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  إهداء

 

الى من شازكحني فسحة النجاح في مسابقة الدكحىزاه ولم ٌسعفها ألاحل ألن 

 جشازكني فسحة الحخسج، الى زوح شوحتي الغالية جغمدها هللا بسحمحه. 

 الى

ن، اخىجي وأخىاجي ،   ٍص زوح حدي الغالي زحمه هللا، حدجي، الىالدًن العٍص

مة. شوحتي، أبنائي والى  كل أفساد العائلة الكٍس

 الى 

كل شمالء املشىاز الدزاس ي، شمالئي طلبة الدكحىزاه قاهىن عام معمق، شمالئي في 

اضة لىالًة الجلفة.    العمل اطازات ومىظفي قطاع الشباب والٍس

 أهدي هرا العمل ألاكادًمي، زاحيا من املىلى الحىفيق والسداد.
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ل   :ذي الفاضلالشكس إلى أسحاأثقدم بجٍص

 الدكتور: زروق يوسف  

على قبىله مهمة الاشساف على هره ألاطسوحة وعلى كل هصائحه الثمينة 

ومجهىداثه املحىاصلة على ثىحيهي ومحابعحه ألطىاز هرا البحث. فله مني أسمى 

 عبازات الحقدًس والاحترام.

ن والسادة ألاساثرة الى ألاسحاذ الدكحىز زئيس لجنة الحكما أثقدم بالشكس  كٍى

عميد كلية  الى السادة: مدًس حامعة الجلفة،أعضاء اللجنة، والشكس مىصىل 

 ، زئيس املجلس العلمي وكل أعضائه. يهايالحقىق وكل أساثرتها وإداٍز

كما ال ًفىثني الحقدم بالشكس الى أعضاء اللجنة املىقسة على مشازكتهم في 

  تزاماتهم.اء هرا العمل زغم كل المناقشة واثس 
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 ةـــــــــــــــمقدم

ت صغيرة  قهضث ألالفُت الثالثت زىعة جىىىلىحُت غير مؿبىكت حعلذ مً العالم كٍغ

الؾُما في مجاٌ ؤلاعالم والاجصاٌ أًً أصبدذ قبياث الاجصاالث وعلى عأؾها الكبىت 

ع للمعلىماث والخجاع  م الؿَغ ة العىىبىجُت العاإلاُت "الاهترهِذ" العصب الغةِس ي للضٌو والؼٍغ

عاًير اليي ، هما أصبذ في ؿل هظه الثىعة معُاع جؼىع وؾاةل الاجصاالث مً أهم اإلاوغيرها

 ٌ وأصي هظا الخؼىع الخىىىلىجي الجضًض واإلادؿاعع  ئلى ؿهىع مفاهُم  ،ًلاؽ بها جلضم الضو

ؤلاصاعة حضًضة وعافلخه مخؼلباث أزغي فـهغث مؿمُاث خضًثت والخجاعة الالىتروهُت، 

إلاىاػً الالىترووي، الضفع الالىترووي وغيرها مً اإلاؿمُاث اليي حعخبر ولُضة الالىتروهُت وا

الخىىىلىحُا  أًً باث اإلاجخمع ٌؿمى أًظا بمجخمع اإلاعغفت أو مجخمع اإلاعلىماث  وللض جيبأ  

يي قهير في هخابه "صضمت اإلاؿخلبل"ألفين جىفلغ" وهى وا وهخابه  1970في ؾىت  "جب ومفىغ أمٍغ

اإلاؿخلبل ؾىف حعخمض على  الخظاعة الاوؿاهُت فيبأن   1980الثالثت" ؾىت  الثاوي "اإلاىحت

وهى الىاكع الظي  ،زُاٌهماصة أولُت وهي اإلااصة اليي ال جىظب بؿبب ما جخظمىه مً  البُاهاث

وعِكه الُىم أًً باجذ اإلاىخجاث الخىىىلىحُت والخضماث الالىتروهُت وأفالم الخُاٌ جخصضع 

كاةمت ػلباث الاؾتهالن والكغواث الخىىىلىحُت وقغواث الخىاصل الاحخماعي ومىاكع الاهترهِذ 

 .بت الصضاعة في البىعصاث العاإلاُتجدخل مغج

، ومع اهخلاٌ مفهىم الضولت إلاُت واإلاؿخجضاث العلمُتراث العاواهؼالكا مً هظه اإلاخغي

اهخم الفىغ ؤلاصاعي اإلاعاصغ بالخؼىعاث الخىىىلىحُت الخضًثت وما  وجؼىع وؿاةفها ألاؾاؾُت،

وقملذ  ،وؿان وئقباع عغباجه وؾض خاحاجههخج عنها مً وؾاةل ؾاهمذ في خل مكىالث ؤلا

غ العمل وغيرها  حمُع هىاحي الخُاة الاحخماعُت والثلافُت والاكخصاصًت  ، مً أحل جؼٍى

ؤلاصاعي والخيىمي مً حهت ومً أحل ئقباع عغبت اإلاىاػً الظي أصبذ في خاحت ئلى ئصاعة 

ع ومجضي مً حهت أزغي هما أن ؤلاصاعة  طهُت جغاعي وجلبي اخخُاحاجه اإلادؿاععت بكيل ؾَغ

الخؼىعاث واإلاؿخجضاث ؿذ بمعٌؼ عً اإلاجخمع ولِؿذ بمعٌؼ عً هظه العمىمُت لِ
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ع الىؾاةؽ الخىىىلىحُت اث بخؼَى ، لظلً اهخم هظا الفىغ مً زالٌ صعاؾاث وهـٍغ

ت  ، فىخج عً طلً ولصالخها    الخىىىلىحُت اإلاخعضصة واإلاخىىعت مً أحل زضمت العملُت ؤلاصاٍع

ٌ اإلادلُت والعاإلاُت وأحهؼة ؤلاعالم والاجصاوالكبياث  غكمُتصزٌى الخىاؾِب وألاحهؼة ال

، فـهغث ما ٌؿمى بالخضمت العمىمُت الالىتروهُت واإلاىاػً وغيرها مدُؽ ؤلاصاعة بصفت عامت

الالىترووي وؤلاصاعة الالىتروهُت وغيرها مً اإلاؿمُاث اليي أفغػتها الخىىىلىحُاث الخضًثت 

 .اإلاضمجت في اإلاجاٌ ؤلاصاعي 

ث الخضًثت مصؼلح الخيىمت الالىتروهُت واليي ؿهغث بمفهىمها ومً بين هظه اإلاؿمُا

حعني زالزُت ) infotelemidiaالخالي مع ؿهىع وجؼىع قبىت الاهترهِذ، خُث فخدذ زالزُت 

لباب واؾعا أمام ؤلاصالح ؤلاصاعي والخؼىع ( ااإلاعلىماث، الاجصاالث، الىؾاةؽ اإلاخعضصة

ىم ولإلصاعة، وئن واهذ الخيىمت بصفت عامت الخيىمي مً زالٌ جبني الخلىُت وىؾُلت للخ

ظع الضول هإ يكالىُان الخىـُمي الظي جحعني طلً  ت والظي ٌؿهغ على الاصاعة العامت للبالص ٍو

لىم على خاحاث اإلاىاػىين مً  ىفظها ٍو اإلاسؼؼاث الؿُاؾُت والاكخصاصًت والاحخماعُت ٍو

اعخماص هظه الخيىمت على جىىىلىحُاث فان الخيىمت الالىتروهُت حعني  ،حعلُم وصخت وغيرها

ت وجلضًم الخضماث  غ وجدؿين العمل الخيىمي واهجاػ اإلاعامالث ؤلاصاٍع ؤلاعالم والاجصاٌ لخؼٍى

العامت واللُام باإلاهام اإلاىىػت بها على أهمل وحه وعبؽ مسخلف الىخضاث الخيىمُت 

لت  واإلاىاػىين عبر قبىت الاهترهِذ وقبياث صازلُت أزغي لخلضًم أكص ى ما ًمىً بؼٍغ

ت  ،الىتروهُت ض الخضمت العمىمُت وحؿهُل خُاة اإلاىاػىين باػالت العغاكُل ؤلاصاٍع مً أحل ججٍى

 ، الىثير مً الىزاةم واإلاؿخسغحاث و ئغىائهم عً الاهخلاٌ ئلى مسخلف ؤلاصاعاث وئعفاءهم مً

تحضًض ىغ ألنها حكخمل على فبل أبعض مً طلً  ع جخسؼى مج خضًثت وفلؿفت ئصاٍع غص جؼَى

 وؾاةل وجىىىلىحُاث الاعالم والاجصاٌ في العمل الاصاعي.

مىً اللٌى أًظا بأن الخيىمت الالىتروهُت هي امخضاص ػبُعي أو مىؼلي للخجاعة  ٍو

الالىتروهُت ألن هظه ألازيرة وان لها أؾبلُت الـهىع وواهذ صوما في خاحت الى اصاعة عكمُت حؿير 

، فال ٌعلل وحىص ججاعة إلخضاهما عً ألازغي بؼبُعت الخاٌوجخؼىع بالخىاػي معها، وال غنى 

بت جللُضًت حعخمض على ألاوعاق والفىاجير وغيرها، هما ال  الىتروهُت صولُت ملابل اصاعة طٍغ
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ًمىً جصىع ججاعة الىتروهُت بضون وحىص وؾاةل صفع الىتروهُت ملىىت ومدمُت مً كبل 

 .الخيىمت الالىتروهُتالخيىمت وهى ألامغ الظي ال ًمىً جصىعه زاعج 

لظلً فلض ؾاععذ مسخلف الخيىماث وجماقُا مع جؼىع الخىىىلىحُا واإلاعلىماجُت وفي 

الخدٌى مً الخيىمت الخللُضًت ئلى  الى ؿل ؿاهغة العىإلات واهدكاع الخجاعة الالىتروهُت زاصت،

عت وفم أؾـ علمُت  الخيىمت الالىتروهُت ومً الخيىمت البؼُئت ئلى الخيىمت الؿَغ

 وؾُاؾاث اؾدكغافُت .

ووان أٌو ؿهىع إلافهىم الخيىمت الالىتروهُت على اإلاؿخىي العالمي في والًت فلىعٍضا 

ىُت ؾىت ض ا 1995 بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ، وعلى اإلاؿخىي الغؾمي ٌعخبر إلاغهؼي بهُئت البًر

اإلاُالص الغؾمي والؿُاس ي لهظا اإلافهىم ومً زمت جىالذ  2001مإجمغ هابىلي باًؼالُا ؾىت 

الخجاعب العاإلاُت في هظا اإلاجاٌ وخللذ كفؼاث هىعُت على حمُع ألاصعضة وعلى وافت 

اث لخصبذ بعضها مىطىع هلاف وخىاع جىاولخه اإلادافل الؿُاؾُت  واإلاُاصًً الفلهُت اإلاؿخٍى

 والعلمُت.

 غير واضحوبالغغم مً أن الخيىمت الالىتروهُت أصبدذ واكعا ئال أن مفهىمها ال ًؼاٌ 

وهـغا  ،بؿبب خضازت اإلاصؼلح مً حهت وكلت الضعاؾاث الفلهُت واللاهىهُت مً حهت أزغي 

الؿُاؾُت ألهه مىطىع جخلاؾمه الىثير مً العلىم والخسصصاث والعلىم اللاهىهُت والعلىم 

باإلطافت ئلى الخسلف في اؾخعماٌ الخىىىلىحُا وعلىم ؤلاعالم والاجصاٌ وعلم ؤلاصاعة وغيرها، 

ىُت والضٌو  في صٌو العالم الىامي وفي الضٌو العغبُت ملاعهت مع الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ت والُابان وؾىغافىعة ووىعٍا الجىىبُت وغيرها، أن بعع ئال  ألاوعوبُت وبعع الضٌو آلاؾٍُى

فاث لهظا اإلاصؼلح عغف فىجض أن بعع الفله  ،أصبُاث الفىغ الاصاعي اإلاعاصغ كض كضمذ حعٍغ

بأنها "اؾخسضام أخضر ألاصواث وألاؾالُب الخلىُت الالىتروهُت الجضًضة الخيىمت ؤلالىتروهُت 

صاعة ، وطلً لغغض عفع هفاءة مؿخىي ألاصاء صازل ؤلا ة إلصاعة اإلاغفم العام في الضولتواإلاخؼىع 

لت  الخيىمُت وبخلضًم زضمت عامت ليافت اإلاىاػىين واإلاخعاملين مع ؤلاصاعة الخيىمُت بؼٍغ
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عت وؾهلت وفي ئػاع مً الكفافُت والىطىح" الىـغ في  إلعاصةأي أنها فغصت حضًضة  1ؾَغ

تػبُعت العالكت بين الضولت واإلاىاػً همغخلت  غ في ؿل العصغ الغكمي بخدؿين  طغوٍع وجؼٍى

عملُت اؾخسضام اإلاإؾؿاث بأنها "، وعغفها البىً الضولي أًظا خيىمُت اإلالضمتالخضماث ال

: قبياث اإلاعلىماث العٍغظت وقبىت الاهترهِذ وأؾالُب خيىمُت لخىىىلىحُا اإلاعلىماث مثلال

ل العالكاث مع اإلاىاػىين   الاجصاٌ عبر الهاجف اإلادمٌى واليي لضيها اللضعة على حغُير وجدٍى

، وهظه الخىىىلىحُا ًمىنها أن جسضم عضصا ومسخلف اإلاإؾؿاث الخيىمُتوعحاٌ ألاعماٌ 

مع عحاٌ  هبيرا مً ألاهضاف مثل جلضًم زضماث أفظل للمىاػىين وجدؿين الخعامل والخفاعل

ضا مً ألاعماٌ ومجخمع الصىاعت ، وجمىين اإلاىاػىين مً الىصٌى للمعلىماث مما ًىفغ مٍؼ

ث الخيىمُت هما أن هخاةج هظه الخؼبُلاث ًمىً أن الكفافُت وئصاعة أهثر هفاءة للمإؾؿا

، وػٍاصة حعـُم العاةض هيل وجسفُع الىفلاثجإصي ئلى جحجُم الفؿاص وػٍاصة الكفافُت و 

 .2"بضوع اإلاإؾؿاث الخيىمُت في خُاجهكىاعت اإلاىاػً 

غجىؼ هـام الخيىمت الالىتروهُت على زالر أهضاف عةِؿُت  هي:  3ٍو

غ الجه -1 اػ ؤلاصاعي مً زالٌ جباصٌ اإلاعلىماث بين ؤلاصاعاث اإلاعىُت جدؿين هفاء وجؼٍى

  ؛وؾهىلت  الاجصاالث بُنها

جلضًم الخضماث العمىمُت عبر قبىت الاهترهِذ الؾخسغاج الىزاةم والخصٌى على  -2

 ؛اإلاعلىماث وصفع الفىاجير وغيرها

واللُام ملغاػُت الالىتروهُت مً زالٌ ميزة الخفاعلُت وئبضاء الغأي ًمماعؾت الض -3

ذ والازخباع وبالخالي اإلاؿاهمت في اجساط اللغاعاث.  بالخصٍى

                                                           
 26يلُت قغػت صبي،، بدث ملضم للمإجمغ العلمي ألاٌو ب<<الحكومة الالكتروهية واملزافق العامة>>ماحض عاغب الخلى،  -1

: https://www.f-law.netميكىع على اإلاىكع:  24ص ،1ج 28/04/2003و ش الضزٌى         28/04/2019 جاٍع

 .14:00الؿاعت :
ت، ب غ، ، الحكومة الالكتروهية مدخل إداري متكاملئًمان عبض اإلادؿً ػوي،  -2 اإلاىـمت العغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

 .19، ص2009مصغ
، صعاؾت ملاعهت، مىخبت اللاهىن الحكومية إلاداراتأداء الحكومة الالكتروهية ودورها في ثحسين ، انىمغو ؾمُت ب -3

اض،  .20ص ،2014والاكخصاص، الٍغ
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يي إلافهىم الخيىمت الالىتروهُت ًغجىؼ على مباصب الؿىق  في خين هجض أن الخصىع ألامٍغ

ىؼلم مً زالر مباصب عةِؿُت هي:  وهـام العغض والؼلب ٍو

اإلاىاػىين )الؼلب( ولِـ  حاثاًجب ئػالق الخضماث الالىتروهُت على أؾاؽ خ - أ

 خاحاث ؤلاصاعة.

ًجب أن جىــــىن هخاةج الخضماث الالىتروهُــــــت كابلـــــت لللُـــاؽ إلاعغفـــــــــــت صضاهـــــا ومــــــضي  - ب

 .اهجاعتهــــ

ًجب أن ًيىن الؿىق هى اإلاىحـــــــــــــه الخلُلي لهظه الخضماث وجدمل عوح ومباصب  - ج

 اللؼاع الخاص. 

والجؼاةغ على غغاع باقي صٌو العالم أصعهذ أهمُت الخىحه العالمي الجضًض هدى العمل 

ؤلالىترووي وأًلىذ بظغوعة اعخماص الخيىمت الالىتروهُت مً زالٌ ئعؾاء مباصئها في أهم 

جي مً ؤلاػاع الخللُضي ئلى  اللؼاعاث العمىمُت وهلل وافت وكاػاتها وزضماتها بكيل جضٍع

وملىماث الخدٌى ئلى العمل الالىترووي في الجؼاةغ اعجىؼ على وحىص البِئت  يالالىترووؤلاػاع 

اإلاىاؾبت وعلى عأؾها الاعجباغ بكبىت الاهترهِذ خُث كض ؾبم للجؼاةغ أن كامذ بغبؽ قبىتها 

م مغهؼ ألابدار الظي ؿل  1993العام  CERIST الىػىُت بالكبىت العاإلاُت الاهترهِذ عً ػٍغ

الظي فخذ  98/2561ؾىىاث ئلى غاًت صضوع اإلاغؾىم الخىفُظي  05ػُلت مدخىغا لهظه الخضمت 

اإلاخعلم  307-2000اإلاجاٌ أمام الخىاص حؼاةغي الجيؿُت، وأعصفخه باإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

، هما أػللذ زضمت الاهترهِذ عبر 2بكغوغ وهُفُاث ئكامت زضماث الاهترهِذ واؾخغاللها

وهظا عبر مىصام الجُل الغابع  4Gوالجُل الغابع   3Gالهاجف اإلادمٌى بىاؾؼت الجُل الثالث

LET 4G . الخابع الجصاالث الجؼاةغ 

                                                           
املتعلق بضبط شزوط وكيفيات إقامة خدمات الاهترهيت  ،1998أوث  25اإلاإعر في  98/257اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  -1

ش  63، العضصج ع اإلاعضٌ واإلاخمم، ،واستغاللها  .1998أوث  26، صاصعة بخاٍع
 25اإلاإعر في  257-98، اإلاعضٌ للمغؾىم الخىفُظي عكم 2000أهخىبغ  14اإلاإعر في  307-2000اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  -2

ش  ، 60، العضص  ج ع ، شزوط وكيفيات إقامة خدمات الاهترهيت واستغاللها الذي يضبط 1998أوث   15صاصعة بخاٍع

 .2000أهخىبغ
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ومً أحل ؾيروعة الخيىمت الالىتروهُت وان على الجؼاةغ الخىحه ئلى بىاء مجخمع 

ت وحشجُع اكخىاء خاؾىب ليل  اإلاعلىماث مً زالٌ ئصعاج صعاؾت ؤلاعالم آلالي في البرامج التربٍى

ألهه ال ًمىً  ،وعبؽ اإلاىاػىين بكبىت الاهترهِذ 2وأؾغجً  1بغهامج اؾغجًأؾغة مً زالٌ 

خفاعل معها، ولغبما وان  جصىع خيىمت الىتروهُت بضون وحىص مجخمع معلىماحي ٌؿخفُض منها ٍو

اعخماص الخيىمت الالىتروهُت حاء اؾخجابت لخؼىع اإلاجخمع بصفت عامت والفغص بصفت زاصت 

 مع الخلىُاث الخضًثت.  مً هاخُت اؾخعضاصه للخعاػي

وألن اهدكاع ألامُت اإلاعلىماجُت بين أفغاص اإلاجخمع ٌعؼػ مً عفع هظا ألازير للخيىمت 

جعل اؾخسضامها مدصىعا على أشخاص  معُىين على صعاًت بالخلىُاث الخضًثت الالىتروهُت ٍو

اإلاجخمع جلؿُم وهى ما ًيخج عىه ؿاهغة ملابل فئت أزغي بعُضة ول البعض عً هظا اإلاجاٌ، 

سلم ه  بين أفغاص اإلاجخمع الىاخض.ىة عكمُت ٍو

ليي حعُم جدلم هظا ًىاحه اعخماص الخيىمت الالىتروهُت العضًض مً اإلاكىالث ا

، منها مكىالث فىُت زاصت بىـم اإلاعلىماث والبيُت الخدخُت لهظه الضولت في اإلاكغوع وعمله

ػمت على مؿخىي اإلاغافم العمىمُت مجاٌ الخىىىلىحُاث والغبؽ بالكبياث وجىفير ألاصواث الال 

ت جخعلم بىلص الخبراث والياصع البكغي اإلاإهل ؾىاء  ت، ومنها مكىالث بكٍغ والهُئاث ؤلاصاٍع

جدضًاث جخعلم بأمً وخماًت هظه ئلى  في اإلاجاٌ الخىىىلىجي أو في مجاٌ الدؿُير باإلطافت

الؿاةضة في غالب اإلاجخمعاث ألامُت الالىتروهُت الخيىمت الالىتروهُت، هاهًُ عً مكيلت 

  .الىامُت ومجخمعاجىا العغبُت

جخعلم بالىطعُت اإلااصًت للخيىمت ومضي ئمياهُت جىفير الخغؼُت  معُلاثوهظلً هجض 

ت لبعث وحؿُير هظا اإلاكغوع ؤلاطافت ، الؿُاؾُت وغيرها ؤلاعاصة ئقياالث ئلى اإلاالُت الظغوٍع

إلاعُلاث اليي جلف حجغ عثرة في مىاحهت هظا لىً حعض ؤلاقياالث اللاهىهُت مً بين أهم ا

عي مخيامل والى كىاهين مخىاغمت  اإلاكغوع الن الخيىمت الالىتروهُت جدخاج ئلى اؾخعضاص حكَغ

، فهي بداحت ئلى حعضًل كىاهين مىحىصة أصال وؾاعي العمل بها هما ا بعظاًىمل بعظه

 .ت الالىتروهُتوجؼىع مكغوع الخيىمجدخاج ئلى بعث كىاهين حضًضة جغافم وكأة 
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الن هظا ، الاحخماعيللخؼىع اوعياؽ خلُلي للاهىن هى اما ًيبغي ؤلاقاعة ئلى أن ه

فال بض مً  وألن اللاهىن زابذ والىاكع الاحخماعي غير زابذ، ،ىع اللاهىويٌؿبم صاةما الخؼألازير 

لظلً ال ، الاحخماعي مؿاًغا للخؼىع مىاهبا و اللاهىن  بعضها ًصبذ أن جيىن هىان مضة معُىت

عي حاهؼ للخيىمت الالىتروهُت ًمىً جبيُه، باإلطافت ئلى  وؿخؼُع جصىع وحىص كالب حكَغ

عُت اإلاؼلىبت البض  آلازاع ًخابع  الخؼىع الخاصل و  أن ًىاهباإلاكغع  علىالاؾخعضاصاث الدكَغ

عاث وكىاهين حضًضةالىاحمت عً جؼبُم الخيىمت الا ، هما ًمىىه أًظا لىتروهُت بدكَغ

 الظي أصضعجه ألامم اإلاخدضة. ىمىطجي للخيىمت الالىتروهُتاللاهىن ص بالالاؾترقا

وعلُه فان أهمُت هظه الضعاؾت هابعت مً أهمُت الخيىمت الالىتروهُت هىـام حؿُير 

حضًض حؿعى الُه الجؼاةغ، خُث حغىص في مسخلف الىصىص اللاهىهُت مً أحل البدث عً 

عُت  وع،اإلاكىالث اليي حكيل عاةلا أمام هظا اإلاكغ  وحؿلؽ الظىء على أهم الفغاغاث الدكَغ

ت مً أحل جدُين اللىاهين الؿاةضة بما ًخماش ى مع اإلاؿخجضاث  في اإلاىـىمت اللاهىهُت الجؼاةٍغ

 ػمالال اللاهىوي ؤلاػاع للخيىمت الالىتروهُت جلضم  ،مىاؾبت وزاصتالخىىىلىحُت، وؾً كىاهين 

تالخماًت اللاهى جىفل لها  و  الظي حعمل طمىه،  .هُت الظغوٍع

 هما تهضف هظه الضعاؾت الى :

ف بالخيىمت ؤلالىتروهُت وأهمُتها باليؿبت للخيىمت واإلاىاػً -1  ؛الخعٍغ

 ؛في الجؼاةغ  تمعغفت الاػاع اللاهىوي للخيىمت ؤلالىتروهُ -2

  ؛معغفت أهم العلباث اللاهىهُت اليي جدٌى صون جؼبُم الخيىمت الالىتروهُت -3

جلضًم جىصُاث للجهاث الخيىمُت وألاواصًمُت مً أحل معالجت وجضاعن  -4

  ؛العلباث اللاهىهُت اإلاسخلفت

الىكىف على ئمياهُت وفغص الجؼاةغ في الىجاح في جؼبُم الخيىمت  -5

  ؛الالىتروهُت

  .اللاء الظىء على بعع الخجاعب الضولُت الىاجخت في الخيىمت الالىتروهُت -6
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الباخث العضًض مً الصعىباث أهمها هضعة  اعترطذوهأغلب الضعاؾاث الخضًثت 

اإلاغاحع اللاهىهُت اإلاخسصصت الؾُما باللغت العغبُت مما اؾخضعى الاعخماص على اإلاغاحع العامت 

واإلالاالث واإلاضازالث العلمُت، باإلطافت الى هضعة ألاخيام والاحتهاصاث اللظاةُت اإلاخعللت 

ت بصفت عامت والخيىمت الالىتروهُت بصفت زاصت، هما أن عضم وحىص الاػاع بالبِئت الغكمُ

عي واخض صفع بىا للبدث والاؾخلصاء في مسخلف  اللاهىوي للخيىمت الالىتروهُت في كالب حكَغ

بدث في مسخلف الىصىص اللاهىهُت واللاهىن اإلاضوي واللاهىن الخجاعي وغيرها باإلطافت الى ال

 .اإلاغاؾُم الخىفُظًت

مً أحل صعاؾت أهم الخدضًاث اللاهىهُت في هظا اإلاجاٌ هىؼلم مً ػغح الاقيالُت    و 

إلاطار القاهووي العتماد الحكومة الالكتروهية في الجزائز ؟ وماهي  مالءمةما مدى الخالُت: 

 أهم التحديات القاهوهية التي ثواجهها ؟

اللاهىهُت الىفُلت هما وؿخؼُع الاهؼالق مً حملت مً الدؿاؤالث إلزاعة اإلاؿاةل 

اللاهىهُت اليي كض حعترض مكغوع الخيىمت الالىتروهُت أو  الخدضًاثباماػت اللثام عً جلً 

جلً اليي ًمىً اؾدكغافها أو الخيبإ بها بعض اعخماص الخيىمت الالىتروهُت واهؼالق العمل بها 

 وهظه الدؿاؤالث جخلخص في : 

 ت؟ ماهي مبرعاث الخدٌى هدى الخيىمت الالىتروهُ -1

ت إلعؾاء الخيىمت الالىتروهُت في الجؼاةغ ؟ -2  ما هي ألاصواث اللاهىهُت الظغوٍع

هل ًدخاج اإلاغفم العام في ؿل الخيىمت الالىتروهُت الى كىاهين زاصت أو على  -3

 ألاكل مغاحعت اللىاهين الخالُت ؟

اللىاهين الخالُت في الجؼاةغ لإلصاعة العمىمُت بمماعؾت أعمالها  هل حؿمذ -4

 اللاهىهُت بالىؾاةؽ الالىتروهُت؟  

 ما مضي هفاًت اللىاهين الخالُت للخفاؾ على أمً الخيىمت الالىتروهُت ؟    -5

ت مع اإلاؿخجضاث الخىىىلىحُت الؾُما في مجاٌ  -6 هل جدىاغم اللىاهين الجؼاةٍغ

والخجاعة الالىتروهُت، وماهي أهم هلاغ الظعف في هظه  اإلاعامالث الالىتروهُت

 اللىاهين ؟
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وغيرها مً الدؿاؤالث، وباؾخسضام أصواث اإلاىهج الخدلُلي ولإلحابت عً هظه الاقيالُت 

الىصفي مً أحل جدلُل الىصىص اللاهىهُت واؾخسغاج ؤلاقياالث اللاهىهُت ألاؾاؾُت 

عُت فيي مجاٌ ، وهظا أصواث خيىمت الالىتروهُت في الجؼاةغال ووصف أهم الفغاغاث الدكَغ

اإلاىهج اإلالاعن إلللاء الظىء على مسخلف الخجاعب اللاهىهُت في مجاٌ البِئت الالىتروهُت في 

عاث الخىوس ي، ؤلاماعاح ع الفغوس ي، طمً اػاع  ياللاهىن اإلالاعن، الؾُما في الدكَغ ،والدكَغ

  ،ً ًلخض ي مىا ألامغ جلؿُم هظه الضعاؾت الى بابين خُث ػمني ًمخض الى غاًت العلضًً ألازيًر

( واإلاكخمل على  الخيىمت الالىتروهُت وجدضًاث اليكاغ الاصاعي الالىتروويهدىاٌو  )باب أٌو

( قياالث اللاهىهُت للمغفم العام الالىترووي الا  وجدضًاث ألاعماٌ اللاهىهُت )فصل أٌو

 .)فصل زاوي(  الالىتروهُت 

الباب زاوي( اإلاىؾىم بأمً الخيىمت الالىتروهُت وجدضًاث اإلاباصالث واإلاعامالث )في وهخؼغق 

( الالىتروهُت الى جدضًاث أمً وخماًت الخيىمت الالىتروهُت  وجدضًاث اإلاباصالث )فصل أٌو

 .)فصل زاوي( واإلاعامالث ؤلالىتروهُت



 

 

 

 

 الباب ألاول:

 الحكومة إلالكترونية  

 وثحديات النشاط إلاداري إلالكتروني
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 الباب ألاول 

  الخكىمة إلالكتروهُة وثحدًات اليشاط إلادازي إلالكترووي
سعد الجصائس حاهدة في السىىات ألاخيرة الى الحىحه هحى اعحماد ما ٌسمى بالخكىمة 

جُة إلالكتروهُة وهرا مً خالل العدًد مً  الخطىات الهامة التي ثسمي الى السكمىة الحدٍز

لجمُع اللطاعات وادخال ثكىىلىحُات الاعالم والاثصال في العمل إلادازي مً أحل عصسهة 

الادازة وثلدًم الخدمات العمىمُة في شكل الكترووي ألكبر كدز ممكً مً املسحفُدًً في 

ضمً ما أسمحه الخكىمة بمشسوع حمُع ألاماكً وفي كل ألاوكات وبأكل الحكالُف. وهرا 

( والري اصطدم بالعدًد مً املعىكات التي أخست هره 9002-9002الجصائس إلالكتروهُة )

ة العامة والخاصة  ة وافحلاز املؤسسات الجصائٍس ة الجصائٍس الجهىد كىلص الكفاءات البشٍس

 .للخبرة الالشمة في هرا املجال، باإلضافة الى مشاكل فىُة وأخسي مادًة

الكثير مً الىصىص اللاهىهُة في الجصائس ثحدًات عدًدة أمام اعحماد  كما ثطسح

الخكىمة إلالكتروهُة هظسا لعدم اسخُعاب هره الىصىص للمسحجدات الخدًثة في املجال 

الحكىىلىجي وعدم مىاكبتها للحطىزات الخاصلة على املسحىي العالمي، باإلضافة الى غُاب 

حىل السكمي وثحماش ى مع الخكىمة إلالكتروهُة ووشاطها هصىص كاهىهُة أخسي ثؤطس للح

إلادازي إلالكترووي، كل هرا ًؤدي الى ظهىز مشكالت محعللة بأمً وحماًة الخكىمة 

بي والدفع  إلالكتروهُة وحماًة املعطُات وأخسي محعللة بالحجازة إلالكتروهُة والححصُل الضٍس

 ا. إلالكترووي واثبات املعامالت إلالكتروهُة وغيره

وال شك أن أهم الححدًات اللاهىهُة في املجال إلادازي ثلك التي ثظهس على مسحىي 

اليشاط إلادازي الري يهدف الى اوشاء وجسُير املسافم العامة، واللُام بمخحلف ألاعمال 

ة، خاصة اللاهىهُة منها عىدما ًححىل هرا اليشاط إلادازي مً ثللُدي الى وشاط  إلاداٍز

ىل السكمي ًمس املجال إلادازي في شلين أساسُين: ألاول عضىي، بحُث زكمي، فهرا  الحح

ىه وأحُاها في وحىده أصال، فمصالح الخالة املدهُة في  ًؤثس على مفهىم املسفم العام وثكٍى
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البلدًات على سبُل املثال والتي أصبحد ثىفس خدماتها للمىاطىين عبر شبكة الاهترهِد لم جعد 

د مً ا،  الُىم بحاحة الى مٍص الفسوع البلدًة والتي شكلد فُما مض ى مسفلا عمىمُا حىاٍز

د الجصائس والتي أصبحد  والامس هفسه باليسبة للخدمات املالُة التي ثلدمها مؤسسة بٍس

 املىشعات الالُة للىلىد واملىخشسة في ألاماكً العمىمُة بدًال عنها، وهكرا.

حد هره الاخيرة جسحعين فهى الشم الىظُفي لإلدازة حُث أصبالشم الثاوي أما 

ة الكتروهُة  ة وأصبحد ثبرم علىدا اداٍز بحكىىلىحُات الاعالم والاثصال في أعمالها إلاداٍز

د  د إلالكترووي بدًال عً البًر لة الكتروهُة أًضا، كما اثخرت البًر ة بطٍس وثصدز كسازاتها إلاداٍز

ة الداخلُة والخازحُة منها وغيرها مً ألاوساق الىظُفُة ألاخسي،  العادي في مساسالتها إلاداٍز

وهى ما ًطسح العدًد مً الححدًات اللاهىهُة والتي على زأسها اشكالُة الشسعُة، أي شسعُة 

ة في شكلها الخدًث ومدي حجُتها وهى الامس الري ًححاج الى ثدخل  هره الاعمال إلاداٍز

ضفي عليها ال عي ًىص صساحة وبشكل مباشس على شسعُة هره ألاعمال ٍو صبغة جشَس

اللاهىهُة املىاسبة واًجاد كل الخلىل املىاسبة التي ثجعل مً العمل إلادازي عبر الىسائط 

خسم بالىظام والحىاسم .  إلالكتروهُة عمال مشسوعا ٍو

لة غير مباشسة على الجهىد املبرولة العحماد الخكىمة  في هرا الباب هللي الضىء بطٍس

م ثطبُم أو إلالكتروهُة في الجصائس مع معسفة  أهم الح حدًات اللاهىهُة التي ثلف في طٍس

اعحماد هرا املشسوع  واسحعمال ثكىىلىحُات الاعالم والاثصال في العمل إلادازي، بداًة 

بححدًات املسفم العام وبظهىز ما ٌسمى باملسفم العام إلالكترووي )الفصل ألاول(، حُث هسي 

الىاثجة عىه السُما ما ًمس املبادئ  أهم ثطبُلاثه في الجصائس، وأهم الاشكاالت اللاهىهُة

 العامة املعسوفة للمسفم العام. 

فُما وعالج مً خالل )الفصل الثاوي( أهم الححدًات الىاثجة عً ألاعمال اللاهىهُة 

لإلدازة في شكلها إلالكترووي بداًة مً العلد إلادازي إلالكترووي وما ًطسحه هرا الاخير مً 

له، وصىال الى اللساز إلادازي إلالكترووي ومشكالت هفاذه مشكالت كاهىهُة عبر حمُع مساح

لة الكتروهُة واملسائل اللاهىهُة املترثبة عً ذلك.   وثىفُره وكُفُات ثبلُغه ووشسه بطٍس



 

 

 

 

 :الفصل ألاول 

 إشكاالت املرفــــــــــــق العام

 في ظل الحكومة إلالكترونية



  ٌ                            ىتروويؤلال ؤلادازي وجحدًاث اليشاط  ؤلالىتروهيتالحىىمت  :                                                  الباب ألاو

 

51 

 

 

 ٌ  :الفصل ألاو

 شياالث اإلاسفم العام في ظل الحىىمت ؤلالىتروهيت  إ

٤ الٗام ؤصاة ٞٗالت في ًض الضولت مً ؤحل ج٣ضًم الخضماث الٗمىمُت إلاىاَىيها  ٌٗخبر اإلاٞغ

وجد٤ُ٣ اإلاهلخت الٗامت، وجماقُا م٘ الثىعة الخ٨ىىلىحُت التي وِٗكها الُىم حؿعى الخ٩ىمت 

٤ الٗام في ْل ما باث ٌٗٝغ الُىم بمكغوٕ الخ٩ىمت  هغهت اإلاٞغ غ ٖو حاَضة الى جٍُى

ظي يهضٝ الى (وال1الظي ؤنبذ م٣ُاؾا لخ٣ضم الضو٫ خؿب ماقغ ألامم اإلاخدضة)و  ؤلال٨تروهُت

٘ الخ٨ىىلىحُاث الخضًثت في الٗمل الخ٩ىمي بهٟت ٖامت والٗمل  بهٟت زانت  ؤلاصاعي جَُى

ُت الخضمت اإلا٣ضمت  بُٗت وكاَاجه وهٖى ٤ الٗام َو ى ما ًى٨ٗـ ال مدالت ٖلى َبُٗت اإلاٞغ َو

٤ الٗام الخ٣لُضي ال ٤ الٗام ؤلال٨تروويوبظل٪ هيخ٣ل مً مٟهىم اإلاٞغ َظا ألازحر ، ى مٟهىم اإلاٞغ

ُلت ؾاٖاث النهاعالظي ٣ًضم زضماجه ٖبر قب٨ت الاهترهِذ َُلت  بضون ٧لل ؤو  ،ؤًام الاؾبٕى َو

ت لُاإلاا ٧اهذ حجغ ٖثرة ؤ مام ج٣ضم وجُىع الخضماث ملل وبضون بحرو٢غاَُت ؤو ٖغا٢ُل اصاٍع

 .الٗمىمُت

  ٤ ا مً  ؤلال٨ترووي٦ما ًمخاػ اإلاٞغ حَر حٍر للى٢ذ والجهض وألامىا٫ الٗمىمُت ٚو بخٞى

٤ الُٗاإلاحزاث التي ججٗل مىه زُاع حضًضا بل و خخم هغهت اإلاٞغ غ ٖو ام بل ٦بضًل ا ؤًًا لخٍُى

ٞبىنى٫ قب٨ت الاهترهِذ الُىم الى اإلاىاَىحن الى مىاػلهم وؤما٦ً ٖملهم  ،ٖىه ان صر الخٗبحر

مخاخت بمجغص  ؤلال٨تروهُتباجذ الخضمت الٗمىمُت  ،وختى الى َىاجٟهم الظ٦ُت التي ال جٟاع٢هم

 .ؤلال٨تروهُتالىلىج الى اإلاىا٢٘ الخ٩ىمُت 

 

                                                 
ب ٣ًِـ مضي اؾخٗضاص و٢ضعة EGDI) ( ؤلال٨تروهُتماقغ ألامم اإلاخدضة ل٣ُاؽ جُىع الخ٩ىمت  "- 1

ّ
َى ٖباعة ًٖ ماقغ مغ٦

ىُت ٖلى اؾخسضام ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث مً ؤحل ج٣ضًم الخضماث الٗمىمُت، ٞهى ًغج٨ؼ ٖلى  ؤلاصاعاث الَى

صولت ًٖىة باألمم اإلاخدضة ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ، خُث ٣ًُم الخهاثو الخ٣ىُت للمىا٢٘    صعاؾت مٗم٣ت لخىاحض 

ىُ  " واؾتراجُجُاث جُب٣ُها بك٩ل ٖام ؤلال٨تروهُتٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ ًٞال ًٖ ؾُاؾاث الخ٩ىمت  ؤلال٨تروهُتت الَى

٤ُ: ؤهٓغ ٌ  ؤلالىتروهيت"إكامت الحىىمت  : ٟٚص ي جٞى باالطخعاهت بىمىذج ألامم اإلاخحدة في -في الجصابس بين الىاكع واإلاؤمى

( ، 2019)01، الٗضص 11مجلض حامٗت الجلٟت،  ، صٞاجغ ا٢خهاصًت مجلت، "ؤلالىتروهيتكياض جعىز ومخعلباث الحىىمت 

 .348م 
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ىُت ؤو الخهى٫ ٖلى قهاصة ُٞلب حىاػ ؾٟغ ٖلى ؾبُل اإلاثا  ٠ َو ٫ ؤو بُا٢ت حٍٗغ

مُالص ؤو الخهى٫ ٖلى مٗلىماث والاؾخٟؿاعاث ؤو مخابٗت ٢ًُت شخهُت مُغوخت ؤمام 

ا مً الخضماث  حَر الٗضالت ؤو ختى صٞ٘ ٞىاجحر الهاج٠ وال٨هغباء والٛاػ واإلاُاٍ ٧ل طل٪ ٚو

٤ الٗمىمي اإلاٗن ي والى٢ٝى في َىابحر ؤو اهخٓاع ؤو ؤنبدذ مخاخت الُىم بضون الاهخ٣ا٫ الى اإلاٞغ

٠ ما .  الخ٣ُض بإو٢اث الٗمل ؤو اهخٓاع مْى

٤ الٗام  ىب ال بض له  ؤلال٨تروويل٨ً َظا الاهخ٣ا٫ الى اإلاٞغ ظا الخدى٫ اإلاُلىب واإلاٚغ َو

غ البيُت الخدخُت ومض الكب٩اث وجىنُلها  ت ٦غ٢مىت الخضماث وجٍُى مً مخُلباث ج٣ىُت وبكٍغ

ا مً اإلاخُلباث الٟىُت، الى حاهب ٖامل  الى مسخل٠ الاصاعاث حَر والهُئاث و ججهحز اإلا٩اجب ٚو

عي ٞخدُحن مىٓىمت ال٣ىاهحن الخ٣لُضًت ؤمغ يغوعي ومهم إلاىا٦بت َظا  ى الٗامل الدكَغ مهم َو

الخُىع باإلياٞت الى البدث ًٖ الاق٩االث ال٣اهىهُت التي جيخج ًٖ جُب٤ُ الخ٩ىمت 

٤ الٗام مً نىعجه الخ٣لُضًت الى  بك٩ل ٖام والخدى٫  ؤلال٨تروهُت َى ؤًًا  ؤلال٨تروهُتباإلاٞغ

ُٗت الالػمت لها صون الخإزحر ٖلى مباصت  ءش ي تها واًجاص الخلى٫ الدكَغ يغوعي مً ؤحل مٗٞغ

 وؾحروعة اإلاغا٤ٞ الٗامت .

 

٤ الٗام  الخدضًاثان َظٍ  ال٣اهىهُت التي ْهغث ؤو ٢ض جٓهغ بمجغص الخدى٫ مً اإلاٞغ

٤ الٗام الخ٣لُضي الى  ى ما ًضٖىها  ؤلال٨ترووياإلاٞغ هي مدىع اَخمامىا في َظا الٟهل َو

٤ الٗام  الخدضًاث اإلاهمت منها،الؾخٓهاع  ت اإلاٞغ وزهاثهه ؤلال٨ترووي وطل٪ مً زال٫ مٗٞغ

ت ؤزغ الخ٩ىمت )اإلابدث ألاو٫(، ومحزاجه  ٤ الٗام  ؤلال٨تروهُتو٦ظا مٗٞغ )اإلابدث ٖلى مباصت اإلاٞغ

 .الثاوي( 
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 ٌ  :اإلابحث ألاو

 في الجصابس ؤلالىترووياإلاسفم العام 

في ْل الخدى٫ هدى  تؤلال٨تروهُمً ؤحل صعاؾت ججغبت الجؼاثغ في مجا٫ اإلاغا٤ٞ الٗامت 

ُا ٖلى ؤلال٨تروهُتوفي ْل مكغوٕ الجؼاثغ  ؤلال٨تروهُتالخ٩ىمت  ذ الجؼاثغ جدىال هٖى ، ؤًً ٖٞغ

اإلاؿخىي الخ٣ني مً زال٫ ع٢مىت بٌٗ ال٣ُاٖاث واصزا٫ ج٨ىىلىحُاث حضًضة في الٗمل 

ؤلاصاعي وجم٨حن اإلاىاَىحن مً الخضماث ؤلال٨تروهُت ٧ىزاث٤ الخالت اإلاضهُت والسجل الخجاعي 

ا، ؤما ٖلى اإلاؿخىي ا حَر ت ٚو ت البُىمتًر ذ اإلاىٓىمت ؤلال٨ترووي ووزاث٤ الهٍى ل٣اهىوي ٣ٞض ٖٞغ

ت الٗضًض مً ال٣ىاهحن الخضًثت ٣٦اهىن م٩اٞدت الاحغام ؤلال٨ترووي و٢اهىن  ال٣اهىهُت الجؼاثٍغ

ا مً ال٣ىاهحن  حَر الخى٢ُ٘ والخهض٤ً ؤلال٨تروهُحن و٦ظا ٢اهىن الخجاعة ؤلال٨تروهُت ٚو

٤ خماص الخ٩ىمت ؤلال٨تروهُت والتي جخجؿض مً زال٫ اإلاٞغ ت اٖل  الٗام ؤلال٨ترووي.  الًغوٍع

َظا ألازحر الظي ًىاٍ به ج٣ضًم زضماث ٖمىمُت بىاؾُت وؾاثل ال٨تروهُت، ومً 

اإلاا٦ض ؤن اإلا٣هىص منها لِـ جؼوٍض اإلاغا٤ٞ الٗام الخ٣لُضًت بالخىاؾِب والُابٗاث وؤحهؼة 

٤ ٖام ال٨ترووي، بل ٖلى ال٨ٗـ مً طل٪ جماما ٞاإلا ا لى٣ى٫ ؤهىا ؤمام مٞغ حَر ٤ الؿ٩اهحر ٚو ٞغ

٤ الظي ٣ًضم زضماجه مً زال٫ مىا٢٘ وبىاباث خ٩ىمُت  الٗام ؤلال٨ترووي ٣ًهض به طل٪ اإلاٞغ

ني وؤخُاها زاعحه،  ال٨تروهُت ًم٨ً الىنى٫ اليها في ؤي و٢ذ ومً ؤي م٩ان ٖبر التراب الَى

اصة الٟٗالُت .  حر الى٢ذ والجهض وج٣لُل الخ٩لٟت م٘ ٍػ  مً محزاجه جٞى

وعة مى٣ُُت إلًًاح وجدضًض مٗنى الص يء ؤو اللٟٔ الظي "الخٍٗغ٠ َى يغ وبما ؤن 

ًهل بلُه اإلاغء بٛحر واؾُت إلػالت اللبـ ُٞه وججىب الى٢ٕى في الخُإ في الخ٨ٟحر للىنى٫ بلى 

٤ الٗام  1اإلاٗنى مً زال٫ جدضًض الص يء بظ٦غ زىانه" ت مٟهىم اإلاٞغ وحب في البضاًت مٗٞغ

٤ الٗام  ت ؤَم جُب٣ُاث َظا  ؤلال٨تروهُتو٦ظا الاصاعة  ؤلال٨تروويواإلاٞغ )مُلب ؤو٫( زمت مٗٞغ

٤ في الجؼاثغ )مُلب زاوي(  .اإلاٞغ

                                                 
ـــــــدزاطت في عل، مدمىص الؿ٣ا - 1  04م، 1998 الٗغبُت،صاع النهًت  ال٣اَغة،، م اإلاىعم اللاهىويـــــــ
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 ٌ  ؤلالىترووي واإلاسفم العام ؤلالىتروهيتمفهىم الادازة  : اإلاعلب ألاو

هي ؤخض مٓاَغ الٗهغهت وم٣ُاؽ للخ٣ضم، ٞهي جيبإ ًٖ  ؤلال٨تروهُتالق٪ ؤن الاصاعة 

ٟا لمسخ ؤلاصاعي وعي الخ٩ىمت ومىا٦بتها للمؿخجضاث الخ٨ىىلىحُت التي حٗلذ مً الٗمل 

ُٟي وؤالًٗىي ؾىاء في ق٣ه  ، وان ٧ان مٟهىم الاصاعة ؤلال٨تروهُت َى مً اإلاؿخجضاث الْى

ال٣ٟهُت لهظا اإلاىيٕى الظي ًمخاػ ٞةن اصعا٦ه لِـ باألمغ الهحن الزخالٝ وحهاث الىٓغ 

 مىايُ٘ ال٣اهىن ؤلاصاعي ألازغي . ٘لخضازت م٘ ٢لت الضعاؾاث م٣اعهت مبا

لى َظا ألاؾاؽ هخُغ١ إلاٟهىم الاصاعة ؤلال٨تروهُت مً زال٫ )الٟٕغ ألاو٫( لىهل الى  ٖو

٤ الٗام ؤلال٨ترووي   )الٟٕغ الثاوي(.ؤَم جُب٣ُاث َظٍ الاصاعة ؤلال٨تروهُت واإلاخمثلت في اإلاٞغ

 

:  ؤلالىتروهيتمفهىم ؤلادازة  الفسع ألاٌو

لظل٪ ال ًؼا٫  ؤلاصاعي وؿبُا في ال٨ٟغ  اخضًث امىيٖى ؤلال٨تروهُتٌٗض مىيٕى ؤلاصاعة 

ومٟاَُم مكابهت ٦مٟهىم الخ٩ىمت  ؤلال٨تروهُتبحن مٟهىم ؤلاصاعة ٦بحر َىال٪ زلِ 

ظا عاح٘ بلى ُٚاب ؤصبُاث ٢اهىهُت حُٗي الًبِ الصخُذ للمهُلخاث  ؤلال٨تروهُت َو

 ال٣اهىهُت.

" في    e-governmentو في خ٣ُ٣ت ألامغ ؤن ؤنل َظا اإلاهُلر ه٣ل جغحمت ًٖ ٧لمت "

ُا بضون يبِ اإلاهُلر في اللٛت الٗغبُت ت وجمذ جغحمخه خٞغ ٞمهُلر ، اللٛت ؤلاهجلحًز

 في اللٛت الٗغبُت َى ًدمل الٗضًض مً اإلاٟاَُم ٣ٞض حٗني ٧لمت الخ٩ىمت ؤلال٨تروهُتالخ٩ىمت 

ال٨ُان ؤو ال٨ُاهاث التي جدىػ ؾلُت اإلاؿاثل الٗامت، ٦ما ًم٨ً ؤن حٗني الؿلُت ؤي 

ى اإلاٗنى  ؤلاصاعي الخىُٟظًت ؤو ؤلاصاعة الٗامت التي جخىلى جد٤ُ٣ الًبِ  وبصاعة اإلاغا٤ٞ الٗامت َو

٤ الٗام الظي ًغجبِ بمىيٕى اإلا  .1ؤلال٨تروويبدث الظي ًدىاو٫ اإلاٞغ

                                                 
 ،<<ؤلالىتروهيتاللاهىن واطخخدام جىىىلىحيا الاجصاالث في أعماٌ ؤلادازة الحىىميت والخعامالث >>، مدمض الُٛلي -1

ٗاث ـــــــــــوع٢ ني للدكَغ  2م  9/10/2013 ذ،ـــــــ، ال٩ٍىؤلال٨تروهُتت ٖمل م٣ضمت للماجمغ الَى
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هي الخُىة الؿاب٣ت لخُب٤ُ الخ٩ىمت  ؤلال٨تروهُتإن الاصاعة ًم٨ً ال٣ى٫ بفي خحن 

ج٩ىن الخ٩ىمت ؤلال٨تروهُت هي اإلاغخلت النهاثُت مً في الجهاث الخ٩ىمُت، وبظل٪  ؤلال٨تروهُت

 1مغاخل بصزا٫ الخ٨ىىلىحُا ٖلى ٖمل الخ٩ىمت

م مً  ى ما ٖبروا ٖىه  ُٞم٨ً ال٣ى٫ بَظا الاؾ٣اٍ وبالٚغ ؤهه مجغص م٣اعبت ال ٚحر َو

م مً جغحُدىا الههغاٝ مٗنى الخ٩ىمت ب٣ىلهم: البٌٗ  بلى ؤلاصاعة  ؤلال٨تروهُت"وبالٚغ

  2.بال ؤهىا ًجب ؤن وٗتٝر ؤهىا ؤمام جغحُذ وحٛلُب ولؿىا ؤمام ٢ُ٘ وحؼم" ؤلال٨تروهُت

بضال مً مهُلر  "e-management" ؤلال٨تروهُتولظل٪ ه٣ى٫ ؤن مهُلر ؤلاصاعة 

   .َى اإلا٣هىص واإلاىاؾب لهظا اإلابدث "e-government" ؤلال٨تروهُتالخ٩ىمت 

 

 حعسيف ؤلادازة ؤلالىتروهيتأوال: 

الم والاجها٫ في  ؤلال٨تروهُتالاصاعة  َى مهُلر خضًث هخج ًٖ اصزا٫ ج٨ىىلىحُاث الٖا

ها بإنها:البى٪ ؤن  ، وهجضؤلاصاعي الٗمل  "مهُلر خضًث ٌكحر  الى اؾخسضام  الضولي ٖٞغ

ٗالُت وقٟاُٞت ومؿاءلت الخ٩ىمت  اصة ٦ٟاءة ٞو ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث مً ؤحل ٍػ

ما٫، وجم٨ُنهم مً اإلاٗلىماث، بما ًضٖم  ُٞما ج٣ضمه مً زضماث بلى اإلاىاًَ  ومجخمـــــ٘ ألٖا

٣ط ي ٖل٧اٞت الىٓم ؤلاحغاثُت الخ٩ىمُت  ى الٟؿاص وبُٖاء الٟغنت للمىاَىحن للمكاع٦ت في ٍو

؛ 3الخُاة" ٧اٞت مغاخل الٗملُت الؿُاؾُت وال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بها والتي جازغ ٖلى مسخل٠ هىاحي

غ للؤي انها بصماج  الم والاجها٫ في جٍُى ىؾاثِ الخ٨ىىلىحُت ال ؾُما ج٨ىىلىحُاث الٖا

اصة ٦ٟاءة الٗمل  هغهت الاصاعة مً ؤحل ٍػ حر اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع ٙ ألاَضاٝلبلى ٖو ت وجٞى

 للمىاَىحن واقغا٦هم في ٖملُت اجساط ال٣غاعاث .

"خ٩ىمت  بإنها:  ؤلال٨تروهُتؤلاصاعة  ٣ًضمؤما الخٍٗغ٠ الظي جبىاٍ الاجداص ألاوعوبي ٞهى 

ما٫ الٟغنت للخٗامل  حؿخسضم ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث لخ٣ضم للمىاَىحن و٢ُإ ألٖا

                                                 
 33، م 2008والخىػَــ٘ ، ٖمــان، ألاعصن،، ب ٍ،  صاع واثل لليكغ الادازة ؤلالىتروهيتٖالء ٖبض الغػا١ الؿالمي،  - 1
 ،<<ؤلالىتروهيتاللاهىن واطخخدام جىىىلىحيا الاجصاالث في أعماٌ ؤلادازة الحىىميت والخعامالث >>، مدمض الُٛلي - 2

 .2م ،مغح٘ ؾاب٤
حامٗت واصي ، والؿُاؾُتمجلت الٗلىم ال٣اهىهُت ، "في جسكيت خدماث اإلاسفم العام ؤلالىتروهيتدوز ؤلادازة " ،ٚىُت هؼلي - 3

 .178، م2016ي ــــــــــــــــــ،حاه12ٟٗضصؾىٝ، ال
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ت باؾخسضام الُغ١ اإلاسخلٟت لالجها٫ مثل: الهىاج٠، البُا٢اث ـــــــم٘ الخ٩ىم والخىانل

ض  الظ٦ُت، ألا٦كا٥،  والاهترهِذ وهي جخٗل٤ ب٨ُُٟت جىُٓم الخ٩ىمت هٟؿها في ؤلال٨تروويالبًر

ؤلاصاعة وال٣ىاهحن والخىُٓم ووي٘ بَاع لخدؿحن وجيؿ٤ُ َغ١ بًها٫ الخضماث وجد٤ُ٣ 

 .1الخ٩امل بحن ؤلاحغاءاث"

ها وفي ال٣ٟه هجض   بإنها "٧ل ق٩ل مً ؤق٩ا٫ اإلاٗامالث التي ًم٨ً ؤن جخم مً ٌٗٞغ

ٖلى بل٨تروهُا بحن ؤي حهخحن خ٩ىمُخحن م٘ بًٗها البٌٗ ؤو بحن اإلاىاَىحن وؤي حهت خ٩ىمُت 

ؤي مؿخىي ٦مهلخت ألاخىا٫ اإلاضهُت ؤو وخضاث ؤلاصاعة اإلادلُت والخ٨م اإلادلي ومهلخت 

ا لُضٞ٘ ٞاجىعة ال٨هغباء ؤو اإلااء ؤو بنهاء بحغاءاث مٗاف ؤو ٌؿخسغج قهاصة  حَر الًغاثب ٚو

 .2مُالص، ؤو ختى لُضلي بهىجه في الاهخساباث ؤو ٚحر طل٪ مً ؤق٩ا٫ الخٗامل ألازغي"

مٟهىم حضًض ٌٗخمض ٖلى اؾخسضام ج٨ىىلىحُا الاجهاالث وج٨ىىلىحُا " بإنها:٦ما حٗٝغ  

حر زضمت ، و٦ظل٪ يلمىاعص الخ٩ىمُتاإلاٗلىماث للىنى٫ بلى الاؾخسضام ألامثل ل مان جٞى

ً وألاحاهب ،الكغ٧اث خ٩ىمُت للمىاَىحن،  .3"اإلاؿدثمٍغ

ضماتها الٗامت وبهجاػ "جِؿحر ؾبل ؤصاء ؤلاصاعاث الخ٩ىمُت لخ و٢ض ًغاَا البٌٗ بإنها: 

ض مً الضًم٣غاَُت، بىاؾُت اؾدثماعاث ؤلاصاٍعاإلاٗامالث  ت والخىانل م٘ اإلاىاَىحن بمٍؼ

  .4"اثــــــــــــــا الاجهاالث واإلاٗلىمـــــــا٫ ج٨ىىلىحُــــــــــــــــت في مجــــــت اإلاظَلــــــــــالخُىعاث الٗلمُ

ُٗت وج٣ىُت ومما ؾب٤ ًم٨ىىا ال٣ى٫ ؤنها طل٪  الىٓام اإلاخ٩امل ال٣اثم ٖلى حىاهب حكَغ

ت في ق٩ل  الم والاجها٫ مً ؤحل ج٣ضًم زضماث اصاٍع ت الؾُما ج٨ىىلىحُاث الٖا واصاٍع

حر اإلاا٫ والجهض والى٢ذ للخ٩ىمت وللمىاَىحن ٖلى خض ؾىاء، ٦ما وؿاهض  ال٨ترووي مً ؤحل جٞى

لخُىة الؿاب٣ت لخُب٤ُ الخ٩ىمت ؤلال٨تروهُت الغؤي ال٣ٟهي ال٣اثل بإن الاصاعة ؤلال٨تروهُت هي ا

ي الجهاث الخ٩ىمُت، وبظل٪ ج٩ىن الخ٩ىمت ؤلال٨تروهُت هي اإلاغخلت النهاثُت مً مغاخل اصزا٫ ف

 .5الخ٨ىىلىحُا ٖلى ٖمل الخ٩ىمت

                                                 
ش الضزى٫ http // europa.eu.int ٖلى الغابِ   مىكــع الاجحاد ألاوزوبيؤهٓغ:   -1  . 14:30، الؿاٖت   28/10/2019، جاٍع
بي -2  .12م ،2000 ،46الٗضص  ،الخاؾىبمجلت  ،"ؤلالىتروهيتوالخجازة  تـــــؤلالىتروهيألاعماٌ " ،زالض الٖؼ
ـــوالحىىم ؤلادازي س ـــالخعىي، ض ٖبض الٗا٫ــَضي مدم: اهٓغ   -3 ـــ ـــ  .25، م2006 ،غةـــــــــــــــــــ،ال٣اَ تــؤلالىتروهيت ــــ
ـــوجحدًاث اإلاجخم ؤلالىتروهيتالادازة  ،ًاؾغ مدمض ٖبض الٗا٫ : اهٓغ  -4 ـــــ ــ  .72م  ،٤ــــــ،مغح٘ ؾاب ع السكميـ
 .33، ص 8002، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اإللكترونيـــةاالدارة عالء عبد الرزاق السالمي،  -5
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  ؤلالىتروهيتالخدمت العمىميت حعسيف  ثاهيا:

٤ الٗام  هىم الخضمت الٗمىمُت ًغجبِ اعجباَا وز٣ُا بمٟ ؤلال٨تروويالق٪ ان اإلاٞغ

بطن  ،جد٤ُ٣ َضٝ مٗحن والتي حٗخبر مً بحن زهاثو ؤلاصاعة اإلاهمت مً ؤحل  ،ؤلال٨تروهُت

اث٠ الضولت التي حؿعى بلى  ٞالخضمت الٗمىمُت هي الهضٝ الغثِس ي لإلصاعة الٗمىمُت وبخضي ْو

ؤلاحغاءاث جغ٢ُتها والبدث ًٖ ؤًٞل الؿبل والُغ١ اإلام٨ىت مً ؤحل ٖهغجنها وجبؿُِ ٧ل 

ض بالث٣ت والاثخمان ــــــــاإلاخٗل٣ت بها زضم ُضا لٗال٢ت اإلاىاًَ بالضولت التي جٍؼ ت للمىاًَ وجَى

ا . حَر  واإلاؿاواة ٚو

مهُلخاث ؤزغي  ْهىع  1ؤلال٨تروهُتعا٤ٞ ْهىع مهُلر الخضمت الٗمىمُت و٢ض 

٤ الٗام  ؤلال٨تروهُت٧اإلصاعة  حٍر ؤلال٨تروويواإلاٞغ ى ٌٗبر ًٖ ٧ل  ،ٚو الخضماث الٗامت التي َو

ج٣ضم ٖلى قب٨ت الاهترهِذ ؤو ٖلى الكب٩اث الضازلُت مً زال٫ مىا٢٘ وبىاباث ال٨تروهُت 

اهذ َظٍ الخضمت ٖباعة ًٖ مٗلىماث ؤو ج٣ضًم ٧زانت بخ٣ضًم الخضماث للمىاَىحن ؾىاء 

ىت الى ق٩اوي ؤو اإلاكاع٦ت في اجساط ال٣غاعاث الٗامت ؤو صٞ٘ ٞىاجحر ؤو الدسجُل في زضمت مُٗ

غة بًٟل ٨ٞغة الخ٩ىمت هٚحر طل٪ مً ؤ ؤلال٨تروهُت ىإ الخضماث اإلاسخلٟت التي ؤنبدذ مخٞى

٤ الٗام ؤلال٨ترووي  .واإلاٞغ

ٟاث ٦ثحرة للخضمت الٗمىمُت  بال ؤنها  ال  ؤلال٨تروهُتومىه وؿخُُ٘ ال٣ى٫ بىحىص حٍٗغ

٩ىن ٖاصة ٚح ر ملمىؽ وال ًاصي جسغج ًٖ ٧ىنها ٞٗل ؤو بهجاػ ٣ًىم به َٝغ لُٝغ آزغ، ٍو

 .2بلى خهى٫ اإلال٨ُت وبن بهخاحه ٢ض ٩ًىن ؤوال ٩ًىن م٣غوها بمىخج ماصي

ها بإنها اليكاٍ الظي  ىا٥ مً ٖٞغ  .3خاحت ؤو خاحاث مُٗىت لضي الؼبىن  ٌكبَ٘و

                                                 
ى بظل٪ ؤ٢ل ب٨ثحر مً اإلاٗض       مٗض٫ ٢ضٍع      الخام بالجؼاثغ في ؾىت  ؤلال٨تروهُت"خ٤٣ ماقغ الخضمت  -1 ٫ َو

ٗؼي        ،الٗالمي الظي بلٜ في هٟـ الؿىت ٣ُا و مٛاعبُا. َو ى ما ٨ٌٗـ جسلٟها في َظا اإلاجا٫  ٖاإلاُا وختى ٖغبُا وؤٍٞغ َو

حر اإلاٗلىماث ٖلى ؤلاهترهذ لجمهىع اإلاخٗاملحن، وه٣و اإلاٗلىماث خى٫  َظا الخسل٠ بلى ي٠ٗ الخ٩ىمت في مجا٫ جٞى

غ واليكغاث ال٣ابلت للخدمُل ، بياٞت بلى جضوي مؿخىي الخضماث ؤلاحغاثُت التي الؿُاؾاث الٗامت وال٣ىاهحن واللىاثذ والخ٣اٍع

٤ُ ٩ًىن الخٟاٖل" اهٓغ: ٌ  ؤلالىتروهيت"إكامت الحىىمت  ،ٟٚص ي جٞى ، مغح٘ ؾاب٤، .."في الجصابس بين الىاكع واإلاؤمى

 .355م
دان - 2 اث حٍى ومساهص  إدازة الجىدة الشاملت في مؤطظاث الخعليم العالي واإلاىخباث ،مدمض ٖىى الترهىعي، ؤٚاصًغ ٖٞغ

 .14م ،2006 ، ألاعصن،،صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘ اإلاعلىماث
 .14 م ،هــــــــــــــــــــــــــاإلاغح٘ هٟؿ  - 3
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ا ومغا٢با مً ٢بل  وحٗٝغ ا مًمىها ومًبَى ُٟت ٩ًىن ؤصاَئ ؤًًا بإنها: "٧ل ْو

ُٟت  ؤمغ يغوعي لخد٤ُ٣ وجىمُت الترابِ الاحخماعي وهي مً الخا٦محن، ألن جإصًت َظٍ الْى

 .1"ٗلها جخد٤٣ بال بًٟل جضزل الخ٩امَبُٗت ال جج

ٗٝغ بٌٗ الباخثحن الخضمت الٗمىمُت  بإنها :" ٢ضعة ألاحهؼة الٗمىمُت ٖلى  ؤلال٨تروهُتَو

ت جباص٫ اإلاٗلىماث ُٞما بُنها مً حهت، وج٣ضًم الخضماث للمىاَىحن وال٣ُإ الٗام مً حه

ت وؤمً اإلاٗلىماث  ت وج٩لٟت مىسًٟت ٖبر قب٩اث الاهترهِذ، م٘ يمان ؾٍغ ؤزغي، وطل٪ بؿٖغ

 .2اإلاخىا٢لت في ؤي و٢ذ وفي ؤي م٩ان "

هي مجمل الخضماث التي ٣ًضمها  ؤلال٨تروهُتومً َىا ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الخضمت الٗمىمُت 

٤ الٗام  اًَ ٖبر البىاباث ؤو اإلاىا٢٘ ب٩ل الُغ١ الخضًثت اإلام٨ىت لهالر اإلاى  ؤلال٨ترووياإلاٞغ

ا مً الُغ١ اإلام٨ىت ؤلال٨تروهُتؤو ختى ٖبر الغؾاثل  ؤلال٨تروهُت حَر  .3ٚو

  ؤلالىتروويالفسع الثاوي: مفهىم اإلاسفم العام 

٤ الٗام ؤلال٨ترووي َى مٟهىم خضًث ٌكحر الى مكغوٕ خ٩ىمي يهضٝ الى ج٣ضًم  اإلاٞغ

ال٨تروهُت و بهىعة مؿخمغة مً ؤحل جد٤ُ٣ الهالر الخضماث الى اإلاىاَىحن ٖبر  وؾاثِ 

الٗام، ٣ًضم زضماجه ٖبر مىا٢٘ خ٩ىمُت ال٨تروهُت ٖلى مضاع ؾاٖاث الُىم وؤًام ألاؾبٕى 

م٨ً الىنى٫ الى َظٍ اإلاىا٢٘ مً ؤي م٩ان وال خاحت اَال٢ا الى الخى٣ل ؤو الخ٣ُض بؿاٖاث  ٍو

ٟحن الٗمىمُحن  .الضوام الغؾمي للمْى

                                                 
 .180"، مغح٘ ؾاب٤، مدوز ؤلادازة ؤلالىتروهيت في جسكيت خدماث اإلاسافم العمىميت اإلاحليتٚىُت هؼلي، " - 1
ـــاللادماإلاىحت ؤلالىتروهيت مدمىص نضام حبر، " - 2  .21 ، م2002، 91، ٖمان، الٗضصمجلـــــــــــــــت ؤلاصاعي "، تــــــ
ل٣ض هو اإلاكٕغ الجؼاثغي ٖلى يغوعة جدضًث الخضمت الٗامت والاصاعة الٗامت في الٗضًض مً الىهىم ال٣اهىهُت الؾُما  - 3

٣ي ل٣ُم و   415-12اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م  مباصت الخضمت الٗامت والاصاعة، خُث ههذ اإلاخًمً الخهض٤ً ٖلى اإلاُثا١ الاٍٞغ

 مىه وجدذ مؿمى جدضًث الخضمت الٗامت ٖلى :  08اإلااصة 

 ج٣ىم الاصاعة الٗامت بدؿهُل اصزا٫ احغاءاث وهٓم خضًثت ومبخ٨غة في ج٣ضًم زضماتها. -" ؤ

 ي ج٣ضمها.حؿهغ الاصاعة ٖلى اؾخسضام الخ٨ىىلىحُا الخضًثت لضٖم وجدؿحن هىُٖت الخضمت الٗامت الت -ب 

ج٣ىم الاصاعة الٗامت بخبؿُِ احغاءاتها وحؿهُل ق٩لُاتها اإلاخٗل٣ت بالىنى٫ الى الخضماث وج٣ضًمها.. "، ؤهٓغ اإلاغؾىم  -ج 

 11، اإلااعر في اإلاخضمً الخصدًم على اإلايثاق الافسيلي لليم ومبادا الخدمت العامت والادازة 415-12الغثاس ي ع٢م 

 .2012صٌؿمبر  16الهاصعة في   68ٖضص  ، ج.ع 2012صٌؿمبر 
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٤ الٗام والاصاعة" صٖذ اإلااصة  وجدذ ٖىىان " ٣ي  08ٖهغهت اإلاٞغ مً اإلاُثا١ الاٍٞغ

٤ الٗام وجبني الاصاعة ؤلال٨تروهُت بةصزا٫  ٤ الٗام والاصاعة الى ٖهغهت اإلاٞغ ل٣ُم ومباصت اإلاٞغ

ت الم والاجها٫ في الٗمل ؤلاصاعي و ع٢مىت الاحغاءاث ؤلاصاٍع  . 1ج٨ىىلىحُاث الٖا

اإلاغا٤ٞ الٗامت ؤلال٨تروهُت و ع٢مىت الاصاعاث  ٦ما شجٗذ الخ٩ىمت الخدى٫ الى

الظي ًدضص نالخُاث وػٍغ  271-17مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  02الٗمىمُت ٞىجض اإلااصة 

ض واإلاىانالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت والخ٨ىىلىحُاث والغ٢مىت: ٖضص نالخُاث َظا الىػٍغ  البًر

 والتي مً بُنها :

غ الا - ؤ ىُت لخٍُى ٢خهاص الغ٢مي والخدى٫ الغ٢مي للماؾؿاث ا٢تراح الؿُاؾت الَى

  ؛والاصاعاث الٗمىمُت ٖلى الخ٩ىمت

٘ الخدى٫ الغ٢مي لال٢خهاص  - ب ما٫ الخانت بدؿَغ اإلاكاع٦ت م٘ الىػعاء اإلاٗىُحن في ألٖا

٤ الٗام  .2واإلاٞغ

ت ؤَم زهاثهه ومحزاجه   ٤ الٗام ؤلال٨ترووي ومٗٞغ ومً ؤحل الاخاَت بماَُت اإلاٞغ

٤ الٗام ؤلال٨ترووي ت اإلاٞغ ٤ الٗام )ؤوال( زم مٗٞغ ٠ اإلاٞغ  )زاهُا(. وحب حٍٗغ

 حعسيف اإلاسفم العام: أوال

٦باقي اإلاهُلخاث ال٣اهىهُت زانت جل٪ التي حكتر٥ ٞيها الٗلىم ال٣اهىهُت م٘ بٌٗ 

بها  ٤ الٗامًٓل ٦ظل٪ ا حٍٗغ٠ ص٤ُ٢ ومىخض الٗلىم ألازغي  والتي ٚالبا ال ٌؿخٖى حن  إلاٞغ  َع

ال٣اهىن   Bonnardالى صعحت ون٠ ال٣ُٟه الٟغوس ي  خخضام الهغإ ال٨ٟغي خى٫ مٟهىمهال 

 ل٨ىه في الٛالب ٌكحر الى مٟهىمحن عثِؿحن: 3غا٤ٞ الٗامتؤلاصاعي ب٣اهىن اإلا

٤ الٗام ٖلى ؤؾاؽ الهُئت  - غمي الى حٍٗغ٠ اإلاٞغ ت ؤو ؤلاصاٍعألاو٫ ًٖىي ؤو ق٨لي ٍو

 اإلايكإة التي ؤوحضتها الضولت مً ؤحل جد٤ُ٣ َضٝ مٗحن.

                                                 
مغح٘  اإلاخضمً الخصدًم على اإلايثاق الافسيلي لليم ومبادا الخدمت العامت والادازة،، 415-12اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م  -1

 ؾاب٤.
د واإلاىاصالث الظلىيت والالطلىيت  ًحدد 2017،/07/10ماعر في  271-17مغؾىم جىُٟظي ع٢م  - 2 صالحياث وشيس البًر

ش  59، ج.ع، ٖضص  لخىىىلىحياث والسكمىتوا  .17/10/2017ناصعة بخاٍع
3

- Bonnard: le droit administratif est le droit des services public, cité par A,de 

Laubadére, Traité de droit administratif, 1980, p 42. 
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٤ الٗام َى مجمٕى الاوكُت  - والثاوي َى مٟهىم ماصي ؤو مىيىعي ًغي ؤن اإلاٞغ

 ت.ؤلاصاٍعث التي ج٣ضمها َظٍ الهُئاث والخضما

ل٨ً وؿغص  بٌٗ اإلاداوالث ال٣ٟهُت التي جهب في َاطًً الاججاَحن والتي عبما جسخل٠   

٤ الٗام حكتر٥ ُٞه الٗلىم ال٣اهىهُت و ت ؤلاصاٍعبازخالٝ اإلاُاصًً الٗلمُت الؾُما وؤن اإلاٞغ

ا  حَر لىم الا٢خهاص ٚو لىم الدؿُحر ٖو  ٦ما ٢لىا ؾاب٣ا ٖو

: ـــــــــــــــالاجج  اٍ ألاٌو

ا الضولت  ٤ الٗام اؾدىاصا بلى اإلاُٗاع الًٗىي)اإلااصي( بإهه ٧ل مىٓمت جيكَا ٌٗٝغ اإلاٞغ

 .1وجسً٘ إلصاعتها  ب٣هض جد٤ُ٣ خاحاث الجمهىع 

ه البٌٗ آلازغ مً ؤههاع َ بإهه "مكغوٕ ٌٗمل باهخٓام واَغاص  ظا الاججا٦ٍما ٌٗٞغ

ه لىٓام ٢اهىوي  جدذ اقغاٝ عحا٫ الخ٩ىمت ب٣هض ؤصاء زضمت ٖامت للجمهىع، م٘ زًٖى

 .2مٗحن"

ه الاؾخاط ماحض عاٚب الخلى ب٣ىله "مكغوٖاث حؿتهضٝ الىٟ٘ الٗام جدخٟٔ  ،بِىما ٖٞغ

  3الاصاعة بال٩لمت الٗلُا في اوكائها واصاعتها والٛائها "

٤ الٗام ٦مكغوٕ اصاعي ميكإ بًٟل ٞجل َظٍ ا ٟاث جىهب ٖلى ٨ٞغة اإلاٞغ لخٍٗغ

ى ألامغ الظي ع٦ؼ ٖلُه ٚالب ،ي حؿُحٍر ٦ما لها الخ٤ في الٛاثهالاصاعة ولها الخ٤ ف ُت ال٣ٟه َو

لى عؤؾهم  ،اإلادهىع في َظا الاججاٍ ( وال٣ُٟه لىعان DELAUBADER: صي حىباصًغ )ال٣ُٟهٖو

(LOURAN( وحىعج ُٞض٫ ، )GEORJE VIDLE( بري بحرجُلمي  .H. BERTHELEMY)4( َو

ه بإهه "ٖباعة ًٖ مكغوٕ طو هٟ٘ ٖام جضًٍغ الضولت بإؾلىب ٦ما   هجض ؤًًا مً ٌٗٞغ

 . 5، وجخمخ٘ ُٞه بامخُاػاث الؿلُت الٗامت "غمباقغ ؤو ٚحر مباق

                                                 
دـؤلادازي الىحيز في اللاهــــــــــــــــــــــىن اهٓغ: ٖمـــــــــــــــــــــاع بىيُاٝ،  -1  .148، م1998غ( ـــــــــــــــــــــــــــاهت ) الجؼاثـــ، صاع ٍع
 .25، م1989ال٨ٟـــــــــــــــــــــــــــــغ الٗغبـــــــــي، ، صاع ؤلادازي الىحيـــــــــــــــــــــــــــــــــص في اللاهـــــــــــــــــــــــــىن  ،ؾلُمان الُمـــــــــــــــــاوي  -2
ـــــعلم الادازة العامماحض عاٚب الخلى،  -3 ـــت ومبادا الشسيعـــ ــــ ، ت الاطالميتـ  .431، م2005، ميكإة اإلاٗاٝع
اب بغجُمت، >> - 4 مضازلت يمً ؤقٛا٫ اإلالخ٣ى الضولي  << مبدأ اطخمسازيت اإلاسفم العام والحم في ؤلاضسابؤهٓغ ٖبض الَى

اهاجــه ٦إصاة لخضمت اإلاىاَــً بـ ألاو٫ اإلاىؾىم  ــ٤ الٗمىمــي في الجؼاثـغ و َع حامٗت الجُاللي  -صعاؾــت ٢اهىهُـت و ٖملُـت –:اإلاٞغ

 07، م 2018-زمِـ ملُاهت-بىوٗامت
 .74م 2008ب ٍ،  صاع الجامٗت الجضًضة،  ،بين الىظسيت والخعبيم ؤلالىتروهيتالحىىمت ٖهام ٖبض الٟخاح مُغ،  - 5
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٣هض بهظا  ٦ما ٌٗٝغ ؤًًا بإهه الجهاػ ؤو اله٩ُل الظي ٌؿحر الكاون الٗمىمُت، ٍو

ت.  1اإلاٟهىم ؤلاصاعة الٗمىمُت بك٩ل ٖام ؤو ماؾؿت ٖمىمُت بصاٍع

ه  ٞغ ٤ الٗام ؤلاصاعة بك٩ل ٖام "َب٣ا لهظا اإلاُٗاع ب٣ىله  "مدُى اخمض"ٖو ٣ًهض باإلاٞغ

٤ؤلاصاٍعواإلااؾؿت    2الٗام". ت، خُث جىحض اإلااؾؿت ًىحض اإلاٞغ

لهظٍ اإلااؾؿاث  ؤلاصاعي ومما ٌٗاب ٖلى ؤههاع َظا الاججاٍ ؤنهم لم ًخبىىا اليكاٍ 

٤ الٗام زانت في  ،والاصاعاث التي ٣ًىلىن بها ى في خ٣ُ٣ت ألامغ اهخ٣ام مً حٍٗغ٠ اإلاٞغ َو

ى ما ًٓهغ حلُا في الخضماث اإلا٣ضمت ٖبر ؤلاصاعي ْل جغاح٘ َظٍ الاصاعة لهالر اليكاٍ  ، َو

، ٞيؿخُُ٘ مالخٓت اليكاٍ ؤلال٨تروهُتقب٨ت الاهترهِذ يمً ما ٌؿمى الُىم بالخ٩ىمت 

الظي ٣ًضم َظا اليكاٍ   ؤلاصاعي والاؾخٟاصة مىه ل٨ىىا في هٟـ الى٢ذ ال هالخٔ اإلاكغوٕ 

الؾُما والخ٩ىمت  ،الاصاعاث والظي َى في خ٣ُ٣ت الامغ في خالت جغاح٘ ان لم ه٣ل ػوا٫ َظٍ

جُا مً  ؤلال٨تروهُت ٟي ال٣ُإ  ؤلال٨تروهُتجخُىع جضٍع الى الظ٦ُت، ٦ما ؤهىا ال هغي مْى

م مً ٣ًُيىا ؤنهم ٣ًٟىن في الجاهب آلازغ مً اإلاىا٢٘ والبىاباث الخ٩ىمُت  الٗمىمي بالٚغ

 . ؤلال٨تروهُت

  الثاوي:اٍ ـــــــــــــــــالاجج

( وعوالهض BONNARD( وبىهاع)G.JEZEحاؾخىن ححز ) ومنهمؤما ؤههاع َظا الاججاٍ 

(ROLLAND)3.  ت الاوكُت والخضماث الٗمىمُت التي ٤ الٗام َى مجمٖى والظًً ًغون ؤن اإلاٞغ

٤ الٗام ؤو َظٍ الهُئاث  ا ؤلاصاٍعج٣ضمها َُئاث اإلاٞغ ا وجضًَغ ، ٞخىهب الضولت  ت التي جيكَا

ٟاتهم في َظا  خ٣ضمهمالاججاٍ حٍٗغ ٤  الٗمُض صوجي ٍو الٗام َى  "ألاوكُت الظي ًغي بإن اإلاٞغ

غا٢ب مً َٝغ الخ٩ىمت بؿبب َبُٗتها و التي ًم٨ً جد٣ُ٣ها 
ُ
ًبِ وج

ُ
ًمً وج

ُ
التي ًجب ؤن ج

 .4بخضزل ٦لي للضولت "

                                                 
ـــــــــــالىحيز في اللاهاص، ـــــــــــــــــــهانغ لب -1  .192 م غ(،ـــــــــــــــــــــ٠ )الجؼاثـــــــلباص ؾُُ ىعاثـــــــــــــــــــــــت، ميكــــــــــــــــــت الثاهُــــــــــ،الُبٗ ؤلادازي ىن ــ
اث الجامُٗتاإلاصًىان  ،3ٍ  ،تؤلادازيمحاضساث في اإلاؤطظاث  )جغحمت ٖغب نانُال(، احمد محيى -2  ،ُبٖى

 .430،م 1995 ،غـــــــــــــــــــــــــــــــالجؼاث
 2<<، مرجع سابق ،ص مبدأ استمرارية المرفق العام والحق في اإلضراب>> ،عبد الوهاب برتيمةأنظر  - 3
ٟي اهٓغ:-4          ،2010 ،(لجؼاثغا) ل٣ِـ صاع البًُاءصاع ب ،1ٍ  ،اإلاسفم العام والخحىالث الجدًدةحظيير  ،هاصًت يٍغ

 .4،5.م م
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٤ الٗام َى  ى٫ بإن:ــــــــــــالظي ٣ً "ؤهضعي صي لىباصاع" ٦ما ًغي بظل٪ ال٣ُٟه ت "اإلاٞغ مجمٖى

ؤي ؤهه اليكاٍ الظي ج٣ىم به ألاحهؼة ، 1مً ؤوكُت الهُئاث التي حؿتهضٝ اإلاىٟٗت الٗمىمُت"

، ٞهى بهىعة ٖامت ٧ل 2بهضٝ جد٤ُ٣ مهلخت ٖامت تؤلاصاٍعت ؤو اإلااؾؿاث الٗمىمُت ؤلاصاٍع

 . 3وكاٍ ًباقٍغ  شخو مٗىىي ٖام ب٣هض بقبإ خاحت ٖامت

ظا الاججاٍ َى الٛالب والخهىع اإلا٣ٗى٫ واإلاى٣ُي ٖىض الخضًث ًٖ الخ٩ىمت   َو

ظا  ؤلال٨تروهُت والتي ًتراح٘ ٞيها اإلاُٗاع الًٗىي الك٨لي لهالر اإلاُٗاع اإلااصي اإلاىيىعي، َو

ت والخضماث الٗمىمُت اهٟهلذ ًٖ اإلااؾؿاث ؤلاصاٍعب٩ل بؿاَت عاح٘ ل٩ىن الاوكُت 

خاج ٣ِٞ الى ب٩اث الضازلُت و قب٨ت الاهترهِذ ٢اٖضة مخِىت جدوالاصاعاث واجسظث مً الك

، ومً اإلا٣ٗى٫ ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ؤن هخهىع ازخٟاء ؤو ػوا٫ مهالر ٧لمت مغوع و ٦بؿت ػع 

غة الُىم ٖلى اإلاىا٢٘  الخالت اإلاضهُت التي جدخىي ٖليها ٧ل البلضًاث ماصامذ ٧ل زضماتها مخٞى

لُاث الغ٢مىت التي قهضتها الجؼاثغ مازغا، والظي اإلاسههت لظل٪ في ْل ٖم ؤلال٨تروهُت

ت والخ٣لُل مً ؤلاصاٍعؾِؿمذ مؿخ٣بال ؾىاء بك٩ل ازخُاعي ؤو ايُغاعي للخسلي ًٖ اإلاهالر 

ًها بإ٦كا٥ ؤو آالث الؾخسغاج الىزاث٤  ٟحن وا٢خهاص الى٣ٟاث الٗمىمُت، ؤو عبما حٍٗى اإلاْى

٠ البُىمتًر ت ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ م٘ جدضًض الىز٣ُت ؤو الصخهُت بمجغص اؾخٓهاع بُا٢ت الخٍٗغ

باٖتها مباقغة وال ؤص٫ ٖلى طل٪ مً ما٦ىاث صٞ٘ ألامىا٫ ٖلى ؾبُل  الىزاث٤ اإلاُلىبت بض٢ت َو

ى ؤمغ في ٚاًت الؿهىل  ت ٖلى ما ًبضو.ــــــــــــــــاإلاثا٫، ٞمثل الخهى٫ ٖلى ؤمىا٫ جدهل ٖلى وز٣ُت َو

٤ الٗام بإهه َى ٧ل ٠ اإلاٞغ م٨ً حٍٗغ اليكاَاث والخضماث التي ج٣ضمها الضولت ؤو  ٍو

٤ هٓام ٢اهىوي مٗحن باهخٓام وايُغاص لهالر الجمهىع مً ؤحل جد٤ُ٣ مهلخت  مً ًيُبها ٞو

٘ ؤو ًٖ َغ  ٤ الاصاعاث واإلاكاَع ى       .٤ٍ اإلاىا٢٘ الخ٩ىمُت ؤلال٨تروهُتٖامت ؾىاء ًٖ ٍَغ َو

 ٤ ٣ي ل٣ُم ومباصت اإلاٞغ ٤ الٗام في ما طَب الُه اإلاُثا١ الاٍٞغ الٗام والاصاعة ، خُث ٖٝغ اإلاٞغ

                                                 
ٟي هاصًت -1  .6مغحــــــ٘ ؾاب٤، م  .حظيير اإلاسفم العام والخحىالث الجدًدة ،يٍغ
ــــــالىحيز في اللاه ،لباص هانغ اهٓغ: -2 ـــ  .193ؾابــــــــــــــــــــــ٤، م  مغحــــــــــ٘ .ؤلادازي ىن ــــ
 .٤143 ، م ــــــــمغح٘ ؾاب، ؤلادازي ىن ــــــــــالىحيز في اللاه ٖماع بىيُاٝ،: اهٓغ -3
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)ال٣ٟغة ألاولى( بإهه " ٧ل زضمت ؤو وكاٍ طي مهلخت ٖمىمُت ويٗذ جدذ ؾلُت  1اإلااصة 

   1ؤلاصاعة "

 ؤلالىتروويم العام ــــــــــــــــاإلاسف حعسيفثاهيا: 

٤ الٗام  ٤ الٗام الخ٣لُضي واإلاٞغ ى  ؤلال٨تروويال ًىحض ٞغ١ بحن اإلاٞغ مً هاخُت الهضٝ َو

جلبُت اخخُاحاث الجمهىع وجد٤ُ٣ اإلاهلخت الٗامت، الا ؤن الٟغو٢اث اإلام٨ً الخضًث ٖنها 

ٞالـإولى جخم بهٟت مباقغة  ،اإلاؿخٗملت في ج٣ضًم الخضمت الٗمىمُت بخضاء في الىؾُلتج٨مً ا

ٟحن والج ت ٚحر مباقغة ًٖ بِىما جخم الثاهُت بهٟ، مهىع  ٖىض جى٣ل اخضَما الى آلازغبحن اإلاْى

٤ بىابت خ٩ىمُت ال٨تروهُت الى بٌٗ الٟغ  اٍَغ حَر  .و٢اث ألازغي ٦خى٢ُذ الٗمل ٚو

خماص ٖلى مٟهىم الاصاعة  م٨ً بااٖل ٤ الٗا ؤلال٨تروهُتٍو ٠ للمٞغ م اؾخ٣اء حٍٗغ

م٨ً ال٣ى٫ بإهه " اَاع ٖام ومىٓىمت ج٣ىُت مخ٩املت جسخل٠ ًٖ اإلاماعؾاث ؤلال٨ترووي ٍو

ة الٗاصًت بط ؤنها حكمل جدىال ٦بحرا في الٗمل ٌكمل ألاوكُت الخُاجُت في الخ٣لُضًت لإلصاع 

غ الضازلي لها وبهضٝ ج٣ضًم زضماث  ت واحخماُٖت وا٢خهاصًت واهخاحُت للخٍُى الضو٫ مً بكٍغ

م٨ً ال٣ى٫ ؤًًا بإهه "اؾخسضام  2ؤًٞل مً جل٪ التي جاصيها الاصاعة الخ٣لُضًت ؤنال" ٍو

ىاج٠ مدمىلت، وؤحهؼة ٞا٦ـ، وؤهٓمت مغا٢بت، وؤحهؼة  الخ٨ىىلىحُاث خضًثت مً اهترهِذ َو

ىن لخ٣ضًم اإلاٗلىماث والخضماث الخ٩ىمُت للمىاَىحن والكغ٧اث  جدب٘ وؤحهؼة عاصًى وجلٍُٟؼ

ه ي٤ُ واؾٗا ؤمام ٧ل ٖضص َظا الخٍٗغ٠ مسخل٠ الىؾاثل الخ٨ىىلىحُت بال ؤهوان  3الخانت "

 اإلاؿخجضاث الخ٨ىىلىحُت التي ًم٨ً ؤن ًيخجها الٗلم مؿخ٣بال.

                                                 
، مغح٘ اإلاخضمً الخصدًم على اإلايثاق الافسيلي لليم ومبادا الخدمت العامت والادازة، 415-12اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م  -1

 ؾاب٤ .
ٟان، ٖبض الؿالم َابـ -2 مت للمغوع ٗااعؾت جُب٣ُُت ٖلى الاصاعة الص ،ؤلالىتروهيتإدازة مسفم ألامً بالىطابل  الؿٍى

ت،،صاع الجامٗت الجضًضة ل٩ىٍذابضولت   . 51، م2011 ، الاؾ٨ىضٍع
3  -  Richard Heeks: Article: "e- government for Development information Exchange "project is coordinated 

by the university of Manchester’s institute for Development policy and management the project initially 

funded and managed by the commonwealth telecommunications organization as part of the UK 

Developments "Building Digital opportunities "program, 19october 2008, Available at: http:// 

www.en.wikibooks.org. pdf. 
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اث ؤصاء ألاحهؼة الخ٩ىمُت وؤًًا َى  "اؾخسضام هخاج ال٣ضعة الخ٣ىُت في جدؿحن مؿخٍى

ؼ ٞاٖلُتها في جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاغحىة منها" ٤ الٗام 1وعٞ٘ ٦ٟاءتها وحٍٗؼ  ؤلال٨ترووي، بطن ٞاإلاٞغ

 ؤلال٨تروهُتَى ٧ل اليكاَاث والخضماث التي ج٣ضمه الخ٩ىمت للجمهىع ٖبر اإلاىا٢٘ الخ٩ىمُت 

 ؤو بإي وؾُلت ال٨تروهُت ؤزغي مً ؤحل جد٤ُ٣ مهلخت ٖامت.

ٟه بإهه "٧ل وكاٍ ًباقٍغ شخو مٗىىي ٖمىمي بهضٝ جد٤ُ٣ زضمت   ٦ما ًم٨ً حٍٗغ

ت في الخضماث  ٖامت باؾخٗما٫ وؾاثل ال٨تروهُت خضًثت ومخُىعة بهضٝ جد٤ُ٣ الؿٖغ

 ٤  .2"الٗامويمان الكٟاُٞت والخ٩امت في حؿُحر  اإلاٞغ

٤ الٗمىمي مً آلالُاث الخ٣لُضًت بلى  ٟه ؤًًا بإهه "جدى٫ آلُاث ٖمل اإلاٞغ م٨ً حٍٗغ ٍو

٘ ال٨ٟاءة وألاصاء و٦ؿب الى٢ذ والجهض، ؤلال٨تروهُتألاحهؼة  وجد٤ُ٣  الخضًثت بهضٝ ٞع

٤ الٗام"الكٟاُٞت والخ٩امت في   .3حؿُحر  اإلاٞغ

٤ الٗام  ا  ؤلال٨تروويومما ؾب٤ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن اإلاٞغ َى مىٓىمت مخ٩املت جيكَا

ت  ا الضولت ؤو مً ًىىبها، حؿخسضم الخ٨ىىلىحُا لخ٣ضًم زضماث للمىاَىحن جمخاػ بالؿٖغ وحؿحَر

  والض٢ت والكٟاُٞت جدل مدل اإلاغا٤ٞ الٗامت الخ٣لُضًت ؤو حؿحر مٗها حىبا الى حىب.

 

٤ الٗام  الاؾدثماع فيوج٨مً ؤَمُت   :في  4ؤلال٨ترووياإلاٞغ

ُت الخضم -ؤ   .اـــــــــــاث وجسٌُٟ ج٩لٟتهـــــــــــــــــــــــــــجدؿحن هٖى

ضم الخ٣ُض بإو٢اث الضوام الغؾمي -ب    ؛عبذ الى٢ذ ٖو

 ؛ًـــــــــــــــــ٤ عيا اإلاىاَـــــــــــــــىصة الخُاة وجد٣ُــــــــــىم حــــــــــى مٟهــــــه هدـــــــالخىح -ج 

                                                 
دى ؤصاء ت هؤلاصاٍعُت ماإلااجمغ الضولي للخى ،<<بين الىظسيت والخعبيم ؤلالىتروهيتالادازة >>: خؿحن بً مدمض الخؿً -1

اى  .05نٟدت  11/2009/ 4-1، ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، اإلاملمخمحز في ال٣ُإ الخ٩ىمي، الٍغ
ٌ  ؤلالىترووياإلاسفم العام >> ،ٖلي مسخاعي  -2 ٤ <<الىاكع واإلاؤمى ، مضازلت يمً اإلالخ٣ى الضولي : الىٓام ال٣اهىوي للمٞغ

 .04، مؤلال٨تروويالٗام 
 .04اإلاغح٘ هٟؿه م   -3
ه٣ال  8. ، مؤلالىتروهيتمظىدة الخعت العامت اإلاىحهت للحىىمت اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للمٗلىماث لجمهىعٍت الؿىصان،  ؤهٓغ : -4

ـــإكام، ٤ــــــــٟٚص ي جىًُٖٞ  ٌ  ؤلالىتروهيتت ــــت الحىىمـــــ  .   م ، مغح٘ ؾاب٤،في الجصابس بين الىاكع واإلاؤمى
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 ؛تــــــــــــــــــــــىة واإلادؿىبُـــــــــال٣ًاء ٖلى الٟؿاص والغق -ص 

ؼ الضًم٣غاَُت الدكاع٦ُت واقغا٥ اإلاىاًَ في اجساط ال٣غاعاث -ٌ    ؛حٍٗؼ

ٟحن الٗمىمُ الخ٣لُل مً -و  خماص ٖلى اإلاْى  ؛ًـالٖا

 ؛اجيـبيبِ الًغاثب وج٣لُل ٞغم التهغب الج -ػ 

 ؛هـــــــــــــــــــــان ٧ان ُٞــــالىنى٫ الى اإلاىاًَ في ؤي م٨ -ح 

 ؛اإلاىاًَ ت وـــــــــــــــــــــــــــــــــً الخ٩ىمـــــــت بُـــــــــــــؼ الث٣ــــــــــــحٍٗؼ -ٍ 

  ؛حصجُ٘ اإلاىاَىحن ٖلى اؾخسضام الخ٨ىىلىحُا -ي 

٤ الٗام.مىا -٥   ٦بت الخُىع الٗالمي في مجا٫ اإلاٞغ

 

 ان اإلاسفم العامــــــــــــــأزهثالثا: 

ٟاث وؤزغي  ٤ الٗام  ،مً زال٫ ما ؾب٤ ط٦ٍغ مً حٍٗغ ًم٨ً اؾخسالم ؤع٧ان اإلاٞغ

٤ الٗام :واإلاخمثلت في ى الهضٝ الغثِـ إلوكاء وحؿُحر اإلاٞغ ل٪ ظو٦ ،جد٤ُ٣ الىٟ٘ الٗام َو

٤ الٗ ى ما ًٟغ٢ه ًٖ ازًٕى اإلاكغوٕ ؤو اإلاٞغ مكغوٖاث ال٣ُإ م للؿلُت الٗامت َو

 ؤٖلى .لٗامت التي ججٗل له مغ٦ؼ ٢اهىوي وؤزحرا جمخٗه بامخُاػاث الؿلُت ا ،الخام

  :العامجحليم الىفع  -1

ى الهضٝ الغثِس ي مً ؤحل اوكاء واصاعة اإلاغا٤ٞ الٗامت واإلاخمثل في ج٣ضًم زضماث  َو

ت ؤو ماصًت ؤو ٧اهذ  مجاهُت ؤو م٣ابل ٖمىمُت للهالر الٗام، ؾىاء ٧اهذ َظٍ الخضماث مٗىٍى

ٗخبر ٧ل مكغوٕ ٖام ؤوحضجه الضولت وخ٤٣ هٟٗا للهالر الٗام  صٞ٘ عؾىم جدضصَا الضولت َو

٤ ٖام ختى وان ٧ان باؾخُاٖت الاٞغاص ؤو الخىام جىُٟظٍ ؤو ؾىاء ٢ضم الخضمت  ،َى مٞغ

جم٘ ٧ل ال٣ٟ ،1لٗمىم الجمهىع ؤو إل٢لُم مٗحن غ قٍغ اإلاهلخت الـــــــٍو ٗامت ه ٖلى يغوعة جٞى

٣ا ٖاما. ٤ مٞغ  ختى ٩ًىن اإلاٞغ

                                                 
 .169، مغح٘ ؾاب٤،موجحدًاث اإلاجخمع السكمي ؤلالىتروهيتالادازة ، ًاؾغ مدمض ٖبض الٗا٫ -1
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٣هض بالىٟ٘ الٗام اقبإ الخاحاث التي ًُلبها الجمهىع ؾىاء ٧اهذ ماصًت ٧ال٨هغباء  ٍو

ُه والخٗلُم ت ٧الصخت والتٞر محز َ ،والٛاػ واإلاىانالث ؤو مٗىٍى ٘ التي ظٍو ا الغ٦ً بحن اإلاكاَع

ا الضولت بٛغى ج٣ُمها الضولت مً احل اقبإ خاحاث اإلاىاَىحن وبحن جل٪ اإلاك ٘ التي جيكَا اَع

 اؾدثماع ؤمىالها الخانت وجد٤ُ٣ الغبذ ومىاٞؿت ال٣ُإ الخام. 

٤ الٗام ال ٌؿتهضٝ الغبذ ؤؾاؾا ختى وان ٧اهذ زضماجه م٣ابل صٞ٘ عؾىم مثال  ،ٞاإلاٞغ

٧الغؾىم التي جٟغى ٖلى الدسجُالث  ،والتي ال جمثل في الٛالب ال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت للخضمت

 اػ ـــــــ٘ ال٨هغباء والٛـــــــــــــاص٫ ٦سضماث قغ٦ت جىػٍــــــت مثال، ؤو ٧اهذ الخضمت م٣ابل ؾٗغ ٖــــــــــالجامُٗ

اػ  بىاؾُت ال٣ىىاث في ـــاإلاخٗل٤ بال٨هغباء وجىػَ٘ الٛ 01-02خُث هو ال٣اهىن  1)ؾىهلٛاػ(

٤ الٗام الى ٘ الٛاػ وال٨هغباء وكاَا ــــــــــمىه "ٌٗخبر جىػٍ 03اإلااصة  ٤ الٗام وتهضٝ مهمت اإلاٞغ للمٞغ

ت " لحن في ؤخؿً قغوٍ الاههاٝ في اإلاٗاملت والاؾخمغاٍع ل الؼباثً ٚحر اإلاَا  .2ما ًلي : جمٍى

  خضىع اإلاشسوع للظلعت العامت : -2

ت اوكائها  خُث ٌٗخبر ؤَم ع٦ً ل٩ىهه ًمحٍز ًٖ اإلاكغوٖاث الخانت والتي ألصخابها خٍغ

ا ؤو الٛائها ٤ الٗام ًسً٘ بهىعة مباقغة للؿلُت الٗامت التي جيكإ  ،وحؿُحَر بِىما اإلاٞغ

٤ الٗام ب٣اهىن ؤو باالؾدىاص الُه ولها ٧امل الؿلُت في حؿُحٍر ؤو ختى الٛاثه  .3اإلاٞغ

                                                 

ت ٞهىا٥ مً ًغي بًغوعة جُب٤ُ الؿٗغ الخ٣ُ٣ي ؤو  - 1 اخخضم الخالٝ خى٫ َبُٗت  اإلاغا٤ٞ الٗمىمُت الهىاُٖت والخجاٍع

ت ًجب  ا باٖخباع َا مىاص خٍُى حَر اػ الؿُاعاث ٚو ً ٚو ت ٧البجًز الؿٗغ الٗاص٫ ٦إؾٗاع ال٨هغباء والٛاػ ؤو ؤؾٗاع اإلاىاص الُا٢ٍى

ٍغ ضم الخبظًغ  ٞو الاؾتهال٥ ولظل٪ هجض ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ في الجؼاثغ جدى٫ قغ٦ت ال٨هغباء والٛاػ مً  الا٢خهاص ٞيها ٖو

ظا الخدى٫ ال ٌٗني بخاجا ؤن  02/01ماؾؿت ٖمىمُت طاث َاب٘ نىاعي وججاعي الى قغ٦ت طاث ؤؾهم بمىحب ال٣اهىن  َو

٤ ٖام )بمٟهىمه ا ، عاح٘ في طل٪ ، َاَغي ى الغبذإلاىيىعي( ختى وان َضٞذ القغ٦ت ؾىهلٛاػ ٢ض جدىلذ ًٖ َبُٗتها ٦مٞغ

 .80م، 2012الُبٗت الثاهُت، صاع الخلضوهُت، الجؼاثغ، ، تؤلادازيواإلاؤطظاث  ؤلادازي اللاهىن خؿحن، 
،ع ٖضص ، جاإلاخعلم بالىهسباء وجىشيع الغاش بىاطعت اللىىاث، 2002ٞبراًغ  05اإلااعر في  01-02اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  - 2

 06، م 2002 ُٟٞغي، 06ي ، الهاصعة ف08
ىُت في الجؼاثغ مً ازخهام الؿلُت الخىُٟظًت بمىحب مغاؾُم عثاؾُت ؤو جىُٟظًت    -3 ٌٗىص اوكاء اإلاغا٤ٞ الٗامت الَى

ُٗت بمىحب ال٣ٟغة  ى  1996مً صؾخىع  122مً اإلااصة  29ماٖضا اوكاء ٞئاث اإلااؾؿاث الظي ًغح٘ الى الؿلُت الدكَغ َو

با في ٞغوؿا و ت واإلاغوهت في اوكاء اإلاغاما هجضٍ ج٣ٍغ ى الامغ الظي ًًمً الؿٖغ ٤ٞ الٗامت لخد٤ُ٣ في ال٣اهىن اإلا٣اعن َو

للمجلـ الكٗبي البلضي  1990ُُٗي ٢اهىن البلضًت و٢اهىن الىالًت لؿىت ، ؤما  اإلاغا٤ٞ الٗامت اإلادلُت ٞاإلاهلخت الٗامت

ُت الؾُما في مجاالث الى٣ل الٗمىمي والىٓاٞت واإلاجلـ الكٗبي الىالجي الازخهام إلخضار وجىُٓم اإلاغا٤ٞ الٗمىم

ا ،  حَر ـــالىحي ،بٗلي مدمض الهٛحر عاح٘ في طل٪وألاؾىا١ ٚو ــ ـــ ـــــــ ـــ صاع الٗلىم لليكغ والخىػَ٘، ٖىابت،  ،ؤلادازي ص في اللاهىن ـ

 .217م ، 2013الجؼاثغ ، 
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٤ الٗام بلى ؤخض ؤشخام ال٣ُإ الخام  ٌ حؿُحر اإلاٞغ ٦ما ال ًمى٘ الضولت مً جٍٟى

 ٣ٗ٦ىص الامخُاػ ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ .ماصامذ جدخٟٔ بد٣ها في الاقغاٝ والخىحُه 

 

 امخياشاث الظلعت العامت :  -3

٤ الٗام زانت ؤزىاء حٗا٢ضٍ في مغجبت ؤٖلى مً اإلاخٗا٢ض  وهي اإلاحزة التي ججٗل اصاعة اإلاٞغ

ا ٦ظمٗه ل٩ىهه ًخمخ٘ بامخُاػاث ٖامت جم٨ً الاصاعة مً ٞسخ ال٣ٗىص مً حاهب واخض و 

ت إلاىيٕى ال٣ٗض، و٦ظا مً امخُاػاث احٗضًلها ؤو اصعاج بٌٗ الكغوٍ التي جغ  َا الاصاعة يغوٍع

٤ الٗمىمي َى ؤصواجه ال٣اهىهُت التي ٌؿخُُ٘ بها ومً  الؿلُت الٗامت التي ًخمخ٘ بها اإلاٞغ

ظا مً ٢بُل حٛلُب  ا َو حَر ٤ ما ًدضصٍ ال٣اهىن ٚو زاللها هٕؼ اإلال٨ُت للمىٟٗت الٗامت ٞو

٤ اإلاهلخت الٗامت للضولت ٖلى مهلخت الاٞغاص ا ى الامغ الظي ًم٨ً مً ؾحروعة اإلاٞغ لخانت َو

٤ الٗام مً الدجؼ ال٣ًاجي ٖليها و  الٗضًض مً  الٗام باإلياٞت الى خهاهت ؤمىا٫ اإلاٞغ

 .الامخُاػاث ألازغي 

ى اؾخسضام ألاؾالُب الخ٨ىىلىحُت  في خحن ًغي حاهب مً ال٣ٟه بىحىص ع٦ً حضًض َو

٤ مً مغا"خُث اإلاخاخت  ٤ٞ الضولت ال ًدبنى جُب٣ُاث الىؾاثل ال ًم٨ً جهىع وحىص مٞغ

 .1الخضًثت "

 اإلابادا العامت التي جحىم اإلاسفم العامزابعا: 

٤ مباصت ٖضًضة اؾخ٣اَا ال٣ٟه مً ؤخ٩ام ال٣ًاء  ٤ الٗام جخم ٞو لٗل ؾحروعة اإلاٞغ

غجب ألاٞغاص هٓام خُاتهم ٖلى ما ج٣ضمه اإلاغا٤ٞ الٗامت لهظٍ الخضماث مما ًخٗحن  اإلاسخلٟت، ٍو

ا بدُث ال ًاصي جى٢ٟها بلى خضور زلل في هٓام خُاة الاٞغاص  .2اؾخمغاع ؾحَر

م مً ازخالٝ ال٣ٟه بكإن ٖضص مً اإلاباصت التي ًم٨ً اياٞتها مثل مبضؤ الخُاص   وبالٚغ

ُٟت الٗامت مً حهت الظي ًسخل٠  بُٗت الْى  لخٛحر َبُٗت الضولت مً حهت َو
ً
مًمىهه جبٗا

 .ـــــــــــــــتاإلاجاهُمبضؤ  ومبضؤ الٗلماهُت و٦ظا  3ؤزغي.

                                                 
ـــالىحي ،بٗلي مدمض الهٛحر - 1 ـــ ـــــــ  .172م  ،2004 الجؼاثغ،  صاع الٗلىم، ٖىابت،بضون َبٗت،  ،ؤلادازي ص في اللاهىن ــــــ
 419م ؾاب٤،، مغح٘ تـــــــواإلاسافم العام ؤلالىتروهيتالحىىمت  ،الخلىماحض عاٚب  - 2

غاء - 3 ـــاإلاىظف العام ومبدأ حياد ؤلادازة في الجصاب، ٞحرم ٞاَمت الَؼ ـــ ماحؿخحر ٕٞغ بصاعة ومالُت،  ٧لُت الخ٣ى١  ة، مظ٦غ ســــ

 .4، م2004/2005حامٗت الجؼاثغ، 
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 "louis Rollandلىيع زوالن " بال ؤن حاهبا ٦بحرا مً ال٣ٟه ٢ض طَب الى ما طَب بلُه

٤ الٗمىمي ٞإَل٤ ٖليها  َظٍ ال٣ىاهحن  "كىاهين زوالن"الظي خضص اإلاباصت التي جد٨م اإلاٞغ

٤ الثالزت: ٤ الٗمىمي، مبضؤ اإلاؿاواة ؤمام اإلاٞغ ت اإلاٞغ الٗمىمي، ومبضؤ الخ٠ُُ٨  مبضؤ اؾخمغاٍع

٤ الٗمىمي  .1الضاثم للمٞغ

 مبدأ طير اإلاسفم العام باهخظام واظساد  -1

ى  ٤ الٗام وجظبظبه ًاصي ال مدالت الى جظبظب الخضماث واه٣ُاٖها َو ان جى٠٢ ؾحر اإلاٞغ

الامغ الظي ًى٨ٗـ ؾلبا ٖلى خالت الضولت وهٓامها الٗام ال ؾُما اطا مـ َظا الاه٣ُإ مغا٤ٞ 

خؿاؾت ٧الصخت واإلاىانالث، ُٞجب ؤن ٩ًىن بقبإ الخضماث بهٟت صاثمت ٖامت 

، ومً الِؿحر الخ٨هً باإلاكا٧ل التي جدضر في خا٫ جى٠٢ اإلاىانالث ؤو اه٣ُإ 2ومىخٓمت

 .ا الجمهىع وعجب خُاجه ٖلى ؤؾاؾهاال٨هغباء مثال وجى٠٢ زضماث ازغي حٗىص ٖليه

٤ الٗام باهخٓام  ٤ لظل٪ ٌٗخبر مبضؤ ؾحر اإلاٞغ مبضؤ ؤؾاس ي ومهم لِـ ٣ِٞ لخُاة اإلاٞغ

ٗض َظا اإلابضؤ مً نى٘ ال٣ًاء  ت الضولت ٩٦ل، َو  ؤلاصاعي الٗام بدض طاجه وبهما الؾخمغاٍع

 ٤  .3الٗام في بصاء زضماجه صون اه٣ُإالٟغوس ي الظي ابخضٖه ل٩ي ٨ًٟل ؾحر اإلاٞغ

ت  حر الٓغوٝ الًغوٍع ٤ الٗام ولظل٪ ٞاإلصاعة مُالبت ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ بخٞى لٗمل اإلاٞغ

خه الؾُما اخترام ؤو٢اث الٗمل وصزى٫ وزغوج اإلاخٗاملحن مً الجمهىع  ٦ما ٌٗخبر  ،واؾخمغاٍع

٤ ٢بل الى٢ذ الغؾمي ٌٗخبر زُإ زضمت حؿإ٫ ٖىه ؤلاصاعة  . 4ٚل٤ اإلاٞغ

                                                 
الجؼاثغ،  ببغاَُم،، صالي SARP، مُبٗت 2ٍ، ؤلاصاعي ، الجؼء الثاوي، اليكاٍ ؤلادازي اللاهىن ، هانغ لباصعاح٘ في طل٪:  -1

مضازلت يمً اإلااجمغ الٗلمي الضولي  <<،على مبادا طير اإلاسفم العام ؤلالىتروهيتأثس ؤلادازة ،>> مغاص إلاحن. وؤًًا 2004

٤ الٗام  مبر  27 -26آٞا١( ؤًام  -جدضًاث -)وا٢٘ ؤلال٨تروويخى٫: الىٓام ال٣اهىوي للمٞغ  -، حامٗت مدمض بىيُا2018ٝهٞى

 4اإلاؿُلت،م
2

 -  GASTON Jéze: Revue du droit public et de la science politique (en France et a 

l'étranger en France 1921 tome 55 PP 121 et s. 
، مظ٦غة  ماحؿخحر، حامٗت على إدازة اإلاسفم العام وجعبيلاتها في الدٌو العسبيت ؤلالىتروهيتجؤثير ؤلادازة ، خماص مسخاع - 3

 .72م، 2007الجؼاثغ "بً ًىؾ٠ بً زضة"، 
ش الضزى٫  www.leconseild'etat.fr، ميكىع ٖلى اإلاى٢٘: 1911-12- 3 ٢غاع مجلـ الضولت الٟغوس ي اإلااعر في - 4 ، جاٍع

 15:33ٖلى الؿاٖت  17/04/2019
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٤ الٗام َى مكغوٕ ٌٗمل باَغاص ": طل٪ ٣ًى٫ الاؾخاط ؾلُمان الُماوي وفي  اإلاٞغ

ه لىٓام واهخٓام جدذ اقغاٝ عح ا٫ الخ٩ىمت، ب٣هض ؤصاء زضمت ٖامت للجمهىع م٘ زًٖى

 .٢1اهىوي مٗحن"

٤ الٗام مً زال٫ جىُٓمها  ومً ؤحل طل٪ ٗاث ٖلى ؾحروعة اإلاٞغ خاٞٓذ ٚالبُت الدكَغ

ٟحن الؾُما في مجا٫ الايغاب والا  ُُٟت للٗما٫ واإلاْى ؾخ٣الت وفي خاالث الٓغوٝ للخُاة الْى

ٟحن ًٖ م٣اَٗت الٗمل مً ، خُث ٌٗخبر ؤلايغاب الُاعثت الىاجج ًٖ اجٟا١ ٖضص مً اإلاْى

ويُٗاث مهىُت مُٗىت ٧األحىع ؤو ْغوٝ الٗمل واخخجاحا ٖلى جهٝغ   احل اإلاُالبت بخُٛحر

٤ الٗام  الاصاعة الى ٚحر طل٪ مً الضواٞ٘ والدجج مً ازُغ ألامىع التي جازغ ٖلى ؾحروعة اإلاٞغ

خباع الايغاب اخض خ٣ى١ الٗما٫ الظي حاء الىو واهخٓامه في ج٣ضًم زضماجه للجمهىع  وباٖ

ٖلُه في اإلاىاز٤ُ الضولُت ٧الٗهض الضولي للخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاحخماُٖت و٦ظا الاجٟا٢ُت ع٢م 

ىُت 87 ٗاث الَى ا مً الدكَغ حَر   .الهاصعة ًٖ مىٓمت الٗمل الضولُت ٚو

مها مُل٣ا في ٢ُاٖاث مُٗ ىت ًاصي الخى٠٢ ل٣ض جضزل اإلاكٕغ لخىُٓم ؤلايغاباث بخدٍغ

ت ومهالر الضٞإ  ظا ٧الكَغ ني َو اثٟها وؤمنها الَى ٞيها بلى قلل ٧امل للضولت ؤو ؤلازال٫ بْى

ني وال٣ًاء، خُث بُيذ اإلااصة  ال٣ُاٖاث التي ًمى٘ الايغاب  02-90مً ال٣اهىن ع٢م  43الَى

لتي ٢ض حٗغى "ًمى٘ اللجىء بلى ؤلايغاب في مُاصًً ألاوكُت ألاؾاؾُت اخُث ههذ ؤهه:  ،ٞيها

ني للخُغ وبهظٍ الهٟت، ًدغم  جى٢ٟها خُاة، ؤو ؤمً ؤو صخت اإلاىاَىحن، ؤو الا٢خهاص الَى

 اللجىء بلى ؤلايغاب ٖلى الٟئاث آلاجُت: 

ٟىن الظًً ٌكٛلىن مىانب في الخاعج، ؤٖىان  ٟىن اإلاُٗىىن بمغؾىم ؤو اإلاْى )ال٣ًاة، اإلاْى

ىان اإلاُضاهُىن الٗاملىن ف ي مهالر الخماًت اإلاضهُت، ؤٖىان مهالر مهالر ألامً، ألٖا

ىان اإلاُضاهُىن  ىُت في وػاعحي الضازلُت والكاون الخاعحُت، ألٖا اؾخٛال٫ قب٩اث ؤلاقاعة الَى

 .2الٗاملىن في الجماع٥، ٖما٫ اإلاهالر الخاعحُت إلصاعة السجىن(

                                                 
ــــــالىحياوي ،ـــــــــــــــــؾلُمان الُم - 1 ـــ ـــــــ ــــ ـــــــ ــــص في اللاهــــــ ــــــــــ ـــ ــــ ـــ  25م مغح٘ ؾاب٤، ، ؤلادازي ىن ـ
، مضازلت يمً <<إهفاذ الحلىق الاكخصادًت و الاحخماعيت ، الثلافيت مً خالٌ اإلاسفم العام>>، ُٞهل بً خلُلى -2

اهاجه ٦إصاة لخضمت ٤ الٗمىمي في الجؼاثغ و َع ، حامٗت الجُاللي صعاؾت ٢اهىهُت و ٖملُت–اإلاىاًَ  اإلالخ٣ى الضولي: اإلاٞغ

 15م  2015،ماي  13/14، -تــــــملُاهزمِـ  -بىوٗامت
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، ٦كٍغ ٦1ما هٓم ال٣ُاٖاث التي ٌؿمذ ٞيها باإليغاب ووي٘ قغوَا إلاكغوُٖتها

ت ، واؾدىٟاطمىمُت ٢بل ؤلايغاب وجدضًض ؤؾبابهبزُاع الؿلُاث الٗ    احغاءاث الدؿٍى

، يمان ؤمً وؾالمت وؾاثل وم٩ان الٗمل حماٖت الٗما٫ ٖلى ؤلايغابومىا٣ٞت  ،الىصًت

حر  ، هجض  ؤن 1963مً صؾخىع  20ومً زال٫  اإلااصة  ، َا مً الكغوٍ التي هٓمها ال٣اهىن ٚو

اإلاكٕغ الجؼاثغي ٦ّغؽ خ٤ ؤلايغاب، ٦ما ؤنبدذ مماعؾت خ٤ ؤلايغاب في ْل صؾخىع 

"الخ٤ في ؤلايغاب مىه والتي جىو ٖلى ما ًلي:  57مكغوٖت مبضثُا بمىحب اإلااصة  1996

ماعؽ في بَاع ال٣اهىن، ًم٨ً ؤن ًمى٘ ال٣اهىن مماعؾت َ ظا الخ٤، ؤو ًجٗل خضا مٗتٝر به ٍو

ما٫ الٗمىمُت طاث  ني وألامً ؤو حمُ٘ الخضماث ؤو ألٖا إلاماعؾخه في مُاصًً الضٞإ الَى

ت للمجخم٘" لُت  15اإلااعر في  03-06وؤ٦ضٍ مً زال٫ ألامغ ع٢م  2اإلاىٟٗت الخٍُى  2006حٍى

ُٟت ا عؽ ٖلى: "ًما مىه 36لٗمىمُت، بدُث ههذ اإلااصة اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاس ي للْى

٘ والخىُٓم اإلاٗمى٫ بهما" ٠ خ٤ ؤلايغاب في بَاع الدكَغ  . 3اإلاْى

٠ خ٤ مً خ٣ى٢ه ل٨نها جازغ في هٟـ الى٢ذ ٖلى خؿً ؾحر  ٦ما حٗخبر اؾخ٣الت اإلاْى

ٗاث اؾخسضام َظا الخ٤ مً ؤحل اؾخ٣غاع الٗمل  ٤ الٗام لظل٪ هٓم ٚالبُت الدكَغ اإلاٞغ

٤ الٗام ومً ٢بُل َظا الخىُٓم مى٘  ٠ مً مٛاصعة مىهبه بمجغص ج٣ضًمه صازل اإلاٞغ اإلاْى

لالؾخ٣الت الى ٚاًت الىٓغ في مضي ٢بى٫ َظٍ الاؾخ٣الت والٓغوٝ الٗامت التي ٢ض جمى٘ ٢بى٫ 

٨ظاَظٍ الاؾخ٣الت الى ٚاًت اؾخ ٠ آزغ َو ٠ بمْى ، ٦ما جب٣ى الضولت 4سالٝ َظا اإلاْى

َا ألخض ؤشخام ال٣اهىن مؿاولت مؿاولُت ٧املت ًٖ ؾحروعة اإلاغا٤ٞ الٗامت التي جى٧ل حؿحر 

 الخام.

م مً اٖتراٞه باالؾخ٣الت ٦د٤ مً الخ٣ى١ ألاؾاؾُت  وهجض ؤن اإلاكٕغ الجؼاثغي  وبالٚغ

ظا ما ههذ ٖلُه اإلااصة  ٠ ؤو الٗامل َو مً ال٣اهىن ألاؾاس ي الٗام للٗامل وؤ٦ضجه  93للمْى

                                                 
 مغح٘ ؾاب٤   ، <<إهفاذ الحلىق الاكخصادًت و الاحخماعيت ، الثلافيت مً خالٌ اإلاسفم العام>>، ُٞهل بً خلُلى - 1

 .15م 
، مضازلت <<على اإلابادا ألاطاطيت التي جحىم اإلاسفم العام ؤلالىتروهيتأثس ؤلادازة >> ،ًاؾحن حجاب، ؾىاء عخماوي 2

٤ الٗام  مبر  27 -26آٞا١( ؤًام  -جدضًاث -)وا٢٘ ؤلال٨ترووييمً اإلااجمغ الٗلمي الضولي خى٫: الىٓام ال٣اهىوي للمٞغ هٞى

 .اإلاؿُلت -، حامٗت مدمض بىيُا2018ٝ
ضة الغؾمُت ع٢م - 3  .6، م2006لؿىت  46اهٓغ الجٍغ
 .176-175 ، مغح٘ ؾاب٤، موجحدًاث اإلاجخمع السكمي ؤلالىتروهيتالادازة ، ًاؾغ مدمض ٖبض الٗا٫ - 4
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وؤلاصاعاث الٗامت وما بٗضَا مً ال٣اهىن ألاؾاس ي الىمىطجي لٗما٫ اإلااؾؿاث  133اإلاىاص مً 

خه هٓم مىيٕى ، 1985لؿىت  ٤ الٗام واؾخمغاٍع بال ؤهه وبٛغى اإلاداٞٓت ٖلى خؿً ؾحر اإلاٞغ

ُٟت الٗامت ألاو٫ الهاصع بمىحب ألا  ٠ الٗام مً زال٫ ال٣اهىن ألاؾاس ي للْى مغ اؾخ٣الت اإلاْى

عة خُث هو ٖلى ؤن ج٣ضًم الاؾخ٣الت ال ٣ًابله بالًغو  1966اإلااعر في حىان  66-133

طل٪ بكٍغ ب٣بى٫ الاؾخ٣الت مً َٝغ الاصاعة التي لها ؾلُت الاه٣ُإ ًٖ الٗمل  بل عبِ 

جىو: " ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن لالؾخ٣الت مٟٗىال الا بُلب زُي  63خُث  هجض ؤن اإلااصة الخُٗحن  

غؾل  ٗبر ُٞه ًٖ بعاصجه بال ٚمىى و٢ُ٘ الهلت التي جغبُه باإلصاعة...ٍو ٣ًضمه اإلاٗني َو

َ ٠ ٤ الؿلم اإلاْى ب٣ى م٩لٟا  ؤلاصاعي لبه ًٖ ٍَغ الى الؿلُت التي جماعؽ خ٤ الخُٗحن ٍو

ُٟخه الى ؤن جخسظ الؿلُت اإلاظ٧ىعة ٢غاعاَا".   بال٣ُام بااللتزاماث اإلاغجبُت بْى

٠ الظي ٢ضم اؾخ٣الخه ٦خابُا ؤن ًىانل ؤصاء  ومً هو اإلااصة وؿدك٠ ؤن ٖلى اإلاْى

ُُٟت ب٣ى م٩لٟا بالتزاماجه الْى الى ٚاًت نضوع ٢غاع باإلاىا٣ٞت مً بصاعجه وبال ٧ان  ٖمله ٍو

ى ما ًجٗله ًًُ٘ بًٗا مً  مٗغيا ل٣ٗىباث جإصًبُت ٢ض جهل الى الٟهل ؤو الٗؼ٫ َو

 .1خ٣ى٢ه

ت لِـ ٢اٖضة ٢اهىهُ م مً ٢ى٫ البٌٗ بإن مبضؤ الاؾخمغاٍع ت مىهىم ٖليها وبالٚغ

ت مبضآ صؾخىعٍا ،  2ق٨ال في هو ٢اهىوي بال ؤهىا هجض ؤن اإلاكٕغ الجؼاثغي حٗل مبضؤ الاؾخمغاٍع

و التي جىو ٖلى "ؤن عثِـ  1996مً صؾخىع  6ٝ  85مً زال٫ الىو ٖلُه نغاخت في اإلااصة 

ؤلاصاعة الٗمىمُت"  وفي الٗضًض مً ال٣ىاهحن ألازغي ٦ما جضزل  الخ٩ىمت ٌؿهغ ٖلى خؿً ؾحر

حر مً الخاالث لخإ٦ُض لهظا اإلابضؤ و٢ض ججؿض َظا في ٖضة ٦ظل٪ اإلاكٕغ الجؼاثغي في ال٨ث

اإلاخًمً اإلاىا٣ٞت  1988حىان  28اإلااعر في  128-٢88ىاهحن ؤزغي هظ٦غ منها: اإلاغؾىم ع٢م 

ىُت للى٣ل بالؿ٨٪ الخضًضًت والؾُما اإلااصة  ٖلى  2الاجٟا٢ُت الخانلت بحن الضولت والكغ٦ت لَى

ىُت للى٣ل بالؿ٨٪ مىه والتي حاء ٞيها: ''جىٟظ حمُ٘ ال خضماث التي ج٣ضمها الكغ٦ت الَى

ت الخضماث وقغوٍ اهخٟإ  ٤ الٗام الؾُما في مجا٫ اؾخمغاٍع الخضًضًت خؿب مباصت اإلاٞغ

لُت  23اإلااعر في  215 -94واإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م   اإلاؿخٗملحن بها'' الظي ًدضص  1994حٍى
                                                 

مغح٘  ،<<على اإلابادا ألاطاطيت التي جحىم اإلاسفم العام ؤلالىتروهيتأثس ؤلادازة >>، ًاؾحن حجاب، ؾىاء عخماويؤهٓغ :  -1

 وما بٗضَا . 7، مؾاب٤
 .484م مغح٘ ؾاب٤،، تؤلادازيمحاضساث في اإلاؤطظاث ، ؤخمض مدُى - 2
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ُا٧لها والؾُما  جخمثل مهمت ال٩اجب "مىه والتي جىو  5اإلااصة ؤحهؼة ؤلاصاعة الٗامت في الىالًت َو

ًمً ؤلاصاعي الٗام للىالًت جدذ ؾلُت الىالي في الؿهغ ٖلى الٗمل  خه..." ٍو  .1اؾخمغاٍع

٤ ًٖ ؤصاء الخضمت اإلاُلىبت ؤو ؾىء ؤصاثه لهظٍ ٦ما هجض ؤًًا الى حاهب  امخىإ اإلاٞغ

٤ ـــــــ٣ٞالخضمت هجض ؤن  ال٣ٟه وال٣ًاء ٢ض وؾٗا  في ٢ًُت الخُإ اإلاغ  ي لِكمل ختى بِء اإلاٞغ

لخهبذ بظل٪ َظٍ اإلاؿاولُت ؤخضر مؿاولُت ًٖ ألازُاء  في ج٣ضًم زضماجه اإلاُلىبت

٣ُت التي ًجب ٖلى الضولت جدملها في خالت و٢ٕى يغع بؿبب َظا البِء ؾىاء حٗل٤ ألامغ  اإلاٞغ

 ٣ٗ2ى٫.بخإزغ بدىُٟظ الخضمت ًٖ الى٢ذ اإلادضص ؤو جإزغث ًٖ الى٢ذ الالػم ؤو اإلا

 مبدأ مسوهت اإلاسفم العام وكابليخه للخعىز والخىيف  -2

 ٤ مبضؤ ٢ابلُت هٓام اإلاغا٤ٞ الٗامت للخُٛحر  َى ؤخض ؤَم اإلاباصت التي ٣ًىم ٖليها اإلاٞغ

الٗام واإلا٣هىص مىه ؤن لإلصاعة الخ٤ في الخضزل في ؤي و٢ذ جغاٍ مىاؾبا لخٗضًل ؤو حُٛحر 

٤ مً ؤحل ج٣ضًم زضماث ٖمىمُت ٖلى ؤخؿً وحه وبالخالي جد٤ُ٣  ال٣ىاٖض التي جد٨م اإلاٞغ

تراى ؾىاء مً اإلاىخٟٗحن ؤو الٗاملحن ُٞه الن اإلاهلخت الٗ امت، صون ؤن ٩ًىن ألخض خ٤ الٖا

٤ و  غ اإلاٞغ  .٦3ٟاءجه بما ًخماش ى م٘ اإلاؿخجضاث ال٣اثمت جدؿحنَضٝ الاصاعة َى جٍُى

ؤنبذ مبضؤ " في َظا اإلاجا٫ بلى ال٣ى٫  "محمد بىطماح"و٢ض  طَب ألاؾخاط الض٦خىع 

ج٠ُ٨ اإلاغا٤ٞ الٗامت الُىم وؤ٦ثر مً ؤي و٢ذ مط ى طاث ؤَمُت ا٦بر بًٟل ؾُاؾاث 

ُئاث الجهاػ  و٦ظا بؿبب جًُٟ ؤلاصاعة  ؤلاصاعي ؤلانالخاث وبغهامجها الغامي بلى ج٠ُُ٨ مهام َو

والجمهىع بان ٞٗالُت اإلاغا٤ٞ الٗامت هي الٗمىص ال٣ٟغي الظي ٣ًىم ٖلُه ٧ل الىٓام 

ت، والضو٫ التي جخمحز مغا٣ٞها الٗامت  الا٢خهاصي والاحخماعي وؤنها مً مخُلباث الضولت الٗهٍغ

ها ا٦بر في مىاحهت الخٛحراث الاحخماُٖت واإلاىاٞؿت الضولُت في  بالٟٗالُت هي التي ج٩ىن خْٓى

 .4"اإلاُضان الا٢خهاصي

                                                 
ــــــاللاه هانغ لباص،، عاح٘ في طل٪ - 1 ــــ ـــ ـــــــ ـــــ  .195مغح٘ ؾاب٤، مؤلادازي، ىن ــ
مغح٘  ،<<على اإلابادا ألاطاطيت التي جحىم اإلاسفم العام ؤلالىتروهيتأثس ؤلادازة >>، ًاؾحن حجاب، ؾىاء عخماوي - 2

 .7، مؾاب٤
 .439م ؾاب٤،، مغح٘ تــواإلاسافم العام ؤلالىتروهيتالحىىمت  ،الخلىماحض عاٚب  - 3
ٟي هاصًت - 4 ــــــــــحظيير اإلاسف ،يٍغ ـــــــــــ ـــــــ  .8مغحــــــ٘ ؾاب٤، م  .م العام والخحىالث الجدًدةــ
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٣هض به ؤًًا "خ٤ ؤلاصاعة في حٗضًل ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت و الالثدُت التي جى ٓم ؾحر ٍو

الٗمل باإلاغا٤ٞ الٗامت وبما ًخ٤ٟ م٘ جُىعاث الٗهغ، وبما ًم٨نها مً ال٣ُام بسضماتها 

 .1للجمهىع ٖلى الىحه ألا٦مل وبإًٞل الُغ١ وؤ٢لها ج٩لٟت"

ماصام لإلصاعة خ٤ بوكاء ؤو بلٛاء اإلاغا٤ٞ الٗام ٞمً البضًهي ؤن ٩ًىن لها الخ٤ في طن ٞب

٤ الٗام بلى جد٤ُ٣ مهالر اإلاىاَىحن  وجلبُت  ٤ الٗام خُث  يهضٝ اإلاٞغ غ اإلاٞغ حٗضًل وجٍُى

ً بخٛحر  اخخُاحاتهم ومخُلباتهم، َظٍ الاخخُاحاث التي هي في خالت جُىع وحٛحر مؿخمٍغ

ض الٗاصي في مغاؾالجه لإلصاعة مثال ًًٟل  الٓغوٝ وألاػمىت، ٞاإلاىاًَ الظي ٧ان ٌؿخسضم البًر

ض  الؾُما م٘ الُٟغة الخ٨ىىلىحُت التي م٨ىذ مً اهخاج  ؤلال٨تروويالُىم اؾخسضام البًر

 َىاج٠ ط٦ُت مخهلت باألهترهِذ ًدملها اإلاىاًَ في حُبه وجم٨ىه مً ال٣ُام بالٗضًض مً

ضم جُىعٍ وجىاٚمه م٘ الاقُاء ب٩ل بؿاَت وؾهىلت، و  ٤ الٗام ٖو باإلا٣ابل ٞان حمىص  اإلاٞغ

اإلاؿخجضاث وحٛحراث الخاحاث الاؾاؾُت للجمهىع ًسل٤ ال مدالت ٞجىة ٖم٣ُت ججٗل اإلاىاًَ 

ها الثاوي ٤ الٗام في َٞغ ها ألاو٫ واإلاٞغ  .في َٞغ

٤ ا ٤ الٗام و٢ابلُخه للخُىع مبضؤ ؤؾاؾُا لخُاة اإلاٞغ لٗام لظل٪ ٧ان مبضؤ مغوهت اإلاٞغ

ظا الخُىع ٢ض ٩ًىن  ٤ بضون َظا اإلابضؤ َو هٟؿه ومً زم ب٣اثه وجُىعٍ، وال ًم٨ً جهىع اإلاٞغ

 ٤ ٤ الخ٣لُضي الى اإلاٞغ ا ٧االهخ٣ا٫ مً اإلاٞغ ج٣ىُا ؤو ا٢خهاصًا ؤو ٢اهىهُا  و٢ض ٩ًىن جدىال حظٍع

ظا مً ؤحل جد٤ُ٣ الهالر الٗام و٦ظا مً ؤحل مىا٦بت اإلاىاًَ في خض طا ؤلال٨ترووي جه َو

٤ الٗام في الٗهغ الخضًث ال  ت اخخُاحاجه و الخيبا بها في ْل الخ٩ىمت الظ٦ُت، ٞاإلاٞغ  ومٗٞغ

ٌؿعى الى جد٤ُ٣ خاحاث اإلاىاًَ ٞدؿب بل الى جد٤ُ٣ ؾٗاصجه والىنى٫ به الى مٟهىم 

 .2حىصة الخُاة

                                                 
 .178 ، مغح٘ ؾاب٤، موجحدًاث اإلاجخمع السكمي ؤلالىتروهيتالادازة ، ًاؾغ مدمض ٖبض الٗا٫ - 1
ت مً الخهاثو الًمىُت للمىخىج ؾىاء اإلااصي ؤو ٚحر اإلااصي والتي ججٗله ٢اص - 2 عا حٗخبر الجىصة بك٩لها الٗام "مجمٖى

اء باخخُاحاث الٗمالء " ، و٢ض ًسخل٠ مٟهىم حىصة الخُاة بازخالٝ الؿُا١ اإلاُغوح ُٞه ؤو اإلاجا٫ الظي جىاوله ٖلى الٞى

ا مً اإلاُاصًً، ٞمىٓمت الصخت ٞىجضٍ مثال ًسخل٠ مٟهىمه مً ٖلم الىٟـ الى  حَر ٖلم الاحخمإ الى الا٢خهاص ٞال٣اهىن ٚو

ها بإنها "اصعا٥ الٟغص لىيٗه في الخُاة في ؾُا١ الث٣اٞت وؤوؿا١ ال٣ُم التي ٌِٗل ٞيها  1995الٗاإلاُت ٖلى ؾبُل اإلاثا٫  حٗٞغ

، خالخه الىٟؿُت، ت بصخخه البضهُتخٗل٣، جى٢ٗاجه، ٢ُمه، واَخماماجه اإلاُاب٤ ؤو ٖضم جُاب٤ طل٪ م٘ ؤَضاٞهومضي ج

ال٢خه بالبِئت بهٟت ٖامت وبالخالي ٞةن حىصة الخُاة  مؿخىي اؾخ٣اللُخه، ٖال٢اجه الاحخماُٖت ، اٖخ٣اصاجه الصخهُت ٖو

 بهظا اإلاٗنى حكحر بلى ج٣ُُماث الٟغص الظاجُت لٓغوٝ خُاجه "، ؤهٓغ :

Jaupi Luan .Contrôle de la qualité. Dunod .Paris .France.2002 
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٘ الجؼاثغي مً زال٫ اإلاغؾىم  ؤوهجض َظا اإلابض  04اإلااعر في  131-88واضخا في الدكَغ

لُت  ة مىه "حؿهغ ؤلاصاع  06الظي ًىٓم ٖال٢ت ؤلاصاعة باإلاىاًَ  والظي هو في اإلااصة  1988حٍى

ُا٧لها جب ؤن جً٘ جدذ جهٝغ  م٘ اخخُاحاث اإلاىاَىحن" صوما ٖلى ج٠ُ٨ مهامها َو ٍو

جب ٖليها ...ؤن جُىع  ؤي بحغاء   21اإلاىاَىحن زضمت حُضة " آما اإلااصة  مىه ال٣ٟغة الثالثت "ٍو

 .1يغوعي لخخالءم  صوما م٘ الخ٣ىُاث  الخضًثت في الخىُٓم  والدؿُحر"

ٞىجضٍ ًىو نغاخت لِـ ٖلى ج٠ُ٨ اإلاهام ٞدؿب لخدىاؾب م٘ َبُٗت واخخُاحاث 

ى ٢اٖضة ٢اهىهُت ح ؤلاصاعي اإلاىاَىحن واهما ج٠ُُ٨ اله٩ُل  ٤ في خض طاجه َو ؿمذ باٖخماص اإلاٞغ

٤ الٗام الخ٣لُضي ؾىاء في مٟهىمه الًٗىي ؤو اإلاىيٖى ؤلال٨تروويالٗام   ي ــــــــباإلاىاػاة م٘ اإلاٞغ

 23اإلااعر في  188-90في ٣ٞغتها الثامىت مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  ع٢م  ٦02ما ههذ اإلااصة 

ت  وؤحهؼتها في الىػ  ،1990حىان  ت  الظي ًدضص َُا٧ل ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ اعاث "جخىلى ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

ُت زضماث اإلاغا٤ٞ الٗامت  وجدؿحن  في الىػاعة ٖلى الخهىم ما ًلي :حؿهغ ٖلى جدؿحن هٖى

   .الٗال٢اث بحن ؤلاصاعة واإلاىاًَ"

ت  ومً َىا هلخمـ الاق٩ا٫ ال٣اهىوي الظي ال ٌُٗي الٟغنت لإلصاعاث الالمغ٦ٍؼ

ظا والجماٖاث اإلادلُت باإلاباصعة بالخُٛحر والخ ت َو ُىع باالجٟا١ بُبُٗت الخا٫ م٘ الاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

ت  ٖلى اٖخباع الٟغو٢اث اإلاىحىصة بحن الجماٖاث الا٢لُمُت مً حمُ٘ الىىاحي البكٍغ

ا. حَر  والا٢خهاصًت والاحخماُٖت ٚو

٤ الٗام  ٤ الٗام  ؤلال٨تروويان جبني اإلاٞغ مً قإهه ؤن ًبٗث عوح حضًضة في َبُٗت اإلاٞغ

ٛحر مً مٟاَُمه  ٠ُ ٦ما ٌٛني َو غ ٖلى الضولت ؤٖباء الدؿُحر والخجهحز والخْى ٞى ألاؾاؾُت ٍو

لت والاؾدؿالم للبحرو٢غاَُت  اإلاىاًَ ًٖ الخى٣ل إلاسخل٠ الاصاعاث والى٢ٝى في الُىابحر الٍُى

ا الخ٩ىمت  َغ ا مً اإلاؼاًا التي جٞى حَر غ ٖلُه الى٢ذ والجهض ٚو ٞى ؤلال٨تروهُت اإلاىدكغة ٍو

 .إلاىاَىيها

 واة اإلاىخفعين أمام اإلاسافم العامت: مبدأ مظا  -3

ا في اإلاىخٟ٘  للخهى٫ ٖلى هٕى مٗحن مً الخضمت   ُٞما ٖضا الكغوٍ التي ًجب جىاَٞغ

٤ الٗام، والوحىص ألًت جٟغ٢ت بحن مىاًَ وآزغ  الٗمىمُت ٩ٞل اإلاىخٟٗحن مدؿاوون ؤمام اإلاٞغ

                                                 
 .1988ًىلُى  06اإلااعزت في  27الٗضص  ،ضة الغؾمُتــــــــــــــــــاهٓغ: الجٍغ 1
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٩ىن لهم هٟـ  جب ؤن ًخل٣ىن هٟـ اإلاٗاملت مً حمُ٘ الىىاحي  ٍو ، وال ًاصي اإلاغ٦ؼ ال٣اهىويٍو

 ٤ وحىص قغوٍ مُٗىت جدضصَا اللىاثذ وال٣ىاهحن مً ؤحل الخهى٫ ٖلى مىٟٗت بُٗنها مً مٞغ

ٖام الى الازال٫ ب٣اٖضة اإلاؿىاة هٓغا الن َظٍ الكغوٍ هي قغوٍ ٖامت ولِؿذ شخهُت 

 ٦ما ال ًاصي وحىص عؾىم مدضصة بىو ال٣اهىن لإلزال٫ بهظٍ ال٣اٖضة. 

واة في ال٣اهىن الجؼاثغي َى مبضؤ زابذ ج٨غؾه الىهىم ال٣اهىهُت ومبضؤ اإلاؿا

٧ل اإلاىاَىحن ؾىاؾُت جىو ب٣ىلها " 1989مً صؾخىع  28  والضؾخىعٍت خُث هجض اإلااصة

 ؤن ًخظٕع بإي جمُحز ٌٗىص بؿببه بلى اإلاىلض ؤو الٗغ١ ؤو الجيـ ؤو  ؤمام ال٣اهىن وال ًم٨ً

ُٟت الٗامت التي قٍغ ؤو ؤي ْٝغ آزغ شخص ي ؤ الغؤي ؤو ؤي و احخماعي." و٦ظا ٢ىاهحن الْى

ُٟت  اث٠ الٗامت ٣ٞض حاء في ٢اهىن الْى حن في الالخدا١ بالْى حؿاوي بحن ٧ل الجؼاثٍغ

ُ ألاو٫:وبٗىىان الٟهل  03-06 الٗامت ًسً٘  "مىه ٖلى :  74ـ٠ خُث ههذ اإلااصة الخْى

اث٠ الٗمىمُت" ٠ُ بلى مبضؤ اإلاؿاواة في الالخدا١ الْى  .1الخْى

٣ي ل٣ُم ومباصت الخضمت الٗامت والاصاعة اإلاٗخمض بإصٌـ ؤبابا  ٦ما هو اإلاُثا١ الاٍٞغ

مىه وجدذ ٖىىان  05في اإلااصة  215-12والظي ناص٢ذ ٖلُه الجؼاثغ باإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م 

حر الخمحزي الى  " الىنى٫ الى الخضمت الٗامت" ٖلى وحىب اصعاج مبضؤ الىنى٫ اإلادؿاوي ٚو

ىُت الخضماث الٗامت ًاء في ٢ىاهُنها وهٓمها الَى  .2في ٢ىاهُنها مً ٢بل الضو٫ ألٖا

٦ما "ًم٨ً ال٣ى٫ بإن اإلاؿاواة في الاهخٟإ بسضماث اإلاغا٤ٞ الٗامت لِؿذ مُل٣ت بل بنها 

مؿاواة بحن ٞئت مً اإلاىخٟٗحن ٣ِٞ، بدُث ًجىػ اإلاٟايلت بحن ألاٞغاص بطا ازخل٠ الٛغى 

از٠ باليؿبت للمٗىػًٍ في اإلااؾؿاث الاؾدكٟاثُت الظي جسهو له اإلاىٟٗت ٦ٟغى عؾىم 

                                                 
ًخضّمً  ،2006ًىلُى ؾىت  15اإلاىا٤ٞ  1427حماصي الثاهُت ٖام  19ماّعر في  03-06ؤمغ ع٢م مً  74اهٓغ اإلااصة  - 1

 العام للىظيفت العمىميت،  اللاهىن ألاطاس ي
اإلاخضمً الخصدًم على اإلايثاق الافسيلي لليم ومبادا الخدمت العامت  415-12مً اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م  05اإلااصة  - 2

 .مغح٘ ؾاب٤، والادازة

 

 



  ٌ                            ىتروويؤلال ؤلادازي وجحدًاث اليشاط  ؤلالىتروهيتالحىىمت  :                                                  الباب ألاو

 

22 

 

الٗمىمُت ٞهظٍ الاؾخثىاءاث ال ٣ًهض بها جمُحز ٞغص بظاجه، وال جخٗاعى م٘ ٖمىمُت مبضؤ 

 . 1اإلاؿاواة وججغصٍ"

الث زانت ٦ما ال ًًغ به جدُُض َاثٟت  وال ًسل بهظا اإلابضؤ ٞغى قغوٍ مُٗىت ومَا

 .2مُٗىت ٦مً ًثبذ يضَم ؾلى٥ قاثً يض الثىعة مثال

     حاهٟي    اإلااعر في    -  مً اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م    ٦ما ههذ اإلااصة       

ت لتر٢ُ  ت خ٣ى١ ؤلاوؿان وخماًتها:اإلاخًمً اإلاىا٣ٞت ٖلى الىٓام الضازلي للجىت الاؾدكاٍع

ُت الضاثمت للىؾاَت بما ًلي: اؾخالم و صعاؾت و مخابٗت ٧ل  "جدخًً اللجىت الٟٖغ

 ًغون ؤن بصاعة ٖمىمُت ما ٖلى مً ألاشخام الُبیٗیحن ؤو اإلاٗىىیحن الظًًالُلباث الىاعصة 

٤ الٗمىمي" ٤ ٢ىاٖض اإلاٞغ  .3اإلاؿخىي اإلادلي ؤو اإلاغ٦ؼي ٢ض ٢هغث في خ٣هم ٞو

 

 في الجصابس ؤلالىتروويجعبيلاث اإلاسفم العام : إلاعلب الثاويا 

٘ اإلاغا٤ٞ الٗام  في اَاع  ؤلال٨تروهُتالجؼاثغ مً بحن الضو٫ التي عؤث بًغوعة ا٢امت مكاَع

ا  ،4ؤلال٨تروهُتمؿاٖيها لخٗمُم الخ٩ىمت  ا ؤنبدذ ؤمغا ملخا بل ويغوٍع والتي في هَٓغ

٤ الٗام  الؾخمغاع الٗال٢ت و٢ُام الث٣ت بحن الضولت واإلاىاًَ لظل٪ وؿخٗغى ؤَم جُب٣ُاث اإلاٞغ

َظٍ ؤَم )الٟٕغ ألاو٫( ونىال الى  ؤلال٨تروهُتبضاًت مً مكغوٕ الجؼاثغ  في الجؼاثغ  ؤلال٨ترووي

 .)الٟٕغ الثاوي(الخُب٣ُاث 

 

                                                 
 .06، مغح٘ ؾاب٤ م <<على مبادا طير اإلاسفم العام ؤلالىتروهيتأثس ؤلادازة ،>>مغاص إلاحن  -1
 .175م  مغح٘ ؾاب٤،،  ؤلادازي الىحيز في اللاهىن ، ٖماع بىيُاٝ - 2
اإلاخضمً اإلاىافلت على الىظام الداخلي للجىت      ,حاهٟي،    اإلااعر في     -   مً اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م   اإلااصة  - 3

 .    ؾىت ،   ، ج ع، الٗضصالاطدشازیت لتركیت حلىق ؤلاوظان و حمایتها

صولت ًٖىة باألمم اإلاخدضة     مً بحن  ؤلال٨تروهُتٖاإلاُا في مجا٫ الخ٩ىمت    اإلاغجبت      اخخلذ الجؼاثغ في ؾىت  - 4

٤ الترجِب اإلاٗض مً ٢بل صاثغة الكاون الا٢خهاصًت والاحخماُٖت لألمم اإلاخدضة، ٣ُا 11ٖغبُا و  12واإلاغجبت  ٞو ، خُث بٍٞغ

ى ؤ٢ل مً اإلاٗض٫ الٗالمي         بـ ، ؤلال٨تروهُت٢ضع ماقغ جىمُت الخ٩ىمت  ٤ُ :     اإلا٣ضع بـَو "إكامت  ، ٟٚص ي جٞى

ٌ  ؤلالىتروهيتالحىىمت  باالطخعاهت بىمىذج ألامم اإلاخحدة في كياض جعىز ومخعلباث -في الجصابس بين الىاكع واإلاؤمى

  .وما بٗضَا 345، م ، مغح٘ ؾاب٤" ؤلالىتروهيتالحىىمت 
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:الفسع    E-Algérie   2113  1ؤلالىتروهيتمشسوع الجصابس  ألاٌو

غ مىٓىمتها  ت وع٢مىت حمُ٘ ٢ُاٖاتها مً ؤلاصاٍعؾٗذ الجؼاثغ ٩٦ل الضو٫ الى جٍُى

، ٞإَل٣ذ ؤلال٨تروهُتؤحل الىنى٫ الى مىٓىمت مخ٩املت في اَاع ما ٌؿمى الُىم بالخ٩ىمت 

" يهضٝ مً حهت الى ٖهغهت ؤلال٨تروهُتمكغوٖا خ٩ىمُا ؾمخه "مكغوٕ الجؼاثغ  2009ؾىت 

ت ومً حهت ؤزغي يهضٝ الى جغ٢ُت اإلاجخم٘ الجؼاثغي الى  مجخم٘ ؤلاصاٍعحمُ٘ الاهٓمت 

٘ الجؼثُت ألازغي ٦مكغوٕ" ؤؾغج٪ غوٕ  " ومك1مٗلىماث مً زال٫ الٗضًض مً اإلاكاَع

ت ماَُت َ ؤلال٨تروهُت، وللى٢ٝى ٖلى م٨ىىن مكغوٕ الجؼاثغ "2"ؤؾغج٪  ا ظوحب بضاًت مٗٞغ

ت ؤَم ؤَضاٞه )زاهُا(  .اإلاكغوٕ )ؤوال( ومً زم مٗٞغ

  ؤلالىتروهيتأوال: ماَيت مشسوع الجصابس 

لت حضا   ؤصع٦ذ الجؼاثغ ؤَمُت ويغوعة الخدى٫ هدى اإلاجخم٘ اإلاٗلىماحي مىظ ٞترة ٍَى

 ًم٨ً جلخُهها الى زالر مغاخل عثِؿُت : 

٧اهذ ألاولى في مغخلت الؿبُٗيُاث مً ال٣غن اإلااض ي ؤًً ؤوكإث الجؼاثغ وألو٫ مغة 

الم الالي مما ؾمذ بةوكاء ؤو٫  ً والبدث في الٖا ىُت لإلٖالم الالي ومغ٦ؼ الخ٩ٍى اإلاداٞٓت الَى

ت"و "ؾىهُغا٥"قب٨ت مٗلىماجُت ٖلى مؿخىي ماؾؿتي  ت الجؼاثٍغ ً  "الخٍُى الجٍى وج٩ٍى

الم آلالي.مهىضؾحن ومسخهحن   في الٖا

٘ الخُىٍت في اإلاجا٫  ؤما في مغخلت الثماهِىاث والدؿُٗىاث ٣ٞض حُٗلذ حمُ٘ اإلاكاَع

ت الثاهُت  ت ألاولى زم الىي٘ ألامني في الٗكٍغ اإلاٗلىماحي هٓغا للغ٧ىص الا٢خهاصي في الٗكٍغ

الم الالي  وؤَم َظٍ ا ٘ الظي حؿبب في هجغة الٗضًض مً ألاصمٛت في مجا٫ َىضؾت الٖا إلاكاَع

 َى مكغوٕ ال٣مغ الهىاعي الجؼاثغي.

                                                 
٘  2013 ( E-Algeria)  ؤلال٨تروهُتمكغوٕ الجؼاثغ  -1 الم مً اإلاكاَع ض وج٨ىىلىحُاث ؤلٖا ال٨بري التي ؤٖضتها وػاعة البًر

والظي ًغمي الى حكُِض مجخم٘ اإلاٗلىماث والا٢خهاص الغ٢مي في الجؼاثغ وحٗمُم اؾخسضام  2009والاجها٫ بضاًت مً الٗام 

ىُت قاملت وم خ٩املت لخإَحر و الخ٨ىىلىحُاث الخضًثت في ٧اٞت ال٣ُاٖاث وبظل٪ ٌٗخبر َظا البرهامج بمثابت اؾتراجُجُت َو

الم والاجها٫. ىُت لخ٨ىىلىحُاث ؤلٖا  جدُحن الؿُاؾت الَى
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ذ َظٍ الٟترة صزى٫   بىاؾُت  1993زضمت الاهترهِذ ؤو٫ مغة في بضاًت الٗام ٦ما ٖٞغ

مغ٦ؼ ألابدار الخاب٘ للضولت واإلاؿمى مغ٦ؼ البدث للمٗلىماث الٗلمُت والخ٣ىُت )ؾحٌرؿذ 

CERIST) ٤ اًُالُا مكغوٕ حٗاون م٘ مىٓمت  يمً، خُث اعجبُذ الجؼاثغ باألهترهِذ ًٖ ٍَغ

٣ُاالُىوؿ٩ى إل        َظٍ الخضمت الى ٚاًت ، لخدخ٨غ الضولت٢1امت قب٨ت مٗلىماجُت م٘ اٍٞغ

 .1998الٗام 

ش  2  -   بن جُىع الغبِ باألهترهذ حاء ٖلى بزغ نضوع اإلاغؾىم الخىُٟظي     بخاٍع

ش      -    3واإلاٗض٫ باإلاغؾىم الخىُٟظي     ؤوث،  الظي وي٘  2000ؤ٦خىبغ   بخاٍع

مٗاًحر وقغوٍ و ٦یٟیاث الغبِ باألهترهذ، وبغوػ مؼوصًً حضص في ٢ُاٖاث ٖامت وزانت، 

عزهت لُىهي بظل٪    ٖضص الغزو اإلامىىخت للخىام  2000خُث ونل في نهاًت الٗام 

ت بخ٣ضًم  اخخ٩اع الضولت لهظا ال٣ُإ، و ؤجاح للخىام الظًً ًدملىن الجيؿُت الجؼاثٍغ

ى ما ؤصي الى ْهىع َلباتهم لىػا عة الاجهاالث  مً ؤحل اوكاء قغ٧اث زانت في َظا اإلاجا٫ َو

 هترهذلأل ، زانت م٘ اصزا٫ هٓام الخض٤ٞ الٗالي ر مً قغ٧اث الاهترهِذ في الجؼاثغٖضص ٦بح

(ADSL ؾىت )ىُت ال٣ضًمت الى قب٨ت حضًضة حٗمل باأللُاٝ  ،2004 ل الكب٨ت الَى وجدٍى

ت  .4البهٍغ

والتي ٞخدذ الباب  5اإلاجا٫ ؤما قغ٧اث اجهاالث الهاج٠ اإلادمى٫  باإلياٞت الى ٞخذ

زم ج٣ىُت  2013صٌؿمبر  14واؾٗا ؤما مكتر٧ي الاهترهِذ الؾُما بىلىج  ج٣ىُت الجُل الثالث في 

                                                 
٤ُ بً مغؾلي- 1 ، "، دزاطت في اإلاؤشساث الخلىيت والضماهاث اللاهىهيتالادازة ؤلالىتروهيت في الجصابس الاهخلاٌ هحى "، ٞع

 .69، م 2019، ًىهُى 23الٗضص مغ٦ؼ حُل للبدث الٗلمي، لبىان،  ،مجلت حُل  للضعاؾاث الؿُاؾُت والٗال٢اث الضولُت
اإلاخعلم بضبغ بشسوط و ،    ؤوث ،25اإلاىا٤ٞ لـ     حماصي ألاولى  اإلااعر في   -     مغؾىم جىٟیظي ع٢م  - 2

ضة عؾمُت هيفياث إكامت خدماث الاهترهذ و اطخغاللها،  . 63، الٗضص حٍغ
اإلاخعلم بضبغ بشسوط و هيفياث إكامت خدماث ،     ، ؤ٦خىبغ  اإلااعر في     -   مغؾىم جىُٟظي ع٢م   - 3

ضة عؾمُت، الاهترهذ و اطخغاللها  .60، الٗضص حٍغ
٤ُ بً مغؾلي ؤهٓغ : - 4 في الجصابس، دزاطت في اإلاؤشساث الخلىيت والضماهاث  ؤلالىتروهيت>>الاهخلاٌ هحى الادازة ، ٞع

 .71، مغح٘ ؾاب٤ ، ماللاهىهيت <<
ى بظل٪ ؤ٢ل        م٣ضاع      "بلٛذ ٢ُمت ماقغ البيُت الخدخُت لالجهاالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت للجؼاثغ في ؾىت - 5 َو

خُث ٧اهذ مىها٧ى هي الغاثضة ٖاإلاُا في مجا٫ البيُت الخدخُت         مً اإلاخىؾِ الٗالمي اإلا٣ضع في هٟـ الؿىت بـ ،

٣ُا حمهىعٍت مىعَكُىؽ بـ ،          الٗغبُت اإلاخدضة بـ  ؤما ٖغبُا ٞىجض ؤلاماعاث    بمخىؾِ ٢ضٍع ، ؤما         وؤٍٞغ

في الجصابس بين الىاكع  ؤلالىتروهيت"إكامت الحىىمت  " ؤهٓغ : ٟٚص ي جى٤ُٞ :      مٛاعبُا ٞىجض جىوـ بمٗض٫

 ٌ  .355م ،مغح٘ ؾاب٤ ،"..واإلاؤمى
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ب٨ت والتي جم٨ً الُىم ٖضص َاثل ممً لضيهم َىاج٠ ط٦ُت بةم٩اهُت الىلىج الى ق 1الجُل الغاب٘

 . 2الاهترهِذ

وإلاا ٧ان الخاؾب الالي َى الجهاػ الظي ًخم مً زالله الاجها٫ باألهترهِذ ٣ٞض اَخمذ 

ت بخىؾُ٘ صاثغة اهدكاٍع وحؿهُل  ٖملُت الخهى٫ ٖلُه مً زال٫ مسُِ الخ٩ىمت الجؼاثٍغ

ىُت اهُل٣ذ مىظ  والظي ٧ان ًغمي  "1"أطسجً وخملذ حؿمُت مكغوٕ  2004واؾتراجُجُت َو

الم الاليمالًحن ؤؾغة  06ث بتزوٍض الى بىاء مجخم٘ اإلاٗلىما ، ل٨ىه لم ًبلٜ في الجؼاثغ بإحهؼة الٖا

ى ما اؾخضعى نٟه مً َٝغ الىػاعة هٟؿها بالٟكلة مىه الى خض و ى ألاَضاٝ اإلاغح ، َو

ً اإلاىاَىحن في مجا٫ والظي ع٦ؼ ٖلى حٗلُم  "2"أطسجً الخ٨ٟحر في بغهامج حضًض ؾمي بـ  وج٩ٍى

، ل٨ً ب٣ي ؾٗغ الخاؾىب ٖاث٣ا ؤمام ال٨ثحریً 3ؤلال٨تروهُتمُت الخاؾب آلالي لل٣ًاء ٖلى ألا 

ال٢خىاثه خیث ونل ؾٍٗغ بلى ؤعبٗت ؤيٗاٝ مٗض٫ الضزل الكهغي، ما یمى٘ اإلاىاًَ مخىؾِ 

 .4الضزل مً الىنى٫ للخ٨ىىلىحُاث الخضًثت

وؾُٗا مً الجؼاثغ الى اللخا١ بالخُىع الٗالمي في اإلاجا٫ الخ٨ىىلىجي بهٟت ٖامت  

الؾُما  بهٟت زانت،  والخ٩ىمي ؤلاصاعي ومجا٫ الخ٨ىىلىحُاث الخضًثت اإلاضمجت في الٗمل 

                                                 
خُث جىٞغ زضمت الجُل     ؤ٦خىبغ  الجؼاثغ" التزمذ الخ٩ىمت بةصعاج ج٨ىىلىحُا الجُل الغاب٘ لالجهاالث الى٣الت في  - 1

ت جض٤ٞ جٟى١ )ألاصي ؤؽ ؤ٫ ( مً  تها جض٤ٞ الجُل الثالث مً  بلى  الغاب٘ ؾٖغ مغاث.   بلى    مغاث بِىما جخجاوػ ؾٖغ

ٗالي للهاج٠ الى٣ا٫ في ؤ٦بر ؤ٢ُاب اليكاَاث بياٞت ٦بحرة للمجهىصاث مً الىاخُت الا٢خهاصًت ؾِك٩ل وكغ الخض٤ٞ ال

ؼ مخُلباث الا٢خهاص الغ٢مي" ؤهٓغ : ؾاًذ  .اإلابظولت في بَاع ٖهغهت ال٣ُإ الا٢خهاصي ٦ما ٌٗض ع٦حزة ؤؾاؾُت لخٍٗؼ

مجلت هماء ، "لجصابسهآليت لخعىيس الخدمت العمىميت اإلاحليت مع ؤلاشازة إلى حالت ا ؤلالىتروهيتؤلادازة "، ٞاَمت

 .78م  2018، الٗضص الغاب٘، صٌؿمبر  لال٢خهاص والخجاعة
 66، ُٞما ٧اهذ جدخل اإلاغ٦ؼ 2019ٖلى الهُٗض الٗالمي ؾىت  61اخخلذ الجؼاثغ اإلاغ٦ؼ  :ماقغ اقترا٧اث الهاج٠ الى٣ا٫ "- 2

. ٖالوة ٖلى طل٪، جدخل الجؼاثغ 2016مغ٦ؼ مىظ ؾىت  48، ؤي ؤنها ؤخغػث ج٣ضما بـ 2016ؾىت  109و اإلاغ٦ؼ  2018ؾىت 

 91و اإلاغجبت  2018ؾىت  44جدخل اإلاغجبت  ، بٗضما ٧اهذ2019في اهترهذ الهاج٠ الى٣ا٫ طاث الخض٤ٞ الٗالي ؾىت  35اإلاغ٦ؼ 

. ؤزحرا، و ُٞما ًسو ٖضص مؿخٗملي الاهترهذ، اهخ٣لذ الجؼاثغ مً 2016مغجبت مىظ ؾىت  63، ؤي ؤنها ج٣ضمذ بـ 2016ؾىت 

مغ٦ؼا مىظ ؾىت  23، مدغػة ج٣ضما بـ 2019ؾىت  83، لدؿخ٣غ في اإلاغ٦ؼ 2018ؾىت  91بلى اإلاغ٦ؼ  2016ؾىت  106اإلاغ٦ؼ 

غ خى٫ اإلاىيٕى ،ميكىع " 2016 ض واإلاىانالث ٖلى الغابِ اهٓغ  ج٣ٍغ /، https://www.mpttn.gov.dzٖلى مى٢٘ وػاعة البًر

ش الضزى٫:   .20:30، الؿاٖت  15/01/2020جاٍع
. 
 حامٗت زمِـ ملُاهت ،مجلت الا٢خهاص الجضًض"، في الجصابس ؤلالىتروهيتجعبيلاث الحىىمت "، بىػٍان عخماوي - 3

 .104، 103م ،2018 ،1، اإلاجلض18الٗضص )الجؼاثغ(
٤ُ بً مغؾل - 4 ، دزاطت في اإلاؤشساث الخلىيت والضماهاث الادازة ؤلالىتروهيت في الجصابس >>الاهخلاٌ هحى ، يــــــــــؤهٓغ : ٞع

 .71، مغح٘ ؾاب٤ ، ماللاهىهيت <<
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ض الجؼاثغ الاهًمام لها ٦مىٓمت الخجاعة  وهي مضٖىة مً َٝغ صو٫ ومىٓماث ٖاإلاُت جٍغ

٪ ٞيها ٧ ا باإلياٞت الى مداولت الخىاٚم م٘ الٗاإلاُت ؤو قٍغ حَر الهُئت الٗاإلاُت الُحران اإلاضوي ٚو

خٟاٖل م الخ٨ىىلىحُاث الخضًثت ال ؾُما ج٨ىىلىحُاث  ٘اإلاىاًَ الظي ؤنبذ ٌؿخٗمل ٍو

الم والجها٫ بك٩ل عؾمي بضاًت مً ؾىت  "ؤلال٨تروهُتالجؼاثغ "جبيذ الجؼاثغ مكغوٕ ، 1الٖا

غ الٗمل والظي ٌٗخبر عئٍت اؾتراجُ 2009 ت مً ؤحل جٍُى جُت مخ٩املت ؾُغتها الضولت الجؼاثٍغ

ض وج٨ىىلىحُاث الاجها٫  ؤلاصاعي  غ الٗمل الخ٩ىمي خُث ؤٖضث وػاعة البًر هغهخه وجٍُى ٖو

٦ىدُجت لضعاؾاث اؾدكغاُٞت   2013-2009َظا اإلاكغوٕ  ٦مسُِ زماس ي بضاًت مً الٗام 

ماث اإلاجخم٘ اإلاضوي وؤعباب الٗمل ؤٖضٍ زبراء اهتهذ بٗضة مكاوعاث ومباخثاث م٘  مىٓ

حن وؤحاهب بُٛت الىنى٫ بلى اؾتراجُجُت  والخىام والجامٗاث ومٗاَض البدث وزبراء حؼاثٍغ

ىُت قاملت ومضعوؾت لخبني ٞلؿٟت الخ٩ىمت  ني مً  ؤلال٨تروهُتَو والنهىى باال٢خهاص الَى

٤ الٗام وعٞ٘  ؤلال٨تروهُتزال٫ الا٢خهاص الغ٢مي والخجاعة  غ اإلاٞغ و ٖهغهت ؤلاصاعة وجٍُى

خماص ٖلى  ً مجخم٘ مٗلىماث بااٖل مدىعا ؤؾاؾُا  13مؿخىي الخيؿ٤ُ ُٞما بُنها وج٩ٍى
ا ُٞما ًلي : 2  هىحَؼ

الم والاجها٫ في ؤلاصاعة الٗمىمُت؛ -ؤ  ٘ اؾخسضام ج٨ىىلىحُا ؤلٖا  حؿَغ

الم والاجها٫ في الكغ٧اث؛  -ب  ٘ اؾخسضام ج٨ىىلىحُا ؤلٖا  حؿَغ

ت ال٨ُٟلت بخم٨حن اإلاىاَىحن مً الاؾخٟاصة ج  -ج  غ آلالُاث وؤلاحغاءاث الخدٟحًز ٍُى

الم والاجها٫؛ مً  ججهحزاث وقب٩اث ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

غ الا٢خهاص الغؾمي؛  -ص   صٞ٘ جٍُى

ت؛  -ٌ  اث٤ الؿٖغ ٘ ٞو ؼ البيُت ألاؾاؾُت لالجهاالث طاث الخض٤ٞ الؿَغ  حٍٗؼ

ت؛  -و  غ ال٨ٟاءاث البكٍغ  جٍُى

 غ والابخ٩اع؛جضُٖم البدث، الخٍُى  -ػ 

                                                 
غ الخىاٞؿُت  79الجؼاثغ اإلاغجبت  اخخلذ" - 1 الم و الاجها٫ في ج٣ٍغ ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي ُٞما ًسو جبني ج٨ىىلىحُاث ؤلٖا

مغا٦ؼ زال٫ ؾىت واخضة في َظا  7الهاصع ًٖ اإلاىخضي الا٢خهاصي الٗالمي، خُث ج٣ضمذ الجؼاثغ بـ  2019الٗاإلاُت لؿىت 

غ خى٫ اإلاىيٕى ،ميكىع " اه.2018ؾىت  83الترجِب بٗضما ٧اهذ جدخل اإلاغ٦ؼ  ض واإلاىانالث ٓغ  ج٣ٍغ ٖلى مى٢٘ وػاعة البًر

ش الضزى٫: https://www.mpttn.gov.dzٖلى الغابِ   .20:20، الؿاٖت  15/01/2020/، جاٍع
ت للضعاؾاث " في الجصابس ؤلالىتروهيتجليم ججسبت جعبيم الحىىمت "، غونــــــــــاهٓغ: الُاؽ قاَض وؤز - 2 اإلاجلت الجؼاثٍغ

 .131،م  03،2016ٖضص حامٗت وع٢لت،  ،اإلاداؾبُت واإلاالُت
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ني؛ -ح  اع ال٣اهىوي الَى  يبِ مؿخىي ؤلَا

 الم والاجها٫؛ـــــــــــــــــــــــــــؤلٖا  -ٍ 

 جثمحن الخٗاون الضولي؛  -ي 

 آلُاث الخ٣ُُم واإلاخابٗت؛  -٥ 

 ت؛ـــــــــــــــبحغاءاث جىُٓمُ  -٫ 

غ  "ؤلال٨تروهُتالجؼاثغ "وبالخىاػي م٘ مكغوٕ  ؤوكإث  نىضو١ صٖم اؾخسضام و جٍُى

الم والاجها٫" صٌؿمبر     الهاصع في    -  بمىحب ال٣اهىن ع٢م  FAUDTI''ج٨ىىلىحُاث ؤلٖا

مً ؤحل صٖم ؤو الخانت  ت، لضٖم ألاشخام الٗام2009ت لؿىت ــــــــــاإلاخٗل٤ ب٣اهىن اإلاالی     

الم  والاجها٫ وصَم ا٢خىاء ؤحهؼة الخاؾب الالي الكغ٧اث الىاقئت في مجا٫ ج٨ىىلىحُاث الٖا

غ قب٨ت  .الاهترهِذ واإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت ومخٗل٣اث الكب٩اث وجٍُى

ت للًٟاء والتي جم٨ىذ مً  ٦2002ما ؤوكإث الجؼاثغ في قهغ حاهٟي  الى٧الت الجؼاثٍغ

و ال٣مغ الهىاعي الجؼاثغي  2002ؾىت  ALSSAT 1آلؿاث  ؤَال١ ال٣مغ الهىاعي الجؼاثغي 

 .2010في ؾىت     ALSSAT  2آلؿاث 

غ ألا٢ماع الانُىاُٖت، وبمىحب اإلاغؾىم الخىٟیظي ع٢م  باإلياٞت الى اوكاء مغ٦ؼ جٍُى

ىُت للخًاثغ الخ٨ىىلىحُت ومهمتها حؿُحر    اإلااعر في   01-04 ماعؽ، جم اوكاء الى٧الت الَى

ؼ ؾبل الخٗاون  ا وحٍٗؼ َغ ً وجٍُى الضولي في اإلاجا٫ الخ٨ىىلىجي الخًاثغ الخ٨ىىلىحُت ٖبر الَى

ا مً اإلاهام . حَر ً ٚو  وجغ٢ُت الخ٩ٍى

 مشــــــــــــــــسوع "الجصابس ؤلالىتروهيت" أَداف ثاهيا: 

ت مً ألاَضاٝ هي ٦ما ًلي "ؤلال٨تروهُتالجؼاثغ "ت مكغوٕ ــــــــــــــــــــــــبُيذ وز٣ُ   :1مجمٖى

بها مً اإلاىاًَ تٖهغه -ؤ  الم والاجها٫ وج٣ٍغ  ؛ؤلاصاعة بةصزا٫ ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

الم والاجها٫ -ب   ؛صٖم ال٣ُإ الا٢خهاصي بةصزا٫ ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

الم والاجها٫؛ -ج  غ نىاٖت ج٨ىىلىحُا ؤلٖا حر الٓغوٝ اإلاالثمت لخٍُى  جٞى

                                                 
الم والاجها٫، صٌؿمبر ؤلالىتروهيتجلسيس أعدجه اللجىت "، ؤلال٨تروهُت" الجؼاثغ  -1 ض وج٨ىىلىحُاث الٖا ، 2008، وػاعة البًر

ض واإلاىانالث ٖلى الغابِ ، 3م ش الضزى٫: /https://www.mpttn.gov.dzميكىع ٖلى مى٢٘ وػاعة البًر  15/09/2019، جاٍع

 .21:20، الؿاٖت 
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ُت  بهجاػ  -ص  ت، مامىت وطاث هٖى اث٣ت الؿٖغ ٘ ٞو ميكأث الاجهاالث طاث الخض٤ٞ الؿَغ

 ٖالُت؛

الم؛  -ٌ  ً اإلانهي في مجا٫ ج٨ىىلىحُا ؤلٖا ً الٗالي والخ٩ٍى ت للخ٩ٍى  وي٘ بغهامج ًمىذ ألاولٍى

الم   -و  غ اإلاىخجاث والخضماث طاث ال٣ُمت اإلاًاٞت في مجا٫ ج٨ىىلىحُاث ؤلٖا جٍُى

٤ ج٨ث٠ُ وكاٍ غ  والاجها٫ ًٖ ٍَغ  وؤلابضإ؛ البدث والخٍُى

عي والخىُٓمي للخ٩ىمت  -ػ  اع الدكَغ  ؛ؤلال٨تروهُتتهُئت ؤلَا

ُت مِٗكت   -ح  الم والاجها٫ وصوعَا في جدؿحن هٖى الخدؿِـ بإَمُت ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

 اإلاىاًَ وفي الخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت للبلض؛

الم   -ٍ   والاجها٫؛الاؾخٟاصة مً الخجاعب الضولُت في مجا٫ ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

 جدضًض ماقغاث اإلاخابٗت والخ٣ُُم؛  -ي 

اث: الخىحُه، اإلاخابٗت،   -٥  وي٘ جىُٓم ماؾؿاحي ميسجم ًخمدىع خى٫ زالزت مؿخٍى

 ؛الخيؿ٤ُ

ملُت الخ٣ضًغ والخ٣ُُم.  -٫  ل ٖو  جدضًض مهاصع وؤحهؼة الخمٍى

 

وهي في خ٣ُ٣ت ألامغ ؤَضاٝ حض َمىخت ل٨ً ال ًم٨ً الىنى٫ اليها مً َٝغ وػاعة 

ض و  ها في  البًر الم والاجها٫ لىخضَا ٦ما ال ًم٨ً بلٚى ؾىىاث ٣ِٞ ٦ما  05ج٨ىىلىحُاث الٖا

ى ما ؤزبخه الىا٢٘ الخالي وما جبحن ُٞما بٗض مً مكا٧ل و٢هىع اٖتري َظا ا٧ان م٣غعا له ، َو

م مً مط ي اإلاكغوٕ بال ُاب الخبراث ؾىىاث ٖلى اٖخماصٍ 10ٚغ ، لُٛاب البيُت الخدخُت ٚو

ت و٦ظا اهدك باإلياٞت الى ٞكل مكغوٕ  ؤلال٨تروهُتهاَُ٪ ًٖ ألامُت  ،اع ألامُتالبكٍغ

 .يهضٝ الى جؼوٍض ٧ل ٖاثلت بداؾىب "ؤؾغج٪" والظي

وم٣اعهخه  ؤلال٨تروهُتؤصاء الخ٩ىمت  "ؤْهغ اؾخسضام ماقغ ألامم اإلاخدضة في ٢ُاؽو٢ض 

ت في م٘ بٌٗ الضو٫ اإلاخ٣ضمت ٖاإلاُا وب٢لُمُا في َظا اإلاجا٫، جإزغ اإلااؾؿاث ال ىُت الجؼاثٍغ َى

اؾخٛال٫ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث مً ؤحل ج٣ضًم الخضماث الٗامت، خُث اخخلذ في 
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ٖاإلاُا الظي ًغح٘ باألؾاؽ بلى جضوي مؿخىي الخضماث     اإلاغجبت      جهي٠ُ ؾىت 

 .1وجسل٠ البيُت الخدخُت لالجهاالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت" ؤلال٨تروهُت

ًٖ جد٤ُ٣ ٧ل  عجؼ  ؤلال٨تروهُتنهاًت اإلاُاٝ وؿخُُ٘ ال٣ى٫ ؤن مكغوٕ الجؼاثغ  وفي  

ظا لٗضة ؤؾباب    منها:ألاَضاٝ اإلاؿُغة ؤو ٖلى ألا٢ل في الى٢ذ اإلادضص لظل٪ َو

ضم حُُٛتها لجمُ٘ اإلاىا٤َ  -ؤ ض والاجهاالث ٖو ي٠ٗ البيُت الخدخُت ل٣ُإ البًر

 بالهاج٠ الثابذ وبالخالي باألهترهِذ؛

اٖخماص البيُت الخدخُت لالجهاالث ٖلى قب٩اث ٚحر مخُىعة جمحزث بالُٗب اإلاخ٨غع  -ب

 ؛ؾُما في اإلاىا٤َ الضازلُت للبالصال 

٤ قب٩اث   -ج ٤ الهاج٠ الثابذ ؤو ًٖ ٍَغ ٚالء ج٩لٟت الىنى٫ لألهترهِذ ؾىاء ًٖ ٍَغ

ص الضولي الهاج٠ اإلادمى٫ الؾُما للُلبت ومدضوصي الضزل؛ خُث سجلذ اخهاثُاث الاجدا

في       م٣اعهت بـ      وؿبت مؿخسضمي الاهترهِذ في الجؼاثغ بـ " 2017لالجهاالث لؿىت 

 ؛      في جىوـ، ومٗض٫ ٖالمي م٣ضع بـ        اإلاٛغب و 

 ٖضم جم٨ً ألاشخام وألاؾغ مً ا٢خىاء ؤحهؼة الخاؾىب هٓغا لٛالئها . -ص

 

 الجصابس  في زكمىت اإلاسافم العمىميت :الفسع الثاوي

ذ  غ و ع٢مىت بٌٗ ال٣ُاٖاث الؾُما في الخمـ  حؿاٖع مجهىصاث الضولت في جٍُى

هغث ؾىىاث ألازحرة خُث بضؤ الٗمل وجىؾ٘ بجىاػ الؿٟغ وبُا٢ت الخٍٗغ٠ البُىم حن ْو تًر

الخٗلُم  ٦بىابت وػاعة التربُت ووػاعة ؤلال٨تروهُت، وألاعيُاث الخ٩ىمُت البلضًت ؤلال٨تروهُت

ا حَر ا مً زال٫ ع٢مىت ٧ل الٗالي والٗضالت ٚو ٤ الٗضالت َى آلازغ جُىعا ملخْى ، ٦ما قهض مٞغ

ذ ؤعو٢ت اإلادا٦م ؤو٫  ٞغ الىزاث٤ ال٣ًاثُت وجم٨حن اإلاىاَىحن مً اؾخسغاحها ٖبر الاهترهِذ ٖو

حَرام الؿىاع ؤلال٨ترووي خحز الخضمتمدا٦مت ًٖ بٗض ٦ما ؤصزل هٓ ا ، ٧ل َظٍ اإلآاَغ ٚو

ا ٧الخاليظه   :٦َغ

 

                                                 
1 - ٤ُ ٌ  ؤلالىتروهيت"إكامت الحىىمت  :ٟٚص ي جٞى باالطخعاهت بىمىذج ألامم اإلاخحدة في -في الجصابس بين الىاكع واإلاؤمى

 342،م ، مغح٘ ؾاب٤ " ؤلالىتروهيتكياض جعىز ومخعلباث الحىىمت 
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 والخعليم في كعاع التربيت  -أوال

ت وجغ٢ُت هٓام التربُت ؤلاصاٍعفي اَاع جدؿحن الخضمت الٗمىمُت وجدضًث الاحغاءاث 

ت واإلاالُت والبُضاٚىحُت ؤلاصاٍعوالخٗلُم اججهذ وػاعة التربُت الى ع٢مىت ٢ُاٖها في حىاهبه 

خماص ٖلى ج٨ىىلىحُاث  الم الاجها٫ بااٖل ت لىػاعة التربُت الٖا "ٖلى مؿخىي َُا٧ل الاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

ىُت جدذ الىناًت واإلاهالر ٚحر اإلامغ٦ؼة واإلااؾؿاث الخٗلُمُت بما  ىُت واإلااؾؿاث الَى الَى

ىُت " ظا  1في طل٪ ماؾؿاث التربُت والخٗلُم الخانت اإلاٗخمضة لضي وػاعة التربُت الَى َو

خماص ٖلى:  بااٖل

ش ــــــــــــمجلـ جيؿ٤ُ الاصاعة اإلاغ٦ٍؼ -ؤ   ؛13/12/2014ت بخاٍع

ىُت خى٫ ع٢مىت ال٣ُإ، ماعؽ  -ب   ؛2015جىنُاث الىضوة الَى

ش  -ج   ؛29/03/2017ملخو ٢غاعاث مجلـ الىػعاء بخاٍع

ل  -ص  الن الغؾمي ًٖ وي٘ الىٓام اإلاٗلىماحي ؤٍٞغ ىُت، الٖا  ؛2017الىضوة الَى

ني خى٫ الىٓام اإلاٗلىماحي، ماي   -ٌ  ني الخىحُهي والخ٩ٍى  .2017اإلالخ٣ى الَى

 

ىُت ٖملُت الخدى٫  خُث  مداوع  04ٖلى مؿخىي  ؤلال٨تروويوؾُغث وػاعة التربُت الَى

ىُت في  :ههذ الىز٣ُت اإلاكاع بليها ؾاب٣ا ٖلى "ًخ٩ىن الىٓام اإلاٗلىماحي ل٣ُإ التربُت الَى

ظٍ وجخمثل َ 2وع ؤؾاؾُت مترابُت وميسجمت ومخ٩املت ُٞما بُنها "مغخلخه ألاولى مً ؤعبٗت مدا

 اإلاداوع في : 

 ىز ألاٌو : حظيير جمدزض الخالمير ـــــــــــــاإلاح -1

ىُت ؤعيُت ال٨تروهُت زانت بمخابٗت جمضعؽ  سخغث وػاعة التربُت الَى

ني ونىعة  الخالمُظ، مً زال٫ اوكاء مل٠ ع٢مي زام ب٩ل جلمُظ ًدمل ع٢م َو

                                                 
،  اإلايشىز  الاظاز  اإلاخعلم بالىظام اإلاعلىماحي للعاع التربيت الىظىيتوز٣ُت ناصعة ًٖ الامحن الٗام لىػاعة التربُت ، - 1

ش 230ع٢م    .31/01/2018/و ث و /ؤ ٕ بخاٍع
 اإلاعلىماحي للعاع التربيت الىظىيت اإلايشىز  الاظاز  اإلاخعلم بالىظاموز٣ُت ناصعة ًٖ الامحن الٗام لىػاعة التربُت ، - 2

 .4، م مغح٘ ؾاب٤
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ت ب٣ى مإزىطة بمٗاًحر الهىع البُىمتًر ، ًغا٤ٞ َظا اإلال٠ الخُاة اإلاضعؾُت للخلمُظ ٍو

ني بٗضَا .  ٦إعق٠ُ َو

وكُت اإلاخٗل٣ت ؤن ًُل٘ ألاولُاء ٖلى مسخل٠ ألاًم٨ً مً زال٫ الاعيُت  

ت ؾلى٦هم واإلاالخٓاث التي جبضي بالخُاة اإلاضعؾُت ، و٦ظا مخابٗت مؿاع ؤبىائهم ومٗٞغ

ت .بكإنهم باإليا ت مٗضالتهم الٟهلُت والؿىٍى  ٞت الى مٗٞغ

 ىز الثاوي: حظيير اإلاىازد البشسيت ـــــــــــاإلاح -2

حٗلذ وػاعة التربُت للمىعص البكغي ؤَمُت ٦بحرة للضوع ألاؾاس ي الظي ًلٗبه 

اتها ع٢مىت َظا الجاهب  ؤلاصاعي ٖلى اإلاؿخىي  ؤو التربىي ؤو الخ٣ني ، لظل٪ ٧ان مً ؤولٍى

ن ت لىػاعة البةوكاء مل٠ َو تربُت ي ع٢مي ل٩ل ٞغص ًيخمي الى مهالر اإلاىاعص البكٍغ

ني ىُت ٖلى الهُٗض الَى ني ًم٨ً مً  ،الَى ت وع٢م َو ًدمل َظا اإلال٠ نىعة بُىمتًر

ًم ٧ل الىزاث٤ الخانت به ؤو  ٠ بك٩ل ٖام زال٫ خُاجه اإلاهىُت ٍو مخابٗت اإلاْى

 اإلاخدهل ٖليها ؤو اإلاىصٖت في ملٟت في ق٩ل ع٢مي .

 ىز الثالث : حظيير الهياول ـاإلاح  -3

ت ؤو  ىُت الى ع٢مىت ٖملُت حؿُحر َُا٧لها اإلاغ٦ٍؼ ٖمضث وػاعة التربُت الَى

ت  ني مً ؤحل اخهائها وحغصَا وج٣ُُم اخخُاحاتها ومٗٞغ اإلاىدكغة ٖبر ٧امل التراب الَى

خاالتها الخ٣ىُت مً ؤحل يبِ ٖاص٫ للٗملُاث الخ٣ىُت التي جخم ٖلى مؿخىي َظٍ 

اُا٧ل ٧البىاء والاله حَر  .ترمُم والىي٘ جدذ الىناًت ٚو

 اإلاحىز السابع : حظيير الظىىاث الىظيفيت  -4

ى اإلادىع ألازحر الظي حاءث به الىز٣ُت اإلاظ٧ىعة والظي يهضٝ الى ع٢مىت  َو

٠ باإلصاعة  ُُٟت إلاا جمثله َظٍ ألازحرة مً ؤَمُت في ٖال٢ت اإلاْى حؿُحر الؿ٨ىاث الْى

حر لخضمت وإلاىٟٗت الخضمت خؿب الخالتعة االتي جمىدها له لًغو  ، بٛغى جٞى

ت مى٢ٗه وخالخه الخ٣ىُت  ُٟي إلاٗٞغ ظا بةوكاء مل٠ ع٢مي ل٩ل ؾ٨ً ْو الاؾخ٣غاع َو

وحسجُل اإلاؿخُٟضًً مىه وويُٗاتهم ال٣اهىهُت ججاٍ َظٍ الؿ٨ىاث لدؿهُل ٖملُت 

اث ال٣ًاثُت ا  لتي جخٗل٤ بها .جىػَ٘ الكاٚغة منها ٖلى مؿخد٣يها ومخابٗت ٧ل اإلاىاٖػ
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ىُت ؤعيُت  زانت تهخم بدؿهُل بحغاءاث  1ؤلال٨تروهُت٦ما سخغث وػاعة التربُت الَى

ت الغثِؿت ٦كهاصة  إل ٖلى هخاثج الامخداهاث الؿىٍى اث والَا حسجُل الخالمُظ في ٧اٞت اإلاؿخٍى

الن ٖنها ٖلى مؿخىي  الخٗلُم اإلاخىؾِ وقهاصة الب٩الىعٍا، والتي ٧اهذ مً ٢بل ًخم ؤلٖا

 اإلااؾؿاث الخٗلُمُت .

لهم ًٖ بٗ  ض مً ماؾؿت الى ماؾؿت ؤزغي ٦ما ًم٨نهم طاث الىٓام مً َلب جدٍى

٠ُ الخانت باألؾاجظة و حن ألامغ الظي ٢لو مً ؤلاصاٍع وػاعة التربُت مً حؿُحر مؿاب٣اث الخْى

ا مً نىع البحرو٢غاَُت والى٢ٝى في الُىابحر ومٗالجت اإلالٟاث باإلادؿىب حَر ُت والغقىة ٚو

إل ٖلى اإلاؿالٟؿاص خجضاث في ال٣ُإ ومخابٗت ، ٦ما ًدُذ اإلاى٢٘ الغؾمي لىػاعة التربُت الَا

 وكاٍ الىػاعة والخىانل مٗهم .

غث الىػاعة ؤعيُت ال٨تروهُت زانت بالخٗلُم ًٖ  باإلياٞت بلى ألاعيُت الؿاب٣ت ٞو

اع الىٓامي مً الدسجُل  2بٗض م الضعاس ي زاعج الَا جم٨ً الغاٚبحن مً مخابٗت  مكىاَع

ًٖ بٗض، ٖلى ؤن جخم الازخباعاث  ومخابٗت الضعوؽ ًٖ بٗض و٦ظا احغاء الازخباعاث الٟهلُت

ى ألامغ الظي م٨ً  ت خًىعٍا و ًخدهلىن ٖلى هٟـ قهاصة اإلاؿخىي الىٓامُت، َو الؿىٍى

 آلاالٝ مً جدؿحن مؿخىاَم ومخابٗت صعاؾتهم .

 ي كعاع الحالت اإلادهيتثاهيا: في

و ع٢مىت حمُ٘ سجالث الخالت  ؤلال٨تروهُتؾٗذ الجؼاثغ الى جبني مكغوٕ البلضًت  

ني يمً ما ٌؿمى السجل آلالي للخالت اإلاضهُت والظي ًم٨ً اإلا ضهُت ٖبر ٧امل التراب الَى

ىُت لضي قبابُ٪ الخالت  اإلاىاَىحن مً اؾخسغاج وزاث٣هم بمجغص اْهاع بُا٢ت الخٍٗغ٠ الَى

غة ٖلى مؿخىي البىاباث اإلاضهُت    ، ٦ما حؿعى الخ٩ىمت الى حٗل َظٍ الىزاث٤ مخٞى

 . ؤلال٨تروهُت

٦خجغبت ؤولُت مً بلضًتي خؿحن صاي  ؤلال٨تروهُتو٢ض ؤَل٣ذ الجؼاثغ مكغوٕ البلضًت  

ى ألامغ الظي ٧لل بالىجاح  ٦ما ٢امذ الخ٩ىمت بخ٣لُو وزاث٤ وباب الىاص بالجؼاثغ الٗانمت َو

٣ي  الخالت اإلاضهُت وؤلٛذ هٓام اإلاهاص٢ت ٖلى وسخ الىزاث٤ مما ٖؼػ ز٣ت اإلاىاًَ في الٗمل اإلاٞغ

                                                 
 ) ًٟخذ اإلاى٢٘ زال٫ ٞتراث مُٗىت ٣ِٞ ( //www.onec.dz: http :ؤهٓغ مدخىي اإلاى٢٘ ٖلى الغابِ - 1
 ) ًٟخذ اإلاى٢٘ زال٫ ٞتراث مُٗىت ٣ِٞ ( //www.onfed.dz :http عاح٘ مدخىي اإلاى٢٘ ٖلى الغابِ : -2
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ولٗل ؤَم الىهىم ال٣اهىهُت التي اٖخمض ٖليها في  ،نبذ ًخمحز بالكٟاُٞت والٟٗالُتالظي ؤ

 ع٢مىت البلضًاث هي : 

الظي ًدضص ال٣ىاٖض الٗامت  2015ُٟٞغي  01اإلااعر في  04-15ال٣اهىن ع٢م  -و 

  ؛حنؤلال٨تروهُاإلاخٗل٣ت بالخى٢ُ٘ والخهض٤ً 

 ؛٤ بؿىضاث ووزاث٤ الؿٟغ، اإلاخٗل2014ُٟٞغي  24اإلااعر في  14-03م ال٣اهىن ع٢ -ػ 

: الظي ًدضص اإلاىانٟاث الخ٣ىُت إلاؿخسغج ٣ٖض اإلاُالص ؤ٦خىبغ 17ال٣غاع اإلااعر في  -ح 

ىُت وحىاػ الؿٟغ ٠ الَى  ؛ الخام باؾخهضاع بُا٢ت الخٍٗغ

ني صٌؿمبر 26ال٣غاع اإلااعر في  -ٍ  ش بضاًت جضاو٫ حىاػ الؿٟغ الَى ، ًدضص جاٍع

 . ؤلال٨تروويالبُىمتري 

ىُت وحىاػ  2011ماي  25في ال٣غاع اإلااعر  -ي  ٠ الَى اإلاخٗل٤ بمل٠ َلب بُا٢ت الخٍٗغ

 الؿٟغ . 

 

 في:  ؤلال٨تروهُتو٢ض جمثلذ جُب٣ُاث البلضًت 

 : ؤلالىتروويمشسوع اإلاىاظً  -1

والهضٝ مىه حٗل ل٩ل  2013وػاعة الضازلُت َظا اإلاكغوٕ ؤوازغ ؾىت  ذؤَل٣ 

ىصٕ ُٞه حمُ٘ وزاث٣ه التي ًم٨ىه  ني مضي الخُاة ٍو مىاًَ مل٠ ع٢مي ًدمل ع٢م َو

٣ت ال٨تروهُت مً ؤي م٩ان وفي ؤي و٢ذ بمجغص اصزا٫ َظا الغ٢م  اؾخسغاحها بٍُغ

ني، ت م٩ان اإلاُالص ٦ما ٧ان مٗمى٫ به بضون ٖىاء الخى٣ل الى بلضًت الا٢امت ؤو بلضً الَى

غ َظا اإلاكغوٕ ٖلى اإلاىاًَ ج٣ضًم ؤي وز٣ُت ٖىض اًضإ ؤي مل٠، ألن  ؾاب٣ا ٦ما ًٞى

ؤلاصاعة اإلاىصٕ لضيها اإلال٠ هي التي ج٣ىم ٖىض الًغوعة باؾخسغاج َظٍ الىزاث٤ التي 

 .1حٗمل يمً السجل آلالي للخالت اإلاضهُت

 

                                                 
ت- 1 حامٗت ،  تؤلاصاٍعمجلت البدىر الؿُاؾُت و، "ملازبت لترشيد الخدمت العمىميتؤلاصاعة اإلادلُت "ٖهغهت  ،مال٫ مسخاٍع

  26، م12الٗضصالجلٟت، 
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 :  بىابت وشازة الداخليت -2

ى  مى٢٘ ال٨ترووي ؤَل٣خه وػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت للٗضًض مً َو

غاى ٦ةًضإ الك٩اوي واإلاالخٓاث والا٢تراخاث و٦ظا الخهى٫ ٖلى مٗلىماث م ً ألٚا

غ اإلاى٢٘ زضمت َلب بُا٢ت الخٍٗغ٠ ؤي والًت ٧اهذ ومً ؤي ٢ُإ ٧ان ، ٦ما ًٞى

ت ؤو حىاػ الؿٟغ البُىمتري الب ٢٘ للمىاًَ عؾالت ٢هحرة ًخم ُث ًغؾل اإلاى خ ،ُىمتًر

ض لضٞ٘ اإلال٠ واؾدُٟاء الاحغاءاث الب غ وؤزظ ُٞيها جدضًض مٖى ت ٧الخهٍى ىمتًر

٠ البهماث ُٞم٨نهم ٖبر  تمتًربُى ، ؤما الظًً لضيهم ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ بُا٢ت حٍٗغ

 اإلاى٢٘ َلب حىاػ الؿٟغ بضون ٖمل ؤي احغاءاث ؤزغي وصون الخى٣ل الى مهلخت

 البلضًت .

 :  الىظني آلالي للمسهباث السجل -3

ى هٓام آلي يهضٝ الى حسجُل حمُ٘ اإلاغ٦باث اإلاخىاحضة ٖلى مؿخىي  َو

ىُت ٖلى مؿخىي قب٨ت ع٢مُت مخهلت بجمُ٘ البلضًاث واإلااؾؿاث  الخًحرة الَى

الخانت ٌؿمذ بى٣ل مل٨ُت اإلاغ٦باث بهىعة بؿُُت وؾهلت صون الخى٣ل الى والًت 

حمُ٘ اإلاغ٦باث وزهاثهها، ألامغ الظي م٨ً الدسجُل ٦ما ٌؿمذ بالخٗٝغ ٖلى 

اإلاىاَىحن مً الخهى٫ ٖلى بُا٢اث التر٢ُم إلاغ٦باتهم في ْٝغ وححز صون ٖىاء الخى٣ل 

٤ هٓام المغ٦ؼي مً ؤحل جس٠ُٟ الاحغاءاث ٖلى مؿخىي  الى والًت الدسجُل، ٞو

ظا جُب٣ُا للخٗلُمت ع٢م الضواثغالبلضًاث و  ، 2015 ؤ٦خىبغ 08اإلااعزت في  107977، َو

 اإلاخٗل٣ت بى٣ل ؤلاحغاءاث واؾخسغاج البُا٢ت الغماصًت ٖلى مؿخىي البلضًاث.

 :  تــــــــــــــــالىثابم البيىمتًر -4

ت ٦جىاػ الؿٟغ البُىمتري  جم٨ىذ الجؼاثغ مً انضعا وزاث٤ ، بُا٢ت الخٍٗغ٠  بُىمتًر

ا مً الىزاث٤ التي جضزل في ؾُاؾت ٖهغهت  حَر ت ٚو ت، عزهت ال٣ُاصة البُىمتًر البُىمتًر

 وع٢مىت الاصاعة اإلادلُت.

 

 

د والاجصاالث  فيثالثا:   كعاع البًر
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ض واجهاالث الجؼاثغ لؼباثىه الٗضًض مً الخضماث  ٤ بٍغ والتي هظ٦غ  ؤلال٨تروهُت٣ًضم مٞغ

 منها:

اث آلالُت في   :لألمىاٌالسحب آلالي  -1 حر ؤحهؼة السخب آلالي ؤو الهٞغ ظا بخٞى َو

لى مضاع ألاؾبٕى صون جى٠٢  ً والتي حٗمل ٖلى مضاع الُىم ٖو ٚالبُت بلضًاث الَى

ض الجؼاثغ ؤو جل٪ البحن  خُث جم٨ً الخاملحن لبُا٢اث السخب اإلاٛىاَِؿُت الخاب٘ لبًر

ا٢ت م٘ اصعاج الغ٢م بى٨ُت مً سخب ؤمىا٫ مً ؤعنضتهم اإلاالُت بةصزا٫ َظٍ البُ

الؿغي اإلامىىح لهم ؾاب٣ا مً َٝغ َظٍ الهُئاث اإلاالُت والظي ًم٨ً حُٛحٍر مً َٝغ 

ل ألامىا٫ مً خؿاب آلزغ ًٖ قاءالٗمُل في ؤي و٢ذ  ، ٦ما ؤصعج مازغا زضمت جدٍى

٤ َظٍ  اثٍَغ وهي زضمت حضًضة صزلذ ؤو ختى السخب بضون بُا٢ت  آلالُت الهٞغ

 .2019ام خحز الٗمل م٘ مُل٘ الٗ

ا اجهاالث الجؼاثغ للمخهلحن 15-31خدمت اإلاىشع الصىحي  -2 َغ : وهي زضمت الُت جٞى

إل ٖلى عنُضَم ؤو َلب صٞتر الك٩ُاث ؤو حٗبئت  َاجُٟا بهظا الغ٢م مً ؤحل الَا

ا مً ألا٦كا٥  ؤعنضة ؤهترهِذ الهاج٠ الثابذ بةصزا٫ اع٢ام حؿلؿلُت ًخم قغاَئ

اثغ ٦ما ًم٨ً َلب اؾخٟؿاع ؤو الخهى٫ ٖلى الخانت ؤو مً م٩اجب اجهاالث الجؼ 

ىػٕ آلالي بخىحُه الٗمُل مباقغة الى ؤٖىان الاؾخ٣با٫ اإلاسههحن مؿاٖضة مً اإلا

للغص ٖلى الؼباثً ؤو حسجُل اي اخخجاج مم٨ً، ٦ما جم٨ً َظا الخضمت مً مؿاٖضة 

الؼبىن ٖلى ججاوػ زلل ج٣ني مٗحن ٧اه٣ُإ الاهترهِذ مثال ، خُث ٌؿمذ الؼبىن 

 لخ٣ىيي الكغ٦ت بالىلىج الى خاؾىبه الخام لًبِ وانالح اإلاك٩لت . 

: والتي صزلذ خحز الٗمل مازغا وهي بُا٢ت مٛىاَِؿُت 1خدمت "البعاكت الرَبيت" -3

ض وفي  ط٦ُت خلذ مدل البُا٢ت اإلاٛىاَِؿُت ال٣ضًمت حٗمل صازل مباوي البًر

اث آلالُت اإلاخىاحضة ٖلى مؿخىي ألاما٦ً الٗمىمُت م٨ً خامليها مً ج ،الهٞغ

لها مً خؿاب الى ؤزغ باإلياٞت الى زضماث مخُىعة  الخهى٫ ٖلى ألامىا٫ وجدٍى

٣ها الى طل٪ ومً ؤَم َظٍ الخضماث حؿضًض  صزلذ خحز الخضمت وألازغي في ٍَغ

                                                 
ض الجؼاثغ  ٖلى الغابِ ؤلال٨تروويؤهٓغ اإلاى٢٘   - 1 ش  ،https://edcarte.poste.dz/ar/terms.html الخام ببًر جاٍع

 . 15:53ٖلى الؿاٖت   ،27/07/2019الضزى٫ 
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اث  إل ٖلى الغنُض، حٗبئت عنُض الهاج٠ الى٣ا٫، حؿضًض ٢ُمت اإلاكتًر الٟىاجحر، الَا

ا مً في اإلادالث ومدُاث الى٢ىص،  حَر اؾخٗمالها في الكغاء والبُ٘ مً الاهترهِذ ٚو

ضي ؤو بى٩ي م٣غون  الخضماث التي حكتٍر ج٣ضًم َظٍ البُا٢ت وا٢ترانها بدؿاب بٍغ

 .لخُُٛت الٗملُاث اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا بغنُض ٨ًٟي

غة ٖلى اإلاى٢٘   e-ccpخدمت  -4 ٌؿخُُ٘    ( www.eccp.poste.dz): وهي زضمت مخٞى

الؼبىن مً زال٫ َظا اإلاى٢٘ م٘ اقتراٍ خهىله اإلاؿب٤ ٖلى ع٢م ؾغي م٣غون 

ض الجؼاثغ، لُخ ٨ً مً الاؾخٟاصة مً الٗضًض مً مبدؿابه الجاعي مً ؤخض م٩اجب بٍغ

لب البُا٢ت الظَبُت  لب صٞتر ق٩ُاث َو إل ٖلى الغنُض َو الخضماث ٖلى ٚغاع الَا

ؾىىاث مايُت م٣ابل  05اب للٗملُاث التي ؤحغاَا في خضوص واحغاء ٦ك٠ خؿ

ا٢خُإ عؾم مٗحن ٖلى ٧ل قهغ، ٦ما ٌؿهل اإلاى٢٘ للغاٚبحن في حؿضًض ٞىاجحر مسخلٟت 

٧ال٨هغباء والٛاػ واإلاُاٍ والهاج٠ الثابذ واإلادمى٫ والاهترهِذ بةصزا٫ ع٢م الٟاجىعة في 

اإلاىا٣ٞت لُخم الا٢خُإ آلالي لثمً اإلا٩ان اإلاىاؾب واصزا٫ زمنها زم الًِٛ ٖلى ػع 

ض ؤو الهُئاث اإلاهضعة لهظٍ  ضي صون الخى٣ل الى م٨خب البًر الٟاجىعة مً خؿابه البًر

٤ عؾالت ٢هُت  جهله   SMSالٟىاجحر .٦ما ؤصعحذ زضمت حضًضة حٗلم الؼبىن ًٖ ٍَغ

الي ٖلى ع٢م الهاج٠ الظي ؤصعحه ٖلى اإلاى٢٘ مً ؤحل اٖالمه ًٖ ؤي حٛحر في عنُضٍ اإلا

بت الؼبىن . اصة ؤو بالى٣هان ؤو بهما مٗا خؿب ٚع  بالٍؼ

ض واإلاىانالث الؿل٨ُت  2711-17ع٢م  خضص اإلاغؾىم الخىُٟظي٦ما  نالخُاث وػٍغ البًر

والالؾل٨ُت والخ٨ىىلىحُاث والغ٢مىت في مجا٫ الضزى٫ الى اإلاجخم٘ الغ٢مي مً زال٫ 

 التي ههذ ٖلى : 05اإلااصة 

 الاصاعة ؤلال٨تروهُت؛اإلاكاع٦ت في اعؾاء  -٥ 

ت ؤلال٨تروهُت؛ -٫  اع اإلاخٗل٤ بةحغاء اإلاباصالث الخجاٍع  ًيؿ٤ جىُٟظ الَا

غ زضماث الاجهاالث ؤلال٨تروهُت؛ -م   ًًبِ قغوٍ جٍُى

 ًًمً ال٣ُٓت الاؾتراجُجُت الخانت بخُىع اإلاجخم٘ الغ٢مي؛  -ن 

                                                 
د واإلاىاصالث الظلىيت ، 2017ؤ٦خىبغ  07ماعر في  271-17اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  - 1 ًحدد صالحياث وشيس البًر

ش  56، ج ع، ٖضص والالطلىيت والخىىىلىحياث والسكمىت  .2017ؤ٦خىبغ  18ناصعة بخاٍع
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 ًً٘ ؤصواث عنض اليكاَاث بال٣ُإ؛  -ؽ 

ىٟظ آلالُاث التي حؿمذ بةوكاء و  -ٕ  غ الًٟاءاث اإلاسههت لخ٨ىىلىحُا ًدضص ٍو جٍُى

الم والاجها٫ والغ٢مىت؛   الٖا

ُت الخضمت؛  -ٝ  ًً٘ آلالُاث التي حؿمذ بمغا٣ٞت الخدى٫ الغ٢مي مً ؤحل جدؿحن هٖى

ني؛ ىان الا٢خهاصًحن الَى  الٗمىمُت وجغ٢ُت الخىاٞؿُت وهمى ألٖا

غ ميكأث الىٟاط الى الاهترهِذ الٍٗغٌ الىُا١ واؾخٗمال -م  ها ٌؿهغ ٖلى جٍُى

 ال٣ٗالوي 

٘ وألاهٓمت الغ٢مُت للضولت؛  -١   ٌؿهغ ٖلى ج٣ُِـ ومىاءمت اإلاكاَع

 ٌؿهغ ٖلى ا٢امت بِئت مىاؾبت لخىُٟظ الخى٦مت ؤلال٨تروهُت؛  -ع 

 ٌؿهغ ٖلى جىخُض اؾخٗما٫ اإلاىاعص الغ٢مُت التي حؿخٗملها الضولت؛ -ف 

ض واإلاىانالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت والخ٨ىىلى  حُاث ٦ما زى٫ اإلاكٕغ لىػاعة البًر

والغ٢مىت نالخُاث نالخُاث حكُِض مجخم٘ اإلاٗلىماث والغ٢مىت وج٨ىىلىحُاث 

غ وجدؿُحن الاؾخٗماالث والخضماث الغ٢مُت والاجهاالث ؤلال٨تروهُت،  اإلاؿخ٣بل وجٍُى

غ الا٢خهاص الغ٢مي  ىُت لخٍُى وؾُاؾت ٞخذ وجضاو٫ البُاهاث، وا٢تراح الؿُاؾت الَى

اث الٗمىمُت ٖلى الخ٩ىمت، واإلاكاع٦ت م٘ والخدى٫ الغ٢مي للماؾؿاث والاصاع 

٤ الٗام ٘ الخدى٫ الغ٢مي لال٢خهاص واإلاٞغ  . 1ال٣ُاٖاث ألازغي مً ؤحل حؿَغ

 

 ي كعاع الضمان الاحخماعيـــــفزابعا: 

ُت م٨ىخه مً ع٢مىت حمُ٘ ملٟاث  ٤ الًمان الاحخماعي مً ٖمل ٢ٟؼة هٖى اؾخُإ مٞغ

ني  حن واُٖاء ل٩ل مىسٍغ ع٢م َو ت اإلاىسَغ زام ًم٨ً مً الىلىج الى ملٟه الصخص ي ومٗٞغ

حر  ، ٦ما اؾخُإ َاويُٗخه واإلاامىحن مٗه واصزا٫ ؤي حٗضًل ٧الُٗل اإلاغيُت والىالصاث ٚو

حر الٗضًض مً الخضماث  ٤ مً جٞى  ألازغي والتي هظ٦غ منها :  ؤلال٨تروهُتَظا اإلاٞغ

 اء : ـــــــبعاكت الشف - ؤ

                                                 
د واإلاىاصالث ، 2017ؤ٦خىبغ  07ماعر في  271-17اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  -مً  02اإلااصة  - 1 ًحدد صالحياث وشيس البًر

 ح٘ ؾاب٤.مغ ، الظلىيت والالطلىيت والخىىىلىحياث والسكمىت
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-  ٢اهىن ع٢م الجؼاثغ  بمىحب ال٣اهىن  وهي بُا٢ت مٛىاَِؿُت صزلذ الٗمل في 

والظي هو مً زال٫  اإلاخٗل٤ بالخإمُىاث الاحخماُٖت،  1  -  -    ماعر في   

مىه ؤهه جثبذ نٟت اإلاامً له احخماٖا ببُا٢ت بل٨تروهُت 1م٨غع 6م٨غع و   6اإلااصة 

ني وجمذ ؤلاخالت بكإن حؿمیتها وؤخ٩امها بلى الخىُٓم و٢ض  .نالخت في ٧ل التراب الَى

ل والظي ًدضص  18اإلااعر في  116-10اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م هٓم ؤخ٩امها  ؤٍٞغ

لهُا٧ل الٗالج  ؤلال٨تروهُتللمامً له احخماُٖا واإلاٟاجُذ  ؤلال٨تروهُتمًمىن البُا٢ت 

، ؤما ًٖ الُبُٗت ال٣اهىهُت 2قغوٍ حؿلُمها واؾخالمها وججضًضَاو إلاهىيي الصخت و 

اء ؤو بُا٢ت اثخمان وا٦خٟى لهظٍ البُا٢ت ٞلم ٌكغ اإلا كٕغ الجؼاثغي الى ٧ىنها بُا٢ت ٞو

اث ال٣اهىهُت  ؤلال٨تروهُتبدؿمُتها بالبُا٢ت  الث ؤو ج٠ُُ٨ للخهٞغ ججىبا ألي جإٍو

ا بُاهاث اإلاىسٍغ وع٢مه ؛  3الىا٢ٗت ٖلى ؤو بىاؾُت َظٍ البُا٢ت  جدمل في ْهَغ

ني ونىعجه الصخهُت باإلياٞت الى اخخىائها ٖلى قغ  ٍدت ال٨تروهُت حؿمذ ٖىض الَى

غة لضي حمُ٘ الهُضلُاث مً الخهى٫ ٖلى  ا٢ترانها بإحهؼة اؾخ٣با٫ زانت مخٞى

الضواء  مجاها ؤو م٣ابل صٞ٘ وؿبت ٢لُلت خؿب الخالت خُث حٗخبر  ٖملُت عاثضة 

وؾاب٣ت في الجؼاثغ ٣ٞض ازخهغث الٗضًض مً ؤلاحغاءاث اإلا٣ٗضة والخٗامالث اإلاالُت 

امً وؤلاصاعة وؤٚىذ اإلاىسٍغ مً الخى٣ل في ٧ل مغة الى م٩اجب الًمان اإلاخ٨غعة بحن اإلا

ت التي اقتراَاالاحخماعي  ٌ ًٖ ألاصٍو ، وحاء جبُان مٟهىمها خؿب اإلاى٢٘ للخٍٗى

٤ الًمان الاحخماعي بإنها   "هي بُا٢ت للًمان الاحخماعي حؿمذ بالخٗٝغ :الغؾمي إلاٞغ

ختى جدؿنى لهم الاؾخٟاصة مً ؤصاءاث ٖلى اإلاامً له احخماُٖا و٦ظا طوي خ٣ى٢ه، 

جخًمً البُا٢ت مٗلىماث زانت خى٫ اإلاامً له احخماُٖا ، الًمان الاحخماعي

                                                 
 بالخؤميىاث إلاخعلما،   -  -    اإلااعر في   -  یخمم ال٣اهىن ع٢م    -  -    ماعر في    -  ٢اهىن ع٢م  - 1

 .02/01/2008ماعزت في    ٖضص ،،ج ع  الاحخماعيت
ل 18اإلااعر في   116-10اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  - 2 للمؤمً له  ؤلالىتروهيتوالري ًحدد مضمىن البعاكت  ،2010 ؤٍٞغ

 26، ج.ع ٖضص الصحت وشسوط حظليمها واطخالمها وججدًدَا لهياول العالج و إلاهىيي ؤلالىتروهيتاحخماعيا واإلافاجيح 

ش  ل  21الهاصعة بخاٍع  .2010ؤٍٞغ
  ، حامٗت ؤصاع، تــــــــــمجلت الخ٣ُ٣، " ؤلالىتروهيتالحماًت الجصابيت لبعاكت الشفاء "، ؤهٓغ في طل٪، ٖباوي هجاة - 3

 .295 م  41،2017ٗضص ـــــــــــــــــــــال
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ت ومجمل الٟدىناث الُبُت(" )الخالت ٌ ألاصٍو وما  .1الصخُت، اإلاخابٗت الُبُت، حٍٗى

ا ٖلى مؿخىي : الهُضلُاث اإلاخٗا٢ضة،  ٖلى ناخبها ؤو ؤخض طوي خ٣ى٢ه بال بْهاَع

 .باء اإلاٗالجحن، ناوعي ػحاج الىٓاعاث الُبُت وؤًًا زال٫ ٧ل بحغاء بمغ٦ؼ الضٞ٘ألَا

حن مً البُاه : ألاولى مسجلت ٖلى ْهغ اثوحكخمل بُا٢ت الكٟاء ٖلى هٖى

واإلاكخملت ٖلى اؾم ول٣ب اإلاامً له باللٛخحن وع٢م  06البُا٢ت والتي خضصتها اإلااصة 

ني ونىعجه و  ش وم٩ان حسجُله الَى   08، وخؿب اإلااصة مُالصٍ وع٢م البُا٢تجاٍع

واإلاكخملت ٖلى  ؤلال٨تروهُتٌكخمل الىٕى الثاوي ٖلى اإلاُُٗاث اإلاضمجت يمً الضاعة 

طوي خ٣ى٢ه اإلاسجلحن ٖلى  للمامً له احخماُٖا ؤو  ؤلاصاعي اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ 

اءاث ألاصالخ٣ى١ في  ،باالهدؿاب الى الًمان الاحخماعي ، اإلاُُٗاث اإلاخٗل٣تالبُا٢ت

، اإلاُُٗاث اإلاخٗل٣ت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الُبي ،اإلا٣ضمت للمامً له احخماُٖا

 باؾخٗما٫ وجإمحن البُا٢ت.  

 ي كعاع الخعليم العالي ــــــــــــفخامظا: 

ُٟي  هي اإلاهضع ألؾاس ي للخبرة، واإلادىع الظي  اإلاٗغوٝ ؤن الجامٗت  بمٟهىمها الْى

ً وؤصواجه، ًضوع خىله اليكاٍ الث٣افي في  آلاصاب والٗلىم والٟىىن، ٞمهما ٧اهذ ؤؾالُب الخ٩ٍى

ت والخُب٣ُُت، وجمهُض  ت ؤلاوؿاهُت في مجاالتها الىٍٓغ مهمتها هي الخىنُل الخال١ للمٗٞغ

ىُت التي ال ًم٨ً بضونها ؤن ًد٤٣ اإلاجخم٘ ؤًت جىمُت  ُت بدىمُت الخبرة الَى الٓغوٝ اإلاىيٖى

 2خ٣ُ٣ُت في اإلاُاصًً ألازغي 

الجامٗت ٖلى ؤنها ماؾؿت ؤو Remon Macia Manso"  "ٌٗٝغ "ع.ماؾُا ماوؿى ٦ما

ت ؤشخام ًجمٗهم هٓام ووؿ٤ زانحن، حؿخٗمل وؾاثل وجيؿ٤ بحن مهام مسخلٟت  مجمٖى

ت ٖلُا ٣ت ما الى مٗٞغ  3للىنى٫ بٍُغ

                                                 
ني للخإمُىاث الاحخماُٖت للٗما٫ ألاحغاء ٖلى الغابِى٢٘ ماهٓغ  - 1              ، http://www.cnas.dz: الهىضو١ الَى

ش الضزى٫    16:27ٖلى الؿاٖت  27/07/2019: جاٍع
اث  الضًىانب ٍ،، اإلاهام الحضازيت للمدزطت والجامعت الجصابسيتمدمض الٗغبي ولض زلُٟت،  -2 ني للمُبٖى الَى

     م    غ ،ــــــــــــالجامُٗت، الجؼاث
3  -  R.Macia Manso, Université y démocracia, Madrid, CUPSA, 1978, p 79. 
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م٨ىذ الخ٨ىىلىحُاث الخضًثت ٢ُإ الخٗلُم وفي اَاع َظا الىٓام واليؿ٤ الخانحن، 

اث  الٗالي في ُت ٖلى حمُ٘ اإلاؿخٍى ا وؾُٗا ؤلاصاٍعالجؼاثغ مً ٢ٟؼة هٖى حَر ت والبُضاٚىحُت ٚو

ت للدؿُللمنها  ر والخٗلُم للىنى٫ الى مٟهىم الجىصة والتي حٗٝغ بإنها حبدث ًٖ الُغ١ الٗهٍغ

ت مً الؿماث ؤو الخهاثو إلاىخج ؤو زضمت مُٗىت والتي جٓهغ م٣ضعتها ٖلى جلبُت  "مجمٖى

الخانت مً مٗالجت ال٨م الهاثل  2ؤلال٨تروهُت ٞاؾخُاٖذ مً زال٫ ألاعيُت، 1الخاحُاث"

ىبت وجىػَٗهم ٖلى  مً َلباث جىحُه الُلبت خاملي الب٩الىعٍا الجضص بلى ازخهاناتهم اإلاٚغ

بتهم ومؿخىاَم و٢ضعة اؾدُٗاب  اإلا٣اٖض البُضاٚىحُت والازخهاناث التي جدضصَا ٚع

ا ٦ما م٨ىذ ألاعيُت مٗالجت َلباث الجامٗاث، وجم٨ُنهم مً حسجُل ٚٝغ ؤلا  حَر ًىاء ٚو

ل مً حامٗت بلى ؤزغي ومً جسهو بلى جسهو ؤزغ ٖبر هٟـ اإلاى٢٘، وجم٨ً اإلاىا٢٘  الخدٍى

ً َلبتها مً الخىانل م٘ ٧لُاتهم وجدمُل الىزاث٤  ؤلال٨تروهُت إلاسخل٠ الجامٗاث ٖبر الَى

ت مىاُٖض امخداهاتهم وهخاثجهم وبحغاء الُ ا، ٦ما جم٨ً الباخثحن مً اإلاخاخت ومٗٞغ حَر ٗىن ٚو

غوخاث واإلا٣االث  إل ٖلى ألَا ني والَا إل ٖلى مسخل٠ اإلا٨خباث الجامُٗت ٖبر التراب الَى الَا

ا.  حَر  ٚو

بوكاء ؤعبٗت  2004-٦2001ما ؤوكإث الجؼاثغ في اَاع بغهامج اوٗاف البدث الٗلمي 

لجان هي: لجىت ؤهتراهذ اهترهذ لجىت الخٗلُم ًٖ بٗض، لجىت الُب ًٖ بٗض، لجىت بهخاج بغامج 

غ بغامج ال٨مبُىجغ للخض مً جبُٗت  ال٩ىمبُىجغ مً ؤحل عبِ ٧ل ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي وجٍُى

 .الجؼاثغ للخاعج وجؼوٍض ٧ل ؤؾخاط حامعي ب٨مبُىجغ مدمى٫ مىنى٫ باألهترهِذ 

ذ الجؼاثغ ما ٌؿمى باباإل    لجامٗت الاٞترايُت ألاوعومخىؾُُت :ياٞت الى ٧ل َظا ٖٞغ

بإهه "ؤخض ؤق٩ا٫ الخٗلُم ًٖ بٗض باؾخسضام والظي ٌٗٝغ  ؤلال٨تروويلخٗلُم خُث حٗنى با

آلُاث الاجها٫ الخضًثت مً ؤحل اًها٫ اإلاٗلىماث للمخٗلمحن بإؾٕغ و٢ذ وؤ٢ل ج٩لٟت 

                                                 
ه٣ال ًٖ  : قٍغ٠  118، صاع الخامض لليكغ والخىػَ٘ ،ٖمان ألاعصن ، م إدازة وصىاعت الجىدةالُُُي زًغ مهباح ، - 1

دزاطت –هؤداة لخحظين هظام ضمان حىدة الخعليم العالي في الجصابس  ؤلالىترووي،"أثس اطخخدام الخعليم مغاص، ٖؼوػ مىحر 

غة، الؿىت الثالثت ٖكغ ،الٗضص مجلت مٗاٝع، حالت حامعت اإلاظيلت" حىان  24، ٢ؿم الٗلىم الا٢خهاصًت، حامٗت البٍى

 05، م  2018
) ًٟخذ اإلاى٢٘ في ؤو٢اث الخىحُه الجامعي  esi.dz-https://www.orientation اهٓغ مى٢٘ الخىحُه الجامعي ٖلى الغابِ - 2

) ِ٣ٞ 
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ى 1الٗملُت الخٗلُمُت ويبُها و٢ُاؽ وج٣ُُم ؤصاء اإلاخٗلمحن "وبهىعة جم٨ً مً بصاعة  َو

ًً ال ظيهضٝ الى اًجاص بِئت جٟاٖلُت ع٢مُت ججم اإلاٗلم باإلاخٗلمحن وج٣ضم اإلاٗاٝع الى ؤولئ٪ ال

ى ما هخج ٖىه ْهىع حامٗاث اٞترايُت ؤو  ًىاؾبهم الخٗلُم الخ٣لُضي لؿبب ؤو آلزغ، َو

 .٧ل صو٫ الٗالمحامٗاث ج٣ضم حٗلُما ًٖ بٗض في 

صولت منها الجؼاثغ، ٢برم، مهغ، ٞغوؿا، بًُالُا، ألاعصن، مالُا،  15باالقترا٥ م٘ و  

غ الخٗلُم ًٖ بٗض في مى٣ُت الخىى بؾباهُااإلاٛغب، ٞلؿُحن  ، جغ٦یا، ؾىعیا، وبُٛت جٍُى

٨ُتٍمكغوٕ الجامٗت الاٞترايُت ٖلى الُغ  2001اإلاخىؾِ ، ؤَل٤ الُىوؿ٩ى في ماي   ٣ت ألامٍغ

 ا بالخٗاون م٘ الاجداص الاوعوبي وهي مكغوٕ ؤوعومخىؾُي إلاىٓمت الُىوؿ٩ىظوال٨ىضًت َو

ت  والت ً اإلاخىانل الجؼاثٍغ ؤَل٣ذ  يبالخٗاون م٘ الاجداص ألاوعوبي وقاع٦ذ ُٞه حامٗت الخ٩ٍى

بٗضما ٧ىهذ اَاعاث زانت  2002بضوعَا مكغوٕ الجامٗت الاٞترايُت  في مُل٘ الٗام 

  .بٟغوؿا

 ي كعاع العدالت ــــــــــــــــــــفطادطا: 

بُٛت اعؾاء صولت ال٣اهىن وجغؾُش ٨ٞغة الضولت الٗاصلت، ؤولذ الجؼاثغ اَخماما بالٛا 

٤ الٗضالت ٞاهخهجذ ؾُاؾت انالح ٖم٣ُت اعج٨ؼ حؼء منها ٖلى اصزا٫ الخ٨ىىلىحُاث  بمٞغ

الم والاجها٫ في الٗمل لى عؤؾها ج٨ىىلىحُاث الٖا ٤  الخضًثت ٖو ال٣ًاجي مً ؤحل ٖهغهت مٞغ

الٗضالت وؾُٗا منها  لًمان الكٟاُٞت وخؿً الدؿُحر للىنى٫ الى ٖضالت في مخىاو٫ اإلاىاًَ 

ظل٪ وج٣ضًم  زضمت ٖمىمُت بك٩ل ال٨ترووي وخضًث لِـ لهالر اإلاىاًَ ٞدؿب بل ٦

ً ٢ًاثُحن ومىز٣حن  ٟحن ومدامحن ومدًٍغ لهالر اَاعاث وقغ٧اء ال٣ُإ مً ٢ًاة ومْى

لى َظا الاؾاؽ بضث مٓاَغ ٖهغهت ٢ُإ الٗضالت الُىم وا٢ٗا ملمىؾا ٞٓهغث  م ، ٖو حَر ٚو

، ٦ما ؤصزلذ في ؤعو٢ت  ؤلال٨تروهُتحؼء ٦بحر مً زضماث الىزاث٤ ال٣ًاثُت مخاخا ٖلى اإلاىا٢٘ 

ا مً الخ٣ىُاث  ؤلال٨تروويإلادا٦مت ًٖ بٗض وبضؤ الٗمل بالؿىاع اإلادا٦م ج٣ىُاث ا حَر ٚو

٤ الٗضالت. ا لخضمت مٞغ  الخضًثت التي جم حسخحَر

                                                 
، مجلت الجىضو٫ ، "ضسوزة ملحت في عصس جىىىلىحيا اإلاعلىماث والاجصاالث ؤلالىتروويالخعليم "، ٖبض الٟخاح ؤخمض- 1

 .05، م28، الٗضص 2006الثالثت: الؿىت الٗغا١، 
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غ ال٣اهىن ع٢م  ألاعيُت ال٣اهىهُت والُٛاء  2015ُٟٞغي  01اإلااعر في  1 03-15ل٣ض ٞو

٤ الٗضالت خُث ًخ٩ىن مً  هغهت مٞغ غ ٖو عي لخٍُى ٞهى٫  05ماصة مىػٖت ٖبر  19الدكَغ

 حاءث ٧الخالي :

-  ٌ   ؛: ؤخ٨ـــــــــــــــــــــــام ٖامـــــــــــــــــــــــــتالفصـــــــــل ألاو

ت لىػاعة الٗض٫ والاقهاص ٖلى صخت الفصل الثاوي -  : اإلاىٓىمت اإلاٗلىماجُت اإلاغ٦ٍؼ

  ؛ؤلال٨تروهُت الىزاث٤     

٣ت ؤلال٨تروهُتاعؾا٫ الىزاث٤ والاحغاءاث ال٣ًاثُت : الفصل الثالث -  ؛بالٍُغ

 ؛اؾخٗما٫ اإلاداصزاث اإلاغثُت ًٖ بٗض ؤزىاء ؤلاحغاءاث ال٣ًاثُت :الفصل السابـــــع -

 .تــألاخ٩ام الجؼاثُ :الفصل الخامع -

٤ الٗضالت ُٞما ًلي :  وجٓهغ ؤَم الاهجاػاث في مجا٫ ٖهغهت مٞغ

"جدضر مىٓىمت مٗلىماجُت : 03-15مً ال٣اهىن  02اإلااصة  جىو اإلاعلىماجيت:اإلاىظىمت  -1

ت لـلـمٗـالجـت آلالـُت لـلـمٗـُـُـاث جخـٗـل٤ بـيكـاٍ وػاعة الـٗض٫ واإلااؾـؿاث الـخـابـٗت  مغ٦ٍؼ

 ؤلاصاعي لـهـا و٦ظا الجـهـاث الـ٣ًـاثـُـت للـىـٓام الــ٣ــًـاجي الــٗــاصي والــىـٓــام الــ٣ــًـاثـي 

" ذ وػاعة الٗض٫ ٖلى ا٢امت هٓام مٗلىماحي ل٪ ٨ٖٟظوجُب٣ُا ل .ومـدــ٨ــمـت الخىإػ

مخ٩امل ٢اثم ٖلى قب٩اث صازلُت جغبِ حمُ٘ اإلااؾؿاث الٗضلُت مً مدا٦م 

ا مً اإلاغا٦ؼ الخابٗت لىػاعة الٗض٫  حَر ً وماؾؿاث ٣ٖابُت ٚو ومجالـ ومضاعؽ ج٩ٍى

٣ت آلُت وخضًثت، هاَُ٪ ًٖ  ا بٍُغ مً ؤحل يمان الخيؿ٤ُ وحكاع٥ اإلالٟاث وحؿُحَر

ت للمىاَىحن بىاؾُت مىا٢٘ ال٨تروهُت ًىٟظ مً زاللها اإلاىاًَ ج٣ضًم  زضماث ٖهٍغ

للٗضًض مً الىزاث٤ ومؿخسغحاث ألاخ٩ام ومخابٗت ٢ًاًاٍ ؤمام اإلادا٦م وال٨ثحر مً 

حر الى٢ذ والجهض وؤٖباء الخى٣ل بىاؾُت  الخضماث واإلاؼاًا ألازغي التي اؾخُاٖذ جٞى

 .٧لمت قاقت و٧لمت مغوع 

                                                 
ش  06، ج ع : ٖضص  اإلاخعلم بعصسهت العدالت، 2015ُٟٞغي  01اإلااعر في  ،03-15ال٣اهىن - 1  10/02/2015، الهاصع بخاٍع
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مىه "جـــًـــمً الخـــمــاًـــت الـــخــ٣ـــىـــُــت لـــلـــمــٗـــُـــُــاث اإلاـــظ٦ــــىعة في  03ههذ اإلاــاصة ٦ما  

، بــــىاؾــــُـــت بـغهامج بل٨ترووي ًـغزو باؾخٗـما٫ ة و٦ــــخــــابــــت٢ــــغاء ؤٖالٍ،  اإلاــــاصة 

حر الخماًت وألامً وهي ٖباعة ًٖ ٢ىاٖض ٢اهى  ،مُُٗـاث اإلاىٓىمت" هُت ملؼمت بخٞى

ه مً مُُٗاث  الالػمحن لؿالمت َظٍ اإلاىٓىمت ؤلال٨تروهُت والخٟاّ ٖلى ما جدخٍى

غتها َظٍ  ُما ًلي وؿغص بٌٗ الخضماث التي ٞو وملٟاث ًًمً ال٣اهىن خماًتها، ٞو

 اإلاىٓىمت ؤلال٨تروهُت:

وقب٩اث صازلُت جغبِ بىاؾُت ؤهٓمت مٗلىماجُت مخُىعة : تاللضابي اثاإلالف أجمخت -أ

حمُ٘ الهُئاث ال٣ًاثُت جم٨ىذ وػاعة الٗض٫ مً ع٢مىت ؤو ؤجمخت حمُ٘ اإلالٟاث 

ظا ٌٗني ٖمل وسخت ع٢مُت للمل٠ ال٣ًاجي وجدُِىه  ال٣ًاثُت اإلاُغوخت ؤمامها َو

ومخابٗخه ال٨تروهُا والخا١ ألاخ٩ام ال٣ًاثُت واإلاؿخجضاث مً بضاًت ال٣ًُت الى نهاًتها 

ت بدُث ٌؿخُُ٘  ناخب ال٣ًُت مخابٗت ٢ًِخه ٖبر البىابت ؤلال٨تروهُت ومٗٞغ

مؿخجضاث ومأ٫ ملٟه ال٣ًاجي بمجغص خهىله ٖلى ع٢م ؾغي واؾم اإلاؿخسضم مً 

 الهُئت ال٣ًاثُت التي جىٓغ في صٖىاٍ.

بىاؾُت َظا الىٓام ًم٨ً للهُئاث : صحيفت الظىابم العدليتآلالي لىظام ال -ب

مخابٗت الؿىاب٤ الٗضلُت ل٣اهىن َظٍ الام٩اهُت، ال٣ًاثُت و٧ل مً ًسى٫ لهم ا

إل ٖليها ٦ما ًم٨ً َظا الىٓام اإلاىاَىحن اؾخسغاج صخُٟت للمىاَىحن وجدُُنها  والَا

ني والتي ٧اهذ جمىذ ٣ِٞالؿىاب٤ الٗضلُت  في مد٨مت  مً ؤي م٩ان ٖبر التراب الَى

ىاث آلالُت التي جُغؤ ٖلى ملٟاتهم ، ٦ما ٌؿخُٟضون مً الخدُِم٩ان اإلاىلض ؤو اإلاؿ٨ً

ا  حَر خباع ال٣ًاجي ٚو  ٦غص الٖا

ني وؤٞغاص الضع٥  : هظام حظيير ألاوامس باللبض - ج ًخم٨ً ؤٞغاص الجماع٥ وألامً الَى

ت ؤي شخو  والهُئاث ال٣ًاثُت اإلاسخلٟت مً الىلىج الى هٓام آلي للخد٤ُ٣ في ٍَى

ت ان ٧ان ٢ض نضع في خ٣ه ؤي ؤمغ بال٣بٌ، ؤو  ظا ومٗٞغ جم اػالت َظا ألامغ ٖىه َو

ظا الىٓام مىدكغ ٖبر مسخل٠ اإلاغا٦ؼ ألامىُت والهُئاث ال٣ًاثُت  الىٓام آلالي َو

بىاؾُت قب٩اث صازلُت، ٌؿهل ٖملُت ال٣بٌ ٖلى اإلاُلىبحن للٗضالت ؤو ًمىٗهم 
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م مً   ني:  ٦ما ٌٟٗي بك٩ل آوي ٧ل ؤولئ٪ الظي جم اٖٟاَئ مً مٛاصعة التراب الَى

 ٌ ؤوامغ ال٣ب

٨ٖٟذ وػاعة الٗض٫ ٖلى ع٢مىت اإلااؾؿاث : الىظام آلالي لدظيير الجمهىز العلابي - د

ال٣ٗابُت وعبُها بالكب٨ت اإلاٗلىماجُت اإلادلُت ، وقملذ َظٍ الغ٢مىت الدؿُحر آلالي 

ني مىخض  للجمهىع ال٣ٗابي مً زال٫ اوكاء ملٟاث ع٢مُت للسجىاء جدمل ع٢م َو

ل َُلت ٞترة جىُٟه ل لخ٨م ؤو ختى في خالت الٗىص ٖبر ؤي ماؾؿت ٌؿخمغ م٘ الجًز

ني، بدُث ٌكخمل َظا اإلال٠ الغ٢مي ٖلى حمُ٘ اإلاُُٗاث  ٖلى اإلاؿخىي الَى

ل اإلااؾؿت ال٣ٗابُت بما ٞيها ؾحرجه الظاجُت صازل اإلااؾؿت الخالُت  الصخهُت لجًز

ؤو ؤي ماؾؿت ؾب٤ له الجزو٫ بها و٦ظا ملٟه الُبي والضعاس ي واإلانهي صازل 

ت وبض٢ت ٖضص الجزالء وجىػَٗهم واخخُاحاتهم  اإلااؾؿت، ًم٨ً َظا الىٓام مً مٗٞغ

ا. حَر  ، ٦ما ٌؿهل مً مهماث الاٞغاج والٟٗى ٚو

غث وػاعة الٗض٫ للمىاَىحن مى٢ٗا  :1الشبان ؤلالىترووي عبر الاهترهيذ  -ٌ  ٞو

ت وألاوكُت  ال٨تروهُا ًخًمً الٗضًض مً الخضماث ال٣اهىهُت واإلاٗلىماث الًغوٍع

ت مسخل٠ اإلااؾؿاث  ُت جىحيهُت للمىاَىحن إلاٗٞغ ٣ضم زٍغ المُت للىػاعة ٍو الٖا

ني وألا٢الُم الخانت ب٩ل َُئت،  بُٛت  ال٣ًاثُت اإلاىدكغة ٖبر ٧امل التراب الَى

ب ًخمحز اإلاى٢٘  الٗضالت مً اإلاىاًَ بهٟت ٖامت واإلاخ٣اض ي بهٟت زانت، ج٣ٍغ

حر مسخهحن لإلحابت خى٫ اوكٛاالث اإلاىاَىحن  بسانُت الخٟاٖلُت مً زال٫ جٞى

غ الغؤي الٗام  ؤو ؤزظ  ،.2وكغ الث٣اٞت ال٣اهىهُتو  والغص ٖلى َلباتهم مً ؤحل جىٍى

ت، ب مى٢٘ ال٨تروهيى  اإلياٞت الى اَال١مىاُٖض عؾمُت الؾخ٣بالهم في الاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

مجلـ الضولت الهُئاث ال٣ًاثُت مً مدا٦م، مجالـ، مد٨مت ٖلُا، ل ل٩

ا مً اإلااؾؿاث ال٣ُاُٖت ألازغي  حَر  3ومد٨مت الخىإػ ٚو

                                                 
ت ٖلى الغابِ  ؤلال٨ترووياإلاى٢٘  مدخىي اهٓغ  - 1 ش الضزى٫ :  ،https://www.mjustice.dz/لىػاعة الٗض٫ الجؼاثٍغ جاٍع

 15:32الؿاٖت :   12/12/2019
م ٖاقىع، -2 ـــــمسحٖبض ال٨ٍغ ــــ  .150-149، م ع طابمــــ
اإلاجلت ، "(2112-1111في الجصابس  )عسض ججسبت مسفم العدالت  ؤلادازي الاصالح " ،، ؾالم بغ٧اَمبىقاعي ؤمُىت- 3

 .211، م 2018، حاهٟي 11، الٗضص 6 اإلاجلض، 03الٗلمُت لجامٗت الجؼاثغ 
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٤ الٗضالت وانالح السجىن ؤصزلذ الجؼاثغ : ؤلالىتروويالظىاز  -2 في اَاع انالخها إلاٞغ

بىاؾُت  ؤلال٨تروهُتفي الٗمل ال٣ًاجي واصماج هٓام اإلاغا٢بت  ؤلال٨تروهُتالىؾاثل 

ىت البراءة ؤو مً ؤحل ٢ًاء ٧ل  ؤلال٨تروويالؿىاع  ؼ ٢ٍغ في مغخلت الخد٤ُ٣ في اَاع حٍٗؼ

وؾُلت خضًثت ٖباعة  ؤلال٨تروهُتال٣ٗىبت ؤو حؼء منها زاعج ؤؾىاع السجىن، والؿىاع 

ُا نٛحرا ًدضص مى٢٘ ناخبه ٦ما ًخمخ٘ ًٖ ؾىاع ًىي٘ في الغحل ًدمل حهاػا ال٨تروه

بمؼاًا ٖضًضة مً بُنها محزة ألامان ؤي ؤهه ال ٌك٩ل ؤي زُغ ٖلى ؾالمت الصخو ٦ما 

ه بضون ٖلم الؿلُاث ال٣ًاثُت اإلا٩لٟت  ال ًم٨ً بإي ق٩ل مً ألاق٩ا٫ حُُٗله ؤو هٖؼ

 اعي به، ٦ما ٌٗؼػ ؾُاؾت الضولت الغامُت الى اصماج اإلادبىؾحن في الىؾِ الاحخم

اث  ؼ مبضؤ الخٍغ مً ؤَم مؼاًا َظا الؿىاع جس٠ُٟ الٗبء ٖلى السجىن وحٍٗؼ

الٗامت، ٦ما ًم٨ً خامله مً مماعؾت وكاٍ منهي مٗحن ؤو مؼاولت صعاؾت ؤو الٗالج في 

اَاع ا٢لُم م٩اوي مٗحن بدُث ٌؿخُٟض اإلاد٩ىم ٖلُه بإ٢ل مً زالر ؾىىاث سجىا 

ل٣اثُت مً َٝغ ال٣اض ي ؤو بُلب مً اإلاد٩ىم هاٞظا ؤو مً جب٣ذ له َظٍ اإلاضة بهٟت ج

٣ا لكغوٍ ؤمالَا هو ال٣اهىن  ظا ٞو  30اإلااعر في  01-18هٟؿه ؤو  ممثله ال٣اهىوي َو

اإلاخًمً  ٢اهىن جىُٓم السجىن واٖاصة الاصماج  04-05  اإلاخمم لل٣اهىن  2018ًىاًغ 

ذ اإلااصة 1الاحخماعي للمدبىؾحن م٨غع الىي٘ جدذ اإلاغا٢بت  150، خُث ٖٞغ

حؼء منها زاعج  بإهه " بحغاء ٌؿمذ ب٣ًاء اإلاد٩ىم ٖلُه ٧ل ال٣ٗىبت ؤو  ؤلال٨تروهُت

في خمل الصخو اإلاد٩ىم  ؤلال٨تروهُت، ًخمثل الىي٘ جدذ اإلاغا٢ب اإلااؾؿت ال٣ٗابُت

ت م٩ان ، لؿىاع ال٨ت1م٨غع  ٧150ىعة في اإلااصة ظٖلُه، َُلت اإلاضة اإلا رووي ٌؿمذ بمٗٞغ

جىاحضٍ في م٩ان جدضًض الا٢امت اإلابحن في م٣غع الىي٘ الهاصع ًٖ ٢اض ي جُب٤ُ 

 ال٣ٗىباث " 

٦إو٫ بلض ٖغبي وزاوي  ؤلال٨تروويبٗض اؾخسضامها للؿىاع هظام اإلاحاهماث عً بعد:  -3

٤ الٗضالت مً  ٣ُا وانلذ الجؼاثغ مؿاٖيها لٗهغهت مٞغ ٣ي بٗض حىىب اٍٞغ بلض اٍٞغ

ى هٓام اإلادا٦مت ًٖ بٗضزال ث ضخُث قه ٫ اصعاج هٓام حضًض ٧لُا للمدا٦ماث َو
                                                 

اإلاخضمً  كاهىن جىظيم   ،2005ٞبراًغ  06اإلااعر في  04 -05اإلاخمم لل٣اهىن  2018ًىاًغ  30اإلااعر في   01-18ال٣اهىن  - 1

ش  05الٗضص ،ع ج. ،السجىن واعادة الادماج الاحخماعي للمحبىطين  .2018ًىاًغ  30الهاصع بخاٍع
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ت ؤ ش اإلادا٦م الجؼاثٍغ ً بخاٍع بمد٨مت  10/2015/ 07و٫ مدا٦مت ًٖ بٗض صازل الَى

ش  بمجلـ ٢ًاء اإلاؿُلت  11/07/2016ال٣لُٗت ُٞما ٧اهذ ؤو٫ مدا٦مت صولُت بخاٍع

 .1هاهخحر" الٟغوس يمجلـ ٢ًاء " باالؾخمإ الى الكاَض مباقغة مً

لهىث والهىعة ًم٨ً َظا الىٓام مً اؾخسضام ج٣ىُت اإلاداصزاث اإلاباقغة ًٖ بٗض با

غاٝ ؾىاء زال٫ مغخلت اصازل ؤعو٢ت اإلادا٦م  لخد٣ُ٣اث ال٣ًاثُت ٦ؿمإ ألَا

هٓغا لبٗضَم ًٖ ؤما٦ً الهُئاث ال٣ًاثُت ؤو ألنهم ًمًىن  والخد٤ُ٣ مٗهم ًٖ بٗض

في ماصة الجىذ ) اؾؿاث ال٣ٗابُت ازل الجمهىعٍتٞترة خ٨م صازل اخضي اإلا

، ٦ما حؿخسضم َظٍ  (واإلادبىؾحن في ماؾؿاث ٣ٖابُت للخس٠ُٟ مً بحغاءاث جى٣لهم

الخ٣ىُت زال٫ حلؿاث الخ٨م ؤًً ًخم٨ً ال٣اض ي مً الاؾخمإ اإلاباقغ للكهىص ؤو 

 الخبراء اإلاخىاحضون في ؤم٨ىت بُٗضة، 

ٖضم الخإحُل بؿبب ُٚاب اإلاؿاححن و  ؾمذ َظا الىٓام بخس٠ُٟ ؤٖباء جى٣ل

ت، هٓم اإلاكٕغ الجؼاثغي قغوٍ و٢ض  الكهىص والظي حكخ٩ي مىه اإلادا٦م الجؼاثٍغ

 ٤ و٦ُُٟاث اللجىء الى اإلاداصزاث اإلاغثُت في مغخت الخد٤ُ٣ ؤو مغخلت اإلادا٦مت ًٖ ٍَغ

ٗما٫ اإلاخٗل٤ بٗهغهت الٗضالت مً زال٫ الٟهل الغاب٘ اإلاىؾىم بـ "اؾخ 03-15ال٣اهىن 

غاٝ طاث ٦ما خضص  ،2"حغاءاث ال٣ًاثُتالا اإلاداصزت اإلاغثُت ًٖ بٗض ؤزىاء  ال٣اهىن ألَا

الظًً ًم٨نهم ؤن ٩ًىهىا حؼءا مً َظٍ اإلاداصزاث ٧الكهىص والخبراء ؤو اإلادبىؾحن 

قغوٍ مُٗىت خضصَا ال٣اهىن مىه الظًً ًخم ؾماٖهم في حلؿاث الخانت بالجىذ م٘ 

 هٟؿه.اقتراٍ مىا٣ٞت َظا اإلادبىؽ  و مىا٣ٞت اإلااؾؿت ال٣ٗابُت 

                                                 
 .225، م ٘ ؾاب٤ــــــــــــــــمغح، .."في الجصابس   ؤلادازي الاصالح " ،مـــــــــؾالم بغ٧اَ ،بىقاعي ؤمُىت - 1
غاٝ ًٖ "  14جىو اإلااصة  - 2 اطا اؾخضعى بٗض اإلاؿاٞت ؤو جُلب طل٪ خؿً ؾحر الٗضالت ، ًم٨ً اؾخجىاب وؾمإ الَا

٤ اإلاداصزت اإلاغثُت  ًٖ بٗض ، م٘ مغاٖاة اخترام الخ٣ى١ وال٣ىا ٖض اإلاىهىم ٖليها في ٢اهىن  ؤلاحغاءاث الجؼاثُت وو٣ٞا ٍَغ

ت الاعؾا٫ وؤماهخه؛ لألخ٩ام اإلاىهىم ٖليها في َظا الٟهل  ًخم حسجُل ؛ ًجب ؤن حٗمل الىؾُلت اإلاؿخٗملت ؾٍغ

٤ بمل٠ الاحغاءاث داث ٖلى صٖامت جًمً ؾالمتها وجٞغ ُا ٖلى مدًغ ًى٢٘ مً ؛ الخهٍغ داث ٧املت وخٞغ جضون الخهٍغ

، اإلاخعلم بعصسهت العدالت، 2015ُٟٞغي  01اإلااعر في  ،03-15ال٣اهىن  ال٣اض ي اإلا٩ل٠ باإلال٠ وؤمحن الًبِ "َٝغ 

 . مغح٘ ؾاب٤
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 ي كعاع السجل الخجازي ــــــــــــــــــــفطابعا: 

ٖالم واصزا٫ ج٨ىىلىحُاث الا  ؤلال٨تروهُتؾُٗا مىه لخجؿُض مكغوٕ الخ٩ىمت 

إلاماعؾت ؤي وكاٍ 1ال٣ُض في السجل الخجاعي بلؼامُا ، وإلاا ٧انوالاجها٫ في حمُ٘ ال٣ُاٖاث

وحؿهُال مىه ٖلى ألاشخام الُبُُٗحن  08-04مً ال٣اهىن  04/01ججاعي خؿب اإلااصة 

   بمىحب ال٣اهىن  ؤلال٨تروويؤحاػ اإلاكٕغ الجؼاثغي اؾخٗما٫ السجل الخجاعي  واإلااؾؿاث،

لُت  23اإلااعر في  13-06 اإلاخٗل٤ بمماعؾت  08-04اإلاٗض٫ واإلاخمم لل٣اهىن ع٢م  2013حٍى

ت واجساط ٧ ٣ت ، الخٗضًلخابٗت له ٧الدسجُلل الاحغاءاث األاوكُت الخجاٍع ل ؤو الكُب بالٍُغ

 . ؤلال٨تروهُت

"ًم٨ً ال٣ُض في اإلاٗض٫ واإلاخمم ؤهه  08-04م٨غع مً ال٣اهىن  05و٢ض ههذ اإلااصة 

٣ت  مؿخسغج السجل الخجاعي بىاؾُت ؤلال٨تروهُت، ًم٨ً انضاع السجل الخجاعي بالٍُغ

٤ الخىُٓم "طاحغاء ال٨ترووي، ًدضص همى  ظا م٣ابل الخهى٫ ٖلى ع٢م ٢ُض َوحه ًٖ ٍَغ ني ــــَو

ى ا اإلاغ٦ؼ الَى َغ الخجاعي  ي للسجلـــــــــًم٨ً ناخبه ُٞما بٗض مً اؾخسغاج ٧ل الىزاث٤ التي ًٞى

 ل ججاعي مً : ـــــــــــــــــ، ٦ما ًم٨ً للغاٚبحن في الخهى٫ ٖلى سجٖبر بىابخه ؤلال٨تروهُت

 

 وهيت: الليام بئحساءاث الدسجيل بعسيلت الىتر -1

ني للسجل الخجاعي اؾخماعة زانت ٖلى مؿخىي بىابخه  غ اإلاغ٦ؼ الَى خُث ًٞى

٣ت  ؤلال٨تروهُت جم٨ً الغاٚبحن في ال٣ُض في السجل الخجاعي مً ج٣ضًم َلباتهم  بٍُغ

                                                 
ب في مماعؾت وكاٍ ججاعي بال٣ُض في السجل الخجاعي ،  04جىو اإلااصة  - 1 ٖلى " ًلؼم ٧ل شخو َبُعي ؤو اٖخباعي ًٚغ

وال ًم٨ً الًُٗ ُٞه في خالت الجزإ ؤو الخهىمت بال ؤمام الجهاث ال٣ًاثُت اإلاسخهت ، ًمىذ َظا الدسجُل الخ٤ في 

ث واإلاهً اإلا٣ىىت الخايٗت للدسجُل في السجل الخجاعي والتي جسً٘ اإلاماعؾت الخغة لليكاٍ الخجاعي، باؾخثىاء اليكاَا

، اإلاخٗل٤  2004ؤوث   14اإلااعر في  08-04مً ال٣اهىن ع٢م  04مماعؾتها الى الخهى٫ ٖلى جغزُو ؤو اٖخماص " اإلااصة 

ت، ج ع، ٖضص  ش   22بكغوٍ مماعؾت ألاوكُت الخجاٍع لسجل الخجاعي لِـ ، ٦ما ؤن ال٣ُض في ا2004ؤوث  18الهاصعة بخاٍع

ت ولِـ ميكإ لها.. ا ال٦دؿاب نٟت الخاحغ " ؤي الدسجُل في السجل الخجاعي َى ٧اق٠ للهٟت الخجاٍع ومً زم ال  قَغ

اإلاالشمت للصفت الخجازيت  ًم٨ً لهم الاؾدىاص لٗضم حسجُلهم في السجل الخجاعي ب٣هض تهغبهم مً اإلاؿاولُاث والىاحباث

هيفيت الليد في السجل الخجازي على ضىء أحيام اإلاسطىم "مدمض ؾٗض الضًً ،  "الطيما ججاٍ الغير حظً الىيت 

ت للٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت، "111-15الخىفيري زكم   ٧لُت الخ٣ى١ بً ٨ٖىىن )الجؼاثغ(، ، اإلاجلت الجؼاثٍغ

 .279م 
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غ ؤًً ًم٨ً مؿخ٣بال اعؾا٫ الىزاث٤ الخانت  ظا ٦سُىة ؤولى ٢ابلت للخٍُى ال٨تروهُت َو

( 1111-15بٗضَا خؿب الخالت مً اإلاغؾىم الخىُٟظي وما  08)التي خضصتها اإلااصة 

٣ت ٖاصًت ٖلى ال٨تروهُا صٖامت ، ل٨ً والى ٚاًت الُىم الػا٫ اإلال٠ اإلاُلىب ًىصٕ بٍُغ

ض الظي ًم٨ً ؤن ٩ًىن ال٨تروهُا وع٢ُت لضي اإلاهالر اإلاسخهت ، ُٞما ٖضا َلب اإلاٖى

ىُت ؤو ألاوعا١ الهاصعة ًٖ الاصاعاث  2ؤلال٨تروهُتٖبر البىابت  اإلاغجبُت بالكب٨ت الَى

، ؤو وزاث٤ الخالت اإلاضهُت، ؤو ٦صخُٟت الؿىاب٤ الٗضلُت، ؤو قهاصة الجيؿُت آلالُت

ا. حَر بي ٚو  الا٢غاع الًٍغ

ني للسجل الخجاعي بال٣ُام بـ  ؤلال٨تروهُت٦ما حؿمذ البىابت  للمغ٦ؼ الَى

ُت ال٣اهىهُت "الٗملُاث الخىُٓمُت ) ؤلاقهاعاث ال٣اهىهُت واصعاج اليكغاث الغؾم

ت ..ـــــــــــــــبُ ،الخانت بةوكاء، حٗضًل، خل ، اؾدكاعة ٢اٖضة ٘ وعًَ ال٣اٖضة الخجاٍع

  .3ل الدؿمُاث("ـــــــــــ، وؤًًا حسجُخؿاباث الاحخماُٖت، وبًضإ الاليكغاث الغؾمُت

٦ما ًم٨ً ومً زال٫ هٟـ البىابت جإصًت الًغاثب والغؾىم وخ٣ى١  

بما ٞيها الضٞ٘ البى٩ي ؤو الا٢خُإ  ؤلال٨تروويبُغ١ الضٞ٘ الدسجُل في السجل 

ل آلالي   4.والخدٍى

 

 الليام بعمليت الاشهاز اللاهىوي :  -2

ني للسجل الخجاعي ٖبر مى٢ٗه  بةقهاع حمُ٘  ؤلال٨ترووي٣ًىم اإلاغ٦ؼ الَى

ظا  الٗملُاث ال٣اهىهُت اإلاىحبت لإلقهاع يمً اليكغة الغؾمُت لإلٖالهاث ال٣اهىهُت َو

ني  136-16مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  03خؿب اإلااصة  خُث جىو "ًخىلى اإلاغ٦ؼ الَى

                                                 

،  لليد والخعدًل والشعب في السجل الخجازي ًحدد هيفياث ا، 2015ماي  03، اإلااعر في 111-15اإلاغؾىم الخىُٟظي  - 1

 .2015ماي  13الهاصعة في  24ج ع ، ٖضص 
ض ٖلى اإلاى٢٘  - 2 مت  ،  http//sidjilcom.cntc.dz ًخم َلب اإلاٖى م ٦ٍغ اطخعماٌ جىىىلىحيا اإلاعلىماجيت "اهٓغ في طل٪ ٦ٍغ

غة )الجؼاثغ ،مجلت مٗاٝع، "وعمليت الليد في السجل الخجازي   70، م2018حىان  24، الٗضص12الؿىت (، حامٗت البٍى

 وما بٗضَا. 
مت - 3 م ٦ٍغ  .78م مغح٘ ؾاب٤،  ،"اطخعماٌ جىىىلىحيا اإلاعلىماجيت وعمليت الليد في السجل الخجازي " ،٦ٍغ
 .78، م ٘ هٟؿهـــــــــــــــاإلاغح - 4
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الل ًم٨ً بصعاج مىه " 05ا جىو اإلااصة ـــــــ" ٦مسجل الخجاعي بٖضاص اليكغة ووكَغ

٣ت ال٣اهىهُ ؤلاقهاعاث  ."ؤلال٨تروهُتت بالٍُغ

٤ ٖام جبنى ؾُاؾت  ني للسجل الخجاعي ٦مٞغ وفي ألازحر ه٣ى٫ ؤن اإلاغ٦ؼ الَى

حر بىابت ال٨تروهُت ٢اصعة  ؤلال٨تروويالغ٢مىت التي جخجلى في انضاع السجل الخجاعي  وجٞى

ُ غ الىزاث٤ ــــــــٖلى الاؾخجابت الٟىعٍت الوكٛاالث اإلاىاَىحن والخجاع واإلااؾؿاث وجٞى

٣ت ال٨تروهُت في اهخٓاع الخدى٫ ال٨لي الى الخٗامالث  ت بٍُغ بض٫  ؤلال٨تروهُتالًغوٍع

 الخٗامالث الىع٢ُت .
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 إلابحث الثاويا

 على اإلاسفم العام ؤلالىتروهيتأثس الحىىمت 

٤ الٗام  اَُت بل َى اؾلىب اصاعة  الِـ مٓهغ  ؤلال٨ترووياإلاٞغ مً مٓاَغ التٝر والٞغ

ا الضولت، وحاء هدُجت للُلب اإلاتزاًض ٖلى الخضماث  حضًض للمغا٤ٞ الٗامت التي جيكَا

ً وزاعحه، خُث ٌٗخمض  ؤلال٨تروهُت ومىا٦بت للخُىعاث الخ٨ىىلىحُت الخانلت صازل الَى

 ٤ ٣ضًم زضماث ٖمىمُت جمخاػ لخ ؤلال٨تروهُتباألؾاؽ ٖلى الىؾاثِ  ؤلال٨تروويَظا اإلاٞغ

ت والض٢ت و٦ ى ألاؾلىب الظي اهخهجخه ٚالبُت الضو٫ ا ٢لت الخ٩لٟتظبالٟٗالُت والؿٖغ ، َو

ا في بٌٗ ألاخُان ٖلى مىا٢ٗها ٖلى  غة بك٩ل ٩ًاص خهٍغ اإلاخُىعة وحٗلذ حل زضماتها مخٞى

، ومً زالله ٌؿخُُ٘ اإلاىاَىىن والٗمالء جهٍغ٠ ؤٖمالهم و٢ًاء مأعبهم ذقب٨ت ألاهترهِ

خم الُىم الخضًث ًٖ مغا٤ٞ ال٨تروهُت ط٦ُت  ت واهُال٢ا مً مىاػلهم ؤو م٩اجبهم، ٍو بؿٖغ

حؿخُُ٘ ج٣ضًم زضماتها طاجُا وبضون َلب الٗمُل مً زال٫ اعجباٍ حمُ٘ اإلاغا٤ٞ الٗمىمُت 

ال٨تروهُت ط٦ُت ، ٞمثال حٗغى اإلاضعؾت زضماتها بمجغص  بسضماجه اإلاسخلٟت بىاؾُت مىٓىمت

ظا اهُال٢ا مً اجهالها بسجالث اإلاىالُض وال٣ُام  ونى٫ الُٟل الؿً ال٣اهىهُت للخمضعؽ َو

بت ألي مخٗامل ا٢خهاصي  بدؿاباث آلُت بؿُُت، وحؿخُُ٘ اصاعة الًغاثب ج٣ُُم ٢ُمت الًٍغ

٨ظا.     مً زال٫ سجالث اإلاباصالث ؤلال٨تروهُت َو

والخىاؾِب والكب٩اث والخُب٣ُاث َظٍ الىؾاثِ الخ٨ىىلىحُت اإلاكخملت ٖلى البرامج 

ا ٧ان لها الضوع الباعػ في حُٛحر الخضماث ومسخل٠ الانضاعاث الخ٨ىىلىحُت الخضًثت  حَر ٚو

٣ُت الٗاصًت الى زضماث ال٨تروهُت، ل اإلاٗامالث الىع٢ُت الى ؤزغي ع٢مُت،  اإلاٞغ ٦ما ٧ان وجدٍى

ُٟي اهُال٢ا مً ؤزٍغ ٖلى اإلاباصت  لها ألازغ  ٤ الٗام بمٟهىمُه الًٗىي والْى ال٨بحر ٖلى اإلاٞغ

٤ الٗام )اإلاُلب ألاو٫( باإلياٞت الى ما َغخخه مً اق٩االث ٢اهىهُت هدُجت  التي جد٨م اإلاٞغ

 لهظا الخدى٫ )اإلاُلب الثاوي(.
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 ٌ  على مبادا اإلاسفم العام  ؤلالىتروهيت: أثس الحىىمت اإلاعلب ألاو

٤ الٗام بك٩ل مباقغ ؤو  ؤلال٨تروهُتان ٖملُت الخدى٫ الى الخ٩ىمت  جغ٥ ؤزٍغ ٖلى اإلاٞغ

ؼصاص َ ا ألازغ ًىما بٗض ًىم هدُجت للخُىع الخ٨ىىلىجي واؾخدضار وؾاثِ ظٚحر مباقغ ٍو

 مً ؤحل جإصًت الخضماث الٗمىمُت بإؾلىب خضًث. ؤلاصاعي ال٨تروهُت حضًضة في الٗمل 

بحن آلازاع التي ْهغث هدُجت َظا الخدى٫، آلازاع التي مؿذ اإلاباصت ألاؾاؾُت التي  ومً

٣ا لها اإلاغا٤ٞ الٗامت. بضاًت مً آلازاع التي مؿذ  ٤ الٗام باهخٓام ــمبضؤ ؾُحؿحر ٞو غ اإلاٞغ

ا  واَغاص ٤ الٗام و٢ابلُخه للخُىع )الٟٕغ ألاو٫( ؤزَغ ؤزغ : )الٟــــــٕغ الثاوي( ٖلى مبضؤ مغوهت اإلاٞغ

 )الٟٕغ الثالث( ٖلى مبضؤ اإلاؿاواة ؤلال٨تروهُتالخ٩ىمت 

 

 :  س اإلاسفم العام باهخظام واظساد ــعلى مبدأ طي الحىىمت ؤلالىتروهيت أثس الفسع ألاٌو

ٗني  ٌٗخبر َظا اإلابضؤ مً اإلاباصت الاؾاؾُت التي اؾخ٣اَا ال٣ٟه مً ؤخ٩ام ال٣ًاء َو

٤ الٗام وجظبظبه في ؤصاء زضماجه للجمهىع وجلبُت اخخُاحاتهم ٞمبضؤ  ٖضم جى٠٢ اإلاٞغ

ت بم٩اهُت  ٤ الٗام، واؾخمغاٍع ت وكاٍ اإلاٞغ ٤ الٗام ًخًمً بٗضًً: اؾخمغاٍع ت اإلاٞغ اؾخمغاٍع

 1ولىج اإلاىخٟٗحن مىه بلُه ؤي ما ًامً خؿً ؾحر اإلاجخم٘ والضولت.

٤ الٗام مً ا ما بخٛحر  َبُٗت اإلاٞغ الخ٣لُضي الى  وباإلا٣ابل هجض ؤن َظا اإلابضؤ ؾِخٛحر هٖى

كخمل َظا الخُٛحر ؤوال ٖلى مىا٢ُذ َظٍ الخضماث ٞاإلصاعاث التي ٧اهذ جلتزم  ،ؤلال٨ترووي َو

بمىا٢ُذ ٖمل مدضصة مً الهباح الى اإلاؿاء وؤًام ٖمل م٣ابل ؤًام ُٖل ونهاًاث الاؾبٕى 

ا وجٟخذ ؤبىابها لل حَر ُاص ٚو ٣ا لهظا الخى٢ُذوالٖا خابت في َلب ، هجض ؤن الامغ  ؤ٦ثر ع جمهىع ٞو

لى مضاع  ؤلال٨تروهُتالخضماث مً اإلاىا٢٘ الخ٩ىمُت  والتي حكخٛل ٖلى مضاع الُىم لُال ؤو نهاع ٖو

ا مالم جخٗغى الى ؤُٖا٫ ٞىُت ؤو  ؤًام الاؾبٕى وال جى٢ٟها في طل٪ ال ؤًام ُٖل وال ٚحَر

ى ؤم  .غ هاصع الخضوراه٣ُإ في الاهترهِذ َو

                                                 
ٗت   ،"مدي الحماًت الدطخىزيت للمسافم العامت" ت،ُلام صلهؾ - 1 ، ٧لُت ال٣اهىن حامٗت الاماعاث وال٣اهىن مجلت الكَغ

 .120،  م 2016ل ــــــــــ، الؿىت الثالزىن، اٍٞغ66الٗغبُت اإلاخدضة، الٗضص 
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ٟحن بِىما ألامغ الثاوي الظي ٧ان ٌٗ  ُاباث اإلاْى ى الايغاباث ٚو ٤ُ ؤخُاها َظا اإلابضؤ َو

ُُٟت  ا مً اإلاكا٧ل الْى حَر ضم التزامهم باإلاىا٢ُذ اإلادضصة للٗمل وج٣ضًمه الؾخ٣االتهم ٚو ٖو

ى ألامغ الظي ًسخٟي جماما في بمجغص جُب٤ُ الخ٩ىمت  ٩ُٞىن َلب  ؤلال٨تروهُتاإلاٗخاصة َو

ٟحن وال  ا الخضماث ال٨ترووي ال ًدخاج الى مْى حَر ٦ما ًاصي  ،ًخإزغ بةيغابهم ان وحضو  ٚو

"الخ٣لُل مً جإزحر خاالث الٓغوٝ الُاعثت ٖلى اإلاٗامالث بلى  ؤلال٨تروهُتجُب٤ُ هٓام ؤلاصاعة 

ت إلحغاء َظٍ بحن ؤلاصاعة وألاٞغاص خُث ًم٨ً لألٞغاص الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث والبُاهاث الالػم

 .1اإلاٗامالث في ؤي و٢ذ"

٤ الٗام لظل٪ ؤم٨ىىا  باهخٓام واَغاص في ْل الخ٩ىمت ال٣ى٫ ؤن مبضؤ ؾحر اإلاٞغ

م٨ً اإلاىاًَ مً  ؤلال٨تروهُت هبذ ملمىؾا وؤ٦ثر وا٢ُٗت ٍو الخهى٫ ٖلى الخضمت في ًخٗؼػ ٍو

ُاٍ والهاج٠  ٦ما ًم٨ً ، ٟٞي الجؼاثغ مثال ًم٨ً صٞ٘ ٞىاجحر  ال٨هغباء والٛاػ واإلاؤي و٢ذ قاء

الخهى٫ ٖلى هخاثج امخداهاث وػاعة التربُت ؤو ختى الخهى٫ ٖلى الامىا٫ مً اإلاىػٖاث الالُت 

ض الجؼاثغ  في ؤي و٢ذ قاء ختى زاعج ؤو٢اث الٗمل لظل٪ هجض  الخابٗت للبىى٥ ؤو إلااؾؿت بٍغ

ت ؤلاصاٍعت والخ٣ُٗضاث ؤلاصاٍعؤن ٖضم اخخ٩ا٥ اإلاىاًَ باإلصاعة مباقغة ٣ًلل مً البحرو٢غاَُت 

ؼ مبضؤ  هب صاثما في اَاع حٍٗؼ ٟحن ٍو ٤ الٗام باهخٓام واَغاصوجل٩ا اإلاْى  .2ؾحر اإلاٞغ

٦ما جب٣ى َىا٥ بٌٗ الاق٩االث ال٣اهىهُت الُُٟٟت التي ًجب خلها وهي مك٩لت صٞ٘ 

ضي مثال وطل٪ ًمى٨ً عبما  غون ٖلى خؿاب بٍغ ا للظًً ال ًخٞى حَر مً الغؾىم وصٞ٘ الٟىاجحر ٚو

ت التي جم٨ ت مً الاع٢ام الؿٍغ ً خاملها زال٫ قغاء بُا٢اث مؿب٣ت الضٞ٘ جدخىي ٖلى مجمٖى

ا حَر  .مً حؿضًض الغؾىم ٚو

 

 على مبدأ مسوهت اإلاسفم العام وكابليخه للخعىز  أثس الحىىمت ؤلالىتروهيتسع الثاوي: ــــــلفا

٤ الٗام ًجب ؤن ٩ًىن مخ٨ُٟا ومغها و٢ابال للخُٛحر والخجضًض  ٦ما ٢لىا ؾاب٣ا ٞةن اإلاٞغ

الؼوا٫، ٞالخ٠ُ٨ ؤو الخٛحر الؾُما مً الىاخُت ال٣اهىهُت والىاخُت الخ٣ىُت والا ؾ٩ُىن مهحٍر 

                                                 
ا على اإلاسافم العامت ؤلالىتروهيتالخعىز الخىىىلىجي وكيام الحىىمت ؤهىع ؾُٗض الُاجي :  - 1 عؾالت ماحؿخحر في  ،وأثَس

ً، ، ٧لُت الخ٣ى١ ال٣اهىن الٗام  .97م 2013، الٗغا١،حامُٗت النهٍغ
 .96 اإلاغح٘ هٟؿه، - 2
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ًمً الخُىع في  ٤ الٗام مً حهت ٍو ت اإلاٞغ ٤ الٗام ًًمً اؾخمغاٍع ٣ت حؿُحر اإلاٞغ في ٍَغ

ظا اإلاب .1ظل٪ ؾىاء ٧ان باليؿبت للمىخٟٗحن  و٦ظل٪ اإلاخٗا٢ضًً م٘ ؤلاصاعةالخضمت ٦ ضؤ َو

خي بلى ؤخ٩ام مجلـ الضولت التي ؤ٢غث ؾلُت ؤلاصاعة في حٗضًل ال٣ٗىص  ًغح٘ في ؤنله الخاٍع

 ت.ؤلاصاٍع

ٗه  ولٗل اَم ؾمت ًم٨ً ان  ٤ الٗام الُىم َى اؾخٗاهخه وجَُى جمحز مغوهت وج٠ُ٨ اإلاٞغ

الم والاجها٫ لى عؤؾها ج٨ىىلىحُاث الٖا والتي حٗلذ حل اإلاغا٤ٞ  ،للخ٨ىىلىحُاث الخضًثت ٖو

، وحؿخٗحن ببىاباث ٤ ٢اٖضة بُاهاث خ٩ىمُت ال٨تروهُتالٗمىمُت مغجبُت ببًٗها البٌٗ ٞو

خ٩ىمُت ال٨تروهُت ومىا٢٘ ٖلى قب٨ت الاهترهِذ مً ؤحل ج٣ضًم زضماتها للمىاَىحن وللىنى٫ 

ُت ،ٍدت مم٨ىت مً الجمهىع الى ؤ٦بر قغ  ٤ الٗام ؤو ٢ٟؼث به ٢ٟؼة هٖى ٟٞي  ،والتي م٨ىذ اإلاٞغ

٦إعيُت  ؤلال٨تروهُتالجؼاثغ ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ وؿخُُ٘ الخهى٫ ٖلى الٗضًض مً الخضماث 

ا وػاعة الخٗلُم الٗالي مً ؤحل الدسجُل الجامعي والخهى٫ ٖلى الىخاثج  َغ الجامٗاث التي جٞى

إل ٖلى اإلاؿخج اوالَا حَر و٦ظا ؤعيُت وػاعة التربُت التي ال  ،ضاث في َظا ال٣ُإ والاؾخٗالم ٚو

إل ٖ غ ألاعيُت  ،ؤًًا ميلى الىخاثج ٞدؿب بل لها صوع حٗلُج٨خٟي بالدسجُل والَا خُث جٞى

الضعوؽ والامخداهاث وحٗغى الىخاثج ، باإلياٞت الى ٧ىن َظٍ الاعيُت جم٨ً ألاولُاء مً 

اإلاالخٓاث التي ًبضيها ؤؾاجظتهم والىخاثج التي جهل ؤوال بإو٫ بمجغص مخابٗت ؤبىائهم مً زال٫ 

ل الى َاج٠ هوختى مً زال٫ عؾاثل ٢هحرة ج ؤلال٨تروهُتالضزى٫ بغ٢م زام الى ألاعيُت 

 .ولي ألامغ 

غ اإلاى٢٘   ض والجهاالث ُٞٞى إل ٖلى الغنُض  ؤلال٨تروويؤما في ٢ُإ البًر زضماث الَا

لباث حُٛحر الٗىىان والتي ٧اهذ حؿخٛغ١ ؤقهغا ُٞما مط ى باإلياٞت الى  لب صٞاجغ الكُ٪ َو َو

، هاَُ٪ ًٖ زضماث إلاُاٍ والٗضًض مً الخضماث الازغي زضمت جسلُو ٞىاجحر ال٨هغباء والٛاػ وا

ل الى٣ىص بك٩ل  لي وفي ٧ل و٢ذ آالبُا٢ت الظَبُت التي جم٨ً خاملها مً سخب ؤو جدٍى

وجسلُو اإلاٗامالث الى٣ضًت في بٌٗ ألاما٦ً ٦مدُاث الى٢ىص والهُضلُاث وبٌٗ اإلادالث 

ا حَر   .ال٨بري الى ٚاًت حٗمُمها ٖلى باقي اإلادالث وألاما٦ً الٗمىمُت ٧اإلاىنالث ٚو

                                                 
ٟي هاصًت - 1  .40،م.2010الجؼاثغ ، ،صاع بل٣ِـ صاع البًُاء ،1ٍ  ،اإلاسفم العام والخحىالث الجدًدة حظيير  ،يٍغ
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٤ للخدى٫ والخُىع جخجؿض بك٩ل ملخّى في مكغوٕ الخ٩ىمت  اطن ٣ٞابلُت اإلاٞغ

٤ الٗام بك٩له الًٗىي ًخدى٫ مً ق٩له التي ح ؤلال٨تروهُت الخ٣لُضي الى  ؤلاصاعي ٗلذ اإلاٞغ

ُت مً الخضماث اإلادهىعة بمىا٢ُذ الٗمل والتي جخُلب  ؤلال٨تروويق٩له  و بُبُٗخه اإلاىيٖى

التي ًم٨ً الىنى٫ اليها مً ؤي م٩ان وفي  ؤلال٨تروويالاهخ٣ا٫ والى٢ٝى في َىابحر  الى ق٩لها 

 .الٗمل وفي اًام الُٗلزاعج ؤو٢اث ؤي و٢ذ ختى 

٤ ال  خٗضًل والخُىع َى الظي ًم٨ً الؿلُت الٗامت مً لام لٗبطن ٞمبضؤ ٢ابلُت اإلاٞغ

٤ الٗام في اَ غ اإلاٞغ   اإلاهلخت الٗامت مً صون اٖتراى اإلاىاَىحن ٖلى َظا  اع حُٛحر وجٍُى

ى ما ججؿضٍ ٞٗال الخ٩ىمت ؤلال٨تروهُت. وفي الى٢ذ هٟؿه ٞالخ٩ىمت ؤلا 1الخُٛحر  ل٨تروهُت َو

 ججٗل َظا اإلابضؤ ؤ٦ثر ْهىعا وجغؾُسا وبخُىعَا ٞهي جثبذ وحىصٍ وصًمىمخه.

 

 على مبدأ اإلاظاواة ؤلالىتروهيتأثس الحىىمت الفسع الثالث: 

حٗني اإلاؿاواة ٖضم الخمُحز بحن حمهىع اإلاخٗاملحن ال مً هاخُت الجيـ وال اللىن وال 

ى مبضؤ ؤؾاس ي لؿحروعة اإلا ٤ الٗام ومهضا٢ُخهالٗغ١ ؤو الضًً َو ٤ ٞغ ، ٞاإلاخٗاملىن م٘ اإلاٞغ

٣ا لهظا اإلابضؤ في الاهخٟإ بسضماجه ؤو جدمل ه٣ٟاجه بٌٛ الىٓغ  في مغا٦ؼ ٢اهىهُت مخمازلت ٞو

م وال ٖال٢ت لها بالكغوٍ التي ًٟ ٤ لالؾخٟاصة مً ًٖ الازخالٞاث التي جمحَز غيها اإلاٞغ

 .2زضماجه

خطر حلُا َظا اإلابضؤ ؤ٦ثر مً ؤي و٢  خُث  ؤلال٨تروهُتذ مط ى ٖىض جُب٤ُ الخ٩ىمت ٍو

٤ الٗام  ٟحن واإلاخٗاملحن وبالخالي ٞاإلاٞغ  ال ًٟغ١  ؤلال٨تروويال ٩ًىن َىا٥ اخخ٩ا٥ ؤبضا بحن اإلاْى

٩ىن بُبُٗت الخا٫ بحن مخٗامل وألازغ ، وبالخالي جلغى حمُ٘ ؤق٩ا٫ الغقىة واإلادؿىبُت ٍو

٤  تؾىاؾُألاٞغاص  ت ولِـ م٘ ؤشخام  ؤلال٨تروويؤمام اإلاٞغ ألهه ًخٗامل م٘ عمىػ وؤع٢ام ؾٍغ

  .٢ض ًٟغ١ في اإلاٗاملت مٗهم 

                                                 
 1970ال٣اَغة ،حامٗت  ،مٗهض البدىر والضعاؾاث الٗغبُت ،حلىق الافساد اشاء اإلاسافم واإلاشسوعاث العامت، ٞااص مهىا -1

  .60م 
ى١ ــــــــــــعؾالت ص٦خىعاٍ، ٧لُت الخ٣ ،في اشباع زغباث ألافساد وجلبيت حاحاتهم ؤلالىتروهيتدوز الادازة مدمض ٖبض الٟخاح،  - 2

٠  . 83،م 2013 ، (مهغ) ،بني ؾٍى
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الا ؤهه ٢ض جٓهغ ٖضة مك٨الث ٢ض جازغ ٖلى مبضؤ اإلاؿاواة وججٗل بٌٗ ألاٞغاص في 

بهٟت  ؤلال٨تروهُتمغا٦ؼ ؤٖلى مً البٌٗ ألازغ ٦مك٩لت الامُت بهٟت ٖامت ومك٩لت ألامُت  

م مً اإلاؿاواة التي  زانت  والتي جٟغ١ ٞٗال بحن اإلاخٗاملحن وال ججٗلهم ٖلى ٢ضم ؾىاء بالٚغ

ٍغ الضولت  ٢ضمتها الضولت في الخٗلُم والؼامُخه بمٗنى ألامُت آلان هي مؿاولُت شخهُت إلاا جٞى

م مً اعجٟإ ماقغ عؤؽ اإلاا٫ البكغي للجؼاثغ  .1مً مجهىصاث حباعة في َظا الباب وبالٚغ

  ٤ في مى٣ُت صون ؤزغي ٦إن ج٩ىن ٚحر مىنىلت  يؤلال٨تروو٦ما ٢ض ًُب٤ اإلاٞغ

ى ما ًجٗل مبضؤ اإلاؿاواة مسخال هدُجت لهظا الخٟاوث وج٩ىن الاؾخٟاصة مً  بالكب٩اث مثال َو

خ٨غا ٖلى ٞئت مُٗىت مً ألاٞغاص صون ٞئاث ؤزغي مما ًسل  ؤلال٨تروهُتالخضماث الٗامت 

ؿاولت ًٖ زُإَا جدذ ُٚاء بمبضؤ اإلاؿاواة وبطا ؾبب طل٪ يغعا مُٗىا ٞخ٩ىن الضولت م

 .2ؾىء حؿُحر الخضمت

ول٨ً ٖلى الٗمىم ه٣ى٫ ؤن الخ٩ىمت ؤلال٨تروهُت ٖؼػث مً مبضؤ اإلاؿاواة الؾُما م٘ 

مغوع الى٢ذ ؤًً ؾخسخٟي ألامُت ؤلال٨تروهُت وؾدكمل الخُُٛت الخ٨ىىلىحُت حمُ٘ اإلاىا٤َ 

 وحكمل ٧ل الٟئاث مً اإلاجخم٘.

 

  ؤلالىتروهيتاإلاعلب الثاوي : الاشياالث اللاهىهيت للمسافم العامت 

ً ْهغث  ٤ الٗام زال٫ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ وبضاًت ال٣غن الٗكٍغ بٓهىع ٨ٞغة اإلاٞغ

ُٟي ٦ةق٩الُت  ٤ الٗام بك٣ُه الًٗىي والْى الٗضًض مً الاق٩االث ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت باإلاٞغ

                                                 

ت ال٣غاءة HCI) ("ًخ٩ىن ماقغ عؤؽ اإلاا٫ البكغي  -1 اليؿبت  وال٨خابت لضي البالٛحن،مً ؤعبٗت م٩ىهاث، هي: مٗض٫ مٗٞغ

ىاع الخٗلُمُت الثالر الابخضاجي والثاهىي وما بٗض الثاهىي؛ الؿىىاث اإلاخى٢ٗت للضعاؾت، ومخىؾِ  ؤلاحمالُت للمسجلحن في ألَا

      ؤن ٢ُمخه حُضة و٢ض بلٜ ،      ٌكحر ماقغ عؤؽ اإلاا٫ البكغي الخام بالجؼاثغ لؿىت  ؾىىاث الضعاؾت" خُث "

ب بلى خض ما مً اإلاٗض٫ الٗالمي اإلا٣ضع بـ ، ى بظل٪ ٢ٍغ حر        َو ألامغ الظي ًترحم الجهىص اإلاٗخبرة للضولت في مجا٫ جٞى

ىاع الثالر، بياٞت بلى مداعبت ألامُت لضي ألاٞغاص الظًً لم ًدٓىا في مغخلت مً خُاتهم مً  الخٗلُم لٗمىم الكٗب في ألَا

ت خ٣هم في الخٗلم ...خى٫ وؿبت ال ىاع الخٗلُمُت الثالر الظًً َم في ؾً الخمضعؽ، واليؿبت اإلائٍى ؿ٩ان اإلاسجلحن في ألَا

م مً  م٨نهم ال٣غاءة وال٨خابت، خُث خ٣٣ا مٗا وؿبت جٟى١   لألٞغاص الظًً جتراوح ؤٖماَع " ؤهٓغ :     ؾىت ٞما ٞى١ ٍو

وبصاعة ٖامت، ٧لُت الخ٣ى١، حامٗت ، ؤَغوخت ص٦خىعاٍ، جسهو ٢اهىن بصاعي الحىىمت الالىتروهيتإلاُاء زؼاع، 

 .265، م 2017/2018باجىت،
 .266اإلاغح٘ هٟؿه، م - 2
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باع اإلاغا٤ٞ الا٢خهاصًت للضولت ٦مغا٤ٞ ٖامت مً ٖضمها ج٣ؿُم اإلاغا٤ٞ الٗامت،  و اق٩الُت اٖخ

ظا عاح٘ لخضازت  ا مً الاق٩االث ال٣اهىهُت التي ٧اهذ وال جؼا٫ مدل ٣ٞهي ٦بحر، َو حَر ٚو

٤ الٗام مً حهت و٦ظا هٓغا لخُىعٍ اإلاؿخمغ.  مٟهىم اإلاٞغ

٤ الٗام   والظي حاء  الا هدُجت لهظا الخُىع والخجضص الضاثمحن ؤلال٨تروويوما ْهىع اإلاٞغ

٘ الىؾاثِ  غ الخضماث  ؤلال٨تروهُتهدُجت جَُى واإلاؿخجضاث الخ٨ىىلىحُت مً ؤحل جٍُى

٤ الٗام وحٗلها بما ًىاؾب َظا الٗهغ الظي ؤنبذ ٌؿمى الٗهغ  الٗمىمُت التي ٣ًضمها اإلاٞغ

ظا اإلاجخم٘ الظي ؤنبذ ٌؿمى مجخم٘ اإلاٗلىماث، ألامغ الظي ؤزاع مغة ؤزغي مك٨الث  الغ٢مي َو

ىهُت ٢ضًمت في خلت حضًضة ومك٨الث ٢اهىهُت ْهغث ٣ِٞ بٓهىع َظا الىٕى مً اإلاغا٤ٞ ٢اه

)ٕٞغ ؤو٫( واق٩الُت  ؤلال٨تروهُتالٗامت ، ٞٓهغث اق٩الُت اوكاء والٛاء اإلاغا٤ٞ الٗامت 

ُٟت الٗامت )ٕٞغ زاوي( واق٩الُت اإلاغاؾالث   .ت )ٕٞغ زالث(ؤلاصاٍعالْى

 

 ؤلالىتروهيتاشياليت اوشاء والغاء اإلاسافم العامت الفسع ألاٌو : 

الؿلُت  مً ٢بلبوكاء اإلاغا٤ٞ الٗامت  ٧اهذ ُٞما ؾب٤ ال٣اٖضة الٗامت ج٣خط ي  

ُٗت،  اث الٟغصًت بمىاؾبت ٞغيه الدكَغ ٤ الٗام ًاصي الى الخض مً الخٍغ ظا عاح٘ ل٩ىن اإلاٞغ َو

ظا ما ٧ان ؾاثضا لضي  اإلاكٕغ الضؾخىعي الٟغوس ي ٢بل المخُاػاث الؿلُت الٗامت، َو

ى ما جضاع٦ه َظا  ان ما ؤزبدذ َظٍ ال٣اٖضة ٖضم هجاٖتها َو الجمهىعٍت الخامؿت، ل٨ىه ؾٖغ

ألازحر في الضؾخىع الجضًض للجمهىعٍت الخامؿت ؤًً ٞىى بًٗا مً نالخُاث اوكاء اإلاغا٤ٞ 

  .الٗامت للؿلُت الخىُٟظًت

٤ الٗام بضزى٫ هٓام الخ٩ىمت  والتي مهضث لٓهىع ما ٌؿمى  ل٨تروهُتؤلاوبخُىع اإلاٞغ

٤ الٗام  وفي ْل ٖضم مىا٦بت ال٣ىاهحن الخالُت لهظا الخُىع ْهغث اق٩الُت  ؤلال٨ترووياإلاٞغ

حن مً اإلاغا٤ٞ لها ٣ًىصها الخضًث خى اوكاء والٛاء اإلاغا٤ٞ الٗامت والتي  ما َالى الخمُحز بحن هٖى

ىُت )ؤوال( واإلاغا٤ٞ الٗامت  .اإلادلُت )زاهُا( اإلاغا٤ٞ الٗامت الَى
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 م العامت الىظىيتــــــاإلاسافأوال: 

ىُت بٗضة مغاخل جغاوخذ بحن اقائها ب٣اهىن ٧البى٪  مغث ٖملُت اوكاء اإلاغا٤ٞ الٗامت الَى

ىُت لل٣ىي الٗاملت،  وم٘ نضوع ٢اهىن الدؿُحر  ني وبةوكائها بىو جىُٓمي ٧الهُئت الَى الَى

مبر  16الاقترا٧ي للماؾؿاث  ٤ طو  1971هٞى ىُت واإلاٞغ ٤ طو الاَمُت الَى ٣ٞض محز بحن اإلاٞغ

ٗىص بالىٟ٘ ٖلى الهالر الاَمُت  ىُت بالٛت َو ٤ الٗام طو ؤَمُت َو الا٢لُمُت، ٞاطا ٧ان اإلاٞغ

 ٤ ُٗت هي التي لها نالخُت اوكاثه ب٣اهىن ؤما اطا ٧ان َظا اإلاٞغ الٗام ٞان اإلااؾؿت الدكَغ

يهضٝ الى جد٤ُ٣ مهلخت مدلُت ؤو ًمـ ٣ِٞ ا٢لُم مٗحن ٞالؿلُت الخىُٟظًت هي التي لها 

ٖملُت اوكاء  1989وصؾخىع  1976، في خحن حٗل صؾخىع 1جىُٓمي ىو نالخُت اوكاثه ب

ىُت في ًض  1996، في خحن حٗل صؾخىع عثِـ الجمهىعٍت ؤي بمغؾىم عثاس ي اإلاغا٤ٞ الٗام الَى

ىُت في الجؼاثغ مً ازخهام الؿلُت الخىُٟظًت بُبُٗت الخا٫  اوكاء اإلاغا٤ٞ الٗامت الَى

ضا اوكاء ٞئاث اإلااؾؿاث الظي ًغح٘ الى الؿلُت بمىحب مغاؾُم عثاؾُت ؤو جىُٟظًت  ماٖ

ى ما ههذ ٖلُه ال٣ٟغة  ُٗت َو ى ما هجضٍ  122مً اإلااصة  29الدكَغ مً َظا الضؾخىع  َو

ت واإلاغوهت في اوكاء اإلاغا٤ٞ  ى الامغ الظي ًًمً الؿٖغ با في ٞغوؿا وفي ال٣اهىن اإلا٣اعن َو ج٣ٍغ

 .اإلاهلخت الٗامت الٗامت لخد٤ُ٣

  العامت اإلاحليت اإلاسافمثاهيا: 

إلاجلـ الكٗبي البلضي واإلاجلـ  07-12و٢اهىن الىالًت لؿىت  10-11ٌُٗي ٢اهىن البلضًت 

الكٗبي الىالجي الازخهام إلخضار وجىُٓم اإلاغا٤ٞ الٗمىمُت الؾُما في مجاالث الى٣ل 

ا حَر  ٖلى ما ًلي :  149خُث هو ٢اهىن البلضًت في ماصجه  ،2الٗمىمي والىٓاٞت وألاؾىا١ ٚو

"م٘ مغاٖاة ألاخ٩ام ال٣اهىهُت اإلاُب٣ت في َظا اإلاجا٫، جًمً البلضًت ؾحر اإلاهالر الٗمىمُت 

ي جدضر اياٞت ه، وبهظٍ الهٟت ٞت خاحاث مىاَىيها واصاعة ؤمال٦هاالبلضًت التي تهضٝ الى جلبُ

ت الٗامت مهالر ٖمىمُت ج٣ىُت ٢هض الخ٨ٟل ٖلى وحه الخهىم بما ًلي: ؤلاصاٍعالى اإلاهالر 

الىٟاًاث اإلاجزلُت والًٟالث ألازغي،  ،لخت للكغب ونٝغ اإلاُاٍ اإلاؿخٗملتالتزوٍض باإلاُاٍ الها

                                                 
٧لُت الخ٣ى١، حامٗت  ،مجلت اإلاىخضي ال٣اهىويالىظام اللاهىوي للمسافم العامت )دزاطت ملازهت ("، ٣ٖبت بلخبل، " - 1

 . 252م  ،2013الٗضص الؿاصؽ، بؿ٨غة،
ـــــالىحيـــــص في اللاهض الهٛحر، ـــــ٘ في طل٪: بٗلي مدمــــــــعاح - 2 ــــ ـــ  .217 ٤ مـــــــــــــ٘ ؾابـــــــ، مغحؤلادازي ىن ـ
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ٗمىمُت، نُاهت الُغ٢اث واقاعاث اإلاغوع، الاهاعة الٗمىمُت، ألاؾىا١ اإلاُٛاة واإلاىاػهت ال

  .الى٣ل الجماعي" ،الخًاثغ ومؿاخاث الخى٠٢، اإلاظابذ البلضًت

مىه اقتٍر ٣ِٞ اوكاء ماؾؿاث  154ب اإلااصة وبمىح 10-٦11ما ؤن ال٣اهىن 

ا  . 1ٖمىمُت طاث َاب٘ نىاعي وججاعي صون ٚحَر

مىه ٖلى مجا٫  ٢141ض هو مً زال٫ اإلااصة  07-12في خحن هجض ؤن ٢اهىن الىالًت 

ا في الُغ١ والكب٩اث اإلاسخلٟتخ ياوكاء اإلاغا٤ٞ الٗمىمُت والت ، مؿاٖضة وعٖاًت هَغ

، ٌٗاهىن مً اٖا٢ت ؤو  ؤمغاى مؼمىت، الى٣ل الٗمىميؤو الظًً الُٟىلت والاشخام اإلاؿىحن 

 .، اإلاؿاخاث الخًغاءوالصخت الٗمىمُت ومغا٢بت الجىصة الىٓاٞت

ٖلى ام٩اهُت اوكاء ماؾؿاث ٖمىمُت والثُت  07-12مً ال٣اهىن  146ُٞما جىو اإلااصة 

ت والاؾخ٣ال٫ اإلاالي ٢ض ج٩ىن طاث َاب٘ اصاعي  ؤو َاب٘ نىاعي جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى

ظا خؿب اإلااصة    .مً ال٣اهىن هٟؿه 147وججاعي َو

حن  ؤلال٨تروهُتومً ٧ل ما ؾب٤ وؿخيخج ؤن اوكاء والٛاء اإلاغا٤ٞ الٗمىمُت  َى َع

و ال جىحض ٢ىاهحن زانت ججحز اوكاء َظٍ اإلاغا٤ٞ  ؤلال٨تروهُت٢ىاهحن ٢ضًمت باليؿبت للخ٩ىمت 

وهُت ُٞما ٖضا بٌٗ الخٗلُماث التي حكضص ٖلى التي مً قإنها ج٣ضًم  زضماث ٖامت ال٨تر

يغوعة اوكاء مىا٢٘ ال٨تروهُت للهُئاث الٗمىمُت ال حٗضو َظٍ اإلاىا٢٘ ان ج٣ضم بٌٗ 

 .ٚحر اإلادُىت في ٦ثحر مً ألاخُان اإلاٗلىماث

وباالؾدىاص  الى ٢اهىوي البلضًت والىالًت ٞمجا٫ اوكاء اإلاغا٤ٞ مدضص ٖلى ؾبُل الخهغ  

البُت اإلاغا٤ٞ اإلاؿمىح بةوكائها هي مغا٤ٞ حؿخضعي  وال ًم٨ً الخغوج ًٖ هو ال٣اهىن، ٚو

اٞت اصي ال الاٞتراض ي وج٣ضًم زضماث ماصًت ملمىؾت ال زضماث ال٨تروهُت ٧الىٓاإلاالخىاحض 

، لظل٪ ٞاإلاكٕغ الجؼاثغي مضٖى للىٓغ في حٗضًل َظٍ ال٣ىاهحن ؤو ُل اإلاثا٫والى٣ل ٖلى ؾب

انضاع ٢ىاهحن زانت حؿهل مً اوكاء مغا٤ٞ ٖامت ال٨تروهُت  بمىاؾبت اٖخماصٍ للخ٩ىمت 

ني ٦ما َى مىحىص خالُا ٦مىا٢٘ وػاعة  ؤلال٨تروهُت ؾىاء ٧اهذ َظٍ اإلاغا٤ٞ  طاث َاب٘ َو

ض  ت التربُت ؤو مىا٢٘ ماؾؿت بٍغ الجؼاثغ  ؤو مغا٤ٞ ٖمىمُت طاث نبٛت مدلُت حُٗى خٍغ

ً والخٗلُم ًٖ بٗض ؤو اإلاغا٤ٞ الاٞترايُت  اوكاءَا ؤو الٛائها للؿلُاث اإلادلُت ٦مغا٤ٞ الخ٩ٍى

                                                 
 .243،م 2012حؿىع لليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ ، ،، شسح كاهىن البلدًتٖماع بىيُاٝ :اهٓغ - 1
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ني وال يحر مً زًٕى َظٍ الٗملُاث إلاىا٣ٞت الؿلُت  التي جدمل َاب٘ مدلي ؤو ختى َو

 الىناثُت.

 

 1العامتاشياليت الىظيفت الفسع الثاوي : 

واؾدبضا٫ الخضماث اإلا٣ضمت في بٌٗ اإلاغا٤ٞ  ؤلال٨تروهُتان الخدى٫ هدى الخ٩ىمت 

الٗام بسضماث ال٨تروهُت ٦سضماث سخب ألامىا٫ واؾخسغاج الىزاث٤ الصخهُت وصٞ٘ 

ا وازخٟاء بٌٗ اإلاغا٤ٞ الٗمىمُت واؾدبضالها بإزغي ال٨تروهُت  حَر الغؾىم وحؿضًض الٟىاجحر ٚو

ٟحن وبالخالي ٢اهىن الْى ُٟت الٗامت ٩٦ل خُث ًهبذ ٌؿترعي خضور حٛحراث ٖلى مؿخىي اإلاْى

الؾُما ٖلى مؿخىي م٩ان الٗمل )ؤوال( ،  ؤلال٨تروهُتَظا ال٣اهىن ٖاحؼ ًٖ مؿاًغة الخ٩ىمت 

٠ُ )زالثا(   .جى٢ُذ الٗمل )زاهُا( و قغوٍ الخْى

 

 ل ــــــــالعمميان أوال: 

٠ ؤصاء ٖمله مً ؤي م٩ان زانت اطا ٧ان م٩ل٠ بمهمت مُٗىت ٦هُاهت  ٌؿخُُ٘ اإلاْى

م٨ً في الخ٩ىمت  ؤلال٨ترووياإلاى٢٘  ٟحن ؤو  ؤلال٨تروهُتٖلى ؾبُل اإلاثا٫، ٍو الاؾخٗاهت بمْى

وجإصًت مهامهم  ؤلال٨تروهُتمهىضؾحن مً زاعج الضولت ماصام باؾخُاٖتهم الىلىج الى الخ٩ىمت 

ؿمى بالٗمل ٖلمً ؤي بلض في ا  .ى الكب٨ت ؤو الٗمل ٖلى الاهترهِذلٗالم َو

 

 جىكيذ العمل ثاهيا: 

الى  ؤلال٨تروهُتمم٨ً ؤن ًسً٘ جى٢ُذ الٗمل في اإلا٩اجب التي حكٝغ ٖلى الخ٩ىمت 

، ل٨ً في خالت ج٣ؿُم الٗمل والخ٩ل٠ُ بمهماث ٧الغص ٖلى خى٢ُذ الٗاصي ؤو الٗمل باإلاىاوبتال

                                                 
، بإهه: " ٧ل شخو ٌكٛل 2006ٌٗٝغ اإلاكٕغ الجؼاثغي اإلاى٠ْ الٗمىمي في ٢اهىن الى٢اًت مً الٟؿاص و م٩اٞدخه  - 1

ا ؤو ٢ًاثُا ؤو في بخضي اإلاجالـ الكٗبُت اإلادلُت اإلاىخسبت ؾىاء ٧ان مُٗىا ؤو مىخسبا  ُٗا ؤو جىُٟظًا ؤو بصاٍع مىهبا حكَغ

ت ٖمىمُت ؤو ماؾؿت ٖمىمُت ؤو ؤًت ماؾؿت ؤزغي جمل٪ الضولت ٧ل ؤو بٌٗ صاثما ... و ٌؿاَم بهظٍ الهٟت في زضمت َُئ

إلااعر ا  01 /٣ٞ06غة ب، مً ؤخ٩ام ال٣اهىن ع٢م  02عؤؽ مالها ؤو ؤًت ماؾؿت ؤزغي ج٣ضم زضمت ٖمىمُت"، عاح٘: اإلااصة 

ـــــــــش 14 ج ع، الٗضص .اد و ميافحخهــــــــبلاهىن الىكاًت مً الفظم لاإلاخع 2006غي ـــــُٟٞ 20في   .2006ماعؽ  08، الهاصعة بخاٍع
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٠ الٗمل زاعج ألاو٢اث الغؾمُت بل مً الًغوعي اإلاخهلحن ؤو ٦دماًت اإلا ىا٢٘ ٌؿخُُ٘ اإلاْى

  .ؾاٖت 24حٗمل ٖلى مضاع  ؤلال٨تروهُتطل٪ ماصامذ الخ٩ىمت 

 

  شسوط الخىظيفثالثا: 

٠ُعبما مً الًغ   ٟحن ؤحاهب وعي اٖاصة الىٓغ في قغوٍ الخْى ، ٞٗىض الخاحت الى مْى

ُٟهٖاث٣ا ؤمام ج٠٣ بٌٗ الكغوٍ مً طوي الخبرة ٞمً ٚحر اإلام٨ً ؤن  ، ٦ما ال ًم٨ً ؤن جْى

ىُت ٖاث٣ ىُت ا ؤمام ازخُاع ال٨ٟاءاث٠٣ً الؿً ؤو الىيُٗت اججاٍ الخضمت الَى  .اإلاىاؾبت الَى

ٞ٠ُ ؤلال٨تروهُت الخ٩ىمت ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ جُغح اق٩الُت ٢اهىهُت ٦بحرة ٞ هُٛت الخْى

لحن وصاثمحنبداحت  ٟحن مَا ٟحن إلاضة الى مْى ، ل٨نها ؤًًا جدخاج في بٌٗ الخاالث الى مْى

غ مى٢٘ ال٨ترووي ؤو ٞخذ  مدضصة ٧الٟتراث الاهخسابُت ؤو اخهاء الؿ٩ان ؤو مً ؤحل جٍُى

حٍر ٠ لضي اإلاكٕغ الجؼاثغي   ،وحؿُحر مى٢٘ ال٨ترووي حضًض ٚو ى ما ًدىافى م٘ مٟهىم اإلاْى َو

ه لُت  15اإلااعر في  06/03بمىحب ألامغ ع٢م  والظي ٖٞغ اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاس ي  2006حٍى

ُٟت الٗمىمُ ُٟت ٖمىمُت صاثمت و ٖلى ؤهه : " 1تالٗام للْى ٟا ٧ل ٖىن ٖحن في ْو ٌٗخبر مْى

ٟحن الظًً ًماعؾىن  ؤلاصاعي عؾم في عجبت في الؿلم  " و ًُب٤ َظا ال٣اهىن ألاؾاس ي ٖلى اإلاْى

 .2وكاَهم في اإلااؾؿاث و ؤلاصاعاث الٗمىمُت

 

٠ُ وح٣ُٗضاجه الؿاب٣ت ٦ٟترة   ومً ٚحر اإلا٣ٗى٫ في ٧لخا الخاالث الالتزام بةحغاءاث الخْى

ا  حَر ب والترؾُم والتر٢ُت ٚو ، بل بنها الخجٍغ ا مً الخٝغ ت ٦ٛحَر ُٟت الٗامت لِؿذ خٞغ "ٞالْى

مخمحز، ًٓهغ مً زال٫ الٗال٢ت ال٣اهىهُت الخانـت بـحن  ٢بل ٧ل قـيء ويـ٘ احخمـاعي

ٟـىن،الخايـٗحن ل ـم اإلاْى  .3واإلاخٗاملحن م٘ اإلاغا٤ٞ الٗامت" هـا َو

                                                 

لُت  15اإلااعر في  06/03ألامغ ع٢م  - 1  46 ٖصص، ج ع ،اإلاخضمً اللاهىن ألاطاس ي العام للىظيفت العمىميت ،2006حٍى

شالهاصع  .2006حىٍلُت  16:ة بخاٍع
مً ؤخ٩ام الٟهل الثاوي بٗىىان: الٗال٢ت  04مً ؤخ٩ام الٟهل ألاو٫ بٗىىان: مجا٫ الخُب٤ُ، و اإلااصة  02عاح٘: اإلااصة  - 2

لُت  15اإلااعر في  06/03ال٣اهىهُت ألاؾاؾُت، ألامغ ع٢م  ، اإلاخضمً اللاهىن ألاطاس ي العام للىظيفت العمىميت ،2006حٍى

 .3م مغح٘ ؾاب٤،
، عؾالت ماحؿخحر ، ٧لُت على ادازة اإلاسفم العام وجعبيلاتها في الدٌو العسبيت ؤلالىتروهيتجؤثير الادازة خماص مسخاع ،  - 3

الم ،حامٗت الجؼاثغ ،  .78، م 2007الٗلىم الؿُاؾُت والٖا
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ؾُسل٤ مكا٧ل ٢اهىهُت هدُجت اٖاصة  ؤلال٨تروهُت٦ظل٪ ٞان الخدى٫ الى الخ٩ىمت 

ُٟي والغثِـ واإلاغئوؾحن في اَاع ما ٌؿمى الُىم بهىضؾت اإلاىاعص  َىضؾت الاصاعة والؿلم الْى

ى ما ًجب مغاٖاجه ؾىاء بخٗضًل ٢اهىن ا ت َو ُٟت الٗامت ؤو بؿً ٢اهىن حضًض البكٍغ لْى

لى الٗمىم ٞةن اإلابضؤ ال٣اثل  ؤلال٨تروهُتزام بالخ٩ىمت  "ال وحىص وكاٍ بصاعي بضون ٖو

٠ ٖام مً ٚحر ازخهام في مماعؾت اليكاٍ  ـ٠ ٖـام، وال ًىحـض مْى ًم٨ً  ،1"ؤلاصاعي مْى

ب ؤن ٩ًىن ال مٗنى له في ْل الخ٩ىمت  التي جؼصاص ط٧اء ًىما  ؤلال٨تروهُتوفي اإلاؿخ٣بل ال٣ٍغ

بمٗنى  صاثما ل الغوبىثُبٗض ًىم وفي ْل ما ٌؿمى بالغوبىجاث والتي ؤنبدذ وا٢ٗا وال ًخس

ما٫  ت ؤلاصاٍعالغحل آلالي بل ًم٨ً ؤن ٩ًىن الغوبىث بغهامجا قضًض الظ٧اء ٣ًىم بمسخل٠ الٖا

هلخها ُا٫ ٍو ؿخ٨ك٠ ألٖا   .َو

 

  تـــــــــــــــؤلادازياشياليت اإلاساطالث الفسع الثالث : 

ج٣ىم الاصاعة ؤزىاء مماعؾت وكاَها بةعؾا٫ واؾخ٣با٫ الٗضًض مً اإلاغاؾالث ؾىاء 

حَرؤلاصاٍعاإلاهلخُت التي ًخم جباصلها بحن مسخل٠ اإلاهالر  ؤو  ا،ت  ٧الخٗلُماث والخىحيهاث ٚو

لحن اإلاغاؾالث الصخهُت التي جىحه إلاؿخسضمي الاصاعة ٧االؾخضٖاءاث وال٣غاعاث ؤو إلاخٗام

ا  .زاعححن ٧الضٖىاث والازُاعاث و ٚحَر

ض   الم والاجها٫ ْهغ البًر ٦إصاة ٞٗالت في  ؤلال٨تروويوهدُجت الؾخسضام ج٨ىىلىحُاث الٖا

ٗالُت وبإ٢ل ج٩لٟت، ت ٞو ض  ه٣ل واؾخ٣با٫ َظٍ الغؾاثل بؿٖغ اخض  ؤلال٨تروويخُث ٌٗض "البًر

ا ؤَم الىؾاثل اإلاؿخدضزت في ج٨ىىلىحُا الاجهاالث، بط اه ه مً ؤَم جُب٣ُاث الاهترهذ وؤ٦ثَر

خه الٟاث٣ت  اؾخسضاما، و٢ض ٞغى هٟؿه بلى حاهب الىؾاثل الخ٣لُضًت لالجها٫ بًٟل ؾٖغ

ل٨ىه ؤزاع الٗضًض مً اإلاؿاثل ال٣اهىهُت ، 2ه"ـــــــــــــــــوج٩لٟخه البؿُُت وؾهىلت اؾخسضامه ومغوهخ

ض في الازباث ومضي مىزى٢ُخ بُٗخه ال٣اهىهُتخه وؤماهاإلاهمت ٦ذجُت َظا البًر   .ه َو

                                                 
 8،م     . ال٣ـاَغة: صاع النهـًت الٗغبُـت ،في الىظيفت العامت ؤلادازي وطيغ اللاهىن هىع ؤخمض عؾالن،  - 1
د عمًان ٢ىٟــىص،  - 2   "مجلت الضعاؾاث ال٣اهىهُت، "ومدي حجيخه في ؤلاثباث ؤلالىتروويالعبيعت اللاهىهيت للبًر

 .263، م 2، الٗضص3حامٗت اإلاضًت )الجؼاثغ(، اإلاجلض 
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ض  ٗٝغ البًر  ٚحر اإلاتزامً للغؾاثل بحن ؤلال٨تروويه: "م٨ىت الخباص٫ ـــــــــــــــبإه ؤلال٨تروويَو

 .1ؤحهؼة الخاؾب آلالي"

ه ال٣اهىن الٟغوس ي بكإن الث٣ت في الا٢خهاص الغ٢مي الهاصع في  ٞغ      ًىهُى    ٖو

خم بعؾالها ٖبر  ت٧ل عؾالت ؾىاء ٧اهذ ههُت ؤو نىجُ " :بإهه ٤ بها نىع ؤو ؤنىاث ٍو ؤو مٞغ

ُت للمغؾل  قب٨ت اجهاالث ٖامت، وجسؼن ٖىض ؤخض زىاصم جم٪ الكب٨ت ؤو في اإلاٗضاث الُٞغ

 .2"بلُه لُخم٨ً َظا ألازحر مً اؾخٗاصجه

ض  ججاَاث مسخلٟت، ا 4اه٣ؿمذ الى  ؤلال٨تروويومؿإلت الخ٠ُُ٨ ال٣اهىوي لٗىىان البًر

ض  مً ٖىانغ الصخهُت ال٣اهىهُت ٧االؾم  ؤلال٨تروويًغي الاججاٍ ألاو٫ ؤن ٖىىان البًر

ً مثال واججاٍ زاوي ًغي ؤن الٗىىان َى ٖباعة ًٖ بُاهاث ٞىُت طاث َبُٗت شخهُت  ،واإلاَى

ض  ،٦غ٢م الًمان الاحخماعي ؤو ع٢م الهاج٠ و ط ؤلال٨تروويواججاٍ زالث ًغي ان ٖىىان البًر

٨غة ٢اهىهُت مؿخ٣لت بظاتها ض  ،َبُٗت ٢اهىهُت زانت ٞو ُٞما ًغي الاججاٍ الغاب٘ ؤن ٖىىان البًر

ت والاؾم الخجاعي  ؤلال٨ترووي  . 3َى ؤخض ٖىانغ اإلال٨ُت الهىاُٖت ٧الٗالمت الخجاٍع

ض مً اإلاغاؾالث هي مدل احمإ الن "وعٚم ٧ل َظا الازخالٝ الا ؤن خماًت وؤ البًر

ًسً٘ للىٓام ال٣اهىوي للمغاؾالث الخانت ؤي إلابضؤ خغمت اإلاغاؾالث الخ٣لُضًت،  ؤلال٨ترووي

ٗاث  دت وعؾمخه الدكَغ والظي ألَمُخه البالٛت ٣ٞض ٦غؾخه الاجٟا٢ُاث الضولُت بىهىم نٍغ

مما ٣ًخط ي ٖضم حىاػ مغا٢بت اإلاغاؾالث ؤو مهاصعتها ؤو  يمً مهاٝ الخ٣ى١ الضؾخىعٍت،

تها بال في ألاخ  .4ىا٫ والخضوص التي ٌؿمذ بها ال٣اهىن"بٞكاء ؾٍغ

 

                                                 
د  الجىاهبٖبض الهاصي ٞىػي الٗىض ي،  - 1  . 12، م 2005 صاع النهًت الٗغبُت، مهغ،،  ، ٍ ؤلالىترووياللاهىهيت للبًر
،  www.wipo.int :، ميكىع ٖلى اإلاى2004٘٢ًىهُى  22ال٣اهىن الٟغوس ي بكإن الث٣ت في الا٢خهاص الغ٢مي الهاصع في  - 2

ش الضز  . وهو اإلااصة بالٟغوؿُت ٦ما ًلي : 15:12ت ـــ، الؿا17/11/2019ٖى٫ ـــــــــــــــــــــــــــــــجاٍع

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. " Tout 

message, sous frome de texte ,de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de 

communication ; stocké sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du 

destinataire, jusqu’áce que ce dernier le récupére" 
د عمًان ٢ىٟــىص،  - 3  268، مغح٘ ؾاب٤، م ومدي حجيخه في ؤلاثباث ؤلالىتروويالعبيعت اللاهىهيت للبًر
 .269هٟؿه، م اإلاغح٘ - 4
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ض  ض ــــــــجىح ت الؤلاصاٍعٞاإلاخهىع ؤهه بحن اإلاهالر  ؤلال٨تروويؤما ًٖ الدجُت ال٣اهىهُت للبًر

ض اخترافي ً ٩ىن هُا٢ه ؤو مؿخًُٟه حهت ؤي مك٨الث ٢اهىهُت باٖخباع ؤن لجمُ٘ اإلاهالر بٍغ

ض ؤلال٨ترووي ٞىض ؤن اإلاكٕغ الجؼاثغي ٖلى ؾبُل اإلاث ،خ٩ىمُت ا٫ ٢ض ؤقاع الى اؾخسضام البًر

ظا في ٢اهىن الىالًت ع٢م  ًاء اإلاجلـ الكٗبي الىالجي َو مً  107-12إلعؾا٫ اؾخضٖاءاث أٖل

التي جىو ٖلى " ًغؾل الغثِـ الاؾخضٖاءاث لضوعاث اإلاجلـ الكٗبي الىالجي  17زال٫ اإلااصة 

ض ؤلال٨ترو ٤ البًر ً ٍَغ ما٫." الى ؤًٖاء اإلاجلـ.. ٦خابُا ٖو ٣ت بجضو٫ ألٖا وي وج٩ىن مٞغ

٩ًىن الؼامُا الى حاهب الاعؾا٫ الخ٣لُضي، بُض ؤن  يولإلقاعة ٞةن َظا الاعؾا٫ ؤلال٨تروو

٤ ًم٨ً ؤن الاق٩ا٫  ىا وباقي الاشخام ؤلال٨ترووي٣ً٘ بحن اإلاغاؾالث بحن الاصاعة ؤو اإلاٞغ  َو

ض  حن مً البًر ض ال٨ترووي ٖاصي زا٫ مً ؤي جى٢ُ٘ ال٨ترووي  :ؤلال٨تروويهمحز بحن هٖى الاو٫ بٍغ

ض ال٨ترووي ممهىع بخى٢ُه ال٨ترووي   .والثاوي بٍغ

 

د : والأ   غير اإلامهىز بخىكيع الىترووي ؤلالىتروويالبًر

ض  ض ًٖ  ؤلال٨ترووياطا حٗل٤ البًر اث مضهُت ال جٍؼ ت  ؤو جهٞغ بمٗامالث ومىاص ججاٍع

ت الازباث ؤي ًم٨ً اٖخباع الغؾالت   ؤلال٨تروهُتمبلٜ مٗحن  ٞاألنل ؤهه ًازظ بمبضؤ خٍغ

ىت ٢ًاثُت متى ا٢خى٘ بها ال٣اض ي  .٢2ٍغ

في مىاحهت اإلاغا٤ٞ طاث  ؤلال٨تروهُتفي خحن ٌؿخُُ٘ اإلاؿتهل٪ الخمؿ٪ باإلاغاؾلت  

ي والخجاعي وباإلا٣ابل ال ًم٨ً لهظا ألازحر الا اجبإ ال٣ىاٖض اإلاضهُت في الُاب٘ الهىاع

ظا ٢ُاؾا ٖلى ٖال٢ت الخاحغ في مىاحهت اإلاؿتهل٪   .الازباث َو

ىاص اإلاضوي وزغوحا ًٖ ٢اٖضة وحىب الازباث بال٨خابت ًم٨ً ان ج٩ىن ـــــــمؤما في 

ظا في خالت الاج ؤلال٨تروهُتالغؾالت  ىت  لإلزباث َو غ ٢ٍغ اٝ ٖلى حجُت ٟا١ اإلاؿب٤ بحن الَا

٤ الغؾاثل ؤلال٨تروهُت خم  ؤلال٨تروويمً الصخو ٖىىاهه  ؤلال٨ترووي، ٦إن ًُلب اإلاٞغ ٍو

                                                 
 8028فبراير  82الصادرة بتاريخ  28، ج ر ، العدد يتعلق بقانون الوالية، 8028فبراير 82مؤرخ  00-28قانون رقم  - 1
د ، ببغاَُمزالض ممضوح  - 2 ت )مهغ(،  ،في الاثباث ؤلالىتروويحجيت البًر بضون َبٗت، صاع ال٨ٟغ الجامعي، الاؾ٨ىضٍع

 19.م  2010
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ُت  غاٝ لل٣ىاٖض اإلاىيٖى ظا مً مبضؤ حىاػ مسالٟت الَا مغاؾلخه ٖلى َظا الاؾاؽ َو

  .1لإلزباث صون الاحغاثُت والتي حٗخبر مً الىٓام الٗام

اث ى ماثت ؤل٠ صًىاع  وفي خالت الخهٞغ ال٣اهىهُت التي ال جخجاوػ الىهاب ال٣اهىوي َو

حؼاثغي وفي خالت الازباث مً زال٫ الاؾخثىاءاث ٖلى ٢اٖضة وحىب الضلُل ال٨خابي 

واإلادضصة ٖلى ؾبُل الخهغ ٦دالت وحىص صلُل ٦خابي ٚحر ٧امل ؤو اؾخدالت الخهى٫ ٖلى 

 لت ٣ٞض َظا الضلُل ال٨خابي .صلُل ٦خابي لىحىص ماو٘ ماصي  ؤو ؤصبي ؤو في خا

 

د ثاهيا:   اإلامهىز بخىكيع الىترووي:  ؤلالىتروويالبًر

٣ت ال٨تروهُت م٘ ال٨خابت  ل٣ض اقتٍر اإلاكٕغ الجؼاثغي قغوَا لدؿاوي ال٨خابت بٍُغ

ظٍ الكغوٍ جخمثل  ،الٗاصًت ت الصخو الظي نضعث ٖىه في َو ام٩اهُت جدضًض ٍَى

ت بك٩ل ًامً مٗه ؾالمتها، وهي  ال٨خابت وام٩اهُت وؿبها الُه وان ج٩ىن ال٨خابت مدْٟى

غة في الغؾالت  ض  ؤلال٨تروهُتالكغوٍ اإلاخٞى اإلامهىعة بخى٢ُ٘ ال٨ترووي لظل٪ ٞـ "عؾالت البًر

ت في ؤلازباث ال ج٣ل ًٖ حجُت اإلامهىعة بخى٢ُ٘ بل٨ترووي جخمخ٘ بذجُت ٧امل ؤلال٨ترووي

٦ضلُل ٦خابي ٧امل  ؤلال٨تروهُتاإلادغع الٗغفي، بدُث ًخٗحن ٖلى ال٣اض ي ؤن ٌٗخض بالغؾالت 

ت خُاله"   .2صون ؤن ٩ًىن له ؾلُت ج٣ضًٍغ

ت في الترحُذ بحن اإلاغاؾلت الىع٢ ُت وؤلال٨تروهُت في خالت ولل٣اض ي الؿلُت  الخ٣ضًٍغ

 .الخٗاعى

ًىٓم ُٞه مؿإلت  زام ٢اهىن  بنضاع ٖلى اإلاكٕغ الجؼاثغ  وفي ألازحر ه٣ى٫ ًجب

ض  ٣ت الاؾٕغ وألامثل في  ؤلال٨تروهُتالبًر ٗالج ُٞه حمُ٘ حىاهبه ال٣اهىهُت باٖخباٍع الٍُغ َو

ؿمذ به ٧ىؾُلت ؤلال٨تروهُتمجا٫ الخ٩ىمت  ُت ال٣اهىهُت َو ، الؾُما ما ًًٟي ٖلُه الكٖغ

ت بحن اإلاغا٤ٞ الٗامت ُٞما بُنها وبُنها وبحن حهاث ؤزغي.    ٢اهىهُت لخباص٫ اإلاغاؾالث ؤلاصاٍع

                                                 
ا  - 1 ت في ٢غاَع أو  صساحتكىاعد ؤلاثباث ليظذ مً الىظام العام فيجىش الاجفاق "  ٢ًذ بظل٪ مد٨مت الى٣ٌ اإلاهٍغ

 له 
ً
 ضمىيا

ً
ضمىا على مخالفخيها، طىىث الخصىم عً الاعتراض على ؤلاحساء مع كدزجه على إبدابه، اعخباٍز كبىال

 به
ً
 عً الخمظً بؤي بعالن ًىىن مشىبا

ً
د ، ببغاَُممضوح زالض م "وجىاشال  .م، اإلاغح٘ الؿاب٤، ؤلالىتروويحجيت البًر

16. 
ـــومدي حجيخ ؤلالىتروويد ـــــت للبًرــــــالعبيعت اللاهىهي٢ىٟــىص،  ًانعم - 2 ـــــــ  .269٘ ؾاب٤، م ــــــــ، مغحه في ؤلاثباثــ



 

 

 

 

 الفصل الثاني:

 ألاعمال القانونية إلادارية إلالكترونية 
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 الٟهل الثاوي

 إلال٨تروهُت  تإلاصاٍعٖما٫ ال٣اهىهُت لا 

ً عثِؿُحن ًخمثل الاو٫  إلاصاعي ج٣ىم الضولت بيكاَها  والظي ًخطر مً زال٫ مٓهٍغ

ؤما املٓهغ الثاوي  ،مً ؤحل الخٟاّ ٖلى الىٓام الٗام في املجخم٘ إلاصاعي في مماعؾت الًبِ 

ُٞخجلى مً زال٫ اوكاء واصاعة املغا٤ٞ الٗامت وج٣ضًم الخضماث الٗمىمُت للمىاَىحن والؿهغ 

٦ما ج٣ىم الاصاعة ٖلى وحه الخهىم بإٖما٫ ماصًت وؤزغي  ،ٖلى جلبُت خاحاتهم الاؾاؾُت

ٟحن ٧الخسُُِ والخىُٓم الٗ مغاوي وجغ٢ُم ٢اهىهُت جخمثل املاصًت منها في ؤقٛا٫ الٗما٫ واملْى

ا مً املهام التي جخىالَا الاصاعة ٕع والاخُاءاالكى  حَر ، ولاقٛا٫ الهىضؾُت وؤقٛا٫ الىٓاٞت ٚو

مالها وما جمخل٨ه مً مؿخلؼماث ماصًت ومالُت ، ٟيها ٖو ما٫ ال بىاؾُت مْى ظٍ لٖا جغجب  َو

 إلال٨تروهُت.ازاع ٢اهىهُت مُٗىت وال جخإزغ بك٩ل ٦بحر بخُب٤ُ الخ٩ىمت 

 ،مدالت آزاع ٢اهىهُت مً حهت ؤزغي هجض ؤن الاصاعة ج٣ىم بإٖما٫ ٢اهىهُت جغجب الل٨ً  

اث ٢اهىهُت مىٟغصة  ا ت إلاصاٍعوحؿمى ال٣غاعاث  مً حهت الاصاعة،٢ض ج٩ىن جهٞغ والتي جهضَع

ظٍ َو٢ض ج٩ىن الؿلُت املسى٫ لها انضاع ال٣غاعاث بضون الىٓغ الى اعاصة الُٝغ آلازغ، 

ما٫ ال٣اهىهُت جهضع  مً ؤحل جلبُت خاحاتها بدُث ج٩ىن اعاصة الُٝغ بهٟت حٗا٢ضًت لٖا

 .1تإلاصاٍعوحؿمى ال٣ٗىص  آلازغ في ال٣ٗض مدل اٖخباع 

اث ال٣اهىهُت جخإزغ بالخدى٫ هدى الخ٩ىمت    بك٩ل ؤو بك٩ل  إلال٨تروهُتو٧ل َظٍ الخهٞغ

ازغ الك٩ل  اث ال٣اهىهُتٌٗ ؤع٧ان َظٖلى ب إلال٨تروويآزغ ٍو ، لظل٪ هداو٫ ٍ الخهٞغ

في ق٩له  إلاصاعي حاَضًً حؿلُِ الًىء ٖلى اَم الاق٩االث ال٣اهىهُت التي حٗتري ال٣ٗض 

 إلال٨ترووي إلاصاعي ا الاق٩االث ال٣اهىهُت التي حٗتري ال٣غاع ظالاو٫( و٦ بدث)امل إلال٨ترووي

 .زاوي( مبدث)

 

 

                                                 
 10م  ،2013،صاع ال٨خاب الخضًث، ال٣اَغةالُبٗت لاولى،  ،تؤلادازيالاعمال القاهىهيت اخؿً ،عابخي -1
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 اإلابحث الاول 

 ؤلالكترووي ؤلادازي اشكاالث العقد 

 

ومً ؤبغػ الىؾاثل ال٣اهىهُت لخلبُت  ض إلاصاعي مً ؤبغػ ؤٖما٫ إلاصاعةال٣ٗ ٌٗخبر 

الم والاجها٫ في  إلال٨تروهُتالؾخسضام الىؾاثل اخخُاحاتها، وهٓغ  الؾُما ج٨ىىلىحُاث الٖا

٣ت ال٨تروهُت ؤنبذ َظا ال٣ٗض ٌؿمى ت بٍُغ  الٗمل إلاصاعي ومىه ٖملُت ابغام ال٣ٗىص إلاصاٍع

ًٖ ٍَغ٤  مٟهىمه املىؾ٘ ٧ل ال٣ٗىص املبرمتبال٣ٗض إلاصاعي إلال٨ترووي، والظي ٌكمل 

ا مً الىؾاثل إلال٨تروهُت التي ٖبر ٖنها املكٕغ الجؼاثغي بخ٣ىُاث  الاهترهِذ ؤو الٟا٦ـ ؤو ٚحَر

، ُٞما ٣ًهض ٖاصة بال٣ٗض إلاصاعي إلال٨ترووي طل٪ ال٣ٗض الظي جبرمه 1الاجها٫ إلال٨ترووي

ى ما ٌٗٝغ باملٟهىم ال٤ًُ .  الاصاعة ٖبر الاهترهِذ َو

ت مً  ل٣ض جبنى املكٕغ الجؼاثغي ٨ٞغة ال٣ٗض إلاصاعي إلال٨ترووي مً زال٫ مجمٖى

في اَاع مكغوٕ الجؼاثغ إلال٨تروهُت والظي ًغمي الى الخىحه هدى  ع٢مىت  2الىهىم ال٣اهىهُت

٤ الٗام والخٟخذ ٖلى ا هغهت املٞغ لى عؤؾها الٗمل إلاصاعي ٖو لخ٨ىىلىحُاث الخضًثت ٖو

ظا جىاٚما ؤًًا م٘ املؿخجضاث الٗاملُت في َظا املجا٫  الم والاجها٫، َو ج٨ىىلىحُاث الٖا

ت مً  غ لاهٓمت وال٣ُاٖاث الجؼاثٍغ واؾخجابت الجٟا٢ُاث زىاثُت وصولُت ج٣ط ي بخدضًث وجٍُى

غ آلُاث الخٗا٢ض إلاصاعي ًٖ بٗض م٘ ؤَغاٝ زاعحُت  ؤحل ؤَضاٝ مسخلٟت مً بُنها جٍُى

ت، لظل٪ ٞال٣ٗض إلاصاعي إلال٨ترووي َى  ومخٗاملحن ؤحاهب لخلبُت خاحاث الاصاعة الجؼاثٍغ

الىؾُلت لاهج٘ إلبغام ال٣ٗىص الخاعحُت التي جىؾ٘ صاثغة املخٗاملحن و٦ظا ج٣لل الجهض والى٢ذ 

ني، ومً ؤ حل طل٪ هداو٫ والخ٩لٟت، ولامغ هٟؿه باليؿبت لل٣ٗىص املبرمت ٖلى الىُا١ الَى

ت ؤَم الاق٩االث  اع املٟاَُمي لل٣ٗض إلاصاعي إلال٨ترووي )مُلب ؤو٫( ومٗٞغ الاملام بااَل

    .ال٣اهىهُت الىاججت ًٖ الخىحه للخٗا٢ض ٖبر الىؾاثِ إلال٨تروهُت)مُلب زاوي(

                                                 
ًخعلق بالخجازة  ،2018ماًى  10ماعر في  05-18مً زال٫ ال٣اهىن ع٢م  إلال٨تروويعاح٘ حٍٗغ٠ املكٕغ الجؼاثغي لل٣ٗض  - 1

ش  28، ج ع، ٖضصؤلالكتروهيت  .2018ماًى  16ناصعة بخاٍع
جىظيم الصفقاث العمىميت وجفىيضاث املخًمً  ،2015ؾبخمبر  16املاعر في  15/247ؤهٓغ املغؾىم الغثاس ي ع٢م  --2

ش االه 50ج.ع ، الٗضص.اإلاسفق العام  .2015ؾبخمبر  20صعة بخاٍع
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 ؤلالكترووي ؤلادازي لعقد اإلاطلب ألاول : الاطاز اإلافاهيمي ل

خضًثا هدُجت  إلاصاعي التي صزلذ املعجم  مً املٟاَُم إلال٨ترووي إلاصاعي ال٣ٗض ٌٗخبر 

الم والاجها٫ الخضًثت ا وعبِ مسخل٠ الاصاعاث واملهالر ؾخٛال٫ إلاصاعة لخ٨ىىلىحُاث إلٖا

ؤع٧ان وقغوٍ ال٣ٗض ظا لازحر بةم٩اهه اؾدُٗاب ٧َان  انو  بكب٩اث صازلُت وؤزغي زاعحُت،

ضة اهُال٢ا مً الىؾاثل املبرم بهاالٗاصي، بال ؤهه ًخمحز بمح إلاصاعي  ، زاث زانت وزهاثو ٍٞغ

ت مٟهىم إلال٨ترووي إلاصاعي لظل٪ ومً ؤحل الاخاَت بمىيٕى ال٣ٗض  ؤو٫(  ٕٞغه )ــــــوحب مٗٞغ

ت   .زاوي( ٕٞغ) ؤَم جُب٣ُاجه في ال٣اهىن الجؼاثغي و٦ظا مٗٞغ

 

 ؤلالكترووي ؤلادازي مفهىم العقد : ألاول  الفسع

جل٪ آلازاع التي مؿذ  إلال٨تروهُتمً بحن آلازاع التي جغجبذ ٖلى اٖخماص الخ٩ىمت 

ما٫ ال٣اهىهُت لإلصاعة والت ، والظي ؤنبذ ٌؿمى ال٣ٗض ي ًإحي في م٣ضمتها ال٣ٗض إلاصاعي لٖا

ت مما  إلال٨ترووي إلاصاعي  هدُجت اؾخسضام الاصاعة للىؾاثِ الخ٨ىىلىحُت إلبغام ٣ٖىصَا املإلٞى

  .ه مؿاثل ٢اهىهُت ٖضًضة بداحت الى صعاؾت وجمدُوجغجب ٖى

ٟـــــه زم )ؤوال( ٦مٟهىم حضًض وحب  إلال٨ترووي إلاصاعي ولإلخاَت بال٣ٗض  ت ؤَم حٍٗغ مٗٞغ

 )زاهُا(. ٗاًحر التي جمحٍز ًٖ ال٣ٗىص لازغي امل

 

  ؤلالكترووي ؤلادازي أوال: حعسيف العقد 

مً  54املاصة ي فبهٟت ٖامت ال٣ٗض ٖٝغ  املكٕغ الجؼاثغي بداًت ًمكً القىل أن 

ً، بمىذ ؤو ٞٗل   " اجٟا١ ًلتزم :بإههال٣اهىن املضوي  بمىحبه شخو ؤو ٖضة ؤشخام آزٍغ

٠ اهخ٣اصا لضي ٣ٞهاء ال٣اهىن خُث ٖل٤ ،  1ش يء ما" لاؾخاط ٖلي ُٞاللي و٢ض القى َظا الخٍٗغ

في خحن ًم٨ً ؤن ال ًيص ئ  ألهه ًدهغ ال٣ٗض في بوكاء التزاماث٢اثال بمدضوصًت َظا الخٍٗغ٠ 

 .التزاما بل ًغجب آزاعا حضًضة ٣ٗ٦ض الهلر مثال

                                                 
بالقاهىن ، املخٗل٤ 2005ًىهُى  20املاعر في  10-٢05ماملٗض٫ بال٣اهىن ع  1975ؾبخمبر 26املاعر في  58-75لامغ ع٢م  -1

ش  47،ج.ع ٖضص  اإلادوي  .2005ًىهُى  26الهاصعة بخاٍع
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حن ؤو ؤ٦ثر الخٗبحر ًٖ بعاصجحن مخُاب٣خحن ٢اهىها ٖلى  " :في ال٣ٟه بإههو ٌٗٝغ  جباص٫ َٞغ

٦ما ٌٗٝغ ؤًًا  1بخضار ؤزغ ٢اهىوي، ؾىاء ٧ان َظا لازغ َى بوكاء التزام ؤو حٗضًله ؤو بنهاثه "

حن ؤو ؤ٦ثر الخٗبحر ًٖ بعاصجحن مخُاب٣خحن ٢اهىهجباص٫ َ"بإهه  ، ؾىاء ٖلى بخضار ؤزغ ٢اهىوي اٞغ

 . 2"وكاء التزام ؤو حٗضًله ؤو بنهاثه٧ان َظا لازغ َى ب

اعجباٍ بًجاب و٢بى٫ ٖلى وحه مكغوٕ ًثبذ ؤزٍغ بإهه "ُٞٗٝغ  إلاؾالمي ؤما في ال٣ٟه

 .3ه"ــــفي مدل

حن  اث الخٗبحر ًٖ اعاصتهما املخُاب٣ت مً ؤحل اوكاء التزاماطن ٞهى اجٟا١ ًخم بدباص٫ َٞغ

 .ؤو اخضار آزاع  ٢اهىهُت مُٗىت

ه مً زال٫ ال٣اهىن  إلال٨تروويؤما ًٖ ال٣ٗض   05-18ٞىجض ؤن املكٕغ الجؼاثغي ٢ض ٖٞغ

املاعر في  02-04" ال٣ٗض بمٟهىم ال٣اهىن  :مىه ب٣ىله 06في املاصة  إلال٨تروهُتاملخٗل٤ بالخجاعة 

الظي ًدضص ال٣ىاٖض املُب٣ت ٖلى  2004ًىهُى ؾىت  23املىا٤ٞ لـ  1425حماصي لاولى ٖام  05

غاٞه باللجىء  خم ابغامه ًٖ بٗض، صون الخًىع الٟٗلي واملتزامً أَل ت، ٍو املماعؾاث الخجاٍع

ا لخ٣ىُت الاجها٫   .4"إلال٨تروويخهٍغ

ه مً ي ال٣اهىن اوف مل٣اعن الؾُما ال٣ىاهحن الٗغبُت هجض ؤن املكٕغ الخىوس ي ٢ض ٖٞغ

بمُُلر املباصالث والي ٣ًهض بها  إلال٨تروهُت٢اهىن املباصالث والخجاعة  مً 02املاصة زال٫ 

ه املكٕغ  " إلال٨تروهُتاملباصالث التي جخم باؾخٗما٫ الىزاث٤ " " الاجٟا١  بإهه لاعصوي ٦ما ٖٞغ

 . 5"بىؾاثِ ال٨تروهُت، ٧لُا ؤو حؼثُاٍ الظي ًخم او٣ٗاص

" اجٟا١ ًخالقى ُٞه إلاًجاب بال٣بى٫ ٖلى قب٨ت صولُت مٟخىخت ٞىجضٍ بإهه ؤما في ال٣ٟه  

، ؤي ؤهه ٣ٖض باملٟهىم الؿاب٤ ؤو الخ٣لُضي لل٣ٗض ًخم بىؾُلت ال٨تروهُت 6لالجها٫ ًٖ بٗض.."

ت الٗامت لل٣ٗضوبالخالي ٞهى ال ًسغج وهي ما حُُٗه زانِخه املٗغوٞت  ٦ما ال  ،ًٖ هُا١ الىٍٓغ

َظٍ الىؾُلت في بٌٗ ٌكتٍر ؤن ًخم َظا ال٣ٗض ٧لُا بالىؾاثل إلال٨تروهُت ٨ُٟٞي ؤن جضزل 

                                                 
ت الالتزام بىحه ٖام ،ميكإة املٗاٝع ،ال٣اَغة ،1،ج الىسيط في شسح القاهىن اإلادويالؿنهىعي،  -1  118، م:2004،هٍٓغ
 47،م  2013م لليكغ ، الجؼاثغ ،ـــــــــــمٞى، الىظسيت العامت للعقدٖلي ُٞاللي ،  -2
 47املغح٘ هٟؿــــــــه، م  -3
ــــــــــًخعل 2018ُى ــــــــــما 10اعر في ــــــــــــــم 05-18ال٣اهىن ع٢م  - 4  .2018ى ـــــــــماً 16 ،8، ج ع، ٖضصؤلالكتروهيتق بالخجازة ـ
ت، ـــــــــــــــــــــــــ، صاع الجامٗوإثباجه ؤلالكتروويإبسام العقد بًمان مإمىم ؤخمض ؾلُمان،  -5  .12،م2008ت الجضًضة، إلاؾ٨ىضٍع
                          .11، م2005مهغ، صاع النهًت الٗغبُت، ؤلالكتروهيتالقاهىن الىاجب الخطبيق على عقىد الخجازة نالر املجزالوي، -6
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ى ما ،1مغاخله ٦ما في حمُٗها ٟه لل٣ٗض  عاٚب الخلى طَب الُه لاؾخاط ماحض  َو بخٍٗغ

 "إهه ب إلال٨ترووي
ً
ىٟظ حؼثُا  ٖبر قب٨ت اجهاالث صولُت باؾخسضام الخباص٫  وؤاجٟا١ ًبرم ٍو

ً
٧لُا

للبُاهاث، ب٣هض بوكاء التزاماث حٗا٢ضًت، وطل٪ بةًجاب و٢بى٫ ًم٨ً الخٗبحر ٖنهما  إلال٨ترووي

 . 2"مً زال٫ طاث الىؾُِ

والىؾُِ ٦ما حاء في َظا الخٍٗغ٠ َى الىؾُلت إلال٨تروهُت املؿخسضمت ؾىاء ٧اهذ  

رهِذ ؤو بكب٨ت مدلُت ؤزغي ؤو َىاج٠ وجُب٣ُاث مُٗىت ؤو خىاؾِب مغجبُت بكب٨ت الاهت

ا ، وحاء حٍٗغ٠  حَر الخىحُه لاوعوبي في  إلال٨تروهُتَظٍ الىؾُلت  ؤحهؼة ؤزغي ٧الٟا٦ـ ٚو

املاصة  مً زال٫املخٗل٤ بدماًت املؿتهل٪ في ال٣ٗىص املبرة ًٖ بٗض  1997ماي  20الهاصع في 

بحن املىعص واملؿتهل٪ بضون الخىاحض املاصي  الخٗا٢ض ماالثاهُت بإنها "ؤًت وؾُلت حؿخسضم في 

غاٝ " وحٗبحر ؤي وؾُلت ًتر٥ الباب واؾٗا ؤما  املتزامً لهما وطل٪ ختى بجمام الخٗا٢ض بحن لَا

ا   .املؿخجضاث الخ٨ىىلىحُت وال ٌٗحن وؾُلت ال٨تروهُت صون ٚحَر

ًىٟظ حؼثُا ؤو ٧لُا ٖبر  "اجٟا١ ًبرم ؤو ٦ما ٌٗٝغ البٌٗ لازغ ال٣ٗض إلال٨ترووي بإهه 

للبُاهاث، ب٣هض بوكاء التزاماث حٗا٢ضًت  إلال٨تروويقب٨ت اجهاالث صولُت باؾخسضام الخباص٫ 

، وان ٧ان َظا الخٍٗغ٠ 3"لخٗبحر ٖنهما مً زال٫ طل٪ الىؾُِوطل٪ بةًجاب و٢بى٫ ًم٨ً ا

ا ٖبر قب٨ت اجهاالث صولُت  ًدهغ ال٣ٗض إلال٨ترووي في َاث٠ ال٣ٗىص التي جخم خهٍغ

ى في الخ٣ُ٣ت حٍٗغ٠ ي٤ُ ٣ًص ي َاثٟت واؾٗت مً الىؾاثِ إلال٨تروهُت ذ)لاهترهِ ( َو

غاٝ جسخاع الخٗامل به.  لازغي وفي م٣ضمتها حهاػ الٟا٦ـ الظي ماػالذ الٗضًض مً لَا

 

ه  ٞغ /ب( بإهه 2في املاصة ) إلال٨تروهُتال٣اهىن الىمىطجي لألمم املخدضة خى٫ الخجاعة ٖو

 ًغاصخُث ههذ بإهه " informatisées l’échange de données إلال٨تروهُتاهاث جباص٫ البُ

ه٣ل املٗلىماث مً خاؾىب بلى خاؾىب آزغ باؾخسضام  إلال٨تروهُتبمهُلر جباص٫ البُاهاث 

                                                 
ت، ، عؾالت ص٦خىعاٍ، ٧لُت ؤلالكتروويإبسام العقد زالض ممضوح ببغاَُم،  -1   11، م2005الخ٣ى١، حامٗت إلاؾ٨ىضٍع
 .44، م2007ت، ــــــــــــت الجضًضة، إلاؾ٨ىضٍعــــــــــــــ، صاع الجامٗؤلالكترووي ؤلادازي العقد ى، ــــــــــــــماحض عاٚب الخل -2
 الجامٗت الجضًضة، ال٣اَغة،صاع  ،)دزاست جحليليت مقازهت ( ؤلالكترووي ؤلادازي العقد عخُمت الهٛحر ؾاٖض همُضلي،  -3

 .45، م 2007
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ً املٗلىماث " وال ٣ًهض بدباص٫ البُاهاث اعؾا٫ واؾخ٣با٫ امللٟاث  1مُٗاع مخ٤ٟ ٖلُه لخ٩ٍى

ت وال٣ٗىص إلال٨تروهُت املسخلٟت  ما٫ الخجاٍع واملُُٗاث ٞدؿب بل هي ٦ظل٪ حكمل ٧ل لٖا

ظا خؿب  ا َو حَر  اللجىت املٗضة لهظا ال٣اهىن.ما ؤ٦ضجه ٚو

 ٦ما حاء في ال٣ٟه ؤهه ٧ل ٣ٖض ًبرمه شخو مٗىىي ٖام إلاصاعي ال٣ٗض بِىما هجض ؤن  

خًمً قغوٍ  ٤ ٖام ؤو جىُٓمه، جإزظ ُٞه إلاصاعة بإخ٩ام ال٣اهىن الٗام ٍو مً ؤحل حؿُحر مٞغ

سى٫ املخٗا٢ض م٘ إلاصاعة الاقترا٥ مباقغة في حؿُحر  ت في ال٣اهىن الخام ٍو اؾخثىاثُت ٚحر مإلٞى

٤ الٗام.   املٞغ

صة مً الخهٝغ في ال٣ٗض بهٟت مىٟغ ظٍ الكغوٍ الاؾخثىاثُت الاصاعة خُث جم٨ً َ

ى ما ؤًضٍ ال٣ًاء املهغي ب٣ىله: ا َو خباع ال٣ٗض  ؾىاء بخٗضًله ؤو ٞسخه ؤو ٚحَر "ًخٗحن اٖل

٤ ٖام  ا ُٞه، وؤن ًخهل ال٣ٗض بيكاٍ مٞغ ا ؤن ج٩ىن إلاصاعة بىنٟها ؾلُت ٖامت َٞغ بصاٍع

ب٣هض حؿُحٍر ؤو جىُٓمه وؤن ًخمحز باهتهاج ؤؾلىب ال٣اهىن الٗام ُٞما ًخًمىه مً قغوٍ 

ت في عوابِ ال٣اهىن الخام" اؾخثىاثُت  .2ٚحر مإلٞى

ٟا واضخا لل٣ٗض  ٟاث ال هغي حٍٗغ  إلال٨ترووي إلاصاعي وبالى٢ٝى ٖلى ٧ل َظٍ الخٍٗغ

هدُجت الزخالٝ وحهاث الىٓغ، زانت جل٪ التي جيب٘ مً زلُٟت ال٣اهىن الخام باٖخباع ؤن 

ماهي في الخ٣ُ٣ت الا هخاج للخُىع  إلال٨تروهُتفي خض طاث ؤو وؾُلت الابغام  إلال٨تروويال٣ٗض 

م مً طل٪ ًم٨ً الخغوج ببٌٗ الخهاثو إلال٨تروهُتالخانل في مُضان الخجاعة  ، وبالٚغ

 وهي ٧الخالي: التي جمحز َظا الىٕى مً ال٣ٗىص 

  ؛مجلـ واخض لخٓت جالقي إلاعاصجحن ؤَغاٝ ال٣ٗض في م٘خال ًج  -ؤ 

 ؛وؾُلت واخضة هي إلاهترهِذ ض ججمٗهمؤَغاٝ ال٣ٗ -ب 

ب حمُ٘ قغوٍ وؤع٧ان ال٣ٗض  إلال٨ترووي إلاصاعي ال٣ٗض  -ج   ؛إلاصاعي ٌؿخٖى

هي وؾاثل ازباث  ،إلال٨ترووي، الخى٢ُ٘ إلال٨تروهُت، ال٨خابت إلال٨تروهُتاملدغعاث  -ص 

  ؛إلال٨ترووي إلاصاعي ال٣ٗض 

غاٝؿخٗمل ًٌم٨ً ؤن  -ٌ  ٣ت الضٞ٘  لَا  إلال٨تروويٍَغ

                                                 
عي) ؤلالكتروهيتالخجازة ٢اهىن لاووؿترا٫ الىمىطجي بكإن  -1  (، ميكىعاث لامم املخدضة ، صؽ ن  1996م٘ الضلُل الدكَغ
ت ،مهغ  إلاصاٍع، املىٓمت الٗغبُت للخىمُت وجحدًاث اإلاجخمع السقمي ؤلالكتروهيتؤلادازة  ًاؾغ مدمض ٖبض الٗا٫،-4

 .153،م2016،
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  ؤلالكترووي ؤلادازي ثاهيا: معاًير العقد 

ً ؤؾاؾُحن لخمُحز ال٣ٗض   ًٖ ٚحٍر مً ال٣ٗىص  إلاصاعي لُاملا اٖخمض ال٣ٟه ٖلى مُٗاٍع

ً اللظًً ًم٨ً لازظ بهما لخمُحز ال٣ٗض  ما هٟـ املُٗاٍع ، باٖخباٍع ال إلال٨ترووي إلاصاعي َو

ً َما ا ً الًٗىي ًسخل٠ ًٖ لاو٫ الا مً خُث الىؾُلت املؿخٗملت، واملُٗاٍع   ملُٗاٍع

 واملىيىعي.

 

  ؤلالكترووي ؤلادازي اإلاعياز العضىي للعقد  -1

 إلاصاعي ُبُٗت ؤَغاٝ ال٣ٗض مً ؤحل جمُحز ال٣ٗض لازظ ب٣ًهض باملُٗاع الًٗىي َى 

ه ؤو بلى الجهت ال٣ًاثُت املسىلت ٢اهىها للىٓغ  ًٖ باقي ال٣ٗىص لازغي صون الىٓغ بلى مىيٖى

اجه ت ؤي شخو، ٞى٩ىن ؤمام ٣ٖض اصاعي متى ٧ان ؤخض ؤَغاٝ في مىاٖػ  ال٣ٗض حهت اصاٍع

ت في ال٣ٗىص ًىهٝغ َضٞه الى مٗىىي ٖام  خًمً بىىصا ٚحر مإلٞى ٤ ٖام ٍو بصاعة وحؿُحر مٞغ

ى  ال٣ٟه وال٣ًاء الٟغوؿُحن بإهه "طل٪ الاجٟا١ الظي ٩ًىن ؤخض  ما هجضٍ لضيالخانت َو

ا وجٓهغ ا ا ٖاما ب٣هض بصاعة ؤخض املغا٤ٞ الٗامت ؤو حؿُحَر لىُت في لازظ ؤَغاٞه شخها مٗىٍى

ت في ال٣اهىن  بإؾلىب ال٣اهىن الٗام وطل٪ بخًمحن ال٣ٗض قغوَا اؾخثىاثُت ٚحر مإلٞى

 .1الخام"

َى ٧ل ٣ٖض ًبرمه ؤخض  إلال٨ترووي إلاصاعي واؾدىاصا الى ما ؾب٤ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ال٣ٗض 

خًمً قغوٍ ال٣ٗض  ت الٗامت بىؾاثل ال٨تروهُت ٍو ى  إلاصاعي لاشخام املٗىٍى املٗغوٞت، َو

ما ؤقاع الُه املكٕغ الجؼاثغي في بٌٗ الىهىم ال٣اهىهُت الؾُما ٢اهىن اله٣ٟاث الٗمىمُت 

ا مً ؤبغػ ؤهىإ الظي اقاع الى ام٩اهُت ابغام ن٣ٟاث ٖمىمُت ال٨تروهُت باٖخباَع 15-247

ت حر حمُ٘ لاصواث ال٣اهىهُت املىاؾبت ٧الخى٢ُ٘ والخال٣ٗىص إلاصاٍع هض٤ً ، الؾُما بخٞى

 حن الظًً زههما املكٕغ ب٣اهىن زام.إلال٨تروهُ

م٨ىىا ال٣ى٫ ؤن املكٕغ الجؼاثغي ٢ض ؤزظ باملُٗاع الًٗىي لخدضًض َبُٗت ال٣ٗىص  ٍو

م مً ؤن املكٕغ ٌٗض٫ في ٧ل مغة مً حؿمُت إلاصاٍع ا ٖما ٌكابهها بالٚغ  ٖبر ال٣ىاهحنت وجمُحَز

                                                 
ت،بضون َبٗت، ، ت والخحكيمؤلادازيالعقىد  ماحض عاٚب الخلى، -1   .15م، 2004 صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ، إلاؾ٨ىضٍع
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ً ؤحل جغ٢ُت وجدؿحن ألؾباب ا٢خهاصًت ؤو ماملخالخ٣ت مً حؿمُت ؤشخام ال٣اهىن الٗام 

٤ الٗام  .املٞغ

 

  ؤلالكترووي ؤلادازي اإلاعياز اإلاىضىعي للعقد  -2

بُٗخه باملُٗاع املىيىعلازظ   ي لخمُحز ال٣ٗض إلاصاعي ًٖ ٚحٍر َى الىٓغ في مدل ال٣ٗض َو

٤ مخٗل٣ا بخىعٍضاث ؤو بهجاػ ؤقٞمتى ٧ان مىيٕى ال٣ٗض  ، الٗامٛا٫ ؤو زضماث لهالر املٞغ

ه٩ىن ؤمام ٣ٖض اصاعي ومتى ٧ان َظا ال٣ٗض بىٟـ املىيٕى ومبرما بىؾاثِ ال٨تروهُت ه٩ىن 

ظا بٌٛ الىٓغ ًٖ ؤَغاٝ ال٣ٗض ؤو حهت الازخهام ال٣ًاجي ؤمام ٣ٖض اصاعي ال٨ترووي،  َو

ا . حَر  ٚو

م مً ؤنهما ؤؾاؾحن، الا ؤهه جىحض مٗاًحر   ً وبالٚغ  ؤزغي لخمُحز ٚحر ؤن َاطًً املُٗاٍع

ظا ًٖ ٚحٍر مً ال٣ٗىص بهٟت زانت  إلال٨تروويبهٟت ٖامت وال٣ٗض  إلاصاعي ال٣ٗض  ٦مُٗاع َو

ت والتي ٧لما جًمنها ٣ٖض ما ٞهى ٣ٖض بصاعي بد٨م مُٗاع  ،الكغوٍ الاؾخثىاثُت ؤو ٚحر املإلٞى

 الكغوٍ الاؾخثىاثُت.

٢اهىوي الى  والظي ًازظ به ٧لما ؤقاع هوالازخهام ال٣ًاجي  واملُٗاع آلازغ َى مُٗاع 

بد٨م مُٗاع ٞٗىضثظ ه٩ىن ؤمام ٣ٖض بصاعي  إلاصاعي ٣ٖض مٗحن وؤُٖى خ٤ الىٓغ ُٞه لل٣اض ي 

 .الازخهام

 

 ؤلالكتروهيتت ؤلادازيالشكليت في العقىد الفسع الثاوي: 

مالم ًىو ال٣اهىن ٖلى وحىص ق٩ل مٗحن، ٞان ال٣اٖضة الٗامت ج٣خط ي جدغع ال٣ٗىص 

غاٝ املخٗا٢ضة ؾببا ٧اُٞا ل٣ُام الغابُت ت مً الك٩لُاث، إلاصاٍع وحٗخبر جىا٤ٞ اعاصة لَا

ت، هجض ال٣اهىن 1الخٗا٢ضًت ذ الك٩لُت في ال٣ٗىص إلاصاٍع ، ومً بحن ال٣ىاهحن التي اقتَر

غاٝ وبضون طل٪   الجؼاثغي الظي هو ٖلى يغوعة ال٨خابت في وع٢ت عؾمُت ممهىعة بخى٢ُ٘ لَا

ٌؿ٣ِ بمجغص ابغام  ، ٦ما ؤن َظا الكٍغ الالاخخجاج به ٞةن ال٣ٗض ال ًغجب ؤزغا وال ًم٨ً

 بل ٩ًىن ؤ٦ثر اقتراَا بضواعي ازباث َظا الىٕى مً ال٣ٗىص إلال٨تروهُتبالىؾاثل  إلاصاعي ل٣ٗض 
                                                 

 .333، م1984، صعاؾت م٣اعهت، الُبٗت الغابٗت، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، تؤلادازيألاسس العامت للعقىد الُماوي،  ؾلُمان - 1
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  ؤلالكتروهيتالكخابت  -أوال

عي  هدُجت اػصَاع وجُىع الخجاعة واػصًاص الخاحت الى الازباث، ْهغ اَخمام ٣ٞهي وحكَغ

ُت ٖليها في مجا٫ جىز٤ُ ٦بحر بمىيٕى ال٨خابت  ُٟها وانباٙ الكٖغ إلال٨تروهُت ملداولت جْى

ها املكٕغ الٟغوس ي ٖلى  ال٣ٗىص والالتزاماث وبالخالي خٟٔ الخ٣ى١ بة٢امت الضلُل  و٢ض ٖٞغ

بـــــــ "ان  1316في حٗضًل ال٣اهىن املضوي الٟغوس ي في هو املاصة  إلال٨تروهُتال٨خابت  ؾبُل املثا٫

ً للخغوٝ والٗالماث ؤو لاع٢ام ؤو إلاقاعاث طاث الضاللت  مٗنى ال٨خابت ٌكمل ٧ل جضٍو

ت الىاضخت واملٟهىمت، مهما ٧اهذ الضاللت التي ٌؿخسضمها في بوكائها ؤو الىؾُِ الظي  الخٗبحًر

" ى حٗبحر واض، 1جى٣ل ٖبٍر ى طاث املٟهىم الظي ر لالٖتراٝ بال٨خابت إلال٨تروهُت َو وج٣ىُنها َو

 .2اٖخمضٍ ؤًًا في ٢اهىن ال٣ٗىص

خضاص بال٨خابت  ٦ضلُل  إلال٨تروهُتوفي ؾُا١ املاصة هٟؿها هو املكٕغ الٟغوس ي ٖلى الٖا

ضلُل "ٌٗخض بال٨خابت املخسظة بك٩ل بل٨ترووي ٦ازباث وؾاوي بُنها وبحن ال٨خابت الىع٢ُت ب٣ىله: 

ت الصخو  قإنها قإن ال٨خابت ٖلى صٖامت وع٢ُت، بكٍغ ؤن ٩ًىن في إلام٩ان جدضًض ٍَى

٣ت جضٖى بلى الث٣ت  نها وخٟٓها ٢ض جم بٍُغ ا، وؤن ٩ًىن جضٍو  3"الظي ؤنضَع

ى لامغ هٟؿه الظي اهخهجه املكٕغ الجؼاثغي ٖىض اٖتراٞه بال٨خابت  مً  إلال٨تروهُتَو

تراٝ بال٨خابت  ظا في  إلال٨تروهُتؤما املكٕغ الجؼاثغي ٣ٞض خظا خظو املكٕغ الٟغوس ي في الٖا َو

في الٟهل  247-15الٗضًض مً الىهىم ال٣اهىهُت والتي منها ٢اهىن اله٣ٟاث الٗمىمُت 

٣ت بل٨تروهُت ب٣ىله : "..٧ل ٖملُت زانت  الؿاصؽ املٗىىن باالجها٫ وجباص٫ املٗلىماث بٍُغ

٣ت  اث ٖلىباإلحغاء      خامل وعقي ًم٨ً ؤن ج٩ىن مدل ج٠ُُ٨ م٘ إلاحغاءاث بالٍُغ

مً ال٣اهىن املضوي خُث  1م٨غع  323واملاصة  323ؤو َب٣ا ملا ههذ ٖلُه املىاص  4.." إلال٨تروهُت

ها بــــــــــ : "ًيخج إلازباث بال٨خابت مً حؿلؿل خغوٝ ؤو ؤوناٝ ؤو ؤع٢ام ؤو ؤًت ٖالماث ؤو  ٖٞغ

  .5، و٦ظا َغ١ بعؾالها"مهما ٧اهذ الىؾُلت التي جخًمنها مٗنى مٟهىم عمىػ طاث

                                                 
ش  الهاصع  230-2000ال٣اهىن ع٢م  - 1  .للقاهىن اإلادوي الفسوس ياملٗض٫ واملخمم  2000/آطاع/13بخاٍع
ــــقاهمً  16اصة ـــــــــــــــــــــامل - 2 ـــ غان، 7. الهاصع في 2004/15، ع٢م ىن العقىد في فسوساــ  .2001خٍؼ
ـــوجحدًاث اإلاجخم ؤلالكتروهيتؤلادازة ًاؾغ مدمض ٖبض الٗا٫ ، -3  .154مغح٘ ؾاب٤ ،م: ،يـــع السقمـــــ
 .ؾاب٤، مغح٘ اإلاخضمً جىظيم الصفقاث العمىميت وجفىيضاث اإلاسفق العام، 2015 15/247املغؾىم الغثاس ي ع٢م  -4
 ، مغح٘ ؾاب٤. بالقاهىن اإلادوي الجصائسي املخٗل٤  58-75لامغ ع٢م  -5
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 هي: ؤلالكتروهيتلكخابت وأهم شسوط ا

  ؛٢ابلت لل٣غاءة تــــــــــــــــــــــــــال٨خابؤن ج٩ىن  - ؤ

ا - ب ت الصخو الظي ؤنضَع   ؛الخإ٦ض مً ٍَى

 للخٗضًـــل.ٖضم ال٣ابلُت  بم٩اهُت الخٟٔ و - ج

 : ؤلالكتروويالخىقيع  -ثاهيا

ت شخهُت ًًٗها املى٢٘ مبإهه "ٖال الخى٢ُ٘ بهٟت ٖامت  ٢امىؽ عوبحر الٟغوس ي ٌٗٝغ

باؾمه بك٩ل زام وزابذ ًا٦ض صخت مًمىن الىع٢ت ونض١ ما ٦خب ٖليها و ب٢غاٍع بخدمل 

الخى٢ُ٘ َى ٖمل شخص ي ال ٣ًىم به بال ناخبه ألهه ًض٫ ٖلى جضزله بطن ٞ ،1املؿاولُت ٖىه "

ًٖ  وله ؤن ًٟىيه ٍض٫ ٖلى جإ٦ُضٍ ٖلى صخت مًمىن الىع٢ت ونض٢ها.و بهٟت مباقغة 

٤ الىُابت   2شخو آزغ الىٍَغ

حجُتها في الازباث الا اطا ٧اهذ  ؿبج٨د ا الق٪ ُٞه ؤن ال٨خابت بهٟت ٖامت الومم 

ى لامغ ُٖىه باليؿبت لل٨خابت  ،ممهىعة بخى٢ُ٘ ناخبها ؤو مً وا٤ٞ ٖلى مًمىنها َو

ل٩ي ٩ًىن لها حجُتها في  إلال٨تروويالتي ًجب ؤن ج٩ىن ممهىعة ٦ظل٪ بالخى٢ُ٘  إلال٨تروهُت

ى ما صلُال ٧امال لإلزباث بال "ال حٗض ال٨خابت طَب الُه ٚالب ال٣ٟه خُث ًغي بإهه  الازباث َو

بطا ٧اهذ مسخىمت بخى٢ُ٘ مً ٢بل الصخو الظي حؿىض بلُه َظٍ ال٨خابت ولهظا ٞالخى٢ُ٘ َى 

  .3الٗىهغ الثاوي مً ٖىانغ الضلُل ال٨خابي املٗض لإلزباث"

ؿمى الخى٢ُ٘  وبخُىع الىؾاثل الخ٨ىىلىحُت ؤنبذ َظا الخى٢ُ٘ ًخم بك٩ل ال٨ترووي َو

ى ما ج إلال٨ترووي ٗخض بالخى٢ُ٘ 327في ال٣اهىن املضوي بىو املاصة بىاٍ املكٕغ الجؼاثغي َو  "َو

٤ الكغوٍ املظ٧ىعة في املاصة  إلال٨ترووي   .م٨غع ؤٖالٍ" 323ٞو

                                                 

 .61م ، 2010، صاع ًاٞا لليكغ، ٖمان، 1ٍ ،ؤلالكتروهيتالحكىمت ، ابغاَُم ؾلُمان الغ٢ب 1-
 .88، م2002ت، ـــــــــــذ الخجاٍعـــــــ، مُاب٘ الٟخؤلاثباث و أحكام الالتزامٖاص٫ خؿً ٖلي، -2
ال٣اَغة،   ،و الخىػَ٘  ، الٗغبي لليكغ 1ٍ، وجطبيقاتها في الدول العسبيت ؤلالكتروهيتالحكىمت مدمض ناص١ بؾماُٖل،  -3

 .131م  2009
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ى   04-٣15اهىن ال٦ما زو املكٕغ الجؼاثغي الخى٢ُ٘ إلال٨ترووي ب٣اهىن زام َو

، والظي ٖٝغ مً 1حنإلال٨تروهًُدضص ال٣ىاٖض الٗامت املخٗل٣ت بالخى٢ُ٘ والخهض٤ً الظي 

 : زالله ٖىانغ الخى٢ُ٘ إلال٨ترووي ٦ما ًإحي

٣ت ؤو مغجبُت مى٣ُُا  :ؤلالكتروويالخىقيع  -1 بُاهاث في ق٩ل ال٨ترووي مٞغ

 ببُاهاث ال٨تروهُت ؤزغي، حؿخٗمل ٧ىؾُلت جىز٤ُ.

خهٝغ  إلال٨تروويشخو َبُعي ًدىػ بُاهاث بوكاء الخى٢ُ٘  اإلاىقع: -2 ٍو

 لخؿابه الخام ؤو لخؿاب الصخو الُبُعي ؤو املٗىىي الظي ًمثله.."

٩ي الهاصع في  ه ال٣اهىن لامٍغ ٞغ قهاصة ع٢مُت جهضع ًٖ  باهه " 2000ًىهُى 30ٖو

بخضي الهُئاث املؿخ٣لت وجمحز ٧ل مؿخسضم ًم٨ً ؤن ٌؿخسضمها في بعؾا٫ ؤي وز٣ُت ؤو ٣ٖض 

٠ الى يغوعة انضاع الخى٢ُ٘ إلال٨ترووي مً ٢بل  وؤقاع َظا 2"ججاعي ؤو حٗهض ؤو ب٢غاع الخٍٗغ

 َُئاث مؿخ٣لت حُٗي يماها بمهضا٢ُخه.

خه إلال٨تروهُت٢اهىن لاووؿترا٫ الىمىطجي بكإن الخى٢ُٗاث  وفي بإهه "  02املاصة  ٖٞغ

بُاهاث في ق٩ل ال٨ترووي، مضعحت في عؾالت بُاهاث ؤو مًاٞت بليها ؤو مغجبُت بها مى٣ُُا ًجىػ 

ت املى٢٘ باليؿبت بلى عؾالت البُاهاث، وبُان مىا٣ٞت املى٢٘ ٖلى ؤن  حؿخسضم لخُٗحن ٍَى

 ،3املٗلىماث الىاعصة في عؾالت البُاهاث "

ٗاث الٗغبُتؤما ٖلى مؿخىي  َى ؤو٫ مً ٢ام املكٕغ الخىوس ي ، ٞىجض ؤن الدكَغ

ٗاث الٗغبُت لازغي  ،إلال٨تروويهىن زام بالخى٢ُ٘ بةنضاع ٢ا ٦ما اٖخمضث ٚالبُت الدكَغ

 2004لؿىت  15ٖلى ٚغاع ال٣اهىن املهغي في ال٣اهىن ع٢م  حن إلال٨تروهُالخى٢ُ٘ والخهض٤ً 

٘  إلال٨ترووياملخٗل٤ بالخى٢ُ٘   . 2011لاعصوي مً زال٫ ٢اهىن املٗامالث لؿىت والدكَغ

 ؤن ًخسظ ٖضة ؤق٩ا٫ منها :  إلال٨تروويوبدؿب الخ٣ىُت املؿخٗملت ًم٨ً للخى٢ُ٘ 

  ؛ ال٩ىصي الخى٢ُ٘ 
                                                 

، ج ع ينؤلالكتروهيالقىاعد العامت اإلاخعلقت بالخىقيع والخصدًق ، ًدضص 2015ٞبراًغ 01ماعر في  04-15ع٢م  ٢اهىن  - 1

 2015ٞبراًغ 10الهاصعة في ، 06ٖضص
 132م: ،، مغح٘ ؾاب٤وجطبيقاتها في الدول العسبيت ؤلالكتروهيتالحكىمت مدمض الهاص١ بؾماُٖل،  -2
 مغح٘ ؾاب٤ . ،ؤلالكتروهيتلخىقيعاث ٢اهىن لاووؿترا٫ الىمىطجي بكان ا -3
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  ؛الخى٢ُ٘ الغ٢مي 

 ؛ إلال٨تروويالخى٢ُ٘ بال٣لم  

 .الخى٢ُ٘ البُىمتري  

 في الدشسيع الجصائسي  ؤلادازي جطبيقاث العقد الفسع الثالث: 

في  اَى ؤؾلىب خضًث جلجإ الُه الاصاعاث لخلبُت اخخُاحاته إلال٨ترووي إلاصاعي ال٣ٗض 

٣هض به اؾخسضام الىؾاثِ  في بٌٗ ؤو  إلال٨تروهُتاَاع  ما ًىاٍ بها مً ؤٖما٫ ٢اهىهُت ٍو

ى ماإلاصاٍع٧ل مغاخل ابغام ال٣ٗىص  جبىاٍ املكٕغ الجؼاثغي اًماها مىه بدخمُت الىؾاثل  ت َو

هغهت الاصاعاث واملغا٤ٞ الٗمىمُت الؾُما مً زال٫ املغؾىم  غ ٖو الخ٨ىىلىحُت مً ؤحل جٍُى

٤ الٗاماملخًمً جىُٓم اله٣ٟاث الٗمىمُت وجٟى  15-247 ، والظي هو ٖلى ًٍاث املٞغ

ت ام٩اهُت الخٗا٢ض إلاصاٍعجإؾِـ بىابت ال٨تروهُت لله٣ٟاث الٗمىمُت وؾمذ ملسخل٠ املهالر 

٤ الٗام ٖبر الٟٕغ لاو٫( و٦ظا في )في مجا٫ َظٍ اله٣ٟاث  إلال٨ترووي ًاث املٞغ مجا٫ جٍٟى

٣ت ال٨تروهُت )الٟٕغ الثاوي(٣ٖىص الامخُابغام  ما بٍُغ حَر  .اػ والاًجاع  ٚو

 

 في مجال الصفقاث العمىميــــــــــــت ؤلالكتروويالخعاقد أوال: 

ني وجغقُض ومغا٢بت  هٓغا ملا جمثله اله٣ٟاث الٗمىمُت مً ؤَمُت في الا٢خهاص الَى

ٟها ٖبر ال٣ىاهحن املخٗا٢بت التي هٓم بها  الاهٟا١ الٗام، لم ًخىان املكٕغ الجؼاثغي في حٍٗغ

ا ٖبر املغؾىم الغثاس ي  والظي ٖٝغ  247-15مىيٕى اله٣ٟاث الٗمىمُت والظي ٧ان آزَغ

٘ املٗمى٫ به،"نها اله٣ٟت الٗمىمُت بإ جبرم بم٣ابل م٘  ٣ٖىص م٨خىبت في مٟهىم الدكَغ

٤ الكغوٍ املىهىم ٖليها في َظا املغؾىم، لخلبُت خاحاث املهالر  مخٗاملحن ا٢خهاصًحن ٞو

 .1"ٛا٫ واللىاػم والخضماث والضعاؾاثاملخٗا٢ضة في مجا٫ لاق

 إلاصاعي ومً زال٫ َظا املغؾىم طَب املكٕغ الجؼاثغي الى جبني مىيٕى ال٣ٗض 

ٞاجدا بظل٪ املجا٫ ؤمام  إلال٨تروهُتممثال في نٟت اله٣ٟت الٗمىمُت  إلال٨ترووي

الخ٨ىىلىحُاث الخضًثت التي ؤنبدذ خخمُت ال زُاع ؤمام الخ٩ىماث الغاٚبت في الخُىع 

٣ت الا بحن املهالر  إلال٨تروويجها٫ املباقغ والخٟاوى والخجضص ، خُث حؿمذ َظٍ الٍُغ

                                                 
 ؾاب٤. ، مغح٘العامجىظيم الصفقاث العمىميت وجفىيضاث اإلاسفق املخًمً  247-15املغؾىم الغثاس ي  -1
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ىُحن ؤو ؤحاهب بُٛت ابغام ال٣ٗىص  ااملخٗا٢ضة واملخٗاملحن الا٢خهاصًحن في ؤي م٩ان ٧اهى  ُٞه، َو

٣ت ال٨تروهُت َظٍ لازحرة التي هٓمها املكٕغ ٦ظل٪ مً إلاصاٍع زال٫ ٢غاع وػاعة املالُت ت بٍُغ

مبر  17املاعر في  لله٣ٟاث الٗمىمُت  إلال٨تروهُتبخدضًض مدخىي البىابت ال٣اض ي  2013هٞى

٣ت جباص٫ املٗلىماث ال٨تروهُا ٍغ ا َو  .و٦ُُٟت حؿُحَر

وما مهض ٦ظل٪ لدؿهُل الٗمل بالخٗا٢ض إلال٨ترووي وي٘ لاصواث ال٣اهىهُت لازغي 

ُحن والتي ج٨مل الٗمل بىٓام الخٗا٢ض إلال٨ترووي مً زال٫ ٢اهىن الخى٢ُ٘ والخهض٤ً إلال٨تروه

٣ت الضٞ٘ إلال٨ترووي وخماًت لاهٓمت املٗلىماجُت مً الجغاثم  و٦ظا ٞخذ املجا٫ لخُٟٗل ٍَغ

ا مً لاصواث ال٣اهىهُت التي جسل٤ البِئت املىاؾبت لهظا  حَر بلى حاهب ؾً ٢ىاهحن  الٗمل  ٚو

ى لامغ الظي ٨ٌٗـ  إلال٨ترووي٣٦اهىن الخى٢ُ٘  إلال٨تروويؤزغي زانت بالخٗا٢ض  حٍر َو ٚو

غ هٓام اله٣ٟاث الٗمىمُت بُٛت بػالت ال٣ٗباث والٗغا٢ُل  جىحه الضولت بلى ٖهغهت وجٍُى

 .ت في ؾبُل جغقُض الى٣ٟاث الٗمىمُت ويمان الاؾخٛال٫ لامثل لألمىا٫ الٗامتإلاصاٍع

٣ت وفي  جىاو٫  إلال٨تروهُتالٟهل الؿاصؽ بٗىىان : الاجها٫ وجباص٫ املٗلىماث بالٍُغ

  في ٢ؿمحن : 1إلال٨تروهُتؤو اله٣ٟت الٗمىمُت  إلال٨ترووياملكٕغ مىيٕى الخٗا٢ض 

 

  ؤلالكتروهيتالقسم ألاول: بعىىان الاجصال بالطسيقت  -

٣ت إلال٨تروهُت ٖلى ماص والتي  203املاصة ة واخضة ٣ِٞ هي اخخىي ٢ؿم الاجها٫ بالٍُغ

ابىابت بل٨تروهُت ٧اهذ ال٣اٖض ال٣اهىهُت لل وهي ؾاب٣ت  ،لله٣ٟاث الٗمىمُت والجهت التي حؿحَر

الم  في مجا٫ اله٣ٟاث الٗمىمُت بالجؼاثغ جيبإ ًٖ جٟخذ املكٕغ ٖلى ج٨ىىلىحُاث الٖا

ظا جإؾُا مً املكٕغ والاجها٫ واًماهه بًغوعتها وؤَمُتها في جغ٢ُت املغا٤ٞ الٗمىمُت  َو

ىابت بل٨تروهُت " جاؾـ ب اصة ٖلى ، و٢ض ههذ َظٍ املَظا املجا٫ًً ؾب٣ٍى في ظالبىٓغاثه 

حؿحر مً َٝغ الىػاعة امل٩لٟت باملالُت والىػاعة امل٩لٟت بخ٨ىىلىحُاث  ،لله٣ٟاث الٗمىمُت

                                                 
1

 ؤو الٗمىمُت اله٣ٟت ًٖ املاصًت الهٟت هٕؼ ٌٗني والظي"  Dématerialisation"   لٟٔ اؾخسضم الٟغوس ي املكٕغ - 

٤ اله٣ٟاث ببغام بم٩اهُت الاهترهِذ ،  قب٨ت ٖلى ؤعيُت اؾخسضام ؤو إلال٨تروهُت الغؾاثل باؾخٗما٫ بما ،إلال٨ترووي بالٍُغ

، صاع الجامٗت الجضًضة ،)دزاست جحليليت مقازهت ( ؤلالكترووي ؤلادازي العقد عخُمت الهٛحر ؾاٖض همُضلي، ؤهٓغ في طل٪: 

 . 97، م2007ال٣اَغة، 
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الم والاجها٫ دضص في َظا املجا٫ ٢غاع مكتر٥ بحن الىػٍغ امل٩ل٠ ، ٧ل ُٞما ًسههإلٖا ، ٍو

الم والاجها٫ نالخُا ت .باملالُت والىػٍغ امل٩ل٠ بخ٨ىىلىحُاث إلٖا  ث ٧ل صاثغة وػاٍع

ا بمىحب ٢غاع مً الىػٍغ امل٩ل٠ باملالُت"  1ًدضص مدخىي البىابت و ٦ُُٟاث حؿُحَر

ُٗت والخىُٓمُت في  إلال٨تروهُتالبىابت  ججم٘ ٖلى مؿخىي خُث  ٧اٞت الىهىم الدكَغ

إل ٖليها، ٦ما حٗخبر واحهت  بها مجا٫ اله٣ٟاث الٗمىمُت و٧ل املؿخجضاث املخٗل٣ت وجدُذ الَا

٘ اله٣ٟاثلإلٖالن ًٖ ٧اٞت  ٖبر املٗلً ٖنها مً مسخل٠ إلاصاعة الٗمىمُت الٗمىمُت  مكاَع

ني  ىُت واليكغة الغؾمُت له٣ٟاث املخٗامل ٧امل التراب الَى باملىاػاة م٘ الصخ٠ الَى

ظا لًمان الكٟاُٞت الخامت وػٕع الث٣ت بحن الاصاعة واملخٗاملحن الا٢خهاصًحن الٗمىمي ، َو

اتهم وحك٩ل ٢ُُٗت م٘ مغخلت ق٩لذ ٞيها اله٣ٟاث الٗمىمُت مجاال بمسخل٠ ازخهان

 زهبا للٟؿاص.

إل ٖلى مسخل٠  ت واملاؾؿاث املؿخُٟضة ماله٣ٟاث املبر ٦ما جدُذ البىابت ام٩اهُت الَا

حن وامل٣هُ نو٢اثمت املخٗاملحن الا٢خهاصًح  ،منها ولاع٢ام الاؾخضاللُت  ،ن مً املكاع٦تحاملمىٖى

ظا خؿب ال٣غاع الهاصع ًٖ  لت مً الخضماث لازغي في َظا املجا٫ َو لألؾٗاع و٦ظا ٢اثمت ٍَى

 .20132الؿُض وػٍغ املالُت ؾىت 

مخسهو ًخمخ٘ بال٣ضع ال٩افي مً خ٩ىمي  هي مى٢٘ ال٨ترووي إلال٨تروهُتوالبىابت 

٣ت  ت والخماًت ٌؿمذ ب٣ٗض وابغام اله٣ٟاث بٍُغ بل٨تروهُت مً زال٫ زضمت جباص٫ الؿٍغ

إل ٖلى الكغوٍ بىاؾُت زضماث البىابت  املٗلىماث وبعؾا٫ واؾخ٣با٫ الىزاث٤ والَا

ت املٗلىماث مً زال٫ هٓام جغمحز  غاٝ ٞيها م٘ يمان ؾٍغ ظا بٗض حسجُل لَا الخٟاٖلُت َو

ُت في مجا٫ اله٤٣ٟ ومغا٢بت وح٣ٗب جباص٫ املٗلىماثالىزاث اث ، وهي بظل٪ ٢ٟؼة هٖى

 الٗمىمُت مً ؤحل الخٟاّ ٖلى املا٫ الٗام ؤوال وؤزحرا وجغقُض الاهٟا١ الٗمىمي .

 

                                                 
جؤسس بىابت الكتروهيت للصفقاث العمىميت لدي ٢بل الخٗضًل والتي ههذ "  174حاءث َظٍ املاصة ٖىيا ًٖ املاصة  -1

 ."الىشيس اإلاكلف باإلااليت ، ًحدد محخىي البىابت وكيفياث حسييرها بمىجب قساز مً الىشيس اإلاكلف باإلااليت 
٣ت جباص٫  للصفقاث العمىميت وهيتؤلالكترمحخىي البىابت ًدضص  ٢17/11/2013غاع ماعر في  -2 ٍغ ا َو و٦ُُٟاث حؿُحَر

 .21، الٗضص ج عاملٗلىماث ال٨تروهُا ، 
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 1ؤلالكتروهيتالقسم الثاوي: جبادل اإلاعلىماث بالطسيقت 

٣ت  اص ٖلى زالر مىاص هي املى  إلال٨تروهُتاخخىي ٢ؿم جباص٫ املٗلىماث بالٍُغ

٣ت إلاقهاع ٖبر البىابت  (204، خُث حاءث املاصة )206،205،204 مىه ب٨ُُٟت ؤو ٍَغ

٣ت  إلال٨تروهُت إلال٨تروهُت والؼمً و ٦ُُٟت صٖىة املخٗاملحن الا٢خهاصًحن للمىاٞؿت بالٍُغ

٣ت املدضص لظل٪ خم ج٠ُُ٨ إلاحغاءاث ٖلى  إلال٨تروهُت، و٦ُُٟت الغص ٖليهم بىٟـ الٍُغ ٍو

٣ت إلال٨تروهُت خامل وعقي م٘  .إلاحغاءاث بالٍُغ

ىُت والذ حكمل حمُ٘ 205ههذ املاصة املىالُت )٦ما  ( ٖلى مىيٕى ٢اٖضة البُاهاث الَى

ى مىيٕى مهم حضا وجٟخ٣غ بليها إلاصاعة في  ثالبُاها ا َو حَر املخٗل٣ت بالخٗامالث واملخٗاملحن  ٚو

الى٢ذ الخالي والظي ًخ٩ىن مً ٧ل الىزاث٤ واملٗلىماث التي حٗبر البىابت ومً ؤحل اؾخٛاللها 

لىزاث٤ اللمُُٗاث والىزاث٤ مً ؤحل حؿهُل املهمت ؤمام املخٗاملحن بٗضم ج٨غاع ٦بى٪ 

ت منها ؤو جل٪ التي ًخم َلبها ال٨تروهُا ٦ما َى مخاح آلا  ن باليؿبت لىزاث٤ الخالت املدْٟى

 املضهُت.

( ٣ٞض جُغ٢ذ الى ٦ُُٟت احغاء مؼاص ال٨ترووي ٨ٖس ي مً ؤحل يمان 206ؤما املاصة )

ى ؤخؿً ٖغى، ومً ؤحل حؿهُل ٖمل املهلخت املخٗا٢ضة ووي٘ حمُ٘ خهى٫ إلاصاعة ٖل

ني  مُُٗاث املخٗاملحن الا٢خهاصًً في مخىاولها خثذ َظٍ املاصة حر ٞهغؽ َو ٖلى جٞى

ؿغ وفي ؤي و٢ذ للبدث ًٖ ٞئاث مخسههت  للمخٗاَضًً ًم٨ً الغحٕى له وب٩ل ؾهىلت َو

ى لامغ الظي ٧ان ٌٗخمض ُٞما مط ى  ٖلى الٗال٢اث الصخهُت في ٚالب مً املخٗاملحن َو

 لاو٢اث .

 

 في مجال جفىيضاث اإلاسفق العام ؤلالكتروويالخعاقد ثاهيا : 

مً الىهىم  اهُال٢ا  إلال٨ترووي إلاصاعي  جُب٣ُاث ال٣ٗضؤَم  في َظا املبدث هغنض 

حؿخُُ٘ املهلخت املخٗا٢ضة  إلال٨تروهُتٞةلى حاهب اله٣ٟت الٗمىمُت  ال٣اهىهُت في الجؼاثغ 

ظا مً زال٫ البىابت  ٤ الٗام َو ٌ املٞغ  إلال٨تروهُتببغام ٣ٖىص ال٨تروهُت في مجاالث جٍٟى

لله٣ٟاث الٗمىمُت وان ٧ان ال٣اهىن لم ًظ٦غ طل٪ بالىو ل٣لت َظٍ ال٣ٗىص م٣اعهت 

                                                 
  .مغح٘ ؾاب٤ ،قاهىن الصفقاث العمىميتاملخًمً  ،15/247املغؾىم الغثاس ي ع٢م  ؤهٓغ-2
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كٕغ في مجا٫ اله٣ٟاث وجًمحن امل إلال٨تروويباله٣ٟاث بال ؤهه و٢ُاؾا ٖلى الخٗا٢ض 

٤ الٗام بلى حاهب اله٣ٟاث في مغؾىم واخض   ًاث املٞغ وؿخُُ٘ ال٣ى٫ بىحىص ٣ٖض  لخٍٟى

٤ الٗام . ًاث املٞغ  بصاعي ال٨ترووي في مجا٫ جٍٟى

 وهظ٦غ مً بحن ؤَم َظٍ ال٣ٗىص والتي ؾماَا املكٕغ الجؼاثغي في هو ال٣اهىن ما ًلي: 

 

 : ؤلالكتروويعقد الامخياش -1

غ له ال٣اهىن إلاصاٍع٣ٖض الامخُاػ مً ال٣ٗىص  ال١ ٞو ٗخبر ؤَمها ٖلى الَا -15ت املؿماة َو

٤ الٗام لاعيُت ال٣اهىهُت ولاصواث التي  247 ًاث املٞغ املخٗل٤ باله٣ٟاث الٗمىمُت وجٍٟى

٣ت ٖاصًت ؤ ٤ البىابت  و جم٨ً الضاعاث الٗمىمُت مً ابغامه بٍُغ و٢ض  إلال٨تروهُتًٖ ٍَغ

"الامخُاػ : حٗهض الؿلُت املٟىيت للمٟىى له بإهه  210ه ال٣ٟغة الثاهُت مً املاصة  ؤقاعث الُ

٤ الٗام واؾخٛالله، وبما حٗهض له  ت إل٢امت املٞغ بما بهجاػ ميكأث ؤو ا٢خىاء ممخل٩اث يغوٍع

لى مؿاولُخه جدذ  ٣ِٞ ٤ الٗام باؾمه ٖو ٤ الٗام . ٌؿخٛل املٟىى له املٞغ باؾخٛال٫ املٞغ

٤ الٗاممغا٢بت الؿل خ٣اض ى ٖلى طل٪ ؤجاوي مً مؿخسضمي املٞغ ًمى٫ ؛ ُت املٟىيت، ٍو

٤ الٗام بىٟؿه " ؤي َى جىاػ٫ ٚحر مباقغ  1املٟىى له إلاهجاػ وا٢خىاء املمخل٩اث واؾخٛال٫ املٞغ

مً الضولت الى الخىام ًٖ حؿُحر بٌٗ املغا٤ٞ الٗمىمُت م٘ ب٣اء الغ٢ابت ٢اثمت مً ٢بل 

٤ الٗام حضًغة باالَخمام ٧ىن الضولت الؿلُت املٟىيت، وهي في  ٣ت حؿُحر للمٞغ الخ٣ُ٣ت ٍَغ

ذ ًٖ ٧اَلها َظا ال٨م الهاثل مً املغا٤ٞ الٗمىمُت  جبدث ًٖ مهاعاث زانت في الدؿُحر وجٍؼ

 التي ج٣ب٘ جدذ مىٓىمت الدؿُحر الٗمىمي التي بضؤث ٞٗالُتها في التراح٘ لهالر الخىام. 

"٣ٖض اجٟا١ ج٩ل٠ إلاصاعة املاهدت ؾىاء ٗٝغ البٌٗ ٣ٖض الامخُاػ بإهه ٌو في ال٣ٟه 

ى ما ٌؿمى  ا مً ال٣اهىن الخام َو ٧اهذ الضولت ؤو الىالًت ؤو البلضًت بمىحبه شخها مٗىٍى

٣ىم ناخب الامخُاػ بةصاعة  ٤ ٖمىمي وملضة مدضصة ٍو ناخب الامخُاػ لدؿُحر واؾخٛال٫ مٞغ

٤ مؿخسضما ٖمله وؤمىا له ومخدمال املؿاولُت الىاججت مً طل٪ ول٣اء طل٪ ًخ٣اض ى َظا املٞغ

 .2ناخب الامخُاػ م٣ابل مالي ًدضص في ال٣ٗض.."

                                                 
ـــــــــــــقاهىن الصفقاث العمىمياملخًمً  ،15/247املغؾىم الغثاس ي ع٢م -1 ـــــــــــ ـــــــ  ، مغح٘ ؾاب٤ تــ
 .86، م:2012الجؼاثغ، ،2ٍ  ،تؤلادازيواإلاؤسساث  ؤلادازي القاهىن  َاَغي خؿحن، -2
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جدىاػ٫ ُٞه الاصاعة املاهدت ؤو ج٩ل٠ ؤخض ؤشخام ال٣اهىن هى ٣ٖض بصاعي ٞبطن  

٤ ٖمىمي مٗحن م٣ابل ما ان في ال٣ٗض مً م٣ابل  الخام مً ؤحل حؿُحر مٞغ اج٤ٟ ٖلُه الُٞغ

اخخٟاّ الاصاعة ببٌٗ الهالخُاث ال٣اهىهُت التي جم٨نها مً الخضزل للخٟاّ ٖلى  مالي م٘

٤ الٗمىمي وؾحروعجه و٦ظا ٞغى ع٢ابتها  ت والٟىُت التي جًمً جىُٟظ املخٗا٢ض إلاصاٍعَضٝ املٞغ

 . 1مٗه اللتزاماجه ٧املت وبما ًملُه ال٣اهىن 

الاصاعة الى جد٤ُ٣ الهالر الٗام وال٣ٗض الامخُاػ َى ٣ٖض طو َبُٗت مسخلُت حؿعى ُٞه 

ًيبغي ٖليها مً زضماث للمىخٟٗحن بها م٣ابل ؾعي الُٝغ الخام الى جد٤ُ٣  بخ٣ضًم ما

ا مً امل٩اؾب  حَر ت ٚو ً اؾم ججاعي وجد٤ُ ؾمٗت ججاٍع مهالر الخانت ٧الغبذ وج٩ٍى

حن مً الكغوٍ:  وهي قغوٍ حٗا٢ضًت وؤزغي الثدُت الخانت لظل٪ ٞال٣ٗض ًخ٩ىن مً هٖى

         ال٨ٟغة التي هاصي بها الٗمُض صًجي بط ٢ا٫ ؤن ٣ٖض الامخُاػ طو َبُٗت مسخلُت حٗا٢ضًت 

   .2الثدُت مٗا و

التي حٗالج الك٤ املالي مً الكغوٍ وحشخمل على جميع  أ/شسوط حعاقدًت :

الظي ًد٨م الٗال٢ت بحن إلاصاعة ماهدت الالتزام والُٝغ املخٗا٢ض مٗه ؤو امللتزم، ال٣ٗض و 

٣ا ل 3الخاموالق٪ ؤن َظٍ الكغوٍ جسً٘ لل٣اهىن  ٗت ٞو ٣اٖضة ال٣ٗض قَغ

ولِـ لإلصاعة مُل٤ الخ٤ في حٗضًلها بةعاصتها املىٟغصة بل ًجب ٖليها  املخٗا٢ضًً،

ى بظل٪ في مغ٦ؼ ٢اهىوي  اخترام اعاصة امللتزم وعياٍ،  ألهه ٌؿعى الى جد٤ُ٣ الغبذ َو

ظٍ الكغوٍ هي مً ججٗل ٣ٖض الامخُاػ طو  طاحي ؤو شخص ي ال ًم٨ً املؿاؽ به، َو

سخل٠ ًٖ ٚحٍر مً ال٣ٗىص    .تإلاصاٍعَبُٗت مسخلُت ٍو

 

باٖخباع ؤن الُٝغ الثاوي َى مجغص هاثب ًٖ الضولت في   ب/ شسوط الئحيت:

ُٟتها ؤو مٗاوها لها في طل٪ ٌٗني مُل٣ا جىاػ٫  وؤن ٢ُامه بهظٍ املهمت ال ،ال٣ُام بْى

                                                 
حر،  - 1 ـــــــــــآلاثاز اإلاترجبت على عقد الامخياش : دزاست هظسيت مقازهحهاص َػ ــــــــــــــ   ، 2015مهغ، صاع ال٨ٟغ وال٣اهىن، ب ٍ، ، تـــــــــــ

 .11م 
2  - Duguit, De la situation des particuliers a l’égard des services publics , 1907, p 411  

حر،  .32، م ، املغح٘ الؿاب٤  آلاثاز اإلاترجبت على عقد الامخياشه٣ال ًٖ حهاص َػ  

ميكإة بضون َبٗت،  ،هللمسفق العام واعمال مىظفي القاهىويواثسها على الىظام  ؤلالكتروهيت الحكىمتصاووص الباػ،  - 3

ت،،املٗاٝع   .161 م ،2014الاؾ٨ىضٍع
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٤ الٗام بل هي ناخبت الازخهام لانُل واملُل٤ في الضولت ؤو جسليها ًٖ  املٞغ

ت الؾخٟاصة املىخٟٗحن مً  حؿُحٍر واصاعجه، ما ًجٗلها جً٘ قغوَها التي جغاَا يغوٍع

و٦ظا ما ٌُٗيها خ٤ الخضزل لخٗضًل َظٍ  ،الخضمت الٗمىمُت ٖلى الىحه املُلىب

ى ما ًجٗلها في َظا ت لا إلاصاٍعالكغوٍ بةعاصتها املىٟغصة واملٗخاصة في ال٣ٗىص  زغي َو

ى ما طَبذ الُه املد٨مت  مٗه، الجاهب جبضو في مغجبت ؤٖلى مً الُٝغ املخٗا٢ض َو

ت في مهغ مً زال٫ خ٨م لها  ههذ ُٞه ٖلى ؤهه " مً املؿلم به ٣ٞها و٢ًاء إلاصاٍع

حن : قغوٍ  حٗا٢ضًت وقغوٍ  ٤ الٗام جى٣ؿم الى هٖى ؤن قغوٍ ٣ٖض امخُاػ املٞغ

كغوٍ الالثدُت هي ٣ِٞ التي ًمل٪ ماهذ الالتزام  حٗضًلها بةعاصجه املىٟغصة الثدُت، وال

٣ا مل٣خًُاث املهلخت الٗامتفي ؤي و        ، صون ؤن ًخى٠٢ طل٪ ٖلى ٢بى٫ ٢ذ ٞو

 .1"امللتزم

ؤما ًٖ ٣ٖض الامخُاػ في نُٛخه إلال٨تروهُت ٞال هجض له لاصواث ال٣اهىهُت التي جم٨ً 

ظا عاح٘ لٗضم جدُحن  ،هُٛتنغاخت مً ابغامه بهظٍ ال دخىي املىٓم ملاملغؾىم الخىُٟظي َو

ال٣اهىوي الظي الخٗضًل م٘ مؿخجضاث الهاصع ًٖ الىػٍغ امل٩ل٠ باملالُت و  إلال٨تروهُتالبىابت 

٤  15/247لازحر مـ ٢اهىن اله٣ٟاث الٗمىمُت  ًاث املٞغ والظي اؾتن في ههه جىُٓم جٍٟى

 لخىُٓم.وؤخا٫ ٦ُُٟاث جُب٣ُها الى االٗام 

اع  إلال٨تروهُتلبىابت وباؾخ٣غاء ال٣اهىن الؿاب٤ ٞان ا  الخانت باله٣ٟاث الٗمىمُت هي الَا

ت ٖبٍر مً ابغام ٣ٖىص الامخُاػ م٘ ؤشخام ال٣اهىن  ال٣اهىوي الظي ًم٨ً املهالر إلاصاٍع

ىضثظ ًم٨ً حؿمُت َظا  .ال٣ٗض ب٣ٗض الامخُاػ إلال٨ترووي الخام، ٖو

 

  ؤلالكتروويعقد ؤلاًجاز  - 2

ت املؿماة مً زال٫  املغؾىم ٖٝغ املكٕغ الجؼاثغي ٣ٖض الاًجاع ٦إخض ال٣ٗىص إلاصاٍع

: " إلاًجاع : حٗهض الؿلُت املٟىيت للمٟىى مىه ٖلى 210املاصة  خُث ههذ 15/247الغثاس ي 

خهٝغ املٟى  ت ًضٞٗها لها، ٍو ٤ ٖام ونُاهخه، م٣ابل بجاوة ؾىٍى ى له خُيئظ له بدؿُحر مٞغ

                                                 
ت الهاصع في :إلاصاٍعخ٨م املد٨مت  - 1 مجمىعت اإلابادئ القاهىهيت التي قسزتها ، 110، ال٣هُت ع٢م 30/12/1977ت املهٍغ

حر، ، ه٣ال ًٖ 1924، م 1980-1965 ت العليا في خمست عشس عاماؤلادازياإلاحكمت  آلاثاز اإلاترجبت على عقد حهاص َػ

 .35، مغح٘ ؾاب٤، م الامخياش
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لى مؿاولُخه في َظا املدل ًسخل٠ ًٖ الاًجاع في ال٣اهىن ٣ٗض إلاًجاع ، اطن 1ٞ"لخؿابه ٖو

ى َىا ٌٗني اجٟا١ بحن الاصاعة وؤخض ؤشخام ال٣اهىن  الخام الظي جىٓمه ؤخ٩ام ؤزغي َو

الخام ٖلى حؿُحر ؤخض املغا٤ٞ الٗمىمُت ونُاهتها م٣ابل اجاوة ٦بضًل ًٖ الاًجاع ًضٞها َظا 

ا لإلصاعة املٟىيت وؤ٢غب مثا٫ ل٣ٗض الاًجاع َى طل٪ الاجٟا١ الظي حٗهض به لازحر ؾىٍى

البلضًاث ألشخام ال٣اهىن الخام مً ؤحل حؿُحر لاؾىا١ لاؾبىعي مثال ؤو لاما٦ً 

ت بٗاثض ماصي ؾىىي، ٦ما  ا مما ٌٗىص ٖلى املهالر إلاصاٍع حَر الٗمىمُت لى٢ٝى الؿُاعاث ٚو

ت وله ؤن ًدهل ٖلى امخُاػاث ًٟغى َظا ال٣ٗض ٖلى املؿخإحغ  جدمل ٧اٞت املساَغ الخجاٍع

 ؤزغي مً ٢بل الاصاعة جم٨ىه مً املىاٞؿت والب٣اء في الؿى١. 

ؤما ًٖ الهُٛت إلال٨تروهُت ل٣ٗض الاًجاع ُٞم٨ً اٖخباع البىابت إلال٨تروهُت لله٣ٟاث 

حن بٌٗ ال٣ىاهحن الٗمىمُت هي اعاصة خ٣ُ٣ُت للمكٕغ لخىُٟظ مثل َظٍ ال٣ٗىص في اهخٓاع جدُ

واللىاثذ ، ٞان ٢لىا بٗضم وحىص جُب٣ُاث خالُا ل٣ٗض الاًجاع إلال٨ترووي ًم٨ىىا ال٣ى٫ ؤًًا 

 ؤهه ال ًىحض ؤي ماو٘ في ال٣اهىن الجؼاثغي إلبغام َظٍ ال٣ٗىص. 

ًاث وبٗض ٣ٖضي الامخُاػ والاًجاع وفي هٟـ ال٣اهىن ط٦غ املكٕغ   ؤق٩اال ؤزغي لخٍٟى

٤ الٗام، ٧ال ٤  الدؿُحر و ، 2ى٧الت املدٟؼةاملٞغ ًاث املٞغ خُث ٧ل َظٍ لاق٩ا٫ ال٣اهىهُت لخٍٟى

الٗام وؤزغي جيبإ ًٖ اَخمام املكٕغ بةٖاصة الغوح واٖاصة اوٗاف بٌٗ املغا٤ٞ الٗمىمُت 

 بطخ صماء حضًضة واصزا٫ َغ١ حضًضة في الدؿُحر باقغا٥ ال٣ُإ الخام. 

 ي ماهت ٞإلاصاٍعي ابغام َظٍ لاهىإ مً ال٣ٗىص املؿخٗملت ف إلال٨تروهُتؤما ًٖ الىؾاثِ 

ًم٨ىىا ال٣ى٫ ؤهه متى لجإث الضولت الى بالخالي ، و الخانت لل٣ٗض إلاصاعي إلال٨تروويجًٟي املحزة 

٤ الٗام ؤم٨ىىا ال٣ى٫ ؤهىا ؤما ٣ٖىص ال٨تروهُت  ًاث املٞغ َظٍ الىؾاثِ إلبغام ٣ٖىص جٍٟى

٤ الٗام ٌ املٞغ   .للخٍٟى

 

 

                                                 
، مغح٘ قاهىن الصفقاث العمىمت وجفىيضاث اإلاسفق العام اإلاخضمً ،15/247مً املغؾىم الغثاس ي ع٢م  210املاصة -1

 .47، مؾاب٤
 .47، ماملغح٘ هٟؿهمً  210ة املاص -2
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 أهم الاشكاالث القاهىهيت اإلاخعلقت بالعقد ؤلادازي ؤلالكترووي  الثاوي :اإلاطلب 

 

ال٣ٗض إلاصاعي إلال٨ترووي َى طل٪ ال٣ٗض إلاصاعي الظي اؾخسضمذ الىؾاثل 

ا بضون ق٪ ٖلى الٗضًض  إلال٨تروهُت في ٧ل ؤو بٌٗ مغاخل ابغامه، َظٍ لازحرة التي جتر٥ ؤزَغ

ي الؾُما وؤهه وبًٟل َظٍ الىؾُلت ؤنبذ مً ال٣ٗىص مً املؿاثل املخٗل٣ت بال٣ٗض إلاصاع 

املبرمت ًٖ بٗض، والتي ال ًجخم٘ ٞيها املخٗا٢ضان في مجلـ ٣ٖض واخض مما ًثحر الٗضًض مً 

املؿاثل ال٣اهىهُت واملك٨الث ال٣اهىهُت التي جدخاج الى صعاؾت واًجاص الخلى٫ ال٣اهىهُت 

لىؾُلت إلال٨تروهُت ٖلى املباصت الٗامت لل٣ٗض املىاؾبت والتي بال ق٪ جخ٣ضمها اق٩الُت ؤزغ ا

إلاصاعي إلال٨ترووي )الٟٕغ لاو٫( و اق٩الُت املدغعاث إلال٨تروهُت إلزباث ال٣ٗض إلاصاعي 

 .إلال٨ترووي )الٟٕغ الثاوي(

 

  ؤلالكترووي ؤلادازي على اإلابادئ العامت للعقد  ؤلالكتروهيتاشكاليت أثس الىسيلت  الفسع ألاول:

الم والاجها٫  هٓغا لخُىع الىؾاثل الخ٨ىىلىحُت الخضًثت ال ؾُما ج٨ىىلىحُاث إلٖا

TIC) ى ما ٣ت ال٨تروهُت َو ؤزغ بك٩ل ( ؤنبدذ إلاصاعة الُىم جبرم ٣ٖىصَا ون٣ٟاتها بٍُغ

غ اؾالُب ومباصت ابغام َظٍ ال٣ٗىص والتي هو ٖليها املكٕغ الجؼاثغي مً زال٫  مباقغ في جٍُى

ما٫ والاؾخٗ  لًمان هجاٖت الُلباث الٗمىمُت         مً املغؾىم الغثاس ي    املاصة 

الىنى٫ للُلباث  ٍتخغ عى في اله٣ٟاث الٗمىمُت مباصت اغ الخؿً للما٫ الٗام، ًجب ؤن ج

اخترام ؤخ٩ام َظا  ءاث يمًغارشخحن وقٟاُٞت إلاحتي مٗاملت املالٗمىمُت واملؿاواة ف

ملباصت في ال٣اهىن امل٣اعن خُث ؤقاع الخىحُه لاوعوبي ع٢م "، ٦ما جم الىو ٖلى َظٍ ااملغؾىم

ت الى  31/03/2004الهاصع في  18/2004 واملخٗل٤ بالخيؿ٤ُ في احغاءاث ابغام ال٣ٗىص إلاصاٍع

ًاء بحن الضولت  02َظٍ املباصت خُث ههذ املاصة  مىه" في ابغام ال٣ٗىص في الضو٫ لٖا

ت خغ٦ت البًاج٘، والجماٖاث الا٢لُمُت ومىٓماث ؤزغي لل٣ا هىن الٗام، ًجب اخترام ؾٍغ
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ُت املٗامالث والكٟاُٞت .." ، ٦ما هو ٖليها املكٕغ الٟغوس ي مً زال٫ ٢اهىن ال٣ٗىص 1قٖغ

ت الضزى٫ الى املىاٞؿت واملؿاواة بحن املخىاٞؿحن  ت وؤ٦ض ٖلى يغوعة اخترام مباصت خٍغ إلاصاٍع

 .2والكٟاُٞت في الاحغاءاث

ًخطر ؤن  15/247ال٣اهىهُت الؾُما املغؾىم الغثاس ي مً زال٫ ٧ل َظٍ الىهىم 

ت  الىنى٫ للُلب الٗمىمي     املباصت الٗامت لل٣ٗض إلاصاعي إلال٨ترووي جخمثل في مبضؤ خٍغ

  .ظا مبضؤ قٟاُٞت الاحغاءاث )زالثا(، ومبضؤ املؿاواة في مٗاملت املترشخحن )زاهُا( و٦)ؤوال(

 

 مبدأ حسيت الىصىل للطلب العمىمي أوال: 

ت، اقتٍر  ت الىنى٫ للُلب الٗمىمي صون حٗخُم ؤو مغاٚو مً ؤحل ٢ُام مبضؤ خٍغ

الن حر ٧اٞت  3املكٕغ الجؼاثغي ٖلى حمُ٘ املهالر املخٗا٢ضة يمان الٖا إل للجمُ٘ وجٞى والَا

ت التي جم٨ً املخىاٞؿحن مً الىنى٫ الى الٗغوى مً ؤحل ٞ خذ باب املٗلىماث الًغوٍع

غ ٞيهم الكغوٍ ال٣اهىهُت خُث ؤلؼم املكٕغ ٧ل املهالر بال٣ُام بٗملُت  املكاع٦ت ل٩ل مً جخٞى

خُث "٩ًىن اللجىء الى  247-15مً املغؾىم  61الاقهاع والتي حاء الىو ٖليها في املاصة 

 الاقهاع الصخٟي الؼامُا في الخاالث آلاجُت :

 َلب الٗغوى املٟخىح.  -ؤ 

  ؛م٘ اقتراٍ ٢ضعاث صهُا َلب الٗغوى املٟخىح -ب 

 ؛َلب الٗغوى املدضوص -ج 

 ؛املؿاب٣ت -ص 

  .التراض ي بٗض الاؾدكاعة ٖىض الا٢خًاء" -ٌ 

                                                 
، عؾالت ماحؿخحر في ال٣اهىن الٗام ، ؤلالكترووي ؤلادازي الطبيعت القاهىهيت للعقد ه٣ال ًٖ ٖلي حبحر ٖبُض الجىابي،  - 1

 .81، م 2017لُت الخ٣ى١ ، حامٗت الكغ١ لاوؾِ، لاعصن،  ٧
 .64، مغح٘ ؾاب٤، م ؤلالكترووي ؤلادازي العقد ماحض عاٚب الخلى ، - 2
ظا املبضؤ ٣ٞض ههذ ٖلُه ؤٚلب ال٣ىاهحن امل٣اعهت خُث ؤ٦ض املكٕغ الٟغوس ي ٖلُه مً زال٫ ٢اهىن هٓغا ألَمُت َ - 3

ت ؾاب٣ت الخخُاحاث املكتري الٗمىمي  واخترام الإلاصاٍعال٣ٗىص  ت املىاٞؿت "ت " ًخُلب طل٪ مٗٞغ الن وخٍغ ، تزاماث الٖا

٦ما جم الخإ٦ُض ٖلُه مً زال٫ الخىحُه لاوعوبي  2004لؿىت  06ت الٟغوس ي ع٢م إلاصاٍعمً ٢اهىن ال٣ٗىص  01ؤهٓغ املاصة 

الن لاوعوبي ًٖ املىا٢هاث مً َٝغ إلاصاٍعوالظي هو ٖلى ؤن " جُىٍغ املىاٞؿت في مجا٫ ال٣ٗىص  ت ٌؿخىحب الٖا

ًاء" ،ؤهٓغ املاصة  ، عاح٘ ؤًًا في طل٪ ٖلي  2004 لؿىت 98مً الخىحُه لاوعوبي ع٢م  36الؿلُاث املخٗا٢ضة في الضو٫ لٖا

 .84م  ،مغح٘ ؾاب٤، ؤلالكترووي ؤلادازي الطبيعت القاهىهيت للعقد حبحر ٖبُض الجىابي، 
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الن باللٛخحن الٗغبُت ولٛت ؤحىبُت لًمان  ٦ما هو املكٕغ ٖلى يغوعة ؤن ٩ًىن َظا الٖا

دت مم٨ىت خُث ههذ املاصة  مً املغؾىم هٟؿه ٖلى ؤن "ًدغع بٖالن  65ونىله الى ؤ٦بر قٍغ

ا في اليكغة َلب  الٗغوى باللٛت الٗغبُت ولٛت ؤحىبُت واخضة ٖلى لا٢ل ٦ما ًيكغ بحباٍع

  .1الغؾمُت لله٣ٟاث الٗمىمُت .."

الن ًٖ املىا٢هاث التي هو ٖليها ال٣غاع   وفي مجا٫ ال٣ٗىص إلال٨تروهُت، ٞةلى حاهب الٖا

جىو "٩ًىن جباص٫ والتي  09املخٗل٤ بخدضًض مدخىي البىابت إلال٨تروهُت مً زال٫ املاصة 

٣ت إلال٨تروهُت بحن املهالر املخٗا٢ضة واملخٗاملحن الا٢خهاصًحن مخٗل٣ا ٖلى  الىزاث٤ بالٍُغ

 الخهىم بما ًإحي : ..

الهاث ًٖ املىا٢هاث والضٖىاث لالهخ٣اء الاولي وعؾاثل الاؾدكاعاث  - ؤ  الٖا

  ،اعحإ الٗغوى ًٖ الا٢خًاء - ب

  ؛َلباث اؾخ٨ما٫ وجىيُذ الٗغوى - ج

 ؛املا٢ذ لله٣ٟاث الٗمىمُت ..املىذ  - ص

  ؛الاحىبت ًٖ َلباث الاؾخٟؿاع خى٫ ؤخ٩ام صٞاجغ الكغوٍ -ٌ 

ً الُٗىن ." - و  الاحىبت ًٖ َلباث هخاثج ج٣ُُم الٗغوى ٖو

الن ًٖ اله٣ٟاث بل  خُث ًخطر مً زال٫ َظا الىو ؤن البىابت ال ج٣ضم ٣ِٞ الٖا

املخىاٞؿىن مً ؤحل جىيُذ لها زانُت الخٟاٖلُت وج٣ضم ؤي جٟانُل ؤو مٗلىماث ًُلبها 

جٟانُل َظٍ ال٣ٗىص بهٟت ٖامت وال٣ٗىص إلال٨تروهُت بهٟت زانت ٦ما ههذ ٖلُه  املاصة 

٦ما ج٣ضم البىابت حمُ٘ الخٟانُل والبُاهاث بك٩ل مٗم٤ والتي ، مً طاث ال٣غاع ٖلى 15

الهاث خؿب املاصة  ها املكٕغ في الٖا  : والتي جخمثل في 247-15مً املغؾىم  62اقتَر

ٟها الجباجي؛ - ؤ ىىانها وع٢م حٍٗغ  حؿمُت املهلخت املخٗا٢ضة ٖو

 ٦ُُٟت َلب الٗغوى - ب

 قٍغ الخإَُل والاهخ٣اء لاولي؛  -ج

  مىيٕى الٗملُت؛  -ص

                                                 
، مغح٘ قاهىن الصفقاث العمىمت وجفىيضاث اإلاسفق العام اإلاخضمً، 15/247املغؾىم الغثاس ي ع٢م مً  65املاصة  - 1

 ؾاب٤
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ا مً البُاهاث -ٌ  حَر   1مضة نالخُت الٗغى؛ ..ٚو

مً ال٣غاع الىػاعي  ٦05ما حؿمذ البىابت ٖبر ٢اٖضة البُاهاث التي ههذ ٖليها املاصة 

ت الىنى٫ للُلب الٗمىمي خُث  املظ٧ىع  مً الخهى٫ ٖلى مٗلىماث ٧اُٞت حٗؼػ مبضؤ خٍغ

٤ البىابت املٗلىماث  حاء في هو َظٍ املاصة " جدضر ٢اٖضة بُاهاث حؿمذ بجم٘ ًٖ ٍَغ

 املخٗل٣ت بما ًإحي :

 املهالر املخٗا٢ضة؛  -ؤ 

ت؛  -ب   املخٗاملحن الا٢خهاصًحن وملٟاتهم إلاصاٍع

 اله٣ٟاث الٗمىمُـــــــــت ؛ -ج 

 بُا٢اث الاخهاء الا٢خهاصي للُلب الٗمىمي؛ -ص 

 جباص٫ الىزاث٤ واملٗلىماث بحن املهالر املخٗا٢ضة و املخٗاملحن الا٢خهاصًحن؛  -ٌ 

 ."ميكىعاث البىابت -و 

جم٨ً  2472-15مً املغؾىم  64لظل٪ ٩ٞل َظٍ املٗلىماث ؤو جل٪ التي ههذ ٖليها املاصة 

إل الخ٣ُ٣ي ٖلى مًمىن الُلب الٗمىمي  والظي ٌؿمذ بخ٣ضًم ٖغوى جىاٞؿُت مً" الَا

 .3خ٣ُ٣ُت جًمً هجاٖت الُلب الٗمىمي"

                                                 
 16، مغح٘ ؾاب٤، ماإلاخضمً الصفقاث العمىميت وجفىيضاث اإلاسفق العام، 247-15مً املغؾىم الغثاس ي  62 املاصة - 1
ٖلى " ًدخىي مل٠ اؾدكاعة املاؾؿاث الظي ًىي٘ جدذ جهٝغ املخٗهضًً ٖلى حمُ٘ املٗلىماث  64جىو املاصة  - 2

ت التي جم٨نهم مً ج٣ضًم ٖغوى م٣بىلت، الؾُما ما ًإحي:   الًغوٍع

ل٪ املىانٟاث الخ٣ىُت وازباث املُاب٣ت ، وامل٣اًِـ طلىن٠ الض٤ُ٢ ملىيٕى الخضماث املُلىبت ؤو ٧ل املخُلباث بما في ا -

ت ، ان ا٢خط ى لامغ طل٪. التي ًجب ؤن جخىٞغ في املىخجاث ؤو الخضماث   وطل٪ الخهامُم والغؾىم والخٗلُماث الًغوٍع

 لخ٣ني والًماهاث املالُت خؿب الخالت؛الكـــــــــغوٍ طاث الُاب٘ الا٢خهاصي وا -

 املٗلىماث ؤو الىزاثــــــــــــــــــ٤ الخ٨مُلُت املُلىبــــــــــت مً املخٗهضًً؛  -

 ؛الخٗهضاث و الىزاث٤ التي جهاخبهااللٛت ؤو اللٛاث الىاحب اؾخٗمالها في ج٣ضًم  -

ملت الٗغى، اطا ا٢خط ى لامغ ؛ -  ٦ُُٟاث الدؿضًض ٖو

 ال٨ُُٟاث لازغي والكغوٍ التي جدضصَا املهلخت املخٗا٢ضة والتي ًجب ؤن جسً٘ لها اله٣ٟت؛٧ل  -

 لاحل املمىىح لخدًحر الٗغوى ؛ -

 ؤحل نالخُت الٗغوى ؤو لاؾٗاع؛ -

ش وآزغ ؾاٖت إلًضإ الٗغوى والك٩لُت الدجُت املٗخمضة ُٞه؛  -  جاٍع

ت ؛ - ٞغ ش وؾاٖت ٞخذ لْا  جاٍع

 خُث ًجب ؤن جىصٕ الخٗهضاث." الٗىىان الض٤ُ٢  -
 . 21، مغح٘ ؾاب٤، م قاهىن الصفقاث العمىميتمالحي مٗمغ،  - 3
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 : مبدأ اإلاساواة في معاملت اإلاترشحين  ثاهيا

غ ٞيهم الكغوٍ ال٣اهىهُت مً  ٌٗبر َظا  املبضؤ ًٖ جم٨حن الاصاعة مً حمُ٘ مً جخٞى

ضم ا٢هاء ؤي ؤخض صون يىابِ ٢اهىهُت، ٦ما ًجب ٖليها  ؤن جلتزم الضزى٫ في املىاٞؿت ٖو

الخُاص وج٠٣ ٖلى مؿاٞت واخضة مً حمُ٘ املخٗاملحن صون جًُٟل ؤخض ٖلى آزغ بال اطا ٧ان 

ظا مً ؤحل الىنى٫ الى ؤ٦بر ٢ضع مً املخىاٞؿحن  َظا الخًُٟل ًىُل٤ مً ؤؾاؽ ٢اهىوي َو

ى ما ؤ٦ضجه  مً ؤحل ازخُاع الٗغى لاًٞل يمً مىاٞؿت خ٣ُ٣ُت وجسضم الهالر الٗام َو

" ًجب بٖضاص الخاحاث مً خُث َبُٗتها ومضاَا  247-15مً املغؾىم الغثاس ي  27املاصة 

بض٢ت، اؾدىاصا الى مىانٟاث ج٣ىُت مٟهلت حٗض ٖلى ؤؾاؽ امل٣اًِـ و/ ؤو  الىجاٖت ًخٗحن 

جب ؤن ال ج٩ىن َظٍ املىانٟاث الخ٣ىُت مىحهت هدى مىخىج ؤو  ُُٟت، ٍو ها ؤو مخُلباث ْو بلٚى

 مخٗامل ا٢خهاصي مدضص" .

٦ما ٌٗخبر خغمان ؤخض املخىاٞؿحن مً باب ال٣ٗىبت لانلُت ؤو الخبُٗت ملضة مُٗىت ؤو  

ت الضزى٫ الى املىاٞؿت ال١ َى بمثابت اؾخثىاء مً ٢اٖضة خٍغ ٩ىن  طل٪ مً 1ٖلى الَا ، ٍو

زال٫ اصعاج املسالٟحن الظًً جمً مٗا٢بتهم باإل٢هاء يمً ٢اثمت زانت حؿمى ٢اثمت 

ى ما جم الىو ٖلُه مً زال٫ ال٣غاع املاعر امل٣هُحن مً املكاع٦ت ف ي اله٣ٟاث الٗمىمُت، َو

مبر  17في  بـ "جًمً البىابت وكغ  2والظي ًدضص مدخىي البىابت إلال٨تروهُت 2013هٞى

حن مً املكاع٦ت في  املٗلىماث والىزاث٤ آلاجُت : ... ٢اثمت املخٗاملحن الا٢خهاصًحن املمىٖى

لحن الا٢خهاصًحن امل٣هُحن مً املكاع٦ت في اله٣ٟاث اله٣ٟاث الٗمىمُت؛ ٢اثمت املخٗام

  .3الٗمىمُت ..."

                                                 
ت والتي ال ًجىػ لل٣ًاء   -1 طَب مجلـ الضولت الٟغوس ي الى اٖخباع ٢غاعاث الاصاعة بالخغمان اهما جهضع ًٖ ؾل٨ت ج٣ضًٍغ

ى ؤًًا ما طَبذ الُه مد٨مت ال٣ًاء ؤن ٣ٌٗب ٖليها مهما ٧اهذ الٓغوٝ التي ًهضع بمىاؾبتها َظا الخغم  إلاصاعي ان، َو

ا الاصاعة بهظا الخهىم ججض ؾىض لها ومهضع لها في ما حغي به الٗٝغ  في  مهغ ب٣ىلها ؤن "٢غاعاث الخغمان التي جهضَع

ُما لإلصاعة مً ؾلُت في وي٘ مثل َظٍ ال٣ىاٖض التي جىٓم ؤٖما٫ املىا٢هت" ؤهٓغ ههاع حابغ حاص، املإلاصاعي  ىا٢هاث ، ٞو

صاع النهًت الٗغبُت، ، ال٣اَغة، ال٣اهىن الىمىطجي لألمم املخدضة الٗامت، صعاؾت م٣اعهت بحن ال٣اهىهحن املهغي والٟغوس ي و 

 84م  ، مغح٘ ؾاب٤،ؤلالكترووي ؤلادازي الطبيعت القاهىهيت للعقد ، ه٣ال ًٖ ٖلى حبحر ٖبُض الجىاوي، 148-147م م 
مبر  17ال٣غاع املاعر في  - 2 للصفقاث العمىميت وكيفياث حسييرها وكيفياث  ؤلالكتروهيتًحدد محخىي البىابت ، 2013هٞى

ل  09الهاصعة في   21، ج ع، ٖضص ؤلالكتروهيتجبادل اإلاعلىماث بالطسيقت   .2014اٍٞغ
 .27، مً املغح٘ هٟؿه، م 03املاصة   -3

 



                           ؤلالكترووي ؤلادازي وجحدًاث اليشاط  ؤلالكتروهيتالحكىمت  :                                                  الباب ألاول  

 

994 

 

ىُت لإلهخاج التي هٓم  ني ولاصاة الَى ٦ما ؤن اُٖاء املكٕغ لاًٞلُت لإلهخاج الَى

كغون  ٦83ىو املاصة  247-15ؤخ٩امها املغؾىم  "  ًمىذ َامل لاًٞلُت بيؿبت زمؿت ٖو

لجؼاثغي و/ ؤو املاؾؿاث الخايٗت لل٣اهىن الجؼاثغي ( للمىخجاث طاث امليكإ ا%25في املاثت )

ىن م٣ُمىن ُٞما ًسو حمُ٘ ؤهىإ الى٣ٟاث املظ٧ىعة في  التي ًدىػ ؤٚلبُت عؤؾمالها حؼاثٍغ

ني وؤَمُت  85ؤٖالٍ .." ؤو في املاصة  29املاصة  " ..حُٗى لاًٞلُت لالهضماج في الا٢خهاص الَى

ت .."ال ٌك٩ل ؤبضا ؤي الخهو ؤو املىخجاث التي ج٩ىن مدل مىاول ت ؤو ا٢خىاء في الؿى١ الجؼاثٍغ

ت الضزى٫ الى املىاٞؿت ومبضؤ املؿاواة في مٗاملت املترشخحن ألن مبضؤ  مؿاؽ بمبضؤ خٍغ

ني  املؿاواة اهما مغجبِ ؤؾاؾا بىجاٖت الُلب الٗمىمي والظي مً مخُلباجه جغ٢ُت الاهخاج الَى

ىُت لإلهخاج.   1والاصاة الَى

 

 ت الاجساءاث ثالثا: شفافي

مً ؤَم املباصت التي جد٤٣ ج٩اٞا الٟغم وػٕع الث٣ت  2ٌٗخبر مبضؤ قٟاُٞت الاحغاءاث

خجلى َظا املبضؤ مً زال٫ ٧اٞت مغاخل ال٣ٗض إلاصاعي إلال٨ترووي بضاًت  غاٝ ٍو بحن حمُ٘ لَا

مً الخدضًض املؿب٤ ل٣ىاٖض املىاٞؿت والظي ًخُلب الخدضًض املؿب٤ لخاحاث املهلخت 

الهُت ى ما ههذ ٖلُه املاص3املخٗا٢ضة بهض١ ٖو والتي  247-15مً املغؾىم الغثاس ي  27ة ، َو

ههذ ٖلى " جدضص خاحاث املهالر املخٗا٢ضة الىاحب جلبُتها مؿب٣ا ٢بل الكغوٕ في ؤي بحغاء 

إلبغام ن٣ٟت ٖمىمُت، ًدضص مبلٜ خاحاث املهالر املخٗا٢ضة اؾدىاصا الى ج٣ضًغ اصاعي ناص١ 

٣الوي، خؿب الكغوٍ املدضصة في املاصة"   .ٖو

                                                 
حامٗت  -٢اهىن ٖام مٗم٤ –، مدايغاث ؤل٣ُذ ٖلى َلبت ؾىت ؤولى ماؾتر مىميتقاهىن الصفقاث العمالحي مٗمغ،  - 1

 .24، م 2017-2016بىمغصاؽ، ٧لُت الخ٣ى١،  –امدمض بى٢غة 
الخام بالخيؿ٤ُ في  2004-18جم الىو ٖلى مبضؤ الكٟاُٞت في ٚالبُت ال٣اهىن امل٣اعن، خُث ؤ٦ض الخىحُه لاوعوبي  - 2

مىه " ..٦ظل٪ املباصت التي  02والخىعٍض والخضماث ٖلى َظا املبضؤ ال ؾُما في هو املاصة  احغاءاث ابغام ٣ٖىص لاقٛا٫

ت إلاصاٍعجغجبِ بها، مثل املؿاواة، ٖضم الخمُحز ، الخىاؾب، الكٟاُٞت،.." وؤ٦ض ٖلُه املكٕغ الٟغوس ي في ٢اهىن ال٣ٗىص 

ت إلاصاٍع مىه " في ال٣ٗىص 02في املاصة  15/2004الهاصع بمىحب املغؾىم ع٢م  ت مهما ٧اهذ ٢ُمتها ًجب اخترام مباصت خٍغ

لؿىت  18الضزى٫ الى املىاٞؿت واملؿاواة بحن املخٗا٢ضًً والكٟاُٞت في الاحغاءاث " ؤهٓغ ٢اهىن ال٣ٗىص الٟغوس ي : ع٢م 

 87م ، مغح٘ ؾاب٤، ؤلالكترووي ؤلادازي الطبيعت القاهىهيت للعقد ه٣ال ًٖ ٖلي حبحر ٖبُض الجىابي،   2004
 .24ؿاب٤، مالغح٘ املقاهىن الصفقاث العمىميت، مالحي مٗمغ،  - 3
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ت ؾىاء في ٦ما ؤن مبضؤ  الكٟاُٞت ًخُلب ج٣ضًم املخىاٞؿحن ٖغويهم بهٟت ؾٍغ

٤ اعؾا٫ ؾغي ال ًم٨ ٓل  ًمٓاٍع٠ مٛل٣ت ؤو ًٖ ٍَغ ٞخده ٖبر البىابت إلال٨تروهُت ٍو

ت والظي ًخم في حلؿت ٖلىُت مً َٝغ لجىت مسخهت  ٞغ ا الى ٚاًت مُٗاص ٞخذ لْا مدخىاٍ ؾٍغ

ى ما حاء في املاصة  ت   15/247 مً املغؾىم الغثاس ي 70َو ٞغ والتي ههذ ٖلى "ًخم ٞخذ لْا

ى  املخٗل٣ت بمل٠ الترشر والٗغوى الخ٣ىُت واملالُت في حلؿت ٖلىُت مً َٝغ لجىت مسخهت َو

ت املخٗل٣ت  15/247مً املغؾىم الغثاس ي  70ما حاء في املاصة  ٞغ والتي ههذ ٖلى "ًخم ٞخذ لْا

ش وؾاٖت بمل٠ الترشر والٗغوى الخ٣ىُت واملالُت في حلؿت ٖلى ُت، زال٫ هٟـ الجلؿت في جاٍع

ت املىهىم ٖليها في املاصة  ٞغ مً َظا املغؾىم وجضٖى املهلخت املخٗا٢ضة ٧ل  66ٞخذ لْا

 ٤ ت خؿب الخالت، في اٖالن ؤو ًٖ ٍَغ ٞغ املترشخحن واملخٗهضًً لخًىع حلؿت ٞخذ لْا

ً املغؾىم هٟؿه ٖلى م 65عؾالت مىحهت ملترشخحن ؤو املخٗهضًً املٗىُحن"، ٦ما ههذ املاصة 

ظا ما ٌٗؼػ  يغوعة اٖالن املىذ املا٢ذ لله٣ٟت في الجغاثض التي وكغ ٞيها َلب الٗغوى َو

 مبضؤ الكٟاُٞت الظي ًمثل يماهت َامت لخد٤ُ٣ املهلخت الٗامت.

 

  ؤلالكترووي ؤلادازي إلثباث العقد  ؤلالكتروهيتاشكاليت اإلاحسزاث الفسع الثاوي: 

ما٫ الثىاثُت التي جخُلب وحىص َٝغ آزغ الى حاهب الاصاعة ؤو ال٣ٗض إلاصاعي مً لٖا

املهلخت املخٗا٢ضة، وبما ؤن ال٣ٗض إلاصاعي ًدخىي قغوٍ اؾخثىاثُت ٩ُٞىن َظا الصخو في 

ى بظل٪ بداحت صوما الى ازباث ال٣ٗض إلاصاعي مً زال٫ جىز٤ُ َظا  مغجبت ؤ٢ل مً الاصاعة َو

ى لامغ هٟؿه املُلىب باليؿ ت إلال٨تروهُت.ال٣ٗض، َو  بت لل٣ٗىص إلاصاٍع

وبما ؤن اله٣ٟاث الٗمىمُت مً ؤَم نىع ال٣ٗض إلاصاعي ٞان املكٕغ ؤ٦ض ٖلى قٍغ  

ذ اله٣ٟاث  15/247مً املغؾىم  02ال٨خابت في َظٍ ال٣ٗىص الؾُما في هو املاصة  والتي ٖٞغ

٘ املٗم ى٫ به، جبرم الٗمىمُت ب٣ىلها" اله٣ٟاث الٗمىمُت ٣ٖىص م٨خىبت في مٟهىم الدكَغ

٤ الكغوٍ املىهىم ٖليها في َظا املغؾىم، لخلبُت  بم٣ابل م٘ مخٗاملحن ا٢خهاصًحن ٞو

 خاحاث املهلخت املخٗا٢ضة في مجا٫ لاقٛا٫ واللىاػم والخضماث والضعاؾاث".

وال٨خابت في ٣ٖض اله٣ٟت الٗمىمُت هي قٍغ ازباث ولِؿذ ع٦ً او٣ٗاص ٞال٣اٖضة  

الٗامت جىو ٖلى يغوعة ابغام اله٣ٟت ٢بل الكغوٕ في جىُٟظَا والابغام ٌؿخىحب ال٨خابت الا 



                           ؤلالكترووي ؤلادازي وجحدًاث اليشاط  ؤلالكتروهيتالحكىمت  :                                                  الباب ألاول  

 

999 

 

ؤهه وفي خاالث خضصَا ال٣اهىن ٦دالت الاؾخعجا٫ امللر مثال، ؤعحإ املكٕغ ابغام اله٣ٟت الى ما 

 خىُٟظ ٖلى ؤن جخم ال٨خابت الخ٣ا .بٗض بضاًت ال

ؤما ُٞما ًسو ال٣ٗض إلاصاعي إلال٨ترووي والظي ًسخل٠ ًٖ ال٣ٗض إلاصاعي الٗاصي في 

حن  غ قَغ ٣ت الابغام ووؾاثل الازباث، ٞاإلزباث باملدغعاث إلال٨تروهُت ٌؿخىحب جٞى ٍَغ

ى ما طَب الُه الخىحُه  ؤؾاؾُحن: ؤوال ال٨خابت إلال٨تروهُت وزاهُا الخى٢ُ٘ إلال٨ترووي، َو

املخٗل٤ بالخيؿ٤ُ في احغاءاث ٣ٖىص لاقٛا٫ والخىعٍض والخضماث خحن  18/2004لاوعوبي ع٢م 

واملخٗل٤ بالخى٢ُ٘  1999ؤخا٫ مٟهىم ال٨خابت إلال٨تروهُت الى الخىحُه لاوعوبي الهاصع ؾىت 

 إلال٨ترووي. 

واملخباصلت زاعج اليسخت  والازباث بال٨خابت إلال٨تروهُت ٌكمل ختى الىزاث٤ امل٨خىبت

ى ما طَبذ الُه املد٨مت  ا َو حَر ت ٚو الغؾمُت لل٣ٗض، ٧الغؾاثل والٟىاجحر وال٣غاعاث إلاصاٍع

ت الٗلُا في لاعصن ب٣ىلها "..خُث ٌؿدىض ال٣ًاء ؤخُاها الى َظٍ الىزاث٤ املخباصلت بحن  إلاصاٍع

ٔ مً َظا ال٣ى٫ ؤن املد٨مت الٗلُا واملالخ 1الاصاعة ولاٞغاص لل٣بى٫ ب٣ُام الغوابِ الخٗا٢ضًت"

ا في ًض ال٣ًاء.  لم ججؼم ب٣بى٫ َظٍ الىزاث٤ وجغ٦ذ لامغ ج٣ضًٍغ

ت التي ًخمخ٘ بها ال٣اض ي إلاصاعي ٢ض ججٗله ٣ًبل بال٨خابت  َظٍ الؿلُت الخ٣ضًٍغ

ًها، خُث حاء في بٌٗ ال٣ٟه ؤهه: "٦ما ؤن  إلال٨تروهُت ٧ىؾُلت ازباث ٦ما ًم٨ً ؤن ًٞغ

ت ٦بحرة في الخٗامل م٘ املدغعاث إلال٨تروهُت ٖلى زالٝ ال٣اض ي إلا  صاعي له ؾلُت ج٣ضًٍغ

ُلب مً الخهىم  ت، ٍو ال٣اض ي املضوي، ٞال٣اض ي إلاصاعي َى الظي ًخد٨م  بالضٖىي إلاصاٍع

حر حمُ٘ املؿدىضاث الخانت بالضٖىي، ًٞال ٖلى ؤهه ال جىحض َغاث٤ زابخت  والؾُما الاصاعة جٞى

ال٣اض ي إلاصاعي الا اطا هو ال٣اهىن ٖلى زالٝ طل٪، ٦ما ؤن الازباث في  وم٣ُضة لإلزباث ؤمام

ُت " ت ٩ًىن ٖاصة باملدغعاث الغؾمُت ؤو الٗٞغ  .2ال٣ٗىص إلاصاٍع

في مجا٫ ال٣ٗىص  إلال٨تروهُتاٖتٝر املكٕغ الٟغوس ي نغاخت بذجُت املدغعاث ل٣ض 

ش ت الهاصإلاصاٍعمً ٢اهىن ال٣ٗىص  56ت خُث ههذ املاصة إلاصاٍع ٖلى ؤن "٧ل  2000ع بخاٍع

لها الى ٦خابت ٖلى وؾُِ ال٨ترووي"  الىهىم للمغؾىم  الخالي والخانت بال٨خابت، ًم٨ً جدٍى

                                                 
 .90، ممغح٘ ؾاب٤، ؤلالكترووي ؤلادازي الطبيعت القاهىهيت للعقد الجىابي، نقال عن علي  - 1
، 37الٗضص  10، املجلض مجلت الغاٞضًً للخ٣ى١ ، "وازباجه إلال٨ترووي إلاصاعي ، "ابغام ال٣ٗض قيداز عبد القادز صالح - 2

 .173م  2008الؿىت 
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ٖلى يغوعة خٟٔ املترشخحن لُٗاءاتهم ول٩ل ما  692-2002مً املغؾىم  03ههذ املاصة ٦ما 

 .٦1ضلُل ازباث"خٗمالها ٖىض الخاحت ًخٗل٤ بها في خىاؾُبهم ؤو ؤي خامل ال٨ترووي آزغ الؾ

 

ى قٍغ الخى٢ُ٘ إلال٨ترووي  ؤما الكٍغ الثاوي الظي حؿخىحبه املدغعاث إلال٨تروهُت َو

ٖلى َظٍ املدغعاث مما ًًمً شخهُت ناخبها والخإ٦ض مً اههغاٝ اعاصجه الى مًمىنها، 

ى ما والظي حاء  1989طَبذ الُه مد٨مت الى٣ٌ الٟغوؿُت مً زال٫ خ٨م ناصع ؾىت  َو

ً البُا٢ت البى٨ُت ًخم الخى٢ُ٘ ٖليها بخى٢ُ٘ ال٨ترووي صخُذ ألهه ًخ٩ىن مً ٖىهُٞه ؤن  ٍغ

، وبالخالي جىحض الا في خىػجه ، والبُا٢ت البى٨ُت هٟؿها التي ال ٧ىص ؾغي ال ٌٗلمه ؾىي املى٢٘

  2جخد٤٣ ُٞه ٖىانغ الخى٢ُ٘ الالػمت لالٖتراٝ بمًمىن ؤي التزام ٢اهىوي "

 

م مً ؤن املكٕغ   ال٣اهىن مىيٕى الخى٢ُ٘ إلال٨ترووي مً زال٫ هٓم الجؼاثغي وبالٚغ

الظي ًدضص ال٣ىاٖض الٗامت املخٗل٣ت بالخى٢ُ٘  2015ُٟٞغي  01املاعر في  04-15ع٢م 

ت إلال٨تروهُت الًؼا٫ بداحت الى  ؛حنإلال٨تروهُوالخهض٤ً  بال ؤن الازباث في ال٣ٗىص إلاصاٍع

ى ما  ل ٧ل لبـ َو يغوعة اػالت الظي عؤي ال٣ُٟه الٟغوس ي لىعهؼ به هاصي ههىم واضخت جٍؼ

  .3وما ًهاخبها مً جى٢ُٗاث ال٨تروهُت إلال٨تروهُت٧ل الك٩ى٥ ُٞما ًخٗل٤ ب٣ُمت املدغعاث 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 - article 3 du décret 2002.692 ( JO .n  103 du 03 mai 2002) 

 .173وازباجه، مغح٘ ؾاب٤ م  إلال٨ترووي إلاصاعي اهٓغ ٢ُضاع ٖبض ال٣اصع نالر ، ابغام ال٣ٗض  - 2
 110م ، مغح٘ ؾاب٤، ؤلالكترووي ؤلادازي الطبيعت القاهىهيت للعقد ٖلي حبحر ٖبُض الجىابي،  - 3
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 إلابحث الثاويا

 ؤلالكترووي ؤلادازي القساز 

ظا  ،خُىع الخ٨ىىلىجي في مجا٫ الاصاعةزمغة ال إلال٨ترووي إلاصاعي ٌٗض ال٣غاع  َو

باؾخسضام ٖضص ٦بحر مً الىؾاثِ إلال٨تروهُت املكخملت ٖلى الكب٩اث الضولُت واملدلُت 

ا باإلياٞت الى اؾخٗما٫ البرمجُاث املسخلٟت  حَر ولاحهؼة املسخلٟت ٧الخىاؾِب والٟا٦ـ ٚو

ا مما جيخجه الخ٨ىىلىحُا مً حضًض ًىما بٗض آزغ، وال٣غاع  حَر والخُب٣ُاث املخسههت ٚو

، وؤنبذ م٣ُاؾا 1ل٨ترووي الُىم ؤنبذ وا٢ٗا ملمىؾا الؾُما في الضو٫ املخ٣ضمتإلاصاعي إلا

للخ٣ضم ، ًضٞ٘ ببٌٗ الضو٫ لخهضع َلُٗت الضو٫ املخ٣ضمت التي حٗخمض ٖلى الخ٨ىىلىحُاث 

ت، ٞال٣ٗض إلاصاعي اؾخٟاص مً َظٍ الخ٨ىىلىحُاث ٖلى نُٗض حم٘  الخضًثت في ؤٖمالها إلاصاٍع

ال٣غاع  وجىؾُ٘ صاثغة الخُاعاث ؤمام ناخب ؤو مهضع ال٣غاع، باإلياٞت الى املُُٗاث املخهلت ب

اؾخٟاصجه مً َغ١ اليكغ والخبلُٜ والتي ؤنبدذ جخم مٗبر املىا٢٘ والبىاباث إلال٨تروهُت 

ض إلال٨ترووي ؤو الُت ج٨ىىلىحُت ؤزغي ًىا٤ٞ  الخبلُٜ الظي ؤنبذ ًخم في ػمً آوي بىاؾُت البًر

ى ما حٗل ال٣غاع الظي اجسظ مً الىؾاثِ إلال٨تروهُت صٖامت ؤؾاؾُت  ٖليها ناخب ال٣غاع، َو

ت ؤخضَا، وامل٣هىص  ًخ٣ضم ٖلى ال٣غاع الخ٣لُضي في الٗضًض مً الجىاهب التي حٗخبر الؿٖغ

ت ونى٫ ال٣غاع ؤو اهتهاثه الى ٖلم  ت اجساط ال٣غاع  ٦ما ٢ض حكحر الى ؾٖغ ت َىا ؾٖغ بالؿٖغ

 ٞغصًا ؤو حماُٖا. املساَبحن به ؾىاء ٧ان ٢غاعا

وال٣غاع إلاصاعي إلال٨ترووي بهٟت زانت مً بهٟت ٖامت  إلاصاعي ال٣غاع  وملا ًمثله

ت ال٣اهىهُت التي حٗخبر  ما٫ إلاصاٍع ظ وؾُلت ٢اهىهُت في ًض إلاصاعة لخىُٟ ؤَمُت بهٟخه ؤخض لٖا

ويهضٝ الى جغجِب آزاع ٢اهىهُت مدضصة ٦ةوكاء مغا٦ؼ ٢اهىهُت  ،وكاَها والخٗبحر ًٖ اعاصتها

الى خض اٖخباع ٌٌٗ ٣ٞهاء  ها،ئحضًضة ؤو اخضار حٗضًالث في مغا٦ؼ ٢اهىهُت ٢اثمت ؤو الٛا

                                                 
٤ الخ٩ىمت  - 1 اث٠ ٞيها ًٖ ٍَغ جإحي َىلىضا في َلُٗت الضو٫ لاوعوبُت، بط ًبلٜ وؿبت نضوع  ٢غاع الخُٗحن بالْى

%،  59وؿبت  إلال٨تروهُتؤما الضو٫ لاوعوبُت لازغي ُٞبلٜ وؿبت الخى٠ُْ ٞيها ٖبر البىاباث   % 85وؿبت  إلال٨تروهُت

مجلت حامٗت ، )مسخقبال( ؤلادازي في عمليت صىاعت القساز  ؤلالكتروهيتأهميت دوز الحكىمت نالر ٖبض ٖاًض نالر، 

ذ للٗلىم ال٣اهىهُت  . 248، م 2015، صٌؿمبر  28، الٗضص 2املجلض  ج٨ٍغ
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تالاصاعة ٖملُت اجسا ُٟت إلاصاٍع غ الْى الى في َظا املبدث ولظل٪ هخُغ١  ،1ط ال٣غاعاث هي حَى

ت ؤَم الاق٩االث ال٣اهىهُت  ،)مُلب لاو٫(وؤع٧اهه  إلال٨ترووي إلاصاعي مٟهىم ال٣غاع  زم مٗٞغ

 .مُلب زاوي(ري ال٣غاع إلاصاعي إلال٨ترووي )التي حٗت

 ؤلالكترووي ؤلادازي اإلاطلب الاول: ماهيت القساز 

ت في ًض الاصاعة إلاصاٍعباٖخباع ؤن ال٣غاعاث  ت مً ؤَم الىؾاثل ال٣اهىهُت املىيٖى

ؤو بمىاؾبت حؿُحر  إلاصاعي ملماعؾت وكاَها وجد٤ُ٣ ما جهبى الُه مً ؤَضاٝ في مجا٫ الًبِ 

وما جىلض ٖنها مً  إلاصاعي املغا٤ٞ الٗامت، وهدُجت للمؿخجضاث الخ٨ىىلىحُت في ال٣ُإ 

ظي َى هدُجت اؾخٗما٫ َظٍ الىؾاثِ وال إلال٨ترووي إلاصاعي مٟاَُم حضًضة ٧ال٣غاع 

ت ماَُت َظا   إلاصاعي في ٧ل ؤو بٌٗ مغاخل ال٣غاع  إلال٨تروهُت ال٣غاع ،لظل٪ وحب مٗٞغ

ت مٟهىم ال٣غاع  إلال٨ترووي إلاصاعي  ت ؤَم  )ٕٞغ ؤو٫ ( إلال٨ترووي إلاصاعي وطل٪ بمٗٞغ ومٗٞغ

  .ؤع٧اهه )ٕٞغ زاوي(

 ؤلادازي ؤلالكترووي الفسع ألاول: مفهىم القساز 

ت ماَُخه  إلال٨ترووي إلاصاعي هىم ال٣غاع جإحي مداولت الاخاَت بمٟ مً ؤحل مٗٞغ

إل ٖلى زهاثهه مً ؤحل اصعا٥ ٧ل املؿاثل ال٣اهىهُت املخٗل٣ت به ومداولت ازغاحها  والَا

٣هُت مىاؾبت مل٣اعهتها باملؿاثل ال٣اهىهُت املخٗل٣ت بال٣غاع إلاصاعي في  يمً اَغ  ٢اهىهُت ٞو

بل ملداولت اًجاص ق٩له الخ٣لُضي، لِـ مً ٢بُل امل٣اعهت بدثا ًٖ املؼاًا واملؿاوت ٞدؿب 

الخلى٫ لخل٪ املؿاثل الٗال٣ت واؾدكغاٝ ما ًم٨ً ؤن ٌٗترى َظا الىٕى الجضًض مً ال٣غاع  

ت مٟهىم ال٣غاع مً مك٨الث ال ؾُما ال٣اهىهُت منها، ولظل٪  زم  إلاصاعي وحب )ؤوال( مٗٞغ

ت مٟهىم ال٣غاع   .)زاهُا( إلال٨ترووي إلاصاعي مٗٞغ

 

 :ؤلادازي القساز  حعسيف -أوال

ت إلاصاٍعجلجإ الاصاعة بمىاؾبت مماعؾت وكاَها الى اجساط الٗضًض مً ال٣غاعاث  

ا وؾُلت ٢اهىهُت للخٗبحر ًٖ اعاصتها بةخضار مغا٦ؼ ٢اهىهُت حضًضة ؤو حٗضًل ؤو الٛاء  باٖخباَع

                                                 
واليكغ صاع َىمت للُباٖت ب ٍ، ، ؤلادازي ت، بين علم الادازة العامت والقاهىن ؤلادازيهظسيت القسازاث ٖماع ٖىابضي،  - 1

 .03، م2005والخىػَ٘، الجؼاثغ،
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ت ل٩ىنها إلاصاٍع، ٦ما حٗخبر ال٣غاعاث ؼ ٢اهىهُت ٢اثمتمغا٦ ت طاث اَمُت بالٛت مً الىاخُت الىٍٓغ

اجه ومدىع صعاؾاجه وؤبدازه ٦ما ؤنها مجا٫ مهم  إلاصاعي ؤخض ؤَم مداوع ال٣اهىن  ومغ٦ؼ هٍٓغ

ما٫ الاصاعة مً زال٫ الضٖاوي ال٣ًاثُت املخمدىعة خى٫ ال٣غاع   إلاصاعي ملغا٢بت ال٣ًاء أٖل

دو املكغوُٖت وصٖاوي الخٟؿحر  ب  ٦ضٖاوي إلالٛاء ٞو ا والتي حٗخبر مىاؾبت لخهٍى حَر ٚو

 . إلاصاعي وجىحُه ٖمل الاصاعة مً َٝغ ال٣اض ي 

ٗني  ٗني ال٣غاع لٛت ما٢غ به الغؤي مً الخ٨م في مؿإلت ما ؤو في ؤمغ مً لامىع َو َو

 ٦1ظل٪ " الٟهل ؤو الخ٨م في مؿإلت ؤو ٢ًُت ؤو زالٝ".

ٗاث املسخلٟت بال ؤن  وان ٦ىا اله٤ مجلـ الضولت ٖلى حٍٗغ٠ مدضص له في الدكَغ

املهغي ٢ض طَب الى حٍٗغ٠ ال٣غاع إلاصاعي بإهه " بٞهاح الاصاعة ًٖ بعاصتها امللؼمت، مما لها 

مً ؾلُت بم٣خط ى ال٣ىاهحن واللىاثذ ب٣هض اخضار ؤزغ ٢اهىوي مٗحن متى ٧ان مم٨ىا وحاثؼا 

 .2خٛاء مهلخت ٖامت"٢اهىها، و٧ان الباٖث ٖلُه اب

ه الٗمُض صًوفي ال٣ٟه  تجي بإهه " ٧ل ٖمل اصــــــــــٖٞغ ، اعي ب٣هض حٗضًل لاويإ إلاصاٍع

ه الض٦خىع ٞااص  ٞغ ٦ما هي ٢اثمت و٢ذ نضوعٍ ؤو ٦ما ج٩ىن في لخٓت مؿخ٣بلُت مُٗىت " ٖو

ت في إلاصاٍعَى ٖمل ٢اهىوي اهٟغاصي ًهضع بةعاصة اخضي الؿلُاث  إلاصاعي " ال٣غاع ب٣ىله  مهىا 

دضر ازاع ٢اهىهُت بةوكاء وي٘ ٢اهىوي حضًض ؤو حٗضًل ؤو الٛاء وي٘ ٢اهىوي  الضولت ، ٍو

، بطن َى ٖمل ٢اهىوي لخمُحٍز ًٖ الٗمل املاصي الظي ج٣ىم به الاصاعة، جهضٍع ؾلُت ٢3اثم"

ُٗت وال٣ًاثُت، ٖمىمُت ؤي ؤهه ًخمحز ًٖ ال٣غاعاث ا لهاصعة ًٖ الؿلُاث الؿُاؾُت والدكَغ

ًهضع بك٩ل اهٟغاصي ٞهى بظل٪ ال ٌؿخضعي مكاع٦ت َٝغ آزغ ؤو مىا٣ٞخه ؤو الخٟاوى مٗه 

، ظي ًخُلب الو٣ٗاصٍ جالقي اعاصة الؿلُت الٗامت م٘ بعاصة املخٗا٢ض مٗهال إلاصاعي ٧ال٣ٗض 

٠ ؤو حٗضًل وي٘ الى اخضار ؤزغ ٢اهىو إلاصاعي ًاصي انضاع ال٣غاع  ي حضًض ٣٦غاع حُٗحن مْى

٠ ٠ ؤو الٛاء وي٘ ٢اهىوي ٢اثم ٣٦غاع ٞهل مْى   .٢اهىوي ٢اثم ٣٦غاع جغؾُم مْى

                                                 
 14مغح٘ ؾاب٤، م، ؤلادازي ت، بين علم الادازة العامت والقاهىن ؤلادازيهظسيت القسازاث  ،عاح٘ في طل٪ : ٖماع ٖىابضي - 1
ت ، إلاصاعي خ٨م مد٨مت ال٣ًاء  - 2 ش  املهٍغ ١،  24، للؿىت ال٣ًاثُت 694، في الضٖىي ع٢م 24/01/1982الهاصع بخاٍع

ت   .434، م 19ت الخضًثت، ج إلاصاٍعاملىؾٖى
ت،الُبٗت الثاهُت، الجؼء الثاوي،  ،العسبي ؤلادازي القاهىن ، ٞااص مهىا -3 ، الاؾ٨ىضٍع  .109م ، 1967ميكإة املٗاٝع
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 ؤلالكترووي ؤلادازي القساز  ثاهيا: حعسيف

الى  إلاصاعي واصزا٫ الىؾاثل الخضًثت ٞبي الٗمل  إلال٨تروهُتل٣ض ؤصي اٖخماص الخ٩ىمت 

٣ت انضاٍع التي انبدذ جخم بىؾُلت  إلاصاعي حٛحر مٟهىم ال٣غاع  ٍغ و٦ُُٟت الخٗبحر ٖىه َو

ض إلال٨ترووي ال٨تروهُت  و٦ُُٟاث جبلُٛه والتي جخم باليكغ إلال٨ترووي ؤو مً زال٫ اعؾاله بالبًر

 ؤو بالُغ١ إلال٨تروهُت الخضًثت . 

الجهاث املؿاولت  اؾخسضام" إههؤنبذ ٌٗٝغ ب إلال٨ترووي إلاصاعي لظل٪ ٞال٣غاع 

خماصألهٓمت املٗلىماث  ؤي َى اصزا٫ الىؾاثل  ،1بضًل واخض مً البضاثل املُغوخت" اٖل

ٗٝغ ؤًًا بإهه  جل٣ي إلاصاعة الٗامت "إلال٨تروهُت في مغاخل اجساط وانضاع ال٣غاع إلاصاعي، َو

بتها امللؼمت بةنضاع إلال٨تروويٖلى مى٢ٗها  إلال٨تروويالُلب  ال٣غاع ، وبٞهاخها ًٖ ٚع

ضٍ  بما له مً ؾلُت  إلال٨تروويوالخى٢ُ٘ ٖلُه بل٨تروهُا، وبٖالن ناخب الكإن ٖلى بٍغ

بم٣خط ى ال٣ىاهحن واللىاثذ، وطل٪ ب٣هض بخضار ؤزغ ٢اهىوي مٗحن ٩ًىن حاثؼا ومم٨ىا ٢اهىها، 

خضار ؤي حٗبحر الاصاعة ًٖ اعاصتها بخُٛحر مغ٦ؼ ٢اهىوي ؤو الٛاءٍ ؤو ا 2ابخٛاء املهلخت الٗامت."

٣ت  ى٢٘ بك٩ل ال٨ترووي ٦ما ًبلٜ الى املٗني بٍُغ مغ٦ؼ ٢اهىوي حضًض مً زال٫ ٢غاع ًهضع ٍو

 ال٨تروهُت ؤًًا.

ٗٝغ ؤًًا بإهه " ت الٗامت ًٖ بعاصتها املىٟغصة امللؼمت بما لها إلاصاٍعبٞهاح الؿلُت َو

ؤزاع ٢اهىهُت  اهحن ولاهٓمت الىاٞظة ٖبر وؾاثل بل٨تروهُت ب٣هض جغجِبى مً ؾلُت بم٣خط ى ال٣

ًٖ  إلال٨ترووي إلاصاعي متى ٧ان طل٪ مم٨ىا وحاثؼا ٢اهىها، وبهظا الهضص ال ًسخل٠ ال٣غاع 

٣ِ إلاصاعي ال٣غاع    .3الخ٣لُضي بال مً هاخُت وؾُلت الخٗبحر ًٖ إلاعاصة ٞو

و مً ٧ل َظا ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ال٣غاع إلاصاعي إلال٨ترووي َى ٧ل ٢غاع اصاعي جهضٍع إلاصاعة 

٘ ما ال ًهٙى طل٪، وهسخل٠ م٘ مً ًغي بإن ال٣غاع بإي وؾُلت ال٨تروهُت الا اطا  ٧ان في الدكَغ

                                                 
، الٗلىم إلاوؿاهُت-مجلت بابل، ("القساز )اجخاذإدازة الاشماث وإلكتروهيت "، وآزغون ًىؾ٠ ٖبض الغخمان الجبىعي -1

 .5، م 2011، الٗضص لاو٫، 19املجلض حامٗت بابل )الٗغا١( ،
 .99-98م  مغح٘ ؾاب٤،، دزاست مقازهت -ؤلالكتروهيت في إدازة اإلاسافق العامتأثس ؤلادازة هبراؽ مدمض حاؾم لاخبابي،  -2
، مسخقبال ؤلادازي )ؤلادازة اإلاحليت ( في عمليت صىاعت القساز  ؤلالكتروهيتأهميت دوز الحكىمت نالر ٖبض ٖاًض نالر،  -3

ذ للٗلىم ال٣اهىهُت، املجلض    . 220، م2015، لؿىت 28، الٗضص 2مجلت حامٗت ج٨ٍغ
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 إلاصاعي إلال٨ترووي َى ٣ِٞ طل٪ ال٣غاع "الظي ًجغي اجساطٍ مً ٢بل الىؾُِ إلال٨ترووي 

املاجمذ والظي ٖٝغ بإهه )بغهامج ؤو هٓام ال٨ترووي لخاؾب آلي ًم٨ً ؤن ًخهٝغ ؤو ٌؿخجُب 

بك٩ل مؿخ٣ل ٧لُا ؤو حؼثُا صون اقغاٝ ؤي شخو َبُعي في الى٢ذ الظي ًخم ُٞه لخهٝغ 

لُه ٞالىؾُِ املظ٧ىع َى ناخب الازخهام في اجساط ال٣غاعاث  الخهٝغ ؤو الاؾخجابت له( ٖو

ى في خ٣ُ٣ت لامغ ٢ى٫ ُٞه جذجحر وج٤ًُِ قضًض ملٟهىم ال٣غاع  ت املبرمج الجساطَا"، َو إلاصاٍع

ب ختى ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ لاشخام  إلاصاعي إلال٨ترووي والظي مً املٟغوى ؤن ٌؿخٖى

ت وبما زى٫ لهم مً ؾلُاث والظًً ٌؿخٗملىن الىؾاثِ  الُبُُٗحن بهٟتهم إلاصاٍع

   إلال٨تروهُت بهٟت ٧لُت ؤو حؼثُت في انضاع ٢غاعاتهم . 

 

 ؤلالكترووي ؤلادازي القساز وخصائص  أزكان :الفسع الثاوي

 إلال٨تروهُتالٗاصي بالىؾُلت  إلاصاعي ًمخاػ ًٖ ال٣غاع  إلال٨ترووي إلاصاعي الق٪ ؤن ال٣غاع 

م مً طل٪ ٞاهه ال ًسغج ٦ثحرا  املؿخٗملت وما جسلٟه ٖلى َظا ال٣غاع في بٌٗ الجىاهب، وبالٚغ

الٗاصي الا مً هاخُت الك٩ل في بٌٗ الخاالث، لظل٪ هل٣ي الًىء  إلاصاعي ًٖ ؤع٧ان ال٣غاع 

   .)ؤوال( زم زهاثهه )زاهُا(إلال٨ترووي إلاصاعي جالُا ٖلى ؤع٧ان ال٣غاع 

 : أوال: أزكان القساز ؤلادازي ؤلالكترووي

 إلاصاعي ٦ثحرا مً خُث ٖىانٍغ وؤع٧اهه، بال٣غاع  إلال٨ترووي إلاصاعي ًدكابه ال٣غاع 

وما الازخالٝ املىحىص بُنهما بال ما ٧ان يماها لخُب٤ُ م٣خًُاث إلاصاعة  الخ٣لُضي،

لمي في لاؾالُب والُغ١ املخٗل٣ت بٗملُت بنضاع  إلال٨تروهُت ه مً جُىع ج٣ني ٖو وما حٗٞغ

  : والتي ًم٨ً جلخُهها ُٞما ًلي إلاصاعي ال٣غاع 

 .الاخخصاصزكً  -1

ت بإهه هُا١ الهالخُاث املسىلت مً هاخُت إلاصاٍعٌٗٝغ ع٦ً الازخهام في مجا٫ ال٣غاعاث 

ٗٝغ ؤًًا بإهه  " ال٣ضعة ؤو امل٩ان والؼمان واملىيٕى للصخو ؤو الهُئت مهضعة ال٣غاع  َو

 .1ت"إلاصاٍعولخؿاب الؿلُت  باؾمٖلى مماعؾت وبنضاع ٢غاع بصاعي مٗحن  ال٣اهىهُتالهٟت 

                                                 

 .356، م 2004للُب٘، الجؼاثغ، ، لباص 1ٍ، ؤلادازي اليشاط ، الجؼء الثاوي، إلاصاعي ( هانغ لباص، ال٣اهىن 1)



                           ؤلالكترووي ؤلادازي وجحدًاث اليشاط  ؤلالكتروهيتالحكىمت  :                                                  الباب ألاول  

 

998 

 

ه لاؾخاط مدمض الهٛحر بٗلي بإهه  ٞغ ؤو الهالخُت املسىلت لصخو  " ال٣ضعة ؤو امل٨ىتٖو

ت ٖلى ال٣ُام بٗمل مٗحن ٖلى الىحه ال٣اهىوي" ٟحن  (1)ما ؤو حهت بصاٍع ومً َظًً الخٍٗغ

وبمٟهىم املسالٟت وؿخسلو بإهه مً لِؿذ لضًه ال٣ضعة ؤو الهالخُاث ؤو الهٟت ال٣اهىهُت 

 إلنضاع ٢غاع مٗحن وؤنضٍع ٞةن َظا ال٣غاع مُٗب بُٗب ٖضم الازخهام.

غي   لاؾخاط ٖماع ٖىابضي بإن الازخهام َى الهٟت ال٣اهىهُت التي حُٗيها ال٣ىاٖض ٍو

ت باؾم  خسظ ٢غاعاث اصاٍع ال٣اهىهُت املىٓمت لالزخهام في الضولت، لصخو مٗحن لُخهٝغ ٍو

ُٟت  ، ولظل٪ ال ًجىػ ملً اؾىض الُه 2ت في الضولت، ٖلى هدى ٌٗخض به ٢اهىهاإلاصاٍعولخؿاب الْى

ت ،ؤن ًدىاػ٫ ٖىه ؤو ازخهام وؤنبذ  ًدىػ نٟت ٢اهىهُت جم٨ىه مً انضاع ٢غاعاث اصاٍع

ٌ حؼء ؤو ٧ل ازخهانه بال بىحىص هو ٢اهىوي  ًمخى٘ ًٖ مماعؾخه ٦ما ال ًجىػ له جٍٟى

ٌ في خضوص ما ؤؾىض لألنُل مً ازخهاناث، م٘ الٗلم ؤن الازخهام مً  ًجحز َظا الخٍٟى

     ي له مً جل٣اء هٟؿه متى اهخهى الى ٖلمه٢ىاٖض الىٓام الٗام ًجب ٖلى ال٣اض ي الخهض

غجب طل٪، ٦ما ٌٗٝغ بإهه " ىُت بةعاصتها املىٟغصة، ٍو ٖمل ٢اهىوي نهاجي، ًهضع مً ؾلُت َو

٠ الى زهُهت مهم 3آزاعا ٢اهىهُت مُٗىت" ت مً زهاثو ال٣غاع إلاصاعي ول٣ض ؤقاع َظا الخٍٗغ

ى نهاثُت ال٣غاع" وحٗني اجساط ال٣غاع نٟت جىُٟظًوهي " ت صون الخاحت الى جهض٤ً حهاث ؤٖلى َو

ت التي حؿب٤ ال٣غاع ما ٌؿدبٗض لٖا ما٫ التي جلي نضوعٍ مً جىنُاث ما٫ الخدًحًر ؤو الٖا

ا مً َاثٟت ال٣غاعاث  حَر  .4تإلاصاٍعوا٢تراخاث وجد٣ُ٣اث ٚو

ى٣ؿم الازخهام الى ٖضة ؤ٢ؿام  هي : ٍو

،   - ؤ ى مخٗل٤ بصخو مً ًد٤ له انضاع ال٣غاع صون ٚحٍر الازخهام الصخص ي َو

ٞمتى نضع ٢غاع مً شخو ٚحر مسى٫ ٢اهىها، ٧ان ال٣غاع مُٗبا  وفي ْل الخ٩ىمت 

ًم٨ً جهىع وحىص بغامج ؤو ما ٌؿمى بالغوبىث جدل مدل الصخو  إلال٨تروهُت

ت بضال ٖىه ؾى  ٤ ناخب الازخهام وبالخالي جهضع ٢غاعاث اصاٍع اء ًٖ ٍَغ

                                                 
 . 49، م2005، الٗلىم لليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ ، صاع تؤلادازيالقسازاث مدمض الهٛحر بٗلي،  -1

ت للٗلىم ال٣اهىهُت  ،"ؤلادازي ت بين علم الادازة والقاهىن ؤلادازيعمليت اجخاذ القسازاث "ٖماع ٖىابضي،  - 2 املجلت الجؼاثٍغ

 .406، م1985، ًىهُى 2الٗضص  ،الجؼاثغ ،تإلاصاٍعو
 .529، م2007صاع النهًت الٗغبُت، مهغ،  بضون َبٗت، ،ؤلادازي الىجيز في القاهىن ٖمغو ؤخمض خؿبى،  - 3
ـــــــــألاعمال القاهىهيعابخي اخؿً،  - 4 ـــــؤلادازيت ـ ـــ  .18م، 2013، غـــــــالجؼاث ث،ــصاع ال٨خاب الخضًَبٗت ؤولــــى،  ،تــــ
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٣ت جخم بك٩ل آلي  مُُٗاث ًخم جل٣يها زم انضعا ال٣غاع ٖلى ؤؾاؾها، ؤو بٍُغ

ت ؤو حسجُلهم آلُا يمً  ٧اؾخضٖاء مً بلٛىا الؿً ال٣اهىهُت للخضمت الٗؿ٨ٍغ

عي  ى ؤمغ ٌؿخضعي بال ق٪ جضزل حكَغ ال٣ىاثم الاهخسابُت ٖلى ؾبُل املثا٫، َو

 لخىُٓمه.

ٗني التزام ٧ل اصاعة بما خضص لها مً الٗىهغ الثاوي َى الازخهام ا  - ب ملىيىعي َو

ضم الخغوج ٖىه الى ازخهام ازغ، ٞةصاعة التربُت مثال ال جهضع  ازخهام ٖو

ا ومتى نضع ٢غاع مً َظا ال٣بُل ٧ان مُٗبا  حَر ٢غاعاث مخٗل٣ت بالصخت ؤو الى٣ل ٚو

ى  بٗضم الازخهام املىيىعي، ؤما الٗىهغ الثالث ٞهى الازخهام امل٩اوي َو

٢لُم الظي جدضصٍ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت املىٓمت لالزخهام لصخو ؤو َُئت الا

ت ٞةصاعة التربُت لىالًت مُٗىت  مُٗىت مً ؤحل مماعؾت ؾلُخه باجساط ٢غاعاث اصاٍع

ى ؤمغ ًبضو ؤ٦ثر جىُٓما في  ال حٗضو ٢غاعاتها الى والًاث مجاوعة ٖلى ؾبُل املثا٫، َو

 .لض٤ُ٢ لالزخهام املبني ٖلى الخ٣ىُتهٓغ للخىػَ٘ ا إلال٨تروهُتْل الخ٩ىمت 

ٖىهغ الازخهام لازحر ٞهى الازخهام الؼماوي وامل٣هىص به الخضوص الؼمىُت  - ث

ت مماعؾت َظٍ  التي ٌؿخُُ٘ ٞيها شخو اؾىضث له ؾلُت انضاع ٢غاعاث اصاٍع

 ٌ البا ما ج٩ىن مً بضاًت حُِٗىه الى نهاًتها ؤو مً بضاًت ٢غاع جٍٟى الؿلُت ٚو

الى نهاًخه، ٦ما ًم٨ً ؤن ٩ًىن الازخهام الؼماوي مخٗل٤ بال٣غاع الازخهام له 

ا بمُٗاص وجسل٠ ٖىه ٧ان مكىبا بٗضم  في خض طاجه ٞمتى ٧ان ال٣غاع مغبَى

٠ لم ٌؿخٝى مضة ُٚاب ٢اهىهُت مثال  .الازخهام الؼماوي ٣٦غاع ٞهل مْى

٠ في الخ٩ىمت إلال٨تروهُت في  وان زاع ث حؿائالث خى٫ مضي ازخهام املْى

اع الؼماوي ٦إًام الُٗل واملىاؾباث ؤو  مماعؾت مهمخه وانضاع ال٣غاعاث زاعج الَا

زاعج ؾاٖاث الٗمل باٖخباع ؤ، الخضماث الخ٩ىمُت إلال٨تروهُت مخاخت في ٧ل 

ا ق٩لذ حضال ٣ٞهُا  بُُٗت باٖخباَع و٢ذ، ٞهظٍ الدؿائالث هي حؿائالث مى٣ُُت َو

ا امل ُت ال٣غاعاث التي ًهضَع اع الؼماوي للٗمل في مً ٢بل مضي قٖغ ٠ زاعج الَا ْى

اع الؼماوي لالزخهام إلاصاعي الخ٣لُضي  م مً ؤن " الَا الخ٩ىمت الخ٣لُضًت بالٚغ
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اع الؼماوي لالزخهام إلاصاعي إلال٨ترووي هٓغا للُبُٗت املسخلٟت ملً  َى ٚحر الَا

  .1ًماعؽ الازخهانحن، وجماقُا م٘ الهضٝ والٛاًت منهما"

م٨ً ال٣ى٫ ؤن  ع٦ً ًخٛحر ٦ثحرا  إلال٨تروهُتمل٩اوي في ْل الخ٩ىمت  الازخهام ٍو

لت بل ختى ُدؿ٘ هُا٢ه ل٩ىن َظٍ الخ٩ىمت ج٣ضم زضماتها ل٩ل املىاَىحن في ا٢لُم الضو ٞ

ى ع٦ً ٢اثم ال ٌؿ٣ِ بمجغص اٖخماص الخ٩ىمت إلال٨تروهُت ٨ٟٞغة  ؤولئ٪ ال٣اَىحن زاعحها، َو

. الازخهام له٣ُت بمكغوُٖت ال٣غاع ؤًا ٧اهذ  الىؾُلت املؿخٗملت إلنضاٍع

ه ؤن ناخب الازخهام في الخ٩ىمت إلال٨تروهُت ٢ض ٩ًىن بغهامجا  ٦ما ًجب الخىٍى

ع٢مُا بخي حؿىض له ٖملُت انضاع ال٣غاعاث الؾُما في مؿخىي الخ٩ىماث الظ٦ُت ٦د٩ىمت صبي 

ؤًً ًهضع  ٖلى ؾبُل املثا٫ والتي جُل٤ ٖلى َظٍ الٗملُت باملٗامالث إلال٨تروهُت املاجمخت

٠ال٣غاع إلاص ظا ٦ٗملاعي بضون جضزل ؤو مغا٢بت ؤي مْى ت جىحُه َلبت الب٩الىعٍا في ُ، َو

٤ بغهامج آلي )ان صر املثا٫(.  الجؼاثغ  والتي جخم ٞو

 

 زكً السبب -2

٣غاع  ظا الَى الخالت الىا٢ُٗت التي جضٞ٘ الى انضاع  َ إلاصاعي و الؿبب في ال٣غاع 

باٖخباٍع  إلاصاعي ٢اهىوي ال بض ؤن ٣ًىم ٖلى ؾبب ًبرع نضوعٍ، وال٣غاع باٖخباع ؤن ٧ل "جهٝغ 

اث ال٣اهىهُت التي جهضع باإلعاصة املىٟغصة للؿلُت  ت ال بض ؤن ٣ًىم ٖلى و٢اج٘ إلاصاٍعمً الخهٞغ

 .2"ماصًت و٢اهىهُت جبرع نضوعٍ

ٗٝغ الؿبب ٖلى ؤهه "خالت وا٢ُٗت ؤو ٢اهىهُت بُٗضة ًٖ عحل إلاصاعة،  ومؿخ٣لت ًٖ َو

 ما"
ً
،ولظل٪ ًبؿِ ال٣اض ي 1بعاصجه، جخم ٞخىحي له بإهه ٌؿخُُ٘ ؤن ًخضزل وؤن ًخسظ ٢غاعا

                                                 
ـــــالحكىمملُاء زؼاع،  - 1 ــــ ـــ  .190م   ،مغح٘ ؾاب٤، ؤلالكتروهيتت ـــ

مت يمً ٞٗالُاث <<عىد زقابخه على زكً السبب ؤلادازي جطىز القضاء >>ؾ٠ُ بً بسُذ بً خمض الغبُعي،  - 2 ، م٣ضَّ

ت الٗغبُت املى٣ٗض باملغ٦ؼ الٗغبي للبدىر ال٣اهىهُت وال٣ًاثُت بالٗانمت اللبىاهُت إلاصاٍعاملاجمغ الثامً لغئؾاء املدا٦م 

 .04، م     / /  بلى    بحروث زال٫ الٟترة: مً 
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ت الٗىانغ الىا٢ُٗت  إلاصاعي  ع٢ابخه ٖلى ٖال٢ت الؿبب بمخسظ ال٣غاع ، ٦ما ٌٗٝغ بإهه مجمٖى

  ،(2)إلاصاعي وال٣اهىهُت التي حؿمذ لإلصاعة بالخهٝغ واجساط ال٣غاع 

خه املد٨م ت بإهه: " الخالت الىا٢ُٗت ؤو ال٣اهىهُت التي إلاصاٍعت و٢ض ٖٞغ ت الٗلُا املهٍغ

ابخٛاء الهالر الٗام  –جدمل إلاصاعة ٖلى الخضزل ب٣هض بخضار ؤزغ ٢اهىوي َى مدل ال٣غاع 

ٟاث ه٣ى٫ ؤن الؿبب َى خالت وا٢ُٗت جدهل (5)إلاصاعي َى ٚاًت ال٣غاع  . ومً زال٫ َظٍ الخٍٗغ

٠ إلاصاٍعمؿخ٣لت ًٖ اعاصة الجهت  ت جضٞٗها الجساط ٢غاع اصاعي وهي ؾاب٣ت له، ٞبلٙى املْى

ى ؾبب إلنضاع ٢غاع اصاعي بةخالت َظا لازحر ٖلى الخ٣اٖض   .الؿً ال٣اهىهُت للخ٣اٖض َو

ؾلُما مً هاخُت الؿبب وحب ؤن ًخد٤٣ في َظا الؿبب  إلاصاعي ول٩ي ٩ًىن ال٣غاع 

ان ل٩ُىن مكغوٖا، لاو٫ َى ؤن ٩ًىن َظا ا ى ما لؿبب مىحىصا ختى اجساط ال٣غاع  قَغ َو

ش انضاع ال٣غاع ، ٞلى ػا٫ الؿبب ٢بل انضاع ال٣غاع ٧ان َظا الازحر مُٗبا بُٗب ٖضم ًثبخه جاٍع

وحىص الؿبب، والكٍغ الثاوي َى وحىب مكغوُٖت الؿبب ؤي اجٟا٢ه م٘ ؤخ٩ام ال٣اهىن 

سالٟت ألخ٩ام ال٣اهىن ٧ان َظا م إلاصاعي ٞمتى ٧ان الؿبب ؤو لاؾباب التي بني ٖليها ال٣غاع 

ال٣غاع مُٗبا بُٗب ٖضم مكغوُٖت الؿبب، و٢ض ٩ًىن ا٦دكاٝ الؿبب في ْل الخ٩ىمت 

ا ما لٗضم وحىص ٖال٢اث شخهُت جغبِ املٗني ؤو املٗىُحن بال٣غاع م٘  إلال٨تروهُت نٗبا هٖى

ٟحن لهم ٖال٢ت بال٣غاع  زانت وؤن الاصاعة بك٩ل ٖام ٚحر ملؼمت بدؿبب ٢غاعاتها،  إلاصاعي مْى

ى ما  الا ما هو ٖلُه ال٣اهىن ٞدحن طل٪ وحب ط٦غ الؿبب ؤو لاؾباب وعاء نضوع ال٣غاع  َو

ٞمتى هو  إلال٨تروهُتت إلاصاٍع، ولامغ هٟؿه ًىُب٤ ٖلى ال٣غاعاث إلاصاعي ٌٗٝغ بدؿبب ال٣غاع 

، والجضًغ ب هٟـ ال٣غاع في ق٩له إلال٨تروويوحب حؿبِال٣اهىن ٖلى حؿبِب ٢غاع اصاعي مٗحن 

٣ت  ٣غاعاث التي ؤوحب إلنضاع ال٣غاع ؾخازغ ال مدالت ٖلى ٢اثمت ال إلال٨تروهُتبالظ٦غ ؤن الٍُغ

٣تاملكٕغ حؿبُبها     .، هٓغ لخهىنُت َظٍ الٍُغ

 زكً الشكل والاجساءاث   -3

اتها في ق٩ل مٗحن الا اطا هو ؤن الاصاعة ٚحر ملؼمت إلنضاع ٢غاع  اؾخ٣غ ال٣ٟه وال٣ًاء

ُت ؤن جٓهغ ُٞه هُت   ال٣اهىن ٖلى زالٝ طل٪ ٨ُٟٞي ؤن ًهضع ال٣غاع في ؤي ق٩ل ٧ان قٍغ

                                                 
، تؤلادازيالىسيط في دعىي إلغاء القسازاث مدمىص ؾامي حما٫ الضًً،  -(2)  . 499م، م2004، 1ٍ، ميكإة املٗاٝع
ت املباصت ال٣اهىهُت التي ٢غعتها املد٨مت  -(5) الجؼء لاو٫، الًُٗ  31 جلضت الٗلُا بمجلـ الضولت املهغي، املإلاصاٍعمجمٖى

 .  587م، م٢14/12/1985ًاثُت، حلؿت  28للؿىت  75ع٢م 
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٩ىن مٟهىما للمساَبحن به وع٦ً الك٩ل والاحغاءاث ٢ض ًخٗل٤ بةحغاءاث ؾاب٣ت  الاصاعة ٍو

ٓهغ الخاعجي لل٣غاع إلنضاع ال٣غاع ٦دك٨ُل لجىت مُٗىت ؤو  اؾدكاعة َُئت ما ٦ما ٢ض ًخٗل٤ بامل

إلاصاعي والظي ٢ض ٩ًىن م٨خىبا ؤو مً زال٫ احغاء مٗحن ٦ما ٌٗخبر ؾ٩ىث الاصاعة ؤخُاها ٢غاعا 

ا.   اصاٍع

ا في ال٣ىاهحن والخٗلُماث ؤو  وحمُ٘ َظٍ الك٩لُاث ؤو الاحغاءاث والتي ٢ض ججض مهضَع

نضاع الاصاعة إل ؤي ماو٘ ، ٞةنها ال حك٩ل 1الاحتهاصاث ال٣ًاثُت ؤو املباصت الٗامت لل٣اهىن 

املٗخاص  إلاصاعي الا ؤن َظا لازحر ًترجب ٖلُه حُٛحر حظعي في ال٣غاع  ،عاتها بك٩ل ال٨تروويال٣غ 

بض٫ الخى٢ُ٘ الٗاصي،  إلال٨تروويبض٫ الىعقي، والخى٢ُ٘  إلال٨تروويبضءا بُبُٗت الخامل 

ث التي ؤوحب املكٕغ لصختها ، ل٨ً ُٞما ًسو ال٣غاعاإلال٨تروويباإلياٞت الى الخبلُٜ واليكغ 

، ٞٗلى املكٕغ اطن الخضزل مغة ؤزغي لخ٠ُُ٨ الك٩ل الظي هو ٖلُه م٘ 2امُٗى ق٨ال 

   إلال٨تروهُت.املؿخجضاث الخ٣ىُت التي حٗمل ٖلى ؤؾاؾها الخ٩ىمت 

 

 زكً اإلاحل   -4

ؤو  ت ؤزاعا ٢اهىهُت بةوكاء مغ٦ؼ ٢اهىوي ؤو حٗضًل مغ٦ؼ ٢اهىوي ٢اثمإلاصاٍعجغجب ال٣غاعاث 

ما٫ املاصًت ما٫ ال٣اهىهُت لإلصاعة ًٖ لٖا ظا آلازاع هي  ما ًمحز  لٖا غ 3الٛاءٍ َو ، ٦ما ؤنها حَى

دله َضم مجز٫ مثال الظي م إلاصاعي ، ٞال٣غاع  إلاصاعي ال٣غاع  وع٦ىه لاؾاس ي وبها ٌؿمى ال٣غاع 

٨ظا.ٌؿمى ٢غاع َضم ٠ُ َو ٠ُ شخو ما ٌؿمى ٢غاع جْى  ، وال٣غاع الظي مدله جْى

                                                 
الخ٣ى١ ، حامٗت الؿاهُت ، ٧لُت مجلت ال٣اهىن، املجخم٘ والؿلُت، "ؤلالكترووي ؤلادازي أزكان القساز "مؿٗىصي َكام،  - 1

غان، الٗضص   .157، م  2015، 4َو
ٖلى ام٩اهُت اؾخسضام السجالث املٗامالث والخجاعة إلال٨تروهُت بكإن  2002لؿىت  02هو ٢اهىن اماعة صبي ع٢م  - 2

ت ، ؤهٓغ مؿٗىصي َكامفي انضاع ال٣غا إلال٨تروهُت  158هٟؿه ،م مل٣ا٫ ، اعاث إلاصاٍع
ى ما ٖبرث ٖىه مد٨مت ال٣ًاء  - 3 ى  إلاصاعي في مهغ ب٣ىلها " ٞمً لاع٧ان لاؾاؾُت لل٣غاع  إلاصاعي َو ؤن ٩ًىن له مدل، َو

ظا لازغ َى اوكاء خالت  املغ٦ؼ الظي جخجه بلُه اعاصة مهضع ال٣غاع الى اخضازه، ولازغ الظي ًترجب ٖلُه خاال ومباقغة َو

ا، وبهظا ًخمحز مدل الٗمل ال٣اهىوي ًٖ مدل الٗمل املاصي الظي ٩ًىن صاثما هدُجت ٢اهىهُت مُٗىت ؤو حٗضًلها ؤو الٛا َئ

ؼ،  مجلت ال٣اهىن والضعاؾاث والبدىر ، "ؤلالكترووي ؤلادازي أزكان القساز "ماصًت وا٢ُٗت " ؤهٓغ ٖماع َاع١ ٖبض الٍٗؼ

 .25، م2010، لؿىت 02، الٗضص ال٣اهىهُت
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خاال  إلاصاعي لازغ ال٣اهىوي املترجب ٖلى بنضاع ال٣غاع  في ال٣ٟه بإهه املدلٗٝغ ٌ

ول٩ي ًغجب ال٣غاع ؤزٍغ ٌكتٍر ؤن ٩ًىن املدل مكغوٖا ؤي مىا٣ٞا لل٣اهىن و٦ظا  .1ومباقغة

 ن ٩ًىن مم٨ىا ؤي ؤهه لِـ مؿخدُال.ًجب ؤ

الٗاصي، لظل٪  إلاصاعي ال ًسخل٠ ًٖ مدل ال٣غاع  إلال٨ترووي إلاصاعي واملدل في ال٣غاع 

مُٗبا بُٗب املدل متى ٧ان مسالٟا لل٣اهىن ؤو ٧ان جىُٟظٍ  إلال٨ترووي إلاصاعي ٩ًىن ال٣غاع 

  .مؿخدُال

 زكً الغاًت  -5

وحٗٝغ الٛاًت ٖلى ؤنها الىدُجت النهاثُت التي تهضٝ إلاصاعة الٗامت بلى جد٣ُ٣ها مً وعاء 

، ولانل ؤن الاصاعة حؿعى الى جد٤ُ٣ املهلخت الٗامت لظل٪ ٞالٛاًت مً ال٣غاع 2بنضاٍع

ى اججاٍ ٖام ً إلاصاعي  د٨م حمُ٘ ؤٖما٫ الؿلُت ًجب ؤن ج٩ىن جد٤ُ٣ الهالر الٗام َو

، ومتى خاصث الاصاعة ًٖ َظٍ الٛاًت ٩ًىن  3إلاصاعة الٗمىمُت في ٧ل ؤٖمالها بهت وجلتزم إلاصاٍع

هدغاٝ في اؾخٗما٫ الؿلُت ، ولغ٦ً الٛاًت  الصخُذ حاهبان ؤخضَما ٢غاع مُٗبا بُٗب الا 

مهضع ال٣غاع  وهِخه في جد٤ُ٣ الهالر الٗام ال ٚحر   إلاصاعي طاحي ؤو هٟس ي ًخٗل٤ بخ٨ٟحر الغحل 

وآلازغ مىيىعي مىبث٤ مً الؿلُاث ال٣اهىهُت املسىلت ملهضع ال٣غاع والتي حؿعى الى جد٤ُ٣ 

 املهلخت الٗامت .

ٞهي بال ق٪ حؿتهضٝ املهلخت الٗامت ألن َظا  إلال٨ترووي إلاصاعي ٚاًت ال٣غاع ؤما 

والتي اٖخمضث  إلال٨تروهُتال٣غاع حؼء مً ٖضة مىٓىماث الُت حك٩ل ُٞما بُنها الخ٩ىمت 

ؾىاء انضٍع  إلال٨ترووي إلاصاعي ؤؾاؾا مً ؤحل املهلخت الٗامت والجضًغ بالظ٦غ ؤن ال٣غاع 

٠ ؤو مؿاو٫ اصاعي ف ؤو ناصع بهىعة جل٣اثُت مً زال٫ بغامج  إلال٨تروهُتي الخ٩ىمت مْى

حٗمل بهىعة آلُت ٞإن ٚاًخه ج٩ىن ؤ٦ثر ويىخا لٗضم وحىص اخخ٩ا٥ مباقغ بحن مهضع ال٣غاع 

، َظا الاخخ٩ا٥ الظي ٢ض ًازغ ؾىاء بالؿلب ؤو باإلًجاب في هٟؿُت مهضع ال٣غاع  واملساَب به

ت مً ٚحٍر إلاصاٍعؤ٦ثر قٟاُٞت وؤ٦ثر ٖغيت للغ٢ابت  إلال٨ترووي إلاصاعي باإلياٞت الى ٧ىن ال٣غاع 

                                                 
 .80ؾاب٤، م مغح٘  ،تؤلادازيالقسازاث مدمض الهٛحر بٗلي،  -1
 .83، م املغح٘ هٟؿه -2
 .369، م مغح٘ ؾاب٤،  إلاصاعي ، اليكاٍ 2ج، ؤلادازي القاهىن هانغ لباص،  -3
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حن ملهضع ال٣غاع إلاصاٍعمً ال٣غاعاث الٗاصًت لازغي التي ٢ض ج٩ىن بمىإي ًٖ ؤٖحن املؿاولحن 

 ؤ٦ثر اؾتهضاٞا للمهلخت الٗامت مً ٚحٍر . إلال٨تروويوبالخالي ٩ًىن َظا ال٣غاع 

 

 .ؤلالكترووي ؤلادازي : خصائص القساز ثاهيا

 ً الى جد٤ُ٣ املهلخت  إلال٨ترووي إلاصاعي الٗاصي وال٣غاع  إلاصاعي يهضٝ ٧ل مً ال٣غاٍع

الٗامت مً زال٫ اخضار آزاع ٢اهىهُت بةوكاء مغا٦ؼ ٢اهىهُت حضًضة ؤو حٗضًل ؤو الٛاء مغا٦ؼ 

ما٫ املاصًت، ٦م ما٫ ال٣اهىهُت لإلصاعة ولِؿذ الٖا ا ؤنهما ٢اهىهُت مىحىصة لظل٪ ٞهما مً لٖا

ما٫ ال٣اهىهُت الاهٟغاصًت ٨ٖـ ال٣ٗىص  ت التي جدخاج ٞيها الاصاعة الى َٝغ آزغ  إلاصاٍعمً لٖا

ما ناصعان ًٖ هٟـ الجهت والتي هي الؿلُت  ت املسخهت وبالخالي وؿخُُ٘ ال٣ى٫ ؤن إلاصاٍعَو

الٗاصي بسالٝ  إلاصاعي له هٟـ الخهاثو التي ًخمخ٘ بها ال٣غاع  إلال٨ترووي إلاصاعي ال٣غاع 

  .التي جمحٍز ًٖ َظا لازحر والتي جدخاج الى احغاءاث ال٨تروهُت زانت إلال٨تروهُتالىؾُلت 

 

  ؤلالكترووي ؤلادازي الفسع الثالث: هفاذ وجىفير القساز 

ت املسخهت ؤزٍغ ًجب ؤن إلاصاٍعالهاصع مً الجهت  إلال٨ترووي إلاصاعي لُدضر ال٣غاع 

ش  ش نضوعٍ ، وال ٌؿغي في خ٤ املساَبحن به الا مً جاٍع ٩ًىن هاٞظا ؤوال، والىٟاط ٩ًىن مً جاٍع

في  إلاصاعي ٖلمهم به بةخضي الىؾاثل املٗغوٞت ، ومما الق٪ ُٞه ؤن مؿإلت جىُٟظ وهٟاط ال٣غاع 

ًٖ املؿإلت هٟؿها  ل٨تروهُتإلاجسخل٠ في بٌٗ حىاهبها املخٗل٣ت بالىؾُلت  إلال٨تروهُتنُٛخه 

 .الٗاصي  إلاصاعي في خالت ال٣غاع 

 .ؤلالكترووي ؤلادازي أوال: هفاذ القساز 

ه لاؾخاط مدمض ؾلُمان ها٠ً بإهه" ٖملُت احغاثُت طاث َاب٘ بغمجي تهضٝ لى٣ل  ٌٗٞغ

ا الىا٢٘ إلال٨ترووي" َغ ؤحم٘ ، و٢ض  1الٗلم بال٣غاع إلاصاعي الى الجمُ٘ ٖبر الىؾاثل التي ًٞى

ش  إلال٨ترووي إلاصاعي ومىه ال٣غاع  إلاصاعي ٖلى ؤن هٟاط ال٣غاع  إلاصاعي ال٣ٟه  ًبضؤ مىظ جاٍع

ُا لكغوَه مىخجا آلزاٍع ال٣اهىهُت  نضوعٍ مً َٝغ الؿلُت املسخهت بهىعجه النهاثُت مؿخٞى

                                                 
، ؤَغوخت ص٦خىعاٍ في الخ٣ى١، ٧لُت الخ٣ى١ حامٗت ٖحن ؤلادازي للقساز  ؤلالكتروويالىفاذ مدمض ؾلُمان ها٠ً،  - 1

 .452، م 2015قمـ )مهغ( 
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ُمُت لل٣غاعاث الخىٓ إلال٨تروويوال ٌؿغي في خ٤ املساَبحن به الا بٗض ٖلمهم به ؾىاء باليكغ 

ا ٧ان واحبا ٖليها  إلال٨تروويؤو الخبلُٜ  باليؿبت لل٣غاعاث الٟغصًت ، ومتى ؤنضعث الاصاعة ٢غاَع

ت  اخترامه مالم ٨ًً مخى٢ٟا ٖلى قٍغ وا٠٢ ؤو ٞاسخ ٧ال٣غاع الظي ًيخٓغ مهاص٢ت حهت اصاٍع

  .ؤٖلى ٖلى ؾبُل املثا٫

٩ىن اٖالم املساَبحن بال٣غاع  بدؿب هٕى ال٣غاع ٞةطا ٧ان ال٣غاع  إلال٨ترووي إلاصاعي ٍو

٣ت  جىُٓمُا ٞاألمغ ٌؿخىحب اليكغ ؤما اطا ٧ان ال٣غاع ٞغصًا ُٞجب جبلُٜ الصخو املٗني بٍُغ

 ال٨تروهُت ؤو اؾدىاصا الى وؾُلت الٗلم ال٣ُُني :

: ًدخاج املساَبحن بال٣غاعاث الخىُٓمُت الى الٗلم بها والظي  ؤلالكترووياليشس  -1

ضة الغؾمُت ؤو بإي وؾُلت وكغ ؤزغي  ٩ًىن ٖبر وكغ َظٍ ال٣غاعاث  ٖبر الجٍغ

خضصَا ال٣اهىن ، واليكغ ٣ًهض به اباٙل واٖالم الىاؽ ٧اٞت واملساَبحن به زانت 

ت ازخُاع الىؾُلت ، وال٣اٖضة الٗامت ج٣خط ي ؤن لإلصاع إلاصاعي بمًمىن ال٣غاع  ة خٍغ

التي جغاَا مىاؾبت لليكغ الا اطا هو ال٣اهىن ٖلى زالٝ طل٪ ؤي جضزل املكٕغ 

ضة الغؾمُت مثال، ٞاطا زالٟذ  ا ٧الجٍغ لخدضًض ؤو جسهُو وؾُلت وكغ صون ٚحَر

الؾُما  إلال٨تروهُتالاصاعة الىو ال٣اهىوي ٧ان اليكغ باَال . ٦ما جدُذ املىا٢٘ 

ت لليكغ وجبلُٜ ال٣غاعاث الخىُٓمُت خُث ًغي البٌٗ ؤهه " الخ٩ىمُت منها ٞغن

، واؾخسضام إلاصاعة إلال٨تروهُتؤمام الخ٣ضم الظي حكهضٍ الضو٫ في مجا٫ الىؾاثل 

تها، بطا جم ال٣بى٫  ب٨ٟغة  جل٪ الىؾاثل في حؿُحر املغا٤ٞ الٗامت، لؿهىلتها وؾٖغ

٧األهترهِذ  ل٨تروهُتإلات بىاؾُت اليكغ  ٖلى الىؾاثل إلاصاٍعجبلُٜ ال٣غاعاث 

ا.." حَر  .1ٚو

ؤو ٖضة ؤشخام مٗىُحن   الخبلُٜ ٣ًهض به اٖالم شخو :ؤلالكتروويالخبليغ  -2

٤ ما جسخاٍع الاصاعة  ،الظي ًسههم شخهُا إلاصاعي بمًمىن ال٣غاع  ظا ًٖ ٍَغ َو

ض  إلال٨تروهُتالىؾاثل  مً بحنوجغاٍ مىاؾبا  املسخلٟت  والتي ٖاصة ما ج٩ىن البًر

للصخو املٗني ؤو لٗضة ؤشخام مٗىُحن الؾُما اطا ٖبر َاالء ًٖ  إلال٨ترووي

                                                 
ان ال٣ُٗل العجاعمت،  -1 ٗت مجلت صعاؾاث، "ؤلالكترووي ؤلادازي هفاذ القساز "هانغ ٖبض الخلُم الؿالماث، هٞى ، ٖلىم الكَغ

 .1027،  م 2013، 01، ملخ٤ 40وال٣اهىن، املجلض 
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ضًت  نهم البًر ٤ ٖىاٍو بتهم في الاجها٫ بهم ًٖ ٍَغ لإلال٨تروهُت، ٚع ى الاصاعة ٣ً٘ ٖو

ٗاث امل٣اعهت ٖلى ٚغاع املكٕغ  ى ما طَبذ الُه بٌٗ الدكَغ ٖبء ازباث الخبلُٜ، َو

ض إلال٨ترووي مم٨ىا متى جًمىذ الغؾالت لاعصوي الظي اٖخبر الخبلُٜ بىاؾُت  البًر

إلال٨تروهُت حمُ٘ ٖىانغ ال٣غاع إلاصاعي و٧اهذ مىحهت للمٗني الظي ؤٞصر ًٖ 

ض وبظل٪ ج٩ىن َظٍ الغؾالت مٗبرة ًٖ بضؤ  بخه في جل٣ي الغؾاثل ٖلى َظا البًر ٚع

ظا خؿب ؤخ٩ام املاصة   .1مً ٢اهىن مد٨مت الٗض٫ الٗلُا 12هٟاط ال٣غاع ، َو

  ؤلالكترووي ؤلادازي لعلم اليقيني بالقساز ا  -3

ؾىاء باليكغ في ال٣غاعاث  إلاصاعي لانل ؤن الاصاعة جبلٜ املساَبحن بال٣غاع 

الخىُٓمُت ؤو بالخبلُٜ ٖىضما ج٩ىن ال٣غاعاث ٞغصًت ، ل٨ً وفي بٌٗ لاخُان وبما 

اع الى جض٫ ٖلُه الخُثُاث والٓغوٝ جخإ٦ض الاصاعة بك٩ل ٢ُعي باهتهاء مًمىن ال٣غ 

ىضَا ٩ًىن َظا الٗلم ال٣ُُني ٧اُٞا  ٖلم املساَبحن به ٖلما ٣ًُيُا هاُٞا للجهالت ٖو

ا في الاحتهاصاث  ت الٗلم ال٣ُُني ججض مهضَع ٣ىم م٣ام اليكغ والخبلُٜ ، وهٍٓغ ٍو

ال٣ًاثُت وآلاعاء ال٣ٟهُت التي اٖخبرجه وؾُلت ج٣ىم م٣ام الىؾُلخحن الؿاب٣خحن متى 

 .جد٣٣ذ قغوَها

  ؤلالكترووي ؤلادازي ثاهيا: جىفير القساز 

٩ىن هٟاطٍ  ل٩ي ٩ًىن ال٣غاع هاٞظا ٨ًٟي ؤن ًهضع صخُدا مً الؿلُت املسخهت ٍو

ٞةما ٩ًىن مً حهت الاصاعة هٟؿها  إلاصاعي ابخضاء مً اللخٓت التي نضع ٞيها، ؤما جىُٟظ ال٣غاع 

خىُٟظ مً ٢بل املساَبحن به نضع ًٖ عئؾائها مً ٢غاعاث ،ؤو ٩ًىن ال والتي ج٣ىم بدىُٟظ ما

 ؾىاء ٧اهىا ؤٞغاصا ؤو حماٖاث .

٣حن  إلال٨ترووي إلاصاعي بِىما ًىٟظ ال٣غاع  متى نضع صخُدا ومً ؾلُت مسخهت بالٍُغ

٤ بغامج وجُب٣ُاث زانت حؿخجُب لل٣غاع ٞخىٟظٍ ومثا٫ طل٪ ؤن ًهضع  لاولحن ؤو ًٖ ٍَغ

ت الاهخساباث ، ٣ُٞىم الخاؾب وبهٟت ٢غاع بدسجُل ٧ل مً ؤ٦مل الؿً ال٣اهىهُت يمً ٢اثم

                                                 
ان ال٣ُٗل العجاعمت،  - 1  .128مغح٘ ؾاب٤، م ، "ؤلالكترووي ؤلادازي هفاذ القساز "هانغ ٖبض الخلُم الؿالماث، هٞى
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الؿً ال٣اهىهُت بال٣اثمت  اآلُت بخهُٟت ال٣اثمت الٗامت للؿ٩ان والخا١ حمُ٘ مً ؤ٦ملى 

 الغؾمُت لالهخساباث .

لخىُٟظ لاوامغ ٧لُا ؤو حؼثُا بدؿب الُلب صون  ٢ض اؾخجابالخاؾىب ٞدُيئظ ٩ًىن 

ٟحن      .(1)واملٗلىماث املضزلت مؿب٣ا للخاؾىبحن، َظا بىاء ٖلى البُاهاث إلاصاٍعجضزل املْى

 

  ؤلالكترووي ؤلادازي اإلاطلب الثاوي : الاشكاالث القاهىهيت للقساز 

ٖضة اق٩االث ٖلى املؿخىي ال٣اهىوي هدُجت  إلال٨ترووي إلاصاعي ل٣ض َغح مىيٕى ال٣غاع 

بٌٗ ؤو ٧ل في  إلال٨تروهُتٖضم مىا٦بت الىهىم ال٣اهىهُت ملؿإلت اؾخسضام الىؾاثِ 

 إلاصاعي ؤصث الى حُٛحر ٦بحر في ٧ل حىاهب ال٣غاع مغاخل ال٣غاع إلاصاعي، َظٍ لازحرة التي 

املٗغوٞت بضاًت بمؿإلت وؾاثل الٗلم بهظا ال٣غاع  )ٕٞغ ؤو٫( وما ًخٟٕغ ٖنها مً مؿاثل ٢اهىهُت 

ت الٟغصًت إلاصاٍع في ال٣غاعاث الخىُٓمُت والخبلُٜ في ال٣غاعاث إلال٨تروويحؼثُت جخٗل٤ باليكغ 

ُت َظٍ ال٣غاعاث ؤو الىحىص ال٣اهىوي لهظا ال٣غاع        زم مؿإلت ٢اهىهُت ؤزغي هي مؿإلت قٖغ

 .)الٟٕغ الثاوي(

 

 ؤلالكترووي ؤلادازي : اشكاليت وسائل العلم بالقساز الفسع ألاول 

ت املسخهت ل٨ىه إلاصاٍعهاٞظا مىظ اللخٓت التي ًهضع ٞيها مً الؿلُت  إلاصاعي ٩ًىن ال٣غاع 

٤ ال٣ىىاث املدضصة  ؿغي بد٣هم ًجب ؤن ٌٗلمىا به ًٖ ٍَغ ل٩ُىن هاٞظا في خ٤ مساَبُه َو

لظل٪ ٞال٣غاعاث الخىُٓمُت جدخاج الى اليكغ وال٣غاعاث الٟغصًت جدخاج الى جبلُٜ ناخبها، وملا 

ع ٖملُت اليكغ في خض طاجه مبني ٖلى وؾُلت ال٨تروهُت ٞال ًخهى  إلال٨ترووي إلاصاعي ٧ان ال٣غاع 

  .زاعج َظٍ الىؾُلت )زاهُا( ؤو الخبلُٜ)ؤوال( 

 :  ؤلالكترووياليشس اشكاليت  –أوال 

ى وؾُلت الٗلم بال٣غاعاث  إلاصاعي ٣ًهض باليكغ بىحه ٖام اٖالم الىاؽ بىحىص ال٣غاع  َو

ت إلاصاٍعالخىُٓمُت ، والاصاعة خغة في ازخُاع الىؾُلت التي جغاَا مىاؾبت ليكغ ٢غاعاتها 

، ٧اليكغ في اليكغاث ال٣اهىهُت الخانت جدذ ت مالم ًىو ال٣اهىن ٖلى زالٝ طل٪الخىُٓمُ

                                                 
يب ٖباؽ مدؿً،  -1  .312غح٘ ؾاب٤، م م، ؤلادازي وأثسها في القساز  ؤلالكتروهيتؤلادازة ٍػ
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الم والاجها٫ مً ٢ىىاث حضًضة ل ،َاثلت البُالن  ٧األهترهذليكغ وبما جدُده ج٨ىىلىحُاث الٖا

هخاثج املؿاب٣اث ؤو مظ٦غاث مهلخُت ؤو  ٦ةٖالن الخ٩ىمُت  إلال٨تروهُت٢٘ اٖلى املى  واليكغ 

ا  حَر ًُغح اق٩الُت ٢اهىهُت َظٍ الىؾاثل الخضًثت لخبلُٜ ووكغ ال٣غاعاث لىاثذ جىُٓمُت ٚو

ت.    إلاصاٍع

ىت  طَب بٌٗ ال٣ٟه بإن اليكغ ٖبر َظٍ الىؾاثل ال ٌؿخىحب الٗلم بال٣غاع بل َى ٢ٍغ

٧الٟا٦ـ حٗض ؤؾٕغ  إلال٨تروويل الٗلم ؾاثو ٧اهذ  وبنؤهه  "خُث ًغي َظا الاججاٍ  للٗلم به

ض في بًها٫ الٗلم بلى طوي الكإن بال ؤنها ال جاصي بلى الٗلم طاجه  – وؤ٦ثر ص٢ت مً وؾُلت البًر

الن بالٟا٦ـ  ىت ٖلى الٗلم ٣ِٞ، ٣ٞض ال ًدؿلم ناخب الكإن نىعة إلٖا بل حٗض ٢ٍغ

دؿلمه شخو آزغ ، ٦ما ٢ض جغؾل الاصاعة مً باب الاخخُا٫ وع٢ت بًُاء ٖبر الٟا٦ـ الى  1"ٍو

 ع٢م املٗني وجدخٟٔ بضلُل الاعؾا٫ .

الم والاجها٫ واججاٍ الخ٩ىماث  ل٨ً ومً ٢بُل الخُىع الخ٨ىىلىجي الخانل في مجا٫ الٖا

ال٣ٗض ؤو  الى  جبني الاصاعة إلال٨تروهُت والتي ٢ض جدل مدل الاصاعة الخ٣لُضًت ٧لُت زال٫ َظا

زال٫ ال٣ٗض الظي ًلُه ٦إ٢ص ى ج٣ضًغ  ٞةهه مً ٚحر امل٣ٗى٫ ال٣ى٫ بٗضم ٢اهىهُت َظٍ 

ظا ما اججه الُه حاهب آزغ مً ال٣ٟه خُث ًغي ؤهه " م٘  ت َو الىؾاثل ليكغ ال٣غاعاث إلاصاٍع

ُت الخُىع الهاثل التي جىا٦به الضو٫ في مجا٫ الىؾاثل إلال٨تروهُت، ونىال للخ٩ىماث إلال٨تروه

خضاص بها بدبلُٜ ال٣غاع إلاصاعي بىاؾُت َظٍ الىؾاثل .."   .2ٞاهه ًم٨ً الٖا

٘ لاعصوي والظ ًىو مً زال٫  ٗاث باليكغ إلال٨ترووي ٧الدكَغ و٢ض ؾمدذ بٌٗ الدكَغ

ٖلى: ج٣ام الضٖىي لضي     لؿىت     ؤ مً ٢اهىن مد٨مت الٗض٫ الٗلُا ع٢م     املاصة

ش   ٫  بليها زالباؾخضٖاء زُي ٣ًضم  املد٨مت  مً جاٍع
ً
 إلاصاعي جبلُٜ ال٣غاع  ؾخحن ًىما

ش ٣ت ؤزغي بطا ٧ان املك٩ى مىه للمؿخضعي ؤو مً جاٍع ضة الغؾمُت ؤو بإًت ٍَغ  وكٍغ في الجٍغ

ش ؤو ٣ًط ي ٘ ًىو ٖلى الٗمل بال٣غاع مً طل٪ الخاٍع بدبلُٛه لظوي الكإن بخل٪  الدكَغ

٣ت ؤحاػ في الٗضًض مً املىاؾباث اليكغ إلال٨ترووي "، في خحن هجض ؤن املكٕغ الجؼاثغي الٍُغ

ت، ٞٗلى ؾبُل املثا٫ جىو املاصة  مً ال٣غاع املخٗل٤ بخدضًض مدخىي البىابت  09لل٣غاعاث إلاصاٍع

                                                 
مغح٘ ؾاب٤، م ، "ؤلالكترووي ؤلادازي هفاذ القساز "ه٣ال ًٖ : هىاٝ ال٣ُٗل العجاعمت، هانغ ٖبض الخلُم الؿالماث،  - 1
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٣ت إلال٨تروهُت.. ٖلى الخهىم بما ًإحي : .. املىذ  -إلال٨تروهُت " ٩ًىن جباص٫ الىزاث٤ بالٍُغ

اع َظا املىذ لله٣ٟاث الٗمىمُت َى ٢غاع اصاعي ٣ٞض ؤحاػ املا٢ذ لله٣ٟاث الٗمىمُت .."  باٖخب

املكٕغ وكٍغ ٖبر البىابت إلال٨تروهُت لله٣ٟاث الٗمىمُت، ل٨ً ال ًىحض في ال٣اهىن هو 

ى  ما ًجٗل لامغ ٣ٖبت ؤمام مؿإلت  ت َو ذ ًىٓم ٖملُت اليكغ إلال٨ترووي لل٣غاعاث إلاصاٍع نٍغ

 وكغ َظٍ ال٣غاعاث. 

  ؤلالكتروويبليغ الخثاهيا: اشكاليت 

٤  ؤحاػ املكٕغ الجؼاثغي ٢ض  في املجا٫ ال٣ًاجي اعؾا٫ َاثٟت مً املدغعاث بالٍُغ

املخًمً ٖهغهت الٗضالت "ٞـــًال ٖـً  03-15مً ال٣اهىن  09خُث هو في املاصة   إلال٨ترووي

ــت و٢ــاهــىن إلاحــغاءاث إلاصاٍعالــُـــغ١ املـــىـــهـــىم ٖـــلـــُــهـــا في ٢ــاهــىن إلاحــغاءاث املــضهــُــت و

لـــُـٜ وبعؾــا٫ الـــىزــاث٤ واملدــغعاث الــ٣ــًــاثــُـــت الجـــؼاثـــُـــت في َـــظا املجـــا٫ ًمـــ٨ً ؤن ًـــخم جـــبـــ

٤ ـ٣ــا لـلــكــغوٍ والـ٨ــُــٟـُــاث املدــضصة في َـظا ال٣اهىن  إلال٨ترووي والـمـؿــخــىــضاث بــالــُــٍغ  ، 1.".ٞو

" ًــــجب ؤن جــــًــــمـً الــــىؾــــاثل والتي ههذ ٖلى ؤهه مىه  ٦10ما اقتٍر في املاصة 

 ٤  ما ًإحي:  إلال٨تروويالــــخــــ٣ــــىــــُــــت الـــمؿـــخــــٗـــمــــلـــت ٞـي بعؾـــا٫ الــــٗـــ٣ــــىص والـــىزـــاثـ٤ بـــالــــُـــٍغ

 ،إلال٨ترووي غاٝ الــــــخـــــــغاؾلالـــــــخـــــــٗــــــٝغ املـــــــىزـــــــى١ ٖــــــلـى ؤَـــــــ -

 ت الىزاث٤ املغؾلت،ـــــــــــــــــــــــؾالم -

ت التراؾل،ـــــــــــــــــــــــــــــــؤم -  ً و ؾٍغ

ش إلاعؾا٫ - والاؾخالم مً َٝغ املغؾل بلُه  خـٟٔ املُٗـُاث بما ٌؿـمذ بخدـضًض جاٍع

 .بهٟت ؤ٦ُضة

 ٤ ـــٗـــالــُـــت الــىزـــُـــ٣ــت لانـــلــُـــت بطا إلال٨تروويجـــخــمـــخ٘ الــىزـــُــ٣ــت املـــغؾــلـــت بــالــُـــٍغ  بــهـــدــت ٞو

٤ مــاؤ غث الـكـغوٍ املـىـهىم ٖـلـُـها ٖـــضث ٞو  " .في ال٣ٟغة الؿاب٣ت جـ٣ـخًـُه إلاحـغاءاث وجـٞى

، لُبضؤ مُٗاص غص املساَب به بالىؾُلت املىاؾبتالى الٟ إلاصاعي ٣ًهض به جبلُٜ الاصاعة ال٣غاع و 

ض  الًُٗ متى جد٤٣ ونى٫ ال٣غاع الى ناخب الكإن ؾىاء ٧اهذ الىؾُلت هي املدًغ ؤو البًر

ا مً الىؾاثل الٗاصًت ؤما اطا ٧اهذ الىؾُلت هي ا ٣ت إلال٨تروهُت ٞاألمغ ًسخل٠ؤو ٚحَر ، لٍُغ

ض ؤو ٖىىان ٞ بخه في جل٣ي الغؾاثل في بٍغ إوال البض وؤن ٩ًىن ناخب الكإن ٢ض بلٜ ًٖ ٚع

                                                 
 ، مغح٘ ؾاب٤ اإلاخعلق بعصسهت العدالت، 01/02/2015، املاعر في  03-15مً ال٣اهىن  09املاصة  - 1
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، إلال٨ترووي ملغاؾلخه بهال٨ترووي ًىصٖه لضيها ؤو حكتٍر ٖلُه الاصاعة اُٖاءَا ٖىىاهه 

ان املىاُٖض َل مىظ اعؾا٫ الغؾالت ؤو لخٓت ونىلها  والاق٩ا٫ املُغوح َىا خى٫ بضاًت ؾٍغ

ا مً الدؿائالث ال٣اهىهُت ال٣ضًمت واملخجضصة في آن واخض  ثلالغؾا ة ٢غاءؤو لخٓت ٞخذ و  حَر  ٚو

ٗاث التي جبيذ املٗامالث إلال٨تروهُت اججهذ الى جدضًض و٢ذ اعؾا٫ الغؾالت  هجض ؤٚلب الدكَغ

التي جخًمً ال٣غاع إلاصاعي إلال٨ترووي بى٢ذ زغوج َظٍ الغؾالت مً الىٓام إلال٨ترووي الظي 

صاعة الى هٓام آزغ ال ًسً٘ لؿُُغتها، ؤي صزى٫ الغؾالت الى هٓام مٗلىماث ال جخد٨م ُٞه الا 

 .   1ًسً٘ لؿُُغة املغؾل ؤو املؿخ٣بل

ؤما و٢ذ اؾخالم الغؾالت ٞدضص بلخٓت صزى٫ الغؾالت الى الىٓام املٗلىماحي الظي 

للمؿخ٣بل  خضصٍ املؿخ٣بل ملغاؾلخه مً ٢بل الاصاعة، ؤو  لخٓت صزىلها  الى ؤي هٓام جاب٘

ضٍ إلال٨ترووي في خالت ما لم ًخ٤ٟ ؤو ًدضص املغؾل هٓاما مُٗىا ملغاؾلخه ٖبٍر  . ٦2بًر

٦ما ًم٨ً للصخو الضٞ٘ بٗضم اَالٖه ٖلى الغؾالت إلال٨تروهُت ألؾباب زاعحت ًٖ 

ا مً لاؾباب الخ٣ىُت التي  حَر اعاصجه ٦ٗضم ونىلها ٧املت ؤو ؤنها ٚحر مٟهىمت ؤو مكٟغة ٚو

 املؿخ٣بل و٢غاءجه لٟدىي ال٣غاع . جدى٫ بحن

٘ مخ٩امل ًىٓم املٗامالث إلال٨تروهُت ٌؿخدؿً باملكٕغ  وفي الجؼاثغ وفي ُٚاب حكَغ

الجؼاثغي الخضزل لخىُٓم َظٍ الخٟانُل مً ؤحل ججىب املك٨الث ال٣اهىهُت الىاججت ًٖ 

االخٗامل بال٣غاع إلاصاعي إلال٨ترووي ال ؾُما ما ًخٗل٤ باإلزباث واملىاُٖ حَر   .ض ٚو

 

  ؤلالكترووي ؤلادازي اشكاليت الىجىد القاهىوي للقساز الفسع الثاوي : 

ٗاث مً انضاع ال٣غاع  ؤما مً هاخُت الىحىص ال٣اهىوي ٞال ًىحض ماو٘ في مسخل٠ الدكَغ

ُا لكغوَه واع٧اهه مً مكغوُٖت ومدل وؾبب واحغاءاث  ٣ت ال٨تروهُت ماصام مؿخٞى بٍُغ

ت  ًخم إلاٞهاح ًٖ  ؤن ًمسخهت، خُث ًغي حاهب مً ال٣ٟه ؤهه "ًم٨وناصع ًٖ حهت اصاٍع

بال بطا جُلب  ،إلال٨تروويبعاصة إلاصاعة بإي ق٩ل مً لاق٩ا٫، بما في طل٪ اؾخسضام الىٓام 

                                                 
 1029مغح٘ ؾاب٤، م، "ؤلالكترووي ؤلادازي هفاذ القساز "هىاٝ ال٣ُٗل العجاعمت، هانغ ٖبض الخلُم الؿالماث،  - 1
ض  - 2 الظي ؤوكإٍ مً ؤحل جل٣ي  إلال٨تروويوفي املى٢٘  إلال٨تروويفي ٢غاع ملد٨مت الٗض٫ الٗلُا لاعصهُت عؤث بإن الخبلُٜ بالبًر

 .1028م  املغح٘ هٟؿهمتى ٧ان مؿخىُٞا لكغوَه، ؤهٓغ  إلاصاعي الغؾاثل وؤبلٜ الاصاعة به ًجىػ اٖخباٍع لبضؤ هٟاط ال٣غاع 
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 1.."املكٕغ ق٩لُت مُٗىت ٧ال٨خابت التي ًخُلبها ال٣اهىن في خاالث مدضصة ٖلى ؾبُل الخهغ

ُٗت الخضًثت ؾاوث بحن ال٨خابت إلال٨تروهُت وال٨خابت ٦ما ؤن ال٨خابت في ْل الخٗضًالث  الدكَغ

ى ما طَب الُه املكٕغ الجؼاثغي  مً  إلال٨تروهُتيمً ال٨خابت والظي في ق٩لها الخ٣لُضي َو

ها بـ : " ًيخج إلازباث بال٨خابت مً حؿلؿل خغوٝ ؤو  2زال٫ حٗضًله لازحر لل٣اهىن املضوي ٞغ ٖو

، مهما ٧اهذ الىؾُلت التي جخًمنها ؤوناٝ ؤو ؤع٢ام ؤو ؤًت ٖالماث ؤو عمىػ طاث مٗنى مٟهىم 

في مجا٫ إلازباث  ٦ما ؾاوي بحن ال٨خابت إلال٨تروهُت وال٨خابت ٖلى الىع١  و٦ظا َغ١ اعؾالها ".

ت ت ومٗــــضة في  ٧ال٨خابت بكٍغ الخإ٦ض مً ٍَى ا وؤن ج٨ــــــــــــىن مدْٟى الصخو الظي ؤنضَع

غث ٞيها الكغوٍ املىهىم ٖليها لم حٗض ٖاث٣ا   ،ْغوٝ جًمً ؾالمتها  ولظل٪ ٞةنها ومتى جٞى

ٗاث الى انضاع ٢ىاهحن  ٣ت ال٨تروهُت، بل اججهذ ٧ل الدكَغ ؤمام انضاع ال٣غاع إلاصاعي بٍُغ

تجىٓم املٗامالث إلال٨تروهُت وحؿ ما٫ ال٣اهىهُت إلاصاٍع ب لٖا  .خٖى

ؤوعص َظا املىيٕى و٢ض جبنى املكٕغ الجؼاثغي خ٣ُ٣ت الاجها٫ بالىؾاثل إلال٨تروهُت خُث 

ٖلى ؾبُل املثا٫ ال الخهغ مً زال٫ ٢اهىن اله٣ٟاث الٗمىمُت في الٟهل الؿاصؽ املىؾىم 

٣ت  والظي ٌكمل ٢ؿمحن : الاو٫ بٗىىان  إلال٨تروهُتبـ : الاجها٫ وجباص٫ املٗلىماث بالٍُغ

٣ت  ٣ت  إلال٨تروهُتالاجها٫ بالٍُغ وال٣ؿم الثاوي املىؾىم بـ جباص٫ املٗلىماث بالٍُغ

والظي حاء ُٞه "...٧ل ٖملُـت زانت باإلحغاءاث ٖلى خامل وعقي ًم٨ً ؤن ج٩ىن  إلال٨تروهُت

٣ت  مً ال٣اهىن  09في املاصة هو  ٦ما  ،3.." إلال٨تروهُتمدل ج٠ُُ٨ م٘ إلاحغاءاث ٖلى الٍُغ

إلاحــغاءاث  "ٞـــًال ٖـً الــُـــغ١ املـــىـــهـــىم ٖـــلـــُــهـــا في ٢ــاهــىن  املخًمً ٖهغهت الٗضالت 15-03

وبعؾــا٫ ــت و٢ــاهــىن إلاحــغاءاث الجـــؼاثـــُـــت في َـــظا املجـــا٫ ًمـــ٨ً ؤن ًـــخم جـــبـــلـــُـٜ إلاصاٍعاملــضهــُــت و

٤ ـ٣ــا لـلــكــغوٍ  إلال٨ترووي الـــىزــاث٤ واملدــغعاث الــ٣ــًــاثــُـــت والـمـؿــخــىــضاث بــالــُــٍغ ٞو

  .4.".والـ٨ــُــٟـُــاث املدــضصة في َـظا ال٣اهىن 

                                                 
 1027ممغح٘ ؾاب٤، ، "ؤلالكترووي ؤلادازي هفاذ القساز "هىاٝ ال٣ُٗل العجاعمت، هانغ ٖبض الخلُم الؿالماث،  - 1
( 10-05املٗض٫ بال٣اهىن ع٢م ) 1975ؾبخمبر  26( املاعر في 58-75مً لامغ ع٢م ) 1م٨غع  323م٨غع واملاصة  323املاصة  -2

 ؾاب٤.مغح٘  ي،ـــــاملضهاملخٗل٤ بال٣اهىن  ،2005ًىهُى  20املاعر في 
ًخضمً جىظيم الصفقاث العمىميت وجفىيضاث اإلاسفق ، 2015ؾبخمبر  16(، املاعر في 15/247املغؾىم الغثاس ي ) - 3

 .، مغح٘ ؾاب٤العام

 .06، مغح٘ ؾاب٤، م اإلاخضمً عصسهت العدالت، 2015ُٟٞغي  01املاعر في ،  03-15ال٣اهىن  - 4
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َظا وان ٧اهذ هُت املكٕغ الاهٟخاح ٖلى الىؾاثل إلال٨تروهُت وا٢غاع مكغوُٖتها الا ؤن 

ى ما الاق٩ال ُت ج٨مً في ؤهه لم ًىو نغاخت ٖلى ال٣غاع إلاصاعي في ق٩له إلال٨ترووي، َو

ٗالج ٧ل  ٌؿخىحب مىه انضاع ٢اهىن ًخًمً الىٓام ال٣اهىوي لل٣غاع إلاصاعي إلال٨ترووي َو

ا ال ؾُما ازباث ال٣غاع والٗلم به.   حَر  املؿاثل املخٗل٣ت به مً هٟاط وجىُٟظ وسخب والٛاء ٚو

عي مً بنضاع إلاصاعة" ٚاًت نضوع طل٪ ٞةهه ال ًىحض خالُا ؤي ىوال  ماو٘ حكَغ

،
ً
ُه لكغوَها ال٣اهىهُت، ل٣غاعاتها ال٨تروهُا ظا ٌؿخدب٘ بالًغوعة بحغاء  متى ٧اهذ مؿخٞى َو

 وال٣ىاهحن ملىا٦بت َظا الخُىع، وهسو ٖلى ؾبُل املثا٫ حٗضًال ٖلى بٌٗ لاهٓمت

 .1.."ال٣ىاهحن املخٗل٣ت باإلزباث

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ان ال٣ُٗل العجاعمت،  - 1  .1026 م ،مغح٘ ؾاب٤ ،"ؤلالكترووي ؤلادازي هفاذ القساز " هانغ ٖبض الخلُم الؿالماث،هٞى
 



                           ؤلالكترووي ؤلادازي وجحدًاث اليشاط  ؤلالكتروهيتالحكىمت  :                                                  الباب ألاول  

 

999 

 

 :خالصت الباب

ٖالجىا في َظا الباب مىيٕى الخ٩ىمت إلال٨تروهُت وجدضًاث اليكاٍ الاصاعي 

٤ الٗام إلال٨ترووي باٖخباٍع مكغوٕ ىإلال٨ترووي خُث جُغ٢ ا في الٟهل لاو٫ الى مىيٕى املٞغ

ال٨تروهُت بضون اه٣ُإ خ٩ىمي يهضٝ الى ج٣ضًم الخضماث للمىاَىحن ٖبر مىا٢٘ خ٩ىمُت 

٤ املؿخدضر في الجؼاثغ بضاًت مً : ٢ُإ  ت ؤَم جُب٣ُاث َظا املٞغ ظا مً زال٫ مٗٞغ َو

 ٤ ض والاجهاالث، الًمان الاحخماعي، الخٗلُم الٗالي، مٞغ التربُت والخٗلُم، الخالت املضهُت، البًر

ت ؤزغ َظٍ الخ٩ىمت ٖلى املٞغ ا زم مٗٞغ حَر ٤ الٗام ومباصثه الٗضالت، السجل الخجاعي ٚو

٤ الٗام و٢ابلُخه للخُىع و٦ظا مبضؤ  ٤ باهخٓام واَغاص ومبضؤ مغوهت املٞغ الؾُما مبضؤ ؾحر املٞغ

املؿاواة ، لىسلو في لازحر الى ؤَم الخدضًاث ال٣اهىهُت للمغا٤ٞ الٗامت الال٨تروهُت واملخمثلت 

ىُت منها ؤو  املدلُت واملخمثلت في حمىص في اق٩الُت اوكاء والٛاء املغا٤ٞ الٗامت ؾىاء الَى

ُٟت الٗامت التي ٌؿخىحب مغاحٗتها بما  ا، زم اق٩الُت ٢ىاهحن الْى الىهىم ال٣اهىهُت وجغ٦حَز

ا  حَر ٠ُ، ؤو٢اث الٗمل، م٩ان الٗمل ٚو ًخماش ى م٘ الخ٩ىمت الال٨تروهُت الؾُما قغوٍ الخْى

ت وحجُتها ال٣اه  ىهُت ومضي مىزى٢ُتها.وفي لازحر اق٩الُت املغاؾالث الال٨تروهُت الاصاٍع

 

ت الال٨تروهُت ٣ٞض     ما٫ ال٣اهىهُت إلاصاٍع ؤما في الٟهل الثاوي املىؾىم بخدضًاث لٖا

ما٫ ال٣اهىهُت لإلصاعة في ق٩لها إلال٨ترووي بضاًت بٖالجىا   إلال٨ترووي إلاصاعي مىيٕى ال٣ٗض لٖا

والظي ْهغ هدُجت الثىعة الخ٣ىُت  إلاصاعي والظي ٌٗخبر مً املىايُ٘ املهمت والخضًثت في املجا٫ 

الم والاجها٫ في اليكاٍ  ظا مً زال٫ الخُغ١ بلى  إلاصاعي واؾخسضام ج٨ىىلىحُاث إلٖا ، َو

ظا  ٟاث التي جىاولخه وؤَم املٗاًحر التي همحٍز مً زاللها ًٖ باقي ال٣ٗىص لازغي َو ؤَم الخٍٗغ

ت التي حاءث في الىهىم ال٣اهىهُت وؤَم جُب٣ُاجه واملخمثلت في اله٣ٟاث الٗمىمُت الال٨تروهُ

٤ الٗام  15/247ال ؾُما املغؾىم الغثاس ي  ًاث املٞغ املخًمً اله٣ٟاث الٗمىمُت وجٍٟى

حٍر ، بِىما وٗغج في مبدث مىالي ٖلى مىيٕى ال٣غاع الاصاعي الال٨ترووي ليؿخٓهغ ؤَم  ٚو

الٗلم بال٣غاع إلاصاعي  امل٣ُٗاث ال٣اهىهُت في َظا املجا٫ واملخمثلت ؤؾاؾا في اق٩الُت وؾاثل

)اليكغ الال٨ترووي والخبلُٜ إلال٨ترووي( زم اق٩الُت الىحىص ال٣اهىوي لل٣غاع إلاصاعي إلال٨ترووي، 

ُت ٖلى  لىسلو الى وحىص ٞغاٙ ٢اهىوي في َظا الكإن بداحت الى جضزل املكٕغ إليٟاء الكٖغ

 َظا الىٕى مً ال٣غاعاث وجىُٓم ٧ل املؿاثل املخٗل٣ت به .
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ز أس إلالكتروهيتحعد الحكىمت  ليب امشزوع طمىح بل وضزوري للدول مً أحل جطٍى

الخقليدًت الى أخزي خدًثت حسخجيب لخطلعاث املىاطً وجلبي رغباجه، وهى ألامز الذي  إلادارة

الدوليت في هذا ىىاث عدًدة وجميزث غالبيت الخجارب اججهت اليه العدًد مً الدول مىذ س

 اثومثال ًدخذي به لدول أخزي على غزار الحكىم وةقد تألامز بالىجاح كما أصبد

ت  1مىظمت الخعاون الاقخصادي والخىميتها التي أشارث الي إلالكتروهيت مً خالل دراساث قطٍز

ا( 2005) والنروٍج( 2004) واملكسيك( 2003) فىلىدافي كل مً   وهىلىدا( 2007) وهىغاٍر

 .أميركا وسىغافىرة والعدًد مً الدول الزاادة ألاخزي باإلضافت الى  ،(2007) وجزكيا( 2007)

الى ارادة سياسيت خقيقيت والى العدًد مً  و ًدخاج مشزوع الحكىمت إلالكتروهيت 

إلى حاهب العدًد مً املخطلباث الفىيت والخقىيت واملاليت العىامل ألاخزي مً أحل هجاخها، ف

ت ٌعد إلاطار القاهىوي أخد أهم املخطلباث ألاساسيت لقيام الحكىمت   إلالكتروهيتوكذا البشٍز

تها لت على اعخماد هذا املشزوع القيام وهى ما حعل على الدول املقب ،وضمان اسخمزاٍر

 بخعدًالث أساسيت على قىاهينها الىطىيت للخماش ى مع خصىصياث الحكىمت إلالكتروهيت وحساًز 

 

                                                           

تمىظمت الخعاون الاقخصادي والخىميت حعزف  اخخصارا باللغت  -1   OECD    (Organisation for- باسم   باإلهجليًز

ration and Developmentope-Economic Co  هي مىظمت دوليت تهدف إلى الخىميت الاقخصادًت وإلى إوعاش الخبادالث ( و

ت اوشأث في  جخكىن املىظمت مً مجمىعت مً البلدان املخقدمت التي جقبل   1661سبخمبر  30الخجاٍر

جمكين الحكىماث مً مقارهت الخجارب السياست والبدث  مً أهدافها .السىق الحز الخمثيليت واقخصاد الدًمقزاطيت مبادئ

عً احاباث للمشاكل املشتركت ،جددًد املمارساث الجيدة وجيسيق السياساث املدليت والدوليت وغيرها، لها العدًد مً 

 الدراساث في مجال الحكىمت الالكتروهيت .
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بت في املجال الزقمي، فيما سعت دول أخزي الى مداولت سً قاهىن  املعامالث والخجارة والضٍز

 خاص وشامل بالحكىمت إلالكتروهيت .

ز العمل الحكىمي وإلاداري بإدخال  والجشااز كإخدي الدول  التي حسعى الى جطٍى

جكىىلىحياث الاعالم والاجصال وعصزهت حميع القطاعاث ورقمىتها جىاحه العدًد مً 

 الخددًاث القاهىهيت التي عكفت على ججاوسها بخعدًل بعض القىاهين القاامت كالقاهىن املدوي 

وقاهىن العقىباث واصدار قىاهين حدًدة كقاهىن مكافدت الجزاام املخعلقت بخكىىلىحياث 

 الاعالم والاجصال وقاهىن الخجارة إلالكتروهيت وغيرها. 

وعالج في هذا الباب أهم الخددًاث القاهىهيت التي جىاحه أمً وخماًت الحكىمت 

ب  الخطزق الى مىضىع ذ ب)فصل أول( وهإلالكتروهيت مً إلاحزام الالكترووي والقزصىت والخخٍز

)املبدث ألاول ( ومىضىع  إلالكتروهيت الحكىمت ججسيد عزقلتدوره في  و  الالكترووي إلاحزام

ت في البيئت الزقميت )مبدث ثاوي(.   خماًت املعطياث الشخصيت وخقىق امللكيت الفكٍز

املخعلقت باملبادالث كما وعالج مً خالل )الفصل الثاوي( أهم الخددًاث القاهىهيت 

 إلالكتروهيت )مبدث أول( واملعامالث إلالكتروهيت )مبدث ثاوي(.



 

 

 

 

 

 ألاول  الفصل

 أمن الحكومة إلالكترونيةثحديات 
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 ألاول  الفصل

 أمن الخىىمت ؤلالىتروهيتجددًاث 

ٓمت  ٓاتها ألاْلى هدٓ اٖخماص الخ٩ ْهي في زُ ْعَا  ؤلال٨ترْهُتالجؼاةغ  ْجُٟٗل ص

جُا ْ مً الىاخُت ، جضٍع ٓاء مً الىاخُت الخ٣ىُت أ ٓمت ؾ لم حٟٛل بخاجا أَمُت خماًت َظٍ الخ٩

ٓهُت بك٩ل زام،  لظل٪ هجض أن  مً زال٫ الٗضًض مً الجؼاةغي جضزل اإلاكٕغ ال٣اه

ٓمت  ٓٞحر ألامً للخ٩ ْج ٓهُت إليٟاء الخماًت  بهٟت ٖامت  ؤلال٨ترْهُتالىهٓم ال٣اه

ٍْب ،الخٗامالث ؤلال٨ترْهُت بهٟت زانتْ  مئىان في هٟٓؽ ألامغ الظي ًًٟي الث٣ت  ٗث الَا

ٓهُت ح٤ُٗ أْ جدض مً ٞاٖلُت ، اإلاخٗاملحن م مً طل٪ جب٣ى َىا٥ اق٩االث ٢اه ْبالٚغ ل٨ً 

ٓمت ؤلال٨ترْهُت  َْٓ ألامغ الظي ًى٨ٗـ ؾلبا ٖلى أمً الخ٩ ٓاحِت الاحغام الال٨ترْوي  م

 ْأؾالُب خماًتها .

ٓهُت في مجا٫  الخدضًاثُغ١ ئلى أَم الخ الٟهللظل٪ هدا٫ْ مً زال٫ َظا  ال٣اه

ٓمت  ْأمً الخ٩ ٦ْظا خماًت خ١ٓ٣ خماًت اإلاُُٗاث الصخهُت بما في طل٪  ؤلال٨ترْهُتخماًت 

ت في البِئت الغ٢مُت  ٓهُت طاث الهلت التي اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ مً زال٫ صعاؾت ٧ل الىهٓم ال٣اه

الم ٓلٓحُاث ؤلٖا م ٧ل ألاٞٗا٫ اإلااؾت بخ٨ى  15-04ْالاجها٫ الؾُما ال٣اهٓن  حٗمل ٖلى ججٍغ

ٓٞمبر  10اإلاإعر في  ٓاص  2004ه  394م٨غع ئلى  394الظي أصعج ال٣ؿم الؿاب٘ م٨غع مً اإلا

ْال٣اهٓن  7م٨غع  ٓباث الجؼاةغي  اإلاخًمً  2009ؾبخمبر  05اإلاإعر في  04-09مً ٢اهٓن ال٣ٗ

الم ْ ٓلٓحُاث ؤلٖا ٢ٓاًت مً الجغاةم اإلاخهلت بخ٨ى ٓاٖض الخانت لل ْم٩اٞدتهاالاال٣  ،جها٫ 

ٓمت الال٨ترْهُت   ْٖال٢خّ بٗغ٢ت ججؿُض الخ٩ َْظا مً زال٫ صعاؾت ؤلاحغام الال٨ترْوي 

ت  ْمٗٞغ ا اإلاٟاَُمي )اإلاُلب ألا٫ْ(  ْاَاَع مت ؤلال٨ترْهُت  ال الى الجٍغ )اإلابدث ألا٫ْ( بالخُغ١ أ

ْمً زم ه ٓهُت التي ح٤ُٗ م٩اٞدتها )اإلاُلب الثاوي(،  خٗغى الى خماًت أَم الاق٩االث ال٣اه

ت اَم  ْطل٪ بمٗٞغ ت )اإلابدث الثاوي(  ْخماًت خ١ٓ٣ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ اإلاُُٗاث الصخهُت 

ٓهُت لخماًت اإلاُُٗاث الصخهُت )اإلاُلب ألا٫ْ(، ْخماًت خ١ٓ٣ اإلال٨ُت  ٓاٖض ال٣اه ال٣

ت )اإلاُلب الثاوي(.  ال٨ٍٟغ
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 اإلابدث ألاول 

 وهيتؤلاحسام الالىترووي وغسكلت ججظيد الخىىمت ؤلالىتر

ٓمت  تها  ؤلال٨ترْهُتحٗض خماًت الخ٩ ْاؾخمغاٍع ٓماث هجاخِا  ْم٣ أخض أَم أؾباب 

م ٧ل ألاٞٗا٫ التي مً قأنها  ٗاث ٣ٖابُت مً أحل ججٍغ لظل٪ ؾٗذ حمُ٘ الض٫ْ ئلى ؾً حكَغ

ٓمت  ٓباث ْْالىو ٖلحها  ؤلال٨ترْهُتاإلاؿاؽ بأمً ْؾالمت الخ٩ غ ال٣ٗ الجؼاءاث  ْج٣ٍغ

ْلُت  ،ٞٗل مً َظٍ ألاٞٗا٫ ْالغصُٖت ل٩لاإلاىاؾبت  ْأزٔغ باإلياٞت ئلى ئ٢غاع اجٟا٢ُاث ص

ْالظي زىاةُت  ٕٓ مً الجغاةم  ْال٣ًاتي ْألامني إلاجابهت َظا الى عي  مً أحل الخٗاْن الدكَغ

ْا٢خهاصًت حمت بل ختى أمىُت ْؾُاؾُ ٫ْ تًإصي ئلى زؿاةغ مالُت  ، لظل٪ هجض بٌٗ الض

ٓاث مخثا٢لت باججاٍ جبني هٓام  ٓ زُ ٓمت جسُ ْالاهسغاٍ في الخجاعة الٗاإلاُت  ؤلال٨ترْهُتالخ٩

ىُت ٖلى حمُ٘ هدُجت الخٝٓ مً ؤلاحغام الال٨ترْوي الظي يهضص اإلا ؤلال٨ترْهُت هالر الَٓ

ٍٓاث م مً طل٪ ًب٣ى زُاع مجابهت َظٍ الجغاةم ْالاهُال١ في  اٖخماص ، اإلاؿخ ْبالٚغ ل٨ً 

ٓمت  ْالٟٗا٫ ؤلال٨ترْهُتالخ٩ ٓ الخل ألامثل  َ.  

ت أَم لظل٪ ْحب م  ٓهُت التي  الخدضًاثٗٞغ ٓاحّال٣اه ٓمت  ج  ؤلال٨ترْهُتاٖخماص الخ٩

ٓمتهاخُت أمً ْخماًت بالك٩ل اإلاُلٓب في الجؼاةغ مً  ٓهُت ال٨ُٟلت  ،َظٍ الخ٩ ْالٓؾاةل ال٣اه

ٓاء ٧ان ا٦دكاٝ َبدماًتها  ٓع  ؾ ٓوي أْ هدُجت ٢ه ظٍ الخدضًاث هدُجت احتهاص ال٨ٟغ ال٣اه

ْ ٦ما ٖبر ًٖ  ٕٓ اإلاؿخدضر مً الجغاةم، أ ٓاحِت َظا الى ٓهُت الخ٣لُضًت في م الىهٓم ال٣اه

ٓهطل٪ حاهب مً ال٣ّٟ  ػ مكا٧ل ٢اه ْجُب٣ُاتها اإلاخٗضصة أصٔ ئلى بْغ ٓماجُت  ٓع اإلاٗل ُت "ئن ِْ

ٓع ما ٌؿمى بأػمت ٓماجُت ٞغى خلِا ال٣ا حضًضة، أي ِْ ْا٢٘ اإلاٗل ٓاحِت  هٓن الجىاتي في م

ٓاحِت َظٍ اإلاكا٧ل" ْمضٔ مالةمتها إلا ٓهُت ال٣اةمت   .1البدث في ألاْيإ ال٣اه

ال  ْمً َىا جخُغ١   مت إلاأ ٓم الجٍغ ت مِٟ ْهٓام ئزباث  ؤلال٨ترْهُتٗٞغ ت أع٧انها  ْمٗٞغ

ْمً زم اؾخسالم اَم الاق٩االث َظٍ الجغاةم  ٓهُت التي جد٫ٓ صْن )اإلاُلب ألا٫ْ(  ال٣اه

ٓمت ؤلال٨ترْهُت )اإلاُلب الثاوي(.  اٖخماص الخ٩

                                                           
ٓن ، بدث <<مىاحهت الجسيمت اإلاػلىماجيت في الدشسيؼ الجصابسي >>ٞكاع ُٖاء هللا ، -1 ٫ٓ ال٣اه م٣ضم ئلى اإلالخ٣ى اإلاٛاعبي خ

ٓبغ  ٓماجُت،  أ٧اصًمُت الضعاؾاث الٗلُا بلُبُا، أ٦خ  . 2، م 2009ْاإلاٗل
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 ؤلالىتروهيتمفهىم الجسيمت  :اإلاطلب ألاول 

مت  ٕٓ الجٍغ ا الخُغ ألا٫ْ ال ؤلال٨ترْهُتان مٓي ي يهضص أمً ْؾالمت ظباٖخباَع

ٓمت  ً لِـ ٣ِٞ ٖلى مؿخٔٓ الخ٩ عي ٦بحًر ْحكَغ ؤلال٨ترْهُت ٢ض خٓي باَخمام ٣ٞهي 

ٓنها مً الجغاةم  ٓعة ٦بحرة ل٩ ْلُت مجها هٓغا إلاا جمثلّ مً زُ ىُت بل ختى الض ٗاث الَٓ الدكَغ

ال ًخم الخبلُٜ ٖجها ٚالبا الؾُما اطا مؿذ اإلاإؾؿاث التي  ْالتي جخم في نمذ  ْص  الٗابغة للخض

ْختى ؾُاؾُت ٦ما  ْاحخماُٖت  جخمخ٘ بؿمٗت مدترمت، باإلياٞت الى ما جتر٦ّ مً آزاع مالُت 

ٓهُت . ْال٣اه ْالؿُاؾُت   حكحر الُّ مسخل٠ الضعاؾاث الا٢خهاصًت 

ِٟا مت ؤلال٨ترْهُت ْحب حٍٗغ ٓم الجٍغ ت أَم  ْلإلخاَت بمِٟ ْمٗٞغ )الٟٕغ ألا٫ْ( 

ْأع٧انها )الٟٕغ الثاوي  .(زهاةهِا 

 ؤلالىتروهيتحػسيف الجسيمت : لفسع ألاول ا

ا  ٓبت خهَغ ٘ لِظٍ الجغاةم ْنٗ ٕٓ الؿَغ لم ًخ٤ٟ ال٣ّٟ الجىاتي  ْخضازتها،هٓغا للخى

مت ؤلال٨ترْهُت، لظل٪ هجض حؿمُاث مخٗضصة  ْص٣ُ٢ت للجٍغ ٖلى ئُٖاء حؿمُت مٓخضة 

مت الؿِبحراهُت، ْحغاةم  ْالجٍغ ٓماجُت ْحغاةم الخاؾب آلالي  مت اإلاٗل ْمسخلٟت بضاًت مً الجٍغ

ا مً اإلاؿمُاث ْٚحَر ْه٠ُ ، 1الاهترهِذ  ا٥ ُٚاب لخٍٗغ٠ َى” ٦ْما ٫ٓ٣ً ٞان صًغ َلؿذ ْ 

مت ْفي أٚلب ألاخُان حؿخسضم مهُلخاث  ْاَاع هٓغي مدؿ٤ في َظا الخ٣ل مً الجٍغ ٖام 

ْالغ٢مُت ْالخاؾٓب ْؤلال٨ترْهُت  َْٓ ألامغ الظي ًيخج ٖىّ ازخالٝ ٣ٞهي  . 2"الاٞترايُت 

ْلت أزٔغ مسالٟت ٖابغة  مت ال٨ترْهُت ال ٌٗضْ في ص ْلت حٍغ ً ٞما ٢ض جغاٍ ص عي ٦بحًر ْحكَغ

عي )زاهُا(.ْ  ْمً الجاهب الدكَغ ال(  خّ مً الجاهب ال٣ٟهي )أ ٓ ما هدا٫ْ مٗٞغ َْ  ٨َظا ؛ 

 

                                                           
ٓص ئبغاَُم ٚاػي،  - 1 ت ،1ٍ، الخماًت الجىابيت للخصىصيت والخجازة الالىتروهيتمدم ٓهُت، ؤلاؾ٨ىضٍع ٓٞاء ال٣اه  م٨خبت ال

 .118م، م 2014، )مهغ(
ل عقاص مغعي، -2 اإلاغ٦ؼ ، ("طسق الجسيمت ومػالجتها –ألاطباب  –ألاهداف  )الجسابم ؤلالىتروهيت " اؾغاء حبًر

٘٢ٓ ٓعة ٖلى اإلا ٫ٓ  https://democraticac.de:  الضًم٣غاَي الٗغبي ميك ش الضز  (14:30، الؿاٖت  22/12/2019)جاٍع
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ال :  مت  الخٍٗغ٠أ  ؤلال٨ترْهُتال٣ٟهي للجٍغ

ٓ ما ؾىأحي الى بُاهّ الخ٣ا، ٞاهىا ال  َْ مت ؤلال٨ترْهُت  اطا انُلخىا ٖلى حؿمُتها بالجٍغ

مت ِظٍ اه٠٣ ٖلى حٍٗغ٠ مدضص ل هدُجت ازخالٝ ْحِاث الىٓغ ال٣ُِٟت في َظا اإلاجا٫ لجٍغ

ْعصتها،  ْاإلاىاؾباث التي أ مت ْان ٧اهذ ْازخالٝ اإلاداٞل  هي في ألاؾاؽ  ؤلال٨ترْهُتالجٍغ

مت خُث أنها  "٧ل ؾل٥ٓ أْ ٞٗل ًم٨ً ئؾىاصٍ ئلى ٞاٖل ًًغ أْ يهضص بالخُغ مهلخت حٍغ

ٓ اؾخسضام ْؾاة 1مدمُت بجؼاء حىاتي" ا َ الم ْالاجها٫ ٞان ما ًمحَز ٓلٓحُاث الٖا ل أْ ج٨ى

َْٓ ما اؾدىض ٖلُّ حاهب مً ال٣ّٟ  مت أْ بهٟتها مدال لالٖخضاء.  ٓاء بهٟتها أصاة للجٍغ ؾ

ِٟا  الٓؾُلت اإلاؿخسضمت بأنها "٧ل ٞٗل ئحغامي ٌؿخسضم َظٍ ٖلى أؾاؽ خُث طَب الى حٍٗغ

ٓجغ العج٩ابّ ٦أصاة عةِؿُت" ْاؾ٘ جضزل يمىّ ٧ل الجغاةم  ُّٞ ال٨مبُ َْٓ حٍٗغ٠ 

٢ْ٘ في مغاخل اعج٩ابها بٌٗ ٖملُاث "  :٦ما حٗٝغ بأنها ،ؤلال٨ترْهُت الجغاةم التي ٩ًٓن ٢ض 

ْع الخاؾٓب ٞحها  ْبٗباعة أزٔغ هي جل٪ الجغاةم التي ٩ًٓن ص ٞٗلُت صازل هٓام الخاؾٓب 

 .2اًجابُا أ٦ثر مىّ ؾلبُا "

م مً بؿاَت َظا الخٗغ  ٟاث الؿاب٣ت ٞاهّ ًإزظ ٖلحها ْٖلى الٚغ ْٚحٍر مً الخٍٗغ  ٠ٍ

ا ل ٓجغ خهَغ حٗٝغ الجغاةم في خحن ، ٣ِٞأْ الخاؾب آلالي لٓؾُلت اإلاؿخسضمت في ال٨مبُ

ْاإلاٗضاث الخ٣ىُت  ؤلال٨ترْهُت ْالكب٩اث  ٖلى أنها الجغاةم التي جغج٨ب باؾخسضام الخاؾٓب 

ٓا٫ ا 3مثل الج ٓلٓحُاث ، ُٞما جمُِ ْٚحَر ٓم اللثامالخ٨ى         ًٖ ْؾاةلأًًا  الخضًثت الُ

ْالغحا٫  ٓجاث  ب ٓاج٠ الظ٦ُت ْألاحِؼة اللٓخُت ْختى الْغ  ال٨ترْهُت أزٔغ ًأحي ٖلى عأؾِا الِ

                                                           
ٖٓاث الجامُٗت شسح كاهىن الػلىباث الجصابسي  ،ٖبض هللا ؾلُمان -1 ٓان اإلاُب مت، صً ، ال٣ؿم الٗام، الجؼء ألا٫ْ، الجٍغ

 .59،م 1998الجؼاةغ ،َبٗت 
ٓمي حجاػي،  -2 ، صاع ال٨ٟغ الجامعي، ميافدت حسابم الىمبيىجس وألاهترهيذ في اللاهىن الػسبي الىمىذجيٖبض الٟخاح بُ

ت،   .24، م 2006الاؾ٨ىضٍع

ٓس ى البضاًىت،  - 3 ْع٢ت بدثُت م٣ضمت ، <<الجسابم اإلاظخددثت في ظل اإلاخغيراث والخدىالث ؤلاكليميت والدوليت>>صًاب م

ش ألاعصن،الجغاةم اإلاؿخدضزت ، لخ٣ىإلا ٓع ٖلى الغابِ  .02م، م 2014-09-04 بخاٍع ميك

https://repository.nauss.edu.sa   ٫ٓ ش الضز  16:12، الؿاٖت  18/10/2018جاٍع
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مت 1آلالُحن ٠ الجٍغ ، ْألاَم مً طل٪ َٓ اٖخماص َظا الاججاٍ مً ال٣ّٟ في حٍٗغ

ٓ ألامغ ٚحر اإلاؤلال٨ترْهُت ٖلى أؾاؽ الٓؾُلت اإلاؿخسضمت  في ْل ججاَل الجاهب اإلاِم  ى٣ُيَْ

مت ؤلال٨ترْهُت. ٓعي للجٍغ ٓ الجاهب اإلآي َْ 

ٓعي ٦مُٗاع  ْ ٦أؾاؽ لخٍٗغ٠  في خحن هجض اججاٍ آزغ مً ال٣ّٟ ًدبنى الجاهب اإلآي أ

ِٟا بأنها  مت ؤلال٨ترْهُت ًظَب الى حٍٗغ ٓماحي ًىهٝغ الى ٧ل ؾل٥ٓ ٚحر الجٍغ "ٚل مٗل

ٕ ًخٗ ٓماث اإلاٗالجت مكْغ ٓماجُت حكمل أي ْحٗٝغ أًًا أنها ، 2ْه٣لِا "ل٤ باإلاٗل مت اإلاٗل "الجٍغ

ٓماجُت " مت يض اإلاا٫ مغجبِ باؾخسضام اإلاٗالجت آلالُت للمٗل َْٓ حٍٗغ٠ مبني ٖلى 3حٍغ  ،

مت  ٕٓ الجٍغ ما٫ اإلاجغمت يض اإلاا٫ ٌٗاب ٖلُّ أهّ ل٨ًٞٗال أؾاؽ مٓي ، ًىدهغ في ألٖا

ٓايُ٘ الجغاةم صازلت في هُا١ اإلاا ٓا٢ٗت ٖلى الكٝغ مثالْلِؿذ ٧ل م  .٫4 ٧الجغاةم ال

ِا  ٕٓ خُث ٌٗٞغ ْاإلآي ْ أ٦ثر ٦مُٗاع الٓؾُلت  ً أ ْجاعة ًسلِ بٌٗ ال٣ّٟ بحن مُٗاٍع

ْالِاج٠ الى٣ا٫،البٌٗ بأنها  ْ أخض  " اؾخسضام ألاحِؼة الخ٣ىُت الخضًثت مثل الخاؾب آلالي  أ

                                                           
ْأزاع ٦ظل٪ الٗضًض  -1 ٓهُت  ْهت ألازحرة الٗضًض مً الاق٩االث ال٣اه ْالغحا٫ آلالُحن ٢ض َغح في آلا ٓجاث  ب ٕٓ مً الْغ َىا٥ ه

لُت باٖخباع جمخِٗا ب٣ضع  ْالى مً جيؿب َظٍ اإلاؿْإ ٓجاث ًٖ أٞٗالِا  ب لُت َاجّ الْغ ٫ٓ مؿْإ مً آلاعاء ال٣ُِٟت زانت خ

ْالظي ٌُٗحها ام٩اهُت الخضًث مً الظ٧اء الهىاعي الظي ٌكبّ الى خض  ٢ٓذ الغاًَ ط٧اء الاوؿان  بُٗض ٖلى ألا٢ل في ال

ُٓٞا " الظي نى٘ في ق٩ل  بٓث "ن ْالخٟاٖل ٖلى ٚغاع الْغ ْالى٣اف  اشياليت "، امغأة، اهٓغ في طل٪ :َمام ال٣ٓص يْالخ٨ٟحر 

ت الىاةب الاوؿاوي ٖلى حضْٔ ال٣اه الصخص اإلاظؤول غن حشغيل السوبىث ٓن في اإلاؿخ٣بل (، صعاؾت جدلُلُت )جأزحر هٍٓغ

ٓجاث ب ْبي الخام بالْغ ْع ٓن اإلاضوي ألا ٓاٖض ال٣اه ٓهُت اإلاٗم٣ت،  "اؾدكغاُٞت في ٢ ، 25، الٗضص مجلت حُل لألبدار ال٣اه

 . 2018لبىان، ماي 
ت ًضة لليكغ ، ، صاع الجامٗت الجضالخماًت الجىابيت لبرامج الخاطب، يــــــٖلي ٖبض ال٣اصع ال٣ِٓح -2  .02م 1997الاؾ٨ىضٍع
ٓا -3 ـــثىزة اإلاػلىماث واوػياطاتها غلى كاهىن الػل،مدمض ؾامي الك ــ ـــ  .07، م1994، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة،ىباثــــ
٨ُت ؾىت  -4 ْػاعة الٗض٫ ألامٍغ ٓ ٖلى  2000ٖضصث  أنىاٞا مً الجغاةم الال٨ترْهُت  جمثلذ في : ٖملُاث ال٣غنىت ،الؿُ

ت باؾخسضام الخاؾب ْالاججاع ب٩لمت الؿغ، ْخ١ٓ٣ الُب٘   ) البرامج   –ألاٞالم -بُاهاث الخاؾب، ْؾغ٢ت ألاؾغاع الخجاٍع

ٍغ الٗالماث ْجْؼ ٓحي ( ، ج٣لُض  ٓع  الدسجُل اله ْ اله ٍغ الٗملت باؾخسضام الخاؾب،  ْجْؼ ت باؾخسضام الخاؾب،  الخجاٍع

ْتهضًضاث ال٣ىابل  ٤ قب٨ت ؤلاهترهذ،  اج ًٖ ٍَغ ٓاؾُت قب٨ت ؤلاهترهذ، ْؤلاٖػ ٟا٫ ، ْالاخخُا٫ ب ْاؾخٛال٫ ألَا الٟاضخت 

ْٚؿُل  ْ اإلاسضعاث ،  ت أ ْ ألاؾلخت الىاٍع ْ الاججاع باإلاخٟجغاث أ ٓاؾُت قب٨ت ؤلاهترهذ،  ٓا٫ ٖبر قب٨ت ؤلاهترهذ .  ٦ما ب ألام

ٓماجُت في هٟـ الؿىت  ئلى ؾب٘ حغاةم هي : اهتها٧اث ؾالمت الكب٨ت  نى٠ م٨خب الخد٣ُ٣اث الُٟضعالي الجغاةم اإلاٗل

ْا٢خداماث قب٨ت الخاؾب الغةِؿُت ألي  ٓاؾُت الخاؾب،  ٓاج٠ الٗامت أْ الخانت ب ٓماجُت ، ا٢خداماث قب٨ت الِ اإلاٗل

ْبغامج الخ ْالخجؿـ الهىاعي، حِت ،  ْ الجِاث،  ٓا٢٘ باإلهترهذ أ ت اإلاإعزت ٖلى بٌٗ اإلا ْا٢خداماث الؿٍغ ٢ت  اؾب اإلاؿْغ

 ، ٓمي حجأػ ٓن الخاؾب الٗامل الغةِس ي في ا٢تراٝ َظٍ اإلاسالٟاث، اهٓغ في طل٪  ٖبض الٟخاح بُ ْالبرامج ألازٔغ ٖىضما ٩ً

 . 8-7مم ، مغح٘ ؾاب٤ ،لىمىذجيميافدت حسابم الىمبيىجس وألاهترهيذ في اللاهىن الػسبي ا
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ٓع ٚحر أزال٢ُ ْأم َٓت  ْ  1ت ال ًغجًحها اإلاجخم٘"ملخ٣اتها أْ بغامجِا في جىُٟظ أٚغاى مكب أ

ذ بأنها  ْ اإلاجغم خُث ٖٞغ ْالٟاٖل أ ْص جماعؽ "ًسلِ بحن مُٗاع الٓؾُلت  مت ٖابغة للخض حٍغ

ت  ٓماحي ًٓن٠ بالؿٖغ ْجغج٨ب مً َٝغ مجغم مٗل ٓماحي  ٓاؾُت الىٓام اإلاٗل صازل أْ ب

مت الٗاصًت ألنها  ْاإلاِاعة، ٦ما أنها نٗبت ؤلازباث م٣اعهت بالجٍغ ٗت الخىُٟظ ْالظ٧اء  ؾَغ

ٓلٓحُت ٓع الٓؾاةل الخ٨ى ٓعة بخُ  .2"ْمخُ

ِا ْ ٦ما ٖٞغ مت إلاى٘ الٗاقغ اإلاخدضة ألامم مإجمغ أ  في اإلاى٣ٗض اإلاجغمحن ْمٗا٢بت الجٍغ

مت أًت“ بأنها 2000 ؾىت ُٞىا ٓاؾُت اعج٩ابها ًم٨ً حٍغ ٓبي هٓام ب ٓبُت، قب٨ت أْ خاؾ  خاؾ

ٓبي، هٓام صازل أْ مت خاؾ  ًم٨ً التي الجغاةم حمُ٘ اإلابضةُت، الىاخُت مً حكمل جل٪ ْالجٍغ

 .3"ئل٨ترْهُت بِئت في اعج٩ابها

مت ؤلال٨ترْهُت  فيْان حٗضصث آلاعاء ال٣ُِٟت   ب مً الجٍغ ٢ٍْغ اُٖاء حٍٗغ٠ مدضص 

ٓماحي ُٞم٨ً ٟاث جغج٨ؼ ٖلى  ،ال٫ٓ٣ أهّ ٧لما ٧ان ؤلاحغام مىهبا ٖلى الىٓام اإلاٗل ٧اهذ الخٍٗغ

مت ٓماحي جغج٨ؼ خُجها  ؛مدل الجٍغ ٓاؾُت الىٓام اإلاٗل في خحن اطا ٧اهذ الجغاةم مغج٨بت ب

ٟاث ٖلى الٓؾُلت اإلاؿخسضمت  .الخٍٗغ

 

  ؤلالىتروهيتللجسيمت  دشسيعيال لخػسيفثاهيا : ا

ْاليكاٍ ؤلاحغامي اإلاخٗل٤ بّ ٓجي الخانل  ٓل ٓع الخ٨ى ٓا٦بت مىّ للخُ لجأ اإلاكٕغ  ،م

ال ٖلى اصزا٫  الجؼاةغي  ْحت إلا٩اٞدت الاحغام الال٨ترْوي بدُث ٠٨ٖ أ الى اهتهاج ؾُاؾت مؼص

ٗاث ال٣ٗابُت الٗامت ٞظَب الى حٗضًل  ُٖٓت للدكَغ ٓاٖض اإلآي ٓن حٗضًالث ٖلى ال٣ ٢اه

ٓباث بمٓحب ال٣اهٓن ع٢م  ْاإلاخمم لألمغ  10/11/2004اإلاإعر في  04/15ال٣ٗ  66/156اإلاٗض٫ 

ٓم بـ "اإلاؿاؽ بأاإلاخًمً ٢اهٓن  ْاإلآؾ ْالظي هٓم لّ ال٣ؿم الؿاب٘ م٨غع  ٓباث  هٓمت ال٣ٗ
                                                           

ضان -1  2011، صاع الِضٔ، ٖحن ملُلت ،الجؼاةغ ، صْن َبٗت، الجسيمت اإلاػلىماجيت في الدشسيؼ الجصابسي والدولي ،ػلُست ٍػ

 .42،م
، ٦خاب أٖما٫ مإجمغ مغ٦ؼ خصىصيت الجسيمت الالىتروهيت في اللاهىن الجصابسي واللىاهين اإلالازهتهمُضلي عخُمت،  -2

ٓمي  14للبدث الٗلمي ، حُل  .95، م  24،25/03/2017الجغاةم الال٨ترْهُت ، ً
3
ــــــإحساءاث الخدزالض ُٖاص الخلبي،  -  ٓػَ٘، ــــــــــــصاع الث٣اٞ ص. ٍ، ،سي والخدليم في حسابم الخاطىب والاهترهذـ ْالخ ت لليكغ 

 .29م، م 2011ألاعصن، 
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ُٖٓت اليكاٍ اإلاٗالجت آلالُت للمُُٗاث " ت ٖلى ه ْاإلادؿاٖع ٓعاث الُاعةت  ٓا٦ب الخُ ْحٗلّ ً

ٓاٖض احغاةُت حضًضة جخماش ى م٘ الُبُٗت الخانت للجغاةم  ٦ْظا أصزل اإلاكٕغ ٢ الاحغامي، 

َْظا ٖىضما طَب ٓحب ال٣اهٓن ع٢م  ؤلال٨ترْهُت  الى حٗضًل ٢اهٓن الاحغاءاث الجؼاةُت بم

مت 06/221 ٓاهحن زانت بالجٍغ ؛ ْفي الك٤ الثاوي مً َظٍ الؿُاؾت ؾُغ اإلاكٕغ الجؼاةغي ٢

٢ٓاًت مً الجغاةم  ٢09/04م ؤلال٨ترْهُت ٞأخضر ال٣اهٓن ع  ٓاٖض الخانت لل اإلاخًمً ال٣

 ٓ ٓل ْم٩اٞداإلاخٗل٣ت بخ٨ى الم ْالاجها٫  ٓهحن أن 2تهاحُاث ؤلٖا ْاإلاالخٔ مً زال٫ َاطًً ال٣اه  ،

مت  ٠ الجٍغ ْا٦خٟى بخدضًض اليكاٍ ؤلاحغامي  ؤلال٨ترْهُتاإلاكٕغ الجؼاةغي لم ًخُغ١ الى حٍٗغ

ٓاٖض الخدغي  ٢ْ عة الخٗاْن ال٣ًاتي الضْلي  الم ْالاجها٫ ْيْغ ٓلٓحُاث ؤلٖا اإلاىهب ٖلى ج٨ى

ْ الب٣اء ٖ ْاٖخبر مجغص الضز٫ٓ أ ْالخٟخِل  ٤ الٛل في ٧ل حْالبدث  ٓمت ــــــــــــــــً ٍَغ ؼء مً مىٓ

مت ٌٗا٢ب ٖلحها ال٣اهٓن  ٫ٓ  ،3اإلاٗالجت آلالُت للمُُٗاث أْ خا٫ْ طل٪ َٓ حٍغ ٍْم٨ً ال٣

ٓاٖض الخانت  09/04( مً ال٣اهٓن 02ْمً زال٫ اإلااصة) بظَاب اإلاكٕغ الجؼاةغي  اإلاخًمً ال٣

الم ٓلٓحُاث الٖا ٢ٓاًت مً الجغاةم اإلاخهلت بخ٨ى ٓص بالجغاةم  لل ْم٩اٞدتها بأن اإلا٣ه ْالاجها٫ 

الم ْالاجها٫ هي:  ٓلٓحُاث الٖا "حغاةم اإلاؿاؽ بأهٓمت اإلاٗالجت آلالُت اإلاخهلت بخ٨ى

٣ت  ْ ٌؿِل اعج٩ابها ًٖ ٍَغ مت أزٔغ جغج٨ب أ ْأي حٍغ ٓباث  للمُُٗاث  اإلادضصة في ٢اهٓن ال٣ٗ

ٓماجُ ٓمت مٗل ٨َْظ4"ت أْ هٓام لالجهاالث ؤلال٨ترْهُتمىٓ ا ٣ٞض انُلر اإلاكٕغ الجؼاةغي ، 

مت اإلااؾت بأهٓمت اإلاٗالجت آلالُت للمُُٗاث. مت ؤلال٨ترْهُت بالجٍغ  ٖلى حؿمُت الجٍغ

                                                           

ٍْخم ألامغ ع٢م ، 20/12/2006مإعر في  06/22ٓن ع٢م ٢اه -1 ، ج. ع ًخظمن كاهىن الاحساءاث الجصابيت ،66/155ٌٗض٫ 

ش 84،ٖضص   .24/12/2006، ناصعة بخاٍع
ٓن ع٢م  -2 اإلاخظمن اللىاغد الخاصت للىكاًت من الجسابم اإلاخصلت بخىىىلىحياث ، 2009ؾبخمبر  05مإعر في  ٢09/04اه

ش ، الهاصعة 47، الٗضص ج ع، الاغالم والاجصال وميافدتها  .09 -05 م ، م2009ؾبخمبر  16بخاٍع
ٓباث ٖلى :" ٌٗا٢ب بالخبـ مً زالزت ) 394جىو اإلااصة  -3 ٓن ال٣ٗ ْبٛغامت مً 1( أقِغ الى ؾىت )03م٨غع مً ٢اه  )

ْ  100.000صج الى 50.000 ٓمت اإلاٗالجت آلالُت للمُُٗاث أ ٤ الٛل في ٧ل حؼء مً مىٓ ْ ًب٣ى ًٖ ٍَغ صج ٧ل مً ًضزل أ

 ًدا٫ْ طل٪ .

ٓمجً ْ حُٛحر إلاُُٗاث اإلاىٓ ٓبت اطا جغجب ًٖ  طل٪ خظٝ أ ب هٓام تا٠ٖ ال٣ٗ ٓعة أٖالٍ جسٍغ ْاطا جغجب ًٖ ألاٞٗا٫ اإلاظ٧  ،

ٓبت الخبـ مً ؾخت ) ٓن ال٣ٗ ٓمت ج٩ ْالٛغامت مً 2( أقِغ الى ؾيخحن )6اقخٛا٫ اإلاىٓ صج " 150.000صج الى 50.000( 

ٓن ع٢م  ٓٞ 10اإلاإعر في  04/15،أهٓغ في طل٪ ال٣اه  .11م  71ع ، ،ج 2004مبره
اإلاخظمن اللىاغد الخاصت للىكاًت من الجسابم اإلاخصلت  ،2009ؾبخمبر  05مإعر في  09/04مً ال٣اهٓن ع٢م  02اإلااصة -4

 .05م  مغح٘ ؾاب٤، ،بخىىىلىحياث الاغالم والاجصال وميافدتها
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ٍٓتي هجض أن ال٣اهٓن ع٢م  ٘ ال٩ اإلاخٗل٤ بم٩اٞدت حغاةم  2015لؿىت  63أما في الدكَغ

ٓماث هو في اإلااصة ) باإلاهُلخاث ( مىّ " في جُب٤ُ أخ٩ام َظا ال٣اهٓن ٣ًهض 01ج٣ىُت اإلاٗل

ً ل٩ل مجها "... ٓماجُت: ٧ل ٞٗل ًغج٨ب مً زال٫ الخالُت اإلاٗنى اإلآضر ٢ٍغ مت اإلاٗل الجٍغ

ٓماجُت أْ ٚحر  ٓماث اؾخسضام الخاؾب آلالي أْ الكب٨ت اإلاٗل طل٪ مً ْؾاةل ج٣ىُت اإلاٗل

ٕ بأهّ ""باإلاسالٟت ألخ٩ام َظا ال٣اهٓن   ٚحر اإلاخٗمض الىٟاط ، ٦ما ٖٝغ الضز٫ٓ ٚحر اإلاكْغ

ٕ ٓماحي لىٓام أْ آلالي الخاؾب ْأهٓمت ألحِؼة اإلاكْغ ٓماجُت قب٨ت أْ مٗل ٢ٓ٘ أْ مٗل  م

 ٧ان ٚغى ألي ٦لي أْ حؼتي بك٩ل لِا الخماًت ْئحغاءاث ْؾاةل ازترا١ زال٫ مً ئل٨ترْوي

ٌٍٓ بضْن  ْػ  أْ طل٪ في جٟ ٌٍٓ بالخجا ٓح للخٟ  ". اإلامى

ٍٓتي مً زال٫ َ مت ْهالخٔ َىا أن اإلاكٕغ ال٩ ٓوي لم ًٟغ١ بحن الجٍغ ظا الىو ال٣اه

ٓماجُت َظا مً حِت ؤلال٨ترْهُت مت اإلاٗل ّٟ َظا جل٪  ،ْالجٍغ ْمً حِت أزٔغ أٟٚل في حٍٗغ

مت با  ،الجغاةم التي ال حؿخسضم ٞحها الخ٣ىُت ٧ٓؾُلت بل ٦ِضٝ للجٍغ ٠ ج٣ٍغ ٓ هٟـ الخٍٗغ َْ

ٓصي مً زال٫ ٢اهٓن م٩اٞدت الجغا ِا الظي طَب الُّ اإلاكٕغ الؿٗ ٓصي خُث ٖٞغ ةم الؿٗ

ٓماجُت باإلاسالٟت  بأنها : " أي ٞٗل ًغج٨ب مخًمىا اؾخسضام الخاؾب آلالي أْ الكب٨ت اإلاٗل

٣ُّٞٓ في َظا الخٍٗغ٠ الا أهّ أخؿً نىٗا   "ألخ٩ام َظا الىٓام ْبٌٛ الىٓغ ًٖ مضٔ ج

ّٟ في نلب الى ْحٍٗغ ٓمّ  ٕٓ مً الجغاةم بداحت الى جبُان مِٟ ٓهّ ال٣اه ول٩ٓن َظا الى ٓوي ل٩

ٗاث الٗغبُت ألازٔغ جغ٦ذ  ،مً الجغاةم اإلاؿخدضزت ْمً حِت أزٔغ هٔغ أن بٌٗ الدكَغ

مت  اصعاج  ْال٣ًاء في  ؤلال٨ترْهُتحٍٗغ٠ مدضص للجٍغ ٓهُت الى ٧ل مً ال٣ّٟ  ههٓنِا ال٣اه

ٗاث:  ٗاثْمً بحن َظٍ الدكَغ يُت ألاعصهُت  الدكَغ ْالبدٍغ  .ْالاماعاجُت 

 :الجسيمت اإلاػلىماجيت وخصابص أزوانالفسع الثاوي: 

ٗاث ال٣ٗابُت  ٖلحها ٩٦ل الجغاةم اإلاىهٓم ٓمفي الدكَغ مت  ج٣ ٖلى  ؤلال٨ترْهُتالجٍغ

ال( أع٧ان عةِؿُت ٓ  )أ ْالغ٦ً الكغعي باإلياٞت ئلى ع٦ً زام َ جخمثل في الغ٦ً اإلااصي 

الم ْ ٓلٓحُاث ؤلٖا مت جها٫الااؾخسضام ج٨ى ٓماجُت جخمخ٘ ، باإلياٞت الى أن َظٍ الجٍغ اإلاٗل

 بالٗضًض مً الخهاةو )زاهُا(
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  ؤلالىتروهيتأوال: أزوان الجسيمت 

ٍْخ٩ٓن مً زالزت ٖىانغ عةِؿُت هي الؿل٥ٓ السهن اإلاادي -1 الىدُجت  ؤلاحغامي،: 

عي لخمام الغ٦ً  ْالىدُجت،لؿببُت بحن الؿل٥ٓ اْالٗال٢ت  ْحٗبر الىدُجت قٍغ يْغ

مت  ْاؾخثىاء ًم٨ً ال٫ٓ٣ بجٍغ              هدُجت.بضْن جد٤٣  اليكاٍ ختىاإلااصي 

٘ الجؼاةغي ُٞخمثل في   أق٩ا٫ لالٖخضاء ٖلى اإلاُُٗاث َــــــي: 03أما خؿب الدكَغ

 ؛1ثللمُُٗا آللُتا لمٗالجتا مهٓا ٞي ْٕلمكغا ُٚغ ءلب٣اا ْ ٫لضزٓا - أ

 ؛2ثللمُُٗا آللُتا لمٗالجتا مهٓا ؾُغ ٖلى يلٗمضا اءالٖخضا - ب

 ؛3ثلمُُٗاا ٖلى لٗمضًتا اءاثالٖخضا - ث

ْالٗلم لخد٤٣ ال٣هض الجىاتي الظي ًم٨ً أن السهن اإلاػىىي  -2 َْٓ قٍغ ؤلاعاصة   :

 ْ  زانا.٩ًٓن ٖاما أ

َْٗني السهن الشسعي -3 ال جضابحر أمً ئال بىو،  ٓبت  ال ٣ٖ مت  ٓ مً مىُل٤ ال حٍغ َْ  :

ٓبت اإلادضصة لّ  ْال٣ٗ ٓوي ًبحن الىو اإلاجغم للٟٗل  ٓص هو ٢اه َبٗا ْحٓب ْح

ٗاث  ْال٣ٗاب في اإلاكٕغ الظي لّ ْخضٍ الخ٤ في ؾً الدكَغ م  ْخهغ مهضع الخجٍغ

ْجدضًض ما ًىاؾبها مً ٖ ْجدضًض ألاٞٗا٫ اإلاجغمت  ٓباث، باإلياٞت الى ال٣ٗابُت  ٣

خّ في  ْجدضًض خٍغ ٓوي أْ جٟؿحٍر  التزام ال٣اض ي الجىاتي بخُب٤ُ الىو ال٣اه

مت ال٨ترْهُت  َْٗا٢ب ٖلى حٍغ ٓوي ًجغم  الاحتهاص،  ٞاطا لم ٨ًً َىا٥ هو ٢اه

ْبالخالي ًىٟظ ناخبها مً  مت مٟخ٣غة الى الغ٦ً الكغعي  مُٗىت ٞخ٩ٓن َظٍ الجٍغ

ٓة  م َاةلت جُب٤ُ ال٣اهٓن ب٣ ٓوي بخجٍغ ٓ نضع هو ٢اه ْل ال٣اهٓن في خض طاجّ ختى 

                                                           
مت ابٛغْ ؾىت  ىلئقُغ أبـ مً زالزت حلبا ًٗا٢با " هلب٣ٓالجؼاةغي ث ل٣ٗٓبان امً ٢اهٓم٨غع  394ههذ ٖلُّ اإلااصة  - 1

آللُت ات جلمً مىٓٓمت للمٗاء حؼأْ ٦ل  يفلٛل اًب٣ى ًٖ َغ٤ً أْ مً ًضزل  ٦لصج  100.000 ىلصج ئ 50.000مً 

ْ للمُُٗا ْ ل٪ خظطجغجب ًٖ ئطا ل٣ٗٓبت اجًا٠ٖ ، ل٪ ٫ْ طاحيث أ ٫ ألٞٗااجغجب ًٖ ئطا  ْإلاىٓٓمت ث اإلاُُٗا ريجُٛٝ أ

صج  50.000مت مً الٛغْ الى ؾىخًُ ئقُغ أمً ؾخت   لدبـال٣ٗٓبت ن اإلاىٓٓمت ج٫ٓ٨ اقخٛام آاغًب هختٖالٍ عة أإلاظ٦ٓا

 صج" 150.000لى ئ
ْ الىٓاا ريٖلى ؾي لٗمضاء ازانا باالٖخض ههاعص ًٓ ملي ةغاؼجلٕ اإلاكغا - 2 ث إلاُُٗااٖلى اء الٖخضا٦خٟى بالىو ٖلى م 

 ملىٓاازل ابض  صةإلآحٓا
ْ ؾىٓ  رزال ىلئقُغ أبـ مً ؾخت حلهّ " ًٗا٢ب باأجىو  يتلْ ا 1ع م٨غ 394صة إلااا - 3  ىلصج ئ 500.000مت مً ابٛغاث، 

ْ آللُت ات جلإلاٗام اهٓا يف ثلٛل مُُٗاازل ب ُغ٤ً أص٦ل مً صج  2.000.000 ْ أػا٫ أ  يتلث اإلاُُٗاالٛل ابُغ٤ً ٫ ٖضأ

  ًخًمىُا"



                            الباب الثاوي:                           أمن وخماًت الخىىمت ؤلالىتروهيت وجددًاث اإلابادالث واإلاػامالث ؤلالىتروهيت   

 

    

ٓص الىو ٞانها ٚحر مٗىُت  أٞٗا٫ مُٗىت ٞان ٧ل ألاٞٗا٫ اإلاجغة التي جمذ ٢بل ْح

ال يهم الباٖث في مثل َظٍ  ٣ْٞا لٗضم عحُٗت الىو الجىاتي،  بخُب٤ُ ال٣اهٓن 

ّ الٗلم ْالاعاصة، ًُٞل ال٣ ٓاٞغ ال٣هض الجىاتي بٗىهٍغ هض ٢اةما الجغاةم اطا ج

بت في ئزباث الظاث ْ الٚغ ٓ ال٫ًٟٓ أ ٓ ٧ان الباٖث َ ْل  .1ختى 

ا مً الجغاةم السهن الخاص -4 ٓماجُت ًٖ ٚحَر مت اإلاٗل َْٓ الغ٦ً الظي ًمحز الجٍغ  :

ْالِاج٠  ٓجغ  الم ْالاجها٫ ٧ال٨مبُ ٓلٓحُاث ؤلٖا ٓ ْحٓب اؾخٗما٫ ج٨ى َْ الخ٣لُضًت 

ْاع عةِؿُتٍْل الى٣ا٫. ٓجغ زالزت أص ٓجغ في خض طاجّ ، ٗب ال٨مبُ ٣ٞض ٩ًٓن ال٨مبُ

ْجضمحر اإلاُُٗاث  ْئػالت  ْجضمحر ألاهٓمت  مت ٦دالت ػعٕ الٟحرْؾاث  َضٞا للجٍغ

ْالؿالمت أْ حُُٗل ال٣ضعة  ت  ٦ْظا في خالت اهتها٥ الؿٍغ ا  ْٚحَر ْاإلالٟاث اإلاسؼهت 

مت العج٩اب  ٓجغ ٩ًٓن أصاة للجٍغ ْع الثاوي ٨ُٞمً في ٧ٓن ال٨مبُ ْال٨ٟاءة أما الض

ْالدكِحر  غاةم التزٍْغم ج٣لُضًت ٦جحغاة ْالتهضًض ْالاؾخٛال٫ ْحغاةم الكٝغ 

ٓجغ  ْع ألازحر ًم٨ً لل٨مبُ ا مً الجغاةم التي حؿِلِا الخ٣ىُاث الخضًثت ْفي الض ْٚحَر

ٓماث  ْ مٗل ٖٓت أ ت ممى ً مُُٗاث ؾٍغ َْظا في خالت جسٍؼ مت  أن ٩ًٓن بِئت للجٍغ

ٓماث ًمىِٗا ال٣ا ْمٗل ٓاص  ْ أي م اًٖ حغاةم أ ْٚحَر ٓع ؤلاباخُت   . 2هٓن ٧اله

  ؤلالىتروهيتخصابص الجسيمت ثاهيا :

مت ؤلال٨ترْهُت ٖضة زهاةو ْطل٪  3للجٍغ ا مً الجغاةم الخ٣لُضًت  ا ًٖ ٚحَر جمحَز

ْلُبُٗت ْزهاةو َظٍ الٓؾُلت مً حِت أزٔغ  هٓغا للٓؾاةل اإلاؿخسضمت مً حِت 

ْمً أَم َظٍ الخهاةو :   باإلياٞت الى َبُٗت ْزهاةو اإلاجغم الال٨ترْوي في خض طاجّ، 

 حسيمت غابسة للخدود :  -1

ٓجُت الاهترهِذ هي البِ ٞان ٖاإلاُت َظٍ  ؤلال٨ترْهُتئت الخهبت للجغاةم باٖخباع الكب٨ت الٗى٨ب

                م٘ َظٍ الكب٨ت ٧ل الض٫ْ مغجبُت ْفي خالت اجها٫ صاةم ْالتي ججٗل  الكب٨ت
                                                           

ـــــت لبرامــــــــالخماًت الجىابيي، ـــــــــــــــاصع ال٣ِٓحــــــــٖلي ٖبض ال٣ - 1  .136، م مغحـــــ٘ ؾابــــــ٤، ج الخاطب آلاليــ
 .248، مغح٘ ؾاب٤،مالالىتروهيت وجددًاث اإلاجخمؼ السكمي ؤلادازةًاؾغ مدمض ٖبض الٗا٫ ، -2

ٍٓغ ؾُٟان،  - 3 ْٖلم الاحغام،حسابم اإلاػلىماجيتؾ ٓم الجىاةُت  لمؿان ج، حامٗت ٧لُت الخ١ٓ٣  ، عؾالت ماحؿخحر في الٗل

 17م  ،2010/2011،
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(ON LINE ،) ْبالخالي جهبذ ْامخضاص الجغاةم ؤلال٨ترْهُت  عة ٖلى َبُٗت  ًى٨ٗـ طل٪ بالًْغ

ال  ْص الجٛغاُٞت  ْامخضاصَا ٖاة٣ا أمام َظٍ الجغاةم ال حٗتٝر بالخض ٠٣ً ازخالٝ ال٣اعاث 

ْمضٔ ْن٫ٓ ؤلاحغام الال٨ترْوي ألًت ه٣ُت في الٗالم، ُٞم٨ً ئطن أن ٩ًٓن اإلاجغم في  اهدكاع 

ٓ ما ًإص َْ مت في بلض آزغ مسخل٠ جماما  ْ مؿغح الجٍغ الى َغح الٗضًض مً  يبلض ْضخُخّ أ

ٓاحب الخُب٤ُ ٓهُت ٦اق٩الُت ال٣اهٓن ال ْاق٩الُت  الاق٩االث ال٣اه ْال٣ًاء اإلاسخو بها 

٦ْظا اق٩االث  ْلت الى أزٔغ  ْالخدغي الظي ٌؿخضعي في بٌٗ الاخُان الاهخ٣ا٫ مً ص الخد٤ُ٣ 

مت في بلض  مت أنال ٞما ًم٨ً ان ٩ًٓن حٍغ ٓهُت جخٗل٤ بمضٔ اٖخباع َظٍ ألاٞٗا٫ حٍغ ٢اه

٨َْظا باإلياٞت الى ٢ًاًا جخ ٓ مباح في بلض آزغ  ْاؾخالم َْٗا٢ب ٖلُّ ال٣اهٓن َ ٗل٤ بدؿلُم 

ا . ْٚحَر ْالخٗاْن ال٣ًاتي   اإلاجغمحن 

ْمثالُت ال مىام مً اللجٓء   ىُت مدُىت  ٓاهحن َْ ٓص ٢ لظا ًٔغ اإلاسخهٓن الى حاهب ْح

 ٓ َْ مت ؤلال٨ترْهُت،  ْالثىاةُت مً  أحل هجاٖت ٖملُت م٩اٞدت الجٍغ ْلُت  الى الاجٟا٢ُاث الض

ٓاٖض الخانت  09/04نلب ال٣اهٓن ألامغ الظي أقاع الُّ اإلاكٕغ الجؼاةغي في  اإلاخًمً ال٣

الم ْالاجها٫ الؿال٠ الظ٦غ، خُث زو  ٓلٓحُاث الٖا ٢ٓاًت مً الجغاةم اإلاخهلت بخ٨ى لل

ْاإلاؿاٖض ْلُت بأخ٩ام زانتمؿألت الخٗاْن  ْالض  .1ة ال٣ًاةُت 

 : حسابم صػبت الاثباث -2

ْالخدلُل   ب٨ٗـ الجغاةم الخ٣لُضًت التي ؾاٖضث الخ٣ىُاث الخضًثت ٧البهماث 

٧ْامحراث اإلاغا٢بت في ازباتها ، الجؼا٫ الجغاةم  ت   ؤلال٨ترْهُتالًٗٓي للمسلٟاث البكٍغ

ْجىٟظ مً  ْ ملمٓؾت  نٗبت الازباث حضا ألنها جخم في ٖالم اٞتراض ي لِـ بّ ازاع ماصًت أ

ْٖلى ٢ضع مً  حن  ٓما٢بل مدتٞر ْاإلاٗل ٓجغ  ٓص جُتالضعاًت بمؿاةل ال٨مبُ ْان ٧ان الٓح  ،

ٓ أمغ مى٣ُي الا أن َظ ألامغ في  مت لخىُٟظ حغمّ َ اإلااصي للمجغم الخ٣لُضي في مؿغح الجٍغ

َٓ أمغ ٚحر مى٣ُي باٖخباع البِئت الغ٢مُت هي قب٨ت مخهلت بٗضص  ؤلال٨ترْهُتالجغاةم 

 جغم مً جىُٟظ ٖملُاجّ ًٖ بٗض باإلياٞت الىالتي جم٨ً اإلا ؤلال٨ترْهُتَاةل مً الاحِؼة 

ْالخالٖب بها ٓلت مدٓ أي أزاع  ْال٣ًاةُت الى ؾِ ، باإلياٞت الى اٞخ٣اع ألاحِؼة ألامىُت 

                                                           
 .101، م ، مغح٘ ؾاب٤خصىصيت الجسيمت الالىتروهيت في اللاهىن الجصابسي واللىاهين اإلالازهت، همُضلي عخُمت -1
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باإلياٞت الى اق٩الُت حجُت الضلُل الال٨ترْوي في الازباث  الخبرة ال٩اُٞت في َظا اإلاجا٫

ْٚحٍر مً الاق٩االث ألازٔغ .  أمام ال٣اض ي الجىاتي 

 :طماث اإلاجسم ؤلالىترووي -3

٢ض ٌكتر٥ اإلاجغم الال٨ترْوي م٘ ٚحٍر مً اإلاجغمحن الخ٣لُضًً في الٗضًض مً اإلاؼاًا ٦ىُت 

 :1الاحغام مثال الا اهّ ًخمحز ٖىّ بمحزاث زانت مجها

ًخمحز بضاًت بالظ٧اء الظي ٌٛىُّ ًٖ الٗى٠ َظا ألازحر الظي ٌٗخبر ؾمت   - أ

  ؛أؾاؾُت ًخمخ٘ بها اإلاجغم الخ٣لُضي

ْلٓ ٧ان طل٪  - ب ْمجا٫ الخ٣ىُت  ْٖلم بخ٣ىُاث الخاؾب آلالي  ْاَإل  ٖلى صعاًت 

َْظٍ الؿمت ال جىُب٤ بُُٗت الخا٫ ٖلى حمُ٘ اإلاجغمحن  ٓاًت  مً باب الِ

  ؛الال٨ترْهحن

ٓاهحن ْألاهٓمت  - ج مت ٢ض ٩ًٓن الغبذ ٦ما ٢ض ٩ًٓن مجغص مسالٟت ال٣ صاٞ٘ الجٍغ

 ْجد٤ُ٣ الظاث .

 

 ؤلالىتروهيتاللاهىهيت إلاىاحهت الجسيمت  دًاثالخداإلاطلب الثاوي : 

خضاء ٖلى أهٓمت   م الٖا ٓاحّ ججٍغ ٓهُت التي ج ان ٖملُت البدث ًٖ الاق٩االث ال٣اه

ٓمت  ْأمً الخ٩ ٓماجُت بهٟت زانت  بهٟت ٖامت ًدٓى بأَمُت ٦بحرة هٓغا  ؤلال٨ترْهُتاإلاٗل

ٓمُت في ق٩لِا الال٨ترْوي  ت بك٩ل متزاًض ٖلى ج٣ضًم الخضماث الٗم ْلت الجؼاةٍغ خماص الض اٖل

 ْ ٓ جأؾِـ أ ٓمت ؤلال٨ترْهُتهد ٢ٓٝٓ ٖلى َ، لظل٪ هدا٫ْ في اٖخماص مُل٤ للخ٩ ظا اإلابدث ال

ٓاهحن أَم َظٍ الاق٩االث زانت جل٪ التي ِْغث هدُجت جُب٤ُ ههٓم ال ٖلى مثل         ٣

ٕٓ مً الجغاةم َ ْجدضًض اإلاٟاَُمظا الى  )الٟٕغ ألا٫ْ(. َْظا بضاًت مً اق٩الُت اإلاهُلخاث 

 

 

                                                           
1
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 الفسع ألاول : اشياليت جددًد اإلاصطلخاث 

مت  ٕٓ الجٍغ ٦ْظا هٓغا  ؤلال٨ترْهُتهٓغا لخضازت مٓي ٓعَا ٚحر اإلاؿب١ٓ،  ْجُ وؿبُا 

ٖٓا ما ًٖ  لُابِٗا الخ٣ني ب ه ٓوي،الٍٛغ ُٗت الجؼاةُت  ال٨ٟغ ال٣اه حاءث الىهٓم الدكَغ

َْٓ ألامغ الظي ٌٗض  ٓوي  اإلاجغمت لِا بمهُلخاث ج٣ىُت لم ٌِٗض الخٗامل بها في اإلاجا٫ ال٣اه

ْان ٧اهذ  ٗاث  ٚالبُتئق٩اال في ِٞم الىهٓم  ُٟت حٍٗغ٠ اإلاهُلخاث ال الدكَغ جًُل٘ بْٓ

ٓهُت  ْايمً نلب ههٓنِا ال٣اه ٗاث بل جتر٥ طل٪ لل٣ّٟ  ل٣ًاء الا أن بٌٗ الدكَغ

عة الى طل٪  ٓاهحن ألازٔغ جسغج ًٖ َظٍ ال٣اٖضة ٧لما صٖذ الًْغ ٖلى ٚغاع اإلاكٕغ ْال٣

٩ي ٓجغ لؿىت ٢ض هجضٍ ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ الظي ، ألامٍغ ٓاحِت حغاةم ال٨مبُ ٓها إلا  1986أنضع ٢اه

عي  174-199جدذ ع٢م  ْعص ُّٞ حمُ٘  1986/1913ْع٢مّ الدكَغ اإلاهُلخاث خُث أ

ت ٍع ٓطجي ٢ض خضص مهُلخاث جضزل يمً هٓام  ،الًْغ ٦ما هجض أن ال٣اهٓن الٗغبي الىم

مت  ٓم الجٍغ ض الال٨ترْوي، ٦خٍٗغ٠ الكٟغة، حُُٗل الىٓام، ؤلال٨ترْهُتمِٟ  البُاهاث، البًر

٢ُٓ٘ الال٨ترْوي، الازترا١ الكب٨ت،  .1اجالٝ البرامج، الخ

ْمً زال الخام  2006لؿىت  ٫02 ٢اهٓن الاجداص ع٢م ٦ما هجض أن اإلاكٕغ الاماعاحي 

ْعص حملت مً اإلاهُلخاث طاث الضاللت ا ٓماجُت ٢ض أ ٓماث بجغاةم اإلاٗل ٓهُت ٧اإلاٗل ل٣اه

ٓ ؤلال٨ترْهُت ا مً ، البُاهماحي، اإلاؿدىض ؤلال٨ترْوي، البرهامج اإلاٗل ْٚحَر ٓمُت  اث الخ٩

َْظا هٓغا إلاااإلاهُلخاث التي  في مغاص ال٣اهٓن الجىاتيجمثلّ اق٩الُت اإلاهُلخاث الؾُما  ، 

ٓهُت  ايخج ٖجهٚالبا ما ً خًغ ال٣ُاؽ في الؾُما م٘ مك٩لت في جٟؿحر الىهٓم ال٣اه

ُت الجىاةُت )ال ال ْانُضامِا بمبضأ الكٖغ مت  ٓوي( حٍغ ال جضابحر أمً بضْن هو ٢اه ٓبت  ٣ٖ. 

ْجدضًض اإلاٟاَُم لل٣ّٟ ٧ان ان ْ  ٟاث  مً ٖاصة اإلاكٕغ الجؼاةغي أًًا جغ٥ الخٍٗغ

ٓاعصة في بٌٗ "الخاالث في بٌٗ اهخهج ههجا مٛاًغا  ئال أهّْال٣ًاء  في قغخّ لأللٟاّ ال

ٓايُ٘ هظ٦غ مجها ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ال٣اهٓن  ٓاهحن طاث الُبُٗت الخانت في ٖضة م  18-04ال٣

                                                           
1 -  ٔ ْأزغ ٓمي حجاػي، :أهٓغ لكغح َظٍ اإلاٟاَُم  ميافدت حسابم الىمبيىجس والاهترهيذ في اللاهىن الػسبي  ٖبض الٟخاح بُ

 .80-44م مغح٘ ؾاب٤، ، يالىمىذج
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ْال٣اهٓن ع٢م اإلاسضعاثخٗل٤ بم٩اٞدت اإلا 2004صٌؿمبر  25اإلاإعر في   20اإلاإعر في  06-01، 

ْم٩اٞدخّ" 2006ُٟٞغي  ٢ٓاًت مً الٟؿاص  ٕٓ الاحغام  ُْْٖا مىّ بسهٓنُت 1اإلاخٗل٤ بال مٓي

مت الال٨ترْوي  ٠ الجٍغ ٗاث في ْيِٗا لخٍٗغ ْعٍ ًٖ باقي الدكَغ لم ًخسل٠ اإلاكٕغ الجؼاةغي بض

ٓهُت التي مً اإلام٨ً أن ئال أهّ لم ٌِٛ بالك٩ل ال ؤلال٨ترْهُت ٩افي ٧ل اإلاهُلخاث ال٣اه

مت  ما٫  ؤلال٨ترْهُتجضزل يمً هُا١ الجٍغ ٍْٟخذ الباب إٖل مما ًإصي الى لخبُت في اإلاٟاَُم 

َْٓ ما ال  ٓن الجىاتي الخٟؿحر  ْمً زال٫ ال٣اهٓن ًخالءم ْزهٓنُت ال٣اه  04-09، ٞىجضٍ 

٢ٓاًت مً الجغاةم اإلاخه ٓاٖض الخانت لل الم ْالاجها٫ اإلاخًمً ال٣ ٓلٓحُاث الٖا لت بخ٨ى

( مىّ للخٍٗغ٠ باإلاهُلخاث التي حاءث يمً ههٓنّ خُث أُٖى 02ْم٩اٞدتها أٞغص اإلااصة )

ٟاث لؿخت ٖىانغ  الم ٣ِٞ  حٍٗغ ٓلٓحُاث ؤلٖا ٓمت ْالاجها٫ هي : الجغاةم اإلاخهلت بخ٨ى ، مىٓ

 ٓ ٓماجُتمٗل بدغ٦ت الؿحر،  ، م٣ضمٓ الخضماث، اإلاُُٗاث اإلاخٗل٣تماجُت، مُُٗاث مٗل

  ؤلال٨ترْهُت.الاجهاالث 

ْلم ٣ًم بكغح أحجم  ْ  ٟاث  ْالتي لِا اإلاهُلخاث باقي ًٖ اُٖاء حٍٗغ طاث الهلت 

٦ما ط٦غث ألاؾخاطة ٖباْي هجاة ْلٗل ؾبب طل٪ قغخِا هٟـ أَمُت اإلاهُلخاث التي جٓلى 

ٓبت التي ج٨خى"مغصٍ الى  ْالهٗ ٓص ببٌٗ الٗباعاث  جٓخُضَا ٠ اوٗضام الاحمإ ٖلى اإلا٣ه

ت ٓعاتها اإلادؿاٖع ٓم ٦ما ٖبر ٖىّ حاهب مً ال٣ّٟ ، أْ  2"بؿبب جُ أْ طا٥ "٧ٓن َظا اإلاِٟ

ت ْا٦خٟى اإلاكٕغ ، ْج٣ني مدٌ ،مخٛحر بؿٖغ ٓماجُت  ٓع الِاةل للمٗل ْمؿخمغ خؿب الخُ

ٓاٞغ هٓام مٗالجت آلُت للمُُٗاث بهٟت ٖامت"  .3بٓحٓب ج

ٓماجُت الا أن َظا الخٍٗغ٠ ًدؿم  مت اإلاٗل م مً حٍٗغ٠ اإلاكٕغ الجؼاةغي للجٍغ ْبالٚغ

ٓع  ٓع الؿل٥ٓ الاحغامي  ألهّبال٣ه ٓم اإلآؾ٘ للجغاةم  ألهّلم ًدضص ن  ؤلال٨ترْهُت جبنى اإلاِٟ

ِٟا  ْلم ًٟغص لِا مُٗاعا لخٍٗغ ْاضر  عخُمت ؾٗض الىمُضلي  ألاؾخاطة٦ما أقاعث الُّ بك٩ل 

                                                           
ْال٣اهٓن ، "الاشياالث اللاهىهيت في ججسيم الاغخداء غلى أهظمت اإلاػطياث"، ٖباْي هجاة -1 الٗضص  ،مجلت صٞاجغ الؿُاؾت 
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 .281م  ،اإلاغح٘ هٟؿّ -2
ًٍٓ اإلا"اشياالث الجسيمت اإلاػلىماجيت في الدشسيؼ الجصابسي "، بً صٖاؽ ُٞهل  -3 ؿخمغ لل٣ًاة، ، مدايغة في اَاع الخ٩

ٓع ٖلى الغابِ 08، م 2010/2011مجلـ ٢ًاء ٢ؿىُُىت، الؿىت ال٣ًاةُت  ، ميك

https://courdeconstantine.mjustice.dz/  ٫ٓ ش الضز  .20:10الؿاٖت  12/12/2018جاٍع
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ٓلِا  "ٌ ْاضر في ج٣ُُم الجب٣ غاةم ؤلال٨ترْهُت ٗاب ٖلى اإلاكٕغ الجؼاةغي ٖضم اٞغاص مُٗاع 

ٓبتها ٓ ج٣ؿُمِا الى حغاةم ْجدضًض ٣ٖ َْ ٧ْان مً ألاخؿً اجبإ اإلاجهاج اإلاخب٘ مً َٝغ ال٣ّٟ   ،

ٓماحي، بٗض جدضًض  ٓاؾُت الىٓام اإلاٗل ْا٢ٗت ب ٓماحي ْحغاةم  ْا٢ٗت ٖلى الىٓام اإلاٗل

 .1"ها لدؿُِل ِٞم ماَُتهااإلاهُلخاث الخانت ب

٦ما أن اإلاكٕغ الجؼاةغي لم ًغإ مؿألت جٓخُض اإلاهُلخاث ٞىجض مثال " ٌكحر ئلى  

ُٖٓت ْالاحغاةُت اإلاخهلت بىٓم مٗالجت ٓاهحن اإلآي ٓماحي في مسخل٠ ال٣ البُاهاث  الىٓام اإلاٗل

٠ْْْ ُاث ، خُث اؾخسضم مهُلر هٓام اإلاٗالجت آلالُت للمُْٗاإلاُُٗاث ؤلال٨ترْهُت

م أهّ ٣ًهض هٟـ اإلاٗنى ٓماجُت، ٚع ٓمت مٗل مت  2"مهُلر مىٓ ّٟ للجٍغ ختى بمىاؾبت حٍٗغ

الم ْالاجها٫" ؤلال٨ترْهُت ا٦خٟى بالضاللت ٖلحها بمهُلر: " ٓلٓحُاث الٖا الجغاةم اإلاخهلت بخ٨ى

ٕٓ مً الاحغام مً هاخُت اؾخٗمالّ مهُلخاث  ّٟ لِظا الى ٣ٞٓا في حٍٗغ ْئن ٧ان اإلاكٕغ م

 ٓ ٓماجُت" ْ"هٓام الاجهاالث "اإلاىٓ ٖٓب بظل٪ َظاؤلال٨ترْهُتمت اإلاٗل الخٍٗغ٠ أي  " لِؿخ

ٓصَا في حٛحراث ٓصة أْ ًم٨ً ْح ٞت مٓح ٞت أْ ٚحر مْٗغ ْأهٓمت ال٨ترْهُت مْٗغ ْأي أحِؼة   ،

 : ( في ال٣ٟغة أ ٖلى ما ًلي02اإلاؿخ٣بل خُث ههذ اإلااصة )

الم ْالاجها٫ : حغاةم اإلاؿاؽ بأهٓمت اإلاٗالجت آلالُت  ٓلٓحُاث الٖا "الجغاةم اإلاخهلت بخ٨ى

 ٤ ْ ٌؿِل اعج٩ابها ًٖ ٍَغ مت أزٔغ جغج٨ب أ ْأي حٍغ ٓباث  للمُُٗاث اإلادضصة في ٢اهٓن ال٣ٗ

ْ هٓام لالجهاالث  ٓماجُت أ ٓمت مٗل  ."ؤلال٨ترْهُتمىٓ

ٓاحب ٖلى اإلاكٕغ اٞغاص ٧ل اإلاهُلخ ٓاعصة في مجا٫ م٩اٞدت ٧ْان مً ال ٓهُت ال اث ال٣اه

ٓع بمؿمُاتها  ْحؿمُت ٧ل ألام ْص٤ُ٢  ٢ٓاًت مجها بخٍٗغ٠ زام  ْال مت ؤلال٨ترْهُت  الجٍغ

 ٤ َْظا لؿض الٍُغ ْباالحتهاصاث ال٣ًاةُت ْآلاعاء ال٣ُِٟت،  ٓاهحن اإلا٣اعهت  مؿخُٗىا في طل٪ بال٣

ٓهُت ٢ض جيخج في اإلاؿخ٣بل بؿبب ٖضم ْجدضًض اإلاهُلخاث  أمام أًت اق٩االث ٢اه يبِ 

ٟا ص٣ُ٢ا ْقامال. ِٟا حٍٗغ  ْحٍٗغ

                                                           
ْع٢ت م٣ضمت <<خصىصيت الجسيمت الالىتروهيت في اللاهىن الجصابسي واللىاهين اإلالازهت>>عخُمت ؾاٖض همُضلي، -1  ،

ْلي الغاب٘ ٖكغ  ما٫ اإلاإجمغ الض  .106م  ،2017ماعؽ  25-24، َغابلـ : الجسابم الالىتروهيتأٖل
هظام اإلاػالجت الاليت للمػطياث الالىتروهيت هأطاض للخماًت الجصابيت في الدشسيؼ "، ٌِٗل جمام قٓقي، زلُٟت مدمض -2

ٓهُت اإلاٗم٣تجم، "الجصابسي   .25م  ،2018، ماي 23، الٗضص لت حُل لألبدار ال٣اه



                            الباب الثاوي:                           أمن وخماًت الخىىمت ؤلالىتروهيت وجددًاث اإلابادالث واإلاػامالث ؤلالىتروهيت   

 

    

ٓهُت التي مً اإلام٨ً أن ح٤ُٗ  ْبالخالي  حٗض ئق٩الُت اإلاهُلخاث أْلى اإلاك٨الث ال٣اه

مت ؤلال٨ترْهُت . ٓص م٩اٞدت الجٍغ ْجإزغ حِ ْعة الٗمل ال٣ًاتي   ؾحر

 

 الفسع الثاوي : اشياليت الاخخصاص

ي ال٣اهٓن الجؼاةغي ، هجض أن َىا٥ اق٩الُت أزٔغ بٗض جُغ٢ىا إلق٩الُّ اإلاهُلخاث ف

ا ال٣اهٓن لل٣ًاء في أن ًىٓغ في الظي ٌٗٝغ بأهّ  ْ  هي اق٩الُت الازخهام الؿلُت التي ٣ًَغ

ٕٓ م ٍٓهت جخجؼأ لٗضص مً الاق٩الُاث ألازٔغ هٓغا     1ٗحنصٖأْ مً ه ْهي اق٩الُت ٖ ،

ْٖاإلاُتها ْزهٓنُتها ،ٞمثال هجض أن اإلااصة  مت ؤلال٨ترْهُت  ٓن  37لخضازت الجٍغ مً ٢اه

ٓعٍت ًخدضص بـ : جىو الاحغاءاث الجؼاةُت الجؼاةغي  ٦ُٓل الجمِ  ٖلى أن الازخهام اإلادلي ل

مت - أ ٕٓ الجٍغ ٢ْ  ؛م٩ان 

 ؛ألاشخام اإلاكدبّ في مؿاَمتهم ٞحهامدل ا٢امت أخض  - ب

ٓ خهل  - ج ْل اإلا٩ان الظي جم في صاةغجّ ال٣بٌ ٖلى أخض َإالء ألاشخام ختى 

 آزغ.َظا ال٣بٌ لؿبب 

 حغاةم حاهب الى٦ما هجض أن َظا الازخهام ًم٨ً جمضًضٍ في بٌٗ الخاالث، ٞ

مت عاثضاإلاس ْص ٖبر اإلاىٓمت ْالجٍغ ىُت الخض ٓا٫ جبٌُ ْحغاةم الَٓ اب ْحغاةم ألام  الاَع

٘ اإلاخٗل٣ت ْالجغاةم ٓػ  بالهٝغ الخام بالدكَغ ٦ُٓل اإلادلي الازخهام جمضًض ًج  ل

ٓعٍت ٔ  مدا٦م ازخهام ضاةغةلل الجمِ ٤ ًٖ أزغ ، ٦ما ًم٨ً جمضًضٍ أًًا الخىُٓم ٍَغ

ُْٖا مً اإلاكٕغ بسهٓنُت الجغاةم للمُُٗاث آلالُت اإلاٗالجت بأهٓمت اإلااؾت الجغاةمب َْظا   ،

ٕٓ مً الجغاةم مً حِت  ٓعة َظا الى ْبسُ ؤلال٨ترْهُت التي ال ج٠٣ ٖىض م٩ان مدضص مً حِت، 

 ٓ ْبالخاح قضًض َ ني، ل٨ً الاق٩ا٫ الظي ًُغح هٟؿّ  أزٔغ ، َظا ٖلى مؿخٔٓ التراب الَٓ

 ٓ َني، ْخُىما جى٣ؿم مك٩لت الازخهام خُىما جخٗضٔ َظٍ الجغاةم نالخُاث ال٣اض ي ال

ْماهي اإلاٗاًحر التي جدؿ٘ ٖلى أؾاؾِا  ْ أ٦ثر   ْلخحن أ ٓاخضة ٖلى ص مت ال ٓط أع٧ان الجٍغ صاةغة هٟ

                                                           
ٓص هجُب خؿحن -1  .723، م2002، ، مهغ صاع الجهًت الٗغبُت ب ٍ،  ،شسح كاهىن الاحساءاث الجصابيت، مدم
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ْلت  ٘ الجؼاةغي مباخا في هٓغ ٢اهٓن ص ٓ ٧ان الٟٗل اإلاجغم في الدكَغ ْماطا ل ني ؟  ال٣اض ي الَٓ

ا مً ألاؾئلت التي حؿخ ْٚحَر  ضعي ئحاباث خاؾمت .ازٔغ اهُل٤ مجها َظا الٟٗل الاحغامي ؟ 

ٓباث ٢اهٓن  مً الثالثت اإلااصة في ؤلا٢لُمُت مبضأ ئلى الجؼاةغي  اإلاكٕغ أقاع ل٣ض  ال٣ٗ

ٓلّ ٓباث ٢اهٓن  ًُب٤": ب٣ ٓعٍت أعاض ي في جغج٨ب التي الجغاةم ٧اٞت ٖلى ال٣ٗ ، ل٨ً 1"الجمِ

ٓ ما أحاب  َْ ني،   اإلاك٩ل أن َظا اإلابضأ ٠٣ً ٖاحؼا أمام الجغاةم اإلاىٟظة زاعج التراب الَٓ

ْاإلاؿاٖضة ٖلُّ  ٓم بـ :الخٗاْن  اإلاكٕغ الجؼاةغي خُىما  هو مً زال٫ الٟهل الؿاصؽ اإلآؾ

ٓان الازخهام ال٣ًاتي في اإلااصة  ْجدذ ٖى ْلُت  ؾاب٤  09/04مً ال٣اهٓن  15ال٣ًاةُت الض

ٕٓ مً الجغاةم، خُث ههذ اإلااصة: "الظ ني في َظا الى اصة ٦غ  ٖلى ازخهام ال٣اض ي الَٓ ٍػ

ٓاٖض الازخهام اإلاىهٓم ٖلحها في ٢اهٓن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت، جسخو  اإلادا٦م  ٖلى ٢

الم ْالاجها٫ اإلاغج٨بت زاعج الا٢لُم  ٓلٓحُاث الٖا ت بالىٓغ في الجغاةم اإلاخهلت بخ٨ى الجؼاةٍغ

ني ، ٖىضما ً ني الَٓ ْ الضٞإ الَٓ ت أ ْلت الجؼاةٍغ ْحؿتهضٝ مإؾؿاث الض ٩ٓن مغج٨بها أحىبُا 

نيأْ اإلاها جًغع  أي أن اإلاكٕغ الجؼاةغي اجسظ مً 2"لر الاؾتراجُجُت لال٢خهاص الَٓ

ني مُٗاعا لالمخضاص  ْ اإلاهالر الاؾتراجُجُت لال٢خهاص الَٓ ني أ ْ صٞاِٖا الَٓ ْلت أ مإؾؿاث الض

ت الم ْالاجها٫  ازخهام اإلادا٦م الجؼاةٍغ ٓلٓحُاث الٖا بالىٓغ في الجغاةم اإلاخهلت بخ٨ى

ني ٓ اإلابضأ الظي اإلاغج٨بت زاعج الا٢لُم الَٓ َْ ٓ ما ٌؿمى في اإلااصة الجىاةُت بمبضأ الُٗيُت  َْ  ،

٢ْض أزظ بّ  ْمبضأ الصخهُت  ْصًت ٦ال مً مبضأ الا٢لُمُت  ْحّ ال٣ّٟ مً زاللّ مسغحا إلادض

 أٚلب ال٣اهٓن اإلا٣اعن. 

َْٓ ما ًُغح اق٩االث ل٨ً  ْلت ألازٔغ  خخما خماًت اإلاهالر ًهُضم بؿُاصة الض

ٓ ٧ان الٟٗل اإلاجغم ٢ض  ٓ ماطا ل ٍْم٨ً أن هُغح ؾإا٫ آزغ َ ٍٓهت، َظا مً حِت  ٓهُت ٖ ٢اه

ٓام؟ ٍٓحن ز ْ أشخام مٗى  اؾتهضٝ أشخام َبُُٗحن أ

                                                           

ٓباث الجؼاةغي، ألامغ -1 ٓن ال٣ٗ  ج ع، اإلاخظمن كاهىن الػلىباث، 1968 -06-08اإلاإعر في 156 - 66اإلااصة الثالثت، ٢اه

ش 49الٗضص   1966-07-11، الؿىت الثالثت، الهاصع بخاٍع
ٓن  15اإلااصة  -2 خظمن اللىاغد الخاصت للىكاًت من الجسابم اإلاخصلت اإلا، 2009ؾبخمبر  05اإلاإعر في  04-09مً ال٣اه

 ، مغح٘ ؾاب٤.جصال وميافدتهاالابخىىىلىحياث ؤلاغالم و
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ٓن  ى أنالجؼاةغي جىو ٖل الجؼاةُت ؤلاحغاءاث ٢اهٓن  مً ٦194ظل٪ هجض أن اإلااصة   ٢اه

ٓباث ٓعٍت، ئ٢لُم زاعج حؼاةغي  أعج٨بها حىدت أْ حىاًت ٧ل ٖلى ًُب٤ الجؼاةغي  ال٣ٗ  الجمِ

٠٢ْ ٓاٞغ ٖلى الخ٨م َظا جىُٟظ ْأ ٍ ج ٩ٍْٓن بظل٪ اإلاكٕغ ٢ض أزظ بمبضأ قْغ  مُٗىت 

مت مغج٨بت مً ٢بل شخو  أهّ ٚحر الجؼاتي، الىو شخهُت أزظ بّ ٣ِٞ ٖىضما ج٩ٓن الجٍغ

ٓ ماًدمل الجيؿُت  َْ ت  ْباإلا٣ابل ال هجض أي هو  الجؼاةٍغ ٌؿمى بمبضأ الصخهُت ؤلاًجابي 

ال في ٢اهٓن الاحغاءاث الجؼاةُت ما ٓباث  ًُٟض خماًت ألاشخام الظًً  الفي ٢اهٓن ال٣ٗ

ني باؾخثىاء ت مً الجغاةم اإلاغج٨بت يضَم زاعج التراب الَٓ  في ْعص ما ًدملٓن حيؿُت حؼاةٍغ

 ْالجىذ للجىاًاث باليؿبت الثاهُت ٣ٞغتها في الجؼاةُت حغاءاثؤلا  ٢اهٓن  مً 195 اإلااصة هو

 .أحىبُت َاةغاث متن ٖلى حؼاةغي  يض اإلاغج٨بت

م أن ا ٓع الجؼاةغي ًىو ٖلى خماًتهمبالٚغ ْلتخُث أن  لضؾخ  ًٖ ْلتإ ؿهي اإلا الض

ْجخ٨ٟل ألاشخام أمً ٓاًَ ٧ل بدماًت ْاإلامخل٩اث،   ، لظل٪ ٖلى اإلاكٕغ الجؼاةغي الخاعج في م

ت خُىما  ٓهُت ال٨ُٟلت بدماًت ألاشخام الخاملحن للجيؿُت الجؼاةٍغ اًجاص الىهٓم ال٣اه

٦ْظل٪ ٖلُّ خماًت ألاشخام الُبُُٗحن  ني،  َْم زاعج التراب الَٓ ٓهٓن ٖغيت لجغاةم  ٩ً

َْظا بخٓؾُ٘ صاةغة الازخهام ال٣ًاتي  م مً أي اٖخضاء ال٨ترْوي زاعجي  ْٚحَر ْاإلاإؾؿاث 

مت ؤلال٨ترْهُت .ْاًجاص مٗاًحر حضًض  ة ٚحر جل٪ الخ٣لُضًت لخخماش ى م٘ َبُٗت الجٍغ

حتهاص ال٣ًاتي في ٞغوؿا ٢ض ْبالىٓغ الى ال٣ًاء  اإلا٣اعن هجض ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ أن الا 

مت  ْمسالٟت لالزخهام اإلادلي في مجا٫ الجٍغ إلا٩ان  ؤلال٨ترْهُتأْحض مٗاًحر حضًضة  ٓما  ٖم

مت  زهٓنا، ٞىجض أن احتهاصاث مد٨مت الى٣ٌ الٟغوؿُت ٢ض  ؤلال٨ترْهُتاعج٩اب الجٍغ

ْاؾٗا إلادل  ٓعا  مت  باعج٩اأُٖذ جه  ."اإلاغجبُت بالصخاٞت  ؤلال٨ترْهُتالجٍغ

ش  ت الجىاةُت بمد٨مت الى٣ٌ الٟغوؿُت بخاٍع  08ْفي َظا الهضص نضع ٢غاع ًٖ الٛٞغ

مت َٓ اإلا٩ان الظي جم  2009صٌؿمبر  ُّٞ الخلٟٔ بالتهضًض اٖخبر ُّٞ أن م٩ان اعج٩اب الجٍغ
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 ْ ٓبت أ ْلت التي ه٣ل الخبر ٞحها ٖبر الخلٟاػ أْ الصخاٞت اإلا٨خ ْلِـ في الض )جٓحُّ التهضًض( 

 .1ْالتي مً زاللِا ٖلم الصخو" ؤلال٨ترْهُت

ـ ب ش خْفي ٢غاع آزغ إلاد٨مت باَع ٓٞمبر  13اٍع ناخبت  ااٖخبرث ُّٞ أنه1998 ه

َْظا ههّ : "ْخُث أن الىو  مت ممازلت أي ال٨ترْهُت مغجبُت بالصخاٞت  الازخهام في حٍغ

الًت الا٢لُمُت  خّ مً زال٫ ال ْعٍؤ ٫ٓ الُّ  ٢ٓ٘ أحىبي ًم٨ً الٓن اإلاسال٠ ٢ض جم وكٍغ ٖلى م

ْاإلاخابٗت " الًت في الخد٤ُ٣  ْبالخالي ٞهي مً لِا ال ـ  ٔ  2إلاد٨مت باَع  ٨َْظا ْفي ٢غاعاث أزغ

ٓ مُٗاع  مت( َ ٢ٓ٘ الال٨ترْوي )مدل الجٍغ  إلزباثاٖخبر الاحتهاص الٟغوس ي ام٩اهُت الٓن٫ٓ الى اإلا

ْ ل٣ٗض الازخهام   .أ

ْعص هها زانا ًىٓم الازخهام ال٣ًاتي ب لجغاةم ا٦ما هجض أن اإلاكٕغ ألاعصوي أ

ٓماث ألاعصوي خُث ههذ اإلااصة  ؤلال٨ترْهُت ىّ ٖلى م 16مً زال٫ ٢اهٓن حغاةم أهٓمت اإلاٗل

ْالخ٤ الصخص ي  ٖلى اإلاكخ٩ى ٖلُّ أمام ال٣ًاء ألاعصوي اطا  ٓػ ا٢امت صٖٔٓ الخ٤ الٗام  "ًج

ٓماث صازل  اعج٨بذ أي مً الجغاةم اإلاىهٓم ٖلحها في َظا ال٣اهٓن باؾخسضام أهٓمت مٗل

مت ٞحها، ْ جغجبذ آزاع الجٍغ ْ بأخض اإلا٣ُمحن ٞحها أ ْ ألخ٣ذ أيغاعا بأي مً مهالخِا أ  اإلامل٨ت أ

ْحض  ْ اعج٨بذ مً أخض ألاشخام اإلا٣ُمحن ٞحها " ٞىجض أن اإلاكٕغ ألاعصوي ٢ض أ ْ حؼةُا أ ٧لُا أ

 :  3ْهي ؤلال٨ترْهُتمٗاًحر حضًضة مً أحل ٣ٖض الازخهام لل٣ًاء ألاعصوي بالىٓغ في الجغاةم 

مت صازل اإلامل٨ت ألاعصهُت -أ    ؛اطا اعج٨بذ الجٍغ

 ؛خ٣ذ أيغاعا بأي مً مهالر اإلامل٨تئطا أل -ب 

  ؛ئطا ألخ٣ذ أيغاعا بأخض اإلا٣ُمحن ٞحها -ج 

ْ حؼةُا صازل اإلامل٨ت  -ص  مت ٧لُا أ ْآزاع الجٍغ  ؛اطا جغجبذ هخاةجِا 

مت مً َٝغ أخض ألاشخام اإلا٣ُمحن ٞحها -ٌ   .اطا اعج٨بذ الجٍغ

                                                           
ٓع ٖلى "اشياليت الاخخصاص في الجسيمت الالىتروهيت"٢جاج، ًٓؾ٠ -1 ٢ٓ٘: ، م٣ا٫ ميك اإلا

https://www.hespress.com    ٫ٓ ، ) 03م ش الضز  (10:15، الؿاٖت 17/06/2018جاٍع
 .03اإلاغح٘ هٟؿّ، م -2
لت ماحؿخحر ، حامٗت ، عؾااإلاشىالث الػلميت واللاهىهيت للجسابم الالىتروهيت )دزاطت ملازهت (ٖبض هللا صٚل العجمي،  -3

ٍٓذ،  ،الكغ١ ألاْؾِ  .97،م  2014ال٩
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مت  ْالتي ججٗلِا مسخلٟت ًٖ باقي الجغاةم  ؤلال٨ترْهُتهٓغا للُبُٗت اإلامحزة للجٍغ

ٓنها ٖابغة ل ْص خُث الالخ٣لُضًت مثل ٧ ْص حٛغاُٞت في الًٟاء الكب٩ي لخض ْمً اإلام٨ً خض  ،

ْمؿألت  ًهُضمأن جخم في أما٦ً مسخلٟت ألامغ الظي ًجٗل مِمت م٩اٞدخّ  ٓاٖض  ب٣

ْمما الق٪ ُّٞ أن  ْلت ناخبت الازخهام  الازخهام بحن الض٫ْ مما ًهٗب جدضًض الض

ٓاٖض الخ٣لُضًت اإلادضص إلاُٗاع الازخهام ال ًخماش ى مت  جُب٤ُ ال٣ م٘ َبُٗت ْزهٓنُت الجٍغ

ْلت مُٗىت  ؤلال٨ترْهُت غاٝ ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫ ٢ُام مجغم بيكاٍ ئحغامي في ص اإلاترامُت ألَا

ْلت زالثت ًُغح اق٩الُت الخىإػ الاًجابي  ْال٣بٌ ٖلُّ في ص ْلت أزٔغ  ا في ص ٓع أيغاَع ِ ْْ

ىُت . ٓاهحن الَٓ  لل٣

مت  ٢ٓذ الجٍغ ْلم ججض ٖل ؤلال٨ترْهُتْجغجِبا ٖلى طل٪ جٟ ٗاث  ْالدكَغ ٓاهحن  ى حمُ٘ ال٣

ْال٣ًاتي مً زال٫  عي  ْالخٗاْن الدكَغ َظٍ ألازحرة ؾٔٓ ٨ٞغة اإلاؿاٖضة ال٣ًاةُت 

ٓ ألامغ الظي ًخبىاٍ اإلاكٕغ الجؼاةغي خُث أ٢غ ب٨ٟغة الخٗاْن  َْ ْالجماُٖت  الاجٟا٢ُاث الثىاةُت 

مت  ْطل٪ في الٟهل الؿاب٘ مً   ؤلال٨ترْهُتْاإلاؿاٖضة ال٣ًاةُت في مجا٫ م٩اٞدت الجٍغ

ٓباث  04/15ال٣اهٓن  ْاإلاخمم ل٣اهٓن ال٣ٗ ٓم اإلاٗض٫  ، ٞمً زال٫ الٟهل الثالث اإلآؾ

ٓماجُت ،أقاع اإلاكٕغ الجؼاةغي في  ٓماث اإلاٗل ٓان جٟخِل اإلاىٓ ْجدذ ٖى ٓاٖض الاحغاةُت  بال٣

ني ٞان الخه٫ٓ ٖلحها ٓمت اإلاغاص جٟخِكِا زاعج الا٢لُم الَٓ ٓص اإلاىٓ ٩ًٓن بمؿاٖضة  خالت ْح

ب٣ا إلابضأ اإلاٗاملت  ْلُت طاث الهلت َْ    الؿلُاث ألاحىبُت اإلاسخهت َب٣ا لالجٟا٢ُاث الض

ٓم بـ 1باإلاثل ْاإلاؿاٖضة "، ٦ما أقاع في الٟهل الؿاصؽ مً ال٣اهٓن هٟؿّ اإلآؾ الخٗاْن 

ٓان " جباص٫  ْجدذ ٖى ٓان "اإلاؿاٖضة ال٣ًاةُت اإلاخباصلت"  ْجدذ ٖى ْلُت"  ال٣ًاةُت الض

ٓاعصة ٖلى َلب اإلاؿاٖضة ا ٓص ال ٓان "ال٣ُ ْجدذ ٖى ْاجساط الاحغاءاث الخدُٟٓت"  ٓماث  إلاٗل

اث ْحم٘ ألاصلت  ْاحغاء الخدٍغ ٓماث  ْلُت " الى ٧ل الاحغاءاث الخانت بدباص٫ اإلاٗل ال٣ًاةُت الض

ٓاعصة ٖلى َظٍ الُلباث ٓص ال ْال٣ُ ٦ما  ٢ْب٫ٓ َلباث اإلاؿاٖضة ال٣ًاةُت مً حِاث أحىبُت 

 .2ًم٨ً أن ج٩ٓن ٖلحها َظٍ الُلباث ًا الى خاالث الاؾخعجا٫ التيأقاع أً

                                                           

ٓن  05اإلااصة  -1 اإلاخظمن اللىاغد الخاصت للىكاًت من الجسابم اإلاخصلت  ،2009ؾبخمبر  05اإلاإعر في ، 04-09مً ال٣اه

 . 06م ، مغح٘ ؾاب٤، جصال وميافدتهاالابخىىىلىحياث ؤلاغالم و
ٓاص :   -2  .08م  اإلاغح٘ هٟؿّ،مً  16،17،18اإلا
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٣ٞٓا في اجساط ؾبُل اإلاؿاٖضاث  ْٖلُّ ًم٨ً ال٫ٓ٣ بأن اإلاكٕغ الجؼاةغي ٧ان م

ْلُت أْ ٣ٞا إلابضأ اإلاٗاملت  ٣ْٞا الجٟا٢ُاث زىاةُت أْ ا٢لُمُت أْ ص ال٣ًاةُت م٘ ص٫ْ أحىبُت 

ْلُت مجها لدكمل أ٦بر ٖضص مم٨ً باإلاثل : ل٨ً ٖلُّ جٓؾُ٘ صاةغة َظٍ الا جٟا٢ُاث الؾُما الض

ْحؿلُم اإلاجغمحن .  مً الض٫ْ التي ًم٨ً الخٗاْن مِٗا في مجا٫ م٩اٞدت الجغاةم ؤلال٨ترْهُت 

 

 اشياليــــت جددًـــد الفػل اإلاجــسم: لثالفسع الثا

مت  ىُت اإلاجغمت للجٍغ ٗاث الَٓ زخالٞاث ٖضًضة ا ؤلال٨ترْهُتقِضث مسخل٠ الدكَغ

ْاؾٗا م ٞٗل الضز٫ٓ ٚحر اإلاهغح بّ مً ْحضال ٣ُِٞا  ، أَم َظٍ الازخالٞاث جخمثل في ججٍغ

م ٞٗل الضز٫ٓ هٓغا لىخاةجّ الؿلبُت الٓزُمت ٖلى أهٓمت  عة ججٍغ ْبحن ال٣اةل بًْغ ٖضمّ ، 

ٓص الخاحت  م ٞٗل الضز٫ٓ بضاعي ٖضم ْح ْبحن ال٣اةل بٗضم ججٍغ ت اإلاُُٗاث  ٓماث ْؾٍغ اإلاٗل

ْطا٥ خظا اإلاكٕغ  خُث الاإلالخت لظل٪  ْبحن َظا  ًم٨ً مٗا٢بت ٧ل مً ٣ًٕغ باب الىٓام ، 

مّ لٟٗل الضز٫ٓ ٚحر اإلاهغح بهمِما ٧اهذ الىدُجت التي  ْ هٓحٍر الٟغوس ي في ججٍغ الجؼاةغي خظ

ٓماجُت لظل٪ ال ْبضْن مغاٖاة  مؿخٔٓ الخماًت لألهٓمت اإلاٗل ٕٓ اق٩ا٫  ح٣ٗبّ  ٌٗخبر َظا اإلآي

٘ ٓوي في الدكَغ ْبى٣ٌُ طل٪ هجض الاق٩ا٫ خحن حغم اإلاكٕغ ٦ظل٪ ٞٗل الب٣اء  ٢اه الجؼاةغي 

غح اق٩الُت الخمحز بحن الٟٗلحن  ٓماحي َْ ْص ٧ل مجهمافي الىٓام اإلاٗل ْالب٣اء( ْخض ، )الضز٫ٓ 

مت . ٓ اإلاُٗاع لل٫ٓ٣ ببضاًت الجٍغ  ٞبٗض الضز٫ٓ ما َ

ٍْىطَب حاهب مً ال٣ّٟ لل٫ٓ٣ بأن َبُٗت الب٣اء هي هٟؿِا َبُٗت ا  ٫ٓ ُب٤ لضز

مٖلُّ ٧ل ما ًىُب٤ ٖلى الضز٫ٓ  ٕٓ الجٍغ ٢ْ ْ ، ل٨ً ما ًمحز بُجهما َٓ  ْاخض أ ٢ْذ  ت في 

ا  . 1اؾخمغاَع

ْعأي  ْالب٣اء مؿخمغة  في خحن ًٔغ حاهب آزغ مً ال٣ّٟ أن الضز٫ٓ ٖملُت مخخابٗت 

ْالب٣اء مؿخمغزالث ً ٢ْتي  متي ٔغ أن الضز٫ٓ  ْص ٧ل مً حٍغ ْعؾم خض ْمً أحل اؾخِٓاع   ، 

                                                           
ه٣ال ًٖ :  155،م، مهغ ، صاع الجهًت الٗغبُت حسابم الاغخداء غلى أهظمت اإلاػالجت آلاليت للمػطياث، مدمض زلُٟت -1

 .05، مغح٘ ؾاب٤ ،م الاشياالث اللاهىهيت في ججسيم الاغخداء غلى أهظمت اإلاػلىماث، ٖباْي هجاة
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مت جيخهي بٗض لخٓاث  ٓ حٍغ ْالضز٫ٓ ٚحر اإلاهغح بّ ٫ٓ٣ً بٌٗ ال٣ّٟ بان الضز٫ٓ َ الب٣اء 

ْ حؼء مىّ لخبضأ بٗضَا مباقغة  ٖٓب زاللِا اإلاجغم بأهّ صزل ٞٗال الى ٧ل الىٓام أ ٢لُلت ٌؿخ

مت  حّ مً الىٓام في خحن اٖخبر عأي ازغ بضاًت حٍغ ْجيخهي بسْغ مت الب٣اء  اخدؿاب بضاًت حٍغ

َْٗا٢ب ٖلُّ الب٣اء   ٕ مىظ اللخٓت التي ٌٗلم ٞحها اإلاجغم أن ب٣اءٍ صازل الىٓام ٚحر مكْغ

مت الب٣اء هي  ىت الٗلم عأٔ حاهب آزغ أن لخٓت بضاًت حٍغ ٓبت ازباث ٍٞغ ْهٓغا لهٗ ال٣اهٓن 

ٓماجُت . ٓ أمغ مؿدبٗض في ٚالب ألاهٓمت اإلاٗل َْ ُٖت ب٣اءٍ   مىظ جٓحُّ اهظاع للمجغم بٗض مكْغ

ٓهُت ْم٘ ازخالٝ آلا  ْٖضم جضزل اإلاكٕغ لًبُِا جب٣ى َظٍ الاق٩الُت ال٣اه عاء ال٣ُِٟت 

ٓه مت ـــــــــــــ٢اةمت زانت ٖىض جُب٤ُ الىو ال٣اه مت الضز٫ٓ ٚحر اإلاهغح بّ ْحٍغ ي في خاالث حٍغ

 .1الب٣اء

 

 الفسع السابؼ :اشياليت حػازض احساءاث الخدليم مؼ مبدأ اخترام الخسياث والخياة الخاصت

الن الٗالمي لخ١ٓ٣ الاوؿان لٗام هٓمذ  ْلُت ٧اإٖل ٗاث الض ، 1948ٚالبُت الدكَغ

ْالؿُاؾُت لٗام  ْالاجٟا٢ُت ألاؾاؾُت لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان  1966ْالِٗض الضْلي للخ١ٓ٣ اإلاضهُت 

اث ألاؾاؾُت لٗام  اث  1950ْالخٍغ ْلُت خماًت الخٍغ ْالىهٓم الض ا مً الاجٟا٢ُاث  ْٚحَر

٢ْ ٓعٍاْالخ١ٓ٣ الٟغصًت ألاؾاؾُت    .ض حٗل اإلاكٕغ الجؼاةغي خماًت َظٍ الخ١ٓ٣ مبضأ صؾخ

 

 

                                                           
ْبما أن اإلاكٕغ  -1 ٘ الجؼاةغي  ٫ٓ صْن الب٣اء ، ل٨ً ْفي الدكَغ ٗاث التي ججغم الضز ٓوي في الدكَغ ًسخٟي َظا الاق٩ا٫ ال٣اه

٤ الٛل ًٓل َظا الاق٩ا٫ ٢اةما ، عاح٘ في طل٪ ٖباْي هجاة ،  الاشياالث اللاهىهيت في ججسيم ٢ض حغم ٞٗل الب٣اء ًٖ ٍَغ

 اب٤ .، مغح٘ ؾالاغخداء غلى أهظمت اإلاػلىماث
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ت ٓهُت 1هٓمخّ حمُ٘ الضؾاجحر الجؼاةٍغ ْبمىاؾبت  ،ْمسخل٠ الىهٓم ال٣اه ل٨ً 

ْٖلى عأؾِا الجغا هجض أن اإلاكٕغ الجؼاةغي ٢ض هٓم  ؤلال٨ترْهُتم ةم٩اٞدت الجغاةم الخانت 

ْاحغاءاث زانت ٚحر ج٣ ٓهُت  ْاث ٢اه ْأص ْاٖتراى اإلاغاؾالثلُضًت ٧ْؾاةل  ، ألامغ الدؿغب 

ْاإلاؿاؽ بمبضأ خماًت  الظي ٢ض ًإصي في ٦ثحر مً ألاخُان الى اهتها٥ الخُاة الخانت لألٞغاص 

ت  ٓماث ؾٍغ إل ٖلى مٗل اث الٗامت، ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫ جإصي ٖملُاث الخٟخِل الى الَا الخٍغ

مت ٦ما ًإصي الخىهذ ت ألٞغاص ال ٖال٢ت لِم بالجٍغ ْأؾٍغ ْاٖتراى اإلا٩اإلااث الى  ْزانت 

إل ٖلى م ٨َْظاالَا ٓماث مً َظا ال٣بُل أًًا  ٩ي صْحالؽ ٗل ٓ ما ٖبر ٖىّ ال٣اض ي ألامٍغ َْ  ،

(DOUGLAS" ّٓل ، أنبدذ أ٦بر ؾالب لخهٓنُت الاوؿان ؤلال٨ترْهُتاإلاغا٢بت ( ب٣

يبغي ، لظا ًٍت الخٗبحر ْخغمت الخُاة الصخهُتْامخضاصَا ش يء ال ًُا١ في مجخم٘ ًخمخ٘ بدغ 

ا ٖلى الخاالث قضًضة الايُغاع" ْ ٖلى ألا٢ل ٢هَغ ا أ  .2ئلٛاَؤ

ْالخ١ٓ٣ الظل٪ ٢ض ج٩ٓن الٛ اث  ٗت الهتها٥ الخٍغ مت طَع ْعاء م٩اٞدت َظٍ الجٍغ ًت مً 

اث  ْ ج٩ٓن الاحغاءاث اإلاخبٗت ْؾُلت لًغب َظٍ الخٍغ ٓ ألامغ الظي خظعث مىّ *ألاؾاؾُت أ َْ  ،

ْلُت الخانت بالجغاةم  ْاإلاداٞل الض ٗاث  ٓصاباؾذ التي ألخذ  ؤلال٨ترْهُتالدكَغ ٧اجٟا٢ُت ب

                                                           
ٓعٍت الٗامت -1  :مً أَم اإلاباصب الضؾخ

 الخّسّياث ألاطاطّيت وخلىق ؤلاوظان واإلاىاطن مظمىهت": "     اإلااصة

ف: "    اإلااصة
ّ
ي والػلمي مظمىهت للمىاطن. خلىق اإلاؤل

ّ
ًدميها اللاهىن. ال ًجىش حجص أّي  خّسّيت الابخياز الفىسّي والفن

 بملخض ى أمس كظاةّي. الخسياث ألاوادًميت وخسيت 
ّ
بليغ وؤلاغالم إال

ّ
ت وطيلت أخسي من وطابل الخ ًّ مطبىع أو حسجيل أو أ

البدث الػلمي مظمىهت وجمازض في إطاز اللاهىن. حػمل الدولت غلى جسكيت البدث الػلمي وجثميىه خدمت للخىميت 

 مت"اإلاظخدامت لل 

ال ًجىش اهتهان خسمت خياة اإلاىاطن الخاصت ، وخسمت شسفه ،ويدميها اللاهىن ، طسيت اإلاساطالث و : " 46اإلااصة 

ٓع ”. الاجصاالث الخاصت بيل أشيالها مظمىهت ْالخ١ٓ٣ التي ٨ًٟلِا الضؾخ اث  ض مً الخٍغ ٓن ٦ْظل٪ اإلاٍؼ -16، أهٓغ  ال٣اه

تالضؾخاإلاخًمً الخٗضًل  2016ماعؽ  06اإلاإعر في  01 ضة الغؾمُت الجؼاةٍغ ش  14، الٗضص ٓعي : الجٍغ  07الهاصعة بخاٍع

 .2016ماعؽ 

ٓعاٍالخدليم الجىاةي في الجسابم الالىتروهيت، ه٣ال ًٖ ابغاَُمي حال٫ -2 خت لىُل قِاصة الض٦خ ٧لُت الخ١ٓ٣ ،  ،، أَْغ

، ْ ْػ ٓص مٗمغي ، جحزي  ٓل  .213،م  2018حامٗت م
ش  - * ٓبغ  11أ٦ضث اإلآٟيُت ألاممُت )ألامم اإلاخدضة(، بهظا الهضص في بُان لِا بخاٍع ٓان "خ١ٓ٣ الاوؿان  2001أ٦خ بٗى

ال  ْاخترام خ١ٓ٣ ؤلاوؿان ،  ٓن  ٓن م٣ُضة بمخُلباث الٗضالت ْؾُاصة ال٣اه اب ال بض أن ج٩ اب" "أن م٩اٞدت الاَع -ْالاَع

ٗت ٖلى اه ٓػ أن ًخسظ الِاحـ ألامني طَع  .تها٥ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان "ًج
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ٓاػن بحن اإلاهلخت الٗام ٓص ج عة ْح اثٖلى يْغ ْالخٍغ ْاخترام خ١ٓ٣ الاوؿان  ْال٣مت ت   ،

ْالتي ههذ ٖلى ٓوـ  ٓماث بخ اجساطَا "ًجب ٖلى الض٫ْ ٖىض  :الٗاإلاُت خ٫ٓ مجخم٘ اإلاٗل

ْم٩اٞدت الجغاةم  ْأمً قب٨ت الاهترهِذ  ت لًمان اؾخ٣غاع  ٍع الخضابحر ْالاحغاءاث الًْغ

اث الٗامت لألٞغاص  ْالخٍغ ا مً الخ١ٓ٣  ْٚحَر الىاقئت ٖجها، أن هغاعي الخ٤ في الخهٓنُت 

ْاٖالن حى٠ُ للمباصب" الن الٗالمي لخ١ٓ٣ الاوؿان  ٓاعصة في الٖا  .1جُب٣ُا لألخ٩ام ال

ْالجغاةم  ٓع الجغاةم بهٟت ٖامت  بهٟت زانت حٗل اإلاكٕغ  ؤلال٨ترْهُتئن جُ

ٓع الظي زلٟخّ جل٪  ْجدغي حضًضة مً قأنها اصعا٥ ال٣ه الجؼاةغي ًدبنى أؾالُب بدث 

ض مً الهالخُاث  ْمً قانها أن جمىذ لغحا٫ الًبُُت ال٣ًاةُت اإلاٍؼ الُغ١ الخ٣لُضًت 

ْالخدغ  ْاث لل٣ُام بٗملُاث البدث  ْمً زال٫ ال٣اهٓن ْألاص  02-06ي ْحم٘ ألاصلت  خُث هو 

ْاإلاخمم ل٣اهٓن الاحغاءاث الجؼاةُت ٖلى أؾالُب حضًضة  2006صٌؿمبر  20اإلاإعر في  اإلاٗض٫ 

ْأؾلٓب الدؿغب ل٨ً في ٦ثحر  ٓاث  ْحسجُل ألان ْاٖتراى اإلاغاؾالث  جخمثل في أؾلٓب اإلاغا٢بت 

خضاء ٖلى الىمً ألاخُان جإصي َظٍ ألاؾالُب  الخُاة الخانت لألشخام ْالاهخ٣ام مً  الٖا

َْٓ ما ٓع  اث الٗامت التي ٦ٟلِا الضؾخ حٗل اإلاكٕغ الجؼاةغي ًدُِ َظٍ ألاؾالُب  الخٍغ

ْمًال  باحغاءاث زانت ْناعمت ججٗل مً َظٍ الٓؾاةل ال ٓص  جدُض ًٖ َضِٞا اإلايك

ٗت مً ْختى ال ج٩ٓن َظٍ الٓؾاة اؾخسضامِا مٛلبا بظل٪ مهلخت الٟغص ًٖ اإلاجخم٘ . ل طَع

ْ حِاث مُٗىت الزترا١ الخُاة الخانت البض ٖلى اإلاكٕغ اخاَت َظٍ الٓؾاةل  ٢بل أشخام أ

ٓص التي ججٗل اؾخسضامِا ٣ًخهغ ٖلى الخاالث الاؾخثىاةُت أْ التي ًمى٨ً أن  ض مً ال٣ُ باإلاٍؼ

ْلت . ْالض  حك٩ل زُغا خ٣ُ٣ُا ٖلى اإلاجخم٘ 

ٓه  ُت َىا٥ اق٩االث ازٔغ ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ : باإلياٞت الى ٧ل ما ٢لىاٍ مً اق٩االث ٢اه

ْٖضم جمخِٗا بالدجُت ال٩اُٞت -أ  ٓع ْؾاةل ؤلازباث الخ٣ىُت    ؛٢ه

مت  -ب  ٓاحِت الجٍغ  ؛ ؤلال٨ترْهُتٖضم ٦ٟاءة الجِاث ال٣ًاةُت الٗاصًت في م

ىُت مخسههت في م٩اٞدت -ج  ْمغا٦ؼ َْ ٓص َُئاث  ٢ٓاًت مجها  َظٍ ٖضم ْح ْال  الجغاةم 

ٓص ٢ًاة مسخهحن -ص  ٕٓ مً  ٖضم ْح  الجغاةم.في َظا الى

                                                           
ٓٞمبر  15في  كمت جىوع خىل مجخمؼ اإلاػلىماث :اهٓغ -1 ٢ٓ٘ :  2005ه ٓع ٖلى اإلا   http// port portal.unesco.orgميك



                            الباب الثاوي:                           أمن وخماًت الخىىمت ؤلالىتروهيت وجددًاث اإلابادالث واإلاػامالث ؤلالىتروهيت   

 

    

٫ٓ أهّ ًخٓحب ٖلى اإلاكٕغ الجؼاةغي اًجاص ٧ل الخل٫ٓ الالػمت  ْفي نهاًت َظا اإلابدث ه٣

ٓمت  خت في مجا٫ أمً الخ٩ ٓهُت اإلاُْغ ْم٩اٞدت الجغاةم  ؤلال٨ترْهُتلإلق٩االث ال٣اه

٦ما ْحب  ،مؿخُٗىا بال٣اهٓن اإلا٣اعن ْالاحتهاصاث ال٣ًاةُت ْآلاعاء ال٣ُِٟت ؤلال٨ترْهُت

َٓىُت الُِئت جُٟٗل ٖمل ٢ٓاًت ال ٓلٓحُا اإلاخهلت الجغاةم مً لل الم بخ٨ى تي ، الْالاجها٫ ؤلٖا

ٓن ع٢مأأوك ٢ٓاًت مً الجغاةم  2009  أْث 5اإلاإعر في  09-04 ث بمٓحب ال٣اه الخام بال

ْم٩اٞدتها.  الم ْالاجها٫  ٓلٓحُا ؤلٖا ٧ْلذ ئلحها مِماثتْالاإلاخهلت بخ٨ى ْن  ي أ جُٟٗل الخٗا

ْجيؿ٤ُ ٖملُاث  ْئصاعة  ْ ال٣ًاتي ْألامني الضْلي  ٢ٓاًتم٩اٞدت الجغاةم  مجها ٦ما ًم٨ً  ال

ؼ ٖمل  ْجٓؾُ٘ صاةغة نالخُاتها ٦ما ًجب حٍٗؼ ٓهُحن  ٢ْاه ٍضَا بسبراء ج٣ىُحن  جْؼ

ٓن اإلايكأة  اإلاخسههت الجؼاةُت ال٣ًاةُت الُِئاث اإلاإعر في 04/14بمٓحب ال٣اه

ْاإلاخمم ل٣اهٓن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت اإلا 10/11/2004 ْالتي مً بحن ازخهاناتها الىٓغ في ٗض٫ 

ٓاص  مً ١.ئ.ج.ج. 37،329ْ،40الجغاةم اإلااؾت بأهٓمت اإلاٗالجت آلالُت للمُُٗاث َب٣ا للم

حن  اًا حؼاةٍغ ْجٓؾُ٘ مً صاةغة ازخهانِا للىٓغ في ال٣ًاًا التي ج٣٘ في الخاعج يض ٖع

ٓصًً في الخاعج أْ يض م ني ٦ما ًجب ٖهغهت مٓح ٓاَىحن أْ م٣ُمحن صازل التراب الَٓ

ٍٓغ ني اإلاِٗض ْجُ لت التي م الجغاة ْٖلم الجىاةُت لألصلت الَٓ ت اإلاَإ ٍضٍ ب٩ل الُا٢اث البكٍغ ْجْؼ

ٓمت  ٓلٓحُاث الخضًثت التي جًمً خماًت الخ٩ ٍؼ بالخ٨ى ْحٍٗؼ  ؤلال٨ترْهُتجًمً ٖملّ 

ٓا٢ٗت ٖلحها . ْالخد٤ُ٣ في الجغاةم ال  ْالضٞإ ٖجها 

ٓعة َظٍ الجغاةم  ٦ما ال ٓاَىحن مً زُ ُٖٓت اإلا َْٓ ج  ؤلال٨ترْهُتهيس ى حاهب مِم 

 ْاقغا٦ِم في م٩اٞدتها.
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 اإلابدث الثاوي

 خماًت اإلاػطياث الصخصيت وخلىق اإلالىيت الفىسيت

ٓماث  خُٓذ ٧ْل ما حٗل٤ بمٗل ْمغاؾالتهم  الخُاة الخانت لألٞغاص ْزهٓنُاتهم 

ْلُت ٖلى ٚغاع الِٗض  ْ الض ىُت  ٗاث الَٓ ت مخٗل٣ت بهم بدماًت ٚالبُت الدكَغ ْ أؾٍغ شخهُت أ

ْالؿُاؾُت اإلاهاص١ ٖلُّ مً َٝغ الجمُٗت الٗامت لألمم  الضْلي اإلاخٗل٤ بالخ١ٓ٣ اإلاضهُت 

ٓ حٗؿٟي  1966صٌؿمبر  16اإلاخدضة في  ٓػ حٍٗغٌ أي شخو ٖلى هد ْالظي حاء ُّٞ " ال ًج

ْ ألي خمالث ٚحر  ْ مغاؾالجّ أ ْ بِخّ أ ن أؾغجّ أ ْ قْإ ٓوي لخضزل في زهٓنِخّ أ ْ ٚحر ٢اه أ

ْأهّ" مً خ٤ ٧ل شخو أن ًدمُّ ال٣اهٓن مً مثل َظا  ّ ْؾمٗخّ " ٓهُت جمـ قٞغ ٢اه

الن الٗالمي لخ١ٓ٣ ؤلاوؿا .1الخضزل أْ اإلاؿاؽ " ْبّي  1948لؿىت  2نْؤلٖا ْع ْؤلاعقاص ألا

ٓبغ  24اإلاإّعر في  حن ججاٍ مٗالجت اإلاُُٗاث  1995أ٦خ ُّ بُٗ
ّ
٤ بدماًت ألاشخام الُ

ّ
اإلاخٗل

ت،  ُّ خه
ّ

ٓهُت للخُاة الخانت لألٞغاص الص ىُت خماًت ٢اه ٓاهحن الَٓ ٦ما يمىذ الٗضًض مً ال٣

ْالٗضًض مً الض٫ْ الٗغبُت ٧ ْبُت  ْع م ٖلى ٚغاع الض٫ْ ألا ٓوـ  ْأؾَغ ْج ْاإلاٛغب  الجؼاةغ 

م    .ْٚحَر

الم ْالاجها٫ ْفي ْل الاهدكاع  ٓلٓحُاث ؤلٖا ْبالىٓغ ئلى الخ٣ضم اإلادؿإع  لخ٨ى ل٨ً 

ٓانل الاحخماعي  ُب لكب٩اث الخ ْعبُذ ٖال٢اث بحن الَغ ت نٛحرة   التي حٗلذ مً الٗالم ٢ٍغ

ٓع  اإلاالًحر  ْجدمُل اله إل ٖلحها  ٓماث ْالَا ْم٨ىذ الىاؽ مً جباص٫ اإلاٗل مً البكغ 

 ٫ْ ْاعؾالِا بك٩ل ؾلـ، أنبدذ اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخص ي في اإلاخىا َٓاث  ْالٟضً

ٓم أن٣إ  ْاخضة ٣ِٞ بل في ٖم ْلِا لِـ في مى٣ُت  ٍْم٨ً جضا ٢ْاث ؾاب٣ت  م٣اعهت م٘ أ

ْحكتٔر مً ٢بل ألاعى ْنلذ الى خض اإلاخاحغة بهظٍ البُ ْأنبدذ لِا ٢ُمت مالُت جبإ  اهاث 

ْ ختى أمىُت بٌٛ الىٓغ  ْ ؾُاؾُت أ ْ ا٢خهاصًت أ ٣ٍُٓت أ غاى اٖالهُت حؿ قغ٧اث ٖاإلاُت أٚل

ا . ْٚحَر  أنها أنبدذ ماصة لجغاةم ٖضًضة ٧الدكِحر ْالابتزاػ 

                                                           

ـــالػهضة، ـــــالامم اإلاخد-1 ٓع 1966صٌؿمبر  16 ،تــــــــــــــت والظياطيــــــــد الدولي اإلاخػلم بالخلىق اإلادهيــــ ٢ٓ٘ هٟؿّ. . ميك  ٖلى اإلا

الن:  12الٟهل  -1 ْ لخمالث "مً ؤلٖا ْ مغاؾالجّ أ ْ مؿ٨ىّ أ ْ أؾغجّ أ ال ٌٗغى أخض لخضزل حٗؿٟي في خُاجّ الخانت أ

ٓن مً مثل َظا الخضزل أْ جل٪ الخمالث"، ْل٩ل شخو الخ٤ في خماًت ال٣اه ّ ْؾمٗخّ،  ٓع ٖلى قٞغ ٢ٓ٘  ميك ٖلى اإلا

 rights/index.html-human-declaration-http://www.un.org/ar/universalِ الال٨ترْوي لألمم اإلاخدضة ٖلى الغاب
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ّ َظا اإلاجا٫ ؾإع اإلاكٕغ عي الظي ٧ان ٌٗٞغ  ْفي الجؼاةغ ْفي ْل الٟغاٙ الدكَغ

ٓٞحر الخماًت للمُُٗاث طاث الُاب٘ الصخص ي  ٓهُت ال٨ُٟلت بخ الجؼاةغي الى ْي٘ ألاؾـ ال٣اه

ٓهُت لِظٍ اإلاُُٗاث مً أحل خٟٔ  ْاث التي جًمً اإلاٗالجت ال٣اه ْاعؾاء ٧اٞت الاحغاءاث ْألاص

ْاخترام خُاجّ الخانت . اإلاخٗل٤ بدماًت  07-18ع٢م مً زال٫ ؾً ال٣اهٓن ٦غامت الاوؿان 

ْايٗا بظل٪ الخض  1الُبُُٗحن في مجا٫ مٗالجت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخص ي ألاشخام

ِا مجا٫ اإلاُُٗاث الصخهُت  ٫ٓ  باإلياٞتللٟٓض ى التي ٖٞغ ٓعث خ الى أَضاٝ أزٔغ جمد

ْاإلاخابٗت  ٓوي للمُُٗاث الصخهُت في خاالث الخد٤ُ٣  ْال٣اه  ٘ ٓويالٓن٫ٓ الؿَغ  ،بك٩ل ٢اه

ْالتي جغمي أًًا الى  ت الٗضالت التي جيخهجِا الجؼاةغ لؿُاؾت ٖهغه ٦ْظا مخابٗت

ىُت م٘ اإلاؿخجضاث الخانلت م٘ اإلاؿخٔٓ الضْلي  دضًثج ُٗت الَٓ ٓمت الدكَغ  .اإلاىٓ

ت الى  ْلُت مٓخضة جخٗغى خ١ٓ٣ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ ٓاهحن ص ْمً حاهب أزغ ْفي ُٚاب ٢

ْالظي ًىجم ٖىّ يُإ الخ١ٓ٣ اإلااصً ْاإلاخ٨غع  خضاء الهاعر  ٍٓت ألصخابها ٦ما الٖا ْاإلاٗى ت 

ٗاث الخ٣لُضًت  ًإصي الى الخض مً اليكاٍ ال٨ٟغي ْالابضاعي لإلوؿان، ٞل٣ض أزبدذ الدكَغ

ٓن  ٓ ما او٨ٗـ ؾلبا ًٖ خماًت ْن َْ ت في البِئت الغ٢مُت  ا ًٖ خماًت اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ عجَؼ

ْالغاصٖت الهتها٧اث خ١ٓ٣  ٓص الجؼاءاث اإلاىاؾبت  اإلال٨ُت  الخ١ٓ٣، زانت في ْل ٖضم ْح

ٓ الامغ الظي َْ ت  ْ حٗضًل ال٣اهٓن الخالي  ال٨ٍٟغ ني ؾً ٢اهٓن زام أ ًخُلب مً اإلاكٕغ الَٓ

ٓمي زام بمخابٗت جُب٤ُ  ْْي٘ حِاػ خ٩ ٓع البِئت الغ٢مُت  بما ًخماش ى م٘ م٣خًُاث جُ

، ٦ما ًجب حُٗحن حِت ٢ًاةُت مسخهت في مما ًضٞ٘ بدصجُ٘ الابضإ ال٨ٟغي  َظا ال٣اهٓن 

ْاإلاخٗل٣ت بهظٍ الخ١ٓ٣ في البِئت الغ٢مُت.الٟهل في ا  لجزاٖاث ال٣اةمت 

ال الى خماًت اإلاُُٗاث الصخهُت  ٕٓ هخُغ١ أ ْمً أحل الاخاَت بهظا اإلآي لظل٪ 

ت )مُلب زاوي( ْمً زم هخُغ١ الى خماًت خ١ٓ٣ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ  .)مُلب أ٫ْ( 

 

                                                           

ٓن ع٢م  -1 ٓ ؾىت  10، مإعر في 07-18ال٣اه ٓهُ ًخػلم بدماًت ألاشخاص الطبيػيين في مجال مػالجت اإلاػطياث ، 2018ً

 ، 34، الٗضصج ع، ذاث الطابؼ الصخص ي
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 خماًت اإلاػطياث الصخصيت : اإلاطلب ألاول     

ٓا٢٘ ؤلال٨ترْهُت بما في طل٪ ان الاؾخسضام  ٓج الى اإلا ٓل ْال ٓاؾ٘ لكب٨ت الاهترهِذ  ال

خضاء ٖلى مُُٗاجّ  ٓمُت مجها أنبذ يهضص خ٤ الاوؿان في الخُاة الخانت مً زال٫ الٖا الخ٩

ْأن َ ٓمت الصخهُت، الؾُما  ال بؿب الخٗامل م٘ الخ٩ ظٍ اإلاُُٗاث جهبذ أ٦ثر جضا

ٓا ٓاء بك٩ل مباقغ م٘ الب ٓمُت أْ بك٩ل ٚحر ؤلال٨ترْهُت ؾ باث ْألاعيُاث ؤلال٨ترْهُت الخ٩

مباقغ م٘ مسخل٠ اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن الظًً ٌٗخمضْن ٖلى الغ٢مىت جماقُا م٘ مى٤ُ 

ٓمت ؤلال٨ترْهُت،  ٓم خماًت اإلاُُٗاث  الخ٩ ال ٖلى مِٟ ٕٓ  ًيبغي الخٗٝغ أ ْلضعاؾت َظا اإلآي

ت أَم الاق٩االث ال٣ ٕٞغ)الصخهُت  ٓهُت التي حٗترى خماًت َظٍ اإلاُُٗاث أ٫ْ( زم مٗٞغ اه

 .زاوي( ٕٞغ)

 : مفهىم خماًت اإلاػطياث الصخصيت الفسع ألاول 

ْال٣ًاء ل٨ىّ خاص ًٖ َظا  مً ٖاصة اإلاكٕغ الجؼاةغي جغ٥ حٍٗغ٠ اإلاهُلخاث لل٣ّٟ 

ألامغ في نلب الىو خُث ٢ام باُٖاء حٍٗغ٠ ص٤ُ٢ للٗضًض مً اإلاهُلخاث في مجا٫ خماًت 

ٓن ألاشخام  َْظا هٓغا ل٩ الُبُُٗحن في مجا٫ مٗالجت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخص ي، 

اث باؾم  ْل٩ي ال جًُ٘ خ٣ـــــــــــــ١ٓ أْ جىته٪ خٍغ ت،  ٓاهحن الجؼاةٍغ َظا ال٣اهٓن ؾاب٣ت في ال٣

ٓهُت   .الخٟؿحر الخاَئ للىهٓم ال٣اه

ٟاث التي حاء بها اإلاكٕغ في نلب الىو  ٓعص أَم الخٍٗغ اإلاخٗل٤  07-18ُْٞما ًلي ه

 بدماًت اإلاُُٗاث الصخهُت: 

ٓمت بٌٛ الىٓغ ًٖ صٖامتها مخٗل٣ت اإلاػطياث ذاث الطابؼ الصخص ي -1 : هي" ٧ل مٗل

ٕٓ ئلى  ْ ٚحر مباقغة ، الؾُما بالغح ٠.. بهٟت مباقغة أ ْ ٢ابل للخٍٗغ بصخو مٗٝغ أ

 ْ ٓلٓحُت أ ٍٓخّ البضهُت أْ الٟحًز ٠ أْ ٖىهغ أْ ٖضة ٖىانغ زانت به ع٢م الخٍٗغ

ْ الاحخماُٖت " ْ الث٣اُٞت أ ْ الا٢خهاصًت أ ْ الىٟؿُت أ ت أ ٓمتًر ْ البُ  1الجُيُت أ

                                                           
ٓن ج  03اإلااصة -1  ، مغح٘ ؾاب٤ اإلاخػلم بدماًت اإلاػطياث الصخصيت ،07-18مً ال٣اه
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ْالتي ججٗل  ا أْ ق٩لِا  ٓوس ي بـ " ..٧ل البُاهاث مِما ٧ان مهضَع ِا اإلاكٕغ الخ ْٖٞغ

ٓماث  ٣ت مباقغة أْ ٚحر مباقغة باؾخثىاء اإلاٗل ا أْ ٢ابال للخٍٗغ٠ بٍُغ شخها َبُُٗا مٗٞغ

ٓها"اإلاخهلت بالخُاة الٗام ْ اإلاٗخبرة ٦ظل٪ ٢اه  .1ت أ

ٓاء  ٤ مٗالجتها أْ جدلُلِا ؾ ٓمت جض٫ ٖلى الصخو مباقغة أْ ًٖ ٍَغ أي هي ٧ل مٗل

ٓماث اإلاخٗل٣ت بالخُاة الٗامت. ا ماٖضا جل٪ اإلاٗل ْ ٚحَر ْ ال٨ترْهُت أ ْع٢ُت أ  ٧اهذ ٖلى صٖامت 

ٓمت  ِا اإلاكٕغ اإلاٛغبي بـ "اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخص ي هي ٧ل مٗل ٦ُٟما ٧ان ْٖٞغ

ْاإلاخٗل٣ت بصخو طاحي مٗٝغ  ٓعة،  ْاله ِٖٓا بٌٛ الىٓغ ًٖ صٖامتها، بما في طل٪ الهٓث  ه

ْاإلاؿمى بٗضٍ "بالصخو اإلاٗني". َْٓ هٟـ الخٍٗغ٠ الظي جبىاٍ  2أْ ٢ابل للخٗٝغ ٖلُّ 

 ْ ْالتي جض٫ ٖلُّ أ اإلاكٕغ الجؼاةغي ْفي مجمل ال٫ٓ٣ ٞهي ٧ل اإلاُُٗاث الله٣ُت بالصخو 

ْالتي ًجب ٖلى اخضٔ  ا  ٓلٓحُت أْ ال٣ٗاةضًت أْ الٗغ٢ُت أْ ٚحَر نٟاجّ البضهُت أْ الٍٟؼ

ْ مٗالجتها    .الخه٫ٓ ٖلى اطن مىّ مً أحل اؾخٛاللِا أ

ٓن اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخص ي  الصخص اإلاػني: -2 َٓ "٧ل شخو َبُعي ج٩

ٕٓ مٗالجت"  .3اإلاخٗل٣ت بّ مٓي

  :مػالجت اإلاػطياث ذاث الطابؼ الصخص ي -3

ْ  ْعص في ٖٓت ٖملُاث مىجؼة بُغ١ أ ٓوي أنها "٧ل ٖملُت أْ مجم نلب الىو ال٣اه

ْ الخىُٓم  ْ الدسجُل أ ْنها ٖلى مُُٗاث طاث َاب٘ شخص ي، مثل الجم٘ أ ْ بض بٓؾاةل آلُت أ

 ٤ إل أْ الاؾخٗما٫ أْ ؤلاًها٫ ًٖ ٍَغ أْ الخٟٔ أْ اإلاالةمت أْ الخُٛحر أْ الاؾخسغاج أْ الَا

٦ْظا ؤلاعؾا٫ أْ اليكغ أْ أي  ب أْ الغبـــــِ البِىـــي  ق٩ل آزغ مً أق٩ا٫ ؤلاجاخت أْ الخ٣ٍغ

ْ الد ال١ أ ْ ؤلاجالٝؤلٚا ْ اإلاسر أ ْهت ألازحرة أَمُت البُاهاث  4"كُٟـــــــغ أ أي خُث اهدكغث في آلا

 ْ غاى الضٖاةُت أ ْالكغاء للٗضًض مً ألٚا ْلت في البُ٘  الؿُاؾُت  الصخهُت ٦ؿلٗت مخضا

                                                           
ٓوس ي ٖضص  -1 ٓن أؾاس ي ج ٍٓلُت  27، اإلاإعر في ٢63اه   2، م4الٟهل ،ًخػلم بدماًت اإلاػطياث الصخصيت، 2004ح

ٓن مٛغبي ع٢م 2-    ج ع ، الراجيين ججاه مػالجت اإلاػطياث ذاث الطابؼ الصخص يًخػلم بدماًت ألاشخاص ، ٢09.08اه

ش  5711ٖضص   .52، م 2009ٞبراًغ  23بخاٍع
ٓن ج  03اإلااصة  -3 ـــــت اإلاػطياث الصخصيـــــــــــــت ،07-18مً ال٣اه  .، مغح٘ ؾاب٤اإلاخػلم بدماًــ
 .اإلاغح٘ هٟؿّ ،03اإلااصة  -4



                            الباب الثاوي:                           أمن وخماًت الخىىمت ؤلالىتروهيت وجددًاث اإلابادالث واإلاػامالث ؤلالىتروهيت   

 

    

ا خُث ًخم ججم ْجهيُِٟا للخه٫ٓ ٖلى مُُٗاث مجخم٘ ْٚحَر ْمٗالجتها  ُ٘ َظٍ اإلاُُٗاث 

ْحٛحراث  ْحكخمل اإلاٗالجت ٖلى أي  حٗضًالث  ت الخهاةو الٟغصًت لِظا اإلاجخم٘  ْ إلاٗٞغ ب٩املّ أ

 ْ ٓم بها شخو َبُعي أ ْ بضْن ٚغى  ٣ً ْ اؾخٛال٫ َظٍ اإلاُُٗاث مً أحل ٚغى مٗحن أ أ

ا .َُئت مُٗىت مؿخسضما في طل٪ أي ْؾُلت ٧ ْ ٚحَر ٍْت أ ْ ًض  اهذ آلُت أ

ٍْت مً  ٣ت آلُت أْ ًض ٓاء بٍُغ ٓوس ي بأنها "الٗملُاث اإلاىجؼة ؾ ِا اإلاكٕغ الخ ْٖٞغ

 ْ ْالذ تهضٝ زانت ئلى حم٘ مُُٗاث شخهُت أْ حسجُلِا أ شخو َبُعي أْ مٗىٓي 

ٓػَِٗا أْ وكَغ ا أْ اؾخٛاللِا أْ اؾخٗمالِا أْ ئعؾالِا أْ ج ْ خِٟٓا أْ جىُٓمِا أْ حُٛحَر ا أ

ْ الِٟاعؽ  ٓاٖض البُاهاث أ ٦ْظل٪ حمُ٘ الٗملُاث اإلاخٗل٣ت باؾخٛال٫ ٢ إل ٖلحها  ْ الَا ئجالِٞا أ

ْ بالغبِ البُني" ْ البُا٢اث أ ْ السجالث أ  .1أ

ا ٖلى بُاهاث شخهُت  ٖٓت ٖملُاث ًخم ئحغاَؤ ْ مجم ني "أًت ٖملُت أ ٘ البدٍغ ْفي الدكَغ

ْمً طل٪ حم ْ ٚحر آلُت،  ْ جهيُِٟا في جل٪  ٘بٓؾُلت آلُت أ ْ جىُٓمِا أ ْ حسجُلِا أ البُاهاث أ

ْ ؤلاٞهاح ٖجها، مً  ْ اؾخسضامِا أ ْ اؾخٗاصتها أ ْ حٗضًلِا، أ ا أ ٍَٓغ ْ جد جها، أ ْ جسٍؼ ٖٓاث أ مجم

ا." ْ جضمحَر ْ مْسخِا أ ْ حْجبها أ ْ صمجِا أ ْ ئجاختها للٛحر، أ ْ ه٣لِا أ ا أ ْ وكَغ ها أ  زال٫ بّثِّ

ّ اإلاك اإلاظؤول غن اإلاػالجت  -4 ٓلّ "شخو َبُعي أْ مٗىٓي : ٖٞغ ٕغ الجؼاةغي ب٣

ْ باالقترا٥ م٘ الٛحر بخدضًض الٛاًاث  ٓم بمٟغصٍ أ ْ أي ٦ُان آزغ ٣ً ْ زام أ ٓمي أ ٖم

ْْؾاةلِا" ٓلّ "اهّ  2مً مٗالجت اإلاُُٗاث  ٓوس ي ب٣ ٓ هٟـ ما طَب ئلُّ اإلاكٕغ الخ َْ

غ٢ِا"  ٧3ل شخو َبُعي أْ مٗىٓي ًدضص أَضاٝ مٗالجت اإلاُُٗاث الصخهُت َْ

 ٫ ٓوس ي ٢ض ْؾٗا مً صاةغة اإلاؿْإ ْاإلاكٕغ الخ ْاإلاالخٔ أن ٦ال مً اإلاكٕغ الجؼاةغي 

ًٖ اإلاٗالجت لدكمل الى حاهب الصخو الُبُعي الصخو اإلاٗىٓي أًًا ٧الكغ٧اث 

ْأَم مثا٫ ًم٨ً ؾُا٢ّ ًٖ  ا ،  ْٚحَر ٓمُت أْ الخانت  ْالُِئاث الٗم ْالؿٟغاث 

ٓ قغ٧اث اجهاالث الِ ٫ ًٖ اإلاٗالجت َ ْالتي لضيها حمُ٘ مُُٗاث اإلاؿْإ اج٠ اإلادم٫ٓ 

ا .  ْٚحَر ٓان ْختى مغاؾالتهم الِاجُٟت  ْٖى  ػباةجها مً حيـ ْؾً 
                                                           

 ، مغح٘ ؾاب٤ ػلم بدماًت اإلاػطياث الصخصيتاللاهىن ألاطاس ي الخىوس ي اإلاخ،  6الٟهل 1- 
ٓن ج  03اإلااصة  -2 ـــــت اإلاػطياث الصخصيـــــــــــــت ،07-18مً ال٣اه  ، مغح٘ ؾاب٤.اإلاخػلم بدماًــ
 ؿاب٤.الغح٘ اإلا، اللاهىن ألاطاس ي الخىوس ي اإلاخػلم بدماًت اإلاػطياث الصخصيت، 6الٟهل  -3
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 ْ ّ بأهّ " الصخو الظاحي أْ اإلاٗىٓي أْ الؿلُت الٗامت أ أما اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٣ٞض ٖٞغ

ً، بخدضًض الٛاًاث مً  ٓاء بمٟغصَا أْ باقترا٥ م٘ آزٍغ ٓم، ؾ اإلاهلخت أْ أي َُئت ج٣

ْْؾاةلِامٗال ْْؾاةلِا ، جت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخص ي  ئطا ٧اهذ الٛاًاث مً اإلاٗالجت 

٫ ًٖ اإلاٗالجت في  ُٗت أْ جىُٓمُت، ججب ؤلاقاعة ئلى اإلاؿْإ مدضصة بمٓحب ههٓم حكَغ

ْالدؿُحر أْ في الىٓام ألاؾاس ي للُِئت اإلاسخهت بمٓحب ال٣اهٓن أْ الىٓام  ٢اهٓن الخىُٓم 

 .1إلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخص ي اإلاٗىُت"ألاؾاس ي في مٗالجت ا

ٓن الجؼاةغي هي "مُُٗاث طاث َاب٘ شخص ي جبحن  مػطياث خظاطت  -5 : خؿب ال٣اه

 ْ ْ الاهخماء  الازنيألانل الٗغقي أ ْ الٟلؿُٟت أ ْ ال٣ىاٖاث الضًيُت أ ْ آلاعاء الؿُاؾُت أ أ

ْ ج٩ٓن مخٗل٣ت بصخخّ بما ٞحها مُُٗاجّ الجُيُت خُث محز 2"الى٣ابي للصخو اإلاٗني أ

ْبحن مُُٗاث أزٔغ ْنِٟا  اإلاكٕغ الجؼاةغي بحن اإلاُُٗاث الصخهُت الٗاصًت 

ْ ٖغ٢ّ  ْهي ٧ل مُُٗاث جض٫ ٖلى حيـ الصخو أ ُٖٓتها  ْه بالخؿاؾت هٓغ لُبُٗتها 

 ْ ْوكاَّ  الؿُاس ي أْ الى٣ابي أْ أًت مُُٗاث ٢ض جًغ بالصخو اإلاٗني أ أْ جٓحِّ 

ْ بالىٓام الٗام ٩٦ل في خالت  اؾاءة اؾخسضامِا.  بأؾغجّ أ

أما اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٣ٞض ٖٝغ اإلاُُٗاث الخؿاؾت": مُُٗاث طاث َاب٘ شخص ي جبحن 

ْ الاهخماء الى٣ابي  ْ الٟلؿُٟت أ ْ ال٣ىاٖاث الضًيُت أ ْ آلاعاء الؿُاؾُت أ ْ الازني أ ألانل الٗغقي أ

ْ ج٩ٓن مخٗل٣ت بصخخّ بما في طل٪ اإلاُُٗاث الجُيُت" ٓ هٟـ 3للصخو اإلاٗني أ الخٍٗغ٠  َْ

  .الظي طَب الُّ اإلاكٕغ الجؼاةغي 

ني هي ٘ البدٍغ ْ ٚحر مباقغ : ْفي الدكَغ ٓ مباقغ أ ٓماث شخهُت ج٨ك٠ ٖلى هد "أًت مٗل

 ْ ْ اهخماةّ  الازنيًٖ أنل الٟغص الٗغقي أ ْ مٗخ٣ضاجّ الضًيُت أ ْ الٟلؿُٟت أ ْ آعاةّ الؿُاؾُت أ أ

                                                           
ٓن  01اإلااصة  -1 ًخػلم بدماًت ألاشخاص الراجيين ججاه مػالجت اإلاػطياث ذاث الطابؼ  ،09.08 ع٢م اإلاٛغبي مً ال٣اه

 .مغح٘ ؾاب٤، الصخص ي
ٓن ج  03اإلااصة  -2 ـــــت اإلاػطياث الصخصيــــــــــــت ، 07-18مً ال٣اه  ، مغح٘ ؾاب٤اإلاخػلم بدماًـــ

ٓن 3- غح٘ اإلا، اإلاػطياث ذاث الطابؼ الصخص يًخػلم بدماًت ألاشخاص الراجيين ججاه مػالجت  ،09.08ع٢م   مٛغبي٢اه

 .ؿاب٤ال
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ٓاب٤ الجىاةُت الخام بّ أْ أًت  بُاهاث جخٗل٤ بصخخّ أْ خالخّ الى٣ابي أْ سجل الؿ

 1الجيؿُت."

٢ْض  اإلاػالج من الباطن  -6 ْ َُئت مغزو لِا  ٓ مً ًخٓلى اإلاٗالجت لخؿاب شخو أ َْ  :

ْ أي  ْ زام أ ٓمي أ ْ مٗىٓي ٖم ّٟ في َظا ال٣اهٓن بأهّ  "٧ل شخو َبُعي أ حاء حٍٗغ

٫ ًٖ اإلاٗالجت" ٓ  ٦2ُان آزغ ٌٗالج مُُٗاث طاث َاب٘ شخص ي لخؿاب اإلاؿْإ أي َ

 ْ ٌٍٓ أ ْ جٟ ْ ٣ٖض أ ٧ٓالت أ ٣ْٞا ل ٧ل مٗالج ًُلب مىّ اإلاٗالج ألانلي الٗمل لخؿابّ 

. ْ ٚحٍر  َلب أ

ٓلّ بأهّ " الصخو الظاحي أْ اإلاٗىٓي أْ الؿلُت  َْٓ ما طَب الُّ اإلاكٕغ اإلاٛغبي ب٣

٫ ْ أًت َُئت أزٔغ حٗالج اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخص ي لخؿاب اإلاؿْإ ْ اإلاهلخت أ  الٗامت أ

 .3ًٖ اإلاٗالجت

 4الفسع الثاوي: اإلابادا ألاطاطيت لخماًت اإلاػطياث ذاث الطابؼ الصخص ي

ٓوي لخماًت اإلاُُٗاث الصخهُت ًسً٘ إلاباصب أؾاؾُت هابٗت  ال ق٪ أن الىٓام ال٣اه

اث ظمً أَمُت َ إلاا جمثلّ مً ع٦ً أؾاس ي في مجا٫ الخٍغ ْلت  ْللض ٍ اإلاُُٗاث باليؿبت للٟغص 

ٗاثأؾاؾالٗامت التي ججض  ْالدكَغ ْأْلى َظ اإلاباصب هي اقتراٍ ِا في مسخل٠ الضؾاجحر   ،

ُٖٓت اإلاُُٗاث زم اجبإ احغاءاث مؿب٣ت ًٖ  ْه ال( باإلياٞت الى َبُٗت  ٓا٣ٞت اإلاؿب٣ت )أ اإلا

 .اإلاٗالجت )زاهُا(

 أوال: اإلاىافلت اإلاظبلت وهىغيت اإلاػطياث 

( إلاٗالجت البُاهاث الصخهُت ألي 07ل٣ض اقتٍر اإلاكٕغ الجؼاةغي مً زال٫ اإلااصة ) 

ٓاٖض  ٓا٣ٞخّ ل٣ دت ٦ما جسً٘ م ٓا٣ٞت نٍغ ٓا٣ٞت الصخو اإلاٗني م عة م شخو ٖلى يْغ

                                                           
ني  -1 ٓن البدٍغ ـــــــاإلاخػل، 19/07/2018اإلاإعر في  30-18ال٣اه ضة عؾمُت ع٢م تـــــت البياهاث الصخصيـــــم بدماًـــ  .3375، حٍغ
ٓن ج  03اإلااصة  -2 ـــــت اإلاػطياث الصخصيـــــــــــــت 07،-18مً ال٣اه  .مغح٘ ؾاب٤، اإلاخػلم بدماًــ
ٓن  -3 ـــًخػلم بدماً، 09.08ع٢م  مٛغبــــــــي ٢اه ـــ ـــ ــــالطاب ...ت ألاشخاص ـــ  .مغح٘ ؾاب٤، ؼ الصخص يــ
ٓاص مً  -4 ـــت ،07-18 الجؼاةغي ال٣اهٓن مً  31الى  22اإلا ـــــ ـــــت اإلاػطياث الصخصيـــــ  ، مغح٘ ؾاب٤.اإلاخػلم بدماًــ
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 ٫ٓ ال ٩ًٓن الخه ْ ها٢هِا ،  ال٣اهٓن الٗام في خالت ما اطا ٧ان َظا الصخو ٞا٢ض ألاَلُت أ

ْ اح ا أ ٍع ٓا٣ٞت يْغ ْ لخىُٟظ ٖلى اإلا ٓوي ًسً٘ لّ اإلاٗني أ ا متى حٗل٤ ألامغ باخترام التزام ٢اه باٍع

ٍٓت ٖىض ٖضم ٢ضعجّ  ا ُّٞ أْ لخماًت خُاجّ أْ للخٟاّ ٖلى مهالخّ الخُ ٣ٖض ٩ًٓن َٞغ

ٓهُت ٖلى الخٗبحر ًٖ عياٍ أْ في خالت حٗل٤ ألامغ بالهالر الٗام أْ بمِام  البضهُت أْ ال٣اه

َْظٍ الخا ٓمُت  ْعصَا اإلاكٕغ ٖلى ؾبُل الخهغ مً أحل الدكضًض ٖلى الؿلُت الٗم الث أ

 ٤ْٞ ٓا٣ٞت ناخبها ٣ِٞ  ْالؿماح بمٗالجتها صْن الخاحت إلا خماًت اإلاُُٗاث الصخهُت 

 .الخاالث اإلاىهٓم ٖلحها في نلب الىو ٖل ؾبُل الخهغ 

٤ْٞ اإلااصة ) ٟا٫  ( 08في خحن هجض أن اإلاكٕغ هو ٖلى خماًت اإلاُُٗاث الخانت باأَل

ْ مً َ ٓا٣ٞت اإلامثل الكغعي للُٟل أ ٠٢ٓ ٖلى م ظا ال٣اهٓن ْحٗل قٍغ مٗالجتها مخ

بترزُو مً ال٣اض ي اإلاسخو ٖىض الا٢خًاء ، الظي ًم٨ىّ اُٖاء الترزُو ختى بضْن 

ٓا٣ٞت اإلامثل الكغعي للُٟل متى عأٔ َظا ال٣اض ي بأؾب٣ُت اإلاهلخت الًٟلى للُٟل   .م

ْهؼيهت ْل٣ض اقتٍر اإلاكٕغ أن جخم مٗالجت َظٍ  ٖت  ْمكْغ ٓهُت  ٣ت ٢اه اإلاُُٗاث بٍُغ

عة جدُُجها ْخّٟٓ بك٩ل ًمى٪  ْٚحر مبالٜ ٞحها ٦ما اقتٍر صختها ْيْغ ْلٛاًاث مدضصة 

ٓٙ الِضٝ مً اإلاٗالجت. ٕٓ الُّ ٌؿمذ بالخٗٝغ ٖلى ألاشخام زال٫ مضة مىاؾبت لبل  الغح

ت  ( ٖلى حملت مً الخضابحر التي حؿمذ بالخٟاّ ٖلى٢ْ10ض ههذ اإلااصة ) ؾٍغ

ُٖت الٛغى مً مٗالجتها مً أحل ؾالمت اإلاٗالجت  ٦ما قضصث ٖلى ٖضم  ْمكْغ ٓماث  اإلاٗل

ْجضابحر ألامً ْخهغث  ٓباث  ْال٣ٗ الؿماح بمٗالجت جل٪ اإلاُُٗاث طاث الهلت بالجغاةم 

م  ْمؿاٖضي الٗضالت صْن ٚحَر ٓمُت  ْالؿلُاث الٗم ام٩اهُت مٗالجتها في الؿلُت ال٣ًاةُت 

 .شخامْألا 1مً الُِئاث

 ؤلاحساءاث اإلاظبلت غن اإلاػالجتثاهيا: 

ذ  ْجخمثل في َلب جهٍغ ل٣ض خضص اإلاكٕغ احغاءاث ؾاب٣ت ألي ٖملُت مٗالجت للمُُٗاث 

ْ جغزُو مً الؿلُت اإلاسخهت بظل٪   .أ
                                                           

ْعة ، أهٓغ اإلااصة أياٝ الى طل٪ اإلاكٕغ  -1 ْالخ١ٓ٣ اإلاجا ٓن م  49اإلاٛغبي الُِئت اإلا٩لٟت بدماًت خ١ٓ٣ اإلاإل٠  مً ال٣اه

 . مغح٘ ؾاب٤، ًخػلم بدماًت ألاشخاص الراجيين ججاه مػالجت اإلاػطياث ذاث الطابؼ الصخص ي، 09.08ع٢م 
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ْالتي ال الخصسيـــــــــــــــذ : - أ جسً٘ إللؼامُت  باؾخثىاء بٌٗ الخاالث التي ٖضصَا اإلاكٕغ 

ذ ٖلى  ْ الُِئاث الغاٚبت في احغاء ٖملُاث اإلاٗالجت الخ٣ضم بُلب الخهٍغ ألاشخام أ

 ٫ٓ ىُت م٣ابل الخه ٓصٕ لضٔ أماهت الؿلُت الَٓ ٣ْٞا ألخ٩ام َظا ال٣اهٓن ، ً ذ  جهٍغ

ٓماث  48ٖلى ْنل في أحل أ٢هاٍ  ؾاٖت ، ًخًمً َظا الٓنل الٗضًض مً اإلاٗل

ْاإلاغؾل ئلحهم  بُٗت اإلاُُٗاث  َْ ٫ ٓان اإلاؿْإ ْٖى ٍْم٨ً ٧اؾم  ا  ْٚحَر ْمضة الخٟٔ 

لُخّ اإلاباقغة في أٖمالّ اإلاخٗل٣ت بمٗالجت  ْجدذ مؿْإ ْبمجغص اؾخالمّ  ناخبّ 

ذ بمثابت الازُاع لبضأ  َْٗض بظل٪ َلب الخهٍغ اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخص ي .

 ؛الٗملُت بكٍغ الخه٫ٓ ٖلى ْنل

ا ال ًم٨ً الترزُو بمٗالجت مُُٗاث خؿاؾت الا  الترخيــــــــــــص: - ب ْص خاالث ط٦َغ في خض

جغزُو إلاٗالجت اإلاُُٗاث  اإلاكٕغ ٖلى ؾبُل الخهغ ًم٨ً ٞحها الخه٫ٓ ٖلى

ت لًمان مماعؾت اإلاِام الخؿاؾت ٍع ٓن يْغ ْج٩ ، مجها ما ًخٗل٤ باإلاهلخت الٗامت 

ٓا٣ٞت الصخو اإلاٗني ٦ما حاء  ْ بٗض م ٫ ًٖ اإلاٗالجت أ ْ الىٓامُت للمؿْإ ٓهُت أ ال٣اه

 .ل٣اهٓن مً هٟـ ا 18في اإلااصة 

ٓاحب أن ًخًمجها الترزُو ْآلاحا٫ 20ْههذ اإلااصة) ٓماث ال ( مىّ ٖلى اإلاٗل

ٓهُت للغص ٖلى َلب الترزُو . ٦ما ًسً٘ ٧ل َلب مٗالجت ًخًمً أزُاعا  ال٣اه

بلٜ  ًُ ٓاؾُت ٢غاع مؿبب  ْاَغة ٖلى اخترام ْخماًت الخُاة الخانت لترزُو مؿب٤ ب

٫ ًٖ اإلاٗالجت في أحل  ذ. أًام 10ئلى اإلاؿْإ ش ئًضإ الخهٍغ  مً جاٍع

٦ْظا اإلالٟاث التي حٗالجِا الُِئاث  ظٍج٣ُض ٧ل َ ْالترازُو اإلاؿلمت  داث  الخهٍغ

٧ْل اإلاُُٗاث  لحن ًٖ اإلاٗالجت  ٍٓاث ألاشخام اإلاؿْإ ٦ْظا َ ْالخانت  ٓمُت  الٗم

ٓماث ىُت  1ْاإلاٗل ني لخماًت اإلاُُٗاث الصخهُت ج٩ل٠ الؿلُت الَٓ  باوكاةّفي سجل َْ

ني . ٦ُُْٟاث مؿ٪ السجل الَٓ  ٍ ٤ْٞ ما ًىو ٖلُّ الخىُٓم الخام بخدضًض قْغ  ْمؿ٨ّ 

 

                                                           
ٓن ج  مً 28اإلااصة  -1 ـــــت اإلاػطياث الصخصيــــ، 07-18ال٣اه ًــ  .، مغح٘ ؾاب٤ـــــــــتاإلاخػلم بدما
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 خلىق الصخص اإلاػني والتزاماث اإلاظؤول غن اإلاػالجت الفسع الثالث: 

ٓن  ال( اإلاكٕغ الجؼاةغي في الباب الغاب٘ مىّ خهغ   07-18مً زال٫ ال٣اه خ١ٓ٣  )أ

ْمى٘ الصخو في تراى،  ٓج، الخ٤ في الخصخُذ، الخ٤ في الٖا ٓل الم، الخ٤ في ال : الخ٤ في ؤلٖا

٫ ًٖ اإلاٗالج٦ما خضص الاؾخ٨كاٝ اإلاباقغ،  الباب مً زال٫  )زاهُا(ت ـــــــــــــالتزاماث اإلاؿْإ

 .ـــــــــــــــــــــالخام

 خلىق الصخص اإلاػني  -أوال 

بأن ٧ل شخو ج٩ٓن مُُٗاجّ بهضص اإلاٗالجت  هو اإلاكٕغ الجؼاةغي :  الخم في ؤلاغالم -1

الم ٫ ًٖ اإلاٗالجتمً َٝغ   1لّ الخ٤ في الٖا ْ مً ًمثلّ، خُث للمٗني الخ٤  اإلاؿْإ أ

ٓماث أزٔغ طاث أَمُت ختى  ْأي مٗل ْْحِتها  ت الٛغى مً مٗالجت مُُٗاجّ  في مٗٞغ

٫ ًٖ اإلا ْأن مً خ٣ّ ٦ظل٪ ٖلى اإلاؿْإ ٗالجت أن ٩ًٓن ٖلى اَإل صاةم بدالت مُُٗاجّ 

ٍْم٨ً اؾخٛاللِا ٖلى الكب٨ت،  الم ًىبهّ متى ٧اهذ مُُٗاجّ مخاخت  ْحؿ٣ِ ئلؼامُت ؤلٖا

ىُت بظل٪ م٘ جبر  ْجسُغ الؿلُت الَٓ أؾباب  ًغ متى حٗظع ئٖالم الصخو اإلاٗني 

الم في خحن ٢غع ، 2الاؾخدالت ْصا للخ٤ في ؤلٖا ( بأعب٘ ٢06ُضتها اإلااصة ) اإلاكٕغ اإلاٛغبي خض

 .3خاالث

                                                           
٘ اإلاٛغبي خؿب ما ههذ ٖلُّ -1 الم خؿب الدكَغ ٓن ؤلٖا  : 34اإلاادة ٩ٍْ

٫ ًٖ اإلاٗالجت، جُب٣ُا للماصة  "أ. ٓماث التي ًخٗحن ج٣ضًمِا مً َٝغ الصخو اإلاؿْإ ٓن ع٢م  5اإلاٗل مً ال٣اه

ٓع، ًم٨ً حؿلُمِا بأًت ْؾُلت، ْزانت ٖبر 08.09  : اإلاظ٧

ْع٢ُت؛  - ْ ٖلى صٖامت  ٓطج ئل٨ترْوي؛  -عؾالت ئل٨ترْهُت أ ْ ق٩ل هم ْ زال٫ م٣ابلت  -ئٖالن ٖلى صٖامت مىاؾبت؛  -ٖغى أ أ

 .شخهُت

٫ ًٖ اإلاٗالجت اؾخجابت لُلب، ًجب ب. الدكٟحراث  ٓزاة٤ اإلاؿلمت مً َٝغ اإلاؿْإ ٓصة في ال ْاإلاسخهغاث اإلآح ٓػ  ْالغم

م ، في ق٩ل معجم ىض اللْؼ دت، ْٖ ٓن نٍغ ٓم ع٢م  34"، أهٓغ اإلااصة .أن ج٩ مً حماصٔ  25الهاصع في  2.09.165مً اإلاغؾ

ْلى  ٓن ع٢م2009ماي  21) 1430ألا بدماًت ألاشخاص الراجيين ججاه اإلاػطياث ذاث اإلاخػلم  08.09 ( لخُب٤ُ ال٣اه

 .3571، مغح٘ ؾاب٤، م الطابؼ الصخص ي

ٓاص  2 - ٓن ج 33، 32اإلا ـــت ،07-18، ال٣اه ـــــــت اإلاػطياث الصخصيــــــــــ  ، مغح٘ ؾاب٤اإلاخػلم بدماً

ٓن م ع٢م  06اإلااصة  -3 بدماًت ألاشخاص الراجيين ججاه مػالجت اإلاػطياث ذاث الطابؼ  ًخػلم ،09.08مً ال٣اه

 ، مغح٘ ؾاب٤.الصخص ي
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 في الىلىج والخم في الخصخيذ:الخم  -2

أُٖى اإلاكٕغ الجؼاةغي للصخو اإلاٗني حملت مً الخ١ٓ٣ ُٞما ًخٗل٤ بمُُٗاجّ 

ت  ْاإلاغؾل ئلحهم  أٚغاى اإلاٗالجتالصخهُت اإلاُلٓب مٗالجتها، ٞلّ الخ٤ في مٗٞغ

لّ الخ٤ في الخه٫ٓ ٖلى مُُٗاجّ الصخهُت التي جسً٘ للمٗالجت ٦ما  للصخو،

 ٓ ت مهاصع الخه ت َل جمذ مٗالجت مُُٗاجّ أم ال،ْ ٫ ٖلحها ْمٗٞغ ٘  مٗٞغ  ْفي الدكَغ

ت اإلاى٤ُ الظي ًد٨م ٧ل مٗالجت آلُت للمُُٗاث طاث هجض اإلاٛغبــــــــي  ٓ مٗٞغ بىضا آزغ َ

ٓ أمغ الُاب٘ الصخص ي اإلاخٗل٣ت بّ َْ ْ َاب٘ ج٣ني،  خّ ٖلى َاةٟت مً جى ط دهغ مٗٞغ

 .ألاشخام

خُث بام٩اهّ أن  ( 35)َْظا خؿب  ٦ما للصخو اإلاٗني الخ٤ في الخصخُذ

ْ ئٚال١ ًُلب  ْ مسر أ ْ جصخُذ أ ٫ اإلاٗالج جدُحن أ مُُٗاجّ الصخهُت صْن مً اإلاؿْإ

َْظا ْػ في خاالث مُٗىت ْفي  أي م٣ابل  ،  10 زال٫ مضة ال جخجا ٖلى أن أًام مً ئزُاٍع

ْػ  ٌ للصخو اإلاٗني في خالت ججا ٫ َظٍ اإلاضة أْ في خالت جل٣ي الٞغ مً َٝغ اإلاؿْإ

ىُتاإلاٗالج الخ٤ في ا جبلُٜ الٛحر  ٌؿخُُ٘. ٦ما لخ٣ضًم اخخجاحّ  للجٓء ئلى الؿلُت الَٓ

ْ ئٚال١  أطا ٧ان َىا٥ أي الظي جل٣ى اإلاُُٗاث الصخهُت  ْ مسر أ ْ جصخُذ أ جدؿحن أ

ْ وؿبي، ٦ما حٗل اإلاكٕغ َظٍ الخ١ٓ٣ بُض للمُُٗاث  مً قأهّ اخضار ازخالٝ مِم أ

ٓعزت في خا ْٞاة الصخو اإلاٗنيل  .الت 

 الخم في الاغتراض ومىؼ الاطخىشاف اإلاباشس : -3

الخ٤ في مى٘ اؾخسضام بُاهاجّ في الاؾخ٨كاٝ اإلاباقغ يمً اإلاكٕغ للصخو  

ٓا٣ٞخّ ْصْن م ٓاؾُت أي ْؾُلت  تراى ٖلى مٗالجت مُُٗاجّ الصخهُت ، ٦ما لّ خ٤ ب الٖا

ت، خُث جلجأ بٌٗ الكغ٧اث الضٖاةُت الى  زانت ئطا حٗل٤ ألامغ بأٚغاى صٖاةُت أْ ججاٍع

ٓمُا مً  ض الال٨ترْوي للٓن٫ٓ الى مالًحن ألاشخام ً ًٍْ البًر ْ ٖىا ٓاج٠ أ اؾخسضام أع٢ام الِ

ٓ ألامغ اإلاسال٠ لل٣اهٓن ألهّ ٢اةم ٖلى  َْ ٓاص صٖاةُت  ْج٣ضًم م أحل ٖغى مىخجاث ْزضماث 

ٓوي.  ْاؾخ٨كاٝ مُُٗاث شخهُت بك٩ل ٚحر ٢اه  اؾخٛال٫ 
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 1تــــــــــــــــــاث اإلاظؤول غن اإلاػالجــــــــالتزام: ثاهيا

 ت اإلاػالجت ــــــطسيت وطالم -1

٫ ًٖ اإلاٗالجت َٓ الالتزام بًمان أمً  مً بحن أَم الالتزاماث التي ج٣٘ ٖلى اإلاؿْإ

ْؾالمت اإلاُُٗاث الصخهُت مً زال٫ اجساط حملت مً الخضابحر الالػمت اإلاكخملت ٖلى الخضابحر 

ْالؿغ٢ت ْالاؾخٛال٫ ٚحر  ْالخضابحر الخ٣ىُت مً أحل خٟٔ َظٍ اإلاُُٗاث مً ال٣غنىت  الٟىُت 

ٕ الؾ  .جخمخ٘ ب٣ضع مً الخؿاؾُت ْألاَمُتُما اطا ٧اهذ َظٍ اإلاُُٗاث اإلاكْغ

٫ ًٖ اإلاٗالجت سضم اؾخطا ٦ما أْحب ال٣اهٓن في خالت ما ا ال أزغ اإلاؿْإ مؿْإ

٫ مً الباًَ( ٤ْٞ  ٌٗمل لخؿابّ 2)مؿْإ ْحٗلُماجّ  ٣ْٞا لخٓححهاجّ  ٣ٖض أْ ؾىض ٍْخهٝغ 

غاى حم٘ ألاصلت( ْ ًم٨ً خّٟٓ )أٚل ٓوي م٨خٓب أ ٣ُٞ٘ ٖلى ٖاج٤ َظا ألازحر أًًا ال٣ُام  ،٢اه

ْج٣ضً  خأمحن اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخص يلم الًماهاث ال٩اُٞت بما ًلؼم مً اخخُاَاث 

ٕ، ٦ما ًجب أن ًلتزم ٦ال مً ٫ ًٖ  ْخماًتها مً ٧ل أق٩ا٫ الاؾخٛال٫ ٚحر اإلاكْغ اإلاؿْإ

٫ ًٖ اإلاٗالجت مً الباًَ. ْاإلاؿْإ ٣ْْٞا ل إلاا جملُّ أخ٩ام٣ْٞا  اإلاٗالجت  ٓاٖض َظا ال٣اهٓن  ٣

 ختى بٗض اهتهاء مِامِم .3ال٣اهٓن الٗام باإلاداٞٓت ٖلى الؿغ اإلانهي

 

                                                           
ت - 1 ْالٛغامت حؼاءاث ئصاٍع ْ السخب الجهاتي  ظاع، السخب اإلاإ٢ذ للغزهت أ ٖىض ؤلازال٫  حٗل اإلاكٕغ ٧ل مً ؤلاهظاع ،ؤلٖا

ٓن ٢غاعاتها بأخ٩ام َظا ال٣اهٓن  ْج٩ ىُت  ٓباث الؿلُت الَٓ ْلت، ٦ما حؿخُُ٘ ، جهضع َظٍ ال٣ٗ ٢ابلت للًُٗ أمام مجلـ الض

ا  ىُت ٞغى ٚغامت مالُت ٢ضَع ٢ْـــــــ٘ في خاالث مُٗىت  500الؿلُت الَٓ ٫ ًٖ اإلاٗالجت  أل٠ صًىاع حؼاةغي يض ٧ل مؿــــــْإ

ٓن 47صتها اإلااصة )خض ْ ال( مً طاث ال٣اه ذ أ ْصْن مغاٖاة مجها ألي آحا٫، ٦ما ًم٨جها سخب ْنل الخهٍغ تى حٗل٤ ، مترزُو 

ْلِا الخ٤ في مٗاًىت اإلادالث ْألاما٦ً التي جخم ٞحه ْ آلاصاب الٗامت  ْ ألازال١ أ ني أ ا اإلاٗالجت مالم ألامغ باإلاؿاؽ باألمً الَٓ

ٓزاة٤ مِما ٧اهذ صٖامتها .ج٨ً مدالث ؾ٨ىُت ْال ٓماث  ٓج ئلى أي مُُٗاث مٗالجت ْحمُ٘ اإلاٗل ٓل  ، ٦ما لِا الخ٤ في ال

ٓن قضص اإلاكٕغ مً زال - 2 ٓن بـ  07-٫18 ال٣اه ٓباث الىاحمت ًٖ زغ١ أخ٩ام َظا  "ألاخيام الجصابيت "في ٞهل اإلاٗى ال٣ٗ

ً ئلى  ْح الخبـ ٞحها مً قٍِغ ْالتي ًترا ٓن  ْح الٛغاماث مً  05ال٣اه ْجترا ٓاث   1.000.000صج ئلى ٚاًت  20.000ؾى

ْ أي شخو أزغ أصٔ ْجسخل٠ الجؼاءاث بدؿم ازخالٝ اإلاسالٟاث التي ًغج٨بها الصخو اإلاٗالج  أْ اإلاٗالج مً الباًَ أ

ٓن  ّ لخغ١ أخ٩ام َظا ال٣اه  .جهٞغ
ٓن ج  مً 40اإلااصة  -3 ـــــاإلاخػلم بدماًت اإلاػطياث الصخصي ،07-18ال٣اه  ٘ ؾاب٤.ــــــــ، مغحتــــــ
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مػالجت اإلاػطياث الصخصيت في مجال الخصدًم والخىكيؼ الالىتروهيين وفي مجال  -2

 الاجصاالث ؤلالىتروهيت:

 ْ الكِاصاث مً أحل حؿلُم ْخٟٔ في اَاع زضماتهم اإلاخٗل٣ت بالخهض٤ً الال٨ترْوي 

٢ُٓ٘ الال٨ترْوي ٦م مٗالجت الى خضماث الخهض٤ً الال٨ترْوي َظٍ المإصْ ًلجأ  اإلاغجبُت بالخ

لظل٪ ًلؼم ال٣اهٓن َإالء اإلاداٞٓت   مُُٗاث شخهُتَاةل مً البُاهاث اإلاخمثلت أؾاؾا في 

ْاؾخسضامِا يمً اإلاِام اإلاىاَت بهم  ْأمً َظٍ اإلاُُٗاث  ت  صْن أي أٚغاى أزٔغ ٖلى ؾٍغ

دت ألصخابها،ما ٓا٣ٞت الهٍغ ْ ٦ما ٖلحهم  ٖضا في خالت اإلا ْ ئٞكاء أ ْ يُإ أ في خاالث ئجالٝ أ

ٓج ٚحر اإلاغزو ٓل ْالصخو اإلاٗني ئطا ٧ان ألي مُُٗاث شخهُت  ال ىُت  ئباٙل الؿلُت الَٓ

اإلاُُٗاث ٢ض جإصي الى اإلاؿاؽ ببجغص ٧ل اهتها٧اث م٘ ال٣ُام َىا٥ مؿاؽ بدُاجّ الخانت 

 ْ  ؤلاحغاءاث التي اجسظث بكأنها.غص ٧ل ٦ظا حالصخهُت 
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ىُتمً أحل جد٤ُ٣  ال ًم٨ً خؿب هو  ، ٞاهّالخماًت الالػمت ٖلى اإلاُُٗاث الَٓ

لحن ًٖ اإلاٗالجت ه٣ل   07-18ال٣اهٓن  ْلت أحىبُت أي للمؿْإ الا بترزُو مً مُُٗاث الى ص

ىُت بٗضما جخأ٦ض   ٓمي  َظٍ اإلاُُٗاث الأن ه٣ل الؿلُت الَٓ ٌك٩ل زُغا ٖلى ألامً الٗم

ْلت  ٍٓت للض ٍٓٞغ َظٍ ْاإلاهالر الخُ ْبٗض جد٣٣ِا بما ُّٞ ال٨ٟاًت مً مؿخٔٓ الخماًت التي ج

ْلت  ْالخ١ٓ٣ ألاؾاؾُت لألشخام ْؤلاحغاءاث ألامىُت اإلاىاؾبت الض اث  ْالخٍغ للخُاة الخانت 

 ٓ ٓهُت إلاأل ٞغاٙ ٢اه ٓاٖض ال٣اه ٣ت مٗالجت ٢ْض حاءث َظٍ ال٣ ٓهىت ٍَغ وي ٦بحر م٨ً مً ٢

اإلاُُٗاث التي ٧اهذ في مخىا٫ْ الٗضًض مً الكغ٧اث الٗاملت في الجؼاةغ ال ؾُما ألاحىبُت مجها 

ٖلى ٚغاع قغ٧اث الِاج٠ الى٣ا٫ ْفي مخىا٫ْ حِاث أحىبُت أزٔغ مثل الؿٟاعاث اإلاٗخمضة في 

ٓمُا أالٝ اإلالٟاث اإلاخٗل٣ت بالخ ْالتي جخل٣ى ً ْاإلاكخملت ٖلى مُُٗاث الجؼاةغ  ا  ْٚحَر أقحراث 

                                                           
ْمً زال٫ اإلااصة )ـ٣ٖ - 1 خضاء ٖلى اإلاُُٗاث  (53ض اإلاكٕغ  ت إلاخابٗت حغاةم الٖا الازخهام" للجِاث ال٣ًاةُت الجؼاةٍغ

ٓعٍت مً َٝغ حؼاةغي أْ شخو أحىبي م٣ُم في الجؼاةغ أْ شخو مٗىٓي  الصخهُت.. التي جغج٨ب زاعج ئ٢لُم الجمِ

ٓن الجؼاةغي.. " ٓن ج  مً 53عاح٘ اإلااصة  زاي٘ لل٣اه  ٘ ؾاب٤.ــــــــ، مغحتـــــــــــالصخصياإلاخػلم بدماًت اإلاػطياث  ،07-18ال٣اه
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ٓهُت في ْل  ً أْ اؾخٛاللِا بأق٩ا٫ ٚحر ٢اه ٓلت الى زاعج الَٓ ٓلِا بؿِ شخهُت ًم٨ً جد

ىُت  ٓاث،  ْفي خالت جأ٦ض الؿلُت الَٓ عي ٧ان ؾاةضا لؿى ٓص ٞغاٙ حكَغ ْلت ْح ٓٞغ الض ٖضم ج

ٓعة آهٟاألاحىبُت ٖل ت اإلاظ٧ ٍع ٍ الًْغ ْمً زال٫ اإلااصة ) ؾمذ ،ى الكْغ ( 45طاث ال٣اهٓن 

٣ْٞا لبٌٗ  ْالتي هظ٦غ مجها: خالتالاؾخثىاءاث بى٣ل اإلاُُٗاث  ٓعة ٖلى ؾبُل الخهغ   اإلاظ٧

دت للصخو اإلاٗني  ٓا٣ٞت الهٍغ ْ  ْٖىضما ٩ًٓن َظااإلا ا لخُاة َظا الصخو أ ٍع الى٣ل يْغ

ْ متى حٗل٤ ألامغ با ْ اخترام التزام ٌؿمذ بًماألحل إلاهلخت الٗامت أ ْ مماعؾت خ٤ أ ن ئزباث أ

ا الضٞإ ٖىّ أمام ال٣ًاء  .ْٚحَر

 الفسع الثاوي: الاشياالث اللاهىهيت اإلاخػللت بدماًت اإلاػطياث الصخصيت 

ْاؾخ٣غاء هو ال٣اهٓن   07-18مً زال٫ مُالٗت مجا٫ خماًـــــت اإلاُُٗاث الصخهُــــــــت 

ا مجها جِٓغ بٌٗ الاق٩االث  اإلاخٗل٤ بدماًت اإلاُُٗاث الصخهُت ْالتي ًم٨ً ط٦َغ ٓهُت  ال٣اه

ال( ىُت لخماًت اإلاُُٗاث مضٔاق٩الُت  ًلي: )أ ئق٩الُت خماًت ، )زاهُا( اؾخ٣اللُت الؿلُت الَٓ

  .اق٩الُت جدضًض ْيبِ اإلاهُلخاث، )زالثا( الصخو الُبُعي صْن الصخو اإلاٗىٓي 

 1اطخلالليت الظلطت الىطىيت لخماًت اإلاػطياث مدياشياليت  -أوال

ْمٗالجت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ مً  أحل ال٣ُام بمِام مً بُجها الؿِغ ٖلى مُاب٣ت 

الم ْالاجها٫ ٖلى  ٓلٓحُاث ؤلٖا ٓاء اؾخٗما٫ ج٨ى ٓن ْيمان ٖضم اهُ الصخص ي ألخ٩ام ال٣اه

ٓعٍت ْالخانت ، جيكأ لضٔ عةِـ الجمِ اث الٗامت  ْالخٍغ  2أي أزُاع ججاٍ خ١ٓ٣ ألاشخام 

ت مؿخ٣لت جخمخ٘ بال ٍٓت ْالاؾخ٣ال٫ اإلاالي ْ ؾلُت ئصاٍع ا الجؼاةغ  ؤلاصاعي صخهُت اإلاٗى م٣َغ

ىُت لخماًت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخص ي ( 13ْجخ٩ٓن مً ) 3الٗانمت حؿمى الؿلُت الَٓ

                                                           

ٓاص -1 ٓن ج مً  31ئلى  22: مً اإلا ـــت اإلاػطياث الصخصيـــــــــــــت ،07-18ال٣اه  .، مغح٘ ؾاب٤اإلاخػلم بدماًــــ

ٓػٍغ ألا٫ْ م)2- ٘ اإلاٛغبي جيكأ لضٔ ال ني "َُئت خماًت البُاهاث الصخهُت"، 27في الدكَغ ٘ البدٍغ ْحؿمى في الدكَغ ج٩ٓن ( 

ْجخمخ٘ باالؾخ٣ال٫ اإلاالي ْ ت  خباٍع ٓػٍغ.ؤلاصاعي لِا الصخهُت الٖا ْجسً٘ لغ٢ابت ال  ، 

ٓػاعة اإلا٩لٟت بد١ٓ٣ الاوؿان - 3 ىُت لخماًت اإلاُُٗاث الصخهُت ، ملخ٣ت بال ٓوس ي بالُِئت الَٓ ٓن الخ : أهٓغ  حؿمى في ال٣اه

ٓوس ي، ٖضص  ٓن أؾاس ي ج ش  ٢63اه ٍٓلُت  27،بخاٍع  . بدماًت اإلاػطياث الصخصيتًخػلم ، 2004ح
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ٓم عةاس ي لِٗضة مضتها ) 1ًٖٓ ٓاث ٢ابلت للخجضًض مجهم : )05ٌُٗىٓن بمغؾ (أًٖاء 03( ؾى

ٓعٍت مً ط ( ٢ًاة ٣ًترخِم اإلاجلـ 03ْي الازخهام ْ)بما ٞحهم الغةِـ ٌُٗجهم عةِـ الجمِ

ْْػاعاث مدضصة  ْاخض ًٖ َُئاث  ْممثل  ت مً البرإلاان  ًْٖٓ ًٖ ٦ــل ٚٞغ لى لل٣ًاء  ألٖا

ل مً قأهّ مؿاٖضتها  ىُت الاؾخٗاهت بأي شخو مَإ بىو ال٣اهٓن، ٦ما ًم٨ً للؿلُت الَٓ

ْ اٖخضاءاث  ، في أقٛالِا ْ ئَاهاث أ ْلت يض أي تهضًضاث أ ًاء مً خماًت الض ًخمخ٘ َإالء ألٖا

ْ أزىاء جأصًتهم إلاِامِم   .مً أي َبُٗت ٧اهذ بمىاؾبت أ

ىُت خؿب ما خضصجّ اإلااصة ) ( مً ال٣اهٓن هٟؿّ أًًا بمىذ 25جًُل٘ الؿلُت الَٓ

ْال٨ُاهاث التي جلجأ ئلى  ْج٣ضًم الاؾدكاعاث لألشخام  مٗالجت اإلاُُٗاث طاث الترازُو 

ْلت جًمً  ْالترزُو بى٣ل اإلاُُٗاث هدٓ الخاعج في خا٫ ٧اهذ َظٍ الض الُاب٘ الصخص ي 

ْالخ١ٓ٣ ألاؾاؾُت لألشخام ئػاء اإلاٗالجت  اث  ْالخٍغ مؿخٔٓ خماًت ٧اٝ للخُاة الخانت 

ْج٣ضًم أي ا٢تراح مً قأهّ 44التي جً٘ لِا َظٍ اإلاُُٗاث خؿب ما جىو ٖلُّ اإلااصة )  ،)

ٍٓغ ٖال٢اث الخٗاْن م٘ جب ْجُ ْالخىُٓمي إلاٗالجت اإلاُُٗاث،  عي  اع الدكَغ ْجدؿحن ؤلَا ؿُِ 

، ٦ما حٗض  ْالٗضًض مً اإلاِام ألازٔغ ت  ٓباث ئصاٍع ْئنضاع ٣ٖ الؿلُاث ألاحىبُت اإلامازلت 

ٓعٍت، ٦ما  ٘ ئلى عةِـ الجمِ ْجٞغ ٍٓا مٟهال خ٫ٓ حمُ٘ وكاَاتها  غا ؾى ىُت ج٣ٍغ الؿلُت الَٓ

ٓم ب٩ل ما ً ْ أَمُتها ج٣ ُٖٓت اإلاُُٗاث  ٤ الدكٟحر متى اؾخضٖذ ه لؼم لخأمحن ؤلاعؾا٫ ًٖ ٍَغ

٤ الكب٨ت.  َظا ألامغ زانت ئطا ٧اهذ جغؾل ًٖ ٍَغ

ٍٓت  ْأًٖاءَا الاؾخٟاصة أْ امخال٥ أي مهالر ماصًت أْ مٗى ٦ْما ًمى٘ ٖلى عةِـ الؿلُت 

ْٚحر مباقغة في اإلاإؾؿاث التي جماعؽ وكاَِا في مجا ٫ مٗالجت اإلاُُٗاث بهٟت مباقغة 

( ئٞكاء أي أؾغاع جخٗل٤ 26طاث الُاب٘ الصخص ي، ًمى٘ ٖلحهم أًًا خؿب اإلااصة )

ٓ بٗض اهتهاء مِامِم.  2باإلاُُٗاث ْل ٓا ٖلحها  ٓماث التي اَلٗ  ٧ْل اإلاٗل

                                                           

٣ٍْ ٣ً07ابلِا  -1 ٘ اإلاٛغبي ٌُٗجهم اإلال٪ بما ٞحهم عةِـ الؿلُت،  ٓوس ي أًٖاء في الدكَغ ٘ الخ ، ْفي ًٖٓ 15ابلِا في الدكَغ

ٓم، مً ؾبٗت أًٖاء مً بُجهم عةِـ اإلاجلـ ل، بمٓحب مغؾ
َّ
ٓن للُِئت مجلـ ئصاعة ٌك٩ ٩ً ً  .البدٍغ

ٓاص مً  جىا٫ْ  - 2 ٦ْـــظا اإلااصة  303ئلى  301اإلاكٕغ الجؼاةغي ألاخ٩ام الخانت باٞكاء الؿغ اإلانهي أًًا في اإلا ٓباث  ٓن ال٣ٗ ٢اه

ٓ  8اإلاإعر في  156-66مىّ، أهٓـــــغ ألامغ ع٢م  137 ٓهُـــ  ، مغح٘ ؾابــــــــــــــ٤.اإلاخظمن كاهىن الػلىباث اإلاػدل واإلاخمم ،1966ً
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ْالًماهاث التي ًجب   ٍ ىُت اوكاء هٓام مٗحن ًدضص الكْغ ٍْم٨ً للؿلُت الَٓ

ا للصخو اإلاٗني متى حٗل٤ ألا  ٓٞحَر غاى ٖلمُت أْ اخهاةُت ج مغ باؾخٛال٫ اإلاُُٗاث أٚل

ت الخٗبحر ، ٌٛني َ ْْ خٍغ ىُت ظْمخٗل٣ت بالصخت أ ٕٓ في ٧ل مغة للؿلُت الَٓ  ا الىٓام ًٖ الغح

ٓعٍت  ىُت التي جيكأ لضٔ عةِـ الجمِ ْمً زال٫ الخضًث ًٖ جغ٦ُبت الؿلُت الَٓ

ِـ الؿلُت  باإلياٞت الى باقي مً أًٖاءَا بما ٞحهم عة 3ْالتي ًخٓلى َظا ألازحر حُٗحن 

ْػٍغ الٗض٫  ْلت بما ٞحهم ال٣ًاة الظًً ٌُٗجهم  ٟحن لضٔ الض ًاء الظًً َم  أنال مْٓ ألٖا

ْهٓغا للهالخُاث التي  ًخجؼأًخطر أن َظٍ الؿلُت هي حؼء ال  ْلت،  مً الجِاػ الخىُٟظي للض

َْٓ ما ههذ ٖلُّ اإلااصة  ت ام٩اهُت ال٣ُام بان مىدذ الؿلُ 18/07مً ال٣اهٓن  49جخمخ٘ 

٦ْظا نالخُت  ْاإلاٗاًىاث الالػمت للخب٘ الجغاةم ْيبِ آلازاع ْألاصلت اإلاخٗل٣ت بها  اث  ب٩ل الخدٍغ

ٓزاة٤ ْال ٓماث  إل ٖلى حمُ٘ اإلاٗل ٦ْظا خ٤ الَا ٓماجُت  ٫ٓ الى الاهٓمت اإلاٗل مِما ٧اهذ  الضز

ٍض أًٖاء الؿلصٖامتها ٌ أْ امخى٘ ًٖ جْؼ ٓزاة٤ ُت باإلا، ٦ما ججغم ٧ل مً ٞع ْال ٓماث  ٗل

ت ٍع ْالظي ًخٗل٤ الًْغ ٕٓ ٖملِا  ٓعة مٓي ْهٓغا لخُ مت أي ٖغ٢لت لٗملِا ،  ْحٗض حٍغ  ،

ْمُُٗاتهم الصخهُت ًخطر حلُا أن َظٍ الؿلُت ال جخمخ٘ بال٣ضع ال٩افي  ٓاَىحن  ببُاهاث اإلا

ٓ ألامغ الظي ٢ض ًإصي الى ح َْ ِٖٓا للؿلُت الخىُٟظًت ْخضَا  ٫ٓ مً الاؾخ٣اللُت باٖخباع زً ٛ

ْاهٟغاصَا بالخ٨م هٓغا إلاا جمل٨ّ مً اإلاُُٗاث  َظٍ ألازحرة ٖلى باقي الؿلُاث الازٔغ 

غايِا الؿُاؾُت أْ مً أحل الخمالث  ْالتي ًم٨ً أن حؿخٛلِا أٚل ٓاَىحن  الصخهُت للم

ْلت  ْاَال١ ؾلُان الض غاى التي ٢ض جإصي الى اهدغاٝ الؿلُت  ا مً ألٚا ْٚحَر الاهخسابُت 

ٓا ْ زال٫ خ٨م شخو ْالخد٨م في اإلا ٓ ٧ان َظا ألامغ في مغخلت مً اإلاغاخل أ ْل ا،  ْٚحَر َىحن 

 مً ألاشخام. 

ا ألاصٔع  ٕٓ َظٍ الؿلُت الى اإلاهالر ال٣ًاةُت باٖخباَع ى زً ٧ْان مً اإلاْٟغ

ٓاػهت بحن  ٓهُت أْ ٖلى ألا٢ل ج٩ٓن جدذ ع٢ابت الؿلُت ال٣ًاةُت أًً ًم٨ً اإلا ن ال٣اه بالكْإ

 الؿلُاث في َظا الجِاػ الخؿاؽ . 
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 إشياليت خماًت الصخص الطبيعي دون الصخص اإلاػىىي : -ثاهيا

ٓوي ٌٗبر ًٖ ججم٘ أشخام َبُُٗحن يمً ْخضة الصخهُت اإلاٗى ٍٓت هي مضل٫ٓ ٢اه

ٓهذ مٗا  ٓا٫ ٧ ٖٓت مً ألام ْاخضة مً أحل جد٤ُ٣ َضٝ مكتر٥، ٦ما ًم٨ً أن ج٩ٓن مجم

ٍٓت باألَلُت  طمت مالُت مكتر٦ت مؿخ٣لت ًٖ طمم أصخابها، جخمخ٘ َظٍ الصخهُت اإلاٗى

ٓهُت في ا٦دؿاب  ْلِا طال٣اه ْجدمل الالتزاماث  مت مالُت مؿخ٣لت ٦ما لِا هاةب ٌٗبر الخ١ٓ٣ 

 ْ ٍٓت مإؾؿاث ا٢خهاصًت أْ قغ٧اث مضهُت أ ًٖ ئعاصتها، ٢ض ج٩ٓن َظٍ الصخهُت اإلاٗى

ٓوي  ْبدىُٓم ٢اه ْلت  ْجدٓى َظٍ الصخهُت باٖتراٝ الض ا  ٓمُت أْ ٚحَر ت أْ َُئت ٖم ججاٍع

 ٓ ٓا٫ التي ًمىدِا ال٣اه ٖٓت مً ألاشخام أْ ألام ْبالخالي هي " ٧ل مجم ن شخهُت زام 

ٓهُت " ٖٓت مً ألاشخام الٗامت  ٢1اه ْلت ٦صخو مٗىٓي ٖام بداحت الى الخٟاٝ مجم ْالض  ،

ْالكغ٧اث اإلاضهُت  ٍٓت أزٔغ ٧الجمُٗاث  أْ الخانت إلاؿاٖضتها ٦ما أن لِا شخهُاث مٗى

. ٪  ْاإلاىٓماث حٗخبر بمثابت قٍغ

ٖٓت مً اإلاُُٗاث التي  ن٦ْب٣ُت ألاشخام الُبُُٗح ًمخل٪ الصخو اإلاٗىٓي مجم

ْمُُٗاث أزٔغ بداحت الى  ت ٖلى ؾبُل اإلاثا٫  ت في الكغ٧اث الخجاٍع جهل الى صعحت الؿٍغ

الم ْالاجها٫  ٓلٓحُاث الٖا ٓع ج٨ى ٓهُت مً زال٫ ههٓم زانت الؾُما م٘ جُ خماًت ٢اه

ا أًً ْعٍ لكب٨ت الاهترهِذ أْ ٚحَر ًم٨ً الخه٫ٓ ٖلى  ْاؾخٗما٫ الصخو اإلاٗىٓي بض

ْع ال٣اهٓن  ْبهض اإلاخٗل٤ بدماًت ألاشخام الُبُُٗحن في مجا٫ اإلاُُٗاث  07-18مُُٗاجّ ، 

م مً أن  ٫ٓ بأن "الصخو اإلاٗىٓي ٚحر مكم٫ٓ بالخماًت، بالٚغ الصخهُت ًم٨ً ال٣

ْجسً٘ للمٗالجت مثلّ مثل  للصخو اإلاٗىٓي أًًا مُُٗاث شخهُت ًم٨ً أن ججم٘ 

ْ 2الصخو الُبُعي" ٍٓت ،  ٓهُت التي تهضص أمً ألاشخام اإلاٗى َظٍ اخضٔ الاق٩االث ال٣اه

الؾُما جل٪ الكغ٧اث الاٞترايُت التي جيكِ في البِئت الغ٢مُت، لظل٪ ٖلى اإلاكٕغ ايٟاء 

ْالصخو اإلاٗىٓي بهٟت ٖامت . ٕٓ مً الكغ٧اث بهٟت زانت   الخماًت الالػمت لِظا الى
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 اشياليت جددًد وطبط اإلاصطلخاث :  -ثالثا

ت التي ٌكملِا  ٍع ٣ٞٓا إلصعاحّ حٍٗغ٠ اإلاهُلخاث الًْغ ل٣ض ٧ان اإلاكٕغ الجؼاةغي م

٠ الٗضًض مً  18/07ال٣اهٓن  اإلاخٗل٤ بدماًت اإلاُُٗاث الصخهُت، خُث ٠٨ٖ ٖلى حٍٗغ

ذ اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخص ي، الصخو  03اإلاهُلخاث في هو اإلااصة  ْالتي ٖٞغ مىّ 

ا مً اإلاٗىٓي، مٗالجت اإلاُُٗاث طاث ال ْٚحَر ٓا٣ٞت الصخو اإلاٗني  ُاب٘ الصخص ي، م

ْاػالت اللبـ ٖلى اإلاهُلخاث  ْالخ٣ىُت التي مً قأنها جٓيُذ اإلاٗنى " ٓهُت  اإلاهُلخاث ال٣اه

ٓوي زانت في  ْالتي حٗض خضًثت الاؾخٗما٫ في اإلاجا٫ ال٣اه ٓماجُت  اإلاؿخٗملت في ٖالم اإلاٗل

 .1اإلاجا٫ الجىاتي"

ْٖلى الجِاػ ال٣ًاتي   ُٗت  ٓمت الدكَغ َْظا هٓغا لخضازت َظٍ اإلاهُلخاث ٖلى اإلاىٓ

ٓهُت الؾُما  ْلخٟاصي أًت ئق٩الُاث ٢ض جيخج ًٖ الخٟؿحر ٚحر اإلاُاب٤ للىهٓم ال٣اه في الجؼاةغ 

ُتم٘ خًغ ال٣ُاؽ في اإلااصة ا ْحٗاعيّ م٘ مبضأ الكٖغ ْحٍٗغ٠ اإلاكٕغ الجؼاةغي لجىاةُت   ،

ْجدضًض للمهُلخاث َٓ  في خ٣ُ٣ت ألامغ اؾخثىاء لخ٣لُض صأب ٖلُّ مً زال٫ جغ٥ حٍٗغ٠ 

ْال٣ًاء ئال في بٌٗ الخاالث اإلاُٗىت ٧ال٣اهٓن  ٓاٖض  04-09اإلاهُلخاث لل٣ّٟ  اإلاخًمً ال٣

ْم٩اٞدتها ٖلى ؾبُل  الم ْالاجها٫  ٓلٓحُاث الٖا ٢ٓاًت مً الجغاةم اإلاخهلت بخ٨ى الخانت لل

  .اإلاثا٫ ال الخهغ

ٓ فْاإلاهُلر  َ ّٟ ْاخضة للضاللت ٖلى  ي حٍٗغ ٍٓت  "لٟٔ اج٣ٟذ ٖلى ْيّٗ حماٖت لٛ

ٓمّ، ْمِٟ َْٓ ًيخمي ئلى صاةغة اللٛت اإلاخسههت ال اللٛت الٗامت التي  الٗال٢ت بحن اللٟٔ 

ٓ ما اج٤ٟ ٖلُّ أَل الازخهام، للضاللت  ٓوي، ِٞ ْالخام أما اإلاهُلر ال٣اه ٌؿخٗملِا الٗام 

ٓهُت  ْصالالث ٢اه "ٖلى مٟاَُم  ٓإ الىهٓم ألازٔغ  .2جمحٍز ًٖ ب٣ُت أه

مغ٦بت مً م٩ٓن ئٖالمي صا٫ ٖلى  انُالخُتالترحمي، ِٞٓ "ْخضة  ْأما اإلاهُلر

ٓمت مهُلخاث  ْالخُب٣ُُت، ٦ما أهّ مىٓ ت  ٓع، ًلبي خاحت ٖملُت في ئَاع الترحمت الىٍٓغ مخه
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ْ ههج ه٣لي بحن الل ْ آلُت الترحمت، أ ٢ْات٘ اللٛت أ ٓم ٖلى جهي٠ُ بٌٗ  ْ هخاةج ٖملُت ج٣ ٛاث أ

 .1الترحمت"

ٓاء ٧اهذ ٖضم الض٢ت  ٞان لم ٨ًً اإلاهُلر ص٣ُ٢ا ًإصي الى الضاللت الى مٗاوي أزٔغ ؾ

ٓهُت باإلاهُلخاث  ٓص مً اإلااصة ال٣اه هاججت ًٖ ؾٓء الترحمت أْ ٖضم الخٗبحر ًٖ اإلا٣ه

٦ْمثا٫ ٖلى طل٪ ْالظ ٖاصة ما ٩ًٓن هاججا ًٖ خضازت َظٍ اإلاهُلخاث،  ت  هجض أن  اإلاًبَٓ

ْبٛغامت مً 03( الى زالر )1مىّ جىو ٖلى "ٌٗا٢ب بالخبـ مً ؾىت ) 59اإلااصة  ٓاث  ( ؾى

٣ت  300.000صج ئلى  100.000 صج ٧ل مً ٢ام بجم٘ مُُٗاث طاث َاب٘ شخص ي بٍُغ

مت الجم٘ اإلاٗا٢ب ٖلُّ بهظٍ  جضلِؿُت أْ ْمً أحل ٢ُام حٍغ ٖت" أي  ْ ٚحر مكْغ ٚحر هؼيهت أ

ٓباث ٌؿخلؼم أن  ْهي هٟـ  ال٣ٗ ٖت،  ًخم  الجم٘ بُغ١ جضلِؿُت أْ ٚحر هؼيهت أْ ٚحر مكْغ

ْعصجّ اإلااصة   ْبىٟـ الك٩ل الظي أ مً  16-226الٗباعاث التي اؾخٗملِا اإلاكٕغ الٟغوس ي 

٢ْبلِا اإلااصة  ٓباث الٟغوس ي  ٓماجُت لؿىت، ٢25اهٓن ال٣ٗ ٓ ألامغ الظي  19782مً ٢اهٓن اإلاٗل َْ

٢ْتها باهخ٣اص مً َٝغ ٓبل في  ٢  ْ ْ ٚحر هؼيهت أ ٣ت جضلِؿُت أ ال٣ّٟ الٟغوس ي ألن ٖباعاث "بٍُغ

ُت، لظا ٞهي جمىذ ؾلُت ٓح التي ٣ًخًحها مبضأ الكٖغ ْالٓي ٖت" جٟخ٣ض الض٢ت   ٚحر مكْغ

ا"ْ  في خحن ٧ان ٖلى اإلاكٕغ خؿب هٟـ الغأي ال٣ٟهي  ؛3اؾٗت لل٣اض ي الجؼاتي في جٟؿحَر

َْكمل حمُل اإلاهُلخاث التي ٢بلّ  ٖت " ألهّ ٧اٝ   .اؾخٗما٫ مهُلر " ٚحر مكْغ

ْال٨ظب   إل٢ىإفي خحن ٌٗني مهُلر َغ١ جضلِؿُت اؾخٗما٫ ٧ل أؾالُب الخضإ 

ٓا٣ٞخ ٫ٓ ٖلى م ّ الصخو ْالاخخُا٫ ٖلُّ مً أحل اؾخسغاج مُُٗاجّ الصخهُت أْ الخه

ٕ ، ٦ما أن ٖضم الجزاَت ٌٗني ٖضم الالتزام بأزال٢ُاث اإلاِىت  ْاؾخٗمالِا ٖلى ْحّ ٚحر مكْغ

ْاؾخٛال٫ اإلاىهب مً أحل ا ٓط  ْالىٟ ٓة  لخه٫ٓ ٖلى مُُٗاث بٓحّ ٚحر ْاؾخٗما٫ الغق

ٕ   .4مكْغ
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حاء لخماًت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخص ي مً  18/07ال٣اهٓن ٦ْمثا٫ آزغ هجض أن 

ْٚحر آلالُتاإلاٗالجت  ٦ما جض٫ ٖلُّ أخ٩ام َظا ال٣اهٓن، في خحن هجض اإلاكٕغ ٌؿخٗمل  ،آلالُت 

ٓج" مً زال٫ اإلااصة  ٓل ْالتي جىو ٖل ى مٗا٢بت ٧ل مً ؾمذ  60مهُلر " ال ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ 

ٓج إلاُُٗاث طاث َاب٘ شخص ي ٓل لحن بال ٓ مهُلر ٌكحر  ،1ألشخام ٚحر مَإ اإلاٗالجت ئلى َْ

ٓ ما أزاع بٌٗ الاهخ٣اص بال٫ٓ٣ "ٚحر آلالُت  آلالُت صْن اإلاٗالجت َْظا ما ًثحر اللبـ ان ٧ان َْ

ٖٓحن مً  الىو ًسو ٣ِٞ اإلاٗالجت آلالُت، لظا ٞان ٧ان في هُت اإلاكٕغ أن ٌكمل ٦ال الى

ٓج " ٓل إل بضال مً ال  .2اإلاٗالجت آلالُت ٞاألخؿً في عأًىا أن ٌؿخٗمل مهُلر الَا

ٓهُت هدُجت لخضازت ْٖلى ٧ل ٞاق٩الُت اإلاهُلخاث ٦ثح را ما جخ٨غع في الىهٓم ال٣اه

ٓ ما أقاعث الُّ بٌٗ الضعاؾاث بال٫ٓ٣ "  َْ ٓوي مً حِت  َظٍ اإلاهُلخاث في اإلاُضان ال٣اه

ْاإلاخٗل٣ت باإلاٟاَُم اإلاؿخٗملت زانت جل٪ اإلاغجبُت  جب٣ى ٣ِٞ بٌٗ اإلاؿاةل اإلا٣ٗضة 

ٓباث في حٗامل ال ٓماجُت، بدُث ٢ض جإصي الى زل٤ نٗ ، أْ هدُجت ٣3ًاء م٘ ههٓنّ"باإلاٗل

ٗاث بلٛت أحىبُت الى اللٛت الٗغبُت  ٓهُت مً حكَغ للترحمت ٚحر الض٣ُ٢ت أزىاء ه٣ل ألاخ٩ام ال٣اه

َْظا  ٓخي جغحمت اإلاٗنى ال اللٟٔ  ْج ، لظل٪ ٖلى اإلاكٕغ مغاٖاة الض٢ت  مً حِت أزٔغ

ْالضاعؾحن للٛاث .  باالؾخٗاهت بالخبراء 

ْعبما ٧اهذ َظٍ بٌٗ الاق٩االث ال٣اه ٓهُت في مُضان خماًت اإلاُُٗاث الصخهُت 

ٔ ؾ٨ُك٠ الخُب٤ُ الٟٗ أهّ  ْما ًجب الاقاعة الُّ، لي لِظا ال٣اهٓن ًٖ اق٩االث أزغ

ْع  م مً جأزغ نض اإلاخٗل٤ بدماًت الاشخام الُبُُٗحن في مجا٫  07-18 ال٣اهٓن ْبالٚغ

ا خماًت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخص ي  َٓٞغ ٓاهحن َظٍ الخماًت التي ْلذ ج ٍٓلت ٢ إلاضة َ

٢ٓاًت مً الجغاةم اإلاخهلت أزٔغ  ٓباث أْ ٢اهٓن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت أْ ٢اهٓن ال ٣٦اهٓن ال٣ٗ

ُبت التي  ْم٩اٞدتها، ٣ٞض حاء للخض مً آلازاع الؿلبُت الَغ الم ْالاجها٫  ٓلٓحُاث ؤلٖا بخ٨ى

الم ْالاجها٫  ٓلٓحُاث الٖا ٓم مً زال٫ ا٢بالّ ٖلى ج٨ى زانت ْؾاةل ٌِٗكِا اإلاجخم٘ الُ

ْجىا٢ل اإلالٟاث التي جدمل اإلاُُٗاث  ٓم مىهت لخباص٫  ْالتي باجذ الُ ٓانل الاحخماعي  الخ
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، ال قٍغ ّ َظا اإلاجا٫  الصخهُت لألٞغاص بال ٢ُض  ٓوي الظي ٖٞغ هاَُ٪ ًٖ الٟغاٙ ال٣اه

ٓػ ٖلى َظٍ اإلاُُٗاث،  َُْئاث أحىبُت في الجؼاةغ جد ٓص قغ٧اث  ٦ما ٌٗخبر أعيُت الؾُما بٓح

ٓمت  ُٗت الهُال١ في اٖخماص الخ٩ ْالتي جبنى أؾاؾا ٖلى اإلاُُٗاث  ؤلال٨ترْهُتحكَغ في الجؼاةغ 

ٓ ما َْ ٓاَىحن  ٓٞحر الخماًت لِظٍ اإلاُُٗاث  الصخهُت للمالًً مً اإلا  .ٌؿخٓحب ج

 

 اشياليت خماًت خلىق اإلالىيت الفىسيت في البيئت السكميتاإلاطلب الثاوي : 

ْالهىاُٖت خماًت ل٩ل الخ١ٓ٣ اإلاغجبُت بأصخابها ٦د٤  ت  جمثل اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

ٓع  ٓ هخاج لخبل ٓم َ ٓاحضة الُ ىُت اإلاخ ْالَٓ ْلُت  ٗاث الض ْالدكَغ ا  ْٚحَر الاؾخٛال٫ ْخ٤ الخىاػ٫ 

ٓع بأَمُت خماًت َظا الخ٤ الظي بضأ  مىظ مُل٘ ال٣غن الخاؾ٘  مً أحلّ الىًا٫ْاػصًاع الكٗ

ت  ْالٗالماث الخجاٍع ت ْخماًت بغاءاث الازترإ  ٖكغ ْختى هِٟم أَمُت خماًت اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

ْعبما  ٓم أن َىا٥ نىاٖاث خ٣ُ٣ُت  ْالٟىُت ٨ًٟي أن هٔغ الُ ت ْألاصبُت  ْاإلاهىٟاث ال٨ٍٟغ

ت الؾُما ف ْالخ٣لُض ْؾغ٢ت الٗالماث الخجاٍع ي ص٫ْ قغ١ آؾُا ٖمال٢ت ٢اةمت ٖلى ٨ٞغة الٛل 

ْاهدكاع الاهترهِذ  خجالتي جي ٓم  ٓع الخانل الُ ْهٓغا للخُ ٚالبُت الٗالماث اإلا٣لضة في الٗالم ، 

ْالٟىُت  ما٫ الاصبُت  ٓج الحها أنبذ الٓن٫ٓ ٖلى الٖا ٓل ٓلت ال ا ؾِال  ْاإلاهىٟاثْؾِ ْٚحَر

ٓع الغ٢ابت الخ٣لُضًت ًٖ مالخ٣ت مٛخهبي ْ ٢ه خ١ٓ٣ اإلال٨ُت  ْمخاخا أمام الجمُ٘ في ُٚاب أ

ا  ْٚحَر ْبغاءاث الازترإ  ت   .ال٨ٍٟغ

ٓمت ؤلال٨ترْهُت  ْالبرمجُاث ْالخ٩ ْاث الخ٣ىُت  جدخاج في ٖملِا الى حملت مً ألاص

ْالتي ٢ض  ا  ْٚحَر ت  ْالٗالماث الخجاٍع ٓا٢٘ ؤلال٨ترْهُت  ٖٓت مً اإلا ْمجم ٓاٖض البُاهُت  ْال٣

ٓص مل٨ُته ٓمُحن ٞخٗ ٟحن خ٩ ْمْٓ ٓمُت  ٓعَا مإؾؿاث ٖم ٓمت جُ ت الى الخ٩ ا ال٨ٍٟغ

ٓهُت  ٓٞحر البِئت ال٣اه َْظا بخ ٓهُت،  َْٓ ألامغ الظي ًدخاج خماًت ٢اه ؤلال٨ترْهُت هٟؿِا 

خت في َظا اإلاجا٫. باإلياٞت الى خماًت خ١ٓ٣  ٓهُت اإلاُْغ ْػ الاق٩االث ال٣اه ْججا اإلاىاؾبت 

ْالىجاح ف ٓمت ؤلال٨ترْهُت  ت للٛحر  خُث أن " جُب٤ُ الخ٩ ٓن اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ ي َظا الخُب٤ُ مَغ

ت ٖلى مسخل٠  ٗاث زانت باإلال٨ُت ال٨ٍٟغ ٓص حكَغ ٓامِا ْح ُٗت مىاؾبت ٢ ٓص بِئت حكَغ بٓح
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ْمىدّ الٟغنت الضاٞٗت  ْبما ًًمً الابخ٩اع ْالابضإ ْخماًت ناخب الخ٤ بّ  ٓاهبّ  ح

ْزمغة حِضٍ"  .1لالؾدثماع في هخاج ٨ٍٞغ 

ال  ٓهُت ْحب أ ت أَم َظٍ الاق٩االث ال٣اه ت إلاٗٞغ ْمٗٞغ ت  ٓم اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ ت مِٟ مٗٞغ

ت اإلاهى٠ الغ٢مي  زم الخٗٝغ ٖلى أَم َظٍ  )الٟٕغ ألا٫ْ(أَم زهاةهِا ْ ٦ظا مٗٞغ

ت ٖبر البِئت الغ٢مُت     ٓاهحن الخ٣لُضًت لخماًت اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ ْمضٔ اؾخجابت ال٣ ؤلاق٩االث 

 )ٕٞغ زاوي(.

 واإلاصىف السكمي  الفىسيتاإلالىيت الفسع ألاول: 

ٓجي في مجا٫  ٓل ٓع الخ٨ى ٗاث هدُجت الخُ ٓاحِِا الدكَغ ٢ٓٝٓ ٖلى الخدضًاث التي ج لل

ت ْخ٤ اإلاإل٠  ٓم اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ ت ٖبر البِئت الغ٢مُت ْحب الاخاَت بمِٟ خماًت اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

ٓم اإلاهىٟاث الغ٢مُت )زاهُا(  ت مِٟ ْمٗٞغ ال(   .)أ

 وخم اإلاؤلف أوال : مفهىم اإلالىيت الفىسيت  

تاإلال٨ ٓوي ٣ًهض بّ "خ٤ الاوؿان ُٞما ًيخجّ مً ازتراٖاث  2ُت ال٨ٍٟغ  مهُلر ٢اه

ا مً هخاج ال٨ٟغ الاوؿاوي .. " ْٚحَر ت .. ْججاٍع ْج٣ىُت  ْأصبُت  ْابضاٖاث ٞىُت   .3ٖلمُت 

 

 

                                                           

ٓعاٍ ٖلٓم، ٧لُت الخ١ٓ٣، حامٗت باجىت، الخىىمت الالىتروهيتإلاُاء زؼاع،  - 1 خت م٣ضمت لىُل قِاصة ص٦خ ، أَْغ

 .71، م2017/2018
ت حٗبحر ٖام ٣ًهض بّ اإلال٨ُت  - 2 ْاإلال٨ُت الهىاُٖت ْهي ماال ًخٗل٤ بخد٤ُ٣ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ ْالٟىُت  ت، اإلال٨ُت ألاصبُت  ال٨ٍٟغ

 ٓ ْئهما بخه ٓعٍتٖمل  خماًت اإلالىيت الفىسيت ألادبيت والفىيت في البيئت السكميت في ظل ، عٍ بسالٝ ماصي ، أهٓغ خ٣ام ن

ٓماث الال٨ترْهُت الاٞترايُت  الدشسيؼ الجصابسي  ٓماث، ، عؾالت ماحؿخحر في جسهو اإلاٗل ْاؾتراجُجُت البدث ًٖ اإلاٗل

ٓعي، الجؼاةغ ،  23، م 2012حامٗت مىخ
3-  ، ٓ ْلي <<الخماًت اللاهىهيت للملىيت الفىسيت في البيئت السكميت>>هغحـ نٟ ، مغ٦ؼ حُل للبدث الٗلمي، اإلاإجمغ الض

ل 24-22الخاصي ٖكغ ، َغابلـ  ٓلٓحُاث الغ٢مُت، الخٗل 2016 اٍٞغ   .283، مم في ٖهغ الخ٨ى
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ٍٓبٓ( ت )ال تها اإلاىٓمت الٗاإلاُت للمل٨ُت ال٨ٍٟغ ٓلِا ٢ْ1ض ٖٞغ ت   :ب٣ " حكحر اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

ٓع  ْأؾماء ْن ْجهامُم ْقٗاعاث  ْٞىُت  ْمهىٟاث أصبُت  ئلى ئبضاٖاث ال٣ٗل مً ازتراٖاث 

ٓها بد١ٓ٣ مجها مثال البراءاث ْخ٤ اإلاإل٠  مؿخسضمت في الخجاعة. ت مدمُت ٢اه ْاإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

 ْ م أ ْ ٞاةضة مالُت مً ابخ٩اَع تراٝ أ ً ألاشخام مً ٦ؿب الٖا
ّ
ت التي جم٨ ْالٗالماث الخجاٍع

 ً ٓاػن ؾلُم بحن مهالر اإلابخ٨ٍغ ت، مً زال٫ ئعؾاء ج ٍْغمي هٓام اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ ازتراِٖم. 

ٓع الٗام، ئ  .2"لى ئجاخت بِئت حؿاٖض ٖلى اػصَاع ؤلابضإ ْالابخ٩اعْمهالر الجمِ

ت  ت للٗالماث الخجاٍع ٓاٖا زالزت هي اإلال٨ُت الخجاٍع ت لدكمل أه ْجدؿ٘ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

 ٕٓ ْالى ْبغاءاث الازترإ  ْالىماطج الهىاُٖت  ٓم  ْاإلال٨ُت الهىاُٖت للغؾ ْالغؾم الخجاعي 

ْالٟىُت ٧ال اًاث الثالث ًخمثل في اإلال٨ُت ألاصبُت  اْغ ْٚحَر اوي ْألالخان  ، ٦ما ْال٨خب ْألٚا

ٓجي ٌكخمل ٖلى  ٓل ٓع الخ٨ى ْلُض الخُ  َْٓ ٕٓ عاب٘ ٌؿمى اإلال٨ُت الغ٢مُت  ًٓحض مً ٠ًًُ ه

ْا ٓبُت  ْالخُب٣ُاث الخاؾ ْالبرامج  ااإلاهىٟاث الغ٢مُت  ْٚحَر ْالبُاهاث   .إلالٟاث الغ٢مُت 

ٓوي ًه٠ خ١ٓ٣ اإلابضٖحن أما خ٤ اإلاإل٠ ِٞٓ " في مهىٟاتهم ألاصبُت مهُلر ٢اه

ْاإلآؾ٣ُى  ٓاٖا ٦ثحرة اهُال٢ا مً ال٨خب  ْحكمل اإلاهىٟاث اإلادمُت بد٤ اإلاإل٠ أه ْالٟىُت. 

ٓاٖض البُاهاث  ٢ْ ٓبُت  ال ئلى البرامج الخاؾ ْْن ٓجاث ْألاٞالم،  ْاإلاىد دُت  ْاللٓخاث الٍؼ

ٓم الخ٣ىُت ْالغؾ ْالخغاةِ  الهاث   3".ْؤلٖا

                                                           
ْ   OMPIHاإلاىٓمت الٗاإلاُت للمل٨ُت  - 1 ٓلم  WIPOأ ِ٦ٓ ٣ْٞا الجٟا٢ُت اؾخ ت  َٓؿٍغ ت أوكأث في حى٠ُ الؿ  باللٛت الاهجلحًز

ش  ٢ٓٗت بخاٍع ٓ 14اإلا ٓلُ ٧ْالت مخسههت لألمم اإلاخدضة في  1967ً ْأؾىض لِا مِمت  1974صٌؿمبر  ٢ْ17ض أنبدذ اإلاىٓمت 

ْاإلاؿماة  ٓلم  ٢ْض ناص٢ذ الجؼاةغ ٖلى اجٟا٢ُت ؾخ٨ِ ت  ْلُت الخانت بدماًت اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ الاقغاٝ ٖلى الاجٟا٢ُاث الض

ت بمٓحب ألامغ ع٢م أًًا باجٟا٢ُت اوكاء اإلاىٓمت الٗاإلاُت للمل اإلاخًمً  1975ًىاًغ  09م٨غع مإعر في  02-٨75ُت ال٨ٍٟغ

ٓلم في  ٢ٓٗت باؾخ٨ِ ت اإلا ٓلُٓ  14مهاص٢ت الجؼاةغ ٖلى اجٟا٢ُت اوكاء اإلاىٓمت الٗاإلاُت للمل٨ُت ال٨ٍٟغ ضة  1967ً ، حٍغ

ش  13عؾمُت ٖضص  ت في مجا٫ البِئت الغ٢مُت زانت ْل٣ض اَخمذ اإلاىٓمت بدماًت اإلال٨ُت ال٨ٟ 1975ٞبراًغ  14ناصع بخاٍع ٍغ

ٓاٖض البُاهاث ، ٦ما زههذ اإلاىٓمت مغ٦ؼ  ٢ْ ْبغامج الخاؾٓب  ًٍْ الال٨ترْهُت  ْالٗىا ت  في مجا٫ الٗالماث الخجاٍع

ٓا٢٘ ، ٦ما اَخمذ اإلاىٓمت بدماًت اإلال٨ُت  اث ًٖ بٗض الؾُما جل٪ اإلاخٗل٣ت بأؾماء اإلا ٍٓت اإلاىاٖػ للخد٨ُم مً أحل حؿ

ت في مج ْالٟىُت .ال٨ٍٟغ ْوكغ اإلاهىٟاث ألاصبُت   ا٫ البِئت الغ٢مُت إلاا ًم٨ً أن حؿِلّ َظٍ البِئت مً جضا٫ْ 
ٓع ٖ -2 ٢ٓ٘ لميك                ip/ar/-https://www.wipo.int/about: ٖلى الغابِ اإلاىظمت الػاإلايت للملىيت الفىسيتى م

: ٫ٓ ش الضز  (21:28الؿاٖت : 2019-07-11جاٍع
ش ) هٟؿّ، اإلاغح٘ -3 ٫ٓ :جاٍع  (21:32الؿاٖت : 2019-07-11الضز
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 ثاهيا : مفهىم اإلاصىف السكمي 

"مهى٠ ابضاعي ٣ٖلي ًيخمي الى بِئت ج٣ىُت  ٌٗٝغ اإلاهى٠ الغ٢مي ٖلى أهّ ىما بِ

 ْ ٓماث  ٓلٓحُا َْٓ ٦ظل٪ " 1"يالتي ًخم الخٗامل مِٗا بك٩ل ع٢ماإلاٗل أخض مٟغػاث الخ٨ى

ْالدؿمُت)الخضًثت ِٞٓ ال ًسخل٠ في اإلابضأ  ًٖ اإلاهىٟاث الخ٣لُضًت ٧ال٨خاب  (أي اإلادخٔٓ 

د ْاللٓخت الٍؼ ْال٣ُٗت اإلآؾ٣ُُت  ْعٍت  ٓ  2.."ُت، ٚحر أهّ ًسخل٠ ٣ِٞ في الخاملْالض أي َ

ْاإلاسؼن في طا٦غة ال٨ترْهُت ًم٨ً  ٌٗخمض ٖلى الخامل الال٨ترْوي اإلاك٩ل مً لٛت ألاع٢ام 

٢ْذ ٧ان  ً اإلاالًحن مً اإلاهىاؾخِٓاٍع في أي  ٟاث الغ٢مُت ٖبر صاعة ْالتي بام٩انها جسٍؼ

ٓع٢ُت . ٍٓلت لخمل هٓحراتها ال َ ٓٝ  ال٨ترْهُت نٛحرة ال ًم٨ً أن جدؿ٘ ٞع

 

 الخماًت اللاهىهيت للملىيت الفىسيت الفسع الثاوي :

ال( ٦ما  هٓغا ْلُت )أ ٓاهحن الض ت في جدٓى بدماًت ال٣ لألَمُت البالٛت للمل٨ُت ال٨ٍٟغ

٘ الجؼاةغي بهٟت زانت )زاهُا( ىُت بهٟت ٖامت ْفي الدكَغ ٓاهحن الَٓ  .جدٓى بدماًت في ال٣

 أوال : خماًت اإلالىيت الفىسيت في الدشسيػاث الدوليت 

ٓهُت ٖلى اإلا ت بالخماًت ال٣اه ْلي مً زال٫ الٗضًض مً جدٓى اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ ؿخٔٓ الض

ْالتي مجها : اجٟا٢ُت بغن  ْالٟىُت ؾىت  (BERNE) اإلاٗاَضاث   1886لخماًت اإلاهىٟاث ألاصبُت 

ْلُ ْالٟىُتْالتي حٗخبر مً ع٧اةؼ الخماًت الض ْل٣ض اهًمذ لِا 3ت لخ١ٓ٣ اإلال٨ُت ألاصبُت   ،

ٓم الغةاس ي ٦ْظا اجٟا٢ُت  1997ؾبخمبر  13اإلاإعر في  34-197ع٢م  4الجؼاةغ بمٓحب اإلاغؾ  ،

ؿبـ للخضابحر اإلاخٗل٣ت بأزغ الخجاعة  ت اإلابرمت ؾىت  ؤلال٨ترْهُتجَغ ٖلى خ١ٓ٣ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

ت بهٟت ٖامت يمذ  باإلياٞت 1994 ٓاٖض جىُٓم خماًت اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ ٓائها ٖلى ٢ الى اخخ

                                                           
مجلت  ، "الدشسيػاث اللاهىهيت والدوليت لخماًت خلىق اإلالىيت الفىسيت الافتراطيت"، ٣ٞحري لُلى ، مي اؾُٗضاويؾال -1

 304، مغح٘ ؾاب٤، م)لبىان( مغ٦ؼ حُل للبدث الٗلمي ،حُل
  308اإلاغح٘ هٟؿّ، م  - 2
3- ، ٓ  285، مغح٘ ؾاب٤ ،م "الخماًت اللاهىهيت للملىيت الفىسيت في البيئت السكميت" هغحـ نٟ
ٓم عةاس ي ع٢م  -4 اجفاكيت بسن ًخظمن اهظمام الجصابس مؼ الخدفظ  الى ، 1997ؾبخمبر  13إلاإعر في ، 341-97 مغؾ

 .8، م 61، الٗضص ، ج ع لخماًت اإلاصىفاث ألادبيت والفىيت
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ٓاٖض زانت بدماًت الخاؾٓب ٦ما حٗل ال ذ مً مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت مغ٦ؼا آزغ أًًا ٢

ت ٖاإلاُا صاعة   .هٓام اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

ٍٓبٓهي ن الؿاب٣خحن جٓحض اجٟا٢ُت زالثت الى الاجٟا٢ُخح باإلياٞت  (wipo) اجٟا٢ُت ال

٢ٓٗت ؾىت  ْاإلا ت  ْالتي ٖضلذ ؾىت  1967اإلاىٓمت الٗاإلاُت للمل٨ُت ال٨ٍٟغ ٓلم  في مضًىت اؾخ٨ِ

ْلِا الٗضًض مً اإلاِام ٧ْاالث ألامم اإلاخدضة اإلاخسههت  ٦اخضْٔحٗلذ َظٍ اإلاىٓمت  1979

٣ْٞا الجٟا٢ُت  ي تْالاإلاسخلٟت  ت  َٓؿٍغ ٓلمأوكأث في حى٠ُ الؿ ِ٦ٓ ش  ؾخ ٢ٓٗت بخاٍع ٓ 14اإلا ٓلُ ً

٧ْالت مخسههت لألمم اإلاخدضة في  1967 ْأؾىض لِا  1974صٌؿمبر  ٢ْ17ض أنبدذ اإلاىٓمت 

٢ْض ناص٢ذ الجؼاةغ  ت  ْلُت الخانت بدماًت اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ مِمت الاقغاٝ ٖلى الاجٟا٢ُاث الض

ٓلٖلى اجٟا٢ُت  ِ٦ٓ ت  مؾخ ْاإلاؿماة أًًا باجٟا٢ُت اوكاء اإلاىٓمت الٗاإلاُت للمل٨ُت ال٨ٍٟغ

اإلاخًمً مهاص٢ت الجؼاةغ ٖلى  1975ًىاًغ  09م٨غع مإعر في  02-75بمٓحب ألامغ ع٢م 

٢ٓٗت  ت اإلا ٓلماجٟا٢ُت اوكاء اإلاىٓمت الٗاإلاُت للمل٨ُت ال٨ٍٟغ ٓلُٓ  14في  باؾخ٨ِ ً1967  ،

ضة عؾمُت ٖضص  ش  13حٍغ ْل٣ض اَخمذ اإلاىٓمت بدماًت اإلال٨ُت  1975ٞبراًغ  14ناصع بخاٍع

 ًٍْ ْالٗىا ت  ت في مجا٫ البِئت الغ٢مُت زانت في مجا٫ الٗالماث الخجاٍع  ؤلال٨ترْهُتال٨ٍٟغ

ٍٓت  ٓاٖض البُاهاث ، ٦ما زههذ اإلاىٓمت مغ٦ؼ للخد٨ُم مً أحل حؿ ٢ْ ْبغامج الخاؾٓب 

ٓا اث ًٖ بٗض الؾُما جل٪ اإلاخٗل٣ت بأؾماء اإلا ٢٘ ، ٦ما اَخمذ اإلاىٓمت بدماًت اإلال٨ُت اإلاىاٖػ

ْهًغ اإلاهىٟاث  ت في مجا٫ البِئت الغ٢مُت إلاا ًم٨ً أن حؿِلّ َظٍ البِئت مً جضا٫ْ  ال٨ٍٟغ

ْالٟىُت .  ألاصبُت 

 ثاهيا: خماًت اإلالىيت الفىسيت في الدشسيؼ الجصابسي 

ٗاث زانت بدماًت  ذ ٚالبُت الض٫ْ حكَغ ىُت ٞٗٞغ ٗاث الَٓ اإلال٨ُت ٖلى مؿخٔٓ الدكَغ

ت مخأزغة بظل٪ بالخ ْلُتال٨ٍٟغ ْباالجٟا٢اث الض ْالجؼاةغ مً بحن َظٍ الض٫ْ ٓحّ الٗالمي  التي ، 

ت  ت اَخمذ بدماًت اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ ٍِْٓغ طل٪ خُث اٖتٝر اإلاكٕغ الجؼاةغي بد٤ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

ٍٓحن:  مً زال٫ مؿخ

ْلُت  -1  خُث اهًمذ الى:مً زال٫ اهًمام الجؼاةغ الى الٗضًض مً الاجٟا٢ُاث الض
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ـ في  1952الاجٟا٢ُت الٗاإلاُت الخانت بد٤ الخأل٠ُ لؿىت   -أ  ٓ  24ْاإلاغاحٗت في باَع ٓلُ ً

ٓ  05اإلاإعر في  26-73بم٣خط ى ألامغ ع٢م  1971ؾىت  ٓهُ  ؛ 1973ً

ْالٟىُت   -ب  ٦ما اهًمذ الجؼاةغ م٘ الخدٟٔ الى اجٟا٢ُت بغن لخماًت اإلاهىٟاث ألاصبُت 

ٓم الغةاس ي  1886ؾبخمبر  ؾىت  09إعزت في اإلا ْطل٪ بم٣خط ى اإلاغؾ ْاإلاٗضلت ،  اإلاخممت 

 ؛ 1997ؾبخمبر  13اإلاإعر في  341-97ع٢م 

اإلاخٗل٣ت بدماًت اإلال٨ُت الهىاُٖت   1883ماعؽ  20اجٟا٢ُت باَعـ اإلاإعزت في  -ج 

 ؛ 1966ُٟٞغي  25اإلاإعر في  48-66بم٣خط ى ألامغ

ش ْناص٢ذ بخدٟٔ  ٖلى مٗاَضة  الخٗاْن بكأن البراءاث اإلا -ص  ْاقىًُ بخاٍع  19برمت في 

ٓ ؾىت  ٓهُ ٓم الغةاس ي ع٢م  1970ً اإلاإعر  92-99ْٖلى الةدتها الخىُٟظًت بم٣خط ى اإلاغؾ

ل ؾىت  15في   ؛1999أٍٞغ

ت " -ٌ  ْا٣ٞذ الجؼاةغ  ٖلى الاهًمام الى اإلاىٓمت الٗاإلاُت للمل٨ُت ال٨ٍٟغ " ٦WIPOما 

ٓلم اإلابرمت في  ِ٦ٓ ْطل٪ بمٓحب ألامغ ع٢م  14/07/1967باإلاهاص٢ت ٖلى الاجٟا٢ُت ؾخ

 .1975حاهٟي  لؿىت  09اإلاإعر في  75-02

ت   -2 ٓاهحن الٗامت خُث ٦غؽ اإلاكٕغ الجؼاةغي خماًت اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ ٤ ال٣ ٓاء ًٖ ٍَغ ؾ

ٓٞحر الخماًت : ال٣اهٓن اإلاضوي  ٓهُت الخالُت بخ ٕ ال٣اه ٗاث ٖلى ٖال٢ت الْٟغ "جخ٤ٟ حل الدكَغ

لُت الجؼاةُت ًٖ  ٍٓت (، ال٣اهٓن الجىاتي )اإلاؿْإ ت أْ اإلاٗى ٓاهحن اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ ٢ْ ٓاٖض  ٢(

ْاإلاالُت ..(، ال٣اهٓن  ٍٓت  خضاء ٖلى الخ١ٓ٣ اإلاٗى للجِاث اإلاىاٍ بها  ؤلاصاعي )الخىُٓم  ؤلاصاعي الٖا

الم..(" ْالخجاعة ْالٖا ْالهىاٖت  ْػاعاث الث٣اٞت  ها ْخؿب عأي ئال أن 1خماًت خ١ٓ٣ اإلاإل٠ ، 

ٓع الخانل في البِئت الغ٢مُت ان لم ج٨ً ٚحر  ٓا٦بت الخُ الٗضًض مً الخبراء جٓل ٢انغة ًٖ م

ٓاهحن الخانت التل ٢ابلت للخُب٤ُ أنال . ي تهضٝ الى اًجاص ظل٪ ؾُغث الجؼاةغ الٗضًض مً ال٣

ْ في ق٩لِا الغ٢مي  ت في ق٩لِا الخ٣لُضي أ ٓهُت لخماًت اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ ْاث ال٣اه أنضع خُث الاص

ْالخ١ٓ٣  ت  ٓاهحن مً أحل جٓؾُ٘ صاةغة خماًت اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ اإلاكٕغ الجؼاةغي حملت مً ال٣

 اإلاترجبت ٖلحها هظ٦غ مجها :

                                                           
1-، ٓ  . 288، مغح٘ ؾاب٤ ، م ،"الخماًت اللاهىهيت للملىيت الفىسيت في البيئت السكميت"هغحـ نٟ



                            الباب الثاوي:                           أمن وخماًت الخىىمت ؤلالىتروهيت وجددًاث اإلابادالث واإلاػامالث ؤلالىتروهيت   

 

    

ْعة؛اإلاخٗ 19/07/2003اإلاإعر في  05-03ألامغ ع٢م - ْالخ١ٓ٣ اإلاجا  ل٤ بد١ٓ٣ اإلاإل٠ 

 اإلاخٗل٤ بالٗالماث؛ 19/07/2003اإلاإعر في  06-03ألامغ ع٢م -

 اإلاخٗل٤ ببراءة الازترإ؛ 19/07/2003اإلاإعر في  07-03ألامغ ع٢م -

ْاةغ  19/07/2003اإلاإعر في  08-03ألامغ ع٢م - ْالض اإلاخٗل٤ بالخهامُم الك٩لُت 

 اإلاخ٩املت؛ 

ْالىماطج الهىاُٖت ؛ 28/04/1966اإلاإعر في  86-66ألامغ ع٢م - ٓم   اإلاخٗل٤ بالغؾ

 اإلاخٗل٤ بدؿمُاث اإلايكأ. 16/07/1976اإلاإعر في  65-76ألامغ ع٢م -

ٓاهحن   ٖٓت مً ال٣ ت بمجم ٕٓ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ ٦ْما ٢لىا ٣ٞض أخاٍ اإلاكٕغ الجؼاةغي مٓي

ٓهُت الٗامت مً ال٣اهٓن اإلا ٓاٖض ال٣اه ٓباث الخانت هاَُ٪ ًٖ جل٪ ال٣ ٢ْاهٓن ال٣ٗ ضوي 

ْلِا الخماًت  ت ، أ ٓإ مً آلالُاث ال٨ُٟلت بدماًت اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ ا ٦ما أْحض زالزت أه ْٚحَر

ٖٓت الخضابحر الخدُٟٓت التي جد٫ٓ صْن اإلاؿاؽ الٓقُ٪ بد١ٓ٣  الجؼاةُت اإلاكخملت ٖلى مجم

 ْ م٣لضة  ل٪ بخ٣ضًم َلب اؾخعجالي لغةِـ اإلاد٨مت مً أحل حجؼ أي وسخطناخب اإلال٨ُت 

َْٓ ما ْالك٤  أْ أي ٖاةضاث مالُت هاججت ًٖ بُِٗا  ٗاث الٗغبُت  طَبذ الُّ ٚالبُت الدكَغ

ٓباث حىاةُت  الثاوي مً الخماًت الجؼاةُت ًخمثل في الضٖٔٓ ال٣ًاةُت مً أحل ا٣ًإ ٣ٖ

ٕٓ الضٖٔٓ خُث  ٓػاث مٓي ْئجالٝ اإلاذج ْ مهاصعة  ْالٛغاماث اإلاالُت ٖلى الجاوي أ ٧الخبـ 

ٓبت الخبـ مً ؾلِ اإلاك ْبالٛغاماث اإلااصًت ٖلى ٧ل مً ًىته٪  03أقِغ الى  06ٕغ ٣ٖ ٓاث  ؾى

ْ في الخاعج م٘  ٓم باليكغ في الجؼاةغ أ ٣ٍْ ٓبت خ١ٓ٣ اإلاالُت ْألاصبُت للمإل٠  حكضًض َظٍ ال٣ٗ

ٓص ٌٍٓ في خالت ازباث الًغع في خالت الٗ ْزاهُا الخماًت اإلاضهُت مً أحل الخه٫ٓ ٖلى حٗ  ،

ٓا٢٘ ٖلى ٧ل ٓا٢٘ ال ْ حبر الًغع ال ت أ ْ حؼء مً خ١ٓ٣ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ  .أ

ٖٓت ؤلاصاٍعٞهي الخماًت مً زال٫ الخضابحر  تأما آلالُت الثالث   ت اإلاكخملت ٖلى مجم

ْالتي جىٓم ٧ل  ت  لت ًٖ خماًت اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ ٓاةذ اإلاىٓمت لٗمل الُِئاث اإلاؿْإ ْالل ال٣غاعاث 

ْالترجِباث تاإلاىٓمت لخماًت ا الاحغاءاث   .1إلال٨ُت ال٨ٍٟغ
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ت في البِئت الغ٢مُت لم ٨ًً الخٗضًل الظي أحغاء  أما بسهٓم خماًت اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

ْعة باألمغ  05-03بم٣خط ى ألامغ  10-97اإلاكٕغ ٖلى ألامغ  ْالخ١ٓ٣ اإلاجا اإلاخٗل٤ بد١ٓ٣ اإلاإل٠ 

ٓاٖض الب 05ْ 04اإلاصج٘ خُث أقاعث اإلااصجحن  ٢ْ ُاهاث مىّ الى جهي٠ُ بغامج الخاؾب آلالي 

مً اإلاهىٟاث التي ٌكملِا ال٣اهٓن بالخماًت ٦ما أقاع الى الضٖامت ؤلال٨ترْهُت خُث حاء في 

"..جمىذ الخماًت مهما ًىن هىع اإلاصىف وهمط حػبيره ودزحت 04 ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة

اطخدلاكه ووحهخه بمجسد اًداع اإلاصىف مثبخا أم ال بأًت دغامت حظمذ بئبالغه الى 

ٓع" ٓ  10اإلاإعر في  ؤلال٨ترْهُتاإلاخٗل٤ بالخجاعة  05-18هو ال٣اهٓن  ٦ما 1الجمِ مً  2018ماً

٤ الاجهاالث  03زال٫ الباب ألا٫ْ في اإلااصة  مىّ ٖلى اإلاٗامالث التي ًمى٘ ابغامِا ًٖ ٍَغ

ت ؤلال٨ترْهُت ْ الخجاٍع ْ الهىاُٖت أ ت أ  . ْٖلى عأؾِا اإلاىخجاث التي جمـ بد١ٓ٣ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

 : خلىق اإلاؤلف في البيئت السكميت ثالثا 

ٍٓت هي : ْأزٔغ مٗى ٢ٓا ماصًت  ْلُت للمإل٠ خ٣ ٓاهحن الض ْال٣ ىُت  ٗاث الَٓ  جًمً الدكَغ

 الخلىق اإلاػىىيت للمؤلف : - أ

َْٗخبٍر البٌٗ ْؾُلت ًدمي بها اإلاإل٠ شخهِخّ  للمإل٠ خ٤ أصبي هاجج ًٖ ٖملّ 

ْالبٌٗ آلازغ اٖخبٍر خ٣ا للخهٝغ ْاإلاداٞٓت ٖلُّ  مً ألاحُا٫ الالخ٣ت  ب٨ٍٟغ 

عة ْ اجالّٞ اطا ا٢خًذ الًْغ  : 3ٍْم٨ً ط٦غ َظٍ الخ١ٓ٣ بازخهاع 2بسخبّ، حٗضًلّ أ

غ وكغ مهىّٟ ال٨ترْهُاــــخ٤ اإلاإل    ؛٠ في ج٣ٍغ

 ؛خ٤ اإلاإل٠ في وؿب اإلاهى٠ الُّ ال٨ترْهُا 

 ــــــــــــً الخضا٫ْ؛٠ مـــــــــــــــي سخب اإلاهىـــــــــــــــالخ٤ ٞ 

 .ضًل ـــــــــــــــــي الخٗـــــــــــــــــــــــ٠ ٞــــــ٤ اإلاإلـــــــــــــــــخ 

 

                                                           
ٓلُٓ  19اإلاإعر في  05-03الامغ مً  04اإلااصة  -1 ، 44، الٗضص  ج ع ،  اإلاخػلم بدلىق اإلاؤلف والخلىق اإلاجاوزة،2003ً

ش  ٓلُٓ، م 23الهاصعة بخاٍع ً03. 
، مظ٦غة لىُل قِاصة اإلااحؿخحر في ال٣اهٓن، ٧لُت الخ١ٓ٣ اإلالىيت الفىسيت في اطاز الخجازة الالىتروهيتهاًذ اٖمغ ٖلي،  - 2

ٓم الؿُاٌؿت، ح ْػْ،ْالٗل ٓص مٗمغي، جحزي  ٓل   29م ،2014امٗت م
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 الخلىق اإلااليت للمؤلف : - ب

ْص  ٩ٍْٓن َظا الخ٤ مدض ٓص ٖلى اإلاإل٠ مً ٖاةضاث مالُت هدُجت إلاإلّٟ،  َٓ ما ٌٗ

ٍْى٣ط ي باه٣ًائها  ٓ خ٤ اؾخئثاعي ًسو اإلاإل٠ ْخضٍبٟترة ػمىُت  ْللخ٤ اإلاالي َْ  ،

 :1ٖضة زهاةو هظ٦غ مجها

  ؛اعي ــــــــــــــــ٤ اؾخئثاعي اخخ٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ 

 ؛٢ابلُت الخ٤ اإلاالي للخهٝغ ُّٞ 

 .ي للدجؼــــــــــــــــــــــ٤ اإلاالــــــــــــــــــ٢ابلُت الخ 

 الفسع الثالث: الاشياالث اللاهىهيت 

ٓلٓحُاث ًٔغ  خباع الخ٨ى ىُت اإلاسخلٟت أزظث بٗحن الٖا ٗاث الَٓ البٌٗ أن الدكَغ

ٓاهحن اإلال٨ُت  الم ْالاجها٫ بمىاؾبت اٖاصة الىٓغ في ٢ ٓلٓحُاث الٖا ْٖلى عأؾِا ج٨ى الخضًثت 

ٓباث الث ب٣ُذ َىال٪ بٌٗ الهٗ م مً َظٍ اإلادا ت ل٨ً بالٚغ ، ًخ٣ضمِا اق٩الُت 2ال٨ٍٟغ

خضاء ٖل ْازباث الٖا ال( ، زم ا٦دكاٝ  ت )أ  ال٣ًاتي الخٗاْن  ه٣و اق٩الُتى اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

ت اإلال٨ُت خ١ٓ٣  لخماًت الضْلي ْ  ال٨ٍٟغ ٓاحب ال٣اهٓن  اق٩الُت)زاهُا( ،  .)زالثا( الخُب٤ُ ال

 اإلالىيت الفىسيت خلىق اشياليت اهدشاف واثباث الاغخداء غلى أوال: 

ت ٖبر  خضاء ٖلى خ١ٓ٣ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ مت الٖا البِئت الغ٢مُت حٗض ٦باقي الجغاةم ان حٍغ

َْ ْازباتها  ٓنها ال جتر٥ أي آزاع ماصًت زلِٟا هٓغا ؤلال٨ترْهُت التي ًهٗب ا٦دكاِٞا  ظا ل٩

ْج٨خمّ باإلياٞت الى ه٣و  للُبُٗت ٚحر اإلاغةُت لِا زانت في خالت ٖضم جبلُٜ اإلاٗخضٔ ٖلُّ 

ٕٓ مً الجغاة  .3مالخبرة التي ًخمحز بها أٞغاص م٩اٞدت َظا الى

ا ٌؿعى الى َمـ آزاٍع  ت الؾُما اطا ٧ان مدتٞر ٞاإلاٗخضي ٖلى خ١ٓ٣ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

ٍْخسُاَا، ْالخد٤ُ٣  ٢ٓ٘ ٧اٞت احغاءاث البدث  ٓ  ْج خضاء َ ٢ْض ٩ًٓن َضّٞ مً زال٫ الٖا
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خضاء َٓ ٦خاب مثال ًبإ ٖلى  ٕٓ الٖا الخا١ الًغع باإلاإل٠ أْ ناخب اإلال٨ُت ٞاطا ٧ان مٓي

ْاجاخخّ أخض اإلاخاحغ الاٞت ٓم بيسخّ  رايُت ٌؿعى اإلاٗخضي الى ٢ىهّ أْ ختى قغاءٍ زم ٣ً

ٓإ ٖضًضة مً اإلاهىٟاث الغ٢مُت، ٦ما ٢ض ٩ًٓن َضّٞ  ٨َْظا باليؿبت أله مجاها ٖلى الاهترهِذ 

ْ اإلاهى٠ بأ٢ل  ْ ٩ًٓن َضّٞ ماصًا باٖاصة بُ٘ اإلاىخج أ هٟؿُا بدخا ٦أن ٌؿعى الى ازابذ طاجّ أ

٨َْظا ٢ْض ؾب٤ أن ط٦غها مً الثمً ألانلي  ٓماحي ٦ما  ْمِما ٨ًً الِضٝ ٞان اإلاجغم اإلاٗل  ،

ٓاوي  ْالتي جم٨ىّ مً ازٟاء الضلُل في بً٘ ز ْالخبرة  ضة ٖلى عأؾِا الظ٧اء  ًخمخ٘ بمحزاث ٍٞغ

ْالبدث  ْبغمجُاث ججٗل ا٢خٟاء آزٍغ نٗبا ان لم ه٣ل مؿخدُال ،  ْاخاَت هٟؿّ بخُب٣ُاث 

مت ٢ض ٩ًٓن م٩لٟا ح خضاء الن ألامغ ًخُلب بال ق٪ ًٖ صلُل الجٍغ ٕٓ الٖا ضا باإلا٣اعهت م٘ مٓي

ْلت أًً  ْص الا٢لُمُت للض ْج٣ىُاث ٖالُت ٦ما ًم٨ً أن ٩ًٓن الضلُل زاعج الخض زبرة ٦بحرة 

ْلت  ٓهُت م٘ الض ٌٗغ٢ل َظا ألامغ ٖملُاث الخد٤ُ٣ الؾُما اطا لم ج٨ً َىال٪ اجٟا٢ُاث ٢اه

ْ الضلُل  ٓاحض ٖلى أعيحها اإلاٗخضي أ  ٖلى ألا٢ل.اإلاخ

َْظا  خضاء  باإلياٞت الى ٧ل َظا ٖضم جبلُٜ اإلاجني ٖلُّ الجِاث اإلاسخهت بهظا الٖا

لٗضة أؾباب ٧الخٝٓ مً الًُٟدت ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ لضٔ ألاشخام الظًً ًدًٓن بضعحت 

ْ  اإلاإؾؿاث اإلاالُت التي جخٛنى بضعحت ٖالُت  ْالظًً ًساٞٓن ًٖ ؾمٗتهم أ ٖالُت مً الؿمٗت 

ت الث٣ت لضٔ ػباةجهامً ألامان  ٖؼ ٓٞا مً ٖػ     .1ْالتي حؿعى ل٨خم أي اٖخضاء ز

 ثاهيا : اشياليت هلص الخػاون اللظاةي الدولي لخماًت خلىق اإلالىيت الفىسيت 

ْج٠٣  ْصة ٖبر قب٨ت الاهترهِذ،  ت اهتها٧اث ال مدض حٗٝغ خ١ٓ٣ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

ٓٞت ألاًضي في الٗضًض مً اإلاغاث ىُت م٨خ ٗاث الَٓ خضاء جم مً َٝغ  الدكَغ اطا ٧ان الٖا

ْ ٢ًاةُت ٓهُت أ ابِ ٢اه ْلت أزٔغ ال جغبُِا مِٗا أي ْع ىُت في ص ْص الَٓ   .مجغمحن زاعج الخض

ٓح  ٓ مؿم ْلت الى أزٔغ ٞما َ ُٗت ْالاحغاءاث ال٣ًاةُت جسخل٠ مً ص ٓاٖض الدكَغ ٞال٣

ْالخىهذ  ْلت أزٔغ ٧اإلاغا٢بت ؤلال٨ترْهُت  ٖٓا في ص ْلت ٢ض ٩ًٓن ممى م بّ في ص ْٚحَر ْالدؿغب 

ْلت أصلت ْخ٣اة٤  ٌ أي ص ٞت في الخد٤ُ٣ ْحم٘ ألاصلت، ٦ما ًم٨ً أن جٞغ مً الاحغاءاث اإلاْٗغ
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ْلت  ٖت لضٔ الض ْٚحر مكْغ ْلت ألاْلى  ٖت لضٔ الض ٢ًْاةُت مكْغ ٓهُت  حمٗذ بُغ١ ٢اه

ى أمامِا الجزإ  . 1اإلاْٗغ

ت مً زاعج  خضاء ٖلى خ١ٓ٣ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ الض٫ْ مك٩لت ٦ما ًم٨ً أن ٌؿبب الٖا

ا حغاةم ٖابغة  خت في أٚلب الجغاةم ؤلال٨ترْهُت باٖخباَع ْهي مك٩لت مُْغ ٓاهحن  جىإػ ال٣

ٓاؾُت أحىبي ٣ًُم ٖلى أعايحها ٩ًٓن لِا  خضاء ب ْلت التي ًىُل٤ مجها الٖا ْص ٞالض للخض

ْلت التي ًدمل  الازخهام ال٣ًاتي مً مىُل٤ مبضأ الا٢لُمُت، ٦ما ٣ٌٗض الازخهام للض

ٓن اإلاٗخض ٫ٓ ال٣اه ٓ ما ًإصي الى الجزإ خ َْ ي حيؿُتها مً مىُل٤ مبضأ الازخهام الصخص ي 

ٓص             ْحكدذ الجِ ْاإلاالخ٣ت  ْبالخالي الى حُُٗل احغاءاث الخدغي  ٓاحب الخُب٤ُ  ال

مت ؤلال٨ترْهُت بهٟت  ْم٩اٞدت الجٍغ ت بهٟت زانت  ْلُت في خماًت خ١ٓ٣ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ الض

   2ٖامت.

مت ؤلال٨ترْهُت لظا ٩ٞلم ْ الثىاةُت في مجا٫ م٩اٞدت الجٍغ ْلُت أ ا ػاصث الاجٟا٢ُاث الض

ٕٓ مً  ْلت في مداعبت َظا الى ٓصاث اإلابظ ت ٧لما ٧اهذ اإلاجِ ْخماًت خ١ٓ٣ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

ْٚحر م٩لٟت ،في خحن  ٔ الجغاةم ٞٗالت  ٧ٓل أن اإلاؿخدؿً مً أهّ " البٌٗ ًغ  الخد٤ُ٣ مِمت ج

ٕٓ َظا في ٓص م٘ الؾُما اإلاجا٫، َظا في اإلاخسههت الخبرة بُٓث ئلى الجغاةم مً الى    ْح

ٓماجُت الجغاةم جد٤ُ٣ في مخسههت ٖاإلاُت قغ٧اث  مً ال٨ثحر في الىجاح خ٣٣ذ اإلاٗل

  3".الخاالث

 ثالثا : اشياليت اللاهىن الىاحب الخطبيم 

مت ؤلال٨ترْهُت  ْ أ٦ثر ح٣ُٗض مً الجٍغ ت جبض خضاء ٖلى خ١ٓ٣ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ اق٩الُت الٖا

ت  ٓ ٖامل حسجُل خ١ٓ٣ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ ٓع ٖامل آزغ في َظٍ ال٣ًاًا َ َْظا لِٓ في خض طاتها 

ْلتٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫ ٌؿخُُ٘ شخو مً  خضاء  ص ٍْخم الٖا ْلت زاهُت  ٢ّٓ لضٔ ص حسجُل خ٣

ْلت زالثت.َظٍ الخ١ٓ٣ مٖلى   ً ص
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ْ َظا اإلاك٩ل  ْاإلاٗخضٔ ٖلُّ في هٟـ ْفي خ٣ُ٣ت ألامغ ًبض ح اطا ٧ان اإلاٗخضي  ٚحر مُْغ

ٓاحب الخُب٤ُ في َظٍ الخالت بُبُٗت الخا٫، ل٨ً ألامغ  ٓنها َٓ ال٣اهٓن ال ْلت ألن ٢اه الض

ْاخضة أ ْلت  ت ٖلى أ٦ثر مً ص خضاء ٖلى اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ مت الٖا ٓػٕ أَغاٝ حٍغ ًً ًسخل٠ اطا ج

ٓن  ٓ ٢اه ٓن الظي ًجب الاخخ٩ام الُّ، َل َ ْهي اق٩الُت ال٣اه ٓهُت ٦بحرة  ه٣٘ في اق٩الُت ٢اه

ْلت حسجُل  ْلت اإلاٗخضي؟ أْ ٢اهٓن ص ْلت التي ٩ًٓن اإلاٗخضٔ ٖلُّ ًدمل حيؿُتها؟ أْ ص الض

ت ؟    خ١ٓ٣ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

ْلت ازخلٟذ آلاعاء ال٣ُِٟت في َظا الهضص خُث طَب عاي الى ال٫ٓ٣ بخُبُ ٤ ٢اهٓن الض

ٓوي َٓ مً بحن ألاؾباب التي صٞٗذ اإلاإل٠  اإلاسجل لضيها اإلاهى٠ باٖخباع أن  هٓامِا ال٣اه

ٓهُت اإلاىاؾبت  ،لدسجُل مهىّٟ لضيها ٓٞحر الخماًت ال٣اه ٍٓاث َظا الىٓام ج ْل بٗا مً أ َْ

ْلت الدسجُل هي ألا  ْبالخالي ٞض ٍٓت لِظا اإلاإل٠  ْاإلاٗى ْلى بالىٓغ للمداٞٓت ٖلى الخ١ٓ٣ اإلااصًت 

َْظا صاةما بدؿب الغاي ال٣ٟهي ألا٫ْ لِا  في ٢ًاًا الاهتها٧اث التي ج٣٘ ٖلى خ١ٓ٣ اإلاإل٠ 

ْالتي مج ٢ْ٘ الاهتها٥ م٣ابل امخُاػاث  ْلت التي  ن أن ٢اهٓن الض ها الخماًت، في خحن ًٔغ آزْغ

ٓنها باٖخباع أن احغاءاث حم٘ ألاص ْلت التي ًجضع جُب٤ُ ٢اه ْالخد٤ُ٣ ٖلى أعايحها هي الض لت 

ْان ٢لىا بصخت الغاي الازحر هجض أهٟؿىا  ْمخ٩امل،  ْاخض  ٓوي  ْاإلادا٦مت جسً٘ لىٓام ٢اه

ْلت. ٕٓ الاهتها٧اث في أ٦ثر مً ص ٢ْ َْظا في خا٫   1أمام اق٩الُت أ٦بر 

ْالتي ا٢ؿمذ  خت في ٧ل الجغاةم ؤلال٨ترْهُت  ْفي خ٣ُ٣ت ألامغ َظٍ الاق٩الُت مُْغ

مً ٢ا٫ أن ازخهام الىٓغ في َظٍ ال٣ًاًا ًى٣ٗض للمد٨مت التي  آلاعاء ال٣ُِٟت بهضصَا بحن

َْٓ ألامغ الظي القى ٦ثحرا مً الى٣ض  ٢ْ٘ الاحغام في صاةغتها َب٣ا إلاُٗاع الازخهام اإلا٩اوي 

ِٖٓا ٢ْ ْالتي جٓل ٢اةمت أًً ًهٗب جدضًض م٩ان   . 2الؾُما في الجغاةم اإلاؿخمغة 
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عة ألازظ َْٓ اإلا٩ان الظي  في خحن ًٔغ اججاٍ ٣ٞهي آزغ بًْغ بمُٗاع الًغع اإلاغج٣ب 

ْبي الٗضلي ٦سُاع بُض  ْع َْٓ ما أ٦ض ٖلُّ اإلاجلـ ألا مت اإلاغج٨بت  ٣ً٘ ُّٞ الًغع مً الجٍغ

ٕٓ الًغع  ٢ْ ْ مد٨مت  مت أ ٕٓ الجٍغ ٢ْ ٓةّ إلاد٨مت م٩ان   .1اإلاخًغع بحن لج

ٓهُت جب٣ى َىا٥ بٌٗ الاق٩االث ألازٔغ الىا ججت ْمً ٧ل ما ٢لىاٍ مً ئق٩االث ٢اه

ٓم آلزغ   ْجؼاًض اليكاٍ الاحغامي الظي ٌٛحر أؾالُبّ مً ً ٘ للبِئت الغ٢مُت  ٓع الؿَغ ًٖ الخُ

ٓص.  ٢ْض جهل الى خض الجم ٓع  ٗاث بُُئت الخُ ٓاهحن الخ٣لُضًت م٣ابل حكَغ ٓع ال٣ ْفي ْل ٢ه

ٓهُت مجها: ت جِٓغ ٖضة اق٩االث ٢اه ٓٞحر الخماًت الالػمت للمل٨ُت ال٨ٍٟغ  ًٖ ج

ٓا٢٘ عجؼ ال٣اهٓن ٖ -أ  ٍٓاث اإلا ً اؾدُٗاب ٧ل الاهخاج ال٨ٟغي ٖلى الاهترهِذ مً مدخ

ْالخُب٣ُاث  ْمسخل٠ البرامج  ض الال٨ترْوي  ًٍْ البًر ْٖىا ٓا٢٘ ؤلال٨ترْهُت  ْأؾماء اإلا

ٓمت في خض طاتها؛  ْ الخ٩ ْ اإلاإؾؿاث أ  ْالخدؿِىاث التي ًمخل٨ِا الاشخام أ

ٓص الخانت بمىذ الترازُو ْخ١ٓ٣ اؾخٛال ئق٩الُت -ب  ْبغاءاث ال٣ٗ ت  ٫ الٗالماث الخجاٍع

 ؛الازترإ

ٓاحب ئق٩الُت  -ج  ٓن ال ٦ْظا ال٣اه ٫ الحها ٌٞ الجزاٖاث  الجِت ال٣ًاةُت التي ًْإ

 ؛الخُب٤ُ

ٓص ٖضم -ص  ٓهُت حؼاءاث ْح ٓاحِت ْعاصٖت ملؼمت ٢اه  خ١ٓ٣  يض اإلاغج٨بت اإلاسالٟاث إلا

 .2ْاإلابضٖحن اإلاإلٟحن

خ١ٓ٣ ًىٓم ان  مً َظٍ الاق٩االث ًم٨ً ال٫ٓ٣ أهّ ٖلى اإلاكٕغ الجؼاةغي  اهُال٢ا

ت  ٖٓب اإلاؿخجضاث اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ في البِئت الغ٢مُت مً زال٫ انضاع ٢اهٓن حضًض ٌؿخ

ْالكب٩اث مً أحل خماًت ٧ل  الم ْالاجها٫  ٓلٓحُاث الٖا ٓلٓحُت زانت اإلاخٗل٣ت بخ٨ى الخ٨ى

ت  ٓمت الخ١ٓ٣ اإلاخٗل٣ت باإلال٨ُت ال٨ٍٟغ ٕ الخ٩ ْالجؼاةغ م٣بلت ٖلى جبني مكْغ الؾُما 

ٓعي بأَمُت  ؤلال٨ترْهُت. ت اإلال٨ُت خ١ٓ٣  خماًت٦ما جلٗب ٢لت ال ْعا مِما في اهضزاع  ال٨ٍٟغ ص

ٍٓت للمإل٠،  ْاإلاٗى ٓمت  لظاالخ١ٓ٣ اإلااصًت  ٍٓغ مىٓ ْالخث٠ُ٣ أمغان مِمان في جُ ُٖٓت  ٞالخ

 مجخمُٗت للخٟاّ ٖلى َظٍ الخ١ٓ٣. 
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ت   ٦ما ج٠ًُ ألاؾخاطة هغحـ نٟٓ حملت مً الا٢تراخاث لخماًت اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

ٓمت  ٓاحّ اٖخماص الخ٩ ا مً أَم الخدضًاث التي ج  اؾخدضارْالتي مجها  ؤلال٨ترْهُتباٖخباَع

ت ٓان قَغ ٗاث ْجُب٤ُ لًبِ الغ٢مي الًٟاء في ٢ًاةُحن ْأٖ  بدماًت اإلاخٗل٣ت الدكَغ

ت اإلال٨ُت مْ  ال٨ٍٟغ ٓاحب ال٣اهٓن  جدضًضْ  الال٨ترْوي اليسخ ججٍغ  ْالازخهام الخُب٤ُ ال

ٓلى زانت مد٨مت ئوكاء زال٫ مً ال٣ًاتي اث في الٟهل جخ  ْالخ١ٓ٣  اإلاإل٠ خ١ٓ٣  مىاٖػ

ْعة  1.الاهترهذ قب٨ت ٖبر لّ اإلاجا
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 الفطل الثاوي 

 لمبادالث و املػامالث إلالكتروهيت اللاهىهيت ل خددًاثال

ان مجاٛ اإلاباصالث ؤلال٘تروهُت أو الخجاعة ؤلال٘تروهُت بانخباٍع بضًل أو م٘مل للخجاعة 

ظا حؿاعم وشاؾاجه وجؿىع وؾاةله، واط ال ًجض َظا  الخٓلُضًت، ًخمحز بالخضازت والخؿىع ٖو

الٓاهىن مً الاهدشاع والاؾخسضام َُما نضا ما ًسالِ الىكام الهام اإلاجاٛ ما ًمىهه في 

غ له الخماًت وألامً الالػمحن. ا وجَى  وآلاصاب الهامت، الا أهه بداحت الى ْىاهحن ٌؿغي نبَر

عي ٖبحر، أو نلى ألاْل حمىص   ل٘ىه وبضون شٚ ًطؿضم الُىم بىحىص َغاى حشَغ

هُت ونضم مىاٖبتها إلاسخلِ ا ت ؤلال٘تروهُت بما َيها البُو الىطىص الدشَغ إلاهامالث الخجاٍع

ت ألازغي التي جدخاج لبِئت ْاهىهُت حؿغي َيها  ل ألاوشؿت الخجاٍع والشغاء والاشهاع والخهاْض  ٗو

وجُ٘ل لها الخماًت وألامً الٓاهىوي الالػم وجدُل خّٓى حمُو أؾغاَها  ومخهامليها مً أحل 

بطُت زاضت أو بىاؾؿت الىؾاةل ؤلال٘تروهُت  ذهِاػصَاع وجؿىع الهمل الخجاعي نبر ألاهتر 

  بطُت نامت.

ان نملُت البدث نً الخدضًاث الٓاهىهُت أو الاشٙاالث الٓاهىهُت التي جىاحه مجاٛ 

ٗالخٓىحن  الخجاعة ؤلال٘تروهُت ًخؿلب البدث في الىطىص الٓاهىهُت الٓاةمت طاث الهالْت 

اهىن الهٓىباث ويح ت مضي مالةمت َظٍ الىطىص اإلاضوي والخٓىحن الخجاعي ْو ا، إلاهَغ َر

ظا وغو الُض نلى أَم اإلاىاغُو التي ال ًمً٘ بأي  ومىاٖبتها لليشاؽ الخجاعي الال٘ترووي ٖو

ت اإلاىاغُو يحر  ا الىطىص الخالُت أو الخٓلُضًت، باإلغاَت الى مهَغ خاٛ مً ألاخىاٛ أن جإؾَغ

عي .  اإلآىىت أضال والتي ٌهبر ننها بالُغاى الدشَغ

ت أَم الاشٙاالث الٓاهىهُت ًجب الىكغ الى الخجاعة ؤلال٘تروهُت بطىعة ٗلُت جمغ وإلاه َغ

نبر نضة مغاخل ؾىاء بضعاؾت اإلاش٘الث الٓاهىهُت الغاَىت بانخباع الخجاعة ؤلال٘تروهُت 

و  ت ٖٙل أو مً زالٛ اؾدشغاٍ وجْى أضبدذ جمثل وؿبت مهمت في مجمل ألاوشؿت الخجاٍع

ا ْاهىهُا .  أَم الاشٙاالث الٓاهىهُت والهٓباث التي ًجب جظلُلها والهملُاث التي ًجب جأؾحَر

باإلغاَت للىكغ في الهالْت الىؾُضة التي جد٘م الخجاعة ؤلال٘تروهُت والخٙىمت ؤلال٘تروهُت، 
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خُث حهخبر الخٙىمت ؤلال٘تروهُت امخضاص للخجاعة ؤلال٘تروهُت بانخباع َظٍ ألازحرة لها ؾبٔ 

ٗاهذ زؼان الخبراث والخجاعب الخىكُمُت وألاَٙاع التي اؾخُاصث الكهىع والاهدشاع وبال خالي 

، ٖما أن " جؿبُٔ الخٙىمت ؤلال٘تروهُت والىجاح في َظا الخؿبُٔ 1منها الخٙىمت ؤلال٘تروهُت

هاث حهنى بالخجاعة ؤلال٘تروهُت" هُت مىاؾبت ..وحىص حشَغ ىن بىحىص بِئت حشَغ  2مَغ

ىماحي التي ْض ججض خٓل الخجاعة ؤلال٘تروهُت بضاًت ًمً٘ ؾغح مشٙلت ألامً اإلاهل

حر  مجاال زطبا للىمى، ومشٙلت أزغي هي مشٙلت خماًت اإلاؿتهلٚ الال٘ترووي مً زالٛ جَى

هطىص زاضت يحر جلٚ الخٓلُضًت النخباعاث نضًضة أَمها الخهاْض نً بهض، واهُخاح اإلاؿتهلٚ 

ىإ اشٙ الُت ْاهىهُت أزغي جخمثل في يُاب نلى نالم زاعجي ال ٌهتٍر بالخضوص الجًغاَُت، َو

ل ألامىاٛ واؾخٓبالها  الىطىص التي جغأَ وجإؾغ الضَو الال٘ترووي بٙل أهىانه وجدٍى

ُت التي ًٙىن  ظا مسخلِ البؿاْاث اإلاطَغ والانتراٍ الٓاهىوي بمسخلِ الهمالث ؤلال٘تروهُت ٖو

ا حهاث أحىبُت أو حهاث وؾىُت، باإلغاَت الى ٗل َظا جكهغ اش ٙالُت َغع الػغاةب مطضَع

ُت اإلاهغوَت وال ح ا ال جمغ بالىٓاؽ الجمٖغ ت ؤلال٘تروهُت بانخباَع ؿخؿُو نلى ألاوشؿت الخجاٍع

ٗالبرامج وألاَالم وألاياوي ألاحهؼة الخٙىمُت مغاْبتها اث الالماصًت  ، الؾُما ما حهلٔ باإلاشتًر

ا وجدمُلها مً الاهترهِذ  ا والتي باإلمٙان شغاَؤ مباشغة، ٖما أن اإلاهامالث واإلاىؾُٓى ويحَر

ؤلال٘تروهُت جدكى هي ألازغي بىطِب مً َظٍ الاشٙاالث الٓاهىهُت زاضت َُما ًخهاعع مو 

الٓىاهحن الؿاةضة أو نلى ألاْل في يُاب هطىص ْاهىهُت جإؾغ َظٍ اإلاهامالث الؾُما في مجاٛ 

 الازباث مً أحل خُل الخّٓى وجدُٓٔ الهضالت .

ٍى نلى أَم الاشٙاالث الٓاهىهُت ًٓىصها الشٚ أن الخىضل الى  هخاةج مُُضة والْى

ت الىكام الٓاهىوي للخجاعة ؤلال٘تروهُت والضَو الال٘ترووي في الجؼاةغ  ٍى نلى غغوعة مهَغ للْى

( باإلغاَت الى  ٍى نلى أَم الاشٙاالث اإلاخهلٓت بدماًت اإلاؿتهلٚ الال٘ترووي  )مبدث أٛو والْى

ٍى نلى أَم الاشٙاالث ا  لٓاهىهُت اإلاخهلٓت باإلاهامالث ؤلال٘تروهُت )مبدث زاوي(.الْى
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 املبدث ألاول 

 واملستهلك الالكترووي  إلالكتروهيتالخجازة الاشكاالث اللاهىهيت في مجال 

ت مىظ َجغ الاوؿان وبضأث بمٓاًػت الؿلو بؿلو أزغي  قهغث ألاوشؿت الخجاٍع

ت هكمذ َظا الؿلٕى والخاحاث بداحاث أزغي وعآَتها في طلٚ أنغاٍ وجٓالُض  ججاٍع

هاث في ضىعتها الخالُت والتي أخاؾذ باليشاؽ  ،ؤلاوؿاوي ئلى ياًت قهىع الٓىاهحن والدشَغ

الخجاعي وهكمخه وأوحضث ٗل الخلٛى لئلشٙاالث الىاْهت بحن ألاؾغاٍ، ٖما هكمذ ُُُٖت خل 

ا الجزاناث والخالَاث، اث والاحتهاصاث الُٓهُت ويحَر قهىع ئال أن ، وقهغث الىكٍغ

الخ٘ىىلىحُاث الخضًثت ونلى عأؾها شب٘ت الاهترهِذ مهض لكهىع هىم حضًض مً الخجاعة ًٙىن 

َُه البُو والشغاء نً بهض، وال ًجخمو َُه الباتو واإلاشتري في مجلـ نٓض واخض ٌؿمى 

ى ألامغ الظي ، 1ؤلال٘تروهُتبالخجاعة  ٗاث َو نٍغ اهدشاعا ٖبحرا في ًىمىا َظا، أًً قهغث شغ

ت الؿلو وألامىاٛ نبر الهالم، وأيىذ نً  وأؾىاّ ا لخٖغ ناإلاُت اَتراغُت أنؿذ صَها ٍْى

جىٓل ألاَغاص واإلاإؾؿاث بىاؾؿت ما أجاخخه الخ٘ىىلىحُاث الخضًثت مً مىاْو ال٘تروهُت 

 .لهغع الؿلو والخضماث ووؾاةـ للخُاوع وابغام الهٓىص وأزغي للضَو الال٘ترووي

عي ٗل َظا الخؿىع في اإلاجاٛ الخٓن ي والخجاعي عآَه أًػا جؿىع في اإلاجاٛ الدشَغ

اث الُٓهُت التي أنؿذ الشغنُت لهظٍ الخهامالث  َكهغث الىطىص الٓاهىهُت وآلاعاء والىكٍغ

ذ  ؤلال٘تروهُت هُت في الجؼاةغ نَغ ا، واإلاىكىمت الدشَغ وأوحضث الخلٛى للمؿاةل الهالٓت ويحَر

ىطىص الٓاهىهُت الٓاةمت وؾً هطىص ْاهىهُت بضوعَا جؿىعا ومىاٖبت لهظا اإلاجاٛ بخهضًل ال

ى ما هخؿغ  لخجاعة الُه مً زالٛ: مُهىم ا ّ حضًضة عيم بٓاء بهؼ الاشٙاالث الٓاهىهُت َو

( وأَم ؤلاشٙاال  والضَو الال٘ترووي)مؿلب ؤلال٘تروهُت               الٓاهىهُت اإلاخهلٓت بهما ثأٛو

  .ؤلال٘تروهُتخماًت اإلاؿتهلٚ ؤلال٘ترووي نبر الخجاعة  مؿلب زاوي( هسططه إلشٙاالثو )

 
                                                           

غ  - 1 شحر جٍٓغ ت الال٘تروهُت َو بالغيم مً شُىم واهدشاع الخجاعة الال٘تروهُت الا أهه ًطهب ُْاؽ حجم اإلاباصالث الخجاٍع

ٗاث و  25.3ما ًٓاعب   2015ل٘تروهُت الهاإلاُت بلٌ في نام ألاوه٘خاص أن حجم مبُهاث الخجاعة الا جغلُىن صوالع  بحن الشغ

ٗاث واإلاؿتهل٘حن ، أهكغ في طلٚ ألاوه٘خاص 2.9 غ اْخطاص اإلاهلىماث  UNCTAD, 2017a)،  (أ  2017جغلُىن صوالع بحن الشغ جٍٓغ

مىت والخجاعة والخىمُت ) ميشىعاث ألامم اإلاخدضة ، ع  2017لهام  ىعٕ وحىُِ( E.17.II.D.8ْم اإلابُو  ،: الْغ   .هٍُى
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 والدفؼ الالكترووي  إلالكتروهيتالخجازة :  املطلب ألاول 

أصزل حهضًالث نلى مجمىنت مً الٓىاهحن  ْضاإلاشغم الجؼاةغي  بالغيم مً أن

م  15-03 ٗالٓاهىن  اإلاخهلٔ بالىٓض والٓغع والظي  11-03اإلاخػمً اإلاىآَت نلى ألامغ ْع

، أو بالىظ ضغاخت وألٛو مغة نلى ٘ترووي الخضًث في الٓؿام اإلاطغفيًخػمً الخهامل الال

اإلاخهلٔ بمٙاَدت  2005وث أ 23اإلاإعر في  06-05مطؿلر الضَو الال٘ترووي مً زالٛ ألامغ 

اإلاهضٛ واإلاخمم للٓاهىن اإلاضوي أًً أصزل اإلاشغم حهضًالث  10-05، أو مً زالٛ ألامغ 1التهٍغب

ُو والخطضًٔ  ؤلال٘تروهُتواإلادغعاث  ؤلال٘تروهُتبال٘خابت  لالنتراٍ ومً زم جىكُم الخْى

ُو والخطضًٔ  الظي ًدضص الٓىانض الهامت اإلاخهلٔ 04-15الال٘تروهحن مً زالٛ الٓاهىن  بالخْى

ت  ،الال٘تروهُحن ئال أهه وفي النهاًت لجأ الى وغو ْاهىن زاص ًىكم الخهامالث الخجاٍع

ظا مً زالٛ الٓاهىن  ؤلال٘تروهُت خهلٔ بالخجاعة و اإلا، 2018ماًى ؾىت  10إعر في اإلا 05-18َو

  .2ؤلال٘تروهُت

( زم الىكام  ؤلال٘تروهُتلىِٓ نلى ٖىه َظا اإلاىغىم هخؿّغ الى مُهىم الخجاعة  )َغم أٛو

 .زالث(َغم )في الجؼاةغ )َغم زاوي( وأزحرا هكام الضَو الال٘ترووي  ؤلال٘تروهُتالٓاهىوي للخجاعة 

 

  إلالكتروهيتالخجازة الفسع ألاول: مفهىم 

 ؤلال٘تروهُتوشامل إلاطؿلر الخجاعة مُهىم واضر بضاًت ًجب ؤلاْغاع بأهه ال ًىحض 

َُسخلِ اإلاُهىم في اإلاجاٛ الٓاهىوي نً الاْخطاصي  ،هكغا لخهضص وحهاث الىكغ في اإلاىغىم

ا  وحب البدث في ؤلال٘تروهُتولئلخاؾت بمُهىم الخجاعة  ،والاحخماعي والؿُاس ي ويحَر

ُاث التي وغهتها اإلاىكماث الضولُت وؤلاْلُمُت  الٓاهىن  و  الٓاهىن اإلآاعن وفي )أوال( الخهٍغ

 ) زاهُا( وأزحرا في الُٓه )زالثا(. الجؼاةغي 

                                                           
م  غ ـــــأم -1 ـــــاملخػلم بمكافد، 2005أوث  23إعر في ــــــم 06-05ْع ـــ ش  59نضص  ج ع،، ت التهسيبــ  .2005أوث  28ضاصعة بخاٍع

2
ضة عؾمُت، ، مخػلم بالخجازة الالكتروهيت8581ماًى سىت  85مؤزر في  50-81اللاهىن زكم  -  الطاصعة  28الهضص ، حٍغ

ش   .2018ماًى ؾىت  16بخاٍع
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 إلالكتروهيت ؤوال : حػسيف املىظماث الدوليت للخجازة 

ذ مىكمت الخجاعة الهاإلا ة حًؿي الاهخاج، بأنها " ججاع  ؤلال٘تروهُت(الخجاعة OMCُت )نَغ

، الُاٖـ، ٘ت الاجطاٛ وأصواتها مثل الخلُىن الخىػَو للمىخجاث مً زالٛ شب ،التروٍج  البُو

ض الال٘ترووي وشب٘ت الاهترهِذ" ىن والخباصٛ الال٘ترووي للمهلىماث والبًر  .1جلٍُؼ

في نملُاث البُو والشغاء بل  ؤلال٘تروهُتلم جدطغ الخجاعة  2واإلاالخل أن اإلاىكمت

ُا واؾها ًد ا بما ًجهله حهٍغ ؿو لجمُو حهضث طلٚ الى الاهخاج والتروٍج والخىػَو ويحَر

ت ٖما أنها لم جدطغ الىؾُلت اإلاؿخهملت في ألاهترهِذ بل شملذ حمُو  ،اإلاهامالث الخجاٍع

ٗالخلُىن والُاٖـ وألاه ا وؾاةل الاجطاٛ ألازغي   .مً الىؾاةل الخضًثتترهِذ ويحَر

َانها  ؤلال٘تروهُتأما لجىت الٓاهىن الخجاعي الضولي ومً زالٛ الٓاهىن اإلاىخض للخجاعة 

ُا إلاُهىم الخجاعة  ِ الىؾاةل اإلاؿخسضمت في  ؤلال٘تروهُتلم حهـ حهٍغ بٓضع ما اٖخُذ بخهٍغ

/أ حهلى أهه " ًغاص بمطؿلر جباصٛ 2خُث هطذ في اإلااصة  ؤلال٘تروهُتئبغام نٓىص الخجاعة 

نها بىؾاةل ال٘تروهُت  البُاهاث هٓل اإلاهلىماث التي ًخم ئوشاءَا أو اعؾالها أو اؾخالمها أو جسٍؼ

أو  ؤلال٘تروهُتأو بىؾاةل مشابهت، بما في طلٚ نلى ؾبُل اإلاثاٛ ال الخطغ جباصٛ البُاهاث 

ض الال٘ترووي أ  ."الخل٘ـ أو اليسخ البرقي لبّر أو ا و البًر

م  ًىهُى  08في  2000/31ٖما هجض أن البرإلاان ألاوعوبي وفي جىحيهه الطاصع جدذ ْع

ت اإلاهلىماث  ، َٓض نٍغ الاجطاٛ 2000اإلاخهلٔ ببهؼ الجىاهب الٓاهىهُت لخضماث شٖغ

ٔ بػاتو أو زضماث بطىعة  الخجاعي نلى أهه " ٗل شٙل مً أشٙاٛ الاجطاٛ ٌؿتهضٍ حؿٍى
                                                           

هٓال نً   141،ص2010، صاع النهػت الهغبُت، الٓاَغة،الحماًت الجىائيت للخجازة الالكتروهيتمدمض نبُض ال٘هبي،  -1

 .24بهلىلي َاجذ، الىكام الٓاهىوي للخجاعة الال٘تروهُت، مغحو ؾابٔ، ص 
مذ بها اإلاىكمت مً بحن أَم ألانماٛ التي ْا 03/12/1999و  30/11/1999الُترة بحن " واإلاىهٓض في Seattleٌهخبر مإجمغ " - 2

الث اإلاالُت نبر شب٘ت الاجطاٛ والاهترهِذ وخماًت الهاإلاُت للخجاعة ، خُث هاْش اإلاإجمغ " مؿاةل الضَو الىٓضي والخدٍى

ُهاث الال٘تروهُت والهٓىص الال٘تروهُت، مو  ىٍ أمام اإلاخؿلباث الخٓىُت للخجاعة وؾاةل الضَو الال٘ترووي، الخْى الْى

، مظٖغة لىُل شهاصة اإلااحؿخحر في الٓاهىن، امللكيت الفكسيت في اطاز الخجازة الالكتروهيتالال٘تروهُت" أهكغ هاًذ انمغ نلي، 

 .  43، ص2014ٗلُت الخّٓى والهلىم الؿُاؾُت، حامهت مىلىص مهمغي، جحزي وػو،
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ا أو مباش غة أو يحر مباشغة ؾىاء حهلٔ طلٚ بمشغوم أو مىكمت أو شخظ ًباشغ وشاؾا ججاٍع

ُا أو ًٓىم بمهىت مىكمت ضىانُ  1"ا أو خَغ

ٔ َٓـ في  واإلاالخل أن َظا الخهٍغِ ْض خطغ الاجطاٛ الخجاعي في نملُت الدؿٍى

خحن ممً٘ أن ًدخىي نلى الؿلب ٖظلٚ والاؾخهالم وعبما ًدؿو لِشمل الشٙاوي 

 الاْتراخاث في اإلاجاٛ الخجاعي أو الخاضت بمىخىج مهحن أو زضمت مهُىت .و

ابت ) تها الهُئت ألاوعوبُت للمهلىماث والخ٘ىىلىحُا والْغ ( بأنها اليشاؽ EITOٖما نَغ

ٔ شبٙاث الاجطاٛالظي ًإصي الى جب  .2اصٛ الُٓم نً ؾٍغ

 

  اللاهىن امللازن اللاهىن الجصائسي و في  إلالكتروهيتحػسيف الخجازة :ثاهيا 

ها اإلاشغم الُغوس ي مً زالٛ الٓاهىن الطاصع في  اإلاخهلٔ بالثٓت في  2004ًىلُى  21نَغ

مي في اإلااصة  مىه بأهه  اليشاؽ الاْخطاصي الظي ًٓىم شخظ بمىحبه  14الاْخطاص الْغ

بهغع الؿلو والخضماث نً بهض بىؾُلت ال٘تروهُت  وهجض أن َظا الخهٍغِ ًدطغ الخجاعة 

ي هجضٍ ًٓص ي جماما الجهت ألازغ خحن في حهت واخضة وهي حهت الباتو أو اإلاىخج في  ؤلال٘تروهُت

ى بظلٚ ًدطغ نم ٚأو الؿٍغ آلازغ اإلاخمثل في اإلاشتري أو اإلاؿتهل لُت الخجاعة أو الىؾُـ َو

 .نلى الهغع صون الؿلب

  LORENTZبهظا الشأن وػٍغ الاْخطاص الُغوس ي الؿُض : لىعٍىتزْبلها ٖما شٙل 

ة ؤلال٘تروهُت والظي ٌهني مُهىم للخجاع  بانؿاءاهتهذ  1998مجمىنت نمل بغةاؾخه في حاهُي 

ت بحن اإلاشغوناث ببهػها  خؿبهم مُت اإلاغجبؿت بأوشؿت ججاٍع  " مجمىنت اإلاهامالث الْغ

 

                                                           
ت الهغبُت ، الٓاَغة ، صاع النهػحماًت الجىائيت للخجازة الالكتروهيت  " دزاست ملازهت "المضخذ نبض الخلُم عمػان ،  -1

 . 15، ص2012،
 صًىان اإلاؿبىناث الجامهُت، ،، الخجازة الالكتروهيت )مفاهيم واستراجيجياث الخطبيم في املؤسست(ابغاَُم بستي -2

 41،ص 2008، 2الجؼاةغ، ؽ
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تالبهؼ وبحن اإلاشغوناث وألاَغاص وب ى في 1" حن اإلاشغوناث واإلاإؾؿاث ؤلاصاٍع ، َو

هٍغِ شامل َمطؿلر اإلاهامالث ًدؿو لِشمل حمُو ألاؾغاٍ مً مىخجحن خُٓٓت ألامغ ح

م ٖما أهه لم ًدطغ اإلاهامالث في الهالْت بحن الباتو واإلاشتري أو  وباتهحن أو مغوححن ويحَر

ختى الهالْت بحن اإلاشغوناث مو بهػها  ؤلال٘تروهُتاإلاىخج واإلاؿتهلٚ بل وؾو مُهىم الخجاعة 

الى الهالْت  باإلغاَتالبهؼ وبحن اإلاشغوناث وألاَغاص  أي اإلاىخجحن أو الباتهحن أو اإلاؿتهل٘حن 

ت في حاهب اليشاؽ الخجاع التي جغبـ اإلاشغوناث واإلاإؾؿاث  .ؤلاصاٍع

هاث الهغبُت  2000لؿىت  83هجض اإلاشغم الخىوس ي ومً زالٛ الٓاهىن  وفي الدشَغ

ش  ؤلال٘تروهُتواإلاخهلٔ باإلاباصالث والخجاعة  ى أٛو ْاهىن نغبي مخهلٔ  ،2000أوث  09بخاٍع َو

ها في اإلااصة  ؤلال٘تروهُتبالخجاعة  ت التي جخم نبر نها "مىه نلى أ 02ْض نَغ الهملُاث الخجاٍع

عي نغبي إلاُهىم الخجاعة ؤلا  2" ؤلال٘تروهُتاإلاباصالث  ل٘تروهُت وبالغيم مً أهه أٛو حهٍغِ حشَغ

ل وجُؿحر ئال أهه  ػُاع ًدخاج الى جأٍو ، ٖما ْض ًسلٔ الهضًض مً الاشٙاالث حهٍغِ نام َو

 .ً الخُؿحر اإلاسخلِ للىظ الٓاهىويالٓػاةُت التي ْض جيخج ن

أما اإلاشغم الجؼاةغي والظي أحجم لؿىىاث نضًضة نً ؾً ْاهىن زاص بالخجاعة 

ا لباقي الٓىاهح ؤلال٘تروهُت ت الهٓض، أضضع أزحر وجٕغ جأؾحَر وفي ؾىت  ان الخٓلُضًت ولىكٍغ

م  ؤلال٘تروهُتْاهىن زاص بالخجاعة  2018 والظي نٍغ َُه اإلاشغم ومً  05-18َى الٓاهىن ْع

بأنها  " اليشاؽ الظي ًٓىم بمىحبه مىعص ال٘ترووي  ؤلال٘تروهُتمىه الخجاعة  06زالٛ اإلااصة 

حر ؾلو وزضماث نً بهض إلا ٔ الاجطاالث باْتراح أو غمان جَى ؿتهلٚ ال٘ترووي، نً ؾٍغ

م  ؤلال٘تروهُت اإلاإعر في  02-04" ٖما نٍغ الهٓض الال٘ترووي بأهه  " الهٓض بمُهىم الٓاهىن ْع

الظي ًدضص الٓىانض اإلاؿبٓت نلى  2004ًىهُى ؾىت  23اإلاىأَ لـ  1425حماصي ألاولى نام  05

خم ابغامه نً بهض صون الخػىع الُهلي واإلاتزامً ألؾغاَه باللجىء  ت ، ٍو اإلاماعؾاث الخجاٍع

ا لخٓ  .3"ت الاجطاٛ الال٘تروويىُخطٍغ

                                                           
ت )مطغ(، الػلد الالكتروويابسام ، زالض ممضوح ابغاَُم - 1  . 47ص  ،2011، صاع الُ٘غ الجامعي، الاؾ٘ىضٍع
م  ،الالكتروهيتاللاهىن الخىوس ي الخاص باملبادالث والخجازة  - 2 ضة  ،2000ماًى  09، الطاصع في 2000لؿىت  83ْع حٍغ

 .2000أيؿؿـ  11 الخىوؿُت،الغاةض الغؾمي للجمهىعٍت 
م  - 3  مغحو ؾابٔ.، ، مخػلم بالخجازة الالكتروهيت8581 ماًى ؾىت 10في  مإعر 05-18الٓاهىن ْع
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ُا للبُو أو للخىعٍض الال٘ترووي بِىما  الجؼاةغي  وفي خُٓٓت ألامغ اإلاشغم أنؿى حهٍغ

ٔ أوؾو مً طلٚ ب٘ثحر بدُث حشخمل نلى نملُاث ا ؤلال٘تروهُتالخجاعة  لبُو، الخهاْض، الدؿٍى

ا ٖما أهه خطغ الؿلب، الاؾخُؿاع اإلاىعص واإلاىعص  الهملُت في ، الاشهاع للؿلو والخضماث ويحَر

ُاث الؿابٓت الؾُما الُغوؿُت منها َان الخجاعة الُه ما أشاعث الُه الخهٍغ ما ْلىا ٖو ، ٖو

ظ ؤلال٘تروهُت ا نالْتهم مو حشمل نالْت اإلاىخجحن َُما بُنهم ونالْتهم مو الاَغاص ٖو

ت ، لظلٚ َهظا الخهٍغِ ٌشىبه ال٘ثحر مً الىٓظ ألهه ًسخطغ مُهىم  اإلاإؾؿاث ؤلاصاٍع

لخجاعة ؤلال٘تروهُت في وشاؽ ًٓىم به اإلاىعص الال٘ترووي مً أحل غمان ؾلهت إلاؿتهلٚ ا

 ال٘ترووي.

  إلالكتروهيتخجازة الفلهي لل فهىم: املثالثا

ُاث الُٓهُت للخجاعة ؤلال٘تروهُت هدُجت الهضًض مً الهىامل واإلاإزغاث  جسخلِ الخهٍغ

ٖدضازت الخهٍغِ الُٓهي أو ْضمه أو اهخماةه إلاضعؾت مهُىت صون أزغي أو هدُجت الهخماء الُٓه 

٘ظا، لظلٚ هجض  ها البهؼ لخسطظ صون آزغ َو بأنها " حمُو نملُاث الخباصٛ الخجاعي ٌهَغ

ث التي جخم بحن اإلاىخجحن وبهػهم البهؼ أو بحن اإلاىخجحن واإلاؿتهل٘حن ؾىاء للؿلو والخضما

بت ومخٓضمت مً ج٘ىىلىحُاث الاجطاالث  نلى اإلاؿخىي اإلادلي أو الضولي مً زالٛ مجمىنت مٖغ

الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت والخاؾب في اؾاع ؾّى ناإلاُت هي الشب٘ت الضولُت للمهلىماث 

ها ال1)الاهترهِذ(" بهؼ آلازغ بأنها " نملُت جغوٍج وجباصٛ الؿلو والخضماث واجمام ، بِىما ٌهَغ

ضُٓاتها باؾخسضام وؾاةل الاجطاٛ وج٘ىىلىحُا جباصٛ اإلاهلىماث الخضًثت نً بهض الؾُما 

شب٘ت اإلاهلىماث الضولُت )الاهترهِذ( صون خاحت الهخٓاٛ ألاؾغاٍ والخٓائهم في مٙان مهحن، 

صلت ئل٘تروهُا أم اؾخلؼم ألامغ  جىُُظَا بشٙل ماصي ؾىاء أمً٘ جىُُظ الالتزاماث اإلاخبا

ى حهٍغِ شامل لٙل حىاهب الخجاعة ؤلال٘تروهُت ووؾاةلها اإلاؿخسضمت وأَم ما   2ملمىؽ" َو

َى نضم خطٍغ للىؾُلت ؤلال٘تروهُت اإلاؿخسضمت واؾخهماله إلاطؿلر الاهترهِذ ٗىؾُلت  ًٍمحز 
                                                           

املساطس املاليت في هظم املدفىغاث في الخجازة الالكتروهيت كإخد الخددًاث الي "نبض الغخُم الصخاث البدؿُؿي، -1

ؼ ، "جىاحه الىظم املطسفيت  .48ص 21/09/2007اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت ، 02، الهضص مجلت حامهت اإلالٚ نبض الهٍؼ
م ؾالمت،  - 2 ، مضازلت مٓضمت إلاإجمغ الٓاهىن <<؟اهىن الدولي الخاص: فساق ؤم جالقالاهترهيذ والل>>أخمض نبض الٍ٘غ

هت والٓاهىن، حامهت الاماعاث الهغبُت اإلاخدضة/ م2000ماي  2و  1وال٘مبُىجغ والاهترهِذ ،  ، 2004، 3، ؽ 1ج ، ٗلُت الشَغ

 .28ص 
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ٗان نلى ؾبُل اإلاثاٛ ألهه مً يحر اإلاىؿٓي ازخطاع حمُو الىؾاةل  للخجاعة ؤلال٘تروهُت اهما 

ؤلال٘تروهُت والشبٙاث في شب٘ت الاهترهِذ ومً يحر اإلاىؿٓي ٖظلٚ الدجغ نلى الخٓضم الهلمي 

ى ما ًمً٘ ججاوػٍ زالٛ َترة وححزة  .1والخؿىع الخ٘ىىلىجي وازتزاله َُما جىضل الُه الُىم، َو

ِ مً٘ حهٍغ بأنها "اؾخسضام للىؾاةل الخ٘ىىلىحُت  أًػا ؤلال٘تروهُتالخجاعة  ٍو

شمل طلٚ وؾاةل الاجطاٛ التي حهمل  وشبٙاث اإلاهلىماث إلاماعؾت أي وشاؽ ججاعي، َو

ظلٚ  ٗىؾُـ في نملُاث جطمُم واهخاج وانالن ونغع وجىػَو وبُو للؿلو والخضماث ٖو

ت نملُاث  خمحز َظا الخهٍغِ باشخماله نلى حمُو الىؾاة 2"الضَو والؿضاصحؿٍى ل ٍو

الخ٘ىىلىحُت التي ًمً٘ اؾخسضامها في نملُاث الخباصٛ الخجاعي ونضم خطٍغ لهملُاث 

ُاث الُٓهُت ٖما وؾو َظا  الخباصٛ الال٘ترووي في وؾُلت واخضة نلى يغاع بهؼ آلاعاء والخهٍغ

الخهٍغِ مً مُهىم الخجاعة ؤلال٘تروهُت لدشمل حمُو نملُاث الخطمُم والاهخاج والانالن 

ت نملُاث الضَو والؿضاص، وبظلٚ ًمً٘ الٓٛى بان َظا والهغع والخى  ػَو والبُو وحؿٍى

  الخهٍغِ َى حهٍغِ شامل وصُْٔ إلاُهىم الخجاعة ؤلال٘تروهُت.

 بالحكىمت إلالكتروهيت : ت الخجازة إلالكتروهيتزابػا: غالك

ٗاهذ  ؤلال٘تروهُتأؾبُٓت الكهىع نلى الخٙىمت  ؤلال٘تروهُتٗان للخجاعة   وبالخالي 

ً أصواتها وضٓل زبراتها التي بُيذ بشٙل ٖبحر حىاهب الٓطىع في اإلاهامالث  ؾباْت في جٍٙى

ى  ؤلال٘تروهُت ت نبر شب٘ت الاهترهِذ، َو ىاةض اإلاباصالث واإلاهامالث الخجاٍع وأوضخذ أَمُت َو

 روهُتؤلال٘تٖىكام حضًض م٘مل للخجاعة  ؤلال٘تروهُتألامغ الظي اؾخُاصث مىه الخٙىمت 

ًمً٘ ألخضَما الاهُطاٛ نً آلازغ وال الىجاح بضوهه، ٖما أصي بالخٙىماث الى  وامخضاص لها وال

هدُجت هجاخها في الٓؿام الخاص  ؤلاصاعي الاؾخهاهت بخ٘ىىلىحُاث الانالم والاجطاٛ في الهمل 

  .ؤلال٘تروهُتوالؾُما في الخجاعة 

                                                           
، حامهت الخؿً الثاوي، أؾغوخت صٖخىعاٍ في الحجيت اللاهىهيت لىسائل الاجطال الحدًثتأهجىم نمغ،  - 1 ، الضاع الخّٓى
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في بلض ما الى ْطىع في  ؤلال٘تروهُتوالخجاعة  تؤلال٘تروهُٖما ٌشحر الخلل اإلاىحىص بحن الخٙىمت 

عي أو يحٍر ألن الخٙىمت  أهكمت َظا البلض ؾىاء نلى اإلاؿخىي اإلااصي أو الُني أو الدشَغ

مً أحل اإلاداَكت نلى ؾحروعة العجلت الاْخطاصًت  ؤلال٘تروهُتبداحت للخجاعة  ؤلال٘تروهُت

ٔ اإلاىخجاث والخضماث الى  ؾىُت في الؿّى الضولُت وبالخالي " لىجاح صازلُا وزاعحُا والى حؿٍى

غ ألُاث الخجاعة  ؤلال٘تروهُتمشغوم الخٙىمت   ؤلال٘تروهُتَاهه ًجب ألازظ بهحن الانخباع جٍٓغ

غ طلٚ َغص ٖبحرة لالْخطاصًاث الىؾىُت للىمى"  .1خُث ًَى

 

 في الجصائس  إلالكتروهيت: الىظام اللاهىوي للخجازة الفسع الثاوي

 10اإلاإعر في  05-18بمٓخط ى الٓاهىن  ؤلال٘تروهُتلٓض هكم اإلاشغم الجؼاةغي الخجاعة 

الهامت )أوال(، باب  ممً زالٛ أعبهت أبىاب أؾاؾُت بضاًت مً باب ألاخٙا 2018ماًى 

)زاهُا(، باب الجغاةم والهٓىباث )زالثا(، وأزحرا باب مسطظ   ؤلال٘تروهُتمماعؾاث الخجاعة 

 ُت و الخخامُت )عابها(.لؤلخٙام الاهخٓال

 

 ؤوال: باب ألاخكام الػامت 

خػمً َظا الباب   02خُث هطذ اإلااصة  2مىاص أؾاؾُت ٖمٓضمت لهظا للٓاهىن  06ٍو

ٗان أخض  ت في اإلاجاٛ الال٘ترووي متى  مىه نلى جؿبُٔ الٓاهىن الجؼاةغي نلى اإلاهامالث الخجاٍع

هىىي زاغو للٓاهىن الجؼاةغي أو أؾغاٍ الهٓض حؼاةغي الجيؿُت أو مُٓم شغعي أو شخظ م

نلى اإلاهامالث   05مىه واإلااصة  03ٗان الهٓض مدل ابغام أو جىُُظ في الجؼاةغ  َُما هطذ اإلااصة 

ل ؾلهت أو  ت ٗو ؤلال٘تروهُت اإلامىىنت واإلاخهلٓت أؾاؾا بالٓماع واإلاشغوباث ال٘دىلُت وألاصٍو

ٔ الخىكُم واإلاىخجاث  زضمت حؿخىحب نٓض عؾمي، واإلاىخجاث الخؿاؾت اإلادضصة نً ؾٍغ

 والخضماث التي جإصي الى اإلاؿاؽ بمطالر ألامً الىؾني والىكام الهام. 
                                                           

، مظٖغة لىُل شهاصة اإلااحؿخحر في الهلىم الؿُاؾُت الحكىمت الالكتروهيت كأليت لخىطيد الحكم الجيدالشاًب مدمض،  - 1
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م  06الى  01اإلاىاص مً  - 2 مغحو    ، ، مخػلم بالخجازة الالكتروهيت2018ماًى ؾىت  10مإعر في  05-18مً الٓاهىن ْع

 05ص  ؾابٔ
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ِ الهضًض مً اإلاطؿلخاث الٓاهىهُت في مجاٛ الخجاعة  06هطذ اإلااصة  نلى حهٍغ

ؤلال٘تروهُت َأنؿذ حهٍغِ للخجاعة ؤلال٘تروهُت، الهٓض الال٘ترووي، اإلاؿتهلٚ الال٘ترووي، 

ترووي، وؾُلت الضَو ؤلال٘تروهُت، الاشهاع الال٘ترووي، الؿلبُت اإلاؿبٓت، اؾم اإلاىعص الال٘

ض زالِ اإلاشغم ما انخاص نلُه نلى ابٓاء حهٍغِ اإلاطؿلخاث مً ازخطاص الُٓه  الىؿاّ ْو

ظا لخطىضُت َظا الىظ الٓاهىوي وهكغا لخضازت اإلاطؿلخاث اإلاظٗىعة ؾابٓا نلى  والٓػاء َو

 ةُت في الجؼاةغ .الؿاخت الٓاهىهُت والٓػا

  إلالكتروهيتثاهيا: باب ممازساث الخجازة 

ض جػمً َظا الباب ازىان ونشغون ماصة مىػنت نلى ؾبهت َطٛى ، جىاٛو اإلاشغم  ْو

ت الهابغة للخضوص َىظ نلى احغاءاث مغاْبت الخجاعة  في الُطل ألاٛو مىه اإلاهامالث الخجاٍع

ً مً َظٍ الاحغاءاث نىضما ال جخجاوػ الخاعحُت والطٍغ الؾُما انُاء اإلاؿتهل٘حن  اإلاباشٍغ

و والخىكُم اإلاهمٛى  ُْمت الخضمت أو الؿلهت ما ًٓابلها بالضًىاع الخض اإلاىطىص نلُه في الدشَغ

بهما، وجىاٛو في الُطل الثاوي مً َظا الباب شغوؽ مماعؾت الخجاعة ؤلال٘تروهُت ٖسػىم 

جاعي واوشاء بؿاُْت وؾىُت للمىعصًً وشاؽ الخجاعة ؤلال٘تروهُت للدسجُل في السجل الخ

ُت ووغهها في  ؼ الخجاعي أو في سجل الطىاناث الخٓلُضًت والخَغ الال٘تروهُحن لضي اإلاٖغ

 .1مخىاٛو اإلاؿتهلٚ

ت نً 2في الُطل الثالث ، جىاٛو اإلاشغم الجؼاةغي اإلاخؿلباث اإلاخهلٓت باإلاهامالث الخجاٍع

ٔ الاجطاٛ الال٘ترووي والتي منها وحب اؾد ت بهغع ججاعي وأن جٙىن ؾٍغ باّ ٗل مهاملت ججاٍع

( وأن ًدخىي َظا الهغع نلى 10مىزٓت بمىحب نٓض ال٘ترووي ًطاصّ نلُه اإلاؿتهلٚ )اإلااصة 

ِ الجباتي، نىىان اإلاىعص وعْم  م الخهٍغ ا اإلاشغم ٖدض أصوى والتي منها ْع نضة مهلىماث طَٖغ

ا َغ م السجل الخجاعي، أؾهاع الؿلو، خالت جَى ، احغاءاث الضَو، مىنض الدؿلُم، َاجُه، ْع

ا مً اإلاهلىماث التي اشترؾها اإلاشغم خؿب هظ  ٓت الاعحام ويحَر ٓت جأُٖض الؿلبُت، ؾٍغ ؾٍغ

غ وانالم 11اإلااصة ) (، ٖما أٖض نلى اإلاغاخل الثالر الالؼامُت التي جمغ بها أي ؾلبُت مً أحل جىٍى
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ه وجمُ٘ىه مً الخدٓٔ مً جُاضُل ا  13لؿلبُت، َُما هطذ اإلااصة اإلاؿتهلٚ وخماًت خْٓى

ت التي ًجب ان ًخػمنها الهٓض الال٘ترووي اإلابرم بحن اإلاىعص  مىه نلى اإلاهلىماث الاحباٍع

ُُُاث اؾخالمها  ت اإلاىعص وجدضًض جُاضُل الؿلبُت ٖو ظا مً أحل جدضًض ٍَى واإلاؿتهلٚ َو

ا مً اإلاهلىماث التي جػمً خّٓى اإلاؿتهلٚ في البِئت ال مُت، ٖما جدضر وؾّغ الضَو ويحَر ْغ

ؼ نً ألاغغاع التي  اإلاشغم في نهاًت َظا الُطل نلى خٔ اإلاؿتهلٚ في ابؿاٛ الهٓض والخهٍى

غ الؿلبُت في اإلاسؼون.   ًمً٘ أن جلخٔ به واعحام الثمً في خالت نضم جَى

في الُطل الغابو مً َظا الباب، ومً زالٛ ماصجحن هظ اإلاشغم نلى التزاماث 

لتي منها صَو اإلاؿتهلٚ للثمً اإلاخُٔ نلُه بمجغ ابغام الهٓض مالم ًىظ اإلاؿتهلٚ الال٘ترووي وا

ُو وضل ًضٛ نلى اؾخالم اإلاىخج نىض الدؿلُم وال ًمً٘  ظا جْى َظا الهٓض نلى زالٍ طلٚ ، ٖو

ُو َظا الىضل وله الخٔ في الخطٛى نلى وسخت مىه ؼ جْى  . 1له َع

نلى واحباث اإلاىعص الال٘ترووي مىاص هظ اإلاشغم  09اما في الُطل الخامـ ومً زالٛ 

ومؿإولُاجه والتي نلى عأؾها مؿإولُخه أمام اإلاؿتهلٚ نً خؿً جىُُظ الهٓض اإلابرم، واعؾاٛ 

اجىعة حؿلم للمؿتهلٚ جٙىن وعُْت نىض الاْخػاء، ٖما  له وسخت نً الهٓض الال٘ترووي، َو

عحام اإلاىخىج نلى خالخه نلى اإلاىعص اخترام آحاٛ الدؿلُم وفي خالت ججاوػَا ًمً٘ للمؿتهلٚ ا

ؼ نً الػغع مو غغوعة اعحام الثمً  04زالٛ مضة  أًام صون اإلاؿاؽ في خٓه بالخهٍى

ِ اناصة اعؾاٛ اإلاىخىج باإلغاَت الى الهضًض مً الالتزاماث التي أوعصتها اإلااصة  ، في 23ومطاٍع

غة في مسؼوهه  في نلى التزام اإلاىعص بهض اإلاىآَت نلى أي ؾلبُت يحر مخَى 24خحن هطذ اإلااصة 

هطذ باقي اإلاىاص نلى التزام اإلاىعص بدُل سجالث اإلاهامالث ؤلال٘تروهُت اإلاىجؼة واعؾاله 

ت َٓـ صون  ؼ الىؾني للسجل الخجاعي وجُٓضٍ بجمو اإلاهؿُاث الػغوٍع ال٘تروهُا الى اإلاٖغ

ت ا والخطٛى نلى مىآَت اإلاؿتهل٘حن الال٘تروهُحن ْبل حمهها مو غمان أمً وؾٍغ َظٍ  يحَر

 اإلاهؿُاث .
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في الُطل الخامـ هظ اإلاشغ م نلى الضَو في اإلاهامالث ؤلال٘تروهُت والظي ًٙىن اما 

ٔ وؾاةل الضَو اإلاغزظ بها أو نىض حؿلُم اإلاىخىج، ًٙىن الضَو نً بهض  نً بهض نً ؾٍغ

ض الجؼاةغ  نبر مىطاث مىضىلت بشب٘ت  َٓـ نبر البىٕى اإلاهخمضة مً ْبل بىٚ الجؼاةغ وبٍغ

 .1هامل الهمىمي للمىاضالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘تاإلاخ

مىاص والظي  05جىاٛو اإلاشغم في الُطل الؿاصؽ مىغىم الاشهاع الال٘ترووي مً زالٛ 

ت وأن ال جمـ  ًجب أن ًلبي مٓخػُاث مهُىت ٖأن ًٙىن مدضص بىغىح ٖغؾالت اشهاٍع

ٙىن للمؿتهلٚ الخٔ في باآلصاب الهامت والىكام الهام وأن ال ًٙىن مػلال وال يامػا ، وأن ً

 ٔ ٔ نً ؾٍغ نضم جلٓي ؤلاشهاعاث وأن ال ًٙىن مىغىم الاشهاع ؾلهت ممىىنت مً الدؿٍى

ا مً الشغوؽ   .الاجطاالث ؤلال٘تروهُت ويحَر

 ثالثا : باب الجسائم والػلىباث

ماصة  14نبر  ؤلال٘تروهُتنالج اإلاشغم الجغاةم والهٓىباث اإلاخطلت بمُضان الخجاعة 

مىػنت نلى َطلحن، جىاٛو في الُطل ألاٛو مىه مغاْبت اإلاىعصًً الال٘تروهُحن ومهاًىت 

و اإلاهمٛى به في اإلاجاٛ  اإلاسالُاث مً زالٛ الىظ نلى زػىم اإلاىعص الال٘ترووي للدشَغ

ابت الخابهىن  الخجاعي وخماًت اإلاؿتهلٚ مو امٙاهُت مهُىت َظٍ اإلاسالُاث بىاؾؿت أنىان الْغ

لئلصاعاث اإلاٙلُت بالخجاعة مو الؼام اإلاىعص الال٘ترووي بدؿهُل نملهم والؿماح لهم بمهاًىت 

ش اإلاهامالث ؤلال٘تروهُت. ت الى جىاٍع   اإلاسالُاث بالىلىج بدٍغ

أما الُطل الثاوي َٓض نالج َُه اإلاشغم الجغاةم والهٓىباث اإلاىاؾبت لها والتي جتراوح 

و الال٘ترووي أو يلٓه أو الشؿب مً السجل الخجاعي خؿب بحن الًغاماث اإلاالُت و حهلُٔ ا إلاْى

ظا في اإلاىاص مً   مً الٓاهىن هُؿه. 48الى  37الخالت َو
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 الخخاميت  باب ألاخكام الاهخلاليت و :زابػا 

زطظ اإلاشغم الباب الغابو وألازحر لؤلخٙام الاهخٓالُت والخخامُت، والتي منها غغوعة 

ح اإلاىسغؾحن في مجاٛ الخجاعة ؤلال٘تروهُت ألخٙام  نن والؿبُهُحامخثاٛ ٗل ألاشخاص اإلاهىٍى

 أشهغ.  06َظا الٓاهىن زالٛ مضة ال جخجاوػ 

٘ظا هجض أن اإلاشغم الجؼاةغي وان حاء جضزله لخىكُم مجاٛ الخجاعة ؤلال٘تروهُت  َو

ٗان مىظ ؾىىاث  مخأزغا ؾىاء نلى اهؿالّ َظا الىىم مً اليشاؽ الخجاعي في الجؼاةغ الظي 

ىاهحن بلضان مجاوعة ؾبٓخىا بأنىام ٖثحرة ئال أهه أوحض الاؾاع ن هاث ْو ضًضة أو نلى حشَغ

غ الخماًت  َى ت ؤلال٘تروهُت ٍو عي اإلاىاؾب والػغوعي الظي ًىكم مجاٛ اإلاهامالث الخجاٍع الدشَغ

الٓاهىهُت الالػمت للمؿتهلٚ الال٘ترووي نلى الغيم مً وحىص بهؼ الاشٙاالث الٓاهىهُت التي 

جا الؾُما بدبني الجؼاةغ إلاشغوم الجؼاةغ ْض ح ه٘غ ضُى َظا اإلاجاٛ والتي ًجب خلخلتها جضٍع

 ؤلال٘تروهُت وانخماص الخٙىمت ؤلال٘تروهُت.  

 الدفؼ الالكخــــــــــــــــــــسووي : لثالفسع الثا

ُت شٙلذ  ،الخ٘ىىلىحُاث الخضًثت مىهغحا مهما في مجاٛ الخضماث اإلاالُت واإلاطَغ

َٓض أجاخذ اؾخهماالث وجؿبُٓاث حضًضة أنؿذ مُهىما مًاًغا لؤلمىاٛ وللؿُىلت اإلاالُت 

ت هي ألازغي جؿىعث بخؿىع َظٍ الخ٘ىىلىحُاث وأضبدذ جخم  الؾُما وأن اإلاهامالث الخجاٍع

الُىم بشٙل ال٘ترووي بىاؾؿت شب٘ت الاهترهِذ وبالغيم مً وحىص بهؼ أصواث الضَو 

ٗالبؿاْاث البىُ٘ت وبحن البىُ٘ت وبؿاْاث الضَو آلالي زاضت بؿاْاث الال٘ترووي في الجؼاةغ 

ض الجؼاةغ ،ئال أهه ال ًؼاٛ مخأزغا حضا باليؿبت ل٘ثحر مً الضٛو اإلاخؿىعة وبهؼ  مإؾؿت بٍغ

ظا نلى الطهُض الٓاهىوي  صٛو الجىاع ٖخىوـ واإلاًغب ؾىاء نلى الطهُض الخٓني واإلاطغفي ٖو

ىكم حمُو نملُاث غ الخماًت الٓاهىهُت الالػمت ألمً  الظي ًإؾغ ٍو الضَو الال٘ترووي ٖما ًَى

لظلٚ وؿخؿُو الٓٛى أن الضَو الال٘ترووي لِـ مجمىنت  ؤلال٘تروهُتاإلاهامالث اإلاالُت 

ُت َدؿب بل َى هكام مخٙامل ٌشمل ٖظلٚ ألاصواث الٓاهىهُت  ،ألاصواث الخٓىُت اإلاطَغ

غ الخلٛى الٓاهىهُت وجد٘م في مجاٛ اإلاىاػناث في خاالث  واإلاإؾؿاجُت التي جىكم وجدمي وجَى

ا ت الخالٍ والجزاناث ويحَر ، ٖما ًإؾغ حمُو الهملُاث وألاوشؿت اإلاالُت والىٓضًت والخجاٍع
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خأْلم مو حمُو اإلاخًحراث التي جدضر في َظ ت مُهىم الضَو  ا اإلاجاٛ .ٍو ولظلٚ هداٛو مهَغ

ت وؾاةله )زاهُا(.  الال٘ترووي )أوال( ومهَغ

 مفهىم الدفؼ الالكترووي : ؤوال

ٓت ال٘تروهُت بأزمان الؿلو والخضماث اإلاخهاْض  ٌهٍغ الضَو الال٘ترووي بأهه        اء بؿٍغ "الَى

 .1الال٘ترووي"نليها أي باؾخسضام ئخضي وؾاةل أو أصواث الؿضاص أو الضَو 

ٔ ال ماصي مً يحر الىٓىص الخٓلُضًت بل بىؾاةل  اء بااللتزاماث بؿٍغ ى أًػا  "الَى َو

خُث أن ألامغ بالضَو ًطضع  ؤلال٘تروهُتوالبِئت الالماصًت  جخالءم التي ؤلال٘تروهُتالضَو 

ٓت ال٘تروهُت  ؿخٓبل بؿٍغ ُحن أنهما أيُال حؼةُت َامت2َو خُث  " واإلاالخل نلى َاطًً الخهٍغ

ل ألامىاٛ ٖظلٚ . أن الضَو ال  ٌشمل َٓـ الُٓام بااللتزاماث اإلاالُت بل ًخهضاٍ الى جدٍى

ٗاهذ الضنٍغ وؾاةل الضَو بأنهاحهبِىما  اةم اإلاىخهجت : "حملت الىؾاةل التي مهما 

ل ألامىاٛ "والخٓىُت اإلاؿخهملت  .3، حؿمذ لٙل شخظ بخدٍى

ها اإلاشغم الجؼاةغي باإلااصة  ض نَغ اإلاخهلٔ بالىٓض والٓغع  "حهخبر  03/11ألامغ مً  69ْو

ل ألامىاٛ مهما ًً٘ الؿىض أو  وؾاةل الضَو ٗل ألاصواث التي جمً٘ ٗل شخظ مً جدٍى

ى هُـ الخهٍغِ الظي طَب الُه الُٓه .أي أنها مجمىنت الٓىىاث  4ألاؾلىب اإلاؿخهمل " َو

ل أمىاله مً طمت مالُت ا لى أزغي أو مً بلض ئلى التي ٌؿخؿُو مً زاللها الصخظ ضب وجدٍى

خذ اإلاشغم َىا الباب واؾها أمام الخ٘ىىلىحُاث الخضًثت وئن لم ًدضصَا  ،بلض آزغ َو

 ."ا ًً٘ الؿىض أو ألاؾلىب اإلاؿخهملمهم" باؾخهماٛ لهباعة 

                                                           
، هٓال نً يؼالي  21، ص 2014 ،الهضص الثاوي، أهكمت الضَو الال٘ترووي وؾّغ خماًتها، ً مدمض نبض الجىاصأشٍغ خؿ -1

، حامهت بؿ٘غة، ، مجلت اإلاُ٘غ ، الحماًت اللاهىهيت لفػاليت الدفؼ بالبطاكت في اللاهىن الجصائسي ، هؼيهت  ٗلُت الخّٓى

    369، ص 2018حىان  17نضص 
 .369، مغحو ؾابٔ ، ص الحماًت اللاهىهيت لفاغليت الدفؼ بالبطاكت في اللاهىن الجصائسي يؼالي هؼيهت ،  - 2

3
-Duclos.thierry .dictionnnaire de la banque.2 èmeédition . bibliothèque national du canada 

2004.p90 . 
م  69اإلااصة  -4 ش 59، الهضص ج ع، املخػلم بالىلد واللسع ،2003أوث ؾىت  26مإعر في  03/11مً ألامغ ْع ، الطاصعة بخاٍع

 .2003أوث ؾىت  27
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بؿاْت الضَو والتي حهخبر ٖأخض أَم وؾاةل الضَو الال٘ترووي في اإلااصة اإلاشغم ٖما نٍغ 

ٗالبؿاْت مً الٓاهى  23م٘غع  543 ن الخجاعي الجؼاةغي والتي هطها : " حهخبر  بؿاْت الضَو 

ل ألامىاٛ.."  لت ْاهىها وحؿمذ لطاخبها بسخب أو جدٍى ضاصعة نً البىٕى والهُئاث اإلاالُت اإلاَإ

التي ٌؿخؿُو مً زاللها الصخظ سخب أو  ؤلال٘تروهُتوعيم انتراَه َىا ببؿاْت الضَو 

ل أمىاله،  ئال أن َظا الخه ا أي َُئاث  ؤلال٘تروهُتٍغِ ال ٌشمل البؿاْاث جدٍى التي جطضَع

 .اهىن الجؼاةغي زاضت الضولُت منهايحر مهتٍر بها في الٓ

م  ها مً زالٛ الٓاهىن الجضًض ْع اإلاخهلٔ  2018ماي  10اإلاإعر في  18/05ونَغ

صَو بٓىله " وؾُلت الضَو الال٘ترووي ٗل وؾُلت  06مً زالٛ اإلااصة  ؤلال٘تروهُتبالخجاعة 

و اإلاهمٛى به جمً٘ ضاخبها مً الُٓام بالضَو نً ْغب أو نً بهض  مغزظ بها ؾبٓا للدشَغ

ذ لىؾاةل الضَ 1نبر مىكىمت ال٘تروهُت " ى حهٍغِ ضٍغ الال٘ترووي واشترؽ َيها اإلاشغم أن  وَو

و جمً٘   اإلاالُت نبر مىكىمت ال٘تروهُت. هبالتزاماجبالُٓام  ظالصخجٙىن مغزطت ؾبٓا للدشَغ

ها ْاهىن اإلاهامالث  و اإلآاعن نَغ الؿىصاوي بأنها : " الىؾُلت التي  ؤلال٘تروهُتوفي الدشَغ

جمً٘ ضاخبها مً الُٓام بهملُاث الضَو اإلاباشغ ٗلُا أو حؼةُا نً بهض نبر الشبٙاث وحشمل 

ا مً  جلٚ الىؾاةل الشُٚ الال٘ترووي وضىعة الشُٚ وبؿاْت الضَو ؤلال٘تروهُت ويحَر

 .2الىؾاةل"

اء الال٘ترووي لها ؾابو زاص جخمحز به نً وؾاةل  َهي ئطن " وؾُلت خضًثت مً وؾاةل الَى

اء ألازغي ولها ؾبُهت ْاهىهُت زاضت وال ًمً٘ ألي هكام مً ألاهكمت الٓاهىهُت الخٓلُضًت  الَى

 .3أن ًُؿغ حمُو الهالْاث الٓاهىهُت الىاشئت ننها"

                                                           
م   -1 ش  28، ، ج عاملخػلم بالخجازة الالكتروهيت ،2018ماي  10اإلاإعر في  05-18ْاهىن ْع  .2018ماي  16ضاصعة بخاٍع
 .2007ل٘تروهُت الؿىصاوي لؿىت ؤلامً ْاهىن اإلاهامالث  02اإلااصة  - 2
 مجلت حامهت بابل ، الهلىم الاوؿاهُت، "الىظام اللاهىوي للىلىد الالكتروهيت"ههى زالض نِس ى، اؾغاء زػحر مكلىم ،  - 3

  .278، ص 2014، 02، الهضص22، اإلاجلض ، حامهت بابل )الهغاّ(
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 زاهُا : أهىام وؾاةــــــــــــل الضَو :

ٗالؿُخجت ؤلال٘تروهُت والشُٚ  للضَو الال٘ترووي الهضًض مً الىؾاةل ؤلال٘تروهُت 

م مً الىؾاةل الهضًضة لىىا ه٘خُي بالشاتو منها واإلاخمثلت في الىٓىص  ل ويَغ الال٘ترووي والخدٍى

 ؤلال٘تروهُت و الضَو بالبؿاْت ؤلال٘تروهُت.

 :إلالكتروهيتالىلىد   -1

(بِىما هجض البهؼ E-MONEYها البهؼ مطؿلر )و ًؿلٔ نلي ؤلال٘تروهُتالىٓىص 

( أو الهملت الاَتراغُت ، وهي مجمىنت E-CASH) ؤلال٘تروهُتآلازغ ٌؿخسضم مطؿلر الىٓضًت 

ؼ ؾّغ الضَو الهاصًت لخخماش ى مو الهالم الاَتراض ي  البضاةل اإلاخىىنت واإلاطممت لخهٍى

ام التي حهبر نً  ؤلال٘تروهُتوأؾىاّ الخجاعة  وحهٍغ نلى  أنها : "نباعة نً ؾلؿلت مً ألاْع

دطل َإالء نلى ضىعة  ا البىٕى الخٓلُضًت أو الاَتراغُت إلاىعصيها ، ٍو ُْم مهُىت جطضَع

ؿخسضمها َإالء لدؿى  ٍت هبػاث ٖهغومًىاؾِؿُت نلى بؿاْت طُٖت أو نلى الٓغص الطلب َو

 .1"مهامالتهم التي جخم ال٘تروهُا

ها ضى ضّو الىٓض الضولي بأنها " ُْمت هٓضًت في شٙل وخضاث اةخماهُت مسؼهت في نَغ

شٙل ال٘ترووي أو طاٖغة ال٘تروهُت لطالر اإلاؿتهلٚ " وهي ٖظلٚ  "هىم حضًض مً الهملت ، أو 

بمهنى أصّ هي البضًل الال٘ترووي نً الىٓىص الىعُْت واإلاهضهُت طاث الؿبُهت اإلااصًت ..حهبحر 

ٌؿخسضم أؾاؾا لئلشاعة الى مجمىنت مخىىنت مً آلالُاث وؾّغ الضَو  ؤلال٘تروهُتالىٓىص 

 .  2مدضصة الُٓمت جخمحز بأنها ْض ؾبٔ حؿضًض ُْمتها أو جسؼن ُْمتها بضازلها "

تها اإلاُىغُت ألاوعوبُت نام  ٓت  1998بِىما نَغ بأنها: "ُْمت هٓضًت مسؼهت بؿٍغ

ل٘مبُىجغ، ومٓبىلت ٗىؾُلت للضَو بىاؾؿت ال٘تروهُت نلى وؾُلت ال٘تروهُت ٖبؿاْت أو طاٖغة ا

خم وغهها في مخىاٛو اإلاؿخسضمحن الؾخهمالها ٖبضًل  مخههضًً يحر اإلاإؾؿت التي أضضعتها ، ٍو

                                                           
غاء زباػ  -1 ، وعْت نمل مٓضمت إلاإجمغ آلُاث مٙاَدت  <<حسائم الدفؼ الالكترووي وسبل مكافدتها>>ي، َاؾمت الَؼ

 .28،ص 2017ماعؽ  29الجغاةم الال٘تروهُت اإلاىهٓض بالجؼاةغ ًىم 
ت لالْخطاص واإلاالُت،  "دوز الىلىد الالكتروهيت في جطىيس الخجازة الالكتروهيت"بىناَُت عشُض ،  - 2 حامهت  ،اإلاجلت الجؼاةٍغ

 . 113ص  ،2004ؾبخمبر  02الهضص  اإلاضًت،
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الث ال٘تروهُت إلاضَىناث طاث ُْمت  في الهمالث الىٓضًت والىعُْت ، وطلٚ بهضٍ اخضار جدٍى

 .1مدضصة"

ها بأنها  ؼي ألاوعوبي َٓض نَغ " مسؼون ال٘ترووي لُٓمت هٓضًت نلى أما البىٚ اإلاٖغ

ا ، صون  وؾُلت جٓىُت ٌؿخسضم بطىعة شاتهت للُٓام بمضَىناث إلاخههضًً يحر مً أضضَع

   الخاحت الى وحىص خؿاب بىٙي نىض احغاء الطُٓت وحؿخسضم ٖأصاة مدمىلت مضَىنت 

 . 2مٓضما "

ش        والتي  46/2000م جدذ ْع 2000ؾبخمبر  18ومً زالٛ جىضُت التي انخمضَا بخاٍع

غ الىٓىص  ظا اؾخهمالها ومغاْبت َظٍ اإلاإؾؿاث أٖض  ؤلال٘تروهُتجىكم اإلاإؾؿاث التي جَى ٖو

ِ الىٓىص  بأنها " ُْمت هٓضًت جمثل صًً نلى مً  ؤلال٘تروهُتالاجداص الاوعوبي نلى حهٍغ

نها نلى صنامت ال٘تروهُت ومطضعة مٓابل صَو مبلٌ ُْمخه ال ًمً٘ أن  ا والتي ًخم جسٍؼ ًطضَع

اإلاطضعة ، والتي جٓبل ٗىؾُلت صَو مً ْبل اإلاإؾؿاث  ؤلال٘تروهُتًٓل نً ُْمخه الىٓضًت 

 .3يحر اإلاإؾؿت اإلاطضعة لها"

 :إلالكتروهيتبطاكت الدفؼ   -2

ها اإلاشغم الجؼاةغي في اإلااصة  ؤلال٘تروهُتحهخبر بؿاْت الضَو   وؾُلت صَو خضًثت نَغ

" حهخبر  بأنها  05/02مً الٓاهىن الخجاعي اإلاهضٛ واإلاخمم بمىحب الٓاهىن  23م٘غع  543

لت ْاهىها وحؿمذ لطاخبها  ٗالبؿاْت ضاصعة نً البىٕى والهُئاث اإلاالُت اإلاَإ بؿاْت الضَو 

ل   .ألامىاٛ.." بسخب أو جدٍى

 90/10والىٓض مً ْاهىن الٓغع 113و 110أشاع اإلاشغم الجؼاةغي غمً اإلااصجحن ٖما  

ش  الى البؿاْاث  01/01/2001 اإلاهضٛ واإلاخمم ابدث نىه باألمغ 14/04/1990الطاصع بخاٍع

                                                           
 279، مغحو ؾابٔ، ص "الىظام اللاهىوي للىلىد الالكتروهيت"هٓال نً ههى زالض نِس ى، اؾغاء زػحر مكلىم ،  -1

2
 - European central bank 1998.  "report on e-money".frankfurt .Garmany.August.p.7 
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ض نٍغ اإلاشغم  اء أو اةخمان ْو البىُ٘ت والتي حهخبر مً أَم وؾاةل الضَو ؾىاء بؿاْاث َو

مً الٓاهىن الخجاعي اإلاهضٛ واإلاخمم بمىحب  23م٘غع  543الجؼاةغي بؿاْت الضَو في اإلااصة 

م  نبى أنها " حهخبر بؿاْت الضَو ٗل بؿاْت ضاصعة نً البىٕى والهُئاث  020-05الٓاهىن ْع

لت ْاهىها وح ل أمىاٛاإلاالُت اإلاَإ   ."ؿمذ لطاخبها بسخب أو جدٍى

اؾخهمل  1اإلاخهلٔ بمٙاَدت التهٍغب 2005وث أ 23ي اإلاإعر ف 06-05ونىض ضضوع ألامغ  

ذ مً اإلاشغم  03في اإلااصة  ى حهبحر ضٍغ مىه ضغاخت مطؿلر "وؾاةل الضَو الال٘ترووي " َو

والتي وعص َيها نباعة "مهما ًً٘ الؿىض أو  03/11مً ألامغ  69ًىضر أٖثر مٓطضٍ مً اإلااصة 

  .م الىؾُلت اإلاؿخهملتألاؾلىب الخٓني اإلاؿخهمل " والظي جٕغ يمىع في هى 

في  414الؿابٔ الظٖغ أصزل اإلاشغم َٓغة زالثت نلى اإلااصة  05/02وبمىحب الٓاهىن 

ٔ وؾاةل الخباصٛ  اء نً ؾٍغ اء الؿُخجت لُهؿي بظلٚ الاؾاع الٓاهىوي للخٓضًم بالَى َو

خُث هطذ الُٓغة نلى ".. ًمً٘ أن ًخم  ؤلال٘تروهُتأو ما ٌؿمى بالؿُخجت  ؤلال٘تروهُت

هل ال و والخىكُم اإلاهمٛى بهما " َو خٓضًم أًػا بأي وؾُلت جباصٛ ال٘تروهُت مدضصة في الدشَغ

اء ألامغ الظي وؿدشُه مً  اإلاشغم َظٍ الىؾُلت اإلاخهضصة أًػا  أزىاء جٓضًم الشُٚ للَى

ى ما 502اغاَخه لىُـ الُٓغة نلى اإلااصة  ًبن جُِ٘ اإلاشغم مو  مً هُـ الٓاهىن ، َو

 لىحُت في مجاٛ الخهامالث اإلاالُت بأهىانها.اإلاؿخجضاث الخ٘ىى 

 23م٘غع  543وبمىاؾبت حهضًله للٓاهىن الخجاعي َٓض جٙلم اإلاشغم مً زالٛ اإلااصة اإلاؿخدضزت 

ت  ت حضًضة ئغاَت الى ألاوعاّ الخجاٍع ما أوعاّ ججاٍع نً بؿاْاث السخب والضَو وانخبَر

 الخٓلُضًت وهي الشُٚ والؿُخجت والؿىض ألمغ.

و الُغوس ي َٓض أما في ا  تها اإلااصة لدشَغ م  1-132نَغ  1062-2001مً الٓاهىن ْع

اإلاخهلٔ بالؿالمت الُىمُت خُث هطذ "حشٙل بؿاْت صَو ٗل بؿاْت جطضع مً ْبل مإؾؿت 

                                                           
م ألامغ   - 1 ـــــم بمكافدت التهــــــــسيب، 2005أوث  23اإلاإعر في  06-05ْع ضة عؾمُت املخػلـ ش  ،59نضص  ،، حٍغ  28الطاصع بخاٍع

 . 2005أوث 
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ل أمىاٛ" ها أًػا في اإلااصة  ، 1ْغع أو ميشأة أو مطلخت حؿمذ لطاخبها بسخب أو جدٍى ونَغ

م  1935 أٖخىبغ 30مً اإلاغؾىم اإلاإعر في  57/1 الطاصع  1382-91اإلاهضٛ واإلاخمم بالٓاهىن ْع

اء ٗل بؿاْت حؿمذ لطاخبها بسخب أو هٓل  30/12/1991في  ٖما ًلي : "حهخبر بؿاْت َو

ا الا مإؾ ظٍ البؿاْاث ال ًمً٘ أن جطضَع ىت الهمىمُت، أمىاٛ، َو ظا الخٍؼ ؿاث الٓغع ٖو

ض وضىضّو الىصاتو وألاماهاث " و بىٚ َغوؿا مً زالٛ هظ َظٍ اإلااصة هجض أن ، مطالر البًر

ظا الضَو وهٓل ألامىاٛ ، في خحن هجض أن اإلاشغم الُغوس ي ْض  البؿاْت لها وقُُت السخب ٖو

ظا نلي ؾبُل الخطغ مىه   . 2طٖغ الجهاث اإلاسٛى لها اضضاع َظٍ البؿاْاث َو

صوعَا وفي الُٓه هجض أن بؿاْت الضَو الال٘ترووي حهٍغ بأنها " البؿاْاث التي ًىدطغ 

اء بثمً الؿلو والخضماث التي ًدطل نليها خاملها مً بهؼ الخجاع  في ٗىنها أصاة للَى

 .3اإلآبىلحن لضي الجهت اإلاطضعة للبؿاْت"

  إلالكتروهيت: الاشكاالث اللاهىهيت في ميدان الخجازة سابؼلفسع الا

نُم َظا ؾابٔ الظٖغ وبخض 05-18مً زالٛ الٓاهىن  ؤلال٘تروهُتبدىكُم مجاٛ الخجاعة 

الٓؿام اإلاخىامي ًىما بهض آزغ بىغو ألالُاث الخىكُمُت وألاصواث الٓاهىهُت خحز الخىُُظ 

ا ْض جىاحه الجؼاةغ  ؤلال٘تروهُتوبدسخحر الىؾاةل الُىُت والخٓىُت ٖمىطاث الضَو  ويحَر

الهضًض مً الاشٙاالث الٓاهىهُت التي الػالذ جيخكغ الخلٛى اإلاىاؾبت ٖهضم جُِ٘ ومىاٖبت 

ا مً الاشٙاالث به ُت والٓىاهحن الجباةُت ويحَر ؼ الٓىاهحن لهظا الخؿىع مثل الٓىاهحن اإلاطَغ

ى ألامغ الظي ٌهُٔ الانخماص الؿلـ  ا بص يء مً الخُطُل َُما ؾُأحي َو التي ؾىأحي نلى طَٖغ

اشٙالُت الػغاةب نلى الخجاعة في الجؼاةغ، والتي منها  ؤلال٘تروهُتوالخؿبُٔ اإلاثالي للخٙىمت 

  .)زاهُا(واشٙاالث الضَو )أوال(  ؤلال٘تروهُت

                                                           
1
- loi n°  2001-1062 du 15 novembre 2001 relative a la sécurité quotidienne ,jon 266 du 

            
، عؾالت ماحؿخحر، جسطظ ْاهىن أنماٛ حامهت اإلاؿُلت  وسائل الدفؼ الحدًثت في اللاهىن الجصائسي ، زشت خؿِبت - 2

،2016. 
عي َسغي - 3 و، "هيتبطاكاث الائخمان من الىحهت اللاهى "، َع ذ، الؿىت الغابهتمجلت اصاعة الُخىي والدشَغ ، الهضص ، الٍٙى

 .15، ص1984الغابو،
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 إلالكتروهيتاشكاليت الػسائب غلى الخجازة ؤوال: 

أخض ضىع الهىإلات الاْخطاصًت التي جخسؿى خضوص الضٛو  ؤلال٘تروهُتحهخبر الخجاعة 

ى ما أصي الى  غتها وجىىنها َو ت الؿلو والخضماث والهمل نلى َو غ خٖغ ا مٓابل جدٍغ وخىاحَؼ

ت عؤوؽ ألامىاٛ واهخٓاٛ ال٘خل اإلاالُت مً صولت الى ض مً خٖغ أزغي أو في خضوص الضولت  اإلاٍؼ

ت اإلاؿدىضة الىاخضة زلٓذ  ؤلال٘تروهُتنلى البُو والشغاء بطُخه ، َظٍ ألاوشؿت الخجاٍع

ٗالخهاْض  هاث الضازلُت  الهضًض مً الاشٙاالث والخدضًاث الٓاهىهُت أمام الٓىاهحن والدشَغ

ما الال٘ترووي والضَو ، ولهل مً أَم َظٍ الاشٙاالث أو الخدضًاث هي الال٘ترووي ويحَر

ت في البِئت ال بت نلى ألاوشؿت الخجاٍع ى أمغ مهم بانخباٍع صزل اشٙالُت َغع الػٍغ مُت َو ْغ

طىع الٓىاهحن الخٓلُضًت نً   ؤلال٘تروهُتاؾاس ي للضولت الؾُما مو جؿىع واهدشاع الخجاعة  ْو

ٗاهذ  بت التي  غع الػٍغ ت نبر الاهترهِذ والُٓام بهملُاث الجباًت َو مغاْبت الاوشؿت الخجاٍع

ظا نبر جبضو ؾبُهُت وأمغا ٌؿحرا في الخجاعة الخٓلُضًت بمغاحهت سج م ٖو ىاجحَر الث الخجاعة َو

ُت اإلاىدشغة نبر خضوص الضولت  ، في الُػاء الجًغافي ملمىؾت" ..الخضوص  َاالىٓاؽ الجمٖغ

لمت الؿغ )  screen andولً٘ الخضوص في الُػاء الال٘ترووي جٓىم نلى مؿألخحن : الشاشت ٗو

password)  ٘ظا هٙىن ْض اهخٓلىا مً حىاػ الؿُغ ٗىزُٓت جدُذ الا هخٓاٛ الى ٗلمت الؿغ َو

َان اهخٓلذ  أٖثر حهُٓضا، لً٘ الُىم باث ألامغ 1"(passport to passwordٗىؾُلت لالهخٓاٛ )

ٗاإلاطىُاث  ُت َان الؿلو والخضماث الالماصًت  الؿلو اإلااصًت خُٓٓت نبر الىٓاؽ الجمٖغ

ٗاألياوي وألالخان والبرامج الخاؾىبُت والخؿبُٓاث  مُت بشتى أهىانها وألانماٛ الُىُت  الْغ

ً مً َُئت الجمإع وال م َانها جمغ مباشغة الى اإلاؿتهلٚ أو الىؾُـ صون أصوى مغاْبت ال

الى ش يء ازغ مهم لؿاإلاا انخبرجه الخٙىماث  اَتغباإل َُئاث طاث ؾابو ججاعي أو حباتي 

مُت ى الاشهاع والظي أضبذ في البِئت الْغ زاعج هؿاّ جد٘م ومغاْبت  مطضعا مهما للضزل َو

ًُىث نلى الضولت مىعصا مهما وهي بظلٚ جسؿغ ٖخلت مالُت َاةلت هدُجت  ، ٗل َظاالخٙىمت

ى ما لًُاب ألاصواث  ًجغها للخضًث نً مضي الٓاهىهُت اإلاىاؾبت والىؾاةل الُىُت اإلاالةمت َو

بت  ل ؾخداَل الجباًت  لؤلوشؿتمىاةمت الٓىاهحن الػٍغ مُت َو ت في البِئت الْغ الخجاٍع

                                                           
، مغحو ؾابٔ الدشسيػاث اللاهىهيت الدوليت لحماًت خلىق امللكيت الفكسيت الافتراغيت، ؾالمي اؾهُضاوي، َٓحري لُلى -1

 .304، ص
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اإلاخمثلت في : نلى مباصئها وأؾؿها التي لخطها آصم ؾمُث في ٖخابه زىعة ألامم و  ؤلال٘تروهُت

 ، اإلاالةمت في الخدطُل والاْخطاص في الىُٓت .ُٓحن، الالهضالت واإلاؿاواة

بل طلٚ وحبذ الاشاعة الى الاخخضام الُٓهي ال٘بحر بحن مً ًغي بػغوعة انُاء  ْو

الخجاعة ؤلال٘تروهُت مً الػغاةب ومً ًغي بػغوعة َغع الػغاةب نلى َظا الىىم مً 

بت ًمً٘ أن الخجاعة، خُث ًبرع أهطاع الاججاٍ ألاٛو عأيهم بذجج نضًضة مً بُ نها أن الػٍغ

بت يهضص  حهُٔ جؿىع الخجاعة ؤلال٘تروهُت زاضت وأنها في بضاًاتها باإلغاَت الى أن َغع الػٍغ

زطىضُت اإلاؿتهلٚ ؤلال٘تروهُت بجهل بُاهاجه مخاخت بذجت نملُاث الجباًت ؤلال٘تروهُت، ٖما 

ٗاث ؤلال٘تروهُت الى أ ماًٖ وصٛو أْل َغغا ًإصي َغع الػغاةب الى اهخٓاٛ اإلاإؾؿاث والشغ

بت ؤلال٘تروهُت ًضنمىن بغأيهم  للػغاةب أما أهطاع الاججاٍ الثاوي والظًً ًغون بُغع الػٍغ

بت نلى َظا الىىم ٌهؼػ مبضأ الهضالت بحن  بالهضًض مً الدجج والتي مً أَمها أن َغع الػٍغ

ؤلال٘تروهُت  الخجاعة الخٓلُضًت والخجاعة ؤلال٘تروهُت، ٖما أن َغع الػغاةب نلى الخجاعة

خماش ى همى ؤلاصاعة  و ُٖاءتها مؿخٓبال ٍو بت مما ًَغ ؾُهؼػ مهاعاث وزبراث ؤلاصاعة الػٍغ

بت ؾُُىث نلى الضولت  بُت مو همى الخجاعة ؤلال٘تروهُت، باإلغاَت الى الانُاء مً الػٍغ الػٍغ

ىت الضولت  .   1ألام ٖخلت مالُت ال ٌؿتهان بها ًمً٘ أن جٓضم اغاَت خُُٓٓت لخٍؼ

الهضًض مً الخدضًاث الجباةُت والتي جُغع  ؤلال٘تروهُتالخجاعة نلى الهمىم ًمً٘ الٓٛى أن و 

 منها : 

ت  -أ  مُت هكغا ل٘ثرتها مً حهت  وللؿٍغ ت في البِئت الْغ ضهىبت جدضًض اإلاهامالث الخجاٍع

التي جداؽ بها وج٘خىِ أؾغاَها ونضم وحىص آلالُاث الٓاهىهُت والخٓىُت الالػمت إلزباث 

بيَظٍ ا  ؛إلاهامالث مما ًإصي الى ئغهاٍ وجأزغ الجهاػ الػٍغ

بي هكغا الزخالٍ حيؿُاث اإلاخهاملحن  -ب  جؿغح ئشٙالُت اإلاىاػناث في اإلاجاٛ الػٍغ

اوأماٖنهم وأم  .اًٖ جىاحض الؿلو والخضماث ويحَر

                                                           
اب،  - 1 مجلت الهلىم ، "، الىلاشاث، املشاكل والخددًاثالالكتروهيتالافتراغيت والخجازة الجباًت "صاصن نبض الَى

 .158، ص  2004، 03الهضص حامهت ؾؿُِ، ، الاْخطاصًت ونلىم الدؿُحر
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بي وصازل الٓىاهحن نضم وحىص صعاؾاث اؾدشغاَُت ويُاب اإلاغوهت صازل الجهاػ  -ج  الػٍغ

بُت  ؛الػٍغ

ت ًإصي الى اإلاؿاؽ باإلاهؿُاث الصخطُت التي ٌهاْب  -ص  مغاْبت وعضض البُاهاث الخجاٍع

ت اث واهتهإ الؿٍغ  ؛نليها الٓاهىن واإلاـ بالخٍغ

ت الىاخضة -ٌ  بي التي ًمً٘ أن جؿاٛ الهملُت الخجاٍع  ؛اشٙالُت الاػصواج الػٍغ

بت ومخابهخه -و   ؛اشٙالُت جدضًض اإلاٙلِ بالػٍغ

بي -ػ  في الضولت ونضم مىاٖبخه للمؿخجضاث الخ٘ىىلىحُت  اشٙالُت جسلِ الجهاػ الػٍغ

ت ؤلال٘تروهُت  ؛التي جم٘ىه مً جدُٓٔ حباًت خُُٓٓت نلى اإلاهامالث الخجاٍع

بُت الىاحبت الخؿبُٔ -ح  هاث الػٍغ   .اشٙالُت الدشَغ

 اشكاالث الدفؼ إلالكترووي ثاهيا : 

ومً أحل اللخاّ بىكحراتها ألاوعوبُت ومثُالتها الهغبُت وزاضت صٛو الجىاع جىوـ 

ت الى جبني وؾاةل الضَو  ٖسُاع اؾتراجُجي  ؤلال٘تروهُتواإلاًغب نمضث الخٙىمت الجؼاةٍغ

مي، َلم ج٘خِ باضضاع الىطىص الٓاهىهُت لظلٚ َٓـ، بل  للضزٛى في مجاٛ الاْخطاص الْغ

ت آلالُت وجىػَهها نلى اإلاإؾؿاث اإلاالُت نبر ؾاةغ نمضث الى اصزاٛ ج٘ىىلىحُ اث الطحَر

ض الخابهت لىػاعة البر  ًض مىاؾٔ الٓؿغ الىؾني، ؾىاء باليؿبت للبىٕى الهمىمُت أو مٙاجب البًر

 وحضث مثل َظٍ الطغاَاث 1994، خُث هجض أهه ومىظ ؾىت وج٘ىىلىحُاث الانالم والاجطاٛ

ٗاهذ بشٙل مدضوص حضا ت اإلاؿاَمت ، ٖمآلالُت وان  ا أهه وفي أوازغ الدؿهُىاث قهغث شٖغ

ت مً أحل وغو الخلٛى الخ٘ىىلىحُت الُُ٘لت SATIMؾاجُم " " الخابهت للبىٕى الجؼاةٍغ

ت ووغو مسؿـ نملي مً  ل آلالي لؤلمىاٛ ما بحن البىٕى اإلاؿاَمت في الشٖغ بػمان الخدٍى

ي( واضضاع بؿاْاث الضَو أحل جىػَو اإلاىػنحن آلالُحن لؤلوعاّ اإلاالُت )الطغاٍ آلال

 .لتي حهمل بساضُت الٙىص الؿغي اإلاًىاؾِؿُت ا

غ بِئت   وبالغيم مً طلٚ َٓض أشاعث اخضي الضعاؾاث الخؿبُُٓت خٛى مضي جَى

الاؾخهضاص الال٘ترووي أن مهكم الضٛو الجؼاٛ في صاةغة الخؿغ في مجاٛ البِئت الٓاهىهُت 
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هُت للخجاعة ؤلال٘تروهُت والضَو الا ونُا مىه بسؿىعة اؾخسضام ، ولظلٚ و 1ل٘تروويوالدشَغ

، أْغ اإلاشغم هطىضا حؼاةُت لترضض جمخهها باألمان الالػموؾاةل الضَو الال٘ترووي ونضم 

مت  مت الىاْهت نلى ألامىاٛ ؤلال٘تروهُتووغو الجؼاء الالػم للجٍغ  بطُت نامت والجٍغ

ًض مً اإلاىاؾباث غغوعة َٓض اشترؽ اإلاشغم في الهض، ؤلال٘تروهُت ووؾاةلها بطُت زاضت

و اإلاهمٛى به وأن جغزظ مً الهُئاث اإلاالُت في  ؤلال٘تروهُتزػىم وؾاةل الضَو  للدشَغ

الؿابٔ الظٖغ أي  05/02الجؼاةغ ؾىاء مً زالٛ الٓاهىن الخجاعي اإلاهضٛ واإلاخمم بمىحب 

و هظ نلى ".. ًمً٘ أن ًخم الخٓضًم أًػا بأي وؾُلت جباصٛ ال٘تروهُت مدضصة في الدش َغ

ُه لبؿاْت الضَو مً زالٛ اإلااصة  مً  23م٘غع  543والخىكُم اإلاهمٛى بهما "  أو بمىاؾبت حهٍغ

الٓاهىن هُؿه خُث هطذ نلى أنها " حهخبر بؿاْت الضَو ٗل بؿاْت ضاصعة نً البىٕى 

لت ْاهىها وح ل أمىاٛوالهُئاث اإلاالُت اإلاَإ ى ألامغ الظ ًىكم ؿمذ لطاخبها بسخب أو جدٍى " َو

دمي اإلاخهاملحن مً وؾاةل الضَو يْؿام    .حر اإلاهغوَت في الٓاهىن الجؼاةغي الضَو الال٘ترووي ٍو

وما ًيخج ننها حغاء اؾخسضام  ؤلال٘تروهُتباإلغاَت الى ما ْلىاٍ في مجاٛ أمً الخٙىمت 

ظا ما أشاع  الخ٘ىىلىحُاث الخضًثت َهىإ مساؾغ زاضت جدِ وؾاةل الضَو الال٘ترووي َو

غ  م  2"مــــان"الُه جٍٓغ الظي نضص أعبو هٓاؽ غهِ أمً٘ عضضَا في َظا اإلاجاٛ وهي :  28ْع

الث أو الهملُ اث اإلاالُت وضهىبت جدضًض زؿغ جبُِؼ ألامىاٛ الىاجج نً ضهىبت مغاْبت الخدٍى

، زؿغ ْغضىت خالت اؾاءة اؾخهماٛ َظٍ الخٓىُت مشٙلت َٓضان الثٓت في الىٓىص في ،أؾغاَها

ا  ل٘تروهُتؤلااإلاىاْو اإلاالُت   ، وهي هُـ الاشٙاالث التي ًىاحهها اإلاشغم الجؼاةغي.3ويحَر

م          اإلاخهلٔ  2018ماي  10اإلاإعر في  05-18هظ اإلاشغم الجؼاةغي مً زالٛ الٓاهىن ْع

الضَو في اإلاهامالث الُطل الؿاصؽ مىه واإلاهىىن بـ " ومً زالٛ ؤلال٘تروهُتبالخجاعة 

ٓا و بىاؾؿت وؾاةل الضَو اإلاغزظ بهانلى غغوعة الضَ 27" في اإلااصة  ؤلال٘تروهُت ، َو

غ الخماًت الٓبلُت لىؾاةل الضَو  ى ألامغ الظي ًَى و َو في الجؼاةغ ٖما هطذ  ؤلال٘تروهُتللدشَغ

                                                           
 . 155، مغحو ؾابٔ، ص امللكيت الفكسيت في اطاز الخجازة الالكتروهيت: هاًذ انمغ نلي، هٓال نً - 1
 .29، ص مغحو ؾابٔ، الالكتروويالىظام اللاهىوي للدفؼ ، واْض ًىؾِ  -2
 .29اإلاغحو هُؿه، ص  -3
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ا  هُـ اإلااصة نلى أن الضَو ًٙىن نبر مىطاث صَو مسططت وجٙىن ميشأة ومؿخًلت خطٍغ

ى ألامغ الظي ًمً٘ َظٍ مً ؾٍغ البىٕى اإلاهخمضة مً ْبل بىٚ الجؼاة ض الجؼاةغ َو غ وبٍغ

ابت ال ، ٖما خطغث اإلااصة طاتها أهىام هملُاث اإلاالُت للضَو الال٘ترووياإلاإؾؿاث مً ْع

مدؿاث الضَو الال٘ترووي أن جٙىن مىضىلت نبر شب٘ت اإلاخهامل الهمىمي للمىاضالث 

ى ألامغ الظي ًمىو أي حهامل زاص في خالت َ خذ اإلاجاٛ مً اؾخهماٛ الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت َو

ى ما  ًغاٍ اإلاشغم خماًت لهظا الٓؿام الخؿاؽ . وعبـ أحهؼة الطغاَاث آلالُت َو

و الاهترهِذ الخاص باإلاىعص  28اشترؾذ اإلااصة  مً طاث الٓاهىن أن ًٙىن وضل مْى

الال٘ترووي بمىطت الضَو الال٘ترووي مإمىا بىاؾؿت هكام جطضًٔ ال٘ترووي ٖما أزػو 

ابت بىٚ 27مىطاث الضَو الال٘ترووي اإلاظٗىعة ؾابٓا )اإلااصة  29ٛ اإلااصة اإلاشغم ومً زال ( لْغ

ظا مً أحل غمان اؾدُهابها  ُت ألام في الجؼاةغ َو الجؼاةغ والظي ٌهخبر اإلاإؾؿت اإلاطَغ

ت البُاهاث وؾالمتها وأمً جباصلها   .إلاخؿلباث الدشًُل البُني وؾٍغ

الى ٗل ألاَهاٛ أو بهػها اإلاىطبت نلى وبالغيم مً امخضاص ؾلؿان ْاهىن الهٓىباث 

اإلاخػمً الٓىانض الخاضت  04-09 ٓاهىن الالى ْىاهحن أزغي ٗ باإلغاَتمجاٛ اإلاهلىماجُت 

اًت مً الجغاةم اإلاخطلت ب ئال أن الٓاهىن  ،1والاجطاٛ ومٙاَدتها خ٘ىىلىحُاث الانالمللْى

في الُطل الثاوي اإلاهىىن بالجغاةم والهٓىباث لم  ؤلال٘تروهُتاإلاخهلٔ بالخجاعة  05-18الجضًض 

ًخؿّغ الى الجغاةم اإلااؾت بأهكمت الضَو الال٘ترووي بالغيم مً زطىضُتها وبالغيم مً 

  .ؤلال٘تروهُتجسطُظ الُطل الؿاصؽ مىه لخىكُم مجاٛ الضَو في اإلاهامالث 

  إلالكتروهيتخماًت املستهلك إلالكترووي غبر الخجازة  جددًاث : املطلب الثاوي 

الؾُما ج٘ىىلىحُاث الانالم والاجطاٛ ونلى     الخ٘ىىلىحُاث الخضًثت  أصي قهىع 

        الهالم،  عأؾها الشب٘ت اإلاهلىماجُت الهاإلاُت ) الاهترهِذ( التي أضبدذ حًؿي حمُو بٓام

ت الى حًحر نمُٔ في همـ اإلاباصالث واإلاهامالث الخج ُت وهبىؾاةـ ال٘ترالتي أضبدذ جخم اٍع

                                                           
 بخكىىلىحياث املخطلت الجسائم من للىكاًت الخاضت اللىاغد املخػمن ،2009أوث  05، اإلاإعر في 04-09 الٓاهىن  - 1

ش 47ج ع، الهضص ، ومكافدتها والاجطال الاغالم  .7/08/2009، الطاصعة بخاٍع
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ظا ما حهلها جخًلب نلى                       مخهضصة ٖبضًل نً الؿّغ الخٓلُضًت اإلاهغوَت َو

ى                    ؤلال٘تروهُتبالخجاعة أًً قهغ مُهىم حضًض ٌؿمى ، اإلاٙان والؼمانناةٓي  َو

مُهىم واؾو ٌشمل ٗل اإلاباصالث واإلاهامالث ؤلال٘تروهُت اإلاشخملت نلى البُو                    

ٔ الىؾاةـ ؤلال٘تروهُت خُث حهٓض الطُٓاث و  مً   جيخٓل الؿلو والخضماثوالشغاء نً ؾٍغ

خم صَو مٓابلها ال٘تروهُا بلض ئلى أزغ  في                                مو الباتووبضون الخٓاء ختى اإلاشتري ٍو

مجلـ واخض، خُث ٌؿخؿُو مؿتهلٚ في الجؼاةغ  نلى ؾبُل اإلاثاٛ الدؿّى نبر ألاهترهِذ في 

طله اإلاىخج                   ٗاهذ واحغاء ؾلبُت نلى مىخج ما مً مىعص زاعج الجؼاةغ ٍو أي صولت 

طبذ َظا اإلاؿتهلٚ  مجاٛ  الى نىىان مجزله بهض َترة ْطحرة مً الؼمً صون  نىاء الاهخٓاٛ، ٍو

 .1ٌؿمى اإلاؿتهلٚ ؤلال٘تروويالخجاعة ؤلال٘تروهُت 

ت الخجاعة                  ا شب٘ت الاهترهِذ لخٖغ َغ وبالغيم مً اإلاؼاًا ال٘ثحرة التي جَى

ض الهاإلاُت والتي زلٓذ ناإلاا اَتراغُا ًجمو اإلاؿتهلٚ واإلاىعص في َػاء واخض بالغيم مً جبان

ٗالًش والخضلِـ     اإلاؿاَاث وازخالٍ ألاػمان، الا أنها ال جسلى مً مطانب وؾلبُاث 

ل  َضَه   والاخخُاٛ وضىع نضًضة مً الاحغام والتي ًٓو ضخُتها اإلاؿتهلٚ الال٘ترووي ٗو

اْخىاء ؾلهت أو زضمت لخلبُت خاحاجه واشبام عيبخه في الاؾتهالٕ، لً٘ في خُٓٓت               

جٙىن َظٍ الجزنت الاؾتهالُٖت مدل اؾخًالٛ انالهاث مضعوؾت واشهاعاث          ألامغ ْض

غ الباعم وبهؼ اإلاإزغاث               غ باإلاؿتهلٚ  ٖما ْض ًإصي الخطٍى مىحهت جإصي الى الخًٍغ

ُت التي                       الى حًُحر ضىعة الؿلهت مً أحل زضانه، هاَُٚ نً اإلاىاْو اإلاٍؼ

مُت الوحىص لها، ٗل َظٍ           جدخاٛ نل ى اإلاؿتهل٘حن بٓبؼ أمىالهم مٓابل ؾلو َو

ا ًٓو ضخُتها مؿتهلٚ ْلُل الخبرة ونضًم الخجغبت مٓابل أؾغاٍ  الخالنباث   والجغاةم ويحَر

ى ألامغ الظي حهل الٓىاهحن، ومىعصًً أٖثر اختراَُت وأنمٔ صعاًت باإلاجاٛ الخجاعي      َو

                                                           
حن نلى شب٘ت ألاهترهِذ اهخٓل مً  - 1  1.2الى هدى  2010ملىن في نام  600حشحر الخٓضًغاث الهاإلاُت الى أن نضص اإلادؿْى

ٗاث التي جبُو نلى الاهترهِذ  2016بلُىن في نام  ت ) باؾخثىاء الطحن (، أهكغ في  03في خحن ججاوػ نضص الشغ مالًً شٖغ

 ٔ غ مجلـ الخجاعة والخىمُت ) ٍَغ مي( ، اإلآضم طلٚ جٍٓغ الخبراء الخٙىمي الضولي اإلاهني بالخجاعة الال٘تروهُت والاْخطاص الْغ

ل  20-18إلاإجمغ ألامم اإلاخدضة للخجاعة والخىمُت، حىُِ  و :  2018أٍَغ ميشىع نلى اإلاْى

http://tfig.itcilo.org/AR/contents/org-unctad.htm  ش الاؾالم  . 10:12الؿانت  2018 19/11جاٍع
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ت لخٓىحن َظٍ اإلاباصالثالهالم جخضزل الىؾىُت نبر ٗل صٛو  وخماًت َظا اإلاؿتهلٚ  الخجاٍع

لت ومهٓضة مً الىخاج والهغع  ً في ؾلؿلت ؾٍى بانخباٍع الؿٍغ ألاغهِ والخلٓت ألاَو

ا  والشٚ أن َظٍ الٓىاهحن بٓضع ما جٓىم به مً صوع في ػعم الثٓت وألامان ، والبُو ويحَر

ت وحصجُهها  بٓضع  ،ل٘تروهُتؤلامجاٛ الخجاعة  فيغُاء الشُاَُت وئ واؾخٓغاع اإلاهامالث الخجاٍع

ه .  ما جإصي الى خماًت اإلاؿتهلٚ الال٘ترووي والخُاف نلى خْٓى

والٓاهىن الجؼاةغي نلى يغاع بُٓت الٓىاهحن الىؾىُت ألازغي وبالغيم مً جىكُمه إلاجاٛ  

بانخباٍع مؿتهلٚ ل٘ترووي لم ًىظ ضغاخت نلى خماًت اإلاؿتهلٚ الاالا أهه  الخجاعة ؤلال٘تروهُت 

 ًخمحز نً اإلاؿتهلٚ الهاصي باؾخهماله للىؾاةـ ؤلال٘تروهُت اهما قل في صاةغة أخٙام خماًت

ت الهامت لاللتزاماث مً زالٛ الٓاهىن اإلاضوي  ؾىاءاإلاؿتهلٚ بطُت نامت  أو مً زالٛ الىكٍغ

م مً زالٛ   مو الًش اإلاخهلٔ بدماًت ا 25/02/2009اإلاإعر في  09/03الٓاهىن ْع إلاؿتهلٚ ْو

، أو مً زالٛ أخٙام يحر اث ومىكماث لخماًت اإلاؿتهلٚ ٖظلٚو ٖظا مً زالٛ ئوشاء َُئ

 .05-18مباشغة وؿدشُها مً زالٛ ْاهىن الخجاعة ؤلال٘تروهُت 

 

 :إلالكتروويخماًت املستهلك : مفهىم الفسع ألاول 

ت مُهىم خماًت اإلاؿتهلٚ ؤلال٘تروهُت ًجب الخهٍغ نلى مجمىنت مً اإلاُاَُم  إلاهَغ

، وخماًت )زاهُا(ٖمُهىم اإلاؿتهلٚ الال٘ترووي )أوال( ؤلال٘ترووي  الهٓضٗ ألازغي طاث الهالْت

  .)زالثا(اإلاؿتهلٚ 

  حػسيف الػلـد الالكتروويؤوال: 

نلى الىدى 1مً الٓاهىن اإلاضوي 54نٍغ اإلاشغم الجؼاةغي الهٓض ٖمطؿلر ْاهىوي في اإلااصة 

ً ،بمىذ أو  :الخالي "الهٓض اجُاّ ًلتزم بمىحبه شخظ أو نضة أشخاص هدى أشخاص آزٍغ

َهل ش يء ما " أي أهه اجُاّ يهضٍ ئلى ئخضار آزاع ْاهىهُت أو باإلاجمل َهى ال ًسغج نً ٗىهه " 

                                                           
م ) -1 م ) 1975ؾبخمبر  26( اإلاإعر في 58-75ألامغ ْع املخػلم ،2005ًىهُى  20( اإلاإعر في 10-05اإلاهضٛ بالٓاهىن ْع

ش الطاصعة ب 44، ج.ع،)الهضصباللاهىن املدوي   (.2005ًىهُى  26خاٍع
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حن أو أٖثر الخهبحر نً ئعاصجحن مخؿابٓخح ٗان ئخضار أزغ ْاهىهــين ْاهىها نلى جباصٛ ؾَغ ، ؾىاء 

"  .1َظا ألازغ َى ئوشــاء التزام أو حهضًله أو ئنهاٍؤ

ِ الهٓض في مجلت ؤلاخٙام الهضلُتو  ( بأهه " 103في اإلااصة ) للٓاهىن اإلاًغبي حاء حهٍغ

"زام اإلاخهاْضًً أمغا وحههضَما بهالت ى نباعة نً اعجباؽ ؤلاًجاب بالٓبٛى  .، َو

ى ال الهٓض الال٘ترووي و  ًسخلِ نً الهٓض الهاصي الا مً خُث الىؾُلت اإلاؿخسضمت َو

ٗاههظلٚ ال ًسغج ب ٍغ وأع  َهى ًجض جىكُمه غمًما ْض ؾبٔ مً مهنى  وبالخالي نً  في حَى

ت الهامت للهٓض ، وأما نً الىؾُلت ؤلال٘تروهُت اإلاؿخسضمت في ابغامه ألاخٙام الىاعصة في الىكٍغ

والتي جدُذ امٙاهُت الخهاْض خاضت َى الؿابو الال٘ترووي هؿُه طاجِخه الحوما َهي ما جمحٍز 

بضون الخٓاء اإلاخهاْضًً في مجلـ خُٓٓي واخض اهما ًلخُٓان في َػاء اَتراض ي ًُّغ بُنهما 

 اإلاٙان وأخُاها الؼمان ٖظلٚ.

ِ الهٓض الال٘ترووي في الٓاهىن الجؼاةغي مً زالٛ الٓاهىن  وحاء اإلاخهلٔ  05-18حهٍغ

م  ..الظي ًدضص الٓىانض اإلاؿبٓت 02-04بالخجاعة ؤلال٘تروهُت بأهه "الهٓض بمُهىم الٓاهىن ْع

خم ابغامه نً بهض، صون الخػىع الُهلي واإلاتزامً ألؾغاَه  ت، ٍو نلى اإلاماعؾاث الخجاٍع

ا لخ ى بظلٚ خضص الهٓض الال٘ترووي بالىؾُلت  2ٓىُت الاجطاٛ الال٘ترووي"وباللجىء خطٍغ َو

ٔ اإلاشغم  ا نبر جٓىُت الاجطاٛ الال٘ترووي، ٖما ًجب الخىبُه الى جَى اإلاؿخهملت والتي جخم خطٍغ

ٗاألهترهِذ مثال ألن طلٚ ًُٓض الهٓض الال٘ترووي في  الجؼاةغي بهضم طٖغ وؾُلت ال٘تروهُت بهُنها 

ون ؾىاَا ٖما ًذجغ نلى اإلاىخجاث الخ٘ىىلىحُت في اإلاؿخٓبل والتي ْض جبخ٘غ  َظٍ الىؾُلت ص

ؿغ، َو ا وبؿّغ اٖثر ؾهىلت َو ظٍ وؾاةل ال٘تروهُت أزغي ْض جدُذ امٙاهُت الخهاْض نبَر

تها  ، واإلاخهلٔ بدماًت 1997ماي  20ألاوعوبي الطاصع في  اإلااصة الثاهُت مً الخىحُهالىؾُلت نَغ

نً بهض : بأنها )أًت  ؤلال٘تروهُتاالجطاالث والتي ؾمتها بص اإلابرمت نً بهض اإلاؿتهلٚ في الهٓى 
                                                           

َىإ َ٘غجان في الهٓض ،أخضَما غُٓت وألازغي واؾهت ، ومإصي الُ٘غة الػُٓت َى انخباع الهٓض جىأَ ئعاصجحن نلى  1 -

حن صون : "الخطٍغ الظي  ئوشاء التزام، وبهباعة أزغي ًىطٍغ مطؿلر الهٓض لالجُاْاث التي جيشأ التزاماث بحن الؿَغ

٘ظا ًٙىن ًٓطض به ئوشاء نالْاث ناةلُت أو ئوشاء خّٓى نُيُ ت أو حهضًل التزاماث أو ئنهائها " والظي ٌهٍغ باالجُاّ ، َو

الاجُاّ أنم مً الهٓض .وأما مإصي الُ٘غة الىاؾهت أن الهٓض َى " جىأَ ئعاصجحن نلى ئوشاء التزام أو هٓله أو حهضًله أو 

ت بحن الهٓض والاجُاّ َُٙىن ٗل منهما مغاصَا   لآلزغ . ئنهاةه ، وبهظا اإلاهنى جؼوٛ ٗل جُْغ
م  - 2  .5مغحو ؾابٔ، ص، ، مخػلم بالخجازة الالكتروهيت8581 ماًى ؾىت 10مإعر في  05-18الٓاهىن ْع
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بحن اإلاىعص واإلاؿتهلٚ بضون الخىاحض اإلااصي اإلاتزامً لهما ، وطلٚ  وؾُلت حؿخسضم في الخهاْض ما

 ختى ئجمام الخهاْض بحن ألاؾغاٍ(.

ه اإلااصة  زالٛ مً ؤلال٘تروهُتالٓاهىن الىمىطجي لؤلمم اإلادخضة خٛى الخجاعة  ونَغ

خُث هطذ  "L'échange de données informatisées" ؤلال٘تروهُت/ب( " جباصٛ البُاهاث 2)

هٓل اإلاهلىماث مً خاؾىب ئلى خاؾىب آزغ  ؤلال٘تروهُت" ًغاص بمطؿلر جباصٛ البُاهاث  بأهه:

ً اإلاهلىماث" َظا الخهٍغِ ًىطٍغ ئلى ٗل اؾخهماالث و  1باؾخسضام مهُاع مخُٔ نلُه لخٍٙى

ت اإلاسخلُت، بما في طلٚ، ؤلال٘تروهُتاإلاهلىماث  ظا خؿب عأي الهٓىص وألانماٛ الخجاٍع  َو

الهٓض ؤلال٘ترووي خؿب َظا الٓاهىن َى ، وبظلٚ ًمً٘ الٓٛى أن اللجىت اإلاهضة لهظا الٓاهىن 

ؾخسضام الىؾاةل اإلادضصة في اإلااصة الهٓض الظي ًخم الخهبحر نً ؤلاعاصة َُه بحن اإلاخهاْضًً با

 الثاهُت بشٓيها.

م وفي  و الطاصع نً البرإلاان  1997ماي  20الطاصع في  07-97الخىحُه ألاوعوبي ْع

نٍغ الهٓض نً بهض  ألاوعبي واإلاخهلٔ بالخهاْض نً بهض وخماًت اإلاؿتهل٘حن في َظا مجاٛ

، بأهه: " ٗل نٓض ًخهلٔ بالبػاةـــــــــــــــــو 2والظي ٌشمل ٖظلٚ الهٓض الال٘ترووي مً زالٛ اإلااصة 

أو الخضماث أبغم بحن مىعص ومؿتهلٚ َـــــــــــــــي هؿاّ هكام بُو أو جٓضًم الخضماث نً بهض هكمه 

اإلاىعص الظي ٌؿخسضم لهظا الهٓض جٓىُت أو أٖثر لالجطاٛ نً بهض إلبغام الهٓض أو جىُُظٍ"، 

ذ  في هُـ الىظ بأنها: "ٗل وؾُلت بضون وحىص ماصي  2هضجٓىُت الاجطاٛ نً بٖظلٚ ونَغ

ُه  .ولخكي للمىعص وللمؿتهلٚ ًمً٘ أن حؿخسضم إلبغام الهٓض بحن ؾَغ

الهٓض الال٘ترووي بأهه: " اجُاّ ًخالقى َُه ؤلاًجاب بالٓبٛى نلى أما في الُٓه ٌهٍغ 

الخُانل نً شب٘ت صولُت مُخىخت لالجطاٛ نً بهض وطلٚ بىؾُلت مؿمىنت مغةُت بىاؾؿت 

  .بهض "

                                                           

عي ) -8 (، ميشىعاث ألامم اإلاخدضة ،ص ؽ ن ، 1996ْاهىن ألاووؿتراٛ الىمىطجي بشأن الخجاعة الال٘تروهُت مو الضلُل الدشَغ

و  ش الاؾالم   http//www.unictral.orgميشىع نلــــى اإلاْى  .14:20الؿانت  12/05/2018جاٍع

هدُجت لخؿىع وؾاةل الاجطاٛ الخضًثت، قهغث أهىام حضًضة مً الهٓىص حؿمى الهٓىص نً بهض، هكمها الخىحُه ألاوعوبي  -2

م  ٔ 2001الُغوس ي الطاصع ؾىت 2، والٓاهىن  07-97ْع والخاص بالهٓىص نً بهض ، ومً بحن َظٍ الهٓىص الخهاْض نً ؾٍغ

بالُاٖـ ، وطلٚ في خ٘م  ؤلاصاعي في َغوؿا، ْض أْغ بطضوع الٓغاع  ؤلاصاعي ىن ، الُاٖـ، اإلاُىاجل ، ٖما أن الٓػاء الخلُ

 . 30/06/1978مجلـ الضولت الطاصع في 
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 مفهىم خماًت املستهلك الالكترووي  - ثاهيا

 :املستهلك حػسيف -1

م اإلاؿتهلٚ بطُت نامت اإلاشغم الجؼاةغي  نٍغ  90/39مً زالٛ اإلاغؾىم الخىُُظي ْع

مو الًش بأهه : "ٗل شخظ ًٓخني بثمً أو مجاها مىخىحا أو زضمت  اإلاخهلٔ بمغاْبت الجىصة ْو

خاحت شخظ آزغ أو  أو النهاتي لؿض خاحاجه الصخطُت أو  مهضًً لالؾخهماٛ الىؾُؿي

ه، 1"خُىان ًخُ٘ل به  25اإلاإعر في  09/03مً الٓاهىن  01الُٓغة  03مً زالٛ اإلااصة  ونَغ

مو الًش بأهه : " ٗل شخظ ؾبُعي 2009َبراًغ  أو مهىىي ًٓخني  اإلاخهلٔ بدماًت اإلاؿتهلٚ ْو

، ؾلهت أو زضمت مىحهت لالؾخهماٛ النهاتي مً أحل جلبُت خاحاجه الصخطُت بمٓابل أو مجاها

 .2"أو جلبُت خاحت شخظ آزغ أو خُىان مخُ٘ل به 

ٗل شخظ اْخنى  ْض اؾدبهض أن اإلاشغم الجؼاةغي مً َظا الخهٍغِ ألازحر واإلاالخل 

ى مً ضُت اإلاؿتهلٚ وحهلها مدطىعة نلى مً اْخنزضمت أو ؾلهت لالؾخهماٛ الىؾُؿي 

ؾلهت أو زضمت مً أحل الاؾتهالٕ النهاتي، أي ٗل مً ًدطل نلى ؾلهت أو زضمت بًغع 

لها أو صمجها أو بُهها  ا ٖما حاء في  َدؿٓـ نلُه ضُت اإلاؿتهلٚ جدٍى واهما ٌهض مدتَر

 طَب الى انؿاء حهٍغِ أوؾو  َظا مً حهت، ومً حهت أزغي هجضٍ ْضالٓاهىن الخجاعي 

ٗان ًىدطغ لمؿتهلٚ ل نلى الصخظ الؿبُعي  39-90َظا ألازحر مً زالٛ الٓاهىن  َبهضما 

ٌشمل ٖظلٚ الصخظ اإلاهىىي وبالخالي وؾو مً صاةغة   03-09َٓـ أضبذ في قل الٓاهىن 

الخماًت الٓاهىهُت للمؿتهلٚ مً الصخظ الؿبُعي الى الصخظ اإلاهىىي الظي ْض ًٙىن في 

و  اٛنلى ؾبُل اإلاثأو َُئاث نمىمُت حمهُاث  وأهٓاباث شٙل  ظا لِـ بجضًض في الدشَغ َو

ش  مد٘مت الاؾخئىاٍاإلآاعن َٓض طَبذ   ت في خ٘مها الطاصع بخاٍع  1982صٌؿمبر  21الاهجلحًز

ت ؾُاعاث مً حهت أزغي  الخٙىمخحن الاؾباهُت والُغوؿُتبشأن هؼام بحن  مً حهت وشٖغ

حن وجػمً شغوؾا يحر مهٓىلت منها شغؽ خغمان الجهت ألاولى  بسطىص نٓض جم بحن الؿَغ

                                                           
م  -1 اإلاإعزت في  05نضص ،، ج ع املخػلم بمساكبت الجىدة وكمؼ الغش 1990،/30/01اإلاإعر في  90/39اإلاغؾىم الخىُُظي ْع

31/01/1990. 
َبراًغ  25، اإلاإعر في املخػلم بدماًت املستهلك وكمؼ الغش ،2009َبراًغ  25اإلاإعر في  09/03مً الٓاهىن  03اإلااصة -2

 .2009ؾىت  15،ج ع،نضص 2009
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ت بثمً الؿُاعاث ألي ؾبب مً ألاؾباب، أًً انخبرث اإلاد٘مت  مً خٓها في الغحىم نلى الشٖغ

ؽ يحر اإلاهٓىلت في الشغو َظٍ ْػذ ببؿالن  و  مؿتهل٘خحن )في مٓام اإلاؿتهلٚ( الخٙىمخحن في 

 .1 بمىحب ْىاهحن خماًت اإلاؿتهلٚ الهٓض

هٍغ الُٓه اإلاؿتهلٚ بأهه " مً ًٓىم باؾخهماٛ الؿلو والخضماث إلشبام خاحُاجه َو

لها أو اؾخسضامها في  الصخطُت، وخاحُاث مً ٌهىلهم، ولِـ بهضٍ ئناصة بُهها، أو جدٍى

ؾلها أو زضماث لالؾخسضام  أو ٌؿتهلٚ ٌؿخسضم، أي أهه ٗل شخظ  2هؿاّ وشاؾه اإلانهي "

ٗل شخظ ًخهاْض بهغوع أي النهاتي أو الصخص ي، ٖما ًغي حاهب آزغ بأهه  يحر اإلانهي

اخخُاحاجه الصخطُت يحر  وألحلطلٚ الصخظ الظي َُما ًغي حاهب زالث بأهه اؾتهالٕ 

ا في نٓض للتزوٍض بالؿلو والخضماث  .3اإلاهىُت، ًطبذ ؾَغ

 :كتروويحػسيف املستهلك الال -2

اإلاخهلٔ بالخجاعة  زالٛ الٓاهىن بمىاؾبت جىكُمه إلاُضان الخجاعة ؤلال٘تروهُت مً 

م  ؤلال٘تروهُت الهضًض مً اإلاطؿلخاث طاث الطلت مىه  06اإلااصة  نٍغ اإلاشغم في  05-18ْع

الخجاعة ؤلال٘تروهُت، الهٓض الال٘ترووي، وؾُلت الضَو ؤلال٘تروهُت، الاشهاع َهٍغ ٗل مً 

ا مً أحل جدضًض وغبـ اإلاطؿلخاث ويلٔ  ، الؿلبُت اإلاؿبٓت، اؾم الىؿاّالال٘ترووي ويحَر

ل ٖما نٍغ ؾغفي الهٓض الال٘ترووي بضاًت مً بأهه " ٗل اإلاؿتهلٚ الال٘ترووي بالٓٛى  باب الخأٍو

ٔ الاجطاالث  شخظ ؾبُعي أو مهىىي ًٓخني بهىع أو بطُت مجاهُت ؾلهت أو زضمت نً ؾٍغ

اإلاىعص الال٘ترووي بانخباٍع  و  4مً مىعص ال٘ترووي بًغع الاؾخسضام النهاتي" ؤلال٘تروهُت

                                                           
صاع النهػت الهغبُت،  الٓاَغة ص ؽ، ، خماًت املستهلك الالكترووي في اللاهىن الدولي الخاصمدمض خؿً الخؿني،  -1

 .33، ص2012،
 .138ص  ،مغحو ؾابٔ، الىظام اللاهىوي لحماًت الخجازة إلالكتروهيت، نبض الُخاح بُىمي حجاػي  -2
ت ،2، ؽالحماًت الػلدًت للمستهلك، نمغ مدمض نبض الباقي -3  .23-22ص  2008،ؾىت (مطغ ) ميشأة اإلاهاٍع ،الاؾ٘ىضٍع
م  -4  مغحو ؾابٔ.، بالخجازة الالكتروهيتًخػلم  2018،ماًى  10مإعر في  05-18الٓاهىن ْع
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حر الؿٍغ الثاوي في الهٓض بأهه " ٔ أو اْتراح جَى ٗل شخظ ؾبُعي أو مهىىي ًٓىم بدؿٍى

ٔ الاجطاالث   . 1"ؤلال٘تروهُتللؿلو أو الخضماث نً ؾٍغ

ً أحل اْخىاء ؾلو ؾبُعي أو مهىىي ًٓىم بابغام نٓض ال٘ترووي مشخظ ئطن َهى ٗل 

ٔ ال حر ما ًدخاحه أو اإلآاًػت أو ختى بضون مٓابل بًُت ًجاع ؤلا  و أشغاء أو زضماث نً ؾٍغ جَى

صون أن ًٙىن الًغع خاحاث مً ٌهىلهم  مً ؾلو وزضماث إلشبام خاحاجه الصخطُت أو 

ٓها وصون أن جخىاَغ لضًه الخبرة الُىُت إلاهالجت َظٍ ألاشُاء     مً طلٚ َى ئناصة حؿٍى

  .2وئضالخها 

َهى بظلٚ ًخمخو بالخماًت الٓاهىهُت مً زالٛ ٗل ألاصواث وألاخٙام التي جدمي 

 .الهٓض الال٘تروويالتي جد٘م الخاضت اإلاؿتهلٚ الهاصي باإلغاَت الى الٓىانض 

 خماًت املستهلك الالكتروويثالثا: 

التي جبظٛ لىغو اإلاجهىصاث "إلاؿتهلٚ بأنها خماًت ا(  laurenceالُُٓه لىعاوـ ) نٍغ

ت مؿاواة مو الباتواإلاشتري نلى ْضم اإلا ا الظي ٌشتروهه وما ، َاإلاؿتهل٘حن ًغيبىن في مهَغ

ٗان اإلاىخىج آمىا نىض اؾخسضامه الظي ًأٗلىهه ، وماهي مضة ضالخُت اإلاىخىج اإلاؿخهمل ،وما اطا 

ضون أن  مً ؾٍغ اإلاؿتهلٚ ويحر غاع بالبِئت وما الى طلٚ َػال نلى أن اإلاؿتهل٘حن ال  ًٍغ

الخُاف نلى خّٓى  " :أما خماًت اإلاؿتهلٚ الال٘ترووي َخهٍغ بأنها 3ًسضنىا أو ًٌغع بهم "

اإلاؿتهلٚ وخماًخه مً الًش والاخخُاٛ أو شغاء بػاتو مًشىشت باؾخسضام أصواث شب٘ت 

في  الاهترهِذ التي حؿخؿُو الىضٛى ئلى ٗل مٙان وجماعؽ جأزحرا ًخجاوػ أخُاها ألاصواث الخٓلُضًت

حر ألامان وخُل الخّٓى للمؿتهلٚ بانخباٍع الؿٍغ ألاغهِ َهي  4الىاْو " بظلٚ مهمت جَى

 . في الهٓض مٓابل منهي أٖثر اختراَا وأنمٔ صعاًت 

                                                           
م  -1  مغحو ؾابٔ.، ًخػلم بالخجازة الالكتروهيت 2018،ماًى  10مإعر في  05-18الٓاهىن ْع
 . 2014-01، اإلاجلض 10حابغ حمُلت، خماًت اإلاؿتهلٚ في الهٓىص ؤلال٘تروهُت ، مجلت الاْخطاص الجضًض، الهضص-2
ّ ، هطا وجطبيلاالجصائسخماًت املستهلك في ػنبي نماع ،  -3 ، حامهت بؿ٘غة، الجؼاةغ، ، عؾالت ماحؿخحر ، ٗلُت الخٓى

 .03، ص 2008
 2012/2013، حامهت نبض الغخمان محرة ، عؾالت ماحؿخحر ، خماًت املستهلك الالكترووي، لخؿً لُلىؾهام،   اًماصالى -4

 .14،ص 
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 50-81خماًت املستهلك الالكترووي من زالل اللاهىن  الفسع الثاوي: 

 اؾخيباؽؤلال٘تروهُت اإلاخهلٔ بالخجاعة  05-18الٓاهىن  أخٙام ًمً٘ مً زالٛ ْغاءة

مُت والت لم  يالهضًض مً ألاصواث الٓاهىهُت وألاخٙام الخاضت لخماًت اإلاؿتهلٚ نبر البِئت الْغ

جً٘ في الًالب أخٙاما مباشغة واهما هي هدُجت لخىكُم مجاٛ الخجاعة ؤلال٘تروهُت خُث هظٖغ 

 :  منها

ؼ الىؾني ااشتر ئن  -1 ؽ اإلاشغم اوشاء بؿاُْت وؾىُت للمىعصًً الال٘تروهُحن لضي اإلاٖغ

ٗاَت اإلاىعصًً الال٘تروهُحن اإلاسجلحن في السجل الخجاعي  أو في للسجل الخجاعي جػم 

ٔ الاجطاالث و سجل الطىاناث الخٓلُضًت  ؤلال٘تروهُت في وغو َظٍ البؿاُْت نً ؾٍغ

ْاهىهُت يحر مباشغة لخماًت اإلاؿتهلٚ مً زالٛ َى آلُت مخىاٛو اإلاؿتهلٚ الال٘ترووي 

الٓاهىهُحن لٙي ال ًٓو ضخُت اخخُاٛ اي مىعص يحر  أؾماء ووشاؾاث اإلاىعصًًانالمه ب

الُطل الثاوي اإلاىؾىم بشغوؽ  في  َظا ما جم الىظ نلُهْاهىوي وبالخالي يحر شغعي  و 

 ؛َظا الٓاهىن  مً 09وفي اإلااصة  ؤلال٘تروهُتمماعؾت الخجاعة 

ه نىض الػغوعة هظ   -2 اإلاشغم مً احل غمان خٔ اإلاؿتهلٚ في الازباث لخماًت خْٓى

ًطاصّ  في اإلاجاٛ الخجاعي بهٓض ال٘ترووي ؤلال٘تروهُتٗل اإلاهامالث نلى وحىب جىزُٔ 

 ؛1اإلاؿتهلٚ الال٘ترووينلُه 

ٍغ ئنالممً أحل  -3 ، واػالت ٗل يمىع ممً٘ أن ٌهخم نلى اإلاؿتهلٚ الال٘ترووي وجىٍى

ت،  اشترؽ اإلاشغم نلى اإلاىعص الال٘ترووي أن ًٓضم نغغه اإلاهامالث ؤلال٘تروهُت الخجاٍع

ٓت مغةُت ومٓغوءة ومُهىمت ٗاَت بؿٍغ ، ٖما هظ نلى وحب جػمحن َظا الهغع 

ت  م الخهٍغِ الجباتي اإلاهلىماث الػغوٍع ظا والهىىان اإلااصي للمىعص وعْم َاجُه ٖوْٖغ

ل ما ًخهلٔ بالؿلو والخضماث مً عْم سجله الخجاعي نىىاهه الال٘ترووي و  ٗو

غ الخضمت أو الؿلهت باإلغاَت الى وضِ لُُُ٘ت  زطاةظ وجُاضُل الؾُما خالت جَى

ُُُاث الاؾخُاصة مً خٔ الهضٛو نىض  جىُُظ الؿلبُت ومىنض الدؿلُم وؾّغ الضَو ٖو

                                                           
م مً  10 اإلااصة  - 1  06ص مغحو ؾابٔ، ، ًخػلم بالخجازة الالكتروهيت 2018،ماًى  10مإعر في  05-18الٓاهىن ْع
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ت ألازغي ال ل اإلاهلىماث الػغوٍع تي جإصي الى انالم اإلاؿتهلٚ واْخىانه بابغام اللؼوم ٗو

  ؛1اإلاهامالث ؤلال٘تروهُت

نلى اإلاىعص أن ًػو  مً أحل الهلم والضعاًتو أوحب اإلاشغم  ،مىه 12مً زالٛ اإلااصة  -4

اخل جىُُظ الؿلبُت في مخىاٛو اإلاؿتهلٚ الال٘ترووي الشغوؽ الخهاْضًت الخاضت بمغ 

مً٘  بما في طلٚ ؾهغ اإلاىخىج وماَُخه الؿلبُت  جُاضُلمً  لهظا ألازحر أن ًخدٍٓٔو

غ ال٘مُاث اإلاؿلىبت مىه  اإلاىخىج وؾهٍغ وال٘مُاث َُما ًسظ ماَُت ومضي جَى

 ؛بطغاختغغوعة أن ٌهبر اإلاؿتهلٚ الال٘ترووي نً ازخُاٍع ، ٖما أٖض نلى اإلاؿلىبت

بهضما هظ اإلاشغم نلى اإلاهلىماث التي ًجب أن ًخػمنها الهغع الخجاعي الال٘ترووي  -5

نلى مهلىماث خضصَا نلى وحه  انالم اإلاؿتهلٚ وخماًخهأٖض مغة أزغي ومً أحل 

ٗالخطاةظ الخُطُلُت للؿلو والخضماث،  الخطىص ًجب أن ًخػمنها الهٓض، 

ُُُاث الدؿلُم، شغوؽ الػمان وزضماث ما بهض شغوؽ ئناصة البُو،  شغوؽ ٖو

باإلاىخىج  امضة الهٓض ، ومهالجت الشٙاوي والبُو بالخجٍغ  ؛2مً الشغوؽ ويحَر

خٔ اإلاؿتهلٚ الال٘ترووي في ؾلب ابؿاٛ نلى  15واإلااصة  14ٖما هطذ اإلااصة 

ؼ نً أي غغع ْض ًلخٔ به أو اإلاؿالبت  الثمً في خالت نضم  باعحامالهٓض والخهٍى

غ اإلاىخىج في اإلاسؼون  في خالت الازالٛ بشغؽ جىزُٔ الهٓض أو في خالت نضم وجَى

ا 13جػمُىه بهؼ أو ٗل الشغوؽ اإلاىطىص نليها في اإلااصة   .والتي ؾبٔ طَٖغ

التي هظ نليها اإلاشغم ًمً٘  واحباث اإلاىعص الال٘ترووي ومؿإولُاجه ومً زالٛ  -6

ومنها خٔ  ؤلال٘تروهُتاؾخيباؽ بهؼ ألاخٙام الٓاهىهُت الُُ٘لت بدماًت اإلاؿتهلٚ 

أو غض مً ًىىبه الغحىم غضٍ وخٓه في  ،بدؿً جىُُظ الهٓضاإلاؿتهلٚ نلى اإلاىعص 

ظلٚ خٓه في اؾخالم وفي ٗل  أو الخاالث وسخت ال٘تروهُت مً الهٓض نىض اللؼوم، ٖو

 ؛َاجىعة زاضت باإلاىخج أو الخضمت الى  باإلغاَت وسخت وعُْت نىض الاْخػاء 

                                                           
م ، مً الٓاهىن 11اهكغ بُٓت اإلاهلىماث التي وحب أن ًخػمنها الهٓض في اإلااصة  - 1  2018،ماًى  10مإعر في  05-18ْع

 .06ص مغحو ؾابٔ ،، ًخػلم بالخجازة الالكتروهيت
م الٓاهىن  مً 13عاحو َظٍ الشغوؽ في اإلااصة  - 2  مغحو ،الالكتروهيت بالخجازة ًخػلم 2018،، ماًى 10 في مإعر 05-18 ْع

 .07ص .ؾابٔ
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اإلاخُٔ نليها وله الخُاع الدؿلُم آلحاٛ إلاىعص ٖما للمؿتهلٚ الخٔ في اخترام ا 

 ابخضاءاًام نمل  04زالٛ  بهض وضٛى اإلاىخج زاعج آلاحاٛ في حؿلم اإلاىخج أو اعحانه 

ؼ في خالت أي غغع ًطِبه نً مً ًىم الدؿلُم الُهلي للىخىج  وله أن ًؿالب بالخهٍى

ضَىم والىُٓاث اإلاخهلٓت اإلابلٌ اإلا حامنضم  اخترام آحاٛ الدؿلُم، مو التزام اإلاىعص باع 

 ؛اعؾاٛ اإلاىخىج باناصة

ٔ اعحام أي يغع الال٘ترووي خٔ  لمؿتهلٚل 05-18زٛى الٓاهىن  -7 جم اْخىاٍؤ نً ؾٍغ

ٗان امؿابٓوؾاةل الاجطاٛ ؤلال٘تروهُت ولم ًً٘  الًغع َظا  للؿلبُت أو في خالت 

هاث أزغي نلى خٔ اإلاؿتهلٚ في اعحام اإلاىخج وان لم ًً٘  مهُبا، في خحن هطذ حشَغ

ض هظ اإلاشغم الجؼاةغي نلى ُُُٖاث   َىإ أي مبرع أو ؾبب واضر إلعحانه، ْو

أًام نمل  04ال جخجاوػ  واعحانه زالٛ مضة في يالَه ألاضلي بىغهه اعحام الًغع 

ش الدؿلُم الُهلي للمىخىج مو الا  ابخضاء ؼ مً جاٍع نلى أن جٙىن شاعة الى ؾبب الَغ

الُٓام  أو اإلاىخج اؾدبضاٛ أو اضالح بػغوعة  ناجٔ اإلاىعص مو الؼامه جٙالُِ نلى

اعحام اإلابالٌ اإلاضَىنت غغوعة مو  الهضٛو ننها نهاةُا دؿلُم حضًض مىأَ للؿلبُت أو ب

 ؛اًىم 15في مضة ال جخجاوػ 

اإلاؿتهلٚ الال٘ترووي والتي هظ نليها َظا ومً أَم ألاخٙام الٓاهىهُت الخاضت بدماًت  -8

خُث ألؼم الٓاهىن  للمؿتهل٘حنًت اإلاهؿُاث الصخطُت الٓاهىن جلٚ اإلاخهلٓت بدما

ت َٓـ  البُاهاثاإلاىعص بالخطٛى نلى اإلاىآَت الٓبلُت للمؿتهلٚ بجمو  الػغوٍع

ت  إلجمام ت البُاهوالتزامه بػاإلاهامالث الخجاٍع اث التي مان أمً هكام اإلاهلىماث وؾٍغ

نها خؿب اإلااصة  و والخىكُم ُُُٖت جسٍؼ ، ونض اؾخًالٛ َظٍ البُاهاث 26ًدضص الدشَغ

ٗان   ؛مغة أزغي وألي يغع 

في ضلب َظا الىظ الٓاهىوي اشترؽ اإلاشغم ومً أحل ْاهىهُت مىطاث الضَو  -9

الال٘ترووي اإلاؿخسضمت في مُضان الخجاعة ؤلال٘تروهُت في الجؼاةغ أن جٙىن َظٍ ألازحرة 

ض م ا مً ؾٍغ البىٕى اإلاهخمضة مً ْبل بىٚ الجؼاةغ  وبٍغ يشأة ومؿخًلت خطٍغ

الجؼاةغ ومىضىلت بشبٙاث اإلاخهامل الهمىمي للمىاضالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت، ٖما 
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ت البُاهاث وؾالمتها جسػو َظٍ اإلاىطاث  ابت بىٚ الجؼاةغ مً أحل غمان ؾٍغ لْغ

ى ما  ؛الال٘ترووي في الجؼاةغ ؿتهلٚ ٌهىص ؾبها بالىُو نلى اإلا وأمً جباصلها َو

اإلاشغم في الُطل الؿابو الىؾىم بـ  هظوخماًت للمؿتهلٚ مً أي جكلُل أو اػناج   -10

نلى غغوعة اخترام عيبت اإلاؿتهلٚ في نضم جلٓي اي اشهاع أو  "الاشهاع الال٘ترووي"

ٔ اؾخبُاهاث مباشغة ن شغوؽ الاشهاع ٖما هظ نلى الال٘ترووي  الاجطاًٛ ؾٍغ

الؾُما زلٍى مً أي الخُاٍ نلى عيبت اإلاؿتهلٚ جب أن ًلبيها ًُاث التي واإلآخػ

 ؛1وزلٍى مً أي يمىع ْض ًإزغ  بأي شٙل نلى عيبخه في الخهاْض

  :نلى 05-18مً الٓاهىن  03اإلااصة  هطذ -11

ٔ الاجطاالث   ًأحي:جخهلٔ َُما  ؤلال٘تروهُتجمىو ٗل مهاملت نً ؾٍغ

ان و لهب الٓماع و -  ؛الُاهطِب الَغ

 الخبٌ؛ و اإلاشغوباث ال٘دىلُت  -

 ؛اإلاىخجاث الطُضالهُت -

ت - ت أو الطىانُت أو الخجاٍع  ؛اإلاىخجاث التي جمـ بدّٓى اإلالُ٘ت الٍُ٘غ

و اإلاهمٛى به -  ؛ٗل ؾلهت أو زضمت مدػىعة بمىحب الدشَغ

 .ٗل ؾلهت أو زضمت حؿخىحب ئنضاص نٓض عؾمي -

واإلاالخل أن بهؼ َظٍ اإلامىىناث َى مً ْبُل خماًت اإلاؿتهلٚ ٖمىو جضاٛو 

ه نلى جأزحر نلى صخت  اإلاشغوباث ال٘دىلُت واإلاىخجاث الطُضالهُت إلاا ْض جىؿٍى

 ؛اإلاؿتهلٚ

ٗل الٓػاًا والجزاناث اإلاخهلٓت بدماًت اإلاؿتهلٚ مً زالٛ َظا الٓاهىن أخاٛ اإلاشغم   -12

ٛ االى  و والخىكُم اإلاهمى ت وخماًت لدشَغ  مو  2اإلاؿتهلٚ بهما في مجاٛ ألاوشؿت الخجاٍع

و،  زػىم اإلاىعص الال٘ترووي ت  باإلغاَتالى َظا الدشَغ الى حهل ٗل اإلاماعؾاث الخجاٍع

ابت لزاغهت  ؤلال٘تروهُت ظا أنىان الْغ ابت غباؽ وأنىان الشغؾت الٓػاةُت ٖو ْغ

                                                           
م مً  34الى  30اهكغ اإلاىاص مً  - 1  9مغحو ؾابٔ.ص، ًخػلم بالخجازة الالكتروهيت 10/5/18مإعر في  05-18الٓاهىن ْع
م  - 2  مغحو ؾابٔ، الغشاملخػلم بمساكبت الجىدة وكمؼ  1990،/30/01اإلاإعر في  90/39اإلاغؾىم الخىُُظي ْع
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الٓٛى أن َظٍ الاخالت جمً٘ ، ونلُه وؿخؿُو اإلاٙلُت بالخجاعة لئلصاعاثالخابهىن 

ض مً الخماًت الٓاهىهُت    ؛اإلاؿتهلٚ مً اإلاٍؼ

سططت اإلاشغم نلى الهٓىباث اإلا في الباب الثالث اإلاىؾىم بالجغاةم والهٓىباث  هظ  -13

ل الجغاةم والاَهاٛ اإلاهاْب نليها في لؤلَهاٛ وا لجغاةم التي حؿبب غغعا للمؿتهلٚ ٗو

تراوح بحن الًغاماث اإلاالُت والًلٔ والشؿب مً والتي ج ؤلال٘تروهُتمجاٛ الخجاعة 

ى ما وهخبٍر مً ألاصواث الٓاهىهُت لخماًت  السجل الخجاعي والخهلُٔ الخدُكي َو

  اإلاؿتهلٚ.

 اللاهىهيت املخػللت بدماًت املستهلك الالكترووي  الخددًاثلفسع الثالث : ا

ا ًلي : خٔ هلخطها ٖمأؾاؾُت زماهُت خّٓى نلى الضولي لخّٓى اإلاؿتهلٚ اإلاُثاّ أٖض 

ت،الؿالمت، خٔ الازخُاع ؼ، خٔ ئشبام الخاحاث خٔ الخ خٔ ئبضاء الغأي، ، خٔ اإلاهَغ هٍى

الخّٓى التي هطذ يالبُت  وهي، 1خٔ الخثُِٓ وخٔ الخُاة في بِئت صخُت ،ألاؾاؾُت

الٓىاهحن الىؾىُت نلى خماًتها مو ألازظ بهحن الانخباع زطىضُت اإلاؿتهلٚ الال٘ترووي والتي 

بت ألاحل، ٖاشٙالُت  ٍغ جثحر الهضًض مً الاشٙاالث الٓاهىهُت التي جخؿلب وغو خلٛى مالةمت ْو

 )زاهُا(.جىُُظ الهٓضخماًت اإلاؿتهلٚ في مغخلت ئبغام و  واشٙاالثانالم اإلاؿتهلٚ )أوال( 

  كبل الػلد( )مسخلت مااغالم املستهلك  جددًاثؤوال :

" التزام ْاهىوي ٌؿبٔ ئبغام الهٓض ؤلال٘ترووي ًلتزم بمىحبه بأهه:  ؤلانالم الال٘تروويٌهٍغ  

ت َُما ًسظ الهٓض اإلاؼمو ئبغامه وجٓضًمها بىؾاةل  ٍغ حن الظي ًملٚ مهلىماث حَى أخض الؿَغ

ذ اإلاىاؾب وبٙل شُاَُت وأماهت للؿٍغ آلازغ الظي ال ًملٚ الهلم بها  ئل٘تروهُت في الْى

ْبل ابغام  الاهترهذ شب٘ت نلى اإلاىخج أو الباتو ْبل مً الالتزامظا َ ٌهضو  "بىؾاةله الخاضت 

 التي اإلاُاوغاث ٌؿىص أن ًجب الظي الىُت خؿً مبضأ نً اإلاخُغنت اإلاباصب ئخضي مًالهٓض 

ٍغ وجبطحٍر 2الهٓض ئبغام حؿبٔ ، ومهىاٍ أهه واحب ْاهىوي للمىعص اججاٍ اإلاؿتهلٚ مً أحل جىٍى

                                                           

لجمذ اإلاطاصْت نلى اإلاُثاّ الضولي لخّٓى اإلاؿتهلٚ في شهغ  1-  لضي َُئت ألامم اإلاخدضة  1985مً نام  اٍَغ
ت اإلاًغبُت لخىػَو ،1ؽ ، إشكاالث الخػاكد في الخجازة الالكتروهيتمىالي خُُل نلىي ْاصعي،  - 2 وشغ وجىػَو الشٖغ

 .136-135ص  2013 ال٘خاب، 
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أحل ئنؿاء اإلاؿتهلٚ الخُاع في اجساط الٓغاع اإلاىاؾب مً باإلاىخج أو الخضمت مىغىم الخهاْض 

ظا بًؼ الىكغ نً الازخالَاث الُٓهُت التي جغي بأن الالتزام باإلنالم َى في خض  1لخاحاجه َو

 .طاجه اًجاب أو صنىة للخهاْض صون أن ًغقى لضعحت ؤلاًجاب الخُٓٓي

نلى الخهاْض ًخهلٔ بالتزام أخض  : "التزام ؾابٔأًػا وحاء في الُٓه أن الالتزام باإلنالم َى 

ً الهٓض البُاهاث الالػمت إلًجاص عغا ؾلُم  اإلاخهاْضًً بأن ًٓضم للمخهاْض آلازغ نىض جٍٙى

، وطلٚ بؿبب قغوٍ وانخباعاث مهُىت ْض نلى نلم بٙاَت جُطُالث َظا الهٓضٗامل مخىىع 

ُهجغحو ئلى ؾ نخباع آزغ ًجهل مً ، أو ؾبُهت مدله أو أي ابُهت َظا الهٓض أو ضُت أخض ؾَغ

، نلُه مىذ زٓت مشغونت للؿٍغ آلازغ، أو ًدخم اهاث مهُىتاإلاؿخدُل نلى أخضَما أن ًلم ببُ

 .2الظي ًلتزم بىاء نلى حمُو َظٍ الانخباعاث بااللتزام باإلصالء بالبُاهاث"

ظلٚ هطذ يالبُت ْىاهحن خماًت اإلاؿتهلٚ نلى مىغىم الانالم هكغا ألَمُخه ل

ت  وبمُهىم اإلاسالُت هجض أن ْلت الانالم جِٓ وعاء أَم اإلاش٘الث التي حهتري الخهامالث الخجاٍع

ت  والىاججت نً الػبابُت التي حًص ى نُىن اإلاؿتهلٚ ؾىاء حهلٔ ألامغ باإلاىخج أو الخضمت أو بهٍى

ا،  اإلاىعص في خض ٓت أو احغاءاث حؿلُم اإلاىخج وغماهاث البُو ويحَر طاجه، أو َُما حهلٔ بؿٍغ

ت ؤلال٘تروهُت والتي ًدخاج في  وألامغ طاجه ًؿغح هُؿه بٓىة متى حهلٔ ألامغ باإلاهامالث الخجاٍع

اإلاؿتهلٚ الى انالم مىغىعي وضاصّ في يُاب عؤٍخه الخُٓٓت للمىخج ومىاضُاجه أو للمىعص 

 ا َٓـ بل ختى الى الىصر والاعشاص . وضُاجه لِـ َظ

 ْبل مً بالؿلهت اإلاؿتهلٚ ئنالم وحىب نلى هظ الظيوبه٘ـ اإلاشغم الُغوس ي 

هاث الهغبُت بدٔ اإلاؿتهلٚ في الخـ نبر البُىم في وزاضت الباتو ، لم جىظ يالبُت الدشَغ

لم ًىظ نلى مىغىم الانالم  ٖظلٚ وبالغيم مً أن اإلاشغم الجؼاةغي الانالم بالٓضع الٙافي ، 

ضغاخت الا أهىا وؿخؿُو اؾخسالضه مً زالٛ بهؼ اإلاىاص الٓاهىهُت مً ْاهىن الخجاعة 

ظا مً زالٛ الىٓاؽ الخالُت :  05-18 ؤلال٘تروهُت  َو
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 :  إغالم املستهلك بهىيت املنهي ؤو املدترف  -1

خه  ا ٖمإؾؿت ًٓو نلى ناجٔ اإلاىعص انالم اإلاؿتهلٚ بهٍى ٗان شخطا ؾبُهُا أو مهىٍى ؾىاء 

ت صازل الخضوص الجًغاَُت أو زاعحها  مً أحل ػعم الثٓت وبهث الاؾمئىان في هُـ أو شٖغ

ؼ الٓاهىوي لهظا اإلانهي ًخهٍغ اإلاؿتهلٚ نلى ختى اإلاؿتهلٚ، و  وحجمه في ؾّى اإلاباصالث اإلاٖغ

ت  ا وحب مهَغ ت وؾمهخه ويحَر وؾبُهت وعْمه الجباتي  ُهوعْم َاج اؾمه ونىىاههالخجاٍع

اإلاشغم الجؼاةغي نلى وحىب وال٘ثحر مً البُاهاث التي هظ وشاؾه الخجاعي وسجله الخجاعي 

 . 1جػمُنها في الهغع الخجاعي 

  الخدمت:إلاغالم بخددًد مىاضفاث املىخج ؤو  -2

مً الٓاهىن هُؿه نلى وحىب جٓضًم اإلاىعص الال٘ترووي الهغع  11هطذ اإلااصة 

ٓت الانالم ووغىح الخجاعي الال ىا خضص اإلاشغم ؾٍغ ٓت مغةُت ومٓغوءة ومُهىمت َو ٘ترووي بؿٍغ

الغؾالت الانالمُت، ٖما هظ نلى وحىب جػمحن َظا الهغع نضة مهلىماث لِؿذ نلى ؾبُل 

والتي منها ما ًسظ اإلاىخج في خض طاجه ٖؿبُهت وزطاةظ وأؾهاع الؿلو أو الخضماث الخطغ  

غ اإلاىخج أو الخضمت، وبالىكغ الى أَمُت اإلاىخج ٗىهه  غ الهٓض وؾببه  اإلآترخت، وخالت جَى حَى

ا مً زالٛ ْاهىن الخجاعة  هي  ؤلال٘تروهُتهجض أن َظٍ البُاهاث التي أوحب اإلاشغم طَٖغ

بُاهاث شخُدت حضا وأخٙامها الٓاهىهُت ال جطلر ألن جٙىن أصواث ْاهىهُت ملؼمت للمىعص 

ٛ الال٘تروو نلى اإلاشغم  خُث وحبالخضمت أو الؿلهت مىغىم الهٓض،  ي بانالم اإلاؿتهلٚ خى

ش بما في طلٚ  بُاهاث الؿلهت أو الخضمت بجمُواإلانهي ئنالم اإلاؿتهلٚ الال٘ترووي الؼام  جاٍع

ش اهتهاء ضالخُتها وزطاةطها ا مً  ئهخاحها وجاٍع ومٙىهاتها واإلاىاص ألاولُت التي ضىهذ منها ويحَر

هاث التي  البُاهاث  .هطذ نليها مسخلِ الدشَغ

واإلاخهلٔ بدماًت  09/03أن اإلاشغم الجؼاةغي ومً زالٛ الٓاهىن وحضًغ بالظٖغ 

مو الًش في اإلااصة  ًػو في مخىاٛو نلى أهه ًجب نلى ٗل مخضزل أن هظ  17اإلاؿتهلٚ ْو

الىؾم ووغو لالؾتهالٕ بىاؾؿت  اإلاؿغوحاإلاهلىماث اإلاخهلٓت باإلاىخج ٗل البُاهاث و اإلاؿتهلٚ 

غ بُاهاث  18الهالماث أو بأًت وؾُلت أزغي مىاؾبت . ومً زالٛ اإلااصة  هظ نلى وحىب جدٍغ
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ل مهلىمت أزغي  ٓت الاؾخسضام وصلُل الاؾخهماٛ وشغؽ غمان اإلاىخج ٗو الىؾم وؾٍغ

مىطىص نليها في الخىكُم الؿاعي اإلاُهٛى باللًت الهغبُت أؾاؾا ونلى ؾبُل ؤلاغاَت، ٖما 

ٓت مغةُت ومٓغوءة ًمً٘ اؾخهم اٛ لًت أو نضة لًاث أزغي ؾهلت الُهم مً اإلاؿتهل٘حن وبؿٍغ

ا   . 1جخهظع مدَى

ومىه ًمً٘ الٓٛى ان نضم الؼام اإلاىعص الال٘ترووي بالٓضع الٙافي بأن ًػو ٗل اإلاهلىماث 

ٍغ ًسلٔ الهضًض مً اإلاشاٗل  والبُاهاث اإلاخهلٓت اإلاىخج أو الخضمت بانخباٍع مدىع الهٓض وحَى

 بحن ؾغفي الهٓض، يالبا ما ًٙىن اإلاؿتهلٚ ضخُت لها. 

 : الالتزام بالىصح و إلازشاد -3

ٗا ، َان اإلاشغم الجؼاةغي لم ًلؼم اإلاىعص َظٍ الىٓؿت مدل زالٍ َٓهي هذختى وان 

ٓضم له الىصر الٙافي بأن ًىحه اإلاؿتهلٚ الال٘ترووي  ػو الخُاعاث  ٍو إلاا ًالءم اخخُاحاجه ٍو

ٗان ًجب نلُه الؼام اإلاىعص بخٓضًم ًجب أن ال ًٙىن َظا الىصر مًشىشا) بحن ًضًه (، و

 ألاْل زالٛ ؾلب اإلاؿتهلٚ لهظا الىصر.الىصر لِـ بشٙل نام اهما نلى 

ىم في الًلـ اإلاؿتهلٚ ًإصي ببااللتزام باإلنالم  ونلى الهمىم َان ازالٛ اإلانهي الى الْى

َاطا اؾخؿام َظا ألازحر لظا  ، هاَُٚ نً مشاٗل نضًضة أزغي جضلِـ هدُجت لظلٚ أو ضخُت 

ىنه في يلـ ، بااللتزام باإلنالمازباث أن اإلانهي أزل  ٗان مً خٓه اإلاؿالبت بابؿاٛ الهٓض لْى

هدُجت يُاب اإلاهلىماث الصخُدت اإلاخهلٓت بالخضمت أو الؿلهت صون أن ًخدمل شغوؽ الًلـ 

 .2الخهاْضي ٖأخض نُىب ؤلاعاصة خؿب الٓىانض الهامت 

مً أحل خماًت ظ ْاهىن أو مىاص زاضت طاإلاشغم الجؼاةغي لم ًسوهكغا ألن  

حؿخمض ْىتها الٓاهىهُت مً ما ًسظ الانالم َُت َظا ألازحر َان خماً٘ترووي اإلاؿتهلٚ الال

ظا مً الٓاهىن  ت الهامت لاللتزاماث ٖو اإلاخهلٔ بدماًت  09/03الٓاهىن اإلاضوي في ئؾاع الىكٍغ

مو الًش ى ما جم الخهلُٔ نلُه بالٓٛى باهه " أمغ ال ًخىأَ بطُت ٗلُت مو  اإلاؿتهلٚ ْو َو

                                                           
، مظٖغة لىُل شهاصة اإلااحؿخحر، حامهت الحماًت املدهيت للمستهلك في الػلىد إلالكتروهيتبً يُضة ئًىاؽ، -1

 .99، ص 2014/2015جلمؿان،
م )مً  81اإلااصة  -2 م ) 1975ؾبخمبر  26( اإلاإعر في 58-75ألامغ ْع ًىهُى  20( اإلاإعر في 10-05اإلاهضٛ بالٓاهىن ْع

 .مغحو ؾابٔ، باللاهىن املدوي  املخػلم،2005



                            الباب الثاوي:                           ؤمن وخماًت الحكىمت إلالكتروهيت وجددًاث املبادالث واملػامالث إلالكتروهيت   

 

    

لُبٓى بهؼ ما    1لخماًت اإلاؿتهلٚ الظي ٌؿعى لخلبُت خاحاجه الصخطُت" اإلاخؿلباث الخضًثت

ت في اهخكاع ضضوع ْاهىن زاص بدماًت  ْلىاٍ ؾابٓا ُْض آلاعاء الُٓهُت والضعاؾاث الىكٍغ

اإلاؿتهلٚ الال٘ترووي أو حهضًل ْاهىن خماًت اإلاؿتهلٚ بما ًخماش ى مو الؿبُهت الخاضت 

 .ُتؤلال٘تروهللمؿتهلٚ نبر الىؾاةـ 

 

 خماًت املستهلك في مسخلت إبسام وجىفير الػلد جددًاثثاهيا :

اهتهاء مغخلت اإلاُاوغاث والخٓاء ؤلاًجاب بالٓبٛى  بهض جأحي مغخلت ئبغام وجىُُظ الهٓض

ض مً الخماًت الٓاهىهُت هكغا لخطىضُت ومغخلت ابغام الهٓض هي  مغخلت مهمت حؿخضعي اإلاٍؼ

بضي َيها اإلاؿتهلٚ  ؤلال٘تروهُتالىؾُلت  اإلاؿخهملت والتي ججمو بحن مخهاْضًً ياةبحن ٍو

ض  مهلىماجه وبُاهاجهمىآَخه وبالخالي ً٘شِ نً  ٗاالؾم والهىىان وعْم الهاجِ والجيـ والبًر

ا مً اإلاهؿُاث الصخطُت التي  ُهه الال٘ترووي ويحَر الال٘ترووي وعْم بؿاْت الضَو وجْى

ت زاضت وخماًت ْاهىهُتوالتي ج اإلانهي بحن أًضيػهها ً مً هىم زاص، باإلغاَت  دخاج الى ؾٍغ

ل اإلاطغفي أو بالضَو ؤلال٘تروويالى شغونه في صَو زمً الؿلبُت  ٔ الخدٍى   .ؾىاء نً ؾٍغ

 خماًت املستهلك غىد إبسام الػلد : اشكاليت:  8

 زطىضيت اللبىل الالكترووي  - ؤ

أزاع مىغىم الاًجاب والٓبٛى حضال َٓهُا ٖبحرا وأؾاٛ ال٘ثحر مً الخبر في مجاٛ 

ى الجضٛ الظي الػاٛ ْاةما في مجاٛ الهٓىص  الهٓىص الؾُما في الهٓىص اإلابرمت نً بهض، َو

هكغا لخاضُتها في نضم احخمام ؾغفي أو أؾغاٍ الهٓض في مجلـ واخض وهكغا  ؤلال٘تروهُت

ت   تروهُتؤلال٘لخطىضُت الىؾُلت  اإلاؿخسضمت في الخهاْض، و ما ًيخج ننها مً مىغىناث زاهٍى

ا .  ٖاضضاع الاًجاب واضضاع الٓبٛى ولخكت اوهٓاص الهٓض ويحَر

ؼ نلى حاهب الٓبٛى والظي ٌهٍغ بطُت نامت بأهه  وفي مجاٛ خماًت اإلاؿتهلٚ هٖغ

أي ٌهلً اإلاؿتهلٚ الخهبحر نً عغا اإلاىحب له بابغام الهٓض بالشغوؽ التي نُنها اإلاىحب، 
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مؤل اؾخماعة مىحهت له مثال أو ٌهلً  ضغاخت مىآَخه نلى الهغع ٖأن ًغص بغؾالت ال٘تروهُت ٍو

ًسخلِ الٓبٛى الال٘ترووي  وال، مىآَخه غمىا ٖأن ًخطٍغ بما ًُُض مىآَخه نلى الهغع

حن نً الٓبٛى في الهٓىص الخٓلُضًت الا مً هاخُت الىؾُلت اإلاؿخسضمت  والتي ججمو بحن ؾَغ

مخبانضًً في اإلاٙان ال ٌؿخؿُو زاللها اإلاؿتهلٚ عؤٍت الؿلهت أو الخضمت اإلاخهاْض نليها نُاها 

ض الا مً زالٛ َظٍ الىؾُلت  ٗاإلاىاْو ؤلال٘تروهُت أو بىاؾؿت البًر أو وؾُلت ال٘تروهُت أزغي 

 .الال٘ترووي

ٗان اإلاشغم الجؼاةغي ْض هظ نلى الٓبٛى الال٘ترو مً  12وي مً زالٛ اإلااصة وان 

اإلاخهلٔ بالخجاعة ؤلال٘تروهُت والتي جىظ نلى " ..ًجب أن ًٙىن الازخُاع الظي  051-18الٓاهىن 

ًٓىم به اإلاؿتهلٚ الال٘ترووي مهبرا نىه بطغاخت.." َاهه لم ًدضص بضْت ضىعة أو ُُُٖت لهظا 

ُو الٓبٛى والظي ًمً٘ أن ًخسظ ضىعا نضًضة  مثل الٓبٛى بال٘خابت و  الٓبٛى بالخْى

مي نلى  2الال٘ترووي ل اإلادخىي الْغ ٔ اللُل والاشاعة زالٛ اإلاداصزاث اإلاغةُت أو بخجًز أو نً ؾٍغ

ى ما جٕغ يمىغا ونمىمُت في الخىضُِ ْض جثحر الهضًض مً الاشٙاالث  خاؾىب اإلاؿتهلٚ َو

أًػا التي ال حهخبر  نلى يغاع بهؼ اإلاؿاةل الُٓهُت التي ال حهخبر الىٓغة الىاخضة ٖمىآَت ومنها

ا مً ألآًىهاث OK( ،)I agrée( ،)j’accepte l’offreختى الىٓغجحن نلى ػع اإلاىآَت أو  ) ( أو يحَر

ٙي َظا الىٓغ بمثابت الٓبٛى الظي ًيخج  ٗان الٓػاء ألامٍغ دت، وان  مً ْبُل اإلاىآَت الطٍغ

ٔ الخؿأ أو بخضزل  أزٍغ ، ئال أهه في النهاًت ًكل يحر خاؾما ألن الىٓغ ْض ًٙىن نً ؾٍغ

ٔ مؤل  ٔ ال٘خابت أو نً ؾٍغ م، لظلٚ ًبٓى حهبحر الٓبٛى نً ؾٍغ ٗاألؾُاٛ ويحَر مخؿُلحن 

 اؾخماعاث الشغاء أَم ضىع الٓبٛى هدُجت لؿهىلت ازباجه.

ا ْبىال ال ؾُما في  ٖما لم ًدضص اإلاشغم الجؼاةغي مؿألت الؿٙىث ومضي انخباَع

ا الهٍغ الخجاعي ْبىال زاضت غمً ْاهىن الخجاعة اإلاهامالث اإلاخ٘غعة أو جلٚ التي ٌ هخبَر

والظي مً اإلاُترع أن ًٙىن اإلاغحو الٓاهىوي الضُْٔ واإلاُطل لٙل اإلاؿاةل  05-18ؤلال٘تروهُت 

 اإلاخهلٓت بالخجاعة ؤلال٘تروهُت. 
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 61اإلاشغم الجؼاةغي خؿب اإلااصة لخكت اهخاج الٓبٛى ألزٍغ َٓض طَب ا بسطىص أم

 ، أي أنطل ئلى نلم اإلاىحبختى ً أزٍغئهخاج الٓبٛى  منضالى  1اإلاضوي الجؼاةغي مً الٓاهىن 

ؾىاء جمذ  الىكام الالي للمىحبمتى وضلذ الغؾالت ئلى ومىخجا ألزٍغ الٓبٛى ًٙىن ْاهىهُا 

 ْغاءتها أو لم جخم .

 الػدول غن الػلد:اشكاليت  - أ

ٛ  خٔ ٌهض عي غمان أَم الهٓض نً الغحىم أو الهضو  وأَم الال٘ترووي للمؿتهلٚ حشَغ

 التي الخالت ئلى اإلاخهاْضًً ئناصة ٌهني الهٓض نً الغحىم و ،ؤلال٘تروهُت الهٓىص بها جمخاػ محزة

ٙىن  الخهاْض، ْبل نليها ٗاها  أو بضون  اإلاىعص ئلى حؿلُمه جم الظي اإلاىخىج اإلاؿتهلٚ ًغص بأن ٍو

ٛ  وعاء والضواَو ألاؾباب طٖغ مو ِ أي صَو وبضون  الهضو  جلٚ ؾىي  مسالُاث أو مطاٍع

  . بهض نً اإلابرمت الهٓىص مً الال٘ترووي الهٓض لٙىن  َظا ومغص الؿلهت، باعحام اإلاخهلٓت

هٍغ ٛ  خٔ َو  زالله مً ٌهتزم مػاصة ئعاصة نً ؤلانالن بمثابت" بأهه الُٓه في الهضو

ا وسخبها، ئعاصجه نً الغحىم اإلاخهاْض ضَا بهضٍ وطلٚ جً٘، لم ٖأن وانخباَع  أزغ أي مً ججٍغ

 ٗاها التي الخالت الى اإلاخهاْضًً ٌهىص أن أي ،"اإلاؿخٓبل في لها ؾُٙىن  أو اإلااض ي في لها ٗان

ه ٖما الهٓض، ابغام ْبل نليها ىم مدٓٔ ناعع أمغ" أهه نلى البهؼ نَغ  الهٓىص نلى ًغص الْى

 َسخ ٖالَما أو اإلاخهاْضًً أخض ٌؿخؿُو به و الخُاع، مضة أزىاء اللؼوم َُُٓضَا الالػمت

ى"    اإلاىُغصة باعاصجه ئحاػجه أو الهٓض  للمؿتهلٚ اإلاشغم ٌؿمذ بمٓخػاَا وؾُلت"  ٖظلٚ َو

 بدُث مؿبٓا، به اعجبـ الظي الالتزام في واخض حاهب ومً حضًض، مً الىكغ ٌهُض بأن

 اعجبـ وأن ؾبٔ الظي التزامه نً الغحىم بىؾهه ؾُٙىن  زاللها في للخُ٘حر مهلت مً ٌؿخُُض

    ."به

ٛ  الُٓهُت آلاعاء ازخلُذ لٓض ٛ  في للخٔ الٓاهىهُت الؿبُهت خى  وغىح يُاب في"  الهضو

هاث، زالٛ مً طلٚ هاث الؾُما الدشَغ  حهخبر والتي ؤلال٘تروهُت اإلاهامالث جىكم التي الدشَغ

لُلت، خضًثت ٛ  في الخٔ ٌهخبر الُٓه بهؼ َىجض ْو  اهه عآٍ آلازغ والبهؼ شخطُا خٓا الهضو

ى نُيُا خٓا ً ونىض ْاهىهُت عزطت البهؼ نىض َو ّ  مً أزٍغ  .  "الاعاصًت الخٓى
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ض هاث يالبُت أْغث ْو ٛ  في الال٘ترووي اإلاؿتهلٚ خٔ الدشَغ و الهٓض نً الهضو  ٗالدشَغ

ٛ  في الخٔ الُغوس ي اإلاشغم نٍغ خُث اإلاثاٛ، ؾبُل نلى الُغوس ي  ْاهىن   زالٛ مً الهضو

 مضة زالٛ اإلاىخج ئناصة بهض نً بُو نملُت ٗل في للمشتري  ًدٔ"  بٓىله الُغوس ي الاؾتهالٕ

ش مً جبضأ ٗاملت أًام 07  أو مؿإولُت صون  زمىه الؾترصاص أو الؾدبضاله ؾىاء حؿلمه جاٍع

ٛ  في الخٔ للمؿتهلٚ أي،  "الغص جٙالُِ نضا َُما هُٓاث  مً أًام 7 أحل في الهٓض نً الهضو

ش مضص اإلاىخج اؾخالم جاٍع  أو ٗل الباتو مً اإلاؿتهلٚ جلٓي نضم خالت في أشهغ 03 ئلى ألاحل ٍو

  .الٓاهىن  هُـ مً 121/19 اإلااصة نليها هطذ التي ألاؾاؾُت اإلاهلىماث بهؼ

ض ٛ  في اإلاؿتهلٚ خٔ الى الجؼاةغي  اإلاشغم أشاع ْو  ْاهىن  زالٛ مً الهٓض نً الهضو

 جؿابٔ نضم أو اإلاىخج، في نُب بىحىص الخٔ َظا عبـ أهه يحر 05-18 ؤلال٘تروهُت الخجاعة

 اعؾاٛ اناصة الال٘ترووي اإلاؿتهلٚ نلى ًجب" .. مىه 23 اإلااصة هطذ خُث الؿلبُت مو اإلاىخج

ش مً ابخضاء نمل أًام( 4) أْطاَا مضة في ألاضلي يالَها في الؿلهت  الُهلي الدؿلُم جاٍع

ؼ ؾبب الى الاشاعة مو للمىخىج، .."  الال٘ترووي اإلاىعص ناجٔ نلى الاعؾاٛ جٙالُِ وجٙىن  الَغ
، في الخٔ خحز وجٓلُظ اإلاهامالث اؾخٓغاع نلى الهمل الى مخجه اإلاشغم هُت ٗاهذ وان1  الهضٛو

ٛ  مضة خطغ َى ألاولى الاشٙالُت :مهمخحن اشٙالُخحن ؾغح ْض طلٚ أن الا  في أًام( 4) في الهضو

و في أًام( 7) مً اإلاضة َظٍ جغاوخذ خحن ( 10) الى اإلاثاٛ ؾبُل نلى واإلاًغبي الُغوس ي الدشَغ

هاث بهؼ في أًام ا، ألاوعوبُت الدشَغ ظٍ ويحَر  ٗاَُت يحر الجؼاةغي  اإلاشغم خضصَا التي اإلاضة َو

ٛ  ْغاع اجساط في للمؿتهلٚ  ًخمخو وال مدتٍر يحر ناصي شخظ بانخباٍع نضمه مً الهضو

له التي الٙاَُت بالضعاًت  ألاؾىاّ نً والجضًضة الخضًثت اإلاىخجاث الؾُما  اإلاىخج لخُُٓم جَإ

ٗان هاث باقي يغاع نلى أًام( 10) أو أًام( 7) الى اإلاضة َظٍ جمضًض اإلاشغم نلى و  ، ألازغي  الدشَغ

 مؿابٓخه نضم أو اإلاىخج في نُب لىحىص الجؼاةغي  اإلاشغم اشتراؽ هي الثاهُت الاشٙالُت أما

ٛ  ؾبب الى الاشاعة اإلاؿتهلٚ نلى اشتراؾه مو للؿلبُت  الؿلهت اعحام خالت في الهٓض نً الهضو

ى غجر الال٘ترووي اإلاؿتهلٚ خٔ في مجخِ أمغ الخُٓٓت في َو  اإلانهي لطالر الهٓض ُٖت ٍو

 نً اإلاشغم حًاض ي نً هاَُٚ نُب، أي وحىص نضم ؾهىلت وبٙل ازباث ٌؿخؿُو الظي

، نً الخٔ مماعؾت في ؾبب جٙىن  ْض التي الىُؿُت ألاؾباب  اإلاؿتهلٚ ً٘دشِ ٖأن الهضٛو
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ا اإلاىخج َظا جٓبل نضم أو اإلاىخج ؾلب في حؿغنه ٗان ألازغي، الهضًضة ألاؾباب مً ويحَر  و

ا ٛ  في الال٘ترووي اإلاؿتهلٚ خٔ عبـ نضم باإلاشغم خٍغ  في َٓـ والؼامه ٗان شغؽ بأي الهضو

 الُٓغة  زالٛ مً  الُغوس ي اإلاشغم الُه طَب ما يغاع نلى اإلاىخج، عص بمطاٍعِ الخالت َظٍ

 ؾبهت مضة للمؿتهلٚ ًٙىن ":  أهه نلى جىظ التي الاؾتهالٕ ْاهىن  م121ً-20 اإلااصة مً ألاولى

 صَو أو الاؾباب، ببُان ًلتزم أن صون  الغحىم في خٓه إلاماعؾت الهمل أًام مً ٗاملت أًام

ِ باؾخثىاء الجؼاءاث،  ."الغص مطاٍع

 املستهلك غىد جىفير الػلد اشكاليت خماًت : 8

هاث خماًت ْاهىهُت للمؿتهلٚ الال٘ترووي  غ الدشَغ ْبل الهٓض وجمخض  في مغخلت ما جَى

ت الهامت للهٓض ٖػمان ٍ خُجىُُظَظٍ الخماًت الى ابغام الهٓض و  ث جد٘مها ْىانض الىكٍغ

ا ؼ نلُه َىا َى خماًت اإلاؿتهلٚ الال ، وماالهُب الخُي وغمان الخهغع ويحَر ٘ترووي نىض هٖغ

ُهه الال٘تروويالضَو الُٓام ب   .وخماًت جْى

 خماًت املستهلك غىد الدفؼ الالكترووي إشكاليت  - ؤ

التي ؾغخذ هُؿها ٖبضًل للضَو الىٓضي الضَو الال٘ترووي مً الىؾاةل الخضًثت ٌهخبر 

الخٓلُضي ونىغذ ألاوعاّ الىٓضًت بهمالث ال٘تروهُت وبؿاْاث صَو مًىاؾِؿُت أو بىاؾؿت 

ت  ا خُث عأَ قهىعَا جؿىع اإلاهامالث الخجاٍع ت ويحَر ام ؾٍغ وؾهل نملها  ؤلال٘تروهُتأْع

الهٓض وبحن الباتو بحن أؾغاٍ بىٓل ألامىاٛ وأضبدذ وؾاةل الضَو ؤلال٘تروهُت ُُٖلت 

ا وقهىع بىٕى ومطاٍع ، ٖما ؾاَمذ الواإلاشتري  ً" ويحَر همالث ال٘تروهُت  ٖـ "البِخٍٙى

ا،  بكهىع زىعة في اإلاجاٛ اإلاطغفي الهالمي وحًحر مُهىم ال٘تروهُت ٖظلٚ ٖـ "الباًباٛ" ويحَر

ا مً اإلاُاَُم الخٓلُضًت في مجاٛ الاْخطاص ون الم اإلااٛ ألامىاٛ والؿُىلت الىٓضًت ويحَر

وألانماٛ ، خُث أضبذ الُىم بامٙان أي اوؿان ًملٚ وؾُلت صَو ال٘ترووي مً اْخىاء أي 

ٗان في زىان مهضوصة  ؤلال٘تروهُتمىخج نبر الخجاعة  ل أمىاٛ الى شخظ آزغ في أي صولت  أو جدٍى

ى حالـ في مجزله ، لً٘ ما ًثحر مساٍو ٖما ًم٘ىه الُٓام بذجىػاث الؿاةغاث والُىاصّ َو

ظلٚ اإلانهي أو اإلادتٍر َى َاحـ جأمحن َظٍ ا ً الُىم الؾُما اإلاؿتهلٚ الال٘ترووي ٖو ل٘ثحًر
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ا مً  ت والٓغضىت ؤلال٘تروهُت ويحَر الىؾاةل ؤلال٘تروهُت الخضًثت وخماًتها مً الؿْغ

 . ؿاث بىُ٘ت ناإلاُتصٛو أو مإؾ تىالانخضاءاث اإلاسخلُت التي ًمً٘ أن جظَب ضخُتها خ

هاث اإلاسخلُت ألاخٙام الٓاهىهُت الُُ٘لث ومً أحل طلٚ أْغ  ت بدماًت أهكمت الدشَغ

ى هُـ ألامغ الظي طَب الُهالضَو الال٘ترووي  05/07اإلاشغم الجؼاةغي مً زالٛ الٓاهىن  ، َو

حر ألامً  12خُث هظ في اإلااصة  28/12/2005اإلاإعر في  مىه " ٌؿهغ بىٚ الجؼاةغ نلى جَى

حر أمً وؾاةل اإلااصي واإلاىؿٓي للبيُت ألاؾاؾُت ال خاضت بأهكمت الضَو ٖما ًخأٖض مً جَى

غ  الضَو مً يحر الهملت الىٓضًت في َظا اإلاجاٛ . وفي خالت ما ئطا انخبر بىٚ الجؼاةغ بأهه ال ًخَى

في ئخضي وؾاةل الضَو نلى الػماهاث ألامىُت الٙاَُت ًمً٘ أن ًؿلب مً الجهت التي جطضع 

وفي خالت نضم جؿبُٔ َظٍ الخىضُاث ًم٘ىه بهض اجساط ئحغاءاث مالةمت إلاهالجت ألامغ، 

ُِ ئصزاٛ وؾُلت الضَو اإلاهُىت في الىكام .  اؾدشاعة الؿلؿت اإلاٙلِ باإلاغاْبت اجساط ْغاع جْى

حر  ًخهحن نلى بىٚ الجؼاةغ بطُت زاضت الخأٖض مً أمً بؿاْاث الضَو ومخابهت ئحغاءاث جَى

ا ٖو ظا الخجاع ومخابهت ئخطاةُاث الخضلِـ شغوؽ ألامً التي ْامذ بها الجهاث التي جطضَع

  .1والخؿىعاث في ماصًً الخ٘ىىلىحُا التي ْض جإزغ نلى أمً بؿاْاث الضَو "

 05-18ٖما نالج اإلاشغم مً زالٛ الُطل الؿاصؽ مً ْاهىن الخجاعة ؤلال٘تروهُت 

لضَو مىه نلى " ..نىضما ًٙىن ا 27مىغىم الضَو في اإلاهامالث ؤلال٘تروهُت خُث هطذ اإلااصة 

ا  ال٘تروهُا، َاهه ًخم مً زالٛ مىطاث صَو مسططت لهظا الًغع، ميشأة ومؿخًلت خطٍغ

ض الجؼاةغ ومىضىلت بأي هىم مً أهىام  مً ؾٍغ البىٕى اإلاهخمضة مً ْبل بىٚ الجؼاةغ وبٍغ

مدؿاث الضَو ؤلال٘ترووي نبر شب٘ت اإلاخهامل الهمىمي للمىاضالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت .." 

ى بهظا ْض  خطغ حهامالث الضَو الال٘ترووي َٓـ في اإلاإؾؿاث اإلاالُت اإلاهخمضة مً ؾٍغ َو

ظا مً أحل خطغ اإلاخهاملحن وخماًت وؾاةل الضَو مً أي  ض الجؼاةغ َو بىٚ الجؼاةغ وبٍغ

ٔ الال٘ترووي الخأمحن بىاؾؿت الخطضً 28مخهامل يحر مغزظ له، ٖما اشترؽ اإلاشغم في اإلااصة 

و ألاهترهِذ الخاص باإلاىعص ؤلال٘ترووي بمىطت ًجب أن ًٙىن خُث هطذ نلى " وضل مْى
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َظٍ اإلاىطاث  الضَو ؤلال٘تروهُت مإمىا بىاؾؿت هكام جطضًٔ ال٘ترووي " ٖما أزػو ٗل

ابت بىٚ الجؼاةغ  .1لْغ

وبالغيم مً َظٍ ألاصواث الٓاهىهُت الخاضت بدماًت الضَو في اإلاهامالث ؤلال٘تروهُت، 

اإلاهىىن بالجغاةم والهٓىباث  05-18ل الثاوي مً الٓاهىن لم ًخؿّغ اإلاشغم ومً زالٛ الُط

ٗان  الى حغاةم الانخضاء نلى وؾاةل الضَو الال٘ترووي ولم ًظٖغ الهٓىباث اإلاسططت لظلٚ، و

ا  نلى اإلاشغم أن ًىتهؼ َظا الُطل للخضًث نً َظٍ الجغاةم وما ًٓابلها مً نٓىباث بانخباَع

دحن بهؼ الهٓىبا ث الىاعصة في ْاهىن الهٓىباث غمً َظا الٓاهىن وؾاةل خضًثت ومهمت، ٍو

 الخاص .

 خماًت الخىكيؼ الالكترووي للمستهلك اشكاليت  - ب

ُهه نلى مدغع بمثابت الخهبحر نً عغاٍ واْخىانه وابضاء  ٌهخبر وغو الصخظ لخْى

ُو نلى أي مدغع وؿبت طلٚ اإلادغع ظلٚ ٌهني ا، ٖومً بىىص والتزاماثمىآَخه نلى ما به  لخْى

و  و ونلُه ًجب خماًخه مً الخٓلُض أو ئلى اإلاْى ُو لطُٔ بصخطُت اإلاْى ، لظا َالخْى صون يحٍر

ُو في نٓىص ومدغعاث مخضاول ٗان َظا الخْى ت نلى الاهترهِذ أو أي شب٘ت التزوٍغ الؾُما ان 

ى ماأزغي  ت  ، َو و اإلاؿتهلٚ الال٘ترووي نلى أً ؤلال٘تروهُتهغاٍ في اإلاهامالث الخجاٍع ً ًْى

ُهه  ى ألامغ الظي ًضنٍى الى الخسٍى صاةما مً اؾخهماٛ جْى ؾلباجه ونٓىصٍ التي ًبرمها، َو

ٔ الخٓلُض أو التزوٍغ    .ؾىاء نً ؾٍغ

ُو والخطضًٔ الال٘ترووي غمً ْىاهُ هاث أخٙام الخْى نها لٓض أصزلذ يالبُت الدشَغ

ى الهامت أو في اؾاع ْاهىن زاص بضاًت ئْغاٍع ألامغ الظي جبىاٍ اإلاشغم الجؼاةغي مً زالٛ ، َو

ومً زالٛ انخماصٍ بمىحب  1م٘غع  323م٘غع و  323غمً الٓاهىن اإلاضوي مً زالٛ اإلاىاص 

واشتراؽ جأمُىه لضي مىُظي زضماث الخطضًٔ الال٘ترووي ومً زم بؿـ  07/162اإلاغؾىم 

 .الخماًت الجؼاةُت نلُه

                                                           
  .، مغحو ؾابٔ الالكتروهيتاملخػلم بالخجازة ، 05-18: الٓاهىن 29اإلااصة  - 1
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ؤلال٘تروهُت في الجؼاةغ واؾخهماٛ اإلاؿتهلٚ الال٘ترووي  الخجاعةلبضاًت عواج وهكغا 

ُهه الال٘ترووي ب٘ثرة لضي مىاْو ال٘تروهُت أحىبُت شغنُت أو يحر شغنُت وأخُاها جٙىن  لخْى

ت أو الخٓلُض أو  ُو اإلاؿتهلٚ الال٘ترووي للؿْغ ى ما ٌهغع جْى مُت أو مجهىلت اإلاطضع َو َو

ا مً الجغاةم التي ًمً٘ أن جٓو نلى ٗان اإلاشغم الجؼاةغ  يحَر ُو، وان  َظا الىىم مً الخْى

اإلاخهلٔ  04-15َى الٓاهىن  ازاض اْاهىه ومىاٖبت مىه للخؿىع الهالمي في َظا اإلاجاٛ ؾً

ُو والخطضًٔ الال٘تروهُحن ُو  1بالخْى اهىهُت لخماًت جْى أوحض مً زالله أصواث جٓىُت ْو

ظا مً زالٛ اإلاؿتهلٚ وغمان  ىنه ضخُت احغام َو ظا هكام نضم ْو جبني جٓىُت الدشُحر  ٖو

ت ٖما  ت  الشهاصاث اإلاىزْى ألؼم اإلاشٍغ نلى زضماث الخطضًٔ ؤلال٘ترووي نلى غمان ؾٍغ

ُو الال٘ترووي مو الامخىام نً خُكها أو ئناصة ئعؾالها وأن  اإلاهلىماث التي جإؾـ للخْى

 .2ىزُٓتمؿبٔ لخامل ال ىًخم ئال بغض ال  ؤلال٘تروهُتالاؾالم الهام نلى الىزُٓت 

ُُُت الهمل  والاشٙاٛ الٓاهىوي َى نضم هظ اإلاشغم نلى الىكام الٓاهىوي للدشُحر ٖو

به وبالخالي نضم اغُاء الطبًت الٓاهىهُت نلُه، الى حاهب نضم وحىص َُئاث مسخطت في 

عي إلًجاص الخلٛى الىاحمت نً اإلاش٘الث في َظا اإلاجاٛ .  الجاهب الخٓني والدشَغ
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 املبدث الثاوي

 إلالكتروهيتاملػامالث  جددًاث

مو جؿىع اؾخسضام الخ٘ىىلىحُاث الخضًثت زاضت وؾاةل ؤلانالم والاجطاٛ قهغ عجؼ 

غ َظٍ  غغوعةمما اؾخضعى  لئلزباثالىؾاةل الخٓلُضًت اإلاهغوَت  الخُ٘حر في مالةمت وجؿٍى

ا َلجأث الهضًض مً الضٛو الى  ،الىؾاةل للخماش ى مو اإلاؿخجضاث الخٓىُت وحؿخىنب آزاَع

هاث حضًضة  هاتها الىؾىُت أو اضضاع حشَغ  .جٓلُضًت     جىظ نلى وؾاةل ئزباث يحر حهضًل حشَغ

والجؼاةغ مً بحن َظٍ الضٛو التي عأث بػغوعة مىاٖبت اإلاؿخجضاث الخٓىُت نلى  

ال٘ثحر مً الٓىاهحن  اإلاشغم الجؼاةغي َدحن  ،اإلاؿخىي الهالمي أو نلى اإلاؿخىي الىؾني اإلادلي

أضضع ، ٖما  ؤلال٘تروهُتوال٘خابت  ؤلال٘تروهُتباإلادغعاث انتٍر َُه ٗالٓاهىن اإلاضوي والظي 

ُو والخطضًٔ الال٘تروهحنالهضًض مً الٓىاهحن ٖٓاه لً٘ وبالغيم مً طلٚ الجؼاٛ  ؛ىن الخْى

باإلاهامالث  حهلٔ ألامغ ما َىإ بهؼ الاشٙاالث الٓاهىهُت في مجاٛ ؤلازباث الؾُما اطا 

ا ؤلال٘تروهُتوالخجاعة  ؤلال٘تروهُت والخٙىمت ؤلال٘تروهُت ى ما ،ويحَر خه في َظا  َو هداٛو مهَغ

ٛ  ؿلباإلا) ؤلال٘تروهُتاإلادغعاث الُطل مً زالٛ الخؿّغ الى   و  ؤلال٘تروهُتال٘خابت  (ألاو

ُو الال٘ترووي    .(الثاوي ؿلباإلا)الخْى

 إلالكتروهيتمدسزاث الطبيػت اللاهىهيت لل :ألاول  طلبامل

ومضي ْىة حجُتها  ؤلال٘تروهُتصاع حضٛ َٓهي ٖبحر خٛى الؿبُهت الٓاهىهُت للمدغعاث 

ت  الٓاهىهُت في الازباث أمام الٓػاء حزة الٓاهىهُت إلزباث اإلاهامالث الخجاٍع الؾُما انها الٖغ

ت، ا مً الهٓىص ؤلال٘تروهُت الخاضت والهٓىص ؤلال٘تروهُت ؤلاصاٍع ت ل ويحَر ظلٚ هداٛو مهَغ

( زم وؿلـ الػىء نلى  ؤلال٘تروهُتمُهىم اإلادغعاث  أَم الاشٙاالث الٓاهىهُت )َغم أٛو

 .) َغم زاوي( للمدغع الال٘ترووي
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 وحجيتها إلالكتروهيتاملدسزاث  ألاول: الفسع

ٌهخمض بالػغوعة نلى الخىاؾِب آلالُت في مسخلِ  ؤلال٘تروهُتئن جؿبُٔ الخٙىمت           

ى ما أصي ؤلاصاٍعالٓؿاناث الخٙىمُت  ا َو ُت والخهلُمُت و الخضماجُت ويحَر ت منها واإلاطَغ

حهىع في ٖثحر مً ألاخىاٛ جلٚ  ؤلال٘تروهُتبؿبُهت الخاٛ ئلى قهىع هىم حضًض مً الخهامالث 

الال٘ترووي أو اإلادغع ؤلال٘ترووي الظي خل ؿدىض وبغػ ما ٌؿمى اإلا اإلاهامالث الىعُْت الخٓلُضًت

ى ألامغ الظي زلٔ ئشٙاالث مخهضصة الؾُما نلى مدل اإلاؿدىض الىعقي في مجخمو اإلاهلىماث ، َو

ظا هؿاّ الخهامل به  اإلاؿخىي الٓاهىوي مً خُث مضي حجُخه والانتراٍ به وجٓضًمه ٖضلُل ٖو

ى ما أصي ئلى قهىع آعاء َٓهُت مسخلُت منها مً ًىاصي بػغوعة مؿاواجه أو جُُُ٘ه باإلادغع  َو

ت أَم  ؼ َظٍ الُ٘غة ومً أحل مهَغ عي مىاؾب ومنها مً ًَغ الغؾمي الهاصي في ئؾاع حشَغ

ت ماَُت اإلادغع الال٘ترووي أوال   .ؤلاشٙاالث الٓاهىهُت اإلاؿغوخت في َظا اإلاىغىم وحب مهَغ

 مفهىم املدسز الالكترووي  :ؤوال

ٗان اإلادغع الغؾمي  ُه خؿب الٓاهىن الُغوس ي في اإلااصة ) ئطا  ( مً الٓاهىن  1317في حهٍغ

بأهه َى الظي ًخلٓاٍ مىقِ نام له خٔ الخىزُٔ في اإلاٙان الظي ٖخب َُه  " اإلاضوي الُغوس ي

ٓا للشٙلُاث اإلاؿلىبت اإلادغع "مً ْاهىن ؤلازباث اإلاطغي  بأهه َى 10وفي اإلااصة "، اإلادغع َو

ٍغ مىقِ نام  أو شخظ مٙلِ بسضمت نامت ًثبذ َُه ما  جم بحن ًضًه أو الظي ًٓىم بخدٍغ

أي   " ما جلٓاٍ مً طوي الشأن وطلٚ ؾبٓا لؤلوغام الٓاهىهُت وفي خضوص ؾلؿخه وازخطاضه

ٗل ما ٖخبه مىقِ نام أو له خٔ الخىزُٔ ًثبذ َُه ما جم بحن ًضًه أو ما جلٓاٍ مً طوي 

هاث الهغبُت جم الىظ الشأن في ئؾاع الشٙلُت التي هظ نليها الٓاهىن و  َىا نلى يغاع الدشَغ

ٗاهذ ٖخابت مٓغوءة حهبر نً مهنى مهحن نلى ال٘خابت َان اإلادغع بشٙل نام َى ٗل ، ؾىاء 

بت مً خغوٍ أ ام أو نالماث أو عمىػ ٖخابت مٖغ ، ٖما أهه ٗل مؿؿىع مثبذ نلى وؾُلت 1و أْع

ضاصعة نً شخظ مهحن ًمً٘  مهُىت ًدىي نالماث أو عمىػ حهبر نً ئعاصة أو أَٙاع أو مهان

ً بمجغص الاؾالم نليها  .2ئصعاٖها مً آلازٍغ

                                                           
 144،ص1986صاع النهػت الهغبُت، الٓاَغة،  ب ؽ، ،شسح كاهىن الػلىباث اللسم الخاصنمغ الؿهُض عمػان،  -1
 .144اإلاغحو هُؿه،ص -2
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َان اإلادغع الال٘ترووي وخؿب هظ اإلااصة ألاولى مً ْاهىن ألاووؿتراٛ الىمىطجي بشان     

ذ عؾالت البُاهاث  ؤلال٘تروهُتالخجاعة  ؤلال٘تروهُت وهي بمثابت اإلاؿدىض والتي نَغ

نها بىؾاةل الال٘ترووي ا أو ئعؾالها أو اؾخالمها أو جسٍؼ ، بأنها)اإلاهلىماث التي ًخم ئوشاَؤ

ال٘تروهُت أو غىةُت أو بىؾاةل مشابهت بما في طلٚ نلي ؾبُل اإلاثاٛ ال الخطغ جباصٛ 

ض الال٘ترووي أو البّر أو الخل٘ـ أو اليسخ البرقي الُاٖـ ( ؤلال٘تروهُتالبُاهاث   أو البًر

ه اإلاشغم ؤلا  في اإلااصة الثاهُت مىه  ؤلاماعاحي ؤلال٘تروهُتْاهىن الخجاعة ماعاحي في ونَغ

ىه أو اؾخسغاحه أو وسخه أو ئعؾاله أو  بأهه " ٗل سجل أو مؿدىض ًخم ئوشاٍؤ أو جسٍؼ

اؾخالمه بىؾُلت ال٘تروهُت، نلى وؾُـ ملمىؽ أو نلى أي وؾُـ ال٘ترووي  ئباليه أو

ٙىن   لالؾترحام بشٙل ًم٘ أزغ، ٍو
ً
   1ً َهمه" ْابال

الؿىصاوي  َٓض حاء حهٍغِ اإلاؿدىض الال٘ترووي  ؤلال٘تروهُتأما في ْاهىن اإلاهامالث            

ميجدذ م ُو الْغ ُو الظي ًخم ئوشاٍؤ  3، في اإلااصة ُهىم الخْى مىه " بأهه ًٓطض به الخْى

خسظ شٙل خغوٍ  ىه بىؾُلت ال٘تروهُت  ٍو ام أو  وئعؾاله واؾخٓباله وجسٍؼ عمىػ أو أو أْع

و نً يحٍر ت وجمُحز شخطُت اإلاْى ؿمذ بخدضًض ٍَى  " ئشاعاث ًٙىن لها ؾابو مخُغص َو

ذ اإلااصة )  م 2ٖما نَغ  2001لؿىت  85( مً ْاهىن اإلاهامالث ؤلال٘تروهُت ألاعصوي ْع

حن أو أٖثر إلوشاء التزاماث نلى  اإلاهامالث بأنها " احغاء أو مجمىنت مً الاحغاءاث، ًخم بحن ؾَغ

خهلٔ بهمل ججاعي أو التزام مضوي أو ؾٍغ وا خض أو التزاماث جباصلُت بحن أٖثر مً ؾٍغ ٍو

 .بهالْت مو صاةغة خٙىمُت"

 ؤلال٘تروهُتومً ٗل َظا هسلظ ئلى أن مدىع الؿىض أو اإلادغع الال٘ترووي َى الضنامت 

ت بحن اإلادغع الال٘ترووي واإلادغع الهاصي الظي ًٙىن نلى وعّ ملمىؽ، لً٘  وهي أؾاؽ الخُْغ

وئحغاء الهٓىص بىاؾؿتها  ؤلال٘تروهُتحؿام صاةغة الخهامل الخجاعي واإلاضوي بالىؾاةـ الوهكغا 

أو ختى ما ٌؿمى الُىم بمجلـ الخهاْض اإلاتزامً بالطىث والطىعة أو مً زالٛ اإلاداصزاث 

                                                           
ش  م2002لؿىت  2ْاهىن ،كاهىن الخجازة الامازاحي -1 و الال٘ترووي لخٙىمت صبي  .ميشىع 2002-02-16اإلايشىع بخاٍع نلى اإلاْى

ش الضزٛى  www.dc.gov.aeنلى الغابـ   (.16:20الؿانت  18/08/2019) جاٍع
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الىطُت والتي أضبدذ جخهضي الخضوص الجًغاَُت للضٛو َٓـ ؾُذ نلى الؿؿذ مجضصا 

ْاهىهُت ْضًمت في ؾغخها وحضًضة في همؿها هي ئشٙالُت ؤلازباث وئشٙالُت التراض ي ئشٙاالث 

هُت مىاؾبت مً زالٛ  ا مً اإلاش٘الث التي اؾخضنذ وغو خلىال حشَغ وؤلاًجاب والٓبٛى ويحَر

. وئشٙالُت ع الخ٘ىىلىجي أو ؾً ْىاهحن حضًضةجُُِ٘ الٓىاهحن الٓضًمت لخخماش ى مو الخؿى 

ت في َظا اإلاجاٛ هكغا لؿهىلت الخالنب باإلادغع الغؾمي وهٓل نبر ؤلازباث هي أَم مشٙل

الشبٙاث الهاإلاُت ن٘ـ اإلادغع الهاصي الظي ازبذ مطضاُْخه وأمً٘ َدطه متى ؾهً َُه 

ىه   .وؾهلذ أعشُخه وجسٍؼ

 إلالكتروهيتحجيت املدسزاث  ثاهيا: 

اهىهُت وال ًمً٘ بال شٚ أن ْػُت اإلاؿدىض الال٘ترووي جثحر الهضًض مً ؤلاشٙاالث الٓ

ٗاٍ الٓٛى بأن و ًد٘م اإلاؿدىض َى  ٗاَت وحىص حشَغ و  ، بل البض أن ٌؿخىنب َظا الدشَغ

ا َظٍ اإلا ٗاهذ وعُْت أو ؿألتؤلاشٙالُاث التي جثحَر غ اإلاؿدىض نلى أي صنامت  ، بضاًت مً جَى

ُو أؾغاَه  ً وسخت زاهُت نىه و مىغىم اإلاؿدىض وبُاهاجه وجْى ُُُت جٍٙى ظلٚ ال٘تروهُت ٖو ٖو

ا مً  الشٙل في الهٓىص الشٙلُت والجهت الٓػاةُت اإلاسخطت في خالت وشىء هؼام ويحَر

ل ؾحروعة اإلاهامالث وجػُو الخّٓى ومً  ؤلاشٙاالث  وئال هٙىن أمام خالت َغاى ْاهىوي حهْغ

و الجؼاةغي    .َىا ؾيىكغ في أَم ؤلاشٙاالث في الدشَغ

" ٌهخبر ؤلازباث بال٘خابت في الشٙل  مً الٓاهىن اإلاضوي 1م٘غع  323خُث جىظ اإلااصة 

ت الصخظ الظي ٗاإلزباث بال٘خابت نلى الىعّالال٘ترووي  ، بشغؽ ئمٙاهُت الخأٖض مً ٍَى

ا وأن جٙىن مهضة ومدُىقت في قغوٍ جػمً ؾالمتها " ، وؿخيخج أن اإلاشغم الجؼاةغي 1أضضَع

ٓا للشغوؽ  الضعحت ْض حهل الُٓمت الثبىجُت للمدغع الىعقي واإلادغع الال٘ترووي في هُـ َو

لى اإلادغعاث ، لً٘ ونلى ن٘ـ هكحٍر الُغوس ي لم ًخؿّغ اإلاشغم الجؼاةغي ئالتي طٖغتها اإلااصة
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، وباإلاجمل َان اإلادغع الال٘ترووي ال ًغقى ئلى صعحت اإلادغع الغؾمي مهما ؤلال٘تروهُت الغؾمُت

ُو اإلاىضٍى  خماههةواٗاهذ صعحت ؾالمخه  ٗان مظًال بالخْى ٔختى ولى  بشهاصة مً حهاث  اإلاَغ

الن اإلادغع الغؾمي ًبٓى خؿب مُهىم اإلاشغم َى: "ٗل وعْت  ،خمضةالخطضًٔ الال٘ترووي اإلاه

ضاصعة نً مىقِ نام أو شخظ مٙلِ بسضمت نامت في خضوص ؾلؿخه أو ازخطاضه خؿب 

 .1ألاوغام اإلآغعة ْاهىها ًثبذ َُه ما جلٓاٍ مً طوي الشأن أو ما جم لضًه"

  إلاشكاالث اللاهىهيت للمدسز الالكتروويي: الفسع الثاو

ئشٙاالث ْاهىهُت نضًضة زاضت نلى مؿخىي الخٓىحن  ؤلال٘تروهُتًؿغح مىغىم اإلادغعاث 

ُىا نلى حملت مً ؤلاشٙاالث الٓاهىهُت التي الجؼاٛ جيخكغ جضزل اإلاشغم خُثالجؼاةغي   ْو

تها   والتي ًمً٘ الاشاعة اليها ٖما ًلي: الجؼاةغي لدؿٍى

م في اإلااصة 2007، لؿىت ؤلال٘تروهُتاإلاشغم الؿىصاوي مً زالٛ ْاهىن اإلاهامالث هظ  -1

 آلاحي:( مىه نلي 11)

، اإلآغوهت بشهاصة مهخمضة في هؿاّ ؤلال٘تروهُتواإلادغعاث  ؤلال٘تروهُتجٙىن لل٘خابت "

، طاث الدجُت اإلآغعة لل٘خابت واإلاؿدىضاث الغؾمُت، في أخٙام ؤلال٘تروهُتاإلاهامالث 

الغؾمُت يحر  ؤلال٘تروهُت" في خحن الجؼاٛ اإلادغعاث م 1994ىن ؤلازباث لؿىت ْاه

ٗاهذ ؾلؿت اضضاع مثل  و الجؼاةغي ولم ٌهـ َظا ألازحر ألي حهت  مىحىصة في الدشَغ

       .َظٍ اإلادغعاث ٖما لم ًيخج ألاصواث الٓاهىهُت الُُ٘لت بظلٚ

اإلاشغم الجؼاةغي الجهت اإلاسخطت في الجزاناث الٓاةمت بشأن اإلادغعاث  لم ًدضص -2

ُو الال٘ترووي  مً حهت، ؤلال٘تروهُت خُث جىاَغ الشغوؽ اإلاىطىص نليها في الخْى

ومضي غمان أمً اإلادغع مما ًإصي ئلى جغحُذ الٓاض ي للمدغعاث الخٓلُضًت في ؤلازباث 

 .ؤلال٘تروهُتنلى خؿاب اإلادغعاث 

َهي جدضص  ؤلال٘تروهُتىاص الٓاهىهُت الخاضت باإلزباث باإلادغعاث نضم وغىح اإلا -3

 شغوؽ نامت َٓـ.
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 ًٓىمىن  التي ألانماٛ حل وجبٓى الال٘ترووي اإلاجاٛ الى ًضزل لم اإلاىزٓحن نمل الًؼاٛ -4

 . َٓـ وعُْت مدغعاث هي بها

 

 والخىكيؼ الالكترووي  إلالكتروهيتالكخابت :  الثاوي طلبامل

    خػاعةػمً ألزغ ومً ال٘خابت وؾُلت ْضًمت لخُل الخّٓى وئزباتها ، جسخلِ مً 

ض اؾخسضمذ نىض الُىهاهُحن والُغانىت والغومان الى أزغي  ، جؿىعث نبر الهطىع وألاػمان ْو

خىا الغاًَ جخم بىاؾؿت أحهؼة مخؿىعة مً  م  الى أن أضبدذ في ْو والُغؽ وآلاشىعٍحن ويحَر

ى ما ًؿلٔ نليها مطؿلر ال٘خابـــــــت  وهي وؾُلت للخهلم وهٓل  ؤلال٘تروهُتبُنها الخاؾىب َو

خابت اإلاهامالث وهٓل الشهاصاث  الهلىم وحسجُل ألاَٙاع وجثبُذ الخّٓى واإلاهلىماث ٖو

ت  وألاخٙام وئزباث الخٔ أمام الٓػاء. ُو َهى وؾُلت شخطُت للخهٍغ نلى ٍَى أما الخْى

ت مضي اعجباؾه واعاصجه َبي اإلاىآَت نلى مػمىن الىزُٓت التي وغو  ُو ومهَغ مطضع الخْى

ُهه نليها . وبُػل الخؿىع الخ٘ى ( ٖما قهغ جْى ىلىجي قهغث ال٘خابت ؤلال٘تروهُت )َغم أٛو

ُو الال٘ترووي )َغم زاوي(.    الخْى

   

 إلالكتروهيتالكخابت الفسع ألاول: 

ً وال٘خابت ٖما أصث الى  ؤلال٘تروهُتشٙلذ ال٘خابت  زىعة ج٘ىىلىحُت في مجاٛ الخضٍو

 ؤلال٘تروهُتقهىع اشٙاالث ٖثحرة في اإلاجاٛ الٓاهىن ٖمضي مالةمت الٓىاهحن وانتراَها بال٘خابت 

ا مً اإلاؿاةل الٓاهى  ظلٚ مؿألت ُْمت َظٍ ال٘خابت في الازباث ومضي حجُتها ويحَر هُت ٖو

ى ما وؿخهغغه مً زالٛ مهغ ألازغي   .)أوال( ؤلال٘تروهُتَت مُهىم ال٘خابت ، َو

 

  إلالكتروهيتالكخابت  مفهىم: ؤوال

ا أو ئعؾالها أو اؾخالمها أو  تها اإلاىازُٔ الضولُت بأنها اإلاهلىماث التي ًخم ئوشاَؤ نَغ

نها بىؾاةل ئل٘ترووي أو غىةُت أو بىؾاةل  ، جباصٛ مشابهت نلى ؾبُل اإلاثاٛ ال الخطغجسٍؼ

ض الال٘ترووي  ؤلال٘تروهُتالبُاهاث  ٖما ًمً٘ أن جٙىن  ،أو البّر أو اليسخ الىعقي البرقيأو البًر
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ٛ نبا ، َٓض ًٙىن وعْا صون اشتراؽ اؾدىاصَا لىؾُـ مهحن ،عة نً عمىػ حهبر نً الُ٘غ والٓى

 أو زشبا أو حلضا أو أي وؾُـ أزغ ْاصع نلى هٓل عمىػَا ٖما ًمً٘ أن ًخم بأي وؾُلت وأي

ٗاهذ مدلُت  حن أو أحىبُتلًت  ؾىاء  ، أو ختى بالغمىػ اإلاسخطغة ماصامذ مُهىمــت مً الؿَغ

و نلى الىعْت أو بسـ يحٍر اإلاشغم الجؼاةغي لخهٍغِ  ٖما حهغع .1ٖما ْض جٙىن بسـ اإلاْى

ُه للمدغعاث الغؾمُت بـ :" اإلادغعاث التي ًضونها اإلاىقِ الغؾمي في  ال٘خابت مً زالٛ حهٍغ

ٓا لؤلوغام اإلآغعة ْ ُت التي هي أوعاّ جطضع  و اهىها ".السجالث َو َظا ن٘ـ اإلادغعاث الهَغ

ا. َغ  مً ألاَغاص والتي ال ًضزل اإلاىقِ الهام في جدٍغ

 

  إلالكتروهيت: الاغتراف الدولي بالكخابت ثاهيا 

هجض ان الهضًض مً الضٛو  ؤلال٘تروهُتباػصَاع نطغ وؾاةل الانالم والاجطاٛ والخجاعة 

عي الؾُما جلٚ الاجُاُْاث الضولُت التي ؤلال٘تروهُت فٖبذ مىغىم ال٘خابت وا ي اإلاجاٛ الدشَغ

ا وؾُلت ازباث لٙل الخهامالث  ؤلال٘تروهُتؾاَمذ في حهٍغِ وجٓىحن ال٘خابت  بانخباَع

ا ،ؤلال٘تروهُت هاث  ،ؾىاء في مجاٛ الهٓىص اإلاسخلُت أو الخجاعة ويحَر ٖما ؾاوث يالبُت الدشَغ

ذ َظٍ ألازحرة الشغوؽ  ؤلال٘تروهُتابت بحن ال٘خابت الهاصًت وال٘خ مً هاخُت الازباث متى اؾخَى

ظا ما ؾل٘ه اإلاشغم حاء طٖغ بهؼ منها في َظٍ الضعاؾتاإلاىطىص نليها ْاهىها والتي  ، َو

، شغؽ لىعّنلى ا ٗاإلزباثالجؼاةغي خُث انخبر الازباث بال٘خابت في الشٙل الال٘ترووي 

ت الصخظ الظي ا وأن جٙىن مدُىقت في قغوٍ جػمً  ئمٙاهُت الخأٖض مً ٍَى أضضَع

 ؾالمتها .

وهجض أن ْاهىن ألاووؿتراٛ الىمىطجي في ماصجه الثاهُت نٍغ عؾالت البُاهاث بأنها " 

نها بىؾاةل ئل٘ترووي أو غىةُت أو  ا أو ئعؾالها أو اؾخالمها أو جسٍؼ اإلاهلىماث التي ًخم ئوشاَؤ

                                                           

، صاع النهػت اسخسدام مسسحاث الخلىياث الػلميت الحدًثت وؤثسها غلى كىاغد الاثباث املدوي  أؾامت أخمض شىقي ، -1
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ض الال٘ترووي  ؤلال٘تروهُتاصٛ البُاهاث ، جبمشابهت نلى ؾبُل اإلاثاٛ ال الخطغبىؾاةل  أو البًر

 1أو البّر أو اليسخ الىعقي البرقي "

في ئبغام  ؤلال٘تروهُتٖما هجض اجُاُْت ألامم اإلاخدضة الخاضت باؾخسضام الخؿاباث 

خُث حاءث ئخضي َٓغاتها بـ: " الخؿاب الال٘ترووي ًدباصله  2005وازباث الهٓىص الضولُت ؾىت 

ألاؾغاٍ َُما بُنهم بىاؾؿت عؾاةل البُاهاث .." وحاء في شغح عؾاةل البُاهاث في طاث الٓاهىن 

ت بأنها حمُو اإلاهلىمان اإلاغؾلت أو اإلاخلٓاث أو اإلاسؼهت بىؾاةل ال٘تروهُت أو مً ىاؾِؿُت أو بطٍغ

ٔ مشابهت نلى ؾبُل اإلاثاٛ ال الخطغأو بىؾاةل  ، الخباصٛ الال٘ترووي بحن ألاؾغاٍ نً ؾٍغ

ض الال٘ترووي "، ٖما أشاعث اجُاُْت ألامم اإلاخدضة بُُِىا الغامُت ئلى  البّر أو الُاٖـ أو البًر

ُاث أو جىكُم الىٓل الضولي للبػاتو ئلى ال٘خابت التي حشمل اإلاغاؾالث اإلاىحه  في شٙل بْغ

 جل٘ـ .

هاتها انتراٍ بال٘خابت  َىجض  ؤلال٘تروهُتوهجض أن الهضًض مً صٛو الهالم جػمىذ حشَغ

ذ ( 1316ْأن اإلاشغم الُغوس ي في حهضًله ألازحر للٓاهىن اإلاضوي الُغوس ي بىظ اإلااصة ) ض نَغ

ً للخغوٍ والهالماثال٘خابت ؤلال٘تروهُت بـ " ام أو  ان مهنى ال٘خابت ٌشمل ٗل جضٍو أو ألاْع

ت الىاضخت واإلاُهىمتؤلاشاعاث طاث الضال ٗاهذ الضاللت التي ٌؿخسضمها في لت الخهبحًر ، مهما 

  .ئوشائها أو الىؾُـ الظي جىٓل نبٍر "

ُو الال٘ترووي وغمىه انتراٍ  واهُغصث جىوـ باضضاع أٛو ْاهىن نغبي زاص بالخْى

ض نبر نً ال٘خابت  وؾاواَا بال٘خابت الخؿُت مً ؤلال٘تروهُتبال٘خابت  خُث ْىة ؤلازباث ْو

 .ؤلال٘تروهُتبمطؿلر الىزُٓت  ؤلال٘تروهُت

مً زالٛ ْاهىن زاص ًغمي ئلى ئوشاء َُئت  ؤلال٘تروهُتونٍغ اإلاشغم اإلاطغي ال٘خابت 

ُو الال٘ترووي بـ :" ال٘خابت  ٗل خغوٍ أو  ؤلال٘تروهُتجىمُت ضىانت الخ٘ىىلىحُا وجىكُم الخْى
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ام أو عمىػ أو  مُت أو غىةُت أو أي وؾُلت  أْع نالماث أزغي جثبذ نلى صنامت ال٘تروهُت أو ْع

  .أزغي مشابهت وحهؿي صاللت ْابلت لئلصعإ"

م٘غع واإلااصة  323مً زالٛ اإلااصة  ؤلال٘تروهُتأما اإلاشغم الجؼاةغي َٓض غمً ال٘خابت 

ها بـ : " ًيخج ؤلا 1في حهضًله ألازحر للٓاهىن اإلاضوي 01م٘غع  323 زباث بال٘خابت مً حؿلؿل ونَغ

ٗاهذ الىؾُلت ال ام أو أًت نالماث أو عمىػ طاث مهنى مُهىم  مهما  تي خغوٍ أو أوضاٍ أو أْع

ظا ؾّغ اعؾالها " ، واإلاالخل َىا أن اإلاشغم الجؼاةغي " لم يهخم بشٙل ال٘خابت جخػمنها ، ٖو

ام بل بمضي وغىخها َٓـ ، وبظلٚ ْض  و الظي ْض ًٙىن نباعة نً خغوٍ أو أوضاٍ أ أْع

 .2ًٙىن ْض أزظ باإلاُهىم الىاؾو لل٘خابت"

مً زالٛ ْاهىن الطُٓاث  ؤلال٘تروهُتٖما أوعص اإلاشغم الجؼاةغي مىغىم ال٘خابت 

ٓت   ؤلال٘تروهُتالهمىمُت في الُطل الؿاصؽ اإلاىؾىم بـ : الاجطاٛ وجباصٛ اإلاهلىماث بالؿٍغ

ٓت والظي ٌشمل ْؿمحن : الاو   والٓؿم الثاوي اإلاىؾىم بـ  ؤلال٘تروهُتٛ بهىىان الاجطاٛ بالؿٍغ

ٓت  والظي حاء َُه "...ٗل نملُـت زاضت باإلحغاءاث نلى  ؤلال٘تروهُتجباصٛ اإلاهلىماث بالؿٍغ

ٓت   .3.." ؤلال٘تروهُتخامل وعقي ًمً٘ أن جٙىن مدل جُُِ٘ مو ؤلاحغاءاث نلى الؿٍغ

 إلالكتروهيتشسوط الكخابت : ثالثا

ً شغوؾا لصخت ال٘خابت  ولٓض اشترؽ اإلاشغم الجؼاةغي نلى يغاع هكحٍر الُغوس ي وآزٍغ

لخطبذ صلُل ئزباث ٖما أغاٍ الُٓه شغوؾا أزغي جغاوخذ بحن ئمٙاهُت ْغاءة  ؤلال٘تروهُت

ت الصخظ ..وهي   : يجـــــــــــــــــــــــٗاآلال٘خابت وجدضًض ٍَى
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 ، مغحو ؾابٔ . املدوي
، أؾغوخت صٖخىعاٍ في الٓاهىن الخاص، ٗلُت الخّٓى والهلىم الؿُاؾُت، حجيت وسائل إلاثباث الحدًثتػعّو ًىؾِ،  - 2

 .174، ص 2012/2013حامهت جلمؿان،

ًخػمن جىظيم الطفلاث الػمىميت وجفىيػاث املسفم  ،2015ؾبخمبر  16، اإلاإعر في 15/247اإلاغؾىم الغةاس ي  - 3

 .مغحو ؾابٔ الػام،
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 كابليت الكخابت لللساءة :  -8

ٗال٘خابت الىعُْت بشغوؽ مهُىت ومً البضًهي أن  ؤلال٘تروهُتال٘خابت  في مجاٛ ؤلازباث 

جٙىن َظٍ ال٘خابت مٓغوءة أو ْابلت للٓغاءة مً ؾٍغ أشخاص ناصًحن أو مسخطحن ٌؿخهملىن 

ٗاهذ ال٘خابت مشُغة أمً٘  في طلٚ ما أم٘نهم مً البرامج واإلاهضاث الخ٘ىىلىحُت اإلاخاخت وئن 

ٓت يحر مباشغة إلمٙحؿهُل ْغاءتها بُٚ َ اهُت ظٍ الشُُغة واإلاشغم الجؼاةغي أشاع ولى بؿٍغ

ا مً نىاضغ ال٘خابت طاث مهنى م٘غع  323الٓغاءة في اإلااصة  ، بٓىله أن جٙىن الغمىػ أو يحَر

 مُهىم . 

 الخإكد من هىيت الشخظ الري ؤضدزها  -8

ٗال٘خابت نلى الىعّ بشغؽ الخأٖ ؤلال٘تروهُتال٘خابت  ت في مجاٛ ؤلازباث  ض مً ٍَى

ا وأن ج٘ــــــــــــىن مدُىقت ومهــــضة في قغوٍ جػمً ؾالمتها  ى ما ،الصخظ الظي أضضَع َو

ت  1مً الٓاهىن اإلاضوي الجؼاةغي  1م٘غع  323حاءث به اإلااصة  خُث اشترؾذ الخأٖض مً ٍَى

ى ما خظاٍ اإلاشغم الُغوس ي ٖظلٚ مً زالٛ   1-1316اإلااصة الصخظ الظي أضضع ال٘خابت َو

، 2ؤلال٘تروهُتهظ نلُه ْاهىن ألاوهِؿتراٛ الىمىطجي اإلاخهلٔ بالخجاعة  ، و ماالٓاهىن اإلاضويمً 

ُو الال٘ترووي والظي ؾيخؿّغ له  مً٘ الخهٍغ نلى ضاخب ال٘خابت بىاؾؿت ما ٌؿمى بالخْى ٍو

ت أهىانه وأَمُخه ومٙاهخه في هاث . في الُغم اإلاىالي إلاهَغ  مسخلِ الدشَغ

 للابليت للخػدًل:إمكاهيت الحفظ وغدم ا -3

مً الٓاهىن اإلاضوي نلى  01م٘غع  323أٖض اإلاشغم الجؼاةغي مغة أزغي ومً زالٛ اإلااصة 

ظا مً أحل  شغؽ الخُل بٓىله أن جٙىن مهضة ومدُىقت في قغوٍ جػمً ؾالمتها ، َو

ٗان الؾُما في خاالث الازباث واإلاىاػناث  ذ  الغحىم الى هظ الهٓض أو َظٍ ال٘خابت في أي ْو

ؿدشِ مً مًؼي اإلااصة ؾالُت وئن لم ًظٍٖغ اإلاشغم الجؼاةغي ئال أهه أمغ بضًهي ٌ ا،ويحَر

هاث هُـ الاججاٍ َٓض هظ اإلاشغم الخىوس ي نلى َظا الشغؽ الظٖغ ، واججهذ مسخلِ الدشَغ
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 باللاهىن املدوي، مسحؼ سابم.
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م  ؤلال٘تروهُتمً ْاهىن اإلاباصالث والخجاعة  04في َدىي اإلااصة الغابهت  الظي  2000ؾىت  83ْع

ىا   .له ؾبٔ وأن جؿْغ

ت أما اإلاشغم الُغوس ي ومً زالٛ الٓاهىن اإلاضوي أٖض نلى شغؽ الخُل والؿالم

ٓت آمىت ًمً٘ الغحىم ئليها ٗان مً اإلامً٘ بؿٍغ ، لً٘ شغؽ الخُل ال ًُ٘ي لىخضٍ متى 

ى  الغحىم الى الهٓض وحًُحٍر أو الخالنب به لظا هظ اإلاشغم نلى شغؽ نض الٓابلُت للخًُحر َو

ظا ما أٖضجه   َاةضة و ماشغؽ أؾاس ي وئال ما  ٗان ٌؿهل حًُحر ال٘خابت ؟  َو حضوي  الخُل ئطا 

ت واإلاإعر في  ت الخجاٍع صٌؿمبر  03مد٘مت الىٓؼ الُغوؿُت في خ٘م ْػاتي ضضع نً الًَغ

ا أو حهضًليها ٗلُا أو حؼةُابػغوعة الخُاف نلى صخت ال٘خابت ونضم حً 1997 ، ولم ًدىاٛو ُحَر

ت مً  ؽ في هظ زاص ئهما أشاع  ئلُه بشٙل نام في هطىصاإلاشغم الجؼاةغي َظا الشغ  مخُْغ

باب التزوٍغ والهٓىباث اإلاؿلؿت نلى اإلاؼوع الؾُما في ألامغ اإلاخهلٔ بدّٓى اإلاإلِ والخّٓى 

م  اإلاهضٛ واإلاخمم  15-04، ومً زالٛ ألامغ 05-03واإلاهضٛ واإلاخمم باألمغ  97/10اإلاجاوعة ْع

غ الخماًت لٓاهىن الهٓىباث جدذ نىىان اإلاؿ اؽ بأهكمت اإلاهالجت آلالُت للمهؿُاث لَُى

 . ؤلال٘تروهُتوالتي حهض أؾاؽ ال٘خابت  ؤلال٘تروهُتللمؿدىضاث واإلادغعاث 

 

 يــــــــــــــــــــؼ الالكتروهــــــــــــــــــــالخىكي: الفسع الثاوي 

هخج ننها مً اؾخسضاماث زاضت في مجاالث  ان الخؿىعاث الخ٘ىىلىحُت اإلادؿاعنت وما

ُو الال٘ترووي والظي َى مجمىنت مً  ؤلال٘تروهُتالخجاعة  واإلاهامالث أصي الى قهىع الخْى

ت والتي جترحم اعاصة ضاخبها  الغمىػ والاشاعاث أو الخغوٍ أو ألاضىاث أو الؿماث البُىمتًر

خه مً زالٛ جطٍغ ْاهىوي مهحن وجضٛ نلُه  إلجماموحهبر نً عغاٍ  ى ما هداٛو مهَغ )أوال( َو

ُو الال٘ترووي ُو الال٘ترووي )زاهُا( وشغوؾه )زالثا(مُهىم الخْى  .، وقاةِ الخْى

 

 مفهىم الخىكيؼ الالكترووي ؤوال: 

وشغوؽ ؾالمتها وأؾـ  ؤلال٘تروهُتْلىاٍ ؾابٓا خٛى ال٘خابت  بالغيم مً ٗل ما

ُو َى مً ًػُي نلي     ها جلٚ الدجُت الٓاهىهُت والٓىة الثبىجُت الانخضاص بها ئال أن الخْى

ُو بضاًت الالػمت ض جؿىع الخْى ، َهى الهىطغ اإلاىالي مً نىاضغ الضلُل ال٘خابي اإلاهض لئلزباث ْو
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ُو نمل شخص ي ال ًٓىم به ئال ضاخبه ألهه  مً الخخم زم ؤلامػاء  بسـ الُض بانخباع ان الخْى

ٔ الىُابت نً شخظ  ُو بطُت 1زغآًضٛ نلى جضزله بطُت مباشغة ولِـ نً ؾٍغ .  والخْى

دت نلى ما و نً عغاٍ ومىآَخه الطٍغ و مً اجُاّ أو  نامت َى حهبحر اإلاْى جػمىه اإلادغع اإلاْى

ُو التزاماث وبا اث الٓاهىهُت ومً زالله أي الخْى ً الغغا في ئبغام الخطَغ لخالي َهى ًجؿض ٖع

ػُ ُو صون ؾىاٍ ٍو ي الدجُت الٓاهىهُت نلى ًيؿب الخطٍغ الٓاهىوي ئلى ضاخب الخْى

دل مدله  ُو الخٓلُضي ٍو ُو الال٘ترووي بطُخه اليسخت الخ٘ىىلىحُت للخْى اإلادغعاث، أما الخْى

بضون ئنؿاء أي  ئلى وقُُخه في البضاًت  اإلاشغم الجؼاةغي  شاع أَٓض  تؤلال٘تروهُفي الخهامالث 

وهي جدضًض الصخظ ضاخب اإلادغع الال٘ترووي  في هظ  ،الٓاهىن اإلاضوي مً زالٛ حهٍغِ له

ٔ الشغوؽ اإلاظٗىعة في اإلااصة  327اإلااصة  ُو الال٘ترووي َو هخض بالخْى  أنالٍ" 1م٘غع  323" َو

ى بضاًت صزٛى وانخماص الخ ت أؾىة َو هُت الجؼاةٍغ ُو الال٘ترووي في اإلاىكىمت الدشَغ ْى

ظا مً  ذ الخٔ َو هاث ألازغي الؾُما الهغبُت منها، لُٓىم بانؿاء حهٍغِ له في ْو بالدشَغ

م زالٛ  ( 03اإلااصة ) خُث هطذ ،2007ماي  30الطاصع في  162-07اإلاغؾىم الخىُُظي ْع

ُو الال٘ترووي َى مهؿى ًىجم ":  نلى أنم٘غع  نً اؾخسضام أؾلىب نمل ٌؿخجُب  الخْى

م  1م٘غع  323م٘غع و 323للشغوؽ اإلادضصة في اإلااصجحن   20اإلاإعر في  58-75مً ألامغ ْع

م لِؿخٓغ نلى حهٍغِ أنمٔ وأشمل  1975ؾبخمبر  26اإلاىأَ  1395عمػان     بالٓاهىن ْع

الظي ًدضص الٓىانض  2015َُُغي  1اإلاىأَ  1436عبُو الثاوي نام  11اإلاإعر في  15-04

ُو والخطضًٔ الال٘تروهُحن غمً اإلااصة  ذمىه والتي  2الهامت اإلاخهلٓت بالخْى حملت مً  نَغ

 اإلاطؿلخاث التي هظٖغ منها : 

ٓت أو مغجبؿت مىؿُٓا ببُبُاهاث في شٙل ئل٘ترووي :الخىكيؼ إلالكترووي -1 اهاث ، مَغ

 .ت جىزُٔئل٘تروهُت أزغي، حؿخهمل ٗىؾُل

خطٍغ لخؿابه املىكؼ -2 ُو الال٘ترووي ٍو : شخظ ؾبُعي ًدىػ بُاهاث ئوشاء الخْى

 2الخاص أو لخؿاب الصخظ الؿبُعي أو اإلاهىىي الظي ًمثله.."

ُو الال٘ترووي وهي: ذ اإلااصة الثاهُت هُؿها نىاضغ أزغي جضزل غمً الخْى  ٖما نَغ

                                                           

 .88، ص2002، ، إلاثباث، ؤخكام الالتزام مطابؼ الفخذ الخجازيت فىشي شاهينناصٛ خؿً نلي -8
م  -2  ، ًددد اللىاغد الػامت املخػللت 2015اإلاىأَ أٛو َبراًغ ؾىت  1436عبُو الثاوي نام  11مإعر في  04-15ْاهىن ْع

 .مغحو ؾابٔ، بالخىكيؼ و الخطدًم إلالكتروهين
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ُو الال٘ترووي  -3  بُاهاث ئوشاء الخْى

ُو الال٘ترووي  آلُت -4  ئوشاء الخْى

ُو الال٘ترووي  -5  بُاهاث الخدٓٔ مً الخْى

ُو الال٘ترووي  -6  آلُت الخدٓٔ مً الخْى

 شهاصة الخطضًٔ الال٘ترووي  -7

 مُخاح الدشُحر الخاص  -8

 مُخاح الدشُحر الهمىمي  -9

 الترزُظ  -10

 الؿٍغ الثالث اإلاىزّى  -11

 مإصي زضماث الخطضًٔ الال٘ترووي  -12

 ي اإلاخضزلىن في الُغم الخٙىم -13

 ضاخب شهاصة الخطضًٔ الال٘ترووي  -14

 ؾُاؾت الخطضًٔ الال٘ترووي  -15

 (1)الخضُْٔ " -16

٘ظا هجض أن اإلاشغم الجؼاةغي ؾؿغ الىكام الٓاهىوي الخاص  ُو والخطضًٔ َو بالخْى

ى  ؤلال٘تروهُحن ظا مً أحل مىاٖبت  ،آهِ الظٖغ 04-15الٓاهىن في ْاهىن زاص َو  َو

هاث الضولُت والخؿىعاث الخ٘ىىلىحُت صازل الىؾً وزاعحه الؾُما بالىكغ الى أَمُت  الدشَغ

ُو الال٘ترووي التي حهخبر حجغ أؾاؽ في ٗل الخهامالث  مثل الخجاعة  ؤلال٘تروهُتالخْى

ما عي ٖبحر صام ؤلال٘تروهُت والضَو الال٘ترووي ويحَر      ، لِؿض َظا الٓاهىن َغاى حشَغ

 لؿىىاث .

ه أما ُو الال٘ترووي مً في الدشَغ اث الضولُت َىجض أن الاجداص ألاوعوبي اَخم بالخْى

م  ُو  1999/93زالٛ الخىحُه ْع خُث ألؼم الضٛو ألانػاء مغاناة الخأزحر الٓاهىوي للخْى

بىله ٖذجت في الازباث  .2الال٘ترووي ْو

                                                           
م  -1  ، مغحو ؾابٔ .ًددد اللىاغد الػامت املخػللت بالخىكيؼ .. ،2015َبراًغ ؾىت  01مإعر في  04-15ْاهىن ْع

م  5/2اإلااصة  - 2 ش  1999/93مً الخىحُه ْع  . بشإن الخىكيؼ الالكترووينً الاجداص ألاوعوبي  13/12/1999والطاصع بخاٍع
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ه ٖما  ُو "ـــــه : بأهـ 2011في ْاهىن اإلاهامالث لؿىت  هجض أن اإلاشغم ألاعصوي نَغ الخْى

ا ، وجٙىن  ام أو ئشاعاث أو يحَر الال٘ترووي َى مجمىنت مً البُاهاث جخسظ َُئت خغوٍ أو أْع

مي أو غىتي أو أي وؾُلت أزغي ممازلت في عؾالت مهلىماث  مضعحت بشٙل ئل٘ترووي أو ْع

و نليها وج ت الصخظ الظي ْو محٍز ومػاَت نليها أو مغجبؿت بها ولها ؾابو ٌؿمذ بخدضًض ٍَى

ُهه وبًغع اإلاىآَت نلى مػمىهه                                                       .1"نً يحٍر مً أحل جْى

و اإلاطغي وأما  م 01في اإلااصة )في الدشَغ  اإلاخهلٔ  2004لؿىت  15( مً الٓاهىن ْع

ُو ؤلال٘ترووي وئوشاء َُئت جىمُت ضىانت ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث  :" ما ًىغو نلى  َى بالخْى

ٙىن له ؾابو مخُغص  ا ٍو ام أو عمىػ أو اشاعاث أو يحَر خسظ شٙل خغوٍ أو أْع مدغع ال٘ترووي ٍو

محٍز نً يحٍرٌؿمذ ب و ٍو  .2خدضًض شخظ اإلاْى

ه  ُهاث  ٖما نَغ ( 02في اإلااصة ) ؤلال٘تروهُتْاهىن ألاووؿتراٛ الىمىطجي بشأن الخْى

في عؾالت بُاهاث أو مػاَت ئليها أو مغجبؿت بها  بأهه " بُاهاث في شٙل ال٘ترووي ، مضعحت

و باليؿبت الى عؾالت البُاهاث ، وبُان مىآَت  ت اإلاْى مىؿُٓا ًجىػ أن حؿخسضم لخهُحن ٍَى

و نلى اإلاهلىماث الىاعصة في عؾالت البُاهاث"  .اإلاْى

سخل ُو الال٘ترووي وهىنه ش ٍِو مً َظٍ بازخالٍ الخٓىُاث اإلاؿخهملت ، و ٙل الخْى

مي ُو الْغ ا مً ألاهىام التي جخؿىع ألاهىام : الخْى ُو البُىمتري ويحَر ُو الٙىصي، الخْى ، الخْى

ا :  ُو بالطىث وببطمت الهحن ويحَر  بخؿىع الخٓىُاث والخ٘ىىلىحُاث الخضًثت نلى يغاع الخْى

 

 السكمي:الخىكيؼ  –ؤ 

هض ا ُو َو ُهاث لخْى مي مً أٖثر أهىام الخْى مً بحن وشىنا  اهدشاعا ؤلال٘تروهُتالْغ

ُو الال٘ترووي  ٓطض اإلاىحىصة مسخلِ ضىع الخْى َى  بُان ًخطل بىخضة بُاهاث، أو به ٍو

                                                           
1
م  ــْاهىن اإلاهامالث ألاعصه -  ، مغحو ؾابٔ ل إلاثباث الحدًثتـحجيت وسائػعّو ًىؾِ، :  نًهٓال  2001لؿىت  85ي ْع
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، صعاؾت مٓاعهت، صاع النهػت الهغبُت، الؿبهت 8552لسىت  80شسح كاهىن الخىكيؼ الالكترووي زكم  مدمض الشهاوي ، -2

 .223، مغحو ؾابٔ، صإلاثباث الحدًثتحجيت وسائل ػعّو ًىؾِ، هٓال نً  .103، ص 2010ألاولى، الٓاَغة، 
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ل الدشُحري لىخضة مً البُاهاث بما  ٌؿمذ للمغؾل ئلُه الخهٍغ نلى مطضع وخضة ا لخدٍى

ةم ْاَهى ، البُاهاث وئزباجه  والخدٓٔ مً ؾالمت مػمىنها وجأمُنها غض ٗل حهضًل أو جدٍغِ

تبالدشُحر أؾاؾُت حهخمض نلى َ٘غة  ت وؾغ  الغمىػ الؿٍغ  ّ خُث ًخم " اؾخسضام مُاجُذ ؾٍغ

خمُا ( جخدٛى بىاؾؿتها اإلاهاملت مً عؾالت مٓغوءة ومُهىمت الى ثخؿاؾت مهٓضة )لىياٍع

ا ممً ًملٚ مُخاح طلٚ الدشُحر" عؾالت يحر مٓغوءة ويحر مُهىمت مالم ًخم َٚ حشُحَر
ى  ،1 َو

مي  ،نالُت مً ألامان ويحر ْابل ألي حًُحرخو بضعحت ما ًجهله ًخم ُو الْغ وبظلٚ ٌؿخؿُو الخْى

ت الصخظ اإلا محٍز نً يحٍرجدضًض ٍَى و بطىعة صُْٓت ٍو حهل مجلـ الضولت  ، ألامغ الظيْى

ٓت ٌهخمض مب٘غا َظٍ الُغوس ي   .والثٓتمً الػمان  ٛالتي جخمخو بٓضع ناالؿٍغ

 

 الخىكيؼ الكىدي:-ب

م ؾغي و "ال"اؾم اإلاؿخسضم" الشٚ أن مطؿلحي  " َما أشهغ اإلاطؿلخاث اإلاهغوَت ْغ

ُهاث ؤلال٘تروهُت واإلاهغوٍ  إلاؿخسضمي الاهترهِذ وفي خُٓٓت ألامغ ما َما الا أخض أهىام الخْى

ُو الٙىصيباؾم  و بازخُاع الخْى ام ، خُث ًٓىم اإلاؿخسضم أو اإلاْى مجىنت مً الخغوٍ أو ألاْع

م ؾغي  ًسخاع بهضَا زمأو َما مها  ُهه والظي ال  شخطِخهلخخدضص بظلٚ  ْع الاَتراغُت أو جْى

َباإلغاَت الى اإلاىاْو ؤلال٘تروهُت وشبٙاث الخىاضل الخهٍغ نلُه ، ًمً٘ الخض آزغ 

أزغي ٖمجاٛ الطغاَاث الالُت للىٓىص في مجاالث ٖثحرة أًػا ٌؿخسضم َظا الىىم الاحخماعي 

ى اإلاثاٛ ألاٖثر ممًىؿت مصخىبت بهظا الىىم مً الوالتي ًٙىن باؾخهماٛ بؿاْاث  ُهاث َو خْى

 .شُىنا

 

 : الخىكيؼ البيىمتري  -ج

اٖدشاٍ خُٓٓت أن لٙل اوؿان مىا بطمت زاضت به زىعة خُٓٓت في نالم ٌهخبر 

حزاث الازباث وفي مجاٛ الخدُٓٓاث الجىاةُت، لً٘ الهلم الُىم أماؽ اللثام نً الهضًض مً اإلا

                                                           
مجلت الهلىم الٓاهىهُت ، الاثباث الالكترووي"  -إثباث املسدىداث الالكتروهيت نمغو أخمض نبض اإلاىهم الضبش،"  - 1

، اإلاجلض الغابو، ماعؽوالاحخمانُت ان ناشىع بالجلُت، الهضص ألاٛو  .43، ص2019، حامهت ٍػ
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ا مً الخ  ADNو وبطمت الطىث بطمت الهحن ٖالظاجُت ألازغي  ذ طاةظ التي أضبويحَر

ُو  ما باإلمٙان الاؾخهاهت بها لدشُ٘ل ل َظٍ ٌؿمى بالخْى البُىمتري والظي ٌهني جدٍى

 ٖبري للمهؿُاث غمً بىٕى زاضت لٙل اوؿان واصعاحها  البطماث البُىلىحُت الى شُغة

 مٓاعهتها بىؾاةـ ال٘تروهُت زاضتواؾخضناءَا في ٗل مغة مً أحل الخهٍغ نلى ألاشخاص أو 

ت ٖبؿاْاث جو ، اؾدبهاصَممً أحل  ىدشغ َظٍ الخٓىُت الُىم في الهلم في مجاٛ وزاةٔ الهٍى

ا الى حاهب اؾخهمالها لضي الخهٍغِ وحىاػاث الؿُغ اإلاخؿىعة والتي الهضًض مً البىٕى  ويحَر

ٔ حهاػ ًٓغأ بطمت الهحن مت الهحن وؾُلت للخهٍغ نلى ػباةنها ونمالئها جخسظ مً بط نً ؾٍغ

خهٍغ نلى الؼبىن لُم٘ىه مً خؿابه البىٙي .   ٍو

 

 الخىكيؼ بالللم الالكترووي : -د

الشٚ أن الخ٘ىىلىحُاث الخضًثت أجاخذ للهالم الهضًض مً الخٓىُاث في مجاٛ ازباث 

ت  ُو ويحٍرالهٍى ُو بىاؾؿت ْلم ال٘ترووي، ومً َظٍ الخٓىُاث والخْى ى ْلم غىتي  الخْى َو

ٗان الىضل  مىضٛى بشاشت ال٘مبُىجغ أو بشاشت أزغي زاضت بالٓلم  (Pen-opٌؿمى ) ؾىاء 

ُها بٙابل أو بضوهه و به نلى الشاشت الخُانلُت جْى ْى ، خُث ًأزظ الصخظ َظا الٓلم ٍو

ً ضىعة ال٘تروهُت نً ناصًا  ُو زم جىغو َظٍ الطىعة نلى اإلادغع لُخم بظلٚ جسٍؼ  َظا الخْى

ُو مً أحل الخهٍغ نلى الصخظ ، خهؿُه حجُخه الالػمتالال٘ترووي ل أو ْض ًٙىن َظا الخْى

ُو مو وسخت غىةُت مسؼهت لضًه ومؿابٓتها لُخم  خُث ًٓىم الخاؾب الالي بمٓاعهت َظا الخْى

ُو مىدشغ ب٘ثرة الخهٍغ نلى الصخظ   ظا الخْى الؾُما في مدالث البُو وألاماًٖ ومؿخهمل َو

 .التي حؿخسضم الُىاجحر في حهامالتها اإلاالُت 

 

ُهاث  باإلغاَت الى َظٍ جىحض أهىام أزغي ٖثحرة هاَُٚ نً أهىام ْض  ؤلال٘تروهُتالخْى

 ؤلال٘تروهُتج٘شِ ننها الخؿىعاث الخ٘ىىلىحُت الخٓا، والتي حهؼػ الاْباٛ نلى الخهامالث 

غ وانخماص  ؤلال٘تروهُتوالتي حهخبر حجغ أؾاؽ في بىاء الخٙىمت  التي ال مىاص لها مً جؿٍى

ت ألاشخاص وصخت مهامالتهم  ُو الال٘ترووي في ٗل اإلاجاالث مً أحل الخدٓٔ مً ٍَى الخْى

ت والاْخطاصًت وألامىُت وختى  الؾُما وأن َظٍ الخٙىمت مىُخدت نلى حمُو اإلاجاالث الخجاٍع
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ُت وجدبنى مُهىم اإلاىاؾً الال٘ترووي الؿُاؾُت،  َظٍ ألازحرة التي جدبنى الضمٓغاؾُت الدشاٖع

ا. ؤلال٘تروهُتوالاهخساباث   ويحَر

 ي ــــــــــــــــــــــــوظائف الخىكيؼ الالكتروهثاهيا : 

و وحهبحرا نً عغاٍ باإلغاَت  ُو بطُت نامت جغحمت إلعاصة اإلاْى ئلى ٗىهه ٌهض الخْى

ت الصخ وًدضص ٍَى ُو الال٘ترووي َان أَم وقُُت ًٓىم بها ئلى ظ اإلاْى ، لً٘ باليؿبت للخْى

  .ؤلال٘تروهُتحاهب ما ْض ؾبٔ هي ئزباث ؾالمت اإلادغعاث 

ُو الال٘ترووي َى  جددًد هىيت املىكؼ -1 : ئن أولى الىقاةِ التي ًػؿلو بها الخْى

خه ، وجكهغ َظٍ ألاَمُت متى قهغ لبـ أو  ت ضاخبه والخضلُل نلى ٍَى جدضًض ٍَى

هؼام بشأن أؾغاٍ أو أصخاب الهٓض أو الاعجُاّ أو الخطٍغ الٓاهىوي بطُت نمت 

ى ما أشاعث ئلُه اإلااصة  باث بال٘خابت في ( خُث هطذ : "ٌهخبر ؤلاز1م٘غع) 323َو

ت  ٗاإلزباثالشٙل الال٘ترووي  بال٘خابت نلى الىعّ ، بشغؽ ئمٙاهُت الخأٖض مً ٍَى

ا وأن جٙىن مهضة ومدُىقت في قغوٍ جػمً ؾالمتها " ،  1الصخظ الظي أضضَع

وخؿب الٓاهىن الىمىطجي للجىت ألامم اإلاخدضة للٓاهىن الخجاعي الضولي َاهه اطا 

ت  ٓت لخهحن ٍَى ُها نلى اؾخسضمذ ؾٍغ الصخظ والخضلُل نلُه َان طلٚ ٌهض جْى

ُو  ُو الال٘ترووي أنلى زٓت مً الخْى عؾالت البُاهاث، ونلُه ًمً٘ الٓٛى أن الخْى

ُو الخٓلُضي  الهاصي لؿهىلت الاؾخضالٛ نلى ضاخبه بشٙل عوجُني نلى ن٘ـ الخْى

ٗالخبرة ومػاَاة الخؿىؽ .  الظي ًدخاج الى ئحغاءاث زاضت 

ُو الال٘ترووي هي بُان جغحمت ئعاصة  ادة املىكؼالخػبير غن إز   -2 : زاوي وقُُت للخْى

و نلُه ،  و وحهبحٍر نً عغاٍ وابضاةه إلاىآَخه نً الخطٍغ الٓاهىوي الظي ْو اإلاْى

ُو ؤلال٘ترووي  1996مً الٓاهىن الىمىطجي لؿىت  07خُث أشاعث اإلااصة  بأن الخْى

و نلى اإلاهلىماث الىاٌُؿخسضم لب ى ما ان مىآَت اإلاْى عصة في عؾالت البُاهاث َو

اإلاظٗىع ؾابٓا " ..ئزباث ْبىله  04-15مً الٓاهىن  06نبرث نىه أًػا اإلااصة 

ُو مً وؾاةل الخهبحر نً ط" ، ئمىن ال٘خابت في الشٙل الال٘تروويمػ ن َالخْى

                                                           
م  -1  (24، ص 44) ج،ع الهضص  2005ًىهُى  20اإلاإعر في  10-05أغُُذ بالٓاهىن ْع
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ُهه ًٙىن ْض وأَ نلى ما أحى به الؿىض أو اإلادغع  ؤلاعاصة ومتى وغو الصخظ جْى

و نلُه و  ُو الال٘ترووي بٓىة بالىكغ ئلى وحىص ؾٍغ  ٍ الىقُُتظجكهغ َاإلاْى في الخْى

 زالث َى حهت الخطضًٔ الال٘ترووي .

ُو الال٘ترووي ئغُاء الؿالمت نلى اإلادغع  إثباث سالمت املدسز  -3 : ئن مً شأن الخْى

و ال٘تروهُا له ضاخبه ونلُه  الال٘ترووي ونضم الخالنب به بانخباع أن اإلادغع اإلاْى

ُو ؤلال٘ترووي بال٘خابت  مػمىن اإلادغع عبؿا مىؿُٓا  ؤلال٘تروهُتًلجأ الى عبـ الخْى

و بهض وغهه  ت ؾخ٘شُه نملُت الغبـ ،َأي نبث بال٘خاب1ل٘شِ ٗل حًُحر ْو

ُو والتي هي نباعة نً حشُحر في خض طاجه ، لظلٚ بانخباع  اإلاىؿٓي بحن ال٘خابت والخْى

ُو الال٘ترووي َى في خض  اجه ملُا ال٘تروهُا ًدمل الهضًض مً الهملُاث طالخْى

مُت أو اإلاُاجُذ ؾُُ٘ل غمان ؾالمت وأمً اإلادغع في خض  اإلاىؿُٓت والؿالؾل الْغ

ٗان َظا الخًُحر نمضًا أو يحر طاجه مً أي  حهضًل أو حًُحر ًؿاله بطٍغ الىكغ ان 

ٗاهذ مغخلت الغؾاٛ أو الاؾترحام أو الخُل ٗاهذ ؾىاء    .نمضًا أو في أي مغخلت 

 ثالثا : شسوط الخىكيؼ الالكترووي 

 جخم نً بهض وبىاؾؿت شب٘ت الاهترهِذ أًً ال ان نملُت الخهاْض الال٘ترووي يالبا ما

ألؾغاٍ الهٓض عؤٍت بهػهم البهؼ أو الخدٓٔ مً َىاًاث واَلُت ٗل ؾٍغ ، أي نضم ًدؿنى 

خػىعَم في مجلـ ماصي واخض ونضم مهاًىتهم للؿلو مىغىم الهٓض لظلٚ جثاع نضة 

اشٙاالث ْاهىهُت في َظا اإلاجاٛ لهل أَمها ؤلازباث بانخباٍع غمان لخماًت الخّٓى ولٙي 

ُو حجُخه الثبىجُت وحب ٍغ نلى نضة شغوؽ هظٖغ منها ما ًإصي الخْى  ًلي :  جَى

     :  الشسوط الػامت للخىكؼ الالكترووي - أ

أولها بؿُـ أو  ؤلال٘تروهُتلٓض محز اإلاشغم الجؼاةغي بحن هىنحن مً الخىاُْو    

ض خضص لٙل هىم مً َظٍ الخىاُْو شغوؽ  ُو اإلاىضٍى ْو ُو آلازغ ٌؿمى بالخْى ناصي وجْى

و صون ؾىاٍ اعجباؾا المهُىت ونلى الهمىم ًجب أن  ُو مغجبؿا باإلاْى ٖما لبـ َُه  ًٙىن الخْى

ُهه و نلى جْى ُو ؾغا الًجب ؾُؿغة اإلاْى ًؿلو  ، أي البض مً بٓاء مىكىمت أخضار طلٚ الخْى

                                                           
ـــالخىكي ،أمحر َغج ًىؾِ-1 ـــــــــــ ــ ت ، ؼ الالكتروويـ  .50،ص  2008، ب ؽ، صاع اإلاؿبىناث الجامهُت ،الاؾ٘ىضٍع
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ى ما ال ألهه ،ًٙىن له حجُت في الازباث وئال ال نلُه أخض و َو ت اإلاْى طَب الُه  ٌهبر نً ٍَى

 2000أٖخىبغ  20في  Besançonضضعجه مد٘مت اؾخئىاٍ الٓػاء الُغوس ي مً زالٛ خ٘م أ

ُو الال٘ترووي   .،باإلغاَت الى شغؽ امٙاهُت ال٘شِ نً أي حهضًل أو حًُحر في بُاهاث الخْى

 

 املىضىف:شسوط الخىكيؼ الالكترووي  - ب

ُو الال٘ترووي َٓض أغاٍ  باإلغاَت ا في الخْى َغ الى الشغوؽ الهامت الىاحب جَى

ً مً أحل أن ًٙىن  04-15مً الٓاهىن  07اإلاشغم الجؼاةغي ومً زالٛ اإلااصة  شغؾحن آزٍغ

ُو اإلاىضٍى طو ْىة زبىجُت جسخ ُو الال٘ترووي البؿُـالخْى ، َالشغؽ ألاٛو َى لِ نً الخْى

ٔ آلُت اوشاء الخى  ُْو الال٘ترووي اإلاىضٍى أي اشترؽ آلُت اوشاء مإمىت شغؽ الخطمُم َو

ظا خؿب اإلااصة ) ٔ شغوؽ مدضصة هطذ نليها اإلااصة التي جليها 10َو ( مً طاث الٓاهىن َو

مً٘ الخطٛى نلى شهاصة الخطضًٔ الال٘ترووي مً حهاث الخطضًٔ الال٘ترووي اإلاغزظ لها  ٍو

ى ل٘ترووي اإلاىضٍىى الخطضًٔ الامً ؾلؿاث الخطضًٔ الال٘ترووي، أما الشغؽ الثاوي َه ، َو

شغؽ الخطٛى نلى شهاصة مً ؾٍغ زالث ٌؿمى حهاث الخطضًٔ الال٘ترووي والتي ًدؿنى لها 

ض جٙىن حهاث الخطضًٔ  ِ ْو ُو مً ًيؿب الُه صون حهضًل أو جدٍغ الخأٖض مً ضضوع الخْى

ٗاث أو أَغاص أو حهاث مؿخٓلت مهخمضة لضي الؿلؿاث الهمىمُت جٓىم بضوع  الىؾُـ بحن  شغ

وحؿمى أًػا مٓضم زضماث  ؤلال٘تروهُتاإلاخهاملحن بشٙل مداًض مً أحل جىزُٔ مهامالتهم 

ها اإلاشغم الجؼاةغي مً زالٛ اإلااصة  ض نَغ بأنها  04-15مً الٓاهىن  02الخطضًٔ ؤلال٘ترووي ْو

ض ًٓضم  ت ْو أي شخظ ؾبُعي أو مهىىي ًٓىم بمىذ شهاصاث جطضًٔ ال٘ترووي مىضَى

ُو الال٘ترووي اإلاىضٍىأما نً ي في مجاٛ الخطضًٔ الال٘ترووي .زضماث أزغ   ،حجُت الخْى

ُو  04-15مً الٓاهىن  08هظ اإلاشغم الجؼاةغي مً زالٛ اإلااصة َٓض  نلى حؿاوي حجُت الخْى

ُو اإلا٘خىب أو الخٓلُضي  :أو جكهغ حجُخه مً زالٛ   1الال٘ترووي اإلاىضٍى مو الخْى

 

                                                           
ٗان الصخظ ؾبُعي أو مهىىي ٌهخبر الخىُْو الال٘ترووي اإلاىضىٍ وخضٍ ممازال للخىُْو " 08جىظ اإلااصة  -1  اإلا٘خىب، ؾىاء 

م ؤهظس  " والخطدًم  ًددد اللىاغد الػامت املخػللت بالخىكيؼ ،2015َبراًغ ؾىت  01مإعر في  04-15ْاهىن ْع

 مغحو ؾابٔ الالكتروهيين،
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 ؛ئزباث مػمىن اإلادغع  - أ

ُتؾّغ   - ب   .الؿهً في اإلادغعاث الهَغ

  ن خىكيؼ الالكتروهيالفسع الثالث: الخددًاث اللاهىهيت للكخابت وال

ُو بشٙلهما الال٘ترووي الخالي قهغث الهضًض مً الاشٙاالث  بكهىع ال٘خابت والخْى

ومً  )أوال(الٓاهىهُت والتي ًمً٘ الخؿّغ اليهم مً زالٛ جدضًض اشٙاالث ال٘خابت ؤلال٘تروهُت 

ُو الال٘ترووي )زاهُا(زمت جدضي الاشٙاالث اإلاخهلٓت   .بالخْى

 ؤوال: اشكاالث الكخابت إلالكتروهيت 

لٓض أحمو الُٓه والٓػاء في الجؼاةغ وصٛو أزغي نلى يغاع  َغوؿا والهغاّ ومطغ نلى نضم 

ظلٚ اللًت ، َ  نُُ٘ي أاجساط الضنامت الىعُْت التي جضون نليها ال٘خابت بمثابت شغؽ أؾاس ي ٖو

ام ًمً٘ َهمها ونلُه ًمً٘ انخباع ال٘خابت نلى الضنامت الال٘تروهُت  جٙىن ال٘خابت عمىػ أو أْع

ذ شغوؾها اإلاههىصة ٖامٙاهُت  ٗاهذ هىنُت َظٍ ال٘خابت متى اؾخَى طاث حجُت ْاهىهُت مهما 

ى الخاؾىب بالغيم مً اجساط بهػا مً ال ُٓه الٓغاءة والتي جخم ؾبها نبر وؾُـ ال٘ترووي َو

هاث  ى مالم جأزظ به الدشَغ هت لهضم ْبٛى ال٘خابت الال٘تروهُت ٖضلُل َو َظا الىؾُـ طَع

ا لٓغاءة ال٘خابت الال٘تروهُت ومنها اإلاشغم الجؼاةغي  الخضًثت خُث انخبرث َظا الىؾُـ غغوٍع

ما ، ئطن ال ٌشٙل الىؾُـ الال٘ترووي أي اشٙالُت ْاهىهُت إلغُاء الدجُت  والُغوس ي ويحَر

 هىهُت نلى ال٘خابت الال٘تروهُت .الٓا

لً٘ ؤلاشٙاٛ ًكهغ في شغؽ الثباث والضًمىمت، َالخاحت لئلزباث أو الغحىم الى ال٘خابت 

الال٘تروهُت لِؿذ آهُت أو مىاؾبدُه بل هي خاحت زابخت وصاةمت ، َالغحىم الى الهٓض الال٘ترووي 

عة أزغي أو حهضًلها، الؾُما نىض َى غغوعي ومخ٘غع مً أحل الازباث جاعة أو مغاحهت البىىص جا

ٗاهذ اإلادغعاث الىعُْت أو ال٘خابت نلى الضنامت  جٓضًمه ٖضلُل ئزباث أمام الٓاض ي ، َان 

ال٘خابت الال٘تروهُت الػالذ جثحر الهضًض مً  نالىعُْت حؿخىفي شغؽ الثباث والضًمىمت ئال أ

و  ا ش يء يحر زابذ ويحر صاةم ونغغت للخلِ الؿَغ الٓالْل الٓاهىهُت في َظا الشأن بانخباَع

ا .  الىاجج نً مشاٗل جٓىُت أو َحروؾاث أو هجىماث ئل٘تروهُت ويحَر
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ٗاهذ اإلادغعاث الىعُْت بهُضة هىنا ما نً امٙاهُت الخ هضًل ومً هاخُت أزغي ان 

ى زـ الُض أو بضون اقهاع أي أزغ الؾُما في قل امٙاهُت ٖشِ نملُاث التزوٍغ أو الخهٍغ نل

ا ًخُ٘ل  ن، ئال أن َظا ألامغ ًبضو مؿدبهضا في ال٘خابت الال٘تروهُت َُُ٘ي أهىنُت الخبر ويحَر

ي أخض زبراء الخاؾىب باألمغ لخًُحر وحهضًل شٙل ومػمىن ال٘خابت الال٘تروهُت بضون جٕغ أ

ى ما هاث الخضًثت  أزغ مً أي هىم َو ذ أيلبُت الدشَغ ٌهخبر مً الاشٙاالث الٓاهىهُت التي جٖغ

ى ما ت للٓاض ي َو ً  ػمامها للؿلؿت الخٓضًٍغ ٌهخبر نبئا أزغ نلى ناجٓه في قل نضم الخٍٙى

 .اإلاخسطظ وخضازت َظا الىىم مً الجزاناث

 ثاهيا : اشكاالث الخىكيؼ الالكترووي 

ُو الال٘ترووي في الجؼاةغ ال ًؼاٛ في بضاًاجه بالغيم مً ضضوع ْاهىن الشٚ أن الهمل  بالخْى

ًىكمه مىظ مضة لظلٚ ال جكهغ الاشٙاالث الٓاهىهُت بالٓضع الٙافي الؾُما في يُاب مثل َظٍ 

 الٓػاًا نً أعوْت اإلاداٖم، لً٘ ًمً٘ الاشاعة الى بهؼ منها وهي :

 البسيط:الخىكيؼ الالكترووي اشكاليت غبء الاثباث في  -8

مبضأ الخهاصٛ الىقُُي مبضأًً مهمحن َما  الٓاهىن الخىحُهي للُىوؿتراٛلٓض ٖغؽ  

ُو الال٘ترووي اي  أمبضٖظا  بحن اإلادغعاث ؤلال٘تروهُت والىعُْت و  الخُاص الخٓني بشأن الخْى

ُهحن الخٓلُضي والال٘ترووي  غغوعة مؿاواة هاث الىؾىُت بحن الخْى متى ظا ؾبها َوالدشَغ

ظا مً الىاخُت الثبىجُت ونض شغوؽ جىاَغث ُو َو ٓت واخضة  مووقاةِ الخْى انخماص ؾٍغ

ُو الال٘ترووي ب ٓت مُخىخالآللُاث والبرمجُاث اإلاخهلٓت بالخْى ، هجض ل جٕغ باب ازخُاع الؿٍغ

ُو الال٘ترووي  04-15أن اإلاشغم الجؼاةغي ومً زالٛ الٓاهىن  الٓاهىهُت انتٍر بُهالُت الخْى

بىله ٖضلُل أمام الٓػاء ختى وئن لم ٌهخمض نلى شهاصة الخطضًٔ الال٘ترووي اإلاىضٍى أو  ْو

، ٖما هظ نلى ألامغ هُؿه مً زالٛ الٓاهىن ٔ آلالُت اإلاإمىت اإلاظٗىعة ؾابٓالم ًيشأ َو

ٗاإلزباث بال٘خابت ن 323اإلاضوي مً زالٛ اإلااصة  لى م٘غع "ٌهخبر ؤلازباث بالشٙل الال٘ترووي 

ُو الال٘ترووي البؿُـ ْىة  الىعّ .." ونلى َظا ًمً٘ الٓٛى أن اإلاشغم الجؼاةغي أنؿى للخْى

اإلاؿغوح َىا هي مؿألت  الاشٙاٛ الٓاهىويزبىجُت جمً٘ ضاخب الخٔ مً الاخخجاج به . لً٘ 

ُو الال٘ترون ونلى مً ًٓو نبء  نبئ الازباث متى جىاَغث الشغوؽ اإلاؿلىبت لالنخضاص بالخْى
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ُو الال٘ترووي  ازباث حر َظٍ الشغوؽ ومضي ؾلؿت الٓاض ي في ألازظ بالخْى ، واطا مً نضمهجَى

ِ الُطل في الضنىي نلى حهحن الظي ًٓو نلُه نبء ؤلازباث  1ٗان في ٖثحر مً ألاخُان ًخْى

      ،صون آلازغ ؤلاشٙاالث الٓاهىهُت اإلاؿغوخت َىا َى أي مً الخطمحن ًٙلِ باإلزباث ىَأول

ب نبء ؤلازباث جخمثل في البِىت نلى مً اصعى واإلاضعي في الثباث َى الصخظ " وأَم مباص

ٗان أو مضًىا ، مضنُا في الضنىي أو مضعى نلُه ًضعي  الظي ًٙىن ؾٍغ في الضنىي ،صاةىا 

 .2َى زابذ خ٘ما أو َهال " زالٍ ألاضل أو الكاَغ أو ما

 الخلليدياملدسز  املىكؼ الكتروهيا و ز الخػازع بين املدس اشكاليت  -2

وي امتى قهغ هؼام خٛى جطٍغ ْاهىوي مثبذ مً زالٛ مدغعًٍ أخضَما ال٘ترووي والث

وعقي ل٘نهما ًسخلُان مو بهػهما َىٙىن أمام جغحُذ بحن هىنحن مً ال٘خابت الخٓلُضًت 

ُِ ًُاغل بُنهما  ؤلال٘تروهُتو  ؟َبأيهما ًأزظ الٓاض ي ٖو

أهه " اطا لم ًً٘ َىإ هظ أو اجُاّ بحن  1316في اإلااصة  الُغوس يلٓض هظ اإلاشغم  

ىاػم ألاؾغاٍ ًدضص أؾـ أزغي َاهه نلى الٓاض ي مؿخسضما ٗل الىؾاةل أن ًُطل في الخ

ٔ الٓاةم بحن ألاصلت ال٘خابُت ٗاهجغحُذ الؿىض ألاْغب الى الاخخماٛ، نً ؾٍغ ذ الضنامت ، أًا 

ىه" ظا الىظ يحر مىح3اإلاؿخسضمت في جضٍو ىص في الخٓىحن الجؼاةغي لظلٚ مً ؤلاشٙاالث ، َو

 .ؤلال٘تروهُت وال٘خابت الخٓلُضًت الٓاهىهُت َى اإلاُاغلت بحن ال٘خابت

اث الٓاهىهُت هي  ؤلال٘تروهُتوفي الازحر هٓٛى ان حمُو اإلادغعاث  اإلاخهلٓت بالخطَغ

ُت في هكغ اإلاشغم الجؼاةغي لًُاب ا مً ؾٍغ غابـ نمىمي  مدغعاث نَغ َغ شغؽ جدٍغ

مسخظ ٖما أن الضَىم اإلاخهلٓت بضخؼ اإلادغع الهغفي جسخلِ في زطىضُتها نً جلٚ 

ت اإلاُهٛى  ؤلال٘تروهُتاإلآضمت لضخؼ اإلادغعاث   .وال حؿخىنبها الىطىص الؿاٍع

 
                                                           

ـــــالىسيمض الؿنهىعي، ـــــــــنبض الغػاّ أخ-1  . 57ص مغحــــــــــــو ؾابٔ، ، ط في شسح اللاهىن املدويـــ
 .63، صاإلاغحو هُؿه -2
ت ، الخىكيؼ الالكترووينبض الخمُض زغوث، -3  .170،ص 2007،صاع الجامهت الجضًضة، ؤلاؾ٘ىضٍع

 

 



                            الباب الثاوي:                           ؤمن وخماًت الحكىمت إلالكتروهيت وجددًاث املبادالث واملػامالث إلالكتروهيت   

 

    

  زالضت الباب

جبحن لىا مً زالٛ مدخىي َظا الباب أن َىإ الهضًض مً الخدضًاث الٓاهىهُت التي 

ؤلال٘تروهُت ، َظٍ الخدضًاث التي جأحي في مٓضمتها اشٙالُت أمً جىاحه انخماص الخٙىمت 

اهىوي، َظا  طت جدخاج الى جضزل َني وجٓني ْو وخماًت الخٙىمت ؤلال٘تروهُت وهي مشٙلت نٍى

ألازحر  الظي ًجب أن ٌشخمل نلى الٓىانض  الٓاهىهُت الُُ٘لت بغصم الجغاةم ؤلال٘تروهُت 

مُت بطُت ن ظا اإلاىطبت نلى البِئت الْغ امت واإلاىاْو ؤلال٘تروهُت الخٙىمُت بطُت زاضت، ٖو

اْامت اجُاُْاث زىاةُت وصولُت مً أحل الخهاون الٓػاتي والخهاون في مجاٛ الخدُٓٔ واإلاخابهت 

ا مً البىىص التي حؿاَم في ججاوػ مدضوصًت الٓىاهحن  وحؿلُم مجغمي اإلاهلىماجُت ويحَر

ٓاهىن الىاحب الخؿبُٔ والخدُٓٔ واإلاخابهت نلى الىؾىُت التي يالبا ما جطؿضم باشٙالُاث ال

ا .  أعاض ي أحىبُت ويحَر

ٖما جىاحه الخٙىمت ؤلال٘تروهُت اشٙالُت خماًت اإلاهؿُاث الصخطُت الؾُما وأنها 

مدىع الهمل الخٙىمي الال٘ترووي خُث جٙىن ال٘مُت الهاةلت للمهؿُاث الصخطُت الخاضت 

ت في للمالًً مً اإلاىاؾىحن نلى اإلادٚ، ٖما جى  احه الخٙىمت مهػلت خماًت اإلالُ٘ت الٍُ٘غ

ٗاهذ َظٍ اإلالُ٘ت جابهت للخىاص اإلاخهاملحن مهها  أو جابهت إلاإؾؿاث  مُت ؾىاء  البِئت الْغ

ُئاث نمىمُت مغجبؿت بالهمل الخٙىمي الال٘ترووي.  َو

ومً الخدضًاث الٓاهىهُت أًػا الخدضًاث اإلاخهلٓت بالخجاعة ؤلال٘تروهُت واإلاهامالث 

ل٘تروهُت، َُجب النخماص الخٙىمت ؤلال٘تروهُت ججاوػ الهضًض مً الهٓباث في َظا اإلاجاٛ ؤلا

بانخباع أن الخجاعة ؤلال٘تروهُت هي حؼء ال ًخجؼأ مً الهمل الخٙىمي الال٘ترووي ونلى عأؾها 

اشٙالُت الضَو الال٘ترووي، باإلغاَت الى جدضًاث جخهلٔ باإلاهامالث ؤلال٘تروهُت والهٓىص 

روهُت التي جدخاج الى جىكُم وانتراٍ ْاهىوي هكغا الهدشاع َظا الىىم مً اإلاهامالث ؤلال٘ت

ت ؤلال٘تروهُت التي ال ًؼاٛ  واحؿام الهمل بالهٓىص ؤلال٘تروهُت الخاضت أو ختى الهٓىص ؤلاصاٍع

ظا نضم اغُاء الغؾمُت نلى ٗل اإلاهامالث والهٓىص التي جدخاج  الهمل بها مدضوص حضا ٖو

ى الخىزُٔ الغؾمي، ألامغ الظي ًجب مغاحهخه مً زالٛ انخماص حهاث عؾمُت بؿبُهتها ال

 .للخىزُٔ الال٘ترووي نلى يغاع الخىزُٔ الهاصي
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 خاجمـــــــــــــــت 

غً وعي  إ هدى اغخماد الخيىمت الالىتروهُت في الجصاةس مسخلت حدًدة جيبٌػخبر الخىحه 

الخيىمت بأَمُت الخدىم في الخىىىلىحُا بصفت غامت وجىىىلىحُاث الاغالم والاجصاٌ بصفت 

، هما حػخبر مً آلالُاث الخدًثت لترشُد الىفلاث صت مً أحل مىاهبت الخؼىز الػالميخا

س الادازة واللظاء غلى الفظاد ؤلادازي الري ظل ًىخس الا  دازة الػمىمُت وغصسهت وجؼٍى

ت لػلىد مً الصمً  .الجصاةٍس

ص الثلت بين اإلاىاػً والخيىمت مً خالٌ بىاء هما حػخبر  فسصت إلغادة بىاء وحػٍص

دًملساػُت حشازهُت واشسان اإلاىاػً في طُاطت الخىم وغملُاث اجخاذ اللساز مً خالٌ ميزة 

الخفاغلُت التي جمخاش بها الخيىمت الالىتروهُت والتي ٌظخؼُؼ مً خاللها اإلاىاػً الخػبير غً 

زأًه مباشسة ومخاػبت اإلاظإولين بىاطؼت مخخلف الىطاةؽ الخىىىلىحُت الخدًثت وجللي السد 

لت، هما ٌػد ول مىكؼ الىترووي ليل ادازة غامت وطُلت إلغالم اإلاىاػىين بىفع  الؼٍس

م، وأداة للشفافُت جمىً اإلاىاػىين مً الخدلُل واإلاساكبت . َس  وجىٍى

غبر جىفير بىاباث الىتروهُت ومىاكؼ خيىمُت غلى  تان َدف الخيىمت ؤلالىتروهُ

ت إلشساههم في الاهترهِذ َى جصوٍد اإلاىاػىين باإلاػلىماث ألاطاطُت  والخدماث الظسوٍز

اإلاخؼؼاث والبرامج ألاطاطُت، ومً الجاهب الخلني فهي جلدم ول الخدماث الػمىمُت الى 

ل ول الخدماث اإلامىىت الى اخسي  اإلاىاػىين غبر الخؽ مً خالٌ زكمىت ول اللؼاغاث وجدٍى

ودون غىاء الخىلل زكمُت وحػلها في مخىاٌو اإلاظخخدم غلى مداز طاغاث الُىم وأًام ألاطبىع 

لت.  الى الادازاث والىكىف في ػىابير لظاغاث ػٍى

ان هجاح َرٍ الخيىمت الالىتروهُت ٌظخىحب الػدًد مً اإلاخؼلباث وجىفير الظسوف 

اإلاالةمت بداًت مً الازادة الظُاطُت والبيُت الخدخُت لالجصاالث الظلىُت والالطلىُت وزبؽ ول 

الادازاث بما ًلصمها مً وطاةل فىُت وجلىُاث خدًثت، اإلاىاػم بالشبياث اإلاخخلفت وججهيز 

ً وجأَُل الاػازاث واإلاهىدطين والخلىُين الرًً  باإلطافت الى الػامل البشسي اإلاخمثل في جيٍى

 ٌظهسون غلى غمل وطيروزة البىاباث الخيىمُت وخماًتها .
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اباإلط اطُت للُام ، ًظهس الػامل اللاهىوي هسهيزة أطافت الى ول َرٍ اإلاخؼلباث وغيَر

وغمل الخيىمت الالىتروهُت والري ٌػمل غلى جىفير بِئت كاهىهُت مالةمت حظمذ بظهىز وشاغ 

ادازي الىترووي وجظفي غلُه الشسغُت اللاهىهُت وحػمل غلى جىفير ألادواث اللاهىهُت الىفُلت 

ت الخيىمت الالىتروهُت. ين لػمل واطخمساٍز  بخىفير ألامً والخماًت الظسوٍز

ً خالٌ َرا الػمل طلؼىا الظىء غلى أَم الخددًاث اللاهىهُت التي جىاحه ولرلً وم

را مً خالٌ بابين زةِظ ين كامذ غليهما َرٍ اغخماد الخيىمت الالىتروهُت في الجصاةس  َو

ما : الباب ألاٌو والري جىاولىا فُه أَم الخددًاث أو الاشياالث اللاهىهُت التي الدزاطت َو

ت غىدما ًخدٌى اإلاسفم الػام مً جللُدي الى  جىاحه اليشاغ ؤلادازي مً هاخُخين: ألاولى غظٍى

را غىدما جمازض ؤلادازة وظاةفها  مسفم غام زكمي في وله أو في حصء مىه، والثاهُت وظُفُت َو

ت بشيل الىترووي  ت الىتروهُت أو اصداز كسازاث اداٍز بشيل الىترووي واللُام بابسام غلىد اداٍز

د الػادي.  أو اطخلباٌ اإلاساطالث  د الالىترووي بدٌ البًر م البًر  وازطالها غً ػٍس

خُث أن الجصاةس باًمانها بظسوزة الخدٌى هدى اإلاجخمؼ السكمي ووطػها إلاشسوع 

جُت لجمُؼ اللؼاغاث مً خالٌ ادخاٌ  الجصاةس الالىتروهُت غىفذ غلى السكمىت الخدٍز

ى ما الخلىُاث الخدًثت في الػمل الادازي واوشاء بىاباث خيىمُ ت جلدم خدماجه غلى الخؽ َو

ت وأصبذ الىلىج الى  لحػ الىثير مً اإلاسافم الػمىمُت جفلد حصءا أو هال مً صفتها الػظٍى

ىفس الىثير مً الجهد والىكذ  اإلاىكؼ الالىترووي للؼاع مػين ٌغني غً الخىلل لهرا اإلاسفم ٍو

ى ما ػسح في هفع الىكذ الػدًد مً الاشياالث اللاهىهُت بداًت مً شسغُت اوشاء والغاء  َو

ا اللاهىوي والري  بػع اإلاسافم الػمىمُت الالىتروهُت واشيالُت الىظُفت الػامت والتي لها اػاَز

ال ٌظخجُب ولُت للىظُفت اإلاسجبؼت باإلاسفم الػام الالىترووي باإلطافت الى بػع الخددًاث 

د الالىترووي ومدي حجُخه ومىثى   .كُخهاللاهىهُت التي جىاحه مظألت البًر

ومً حهت أخسي َىان جددًاث كاهىهُت مخػللت باألغماٌ اللاهىهُت لإلدازة خُىما جيىن 

أثس في شيل الىترووي الطُما في مجاٌ الػلىد واللسازاث الالىترووي خُث جظهس اشيالُت 

الىطُلت الالىتروهُت غلى اإلابادب الػامت للػلد الادازي الالىترووي و اشيالُت اإلادسزاث 

 .الالىتروهُت إلثباث الػلد الادازي الالىترووي
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أما فُما ًخص اللساز الادازي الالىترووي فخظهس الػدًد مً الخددًاث اللاهىهُت في 

اشيالُت اشيالُت وطاةل الػلم باللساز الادازي الالىترووي وما حػلم  َرا الشأن غلى غساز

اشيالُت الىحىد اللاهىوي لللساز باإلطافت الى  الخبلُغ الالىترووياشيالُت  و  اليشس الالىترووي

ا الادازي الالىترووي  .وغيَر

الخيىمت صىا الى الخددًاث اإلاخػللت بأمً أما في الباب الثاوي لهرٍ الدزاطت فلد خل

الالىتروهُت وهرلً الى أَم الخددًاث اللاهىهُت أمام اإلابادالث ومخخلف اإلاػامالث الالىتروهُت 

مت الالىتروهُت وغالكتها بالخيىمت الالىتروهُت وأَم الاشياالث بداًت مً زصد مفهى  م الجٍس

ت بداًت مً اشيالُت جددًد اإلاصؼلخاث  مت في اللىاهين الجصاةٍس اللاهىهُت إلاىاحهت َرٍ الجٍس

واشيالُت الاخخصاص وهرا جددًد الفػل اإلاجسم واشيالُت حػازض احساءاث الخدلُم مؼ مبدأ 

اث والخُاة  الخاصت، باإلطافت الى اللاء الظىء غلى أَم الخددًاث في مجاٌ اخترام الخٍس

ما حصءا ال ًخجصأ مً  ت باغخباَز خماًت اإلاػؼُاث الشخصُت وخماًت خلىق اإلالىُت الفىٍس

الخيىمت الالىتروهُت لىلف غلى الػدًد مً الاشياالث اللاهىهُت في َرا الشأن هاشيالُت 

لؼبُعي اشيالُت خماًت مػؼُاث الشخص ااإلاصؼلخاث وجددًدَا طمً الىص اللاهىوي و 

ا ت فىالخظ  حملت مً ؤلاشياال دون الشخص اإلاػىىي وغيَر  ث، أما في مُدان اإلالىُت الفىٍس

 اهدشافغلى زأطها اشيالُت اللاهىن الىاحب الخؼبُم وهلص الخػاون اللظاتي واشيالُت 

ت اإلالىُت خلىق  غلى الاغخداء واثباث  . الفىٍس

 ئال  مُدان الخجازة ؤلالىتروهُت وبالسغم مً خداثت الىص اللاهىي ومً هاخُت أخسي وفي 

ب ثأهه جظهس الػدًد مً ؤلاشياال  ، أما في ت الالىتروهُت والدفؼ الالىتروويأَمها مظألت الظٍس

مجاٌ اإلادسزاث الالىتروهُت فاألمس في خاحت الى جىظُم واغادة الىظس مً أحل جددًد الدجُت 

ا .اللاهىهُت ودزحتها في الاث  باث وغبء الاثباث وغيَر

 وئحابت غلى الدظاؤالث اإلاؼسوخت وؤلاشيالُت اإلالدمت جىصلىا للىخاةج الخالُت:

جإثس الخيىمت ؤلالىتروهُت غلى اإلاسافم الػامت ومبادئها الطُما مبدأ اإلاظاواة الري  -أ 

ًخخل هدُجت اهدشاز ألامُت وألامُت اإلاػلىماجُت وغدم جمىً حصء هبير مً الاجصاٌ 
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باألهترهِذ هدُجت غدم الخغؼُت اليافُت أو غدم امخالن  ألاحهصة والخىاطِب 

ا؛  وغيَر

جثاز اشيالُت اوشاء والغاء اإلاسافم الػامت خُث جىدصس طلؼت اوشاءَا في ًد  -ب 

ػُت وأخسي في ًد الظلؼت الخىفُرًت في خين خدد اللاهىن مجاالث  الظلؼت الدشَس

لؼاث اإلادلُت اوشاءَا والىلل والىظافت أو اوشاء اإلاسافم الػامت التي حظخؼُؼ الظ

ى ما ال ًخماش ى مؼ اإلاسافم الػامت  ا، َو مسافم ذاث ػابؼ صىاعي وججازي دون غيَر

 ؛الالىتروهُت

ت للخيىمت الالىتروهُت مً  -ج  ال جدىاغم كىاهين الىظُفت الػامت مؼ اإلاخؼلباث البشٍس

ا، ف اذا واهذ الىظُفت هاخُت شسوغ الخىظُف وميان الػمل وأوكاث الػمل وغيَر

حظخدعي الخظىز ؤلاحبازي ، فالػمل في الخيىمت الالىتروهُت ٌظخدعي اطىاد 

 ؛مهماث مً أي ميان وان فُه اإلاىظف والبِذ مثال

ت الالىتروهُت بداحت الى جىظُم كاهىوي إلطفاء الشسغُت  -د  الجصاٌ اإلاساطالث ؤلاداٍز

  ؛الالشمت واهظابها الدجُت اللاهىهُت اإلاؼلىبت

مبادب الػلد الادازي غىد ابسامه بىطاةؽ الىتروهُت )الػلد ؤلادازي  جخأثس  -ٌ 

 ؛ؤلالىترووي(

جىحد جددًاث كاهىهُت إلثباث الػلد ؤلادازي ؤلالىترووي هدُجت غدم وحىد كاهىن  -و 

 ؛مدي مىثىكُتهاواضر خاص باإلاػامالث الالىتروهُت و 

ت الالىتروهُت بػع اإلاػُلاث الل -ش  اهىهُت خاصت غلى ٌػترض جؼبُم اللسازاث الاداٍز

اهىوي لللساز مظخىي وطاةل الػلم باللساز واليشس والخبلُغ، ومظألت الىحىد الل

 ؛ؤلادازي ؤلالىترووي

الاحسام  تأمً الخيىمت الالىتروهُت ومجابهمجاٌ جظهس بػع اإلاػُلاث اللاهىهُت في  -ح 

الالىترووي بداًت مً اشيالُت جددًد اإلاصؼلخاث وطبؼها، مشيلت الاخخصاص، 

 اخترام مبدأ مؼ الخدلُم احساءاث حػازض اشيالُتو  ًد الفػل اإلاجسم،جدد

اث  ؛الخاصت والخُاة الخٍس



                            خاثمة 

 

972 
 

، وكفىا غلى مخؼلباث غمل الخيىمت ؤلالىتروهُتباغخباز اإلاػؼُاث الشخصُت مً  -غ 

 لخماًت الىػىُت الظلؼت اطخلاللُت مدي اشيالُتغدة اشياالث كاهىهُت منها 

ا غير خاطػت للظلؼت اللظاةُت و  اإلاػؼُاث  الشخص خماًت ئشيالُتباغخباَز

 ٌشملها التي اإلاصؼلخاث وطبؽ جددًد شيالُتو ئ اإلاػىىي  الشخص دون  الؼبُعي

 ؛الشخصُت اإلاػؼُاث بدماًت اإلاخػلم 11/00 اللاهىن 

ت في البِئت  -ي  خماًت الخيىمت الالىتروهُت ًخظمً خماًت خلىق اإلالىُت الفىٍس

ى م شيالُت اهدشاف ا ًدخاج الى مػالجت بػع الاشياالث اللاهىهُت هاالسكمُت َو

ت و  اللظاتي الخػاون  هلص اشيالُت واثباث الاغخداء غلى خلىق اإلالىُت الفىٍس

ت اإلالىُت خلىق  لخماًت الدولي  ؛الخؼبُم الىاحب اللاهىن  اشيالُت و الفىٍس

فان اهدشاز َرٍ ألاخيرة باغخباز الخيىمت الالىتروهُت امخداد للخجازة ؤلالىتروهُت  -ن 

بت ؤلالىتروهُ بت  تًىاحه الػدًد مً اإلاػُلاث اللاهىهُت هاشيالُت الظٍس أو الظٍس

بي  غلى الخجازة الالىتروهُت وما ًخفسع غنها مً مظاةل همشيلت الاشدواج الظٍس

ا باإلطافت الى جددًاث الدفؼ  بت ومخابػخه وغيَر ومشيلت جددًد اإلايلف بالظٍس

 ؛ًىجس غىه مً مشىالث كاهىهُت في الجصاةس الالىترووي وما 

ًؼسح مىطىع خماًت اإلاظتهلً الالىترووي الػدًد مً الخددًاث اللاهىهُت مً بُنها  -ٌ 

ت اإلانهي أو مىاصفاث  (الػلد كبل ما مسخلت) اإلاظتهلً اغالم جددًاث طىاء بهٍى

 خماًت اإلاظتهلً في مسخلت ئبسام وجىفُر الػلد جددًاث الظلػت أو الخدمت و 

همظألت اللبٌى ؤلالىترووي ومظألت الػدٌو غً الػلد هما جظهس اشيالُت خماًت 

 ؛اإلاظتهلً غىد الدفؼ الالىترووي وخماًت جىكُػه

، هذجُت َرٍ ُت باليظبت للمدسزاث الالىتروهُتجظهس هرلً جددًاث كاهىه -م 

فها بدون  ا وجدٍس اإلادسزاث في الاثباث واشيالُت غدم دًمىمتها، وامياهُت حغُيَر

جسن أي أثس، باإلطافت الى اشيالُاث مخػللت بالىخابت والخىكُؼ الالىتروهُين  

ا وصىال الى غدم وحىد مدسزاث زطمُت  هاشيالُت غبء اثباث الخىكُؼ وغيَر

 الىتروهُت بالسغم مً الخؼىز الخىىىلىجي الخاصل.
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 وانطالقا من كل هذه التحديات القانونية نقدم الاقتراحات التالية :

صالخُاث الظلؼاث اإلادلُت مً أحل اوشاء وئلغاء اإلاسافم الػامت جىطُؼ  -أ 

 ؤلالىتروهُت؛

اغادة الىظس في كاهىن الىظُفت الػامت وجىُُفه مؼ جىحهاث الخيىمت هدى  -ب 

 الخىظُف الالىترووي؛

د الالىترووي وجصوٍد ول اإلاظإولين بخلىُت  -ج  ت غبر البًر جىظُم مجاٌ اإلاساطالث الاداٍز

 ؛الامظاء الالىترووي

وطؼ كاهىن خاص بدىظُم اإلاػامالث ؤلالىتروهُت وئغؼاءَا اللىة الثبىجُت  -د 

 ؛والدجُت اللاهىهُت الالشمت

ت الالىتروهُت  -ٌ  البد مً جدخل اإلاشسع لتهُئت ألازطُت اللاهىهُت لللسازاث الاداٍز

 ؛ٍد ؤلادازة باألدواث اللاهىهُت الالشمت لدظهُل الػمل بهرا الىىع مً اللسازاثو وجص 

 اإلاخصلت الجساةم مً للىكاًت الخاصت اللىاغد اإلاخظمًاغادة الىظس في اللاهىن  -و 

، واإلاظازغت الى غلد اجفاكُاث ثىاةُت وميافدتها والاجصاٌ الاغالم بخىىىلىحُاث

مت الالىتروهُت وحظهُل احساءاث الخدلُم  وحماغُت مً أحل ميافدت الجٍس

ً كظ  ؛اة مخخصصينوحظلُم اإلاجسمين؛ باإلطافت الى طسوزة جيٍى

مً  الشخصُت اإلاػؼُاث بدماًت اإلاخػلم 11/00 طسوزة اغادة الىظس في اللاهىن  -ش 

لين غلى زأض الظلؼت الىػىُت لظمان اطخلاللُتها،  أحل حػل كظاة مَإ

ين  ؛باإلطافت الى جىطُؼ هؼاق اللاهىن لِشمل هرلً خماًت ألاشخاص اإلاػىٍى

زة ؤلالىتروهُت ئال أهه جميز بالسغم مً خداثت الىص اللاهىوي اإلاخػلم بالخجا -ح 

صاٌ غاللت الطُما مىطىع جبالػمىمُت ولم ٌػالج الىثير مً اإلاظاةل التي ال 

ا بت الالىتروهُت وخماًت اإلاظتهلً الالىتروهُت والدفؼ الالىترووي وغيَر  ؛الظٍس

مساحػت كاهىن خماًت اإلاظتهلً بما ًخماش ى مؼ مخؼلباث الاطتهالن في البِئت  -غ 

ت للمظتهلً ال طُما في حػامله جىَسع الخماًت الال  السكمُت مً أحل شمت والظسوٍز

 ؛مؼ مىزدًً أحاهب وشسواث غابسة للخدود



                            خاثمة 
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بين مدي حجُتها وشسوغ الاثباث -ي  بها  وطؼ كاهىن ٌشمل اإلادسزاث الالىتروهُت ٍو

طفاء السطمُت غلى بػع ئ، هما ًظؼ مظاز كاهىوي مً أحل لدي اللظاء

صبدذ طسوزة خخمُت للمػامالث داخل الىػً اإلادسزاث ؤلالىتروهُت التي أ

 .وخازحه



 

 

 

 قائمة املصادر واملراجع



                    املصادر واملراجع 

 

    
 

 املصادر القانونية /أوال

 الاثفاقيات  -ؤ

ت -1  09مىغع ماعر في  02-75ألامغ عكم ) اجفاكُت اوكاء اإلاىظمت الػاإلاُت للملىُت الفىٍغ

اإلاخًمً مهاصكت الجؼائغ غلى اجفاكُت اوكاء اإلاىظمت الػاإلاُت للملىُت  1975ًىاًغ 

ت اإلا ش  13غضص  ج ع، 1967ًىلُى  14ىكػت باؾخىهىلم في الفىٍغ فبراًغ  14ناصع بخاٍع

1975) 

،إلااعر في  341-97مغؾىم عئاس ي عكم  ) اجفاكُت بغن لخماًت اإلاهىفاث ألاصبُت والفىُت -2

، ًخًمً اهًمام الجؼائغ مؼ الخدفظ  الى اجفاكُت بغن لخماًت 1997ؾبخمبر  13

  (61اإلاهىفاث ألاصبُت والفىُت، ج ع ، الػضص 

لي للُم  -3  415-12اإلاغؾىم الغئاس ي عكم ) ومباصئ الخضمت الػامت والاصاعةاإلاُثاق الافٍغ

لي للُم ومباصئ الخضمت الػامت والاصاعة، اإلااعر  اإلاخًمً الخهضًم غلى اإلاُثاق الافٍغ

 .2012صٌؿمبر  16الهاصعة في   68، ج.ع غضص 2012صٌؿمبر  11في 

 

 القوانين الجزائرية - ب



اإلاخػلم بلاهىن الىكاًت مً الفؿــــــــاص و  2006ـغي فُفــــ 20في  اإلااعر 01/ 06اللاهىن عكم  -1

ـــــــــش 14ميافدخه. ج ع، الػضص   .2006ماعؽ  08، الهاصعة بخاٍع

-    اإلااعر في   -  یخمم اللاهىن عكم    -  -    ماعر في    -  لاهىن عكم ال -2

.02/01/2008ماعزت في    ، اإلاخػلم بالخإمُىاث الاحخماغُت ،ج ع ،غضص   -  

، اإلاخػلم بدماًت اإلاؿتهلً وكمؼ الغل، 2009فبراًغ  25اإلااعر في  09/03اللاهىن  -3

 2009 ؾىت 15،ج ع،غضص 2009فبراًغ  25اإلااعر في 

، اإلاخًمً اللىاغض الخانت للىكاًت مً 2009ؤوث  05، اإلااعر في 04-09اللاهىن  -4

، الهاصعة 47اٌ وميافدتها، ج ع، الػضص الجغائم اإلاخهلت بخىىىلىحُاث الاغالم والاجه

ش   .7/08/2009بخاٍع

 12، ًخػلم بلاهىن الىالًت، ج ع ، الػضص 2012فبراًغ 21ماعر  07-12كاهىن عكم  -5

ش   2012فبراًغ  29الهاصعة بخاٍع

م بػهغهت الػضالت ، ج ع : غضص ،اإلاخػل 2015فُفغي  01، اإلااعر في 03-15اللاهىن - -6

ش  ،06 10/02/2015الهاصع بخاٍع
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، ًدضص اللىاغض الػامت اإلاخػللت 2015ماعر في ؤٌو فبراًغ ؾىت  04-15اللاهىن عكم  -7

. 2015فبراًغ ؾىت 10، الهاصع ة في  06بالخىكُؼ و الخهضًم ؤلالىتروهين، ج. ع، غضص

راًغ فب 06اإلااعر في  04 -05اإلاخمم لللاهىن  2018ًىاًغ  30اإلااعر في   01-18اللاهىن  -8

،  اإلاخًمً  كاهىن جىظُم السجىن واغاصة الاصماج الاحخماعي للمدبىؾين، ج. ع، 2005

ش  05الػضص .2018ًىاًغ  30الهاصع بخاٍع

، ًخػلم بالخجاعة ؤلالىتروهُت، ج ع، 2018ماًى  10ماعر في  05-18اللاهىن عكم  -9

ش  28غضص  .2018ماًى  16ناصعة بخاٍع

، ًخػلم بدماًت ألاشخام 2018ًىهُى ؾىت  10، ماعر في 07-18عكم  اللاهىن -10

.34الطبُػُين في مجاٌ مػالجت اإلاػطُاث طاث الطابؼ الصخص ي، ج ع، الػضص

، 49الػضص  ، اإلاخًمً كاهىن الػلىباث، ج ع1968 -06-08اإلااعر في 156 - 66ألامغ -11

ش  1966-07-11الؿىت الثالثت، الهاصع بخاٍع

 20اإلااعر في  10-05اإلاػضٌ باللاهىن عكم 1975ؾبخمبر 26اإلااعر في  58-75ألامغ عكم  -12

ش  47، اإلاخػلم باللاهىن اإلاضوي ،ج.ع غضص 2005ًىهُى   .2005ًىهُى  26الهاصعة بخاٍع

،اإلاخػلم بدلىق اإلاالف والخلىق اإلاجاوعة ، ج ع 2003ًىلُى  19اإلااعر في  05-03مغ ألا -13

ش ، الهاصعة 44، الػضص   2003ًىلُى 23بخاٍع

، اإلاخػلم بالىلض واللغى، ج ع، الػضص 2003ؤوث ؾىت  26ماعر في  11-03ألامغ عكم  -14

ش 59  2003ؤوث ؾىت  27، الهاصعة بخاٍع

ب، ج ع، غضص 2005ؤوث  23مــــــاعر في  06-05مـــــغ عكم ألا -15  59، اإلاخػلم بميافدــــــــــت التهٍغ

ش   .2005ؤوث  28ناصعة بخاٍع

لُت  15اإلااعر في  06/03عكم  ألامغ -16 ، اإلاخًمً اللاهىن ألاؾاس ي الػام 2006حٍى

ش:الهاصع46غصص، جعللىظُفت الػمىمُت،  لُت  16ة بخاٍع  .2006حٍى

اإلاخًمً اإلاىافلت غلى       حاهفي،    اإلااعر في     -  اإلاغؾىم الغئاس ي عكم . -17

   خلىق ؤلاوؿان و خمایتها، ج ع، الػضص الىظام الضازلي للجىت الاؾدكاعیت لتركیت

.    ،ؾىت 

، اإلاخًمً جىظُم الهفلاث 2015ؾبخمبر  16اإلااعر في  15/247اإلاغؾىم الغئاس ي عكم  -18

ًاث اإلاغفم الػام. ش  50ج.ع ، الػضصالػمىمُت وجفٍى  .2015ؾبخمبر  20الهاصعة بخاٍع

اإلاخػلم بمغاكبت الجىصة وكمؼ  1990/،30/01اإلااعر في  90/39اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  -19

 .31/01/1990اإلااعزت في  05الغل، ج ع ،غضص 
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ؤوث 25اإلاىافم لـ     حماصي ألاولى  اإلااعر في   -     عكم  الخىفُظي غؾىماإلا -20

ضة     ، ،اإلاخػلم بًبط بكغوط و هُفُاث بكامت زضماث الاهترهذ و اؾخغاللها، حٍغ

 . 63عؾمُت، الػضص 

اإلاخػلم بًبط بكغوط  ،    ؤهخىبغ،   اإلااعر في     -   خىفُظي عكم  الغؾىم اإلا -21

ضة عؾمُت، الػضص   .60و هُفُاث بكامت زضماث الاهترهذ و اؾخغاللها، حٍغ

، اإلاخػلم بالىهغباء وجىػَؼ 2002فبراًغ  05اإلااعر في  01-02اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  -22

 2002فُفغي،  06، الهاصعة في 08الغاػ بىاؾطت اللىىاث، ج،ع غضص 

ل  18اإلااعر في   116-10اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  -23 ، والظي ًدضص مًمىن 2010ؤفٍغ

البطاكت ؤلالىتروهُت للمامً له احخماغُا واإلافاجُذ ؤلالىتروهُت لهُاول الػالج و إلاهىيي 

ش  26الصخت وقغوط حؿلُمها واؾخالمها وججضًضها، ج.ع غضص  ل  21الهاصعة بخاٍع ؤفٍغ

2010. 

، ًدضص هُفُاث اللُض والخػضًل 2015ماي  03، اإلااعر في 111-15الخىفُظي  اإلاغؾىم -24

 .2015ماي  13الهاصعة في  24والكطب في السجل الخجاعي ، ج ع ، غضص 

ض  2017/،07/10ماعر في  271-17مغؾىم جىفُظي عكم  -25 ًدضص نالخُاث وػٍغ البًر

ش  59ع، غضص واإلاىانالث الؿلىُت والالؾلىُت والخىىىلىحُاث والغكمىت، ج. ناصعة بخاٍع

17/10/2017. 

ًدضص مدخىي البىابت ؤلالىتروهُت للهفلاث الػمىمُت  17/11/2013كغاع ماعر في    -26

لت جباصٌ اإلاػلىماث الىتروهُا،ج ع، الػضص   09. الهاصعة في 21وهُفُاث حؿُيرها وطٍغ

ل   .2014افٍغ

 

 القوانين املقارنة: -ج

عي )كاهىن ألاووؿتراٌ الىمىطجي بكإن الخ -1  (1996جاعة الالىتروهُت مؼ الضلُل الدكَغ

ش  1999/93الخىحُه عكم  -2 غً الاجداص ألاوعوبي بكإن  13/12/1999والهاصع بخاٍع

 الخىكُؼ الالىترووي .

ش  230-2000اللاهىن عكم  -3 اإلاػضٌ واإلاخمم لللاهىن اإلاضوي  2000/آطاع/13الهاصع  بخاٍع

 الفغوس ي.

، 2000لؿىت  83الخام باإلاباصالث والخجاعة الالىتروهُت، عكم  اللاهىن الخىوس ي -4

ضة الغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت، 2000ماًى  09الهاصع في  ؤغؿطـ  11، حٍغ

2000. 
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غان، 7. الهاصع في 2004/15كاهـــــــــىن الػلىص في فغوؿا، عكم  -5  .2001خٍؼ

ش  م اإلايكىع2002لؿىت  2كاهىن الخجاعة الاماعاحي،كاهىن -6 .2002-02-16بخاٍع

 2004ًىهُى  22اللاهىن الفغوس ي بكإن الثلت في الاكخهاص الغكمي الهاصع في  -7

ش  63ؾاس ي جىوس ي، غضص ألالاهىن ال -8 لُت  27،بخاٍع ، ًخػلم بدماًت اإلاػطُاث 2004حٍى

 الصخهُت .

بدماًت ألاشخام الظاجُين ججاه مػالجت اإلاػطُاث  ، ًخػلم09.08كاهىن مغغبي عكم  -9

ش  5711ج ع غضص طاث الطابؼ الصخص ي،   2009فبراًغ  23بخاٍع

ني  -10 ، اإلاخػلــــــــــم بدماًـــــت البُاهاث 19/07/2018اإلااعر في  30-18اللاهىن البدٍغ

ضة عؾمُت عكم  .3375الصخهُـــــت، حٍغ

 2007لؿىت  كاهىن اإلاػامالث ؤلالىتروهُت الؿىصاوي -11

 

 املراجع العامة  /ثانيا

ت، ط  -1 ، صًىان 3اخمض مدُى )جغحمت غغب نانُال(، مدايغاث في اإلااؾؿاث ؤلاصاٍع

 .1995اإلاطبىغاث الجامػُت، الجؼائـــــــــــــــــــــــــــــــغ، 

ؤؾامت ؤخمض قىقي، اؾخسضام مسغحاث الخلىُاث الػلمُت الخضًثت وؤزغها غلى كىاغض  -2

2000اإلاضوي، صاع النهًت الػغبُت ، اللاهغة ،الازباث 

بػلي مدمض الهغير، الىحُـــــــــــــــــــؼ في اللاهىن ؤلاصاعي، صاع الػلىم لليكغ والخىػَؼ، غىابت،  -3

 .2013الجؼائغ ، 

ت  -4 ملاعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــت، ب ط، صاع حهاص ػهير، آلازاع اإلاترجبت غلى غلض الامخُاػ : صعاؾت هظٍغ

.2015الفىغ واللاهىن، مهغ، 

 واغماٌ الػام للمغفم اللاهىوي الىظام غلى وازغها ؤلالىتروهُت الخيىمت الباػ، صاووص -5

ت، اإلاػاعف ميكإة طبػت، بضون مىظفُه،  2014،الاؾىىضٍع

ت، الطبػت -6 ألاولى، صاع الىخاب الخضًث،  عابحي اخؿً ،الاغماٌ اللاهىهُت ؤلاصاٍع

 .2013اللاهغة،

ــــــــــــت، طبػت ؤولــــى، صاع الىخاب الخضًــث،  -7 عابحي اخؿً، ألاغماٌ اللاهىهُــــــــــت ؤلاصاٍع

2013الجؼائـــــــغ، 

 والخىػٍـــــــــــــؼ، لليكغ مجضالوي صاع1، ط الترحمــــــــــــت، صعاؾاث هدُل، غمـــــــاع ؾػُضة  -8

.2011 ألاعصن،
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ت، صعاؾت ملاعهت، الطبػت الغابػت، صاع   -9 ؾلُمان الطماوي، ألاؾـ الػامت للػلىص ؤلاصاٍع

.1984الفىغ الػغبي، 

 .1989ـــي، ــــــــــــــــــــــــــــؼ في اللاهـــــــــــــــــــــــــىن ؤلاصاعي، صاع الفىـــــــــــــــــــــــــــــغ الػغبــــــؾلُمان الطمـــــــــــــــــاوي، الىحُـــــ -10

ت الالتزام بىحه غام ،ميكإة 1الؿنهىعي، الىؾُط في قغح اللاهىن اإلاضوي ،ج -11 ،هظٍغ

 .2004اإلاػاعف ،اللاهغة ،

في -12 ، صاع بللِـ صاع البًُاء 1هاصًت، حؿُير اإلاغفم الػام والخدىالث الجضًضة، ط  يٍغ

         . 2010الجؼائغ(، )

في هاصًت، حؿُير اإلاغفم الػام والخدىالث الجضًضة، ط  -13 ، صاع بللِـ صاع البًُاء، 1يٍغ

.2010الجؼائغ ،

ت، الطبػت الثاهُت، -14 صاع الخلضوهُت،  طاهغي خؿين، اللاهىن ؤلاصاعي واإلااؾؿاث ؤلاصاٍع

 .2012الجؼائغ، 

ت فىػي قاهين،  -15 .2002غاصٌ خؿً غلي، ؤلازباث، ؤخيام الالتزام مطابؼ الفخذ الخجاٍع

16-  ، غبض هللا ؾلُمان، قغح كاهىن الػلىباث الجؼائغي، اللؿم الػام، الجؼء ألاٌو

مت، صًىان اإلاطبىغاث الجامػُت الجؼائغ ،طبػت   .1998الجٍغ

ت الػامت للػلض، مىفـــــــــــم لليكغ ، الجؼائغ ، -17  2013غلي فُاللي ، الىظٍغ

دــــــــــــــــــــــــــــاهت ) ا -18  .1998لجؼائـــغ( غمـــــــــــــــــــــاع بىيُاف، الىحيز في اللاهــــــــــــــــــــــىن ؤلاصاعي، صاع ٍع

. 2012غماع بىيُاف، قغح كاهىن البلضًت، حؿىع لليكغ والخىػَؼ، الجؼائغ ، -19

ت، بين غلم الاصاعة الػامت واللاهىن ؤلاصاعي، ب  -20 ت اللغاعاث ؤلاصاٍع غماع غىابضي، هظٍغ

 .2005ط، صاع هىمت للطباغت واليكغ والخىػَؼ، الجؼائغ،

صاع النهًت غمغ الؿػُض عمًان، قغح كاهىن الػلىباث اللؿم الخام، ب ط،  -21

 .1986الػغبُت، اللاهغة، 

ت، بيروث 1غمغ غبض الباقي، الخماًت الػلضًت للمؿتهلً، ط -22 ، ميكإة اإلاػاعف، ؤلاؾىىضٍع

2012. 

غمغو ؤخمض خؿبى، الىحيز في اللاهىن ؤلاصاعي، بضون طبػت، صاع النهًت الػغبُت،  -23

.2007مهغ، 

الطبػت الثاهُت، ميكإة اإلاػاعف، فااص مهىا، اللاهىن ؤلاصاعي الػغبي، الجؼء الثاوي،  -24

ت، .1967الاؾىىضٍع

فااص مهىا، خلىق الافغاص اػاء اإلاغافم واإلاكغوغاث الػامت، مػهض البدىر والضعاؾاث  -25

 . 1970الػغبُت، حامػت اللاهغة ،
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ت والخدىُم، بضون طبػت، صاع الجامػت الجضًضة  -26 ماحض عاغب الخلى، الػلىص ؤلاصاٍع

ت،  .2004لليكغ، ؤلاؾىىضٍع

ػــــــــت الاؾالمُت، ميكإة اإلاػاعف،  -27 ماحض عاغب الخلى، غلم الاصاعة الػامــــــــت ومباصئ الكَغ

2005. 

ت، صاع الػلىم لليكغ والخىػَؼ، الجؼائغ،  -28 ، 2005مدمض الهغير بػلي، اللغاعاث ؤلاصاٍع

ت، ب  -29 ت للمضعؾت والجامػت الجؼائٍغ مدمض الػغبي ولض زلُفت، اإلاهام الخًاٍع

 .    ن الىطني للمطبىغاث الجامػُت، الجؼائــــــــــــغ ،ط،الضًىا

دان، بصاعة الجىصة الكاملت في ماؾؿاث  -30 مدمض غىى الترهىعي، ؤغاصًغ غغفاث حٍى

.2006الخػلُم الػالي واإلاىخباث ومغاهؼ اإلاػلىماث ،صاع اإلاؿيرة لليكغ والخىػَؼ، ألاعصن، 

1998غلــــــــــــــم اإلاىطم اللاهىوي، اللاهغة، صاع النهًت الػغبُت،  مدمىص الؿلا، صعاؾت في -31

ت، ميكإة اإلاػاعف،  -32 مدمىص ؾامي حماٌ الضًً، الىؾُط في صغىي بلغاء اللغاعاث ؤلاصاٍع

  .2004، 1ط

مدمىص هجُب خؿين، قغح كاهىن الاحغاءاث الجؼائُت، ب ط،  صاع النهًت الػغبُت،  -33

.2002مهغ ،

قغح اللاهـــــىن اإلاضوي الجؼائــــــــــغي ، بضون طبػت، صاع بللِـ  مىلىص صًضان ، -34

.2008الجؼائغ،

، لباص للطبؼ، الجؼائغ، 1هانغ لباص، اللاهىن ؤلاصاعي، الجؼء الثاوي، اليكاط ؤلاصاعي، ط -35

2004 .

ت الثاهُــــــــــــــــــت، ميكـــــــــــــــــــــــىعاث لباص هانغ لبـــــــــــــــــــاص، الىحيز في اللاهـــــــــــــىن ؤلاصاعي ،الطبػــــــــــ -36

 ؾطُـــــــف )الجؼائـــــــــــــــــــــغ(.

ههاع حابغ حاص، اإلاىاكهاث الػامت، صعاؾت ملاعهت بين اللاهىهين اإلاهغي والفغوس ي و  -37

.اللاهىن الىمىطجي لألمم اإلاخدضة، اللاهغة، صاع النهًت الػغبُت 

ت هىع  -38 ؤخمض عؾالن، وؾُط اللاهىن ؤلاصاعي في الىظُفت الػامت. اللـاهغة: صاع النهًـ

     .الػغبُـت ،
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 ثالثا/ املراجع املتخصصة 

ابغاهُم بستي، الخجاعة الالىتروهُت )مفاهُم واؾتراجُجُاث الخطبُم في اإلااؾؿت(،    -1

 2008صًىان اإلاطبىغاث الجامػُت، الجؼائغ، ، ،2ط

.2010، صاع ًافا لليكغ، غمان، 1ؾلُمان الغكب، الخيىمت ؤلالىتروهُت، طابغاهُم   -2

ت ، ب   -3 ؤمير فغج ًىؾف، الخىكُـــــــــــــــــؼ الالىترووي، صاع اإلاطبىغاث الجامػُت ،الاؾىىضٍع

.2008ط ،

، حامػت عؾالت ماحؿخير اًماصالى ؾهام، لخؿً لُلى، خماًت اإلاؿتهلً الالىترووي،   -4

. 2012/2013غبض الغخمان ميرة ، 

بًمان مإمىم ؤخمض ؾلُمان، ببغام الػلض ؤلالىترووي وبزباجه، صاع الجامػـــــــــــــــــــــــــت   -5

ت،  .2008الجضًضة، ؤلاؾىىضٍع

ماهُتها، مىيىغها، ؤهم نىعها والهػىباث -خماص مغهج الهُتي، حغائم الخاؾىب -6

 2006لليكغ والخىػَؼ، ألاعصن، التي جىاحهها، صاع اإلاىاهج

زالض غُاص الخلبي، بحغاءاث الخدـــــــغي والخدلُم في حغائم الخاؾىب والاهترهذ، ص. ط،  -7

.م2011صاع الثلافــــــــــــت لليكغ والخىػَؼ، ألاعصن، 

ت   -8 زالض ممضوح ابغاهُم، ابغام الػلض الالىترووي، صاع الفىغ الجامعي، الاؾىىضٍع

 .2011)مهغ(، 

زالض ممضوح ببغاهُم، ببغام الػلض ؤلالىترووي، عؾالت صهخىعاه، ولُت الخلىق، حامػت   -9

ت،   .2005ؤلاؾىىضٍع

ض ؤلالىترووي في الازباث، بضون طبػت، صاع الفىغ   -10 زالض ممضوح ببغاهُم، حجُت البًر

ت )مهغ(،  . 2010الجامعي، الاؾىىضٍع

، الػلض ؤلاصاعي الالىترووي صعاؾت جدلُلُت ملاعهت، صاع عخُمت الهغير ؾاغض الىمُضلي -11

. 2007الجامػت الجضًضة، ألاػاعطُت، مهغ،

ؼ الجؼائغي والضولي، صون طبػت، صاع    -12 مت اإلاػلىماجُت في الدكَغ ضان، الجٍغ ػلُست ٍػ

. 2011الهضي، غين ملُلت ،الجؼائغ ، 

خجاعة ؤلالىتروهُت، صاع النهًت نالح اإلانزالوي، اللاهىن الىاحب الخطبُم غلى غلىص ال  -13

                       .2005الػغبُت، مهغ

ت ،  -14 .2007غبض الخمُض زغوث، الخىكُؼ الالىترووي ،صاع الجامػت الجضًضة، ؤلاؾىىضٍع
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فان، بصاعة مغفم ألامً بالىؾائل ؤلالىتروهُت، صاعؾت   -15 غبض الؿالم هابـ الؿٍى

ت، جطبُلُت غلى الاصاعة الػامت للمغوع  ذ ،صاع الجامػت الجضًضة، الاؾىىضٍع بضولت اليٍى

2011. 

غبض الفخاح بُىمي حجاػي، الىظام اللاهىوي لخماًت الخجاعة الالىتروهُت، صاع الفىغ  -16

ت )مهغ(،   2003الجامعي، الاؾىىضٍع

غبض الفخاح بُىمي حجاػي، ميافدت حغائم الىمبُىجغ وألاهترهِذ في اللاهىن الػغبي    -17

ت، الىمىطجي، صاع   .2006الفىغ الجامعي، الاؾىىضٍع

ض ؤلالىترووي، ط  -18 صاع النهًت ،  غبض الهاصي فىػي الػىض ي، الجىاهب اللاهىهُت للبًر

 .2005الػغبُت، مهغ، 

ت والخطبُم، ب ط،  صاع غ -19 هام غبض الفخاح مطغ، الخيىمت ؤلالىتروهُت بين الىظٍغ

 .2008الجامػت الجضًضة، 

الاصاعة ؤلالىتروهُت، ب ط،  صاع وائل لليكغ والخىػَــؼ ، غالء غبض الغػاق الؿالمي،  -20

 .2008غمــان، ألاعصن،

غلي غبض اللاصع اللهىحــــــي، الخماًت الجىائُت لبرامج الخاؾب، صاع الجامػت الجضًضة    -21

ت  .1997لليكغ ، الاؾىىضٍع

تالجضًضة الجامػت  ؤلالىترووي صاعصاعي ؤلاماحض عاغب الخلى، الػلض   -22 ، ؤلاؾىىضٍع

2007. 

مدمض ببغاهُم ؤبى الهُجاء، غلىص الخجاعة ؤلالىتروهُت، صاع  الثلافت لليكغ و الخىػَؼ،  -23

 .2005غمان، 

، صعاؾت 2004لؿىت  15مدمض الكهاوي ، قغح كاهىن الخىكُؼ الالىترووي عكم    -24

.2010ملاعهت، صاع النهًت الػغبُت، الطبػت ألاولى، اللاهغة، 

مدمض خؿً الخؿني، خماًت اإلاؿتهلً الالىترووي في اللاهىن الضولي الخام، ص ط،    -25

 .2012صاع النهًت الػغبُت،  اللاهغة ،

زىعة اإلاػلىماث واوػياؾاتها غلى كاهىن الػلــــــــــــىباث، صاع النهًت  مدمض ؾامي الكىا،   -26

.1994الػغبُت، اللاهغة،

، 1مدمض ناصق بؾماغُل، الخيىمت ؤلالىتروهُت وجطبُلاتها في الضٌو الػغبُت، ط   -27

. 2009الػغبي لليكغ   و الخىػَؼ، اللاهغة،  

، 1مدمىص ببغاهُم غاػي، الخماًت الجىائُت للخهىنُت والخجاعة الالىتروهُت، ط -28

ت )مهغ(،   م2014مىخبت الىفاء اللاهىهُت، ؤلاؾىىضٍع
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حغائم الخاؾىب وؤبػاصها الضولُت، ص ط، صاع الثلافت لليكغ مدمىص ؤخمض غبابىت،   -29

2005والخىػَؼ، ألاعصن، 

مضخذ غبض الخلُم عمًان، الخماًت الجىائُت للخجاعة الالىتروهُت  " صعاؾت ملاعهت   -30

.2012"، صاع النهًت الػغبُت ، اللاهغة ،

،وكغ 1ت، ط مىالي خفُظ غلىي كاصعي، بقياالث الخػاكض في الخجاعة الالىتروهُ   -31

. 2013وجىػَؼ الكغهت اإلاغغبُت لخىػَؼ الىخاب، 

ـــغ ؤلاصاعي والخيىمــــت ؤلالىتروهُــت ،اللاهـــــــــــــــــــغة،  -32  .2006هضي مدمــض غبض الػاٌ، الخطٍى

اإلاىظمت  ًاؾغ مدمض غبض الػاٌ، الاصاعة ؤلالىتروهُت وجدضًاث اإلاجخمــؼ الغكمي ، -33

ت،)مهغ(،   .2016الػغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

ًاؾغ مدمض غبض الػاٌ، ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت وجدضًاث اإلاجخمؼ الغكمي، اإلاىظمت   -34

ت ،مهغ  ،  .2016الػغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع



 رابعا/ البحوث الجامعية 

الخلىق، مدمض ؾلُمان هاًف، الىفاط ؤلالىترووي لللغاع ؤلاصاعي، ؤطغوخت صهخىعاه في  -1

.452، م 2015ولُت الخلىق حامػت غين قمـ )مهغ( 

ابغاهُمي حالٌ، الخدلُم الجىائي في الجغائم الالىتروهُت، ؤطغوخت لىُل قهاصة  -2

. 2018الضهخىعاه، ولُت الخلىق ، حامػت مىلىص مػمغي ، جيزي وػو ،

عاه، ؤهؿىم غُالم عقُضة، اإلاغهؼ اللاهىوي للمؿتهلً الالىترووي، ؤطغوخت صهخى  -3

جسهو كاهىن زام صازلي، ولُت الخلىق والػلىم الؿُاؾُت، حامػت مىلىص 

 .2018مػمغي، جيزي وػو، حىان 

ؤهجىم غمغ، الدجُت اللاهىهُت لىؾائل الاجهاٌ الخضًثت، ؤطغوخت صهخىعاه في  -4

 2003/2004الخلىق، حامػت الخؿً الثاوي، الضاع البًُاء 

خت ملضمت لىُل قهاصة صهخىعاه غلىم في عخاب قاصًت، الخيىمت الالىتروهُت، ؤطغو -5

اللاهىن جسهو كاهىن بصاعي و اصاعة غامت، ولُت الخلىق ، حامػت باجىت، الؿىت 

 .2017/2018الجامػُت 

ػعوق ًىؾف، حجُت وؾائل ؤلازباث الخضًثت، ؤطغوخت صهخىعاه في اللاهىن الخام،  -6

 2012/2013ولُت الخلىق والػلىم الؿُاؾُت، حامػت جلمؿان،
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غاػي غبض الغخمً هُان الغقُض، الخماًت اللاهىهُت مً حغائم اإلاػلىماجُت، ؤطغوخت  -7

ؤغضث لىُل صعحت الضهخىعاه في اللاهىن، الجامػت ؤلاؾالمُت في لبىان، ولُت الخلىق، 

    . 

مدمض غبض الفخاح، صوع الاصاعة ؤلالىتروهُت في اقباع عغباث ألافغاص وجلبُت خاحاتهم،  -8

ف )مهغ( ، صهخىعاه، ؤطغوخت  .2013ولُت الخلــــــــــــىق ،بني ؾٍى

ُاء زؼاع، الخيىمت الالىتروهُت، ؤطغوخت صهخىعاه، جسهو كاهىن بصاعي وبصاعة إلا -9

 ، 2017/2018غامت، ولُت الخلىق، حامػت باجىت،

الكاًب مدمض، الخيىمت الالىتروهُت هألُت لخىطُض الخىم الجُض، مظهغة لىُل قهاصة  -10

لىم الؿُاؾُت والػالكاث الضولُت، ولُت الخلىق والػلىم الؿُاؾُت، اإلااحؿخير في الػ

. 2008/2009حامػت باجىت، 

: الخطىع الخىىىلىجي وكُام الخيىمت ؤلالىتروهُت وؤزغها غلى اإلاغافم ؤهىع ؾػُض الطائي  -11

ً، الػغاق،  الػامت، عؾالت ماحؿخير في اللاهىن الػام، ولُت الخلىق، حامػُت النهٍغ

2013. 

غبض هللا صغل العجمي، اإلاكىالث الػلمُت واللاهىهُت للجغائم الالىتروهُت )صعاؾت   -12

ذ،   . 2014ملاعهت (، عؾالت ماحؿخير ، حامػت الكغق ألاوؾط، اليٍى

غلي حبير غبُض الجىابي، الطبُػت اللاهىهُت للػلض ؤلاصاعي ؤلالىترووي، عؾالت ماحؿخير   -13

 .2017ت الكغق ألاوؾط، ألاعصن،  في اللاهىن الػام ، ولُت الخلىق ، حامػ

فيرم فاطمت الؼهغاء، اإلاىظف الػام ومبضؤ خُاص ؤلاصاعة في الجؼائــــــــــغ، مظهغة ماحؿخير   -14

 .2004/2005فغع بصاعة ومالُت،  ولُت الخلىق حامػت الجؼائغ، 

ت في اطاع الخجاعة الالىتروهُت، مظهغة لىُل قهاصة - -15 هاًذ اغمغ غلي، اإلالىُت الفىٍغ

اإلااحؿخير في اللاهىن، ولُت الخلىق والػلىم الؿُاؾُت، حامػت مىلىص مػمغي، جيزي 

. 2014وػو،

اؾماغُل كطاف، الػلىص الالىتروهُت وخماًت اإلاؿتهلً، عؾالت ماحؿُتر، جسهو   -16

.205/2006الجؼائغ ، غلىص ومؿاولُت،  حامػت

زكت خؿِبت، وؾائل الضفؼ الخضًثت في اللاهىن الجؼائغي ، عؾالت ماحؿخير،   -17

 .2016جسهو كاهىن ؤغماٌ حامػت اإلاؿُلت ،

بً غُضة بًىاؽ، الخماًت اإلاضهُت للمؿتهلً في الػلىص ؤلالىتروهُت، مظهغة لىُل   -18

 .2014/2015قهاصة اإلااحؿخير، حامػت جلمؿان،
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ت ألاصبُت والفىُت في البِئت الغكمُت في ظل  خلام  -19 نىعٍت، خماًت اإلالىُت الفىٍغ

ؼ الجؼائغي ، عؾالت ماحؿخير في جسهو اإلاػلىماث الالىتروهُت الافترايُت  الدكَغ

.2012واؾتراجُجُت البدث غً اإلاػلىماث، حامػت مىخىعي، الجؼائغ ،

إلاغفم الػام وجطبُلاتها في الضٌو خماص مسخاع، جإزير ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت غلى بصاعة ا   -20

 .2007الػغبُت، مظهغة  ماحؿخير، حامػت الجؼائغ "بً ًىؾف بً زضة"، 

ػغبي غماع ، خماًت اإلاؿتهلً في الجؼائغ، هها وجطبُلا، عؾالت ماحؿخير ، ولُت  -21

 .2008الخلىق، حامػت بؿىغة، الجؼائغ، 

غ ؾفُان، حغائم اإلاػلىماجُت، عؾالت ماحؿخير في   -22 الػلىم الجىائُت وغلم الاحغام، ؾٍى

.2010/2011ولُت الخلىق، حامػت جلمؿان ،

ت في اطاع الخجاعة الالىتروهُت، مظهغة لىُل قهاصة   -23 هاًذ اغمغ غلي، اإلالىُت الفىٍغ

اإلااحؿخير في اللاهىن، ولُت الخلىق والػلىم الؿُاٌؿت، حامػت مىلىص مػمغي، جيزي 

. 2014وػو،

هىوي للضفؼ الالىترووي، مظهغة لىُل صعحت اإلااحؿخير في واكض ًىؾف، الىظام اللا  -24

 .2011اللاهىن، حامػت مىلىص مػمغي ، جيزي وػو ،



 

 خامسا/ املقاالت العلمية 

، مجلت الاكخهاص الجضًضبىػٍان عخماوي، "جطبُلاث الخيىمت ؤلالىتروهُت في الجؼائغ"،  -1

 .2018، 1، اإلاجلض18حامػت زمِـ ملُاهت )الجؼائغ( الػضص

بىقاعي ؤمُىت، ؾالم بغواهم، "الانالح ؤلاصاعي في الجؼائغ  )غغى ججغبت مغفم   -2

، 11، الػضص 6، اإلاجلض 03اإلاجلت الػلمُت لجامػت الجؼائغ ("، 2017-1999الػضالت 

.2018حاهفي 

غ الخجاعة الالىتروهُت" ، بىغافُت عقُض  -3 اإلاجلت ، "صوع الىلىص الالىتروهُت في جطٍى

ت لالكخهاص   . 2004ؾبخمبر  02، حامػت اإلاضًت، الػضص واإلاالُتالجؼائٍغ

، الػضص مجلت الخاؾىبزالض الؼغبي، "ألاغماٌ ؤلالىتروهُـــــت والخجاعة ؤلالىتروهُت"،  -4

46 ،2000. 

5- 
صاصن غبض الىهاب، "الجباًت الافترايُت والخجاعة الالىتروهُت، الىلاقاث، اإلاكاول   

 03، حامػت ؾطُف، الػضص ىم الدؿُيرمجلت الػلىم الاكخهاصًت وغلوالخدضًاث"، 

،2004  
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مجلت البدىر والضعاؾاث اللاهىهُت الغخمان الػِش ي، "آلُاث الخجاعة الالىتروهُت"،    -6

 ، ب ص ن.، حامػت البلُضة 13، الػضص والؿُاؾُت

ؼعفعي فسغي، "بطاكاث الائخمان مً الىحهت اللاهىهُت"،   -7 ، مجلت اصاعة الفخىي والدكَغ

ذ،  . 1984الؿىت الغابػت، الػضص الغابؼ،اليٍى

عفُم بً مغؾلي، "الاهخلاٌ هدى الاصاعة ؤلالىتروهُت في الجؼائغ، صعاؾت في اإلااقغاث   -8

، مجلت حُل  للضعاؾاث الؿُاؾُت والػالكاث الضولُتالخلىُت والًماهاث اللاهىهُت"، 

 .69، م 2019، ًىهُى 23مغهؼ حُل للبدث الػلمي، لبىان، الػضص 

ض ؤلالىترووي ومضي حجُخه في ؤلازباث، " عمًان  -9 مجلت كىفــىص، الطبُػت اللاهىهُت للبًر

 . 2، الػضص3حامػت اإلاضًت )الجؼائغ(، اإلاجلض  "اللاهىهُت الضعاؾاث

صعاؾت  –الالىترووي  ػعوق ًىؾف، "خماًت اإلاؿتهلً مضهُا مً مساطغ الخػاكض  -10

 . 2013، الػضص الخاؾؼ، حىان مجلت صفاجغ الؿُاؾت واللاهىنملاعهت" ،

غ الخضمت الػمىمُت اإلادلُت مؼ ؤلاقاعة   -11 ؾاًذ فاطمت، "ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت هألُت لخطٍى

 . 2018لالكخهاص والخجاعة، الػضص الغابؼ، صٌؿمبر مجلت هماء بلى خالت الجؼائغ"، 

ػت واللاهىنؾهام صلُلت، "مضي الخماًت الضؾخىعٍت للمغافم الػامت"،    -12 ، مجلت الكَغ

ــــــــــل 66ولُت اللاهىن حامػت الاماعاث الػغبُت اإلاخدضة، الػضص  ، الؿىت الثالزىن، افٍغ

2016  ، 

قٍغف مغاص، غؼوػ مىير ،"ؤزغ اؾخسضام الخػلُم ؤلالىترووي هإصاة لخدؿين هظام    -13

، مجلت مػاعفصعاؾت خالت حامػت اإلاؿُلت"، –يمان حىصة الخػلُم الػالي في الجؼائغ 

غة، الؿىت الثالثت غكغ ،الػضص    2018حىان  24كؿم الػلىم الاكخهاصًت، حامػت البٍى

وع الخيىمت ؤلالىتروهُت في غملُت نىاغت اللغاع ؤهمُت ص"نالح غبض غاًض نالح،    -14

ذ للػلىم اللاهىهُت، "ؤلاصاعي )مؿخلبال( ،  28، الػضص 2اإلاجلض  مجلت حامػت جىٍغ

.2015صٌؿمبر 

ؼ في الصخهُت للمػطُاث الجؼائُت "الخماًت الضًً، غؼ طباف    -15  الجؼائغي الدكَغ

 مػالجت مجاٌ في الطبُػُين ألاشخام بدماًت اإلاخػلم 18/07 اللاهىن ظل في )صعاؾت

 الخلىق ،ولُت اللاهىوي للبدث ألاواصًمُت اإلاجلت الصخص ي"، الطابؼ طاث اإلاػطُاث

02/2018 صالػض بجاًت، حامػت الؿُاؾُت، والػلىم

م الاغخضاء غلى ؤهظمت اإلاػطُاث"،    -16 مجلت غباوي هجاة، "الاقياالث اللاهىهُت في ججٍغ

 .2017، حاهفي 16، الػضص صفاجغ الؿُاؾت واللاهىن
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، مجلت الخلُلــــــــــتغباوي هجاة، "الخماًت الجؼائُت لبطاكت الكفاء ؤلالىتروهُت "،  -17

 41/2017حامػت ؤصاع،   الـــــــــــــــــــــػضص 

غبض الغخُم الصخاث البدطُطي، "اإلاساطغ اإلاالُت في هظم اإلاضفىغاث في الخجاعة    -18

مجلت حامػت اإلالً غبض الالىتروهُت هإخض الخدضًاث الي جىاحه الىظم اإلاهغفُت" ،

ؼ  21/09/2007اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت ، 02، الػضص الػٍؼ

الفخاح ؤخمض، "الخػلُم ؤلالىترووي يغوعة ملخت في غهغ جىىىلىحُا اإلاػلىماث  غبض -19

ٌوالاجهاالث"،   28، الػضص 2006، الػغاق، الؿىت الثالثت: مجلت الجىضو

مجلت اإلاىخضي غلبت بلخبل، "الىظام اللاهىوي للمغافم الػامت )صعاؾت ملاعهت ("،   -20

 2013لؿاصؽ،، ولُت الخلىق، حامػت بؿىغة، الػضص االلاهىوي

ؼ، "ؤعوان اللغاع ؤلاصاعي ؤلالىترووي"،   -21 مجلت اللاهىن والضعاؾاث غماع طاعق غبض الػٍؼ

 .2010، لؿىت 02، الػضص والبدىر اللاهىهُت

ت بين غلم الاصاعة واللاهىن ؤلاصاعي"،   -22 غماع غىابضي، "غملُت اجساط اللغاعاث ؤلاصاٍع

ت ت للػلىم اللاهىهُت وؤلاصاٍع    .1985، ًىهُى 2الجؼائغ، الػضص  ،اإلاجلت الجؼائٍغ

الازباث الالىترووي"،   -غمغو ؤخمض غبض اإلاىػم الضبل،" بزباث اإلاؿدىضاث الالىتروهُت  -23

، مجلت الػلىم اللاهىهُت والاحخماغُت ان غاقىع بالجلفت، الػضص ألاٌو ، حامػت ٍػ

 2019اإلاجلض الغابؼ، ماعؽ

مجلت غؼالي هؼيهت، الخماًت اللاهىهُت لفػالُت الضفؼ بالبطاكت في اللاهىن الجؼائغي،   -24

 .2018حىان  17، ولُت الخلىق، حامػت بؿىغة، غضص  اإلافىغ

ٌ، غفص ي جىفُم  -25 باالؾخػاهت -"بكامت الخيىمت ؤلالىتروهُت في الجؼائغ بين الىاكؼ واإلاإمى

مجلت صفاجغ بىمىطج ألامم اإلاخدضة في كُاؽ جطىع ومخطلباث الخيىمت ؤلالىتروهُت"، 

  .(2019)01، الػضص 11حامػت الجلفت، مجلض  ، اكخهاصًت

مجلت الػلىم غىُت هؼلي، "صوع ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في جغكُت زضماث اإلاغفم الػام"،  -26

 .2016،حاهفــــــــــــــــــي 12ضص، حامػت واصي ؾىف، الػاللاهىهُت والؿُاؾُت

مجلت الغافضًً كُضاع غبض اللاصع نالح، "ابغام الػلض ؤلاصاعي ؤلالىترووي وازباجه"،    -27

 . 2008، الؿىت 37الػضص  10، اإلاجلض للخلىق

مت "اؾخػماٌ جىىىلىحُا اإلاػلىماجُت وغملُت اللُض في السجل الخجاعي"،    -28 م هٍغ هٍغ

غة )الجؼائغ(، الؿىت ، حامػت مجلت مػاعف  .   2018حىان  24، الػضص12البٍى

، غمان، مجلـــــــــــــــت ؤلاصاعيمدمىص نضام حبر، "اإلاىحت ؤلالىتروهُت اللاصمـــــــــت"،    -29

 .2002، 91الػضص



                    املصادر واملراجع 

 

    
 



مجلت اللاهىن، اإلاجخمؼ مؿػىصي هكام، "ؤعوان اللغاع ؤلاصاعي ؤلالىترووي"،   -30

 .2015، 4حامػت الؿاهُت وهغان، الػضص ، ، ولُت الخلىقوالؿلطت

مالحي مػمغ، كاهىن الهفلاث الػمىمُت، مدايغاث ؤللُذ غلى طلبت ؾىت ؤولى    -31

-2016بىمغصاؽ، ولُت الخلىق،  –حامػت امدمض بىكغة  -كاهىن غام مػمم –ماؾتر 

2017 . 

ت، غهغهت ؤلاصاعة اإلادلُت "ملاعبت لترقُض الخضمت الػمىمُت"،   -32 لت مجمالٌ مسخاٍع

ت  12، حامػت الجلفت، الػضص البدىر الؿُاؾُت وؤلاصاٍع

هانغ غبض الخلُم الؿالماث، هىفان الػلُل العجاعمت، "هفاط اللغاع ؤلاصاعي   -33

ػت واللاهىن، اإلاجلض مجلت صعاؾاثؤلالىترووي"،   2013، 01، ملخم 40، غلىم الكَغ

مجلت ههى زالض غِس ى، اؾغاء زًير مظلىم ، "الىظام اللاهىوي للىلىص الالىتروهُت"،   -34

      ،02، الػضص22، حامػت بابل )الػغاق(، اإلاجلض  ، الػلىم الاوؿاهُتحامػت بابل

2014

ت الىائب   -35 همام اللىص ي، "اقيالُت الصخو اإلاؿاوٌ غً حكغُل الغوبىث )جإزير هظٍغ

ىن في اإلاؿخلبل (، صعاؾت جدلُلُت اؾدكغافُت في كىاغض الاوؿاوي غلى حضوي اللاه

، مجلت حُل لألبدار اللاهىهُت اإلاػملتاللاهىن اإلاضوي ألاوعوبي الخام بالغوبىجاث" ، 

 . 2018، لبىان، ماي 25الػضص 

اإلاجلت الُاؽ قاهض وؤزــــــــــغون، "جلُم ججغبت جطبُم الخيىمت ؤلالىتروهُت في الجؼائغ"  -36

ت    . 03/2016، حامػت وعكلت، غضص للضعاؾاث اإلاداؾبُت واإلاالُتالجؼائٍغ

ٌػِل جمام قىقي، زلُفت مدمض، "هظام اإلاػالجت الالُت للمػطُاث الالىتروهُت   -37

ؼ الجؼائغي"،  مجلت حُل لألبدار اللاهىهُت هإؾاؽ للخماًت الجؼائُت في الدكَغ

.2018، ماي 23، الػضص اإلاػملت

اللغاع("،  اجساطًىؾف غبض الغخمان الجبىعي وآزغون، "بصاعة الاػماث وبلىتروهُت )   -38

، 19، حامػت بابل )الػغاق( ،اإلاجلض الػلىم ؤلاوؿاهُت-مجلت بابل  2011، الػضص ألاٌو
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 ، الندوات وامللتقيات:/ املداخالتسادسا

م ؾالمت، >>الاهترهِذ -1 واللاهىن الضولي الخام: فغاق ؤم جالق؟<<،  ؤخمض غبض الىٍغ

ػت 2000ماي  2و  1، غ اللاهىن والىمبُىجغ والاهترهِذمضازلت ملضمت إلااجم ، ولُت الكَغ

.2004، 3، ط1الاماعاث الػغبُت اإلاخدضة/ مج  واللاهىن، حامػت

ت والخطبُم<<، اإلااجمغ  -2 خؿين بً مدمض الخؿً: >>الاصاعة ؤلالىتروهُت بين الىظٍغ

اى، اإلاملىت الػغبُت الض ت هدى ؤصاء مخميز في اللطاع الخيىمي، الٍغ ولي للخىمُت ؤلاصاٍع

 . 11/2009/ 4-1الؿػىصًت، 

صًاب مىس ى البضاًىت، >>الجغائم اإلاؿخدضزت في ظل اإلاخغيراث والخدىالث ؤلاكلُمُت  -3

ش  -09-04والضولُت<<، وعكت بدثُت ملضمت إلالخلى الجغائم اإلاؿخدضزت ،ألاعصن، بخاٍع

2014.

مت الالىتروهُت في اللاهىن الجؼائغي  عخُمت ؾاغض همُضلي، -4 >>زهىنُت الجٍغ

واللىاهين اإلالاعهت<<، وعكت ملضمت ألغماٌ اإلااجمغ الضولي الغابؼ غكغ : الجغائم 

.2017ماعؽ  25-24الالىتروهُت، طغابلـ 

ى عهً ؾُف بً بسُذ بً خمض الغبُعي، >>جطىع اللًاء ؤلاصاعي غىض عكابخه غل -5

ت الػغبُت  مت يمً فػالُاث اإلااجمغ الثامً لغئؾاء اإلاداهم ؤلاصاٍع الؿبب<<، ملضَّ

اإلاىػلض باإلاغهؼ الػغبي للبدىر اللاهىهُت واللًائُت بالػانمت اللبىاهُت بيروث زالٌ 

.    / /  بلى    الفترة: مً 

ت اإلاغفم الػام والخم في   -6 ؤلايغاب << مضازلت غبض الىهاب بغجُمت، >>مبضؤ اؾخمغاٍع

يمً ؤقغاٌ اإلالخلى الضولي ألاٌو اإلاىؾىم بـ :اإلاغفــم الػمىمــي في الجؼائـغ و عهاهاجــه 

زمِـ -حامػت الجُاللي بىوػامت -صعاؾــت كاهىهُـت و غملُـت –هإصاة لخضمت اإلاىاطــً 

 .2018-ملُاهت

< ، وعكت غمل فاطمت الؼهغاء زباػي، >>حغائم الضفؼ الالىترووي وؾبل ميافدتها< -7

ماعؽ  29ملضمت إلااجمغ آلُاث ميافدت الجغائم الالىتروهُت اإلاىػلض بالجؼائغ ًىم 

2017.

ؼ الجؼائغي<<، بدث ملضم  ،فكاع غطاء هللا  -8 مت اإلاػلىماجُت في الدكَغ >>مىاحهت الجٍغ

بلى اإلالخلى اإلاغاعبي خٌى اللاهىن واإلاػلىماجُت،  ؤواصًمُت الضعاؾاث الػلُا بلُبُا، 

.2009ؤهخىبغ 
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فُهل بً خلُلى، >>بهفاط الخلىق الاكخهاصًت و الاحخماغُت ، الثلافُت مً زالٌ   -9

اإلاغفم الػام<<، مضازلت يمً اإلالخلى الضولي: اإلاغفم الػمىمي في الجؼائغ و عهاهاجه 

زمِـ  -صعاؾت كاهىهُت و غملُت، حامػت الجُاللي بىوػامت–هإصاة لخضمت اإلاىاطً 

 . 2015 ،ماي 13/14، -ملُاهــــــت

مدمض الغُلي، >>اللاهىن واؾخسضام جىىىلىحُا الاجهاالث في ؤغماٌ ؤلاصاعة الخيىمُت  -10

ػاث  والخػامالث ؤلالىتروهُت<<، وعكـــــــــــت غمل ملضمت للماجمغ الىطني للدكَغ

ـــــــذ،   . 9/10/2013ؤلالىتروهُت، اليٍى

مضازلت يمً  مباصئ ؾير اإلاغفم الػام<<،>>ؤزغ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت غلى  ،مغاص إلاين -11

: الىظام اللاهىوي للمغفم الػام ؤلالىترووي )واكؼ  -جدضًاث -اإلااجمغ الػلمي الضولي خٌى

 .اإلاؿُلت -، حامػت مدمض بىيُاف2018هىفمبر  27 -26آفاق( ؤًام 

ت في البِئت الغكمُت<<، مغهؼ حُل هغحـ نفى -12 ، >>الخماًت اللاهىهُت للملىُت الفىٍغ

ل  24-22بدث الػلمي، اإلااجمغ الضولي الخاصي غكغ ، طغابلـ لل ، الخػلم في  2016افٍغ

بغاء مىظع هماٌ غبض اللطُف، هاظغ ؤخمض مىضًل،  -غهغ الخىىىلىحُاث الغكمُت. 

، جدىالث  >>الخػاون اللًائي الضولي في مىاحهت حغائم الاهترهذ<<، اإلااجمغ الػلمي ألاٌو

ذ، الػغاق،اللاهىن الػام، ولُت اللاهى 2009ن، حامػت جىٍغ

مت الالىتروهُت في اللاهىن الجؼائغي واللىاهين   -13 همُضلي عخُمت، زهىنُت الجٍغ
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 امللخص: 

جعالج هذه الدراسة مدي مالئمة الاطار الخشزيعي في الجزائز لسيرورة وعمل الحكىمة 

الالكتروهية كأحد أهم الزكائز ألاساسية التي ًقىم عليها هذا املشزوع الىاعد الذي ًيحظز مىه 

وهذا اعادة بعث الثقة بين املىاطً والحكىمة وجسهيل حياة املىاطً في عالقحه مع الحكىمة، 

بخسليط الضىء على أهم إلاشكاالت القاهىهية التي مً شأنها اعاقة ثجسيد الحكىمة 

ذا على أهم الفزاغات القاهىهية التي جعاوي منها املىظىمة الخشزيعية في هذا إلالكتروهية وك

املجال وهذا مً أجل اقتراح الحلىل الكفيلة بإًجاد ألادوات القاهىهية املالئمة لعمل الحكىمة 

  لكتروهية وحماًهها  إلا

: حكىمة إلكتروهية، إدارة إلكتروهية، ثحدًات قاهىهية، مزفق عام الكلمات املفتاحية

 إلكترووي، عقىد إلكتروهية 

Summary 

This study examines the appropriateness of the legislative 

framework in Algeria for the process and work of e-government as 

one of the most important pillars on which this promising project is 

based, which is expected to restore confidence between the citizen 

and the government and facilitate the life of the citizen in his 

relationship with the government, and this sheds light on the most 

important legal problems that would Obstructing the embodiment of 

e-government as well as the most important legal void experienced 

by the legislative system in this field, and this is in order to suggest 

solutions to find appropriate legal tools for the work and protection 

of e-government 

electronic government, electronic management,  Key words:

legal challenges, electronic public facility, electronic contracts. 


