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   ًَدل

 ايتعطٜـــفإم  ايبشجٝـــ١ ايٛضقـــ١ ٖـــصٙ تٗـــسف

ــذٌٝ ــ١ بتػــــ ــ١ ايع٬َــــ ــطٜا يف ايتذاضٜــــ  ايتؿــــ

ــطٟ ــح، اؾعا٥ـ ــرط سٝـ ــذٌٝ ٜؿـ ــض يًتػـ  بعـ

 َٚٓٗـــا املٛنـــٛع١ٝ َٓٗـــا، ايكاْْٛٝـــ١ ايؿـــطٚط

 املؿــطع إ نٝــف نــصيو ْٚــبني، ايؿــه١ًٝ

 ادــٌ َــٔ، ايعًُٝــ١ هلــصٙ نــبري٠ اُٖٝــ١ اعطــ٢

 ايع٬َــــــ١ عًــــــ٢ ايكاْْٛٝــــــ١ اؿُاٜــــــ١ بػــــــط

 بــبعض فٝــ٘ يًبشــح ْػــع٢ َــا ٖٚــٛ، ايتذاضٜــ١

ٍ  ٖصا خ٬ٍ َٔ ٚايتفكٌٝ ايؿطح ٌ ، املكـا  ٚيعـ

ٟ  املؿطع إ ايٝٗا املتٛقٌ ايٓتا٥ر َٔ  اؾعا٥ـط

 زٕٚ املػـذ١ً  يًع٬َـ١  ايكاْْٛٝـ١  اؿُا١ٜ نفٌ

 اقـشاب  ٜؿذا َا ٖٚٛ، املػذ١ً  ري ايع١َ٬

ــ١ ايع٬َــات ــ٢ ايتذاضٜ  باملكــًش١ ايتػــذٌٝ عً
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، ايكاْْٛٝـ١  باؿُا١ٜ ايتُتا ادٌ َٔ، املدتك١

 ٜعتـن  تػذًٝٗا زٕٚ ايع١َ٬ اغتعُاٍ إ نُا

 . ايكإْٛ عًٝ٘ ٜعاقب فطَا فع٬

، ا٫ٜساع، ايتػذٌٝ  املفتاس١ٝايهًُات 

 . ا٫غتعُاٍ . ايتػذٌٝ ؾطط، ايفشل

Abstract: 
This article aims to introduce the 

registration of the trademark in the 

Algerian legislation, where it is 

required to register some legal 

conditions,including the substantive 

and formal, and also show how the 

legislator gave great importance to 

this process, in order to extend the 

legal protection of the trademark, 

which we seek to research some The 

Algerian legislator guaranteed the 

legal protection of the trademark 

without the unregistered mark, 

which encourages trademark owners 

to register for protection. The use of 

the mark without registration is 

considered Is actually a criminal 

punishable by law. 
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   س١ََك

 يًشًٝٛيـ١  ايع١َ٬ غتدسَتأ سٝح ايطَٚإ عكطإم  ايتذاض١ٜ بايع١َ٬ ٖتُاّاإل ٜعٛز

 ْعــاّ ظــٌ يف ايٛغــط٢ ايكــطٕٚ يف إيعاَــٞ بؿــهٌ اغــتدسَت ثــِ، املٓتذــات غــطق١ زٕٚ

 بهٌ خاق١ أخط٣ ع٬َات ٖٓاى ناْت ٚقس ا٭خط٣. عٔ طا٥ف١ نٌ يتُٝٝع ايطٛا٥ف

 عٝــح دٛزتٗــا َٚــس٣ قــاْعٗا َعطفــ١ ٜػــٌٗ ستــ٢ ايٛاســس٠ ايطا٥فــ١ زاخــٌ ايكــٓاع َــٔ

 هني. املػتًٗ ؿُا١ٜ نُاْاج ع١َ٬ عًٝٗا يٝؼ غًع١ نٌ تكازضأٚ  ؼطِ ناْت

 ٚايتذاضٜـ١  ايكٓاع١ٝ املًه١ٝ سكٛم بني ٚممٝع٠ ٖا١َ َها١ْ ايتذاض١ٜ ايع١َ٬ ٚؼتٌ

ٌ  إنـاف١ٝ.  قُٝـ١  هلـا  أقـب   عٝـح  ا٭خط٣  ايع٬َـ١  إْتؿـاض إم  ٜعـٛز  شيـو  يف ايػـبب  ٚيعـ

ٔ  أنجط قتكازٚاإل بايتذاض٠ ايٛثٝل ٚإتكاهلا ١ايتذاضٜ ٞ  َـ  ايكـٓاع١ٝ  املًهٝـ١  سكـٛم  بـاق

 عتُازباإل بايؿطا٤ املػتًٗو ٚقٝاّ ايتذاض بني املٓافػ١ ظزٜازإ إٔ شيو، ا٭خط٣ ٚايتذاض١ٜ

ِ  َٓتذاتِٗ متٝع ع٬َات إغتدساّإم  ايتذاض زفا اـس١َأٚ  املٓتر ْٛع١ٝ ع٢ً  ٚخـسَاتٗ

 املؿاب١ٗ. ٚاـسَات املٓتذات َٔ  ريٖا عٔ

ٔ ت فكـس  ايتذـاض  قـعٝس  ٚع٢ً ٔ  َٓـص  ايتذاضٜـ١  ايع٬َـات  أُٖٝـ١ إم  ايتذـاض  فطـ   ـري  ظَـ

ــب ــا قطٜـ ــصب يف ٭ُٖٝتٗـ ــا٥ٔ دـ ــٜٛل ايعبـ ــات ٚتػـ ــل املٓتذـ ــاح ٚؼكٝـ ــصيو، ا٭ضبـ ــإٕ يـ  فـ

ٌ  ٚاــسَات  ايػًا تطٜٚرإم  ٜ٪زٟ ايتذاض١ٜ يًع٬َات غتعُاهلِإ  اــاضز  ٚيف ايبًـس  زاخـ

 ايؿـٗط٠  تًـو  ْطام تػاإ ٚنًُا ايتذاض١ٜ. بايع١َ٬ املطتبط١ ايؿٗط٠ ايتادط ٜهػب مما

 ايـيت  ٚاــسَات  ايػـًا  تًـو  عًـ٢  ايطًـب  ٜعٜـس  مما ايتذاض١ٜ ايع١َ٬ ق١ُٝ ظزازتإ نًُا

 املؿاب١ٗ ٚاـسَات ايػًا َٓافػ١ ع٢ً ايكسض٠ ظٜاز٠ ٚبايتايٞ ايتذاض١ٜ ايع١َ٬ تًو ؼٌُ

 ايػــٛم يف ايتذاضٜــ١ ا٭ْؿــط١ ظٜـاز٠  خــ٬ٍ َــٔ ايــٛط  قتكـاز اإل عًــ٢ إهابٝــاج ٜــ٪ثط ممـا 

 اإلٜـــطازات ٚظٜـــاز٠ ٚايعُايـــ١ اإلْتـــاز ظٜـــاز٠إم  ٜـــ٪زٟ بـــسٚضٙ ٖٚـــصا، ٚاــــاضدٞ احملًـــٞ

 يًػهإ. املعٝؿٞ املػت٣ٛ ٚؼػني يًسٚي١ ايهطٜب١ٝ

 اقٝس ايتذاض١ٜ ًع٬َاتي املٓع١ُ ايسٚي١ٝ املعاٖسات تٚنع، ا٭١ُٖٝ هلصٙ ْٚعطا ٚعًٝ٘

 . املدتك١ املكًش١ يس٣ ايتػذٌٝ ٖٚٛ ُا١ٜباؿ ًُطايب١ي

 يٓـا  تنظ فإْٗا ايتذاض١ٜ ايع١َ٬ تػذٌٝ عٔ ْتشسخ عٓسَا ْ٘أ ؾو ٚزٕٚ  اإلؾهاي١ٝ

   ايتاي١ٝ اإلؾهاي١ٝ
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 طٟ؟ اؾعا٥ ايتؿطٜا يف ايتذاض١ٜ ايع١َ٬ تػذٌٝ أ١ُٖٝ َس٣ َا

   َفازُٖا فطعٝني تػا٩يني اإلؾهاي١ٝ ٖصٙ ؼت ٜٚٓسضز

  اؾعا٥طٟ؟ يًكإْٛ ٚفكا ايتذاض١ٜ ايع١َ٬ تػذٌٝ إدطا٤ات ٖٞ َا 

  ٌٖ ٔ؟ ايع١َ٬ تػذٌٝ  ٝاب َا ايكا١ْْٝٛ باؿُا١ٜ ايتُتا  ه 

ٌ  اهلـسف  ٚيبًـٛ    تباامل املٓٗر  بـاملٓٗر  اإلغـتعا١ْ   ، ايـصنط  ايػـابك١  اإلؾـهاي١ٝ  ٚسـ

  . ايٛقفٞ ٚاملٓٗر ايتشًًٝٞ

   َبشجنيإم  ْكػُ٘ إٔ اضتمٜٓا ايبشح ٖصا إللاظ َٓا ٚقاٚي١

  اؾعا٥طٟ ايكإْٛ يف ايتذاض١ٜ ايع١َ٬ تػذٌٝ ؾطٚط فٝ٘ تٓاٚيٓا  ا٭ٍٚ املبشح

 . ايكا١ْْٝٛ باؿُا١ٜ ايتُتا ٭دٌ ؾطط ايع١َ٬ تػذٌٝ  ايجاْٞ املبشح

 ايتايٞ. ايٓشٛ ع٢ً املكاٍ ٜهٕٛ غٛف ٚعًٝ٘

 ٥طٟ .اؾعا ايكإْٛ يف ايتذاض١ٜ ايع١َ٬ تػذٌٝ ؾطٚط  ا٭ٍٚ املبشح

 غــًا يتُٝٝــع تػــتعٌُ "إؾــاض٠  أْٗــا عًــ٢ يًع٬َــ١ َبػــط تعطٜــف عًــ٢ ايفكــ٘ ٜتفــل

 غــًا متٝــع "إؾــاض٠  ٖــٞ اخــط٣ بعبــاض٠أٚ  ،" ٚاـــسَات ايػــًا َــٔ  ريٖــا عــٔ ٚخــسَات

 . (1) " َٓافػ١ أخط٣ َ٪غػات غًا عٔ َا َ٪غػ١

 ا٭َط َٔ 82 املاز٠ يف اؾعا٥طٟ املؿطع َٚٓٗا، املكاض١ْ ايتؿطٜعات أ ًب عطفت ٚيكس

ٞ  ايع٬َات إٔ ع٢ً بايع٬َات ٚاملتعًل 19/87/2883 يف امل٪ضر 86-83 ضقِ ٌ  " ٖـ  نـ

 ٚاؿـطٚف  ا٭ؾـدام  أمسـا٤  فٝٗـا  مبا ايهًُات ٫غُٝا، اـطٞ يًتُجٌٝ ايكاب١ً ايطَٛظ

ــاّ ــَٛات، ٚا٭ضقـ ــٛضأٚ  ٚايطغـ ــهاٍ ايكـ ــع٠ ٚا٭ؾـ ــًا املُٝـ ــٝبٗاأٚ  يًػـ ــٛإ، تٛنـ  ٚا٭يـ

أٚ  طبٝعــٞ ؾـدل  خــسَاتأٚ  ايػـًا  يتُٝٝــع نًـٗا  تػــتعٌُ ايـيت ، َطنبــ١أٚ  مبفطزٖـا 

 .(2) ريٙ" ٚخسَات غًا عٔ َعٟٓٛ

ٞ  َٛنـٛع١ٝ  ؾـطٚط  ٜتطًب اؾعا٥طٟ ايتؿطٜا يف ايتذاض١ٜ ايع١َ٬ تػذٌٝ إٕ  َـا  ٖٚـ

 . ايجاْٞ املطًب يف ْعاؾٗا ؾه١ًٝ ٚأخط٣، ا٫ٍٚ املطًب يف ْبٝٓ٘

 ض١ٜ .ايتذا ايع١َ٬ يف تٛفطٖا ايٛادب املٛنٛع١ٝ ايؿطٚط  ا٭ٍٚ املطًب

ٕ  ٜتفــل  ٟ  ايكــاْٛ  يف تتــٛفط  إ نــطٚض٠  عًــ٢  ايسٚيٝــ١  اإلتفاقٝــات  نافــ١  َــا  اؾعا٥ــط

، اـطــٞ ايتُجٝــٌ ٚؾــطط ايتُٝــع نؿــطط، َعٝٓــ١ َٛنــٛع١ٝ ؾــطٚط ايتذاضٜــ١ ايع٬َــ١

 . ايعا١َ ٚاٯزاب ايعاّ يًٓعاّ ايع١َ٬ كايف١ عسّ ٚؾطط
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 ض١ٜ .ايتذا يًع١َ٬ املُٝع٠ ايكف١ ؾطط  ا٭ٍٚ ايفطع

ٕ  إشا إ٫، ايكاْْٛٝـ١  اؿُا١ٜ َٔ ايتذاض١ٜ ايع١َ٬ تػتفٝس إٔ  هٔ ٫  طابعـا  هلـا  نـا

ٞ ، اؾٖٛط١ٜ ٚظٝفتٗا ايتذاض١ٜ ايع١َ٬ ت٪زٟ إ هب أٟ، ممٝعا أٚ  ايبهـاع١  متٝٝـع  ٖٚـ

 نــٌ اإلعتبــاض بعــني ا٭خــص نــطٚض٠ عًــ٢ ايتؿــطٜعات أ ًــب ٚتــٓل  ريٖــا عــٔ اـسَــ١

 املاز٠ ٭سهاّ طبكا ٚشيو، (3)اـسَاتأٚ  املٓتذات يتُٝٝع تػتعٌُ اييت املاز١ٜ ايػُات

ــٔ 82 ــط َـــ ــِ ا٭َـــ ــل 86-83 ضقـــ ــات ٚاملتعًـــ ــات« تـــــٓل ايـــــيت بايع٬َـــ ــٌ ايع٬َـــ  نـــ

ٞ  ؾـدل  خـسَات أٚ  غـًا  يتُٝٝـع  نًٗا تػتعٌُ ايطَٛظ..........اييت ٟ أٚ  طبٝعـ  عًـ٢  َعٓـٛ

 . »  ريٙ خسَاتأٚ  غًا

 َــٔ  ريٖــا عــٔ  ٝعٖــا ؾــهٌ ايتذاضٜــ١ يًع٬َــ١ ٜهــٕٛ ٕأ، ايتُٝــع بؿــطط ٜٚككــس

 فــإٕ ثــِ َٚــٔ،  ريٖــا َــا ايتؿــاب٘ ٚبــني بٝٓٗــا ؼــٍٛ شاتٝــ١ هلــا تهــٕٛ ٕأ ٟأ، ايع٬َــات

 (4). ايع١َ٬ قٛض٠ تتدص إٔ  هٔ ٫ اإلغتعُاٍ ايؿا٥ع١أٚ  ايعاز١ٜ ٚايطَٛظ ا٭ؾهاٍ

 ٜهــٕٛ، إبطاهلــاأٚ  ايع٬َــ١ تػــذٌٝ يف ايعــن٠ إٔإم  اؾعا٥ــطٟ ايكهــا٤ شٖــب ٚيكــس

 اـاقـٝات  عًـ٢  تتـٛفط  تػ١ُٝ ؼٌُ أْٗا َٔ ٚايتمنس، محاٜتٗا املطاز ايع١َ٬ مبٓاقؿ١

ٔ  متٝعٖـا  ايـيت  ٚاملُٝعات ٕ  ٖـصا  ٚيف،  ريٖـا  عـ  إسـس٣  يف ايعًٝـا  احملهُـ١  إػٗـت  ايؿـم

ــا ــعاع يف، (5)قطاضاتٗ ــا٥ِ ايٓ ــني ايك ــ١ ب ــ١ ايع٬َ ــ١ "إفــطٟ ايتذاضٜ ــ١ َٛناح"ٚايع٬َ  ايتذاضٜ

 نسٙ يًُطعٕٛ ايتذاض١ٜ ٚايع١َ٬ َٛناح فطٟإ ٖٞ ايطاعٔ ع١َ٬ ٕإ« " إبطاِٖٝ "إفطٟ

ٔ   ٝعٖا ع١َ٬ يهٌ ايعا٥ًٞ غِاإل ٕأٚ، ابطاِٖٝ فطٟإ ٖٞ ٕ  خـط٣ ا٭ عـ  ايػـبل  ٚيهـٛ

ٞ  ايهؿـف  يف تػ١ُٝ ٟأ ٜساعإ يف ٛ  نُـا  ايكـٓاع١ٝ  يًًُهٝـ١  ايطمسـ ٍ  ٖـ  ٖـصٙ  يف اؿـا

ٌ  ػاض١ٜ ع١َ٬ ٟأ إلبطاٍ ٚسسٙ ٜهفٞ ٫ ايكه١ٝ ّ  هـب  بـ ِ اإل َٓاقؿـ١  بـصيو  يًكٝـا  غـ

 . ». املُٝعات..ٚ اـاقٝات ع٢ً تتٛفط تػ١ُٝ وٌُ ْ٘أ َٔ ٚايتمنس محاٜت٘ املطاز

ــع ايعــن٠ إٔإم  ،ايكــطاض ٖــصا خــ٬ٍ َــٔ اؾعا٥ــطٟ ايكهــا٤ إػــ٘ يكــس  ايع٬َــ١ بتُٝ

ٛ  ايتذاض١ٜ ٔ  متٝعٖـا  ايـيت  ٚاملُٝـعات  باـاقـٝات  متتعٗـا  ٖـ  اإلٜـساع  غـبل  ٚإٔ،  ريٖـا  عـ

 . ػاض١ٜ ع١َ٬ أٟ إلبطاٍ ٜهفٞ ٫ املدتك١ اهل١٦ٝ يس٣ ٚايتػذٌٝ

 اإلبتهـاض  ؾـطط  عٔ ىتًف ايتذاض١ٜ ايع١َ٬ يف ايكإْٛ ٜؿرط٘ ايصٟ ايتُٝع ٚؾطط

٘  ٚإ ـا ، ايتذاض١ٜ ايع١َ٬ يف ايكإْٛ ٜتطًب٘ ٫ ايصٟ  ايكـٓاع١ٝ  املًهٝـ١  سكـٛم  يف ٜتطًبـ

 . (6) ايكٓاع١ٝ ٚايُٓاشز ٚايطغّٛ ناينا٤ات ا٭خط٣
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ــ١ إٕ ــ١ ايع٬َـ ــطز٠ ايتذاضٜـ ــٔ اجملـ ــف١ َـ ــع قـ ــٔ ٫ ايتُٝـ ــس إ  هـ ــ١ تعـ ــ١ ع٬َـ  ػاضٜـ

 ،"تٛفٝل" إغِأٚ  ،" "بطتكاٍ نه١ًُ َٚميٛف ؾا٥ا ؾهٌ َٔ تتهٕٛ اييت نايع١َ٬

ٕ  قـٛض٠ أٚ  ،املطباأٚ  املجًح ؾهٌأٚ  ،"9" ضقِأٚ  ،"ب" سطفأٚ   ٚنـصيو  ...إخل سكـا

أٚ  ،ايناظًٜــٞ نــايي املٓتذــات َكـسض  عًــ٢ ايسايــ١ ايع٬َـ١ ، ػاضٜــ١ نع٬َــ١ ٜكـً   ٫

ــٛظ  ايع٬َــات ٚنــصا ايكــٝ  ا٭ضظأٚ  ،ايػٜٛػــط١ٜ ايؿــٛن٫ٛط١أٚ  ،اإلنــٛازٚضٟ امل

 . دٛزتٗا زضد١أٚ  اـس١َأٚ  املٓتر طبٝع١ ع٢ً ايساي١

ــٛ ــا ٖٚـ ــطع ٚضزٙأ َـ ــطٟ املؿـ ــاز٠ يف اؾعا٥ـ ــط٠ 7 املـ ــٔ 6 فكـ ــطا٭ َـ ــل 83/86 َـ  املتعًـ

ٔ  ػــتج٢ٓت« ًٜــٞ َـا  عًــ٢ تـٓل  ايــيت بايع٬َـات   ٕأ  هــٔ ايــيت ...ايطَـٛظ ...  تػــذٌٝاي َـ

أٚ  ايػــًا َكــسضأٚ  دــٛز٠أٚ  طبٝعــ١ ىــل فُٝــا ايتذاضٜــ١ ٚغــاطا٭أٚ  اؾُٗــٛض تهــًٌ

 . »ابٗ املتك١ً خط٣ا٭ ٚاـكا٥ل اـسَات

  ــري املٓافػــ١ َــٔ يــ٘ محاٜــ١، ايع٬َــ١ َايــو يفا٥ــس٠ َكــطض ايع٬َــ١ متٝــع ؾــطط ٜٚعــس

ــس٠ ايٛقــت شات ٚيف، املؿــطٚع١ ــ١ املػــتًٗو يفا٥ ــ٘ محاٜ ــا٤إ َــٔ ي ــ١ َٓتذــات قتٓ أٚ  مماثً

، ػاضٜـ١  ع٬َـ١  عتباضٖـا إل ٫ظَـا  ؾـططا  ٜعـس  يًع٬َـ١  املُٝع ايطابا فإ ٚبصيو، َؿاب١ٗ

ّ  اييت ايتذاض١ٜ ايع١َ٬ ٕأ نُا ٔ  يًُٓـتر  املُٝـع  ايطـابا  فٝٗـا  ٜٓعـس  بمٜـ١  تتُتـا  ٫  ـريٙ  عـ

 (7). املدتك١ اهل١٦ٝ يس٣ َػذ١ً ناْت ٚيٛ، محا١ٜ

 طٞ .اـ ايتُجٌٝ ؾطط  ايجاْٞ ايفطع

 ايع٬َـات  إٔ بايع٬َـات  املتعًلٚ، 83/86 ا٭َط َٔ 2 املاز٠ يف اؾعا٥طٟ املؿطع بني

 ٞ  بمْــ٘ ا٭َــط ْفــؼ َــٔ 7 املــاز٠ ْكــت سـني  يف، اـطــٞ يًتُجٝــٌ ايكابًــ١ ايطَــٛظ نــٌ ٖـ

  . ا٭ٚم ايفكط٠ 2 املاز٠ َفّٗٛ يف ع١َ٬ تعس ٫ اييت ايطَٛظ ايتػذٌٝ َٔ ٜػتج٢ٓ

ٔ  اإلزضاى بؿطط ايؿطط ٖصا ٜعطف نُا ٘  فٝككـس ، ايبكـط  ططٜـل  عـ  ايعٓاقـط  إٔ بـ

ٌ  إٔ هٛظ اييت ّ  ايتذاضٜـ١  ايع٬َـ١  تطنٝـب  يف تـسخ  ًَُٛغـ١  َازٜـ١  بكـٛض٠  إظٗاضٖـا  ًٜـع

 َازٜـ١   ري إؾاضاتأٚ  ضَٛظ َٔ امله١ْٛ فايع٬َات، ايبكط ساغ١ بٛغاط١ تسضى عٝح

، ٚايؿــِ نايػــُا اؿـٛاؽ  عًــ٢ تعتُـس  ايــيت نايع٬َــات، ع٬َـ١  تهــٕٛ إٔ تكـً   ٫

 أغـباب إم  ٜعـٛز  شيـو  يف ايػبب ٚيعٌ، ايطا٥ش١ ٚع٬َات املٛغٝك١ٝ ايٓغُات شيو َٚجاٍ

أٚ  ايع٬َــات  ــاشز َــٔ ايٓــٛع ٖــصا سفــغ قــعٛب١ تهــٕٛ نــمٕ، َٛنــٛع١ٝ ٫ ؾــه١ًٝ

  (8) ). ا٭غباب َٔ شيو  ريأٚ  ،يصيو ايباٖع١ ايتهايٝف
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أٚ  نًُــ١ َــٔ َهْٛــ١ ايتذاضٜــ١ ايع٬َــ١ ناْــت إشا ٜؿــرط ر اؾعا٥ــطٟ املؿــطع إٕ

أٚ  ،يٛســسٖا ايعطبٝــ١ بايًغــ١ ايهتابــ١ ناْــت غــٛا٤، َهتٛبــ١ تهــٕٛ إٔ نًُــات عــس٠

، ا٭دٓبٝـ١  ايًغـ١  داْبٗـا إم  ٚنـٛسا  أنجط ايعطب١ٝ ايًغ١ تهٕٛ إٔأٚ  ادٓب١ٝ بًغ١ َكر١ْ

 بايًغـ١  ايع٬َـ١  نتابـ١  نـطٚض٠  تؿـرط  ايـيت  ايعطبٝـ١  ايتؿـطٜعات  بعـض  خ٬ف ع٢ً ٖٚصا

 .(10)ايعطب١ٝ ايًغ١إم  تط تٗا ا٭قٌ ع٢ًأٚ  ،(9)ايعطب١ٝ

ــ٢ ٚنــإ ــطٟ املؿــطع عً ــ١ نــطٚض٠ ٜؿــرط إٔ اؾعا٥ ــ١ ايع٬َــ١ نتاب ــ١ ايتذاضٜ  بايًغ

 ايٛطٓٝـ١  ايًغـ١  بغـري  َهتٛبـ١  ايع٬َـ١  ناْت إشا َا ساي١ ٚيف، ا٭َاظٜغ١ٝ ايًغ١أٚ  ايعطب١ٝ

 ايًغــتني ٖــٞ ا٭َاظٜغٝــ١ ٚايًغــ١ ايعطبٝــ١ ايًغــ١ ٭ٕ، إيٝٗــا تط تٗــا ا٭قــٌ عًــ٢ ٜؿــرط إٔ

٘  عًـ٢  إغـتدساَُٗا  ٜفـطض  إٔ ايٛادـب  ٚنإ، اؾعا٥طٟ يًسغتٛض ٚفكا ايطمسٝتني  ٚدـ

 . (11) بُٗا ٚإعتعاظا ملهاْتُٗا إظٗاضا اإليعاّ

 ٚقــاض  اؿــٛاؽ عًــ٢  تعتُــس ايــيت ايع٬َــات  َــٔ ايعسٜــس ظٗــٛض  أثبــت ايٛاقــا إٔ إ٫

 هلــا ع٬َــ١ تػــذٌٝ يف ايؿــطنات بعــض لشــت يكــس فُــج٬، فعًٝــا ممهٓــا تػــذًٝٗا

 هلــا ع٬َــ١ بتػــذٌٝ أخــط٣ ؾــطن١ لشــت نُــا، " ا٭غــس ظ٥ــري "قــٛت َــٔ تتهــٕٛ

 يتٓعٝـف  َػتشهطاتٗا يتُٝٝع املطبذ أٚاْٞ بػط  ا٭ظافط إستهاى قٛت َٔ تتهٕٛ

ٔ  متٝٝعٖا  هٔ اييت يًع٬َات بايٓػب١ اؿاٍ ٚنصيو، املطبذ أٚاْٞ  ساغـ١  ططٜـل  عـ

 (12). ايؿِ

ــت ٚإشا ــٗاأٚ  تػــذًٝٗا  هــٔ ايكــٛت١ٝ ايع٬َــات ناْ ــا متجًٝ ــات بٛاغــط١ بٝاْٝ  ْٛت

إم  تػتٓس اييت ايتذاض١ٜ ايع٬َات تػذٌٝ َها١ْٝإ سٍٛ ٜجٛض ؾهاٍاإل ٕإف، َٛغٝك١ٝ

  .(13) ايؿِ عاغ١ إ٫ زضانٗاإ  هٔ ٫ٚ ايطا٥ش١

ٌ  َهتب ٕإف تػذًٝٗا يف ايع٬َات ٖصٙ تجريٖا اييت ايكعٛب١ َٔ ايط ِ ٚع٢ً  تػـذٝ

ٌ  مسـ   املتشـس٠  اي٫ٜٛات يف ايع٬َات  خٝـٛط  يف املػـتع١ًُ  ظٖـاض ا٭ عطـٛض  سـس٣ إ بتػـذٝ

 عــٔ يتُٝٝعٖــا بًٛضٜــا ايعٖــط٠ بتفــت  متجًٝــٗا ططٜــل عــٔ ٚشيــو ٚايتططٜــع ٚايغــعٍ اـٝاطــ١

 . (14) ايع٬َات َٔ  ريٖا

 ٖـــصا يف ايتؿـــطٜعٞ ايتطـــٛض ٜػـــاٜط ر اؾعا٥ـــطٟ املؿـــطع ٕأ ايكـــٍٛ  هـــٔ، ٚعًٝـــ٘

  ـري  ٚايطَـٛظ  ٚايطا٥شـ١  ايكـٛت  عًـ٢  تعتُـس  اييت ايتذاض١ٜ ايع١َ٬ قبشتأ فكس، اجملاٍ

 ايـيت  ايكاْْٛٝـ١  باؿُاٜـ١  ؼعـ٢  ٚأقـبشت ، اــسَات ٚ ايتذـاض٠  فاٍ يف َٓتؿط٠ املاز١ٜ
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 ايسعاٜــ١ ؾــطنات متًهٗــا ايــيت ايكــٛت١ٝ ايع٬َــات خاقــ١ املازٜــ١ ايع٬َــ١ بٗــا تتُتــا

 عًـ٢  اؿُا١ٜ عًٝٗا ٜهفٞ ٕأ املؿطع ع٢ً ٜتعني ٚنإ، ايتًفع١ْٜٝٛ ٚاحملطات ٚاإلع٬ٕ

 ٚاؿكـــٛم امل٪يـــف سكـــٛم ططٜـــل عـــٔأٚ  ،املؿـــطٚع١  ـــري املٓافػـــ١ يـــسع٣ٛ ٚفكـــا قـــٌا٭

ٔ  فـ٬  ايطا٥شـ١  ع٢ً تعتُس اييت ايتذاض١ٜ ايع٬َات َاأ، اجملاٚض٠ ٟ   هـ ٍ  بـ   متجًٝـٗا  سـا

، (15) عًٝٗـا  قاْْٛٝـ١  محاٜـ١  ٟأ نـفا٤ إ عسّ يف ٚفل اؾعا٥طٟ املؿطع ٕإف ٚبايتايٞ خطٝا

 . نصيو مٔ ْٚتبٓاٙ ْسعُ٘ ٚايصٟ ضأٜٓا يف ايكٛاب ايطأٟ ٖٚٛ

 س٠ اؾ ؾطط  ايجايح ايفطع

 َٔ تػذًٝٗاأٚ  إغتعُاهلا ٜػبل ر أْ٘ مبع٢ٓ، دسٜس٠ ايع١َ٬ تهٕٛ إٔ، ب٘ ٜٚككس

ٌ  عًـ٢  هلـا  ممٝـعا  عٓكـطا  فٝٗـا  ٜتـٛفط  إٔ هـب ، دسٜـس٠  ايع٬َـ١  تعتن ٚيهٞ، قبٌ  ا٭قـ

 . ٚاسس٠ نٛسس٠ عٓاقطٖا فُٛعإم  بايٓعط ٜهٕٛ ايع١َ٬ دس٠ ٚتكسٜط

ــ٘ ــ٘، ايكــٍٛ  هــٔ ٚعًٝ ــاض ٜهفــٞ أْ ــس٠ ايع٬َــ١ إلعتب ــ٪زٟ أ٫ دسٜ ــبؼإم  ت أٚ  ايً

أٚ  اـــسَاتأٚ  ايبهــا٥اأٚ  املٓتذــات ْفــؼ يتُٝــع َػــتع١ًُ أخــط٣ ع٬َــ١ َــا ايتهــًٌٝ

  . اؾغطاف١ٝ  )املػاس١ اإلقًِٝ ْفؼ يف َػتع١ًُ

 املطًكـ١  اؾـس٠ ، ايع٬َـ١  دـس٠  بؿـطط  ٜككـس  ر املؿطع إٔإم  شيو يف ايػبب ٜٚطدا

ــا إغــتعُاهلا ٜػــبل ر أٟ، متاَــا ــٌ، ْٗا٥ٝ  اؾــس٠ ايع٬َــ١ دــس٠ بؿــطط قكــسٙ َــا إٕ ب

 . ايبهاع١أٚ  املٓتذات َكسض يف ايتهًٌٝأٚ  ايًبؼ متٓا اييت ايٓػب١ٝ

 َٓاسٞ يف َكٝس ؾطط ٖٛ ٚإ ا، َطًل  ري ؾطط، ايع١َ٬ دس٠ ؾطط إٔ، ٬ٜٚسغ

 اؿٝــع أٟ املهــإ سٝــح َٚــٔ، ْٛعٗــا ؼــسز هــب أٟ املٓتذــات ْــٛع سٝــح َــٔ  ثــ٬خ

 ملــا ٚفكــا ظَٓٝــ١ مبــس٠ قــسز ايتذاضٜــ١ ايع٬َــ١ محاٜــ١ إلٕ ايعَــإ سٝــح َٚــٔ، اؾغــطايف

 . (16) اجملاٍ ٖصا يف ايٓاظ١ُ ايسٚي١ٝ املعاٖسات عًٝ٘ تٓل

 ع١ٝ املؿطٚ ؾطط  ايطابا ايفطع

ٕ  َُٗـا  فـطاز ا٭ بني املعا٬َت ٚنصا ايتكطفات  ٝا ٕأ ايعا١َ ايكٛاعس تكهٞ  نـا

 ايعاَــ١ ٚاٯزاب ايعــاّ يًٓعــاّ كايفتٗــا عــسّ ثبــت شاإ ْٚافــص٠ قــشٝش١ تهــٕٛ ٫ ْٛعٗــا

  .   املسْٞ ايكإْٛ املتهُٔ 26/89/1975 يف امل٪ضر، 75/58 ا٫َط َٔ 97 )املاز٠
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ّ  بـصيو  ٜٚككس ٕ  ايع٬َـ١  كايفـ١  عـس ٕ  ٫ إٔ أٟ، يًكـاْٛ  نع٬َـ١  إغـتدساَٗا  ٜهـٛ

ٌ ، ايـٛط   ايكإْٛ مبٛدب ممٓٛعا ػاض١ٜ  َـط ا٭ يف 83 ايفكـط٠  87 املـاز٠  ْـل  يف ٜٚتُجـ

ٔ  تػتج٢ٓ« بكٛهلا، بايع٬َات املتعًل، 83/86 ِضق ٌ  َـ ّ  املدايفـ١  ايطَـٛظ  ايتػـذٝ  يًٓعـا

ُاهلاإ وعــط ايــيت ٚايطَــٛظ ايعاَــ١ ٚاٯزاب ايعــاّ ٕ مبٛدــب غــتع ٚ  ايكــاْٛ ــ١ تفاقٝــاتاإلأ ٓا٥ٝ ٚ  ايج أ

 .»افٗٝ ططفا اؾعا٥ط تهٕٛ اييت ططافا٭ املتعسز٠

ــٛفط ستــ٢ دسٜــس٠ نْٛٗــاإم  باإلنــاف١ يًع٬َــ١ املُٝــع املعٗــط ٜهفــٞ ٫ إشٕ  هلــا تت

 ايعــاّ ايٓعــاّ ؽــايف إٔ هــٛظ ٫ أٟ، َؿــطٚع١ تهــٕٛ إٔ هــب إش، ايكاْْٛٝــ١ اؿُاٜــ١

 . (17)اؾُٗٛض خساعإم  ٜ٪زٟ ٫ٚ، ايعا١َ ٚاٯزاب

ٔ  1 فكط٠ 13 املاز٠ يٝ٘إ ؾاضتأ َا ٖٚٛ ّ  َـ ٟ  املطغـٛ ِ  ايتٓفٝـص  يف املـ٪ضر  85/277 ضقـ

ــات احملــسز، 82/88/2885 ــساع يهٝفٝ  ايــيت، ٚاملــتُِ املعــسٍ ٚتػــذًٝٗا ايع٬َــات إٜ

 يف، اؾعا٥ـط إم  محاٜتٗـا  املُتـس٠  يًع٬َـات  ايسٚيٝـ١  ايتػـذ٬ٝت  ؽها« ْ٘أ ع٢ً تٓل

 ايتشكـل  بٗـسف  كا٥ًٞايت ايفشلإم  اؾعا٥ط يٝٗاإ ُتهْإ اييت ايسٚي١ٝ تفاقٝاتاإل طاضإ

 يف املصنٛض٠ ايطفض غبابأ َٔ غبابأ عس٠أٚ  بػبب ايتػذٌٝ َٔ َػتجٓا٠  ري ْٗاأ َٔ

 .»تبايع٬َا املتعًل 83/86 َطا٭ َٔ 7 املاز٠

 نــصيو ٚضزتــ٘أ ايعاَــ١ ٚاٯزاب ايعــاّ يًٓعــاّ ايتذاضٜــ١ ايع٬َــ١ كايفــ١ عــسّ ٚؾــطط

(18)بــاضٜؼ تفاقٝــ١إ
 ســا٫ت ســسزت ايــيت، )خاَػــا  ب ايفكــط٠ 6 املــاز٠ يف 1883 يػــ١ٓ 

ّ  كايف١ ناْت شاإ بطاهلاإأٚ  ايع١َ٬ تػذٌٝ ضفض ّ  يًٓعـا  ٚنـصا  ايعاَـ١  ٚاٯزاب ايعـا

 . يًذُٗٛض امله١ًً ايع٬َات

 ض١ٜ ايتذا ايع١َ٬ يتػذٌٝ تٛافطٖا ايٛادب ايؿه١ًٝ ايؿطٚط  ايجاْٞ املطًب

ٞ  إتباعٗـا  هب اييت اإلدطا٤ات بٗا ٜٚككس ِ  يهـ ٌ  ٜـت  تكـب   عٝـح ، ايع٬َـ١  تػـذٝ

  . ايسٚي١ قبٌ َٔ ٚاؿُا١ٜ ايتذاضٟ يءغتغ٬ٍ قشٝش١

 ض١ٜ ايتذا ايع١َ٬ بتػذٌٝ املدتك١ املكًش١  ا٭ٍٚ ايفطع

 املعٗــس ٖٚــٞ، ايتذاضٜــ١ ايع٬َــ١ بتػــذٌٝ املدتكــ١ املكــًش١ اؾعا٥ــطٟ املؿــطع ســسز

 ايتٓفٝــصٟ املطغــّٛ مبٛدــب ٚشيــو  I.N.A.P.I) ايكــٓاع١ٝ يًًُهٝــ١ اؾعا٥ــطٟ ايــٛط 

ٟ  املعٗـس  عٔ بس٬ٜ دا٤ ايصٟ، 21/11/1998 يف امل٪ضر 98/69 ضقِ  يًتٛسٝـس  اؾعا٥ـط
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 كتكــ١ ٦ٖٝــ١ ٍٚأ قــٌ بــسٚضٙ ســٌ ايــصٟ خــريا٭ ٖــصا، ايكــٓاع١ٝ ٚاملًهٝــ١ ايكــٓاعٞ

 . ايكٓاع١ٝ يًًُه١ٝ ايٛط  املهتب ٖٚٞ اؾعا٥ط يف ايع٬َات بتػذٌٝ

 ٚفشــل ٜــساعإ قبــٍٛ يف ايكــٓاع١ٝ يًًُهٝــ١ اؾعا٥ــطٟ ايــٛط  املعٗــس َٗــاّ ٚتتُجــٌ

 اهل٦ٝــ١ ٜعتــن ٚايــصٟ، ايكــٓاع١ٝ املًهٝــ١ سكــٛم ٚنافــ١ ايتذاضٜــ١ ايع٬َــات ٚتػــذٌٝ

 شات عَُٛٝــ١ َ٪غػــ١ املعٗــس ٜٚعتــن، املٗــاّ ٖــصٙ ايكــإْٛ خٛهلــا ايــيت ايٛسٝــس٠ املدتكــ١

 ٟأ ايسٚيــ١ قــ٬سٝات  ــاضؽ ْــ٘أ إ٫، (19)املعٜٓٛـ١  ايؿدكــ١ٝ يــ٘ ٚػــاضٟ قــٓاعٞ طـابا 

 تػــري َٗــاّ يــ٘ نْٛــ٘ ايكــٓاع١ٝ املًهٝــ١ فــاٍ يف ايعاَــ١ ايػــًط١ قــ٬سٝات  ــاضؽ

 . (20)ايكٓاع١ٝ املًه١ٝ فاٍ يف ايٛط١ٝٓ ايػٝاغ١ بتٓفٝص املتعًك١ ايع١َُٝٛ اـس١َ

 ضقــِ َــطا٭ يف يًع٬َــ١ ايبػــٝط ٜــساعاإل بٓعــاّ خــصأ اؾعا٥ــطٟ املؿــطع ٕأ ٚامل٬ســغ

ــل 83/86 ــب ٕأ سٝــح َــٔ، بايع٬َــات املتعً ــٛزع ايطً أٚ  ايع٬َــ١ قــاسب طــطف َــٔ ٜ

ٔ  اينٜـس  ططٜـل  عٔأٚ  َباؾط٠ ٚنًٝ٘ ٍ  املهـُ ٛ ، ايٛقـٛ ٟ  َـط ا٭ ٖٚـ ٘ إ سـسز  ايـص  دطا٤اتـ

 املؿـطع  بـني  سٝـح  ٚتػـذًٝٗا  ايع٬َـات  ٜـساع إ بهٝفٝات املتعًل، 85/277 ضقِ املطغّٛ

ــاز٠ يف ــ٘ 83 املـ ــساعإ ٕأ، َٓـ ــب ٜـ ــذٌٝ طًـ ــ١ تػـ ــٕٛ ايع٬َـ ــط٠ ٜهـ ــس٣ َباؾـ ــًش١ يـ  املكـ

، غــت٬ّاإل تجبــت َٓاغــب١ خــط٣أ ٚغــ١ًٝ بمٜــ١أٚ  ،اينٜــس ططٜــل عــٔ ٜطغــٌأٚ  ،املدتكــ١

٘ أٚ  املـٛزع إم  تطغٌأٚ  ٚتػًِ ٔ  ْػـد١  ٚنًٝـ ٌ  طًـب  َـ ٌ  ايتػـذٝ  املكـًش١  تمؾـري٠  ؼُـ

 . ٜساعاإل ٚغاع١ تاضٜذ ٚتتهُٔ املدتك١

ٟ اإل اؿـل  يكاسب  هٔ ٫ٚ ٘  املـطخل  يًع٬َـ١  غـت٦جاض ِ ، غـتغ٬هلا إب يـ  طًـب  تكـسٜ

 اؿــل قــاسب غــِإب املػــذ١ً ايع٬َــ١ ؾــطبإم  ايكهــا٤ شٖــب فكــس، ايع٬َــ١ تػــذٌٝ

ٕ ي ٚشيـو ، ػاضٜـا  ممج٬ عتباضٙإب غت٦جاضٟاإل ٌ  هـٛ ِ  ر ايتػـذٝ ِ إب ٜـت  ايع٬َـ١  َايـو  غـ

ــ٘ غــِإب   ٚإ ــا ــف ايتذــاضٟ ممجً ــا ٚاملهً ــطابط ايعكــسإم  غــتٓازاإ املٓتذــات بتٛظٜ  اي

 يف ايتذاضٜـ١  ايع٬َـ١  َٚايو ايتذاضٟ املُجٌ قفيت بني اؾُا  هٔ ٫ ٚبايتايٞ، بُٝٓٗا

 . (21)ايٛقت ْفؼ

 ض١ٜ ايتذا ايع١َ٬ يتػذٌٝ املتبع١ اإلدطا٤ات  ايجاْٞ ايفطع

، ٚفشكـٗا  ٚتػذًٝٗا، ايع١َ٬ ٜساعإ فاٍ يف زقٝك١ دطا٤اتإ اؾعا٥طٟ املؿطع ٚضزأ

 . بايتػذٌٝ املدتك١ املكًش١ ططف َٔ ْؿطٖا ٚنصا
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 ض١ٜ ايتذا ايع١َ٬ ٜساعإ - ٫ٚأ

ٔ  ضمسٝـ١  إغتُاض٠ ؾهٌ يف ايع١َ٬ تػذٌٝ طًب ٜكسّ ِ  تتهـُ ٞ  املـٛزع  إغـ ، اؿكٝكـ

 يءغتُاض٠ احملسز اإلطاض مبكاؽ تهٕٛ ايع١َ٬ َٔ بكٛض٠ إضفاقٗا َا ايهاٌَ ٚعٓٛاْ٘

 َــا، يًع٬َــ١ ًَْٛــ١ قــٛض٠ إضفــام فٝذــب فٝٗــا ممٝــع عٓكــط ايًــٕٛ نــإ ٚإٕ، ايطمسٝــ١

 ٚشيو، (22) بايع١َ٬ متٝٝعٖا املطاز ٚاـسَات يًػًا ٚنا١ًَ ٚانش١ قا١ُ٥ أٜها إضفام

ٔ  َاإ ٌ أٚ  ؾدكـٝا  ايع٬َـ١  قـاسب  َـ ٘  ٚنٝـ ٕ  ٚإشا، عٓـ  يف َكُٝـا  ايطًـب  قـاسب  نـا

٘  ْٝابـ١  ٜـساع اإل بـإدطا٤ات  يًكٝاّ، (23) ٚن٬ٝ ي٘ ٜعني ٕأ عًٝ٘ ٜتٛدب اـاضز  ٚشيـو ، عٓـ

 َــٔ 7 املــاز٠ سػــب ٚعٓٛاْــ٘ ايٛنٝــٌ غــِإ ٚؼُــٌ ٚممهــا٠ َ٪ضخــ١ ٚنايــ١ مبٛدــب

 . غابكا يٝ٘إ املؿاض ايتٓفٝصٟ املطغّٛ

 املػــ١ًُ اـاقــ١ نايٛنايــ١ زاضٜــ١اإل ايٛثــا٥ل بــبعض ٜــساعاإل طًــب ٜطفــل ٕأ ٚهــب

 ٜـساع إ بمٚي١ٜٛ املتعًك١ ٚايٛثا٥ل، اـاضز يف املكِٝ ايطًب قاسب عٓ٘ ٜٓٝب ايصٟ يًٛنٌٝ

 . ٚايٓؿط ٜساعاإل ضغّٛ تػسٜس ٚٚقٌ، غابل

 ض١ٜ ايتذا ايع١َ٬ فشل - ثاْٝا

ٔ  فشكـٗا  نـطٚض٠  تػذًٝٗا بغطض ايع١َ٬ ٜساعإ بعس املؿطع ٚدبأ ٌ  سٝـح  َـ  ايؿـه

 اؾعا٥طٟ ايٛط  عٗسامل تمنس، ايؿهٌ سٝح َٔ ايع١َ٬ بفشل ٜٚككس، ٚاملهُٕٛ

 تـبني  َـا  ٚإشا، ايكاْْٛٝـ١  يًؿطٚط َػتٛيف ا٫ٜساع طًب ٕأ َٔ ايكٓاع١ٝ املًه١ٝ ؿُا١ٜ

، ٚغـــاعت٘، ٜـــساعاإل تـــاضٜذ ٜجبـــت قهـــط بتشطٜـــط ا٭خـــري ٖـــصا كـــّٜٛ َكبـــٍٛ املًـــف ٕأ

 احملتًُـ١  ايٓعاعـات  يفـض  بايغـ١  ُٖٝـ١ أ شات ايٛثٝكـ١  ٖـصٙ  ٚتعـس  ايتػذٌٝ ٚضقِ، َٚهاْ٘

ٔ  اييت ٘  املسضدـ١  يًبٝاْـات  ْعـطا ، (24) َـٛزعني  عـس٠  بـني  تكـا  ٕأ  هـ ّ  سايـ١  يفٚ فٝـ  عـس

ٔ  بطًـب  ايؿطٚط غتٝفا٤إ ٘ أٚ  املـٛزع  َـ ٌ أ يف ايطًـب  تػـ١ٜٛ  َٛنًـ ٔ  دـ ٔ ، ؾـٗطٜ  ٚ هـ

ٔ  َعًٌ طًب ع٢ً بٓا٤ا املس٠ يٓفؼ متسٜسٙ ّ  ٚعٓـس ، ٜـساع اإل طًـب  قـاسب  َـ  ايتػـ١ٜٛ  عـس

 . ايتػذٌٝ طًب املدتك١ املكًش١ تطفض احملسز٠ داٍا٭ يف

ٕ  سٝـح  َٔ ايفشل َاأ ٛ  املهـُٛ ٞ  يًفشـل  ايتايٝـ١  املطسًـ١  فٗـ  تهـ  إ فـإشا ، ايؿـهً

 سٝــح َــٔ ايع٬َــ١ فشــل يف تبشــح، ايؿــه١ًٝ يؿــطٚط٘ َػــتٛيف ٜــساعاإل ٕأ عٗــسيًُ

 َٔ غبب ٭ٟ ايتػذٌٝ َٔ َػتجٓا٠ ايع١َ٬ ناْت شاإ فُٝا ايبشح يف ٜٚتُجٌ، املهُٕٛ
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أٚ  ،ايعاَــ١ ٚاٯزاب ايعــاّ يًٓعــاّ ايع٬َــ١ نُدايفــ١ ايتػــذٌٝ يــطفض امل٪زٜــ١ غــبابا٭

  خلإ ... َؿٗٛض٠ يع١َ٬ املؿاب١ٗأٚ  يًذُٗٛض امله١ًً ايطَٛظ َٔ ناْتأٚ  ،تػذًٝٗا غبل

ٟ  ٜـساع اإل قـاسب  تبًٝـغ  املدتكـ١  املكـًش١  فعًـ٢ ، ايـطفض  غبابأ سسأ تٛفط ٚإشا  ايـص

٘  إلبـسا٤  ايتبًٝغ تاضٜذ َٔ بتسا٤إ ؾٗطٜٔ دٌأ ي٘ متٓ  ٔ ، ٬َسعاتـ ٌ ا٭ هلـصا  ٚ هـ  ٕأ دـ

ٔ  ؾـع٤  فكط َطابل ْ٘أ املهُٕٛ سٝح َٔ ايفشل تبني شاإ َاأ، ايهطٚض٠ عٓس  سز  َـ

ــًا ــ١ تػـــذٌٝ ٕإفـــ، اــــسَاتأٚ  ايػـ ــًا َـــٔ اؾـــع٤ هلـــصا فكـــط ٜهـــٕٛ ايع٬َـ أٚ  ايػـ

 . (25)اـسَات

 طٖا ْٚؿ ايتذاض١ٜ ايع١َ٬ تػذٌٝ - ثايجا

 يًًُهٝــ١ اؾعا٥ــطٟ ايــٛط  املعٗــس َــسٜط ٜتدــصٙ ايــصٟ ايكــطاض بايتػــذٌٝ ٜٚككــس

ٟ  ٚايصٟ ايكٓاع١ٝ ٌ  يف ايع٬َـ١  قٝـس إم  ٜـ٪ز ٟ ، املعٗـس   ػـه٘  خـام  غـذ  تكٝـس  ٚايـص

 املتعًــل 86-83 ضقــِ ا٭َــط عًٝٗــا ْــل ايــيت ا٭خــط٣ ايعكــٛز ٚنافــ١، ايع٬َــات فٝــ٘

 .(26)بايع٬َات

ــا ــط ٖٚٓ ــا ٜعٗ ــني ايفــطم دًٝ ــساع ايتػــذٌٝ ب ــساع، ٚاإلٜ ــ١ ٖــٛ فاإلٜ ــف تػــًِٝ عًُٝ ًَ 

ــس يــس٣ ايتػــذٌٝ ــطٟ ايــٛط  املعٗ  ططٜــل عــٔأٚ  سهــٛضٜا ايكــٓاع١ٝ يًًُهٝــ١ اؾعا٥

 يف ايع٬َــ١ قٝــس قكــس، املعٗــس َــسٜط بــ٘ ٜكــّٛ ايــصٟ اإلدــطا٤ فٗــٛ ايتػــذٌٝ أَــا، اينٜــس

ٌ  َـا  ٖٚصا، ايغطض هلصا املعٗس  ػه٘ ايصٟ اـام ايػذٌ  غـابل  اإلٜـساع  تـاضٜذ  هعـ

 أدــٌ إٔ أٟ، ضدعــٞ أثــط يًتػــذٌٝ إٔ بــني اؾعا٥ــطٟ املؿــطع إٔ  ــري، ايتػــذٌٝ يتــاضٜذ

ٛ  اإلدطا٤ ٖصا َٔ ٚاهلسف . (27)اإلٜساع تاضٜذ َٔ سػابٗا ٜبسأ ايتػذٌٝ غطٜإ  محاٜـ١  ٖـ

  . (28)اي١ٝٓ غ٤ٞ ايغري تكطفات نس اؿل قاسب َكًش١

ٌ  ايٓؿـــط أَــا  ٞ  املكـــًش١ ْفــؼ  بـــ٘ فتتهفــ  يًًُهٝـــ١ اؾعا٥ـــطٟ ايــٛط   املعٗـــس ٖٚــ

، يًع٬َـات  ايطمسٝـ١  ايٓؿـط٠  يف ايع٬َـات  تػـذ٬ٝت  ؾـٗط  عًُٝـ١  ب٘ ٜٚككس، ايكٓاع١ٝ

ــٛاضز٠ ايكٝــٛز نــٌ ٚنــصيو ٚإيغا٥ٗــا إبطاهلــاإم  إنــاف١ تػــذ٬ٝتٗا ػسٜــس ٚنــصا  اي

 . (29)عًٝٗا

أٚ  يًػًا اناف١ نٌأٚ  ،ايع١َ٬  ٛشز يف تعسٌٜ نٌ ٕأ اؾعا٥طٟ املؿطع بني ٚيكس

 . (30)دسٜسا ٜساعاإ ٜعس اـسَات
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 نــإ َُٗــا يًع٬َــ١ تعــسٌٜأٚ  نــاف١إ فهــٌ، عاَــا دــا٤ اؿهــِ ٖــصا إٔ ٚامل٬ســغ

 تعسٌٜ نٌ يٝؼ ْ٘أ سني يف، دسٜسا ٜساعاإ ايتذسٜس عتباضإإم  ٜ٪زٟ ؾهً٘أٚ  طبٝعت٘

، دسٜــسا ٜــساعاإ ٜتطًــب َؿــطٚع١ ملكتهــٝات ايع٬َــ١ عٓاقــط يــبعض يغــا٤إأٚ  نــاف١إأٚ 

ــ٢ ٚنــإ ــ٢ شيــو يف ٜكتكــط ٕأ املؿــطع عً  يــبعض يغــا٤اإلأٚ  نــافاتاإلٚ ايتعــس٬ٜت عً

 ملايـو  ٜػـُ   ٕأٚ، دسٜـسا  ٜـساعا إ ٜتطًـب  فـ٬  دٖٛطٖـا  َٔ ٜغري ٫ ايصٟ ايع١َ٬ عٓاقط

 . (31) غاغ١ٝا٭ ٚعٓاقطٖا ايع١َ٬ ظٖٛط متؼ ٫ ناف١إأٚ  تعسٌٜ ٟأ ٜسخٌ ٕأ ايع١َ٬

 ١ْٝايكاْٛ باؿُا١ٜ ايتُتا ٭دٌ ؾطط ايع١َ٬ تػذٌٝ  ايجاْٞ املبشح

 محاٜـ١  ٚايؿه١ًٝ املٛنٛع١ٝ ايؿطٚط ناف١ إغتٛف٢ ايصٟ ايع١َ٬ يكاسب تتٛفط ٫

ٌ  إيعاَٝــ١ عًــ٢ املؿــطع ْــل هلــصا، نافٝـ١   اؿُاٜــ١ بٗتــ٘ ايتُتــا أدــٌ َــٔ ايع٬َــ١ تػـذٝ

 ٖــصا يف إيٝــ٘ ْتطــطم غــٛف َــا ٖٚــصا، ايتػــذٌٝ هلــصا ٫سكــ١ ْتٝذــ١ تعتــن ايــيت ايكاْْٛٝــ١

  املبشح

 ع١ًُ.املػت ايع١َ٬ تػذٌٝ إيعا١َٝ  ا٭ٍٚ املطًب

 أْــ٘ عًــ٢ بايع٬َــات املتعًــل 86-83 ا٭َــط َــٔ 83 املــاز٠ يف اؾعا٥ــطٟ املؿــطع ْــل

ٌ  إيعاَٝـ١  اـسَـ١ أٚ  ايػـًع١  ع٬َـ١  "تعتن  عطنـت أٚ  بٝعـت  َكسَـ١  خسَـ١ أٚ  غـًع١  يهـ

 املتعًــل 86-83 ا٭َــط َــٔ 84 املــاز٠ يف أنــس نُــا، ايــٛط " ايــراب أمــا٤ عــن يًبٝــا

ٞ  ٫ ٚسسٙ ايع١َ٬ إغتعُاٍ إٔ ع٢ً بايع٬َات ٍ  ٜهفـ ٕ  يًكـٛ ٔ  بـم ّ  قـس  إغـتعًُٗا  َـ  إيتـع

ِ  عـن  املػـتع١ًُ  ايع١َ٬ تهٕٛ إٔ َٔ ٫بس بٌ، ايكإْٛ عًٝ٘ أؾرط٘ مبا  ايـٛط   ا٭قًـٝ

 يًًُهٝــ١ اؾعا٥ــطٟ ايــٛط  املعٗــس يــس٣ بؿــمْٗا تػــذٌٝ طًــب إٜــساع  أٚ  ،َػــذ١ً

 . (32) ايكٓاع١ٝ

ٟ  املؿطع إٔ شيو َع٢ٓ ّ  عًـ٢  سـطم  اؾعا٥ـط ٌ  إيـعا  عًـ٢  اإلقتكـازٜني  املتعـاًَني  نـ

 . ايٛط  اإلقًِٝ زاخٌ املػٛق١ غًعِٗ ع٢ً املٛنٛع١ ع٬َاتِٗ تػذٌٝ

ٌ  طًـب  إٜـساع أٚ  تػـذًٝٗا  قبٌ ع١َ٬ أٟ إغتعُاٍ بعسّ أيعَِٗ نُا ، بؿـمْٗا  تػـذٝ

ٔ  بـني  ايع٬َـ١  ًَهٝـ١  سٍٛ َٓاظع١ ٭ٟ غس شيو ٚيف، ٚا٭عصاض املنضات ناْت َُٗا  َـ

 ًَهٝـ١  يف ا٭ٚيٜٛـ١  َـٓ   ٚقـس ، تػـذًٝٗا  طًـب  بإٜساع بازض َٚٔ، تػذًٝٗا قبٌ إغتعًُٗا

 (33). بإمس٘ غذًت َٔإم  ايع١َ٬
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 ايع٬َــ١ ؿُاٜــ١ ؾــطط ٖــٛ اؾعا٥ــطٟ ايكــإْٛ يف ايتذاضٜــ١ ايع٬َــ١ تػــذٌٝ فؿــطط

ٛ ، ٚاــسَات  ايػًا ع٢ً ايتذاضٟ اجملاٍ يف ايع١َ٬ إلغتعُاٍ ؾطط أْ٘ ع٢ً فه٬  ٖٚـ

ٌ  تعتن اييت املكاض١ْ ايتؿطٜعات يف ايػا٥ط اإلػاٙ املؿطع ب٘ خايف َٛقف  ؾـطط  ايتػـذٝ

 . (34) ايتذاض١ٜ ايع١َ٬ إلغتعُاٍ ؾطط ٚيٝؼ فكط يًشُا١ٜ

 ١َ ايع٬ تػذٌٝ أثاض  ايجاْٞ املطًب

ٔ  اييت ايع١َ٬ تػذٌٝ أثاض َٔ ّ  ٖـصا  يف شنطٖـا   هـ ٌ  إٔ، املكـا  يف ايع٬َـ١  تػـذٝ

 يف يًشــل أٜهــا َٚٓؿــ٦ا بــٌ، فشػــب ايع٬َــ١ يف يًشــل َٓؿــ٦ا يــٝؼ اؾعا٥ــطٟ ايتؿــطٜا

 اسهاّ يف بٛنٛح ٜعٗط َا ٖٚصا، املس١ْٝ اؿُا١ٜ ٚنصا (35) نصيو اؾعا١ٝ٥ اؿُا١ٜ

 املػـذ١ً  ايع٬َـ١  ؽـل  ايتكًٝـس  دٓشـ١  إٔ إعتـنت  ايـيت  86-83 ضقِ ا٭َط َٔ 26 املاز٠

 يع٬َـ١  تكًٝـس  دٓشـ١  ٜعـس ، أع٬ٙ 18 املاز٠ أسهاّ َطاعا٠ "َا  ع٢ً ْكت سٝح، فكط

ّ  يع١َ٬ اإلغت٦جاض١ٜ باؿكٛم  ؼ عٌُ نٌ َػذ١ً ٘  قـا  قـاسب  ؿكـٛم  خطقـا  ايغـري  بـ

 . ٚاملهإ بايعَإ َكٝس٠ ايتذاض١ٜ يًع١َ٬ املكطض٠ ايكا١ْْٝٛ اؿُا١ٜ ٕأ أٟ ايع١َ٬".

ٔ  تبسأ يًع١َ٬ ايكا١ْْٝٛ اؿُا١ٜ إٔ أٟ  َإايع سٝح َٔ -٫ٚأ  يـس٣  تػـذًٝٗا  ٚقـت  َـ

ٞ  تػـذًٝٗا  َـس٠  إْتٗـا٤   ا١ٜإم  ٚتػتُط، املدتك١ اهل١٦ٝ  يًتذسٜـس  قابًـ١  غـٓٛات  18 ٖٚـ

 ٖــصا إْتٗــا٤  اٜــ١إم  ايتػــذٌٝ ؿعــ١ َــٔ ايع٬َــ١ عًــ٢ إعتــسا٤ أٟ ٚإٔ، َتتايٝــ١ يفـرات 

ٌ  بٗـا  ٚاملػـاؽ  اإلعتـسا٤  ٚقا إشا أَا، ايع١َ٬ قاسب سكٛم ع٢ً تعسٜا ٜعتن، ا٫دٌ  قبـ

(36)هلا ايكا١ْْٝٛ اؿُا١ٜ متتس ف٬، إْكها٥ٗا بعسأٚ  ايتػذٌٝ
. 

 ٘  قــاسب عــل َػاغــا إعتباضٖــا  هــٔ ٫ ايع٬َــ١ يتػــذٌٝ ايػــابك١ فا٭فعــاٍ ٚعًٝـ

ٔ  إ٫ ايغري َٛاد١ٗ يف سذ١ٝ ٜهتػب ٫ ٚايتػذٌٝ، ايع١َ٬ ٌ  إشٕ، ْؿـطٙ  تـاضٜذ  َـ  فهـ

، (37) ايع٬َـ١  ٖـصٙ  ع٢ً إعتسا٤ تؿهٌ ٫ ايع١َ٬ تػذٌٝ ْؿط تاضٜذ تػبل اييت ا٭فعاٍ

ٔ  27 املاز٠ ْل يف اؾعا٥طٟ املؿطع أنسٙ َا ٖٚصا  بايع٬َـات  املتعًـل  86-83 ا٭َـط  َـ

ٌ  يٓؿط ايػابك١ ا٭فعاٍ تعس "٫  بكٛي٘، غابكا إيٝ٘ املؿاض  بـاؿكٛم  كًـ١  ايع٬َـ١  تػـذٝ

ٍ  إٔ ٜع  مما، بٗا" املطتبط١ ٞ  ايـيت  ا٭فعـا ٌ  تـاضٜذ  تًـ ٕ  ايتػـذٝ ٌ  تهـٛ ّ  َتابعـ١  قـ  أَـا

 . ايكا١ْْٝٛ باؿُا١ٜ املدتك١ اهل٦ٝات
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 سٝـح  َٔ ايتذاض١ٜ يًع١َ٬ ايكا١ْْٝٛ اؿُا١ٜ بإضتباط ٜككس  هإامل سٝح َٔ -ثاْٝا

 َــا، ايتذاضٜــ١ ايع٬َــ١ تػــذٌٝ فٝٗــا   ايــيت ايسٚيــ١ إقًــِٝ يف اؿُاٜــ١ إقتكــاض املهــإ

، ايتذاضٜـــ١ ايع٬َـــ١ عُاٜـــ١ املتعًكـــ١ ايسٚيٝـــ١ ٚاملعاٖـــسات اإلتفاقٝـــات أسهـــاّ َطاعـــا٠

، 1891 يػ١ٓ َسضٜس ٚإتفام، 1883 يػ١ٓ باضٜؼ إتفاق١ٝ خاق١ اؾعا٥ط إيٝٗا ٚاملٓع١ُ

ٌ  ايسٚيٞ ايتػذٌٝ ٜعتن ا٭خري ٖصا نٕٛ ٌ  يف ْافـصا  اإلؼـاز  زٍٚ إسـس٣  يف اؿاقـ  نـ

ٔ ، ا٭خط٣ اإلؼاز زٍٚ ِ  َـ  إسـس٣  يف املػـذ١ً  ايع٬َـ١  عًـ٢  ايكاْْٛٝـ١  اؿُاٜـ١  إنـفا٤  ثـ

(38)يءتفام املٓع١ُ ايسٍٚ باقٞ يتؿٌُ اإلؼاز زٍٚ
. 

   مت١خا

 ٜعٗــط، ايتذاضٜــ١ ايع٬َــ١ ؿُاٜــ١ إزاضٜــ١ ن يٝــ١ ايتػــذٌٝ َٛنــٛع زضاغــ١ خــ٬ٍ َــٔ

 بإعتباضِٖ، يٮؾدام اي١َٝٛٝ اؿٝا٠ يف ١َُٗ مبها١ْ تتُتا ايتذاض١ٜ ايع١َ٬ بمٕ دًٝا

ٔ  ايسضاغ١ ٖصٙ َهٓتٓا يكسٚ . اخط٣ تاض٠ ٚإقتكازٜني، تاض٠ َػتًٗهني ٍ  َـ إم  ايٛقـٛ

   َٓٗا ْصنط، اإلقراسات ٚبعض ايٓتا٥ر َٔ عسز

   يف ٚتتُجٌ  ايٓتا٥ر -أ٫ٚ

 اهل٠ٛ عٔ تهؿف ايكٓاع١ٝ املًه١ٝ ٚتٓعُٝات تؿطٜعات يٛاقا اؿاي١ٝ ايٓعط٠ إٕ -1

 . اؾعا٥طٟ اجملتُا يف ايٛاقع١ٝ ٚاملُاضغ١ ايٓكٛم بني ايها١ٓ٥

  ــري ايع٬َــ١ زٕٚ املػــذ١ً يًع٬َــ١ ايكاْْٛٝــ١ اؿُاٜــ١ نفــٌ اؾعا٥ــطٟ املؿــطع إٕ -2

ٌ  ع٢ً ايتذاض١ٜ ايع٬َات أقشاب خ٬ي٘ َٔ ٜٚؿذا ٜسعِ إدطا٤ ٖٚٛ، املػذ١ً  ايتػـذٝ

  . باؿُا١ٜ ايتُتا أدٌ َٔ

 . اؾعا٥طٟ ايتؿطٜا عًٝ٘ ٜٚعاقب تعسٜا ٜعتن تػذًٝٗا زٕٚ ايع١َ٬ إغتعُاٍ إٕ -3

  ايكٓاع١ٝ املًه١ٝ عُا١ٜ اـام ايكاْْٛٞ اإلطاض تععٜع َٔ متهٓت اؾعا٥ط إٕ -4

ٌ ، بايع٬َات املتعًل 86-83 ا٭َط إغتبعس -5  ايكابًـ١   ـري  ايتذاضٜـ١  ايع٬َـات  تػـذٝ

 املدتك١ ايسٚي١ٝ اإلتفاقٝات إيٝ٘ شٖبت َا ٜتعاضض َا ٖٚٛ . ايطٚا٥  َجٌ اـطٞ يًتُجٌٝ

 . اجملاٍ ٖصا يف

   يف ٚتتُجٌ  اإلقراسات -ثاْٝا

 عــٔ ايٓاػــ١ اؿكــٛم بهــٌ تػــذًٝٗا قبــٌ ايتذاضٜــ١ ايع٬َــ١ قــاسب متتــا إتاســ١ -1

 . املُه١ٓ اإلثبات ططم بهٌ متًهٗا إثبات إؾراط َا، إنتػابٗا
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 . تػذًٝٗا قبٌ ايتذاض١ٜ ايع١َ٬ إغتعُاٍ ػطِٜ إيغا٤ 2-

ٔ ، ايكـٓاع١ٝ  املًهٝـ١  ؿكٛم املٓع١ُ ايسٚي١ٝ اإلتفاقٝات َػاٜط٠ قاٚي١ 3- ٍ  َـ  خـ٬

ــف ــ١ ايتؿــطٜعات تهٝٝ ــ١ يتػــذٌٝ املٓعُ ــ١ ايع٬َ ــِ ا٭َــط ٫غــُٝا، ايتذاضٜ  86-83 ضق

 . بايع٬َات ٚاملتعًل، 19/87/2883 يف امل٪ضر

ٌ  يف با٫سرافٝـ١  ٜتُٝـع  أقب  ايطأٖ ايٛقت إٔإم  ْٚعطا  َٓـام  فـ٬ ، اجملـا٫ت  نـ

 . اجملاٍ ٖصا يف نبري٠ أؾٛاطا قطعت اييت املتكس١َ ايسٍٚ ضنب إتباع ٫إ يٓا

 

  اهلٛاَـ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 . 272، م 2812عذ١ اؾ٬ْٝٞ، أظَات سكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ، زاض اـًس١ْٝٚ، اؾعا٥ط،  -(1)
ِ       19/87/2883املـ٪ضر يف   86-83َٔ ا٫َط ضقِ  82املاز٠  -(2)  ـ املتعًـل بايع٬َـات، دطٜـس٠ ضمسٝـ١ ضقـ

 . 2883يػ١ٓ  44
ع٢ً امحـس قـا ، اؿُاٜـ١ ايكاْْٛٝـ١ يًع٬َـات ايتذاضٜـ١، فًـ١ قـٛت ايكـإْٛ، اؾعا٥ـط، اجملًـس             -(3)

 .399، م 2818، انتٛبط 82، ايعسز 85
ــ١،          -(4) ــات ايسٚيٝ ــطٟ ٚا٫تفاقٝ ــإْٛ اؾعا٥ ــ١ يف ايك ــات ايتذاضٜ ــاْْٛٞ يًع٬َ ــٛز، ايٓعــاّ ايك غــ٬َٞ ًَٝ

، ايػــ١ٓ اؾاَعٝــ١ 81ٛم، نًٝــ١ اؿكــٛم ٚايعًــّٛ ايػٝاغــ١ٝ، داَعــ١ باتٓــ١  اططٚســ١ زنتــٛضاٙ يف اؿكــ

 . 73، م 2812/2813
، ايغطفــ١ ايتذاضٜــ١ ٚايبشطٜــ١، اجملًــ١ 198797، ًَــف ضقــِ 13/87/99قــطاض احملهُــ١ ايعًٝــا، يف  -(5)

 . 128-125 م، م 2888، 1ايكها١ٝ٥، ايعسز 
ٛ  فطس١ ظٚاٟٚ قا ، ايهاَـٌ يف ايكـإْٛ ايتذـاض    -(6) ايفهطٜـ١، زاض ابـٔ خًـسٕٚ     مٟ اؾعا٥ـطٟ، اؿكـ

 . 218، م 2886يًٓؿط ٚايتٛظٜا، اؾعا٥ط، 
بٛؾعٝب ايبٛعُطٟ، ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ يف ن٤ٛ ايكـإْٛ ٚا٫دتٗـاز ايكهـا٥ٞ، عـح َكـسّ يف َـ٪متط        -(7)

، 21/84/2811ايتكًٝس يف ن٤ٛ ايكـإْٛ ٚا٫دتٗـاز ايكهـا٥ٞ، املٓعكـس باحملهُـ١ ايعًٝـا، اؾعا٥ـط يف        

 . 86م 
َادػـتري يف اؿكـٛم،    ايٛايف فه١ًٝ، زٚض ايكها٤ يف محا١ٜ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ يف اؾعا٥ـط، َـصنط٠   -(8)

، ايػـــ١ٓ اؾاَعٝـــ١ 81ؽكـــل ًَهٝـــ١ فهطٜـــ١، نًٝـــ١ اؿكـــٛم ٚايعًـــّٛ ايػٝاغـــ١ٝ، داَعـــ١ باتٓـــ١   

 . 85، م 2815/2816
 ، املتعًل بٓعاّ ايع٬َات ا٫ضزْٞ .1952يػ١ٓ  1، َٔ ايٓعاّ ضقِ 21املاز٠  -(9)
 ١ ايفهط١ٜ املكطٟ .، املتعًل عُا١ٜ املًه2882ٝيػ١ٓ  82، ايكإْٛ ضقِ 64املاز٠  -(10)
 . 77غ٬َٞ ًَٝٛز، املطدا ايػابل شنطٙ، م  -(11)
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ق٬ح ظٜٔ ايسٜٔ، ايع٬َات ايتذاضٜـ١ ٚطٓٝـا ٚزٚيٝـا، زاض ايجكافـ١ يًٓؿـط ٚايتٛظٜـا، عُـإ، ا٫ضزٕ،         -(12)

 .188، م 2886
 . 272، م 2885ْٛضٟ محس خاطط، ؾطح قٛاعس املًه١ٝ ايفهط١ٜ، زاض ٚا٥ٌ يًٓؿط، عُإ،  -(13)
 . 292، م 2883مسٝش١ ايكًٝٛبٞ، املًه١ٝ ايكٓاع١ٝ، زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ، َكط،  -(14)
 . 78غ٬َٞ ًَٝٛز، املطدا ايػابل شنطٙ، م  -(15)
 .148ق٬ح ظٜٔ ايسٜٔ، ؾطح ايتؿطٜعات ايكٓاع١ٝ ٚايتذاض١ٜ، زاض ايجكاف١ يًٓؿط، عُإ،، م  -(16)
ٞ يًع٬َـات يف ايتؿـطٜا اؾعا٥ـطٟ، فًـ١ املٓتـس٣      ضَعٟ سٛسٛ ٚايهآٖـ١ ظٚاٟٚ، ايتٓعـِٝ ايكـاْْٛ    -(17)

ايكاْْٛٞ، قػِ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗ يًُشاَا٠، داَعـ١ قُـس خٝهـط بػـهط٠، اؾعا٥ـط، ايعـسز اــاَؼ،        

 . 38بسٕٚ تاضٜذ، م 
، ٚيكـس اْهـُت اؾعا٥ـط    1883َـاضؽ  28ؿُا١ٜ املًه١ٝ ايكٓاع١ٝ ايكازض بتـاضٜذ   اتفاق١ٝ باضٜؼ -(18)

 16.، اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ عـسز   1966فٝفطٟ  25امل٪ضر يف  48/ 66إم ٖصٙ ا٫تفاق١ٝ مبٛدب ا٭َط ضقِ 

 . 1966يػ١ٓ 
يًًُهٝــ١ ، املتهــُٔ اْؿــا٤ املعٗــس ايــٛط  اؾعا٥ــطٟ  98/69ضقــِ  َــٔ املطغــّٛ ايتٓفٝــصٟ 2املــاز٠  -(19)

 ايكٓاع١ٝ .
 ، املؿاض ايٝ٘ غابكا .98/69، ايطغّٛ ايتٓفٝصٟ ضقِ 7-6املٛاز  -(20)
 . 8م املطدا ايػابل، بٛؾعٝب ايبٛعُطٟ، ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ يف ن٤ٛ ايكإْٛ ٚا٫دتٗاز ايكها٥ٞ، -(21)
 ٗا .احملسز يهٝفٝات ايع٬َات ٚتػذًٝ 85/277َٔ املطغّٛ ايتٓفصٟ ضقِ  84اضدا يًُاز٠  -(22)
احملـسز   85/277، َٔ املطغّٛ ايتٓفٝـصٟ  86، املتعًل بايع٬َات، ٚاملاز٠ 83/86، ا٫َط 13املاز٠  -(23)

 يهٝفٝات ايع٬َات ٚتػذًٝٗا .
 235فطس١ ظٚاٟٚ قا ، املطدا ايػابل، م  -(24)
 . 88غ٬َٞ ًَٝٛز، املطدا ايػابل شنطٙ، م  -(25)
 احملسز يهٝفٝات ايع٬َات ٚتػذًٝٗا . 85/277َٔ املطغّٛ ايتٓفصٟ ضقِ  14املاز٠  -(26)
 ، املتعًل بايع٬َات .83/86َٔ ا٫َط  85املاز٠  -(27)
 .  39ضَعٟ سٛسٛ ٚايها١ٖٓ ظٚاٟٚ، املطدا ايػابل شنطٙ، م  -(28)
 .  ، املؿاض ايٝ٘ غابكا85/277املطغّٛ ايتٓفٝصٟ ضقِ َٔ  38ٚ 29املازتني  -(29)
 . ، املؿاض ايٝ٘ غابكا85/277ايتٓفٝصٟ ضقِ ، املطغّٛ 28-18ملٛاز ا -(30)
 . 98غ٬َٞ ًَٝٛز، املطدا ايػابل شنطٙ، م  -(31)
بٔ ق١ٜٛ املدتاض، ًَه١ٝ ايع١َ٬ يف ايتؿطٜا اؾعا٥طٟ بني ايتػذٌٝ ٚا٫غتعُاٍ، ف١ً َعـاضف،   - -(32)

 . 133، م 2816، زٜػُن 21، ايعسز 11قػِ ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ، داَع١ ايبٜٛط٠، اؾعا٥ط، ايػ١ٓ 
 . 133املطدا ْفػ٘، م  -(33)
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يًع١َ٬ ايتذاض١ٜ يف ايكـإْٛ اؾعا٥ـطٟ، فًـ١    ٚايٞ عبس ايًطٝف ٚغ٬َٞ ًَٝٛز، اؿُا١ٜ اؾعا١ٝ٥  -(34)

 . 86، م 2818، داْفٞ 87ايسضاغات ايكا١ْْٝٛ ٚايػٝاغ١ٝ، داَع١ ا٫ ٛاط، اؾعا٥ط، ايعسز 
ٚيٝس نشٍٛ ٚايها١ٖٓ ظٚاٟٚ، اؿُا١ٜ اؾعا٥ٝـ١ يًع٬َـات يف ايتؿـطٜا اؾعا٥ـطٟ، فًـ١ املٓتـس٣        -(35)

داَعـ١ قُـس خٝهـط بػـهط٠، اؾعا٥ـط، ايعـسز ايػـازؽ،         ايكاْْٛٞ، قػِ ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗ يًُشاَا٠،

 . 279بسٕٚ تاضٜذ، م 
 . 87ٚايٞ عبس ايًطٝف ٚغ٬َٞ ًَٝٛز، املطدا غابل ايصنط، م  -(36)
 . 288ٚيٝس نشٍٛ ٚايها١ٖٓ ظٚاٟٚ، املطدا غابل ايصنط، م  -(37)
 . 88ٚايٞ عبس ايًطٝف ٚغ٬َٞ ًَٝٛز، املطدا غابل ايصنط، م  -(38)

 


