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 األحكام الجنائية لجرائم االتجار بالبشر
 االجتار بالبشر الينين والتشريعات العربية()دراسة يف مشروع قاىوٌ مهافحة 

 انًهخض:

ٜٗدف ٖرا ايبشح إٍ دزاض١ ا٭سهاّ 

اؾٓا١ٝ٥ ؾسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس ٗ َػسٚع 

قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايُٝين, 

ٚايتػسٜعات ايعسب١ٝ ٕهافش١ ا٫ػاز 

بايبػس, نٕٛ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس َٔ 

أغد أْٛاع ايٛٛاٖس اٱدسا١َٝ خطٛز٠ ع٢ً 

 اجملتُعات ايبػس١ٜ, سٝح تكّٛ بٗا عؿابات

إدسا١َٝ ١َُٛٓ, اسرتفت اٱدساّ ٚدعًت٘ 

فا٫ً ٭ْػطتٗا اٱدسا١َٝ, بٗدف ؼكٝل 

أزباح طا١ً٥, َٚٓافع َاد١ٜ, َطتدد١َ ٗ 

ضبٌٝ ايٛؾٍٛ إٍ ذيو أضايٝب َتعدد٠, 

ٚؾسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس طبٝعتٗا اـاؾ١, 

َٛقٛعٗا  بٓٛ ايبػس, ِٖٚ ايرٜٔ ٜعإْٛ 

ٚتعاجل ٖرٙ  ايفاق١ ٚاؿاد١ ٚايفكس ٚايبطاي١,

ايدزاض١ أزنإ دسا٥ِ ا٫ػاز بايـــبػــــــــس, 

 ٚذيو بإٜساد احملٌ يــــٗرٙ ايـــــــــــــــــذسا٥ـِ,

ٚإٜـــكــــــــاح َــــــهــــْٛات ايـسنٓـٌ إادٟ 

ٚإعٟٓٛ يــٗا نُا تكُٓت ايدزاض١ ايعكاب 

ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس, ٚبٝإ عكٛب١ 

بايبػس اؾطِٝ ٗ ؾٛزتٗا دسا٥ِ ا٫ػاز 

ايعاد١ٜ, ٚايعكٛب١ إكسز٠ ٗ ساي١ تٛافس إسد٣ 

ايٛسٚف إػدد٠ يًعكٛب١, ٚأخريًا إٜساد 

ا٭سٛاٍ إدفف١ ٚإعف١ٝ َٔ ايعكاب ٗ ٖرٙ 

اؾسا٥ِ, ٚاْتٗت ايدزاض١ إٍ إٜساد عدٍد َٔ 

ايٓتا٥ر, ٚتكدِٜ تٛؾٝات َع١ٓٝ ي٬ضتفاد٠ 

سٚع َهافش١ َٓٗا عٓد َسادع١ َٚٓاقػ١ َػ

ا٫ػاز بايبػس ايُٝين, أضأٍ اهلل عص ٚدٌ 

ايكبٍٛ ٚايطداد, إْ٘ ٚيٞ ذيو ٚايكادز عًٝ٘, 

ٚؾ٢ً اهلل ٚضًِ ع٢ً ْبٝٓا قُد, ٚع٢ً آي٘ 

 ٚؾشب٘ أْعٌ.
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Abstract :  
 

This study aims at 

investigating the criminal 

sentences of human trafficking 

in the Yemeni draft law of 

Combating Human Trafficking 

and Arab Legislation for 

Combating Human Trafficking 

since the human trafficking 

crimes are amongst the most 

dangerous criminal 

phenomena to the human 

communities. This crime is 

committed by organized 

criminal gangs that have 

become expert criminals and 

adopted such in their criminal 

activities in order to make 

huge profits using multiple 

ways. Human trafficking 

crimes have special nature 

which is concerned with 

human beings who suffer from 

destitution, need, poverty and 

unemployment. This study 

addresses the aspects of human 

trafficking crimes and the 

people eligible for punishment 

explaining the materialistic 

and moral aspects. The study 

also includes the penalty for 

human trafficking crimes and 

illustrates the serious human 

trafficking in their normal state 

and the defined penalty in case 

of the presence of aggravating 

circumstances of crime, and 

lastly stating the attenuation 

and the states exempted from 

penalty of this crime. The 

study concludes with a number 

of outcomes and provides 

certain recommendations to 

use when reviewing and 

discussing the Yemeni draft 

law of combating human 

trafficking

. 
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 : ًقذيحان

إسضًٌ قُد بٔ ٚ ا٭ْبٝا٤ اؿُد هلل زب ايعإٌ ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً أغسف

 ٚع٢ً آي٘ ٚؾشب٘ أْعٌ ..... أَا بعد: عبداهلل

فإٕ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس تعد ٚاٖس٠ إدسا١َٝ قد١ّ سدٜج١ ٗ إٓ ٚاسد; فٗٞ 

يٲْطإ ٚنساَت٘ ٚآدَٝت٘,  ٚاَتٗاًْاُجٌ غه٬ً َٔ أغهاٍ ا٫ضرتقام ٚايعبٛد١ٜ, 

ٚاْتٗانًا ؾازخًا ؿكٛق٘, ٚسسٜات٘ ا٭ضاض١ٝ, اييت نفًتٗا ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬ 

ٚا٫تفاقٝات ٚإٛاثٝل ايدٚي١ٝ ٚاٱق١ًُٝٝ ٚايتػسٜعات ايٛط١ٝٓ, ٜٚدخٌ ٖرا ايٓٛع َٔ 

دساّ, اٱدساّ قُٔ اؾس١ّ ا١ُٕٛٓ, ٚاييت تكّٛ بٗا عؿابات إدسا١َٝ اسرتفت اٱ

ٚدعًت٘ قٛز ٚفاٍ ْػاطٗا, َٚؿدز دخًٗا بٗدف اؿؿٍٛ ع٢ً إاٍ َطتدد١َ 

٭دٌ ذيو, ٚضا٥ٌ َتعدد٠ ٚكتًف١ بعكٗا قدِٜ, ٚايبعض اٯخس سدٜح َٚبتهس, َا 

رٙ اؾسا٥ِ, ٚبريو تهٕٛ هل ٗاٗ ازتهاب يت تطتددّٜتٓاضب َع ايٛضا٥ٌ اؿدٜج١ اي

ؾ١, َٛقٛعٗا ف١٦ خاؾ١ َٔ بين ايبػس, ِٖٚ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس ذات طبٝع١ خا

ايرٜٔ ٜعإْٛ ايفكس ٚاؿاد١ ٚايبطاي١, ٜٚٓعدّ يدِٜٗ ا٭َإ ا٫دتُاعٞ, ٖٚرا ايٓٛع َٔ 

 اٱدساّ ٫ ٜستهب داخٌ إقًِٝ ايدٍٚ فشطب, بٌ إْ٘ ٜتعد٣ اؿدٚد اٱق١ًُٝٝ هلا; أٟ

 .عابس يًشدٚد ايٛط١ٝٓ أْ٘

دزاض١  ٭ِٖ ا٭سهاّ  ,ايبشح إٛدصاْط٬قًا ٖا ضبل, ضٓكدّ ٗ ٖرا ٚ

( 1اؾصا١ٝ٥ ؾسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس ٗ َػسٚع قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ٗ ايُٝٔ)

تًو بٓٝإ  ( ٚإٜكاح َا ٜكّٛ ع2ً٘ٝٚع٢ً ق٤ٛ أسهاّ قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝين)

ٚدٛد تًو اؾسا٥ِ  تتشدد ب٘ َكَٛاتٗا  إاد١ٜ ٚإع١ٜٛٓ, َٚا ٜستب ع٢ًَا , ٚاؾسا٥ِ

 سادٜكتكٞ إٜ ػس,سا٥ِ ا٫ػاز ايبؾ ا٭سهاّ اؾٓا١ٝ٥َٔ عكاب, ٖا ٜعين إٔ دزاض١ 

ا٭زنإ اييت ٜكّٛ عًٝٗا ٖرا ايٓٛع َٔ اٱدساّ, ثِ بٝإ ايعكٛب١ اييت ٜطتشكٗا َٔ 

 ٖرٙ ا٭فعاٍ اٱدسا١َٝ.  غ٦ًٝا َٔ ٜستهب

                                                           
م,  فاملنـرررررررررررروض  ررررررررررررق قاإلاناررررررررررررد  رررررررررررررق مو رررررررررررر  فظاض    ررررررررررررو  ق ؼررررررررررررراي 3112( مـررررررررررررطفح  ررررررررررررااوي ميالسررررررررررررة  ث ررررررررررررراض  ال ـررررررررررررط اليم رررررررررررر  لؼرررررررررررررنة 1)

 www.mhre.org > 672اليمنية

 م.1661م الجطيس  الطػمية العسز الحاػ  عـط )الجعء الطاب ( 1661( لؼنة 13ض م ) (  ااوي الجطاثم فالع وبات اليم  3)
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ٖتُــاّ ايبــاسجٌ ٗ ايعًــّٛ اٱْطــا١ْٝ    أثــازت دــسا٥ِ ا٫ػــاز بايبػــس ا    مشككه ة الاراسككة  

 ِ , ٭ٕ ٖـرا ايٓـٛع َـٔ اٱدـساّ يـ٘ آثـاز ٚكـاطس ٗ        نـٌ باسـح   عطب اؾاْب ايرٟ ٜٗـ

كتًف اجملا٫ت, نُا أْ٘ ي٘ مسات خاؾ١, تتُجٌ بهْٛ٘ عابس يًشـدٚد ايٛطٓٝـ١, ٚإٔ   

٤ ايكٝاّ ب٘ ٜتشكل بأضًٛب َـِٓٛ, ا٭َـس ايـرٟ ٜرتتـب عًٝـ٘ ٚٗـٛز ؾـعٛبات َتعـدد٠ ضـٛا         

عًــ٢ إطــت٣ٛ ايــٛطين أٚ ايــدٚيٞ, فعًــ٢ إطــت٣ٛ ايــٛطين تًذــأ ايعؿــابات اٱدساَٝــ١         

ٚضا٥ٌ َتعدد٠ ٱخفا٤ عًُٝات دسا٥ِ ا٫ػـاز بايبػـس, ٚعـدّ تـسى      اضتعُاٍ ا١ُٕٛٓ إٍ

ِ أٟ أثس ٜدٍ ع٢ً ازتهابٗا هل , أَـا عًـ٢ إطـت٣ٛ ايـدٚيٞ; فإْـ٘ تٛدـد عٛا٥ـل        رٙ اؾـسا٥

ــف    ــ١ تكـ ــ١ ٚإدسا٥ٝـ ــا ٗ ايكـــب٘      قاْْٛٝـ ــاّ َٗاَٗـ ــ١ يًكٝـ ــص٠ إدتؿـ ــا٬ً٥ أَـــاّ ا٭دٗـ سـ

 ٚايتشكٝل, ٚاحملان١ُ, بطبب ايطابع ايدٚيٞ ايرٟ تتطِ ب٘ ٖرٙ اؾسا٥ِ.

تعـٛد أُٖٝـ١ دزاضـ١ حا٭سهـاّ اؾٓا٥ٝـ١ ؾـسا٥ِ ا٫ػـاز بايبػـسح إٍ إٔ          أٍنية الاراسة 

ددٜد٠ يًكِٝ ٚا٭خـ٬م,   ا٫ػاز بايبػس, ٜعد ْٛعًا َٔ ا٫ضرتقام ٚايعبٛد١ٜ, ٚاْتهاض١

َٔ أخطس إُازضـات اٱدساَٝـ١ قـد     عدٚاْتٗانًا ؾسوًا يًهسا١َ اٱْطا١ْٝ, بٌ إْ٘ ٜ

ايبػــس١ٜ ٗ ايعؿــس اؿــدٜح, ٚتكــّٛ بــ٘ غــبه١ إدساَٝــ١ َُٓٛــ١, تعتُــد عًــ٢ ايتعاَــٌ   

 ,أٚايٓكــٌ, أٚايتطــًِٝ, أٚاٱٜــٛا٤   أٚ ايٛعــد بُٗــا,  ايبٝع أٚ ايػــسا٤, بــبػــدـ طبٝعــٞ  

باٍ أٚايتطًِ, َطتدد١َ عـد٠ ٚضـا٥ٌ نايرتبٝـب, أٚ ايرتٖٝـب, أٚ اؿًٝـ١, أٚ      أٚا٫ضتك

اـداع, أٚ ايتأثري َٔ قبٌ َـٔ هلـِ ضـًط١ عًـ٢ ايكـشاٜا, َـٔ أدـٌ ا٫نـساٙ ٗ أفعـاٍ          

َــع اؿكــٛم إكــسز٠ يٲْطــإ بٛؾــف٘ إْطــاًْا, ٫زتبــاٙ ٖــرٙ    تتٓــاف٢ ٚــسٚف ا٫ػــاز ٗ

ايفهسٜـ١ ٚإادٜـ١, َٚتعًكـ١ بايهساَـ١ اٱْطـا١ْٝ       اؿكٛم بايطبٝع١ اٱْطا١ْٝ ٗ دٛاْبٗا

ــ١ َــٔ قبــٌ ايػــسٜع١ اٱضــ١َٝ٬ اي ــسا٤,       ــ١, ٚايــيت تًكــ٢ ٓاٜ  ٗ ْٝــع ا٭ٚقــات ٚا٭شَٓ

 . ٚاٱق١ًُٝٝ ايدٚي١ٝ ٚإٛاثٝل ٚإع٬ْات سكٛم اٱْطإ, ,ٚايدضاتري
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اضـتكسا٤  تستهص ٖرٙ ايدزاض١ ع٢ً إٓٗر ا٫ضـتكسا٥ٞ, ايـرٟ ٜكـّٛ عًـ٢     ميَر الاراسة  

ا٭دــصا٤ إتعًكــ١ َٛقــٛع ايدزاضــ١, يٝطــتدٍ َٓٗــا عًــ٢ دص٥ٝــات ّهــٔ تعُُٝٗــا عًــ٢   

ايهــٌ باعتبــاز إٔ َــا ٜطــسٟ عًــ٢ اؾــص٤ ٜطــسٟ عًــ٢ ايهــٌ, ٚنــريو عًــ٢ إــٓٗر           

ا٫ضــتٓباطٞ ايتشًًٝــٞ, ٜٚتشكــل ذيــو بدزاضــ١ إبــاد٨ ٚايكٛاعــد ايعاَــ١ ايــيت ؼهــِ         

كٗا ع٢ً أدـصا٤ ايدزاضـ١, ٚنـرا اضـتدداّ     َٛقٛع ايدزاض١, َٚٔ ثِ ّهٔ ذيو بتطبٝ

 إٓٗر إكازٕ ٕعسف١ أٚد٘ ايػب٘ ٚا٫خت٬ف بٌ َػسٚع قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػـس 

َــٔ أدــٌ َعسفــ١ ايطــًبٝات     , ٚايتػــسٜعات ايعسبٝــ١ ٕهافشــ١ ا٫ػــاز بايبػــس,    ايــُٝين

ٛاْـب اٱهابٝـ١   ٱهابٝات ٗ َػسٚع ايكإْٛ ايُٝين, ٚؾ٫ًٛ يطد ايج سات, ٚإثسا٤ اؾاٚ

 فٝ٘, ٚٗ اجملاٍ ايرٟ مشًت٘ ايدزاض١.

 مصط حات الاراسة 

ٜعينح ػٓٝد أغداف أٚ ْكًِٗ أٚ تٓكًِٝٗ أٚ إٜٛا٩ِٖ أٚ  :ـ ا٫ػاز با٭غداف 1

اضتكباهلِ بٛاضط١ ايتٗدٜد بايك٠ٛ, أٚ اضتعُاهلا أٚ بري ذيو َٔ أغهاٍ ايكطس, أٚ 

ا٫ختطاف أٚ ا٫ستٝاٍ أٚ اـداع أٚ اضت ٬ٍ ايطًط١ أٚ اضت ٬ٍ ساي١ اضتكعاف, 

ـ ي٘ ضٝطس٠ ع٢ً غدـ أٚ بإعطا٤ أٚ تًكٞ َبايغ َاي١ٝ أٚ َصاٜا يٌٓٝ َٛافك١ غد

آخس ي سض ا٫ضت ٬ٍ. ٜٚػٌُ ا٫ضت ٬ٍ, نشد أد٢ْ, اضت ٬ٍ دعاز٠ اي ري أٚ 

ضا٥س أغهاٍ ا٫ضت ٬ٍ اؾٓطٞ, أٚ ايطدس٠ أٚ اـد١َ قطسا, أٚ ا٫ضرتقام أٚ 

 (3إُازضات ايػب١ٗٝ بايسم, أٚ ا٫ضتعباد أٚ ْصع ا٭عكا٤ح)
أٚ اٱٜٛا٤ أٚ  ,ايتطٜٛع أٚ ايٓكٌ أٚ ايتٓكٌٝ ح ٜكؿد بٗاـ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس : 2ٚ  

أٚ ا٫ضتكباٍ يػدـ أٚ أنجس ــــ ضٛا٤ً داخٌ اؾُٗٛز١ٜ أٚ عرب سدٚدٖا  ,ايتطًِٝ

ايٛط١ٝٓ ــــ بكؿد اضت ٬هلِ إذا مت ذيو بٛاضط١ اضتعُاٍ ايك٠ٛ أٚ ايتٗدٜد أٚ بُٗا, 

٠٤ اضتعُاٍ ايطًط١, أٚ بٛاضط١ ايكطس أٚ ا٫ختطاف أٚ ا٫ستٝاٍ أٚ اـداع, أٚ إضا

أٚ اضت ٬ٍ ساي١ ايكعف أٚ اؿاد١, أٚ ايٛعد بإعطا٤ أٚ تًكٞ َبايغ َاي١ٝ أٚ َصاٜا 

َكابٌ اؿؿٍٛ ع٢ً َٛافك١ غدـ ع٢ً ا٫ػاز بإْطإ ي٘ ضٝطس٠ عًٝ٘, نُا ٜعد 

                                                           
يان) رررالحنمو( املحمرررج يثيا يرررة امرررم املحسرررس  مليالسرررة الجطيمرررة 1) (  طفثوكرررون منررر  ف مررر  فمعا برررة  ث ررراض  النررر اق, فبذاكرررة النؼررراء فًا

عحمررس فعررطن للحو يرر  فالحلررسي  ف  
و
نيررة, ؤ الررسفض  ال امؼررة  32اوررمام  موقررر  ررطاض الجمعيررة العامررة ل مررم املحسررس  املنظمررة ع ررن الًو

 .3111جـطين السا ي/ اولم ن  12فال مؼوي املاضخ  ق 
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َستهبًا ؾس١ّ ا٫ػاز بايبػس ٚيٛ مل ٜكؿد ا٫ضت ٬ٍ نٌ َٔ باع أٚ عسض 

 (4ًْا أٚ أنجس أٚ ٚعد بريو ٚبؿسف ايٓٛس عٔ ايٛض١ًٝح)يًبٝع أٚ ايػسا٤ إْطا

أٟ َٔ ا٭فعاٍ بري إػسٚع١ اييت ُازع ع٢ً قشاٜا ا٫ػاز "عينـ ا٫ضت ٬ٍ: ٜٚ 3

أٚ  ,أٚ أعُاٍ ايدعاز٠ ,بايبػس بأٟ غهٌ َٔ ا٭غهاٍ نا٫ضت ٬ٍ اؾٓطٞ

ػب١ٗٝ بايسم أٚ أٚ إُازضات اي ,أٚ اـد١َ ٚايعٌُ ايكطسٟ, أٚ ا٫ضرتقام ,ايطدس٠

ا٫ضتعباد, أٚ ايتطٍٛ باضت ٬ٍ ساي١ ايكعف أٚ باٱنساٙ, أٚ اضت٦ؿاٍ ْٚصع 

ؾٛز٠ أخس٣ َٔ  ١ا٭عكا٤ أٚ دص٤ َٓٗا أٚ ا٭ْطذ١ ايبػس١ٜ أٚ إتادس٠ بٗا أٚ أٜ

 (.5)"قاًْْٛا ١ؾٛز ا٫ضت ٬ٍ اجملسَ
إٍ َبشـجٌ   ٜهٕٛ َٔ سطٔ ايرتتٝب ٭سهـاّ ٖـرٙ ايدزاضـ١ تكطـُٝٗا     تكسيه الاراسة 

 ٜتفسع عٓٗا َطايب, ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ: 

 إبشح ا٭ٍٚ: أزنإ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس. 

 .إطًب ا٭ٍٚ: قٌ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس

 .إطًب ايجاْٞ: ايسنٔ إادٟ ؾسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس

  .إطًب ايجايح: ايسنٔ إعٟٓٛ ؾسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس

 ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس. إبشح ايجاْٞ: ايعكاب

 إطًب ا٭ٍٚ: عكٛب١ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس.

 .إطًب ايجاْٞ: ايٛسٚف إػدد٠ يًعكاب

 .إطًب ايجايح: ايٛسٚف إدفف١ ٚإعف١ٝ َٔ ايعكاب

 

                                                           
 ( املاز  السااية من مـطفح  ااوي ميالسة  ث اض  ال ـط اليم  .1)

 ( املاز  السااية من مـطفح  ااوي ميالسة  ث اض  ال ـط اليم  .(2
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 تانثشز االتجارأركاٌ جزائى : انًثحث األول

بـٌ   ٖـرٙ ا٭زنـإ َـا   أزنإ, ٚتتٓـٛع  ع٢ً دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس تكّٛ  متَيا وتكسيه 

قـٌ يًذسّـ١, ٖٚـٛ َـا ٜكـع عًٝـ٘ فعـٌ ا٫ػــاز, ٚزنـٔ َـادٟ, ٖٚـٛ َـا تكـع بـ٘ ٚقــا٥ع              

دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس, ٚزنٔ َعٟٓٛ, ٖٚـٛ َـا ٜـ٬شّ ٚقـا٥ع ا٫ػـاز بايبػـس َـٔ قؿـد         

, ٚعًـ٢ ايٓشـٛ   ١ْٝٚ, ٚضـٓدزع ٖـرٙ ا٭زنـإ تباعـًا, دـاعًٌ يهـٌ زنـٔ َٓٗـا َطًبـاً         

 اٯتٞ:

 تانثشز االتجاريحم جزائى : ولانًطهة األ

( فٗـٛ  6ٜكؿد َشٌ اؾس١ّ بأْ٘ حَٛقٛعٗا ايرٟ تكع عًٝـ٘ ٚؼـدخ أثـسًا فٝـ٘ح)     متَيا 

اؿــل أٚ إؿــًش١ أٚ ايػــ٤ٞ أٚ ايػــدـ ايــرٟ ٜكــع عًٝــ٘ ايعــدٚإ, ٚتٛٗــس فٝــ٘ ايٓتٝذــ١  

, ( ٚقٌ اؾسّـ١ ٜعـد زنٓـًا َفرتقـًا, ٚايـسنٔ إفـرتض      7اٱدسا١َٝ أٚ ٜٓاهلا ايكسز)

ٖٛ ذيو ايسنٔ ايرٟ ٜفرتض ايكإْٛ تٛافسٙ قبٌ َباغس٠ اؾاْٞ ْػاط٘ اٱدساَـٞ, أٟ  

ٜتعٌ إٔ ٜهٕٛ احملٌ َٛدٛدًا قبٌ ٚقٛع ايفعٌ اٱدساَٞ ست٢ ٜهٕٛ ذيو ايفعٌ َٛدٗـًا  

إيٝ٘, َٚٔ ثِ فإٕ عدّ ٚدٛدٙ ٜرتتب عًٝـ٘ عـدّ ٚدـٛد اؾسّـ١ أؾـ٬ً, ٚدـسا٥ِ ا٫ػـاز        

  ٕ ــو     بايبػــس تفــرتض ٚدــٛد إْطــا ــع بايؿــفات ٚاـؿــا٥ـ اٱْطــا١ْٝ, ّٚتً ســٞ, ٜتُت

ــا٠, ٚسٝــح إٔ اٱْطــإ دٕٚ ضــٛاٙ, ٖــٛ قــٌ اؾسّــ١ ٗ دــسا٥ِ ا٫ػــاز       عٓاؾــس اؿٝ

بايبػس; فـإٕ ذيـو ٜكتكـٞ بٝـإ َعٓـ٢ اؿٝـا٠ اٱْطـا١ْٝ, ٚؼدٜـد بـداٜتٗا, ٚاْتٗـا٤ تًـو            

يــو ٗ ايفــسٚع اؿٝــا٠, ٚنــرا بٝــإ أٚؾــاف اٱْطــإ قــٌ دــسا٥ِ ا٫ػــاز بايبػــس, ٚذ  

 اٯت١ٝ:

 

                                                           
الـررط ق, ؤ يررام قررطاثم  دحٌرراع فالح ٌرر  ر زضاػررة  ررق ل رر  الـررطنعة قػرر,مية فال ررااوي اليم رر , مححبررة دالررس  ررن الوليررس,  ( ز. علررق  ؼررن3)

 .141, ق3116كنعاء, الٌبعة افلى, 

لنـرط فالحوظنرر , ( ز. دمحم ػرعيس امروض, ؿرطا  رااوي الع وبرات ر ال ؼرم ال راق, الجرطاثم الوا عرة علرى انر اق, الجرعء افن, زاض الس الرة ل4)

, ز. علق  ؼن الـرط ق, ث رطيم  ث راض  النؼراء فاػرح ,ل ن  رق ال روااحي ف ثيا يرات السفليرة,  سر  15, ق3113عماي, الٌبعة افلى, 

سم بلى اسف  ميالسة  ث اض  الن اق فاعواء ال ـرطية فالير  ا ع رست  رق قامعرة ارايب العطبيرة للعلروم امنيرة  الطيران  رق اليإلار
و
ن  مرن  

م, فاملنـررروض  رررق كحررراالا ميالسرررة  ث ررراض  النررر اق فاعوررراء ال ـرررطية, قامعرررة ارررايب 3111/ 2/ 14ر  12هرررر املوالررر  1132/ 33/1ر  31

 .136م, الطيان, ق3112هر / 1133العطبية للعلوم امنية, الٌبعة افلى, 
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 يؼُى انحٍاج اإلَساٍَح وتذاٌتها واَتهاؤها: انفزع األول

 أواًل  معيى احلياة اإلىساىية

إٔ ٖرا اؾطِ ٜكّٛ باؿد ا٭د٢ْ  طإآٜؿسف ٚؾف اؿٝا٠ إٍ دطِ اٱْطإ 

َٔ ايٛٚا٥ف اؿ١ٜٛٝ ايطبٝع١ٝ ايعك١ٜٛ ٚاير١ٖٝٓ, ٚقادزًا ع٢ً اؿسن١ ٚايُٓٛ بؿٛز٠ 

طبٝع١ٝ, أٟ طإا أْ٘ ٜباغس ايٛٚا٥ف إعتاد٠ نًٗا أٚ بعكٗا, ٚضٛا٤ أناْت تًو 

يكٝاّ ايٛٚا٥ف تكّٛ بٗا ا٭عكا٤ اـازد١ٝ بؿٛز٠ ٚاٖس٠ ٚٚاقش١, أّ َطترت٠ تتٍٛ ا

( ٖا ٜعين إٔ اْعداّ ايكدز٠ ع٢ً أدا٤ ٖرا اؿد ا٭د٢ْ َٔ 8بٗا ا٭عكا٤ ايداخ١ًٝ)

(ٖٚرٙ اؿٝا٠ ٫بد إٔ تهٕٛ َتٛفس٠ ٗ نا٥ٔ 9ايٛٚا٥ف اْعداّ اؿٝا٠ ٚؼكل إٛت)

( ٭ٕ دسا٥ِ ا٫ػاز 10ٜطًل عًٝ٘ ٚؾف إْطإ, فايعرب٠ عٝا٠ اٱْطإ ٫ عٜٝٛت٘)

 نا٥ٔ سٞ, ٖٚٛ ع٢ً قٝد اؿٝا٠, ٜٚٛؾف بأْ٘ إْطإ.بايبػس, إِا تكع ع٢ً 

 ثاىيًا  بااية احلياة اإلىساىية

ُس إسس١ً اٱْطا١ْٝ َسسًتٌ: إسس١ً ا٭ٍٚ, ٖٞ إسس١ً اؾ١ٝٓٝ, ٚاييت تبدأ 

َٓر إٔ تٛقع ايعٓاؾس ا٭ٚي١ٝ يًها٥ٔ ايبػسٟ ٗ زسِ ا٭ّ, ٚتطتُس ٖرٙ إسس١ً طإا 

ًا داخٌ ايسسِ, ُٚجٌ ٖرٙ اؿٝا٠ اَتدادًا ؿٝا٠ خ١ًٜٛ ضابك١ إٔ ٖرا ايها٥ٔ َطتكس

هلا, ٚٗ ٖرٙ إسس١ً ٜستب٘ اؾٌٓ بأَ٘ عكًٜٛا ٚفطٝٛيٛدٝا, أَا إسس١ً ايجا١ْٝ; فٗٞ 

إسس١ً اٱْطا١ْٝ, ٚفٝٗا ٜٓفؿٌ اؾٌٓ عٔ ا٭ّ يٝؿبح إْطاًْا َتها٬ًَ َٚطتك٬ً,  

يها٥ٔ إٍ ايعامل اـازدٞ, ٫ٚ ٜٛدد َسس١ً أٟ إٔ ٖرٙ إسس١ً تبدأ غسٚز ٖرا ا

 .(11)ٚض٘ بٌ ٖاتٌ إسسًتٌ, أٟ إٔ إسسًتٌ َتعاقبتإ

ُٚهٓ٘ َٔ تٓطِ اؿٝا٠  (12)ٚبٓا٤ً عًٝ٘ فإٕ اؿٝا٠ تبدأ َٓر ؿ١ٛ ٫ٚد٠ اٱْطإ

فاؿٝا٠ ٫ تبدأ باي٫ٛد٠ ايتا١َ فشطب, أٟ باْفؿاٍ ايطفٌ  (13)دٕٚ ا٫عتُاد ع٢ً أَ٘

                                                           
 .231, ق1655وة العطبية, ال اهط , ز. مسموز ا ير  ؼ  , ؿطا  ااوي الع وبات ر ال ؼم ال اق, زاض النه 5))

( ز. علرررق  ؼرررن الـرررط ق, ؿرررطا  رررااوي الجرررطاثم فالع وبرررات اليم ررر  ر ال ؼرررم ال ررراق, قرررطاثم  عحرررساء علرررى انررر اق, زاض املنررراض, ال ررراهط , 6)

 .31م, ق1663الٌبعة السااية, 

 . 462, ق3112( ز. ضمؼيؽ بهنام,  ااوي الع وبات ر قطاثم ال ؼم ال اق, منـإ  املعاضع, قػحنسضية, 11)

, ز. ًراض  ػرطفض,  رااوي الع وبرات ر 31( ز. علق  ؼن الـرط ق, ؿرطا  رااوي الجرطاثم فالع وبرات اليم ر  ر ال ؼرم ال راق, مطقر  ػرا  , ق11)

 .11, ق3112موان, الٌبعة افلى, ال ؼم ال اق, قطاثم  عحساء على ان اق فا 

 ....د الجطيررررس  3113( لؼررررنة 11( مررررن ال ررررااوي املررررس ي اليم ررر  ض ررررم )24(  رررطضت املرررراز  )13)
 
م علررررى ؤيد ثبررررسؤ ن لرررية ق ؼرررراي ف ررررد فيزثرررر   يررررا

 م.3113الطػمية, العسز الؼاب  )الجعء افن( لؼنة 
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ّ, ٚإِا ٜهفٞ إٔ تبدأ ا٭ّ باي٫ٛد٠ ست٢ ٜؿبح ٖرا ايها٥ٔ اؿٞ قد دخٌ عٔ ا٭

َسس١ً اؿٝا٠ اٱْطا١ْٝ, َع٢ٓ إٔ اؿٝا٠ تبدأ َٓر ايًش١ٛ اييت تبدأ ع١ًُٝ اي٫ٛد٠, 

ٖٚٞ ايًش١ٛ اييت تٓتٗٞ فٝٗا َسس١ً اعتبازٙ دًٓٝٓا, ٜٚؿبح اؾٌٓ عٓدٖا ؾاؿًا 

ساٍ; فإْ٘ عٓد بد٤ ع١ًُٝ اي٫ٛد٠, ٜؿبح إٛيٛد  ٚع٢ً أ١ٜ (14)يًشٝا٠ خازز دطِ أَ٘

إْطاًْا َتُتعًا باؿل ٗ اؿٝا٠, ٚاؿس١ٜ ايػدؿ١ٝ, ٚاؿل ٗ ايهسا١َ اٱْطا١ْٝ, 

ٚاؿل ٗ ض١َ٬ دطدٙ َٚاي٘ ٚعسق٘, َٚٔ ثِ ٜهٕٛ قادزًا ع٢ً ايتهٝف َع اؿٝا٠, 

ٙ َٔ ا٭غداف, ٫ٚ ٜٚتأثس بإ٪ثسات اـازد١ٝ, ٚإٔ ٜهٕٛ ق٬ً ي٬عتدا٤ َجٌ بري

 .(15)عرب٠ بعد ذيو بايعٝٛب أٚ ايتػٖٛات, أٚ ا٭َساض اييت قد وًُٗا إٛيٛد

ح ٜعترب  ٘( َٓ٘ ع٢ً أ230ْٚقد قسز قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝين ٗ إاد٠ )

إٛيٛد إْطاًْا ي٘ سكٛم اٱْطإ إذا خسز سًٝا َٔ بطٔ أَ٘, ضٛا٤ ناْت ايدٚز٠ ايد١َٜٛ 

بدْ٘ أّ ٗ بعك٘, ٚضٛا٤ قطع سبٌ ضست٘ أّ مل ٜكطع, ٚتجبت سٝات٘  َتؿ١ً ٗ

با٫ضت٬ٍٗ بايؿٝاح أٚ ايعطاع أٚ ايتٓفظ أٚ اؿسن١ اييت تتشكل َعٗا اؿٝا٠ح ٚبريو 

يجبٛت اؿٝا٠ اٱْطا١ْٝ, أٚهلُا: إٔ اـسٚز  قابطٌٜهٕٛ إػسع ايُٝين, قد ٚقع 

طد اؾٌٓ عٔ دطِ أَ٘, ٫ٚ أ١ُٖٝ بعد بتُاّ ا٫ْفؿاٍ إادٟ ؾ هَٕٛٔ بطٔ ا٭ّ ٜ

ذيو يع١ًُٝ ازتباٙ إٛيٛد بأَ٘ عٔ طسٜل سبٌ ايطس٠, ٭ْ٘  يٝظ َٔ أعكا٤ إٛيٛد, 

إِا ٖٛ يًت ر١ٜ, ٚمل تعد ي٘ أ١ُٖٝ بعد اي٫ٛد٠, ثاُْٝٗا: ثبٛت ؼكل اؿٝا٠ بعد ؿ١ٛ 

عطاع, أٚ ايتٓفظ, اـسٚز ٚيٛ يرب١ٖ ٜطري٠, ٜٚتشكل ذيو ا٫ضت٬ٍٗ بايؿٝاح, أٚ اي

ٖرإ ايكابطإ; فكد ؼكل يًُٛيٛد  ٚٴددفإذا  (16)أٚ اؿسن١ اييت تتشكل َعٗا اؿٝا٠

 ٚؾف اٱْطإ, َٚٔ ثِ أؾبح ق٬ً ؾسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس.

                                                                                                                                        
, ز. ًرراهط كررال  212, ق1646ل ؼررم ال رراق, زاض النهوررة العطبيررة, ال رراهط , ( ز. ؤ مررس لح ررق ػررطفض, الوػرريٍ  ررق  ررااوي الع وبررات ر ا12)

  ال رااوي الجنراجي قػرر,مي, ضػرالة زكحروضام, كليررة ال  رو , قام
 
عررة العبيرس،, الحععيرط  ررق الي ر  الجنراجي قػرر,مي فال رااوي اليم ر  م اضاررا

 .212, ق1662عحي ؿمؽ, 

 . 223, ق3111ت ر ال ؼم ال اق, زاض النهوة العطبية, ال اهط , ( ز. لوظية عبسالؼحاض, ؿطا  ااوي الع وبا11)

, ز. عمرط 12, ق1653( ز. ا يج مس د ػالم, ؿطا  ااوي الع وبرات ر ال ؼرم ال راق, زاض النهورة العطبيرة, ال راهط , الٌبعرة ال امؼرة, 12)

 .313, ق1653الؼعيس ضمواي, ؿطا  ااوي الع وبات ر ال ؼم ال اق, زاض النهوة العطبية, ال اهط , 

, ز. عبرررسالولق ؤ مرررس املطهاررر , ميالسرررة قرررطاثم دٌرررب 141( ز. علرررق  ؼرررن الـرررط ق, ؤ يرررام قرررطاثم  دحٌررراع فالح ٌررر , مطقررر  ػرررا  , ق13)

 .56, ق3116ان اق ر زضاػة م اضاة, الٌبعة افلى, 
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   اىتَاء احلياة اإلىساىيةثالجًا

أٟ عٓدَا تٓعدّ فٝ٘ قدز٠ اٱْطإ ع٢ً أدا٤ اؿد  (17)تٓتٗٞ سٝا٠ اٱْطإ بايٛفا٠

ذيو بتٛقف ناف١ خ٬ٜا إذ عٔ ايعٌُ,   هٕٛا٭د٢ْ َٔ ايٛٚا٥ف اؿ١ٜٛٝ, ٜٚ

ٜٚتٛقف ايكًب عٔ ايٓبض ٚايدٚز٠ ايد١َٜٛ ٚاؾٗاش ايتٓفطٞ  عٔ ايعٌُ تٛقفًا تاًَا 

ٝا٠ عٓدَا تٓتٗٞ فإٕ اٱْطإ ٜعد قد َات ٚفازم اؿ ;ٚٚفكًا يًطب اؿدٜح (18)ٚدا٥ًُا

سٝا٠ إذ, ٖٚٞ ايًش١ٛ اييت ٜتٛقف فٝٗا إذ عٔ إزضاٍ اٱغازات ايهٗسبا١ٝ٥, ٚعدّ 

قابًٝت٘ يًشٝا٠ َس٠ أخس٣ إٍ ايعٌُ بعد إٔ اْكطعت عٓ٘ ايدٚز٠ ايد١َٜٛ اؿا١ًَ 

فإذا ؼكل ذيو ٜؿري اٱْطإ فسد دج١ ٖاَد٠, َٚٔ ثِ  (19)يٮنطذٌ يفرت٠ َع١ٓٝ

ق٬ً ؾس١ّ ا٫ػاز بايبػس, ٚإذا سؿٌ عدٚإ ع٢ً َٝت ٚأخر عكٛ  فإْ٘ ٫ٜهٕٛ

بكؿد إتادس٠ بٗا, أٚ شزعٗا ٗ دطِ غدـ  َٔ دجت٘, أٚ دص٤ َٓ٘ أٚ ْطٝر بػسٟ

 آخس; فإٕ ذيو ٜ٪دٟ إٍ ؼكل دس١ّ ا٫ػاز با٭عكا٤ ايبػس١ٜ.

 حوأوطافه وانًظهحح انًحًٍ االتجاراإلَساٌ يحم جزائى : اًَانفزع انث

 ىساٌ لح  درامه االجتار بالبشراإل أواًل 

فٗٛ ايها٥ٔ اٯدَٞ إتؿف  (20)نٌ نا٥ٔ تكع٘ إسأ٠ عٔ طسٜل اي٫ٛد٠ اٱْطإ:

بايؿفات اٯد١َٝ إسنب َٔ دطِ ٚزٚح, خًك٘ اهلل ٗ أسطٔ تكِٜٛ, َٚٓش٘ ايعكٌ, 

ً٘ َٚتع٘ َذُٛع١ َٔ ايؿفات ٚاـؿا٥ـ ايٛددا١ْٝ ٚايٓفط١ٝ, ا٭َس ايرٟ هع

ٜٚتشكل ٚؾف اٱْطإ  (21)نا٥ًٓا فسٜدًا ىتًف عٔ بريٙ َٔ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ا٭خس٣

ٚٴيد َع ٚدٛد تػٖٛات خًك١ٝ, أٚ عٝٛب دطُا١ْٝ ت٪دٟ إٍ ْكـ َٔ سطٔ  ست٢ ٚيٛ 

٦ٖٝت٘ طإا أْٗا ٫ تٴدسز ٖرا ايها٥ٔ عٔ ايؿفات اٯد١َٝ, فايٓكـ ٗ بعض ا٭عكا٤ 

ٛدٖا ع٢ً غهٌ بري ضٟٛ, نٌ ذيو ٫ ّٓع َٔ نايسدًٌ ٚايٝدٜٔ َج٬ً, أٚ ٚد

                                                           
 ...د.( من ال ااوي املس ي اليم   على ؤي ن لية ق ؼاي د ثنحه   موث 24(  طضت املاز  ) 14)

 .256, ق3112ر 3113( ز. دمحم عيس ال طير, ؿطا  ااوي الع وبات ر ال ؼم ال اق, الٌبعة الطابعة, 15)

 .13( ز. ًاض  ػطفض,  ااوي الع وبات ر ال ؼم ال اق, مطق  ػا  , ق16)

, ز. علررررق 266, ق1656قػررررحنسضية, ( ز. دمحم ظكرررري ؤ ررررو عررررامط,  ررررااوي الع وبررررات ر ال ؼررررم ال رررراق, مححبررررة ال رررر الة, الٌبعررررة الساايررررة, 31)

عبررسال ازض ال  رروقق,  ررااوي الع وبررات ر ال ؼررم ال رراق, قررطاثم  عحررساء علررى امللررن ة العامررة فعلررى ق ؼرراي فاملرران, منـرروضات ال لارر  

 162, ق3113ال  و ية,  حنفت, 

 .53( ز. عبسالولق ؤ مس املطها , مطق  ػا  , ق(31
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َٚت٢ انتًُت يٲْطإ ايؿفات ٚاـؿا٥ـ اٯد١َٝ,  (22)ٚؾف ايها٥ٔ بأْ٘ إْطإ

ٚتٛافست ب٘ اؿٝا٠; فإْ٘ ٜؿدم عًٝ٘ ٚؾف اٱْطإ, َٚٔ ثِ ٜهٕٛ ق٬ً ؾسا٥ِ 

 ا٫ػاز بايبػس.

ٜهٕٛ ق٬ً ٚٚفكًا يٓؿٛف قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝين; فإٕ نٌ إْطإ 

ـ نٌ 1( ع٢ً إٔ ح ٜعاقب ....248٭ٕ تكع عًٝ٘ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس, إذ ْؿت إاد٠ )

ـ نٌ َٔ دًب إٍ 2َٔ اغرت٣ أٚ باع أٚ أٖد٣ أٚ تؿسف بأٟ تؿسف نإ ٗ إْطإ 

( َٓ٘ 2ٗ إاد٠ ) (23)ف قإْٛ سكٛم ايطفٌ ايُٝينايب٬د أٚ ؾدٳز َٓٗا إْطاًْا....ح ٚعسٳ

ح نٌ إْطإ مل ٜتذاٚش مثا١ْٝ عػس٠ ض١ٓ َٔ عُسٙ...ح ٚعسف َػسٚع قإْٛ ايطفٌ بأْ٘

( َٓ٘ ايكش١ٝ بأْ٘ح نٌ إْطإ تعسض 2/19َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايُٝين ٗ إاد٠ )

٭ٟ قسز َادٟ أٚ َعٟٓٛ, َت٢ نإ ايكسز ْاًْا عٔ إسد٣ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس 

ا نإ َستهب اؾس١ّ قد عٴسفت ٖٜٛت٘ إٓؿٛف عًٝٗا قاًْْٛا ٚبؿسف ايٓٛس عُا إذ

ٚعسف إػسع إؿسٟ اجملين عًٝ٘  (24)أٚ قبض عًٝ٘ أٚ ُت قانُت٘ أٚ ُت إداْت٘ح

بأْ٘ ح ايػدـ ايطبٝعٞ ايرٟ تعسض ٭ٟ قسز َادٟ أٚ َعٟٓٛ, ٚع٢ً ا٭خـ ايكسز 

طاز٠ ايبدْٞ أٚ ايٓفطٞ أٚ ايعكًٞ أٚ اـطاز٠ ا٫قتؿاد١ٜ, ٚذيو إذا نإ ايكسز أٚ اـ

ٚعسف  (25)ْاًْا َباغس٠ عٔ دس١ّ َٔ اؾسا٥ِ إٓؿٛف عًٝٗا ٗ ٖرا ايكإْٛح

ايًبٓاْٞ ايكش١ٝ بأْ٘ح أٟ غدـ طبٝعٞ ٖٔ نإ َٛقٛع اػاز با٭غداف, أٚ ٖٔ 

تعترب ايطًطات إدتؿ١ ع٢ً مٛ َعكٍٛ بأْ٘ قش١ٝ اػاز با٭غداف بؿسف ايٓٛس 

 .(26)عسفت ٖٜٛت٘ أٚ قبض عًٝ٘ أٚ سٛنِ أٚ أدٜٔحعُا إذا نإ َستهب اؾسّ قد 

 

                                                           
 .143ثم  دحٌاع فالح ٌ , مطق  ػا  , ق( ز. على  ؼن الـط ق, ؤ يام قطا33)

 .3113( لؼنة 33م, الجطيس  الطػمية العسز)3113( لؼنة 12( ال ااوي ض م )(32

( من  املج   علي   إا د الش م الٌبيعق الص، جعطن 1/3 ق املاز  ) 3113( لؼنة 35(  عطع  ااوي ميالسة  ث اض  ال ـط العطاقق ض م )31)

ارراقم عررن قطيمررة مررن الجررطاثم املنلرروق عللهررا  ررق هررصا ال ررااويد فعررطع  ررااوي   ث رراض  النرر اق الؼرروض،  ررق بلررى هررطض مرراز، ؤف معنررو، 

 ل د  1/1املاز  
 
 الض ية  إا د ن م ف   علي  لعج  ث اض ؤف كاي مس,

الحنييصيرررة ل ررااوي ميالسرررة  ث ررراض  م, فاملررراز  افلررى مرررن ال,ثسررة3111( لؼررنة 31( املرراز  افلرررى مررن  رررااوي ميالسررة  ث ررراض  ال ـررط ض رررم )32)

 م.3111( لؼنة  2135م فاللازض    طاض ضثيؽ الوظضاء ض م )3111( لؼنة 31 ال ـط ض م )

 م.3111( لؼنة 131( املاز  افلى من  ااوي معا بة قطيمة  ث اض  الن اق ض م )33)
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ايُٝين  بأْ٘ عسف ايكش١ٝ بأْ٘  ٬ٜٚسٜ ع٢ً َػسٚع َهافش١ ا٫ػاز بايبػس

اٱْطإح ٚنإ َٔ ا٭فكٌ اضتعُاٍ ح ايػدـ ايطبٝعٞح ست٢ ٜتطل ذيو َع َا دا٤ ح

كد ضتعٌُ ح غدـ طبٝعٞح َٚٔ داْب آخس فاٗ تعسٜف دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس سُٝٓا 

اضتُد ايتعسٜف ٗ غك٘ ا٭ٍٚ َٔ ايتعسٜف ايرٟ أٚزدٙ قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس 

, بُٝٓا أخر غك٘ ايجاْٞ َٔ ايتعسٜف ايرٟ أٚزدٙ إػسع ايًبٓاْٞ يًُذين عًٝ٘ إؿسٟ

 يًكش١ٝ.     

ٚإذا نإ أٟ إْطإ َٓر َٛيدٙ ٜهٕٛ ق٬ً ي٬ػاز بايبػس, إ٫َ إٔ بعض ؾٛز 

تتطًب إٔ ٜهٕٛ ايػدـ ايطبٝعٞ قد بًغ ضًٓا َعًٝٓا, ست٢ ٜ٪ًٖ٘ ٭ٕ  دسا٥ِ ا٫ػاز

ٜهٕٛ ق٬ً ٭ٟ ؾٛز٠ َٔ ؾٛز ا٫ػاز; فا٫ضت ٬ٍ اؾٓطٞ, ٚايطدس٠, ٚاـد١َ 

ٚايعٌُ ايكطسٟ, ٚا٫ضرتقام, َٚا ّاثً٘, ٫ ّهٔ إٔ ٜتشكل ع٢ً َٛيٛد, ٚإٕ نإ 

 ي٬ػازٜهٕٛ إٛيٛد ق٬ً  َٔ إُهٔ إٔ وؿٌ ذيو َطتكب٬ً, بُٝٓا ّهٔ إٔ 

١ًٝ َٔ طفٌ ٭ضس٠ مت ْصع ِن بايبػس إذا مت ْصع أٟ عكٛ َٔ أعكا٤ دطُ٘, نُا يٛ

 . (27)فكري٠ َكابٌ َبًغ َايٞ نبري

 بالبشر االجتاريف درامه  ضحيةأوصاف ال ثاىيًا 

ايرٟ ٜكع عًٝ٘ فعٌ ا٫ػاز, فكد ٜهٕٛ ؾ ريًا  كش١ٝتتعدد أٚؾاف اٱْطإ اي

أٚ نبريًا, ذنسًا أٚ أْج٢, غدؿًا طبٝعًٝا ٚاسدًا, أٚ عد٠ أغداف طبٝعٌٝ, بؿسف 

ايٓٛس عٔ اؾٓط١ٝ أٚ ايًٕٛ أٚ ايطٔ أٚ ايٓٛع, أٚ ا٭١ًٖٝ, أٚ اؿاي١ ايؿش١ٝ, أٚ 

اٱْطإ اؿٞ  ايعك١ًٝ, أٚ إسنص ايعا٥ًٞ, أٚ ايٛٚٝفٞ, إذ ٜطتٟٛ إٔ ٜهٕٛ ٖرا

أٚ َسٜكًا أٚ َٛفٛز  ,ٚطًٓٝا أٚ أدٓبًٝا, أبٝكًا, أٚ أضٛدًا, طف٬ً أٚ غابًا, أٚ ن٬ًٗ

فٍٗٛ ايٓطب, ٚأًٜا  أٚ ايؿش١ ٚايبدٕ, أٚ فًْٓٛا, فكريًا أٚ بًٓٝا ثابت ايٓطب ٭ًٖ٘,

َٚٔ ثِ ٫ٜؿح إٔ  (28)نإ َسنصٙ ا٫دتُاعٞ, أٚ َهاْت٘ ٗ اجملتُع ايرٟ ٜعٝؼ فٝ٘

ٕٛ قٌ ٖرا ايٓٛع َٔ اٱدساّ أٟ غ٤ٞ بري اٱْطإ نا٭َٛاٍ, أٚ اؿٝٛاْات, أٚ ٜه

بريُٖا, ٚإذا نإ يٝظ هلرٙ ا٭ٚؾاف أ١ٜ أ١ُٖٝ ٗ قٌ ا٫ػاز بايبػس, إذ ٜهفٞ 

                                                           
ر زضاػررة  ررق ال ررااوي قمرراضاجي امل رراضي, م لررة الـررطنعة فال ررااوي, العررسز  ( ز. لحيسررة دمحم  رروضاض،, املواق ررة الجناثيررة لجررطاثم  ث رراض  ال ـررط34)

 .156م, كلية الـطنعة فال ااوي, قامعة قماضات, قماضات العطبية املحسس , ق3116هر ؤكحوبط 1121اضبعوي, ؿوان 

 .246, ز. دمحم عيس ال طير, مطق  ػا  , ق 265( ز. دمحم ظكي ؤ وعامط, مطق  ػا  , ق35)
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يًعكاب إٔ ٜهٕٛ ٖرا احملٌ إْطاًْا فك٘, إ٫َ إٔ يبعض ا٭ٚؾاف أ١ُٖٝ ٗ ؼدٜد 

 ايفعٌ اٱدساَٞ.َكداز ايعكٛب١ اييت ٜطتشكٗا َستهب 

 بالبشر االجتارثالجًا  املص حة احملنية يف درامه 

( َٔ قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ٗ 248أٚزد إػسع ايُٝين دس١ّ ايسم ٗ إاد٠ )

ايفؿٌ ايجاْٞ )ا٫عتدا٤ ع٢ً اؿس١ٜ ايػدؿ١ٝ( َٔ ايباب ايعاغس)اؾسا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً 

يكطِ اـاف( ٚقد مت إعداد َػسٚع قإْٛ ا٭غداف ٚا٭ضس٠( َٔ ايهتاب ايجاْٞ ) ا

 ذيو َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ٚايرٟ تكُٔ ا٭سهاّ إتعًك١ با٫ػاز بايبػس َا ٗ

ٚقع عكٛبات ٭فعاٍ ا٫ػاز بايبػس ٚتػدٜدٖا, ٚبٝإ سكٛم اجملين عًٝ٘ قش١ٝ 

 ا٫ػاز بايبػس.

كٛبات; أْ٘ قد أزاد ٜٚٛٗس َٔ ػسِٜ إػسع ايُٝين يًسم ٗ قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايع

بريو ٓا١ٜ اؿس١ٜ ايػدؿ١ٝ يًُذين عًٝ٘ ٚبايرات سسٜت٘ ٗ ايتٓكٌ ٚايرٖاب ٚاٱٜاب 

إٍ أُٜٓا ٜسٜد ٚبايهٝف١ٝ اييت ٜسٜدٖا; فاجملين عًٝ٘ ٗ دس١ّ ايسم ٚفكًا يًتذسِٜ 

أّ  ,ٚايعكاب ايٛازد ٗ قإْٛ ايعكٛبات, ٖٛ َٛقع اؿُا١ٜ اؾصا١ٝ٥ ضٛا٤ أنإ ؾ ريًا

 نبريًا ذنسًا أٚ أْج٢.

ٚبين عٔ ايبٝإ; فإٕ اهلدف َٔ ػسِٜ ا٫ػاز بايبػس, ٖٛ اؿل ٗ ايهسا١َ 

اٱْطا١ْٝ, فايهسا١َ اٱْطا١ْٝ ٜهتطبٗا اٱْطإ اؿٞ ـ قٌ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس ـ 

َٓر ٫ٚدت٘ ٚتٓتٗٞ بٛفات٘, فأفعاٍ ا٫ضت ٬ٍ أًٜا نإ ْٛعٗا أٚ غهًٗا, ٫ تكّٛ بٗا 

ٚاضتدداّ اٱْطإ ٚاضت ٬ي٘ ٭بساض   (29)دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس بعد ٚفا٠ اجملين عًٝ٘

ايدعاز٠ ٚا٫ضت ٬ٍ اؾٓطٞ َدتًف أْٛاع٘, ٜتٓاف٢ َع َا يٲْطإ َٔ عص٠ ٚنسا١َ 

ػرت٣, ٖا و٘ َٔ ٜباع ٜٚاييت نسَ٘ اهلل بٗا, ٚإٔ ا٫ػاز ب٘ هعً٘ فسد ضًع١ 

 .(30)َت٘ ا٭خ٬ق١ٝنساَت٘ اٱْطا١ْٝ, ّٚظ ض٬

اعتدا٤ ع٢ً سل اٱْطإ ٗ إٔ  ا٫ػاز بايبػس َا ٖٞ إ٫َ ٕ دسا٥ِٚبٓا٤ً عًٝ٘; فإ

ٜهٕٛ سسًا, ٚإٔ ٜهٕٛ َٓأ٣ عٔ ايسم ٚايعٌُ ا٫ضتعبادٟ, ٚسل اٱْطإ ٗ ا٭َٔ, 

                                                           
 .156( ز. لحيسة دمحم  وضاض،, مطق  ػا  , ق36)

 .13, ق3111( ز. زهام ؤكطم عمط, قطيمة  ث اض  ال ـط ر زضاػة م اضاة, زاض الححر ال ااواية, ال اهط , الٌبعة افلى, 21)
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ٚسل اٱْطإ ٗ ا٫ْتكاٍ َٔ َهإ ٭خس, ٚاؿل ٗ ايط١َ٬ اؾطد١ٜ, ٚاؿل ٗ 

ٚاَتٗاًْا يهسا١َ اٱْطإ ٚأدَٝت٘,  ,دسا٥ِ قد اٱْطا١ْٝا أْٗا تعد اـؿٛؾ١ٝ, نُ

ٚتدخٌ ٗ إطاز اؾس١ّ ا١ُٕٛٓ اييت تكّٛ بٗا عؿابات إدسا١َٝ, اسرتفت ١َٓٗ ا٫ػاز 

 . (31)ٚدعًت٘ قٛز ْػاطٗا ٚاٖتُاَاتٗا, ٚإؿدز ا٭ضاع يدخًٗا, ٚتٓاَٞ ثسٚتٗا

 واَتفاء يسإونٍته انجزائٍح وانًذٍَح حػذو االػتذاد تزضا انضحٍ: انفزع انثانث

 .يف درامه االجتار بالبشر رضا الضحيةب االعتااد أواًل  عاو

ٜعسف ايسقا ٗ ْطام ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ أْ٘ اٱذٕ ايؿادز َٔ أسد أغداف ايكإْٛ 

اـاف بإزادت٘ اؿس٠ بري َػٛب بعٝب َٔ عٝٛب اٱزاد٠ إٍ اي ري بازتهاب فعٌ ٜكع ب٘ 

أٚ ع٢ً سل غدؿٞ أٚ َايٞ ي٘, ٖٚٛ ٜدزى ٕا ضٝكع َٔ ٖرا اٱذٕ  ,ْفط٘ اعتدا٤ ع٢ً

ع٢ً ذيو ٫ ٜعتد بسقا اجملين عًٝ٘ ٚ (32)َٔ إٜرا٤ أٚ قسز قد َٔ ؾدز َٓ٘ ٖرا ايسقا

ٚيهٔ قد  ,نطبب َٔ أضباب اٱباس١ نكاعد٠ عا١َ ٗ قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات

ٚانتُاٍ أزناْٗا, أٚ ٗ ؼكل بعض ٜهٕٛ هلرا ايسقا دٚزًا ٗ بٓٝإ بعض اؾسا٥ِ, 

أضباب اٱباس١, ٚقد ٜ٪ثس ٗ ضري ايدع٣ٛ اؾٓا١ٝ٥, ٜٚسدع ذيو إٍ إٔ إؿاحل اييت 

وُٝٗا قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات, ٖٞ َؿاحل عا١َ ؽـ اجملتُع, ٚإٕ تعًل ا٭َس 

 َؿاحل فسد١ٜ ناؿل ٗ اؿٝا٠, ٚاؿل ٗ ض١َ٬ اؾطِ, نُا إٔ َطا٥ٌ ايتذسِٜ

ٚايعكاب تتعًل بايطٝاض١ اؾٓا١ٝ٥ اييت ٫هٛش إٔ تتٛقف ع٢ً إزاد٠ ايفسد, ٚزقا اجملين 

 .(33)عًٝ٘ ٫ هٛش إٔ ٜٛقع ٗ داْب اجملين عًٝ٘, ٚإِا ظاْب ؾاسب اؿل

بايسقا عٓدَا ٜتعًل ا٭َس عل َٔ سكٛم اجملتُع, َٚستب٘  رٚبٓا٤ً عًٝ٘ ٫ ٜ٪خ

ٗ دسا٥ِ  َؿًش١ عًٝا ع٢ً إطتٌٜٛ ايداخًٞ ٚايدٚيٞ, َٚٔ ثِ ٫ ٜعتد بسقا ايكش١ٝ

; فٗرا ايسقا ٫ أثس ي٘ ع٢ً إطت٣ٛ إٛقٛعٞ أٚ اٱدسا٥ٞ, ٚقد تكسز ا٫ػاز بايبػس

ـ 1بايبػس ايُٝين ٚاييت ْؿت ع٢ً أْ٘ح ( َٔ َػسٚع َهافش١ ا٫ػاز 26ذيو ٗ إاد٠ )

٫ ٜعتد بسقا َٚٛافك١ ايكش١ٝ ع٢ً ا٫ضت ٬ٍ ٗ أٟ َٔ دسا٥ِ ا٫ػاز إٓؿٛف عًٝٗا 

                                                           
حلرازيةد منـروضات املنظمرة العطبيرة ( ز. ؤكطم عبس الطظا  املـ سا ي, قطاثم  ث اض  ال ـطد اظط   ق ؤبعازها ال ااوايرة ف قحماعيرة ف  21)

 , ق )ن( من امل سمة. 3111للحنمية قزاضية, قامعة السفن العطبية, ال اهط , 

 .31, ق3111( ز. دمحم كب ق دمحم ا م, ضها املج   علي  فؤرطم  ق املؼئولية الجناثية ر زضاػة م اضاة, زاض الس الة للنـط فالحوظن , عماي, 23)

 341, ق3111ظم ال ؼم العام  ق  ااوي الع وبات, اظطية الجطيمة, قػحنسضية, زاض الجامعة الجسيس , ( ز. ق,ن رطفت, ا22)
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ـ ٫ ٜػرتٙ يتشكٝل دس١ّ ا٫ػاز بايطفٌ أٚ عدِٜ ا٭١ًٖٝ اضتعُاٍ 2ٗ ٖرا ايكإْٛ 

( َٔ ٖرا 2د٠ )أٟ َٔ ٚضا٥ٌ ا٫ضت ٬ٍ. إٓؿٛف عًٝٗا ٗ ايفكس٠ ايسابع١ َٔ إا

أٟ أْ٘ ٫  (34)ايكإْٛ ٫ٚ ٜعتد ٗ ْٝع ا٭سٛاٍ بسقاٙ أٚ بسقا إط٦ٍٛ عٓ٘ أٚ ٚيٝ٘ح

هٛش إٔ ٜعتد بسقا ايكش١ٝ ٗ ساي١ اضت ٬ي٘ ٗ أ١ٜ ؾٛز٠ َٔ ؾٛز ا٫ضت ٬ٍ ضٛا٤ 

ٚض١ًٝ َٔ  أنإ ذيو ٜعٛد يؿ س ايطٔ ) َا دٕٚ ايجُا١ْٝ عػس( أّ بطبب اضتعُاٍ أ١ٜ

نايتٗدٜد بايك٠ٛ أٚ اضتعُاهلا أٚ بري ذيو َٔ أغهاٍ ايكطس, أٚ  طس١ٜ,كٚضا٥ٌ اي

ا٫ختطاف, أٚ ا٫ستٝاٍ, أٚ اـداع, أٚ اضت ٬ٍ ايطًط١, أٚ اضت ٬ٍ ساي١ 

اضتكعاف, أٚ بإعطا٤, أٚ تًكٞ َبايغ َاي١ٝ, أٚ َصاٜا يٌٓٝ َٛافك١ غدـ ي٘ ضٝطس٠ 

ٜطتٟٛ ٥ِ ا٫ػاز بايبػس, ع٢ً غدـ آخس, ٚع٢ً ذيو ٫ٜعتد بسقا ايكش١ٝ ٗ دسا

ٖرا ايسقا أٚ إٛافك١ ضابل أٚ ٫سل ع٢ً أٟ فعٌ َٔ أفعاٍ  ٜهٕٛ  ٗ ذيو بإٔ

إٔ ٜهٕٛ اجملين عًٝ٘ ؾ ريًا أٚ نبريًا, ٚإذا ٚقعت اؾس١ّ دٕٚ اضتدداّ أٚ ا٫ػاز, 

 .أٟ َٔ تًو ايٛضا٥ٌ, ٚنإ ايفعٌ بسقا اجملين عًٝ٘; ف٬ تكّٛ دس١ّ ا٫ػاز بايبػس

٫ هٛش ا٫عتداد بسقا ايطفٌ, أٚ عدِٜ ا٭١ًٖٝ, أٚ بسقا إط٦ٍٛ عٓ٘ أٚ ٚيٝ٘, ٚ

ٚايطبب ٗ ذيو ٜعٛد إٍ قعف إزاد٠ ايطفٌ, أٚ إٔ إط٦ٍٛ عٓ٘ أٚ َتٛيٝ٘ قد ٜهٕٛ 

                                                           
( مررن  طثوكررون ) ررالحنمو( علررى ؤارر  د ي ثيرروي موال ررة شرر ية  ث رراض  النرر اق علررى  ػررح ,ن امل لرروز 2( الررد الي ررط  )الا( مررن املرراز  )21)

باض  ق ال ايت الي  ييروي  رس اػرحذسم للهرا ؤ، مرن الوػراثج املبينرة  رق الي رط  اليطعيرة ؤ د فهرصا مرا املبحي  ق الي ط  ؤ من هصم املاز  مسج اعح

من  ااوي ميالسة  ث راض  ال ـرط  2ؤفضث  املاز  السااية من ال ااوي العطبي  ػإلانؿاز، ملواق ة قطاثم  ث اض  الن اق. ف طضت املاز  

عليررر  علرررى  ػرررح ,ن  رررق ؤ، كررروض  ث ررراض  ال ـرررط ميررر  اػرررحذسمد للهرررا ؤيرررة فػررريلة مرررن الوػررراثج امللرررط، علرررى ؤاررر  د ي عحرررس  طهرررا املج ررر  

( مرررن هرررصا ال رررااوي في  ـرررإلاني لحس ررر   ث رراض  الٌيرررج ؤف عرررسيي  اهليرررة اػرررحعمان ؤيرررة فػررريلة مرررن الوػررراثج 3املنلرروق عللهرررا  رررق املررراز  )

ملؼرئون عنر  ؤف محولير د ف  رطضت املراز  السالسرة مرن  رااوي ميالسرة  ث راض  ال ـرط املـاض بللها, في عحس  ق قمي  ا روان  طهراث  ؤف  طهرا ا

علرررى ؤاررر  د ي  عحرررس  طهرررا املج ررر  عليررر   رررق ؤ، مرررن قرررطاثم  ث ررراض  ال ـرررط ميررر  اػرررحذسمد ؤ، مرررن الوػررراثج  3111( لؼرررنة12ال ٌرررط، ض رررم )

يران ؤف عرسيي  اهليرة اػرحعمان ؤ، مرن الوػراثج املـراض بللهراد املنلوق عللها  ق املراز  الؼرا  ة, في  ـرإلاني لحس ير  قطيمرة  ث راض   اًل

هر على ؤار  د ي عحرس  طهرا املج ر  علير   رق 1121( لؼنة 11فثومند املاز  ال امؼة من اظام ميالسة  ث اض  الن اق الؼعوز، ض م )

 3111( لؼرنة 2 ث راض  النر اق الؼروض، ض رم ) مرن  رااوي  1/2ؤ، قطيمة من الجطاثم املنلوق عللها  ق هصا النظامد فثورمند املراز  

( لؼرررنة 133 إاررر  د  رررق قميررر  ال رررايت ي عحرررس  موال رررة الضررر يةد فالرررد املررراز  السالسرررة مرررن  رررااوي ميالسرررة  ث ررراض  ال ـرررط العمرررا ي ض رررم )

/ؤ مرن هرصا ال رااوي 3املبينرة  رق املراز   على ؤا  د ي عحس  طها املج   علي   ق ؤ، من ال ايت آلاثية: ؤ ر بشا اػحذسمد ؤ، من الوػراثج 3115

 ا ر بشا كررراي املج ررر  عليررر   رررق  الرررة الاطليرررة ؤف ن لرررية ي يمحرررن مع رررا  عحرررساز  طهررراث  ؤف  طيرررة ادحيررراضم, 
 
الا ر بشا كررراي املج ررر  عليررر   رررسرا

ي ثادررص  ايعحبرراض موال ررة علررى ؤارر د  3111( لؼررنة 131مررن  ررااوي معا بررة قطيمررة  ث رراض  النرر اق اللبنررا ي ض ررم ) 1/3فثوررمند املرراز  

املج   علي  ؤف ؤ س ؤكول  ؤف فكي  ال ااو ي ؤف ؤ، ن م آدط يماضغ علي  ػلٌة ؿطعية ؤف لعلي  على  ػح ,ن املنرو، اضثيا ر  املبرحي 

املج رر  عليررر  ؤف  علررى ؤاررر  د ي عحررس  طهرررا 3116( لؼرررنة 6( مررن  رررااوي منرر   ث ررراض  ال ـررط اضز ررري ض ررم )12 ررق هررصم الي رررط  د فالررد املررراز  )

 املحوطضين من قطاثم  ث اض  ال ـط ل ايات ثذييى ؤ، من الع وبات املنلوق عللها  ق هصا ال ااويد
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ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ; فإٕ زقا ايكش١ٝ  (35)َتٛاط٦ًا َع اي ري يٲػاز بايطفٌ أٚ عدِٜ ا٭١ًٖٝ

٫ٜعتد ب٘ ٕا ُجً٘ ٖرٙ اؾسا٥ِ َٔ خطٛز٠, ٚيٰثاز ايٓاػ١  ,ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس

عٓٗا ع٢ً َطت٣ٛ ايفسد ٚاجملتُع, باٱقاف١ إٍ إٔ إزاد٠ اجملين عًٝ٘ ٗ َعِٛ ؾٛز 

ا٫ػاز بايبػس تهٕٛ َعٝب١, إذ ٜهٕٛ ؼت ق ٘ ْفطٞ ٚبدْٞ, ٚٗ ٚقع ٫ّهٔ 

ٱعفا٤ َستهب  ايسقاٖرا  ٫ ّهٔ اضتدداّ نُا ا٫عتداد قاًْْٛا بسقا٥٘,

ي سض َعاقب١ ايكش١ٝ عٔ أفعاٍ ا٫ػاز اييت ازتهبت أٚ اؾس١ّ ا٫ػاز َٔ ايعكاب, 

 قدٙ ْتٝذ١ اضتدداَ٘ أثٓا٤ ع١ًُٝ ا٫ػاز ب٘.

 ل ضحية اجليامية واملاىية سووليةامل تفاءثاىيًا  اى

أٚ َد١ْٝ عٔ أٟ دس١ّ َٔ دسا٥ِ  ,٫ ٜعد ايكش١ٝ َط٫ًٛ٦ َط٦ٛي١ٝ دصا١ٝ٥

أٟ إٔ  (36)قش١ٝ ٭ٟ َٓٗاا٫ػاز بايبػس َت٢ ْػأت أٚ ازتبطت َباغس٠ بهْٛ٘ 

ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس ٫ هٛش َطا٤يت٘ دصا٥ًٝا أٚ َدًْٝا, بُٝٓا يٛ ازتهب  كش١ٝاي

ا٤ٍ طايػدـ أفعا٫ً أخس٣ يٝظ هلا ع٬ق١ أٚ ازتباٙ ظسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس; فإْ٘ ٜٴ

بؿفت٘ َستهبًا يتًو ا٭فعاٍ, نُا يٛ اعتادت اَسأ٠ ع٢ً ٖازض١ ايب ا٤ بإزادتٗا 

, نُا ٜعف٢ ايكش١ٝ َٔ ايعكٛبات إكسز٠ ع٢ً ذيواؿس٠ دٕٚ إدبازٖا ع٢ً ٖازض١ 

كايف١ قٛاٌْ اهلذس٠ ٚاؾٓط١ٝ ٚاٱقا١َ َت٢ ازتبطت َباغس٠ بهْٛ٘ قش١ٝ َٔ 

 .(37)قشاٜا ا٫ػاز بايبػس

                                                           
ف ثيا يررات السفليررة  3111( لؼررنة 31( ز. دالررس ملررٌيم ل يرر , النظررام ال ررااو ي مليالسررة قررطاثم  ث رراض  ال ـررط  ررق هرروء ال ررااوي ض ررم )22)

 .312, ق3111زضاػة م اضاة, زاض اليحط العطبي, ال اهط , فالخـطنعات العطبية ر 

( مررن 1( مررن  ررااوي ميالسررة  ث رراض  ال ـررط امللررط،, فاملرراز  )31( مررن مـررطفح ميالسررة  ث رراض  ال ـررط اليم رر , فاملرراز  )34( ثطاقرر  املرراز  )23)

  ااوي ميالسة  ث اض  ال ـط ال ٌط،.

  ال ـط اليم  . ( من مـطفح ميالسة  ث اض35( املاز  )24)
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 تانثشز االتجارانزكٍ انًادي فً جزائى : انثاًَانًطهة 

ٜتُجٌ ايسنٔ إادٟ يًذس١ّ بإٛٗس ايرٟ تربش ب٘ إٍ ايعامل اـازدٞ; ٜٚهٕٛ  متَيا 

ي٘ طبٝع١ ًَُٛض١ تدزن٘ اؿٛاع, ٜٚتشكل ب٘ ا٫عتدا٤ ع٢ً إؿًش١ احمل١ُٝ, ٚتـتِ بـ٘   

َـٔ اؾـسا٥ِ ذات ايٓتـا٥ر; فٗـٞ      ا٭عُاٍ ايتٓفٝر١ٜ يًذس١ّ, ٚتعد دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػـس 

َٔ دسا٥ِ ايكسز, ٜٚتعٌ  يتُاَٗـا َـٔ أفعـاٍ تـ٪دٟ إٍ سـدٚخ ٚاقعـ١ ا٫ػـاز, ْٚتٝذـ١         

إدساَٝــ١ ؼؿــٌ َــٔ تًــو ا٭فعــاٍ, أٟ إٔ ايــسنٔ إــادٟ هلــرا ايٓــٛع َــٔ اٱدــساّ, يــ٘      

إذا َهْٛات ث٬ث١: فعٌ إدساَٞ, ْٚتٝذ١ إدسا١َٝ, ٚع٬ق١ ضبب١ٝ بٌ ايفعٌ ٚايٓتٝذ١; ف

ــٌ اٱدساَــٞ, ٚيهــٔ         ــع ايفع ــ١, ٚقــد ٜك ــو ٚدــدت اؾسّــ١ ٗ ؾــٛزتٗا ايتاَ ؼكــل ذي

ايٓتٝذــ١ اٱدساَٝــ١ مل ؼكــل يطــبب ٫ دخــٌ ٱزاد٠ ايفاعــٌ, فٝطــ٢ُ ذيــو غــسٚعًا ٗ          

ازتهاب اؾس١ّ, ٚقد ٜطـاِٖ أنجـس َـٔ غـدـ ٗ ازتهـاب اؾسّـ١, ٜٚطًـل عًـٞ         

 :ٗ اٯتٞبٝٓ٘ ذيو إطا١ُٖ ٗ ازتهاب اؾس١ّ, , ٖٚٛ َا ضٓ

 يكىَاخ انزكٍ انًادي: انفزع األول

 ٜتهٕٛ ايسنٔ إادٟ ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس َٔ:

 أٚ (39)ٚايػسا٤ (38)ُجٌ ٗ عد٠ أْٛاع كتًف١ َٓٗا ايبٝعــٚتت  اٍ ا٫ػاز بايبػس:ـــــــعـــــ  أف1

أٟ  (41)بـًـــــؿسف, أٚ دـــــتــٛاع ايْــٔ أـٛع َـــأٟ ْـــــــإ بـطـــــاٱْـــتؿسف بـــــأٚ اي (40)١ٜــاهلد

ــإ ــٌ اْطــ ــإ إٍ داخــ ـــأٚ ايتؿدٜ, ب٬ديــ ــا (42)ســـ ــع (43)َٓٗــ ـــأٚ ايٓ (44)أٚ ايتطٜٛــ أٚ  (45)ٌـكــ

  .(48)أٚ ا٫ضتكباٍ (47)ٛا٤ـــأٚ اٱٜ (46)ٌٝـكـٓـايت

                                                           
رر البيرر  1( مرن ال رااوي املرس ي البير   إار د ثمليرب مران بعرون علررى فقر  الإلاناارد   رحي العا رسين فين ؼرم بلرى ر,ررة ؤ ؼرام 121( عطلرد املراز  )25)

يران فب راء /ؤ( مرن ال نفثوكرون  دحيراض، يثيا يرة   رو  الٌيرج املحعلر    ير3ر  ي  امل ايورةد  فعطلرد املراز  )2ر  ي  اللطع 3املٌل     ًا

يان  ق العطفن فاملواز ق ا ية  إا د ؤ، لعج ؤف جعامج يحم  م حوام ا ج ًيج من قاار ؤ، ن م ؤف م موعرة  يان فاػح ,ن ًا ًا

من ان اق بلى ن م آدط ل اء ميالإ  ؤف ؤ، ؿيج آدط من ؤؿيان العوند ثم اعحماز فلحح  االا الحو ي  فالحلسي  علي  ف اورمام 

م ف رررس فال رررد الررريمن علرررى ال نفثوكرررون 15/1/3113م فث رررطض  رررسء النيررراش  رررق 32/2/3111( املررراضخ 332/ 21  رررطاض الجمعيرررة العامرررة )بليررر  

 م.3111( لؼنة 13م, الجطيس  الطػمية, العسز )3111( لؼنة 31 موقر ال ااوي ض م )

اظن الباج  عرن   ر   رق ملحيرة املبير , يطاقر  ز. ضامري محرولق ال اارد , ( الـطاء: اثيا  يحم  م حوام  يام املـإلان،  سل  رمن املبي   ق م ا ج ثن26)

 .111مطق  ػا  , ق

( من  ااوي ا روان الش لرية اليم ر  ض رم 312( ال سية: هبة ليما ين ج ثحم  ال بى فيحيي ؤي يسمل ا بلى امل سى بلي  ممحز, ثطاق  املاز  )11)

 م.1663عسز, الؼازغ, الجعء السال , لؼنة م فجعسي,ث , الجطيس  الطػمية, ال1663( لؼنة 31)

 ( الجلر: بع   ب واض ن م من داضا الب,ز بلى زادل ا.11)

 ( الحلسيط.  ع   بدطاا ن م من زادج ؤضااد  الب,ز بلى داضق ا.13)
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ٚتبآٜت ايتػسٜعات ايعسب١ٝ ٗ اضتعُاٍ ا٭يفـاٚ ايدايـ١ عًـ٢ أفعـاٍ ا٫ػـاز بايبػـس,            

اٱَازاتٞ, ٚايبشسٜين, ٚايعساقٞ, ٚايهـٜٛيت َؿـطًح ايتذٓٝـد    سٝح اضتددّ ايتػسٜع 

بُٝٓـا اضـتعٌُ ايتػـسٜع ايطـعٛدٟ      (49)ٚايٓكٌ, ٚايرتسٌٝ, ٚا٫ضتكباٍ, ٚاٱٜٛا٤, ٚايتٓكٌٝ

ٚاضـــتددّ ايتػـــسٜع  (50)ٚايعُـــاْٞ, ا٫ضـــتدداّ, اٱؿـــام, ايٓكـــٌ, اٱٜـــٛا٤, ا٫ضـــتكباٍ

بُٝٓا اضـتعٌُ ايتػـسٜع    (51)٫ضتكباٍا٭زدْٞ َؿطًشات, ا٫ضتكطاب, ايٓكٌ, اٱٜٛا٤, ا

       ِ أَــا   (52)ايكطــسٟ أيفــاٚ, ا٫ضــتدداّ, ايٓكــٌ, ايتطــًِٝ, اٱٜــٛا٤, ا٫ضــتكباٍ, ايتطــً

ؿـــطًح, ا٫دتـــراب, ايٓكـــٌ, ا٫ضـــتكباٍ, ا٫ستذـــاش,  َ خـــرايتػـــسٜع ايًبٓـــاْٞ فكـــد ا

ــٛا٤ ــٌ,      (53)اٱٜـ ــاف, ايرتسٝـ ــٌ, ا٫ختطـ ــتدزاز, ايٓكـ ــٛزٟ, ا٫ضـ ــسٜع ايطـ ــتعٌُ ايتػـ ٚاضـ

ٗ ســٌ اضــتعٌُ ايتػــسٜع إؿــسٟ, ايبٝــع, ايعــسض  (54)تكباٍ, اٱٜــٛا٤ ,ا٫ضــتدداّا٫ضــ

, ٌ, ايتطـــًِٝ, اٱٜـــٛا٤, ا٫ضـــتكباٍ,يًبٝـــع, ايػـــسا٤, ايٛعـــد بُٗـــا, ا٫ضـــتدداّ, ايٓكـــ

٬ٜٚسٜ إٔ إػسع إؿسٟ قد ٚضع َٔ ا٭فعاٍ اجملس١َ يتػٌُ ْٝع ا٭فعـاٍ   (55)ايتطًِ

ايـيت تـدخٌ قـُٔ إطـاز ا٫ػـاز بايبػـس, ٚأْـ٘ مل ًٜتـصّ بـا٭سٛاٍ ايـيت ٚزدت ٗ ايفكـس٠            

, ٜٚربز ذيو أْ٘ يٝظ َـٔ ايـ٬شّ إٔ   2000( َٔ بستٛنٍٛ بايري3َٛايفسع١ٝ )أ( َٔ إاد٠ )

  ٛ ــ ــسٜع١ٝ يٓؿــ ــٝاب١ ايتػــ ــل ايؿــ ــرٟ ٚزد ٗ    تتفــ ــف ايــ ــع ايتعسٜــ ــٛطين َــ ــإْٛ ايــ ف ايكــ

ايربٚتٛنٍٛ, فايٓـ ايدٚيٞ ٜٛزد إفّٗٛ ايعاّ يًطًٛى احملٛٛز, ٚإتطًبـات ا٭ضاضـ١ٝ   

                                                                                                                                        
 ( من  ااوي الجطاثم فالع وبات اليم  .315( املاز  )12)

ل اثيررة  ررسفي بكررطام ؤف ثسررطيى, يطاقرر  ز. منرران من ررس: املواق ررة الجناثيررة لجررطاثم ( الحٌونرر : ي لررس  رر  قعررج الضرر ية ثخبرر  الجررا ي  لرروض  ث11)

( العررسز السررا ي, 35 ث رراض  ال ـررط  ررق ال ررااوي الؼرروض، ر زضاػررة ثسليليررة, م لررة قامعررة زمـرر  للعلرروم   حلررازية فال ااوايررة, املجلررس ) 

 . 12, ق3113

 لي ( الن ج: فنع   ج يحن مياي ب امة ففقوز املج   ع12)

 ( الحن يج: ثسويج ملحية الض ية بلى ن م آدط.13)

 ( قيواء: ثولحن ػحن آمن إل امة الض ية  ق زادج الب,ز ؤف داضق ا.14)

( مرن مـرطفح  رااوي ميالسرة  ث راض  ال ـرط اليم ر , فث ررسض قؿراض  بلرى ؤي هرصم ا روان مؼرح ا  مرن  طفثوكرون  رالحنمو لؼررنة 3/1( املراز  )15)

 ااوي العطبي  ػإلانؿاز، ملواق ة  ث اض  ال ـط, م  اػخبسان ليظ )ث نيس( الواضز  ق  طفثوكون  الحنمو  ليظ )ثٌون (, فمن ال 3111

/ؤ( مررن  ررااوي ميالسررة  ث رراض  النرر اق البسطي رر , فاملرراز  1( ثطاقرر  املررواز افلررى مررن  ررااوي ميالسررة  ث رراض  ال ـررط قمرراضاجي, فاملرراز  )16)

( من مي1)
 
 ( من  ااوي ميالسة  ث اض  الن اق فتهطير امل اقطين اليويي .1/1السة  ث اض  ال ـط العطاقق, فاملاز  )/ؤفي

 /ؤ من  ااوي ميالسة  ث اض  ال ـط العما ي2( من اظام ميالسة  ث اض  الن اق الؼعوز،, فاملاز  1/1( املاز  )21)

 ـط.( من  ااوي ميالسة  ث اض  ال 2/1( املاز  )21)

 ( املاز  السااية من  ااوي ميالسة  ث اض  ال ـط.23)

 م.3111( لؼنة 131( من  ااوي معا بة قطيمة  ث اض  الن اق ض م )6/1( املاز  )22)

 ( املاز  الطابعة من  ااوي ميالسة  ث اض  الن اق.21)

 ( املاز  السااية من  ااوي ميالسة  ث اض  ال ـط.22)
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يًتذسِٜ, َٚٔ ثِ ٜٛزد اؿد ا٭د٢ْ َٔ إعاٜري إتطًب١ يًتذسِٜ ٚايعكاب اييت هـب عًـ٢   

يفعـــٌ اٱدساَـــٞ, َٚـــا ّهٓٗـــا َـــٔ اضـــتٝعاب ْٝـــع أغـــهاٍ ا  ايـــدٍٚ ايتكٝـــد بٗـــا,

  .(56)ٚا٭ْػط١ اٱقاف١ٝ, إذا َا أزاد إػسع ايٛطين ذيو

ٚا٫ػاز بايبػـس ٜتهـٕٛ َـٔ ضًطـ١ً َـٔ ا٭فعـاٍ اٱدساَٝـ١, ٚيـٝظ فعـٌ إدساَـٞ           

ــ٢ إٔ ٜػــهٌ نــٌ فعــٌ َــٔ تًــو ا٭فعــاٍ دسّــ١ َطــتك١ً      ٚايفعــٌ  ,ٚاســد َفــسدٙ, عً

      ٚ ٜتشكــل ذيــو بكٝــاّ اؾــاْٞ    اٱدساَــٞ ؾــسا٥ِ ا٫ػــاز بايبػــس قــد ٜهــٕٛ إهابٝــًا, 

عسن١ عك١ٜٛ َاد١ٜ يتٓفٝر ايفعٌ اٱدساَـٞ, ضـٛا٤ بايٝـد, أٚ بايًطـإ , أٚ ب ـري ذيـو       

َــٔ أعكــا٤ دطــُ٘, ٚقــد ٜهــٕٛ ايفعــٌ ضــًبًٝا, نا٫َتٓــاع عــٔ اٱبــ٬  أٚ اٱخبــاز عــٔ  

دس١ّ َٔ ٖـرا ايٓـٛع َـٔ اٱدـساّ, قـد ٚقعـت أٚ غـسع ٗ ازتهابٗـا, أٚ عـٔ َـسته            

 ِ.ٖرٙ اؾسا٥

ٜتكــح ٖــا ضــبل إٔ ايتػــسٜعات قــد سسؾــت نــٌ اؿــسف عًــ٢ ػــسِٜ ا٭فعــاٍ      

, ٚإِـا  ٠إدتًف١ ؾسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس, ٭ٕ ٖرا ايٓٛع َٔ اٱدساّ, يٝظ دسّـ١ ٚاسـد  

ٖٛ دسا٥ِ َتعدد٠ ؼدخ بأفعاٍ َتعدد٠, ٚنٌ فعٌ َٔ ٖرٙ ا٭فعاٍ ٜهفٞ يٛسـدٙ ٭ٕ  

تهبٗـا, ٚإٕ ناْـت بعـض ا٭فعـاٍ ٗ سـد      ٜهٕٛ دس١ّ َطـتك١ً بـراتٗا ٗ َٛادٗـ١ َس   

ذاتٗا, َا ٖٞ إ٫َ أفعاٍ َطاعد٠ ٱُاّ ايفعٌ اٱدساَٞ, ٚيهٔ ايتػسٜعات دعًـت َٓٗـا   

أفعا٫ً أؾ١ًٝ ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس, ٖا ٜعين إٔ ٖرٙ ايتػسٜعات قد أخـرت بٓٛسٜـ١   

ّــ١ َطــتك١ً, اؾــسا٥ِ إت٬شَــ١; فــاؾسا٥ِ إت٬شَــ١, ٖــٞ ايــيت تٴهــٕٛ نــٌ َٓٗــا دس   

فًـٛ إٔ )أ( قـاّ باختطـاف ايكـش١ٝ أٚ اضـتدزادٗا, ثـِ قـاّ         (57)ٚيهٔ تٛدد بٝٓٗا زٚاب٘

كًٗا أٚ تسسًٝٗا إٍ )ز( ايرٟ قاّ بتٛفري ايطهٔ ايدا٥ِ يًكش١ٝ, ضٓذد إٔ نٌ ٓ)ب( ب

 فعٌ َٔ ا٭فعاٍ اييت قـاّ بٗـا نـٌ ٚاسـد َـٔ اؾٓـا٠ ٜعـد فعـ٬ً أؾـًًٝا, ٭ٕ نـٌ اؾٓـا٠           

                                                           
ماقررس, ميالسررة قررطاثم  ث رراض  ال ـررط  ررق  ثيا يررات السفليررة فال ررااوي الررًو   لسفلررة قمرراضات العطبيررة املحسررس ,  سرر  ( املؼخـرراض: عررازن 23)

 .131م. ق3111هر ر 1121منـوض  ق كحاالا الج وز السفلية  ق ميالسة  ث اض  ال ـط, قامعة اايب العطبية للعلوم امنية, الطيان, 

 .143, ق1654امل اكمات الجعاثية, املٌبعة الجسيس , زمـ , الٌبعة الطابعة, ( ز. عبسالوهاالا  ومس, ؤكون 24)
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ٚإذا قـاّ بهـٌ ٖـرٙ ا٭فعـاٍ غدؿـًا ٚاسـدًا, فإْـ٘ ٜهـٕٛ          (58)ٍ ايكـش١ٝ ٖدفِٗ اضت ٬

 ًذسا٥ِ.ي إادٟ دتُاع٫َستهبًا ؾسا٥ِ َتعدد٠, ٜٚطبل ٗ سك٘ أسهاّ ا

ايٓتٝذ١ ٖٞ ا٭ثس إرتتب ع٢ً ايفعـٌ اٱدساَـٞ, ٚمسٝـت إدساَٝـ١     : ـ ايٓتٝذ١ اٱدسا2١َٝ

ٚػسِٜ ايٓتٝذ١ ٕا ٜرتتـب عًٝٗـا َـٔ قـسز,      (59)يهْٛٗا تٴشدخ أثسًا ٜعاقب عًٝٗا ايكإْٛ

َٚٔ ثِ فإٕ ٖـرا ايكـسز, ٖـٛ ايعًـ١ ايـيت عًـ٢ أضاضـٗا ؾـازت ايٛاقعـ١ دسّـ١, ٚبطـبب٘            

ٚايٓتٝذ١ اٱدسا١َٝ ٗ دـسا٥ِ ا٫ػـاز بايبػـس,     (60)قسز إػسع عكٛب١ هلا قدد٠ َٚع١ًَٛ

 ٚ ٚ  ٖٞ ايكسز احملكـل أ ػـاز إٔ ؼدثـ٘ ٗ   إفـرتض ايـرٟ َـٔ غـإٔ ٚاقعـ١ ا٫      احملتُـٌ, أ

اجملين عًٝ٘ أٚ ٗ بريٙ أٚ فُٝٗا َعـًا, ٚا٭ؾـٌ ٗ ايٓتٝذـ١ اٱدساَٝـ١ أْٗـا تهـٕٛ ٫شَـ١        

ٱُاّ ايسنٔ إادٟ يًذس١ّ; فٗٞ ايع١ً اييت ع٢ً أضاضـٗا مت ٚؾـف ايٛاقعـ١ عًـ٢ أْٗـا      

دسّـ١, ٖٚـٞ ـ أٟ ايٓتٝذـ١ ـ عًـ١ ايعكٛبـ١ اؾصا٥ٝــ١, ٚأٖـِ ا٭ضـباب ايــيت ؼـدد ْٛعٗــا               

 .(61)َكدازٖاٚ

ٖرا ا٭ؾٌ قاعد٠ َطًك١, إذ قد ٜكـسز ايكـإْٛ عًـ٢ دـسا٥ِ يـٝظ َـٔ ذٚات        ٫ٜعدٚ

ايٓتا٥ر, بٌ إٕ ايطًٛى اجملسد َٔ ايٓتا٥ر ٜهٕٛ نافًٝا يتُاّ اؾسّـ١, ٖٚـٛ َـا ٜعـسف     

ٚقـد   (63)ٜٚدخٌ ٗ ٖرا ايٓٛع َٔ اٱدساّ بعض دسا٥ِ ا٫ػـاز بايبػـس   (62)ظسا٥ِ اـطس

ــ٢  ــإ ايفعــٌ إٓٗــٞ      ؼكــل اؾسّــ١ عً ْتٝذــ١ َفرتقــ١, أٟ إٔ اؾسّــ١ تكــع َذــسد إتٝ

                                                           
نيررة فػررربج ميالس هرررا ر زضاػرررة 14( ز. منرران من رررس, مطقرر  ػرررا  , ق25) , ز. دمحم قميرررج النؼرروض,  ث ررراض  ال ـرررط ك طيمررة عرررا ط  لن رررسفز الًو

نية,  س  منـوض  ق م لة زضاػ ( 11ات  ق علوم الـطنعة فال ااوي, الجامعرة اضزايرة, املجلرس )ثسليلية  ق هوء الخـطنعات السفلية فالًو

 .1116م, عماي, ق3111( لؼنة 2من   )

 .333)ز .الا( ق1651( ز. ؤ مس عبس الععيع اليي ؿطا  ااوي الع وبات ر ال ؼم العام, 26)

 يحررن  يررد  ؤف معنررو، ي رر   ررق العررالم ال رراضقق كررإرط ( للنخي ررة ققطاميررة مررسلون مرراز، فمررسلون  ررااو ي, لاملررسلون املرراز،:  ع رر  ؤي النخي ررة ج31)

 ؤف ملرررن ة مسميرررحي 
 
للنـررراي ققطامررري,  ينمرررا املرررسلون ال رررااو ي:  ع ررر  ؤي النخي رررة فرررق كرررج اعحرررساء يسسرررر  الياعرررج  نـررراً  فيلرررير مررراي

ققطاميرة  رق  رااوي الع وبرات ر   وطض, ؤف  عطه ما ملجطز ال ٌط, ملعيس من الحيليج يطاق  ز. علق يوػب  طبر , النظطيرة العامرة للنخي رة

 فما بعسها. 14, ق1662زضاػة م اضاة, ضػالة زكحوضام, كلية ال  و , قامعة ال اهط , 

 .151( ز. علق  ؼن الـط ق, ؤ يام قطاثم  دحٌاع فالح ٌ , مطق  ػا  , ق31)

, يطاقرر  ز.  ( ال ٌررط:  الررة فا عيررة ثحمسررج  ررق م موعررة مررن آلاررراض املازيررة اليرر  ينـررإ بهررا ا حمرران33)
 
 ررسفذ هررطض ينرران امللررن ة امل ميررة قناثيررا

, ز. علررق 343, ق1656مسمروز ا يرر  ؼرر  , ؿرطا  رااوي الع وبررات ر ال ؼررم العرام, زاض النهوررة العطبيرة, ال راهط , الٌبعررة الؼازػرة, 

ررراي, , ز. عبسالباػرررٍ دمحم ال حييررر , النظطيرررة العامرررة لنجرررطاثم شات ال ٌرررط العرررا111يوػرررب  طبررر , مطقررر  ػرررا  , ق م, زاض الس الرررة, عم,

 . 33, ق3113الٌبعة افلى, 

ة ؤ رررروالاا , 32) ( ز. ملررررٌيم دمحم ًرررراهط, بً,لررررة علررررى ال ررررااوي  ثسرررراز، مليالسررررة  ثسرررراز، مليالسررررة  ث رررراض  ال ـررررط, ال يرررراز  العامررررة لـررررًط

 . 15, ق3115الٌبعة افلى, ؤ والاا , 
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ٚبٓا٤ً عًٝ٘ فإٕ يًٓتٝذ١ اٱدسا١َٝ ٗ  .ٜٚدخٌ ٗ ذيو بعض دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس (64)عٓ٘

دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس أَـسإ: أٚهلُـا: ا٫ػـاز بايبػـس ايـرٟ ٜرتتـب عًٝـ٘ ْتـا٥ر قككـ١,          

ّ   ٚفٝٗا ٜهـٕٛ هلـ   ٝذـ١ ٫شَـ١ َٚعًَٛـ١, ٚس٦ٓٝـر تطـ٢ُ َـٔ دـسا٥ِ        ْت را ايٓـٛع َـٔ اٱدـسا

ــاد٠         ــتر عــٔ تًــو اؾــسا٥ِ ٗ ايع ايكــسز, ٖٚــٛ اي ايــب ٗ دــسا٥ِ ا٫ػــاز بايبػــس, إذ ٜٓ

أقسازًا َاد١ٜ أٚ َع١ٜٛٓ; فاؾاْٞ ٜستهـب ايفعـٌ اٱدساَـٞ, َطـتددًَا ٗ ذيـو ٚضـ١ًٝ       

أٚ ْفطُٝا, أٚ ُٖا َعـًا,  َٔ ايٛضا٥ٌ احملدد٠ قاًْْٛا, ًَٚشكًا باجملين عًٝ٘ قسزًا دطدًٜا 

ٚثاُْٝٗا: دسا٥ِ ا٫ػـاز   (65)ٖٚرا ايكسز ٜتُجٌ باضت ٬ي٘ ٗ أٟ ْٛع َٔ أْٛاع ا٫ضت ٬ٍ

بايبػـــس ذات ايٓتـــا٥ر إفرتقـــ١, ٚفٝٗـــا ٫ٜهـــٕٛ يًذسّـــ١ إستهبـــ١ ْتٝذـــ١ ٚـــاٖس٠         

, َٚجايــ٘ ٗ ٖــرٙ اؿايــ١ إٔ ٜكــع ا٫ػــاز عًــ٢  ًاًَُٚٛضــ١; ٚإِــا ٜفــرتض ايكــسز افرتاقــ

دـ زاببًا َٚطتعدًا دٕٚ إٔ ٜهٕٛ اؾٓا٠ ع٢ً عًِ بريو, أٚ مل ٜهـٔ َطـتعدًا يـ٘,    غ

 ٚيهٓ٘ زسب ب٘, ٚاعتربٙ إدسا٤ً َفٝدًا ي٘.

ٚبين عٔ ايبٝإ; فـإٕ ايٓتٝذـ١ اٱدساَٝـ١ ٗ دـسا٥ِ ا٫ػـاز بايبػـس تتشكـل باضـت ٬ٍ            

ٗ ؾــٛز٠ َــٔ ؾــٛز ا٫ضــت ٬ٍ نشــد أدْــ٢ باضــت ٬ٍ دعــاز٠ اي ــري, أٚ ضــا٥س     كــش١ٝاي

أٚ  أغــــهاٍ ا٫ضــــت ٬ٍ اؾٓطــــٞ, أٚ ايطــــدس٠, أٚ اـدَــــ١ قطــــسًا أٚ ا٫ضــــرتقام,      

ــصع ا٭عكــا٤     ــايسم, أٚ ا٫ضــتعباد, أٚ ْ أٚ ٗ ؾــٛز٠ َــٔ ؾــٛز    (66)إُازضــات ايػــب١ٗٝ ب

َا ٗ ذيو ا٫ضت ٬ٍ ٗ أعُـاٍ  ا٫ضت ٬ٍ احملدد٠ ع٢ً ضبٌٝ اؿؿس أًٜا ناْت ؾٛزٙ 

ــٛاد        ــو ٚٗ إ ــاٍ ٗ ذي ــدعاز٠ ٚضــا٥س أغــهاٍ ا٫ضــت ٬ٍ اؾٓطــٞ, ٚاضــت ٬ٍ ا٭طف اي

ــ١ قطــسًا أٚ ا٫ضــرتقام, أٚ إُازضــات ايػــب١ٗٝ بــايسم أٚ        ــ١ أٚ ايطــدس٠ أٚ اـدَ اٱباسٝ

أٚ ا٫ضــتعباد, أٚ ايتطــٍٛ, أٚ اضت٦ؿــاٍ ا٭عكــا٤ أٚ ا٭ْطــذ١ ايبػــس١ٜ, أٚ دــص٤ َٓٗــا,   

٫ٚ ٜتطًب ؼكل ا٫ضت ٬ٍ فع٬ً ٫نتُـاٍ ايـسنٔ إـادٟ,     (67)إدسا٤ ػازب طب١ٝ عًٝ٘

                                                           
, زاض املٌبوعات الجامعية, قػحنسضية, ( ز.  ؼنحي امل مس، البواز،, ال ٌط الجناجي 31)

 
 فث طيما

 
 .31, ق3115فمواق ح  ثإريما

 .311, ق3111( ز. فقساي ػليماي اضثيم , ا يام العامة لجطاثم  ث اض  ال ـطر زضاػة م اضاة, زاض الس الة للنـط فالحوظن , عماي, (32

يررران املحمرررج إلثيا يرررة امرررم املحسرررس  مليالسرررة / ؤ ( مرررن  طفثوكرررون منررر  ف مررر  فمعا برررة  ث ررراض 2( املررراز  )33)  النررر اق فبذاكرررة النؼررراء فًا

 ( من ال ااوي العطبي  ػإلانؿاز، ملواق ة قطاثم  ث اض  ال ـط.1/1الجطيمة املنظمة ع ن الوًنية, فاملاز  )

اض  ال ـرررط قمرررراضاجي, فاملرررراز  الساايرررة مررررن اظررررام ( مررررن  ررررااوي ميالسرررة  ث رررراض  ال ـررررط امللرررط،, فاملرررراز  افلررررى مرررن ميالسررررة  ث رررر3( املررراز  )(34

( مرررن ميالسررررة  ث رررراض  النرررر اق البسطي رررر , فاملررراز  الساايررررة مررررن  ررررااوي ميالسررررة 1/1ميالسرررة  ث رررراض  النرررر اق الؼررررعوز،, فاملرررراز  )

ن  ررررااوي ميالسررررة  ث ررررراض /الا( مرررر2/ ؤ( مرررررن  ررررااوي ميالسررررة  ث رررراض  النرررر اق العمرررررا ي, فاملرررراز  )2 ث رررراض  ال ـررررط ال ٌررررط،, فاملرررراز  )

( مرررررن  رررررااوي ميالسرررررة  ث ررررراض  ال ـرررررط العطاقرررررق, فاملررررراز  افلرررررى مرررررن  رررررااوي معا برررررة قطيمرررررة  ث ررررراض 1 النررررر اق اضز ررررري, فاملررررراز  )
 
/ ؤفي
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قــ٬ً يفعــٌ َــٔ أفعــاٍ ا٫ػــاز, ٚبٛضــ١ًٝ َــٔ ايٛضــا٥ٌ     يكــش١ٝبــٌ ٜهفــٞ إٔ ٜهــٕٛ ا 

احملدد٠ قاًْْٛا, بٗدف اضت ٬ي٘, ضٛا٤ ؼكل ٖرا ا٫ضـت ٬ٍ أٚ مل ٜتشكـل, ٭ٕ دسّـ١    

 .(68)ت ٬ٍ ايكش١ٝا٫ػاز بايبػس تكع قبٌ اض

٫ ٜهفٞ يكٝاّ ايسنٔ إادٟ إٔ ٜباغس : ـ ع٬ق١ ايطبب١ٝ بٌ ايفعٌ اٱدساَٞ ٚايٓتٝذ3١

َستهب اؾس١ّ فع٬ً إدساًَٝا, ٚإٔ تكع ايٓتٝذ١ اييت ٜعاقب عًٝٗا ايكإْٛ, ٚإِا ٫بـد  

ٕٳ ع٬ق١  دٛدٖرا ايفعٌ ٖٛ ايرٟ أد٣ إٍ ٚقٛع ٖرٙ ايٓتٝذ١, َٚٔ ثِ ٫بد إٔ ت إٔ ٜجبت أ

أٟ إٔ  ( 69)ضبب١ٝ بٌ عٓؿسٟ ايـسنٔ إـادٟ, ٚتـ٪دٟ إٍ إضـٓاد اؾسّـ١ إٍ َستهبٗـا      

ٜتؿٌ ايفعٌ بايٓتٝذ١, ؾ١ً ايع١ً بـإعًٍٛ, ٚإطـبب بايطـبب, ٚتهـٕٛ ايع٬قـ١ ايطـبب١ٝ       

َتٛفس٠ َت٢ نـإ ايفعـٌ ؾـاؿًا ٗ ايٛـسٚف ايـيت أزتهـب فٝٗـا ٱسـداخ تًـو ايٓتٝذـ١           

فــإذا مل تٛدــد ع٬قــ١ ضــبب١ٝ بــٌ ايفعــٌ ٚايٓتٝذــ١; فــإٕ     (70)ٮَــٛزٚفكــًا جملــس٣ ايعــادٟ ي 

اؾاْٞ ئ ٜطأٍ إ٫َ عٔ غسٚع ٗ اؾس١ّ, طإا ٚإٔ اؾس١ّ ازتهبت بؿٛز٠ عُد١ٜ, 

ٚؼكل ع٬ق١ ايطبب١ٝ ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػـس ٗ سايـ١ ثبـٛت ازتهـاب اؾـاْٞ إسـد٣       

ـٝـ     , تطــًِٝ, تطــًِ, إٜــٛا٤, تسسٝــٌٌ, ا٭فعــاٍ اٱدساَٝــ١ ـ تطٜٛــع, اختطــاف, ْكــٌ, تٓك

 (71)َطتددًَا ٚض١ًٝ َٔ ايٛضا٥ٌ ايكطس١ٜ, ٚأد٣ ذيو إٍ إسـداخ ايٓتٝذـ١ إعاقـب عًٝٗـا    

إٔ ٜبٌ اؿهِ ايؿادز باٱدا١ْ ع٬ق١ ايطبب١ٝ بـٌ أفعـاٍ ا٫ػـاز     ٚع٢ً ذيو; فإْ٘ ٫بد

ٚا٭ْػط١ اييت ازتهبٗا اؾاْٞ, ٚإٔ ٜطتٛٗس اؿهِ إٔ أفعاٍ ا٫ػـاز ٖـٞ ايـيت أدت    

 . (72)إٍ اقرتاف اؾاْٞ هلرٙ ا٭ْػط١

                                                                                                                                        
ض  ال ـرط ( مرن مـرطفح  رااوي ميالسرة  ث را3/3 الن اق اللبنا ي, فاملراز  ال امؼرة مرن  رااوي  ث راض  النر اق الؼروض،, فاملراز  )

 اليم  .

 .315( ز. لحيسة دمحم  وضاض،, مطق  ػا  , ق35)

(36 
,
(  طضت املاز  الؼرابعة مرن  رااوي الع وبرات اليم ر  علرى ؤار د ي  ؼرإن نر م عرن قطيمرة يحٌلرر ال رااوي لحمام را  رسفذ اخي رة معينرة بي

 ؤف امحناح هو الؼ ر  ق النخي ة فث وم ضا ٌة الؼب ية مي 
 
 ملا ث ط، علي  اموض  ق ال يرا  عراز   بشا كاي ػلوك  لع,

 
كاي من امل حمج ًب ا

  صاثررر  
 
  ررق ف ررروح النخي ررة فمرررا كرراي ػرر ب  ل رررو هررسض, علرررى ؤي هررصم الطا ٌرررة ثنحيرري بشا ثررسادج عامرررج آدررط ييررروي كاليررا

 
ؤي ػررلوا الجررا ي ػررر با

 عن النخي ةد.إل ساذ النخي ة فعنسثص ث حلط مؼئولية الش م عن ػلوك  بشا كاي ال ااوي ي طم  مؼح 
 
, 

 .33( ز.ؤكطم عبس الطظا  املـ سا ي, مطق  ػا  , ق41)

 .113م )ز.الا( ق3111( ز.دمحم  ؼن ًن ة, قطاثم  ث اض  ال ـط, 41)

ي,  ( ز.دالس(43  امس ؤ مس ملٌيم, ضئى جـطنعية  ون مـطفح ال ااوي الجسيس بـإي ميالسة قطاثم  ث اض  ال ـط, م لة اليحط الـرًط

 .111م, ق3111( ؤكحوبط 61املجلس السال  فالعـطفي, العسز)
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 تانثشز االتجارانشزوع فً جزائى : انفزع انثاًَ

ــر فعــٌ بكؿــ   ٜكؿــد بايػــسٚع  ــ٘ دسّــ١ إذا أٚقــف ضــًٛى   حايبــد٤ ٗ تٓفٝ د ازتهاب

ايفاعٌ أٚ خاب أثسٙ يطبب ٫ دخٌ ٱزادتـ٘ فٝـ٘ ٚيـٛ اضـتشاٍ ؼكـل اؾسّـ١ ايـيت قؿـد         

ايفاعٌ ازتهابٗـا يكؿـٛز ايٛضـ١ًٝ إطـتع١ًُ أٚ يتدًـف َٛقـٛع اؾسّـ١ أٚ يعـدّ ٚدـٛد          

يبـد٤ ٗ  ايتعسٜـف أْـ٘ ٜػـتٌُ عًـ٢ سـايتٌ: أٚهلُـا: سايـ١ ا        ٖرا ٜتبٌ َٔ (73) اجملين عًٝ٘ح

ذيــو بتٛقــف ا٭فعــاٍ ايتٓفٝرٜــ١ يًذسّــ١ ٗ   هــٕٛايتٓفٝــر ايــرٟ تٛقــف قبــٌ إٔ ٜــتِ, ٜٚ 

ثاُْٝٗــا: سايــ١ ايتٓفٝــر ايفعًــٞ  (74)َسسًــ١ ايبــد٤ فٝٗــا, ٖٚــٛ َــا ٜعــسف باؾسّــ١ إٛقٛفــ١

ٚ ٜهٕٛ ذيو باضتٓفاذ اؾاْٞ ْػاط٘ اٱدساَٞ ايـرٟ قـاّ    ,ايرٟ خاب أثسٙ أٚ اضتشاٍ

سد ايبد٤ فٝ٘ بري إٔ ذيو ايٓػاٙ مل وكـل ٖدفـ٘, ٖٚـٛ َـا ٜعـسف       ب٘ دٕٚ ايتٛقف عٓد

 .(76)ٚاؾس١ّ إطتش١ًٝ (75)باؾس١ّ اـا٥ب١

ٚقد تبآٜت ايتػسٜعات ايعسب١ٝ ٕهافش١ ا٫ػاز بايبػس ٗ َٛقفٗا َٔ ايػسٚع إٍ 

 ث٬ث١ َٛاقف:

 األول: تشزٌؼاخ تأخذ تتطثٍق انقىاػذ انؼايح نهؼقاب ػهى انشزوعانًىقف 

َٔ َػسٚع قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايُٝين ع٢ً إٔ  17/3قسزت إاد٠ 

ٜعاقب ع٢ً ايػسٚع ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز طبكًا يٮسهاّ ايعا١َ ايٛازد٠ ٗ قإْٛ اؾسا٥ِ 

َؿس ٚايبشسٜٔ  نٌ َٔ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ٗ قإْٛ ٚايعكٛبات, بُٝٓا ضهت

عاقب١ ايػسٚع ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس, ٖا ٜعين ٚا٭زدٕ ٚايعسام ٚيبٓإ ٗ إٜساد ْـ ٕ

 ايسدٛع إٍ ا٭سهاّ ايعا١َ ٗ ايتػسٜعات ايعكاب١ٝ يتًو ايدٍٚ يًعكاب ع٢ً ايػسٚع.

( َٔ قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝين; فإْ٘ حٜعاقب ع٢ً 19ٚٚفكًا يٓـ إاد٠ )

يًذس١ّ ايتا١َ, إ٫َ إذا ايػسٚع دا٥ًُا ٫ٚتصٜد ايعكٛب١ عٔ ْؿف اؿد ا٭قؿ٢ إكسز 

                                                           
 ( من  ااوي الجطاثم فالع وبات اليم  .15( املاز  )42)

ب باً رررا  برررج ؤي ثبلررر  ثمام رررا, ؤ، ؤي لعرررج الجرررا ي  يرررحم بي الررر   رررق مط لرررة زفي املط لرررة النهاثيرررة ( الجطيمرررة املو ولرررة: ثلرررب امل افلرررة اليررر  ثرررم 41)

 املطقو  ضغما عن بضازث .

لهرا ( الجطيمة ال اثبة: ثلب الوا عة الي   صن للها الجا ي كج  ـاً ؛ ل ام  إلعان من ؿإنها ثس ي  النخي ة, لحرن ثلرب العران لرم يإلانثرر عل42)

 ر عللها ؤرط فلحن ؤ ج مما كاي يطيسم الجا ي.ؤ، ؤرط, ؤف ثطث

ة ( الجطيمة املؼحسيلة: فق الجطيمة الي  ييوي للها ثس   النخي ة ققطامية للها غحن ممحن, بش من املؼحسيج ؤي يس ر  لعرج الجرا ي النخي ر43)

 الي  يطيسها  ق الاج الظطفع الي  ف   للها.
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ْـ ايكإْٛ ع٢ً خ٬ف ذيو, ٚإذا ناْت عكٛب١ اؾس١ّ ايتا١َ ٖٞ اٱعداّ, تهٕٛ 

عكٛب١ ايػسٚع اؿبظ ايرٟ ٫ٜصٜد ع٢ً عػس ضٓٛات, ٚتطسٟ ع٢ً ايػسٚع ا٭سهاّ 

اـاؾ١ بايعكٛبات ايته١ًُٝٝ إكسز٠ يًذس١ّ ايتا١َح ٚ ٜتعٌ ٗ ايػسٚع ٗ دسا٥ِ 

ايبػس, إٔ ٜهٕٛ اؾاْٞ عاَدًا, ٜٚكّٛ ٖرا ايعُد ع٢ً زنٌٓ ُٖا: ايعًِ ا٫ػاز ب

 ٚاٱزاد٠ احملٝطإ بايفعٌ ايرٟ ٜكّٛ ب٘ ايػسٚع, ٚبايٓتٝذ١ اٱدسا١َٝ اييت ترتتب عًٝ٘.

   تشريعات تساوي يف العكوبة بني اجلرمية التامة والشروعاواًل

بايبػس اٱَازاتٞ  ع٢ً أْ٘ ح  ( إعدي١ َٔ قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز8قسزت إاد٠ )

( َٔ  6,  4,  2ٜعاقب ع٢ً ايػسٚع ٗ ازتهاب اؾسا٥ِ إٓؿٛف عًٝٗا ٗ إٛاد ) 

( َٔ ْٛاّ َهافش١ ا٫ػاز 10ْٚؿت إاد٠ ) (77)ٖرا ايكإْٛ بعكٛب١ اؾس١ّ ايتا١َح

 با٭غداف ايطعٛدٟ ع٢ً أْ٘ح ٜعاقب ع٢ً ايػسٚع ٗ أٟ َٔ اؾسا٥ِ إٓؿٛف عًٝٗا

ٗ إٛاد )ايجايج١( ٚ)ايسابع١( ٚ)ايطادض١( َٔ ٖرا ايٓٛاّ بعكٛب١ اؾس١ّ ايتا١َح 

(  ٚقإْٛ َهافش١ 12/2ٚنريو عاقب قإْٛ ا٫ػاز با٭غداف ايطٛزٟ ٗ إاد٠ ) 

 ( ع٢ً ايػسٚع بعكٛب١ اؾس١ّ ايتا15.١َا٫ػاز بايبػس ايعُاْٞ ٗ إاد٠ )

ت َٔ إطاٚا٠ ٗ ايعكٛب١ بٌ اؾس١ّ ايتا١َ ٜٚعد َا ذٖبت إيٝ٘ ٖرٙ ايتػسٜعا

ٚساي١ ايػسٚع فٝٗا اػاًٖا َتػددًا ٕٛاد١ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس, ٚاعتبازٖا َٔ 

اؾسا٥ِ اييت ؽًفت عٓٗا ايٓتٝذ١ اٱدسا١َٝ, أٟ إٔ اييت ؽًفت إِا ٖٞ ايٓتٝذ١ 

ا٤ٳ عًٝ٘, فإٕ ايػسٚع ايٓٗا١ٝ٥ اييت نإ ٜطع٢ إيٝٗا اؾاْٞ, ٚيٝظ ْتٝذ١ ايػسٚع, ٚبٓ

ٗ ٖرٙ اؾسا٥ِ ضًٛى ٜهػف عٔ خطس فٝ٘, ٚٗ َستهب٘, فأَا خطس ايػسٚع فإْ٘ 

ٜهُٔ ٗ اتؿاي٘ َادٜات اؾس١ّ أٚ ٬ََطت٘ هلا, ا٭َس ايرٟ ٜرتتب عًٝٗا ْتا٥ر 

ٚيٛ مل ٜبً ٗا, ٚأَا خطس  ,قاز٠, ٚإٕ ناْت دٕٚ ايٓتا٥ر اييت أزادٖا ايفاعٌ

ْ٘ قد نػف بفعً٘ عٔ عصّ أنٝد ع٢ً ازتهاب اؾس١ّ َكرتًْا َستهب٘, ٜعٛد إٍ أ

فإٕ َطاٚا٠ ايػسٚع ٗ ايعكٛب١ باؾس١ّ  ;بأفعاٍ خطس٠ َتذ١ٗ إيٝٗا, باٱقاف١ إٍ ذيو

ايتا١َ, ٜعد اعرتافًا  ظسا٥ِ اـطس اييت يٝظ يدٜٗا ْتا٥ر, ٚايكبٍٛ بكٝاَٗا ع٢ً ايفعٌ 

                                                           
ثرنم علررى ؤار  د  عا ررر علرى الـررطفح  رق اضثيرراالا الجرطاثم املنلرروق عللهرا  ررق   3112( لؼررنة 1) ( كاارد هررصم املراز   بررج جعرسيل ا  ال ررااوي ض رم44)

 هصا ال ااوي بع وبة الجطيمة الحامةد
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مل ٜتِ بًٛبٗا, ٚتٛؾف تًو اؾسا٥ِ س٦ٓٝر اـطس إتذ٘ مٛ ايٓتا٥ر اـطس٠, ٚيٛ 

 (78)بأْٗا دسا٥ِ تا١َ

   تشريعات وضعت عكوبة لحادة ل شروعثاىيًا

( َٔ قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايكطسٟ ع٢ً أْ٘ ح ٜعاقب 17قسزت إاد٠ )

( َا٥يت أيف 2 000000باؿبظ َد٠ ٫ ػاٚش ث٬خ ضٓٛات ٚباي سا١َ اييت ٫ تصٜد ع٢ً )

زٜاٍ نٌ َٔ غسع ٗ ازتهاب أٟ َٔ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس إٓؿٛف عًٝٗا ٗ إاد٠ 

ا ايٓـ فإٕ ايػسٚع ي٘ ايرات١ٝ ٚا٫ضتك٬ٍ عٔ اؾس١ّ ( َٔ ٖرا ايكإْٛح ٚٚفكًا هلر2)

يٝظ دص٤ًا َٔ اؾس١ّ اييت نإ اؾاْٞ َٚٔ ثِ اييت نإ اؾاْٞ ٜسٜد ازتهابٗا, 

مل ؼكل, ٖا ٜعين إٔ ٚقٛف اؾاْٞ ٗ  اؾس١ّ ٜكؿدٖا ٫ٚ َسس١ً َٔ َساسًٗا, ٭ٕ

ايٛؾف ايرٟ ٜتٓاضب  َسس١ً ايػسٚع ٜٛدب ايٓٛس إيٝ٘ بايهٝف١ٝ اييت ٚقعت, ٚٚقع

َع٘, ٖٚرٙ ايرات١ٝ ٚا٫ضتك٬ٍ ؾسا٥ِ ايػسٚع يٝطت هلا ايؿف١ إطًك١, ٚإِا ٜتأثس 

: أٚهلُا: اؾاْب ايٛؾفٞ; ف٬ بد َٔ إط٬م داْبٌباؾس١ّ اييت مل تستهب َٔ 

غسٚع ٗ تطًِ  ٝكاٍايػسٚع باضِ اؾس١ّ اييت نإ اؾاْٞ ٜسٜد ازتهابٗا; ف

ٜ٪ند ع٢ً تبع١ٝ دس١ّ ايػسٚع  ٖاع ٗ ْكًِٗ, أٚ بري ذيو, ا٭غداف, أٚ غسٚ

يًذس١ّ اييت نإ اؾاْٞ ٜسٜد ازتهابٗا, ثاُْٝٗا: اؾاْب اؿهُٞ: فايعكٛب١ 

احملدد٠ ؾس١ّ ايػسٚع تهٕٛ ٗ ايعاد٠ َتٓاضب١ َع عكٛب١ اؾس١ّ اييت نإ اؾاْٞ 

دد٠ ؾس١ّ اضتعُاٍ ايك٠ٛ أٚ ٜسٜد ازتهابٗا,; فكد تهٕٛ َطا١ٜٚ هلا َجٌ ايعكٛب١ احمل

أٚ تهٕٛ عكٛب١ ايػسٚع دص٤ َٔ عكٛب١ اؾس١ّ  (79)ايتٗدٜد أٚ عسض عط١ٝ أٚ َص١ٜ

اييت نإ اؾاْٞ ٜسٜد ازتهابٗا نايٓؿف أٚ أقٌ َٓ٘ أٚ أنجس, نايػسٚع ٗ 

 .(80)إسد٣ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس

 تانثشز االتجارانًساهًح فً جزائى : انفزع انثانث

ــاٍ       قــد ٜػــرتى  ــاّ با٭فع ــ٢ ايكٝ ــإٔ ٜتعــاْٚٛا عً أغــداف ٗ ازتهــاب دسّــ١ َــا ب

إٓػ١٦ هلا,  ٚإذا ناْت إطا١ُٖ تكّٛ ع٢ً ايتعإٚ ٗ ازتهاب اؾس١ّ; فـإٕ إطـاِٖ   

                                                           
 .113( ز.علق  ؼن الـط ق, ؤ يام قطاثم  دحٌاع فالح ٌ , مطق  ػا  , ق45)

 ( من  ااوي ميالسة  ث اض  ال ـط ال ٌط، 13( املاز  )46)

 من  ااوي ميالسة  ث اض  ال ـط ال ٌط،.( 11( املاز  )51)
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ٜهتطب ؾف١ إطا١ُٖ ٗ ازتهاب اؾس١ّ طإا أْـ٘ قـد غـازى بـريٙ ٗ أٟ فعـٌ َـٔ       

أٚ فٝــرٖا, أٚ ٗ أٟ فعــٌ ٜتؿــٌ بٗــا أفعــاٍ ٖــرٙ اؾــسا٥ِ, ٚٗ أٟ َسسًــ١ َــٔ َساســٌ تٓ 

ٜتكــدّ عًٝٗــا, أٚ ٜكــرتٕ بٗــا, ٖــا ٜعــين إٔ إطــا١ُٖ ٗ اؾسّــ١ تفــرتض تعــدد يًذٓــا٠     

ٚٚسد٠ اؾس١ّ, ٚتتشكل ٚسد٠ اؾسّـ١ إذا ْعـت بـٌ عٓاؾـسٖا ٚسـد٠ َادٜـ١ ٚٚسـد٠        

ا٭فعاٍ اٱدسا١َٝ بتعدد اؾٓا٠ إطـاٌُٖ ٗ   تتعدد إذا هَٕٛع١ٜٛٓ, فايٛسد٠ إاد١ٜ ت

ْتٝذـ١ إدساَٝـ١ ٚاسـد٠, غـسٜط١ إٔ تتـٛافس       قٝاّطإا إٔ ٖرٙ ا٭فعاٍ أدت إٍ  ,اؾس١ّ

زابطــ١ ضــبب١ٝ بــٌ ايفعــٌ ايــرٟ ازتهبــ٘ نــٌ َطــاِٖ ٗ اؾسّــ١ عًــ٢ ســد٠ ٚبــٌ ٖــرٙ   

ابطــ١ ذٖٓٝــ١ أٚ َعٜٓٛــ١  بُٝٓــا ؼكــل ايٛســد٠ إعٜٓٛــ١ إذا تــٛافست ز  (81)ايٓتٝذــ١ اٱدساَٝــ١

ػُــع بــٌ إطــاٌُٖ ٗ اؾسّــ١, ٚعًــ٢ ذيــو فإْٓــا ضــٓتشدخ عــٔ إطــا١ُٖ ٗ قــإْٛ  

اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝين, ٚنرا عٔ إطا١ُٖ ٗ تػسٜعات َهافش١ ا٫ػـاز بايبػـس   

 ٚذيو ٚفكًا ٕا ٜأتٞ:

 .أواًل  املساٍنة يف قاىوٌ اجلرامه والعكوبات الينين

طاٌُٖ ٗ عدد ْٚٛع ٚأثس ا٭فعاٍ ايٛاقع١ َِٓٗ قد ٜ٪ثس ع٢ً ٚؾف إٕ اخت٬ف إ

إطاِٖ; فٝهٕٛ َطاًُٖا َباغسًا أٚ َطاًُٖا َتُاي٦ًا أٚ َطاًُٖا َتطببًا, ٚإتطبب قد 

ٜهٕٛ فعً٘ ضببًا تاًَا يًذس١ّ, ٚقد ٜهٕٛ ضببًا بري تاّ هلا, ٚقد ٚقع قإْٛ اؾسا٥ِ 

ؼت عٓٛإ إطا١ُٖ ٗ  25ــ 21ٛاٍ ٗ إٛاد َٔ ٚايعكٛبات ايُٝين أسهاّ ٖرٙ ا٭س

( َٓ٘ ع٢ً 21اؾس١ّ; فتشدخ عٔ ايفاعٌ ايفسد ٚايفاعًٌ إذا تعددٚا إذ ْؿت إاد٠ )

إٔ ح ٜعد فاع٬ً َٔ وكل بطًٛن٘ عٓاؾس اؾس١ّ ٜٚػٌُ إتُاي٧ إٛدٛد ع٢ً َطسح 

ازتهاب اؾس١ّ َٓفرًا اؾس١ّ ٚقت سدٚثٗا, ٜٚعد فاع٬ً بايٛاضط١ َٔ وٌُ ع٢ً 

بري َط٦ٍٛ, ٚيٛ ؽًفت يد٣ ايفاعٌ بايٛاضط١ ؾف١ ٜػرتطٗا ايكإْٛ ٗ ايفاعٌ, ٜٚعد 

فاعًٕٛ َٔ ٜكَٕٛٛ َعًا بكؿد أٚ بإُٖاٍ َػرتى با٭عُاٍ إٓفر٠ يًذس١ّح ٚعسف 

( َٓ٘ ع٢ً إٔ ح ٜعد قسقًا َٔ ٜ سٟ ايفاعٌ ع٢ً ازتهاب 22إاد٠ ) ٗ احملسض

ٙ ٕعاقبت٘ إٔ ٜبدأ ايفاعٌ ٗ ايتٓفٝر, َٚع ذيو ػٛش إعاقب١ ع٢ً دس١ّ, ٜٚػرت

( 23ايتشسٜض ايرٟ ٫ ٜرتتب عًٝ٘ أثس ٗ دسا٥ِ َع١ٓٝح أَا ايػسٜو فكد عسف٘ ٗ إاد٠ )

                                                           
 .31, ق1663( ز. مسموز ا ير  ؼ  , املؼاهمة الجناثية  ق الخـطنعات العطبية, زاض النهوة العطبية, ال اهط , الٌبعة السااية,51)
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َٓ٘ بأْ٘ ح... َٔ ٜكدّ يًفاعٌ َطاعد٠ تبع١ٝ بكؿد ازتهاب اؾس١ّ ٖٚرٙ إطاعد٠ قد 

س٠ ي٘ ٚقد تهٕٛ ٫سك١ َت٢ نإ ا٫تفام عًٝٗا تهٕٛ ضابك١ ع٢ً ايتٓفٝر أٚ َعاؾ

قبٌ ازتهاب اؾس١ّ, أَا إطاعد٠ اي٬سك١ اييت مل ٜتفل عًٝٗا قبٌ ازتهاب 

َٔ قإْٛ  ( 24اؾس١ّ ناٱخفا٤, فٝعاقب عًٝٗا نذس١ّ خاؾ١ح ٚٚفكًا يٓـ إاد٠ )

ؾس١ّ بٛؾف٘ حٗ اؾسا٥ِ ايتعصٜس١ٜ َٔ ضاِٖ ٗ ا ُٝين; فإْ٘ايعكٛبات اؾسا٥ِ ٚاي

فاع٬ً أٚ قسقًا أٚ غسٜهًا ٜعاقب بايعكٛب١ إكسز٠ هلا َا مل ٜٓـ ايكإْٛ ع٢ً خ٬ف 

ذيو, بري أْ٘ إذا اختًف قؿد َطاِٖ ٗ اؾس١ّ عٔ قؿد بريٙ َٔ إطاٌُٖ عٛقب 

 نٌ َِٓٗ سطب قؿدٙح.

 بالبشر االجتارثاىيًا  املساٍنة يف تشريعات مهافحة 

ا٫ػاز بايبػس َٔ بٝع أٚ ايعسض يًبٝع أٚ ايػسا٤, أٚ ايٛعد ازتهاب أفعاٍ  وتاز

بُٗا, أٚ ايتطٜٛع, أٚ ايٓكٌ, أٚ ايتطًِٝ, أٚ اٱٜٛا٤, أٚ ا٫ضتكباٍ, أٚ ايتطًِ, أٚ بري 

ذيو َٔ أفعاٍ ا٫ػاز إٍ َطا١ُٖ أنجس َٔ غدـ, سٝح ٜكّٛ نٌ غدـ بفعٌ 

١ ؼتاز إٍ َطا١ُٖ أنجس َٔ ىتًف عٔ اٯخس; فايبٝع أٚ ايػسا٤ أٚ ايتطٜٛع يًكشٝ

غدـ, فايبعض قد ٜتٍٛ ْع إعًَٛات عٔ ايكش١ٝ, ٚتصٜٚد اؾٓا٠ بٗا, ٚايبعض 

اٯخس ٜتٍٛ إقٓاع ايكش١ٝ, أٚ َٔ ي٘ ضًط١ قا١ْْٝٛ أٚ فع١ًٝ, إَا بإاٍ, أٚ باؿ١ًٝ 

 ٚتكّٛ إطا١ُٖ ٗ دسا٥ِ (82)ٚاـداع, أٚ بأ١ٜ ٚض١ًٝ أخس٣ ٫ضت ٬ي٘ ٚا٫ػاز ب٘

ا٫ػاز بايبػس ع٢ً زنٌٓ أٚهلُا: تعدد اؾٓا٠, ٜٚتشكل ذيو بكٝاّ غدؿٌ , أٚ 

هٌ َِٓٗ دٚز ٗ ازتهاب دس١ّ َٔ ي بإٔ ٜهٕٛ أنجس أٚ عؿابات ١َُٛٓ بإطا١ُٖ

نإٔ ٜكّٛ أسدِٖ  ,دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس بإتٝإ فع٬ً تٓفٝرًٜا داخ٬ً ٗ تهٜٛٓٗا

, بُٝٓا ٜكّٛ ايجاْٞ بعسقٗا ع٢ً اي ري يًُُازض١ باضتدداّ ايك٠ٛ َع أْج٢ باستذاشٖا

ايدعاز٠, َٚٔ ثِ ٜعد نٌ َُٓٗا فاع٬ً َع بريٙ ٗ ازتهاب اؾس١ّ َٚطاًُٖا فٝٗا, 

ٚقد ٜكتؿس دٚز اؾاْٞ ع٢ً ؼسٜض اؾٓا٠ ع٢ً اضتدداّ أْج٢ َع١ٓٝ, أٚ تصٜٚس دٛاش 

ٕاد١ٜ ٚإع١ٜٛٓ; ايطفس َٔ أدٌ تسسٌٝ ايكش١ٝ يًدازز, ثاُْٝٗا: ٚسد٠ اؾس١ّ ا

فايٛسد٠ إاد١ٜ تهٕٛ, بتشكل ٚسد٠ ايٓتٝذ١ اٱدسا١َٝ ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس 

                                                           
 . 324( ز. فقساي ػليماي اضثيم , مطق  ػا  , ق53)
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ٚازتباطٗا بهٌ فعٌ َٔ أفعاٍ إطاٌُٖ بتًو ايٓتٝذ١ بسابط١ ضبب١ٝ, بُٝٓا ايٛسد٠ 

إع١ٜٛٓ, تكّٛ ع٢ً اتفام اؾٓا٠ ع٢ً ازتهاب دس١ّ َٔ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس عٔ عًِ 

 . (83)ٚإزاد٠

ٚقد تبآٜت تػسٜعات َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ٗ عكاب إطاٌُٖ ٗ ازتهاب 

 ٖرٙ اؾسا٥ِ إٍ ث٬ث١ َٛاقف:

 األول  املساواة يف العكوبة بني الفاع  واملساٍه

( َٔ قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس اٱَازاتٞ ع٢ً أْـ٘ح ٜعـد فـاع٬ً    8قسزت إاد٠ )

( َـٔ ٖـرا ايكـإْٛ    6, 5, 4, 3, 2,  1( َهسزًا ) 1إٛاد )يًذسا٥ِ إٓؿٛف عًٝٗا ٗ 

( 8ْٚؿـت إـاد٠ )   (84)نٌ َٔ اغرتى ٗ ازتهابٗا بٛؾـف٘ غـسٜهًا َباغـسًا أٚ َتطـببًاح    

َٔ ْٛاّ َهافش١ دسا٥ِ ا٫ػاز با٭غـداف ايطـعٛدٟ عًـ٢ إٔح ٜعاقـب بعكٛبـ١ ايفاعـٌ       

ــٔ تــدخٌ ٗ         أٟ َــٔ اؾــسا٥ِ  نــٌ َــٔ أضــِٗ ٗ دسّــ١ ا٫ػــاز با٭غــداف ٚنــٌ َ

إٓؿٛف عًٝٗا ٗ إٛاد ) ايجايج١( ٚ ) ايسابعـ١( ٚ )ايطادضـ١( َـٔ ٖـرا ايٓٛـاّح ٚتكـُٓت       

( َٔ قإْٛ ا٫ػاز با٭غداف ايطٛزٟ عًـ٢ أْـ٘ ح ٜعاقـب بعكٛبـ١ ايفاعـٌ نـٌ       12إاد٠ )

َــٔ احملــسض ٚايػــسٜو ٚإتــدخٌ ٗ أٟ َــٔ اؾــسا٥ِ إٓؿــٛف عًٝٗــا ٗ ٖــرا إسضــّٛ    

( َـٔ َػـسٚع قـإْٛ َهافشـ١ ا٫ػـاز بايبػـس ايـُٝين        17) بُٝٓا قسزت إـاد٠  ايتػسٜعٞح

ـ ٜعاقب بايعكٛب١ إكـسز٠ يًذسّـ١ إستهبـ١ نـٌ َـٔ سـسض بـأٟ ٚضـ١ًٝ عًـ٢          1ع٢ً إٔح 

ازتهـــاب دسّـــ١ َـــٔ اؾـــسا٥ِ إٓؿـــٛف عًٝٗـــا ٗ ٖـــرا ايكـــإْٛ ٚإذا مل ٜرتتـــب عًـــ٢ 

ــ ٜعاقــب بايعكٛبــ١  2عًــ٢ ضــٓتٌ .  ايتشــسٜض أٟ ٜعاقــب احملــسض بــاؿبظ َــد٠ ٫ تصٜــد   ـ

ٕكسز٠ يًذس١ّ إستهب١ نٌ َـٔ ٜعـد غـسٜهًا ٗ أٟ َـٔ اؾـسا٥ِ إٓؿـٛف عًٝٗـا ٗ        

   .ٖرا ايكإْٛح

ٜتبٌ ٖا ضبل إٔ ٖرٙ ايتػسٜعات قد أسطٓت ؾٓعًا سُٝٓـا ضـاٚت ٗ ايعكـاب بـٌ     

عتٗــا اـاؾــ١, ايفاعــٌ ٚإطــاِٖ ٗ دــسا٥ِ ا٫ػــاز بايبػــس, ٭ٕ ٖــرٙ اؾــسا٥ِ هلــا طبٝ  

ٚتتُٝـــص بأُٖٝـــ١ اؿـــل إعتـــد٣ عًٝـــ٘, ٖٚـــٛ ســـل اٱْطـــإ ٗ ايهساَـــ١, ٚقـــد ٜهـــٕٛ  

ايتشسٜض أٚ إطاعد٠ هلا دٚز نـبري ٗ ازتهـاب ٖـرا ايٓـٛع َـٔ اٱدـساّ, إ٫َ إٔ ٜ٪خـر        

                                                           
 .331( املطق  الؼا  , ق52)

 م.3112لؼنة ( 1( معسلة  ال ااوي ض م )(51
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ع٢ً ايكإْٛ ايطـٛزٟ َٚػـسٚع َهافشـ١ ا٫ػـاز بايبػـس ايـُٝين, اٱْـاٍ ٗ ايعكٛبـ١;         

فكـ٘, ٚإِـا    يبػـس ا٠ ٗ ايعكٛب١ بٌ إطاٌُٖ ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بافُٗا مل ٜكسزا إطاٚ

 ٗ ايكـإْٛ, ٚنـإ َـٔ ا٭فكـٌ     ٚ إػـسٚع  عُُا ٖرٙ إطاٚا٠ ٗ ْٝع اؾسا٥ِ ايـٛازد٠ 

ــ١           ــِ إخكــاع بكٝ ــا, َٚــٔ ث ــا عهُٗ ــٌ ٖــرٙ إطــاٚا٠ ٗ دــسا٥ِ ا٫ػــاز بايبػــس َٚ دع

يًكٛاعـد   افش١ ا٫ػاز بايبػس ايـُٝين ايطٛزٟ, َٚػسٚع َه اؾسا٥ِ ايٛازد٠ ٗ ايكإْٛ

 ايعا١َ.

   حتايا عكوبة أخف ل نساٍه عً عكوبة الفاع الجاىي

( َٔ قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس إؿسٟ ع٢ً أْ٘ ح ٜعاقب 10قسزت إاد٠ )

بايطذٔ نٌ َٔ سسض بأ١ٜ ٚض١ًٝ ع٢ً ازتهاب دس١ّ َٔ اؾسا٥ِ إػاز إيٝٗا ٗ 

ٜرتتب ع٢ً ايتشسٜض أثسح ٬ٜسٜ بإٔ إػسع إؿسٟ قد قسز  إٛاد ايطابك١, ٚيٛ مل

عكٛب١ ايطذٔ ع٢ً نٌ َٔ وسض ع٢ً ازتهاب أ١ٜ دس١ّ َٔ دسا٥ِ ا٫ػاز 

دسا٥ِ  ازتهاب أ١ٜ دس١ّ َٔ ع٢ً ٚاي سا١َ بايبػس, بُٝٓا ٚقع عكٛب١ ايطذٔ إػدد

 ا٫ػاز بايبػس.

 جلرمية  وضع عكوبة لحادة ل نساٍنة يف ارتهاب االجالح

( َٔ قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايكطسٟ ع٢ً أْ٘ح ٜعاقب 21قسزت إاد٠ ) 

( ٔطٌ أيف 500000باؿبظ َد٠ ٫ ػاٚش ضبع ضٓٛات ٚباي سا١َ اييت ٫ تصٜد ع٢ً )

زٜاٍ نٌ َٔ سسض بأٟ ٚض١ًٝ ع٢ً ازتهاب دس١ّ َٔ اؾسا٥ِ إٓؿٛف عًٝٗا ٗ 

مل ٜرتتب ع٢ً ايتشسٜض أثسح ٜتكح َٔ ٖرا ايٓـ  إٛاد ايطابك١ َٔ ٖرا ايفؿٌ, ٚيٛ

 بإٔ إػسع ايكطسٟ قد ٚقع عكٛب١ قدد٠ يًُطا١ُٖ ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس.
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 تانثشز االتجارانزكٍ انًؼُىي نجزائى : انًطهة انثانث

ٜتدر ايسنٔ إعٟٓٛ ٗ دـسا٥ِ ا٫ػـاز بايبػـس ؾـف١ ايعُـد, فٝـتعٌ إٔ ٜتـٛافس         متَيا 

تـ٘ ٚعًُـ٘   دايكؿد اؾٓا٥ٞ, ٚحٜتٛافس ايكؿد إذا ازتهب اؾاْٞ ايفعـٌ بإزا يد٣ اؾاْٞ 

ٚبٓٝــ١ إســداخ ايٓتٝذــ١ إعاقــب عًٝٗــا, ٫ٚ عــرب٠ ٗ تــٛافس ايكؿــد بايــدافع إٍ ازتهــاب  

اؾس١ّ أٚ اي سض َٓٗا إ٫َ إذا ْـ ايكإْٛ ع٢ً خـ٬ف ذيـو, ٜٚتشكـل ايكؿـد نـريو      

 (85)عًٝ٘ قـاب٬ً سـدٚخ ٖـرٙ ايٓتٝذـ١ح     َٚٔ ثِ أقدّإذا تٛقع اؾاْٞ ْتٝذ١ إدسا١َٝ يفعً٘, 

أٟ إٔ ايكؿــد اؾٓــا٥ٞ ٜكــّٛ عًــ٢ عًــِ ٜٓتفــٞ َعــ٘ اؾٗــٌ بــأٟ فعــٌ ٜــدخٌ ٗ تهــٜٛٔ     

اؾس١ّ, أٚ ًٜصّ يتُاَٗا ٚفل إزاد٠ ض١ًُٝ َب١ٝٓ ع٢ً ذيو ايعًِ بهٌ تفؿ٬ٝت٘, ٖٚـرا  

    ٍ ذيـو ٜتطًـب إٔ ٜكـرتٕ     ايكدز َٔ ايعًِ ٚاٱزاد٠ ٖٛ ايكؿـد اؾٓـا٥ٞ ايعـاّ, باٱقـاف١ إ

ايكؿد اؾٓا٥ٞ ايعاّ بايكؿد اؾٓا٥ٞ اـاف يكٝاّ ايـسنٔ إعٓـٟٛ ٗ ٖـرٙ اؾـسا٥ِ,     

 ايفسعٌ اٯتٌٝ: ٖٛ َا ضٓدزض٘ ٗٚ

 انقظذ انجُائً انؼاو: انفزع األول

تعد دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس َٔ اؾسا٥ِ ايعُد١ٜ; ايرٟ ٜتدر ايسنٔ إعٟٓٛ فٝٗا 

ايعاّ, سٝح تتذ٘ اٱزاد٠ ايٛاع١ٝ يًذاْٞ إٍ ازتهاب اؾس١ّ  ؾٛز٠ ايكؿد اؾٓا٥ٞ

بري إٔ ايبعض ٜس٣ إَها١ْٝ ٚقٛع دس١ّ ا٫ػاز  (86)ٗ نٌ أزناْٗا ٚعٓاؾسٖا

بايبػس عٔ طسٜل اٱُٖاٍ اؾطِٝ بتعسض سٝا٠ ايكش١ٝ ـطس ا٫ضت ٬ٍ ٗ أْػط١ 

تٛافس  ٜتعٌ; فإْ٘ ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ (87)ا٫ػاز, ٚبا٭خـ إذا نإ طف٬ً, أٚ َعاقًا

عٓؿسٜٔ ٗ ايكؿد اؾٓا٥ٞ ايعاّ ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس, ُٖا ايعًِ ٚاٱزاد٠: فٝتعٌ 

َٔ ْاس١ٝ ا٭ٍٚ, إٔ ٜتشكل يًفاعٌ ايعًِ َا١ٖٝ فعٌ ا٫ػاز, َٚا ٜتهٕٛ َٔ ٚقا٥ع, 

ازتهاب أٟ فعٌ ٚغطٛزت٘, َٚا ضٝرتتب عًٝ٘ َٔ ْتا٥ر, ٚإٔ تتذ٘ إزاد٠ ايفاعٌ إٍ 

 :ٖٛ َا ضٓبٝٓ٘ ٗ اٯتَٞٔ أفعاٍ ا٫ػاز ب١ٝٓ إسداخ ايٓتٝذ١ اٱدسا١َٝ, ٚ

                                                           
 ( من  ااوي الجطاثم فالع وبات اليم  .6( املاز  )52)

( ز.مسمرررروز ا يررررر  ؼرررر  , النظطيررررة العامررررة لل لررررس الجنرررراجي, زضاػررررة ثإكرررريلية م اضاررررة للررررطكن املعنررررو،  ررررق الجررررطاثم العمسيررررة, زاض النهوررررة 53)

 .22, ق1655العطبية, ال اهط , الٌبعة السالسة, 

 .112 امس ؤ مس ملٌيم, مطق  ػا  , ق ( ز.دالس54)
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 أواًل  الع ه

اٱساط١ اير١ٖٝٓ بايعٓاؾس اييت ٜتهٕٛ َٓٗا نٝإ اؾس١ّ, ٜٚكّٛ  ايعًِ ٜعين

عًٝٗا بٓٝاْٗا إادٟ; فٗٛ تؿٛز يٮغٝا٤ َا ٜطابل سكٝكتٗا, أٟ سؿٍٛ ؾٛز٠ ايػ٤ٞ 

ٜٚتعٌ ٗ ايعًِ أَسإ: أٚهلُا, إٔ ٜهٕٛ ؾشٝشًا إذا  (88)ُا ٖٞ ٗ ايٛاقعبايرٖٔ, ن

ؼكل فٝ٘ ض١َ٬ إًهات اير١ٖٝٓ ٚايٓفط١ٝ, ٚض١َ٬ إعًَٛات اييت اعتُد عًٝٗا, 

ٚثاُْٝٗا: ُاّ ايعًِ إذا ؼككت اٱساط١ ظُٝع ايعٓاؾس اييت تكّٛ عًٝٗا سكٝك١ 

ايرٟ ازتهب٘, ٚسكٝك١ احملٌ ايرٟ تكع عًٝ٘  اؾس١ّ, أٟ أساٙ اؾاْٞ عكٝك١ ايفعٌ

فاؾاْٞ ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز  (89)اؾس١ّ, ٚسكٝك١ ايٓتا٥ر اييت ترتتب ع٢ً ٖرا ايفعٌ

بايبػس, ٜعًِ بطبٝع١ فعً٘, بايتطٜٛع, أٚ ايٓكٌ, أٚ ايرتسٌٝ, أٚ اٱٜٛا٤, أٚ ا٫ضتكباٍ, 

تددَٗا, ٚاييت قد تهٕٛ َٚشٌ ايفعٌ, ٖٚٛ اٱْطإ اؿٞ, ٚبطبٝع١ ايٛض١ًٝ اييت ٜط

ٚض١ًٝ قطس١ٜ, ناضتعُاٍ ايك٠ٛ, أٚ ايتٗدٜد باضتعُاهلا, أٚ ٚض١ًٝ بري قطس١ٜ 

ناٱقٓاع, أٚ اضت ٬ٍ ساي١ ايكعف, ٚبٛدٛد َكابٌ يًفعٌ ايرٟ ٜكّٛ ب٘, ٜٚهٕٛ 

 .(90)ذيو, بهطب َادٟ أٚ َعٟٓٛ

 ثاىيًا  اإلرادة

يٛقا٥ع اييت ٜكّٛ عًٝٗا نٝإ ٫ ٜهفٞ يكٝاّ ايكؿد اؾٓا٥ٞ ايعاّ عًِ اؾاْٞ با

اؾس١ّ إادٟ, ٚإِا ٜتعٌ إٍ داْب ذيو إٔ تتذ٘ إزاد٠ اؾاْٞ إٍ إتٝإ ايفعٌ 

 (91)إادٟ, ٚاٱزاد٠ ْػاٙ ْفطٞ ٜٗدف إٍ ؼكٝل بسض َعٌ بٛاضط١ ٚض١ًٝ َع١ٓٝ

ٖٚٞ ايك٠ٛ احملسن١ اييت تدفع اؾاْٞ إٍ ؼكٝل ْتٝذ١ َع١ٓٝ, َٚٔ ثِ ٫ ٜهٕٛ 

إزاد٠ ايفاعٌ تتذ٘ إٍ نٌ ايعٓاؾس إه١ْٛ  تد اؾٓا٥ٞ َتٛافسًا, إ٫َ إذا ناْايكؿ

يًذس١ّ, ٚع٢ً ذيو ٜػرتٙ يتٛافس ايكؿد اؾٓا٥ٞ ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس إٔ تتذ٘ 

إزاد٠ اؾاْٞ إٍ ازتهاب أٟ َٔ ا٭فعاٍ إه١ْٛ يًطًٛى اٱدساَٞ, باضتعُاٍ 

عٔ إدزاى ٚإزاد٠ سس٠ كتاز٠, بٗدف اضت ٬هلِ ٗ  ايٛضا٥ٌ احملدد٠ ٗ ايكإْٛ, ٚذيو

                                                           
 .34, ق1656( ز.ب طاهيم عيس اايج, ؤرط العلم  ق ثيوين ال لس الجناجي, ضػالة زكحوضام, كلية ال  و , قامعة عحي ؿمؽ, 55)

 .154( ز.علق  ؼن الـط ق, ؤ يام قطاثم  دحٌاع فالح ٌ , مطق  ػا  , كص56)

 .21( ز. منان من س, مطق  ػا  , ق61)

 .152, ق1653ز.مسموز ا ير  ؼ  , ؿطا  ااوي الع وبات ر ال ؼم العام, زاض النهوة العطبية, ال اهط , الٌبعة ال امؼة, ( 61)
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أٚ يعٝب  (92)أٟ ْٛع َٔ أْٛاع ا٫ضت ٬ٍ, أَا إذا تبٌ إٔ ايفعٌ ٚقع ْتٝذ١ ؾ س ٗ ايطٔ

ف٬ َط٦ٛي١ٝ  (95)أٚ اٱنساٙ إعٟٓٛ (94)أٚ ْتٝذ١ إنساٙ َادٟ أٚ ق٠ٛ قاٖس٠ (93)عكًٞ

سٙ َٔ عًِ بطبٝع١ ايفعٌ ايرٟ دصا١ٝ٥, ٚبٓا٤ عًٝ٘, إذا تٛافس ايكؿد اؾٓا٥ٞ بعٓاؾ

ٜستهب٘, ٚاػاٙ اٱزاد٠ إٍ ايفعٌ ٚايٓتٝذ١ س٦ٓٝر تهتٌُ أزنإ اؾس١ّ أًٜا نإ 

ايباعح أٚ ايدافع َٔ ازتهابٗا ٭ْ٘ ح ... ٫ عرب٠ ٗ تٛافس ايكؿد بايدافع إٍ ازتهاب 

٫ٜعتد ريو ٚٚفكًا ي (96)اؾس١ّ أٚ اي سض َٓٗا إ٫ ْـ ايكإْٛ ع٢ً خ٬ف ذيو....ح

٫ٚ ٜٓٛس إيٝ٘ ٗ قٝاّ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس, أٚ عدّ قٝاَٗا, ٚقد ٜهٕٛ ي٘  ,بايباعح

اضتجٓا٤ ٗ أسٛاٍ خاؾ١ إذا ٚقع ا٫ػاز ٗ ضٝام دس١ّ َٔ اؾسا٥ِ اييت وتاز 

 ايسنٔ إعٟٓٛ فٝٗا إٍ باعح َعٌ, عٝح ٫ٜهٕٛ ي٘ ٚدٛد إ٫َ ب٘.  

 ً انخاصانقظذ انجُائ: انفزع انثاًَ

٫ ٜهفٞ ايكؿد اؾٓا٥ٞ ايعاّ يكٝاّ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس, ٚإِا ٫بد َـٔ قؿـد   

ٜٚكـّٛ ٖـرا    (97)ح اْؿساف ١ْٝ اؾاْٞ إٍ ؼكٝـل باٜـ١ َعٝٓـ١ح   ٚايرٟ ٜعين  دٓا٥ٞ خاف,

ايكؿد ع٢ً ذات ايعٓاؾس اييت ٜكّٛ عًٝٗا ايكؿد ايعاّ, ٚيهٓ٘ ىتًـف عٓـ٘, إٔ ايعًـِ    

ع٢ً أزنإ اؾس١ّ ٚعٓاؾسٖا, ٚإِـا ّتـدإ إٍ ٚقـا٥ع, ٫ تعـد     ٚاٱزاد٠ ٫ ٜكتؿسإ 

ِ    ٚ(98)ٗ ذاتٗا َٔ أزنإ اؾس١ّ ٗ ا٫ػـاز بايبػـس,    ٜتشكـل ايكؿـد اــاف ٗ دـسا٥

 ٍ ٗ   ,ا٫ضــت ٬ سا٥ِ, أَــس ٫بـــد َــٔ تـــٛافسٙ   اؾـــ ٖــرٙ  ٖــا ٜعـــين إٔ قؿــد ا٫ضـــت ٬ٍ 

بُٝٓا تبآٜـت   (99)سض ا٫ضت ٬ٍححي  , ٚقد عرب بسٚتٛنٍٛ بايريَٛ عٔ ذيو بكٛي٘ٗايكٝاَ

تػسٜعات َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ٗ اضتعُاٍ إؿطًح يًد٫ي١ ع٢ً قؿد ا٫ضـت ٬ٍ,  

ــسض ا٫ضــت ٬ٍ(     ــازاتٞ ) ي  ــد اضــتعٌُ إػــسع اٱَ ٚاضــتددّ إػــسع ايبشــسٜين    (100)فك

                                                           
 ( من  ااوي الجطاثم فالع وبات اليم  .21( املاز  )63)

 ( من  ااوي الجطاثم فالع وبات اليم  .22( املاز  )62)

 ليم  .( من  ااوي الجطاثم فالع وبات ا22( املاز  )61)

 ( من  ااوي الجطاثم فالع وبات اليم  .23( املاز  )(62

 ( من  ااوي الجطاثم فالع وبات اليم  .6( املاز  )63)

 .252, ق1635( ز. مسموز ا ير  ؼ  , ؿطا  ااوي الع وبات اللبنا ي ر ال ؼم العام,  حنفت, 64)

 .135, ق1661زاض النهوة العطبية, ال اهط ,  ( ز. ؤ مس لح ق ػطفض, الوػيٍ  ق  ااوي الع وبات ر ال ؼم العام,65)

 / ؤ( من ال نفثوكون.2( املاز  )66)

 ( من  ااوي ميالسة  ث اض  ال ـط.1( املاز  )111)
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ٚأٚزد  (102)ٚاضـتعٌُ إػـسع ايعُــاْٞ )ب ـسض اضــت ٬هلِ(    (101))ب ـسض إضـا٠٤ ا٫ضــت ٬ٍ(  

بُٝٓـا اضـتددّ إػـسع ا٭زدْـٞ ) ب ـسض       (103)ا٫ضـت ٬ٍ(  )بكؿـد  إػسع ايكطـسٟ عبـاز٠  

ٚاضتددّ إػسع  (105)ٚاضتعٌُ إػسع ايعسام) بٗدف بٝعِٗ أٚ اضت ٬هلِ((104)اضت ٬هلِ(

ٚاضــتعٌُ إػــسع ايًبٓــاْٞ ) بٗــدف   (106)إؿــسٟ ) إذا نــإ ايتعاَــٌ بكؿــد ا٫ضــت ٬ٍ(

 .(107)ضت ٬ي٘(اضت ٬ي٘ أٚ تطٌٗٝ ا

ٚأٚزد ْٛاّ َهافشـ١ ا٫ػـاز    (108)ٚاضتددّ إػسع ايهٜٛيت ) ب سض ا٫ضت ٬ٍ(

   ٌ ٗ  (109)(ا٫عتــدا٤ اؾٓطــٞ ...  با٭غــداف ايطــعٛدٟ )َــٔ أدــ  ٖــرا ٚنــإ ٜطتشطــٔ 

ٕ  ) ي سض ا٫ضت ٬ٍ(  ٚاضتعٌُ َػسٚع عباز٠ ٓٛاّ, اضتعُاٍاي َهافشـ١ ا٫ػـاز    قـاْٛ

ــد   ــُٝين )بكؿـ ــس ايـ ــسض بايبػـ ــت ٬ٍاأٚ ي ـ ــو    (110)(٫ضـ ــٔ ذيـ ــٛزٟ عـ ــسع ايطـ ــرب إػـ ٚعـ

٬ٜٚسـٜ عًـ٢ إػـسع ايطـٛزٟ أْـ٘      ( 111))٫ضتدداَِٗ ٗ أعُاٍ أٚ ي اٜات بري َػـسٚع١( 

اضتعٌُ ن١ًُ ) ٫ضتدداَِٗ( ٖٚرٙ ايه١ًُ تطتددّ يٮغٝا٤, َٚٔ ثِ فٗٞ تتٓاف٢ َع 

سٚتٛنـٍٛ  طبٝع١ اٱْطإ, ٚنإ َٔ ا٭فكٌ اضتعُاٍ )ي سض ا٫ضـت ٬ٍ( ايـٛازد٠ ٗ ب  

 أٚ إٜساد يفٜ قسٜب َٓ٘ )بكؿد ا٫ضت ٬ٍ(. ,بايريَٛ

                                                           
 /الا( من  ااوي ميالسة  ث اض  الن اق.1( املاز  )111)

 /ؤ ( من  ااوي ميالسة  ث اض  ال ـط.2( املاز   )113)

 ث اض  ال ـط.( من  ااوي ميالسة  3( املاز  )112)

 ( من  ااوي من   ث اض  ال ـط.2/3( املاز  )111)

( من  ااوي ميالسة  ث اض  ال ـط.1( املاز  )112)
 
 /ؤفي

 ( من  ااوي ميالسة  ث اض  ال ـط.3( املاز  )113)

 ( من  ااوي معا بة قطيمة  ث اض  الن اق.1( املاز  )114)

  الن اق فتهطير امل اقطين. ( من  ااوي ميالسة  ث اض1/1( املاز  )115)

 ( املاز  السااية من اظام ميالسة  ث اض  الن اق.116)

 ( من مـطفح  ااوي ميالسة  ث اض  ال ـط.3/1( املاز  )111)

 ( من  ااوي  ث اض  الن اق.1( املاز )111)
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 انؼقاب فً جزائى االتجار تانثشز: انًثحث انثاًَ

نـــإ دـــسا٥ِ ا٫ػـــاز أزأٚزدْـــا ٗ إبشـــح ا٭ٍٚ َـــٔ ٖـــرٙ ايدزاضـــ١   متَيكككا وتكسكككيه 

يًذٓـا٠   ٠دزاض١ ٖرا ايٓٛع َٔ اٱدـساّ إٜـساد ايعكٛبـ١ إكـسز     إنُاٍ كتكٞبايبػس, ٖا ٜ

َعٜٓٛــــًا, ٭ٕ ايعكٛبــــ١ تــــستب٘ ُاَــــًا  ّنــــإ غدؿــــًا طبٝعٝــــًا, أأأٚ اؾــــاْٞ, ضــــٛا٤ 

باؾس١ّ, إذ ٫ دس١ّ بدٕٚ عكٛب١, فُٔ ٜجبت َطـ٦ٛيٝت٘ عـٔ اؾسّـ١ اضـتشل ايعكٛبـ١      

احملدد٠ يريو, ٖٚرٙ ايعكٛب١ يٝطت ٖدفًا ٗ ذاتٗا, ٚإِا ٖـٞ ٚضـ١ًٝ يتشكٝـل ا٭بـساض     

ٚايعكٛبـ١   ,سٖا, ٚتطتٗدف ٗ فًُٗا َٚٓتٗاٖا َهافش١ اؾسّـ١ اي٬ش١َ َٔ ٚزا٤ تكسٜ

ٗ دــسا٥ِ ا٫ػــاز بايبػــس, قــد تهــٕٛ أؾــ١ًٝ ٚتهًُٝٝــ١ ٚتبعٝــ١, ٚقــد تكتكــٞ بعــض    

ايٛسٚف إاد١ٜ أٚ ايػدؿـ١ٝ تػـدٜد ايعكٛبـ١, أٚ ؽفٝكـٗا, أٚ اٱعفـا٤ َٓٗـا, ٖٚـٛ َـا         

 ضٓبشج٘ ٗ إطايب اٯت١ٝ:  

 ا٫ػاز بايبػس. إطًب ا٭ٍٚ: عكٛب١ دسا٥ِ

 .يًعكابإطًب ايجاْٞ: ايٛسٚف إػدد٠ 

 ٛسٚف إدفف١ ٚإعف١ٝ َٔ ايعكاب.إطًب ايجايح: اي

 تانثشز االتجارػقىتح جزائى : انًطهة األول

ضــبل إٔ أغــسْا إٍ إٔ ايعكــاب ٜــستب٘ بــايتذسِٜ ُــاّ ا٫زتبــاٙ; فايعكٛبــ١ تأخــر   متَيككا 

يًٛاقع١ اٱدسا١َٝ اييت دسَٗا ايكـإْٛ, َٚـٔ ثـِ َتـ٢     ٚقعٗا ايكاْْٛٞ ٗ نْٛٗا إكابٌ 

َط٪ٚي١ٝ اجملسّ عٔ دس١ّ َا اضـتشل ايعكٛبـ١ إكـسز٠ هلـا, ٚعًـ٢ ذيـو فكـد ٚقـع          تثبت

َهافش١ ا٫ػـاز بايبػـس ايـُٝين, ٚتػـسٜعات َهافشـ١ ا٫ػـاز بايبػـس         قإْٛ َػسٚع

ــات يًُتــ َــٔ اي عــددًا ايعسبٝــ١ طبٝعــٌٝ, أّ  ًاأغداؾــدسٜٔ بايبػــس ضــٛا٤ أنــاْٛا  اعكٛب

ــ١ ًاأغداؾــ تتٓاضــب ٗ طبٝعتٗــا َٚكــدازٖا َــع دــسا٥ِ ا٫ػــاز بايبػــس, َٚــع       ,اعتبازٜ

 تٞ: ٗ اٯٖٚٛ َا ضٓبٝٓ٘  ا٭فعاٍ اييت تكرتٕ بٗا, ٚايٓتا٥ر إرتتب١ عًٝٗا,

 ػقىتح انشخض انطثٍؼً: انفزع األول

َّ ا٥ِ ا٫ػاز ٗ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايُٝين أزنإ دس قإْٛ ٔ َػسٚعب

رٙ اؾسا٥ِ ٗ إاد٠ ايجا١َٓ َٓ٘, هلثِ ٚقع عكٛب١  َٓ٘, (4ايبػس ٗ إاد٠ ايجا١ْٝ فكس٠)

هٗا قإْٛ اؾسا٥ِ ًقد خسز عٔ إٓٗذ١ٝ اييت ض ايكإْٛ ٚبٗرا ٜهٕٛ َػسٚع
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  (112)ٚايعكٛبات ايُٝين ٗ استٛا٤ ايٓـ ع٢ً أزنإ اؾس١ّ ٚعكٛبتٗا ٗ ْـ ٚاسد

ٕاد٠ ايجا١َٓ َٔ إػسٚع فإْ٘ح ٜعاقب باؿبظ َد٠ ٫ تكٌ عٔ ض١ٓ ٫ٚ تصٜد ٚٚفكًا يٓـ ا

ع٢ً عػس ضٓٛات ٚب سا١َ ٫ تكٌ عٔ َا١٥ أيف زٜاٍ ٫ٚ تتذاٚش ٔط١ ٬ٌَٜ زٜاٍ َٔ 

ازتهب أٟ َٔ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس إٓؿٛف عًٝٗا ٗ ٖرا ايكإْٛ َا مل ٜٓـ 

ٗ ٖرا ايفسع ايعكٛب١ إكسز٠ يًػدـ ايطبٝعٞ ٗ دسا٥ِ  بٌٚ ضٓ (113)غ٬ف ذيوح

 ايٓطام إهاْٞ يًعكٛب١ ٚفكًا ٕا ٜأتٞ: إٜكاحا٫ػاز بايبػس, ٚنرا 

 أواًل  عكوبات الشخص الطبيعي

 (114)ـ ايعكٛبات ا٭ؾ1١ًٝ

إدــــسا٤ ضــــايب يًشسٜــــ١ ٜكتكــــٞ سسَــــإ احملهــــّٛ  (115)اؿــــبظ أـــــ عكٛبــــ١ اؿــــبظ:

ــ٘ ي  ــٔ ايتُتـــع عسٜتـ ــ٘ َـ ــتعًٝـ ــبظ    ٛقـ ــ١, ٚاؿـ ــادز باٱداْـ ــِ ايؿـ ــددٙ اؿهـ ــّٛ وـ َعًـ

ــسٚع    ــٔ َػـ ــ١ َـ ــاد٠ ايجآَـ ــًا يًُـ ــُٝين    ٚفكـ ــس ايـ ــاز بايبػـ ــ١ ا٫ػـ ــإْٛ َهافشـ ــٌ  ٫ قـ تكـ

ــ٘ عــٔ ضــ١ٓ  ــ٢ عٝــح ٫ تكــٌ َــد٠         َدت ــ٘ عــٔ    ـ ٜٚطتشطــٔ زفــع اؿــد ا٭دْ ؿــبظ َدت

تصٜـــد عًـــ٢ عػـــس ضـــٓٛات, ٬ٜٚســـٜ عًـــ٢ ٖـــرٙ ايعكٛبـــ١ إٔ         ٫ٚ ــــ(116)ثـــ٬خ ضـــٓٛات 

ٚأْٗـــا ُجـــٌ   (117)طـــ١ُٝاؾسا٥ِ اؾـــ تٓطبـــل عًٝٗـــا أٚؾـــاف   ا٫ػـــاز بايبػـــس دـــسا٥ِ 

اؿايــــ١ إعتــــاد٠ هلــــرا ايٓــــٛع َــــٔ اٱدــــساّ ايــــيت مل تكــــرتٕ بٛــــسف َــــٔ ايٛــــسٚف           

إػـــدد٠, ٚإٔ ٖـــرٙ ايعكٛبــــ١ تٓؿـــسف إٍ دـــسا٥ِ ا٫ػــــاز بايبػـــس َطًكـــًا, أٟ عــــاّ       

                                                           
فالبسرررطين فاليويرررد ف ٌرررط فعمررراي فالعرررطا  ( فهرررصا الرررنت  ؤدرررصت  ررر  جـرررطنعات ميالسرررة  ث ررراض  ال ـرررط  رررق ملرررط فقمررراضات فالؼرررعوزية 113)

 فػوضيا فلبناي فاضزي.

( يظ رررط مرررن الرررنم جعرررسز  رررق الع وبرررة  رررحي ال ررر ؽ فال طامرررة, فهرررصا مرررا شهبرررد بليررر  جـرررطنعات ميالسرررة  ث ررراض  ال ـرررط امل اضارررة عرررسا الخـرررطن  3)

( ػررنة ؤف 12لنرر اق  رحي ال رجن الررص، ييعيرس علرى) الؼرعوز، الرص، قعرج الع وبررة قواظيرة  رق املرراز  السالسرة مرن اظررام ميالسرة  ث راض  ا

 فكرصلب قعرج  رااوي منر   ث راض  ال ـرط اضز ري  رق املراز  السامنرة الع وبرة قواظيرة  رحي ا
 
ل ر ؽ ب طامة ي ثعيس علرى مليروي ضيران, ؤف بهمرا معرا

, فجـرطن  ميالسرة  ث راض  ال ـرط  الص، يث ج مسث  عن ػحة ؤؿ ط ؤف ب طامة يث ج ؤلب زيناض فيثعيرس علرى دمؼرة آيع زينراض
 
ؤف همرا معرا

 العمرا ي  رق املرراز  الحاػرعة ل ررط  )ؤ( الع وبرة قواظيرة  ررحي ال ر ؽ ملررس  ي ث رج عرن ر,رررة ؤؿر ط ؤف ب طامررة ي ث رج عرن دمؼررماثة زينراض ؤف همرر
 
ا

, فكاي  ؼحسؼن بهصم الخـطنعات قعج ع وبة ال طامة فقوبية ثواع بلى ع وبة ال جن ؤف ال 
 
  ؽ.معا

 لنجطيمة.111)
 
 ( الع وبة اكلية: فق الع وبة امل طض  ؤك,

( مررن  ررااوي الجررطاثم فالع وبررات اليم رر  مررس  ال رر ؽ  إنهررا د ي ر ررج  مررس  ال رر ؽ عررن ؤضبرر  فعـررطين ػرراعة فيثعيررس علررى 26(  ررطضت املرراز  )112)

 عـط ػنوات ما لم ينم            ال ااوي على د,ع شلبد .

 العطبية مليالسة  ث اض  ال ـط قطاثم  ث اض  ال ـط قنايات  ينما قعل ا الخـطن  اضز ي قنسة.( قعلد الخـطنعات 113)

( الجطيمرررة الجؼرررريمة: فرررق مررررا عو رررر عليرررر   سرررس مٌلرررر  ؤف  ال لرررراق  رررالنيؽ ؤف  ة ااررررة ًرررطع ؤف ؤًررررطاع فكرررصلب كررررج قطيمرررة  عررررعض عللهررررا 114)

( مرررن  رررااوي الجرررطاثم فالع وبرررات اليم ررر , فاملررراز  الساايرررة مرررن  رررااوي 13املررراز  ) اإلعرررسام ؤف  رررال  ؽ مرررس  ثعيرررس علرررى رررر,ذ ػرررنوات, ثطاقررر  

 م.1661( الجعء الطاب  لؼنة 16ققطاءات الجعاثية اليم  , الجطيس  الطػمية, العسز )
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ٗ أســــٛاٍ َطًــــل, بــــري إٔ َػــــسٚع ايكــــإْٛ خؿـــــ ٖــــرا ايعُــــّٛ ٚقٝــــد اٱطــــ٬م   

ٚٚــــسٚف تطــــتدعٞ تػــــدٜد تًــــو ايعكٛبــــ١ أٚ اٱعفــــا٤ َٓٗــــا, يتهــــٕٛ أنجــــس عــــد٫ً   

  ٚ ــٛاٍ,  ــسٚف ٚا٭ســ ــا٠ ايٛــ ــسب إٍ َساعــ ــافًا, ٚأقــ ــ١ٚإْؿــ ــبظ عكٛبــ ــ١, إ٫َ  اؿــ ٚدٛبٝــ

إٔ يًكاقـــــٞ ضـــــًط١ تكدٜسٜـــــ١ ٚاضـــــع١ ٗ اؿهـــــِ بايعكٛبـــــ١ بـــــٌ اؿـــــدٜٔ ا٭دْـــــ٢   

ٞ     10-3ٚا٭عًــــ٢ )  ايػدؿــــ١ٝ ٚإادٜـــــ١   ( ضــــٓٛات َساعٝــــًا ٗ ذيــــو ٚــــسٚف اؾــــاْ

ــدت       ــد إٕ ٚدـ ــ١ ا٭غـ ــع ايعكٛبـ ــٞ بتٛقٝـ ــّٛ ايكاقـ ــ٢ إٔ ٜكـ ــ١, عًـ ــ٘ يًذسّـ ــد ازتهابـ عٓـ

ٗ أٟ قـــــإْٛ آخـــــس دِٚـــــا اؿادـــــ١ يتٛقٝـــــع ايعكٛبـــــ١ ايـــــٛازد٠ ٗ قـــــإْٛ َهافشـــــ١  

ــًا يـــٓـ إـــاد٠ )  ــاز بايبػـــس ٚفكـ ( َـــٔ إػـــسٚع ٚايـــيت قـــسزت بـــإٔح ٜعاقـــب عًـــ٢   7ا٫ػـ

ـــ  ــس بايعكٛبـــ ــاز بايبػــــ ــسا٥ِ ا٫ػــــ ــع ع  دــــ ــإْٛ َــــ ــرا ايكــــ ــسز٠ ٗ ٖــــ ـــات إكــــ دّ ــــــــــــــ

١ أٚ ـــــــــــــــــــــأٚ ايدٜ( 119)افـــــــــــــــــــأٚ ايكؿ (118)دـــــــــــــــ ١ اؿـــــــــــــــــٛبــــ٬ٍ بعكـــــــــــــــ اٱخ

أٚ بأٜـــــ١ عكٛبــــ١ أغـــــد َٓؿـــــٛف عًٝٗـــــا ٗ أٟ   ,إ يـــــريو َكـــــتضـــــــ إذا ن ,ا٭زؽ

ــاد٠ ايجآَـــ١ ٗ سايـــ١ عـــدّ           ــٕٛ تٛقٝـــع ايعكٛبـــ١ ايـــٛازد٠ ٗ إـ ــإْٛ آخـــسح ٚبٗـــرا ٜهـ قـ

 .ٚدٛد عكٛب١ أغد َٔ ٖرٙ ايعكٛب١

بعكٛب١  ايُٝين َهافش١ ا٫ػاز بايبػس قإْٛ هتف َػسٚعٜمل  ب ـ عكٛب١ اي سا١َ:

١ َاي١ٝ أؾ١ًٝ تتُجٌ باي سا١َ, ٚتعين عكٛب (8ٗ إاد٠ ) بٌ أقاف إيٝٗا ,اؿبظ

اي سا١َح إيصاّ احملهّٛ عًٝ٘ بإٔ ٜدفع ـص١ٜٓ ايدٚي١ إبايغ اييت تكدزٖا احمله١ُ ٗ 

أٟ إٔ ٗ اي سا١َ إيصاّ يًُشهّٛ عًٝ٘ بدفع َبًغ َٔ ايٓكٛد ـص١ٜٓ ( 120)اؿهِ...ح

 (121)ٞ ايدٚي١بٌ احملهّٛ عًٝ٘, ٚايدا٥ٔ ٖٚ ٘ايدٚي١; فٝٓػأ عٔ ذيو ع٬ق١ دا٥ٓٝ

ٚػُع عكٛب١ اي سا١َ ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس نعكٛب١ أؾ١ًٝ تكاف ٚدٛبًا إٍ عكٛب١ 

                                                           
 ( من  ااوي الجطاثم فالع وبات اليم  .25( ع وبات ال سفز فق ال حج ؤف ال ٌ  ؤف الجلس  ثطاق  املاز  )115)

ل لرراق هررو  رر  للم  رر  عليرر   ررق  ياثرر  رررم فضرحرر  الـررطعيحي بعررس فلاثرر , فيحيرري لن حررم  رر  ًلبرر  مررن ؤ ررس الوضرررة ؤف مررن ي رروم م امرر  ( ا116)

, فمن النيا رة العامرة  مرا ل را مرن الوييرة العامرة  رق ضلر  الرسعوى الجعاثيرة, لرةشا امحنر  املج ر  علير , ؤف فضرحر  ل، ػر ر اكحيرم 
 
لن حرم  ااواا

( مرن  رااوي 21لنيا ة العامة على ؤي ثطاعرى ا يرام ال اكرة  خنييرص ؤ يرام ال لراق الرواضز   رق هرصا ال رااوي, ثطاقر  املراز  )    ٌلر من ا

 الجطاثم فالع وبات اليم  .

 ( من  ااوي الجطاثم فالع وبات اليم  .12( املاز  ) 131)

 .531, ق3112اض النهوة العطبية, ال اهط , ( ز.ؤ مس عون  ,ن, مبازت  ااوي الع وبات امللط، ر ال ؼم العام, ز131)
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َٚٔ ثِ ٫ ًّو ايكاقٞ ضًط١ تكدٜس١ٜ ٗ ٚدٛبٗا َٔ  (122)اؿبظ بٌ ايعكاب ٚايتعٜٛض

عدَ٘, ٚنٌ َاي٘ َٔ ضًط١ تكدٜس١ٜ تٓشؿس ٗ اؿهِ بٗا بٌ اؿدٜٔ ا٭د٢ْ 

تصٜد عٔ ٔط١ ٬ٌَٜ زٜاٍ( ْٚس٣ زفع سدٖا  َا١٥ أيف زٜاٍ ٫ٚٚا٭ع٢ً ) ٫ تكٌ عٔ 

ا٭د٢ْ عٝح ٫ تكٌ عٔ ًَٕٝٛ زٜاٍ, ٚنرا إقاف١ ح أٚ ب سا١َ َطا١ٜٚ يك١ُٝ َا عاد 

عًٝ٘ َٔ ْفع أُٜٗا أنجسح إٍ عذص إاد٠ ايجا١َٓ َٔ َػسٚع قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز 

 بايبػس. 

ا٫ػاز بايبػس عكٛبـ١ اي ساَـ١ هلـرا ايٓـٛع     ٚقسز إػسع إؿسٟ ٗ قإْٛ َهافش١ 

عًـ٢ ايػـدـ ايطبٝعـٞ     أٚ إ٪بـد  َٔ اٱدساّ نعكٛب١ أؾ١ًٝ ٚدٛب١ٝ َع ايطذٔ إػدد

تتذـاٚش   ع٢ً ْٛعٌ َٔ اي سا١َ, أٚهلُـا: اي ساَـ١ ايـيت ٫تكـٌ عـٔ ٔطـٌ أيـف دٓٝـ٘ ٫ٚ        

ٚذيـو   (123)أنـرب  َا٥يت أيف دٓٝ٘, أٚ ب سا١َ َطا١ٜٚ يك١ُٝ َـا عـاد عًٝـ٘ َـٔ ْفـع أُٜٗـا      

 أٚدــدعٓــدَا ٫ ٜتــٛافس ٗ اؾسّــ١ أٟ ٚــسف َػــدد, ٬ٜٚســٜ إٔ إػــسع إؿــسٟ قــد  

ٚبري قدد٠, ٚٚقع هلا سدًا أد٢ْ يً سا١َ احملدد٠ ٫ هـٛش   ْٛعٌ َٔ اي سا١َ, قدد٠,

ايٓصٍٚ عٓ٘, فإذا ناْت إٓافع اييت عادت ع٢ً اؾاْٞ َـٔ ٖـرٙ اؾسّـ١, تفـٛم اؿـد      

يًذسّــ١ سهُــت احملهُــ١ ب ساَــ١ تعــادٍ قُٝــ١ إٓــافع, ٜٚكتكــٞ ذيــو    ا٭دْــ٢ إكــسز

ــ٢ اؾــاْٞ َــٔ اؾسّــ١        ــد٠ عً ــ١ ايعا٥ ــد َكــداز إٓفع  (124)ايًذــ٤ٛ إٍ أٖــٌ اـــرب٠ يتشدٜ

عـٔ َا٥ـ١ أيـف دٓٝـ٘ ٫ٚ ػـاٚش ٔطـُا١٥ أيـف دٓٝـ٘, ٚذيـو           ثاُْٝٗا: اي سا١َ اييت ٫تكٌ

عٓدَا ٜتٛافس أٟ ٚسف َـادٟ أٚ غدؿـٞ َػـدد يًذسّـ١ نتأضـٝظ أٚ تٓٛـِٝ أٚ إداز٠       

ْاعــ١ إدساَٝــ١ َُٓٛــ١, أٚ نــإ اؾــاْٞ شٚدــًا يًُذــين عًٝــ٘ أٚ َــٔ أســد أؾــٛي٘ أٚ      

ٚ ْتر عـٔ اؾسّـ١   فسٚع٘, أٚ إذا نإ اؾاْٞ َٛٚفًا عاًَا, أٚ َهًفًا غد١َ عا١َ, أ

ٚفا٠ اجملين عًٝ٘ أٚ إؾابت٘ بعا١ٖ َطتد١ّ, أٚ نـإ اجملـين عًٝـ٘ طفـ٬ً, أٚ ازتهبـت      

 .(125)اؾس١ّ بٛاضط١ ْاع١ إدسا١َٝ ١َُٛٓ

                                                           
( ز.ػررررعيس ؤ مررررس علررررق  اػررررم, ؿررررطا  ررررااوي  ث رررراض  ال ـررررط العمررررا ي, زضاػررررة م اضاررررة  ررررحي الخـررررطنعات العطبيررررة فاقن يررررة, زاض الجامعررررة 133)

 .115, ق3111الجسيس , قػحنسضية, 

 املاز  ال امؼة من  ااوي ميالسة  ث اض  ال ـط.  (3)

, 3113ب رررطاهيم العمررروؾ, املواق ررة الجناثيرررة لجرررطاثم  ث ررراض  ال ـررط ر زضاػرررة م اضارررة, زاض الس الررة للنـرررط فالحوظنررر , عمررراي, ( ز. ؿرراكط 131)

 .314ق

 ( املاز  الؼازػة من ال ااوي.132)
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تٛقٝـع عكٛبـ١ اي ساَـ١ تكـاف إٍ عكٛبـ١ اؿـبظ,       ( 126)ٚمل ٜٛدب إػسع ايهـٜٛيت 

ٖٚــرا إطــًو ٫ ٜتفــل َــع  نذــصا٤ عــل اؾــاْٞ أٚ اؾٓــا٠ ٗ دــسا٥ِ ا٫ػــاز بايبػــس,   

ــٛع احملهــّٛ عًــِٝٗ          ــاع اٱٜــ٬ّ ٗ ْف ــ١ ايــيت تٗــدف إٍ إٜك ايطٝاضــ١ اؾٓا٥ٝــ١ اؿدٜج

ــ١          ــ١ إكــاف١ إٍ عكٛب ــ١ اي ساَ ــإٕ عكٛب ــ١, ٚنــرا ف ــ١ إايٝ ــٔ ايٓاسٝ إتذــسٜٔ بايبػــس َ

اؿبظ, ؼسّ اؾٓا٠ َٔ ا٭زباح بري إػسٚع١ اييت سؿًٛا عًٝٗـا عًـ٢ سطـاب نساَـ١     

ٖٚٛ َا تٓب٘ إيٝ٘  (127)ٕ ٚسكٛق٘ ٚسسٜات٘, َٚٔ ٌُٜٛ َػازٜعِٗ اٱدسا١َٝ ايكاد١َاٱْطا

إػسع اٱَازاتٞ عٓدَا قاّ بتعدٌٜ إاد٠ ايجا١ْٝ َٔ قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس يعـاّ  

ّ ٚدعـٌ عكٛبــ١ اي ساَــ١ ٚدٛبـًا تكــاف إٍ عكٛبــ١ ايطـذٔ إ٪قــت َٛدــب ايكــإْٛ    2006

 .(128)2015ّ( يط١ٓ  1زقِ )

 .ز ـ عكٛب١ احملسض ٚايػسٜو ٚايػسٚع ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس

( َٔ َػسٚع َهافش١ ا٫ػاز بايبػس 17/1ٜعاقب احملسض ٚفكًا يٓـ إاد٠ )

 ,( َٔ إػسٚع8بايعكٛب١ إكسز٠ يًذس١ّ, ٖٚٞ اؿبظ ٚاي سا١َ إكسزتإ ٗ إاد٠ )

سض اؿبظ َد٠ ٫ تصٜد ع٢ً ٚإذا مل ٜرتتب ع٢ً ايتشسٜض أٟ أثس فإٕ عكٛب١ احمل

ضٓتٌ, ٚتهٕٛ عكٛب١ ايػسٜو ٗ اؾسا٥ِ إٓؿٛف عًٝٗا ٗ ايكإْٛ, َٚٔ بٝٓٗا 

( َٔ إػسٚع ٖٞ ايعكٛب١ ا٭ؾ١ًٝ 17/2دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس, ٚفكًا يٓـ إاد٠ )

يًذس١ّ ايتا١َ بػكٝٗا اؿبظ ٚاي سا١َ, َٚٔ ا٭فكٌ دعٌ عكٛب١ ايػسٜو ٖٞ ايعكٛب١ 

ز٠ يًذس١ّ إستهب١ ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس فك٘  دٕٚ بريٖا َٔ اؾسا٥ِ إكس

طبكًا  ضتهٕٛ عكٛب١ ايػسٚع ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس أَاايٛازد٠ ٗ َػسٚع ايكإْٛ, 

 ٖٚرٙ ايعكٛب١ ( َٔ قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات,19يٮسهاّ ايعا١َ ايٛازد٠ ٗ إاد٠ )

كسز يًذس١ّ ايتا١َ, ٜٚطتشطٔ تعدٌٜ ايفكس٠ ايجايج١ ٫تصٜد عٔ ْؿف اؿد ا٭قؿ٢ إ

                                                           
س يرنم عللهرا  ررااوي ( ثرنم املراز  الساايرة مرن  ررااوي ميالسرة  ث راض  ال ـرط فتهطيررر امل راقطين علرى ؤار د مرر  عرسم قدر,ن  رإ، ع وبررة ؤؿر133)

 من هصا ال ااويد. 1آدط,  عا ر  ال  ؽ دمؽ عـط  ػنة كج من  ام  ايث اض  الن اق على النسو املبحي  ق املاز  

 .311( ز. ؿاكط ب طاهيم العموؾ, مطق  ػا  , ق134)

 مرن قرطاثم  ث راض135)
 
 ال ـرط املنلروق عللهرا  رق املراز   افلرى مرن  ( كااد املاز  السااية  برج جعرسيل ا ثرنم علرى ؤي د  عا رر كرج مرن اضثحرر ؤيرا

 مررن 
 
هرصا ال ررااوي  ال رجن املا ررد الرص، يث ررج مسثر  عررن دمرؽ ػررنواتد  ينمرا بعررس جعرسيل ا لةارر  ثرنم علررى ؤي د  عا رر كررج مرن اضثحررر ؤيرا

 رررج مسثررر  عرررن دمرررؽ ػرررنوات ( مرررن هرررصا ال رررااوي  ال رررجن املا رررد الرررص، ي ث1( محرررطض)1قررطاثم  ث ررراض  ال ـرررط املنلررروق عللهرررا  رررق املررراز  )

 فبال طامة الي  ي ث ج عن ماثة ؤلب زضهم....د.
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ٜعاقب ع٢ً ايػسٚع ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس بعكٛب١  بإٔ( َٔ إػسٚع 17َٔ إاد٠ )

 ( َٔ إػسٚع ٖٚٞ اؿبظ ٚاي سا8.١َاؾس١ّ ايتا١َ إب١ٓٝ ٗ إاد٠ )

ح عكٛب١ تهٌُ ايعكٛبـ١ ا٭ؾـ١ًٝ    ٜكؿد بايعكٛب١ ايته١ًُٝٝ بأْٗا: ـ ايعكٛب١ ايته2١ًُٝٝ

٫ٚ هــٛش تٓفٝــرٖا عًــ٢ احملهــّٛ عًٝــ٘ إذا مل ٜــٓـ    ,ٚتتٛقــف عًــ٢ ْطــل ايكاقــٞ بٗــا 

اؿسَـــإ َـــٔ نـــٌ أٚ بعـــض اؿكـــٛم ب تتُجـــٌايعكٛبـــات ايتهًُٝٝـــ١ ف ;عًٝٗـــا اؿهـــِ

إٓؿٛف عًٝٗا ٗ إاد٠ ايتاي١ٝ, ٚايٛقع ؼـت إساقبـ١ ٚإؿـادز٠ فكـ٬ً عـٔ ايعكٛبـات       

أٖــِ أْــٛاع  َــٔ ٚتعــد إؿــادز٠ (129)ًٝٝــ١ ايــيت ٜــٓـ عًٝــ٘ ايكــإْٛ ؾــسا٥ِ َعٝٓــ١ح  ايتهُ

إؿادز٠ دصا٤ َايٞ ٜتُجـٌ بٓـصع ًَهٝـ١ َـاٍ دـربًا عـٔ إايـو        ٚ (130)ايعكٛبات ايته١ًُٝٝ

ٚعسفــت قهُــ١  (131)ٚإقــافت٘ إٍ ًَــو ايدٚيــ١ ب ــري َكابــٌ ٚسًٛهلــا قًــ٘ ٗ إًهٝــ١  

ا٤ اي ـسض َٓـ٘ ًُٝـو ايدٚيـ١ أغـٝا٤ َكـبٛط١ ذات       بأْٗـا إدـس   :ايٓكض إؿس١ٜ إؿـادز٠ 

    ٌ أٚ ٖـٛ ؼُٝـٌ ذَـ١ احملهـّٛ      (132)ؾ١ً ظس١ّ َستهب١ قٗسًا عـٔ ؾـاسبٗا ٚب ـري َكابـ

ٚتهٕٛ إؿادز٠ عكٛبـ١ تهًُٝٝـ١ أٟ ٫ ٜـتِ تٛقٝعٗـا      (133)عًٝ٘ بدٜٔ غدؿٞ قبٌ ايدٚي١

إ٫َ عهــِ تــابع يعكٛبــ١ أؾــ١ًٝ إذا مل تهــٔ ا٭غــٝا٤ َٛقــٛع إؿــادز٠ ٖــا ٫ هعــٌ         

٫ٚ ّهٔ اؿهِ بٗا إذا ٚدد ضبب ّٓع َـٔ   (134)ايكإْٛ فسد سٝاشت٘ أٚ بٝع٘ دس١ّ

                                                           
 ( من  ااوي الجطاثم فالع وبات اليم  .111( املاز  ) 136)

 عرررن الع وبررة امل رررطض  لنجطيمرررة  سطمررراي 111( الررد املررراز  )121)
 
( مرررن  ررااوي الجرررطاثم فالع وبرررات اليم رر  علرررى ؤي د للمسحمرررة ؤي ث  ررد  لوررر,

ج ؤف بعررى ال  ررو  فاملعايررا آلاثيررة, فبع وبررة ؤف ؤكوررن مررن الع وبررات الححميليررة آلاثيررة, مطاعيررة  ررق شلررب ًبيعررة الجطيمررة امل يرروم عليرر  مررن كرر

رررر ثرررولق الوالاررراثب فال رررسمات العامرررة ؤف الوالاررراثب فال رررسمات النيا يرررة 1فالاررطفع اضثيابهرررا فماارررد  املررر هم فاررروح الع وبرررة اكرررلية امل يررروم بهررا: 

 3فامل نية. 
 
  ق املجالؽ العامة.  ر ؤي ييوي اادبا

 
 ل ا. 2ؤف منحذبا

 
  ق م لؽ بزاض  ؿطكة ؤف مسيطا

 
ر ؤي ييوي كا ر الإلازام ؤف 1ر ؤي ييوي عووا

. 2امحياظ من السفلرة. 
 
 ؤف فكري,

 
 ؤف  يمرا

 
  رق ع رس ؤف ثلرطع. 3رر ؤي ييروي فكريا

 
 ؤف ؿراهسا

 
 4رر ؤي ييروي دبحرنا

 
 ؤف مسرطضا

 
 ؤف ااؿرطا

 
رر ؤي ييروي مرسيطا

نيرة ؤف ؤقن يرة. 6ر ثولق بزاض  مسضػة ؤف مع س علي  ؤف مماضػة ؤ،  ـراي جعليير . 5ب. إل سى ال   رر 11رر  مرج ػر,ا. 11رر  مرج ؤفػرمة ًف

ة(. 13اػحمطاض معافلة امل نة.  رر اػرحمطاض ب امرة 11رر اػرحعمان ؤف اػرح ,ن امل رج) بغر,  امل رج(. 12ر  طية ق امة ف اح ران )مطا برة الـرًط

  حيالررة ؤف  ررسفنها. فبشا كرراي امل يرروم عليرر  ف ررد 12. اقنارر   ررق الررب,ز
 
ررر ث ررسيم جع ررس بعررسم قدرر,ن  ررالمن فالإلاررزام  ؼررن الؼررلوا م رر وبا

 
,
  بعى هصم ال  و  ف طم منهرا ايرص ال طمراي  م رطز كرسفض ال حرم, فييروي ال طمراي  لرية زاثمرة لر, يرعفن ؤررطم بي

 
كسفض ال حم محمحعا

  مرس  يث رج عرن ػرنة في ثعيرس عرن رر,ذ ػرنوات ثبرسؤ مرن ثراضير اا هراء ثنييرص الع وبرة اكرلية ؤف مرن  طز  عحباض, كما ي وظ ؤي ييو 
 
ي ما حا

 ثاضير اا وائها ل، ػ ر آدط ما لم ينم ال ااوي على د,ع شلبد

ليرري, مطقرر  ػررا  , , ز.ؤ مررس عبررس الععيررع ا336( ز.ؤ مررس لح ررق ػررطفض, الوػرريٍ  ررق  ررااوي الع وبررات, ال ؼررم العررام, مطقرر  ػررا  , ق121)

 .521, ز.ؤ مس عون  ,ن, مطق  ػا  , ق211ق

 . 326, ق112, ض م 14م موعة ا يام الجناثية, غ 1633/ 14/2( ا ى قناجي ملط، 123)

 .116, ق111, ض م31, م موعة ا يام الجناثية, غ32/2/1641( ا ى قناجي ملط، 122)

 .341ال ؼم العام, مطق  ػا  , ق( ز. ؤ مس لح ق ػطفض, الوػيٍ  ق  ااوي الع وبات ر 121)
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سّـ١ َكـٞ إـد٠, أٚ    تٛقٝع ايعكٛب١ ا٭ؾ١ًٝ, نُا يٛ مت ترب١٥ اؾـاْٞ, أٚ ضـكطت اؾ  

ؾدز عٓٗا عفٛ, ٫ٚ وهِ بٗا إ٫ً ع٢ً َستهب اؾس١ّ, َٚٔ ثِ ٫ وهِ بٗـا عًـ٢   

 . (136)٫ٚ ع٢ً ٚزث١ إتِٗ إذا تٛف٢ أثٓا٤ ْٛس ايدع٣ٛ (135)إط٦ٍٛ عٔ اؿكٛم إد١ْٝ

عكٛب١ إؿادز٠ ٗ دسا٥ِ  ايُٝين َهافش١ ا٫ػاز بايبػس قإْٛ ٚقسز َػسٚع   

( َٓ٘ ع٢ً أْ٘ حَع عدّ اٱخ٬ٍ عكٛم اي ري سطٔ 21إاد٠ ) ْؿتايبػس, إذ ا٫ػاز ب

اي١ٝٓ وهِ ٗ ْٝع ا٭سٛاٍ َؿادز٠ ا٭َٛاٍ أٚ ا٭َتع١ أٚ ٚضا٥ٌ ايٓكٌ أٚ ا٭دٚات 

اييت اضتعًُت أٚ اييت َٔ غأْٗا إٔ تطتعٌُ ٗ ازتهاب أٟ َٔ اؾسا٥ِ إٓؿٛف 

ٓٗاح ٬ٜٚسٜ بإٔ ٖرٙ إاد٠ َأخٛذ٠ بايٓـ َٔ عًٝٗا ٗ ٖرا ايكإْٛ أٚ إتشؿ١ً َ

( َٓ٘, ٚنريو قسز قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز 13قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز إؿسٟ إاد٠ )

/أ( َٓ٘, ْٚٛاّ َهافش١ دسا٥ِ ا٫ػاز 9بايبػس اٱَازاتٞ عكٛب١ إؿادز٠ ٗ إاد٠)

ب١ دٛاش١ٜ, ٚإٔ ٜعف٢ َٔ ( َٓ٘ إ٫ً أْ٘ دعٌ ٖرٙ ايعك11ٛبا٭غداف ايطعٛدٟ ٗ إاد٠ )

 .(137)مل ٜهٔ قسقًا ع٢ً اؾس١ّ ٚبادز باٱب٬ 

عٗا ع٢ً ٝ: تًو ايعكٛب١ اييت ٜتِ تٛقبأْٗا ايعكٛب١ ايتبع١ٜٝكؿد ب :ـ ايعكٛب١ ايتبع3١ٝ

احملهّٛ عًٝ٘ بك٠ٛ ايكإْٛ َذسد اؿهِ بايعكٛب١ ا٭ؾ١ًٝ دٕٚ اؿاد١ يًٓـ عًٝٗا 

ٜٓـ ع٢ً ٖرٙ ايعكٛب١ قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات  ٗ اؿهِ ايؿادز باٱدا١ْ, ٚمل

 , ٫ٚ ايتػسٜعات ايعسب١ٝايُٝين َهافش١ ا٫ػاز بايبػسقإْٛ ٚ ٫ َػسٚع  (138)ايُٝين

 (139)ايُٝين ( َٔ قإْٛ اـد١َ إد125١ْْٝؿت إاد٠ ) بُٝٓا, ٕهافش١ ا٫ػاز بايبػس

: ب ـ إذا سهِ ع٢ً إٛٚف ع٢ً إٔح تٓتٗٞ خد١َ إٛٚف ايعاّ بايفؿٌ أٚ ايعصٍ عٓد

                                                           
 ملرن ل  ر  هرطض مرن الجطيمرة, ثطاقر  122)

 
( املؼئون عن ال  و  املساية: هو املؼئون عرن زلر  املبرال  الن سيرة الير  ثسحرم بهرا امل حمرة جعويورا

 ( من  ااوي ققطاءات الجعاثية اليم  .3املاز )

 .214( ز. ؤ مس عبسالععيع اليي, مطق  ػا  , ق123)

لب  طض ع وبة امللازض   ااوي ميالسة  ث اض  الن اق البسطي    ق املاز  السااية منر , ف رااوي ميالسرة  ث راض  ال ـرط فتهطيرر ( فكص124)

( منرر , ف ررااوي ميالسررة  ث رراض  ال ـررط 32امل رراقطين اليررويي   ررق املرراز  ال امؼررة منرر , ف ررااوي ميالسررة  ث رراض  ال ـررط ال ٌررط،  ررق املرراز  )

( منر , ف رااوي معا برة قطيمرة  ث راض  النر اق اللبنرا ي املراز  11( من , ف ااوي من   ث اض  ال ـرط  رق اضزي املراز  )13از  )العما ي امل

 ( من .4/2( من , ف ااوي  ث اض  الن اق الؼوض، املاز  )11)

: ال طماي من ا31(  طضت املاز  )125)
 
: العرعن 32ل  و  فاملعايا املنلروق عللهرا  رق املراز  )( ع وبات ملط، الع وبات الحبعية  إنها: ؤفي

 
(. راايرا

: امللررازض ,  ينمرررا ؤفضزت املرراز  )
 
ة. ضابعرررا : فهرر  امل يررروم عليرر  ثسرررد مطا بررة الـررًط

 
(ع وبررات  رررإي كررج  حرررم 32مررن الوالارراثب امحنيرررة. رالسررا

  طماي امل يوم علي  من ال  و  فاملعايا الي  فضزت
 
  النم.  ي طاتها املحعسز . بع وبة قناية  ؼحلعم  حما

 .1661م, الجطيس  الطػمية, العسز الؼازغ لؼنة 1661( لؼنة 16(  ااوي ال سمة املساية اليم   ض م )126)
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ٗ دٓا١ٜ ك١ً بايػسف أٚ ا٭َا١ْ ـ نايسغ٠ٛ ٚا٫خت٬ع ٚايطسق١ ٚايتصٜٚس ٚايت٬عب 

بإاٍ ايعاّ ٚايػٗاد٠ ايهاذب١ أٚ بريٖا َٔ قه١ُ كتؿ١ ـ اعترب َعص٫ًٚ َٔ ٚٚٝفت٘ 

( َٔ قإْٛ ١٦ٖٝ 134سهًُا غسٜط١ انتطاب اؿهِ ايدزد١ ايكطع١ٝح ْٚؿت إاد٠ )

ع٢ً إٔ حتٓتٗٞ خد١َ ايكاب٘ إذا ؾدز قدٙ سهِ ٗ دس١ّ ك١ً  (140)ايُٝين ايػسط١

بايػسف ٚا٭َا١ْ نايسغ٠ٛ ٚا٫خت٬ع ٚايطسق١ ٚايتصٜٚس ٚايت٬عب بإاٍ ايعاّ 

أٚ بريٖا َٔ قه١ُ كتؿ١ غسٜط١ إٔ ٜهٕٛ اؿهِ ْٗا٥ًٝا  ,ٚايػٗاد٠ ايهاذب١

خ٬ف  ع٢ً هافأ٠ َا مل ٜٓـ اؿه٫ِٚ وسّ َٔ سكٛق٘ إهتطب١ ٗ إعاؽ ٚإ

أٚ قاب٘ غسط١, ُت إداْت٘ ٗ دس١ّ َٔ  (141)ذيوح ٖا ٜعين إٔ أٟ َٛٚف عاّ

 َٔ خدَت٘ فإٕ ذيو ٜ٪دٟ ستًُا إٍ إْٗا٤ (142)دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس, ٚؾاز اؿهِ باتًا

 ايٛٚٝف١ ايعا١َ.
 اىي لتطبيل عكوبة االجتار بالبشرثاىيًا  اليطام امله 

ضسٜإ تطبٝل ايعكٛبات َٔ سٝح إهإ عد٠ َباد٨ ؽتًف َٔ تػسٜع وهِ 

: َبدأ اٱق١ًُٝٝ, َٚبدأ ايػدؿ١ٝ, َٚبدأ ٖٞ ٯخس, ٚتتهٕٛ ٖرٙ إباد٨ َٔ أزبع١

َٚبدأ ايعا١ٕٝ; ٚع٢ً ذيو; فإْٓا ضٓبٌ َد٣ خكٛع تطبٝل ايعكٛب١ ٗ قإْٛ  (143)ايع١ٝٓٝ

١ ا٫ػاز بايبػس يتًو إباد٨, ا٭َس اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝين ٚٗ َػسٚع َهافش

( َٔ َػسٚع َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ٚاييت ْؿت ع٢ً 4ايرٟ ٜرتتب عًٝ٘ إٜساد إاد٠ )

أْ٘ ح َع َساعا٠ قٛاعد ا٫ختؿاف ايٛازد٠ ٗ قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ٚقإْٛ 

 اٱدسا٤ات اؾصا١ٝ٥ تطسٟ أسهاّ ٖرا ايكإْٛ أٜكًا ع٢ً نٌ َٔ ازتهب خازز

                                                           
ة اليم   ض م )111)  .3111م, الجطيس  الطػمية, العسز السا ي عـط )الجعء السا ي( لؼنة 3111( لؼنة 12(  ااوي هيئة الـًط

 ( مررن 1( عطلررد املرراز  )111)
 
 عامررا

 
 ل يررام هررصا ال ررااوي موالايررا

 
 ررااوي الجررطاثم فالع وبررات اليم رر  املوالاررب العررام فمررن  ررق  حمرر   إارر د   عررس فل ررا

ضثيؽ الجم وضية فااثر الطثيؽ فضثريؽ فؤعوراء م لرؽ الروظضاء فكرج مرن ثرولى ؤعبراء فالاييرة عامرة  م ا رج ؤف غحرن م ا رج  لرطع النظرط عرن 

ة فؤعوراء ال يئرات العامرة فؤعوراء املجرالؽ النيا يرة  ص ة جعيين  للها فنـمج ؤعواء الؼلٌة ال واثية فؤلطاز ال وات املؼن ة فالـرًط

العامرررة ؤف امل ليرررة املنحذبرررحي مرررنهم فاملعينررررحي فامل حمرررحي فال  رررناء فالعرررسفن فالررروك,ء فامل ررررامحي فال رررطاغ ال وررراثيحي الرررصين جعرررسن لررررس هم 

 الايلها الي  جؼ م السفلة  ق ضؤغ مال ا.اموان فؤعواء م الؽ بزاض  الـطكات فالبنوا فمو 

( مررن ال ررطاض 3( ال حررم البررات: هررو الررص، اػررخنيص ًطيرر  الٌعررن  ررالن ى ؤف موررد مواعيررسم زفي الٌعررن ليرر  بهررصا ال ررطاض, ثطاقرر  املرراز  ) 113)

جررررعء الطابرررر ( لؼررررنة , بـررررإي ققررررطاءات الجعاثيررررة, الجطيررررس الطػررررمية, العررررسز الحاػرررر  عـررررط )ال1661( لؼررررنة 12الجم رررروض،  ال ررررااوي ض ررررم )

1661. 

( مبررسؤ العينيررة: فنع رر  ثٌبيرر  ؤ يررام ال ررااوي الع ررابي علررى كررج قطيمرررة ثمررؽ امللررال  لػاػررية للسفلررة ب ررى النظررط عررن قنؼررية املجرررطم 112)

صا فميرراي ف رروح الجطيمررة, فن ٌرري مبررسؤ العينيررة بعررى ؤفقرر  الررن م اليرر  ثسررسذ  ررق مبررسؤ ق ليميررة, ف ررس ؤدررص  ررااوي الع وبررات امللررط، بهرر

 ( من ,  ينما لم يإدص  ااوي الجطاثم فالع وبات اليم   بهصا املبسؤ. 3املبسؤ  ق املاز  )
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اؾُٗٛز١ٜ أًٜا ناْت دٓطٝت٘ إسد٣ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس إٓؿٛف عًٝٗا ٗ ٖرا 

ايكإْٛ َت٢ نإ ايفعٌ َعاقبًا عًٝ٘ ٗ ايدٚي١ اييت ٚقع فٝٗا ؼت أٟ ٚؾف قاْْٛٞ أٚ 

 فسًَا ٚفكًا ٫تفاق١ٝ دٚي١ٝ تًو ايدٚي١ طسفًا فٝٗا ٚذيو ٗ أٟ َٔ ا٭سٛاٍ اٯت١ٝ:

ع٢ً ًَ ٚض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ ايٓكٌ اؾٟٛ أٚ ايربٟ أٚ إا٥ٞ  ـ إذا ازتهبت اؾس1١ّ

 ٚناْت َطذ١ً يد٣ اؾُٗٛز١ٜ أٚ ؼٌُ عًُٗا.

 ـ إذا نإ ايكشاٜا أٚ أسدِٖ ًّٓٝا.2

ـ إذا مت اٱعداد يًذس١ّ أٚ ايتدطٝ٘ أٚ ايتٛدٝ٘ أٚ اٱغساف عًٝٗا أٚ ًُٜٛٗا داخٌ 3

 اؾُٗٛز١ٜ. 

اع١ إدسا١َٝ ١َُٛٓ ُازع أْػط١ إدسا١َٝ ٗ ـ إذا ازتهبت اؾس١ّ بٛاضط١ 4ْ

 أنجس َٔ دٚي١ َٔ بٝٓٗا اؾُٗٛز١ٜ. 

ـ إذا نإ َٔ غإٔ اؾس١ّ إؿام قسز بأٟ َٔ َٛاطين اؾُٗٛز١ٜ أٚ إكٌُٝ فٝٗا 5

 أٚ بأَٓٗا أٚ بأٟ َٔ َؿاؿٗا ٗ ايداخٌ أٚ اـازز. 

تهابٗا َا مل ٜتِ ـ إذا ٚدد َستهب اؾس١ّ ا٭دٓ  داخٌ اؾُٗٛز١ٜ بعد از6

 .(144)تطًُٝ٘ح

 َٚػسٚع ايُٝين, ٚإباد٨ اييت ؼهِ تٛقٝع ايعكٛب١ ٗ قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات

 تتُجٌ باٯتٞ: ايُٝين َهافش١ ا٫ػاز بايبػس قإْٛ

ٜٚعين ضسٜإ قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ع٢ً ناف١ اؾسا٥ِ اييت تكع  ـ َبدأ اٱق١ًُٝٝ:1

َٔ  ايجايج١ أًٜا ناْت دٓط١ٝ َستهبٗا ٖٚرا َا قسزت٘ إاد٠ (145)داخٌ إقًِٝ ايدٚي١

قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات بكٛهلا حٜطسٟ ٖرا ايكإْٛ ع٢ً ناف١ اؾسا٥ِ اييت تكع ع٢ً 

إقًِٝ ايدٚي١ أًٜا ناْت دٓط١ٝ َستهبٗا ٚتعد اؾس١ّ َكرتف١ ٗ إقًِٝ ايدٚي١ إذا ٚقع 

ف َػسٚع َهافش١ ا٫ػاز بايبػس أسٛاٍ فٝ٘ عٌُ َٔ ا٭عُاٍ إه١ْٛ هلا...ح ٚأقا

أخس٣ تكاف إٍ َبدأ اٱق١ًُٝٝ ايٛازد٠ ٗ قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ٚإتُج١ً بطسٜإ 

أسهاّ ٖرا ايكإْٛ ع٢ً نٌ َٔ ازتهب خازز اؾُٗٛز١ٜ أًٜا ناْت دٓطٝت٘ إسد٣ 

                                                           
 ( من  ااوي ميالسة  ال ـط امللط،.13( ثمارج املاز )111)

السفلررة  ( ي لرس  ررة ليم السفلرة: ؤضااررد  السفلرة فمياه ررا ق ليميررة فمرا لو  ررا فثس هرا فيررسدج  رق شلررب الٌرراثطات فالؼرين اليرر  ثسمرج قنؼررية112)

 ( من  ااوي الجطاثم فالع وبات اليم  .1فعلم ا ؤينما فقست, ثطاق  املاز  )
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بًا عًٝ٘ ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس إٓؿٛف عًٝٗا ٗ ٖرا ايكإْٛ َت٢ نإ ايفعٌ َعاق

ـ إذا ازتهبت 1ايدٚي١ اييت ٚقعت فٝٗا ؼت أٟ ٚؾف قاْْٛٞ ٚذيو ٗ ا٭سٛاٍ اٯت١ٝ

اؾس١ّ ع٢ً ًَ ٚض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ ايٓكٌ اؾٟٛ أٚ ايربٟ أٚ إا٥ٞ ٚناْت َطذ١ً يد٣ 

ـ إذا مت اٱعداد يًذس١ّ أٚ ايتدطٝ٘ أٚ ايتٛدٝ٘ أٚ 3اؾُٗٛز١ٜ أٚ ؼٌُ عًُٗا. 

ـ إذا ازتهبت اؾس١ّ بٛاضط١ ْاع١ 4أٚ ًُٜٛٗا داخٌ اؾُٗٛز١ٜ. اٱغساف عًٝٗا 

إدسا١َٝ ١َُٛٓ ُازع أْػط١ إدسا١َٝ ٗ أنجس َٔ دٚي١ َٔ بٝٓٗا اؾُٗٛز١ٜ. ٜٚربز 

َبدأ اٱق١ًُٝٝ إٔ ضًط١ ايعكاب َٔ خؿا٥ـ ايدٚي١, َٚٛٗس َٔ َٛاٖس ضٝادتٗا ع٢ً 

ْْٛٞ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات, ٚاٱدسا٤ات إقًُٝٗا, ٜٚستب٘ ايعكاب با٭ٖداف ا٭ضاض١ٝ يكا

ٕٳ تطبٝل قإْٛ أدٓ  ع٢ً إقًِٝ اؾُٗٛز١ٜ ىٌ بتًو ايطٝاد٠, َٚٔ ثِ  اؾصا١ٝ٥, ٚأ

 .(146)ٜ٪دٟ إٍ قعف ٖٝب١ ايدٚي١ ٗ إقًُٝٗا

ٜفرتض َبدأ اٱق١ًُٝٝ ضسٜإ قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ع٢ً ْٝع  ـ َبدأ ايػدؿ١ٝ:2

بري إٔ ٖرا ايفسض ٫ ّجٌ اؿكٝك١ دا٥ًُا ْتٝذ١  ,ٛز١ٜإٛاطٌٓ داخٌ إقًِٝ اؾُٗ

اشدٜاد ِٚٛ ٚضا٥ٌ ا٫تؿاٍ اؿدٜج١, ا٭َس ايرٟ أد٣ إٍ ٚٗٛز َبدأ ايػدؿ١ٝ ٗ 

قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ظاْبٝ٘ اٱهابٞ ٚايطً , ٜٚستهص اؾاْب اٱهابٞ ع٢ً 

ؾسا٥ِ ٗ اـازز, ثِ اؾاْٞ, إذ قد ٜستهب أسد َٛاطين ايدٚي١ دس١ّ أٚ بعض ا

ٜعٛد إٍ أزاقٞ اؾُٗٛز١ٜ فسازًا َٔ ايعكاب ٗ ايدٚي١ اييت ازتهبت فٝٗا اؾس١ّ, 

َٚٔ ثِ ٫ ّهٔ قانُت٘ تطبٝكًا ٕبدأ اٱق١ًُٝٝ إ٫َ ع٢ً اؾسا٥ِ اييت ازتهبٗا 

( َٓ٘ َبدأ 3داخٌ اؾُٗٛز١ٜ, يريو أخر قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ٗ إاد٠ )

اٱهاب١ٝح... َٚت٢ ٚقعت اؾس١ّ نًٗا أٚ بعكٗا ٗ إقًِٝ ايدٚي١ ٜطسٟ ٖرا  ايػدؿ١ٝ

ايكإْٛ ع٢ً نٌ َٔ ضاِٖ فٝٗا ٚيٛ ٚقعت َطاُٖت٘ ٗ اـازز...ح ٖا ٜكتكٞ َعاقب١ 

أٟ َٛاطٔ ضاِٖ ٗ ازتهاب دس١ّ ٚناْت َطاُٖت٘ ٗ إقًِٝ دٚي١ أدٓب١ٝ ٚعاد إٍ 

 .(147)أزض ايٛطٔ

بٗرا إبدأ بطسٜاْ٘ ع٢ً نٌ  ايُٝين فش١ ا٫ػاز بايبػسَهاقإْٛ ٚأخر َػسٚع 

َٔ ازتهب خازز اؾُٗٛز١ٜ أًٜا ناْت دٓطٝت٘, بُٝٓا ٜستهص اؾاْب ايطً  ٕبدأ 

                                                           
 .26( ز.ؤ مس عون  ,ن, مطق  ػا  , ق113)

 .131( ز.ؤ مس لح ق ػطفض, الوػيٍ  ق  ااوي الع وبات, ال ؼم العام, مطق  ػا  , ق114)
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كٞ ٖرا إبدأ تطبٝل قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ع٢ً تايػدؿ١ٝ ع٢ً اجملين عًٝ٘ ٜٚك

س١ّ ٚطًٓٝا, نٌ دس١ّ ٜهٕٛ اجملين عًٝ٘ فٝٗا ٚطًٓٝا, ٚنإ َستهب اؾ

ٚازتهب اؾس١ّ ٗ اـازز ٚعاد إٍ أزض ايٛطٔ, ٚمل تتِ قانُت٘ ٗ َهإ 

( َٔ قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ع٢ً أْ٘ح... نُا 3ازتهاب اؾس١ّ, ٚقد قسزت إاد٠ )

ٜطسٟ ٖرا ايكإْٛ ع٢ً اؾسا٥ِ اييت تكع خازز إقًِٝ ايدٚي١ ٚؽتـ احملانِ اي١ُٝٓٝ 

اٱدسا٤ات اؾصا١ٝ٥ح ٚأقاف َػسٚع َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ٗ إاد٠ بٗا ٚفكًا يكإْٛ 

ـ إذا نإ 5ـ إذا نإ ايكشاٜا أٚ أسدِٖ ًّٓٝا. 2.( َٓ٘ إٍ ذيو بايٓـ ع٢ً ضسٜا4ْ٘)

َٔ غإٔ اؾس١ّ إؿام قسز بأٟ َٔ َٛاطين اؾُٗٛز١ٜ أٚ إكٌُٝ فٝٗا أٚ بأَٓٗا أٚ 

ز.  أٟ إٔ ضسٜإ قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس بأٟ َٔ َؿاؿٗا ٗ ايداخٌ أٚ اـاز

 ٗ ٖرٙ اؿاي١ ٫بد إٔ ٜهٕٛ ٚفكًا يًػسٚٙ اٯت١ٝ:

 ـ إٔ ٜهٕٛ ايكشاٜا أٚ ايكش١ٝ ًّٓٝا ٚفكًا ٭سهاّ قإْٛ اؾٓط١ٝ.1

ـ إٔ ٜهٕٛ ايفعٌ َعاقبًا عًٝ٘ ٗ إقًِٝ ايدٚي١ اييت ازتهب فٝٗا ايفعٌ أًٜا نإ 2

ْٞ يًفعٌ ٗ تػسٜع ايدٚي١ اييت ٚقع ايفعٌ ٗ إقًُٝٗا, ايتهٝٝف أٚ ايٛؾف ايكاْٛ

ْٚس٣ سرفح أٚ فسًَا ٚفكًا ٫تفاق١ٝ دٚي١ٝ تًو ايدٚي١ طسفًا فٝٗاح َٔ ْـ إاد٠ 

( َٔ إػسٚع ٭ٕ اي ايب إٔ ا٫تفاقٝات ايدٚي١ ٫ تسد فٝٗا عكٛبات, ٚنرا 4)

ح تطسٟ أسهاّ ٖرا  سرف ن١ًُ ح أٜكًاح َٔ إاد٠ إرنٛز٠ ايٛازد٠ بعد عباز٠

 ايكإْٛح

اختؿاف احملانِ اؾصا١ٝ٥ بٓٛس ايككاٜا  :: ٜكؿد َبدأ ايعا١ٕٝ (148) ـ َبدأ ايعا3١ٕٝ

اييت ٜتِ ايكبض ع٢ً َستهبٝٗا داخٌ إقًِٝ ايدٚي١, أًٜا ناْت دٓطٝتِٗ أٚ َهإ 

                                                           
ررررر ؤي قررررطاثم  ث رررراض  ال ـررررط مررررن الجررررطاثم هررررس ق ؼررررااية ممررررا 1ثيررررة: ( يررررصهر الرررربعى بلررررى ؤي ادررررص  مبررررسؤ العامليررررة ثطقرررر  بلررررى اػررررباالا آلا115)

 قنؼرريح  ؤف ميرراي اضثيرراالا الجطيمررة  مايررة للم حمرر  الررسادلق فالررسفلق, فؤي ثررساعيات  ث رراض  ال ـررط ثح ررافظ 
 
 ؼررحوقر م,  ررة الجررا ي ؤيررا

 علرررى  املج ررر  عليررر  لحلرررج بلرررى املجحمررر  الرررسفلق  فمؼاػررر   امللرررال  علرررى املؼرررحوى   حلررراز،
 
فالؼياسرررد  ف قحمررراعق فام ررر  فنـررريج دٌرررطا

ررر ثإكيررس ل,ث اهررات ال سيسررة 3ملررال  املجحمرر  الررسفلق يثلررال    ررطاثم ؤدررطى ؤكوررن دٌرروض  مسررج غؼررج امرروان فقضهرراالا فث رراض  امل ررسضات. 

 ما ثإدر
 
ص الـريج املرنظم مسرج قرطاثم قضهراالا فغؼريج الي  ثناز، ادص  مبسؤ العاملية  ق ميالسة الجطاثم املوق ة هس ق ؼااية فالي  غالبا

ررر  مايررة   ررو  ق ؼرراي فميالسررة كالررة كرروض  عحررساء عليرر  فعلررى فقرر  ال لرروق  ررق م رران ميالسررة  ث رراض 2امرروان ف ث رراض  ال ـررط. 

نيررة فميالسررة ررر ؤي  ث رراض  ال ـررط  ررق العرراز  يإدررص كرروض  الجطيمررة امل2ررر الحوالرر  مرر  محٌلبررات العوملررة املعاكررط . 1 ال ـررط.  نظمررة ع ررن الًو

رر 4رر ملجابهرة آلارراض الؼرلبية للعوملرة فثرساعياتها علرى الظراهط  ققطاميرة. 3ققطام املنظم ي ح د  ادص  مبسؤ العامليرة  رق النلروق الع ا يرة. 

 ملحٌلبرررات الحعرررافي ال وررراجي الرررسفلق  رررق م ررران ميالسرررة  ث ررراض  ال ـرررط فالجطيمرررة املنظمرررة, يطاقررر  ز. لررر
 
اثع دمحم  ؼرررحي دمحم,  رررااوي بعمررراي

بـرإي ميالسرة  3111( لؼرنة 31ميالسة  ث راض  ال ـرط  رق ملرط ف مايرة   رو  ق ؼراي  رطاء  م اضارة لهرم ؤػاػريات ؤ يرام ال رااوي )
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بٗرا إبدأ  ايُٝين َهافش١ ا٫ػاز بايبػس قإْٛ ٚقد أخر َػسٚع (149)ازتهابٗا 

ُٓا قسز بطسٜإ أسهاَ٘ ع٢ً َٔ ازتهب خازز اؾُٗٛز١ٜ أًٜا ناْت دٓطٝت٘ سٝ

ح إذا ٚدد  ( َٓ٘ بكٛي9٘( َٔ إاد٠ )6ٗ ْـ ايفكس٠ ) إسد٣ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس

َستهب اؾس١ّ ا٭دٓ  داخٌ اؾُٗٛز١ٜ بعد ازتهابٗا َا مل ٜتِ تطًُٝ٘ح ٚبٓا٤ً 

عًٝ٘, فإٕ يتطبٝل َبدأ ايعا١ٕٝ ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس غسٚٙ َتعدد٠, بعكٗا ٜتعًل 

باؾاْٞ, ٚبعكٗا ٜتعًل باؾس١ّ, ٚبعكٗا ٜتعًل باسرتاّ َبدأ ايػسع١ٝ, ٖٚٛ َا 

 :ٗ اٯتٞضٓٛقش٘ 

 أواًل  شروط اجلاىي

أـ إٔ ٜهٕٛ اؾاْٞ أدٓبًٝا: ٚا٭دٓ  ايرٟ ٫ وٌُ اؾٓط١ٝ اي١ُٝٓٝ ٚيهٓ٘ ٜكِٝ ٗ  

 ايُٝٔ بؿسف ايٓٛس عُا إذا ناْت إقاَت٘ َ٪قت١ أٚ دا١ُ٥, أٚ عازق١. 

ب ـ إٔ ٜهٕٛ اؾاْٞ فاع٬ أٚ غسٜهًا فٝٗا: ف٬ بد عٓد تطبٝل ٖرا إبدأ إٔ ٜهٕٛ 

ػاز بايبػس, قد ازتهب اؾس١ّ بؿفت٘ َطاًُٖا فٝٗا َستهب دس١ّ ا٫

( َٔ َػسٚع ايكإْٛ أٚزد عباز٠ 4نفاعٌ أٚ قسض أٚ غسٜو, ٭ٕ ْـ إاد٠ )

خر إطًل ع٢ً إط٬ق٘, أ ٜتعٌ )...ع٢ً نٌ َٔ ازتهب..(  ٖٚرا َطًل, َٚٔ ثِ

, 21,  3( َٔ إػسٚعح َع َساعا٠ أسهاّ إٛاد 4ْٚس٣ إعاد٠ ؾٝ ١ ؾدز إاد٠ )

َٔ قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات تطسٟ...ح ست٢ تػٌُ َا ٚزد ٗ ٖرٙ إٛاد َٔ  32, 22

ساد١ إٍ اٱساي١ إٍ قاْْٛٞ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ٚاٱدسا٤ات اؾصا١ٝ٥  اأسهاّ دِٚ

 بؿٛز٠ عا١َ.

فإذا مل ٜتِ إيكا٤  اي١ُٝٓٝ; ز ـ ايكبض ع٢ً َستهب اؾس١ّ ٗ أزاقٞ اؾُٗٛز١ٜ

اؾاْٞ ٗ ايٓطام اٱقًُٝٞ يًب٬د, ف٬ ّهٔ قانُت٘ بٝابًٝا,  ايكبض ع٢ً

بُٝٓا يٛ مت إيكا٤ ايكبض عًٝ٘, ٚايبد٤ بإدسا٤ات ايتشكٝل ٚاحملان١ُ ٗ َٛادٗت٘ ثِ 

 .(150)ٖسب بعد ذيو; فإْ٘ هٛش ٗ ٖرٙ اؿاي١ قانُت٘ بٝابًٝا

                                                                                                                                        
  ث ررراض  ال ـرررط  رررق ملرررط,  سررر  منـررروض  رررق م لرررة ال  رررو  للبسررروذ ال ااوايرررة ف  حلرررازية, كليرررة ال  رررو , قامعرررة قػرررحنسضية, العرررسز

 .261, ق3111السا ي, 

( ز. عبررس العظرريم مطسررد  فظيررط, ؿررطا  ررااوي الع وبررات ر ال ؼررم العررام, النظطيررة العامررة لنجطيمررة, زاض النهوررة العطبيررة, ال رراهط , الٌبعررة 116)

 .113, ق3116الؼابعة, 

 .315( ز.زهام ؤكطم عمط, مطق  ػا  , ق121)
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دٚي١ اييت ازتهب دّ طًب َٔ أدٌ اضرتداد َستهب اؾس١ّ َٔ ايد ـ أ٫َ ٜهٕٛ قد ُق

دّ طًب إٍ ايدٚي١ فٝٗا اؾس١ّ ع٢ً أزاقٝٗا, أٚ ايدٚي١ اييت وٌُ دٓطٝتٗا, أٚ ُق

 .(151)ؾاسب١ ا٫ختؿاف ايعإٞ ٚمت قبٛي٘

 شروط اجلرمية ثاىيًا 

, فًٛ اي١ُٝٓٝ أ ـ إٔ تهٕٛ دس١ّ ا٫ػاز بايبػس قد ازتهبت خازز اؾُٗٛز١ٜ

; فإٕ اؾاْٞ ضٝطبل عًٝ٘ َبدأ اي١ُٝٓٝ اؾُٗٛز١ٜ أزاقٞ ازتهبت اؾس١ّ داخٌ

( َٔ قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝينح تعد 3اٱق١ًُٝٝ; ٭ٕ اؾس١ّ ٚفكًا إاد٠ )

َكرتف١ ٗ إقًِٝ ايدٚي١ إذا ٚقع فٝ٘ عٌُ َٔ ا٭عُاٍ إه١ْٛ هلا َٚت٢ ٚقعت 

 اؾس١ّ نًٗا أٚ بعكٗا ٗ إقًِٝ ايدٚي١ح.

١ إستهب١ َعاقبًا عًٝٗا ٗ ايدٚي١ اييت ازتهبت فٝٗا, ٖٚرا ب ـ إٔ تهٕٛ اؾسّ

ايػسٙ ٜطتفاد َٔ عباز٠ )... َت٢ نإ ايفعٌ َعاقبًا عًٝ٘ ٗ ايدٚي١ اييت ٚقعت فٝٗا 

  .ؼت أٟ ٚؾف قاْْٛٞ...(

عًٝٗا  َعاقبًا خازز اؾُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ,د ـ إٔ تهٕٛ دس١ّ ا٫ػاز بايبػس إستهب١ ٗ 

 ُٝين.ايايكإْٛ ٗ 

 احرتاو مباأ الشرعية ثالجًا 

ع٢ً أْ٘ح  (152)( َٔ قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس إؿس16ْٟـ ؾدز إاد٠ ) 

أـ إٔ تكاّ ايدع٣ٛ  اييت قسزت:( َٔ قإْٛ ايعكٛبات..( 4َٚع َساعا٠ سهِ إاد٠ )

ـ أ٫َ ٜهٕٛ  ب ـ  أ٫َ ٜهٕٛ قد مت ترب١٥ اؾاْٞ ٗ اـازز. د اؾٓا١ٝ٥ َٔ ايٓٝاب١ ايعا١َ.

( َٔ 4ٚع٢ً ايسبِ َٔ إٔ إاد٠ ), اؾاْٞ قد سهِ عًٝ٘ ٗ اـازز ٚاضتٛف٢ ايعكٛب١

( َٔ قإْٛ 16َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايُٝين َأخٛذ٠ ْؿًا َٔ إاد٠ ) قإْٛ َػسٚع

إاد٠ ايسابع١  َهافش١ ا٫ػاز بايبػس إؿسٟ نإ ا٭سس٣ إٜساد ايػسٚٙ ايٛازد٠ ٗ

َهافش١ ا٫ػاز بايبػس  قإْٛ َػسٚعٚتكُٝٓٗا ٗ  سٟ,إؿ يعكٛباتا قإْٛ َٔ

 .ايُٝين

                                                           
 .316( املطق  الؼا  , ق121)

. فثررم 1624(ؤغؼررٌؽ ػررنة 2( اللررازض  ررق )41ف ـررط  ررق الو رراج  امللررطية العررسز ض ررم ) 1624( لؼررنة 25م )(  ررااوي الع وبررات امللررط، ض رر123)

 جعسيل  ملطات محعسز .
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ــ١   ــًا ٕبـــدأ ايعإٝـ ــل   ٕباغـــس٠ّٚتـــد ا٫ختؿـــاف ٚفكـ ــسا٤ات ا٫ضـــتد٫ٍ ٚايتشكٝـ إدـ

قــإْٛ  ( َــٔ َػــسٚع5إــاد٠ ) ٘ٚاحملانُــ١ يًذٗــات إدتؿــ١ ٗ ايــُٝٔ, ٖٚــرا َــا قسزتــ 

ا٭سٛاٍ إٓؿٛف عًٝٗـا ٗ إـاد٠ ايطـابك١     ع٢ً أْ٘ح ٗ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايُٝين

ّتــد ا٫ختؿــاف َباغــس٠ إدــسا٤ات ا٫ضــتد٫ٍ ٚايتشكٝــل ٚاحملانُــ١ إٍ ايطــًطات       

ايُٝٓٝـ١ إدتؿـ١ ٚفكــًا يًكـٛاٌْ ايٛطٓٝــ١ ٚأسهـاّ ايتعـإٚ ا٭َــين ٚايككـا٥ٞ ايــٛازد٠ ٗ       

ـ ضـايف ايـرنس بأْـ٘    ا٫تفاقٝات ايجٓا١ٝ٥ ٚاٱق١ًُٝٝ ٚايدٚي١ٝ ايٓافر٠ح ٬ٜٚسٜ ع٢ً ايـٓ 

( َــٔ قــإْٛ َهافشــ١ ا٫ػــاز بايبػــس إؿــسٟ َــع إقــاف١ح 17َــأخٛذ٠ َــٔ ْـــ إــاد٠ )

ٚفكًا يًكٛاٌْ ايٛط١ٝٓ ٚأسهاّ ايتعإٚ ا٭َين ٚايككـا٥ٞ ايـٛازد٠ ٗ ا٫تفاقٝـات ايجٓا٥ٝـ١     

ز ٚاٱق١ًُٝٝ ٚايدٚي١ٝ ايٓافر٠ح ٫ٚ ْعًِ َـا ٖـٞ اؿهُـ١ َـٔ إقـاف١ ذيـو إٍ إـاد٠ إػـا        

إيٝٗا  ٭ْ٘ َٔ إ٪ند بإٔ اؾٗـات إدتؿـ١ با٫ضـتد٫ٍ ٚايتشكٝـل ٚاحملانُـ١ ضـتطبل       

( 6ايكٛاٌْ اي١ُٝٓٝ ايٓافر٠, َٚـا دـا٤ بعـد ذيـو ٗ ايعبـاز٠ فكـد ٚزد َكـُْٛٗا ٗ إـاد٠ )        

 . ايكإْٛ َػسٚعٔ َ

 ػقىتح انشخض االػتثاري: انفزع انثاًَ

ٚايعكٛبـــات َطـــ٦ٛي١ٝ ايػـــدـ ايطبٝعـــٞ عـــٔ ايكاعـــد٠ ايعاَـــ١ ٗ قـــإْٛ اؾـــسا٥ِ 

فإٕ ذيو  (153)اؾسا٥ِ اييت ٜستهبٗا, أَا إقساز إط٦ٛي١ٝ اؾصا١ٝ٥ يٮغداف ا٫عتباز١ٜ

ــ١      ــ١ ٗ ايٓؿــٛف ايتػــسٜع١ٝ ايدٚيٝ ــل   (154)ٜعــد أســد أٖــِ ا٭سهــاّ اؿدٜج ٚ٭دــٌ ؼكٝ

                                                           
( من  ااوي الجطاثم فالع وبات اليم    ؤي ان اق  عحباضية دجـمج الـطكات فال يئات فاملاػؼرات فالجمعيرات الير  1(  طضت املاز  )122)

 لل اا
 
وي فثإدص  حم ان اق الٌبيعية  النؼبة لنجطاثم املنلوق عللها  ق هصا ال ااوي فيححيي  ق ؿإنها  الع وبرات ثحخؼر هصم فل ا

رررر 1علرررى ؤي د انررر اق  عحبررراض، هرررم:  3113( لؼرررنة 11( مرررن ال رررااوي املرررس ي اليم ررر  ض رررم )54اليررر  يمحرررن ثٌبي  رررا عللهررراد ف الرررد املررراز  ) 

ات  الـطفي الي  يسسزها ال ااوي فالوظاضات فامللال  فغحنها من املنـأت العامة الي  يمنس ا ال ااوي السفلة فامل الظات فاملسي فاملسيطي

ررر الجمعيررات 2ررر الـررطكات الح اضيررة فاملسايررة. 1ررر اف رراع. 2ررر ال يئررات اليرر  جعإلاررنع ل ررا السفلررة  الش لررية  عحباضيررة. 3الش لررية  عحباضيررة. 

 ل يررام ال
 
ررر كررج م موعررة مررن انرر اق ؤف امرروان اليرر  ثس ررد ل ررا 3جمعيررات فاملاػؼررات املبينررة  ررق هررصا ال ررااوي. فاملاػؼررات املنـررإ  فل ررا

( مرن ال رااوي املرس ي اليم ر  علرى ؤيد الشر م  عحبراض، يحمحر    مير  ال  رو  55الش لية  عحباضية  م ح د  ال ااوي. ف ثرنم املراز ) 

  لية ق ؼاي الٌبيعق 
 
 ما كاي منها محل,

,
رر ؤهليرة  رق ال رسفز الير   عينهرا ػرنس ب ـراث  ؤف الير  ي طهرا 3ر شمرة ماليرة مؼرح لة. 1لييوي ل : بي

 ملررا هرررو مبرررحي  ررق  رررااوي املطالعرررات. 1رررر  رر  الح اارررد . 2ال ررااوي.
 
ن مؼرررح ج ًب رررا ررر ااثرررر  ع رررن عررن بضازثررر  فيمسلررر   ررق الح اارررد  فغحرررنمد 2رررر مررًو

 م.3113ب طيج  12للازض  ق الجطيس  الطػمية, العسز الؼاب , الجعء افن, فا

نية لؼنة 11( الد املاز  ) 121)  على ما يإجي: 3111( من اثيا ية امم املحسس  مليالسة الجطيمة املنظمة ع ن الًو

الجررطاثم رر جعحمرس كرج زفلررة ًرطع مرا  رس يلررعم مرن ثرسا حن,  مرا يحيرر  مر  مبازئهرا ال ااوايرة, إلضػرراء مؼرئولية ال يئرات  عحباضيرة عررن املـراضكة  رق 1   

 للمواز )
 
 ( من هصم  ثيا ية.32ف 5ف 3ف  2ال ٌحن , الي  ثيوي هالعة للها قماعة بقطامية منظمة, فالعان املجطمة فل ا

  املبازت ال ااواية للسفلة الٌطع, ي وظ ؤي ثيوي مؼئولية ال يئات  عحباضية قناثية ؤف مساية ؤف بزاضية.3   
 
 ر ضهنا
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عتبازٜـ١  فكـد ٜكـّٛ بعـض ا٭غـداف ا٫     ,ا٭زباح ايطا١ً٥ اييت تتشكل َـٔ ا٫ػـاز بايبػـس   

ٚايــيت تٓػــأ ابتــدا٤ً ٭بــساض تتفــل ٚؾــشٝح ايكــإْٛ إٍ ا٫مــساف عــٔ اهلــدف إػــسٚع   

إٍ أفعــاٍ بــري َػــسٚع١ تتُجــٌ بتذــاز٠ ايبػــس,    ٤ٛدًــ٘ مت إْػــا٩ٖا, ٚ ايًذــ أايــرٟ َــٔ 

ٕ  ٕٚٛاد١ٗ ذيو فكد خؿـ َػسٚع ايفؿـٌ   (155)َهافشـ١ ا٫ػـاز بايبػـس ايـُٝين     قـاْٛ

ٔ 23ٚا٭غـداف ا٫عتبازٜـ١ح فكـد ْــ عذـص إـاد٠ )       (156)قٌايسابع َٓ٘ ح ٕط٪ٚي١ٝ ايٓا  ( َـ

ع٢ً أْ٘ ح... ٚإذا نإ ايٓاقـٌ غدؿـًا اعتبازٜـًا فتكـاعف اي ساَـ١ َـا ٫        ايكإْٛ َػسٚع

َــٔ َػــسٚع  (25ْٚؿــت إــاد٠ )( 157)تصٜــد عًــ٢ ًَٝــٕٛ زٜــاٍح تكــٌ عــٔ َا٥ــ١ أيــف زٜــاٍ ٫ٚ

ـٝـ  ايكــإْٛ ١ يًػــدـ ا٫عتبــازٟ بــرات ايعكٛبــ١  عًــ٢ إٔ حٜعاقــب إطــ٦ٍٛ عــٔ اٱداز٠ ايفعً

ــسز٠ يًذسّــ١ ٗ ٖــرا ايكــإْٛ إذا ازتهبــ     اؾسّــ١ باضــِ ايػــدـ ا٫عتبــازٟ أٚ     تإك

ــريو       ــِ إطــ٦ٍٛ ب ــت عً ــ٘ َتــ٢ ثب أٚ إذا ازتهبــت  ,يؿــاؿ٘ بٛاضــط١ أســد ايعــاًٌَ يدٜ

اؾس١ّ بطبب إخ٬ٍ إطـ٦ٍٛ بٛادبـات ٚٚٝفتـ٘, ٜٚهـٕٛ ايػـدـ ا٫عتبـازٟ َطـ٫ًٛ٦        

َٔ عٔ ايٛفا٤ َا وهِ ب٘ َٔ عكٛبات َاي١ٝ ٚتعٜٛكات ٚيًُشهُـ١ إٔ تككـٞ   بايتكا

ــأَس احملهُــ١ ٗ اؿهــِ        ــد٠ ٫ تتذــاٚش ضــ١ٓ, ٚت ــازٟ ٕ بٛقــف ْػــاٙ ايػــدـ ا٫عتب

ايؿــادز باٱداْــ١ بٓػــسٙ عًــ٢ ْفكــ١ ايػــدـ ا٫عتبــازٟ ٗ ؾــشٝفتٌ ٚاضــعيت ا٫ْتػــاز   

ايطبٝعـٞ َستهـب اؾسّـ١, ٚٗ     ٚذيو نً٘ دٕٚ اٱخ٬ٍ بإط٦ٛي١ٝ اؾصا١ٝ٥ يًػدـ

سايــ١ ايعــٛد يًُشهُــ١ إٔ تككــٞ بإي ــا٤ تطــذٌٝ ايػــدـ ا٫عتبــازٟ أٚ سًــ٘ ٚتؿــفٝت٘ح  

 ٜتبٌ ٖا ضبل إٔ ايعكٛبات إكسز٠ ع٢ً ايػدـ ا٫عتبازٟ تتُجٌ باٯتٞ:

                                                                                                                                        
ررر ثحيررج كرج زفلررة ًررطع, علرى فقرر  ال لرروق, 1ولية  املؼررئولية الجناثيرة ل نرر اق الٌبيعيررحي الرصين اضثحبرروا الجرطاثم. رر ي ثذررج هرصم املؼررئ2   

 ل رصم املراز , الجرعاءات قناثيرة ؤف غحرن قناثيرة لعالرة  فمحناػربة فضازعرة
 
, بدواح ان اق  عحباضيحي الصين ثل رم علرلهم املؼرئولية  فل را

 ة.  ما  ق شلب الجعاءات الن سي

( لم يطز  ق  ااوي الجطاثم فالع وبات اليم   ام  عا ر الش م  عحباض،, فهصا عير  رق ال رااوي ينب رق ث,لير   ةي راز ارم للع راالا  رق 122)

 هصم ال الة.

مـرطفح  ( مرن3/2( النا ج: الش م الٌبيعق ؤف  عحباض، الص، ي وم  ن ج البواج  ؤف ان اق  م ا ج ماز، ؤف منيعة, ثطاق  املاز  )123)

  ااوي ميالسة  ث اض  ال ـط اليم  .

( مررن مـررطفح ميالسررة  ث رراض  ال ـررط علررى ؤيد ي ررر علررى النا ررج الحس رر  مررن  مررج املؼررالطين لوررراث  صرر يسة 32( يررنم كررسض املرراز  )124)

ن بشا ثبرررحي ؤي ب رررسى لرررسدون السفلرررة املؼرررح بلة, فنعا رررر النا رررج ب طامرررة ي ث رررج عرررن دمؼرررحي ؤلرررب ضيررران في ثعيرررس علرررى دمؼرررماثة ؤلرررب ضيرررا

 قطاثم  ث اض  ال ـط  س ف عد اخي ة عسم مطاعاث  لل وااحي فاللواثح فال طاضات النالص ....د 
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 أواًل  عكوبة الغرامة

ــاد٠) ــسز٠ عًـــ٢ ايػـــدـ    23ســـددت إـ ــ١ إكـ ــ١ اي ساَـ ــإْٛ عكٛبـ ــسٚع ايكـ ( َـــٔ َػـ

ا٫عتبــازٟ َــا ٫ ٜكــٌ عــٔ َا٥ــ١ أيــف زٜــاٍ ٫ٚ تصٜــد عــٔ ًَٝــٕٛ زٜــاٍ إذا تــبٌ إٔ إســد٣    

ــازٟ(       دــسا٥ِ ا٫ػــاز بايبػــس, قــد ٚقعــت ْتٝذــ١ عــدّ َساعــا٠ ايٓاقــٌ ) ايػــدـ ا٫عتب

يًكٛاٌْ ٚايًٛا٥ح ٚايكسازات ايٓافر٠ أثٓا٤ ع١ًُٝ ْكً٘ يٮغداف َٔ ذيو عدّ ؼكك٘ َـٔ  

ؾـشٝش١ إٍ ايدٚيـ١ إطـتكب١ً, ٚيًُشهُـ١ إٔ تككـٞ عًـ٢        ٌٓ إطافسٜٔ َع٘ يٛثـا٥ل 

ايٓاقـــٌ َتـــ٢ نـــإ عإـــًا ظسّـــ١ ا٫ػـــاز بايبػـــس بٓفكـــات ضـــهٔ َٚعٝػـــ١ ايكـــشاٜا 

َٚسافكِٝٗ َٔ ا٭طفاٍ ؿٌ اْتٗا٤ اٱدسا٤ات ايككا١ٝ٥ ٚاٱداز١ٜ اـاؾـ١ بٗـِ, ٚنـرا    

 .(158)بٓفكات إعاد٠ ايكشاٜا إٍ بًداِْٗ ا٭ؾ١ًٝ

( َــٔ 23كٛبــ١ اي ساَــ١ إكــسز٠ عًــ٢ ايػــدـ ا٫عتبــازٟ ٗ إــاد٠ ) ٬ٜٚســٜ عًــ٢ ع

بــري نافٝــ١ ْٛــسًا ـطــٛز٠ اؾــسّ إستهــب, أ٫ ٖٚــٞ إســد٣ دــسا٥ِ     ٚع ايكــإْٛػــسَ

ا٫ػاز بايبػس, ٜٚطتشطٔ زفع اؿدٜٔ ا٭د٢ْ ٚا٭ع٢ً يً سا١َ عٝح ٫تكـٌ عـٔ ًَٝـٕٛ    

 ٚ ١ٜ يكُٝـ١ َـا عـاد عًٝـ٘ َـٔ ْفـع أُٜٗـا        زٜاٍ ٫ٚ تصٜد عٔ أزبع١ ًَٕٝٛ زٜاٍ أٚ ب سا١َ َطـا

أنجس, أَا ايػدـ ايطبٝعٞ فـإٕ اي ساَـ١ ٫تكـٌ عـٔ ٔطـُا١٥ أيـف زٜـاٍ ٫ٚتصٜـد عـٔ          

 ًَٕٝٛ زٜاٍ.

 (163)ٚايهٜٛيت (162)ٚايعساقٞ (161)ٚا٭زدْٞ (160)ٚايعُاْٞ (159)إػسع اٱَازاتٞقسز ٚ

إباغس٠  َط٪ٚي١ٝ ايػدـ ا٫عتبازٟ اؾٓا١ٝ٥ (165)ٚايبشسٜين (164)ٚايٓٛاّ ايطعٛدٟ

                                                           
( مررررن مـررررطفح ميالسررررة  ث ررراض  ال ـررررط اليم رررر , فؤقرررراظ  رررااوي ميالسررررة  ث رررراض  النرررر اق البسطي ررر   ررررق املرررراز  السالسررررة منرررر  31( املررراز  )125)

عحبراض،  رق ب رسى قرطاثم  ث رراض  ال ـرط اضثحبرد  اػرم  ؤف ل ؼرا   ؤف ملنيعحر   رال حم  ملرازض  امرروان للمسحمرة عنرس بزاارة الشر م   

فامحعررة فازفات فغحنهررا ممررا ييرروي  ررس اػررحعمج ؤف ؤعررس  ررق اضثيرراالا الجطيمررة ؤف ثسلررج منهررا, كمررا قعررج املـررطح البسطي رر   ررق املرراز  املـرراض 

 مر  الشر م الٌبيعرق بللها, فاملـطح اليويي   ق املاز  الؼاز
 
ػة من جـطن  ميالسة  ث اض  ال ـط,  إي ييوي الشر م  عحبراض، مؼرئوي

 .
 
 عن امللاضيب,  ما للها ملاضيب بعاز  املج   علي  بلى زفلح  بشا كاي ؤقن يا

 ظ مليوي زضهم.( من  ااوي ميالسة  ث اض  ال ـط ث طض ع وبة ال طامة يث ج عن ماثة ؤلب زضهم فيثح اف 4( املاز  )126)

 / ؤ( من  ااوي ميالسة  ث اض  ال ـط ث طض ع وبة ال طامة الي  يث ج عن عـط  ؤيع زيناض فيثعيس عج دمؼحي ؤلب زيناض11( املاز  )131)

 ب زيناض./ ؤ( من  ااوي من   ث اض  ال ـط ث طض ع وبة ال طامة الي  يث ج عن عـط  آيع زيناض فيثعيس على دمؼحي ؤل11( املاز  )131)

( مررن  ررااوي ميالسررة  ث رراض  ال ـررط اليرر  ث ررطض ع وبررة ال طامررة  مررا يي ررج دمؼررة م,يررحي فيثعيررس علررى دمؼررة فعـررطين مليرروي 6( املرراز  )133)

 زيناض على كج ن م معنو، ر د اؿإلاناك .

مررا يي ررج عررن عـررط  آيع زينرراض فيثعيررس عررن ( مررن  ررااوي ميالسررة  ث رراض  ال ـررط فتهطيررر امل رراقطين اليرر  ث ررطض ع وبررة ال طامررة  3( املراز  ) 132)

 مئة ؤلب زيناض.

 ( من اظام ميالسة  ث اض  الن اق الي  ث طض ع وبة ال طامة الي  ي ثعيس على عـط  م,يحي ضيان. 12( املاز  ) 131)
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 ت٘ٚتٛقٝع عكٛب١ اي سا١َ عًٝ٘ عٓدَا ٜستهب ٖجً٘ أٚ َدٜسٙ أٚ ٚن٩٬ٙ أٚ فًظ إداز

أٚ َط٦ٍٛ آخس, أٚ بأسد ٚضا٥ً٘ إسد٣ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس, , دٕٚ اٱخ٬ٍ 

بإط٪ٚي١ٝ اؾصا١ٝ٥ يًػدـ ايطبٝعٞ ٖجٌ ايػدـ ا٫عتبازٟ ايرٟ ازتهب 

ٚ ؿطاب٘, أٚ ٕٓفعت٘, ٚاغرتٙ إػسع ايعساقٞ اؾس١ّ, باضِ ايػدـ ا٫عتبازٟ, أ

ثبٛت اغرتاى ايػدـ ا٫عتبازٟ ٚإط٦ٍٛ عٔ إدازت٘ ٗ ذيو, بُٝٓا اغرتٙ ايٓٛاّ 

ايطعٛدٟ ٚايتػسٜع ايهٜٛيت عًِ ايػدـ ا٫عتبازٟ بريو,  ٚعكٛب١ اي سا١َ, ٖٞ 

َٔ  عكٛب١ أؾ١ًٝ ٚدٛب١ٝ, َٚٔ ثِ يٝظ يًكاقٞ أ١ٜ ضًط١ تكدٜس١ٜ ٗ اؿهِ بٗا

عدَ٘, بُٝٓا ٜهٕٛ يًكاقٞ ضًط١ تكدٜس١ٜ ٚاضع١ ٗ ؼدٜد َكداز ايعكٛب١ بٌ 

اؿدٜٔ ا٭د٢ْ ٚا٭ع٢ً, ٚذيو ٚفكًا يٛسٚف ايػدـ ا٫عتبازٟ ايػدؿ١ٝ ٚإاد١ٜ عٓد 

ٚقع ايتػسٜع ايطعٛدٟ اؿد ا٭قؿ٢ يً سا١َ اييت ّهٔ  ٚقدازتهاب اؾس١ّ, 

تٛقٝعٗا ع٢ً ايػدـ ا٫عتبازٟ, إ٫َ أْ٘ مل ودد اؿد ا٭د٢ْ هلا, ٖا ٜرتتب ع٢ً 

ذيو اؿهِ ع٢ً ايػدـ ا٫عتبازٟ باي سا١َ َبًغ بطٝ٘, قد ٫ ٜتٓاضب َع اؾس١ّ 

 .إستهب١

ا٫ػاز بايبػس ايُٝين ٗ  َهافش١ قإْٛ ْٚٗر إػسع ٗ قطس َٚؿس َٚػسٚع

ْٗذًا كتًفًا, إذ أُْٗا مل ٜكسزا عكٛب١ اي سا١َ نعكٛب١ دٓا١ٝ٥ ٗ  (166)( َٓ٘ 25إاد٠ )

َٛاد١ٗ ايػدـ ا٫عتبازٟ عٔ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس, ازتهبٗا أسد ٖجًٝ٘ بامس٘ 

١ًٝ يًػدـ قسزٚا إط٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ ٕٔ ٜتٍٛ اٱداز٠ ايفع ٚإِا ٕٓفعت٘, ٚؿطاب٘ أٚ

إعٟٓٛ; فكسز إػسع ايكطسٟ عكٛب١ اؿبظ َد٠ ٫ ػاٚش ٔظ ضٓٛات ٚباي سا١َ اييت 

َهافش١  قإْٛ ٫ تصٜد ع٢ً َا٥يت أيف زٜاٍ, بُٝٓا قسز إػسع إؿسٟ َٚػسٚع

َعاقبت٘ برات ايعكٛب١ إكسز٠ عٔ اؾس١ّ إستهب١, إذا ٚقعت  ا٫ػاز بايبػس ايُٝين

إؿسٟ,  سا٥ِ إٓؿٛف عًٝٗا ٗ قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػسأٟ دس١ّ َٔ اؾ

ايػدـ  يد٣بٛاضط١ أسد ايعاًٌَ  َٚػسٚع قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايُٝين

ا٫عتبازٟ بامس٘ ٚيؿاؿ٘ إذا ثبت عًُ٘ بريو, أٚ إذا ناْت اؾس١ّ قد ٚقعت بطبب 

                                                                                                                                        
 ع في ث افظ ماثة ؤلب زيناض. ( من  ااوي ميالسة  ث اض  الن اق الي  ث طض ع وبة ال طامة  ما يي ج عن عـط  آي 2( املاز  )132)

 ( من  ااوي ميالسة  ث اض  ال ـط امللط،.11(  فهصم املاز  مإدوش  من ام املاز  )133)
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ؾٓا١ٝ٥ ٕٔ ٜتٍٛ إداز٠ ايػدـ ٚباٱقاف١ إٍ إط٪ٚي١ٝ ا (167)إخ٬ي٘ بٛادبات ٚٚٝفت٘

ا٫عتبازٟ; فكد ذٖب ايتػسٜع ايكطسٟ ٚإؿسٟ َٚػسٚع َهافش١ ا٫ػاز بايبػس 

ايُٝين إٍ َط٪ٚي١ٝ ايػدـ ا٫عتبازٟ بايتكأَ عٔ ايٛفا٤ َا وهِ ب٘ َٔ عكٛبات 

إذا ناْت اؾس١ّ قد ازتهبت َٔ أسد ايعاًٌَ بامس٘  (168)َاي١ٝ ٚتعٜٛكات

ٜٚطتشطٔ  إقاف١ ح إذا ناْت اؾس١ّ قد ازتهبت َٔ أسد ايعاًٌَ . (169)ٚيؿاؿ٘

ب٘ بامس٘ ٚيؿاؿ٘ح إٍ َا بعد ح َا وهِ ب٘ َٔ عكٛبات َاي١ٝ ٚتعٜٛكاتح ايٛازد٠ ٗ 

 َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايُٝين. قإْٛ  ( َٔ َػسٚع 25إاد٠ )

داش تٛقٝع عكٛب١ َػسٚع َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايُٝين أْ٘ أ قإْٛ ٬ٜٚسٜ ع٢ً

إذا ازتهبت إسد٣ دسا٥ِ ا٫ػاز  ( َٓ٘,23اي سا١َ ع٢ً ايػدـ ا٫عتبازٟ ٗ إاد٠ )

بايبػس, بُٝٓا مل هص تٛقٝع عكٛب١ اي سا١َ ع٢ً ايػدـ ا٫عتبازٟ إذا ازتهبت إسد٣ 

دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس بامس٘, أٚ يؿاؿ٘, ٖٚرا ايتٓاقض ٫ َربز ي٘, ٚهدز ايتٜٓٛ٘ إٔ 

َٔ أسهاّ ّهٔ إدخاهلا قُٔ ا٭سهاّ  ايكإْٛ ػسٚعَ( َٔ 23ًت٘ إاد٠)َا مش

إدزاز عكٛب١ اي سا١َ ع٢ً ايػدـ ٚ ايكإْٛ ذات٘ ػسٚعَ( َٔ 25ايٛازد٠ ٗ إاد٠ )

 إعاد٠ ؾٝابتٗا ع٢ً ق٤ٛ ذيو. َٔ ثِ ا٫عتبازٟ ٗ ٖرٙ إاد٠, ٚ

 ثاىيًا  عكوبة ح  الشخص االعتباري

ا٫عتبازٟ إْٗا٤ ٚدٛدٙ َٔ اؿٝا٠ ايطٝاض١ٝ, أٚ ا٫قتؿاد١ٜ, ٜكؿد عٌ ايػدـ 

ٚقد قسز َػسٚع َهافش١ ا٫ػاز بايبػس عكٛب١ سٌ ايػدـ  (170)أٚ ا٫دتُاع١ٝ ن١ًٝ

ا٫عتبازٟ إذا ازتهبت إسد٣ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس بامس٘, أٚ يؿاؿ٘, ٖٚرٙ ايعكٛب١ 

يعٛد يًُشه١ُ إٔ تككٞ بإي ا٤ ( َٓ٘ بكٛي٘ح.. ٚٗ ساي١ ا25أٚزدٖا ٗ عذص إاد٠)

                                                           
( مرن مـرطفح  رااوي 32( من  رااوي ميالسرة  ث راض  ال ـرط امللرط،, فاملراز  )11( من  ااوي ميالسة  ث اض  ال ـط.فاملاز  )33( املاز  )134)

 ـط اليم  .ميالسة  ث اض  ال 

 عررن الوررطض الررص، يسسررر  ثابعرر  بعمررج غحررن مـررطفح ؤمررطم  رر  213( ثررنم املرراز  )135)
 
( مررن ال ررااوي املررس ي اليم رر  علررى ؤيد ييرروي املحبرروح مؼررئوي

 غحرن مـرطفح ؤهرط,  رال حن فلرم يرإمطم املحبروح كاارد املؼرئولية علرى الحراب  فعلرى املحبروح ؤي يسورط العامرج 
 
لحعرويى لةي كاي عمرج الحراب  عمر,

 الوط الص، ؤ سر د

( مرررن 32( مرررن  رررااوي ميالسرررة  ث ررراض  ال ـرررط ال ٌرررط،, فاملررراز  )33( مرررن  رررااوي ميالسرررة  ث ررراض  ال ـرررط امللرررط،, فاملررراز  )11( املررراز  )136)

 مـطفح  ااوي ميالسة  ث اض  ال ـط اليم  

 ل رااوي ال141)
 
, 1662ع وبرات اليط يرد  الجسيرس, زاض النهورة العطبيرة, ال راهط , ( ز. عمط ػالم, املؼافلية الجناثية ل ن اق املعنوية فل ا

 .25ق
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أٟ إٔ ٖرٙ ايعكٛب١ عٓد تٛقٝعٗا ٫بد إٔ  (171)تطذٌٝ ايػدـ ا٫عتبازٟ أٚسً٘ ٚتؿفٝت٘ح

تستهب إسد٣ دسا٥ِ ا٫ػاز باضِ ايػدـ ا٫عتبازٟ أٚ يؿاؿ٘ َٔ ْاس١ٝ أٍٚ,  

س٠ أخس٣) ايعٛد ٗ ازتهابٗا( َٔ ْاس١ٝ ثا١ْٝ, ٚإٔ تكسز ٕ ٖرٙ اؾس١ّٚإٔ تستهب 

حمله١ُ إٔ قساز سٌ ايػدـ ا٫عتبازٟ ٚإي ا٤ تطذًٝ٘ بات قسٚزًٜا ٗ َٛادٗت٘, ا

, َٔ ْاس١ٝ ثايج١, ٚ ٜٛٗس َٔ فٝٗا اؾس١ّٚفكًا يًٛسٚف اييت ازتهبت 

ن١ًُ)يًُشه١ُ( إٔ عكٛب١ اؿٌ يٝطت ٚدٛب١ٝ, ٚإِا ٖٞ دٛاش١ٜ تدخٌ ٗ ْطام 

٣ إٓٛٛز٠ أَاّ احمله١ُ, ايطًط١ ايتكدٜس١ٜ يكاقٞ إٛقٛع, ٚفكًا يٛسٚف ايدعٛ

 ٜٚرتتب ع٢ً إي ا٤ تطذٌٝ ايػدـ ا٫عتبازٟ ٚسً٘ تؿف١ٝ أَٛاي٘.

 ثالجًا  عكوبة وقف الشخص االعتباري عً ممارسة ىشاطُ املَين

َٔ ٖازض١  عَ٘ٓ بٛقف ايػدـ ا٫عتبازٟ عٔ ٖازض١ ْػاط٘ إٗين, كؿدٜ

ا٭ْػط١ ا١ٕٝٓٗ اييت ّازضٗا بؿف١ دا١ُ٥ أٚ َ٪قت١, ٚ ٜطتفاد ذيو َا دا٤ ٗ إاد٠ 

َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايُٝين, ٚاييت ْؿت ح..ٚيًُشه١ُ إٔ قإْٛ ( َٔ َػسٚع 25)

فإٕ عكٛب١  ;ٚٚفكًا يريو (172)تككٞ بٛقف ْػاٙ ايػدـ ا٫عتبازٟ ٕد٠ ٫ تتذاٚش ض١ٓح

دـ ا٫عتبازٟ عٔ ٖازض١ ْػاط٘ إٗين ايرٟ مت إْػا٩ٙ َٔ أدً٘, ٚقف ْػاٙ ايػ

قد تهٕٛ بؿف١ ن١ًٝ أٚ دص١ٝ٥, ٕٚد٠ قدٚد٠ ٫ تتذاٚش ايط١ٓ ٖٚرٙ ايعكٛب١ دٛاش١ٜ 

حمله١ُ إٛقٛع فًٗا إٔ ؼهِ بٗا, أٚ ٫ ؼهِ بٗا ٚعٓد اؿهِ بٗرٙ ايعكٛب١, 

جٌ ايػدـ ا٫عتبازٟ بازتهاب ٜتعٌ ثبٛت إط٪ٚي١ٝ اؾصا١ٝ٥ يًػدـ ايطبٝعٞ ٖ

ٍٚ, ٚإٔ أإسد٣ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس باضِ ٚيؿاحل ايػدـ ا٫عتبازٟ, َٔ ْاس١ٝ 

ٜؿدز سهِ بإدا١ْ ايػدـ ايطبٝعٞ بتًو اؾس١ّ َٔ ْاس١ٝ ثا١ْٝ, ٬ٜٚسٜ ع٢ً 

ايٓـ بأْ٘ ٚقع اؿد ا٭ع٢ً ٕد٠ ايٛقف, ٚتسى اؿد ا٭د٢ْ بدٕٚ ؼدٜد, َٚع٢ٓ ذيو 

                                                           
, ف اظررام 141)

 
( ؤقراظ كررج مرن:  ررااوي ميالسررة  ث راض لل ـررط قمرراضاجي  رق املرراز  الؼرابعة منرر  للمسحمررة  سرج الشرر م  عحبرراض، ؤف غل ر  نهاثيررا

سة  ث اض  الن اق البسطي    رق املراز  السالسرة منر , ف رااوي ميالسة  ث اض  الن اق الؼعوز،  ق املاز  العاؿط  من , ف ااوي ميال

( منر , ف رااوي منر   ث رراض 33/ا( منر , ف رااوي ميالسرة  ث راض  ال ـرط ال ٌرط،  رق املراز  )11ميالسرة  ث راض  ال ـرط العمرا ي  رق املراز  )

( منر , ف ررااوي ميالسررة  ث رراض  ال ـررط 6قرق  ررق املرراز  ) /ا( منرر , ف رااوي ميالسررة  ث رراض  ال ـررط العطا11 النر اق اضز رري املرراز  )
 
/راايررا

 ( من 3فتهطير امل اقطين اليويي  املاز  ) 

( مرن  رااوي ميالسرة  ث راض  ال ـرط 33( مرن  رااوي ميالسرة  ث راض  ال ـرط امللرط،, ف جرع املراز  )11( فهصا مرا ارم علير   جرع املراز  )143)

 ن ػنححي.ال ٌط،, م  ضلع  للمس  ي ثح افظ ع
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ٖٚرٙ ايعكٛب١ بري ناف١ٝ,  (173)اييت ّهٔ اؿهِ بٗا قد تهٕٛ أضبٛع فأقٌ إٔ إد٠

ْٛسًا ٭ٕ اؾس١ّ إستهب١ َٔ قبٌ ٖجٌ ايػدـ ا٫عتبازٟ َٔ دسا٥ِ ا٫ػاز 

بايبػس, ٖٚٞ دس١ّ دط١ُٝ, ٜٚتعٌ َٛادٗتٗا بعكٛب١ غدٜد٠ يتشكٝل ايسدع بػكٝ٘ 

 ايعاّ ٚاـاف. 

 رابعًا  عكوبة ىشر احلهه

َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايُٝين ع٢ً أْ٘ح ... قإْٛ ( َٔ َػسٚع 25ٕاد٠ )ْؿت ا

ٚتأَس احمله١ُ ٗ اؿهِ باٱدا١ْ بٓػسٙ ع٢ً ْفك١ ايػدـ ا٫عتبازٟ ٗ ؾشٝفتٌ 

ٜٚعين ْػس اؿهِ إذاعت٘ ٚإع٬ْ٘ ست٢ ٜؿٌ إٍ عًِ عدد  (174)ٚاضعيت ا٫ْتػاز..ح

ًٝا يًػدـ ا٫عتبازٟ, ّٚظ َهاْت٘ ناٍف َٔ ايٓاع, ٖٚرا ايٓػس ٜعد تٗدٜدًا فعً

ٜٚتعٌ يتٛقٝع ٖرٙ  (175), ٖا قد ٜ٪ثس ذيو ع٢ً ْػاط٘ ٗ إطتكبٌيد٣ إٛاطٌٓ

ايعكٛب١ ع٢ً ايػدـ ا٫عتبازٟ ثبٛت ازتهاب ايػدـ ايطبٝعٞ ٱسد٣ دسا٥ِ 

ا٫ػاز بايبػس باضِ ايػدـ ايطبٝعٞ ٚيؿاؿ٘, ٚإٔ ٜتِ إدا١ْ ايػدـ ايطبٝعٞ 

بازتهاب اؾس١ّ, ٚإذا قك٢ اؿهِ باٱدا١ْ; فإٕ يًُشه١ُ إٔ تأَس بٓػس اؿهِ 

ؾشٝفتٌ ٚاضعيت ا٫ْتػاز, ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ فإٕ ْػس  ع٢ً ْفك١ ايػدـ ا٫عتبازٟ ٗ

سهِ اٱدا١ْ بإسد٣ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس قد ٜ٪دٟ إٍ فكدإ ثك١ إتعاًٌَ َع 

ايػدـ ا٫عتبازٟ, َٚٔ ثِ ٜؿبح َؿدزًا يًػو ٚايسٜب١ يًرٜٔ قد ٜتعإًَٛ َع٘ ٗ 

أٚ بري ذيو َٔ  ,إطتكبٌ, ا٭َس ايرٟ ٜرتتب عًٝ٘ تٛقف ْػاط٘ إٗين أٚ ايتذازٟ

 ٚإب٬م َهاتب٘ ٚأَانٔ عًُ٘ ْٗا٥ًٝا. ,ْػأ َٔ أدًٗا, ٚتؿفٝت٘ا٭ْػط١ اييت ُأ

                                                           
 ؤف 11(  رطضت املرراز  )142)

 
/الا( مررن  ررااوي منرر   ث راض  ال ـررط اضز رري بلررى ؤي د للمسحمررة ؤي ث  ررد   و رب الشرر م  عحبرراض، عررن العمررج كليررا

 مررس  يث ررج
 
( مررن هررصا ال ررااويد فهررصا مررا 6,  5عررن ؿرر ط في ثعيررس علررى ػررنة بشا اضثحبررد ب ررسى الجررطاثم املنلرروق عللهررا  ررق املررازثحي)  قعاثيررا

 املاز  )
 
( من  ااوي ميالسة  ث اض  ال ـط فتهطير امل اقطين 3/الا( من  ااوي ميالسة  ث اض  ال ـط العما ي, فاملاز  ) 11ثومنح  ؤيوا

 عرن ع وبرة ال طامرة علرى الشر م  عحبراض، 4  )اليويي , فثومند املاز
 
( من  ااوي ميالسة  ث اض  ال ـط قماضاجي  إي للمسحمة لور,

 املراز  )
 
 ؤف ب ل  ؤ رس لطفعر  , فهرصا مرا ثورمنح  ؤيورا

 
 ؤف ما حا

 
( مرن اظرام 12لةا  ي وظ للمسحمة ال حم  ةغ,  الش م  عحباض، نهاثيا

( مرررن  رررااوي ميالسرررة 6( مرررن  رررااوي ميالسرررة  ث ررراض  النررر اق البسطي ررر , فاملررراز  )2وز،, فاملررراز  )ميالسرررة  ث ررراض  النررر اق الؼرررع

  ث اض  ال ـط العطاقق.

 ( من  ااوي ميالسة  ث اض  ال ـط امللط،.11( فهصا ما  ود    املاز  )141)

 .41( ز. عمط ػالم, مطق  ػا  , ق142)
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 فً جزائى االتجار تانثشزانظزوف انًشذدج نهؼقاب : انًطهة انثاًَ

أغسْا فُٝا ضبل إٍ ايعكٛب١ إكسز٠ ؾسا٥ِ ا٫ػاز بايبػـس ٗ ٚسٚفٗـا ايعادٜـ١,    متَيا  

ْــ٘ غــدد أفشــ١ ا٫ػــاز بايبػــس ايــُٝين مل ٜهتــف بــريو بــٌ   إ٫َ إٔ َػــسٚع قــإْٛ َها

٘ ايعكاب هلا  يدزد١ ػاٚش اؿد ا٭قؿ٢ يًعكٛبـ١ ٗ ؾـٛزتٗا ايعادٜـ١ إذا تـٛافست       قـٛاب

َع١ٓٝ, ٕا  هلرٙ اؾسا٥ِ َٔ خطس َٚا تطبب٘ َـٔ قـسز بـايغ بايبػـس, ٚقـد سـددت إـاد٠        

ايــيت تػــدد فٝٗــا  (176)٭ســٛاٍا ايــُٝين ( َــٔ َػــسٚع قــإْٛ َهافشــ١ ا٫ػــاز بايبػــس9)

عكٛبــ١ دــسا٥ِ ا٫ػــاز بايبػــس, ٚايــيت تؿــٌ إٍ اؿــبظ  ايــرٟ ٫ تكــٌ َدتــ٘ عــٔ ضــبع      

ضٓٛات ٫ٚ تصٜد ع٢ً ٔط١ عػس ضـ١ٓ, ٜٚٛٗـس ايتػـدٜد ٗ ايعكٛبـ١ بسفـع اؿـد ا٭دْـ٢        

ًعكٛبــ١ إٍ ضــبع ضــٓٛات, ٚزفــع اؿــد ا٭عًــ٢ إٍ ٔطــ١ عػــس ضــ١ٓ, ٚإٔ ايتػــدٜد ٗ   ي

ٚإٔ أسـٛاٍ ايتػـدٜد ٚزدت عًـ٢ ضـبٌٝ اؿؿـس,       (177)اؿبظ, دٕٚ عكٛب١ اي ساَـ١ عكٛب١ 

َٚٔ ثِ ٫ هٛش اٱقاف١ إيٝٗا أٚ ايكٝـاع عًٝٗـا, ٚإٔ ايكاقـٞ عٓـد اؿهـِ بايعكٛبـ١ ٫       

 (178)ٜطتطٝع إٔ ٜٓصٍ بٗا ٭قٌ َٔ ضبع ضٓٛات, ٚنرا ٫ ّهٓ٘ اؿهِ بٛقف ايتٓفٝر

ٕٳ عباز٠ ح ٜعاقب برات إٓؿٛف عًٝٗ ا ٗ ٖرٙ إاد٠ نٌ َـٔ بـاع أٚ اغـرت٣ أٚ عـسض     ٚأ

يًبٝع أٚ ايػسا٤ إْطـاًْا أٚ أنجـسح ايـٛازد٠ ٗ عذـص إـاد٠, ٜطتشطـٔ سـرفٗا, ٭ْـ٘ ضـبل          

( 2( نْٛٗا أسد٣ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػـس إبٝٓـ١ ٗ إـاد٠ )   8ؼدٜد ايعكٛب١ هلا ٗ إاد٠ )

( َـٔ قـإْٛ   248ايٛازد٠ ٗ إاد٠ )دٕٚ إٔ ىٌ ذيو بايعكٛب١  ايكإْٛ َػسٚع ( 4َٔفكس٠)

ٚتػـــدٳد ايعكٛبـــ١ ـ أٜكًاــــ إٍ اٱعـــداّ       (179)اؾــسا٥ِ ٚايعكٛبـــات إٕ ناْـــت ٖـــٞ ا٭غـــد 

ٚعًـ٢   (181)إذا تستب ع٢ً ازتهاب إسد٣ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس ٚفـا٠ ايكـش١ٝ   (180)تعصٜسًا

ٕ دـسا٥ِ  ( َـٔ َػـسٚع ايكـإْٛ أ   9أ١ٜ ساٍ; فإْ٘ ٜتـبٌ َـٔ ا٭سـٛاٍ ايـيت ٚزدت ٗ إـاد٠)     

ا٫ػاز بايبػس, قـد تكـرتٕ بـأسٛاٍ ٚٚـسٚف غدؿـ١ٝ أٚ عٝٓٝـ١, تٛدـب تػـدٜد ايعكٛبـ١          

ٕ نافٝـ١ يًكـش١ٝ   صا٥ٝـ١ بٗدف تـٛفري ٓاٜـ١ د   ا٫ػـاز بايبػـس, ٜػـهٌ خطـٛز٠      , نـٛ

نــبري٠ عًــ٢ سٝــا٠ ٚضــ١َ٬ ايكــشاٜا, ٖٚــٛ َــا ٜكتكــٞ بٝــإ ٖــرٙ ايٛــسٚف ٗ ايفــسعٌ  

 اٯتٌٝ:

                                                           
ن قماعرة بقطاميرة هرسل ا ؤف مرن  رحي ؤهرسال ا اضثيراالا قرطاثم  ث راض  ال ـرط ؤف ر ؤ ـرإ ؤف ؤػرؽ ؤف اظر1( فهصم ا وان فق: 143) م ؤف ؤزاض ؤف مرو,

 بللهرررا ؤف زعرررا ل,اورررمام مررر  علمررر   إغطاهررر ا. 
 
يررران 3ثرررولى  يررراز  للهرررا ؤف كررراي ؤ رررس ؤعورررائها ؤف منظمرررا رررر بشا كاارررد الضررر ية مرررن النؼررراء ؤف ًا

رر بشا اضثحبررد الجطيمرة  ٌطيرر  ال هسيرس  ال حررج ؤف  ةي راح ؤشى قؼرريم ؤف جعرصير  ررس ي ؤف 2 ؤفعرسيي  اهليرة ؤف مررن شف،   حياقرات ال اكررة.
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 ح انًشذدج نهؼقابانظزوف انشخظٍ: انفزع األول

بأْٗا تًو ايٛسٚف اييت تتٛافس ٗ غدؿ١ٝ َستهب  ايػدؿ١ٝ يٛسٚفبا ٜكؿد

َػسٚع قإْٛ  كُٔاؾس١ّ, أٚ تتعًل ب٘, ٚتهػف عٔ خطٛزت٘ اٱدسا١َٝ, ٚقد ت

( َٓ٘ عددًا َٔ ايٛسٚف ايػدؿ١ٝ إػدد٠ يًعكاب 9َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ٗ إاد٠ )

 ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس, ٚاييت تتُجٌ باٯتٞ:

تتُجٌ ٖرٙ ايٛسٚف بكٝاّ اؾـاْٞ  : دؿ١ٝ اييت تدٍ ع٢ً خطٛز٠ اؾاْٞـ ايٛسٚف ايػ1

, ْاع١ إدسا١َٝ ١َُٛٓ, ٖدفٗا أٚ َٔ بإْػا٤ أٚ تأضٝظ, أٚ تِٓٛٝ, أٚ إداز٠ أٚ ٌُٜٛ

بـــٌ أٖـــدافٗا ازتهـــاب دـــسا٥ِ ا٫ػـــاز بايبػـــس, أٚ تـــٍٛ قٝـــاد٠ فٝٗـــا أٚ نـــإ أســـد    

ٚتـدٍ ٖـرٙ   ( 182)أعكا٥ٗا, أٚ ًَُٓٛا إيٝٗـا, أٚ دعـا ي٬ْكـُاّ إيٝٗـا َـع عًُـ٘ بأبساقـٗا       

                                                                                                                                        
 للض ية ؤف ؤ س ؤكرول ا ؤف ممرن لر  الوييرة ؤف الوكرية عللهرا ؤف 1اييد  ؤف  اػحذسام الؼ,ا ؤف ال هسيس  اػحذسام . 

 
ر بشا كاي الجا ي ظفقا

 عرررن م, ظ هرررا ؤف ثطبي هرررا ؤف كاارررد لررر  ػرررل
 
  ذسمرررة عامرررة فاضثحبرررد الجطيمرررة 2ٌة عللهرررا. كررراي مؼرررئوي

 
 ؤف ميليرررا

 
 عامرررا

 
رررر بشا كررراي الجرررا ي موالايرررا

ررر بشا اررح  عررن الجطيمررة بكررا ة الضرر ية 4ررر بشا اضثحبررد الجطيمررة  واػررٌة قماعررة بقطاميررة منظمررة. 3 اػررح ,ن الوالاييررة ؤف ال سمررة العامررة. 

نيررة, فنعا ررر  ررصات الع وبررة املنلرروق عللهررا  ررق ررر بشا كااررد الجط 5بعاهررة مؼررحسيمة ؤف  مررطن ي يطقررى الـررياء منرر .  يمررة عررا ط  لن ررسفز الًو

 ؤف ؤكورررند ف رررس فضزت ؤ ررروان جـرررسيس الع وبرررة  رررق املررراز  )
 
( مرررن  رررااوي 3هرررصم املررراز  كرررج مرررن  ررراح ؤف اؿرررإلانى ؤف عرررطن للبيررر  ؤف الـرررطاء ب ؼرررااا

, ف رق 3112( لؼرنة 1ل ـرط قمراضاجي فاملعسلرة  ال رااوي ض رم )( مرن  رااوي ميالسرة  ث راض  ا3ميالسة  ث اض  ال ـرط امللرط،, ف رق املراز  )

( 6( من  ااوي ميالسة  ث اض  الن اق البسطي   , ف ق املراز  )1( من اظام ميالسة  ث اض  الن اق الؼعوز،, ف ق املاز  )2املاز  )

/ الا( مرن 6ة  ث راض  النر اق ال ٌرط،, ف رق املراز  ) ( من  رااوي ميالسر12من  ااوي ميالسة  ث اض  الن اق البسطي  , ف ق املاز  ) 

( مررن  ررااوي معا بررة قطيمررة 2( مررن  ررااوي ميالسررة  ث رراض  ال ـررط العطاقررق, ف ررق املرراز  )3 ررااوي منرر   ث رراض  ال ـررط البسطي رر , ف ررق املرراز  )

( مررن  رررااوي 4/3امل رراقطين اليرررويي , ف ررق املررراز  ) ( مررن  رررااوي ميالسررة  ث ررراض  ال ـررط فتهطيرررر 2 ث رراض  النرر اق اللبنرررا ي, ف ررق املررراز  )

 /الا( من ال ااوي العطبي  ػإلانؿاز، ملواق ة قطاثم  ث اض  الن اق.1 ث اض  الن اق الؼوض، ف ق املاز  ) 

لرررط،,  (  قمعرررد بعرررى جـرررطنعات ميالسرررة  ث ررراض  ال ـرررط عنرررس جـرررسيس الع وبرررة  رررحي ع وبرررة ال رررجن ؤف ال ررر ؽ فال طامرررة كالخـرررطن  امل144)

 فالخـطن  ال ٌط،, فالخـطن  اضز ي. 

( من  ااوي الجطاثم فالع وبات اليم   علرى ؤار د لل اارد  عنرس ال حرم  ال طامرة ؤف  رال  ؽ مرس  ي ثعيرس علرى ػرنة 115( ينم كسض املاز  )145)

 ؤي يإمط  و ب ثنييص الع وبة...د

: كرج مرن اؿرإلانى ؤف  راح ؤف ( من  ااوي الجطاثم فالع وبات على ؤيد  315( ثنم املاز  ) 146)
 
عا ر  ال  ؽ مرس  ي ثعيرس علرى عـرط ػرنوات: ؤفي

: كج من قلر بلى ؤف كسض منها   لس الحلطع لي د
 
 ؤهسى ؤف ثلطع  إ، ثلطع كاي  ق ب ؼاي. راايا

ن ماثررة ؤلررب قنيرر  بشا اررح  ( منرر  ع وبررة ال ررجن املابررس فال طامررة اليرر  يث ررج عرر3( قعررج  ررااوي ميالسررة  ث رراض  ال ـررط امللررط،  ررق املرراز  )151)

( منرر  الع وبررة ال رر ؽ الررص، ي يح ررافظ 12عررن الجطيمررة فلررا  املج رر  عليرر ,  ينمررا قعررج  ررااوي ميالسررة  ث رراض  ال ـررط ال ٌررط،  ررق املرراز  ) 

 دمؽ عـط  ػنة فبال طامة الي  ي ثعيس عن ر,رماثة ؤلب ضيان. 

 بشا اررح  عررن اضثيرراالا ؤ، مررن ( مررن مـررطفح  ررااوي ميالسررة  ث رراض 11( ثررنم املرراز  )151)
 
 ال ـررط اليم رر  علررى ؤارر د ثيرروي الع وبررة قعررسام جععيررطا

الجطاثم املنلوق عللها  ق هصا ال ااوي فلا  الض ية, فثيوي الع وبة ال  ؽ مس  يث ج عن عـط ػرنوات فيثعيرس علرى عـرطين ػرنة بشا 

 كا ر قطيمة  ث اض  ال ـط ؤف ث,ها قطيمة اغحلاالاد

( من ال ااوي العطبري  ػإلانؿراز، ملواق رة قرطاثم  ث راض 3/الا1( من مـطفح  ااوي ميالسة  ث اض  ال ـط اليم  , فاملاز  )6/1( املاز  )153)

( مرن  رااوي ميالسرة  ث راض  ال ـرط قمراضاجي, فاملراز  3/2( من  ااوي ميالسة  ث راض  ال ـرط امللرط،, فاملراز  )3/1 الن اق, فاملاز  )
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ايٛسٚف إٔ َستهب اؾس١ّ يدٜ٘ ْػاٙ داخًٞ ٜهُٔ ٗ ْفط٘, ٜٚكـع َٓـ٘ عـٔ ٚعـٞ     

زاى, يتشكٝل بسض َعٌ, باضتدداّ ٚض١ًٝ َع١ٓٝ َع افرتاض عًُ٘ بريو, ٜٚتشكل ٚإد

إْػــا٤ أٚ تأضــٝظ ْاعــ١ إدساَٝــ١ َُٓٛــ١ بتهــٜٛٔ أٚ خًــل أٚ إهــاد نٝــإ يــ٘ ٚدــٛد    

َادٟ ٚؼدٜد ا٬َٕح ايس٥ٝط١ٝ ي٘, ٚتكطـُٝ٘ إٍ غـعب كتًفـ١, ٚإعـداد قـٛا٥ِ بأمسـا٤       

ادتُاع أعكا٥٘, ٚؼدٜد ايٛضـا٥ٌ اي٬شَـ١   ا٭عكا٤, ٚؼدٜد ٚضا٥ٌ ايتٌُٜٛ, َٚهإ 

٫ٚ عرب٠ بإٛٗس اــازدٞ ايـرٟ ٜتدـرٙ ايهٝـإ, فكـد       (183)٭دا٤ ايعٌُ ٗ ٖرا ايهٝإ

ٚيهـٔ ٖجـٌ    ,ٜأخر غهٌ غدـ اعتبازٟ َعرتف ب٘ قاًْْٛا يتشكٝل أٖداف َػـسٚع١ 

ْػــأ أٚ تأضــظ َــٔ أدًــ٘    ايػــدـ ا٫عتبــازٟ, ٜٓشــسف عــٔ اي ــسض إػــسٚع ايــرٟ أُ      

ــ١ ا٫ػــاز بايبػــس, أٚقــد ٜهــٕٛ إْػــا٤ أٚ تأضــٝظ        ايػــدـ ــّٛ بعًُٝ ــازٟ, ٜٚك ا٫عتب

ايهٝــإ إــادٟ ْتٝذــ١ ع٬قــ١ ٚثٝكــ١ بــٌ عــد٠ أغــداف ث٬ثــ١ أغــداف فــأنجس ايتكــت    

إزادتِٗ ع٢ً ٖرا اٱْػا٤ أٚ ايتأضٝظ, أٚ ْتٝذ١ ايرتٜٚر هلرا اي سض, ٚب ض ايٓٛس عـٔ  

  .(184)نٝف١ٝ ايتأضٝظ ضسًا أٚ عًًٓا

ٜٚتشكل تِٓٛٝ اؾُاع١ اٱدسا١َٝ ا١ُٕٛٓ, بٛدٛد تِٓٛٝ ٖٝهًٞ ٗ داخٌ 

اؾُاع١ اٱدسا١َٝ, ٚايرٟ ٜتكُٔ ٗ فًُ٘ تأيٝف اؾُاع١ ٚتستٝبٗا, ْٚع ٚتٛشٜع 

ا٭دٚاز بٌ أعكا٥ٗا ٗ إطاز ٖٝهٌ َتهاٌَ غاٌَ َٚفؿٌ, ٜعٌُ ع٢ً تٓفٝر 

ٜٚهٕٛ تٛيٞ ايكٝاد٠  (185)از بايبػسا٭ٖداف اييت مت تأضٝظ اؾُاع١ ٖٚٛ ايكٝاّ با٫ػ

ٗ اؾُاع١ اٱدسا١َٝ ا١ُٕٛٓ بتٛدٝ٘ اؾُاع١, ٚاٱغساف ع٢ً أعُاهلا, ٚايتٓطٝل بٌ 

أْػطتٗا ٚفسٚعٗا بٗدف تطٝري ا٭عُاٍ ٗ اؾُاع١ يتشكٝل أٖدافٗا, َٚٔ ثِ ٫ أ١ُٖٝ 

يب ا٭عِ; فإٕ بطسٜك١ تٛيٞ قٝاد٠ اؾُاع١; فكد ٜهٕٛ بايتعٌٝ أٚ ا٫ْتداب, ٚٗ اي ا

اؾُاع١ اٱدسا١َٝ ا١ُٕٛٓ تداز ع٢ً ث٬خ َطتٜٛات: أٚهلُا: ايكٝاد٠, ٚثاُْٝٗا: اٱداز٠ 

إسنص١ٜ ٜٚهٕٛ َكسٖا ٗ إهإ ايس٥ٝظ يًذُاع١, ٚثايجُٗا: اٱداز٠ اي٬َسنص١ٜ, 

                                                                                                                                        
الا( مررن  ررااوي 4/3( مررن  ررااوي منرر   ث رراض  ال ـررط اضز رري, فاملرراز  )1/الا6وي ميالسررة  ث رراض  ال ـررط العمررا ي, فاملرراز  )( مررن  رراا1/الا6)

  ث اض  ال ـط الؼوض،.

 .22, ق1656( ز. ؤ مس كب ق العٌاض, ؿطا  ااوي الع وبات ر ال ؼم ال اق, الجطاثم املوط   امللن ة العامة, الٌبعة السااية, 152)

 .32, ق1663. ب طاهيم عيس اايج, الؼياػة الجناثية  ق مواق ة قضهاالا, زاض النهوة العطبية, ال اهط , ( ز151)

 .135, ق3111( ز. ًاض  ػطفض, الجماعة ققطامية املنظمة, زاض النهوة العطبية, ال اهط , 152)
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ٜٚتشكل ا٫ْكُاّ إٍ ( 186)ٜٚهٕٛ َكسٖا ٗ فسٚعٗا إدتًف١ داخٌ ايب٬د ٚخازدٗا

َٳا عٓد اٱْػ اؾُاع١ أٚ ايتأضٝظ بت٬قٞ اٱزادات اٯمث١ عدٙ ا٭د٢ْ بٗدف  ا٤إ

ا٫ػاز بايبػس, أٚ بعد إٔ مت تأضٝظ اؾُاع١ اٱدسا١َٝ, إذ ٫ فسم بٌ اؿايتٌ ٗ 

تػدٜد ايعكٛب١, بٌ إٕ ايتػدٜد ٗ ايعكٛب١ ٜػٌُ فسد ايدع٠ٛ إٍ ا٫ْكُاّ إٍ 

ض اييت أْػ٦ت َٔ أدًٗا اؾُاع١, أ٫ ٖٚٛ ا٫ػاز اؾُاع١ اٱدسا١َٝ َع عًُ٘ با٭بسا

 بايبػس.

تتُجـٌ ٖـرٙ   : ـ  ايٛسٚف اييت تدٍ ع٢ً ٚدٛد ؾـ١ً بـٌ اؾـاْٞ ٚايكـش١ٝ أٚ ايكـشاٜا     2

ايٛسٚف فُٝا إذا نإ اؾاْٞ شٚدًا يًكـش١ٝ, أٚ أسـد أؾـٛهلا أٚ فسٚعٗـا, أٚ ٖـٔ يـ٘       

أٚ تسبٝتٗا, أٚ ناْـت يـ٘ ضـًط١     اي١ٜ٫ٛ أٚ ايٛؾا١ٜ عًٝٗا أٚ نإ َط٫ًٛ٦ عٔ ٬َسٛتٗا

ٚٚفكًا هلرا ايٛـسف ٜـتعٌ إٔ ٜهـٕٛ اؾـاْٞ ضـٛا٤ أنـإ ذنـسًا أّ أْجـ٢, يـ٘           (187)عًٝٗا

ازتبــاٙ بايكــش١ٝ بعكــد شٚاز ؾــشٝح أٜــًا ناْــت ؾــٝ ١ عكــد ايــصٚاز زمســٞ أٚ عــسٗ,      

ٜٚٓبين ع٢ً ذيو إذا نإ اؾاْٞ خطٝبـًا يًكـش١ٝ; أٚ اْتٗـت ايسابطـ١ ايصٚدٝـ١ بـايط٬م       

بأؾـٍٛ اؾـاْٞ,    دككا٤ َـد٠ ايعـد٠; فـإٕ ؾـف١ ايـصٚز تٓتفـٞ ٗ ٖـرٙ اؿايـ١, ٜٚكؿـ         ٚاْ

ايكش١ٝ تٓاض٬ً سكٝكًٝا, ٖٚرا ايٛؾف ٜٓطبل ع٢ً ا٭ب ٚاؾـد ٚإٕ   َٓ٘ نٌ َٔ تٓاضٌ

ع٬, بُٝٓا ٜعين فسٚع ايكش١ٝ, أبٓا٤ ايكـش١ٝ ٚبٓاتـ٘ ٚإٕ ْـصٍ, نـا٫بٔ ٚايبٓـت, ٚابـٔ       

ي١ٜ٫ٛ ٚايٛؾا١ٜ أسد َٛـاٖس ايطـًط١, ٚايـيت تتشكـل     ا٫بٔ ٚابٔ ايبٓت, ٖٚهرا, ٚتعد ا

بٓفٛذ غدـ ع٢ً غدـ آخس أٜا نإ َؿدز ايطًط١, ٜطتٟٛ ٗ ذيو بـإٔ تهـٕٛ ٗ   

ٚتتُجـٌ َطـ٪ٚي١ٝ اؾـاْٞ ٗ ٬َسٛـ١ ٚتسبٝـ١       (188)ايكإْٛ, أٚ با٫تفام, أٚ ناْـت فعًٝـ١  

اؾـاْٞ ٖـرٙ   ايكش١ٝ بتٗرٜب٘ َٚساقب١ ضًٛن٘ ٚتٛدٝٗ٘ ايٛد١ٗ ايطـ١ًُٝ, ضـٛا٤ اضـتُد    

ا٬ٕسٛــ١ أٚ ايرتبٝــ١ َــٔ ايكــإْٛ, أَٚــٔ  قــساز ٜؿــدز َــٔ احملهُــ١, أٚ َــٔ عكــد بــٌ      

                                                           
 .122( املطق  الؼا  , ق153)

( مرررن 3/1( مرررن ال رررااوي العطبررري  ػإلانؿررراز،, فاملررراز  )1/الا1ل ـرررط اليم ررر , فاملررراز  )( مرررن مـرررطفح  رررااوي ميالسرررة  ث ررراض  ا6/1( املررراز  )154)

( مررن ال رررااوي العمررا ي, فاملررراز  6/1( مرررن ال ررااوي البسطي ررر , فاملرراز  )1/1( مررن النظرررام الؼررعوز،, فاملرراز  )1/2ال ررااوي قمرراضاجي, فاملررراز  )

( مرررن ال رررااوي العطاقرررق, فاملررراز  )3اضز ررري, فاملررراز  )( مرررن ال رررااوي 3/الا6( مرررن ال رررااوي ال ٌرررط،, فاملررراز  )12/2)
 
( مرررن ال رررااوي 3/2/دامؼرررا

 ( من ال ااوي الؼوض،.5/2( من ال ااوي اليويي , فاملاز  )3/2( من ال ااوي اللبنا ي, فاملاز  )2/3امللط،, فاملاز  )

 .113, ق1664( ز. بزفاضز غالق الصها , الجطاثم الجنؼية, الٌبعة السااية, 155)
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اؾاْٞ ٚايكش١ٝ, أٚ ٖٔ ول ي٘ ايتعاقد عٓ٘, أٚ َسنص ٚاقعٞ َٓش٘ ذيـو, نـايٛيٞ   

 .(189)أٚ ايٛؾٞ

تتشكل ٖـرٙ ايٛـسٚف ٗ سايـ١ َـا     : ـ ايٛسٚف إػدد٠ اييت تطتٓد إٍ ؾف١ ٗ اؾا3ْٞ

اؾاْٞ َٛٚفًا عاَـًا, أٚ َهًفـًا غدَـ١ عاَـ١, ٚازتهـب اؾسّـ١ باضـت ٬ٍ        إذا نإ 

فـإٕ   ;( َٔ قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات1ٚٚفكًا يٓـ إاد٠ ) (190)ايٛٚٝف١, أٚ اـد١َ ايعا١َ

  ّ ٌ  إٛٚـف ايعـا ح ز٥ـٝظ اؾُٗٛزٜـ١ ْٚا٥ــب ايـس٥ٝظ ٚز٥ـٝظ ٚأعكـا٤ فًـظ ايــٛشزا٤       ٜػـُ

بـٌ ٚبـري َكابـٌ بؿــسف ايٓٛـس عـٔ ؾـش١ قــساز       ٚنـٌ َـٔ تـٍٛ أعبـا٤ ٚٚٝفــ١ عاَـ١ َكا     

تعٝٝٓ٘ فٝٗا ٜٚػٌُ أعكا٤ ايطًط١ ايككا١ٝ٥ ٚأفـساد ايكـٛات إطـًش١ ٚايػـسط١ ٚأعكـا٤      

اهل٦ٝــات ايعاَــ١ ٚأعكــا٤ اجملــايظ ايٓٝابٝــ١ ايعاَــ١ أٚ احملًٝــ١ إٓتدــبٌ َــِٓٗ ٚإعٝــٌٓ          

ٌٝ ايــرٜٔ تعــدٍ ٚاحملهُـٌ ٚاـــربا٤ ٚايعـدٍٚ ٚايــٛن٤٬ ٚاحملـاٌَ ٚاؿــساع ايككـا٥    

يدِٜٗ ا٭َٛاٍ ٚأعكا٤ فـايظ إداز٠ ايػـسنات ٚايبٓـٛى َٚٛٚفٝٗـا ايـيت تطـِٗ ايدٚيـ١        

٬ٜٚســٜ عًــ٢ ايتعسٜــف أْــ٘ مل هعــٌ ايعــاًٌَ ٗ ايٛســدات اٱدازٜــ١    (191)ٗ زأع َاهلــاح

ذات ايطــابع ا٫قتؿــادٟ َــٛٚفٌ عُــٌَٛٝ, أَــا بايٓطــب١ يًعــاًٌَ ٗ ايكــٛات إطــًش١      

دعٌ ا٭فساد فك٘ َـٛٚفٌ عُـٌَٛٝ, َٚـٔ ثـِ أخـسز ايكـباٙ ٚبريٖـِ        ٚايػسط١, فكد 

                                                           
 .126, ق1655( ز.مسموز ا ير  ؼ  , ؿطا  ااوي الع وبات ر ال ؼم ال اق, زاض النهوة العطبية, ال اهط , 156)

( مررن ال ررااوي 3/2( مررن ال ررااوي العطبرري  ػإلانؿرراز،, فاملرراز  )1/الا1( مررن مـررطفح ميالسررة  ث رراض  ال ـررط اليم رر , فاملرراز  )6/2( املرراز  )161)

( 4/الا6( مررن ال ررااوي ال ٌررط،, فاملرراز  )12/2( مررن ال ررااوي العمررا ي, فاملرراز  )6/2النظررام الؼررعوز،, فاملرراز  )( مررن 1/3قمرراضاجي, فاملرراز  )

( مررن ال ررااوي العطاقررق, فاملرراز  )3فاملرراز  )
 
( مررن ال ررااوي 2/1( مررن ال ررااوي اللبنررا ي, فاملرراز  )2/1( مررن ال ررااوي امللررط،, فاملرراز  )3/1/رامنررا

 البسطي   فال ااوي الؼوض، كية املوالاب العام كظطع مـسز للع وبة. اليويي , فلم ي عج ال ااوي 

 للمررررراز  )161)
 
( مررررن  رررررااوي ققرررررطاءات الجعاثيرررررة ؤرررررر ال ررررراثموي  إعبرررراء الؼرررررلٌة العامرررررة فالعررررراملوي  رررررق السفلرررررة 3( في لررررس  ررررراملوالاب العرررررام فل رررررا

مرررن , كمرررا  ـرررمج ؤعوررراء املجرررالؽ النيا يرررة العامرررة ؤف فاملاػؼررات الحابعرررة ل رررا. الا ر ضقررران الؼرررلٌة ال وررراثية فؤلرررطاز ال ررروات املؼرررن ة فا 

 لررنم املرراز  )
 
( مررن  ررااوي ال سمررة املسايررة  إارر د الشرر م املعررحي   ررطاض مررن الؼررلٌة 3امل ليررة ؤرنرراء لإلاررن  فييرر همد فنع رر  املوالاررب العررام فل ررا

واظاة العامة للسفلة, فالص،  عح ن  م طز جعيينر  امل حلة لل يام بعمج شه   ؤف منه  ؤف  ط ق ؤف غحنم ثنظم  فالايية ملنية فمعحمس   ق امل

 رررق مطكرررع اظرررامي ػرررواء كاارررد الوالاييرررة زاثمرررة ؤف ما حرررة  موقرررر هرررصا ال رررااوي فاللرررواثح املنيرررص  لررر  فال ررروااحي فال رررطاضات ادرررطى النالرررص د 

ؤف ي رررسم دسمرررة عامرررة فيحرررولى  ( مرررن  رررااوي ميالسرررة اليؼررراز اليم ررر  املوالارررب العرررام  إاررر د كرررج نررر م يررراز، فالاييرررة عامرررة3فعطلرررد املررراز  )

  م ا رررج ؤف  رررسفي م ا ررر
 
 ؤف ما حرررا

 
 زاثمرررا

 
 ؤف منحذبرررا

 
 ػرررواء كررراي معينرررا

 
 ؤف اػخـررراضيا ؤف  وررراثيا

 
 ؤف بزاضيرررا

 
 ؤف جـرررطنعيا

 
 ثنييرررصيا

 
ج  لرررطع منلررربا

وررراء م لررررؽ النظرررط عرررن صررر ة  ررررطاض جعيينررر  للهرررا فنـررررمج مررروالايي الؼرررلٌة الحنييصيرررة  مذحلررررب مؼرررحوياتهم فؤعوررراء م لررررؽ النرررواالا فؤع

الـوضى فؤعواء املجالؽ امل لية فؤعواء الؼلٌة ال واثية فؤعواء النجاي فاملجالؽ الساثمة فنعح ن  ق  حرم املوالارب العرام امل حمرحي 

فال  ررررناء فالعررررسفن فالرررروك,ء فامل ررررامحي فال ررررطاغ ال ورررراثيحي الررررصين جعررررسن لررررس هم امرررروان فؤعورررراء م ررررالؽ بزاض  املاػؼررررات فالـررررطكات 

 الايلها الي  جؼ م السفلة  ق ضؤػمال اد. فالبنوا فمو 
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      ٌ ٚمل  (192)َٔ ايف٦ات ايعا١ًَ ٗ ايكٛات إطـًش١, َـٔ إٔ ٜهْٛـٛا َـٔ إـٛٚفٌ ايعُـَٛٝ

٘  ذٖب إٍ ايتػسٜعات اي١ُٝٓٝ, تعسٜفًا يًُهًف غد١َ عا١َ, إ٫َ إٔ ايبعض تكع  تعسٜفـ

ّ ًّــو ٖــرا ايتهًٝــف ٚفكــًا يًــِٓٛ  بأْــ٘ح ايػــدـ ايــرٟ نًفــ٘ ايكــإْٛ أٚ َٛٚــف عــا 

إكـسز٠ بايكٝـاّ بعُـٌ َــٔ ا٭عُـاٍ ايـيت ٜكــدز عًٝٗـا بؿـٛز٠ َ٪قتــ١ ضـٛا٤ َكابـٌ أٚ ب ــري          

ٚٚفكــًا هلــرٙ اؿايــ١; فإْــ٘ ٜػــرتٙ يتشكٝكٗــا, إٔ ٜهــٕٛ        (193)َكابــٌ طٛاعٝــ١ أٚ دــربًاح  

ــًا غدَــ١ عاَــ١, ٚإٔ ٜستهــب إســد٣ دــسا٥ِ ا٫ػــا       ــًا, أٚ َهًف ــًا عاَ ز اؾــاْٞ َٛٚف

بايبػس َطت ٬ً ٚٚٝفت٘ أٚ اـد١َ ايعا١َ, ٚاضت ٬ٍ ايٛٚٝف١ ايعاَـ١ أٚ اـدَـ١ ايعاَـ١,    

َــا ٖــٛ إ٫َ فطــاد ٗ أدا٤ ايعُــٌ ايــٛٚٝفٞ, فايفطــاد: ٜعــين حاضــت ٬ٍ يًٛٚٝفــ١ ايعاَــ١          

يًشؿٍٛ ع٢ً َؿاحل خاؾ١ ضٛا٤ نإ ذيو َدايف١ ايكإْٛ أٚ اضت ٬ي٘ أٚ باضـت ٬ٍ  

ٚتعـد اؾـسا٥ِ إاضـ١ بايٛٚٝفـ١ ايعاَـ١ إٓؿـٛف عًٝٗـا ٗ         (194)٘حايؿ٬سٝات إُٓٛس١ يـ 

َـٔ   ,قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات, ٚاضت ٬ٍ ايٛٚٝفـ١ ايعاَـ١ يًشؿـٍٛ عًـ٢ َٓـافع خاؾـ١      

 .(195)دسا٥ِ ايفطاد

ــ ايٛــسٚف إػــدد٠ ايــيت تطــتٓد إٍ قــعف ايكــش١ٝ 4 تطــتٓد ٖــرٙ ايٛــسٚف فُٝــا إذا : ـ

أٚ ا٭طفاٍ, أٚ عدّٞ ا٭ًٖٝـ١, أٚ َـٔ ذٟٚ ا٫ستٝادـات     (196)ناْت ايكش١ٝ َٔ ايٓطا٤

ٚع٢ً ذيو فإٕ ايٓطا٤ ٜعدٕ َٔ أنجس ايكشاٜا اضتٗدافًا ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز  (197)اـاؾ١

بايبػس يكعفٗٔ اؾطـدٟ ٚايٓفطـٞ, ٚضـٗٛي١ ايتـأثري عًـٝٗٔ ٚاْكٝـادٖٔ ٭فعـاٍ ا٫ػـاز         

                                                           
ة , الٌبعة السااية, 163)  .11, ق3111( ز. عون دمحم  عيف, ال ماية الجناثية للموالاب العام  الحٌبي  على ضقج الـًط

 .31( املطق  الؼا  , ق162)

 .3113( لؼنة 31) , الجطيس  الطػمية, العسز3113( لؼنة 26( من  ااوي ميالسة اليؼاز  ق اليمن ض م )3( املاز  )161)

 ( من  ااوي ميالسة اليؼاز  ق اليمن.21( املاز  )162)

( اػحذسم اظام  ث اض  ال ـط الؼعوز، ليظ امرطؤ ,  ينمرا اػرحعمج ال رااوي البسطي ر , فال رااوي ال ٌرط،, فال رااوي العطاقرق, فال رااوي 163)

اليررويي , ليررظ ؤاورر , فاػررحذسم ال ررااوي العمررا ي فال ررااوي اضز رري ليررظ بارراذ, فاػررحعمج ال ررااوي الؼرروض، فال ررااوي العطبرري  ػإلانؿررراز، 

 هو ما ؤدص    مـطفح  ااوي ميالسة  ث اض  ال ـط اليم  .ليظ النؼاء, ف 

( مرررررن النظررررررام 1/3( مررررررن ال رررررااوي قمررررراضاجي, فاملررررراز  )3/3( مرررررن مـرررررطفح  رررررااوي ميالسررررررة  ث ررررراض  ال ـرررررط اليم ررررر , فاملررررراز  )6/3( املررررراز  )164)

( من ال رااوي ال ٌرط،, فاملراز  12/1العما ي, فاملاز  )( من ال ااوي 3/الا6( من ال ااوي البسطي  , فاملاز  )1/3الؼعوز،, فاملاز , فاملاز  )

( من ال رااوي العطاقرق, فاملراز  )3( من ال ااوي اضز ي, فاملاز )3/الا6)
 
( مرن ال رااوي الؼروض،, 5/1( مرن ال رااوي امللرط،, فاملراز  )3/3/راايا

 از، ملواق ة قطاثم  ث اض  الن اق.( من ال ااوي العطبي  ػإلانؿ1/الا1( من ال ااوي اليويي , فاملاز  )3/4فاملاز  )
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 (198)٠ ضـ١ٓ مشطـ١ٝ َـٔ عُـسٙ    َٔ قبٌ اؾٓا٠, ٚايطفـٌ: نـٌ إْطـإ مل ٜـتِ ايجآَـ١ عػـس      

ٜٚػٌُ ايرنس ٚا٭ْج٢, بُٝٓـا ٜكؿـد بعـدِٜ ا٭ًٖٝـ١ )فاقـد ا٭ًٖٝـ١( نـٌ غـدـ فكـد          

 (200)أٚ فكـد أًٖٝتـ٘ بطـبب عاٖـ١ عكًٝـ١      (199)ايتُٝٝص, نايطفٌ ايرٟ مل ٜبًغ ضٔ ايتُٝٝـص 

  ٘ أَــا ذٚٚ  (201)ٚايعاٖـ١ ايعكًٝــ١, ٖــٞ نــٌ عًــ١ تـ٪دٟ إٍ شٚاٍ ايعكــٌ أٚ اخت٬يــ٘ أٚ قــعف

 . (203)َٚٔ ٗ سهُِٗ َٔ ذٟٚ ايعاٖات (202)ات اـاؾ١; فِٗ إعٛقٕٛا٫ستٝاد

 انظزوف انؼٍٍُح انًشذدج نهؼقاب: انفزع انثاًَ

ٜكؿد بايٛسٚف ايع١ٝٓٝ: بأْٗا تًو ايٛسٚف اييت تتؿٌ بايفعٌ ذات٘, ٚتهػف 

ا٭فعاٍ اييت ُت بٗا اؾس١ّ, ٚقد تب٢ٓ َػسٚع قإْٛ َهافش١  عٔ خطٛز٠ ايفعٌ أٚ

( َٓ٘ عددًا َٔ ايٛسٚف ايع١ٝٓٝ إػدد٠ يًعكاب ٗ دسا٥ِ 9بايبػس ٗ إاد٠ )ا٫ػاز 

 ا٫ػاز بايبػس, ٚاييت تتُجٌ باٯتٞ:

 تيا إىل دسامة اليتيذة اإلدراميةأواًل. الظروف اليت تس

ؼكل ٖرٙ ايٛسٚف بازتهاب اؾاْٞ إسد٣ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس, ْٚتر عٓٗا 

, أٚ إذا ٤ َٓ٘ػفاايا١ٖ َطتد١ّ, أٚ َسض ٫ ٜسد٢ ٚفا٠ ايكش١ٝ, أٚ إؾابتٗا بع

ؾاسب دس١ّ ا٫ػاز بايبػس, أٚ ت٬ٖا دس١ّ ابتؿاب, ٚضٓعٌُ ع٢ً إٜكاح ٖرٙ 

 ايٛسٚف, ٚفكًا ٕا ٜأتٞ:

                                                           
ررررطع الٌيررررج  ررررق املرررراز  )3/16( املرررراز  )165) ( 12( مررررن  ررررااوي   ررررو  الٌيررررج ض ررررم )3( مررررن مـررررطفح  ررررااوي ميالسررررة  ث رررراض  ال ـررررط اليم رررر , فعو

( 33لطػرمية العرسز )  إا د كج ب ؼاي لم يح افظ رمااية عـط  ػنة من عمطم ما لم يبل  ػن الطؿس  بج شلب, ثطاق  الجطيس  ا 3113لؼنة

 م.3113لؼنة 

 كرراي اررا م اهليررة 21( ثررنم املرراز  )166)
 
( مررن ال ررااوي املررس ي اليم رر  علررى ؤيدػررن الحميحررز فررق عـررط ػررنحي كاملررة لررةشا  ل  ررا الشرر م ممحررزا

 ييروي ارا م اهليرة  رق  حرم اللررا  املمحرز فمرن لر
 
م يبلر  ػرن الحميحررز ؤف فثيروي لر  ؤهليرة اللرا  املمحرز فكررج مرن  لر  ػرن الطؿرس فكراي ػرريلها

 ييوي لا س اهليةد.
 
 ؤف معحوها

 
  ل  ا م نواا

 ( من  ااوي ققطاءات الجعاثية اليم  .3( املاز  )311)

 ( من  ااوي ققطاءات الجعاثية اليم  .3( املاز  )311)

املعررو  هررو الشرر م الررص،  عررا ي مررن  م بـررإي ثإهيررج فجـرر يج املعررو حيد1662( لؼررنة 14( مررن  ثيا يررة العطبيررة ض ررم )1( عطلررد املرراز  )313)

 
 
 ؤف قعاثيررا

 
ا ررم  ررق بعررى  سضاثرر  الجؼررسية ؤف ال ؼررية ؤف الصهنيررة اخي ررة مررطن ؤف  ررازذ ؤف ػرر ر دل رري ؤف عامررج فضازرري ؤزى ل جررعم كليررا

فيسحررراا بلرررى  عررن العمرررج ؤف  ػرررحمطاض  ررر  ؤف الإلانقرررق ليررر , فكرررصلب ؤهرررعب  سضثررر  علررى ال يرررام  ة رررسى الوالاررراثب اػاػرررية ادرررطى  رررق ال يرررا 

الطعايررررة فالحإهيررررج مررررن ؤقررررج زم رررر  ؤف بعرررراز  زم رررر   ررررق املجحمرررر د ف ررررس كرررراز د الجم وضيررررة اليمنيررررة علررررى هررررصم  ثيا يررررة  موقررررر ال ررررطاض 

رطاع الير  كراز د عللهرا الجم وضيرة اليمنيرة ر الجرعء السرا ي ر فظاض  1666لؼرنة  121الجم وض، ض م  , يطاقر  كحراالا  ثيا يرات املحعرسز  ًا

 فما بعسها. 34م, ق3112ي ال ااواية, ػ حم ن الـئو 

 من  ااوي  ث اض  الن اق الؼوض،. 1/5( املاز  312)
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 (204)قد ٜرتتب ع٢ً ازتهاب إسد٣ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس ٚفا٠ ايكش١ٝ: ـ ٚفا٠ ايكش1١ٝ

ايكـش١ٝ, ٜٚتشكـل ذيـو بتٛقـف قًبـ٘ ٚدٗـاشٙ ايتٓفطـٞ        ايٛفا٠ تعين إشٖـام أٚ إْٗـا٤ زٚح   ٚ

عـٔ ايكٝـاّ بٛٚا٥فُٗـا تٛقفــًا تاَـًا, أٟ اْعـداّ اؿٝـا٠ ُاَــًا ٗ إْطـإ نـإ َتُتعـًا بٗــا          

ع٢ً إٔ تجبت ايٛفـا٠ بهـٌ طـسم اٱثبـات, ٜٚكـع عـب٤ إثبـات ايٛفـا٠          (205)ع٢ً ٚد٘ ايٝكٌ

 (206)ع٢ً ايٓٝاب١ ايعا١َ, ٖٚٞ َطأي١ ف١ٝٓ عت١

عكٛب١  َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايُٝين ( َٔ َػسٚع قا10ْٕٛإاد٠ )ٚقد سددت 

اٱعداّ تعصٜسًا إذا ْتر عٔ ازتهاب إسد٣ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس, ٚفا٠ ايكش١ٝ, 

ٜٚدخٌ اٱعداّ تعصٜسًا ؼت َفّٗٛ)ايكتٌ ضٝاض١( أٟ إٔ ايطٝاض١ اؾٓا١ٝ٥ قد 

هلُا: إٔ فسٜات ا٭سداخ ٗ َٔ داْبٌ أٚ (208)ٚهد ضٓد ذيو َٔ تربٜسات (207)تكتكٝ٘

ٖرا ايصَٔ تػري إٍ إٔ ٖٓايو أَٛز قد اضتذدت ٗ سٝا٠ ايٓاع تطتشل ايتأٌَ 

ٚإسادع١, ٚتفتح بابًا ٚاضعًا ي٬دتٗاد, ٖا ٜطٛ  ايكٍٛ بكسٚز٠ تكسٜس عكٛب١ اٱعداّ 

يعدد َٔ اؾسا٥ِ, ٖا ٫ ٜدخٌ ؼت َط٢ُ اؿد ٚايكؿاف. ثاُْٝٗا: خطٛز٠ ايكاتٌ 

ًا ٚخطٛز٠ اؾس١ّ إستهب١, إذ قد تبًغ سدًا ٜٛدب ايتػدٜد عًٝ٘, ٚقد هد عُد

اؾاْٞ ٗ َطكطات ايكؿاف َٚٛاْع٘ َا وٍٛ بٝٓ٘ ٚبٌ ايكؿاف, ٚعٓد٥ر ٜطتشطٔ 

َٓح ايكاقٞ ضًط١ تكدٜس١ٜ, ٜطتطٝع بٗا تكدٜس ١ًْ ايٛسٚف ايػدؿ١ٝ ٚايع١ٝٓٝ اييت 

عدٍ قتٌ اؾاْٞ, سهِ بكتً٘, ٚقد سدد أساطت بٛاقع١ ايكتٌ, فإذا ٚدد إٔ َٔ اي

( عددًا َٔ ايٛسٚف اييت تربز ايتػدٜد 234قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝين ٗ إاد٠ )

ٗ ٖرٙ اؿاي١ ٖٞح....إذا نإ اؾاْٞ َعسٚفًا بايػس, أٚ ازتهب ايكتٌ بٛض١ًٝ 

ٚسػ١ٝ, أٚ ع٢ً غدؿٌ فأنجس, أٚ َٔ غدـ ضبل إٔ ازتهب قت٬ً عُدًا, أٚ 

٫زتهاب دس١ّ أخس٣, أٚ ٱخفا٥ٗا, أٚ ع٢ً اَسأ٠ ساٌَ, أٚ ع٢ً َٛٚف, أٚ  ١ٛط٦ت

                                                           
( مررن  ررااوي ميالسررة  ث رراض  ال ـررط امللررط، فع وب هررا ال ررجن املابررس فال طامررة اليرر  يث ررج عررن ماثررة ؤلررب قنيرر , في ث ررافظ 3/2( املرراز  )311)

ميالسررة  ث رراض  ال ـررط ال ٌررط،, فع وب هررا ي ث ررافظ دمررؽ عـررط  ػررنة فال طامررة اليرر  ي  ( مررن  ررااوي 12دمؼررماثة ؤلررب قنيرر , فاملرراز   )

 ثعيس على ر,رماثة ؤلب ضيان.

 .22( ز. علق  ؼن الـط ق, ؿطا  ااوي الجطاثم فالع وبات اليم   ر ال ؼم ال اق, مطق  ػا  , ق312)

 .124( ز. دمحم ظكي ؤ و عامط, مطق  ػا  , ق313)

 .132الـط ق, ؿطا  ااوي الجطاثم فالع وبات اليم   ر ال ؼم ال اق, مطق  ػا  , ق( ز. علق  ؼن 314)

, يطاق  ز. ًراهط كرال  العبيرس،, ا يرام العامرة للع وبرات ف واعرس ثنييرصها  رق 315)
 
( ملعيس من الحيليج عن مـطفعية ع وبة قعسام جععيطا

 فما بعسها. 31, ق3111ليحط املعاكط, كنعاء, الٌبعة السااية,  ااوي الجطاثم فالع وبات اليم   فالـطنعة قػ,مية, زاض ا
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َهًف غد١َ عا١َ أثٓا٤ أٚ بطبب أٚ َٓاضب١ تأد١ٜ ٚٚٝفت٘ أٚ خدَت٘ ست٢ ٚيٛ ضك٘ 

ايٓٛس إيٝٗا ع٢ً أْٗا أَج١ً يًٛسٚف اييت تربز  هٔايكؿاف بايعفٛح  ٖٚرٙ ا٭سٛاٍ ّ

 .(209)ّ تعصٜسًا إذا نإ ٗ ذيو خد١َ يًعداي١ٜؿٌ إٍ سد اٱعدا ايرٟايتػدٜد 

2       ٘ تتشكـل ايعاٖـ١   : (210)ـ إؾاب١ ايكـش١ٝ بعاٖـ١ َطـتد١ّ أٚ َـسض ٫ ٜسدـ٢ ايػـفا٤ َٓـ

ح إذا أدت (211)( َــٔ قــإْٛ اؾــسا٥ِ ٚايعكٛبــات ايــُٝين  242إطــتد١ّ ٚفكــًا يــٓـ إــاد٠ ) 

ْكؿـٗا أٚ تعطٝـٌ   اٱؾاب١ إٍ قطع أٚ اْفؿاٍ عكـٛ أٚ بـرت دـص٤ َٓـ٘ أٚ فكـد َٓفعتـ٘ أٚ       

ٚٚٝف١ إسـد٣ اؿـٛاع تعطـ٬ًٝ نًٝـًا أٚ دص٥ٝـًا بؿـٛز٠ دا٥ُـ١, ٜٚعتـرب ٗ سهـِ ايعاٖـ١           

ٚعًـ٢ ذيـو, فـإٕ ايعاٖـ١ إطـتد١ّ تعـين:        (212)نٌ تػٜٛ٘ دطـِٝ ٫ وتُـٌ عـاد٠ شٚايـ٘ح    

فكــد اؾطــِ ايكــدز٠ عًــ٢ أدا٤ إســد٣ ٚٚا٥فــ٘ ايطبٝعٝــ١ فكــدًا نًٝــًا أٚ دصا٥ٝــًا ٫ ٜتٛقــع   

أٚ فكد أسد أعكا٤ اؾطِ أٚ أسد أدصا٥٘ أٚ فكد َٓفعت٘ أٚ تكًًٝـٗا أٚ تكًٝـٌ    (213)غفا٩ٙ

ٜٚكؿــد بــإسض ايــرٟ ٫ ٜسدــ٢ ايػــفا٤ َٓــ٘, بأْــ٘:  (214)َكاَٚتــ٘ ايطبٝعٝــ١ بؿــف١ دا٥ُــ١

نــٌ َــسض مل ٜتٛؾــٌ ايطــب اؿــدٜح إٍ ايٛؾــٍٛ إٍ عــ٬ز يــ٘, َجــٌ َــسض اٱٜــدش      

ــٌ ٖــرا إــسض إٍ ايكــش١ٝ, يتع     ــج٬ً, فكــد ٜٓتك سقــٗا ٫ضــت ٬ٍ دٓطــٞ, ٖٚازضــ١    َ

ــٕٛ إــسض; فٝٓتكــٌ           ــٌ َــسته  ٖــرٙ اؾسّــ١ ايــرٜٔ قــد وًُ قــدٖا ايسذًٜــ١ َــٔ قب

يًكش١ٝ, أٚ ٗ ساي١ ايتـدخٌ اؾساسـٞ يٓـصع عكـٛ َـٔ ايكـش١ٝ, قـد ٜطـتدعٞ ْكـٌ دّ          

                                                           
( ز. علق  ؼن الـط ق, الخـسيس فالحذييب  رق ع وبرة ال حرج العمرس  رق الي ر  الـرطعق امل راضي,  سر  منـروض  رق املجلرة العلميرة امل حمرة, 316)

 . 221ر 222م, ق3111هر ر 1131كلية الـطنعة فال ااوي, قامعة اظهط,  ٌنٌا, العسز السال  عـط, 

( 12/3( من  ااوي ميالسة  ث اض  ال ـط امللط،, فاملاز  )3/2( من مـطفح  ااوي ميالسة  ث اض  ال ـط اليم  , املاز  )6/4( املاز  )311)

 من  ااوي ميالسة  ث اض  ال ـط ال ٌط،.

طا ؤف هررطالا  ـررإ عنررر   ٌرر  ؤف اايلرران عوررو ؤف ل رررس ( مررن  ررااوي الع وبرررات امللررط،, ؤي العاهررة املؼررحسيمة: كرررج قرر311(  ررطضت املرراز  )311)

 منيعح  ؤف  ـإ عن  كب البلط ؤف ل س ب سى العينحي ؤف  ـإ عن  ؤ، عاهة مؼحسيمة  ؼحسيج  طئها.

( من  ااوي الجطاثم فالع وبرات اليم ر  ع وبرة العاهرة فالجرطا املنوربٍ  ال لراق  مسرج مرا لعرج كرج مرن اعحرسى علرى 312(  طضت املاز  )313)

 يمحرن هربٍ غحنم 
 
 ؤف ؤ سذ    قط را

 
 ؤف كلم ل  ؤشاا

 
 ؤف  ل  ل  عينا

 
 عاهة مؼحسيمة  إي  لم ل  ميل,

 
 إ، فػيلة فؤل     ؼم  عمسا

م رساضم لررةشا ا حلرط لعررج الجرا ي علررى بشهراالا مع رر  ًرطع ؤف  اػررة مر    رراء اللروض  ؤف بشا امحنرر  ال لراق ؤف ػرر ٍ ب حرن العيررو  املجرراي 

ل  ؽ مس  ي ثعيس على ػب  ػرنوات, ؤمرا بشا ؤل رد   عحرساء بلرى عاهرة مؼرحسيمة زفي ؤي ي لرس الجرا ي ب رسا ها, عو ر السية ؤف اضؾ فا

 عن السية فلضؾ على  ؼر ا وان. 
 
 لةا   عا ر  ال  ؽ مس  يثعيس على ر,ذ ػنوات لو,

 .216( ز. مسموز ا ير  ؼ  : ؿطا  ااوي الع وبات ر ال ؼم ال اق, مطق  ػا  , ق312)

, م موعرررررة ا يرررررام 12/3/1652, فا رررررى 131, ق31, ض رررررم22, م موعرررررة ا يرررررام الجناثيرررررة, غ1653/ 3/3( ا رررررى قنررررراجي ملرررررط، 311)

 .312, ق11, ض م23الجناثية, غ
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ًَٛخ بٗرا إسض, أٚ قد تهٕٛ أدٚات ايع١ًُٝ ًَٛث١ بٗرا إسض, ٖا ٜ٪دٟ إٍ إؾـاب١  

 ٕسض.ايكش١ٝ با

ا٫بتؿاب ٖٛح نٌ إ٬ٜز دٓطٞ دس٣ : بايبػس با٫بتؿاب ـ اقرتإ دسا٥ِ ا٫ػاز3

ٜٚػرتٙ يتٛافس ٖرا  (215)ازتهاب٘ ع٢ً غدـ اي ري ذنسًا نإ أٚ أْج٢ بدٕٚ زقاٙح

ايٛسف إػدد إٔ ٜكع ا٫بتؿاب أثٓا٤ ازتهب فعٌ ا٫ػاز بايبػس, أٚ تايًٝا يع١ًُٝ 

( َٔ 10از َطتُس٠, ٖٚرا َا ٜطتفاد َٔ عذص إاد٠ )ا٫ػاز, ٫ٚشايت دس١ّ ا٫ػ

َػسٚع قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايُٝينح ٚتهٕٛ ايعكٛب١ اؿبظ َد٠ ٫ تكٌ عٔ 

عػس ضٓٛات ٫ٚ تصٜد ع٢ً عػسٜٔ ض١ٓ إذا ؾاسب دس١ّ ا٫ػاز بايبػس أٚ ت٬ٖا 

تػاف دسا٥ِ دس١ّ ابتؿابح فإذا ٚقع ا٫بتؿاب قبٌ ا٫ػاز أٚ بعد إٔ مت ان

ا٫ػاز بايبػس, فإٕ ٖرا ايفعٌ ٫ ٜعد ٚسفًا َػددًا, ٚإِا ٜػهٌ دس١ّ َعاقب 

 .(216)( َٔ قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝين269عًٝٗا ٗ إاد٠ ) 

 الظروف اليت تستيا إىل وسي ة ارتهاب اجلرمية ثاىيًا 

ايتٗدٜد بايكتٌ,  ٚؼكل ٖرٙ ايٛسٚف إذا ازتهبت إسد٣ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس بطسٜل

أٚ بإٜكاع أذ٣ دطِٝ, أٚ تعرٜب بدْٞ أٚ ْفطٞ, أٚ باضتدداّ ض٬ح, أٚ ايتٗدٜد  

ٜٚهٕٛ ايتٗدٜد بايكتٌ بكٝاّ اؾاْٞ برتٜٚع ايكش١ٝ, ٚإيكا٤ ايسعب ٗ  (217)باضتدداَ٘

قًب٘ بكتً٘, إذا مل ّتجٌ يفعٌ ا٫ػاز, ٜطتٟٛ ٗ ذيو بإٔ تهٕٛ ايٛض١ًٝ إطتدد١َ 

ٗ ايتٗدٜد خط١ٝ, أٚ قٛي١ٝ, أٚ باٱغاز٠, ٜٚتُجٌ اٱٜرا٤ اؾطِٝ با٫عتدا٤ ع٢ً سل 

ض٘ ايعك١ًٝ نُٔ ٜطً٘ ع٢ً ايكش١ٝ أغع١ َع١ٓٝ ايكش١ٝ ٗ ض٬َت٘ اؾطد١ٜ, أٚ سٛا

تؿٝب دٗاشٙ ايعؿ  فتتًف عكٛ َٔ أعكا٥٘ ايداخ١ًٝ, ٜٚتشكل ايتعرٜب ايبدْٞ أٚ 

                                                           
 ( من  ااوي الجطاثم فالع وبات اليم  .336(  جع املاز  )312)

  ػر ٍ ال رس الـرطعق لؼر ر مرن اػرباالا امل رطض   عا رر  رال  ؽ ( من  ااوي الجطاثم فالع وبات اليم   على ؤار  د مير336( ثنم املاز  )313)

 كراي ؤف ؤاور   رسفي ضهرام فثيروي الع وبرة ال ر ؽ مرس  يث رج 
 
مس  ي ثعيس على ػب  ػنوات كج مرن اعحرسى  ايغحلراالا علرى ؤ، نر م شكرطا

حي قؿطاع علرى املج ر  علير , ؤف  مايحر , عن ػنححي فيثعيس على عـط ػنحي بشا اضثحر الجطيمة ن لاي لإكون, ؤف كاي الجا ي من املحول

ؤف ثطبيحر , ؤف  طاػررح , ؤف معالجحرر , ؤف ؤكررير املج رر  علير  بؼرر ر ال ررازذ  وررطض قؼرريم  ررق  سار  ؤف صرر ح  ؤف  ملررد املج رر  عللهررا بؼرر ر 

ا لرررم ثبلررر  الطابعرررة الجطيمررة, فثيررروي الع وبرررة ال ررر ؽ مرررس  ي ث رررج عرررن رررر,ذ ػرررنوات في ث رررافظ دمررؽ عـرررط  ػرررنة بشا كررراي ػرررن املج ررر  عللهررر

 عـط , ؤف جؼ ر عن اليعج ااحساض املج   عللها...د.

( مررن ال ررااوي 3( مررن ال ررااوي العطبرري  ػإلانؿرراز،, فاملرراز  )1( مررن مـررطفح  ررااوي ميالسررة  ث رراض  ال ـررط اليم رر , فاملرراز  )6/2( املرراز  )314)

( مررن ال ررااوي 6( مررن ال ررااوي ال ٌررط،, فاملرراز  )12ي العمررا ي, فاملرراز  )( مررن ال ررااو 6( مررن النظررام الؼررعوز،, فاملرراز  )1قمرراضاجي, فاملرراز  )

 ( من ال ااوي امللط،.3( من ال ااوي العطاقق, فاملاز  )3اضز ي, فاملاز  )
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ايٓفطٞ بهٌ ْػاٙ ٜكّٛ ب٘ اؾاْٞ إهابًا أٚ ضًبًا ي٬عتدا٤, أٚ إٜرا٤ ايكش١ٝ َادًٜا أٚ 

ح  ي٬عتدا٤ ع٢ً َعًٜٓٛا, ٜٚهٕٛ اضتدداّ ايط٬ح بكٝاّ اؾاْٞ باضتعُاٍ ايط٬

ايكش١ٝ, ضٛا٤ أنإ ايط٬ح بطبٝعت٘ نايبٓادم ٚإطدضات ايطٝف ٚاـٓادس 

أّ نإ ض٬سًا بايتدؿٝـ  ٚايعؿٞ إسنب عًٝٗا قطع َٔ اؿدٜد,

 .(218)٤ ع٢ً ايكش١ٝاعتدنايطهانٌ ٚايف٪ٚع ٚنٌ َا ٜؿًح ي٬

نككة أو اميككة ميظثالجككًا  الظككروف الككيت تسككتيا إىل ارتهككاب اجلرميككة بواسككطة  اعككة إدر      

 ناىت عابرة ل حاود الوطيية

ــ ازتهــاب اؾ1 ٜكؿــد باؾُاعــ١ اٱدساَٝــ١  : سّــ١ بٛاضــط١ ْاعــ١ إدساَٝــ١ َُٓٛــ١ ـ

ا١ُٕٛٓ, بأْٗا حْاع١ ذات بٓٝـ١ قـدد٠ َ٪يفـ١ ٚفـل تٓٛـِٝ َعـٌ َـٔ ث٬ثـ١ أغـداف أٚ          

جـس  أنجس َٛدٛد٠ بؿف١ َطتُس٠ أٚ ٕد٠ َٔ ايصَٔ بٗدف ازتهاب دس١ّ قدد٠ أٚ أن

 .(219)َٔ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػسح

مل ٜكـع َػــسٚع  : ــ ازتهـاب اؾسّـ١ ٗ أنجـس َـٔ دٚيــ١ ) عـابس٠ يًشـدٚد ايٛطٓٝـ١(        2

تعسٜفًا يًذس١ّ عرب اؿدٚد ايٛطٓٝـ١ أضـ٠ٛ ببكٝـ١     ايُٝين قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس

 ايـٛطين  ٚقد عٴسفت اؾس١ّ ذات ايطـابع عـرب  ( َٓ٘, 2إؿطًشات اييت ٚزدت ٗ إاد٠ )

بأْٗاح أ١ٜ دس١ّ ازتهبت ٗ أنجس َٔ دٚيـ١, أٚ ازتهبـت ٗ دٚيـ١ ٚاسـد٠ ٚمت اٱعـداد      

أٚ ايتدطٝ٘ هلا أٚ ايتٛدٝ٘ أٚ اٱغساف عًٝٗا أٚ ًُٜٛٗا ٗ دٚي١ أخس٣ أٚ بٛاضـطتٗا, أٚ  

ازتهبت ٗ دٚي١ ٚاسد٠ عـٔ طسٜـل ْاعـ١ إدساَٝـ١ ُـازع أْػـط١ إدساَٝـ١ ٗ أنجـس         

 ٜٚطتشطـٔ إٜـساد   (220)ت ٗ ٚاسـد٠ ٚناْـت هلـا آثـاز ٗ دٚيـ١ أخـس٣ح      َٔ دٚي١, أٚ ازتهب

  ايكإْٛ. ػسٚعَ إاد٠ ايجا١ْٝ َٔ تعسٜف ٗاي ٖرا

                                                           
 .423( ز. لوظية عبسالؼحاض, مطق  ػا  , ق315)

مرررن  ثيا يرررة العطبيرررة مليالسرررة الجطيمرررة املنظمرررة مررر  ( 3/2( مرررن مـرررطفح  رررااوي ميالسرررة  ث ررراض  ال ـرررط اليم ررر , فاملررراز  )3/15( املررراز  )316)

( مرن ال رااوي العطبري  ػإلانؿراز، ملواق رة قرطاثم  ث راض 3بهالةد من ؤقرج ال لرون علرى منيعرة مازيرة مباؿرط  ؤف غحرن مباؿرط , فاملراز  )

نيررة, فا3 ال ـررط, فاملرراز  ) /الا( 2( مررن ال ررااوي قمرراضاجي, فاملرراز  )1ملرراز  )/ؤ( مررن اثيا يررة امررم املحسررس  مليالسررة الجطيمررة املنظمررة ع ررن الًو

( 1/3( مررن ال ررااوي امللررط،, فاملرراز  )1/1( مررن ال ررااوي اضز رري, فاملرراز  )3( مررن ال ررااوي ال ٌررط،, فاملرراز  )1مررن ال ررااوي العمررا ي, فاملرراز  )

 ( من ال ااوي الؼوض،.1/2من ال ااوي اليويي , فاملاز  )

نيررررة, فاملرررراز  )3مللررررط،, فاملرررراز  )( مررررن ال ررررااوي ا1( املرررراز  )331) ( مررررن ال ررررااوي 1( مررررن  ثيا يررررة العطبيررررة مليالسررررة الجطيمررررة املنظمررررة ع ررررن الًو

/ا( مرررن 2( مرررن ال رررااوي ال ٌرررط،, فاملررراز  )1/ا( مرررن ال رررااوي العمرررا ي, فاملررراز  )2( مرررن النظرررام الؼرررعوز،, فاملررراز  )1/3قمررراضاجي, فاملررراز  )

 ( من ال ااوي اليويي .1/1ن ال ااوي الؼوض،, فاملاز  )( م3ال ااوي اضز ي, فاملاز  )
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 تانثشز االتجارانظزوف انًخففح وانًؼفٍح يٍ انؼقاب فً جزائى : انًطهة انثانث

ــ١       متَيككا  ــس ايتدفٝــف ٗ ايعكٛب ــُٝين إٍ تكسٜ ــات اي ــإْٛ اؾــسا٥ِ ٚايعكٛب ــل ذٖــب ق ٚف

ايتدفٝـف َـٔ    بايبػـس ايـُٝين   مل ٜتٳي َػسٚع قـإْٛ َهافشـ١ ا٫ػـاز   َٚع١ٓٝ,  اب٘قٛ

تػذٝع اؾٓـا٠ عًـ٢   ياٱعفا٤ َٔ ايعكاب  بُٝٓا تكُٔ ايعكٛب١ ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس, 

 , َٚطاعد٠ أدٗص٠ ايعداي١, ٖا ٜكتكٞ بٝإ ذيو ٗ ايفسعٌ اٯتٌٝ:ٚاٱْاب١ ايتٛب١

 انًخففح نهؼقابانظزوف : انفزع األول

ٜكؿد بايٛسٚف إدفف١ يًعكاب بأْٗا تًو ا٭سٛاٍ اييت هب فٝٗا ع٢ً ايكاقٞ, 

 (221)أٚ هٛش ي٘ إٔ وهِ بعكٛب١ أخف ٗ ْٛعٗا َٔ ايعكٛب١ إكسز٠ هلا أؾ٬ً ٗ ايكإْٛ

( 31ٚقد ْؿت إاد٠ ) (222)أٚ أد٢ْ ٗ َكدازٖا َٔ اؿد ا٭د٢ْ ايرٟ ٜكع٘ ايكإْٛ هلا

اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝين ع٢ً أْ٘ ح٫ ٜطأٍ دصا٥ٝا َٔ مل ٜهٔ قد بًغ َٔ  َٔ قإْٛ

عُسٙ ٚقت ازتهاب ايفعٌ إهٕٛ يًذس١ّ ٚإذا ازتهب اؿدخ ايرٟ أمت ايطابع١ ٚمل 

ايفعٌ أَس ايكاقٞ بد٫ً َٔ ايعكٛب١ إكسز٠ بتٛقٝع أسد ايتدابري  ٠ٜبًغ اـاَط١ عػس

فإذا نإ َستهب اؾس١ّ قد أمت اـاَط١  إٓؿٛف عًٝٗا ٗ قإْٛ ا٭سداخ,

عػس ٚمل ٜبًغ ايجا١َٓ عػس سهِ عًٝ٘ َا ٫ ٜتذاٚش ْؿف اؿد ا٭قؿ٢ يًعكٛب١ 

تكٌ عٔ  إكسز٠ قاًْْٛا, ٚإذا ناْت ايعكٛب١ ٖٞ اٱعداّ سهِ عًٝ٘ باؿبظ َد٠ ٫

ٔ تصٜد عٔ عػس ضٓٛات. ٚٗ ْٝع ا٭سٛاٍ ٜٓفر اؿبظ ٗ أَان ث٬خ ضٓٛات ٫ٚ

خاؾ١ ٜساع٢ فٝٗا َعا١ًَ َٓاضب١ يًُشهّٛ عًِٝٗ ٫ٚ ٜعترب ايػدـ سدٜح ايطٔ 

َط٫ًٛ٦ َط٦ٛي١ٝ دصا١ٝ٥ تا١َ إذا مل ٜبًغ ايجا١َٓ عػس عٓد ازتهاب٘ ايفعٌ, ٚإذا ناْت 

 ضٔ إتِٗ بري َتشكك١ قدزٖا ايكاقٞ با٫ضتعا١ْ غبريح. 

                                                           
( من  ااوي الجطاثم فالع وبات اليم   علرى ؤار د ي رسض ال اارد  الع وبرة الحععيطيرة املناػربة  رحي ال رسين اعلرى فاز رم 116( الد املاز  )331)

  ق شلب كالة الظطفع امل يية ؤف املـسز  فبوق  داق زض 
 
قة املؼئولية فالبواع  على الجطيمة فدٌوض  اليعرج امل طضين لنجطيمة مطاعيا

فالظطفع الي  ف   للها فمااد  الجا ي ققطامي فمطكعم الش صد  فثلطل  ال,   على اضثيراالا الجطيمرة فكرلح   راملج   علير , فمرا بشا كراي 

فبشا كااررد الع وبررة امل ررطض  لنجطيمررة فررق  ررس عررون املج رر  عليرر  ؤف فضرحرر , فعنررس ثسسيررس ال طامررة يطاعررق ال ااررد  املطكررع   حلرراز، لنجررا ي, 

 قعسام فا إلاناد  ظطع مذيب ًب  ال ااد  ع وبة ال  ؽ  سس ؤعلى ي يح افظ دمؽ ػنوات فبسس ؤز م يي ج عن دمؽ ػنواتد

( ز. مسمروز ا يرر  ؼر  , ؿرطا  رااوي الع وبرات ر ال ؼرم العرام, النظطيرة العامرة لنجطيمرة فالنظطيرة العامرة للع وبرة فالحرس حن ق إلارناظ،, 333)

, ز. ًراهط كرال  العبيرس،, ا يرام العامرة للع وبرات ف واعرس ثنييرصها, 461, ق1653زاض النهوة العطبية, ال راهط , الٌبعرة ال امؼرة, 

 .314مطق  ػا  , ق
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١ يًؿ ري عطب إساسٌ ٜتبٌ َٔ ٖرا ايٓـ أْ٘ قد َٝص ٗ إط٦ٛي١ٝ اؾصا٥ٝ

ٚٗ ٖرٙ  ,ففٞ إسس١ً ا٭ٍٚ: ٖٚٞ اييت مل ٜبًغ فٝٗا ايؿ ري ضٔ ايطابع١ ,ايعُس١ٜ

إسس١ً تٓعدّ فٝ٘ إط٦ٛي١ٝ اؾصا١ٝ٥ يًؿ ري, َٚٔ ثِ ٫ ّهٔ إخكاع٘ ٭ٟ عكاب أٚ 

اييت ٖٚٞ  ,تدبري اسرتاشٟ, ٚإِا ٜرتى أَس إؾ٬ح غأْ٘ يٛيٞ أَسٙ, ٚٗ إسس١ً ايجا١ْٝ

ٜهٕٛ فٝٗا ايؿ ري قد أمت ايطابع١ َٔ ايعُس, ٚيهٓ٘ مل ٜبًغ اـاَط١ عػس٠, ٚٗ 

ٖرٙ اؿاي١ ٫ وهِ عًٝ٘ ايكاقٞ بأ١ٜ عكٛب١, ٚإِا وهِ عًٝ٘ بإسد٣ ايتدابري 

اييت ٜهٕٛ فٝٗا ايػدـ قد ٖٞ إسس١ً ايجايج١, ٚ أَا (223)ايٛازد٠ ٗ قإْٛ ا٭سداخ

, ٚيهٓ٘ مل ٜبًغ ايجا١َٓ عػس٠ ٚفٝٗا وهِ ايكاقٞ أنٌُ اـاَط١ عػس٠ َٔ ايعُس

عًٝ٘ بعكٛب١ كفف١ ٫ ػاٚش ْؿف اؿد ا٭قؿ٢ يًعكٛب١ إكسز٠ اييت ازتهبت إذا 

ناْت ايعكٛب١ قاب١ً يًتٓؿٝف َجٌ اؿبظ ٚاي سا١َ, بُٝٓا إذا ناْت ايعكٛب١ يًذس١ّ 

ايرٟ ٫تكٌ َدت٘ عٔ  إستهب١, ٖٞ اٱعداّ; ففٞ ٖرٙ اؿاي١ تطتبدٍ بعكٛب١ اؿبظ

 . (224)ث٬خ ضٓٛات ٫ٚتصٜد ع٢ً عػس ضٓٛات

ٚتعٛد ع١ً ؽفٝف ايعكٛب١ ع٢ً ايؿ ري بٌ ايطابع١ ٚايجا١َٓ عػس٠ إٍ اعتبازات 

تتعًل َٓطل إط٦ٛي١ٝ اؾصا١ٝ٥ اؿدٜج١ اييت تستب٘ ًَهيت اٱدزاى ٚا٫ختٝاز ٚدٛدًا 

, مل تهتٌُ ي٘ بعدٴ ٖاتإ إًهتإ َجٌ بٌ تًو إد٠ ٚعدًَا, َٚٔ ثِ فإٕ ايؿ ري َا

( َٔ قإْٛ 31ٚٗ نٌ ا٭سٛاٍ ٫ ؽٌ ا٭سهاّ إب١ٓٝ ٗ إاد٠) (225)اجملسّ ايبايغ

اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات عل اجملين عًٝ٘ أٚ ٚزثت٘ ٗ ايد١ٜ أٚ ا٭زؽ ٗ ْٝع أسٛاهلا, 

 .(226)ٚتهٕٛ ايد١ٜ أٚ ا٭زؽ ع٢ً ايعاق١ً, ٚإذا مل تف فُٔ َاٍ ايؿ ري

ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز َٔ ايبػس  (227)ٚأداش ايتػسٜع اٱَازاتٞ ايتدفٝف َٔ ايعكٛب١

إٍ إب٬  ايطًطات ايككا١ٝ٥ أٚ  ٖرٙ اؾسا٥ِغسٜط١ إٔ ٜبادز أٟ َٔ اؾٓا٠ ٗ إسد٣ 

                                                           
فاملنـروض  رق الجطيرس  الطػرمية, العرسز الؼرازغ )الجرعء الطابر (  1663( لؼرنة  بـرإي ضعايرة ا رساذ31( ال طاض الجم وض،  ال ااوي ض رم )332)

, فال,ثسرة الحنييصيررة 1664( فاملنـروض  رق الجطيرس  الطػررمية, العرسز الؼراب  )الجرعء السررا ي( لؼرنة 33, فاملعرسن  ال رااوي ض ررم )1663لؼرنة 

 .3111( لؼنة 31ال ااوي منـوض   ق العسز )ل صا 

( ز. علررق  ؼررن الـررط ق: ؿررطا  ررااوي الجررطاثم فالع وبررات اليم رر  ر ال ؼررم العررام, الجررعء افن, النظطيررة العامررة لنجطيمررة, ؤفاي لن ررسمات 331)

 .225ا  , قفما بعسها, ز. عبسالولق ؤ مس كال  املطها , مطق  ػ 221, ق3111قع,مية, كنعاء, الٌبعة الطابعة, 

 .316( ز. ًاهط كال  العبيس،, ا يام العامة للع وبات ف واعس ثنييصها, مطق  ػا  , ق332)

 ( من  ااوي الجطاثم فالع وبات اليم  .23( املاز  )333)

 ( من  ااوي ميالسة  ث اض  ال ـط.11( املاز  )334)
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اٱداز١ٜ, ٚإٔ ٜهٕٛ قٌ ايب٬  عُا يد٣ اؾاْٞ إبًغ َٔ َعًَٛات عٔ اؾس١ّ قبٌ 

ف٬ بد بعد َعسف١ ايطًطات إدتؿ١ باؾس١ّ,  ٱب٬ ا إذا سؿٌ, ٚتٓفٝرٖاايبد٤ ٗ 

إٍ ُهٌ ايطًطات إدتؿ١ أثٓا٤ ايتشكٝل ظس١ّ ا٫ػاز بايبػس  ذيو إٔ ٜ٪دٟ

ْٛاّ  ؽفف ايعكٛب١ ٗإستهب١ َٔ إيكا٤ ايكبض عًٞ َسته  اؾس١ّ اٯخسٜٔ, ٚ

إدتؿ١, ٚإٔ ٫ٜهٕٛ ؾٗات إٍ ااٱب٬   ٗ ساي١ تكدِٜا٫ػاز بايبػس ايطعٛدٟ 

إبًغ قسقًا ع٢ً ازتهاب اؾس١ّ, ٚإٔ وؿٌ اٱب٬  َٔ اؾاْٞ َا ٜعًُ٘ عٔ 

بُٝٓا ؽفف ايعكٛب١ ٗ ( 228)اؾس١ّ إستهب١ أثٓا٤ ايتشكٝل ظس١ّ ا٫ػاز بايبػس

إبًغ فاع٬ً أٚ غسٜهًا أٚ َتدخ٬ً ٗ اؾس١ّ, ٚإٔ ٜكدّ  إذا نإايتػسٜع ايطٛزٟ 

  يًذٗات إدتؿ١, ٚإٔ ت٪دٟ  إعًَٛات اييت أدٍ بٗا إبًغ إٍ قب٘ َسته  اٱب٬

ٜطتفٝد َٔ ٚ (229)إُاّ اؾس١ّ يًشًٝٛي١ دٕٚاؾس١ّ إبًغ عٓٗا, ٚإٔ ٜهٕٛ اٱب٬  

َٔ شٚد ايطًطات إدتؿ١ بعد ازتهاب أ١ٜ دس١ّ ايتػسٜع ايًبٓاْٞ  ايعرز إدفف ٗ

  .(230)َعًَٛات أتاست َٓع إُاَٗأَ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس, 

 انظزوف انًؼفٍح يٍ انؼقاب: انفزع انثاًَ

ٜكؿد باٱعفا٤ َٔ ايعكٛب١ بأْٗا تًو ا٭سٛاٍ اييت ٜكسز فٝٗا إػسع إعفا٤ اؾاْٞ 

َٔ ايعكٛب١, ٚإضكاطٗا عٓ٘, ٚتسى إطايب١ بٗا, زبِ ازتهاب٘ يًذس١ّ, ٚثبٛت 

ٖٚرا اٱعفا٤ ٜعد ؽفٝفًا ع٢ً اؾاْٞ  (231)يًعكٛب١َط٪ٚيٝت٘ اؾٓا١ٝ٥ عٓٗا ٚاضتشكاق٘ 

ٜؿٌ إٍ سد ايرتى ايهًٞ يًعكٛب١, بعد إٔ نإ قد ثبت َٛدبٗا, ٚتعٌ إٜكاعٗا, 

ٚتعٛد ايع١ً ٗ ذيو إٍ إٔ اٱب٬  َا ٖٛ إ٫َ ْٛع َٔ ايتٛب١ ٚاٱْاب١ ٚايسدٛع إٍ اؿل 

قدّ خد١َ يًعداي١ بإخبازٙ عٔ ٚايؿٛاب, ٖٚٛ أٍٚ بايعفٛ َٔ ايعكاب, ٚ٭ٕ اؾاْٞ قد 

اؾس١ّ ٚعٔ َستهبٝٗا أٚ إطاٌُٖ فٝٗا, ٖٚرا فعٌ َفٝد, ٚفٝ٘ نػف ٭َس خفٞ 

ٚاقع, أٚ ٗ طسٜك٘ يًٛقٛع ٚ فٝ٘ ـ أٜكًا ـ َطاعد٠ يٮدٗص٠ إع١ٝٓ َٛاد١ٗ اٱدساّ, أٚ 

 .(232)بإعاقب١ عًٝ٘

                                                           
 ( من اظام ميالسة  ث اض  الن اق.13( املاز  )335)

 ( من  ااوي  ث اض  الن اق.12/3)( املاز  336)

 ( من  ااوي معا بة قطيمة  ث اض  الن اق.4( املاز  )321)

 .21, ق3113( ز. ملٌيم الجوهط،, ثيطيس الع وبة  ق ال ااوي الجناجي, زاض النهوة العطبية, ال اهط , 321)

 .334( ز. علق  ؼن الـط ق, ؤ يام قطاثم  دحٌاع فالح ٌ , مطق  ػا  , ق323)



 
 

 
 
 

144 
 

  نهؼهىو اإلَساٍَح واالجتًاػٍح

 المخالفيمحمذ أحمذ  .د|                                       األحكام الجنائية لجرائم االتجار بالبشر
 

ISSN : 2410-1818 

 و2017 ٌُاٌز ( 15( انًجهذ )13انؼذد )

سٛاٍ اييت ٜعف٢ فٝٗا َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايُٝين ا٭قإْٛ ٚقد بٌ َػسٚع 

( َٓ٘ ع٢ً أْ٘ح إذا بادز 22اؾاْٞ َٔ ايعكاب ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس, إذ ْؿت إاد٠ )

أسد اؾٓا٠ بإب٬  أٟ َٔ ايطًطات إدتؿ١ باؾس١ّ َٚستهبٝٗا قبٌ عًِ ايطًطات 

بٗا تككٞ احمله١ُ بإعفا٥٘ َٔ ايعكٛب١ إذا أد٣ ايب٬  إٍ قب٘ باقٞ اؾٓا٠, 

١ُ اٱعفا٤ َٔ ايعكٛب١ ا٭ؾ١ًٝ إذا سؿٌ اٱب٬  بعد عًِ ايطًطات إدتؿ١ ٚيًُشه

ٚقبٌ إقفاٍ باب إسافع١ اـتا١َٝ, ٚأد٣ إٍ نػف باقٞ اؾٓا٠ ٚقبطِٗ ٚقب٘ 

ا٭َٛاٍ إتشؿ١ً َٔ اؾس١ّ, ٫ٚ تٓطبل أٟ َٔ ايفكستٌ ايطابكتٌ إذا ْتر عٔ 

٫ ٜسد٢ ايػفا٤ َٓ٘ أٚ بعا١ٖ َطتد١ّ أٚ اؾس١ّ ٚفا٠ اجملين عًٝ٘ أٚ إؾابت٘ َسض 

ؾاسب اؾس١ّ ابتؿاب ٚنإ اؾاْٞ َطاًُٖا ٗ اؾس١ّ بٛؾف٘ فاع٬ً أٚ قسقًا 

أٚ غسٜهًا فٝٗا, ٫ٚ ؽٌ أسهاّ ايعفٛ ايٛازد٠ ٗ ٖرٙ إاد٠ باؿكٛم اـاؾ١ 

 ٜتبٌ َٔ ايٓـ أْ٘ قسز إعفا٤ اؾاْٞ َٔ ايعكاب ٗ سايتٌ: (233)ح ريباي

تفرتض ٖرٙ اؿاي١ ٚ ,إب٬  ايطًطات إدتؿ١ باؾس١ّ قبٌ عًُٗا بٗا اؿاي١ ا٭ٍٚ:

اؾس١ّ اييت اغرتى فٝٗا, عٔ ايطًطات إدتؿ١  إٍ (234)ب٬ اٱإٔ أسد اؾٓا٠ قاّ ب

(  ٗ فكستٗا ا٭خري٠ ح ٫ٚ تٓطبل 22قبٌ عًِ ايطًطات بٗا, َٚٔ ثِ فإٕ َا أٚزدت٘ إاد٠ )

ايطابكتٌ... ٚنإ اؾاْٞ َطاًُٖا ٗ اؾس١ّ بٛؾف٘ فاع٬ً أٚ  أٟ َٔ ايفكستٌ

قسقًا أٚ غسٜهًا فٝٗا..ح فٝ٘ تٓاقض َع َا دا٤ ٗ ؾدز إاد٠ ٚ َٔ ثِ ٜتعٌ سرف٘  

٭ٕ اٱعفا٤ ٜهٕٛ ٕٔ بادز َٔ اؾٓا٠ باٱب٬ , ٚيعٌ اؿه١ُ َٔ اٱعفا٤ ٗ ٖرٙ 

سط١ٓ عًُٗا, ٚوهِ اٱب٬  عٔ إسد٣ اؿاي١ تعٛد إٍ َهافأ٠ اؾاْٞ إبًغ عٔ 

                                                           
 ( ؤفضزت بعررى الخـررطنعات العطبيررة مليالسررة  ث رراض  ال ـررط قعيرراء مررن الع وبررة  ررق قررطاثم  ث رراض  ال ـررط, كالخـررطن  قمرراضاجي  ررق املرراز 322)

( منر , 12( من , فالخـرطن  امللرط،  رق املراز  )31( من , فالخـطن  ال ٌط،  ق املاز  )13( من , فاظام  ث اض  الن اق الؼعوز،  ق )11)

 ( من .12/1( من , فالخـطن  الؼوض،  ق املاز  )12( من , فالخـطن  اليويي   ق املاز  )3خـطن  اللبنا ي  ق املاز  )فال

( عررطع الرربعى ق رر,ل عررن الجررطاثم  إارر د قدٌرراض عررن قطيمررة ف عررد ؤف علررى فؿررب الو رروح ؤف ؤي هنرراا ؤزلررة ؤف  ررطاثن علررى فقرروز ايررة ؤف 321)

د يطاقر  ز. ا يرج عبرس املرنعم قراز, هرمااات ال طيرة الش لرية اثيا  ؤف ععم على اضثيابها, 
 
ؤف فقوز ؿب, ؤف دوع من ؤنها  س اضثحبرد لعر,

ة, ال ررراهط ,  , 1655 رررق الارررج  رررااوي الٌرررواضت  رررق مط ليررر  الحس يررر  فامل اكمرررة, ضػرررالة زكحررروضام, كليرررة السضاػرررات العليرررا, ؤكازيميرررة الـرررًط

لحبلي رررات  نبرررإ الـرررطفح  رررق اضثيررراالا قطيمرررة ؤف ف وع رررا  اليعرررج,   لرررس منررر  ف وع رررا ؤف . ؤف هرررود بدبررراض الؼرررلٌات امل حلرررة   برررون ا126ق

هبٌ ا فم,  ة مطثحبلها فث سيم م للعسالة, في  ـإلاني ؿيج مسرسز  رق الرب,ل في ؤهليرة للمبلر  فؤي ييروي موهروح الرب,ل قطيمرة, فنعا رر 

 وبررة لاعلرر د يطاقرر  ز. ػررعس ؤ مررس مسمرروز ػرر,مة, الحبليرر  عررن علررى الحررصالا ليرر  بشا  لررس  رر  بػررناز لعررج معا ررر عليرر   ررإمط  ؼررحوقر ع

ة, ال اهط ,   .22, ق3112الجطاثم ر زضاػة م اضاة, ضػالة زكحوضام, كلية السضاػات العليا, ؤكازيمية الـًط
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دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس ست٢ ٜطتفٝد إبًغ َٔ اٱعفا٤ ايٛدٛبٞ َٔ ايعكٛب١ ا٭سهاّ 

 اٯت١ٝ:

إٔ ٜكع اٱب٬  َٔ أسد إطاٌُٖ ٗ اؾس١ّ بٛؾف٘ فاع٬ً أؾًًٝا, أٚ قسقًا,   .1

ايٛازد٠ ٗ ؾدز  .ح..إذا بادز أسد اؾٓا٠.  أٚ غسٜهًا فٝٗا, ٜٚطتفاد ذيو َٔ عباز٠ح

َٚٔ ثِ ٫ عرب٠ بايباعح ايرٟ أد٣ بأسد اؾٓا٠ إٍ  ( َٔ َػسٚع ايكإْٛ,22إاد٠ )

اٱقداّ ع٢ً اٱب٬ ; فكد ٜهٕٛ اـٛف َٔ ايعكاب, أٚ ٜك١ٛ قُري, أٚ زبب١ ٗ 

 ا٫ْتكاّ َٔ باقٞ إطاٌُٖ ٗ اؾس١ّ.
ٜٚكؿد بايطًطات إدتؿ١  إٔ ٜكدّ اٱب٬  إٍ ايطًطات إدتؿ١ بأَس اؾس١ّ, .2

د١ٗ إداز١ٜ َٓشٗا ايكإْٛ ؾف١  ايكب٘ ايككا٥ٞ, ناحملافٌٛ,  نٌ غدـ, أٚ

َٚدزا٤ إدٜسٜات ٚعكاٍ ايكس٣, َٚٛٚفٛ اؾٗات ايػسط١ٝ ٚا٭١َٝٓ ظُٝع َساتبٗا 

ٚتػه٬ٝتٗا ٚز٩ضا٤ إسانب ايبشس١ٜ ٚاؾ١ٜٛ, ٜٚدخٌ قُٔ ايطًطات إدتؿ١ 

, ٚاحملانِ; فإذا ُقدّ اٱب٬  إٍ أٟ د١ٗ ٫ ٜٓطبل عًٝٗا أعكا٤ ايٓٝاب١ ايعا١َ

 ٚؾف إدتؿ١, ٫ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ذيو ضببًا َعفًٝا يًعكٛب١. 
 اؾس١ّ إٔ ٜكدّ اٱب٬  قبٌ عًِ ايطًطات إدتؿ١, أٟ إٔ اؾٗات إدتؿ١ بأَس  .3

, ٚمل ٜتِ انتػافٗا, َٚٔ ثِ فإٕ إب٬  اؾاْٞ أَس اؾس١ّيٝظ هلا عًِ ب

يطًطات إدتؿ١ باؾس١ّ ٜعد  َجاب١ عًِ بٗا ٚانتػاف هلا, فإذا نإ قد ضبل ا

يًطًطات إدتؿ١ إٔ عًُت بتفاؾٌٝ اؾس١ّ; ف٬ ٜطتفٝد إبًغ َٔ ٖرا اٱعفا٤ 

 ايٛدٛبٞ. 
إٔ ٖرا اٱعفا٤ ٜػٌُ ْٝع ايعكٛبات إكسز٠ يًذس١ّ, ٜطتٟٛ ٗ ذيو بإٔ تهٕٛ  .4

 ٚ تبع١ٝ. ايعكٛب١ أؾ١ًٝ أٚ ته١ًُٝٝ أ
ٍٕ قاّ بايتبًٝغ, ضٛا٤ أنإ فسدًا ٚاسدًا, أٚ َتعددٜٔ,  .5 ٜطسٟ اٱعفا٤ ع٢ً نٌ دا

 ٭ٕ ايٓـ ٜتكُٔ نٌ َٔ قاّ بايتبًٝغ. 
إٔ ٖرا اٱعفا٤ ٚدٛبٞ, َع٢ٓ أْ٘ ٫ّهٔ يًُشه١ُ إٔ تًُٗ٘, بٌ إٕ عًٝٗا  .6

 اؿهِ ب٘ ست٢ ٚيٛ مل ٜطًب٘ َٔ قاّ باٱب٬ . 
 ١ٓٝ يٲب٬ ; فُٝهٔ إٔ ٜهٕٛ غفا١ٖ, أٚ نتاب١.مل ٜػرتٙ ايٓـ طسٜك١ َع .7
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 ابعد عًُٗا بٗ اؾس١ّ : إب٬  ايطًطات إدتؿ١ عٔاؿاي١ ايجا١ْٝ

إذا قاّ اؾاْٞ باٱب٬  عٔ إسد٣ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس بعد ٚؾٛهلا إٍ عًِ     

ب إسافع١ ايطًطات إدتؿ١; ف٬ ٜطتفٝد َٔ اٱعفا٤ إ٫َ إذا نإ اٱب٬  قبٌ إقفاٍ با

اـتا١َٝ, ٚتستب عٔ ٖرا اٱب٬  َعسف١ بك١ٝ اؾٓا٠, ٚايكبض عًِٝٗ, ٚقب٘ ا٭َٛاٍ 

ٜٚهٕٛ اٱعفا٤ ٗ ٖرٙ اؿاي١ دٛاشًٜا, ٖا ٜعين ا٭َٛز  (235)إتشؿ١ً َٔ اؾس١ّ

 اٯت١ٝ: 

إٔ وؿٌ اٱب٬  َٔ أسد اؾٓا٠, ٜطتٟٛ ٗ ذيو إٔ ٜهٕٛ قد غازى ٗ اؾس١ّ   .1

بؿفت٘ فاع٬ً أؾًًٝا, أٚ غسٜهًا فٝٗا, بإٔ نإ قسقَا عًٝٗا, أٚ َطاعدًا 

 ٕستهبٝٗا, أٚ َتفكًا َعِٗ ع٢ً ازتهابٗا. 
إٔ ٜهٕٛ اٱب٬  ددًٜا; أٟ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى غسنا٤ ٗ اؾس١ّ فع٬ً, فإذا ْطب  .2

ـ إٔ 3ؾاْٞ إبًغ اؾس١ّ إٍ بعض ا٭غداف شٚزًا; ف٬ ٜطتفٝد َٔ ٖرا اٱعفا٤. ا

ودخ يٲب٬  أثسٙ ٗ ُهٌ ايطًطات إدتؿ١ َٔ ايكبض ع٢ً باقٞ اؾٓا٠, 

ٚقب٘ ا٭َٛاٍ إتشؿ١ً َٔ اؾس١ّ قبٌ إقفاٍ باب إسافع١ اـتا١َٝ, َع٢ٓ أْ٘ 

ب٬  ٚايكب٘, أٟ إٔ ٜهٕٛ اٱب٬  ٖٛ ايرٟ ٫بد َٔ تتٛافس زابط١ ضبب١ٝ بٌ اٱ

أد٣ إٍ ايكبض ع٢ً باقٞ اؾٓا٠, ٚقب٘ ا٭َٛاٍ إتشؿ١ً َٔ اؾس١ّ, ضٛا٤ 

ف٬  ;زابط١ ضبب١ٝ بٌ اٱب٬  ٚايكب٘ بطسٜل َباغس أٚ بري َباغس, فإذا مل تٛدد

 ٖرا اٱعفا٤.  َٓح اؾاّْٞهٔ 

فا٤ ايٛدٛبٞ أٚ اؾٛاشٟ إذا ْتر عٔ ٫ ٜطتفٝد اؾاْٞ َٔ اٱع أ١ٜ ساٍ ٚع٢ً    

اؾس١ّ ٚفا٠ اجملين عًٝ٘, أٚ إؾابت٘ َسض ٫ ٜسد٢ ايػفا٤ َٓ٘, أٚ بعا١ٖ َطتد١ّ, 

 - أٚ ؾاسب اؾس١ّ إبًغ عٓٗا دس١ّ ابتؿاب, ٫ٚ ىٌ ايعفٛ ٗ اؿايتٌ

 .باؿكٛم اـاؾ١ إكسز٠ يً ري -ايٛدٛبٞ ٚاؾٛاشٟ 

  

                                                           
الا الجطيمررة, ثطاقرر  ( جع رر  محسلرر,ت الجطيمررة: ؤ، ممحليررات ؤف ؤؿررياء ؤف ؤمرروان ثررم الحسلررج عللهررا  ٌطيرر  مباؿررط ؤف غحررن مباؿررط مررن اضثيررا322)

 نية.( من  ثيا ية العطبية مليالسة الجطيمة املنظمة ع ن الًو3/2املاز  ) 
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 : انخاتًح

ختاّ ٖرٙ ايدزاض١ إٜساد َا مت ايتٛؾٌ إيٝ٘ َٔ ْتا٥ر, َٚا ُاْت٢ٗ إيٝٗا ضٓعٌُ ٗ 

 َٔ تٛؾٝات, ٚع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

 أواًل  اليتامر

ـ تبٌ َٔ ايدزاض١ إٔ قٌ اؾس١ّ ٖٛ َٛقٛعٗا ايرٟ تكع عًٝ٘ ٚؼدخ أثسًا فٝ٘, 1

 ٚإٔ احملٌ ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس, ٜفرتض ٚدٛد إْطإ سٞ ٜتُتع بايؿفات

ٚاـؿا٥ـ اٱْطا١ْٝ, ّٚتًو عٓاؾس اؿٝا٠, ٖٚرٙ اؿٝا٠ تٓؿسف إٍ دطِ 

اٱْطإ طإا أْ٘ ٜكّٛ بايٛٚا٥ف ايطبٝع١ٝ إعتاد٠ نًٗا أٚ بعكٗا, ٚتبدأ اؿٝا٠ َٔ 

ؿ١ٛ ٫ٚد٠ اٱْطإ ٚتٓتٗٞ بايٛفا٠, ٖٚرا اٱْطإ ـ قٌ ا٫ػاز ـ قد ٜهٕٛ ؾ ريًا 

طبٝعًٝا ٚاسدًا أٚ عد٠ أغداف طبٝعٌٝ, بؿسف  أٚ نبريًا ذنسًا أٚ أْج٢ غدؿًا

ايٓٛس عٔ اؾٓط١ٝ أٚ ايًٕٛ, أٚ ايطٔ, أٚ ايٓٛع, أٚ ا٭١ًٖٝ, أٚ إسنص ايعا٥ًٞ أٚ 

 ايٛٚٝفٞ, أٚ اؿاي١ ايؿش١ٝ, أٚ ايعك١ًٝ.

ـ أٚقشت ايدزاض١ إٔ إؿًش١ احمل١ُٝ ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس, ٖٞ ايهسا١َ 2

اٱْطإ اؿٞ َٓرٴ ٫ٚدت٘ ست٢ ٚفات٘, ٚإٔ اضت ٬ٍ  اٱْطا١ْٝ اييت ٜهتطبٗا

اٱْطإ ٭بساض ايدعاز٠, ٚا٫ضت ٬ٍ اؾٓطٞ َدتًف أْٛاع٘ ٜتٓاف٢ َع َا 

يٲْطإ َٔ عص٠ ٚنسا١َ اييت نسَ٘ اهلل بٗا, ٚإٔ ا٫ػاز بايبػس هعٌ َٔ 

٘ ذيو َٔ نساَت٘ اٱْطا١ْٝ ٚض٬َت ٘اٱْطإ فسد ضًع١ ٜباع ٜٚػرت٣, ٖا و

ا٭خ٬ق١ٝ, ٚاعتدا٤ ع٢ً سل اٱْطإ ٗ إٔ ٜهٕٛ سسًا, ٚبعٝدًا عٔ ايسم ٚايفعٌ 

 ا٫ضتعبادٟ.

ـ بٝٓت ايدزاض١ بعدّ دٛاش ا٫عتداد بسقا ايكش١ٝ ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس, َٚٔ ثِ 3

٫ هٛش إٔ ٜعتد بٗرا ايسقا ٗ ساي١ اضت ٬ٍ ايكش١ٝ ٗ إٔ ْٛع َٔ أْٛاع 

ذيو بإٔ ٜهٕٛ ٖرا ايسقا ضابكًا أٚ ٫سكًا ع٢ً أٟ فعٌ َٔ ا٫ضت ٬ٍ, ٜطتٟٛ ٗ 

أفعاٍ ا٫ػاز, ٕا ُجً٘ ٖرٙ اؾسا٥ِ َٔ خطٛز٠, ٕٚا ٜٓتر عٓٗا  َٔ آثاز ع٢ً 

َطت٣ٛ ايفسد ٚاجملتُع, باٱقاف١ إٍ إٔ إزاد٠ ايكش١ٝ تهٕٛ َعٝب١, إذ ٜهٕٛ 

بٝٓت ؼت ق ٘ ْفطٞ ٚبدْٞ, ٚٗ ٚقع ٫ّهٔ ا٫عتداد بسقا٥٘, نُا 
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ايدزاض١ عدّ إط٦ٛي١ٝ اؾصا١ٝ٥ أٚ إد١ْٝ يًكش١ٝ ٗ أ١ٜ دس١ّ َٔ دسا٥ِ ا٫ػاز 

 بايبػس.

ـ اتكح َٔ ايدزاض١ إٔ بعض تػسٜعات َهافش١ ا٫ػاز بايبػس َٚػسٚع َهافش١ 4

ا٫ػاز بايبػس ايُٝين, قد ٚضعت َٔ أفعاٍ ا٫ػاز بايبػس عُا دا٤ ٗ بسٚتٛنٍٛ 

ٌ بايبٝع, أٚ ايعسض يًبٝع, أٚ ايػسا٤, أٚ ايٛعد بُٗا, أٚ بايريَٛ, ٚاييت تتُج

ا٫ضتدداّ, أٚ ايٓكٌ, أٚ ايتطًِٝ, أٚ اٱٜٛا٤, أٚ ا٫ضتكباٍ, أٚ ايتطًِ, ٜٚربز ٖرا 

ايتٛضع أْ٘ يٝظ َٔ اي٬شّ إٔ تتفل ايؿٝاب١ ايتػسٜع١ٝ يٓؿٛف ايكإْٛ ايٛطين َع 

فّٗٛ ايعاّ يًطًٛى احملٛٛز, َا دا٤ ٗ ايربٚتٛنٍٛ, ٫ٕ ايٓـ ايدٚيٞ ٜٛزد إ

ٚإتطًبات ا٭ضاض١ٝ يًتذسِٜ, َٚٔ ثِ إٜساد اؿد ا٭د٢ْ َٔ إعاٜري إتطًب١ 

 يًتذسِٜ ٚايعكاب اييت ٜتعٌ ع٢ً ايدٍٚ ايتكٝد بٗا.

ـ نػفت ايدزاض١ إٔ ايٓتٝذ١ اٱدسا١َٝ ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس قد ٜرتتب عًٝٗا 5

ذ١ ٫ش١َ َٚع١ًَٛ, َٚٔ ثِ تط٢ُ َٔ دسا٥ِ ْتا٥ر قكك١, ٚفٝٗا تهٕٛ ايٓتٝ

ايكسز, إذ ٜٓتر عٓٗا أقسازًا َاد١ٜ أٚ َع١ٜٛٓ, ٚقد تهٕٛ ايٓتٝذ١ َفرتق١, ٚفٝٗا 

٫ٜهٕٛ يًذس١ّ إستهب١ ْتٝذ١ ٚاٖس٠ ًَُٚٛض١, ٚإِا ٜفرتض فٝٗا ايكسز 

افرتاقٝا, ٚتتشكل ايٓتٝذ١ اٱدسا١َٝ باضت ٬ٍ ايكش١ٝ ٗ أ١ٜ ؾٛز٠ َٔ ؾٛز 

ضت ٬ٍ نشد أد٢ْ عٝح تػٌُ ضا٥س ا٫ضت ٬ٍ اؾٓطٞ, أٚ ايطدس٠, أٚ ا٫

اـد١َ قطسًا, أٚ ايتطٍٛ, أٚ ا٫ضرتقام, أٚ ا٫ضتعباد, أٚ اضت٦ؿاٍ ا٭عكا٤, أٚ 

ا٭ْطذ١ ايبػس١ٜ أٚ دص٤ َٓٗا, أٚ إدسا٤ ػازب طب١ٝ, ٫ٚ ٜتطًب ا٫ضت ٬ٍ فع٬ً, 

 َٔ أفعاٍ ا٫ػاز بايبػس. ٚإِا ٜهفٞ إٔ ٜهٕٛ ايكش١ٝ ق٬ً  ٭ٟ فعٌ

ـ ٚقشت ايدزاض١ إٔ ايتػسٜعات ايعسب١ٝ ٕهافش١ ا٫ػاز بايبػس, قد تبآٜت ٗ 6

َٛقفٗا َٔ ايػسٚع; فبعكٗا َٚٓٗا َػسٚع  قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايُٝين 

أخكع ايػسٚع ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس يًكٛاعد ايعا١َ ايٛازد٠ ٗ ايتػسٜعات 

ُٝٓا تػسٜعات أخس٣ ضاٚت ٗ ايعكٛب١ بٌ اؾس١ّ ايتا١َ ٚايػسٚع, ٗ ايعكاب١ٝ, ب

 سٌ ٚقع ايتػسٜع ايكطسٟ عكٛب١ قدد٠ يًػسٚع.

ــ بٝٓت ايدزاض١ إٔ ايتػسٜعات ايعسب١ٝ ٕهافش١ ا٫ػاز بايبػس, قد تبآٜت ٗ َٛقفٗا 7

ش١ َٔ إطا١ُٖ ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس, فبعكٗا َٚٓٗا َػسٚع قإْٛ َهاف
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ا٫ػاز بايبػس ايُٝين قد ضا٣ٚ ٗ ايعكٛب١ بٌ ايفاعٌ ٚإطاِٖ, إ٫َ أْ٘ ٜ٪خر ع٢ً 

َػسٚع َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايُٝين اٱْاٍ ٗ ايعكٛب١; فٗٛ مل ٜكسز إطاٚا٠ 

ٗ ايعكٛب١ بٌ إطاٌُٖ ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس َٚا ٗ سهُٗا فك٘, ٚإِا 

اؾسا٥ِ ايٛازد٠ ٗ َػسٚع ايكإْٛ, بُٝٓا ٚقعت  عُِ ٖرٙ إطاٚا٠ ٗ ْٝع

تػسٜعات أخس٣ عكٛب١ قدد٠ يًُطا١ُٖ ٗ ازتهاب اؾس١ّ, أَا ايتػسٜع 

 ايكطسٟ, فكد ٚقع عكٛب١ أخف يًُطاِٖ عٔ عكٛب١ ايفاعٌ.

ـ أٚقشت ايدزاض١ إٔ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس َٔ اؾسا٥ِ ايعُد١ٜ, ايرٟ ٜتدر  8

٠ ايكؿد اؾٓا٥ٞ ايعاّ ايكا٥ِ ع٢ً ايعًِ ٚاٱزاد٠, ٚع٢ً ايسنٔ إعٟٓٛ فٝٗا ؾٛز

 ايكؿد اؾٓا٥ٞ اـاف ايرٟ ٜتُجٌ ٗ ا٫ضت ٬ٍ.

ـ تبٌ َٔ ايدزاض١ إٔ َػسٚع قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايُٝين, ٚقع أزنإ 9

( َٓ٘, ٚبريو 8( ثِ ٚقع ايعكٛب١ ٗ إاد٠ )2/4دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس ٗ إاد٠ )

د خسز عٔ إٓٗذ١ٝ اييت ضًهٗا قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝين ٗ ٜهٕٛ ق

استٛا٤ ايٓـ ع٢ً أزنإ اؾس١ّ ٚعكٛبتٗا,  ٚايعكٛب١ إٓؿٛف عًٝٗا ٗ إاد٠ 

( َكسز٠ يًػدـ ايطبٝعٞ, ٖٚٞ عكٛب١ دط١ُٝ بري َػدد٠ إ٫َ أْ٘ ٜ٪خر عًٝٗا 8)

َػسٚع قإْٛ َهافش١ إٔ اؿد ا٭د٢ْ فٝٗا ٜكٌ عٔ ث٬خ ضٓٛات, ٚمل ٜهتف 

 ا٫ػاز بايبػس بعكٛب١ اؿبظ, بٌ أقاف إيٝٗا عكٛب١ َاي١ٝ أؾ١ًٝ, تتُجٌ باي سا١َ.

ـ اتكح َٔ ايدزاض١ إٔ َػسٚع قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايُٝين, قد أخر 10

َبدأ ايػدؿ١ٝ ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس ظاْبٝ٘ اٱهابٞ ٚايطً , َٚبدأ 

سز بطسٜإ أسهاَ٘ ع٢ً َٔ ازتهب دس١ّ َٔ دسا٥ِ ا٫ػاز ايعا١ٕٝ سُٝٓا ق

بايبػس خازز اؾُٗٛز١ٜ أًٜا ناْت دٓطٝت٘ ٚفل غسٚٙ َع١ٓٝ بعكٗا ٜتعًل 

 باؾاْٞ, ٚبعكٗا ٜتعًل باؾس١ّ.

ـ نػفت ايدزاض١ إٔ َػسٚع قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايُٝين قسز عكٛب١ 11

( َٔ َػسٚع قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز 23اد٠ )اي سا١َ ع٢ً ايػدـ ا٫عتبازٟ ٗ إ

بايبػس, إذا اتكح إٔ إسد٣ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس قد ٚقعت ْتٝذ١ عدّ َساعا٠ 

ايٓاقٌ) ايػدـ ا٫عتبازٟ( يًٛا٥ح ٚايكسازات ايٓافر٠ أثٓا٤ ع١ًُٝ ْكً٘ يٮغداف 

بري عٝح ٫تكٌ عٔ َا١٥ أيف زٜاٍ ٫ٚتصٜد عٔ ًَٕٝٛ زٜاٍ, إ٫َ إٔ ٖرٙ اي سا١َ 
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َتٓاضب١ َع اؾس١ّ إستهب١, َٚٔ داْب آخس فإٕ َػسٚع قإْٛ َهافش١ 

( َٓ٘, عكٛب١ اي سا١َ ٗ َٛاد١ٗ ايػدـ 25ا٫ػاز بايبػس, مل ٜكسز ٗ إاد٠ )

ا٫عتبازٟ عٔ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس, إذا ازتهب اؾس١ّ أسد ٖجًٝ٘ بامس٘ 

( َٔ إػسٚع, 25( ٚ )23ٌ إادتٌ )ٚؿطاب٘ أٚ ٕٓفعت٘, ٖٚرا تٓاقض ٫ َربز ي٘ ب

 ٜٚٓب ٞ إشايت٘.

ـ أٚقشت ايدزاض١ إٔ َػسٚع قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايُٝين قد أٚزد ٗ 12

( َٓ٘ ا٭سٛاٍ اييت تػدد فٝٗا ايعكٛب١ يدزد١ تتذاٚش اؿد ا٭قؿ٢ يًعكٛب١ 9إاد٠ )

تب عًٝٗا َٔ قسز بايغ, ٗ ؾٛزتٗا ايعاد١ٜ, ْٛسًا ـطٛز٠ ٖرٙ اؾسا٥ِ, ٕٚا ٜرت

٫ٚقرتاْٗا بأسٛاٍ ٚٚسٚف غدؿ١ٝ أٚ ع١ٝٓٝ تٛدب ايتػدٜد بٗدف تٛفري ٓا١ٜ 

دصا١ٝ٥ يًكش١ٝ, ٖٚرٙ ا٭سٛاٍ ٚزدت ع٢ً ضبٌٝ اؿؿس; ف٬ هٛش ايكٝاع عًٝٗا, 

 أٚ اٱقاف١ إيٝٗا.

ـ بٝٓت ايدزاض١ إٔ بعض ايتػسٜعات ايعسب١ٝ ٕهافش١ ا٫ػاز بايبػس, قد أٚزدت 13

ايٛسٚف اييت ؽفف فٝٗا ايعكٛب١ ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس, بُٝٓا مل ٜسد ٗ َػسٚع 

( َٓ٘ ا٭سٛاٍ 22َهافش١ ا٫ػاز بايبػس َجٌ تًو ا٭سٛاٍ, َع أْ٘ أٚزد ٗ إاد٠ )

 اييت ٜعف٢ فٝٗا اؾاْٞ َٔ ايعكاب ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس.

 ثاىيًا  التوصيات 

( َـٔ َػـسٚع قـإْٛ    19( فكـس٠ ) 2يكش١ٝ ايٛازد ٗ إاد٠ )ـ إعاد٠ ؾٝاب١ ؾدز تعسٜف ا1

 َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايُٝين بأْ٘ ح نٌ غدـ طبٝعٞ ....ح

( َٔ َػسٚع َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايُٝين, ٚذيـو  2, 17/1ـ إعاد٠ ايٓٛس ٗ إاد٠ )2

َٚا ٗ بإٔ تطا٣ٚ ايعكٛب١ بٌ ايفاعٌ ٚاحملسض ٚايػسٜو ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس, 

سهُٗا فك٘, ٚإخكاع بكٝـ١ اؾـسا٥ِ ايـٛازد٠ ٗ إػـسٚع يًكٛاعـد ايعاَـ١ طبكـًا ٕـا         

 ٖٛ َكسز ٗ قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات.  

( َــٔ َػــسٚع 8ـــ زفــع اؿــد ا٭دْــ٢ يًعكٛبــ١ احملــدد٠ ؾــسا٥ِ ا٫ػــاز بايبػــس ٗ إــاد٠ ) 3

 َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايُٝين ٕد٠ ٫تكٌ عٔ ث٬خ ضٓٛات.
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( َٔ َػسٚع قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػـس ايـُٝين,   17( َٔ إاد٠ )3تعدٌٜ ايفكس٠ ) ـ4

بإٔ ٜعاقب ع٢ً ايػسٚع ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػـس َٚـا ٗ سهُٗـا فكـ٘ دٕٚ بريٖـا      

 َٔ اؾسا٥ِ ايٛازد٠ ٗ إػسٚع بعكٛب١ اؾس١ّ ايتا١َ.

( َٔ 23ـ ا٫عتبازٟ ٗ إاد٠ )ـ زفع اؿدٜٔ ا٭د٢ْ ٚا٭ع٢ً يً سا١َ إكسز٠ ع٢ً ايػد5

َػسٚع قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايُٝين عٝح ٫تكٌ ع٢ً ًَٕٝٛ زٜاٍ ٫ٚتصٜـد  

 عٔ أزبع١ ٬ٌَٜ زٜاٍ أٚ ب سا١َ َطا١ٜٚ يك١ُٝ َا عاد عًٝ٘ َٔ ْفع أُٜٗا أنجس.

( َٔ َػسٚع قـإْٛ َهافشـ١ ا٫ػـاز بايبػـس ايـُٝين      25( ٚ )23ـ دَر سهِ إادتٌ )6

ٗ َاد٠ ٚاسد٠ ع٢ً إٔ ٜـسد فٝٗـا ٚقـع عكٛبـ١ اي ساَـ١ نعكٛبـ١ دصا٥ٝـ١ ٜـتِ تٛقٝعٗـا          

ع٢ً ايػدـ ا٫عتبـازٟ, عًـ٢ إٔ تهـٕٛ ايعكٛبـ١ َتٓاضـب١ َـع اؾسّـ١ إستهبـ١,         

دٕٚ إٔ ىٌ ذيو بايعكٛب١ اؾصا١ٝ٥ ع٢ً ايػـدـ ايطبٝعـٞ َستهـب اؾسّـ١ باضـِ      

 ايػدـ ا٫عتبازٟ أٚ يؿاؿ٘ أٚ ٕٓفعت٘.

( َٔ َػسٚع قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايُٝين 22قاف١ فكس٠ ددٜد٠ إٍ إاد٠ )ـ إ7

 تتكُٔ ا٭سٛاٍ اييت ؽفف فٝٗا ايعكٛب١ ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس.

ـــ ســرف عبــاز٠ ) ... ٚنــإ اؾــاْٞ َطــاًُٖا ٗ اؾسّــ١ بٛؾــف٘ فــاع٬ً أٚ قسقــًا أٚ  8

 ٕٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايُٝين.( َٔ َػسٚع قا22ْغسٜهًا فٝٗا..( َٔ إاد٠ )

( َٔ َػسٚع  قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايُٝين ع٢ً 4ـ إعاد٠ ؾٝاب١ ؾدز إاد٠ )9

ــٛاد    ــاّ إـ ــا٠ أسهـ ــع َساعـ ــٞ:ح َـ ــٛ اٯتـ ــسا٥ِ   32, 22, 21,  3ايٓشـ ــإْٛ اؾـ ــٔ قـ َـ

ٚايعكٛبات تطسٟ ...ح ست٢ تػٌُ َـا ٚزد ٗ ٖـرٙ إـٛاد َـٔ أسهـاّ دِٚـا سادـ١ إٍ        

 ٱساي١ إٍ قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ٚقإْٛ اٱدسا٤ات اؾصا١ٝ٥ بؿٛز٠ عا١َ.  ا
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 قائًح انًظادر وانًزاجغ

 أواًل  الهتب 

ايطٝاض١ اؾٓا١ٝ٥ ٗ َٛاد١ٗ اٱزٖاب, داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ,  ,د.إبساِٖٝ عٝد ْاٌٜ .1

 .1996ايكاٖس٠, 
غسح قإْٛ ايعكٛبات ـ ايكطِ اـاف, اؾسا٥ِ إكس٠  ,د.أٓد ؾبشٞ ايعطاز .2

 .1989بإؿًش١ ايعا١َ, ايطبع١ ايجا١ْٝ, 
 .1980غسح قإْٛ ايعكٛبات ـ ايكطِ ايعاّ,  ,د.أٓد عبدايعصٜص ا٭يفٞ .3
َباد٨ قإْٛ ايعكٛبات إؿسٟ ـ ايكطِ ايعاّ, داز ايٓٗك١  ,د.أٓد عٛض ب٬ٍ .4

 .2005ايعسب١ٝ, ايكاٖس٠, 
ايٛضٝ٘ ٗ قإْٛ ايعكٛبات ـ ايكطِ اـاف, داز ايٓٗك١  ,فتشٞ ضسٚزد.أٓد  .5

 .1979 ايعسب١ٝ, ايكاٖس٠,
ايٛضٝ٘ ٗ قإْٛ ايعكٛبات ـ ايكطِ ايعاّ, داز ايٓٗك١  ,د.أٓد فتشٞ ضسٚز .6

 .1991ايعسب١ٝ, ايكاٖس٠, 
دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس,حْٛس٠ ٗ أبعادٖا ايكا١ْْٝٛ  ,د.أنسّ عبد ايسشام إػٗداْٞ .7

ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتؿاد١ٜح َٓػٛزات ا١ُٕٛٓ ايعسب١ٝ يًت١ُٝٓ اٱداز١ٜ, داَع١ ايدٍٚ 

 .2014ايعسب١ٝ, ايكاٖس٠, 
د. د٬ٍ ثسٚت, ِْٛ ايكطِ ايعاّ ٗ قإْٛ ايعكٛبات, ْٛس١ٜ اؾس١ّ,  .8

 ـ2010اٱضهٓدز١ٜ, داز اؾاَع١ اؾدٜد٠, 
ثًُٝا ٚػسًّا, داز اـطس اؾٓا٥ٞ َٚٛادٗت٘ تأ ,د.سطٌٓ احملُدٟ ايبٛادٟ .9

 .2008إطبٛعات اؾاَع١ٝ, اٱضهٓدز١ٜ, 
ايٓٛاّ ايكاْْٛٞ ٕهافش١ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس ٗ ق٤ٛ  ,د.خايد َؿطف٢ فُٗٞ .10

ٚا٫تفاقٝات ايدٚي١ٝ ٚايتػسٜعات ايعسب١ٝ ـ دزاض١  2010يط١ٓ  164ايكإْٛ زقِ 

 .2011َكاز١ْ, داز ايفهس ايعسبٞ, ايكاٖس٠, 
دس١ّ ا٫ػاز بايبػس,دزاض١ َكاز١ْ, داز ايهتب ايكا١ْْٝٛ,  ,ُسد.دٖاّ أنسّ ع .11

 .2011ايكاٖس٠, ايطبع١ ا٭ٍٚ, 
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زف, اقإْٛ ايعكٛبات ـ دسا٥ِ ايكطِ اـاف, َٓػأ٠ إع ,د.زَطٝظ بٗٓاّ .12

 .2005اٱضهٓدز١ٜ, 
غسح قإْٛ ا٫ػاز بايبػس ايعُاْٞ ـ دزاض١ َكاز١ْ بٌ  ,د.ضعٝد أٓد عًٞ قاضِ .13

 .2011ت ايعسب١ٝ ٚا٭دٓب١ٝ, داز اؾاَع١ اؾدٜد٠, اٱضهٓدز١ٜ, ايتػسٜعا
ٛاد١ٗ اؾٓا١ٝ٥ ؾسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس ـ دزاض١ إ ,د.غانس إبساِٖٝ ايعُٛؽ .14

 .2016َكاز١ْ, داز ايجكاف١ يًٓػس ٚايتٛشٜع, عُإ, 
قإْٛ ايعكٛبات ـ ايكطِ اـاف, دسا٥ِ ا٫عتدا٤ ع٢ً ا٭غداف  ,د.طازم ضسٚز .15

 .2003ٚا٭َٛاٍ, ايطبع١ ا٭ٍٚ, 
 .2000اؾُاع١ اٱدسا١َٝ ا١ُٕٛٓ, داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ, ايكاٖس٠,  ,د.طازم ضسٚز .16
ا٭سهاّ ايعا١َ يًعكٛبات ٚقٛاعد تٓفٝرٖا ٗ قإْٛ  ,د.طاٖس ؾاحل ايعبٝدٟ .17

اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝين ٚايػسٜع١ اٱض١َٝ٬, داز ايفهس إعاؾس, ؾٓعا٤, 

 .2004ايطبع١ ايجا١ْٝ, 
ايٓٛس١ٜ ايعا١َ يًذسا٥ِ ذات اـطس ايعاّ, داز  ,د.عبدايباض٘ قُد اؿهُٝٞ .18

ًُ  .2002, إ, ايطبع١ ا٭ٍٚايجكاف١ يًٓػس ٚايتٛشٜع, ع
غسح قإْٛ ايعكٛبات ـ ايكطِ ايعاّ, ايٓٛس١ٜ ايعا١َ  ,د.عبدايعِٛٝ َسضٞ ٚشٜس .19

 .2009يًذس١ّ, داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ, ايكاٖس٠, ايطبع١ ايطابع١, 
َهافش١ دسا٥ِ خطف ا٭غداف ـ دزاض١ َكاز١ْ,  ,د.عبدايٛيٞ أٓد إسٖ  .20

 .2009ايطبع١ ا٭ٍٚ, 
ُات اؾصا١ٝ٥, إطبع١ اؾدٜد٠, دَػل, أؾٍٛ احملان ,د.عبدايٖٛاب سَٛد .21

 .1987ايطبع١ ايسابع١, 
غسح قإْٛ ايعكٛبات ايُٝين ـ ايكطِ اـاف, دسا٥ِ  ,د.عًٞ سطٔ ايػسٗ .22

 .1996ا٫عتدا٤ ع٢ً ا٭غداف, داز إٓاز, ايكاٖس٠, ايطبع١ ايجا١ْٝ, 
ع١ أسهاّ دسا٥ِ ا٫ختطاف ٚايتكطع ـ دزاض١ ٗ فك٘ ايػسٜ ,د.عًٞ سطٔ ايػسٗ .23

 .2009اٱض١َٝ٬ ٚايكإْٛ ايُٝين, َهتب١ خايد بٔ ايٛيٝد, ايطبع١ ا٭ٍٚ, 
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غسح قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝين ـ ايكطِ ايعاّ, اؾص٤  ,د.عًٞ سطٔ ايػسٗ .24

ا٭ٍٚ, ايٓٛس١ٜ ايعا١َ يًذس١ّ, أٚإ يًددَات اٱع١ْٝ٬, ؾٓعا٤, ايطبع١ ايسابع١, 

2004. 
قإْٛ ايعكٛبات ـ ايكطِ اـاف, دسا٥ِ ا٫عتدا٤ ع٢ً  ,د.عًٞ عبدايكادز ايكٗٛدٞ .25

 .2002إؿًش١ ايعا١َ ٚعًٞ اٱْطإ ٚإاٍ, َٓػٛزات اؿً  اؿكٛق١ٝ, بريٚت, 
غسح قإْٛ ايعكٛبات ـ ايكطِ اـاف, داز ايٓٗك١  ,د.عُس ايطعٝد زَكإ .26

 .1986ايعسب١ٝ, ايكاٖس٠, 
ع١ٜٛٓ ٚفكًا يكإْٛ ايعكٛبات إط٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ يٮغداف إ ,ـ د.عُس ضامل .27

 .1995ايفسْطٞ اؾدٜد, داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ, ايكاٖس٠, 
اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ يًُٛٚف ايعاّ بايتطبٝل ع٢ً زدٌ ايػسط١,  ,د.عٛض قُد ٜعٝؼ .28

 .2001ايطبع١ ايجا١ْٝ, 
غسح قإْٛ ايعكٛبات ـ ايكطِ اـاف, داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ,  ,د.فٛش١ٜ عبدايطتاز .29

 .2000ايكاٖس٠, 
نتاب ا٫تفاقٝات إتعدد٠ ا٭طساف اييت ؾادقت عًٝٗا اؾُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ ـ اؾص٤  .30

 .2013ايجاْٞ ـ ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايكا١ْْٝٛ, ضبتُرب, 
 ) د. ب(.2014 دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس, ,د.قُد سطٔ طًش١ .31
قإْٛ ايعكٛبات ـ ايكطِ اـاف, َهتب١ ايؿشاف١,  ,د.قُد شنٞ أبٛ عاَس .32

 .1989ا١ْٝ, ايطبع١ ايج
غسح قإْٛ ايعكٛبات ـ ايكطِ اـاف, اؾسا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً  ,د.قُد ضعٝد ِٛز .33

ًُ  .2009إ, ايطبع١ ا٭ٍٚ, ا٭غداف, اؾص٤ ا٭ٍٚ, داز ايجكاف١, ع
زقا اجملين عًٝ٘ ٚأثسٙ ٗ إط٦ٛي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ ـ دزاض١ َكاز١ْ,  ,د.قُد ؾبشٞ لِ .34

 .2001داز ايجكاف١ يًٓػس ٚايتٛشٜع, عُإ, 
غسح قإْٛ ايعكٛبات ـ ايكطِ اـاف, ايطبع١ ايسابع١,  ,د.قُد عٝد اي سٜب .35

 .2003ـ  2002
غسح قإْٛ ايعكٛبات ـ ايكطِ  اـاف, داز ايٓٗك١  ,د.قُٛد لٝب سطين .36

 .1988ايكاٖس٠,  ايعسب١ٝ,
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ايٓٛس١ٜ ايعا١َ يًكؿد اؾٓا٥ٞ, دزاض١ تأؾ١ًٝٝ َكاز١ْ  ,د.قُٛد لٝب سطين .37

يًسنٔ إعٟٓٛ ٗ اؾسا٥ِ ايعُد١ٜ, داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ, ايكاٖس٠, ايطبع١ ايجايج١, 

1988. 
إطا١ُٖ اؾٓا١ٝ٥ ٗ ايتػسٜعات ايعسب١ٝ, داز ايٓٗك١  ,د.قُٛد لٝب سطين .38

 .٠1992, ايطبع١ ايجا١ْٝ, ايعسب١ٝ, ايكاٖس
غسح قإْٛ ايعكٛبات ـ ايكطِ ايعاّ, داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ,  ,د.قُٛد لٝب سطين .39

 .1989ايكاٖس٠, ايطبع١ ايطادض١, 
غسح قإْٛ ايعكٛبات ايًبٓاْٞ ـ ايكطِ ايعاّ, بريٚت,  ,د.قُٛد لٝب سطين .40

1968. 
از ايٓٗك١ ايعسب١ٝ, تفسٜد ايعكٛب١ ٗ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ, د ,د.َؿطف٢ اؾٖٛسٟ .41

 .2002ايكاٖس٠, 
إط٬ي١ ع٢ً ايكإْٛ ا٫ؼادٟ ٕهافش١ ا٫ػاز بايبػس,  ,د.َؿطف٢ قُد طاٖس .42

 .2008ايكٝاد٠ ايعا١َ يػسط١ أبٛٚ , ايطبع١ ا٭ٍٚ, أبٛٚ , 
داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ,  غسح قإْٛ ايعكٛبات ـ ايكطِ اـاف, ,ـ د.ْبٌٝ َدست ضامل .43

 .1986, اَط١ايطبع١ اـ ايكاٖس٠,
ا٭سهاّ ايعا١َ ؾسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس ـ دزاض١ َكاز١ْ,  ,د.ٚددإ ضًُٝإ ازتُٝ٘ .44

  .2014داز ايجكاف١ يًٓػس ٚايتٛشٜع, عُإ,
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 البحوخ ثاىيًا 

ز٣٩ تػسٜع١ٝ سٍٛ َػسٚع ايكإْٛ اؾدٜد بػإٔ  ,د.خايد ساَد أٓد َؿطف٢ .1

َهافش١ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس, ف١ً ايفهس ايػسطٞ, اجملًد ايجايح 

 .2014أنتٛبس,  91ٚايعػسٕٚ, ايعدد 
َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ٗ ا٫تفاقٝات ايدٚي١ٝ ٚايكإْٛ  ,إطتػاز/ عادٍ َادد .2

ٓػٛز ٗ نتاب اؾٗٛد ايدٚي١ٝ ٗ ايٛطين يدٚي١ اٱَازات ايعسب١ٝ إتشد٠, عح َ

/ 1431َهافش١ ا٫ػاز بايبػس, داَع١ ْاٜف ايعسب١ٝ يًعًّٛ ا٭١َٝٓ, ايسٜاض, 

2010. 
ػسِٜ ا٫ػاز بايٓطا٤ ٚاضت ٬هلٔ ٗ ايكٛاٌْ ٚا٫تفاقٝات  ,د.عًٞ سطٔ ايػسٗ .3

ايدٚي١ٝ, عح ُقدّ إٍ ْد٠ٚ َهافش١ ا٫ػاز با٭غداف ٚا٭عكا٤ ايبػس١ٜ, 

ـ  24يت اْعكدت ٗ داَع١ ْاٜف ايعسب١ٝ يًعًّٛ ا٭١َٝٓ, ٗ ايفرت٠ َٔ ٚاي

, ٚإٓػٛز ٗ نتاب َهافش١ ا٫ػاز 17/3/2004ـ 15ٖـ إٛافل 26/1/1425

با٭غداف ٚا٭عكا٤ ايبػس١ٜ, ٚايؿادز عٔ داَع١ ْاٜف ايعسب١ٝ يًعًّٛ ا٭١َٝٓ, 

 , ايسٜاض.2005ٖـ / 1426ايطبع١ ا٭ٍٚ, 
ايتػدٜد ٚايتدفٝف ٗ عكٛب١ ايكتٌ ايعُد ٗ ايفك٘ ايػسعٞ  ,ػسٗد.عًٞ سطٔ اي .4

إكازٕ, عح َٓػٛز ٗ اجمل١ً ايع١ًُٝ احمله١ُ, ن١ًٝ ايػسٜع١ ٚايكإْٛ, داَع١ 

 .2000ـ  1421ا٭شٖس بطٓطا, ايعدد ايجايح عػس, 
قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ٗ َؿس ٚٓا١ٜ  ,د.فا٥ص قُد سطٌ قُد .5

بػإٔ  2010يط١ٓ  64ٕ قسا٠٤ َكاز١ْ ٭ِٖ أضاضٝات أسهاّ ايكإْٛ سكٛم اٱْطا

َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ٗ َؿس, عح َٓػٛز ٗ ف١ً اؿكٛم يًبشٛخ ايكا١ْْٝٛ 

 .2010ٚا٫قتؿاد١ٜ, ن١ًٝ اؿكٛم, داَع١ اٱضهٓدز١ٜ, ايعدد ايجاْٞ, 
ـ دزاض١ ٗ ايكإْٛ إٛاد١ٗ اؾٓا١ٝ٥ ؾسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس ,د.فتٝش١ قُد قٛزازٟ .6

اٱَازاتٞ إكازٕ, ف١ً ايػسٜع١ ٚايكإْٛ, داَع١ اٱَازات, دٚي١ اٱَازات ايعسب١ٝ 

 إتشد٠.
ا٫ػاز بايبػس نذس١ّ عابس٠ يًشدٚد ايٛط١ٝٓ ٚضبٌ  ,د.قُد ٌْٝ ايٓطٛز .7

َهافشتٗا ـ دزاض١ ؼ١ًًٝٝ ٗ ق٤ٛ ايتػسٜعات ايدٚي١ٝ ٚايٛط١ٝٓ, عح َٓػٛز ٗ 
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, 3ًَشل 41اضات ٗ عًّٛ ايػسٜع١ ٚايكإْٛ, اؾاَع١ ا٭زد١ْٝ, اجملًد ف١ً دز

2014ًُ  إ., ع
إٛاد١ٗ اؾٓا١ٝ٥ ؾسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس ٗ ايكإْٛ ايطٛزٟ ـ دزاض١  ,د.َٓاٍ َٓذد .8

, ايعدد 28ؼ١ًًٝٝ, ف١ً داَع١ دَػل يًعًّٛ ا٫قتؿاد١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ, اجملًد 

 .2012ايجاْٞ, 
 ام  الع نيةثالجًا  الرس

أثس ايعًِ ٗ تهٜٛٔ ايكؿد اؾٓا٥ٞ, زضاي١ دنتـٛزاٙ, نًٝـ١    ,د.إبساِٖٝ عٝد ْاٌٜ .1

 .1989اؿكٛم, داَع١ عٌ مشظ, 

ايتبًٝغ عٔ اؾسا٥ِ ـ دزاضـ١ َكازْـ١, زضـاي١ دنتـٛزاٙ, نًٝـ١        ,د.ضعد أٓد ض١َ٬ .2

 .2003ايدزاضات ايعًٝا, أناد١ّٝ ايػسط١, ايكاٖس٠, 
ايتعصٜس ٗ ايفك٘ اؾٓا٥ٞ اٱض٬َٞ ٚايكإْٛ ايُٝين َكازْـًا   ,د.طاٖس ؾاحل ايعبٝدٟ .3

ــٌ        ــ١ عـ ــٛم, داَعـ ــ١ اؿكـ ــٛزاٙ, نًٝـ ــاي١ دنتـ ــ٬َٞ, زضـ ــا٥ٞ اٱضـ ــإْٛ اؾٓـ بايكـ

 .1993مشظ,
4.  ٘ ايٓٛسٜـ١ ايعاَـ١ يًٓتٝذـ١ اٱدساَٝـ١ ٗ قـإْٛ ايعكٛبـات ـ دزاضـ١          ,د.عًٞ ٜٛضف سسبـ

 .1995اٖس٠, َكاز١ْ, زضاي١ دنتٛزاٙ, ن١ًٝ اؿكٛم, داَع١ ايك
ــاد  .5 ــدإٓعِ دـ ــٛاز٨ ٗ    ,د.ْبٝـــٌ عبـ ــإْٛ ايطـ ــٌ قـ ــ١ٝ ٗ ٚـ ــ١ ايػدؿـ ــُاْات اؿسٜـ قـ

َسسًيت ايتشكٝل ٚاحملان١ُ, زضاي١ دنتٛزاٙ, ن١ًٝ ايدزاضات ايعًٝـا, أنادّٝـ١   

 .1988ايػسط١, ايكاٖس٠, 

   التشريعاترابعًا

 ايتػسٜعات اي١ُٝٓٝ . أ
 .1994يط١ٓ  (12)قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات زقِ  .1

 .1994يط١ٓ  (13)قإْٛ اٱدسا٤ات اؾصا١ٝ٥ زقِ  .2
 . 1991يط١ٓ  (19)قإْٛ اـد١َ إد١ْٝ زقِ  .3

 . 2000يط١ٓ  (15)قإْٛ ١٦ٖٝ ايػسط١ زقِ  .4

 .2006يط١ٓ  (39)قإْٛ َهافش١ ايفطاد زقِ  .5

 .1992يط١ٓ  (24)كإْٛ بػإٔ زعا١ٜ ا٭سداخ زقِ ايايكساز اؾُٗٛزٟ ب .6
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 .2002يط١ٓ  (45)قإْٛ سكٛم ايطفٌ زقِ  .7

 ٚتعد٬ٜت٘. 1992يط١ٓ  (20)قإْٛ ا٭سٛاٍ ايػدؿ١ٝ زقِ  .8

بإٛافك١ ع٢ً ايربٚتٛنٍٛ ا٫ختٝازٟ ٫تفاق١ٝ سكٛم  2004يط١ٓ  (20)قإْٛ زقِ  .9

 ايطفٌ.

ّ,  ٚإٓػٛز ٗ 2013َػسٚع قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايُٝين يط١ٓ  .10

 .www.mhre.org > 672اٱْرتْت ع٢ً َٛقع ٚشاز٠ سكٛم اٱْطإ اي١ُٝٓٝ 
بإؿادق١ ع٢ً ا٫تفاق١ٝ ايعسب١ٝ  1999يط١ٓ  (434)زقِ  ايكساز اؾُٗٛزٟ ايُٝين .11

 بػإٔ تأٌٖٝ ٚتػ ٌٝ إهفٛفٌ. 1993يط١ٓ  (17)زقِ 

 ايتػسٜعات ايعسب١ٝ. . ب
 ٚتعد٬ٜت٘. 1937يط١ٓ  (58)قإْٛ ايعكٛبات إؿسٟ زقِ  .1

ٚتعد٬ٜت٘  2006يط١ٓ ( 51)قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس اٱَازاتٞ زقِ  .2

 . 2015يط١ٓ (1)بايكإْٛ زقِ 

 .2008يط١ٓ  (1)قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز با٭غداف ايبشسٜين زقِ  .3

 .2008يط١ٓ  (126)قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايعُاْٞ زقِ  .4

 .2009يط١ٓ  (9)قإْٛ َٓع ا٫ػاز بايبػس ا٭زدْٞ زقِ   .5

 ٖـ .1430( يط١ٓ 40ٟ زقِ )ّ ْٛاّ َهافش١ ا٫ػاز با٭غداف ايطعٛد .6

 .2010يط١ٓ  (3)قإْٛ ا٫ػاز با٭غداف ايطٛزٟ زقِ  .7

 .2010يط١ٓ  (64)قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس إؿسٟ زقِ  .8

 .2011يط١ٓ  (15)قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايكطسٟ زقِ  .9

 .2011يط١ٓ  (164)قإْٛ َعاقب١ دس١ّ ا٫ػاز بايبػس ايًبٓاْٞ زقِ  .10

 .١2012 يطٓ (28)قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ايعساقٞ زقِ  .11

يط١ٓ  (91)قإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس ٚتٗسٜب إٗادسٜٔ ايهٜٛيت زقِ  .12

2013.  

 2010يط١ٓ  (64)اي٥٬ش١ ايتٓفٝر١ٜ يكإْٛ َهافش١ ا٫ػاز بايبػس إؿسٟ زقِ  .13

 .2010يط١ٓ  (3028)ٚايؿادز٠ بكساز ز٥ٝظ ايٛشزا٤ زقِ 
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ايكإْٛ ايعسبٞ اٱضرتغادٟ ٕٛاد١ٗ دسا٥ِ ا٫ػاز بايبػس ) ا٭َا١ْ ايف١ٝٓ جملًظ   .14

 ٚشزا٤ ايعدٍ ايعسب(.

 : ا٫تفاقٝات ٚايربٚتٛن٫ٛتخاَطًا

 .2000اتفاق١ٝ ا٭َِ إتشد٠ ٕهافش١ اؾس١ّ ا١ُٕٛٓ عرب ايٛط١ٝٓ يط١ٓ .1

 ٕعٛقٌ.بػإٔ تأٌٖٝ ٚتػ ٌٝ ا 1993يط١ٓ  (17)ا٫تفاق١ٝ ايعسب١ٝ زقِ  .2

 ا٫تفاق١ٝ ايعسب١ٝ ٕهافش١ اؾس١ّ ا١ُٕٛٓ عرب ايٛط١ٝٓ. .3

ــ١ ايٓطــــــا٤        .4 ــاز با٭غــــــداف ٚغاؾــــ ــع َٚعاقبــــــ١ ا٫ػــــ ــٍٛ َٓــــــع ٚقُــــ بسٚتٛنــــ

ٕهُــٌ ٱتفاقٝــ١ ا٭َــِ إتشــد٠ ٕهافشــ١ اؾسّــ١ إُٓٛــ١ عــرب  ا )بــايريَٛ(ٚا٭طفاٍ

 ايٛط١ٝٓ.

ٚب ـا٤ ا٭طفـاٍ ٚاضـت ٬هلِ ٗ     ايربٚتٛنٍٛ ا٫ختٝازٟ ٱتفاقٝـ١ اؿكـٛم إتعًكـ١ ببٝـع     .5

 ايعسٚض ٚإٛاد اٱباس١ٝ.

 : ا٭سهاّ ايككا١ٝ٥ضادضًا

 .115زقِ ,17فُٛع١ ا٭سهاّ اؾٓا١ٝ٥ ع1966 17/5ْكض دٓا٥ٞ َؿسٟ  .1

 .100, زقِ 21فُٛع١ ا٭سهاّ اؾٓا١ٝ٥ ع1970/ 23/3ْكض دٓا٥ٞ َؿسٟ  .2

 .24زقِ  ,33فُٛع١ ا٭سهاّ اؾٓا١ٝ٥ ع 1982/ 2/2ْكض دٓا٥ٞ َؿسٟ  .3

 .40, زق36ِع١ ا٭سهاّ اؾٓا١ٝ٥ عفُٛ 1985/ 13/2ْكض دٓا٥ٞ َؿسٟ  .4
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