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 :املصتخًص

ايعههههرامن بهههه ٕ اجملتُههههع  ٜعههههٗد ايههههر ٟ ايعههههاّ يف          

ٚنههه يو ايدٚيههه١ ايعراقٝههه١ هٛاجههه٘ ٖ ُههه٘    ايعراقهههٞ

ظرشههههههه١ َهههههههٔ اضههههههه ا  ايٓؿهههههههٛط ايضهههههههعٝؿ١ يف    

رههههب عًههه٢  يهههو  هايكطهههاعل ايعهههاّ ٚاقههها ن ٚقهههد   

ازدٜهههاد اجلهههرا٥ِ املاشههه١ بايٛمٝؿههه١ ايعاَههه١ ٚجهههرا٥ِ     

ا٫عتهههههدا٤ عًههههه٢ املهههههاٍ ايعهههههاّن ٚايههههه  ا هههههر  عًههههه٢       

ايٛضهههع ا٫قتيهههادٟ ٚاملهههايٞ يف ايعهههرامن نُههها ٚاْٗههها   

هصههههههههببل يف اُٖههههههههاٍ ايبٓهههههههه٢ ايت تٝهههههههه١ن ٚاْعههههههههداّ 

املعههههارٜع ا٫شهههه اهٝ ١ٝن ٖٚهههه ا َهههها زمعههههٌ دراشهههه١     

بري َههٔ جرميهه١ ايهصههب غههري املعههرٚع عًهه٢ قههدر نهه      

ا٭ُٖٝهههه١ن نُهههها إ ٚجههههٛد ايكههههإْٛ ايهههه ٟ ٜعاقههههب      

عًهههههه٢ ٖهههههه ٙ اجلرميهههههه١ دٕٚ ؾاعًٝهههههه١ن سمههههههٍٛ دٕٚ   

هههههههههٛؾري اقيههههههههه٢ درجهههههههها  ا ُاٜههههههههه١ اجلٓا٥ٝههههههههه١   

يًُيهههههاي ابُٝههههه١ بايعكههههها  عًههههه٢ ايهصهههههب غهههههري    

املعهههرٚعن ٜٚعههههض  ُٖٝههه١ ايعُهههٌ عًههه٢ هؿعٝهههٌ دٚر      

ايكههههههإْٛ اجلٓهههههها٥ٞ يف َٛاجٗهههههه١ ٖهههههه ٙ اجلرميهههههه١ن    

ٛجس ايتعرٜههههـ  رميهههه١  ٜٚتٓههههاٍٚ ٖهههه ا ايب هههه  املهههه  

ايهصههههب غههههري املعههههرٚعن ٚامليههههً ١ حمههههٌ ا ُاٜهههه١   

اجلٓا٥ٝههه١ بايعكههها  عًٝٗهههان ٜٚٛضههها ايبٓههها٤ ايكهههاْْٛٞ   

 هلا ٚخيٛضٝتٗا با٫ با ن ؾض٬ً عٔ اشبا  

 

اْعههههههههههداّ ايؿاعًٝهههههههههه١ ايكاْْٛٝهههههههههه١ يف َٛاجٗتٗههههههههههان   

َهههههٔ ظههههه ْٗا هؿعٝهههههٌ دٚر ايكهههههإْٛ   ٚايعٛاَهههههٌ ايههههه 

 .ٖ ٙ اجلرمي١ اجلٓا٥ٞ يف َهاؾ ١

Abstract 

        The public opinion in Iraq 

attests that Iraqi society as well as the 

Iraqi state is facing a vicious attack 

by weak people in the public and 

private sectors. This has resulted in 

an increase in crimes against public 

service and crimes against public 

money which have affected the 

economic and financial situation in 

Iraq, And the absence of strategic 

projects. This makes the study of the 

crime of graft very important, and the 

existence of a law that penalizes this 

crime is ineffective, prevents the 

maximum protection of criminal 

interests protected by punishment 
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And the importance of working to 

activate the role of the criminal law 

in the face of this crime. 

This brief study deals with the 

definition of the crime of graft, and 

the interest in the place of criminal 

protection punishable by it, and 

clarifies its legal structure and its 

specificity, And factors that would 

activate the role of criminal law in 

combating this crime. 

 كد١َامل

إٕ ايت ههههرِٜ ٚايعكهههها  ُٖهههها عُههههاد ايصٝاشهههه١               

ن غههههري املعههههرٚعاجلٓا٥ٝهههه١ ملٛاجٗهههه١ جرميهههه١ ايهصههههب  

بهههههٌ ُٖههههها ايٓنهههههاّ ايكهههههاْْٛٞ ب شهههههرٙ ايههههه ٟ ٜههههه٪ ر  

ن غههههري املعههههرٚع جلرميهههه١ ايهصههههب   ١ا٭ؾعههههاٍ املهْٛهههه 

ؾهههه  ا نههههإ ايت ههههرِٜ ٜٗههههدف ا   دٜههههد ا٫ؾعههههاٍ   

املٓٗههههه٢ عٓٗههههها  ٚ هًهههههو ايٛاجهههههب ايكٝهههههاّ بٗهههههان عًههههه٢   

 ِ مبههها زمهههب   ١ٖهههٛ ههًٝهههـ يًهاؾههه    شهههاط  ٕ ايت هههرٜ

اهٝاْههه٘ن َٚههها ٫ زمهههب ايكٝهههاّ بههه٘ن ٚايػاٜههه١ َهههٔ  يهههو     

ٖههههههٞ ملاٜهههههه١ امليههههههاي ا٫جتُاعٝهههههه١ ايهههههه  هههههههر٣    

عهههد ٜايدٚيههه١ اتا تٗههها بايرعاٜههه١ ٚا ُاٜههه١ن يههه يو    

ايػهههههههري املعهههههههرٚع١ يٮؾعهههههههاٍ    ١ايت هههههههرِٜ اييهههههههؿ 

 اجملر١َ.

ٛ ايؿعههههٌ املخههههايـ يكههههإْٛ  ٖههههإٕ اشههههاط ايت ههههرِٜ   

ا٤ عًهههههه٢ تصهههههها  َيههههههاي   اجلُاعهههههه١ن ٚ٭ٕ ا٫ ههههههر 

اجملتُهههههع ٜعههههههٌ َصاشهههههًا بٗههههه ٙ امليهههههاي ٚعهههههدٚاًْا  

عًٝٗهههان إ  ٜػًههههب ايؿههههرد املٛمهههـ اٚ املهًههههـ  دَهههه١   

اضهههه١ن عًهههه٢ َيههههاي اجملتُههههعن  اق ١اجلههههععاَهههه١ َ

ٚيههههٕٛ ا٫ هههرا٤ عًههه٢ تصههها  اجملتُهههع ٜعههههض دٕٚ      

ادْههههههههههه٢ ظهههههههههههو اشههههههههههها٠٤ اشهههههههههههتعُاٍ ايصهههههههههههًطا   

ٚاييهههههههه٬تٝا  املُٓٛتهههههههه٘ يًُٛمههههههههـ اٚ املهًههههههههـ    

عاَهههه١ن عًهههه٢ ايٓ ههههٛ ايهههه ٟ سمكههههل غاٜاههههه٘   دَهههه١ 

ايعخيهههه١ٝ دٕٚ  يهههههو ؾهههه ٕ ا٫ هههههرا٤ عًهههه٢ تصههههها     

َيههههاي اجملتُههههع ٚاملتهههه هٞ َههههٔ  ارشهههه١ ايٛمٝؿهههه١ 

ايعاَهههه١ن ادهههها ٜههههدٍ عًهههه٢ إ ٖٓايههههو اؾعههههاٍ َاشهههه١     

بعهههههرف ايٛمٝؿههههه١ ايعاَههههه١ قهههههد ٚقعهههههلن إ  إ َ هههههٌ 

ٖههه ا ا٫ هههرا٤ ٚايهصهههب غهههري املعهههرٚف امليهههدرن يهههٝض     

يً هههههرا٥ِ املاشههههه١ بعهههههرف   ًاا٫ ا هههههرًا َادٜهههههًا ًَُٛشههههه 

عًههه٢ ايٛمٝؿههه١ ايعاَههه١ن ٭جهههٌ  يهههو اٖتُهههل ايهههدٍٚ   

غهههري اخهههت٬ف اْنُتٗههها ايكاْْٛٝههه١ بت هههرِٜ ايهصهههب   

ٜعههههد ايعكهههها  ٖههههٛ اجلههههسا٤ ايهههه ٟ ٜكههههرٙ      املعههههرٚعن ٚ

ملهاؾ ههه١ اجلرميههه١ن ٚؾههههر٠ ايعكههها  ؾههههر٠     ايكهههإْٛ 

قدميهههه١ قههههدّ ا ضههههارا  ا٫ْصهههها١ْٝن ٚقههههد هطههههٛر   

هبعهههههههًا يتطهههههههٛر اجملتُعههههههها  ْٚنرهٗههههههها يٲْصهههههههإ     

املخا ههههههب باتهههههههاّ ايكههههههإْٛ اجلٓهههههها٥ٞن ؾٓ ههههههد إ   

ٚمٝؿههههه١ ايعكٛبههههه١ هههههه  ر  با٭ؾههههههار ايههههه  ناْهههههل   

شههها٥دٙ يف نهههٌ َرتًههه١ َهههٔ َراتهههٌ هطهههٛر ايؿههههر     

ناْهههههل ٚمٝؿهههههه١  ا٫ْصهههههاْٞن ؾؿههههههٞ بداٜههههه١ ا٭َههههههر   

ايعكههههها  ٖهههههٞ ا٫ْتكهههههاّ ٚايهههههتهؿري ْنهههههرًا ي٬عتكهههههاد 

ايههههه ٟ نهههههإ شههههها٥دًا تٝٓههههه اى يف  ٕ املههههه ْب ٖههههههٛ      

ايعهههههٝطإن  هههها ٜٛجهههههب هطٗهههههريٙ  ظههههخص ٜبتًٝههههه٘  

ٚيف ضهههههههه٤ٛ  بتٛقٝهههههههع اقيهههههههه٢ ٚ بعهههههههع ايعكٛبهههههههها   

 ١ايه٬شهههههههههههههٝه١ٝ ٚايٓٝٛن٬شهههههههههههههٝهٝ ايٓنرٜههههههههههههه١

اضههههههب ل ٚمٝؿهههههه١ ايعكٛبهههههه٘ هت صههههههد يف  كٝههههههل 

 ن َهههع ضهههرٚر٠  كٝهههل ايهههردع ايعهههاّ ٚايهههردع اقههها

ايتٓاشهههههب ؾُٝههههها بهههههل اجلرميههههه١ ٚايعكٛبههههه١ن َٚهههههع     

مٗههههههههٛر اؾهههههههههار ايصٝاشهههههههه١ اجلٓا٥ٝهههههههه١ ايٛضههههههههع١ٝ  

ٚايهههههههدؾاع ا٫جتُهههههههاعٞ  ضهههههههبا يًعكٛبههههههه١  هههههههابع    

اْصههههاْٞن ٚبههههد  ايب هههه  يف ا٫شههههبا  ٚايعٛاَههههٌ ايهههه   

ههههدؾع اجلهههاْٞ ا  ارههههها  اجلرميههه١ن ٖٚهههٛ َاهت ههه٘    

ايٝههههههه٘ ايٝهههههههّٛ ايصٝاشههههههه١ٝ اجلٓا٥ٝههههههه١ ا دٜ ههههههه١ يف   

جمهههههاٍ شٝاشههههه١ ايت هههههرِٜ ٚايعكههههها  يً هههههد َههههههٔ      

اينهههاٖر٠ ا٫جراَٝههه١ بعههههٌ عهههاّن ٖٚهههٛ ا٫َهههر ايههه ٟ  

جرميههه١ ايهصهههب غهههري   ٜٛجهههب هصهههًٝء ايضههه٤ٛ عًههه٢   

املعهههههههرٚعن ٚبٝهههههههإ َؿَٗٛٗههههههها ٚامليهههههههً ١ حمهههههههٌ     
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ا ُاٜههه١ اجلٓا٥ٝههه١ بت هههرِٜ ايهصهههب غهههري املعهههرٚعن    

ٝههههههإ ايكههههههاْْٛٞ يً رميهههههه١ ٓؾضهههههه٬ً عههههههٔ بٝههههههإ ايب

 ٕٛ اجلٓهههههههها٥ٞ يفَههههههههد٣ ؾاعًٝهههههههه٘ قٛاعههههههههد ايكههههههههاْٚ

َٛاجٗههههه١ جرميههههه١ ايهصهههههب غهههههري املعهههههرٚعن ٚبٝهههههإ    

ٞ  اشهههههبا  عهههههدّ ؾاعًٝههههه١  ٚ يٝههههها   ايكهههههإْٛ اجلٓههههها٥

ملٛاجٗهههه١ ٖهههه ٙ اجلرميهههه١ ٚغريٖهههها َههههٔ  ٙهؿعٝههههٌ دٚر

 .جرا٥ِ ايؿصاد ا٫دارٟ ٚاملايٞ يف ايعرام

   ١ُٖٝ ايب . 

٫ َػهههههههها٠٫ ا ا قًٓههههههههها إ اجملتُهههههههههع ايعراقهههههههههٞن          

مب٪شصهههههههههاهٗا ايدشهههههههههتٛر١ٜ ٚايدٚيههههههههه١ ايعراقٝههههههههه١ 

ٜٛاجٗهههههإ يف ٖههههه ٙ املرتًههههه١ ٖ ُههههه١ ظرشههههه١ َهههههٔ     

اضهههههههه ا  ايٓؿههههههههٛط ايضههههههههعٝؿ١ن اد  ا  ازدٜههههههههاد    

بايٛمٝؿهههه١ ايعاَهههه١ ٚاملههههاٍ ايعههههاّن  ١اجلههههرا٥ِ املتعًكهههه

ٚقهههههد ا هههههر  ٖههههه ٙ اجلهههههرا٥ِ هههههه  ريًا َباظهههههرًا عًههههه٢  

اقتيهههههههادٜا  ايعهههههههرامن ٚدنهههههههل اشهههههههض ايدٚيههههههه١     

 ا٫قتيهههههاد١ٜن ؾضههههه٬ً عهههههٔ اْٗٝهههههار ايبٓههههه٢ ايت تٝههههه١

ٚاُٖاهلههههان ٚقههههد مٗههههر  يههههو جًٝههههًا يف ايعدٜههههد َههههٔ      

قضههاٜا ايؿصهههاد ٚايهصهههب غههري املعهههرٚعن ٚايههه  ٜعهههٗد   

بٗهههههها ايههههههر ٟ ايعههههههاّ ايعراقههههههٞن ٚيكههههههد  د  جههههههرا٥ِ   

ايؿصهههههاد ا٫دارٟ ٚاملهههههايٞن َٚٓٗههههها جرميههههه١ ايهصهههههب    

غهههههري املعهههههرٚع ا  اٖتهههههساز ا٫شهههههتكرار ا٫قتيهههههادٟ   

ٚاملهههههايٞن ٖٚههههه ا َازمعهههههٌ دراشههههه١ جرميههههه١ ايهصهههههب  

عهههرٚع عًهه٢ قهههدر نههبري َهههٔ ا٭ُٖٝهه١ن نُههها    غههري امل 

ايكههههإْٛ اجلٓهههها٥ٞ ملٛاجٗهههه١    ١ٜعههههد َٛضههههٛع ؾاعًٝهههه  

جرميههههه١ ايهصهههههب غهههههري املعهههههرٚع عًههههه٢ قهههههدر َهههههٔ      

 ٕ  يهههههههههو إ ٚجهههههههههٛد ايكهههههههههإْٛ   نا٫ُٖٝههههههههه١ مبهههههههههها

نٓيههههٛ  جمههههرد٠ دٕٚ هطبٝههههل تكٝكههههٞ ؾعًههههٞ     

عًههه٢ ايٛقههها٥ع ايههه  هعههههٌ ادٛ جهههًا ٜٓطبهههل ٚاتههههاّ  

املرجهههههههٛٙ ايكهههههههإْٛن ٫ٜهههههههٛؾر ا ُاٜههههههه١ اجلٓا٥ٝههههههه١ 

يًُيههههههاي ابُٝهههههه١ بههههههايت رِٜ ٚايعكهههههها ن ٖٚهههههه ا   

ايب ههههههه  املهههههههٛجس حماٚيههههههه١ يًٛضهههههههٍٛ ا  ْنهههههههاّ    

قههههههاْْٛٞ َتهاَههههههٌ قههههههادر عًهههههه٢ َٛاجٗهههههه١ جرميهههههه١ 

ايهصههههب غههههري املعههههرٚعن خاضهههه١ ٚإ ٖهههه ٙ اجلرميهههه١  

هعههههٌ   هههرًا جلهههرا٥ِ اخهههر٣ن ٖٚهههٞ جهههرا٥ِ ايؿصهههاد       

ا٫دارٟ ٚاملهههههايٞن َٚهههههٔ  هههههِ ٜيهههههبا ازمهههههاد ْنهههههاّ      

در عًههههه٢ َٛاجٗتٗههههها ٚا هههههد   قهههههاْْٛٞ َتهاَهههههٌ قههههها  

َٓٗههههان عهههها هعسٜههههس ايؿاعًٝهههه١ يًكٛاعههههد اجلسا٥ٝهههه١ن      

ضهههههههرٚرٟ يتكًهههههههٝص ؾهههههههر  ايؿصهههههههادن ٚازدٜهههههههاد     

نًؿهههه١ ايً هههه٪ ايٝهههه٘ن ؾضهههه٬ً عههههٔ اُٖٝهههه١  يههههو يف       

هكًٝهههههٌ ايضهههههرر ايههههه ٟ ًٜ هههههل امليهههههً ١ ايعاَههههه١ن     

ٚ يهههو بتعكهههب اجلٓههها٠ ٚا٫َهههٛاٍ ايعاَههه١ ايههه  قهههاَٛا   

 با٫شت٤٬ٝ عًٝٗا.

 .  اظهاي١ٝ ايب 

ا ا نهههههههإ ايب ههههههه  ٜتٓهههههههاٍٚ َهههههههد٣ ؾاعًٝههههههه١             

ايكهههإْٛ اجلٓههها٥ٞ يف َٛاجٗههه١ جرميههه١ ايهصهههب غهههري   

ايكاْْٛٝهههههههه١  ١املعههههههههرٚع ٚاشههههههههبا  عههههههههدّ ايؿاعًٝهههههههه 

ٚاٯيٝهههههها  ايهههههه  هعتُههههههد يف هؿعٝههههههٌ دٚر ايكههههههإْٛ    

هؿعٝهههههٌ دٚر اجلٓههههها٥ٞن ؾههههه ٕ اظههههههايٝت٘ ههههههاز يف إ   

٫ ههؿههٞ  هههد  اهٗهها ٚادهها هصهههتٓد    ايكههإْٛ اجلٓهها٥ٞ   

ن َٚهههٔ  هههِ ؾ ْٗههها ٫هعتُهههد عًههه٢ شٝاشههه١     ا  غريٖههها

ايت هههههرِٜ ٚايعكههههها  ؾكهههههءن ٚ دههههها ا٫َهههههر ٜتطًهههههب  

اضهههههههه٬تا  يف اجلٛاْههههههههب ا٫خههههههههر٣ن ا  إ ٖٓههههههههاى  

اشهههبا  يف عهههدّ ايؿاعًٝههه١ ايكاْْٛٝههه١ ٜعهههٛد يعٛاَههههٌ      

ٚاخههههههههر٣ َتيهههههههه١ً بؿههههههههرٚع ايكههههههههإْٛ  شٝاشهههههههه١ٝن 

املتعهههههدد٠ خهههههارا ا هههههار ايكهههههإْٛ اجلٓههههها٥ٞن ؾهٝهههههـ    

 ٙ اجلٛاْههههب ميهههههٔ  كٝههههل ايتهاَههههٌ بههههل نههههٌ ٖهههه

ػاٜههههه١ اييت كٝهههههل  ا  ايطبٝعههههه١ املختًؿههههه١ ٚضههههه٫ًٛ 

ٓههههههههها٥ٞ يف جليف هعسٜههههههههس ٚهؿعٝهههههههههٌ دٚر ايكههههههههإْٛ ا  

 َٛاج١ٗ جرمي١ ايهصب غري املعرٚع.

 .  ؾرضٝا  ايب 

 -هتُ ٌ ؾرضٝا  ايب   يف ا٫ش١ً٦ اٯه١ٝ:

 َا املكيٛد  رمي١ ايهصب غري املعرٚع. -:ا٫ًٚ

بت ههههرِٜ ايهصههههب َههههاٖٞ امليههههاي ابُٝهههه١   -: اْٝههههًا

 غري املعرٚع.
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َهههههاٖٛ ايبٓههههها٤ ايكهههههاْْٛٞ جلرميههههه١ ايهصهههههب  -: اي هههههًا

 غري املعرٚع.

َههههد٣ ؾاعًٝهههه١ ايكههههإْٛ اجلٓهههها٥ٞ ملٛاجٗهههه١     -:رابعههههًا

 جرمي١ ايهصب غري املعرٚع.

َهههههاٖٞ اشهههههبا  عهههههدّ ؾاعًٝههههه١ ايكهههههإْٛ     -:خاَصهههههًا

اجلٓهههههههها٥ٞ يف َٛاجٗهههههههه١ جرميهههههههه١ ايهصههههههههب غههههههههري   

 املعرٚع.

ٝههههههههٌ دٚر ايكههههههههإْٛ َههههههههاٖٞ عيٝهههههههها  هؿع -:شادشههههههههًا

 اجلٓا٥ٞ ملٛاج١ٗ جرمي١ ايهصب غري املعرٚع.

 .٘١ٝ ايب   ٚخطت َٗٓ 

شههههٝتِ بعههههٕٛ اث هعهههها   هههه  َٛضههههٛع ذمههههٛ             

َٛاجٗههههه١ قاْْٛٝههههه١ ؾاعًههههه٘ جلرميههههه١ ايهصهههههب غهههههري   

املعههههههرٚع يف ايعههههههرامن باعتُههههههاد املههههههٓٗ  ايٛضههههههؿٞ     

ٚشههههٝتِ هكصههههِٝ ايب هههه  عًهههه٢ َب هههه ل   ايت ًًٝههههٞ

 ً تعرٜههههههههـ  رميهههههههه١  رميههههههههص املب هههههههه  ا٫ٍٚ ي

ن هلههها ايكهههاْْٛٞ ايبٓٝهههإايهصهههب غهههري املعهههرٚع ٚبٝهههإ   

اَهها املب هه  اي ههاْٞ ؾصههٛف ْتٓههاٍٚ ؾٝهه٘ اشههبا  عههدّ       

ايكههههههإْٛ اجلٓهههههها٥ٞ يف َٛاجٗهههههه١ جرميهههههه١   ١ؾاعًٝهههههه

ايهصهههب غهههري املعهههرٚع ٚعيٝههها  هؿعٝهههٌ دٚرٙ ملٛاجٗههه١    

 اجلرمي١ يف ايعرام. 

 املب   ا٫ٍٚ

ايتعرٜـ  رمي١ ايهصب غري املعرٚع 

 ٚايبٓٝإ ايكاْْٛٞ هلا

يتعرٜهههههههـ جرميههههههه١ ايهصهههههههب غهههههههري املعهههههههرٚعن          

ٚبٝههههإ ايبٓٝههههإ ايكههههاْْٛٞ هلههههان ْكصههههِ ٖهههه ا املب هههه    

عًههههه٢ َطًهههههبلن رميهههههص املطًهههههب ا٫ٍٚ يدراشههههه١  

َؿٗههههّٛ جرميهههه١ ايهصههههب غههههري املعههههرٚع ٚامليههههً ١   

حمهههٌ ا ُاٜههه١ بت هههرِٜ ايهصهههب غهههري املعهههرٚعن اَههها   

ٓٝههههههإ  املطًههههههب اي ههههههاْٞ ؾصههههههٛف ْب هههههه  ؾٝهههههه٘ن ايب     

ٚنٝؿٝههه١  ايكهههاْْٛٞ جلرميههه١ ايهصهههب غهههري املعهههرٚع  

 .ا باهٗا

 

 املطًب ا٫ٍٚ

َؿّٗٛ جرمي١ ايهصب غري املعرٚع ٚامليً ٘ 

 اب١ُٝ بايت رِٜ

يب ههه  َؿٗهههّٛ جرميههه١ ايهصهههب غهههري املعهههرٚعن              

ٚبٝههههههههإ امليههههههههً ١ حمههههههههٌ ا ُاٜهههههههه١ اجلٓا٥ٝهههههههه١   

بت هههرِٜ ايهصهههب غهههري املعهههرٚعن ْكصهههِ ٖههه ا املطًهههب    

ْب هههههه  يف ايؿهههههههرع ا٫ٍٚ َؿٗهههههههّٛ   عًهههههه٢ ؾهههههههرعلن 

جرميهههه١ ايهصههههب غههههري املعههههرٚعن ٚيف ايؿههههرع اي ههههاْٞ    

ْتٓهههههههاٍٚ امليهههههههً ١ حمهههههههٌ ا ُاٜههههههه١ اجلٓا٥ٝههههههه١     

 بت رِٜ ايهصب غري املعرٚع.

 ايؿرع ا٫ٍٚ

 َؿّٗٛ جرمي١ ايهصب غري املعرٚع

يبٝههههإ َؿٗههههّٛ جرميهههه١ ايهصههههب غههههري املعههههرٚعن          

ع٬قهههه١ ٫بههههد َههههٔ هعرٜؿٗهههها ا٫ًٚن َٚههههٔ  ههههِ  هههه      

جرميههه١ ايهصهههب غهههري املعهههرٚع َهههع جهههرا٥ِ ايؿصهههاد       

ا٫خههههر٣ ٚ يههههو يف ْكطههههتل ٚعًهههه٢  ا٫دارٟ ٚاملههههايٞ

 -ايٓ ٛ اٯهٞ:

 هعرٜـ جرمي١ ايهصب غري املعرٚع. -:ا٫ًٚ

مل ٜعهههههههرف ايؿكههههههه٘ اجلٓههههههها٥ٞ ايهصهههههههب غهههههههري             

املعههههههرٚع هعرٜؿههههههًا حمههههههددًان ٚادهههههها اعتُههههههد عًهههههه٢     

 ١ايههههههههه  ٚرد  يف ايكههههههههٛاْل املكارْههههههههه  ايتعرٜؿهههههههها  

ٚاقاضهههههههه١ مبهاؾ هههههههه١ جرميهههههههه١ ايهصههههههههب غههههههههري   

املعههرٚعن ٚعههد ايهصههب غههري املعههرٚع ب ْهه٘ نههٌ َههاٍ        

تيههههههٌ عًٝهههههه٘ اتههههههد اقاضههههههعل ٫تهههههههاّ قههههههإْٛ  

ايهصههههب غههههري املعههههرٚعن بصههههبب اعُههههاٍ  ٚ اشههههتػ٬ٍ    

ْؿههههههٛ  اٚ َرنههههههسٙ  ٚ عههههههٔ  رٜههههههل ايتٛا هههههه٪ َههههههع  

ا٫خههههههرٜٔ

(1)

ن ٚقههههههد هضههههههُٔ قههههههإْٛ ايهصههههههب غههههههري  

 1958يصهههه١ٓ  15املعههههرٚع عًهههه٢ تصهههها  ايعههههعب رقههههِ   

 دٜههههدًا ي٬ؾعههههاٍ ايهههه  هعههههد نصههههبًا غههههري     املعههههدٍ 

َعرٚع

(2)

. 

ٚباَعههههههإ ايٓنههههههر يف ْههههههص املههههههاد٠ ا٫ٚ  َههههههٔ          

قههههإْٛ ايهصههههب غههههري املعههههرٚع دمههههد إ املعههههرع قههههد     
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انتؿهههه٢ ٖٓههههها بههههه ٕ ٜهههههٕٛ املهههههاٍ بصهههههبب ايٛمٝؿههههه١ن   

اضهههع نُههها اْههه٘ انتؿههه٢ باملهههاٍ املتٛاجهههد يف  َههه١ اق

دٕٚ غهههريٙن َٚهههٔ املىخههه  عًههه٢ ٖههه ا ايهههٓص اْههه٘ تهههدد    

ايهصهههب غهههري املعهههرٚع باملهههاٍ ٚتيهههرٙ يف  يهههو يهههد٣   

اقاضهههع ٫تههههاّ ايكهههإْٛ ؾكهههءن َهههع  ٕ ايٛاقهههع قهههد 

ٜهههههٕٛ غههههري  يههههون ا  قههههد ٜهههههٕٛ ايهصههههب ايهههه ٟ         

عهههههههٔ َٓؿعههههههه٘ هت هههههههٍٛ  ٠ا يهههههههٍٛ عًٝههههههه٘ عبهههههههار

 ١بطرٜكهههه١ غههههري َباظههههرٙ ا  َههههاٍن نُهههها إ املٓؿعهههه 

اٚ املههههههاٍ قههههههد ٫سميههههههٌ عًٝهههههه٘ اقاضههههههع ٫تهههههههاّ  

  ٌ غهههههريٙ بعًهههههِ   عًٝههههه٘ ايكهههههإْٛن ٚادههههها قهههههد سميههههه

اقاضههههههع ٫تهههههههاّ ايكههههههإْٛ ْٚتٝ هههههه١ اشههههههتػ٬ٍ     

 َهههه١ مٝؿتهههه٘ن اٟ إ املههههاٍ قههههد ٜههههدخٌ ا     عُههههاٍ ٚ

َايٝههه١ غهههري  َههه١ اقاضهههع ٫تههههاّ ايكهههإْٛن نُههها     

إ َههههههٔ شمضههههههع ٫تهههههههاّ قههههههإْٛ ايهصههههههب غههههههري      

َههه١ غهههريٙ تٝطههه٘ َٓههه٘   املعهههرٚع قهههد ٜضهههع املهههاٍ يف    

ٜٚتضههههها إ ايهصهههههب غهههههري املعهههههرٚع ٜ خههههه  ٚتههههه رًان 

اتهههد٣ ضهههٛرهل عًههه٢ ٚؾهههل اتههههاّ قهههإْٛ ايهصهههب       

غههههري املعههههرٚع ا٫ٚ  ٖٚههههٞ ايهههه  ٜ بههههل ؾٝٗهههها عًهههه٢   

املٛمههههـ َٚههههٔ يف تهُهههه٘ َههههٔ اقاضههههعل ٫تهههههاّ    

ايكههههههإْٛ اشههههههتػ٬ي٘ بايؿعههههههٌ ٭عُههههههاٍ  ٚ ْؿههههههٛ   ٚ  

مههههرٚف ٚمٝؿتههههه٘  ٚ َرنههههسٙ ٚتيهههههٛي٘ نههههه يو   

 ٌ عًهههه٢ َهههاٍ َهههه٪ ِ ْتٝ ههه١ ٖهههه ا ا٫شههههتػ٬ٍ    بايؿعههه

اَهههههها اييههههههٛر٠ اي اْٝهههههه١ ؾٗههههههٞ ايهههههه  ٜ بههههههل َٓٗهههههها    

ايؿعًهههٞ عًههه٢ املٛمهههـ َٚهههٔ يف تهُههه٘ن      ا٫شهههتػ٬ٍ

ٚيهههههٔ ٜ بههههل  ٕ يدٜهههه٘ يف َايهههه٘ زٜههههاد٠ ع ههههس عههههٔ       

إ بههههها  َيهههههدرٖان ٚيف ا ايههههه١ ا٫خهههههري٠ ٜهههههتعل  ٕ 

ايهههه  ميارشهههههٗا املههههتِٗ  ههههها    ١ٜهههههٕٛ ْههههٛع ايٛمٝؿههههه  

ٍ عًههه٢ تصههها  ايدٚيههه١   ٜتهههٝا يههه٘ ؾرضههه٘ ا٫شهههتػ٬   

اٚ ع٢ً تصا  ايػري

(3)

. 

اْهههه٘ ا ا  هههههٔ   4/3نُهههها ٜنٗههههر َههههٔ ْههههص املههههاد٠      

اقاضههههع ٫تهههههاّ ايكههههإْٛ ا بهههها  َيههههدر َعههههرٚع   

 يً ر٠ٚ شمرج٘ َٔ دا٥ر٠ ايهصب غري املعرٚع.

ْٚهههر٣ ضهههرٚر٠ إ ٜتصهههع هعرٜهههـ ايهصهههب غهههري           

املعهههرٚع يٝعهههٌُ نهههٌ َههها سميهههٌ عًٝههه٘ اقاضهههع       

٫تههههاّ ايكهههإْٛ شهههٛا٤ انهههإ َهههاٍ اٚ َٓهههاؾع اخهههر٣  

قهههد سميهههٌ عًٝٗههها اقاضهههع يًكهههإْٛن نُههها ٜٓبػهههٞ  

ايتٛشهههههع يف ايهههههٓص يٝعهههههٌُ ا ههههها٫  ايههههه  ٜههههههٕٛ  

ؾٝٗههها املهههاٍ يف  َههه١ ايهههسٚا اٚ ا٫ٚدٙ ايكيهههر اٚ تتههه٢    

اضههه١ ٚإ ٖٓهههاى َهههٔ قهههد ًٜ ههه  ا  يف  َههه١ ايػهههرين خ

عًٝهههه٘ َههههٔ اَههههٛاٍ اٚ َٓههههاؾع عههههٔ   اخؿهههها٤ َاسميههههٌ 

 رٜههههل ٚضههههع٘ يف  َهههه١ ظههههخص قههههد ٫هربطهههه٘ بهههه٘  

 ٟ ضههه١ً تتههه٢ ٜههههٕٛ مبٓههه ٣ عهههٔ هطبٝهههل ايكهههإْٛ     

عًٝ٘

(4)

. 

ْٚهههههر٣ ضهههههرٚر٠ تيهههههٍٛ َ هههههٌ ٖههههه ا ايتٛشهههههع يف      

ايههههههههٓص  كٝكههههههههًا ٫ٖههههههههداف ايكههههههههإْٛ ٚغاٜهههههههها      

٢ ايٛمٝؿهههههه٘ ايعاَهههههه١ن  يههههههو إ املعههههههرع قههههههد اعطهههههه   

يًُٛمهههـ ايعهههاّ شهههًطا  َتعهههدد٠ يًكٝهههاّ بٛاجبههها      

ايٛمٝؿههه١ ايعاَههه١ن ٚإ َعهههد٠ َهههٔ  يهههو  ٕ  هههارط      

هًههههههو ايصههههههًطا  يف ايٓطههههههام ابههههههدد هلههههههان ٭ْٗهههههها    

هصههههتُد اشاشههههًا َههههٔ شههههًطا  ايدٚيهههه١ ايهههه  ٜعُههههٌ     

املٛمههـ يههدٜٗا 

(5)

ن َٚههٔ  ههِ ضههار يساَههًا عًهه٢ املعههرع      

إ ٜضهههههع تهههههدٚدًا ملُارشههههه١ هًهههههو ايصهههههًطا  تتههههه٢   

ٌ  ٫هصههههههتػٌ  ايٛمٝؿهههههه١ اشههههههتػ٫ً٬ سمكههههههل  غراضهههههه

خاضههه١  ٚ ا هههرا٤ غهههري َعهههرٚعن يف تهههل  ٕ غرضهههٗا     

اييههههاي ايعههههاّ ٫ؾههههراد ايدٚيهههه١

(6)

ٜٚهههههٕٛ ايٛمٝؿهههه١ ن 

ايعاَههه١ زمهههب إ هههه٪دٟ خدَههه١ اجتُاعٝههه١ ٜٚٓبًهههٞ       

إ  هههههارط  ٝهههههد٠ ْٚساٖههههه٘ يههههههٞ هٓتؿهههههٞ َنٓههههه١   

ا٫شهههتػ٬ٍ ٚاي بهههها َههههٔ خًؿٗههههان ٚتتهههه٢ ٫  ههههرا  

    ٘ ٚجهههد  اضههه٬ًن َهههٔ    عهههٔ ايؿهههر  ايههه ٟ َهههٔ اجًههه

ٖٓههها نهههإ لهههرِٜ نهههٌ ضهههٛر ا٫عتهههدا٤ عًههه٢ املهههاٍ    

ايعههههاّ ٚلههههرِٜ ا٫ؾعههههاٍ املاشهههه١ بعههههرف ايٛمٝؿهههه١    

ايعاَهههههه١ن ٚا  إ نههههههٌ ٖهههههه ٙ ايٓيههههههٛ  ايعكابٝهههههه١   

 بههههل عههههدّ نؿاٜتٗهههها يتههههٛؾري ا ُاٜهههه١ يًُيههههاي    

حمهههٌ ا ُاٜههه١ اجلٓا٥ٝههه١ن ٚبهههايٓنر يؿصهههاد بعههه       

ايههه َِ اٚ ايعُهههٌ عًههه٢ اؾصهههادٖا َهههٔ قبهههٌ اضههه ا        
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ٚط ا٫َهههههههٛاٍن ٚاضههههههه ا  امليهههههههاي اقاضههههههه١ن    ر٩

ايههه ٜٔ  هههدٚا ايعهههرا٤  َهههِ املهههٛمؿل املٓ هههرؾل      

يت كٝهههههل انههههها قهههههدر َهههههٔ ايهههههربا عًههههه٢ تصههههها     

اييهههاي ايعهههاّن نهههٌ  يهههو دؾهههع املعهههرعل مبختًهههـ 

ايهههدٍٚ يت هههرِٜ ايهصهههب غهههري املعهههرٚعن ٖادؾهههًا َهههٔ       

ٚرا٤  يههو غًههل ناؾهه١ ايصهههبٌ ايهه  ههه٪دٟ يٲضهههرار      

َهاشهههب ظخيههه١ٝ يًُٛمهههـ  باملهههاٍ ايعهههاّ ٚ كٝهههل  

ايعاّ َٔ خ٬ٍ ايٛمٝؿ١ اي  ٜعػًٗا

(7)

. 

ٚاجلههههدٜر بايهههه نر ٚا٫ظههههار٠ بيههههدد َؿٗههههّٛ             

غههههري املعههههرٚعن إ هعرٜؿهههه٘ ايكههههاْْٛٞ ايهههه ٟ شههههبكل   

ا٫ظهههههار٠ ايٝههههه٘ شمتًهههههـ عهههههٔ ايتعرٜؿههههها  ايًػٜٛههههه١   

هصهههب ْنهههرًا يعَُٛٝههه١ ا٭خهههري٠   ًي

(8)

ا  اْٗههها عبهههار٠   ن 

مل ٜيههههٌ ايؿكهههه٘ ؾٝٗهههها يكايههههب حمههههدد ا٫َههههر  ١َرْهههه

ايههه ٟ ٜصهههتًسّ ا٫خههه  بهههايتعرٜـ ايهههٛارد يف ايكهههإْٛ   

 ٚا٫عتُاد عًٝ٘ عٓد ايب   ٚايدراش١.

ع٬قههههه١ جرميههههه١ ايهصهههههب غهههههري املعهههههرٚع    -: اْٝهههههًا

  را٥ِ ايؿصاد ا٫دارٟ ٚاملايٞ ا٫خر٣.

َهاؾ ههه١ جرميههه١ ايهصهههب غهههري املعهههرٚع مي هههٌ             

   ٔ َنههههههاٖر ايؿصههههههاد   َهاؾ هههههه١ ٭ٖههههههِ َنٗههههههر َهههههه

ا٫دارٟ ٚاملهههههايٞن  يهههههو إ ا٫َهههههٛاٍ ٚاي هههههرٚا  ايههههه  

ميتًهٗهههههههها املٛمههههههههـ اٚ املهًههههههههـ  دَهههههههه١ عاَهههههههه١    

ٚمبختًههههههـ ايههههههدرجا  ٚاملصههههههتٜٛا  ادهههههها ٜصههههههتدٍ  

ٚاملههههايٞن  يههههو   ا٫دارٟجههههرا٥ِ ايؿصههههاد   ٚقههههٛعَٓٗهههها 

إ ايؿصههههاد َههههٔ ايٛاجٗهههه١ ايكاْْٛٝهههه١ ٜكههههع يف نههههٌ     

تايههههه١ سمهههههاٍٚ ؾٝٗههههها َٛمهههههـ اٚ َهًهههههـ  دَههههه١    

عاَهههه١ اقههههرٚا عًهههه٢ ايكٛاعههههد ايكاْْٛٝهههه١ املًسَهههه١      

ابتػههها٤ يٓؿهههع خههها ن ٜٚعهههٌُ  يهههو نهههٌ ا٫عُهههاٍ       

ايههههههه  ٜعاقهههههههب عًٝٗههههههها ايكهههههههإْٛ اجلٓههههههها٥ٞ َ هههههههٌ   

ايرظههههههه٠ٛ

(9)

ن ٚا٫خهههههههت٬ط

(10)

ن ٚاجلهههههههرا٥ِ املً كههههههه١  

جرميهههههه١ اشههههههتػ٬ٍ ايٓؿههههههٛ   بُٗهههههها ٚ

(11)

ن ٚجرميهههههه١ 

ا٫ضهههرار بهههاَٛاٍ ايدٚيههه١  

(12)

نُههها ٜعهههٌُ ا٫عُهههاٍ   ن 

املخايؿهههه١ يًكههههإْٛ ا٫دارٟن َ ههههٌ اعطهههها٤ اؾضههههًٝا    

اعتبههههارا  ايٛشهههها ١  ٚ  عًهههه٢ ملههههٔ ٫ ٜصههههت كٗا بٓهههها٤

ابصههههٛبٝ٘ ٚغههههري  يههههو َههههٔ خمايؿهههها  هكههههع عًهههه٢    

ايٛاجبههههها  ايههههه  هؿرضهههههٗا ايٛمٝؿههههه١ ايعاَههههه١ن ٚا ا     

يهههههه٘ َؿههههههاِٖٝ َتعههههههدد٠ ٚ صههههههب   نههههههإ ايؿصههههههاد 

ايساٜٚههههههه١ ايههههههه  ٜٓنهههههههر ايٝٗههههههها ايباتههههههه   صهههههههب   

 يي٘

(13)

. 

ا٫ إ ايؿصههههاد َههههٔ ايٛاجٗهههه١ ايكاْْٛٝهههه١ن ٜتُ ههههٌ         

بارههههههها  اٟ جرميههههه١ َهههههٔ اجلهههههرا٥ِ ايههههه  هٓهههههدرا   

ضهههُٔ جهههرا٥ِ ايؿصهههاد ا٫دارٟ ٚاملهههايٞن ٚا ا ناْههههل     

ايٓيههههٛ  ايعكابٝهههه١ ايهههه  هعاقههههب عًهههه٢ خمتًههههـ      

ا٫دارٟ ٚاملهههايٞ هعهههد ْيهههٛ    ضهههٛر جهههرا٥ِ ايؿصهههاد 

اضههههه١ًٝ ؾههههه ٕ ايهههههٓص ايههههه ٟ زمهههههرّ ايهصهههههب غهههههري    

املعهههرٚع ٜعهههد ْيهههًا اتتٝا ٝهههًا بايٓصهههب١ هلهههان  يهههو إ   

د شهههههد اي ػهههههرا  ايههههه  قهههههد ٜصهههههتػًٗا   يهههههاملعهههههرع ق

اجلٓهههههها٠ن  ههههههٔ ٜتههههههاجرٕٚ بايٛمٝؿهههههه١ ايعاَهههههه١ اٚ     

ايههه ٜٔ ًٜ كهههٕٛ ضهههررًا باملهههاٍ ايعهههاّن ؾ ههها٤ بكهههإْٛ     

  ٚ َعاقبههه١ نهههٌ َهههٔ  ايهصهههب غهههري املعهههرٚع يت هههرِٜ 

تيهههٌ عًههه٢ َهههاٍ ٚنهههإ تيهههٛي٘ عًههه٢ املهههاٍ ا هههرًا      

َههههٔ ا ههههار اتههههد٣ جههههرا٥ِ ايؿصههههاد ا٫دارٟ ٚاملههههايٞن       

ؾهههه ٕ مل ٜهههههٔ با٫َهههههإ ا بهههها  اجلرميهههه١ ا٫ضهههه١ًٝ   

ايسٜهههاد٠ ايههه  تيهههٌ عًههه٢ املهههاٍ عٓهههد ارههابٗهههان ؾههه ٕ   

يف  رٚههههههههه٘ لعًهههههههه٘  ههههههههل  ا٥ًهههههههه١ املصهههههههه٪ٚي١ٝ    

اجلسا٥ٝهههه١ عًهههه٢ ٚؾههههل اتهههههاّ قههههإْٛ ايهصههههب غههههري     

ايع٬قههههههه١  املعهههههههرٚعن ٚ ههههههها هكهههههههدّ ٜنٗهههههههر جًٝهههههههًا

ٓيههههٛ  ايعكابٝهههه١ ايهههه  هعاقههههب   ايايتهاًَٝهههه١ بههههل  

عًهههه٢ جههههرا٥ِ ايؿصههههاد ا٫دارٟ ٚاملههههايٞ ٚهًههههو ايهههه       

هصهههب غهههري املعهههرٚعن ا  إ نهههٌ َٓٗههها  ايهعاقهههب عًههه٢ 

ٜهُههههٌ ٜٚتهاَههههٌ َههههع ا٫خههههر  كٝكههههًا يًُيهههههً ١      

 ايعا١َ.

 ايؿرع اي اْٞ

رِٜ امليً ١ حمٌ ا ُا١ٜ اجلٓا١ٝ٥ بت 

 ايهصب غري املعرٚع

اشههههههههًؿٓا ايكههههههههٍٛ إ ايصههههههههًطا  املُٓٛتهههههههه٘                

يًُٛمهههههـ ايعهههههاّ زمهههههب إ  هههههارط يف ا هههههار َهههههٔ   
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ل هًهههههو ايصهههههًطا  ٚايعدايههههه١ن تتههههه٢  كههههه ا ٝهههههد٠

ر  ايهههه ٟ َههههٔ  جًهههه٘ َٓ ههههلن ٚإٕ اٟ اعتههههدا٤   ػههههاي

عًههه٢ ايٛمٝؿههه٘ ايعاَههه١ اٚ املهههاٍ ايعهههاّ ٜٓطهههٟٛ عًههه٢     

عهههههدٚإ ضهههههار  عًههههه٢ َيهههههاي جٖٛرٜههههه١ ٜ٪شهههههض   

عًٝٗههها ايبٓههها٤ ا٫جتُهههاعٞن  يهههو إ جهههرا٥ِ ايرظههه٠ٛ      

ٚجهههههرا٥ِ ٚا٫خهههههت٬ط ٚجهههههرا٥ِ اشهههههتػ٬ٍ ايٓؿهههههٛ   

ا٫ضهههرار باملهههاٍ ايعهههاّ  ٝعٗههها   هههٌ عهههدٚإ عًههه٢      

ٚهههه٪دٟ ا  اٖتهههساز ٚاْعهههداّ    َيهههً ١ عًٝههها يًدٚيههه١  

اي كههه٘ يف نٝاْٗههها ا٫جتُهههاعٞن ا٫َهههر ايههه ٟ ٜٛجهههب    

لههههههههرِٜ ايصههههههههًٛى ايهههههههه ٟ ٜهههههههه٪دٟ ا  ا٫ضههههههههرار  

بامليههههههاي ايعًٝهههههها يًدٚيهههههه١ن ٫ٚشمههههههرا ٖهههههه ا عههههههٔ    

ا٫ ارايعهههاّ ٭ٖهههداف قهههإْٛ ايعكٛبههها  ايههه  هتُ هههٌ   

يف ملاٜهههه١ امليههههاي املعهههه ن١ يٮؾههههراد  ههههٝعِٗن    

يهههه١ هلههههِن  هههها  َههههع  كٝههههل انهههها قههههدر َههههٔ ايعدا  

ٜهههههه٪دٟ يف ايٓٗاٜهههههه١ ايطُ ْٝٓهههههه١ اي٬زَهههههه١ ٭ؾههههههراد     

اجملتُههههههههههع

(14)

ن ا  إ لههههههههههرِٜ ا٫ؾعههههههههههاٍ املضههههههههههرٙ  

 ٚ يٜٛهههه١ باعتبههههار إ ضههههررٖا  بامليههههً ١ ايعاَهههه١ يهههه٘ ا

يف ايػايههههب جصههههِٝ ؾٗههههٞ هٗههههدد اي كهههه١     ا٫جتُههههاعٞ

ايعاَهههههههههههه١ يف َ٪شصهههههههههههها  ايدٚيهههههههههههه١ ٚنٝاْٗهههههههههههها   

ا٫قتيهههادٟ

(15)

هعهههد جرميههه١ ايهصهههب غهههري املعهههرٚع     ن 

را٥ِ ايههه  هيهههٝب َيهههاي اجملتُهههع ايعًٝهههان  َهههٔ اجلههه

ٚايهههههه   نههههههد املعههههههرع ملاٜتٗههههههان يهههههههٞ ٫ٜؿًههههههل      

َرههبٗههها َهههٔ ايعكههها  َصهههتػ٬ً ٚضهههع١ ايهههٛمٝؿٞ اٚ   

د اعتدا٥ههه٘ عًهههه٢ املههههاٍ ايعههههاّ اٚ  ٓههههترضههه٘ ٚتهههه رٙ ع 

ؾعههههه٬ً ٜعههههههٌ َصاشهههههًا بعهههههرف ايٛمٝؿههههه١     ارههابههههه٘

ايعاَهههه١ن ٚيف ا ههههار لههههرِٜ ايهصههههب غههههري املعههههرٚع      

ل َيههههً تل َتعارضههههتل   ؾهههه ٕ املعههههرع قههههارٕ بهههه   

 اَههههًان ا٫ٚ  هتُ ههههٌ يف ملاٜهههه١ ايٛمٝؿهههه١ ايعاَهههه١   

َههههٔ خطههههر اشههههتػ٬هلا ٚايتعههههدٟ عًٝٗههههان ٚاي اْٝهههه١      

اي اْٝههههه١ن  هههههرا٤ املٛمهههههـ ايعهههههاّن ٚاٖهههههدار امليهههههً ١   

ايصهههًٛى ابكهههل هلههها ٜٓطهههٟٛ عًههه٢ عهههدٚإ    يهههو إ 

ٚاضههههها عًههههه٢ َيهههههاي اجلُاعههههه١ ٚهعارضههههه١ َهههههع      

 ّ ا٭خههههه٬م ايعاَههههه١ ٚايٓنهههههاّ ايعههههها

(16)

ن ٚبٓههههها٤  عًههههه٢ 

اشاشهههه٘  يههههو ٜهههههٕٛ لههههرِٜ ايهصههههب غههههري املعههههرٚع 

نٝههههد ملاٜهههه١ ايٛمٝؿهههه١ ايعاَهههه١ن ٚملاٜهههه١ املههههاٍ      ه

ايعههههههاّ ٚضههههههُإ تصههههههٔ شههههههري ايٛمٝؿهههههه١ ايعاَهههههه١ن  

ؾايٛمٝؿههههه١ ايعاَههههه١ ٖهههههٞ حمهههههٛر اجلرميههههه١ ٖٚهههههٞ    

 ١هتطًههههب ؾههههُٝٔ ٜكَٛههههٕٛ عًٝٗهههها قههههدرًا َههههٔ ا٭َاْهههه 

ٚا ٝههههههد٠ تتهههههه٢ ٜت كههههههل غرضههههههٗا 

(17)

ن يهههههه ا ؾهههههه ٕ 

غههههههري املعههههههرٚع ٜعههههههد  يههههههًٝٓا    لههههههرِٜ ايهصههههههب  

بٗههههان  ٚاملتههههاجر٠يًٛمٝؿهههه١ ايعاَهههه١ َههههٔ اشههههتػ٬هلا    

ٚيً ًٝٛيهههه١ دٕٚ اذمههههراف املٛمههههـ عٓههههد  ارشههههت١  

 ٚ يتع ٝهههههٌ  ١يًٛمٝؿهههه١ ايعاَهههه١  كٝكهههههًا مليههههً ت   

إدمازٖههههههان تتهههههه٢ يههههههٛ نههههههإ  يههههههو عًهههههه٢ تصهههههها   

امليً ١ ايعا١َ َٚياي املٛا ٓل ا٫خرٜٔ

(18)

. 

ؾامليهههً ١ ابُٝههه١ بت هههرِٜ ايهصهههب غهههري املعهههرٚع    

  ههههٌ تههههدٚدٖا ؾُٝهههها مل هعههههًُ٘ ايٓيههههٛ  ايهههه       

جرَههههل ا٫ؾعههههاٍ املاشهههه٘ بايٛمٝؿهههه١ ايعاَهههه١ ٚباملههههاٍ  

ايعهههههاّن ا  إ لهههههرِٜ ايهصهههههب غهههههري املعهههههرٚع جههههها٤     

 املعههههرع اضههههؿاٖاه نٝههههدًا يً ُاٜهههه١ ايهههه  شههههبل  ٕ   

عًههه٢ جهههرا٥ِ ايتعهههدٟ عًههه٢ ايٛمٝؿههه١ ايعاَههه١ ٚعًههه٢  

املهههههاٍ ايعهههههاّن  يهههههو إ ؾعهههههٌ املٛمهههههـ ٖٓههههها ٜههههه٪دٟ      

 ايصههههًع١بههههاهلبٛل بايٛمٝؿهههه١ ايعاَهههه١ إ  َصههههت٣ٛ   

ايههههه  ٜت هههههر ؾٝٗهههههان ا  ٜههههه٪دٟ خدَاهههههه٘ ملهههههٔ ٜهههههدؾع  

ٚسم بٗههههها عُهههههٔ ٫ٜهههههدؾع 

(19)

ن ٚعًههههه٢ ايهههههرغِ َهههههٔ  

هعههههدد ايٓيههههٛ  ايعكابٝهههه١ ايهههه   ُههههٞ ايٛمٝؿهههه١   

ايعاَههه١

(20)

إ املعهههرع عهههد جرميههه١ ايهصهههب غهههري  غهههري ن 

املعهههرٚع جرميههه١ َصهههتك١ً يههههٞ ٜكطهههع نهههٌ ظهههو      

يف اشههههتػ٬ٍ ايٛمٝؿهههه١ ايعاَهههه١ ٚيهههههٞ ٫ٜؿًههههل َههههٔ  

َٚهههههٔ  هههههِ ناْهههههل   ٜعتهههههدٟ عًٝٗههههها َهههههٔ ايعكههههها ن   

امليههههً ١ ابُٝهههه١ بت ههههرِٜ ايهصههههب غههههري املعههههرٚع  

انهههها ت ُههههًا ٚ ٚشههههع ْطاقههههًا َههههٔ هًههههو املٛجههههٛد٠     

١ ا ُاٜهههه١ غاٜهههه ٭ٕ ههههرا٥ِ املههههاٍ ايعههههاّ ا٫خههههر٣ن  

ٖههٛ عههدّ إؾهه٬  َههٔ ٜتعههد٣ عًهه٢ ايٛمٝؿهه١ ايعاَهه١        

ًٝههه٘ َهههٔ نصهههب َههها نهههإ يٝ يهههٌ      مبههها تيهههٌ ع 

 ٫ ظػً٘ هل ٙ ايٛمٝؿ١.عًٝ٘ يٛ



(2018) ايص١ٓ - ا٫ٍٚاجملًد  -ايتاشع ايعدد  -جم١ً جاَع١ ا٫ْبار يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚايصٝاش١ٝ   
 

 
182 

 املطًب اي اْٞ

ايبٓٝإ ايكاْْٛٞ جلرمي١ ايهصب غري املعرٚع 

 ٚنٝؿ١ٝ ا باهٗا

يب ههههه  ايبٓٝهههههإ ايكهههههاْْٛٞ جلرميههههه١ ايهصهههههب             

غههههري َعههههرٚع ٚبٝههههإ خيٛضهههه١ٝ ا٫ بهههها  يف ٖهههه ٙ    

اجلرميهههههه١ن ْكصههههههِ ٖهههههه ا املطًههههههب عًهههههه٢ ؾههههههرعل      

رميههههص ايؿههههرع ا٫ٍٚ يدراشهههه١ ايبٓٝههههإ ايكههههاْْٛٞ   

يً رميههه١ن اَههها ايؿهههرع اي هههاْٞ ؾصهههٛف ْتٓهههاٍٚ ؾٝههه٘       

 .نٝؿ١ٝ ا با  جرمي١ ايهصب غري املعرٚع

 ايؿرع ا٫ٍٚ

 جلرمي١ ايهصب غري املعرٚع ايبٓٝإ ايكاْْٛٞ

ٜتطًهههههب ايبٓٝهههههإ ايكهههههاْْٛٞ جلرميههههه١ ايهصهههههب          

غهههههري املعهههههرٚع ههههههٛاؾر ارنهههههإ اجلرميههههه١ن ٚهتُ هههههٌ 

ارنهههههإ جرميههههه١ ايهصهههههب غهههههري املعهههههرٚع ب ٬ ههههه١      

ارنهههإن ٖٚهههٞ ايهههرنٔ املؿههه   ن ٚايهههرنٔ املهههادٟ   

ن ٚايهههههههرنٔ املعٓهههههههٟٛن ْٚتٓهههههههاٍٚ ٖههههههه ٙ ا٫نهههههههإ     

 -اي ٬ ١ هباعًا:

 املؿ  .ايرنٔ  -:ا٫ًٚ

زمهههب يكٝهههاّ جرميههه١ ايهصهههب غهههري املعهههرٚع إ              

ٜهههههههٕٛ اجلههههههاْٞ  ههههههٔ ٚرد  ا هههههها٩ِٖ يف املههههههاد٠     

عًههه٢ ا٭ٚ  َهههٔ قهههإْٛ بعههه ٕ ايهصهههب غهههري املعهههرٚع 

1958يصههههٓ٘  15تصهههها  ايعههههعب رقههههِ  

(21)

 ٚ إ ٜهههههٕٛ ن 

اجلهههههاْٞ ظخيهههههًا  بٝعٝهههههًا  ٚ َعٜٓٛهههههًا هٛا ههههه  َهههههع     

ا٫ٚ  ا٫ظهههههههخا  ايهههههههٛارد٠ ا ههههههها٩ِٖ يف املهههههههاد٠    

   ِ عًههههه٢ اشهههههتػ٬ٍ ٚمٝؿهههههتِٗ اٚ َرنهههههسٖ

(22)

ن اَههههها 

ٖٚهههههٛ 2011( يصههههه١ٓ 30قهههههإْٛ ٦ٖٝههههه١ ايٓساٖههههه١ رقهههههِ )  

ايكههههإْٛ ايٓاؾهههه  ب عتبههههار إ ايههههٓص اي٬تههههل ٜٓصهههه    

ايهههٓص ايصهههابلن ؾكهههد اظهههار ٖههه ا ايكهههإْٛ ا   دٜهههد 

ايؿ٦ههها  ايههه  هرهههههب ٖههه ٙ اجلرميههه١ ٚا ًهههل عًهههِٝٗ  

ـ  ٚضهههههههـ املهًههههههه

(23)

ٚايهههههههسَِٗ بتكهههههههدِٜ هكرٜهههههههر   .

( 17عههههـ عههههٔ اي َههههه١ املايٝهههه١ن ا  تههههدد  املهههههاد٠ )    ايه

َهههههٔ قهههههإْٛ ٦ٖٝههههه١ ايٓساٖههههه١ ا٫ظهههههخا  املًهههههسَل  

عههههٔ اي َهههه١ املايٝهههه١ ٖٚههههِ  يهعههههـ ابتكههههدِٜ هكرٜههههر 

نههههه٬ً َهههههٔ ر٥هههههٝض اجلُٗٛرٜههههه١ ْٚٛابههههه٘ ٚاعضههههها٤    

ايصهههههههًط١ ايتعهههههههرٜع١ٝ ٚر٥هههههههٝض ايهههههههٛزرا٤ ْٚٛابههههههه٘ 

ٚايههههههههٛزرا٤ َٚههههههههٔ ٖههههههههِ بههههههههدرجتِٗ ٚٚن٥٬ٗههههههههِ   

ًهههههههض ٚاملهههههههٛمؿل بدرجههههههه١ خاضههههههه١ ٚر٥هههههههٝض جم 

ايكضههههههها٤ ا٫عًههههههه٢ ٚايكضههههههها٠ ٚر٩شههههههها٤ ا٫قهههههههايِٝ     

ٚر٩شهههههههها٤ ٚٚزرا٤ٖهههههههها ٚٚن٥٬ٗههههههههِ ٚابههههههههاؾنٕٛ   

ٚاعنهههههها٤ جمًههههههض اباؾنهههههها  ٚر٩شهههههها٤ اهل٦ٝهههههها     

املصهههههههههتك١ً ٚٚن٥٬ٗهههههههههِ اٚ ْهههههههههٛابِٗ ٚايصههههههههههؿرا٤    

ٚايكٓاضههههههٌ ٚامل٬تهههههههل ٚقهههههههاد٠ ايؿٝهههههههايل ٚايؿهههههههرم  

ٚر٩شهههها٤ ا٫جٗههههس٠ ا٫َٓٝهههه١ ٚاملههههدرا٤ ايعههههإَٛ َٚههههٔ 

١ ايٓساٖههه١ ٚايضهههبال  ٖهههِ بهههدرجتِٗ ٚحمككهههٛ ٦ٖٝههه  

يف ايكههههههههٛا  املصههههههههً ١ ٚقهههههههه٣ٛ ا٫َههههههههٔ ايههههههههداخًٞ  

ٚا٫جٗس٠ ا١َٝٓ٫ َٔ رهب١ َكدّ ؾُا ؾٛم

(24)

. 

ٜٚبههدٚ جًٝههًا إ املعهههرع ربههء بهههل هكههدِٜ اقهههرار             

نعههههههـ اي َهههههه١ املايٝهههههه١ ٚجرميهههههه١ ايهصههههههب غههههههري  

املعهههههههرٚعن ًْٚخهههههههص ا  إ ا٫ظهههههههخا  املهًؿهههههههل 

بتكههههههدِٜ ا٫قههههههرار املهههههه نٛر ٖههههههِ ايهههههه ٜٔ هصههههههرٟ   

 كٗههِ اتههههاّ جرميههه١ ايهصههب غهههري املعهههرٚعن َٚهههٔ   

 هههِ ٫هصهههرٟ ٖههه ٙ ا٫تههههاّ  هههل بهههاقٞ املهههٛمؿل اٚ 

 د١َ عا١َ.املهًؿل  

ايهههههرنٔ املهههههادٟ جلرميههههه١ ايهصهههههب غهههههري   -: اْٝهههههًا

 املعرٚع.

ٜتطًههههب  كههههل ايههههرنٔ املههههادٟ جلرميهههه١ ايهصههههب    

 -غري املعرٚع هٛاؾر  ٬ ١ عٓاضر ٖٚٞ:

 ا يٍٛ ع٢ً املاٍ. -  

إ ٜهههتِ ا يهههٍٛ عًههه٢ املهههاٍ بصهههبب اعُهههاٍ اٚ       -  

اشههههههههتػ٬ٍ ْؿههههههههٛ  اٚ مههههههههرٚف ايٛمٝؿهههههههه١ اٚ    

 املرنس.

ا يههههٍٛ عًهههه٢ ههههٛاؾر ايع٬قهههه١ ايصههههبب١ٝ بههههل   -  

املاٍ ٚا٫شتػ٬ٍ

(25)

. 
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ايهههرنٔ املعٓهههٟٛ يف جرميههه١ ايهصهههب غهههري      -: اي هههًا

 املعرٚع.

ٜكهههّٛ ايهههرنٔ املعٓهههٟٛ يف جرميههه١ ايهصهههب غهههري          

اجلٓهههها٥ٞ ايعههههاّن ٚايهههه ٟ    ايكيههههداملعههههرٚعن بتههههٛاؾر  

ا  اشهههههههتػ٬ٍ  اجلهههههههاْٜٞت كهههههههل ب ْيهههههههراف اراد٠ 

اقدَههه١ اٚ اييهههؿ١ اٚ ايٓؿهههٛ  يً يهههٍٛ عًههه٢ َهههاٍ     

يٓؿصههههه٘ اٚ بهههههايتٛا ٪ َهههههع ايػهههههرين َهههههع عًُههههه٘ بههههه ٕ   

ا يههههههٍٛ عًهههههه٢ ٖهههههه ا املههههههاٍ ٜههههههتِ عههههههٔ  رٜههههههل       

 .يًٓؿٛ  اٚ ايٛمٝؿ١ اٚ املرنس ا٫شتػ٬ٍ

َهههٔ خههه٬ٍ َاشهههبل بٝاْههه٘ َهههٔ ارنهههإ  ًٜٚ هههه        

جرميهههه١ ايهصههههب غههههري املعههههرٚع إ ٖهههه ٙ اجلرميهههه١      

ٛ  قههههد  ههههتًء ٫  ٕ ن ا َههههع جرميهههه١ اشههههتػ٬ٍ ايٓؿهههه

جرميهههه١ ايهصههههب  ا ههههاٍ يههههٝض نهههه يون ٚ يههههو إ   

 اهٝتٗهههها ايكاْْٛٝهههه١ ايهههه   ٝسٖهههها  هلهههها غههههري املعههههرٚع

عههٔ جرميهه١ اشههتػ٬ٍ ايٓؿههٛ ن ؾهها ا ناْههل جرميههه١       

ايهصهههههب غهههههري املعهههههرٚع هت كهههههل با يهههههٍٛ عًههههه٢    

َههههههههاٍن ؾههههههههإ جرميهههههههه١ اشههههههههتػ٬ٍ ايٓؿههههههههٛ  هكههههههههع 

  يهههون نُههها با يهههٍٛ عًههه٢ َهههاٍ اٚ َٓؿعههه٘ اٚ غهههري 

إ جرميهههه١ ايهصههههب غههههري املعههههرٚع بصههههبب اعُههههاٍ اٚ  

اٚ املرنهههسن يف   اشهههتػ٬ٍ ْؿهههٛ  اٚ مهههرٚف ايٛمٝؿههه١   

تههههههههل إ جرميهههههههه١ اشههههههههتػ٬ٍ ايٓؿههههههههٛ  هت كههههههههل   

باعتُهههههاد ايٓؿهههههٛ  ؾكهههههءن ٚجرميههههه١ ايهصهههههب غهههههري      

املعههههرٚع هصههههتًسّ اشههههتػ٬ٍ ايٓؿههههٛ  ا كٝكههههٞن اَهههها   

جرميههههه١ اشههههههتػ٬ٍ ايٓؿهههههٛ  ؾ ْٗهههههها هكهههههع باعتُههههههاد    

 كٝكهههههٞ اٚ املسعهههههّٛ ٜضهههههاف ا   يهههههو إ  ايٓؿهههههٛ  ا

جرميههه١ ايهصهههب غهههري املعهههرٚع ٜصهههرٟ تهُٗههها عًههه٢   

ا٫ظهههههخا  ايهههههٛارد٠ ا ههههها٤ِٖ يف قهههههإْٛ ايهصهههههب    

غهههري املعهههرٚع تيهههرًان اَههها جرميههه١ اشهههتػ٬ٍ ايٓؿهههٛ    

   ٙ  ؾههه ٕ تهُٗههها ٜصهههرٟ عًههه٢ نهههٌ َهههٔ ٜعتُهههد ْؿهههٛ 

 .يف ارهها  اجلرمي١

 

 

 

 ايؿرع اي اْٞ

 املعرٚعا با  جرمي١ ايهصب غري 

يب هههه  ا بهههها  جرميهههه١ ايهصههههب غههههري املعههههرٚع             

ْتٓههههاٍٚ ا٫ًٚ اجههههرا٤ا  ا بهههها  جرميهههه١ ايهصههههب غههههري  

( يصهههه١ٓ 30املعههههرٚع يف قههههإْٛ ٦ٖٝهههه١ ايٓساٖهههه١ رقههههِ ) 

ٚقهههههإْٛ ايهصهههههب غهههههري املعهههههرٚع عًههههه٢ تصههههها     2011

ن  هههههههههِ ْب ههههههههه  1958( يصههههههههه١ٓ 15ايعهههههههههعب رقهههههههههِ )

خيٛضههههههه١ٝ ا٫ بههههههها  يف جرميههههههه١ ايهصهههههههب غهههههههري  

 املعرٚع.

اجههههههرا٤ا  ا بهههههها  جرميهههههه١ ايهصههههههب غهههههههري      -:٫ًاٚ

( يصههه١ٓ 30املعهههرٚع يف قهههإْٛ ٦ٖٝههه١ ايٓساٖههه١ رقهههِ )  

ٚقههههإْٛ ايهصههههب غههههري املعههههرٚع عًهههه٢ تصهههها      2011

 .1958( يص١ٓ 15ايععب رقِ )

ٜنٗهههر َهههٔ ْيهههٛ  قهههإْٛ ٦ٖٝههه١ ايٓساٖههه١ إ              

َهههٔ ا٫جهههرا٤ا  ا٫دارٜههه١ ٚايكضههها١ٝ٥    ٖٓهههاى  ًههه١  

ا  هضههههُٓل املههههاد٠  جلرميهههه١ ايهصههههب غههههري املعههههرٚع    

( َٓههه٘ َهههٓا ٦ٖٝههه١ ايٓساٖههه١ ا هههل يف هرؾهههع اَهههر      19)

َههههٔ هٓصههههب إيٝهههه٘ نصههههبًا غههههري َعههههرٚع إ  قاضههههٞ  

ايت كٝههههلن ايهههه ٟ ٜكههههِٝ املهًههههـ ضههههُٔ اختياضهههه٘   

املهههههههههاْٞ يٝٓنههههههههر يف ههًٝؿهههههههه٘ ب  بهههههههها  َيههههههههادر     

َعهههههرٚع١ يًسٜهههههاد٠ ايههههه  مٗهههههر  يف اَٛايههههه٘ اٚ يف     

يهههه٘ اَههههٛاٍ زٚجهههه٘ اٚ يف اَههههٛاٍ اتههههد ا٫ٚدٙ ايتههههابعل 

 90خهههههه٬ٍ َههههههد٠ سمههههههددٖا عًهههههه٢ إ ٫ هكههههههٌ عههههههٔ     

ًَٜٛا

(26)

. 

ٚ ههها هكهههدّ ٜتضههها إ املعهههرع يف قهههإْٛ ٦ٖٝهههه١             

ايٓساٖهههه١ اْههههال  رٜههههو ايههههدع٣ٛ اجلسا٥ٝهههه١ ب٦ٝٗهههه١  

ايٓساٖهههه١ تيههههرًان ٖٚهههه ا خ٬ؾههههًا ملهههها ٖههههٛ َٓيههههٛ       

( َههههٔ قههههإْٛ اضههههٍٛ ابانُهههها  3يف املههههاد٠ )عًٝهههه٘ 

ين إ ن ٖٚههههه ا ٜعههههه 1971( يصههههه١ٓ 23اجلسا٥ٝههههه١ رقهههههِ ) 

٦ٖٝههه١ ايٓساٖههه١ مل ميهههٓا املهههٛا ٔ ا هههل يف  رٜهههو     

ايعهههههههه٣ٛ ضهههههههد املهههههههتِٗ  رٜههههههه١ ايهصهههههههب غهههههههري     

املعرٚع

(27)

. 
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نُههههههها لهههههههدر ا٫ظهههههههار٠ ا  إ املعهههههههرع عهههههههد            

جرميههههههه١ ايهصهههههههب غهههههههري املعهههههههرٚع َهههههههٔ جهههههههرا٥ِ     

ايٛمٝؿههههههه١ بايٓصهههههههب١ يهههههههر٥ٝض جمًهههههههض ايهههههههٛزرا٤    

ٚر٥ههههٝض اجلُٗٛرٜهههه١ ْٚٛابهههه٘ن ًٜٚ ههههه نهههه يو إ   

قهههإْٛ ٦ٖٝههه١ ايٓساٖههه١ خهههرا عًههه٢ ايكٛاعهههد ايعاَههه١       

املكهههههرر٠ يف قهههههإْٛ اضهههههٍٛ حمانُههههها  اجلسا٥ٝههههه١   

 دٜههههد ؾُٝهههها ٜتعًههههل بعههههدّ   1971( يصهههه١ٓ 23)رقههههِ 

شههههكـ زَههههين  صههههِ ايههههدع٣ٛ إ  اْٗاٚجههههب عًهههه٢       

قاضهههههٞ ايت كٝهههههل إ ٜٓٗهههههٞ ايت كٝهههههل يف ايهصهههههب    

غهههههري املعهههههرٚع خههههه٬ٍ َهههههد٠ ٫ هسٜهههههد عًههههه٢  ٬ ههههه١  

اظهههٗرن ٖٚهههٛ َصهههًو تصهههٔن ؾضههه٬ً عهههٔ  يهههو ؾههه ٕ        

ايكههههههإْٛ املهههههه نٛر جعههههههٌ جرميهههههه١ ايهصههههههب غههههههري 

املعهههههههرٚع َهههههههٔ اختيههههههها  ابهُههههههه١ اجلٓا٥ٝههههههه١     

  ِ ايٛمٝؿٝهههههه١  املرنسٜهههههه١ باعتبارٖهههههها َههههههٔ اجلههههههرا٥

َٚهههٔ جهههرا٥ِ ايؿصهههاد املهههايٞ ٚا٫دارٟن ايههه   هههتص   

بٗهههههها ابهُهههههه١ اجلٓا٥ٝهههههه١ املرنسٜهههههه١ن ٚإ نههههههإ     

ايباتههههه  زمهههههد َهههههٔ ايٓاتٝههههه١ ايعًُٝههههه١ إ جرميههههه١  

ايهصهههههب غهههههري املعهههههرٚع هٓنرٖههههها بايٛقهههههل ا هههههايٞ    

حمهههانِ ايت كٝههههل ايعادٜهههه١ يف َرتًهههه١ ايت كٝههههلن  

ٚحمه١ُ اجلٓا نُ ه١ُ َٛضٛع

(28)

. 

ُٔ قههههإْٛ ٦ٖٝهههه١ ايٓساٖهههه١ اجههههرا٤ا    ٚقههههد هضهههه         

ادارٜههههه١ هصهههههاعد يف ايهعهههههـ عهههههٔ جرميههههه١ ايهصهههههب   

( َهههٔ ايكهههإْٛ عًههه٢  10غهههري املعهههرٚع ا  ْيهههل املهههاد٠ )  

قٝههههههاّ دا٥ههههههر٠ ايٛقاٜهههههه١ َُٗهههههه١ ٬َتكهههههه١ هكههههههدِٜ    

هكهههههارٜر مبههههها ٫ٜتٓاشههههههب َهههههع َهههههٛاردِٖن ٚإعههههههداد     

٥٫ ههه١ ايصههههًٛىن اَههها عههههٔ َٛعهههد هكههههدِٜ اشههههتُار٠    

  ٕ شههههانتًا عههههٔ   نعههههـ امليههههاي ؾكههههد جهههها٤ ايكههههاْٛ

َعاجلههه١ ٖههه ا املٛضهههٛعن ٜٚؿٗهههِ َهههٔ  يهههو إ املعهههرع   

هههرى  دٜههد ٖهه ا املٛعههد عٓههد بداٜهه١ هصههًِ املٓيههب       

 يٮظخا  املعُٛيل ب٘.

 

 

خيٛضهه١ٝ ا٫ بهها  يف جرميهه١ ايهصههب غههري    -: اْٝههًا

 املعرٚع

قهههد ٜبهههدٚ َهههٔ خههه٬ٍ ْيهههٛ  قهههإْٛ ايهصهههب              

غههههري املعههههرٚعن إ املعههههرع قههههد خههههرا عًهههه٢ ايكٛاعههههد    

ايعاَههههه١ يف ا٫ بههههها  ٚايٛاقهههههع إ املعهههههرع مل شمهههههرا    

ا٫ بهههها  اٱبايكههههدر ايهههه ٟ   يفعههههٔ ايكٛاعههههد ايعاَهههه١  

ٜتٓاشهههههههب ٚمهههههههرٚف اجلرميههههههه١ن  يهههههههو إ جٗههههههها  

ايت كٝهههل ٜكهههع عًٝٗههها عهههب٤ ا٫ بههها  يف تهههاٍ ٚجهههٛد  

زٜههههههههاد٠ يف  ههههههههر٠ٚ اقاضههههههههع ٫تهههههههههاّ ايكههههههههإْٛن   

ٚبايٓصهههب١ يعهههدّ هٓاشهههب هًهههو ايسٜهههاد٠ َهههع َيهههادر      

ايهههههدخٌ املعهههههرٚع١ يههههه٘ن ؾههههه  ا ا بهههههل عًههههه٢ املهههههتِٗ      

ا بههها  ارههههها  اجلرميههه١ ٚ راد َػهههاٜر٠  يهههو ؾعًٝههه٘    

ايعههههضن ٖٚههه ا ْهههٛع َهههٔ ايهههدؾاعن اد٣ ا  ْكهههٌ عهههب٤   

ا٫ بهههها  يف ٖهههه ٙ اجلرميهههه١ ؾكههههء ا  املههههتِٗ  اههههه٘ن   

ٚيف َٛضههههٛع ٚاتههههد ؾكههههء ٖههههٛ ا٫قههههدر عًهههه٢ ْؿٝهههه٘ن  

إٕ نهههإ يدٜههه٘ َآٜؿٝههه٘ن ٖٚهههٛ َٛضهههٛع َعهههرٚع١ٝ     

َيهههههههدر  رٚهههههههه٘ ؾُٝههههههها زاد عهههههههٔ َيهههههههادر دخًههههههه٘ 

 املعرٚع.

خهههر٣ن ْٚهههر٣ إ املعهههرع مل ٜههههٔ يدٜههه٘ ٚشههه١ًٝ ا          

ا  إ بكههههها٤ َصههههه ي١ ا٫ بههههها  برَتٗههههها بٝهههههد شهههههًط١    

 ههههههل املههههههتِٗ  َصههههههاطايت كٝههههههل ٜٓطههههههٟٛ عًهههههه٢  

ٖههههه ٙ ايكرٜٓههههه١   ٚ٭ضهههههب لبايهههههدؾاع عهههههٔ ْؿصههههه٘ن  

نايكاعههههههد٠ ايكاْْٛٝهههههه١ ٚاجبهههههه٘ ايتطبٝههههههلن ٖٚهههههه ا    

ايٛضهههع ٫ ٜتؿهههل َهههع َههها قهههررٙ ايكهههإْٛ يف جرميههه١     

هلُههها ا هههل  ايهصهههب غهههري املعهههرٚعن ؾهههاملتِٗ ٚدؾاعههه٘    

  ً ط١ ايت كٝهههههههل ٚابانُههههههه٘   َهههههههاّ ايكضههههههها٤ شههههههه

بتكههههههدِٜ ناؾهههههه١ ايٛ هههههها٥ل ٚاملصههههههتٓدا  ٚايتعًههههههٌ     

بهاؾههههه١ ايكهههههرا٥ٔ ٚا٭ديههههه١ دٕٚ ايٛقهههههٛف عٓهههههد تهههههد  

َعههههههل ٫ بهههههها  ايههههههاا٤ٙن ٚدتهههههه   ديهههههه١ اٱدْهههههه٘     

ؾُصههه ي١ ا٫ بههها  هتبهههدٍ ؾٝٗههها ا٭دٚار ا باههههًا ْٚؿٝهههًا      

٫ٚ ٜٓهههههايف  يهههههو ايكٛاعهههههد ايعاَههههه١ ْٚهههههر٣ إ ٖههههه ٙ    

 ا  ايهههاا٤ٙ ٭ْٗههها  ايكرٜٓههه١ هعهههد ه نٝهههدًا ملبهههد  اؾههه  

ِٗ ؾرضههههه١ دتههههه  ا٫هٗهههههاّن ؾههههه ٕ مل    اعطهههههل املهههههت 
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املههتِٗ ؾرضهه١ ايههدؾاع عههٔ ْؿصهه٘ ضههد اهٗاَهه٘        اميههٓ

بايهصب غري املعرٚع ؾ٬ ٜيا اداْت٘

(29)

. 

َهههها ٜكههههررٙ ايكههههإْٛ بعهههه ٕ     ٕٚضههههؿ٠ٛ ايكههههٍٛ          

ا بههها  جرميههه١ ايهصهههب غهههري املعهههرٚع ٜتؿهههل َٚبهههد       

ا٫ضهههٌ يف املهههتِٗ ايهههاا٤ٙن  يهههو إ جٗههها  ايت كٝهههل   

ٜكههههع عًٝٗهههها عب٤.ا بهههها  ٚجههههٛد هضههههخِ يف  ههههر٠ٚ       

اقاضهههههههع يًكهههههههإْٛن ٚعًههههههه٢ اقاضهههههههع إ ٜ بهههههههل   

ٚا بههههههها  اقاضهههههههع َعهههههههرٚع١ٝ َيهههههههدر  رٚهههههههه٘ن  

يف ٫تههههههاّ ايكهههههإْٛ ٜعهههههد ه نٝهههههدًا ملبهههههد  ا٫ضهههههٌ    

املههههههتِٗ ايههههههاا٤ٙن َههههههع ا٫خهههههه  بٓنههههههر ا٫عتبههههههار إ    

ايكاضههههههٞ اجلٓهههههها٥ٞ تههههههر يف ههههههههٜٛٔ عكٝدههههههه٘ن ٫ٚ  

ايكضهههههها٥ٞ املصههههههتٓد  ايههههههٝكلشهههههه٣ٛ  َعكههههههب عًٝهههههه٘

يضههههُريٙ ٚٚجداْهههه٘ ايكضههههها٥ٞن ؾههههدٚرٙ ازمهههههابٞ يف    

ايب ههههه  عهههههٔ ا كٝكههههه١ن ٚيههههه٘ إ ٜههههه َر با ههههها  اٟ  

اجههههههرا٤ َههههههٔ اجههههههرا٤ا  ايت كٝههههههل اٚ ابانُهههههه٘ اٚ  

 راٙ ٫زًَا ٫مٗار ا كٝك١.هكدِٜ اٟ ديٌٝ ٜ

ؾ ْتكهههاٍ عههههب٤ ا٫ بهههها  َهههٔ شههههًط١ ايت كٝههههل           

ا  اقاضهههههع ٫تهههههههاّ ايكههههههإْٛ ٫ ٜتعههههههار  َههههههع  

املبههههد  ايدشههههتٛرٟ اجلٓهههها٥ٞ َبههههد  ا٫ضههههٌ يف املههههتِٗ  

ايهههاا٤ٙن ؾاقاضهههع ٜبكههه٢ بر٦ٜهههًا تتههه٢ ه بهههل اداْتههه٘    

ٖٚٛ َا ٜٓص ِ َع اتهاّ ايدشتٛر ٚايكإْٛ

(30)

. 

 اي اْٞاملب   

 يف َٛاج١ٗايكإْٛ اجلٓا٥ٞ  ١َد٣ ؾاعًٝ

 ع يف ايعرامجرمي١ ايهصب غري املعرٚ

يب هههههه  َههههههد٣ ؾاعًٝهههههه١ ايكههههههإْٛ اجلٓهههههها٥ٞ يف         

َٛاجٗههه١ جرميههه١ ايهصهههب غهههري َعهههرٚع يف ايعهههرامن     

ْكصههههههِ ٖهههههه ا املب هههههه  عًهههههه٢ َطًههههههبلن رميههههههص  

املطًهههب ا٫ٍٚ يدراشهههه١ ايتعرٜههههـ بؿاعًٝهههه١ ايكههههإْٛ  

يف َٛاجٗههههههه١  ايؿاعًٝههههههه١اجلٓهههههها٥ٞ ٚاشهههههههبا  عهههههههدّ  

جرميهههههه١ ايهصههههههب غههههههري املعههههههرٚع يف ايعههههههرامن اَهههههها  

دٚر  هؿعٝههههٌيٝهههها  املطًههههب اي ههههاْٞ ؾصههههٛف ْتٓههههاٍٚ ع 

ايكههههإْٛ اجلٓهههها٥ٞ ملٛاجٗهههه١ جرميهههه١ ايهصههههب غههههري       

 املعرٚع.

 املطًب ا٫ٍٚ

يتعرٜـ بؿاع١ًٝ ايكإْٛ اجلٓا٥ٞ ٚاشبا  ا

جرمي١ ايهصب غري  عدّ ايؿاع١ًٝ يف َٛاج١ٗ

 املعرٚع

يتعرٜههههههـ ؾاعًٝهههههه١ ايكههههههإْٛ اجلٓهههههها٥ٞ ٚبٝههههههإ         

ؿاعًٝههه١ يف َٛاجٗههه١ جرميههه١ ايهصهههب   اياشهههبا  عهههدّ  

املعههههرٚعن ْكصههههِ ٖهههه ا املطًههههب عًهههه٢ ؾههههرعلن     غههههري 

رميههههههههههص ايؿههههههههههرع ا٫ٍٚ يدراشهههههههههه١ ايتعرٜههههههههههـ  

بؿاعًٝهههههه١ ايكههههههإْٛ اجلٓهههههها٥ٞن اَهههههها ايؿههههههرع اي ههههههاْٞ 

ؾصهههٛف ْب ههه  ؾٝههه٘ اشههههبا  عهههدّ ؾاعًٝههه١ ايكههههإْٛ      

اجلٓههها٥ٞ ملٛاجٗههه١ جرميههه١ ايهصهههب غهههري املعهههرٚع يف    

 ايعرام.

 ايؿرع ا٫ٍٚ

 ايتعرٜـ بؿاع١ًٝ ايكإْٛ اجلٓا٥ٞ

عًُهههههها٤ ؾًصههههههؿ١ ايكههههههإْٛ بههههههل ٚجههههههٛد  ميٝههههههس        

ايكهههههإْٛ ٚؾاعًٝتههههه٘ ؾههههه ٕ ٜههههههٕٛ ايكهههههإْٛ َٛجهههههٛدًا  

ٚظهههههرعًٝان مبعٓههههه٢  ٕ ٜههههههٕٛ ضهههههادرًا َهههههٔ ايٓاتٝههههه١  

ايعهههه١ًٝ  هههٔ ميًهههو شهههًط١ إضهههدارٙن ٚ ٕ ٜيهههدر     

ٚؾكهههًا يًكٛاعهههد ٚا٫جهههرا٤ا  ايههه  ارهضهههاٖا اجملتُهههع    

يصهههههٔ ايكاعهههههد٠ ايكاْْٛٝههههه١ن  ٟ إ ٜههههههٕٛ ايكهههههإْٛ      

ايـ يًكٛاعهههههد ايدشهههههتٛر١ٜ ن   دشهههههتٛرًٜا ٚغهههههري خمههههه   

َٚتؿهههههههههل َهههههههههع ايصهههههههههُٛ ايدشهههههههههتٛرٟ ايعههههههههههًٞ      

 ٚاملٛضٛعٞ.

إ  إْٗهههههها  ناَهههههها ؾاعًٝهههههه١ ايكههههههإْٛ ؾهههههه َر عخههههههر           

بههههه ٕ هطبٝهههههل   هؿههههه   اقتٓهههههاع  عضههههها٤ اجلُاعههههه١  

ايكاعهههههههد٠ ايكاْْٛٝههههههه١ ظهههههههرل ٫زّ  صهههههههٔ شهههههههري  

تٝهههههاهِٗ ا٫جتُاعٝههههه١ ٚضهههههبء ع٬قهههههاهِٗن اَههههها إ ا  

   ٕ قاْْٛههههًا َهههها   اشههههتكر يف ٚجههههدإ  عضهههها٤ اجملتُههههع  

زمًهههب َضهههرٙ  ن هههر  ههها زمًهههب َٓؿعههه٘ن ٚسمهههدا   

      ٍ ن ؾُيهههري  بههه٘ اينًهههِ  ن هههر  ههها ٜعهههٝع بههه٘ ايعهههد
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 َ ُههههها اْطهههههٛ  ٖٗههههه ا ايكهههههإْٛ ايت اٖهههههٌ ٚايٓههههههرإ 

قٛاعههههد ٖهههه ا ايكههههإْٛ َههههٔ جههههسا٤ا  رادعهههه١ن ٚهلهههه ا      

دا٥ُهههًا َهههاههٕٛ ؾعايههه١ن اٟ   ايعرؾٝههه١قٝهههٌ إ ايكاعهههد٠ 

يف ايٛاقههههعن ٭ْٗهههها ْعهههه   ٚضههههٝػل ٚدههههل     ١َطبكهههه

ن ٚمل هطبهههههل عًههههه٢  ١درزمًٝا يف ضهههههُري اجلُاعههههه هههههه

اجلُاعههههه١ َهههههٔ اعًههههه٢ نُههههها ٖهههههٛ ا هههههاٍ بايٓصهههههب١ 

يًكاعد٠ ايتعرٜع١ٝ

(31)

. 

ٚيف بٝههههإ  يههههو ميٝههههس ؾ٬شههههؿ١ ايكههههإْٛ بههههل             

جهههههاْبل َهههههٔ جٛاْهههههب ايٓنهههههاّ ايكهههههاْْٛٞن اجلاْهههههب  

اقهههههههارجٞن ٚاجلاْهههههههب ايهههههههداخًٞ يههههههه٘ن ؾاجلاْهههههههب    

ًٜ هههه  اّ ايكهههاْْٛٞ ٖهههٛ  يهههو ايههه ٟاقهههارجٞ يًٓنههه

راقههههب اقههههارجٞ يكٛاعههههد ٖهههه ا ايٓنههههاّن ٜٚتُ ههههٌ    امل

َهههههههٔ ايكٛاعهههههههد ايكاْْٛٝههههههه١    ١يف ٚجهههههههٛد جمُٛعههههههه 

 هههههسا٤ شهههههٛا٤  ناْهههههل ٖههههه ٙ ايكٛاعهههههد     ١امليههههه ٛب

يف تههههههِ  ٠بكهههههدر َهههههٔ ايؿاعًٝههههه١ ٚايهؿههههها٤    هتُتهههههع

ايع٬قهههها  ا٫جتُاعٝهههه١  ّ ٫ن ٚشههههٛا٤ تنٝههههل ٖهههه ٙ    

ايكٛاعهههد برضهههان اعضههها٤ اجلُاعههه١  ّ اْٗههها هعتُهههد يف   

عًهههههه٢ عٓيههههههر ايكٗههههههر ٚا٫جبههههههارن اَهههههها     هطبٝكٗهههههها 

بايٓصهههههب١ يً اْهههههب ايهههههداخًٞ يًكاعهههههد٠ ايكاْْٛٝههههه١ن    

ؾٗههههههٛ اجلاْههههههب ايههههههه ٟ ٫ٜدرنهههههه٘ إ٫ املخههههههها بٕٛ    

ب تههههاّ ايكاعهههد٠ ايكاْْٛٝهههه١ عٓهههدَا ٜصتعههههعرٕٚ إ    

 تههههاّ ٖههه ٙ ايكاعهههد٠ اضهههب ل جهههس٤ًا ٫ ٜت هههس  َهههٔ   

ادرانٗههههِ يُٓههههٛ ا ع٬قههههاهِٗ بههههاٯخرٜٔن ٚعٓههههدَا   

ا ظهههههرل ضهههههرٚرٟ ٫ٚزّ ٜٛقٓهههههٕٛ  ٕ اَت هههههاهلِ هلههههه 

تٝهههههاهِٗ ا٫جتُاعٝههههه١ن عٓد٥ههههه  ؾكهههههءن   ٫١شهههههتكاَ

عٓههههههههدَا ٜتههههههههٛاؾر اجلاْههههههههب ايههههههههداخًٞ يًكاعههههههههد٠    

ايكاْْٛٝهههه١ ٚايتعههههرٜع١ٝ ميهههههٔ ايكههههٍٛ إ ايكههههإْٛ      

يهههههٝض جمهههههرد  دا٠ َهههههٔ  دٚا  ايكٗهههههر بهههههٌ ٚشههههه١ًٝ    

ٜههههههههٕٛ ن ٚبايتهههههههايٞ ايعاَههههههه١ يت كٝهههههههل امليهههههههً ١ 

ايؿصهههههههههههاد  َهاؾ ههههههههههه١ًكهههههههههههإْٛ دٚر نهههههههههههبري يف ي

ايكهههههها٥ُل بهههههه٘ن إ  ٜت ههههههٍٛ ا  دههههههٛ ا   َٚٛاجٗهههههه١

يًعههههههدٍ ايهههههه ٟ ٜعهههههههٌ َعٝههههههارًا يًصههههههًٛى داخههههههٌ      

ايدٚي١

(32)

. 

ٚبههههههههههايعٛد٠ ا  ايٛاقههههههههههع ايعراقههههههههههٞ يتبٝههههههههههإ          

ا٫َت ههههههاٍ يًكههههههإْٛ دمههههههد آْهههههها ٫ ْصههههههتطٝع إ٫  ٕ 

ْطههههههابل بههههههل ايتعههههههبري ايهههههه ٟ ظههههههاع يف ا٫ٚشههههههال   

ايصٝاشهههه١ٝ ٚا٫ع٬َٝهههه١ ٚاي كاؾٝهههه١ يف ايعههههرام عههههٔ   

يًهههههٛ ٔ ٚبهههههل هعهههههبري ظههههها٥ع يف ؾًصهههههؿ١    ا٫ْتُههههها٤

ايكههههههإْٛ عههههههٔ ا٫َت ههههههاٍ يًكههههههإْٛن ٜٚبههههههدٚ  يههههههو   

كهههإْٛ نُ ُٛعهههه١  ايَؿَٗٛهههًا يف ضههه٤ٛ ايٓنهههر ا     

َههههههٔ ايكٛاعههههههد ايعاَهههههه١ ٚاجملههههههرد٠ ايهههههه  ارهضههههههاٖا  

 ههههههِ ايع٬قههههها  ا٫جتُاعٝههههه١    ١ عضههههها٤ اجلُاعههههه 

داخههههههٌ اجلُاعهههههه١ن ؾا٫َت ههههههاٍ ايطههههههٛعٞ ٫عضهههههها٤   

غايبههههًا يف ْصههههل  اجلُاعهههه١  هههههِ ايكههههإْٛ إٕ نههههإ

ايع٬قهههههها  ا٫جتُاعٝهههههه١ ادهههههها ٜعهههههها عههههههٔ اْتُهههههها٤   

جلُهههههههاعتِٗ ايصٝاشههههههه١ٝ ٚؾهههههههل ا٭ هههههههر    ا٫ؾهههههههرادن 

ايكاْْٛٝههه١ ايههه  ارهضهههتٗان ٚهساٜهههد تههها٫  ا٫ْتٗهههاى    

ايكهههاْْٛٞ دٕٚ انههه اا  هههسا٤ ايكاعهههد٠ ايكاْْٛٝههه١ن     

إدههها ٜعههها عهههٔ تايههه١ َهههٔ عهههدّ ايؿاعًٝههه١ يًكهههإْٛ     

يههههه  دعهههههل ايكههههها٥ِ ظهههههه٬ًن ٖٚههههه ٙ ٖهههههٞ ا كٝكههههه١ ا

شههههههؿ١ ايكههههههإْٛ تتهههههه٢ ان ههههههرِٖ إذمراؾههههههًا يف    ؾ٬

 ١اييههههههه ١ ايعههههههههًٝايعهههههههه١ًٝ إ  ايتُٝٝهههههههس بهههههههل  

يًكٛاعهههههد ايكاْْٛٝهههههه١ ٚايؿاعًٝهههههه١ املٛضههههههٛع١ٝ هلههههههان  

ٖٚههههٞ ايهههه  دعههههل ايؿكٝهههه٘ ايؿرْصههههٞ ايبههههارز دٚجههههٞ  

إ  ا ههههههههدٜ  عههههههههٔ ايتضههههههههأَ ا٫جتُههههههههاعٞن  ٟ    

ا٫ْتُههههههههها٤ إ   اعههههههههه١ شٝاشههههههههه١ٝ ٚاجتُاعٝههههههههه١    

َ ابطههههه١ نُيهههههدر ٚتٝهههههد يًكهههههإْٛ املٛضهههههٛعٞن  

ٖٚهههٞ ايههه  دعهههل ؾًٝصهههٛف ايكهههإْٛ ٖربهههر  ٖهههار     

قههههههاجٞ ٚايههههههداخًٞ  إ  ايتُٝٝههههههس بههههههل اجلاْههههههب ا  

يكٛاعههد ايكهههإْٛ نُههها اشهههًؿٓا  يههون ٚبٓههها٤  عًههه٢ َههها   

هكههههههدّ ؾكضهههههه١ٝ ا٫ْتُهههههها٤ يًههههههٛ ٔ يههههههد٣ رجههههههاٍ    

ايصٝاشهههههه١ هعٓهههههه٢ يههههههد٣ رجههههههاٍ ايكههههههإْٛ قضهههههه١ٝ    

ؾاعًٝهههه١ قٛاعههههدٙن ا٫َههههر ايهههه ٟ ٜههههديٌ عًهههه٢ هههههٛاؾر     

قضههه١ٝ ا٫ْتُههها٤ يًهههٛ ٔ  ٚ ا٫غههه ا     بهههل ايع٬قههه١ 

بهههل قضههه١ٝ ايتهههٛازٕ  ٚ ا٫خهههت٬ٍ يف ايع٬قههه١  ٚعٓههه٘ 

ا٭ؾههههراد ٚاجلُاعهههه١ن ؾعٓههههدَا ٜعههههعر ا٭ؾههههراد بهههه ِْٗ 
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با رٜههههه١ يف  ٚ هههههاِْٗ ٫ٚ سميهههههًٕٛ   ٫ ٜتُتعهههههٕٛ

ع٢ً تكٛقِٗ ؾاِْٗ ٫ ٜعدٕٚ ب٬دِٖ ٚ ًٓا

(33)

. 

يههه ا ؾههه٬ بهههد َهههٔ  كهههل اي ابهههء  بهههل ايهههٛعٞ              

با٫ْتُهههها٤ ٚا٫َت ههههاٍ يًكههههإْٛن عًهههه٢ ذمههههٛ سمكههههل    

ايؿاع١ًٝ يكٛاعد ايكإْٛ

(34)

. 

 اي اْٞايؿرع 

اشبا  عدّ ؾاع١ًٝ ايكإْٛ ملٛاج١ٗ جرمي١ 

 ايهصب غري املعرٚع يف ايعرام

٫ ٜٓؿيهههههههٌ  ههههههه  َٛضهههههههٛع اشهههههههبا  عهههههههدّ             

جرميههه١ ايهصهههب غهههري    يف َٛاجٗههه١ ؾاعًٝههه١ ايكهههإْٛ  

املعهههرٚع يف ايعهههرامن عهههٔ عهههدّ ايؿاعًٝههه١ ايكاْْٛٝههه١      

يف َٛاجٗههههههههه١ جهههههههههرا٥ِ ايؿصهههههههههاد ا٫دارٟ ٚاملهههههههههايٞ   

 ً ٖهههه ٙ اجلههههرا٥ِ نُهههها   ١ً بههههليههههناؾهههه١ن ٚ يههههو ي

شهههبل بٝهههإ  يهههون خاضههه١ ٚ ٕ ايهصهههب غهههري املعهههرٚع   

ٜعههههد اهلههههدف ايػهههها٥ٞ ٭غًههههب ضههههٛر جههههرا٥ِ ايؿصههههاد 

ا٫دارٟ ٚاملهههايٞن ٚعًهههه٢ ٚجههه٘ ايعُههههّٛ ميههههٔ ازمههههاز    

َٛاجٗههههه١ يف اٖهههههِ اشهههههبا  عهههههدّ ؾاعًٝههههه١ ايكهههههإْٛ    

جرميههه١ ايهصهههب غهههري املعهههرٚع يف ايعهههرام ٚ صهههب      

  -شبا  اٯه١ٝ:٭ابر١ٜ٩ ايبات  

اشههههبا  هههههرهبء بايبريٚقرا ٝهههه١ ايصهههها٥دٙ يف  -:ا٫ًٚ

 ايعٌُ ا٫دارٟ يف ايعرام.

عُهههههد  اغًهههههب ايهههههدٍٚ ايٓاَٝههههه١ يف حما٫ٚهٗههههها         

ري ايكهههههٛاْلن ٚاضهههههدر  ٝي٬ضههههه٬ا ا٫دارٟ ا  هػههههه

ايعدٜهههههههد َهههههههٔ ايتعهههههههرٜعا  اجلدٜهههههههد٠ يف ظههههههههًٗا   

  مل إٚيٝصهههههههل جدٜهههههههد٠ يف رٚتٗههههههها َٚضهههههههُْٛٗان    

يهههدٍٚ ايٓاَٝههه١ن َٚهههٔ  هصهههتطع اغًهههب ا هَٛههها  يف ا 

إ هٛاجههههه٘ بٝٓٗههههها ا هَٛههههها  املتعاقبههههه١ يف ايعهههههرامن  

ا  ٜبهههدٚ ٚاضههه ًا إ جهههرا٥ِ ايؿصهههاد املهههايٞ ٚا٫ديهههرٟ  

ا٫جٗهههههههس٠ ا٫دارٜههههههه١  هههههههدّ ايؿ٦ههههههها  ايصٝاشههههههه١ٝ    

١ املتٓؿهههه ٠ن شههههٛا٤ ا انُههه١ ٚايطبكهههها  ا٫جتُاعٝههه  

ٜهههل اشهههتػ٬ٍ ايٛمٝؿههه١ ايعاَههه١    ربهههارادهِٗ ٚعهههٔ   

١دٍٚ ايٓاَٝههههههههيف اغًههههههههب ايهههههههه عٓٗهههههههها  ٚ رغُههههههههًا 

(35)

ن 

ٚنهههههههههههههه يو ا ههههههههههههههاٍ يف ايعههههههههههههههرام ٚهتُٝههههههههههههههس  

ايبريٚقرا ٝههههههههههه١ يف ايعُهههههههههههٌ ا٫دارٟ يف ايعهههههههههههرام 

 -باٯهٞ:

 ظخي١ٝ ايٛمٝؿ١ ايعا١َ. -1

ٜبهههههههدٚ ٚاضههههههه ًا إ ههههههههٛيٞ ايٛمٝؿههههههه١ ايعاَههههههه١         

ٚ ارشهههههههههتٗا ٫ٜتهههههههههإ ا٫عتبهههههههههارا  َٛضهههههههههٛع١ٝ   

بههههايٓنر ا  نؿهههها٠٤ ايكهههها٥ِ بايٛمٝؿهههه١  ٚ  تكٝهههه١     

ٕ  ٚادهههها املصههههتؿٝد ؾٝٗهههههان   ا٫عتبهههههارا   غايبهههههًا َههههاههٛ

 بعٝد٠ عٔ ايياي ايعاّ.

 َبد  ا٫َر ٚا٫َت اٍ يف ْاتٝت٘ ايصًب١ٝ. -2

ايتساَٗهههها َههههٔ  هههها  ايبريٚقرا ٝهههه١ ايعراقٝهههه١         

ا٫َهههههر ٚا٫َت هههههاٍ ؾههههها٫َر  ايتساَهههههًا َطًكهههههًا مببهههههد 

ٚا٫َت ههههههاٍ ٜيههههههدر َههههههٔ  عًهههههه٢ ٫ َعكههههههب عًٝهههههه٘ن 

ؾٝههه٘ن تتههه٢ ٚإ نهههإ  ١ٜطًهههب َهههٔ اشهههؿٌ ٫ َٓاقعههه

 خ٬ؾًا ٫تهاّ ايكٛاْل ٚا٫ْن١ُ ٚايتعًُٝا .

اشهههبا  َرهبطههه١ باملٓنَٛههه١ ايتعهههرٜع١ٝ يف   -: اْٝهههًا

 ايعرام.

إٕ ا هَٛهههههها  املتعاقبهههههه١ عُههههههد  ا  اضههههههدار           

هعهههههرٜعا   هههههدّ َيههههها ٗا ٚخططٗههههها ٚهٓؿٝههههه      

ٚ كهههل هلههها غاٜتٗههها يف ايبكههها٤ يف ا ههههِن   شٝاشهههاهٗا 

ايتعاَههههههٌ َههههههع ايكههههههٛاْل ٫ ٜههههههتِ عههههههٔ ٜٚنٗههههههر إ 

دراشههه١ اٚ َعهههارن١ ؾعًٝههه١ يًُهههٛا ٓلن نُههها اْٗههها   

هٓؿٝهههه   ٫١  ًههههٛ َههههٔ  ػههههرا  ؾضهههه٬ً عههههٔ ضههههعٛب   

بعضههههههههٗا بصههههههههبب هعكٝههههههههدا  ٚارد٠ يف ْيٛضههههههههٗان  

نُهههها إ بعهههه  ايكههههٛاْل هتهههه خر بايتٓؿٝهههه  بصههههبب  

هههه خر هعًُٝههها  هٓؿٝههه ٖا اٚ إ ٖههه ٙ ايتعًُٝههها  قهههد     

خاضهههه١ ٚإ َ ههههٌ   ايكههههٛاْل عٓههههد غاٜاهٗههههان   ههههرف

ٖههههههه ٙ ا٫َهههههههٛر ا  جاْهههههههب ايتؿصهههههههريا  اقا ٦ههههههه١ 

يًؿصاد َٓاشب١يًكٛاْل ٖٞ َٔ شمًل ب١٦ٝ 

(36)

. 

اشهههبا  ههههرهبء بعهههدّ هطبٝهههل َبهههد  شهههٝاد٠  -: اي هههًا

 ايكإْٛ.

ٜتؿهههل عًُههها٤ ؾًصههههؿ١ ايكهههإْٛ عًههه٢ إ شههههٝاد٠             

ايكهههإْٛ ٫ ههههتِ إ٫ يف مهههٌ تهَٛههه١ هعهههرف نٝهههـ      
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اتههههه اّ ايتعهههههرٜع  لعهههههٌ ايعهههههعب ترٜيهههههًا عًههههه٢   

مبختًههههههههههههـ درجاههههههههههههه٘ ايكههههههههههههٛاْل ٚا٫ْنُهههههههههههه١   

 نٚايتعًُٝهههههههها   ٛاعٝهههههههه١ اٚ جههههههههاًا عٓههههههههد ايًههههههههسّٚ

 بايتعهههههرٜعا ٚبدرجههههه١ اشهههههاط ايتهههههساّ املصههههه٪ٚيٕٛ  

ٚ ههههه٬ف  يهههههو ٫ ميههههههٔ ايكهههههٍٛ بتطبٝهههههل َبهههههد      

شههٝاد٠ ايكههإْٛن ٜٚههدٍ عههدّ هطبٝههل ٖهه ا املبههد  عًهه٢       

يهههٝض هلههها جٗهههاز إدارٟ ٜتُتهههع بهؿههها٠٤     ا هَٛههه١إ 

ٞ  ٖٓههههاى١ن ٚيههههٝض ْٚساٖهههه  يف ايدٚيهههه١ جٗههههاز قضهههها٥

ايؿصهههادٜعُهههٌ عًههه٢ اشهههض رضههه١ٓٝ ٚبعٝهههد٠ عهههٔ  

(37)

ن 

ٜٚهههر٣ ايباتههه  إ َههها ٚرد ٜعههههٌ اٖهههِ اشهههبا  عهههدّ     

ايؿاعًٝههههههه١ ايكاْْٛٝههههههه١ ملٛاجٗههههههه١ جهههههههرا٥ِ ايؿصهههههههاد   

ا٫دارٟ ٚاملهههايٞ ٚمبههها يف  يهههو جرميههه١ ايهصهههب غهههري    

املعههههههرٚعن  هههههههِ اييهههههه١ً ٚاي ابههههههء بههههههل ٖهههههه ٙ     

 ِ.اجلرمي١ ٚهًو اجلرا٥

 املطًب اي اْٞ

عيٝا  هؿعٌٝ دٚر ايكإْٛ اجلٓا٥ٞ يف َٛاج١ٗ 

 جرمي١ ايهصب غري املعرٚع

يب ههه  عيٝههها  هؿعٝهههٌ دٚر ايكهههإْٛ اجلٓههها٥ٞ يف             

َٛاجٗههه١ جرميههه١ ايهصهههب غهههري املعهههرٚعن ْكصهههِ ٖههه ا  

املطًهههههههب عًههههههه٢ ؾهههههههرعل ْتٓهههههههاٍٚ يف ايؿهههههههرع ا٫ٍٚ 

اٯيٝهههها  املتعًكهههه١ باجلاْههههب ايدشههههتٛرٟ ٚايصٝاشههههٞ   

اَهههها ايؿههههرع اي ههههاْٞ ؾٓب هههه  ؾٝهههه٘ اٯيٝهههها  املتعًكهههه١    

 بايكإْٛ ٚايكضا٤ اجلٓا٥ٞ.

 ايؿرع ا٫ٍٚ

اٯيٝا  املتعًك١ باجلاْب ايدشتٛرٟ 

 ٚايصٝاشٞ

بهههههههايرغِ َهههههههٔ  ٕ ايؿصهههههههاد ٜٛجهههههههد يف ايهههههههدٍٚ          

ايدميكرا ٝهههههههههههه١ ٚغهههههههههههههري ايدميكرا ٝههههههههههههه١ن ا٫ إ  

ايت ههههار  ا بتههههل إ ايؿصههههاد ٜههههسداد يف ايههههدٍٚ ايهههه     

هَٛههههه١ ؾٝٗههههها غهههههري َصههههه٪ٚي١ َصههههه٪ٚي١ٝ   هههههههٕٛ ا 

تكٝكهههه١ اَههههاّ جمههههايض ْٝابٝهههه١ ؾاعًهههه١ن ٚعٓههههدَا ٫   

هتههههٛاؾر ؾٝٗهههها ترٜهههه١ تكٝكهههه١ يًيهههه اؾ١ ٚايتعههههبري   

ٚايٓعهههههر ٚههههههسداد تههههها٫  ايتػطٝههههه١ عًههههه٢ جهههههرا٥ِ     

ايؿصهههاد 

(38)

     ٌ دٚر  ن ٚميههههٔ ا هههاٍ اٖهههِ عيٝههها  هؿعٝههه

 ايكهههإْٛ يف َٛاجٗههه١ جرميههه١ ايهصهههب غهههري املعهههرٚع    

 ا  اييهههههههه١ً باجلاْههههههههب ايدشههههههههتٛرٟ ٚايصٝاشههههههههٞ   

 -باٯهٞ:

 ا٫قرار مببد  ايتداٍٚ ايصًُٞ يًصًط١. -:ا٫ًٚ

ٜكهههّٛ ٖههه  املبهههد  عًههه٢ ايتصهههًِٝ باَهاْٝههه١ هبهههادٍ          

املٛاقهههههع بهههههل ا هَٛههههه١ ٚاملعارضههههه١ن ٖٚهههههٛ ا٫َههههههر      

ايصههههههها٥د يف ايهههههههٓنِ ايصٝاشههههههه١ٝ املتكدَههههههه١ن ؾٝٗههههههها   

١ن ٚادههها ٫هٛجهههد تهَٛههه١ دا٥ُههه١ ٫ٚ َعارضههه١ دا٥ُههه 

ٜههههههتِ هبههههههادٍ املٛاقههههههع يف ايصههههههًط١ بههههههل ا هَٛهههههه١ 

ٚاملعارضههه١ َهههٔ تهههل ٯخهههر ٚ يهههو  بكهههًا يٓتٝ ههه١       

ا٫ْتخابههههها ن ٚ ٕ ايكُٝههههه١ ايعًُٝههههه١ ملبهههههد  ايتهههههداٍٚ   

ايصهههههًُٞ هتُ هههههٌ يف  ٕ ايكههههها٥ُل عًههههه٢ ا ههههههِ ٫    

 ٚ ٕ عًهههههه٢ ارههههههها  جههههههرا٥ِ ايؿصهههههاد َٚٓٗهههههها   زمهههههر٩

ايهصهههب غهههري املعهههرٚع خعههه١ٝ اْهعهههاف اَهههرِٖ بعهههد     

ا٤ َهههههد٠ تهُٗهههههِن ٜضهههههاف ا   يهههههو  ٕ عهههههدّ   اْتٗههههه

دميَٛهههههه١ ا هَٛهههههه١ ٫ ٜصههههههُا بتهههههههٜٛٔ بطاْهههههها    

يًؿصهههههادن نُههههها  ٕ هطبٝهههههل ٖههههه ا املبهههههد  ٜههههه٪دٟ ا     

لدٜهههههههد دَههههههها٤ ايٓخهههههههب ايصٝاشههههههه١ٝ ا انُههههههه١ن   

ٚاجملهههههه٧ بكههههههاد٠ سمًُههههههٕٛ بههههههراَ  جدٜههههههد٠ هًهههههه    

َطايهههب غايبٝههه١ ايعهههعبن ؾضههه٬ً عهههٔ  يهههو ؾههه ٕ ٖههه ا  

ؾض عًههههه٢ املبهههههد  زمعهههههٌ ايٓخهههههب ايصٝاشههههه١ٝ هتٓههههها    

ا بهههههههها   ٗارهٗهههههههها ْٚكا٥ٗههههههههان يتٛشههههههههٝع قاعههههههههدهٗا 

اجلُاٖريٜههه١ن ٜٚ٪نهههد ايعدٜهههد َهههٔ املختيهههل بههه ٕ    

خهههههب اختؿههههها٤ ايٓ بهههههد  ٜههههه٪دٟ اشهههههتكرارٙ ا  ٖههههه ا امل

ايصٝاشههههه١ٝ ايؿاشههههههد٠ن ٚان هههههر َههههههٔ  يهههههو ٜهههههه٪َٔ    

هٛقٝع اجلسا٤ املٓاشب عًٝٗا

(39)

. 

 َبد  شٝاد٠ ايكإْٛ. -: اًْٝا

ا ا نهههإ اْعهههداّ هطبٝهههل َبهههد  شهههٝاد٠ ايكهههإْٛ             

ٜعههههههد اتههههههد اٖههههههِ اشههههههبا  عههههههدّ ؾاعًٝهههههه١ ايكههههههإْٛ 

ملٛاجٗههههه١ جهههههرا٥ِ ايؿصهههههاد ا٫دارٟ ٚاملهههههايٞ ٚمبههههها يف  
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 ى جرميههههه١ ايهصهههههب غهههههري املعهههههرٚعن ؾههههه ٕ هطبٝهههههل 

ٖهه ا املبههد  ٜعههد اتههد اٖههِ عيٝهها  هؿعٝههٌ دٚر ايكههإْٛ        

يف َٛاجٗههه١ جرميههه١ ايهصهههب غهههري املعهههرٚعن ٜٚٓبػهههٞ   

ايصهههههًط١ بايكهههههإْٛن  يهههههو إ ٖههههه ا املبهههههد   ّإ هًتهههههس

ٜؿٗهههههِ َٓههههه٘ ٖهههههٛ  ٕ ٜههههههٕٛ اجملتُهههههع حمهَٛهههههًا يف      

َهههههٔ ايكٛاعهههههد   ١ايع٬قههههها  بهههههل اؾهههههرادٙ مب ُٛعههههه  

ايكاْْٛٝهههه١ ايعاَهههه١ ٚاجملههههرد٠  ههههدد اشههههت ٓا٤اهٗا يف   

داخًههههٗان ٫ٚ ٜٛجههههد اشههههت ٓا٤ غههههري  يههههون ٚزمههههب إ    

ٜطبههههل ايكههههإْٛ يف ضهههه٤ٛ ٖهههه ا املبههههد  عًهههه٢ اجلُٝههههع 

 َ لن  كٝكهههههههًا يؿههههههههر٠ خضهههههههٛع   تههههههههاّ ٚحمههههههههٛ

ايصههههًط١ يًكههههإْٛ ٚبهههه يو هت كههههل ؾهههههر٠ ايدٚيهههه١    

ايكاْْٛٝههههه١ اَههههها هطبٝهههههل ايكهههههإْٛ عًههههه٢ قصهههههِ َهههههٔ  

اجلُاعههه١ داخهههٌ ايدٚيههه١ن دٕٚ غريٖهههِ ؾ دههها ٜههه٪دٟ     

املهههههههادٟ ٚاملعٓهههههههٟٛا  اْٗٝهههههههار نٝهههههههإ ايدٚيههههههه١  

(40)

 

يتهههداعٞ اشصههه٘ ٚهيهههدع دعا٥ُههه١  

(41)

ن ٚيهههٝض ابًهههؼ يف  

رشهههٍٛ حمُهههد  ٍٛ ايقههههيهههٜٛر هًهههو ا كٝكههه١ َهههٔ    

ضهه٢ً اث عًٝهه٘ ٚايهه٘ ٚشههًِ ))إدهها ًٖههو ايهه ٜٔ َههٔ        

ن  ْٗهههههِ نهههههاْٛا إ ا شهههههرم ؾهههههِٝٗ ايعهههههرٜـ    قهههههبًهِ

هرنههههٛٙن ٚإ ا شههههرم ؾههههِٝٗ ايٛضههههٝع إقههههاَٛا عًٝهههه٘     

ا هههد ن ؾهههٛاث يهههٛ  ٕ ؾا ُههه١ بٓهههل حمُهههد شهههرقلن      

يكطعل ٜدٖا((

(42)

. 

 ا٫ْتخابا  ا رٙ ايٓسٜٗ٘. -: اي ًا

ايهههههههدميكرا ٞ َهههههههٔ ابهههههههرز عٓاضهههههههر ايٓنهههههههاّ          

ترٜههه١ ْٚساٖههه١ ا٫ْتخابههها   ٝههه  ٫ ٜؿهههٛز يف ٖههه ٙ   

ا٫ْتخابهههههها  إ٫ َههههههٔ ٜرغههههههب بهههههه٘ ايعههههههعب ٜٚ ههههههل    

بٓساٖتهههههه٘ ٚضهههههه٬ت٘ن نُهههههها  ٕ اقههههههرار ٖهههههه ا املبههههههد  

ٜضهههههههُٔ عهههههههدّ اشهههههههتُرار املؿصهههههههدٜٔ يف ا ههههههههِ     

يؿههههههههههه ا   ًٜٛههههههههههه١ َٚتعاقبههههههههههه١ن ؾا٫ْتخابههههههههههها  

إ ٜههه٪دٟ دٚرٙ اياملاْٝههه١ ا هههر٠ ايٓسٜٗههه١ هؿهههرز برملههه  

ْساٖههههههههه١ نُههههههههها  ٕ  بكههههههههه٠ٛ ٚؾاعًٝههههههههه١ ايرقهههههههههابٞ 

ابًٝهههه١ جملههههايض اباؾنهههها  شههههتؿرز     ا٫ْتخابهههها 

اٜضهههههههًا جمهههههههايض حماؾنههههههها  ٜتصهههههههِ اعضههههههها٩ٖا     

بايٓساٖهههههه١ َٚراعهههههها٠ اييههههههاي ايعههههههاّ ٚاجلههههههر ٠ يف    

اباشب١ َٚراقب١ َٛمؿٞ ا٫دار٠ اب١ًٝ

(43)

. 

جٛاْهههههههب َتعًكههههههه١ بضهههههههُإ ا كهههههههٛم    -:رابعهههههههًا

 ٚا رٜا  ايعا١َ.

ايكههههإْٛ  ا    هؿعٝههههٌ دٚرميهههههٔ ازمهههها اٖههههِ عيٝهههها     

 -ايي١ً با كٛم ٚا رٜا  ايعا١َ باٯهٞ:

اتههههههههه اّ تكههههههههههٛم ا٫ْصهههههههههإ املدْٝهههههههههه١    -  

 ٚايصٝاش١ٝ.

إ اتهههههه اّ تكههههههٛم ا٫ْصههههههإ املدْٝهههههه١ ٚايصٝاشهههههه١ٝ 

نُهههههههها ٚرد  يف املٛا ٝههههههههل ايدٚيٝهههههههه١ ٚايدشههههههههاهري    

ايٛ ٓٝهههههههه١ن ٜعهههههههههٌ ضههههههههُا١ْ اشاشهههههههه١ٝ ييهههههههه٬ا   

يًُهههههههٛا ٓل تهههههههل  اجملتُهههههههعن ٚبايتهههههههايٞ هعطههههههه٢   

دٟ ملنههههاٖر ايؿصههههادن ٚهعُههههٌ عًهههه٢  ٕ ٜهههههٕٛ   يههههايت

اجملتُهههههههع رقٝبهههههههًا عًههههههه٢  دا٤ ا٫جٗهههههههس٠ ايصٝاشههههههه١ٝ  

ٚا٫دارٜهههههه١ن نُهههههها إ ايؿصههههههاد ٜعههههههد اعتههههههدا٤ عًهههههه٢ 

تكهههههٛم ا٫ْصهههههإ ا  اْههههه٘ يف ْٗاٜههههه١ ا٭َهههههر ٜعهههههههٌ      

اخهههههه٫ً٬  كههههههٛم ا٫ْصههههههإ بههههههٌ ٚجرميهههههه١ ضههههههد      

ا٫ْصهههها١ْٝ ٚقههههد ٚرد ٖهههه ا ايٛضههههـ يف هكرٜههههر عههههٔ     

ا هههههَٛٞ بٓههههد٠ٚ عكههههدهٗا ا٭َههههِ املت ههههد٠   ايؿصههههاد 

1990يف عاّ 

(44)

. 

 تر١ٜ َ٪شصا  اجملتُع املدْٞ. -  

هههه٪دٟ َ٪شصههها  اجملتُهههع املهههدْٞ دٚرًا بهههارزًا يف             

ٔ دٚرٖهههههها يف ايرقابهههههه١ عًهههههه٢ ايصههههههًط١ن ؾضهههههه٬ً عهههههه 

ٜههههٕٛ هلههها ايكهههدر٠ عًههه٢     إنعهههـ تههها٫  ايؿصهههادن  

رقابهههههههه١ املصهههههههه٪ٚيل يف ا هَٛهههههههه١ ان ههههههههر َههههههههٔ     

  ِ املهههههٛا ٓل بهههههدٕٚ هٓنهههههٝ

(45)

نُههههها إ َ٪شصههههها   ن 

اجملتُههههع املههههدْٞ بايكههههدر ايهههه ٟ   ههههٌ قٝههههدًا عًهههه٢       

بههههه ا  ايكهههههدر هضهههههبء   ؾا٤ْٗهههههاهعصهههههـ ا هَٛههههه١ن 

 ٚهضُٔ شًٛى املٛا ٓل.
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 تر١ٜ ٚشا٥ٌ ا٫ع٬ّ. - ا

ايعههههؿاؾ١ٝ  هههها ٫ظههههو ؾٝهههه٘  ُٖٝهههه١ ٚخطههههٛر٠           

ٚا يههههههٍٛ عًهههههه٢ املعًَٛهههههها  يف نعههههههـ جههههههرا٥ِ   

ايؿصهههادن َٚهههٔ خههه٬ٍ ٚشههها٥ٌ ا٫عههه٬ّ ٜصهههتطٝع  ٕ      

ميههارط ْكههد ا٭خطهها٤ ٚايعٝهههٛ  ايهه  هعههٛ  ايعُهههٌ      

ا ههههههههَٛٞ  ٚ ايصٝاشهههههههٞ ٜٚهعهههههههـ عهههههههٔ َيهههههههادر 

اقًهههٌ ؾضههه٬ً عهههٔ نعهههـ تههها٫  ايؿصهههادن ؾضههه٬ً      

عههههٔ دٚرٙ يف ههههههٜٛٔ ر ٟ عههههاّ قههههادر عًهههه٢ َراقبهههه١    

عٌُ ا ه١َٛ

(46)

. 

 ايؿرع اي اْٞ

 اٯيٝا   ا  ايي١ً بايكإْٛ ٚايكضا٤ اجلٓا٥ٞ

ٜعههههد ا٫ضهههه٬ا ايكههههاْْٛٞ ٚايكضهههها٥ٞ يف ْطههههام          

ايكهههإْٛ ٚايكضههها٤ اجلٓههها٥ٞ اتهههد اٖهههِ اٯيٝههها  ايههه     

هضهههُٔ ؾاعًٝههه١ ايكهههإْٛ اجلٓههها٥ٞ ملٛاجٗههه١ جهههرا٥ِ      

ايؿصههههاد ا٫دارٟ ٚاملههههايٞ عَُٛههههًان ٚجرميهههه١ ايهصههههب    

قيههٛ ن ٚميههههٔ ازمهههاز  غههري املعهههرٚع عًهه٢ ٚجههه٘ ا  

 -اٚج١ ا٫ض٬ا ايكاْْٛٞ ٚايكضا٥ٞ يف اٯهٞ:

ضههههرٚر٠  عههههاد٠ ايٓنههههر بايتعههههرٜعا  ايهههه  مل      -  

هعهههد هٓصههه ِ َهههع ايٛاقهههع ٚعًههه٢ ٚؾهههل ايكٛاعهههد  

ايعًُٝهههههه١ يف اييههههههٝاغ١ ايتعههههههرٜع١ٝ ٚايعُههههههٌ   

عًهههه٢ ْبهههه  ا٫شههههت ٓا٤ا  َههههٔ هطبٝههههل ايكههههإْٛن 

هطبٝههههههههل ايكههههههههإْٛ   ا٫شههههههههت ٓا٤خاضهههههههه١ ٚإ 

ٜتعههههههههار  ٚؾهههههههههر٠ ايعههههههههرع١ٝن ؾا٫ضههههههههرار   

ا٫جتُاعٝههههه١ ايٓالههههه١ عهههههٔ ظهههههٝٛع ا٫شهههههت ٓا٤ 

َهههٔ ايكهههإْٛ َتعهههدد٠ن ٚهت هههاٚز جمهههرد ظهههٝٛع   

ا٫تصهههههههاط بهههههههاينًِ يهههههههد٣ َهههههههٔ ٜيهههههههٝبِٗ   

ا٫شههههت ٓا٤ن اٚ اشتعههههرا٤ ا٭ْاْٝهههه١ ا٫جتُاعٝهههه١    

ايههه  هعتُهههد ايتُٝهههس ٚايتؿهههرد َٓٗ هههًا يًتعاَهههٌ   

 ٚ إ هكرٜههههههههر غههههههههري ايعههههههههادٍ َههههههههع ايكههههههههإْٛن 

ا٫شههههت ٓا٤ َههههٔ هطبٝههههل تهههههِ ايكههههإْٛن ٜهههه٪دٟ 

ا  عهههدّ هطبٝكههه١ عًههه٢ اؾهههراد َعٝهههٓل ٚشمًهههل 

يههههد٣ ا٫خههههرٜٔ ايهههه ٜٔ ٜٓطبههههل عًههههِٝٗ تهههههِ   

ايكهههههههإْٛ رغبههههههه٘ يف ايت اٜهههههههٌ عًههههههه٢ اتههههههههاّ  

 ايكإْٛ اٚ ايعٌُ ع٢ً ايتٗر  َٔ اتهاَ٘.

ضههههرٚر٠ اتهههه اّ ايدٚيهههه١ ب جٗسهٗهههها ناؾهههه١     -  

 ٫تهاّ ايكإْٛ.

٠٫ يف إ ان هههههر ا٭َهههههٛر هههههه  ريًا عًههههه٢   ٫ َػههههها         

عههههههدّ ؾاعًٝهههههه١ ايكههههههإْٛ ٖههههههٛ إ اجٗههههههس٠ ايدٚيهههههه١     

املختًؿهههههه١ املٓههههههٛل بٗهههههها هطبٝههههههل ايكههههههإْٛن هعُههههههٌ  

يت كٝههههل َيههههاي َباظههههر٠ َههههٔ خمايؿهههه١ ايكههههإْٛن 

اٚ هعُهههههٌ عًههههه٢  كٝهههههل َٓهههههاؾع غهههههري َعهههههرٚع١ن      

ؾايدٚيهههههههه١ ايهههههههه  ٫هًتههههههههسّ بايكههههههههإْٛ ٚ ههههههههايـ   

ر ا٫خ٬قهههٞ يف اجٗسهٗههها اتههههاّ ايكهههإْٛ هؿكهههد املههها  

َطايبههههه١ املهههههٛا ٓل بههههها٫يتساّ بايكهههههإْٛن نُههههها إ  

ايدٚيهههه١ ٫ هٓؿهههه  اتهههههاّ ٚاٚاَههههر ايكضهههها٤ اييههههادر٠    

هطبٝكههههًا ٚاشههههتٓاداا ٫تهههههاّ ايكههههإْٛ اٚ هعُههههٌ عًهههه٢    

هعطًٝههههٗا يف ا هههها٫  ايهههه  هيههههدر ٖهههه ٙ ا٫تهههههاّ      

ايكضههههها١ٝ٥ ضهههههدٖان ادههههها هكهههههدّ دٛ جهههههًا يٮؾهههههراد   

 ّ ايكضههههههههها١ٝ٥  ي٬شهههههههههتٗا١ْ بايكهههههههههإْٛ ٚبا٫تهههههههههها

 ب عتبارٖا عٓٛإ ا كٝك١.

ٚضههههههههع ايكٛاعههههههههد ايكاْْٛٝهههههههه١ ايهؿًٝهههههههه١  - ا

 مبهاؾ ١ ايؿصاد.

مي هههههههٌ ٚضهههههههع قٛاعهههههههد قاْْٛٝههههههه١ َٛضهههههههٛع١ٝ         

ٚاجرا٥ٝههه١ هٓصههه ِ َهههع ٚاقهههع ايعُهههٌ ا٫دارٟن اتهههد      

اٖهههههِ اٯيٝههههها  ايههههه  هعتُهههههدٖا ايهههههدٍٚ يف اضههههه٬ا      

ايٓنهههههاّ ايكهههههاْْٛٞن ٜٚهههههٓعهض  يهههههو ازمابهههههًا عًههههه٢     

 ٕ يف َٛاجٗههه١ جرميههه١ ايهصهههب غهههري     ؾاعًٝههه١ ايكهههاْٛ

ايهعههههرٚعن ٜٚتُ ههههٌ ا٫ضهههه٬ا ايكههههاْْٛٞ با٫ٖتُههههاّ   

بايكٛاعههههههد ايكاْْٛٝهههههه١ يٛضههههههع ضههههههٛابء شهههههه١ًُٝن     

هكتيهههر عًههه٢ ا هههد ا٫دْههه٢ َهههٔ املٛاؾكههها  ٚايكٝهههٛد     

يتكًهههههٝص ؾهههههر  ايؿصهههههادن ؾضههههه٬ً عهههههٔ ا٫ٖتُهههههاّ   

بههههههها٫جرا٤ا  املتبعههههههه١ يف هٓؿٝههههههه  ٖههههههه ٙ ايكٛاعهههههههد     

 ٔ هٓؿٝههه ٖا عًههه٢ ٚا٫ٖتُهههاّ بههها٫جٗس٠ املصههه٪ٚي١ عههه   
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 ههههههههدد ايكٛاعههههههههد اجلسا٥ٝهههههههه١ بعهههههههههٌ دقٝههههههههل       ٕ

املخايؿههها  هلهههه ٙ ايكٛاعهههد ٚ ههههدد عكٛباهٗههها ٚ يههههو    

 يضُإ ا٫يتساّ بٗا.

ٚلههههههدر ا٫ظههههههار٠ ا  إ اٟ اضهههههه٬ا قههههههاْْٛٞ            

٫ٜهتُههههٌ ا٫ باضهههه٬ا قضهههها٥ٞ ٜصههههتٗدف  كٝههههل     

ايهؿههههها٤ٙ ٚايٓساٖههههه١ يف ٖههههه ا اجلٗهههههاز يف ا هههههار َهههههٔ    

 ٚ َهههههههههٔ  ًإ ههههههههههدخٌ اٜههههههههه ا٫شهههههههههتك٬ي١ٝ سمهههههههههٍٛ د

ٚايتٓؿٝ ٜههههههه١ يف اعُهههههههاٍ اايصهههههههًطتل ايتعهههههههرٜع١ٝ 

٫ٜٚؿٛهٓههها إ ْ٪ظهههر ٖٓههها إ زٜهههاد٠ ؾاعًٝههه١     نايكضههها٤

ايكهههإْٛ يف َٛاجٗههه١ جرميههه١ ايهصهههب غهههري املعهههرٚع     

ن ٚاملهههههههايٞٚغريٖههههههها َهههههههٔ جهههههههرا٥ِ ايؿصهههههههاد ا٫دارٟ  

ٜتطًهههههب تيهههههٍٛ اضههههه٬ا َهههههايٞ ٚادارٟ باعتُهههههاد     

 ٔ  َبههههههاد٨ ضهههههها ١ يًتطبٝههههههل ًٜٚتههههههسّ بٗهههههها ايهههههه ٜ

ٜتٛيههههههٕٛ َٓاضههههههب عاَهههههه١ن ٚيف َكههههههدَتٗا ا٫ٜ ههههههار   

 ٝههههه  ٜتخههههه  ايكهههههرار ا٫دارٟ يًُيهههههً ١ ايعاَههههه١ 

ؾكههههههههء ٚيههههههههٝض يت كٝههههههههل َهاشههههههههب ظخيهههههههه١ٝن  

ٚايٓساٖههههههههههههه١ ٚاملٛضهههههههههههههٛع١ٝ يف ايعُهههههههههههههٌ ا٫دارٟ   

  ايههه   ٚاتايههه١ ايعكهههٛدن َٚهههٓا املهاؾههه   نايتعٝٝٓههها 

زمهههههب إ هههههههٕٛ عًههههه٢ اشهههههاط اجلهههههدار٠ ٚايهؿههههها٠٤    

ٝهههل َيهههاي  ٚيهههٝض ٭شهههبا  خاضههه١ هصهههتٗدف  ك  

 خاض١ يًكا٥ُل ع٢ً ايعٌُ ا٫دارٟ.

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 اقا ١

ٜتضههههها يٓههههها َهههههٔ خههههه٬ٍ ٖههههه ا ايب ههههه  املهههههٛجس         

ايهههههه ٟ هٓههههههاٍٚ َٛضههههههٛع ذمههههههٛ َٛاجٗهههههه١ قاْْٛٝهههههه١  

ؾاعًهههه١ جلرميهههه١ ايهصههههب غههههري املعههههرٚع يف ايعههههرام    

إ ٖٓههههاى  ًهههه١ َههههٔ ايٓتهههها٥  ٚاملك تهههها  ْٛردٖهههها   

 -يف ايبٝإ اٯهٞ:

 ايٓتا٥ . -: ٫ًٚ

ميههههٔ ازمهههاز ايٓتههها٥  ايههه  هٛضهههًٓا هلههها َهههٔ خههه٬ٍ     

 -هٞ:ٖ ا ايب   با٭

إ لهههرِٜ ايهصهههب غهههري َعهههرٚع ٖدؾههه١ غًهههل       -1

يصهههبٌ ايههه  هههه٪دٟ ا  ا٫ضهههرار باملهههاٍ    ناؾههه١ ا

ايعههههاّ ٚ كٝههههل َهاشههههب ظخيهههه١ٝ يًُٛمههههـ 

ايعههههههاّ َههههههٔ خهههههه٬ٍ ايٛمٝؿهههههه١ ايعاَهههههه١ ايهههههه   

 ٜعػًٗا.

إ امليهههههههههً ١ حمهههههههههٌ ا ُاٜههههههههه١ اجلٓا٥ٝههههههههه١  -2

    ٌ  بت هههههههرِٜ ايهصهههههههب غهههههههري املعهههههههرٚع هتُ ههههههه

 يههههههو إ  بايٛمٝؿهههههه١ ايعاَهههههه١ ٚاملههههههاٍ ايعههههههاّن    

لههههرِٜ ايهصههههب غههههري َعههههرٚع مي ههههٌ تيههههًٓا     

ٚاملههههاٍ ايعههههاّ ٚسمههههٍٛ دٕٚ    يًٛمٝؿهههه١ ايعاَهههه١  

اشهههههتػ٬هلُا اشهههههتػ٫ً٬ شمهههههرا عهههههٔ ايػهههههر   

 َٔ ٚجٛدُٖا اض٬ً.

إ ههههٛاؾر ايكهههإْٛ ايههه ٟ ٜعاقهههب عًههه٢ جرميههه١     -3

ايهصهههب غهههري املعهههرٚع ٫ ٜهؿهههٞ يضهههُإ اقيههه٢  

 ً يهههههههههاي ُدرجههههههههها  ا ُاٜههههههههه١ اجلٓا٥ٝههههههههه١ ي

ابُٝههه١ بت هههرِٜ ايهصهههب غهههري املعهههرٚعن َهههامل   

ٜههههههٕٛ ايكهههههإْٛ يههههه٘ ٚجهههههٛد تكٝكهههههٞ ٚؾعهههههاٍ    

َههر ايهه ٟ ٜتطًههب ازايهه١ ناؾهه١ اشههبا  عههدّ       ا٫

ايؿاعًٝهههههه١ ايكاْْٛٝهههههه١ يف َٛاجٗهههههه١ اجلرميهههههه١  

 دٚر ايكإْٛ يف َٛاجٗتٗا. ٚهؿعٌٝ

إ املٛاجٗههههههه١ ايكاْْٛٝههههههه١ ايؿاعًههههههه١ جلرميههههههه١    -4

ايهصهههب غهههري املعهههرٚعن هتطًهههب تيهههٍٛ تايههه١     

َههههٔ ايتهاَههههٌ بههههل ايكههههإْٛ اجلٓهههها٥ٞ ٚؾههههرٚع    

ايكههههههههٛاْل ا٫خههههههههر٣ن ٜٚهههههههه هٞ يف َكههههههههدَتٗا    

ايدشههههههتٛرٟ ٚايكههههههإْٛ ا٫دارٟن ا  إ ايكههههههإْٛ 

ٖهه ٙ ايكهههٛاْل نهههٌ َٓٗههها ٜهُهههٌ ٜٚتهاَهههٌ َهههع  

ا٫خهههههههر يف ضهههههههُإ ههههههههٛؾري اقيههههههه٢ درجههههههها  

ا ُاٜهههههههه١ ايكاْْٛٝهههههههه١ يًُيههههههههاي ابُٝهههههههه١    

 بت رِٜ ايهصب غري املعرٚع.

إ ازدٜهههههاد جهههههرا٥ِ ايؿصهههههاد ا٫دارٟ ٚاملهههههايٞ يف    -5

ايعهههرام َٚٓٗههها جرميههه١ ايهصهههب غهههري املعهههرٚعن     

٤ي١ اجلسا٥ٝههه١ عٓٗههها بعدايههه١   دٕٚ  كٝهههل املصههها 
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ٜعههههٛد ا  عههههدّ ؾاعًٝهههه١ ايكههههإْٛ يف َٛاجٗهههه١     

ايؿصههههاد يف ايعههههرامن ٚإ ٖهههه ٙ اجلههههرا٥ِ هكههههـ     

ٚرا٤ٖههها اشهههبا  عدٜهههد٠ ٚبعههه  ٖههه ٙ ا٫شهههبا      

ٜههههههرهبء بعضههههههٗا ارهبههههههال يههههههسّٚ بههههههاجملتُع    

ايعراقههههٞن ٚبعضههههٗا ٚيٝهههههد ايههههتػريا  ا٫خهههههري٠    

عًههه٢ اييهههعٝد ابًهههٞ ٚايهههدٚيٞن شهههٛا٤  ناْهههل  

هتعًهههل بايبريٚقرا ٝههه١ ايعراقٝههه١   ٖههه ٙ  ٚ هًهههو 

ٚارهبا تٗههها ايصٝاشههه١ٝن  ٚ اْٗههها هتعًهههل بهههايٛاقع   

ايكهههههههاْْٛٞ  ا  اييههههههه١ً بٛضهههههههع ايتعهههههههرٜع  ٚ 

 اٯ ر ايتٓؿٝ ١ٜ املتعًك١ بتطبٝل ايكإْٛ.

اهضهههها يٓهههها َههههٔ خهههه٬ٍ ٖهههه ا ايب هههه  اَههههرًا ٫        -6

ميههههههٔ اْههههههارٙ ٖٚهههههٛ ٚجهههههٛد ر ٟ عهههههاّ ٚاعهههههٞ    

 ٜتبٓههه٢  كاؾههه١ ضهههد ايؿصهههاد ا  جاْهههب ٚ كاؾههه١  

ٜتبٓاٖههها ايهههبع  اٚ ٜكبًهههٗا بعههههٌ   ايؿصهههاد ايههه 

خرن ٚمي هههههههٌ ا٫لهههههههاٙ اي هههههههاْٞ بعههههههه    بههههههه ٚا

املٓهههتؿعل َهههٔ املٓاضهههب ا٫دارٜههه١ ٚايصٝاشههه١ٝن     

ٚتتهههه٢ هههههٛابعِٗ يف ْطههههام ايكطههههاع اقهههها ن     

يف اغًهههههب ضهههههٛر جهههههرا٥ِ   ٚايههههه ٜٔ ٜصهههههاُٖٕٛ  

ايؿصهههههههاد ا٫دارٟ ٚاملهههههههايٞ ٚ يهههههههو عههههههها َههههههها     

 ٜكدَْٛ٘ َٔ اغرا٤ا  َاي١ٝ ٚغريٖا.

 .املك تا  -: اًْٝا

ميههههٔ ازمهههاز اٖهههِ املك تههها  ايههه  ْراٖههها ضهههرٚر١ٜ    

 -هٞ:با٭

ْههههههر٣ ضههههههرٚر٠ إ ٜهههههههٕٛ هعرٜههههههـ جرميهههههه١     -1

ايهصهههب غهههري املعهههرٚع ٜعهههٌُ نهههٌ َاسميهههٌ      

عًٝههه١ املٛمهههـ اٚ املهًهههـ  دَههه١ عاَههه١ شهههٛا٤     

انهههههإ َهههههاٍ اٚ غهههههريٙن ناقهههههدَا  ٚاملٓهههههاؾع  

ايعخيهههه١ٝ ايهههه  سميههههٌ عًٝٗههههان خاضهههه١ ٚإ  

املعهههههرٚع قهههههد ٜههههههٕٛ َٓؿعههههه١ اٚ  ايهصهههههب غهههههري 

خدَهههههه١ هت ههههههٍٛ بيههههههٛر٠ غههههههري َباظههههههر٠ ا   

 َاٍ.

زمهههب إ ٜعهههٌُ هعرٜهههـ ايهصهههب غهههري املعهههرٚع   -2

نههههههٌ َههههههاٍ سميههههههٌ عًٝهههههه٘ غههههههري اقاضههههههع   

 َتهههه٢٭تهههههاّ قههههإْٛ ايهصههههب غههههري املعههههرٚعن     

نههههإ تيههههٍٛ ايػههههري عًهههه٢ ٖهههه ا املههههاٍ قههههد     

بعًههههههِ اقاضههههههع ٭تهههههههاّ ايكههههههإْٛ ْٚتٝ هههههه١  

ههابههههه٘ اٟ رٚ ٭اشهههههتػ٬ي٘ ٭عُهههههاٍ ٚمٝؿتههههه٘ن ا 

ؾعهههههههٌ َهههههههٔ ا٫ؾعهههههههاٍ ابهههههههدد٠ يف ايكهههههههإْٛن   

ٚبيهههرف ايٓنهههر ؾُٝههها ا ا نهههإ ٖههه ا ايػهههري ٖهههٛ 

زٚا اقاضههههع ٫تهههههاّ ايكههههإْٛ اٚ اتههههد ا٫ٚدٙ   

٘ كاضهههههرٜٔ اٚ غريٖهههههِن ٚ يهههههو ٫ هههههاد عًههههه   اي

ايت ههههههههرِٜ يف ا ههههههههايتلن ٚملٓههههههههع اقاضههههههههع    

٫تههههاّ ايكهههإْٛ َهههٔ ايت اٜهههٌ عًههه٢ ايكهههإْٛن     

ااملهههاٍ ا   َههه١ ايػهههري ابتهههدا٤ًا   ا ا َههها  راد ادخهههاٍ  

  ٗٝدًا ٭ضاؾ١ املاٍ ا   َت٘ َصتكب٬ً.

ْههههههر٣ ضههههههرٚر٠ إ ٜكههههههرر ايكههههههإْٛ َهاؾهههههه ٠      -3

َايٝهههههه١ جمسٜهههههه١ يهههههههٌ ظههههههخص شمهههههها عههههههٔ 

جرميههه١ ايهصهههب غهههري املعهههرٚع ٚنهههإ اخبهههارٙ     

قههههههد شههههههاعد يف نعههههههـ اجلرميهههههه١ ٚهههههههٛؾري     

ا٭ديهههههههه١ ضههههههههدٖان عًهههههههه٢ إ ٫ ٜهههههههههٕٛ ٖهههههههه ا    

يًُهههههاٍ  ايعهههههخص َصهههههاًُٖا ؾٝٗههههها  ٚ خمؿٝهههههاً   

حمههههههٌ اجلرميهههههه١ن ٚ يههههههو يتعهههههه ٝع ناؾهههههه١  

املهههههٛا ٓل ايعهههههرؾا٤ عًههههه٢ ا٭بههههه٬ؽ عهههههٔ ٖههههه ٙ  

 اجلرمي١ يًُصاعد٠ يف  كٝل ايعداي١.

ْههههر٣ ضههههرٚر٠ َراجعهههه١ ايكههههٛاْل ٚا٫ْنُهههه١     -4

ٚايتعًُٝههههههههها  املتعًكههههههههه١ بعُهههههههههٌ امليهههههههههارف    

ا هَٛٝهههه١ ٚا٭ًٖٝهههه١ ٚهعههههدٌٜ نههههٌ َهههها َههههٔ    

ظهههه ْ٘ إ ٜعٝههههل عًُٝهههها  ايت ههههرٟ ٚايضههههبء     

املتعًكههههه١ بصهههههرٜ٘ ا صهههههابا    ٚخاضههههه١ هًهههههو  

بامليههههههههارفن ؾضهههههههه٬ً عههههههههٔ ضههههههههرٚر٠ ايههههههههساّ  

امليهههارف ا هَٛٝههه١ ٚا٭ًٖٝههه١ ايساَهههًا قاْْٛٝههههًا     

باخطههههار اجلٗهههها  ايكضهههها١ٝ٥ املختيهههه١ إ ا َهههها   

ٚجههههد  ظههههب١ٗ جرميهههه١ َههههاٍ ايعههههاّن ٚهكرٜههههر   

َصهههههه٪ٚي١ٝ امليههههههارف اجلسا٥ٝهههههه١ عًهههههه٢ ٚؾههههههل  
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ايكٛاعهههههههد ايعاَههههههه١ يف املصههههههه٪ٚي١ٝ اجلسا٥ٝههههههه١     

يف ناؾههه١ ا ههها٫  ايههه    املعٜٓٛههه١ي٬ظهههخا  

ع ؾٝٗهههههها امليههههههرف عههههههٔ ا٫خبههههههار عههههههٔ    ٓههههههتمي

 ظبٗا  جرا٥ِ املاٍ ايعاّ.

ٚضههههههؿ٠ٛ ايكههههههٍٛ يف ٖهههههه ٙ ايٓكطهههههه١ اْهههههه٘ َههههههٔ          

ايضههههههههههههرٚرٟ هعههههههههههههدٌٜ ايكههههههههههههٛاْل ٚا٫ْنُهههههههههههه١  

ٚايتعًُٝهههههههها  بايعهههههههههٌ ايهههههههه ٟ ٜٝصههههههههر عًُٝهههههههها   

 ايت رٟ ٚايضبء ملا١ٜ يًياي ايعاّ.

 إ َٓههههع ٚقههههٛع جرميهههه١ ايهصههههب غههههري املعههههرٚع  -5

ٜتٛقهههههـ عًههههه٢ تصهههههٔ ادا٤ اجلٗهههههاز ا٫دارٟ يف    

ايدٚيهههه١ ٖٚهههه ا ٜتطًههههب اَههههٛر عدٜههههد٠ ْٛجسٖهههها 

 -هٞ:با٭

رقابههه١ عًههه٢ املهههٛمؿل املتعهههاًَل  هكرٜهههر ْنهههِ  -  

َهههههع اجلُٗهههههٛر يًت نهههههد َهههههٔ هههههههاؾ٪ ؾهههههر    

 اجلُاٖري يف ا يٍٛ ع٢ً اقدَا .

ايػههههها٤ بعههههه  ايكٛاعهههههد ٚا٫جهههههرا٤ا  املعكهههههد٠      -  

َٞن ايهههه٬زّ يتكًههههٝص ايتههههدخٌ ا هههههٛبايكههههدر 

 تيهههههٍٛ املهههههٛا ٓل عًههههه٢ اقهههههدَا  ريٝصههههههٚ

ٚادمهههههههاز َعههههههها٬َهِٗ ْٚهههههههدعٛ ا  ا٫شههههههههراع    

 بتطبٝل ْناّ ا ه١َٛ ا٫يه ١ْٝٚ.

هعهههدٜد اجلهههسا٤ا  ايت دٜبٝههه١ ايههه  هٛقهههع عًههه٢       -  

املخايؿههههههها  املايٝههههههه١ ٚاعهههههههداد بهههههههراَ  هٛعٝههههههه٘ 

جلههههرا٥ِ املاشهههه١ ايًُهههٛمؿل ب بعههههاد ٚخمههها ر   

 بايٛمٝؿ١ ايعا١َ ٚاملاٍ ايعاّ.

ٖٝانههههٌ رٚاهههههب ٚتههههٛاؾس ايعههههاًَل   هيهههه ٝا  - ا

 ٝهههههههههههههه  ٜتُاظهههههههههههههه٢ َههههههههههههههع َصههههههههههههههتٜٛا  

ا٫شهههههعارٚههايٝـ املعٝعههههه١ن ٚاعطههههها٤ ا هههههٛاؾس  

يًُهههٛمؿل بٓههها٤ عًههه٢ َههها ٜٓت هههٕٛ َهههٔ  عُهههاٍ 

نُهههههههًا ٚنٝؿهههههههًان ٚايكضههههههها٤ عًههههههه٢ ايتؿهههههههاٚ   

ا اضههههٌ بههههل ايههههدخٍٛن شههههٛا٤ عًهههه٢ املصههههت٣ٛ  

اٟ بهههههههههههل نبهههههههههههار املهههههههههههٛمؿل   ايعُهههههههههههٛدٟ 

رجا  ٚاملصههههههه٪ٚيل ٚبهههههههل املهههههههٛمؿل يف ايهههههههد 

ايههههدْٝا يف ايصههههًِ ايههههٛمٝؿٞن اٚ عًهههه٢ املصههههت٣ٛ   

ا٫ؾكهههٞ ا  ٜٓبػهههٞ ايػههها٤ ايتُهههاٜس بهههل َهههٛمؿٞ    

ايهههٛزارا  ٚايهههدٚا٥ر املختًؿههه١ن نُههها ٖهههٛ ا هههاٍ  

ًههههض بايٓصههههب١ ملههههٛمؿٞ جمًههههض ايههههٛزرا٤ ٚجم  

املايٝههههه١  ر٠اايٓهههههٛا  ٚر٥اشههههه١ اجلُٗٛرٜههههه١ن ٚٚز 

٤٫ ٪ؿء ٚايهٗربهههها٤ ٚايٓكههههٌن ا  ٜتُتههههع ٖههههٚايههههٓ

هؿههههههٛم ٚبعهههههههٌ ًَ ههههههٛم باَتٝههههههازا  َايٝهههههه١ 

اقهههههراِْٗ يف ايهههههٛزارا  ا٫خهههههر٣ن ٖٚهههههٛ ا٫َهههههر    

ايههه ٟ ٜعُهههل ايعهههعٛر بعهههدّ ايعدايههه١ن ٖٚههه ا قهههد 

ٜههههدؾع املٛمههههـ ا  عههههدّ اتهههه اّ ايههههه ري َههههٔ    

 ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ.

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 اهلٛاَغ

د.ضهههباا نهههرّ ظهههعبإ: جهههرا٥ِ اشهههتػ٬ٍ ايٓؿهههٛ  ن دا٥هههر    -1

 .44ن   1986ايع٪ٕٚ اي كاؾ١ٝ ايعا١َ ن 

ْيهههل املهههاد٠ ايرابعههه١ َهههٔ قهههإْٛ ايهصهههب غهههري املعهههرٚع        -2

عًهههههه٢ اْهههههه٘ ))ٜعههههههد نصههههههبًا غههههههري   1958يصهههههه١ٓ  15رقههههههِ 

 -َعرٚع ع٢ً تصا  ايععب:

غهههري نهههٌ َهههاٍ تيهههٌ عًٝههه٘ اٟ ظهههخص ٜعهههد نصهههبًا      -1

 -َعرٚع ع٢ً تصا  ايععب:

        ٜٔنهههٌ َهههاٍ تيهههٌ عًٝههه٘ اٟ ظهههخص َهههٔ املههه نٛر

باملهههههههاد٠ ا٫ٚ  بصهههههههبب اعُهههههههاٍ اٚ ْؿهههههههٛ  اٚ مهههههههرٚف     

ٚمٝؿتههههه٘ اٚ َرنهههههسٙ اٚ بصهههههبب اشهههههتػ٬ٍ ظههههه٤ٞ َهههههٔ 

  يو.

    ٚنههههههٌ َهههههههاٍ تيهههههههٌ عًٝهههههه٘ اٟ ظهههههههخص  بٝعهههههههٞ ا

َعٓههههٟٛ َههههٔ  رٜههههل هٛا ٦هههه٘ َههههع اٟ ظههههخص  ههههٔ      

١ اٚ  نهههههرٚا يف املهههههاد٠ ا٫ٚ  عًههههه٢ اشهههههتػ٬ٍ ٚمٝؿتههههه  

 َرنسٙ.

      نهههههههٌ َهههههههاٍ مل ٜهههههههٛردٙ ظهههههههخص َهههههههٔ ا٫ظهههههههخا

املههههه نٛرٜٔ يف املهههههاد٠ ا٫ٚ  بههههها٫قرار املكهههههدّ َٓههههه٘ن اٚ  

اٚردٙ ٚمل ٜ بههههل يهههه٘ َيههههدرًا َعههههرٚعا. ٚنههههٌ زٜههههاد٠     

ههههههرد يف اقراراهههههه٘ ايتايٝههههه١ ي٬قهههههرار ا٫ٍٚ ٜع هههههس عهههههٔ  

ا بهههههها  َيههههههدرٖا املعههههههرٚع. ٚعًهههههه٢ ايعُههههههّٛ ٜعتهههههها     

ـ      نصهههههبًا غهههههري َعهههههرٚعًا َهههههاٍ نهههههٌ ظهههههخص َهًههههه

بتكههههدِٜ ا٫قههههرار  بكههههًا هلهههه ا ايكههههإْٛ ٚمل ٜكدَهههه٘ َهههها   

 مل ٜ بل تيٛي٘ عًٝ٘ بايطرم املعرٚع٘.    

ٚقههههد ْيههههل املههههاد٠ ا٫ٚ  َههههٔ ايكههههإْٛ املهههه نٛر عًهههه٢   -

ر٩ٚشهههههههها٤ ايههههههههٛزارا  ٚايههههههههٛزرا٤ ٚا هههههههههاّ ٚايكضهههههههها٠   

ٚضههههههههبال ايكههههههههٛا  املصههههههههً ١ ٚايعههههههههر ١ ٚاعضهههههههها٤   
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جمههههايض ادار٠ امليههههاي ايعاَهههه١ ٚامل٪شصهههها  ٚامليههههارف  

ايعههههرنا  اير ٝهههه١ ٚعًهههه٢ اعضهههها٤ جمًههههض ا٫َهههه١   ٚ

ٚاعضهههها٤ اجملههههايض ايبًدٜهههه١ ٚا٫دارٜهههه١ ٚاَههههل ٚاعضهههها٤  

جمًههههض اَاْهههه١ ايعاضهههه١ُ ٚعًهههه٢ نههههٌ َٛمههههـ ٚعههههٌ    

املصهههههههتخدَل ايههههههه ٜٔ ٜيهههههههدر بت دٜهههههههد ؾ٦هههههههاهِٗ اٚ    

اضهههههٓاؾِٗ قهههههرار َهههههٔ جمًهههههض ايهههههٛزرا٤ ٚعًههههه٢ نهههههٌ    

ظههههههخص َهًههههههـ  دَهههههه١ عاَهههههه١ بيههههههؿ٘ دا٥ُهههههه١ اٚ    

َهههٔ ههههارٜ  هعٝٝٓههه٘ اٚ  َ٪قتههه٘ إ ٜكهههدّ خههه٬ٍ ظهههٗرٜٔ   

اْتخابههههه٘ اقهههههرارٙ عهههههٔ  َتههههه٘ املايٝههههه١ ٚ َههههه١ زٚجتههههه٘       

ٚا٫ٚدٙ ايكيهههههر يف ٖههههه ا ايتارٜ .ٜتضهههههُٔ بٝهههههإ َايههههه٘   

َههههٔ  َههههٛاٍ َٓكٛيهههه١ اٚ غههههري َٓكٛيهههه١ ٚعًهههه٢ ا٫خههههص    

ا٫شهههههههههِٗ ٚايصهههههههههٓدا  ٚا يهههههههههص يف ايعهههههههههرنا .    

ٚعكههههٛد ايتههههاَل ٚايٓكههههٛد ٚا ًهههه٢ ٚاملعههههادٕ ٚا٫ت ههههار 

 ايٛقهههـ َٚههها عًٝههه٘   اي ُٝٓههه٘ َٚههها يههه٘ َهههٔ اشهههت كام يف    

َهههٔ ايتساَههها  ٜٚصهههرٟ ٖههه ا ا٫يتهههساّ عًههه٢ َهههٔ هكهههدّ       

 نهههههرِٖ ٚعًهههههه٢ َههههههٛمؿٞ ايههههههب٬ل املًهههههههٞ ايصههههههابل  

ٚاقسٜٓهههههه١ اقاضهههههه١ املٛجههههههٛدٜٔ يف اقدَهههههه١ ٚقههههههل    

ايعُهههٌ بٗههه ا ايكههههإْٛ اٚ ايههه ٜٔ ٜهْٛههههٕٛ قهههد هرنٖٛهههها     

 .1939بعد اٍٚ اًٍٜٛ ش١ٓ 

ٜٚكهههههدّ ا٫قهههههرار َهههههٔ املٛجهههههٛدٜٔ باقدَههههه١ اٚ  هههههٔ      -

خههههه٬ٍ ظهههههٗرٜٔ َهههههٔ ههههههارٜ  ايعُهههههٌ بٗههههه ا   هرنٖٛههههها 

ايكههههإْٛ َتضههههًُٓا بٝاْههههًا بهههه َتِٗ املايٝهههه١ عًهههه٢ ايٛجهههه٘    

اٚ عٓهههههههد دخهههههههٍٛ   1939املتكهههههههدّ يف اٍٚ اًٜهههههههٍٛ شههههههه١ٓ   

اقدَههههه١ ا ا نهههههإ ٫تكهههههًا هلههههه ا ايتهههههارٜ   هههههِ بٝاْهههههًا       

بهههه َتِٗ املايٝهههه١ َههههٔ هههههارٜ  ايعُههههٌ بٗهههه ا ايكههههإْٛ اٚ       

 َٔ هارٜ  هرى اقد١َ.

ٚجههههههههب إ ٜهههههههههٕٛ  ٚا ا ناْهههههههل اقدَهههههههه١ َتكطعههههههه١   -

ا٫قهههرار عهههٔ نهههٌ ؾههه ٠ عًههه٢ تهههد٠ ٚعًههه٢ نهههٌ َهههٔ        

ٜعهههًُ٘ تههههِ ٖههه ٙ املهههاد٠ إ ٜكهههدّ اٜضهههًا خههه٬ٍ شهههتل      

َٜٛهههها َههههٔ هههههارٜ  هههههرى ايٛمٝؿهههه١ اٚ اقدَهههه١ اٚ زٚاٍ    

اييهههههؿ١ ايٓٝابٝههههه١ اقهههههرارًا عهههههٔ  َهههههتِٗ املايٝههههه١ ٚ َههههه١   

زٚجتهههه٘ ٚا٫ٚدٙ ايكيههههر يف ٖهههه ا ايتههههارٜ  عًهههه٢ ايٛجهههه٘    

زمهههههههههٛز عٓهههههههههد اجهههههههههرا٤ املعهههههههههل يف ايؿكهههههههههرٙ ا٫ٚ . ٚ

ايت كٝههههههل َههههههع ايعههههههخص  ههههههٔ  نههههههرٚا ههًٝؿهههههه١      

بتكههههههدِٜ اقههههههرار عههههههٔ  َتهههههه٘ املايٝهههههه١ ٚ َهههههه١ زٚجتهههههه٘    

ٚا٫ٚدٙ ايكيهههههههر ا ا اقتضههههههه٢ ا هههههههاٍ  يهههههههو ٚهعهههههههل     

ايصهههًط١ ايكا٥ُههه١ عًههه٢ اجهههرا٤ ايت كٝهههل املٝعهههاد ايههه ٟ      

ٜكهههدّ ؾٝههه٘ ا٫قهههرار املطًهههٛ . ٚيف نهههٌ ا٫تهههٛاٍ زمهههب     

    ٚ ايسٜههههاد٠   إ ٜتضههههُٔ ا٫قههههرار بٝههههإ َيههههدر اي ههههر٠ٚ ا

   ؾٝٗا ع٢ً تصب ا٫تٛاٍ.

د.ؾهههه٪اد  ههههاٍ عبههههد ايكههههادر : ايهصههههب غههههري املعههههرٚع ن      -3

رشههههههههاي١ دنتههههههههٛراٙ ن نًٝهههههههه١ ا كههههههههٛم ن جاَعهههههههه٘   

 .29ن   1987ايكاٖر٠ ن 

ٜٚ٪نههههد جاْههههب َههههٔ ايؿكهههه٘ اجلٓهههها٥ٞ عًهههه٢ ضههههرٚر٠    -4

إ ٜعههههٌُ َؿٗههههّٛ ايهصههههب غههههري املعههههرٚع نههههٌ َههههاٍ    

ميتًهههه٘ املٛمهههـ اٚ َهههٔ يف تهُههه٘ ٚاضهههبا جهههس٤ًا َهههٔ     

َتهههه٘ املايٝهههه١ ٚ يههههو يضههههُإ هههههٛؾري اقيهههه٢ درجهههها     

ا ُاٜهههههه١ اجلٓا٥ٝهههههه١ يًُيههههههاي ابُٝهههههه١ بايعكهههههها     

 ع٢ً جرمي١ ايهصب غري املعرٚع.

 ْنهههههههر د.املهههههههد ؾت هههههههٞ شهههههههرٚر : ايٛشهههههههٝء يف قهههههههإْٛ      -

ايعكٛبههههههها  ن ايكصهههههههِ اقههههههها  ن دار ايٓٗضههههههه١ ايعربٝههههههه١ ن   

 .43ن   1975ايكاٖر٠ ن 

اتهاَٗهههها ٚقههههد  ٖبههههل حمهُهههه١ ايههههٓك  امليههههر١ٜ يف اتههههد    -

ا  ايكههههٍٛ إ املكيههههٛد بايهصههههب غههههري املعههههرٚع نههههٌ َههههاٍ    

 ًههههههه٘ املٛمههههههـ  ٚ َههههههٔ يف تهُهههههه٘ ؾيارضههههههُٔ  َتهههههه٘     

املايٝهههه٘ عٓيههههرًا َههههٔ عٓاضههههرٖا باشههههتػ٬ٍ َاهصههههبػ٘ عًٝهههه٘  

ٚمٝؿتههههه٘ن  ٚ شمٛيههههه٘ َرنهههههسٙ َهههههٔ اَهاْههههها  هصهههههٌٗ يههههه٘    

ا٫جههه ا٤ عًههه٢ حمهههارّ ايكهههإْٛ  ههها ميهههض َههها ٜؿههه   يف   

ُهههه٘ َههههٔ ا٭َاْهههه٘ ٚايٓساٖهههه١ن     املٛمههههـ ايعههههاّ  ٚ َههههٔ يف ته  

اشهههتٗداؾًا َهههٔ املعهههرع يًكضههها٤ عًههه٢ ايعهههرٙ إ  املهههاٍ ٚقًههه١    

ا٭َاْهههههه١ ٚا٫بكهههههها٤ عًهههههه٢ شهههههه١َ٬  دا٠ ا هههههههِ ٚ عتهههههه٘    

ٚ يههههو ب تهههههاّ ايرقابهههه١ عًهههه٢ املههههٛمؿل َٚههههٔ يف تهُٗههههِ  

 َٔ  ٟٚ اييؿ١ ايٓٝاب١ٝ ايعا١َ.

 169 ْنههههر قههههرار حمهُهههه١ ايههههٓك  امليههههر١ٜن رقههههِ ايكههههرار     -

ن رقهههههههِ 16جمُٛعههههههه١ اتههههههههاّ ايهههههههٓك ن ط  27/12/1965يف 

125. 

ٚلههههههدر ا٫ظههههههار٠ ا  إ قههههههإْٛ ايهصههههههب غههههههري املعههههههرٚع      -

عهههرف ايهصهههب غهههري املعهههرٚع    1975يصههه١ٓ  162امليهههرٟ رقهههِ  

ا  املههههاد٠ اي اْٝهههه١ َٓهههه٘ ا  ْيههههل عًهههه٢ اْهههه٘ ))ٜعههههد نصههههبًا     

غههههري َعههههرٚع نههههٌ َههههاٍ تيههههٌ عًٝهههه٘  تههههد اقاضههههعل      

اشههههتػ٬ٍ ٭تهههههاّ ٖهههه ا ايكههههإْٛ يٓؿصهههه٘  ٚ يػههههريٙ بصههههبب    

اقدَههههه١ ايعاَههههه١  ٚ باملخايؿههههه٘ يهههههٓص قهههههاْْٛٞ عكهههههابٞ  ٚ   

يهههٰدا  ايعاَههه١ ٚهعهههد ْالههه٘ بصهههبب اشهههتػ٬ٍ اقدَههه١  ٚ      

اييهههؿ١  ٚ ايصهههًٛى املخهههايـ نهههٌ زٜهههاد٠ يف اي هههر٠ٚ هطهههر       

بعههههد هههههٛيٞ اقدَهههه١  ٚ قٝههههاّ اييههههؿ٘ عًهههه٢ اقاضههههع هلهههه ا 

ايكهههههإْٛ  ٚ عًههههه٢ زٚجههههه١  ٚ  ٫ٚدٙ ايكيهههههر َتههههه٢ ناْهههههل   

اردِٖ ٚع ههههههس عههههههٔ إ بهههههها  َيههههههدر  ٫هتٓاشههههههب َههههههع َههههههٛ

 َعرٚع هلا((.

د.حمُهههههٛد دمٝهههههب تصهههههين : ظهههههرا قهههههإْٛ ايعكٛبههههها  ن     -5

ٚايٓعههههههههر ن ايكصههههههههِ اقهههههههها  ن دار ْههههههههاؾع يًطباعهههههههه١    

 .130ن   1987ايكاٖر٠ ن 

د. ملهههههد عبهههههد ايعسٜهههههس ا٭يؿهههههٞ : َههههه نرا  يف ايكصهههههِ   -6

ن  1987اقههههههها  َهههههههٔ قهههههههإْٛ ايعكٛبههههههها  ن ايكهههههههاٖر٠ ن   

 10.   

قههههههإْٛ ايهصههههههب غههههههري   د.تصههههههٔ ضههههههادم املٛضههههههؿاٟٚ :  -7

ن  1983املعهههههههههرٚع ن َٓعههههههههه ٠ املعهههههههههارف ن اٱشههههههههههٓدر١ٜ ن 

 َٚابعدٖا. 11 

 ايهصب يف ايًػ١ ايعرب١ٝ ٜ هٞ مبع٢ٓ  ًب ايرزم. -8

 ْنههههر ايعههههٝ  حمُههههد بههههٔ ابههههٞ بهههههر ايههههرازٟ ن خمتههههار   -

ن  1950اييههههههههه اا ن املطبعههههههههه١ ا٫َريٜههههههههه١ ن ايكهههههههههاٖر٠ ن    

 237.  

 –نُههههها ٚنهههههه يو  ْنهههههر جههههههاإ َصهههههعٛد ن ايرا٥ههههههد     -

 ههههِ يػههههٟٛ عيههههرٟ ن ايطبعهههه١ اي اْٝهههه١ ن دار ايعًههههِ    َع

 .219ن   1995ي٬ًُٜل ن بريٚ  ن 

ٚيف يصههههههإ ايعههههههر  ايهصههههههب  ًههههههب ايههههههرزم ٚاضههههههً٘       -

اجلُههههع ايهصههههب ٜهتصههههب نصههههبًا ٚههصههههب ٚانتصههههب     
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قههههههاٍ شههههههٝب١ٜٛ نصههههههب  ضهههههها  ٚانتصههههههب هيههههههرف   

 ٚاجتٗد.

 ْنههر حمُههد بهههٔ َهههرّ ن ابههٔ َٓنهههٛر ن يصههإ ايعهههر  ن       -

يهههر١ٜ ن يًتههه يٝـ ٚاي  ههه١ ن   اجلهههس٤ ايرابهههع ن ايهههدار امل  

   .313ايكاٖر٠ ن ب٬ شٓ٘  بع ن  

( َهههٔ قهههإْٛ ايعكٛبههها  ايعراقهههٞ   307اْنهههر ْهههص املهههاد٠ )   -9

 املعدٍ. 1969يص١ٓ  111رقِ 

( َهههٔ قهههإْٛ ايعكٛبههها  ايعراقهههٞ    315اْنهههر ْهههص املهههاد٠ )   -10

 املعدٍ. 1969يص١ٓ  111رقِ 

َههههههٔ قههههههإْٛ   338ٚ  335ٚ  334اْنههههههر ْيههههههٛ  املههههههٛاد   -11

  املعدٍ. 1969يص١ٓ  111ايعراقٞ ايعكٛبا  

َههههٔ قههههإْٛ ايعكٛبهههها     341ٚ  340اْنههههر ْيههههٛ  املههههٛاد    -12

 املعدٍ. 1969يص١ٓ  111ايعراقٞ رقِ 

ٖٓهههههاى عهههههد٠ الاٖهههههها  يف هعرٜهههههـ ٚهؿصهههههري ايؿصههههههاد      -13

  ٚ ا٫لهههاٙ ايهههٛمٝؿٞن ٚالههههاٙ   ٖٚهههٞ ا٫لهههاٙ ا٫خ٬قههههٞن 

ٚايت ههههههههدٜ ن ٚالههههههههاٙ َدرشهههههههه١ ايتبعٝهههههههه١ن  ايتُٓٝهههههههه١ 

ٚؾُٝهههههها ٜتعًههههههل بايؿصههههههاد ايهههههه ٟ  ٚا٫لههههههاٙ ايكههههههاْْٛٞن 

مي ههههههٌ خرٚجههههههًا عًهههههه٢ ا٭خهههههه٬م املتعههههههارف عًٝٗهههههها  ٚ     

ا٫دا  ايعاَههههههههه١ دٕٚ إ ٜرقههههههههه٢ إ  تهههههههههد اجلرميههههههههه١   

اجلٓا٥ٝهههه١  ٚ املخايؿهههه١ ايت دٜبٝهههه١ ؾهههه٬ سمنهههه٢ باٖتُههههاّ  

ايدراشههههههها  ايكاْْٛٝههههههه١ إ٫ َهههههههٔ تٝههههههه  ايب ههههههه  عهههههههٔ  

 إَها١ْٝ لرمي١.

 ْنههههههر ابههههههراِٖٝ ظهههههه اه٘ : ٚضههههههٝ  يههههههب٬دٟ ن اهل٦ٝهههههه١     -

  .360ن   2010عا١َ يًهتا  ن ايكاٖر٠ ن اي

اَههههاٍ عبههههد ايههههرتِٝ ع ُههههإ: ظههههرا قههههإْٛ ايعكٛبهههها  ن     -14

ايكصههههههِ اقهههههها  ن دار ايٓٗضهههههه١ ايعربٝهههههه١ ن ايكههههههاٖر٠ ن   

ن  ْنرنهههههههه يو َههههههههدتل عبههههههههد ا ًههههههههِٝ  43ن   1975

رَضههههههههههإ : درٚط يف قههههههههههإْٛ ايعكٛبهههههههههها  ن ايكصههههههههههِ   

ن  1998اقهههههههها  ن دار ايٓٗضهههههههه١ ايعربٝهههههههه١ ن ايكههههههههاٖر٠ ن 

 488. 

 13د.حمُهههههههٛد دمٝهههههههب تصهههههههين ن َرجهههههههع شهههههههابل ن     -15

 َٚابعدٖا.

  .45-43اَاٍ عبد ايرتِٝ ع ُإ ن َرجع شابل ن   -16

تصهههههٓل ضهههههاي عبٝهههههد : درٚط يف قهههههإْٛ ايعكٛبههههها  ن      -17

ايكصههههههههِ ايعههههههههاّ ن دار ايٓٗضهههههههه١ ايعربٝهههههههه١ ن ايكههههههههاٖر٠ ن 

 56.  

 .11املد عبد ايعسٜس ا٭يؿٞ ن َرجع شابل ن   -18

 .130شابل ن  َدتل عبد ا ًِٝ رَضإ ن َرجع  -19

اْنههههر ْيههههٛ  قههههإْٛ ايعكٛبهههها  ايعراقههههٞ ايههههٛارد٠ يف      -20

ايبههها  ايصهههادط  هههل عٓهههٛإ اجلهههرا٥ِ املخًههه١ بٛاجبههها    

 .341ا  املاد٠  307ايٛمٝؿ١ ايعا١َ املٛاد َٔ املاد٠ 

عًههههه٢ ر٩شههههها٤ ايهههههٛزارا  ٚايهههههٛزرا٤ ٚا ههههههاّ ٚضهههههبال        -21

ايكهههههههههٛا  املصهههههههههً ١ ٚايعهههههههههر ١ ٚر٩شههههههههها٤ ٚاعضههههههههها٤  

عاَهههه١ ٚامل٪شصهههها  ٚامليههههارف   جمههههايض ادار٠ امليههههاي اي 

ٚايعههههرنا  اير ٝهههه١ ٚعًهههه٢ اعضهههها٤ جمًههههض ا٫َهههه١     

ٚاعضهههها٤ جمههههايض ايبًدٜهههه١ ٚا٫دارٜهههه١ ٚاَههههل ٚاعضهههها٤    

جمًههههض اَاْهههه١ ايعاضهههه١ُ ٚعًهههه٢ نههههٌ َٛمههههـ ٚعًهههه٢  

املصههههههههتخدَل ايهههههههه ٜٔ ٜيههههههههدر بت دٜههههههههد ؾ٦ههههههههاهِٗ اٚ 

اضهههههٓاؾِٗ قهههههرار َهههههٔ جمًهههههض ايهههههٛزرا٤ ٚعًههههه٢ نهههههٌ      

ظههههههخص َهًههههههـ  دَهههههه١ عاَهههههه١ بيههههههؿ١ دا٥ُهههههه١ اٚ      

قتههه٘ إ ٜكهههدّ خههه٬ٍ ظهههٗرٜٔ َهههٔ ههههارٜ  هعٝٝٓههه٘ اٚ       َ٪

اْتخابهههههه٘ اقههههههرارٙ عههههههٔ  َتهههههه٘ املايٝهههههه١ ٚ َهههههه١ زٚجتهههههه٘  

ٚا٫ٚدٙ ايكيهههههر يف ٖههههه ا ايتارٜ .ٜتضهههههُٔ بٝهههههإ َايههههه٘     

َههههٔ اَههههٛاٍ َٓكٛيهههه١ اٚ غههههري َٓكٛيهههه١ ٚعًهههه٢ ا٫خههههص       

ا٫شههههِٗ ٚايصههههٓدا  ٚا يههههص يف ايعههههرنا  ٚعكههههٛد    

    ٝ ٓههه١  ايتههه َل ٚايٓكهههٛد ٚا ًههه٢ ٚاملعهههادٕ ٚا٫ت هههار اي ُ

َٚههههها يههههه٘ َهههههٔ اشهههههت كام يف ايٛقهههههـ َٚههههها عًٝههههه٘ َهههههٔ     

ايتساَههههها  ٜٚصههههههرٟ ٖهههههه ا ا٫يتههههههساّ عًهههههه٢ َههههههٔ هكههههههدّ  

 نههههههرِٖ ٚعًهههههه٢ َههههههٛمؿٞ ايههههههب٬ل املًهههههههٞ ايصههههههابل   

ٚاقسٜٓههههههه١ اقاضههههههه١ املٛجهههههههٛدٜٔ يف اقدَههههههه١ ٚقهههههههل 

ايعُههههٌ بٗهههه ا ايكههههإْٛ اٚ ايهههه ٜٔ ٜهْٛههههٕٛ قههههد هرنٖٛهههها   

 .1939بعد اٍٚ اًٍٜٛ ش١ٓ 

باقدَههههه١  ٚ  هههههٔ  ٜٚكهههههدّ ا٫قهههههرار َهههههٔ املٛجهههههٛدٜٔ    -

هرنٖٛههههها خههههه٬ٍ ظهههههٗرٜٔ َهههههٔ ههههههارٜ  ايعُهههههٌ بٗههههه ا   

ايكههههإْٛ َتضههههًُٓا بٝاْههههًا بهههه َتِٗ املايٝهههه١ عًهههه٢ ايٛجهههه٘    

اٚ عٓهههههههد دخهههههههٍٛ   1939املتكهههههههدّ يف اٍٚ اًٜهههههههٍٛ شههههههه١ٓ   

اقدَههههه١ ا ا نهههههإ ٫تكهههههًا هلههههه ا ايتهههههارٜ   هههههِ بٝاْهههههًا       

بهههه َتِٗ املايٝهههه١ َههههٔ هههههارٜ  ايعُههههٌ بٗهههه ا ايكههههإْٛ اٚ       

 َٔ هارٜ  هرى اقد١َ.

ا ا نهههإ اقدَههه١ َتكطعههه١ ٚجهههب إ ٜههههٕٛ ا٫قهههرار       ٚ -

عهههٔ نهههٌ ؾههه ٠ عًههه٢ تهههد٠ ٚعًههه٢ نهههٌ َهههٔ ٜعهههًُ٘         

تهههههِ ٖهههه ٙ املههههاد٠ إ ٜكههههدّ اٜضههههًا خهههه٬ٍ شههههتل َٜٛهههها    

َههههههههٔ هههههههههارٜ  هههههههههرى ايٛمٝؿهههههههه١ اٚ اقدَهههههههه١ اٚ زٚاٍ  

اييهههههؿ١ ايٓٝابٝههههه١. ٚاقهههههرارا عهههههٔ  َتههههه٘ املايٝههههه١ ٚ َههههه١   

زٚجتهههه٘ ٚا٫ٚدٙ ايكيههههر يف ٖهههه ا ايتههههارٜ  عًهههه٢ ايٛجهههه٘    

ٚزمههههههههٛز عٓههههههههد اجههههههههرا٤      يف ايؿكههههههههر٠ ا٫ٚ .املعههههههههل

ايت كٝههههههل َههههههع ايعههههههخص  ههههههٔ  نههههههرٚا ههًٝؿهههههه١      

بتكهههدِٜ اقهههرار عهههٔ  َتههه٘ املايٝههه١ ٚ َههه١ زٚجتههه٘ ٚا٫ٚد     

ايكيههههههر ا ا اقتضهههههه٢ ا ههههههاٍ  يههههههو ٚهعههههههل ايصههههههًط١   

ايكا٥ُهههه١ عًهههه٢ اجههههرا٤ ايت كٝههههل املٝعههههاد ايهههه ٟ ٜكههههدّ       

ؾٝههههه٘ ا٫قهههههرار املطًهههههٛ  ٚيف نهههههٌ ا٫تهههههٛاٍ زمهههههب إ     

ار بٝهههإ َيهههدر اي هههر٠ٚ اٚ ايسٜهههاد٠ ؾٝٗههها   ٜتضهههُٔ ا٫قهههر 

  تصب ا٫تٛاٍ.

ْيهههل املهههاد٠ ايرابعههه١ َهههٔ قهههإْٛ ايهصهههب غهههري املعهههرٚع        -22

عًهههههه٢  ْهههههه٘ ))نههههههٌ َههههههاٍ تيههههههٌ عًٝهههههه٘ اٟ ظههههههخص    

 بٝعهههههههٞ اٚ َعٓهههههههٟٛ عهههههههٔ  رٜهههههههل هٛا ٦ههههههه٘ َهههههههع اٟ   

ظههههخص  ههههٔ  نههههرٚا يف املههههاد٠ ا٫ٚ  عًهههه٢ اشههههتػ٬ٍ 

 ٚمٝؿت٘ اٚ َرنسٙ((.

( 30ايٓساٖههههه١ رقهههههِ ) ( َههههٔ قهههههإْٛ ٦ٖٝهههه١  1اْنههههر املهههههاد٠ )  -23

 .2011يص١ٓ 

ٚبهههه يو شمتًههههـ ا٫ظههههخا  املهًؿههههل بهههه قرار اي َهههه١        -24

املايٝهههههه١ يف قههههههإْٛ ٦ٖٝهههههه١ ايٓساٖهههههه١ عههههههِٓٗ يف قههههههإْٛ      

( 15رقههههِ )ايهصههههب غههههري املعههههرٚع عًهههه٢ تصهههها  ايعههههعب    

 .1958يص١ٓ 

( َهههههههٔ اي٥٬ ههههههه١ ايتٓنُٝٝههههههه١ 12ٚ 11ٚ 10اْنهههههههر املهههههههٛاد ) -25

 .2005( يص١ٓ 1يًهعـ عٔ املياي املاي١ٝ رقِ )
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ٚدمهههههد عهههههههض ٖهههههه ا املصهههههًو ايتعههههههرٜعٞ يف ايكههههههٛاْل    -26

اقاضههههه١ بايهصهههههب غهههههري املعهههههرٚع. نُههههها نُههههها ٖهههههٛ       

ا ههههاٍ يف قههههإْٛ ا٫ ههههرا٤ غههههري املعههههرٚع ايًبٓههههاْٞ ايهههه ٟ 

اجههههاز يًُتضههههرر هكههههدِٜ ظههههه٣ٛ خطٝهههه١ اَههههاّ ايٓٝابهههه١     

 ايعا١َ اٚ اَاّ قاضٞ ايت كٝل.

اْنهههههر عيهههههاّ ْعُههههه١ ا اعٝهههههٌ ن حمانُههههه١ ايهههههٛزرا٤   -

ايعهههههديٞ ٚايكضههههها٤ ن َٓعهههههٛرا  ا ًههههه   بهههههل ايكضههههها٤ 

 .424ن   2006ا كٛق١ٝ ن بريٚ  ن 

( َهههههٔ  20اجلهههههدٜر بايههههه نر ٚا٫ظهههههارٙ ايٝههههه٘ إ املهههههاد٠ )     -27

قهههإْٛ ٦ٖٝههه١ ايٓساٖههه١ ْيهههل عًههه٢ ))نهههٌ َهههٔ  ًهههـ       

اٚ ع هههس بعهههد ههًٝؿههه٘ َهههٔ قاضهههٞ ايت كٝهههل عهههٔ ا بههها     

يًسٜههههاد٠ يف اَٛايهههه٘ اٚ اَههههٛاٍ زٚجهههه٘ َيههههادر َعههههرٚع١ٝ 

 يههههه٘ مبههههها ٫ ٜتٓاشهههههب َهههههع َهههههٛاردِٖ   اٚ ا٫ٚدٙ ايتهههههابعل

ٜعاقهههههب بههههها بض ٚبػراَههههه١ َصههههها١ٜٚ يكُٝههههه١ ايهصهههههب  

غههههري املعههههرٚع اٚ ب تههههد٣ ٖههههاهل ايعكههههٛبتل َٚيههههادر٠    

ايهصههههههههب غههههههههري املعههههههههرٚعن َههههههههع َراعهههههههها٠ ايعكٛبهههههههها     

 املٓيٛ  عًٝٗا يف ايكٛاْل ايٓاؾ ٠(.

دمههههد إ قهههههإْٛ ايهصهههههب غهههههري املعهههههرٚع عًههههه٢ تصههههها    -  

( َٓهههه٘  9اٚجبههههل املههههاد٠ )  1958( يصهههه١ٓ  15ايعههههعب رقههههِ ) 

ا ههههِ بهههرد ايهصهههب غهههري املعهههرٚعن ؾُٝههها ؾرضهههل املهههاد٠   

( ٚجههههههٛ  ا هههههههِ بعههههههسٍ املٛمههههههـ اٚ املصههههههتخدّ اٚ   10)

ايكهههها٥ِ  دَهههه١ عاَهههه١ َههههٔ ٚمٝؿتهههه٘ اٚ خدَتهههه٘ن اَهههها     

( ؾكههههد اجههههاز  يكاضههههٞ ايت كٝههههل إ ٜيههههدر     11املههههاد٠ )

اَهههرًا بتهًٝهههـ ايػهههري بعهههدّ ايتيهههرف ؾُٝههها ٜههههٕٛ يدٜههه٘  

اٚ اجههههههر اٚ قُُٝٓكٛيهههههه١ اٚ غههههههري  يًُههههههتِٗ َههههههٔ دٜههههههٕٛ

 يههههون ؾضهههه٬ً عهههههٔ ٚضههههع ا  هههههس ا٫تتٝهههها ٞ عًههههه٢     

( 15اَهههههٛاٍ ٖههههه٪٤٫ ا٫ظهههههخا  ناؾههههه١ ٚههههههٓص املهههههاد٠ ) 

َٓههههه٘ عًههههه٢ َعاقبههههه١ َرهههههههب جرميههههه١ ايهصهههههب غهههههري     

املعهههرٚع بههها بض ملهههد٠ ٫هسٜهههد عًههه٢  هههض شهههٓٛا  اٚ    

 بايػرا١َ اٚ بهًتُٝٗا.

ْٚهههر٣ َصهههًو املعهههرع يف قهههإْٛ ايهصهههب غهههري املعهههرٚع       -  

ًههههه٢ تصههههها  ايعهههههعب  ٝهههههس عهههههٔ َٛقهههههـ املعهههههرع يف   ع

قههههإْٛ ٦ٖٝهههه١ ايٓساٖهههه١ ا  ٜههههٓص عًهههه٢ عههههسٍ املٛمههههـ       

ايهههه ٟ ٜ بههههل ارههابهههه٘ جرميهههه١ ايهصههههب غههههري املعههههرٚعن     

َٚههههع  يههههو ؾههههُٝهٔ اعتُههههاد ايكٛاعههههد ايعاَهههه١ يكههههإْٛ     

اْضههههههبال َههههههٛمؿٞ ايدٚيهههههه١ ٚايكطههههههاع ايعههههههاّ ٚايهههههه    

 هكضٞ با٭خ  بٗ ا ا هِ.

إْٛ اْضهههبال َهههٛمؿٞ  /  آَهههًا( َهههٔ قههه  8اْنهههر املهههاد٠ )  -

 املعدٍ. 1991( يص١ٓ 14ايدٚي١ ٚايكطاع ايعاّ رقِ )

حمُههههد ناَههههٌ ابههههراِٖٝ ْٛؾههههٌ: ظههههرا قههههإْٛ ايهصههههب     -28

غههههري املعههههرٚع ن املطبعههههه١ ايؿٓٝهههه١ ا دٜ هههه١ ن ايكهههههاٖر٠ ن     

 .201ن  1969

قضهههههل حمهُههههه١ ايهههههٓك  امليهههههر١ٜ بٗههههه ا ا٫لهههههاٙ يف      -29

قهههرار هلههها جههها٤ ؾٝههه٘ ا ا نهههإ ا ههههِ تهههل دإ ايطهههاعٔ      

ميههههه١ ايهصهههههب غهههههري املعهههههرٚع اعتههههها جمهههههرد قٝهههههاّ   ر

ايٛمٝؿهههه١ بهههه٘ ٚهكههههدِٜ ظههههه٣ٛ ضههههدٙ مل ٜؿيهههها عههههٔ       

َضههههُْٛٗا ٚيف زٜههههاد٠  رٚههههه٘  بكههههًا ملهههها قههههدرٙ اقههههبري      

ديهههه٬ًٝ عًهههه٢  ٕ َهههها نصههههب٘ غههههري َعههههرٚع ؾهههه ٕ ا هههههِ   

ٜههههههٕٛ قهههههد  خطههههها٤ يف هطبٝهههههل ايكهههههإْٛ ؾهههههٛم ؾصهههههاد       

اشهههههتد٫ي٘ ٚقيهههههٛر هصهههههبٝب٘  ههههها ٜعٝبههههه٘ مبههههها ٜٛجهههههب   

 ْكض٘.

حمهُهههههه١ ايههههههٓك  امليههههههر١ٜن هههههههارٜ  ايكههههههرار     قههههههرار  -

ن 135جمُٛعهههههههه٘ اتهههههههههاّ ايههههههههٓك  رقههههههههِ   27/12/1965

 35.  

َهههههٔ قهههههإْٛ  2لهههههدر ا٫ظهههههار٠ ا  إ املهههههاد٠ اي اْٝههههه١ /   -30

ايهصههههههههب غههههههههري املعههههههههرٚع امليههههههههرٟ  عههههههههٔ بعههههههههدّ      

دشههههتٛرٜتٗا اَههههاّ ابهُهههه١ ايدشههههتٛر١ٜ ايعًٝهههها ٚهههههٓص  

ايؿكهههر٠ اي اْٝههه١ َههههٔ املهههاد٠ اي اْٝههه١ َههههٔ ايكهههإْٛ رقههههِ      

عًهههههه٢ اْهههههه٘ ))هعتهههههها ْالهههههه١ بصههههههبب      1975يصهههههه١ٓ  62

ـ   اشهههههتػ٬ٍ اقدَهههههه١  ٚ اييههههههؿ١  ٚ ايصههههههًٛى املخههههههاي

نههههٌ زٜههههاد٠ يف اي ههههر٠ٚ هطههههر  بعههههد هههههٛيٞ اقدَهههه١  ٚ    

قٝهههههاّ اييهههههؿ١ عًههههه٢ اقاضهههههع هلههههه ا ايكهههههإْٛ اٚ عًههههه٢ 

زٚجهههه١  ٚ ا٫ٚدٙ ايكيههههر َتهههه٢ ناْههههل ٫هتٓاشههههب َههههع   

 َٛاردِٖ ٚع س عٔ إ با  َيدر َعرٚع هلا((.

ٚقههههههد جهههههها٤ يف قههههههرار ابهُهههههه١ ايدشههههههتٛر١ٜ إ ٖهههههه ٙ     -

ايؿكهههههر٠ ٫  هههههايـ َههههها ٜكهههههررٙ ايدشهههههتٛر ٚادههههها ٖهههههٞ  

  ًاملا قررٙ ا٫ضٌ يف املتِٗ اياا٤ٙ.ه نٝد

ٚبهههه ٕ ايؿكههههر٠ اي اْٝهههه١ َههههٔ املههههاد٠ اي اْٝهههه١ َههههٔ قههههإْٛ     -

ايهصههههههههب غههههههههري املعههههههههرٚع ٚاملطعههههههههٕٛ عًٝٗهههههههها بعههههههههدّ 

ايدشهههههتٛر١ٜ ٜهههههبل  ٕ ايكرٜٓههههه١ ايههههه  ٚضهههههعتٗا ٖههههه ٙ     

املهههاد٠ ٫ هتعهههار  َهههع َبهههد  اؾههه ا  ايهههاا٤ٙ مبكٛيههه١     

ْكههههٌ عههههب٤ ا٫ بهههها  عههههٔ ناٖههههٌ ايٓٝابهههه١ ايعاَهههه١ ا      

تِٗن إ  إ املههههتِٗ ٜعههههػٌ َٓيههههبًا شمههههٍٛ يهههه٘ ْؿههههٛ ًا     املهههه

ٜٚطهههٛع يههه٘ ا يهههٍٛ عًههه٢ َهاشهههب َهههٔ جهههرا٤ ظهههػً٘       

يٛمٝؿتههه٘ن  هههِ ه بهههل بعهههد  يهههو ايسٜهههاد٠ ايطار٥ههه١ عًههه٢   

 رٚهههه٘ ٚايههه  ٫ هتٓاشهههب َهههع َهههٛاردٙن ٖٓههها ؾكهههء هكهههّٛ  

ايكرٜٓهههه١ ايبصههههٝط١ ايهههه  ْيههههل عًٝٗهههها املههههاد٠ املطعههههٕٛ  

ٙ ايسٜههههاد٠ عًٝٗههههان ٚايهههه  َ٪داٖهههها عههههدّ َعههههرٚع١ٝ ٖهههه   

ٖٚههه ا َههها ٜتؿهههل َهههع ايٛاقهههع غايبهههًا يف ا ٝههها٠ ايعًُٝههه١        

ٜٚتؿههههل َههههع اعتبههههارا  امل٪اَهههه٘ املكارْهههه٘ن إ  إٕ ايٛقهههها٥ع     

املادٜههههههه١ املهْٛههههههه٘ جلرميههههههه١ ايهصهههههههب غهههههههري املعهههههههرٚع     

ٚاملتُ ًههههه١ يف تيهههههٍٛ املهههههتِٗ عًههههه٢ َٓؿعههههه١ حمهههههدد٠    

ْتٝ ههه١ اشهههتػ٬ٍ ٚمٝؿتههه٘ َهههٔ تٝههه  ايٛاقهههع ايعًُهههٞ       

خاضهههه١ إ ا َهههها ٚضههههع يف   هٛاجهههه٘ ضههههعٛب١ يف ا٫ بهههها ن   

ا٫عتبهههههههار ٚشههههههها٥ٌ املهههههههتِٗ ٚاَهاْٝاهههههههه٘ َهههههههٔ خههههههه٬ٍ   

ٚمٝؿتهههه٘ ٚشههههًطاه٘ مبهههها ٜطههههٛع اخؿهههها٤ ٖهههه ٙ ايٛقهههها٥ع      

ٚ ُههههههض َعاملٗههههههان ا٭َههههههر ايهههههه ٟ ٜهههههه٪دٟ إ  هعطٝههههههٌ 

ايكهههٛاْل َٚكاضهههدٖا ايههه  َههها ظهههرعل إ٫ يًُ اؾنههه١     

ٚدعههههههِ امليههههههاي ايهههههه  اره هٗهههههها اٱراد٠ ايعههههههعب١ٝن ٚمل    

قا عههه١ بهههٌ جههها٤  قرٜٓههه٘  زمعهههٌ املعهههرع ٖههه ٙ ايكرٜٓههه١

بصهههٝط١ ميههههٔ يًُهههتِٗ دتضهههٗا بههه َر شهههٌٗ ٚبصهههٝء     

عًٝههه٘ ٖهههٛ إ بههها  َعهههرٚع١ٝ ٖههه ٙ ايسٜهههاد٠ن ٖٚههه ا ا٫َهههر   

بهههدٚرٙ ٜتؿهههل َهههع ايٛاقهههع غايبهههًا يف ا ٝههها٠ ايعًُٝههه١ إ         

َههٔ ايصهههٌٗ عًههه٢ نهههٌ ؾهههرد  ٕ ٜعهههرف َيهههادر  رٚهههه٘ن  

ٜٚصهههههههتطٝع دٕٚ عٓههههههها٤  ٕ ٜ بهههههههل َعهههههههرٚع١ٝ ٖههههههه ٙ    

ٝكههههه١ َيهههههادر َعهههههرٚع١ن امليهههههادرن إ ا َههههها ناْهههههل تك

ٚبهههه يو ؾهههها٤ٕ ٖهههه ٙ ايكرٜٓهههه١ ايبصههههٝط١ ايهههه  ْيههههل        
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عًٝٗهههها ايؿكههههر٠ اي اْٝهههه١ َههههٔ املههههاد٠ اي اْٝهههه١ َههههٔ قههههإْٛ 

ايهصهههههب غهههههري َعهههههرٚع جههههها٤ ن يهههههٝض ؾٝٗههههها  ٟ عٓهههههل  

بههههههاملتِٗ ٫ٚ اغتٝههههههاٍ ملبهههههههد  اؾهههههه ا  ايههههههاا٤ٙ  املههههههها     

 عطتههههه٘ ٚشههههه١ًٝ دؾهههههاع بصهههههٝط١ ٚشهههههًٗ٘ ٖهههههٞ إ باهههههه٘    

   ٞ ابهُهههه١ إ   ٕ  َعههههرٚع١ٝ َيههههادر  رٚههههه٘ن ٚهٓتٗهههه

 ايدؾع غري جدٟ ٫ٚ هعٍٛ عًٝ٘  ابه١ُ.

 12قهههرار ابهُههه١ ايدشهههتٛر١ٜ ايعًٝههها يف َيهههر ايطعهههٔ       -

ن املهتههههب ايؿههههينن  11/5/2003من هههههارٜ  اجلًصهههه١  18يصهههه١ٓ 

ٚقضههههههل حمهُهههههه١ ايههههههٓك  امليههههههر١ٜ نهههههه يو ))ملهههههها  

نهههإ ا٫ضهههٌ يف ايكهههرا٥ٔ ايكاْْٛٝههه١ ايكا عههه٘  ٚ غهههري      

عههههرع ٖٚههههٛ ٫ ٜكُٝٗهههها ايكا عهههه٘ ٖههههٛ  ْٗهههها َههههٔ عُههههٌ امل 

 هُههههههًا  ٚ اَهههههه٤٬ ٚادهههههها زمههههههب إ هيههههههاؽ ايكرٜٓهههههه٘      

ٜٚت هههههدد َضهههههُْٛٗا عًههههه٢ ضههههه٤ٛ َههههها ٜكهههههع غايبهههههًا يف     

ا ٝههها٠ ايعًُٝههه١ ٚ يهههو نًههه٘ ٚضههه٫ًٛ يًػاٜههه١ ايٓٗا٥ٝههه١   

ايهههه   ره هٗهههها اٱراد٠ ايعههههعب١ٝ َههههٔ دعههههِ َيهههها ٗا يف  

اجملهههههههها٫  ايصٝاشهههههههه١ٝ ٚا٫قتيههههههههاد١ٜ ٚا٫جتُاعٝهههههههه١ 

ايٓيههههٛ  ايدشههههتٛر١ٜ  صههههريَٚؿهههاد  يههههو  ْهههه٘ عٓهههد هؿ  

ٜهههتعل اجهههرا٤ امل٤٬َهههه١ املكارْههه١ بههههل ايكرٜٓههه١ َتؿكهههه٘     

َٚهههههها ٜكههههههع غايبههههههًا يف ا ٝهههههها٠ ايعًُٝهههههه١ ؾهههههها ا ناْههههههل  

 ن يو ؾا٤ْٗا ههٕٛ َتؿك٘ َع املباد٨ ايدشتٛر١ٜ.                                                                   

اْنههههر قههههرار حمهُهههه١ ايههههٓك  امليههههر١ٜ ايطعههههٔ رقههههِ    -

جمُٛعهههههههههههه١  2/3/2003جًصهههههههههههه١  2002يصهههههههههههه١ٓ  32866

 .400ن م2اتهاّ ايٓك  ن ط

ٜٚهههههههه ٖب ايؿكهههههههه٘ اجلٓهههههههها٥ٞ يف َيههههههههرن إ ايكرٜٓهههههههه٘   -

املكههههرر٠ يف قههههإْٛ ايهصههههب غههههري املعههههرٚع ٫ هتعههههار      

َهههع َبهههد  اؾههه ا  ايهههاا٤ٙ يههههٔ ٫ ميههههٔ اداْههه٘ املهههتِٗ     

بٓهههههها٤  عًهههههه٢ اؾهههههه ا  مههههههين ٚقًههههههب يعههههههب٤ اٱ بهههههها    

 يههههو إ ا٫تهههههاّ  با٫شههههتٓاد ا  ديٝههههٌ غههههري َعههههرٚعن    

اجلسا٥ٝههههههه١ هبٓههههههه٢ عًههههههه٢ اجلهههههههسّ ٚايهههههههٝكل ٫ عًههههههه٢    

 ا٫ؾ ا  ٚايتخُل.

اْنههههههر حمُههههههد عبههههههداث ايعههههههًتاٟٚ : ذمههههههٛ شٝاشهههههه١      -

هعهههههرٜع١ٝ ملٛاجٗههههه١ جهههههرا٥ِ ا٫َهههههٛاٍ ايعاَههههه١ يف مهههههٌ  

املههههتػريا  اجلدٜههههد٠ن جمًهههه١ َرنههههس  ههههٛا ايعههههر ١ 

 .130ن   1997ن ايعدد اي اْٞ ن ايكاٖر٠ ن 

 يهههههب٬دٟ ن اهل٦ٝههههه١ ايعاَههههه١  ابهههههراِٖٝ ظههههه اه٘: ٚضهههههٝ    -31

 .344ن   2001يًهتا  ن ايكاٖر٠ ن 

حمُهههههههد ْهههههههٛر ؾرتههههههها  : ايؿههههههههر ايكهههههههاْْٛٞ ٚايٛاقهههههههع    -32

ن  1981ا٫جتُههههههاعٞ ن دار ايٓٗضهههههه١ ايعربٝهههههه١ ن ايكههههههاٖر٠ ن 
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قههههههاٍ ا هههههههِٝ ايرَٚههههههاْٞ يف املاضههههههٞ ٚا ٓهههههها٤ ايٓههههههسٚا    -33

ايههههههبري ايههههه ٟ ظهههههٗده٘ رَٚههههها يف ايكهههههرٕ اي ايههههه  قبهههههٌ    

د ا  ٖهههههاجر ايهههههه ري َهههههٔ ايرَٚهههههإ خهههههارا رَٚههههها     املههههه٬ٝ

))تٝههههه  إٕ ا٭ظهههههراف ٜرٜهههههدٕٚ اَهههههت٬ى املدٜٓههههه١ دٕٚ     

شهههههٛاِٖ ؾًٝٓعُهههههٛا بٗههههها عًهههههه٢ ٖهههههٛاِٖن يٝصهههههل رَٚهههههها      

بايٓصهههههب١ يٓههههها ظههههه٦ًٝا َهههههان يهههههٝض يٓههههها ٖٓهههههاى دٜاْههههه١ ٫ٚ    

قههههرابل ٫ٚ ٚ ههههٔ ن إْٓهههها ٫ ْٗ ههههر غههههري بًههههد٠  جٓبٝهههه١ن   

ٚنهههٌ  ر  ضههها ١ يٓهههان ٚتٝههه  دمهههد ا رٜههه١ ٖٓهههاى    

 ٕ ٚ ٓٓا((.ٜهٛ

 ْنهههههههر تصهههههههْٛٞ  بهههههههٛ  ايهههههههب : ايهههههههٓنِ ايكاْْٛٝههههههه١      -

ٚا٫جتُاعٝههههه١ ن ايكهههههاٖر٠ ن بههههه٬ َههههههإ ٚههههههارٜ  ْعهههههر ن  

 128.  

ٜههههه ٖب ايؿكههههه٘ ايدشهههههتٛرٟ يف ايعهههههرام ا  ايكهههههٍٛ اْههههه٘    -34

َههههٔ اييههههعب هعرٜههههـ ايصههههًط١ يف  اهٗهههها ٚيهههههٔ ميهههههٔ    

ايت صهههههض بٗهههههان اٟ ب  رٖههههها َهههههٔ خههههه٬ٍ َههههها ٜيهههههدرٙ     

يع٬قههههههه١ بهههههههل   ا ههههههههاّ َهههههههٔ  ٚاَهههههههر ْٚهههههههٛاٖٞن ٚإ ا   

ايكابضهههل عًههه٢ ايصهههًط١ ٚبهههل ابههههَٛل ٖهههٞ ع٬قههه١    

ؾهرٜههه١ ٚيٝصهههل ع٬قههه١ َادٜههه١ ؾكهههء ؾُهههٔ سمههههِ ٫بهههد 

َهههٔ  ٕ ٜصهههٛؽ  ٚاَهههرٙ َٚهههٔ شمضهههع ٫بهههد َهههٔ  ٕ ٜصهههٛؽ  

خضهههههٛع٘ ٚتهههههل ٜصهههههًِ ابههههههَٛل  ٛعهههههًا ٚاختٝهههههارًا    

بصههههًط١ ا هههههاّن ؾصههههتهٕٛ ايصههههًط١  قهههه٣ٛ ٚاٚاَرٖهههها      

  ٕ ب ضهههههههًٗا  ان هههههههر دماتههههههه٘ن ٫ٕ ابههههههههَٛل ٜ٪َٓهههههههٛ

ٚ رٜكههه١  ارشهههتٗا َٚهههٔ  هههِ بعهههرعٝتٗان ٖٚٓههها هههه٪دٟ     

املعتكههههدا  دٚرٖهههها يف اضههههؿا٤ ايعههههرع١ٝ عًهههه٢ ايصههههًط١     

َٚهههههٔ  هههههِ ٚجهههههٛ   اعتٗهههههان ٚاملعتكهههههدا  ٚإٕ ناْهههههل     

يٝصههههههل عٓيههههههرًا َههههههٔ عٓاضههههههر ايصههههههًط١ يهٓٗهههههها َههههههٔ  

عٓاضهههههر ايطاعههههه١ ٚا  ٫ ميههههههٔ هيهههههٛر ٚجهههههٛد شهههههًط١   

 ٫هطهههاعن عٓهههدٖا هههههٕٛ املعتكهههدا  عٓيهههرًا َهههٔ عٓاضهههر      

ايصهههًط١ن ٖههه ٙ ايصهههًط١ ايههه  هيهههٛؽ اٚاَرٖههها ْٚٛاٖٝٗههها    

عًهههههه٢ ظهههههههٌ قههههههٛاْل ٚاجبهههههه٘ ايطاعهههههه١ن ٚنًُهههههها ازداد   

ايعهههههعٛر با٫ْتُههههها٤ يًهههههٛ ٔن ازداد ا٫َت هههههاٍ يًكهههههإْٛن     

 ٚتيٌ ايتطابل بل ٚجٛد ايكإْٛ ٚؾاعًٝت١.

 ْنههههههههر د.َٓههههههههه ر ايعههههههههاٟٚ : ؾًصهههههههههؿ١ ايدٚيههههههههه١ ن دار    -

  .6 ن  2013اي انر٠ يًٓعر ٚايتٛزٜع ن بػداد ن 

حمُههههههد بعههههههارٙ عبههههههد ايههههههرملٔ : ايؿصههههههاد ا٫دارٟ ن      -35

َرنهههههس ايب هههههٛا ٚايدراشههههها  ن ايعهههههارق١ ن ا٫َهههههارا   

 .32ن   1999ايعرب١ٝ املت د٠ ن 

 ملهههههههد رظهههههههٝد: ايؿصهههههههاد ا٫دارٟ ن ايٛجههههههه٘ ايكبهههههههٝا     -36

يًبريٚقرا ٝههههههه١ ن َ٪شصههههههه٘ دار ايعهههههههعب ن ايكهههههههاٖر٠ ن  

 .27ن   1976

ٜٚههههدخٌ يف ٖهههه ا اجلاْههههب ضههههرٚر٠ َٛاجٗهههه١ قضهههه١ٝ       -37

زع امليهههاي باعتبارٖههها اييهههٛر٠ املُٗههه١ ايههه  ٜٓؿههه      هٓههها

َهههٔ خ٬هلههها ايؿصهههادن ا  زمهههب َٓهههع املٛمهههـ اٚ املهًهههـ    

 دَهههههههه١ عاَهههههههه١ ٚ ٟ َصهههههههه٪ٍٚ يف ايدٚيهههههههه١ َههههههههٔ      

 ارشههههه١ اعُهههههاٍ ايٛمٝؿههههه١ يف نهههههٌ ا ههههها٫  ايههههه   

ٜكهههع ؾٝٗههها هعهههار  تكٝكهههٞ  ٚ مهههاٖر بهههل َيهههً ١     

 ايعٌُ ٚامليً ١ اقاض١ يًُٛمـ اٚ املص٪ٍٚ.

 .344ِ ظ اه٘ ن َرجع شابل ن   ْنر ابراٖٝ -

ٚايهههههه ٟ ٜههههههديٌ عًهههههه٢ اٖتههههههساز َؿٗههههههّٛ َبههههههد  شههههههٝاد٠   -

ايكهههههإْٛ بعههههههٌ نهههههبري َههههها ًْ نههههه١ ايٝهههههّٛ َهههههٔ  ٕ      

نهههه ري َههههٔ املصهههه٪ٚيل ٜتعههههدقٕٛ يف ٚشهههها٥ٌ اٱعهههه٬ّ   

ب ُٖٝههههههههه١ َٛاجٗههههههههه١ ايؿصهههههههههاد ٚملاٜههههههههه١ ا كهههههههههٛم     

ٚاباؾنههههه١ عًههههه٢ ايكهههههإْٛ ٚبههههه ِْٗ ٫ٜتٗهههههإْٚٛ َهههههع   

اٚجههههه٘ ايؿصهههههاد املختًؿههههه١ن ٚيههههههٔ ٚيٮشهههههـ ايعهههههدٜد      

ٝههه٘ن ٚإدههها ٖهههٛ يف زٜهههاد٠ َصهههتُر٠ن   ايؿصهههاد مل ٜكههه  عً

ٚتتهههه٢  ٖههههب ايههههبع  ٖٚههههٛ عًهههه٢ تههههل ا  ايكههههٍٛ إ      

ٖٓهههاى َهههٔ ٜصهههاْد  ٖههههٌ ايؿصهههاد ؾرٜهههل َتخيههههص يف      
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ايعههههههه٪ٕٚ ايكاْْٛٝههههههه١ ٚا٫دارٜههههههه١ ٚاملايٝههههههه١ ٚميهٓهههههههٕٛ   

املصههههه٪ٚيل ايؿاشهههههدٜٔ َهههههٔ  كٝهههههل عًُٝهههههاهِٗ غهههههري   

املعهههرٚع١ن ٚمبههها يف  يهههو هٝصهههري عًُٝههها  ايهصهههب غهههري   

                                املعرٚع.              

 ْنهههههر تٓهههههإ شهههههامل :  كاؾههههه١ ايؿصهههههاد يف َيهههههر ن دار       -

 .150-148ن   1981ابرٚش١ ن ايكاٖر٠ ن 

ٜضهههههاف ا   يهههههو عهههههدّ ايكهههههدر٠ يف اجملتُعههههها  غهههههري        -38

ايدميكرا ٝهههههههه١ بههههههههاملع٢ٓ ا كٝكههههههههٞ يًهًُهههههههه١ عًهههههههه٢   

ايهعهههـ عهههٔ جهههرا٥ِ ايؿصهههادن اٚ ايتههههتِ عًٝههه٘ يف اتٝهههإ    

 ن ري٠.

   .375اِٖٝ ظ اه٘ ن َرجع شابل ن   ْنر ابر -

َيههههههطؿ٢ ناَههههههٌ ايصههههههٝد ٚ خههههههرٕٚن ايدميكرا ٝهههههه١    -39

َٚهاؾ هههه١ ايؿصههههاد ن َرنههههس دراشهههها  ٚ ههههٛا ايههههدٍٚ     

ايٓاَٝههههههه١ ن نًٝههههههه١ ا٫قتيهههههههاد ٚايعًهههههههّٛ ايصٝاشههههههه١ٝ ن     

   .337ن   1999ايكاٖر٠ ن 

مي هههههٌ ايهٝهههههإ املهههههادٟ يًدٚيههههه١ ايٛجهههههٛد ايهههههٛاقعٞ هلهههههان     -40

ضههههه١ عًههههه٢ ٚظهههههعٛر املهههههٛا ٓل بههههه ٕ ٖٓهههههاى شهههههًط١ قاب 

زَهههاّ ا٫َهههٛرن اَههها ايهٝهههإ املعٓهههٟٛ ؾٗهههٛ ايههه٤٫ٛ ٚايطاعههه١    

َههههٔ قبههههٌ ا٫ؾههههراد ذمههههٛ ايدٚيهههه١ ٚايصههههًط١ ايعههههرع١ٝ       

 ؾٝٗا.

 ْنرد.راؾههههع خضههههر ضههههاي ظهههها : اقٝاْهههه٘ ايعنُهههه٢ ن   -

  .56ن   2013ايٓاظر املهتب١ ايكا١ْْٝٛ ن بػداد ن 

 .234حمُد ْٛر ؾرتا  ن َرجع شابل ن   -41

ايعهههٛناْٞ ن ْٝهههٌ    ْنهههر حمُهههد بهههٔ عًهههٞ بهههٔ حمُهههد      -42

ا٫ٚ هههههار ظهههههرا َٓتٗههههه٢ ا٫خبهههههار َهههههٔ اتادٜههههه  شهههههٝد     

ن  1953ن َطبعهههههههههه١ ا ًهههههههههه  ن َيههههههههههر ن  7ا٫خٝههههههههههار ن ا

 932. 

ٚنههههه يو حمُهههههد بهههههٔ ادرٜهههههض املعهههههرٚف بايعهههههاؾعٞ ن  -

ن  كٝههههههل رؾعههههههل ؾههههههٛزٟ عبههههههد املطًههههههب ن دار  4ا٭ّ ن ا

   .730ن   2001ايٛؾا٤ ن املٓيٛر٠ ن 

١ َٚهاؾ هههه١ املههههد ؾههههارط عبههههد املههههٓعِ : ايدميكرا ٝهههه     -43

ايؿصهههههاد ن َرنهههههس دراشههههها  ٚ هههههٛا ايهههههدٍٚ ايٓاَٝههههه١ ن  

 1999نًٝهههه١ ا٫قتيههههاد ٚايعًههههّٛ ايصٝاشهههه١ٝ ن ايكههههاٖر٠ ن    

   .343ن  

44- CorruptioninGovernment,un.TCD/s

em.q012,INt-Bq-R56, 1999, p.24.  

 .348املد ؾارط عبد املٓعِ ن َرجع شابل ن   -45

   .349املد ؾارط عبد املٓعِ ن َرجع ْؿص١ ن   -46

 

 

 

 

 

 امليادر

د.ضههههههباا نههههههرّ ظههههههعبإن جههههههرا٥ِ اشههههههتػ٬ٍ   -1

ايٓؿههههههٛ ن دا٥ههههههر٠ ايعهههههه٪ٕٚ اي كاؾٝهههههه١ ايعاَهههههه١ن  

1986. 

ؾههه٪اد  هههاٍ عبهههدايكادرن ايهصهههب غهههري املعهههرٚعن    -2

رشهههاي١ دنتهههٛراٙ ن نًٝههه١ ا كهههٛم / جاَعههه١     

 .1987ايكاٖر٠ن 

د.املهههههد ؾت هههههٞ شهههههرٚرن ايٛشهههههٝء يف قهههههإْٛ    -3

ايكصههههههِ اقهههههها ن دار ايٓٗضهههههه١   –ايعكٛبهههههها  

 .1975ايعرب١ٝن ايكاٖر٠ن 

د.حمُهههههههٛد دمٝهههههههب تصهههههههينن ظهههههههرا قهههههههإْٛ    -4

ايكصههههههههِ اقهههههههها ن دار ْههههههههاؾع    –ايعكٛبهههههههها  

 .1987يًطباع١ ٚايٓعرن ايكاٖر٠ن 

د.املههههههد عبههههههدايعسٜس ا٫يؿههههههٞن َهههههه نرا  يف   -5

ايكصهههههههِ اقههههههها  َهههههههٔ قهههههههإْٛ ايعكٛبههههههها ن    

 .1987ايكاٖر٠ن 

 د.تصههههٔ ضههههادم املرضههههؿاٟٚن قههههإْٛ ايهصههههب     -6

غههههري املعههههرٚعن َٓعهههه ٠ املعههههارفن ا٫شهههههٓدر١ٜن   

1983. 

حمُهههههههد بهههههههٔ ابهههههههٞ بههههههههر ايهههههههرازٟن خمتهههههههار     -7

 .1950ايي اان املطبع١ ا٫َري١ٜن ايكاٖر٠ن

َع ههههههِ يػههههههٟٛ   –جههههههاإ َصههههههعٛدن ايرا٥ههههههد    -8

ن دار ايعًهههههِ ي٬ًُٜهههههلن بهههههريٚ ن  2عيهههههرٟن ل

1995. 

حمُههد بههٔ َهههرّن ابههٔ َٓنههٛرن يصههإ ايعههر ن        -9

اي  هههههههه١ن ن ايههههههههدار امليههههههههر١ٜ يًتهههههههه يٝـ 4ٚا

 ايكاٖر٠ن ب٬ ش١ٓ  بع.

ابهههههراِٖٝ ظههههه اه١ن ٚضهههههٝ  يهههههب٬دٟن اهل٦ٝههههه١    -10

 .2010ايعا١َ يًهتا ن ايكاٖر٠ن 



(2018) ايص١ٓ - ا٫ٍٚاجملًد  -ايتاشع ايعدد  -جم١ً جاَع١ ا٫ْبار يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚايصٝاش١ٝ   
 

 
199 

اَهههههههاٍ عبهههههههدايرتِٝ ع ُهههههههإن ظهههههههرا قهههههههإْٛ   -11

ايكصههههههِ اقهههههها ن دار ايٓٗضهههههه١   –ايعكٛبهههههها  

 .1975ايعرب١ٝن ايكاٖر٠ن 

َههههههههههدتل عبههههههههههدا ًِٝ رَضههههههههههإن درٚط يف  -12

ايكصهههههههِ اقهههههههها ن دار   –قهههههههإْٛ ايعكٛبههههههها    

 .1998ض١ ايعرب١ٝن ايكاٖر٠ن ايٓٗ

د.تصهههههههٓل ضهههههههاي عبٝهههههههدن درٚط يف قهههههههإْٛ   -13

ايكصههههههههِ ايعههههههههاّن دار ايٓٗضهههههههه١    –ايعكٛبهههههههها  

 ايعرب١ٝن ايكاٖر٠.

حمُههههد ناَههههٌ ابههههراِٖٝ ْٛؾههههٌن ظههههرا قههههإْٛ   -14

ايهصهههههههب غهههههههري املعهههههههرٚعن املطبعههههههه١ ايؿٓٝههههههه١     

 .1969ا دٜ ١ن ايكاٖر٠ن 

حمُهههههد عبدايًهههههه١ ايعهههههًتاٟٚن ذمههههههٛ شٝاشهههههه١    -15

ا٥ِ ا٫َهههٛاٍ ايعاَههه١ يف  هعهههرٜع١ٝ ملٛاجٗههه١ جهههر  

مههههههٌ ايههههههتػريا  اجلدٜههههههد٠ن َرنههههههس  ههههههٛا   

 .1997ايعر ١ن 

حمُهههد ْهههٛر ؾرتههها ن ايؿههههر ايكهههاْْٛٞ ٚايٛاقهههع   -16

ا٫جتُهههههاعٞن دار ايهههههٓٗ  ايعربٝههههه١ن ايكهههههاٖر٠ن  

1981. 

تصههههههههٕٛ ابههههههههٛ  ايههههههههب ن ايههههههههٓنِ ايكاْْٛٝهههههههه١   -17

ٚا٫جتُاعٝههههه١ن ايكهههههاٖر٠ن بههههه٬ َههههههإ ٚههههههارٜ   

 ْعر.

ايههه انر٠  َٓههه ر ايعهههاٟٚن ؾًصهههؿ١ ايدٚيههه١ن دار   -18

 .2013يًٓعر ٚايتٛزٜعن بػدادن 

حمُههههد بعههههار٠ عبههههدايرملٔن ايؿصههههاد ا٫دارٟن   -19

 .1999َرنس ايب ٛا ٚايدراشا ن ايعارق١ن 

تٓهههههإ شهههههاملن  كاؾههههه١ ايؿصهههههاد يف َيههههههرن دار      -20

 .1981ابرٚش١ن ايكاٖر٠ن 

َيهههههههههههطؿ٢ ناَهههههههههههٌ ايصهههههههههههٝد ٚاخهههههههههههرٕٚن   -21

ايدميكرا ٝهههههه١ َٚهاؾ هههههه١ ايؿصههههههادن َرنههههههس   

َٝهههههه١ن نًٝهههههه١ دراشهههههها  ٚ ههههههٛا ايههههههدٍٚ ايٓا 

 .1999ا٫قتياد ٚايعًّٛ ايصٝاش١ٝن ايكاٖر٠ن 

راؾهههع خضههههر ضههههاي ظهههان اقٝاْهههه١ ايعنُهههه٢ن    -22

 .2013ايٓاظر املهتب١ ايكا١ْْٝٛن بػدادن 

حمُهههد بهههٔ عًهههٞ بهههٔ حمُهههد ايعهههٛناْٞن ْٝهههٌ  -23

ا٫ٚ ار ظرا َٓتٗه٢ ا٫خبهار َهٔ اتادٜه  شهٝد      

 .1953ن َطبع١ ا ً ن َيرن 7ا٫خٝارن ا

رٚف بايعهههاؾعٞن ا٫ّن  حمُهههد بهههٔ ادرٜهههض املعههه    -24

ن  كٝههههههل رؾعههههههل ؾههههههٛزٟ عبههههههداملطًبن دار   4ا

 .2001ايٛؾا٤ن املٓيٛر٠ن 

املههههههههد ؾههههههههارط عبههههههههداملٓعِن ايدميكرا ٝهههههههه١   -25

َٚهاؾ هههه١ ايؿصههههادن َرنههههس دراشهههها  ٚ ههههٛا 

ايهههههدٍٚ ايٓاَٝههههه١ن نًٝههههه١ ا٫قتيهههههاد ٚايعًهههههّٛ    

 .1999ايصٝاش١ٝن ايكار٠ن 


