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 ملخص:

أحدددددد اٍددددده الت ددددددٓا     اإلرٍدددددا ٓعدددددد  

الدددو تْاجَددددُ الدّلددد٘ ّاجملتندددد  ّا٢ دددراد علددددٙ    

بددددددُ  اإلحاطدددددد٘حددددددد سددددددْاٛ ّٓدددددد   تعرٓ ددددددُ اّ  

صدددددعْب٘ كدددددب ٗ لعددددددو القددددددرٗ علدددددٙ ح دددددر  

ّصدددددددددْرٍا ّاطددددددددد ا ا.   اإلرٍابٔددددددددد٘ا٢عندددددددددال 

اضدددرار  اإلرٍابٔدددّ٘ٓرتتدددل علدددٙ ّعدددْ  ا٢عندددال   

كددددددددب ٗ مادٓدددددددد٘ ّمعيْٓدددددددد٘ ت ددددددددٔل ال ددددددددرد 

ّاجملتندددد ه تدددديَص حٔددددال ح ددددْ ا مشدددد١ّلٔ٘     

٤ىَدددددددا املشددددددد١ّل٘ عدددددددً تدددددددْ   ا٢مدددددددً    اإلدارٗ

ّالشددددددد ٔي٘ للننتنددددددد   ددددددداٌ ع دددددددر  بَددددددد ا     

تدددددددتن ً مدددددددً التب دددددددر ّالتيبددددددد١  الْاجدددددددل ّم

ّالْعآددد٘ ميدددُ عبدددأ ّعْعدددُ  وىَدددا تعدددد مشددد١ّل٘  

عددددً معاجلددددُ اثددددارِ الطددددارٗ املادٓدددد٘ ّاملعيْٓدددد٘ه    

القددددداىٌْ  أسددددداضّتقدددددْو املشددددد١ّلٔ٘ ٍيدددددا علدددددٙ  

كندددددددا يف عددددددداىٌْ تعدددددددْٓص املتطدددددددررًٓ مدددددددً 

العنلٔددددددددا  االربٔدددددددد٘ ّا٢خ دددددددداٛ العشدددددددد رٓ٘ 

 2009لشددددددددديُ  20رعددددددددده  اإلرٍابٔدددددددددّ٘العنلٔدددددددددا  

 اإلدارّٗل ددددً التعدددددْٓص الدددد ٖ تلتدددددزو   املعدددددل.  

بد عددد٘ مدددً خددد٣ل اللنددداٌ املظددد ل٘ ّ ددد  اح ددداو   

٢ مي دددددددأ تعْٓطدددددددا كدددددددام٣   أعددددددد٣ِالقددددددداىٌْ 

ٓتياسددددددل مدددددد  حندددددده ا٢ضددددددرار عيددددددد تددددددْا ر    

طدددرّل الطدددرر القاىْىٔددد٘ ّىدددْ  الطدددرر. ّٓعدددد    

التعددددددْٓص اليقدددددددٖ اّ املددددددالٕ الدددددد ٖ سم ددددددأ   

علٔددد٘ املطدددرّر أحدددد اٍدددده العْامدددأ الدددو تدددد١دٖ      

لٔدددددأ ا٦ثدددددار لطدددددارِ ل رٍدددددا  ّخ دددددْٗ     اىل تق

ل٥مدددددً ّال نوىٔيددددد٘ ّا٢سدددددتقرار  طددددد٣     أّىل

عددددً دّر التعددددْٓص بت قٔددددد  الرضددددا الي شدددددٕ    

ّا٢سدددددددددتعداد للتعدددددددددآع الشدددددددددلنٕ ّت دددددددددْٓر 

القدددددرا  الرتبْٓدددد٘ ّالعلنٔدددد٘ ٢رتقدددداٛ اجملتندددد   

ّت دددْٓرِ ّاطددداعُ ثقا ددد٘ حقدددْ  ا٢ىشددداٌ علدددٙ   

مشددددتْٚ الت بٔدددد  العنلددددٕ ّبدددد  رّ  التعددددآع  

شددددددلنٕ القدددددداٜه علددددددٙ التطددددددامً ّالتشددددددام    ال

اتشددداعاع مددد  الظدددر  االئدددف ّالقدددْاى  الْطئددد٘   

 ّاملْاثٔ  الدّلٔ٘.

Abstract: 

Terrorism is one of the big 

challenges that face the authority, 

society and individuals as well. Its 
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definition is difficult as it is far-

fetched to encompass what kinds, 

forms the terrorist works are . 

The acts of terrorism result in great 

material and moral damage to the 

individual and the society. It rises 

that damage to the responsibility of 

the administration because it is 

responsible for providing security 

to the community. If this 

administration does not act that 

duty and was unable to foresight, 

prediction and prevention before it 

occurs, it is responsible for 

addressing the harmful moral and 

material effects .The responsibility 

here is on the basis of the law as in 

the revised law of compensation 

for those affected by military 

operations, military errors and 

terrorist operations No. 20 of 2009. 

But the compensation which the 

administration is obliged to pay 

through committees formed in 

accordance with the provisions of 

the law above does not represent a 

full compensation commensurate 

with the size of the damage when 

the conditions of legal damage and 

the type of damage are available. 

 The monetary or financial 

compensation received by the 

victim is one of the most important 

factors that lead to reducing the 

effects of terrorism and the first 

step of security and stability as 

well as the role of compensation in 

the achievement of psychological 

satisfaction and readiness for 

peaceful coexistence and to 

develop the capacities of the 

society to spread human rights at 

the applied level and to promote a 

culture of coexistence based on 

solidarity and tolerance according 

to the standards of religion, 

national and international laws 

 املقدم٘:

تعددددددْد اجلدددددد ّر التارشمٔدددددد٘ ل٥عنددددددال   

ا٢رٍابٔددد٘ اىل اال ددده الددد ٖ جلدددو  الٔدددُ ال دددْرٗ     

ال رىشدددٔ٘ ابددداٌ اال ددده اجلددداكْبٕ بددد  عدددامٕ   

( ضدددددددددددددددد  دددددددددددددددالف املل دددددددددددددددٔ    1794ّ  1793

ّالربجددددْا ٓ   ّىددددت  عددددً الدددد  عَددددد ا٢رٍددددا   

الدددددددددف( طدددددددددخص  300ممدددددددددا ادٚ اىل اعتقدددددددددال  

الددددددددددف(ه اا كاىدددددددددد  املي نددددددددددا    17ّاعددددددددددداو  

تشددددتعنأ أّربددددا مشددددرحاع للنرميدددد٘     الظددددْٔعٔ٘

i 1)

ّمددددد  ارت دددددا  ا٢صدددددْا  امليادٓددددد٘  نآددددد٘       
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حقددددددددْ  ا٢ىشدددددددداٌ ّتددددددددْ   البٔٝدددددددد٘ ا٦ميدددددددد٘  

املشددددتقرٗ لٔ ٔددددا ا٢ىشدددداٌ خ٣ ددددا حٔدددداٗ حددددرٗ     

كرميدددد٘ اخدددد   الدددددّل تقددددر ّتعددددرتف بدددددّرٍا 

 ددددددٕ اآددددد٘ ا٢جٔدددددال املتعاعبددددد٘ مدددددً حقدددددْ      

ا٢ىشدددداٌ ّاعرت دددد  آطدددداع يددددرب الطددددرر الدددد ٖ    

اّ جدددددددراٛ ىظددددددداطَا   خ اٍٛدددددددآ ا دددددددا جدددددددراٛ  

ى شددددَا بتعددددْٓص   ألزمدددد اخل ددددر. حتددددٙ اىَددددا   

الددد ٖ ٓ دددٔل ال دددرد ّلدددْ م ٓ دددً  ددد٘       الطدددرر

كنددددا سدددديرٚ  دددددٕ   هخ ددددو مي ددددً ىشددددبتُ الَٔددددا  

لقددددددد ىز دددددد  اجملتنعددددددا    .القددددددْاى  ال٣حقدددددد٘

ا٢ّربٔددددد٘ ال ددددد   مدددددً الددددددماٛ جدددددراٛ االدددددرّ  

  ّ لي ددددددْا  حددددددلّاملدددددد١امرا  ّدسدددددداٜص اال دددددده 

ّالشددددددل ٘. اٌ ال ددددددْرٗ ا٢ىشدددددداىٔ٘ الْاضدددددد ٘   

دسددددددددددات  الدددددددددددّل ّاى نتَددددددددددا    يف املشدددددددددد رٗ

ّ الددددو تطددددنيتَا اع٣ىددددا  االقددددْ  الشٔاسددددٔ٘ ا

ّاملْاثٔدددددد  الدّلٔدددددد٘ الددددددو تَدددددددف اىل احددددددرتاو   

ا٢ىشددددددداٌ ّتقددددددددٓص حقْعدددددددُ جددددددداٛ  عقدددددددل    

خمددداس عشددد  مدددً الددد٣ْٓ  ّاخلدددْف ّا لددد        

حتددٙ صددار  علدددٙ مددا علٔددُ الٔدددْوه ّر دده الددددد       

 ددددددددوٌ ل رٍددددددددا  صددددددددْراع ّاطدددددددد ال متنددددددددددٗ  

ّمت ددددددددددْرٗ  شددددددددددل الدددددددددددّا   ّا٢سددددددددددبا    

اطدددداعتُ ّب ددددُ ّىظددددرِ  ّا٢ٍددددداف املتْخدددداٗ مددددً  

 .ّاجملتن  دٕ الدّل٘ 

 أحددددددد (ه2001سددددددبتنرب11ّتعددددددد احدددددددا    

اٍدددده ا٢ عددددال ا٢رٍابٔدددد٘ املي ندددد٘ الددددو رّعدددد     

 ماكٔيددددد٘العدددددام بيتاٜنَدددددا ّمدددددا را قَدددددا مدددددً   

اع٣مٔددددددد٘ كدددددددب ٗ تدددددددرّ  لل دددددددور ّا٢ىتقددددددداو    

ب ددددددرف الي ددددددر عددددددً ا٤سددددددبا  الددددددو جعلدددددد  

عددددددددداع علدددددددددٙ ر دددددددددص ا٢رٍدددددددددا    نالعدددددددددام ج

م ٓ ددددً العددددرا  هيددددوٚ عددددً ٍدددد ِ ّ ّمقارعتدددُه 

اعندددا٢ع ارٍابٔددد٘  2003طدددَد بعدددد عددداو  إااا٢عندددال 

اختدددددد   صددددددْراع عدددددددٗ ىتندددددد  عيَددددددا اضددددددرار     

كاىدددد  أسددددص أعامددددُ  ّإاابددددا٤رّا  ّاملنتل ددددا . 

املشدددددد١ّلٔ٘  دددددد  كا ٔدددددد٘ إلصدددددد٣  ا٢ضددددددرار   

 الدددددّل  دددد ٌ اإلرٍابٔدددد٘هاليامجدددد٘ عددددً ا٢عنددددال 

ٌْ اىل تددددبس املشدددد١ّلٔ٘ بدددديص القدددداى  عددددد جلددددو 

اإلرٍددددابٕ الدددد ٖ  طددددرررب الجلددددكْىَددددا تشددددعٙ 

ه ّشملدددد  حالدددد٘ مددددً   ٓ ددددال ا٤رّا  ّاملنتل ددددا  

الدددد عر ّاخلدددددْف ت ددددٔل ا٢ دددددراد ّاجملتنعدددددا    

ّالددددّل علدددٙ حدددد سدددْاٛ. لددد ا  وىيدددا سددديعند يف       

ٍددد ا الب ددد  اىل تقشدددٔنُٔ علدددٙ ث٣ثددد٘ مباحددد     

شم ددددددددددددص ا٤ّل للتعرٓددددددددددددف للنشدددددددددددد١ّلٔ٘  

اإلدارٓدددددددد٘ عددددددددً جددددددددرب ا٢ضددددددددرار اإلرٍابٔدددددددد٘    

رم دددددص ال ددددداىٕ لبٔددددداٌ ا٤سددددداض القددددداىْىٕ    ّ

ملشدددد١ّلٔ٘ اإلدارٗ عددددً جددددرب ا٢ضددددرار اإلرٍابٔدددد٘ 

ّرم ددددددص املب دددددد  ال الدددددد  التعددددددْٓص عددددددً    

ا٢ضدددددرار اإلرٍابٔددددد٘ ٓعدددددز  امل ددددداال٘ ّالشدددددله  

 اجملتنعٕ  ّت  ٔأ ال  علٙ الي ْ ا٢تٕ:

ا٢ّل: التعرٓدددددف باملشددددد١ّلٔ٘ اإلدارٓددددد٘   املب ددددد 

  جلرب ا٢ضرار اإلرٍابٔ٘.

ال ددددداىٕ: ا٤سددددداض القددددداىْىٕ ملشددددد١ّلٔ٘    املب ددددد

 اإلدارٗ عً جرب ا٢ضرار اإلرٍابٔ٘. 

املب ددددددد  ال الددددددد : التعدددددددْٓص عدددددددً ا٢ضدددددددرار    

 اإلرٍابٔ٘ ٓعز  امل اال٘ ّالشله اجملتنعٕ.

 

 املب   ا٤ّل

التعرٓف باملش١ّلٔ٘ ا٢دارٓ٘ عً جرب 

 ا٢ضرار اإلرٍابٔ٘

 ددددٕ خطددده ا٢عندددال ا٢رٍابٔددد٘ ّتدددداعٔاتَا ّمدددا   

عيَدددددا مدددددً اضدددددرار بدددددا٤رّا  ّاملنتل دددددا     ىدددددت 

 تعددددددارٓف  وىيددددددا احددددددْ  مددددددا ى ددددددٌْ اىل إزمدددددداد  

  ٗ  يف جامعددددد٘ ل رٍدددددا  ّبٔددددداٌ مشددددد١ّلٔ٘ اإلدار

تعدددددددْٓص ا٢ضدددددددرار اليامجددددددد٘ عيَدددددددا ّسدددددددبأ    
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 املب ددددد  لددددد ا سددددديتياّل  ددددددٕ ٍددددد ا     .معاجلتَدددددا

التعرٓددددددددف با٤عنددددددددال اإلرٍابٔدددددددد٘ يف امل لددددددددل  

ا٤ّل ّالتعرٓدددددف هشددددد١ّلٔ٘ اإلدارٗ لتعدددددْٓص  

 ال دددددددددداىٕ.٢ضددددددددددرار اإلرٍابٔدددددددددد٘ يف امل لددددددددددل  ا

 ا٢تٕ:ّت  ٔأ ال  علٙ الي ْ 

 امل لل ا٢ّل

 تعرٓف ا٢عنال اإلرٍابٔ٘

اٌ ّضددددد  تعرٓدددددف جدددددام  مددددداى  ل رٍدددددا           

لددددددٔص الداثدددددد٘ ٍدددددد ا  هلددددددٔص بددددددا٤مر الٔشدددددد 

امل دددد ل  مددددً حٔدددد  ال َددددْر   شددددل بددددأ ٢ٌ   

اإلحاطدددد٘ بددددُ ّب ددددأ جْاىبددددُ مددددً ا٤مددددْر الددددو    

الدددددّل الددددو  ٢سددددٔنا الدددددّلٕ ّ اعٔدددد  اجملتندددد 

لددد ا دمدددد اٌ  خددداصهعاىددد  مدددً اإلرٍدددا  بظددد أ  

التعدددارٓف جدددداٛ  متبآيدددد٘ مدددا بدددد  التظددددرٓعا    

٘  الْطئدد٘ ّمددا متخددص عددً املدد١مترا      مددً جَدد

ٚ  الدّلٔددد٘ لْضددد  ر٠ٓددد٘ طدددامل٘   مدددً جَددد٘ اخدددر

مل ا  ددد٘ اإلرٍدددا  ّم٣حقتدددُ دّلٔدددا ّختلدددٔص      

اإلىشددددداىٔ٘ مدددددً حالددددد٘ الددددد عر ّاخلدددددْف الدددددو    

٢ دددراد ّاجملتنعدددا  ّالددددّل علدددٙ حدددد     ت دددٔل ا

لددددد ا  وىيدددددا سددددديعند يف ٍددددد ا امل لدددددل اىل   سدددددْاٛ.

دراسدددددددد٘ التعرٓددددددددف التظددددددددرٓعٕ ل رٍددددددددا  يف  

ال دددددددر  ا٤ّل ّمدددددددً ثددددددده ىددددددددرض مشددددددد١ّلٔ٘   

اإلدارٗ عددددددً تعددددددْٓص ا٢ضددددددرار اإلرٍابٔدددددد٘ يف    

ال ددددددر  ال دددددداىٕ ّت  ددددددٔأ الدددددد  علددددددٙ الي ددددددْ 

 ا٢تٕ:

 ال ر  ا٢ّل

 التعرٓف التظرٓعٕ ل رٍا 

ت اطدددددٙ التظدددددرٓعا  ّضددددد  تعرٓدددددف ت 

كدددددددد  ٗ جددددددددام  مدددددددداى  ل رٍددددددددا  ٤سددددددددبا  

أسدددددبابُ ّدّا عدددددُ ّاىْاعدددددُ   ختتلدددددف بددددداخت٣ف 

ّ البددا مددا ت ت ددٕ بدداليص علددٙ اكددر       هّّسدداٜلُ

ّمددد   .االدددا٢  الدددو تظددد أ ىْعدددا مدددً اإلرٍدددا     

الدددددددد  دمددددددددد يف ثيآددددددددا بعددددددددص التظددددددددرٓعا     

حمدددددددددددا٢ّ  جرٓٝددددددددددد٘ لتعرٓدددددددددددف ا٢عندددددددددددال 

اإلرٍابٔدددددددد٘ بق ددددددددد الْصددددددددْل اىل التعرٓددددددددف   

الدددددددددعٔ   ىدددددددد كر ميَددددددددا مددددددددا اّردِ  املظددددددددر   

ال رىشدددددٕ اا ّضددددد  تعرٓ ددددداع حمددددددداع ل٥عندددددال  

مددددً القدددداىٌْ   421ا٢رٍابٔدددد٘ اا ىددددص  دددددٕ املددددادٗ   

علددددٙ اٌ   مجٔدددد    1986ال رىشددددٕ ال ددددادر عدددداو   

نددددال الدددددو  دددددا ع٣عددددد٘ هظدددددرّ  اجرامدددددٕ  ا٢ع

 دددردٖ اّ مجددداعٕ َٓددددف اىل احددددا  اضددد را      

جشدددٔه  ددددٕ الي ددداو العددداو عدددً طرٓددد  ختْٓدددف    

 اّ ب  الرعل(

 2)

 

ٍيددددا اٌ املظددددر  ال رىشددددٕ ابتعددددد     دمددددد 

عددددددددً تعرٓددددددددف م دددددددد ل  ا٢رٍددددددددا  ّع ددددددددر 

االدددددددٓ  علددددددٙ تعددددددرف ا٢عنددددددال ا٢رٍابٔدددددد٘      

ّحشدددياع  عدددأ ٤ىدددُ مدددً ا٢ طدددأ عددددو اخلدددْس     

عدددد شمدددر  مدددً داٜدددرٗ    إااتعرٓدددف ا٢رٍدددا     ددددٕ

ّسددددار   رىشددددا علددددٙ  هالتنددددرٓه ا عددددال معٔيدددد٘

ٍددد ا الددديَ   ددددٕ مجٔددد  عْاىٔيَدددا ال دددادرٗ عددداو      

ّّضددددددددددع  عاٜندددددددددد٘ يددددددددددراٜه   ه1996ّ2001ّ2003

ا٢رٍدددددددددا  االقتَدددددددددا بقددددددددداىٌْ العقْبدددددددددا 

 3)

 ...

ّتيقشدددده ٍدددد ِ اجلددددراٜه يف القدددداىٌْ ال رىشددددٕ     

اىل ث٣ثدد٘ اىْا :

 

جدددددراٜه العيدددددف اّ ا٢عتدددددداٛ علدددددٙ  :اليدددددْ  ا٢ّل

ا٢طددددددخاص ّاٍنَددددددا القتددددددأ ّالطددددددر  عنددددددداع  

 (298-295ّالطددددددر  امل طددددددٕ اىل املددددددْ   املددددددادٗ 

ّجرميددددد٘ احتندددددا  الرٍددددداًٜ    (304-303ّ املدددددادٗ 

 ( ّاحتندددددا  305 املدددددادٗ  ددددددٕ املي دددددْص علَٔدددددا  

القاصدددر باالٔلددد٘ اّ اسدددتخداو القدددْٗ  ددددٕ  املدددادٗ  

باملدددددادٗ ّجرميددددد٘ خ دددددف ال ددددداٜرا    (ه354-355

462

 4)

املظددددر  اجليدددداٜٕ  سددددار يَ الددددّعلددددٙ الدددد  

 العراعٕ ّامل رٖ. 
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  ٕ  َدددددٕ جدددددراٜه ا٢عتدددددداٛ علدددددٙ     :اليدددددْ  ال ددددداى

 را قددددد  تلددددد  اجلدددددراٜه إااا٢مدددددْال ّخ ْصددددداع 

املشدددددداض ب ٔدددددداٌ الظددددددخص ّسدددددد٣متُ ّمت ددددددأ  

ّعددددد ىددددص علَٔددددا    العدددداوهخ ددددراع علددددٙ الي دددداو  

 257/3عددددداىٌْ العقْبدددددا  ال رىشدددددٕ  ددددددٕ املدددددادٗ  

ّبعددددددددٍا  373ّكددددددد ل  املدددددددْاد   434/2ّاملدددددددادٗ 

  .265ّاملْاد 

اليدددْ  ال الددد :  َدددْ اىظددداٛ أّ توسدددٔص مجاعددد٘ اّ    

( مددددً 265  ىددددص املددددادٗع دددداب٘ ارٍابٔدددد٘ حشددددل 

ت ددددئ   ال رىشددددٕ ّكدددد ل  عدددداىٌْ العقْبددددا   

ا دددددف اّ الظددددرّ   دددددٕ ت ددددئ  ادّا  اّ ا٢٦   

ٗ ميَدددا احدددددا  املدددْ  اّ االرٓدددد  ّ    مددددً  (3  املددداد

ه ّآطدددا ت دددئ  اّ   1987ْٓىٔدددْ املعددددل   19عددداىٌْ 

ختدددددددزًٓ اّ تعبٝددددددد٘ ا٢سدددددددل ٘ البْٔلْجٔددددددد٘ اّ  

 9( مددددددددددً عددددددداىٌْ    1الظددددرّ   دددددٕ الدددد  املددددادٗ    

 ( . 1972ْٓىْٔ 

عدددددرف املظدددددر  ال رىشدددددٕ  ددددددٕ     كندددددا 

( 1986او سدددبتنرب عددد 9( مدددً عددداىٌْ رعددده   1املدددادٗ  

القددداىٌْ ٓقدددْو   خدددر ا٢عندددال ا٢رٍابٔددد٘ بوىَدددا: 

ٕ  علٔددُ  ددرد مددً ا٢ ددراد      َٓددددف  ّتي ددٔه مجدداع

اىل اثدددارٗ اضددد را  خ ددد  بالي ددداو العددداو عدددً      

طرٓ  التَدٓد ّالرتٍٔل(.

 5)

 

ّحشددديا  عدددأ املظدددر  ال رىشدددٕ عيددددما      

اكددددر كلندددد٘  ددددرد مددددً ا٢ ددددراد اا اىددددُ ٓرمددددٕ   

مدددددً خددددد٣ل الددددد  سدددددد ث دددددرٗ ارت دددددا  عندددددأ      

اىدددُ  البددداع مدددا ٓرت دددل  إاارٍدددابٕ ب دددْرٗ  ردٓددد٘ ا

ب دددددْرٗ مجاعٔددددد٘ه ّت لدددددل املظدددددر  ال رىشدددددٕ   

ا٢خددد٣ل اجلشدددٔه بالي ددداو العددداو ل دددٕ ْٓصدددف     

العنددددأ باىددددُ إرٍددددابٕه ّ دددددٕ مرحلدددد٘ مت ددددْرٗ     

عنددددددد املظددددددر  ال رىشددددددٕ اىل اىظدددددداٛ حم ندددددد٘   

خاصدددددد٘ يددددددراٜه ا٢رٍددددددا  ّسدددددد  العاصددددددن٘  

 ال رىشدددٔ٘ بدددارٓص ّاّجدددل تظددد ٔلَا علدددٙ  دددرار  

حم نددددد٘ اجليآدددددا  عيدددددد البددددد   ددددددٕ الددددددعْٚ   

ا٢رٍابٔ٘

 6)

 

ّبعدددددددددد صددددددددددّر عددددددددداىٌْ العقْبدددددددددا    

ا ددددرد بابدددداع خاصددددا  1994ال رىشددددٕ اجلدٓددددد لعدددداو 

للنددددددراٜه ا٢رٍابٔدددددد٘ ٍددددددْ البددددددا  ال دددددداىٕ مددددددً 

ال تدددا  الرابددد  مدددً اجمللدددد ال ددداىٕ  ددد  عيدددْاٌ    

( ر بددددددددد٘ ميدددددددددُ 422/5-321جدددددددددراٜه ا٢رٍدددددددددا  

جلدددددراٜه ب ع ددددداٛ عددددددر مدددددً ا٢سدددددتق٣ل مددددد  ا   

العاوالشٔاسٔ٘ ّجراٜه القاىٌْ 

 7)

 

 86امددددا  دددددٕ م ددددر  قددددد ى دددد  املددددادٗ      

مددددددددً عدددددددداىٌْ العقْبددددددددا  امل ددددددددرٖ املطددددددددا ٘   

ٓق ددددددددددد    1992لشددددددددددي٘   97بالقدددددددددداىٌْ رعدددددددددده   

ٌ  ٤جددددأ باإلرٍددددا     كددددأ  ت بٔدددد  ٍدددد ا القدددداىْ

اسددددددددتخداو للقددددددددْٗ اّ العيددددددددف اّ التَدٓددددددددد اّ    

الرتّٓددددد  ٓلندددددو الٔدددددُ اجلددددداىٕ تي ٔددددد اع ملظدددددرّ    

اجرامدددددٕ  دددددردٖ اّ مجددددداعٕ بَددددددف ا٢خددددد٣ل     

بالي ددددداو العددددداو اّ تعدددددرٓص سددددد٣م٘ اجملتنددددد     

ّاميدددُ للخ ددددر ااا كدددداٌ مدددً طددددوٌ الدددد  آدددد اٛ   

ا٢طددددخاص اّ القدددداٛ الرعددددل بٔدددديَه اّ تعددددرٓص 

ر أّ حٔددددددددداتَه اّ حدددددددددرٓتَه ّامددددددددديَه للخ ددددددددد

بدددددددا٤مْال اّ املبددددددداىٕ اّ بدددددددا٤م٣  العامددددددد٘ اّ   

اخلاصدددددد٘ اّ احت٣ ددددددا اّ ا٢سددددددت٣ٔٛ علَٔددددددا اّ    

ميدددد  اّ عرعلدددد٘ ممارسددددد٘ الشددددل ا  العامددددد٘ اّ    

دّر العبددددددددادٗ اّ معاٍددددددددد العلدددددددده ٤عنا ددددددددا اّ    

تع ٔدددددددددأ ت بٔددددددددد  الدسدددددددددتْر اّ القدددددددددْاى  اّ  

اللْاٜ  ( 

 8)

 . 

٣ّٓحددددددذ اٌ ٍددددددد ا التعرٓدددددددف ركدددددددز   

ال اإلرٍابٔدددد٘ ّىشدددد  علددددٙ    ا٢عندددد  علددددٙ اكددددر  

ال رىشدددٕ  امليدددْال ااتدددُ الددد ٖ ىشددد  علٔددد٘ املظدددر  

الددددد ٖ عدددددرف ا٢عندددددال ا٢رٍابٔددددد٘  طددددد٣ع عدددددً  

اتشددددداو ٍددددد ا التعرٓدددددف باإلطالددددد٘ ّكوىدددددُ اراد     

ح ددددر صددددْر ا٢رٍددددا  كا دددد٘ حتددددٙ ٢ ختددددر     
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 ا عددددال معٔيدددد٘ عددددً داٜددددرٗ التنددددرٓه ّالعقددددا .    

كندددددا تت دددددف ا٢عندددددال املددددد كْرٗ  ددددددٕ ٍددددد ا   

ّىدددد٘ ٤ىددددُ مددددً املن ددددً اٌ تظددددنأ التعرٓددددف باملر

كا دددددددد٘ اعنددددددددال العيددددددددف ّبالتددددددددالٕ  ددددددددرد    

  ٘ التعرٓددددف مددددً عٔنتددددُ االقٔقٔدددد

 9)

ّاطددددرتط  .

( آى دددد٘ الدددد كر تددددْ ر اربعدددد٘ عياصددددر  86املددددادٗ  

اسدددددتخداو القدددددْٗ اّ العيدددددف اّ   ل رٍدددددا  ٍّددددددٕ

الرتّٓدددددد  امددددددا ال دددددداىٕ  َددددددْ تي ٔدددددد  مظددددددرّ       

اجرامدددددٕ سدددددْاٛ كددددداٌ  ردٓدددددا او مجاعٔدددددا مدددددً   

القددددْٗ اّ العيددددف اّ التَدٓددددد اّ   جددددراٛ اسددددتخداو

امددددا ال الدددد   َددددْ ا دددددف مددددً العنددددأ    الرتّٓدددد ه

ا٢رٍددددددابٕ ذمددددددْ ا٢خدددددد٣ل بالي دددددداو العدددددداو اّ     

ّامدددا  للخ دددرهتعدددرٓص سددد٣م٘ اجملتنددد  ّاميدددُ  

ا٢خدددد   َددددْ اٌ ٓ ددددٌْ ا دددددف مددددً الدددد  آدددد اٛ   

ا٢طددددددخاص ّتعددددددرٓص حددددددرٓتَه ّسدددددد٣متَه  

 ّامددددديَه للخ دددددر اّ الطدددددرر بالبٔٝددددد٘ ... ا    

 10)

 .

كدددداٌ ٓيب ددددٕ علددددٙ املظددددر  اٌ سم ددددر الق ددددد    

اخلددددداص  قددددد  برتّٓددددد  اجملتنددددد  اّ ا٢خددددد٣ل   

 ٘ علدددددددٙ جددددددددددددراٜه ا٢رٍدددددددا    بدددددددا٤مً للد٢لددددددد

ّمتٔٔزٍدددددا عدددددً   ٍدددددا. كندددددا عدددددرف املظدددددر     

 94امل دددرٖ  ددددٕ عددداىٌْ م ا  ددد٘ ا٢رٍدددا  رعددده    

( العندددأ ا٢رٍدددابٕ  ددددٕ املدددادٗ ال اىٔددد٘     2015لشدددي٘ 

ْٗ اّ العيدددف اّ ٓق دددد باىدددُ  كدددأ اسدددتخداو للقددد 

التَدٓدددددد اّ الرتّٓددددد   ددددددٕ  الدددددداخأ اّ اخلدددددار     

ب دددددرس ا٢خددددد٣ل بالي ددددداو العددددداو اّ تعدددددرٓص   

سدددد٣م٘ اجملتندددد  اّ م دددداالُ اّ أميددددُ للخ ددددر   

اّ آددددد اٛ ا٢ دددددراد اّ القددددداٛ الرعدددددل اّ تعدددددرٓص    

حٔدددددداتَه اّ حرٓدددددداتَه اّ حقددددددْعَه العامدددددد٘ اّ    

اخلاصددددددد٘ اّ امددددددديَه للخ دددددددر اّ   ٍدددددددا مدددددددً 

ا  الددددددو ك لددددددَا الدسددددددتْر االقددددددْ  ّاالرٓدددددد

ّالقددددددداىٌْ اّ ا٢ضدددددددرار بالْحددددددددٗ الْطئددددددد٘ اّ 

الشددددله ا٢جتندددداعٕ اّ ا٢مددددً القددددْمٕ اّ االددددا   

الطدددرر بالبٔٝددد٘ اّ بددداملْارد ال بٔعٔددد٘ اّ با٤ثدددار     

اّ باملبددددداىٕ اّ بدددددا٤مْال اّ بدددددا٤م٣  العامددددد٘ اّ  

اخلاصدددددد٘ اّ احت٣ ددددددا اّ ا٢سددددددت٣ٔٛ علَٔددددددا اّ    

العامدددد٘ اّ اجلَددددا  اّ ميدددد  اّ عرعلدددد٘ الشددددل ا  

ا ٔٝدددددددا  القطدددددددأٜ٘ اّ م ددددددداحل اال ْمددددددد٘ اّ   

الْحدددددددددددددددددا  االٔدددددددددددددددد٘ اّ دّر العٔددددددددددددددددادٗ اّ 

املشتظدددددد ٔا  اّ م١سشددددددا  ّمعاٍددددددد العلدددددده اّ     

البع دددددددددددددا  الدبلْماسدددددددددددددٔ٘ اّ القي دددددددددددددلٔ٘ اّ 

املي نددددددا  ّا ٔٝددددددا  ا٢علٔنٔدددددد٘ ّ الدّلٔدددددد٘ يف  

م دددر مدددً القٔددداو بعنلدددَا اّ ممارسدددتَا ل دددأ اّ      

طَا اّ مقاّمتَددددا اّ تع ٔددددأ  بعددددص اّجددددُ ىظددددا  

ت بٔدددد  اٖ مددددً اح دددداو الدسددددتْر اّ القددددْاى  اّ   

اللددددددْاٜ  .ٍّيددددددا  دمددددددد اٌ املظددددددر  امل ددددددرٖ م    

ٓتنيدددددل ا٢طالددددد٘ آطددددداع  ددددددٕ ٍددددد ا التعرٓدددددف      

ّاضدددددددددداف الٔددددددددددُ آطدددددددددداع بعددددددددددص ا٢عنددددددددددال   

كدددددددددددددددالتعرس للقي دددددددددددددددلٔا  ّالبع دددددددددددددددا   

ّحشدددددياع  عدددددأ املظدددددر  امل دددددرٖ    الدبلْماسدددددٔ٘ .

ا٢رٍدددددا  ب دددددْرٗ  عيددددددما ابتعدددددد عدددددً تعرٓدددددف

  ا٢رٍابٔ٘.عام٘ ّاكت ٕ ب كر ا٢عنال 

تدددر   2003 بعدددد عددداو   هامدددا  ددددٕ العدددرا     

تي ددددددددددٔه اجلددددددددددراٜه ا٢رٍابٔدددددددددد٘ اىل عدددددددددداىٌْ   

ا٢ اىدددددُ  املعددددددله 1969لشددددديُ  111رعددددده  العقْبدددددا 

بعددددد صدددددّر   ٢حقدددد٘ ٢ّ سددددٔنا  ّ دددددٕ مرحلدددد٘  

الدددد ٖ اكددددر اإلرٍددددا  ٤ّل مددددرِ     2005دسددددتْرِ 

يف دٓباجتددددُ  م ٓ ييددددا الددددت    ّاإلرٍددددا  مدددددً     

اٌ منطدددٕ عددددما لبيددداٛ دّلددد٘ القددداىٌْ (  ّعدددرف     

 (2005لشددددي٘  13عدددداىٌْ م ا  دددد٘ ا٢رٍددددا  رعدددده   

 ددددددٕ املدددددادٗ  ا٤ّىل باىدددددُ   كدددددأ  عدددددأ  ا٢رٍدددددا 

اجرامدددددٕ ٓقدددددْو بدددددُ  دددددرداع اّ مجاعددددد٘ مي نددددد٘   

اع اّ جنْعدددد٘ ا ددددراد اّ مجاعددددا   اسددددتَدف  ددددرد

اّ م١سشددددددا  ر ٔدددددد٘ اّ  دددددد  ر ٔدددددد٘ اّعدددددد    

ا٢ضددددرار باملنتل ددددا  العامدددد٘ اّ اخلاصدددد٘ ب ٔدددد٘   
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ا٢خددددددد٣ل بالْضددددددد  ا٢مدددددددس اّ ا٢سدددددددتقرار اّ    

الْحدددددٗ الْطئدددد٘ اّ ادخددددال الرعددددل اّ اخلددددْف    

ّال دددز  بددد  اليددداض اّ اثدددارٗ ال ْضدددٙ  قٔقددداع      

ٓدددددْف  ل آدددددا  ارٍابٔددددد٘    دددددالتعرٓف اعددددد٣ِ م 

 حمدددددددٗ ا٢رٍدددددا  حقدددددُ ّامندددددا اكدددددر ا عدددددا٢ع   

ا٢رٍدددددا   مت دددددأ 

 11)

اا كددددداٌ مدددددً ا٢ طدددددأ اٌ  . 

ٓعدددرف ا٢عندددال ا٢رٍابٔددد٘ ّلدددٔص ا٢رٍدددا   ددددٕ  

( حٔددد  2حددد  اكدددر ا٢عندددال ا٢رٍابٔددد٘  ددددٕ  و  

الدددو تعتدددرب اعندددا٢ع ارٍابٔددد٘ مدددً      عددددد ا٢ عدددال 

( ّكددددددد ل  اعتدددددددرب ا٢ عدددددددال املي دددددددْص    1-8 

( مدددددددددً 5-1اليقدددددددددال  يف ( 3علَٔددددددددا يف املدددددددددادٗ   

جدددددددراٜه الدددددددو متدددددددص امدددددددً الدّلددددددد٘ ّتَددددددددد  

ّبددددددد ل  ٓ دددددددٌْ املظدددددددر   .اسدددددددتقرارٍا ّاميَدددددددا

 ّعددددد العراعدددٕ عدددد حددداّل التعرٓدددف باإلرٍدددا      

( مدددددددددً 2ه3ا٢ عدددددددددال ا٢رٍابٔددددددددد٘ يف املدددددددددادت   

القددددددداىٌْ اعددددددد٣ِ ّحددددددددد العقْبدددددددا  ال٣ مددددددد٘  

لل عددددددأ ا٢رٍددددددابٕ. ّميَددددددا العيددددددف ّالتَدٓددددددد   

 رعل ب  الياض. امل١دٖ اىل القاٛ ال

 ال ر  ال اىٕ

 تعرٓف املي نا  الدّلٔ٘ ل رٍا 

اٌ جرميددددددد٘ ا٢رٍدددددددا  تعدددددددد     ٢ طددددددد   

ّاٌ اثارٍدددددددا ت دددددددال الددددددددّل   .جرميددددددد٘ دّلٔددددددد٘

ال ددددد  ٗ ّال دددددب ٗ علدددددٙ حدددددد سدددددْاٛه ّٓعدددددْد    

ه اا 1930ا٢ٍتنددددداو ه ا  ددددد٘ ا٢رٍدددددا  اىل عددددداو   

طدددد ل  ع ددددب٘ ا٢مدددده جليدددد٘  لدراسدددد٘ جددددراٜه    

عاىْىٔدددددد٘ ملعاعبتَددددددا . العيدددددف ّ دٓددددددد عْاعدددددد   

 12)

مليددد   1937ّعدددد ابرمددد   ات اعٔددد٘ جئدددف عددداو     

ّمعاعبددددد٘ ا٢رٍدددددا ه ي التْصدددددأ  َٔدددددا لْضددددد    

عدددددددرار مل ا  ددددددد٘ ا٢رٍدددددددا  ّاىظددددددداٛ حم نددددددد٘    

دّلٔددد٘

 13)

( مدددً 2( ال قدددرٗ  1ّعدددد عر ددد  املدددادٗ  . 

ا٢ت اعٔدددددد٘ ا٢عنددددددال ا٢رٍابٔدددددد٘ بوىَددددددا اعنددددددال  

اجرامٔددددد٘ مْجدددددُ ضدددددد الدّلددددد٘ بَددددددف خلددددد      

عدددل  ددددٕ ى دددْض اطدددخاص اّ مجاعدددا      حالددد٘ ر

كنددددا ابرمدددد   معٔيدددد٘ اّ عيددددد عامدددد٘ اجلنَددددْر. 

املتعلقدددددددددد٘   1963ات اعٔدددددددددد٘ طْكٔددددددددددْ لعدددددددددداو   

بددددداجلراٜه ّا٢ عدددددال الدددددو ترت دددددل علدددددٙ مددددد  

ال ددددددددداٜرا 

 14)

ّكددددددددد ل  ات اعٔددددددددد٘ م ا  ددددددددد٘ 

العنلٔددددا  ا٢رٍابٔدددد٘ بْاسدددد ٘ املت نددددرا  الددددو  

تبيتَدددا اجلنعٔددد٘ العنْمٔددد٘ ل٥مددده املت ددددٗ  ددددٕ  

ه ّعددددددددددد أّرد  آطدددددددددداع ا٢ت اعٔدددددددددد٘   15/12/1997

ه  1977ا٢ّربٔدددددد٘ مليدددددد  ّعندددددد  ا٢رٍددددددا  لعددددددداو     

طاٜ ددددد٘ مدددددً ا٢ عدددددال ا٢رٍابٔددددد٘  ددددددٕ مادتَدددددا   

ا٢ّىل ٍّددددددٕ اجلدددددراٜه املي دددددْص علَٔدددددا  ددددددٕ  

ه ّاخلاصدددددددددد٘ بقندددددددددد  1970ات اعٔدددددددددد٘ ٢ٍدددددددددداٖ 

ا٢سدددددددت٣ٔٛ  ددددددد  املظدددددددرّ  علدددددددٙ ال ددددددداٜرا  ه  

ّاجلدددددددراٜه املي دددددددْص علَٔدددددددا  ددددددددٕ ات اعٔددددددد٘  

اخلاصددددددددد٘ با٤عندددددددددال  ددددددددد    1971رتٓدددددددددال مْى

املظدددددددرّع٘ ضدددددددد سدددددددد٣م٘ ال ددددددد اٌ املدددددددددىٕ    

ّاجلددددددراٜه اخل دددددد ٗ الددددددو متددددددص الشدددددد٣م٘     

اجلشدددددددٓ٘ ل٥طددددددخاص املتنددددددتع  باالنآدددددد٘   

الدّلٔددددددددد٘ ّخ دددددددددف الرٍددددددددداًٜ ّاحتندددددددددا ٍه 

ّاسددددتعنال امل رععددددا  ّاملت نددددرا  ّالقيابددددأ ااا   

ترتل علَٔا تعرٓص ا٢طخاص للخ ر

 15)

 . 

كندددددددا ٍيالددددددد  ا٢ت اعٔددددددد٘ العربٔددددددد٘      

اا ى دددد  ال قددددرٗ   1998مل ا  دددد٘ ا٢رٍددددا  لعدددداو   

التاسددددع٘ مددددً املددددادٗ ا٢ّىل مددددً ٍدددد ِ ا٢ت اعٔدددد٘  

علددددٙ تعرٓددددف ا٢رٍددددا  باىددددُ كددددأ  عددددأ مددددً       

ا عدددال العيدددف اّ التَدٓدددد بدددُ أٓدددا كاىددد  بْاع دددُ  

 اجرامدددٕ  دددردٖاّ ا راضدددُ ٓقددد  تي ٔددد ا ملظدددرّ  

عددددل بدددد   ّٓشددددتَدف اىل القدددداٛ الر  مجدددداعٕهاّ 

اليدددددددداض اّ تددددددددرّٓعَه ب ٓدددددددد اَٜه اّ تعددددددددرٓص 

حٔدددددددداتَه اّ حرٓدددددددداتَه اّ امدددددددديَه للخ ددددددددر اّ 

االددددددا  الطددددددرر بالبٔٝدددددد٘ اّ بوحددددددد املرا دددددد  اّ    

ا٢مدددددد٣  العامددددددد٘ اّ اخلاصدددددد٘ اّ احت٣ دددددددا اّ   
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املدددددددْارد  أحددددددددا٢سدددددددت٣ٔٛ علَٔدددددددا اّ تعدددددددرٓص 

الْطئ٘ للخ ر

 16)

. 

ٍّددددد ا ٓعدددددس اٌ املظدددددر  العربدددددٕ أعددددداو تعرٓدددددف  

 ا  علٙ عي رًٓ:اإلرٍ

ا عددددال العيددددف   عي ددددر مددددادٖ مي ددددأ ا٢ّل: 

 .ّاٍدا ُاّ التَدٓد بُ أٓاع كاى  بْاع ُ 

ال ددداىٕ: عي دددر معيدددْٖ ٍّدددْ عٔددداو اجلددداىٕ     

 ّترّٓعَه.  ى ْض الياضالرعل يف  بب 

 رملدددص اىلمي ييدددا اٌ  همدددً كدددأ مدددا تقددددو  

التعرٓددددف با٤عنددددال ا٢رٍابٔدددد٘ باىَددددا كددددأ  

 اليدددداض مددددا مددددً طددددوىُ اٌ ٓلقددددٕ  دددددٕ علددددْ 

ّالرعددددددددددل ّالظددددددددددعْر بعدددددددددددو    اخلددددددددددْف

طبٔعددددد٘ ب دددددرف الي دددددر عدددددً   رها٢سدددددتقرا

 ال عدددأ اإلرٍدددابٕ ّىْعدددُ ّطددد لُ ّطرٓقتدددُه  

ْ ىقدددٔص ل٥مدددً الددد ٖ تلتدددزو اال ْمددد٘   َددد

بتددددددددددْ  ِ لليدددددددددداض حشددددددددددل ا٢ى ندددددددددد٘    

املادٓددددد٘ ّالبظدددددرٓ٘  ّالقددددْاى  ّا٢م اىٔدددددا  

املتاحددددد٘  دددددا. امدددددا اإلرٍدددددا   َدددددْ اليتٔنددددد٘  

 ٘ يَأٜدددددد٘ املرتتبددددددد٘  اّ ال ددددددد ٘ ال املت  ددددددل

هعيددددددٙ اىددددددُ   علددددددٙ ا٢عنددددددال ا٢رٍابٔدددددد٘ه  

االالددد٘ الظدددعْرٓ٘ الدددو ٓ ددد  علَٔدددا ال دددرد 

 ددد  امددددً   علقددداع اّ اجملتنددد  خاٜ ددداع مددد عْراع    

علددددددٙ حٔاتددددددُ اّ علددددددٙ مالددددددُ اّ حرٓتددددددُ اّ  

 كرامتُ. 

 امل لل ال اىٕ

 التعرٓف باملش١ّلٔ٘ ا٢دارٓ٘

للنشددددد١ّلٔ٘ ميتدددددا  الي ددددداو القددددداىْىٕ   

عطدددداٜٕ اليظددددوٗ ّميتددددا    ى دددداو ب ْىددددُ ا٢دارٓدددد٘

باسدددتق٣لُ عدددً املشددد١ّلٔ٘ املدىٔددد٘ ّٓقدددْو علدددٙ     

اسددددددددداض التدددددددددْا ٌ بددددددددد  امل دددددددددل ٘ العامددددددددد٘  

ّامل دددددددددل ٘ اخلاصددددددددد٘. ّعدددددددددد تعددددددددددد  ا٦راٛ 

ال قَٔدددد٘ بظددددوٌ تعرٓددددف املشدددد١ّلٔ٘ ا٢دارٓدددد٘ ا٢ 

ٙ اىَددددا  ندددد  اّ   معيددددٙ ّاحددددد ٍّدددددددْ   ت دددداد علدددد

علدددٙ ال ددد   ا٢لتدددزاو ب صددد٣  الطدددددددرر الْاعدددددد     

 ٌ ا٤سددداض ب دددص ال دددرف عدددً    هّ قددداع للقددددداىدددددْ

 ٘ الددد ٖ تقدددْو علٔددد

  17)

ٍّيالددد  تعدددارٓف متعدددددٗ  

ىددددددد كر ميَدددددددا أٌ املشددددددد١ّلٔ٘ اإلدارٓددددددد٘ ٍدددددددٕ   

عاىْىٔددددددددد٘ تيعقددددددددد  ددددددٕ الي ددددداو      مش١ّلٔددددددددد٘

القدددداىْىٕ ا٢دارٖ ّتتعلدددد  هشدددد١ّلٔ٘ الشددددل ٘   

ٗ(الطددددددددارالتي ٔ ٓددددد٘ عً اعنا دددددا 

 18)

. 

املشدددددددد١ّلٔ٘ ا٢دارٓدددددددد٘  دددددددددٕ ّتيعقددددددددد  

الي دددداو القدددداىْىٕ ا٢دارٖ عيددددد القٔدددداو بوعنددددال   

اٌ تددددديَص عيدددددد اتٔددددداٌ   كندددددا مي دددددً  ضدددددارٗه 

الشدددددل ٘ التي ٔ ٓددددد٘ أعندددددال مظدددددرّع٘ تشدددددول   

 كنددددداعيَدددددا  ددددددٕ ى دددددا  املشددددد١ّلٔ٘ ا٢دارٓددددد٘.  

الددد ٖ ٓقددد  ىَأٜددداع علدددٙ     ا٢لتدددزاوعر ددد  بوىَدددا  

طدددددددخص بتعدددددددْٓص ضدددددددرر اصدددددددا  طخ ددددددداع   

خدددر(آ

 19)

كندددا تعدددرف املشددد١ّلٔ٘ اإلدارٓددد٘ باىَدددا    

 الددددد  ا٢لتدددددزاو اليَددددداٜٕ مدددددً جاىدددددل الدّلددددد٘     

 أحدددددددبتعددددددْٓص الطددددددرر اليدددددداجه عددددددً خ ددددددو  

ا٢طددددددخاص املعيْٓدددددد٘ العامدددددد٘ عددددددً ىظددددددداطَا     

ا٢دارٖ املظدددرّ  متدددٙ مدددا كددداٌ ٍيدددا  ارتبدددال      

بدد  ٍدد ا الطددرر ّالدد  اليظددال بع٣عدد٘ سددببٔ٘       

 عاٜندددد٘(

 20)

ف دمددددد ّعيددددد الددددتنعً بَدددد ا التعرٓدددد

اىددددددُ اكددددددر املشدددددد١ّلٔ٘ ا٢دارٓدددددد٘   ددددددو دٌّ     

اكددددددر املشدددددد١ّلٔ٘ ا٢دارٓدددددد٘ مددددددً دٌّ خ ددددددو.     

ّمَنددددا ٓ ددددً مددددً امددددر القددددْل بالتعددددارٓف الددددو  

 ددداّل ازمددداد اسدددداض اّ معٔدددار مظدددرت  تت دددد      

علٔدددُه   ىيدددا ىقدددْل اٌ ت ددد  ال دددرّف ّال دددْاٍر  

ا٢جتناعٔدددد٘ ّاخت٣ َددددا مددددً دّلدددد٘ اىل اخددددرٚ     

ملشدددد١ّلٔ٘ ّاخدددد    دددد  مددددً الي ددددرٗ اىل عْاعددددد ا 

املظددددر  ٓتْسدددد  يف اعددددرار مشدددد١ّلٔ٘ ا٢دارٗ عددددً  

جددرب الطددرر الدد ٖ ٓ ددٔل ا٢ ددراد ّ لددْ م ٓ دددً       

اخدددددد  ّ مي ددددددً ىشددددددبتُ اىل اإلدارٗ   دددددد٘ خ ددددددو



271 

 عدد خاص بامل١متر الدّلٕ ا٢ّل جلامع٘ ا٢ىبار

 
 

 ّآقٔنَدددددددا علدددددددٙ أسددددددداض اليظدددددددال اخل دددددددر    

ّحشدددياع  عدددأ املظدددر  العراعدددٕ اا جعدددأ   هاملخددداطر

مشدددددددد١ّلٔ٘ ا٢دارٗ عددددددددً تعددددددددْٓص ا٢ضددددددددرار    

اليامجدددد٘ عددددً العنلٔددددا  ا٢رٍابٔدددد٘ اّ ا٢خ دددداٛ   

االربٔددددددد٘ ّالعنلٔدددددددا  العشددددددد رٓ٘ مشددددددد١ّلٔ٘  

يف ّالدددد   .عاٜندددد٘ علددددٙ اسدددداض ىددددص القدددداىٌْ    

تعددددددددْٓص ا٢ضددددددددرار اليامجدددددددد٘ عددددددددً   عدددددددداىٌْ

العنلٔددددددددا  االربٔدددددددد٘ ّا٢خ دددددددداٛ العشدددددددد رٓ٘ 

كنددددا  2009لشددددي٘  ٢20رٍابٔدددد٘ رعدددده ّالعنلٔددددا  ا

 ا٢لتدددددددزاو اليَددددددداٜٕ بتعدددددددْٓص تعددددددرف باىَدددددددا  

كا دددد٘ ا٢ضددددرار اليا دددد٘ عددددً عنددددأ ا٢دارٗ اّ     

تلددد  الدددو تقدددرر الدّلددد٘ بوىَدددا مشددد١ّل٘ عيَدددا(      

.

 21)

   

ّممددددددا تقدددددددو مي ددددددً تعرٓددددددف املشدددددد١ّلٔ٘           

اإلدارٓدددددد٘ باىَددددددا ى دددددداو عدددددداىْىٕ ٓلددددددزو اإلدارٗ     

بتعدددددددْٓص ا٢ضدددددددرار الدددددددو ت دددددددٔل ا٢ دددددددراد    

ب ددددرف الي ددددر عنددددا إاا كدددداٌ م دددددرٍا  عددددأ   

ال بٔعددددد٘ اّ اجملدددددامٔ  اإلرٍابٔددددد٘ الدددددو تشدددددعٙ   

اىل  عزعدددددُ ا٢مدددددً ّا٢سدددددتقراره جدددددزاٛاع ّ اعدددددا  

االٔ ددددد٘ لتق دددد ٍا بْاجدددددل التب ددددر ّاختددددداا   

ّاالدددد ر حٔددددال ا٢  ددددار الدخٔلدددد٘ عددددأ اجملتندددد   

الدددو تدددد   ا٢ دددراد ملنارسددد٘ اعندددال تَددددد امدددً     

 اجملتن  ّاستقرارِ. 

 املب   ال اىٕ

ا٢ساض القاىْىٕ ملش١ّلٔ٘ اإلدارٗ عً 

 جرب ا٢ضرار اإلرٍابٔ٘

 التدددددارشمٕ ت دددددْرالسددددديتياّل يف ٍددددد ا املب ددددد    

ا٤ّل للنشددددددددددددد١ّلٔ٘ اإلدارٓددددددددددددد٘ يف امل لدددددددددددددل 

القددداىْىٕ ملشددد١ّلٔ٘ اإلدارٗ عدددً جدددرب     ّا٢سددداض

 ال دددددددددداىٕ.ا٢ضددددددددددرار اإلرٍابٔدددددددددد٘ يف امل لددددددددددل  

 ّت  ٔأ ال  عأ الي ْ ا٢تٕ:

 امل لل ا٤ّل

 .للنش١ّلٔ٘ اإلدارٓ٘ التارشمٕ ت ْرال

مشدددد١ّلٔ٘ الدّلدددد٘ عددددً  م ت ددددً   ددددرٗ  

  ٘ معرّ دددددد٘ عبددددددأ   اعنددددددال الشددددددل ٘ التي ٔ ٓدددددد

اا ٢ ْٓجدددددد   ظَدددددْر م َدددددْو الدّلددددد٘ االددددددٓ    

ّمدددد  ت ددددْر   مياع  دددد    ددددرٗ ا٢خدددد  بال ددددور.  عددددد

االٔددددددداٗ ظَدددددددر    دددددددرٗ الدٓددددددد٘ اا اىددددددددج    

املشددد١ّلٔ٘ اجليأٜددد٘ باملشددد١ّلٔ٘ املدىٔددد٘ ّظَدددر     

التقشدددددددددٔه التقلٔددددددددددٖ للندددددددددراٜه اىل عامددددددددد٘  

ّخاصددددددد٘. 

 22)

ظدددددددأ مبددددددددأ عددددددددو مشددددددد١ّلٔ٘  ّ 

يف القدددرٌّ الْسددد ٙ الدددد عٔددداو     الدّلددد٘ سددداٜداع 

او الدّلدددد٘ االدٓ دددد٘ بعددددد ال ددددْرٗ ال رىشددددٔ٘ عدددد   

ّح ددددددْل ت ددددددْٓر يف عْاعددددددد املشدددددد١ّلٔ٘    1789

 اٍنَا:  أسبا اإلدارٓ٘ لعدٗ 

 ا٢ّع: العامأ الشٔاسٕ: 

ّٓرجددددد  الددددد  اىل   دددددرٗ الشدددددٔادٗ امل لقددددد٘       

 قددددددد كاىددددددد  الشددددددٔادٗ امل لقددددددد٘ ٓشدددددددتندٍا   

االدددداكه مددددً ا٢لددددُ ااتدددددُ ّكدددداٌ امللدددد  ٍدددددْ      

القدددداىٌْ ٤ىددددُ مي ددددأ م دددددر القدددداىٌْ بددددأ ٍددددْ  

ّالدىْٔٓدددددددددد٘ هْجددددددددددل الشددددددددددل ٘ الدٓئدددددددددد٘ 

ى رٓددددا  االدددد  اإل ددددٕ يف ممارسدددد٘ الشددددل ٘ه  

  ددداٌ  مشددداٛلتُهاىددُ  ددددٕ ٍدد ِ االالددد٘ ٢ تددته     اا

مدددددً ال دددددعْب٘ جدددددداع مشددددداٛل٘ االددددداكه عدددددً  

اعنالُ 

 23)

 

 ثاىٔاع: عدو ّجْد عطاٛ مشتقأ:

كاىدددددد   دددددددٕ  رىشددددددا حمدددددداكه عطددددددأٜ٘          

تدددددددعٙ الربملاىددددددا  متددددددارض سددددددٔ رٗ كاملدددددد٘ 

كدددأ حركددد٘ اصددد٣حٔ٘    علدددٙ ا٢دارٗ ّتعرعدددأ 

ّتشددددبل ٍدددد ِ الربملاىددددا  اىل مجددددْد ىظددددال   دددداه

ا٢دارٗ بددددأ حتددددٙ بعددددد عٔدددداو ال ددددْرٗ ال رىشددددٔ٘    

م ٓيظددددٞ عطدددداٛاع ادارٓدددداع مشددددتق٣ع اا بقدددددٕ      1789

 امليا عددددا هعطدددداٛاع مْحددددداع ٓ  ددددأ  دددددٕ كا دددد٘   
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ّٓ بددددددد  القْاعدددددددد املدىٔددددددد٘ علَٔدددددددا ّم ت دددددددً   

تعرتف هش١ّلٔ٘ الدّل٘. 

 24)

 

٘   ثال دددداع: ت ٔٔددددف   ع٣عدددد٘ املْظددددف بالدّلدددد

 علٙ اىَا عقد ّكال٘:

اا اٌ عددددددو  اى لدددددرتاهيف  ظَدددددر ٍّددددد ا ا٢مدددددر        

املشددددد١ّلٔ٘ كددددداٌ مدددددرتب  ب بٔعددددد٘ الع٣عددددد٘      

 قددددد  الربٓ دددداىٕهالددددو تددددرب  املْظددددف بالتددددا    

٘  ع٣عدددددددد٘الكاىدددددددد    يف بددددددددادٟ ا٢مددددددددر ع٣عدددددددد

تعاعدٓددد٘ ّىتٔنددد٘ لددد ل  ٢ تشدددول الدّلددد٘ عدددً      

رراع لل ددد  ٤ىَدددا   ا٢عندددال اخلاطٝددد٘ املشدددبب٘ ضددد   

تعدددد اعندددال خارجددد٘ عدددً عقدددد الْكالددد٘. الددد ٖ    

ٓددددرب  املْظددددف بدددداإلدارٗ  

 25)

ّاٌ املْظددددف مي ددددأ  

تددددا  املل ددددٕ ّحٔدددد  اٌ امللدددد  ٢ ٓشددددول كدددد ل      

اال ددددده لشددددداٜر املدددددْظ   ّل دددددً ٍددددد ا ال َددددده     

 ّتبدل ال رّف. ٗتراج  م  ت ْر االٔا

رابعددداع: ٍّيدددا  اسدددبا  اخدددرٚ ّاععٔددد٘ أبقددد       

  الدّل٘:    علٙ عدو مش١ّلٔ٘

اا كاىدددددد  ا٢ضددددددرار الددددددو  دددددددثَا ا٢دارٗ        

٘ حمددددددّدٗ ّكاىددددد    حارسددددد٘  ّظٔ ددددد٘ الدّلددددد

تقت دددر مَنتَدددا علدددٙ ا٢مدددً ّالدددد ا  ّالقطددداٛه  

ّاٌ ا٢٦  ّا٢دّا  الددددددو تشددددددتخدمَا كاىدددددد  

علدددددٙ االدددددا  ااٚ  ّعددددددرتَا حمددددددّدٗبشدددددٔ ٘ 

كددددب  بدددداملْاطي .  

 26)

امددددا اليظدددداطا  ا٢خددددرٚ   

زراعٔددددد٘ ّالتنارٓددددد٘ ّاخلدمٔددددد٘  ال دددددياعٔ٘ ّال

  وىَا ترت  للق ا  اخلاص.

بعددددد  الدّلدددد٘هّعددددد تقددددرر  مشدددد١ّلٔ٘   

ه امددددا  دددددٕ 1872عطددددٔ٘ رّتظددددلد عطددددٔ٘ ب٣ى ددددْ  

م ددددر  قددددد ي تقرٓددددر مشدددد١ّلٔ٘ الدّلدددد٘ بعددددد   

لشدددي٘  112اىظددداٛ جلدددص الدّلددد٘ بالقددداىٌْ  رعددده  

ّمددد  ت دددْر االٔددداٗ ّتعقددددٍا ّت دددْر دّر       .1946

مددددددً الدّلدددددد٘ االارسدددددد٘ اىل   ّ ْلددددددُ الدّلدددددد٘

ه ت دددددْر  عْاعدددددد املشددددد١ّلٔ٘  الدّلددددد٘ املتدخلددددد٘

 اإلدارٓ٘ ىتٔن٘ عْامأ عدٗ أٍنَا 

 اإلدارٓددددد٘ ّىدددددت  ح دددددأ يف م َدددددْو املشددددد١ّلٔ٘   

عيددددُ مشدددد١ّلٔ٘ الدّلدددد٘ كدددداٌ ىتٔندددد٘ عْامددددأ    

 عدٗ اٍنَا: 

ال َه الشلٔه ملبدأ سٔادٗ الدّل٘ 

  27)

. 

ىظال الدّل٘ ّ ٓادٗ

 28)

 . 

الدميقراطٔ٘اىتظار ّ 

 29)

. 

تعددددددد التظدددددرٓعا  الدددددو تقدددددرر مشددددد١ّلٔ٘  ّ

 ً  اعنا دددددا الدّلددددد٘ عددددد

 30)

ّتْجَددددد  ا لدددددل   .

التظدددددددرٓعا  اىل الدددددددزاو ا٢دارٗ بدددددددالتعْٓص  

عددددً ا٢ضددددرار الددددو ت ددددٔل ال دددد  متددددٙ مددددا  

تددددددددْ ر  طدددددددددرّطُ حٔدددددددد  ت دددددددددٌْ اإلدارٗ   

مشددد١ّل٘ عدددً الددد  الطدددرر متدددٙ مدددا عامددد       

الع٣عددددد٘ الشدددددببٔ٘ بددددد  الطدددددرر ّاليظدددددال    

ظدددرّ  ّ ددد  املظدددرّ  للدّلددد٘ ّعدددد تلتدددزو     امل

ا٢دارٗ بدددددالتعْٓص علدددددٙ أسدددددص  خمتل ددددد٘    

كاملي عددد٘ العامددد٘ ّالدّلددد٘ امل١ميددد٘ اّ   دددرٗ   

التطددددددامً ا٢جتندددددداعٕ جددددددراٛ مددددددا ٓ ددددددٔل 

الدّلدددد٘ ّا٢ ددددراد مددددً اضددددرار جددددراٛ اخ ددددار 

طبٔعٔدددددددد٘ ّكددددددددْار  ّب عددددددددأ ا ننددددددددا     

اإلرٍابٔددد٘ ه  الدّلددد٘ هدددا متتل دددُ مدددً عْاٜدددد  

٘ بظددددددرٓ٘ مشدددددد١ّل٘ عددددددً  مالٔدددددد٘ ّام اىٔدددددد 

الت ددددٖ ل٥خ دددار ّاخل دددْ  الدددو ختٔدددف    

اجملتنددددددددد  كندددددددددا اىَدددددددددا مشددددددددد١ّل٘ عدددددددددً   

  ددددٔيَه   رٓدددداع مددددً كددددأ ا  ددددار دخٔلدددد٘  

ّبالتدددددالٕ   ىَدددددا تعدددددد مشددددد١ّل٘ عدددددً جدددددرب   

الطدددرر االاصدددأ جدددراٛ العنلٔدددا  ا٢رٍابٔددد٘    

 الْاعع٘ مً اعداٛ الداخأ ّاخلار . 
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 امل لل ال اىٕ

 ا٢دارٗا٢ساض القاىْىٕ ملش١ّلٔ٘ 

 عً جرب ا٢ضرار اإلرٍابٔ٘

ظلدددد  املشدددد١ّلٔ٘ علددددٙ اسدددداض اخل ددددو    

عاٜندددداع ردحدددداع مددددً الددددزمً كوسدددداض ملشدددد١ّلٔ٘      

ا٢دارٗ حتدددددٙ ميت دددددف القدددددرٌ التاسددددد  عظدددددر     

حٔددددددد  ظَدددددددر  املشددددددد١ّلٔ٘ مدددددددً دٌّ خ دددددددو     

كوسددددداض ت نٔلدددددٕ للنشددددد١ّلٔ٘ علدددددٙ اسددددداض   

ّتددددتلخص   ددددرٗ املشدددد١ّلٔ٘ مدددددً دٌّ     اخل ددددوه 

سددددبب  ا٢دارٗ اضددددرار ل٥خددددرًٓ  إااخ ددددو  ٔنددددا 

عدددددً طرٓددددد  ىظددددداطَا اإلدارٖ املظدددددرّ  اٖ دٌّ  

اٌ ترت ددددددل خ ددددددو مددددددً جاىبَددددددا  وىَددددددا ت ددددددٌْ   

مشددد١ّل٘ عدددً التعدددْٓص عيدددد تدددْا ر الظددددرّل      

 اخلاص٘ بالطرر.

ٍّيددددددا  ا اٍدددددددا  ثدددددد٣  لت دددددددئف    

 :املش١ّلٔ٘ مً دٌّ خ و

ا٢ ددددداِ ا٢ّل ٓدددددرٚ بددددداٌ املشددددد١ّلٔ٘ علدددددٙ    

املشدددد١ّلٔ٘ مددددً   اسدددداض املخدددداطر ٍددددٕ ااتَددددا  

دٌّ خ ددددددددددددددو ٍّدددددد ا مددددددا عددددددال بددددددُ ٍْرٓددددددْ  

camesىتٔن٘ توثرِ   ه عطٔ٘ 
 31)

. 

امددددددا ا٢ دددددداِ ال دددددداىٕ  دددددد ٚ اٌ املشدددددد١ّلٔ٘  

   بٔيَنا.ترادف املخاطر ّاىُ ٢  ر  

ّا٢ دددداِ ا٢خدددد  ٓددددرٚ بدددداٌ املشدددد١ّلٔ٘ مددددً  

دٌّ خ دددددددو تظدددددددنأ مجٔددددددد  ا٢ىظددددددد ٘ اا   

ال اب  اخل ر ّ   اخل ر

 32)

. 

ا٢سددددددداض القددددددداىْىٕ  ّٓرجددددددد  ال قدددددددُ 

اىل عددددِ صدددْر   ملشددد١ّلٔ٘ ا٢دارٗ مدددً دٌّ خ دددو  

املشدددددددد١ّلٔ٘ علددددددددٙ اسدددددددداض املخدددددددداطر    ميَددددددددا 

ّاملشدددد١ّلٔ٘ علددددٙ اسدددداض املشدددداّاٗ امدددداو ا٢عبدددداٛ  

العامددددددد٘ ّ ندددددددأ التبعددددددد٘ ّاملشددددددد١ّلٔ٘ علدددددددٙ  

٘  اسددداض التطدددامً    علدددٙ   ا٢جتنددداعٕ ّاملشددد١ّلٔ

اسددددداض القددددداىٌْ ّت  دددددٔأ الددددد  علدددددٙ الي دددددْ  

 ا٢تٕ:

 ال ر  ا٢ّل

املخاطر كوساض للنش١ّلٔ٘ اإلدارٓ٘ 

 دٌّ خ و

ٓعددددد الددددبعص املشدددد١ّلٔ٘ علددددٙ اسدددداض     

املشددددداّاٗ امددددداو ا٢عبددددداٛ العامددددد٘ ٍدددددٕ ا٢سددددداض     

الْحٔددددد للنشدددد١ّلٔ٘ مددددً دٌّ خ ددددو اا اٌ ٍدددد ا     

دسدددتْرٓاع ى ددد  علٔدددُ الدسدددات  املبددددأ ٓعدددد ى ددداع 

(مدددددددً 13الْطئدددددد٘هكنا ى ددددددد  علٔددددددُ املدددددددادٗ   

قدددْ  ا٢ىشددداٌ ال دددادر  ددددٕ    ا٢عددد٣ٌ العددداملٕ ال 

  ضدددددرّرٗ املشددددداٍن٘ اجلناعٔددددد٘ ملْاجَددددد٘    1789

ت ددددددددالٔف ا٢دارٗ ّالقددددددددْا  املشددددددددل ٘ ّعلددددددددٙ    

ّجدددْ  تْ ٓددد  املشددداٍن٘ يف  ندددأ ا٢عبددداٛ علدددٙ  

مجٔدددددد  املددددددْاطي  حشددددددل ام اىٔدددددداتَه(. ّعددددددد  

اطدددار ٍددد ا الددديص اطدددارٗ ّاضددد ٘ علدددٙ ضدددرّرٗ   

 ندددأ اجملتنددد  الطدددرر مددد  املتطدددرر ّالتعددداٌّ    

 ر عُ عيُ. مً اجأ 

عامددد  الدّلددد٘  إاآّعدددس ٍددد ا املبددددأ اىدددُ  

بددددددبعص ا٢ىظدددددد ٘ ا٢دارٓدددددد٘ باسدددددده اجلناعدددددد٘  

ّالقدددد  عبٝددددا خاصددددا علددددٙ بعددددص ا٢ ددددراد ممددددا    

سمددددد  اىتَاكدددداع هبدددددأ املشدددداّاٗ  وىَددددا ملزمدددد٘  

بدددددالتعْٓص حتدددددٙ تعدددددْد املشددددداّاٗ مدددددً جدٓدددددد   

ّتعدددداس املشدددد١ّلٔ٘ علددددٙ اسدددداض املشدددداّاٗ امدددداو     

ا٢عبددداٛ العامددد٘ حدددا٢  ٢ ت دددٌْ  َٔدددا ل٥ضدددرار     

  ختتلددددف عددددً املخدددداطر صدددد ٘ عرضددددٔ٘ ّبدددد ل

٢ٌ ا٢ضدددددددددددرار ت دددددددددددٌْ ىتٔنددددددددددد٘ طبٔعٔددددددددددد٘   

ّمتْععدددددددد٘

 33)

. ّا٢صددددددددأ اٌ املرا دددددددد  العامدددددددد٘  

تعنددددأ علددددٙ تقدددددٓه اخلدددددما  العامدددد٘ ل٥ ددددراد 

 دددددااا سدددددبب  ضدددددررا بوحدددددد ا٢ دددددراد  اىدددددُ مدددددً   

العدالددددد٘ اٌ تت ندددددأ اجلناعددددد٘ املشدددددت ٔدٗ مدددددً  
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خددددددما  املر ددددد  العددددداو عبٝدددددا تعدددددْٓص ال دددددرد    

ضاملطرّر علٙ ٍ ا ا٢سا

 34)

. 

ّٓظددددددرتل ٤عنددددددال ٍدددددد ا ا٢سدددددداض اٌ   

ٙ ٓ ددددٌْ للطددددرر صدددد ٘ العددددلٛ    اٌ  العدددداو هعيدددد

ٓ دددٌْ الطدددرر ىدددت  عدددً ىظدددال ادارٖ َٓددددف اىل  

 قٔدددددد  املي عدددددد٘ العامدددددد٘ ّاىددددددُ اصددددددا  عدددددددد   

حمدددددّد مددددً ا٢ ددددراد. ّاٌ ٓ ددددٌْ ٍيددددا  اخدددد٣ل 

ملبدأ املشاّاٗ ٓ   اال   دٕ التعْٓص

 35)

. 

ت بٔددددد  الظدددددرل ال ددددداىٕ    أم دددددً دددددااا  

اليشدددب٘ للتعدددْٓص عدددً ا٢عندددال ا٢رٍابٔددد٘ ا٢     ب

اٌ ال دددعْب٘ ت ندددً  دددددٕ ت بٔددد  الظددددرل ا٢ّل    

اا اٌ طبٔعددد٘ العندددأ ا٢رٍدددابٕ ٍدددٕ خارجددد٘ عدددً   

اليظددددددال ا٢دارٖ بالتددددددالٕ ٢ مي ددددددً ت بٔقَددددددا   

علددددٙ ا٢عنددددال ا٢رٍابٔدددد٘ لبيدددداٛ اسدددداض صدددداحل    

للتعدددْٓص ا٢ اىدددُ ٓ دددل  اساسدددا لت بٔددد  بعدددص  

ص الرٍدددداًٜ ال ددددرّس م ددددأ ا٢ ددددرا  عددددً بعدددد    

ا٢رٍددددددددداب  مقابدددددددددأ ا٢ دددددددددرا  عدددددددددً ا دددددددددراد    

حمتنزًٓ

 36)

. 

 ال ر  ال اىٕ

كوساض   نأ التبع٘  ال يه بال رو(

 ا٢دارٓ٘ دٌّ خ و للنش١ّلٔ٘

اّل مددددددً ىددددددادٚ بَدددددد ِ الي رٓدددددد٘ ٍددددددْ   

ثدددددده اتبعددددددُ ال قٔددددددُ   1890( سددددددي٘ labbeالعددددددام  

مددددً القددددداىٌْ   1382سددددالٕ اا  شددددر ىددددص املددددادٗ     

ّالددددو تلددددزو كددددأ  1986ال رىشددددٕ ال ددددادر  دددددٕ 

مدددً سدددبل ضدددررا لل ددد  ب صددد٣  الددد  الطدددرر       

 عددددأ  عددددً طرٓدددد  التعددددْٓص ّعددددال باىَددددا ٢     

اخل دددددو اساسددددداع للنشددددد١ّلٔ٘ املدىٔددددد٘ ّعدددددد  مدددددً

رأٚ با٢سددددت ياٛ عدددددً م البدددد٘ امل دددددا  بوثبدددددا    

 اخل و

 37)

 . 

اٌ   ددددْٚ ٍدددد ا املبدددددأ ٍددددْ اٌ اجلناعدددد٘   

 ددددددس  ْاٜددددددد ّميددددددا   جددددددراٛ ىظددددددال ا٢دارٗ    

 علَٔدددا اٌ تت ندددأ ا٢ضدددرار الدددو ت دددٔل ال ددد     

جدددراٛ ٍدددد ِ ا٢عندددال ّعلددددٙ ٍددد ا ا٢سدددداض  دددداٌ    

امليدددا   الدددو تعدددْد للنناعددد٘ تشدددتْجل اٌ تدددد    

اجلناعددددد٘ مدددددً اخلزٓيددددد٘    دددددرو باسدددددهالدّلددددد٘ 

العام٘

 38)

 . 

ر  ال رىشددددددٕ بَدددددد ِ  ّعددددددد اخدددددد  املظدددددد  

 دددددٕ  1898الي رٓدددد٘  دددددٕ تظددددرٓ  العنددددال سددددي٘  

تبعدددددا  االر ددددد٘ ّعدددددد ّضددددد  ى امددددداع عاىْىٔددددداع     

خاصدددداع للتعددددْٓص عددددً اصددددابا  العنددددأ ٓقددددْو      

علٙ اساض  نأ التبع٘

 39)

. 

كنددددا اخدددد  املظددددر  امل ددددرٖ بَددددا  دددددٕ      

حددددا٢  اسددددت يأٜ٘  دددددٕ عدددداىٌْ اصددددابا  العنددددأ  

ر ّعددددداىٌْ تعدددددْٓص اضدددددرا  1950لشدددددي٘  89رعددددده 

ّالقددددداىٌْ اخلددددداص  1950لشدددددي٘  117املَيددددد٘ رعددددده 

بتعددددددْٓص طدددددداعه الشدددددد ٔي٘ التنارٓدددددد٘ ضددددددد     

لشدددددي٘  29اخ دددددار االدددددر   ددددددٕ القددددداىٌْ رعددددده   

ه ّكدددد ل  اخدددد  املظددددر  العراعددددٕ بَددددا  دددددٕ    1944

 39عدددداىٌْ التقاعددددد ّالطددددناٌ ا٢جتندددداعٕ رعدددده  

اا عدددرر تعدددْٓص العندددال عدددً   املل دددٕ  1971لشدددي٘ 

 عنأ اّ بشببُ. ا٢ضرار الو ت ٔبَه اثياٛ ال

 ال ر  ال ال 

التطامً ا٢جتناعٕ كوساض 

 للنش١ّلٔ٘ اإلدارٓ٘ دٌّ خ و

ٓق دددددددد بَددددددد ا املبددددددددأ ٍدددددددْ ا٢عتنددددددداد    

اجلَدددددْد  ددددددٕ   ّتطدددددا راملتبدددددادل بددددد  ا٢ دددددراد  

اٖ اطدددددرا  املدددددْاطي   االٔددددداٗمْاجَددددد٘ تبعدددددا  

مجٔعدددداع  دددددٕ  نددددأ اعبدددداٛ املخدددداطر هعيددددٙ اٌ    

عص ا٢ ددددددراد مجددددددٔعَه سمتددددددا  بعطددددددَه للددددددب 

ا٢خددددددددر

 40)

. اٌ مبدددددددددا التطددددددددامً ا٢جتندددددددداعٕ   
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ٓ ددددددددل  ٌ ٓ ددددددددٌْ اساسدددددددداع لددددددددبعص حددددددددا٢     

املشددد١ّلٔ٘ مدددً دٌّ خ دددو ميَدددا التعدددْٓص عدددً      

ا٢صددداب٘ هدددرس ا٢ٓدددد  ّعدددد اخددد  بدددُ املظدددر         

 33العراعدددددٕ  ددددددٕ امدددددر جلدددددص الدددددْ راٛ رعددددده   

2005لشددددددي٘ 

 41)

. اّ تعددددددْٓص ا٢ضددددددرار اليامجدددددد٘  

 ٓ دددٌْ عدددً االدددْاد  ا٢رٍابٔددد٘ اّ االدددا٢  الدددو  

 َٔدددددا الطدددددرر ىامجددددداع عدددددً ىظدددددال ا٢دارٗ  ددددداٌ  

اسددددداض التعدددددْٓص عدددددً ٍددددد ِ االدددددا٢  ٓ دددددٌْ   

ت  ددددددأ الدّلدددددد٘ تْ ٓدددددد   أثددددددرِدسددددددتْرٓاع علددددددٙ 

ا٢عباٛ العام٘

 42)

 . 

ّٓتنٔدددددز مبددددددأ التطدددددامً ا٢جتنددددداعٕ ب ددددد تُ  

التظددددددددرٓعا  الْطئدددددددد٘ه  تبيتددددددددُالقاىْىٔدددددددد٘ اا 

 طدد٣ عددً الدد  اىددُ ٓ ددرس علددٙ املنددْل  دٌّ       

َهه ٣ّٓحدددددذ اىدددددُ ٓبقدددددٙ التزامددددداع   اختٔدددددار مدددددي 

اخ٣عٔا ما م ٓيص املظر  علُٔ

 43)

. 

 

 ال ر  الراب 

القاىٌْ كوساض للنش١ّلٔ٘ اإلدارٓ٘ 

 دٌّ خ و

 ددددددٕ مرحلددددد٘ مت دددددْرٗ جدددددداع ا دددددر       

املشدددد١ّلٔ٘ مددددً دٌّ خ ددددو اساسدددداع جدٓددددداع ٍّددددْ    

املشددددد١ّلٔ٘ علدددددٙ اسددددداض القددددداىٌْ ّمعيددددداِ اىدددددُ  

 عدددددأ عيددددددما تقدددددرر الدّلددددد٘ مشددددد١ّلٔتَا عدددددً   

معدد  اّ عددً ضددرر معدد   وىَددا ت ددٌْ مشدد١ّل٘        

عددً الدد  علددٙ اسدداض القدداىٌْ ٢ّ ٓلددزو الب دد        

عدددددً ا٢سدددددص ا٢خدددددرٚ اّ الب ددددد   ددددددٕ ىظدددددال  

ا٢دارٗ ّالع٣عدددددددد٘ الشددددددددببٔ٘ه ّامنددددددددا ٓ ت ددددددددٕ    

بوثبددددا  اٌ ٍدددد ا الطددددرر ىددددت  عددددً  عددددأ أصددددا    

ال ددددرد ّاجملتندددد  سددددْاٛ أكاىدددد  بشددددبل اإلدارٗ     

بٔعٔددددددد٘ اّ ّتق ددددددد ٍا اّ ب عدددددددأ ال دددددددْار  ال  

 ا٤عداٛ يف الداخأ ّاخلار .

ٍدددددددد ا ّاٌ مشدددددددد١ّلٔ٘ الدّلدددددددد٘ عددددددددً     

ا٢عندددال ا٢رٍابٔددد٘ تيددددر   ددد  ٍددد ا ا٢سددداض     

 2009لشدددي٘  20اا ىدددص املظدددر   ددددٕ القددداىٌْ رعددده     

املعددددل  ددددٕ مادتدددُ ا٢ّىل علدددٙ اىدددُ  َٓددددف ٍددد ا  

القددددداىٌْ اىل تعدددددْٓص كدددددأ طدددددخص عراعدددددٕ     

طبٔعددددددددٕ اّ معيددددددددْٖ اصددددددددابُ ضددددددددرر جددددددددراٛ    

االربٔدددددددد٘ ّا٢خ دددددددداٛ العشدددددددد رٓ٘ العنلٔددددددددا  

 ّالعنلٔا  اإلرٍابٔ٘ ....(. 

 املب   ال ال 

التزاو اإلدارٗ بتعْٓص ا٢ضرار 

 ّالشله اإلرٍابٔ٘ ٓعز  امل اال٘

 .اجملتنعٕ

اٌ جددددددددددددزاٛ مشدددددددددددد١ّلٔ٘ ا٢دارٗ ٍددددددددددددْ  

التعددددْٓص ٢ّ مي ددددً للدّلدددد٘ اٌ تعددددْس مددددا م 

 املطددرّره ٓ ددً ٍيددا  ضددرر عددد ّعددد  عدد٣ع علددٙ       

 ٕ التعددددددْٓص عددددددً ا٢ضددددددرار ٢    ّاٌ االدددددد   ددددددد

تدددددددددددْ ر  طدددددددددددرّل   إاامي دددددددددددً اٌ ٓدددددددددددته ا٢  

ّسددديركز ٍيدددا علدددٙ ركدددً الطدددرر     املشددد١ّلٔ٘ه

دٌّ الْلدددددْ   ددددددٕ الظدددددرّل ا٢خدددددرٚ لتقددددددٓر   

املشددد١ّلٔ٘ ا٢دارٓددد٘ باعتبدددار اٌ اٍددده ّظٔ ددد٘  دددا   

لدددد ا   ىيددددا سدددديتياّل   الطددددررهٍددددْ ضددددناٌ جددددرب  

 ددددددٕ ٍددددد ا املب ددددد  م َدددددْو الطدددددرر ا٢رٍدددددابٕ     

امل لدددددددل  عيدددددددُ يفرٗ بدددددددالتعْٓص ّالتدددددددزاو اإلدا

الشددددددددددله  التعددددددددددْٓص لتعزٓددددددددددز  ّأثددددددددددرا٤ّل 

يف امل لدددددل ال ددددداىٕ. ّت  دددددٔأ الددددد    اجملتنعدددددٕ

 عأ الي ْ ا٢تٕ بٔاىُ:
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 امل لل ا٢ّل

التزاو اإلدارٗ بتعْٓص ا٢ضرار 

 اإلرٍابٔ٘

سددددددديت ر  يف ٍددددددد ا امل لدددددددل اىل عٔددددددداو اإلدارٗ    

بتعددددددْٓص ا٢ضددددددرار اإلرٍابٔدددددد٘ الددددددو اصدددددداب  

أمدددْا ه ّ ارّاحَددده جدددراٛ التنددداّ  علدددٙ ا٢ دددراد

ّممتل دددددداتَه مددددددً عبددددددأ اجملددددددامٔ  اإلرٍابٔدددددد٘  

اليا ددددد٘ عدددددً   املشدددددل ٘  طددددد٣ع عدددددً ا٢ضدددددرار 

ا٤خ دددداٛ العشدددد رٓ٘ ّا٢عنددددال االربٔدددد٘ جددددراٛ 

 رٓدددر املددددٌ ّالتدددزاو اإلدارٗ ٍددد ا ٓبقدددٙ عاٜنددداع      

بددديص القددداىٌْ ٢ٌ الدّلددد٘ مشددد١ّل٘ عدددً جدددرب      

صدددددابَه يف الطددددرر ّتعدددددْٓص املدددددْاطي  عندددددا ا 

حٔددددددددددددددداتَه اّ حرٓددددددددددددددداتَه اّ ممتل ددددددددددددددداتَه   

ّبال رٓقددددد٘ الدددددو ر َدددددا القددددداىٌْ لددددد ا  دددددوٌ    

املشددد١ّلٔ٘ تددديَص متدددٙ مدددا تدددْا ر الطدددرر الددد ٖ  

سدددددددديتياّل م َْمددددددددُ ّطددددددددرّطُ ّاىْاعددددددددُ يف   

ال دددر  ا٤ّل ّتقددددٓر التعدددْٓص عيدددُ يف ال دددر      

 -ال اىٕ ّت  ٔأ ال  علٙ الي ْ ا٢تٕ :

 

 ال ر  ا٤ّل

 الطرر اإلرٍابٕ

لقددددد بدددد ل ال قددددُ جَددددداع كددددب اع  دددددٕ       

 لٔدددأ   دددرٗ اخل دددو بٔدددد اىدددُ م ٓبددد ل اجلَدددد     

ااتدددددُ  ددددددٕ  لٔدددددأ   دددددرٗ الطدددددرر     

 44)

ّرهددددددا  ه 

ٓرجددددددد  الددددددد  اىل املي ددددددد  القددددددداىْىٕ الدددددددد ٖ     

ٓ دددددددددرتس ّجدددددددددْد   دددددددددرٗ الطدددددددددرر ٤ثدددددددددارٗ  

املشدد١ّلٔ٘

 45)

 . 

ّمَنددددا ٓ ددددً مددددً امددددر الت لٔددددأ  ددددوٌ      

 ٖ الددد  ا٢اٚال قدددُ جددداٛ بتعرٓدددف للطدددرر بوىدددُ   

اٖ املشددددداض   ى شدددددُه ٓ دددددٔل مدددددال املطدددددرّر أّ   

ه ددددل ٘ املطددددرّر سددددددددْاٛ أكاىدددد  امل ددددل ٘     

مادٓ٘ أو معيْٓ٘

 46 )1)

 

كندددددددددا ٓعدددددددددرف الطدددددددددرر بوىدددددددددُ ااٚ   

ٓ ددددٔل الظددددخص  دددددٕ حقددددُ اّ  دددددٕ م ددددل ٘     

مظدددددرّع٘ لدددددُ

 47)

 ا٢خددددد٣ل  ددددد  اىدددددُ . ّعٔدددددأ 

٘  املطدددددرّره ( اّ ه دددددل ٘ لدددددُ اا  عٔنددددد٘ مالٔددددد

 48).

 

ا٢سدددددددداض ّٓعددددددددد الطددددددددرر الددددددددركً    

ملشدددددد١ّلٔ٘ اإلدارٗه  ددددددااا اىت ددددددٙ اىت دددددد  معددددددُ     

املشدددد١ّلٔ٘ه ّاٌ  قدددد  عامدددد  املشدددد١ّلٔ٘ه ّعددددد    

عشددده ال قَددداٛ الطدددرر اىل ىدددْع  مدددادٖ ّادبدددٕه    

ّسددددديتياّل  ددددددٕ ٍددددد ا ال دددددر  طدددددرّل الطدددددرر   

اإلرٍدددددددابٕ يف املق ددددددددد ا٤ّل ّأىدددددددْا  الطددددددددرر   

اإلرٍدددددابٕ يف املق دددددد ال ددددداىٕ ّت  دددددٔأ الددددد      

 علٙ الي ْ ا٢تٕ:

  د ا٢ّلاملق

 طرّل الطرر اإلرٍابٕ

اٌ الطدددددرر ٍدددددْ الددددد  ا٤اٚ الددددد ٖ   أسدددددل يا        

ٓ دددددددٔل الظدددددددخص يف حقددددددد٘ اّ يف م ددددددددل ٘    

سمنَٔدددا القددداىٌْ بددداملعيٙ الْاسددد ه ّل دددٕ ٓ دددٌْ      

مددددددارا للتعدددددْٓص ٢بدددددد اٌ تتدددددْا ر يف الطدددددرر    

عددددددِ طدددددرّل ات ددددد  ال قدددددُ ّالقطددددداٛ علَٔدددددا      

 ّعلٙ الي ْ ا٢تٕ:

 مباطراع: ا٢ّع: زمل اٌ ٓ ٌْ الطرر

هعيددددٙ اٌ ال عددددأ الطددددار كدددداٌ سددددببا     

مباطددددرا ال ددددْل الطددددرره ّمي ددددً للندددددعٕ اٌ  

ٓ بددد  اٌ الطدددرر الددد ٖ ٓ الدددل بدددالتعْٓص عيدددُ  

 ٘ مباطدددددرٗ ليظدددددال اإلدارٗ عيدددددد    كددددداٌ ىتٔنددددد

عٔامَددددا بْاجباتَددددا حشددددل ال دددد٣حٔا  امليْطدددد٘  

بَدددداه ّاٌ ت ددددٌْ الراب دددد٘ الشددددببٔ٘ بدددد  ال عددددأ     

ّاليتٔندد٘ الطددارٗ علددٙ عدددر مددً الْضددْ ه  دددااا       

اىت دددددد  الع٣عددددددددددددد٘ الشببٔدددددددددد٘  ددددددوٌ اإلدارٗ ٢    
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تشدددددول عدددددً الطدددددرر ّٓظدددددرتل ا٢ ٓ دددددٌْ ٍددددد ا    

    ّ حدداد   نددداٜٕ   الطددرر ىا دداع عددً عدددْٗ عدداٍرٗ أ

اّ خ و ال   أّ خ و املطرّر ى شُ

 49)

. 

 دددددددااا كددددددداٌ ٍيدددددددا  سدددددددبل كا ددددددددٕ   

٤حدددا  الطددرر  ددداٌ مشددبل ٍددد ا الطددرر ٓشدددول     

امدددا  ددددٕ حالددد٘ تعددددد ا٢سدددبا     مباطدددرٗهب دددْرٗ 

 وٌ القطاٛ ا٢دارٖ ٓوخ  بالشبل امليت 

 50)

. 

 ثاىٔاع: اٌ ٓ ٌْ الطرر حمققاع:

٢  الطدددددرر م١كدددددداع هعيدددددٙ اٌ ٓ دددددٌْ   

 دددددددالتعْٓص ٓ دددددددٌْ علدددددددٙ اسددددددداض  احتنالٔدددددداعه 

الطددددرر الْاعدددد   عدددد٣ع ٢ ااتنددددأ اّ امل دددددرتس.     

ّعددددد جددددرٚ القطدددداٛ ال رىشددددٕ ّامل ددددرٖ علددددٙ   

اعتبدددددار ت ْٓددددد  ال رصددددد٘ اجلدٓددددد٘ لل  دددددْل    

حمققدددددا  املي عددددد٘ ضددددددرراع علدددددٙ  

 51)

ه كاسددددددتبعاد 

املتيا شددددد   ددددددٕ املياع دددددا  العامددددد٘  ددددددٕ  أحدددددد

ّاٌ  جدددددال العقدددددْد اإلدارٓددددد٘ دٌّ ّجدددددُ حددددد .   

الطدددددرر املشدددددتقبلٕ ٢ ٓي دددددٕ مشددددد١ّلٔ٘ اإلدارٗ   

 عيدددددُ متدددددٙ مدددددا  قددددد  الطدددددرر يف املشدددددتقبأ    

ه

 

كنددددا زمددددْ  التعددددْٓص عددددً الطددددرر ااتنددددأ     

ّاٌ التنٔٔدددز بددد  الطدددرر ااتندددأ   ّعْعدددُهعيدددد 

ّالطددددرر املشددددتقبلٕ ٢ ٓددددته ّ قدددداع ملعٔددددار ّاحددددد   

  شددددل بددددأ ٓوخدددد  القطدددداٛ بيتٔندددد٘ ال ددددرّف   

  حدٗ.اخلاص٘ ب أ عطٔ٘ علٙ 

 ثال اع: اٌ ٓ ٌْ الطرر خاصاع:

ّٓددددددراد بددددددُ اٌ ٓ ددددددٌْ الطددددددرر ميددددددال   

هعيدددٙ اىدددُ ٓتعلددد  بظدددخص     هالتعدددْٓص خاصددداع 

حمددددددد اّ عددددددد مدددددً ا٢ دددددراد اادددددددًٓ علدددددٙ    

( chapusاّ كندددددا ٓقددددْل عيدددددُ    ال دددد ٘. اسدددداض  

ٍدددددْ الطدددددرر الددددد ٖ ٓ دددددٔل عددددددد مدددددً اعطددددداٛ  

علددددٙ ذمددددْ   (هpailletاّ كنددددا ٓقددددْل    اجلناعدددد٘ه

 أحددددددداسددددددت ا   إاآ ددددددٌْ ا٢  اد  اٌ الطددددددرر ٢

ا٢ ددددددراد اٌ ٓتنشدددددد  هددددددا اصددددددابُ علددددددٙ ذمددددددْ 

سبل لُ تط ٔا  خاصّ٘ خاصه

 52)

. 

كنددددا ٓظددددرتل اٌ ٓ ددددٌْ الطددددرر  دددد      

عددددددددددادٖ اٖ اٌ التعددددددددددْٓص سٔي ددددددددددل علددددددددددٙ  

ا٢ضددددددددرار الددددددددو تتعدددددددددٚ خمدددددددداطر االٔدددددددداٗ   

ّمددددً ٓ لددددل التعددددْٓص    العامدددد٘ه ا٢جتناعٔدددد٘ه

زمدددل اٌ ٓ دددٌْ عدددد  ندددأ ضدددرراع مدددً املخددداطر    

مدددددً الددددد ٖ ت رتضدددددُ  أك دددددر ددددد  صددددداالُ  يف

االٔددداٗ العامددد٘  ددددٕ اجملتنددددددددد    

 53)

ال ددد ٘  ددد    

العادٓدددد٘ للطددددرر تعددددس اٌ ٓبلدددد  الطددددرر مبل دددداع    

 .التوث مً اجلشام٘ اّ القْٗ اّ ا٢ٍنٔ٘ اّ 

اٌ ٓ ددٌْ الطددرر عددد أخددأ هركددز    رابعدداع: زمددل 

 عاىْىٕ:

أصددددا  ٓظددددرتل اٌ ٓ ددددٌْ الطددددرر عددددد    

ٛ  حقددداع عددداىْىٕ معددد    أخدددأ  ددد   مظدددرّعاع سدددْا

اّ ا٢خددددددد٣ل  مظدددددددرّع٘هاّ ه دددددددل ٘ مالٔددددددد٘ 

ّمددددً ثدددده ٢ مي ددددً   القدددداىٌْ.هركددددز سمنٔددددُ  

امل البددد٘ بدددالتعْٓص عدددً اضدددرار ٢ تتدددْ ر  َٔدددا   

االنآ٘ القاىٌْ

 54)

. 

 

( مدددددً القدددداىٌْ 222ّعددددد اطددددار  املددددادٗ   

املددددىٕ امل دددرٖ اىل اٌ ا٢طدددخاص الددد ًٓ سمددد      

 دددده طلددددل  التعددددْٓص ٍدددده الددددزّ  ّأعاربددددُ اىل   

 205الدرجددددددد٘ ال اىٔددددددد٘ ه بٔيندددددددا ى ددددددد  املدددددددادٗ   

 40( مدددً القددداىٌْ املددددىٕ العراعدددٕ رعددده    2ال قدددرٗ 

علددددٙ ع ددددر حدددد  التعددددْٓص لدددد٥ ّا   1951لعدددداو 

ٔبَه مدددً ضدددرر ّا٢عدددار  مدددً ا٢سدددرٗ عندددا ٓ ددد 

ادبددددٕ بشددددبل مددددْ  امل ددددا  دٌّ اٌ  دددددد ٍدددد ِ  

املدددددددادٗ درجددددددد٘ القرابددددددد٘ للظدددددددخص املشدددددددت    

( ال قدددرٗ 10للتعدددْٓص ه  ددددٕ حددد  اطدددار  املدددادٗ   

ا٢ّىل  مددددً عدددداىٌْ تعددددْٓص املتطددددررًٓ جددددراٛ   

العنلٔددددددددا  االربٔدددددددد٘ ّا٢خ دددددددداٛ العشدددددددد رٓ٘ 
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 2009لشددددددددي٘  20ّالعنلٔددددددددا  اإلرٍابٔدددددددد٘  رعدددددددده  

اص الدددد ًٓ سمدددد   دددده   املعدددددل ّاعتددددرب ا٤طددددخ  

. 2. الْالدددداٌ 1طلدددل التعدددْٓص ٍّددده كدددأ مدددً     

. ا٢خدددددددددْٗ 4. الدددددددددزّ  ّالزّجدددددددددا   3ّا٢بيددددددددداٛ 

ال قدددددددرٗ  5( بٔيندددددددا حددددددددد  املدددددددادٗ ّا٢خدددددددْا .

 3الظددددَداٛ رعدددده   ٘ال اىٔدددد٘ مددددً عدددداىٌْ م١سشدددد   

عددددددل ل٥طدددددخاص الددددد ًٓ سمددددد     امل 2006لشدددددي٘ 

-1 ددددده امل البددددد٘ بدددددالتعْٓص ٍّددددده كدددددأ مدددددً  

-3ّالْالدددددددددداٌ  ٢ّ٤دا-2اّ الزّجدددددددددا   الدددددددددزّ 

 ّأ٢ّد البي .ا٢بً  أ٢ّد-4ّا٢خْا   ا٢خْٗ

خامشدداع: زمددل اٌ ٓ ددٌْ الطددرر مم ددً التقدددٓر    

 ىقداع:

اٌ اال ندددددددددد٘ مددددددددددً اطددددددددددرتال ٍدددددددددد ا  

ٍدددددْ مدددددً اجدددددأ ام اىٔددددد٘ التعدددددْٓص      الظدددددرله

ّٓ ددددٌْ التقدددددٓر ىقددددداع اّ هبلدددد  ىقدددددٖ ّل ددددً    

 ددددٕ الطدددرر ا٢دبدددٕ اا اٌ  ’ا٢مدددر ٓ دددٌْ خمتلدددف

الظددددعْر ّا٢حاسددددٔص ٢ تقددددٔه بدددداليقْد

 55)

.  دددد  

اٌ ا٢مددددددر ٓددددددرت  تقدددددددٓرِ لقاضددددددٕ املْضددددددْ     

حشددددل سددددل تُ ّعياعتددددُ اا ٓراعددددٕ ا٢عتبددددارا    

 حدِ.اإلىشاىٔ٘ اخلاص٘ ب أ عطٔ٘ علٙ 

 املق د ال اىٕ

 اىْا  الطرر ا٢رٍابٕ

ا٢صددددددددأ  دددددددددٕ التعددددددددْٓص اٌ ٓ ددددددددٌْ   

 ا٢ضددددددرارهاٖ ٓ  دددددٕ مجٔددددد     ّعددددداد٢عه طدددددام٣ع  

ّ البددددداع مدددددا ت دددددٌْ ا٢ضدددددرار متيْعددددد٘. ّتقشددددده  

ا٢ضدددرار اىل مادٓددد٘ ّاخددددرٚ ادبٔددد٘. ٢ّ رٓدددل اٌ    

 دٓدددددد عياصدددددر الطدددددرر امل لدددددْ  التعدددددْٓص    

عيدددددُ مدددددً املشددددداٜأ القاىْىٔددددد٘ ّمدددددً ثددددده  وىدددددُ  

 القطاٛ.شمط  لرعاب٘ 

  ً الطدددرر املدددادٖ  ّعلدددٙ ٍددد ا سددديت له عددد

 ب زما  ّعلٙ الي ْ ا٢تٕ: ّاملعيْٖ

 ادٖ:ا٢ّع: الطرر امل

ٓعدددددرف الطدددددرر املدددددادٖ بوىدددددُ   قدددددداٌ    

مدددددددال اّ ا٢ضددددددد رار اىل اى دددددددا  مدددددددام ٓ دددددددً     

املتطددددرر مطدددد راع اىل اى اعددددُ اّ االرمدددداٌ مددددً    

كشددددددل ا٢مددددددْال أٖ اىددددددُ اخدددددد٢٣ع ه ددددددل ٘     

 املتطدددددرر اا  عٔنددددد٘ مالٔددددد٘

 56)

ّتشدددددنٙ آطددددداع  ه

با٤ضددددددرار ا٢عت ددددددادٓ٘ اا  ال ددددددب ٘ املالٔدددددد٘.   

    ٌ الددددخأ  ّتظدددنأ ا٢ضدددرار اليامجددد٘ عدددً  قددددا

اّ عددددددددً  ٓددددددددادٗ الي قددددددددا  ّتظددددددددنأ ى قددددددددا     

التقاضددددددددددٕ ّالتنَددددددددددز ّالي قددددددددددا  ال بٔدددددددددد٘  

 ّاملراجعدددا  ّت دددْٓل ّا٢دّٓددد٘ ّاجَدددزٗ اليقدددأ   

تقدددددددٓرٍا لقاضددددددٕ املْضددددددْ . اّ اىددددددُ الطددددددرر     

اجلشدددددددٖ الدددددد ٖ ٓ ددددددٔل جشدددددده ا٢ىشدددددداٌ اّ     

سدددد٣متُ ّترتددددل علٔددددُ خشددددارٗ مالٔدددد٘ لي قددددا  

العدددد٣  اّ كشددددل  اٜدددد  اّ عدددددو القدددددرٗ علددددٙ   

نأالع

 57)

. 

  ٖ الددددد ٖ ىدددددص علٔددددد٘    اٌ الطدددددرر املددددداد

 ا٢ستظدددَاد ٍدددْاملعددددل  2009لشدددي٘  20عددداىٌْ رعددده 

 اّ اإلصدددددداب٘ اّ العاٍدددددد٘ املشددددددتدمي٘ ّا٢ضددددددرار   

 الو ت ٔل املنتل ا . 

امدددا طدددرّل الطدددرر املدددادٖ اليددداجه عدددً ا٢عندددال 

 ا٢رٍابٔ٘  َٕ:

اٌ ٓ ددددٌْ الطددددرر اليدددداجه عددددً العنددددأ      .1

ً ا٢رٍدددددابٕ حمققددددداعه كندددددا اىدددددُ مي ددددد  

امل البددددددد٘ بدددددددالتعْٓص عدددددددً الطدددددددرر    

املشددددتقبلٕ امل١كددددد الْعددددْ ه ّاٌ  ددددْا     

اال رص٘ ٓعد ضرراع حالع

 58)

 . 

اٌ مي دددددأ الطدددددرر املدددددادٖ اليددددداجه عدددددً   .2

العنددددددأ ا٢رٍددددددابٕ اخدددددد٢٣ع ه ددددددل ٘  

مالٔدد٘  القرٓددل الدد ٖ  قددد مددً ٓعْلددُ       

عددد ّعدد  علٔددُ اخدد٢٣ع ه ددل ٘ مالٔدد٘      

ّاٌ ا٢ضدددددددددرار الدددددددددو تل ددددددددد  ا٢رس  
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تٔندددد٘ عنددددأ ارٍددددابٕ ضددددرر الزراعٔدددد٘ ى

ٓشتلزو تعْٓطُ

 59)

. 

اٌ ٓ دددددٌْ الطدددددرر املدددددادٖ ىامجددددداع عدددددً     .3

 ددددددااا كدددددداٌ الطددددددرر   ارٍددددددابٕهعنددددددأ 

ىامجدددددددا عدددددددً جرميددددددد٘ مادٓددددددد٘  ددددددد٣    

تعدددْٓص لدددُ علدددٙ اسددداض ا٢دارٖ اا اىدددُ  

مي دددددددددً امل البددددددددد٘ بتعْٓطدددددددددُ امددددددددداو 

اااكه العادٓ٘

 60)

 

 ثاىٔاع: الطرر املعيْٖ اّ ا٢دبٕ. 

ٓ دددددٔل  الددددد ٍّٖدددددْ الطدددددرر   

اجلشددده ّٓل ددد  بدددُ أم اّ تظدددُْٓ ّعدددد     

ٓ دددددددٔل الظددددددددرف اّ العددددددددرس ّعددددددددد  

ٓ ددددٔل العاط دددد٘ اّ االيدددداٌ ّالظددددعْر    

اّ ٍددددددْ الطددددددرر الدددددد ٖ ٓل دددددد  طددددددرف 

ا٢ىشددداٌ ّ عتدددُ ّاعتبدددارِ ّمركدددزِ     

ا٢جتناعٕ

 61).

 

اٌ ٣ّٓحدددددددذ بَددددددد ا ال ددددددددد    

 ٗ مددددددً القدددددداىٌْ ال رىشددددددٕ     1382 املدددددداد

اطدددار  اىل كدددأ مدددً سدددبل   1986لشدددي٘ 

 دددد  ٓلتددددزو بددددالتعْٓص ٍّيددددا ضددددرراع لل

كلنددددد٘ الطدددددرر جددددداٛ  عامددددد٘ ت ٔدددددد    

 العنْو أٖ الطررًٓ املادٖ ّا٢دبٕ. 

مددددددددددً  222ّاطددددددددددار  املددددددددددادٗ     

القددددداىٌْ املددددددىٕ امل دددددرٖ آطددددداع الدددددددٙ   

التعدددْٓص عدددً الطدددرر املدددادٖ ّا٢دبدددٕ    

ٍّددددْ مددددا ىددددص علٔدددد٘ القدددداىٌْ املدددددىٕ      

يف املددددددْاد  1951لشدددددديُ  40العراعدددددٕ رعدددددده  

(. كندددددددددددا ىدددددددددددص القددددددددددداىٌْ  206_202 

املعددددل  ددددٕ   2009لشدددي٘ 20العراعدددٕ رعددده  

ٍددددد ا   َٓددددددفمادتدددددُ ا٢ّىل علدددددٙ اىدددددُ 

تعدددددْٓص كدددددأ طدددددخص    القددددداىٌْ اىل

 أصدددددابُ مدددددً عندددددا طبٔعدددددٕ اّ معيدددددْٖ

كلندددد٘ ضددددرر جدددداٛ    ّدمدددددضددددرر...( 

ى دددرٗ  ددددٕ سدددٔا  ا٢ثبدددا    ىَدددا ت ٔدددد      

العنددددددددْو هعيددددددددٙ اٌ تظددددددددتنأ علددددددددٙ  

 الطررًٓ املادٖ ّا٢دبٕ. 

ّٓظدددددددرتل للطدددددددرر ا٢دبدددددددٕ حمدددددددأ    

طلدددل التعدددْٓص ّاليدددات  عدددً ا٢عندددال   

 ا٢رٍابٔ٘ ما ٓوتٕ:

ْ  . اٌ ٓ ددددددٌْ الطددددددرر حمقدددددد  الْعدددددد   1

مددددددددد ٣ إصددددددددداب٘ الظدددددددددخص بعاٍددددددددد٘   

مشدددتدمي٘ متيعدددُ مدددً التقددددٓه لظددد أ    

ٓ ددددددٌْ الْظٔ دددددد٘ العامدددددد٘ ّمددددددً ثدددددده   

عدددً ٍددد ا التدددوث  لزامدددا علدددٙ  التعدددْٓص

اإلدارٗ

 62)

اّ حدددددددددا٢  الْ ددددددددداٗ جدددددددددراٛ ه 

العنلٔددددددددددا  ا٢رٍابٔدددددددددد٘ ّا٢مددددددددددراس 

املشدددددددتدمي٘ جدددددددراٛ اخلدددددددْف اّ ا لددددددد  

ّح دددْل الْ ددداٗ جدددراٛ سددد تُ دما ٔددد٘     

ّ مددددرس الشدددد ر  اّ  لدددد  الظددددرآ  ا 

ّالطددددددد   جدددددددراٛ التعدددددددرس ملْعدددددددف  

معددددددد . ّاٌ ٓي دددددددْٖ الطدددددددرر علدددددددٙ    

ا٢خدددد٣ل ه ددددل ٘ ادبٔدددد٘ مظددددرّع٘ه    

ٍدددد ا ّاٌ تقدددددٓر الطددددرر ا٢دبددددٕ مددددبس  

علدددددٙ طدددددٕٛ مدددددً الدددددت  ه ّالتقددددددٓر     

لعدو استيادِ علٙ اسص ثابت٘

 63).

 

. زمددددددل اٌ ٓ ددددددٌْ الطددددددرر طخ ددددددٔاع   2

هعيدددٙ اٌ ٓ دددٌْ ّاععدددا علدددٙ الظدددخص    

ٍيدددا الطدددرر املدددادٖ     ّٓشدددتْٖ ٍدددا   ااتدددُه 

 ّا٢دبٕ.

. اٌ ٓ دددٌْ الطدددرر ّعددد  ىتٔنددد٘ عندددأ    3

ّٓعددددد التعدددْٓص عددددً الطددددرر   ارٍدددابٕه 

ا٢دبددددٕ اليدددداجه عددددً العنددددأ ا٢رٍددددابٕ    

اٍدددددده مددددددً التعددددددْٓص عددددددً ا٢ضددددددرار   

ا٢دبٔددد٘ اليامجددد٘ عدددً اجلدددراٜه العادٓددد٘  
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٢ٌ الق دددددد مدددددً اجلدددددراٜه ا٢رٍابٔددددد٘   

 ّالرتّٓدددد .ٍددددٕ بدددد  الرعددددل ّاخلددددْف   

ً ٣ّٓحدددددذ اٌ  الطدددددرر  التعدددددْٓص عددددد

اّ م ا ددددددو ملددددددا   كا ٔدددددداعها٢دبددددددٕ لددددددٔص 

تعددددددرس لددددددُ الظددددددخص مددددددً اضددددددرار  

أعاربدددُ اّ  أحددددمعيْٓددد٘ جدددراٛ استظدددَاد  

ىتٔندددد٘ اخلددددْف ّا لدددد  ّالرعددددل مددددً   

اجملددددددددددامٔ  ا٢رٍابٔدددددددددد٘ ّا٢صددددددددددابا    

ا٢خددددرٚ ّالعاٍددددا  املشددددتدمي٘    دددده   

ٕ التعدددْٓص  الْاعددد  ٓ دددٌْ اعدددأ    ٍيدددا  دددد

ب ددددددد   مدددددددً حنددددددده ا٢ضدددددددرار الدددددددو  

س  دددا امل دددا ه ّل دددددً ٍددد ا املبلددد   تعدددر

اا ددددددْو بددددددُ مقددددددرر بدددددديص القدددددداىٌْ   

َّٓدف اىل املشاّاٗ ّرد ا٢عتبار

 64)

 . 

 ال ر  ال اىٕ

 تقدٓر التعْٓص علٙ الطرر اإلرٍابٕ

اٌ التعدددْٓص ٍدددْ اجلدددزاٛ املرتتدددل علدددٙ     

اعدددددددرار املشددددددد١ّلٔ٘ اإلدارٓددددددد٘ جلدددددددرب ا٢ضدددددددرار 

ه ّتعدددددد دعدددددْٚ التعدددددْٓص ّسدددددٔل٘    اإلرٍابٔددددد٘ 

 ٜ ٔ٘ النآدددد٘ االقدددْ  ّاالرٓددددا  ّالددددد ا   عطدددا

عيَدددددا  ددددددٕ مْاجَددددد٘ ا٢دارٗ ّاعنا دددددا. ٓعدددددرف    

التعددددددْٓص باىددددددُ مبلدددددد  مددددددً اليقددددددْد اّ آدددددد٘      

مددددددً  ُتعددددددادل مددددددا القدددددد  للنطددددددرّرترضددددددٔ٘ 

خشدددارٗ ّمدددا  اتدددُ مدددً كشدددل  

 65).

كندددا ٓعدددرف  

با٢لتزامددددا  التعاعدٓدددد٘  اجلددددزاٛ ل٥خدددد٣لباىددددُ 

لدددددٙ اّ القاىْىٔددددد٘ اا ٓددددديص القددددداىٌْ اّ العقدددددد ع

جدددزاٛا  مالٔددد٘ ملْاجَددد٘ ٍددد ا ا٢خددد٣ل العقددددٖ     

املدددددىٕ اّ القدددداىْىٕ. ّبالتددددالٕ شمطدددد  للي دددداو    

ا٢لتزامددددا   ٔنددددا ٓتعلدددد  ب ٔ ٔدددد٘ تقدددددٓر   دددد ِ

التعْٓص ّ دٕ اطرتال ركً الطرر

 66)

 . 

  حدددددد امددددددا دعددددددْٚ التعددددددْٓص  َددددددٕ     

الظددددخص  دددددٕ اال ددددْل علددددٙ ح دددده املْضددددْ     

ل ددددداال٘ ّالددددد   ددددددٕ مْاجَددددد٘ طدددددخص آخدددددر 

الشدددل ٘ القطدددأٜ٘(  بْاسددد ٘

 67).

اّ ٍدددٕ سدددل ٘  

ا٢لتنددداٛ للقطددداٛ لل  دددْل علدددٙ معْىتدددُ  ددددٕ     

تقرٓددددددر االدددددد  اّ اآتددددددُ

 68)

ّسدددددديتياّل ٍيددددددا  

طدددر  تعدددْٓص ا٢ضدددرار اليامجددد٘ عدددً ا٢عندددال  

اإلرٍابٔدد٘ ّمددً ثدده تقدددٓر ٍدد ا التعددْٓص علددٙ       

 ا٢تٕ:الي ْ 

 املق د ا٢ّل

طر  تعْٓص الطرر الياجه عً 

 ا٢عنال ا٢رٍابٔ٘

اٌ ال آدددددددد٘ مدددددددددً التعددددددددْٓص كندددددددددا    

ٍدددٕ جدددرب الطدددرر ّاعدددادٗ االدددال اىل مدددا     أسدددل يا

كاىددد  علٔدددُ عبدددأ ّعْعدددُه ا٢ اىدددُ عنلٔددداع  البدددا     

مدددددا ٓتعددددد ر اعدددددادٗ االدددددال اىل مدددددا كددددداٌ علٔدددددُ 

باليشددددددب٘ ل٥ضددددددرار الددددددو ختل َددددددا ا٢عنددددددال     

ا٢رٍابٔددددددددد٘ ٢سدددددددددٔنا يف حالددددددددد٘ ا٢ستظدددددددددَاد    

التلددددف ّال قددددداٌ اّ العنددددز ال لددددٕ ّاجلزٜددددٕ اّ 

ّاملنتل دددددا  ّم دددددادرٗ االرٓدددددا  دٌّ  ل٥مدددددْال

ً ّجدددُ  ٢ طرٓددد  امددداو اا نددد٘ ا٢ اٌ    حددد  ّل ددد

  ددده هقابدددأ ىقددددٖ اّ  ددد  ىقددددٖ ٍّددد ا مدددا       

العراعدددددددٕ  2009لشدددددددي٘  20ىدددددددص علٔدددددددُ عددددددداىٌْ  

املعدددددل. لدددد ا سدددديعرس ل ددددْر التعددددْٓص ٍدددد ِ   

 ّكنا ٓوتٕ:

 ا٢ّع: التعْٓص اليقدٖ ّ   اليقدٖ:

ىدددددددص عددددددداىٌْ تعدددددددْٓص املتطدددددددررًٓ    

جدددراٛ العنلٔدددا  االربٔددد٘ ّا٢خ ددداٛ العشددد رٓ٘    

. اا 2009لشدددددددي٘  20ّا٢عندددددددال ا٢رٍابٔددددددد٘ رعددددددده   

/ أ٢ّ مددددً القدددداىٌْ املظددددار الٔدددد٘    9ى دددد  املددددادٗ  

أ. لددد ّٖ الظدددَداٛ مبلددد   شددد٘ م٣ٓددد      علدددٙ  

كدددداٌ مددددً ميتشددددل القددددْا  املشددددل ٘  إاادٓيددددار 

 . ملدددددً  ا٢مئددددد٘هّا٢مدددددً الدددددداخلٕ ّا٢جَدددددزٗ  
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م٣ٓددددد   5( مبلددددد  100- 75 مددددددً اصدددددابُ العندددددز 

مبلددد   74-50اصدددابُ عندددز مدددً  ملدددًدٓيدددار عراعدددٕ 

 3ملٔددددٌْ دٓيدددداره ٢ّ ٓزٓددددد عددددً     ٢2 ٓقددددأ عددددً  

 ملٌْٔ(.

لددددد ا  ددددداٌ التعدددددْٓص اليقددددددٖ مي دددددً اٌ ٓ دددددٌْ 

ّسددددددددٔل٘ لتخ ٔددددددددف ا٢م ّمي ددددددددً اٌ ت ددددددددٌْ    

ت دددد ٔ اع ل٥ضددددرار اليامجدددد٘ عددددً اخل ددددو مددددً  

ُ ىتٔندد٘ خشددارٗ القدد  بددُ    خدد٣ل د دد  امددْال لدد   

اّ رب   اٜ 

 69)

. 

ّمي دددددددً اٌ ٓ دددددددٌْ التعدددددددْٓص  دددددددد      

للتعددددددْٓص  ٓ ددددددٌْ م دددددداحباع ىقدددددددٖ علددددددٙ اٌ  

اليقددددددددٖ  ددددددداال ه علدددددددٙ طدددددددخص بعقْبددددددد٘     

جيأٜددددددد٘ ل عدددددددأ م ٓرت بدددددددُ  اىدددددددُ ٓشدددددددت      

التعدددْٓص هقددددار الطدددرر الددد ٖ اصدددابُ  طددد٣ع     

عدددددً اصددددددار ح ددددده ٓشدددددب  الددددد  برباٛتدددددُ مدددددً  

   ٓ شدددت ٔ  اٌ ٓشدددتيد  ا٢داىددد٘ الشدددابق٘ ّمدددً ثددده 

علدددددٙ ٍددددد ا اال ددددده مدددددً اجدددددأ اال دددددْل علدددددٙ  

التعْٓص

 70)

. 

 ثاىٔاع: التعْٓص العٔس:

ٍدددْ طرٓقددد٘ إلعدددادٗ االدددال اىل مدددا كاىددد  علٔدددُ  

إل الدددد٘ الطددددرر 

 71)

. ّالتعددددْٓص العددددٔس ٓددددت٣ٛو   

مدددددد  املشدددددد١ّلٔ٘ التق دددددد ٓ٘ سددددددٔنا اٌ كدددددداٌ   

الطدددددرر مادٓددددداع 

 72)

. ا٢ اٌ ا٢مدددددر خمتلدددددف  ددددددٕ   

القدددداىٌْ ا٢دارٖ  نددددً ال ددددعْب٘ اعددددادٗ االددددال    

 ّ ددددددد  عْاعدددددددد اىل مدددددددا كاىددددددد  علٔدددددددُ علدددددددٙ   

املش١ّلٔ٘ اإلدارٓ٘

 73)

. 

 املق د ال اىٕ

كٔ ٔ٘ تقدٓر التعْٓص عً ا٢ضرار 

 ا٢رٍابٔ٘

م ْٓجددددددد  إااتقتطددددددٕ القاعدددددددٗ العامدددددد٘ باىددددددُ 

ىددددددص معدددددد  سم دددددده كٔ ٔدددددد٘ التقدددددددٓر  دددددداٌ 

تقددددددٓر التعدددددْٓص عدددددً ا٢ضدددددرار املادٓددددد٘ ٓدددددته  

علدددٙ اسددداض مدددا  دددا  املطدددرّر مدددً كشدددل ّمدددا   

القددددُ مددددً خشددددارٗه امددددا ا٢ضددددرار اجلشددددناىٔ٘    

لظددددددٗ ا٢م اّ  عيَدددددا طبقددددداع ٔقددددددر التعدددددْٓص 

جشدددددام٘ الطدددددرر امدددددا التعدددددْٓص عدددددً الطدددددرر   

ا٢دبدددٕ  اىدددُ شمطددد  ال ددده القاضدددٕ ّسدددل تُ      

٘ التقدٓرٓدددددد٘  امددددددا  القاضددددددٕ. حشددددددل طخ ددددددٔ

العراعدددٕ  2009لشدددي٘  20اىل عددداىٌْ رعددده   باليشدددب٘

ميددددُ اطددددار  اىل  12ّاملددددادٗ  11املعدددددل  دددداٌ املددددادٗ  

مدددي  راتدددل تقاعددددٖ للنتطدددرر يف حالددد٘ عندددزِ   

ّٓيتقددأ خلل ددُ بعددد ّ اتددُ. امددا ا٢ضددرار املادٓدد٘       

 لددده ٓطدددد  ٍدددد ا القدددداىٌْ حددددداع  ددددا ّامنددددا تددددر   

الدددددد  لتقدددددددٓر اللنيدددددد٘ املخت دددددد٘ بالتقدددددددٓر    

 9ى دددد  علٔددددُ املددددادٗ  حشددددل ا٢حددددْال ٍّدددد ا مددددا

 مً ٍ ا القاىٌْ.

 ٔنددددا عدددددر املظددددر  بقٔدددد٘ ا٢ضددددرار علددددٙ ّ دددد      

أ٢ّع مدددً القددداىٌْ    9ىشدددل ثابتددد٘ اا ى ددد  املدددادٗ    

% 75اّ الظددددَٔد ّامل ددددا  بيشددددب٘ عنددددز     ميددددي 

م٣ٓددددد  دٓيددددداره ثاىٔددددداع ٓعدددددْس    5مبلددددد  عددددددرِ  

مبلدددد  ٢ ٓقددددأ  74-50امل ددددا  بيشددددب٘ عنددددز مددددً  

ملٔدددٌْ دٓيددداره   4.5م٣ٓددد  ٢ّ ٓزٓدددد عدددً    3عدددً 

ثال دددداع ٓعددددْس امل ددددا  بيشددددب٘ عنددددز تقددددأ عددددً  

 ملٌْٔ دٓيار(. 2.5% مبل  عٔنتُ 20

ٍّ دددددد ا سددددددار املظددددددر  العراعددددددٕ عيددددددد تقدددددددٓر   

التعددْٓص ل ددً ٣ٓحددذ علددٙ ىَنددُ ٍدد ا اىددُ م       

ٓوخدددد  بي ددددر ا٢عتبددددار اٌ ٍدددد ا الطددددرر ٓت دددداعه    

 مشتقب٣ع. 
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 امل لل ال اىٕ

ا٢ضرار أثر التزاو اإلدارٗ بتعْٓص 

 اإلرٍابٔ٘ يف تعزٓز الشله اجملتنعٕ

ممددددا ٢رٓددددل  ٔددددُ اٌ مشدددد١ّلٔ٘ اإلدارٗ تت قدددد     

متدددددٙ مدددددا ح دددددأ ضدددددرر ل٥ دددددراد يف ارّاحَددددده   

 ددددددد اا مدددددددا  قددددددد    هّحرٓددددددداتَه ّممتل ددددددداتَه

الطددددرر  دددداٌ التعددددْٓص الدددد ٖ تقدددددرِ اللندددداٌ     

اخلاصددددد٘ بالتقددددددٓره اّ الددددد ٖ ٓقددددددرِ عاضدددددٕ     

املْضددددْ  يف كددددأ عطددددٔ٘ علددددٙ حدددددِ. َّٓدددددف    

لتعددددْٓص اىل جددددرب الطددددرر الْاسدددد  ه ّب ددددرف  ا

الي ددددر عدددددً ا٤سددددداض القددددداىْىٕ الددددد ٖ تشدددددتيد  

الٔددددد٘ املشددددد١ّلٔ٘ سدددددْاٛ أكاىددددد  عاٜنددددد٘ علدددددٙ     

أسدددددداض اخل ددددددو او علددددددٙ أسدددددداض املخدددددداطر اّ     

 نددددأ التبعدددد٘ ّب ددددص ال ددددرف عددددً الْظٔ دددد٘  

الدددددو ت١دَٓددددددا املشددددد١ّلٔ٘ يف إعددددددرار التعددددددْٓص   

باعتبدددددددددددار التعدددددددددددْٓص تومٔيددددددددددداع للنخددددددددددداطر  

ال بٔعٔدددددد٘ اّ الددددددو  ددددددد  ب عددددددأ ّا٢حدددددددا  

ا٢ىشددداٌ ّالدددو تَددددد ا٢مدددً ّا٢سدددتقرار ه  ددد ٌ      

املشدددددد١ّلٔ٘ تدددددد١دٖ ّظٔ تَددددددا التومٔئدددددد٘ علددددددٙ 

أسددداض كدددٌْ التعدددْٓص ٓدددد    يددداع ليظددداطَا      

ع ددددددددددددر  اإلدارٗ يف ّاجددددددددددددل  اّ ااااملظددددددددددددرّ  

التب دددددر ّالدددددتنعً ّالت  دددددر ّاختددددداا االٔ ددددد٘   

ّاالدد ر ملددا سمٔدد  بددال رد ّاجملتندد  مددً اخ ددار       

ّكددددْار  ب عددددأ ال بٔعددددد٘ اّ ب عددددأ ا٢ىشددددداٌ .    

 دددددداإلدارٗ  الشددددددل ٘ التي ٔ ٓدددددد٘( متتلدددددد  مددددددً 

ا٤مددددددددددْال ّاملددددددددددْارد البظددددددددددرٓ٘ ّالشددددددددددل ا     

ّال ددد٣حٔا  الدددو مت يَدددا مدددً القٔددداو بْاجبَدددا    

ّجددُ ّلعددأ اٍدده الْاجبددا      ّأكنددأ أ طددأعلددٙ 

 قٔقَددددددداه ّاجدددددددل ا٢مدددددددً  املياطددددددد٘ بددددددداإلدارٗ

تنددددد . ّا٢سدددددتقرار ّتدددددوم  حٔددددداٗ ال دددددرد ّاجمل  

 دددددداٌ اخلدددددد  اّ ع ددددددر  اّ تل ٝدددددد  اّ تشددددددبب    

بق ددددددددد اّ مددددددددً دّىددددددددُ يف ت دددددددداعه الْعدددددددداٜ      

ّا٢حددددا  الدددو تَددددد ا٢مدددً ّا٢سدددتقراره  وىَدددا  

تت ندددأ ّ ر الددد  ّتلتدددزو بامل ا  ددد٘ ّاملعاجلددد٘    

ّا الددددُ اثددددار اإلرٍددددا . ّب ددددرف الي ددددر أٓطددددا       

عدددددً طبٔعدددددد٘ التعدددددْٓص اليقدٓدددددد٘ اّ العٔئدددددد٘   

 دددداٌ للتعددددْٓص   الددددو سم دددده بَددددا للنطددددرّر ه   

دّر كدددددب  يف ا الدددددُ ا٢ثدددددار الطدددددارٗ ّاٌ تعددددد ر 

يف ال الدددل ا٤عددده مدددً االدددا٢  إعدددادٗ االدددال اىل  

مددددا كدددداٌ علٔدددد٘ عبددددأ ح ددددْل الطددددرر ه ّل ددددً   

ٓبقددددٙ التعدددددْٓص اليقددددددٖ اّ املدددددالٕ احدددددد اٍددددده  

أّجددددُ ر دددد  ال لدددده ّاالٔددددف ّالتخ ٔددددف مددددً      

ا٢ثددددددددددار الطددددددددددارٗ ل٥عنددددددددددال اإلرٍابٔدددددددددد٘ .اٌ  

 ددددددددْص تظددددددددرٓعٔ٘ التعددددددددْٓص املقددددددددرر بي

 74)

 

زمعدددأ املظدددر  متنتددد  بشدددل ُ تقددددٓرِ ّاسدددعُ      

حٔددددددال الطددددددرر ّ دٓددددددد مقدددددددارِ ّ ٔنددددددا ااا     

ّتي ددددددْ   .اّ كلٔدددددداع  ٜٔدددددداع كدددددداٌ التعددددددْٓص جز  

التظددددرٓعا 

  75)

صددددْ  التعددددْٓص ال امددددأ الدددد ٖ  

ٓ  ددددددددٕ ا٢ضددددددددرار اليا دددددددد٘ عددددددددً ا٢عنددددددددال  

اإلرٍابٔددددددد٘ ه ّٓعدددددددزّا ال قدددددددُ التْجدددددددُ صدددددددْ  

ل اٌ التعدددددددددددددددْٓص ال امدددددددددددددددأ بدددددددددددددددومرًٓ ا٤ّ

اجملتنعددددا  املتقدمدددد٘ م تعددددد تتقبددددأ ا٤ّضددددا      

ال املدددد٘ ه ّاٌ ا٢ضددددرار اجلشددددٔن٘ الددددو ت ددددٔل   

ا٢ىشددداٌ تيظدددو ىْعدددا مدددً املشددد١ّلٔ٘ ا٤خ٣عٔددد٘       

ٓتعدددددددد ر اسددددددددتبعادٍا ه امددددددددا ال دددددددداىٕ  َددددددددْ اٌ     

اجملتنعدددددا  املتقدمددددد٘  البدددددا مدددددا ت دددددٌْ  ئددددد٘     

هْاردٍدددا ّعدددادرِ علدددٙ  ندددأ عبدددٞ التعدددْٓص     

ّا الُ اثارٗ الطارٗ

 76)

. 

ّٓ تشدددددددددددل االددددددددددددٓ  أٍنٔددددددددددد٘ كدددددددددددب ٗ      

ّخ ْصدددددددٔ٘ عالٔددددددد٘ يف الددددددددّل ّاجملتنعدددددددا   

الددددو عاىدددد  مددددً اإلرٍددددا  ّاصددددابَا الطددددرر يف    

ا٤رّا  ّاالرٓدددددددا  ّاملنتل دددددددا ه  طددددددد٣ عدددددددً   

ا٢ضدددددرار ال ددددد ٔ٘ ّالي شددددددٔ٘ ّالدددددو ت َددددددر    
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اثارٍددددا عدددداج٣ او اجدددد٣ه ّمَنددددا ٓ ددددً مددددً امددددر   

االدددددٓ  عددددً مقدددددار التعددددْٓص عددددً ا٢ضددددرار   

رٍابٔدددد٘ ّطبٔعتددددُ ا٢ اىيددددا سيق ددددر االدددددٓ   اإل

يف ٍدددد ا امل لددددل علددددٙ  ددددرع  ىتيدددداّل يف ا٤ّل    

التعدددددْٓص جدددددراٛ ا٢خددددد٣ل يف ّاجدددددل الْعآددددد٘   

ّاالنآدد٘ امددا ال ددر  ال دداىٕ سدديركز  ٔددُ علدددٙ       

ا٢ىدددددما  اجملتنعددددٕ ّت بٔدددد  التعددددآع ا٢مددددً    

 ّت  ٔأ ال  علٙ الي ْ ا٢تٕ:

 ال ر  ا٤ّل

 اجملتنعٕالتعْٓص مدخأ للشله 

٢ طدددددددد  اٌ التددددددددزاو اإلدارٗ بددددددددالتعْٓص عددددددددً   

ا٢ضدددددددرار اإلرٍابٔددددددد٘ لدددددددُ د٢٢  ّمطدددددددام ه  

ا٢عددددددرتاف بالتق دددددد  ّعدددددددو    أبر ٍدددددداّلعددددددأ 

التب دددر الددد٣ و يف ّعآددد٘ اجملتنددد  مدددً ا٤  دددار     

الدخٔلدددددد٘ املت ر دددددد٘ الددددددو اجتاحدددددد  العددددددرا      

ّالددددددددّل اجملددددددداّرٗ ّبالتدددددددالٕ ضدددددددعف عددددددددرٗ  

ً القٔدددددداو ا٤جَددددددزٗ ا٤مئدددددد٘ ّالعشدددددد رٓ٘ مدددددد   

بْاجبَددددا يف تددددْ   ا٢مددددً ّا٢سددددتقرار ل٥ ددددراد   

ّاجملتنعددددا  الددددو عاىدددد  كدددد  ا مددددً اإلرٍددددا    

ّىزحددددددددددد  ّتَندددددددددددر  ّتركددددددددددد  أمْا دددددددددددا   

ّممتل اتَدددددا يف مْطيَدددددا ّراحددددد  تب ددددد  عدددددً   

 موّٚ جدٓد. 

اٌ التعدددْٓص ٍيدددا ٓدددوتٕ للتخ ٔدددف مدددً طددددٗ        

ا٤م ّالْجددددد  ّا٢اٚ الددددد ٖ ٓرا ددددد  ال دددددرّف    

  بَدددددا العْاٜدددددأ املَندددددرٗ اّ القاسدددددٔ٘ الدددددو مدددددر

الددددو تعرضدددد  لطدددد ْطا  اجملددددامٔ  اإلرٍابٔدددد٘ 

املشدددددددل ٘ طٔلددددددد٘ مددددددددٗ احدددددددت٣ل ااا  دددددددا   

ّاملددددددٌه كندددددا اٌ التعدددددْٓص اليقددددددٖ اّ املدددددالٕ  

 ٔدددددُ معيدددددٙ املعْىددددد٘ ّاملشددددداعدٗ لبدآددددد٘ حٔددددداٗ   

جدٓددددددددِه كندددددددا ٓشدددددددَه التعدددددددْٓص ّبظددددددد أ  

مباطددددر لعددددْدٗ االٔدددداٗ ّا٢سددددتقرار التدددددرزمٕ    

تندددددددد  علددددددددٙ املشددددددددتْٚ املددددددددادٖ ل٥ ددددددددراد ّاجمل

ّالي شددددددٕ. ّبامل ددددددأ أٓطددددددا ٓشدددددداٍه التعددددددْٓص 

هعاجلدددد٘ ا٢ضددددرار املادٓدددد٘ الددددو تعرضدددد   ددددا    

الددددددددّر ّاملنتل دددددددا  املادٓددددددد٘ امليقْلددددددد٘ ّ ددددددد      

امليقْلددددد٘ كندددددا ٓعدددددد ّ ددددد  مقدمددددد٘ طٔبددددد٘      

لبدآدددد٘ الشددددله ّال ددددل  اجملتنعددددٕه اا شم ددددف     

مددددً حدددددٗ التددددْترا  ا٢جتناعٔدددد٘ ّال ددددراعا     

الددددو ح ددددل  داخددددأ اجملتندددد  جددددراٛ    ّال ددددارا  

ا٢عتددددددددداٛ اإلرٍددددددددابٕ ّح ددددددددْل التندددددددداّ ا     

كالقتدددددددددأ ّاخل دددددددددف ّالتعددددددددد ٓل  ال علٔددددددددد٘

ّا٢سددددددددددت٣ٔٛ علددددددددددٙ الدددددددددددّر ّاملنتل ددددددددددا  اّ   

ل الشددددددنع٘ ٔ ددددددتالقْلٔدددددد٘ الددددددو  التندددددداّ ا  

ّا٢عتبددددار ا٢دبددددٕ بالطددددرر ال ددددب ه كنددددا ٓعددددد   

التعدددددْٓص الددددد ٖ تد عدددددُ اإلدارٗ للنتطدددددررًٓ   

اٍدددده اإلجددددراٛا   أحدددددٍابٔدددد٘ مددددً العنلٔددددا  اإلر

الع٣جٔددد٘ للتخ ٔدددف مدددً الطدددرر ّا الدددُ اثدددارِ      

 تدرزمٔا.

 ال ر  ال اىٕ

أثر التعْٓص علٙ إعادٗ ا٢ىدما  

 اجملتنعٕ ّالتعآع الشلنٕ.

اٌ تعددٓددد٘ اجملتنددد ه ّبالتدددالٕ تعآظدددُه ظددداٍرٗ    

م٣ مددددُ للننتنعددددا  البظددددرٓ٘ ميدددد  اٌ كشددددر  

ٙ ا٢ىشددددداٌ ا٤ّل حدددددْاجز العزلددددد٘ ّاى دددددت  علددددد  

ا٢خددددر اا ٢ مي ددددً العددددٔع بظدددد أ ميعددددزل عددددً   

ا٢خددددر مَنددددا كاىدددد  أسددددبا  العزلدددد٘. ّمي دددددأ      

الشددددله اجملتنعددددٕ مجلدددد٘ مددددً املبددددادٟ ّالقدددددٔه      

ّالشدددددلْكٔا  الدددددو ترمدددددٕ اىل  قٔددددد  مبددددددأ  

حشدددً التعدددآع الشدددلنٕ ّىبددد  العيدددف ّالر بددد٘  

يف الركددددٌْ اىل الْسدددداٜأ الشددددلنٔ٘ ّالقاىْىٔدددد٘   

با٢ىتنددداٛ  الدددأ اليدددزا ه كندددا مي دددأ اإلحشددداض    

اىل النددد٘ اجملتنددد  ّع دددبتُ علدددٙ ذمدددْ ٓتعددد ر   

معددددُ إتٔدددداٌ ال ددددرد لشددددلْكٔا  تيددددايف اليشددددٔ     
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ا٢جتنددددددددداعٕ اّ احددددددددددا  ت ددددددددد ا  جٍْرٓددددددددد٘ 

متعنددددددددددِ بق دددددددددد ا٢ضدددددددددرار بدددددددددُ  الشدددددددددله  

ا٢جتنددداعٕ ىقدددٔص للعيدددف ا٢جتنددداعٕه ّل دددً    

ٓيب دددددٕ م٣ح ددددد٘ عددددددو إم اىٔددددد٘ الْصدددددْل اىل 

ىل االالددددددددد٘ امل الٔددددددددد٘ ٢سدددددددددت ال٘ الْصدددددددددْل ا

املدٓي٘ ال اضل٘

 77). 

لقددددددددد ترتددددددددل علددددددددٙ سددددددددٔ رٗ اجملددددددددامٔ          

اإلرٍابٔدددد٘ علددددٙ ميدددداط  طاسددددع٘ مددددً العددددرا      

ّالدددددددّل اجملدددددداّرٗ اٌ أدٚ اىل ىددددددزّ  ّتَندددددد    

عشددددده كدددددب  مدددددً ا٢ دددددراد ّالعْاٜدددددأ تركددددد    

ّراَٜددددا مددددا متلدددد  مددددً أطددددٔاٛ مادٓدددد٘ ّمعيْٓدددد٘   

كددددب ٗ  طدددد٣ عنددددا ٓعئددددُ اٌ ٓددددرت  ا٢ىشدددداٌ    

 نددددا م رٍددددا ّمددددا ٓرتتددددل علددددٙ    دارِ جددددربا مر

الدددد  مددددً ااٚ ّضددددرر ى شددددٕ كددددب  ه ٢سددددٔنا   

اٌ تقالٔددددددىا العربٔددددد٘ اإلسددددد٣مٔ٘  عدددددأ مدددددً   

الدددددد ا  عدددددً الددددددًٓ ّا٤رس ّالعدددددرس سدددددببا    

مْجبدددددا للدددددد ا  ّالقتدددددال ٤جلدددددَا ه بٔدددددد اىَددددده    

عبعددددْا يف دٓددددارٍه دٌّ مت دددديَه مددددً اليددددزّ  ٢    

ٓعدددس اىَددده كدددداىْا م١ٓددددًٓ ل رٍدددا  ّا  ددددارِ     

 دددددد٘ ا٢ اىَدددددده ٢ مي دددددديَه  عددددددأ طددددددٕٛ ه    املي ر

ٍّدددد ا يف الْاعدددد  احددددد   نددددْٗ جتنعٔدددد٘ بدددد   

اليدددددددا ح  الددددددد ًٓ رجعدددددددْا اىل دٓدددددددارٍه بعدددددددد  

الت رٓدددددر ّبددددد  ا٤طدددددخاص ّا٢ دددددراد الددددد ًٓ    

بقدددددددْا يف دٓدددددددارٍه جدددددددا   ّتددددددددّر حدددددددْ ه    

طدددبَا  التعامدددأ دٌّ التعددداٌّ اّ ك٣ٍندددا معدددا     

ه ممددددددا سددددددبل الظدددددد ياٛ ّالب طدددددداٛ ّال رأٍدددددد٘ 

ارا  داخددددددأ اجملتندددددد  الْاحددددددد ّالعاٜلدددددد٘    ّال دددددد

الْاحددددٗ ىأٍددد  عدددً الي دددرٗ حٔدددال مدددً الت ددد   

بركددددددل اإلرٍددددددا  عددددددً اكددددددراِ اّ جَددددددأ دٌّ  

احتشددا  للعْاعددل ّمددا تدد١ل الٔدد٘ ا٤مددْر ه ٍّدد ِ       

يف الْاعددد  احدددد اٍددده املظددداكأ الدددو ٓعددداىٕ ميَدددا   

اجملتنددددد  ّٓيت دددددر  دددددا حلدددددْل مدددددً اال ْمددددد٘   

املشددد١ّل٘ ا٢مدددر الددد ٖ ٓت لدددل مدددً اإلدارٗ ٍّدددٕ  

بالدرجددددددددد٘ ا٤سددددددددداض عدددددددددً تدددددددددْ   ا٢مدددددددددً   

ّا٢سدددتقرار ّمعاجلددد٘ ا٢ثدددار الطدددارٗ ل رٍدددا     

لدددددددٔص بدددددددد   التعدددددددْٓص اليقددددددددٖ اّ املدددددددالٕ    

  شددددل بددددأ ٓددددتع  علَٔددددا اختدددداا مجلدددد٘ مددددً      

اإلجدددددراٛا  اإلدارٓدددددد٘ ّالتْعْٓددددد٘ ّالتنَٔدٓدددددد٘   

ّبدددددرام  حم نددددد٘ علدددددٙ ّ ددددد  ر٠ٓددددد٘ رطدددددٔدٗ    

ّى ددددددرٗ ثاعبدددددد٘ ب دددددد ٗ مددددددً طددددددوىَا تعزٓددددددز   

عددددآع الشددددلنٕ ّ قٔدددد  الل ندددد٘ الْطئدددد٘  الت

ّىبدددد  أ  ددددار العيددددف ّالت ددددرف ّاطدددداعُ اابدددد٘ 

ّالشددددددد٣و ّإدارٗ ال دددددددراعا  ّاالدددددددد ميَدددددددا اّ  

القطددداٛ علَٔدددا ّىعتقدددد اٌ اٍددده تلددد  اإلجدددراٛا     

 -ٓتن أ با٢تٕ :

ٓددددتع  علددددٙ اإلدارٗ اإلسددددرا  يف حشدددده   (1

ملددددف التعْٓطددددا  ال٣ مدددد٘ ملددددا مي ددددً    

ميددددددا  ه   املطددددددرّرًٓ اىل العددددددْدٗ اىل 

ّم ددددددددددددداالَه املتطدددددددددددددررٗ جدددددددددددددراٛ 

 العنلٔا  اإلرٍابٔ٘.

تظددددخٔص ا٤سددددبا  ّبْاعدددد  اخلدددد٣ف    (2

الدددددو تددددددعْ اىل الي دددددْر مدددددً الدّلددددد٘    

  ٘  ّالتْجدددددددُ اىل جَدددددددا   ددددددد  ر ٔددددددد

ّمعاملدددد٘ املددددْاطي  علددددٙ ّ دددد  اح دددداو 

 ّ ّضددددد  الدددددربام   الدسدددددتْر ّالقددددداىٌْ 

ّاخل دددد  ال٣ مدددد٘ لت قٔدددد  العدالدددد٘    

ا٢جتناعٔددددددد٘ الدددددددو تطدددددددنً مشددددددداّاِ 

املددددددْاطي  امدددددداو القدددددداىٌْ دٌّ متٔددددددز    

بشدددبل العدددر  اّ املددد ٍل اّ ال اٜ ددد٘ ...    

ّتعزٓدددز رّ  املْاطيددد٘ ّطدددعْر املدددْاطً     

الدددددددد ٖ لددددددددٔص   ّطيددددددددُباىتناٜددددددددُ اىل 

كن لددد٘ ّطدددًه ّلدددً ٓت قددد  الددد  ا٢     

بالتظددددددددرٓعا  الددددددددو تبعدددددددد  ا٢مددددددددً    

ال نوىٔيدددددددد٘ ّا٢سددددددددتقرار ّتطددددددددنً  ّ
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تقدددددٓه اخلدددددما  ال٣ مدددد٘ ّم ا  دددد٘   

ال شددداد ّالقطددداٛ علٔددد٘ ّاحالدددُ رجالدددُ    

 اىل القطاٛ العادل.

عٔددددددداو اإلدارٗ بْضددددددد  ر٠ٓددددددد٘ طدددددددامل٘   (3

لعنددددأ ا٢جَدددددزٗ ا٤مئددددد٘ ّالعشددددد رٓ٘  

ّا٢سددددددددددددددددتخباراتٔ٘ ّا٢ستظددددددددددددددددارٓ٘ 

ّدراسددد٘ بدددْادر املظددداكأ عبدددأ ّعْعَدددا     

العندددددأ الطدددددارٗ  دددددا ّ با٦ثدددددارّالتيبدددددو 

علدددٙ ّٜددددٍا عبدددأ اىتظدددارٍا علدددٙ ّ ددد     

مبدددأ الْعآدد٘ خدد  مددً العدد٣  ّت عٔددأ     

االددددددددددص ا٤مددددددددددس لدددددددددددٚ املددددددددددْاطً   

ّاسدددددت نارِ هدددددا ٓعدددددْد علدددددٙ اجلنٔددددد   

بدددددددالي   ّا٢مدددددددً ّا٢سدددددددتقرار علدددددددٙ  

 ّا٤مددددسهال ددددعٔد ال  ددددرٖ ّال دددد ٕ  

ّإطدددداع٘ ثقا دددد٘ تددددبس طددددعار  العددددرا     

ا٢ّ( لتعزٓدددددددز الدددددددت٣حه بددددددد  أبيددددددداٛ     

حدددددد ّت لٔدددددل م ددددداالَه   الدددددْطً الْا

علددددٙ أٖ م ددددل ٘ أخددددرٚ إعلٔنٔدددد٘ اّ    

 دّلٔ٘.

ّضدددددد  الددددددربام  ّاخل دددددد  ّامليدددددداٍ    (4

يبددددددد  العيدددددددف ّالت دددددددرف لالدراسدددددددٔ٘ 

ّال لددددددددددْ ّسددددددددددد ث ددددددددددرا  ال رعدددددددددد٘    

ّالتوكٔددددددد علددددددٙ القْاسدددددده الْطئدددددد٘  

املظدددرتك٘ ّتدرٓشدددَا بددددأ مدددً رٓددداس    

ا٤ط دددال حتدددٙ التعلدددٔه العدددالٕ ّا دددراد    

مدددددددْاد دراسدددددددٔ٘ خاصددددددد٘ تدددددددب  اثدددددددار  

إلرٍا  عأ الدّل٘ ّاجملتن ا

 78). 

اىظددددددداٛ مراكدددددددز ل دددددددياع٘ الشددددددد٣و      (5

ّإدارٗ ال دددددددددددددددددراعا  ّاسدددددددددددددددددت دا  

الْحدددددددا  الب  ٔدددددد٘ الددددددأ املظدددددداكأ    

العالقدددددد٘ ّحشدددددده ال ددددددراعا  ّ ددددددص  

ا٢طدددددددددتباكا  ّ قٔددددددددد  التعدددددددددآع  

الشدددددلنٕ علدددددٙ ّ ددددد  عْاعدددددد املْاطيددددد٘ 

ّالعدددددددددددددادا  ّالتقالٔدددددددددددددد العربٔددددددددددددد٘  

  ّاإلس٣مٔ٘.

ٍه ّاحالددددد٘ إعدددددادٗ املَندددددرًٓ اىل دٓدددددار (6

املتددددددددددْرط  بالتندددددددددداّ  علددددددددددٙ أرّا   

املتطدددددددددددددددددددررًٓ اّ ممتل ددددددددددددددددددداتَه اّ  

حرٓدددددداتَه اىل القطدددددداٛ لٔوخدددددد  كددددددأ  

ٛ  ّ اعددددددددا عددددددددً  علتددددددددُ   مدددددددديَه جددددددددزا

  ّخ ٔٝتُ.

ضددددددرّرٗ عٔددددددداو امل١سشدددددددا  الرتبْٓددددددد٘   (7

ّالتعلٔنٔددددددددددددد٘ بْاجدددددددددددددل الرتبٔددددددددددددد٘   

ّالت قٔددددددف بوٍنٔدددددد٘ احددددددرتاو حقددددددْ    

ا٢ىشدددداٌ ّتدرٓشددددَا مددددً اجددددأ تيظددددٝ٘   

ّتْعٔتددددددُ بوٍنٔدددددد٘  ال ددددددرد اجتناعٔددددددا  

معر ددددددد٘ حقْعدددددددُ ّّاجباتدددددددُ حٔدددددددال    

ى شددددددُ ّاجملتندددددد  ّالدّلدددددد٘. ّاٌ ٓددددددته 

تددددددددرٓص مدددددددادٗ حقدددددددْ  ا٢ىشددددددداٌ يف  

خمتلددددددف املراحدددددددأ الدراسدددددددٔ٘ ّل دددددددأ  

ال ٝدددددا  العنرٓددددد٘ ٓيب دددددٕ اٌ ٓ دددددل يف 

اا دددددددل٘ اليَآددددددد٘ اىل تدددددددْ   بٔٝددددددد٘  

ٓ ا  ٔددد  ٓ َددده   م٣ٜنددد٘ ملنارسدددتَا جدددد

املشدددددتَد ٌْ مدددددً دراسدددددتَا ّالتعامدددددأ   

ا لددددددٔص علددددددٙ أسدددددداض كْىَددددددا    معَدددددد

م دددد ل ا  اّ مددددادِ دراسددددٔ٘ ل ددددرس   

الينددددا    شددددل بددددأ ٓيب ددددٕ اٌ ت َدددده    

 َنددددددددا حقٔقٔدددددددداع عنٔقدددددددداع ّمتددددددددارض    

سدددلْكٔا هدددا ٓطدددنً لل دددرد كرامتدددُ    

ّللننتنددددددددددددد  م اىتدددددددددددددُ ّعٔنتدددددددددددددُه 

 اإلىشدددددددداٌ القٔندددددددد٘ ا٤ّىل ّال آددددددددد٘   

اليَآددددد٘ ٢ّ مبدددددادٟ مدددددً دٌّ مدددددْاطً  

حقٔقددددددٕ ٢ّ عددددددٔه إىشدددددداىٔ٘ مددددددً دٌّ 

ا٢ىشاٌ ّحقْعُ. احرتاو 
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بيددددداٛ الشدددددل ٘ ّالدّلددددد٘ علدددددٙ أسدددددص     (8

صددد ٔ ُ هددددا ٓطددددنً اآدددد٘ حقددددْ   

ا٢ىشددددددداٌ ّاملدددددددْاطً ّبيددددددداٛ اجملتنددددددد    

ّالدّلدددددددد٘ ّم١سشدددددددداتَا الدسددددددددتْرٓ٘ه  

ٍّددددد ا ٓت لدددددل مراجعدددددُ طدددددامل٘ ل دددددأ 

التظددددددددرٓعا  الددددددددو عدددددددداد  اىل تددددددددو و 

الْضددددددددددددددد  ا٤مدددددددددددددددس ّالشٔاسدددددددددددددددٕ  

ّا٢عت ددددددادٖ ّح ددددددْل ٍدددددد ا البددددددٌْ    

ب  بددد  املدددْاطً  الظاسددد  ّالتيدددا ر ال ددد  

ّاال ْمددددد٘ه  ددددد ل  ٓددددد١دٖ اىل تعزٓدددددز  

م ددددداعٔ٘ املددددْاطً بالدّلدددد٘ ّبالتددددالٕ   

اىل اعددددد٣ٛ   ددددددرٗ املظدددددرّعٔ٘ ّٓر دددددد    

مدددددً رّ  الددددد٢ْٛ ّا٢ىتنددددداٛ للننتنددددد   

ّالْطً ّالدّل٘.

 

عٔددددداو الدّلددددد٘ ب زمددددداد  دددددرص العندددددأ   (9

املياسدددددب٘ للعددددداطل  ّإعدددددادٗ تْظٔدددددف    

ا٤مدددددددددْال ّتددددددددددّٓرٍا مدددددددددً خددددددددد٣ل   

 نار ّالظددددراك٘ مدددد   تظددددرٓعا  ا٢سددددت

الق دددددددددا  اخلددددددددداص ٤عدددددددددادِ البيددددددددداٛ  

ّا٢عندددددددار ّتدددددددْ   العدددددددٔع ال دددددددرٓه  

الددد ٖ ٓقدددْد حتندددا اىل جتنددد  سدددلنٕ     

متنددداىص لدددُ مدددً التدددارٓ  ّاالطددددارٗ     

ّالقددٔه مددا مي يددُ مددً اليَددْس سددرٓعا     

ّٓوخددددددد  دّرِ الرٓدددددددادٖ ّالقٔدددددددادٖ يف   

املي قددد٘ ّالعدددام امجددد  ّٓعددداّد ىظددداطُ 

 ّال قدددددددددددددايف ّالعلندددددددددددددٕاإلىشددددددددددددداىٕ 

  ّالقٔنٕ.

 

 

 اخلامت٘

الب دددد  ممدددددددا تقددددددددددو عرضددددُ يف مدددد   

اليتاٜددددددددد  ّتتبلدددددْر املقرتحدددددا  ّعلدددددٙ  تتطددددددددد 

 الي ْ ا٢تٕ:

 :ا٢ّع: اليتاٜ 

ابتعدددددددد   البٔددددددد٘ التظدددددددرٓعا  عددددددددً     .1

تعرٓددددف ا٢رٍددددا  ّاكت دددد  بتعرٓددددف    

ٍّددددددددد ا أمدددددددددر  ا٢رٍابٔددددددددد٘ها٢عندددددددددال 

حمندددددددْد ٢ٌ تعرٓدددددددف ا٢رٍدددددددا  عدددددددد 

شمدددر  بعدددص ا٢عندددال اّ ٓطدددٔف الَٔدددا 

ّاٌ صددددددْر ا٢رٍدددددددا    اخدددددددرٚهاعنددددددال  

ّّسدددددددداٜلُ ع ددددددددُٔ علددددددددٙ الت دٓددددددددد  

٤ىَدددددا ىابعددددد٘ مدددددً الظدددددر     ّا٢حاطددددد٘ه

ال دددددامً  ددددددٕ الدددددي ص الظدددددرٓرٗ الدددددو   

  الظٔ اٌ.ٓ  َٓا 

مي ددددددً تعرٓددددددف ا٢عنددددددال ا٢رٍابٔدددددد٘    .2

دٕ بوىَدددا كدددأ مدددا مدددً طدددوىُ اٌ ٓلقدددٕ  ددد 

علدددْ  اليددداض ا لددد  ّالرعدددل ّالظدددعْر    

بعدددددددو ا٢سددددددتقرار ّاخلددددددْف ب ددددددرف  

الي ددر عددً صددْرِ ٍّدددْ ىقددٔص ل٥مددً      

الدددد ٖ تلتددددزو الدّلدددد٘ بتددددْ  ِ لليدددداض   

 ّالقْاى .حشل ا٢ى ن٘ 

مي دددً اٌ تقدددْو مشددد١ّلٔ٘ الدّلددد٘ علدددٙ   .3

اسدددددداض اخل دددددددو لتعددددددْٓص ا٢ضدددددددرار   

لدددد ا  كا ٔددددددد٘ها٢رٍابٔدددد٘ ا٢ اىَددددا  دددد   

 قددددددد تْجَدددددد  الدّلدددددد٘ اىل تعددددددْٓص   

ٍدددد ِ ا٢ضددددرار علددددٙ اسدددداض املشدددد١ّلٔ٘ 

ّاٍبددددد   ددددددٕ عددددداىٌْ   خ دددددوهمدددددً دٌّ 

تعددددْٓص املتطددددررًٓ جددددراٛ العنلٔددددا     

االربٔددددددددددد٘ ّا٢خ ددددددددددداٛ العشددددددددددد رٓ٘ 

ّالعنلٔددددددددددا  ا٢رٍابٔدددددددددد٘ اىل اعددددددددددرار   

  القاىٌْ.املش١ّلٔ٘ بيص 

مي دددً تعدددْٓص املطدددرّر عدددً ا٢ضدددرار    .4

عبدددددداٛ علددددددٙ اسدددددداض املشدددددداّاٗ امدددددداو ا٢ 

العامدددد٘ لددددبعص ال ددددرّس  دددددٕ حالدددد٘    

ا٢ ددددددددرا  عددددددددً الرٍدددددددداًٜ ا٢رٍابٔدددددددد٘  
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مقابدددأ ا٢ دددرا  عدددً ا دددراد حمتندددزًٓ     

ا٢ اٌ ا٢صددددأ اىَددددا تقددددْو علددددٙ اسدددداض    

 القاىٌْ.

مي دددددددددً ت بٔددددددددد  مبددددددددددأ التطدددددددددامً    .5

ا٢جتندددددددددددداعٕ كوسدددددددددددداض صددددددددددددداحل   

 إاالتعدددددددددْٓص ا٢عندددددددددال ا٢رٍابٔددددددددد٘   

 ال .ى   التظرٓعا  علٙ 

اٌ الشدددددله ا٢جتنددددداعٕ حالدددددُ ىقدددددٔص     .6

العيددددددددددف ّا٢عتتددددددددددال ّا٢حددددددددددرتا  اّ   

العدددددّاٌ اا اىددددُ حالدددد٘ إلطدددداع٘ ا٢مددددً    

ّا٢طنٝيدددداٌ ّبدددد  رّ  التطددددامً بدددد    

أبيدددداٛ الظددددعل علددددٙ اخددددت٣ َه ّعبددددْل   

ثقا دددد٘ التيددددْ  ّالشدددد٣و املرت ددددز علددددٙ    

عياصددددددر التعددٓدددددد٘ اجملتنعٔدددددد٘ الددددددو   

ٓ رضددددَا الْاعدددد  ّٓقبلددددَا ا٢خددددر علددددٙ 

د العدددٔع الشدددلنٕ ّاحدددرتاو   ّ ددد  عْاعددد 

حقدددْ  ا٢ىشددداٌ ّثقا تدددُ املختل ددد٘ ه اا    

٢ مي ددددً للشددددله اٌ ٓزدٍددددر ا٢ ب طدددداع٘ 

رّ  التطدددددامً ّا٢عدددددرتاف ب ىشددددداىٔتيا  

املظدددددرتك٘ كخ دددددِْ أّىل ذمدددددْ بيددددداٛ 

جتندددددد  تشددددددْدِ ا٢خدددددد٣  الشددددددامٔ٘  

ّال قا دددد٘ ّالتيددددْ  ّبيددددداٛ جشددددْر مدددددً    

الع٣عددددددددا  علددددددددٙ أسدددددددداض ا٢حددددددددرتاو  

 ٘ ّإرسددداٛ عدددٔه القددداىٌْ    ّال قددد٘ املتبادلددد

ّالتعددددددددددداٌّ ا٢جتنددددددددددداعٕ ّاحدددددددددددرتاو  

اخل ْصدددددددددددددٔ٘ ّتعزٓدددددددددددددز طدددددددددددددعْر   

 باملش١ّلٔ٘  اِ الْطً ّاملْاطً

 :ثاىٔا: املقرتحا 

ىقدددددرت  اٌ ٓدددددته اىظددددداٛ صددددديدّ  تددددداب    .1

لددْ ارٗ املالٔدد٘ ٓددته مددً خ٣لددُ تعددْٓص     

ا٢ضددددددددرار اليامجدددددددد٘ عددددددددً ا٢عنددددددددال   

ا٢رٍابٔددد٘ علدددٙ  دددرار مدددا  علدددُ املظدددر     

 ال رىشٕ.

علددددٙ املظددددر  العراعددددٕ اٌ ٓددددته     ىقددددرت  .2

ر ددد  مقددددار عٔنددد٘ التعدددْٓص باليشدددب٘    

ل٥ضدددددددددرار اجلشددددددددددٓ٘ ٤ىَدددددددددا  ددددددددد  

 2009لشدددي٘  20كا ٔددد٘  ددددٕ عددداىٌْ رعددده    

اخلددددددددددددددداص بتعدددددددددددددددْٓص  املعددددددددددددددددله

املطدددددرّرًٓ عدددددً ا٢عندددددال ا٢رٍابٔددددد٘   

ّا٢خ دددددددددداٛ العشدددددددددد رٓ٘ ّا٢عنددددددددددال  

 الطرر.االربٔ٘ جلرب 

ىقدددرت  اٌ ٓددديص علدددٙ تعدددْٓص الطدددرر    .3

ت  عدددً ا٢ضدددرار ا٢رٍابٔددد٘  ا٢دبدددٕ اليدددا 

ّّضدددد  الدددد كره  دددددٕ القدددداىٌْ سددددالف  

االددددددد ا٤دىددددددٙ ّا٢علددددددٙ لددددددُ ّتددددددر     

 سل ٘ التقدٓر لقاضٕ املْضْ  

ىقدددددرت  علدددددٙ املظدددددر  اٌ ٓددددديص علدددددٙ      .4

ٕ تعددددْٓص الطددددرر    اإلرٍددددابٕ املشددددتقبل

 املشتقبأ.امل١كد ح ْلُ  دٕ 

 ددددٕ حالدددد٘ عنددددز مْا ىدددد٘ الدّلدددد٘ عددددً   .5

تعددددددْٓص ا٢ضددددددراره ىقددددددرت  اٌ ٓ ددددددٌْ 

  مبلدددد  التعْٓطددددا  علددددٙ اعشددددال  د دددد

للنطددددرّرًٓ سددددْاٛ اكدددداٌ التعددددْٓص    

  عٔئاع.ىقدٓاع او 

عٔددداو الدّلددد٘ هعاجلددد٘ ا٢ثدددار الطدددارٗ      .6

ّا الددد٘ ا٢ثدددار الي شدددٔ٘ الدددو      ل رٍدددا 

ٓعددددددددداىٕ ميَدددددددددا اجملتنددددددددد  بْسددددددددداٜأ    

خمتل دددد٘ ّبددددرام  ح ْمٔدددد٘ لت  دددد  

  املت ر ٘.ا٢جٔال ضد ا٢  ار 

التدددزاو الدّلددد٘ باعتنددداد مبددددأ  الْعآددد٘      .7

ً  العدددددد٣ (هخدددددد  مددددددً    ّالْعآدددددد٘ مدددددد

 اعبدددددددأ ّعْعَددددددد  ٔددددددد٘ا٢رٍاب ا٢عندددددددال

ّمتابعدددددد٘ ال  ددددددر املت ددددددرف ّاىتظددددددار    
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اخل٣ٓدددددددا ا٢رٍابٔددددددد٘ ّتعقبَدددددددا عبدددددددأ    

  ُ  الدّلدددد٘ ح ددددْل ا٢رٍددددا  هددددا متل دددد

 ٍاٜل٘.مً ام اىٔا  مادٓ٘ ّبظرٓ٘ 

تلتدددددددددزو الدّلددددددددد٘ هعاجلددددددددد٘ ا٢ثدددددددددار  .8

عدددددددادٗ اىددددددددما  مددددددددً   ا٢جتناعٔددددددد٘ ّإ 

تددددددْرل   رٓدددددداع ّادمددددددرف جَدددددد٣ع ّراٛ  

ا٤  ددددددار اإلرٍابٔدددددد٘ املت ر دددددد٘ دٌّ اٌ   

تددددددددتل   ٓددددددددداِ بدددددددددماٛ ا٤برٓدددددددداٛ يف    

اجملتنددددد  ّّضددددد  بدددددرام  للن ددددداال٘   

الْطئدددددد٘ ّتعزٓددددددز الشددددددله اجملتنعددددددٕ 

ّإعدددددددددددادٗ ارمدددددددددددراطَه يف اجملتنددددددددددد  

  صاال .كو راد 

ضددددددرّرٗ الت لددددددٕ بددددددوخ٣  اإلسدددددد٣و    .9

عدددددا  اإلىشددددداىٔ٘  ال اضدددددل٘ ّبيددددداٛ الع٣ 

املظددددددددرتك٘ علددددددددٙ أسدددددددداض القْاعددددددددد 

القاىْىٔدددد٘ ّالظددددرعٔ٘ هددددا ٓعددددز  بيدددداٛ    

مي ْمدددد٘ للقددددٔه ا٢جتناعٔدددد٘ه عْامَددددا  

العدددددددل ّاملشددددددْاٗ ّاابدددددد٘ ّالتشددددددام   

 ّال طٔل٘

 :امل ادر

 أ٢ّ امل ادر العام٘ 

إبددددرأٍه طددددُ ال ٔدددداسه مشدددد١ّلٔ٘  .1

اإلدارٗ عددددددً اعنددددددال مْظ َٔددددددا يف  

اليَطدددددددد٘ العددددددددرا ه القدددددددداٍرٗه دار 

 .1973العربٔ٘ه 

ابددددرأٍه  ددددْ ٖ مددددراد: املشدددد١ّلٔ٘      .2

ا٢دارٓدددد٘  دددددٕ اجملددددال ال ددددل  دددددٕ    

الي دددددداو امل ددددددرٖ ّال رىشددددددٕه دار  

–اجلامعددددددددددددددددددددددد٘ اجلدٓددددددددددددددددددددددددٗ 

 .2017اإلس يدرٓ٘ه 

احشدددددددددددداٌ أددددددددددددد امل رجددددددددددددٕ      .3

ّاخدددددرٌّ: الي رٓددددد٘ العامددددد٘  ددددددٕ   

القددددددددداىٌْ الدسدددددددددتْرٖ ّالي ددددددددداو 

ه 3 العدددددددرا ه ل الدسدددددددتْرٖ  ددددددددٕ  

ه ب دددددداد-ال تدددددا ل دددددياعُ  العاتددددد 

2009. 

ااددددد الشددددعٔد الزعددددرد: تعددددْٓص      .4

ا٢ضددددددرار الياطددددددٝ٘ عددددددً جددددددراٜه    

–اجلامعدددددددددددددددددد٘  ا٢رٍددددددددددددددددددا ه دار

 2007اجلدٓدِه

ٍّظدددددددددداو ادو ٍّٔددددددددددل اليددددددددددداّٖ   .5

: تدددددارٓ  القددددداىٌْه العات ددددد٘ حددددا ذ 

ل ددددياع٘ ال تددددا  القدددداٍرٗه بدددددٌّ    

 .سيُ ىظر

خالددددد م دددد  ٙ  َنددددٕ: تعددددْٓص   .6

املطددددددددددددرّرًٓ مددددددددددددً ا٢عنددددددددددددال   

ه دار ال  ددددددددددددددددر 1بٔدددددددددددددددد٘ه ل اإلرٍا

 .2011اجلامعٕه 

امٕ ابٔدددددددددددددداٌ: عددددددددددددددامْض  سدددددددددددددد .7

امل دددددددددددددددددددد ل ا  الشٔاسددددددددددددددددددددٔ٘ 

ّا٢عت دددددددددددددادٓ٘ ّا٢جتناعٔددددددددددددد٘ه 

ليدددددددٌه رٓدددددداس الددددددرٓص لل تددددددل    

 .1990ّاليظر 

سددددددددددعاد الظددددددددددرعاّٖ املشدددددددددد١ّلٔ٘   .8

ه دار املعددددارف م ددددر   3ا٢دارٓدددد٘ ل 

1973. 

سدددددددددلٔناٌ ال نددددددددداّٖ: ا٢سدددددددددص    .9

ه 5العامددددددد٘ للعقدددددددْد ا٢دارٓددددددد٘ه ل   

 .1991م ره –مشص ع   جامع٘

صددداحل عبدددد الزٍدددرٗ االشدددٌْ:    .11

املشددددْٝلٔ٘ ا٢دارٓدددد٘ لقددددْٚ ا٢مدددددً    

 .1978الداخلٕه ب داده 
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عددددددادل مظنْطددددددٕ: م ا  دددددد٘   .11

ه ميظددددددددْرا   ٓددددددددً  1ا٢رٍددددددددا ه ل

 .2011ب ّ ه-االقْعٔ٘

د. عدددددارف صددددداحل خملدددددف ّد.     .12

علٔددددددْٖه د.  ااددددددد  عبددددددد العزٓددددددز

مظدددددرّ  برىدددددام  عندددددأ    مظدددددعاٌه

متددددْ   ب ددددداده اجلدٓدددددٗهاال ْمدددد٘ 

2018  

عبددددددددد الددددددددر ا  الشددددددددديَْرٖ:    .13

الْسدددددددٔ   ددددددددٕ طدددددددر  القددددددداىٌْ     

م دددددددددادر  2ه جلدددددددددد 2املددددددددددىٕه   

ه دار اليَطدددددددددددددد٘ 3ا٢لتددددددددددددددزاوه ل 

 .1981م ر ه-العربٔ٘ 

ّعبدددددد عبدددددد اجملٔدددددد اال دددددٔه   .14

 ّحمندددددددد طدددددددُالب دددددددرٖ  البددددددداعٕ

البظددددددد  الدددددددْجٔز  ددددددددٕ ى رٓددددددد٘    

ا٢لتدددددددزاو  ددددددددٕ القددددددداىٌْ املددددددددىٕ    

و ا٢لتددددزاه م دددادر  1العراعدددٕه جددددزٛ  

-ّاليظددددددددرال تددددددددل لل باعدددددددد٘   دار

 .1980ه املْصأ

علددددددددددٕ خ ددددددددددار طدددددددددد ياّٖ:   .15

مشدددددددد١ّلٔ٘ ا٢دارٗ العامدددددددد٘ عددددددددً   

ه دار ّاٜدددددددأ 1الطدددددددارِه لاعنا دددددددا 

 .2008لليظره

عْابددددددددددٖ عندددددددددار: ى رٓددددددددد٘    .16

املشددددددددددد١ّلٔ٘ ا٢دارٓددددددددددد٘ه دٓدددددددددددْاٌ  

-امل بْعددددا  اجلامعٔدددد٘ املركزٓدددد٘ 

 .1994اجلزاٜره 

القاضدددددددددٕ سددددددددددام رّضدددددددددداٌ   .17

املْسدددددددددددددْٖ:  عدددددددددددددأ ا٢رٍدددددددددددددا    

ه 1رميدددددددددددددد٘ ا٢رٍابٔدددددددددددددد٘ه ل  ّاجل

ميظددددددددْرا  االلددددددددل االقْعٔدددددددد٘   

 .2010ه

كامدددددددددددأ عبدددددددددددد الشدددددددددددنٔ     .18

حمندددددددْد: مشددددددد١ّلٔ٘ ا٢دارٗ عدددددددً 

اعنا ددددددا املظددددددرّع٘ه دار اليَطدددددد٘   

 .2002م ره -العربٔ٘

حمندددددددددددد امددددددددددد  ْٓسدددددددددددف    .19

املشددددد١ّلٔ٘ ا٢دارٓددددد٘  ددددددٕ الي ددددداو   

ه 1ّال قددددددددُ ا٢سدددددددد٣مٕه لا٢دارٖ 

-دار ال تددددددل ّالدراسددددددا  العربٔدددددد٘

 .2017ٓ٘ه ا٢س يدر

حمنددددددددددددددد داّّد ٓعقددددددددددددددْ :    .21

ه 2ل رٍدددددا ه لامل َدددددْو القددددداىْىٕ  

 .2012م تب٘  ًٓ االقْعٔ٘ه 

ّحمندددد حمندددد سدددام اليندددر     .21

: تعددددددددددْٓص متددددددددددْلٕ حمددددددددددرّض

ا٢رٍابٔدددد٘ املطددددرّر عددددً ا٢عنددددال   

الدّلدددددددددددد٘ بتعددددددددددددْٓص  التددددددددددددزاو 

-املعدددددددددددارفاملطدددددددددددرّر( ميظدددددددددددوِ 

 .2018ه اإلس يدرٓ٘

عبدددد الل ٔدددف:  حمندددد حمندددد .22

عددددددداىٌْ القطددددددداٛ ا٢دارٖه ال تدددددددا  

ال الدددددددد ه دار اليَطدددددددد٘ العربٔدددددددد٘ه  

2004. 

حمندددددددددددْد عددددددددددداطف البيدددددددددددا:  .23

القطدددددداٛ ا٢دارٖ  دعددددددْٚ ا٢ل دددددداٛ   

ّدعدددددددْٚ التعدددددددْٓص(ه دار ال  دددددددر  

 .1987ه م ر-العربٕ

حمندددددددددددددْد  ددددددددددددد١اد مَيدددددددددددددا:   .24

مشددددد١ّلٔ٘ ا٢دارٗ  ددددددٕ تظدددددرٓعا    

 .1972العربٔ٘ه 
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مَددددا عبددددد الددددرحٔه الزٍراىددددٕ:  .25

لُٔ اإلدارٗ عدددً عددددو تي ٔددد    مشددد١ّ

ا٢ح ددددداو القطدددددأٜ٘  ددددددٕ الي ددددداو   

ه دار ال تددددا  اجلددددامعٕه  1الشددددعْدٖ 

2017. 

ٍددددددددداىٕ علدددددددددٕ ال َدددددددددراّٖ:    .26

مْعدددف حم نددد٘ العددددل العلٔدددا مدددً  

تعدددددددْٓص الطدددددددرر اليددددددداجه عدددددددً  

 ّخاصددددد٘  ددددددٕالقدددددرارا  ا٢دارٓددددد٘ 

جدددددددال التْعٔدددددددفه بددددددددٌّ سددددددديُ  

 .طب ه بدٌّ سيُ ىظر

  ربٓددددال: مبدددددا ّجدددددٖ ثابدددد    .27

اّاٗ امددددددداو ٤عبددددددداٛ العامددددددد٘ه  املشددددددد

ميظدددددددددددددددددددددددددددددددوِ املعدددددددددددددددددددددددددددددددارف  

.بدٌّ سدددددددي٘ طبددددددد ه  اإلسددددددد يدرٓ٘

 بدٌّ سي٘ ىظر.

ّسددددددداو خالدددددددد عبدددددددد العلدددددددٕ:   .28

ا٢رٍددددا  الدددددّلٕ ّ ال  ددددا  املشددددل   

ه 1 ددددددٕ القددددداىٌْ الددددددّلٕ العددددداوهل 

 .2017دار ال  ر اجلامعٕه 

ٓاسدددددددد  طددددددددداٍر الٔاسدددددددددرٖ:   .29

م ا  دددددددددددددد٘ ا٢رٍددددددددددددددا   دددددددددددددددٕ   

ه 1ا٢سدددددددددرتاتٔنٔ٘ ا٢مرٓ ٔددددددددد٘ه ل

ال قا دددددددد٘ لليظددددددددر ّالتْ ٓدددددددد ه  دار 

2011. 

 ثاىٔا: الرساٜأ ّا٢طارٓ :

ااددددد حمنددددْد مدددددلْل تآددددُ:    .31

التعدددددْٓص عدددددً  دددددْا  ال رصددددد٘ه    

ماجشددددددددت  مقدمدددددددد٘ اىل  رسددددددددال٘

 ٌ جامعدددددُ ب دددددداده  -كلٔددددد٘ القددددداىْ

2014. 

بظددددددددددددار جدددددددددددداٍه عننددددددددددددٕ:  .31

مشددددد١ّلٔ٘ الدّلددددد٘ عدددددً ا٢ضدددددرار  

اليامجددد٘ عدددً ا٢خ ددداٛ القطدددأٜ٘ه    

اطرّحدددددد٘ دكتددددددْراِ مقدمدددددد٘ اىل 

ب دددددداده  جامعددددد٘-القددددداىٌْكلٔددددد٘ 

2015. 

عندددددددددددددار حددددددددددددداي م عددددددددددددده   .32

البٔطددددددداىٕ: املشددددددد١ّلٔ٘ اإلدارٓددددددد٘   

القاٜنددددددد٘ علدددددددٙ   دددددددرٗ املخددددددداطر  

ماجشددددت   رسددددال٘دراسدددد٘ مقارىددددُه 

-االقددددددددْ مقدمددددددددُ اىل كلٔدددددددد٘  

 .2007َرًٓه الي جامعُ

 

 ثال ا: اجمل٣  العلنٔ٘:

ااددددددد عبددددددد الددددددر ا  د. داّّد   .33

كددددددددددْٓز: ا٢ضدددددددددددددددددددددددددرار الددددددددددو  

تشددددببَا اإلدارٗ   ّالتعددددْٓص عيَددددا   

 دددددٕ العدددددرا ه  ددددد  ميظدددددْر  ددددددٕ  

كلٔددد٘ االقدددْ  جامعددد٘ اليَدددرًٓه    

 .2015ه العدد ال اىٕه17جلد 

بددددددددددد    دددددددددددارض حشددددددددددد :   .34

تعدددددْٓص ا٢ضدددددرار اليامجددددد٘ عدددددً  

ا٢رٍابٔددد٘ه  ددد  ميظدددْر    ا٢عندددال

 دددددددٕ جامعدددددد٘ ت رٓدددددد  لل قددددددْ ه  

ه سدددددديُ 2العدددددددد  ه1ه اجمللددددددد 1جددددددزٛ 

2016. 

حيدددددددددداٌ القٔشددددددددددٕ: اسدددددددددداض   .35

مشددددد١ّلٔ٘ الدّلددددد٘ عدددددً ا٢ضدددددرار  

ٕ االربٔددد٘  العدددرا ه  ّا٢رٍابٔددد٘  دددد

-دراسددا   دد  ميظددْر  دددٕ جلددُ     

 26 ب ددددددداده عدددددددد -اال ندددددد٘ بٔدددددد 

 .2010لشيُ 
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عزٓدددز جدددْاد ٍدددادٖ: التعدددْٓص   .36

ندددأه  ددد  ميظدددْر عدددً اصدددابا  الع

-القاىْىٔدددددد٘ دددددددٕ جلدددددد٘ العلددددددْو  

 .2010ه 1ال عدده 25ه اجمللد ب داد

ع ددددددددداو صددددددددداد  رمطددددددددداٌ:    .37

ا٢بعدددددددددداد القاىْىٔدددددددددد٘ ل رٍددددددددددا    

الدددددددددددددّلٕه جلدددددددددددد٘ الشٔاسدددددددددددد٘  

-الدّلٔددددددددد٘ه م١سشدددددددددُ ا٢ٍدددددددددراو   

 .1986ه سي٘ 85القاٍرٗه عدد 

 رابعا: القْاى  ّا٢ى ن٘:

عدددددددداىٌْ العقْبددددددددا  امل ددددددددرٖ  .38

 املعدل. 1937لشيُ  58رعه 

عدددددداىٌْ العقْبددددددا  ال رىشددددددٕ    .39

 .1987لشي٘ 

عدددددداىٌْ العقْبددددددا  ال رىشددددددٕ    .41

 .1994اجلدٓد لشي٘ 

عددددددداىٌْ م ا  ددددددد٘ ا٢رٍدددددددا      .41

 .2005لشي٘  13رعه 

عدددددداىٌْ تعددددددْٓص املتطددددددررًٓ  .42

جددددددددددددراٛ العنلٔددددددددددددا  االربٔدددددددددددد٘  

ّا٢خ ددددداٛ العشددددد رٓ٘ ّالعنلٔدددددا   

 2009لشدددددددددي٘  20ا٢رٍابٔددددددددد٘ رعددددددددده  

 املعدل.

القدددددددددرارا  ّخامشدددددددددا: ا٢ّامدددددددددر التظدددددددددرٓعٔ٘  

 :القطأٜ٘

 33ا٢مدددددددر التظدددددددرٓعٕ رعددددددده   .43

امليظددددددْر  دددددددٕ جرٓدددددددٗ  2005لشدددددديُ 

 3997الْعددددددداٜ  العراعٔددددددد٘ بالعددددددددد 

 .2005 /2/5 دٕ 

عددددددددددرار حم نددددددددددُ القطدددددددددداٛ    .44

بتددددددددددددددددددارٓ    403ا٢دارٖ رعدددددددددددددددددده  

10/5/2017. 

عددددددددددرار حم نددددددددددُ القطدددددددددداٛ    .45

 2017/ 450ا٢دارٖ رعددددددددددده القدددددددددددرار  

 .22/5/2017بتارٓ  

 

 ا٤جيبٔ٘:سادسا: امل ادر 

1- G.Viney,la 

responsabilite;conditions,LGDJ,paris,1982 

p.304 ets. 

2- M.Paillet,la responsabilite administrative, 

Dalloz,1996.P.420. 

3- J.M. pontier, sida, de la responsabilite' a' 

la garantie social, RFDA, 1992, P.535 ET 

544. 

 

 ا ْامع:

 
 1)

أٓدددددددْ : امل َدددددددْو القددددددداىْىٕ    حمندددددددد داّد 

ه م تبددددددد٘  ٓدددددددً االقْعٔددددددد٘ه   2ل رٍدددددددا ه ل

 .230-229ه ص 2012
 2)

تعددددددددددْٓص  :خالددددددددددد م دددددددددد  ٙ  َنددددددددددٕ 

 ه1ل  اإلرٍابٔددددد٘ه رّرًٓ مدددددً ا٢عندددددال   طددددد امل

 .26صه 2011 هدار ال  ر اجلامعٕ

امل ددددددددددر  –خالدددددددددد م ددددددددد  ٙ  َندددددددددٕ  (3 

 .ّما بعدٍا 28الشاب ه ص
 4)

طددددُ اسددددتااىا املرحددددْو الدددددكتْر إبددددرأٍه    

ال ٔددددددداسه مشددددددد١ّلٔ٘ اإلدارٗ عدددددددً اعندددددددال    

مْظ َٔددددا يف العددددرا ه القدددداٍرٗه دار اليَطدددد٘    

 .504ه ص 1973العربٔ٘ه 
 5)

د. إبددددددددددرأٍه طددددددددددُ ال ٔدددددددددداسه امل دددددددددددر  

 .506الشاب ه ص

 6)

ه 1ا٢رٍددددا ه لم ا  ددددُ  :عددددادل مظنْطددددٕ 

 ُ ه  2011هبددددددد ّ -ميظدددددددْرا   ٓدددددددً االقْعٔددددددد

 149ص
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 7)

تعددددددددْٓص  :أ.د ااددددددددد الشددددددددعٔد الزعددددددددرد   

 ا٢رٍددددا ه دارعددددً جددددراٜه   الياطددددٝ٘ضددددرار ا٢

 .32ص  2007اجلدٓدِه–اجلامع٘ 
 8)

لشددددي٘  58عدددداىٌْ العقْبددددا  امل ددددرٖه رعدددده  

 املل ٕ. 1937
 9)

خالددددد م دددد  ٙ  َنددددٕه املرجدددد  الشدددداب ه     

 .26ص
 10)

ااددددد الشدددددعٔد الزعددددرده املرجددددد  الشددددداب ه    

 .28-27ص 
 11)

القاضدددددٕ سدددددام رّضددددداٌ املْسدددددْٖ:  عدددددأ    

ه 1ا٢رٍددددددددددددا  ّاجلرميدددددددددددد٘ اإلرٍابٔدددددددددددد٘ه ل 

 .29ه ص2010ميظْرا  االلل االقْعُٔ ه
 12)

ٓاسددددد  طددددداٍر الٔاسدددددرٖ: م ا  ددددد٘ ا٢رٍدددددا   ددددددٕ    

ه دار ال قا دددددد٘ لليظددددددر  1ا٢سددددددرتاتٔنٔ٘ ا٢مرٓ ٔدددددد٘ه ل 

 .33ه ص2011ّالتْ ٓ ه 

 13)

 .34امل در اع٣ِه ص 
 14)

ا٢بعددددددددداد القاىْىٔددددددددد٘ ع ددددددددداو صددددددددداد  رمطددددددددداٌ:   

ل رٍدددا  الددددّلٕه جلددد٘ الشٔاسددد٘ الدّلٔددد٘ه م١سشددد٘      

 .18ه ص1986ه 58ا٢ٍراو القاٍرٗه عدد 
 15)

ّسددداو خالدددد عبدددد العلدددٕ: ا٢رٍدددا  الددددّلٕ ّال  دددا        

ه دار ال  دددددر 1املشدددددل   ددددددٕ القددددداىٌْ الددددددّلٕ العددددداوه ل    

 .61ه ص2017اجلامعٕه

 16)

 .62ّساو خالد عبد العلٕ: املرج  الشاب ه ص 
 17)

د. حمنددددد حمنددددد عبددددد الل ٔددددف. عدددداىٌْ      

القطدددددددددددداٛ ا٢دارٖه مشدددددددددددد١ّلٔ٘ الشددددددددددددل ٘  

العامددددددددد٘ه ال تدددددددددا  ال الددددددددد ه القددددددددداٍرٗه دار   

 ّما بعدٍا. 9ه ص2004اليَط٘ العربٔ٘ ه

 
 18)

مَدددددا عبددددددالرحٔه الزٍراىدددددٕ: مشددددد١ّلٔ٘     

ا٢دارٗ عددددً عدددددو تي ٔدددد  ا٢ح دددداو القطددددأٜ٘   

ه دار ال تددددددددا  1 دددددددددٕ الي دددددددداو الشددددددددعْدٖه ل

 . 51ه ص 2017اجلامعٕه
 19)

د. سددددعاد الظددددرعاّٖ: املشدددد١ّلٔ٘ ا٢دارٓدددد٘ه     

 .100ه ص1973ه دار املعارفه م ره 3ل
 20)

د. ابددددددددرأٍه  ددددددددْ ٖ مددددددددراد: املشدددددددد١ّلٔ٘     

ا٢دارٓددددد٘  ددددددٕ اجملدددددال ال دددددل  ددددددٕ الي ددددداو    

 
امل ددددددددددددددرٖ ّال رىشددددددددددددددٕه دار اجلامعدددددددددددددد٘   

 .16ه ص2017ا٢س يدرٓ٘ه-اجلدٓدٗ
 21)

ّ د. ٍظددددددداو حدددددددا ذ. تدددددددارٓ  د. ادو ٍّٔدددددددل اليدددددددداّٖ  

القددددداٍرٗه بددددددٌّ  -القددددداىٌْه العاتددددد  ل دددددياع٘ ال تدددددل   

 .8سي٘ ىظره ص
 22)

 .21املرج  اع٣ِه ص 
 23)

د. كامدددددأ عبدددددد الشدددددنٔ  حمندددددْد: مشددددد١ّلٔ٘ ا٢دارٗ   

  ٘ -عددددً اعنا ددددا املادٓدددد٘ املظددددرّع٘ه دار اليَطدددد٘ العربٔدددد

 .31ه ص2002م ره 
 24)

د. احشددددددداٌ أدددددددد امل رجدددددددٕ ّآخدددددددرٌّ: الي رٓددددددد٘       

العامدددد٘  دددددٕ القدددداىٌْ الدسددددتْرٖ ّالي دددداو الدسددددتْرٖ   

-ه العاتددددددددد  ل دددددددددياع٘ ال تدددددددددا   3 ددددددددددٕ العدددددددددرا ه ل 

 .16ه ص2009القاٍرٗه

 25)

د. حمندددددد امددددد  ْٓسدددددف: املشددددد١ّلٔ٘ ا٢دارٓددددد٘  ددددددٕ     

ه دار ال تددددددددل 1الي ددددددداو ا٢دارٖ ّال قددددددددُ ا٢سدددددددد٣مٕه ل 

 .3ه ص2017ا٢س يدرٓ٘ه-ّالدراسا  العربٔ٘
 26)

 .21اده املرج  الشاب ه صد. ابرأٍه  ْ ٖ مر 
 27)

 .10د. حمند ام  ْٓسف: املرج  الشاب ه ص 

 

 28)

د. علددددٕ خ ددددار طدددد ياّٖ: مشدددد١ّلٔ٘ ا٢دارٗ العامدددد٘     

ه 2008ه 1عددددددددً اعنا ددددددددا الطددددددددارٗه دار ّاٜددددددددأ لليظددددددددره ل

 .13-12ص
 29)

د. حمندددددْد عددددداطف البيدددددا: القطددددداٛ اإلدارٖ  دعدددددْٚ      

م ددددره -ٕا٢ل دددداٛ ّدعددددْٚ التعددددْٓص(ه دار ال  ددددر العربدددد 

 .130-129ه ص1978
 30)

 .17د. إبرأٍه  ْ ٖ مراد: امل در الشاب ه ص  

 31)

 camesتدددتلخص ّعددداٜ  ٍددد ِ القطدددٔ٘ بددداٌ الشدددٔد       

اصدددددددٔل بٔددددددددِ الٔشدددددددرٚ اا كددددددداٌ ٓعندددددددأ برتسددددددداى٘      

Trabes   بشددددبل اى نددددار املعدددددٌ ّعددددد اصددددٔل بعنددددز يف

ٓدددددددِ الٔشددددددرٚ اععدددددددِ عددددددً العنددددددأ ّعْضددددددُ ّ ٓددددددر       

طعددددددً  cames رىدددددد  ا٢ اٌ الشددددددٔد   200االربٔدددددد٘ بددددددد  

بَدددددد ا القددددددرار امدددددداو جلددددددص الدّلدددددد٘ ّمددددددً اجددددددراٛا   

ال عدددً تدددب  اىدددُ ٢ مي دددً ىشدددب٘ أٖ خ دددو الٔدددُ. ّاىدددُ ٢     

مي دددددً لدددددْ ٓر االربٔددددد٘ اٌ ٓتنشددددد  بعددددددو مشددددد١ّلٔ٘    

 رىدددددد  مدددددددٚ االٔددددددداٗ.    600الدّلدددددد٘  ٔ ددددددٌْ التقددددددددٓر   
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ٓي دددددددر: اسدددددددتااىا املرحدددددددْو الددددددددكتْر إبدددددددرأٍه طدددددددُ   

 .504ر الشاب ه ص ال ٔاسه امل د
 32)

عنددددار حدددداي طعندددد٘ البٔطدددداىٕ: املشدددد١ّلٔ٘ ا٢دارٓدددد٘   

القاٜندددد٘ علددددٙ   ددددرٗ املخدددداطره دراسدددد٘ مقارىدددد٘ه رسددددال٘ 

ماجشددددددددت  مقدمدددددددد٘ اىل جامعدددددددد٘ اليَددددددددرًٓه كلٔدددددددد٘  

 .24-23-22ه ص2007االقْ  سي٘ 
 33)

د. حمندددددد حمندددددد عبدددددد الل ٔدددددفه عددددداىٌْ القطددددداٛ      

ه 2004القددددداٍرٗه   –ا٢دارٖه ال تدددددا  ال الددددد ه دار اليَطددددد٘    

 .336ص
 34)

ّجدددددٖ ثابدددد   ربٓدددداله مبدددددأ املشدددداّاٗ امدددداو ا٢عبدددداٛ     

 .61العام٘ه ميظوٗ املعارفه ا٢س يدرٓ٘ه ص
 35)

 .42ّجدٖ ثاب   ربٓال: املرج  الشاب ه ص 
 36)

حمندددددد سدددددام اليندددددر ّحمندددددد حمدددددرّض متدددددْلٕ:     

تعدددددْٓص املطدددددرّر عددددددً ا٢عندددددال ا٢رٍابٔددددد٘ه  التددددددزاو     

 –الدّلدددددددد٘ بتعدددددددددْٓص املطددددددددرّر(ه ميظدددددددددوٗ املعدددددددددارف   

 .112-11ه ص 2018ا٢س يدرٓ٘ه 
 37)

صدددداحل عبددددد الزٍددددرٗ االشددددٌْ: املشدددد١ّلٔ٘ ا٢دارٓدددد٘      

 .154ه ص1978لقْٚ ا٢مً الداخلٕه 
 38)

 .246املرج  الشاب  ص د. علٕ خ ار ط ياّٖ:  
 39)

د. عزٓددددددز جددددددْاد ٍددددددادٖ: التعددددددْٓص عددددددً اصددددددابا        

 –العندددددأه  ددددد  ميظدددددْر يف جلددددد٘ العلدددددْو القاىْىٔددددد٘   

 .87-86ه ص 2010ه ا٢حراره 25ب داده اجمللد 
 40)

د. حيددددداٌ القٔشدددددٕه اسددددداض مشددددد١ّلٔ٘ الدّلددددد٘ عدددددً      

ا٢ضددددددددرار االربٔدددددددد٘ ّا٢رٍابٔدددددددد٘ يف العددددددددرا ه  دددددددد   

ب دددداده عددددد   –بٔددد  اال نددد٘  ميظدددْر يف جلددد٘ دراسدددا   

 .30ه ص2010ه 26
 41)

ىظددددددددر يف  2005لشددددددددي٘  33ا٢مددددددددر التظددددددددرٓعٕ رعدددددددده  

 .2/5/2005يف  3997جرٓدٗ الْعاٜ  العراعٔ٘ بالعدد 
 42)

د. كامدددددأ عبدددددد الشدددددنٔ  حمندددددْد: املرجددددد  الشددددداب ه  

326. 
 43)

 .31د. حياٌ القٔشٕه املرج  الشاب ه ص 

 44)

 G.Viney,la 

responsabilite;conditions,LGDJ,paris

,1982 p.304 ets. . 

 
 45)

أطددددار الٔدددد٘ د. حمنددددد حمنددددد عبددددد الل ٔددددف امل دددددر   

ّمددددددددددددددددددددددددددددددددا بعدددددددددددددددددددددددددددددددددٍا.                              504الشدددددددددددددددددددددددددددددددداب  ص

M.Paillet,la responsabilite 

administrative, Dalloz,1996.P.420. 
 46)

د. مجٔدددددأ الظدددددرعاّٖه الي رٓددددد٘ العامددددد٘ ل٣لتدددددزاوه      

 .522ّله م ادر ا٢لتزاوه صال تا  ا٢

 
 47)

 .233د. علٕ خ ار ط ياّٖ: املرج  الشاب ه ص 
 48)

اادددد عبدددد الدددر ا  ّآددداد داّد كدددْٓز: ا٢ضدددرار الدددو     

تشدددددببَا ا٢دارٗ ّالتعدددددْٓص عيَدددددا  ددددددٕ العدددددرا ه  ددددد     

جامعددد٘ اليَدددرًٓه  -ميظدددْر  ددددٕ جلددد٘ كلٔددد٘ االقدددْ     

 .117ه ص2015ه ا٢حراره17جلد 
 49)

بدددد الدددر ا  ّآددداد داّد كدددْٓز امل ددددر     ٓي دددر اادددد ع  

. د. سدددددعاد الظدددددرعاّٖ: املرجددددد  الشددددداب ه   118الشددددداب  ص 

ه د. حمندددددددد امددددددد  ْٓسدددددددفه املرجددددددد  الشددددددداب :    239ص

 .123ص
 50)

ّٓق ددددد بالشددددبل امليددددت  الشددددبل ال عددددال ّاملباطددددر يف    

احددددا  اليتٔنددد٘ اجلرمٔددد٘ه ّالدددو ٢ سمدددد  الطدددرر ا٢      

ٗعه  بَددداه حٔددد  اٌ الشدددبل العدددارس ٢ سمدددد       الطدددرر عددداد

ٓي ددددددر د. خالددددددد م دددددد  ٙ  َنددددددٕ: املرجدددددد  الشدددددداب ه    

 .113ص
 51)

 .119د. ااد عبد الر ا ه املرج  الشاب ه ص 

 52)

 M.Paillet, op.cit, n.348.                    

 53)

عبدددددد الل ٔدددددفه عددددداىٌْ القطددددداٛ     د. حمندددددد حمندددددد  

ا٢دارٖه مشددددد١ّلٔ٘ الشدددددل ٘ العامددددد٘ه ال تدددددا  ال الددددد ه     

 .425ه ص2004م ر دار اليَط٘ العربٔ٘ه 
 54)

 .120د. ااد عبد الر ا ه املرج  الشاب ه ص 
 55)

 .129د. حمند ام  ْٓسف: املرج  الشاب ه ص 
 56)

 .96د. خالد م   ٙ  َنٕ: املرج  الشاب ه ص 
 57)

 .121د عبد الر ا : املرج  الشاب ه صد. اا 
 58)

ااددددددد حمندددددددْد مددددددددلْل: التعددددددْٓص عدددددددً  دددددددْا     

ال رصدددددددد٘ه رسددددددددال٘ ماجشددددددددت  مقدمدددددددد٘ اىل كلٔدددددددد٘   

 .91ه ص2014القاىٌْه جامع٘ ب داده 
 59)

-450عددددددرار حم ندددددد٘ القطدددددداٛ ا٢دارٖ: رعدددددده القددددددرار  

 .2017-5-22بتارٓ   2017



294 

 عدد خاص بامل١متر الدّلٕ ا٢ّل جلامع٘ ا٢ىبار

 
 

 
 60)

-5-10يف  403عدددددددرار حم نددددددد٘ القطددددددداٛ ا٢دارٖ رعددددددده   

2017. 
 61)

مَددددددا عبددددددد الددددددراً الزٍراىددددددٕ: املرجدددددد  الشدددددداب ه      

 68ص
 62)

 .104د. خالد م   ٙ: املرج  الشاب ه ص  
 63)

د. ٍدددداىٕ علددددٕ ال َددددراّٖ: مْعددددف حم ندددد٘ العدددددل      

العلٔدددددا مدددددً تعدددددْٓص الطدددددرر اليددددداجه عدددددً القدددددرارا        

ا٢دارٓدددددد٘ ّخاصدددددد٘ يف جددددددال التْعٔددددددفه بدددددددٌّ سددددددي٘  

 .68طب ه بدٌّ دار ىظره ص
 64)

 .56امل در اع٣ِه ص 
 65)

د.عبدددددددد اجملٔدددددددد اال ددددددده ّعبدددددددد البددددددداعٕ الب دددددددرٖ       

ّحمندددددد طدددددُ البظددددد : الدددددْجٔز يف ى رٓددددد٘ ا٢لتدددددزاو يف 

ه م دددددددادر ا٢لتدددددددزاوه دار 1القددددددداىٌْ املددددددددىٕ العراعدددددددٕه   

 .244ه ص1980املْصأه -ال تل لل باع٘ ّاليظر
 66)

د. سدددددددلٔناٌ ال نددددددداّٖ: ا٢سدددددددص العامددددددد٘ للعقدددددددْد    

ه 1991امعددددددد٘ عددددددد  مشدددددددصه م دددددددره    ه ج5ا٢دارٓددددددد٘ه ل

 .509ص
 67)

 .276د. حمند أم  ْٓسف: املرج  الشاب ه ص  
 68)

د. عْآددددددددٖ عندددددددار: ى رٓددددددد٘ املشددددددد١ّلٔ٘ ا٢دارٓددددددد٘ه  

اجلزاٜدددددددر. -دٓدددددددْاٌ امل بْعدددددددا  اجلامعٔددددددد٘ املركدددددددزٖ  

 . 251ه ص 1994
 69)

بظدددددددار جددددددداٍه عنندددددددٕ: مشددددددد١ّلٔ٘ الدّلددددددد٘ عدددددددً    

اطرّحدددد٘  ا٢ضددددرار اليامجدددد٘ عددددً ا٢خ دددداٛ القطددددأٜ٘ه   

جامعددددددد٘   –دكتدددددددْراِ مقدمددددددد٘ اىل كلٔددددددد٘ القددددددداىٌْ    

 .186-185ه ص2015ب داده 
 70)

 .189بظار جاٍه عننٕ: املرج  الشاب ه ص 
 71)

د. عبدددددددد الدددددددر ا  الشددددددديَْرٖ: الْسدددددددٔ  يف طدددددددر       

ه دار 3ه ٢لتددددددددددزاوه ل2ه جلددددددددددد2القدددددددددداىٌْ املدددددددددددىٕه   

 .966ه ص1981اليَط٘ العربٔ٘ه م ره 
 72)

تعدددددددددْٓص ا٢ضدددددددددرار د. بددددددددد    دددددددددارض حشددددددددد :  

اليامجددددد٘ عدددددً ا٢عندددددال ا٢رٍابٔددددد٘ه  ددددد  ميظدددددْر يف      

ه 1ه اجملددددأ د 2جلدددد٘ جامعدددد٘ ت رٓدددد  لل قددددْ ه ال عدددددد    

 .  458ه ص 2016ه سي٘ 1 
 73)

 .321د. ابرأٍه  ْ ٖ مراده املرج  الشاب ه ص 
 74)

( مددددددددً عدددددددداىٌْ تعددددددددْٓص   9ٓي ددددددددر ىددددددددص املددددددددادٗ    

املتطدددددددددررًٓ مدددددددددً العنلٔدددددددددا  االربٔددددددددد٘ ّا٢خ ددددددددداٛ  

 .2009لشي٘  20٘ ّا٢عنال اإلرٍابٔ٘ رعه العش رٓ

 
 75)

 1986لشددددددددي٘  9ٓي ددددددددر القدددددددداىٌْ ال رىشددددددددٕ رعدددددددده    

دٓشدددنرب لشدددي٘   31ّعددداىٌْ اآددد٘ ضددد آا ا٢ٓدددد  رعددده     

. أطددددددار الٔدددددد٘ د. حمندددددددد حمنددددددد عبددددددد الل ٔدددددددفه     1991

 .504امل در الشاب ه ص 

 76)

 J.M. pontier , sida , de la 

responsabilite' a' la garantie social , 

RFDA , 1992, P.535 et 544 . 

 77)

 

 ّا٢جتناعٔدددد٘هعددددامْض امل دددد ل ا  الشٔاسددددٔ٘ ّا٢عت ددددادٓ٘    ابٔدددداٌ:سددددامٕ 

 .138ص ه1990 ّاليظرهرٓاس الرٓص لل تل  ليدٌه
 78)

ا.د.عدددارف صددداحل خملدددف ّاخدددرٌّه امل ددددر الشددداب ه       

 ّما بعدٍا   14ص


