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 عنها المفصح غير للمعلومات القانونية الحماية
  الفكرية الملكية حقوق واتفاقيات قوانين ضوء في مقارنة دراسة

ممالمدني القانون وأحكام

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Occupies (undisclosed 

information) an important 

place among the topics of 

industrial property, and has 

become one of the most 

prominent elements of the 

moral of industrial 

companies and commercial, 

as granted by the competitive 

advantage and business 

reputation against other 

companies competition, and 

increasingly important at the 

international level in the 

technology transfer process, 

preferring a lot of actors 

producing technology secret 

and take advantage of the 

protection of the laws and 

agreements to protect 

industrial rights. property 

We are trying in this research 

study legal protection of 

information is disclosed, 

guided by the legal systems 

of maturity legislative Multi-

level laws and international 

conventions, to meet the 

shortfall in Iraqi legislation 

in organizing this subject, 

according to the plan 

included axes presidents, we 

dealt with in the first 

definition of the information 

is disclosed them, and we 

have dedicated the second to 

examine the elements of 

protecting this information, 

then the conclusion included 

the main findings and 

recommendations.م

مؾكصادل

هؿؾ)اٌعؾقعاتمشرلماٌػصح مسـفامعؽاغحًامػاعحًامممم

م,وبححارزًامعححـمبححيمعقالححقعماٌؾؽقححةماظصححـاسقةمم

وأصؾقتمعـمابرزماظعـاصحرماٌعـقؼحةمظؾكحرطاتمممم

متـاصلحقةممعقحزةمممتـقفامإذ,ماظصـاسقةمواظؿفارؼة

مواٌكححارؼعماظكححرطاتموححاهموارؼححةموزلعححة

 الغفور عبد احمد رياضم. 
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ماٌلؿقىمسؾكمأػؿقؿفاموتزداد,ماٌـاصلةماألخرى

مغؼحؾممسؿؾقاتميفماألدادلماحملقرمصؿعؿدلمدوظلاظ

ـمماظؽـرلمتػضؾمحقث,ماظؿؽـقظقجقا ماىفحاتممعح

مدحراممباخذلاساتفاماالحؿػازمظؾؿؽـقظقجقاماٌـؿفة

ـممواالدحؿػادةم,مسـفحامماظؽكػموسدم مايؿاؼحةممعح

محؼحق مممحاؼحةممواتػاضقحاتممضحقاغيممتقصرػحامماظيت

م.اظصـاسقةماٌؾؽقة

معحح عالمسؾحكمماظقضحق مماظؾقحثممػحذامميفموسبحاو م

,مسـفاماٌػص مشرلمظؾؿعؾقعاتماظؼاغقغقةمايؿاؼة

مذاتماظؼاغقغقحححةمبحححاظـظؿمذظحححؽميفمعلذلذحححدؼـ

ممبقلححق ماٌؿصححؾةماظؿكححرؼعلمواظـضححجماظعراضححة

ماظقرـقححةماظؿكححرؼعاتمعلححؿقىمسؾححكماظؾقححث

مبـؿحاججممظؾكحروجم,ماظدوظقحةممواالتػاضقحاتمماٌؼارغة

ماظعراضحلمماظؿكرؼعميفماظؼصقرموتعاجلماظـؼصمتلد

مػـحاممدرادحؿـامموزسـاموضد,ماٌقلق ماػذمتـظقؿميف

ماألو ميفمتـاوظـحححا,مرجقلحححيمربحححقرؼـمسؾحححك

,مسـفحححاماٌػصححح مشحححرلمباٌعؾقعحححاتماظؿعرؼحححػ

مػحذهمممحاؼحةممعؼقعحاتممظدرادحةمماظـاغلموخصصـا

متضحؿـتممخبامتحةمماظدرادحةممواخؿؿؿـحام,اٌعؾقعات

 .واظؿقصقاتماظـؿاججمأػؿ

مادلؼدعة

مالمذؽميفمإنمتـؿقةمأيمبؾدمتؿقضػمإىلمحدمطؾرل

سؾكمعحدىمتكحفقعمأصحقابماابحدا ماظػؽحريمممممم

واظصـاساتماٌؾؿؽرة,وتفقؽحةماظقدحاجؾماظؼاغقغقحةمممم

م. واٌادؼةماظيتمتؽػؾمهلؿممحاؼةمعؾؿؽراتفؿ

وتعدمحؼق ماٌؾؽقةماظصـاسقةمعحـماٌلحاجؾماظحيتمممم

وجدتمعـذمزعـمظقسمباظؼرؼحب,إالمإنمأػؿقؿفحاممم

ازدادتميفماالضؿصحححادماٌعاصحححرمويفماحملاصحححؾممم

ظدوظقة,وبكؽؾمممقحزميفمعػاولحاتمممواالتػاضقاتما

طقغفامتكححؽؾمدساعححةمعـظؿححةماظؿفححارةماظعاٌقححة,

رجقلقةميفماضؿصادمأيمدوظحةمإذامعحاماماالػؿؿحاممممم

م.بفامومحاؼؿفامسؾكماظكؽؾماألعـؾ

 )ماٌعؾقعاتمشرلماٌػص مسـفام وهؿؾ         

عححـمبححيمعقالححقعماٌؾؽقححةم عؽاغححًامػاعححًاموبححارزًا

زماظعـاصححرماظصححـاسقةم,إذمأصححؾقتمعححـمابححرممم

اٌعـقؼةمظؾكرطاتماظصـاسقةمواظؿفارؼةموتؿعحازؿمم

أػؿقؿفامؼقعامبعدمؼقممظدرجةمأغفامأخذتمتحدرجمم

ؾؽماظكحرطاتموتحدخؾمممظؿلؿـماٌقزاغقاتماظعاعةم

ملؿـمسـاصرمتؼققؿفا.

واٌعؾقعاتمشرلماٌػص مسـفامضدمتؽحقنمم         

سؾكمذؽؾمخدلاتموعفاراتمصـقحةماومترطقؾحاتممم

تؽـقظقجقححةماومأدححاظقبمماومبححراعجمأومععححار مم

صـاسقةمأومرر متقزؼحعمهحؿػظمبفحاماظكحرطاتممممم

واٌكارؼعمبكؽؾمدريمغظحرامظؼقؿؿفحاماظؿفارؼحةمممم

اظيتمتعطقفامعقزةمتـاصلقةميفمعقاجفةماٌكحارؼعمم

مواظكرطاتماألخرى.

اٌعؾقعححاتمشححرلموؼححـرلمعقلححق ممحاؼححةم        

اظؽـرلمعـماٌلاجؾماظكاجؽةمواٌعؼدةمماٌػص مسـفا

اظصعقدماظحقر ميفماظحدو ماظصحـاسقةممممدقاءمسؾكم

اظؽدلىمأومسؾكماظصعقدماظدوظلم,ومبـادؾةمغؼؾفام
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عححـمتؾححؽماظححدو مإىلمشرلػححامعححـماظححدو مخاصححةم

 عـمحقثمهدؼدمعػفقعفاموعضؿقغفا,ماظـاعقة,

 ودحؾؾممحاؼؿفحا,مم وبقانمأػؿقؿفاماالضؿصحادؼة,م

 ووداجؾمصضماٌـازسحاتماظحيتمتـكحسمبلحؾؾفا,مممم

ؾةمظـؼؾفامعـماظحدو ممإلاصةمإىلماٌكؽالتماٌصاح

اظصححـاسقةمإىلماظححدو ماظـاعقححةميفمأرححارماظعؼححقدممم

اظدوظقةموػقمعاماصطؾ مسؾكمتلحؿقؿفامب)سؼحقدممم

مغؼؾماظؿؽـقظقجقام.

إذامعحاممماٌقلق ػذاموتزدادمأػؿقةمدرادةم       

سؾؿـححامأنمغظححامممحاؼححةمبححراءاتماالخححذلا مضححؾمم

االسؿؿححادمسؾقححفمعححـمضؾححؾماظكححرطاتماظؽححدلىمممم

ؽاراتفؿموعـؿفاتفؿماٌـاصلة,مطقدقؾةميؿاؼةمابؿ

صؼححدمتؽححقنمتؾححؽماالبؿؽححاراتمشححرلمعكححؿقظةمممممم

بايؿاؼةماظؼاغقغقحةمسحـمررؼحؼمبحراءةماالخحذلا مممممم

وذظححؽميفماظححدو ماظححيتممتححـ مايؿاؼححةمظححؾعضممم

ذباالتماظؿؽـقظقجقاموالمتدخؾمػحذهماٌعؾقعحاتممم

,طححذظؽمالنملححؿـماالححاالتماحملؿقححةمباظدلاءة

ٌكحذل مإالممغظاممبراءةماالخذلا مالمؼضػلمسؾحكمام

محاؼةمعؤضؿة,مظذامتلعكماظكرطاتموباظحذاتميفمم

اظدو ماظصـاسقةماظؽدلىمإىلماالحؿػازممبامظحدؼفامم

 عـماخذلاساتموععؾقعاتمم

صحـاسقةميفمرحلماظؽؿؿححانمعحـمأجحؾمادححؿغالهلاممممم

ألرق مصذلةمممؽـةمومحاؼؿفامعحـماٌـاصلحةمشحرلمممم

اٌكحححروسةمواظؿؼؾقحححد,موذظحححؽمخحححارجماظؿـظحححقؿم

مبراءاتماالخذلا .ماظؼاغقغلمظـظامممحاؼة

وأعاممتؾؽماظؿطقراتمواٌكاطؾماٌصاحؾةم        

هلا,متزدادماياجةمإىلملرورةماالػؿؿاممباظؿـظقؿم

اظؼاغقغلموايؿاؼةمظؾؿعؾقعاتمشرلماٌػص مسـفحامم

ذاتماظؼقؿةماظؿفارؼةمسؾحكماٌلحؿقؼيماظحداخؾلمممم

تستلمدرادؿـامهلذاماٌقلق ميفمزحؾممواظدوظل,طؿام

ادححلماىدؼححدميفماظعححرا مهححقالتماظقلححعماظلق

واالغػؿاحماالضؿصاديماظذيمؼعقكفماظؾؾدمعـذمسامم

,ودسححقاتماظححؾعضمالغضححؿامماظعححرا مإىلممم2003

عـظؿةماظؿفارةماظعاٌقحةم,وػحقمأعحرم حؿؿمسؾقحفمممممم

دححـمتكحححرؼعاتمجدؼححدةممبحححامؼححؿالءمموتؾحححؽمممم

واٌؿعؾؼحةمم االتػاضقاتماظدوظقةماظيتمأضرتفاماٌـظؿة

محاؼحةمحؼحق مممماتػاضقحةمباٌؾؽقةماظػؽرؼة,خاصحةمم

اٌؾؽقةماظػؽرؼةماٌؿصؾةمبؿفارةماظلؾعمواًدعاتم

أومعححححححامؼعححححححر ماخؿصححححححارامباتػاضقححححححةمم

,واظححيتمتضححؿـتمألو معححرةممTripsاظذلؼححؾس)

أحؽاعامصر ةميؿاؼةم)اٌعؾقعاتمشرلماٌػصح مم

الدححقؿاموانماظؿكححرؼعماظعراضححلمايححاظلممسـفام,

ندهمضاصراميفمععاىةمػحذاماٌقلحق مبـصحقصمممم

ؿحححقصرلمايؿاؼحححةماظالزعحححةممصحححر ةمطػقؾحححةمبم

ظؾؿعؾقعحاتمشحرلماٌػصحح مسـفحاموتـظقؿفحامسؾححكممممم

اظكؽؾماألعـحؾممبحامؼقاطحبماظؿطحقرماالضؿصحاديمممممم

واظؼاغقغلماظذيمصاحبمػذاماٌقلق ,سؾكمشحرارمم

ندهميفمطـرلمعـماظحدو ,عـؾمأعرؼؽحاموعصحرمممم عا

صػلمضاغقنماظعالعحاتمواظؾقاغحاتممم واألردنموضطر,

او ماٌكحر ممتـحم 1957ممظلحـةمم21اظؿفارؼةمرضؿم)
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اظعراضححلمعقلححق ماظؾقاغححاتماظؿفارؼححةميفماظؾححابم

اًاعسمعـفمبـصقصمساعة,دونمأنمؼكرلمسؾحكمم

وجفماظدضحةمواظقلحقحمعػفحقمماظؾقاغحاتماظلحرؼةمممممم

وذروطممحاؼؿفاموغطاضفاموايؼق ماظيتممتـقفام

ألصححقابفاموصححقرماالسؿححداءمسؾقفححاموودححاجؾممممم

نحدمدحقىمغصحقصمعؿقالحعةممممممملمحاؼؿفا.طؿام

ةموردتميفماظؼاغقنماٌحدغلموضحاغقنممموعؾعـرةموساع

بقاجحبماظعاعحؾمممتؿعؾؼماظعؿؾموضاغقنماظعؼقبحات,م

يفمايػازمسؾكماألدرارماظيتمؼطؾعمسؾقفامحبؽحؿمم

ووححرممصعححؾماالسؿححداءم,سؿؾححفميفمعؽححانماظعؿححؾ

مسؾقفامعـمخال مإصكاءػا.

والمرؼحححححبميفمأنمضصحححححقرماظـصحححححقصم       

اظؿكرؼعقةماظـاصذةمسـدغا,صضحالمسحـمدبؾػفحاميفمممم

عـمجقاغبماٌقلحق مسحـماظؿطحقراتماظحيتممممممطـرل

واطؾؿحححفم,ؼحححذلبماظؾحححابمعػؿقححححامظالجؿفحححادمم

واالخؿال ماظػؼفلمتارةم,وظضقا مايؼحق مسـحدممم

ماظؿطؾقؼاتماظؼضاجقةمتارةمأخرى.

وعامتؼحدممطحانمعقلحقسامربػحزامظؾقـحفمممممم        

ظؾقضحححق مسؾحححكمعالعححح مايؿاؼحححةماظؼاغقغقحححةممم

ظؾؿعؾقعححاتمشححرلماٌػصحح مسـفا,علذلذححدؼـميفممم

ؽمبححاظـظؿماظؼاغقغقححةمذاتماظعراضححةمواظـضححجممذظحح

اظؿكححرؼعلماٌؿصححؾةمباٌقلححق مسؾححكمعلححؿقىممممم

اظؿكحححرؼعاتماظقرـقحححةماٌؼارغحححةمواالتػاضقحححاتممم

اظدوظقححة,ظؾكروجمبـؿححاججمتلححدماظححـؼصموتعححاجلمم

اظؼصقرميفماظؿكرؼعماظعراضلمواالدحؿػادةمعـفحاميفممم

حا متعحذرمسؾحكماٌكحر ماظحقر متؼحدؼؿمايحؾممممممم

ػرزػاماظقاضعماٌعاشمصقؿاماألغلبمظؾؼضاؼاماظيتمؼ

خيصمعقلق ماظؾقثم,آعؾحيمأؼضحامأنمؼلحفؿمممم

ػذاماظؾقثماٌؿقالعميفمردؿمعالع ماارارماظعامم

ظؿكرؼعمجدؼحدمخحاصمحبؿاؼحةماٌعؾقعحاتمشحرلمممممم

اٌػص مسـفاممبامؼؿالءممععمأػؿقةمػحذاماٌقلحق ممم

,واظؿعاعححؾمععححفمطظححاػرةماضؿصححادؼةموضاغقغقححةمممم

عقالححقعممعفؿححةمشححدتمهؿححؾمعؽاغححامعؿؿقححزاميف

اٌؾؽقةماظػؽرؼة,وسـصرامعؤثراميفمزلعحةموغكحاطممم

اظكرطاتماظؿفارؼةمواظصحـاسقةمسؾحكماٌلحؿقؼيمممم

ماظداخؾلمواظدوظل.

وضححدمتـاوظـححامدرادححةمػححذاماٌقلححق ميفمممم        

عؾقـي,مبقـاميفماألو ماظؿعرؼػمباٌعؾقعاتمشرلم

اٌػصحح مسـفححامعححـمحقححثمتقلححق معػفقعفححاممممم

قزػححامسححـموصححقرػام,وتسصححقؾممحاؼؿفححام,ومتقم

بححراءاتماالخذلا ,وخصصححـاماحملححقرماظـححاغلمممم

ظدرادحةمعؼقعحاتممحاؼححةمػحذهماٌعؾقعحاتم,عححـممممم

ذروطمػذهمايؿاؼةم,وايؼق ماظحيتمممحقثمبقان

خيقهلححاماظؼححاغقنمظصححاحبمايححؼمصقفححاموصححقرمم

واخؿؿؿـححامم.االسؿحداءمسؾقفحا,موودحاجؾممحاؼؿفحامممم

اظدرادةمخبامتةمتضحؿـتمأػحؿماظـؿحاججماظحيتماممممم

ظؿقصحقاتماظحيتمغراػحامجحدؼرةممممماظؿقصؾمإظقفا,وا

بؿقجقففحححامإىلماٌكحححر ماظعراضحححلمظقؿؾـاػحححاميفمم

 تكرؼعاتفماٌلؿؼؾؾقة.

مادلؾقثماألول
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ماظؿعرؼفممبادلعؾوعاتمشريمادلػصحمسـفا

معـم         مسـفا ماٌػص  مشرل ماٌعؾقعات تعد

ماظكرطاتم معـ مظؾؽـرل ماألدادقة اظعـاصر

موزلعةم واٌكارؼع,إذ متـاصلقة معقزة متـقفا

ماألخرىمموارؼة مواٌكارؼع ماظكرطات واه

ماظدوظلم ماٌلؿقى مسؾك مأػؿقؿفا اٌـاصلة,وتزداد

مسؿؾقاتمغؼؾم ماألدادلميف حقثمتعؿدلماحملقر

ماظؿفارةم معـظؿة مإغكاء مبعد اظؿؽـقظقجقا,خاصة

اظعاٌقة,مإذمتػضؾماظؽـرلمعـماىفاتماٌـؿفةم

موسدمم مدرا مباخذلاساتفا ماالحؿػاز ظؾؿؽـقظقجقا

م,واالد مسـفا ماظيتماظؽكػ مايؿاؼة معـ ؿػادة

ماٌػص م مشرل ماٌعؾقعات ممحاؼة مضقاغي تقصرػا

مسـفا.

ماظؿعرؼػم          ماٌؾقث مػذا ميف ودـؿـاو 

معـمخال متقلق م باٌعؾقعاتمشرلماٌػص مسـفا

ميفم م,وتسصقؾممحاؼؿفا مصقرػا موبقان عػفقعفا,

مثؿم م,وعـ ماظدوظقة مواالتػاضقات ماٌؼارغة اظؼقاغي

ماال مبراءات مسـ مذظؽممتققزػا خذلا .ودـعرض

 تؾاساميفماٌطاظبماآلتقة:

مادلطؾبماألول

معػفوممادلعؾوعاتمشريمادلػصحمسـفا

موطؾؿةم            ماظؼاغقغقة ماظـظؿ اخؿؾػت

مظؾؿعؾقعاتم معقحدة متلؿقة مإرال  محق  اظػؼفاء

متلؿقاتم مادؿكدعت مسـفا,حقث ماٌػص  شرل

مسؾقفا,صاظؼاغقنماألعرؼؽلماٌقحدم مظؾدالظة سدؼدة

,واظذيمؼعقدمإظقفماظػضؾميفم1979ـةماظصادرمد

مباظلرم مؼلؿقف ماٌقلق  مػذا مأحؽام مبؿـظقؿ اظؾدء

اظؿفاري,وضدمسرصفميفماٌادةماظرابعةمعـماظػصؾم

معـم متكؿؾف ممبا م)اٌعؾقعات مبسغف معـف, األو 

م,براعج,أدؾقب مومناذج تؼـقة,م’ترطقؾات

مودقؾة,مواظيت:

مضقؿةماضؿصادؼةمحاظةموممؽـة,موذظؽم (1 تؽقنمهلا

م ماألذكاصمراٌا مإالمظدىمػؤالء ملمتؽـمععروصة

معـم ماالضؿصادؼة مضقؿؿفا مسؾك م صؾقن اظذؼـ

مؼؽـم ممل مهلا,وراٌا موادؿكداعفؿ مسؿؾفؿ خال 

عـماٌؿؽـمظمخرؼـماطؿكاصفاماومايصق مسؾقفام

 بقداجؾمعكروسة.

وانمهاطمبقداجؾمععؼقظةمرؾؼامظؾظرو مظؾقػازم (2

م.م1سؾكمدرؼؿفام

ماظع ماظؿفارة معـظؿة مأرؾؼت مػذهموضد مسؾك اٌقة

مسـفامم ماٌػص  م)اٌعؾقعاتمشرل معصطؾ  األدرار

م ميف مأضرتفاموذظؽ ماظيت ماظدوظقة االتػاضقات

م,خاصةم ماظػؽرؼة مباٌؾؽقة اٌـظؿة,واٌؿعؾؼة

ماٌؿصؾةم ماظػؽرؼة ماٌؾؽقة محؼق  ممحاؼة اتػاضقة

بؿفارةماظلؾعمواًدعاتماومعامؼعر ماخؿصارام

م) ماظذلؼؾس م2مTripsباتػاضقة مأبرعت سامماظيت

سدلم,صػلماظطؾعةماظػرغلقةمهلذهماالتػاضقةم1994

 information))سـمػذهماألدرارممبصطؾ م

non-divulguéesماظطؾعةم,م ويف

 undisclosedاالغؽؾقزؼةموردتممبصطؾ م)
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informationمػذؼـمم م,وبذلمجة

متلؿكم ماظعربقة ماىل محرصقا اٌصطؾقي

م.3ب)اٌعؾقعاتمشرلماٌػص مسـفام

تمػذهماٌعؾقعاتميفمضقاغيموضدمزلق           

مػذهم مإىل ماغضؿت ماظيت ماظعربقة ماظدو  بعض

االتػاضقةموذرستمضقاغيمخاصةمهلامب)األدرارم

م ماٌكروسةماظؿفارؼةم,عـؾ مشرل ماٌـاصلة ضاغقن

م) مرضؿ ماألردغل ماظؿفارؼة مظلـةم15واألدرار م

ماظؿفارؼةم2000 ماألدرار ممحاؼة موضاغقن ,

م) م5اظؼطريمرضؿ مظلـة ما2005م مبقـؿا دؿكدمم,

ماظػؽرؼةم ماٌؾؽقة اٌكر ماٌصريميفمضاغقنممحاؼة

عصطؾ م)اٌعؾقعاتمشرلمم2002ممظلـةم82رضؿم)

م.4اٌػص مسـفام

ماظذلؼؾس            ماتػاضقة متضع ممل  طؿا

(Tripsم م مربددامم1994ظلـة تعرؼػا

ميفم مغصت موإمنا مسـفا ماٌػص  مشرل ظؾؿعؾقعات

م) ماظكروطم39اٌادة معـ ممجؾة مسؾك معـفا م

مهضكمماظقاجب مظؽل ماٌعؾقعة ميف تقصرػا

بايؿاؼةماظؼاغقغقة,موػلمأنمتؽقنمدرؼة,وذاتم

مععؼقظةم مظؿدابرل مخضعت موضد موارؼة, ضقؿة

ظؾؿقاصظةمسؾقفام,وسؾكمذاتماظـفجمدارماٌكر م

متعرؼػفؿم مسدم م ميف مواظؼطري مواٌصري األردغل

مسـفام ماٌػص  ماٌعؾقعاتمشرل ماو ماظؿفاري ظؾلر

ماظ مبإؼرادػؿ ماطؿػقا متقاصرػاموإمنا ماظقاجب كروط

ميفماظلرمربؾمايؿاؼة.

مواشؾبم        ماظدوظقة ماالتػاضقات مأن وؼؾدوا

اظؿكرؼعاتماٌؼارغةمملمتضعمتعرؼػامجاععامعاغعام

ظؾؿعؾقعاتمشرلماٌػص مسـفامحبقثم قطمبؽؾم

ممحاؼؿفا,وظعؾم مذروط مبذطر م,واطؿػت صقرػا

اظلؾبميفمذظؽمؼعقدمإىلمرؾقعةماظـكاطماظؿفاريم

ماًػقةممواظصـاسل مواٌعؾقعات مباألدرار اٌؿؿؾئ

مصـقنم متطقر معع مواظؿغقرل مظؾؿطقر مسرلة وػل

ماظصـاسةمواظؿفارةموعؿطؾؾاتماظلق مواٌـاصلةم.

مميؽـماظؼق مبانماٌعؾقعاتم        ظؽـمععمػذا

شرلماٌػص مسـفامتكؿؾمطؾمععؾقعةمذاتمضقؿةم

مخدلاتم مذؽؾ مسؾك مأطاغت مدقاء م وارؼة

تماومآالتماومبراعجماوموعفاراتمصـقةماومترطقؾا

ععار متؽـقظقجقةماومأداظقبمصـاسقةماومرر م

مبكؽؾم ماظكرطاتمواٌكارؼع مبفا مهؿػظ تلقؼؼ

دريمغظرامظؼقؿؿفاماظؿفارؼةماظيتمتعطقفامعقزةم

مواظكرطاتم ماٌكارؼع معقاجفة ميف تـاصلقة

ماوم ماظصـاسة ماو ماظؿفارة مذبا  ميف األخرى,

ماٌ معـ مؼؽـ مواظيتممل ماادارة, ماو ؿؽـماظؿلقؼؼ

مسؾقفام مايصق  مأو ماطؿكاصفا ألذكاصمآخرؼـ

م.5بقداجؾمعكروسة

ماظصقرم       مابرز مأن مند متؼدم معا مسؾك وبـاء

اظيتمولدمعػفقمماٌعؾقعاتمشرلماٌػص مسـفام

مواظيتمميؽـممحاؼؿفامضاغقغقامتؿؿـؾمباالتلم:

 ماخلرباتماظػـقة
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مؼؽؿلؾفام        ماظيت ماٌفارات مذبؿقسة وػل

مصذلة مخال  ميفمماظعاعؾ مسؿؾف مخال  معـ زعـقة

متدرؼبم مذؽؾ مسؾك متؽقن مصـاسل,وضد عكرو 

ماٌصـعم موتـظقؿ مدبطقط ميف ماظػـقي اٌلاسدؼـ

ماٌكصص,م معؽاغفا ميف ماألجفزة موولع واألبـقة

ماٌفاراتم موػذه ماهلـددقة, ماًدعات وتكؿؾ

ماظعؿا م مبككص مظصقؼة مسادة تؽقن

,وظؽـمظقسمػـاظؽمعامميـعمانمتؿفلدم6واظػـقي

م موثاجؼ مضقؿةميف ماٌفارات مػذه مومتـؾ عؽؿقبة,

مظذظؽمصفلمتؽقنم عاظقةمعـماظـاحقةماالضؿصادؼة

مربالمظؾقؿاؼة.

 )مادلعارفماظؿؼـقةم)اظؿؽـوظوجقا

مبؽقػقةم        متؿعؾؼ مععؾقعات مذبؿقسة وػل

تطؾقؼمغظرؼةمسؾؿقةمأوماخذلا معام,حقثممتـؾم

مظؾعؾؿ مواظؿطؾقؼل ماظعؿؾل موؼعرصفام7اىاغب ,

قؼماظعؿؾلمظألحباثماظعؾؿقةمآخرونمبسغفام)اظؿطؾ

واظقدقؾةماٌؿؾعةمظؾقصق مسؾكمأصضؾماظؿطؾقؼاتم

م.8ظألحباثماظعؾؿقةم

م        ماظؿؼـقة ماٌعرصة  Knowوتعؿدل

How)مالمم ماظيت ماٌعؾقعات مواػؿ مابرز معـ م

مغظرام مأصقابفا مضؾؾ معـ مسادة مسـفا ؼػص 

ظؽقغفامععؾقعاتمتؽـقظقجقامأومابؿؽاراتمربارةم

مبذظتميفمد مجفقدامباظلرؼة مإظقفا ماظقصق  ؾقؾ

مصقرم معـ ماظصقرة موػذه مطؾرلة. وأعقاال

مغؼؾم مسؼقد ميف مذاجعة مأصؾقت اظؿؽـقظقجقا

ماظدو م مإىل ماٌؿؼدعة ماظدو  معـ اظؿؽـقظقجقا

ماظـاعقة.

ماٌعرصةم        مغطا  محق  ماخؿؾػماظػؼفاء وضد

ماظػـقة ماسؿؾار اٌعؾقعاتمشرلم,صذػبمجاغبمإىل

رصةماظػـقةموانمأودعمغطاضامعـماٌعاٌػص مسـفام

ماظؿؼـقةم ماٌعار  مسؾك معدظقهلا مؼؼؿصر األخرلة

ماٌعار م مإىل مميؿد موال ماظصـاسة ميف اظيتمتدخؾ

م.9اظؿفارؼةمواٌاظقةمواادارؼة

مبانم        ماظعؽس, يفمحيمؼرىمجاغبمآخر

م معـ مغطاضا مأودع ماظؿؼـقة اٌعؾقعاتمشرلماٌعرصة

مسـفا مأنماٌػص  مجيب ماظلرؼة ماٌعؾقعة ,وان

م معـؿجمتؿعؾؼ مظؿصـقع م معا مودقؾة مأو مبرطب

مأداسم مسؾك مثاظثمبقـفؿا ماواه موؼػر  ععي,

ماٌعرصةم مبان موؼؼرر معـفا مظؽؾ ماظقزقػل اظدور

مباظذلخقصم مظؾغرل ماغؿؼاهلا مسـد متؽقن اظؿؼـقة

مظـػلفم ماياجز مبفا ماحؿػظ مإذا مأعا بادؿعؿاهلا,

م.10وادؿغؾفاميفمعكروسفمتؽقنمأدرارموارؼة

 مسقةماظطرقمواظرتطقؾاتماظصـا

متؿقصؾم        ماظيت مواألداظقب ماظطر  وػل

معـؿجم متصـقع ميف مواألذكاص ماظكرطات إظقفا

مهدؼدم ماظؿفارب,وؼؿؿ مإجراء مأثـاء ععي

عؼادؼرػامبدضةمصاجؼةمبفد مايصق مسؾكمعـؿجم

ميفم ماظذلطقؾقة ععيممبقاصػاتمخاصة,طاٌعادظة

صـاسةمدواءمععي,مصفقميفماظغاظبمعؼؿصرمسؾكم
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ماظذلخقصمبصـاسؿفمذرطةمواحدة,والمؼ ؿؿمسادة

مإىلماظغرل.

 مواخلططم مواظؿـظقؿقة ماإلدارؼة األداظقب

ماظؿلوؼؼقة

ظؽؾمعكرو ماومذرطةمسادةمغظاممداخؾلم       

ماظلرلمواظعؿؾممبؼؿضاػام مؼؿؿ مداخؾقة مدقادة او

مػذام م,صقؿقىل مأسؿاهلا موتلقرل مطقاغفا ظؿـظقؿ

اظـظاممهدؼدمأػداصفاموتـظقؿمعقزاغقؿفاموحفؿم

مو متلقؼؼمعالطفا موخطط ممتقؼؾفا عصادر

ماٌلؿفؾؽيمواًططم مضقاجؿ مإىل مإلاصة عـؿفاتفا

مواٌاظقةمطاظـؿاذجم مواٌعؾقعاتماادارؼة اظؿلقؼؼقة

مواالضؿصادؼة.م ماٌاظقة مواظدرادات وااحصاجقات

ماٌؿقدةم ماظقالؼات ميف ماظلاجد مػق ماٌػفقم وػذا

مرر م معؿؿقزة مذرطة ماظؿفارؼة,صؾؽؾ ظألدرار

م ميف مخاصة مدؾقؾموأداظقب ميف ماظعؿالء جذب

مإىلماطدلمسددمممؽـم موإؼصاهلا تلقؼؼمعـؿفاتفا

ماظطر مواألداظقبمعكؿقظةم عـماٌلؿفؾؽي.وػذه

 بايؿاؼةماظؼاغقغقةمظألدرارماظؿفارؼةميفمأعرؼؽا,

ميفم ماٌؼررة مايؿاؼة مغظؿ معـ مغطاضا مأودع وػل

ماٌػص م مشرل مظؾؿعؾقعات م ماألخرى ماظدو  ععظؿ

ماألد معدظق  مؼؼؿصر ماومسـفا.إذ ماظؿفارؼة رار

ميفم ماظدو  متؾؽ ميف مسـفا ماٌػص  اٌعؾقعاتمشرل

مواٌفاراتم مواًدلات ماٌعؾقعات مسؾك اظغاظب

اٌؿعؾؼةمبطر موأداظقبماظؿصـقع,موالمميؿدماىلم

م.11اٌعار ماادارؼةمواظؿـظقؿقةمواظؿفارؼة

مادلطؾبماظـاغي

تأصقلماحلؿاؼةماظؼاغوغقةمظؾؿعؾوعاتمشريم

مادلػصحمسـفا

مماظداخؾقةمواتاتػاضقاتماظدوظقةسيماظؼواغني

مواتػاضقاتممحاؼةم        م  مضقاغي مععظؿ تؿػؼ

ماٌعؾقعاتم ممحاؼة ملرورة مسؾك ماظػؽرؼة اٌؾؽقة

مايصق م ماظغرل مسؾك مسـفا,صؿقظر ماٌػص  شرل

مأنم مبقد معكروسة, مشرل موأداظقب مبطر  سؾقفا

ػذهماظؿكرؼعاتمواالتػاضقاتمدبؿؾػمصقؿامبقـفام

مهد ميف موالقا ماٌعؾقعاتماخؿالصا معضؿقن ؼد

مووداجؾم موغطا  مررؼؼة مويف مسـفا ماٌػص  شرل

مػذهم متسصقؾ مػـا مغلؿعرض محاؼؿفا.ودق 

ماٌلؿقؼـم مسؾك موتطقرػا موغطاضفا ايؿاؼة

م,واًارجلم ماظقرـقة مظؾؿكرؼعات اظداخؾل

مظالتػاضقاتماظدوظقة.

 اظػرعماألول

تأصقلمرياؼةمادلعؾوعاتمشريمادلػصحمسـفامسيم

ماظؼواغنيماظداخؾقة

متؼرؼرم           ميف ماظدو  معـ مطـرل اػؿؿت

مسـفام ماٌػص  مشرل ماٌعؾقعات ممحاؼة وتـظقؿ

ميفم ماخؿؾػت مأغفا مإال ماظداخؾقة بؿكرؼعاتفا

هدؼدمغطا موعضؿقنمورر مػذهمايؿاؼة,صػلم

مايؿاؼةم مان مند ماألعرؼؽقة ماٌؿقدة اظقالؼات

ممبقجبم مسـفا ماٌػص  مشرل مظؾؿعؾقعات اٌؼررة

ما ماألعرؼؽل ماظؼاغقن مسام ماظصادر ,م1979ٌقحد
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تـصبمسؾكمأؼةمععؾقعاتمدرؼةمؼؽقنمهلامضقؿةم

مضؾؾم معـ مععؼقظة مجفقد اضؿصادؼة,وتؾذ 

متؼؿصرم مدرؼؿفا.وال مسؾك مظؾؿقاصظة أصقابفا

ماظػـقة,بؾم ماٌعار  مسؾك مهلا ماٌؼررة ايؿاؼة

مضقاجؿم معـؾ ماظؿفارؼة ماٌعؾقعات مطاصة تكؿؾ

مااد مواٌعؾقعات ماظؿلقؼؼقة مواًطط ارؼةماظعؿالء

مواظدراداتم موااحصاجقات ماظـؿاذج معـؾ واٌاظقة

ميفم ماظلاجد ماٌػفقم موػذا مواالضؿصادؼة. اٌاظقة

مايؿاؼةم معـمغظؿ مأودعمغطاضا اظقالؼاتماٌؿقدة

اٌؼررةميفمععظؿماظدو ماألخرىممظؾؿعؾقعاتمشرلم

مشرلم ماٌعؾقعات معدظق  مؼؼؿصر مسـفا.إذ اٌػص 

مس ماظغاظب ميف ماظدو  متؾؽ ميف مسـفا ؾكماٌػص 

مبطر م ماٌؿعؾؼة مواٌفارات مواًدلات اٌعؾقعات

ماٌعار م مإىل مميؿد موال ماظؿصـقع, وأداظقب

م.12اادارؼةمواظؿـظقؿقةمواظؿفارؼة

ماٌعؾقعاتم         م مصؿقؿك ماغؽؾذلا ميف أعا

ماٌعؾقعاتم مغظام مررؼؼ مسـ مسام مبقجف اظلرؼة

اظلرؼة,والمتؼؿصرمايؿاؼةميفممػذاماظـظامممسؾكم

ماظؿفارؼ متكؿؾمممماألدرار مبؾ مصؼط مواظصـاسقة ة

ماظلقادقةم ماألدرار مطاصة أؼضا

مسؾكم ماألدرار معـ موشرلػا واظعاجؾقة)اظككصقةم.

ميفمايؿاؼةم ممتققز مؼقجد اخؿال مأغقاسفا.,وال

م.13بيمأغقا مػذهماألدرار

ويفمعصرمساجلمضاغقنماظؿفارةماٌصريمرضؿم       

مم17 مواظصـاسقةمم1999ظلـة ماظؿفارؼة األدرار

ماٌادة ماظيتمضررتممحاؼؿفام66)ميف مو م, معـف م

موبعدم ماٌكروسة. مشرل ماٌـاصلة مضؿع مظؼقاسد وصؼا

مرضؿم ماظػؽرؼة ماٌؾؽقة محؼق  مضاغقنممحاؼة صدور

مم82 ماألدرارمم2002ظلـة ماظؼاغقن مأدخؾ ,

ماٌؾؽقةم مصقر مسداد مصك مواظصـاسقة اظؿفارؼة

م,م ماٌصري ماظؿكرؼع ميف معرة مألو  اظػؽرؼة

م)اٌعؾقع مسـقان مهت ماٌػص موساىفا اتمشرل

سـفامم,ممبامؼؿقاصؼمععمأحؽامماتػاضقةماىقاغبم

م)م ماظػؽرؼة ماٌؾؽقة محؼق  معـ مباظؿفارة اٌؿصؾة

مإىلم معصر ماغضؿام مبعد مم,وذظؽ ماظذلبس اتػاضقة

م.1999عـظؿةماظؿفارةماظعاٌقةمدـةم

موممممممم ماألردن, مٌـظؿةمويف م ماغضؿاعف بعد

صدرمضاغقنمخاصم,1995اظؿفارةماظعاٌقةمدـةم

مبؼ مزلل ماٌقلق  مػذا مشرلمـظؿ ماٌـاصلة ؼاغقن

م) مرضؿ ماظؿفارؼة مواألدرار مظلـةم15اٌكروسة م

طذظؽمصعؾماٌكر ماظؼطريمبإصدارمضاغقنم.2000

م.2005ممظلـةم5محاؼةماألدرارماظؿفارؼةمرضؿم)

مسـفاممممممم ماٌػص  مشرل ماٌعؾقعات مهؿك وضد

ماظؼاغقنم ميف ماظعاعة ماظؼقاسد متطؾقؼ مررؼؼ سـ

مصقفاماٌدغل,الدق مؼقجد مال ماظيت ماظدو  ميف ؿا

ماٌعؾقعات,مإذم مػذه متـظؿممحاؼة ضقاغيمخاصة

مميؽـم معكرو  مشرل مسؿال مسؾقفا ماالسؿداء ؼعد

ماٌلؤوظقةم مضقاسد مأداس مسؾك مظف اظؿصدي

م مطؾ مبان متؼضل ماظيت خطسم)تعدمأواظؿؼصرلؼة

م.14دؾبملررامظؾغرلمؼؾزممعـمارتؽؾفمباظؿعقؼض
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ماظعراقمممممم ماظموسي مضاغقن مأن عالعاتمند

م) مرضؿ م21واظؾقاغاتماظؿفارؼة مظلـة ضدمم1957م

ماظؾابم ميف ماظؿفارؼة ماظؾقاغات معقلق  تـاو 

اًاعسمعـفمبـصقصمساعة,دونمأنمؼكرلمسؾكم

ماظؾقاغاتماظؿفارؼةم معػفقم مواظقلقح ماظدضة وجف

موايؼق م موغطاضفا ممحاؼؿفا موذروط مم )اظلرؼة

مسؾقفام ماالسؿداء موصقر مألصقابفا اظيتممتـقفا

ممح مضاغقنمووداجؾ مؼعاىفا ممل مطؿا اؼؿفا.

م) مرضؿ ماظـاصذ م30اظؿفارة مظلـة ,وملم1984م

تؿـاوهلامدقىمغصقصمعؿقالعةموعؾعـرةموساعةم

م) مرضؿ ماظعؿؾ مضاغقن ميف مظلـةم71وردت م

م)198715 مرضؿ ماٌدغل مواظؼاغقن مم40,

م1951ظلـة م, مايػازمتؿعؾؼ ميف بقاجبماظعاعؾ

ميفم مسؿؾف محبؽؿ ماظيتمؼطؾعمسؾقفا سؾكماألدرار

محا معؽا ميف مباظػصؾ موععاضؾؿف ماظعؿؾ ن

مبعدم ماظعؿؾ مرب معـاصلؿف مبعدم إصكاءػا.وإظزاعف

,إلاصةمإىلمغصم16اغؿفاءماظعؼدموصؼمذروطمععقـة

مرضؿم ماظعراضل ماظعؼقبات مضاغقن ميف مورد خاص

مم111) مظلـة ماالسؿداءم1969م مصعؾ مصقف جيرم

مدونمإذنم ماظعؿؾمعـمخال مإصكاءػا سؾكمأدرار

مااص مبفذا مؼؼصد مومل مسـمصاحؾفا مااخؾار كاء

م.17جـاؼةماومجـقةمأومعـعمارتؽابفا

وطانماألجدرمباٌكر ماظعراضلمأنمجيؿعماألحؽامم

ميفم ماٌعؾقعاتمشرلماٌػص مسـفا اٌؿعؾؼةمحبؿاؼة

تكرؼعمخاصمؼؾؿمبؽؾمجقاغبماٌقلق موؼقاطبم

اظؿطقراتمواظؿقدؼـاتماظيتمألقػتمسؾقفمسؾكم

مشرارمضقاغيمبعضماظدو معـؾماألردنموضطر.

مػرعماظـاغياظ

تأصقلماحلؿاؼةماظدوظقةمظؾؿعؾوعاتمشريم

مادلػصحمسـفا

تعددتماالتػاضقاتماظدوظقةماظيتمغاضكتممممممممم

مٌام مغظرا ماظصـاسقة ماٌؾؽقة وأضرتمضقاسدممحاؼة

ميفم مطؾرلة مأػؿقة معـ مايؼق  ممحاؼة مػذه متـؾف

مػذهم مأػؿ ماظعاٌل,وظعؾ ماالضؿصاد موتكفقع دسؿ

معقلق متـاوظت ماظيت ماظؾقثماالتػاضقات  

مساىتم محقث مواظذلبس, مبارؼس اتػاضقيت

ممحاؼةم معؾاذرة مشرل مبصقرة مبارؼس اتػاضقة

مضؿعم مضقاسد مإضرار مررؼؼ مسـ ماظلرؼة اٌعؾقعات

ماتػاضقةم متعؿدل محي ماٌكروسة,يف مشرل اٌـاصلة

معقلق مؼاظذل مساىت ماتػاضقة مأو  مػل ؾس

مبـصقصمصر ةم مسـفا ماٌػص  مشرل اٌعؾقعات

مغؿع مدق  ماٌؾادئموعؾاذرة,ظذظؽ مأػؿ مإىل رض

مواظذلؼؾسم مبارؼس ماتػاضقيت مأضرتفا اظيت

(Tripsماظؾقث,سؾكم ممبقلق  مؼؿعؾؼ مصقؿا م م

ماظـققماألتلم:

م

مظؾؿعؾوعاتمشريمادلػصحم أوتا/ماحلؿاؼةماظدوظقة

مسـفامسيمزلماتػاضقةمبارؼسمادلعدظة

ممحاؼةمممممممم مبكسن مبارؼس ماتػاضقة مأبرعت ٌا

م مسام ماظصـاسقة ـاو معقلق مملمتؿم1883اٌؾؽقة
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مأنم مشرل م, مسـفا ماٌػص  ماٌعؾقعاتمشرل محاؼة

م1900ػذهماالتػاضقةمامتعدؼؾفاميفمبروطلؾمسامم

مماظيتمتـاوظتمعقلق م10وألقػتمإظقفاماٌادةم)

مألو م موساىؿفا م, ماٌكروسة مشرل ماٌـاصلة ضؿع

ماٌؾؽقةم ممحاؼة مصقر معـ مصقرة مباسؿؾارػا عرة

م) ماال10اظصـاسقة.صـصتماٌادة معـمػذه تػاضقةمم

مسؾكمأنم:

)مأمممتؾؿزممدو ماالهادمبسنمتؽػؾمظرساؼامدو م

معقاجفةم ميف مصعاظة ممحاؼة ماألخرى االهاد

ماٌـاصلةمشرلماٌكروسةم.

ماٌكروسةم مشرل ماٌـاصلة مأسؿا  معـ مؼعؿدل )بم

مععم مؼؿعارض ماٌـاصلة مأسؿا  معـ مسؿؾ طؾ

مأوم ماظؿفارؼة ماٌعاعالت ميف ماظكرؼػة اظعادات

مرب م,وؼؽقن معاماظصـاسقة مخاصة مبصػة ظقرا

مؼؾل:

مبسؼةم (1 مأنمتقجد ماألسؿا ماظيتمعـمرؾقعؿفا طاصة

ودقؾةمطاغتمظؾلامععمعـكسةمأحدماٌـاصليمأوم

معـؿفاتفمأومغكارفماظصـاسلمأوماظؿفاري.

ماظؿفارةم (2 معزاوظة ميف مظؾقؼقؼة االدساءاتماٌكاظػة

واظيتمعـمرؾقعؿفامزسزسةماظـؼةمسـمعـكسةمأحدم

م مأو معـؿفاتف مأو مأوماٌـاصلي ماظصـاسل غكارف

 اظؿفاري.م

اظؾقاغاتمأوماالدساءاتماظيتمؼؽقنمادؿعؿاهلاميفم (3

مباظـلؾةم ماىؿفقر متضؾقؾ مذسغفا معـ اظؿفارة

ظطؾقعةماظلؾعمأومررؼؼةمتصـقعفامأومخصاجصفام

 .18أومصالحقؿفامظالدؿعؿا مأومطؿقؿفا

مػذهمم معـ ماظعاذرة ماٌادة مأن وؼالحظ

مش مظؾؿـاصلة مصقر مذطرتمثالث مضد رلماالتػاضقة

موظقسم ماٌـا  مدؾقؾ مسؾك مواردة اٌكروسة,وػل

ماٌعؾقعاتم ماغؿفاب مبقـفا معـ متذطر ايصر,ومل

شرلماٌػص مسـفامذاتماظؼقؿةماظؿفارؼة,وممامالم

مػذهم مسؾك مؼؼع ماظذي ماالسؿداء مأن مصقف ذؽ

ماألداظقبم معع مطؾرل مبكؽؾ مؼؿعارض اٌعؾقعات

م,م مواظصـاسقة ماٌعاعالتماظؿفارؼة مصك اٌكروسة

دلموصؼامظؾؿادةماظعاذرةماظلاظػةماظذطرموعـمثؿمؼعؿ

عـمأسؿا ماٌـاصلةمشرلماٌكروسة.موععمذظؽمصإنم

ماٌػص م ماٌعؾقعاتمشرل مسؾك ماالسؿداء مذطر سدم

مذطرتفام ماظيت ماألسؿا  ملؿـ مصراحة سـفا

مبابم مؼػؿ  مأن مميؽـ ماٌادة مػذه معـ اظػؼرة)بم

ميفم ماألسضاء ماظدو  مبي مواالخؿال  االجؿفاد

مع محق  مبارؼس ممحاؼةماهاد مإعؽاغقة دى

ماظؼقاسدم مررؼؼ مسـ مسـفا اٌعؾقعاتمشرلماٌػص 

ماٌؼررةمظؼؿعماٌـاصلةمشرلماٌكروسة.م

ثاغقا/ماحلؿاؼةماظدوظقةمظؾؿعؾوعاتمشريمادلػصحم

ممTrips)سـفامسيمزلماتػاضقةماظرتبس

مم ماظذلؼؾس ماتػاضقة ممTrips)تعؿدل

م مسام مذبا م1994اٌدلعة ميف ماألػؿ ماالتػاضقة ,

محؼق  مساعةمممحاؼة مبصقرة ماظػؽرؼة اٌؾؽقة

مبصقرةم مسـفا ماٌػص  مشرل ماٌعؾقعات ومحاؼة
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معقلقسقةم مأحؽاعا متضؿـت م,حقث خاصة

متعدؼالتم موأحدثت مدابؼة ماتػاضقات تضؿـؿفا

ماألسضاءم ماظدو  موأظزعت مإظقفا, موأحاظت صقفا

احذلامماالتػاضقاتماظلابؼةمسؾكمػذهماالتػاضقة,م

مإىلمتؾؽماالتػاض قات.موضدمدونماذذلاطماالغضؿام

أطدتماتػاضقةماظذلؼؾسمبكؽؾمأطـرمولقحامعـم

مشرلماٌػص م م ماٌعؾقعاتم مبارؼسممحاؼة اتػاضقة

سـفام,سـمررؼؼمضقاسدماٌـاصلةمشرلماٌكروسة,م

ماظدوظل,م ماٌلؿقى مسؾك ممحاؼؿفا متعزؼز بفد 

واظؿؼؾقؾمعـماالخؿال مبيماظؿكرؼعاتماٌؼارغةم

مبكانمععاؼرلمايؿاؼة.

مغصمممممممممم ماٌادةموحلب معـ ماظـاغقة اظػؼرة

ماظذلؼؾس ماتػاضقة معـ مصإنمTrips)األوىل م

ماظصقرم مسؾك مؼكؿؿؾ ماظػؽرؼة ماٌؾؽقة اصطالح

ماظؿاظقة:

محؼق ماٌؤظػموايؼق ماالاورةميؼماٌؤظػ. (1

 براءاتماالخذلا . (2

 اظعالعحاتماظؿفارؼة. (3

 اٌؤذراتماىغراصقة. (4

 اظـؿاذجماظصـاسقةم. (5

 .ثماظقراثقةضضاؼاماهلـددةماىقـقةمواألحبا (6

م.اٌعؾقعاتمشرلماٌػص مسـفا (7

وعـمثؿمصؼدماسؿدلتماتػاضقةماظذلؼؾسمممم

(Tripsمماٌعؾقعاتمشرلماٌػص مسـفامذؽالم

عـمأذؽا ماٌؾؽقةماظػؽرؼة.موولعتميفماظؼلؿم

اظلابعمعـماىزءماظـاغلمعـفامغظاعاميؿاؼؿفام

أزلؿفم)محاؼةماٌعؾقعاتمشرلماٌػص مسـفام,م

معادةموحقدةمػلماٌادةموتـاوظتمأحؽاعفميف

ماظؿادعةمواظـالثقن.

ماألعرؼؽقةمضدمم وطاغتماظقالؼاتماٌؿقدة

مٌػاولاتم ماظـاعـة ماىقظة ميف ماضذلاحا أبدت

عـظؿةماظؿفارةماظعاٌقةماظؿقدعميفمغطا مايؿاؼةم

ممحاؼةم مظؿكؿؾ ماظػؽرؼة مباٌؾؽقة اًاصة

ماالضذلاحم موتضؿـ مسـفا, ماٌػص  اٌعؾقعاتمشرل

مسا مضدعؿف ماظذي ماألدرارمم1987م تعرؼػ

مسـفام ماٌػص  مشرل اظؿفارؼة)اٌعؾقعات

ماظؼاغقنم ميف ماظلاجدة مظؾؿعاؼرل موصؼا م,ومحاؼؿفا

ماظـاعقةم ماظدو  مأن مشرل ماٌقحد. األعرؼؽل

ممحاؼةم مبادؿؾعاد موراظؾت مذظؽ مسؾك اسذللت

اٌعؾقعاتمشرلماٌػص مسـفامعـمغطا ماٌػاولاتم

رؼةمبدسقىمسدممدخقهلاملؿـمصقرماٌؾؽقةماظػؽ

مؼؿطؾبمموان مأعر ماألدرار متؾؽ مسـ ااصصاح

مبيمعصؾقةماالؿؿعموعصؾقةم ماٌقازغة هؼقؼ

ماٌعؾقعات,واماظؿقصقؼم ماو ماألدرار صاحبمػذه

مسؾكم ماالتػا  مخال  معـ ماالسؿؾارؼـ مػذؼـ بي

مإرارم ميف موهدؼدػا ماٌعؾقعات متؾؽ تقصقػ

ماٌكروسةم مواظصـاسقة ماظؿفارؼة ماٌـاصلة لقابط

م مأوردتفا ماظيت مبارؼس يؿاؼةمم1967اتػاضقة

ماظـصمسؾكم مسدم مسـ م,صضال ماظصـاسقة اٌؾؽقة
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إذامعامحؼق مادؿؽـارؼةمظصاحبمػذهماٌعؾقعات.

م.19حصؾمسؾقفاماظغرلمبطر معكروسة

ماٌادةممم ميف ماالتػاضقة مػذه مولعت وضد

ميؿاؼةم مذروط مثالث مواظـالثي, اظؿادعة

متؽقنم مأن موػل م, مسـفا ماٌػص  اٌعؾقعاتمشرل

موذا موارؼة,درؼة مضقؿة مإجراءاتمت وبذظت

مدرؼؿفا مسؾك مظؾقػاز موععؼقظة مدونم20جدؼة ,

مذظؽم مخالهلا مؼلرى مععقـة مزعـقة مصذلة هدؼد

مغطا م معـ متربس ماتػاضقة مودعت مطؿا االظؿزام,

مسؾكم متؼصرػا مسـفا,صؾؿ ماٌػص  مشرل اٌعؾقعات

ماألذكاصم مدبص ماظيت ماظلرؼة اٌعؾقعات

مرضابؿفؿ مهت موتؼع مواٌعـقؼي ماظطؾقعقي

ماظؾقاغاتم مظؿكؿؾ متقدعت مبؾ مضاغقغقة بصقرة

متؼدميفام مؼـؾغل ماظيت ماالخؿؾارات وغؿاجج

ظؾففاتمايؽقعقةماٌكؿصةمعـماجؾمايصق م

ماظؽقؿقاجقة,م مواٌـؿفات ماألدوؼة متراخقص سؾك

وذظؽمبفد متدسقؿممحاؼةمتؾؽماظصـاساتمدونم

ماألخرى,م ماظؿؽـقظقجقا ماظصـاسات معـ شرلػا

اؼةمػذهماالخؿؾاراتموأظزعتماظدو ماألسضاءمحبؿ

موارؼًام مادؿغالهلا مأو ماظؽكػمسـفا معـ اظلرؼة

م.21سؾكمسبقمشرلمعـصػ

م

مادلطؾبماظـاظث

متققزمادلعؾوعاتمشريمادلػصحمسـفامسنمبراءاتم

ماتاخرتاع

مسـفامممممممممممم ماٌػص  مشرل ماٌعؾقعات تعد

مواظؾارزةم ماٌفؿة ماظصقر معـ ماالخذلا  وبراءات

ماٌ ماظصـاسقة,واظػؽات مبايؿاؼةمظؾؿؾؽقة كؿقظة

معـم موطـرل ماظذلؼؾس ماتػاضقة محلب اظؼاغقغقة

مميؽـم ماغف ماظػؽرؼة,إال ماٌؾؽقة تكرؼعاتممحاؼة

مجقػرؼةم ماخؿالصات مسدة موجقد مغالحظ أن

بقـفؿام,عـمأوجفمعؿعددةم,ومدـؿـاو مػـامبقانم

ماظصقرتيم مػاتي مبي ماالخؿالصات مػذه أػؿ

ماًرلةم معلاظة مإىل مإلاصة ماظصـاسقة, ظؾؿؾؽقة

مـفؿا,موسؾكماظـققماآلتلم:بق

م

ماظػرعماألول

اتاخؿالصاتماجلوػرؼةمبنيمادلعؾوعاتمشريم

مادلػصحمسـفاموبراءاتماتاخرتاع

ماظؿكرؼعاتممممممممممممم متؾاؼـ معـ ماظرشؿ سؾك

اظؼاغقغقةميفممحاؼةماٌعؾقعاتمشرلماٌػص مسـفام

معـم مػـاظؽمذبؿقسة ماغف م مإال مغطاضفا, وهدؼد

مسؾق متؼقم ماٌكذلطة مػذهماٌؾادئ ممحاؼة فا

اٌعؾقعاتميفمععظؿماظدو ,متقزػامسـمغظاممبراءةم

االخذلا م,وذظؽمعـمحقثمذروطمعـ مايؿاؼةم

متؾاسام موعدتفا,دـؿـاوهلا موإجراءاتفا وغطاضفا

مطؿامؼؾل.

مأوتا/معنمحقثمذروطمعـحماحلؿاؼةماظؼاغوغقة

ماظؼاغقغقةممممممممممممم مايؿاؼة معـ  ميف مؼكذلط ال

مس ماٌػص  مشرل مغػسمظؾؿعؾقعات متؿقصر مأن ـفا
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موػلم ماظدلاءة ميؿاؼة ماظالزعة اظكروط

ماابدا ,مواظؼابؾقةمظؾؿطؾقؼم اىدة,وتقاصرمسـصر

متؽقنم22اظصـاسل مأن ميؿاؼؿفا مؼؽػل ,بؾ

ماضؿصادؼةم مضقؿة مهلا مايؿاؼة مربؾ اٌعؾقعات

ماجراءاتم مإخضاسفا مظلرؼؿفا,ذرؼطة غظرا

ععؼقظةمعـمضؾؾمصاحؾفامظؾقػازمسؾكمدرؼؿفام,م

مبرا ماالخذلا صـظام مغظاممم-ءة ماظـؼقضمعـ سؾك

مسـفا ماٌػص  مشرل م ؿلمم-اٌعؾقعات مال اظذي

مدرجةم مطاغت مظذاتفا,أؼا مواٌعؾقعات األصؽار

مظؿؾؽم ماظعؿؾل ماظؿطؾقؼ م ؿل أػؿقؿفا,وإمنا

األصؽارمواٌعؾقعات,وؼـؾ مسؾكمذظؽمإنماظعدؼدم

مععظؿم ماظيتمتلؿؾعدػا ماٌعار ماظؿؽـقظقجقة عـ

ماالخذل مبراءات م,أعامضقاغي مايؿاؼة معـ ا 

ماظطؾقةم ماظذلطقؾات معـؾ ماظؾكر محبقاة ظؿعؾؼفا

مظؾؿطؾقؼم23واظدواجقة مضابؾقؿفا مظعدم ,او

ماظؼاغقغقةم مايؿاؼة متكؿؾفا مأن اظصـاسل,ميؽـ

مظؾؿعؾقعاتمشرلماٌػص مسـفا.

وغظامماٌعؾقعاتمشرلماٌػص مسـفامالمممممممممممم

مؼؼقمم مسـفا,بؾ مبااصصاح ماٌعؾقعات محاجز ؼؾزم

تسطقدمحؼفميفمطؿؿانماٌعؾقعاتماظلرؼة,أعاممسؾك

ماٌكذل م مإظزام مسؾك مصقؼقم ماظدلاءات غظام

مايؼم معؼابؾ ماخذلاسف مدر مسـ باظؽكػ

ماالخذلا ,صاٌكذل م مادؿغال  ميف أالدؿؽـاري

موال م موبسدؾقب مؼؽكػ مأن مسؾقف مظزاعا ؼؽقن

مذويم مظؿؿؽي مؼؽػل ماخذلاسف,وبكؽؾ مدر سـ

وميؽـمماًدلةميفمذبا ماظؿكصصمعـمتـػقذه,

اظعؾؿاءمواظؾاحـيمعـمعقاصؾةماظؾقثمظؾؿلاػؿةم

م.24يفماظؿؼدمماظعؾؿلمواظؿؽـقظقجل

ماظؼاغقغقةممممممممممم مايؿاؼة مإن ماآلخر األعر

مسؾكم متؿقضػ مال مسـفا ماٌػص  مشرل ظؾؿعؾقعات

ماادارؼةم ماىفة مإىل محاجزػا معـ مرؾب تؼدؼؿ

مذروطم متقصر معدى معـ متؿسطد مظؽل اٌكؿصة

مغظ مؼقجد مػذهمايؿاؼة,وال مظؿلفقؾ مإداري ام

مراٌام متؾؼاجقا مبايؿاؼة متؿؿؿع مصفل اٌعؾقعات

ماظؼاغقن,م مؼؿطؾؾفا ماظيت ماظكروط مصقفا تقصرت

مظؿلفقؾم مغظام موجقد مسدم مذظؽ مسؾك وؼـؾ 

األدرارماظؿفارؼةمأوماظـكرمسـفا,صضالمسـمسدمم

موثقؼةم ماو مصؽ مألي ماادارؼة ماىفة إصدار

مأع ماٌعؾقعات, محاجز محبؼ ماالسذلا  امتؿضؿـ

براءةماالخذلا مصالمبدمعـمتؼدؼؿمرؾبمظؾففاتم

مظالخذلا م متػصقؾل موصػ مبف مؼرصؼ اٌكؿصة

ماٌطؾقبم ماظرجقلقة مسـاصره مبقان ؼؿضؿـ

مضاغقغا,طؿام مسـفا ماٌؼررة ماظردقم محاؼؿفا,ودصع

ميفم معؿصقرا مظقس مااجؾاري ماظذلخقص ان

ماغؿزا م مميؽـ مسـفا,صال ماٌػص  مشرل اٌعؾقعات

عـمصاحؾفامعامملمؼؼدعفاماٌعؾقعةماظلرؼةمجدلام

م.25رقاسقة

مسيم مأتادؿؽـاري ماحلق معـح محقث معن ثاظـا/

مادؿغالهلا
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ماظؼاغقنممممممممم ماظيتمؼؼررػا مايؿاؼة متعطل ال

محؼام مسـفا ماٌػص  مشرل ماٌعؾقعات ياجز

متؾؽم مادؿغال  معـ ماظغرل معـع ميف ادؿؽـارؼا

مطكػم ماو ماألخرل مإظقفا متقصؾ مإذا اٌعؾقعات

م موأداظقب مبطر  موجفقدمدرؼؿفا عكروسة

مبراءةم مغظام معـ ماظعؽس علؿؼؾة,سؾك

محؼام مظصاحؾفا ماظدلاءة مدبق  االخذلا ,اذ

مادؿغال م معـ ماظغرل ممبقجؾف مميـع ادؿؿؽـارؼا

متقصؾم موظق ماظطر , معـ مررؼؼ مبسي االخذلا 

ماألحباثم مررؼؼ مسـ ماالخذلا  مذات مإىل اظغرل

واظؿفاربماٌلؿؼؾةماظيتمأجراػامدونماالدؿعاغةم

م.26لمسـمررؼؼماظدلاءةباالخذلا ماحملؿ

ماظؼاغقغقةمممممممم مايؿاؼة مأن مذظؽ معـ وؼػفؿ

مانم مععـاػا مسـفا مظؾؿعؾقعاتمشرلماٌػص  اٌؼررة

ميفم مايؼ ماظؼاغقغل مياجزػا مؼؽػؾ اظؼاغقن

مادؿغالهلام ميف معصؾقؿف مسـ مواظدصا  محاؼؿفا

ماظؼقاسدم مررؼؼ مسـ مدرؼؿفا مسؾك وايػاز

معام مإذا ماظؼاغقن م ددػا ماظيت وااجراءات

مسؾقفامت مظالسؿداء عرلتمتؾؽماٌعؾقعاتماظلرؼة

معـمضؾؾماظغرلمبقداجؾموأداظقبمشرلمعكروسة.

 

مرابعا/معنمحقثمعدةماحلؿاؼة

ممممممم ماٌؼررة مايؿاؼة ظؾؿعؾقعاتمشرلمالمتؼؿصر

م مساعة,بؾماٌػص  مطؼاسدة مربددة معدة سؾك

مراظتمعدتفا,مراٌام تلؿؿرمايؿاؼةمضاجؿةمعفؿا

ؼؿؿمااصكاءمسـفاماومبؼقتماٌعؾقعاتمدرؼة,وملم

مبطر م ماظغرل ممبعرصة مإظقفا اظؿقصؾ

م مسؾك ماٌػص عكروسة.واألعـؾة مشرل مظؾؿعؾقعات

مٌددم ماظؽدلى ماظكرطات مهؿؽرػا ماظيت سـفا

ماظقصػة مدر مبقـفا معؿعددة,عـ  secretرقؼؾة

formula) ماٌادةم مبذلطقؾة ماًاصة م

مواظيتم مطقال معكقبماظؽقطا ميفمصـاسة األدادقة

امطقالمبلرؼؿفامعـذمعدةمتزؼدمهؿػظمذرطةمطقط

مؼؼررػام ماظيت مايؿاؼة ماظزعـ,أعا معـ مضرن سؾك

ماظدلاءةم مررؼؼ مسـ ماحملؿل مظالخذلا  اظؼاغقن

ماظؼاغقنم ماظيتم ددػا مباٌدة صفلممحاؼةمعؤضؿة

ماظؿكرؼعاتماٌؼارغةم مأطـر ميف مساعا مسكرون وػل

م ماظعرا م27حاظقا ميف مطؿا مدـة مسكر ممخلة ,أو

م معـ ماسؿؾارا محلابفا مرؾبم,ؼؾدأ مإؼدا  تارؼخ

ماظدلاءة مسؾك مايؿاؼةم28ايصق  معدة ,وباغؿفاء

مؼكاءم مٌـ مبعدػا موجيقز ماظدلاءة, معؾؽقة تـؼضل

مؼدصعم مأن مبدون مررؼؼة مبسؼة ماالخذلا  ادؿغال 

مصانم مذظؽ ماجؾ معاظل.وعـ معؼابؾ مأي ظؾؿكذل 

مسـم ماخذلاسفا ممحاؼة ماىل متؾفس مال اٌكروسات

مإالم ماالخذلا  مبراءات مسؾك مايصق  ررؼؼ

مؼؿقصؾمبا مأن ماظيتمدبكك مظالخذلاسات ظـلؾة

مضصرلم مزعـ ميف مدرؼؿفا مطكػ ماىل عـاصلقػا

م.29غلؾقا

م

م محقث معن مخاعلا/ ماظؿؼدممعدى مسؾى اظؿأثري

ماظؿؽـوظوجيمواظؿؿـقةماظصـاسقة



 العدد الثامن   مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية             
 

 وأحكام الفكرية الملكية حقوق واتفاقيات قوانين ضوء في مقارنة دراسة عنها المفصح غير للمعلومات القانونية الحماية»

 « المدني القانون

 

333 

تؾحححزممضحححقاغيمبحححراءاتماالخحححذلا ميفممممممممممم

زبؿؾػماظـظؿماظؼاغقغقةماٌكحذل مبااصصحاحمسحـمممم

عححؾمؼؽػححلمدححرماالخححذلا مبسدححؾقبموالحح موطام

ظححؿؿؽيمذويماًححدلةميفمذبححا ماظؿكصححصمعححـم

تـػقذه,موالذؽميفمانمااصصاحمسـمدرماالخذلا م

ميؽـماظؾاحـيمواظعؾؿاءماٌؿكصصيمعـمدرادحةمم

األصؽارمواظـظرؼاتماظعؾؿقةماظحيتمؼؼحقممسؾقفحام,مممم

وتطقؼرػححاممبححامؼححدصعمحرطححةماظؿؼححدمماظعؾؿححلمممم

واظؿؽـقظقجلموؼلاػؿميفمتـؿقةماالؿؿحع,موعحـممم

نمطكحػمدحرماالخحذلا مسحـمررؼحؼمإظحزاممممممممثؿمصا

اٌكذل مبااصصاحمػقماٌقزةماظيتم صحؾمسؾقفحاممم

مبقجحبمم-االؿؿعمعؼابؾمعـ ماٌكذلسيمايحؼم

يفمحرعانماظغرلمعـمادؿغال ماالخحذلا ممم-اظدلاءة

واالدؿؽـارموحدهمباالغؿػا مبفموادحؿغالظفمبؽاصحةممم

,وسؾكماظعؽسمعحـمذظحؽمصحانمممم30اظطر ماٌكروسة

ظؾؿعؾقعاتمشرلماٌػص مسـفحامالممماياجزماظؼاغقغل

ؼؾؿزممبااصصاحمسـمتؾؽماٌعؾقعات,بؾمإنمغظحاممم

ايؿاؼححةمؼؼححقممسؾححكمتسطقححدمحؼححفميفمطؿؿححانممممم

اٌعؾقعاتماظلرؼةموسدممااصصاحمسـفا,موعـمثحؿمم

م-صسنمتدسقؿممحاؼةماألدحرارماظؿفارؼحةمؼؿـحاضضممم

ععماظلقادةماظيتمؼؼقممسؾقفامم-عـمػذهماظزاوؼةم

,مواظحيتمترتؽحزمسؾحكمإظحزاممممممغظاممبراءةماالخذلا 

اٌكذل مبااصصاحمسـمأدرارماالخذلاساتموغكحرمم

األصؽارماظيتمتؼحقممسؾقفحاموإسالغفحاممبحامخيحدممممممم

حرطةماظؿـؿقةماظصـاسقةمواظؿؽـقظقجقة,يفمعؼابؾم

حصحححقظفمسؾحححكمححححؼمادحححؿؽـاريميفمادحححؿغال م

ماالخذلا مبؽاصةماظطر .

ماظػرعماظـاغي

اماظعالضةمبنيمادلعؾوعاتمشريمادلػصحمسـف

موبراءاتماتاخرتاعمواخلريةمبقـفؿا

ميؽـمتقزؼعماٌعؾقعاتمشرلماٌػص مسـفامممممممم

مصفـاظؽماٌعؾقعاتماظلرؼةماظيتمالم إىلمراجػؿي.

مظؾقؿاؼةممبقجبماظدلاءةم تلؿقيفمععاؼرلماألػؾقة

مطسدرارموارؼةمصؼطم م,وميؽـمباظؿاظلممحاؼؿفا

وطؿـا مسؾكمذظؽمضقاجؿماٌلؿفؾؽيمأومأداظقبم

مورر ماظؿلقؼؼماظيتمالمتصؾمإىلمدرجةماادا رة

مظؾقؿاؼةممبقجبماظدلاءةم ابؿؽارؼةمطاصقةمتؤػؾفا

مدبصم ماظيت ماظؿفارؼة ماألدرار ,وػـاب

ماألػؾقةم مععاؼرل متلؿقيف ماظيت االخذلاسات

مباظؿاظلم موميؽـ ماظدلاءات ممبقجب ظؾقؿاؼة

ماظدلاءات.م ممحاؼة مضقاغي ممبقجب محاؼؿفا

أنمدبؿارمبيمموظؾكرطاتميفمتؾؽماياظةماظـاغقة

ماالحؿػازمبفم مظذظؽماالخذلا م,ماو رؾبماظدلاءة

مطلّرمواري.

مظؾؿعؾقعاتمشرلمممممممم ماظؼاغقغل ماياجز وخيؿار

اٌػص مسـفامأصضؾماظطر مظؾقػازمسؾكمابؿؽارهم

مأعامم متـاصلقة موارؼة معقزة مميـقف اظذي

اظكرطاتماألخرىموواهماٌلؿفؾؽي,وظؿعقؼضفم

م موأعقا  مجفد معـ مأغػؼف مظؾؿقصؾمسؿا ووضت

مإظقفا,وهؼقؼمأصضؾماظعقاجد.
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وظصاحبماٌعؾقعةماظلحرؼةمأنمؼؼحررمبكحانممممممممم

يفمححا ممم-محاؼؿفام,انمؼلحؾؽمررؼحؼماظحدلاءةمممم

ظؾقصق مسؾحكمححؼماحؿؽحاريممممم-تقصرمذرورفام

ميـحححعماظغحححرلمعحححـمادحححؿغال ماالبؿؽحححارمدونمممم

عقاصؼؿحححف,وباظؿاظلمدبضحححعمععؾقعاتحححفماظلحححرؼةم

حقحثمااصصحاحمممظؾـظامماظؼحاغقغلمظؾحدلاءاتمعحـمممم

سـفا,واظؿؼقدمباٌدةماحملددةمظالدحؿؽـارمبفحا,أوممم

أنمؼلؾؽمررؼؼممحاؼحةماٌعؾقعحاتمشحرلماٌػصح ممممم

سـفامعـمخال مطؿؿاغفاموايصق مسؾحكممحاؼحةممم

المدبقظححفمحؼححاماحؿؽارؼححاموالممتـححعماظغححرلمعححـمم

م.31اظؿقصؾمإظقفامبطرؼؼةمعكروسة

مغظاممممممم مبي ماالخؿقار ميف مصعقبة متظفر وال

ماالخ ماٌػص مبراءة مشرل ماٌعؾقعات موغظام ذلا 

مدبصم ماظيت ماظلرؼة مظؾؿعؾقعات مباظـلؾة سـفا

مأنم معـ مأصقابفا مؼؿسطد مواظيت االخذلاسات

ذروطمايصق مسؾكماظدلاءةمشرلمعؿقصرمصقفا,اوم

ميفم محاجزػا مؼرشب ماظيت مظؾؿعؾقعات باظـلؾة

مالم مػـا م,صاٌلاظة ماظؽؿؿان مرل مسؾقفا اابؼاء

 ميؿاؼؿفاماالموصؼمهؿاجماىلماخؿقار,اذمالمذبا

مغظامماٌعؾقعاتمشرلماٌػص مسـفا.

بقدمأنماٌكحؽؾةمتحدلزميفماٌعؾقعحاتماظلحرؼةممممممممم

ظالخذلاساتماظيتمتلؿقيفمععاؼرلماألػؾقةماظالزعةم

ظؾقؿاؼةممبقجبمضحقاغيماظحدلاءات,موظصحاحبمممم

اٌعؾقعححةميفمػححذهماياظححةمأنمخيؿححارمبححيمرؾححبم

طلحّرممماظدلاءةمظحذظؽماالخحذلا ممأوماالحؿػحازمبحفمممم

واريم.وسؾقفمضؾحؾمأنمخيؿحارمدحؾقبمأيمعحـممممم

اظطرؼؼي,انمؼؼقممبدرادةمععقـحةمححق مرؾقعحةمممم

اظكرطةمواظـكاطماظذيمتؼقممبفموزلعةمعـؿفاتفحامم

اظؿفارؼةمميفماظلق مواواهماٌلحؿفؾؽي,وحفؿمم

اٌـاصليماظذيمؼزاوظقنمغػحسماظـكحاطماظؿفحاريمممم

اوماظصـاسل,وعدىمضدرةمصاحبماٌعؾقعحةمسؾحكممم

زمبفححامدححرا,وػؾمدححققؿؽرمادححؿغالهلاماالحؿػححا

ظـػلححفماممؼعطححلمترخقصححامظؾغححرلمبادححؿغالهلاممم

وباظؿاظلمزؼادةماحؿؿاظقةمإصكاءػا,وصقؿامإذامطحانمم

مبإعؽانماظغرلماظؿقصؾمإظقفامبلفقظةمأومال.

مادلؾقثماظـاغي

عؼوعاتماحلؿاؼةماظؼاغوغقةمظؾؿعؾوعاتم

مشريمادلػصحمسـفا

تؿطؾبماظؼحقاغيماظحيتمغظؿحتمأحؽحامممممممم

ؼةماٌعؾقعاتمشرلماٌػص مسـفامدحقاءمطاغحتممممحا

تكرؼعاتمداخؾقةمأوماتػاضقاتمدوظقحةمسحددمعحـمممم

اظكروطماألدادقةمظؽلمهضكماٌعؾقعحةماظلحرؼةممم

بايؿاؼةماظؼاغقغقة,وبؿقاصرمتؾحؽماظكحروطمؼؽحقنمممم

ظصاحؾفامانمؼؿؿؿعمبايؼق ماظحيتمعـقفحامإؼحاهمممم

اظؼاغقن,معـمخال موداجؾموإجراءاتمععقـة,ظذام

يفمعؼقعححاتمايؿاؼححةماظؼاغقغقححةمممصححانماظؾقححثمم

ظؾؿعؾقعاتمشرلماٌػص مسـفامؼؿطؾبمعـاماظؿطحر مم

إىلمذححرورفام,وايؼححق ماظححيتمخيقهلححاماظؼححاغقنم

ظصاحبمايؼمصقفا,مووداجؾممحاؼؿفا,موذظحؽمم

معـمخال ماٌطاظبماظـالثةماآلتقة.
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مادلطؾبماألول

اظشروطماظعاعةمحلؿاؼةمظؾؿعؾوعاتمشريم

مادلػصحمسـفا

مم39تػاضقةماظذلؼؾسميفماٌادة)حددتماممممممممم

اارارماظعامميؿاؼةماٌعؾقعاتمشرلماٌػص مسـفام

م ميؿاؼؿفا, مذرورا مبقجفموولعت متؿػؼ وػك

مصكم ماظؿفارؼة ماألدرار ممحاؼة مذروط معع سام

اظؼاغقنماألعرؼؽل,مويفمتكرؼعاتماظدو ماألسضاءم

ماالتػاضقة متؿؿـؾميفم:ممم32يفمػذه ماظكروط ,وػذه

مظؾ مؼؽقن موأن م, موارؼةماظلرؼة مضقؿة ؿعؾقعات

غظرامظؽقغفامدرؼةم,موأنمؼؿكذمحاجزماٌعؾقعاتم

م.تدابرلمجدؼةموععؼقظةمظؾؿقاصظةمسؾكمدرؼؿفا

م,ممممممممممممم ماظكروط مؼؾلمػذه ودـؿـاو مصقؿا

مطؾميفمصر معلؿؼؾمسؾكماظـققماآلتل:

ماظػرعماألول

مدرؼةمادلعؾوعات

ماظقاجبمممممممممممم ماظكروط مأػؿ ماظلرؼة متـؾ

ميف مبايؿاؼةمتقصرػا مهضك مظؽل ماٌعؾقعة

ماٌػص م مشرل مظؾؿعؾقعات ماٌؼررة اظؼاغقغقة

ماٌعؾقعاتمسـفا مسـ مااصصاح مسدم مبفا ,وؼؼصد

معـم مظؾغرل ماظػـقة مأو ماظصـاسقة ماو اظؿفارؼة

مااغؿاجل,م ميفمذاتماالا  اٌكروساتماظعاعؾة

مسؾكم محاجزػا محرص مسدم متقحل وبطرؼؼة

مإبؼاجفا مسؾك مؼعؿؾ مظف مأدرار مرلمماسؿؾارػا يف

ماالا م ميف ماٌـاصلة ماٌكارؼع مسـ اظؽؿؿان

مميؽـم,33اٌع  مأو مظؾـاس, ماٌعروصة صاٌعؾقعات

اظقصق مإظقفامبطر معكروسةموجفقدمعلؿؼؾةمالم

تدخؾملؿـمايؿاؼةماظؼاغقغقةماٌؼررةمظؾؿعؾقعاتم

مشرلماٌػص مسـفا.

مػلمممممممممممم ماٌعؾقعات ميف ماٌطؾقبة واظلرؼة

موظقلت ماظـلؾقة متػؼدم34اٌطؾؼةماظلرؼة مصال ,

مربدودم مسددا مأن مالرد ماظلرؼة مرابع اٌعؾقعة

إذمإنمإصكاءمصاحبمم,عـماألذكاصمؼعرصقغفا

معـم مضؾقؾ مظعدد ماألدرار متؾؽ مسـ اٌعؾقعة

مأوم ماٌكرو  مبعضماظعاعؾيمصك األذكاصمعـؾ

مزوا م مإىل مؼؤدى مال م ماٌلؿكارؼـ ماو احملاعي

ؿزاممصػةماظلرؼةمسـمتؾؽماٌعؾقعاتمراٌاموجدماظ

سؾكمػؤالءمبؽؿؿانمػذهماٌعؾقعاتموسدممإصكاءػام

م.

ماٌعؾقعاتممممممممممم متؽقن مأن مؼكذلط مال طؿا

مػقم مؼؽقن محبقث مواحد مٌكرو  معؿاحة اظلرؼة

ماٌؿصقرم مصؿـ ماٌعؾقعاتم, مظؿؾؽ ماظقحقد اياجز

أنمؼؿقصؾمأطـرمعـمعكرو مإىلمذاتماٌعؾقعاتم

يفموضتمواحدمعـمخال ماظؾقثمواظؿطقؼر,موععم

مبؼقتماٌعؾقعاتمذظ مراٌا مضاجؿة ماظلرؼة ؽمتؾؼك

مظؾاضلماٌكروساتماظعاعؾةميفمذبا م شرلمعؿاحة

م.م35صر ماظؿكصصماٌؿصؾمباظـكاط

معـمم مطاصقة مدرجة متقاصر معـ مالبد ظؽـ

اظلرؼةمباظؼدرماظذيم ؼؼمياجزماٌعؾقعاتمعقزةم

معقاجفةم ميف مربؿؿؾة مأو مصعؾقة اضؿصادؼة
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ةمإذامطانمعـمعـاصلقف.وتعؿدلمدرجةماظلرؼةمطاصق

ماٌعؾقعاتم مسؾك مايصق  ماظغرل مسؾك اظصعب

مشرلم مدؾقطا مؼلؾؽ مأن مدون موادؿغالهلا اظلرؼة

معكرو م.

مالمم ماظلرؼة مأن مباٌالحظة ماىدؼر وعـ

ماٌعؾقعةم مسـاصر متؽقن مأن ملرورة مأؼضا تع 

مصؼدمتؽقنماٌؽقغاتمواظعـاصرم مدرؼة. وعؽقغاتفا

ميفم ماٌعؾقعات متعؿدل مذظؽ موعع مدرؼة شرل

فامعـمضؾقؾماٌعؾقعاتمشرلماٌػص مسـفامذبؿقس

ماظيتم مواٌؾاظغ ماىفقد مضاغقغا,بلؾب واحملؿقة

مػذهم مصػل موترتقؾفا. موؿقعفا مدؾقؾ ميف بذظت

ماظصـاسةم مألدرار ماٌؼررة متـصبمايؿاؼة اياظة

اوماظؿفارةمسؾكمذبؿق ماٌعؾقعاتمموظقسمسؾكم

عؽقغاتفامأومسـاصرػامعـػردة.مواٌـا مسؾكمذظؽمم

ماظع متؾؽمضقاجؿ مميؽـماسؿؾار مإذ مواٌقردؼـم. ؿالء

اظؼقاجؿمأدرارًاموارؼةمإذامتقاصرتمصقفاماظكروطم

م.36اظؼاغقغقةمظؾقؿاؼة

وتؼدؼرمدرجةماظلرؼةمعلاظةموضاجعمتعقدمممممممم

ميفمذظؽماىلمزرو مطؾمظؼاللماٌقلق  ,علؿـدا

ميفم مطـرلة مسقاعؾ مسؾك ماالسؿؿاد موميؽـف حاظة

قعاتمخارجمهدؼدمذظؽ,معـفامعدىمععرصةماٌعؾ

مباٌعؾقعةم مصقف ماظعاعؾي مدراؼة موعدى اٌكرو 

وسددػؿ,مواظؿدابرلماظيتمادبذػاماياجزمظؾقػازم

مظؾقصق م مأغػؼفا ماظيت ماٌؾاظغ سؾقفا,وعؼدار

ميفم ماألخرى ماٌكارؼع مضدرة موعدى سؾقفا,

م.37اظقصق مإظقفامبطر معكروسة

متعطلممممممم مال مسـفا ماٌػص  مشرل واٌعؾقعات

رؼاموالممتـعمشرلماياجزمعـمحاجزػامحؼاماحؿؽا

مذاتقةم موجبفقد معكروسة مبطر  مإظقفا اظقصق 

مطذظؽمانمتؿفاوزماظػـم علؿؼؾة,والمؼكذلطمصقفا

مشرلم مأصؽارا متؽقن مأن مؼؽػل م,بؾ اظصـاسل

موادع,وهؼؼم مغطا  ميف مععروصة موشرل عسظقصة

ماٌكروساتم معقاجفة ميف متـاصلقة معقزة ياجزػا

م.38ضؿصادؼةاٌـاصلةمبلؾبمضقؿؿفاماظؿفارؼةمواال
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ماظػرعماظـاغي

مأنمتؽونمادلعؾوعةمذاتمضقؿةمجتارؼة

مضقؿؿفامم ماظلرؼة ماٌعؾقعات تلؿؿد

ماظكرطم مػذا ماسؿدل مدرؼؿفا,ظذظؽ معـ اظؿفارؼة

ماٌعؾقعةم ميف مؼكذلط ماظلرؼة,وال مظكرط عؽؿال

مأرباحام مأو مطؾرلة مصاجدة مهؼؼ مأن اظلرؼة

راجؾة,إذمؼؽػلمأنمهؼؼمصاجدةمجدؼةمظؾؿكرو م

متعطلمظ ميفمعقاجفةموان متـاصلقة معقزة صاحؾفا

مؼكذلطم موفؾفا,وال ماظيت ماألخرى اٌكروسات

محاظة, مضقؿؿفا متؽقن مايؿاؼةمأن متـؾت صؼد

مصقاجدم مهؼؼ مضد ماظيت ظؾؿعؾقعات

ماظؾقثم مرقر ميف متؽقن علؿؼؾؾقة,طاظيت

م.39واظؿطقؼر

مظؾؿعؾقعاتم ماظؿفارؼة ماظؼقؿة ميف وؼؤثر

مطاغتم مصؽؾؿا ماظلرؼة معـفا,ساعؾ مسدؼدة سقاعؾ

مضقؿؿفاماٌ مارتػعت مطؾؿا مأطـر مدرؼة عؾقعات

مهؿػظم ماظذي ماظذلطقؾة مدر مذظؽ اظؿفارؼة,وعـ

بفمذرطةمطقطامطقالمٌدةمتزؼدمسؾكماظؼرن,موعـم

ماٌعؾقعةم مإىل ماظقصق  متؽؾػة مأؼضا اظعقاعؾ

ماظؿؽاظقػم مزادت مدرؼؿفا,صؽؾؿا مسؾك وايػاز

مضدرةم معدى ماظؿفارؼة,وأؼضا مضقؿؿفا زادت

م ماٌعؾقعات مهلذه بقداجؾماظقصق 

عكروسة,صؿقصؾماٌكارؼعمأوماظكرطاتماألخرىم

مضدرتفام معـ مؼضعػ مبلفقظة ماٌعؾقعة هلذه

موطذظؽم ماظؿفارؼة, مضقؿؿفا معـ موؼؼؾؾ اظؿـاصلقة

سددماظكرطاتماظيتممتارسمذاتماظـكاطمؼؾعبم

مزادم مطؾرلاميفمهدؼدمضقؿةماٌعؾقعة,مصؽؾؿا دورا

مػذهم مدر موفؾ ماظيت ماٌـاصلة ماظكرطات سدد

م مصاحبماٌعؾقعة ماٌكرو  مذظؽ مولع طؾؿا

م.40اٌعؾقعةماظلرؼةميفمعقضعمتـاصللمعؿؿقز

ماظػرعماظـاظث

اختاذماظؿدابريماجلدؼةموادلعؼوظةم

محلؿاؼةمادلعؾوعةمشريمادلػصحمسـفا

تؿعددمااجراءاتماظالزعةمظؾؿقاصظةمسؾكمممممممم

مودبؿؾػمحبلبم مسـفا ماٌػص  مشرل اٌعؾقعات

موضقؿؿفا, ماٌعؾقعات مػذه اظـكاطمموغق رؾقعة

مودرجةم ماٌكرو  مصقف,وحفؿ متلؿكدم اظذي

مطكػم مسؾقفا مؼـطقي ماظيت اٌكاررة

م,ماٌعؾقعات محصرػا مميؽـ مال مإجراءات م,وػل

ماظيتمتؿكذػام ماظؾلقطة ماظؿدابرل مأو صااجراءات

ماظلرؼةم مععؾقعاتف مسؾك مظؾقػاز مصغرلة ذرطة

طقلعموثاجؼماٌعؾقعاتميفمشرصةمأومدوالبمعغؾؼم

م متؽقنمطاصقة,بقـؿا هؿاجماظكرطاتماظؽؾرلةمضد

إىلمادباذمإجراءاتمأعـقةمأطـرمتعؼقدًامظؾؿقاصظةم

ماظلرؼةمذاتماظؼقؿةماظؿفارؼةم,م سؾكمععؾقعاتفا

مظػؿ م مدرؼة مطؾؿات مأو مأرضام مادؿكدام عـؾ

مدبزؼـم مبسعاطـ ماًاصة ماٌغؾؼة األبقاب

مأعاطـم مسؾك مداجؿة محرادة موتعقي اٌعؾقعات,

مررؼ مسـ موعراضؾؿفا ماٌعؾقعات, ؼموجقد

م,وولعم مأجفزة م,وادؿكدام اظؽاعرلاتماًػقة
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ماظعاعؾيم تعؾقؿاتميفمأعاطـماظعؿؾمتؾػتماغؿؾاه

مدرؼةم مسؾك مبايػاز مباالظؿزام وتذطرػؿ

ماٌعؾقعات.

مسؼدؼة,عـممممممممم ماظؿدابرل مػذه متؽقن وضد

ماظعاعؾيمتػرضمسؾقفؿم معع ماظعؼقد مإبرام خال 

ماظعؿؾم مخال  ماظعؿؾ مأدرار مإصكاء مبعدم اظؿزاعا

كرو ماومبعدماغؿفاءمسؼدماظعؿؾ,موطذظؽمسـدمباٌ

ماٌعؾقعاتم مبادؿغال  مظؾغرل اظذلخقص

اظلرؼة,حقثمؼؼقمماٌرخصمبؿضؿيماظعؼدمبـدام

مؼؾزمماٌرخصمظفمباحملاصظةمسؾكمدرؼؿفا.

ماٌعؾقعةممممممممم مصاحب مضقام مسدم محاظة ويف

ماظالزعةم ماظؿدابرل مادباذ ميف مإػؿاظف ماو اظلرؼة

نمذظؽمؼع متـازالمعـفمظؾقػازمسؾكمدرؼؿفا,مصا

ماظؼاغقنم سـمحؼفميفمرؾبمايؿاؼةماظيتمؼؼررػا

ماالسؿداءم ما معا مإذا موطذظؽ ماٌعؾقعات, هلذه

ملدم مإجراءات مبسي مؼؼقم مان مدون سؾقفا

م.41اٌعؿدي

مسؾكمممممممم ماسؿداء محق  مغزا  موضع معا وإذا

مضدم مسؾقفا ماٌدسك ماىفة مدرؼة,صان ععؾقعة

مؼؿ موػـا ماٌعؾقعة مدرؼة مبعدم مسؾكمتدصع قجب

مؼـؾتم مان ماظلرؼة ماٌعؾقعة مصاحب ماو اٌدسل

موشرلم مدرؼة ماٌعؾقعة مبان مااثؾات مرر  بؽاصة

ذاجعةمواغفمادبذمطاصةماظؿدابرلماٌعؼقظةمظؾقػازم

مضدم مسؾقفا ماٌدسك ماىفة موان مدرؼؿفا سؾك

محصؾتمسؾقفامبطرؼؼمشرلمعكرو .

وتؼدؼرمضقاممصاحبماٌعؾقعاتمبادباذمإجراءاتم

ؾكمدرؼؿفامعـمسدعف,مخيضعمععؼقظةمظؾقػازمس

ظؿؼدؼرمضاللماٌقلق ,اظذيمضدمؼلؿعيمباظعر م

ماظذيم ماظؿفاري ماو ماظصـاسل ماالا  ميف اظلاجد

م.42أثرلمحقظفماظـزا 

مادلطؾبماظـاغي

احلؼوقماظيتممتـقفامادلعؾوعاتمشريمادلػصحم

مسـفامألصقابفا

ماظؼاغقغقةممممممممم مايؿاؼة متقصرتمذروط معا إذا

م مظؾؿعؾقعات مؼؿؿماٌؼررة مسـفا,صاغف ماٌػص  شرل

,مو ؼمٌاظؽفاماالحؿػازمبفامأوممحاؼؿفامضاغقغا

مؼؽقنم م,طؿا مسـفا مااصصاح مأو ادؿعؿاهلا

ماظالزعةم مااجراءات مادباذ ميف مايؼ ظصاحؾفا

معام مسؾقفا,وػذا مؼؼع مضد ماسؿداء مأي ٌـع

مدـقلقفميفمػذاماٌؾقثمسؾكماظـققماآلتل:

ماظػرعماألول

سيمػصحمسـفامادلعؾوعاتمشريمادلحقمصاحبم

ماتاحؿػازمبفاموادؿغالهلامواإلصصاحمسـفا

محبؼممممممممم ماظلرؼة ماٌعؾقعة مصاحب ؼؿؿؿع

االحؿػازمبفاموادؿعؿاهلاموادؿغالهلاميفمعـكاتفم

,وسدممااصصاحمسـفامإالمظؾففاتماظيتمؼرشبم

بإسالعفامحؿكموانمطاغتمجفةمإدارؼة,محقثم

ميؽـمأليمعكرو ممحاؼةمععؾقعاتف,ماظيتمؼرىم

امععؾقعاتمدرؼةم,لدماظؿـاصسمشرلماٌكرو مأغف

مسؾكماألذكاصم أومااصكاء,موؼلرىمذظؽمأؼضًا
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ماخؿصاصاتم ممبقجب مأغفؿ م,حقُث اظعاعؾي

مؼؿؿؽـقنمعـم ماظكرطة مداخؾماٌكرو ماو م سؿؾفؿ

مواظؾقاغات,وتعؿدلم ماٌعؾقعات مػذه مسؾك اارال 

مخيقهلام ماظيت مظؾقؼق  ماظغرل معـ ممماردة أي

مشرل ماٌعؾقعات ميف مبطرؼؼةمايؼ مسـفا ماٌػص 

دباظػماٌؿارداتماظؿفارؼةمواٌـاصلةماٌكروسةم

مضؾقؾم معـ ماظلر ميف مايؼ مصاحب معقاصؼة دون

ااداءةممالدؿعؿاظف,وػذهمايؿاؼةمعلؿؿرةمراٌام

بؼقتمرلماظؽؿؿانموملمؼؿقصؾمإظقفاماظغرلمبطر م

عكروسة,صالمتزو ممبرورماظقضتمطؿامػقمايا م

مظ ماٌؼررة مظؾقؿاؼة مومباظـلؾة ماالخذلا  دلاءات

ماظعالعاتماظؿفارؼة.

مسـفامممممممممم ماٌعؾقعاتمشرلماٌػص  مأعـؾة وعـ

اظيتمزؾتمرلماظؽؿؿانمصذلةمرقؼؾةمعـماظزعـ,مممم

مدرًام محقثمزؾ معكروبم)اظؽقطاطقالم, ترطقؾة

مدؾقؾم مػذا.ويف مؼقعـا محؿك مضرن معـ ألطـر

ماٌـؿج,ملقتم مترطقؾةمػذا احملاصظةمسؾكمدر

ماألعرؼؽقة مظؾؿكروبمماظكرطة اٌـؿفة

سؾكماظرشؿمعـم1977بادؿـؿاراتفاميفماهلـدمسامم

متزؼدمسـم عزاوظةماظكرطةمظـكارفاميفماهلـدمٌدة

ماظلق م مساعا,واغلقؾتمعـ موسكرؼـ م اًؿلة

اهلـديمبلؾبمإصرارماىاغبماهلـديماظؽكػم

موانم ماظؽقطاطقال مٌكروب ماظلرؼة ماظقصػة سـ

ؿيم%معـمأدفؿماظكرطةميفماهلـدمٌلاػ60تؾقعم

ماهلـدم ميف مغكارفا ماظكرطة متـفل مأن ػـقد,أو

مآغذابم مصدر ماظذي ماهلـدي مظؾؼاغقن تطؾقؼًا

ماظيتم ماألجـؾقة ماظكرطات ممجقع مسؾك وأوجب

ماظؿؽـقظقجقام متـؼؾ مأن ماهلـد ميف مغكارفا تزاو 

مايؽقعةم مإضـا  ميف ماظكرطة مصكؾت ظؾفـد.وضد

مظقلتم مٌكروبفا ماظلرؼة ماظقصػة مأن اهلـدؼة

مػ موإمنا موارتؽـقظقجقا, م مدر مل وأعاممي,

مضررتم معقضػفا, مسؾك ماهلـدؼة مايؽقعة إصرار

اظكرطةمدقبمادؿـؿاراتفامعؼدرةمأنمػذاماظؼرارم

أصضؾمهلامبؽـرلمعـماظؽكػمسـماظقصػةماظلرؼةم

م.43ٌكروبماظؽقطاطقال

طؿام ؼمظصاحبماٌعؾقعاتمشرلماٌػص مممممممم

سـفامأنمؼؿـاز مسـفامبعقضماومبغرلمسقضمطؿام

.بقدماغفمؼـؾغلماظؿذطرلمبانم44ثؿف ؼمذظؽمظقر

ايؿاؼةماظيتمؼؼررػاماظؼاغقنمظصاحبماٌعؾقعاتم

ميفم مادؿؽـارؼا محؼا متعطقف مال مسـفا ماٌػص  شرل

معام مإذا ماألدرار متؾؽ مادؿغال  معـ ماظغرل عـع

موأداظقبم موبطر  معلؿؼؾة مبصقرة مإظقفا تقصؾ

مباهلـددةم45عكروسة مؼلؿك معا مررؼؼ مسـ ,او

ماياالت46اظعؽلقة مػذه موعـ متعدمم. مال اظيت

مسؾكم مايصق  ماظلرؼة ماٌعؾقعات مسؾك اسؿداءا

مظؾفؿفقرم ماٌؿاحة مظعاعة ماٌصادر معـ اٌعؾقعات

موعؽؿؾاتم مايؽقعقة مواظلفالت طاٌؽؿؾات

براءاتماالخذلا مواظؾققثمواظدراداتمواظؿؼارؼرم

مظؾفؿقعم معؿاحة ماٌعؾقعاتمتؽقن اٌـكقرة,صفذه

مععي مذكص محقازة ميف متؼع ,طذظؽم47وال
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مخال ممايصق  معـ ماظؿفارؼة ماألدرار سؾك

مصاحبم مجفقد مسـ موعلؿؼؾة مذاتقة جفقد

طانمؼؽقنمسـمررؼؼماظؾقثم’اٌعؾقعاتماظلرؼة

ماظؿعدؼؾم ماو ماظؿطقؼر ماو ماالخذلا  ماو اظعؾؿل

مواالخؿؾارم مواظؿقؾقؾ ماظػقص ماو واظؿقلي

مإىلم مؼؿقصؾ ماألدقا ,صؿـ ميف ماٌؿداوظة ظؾلؾع

م ماظيتم قزػا اظغرلمعـماٌعؾقعاتماظلرؼةمذاتفا

موبطر معكروسةموعلؿؼؾةمالمؼعدم خال مجفقده

عؿعدؼامسؾكماٌعؾقعاتماظلرؼةماظيتمطانم قزػام

مضؾؾف ماظيتم48اظغرل مايؼق  مخال  مسؾك ,وذظؽ

مترتؾفامضقاغيممحاؼةمبراءاتماالخذلا .

ماظػرعماظـاغي

حقممصاحبمادلعؾوعاتمشريمادلػصحمسـفامسيم

مرياؼؿفامعنمطلمأذؽالماظؿعدي

ظححتمضححقاغيممحاؼححةماٌعؾقعححاتمشححرلمتـاوممممممم

اٌػصحح مسـفححاماألصعححا ماظححيتمتعؿححدلمعححـمضؾقححؾمم

اظؿعححديمسؾححكمػححذامظـححق معححـمايؼححق ماظػؽرؼححةم

,وػححلمتعححدمعححـمضؾقححؾمأصعححا ماٌـاصلححةمشححرلمممم

اٌكروسة,وؼسخذماظؿعحديمسؾحكماٌعؾقعحاتمشحرلممممم

اٌػص مسـفامبقجفمساممإححدىمصحقرتي,تؿؿـؾممم

كححقظيماالوىلمبإصكححاجفامعححـمضؾححؾماألذححكاصماٌ

باالرال مسؾقفامألذكاصمآخرؼـمشحرلمزبحقظيممم

باالرال مسؾقفا,أعاماظـاغقحةمصؿؿؿـحؾميفممماردحةمممم

اظغرلمظلؾطاتمصاحبماٌعؾقعحاتمشحرلماٌػصح مممم

سـفامعـمخال مايصحق مسؾحكمتؾحؽماٌعؾقعحاتممممم

عـمأعاطـمحػظفامواظؼقحاممبادحؿغالهلامدونمإذنممم

عـمصاحؾفا,وبصحقرةمشحرلمعكروسة,ودحـؿـاو مممم

ـمأذحؽا ماظؿعحديموسؾحكمعقضحػمممممتؾؽماظصحقرمعحمم

ماظؿكرؼعاتماٌؼارغةمعـفا.

ماتاسؿداءمسؾىماظلرماظؿفاريمعنمخاللم أوتام/

مإصشاءه

ؼؼصحدمبااصكحاءمطكحػماظلحرمأيمارححال مممممممممممم

اظغرلمسؾقفمبسؼةمررؼؼةمطاغحتمدحقاءمأطحانمذظحؽممممم

باظؽؿابحححححححةمأومباٌكحححححححاصفةماظعؾـقحححححححةماوممم

.و صؾمػحذامااصكحاءمعحـمضؾحؾماححدمممممم49اظلرؼة

ؼـمعححعمصححاحبماٌعؾقعححةماظلححرؼةماومممماٌؿعاضححد

اظعاعؾيمظدؼفميفمعكروسف,أوضدم صؾمعـمضؾحؾمم

اظغرلم,طسنمؼؼقمماحدماٌـاصليمبؿقرؼضمسؿحا مم

اٌكححرو ماٌـححاصسمسؾححكمإصكححاءمأدححرارهمبفححد مم

ماالرارمبف.

م) ماٌادة مضضت مذظؽ ممحاؼةم58ويف مضاغقن معـ م

بسغفمم2002ظلـةمم82رضؿاٌؾؽقةماظػؽرؼةماٌصريم

ا ماآلتقةمسؾكماألخصمعؿعارلةمععم)تعدماألصع

مارتؽابفام موؼـطقي ماظكرؼػة اٌؿارداتماظؿفارؼة

مسؾكمعـاصلةمشرلمعكروسة:

ماٌعؾقعاتم -1 ماظيتمهقز ماظعاعؾيميفماىفة رذقة

 بغرضمايصق مسؾقف.

مجاغبم -2 معـ ماٌعؾقعات مإصكاء مسؾك اظؿقرؼض

اظعاعؾيمإذامطاغتمتؾؽماٌعؾقعاتمضدموصؾتمإىلم

 سؾؿفؿمحبؽؿمسؿؾفؿ.
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ماٌعؾقعاتمم -3 مدرؼة ماٌؿعاضدؼـميفمسؼقد ماحد ضقام

 بإصكاءمعاموصؾماىلمسؾؿفمعـفا..م.

م) ماٌادة مغصت مشرلم6طؿا ماٌـاصلة مضاغقن معـ م

مرضؿممم ماألردغل ماظؿفارؼة مواألدرار اٌكروسة

مسؾكماغفم:2000ممظلـة15)

ؼعدمحصق مأيمذكصمسؾكمدرمواريمم-)مأ

مدباظػم مبطرؼؼة مسـف مااصصاح ماو مادؿعؿاظف او

معقاصؼةما مدون ماظكرؼػة ماظؿفارؼة ٌؿاردات

صاحبمايؼمإداءةمالدؿعؿا مصاحبمايؼ..م

ماظكرؼػةم ماظؿفارؼة مظؾؿؿاردات مزباظػا وؼعؿدل

مؼؾل.) معا ماًصقص موجف ااخال مم-1سؾك

ماٌؤمتـةمم-2باظعؼقد. ماٌعؾقعات مبلرؼة ااخال 

ماومايثمسؾكمااخال مبفام.

عؾقعاتموالمذؽميفمأنمواضعةمإصكاءماٌمممممممممم

مظصاحبم مطؾرلا متلؾبملررا مسـفا شرلماٌػص 

معام مإذا مادؿغالهلا معـ محرعاغف مبلؾب اٌعؾقعة

ماظػـقةم ماياظة ميف ماظلرؼة ماٌعؾقعات دخؾت

اظلاجدةموصؼداغفماٌقزةماظؿـاصلقةماظيتمؼؽلؾفاميفم

متدغلم معـ مسؾقف مؼذلتب موعا معـاصلقف عقاجفة

ماظيتمأغػؼفام مظألعقا  موخلارتف علؿقىمعؾقعاتف

كمسؿؾقاتماظؾقثمواظؿطقؼرماظيتمضاممبفامعـمسؾ

مؼعؿدلم ماظلرؼة,ظذظؽ مظؾؿعؾقعة ماظقصق  اجؾ

معـم مسـفا ماٌػص  ماٌعؾقعاتمشرل مسؾك االسؿداء

ماالسؿداءاتم مصقر مأطـر معـ مإصكاءػا خال 

متؿسدسممحاؼؿفام ماٌعؾقعات مػذه خطقرة,ظؽقن

مذػؾتم ماظلرؼة مذػؾت معا مصإذا ماظلرؼة, سؾك

مععفا. مغايؿاؼة متظفر ماالخؿال موػـا ؼطة

ماظذيمؼعطلم ماالخذلا  موبيمبراءة مبقـفا اٌفؿة

صاحؾفمحؼامادؿؽـارؼامميؽـفمعـمعـعماظغرلمعـم

مذرورفم متقصرت معا مإذا ماالخذلا  مدر ادؿغال 

اظكؽؾقةمواٌقلقسقةموأصص مسـماخذلاسفمبصقرةم

مادؿغالظفم معـ ماالا  مذظؽ ميف ماًؾرل متؽـ

مبسصضؾماظطر .

ماٌممممممممممم مؼػؼد موال مدرؼؿفامػذا عؾقعات

مىفاتم ماو مععقـة مىفة إصكاجفا

مانمربدودة مذسغف معـ مظقس ماظػردي ,صااصكاء

ؼػؼدماٌعؾقعاتمدرؼؿفامراٌامبؼقتمشرلمععؾقعةم

ميفم موشرلمداخؾة ماٌـكغؾيمبذاتماظكروط ظؽاصة

مواظؿزعقام مظدؼفؿ ماظلاجدة ماظػـقة اياظة

مسؾكم ماٌرخصمظف مارال  بؽؿؿاغفا,ظذظؽمالمؼعد

فارؼةماظعاجدةمظؾؿرخصممبقجبمسؼدماألدرارماظؿ

اظذلخقصمإصكاءمظلرؼةماٌعؾقعات,وحؿكمظقمام

مانم مراٌا مجفة معـ مألطـر اظذلخقصمبادؿغالهلا

تؾؽماىفاتمعؾؿزعةمبايػازمسؾكمدرؼؿفا,النم

م.50اظلرؼةماٌطؾقبةمػلماظلرؼةماظـلؾقة

ممممممممممم مصاحب مؼؾفا معا اٌعؾقعاتموطـرلا

م مسـفا ماٌػص  ميفمشرل مصرؼ  مذرط مولع إىل

ماآلخرؼـم معع مؼدلعفا ماظيت مواظعؼقد االتػاضات

موسدمم مباظلرؼة ماالظؿزام ماٌؼابؾ مسؾك ,ؼػرض

ماظيتم مسؾقفا,طاظعؼقد ماظيتمؼطؾع ماألدرار إصكاء
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ماظصـاسقة,اومسؼقدم تدلممععماظعاعؾيميفماٌـِكسة

ماظيتم ماىفات معع ماظعؼقد ماو ماظؿؽـقظقجقا غؼؾ

نمضقامماظعاعؾمترشبمبايصق مسؾكمترخقص,وا

متؾؽم مسـ مبااصصاح مهلا ماٌرخص ماىفة او

األدرارمؼعدمعـمضؾقؾماالسؿداءمسؾكمتؾؽماألدرارم

ماظكروطم ممجقع مصقف متؿقصر ماظلر مػذا مدام عا

م) ماٌادة مأضرت ماٌطؾقبة.وضد معـم83اظؼاغقغقة م

ػذاماالظؿزاممم1999ضاغقنماظؿفارةماٌصريمظلـةم

م:)ؼؾؿ مبؼقهلا ماظؿؽـقظقجقا مغؼؾ مسؼقد زمميف

ماظؿؽـقظقجقام مدرؼة مسؾك مباحملاصظة اٌلؿقرد

ماظؿقلقـاتم مدرؼة موسؾك مسؾقفا م صؾ اظيت

ماظضررم متعقؼض مسـ مسؾقف,وؼلس  متدخؾ اظيت

موضعم مدقاء ماظلرؼة مػذه مإصكاء مسـ مؼـكس اظذي

ذظؽميفمعرحؾةماظؿػاوضمسؾكمإبرامماظعؼدمأومبعدم

مذظؽم.

ثاغقام/ماتاسؿداءمسؾىماظلرماظؿفاريمعنمخاللم

مريمادلشروسةمحلؼوقمصاحؾفاادلؿاردةمش

ممممممممم مسؾك ماالسؿداء مؼؼع مشرلمضد اٌعؾقعات

م مسـفا مااصكاء,صؼدماٌػص  مشرل مأخرى بقداجؾ

مظفم ماظلرؼة ماٌعؾقعة مصاحب مان مبقـا موان دؾؼ

وحدهمحؼماالحؿػازمبفاموادؿغالهلاموإذاسؿفا,م

ماوم مواري مدر مسؾك مذكص مأي محصق  وان

مبدونمعقاصؼة صاحؾفممادؿعؿاظفماومااصصاحمسـف

مواٌـاصلةم مدباظػماٌؿارداتماظؿفارؼة وبطرؼؼة

ماظلرم مسؾك مواسؿداءا مإداءة مؼعد اٌكروسة

م.51اظؿفاري

وعـمصقرمػذاماالسؿداءمحصق ماظغرلمسؾكمممممممم

مررؼؼم م,سـ محؼ موجف مدون ماظلرؼة اٌعؾقعات

درضؿفامعـماٌؽاتبمداخؾماظكرطة,أومعـمخال م

ماوم ماحؿقاظقة, مرر  مادؿكدام ماو اظؿفلس

ماٌلؽقظي,اومرذقةمتلف قؾماٌعؾقعاتمدونمسؾؿ

اظعاعؾيميفماىفةماظيتمهقزماٌعؾقعاتماظلرؼةم

مأوم مسؾقفا, مايصق  مبغرض مهرؼضفؿ او

ماظرضابةم محؼ مهلا مرزلقة مجفة مصػة باغؿقا 

ماٌصـع,ععم ماو ماظكرطة مسؿؾ مسؾك واظؿػؿقش

ميفم مادؿكدعت ماظيت ماألداظقب مان عالحظة

مبصق ماظلرؼة ماٌعؾقعة مسؾك مشرلمايصق  رة

مواظؾلارةم ماظلذاجة معـ متؽقن مال مان عكروسة

محػظم مسـ ماٌلؽقظي معـ مطكػفا مميؽـ اظيت

ماسؿدلم مإال مو ماظكرطة ميف ماظؿفارؼة األدرار

مادباذم مظعدم مرؾقعقة مغؿقفة مسؾقفا ايصق 

مصاحؾفامااجراءاتماظالزعةمظؾقػازمسؾقفا.

مسؾكممممممممم متعدؼا اٌعؾقعاتمشرلماٌػص موؼعد

م مصقرسـفا مخال  ماٌكروسةممعـ مشرل اٌـاصلة

معـم ماو ماظػعؾ معرتؽب مضؾؾ معـ محقازتفا ذبرد

مبسغفام مسؾؿف معع مسؾقفا محصؾ ماظذي ماظغرل ضؾؾ

مام معكرو ,ودقاء مشرل مبطرؼؼ عؿقصؾة

مأذارتم معا مػذا مؼؿؿ, ممل ماو مباظػعؾ ادؿكداعفا

م ماٌادة معـ ماألخرلة ماظػؼرة مضاغقنمم58إظقف عـ
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مبؼقهلا)ؼعؿدل ماٌصري ماظػؽرؼة ماٌؾؽقة ممحاؼة

معام مسـفا ماٌػص  مشرل ماٌعؾقعات مسؾك تعدؼا

مطكػم معـ مإظقفا ماٌكار ماألصعا  مسؾك ؼذلتب

ممبعرصةم مادؿكداعفا ماو محقازتفا ماو ظؾؿعؾقعات

ماظؼاغقغلم ماياجز مظف مؼرخص ممل ماظذي اظغرل

مبذظؽم.

مسؾكممممممممم مظالسؿداء ماألخرى ماظصقر وعـ

حصق ماظغرلمسؾكمماٌعؾقعاتمشرلماٌػص مسـفا

رؼةمععمسؾؿفمأغفامعؿقصؾفمبطرؼؼماٌعؾقعاتماظل

مجيبم معلؤوظقؿف متؿقؼؼ معكرو ,وظؽل شرل

إثؾاتماغفمطانمساٌاماوممبؼدورهمانمؼعؾؿمانمػذهم

مبطرؼؼم مسؾقفا محصؾ مضد مواغف مدرؼة اٌعؾقعات

شرلمعكرو م,طانمتؽقنمعلروضةمعـال.وضدمأذارم

ضاغقنممحاؼةماٌؾؽقةماٌصريمإىلمػذهماظصقرةمميفم

ماالسؿداء مظصقر ممتعداده مشرلمسؾك اٌعؾقعات

م مسـفا م)اٌػص  ماٌادة مانم58/5يف مسؾك مبـصف م

مإظقفم موردت ماظيت مظؾؿعؾقعات ماظغرل )ادؿكدام

غؿقفةمايصق مسؾقفامبسيمعـماألصعا ماظلابؼةم

معؿقصؾةمسـمأيمعـم موبسغفا ععمسؾؿفمبلرؼؿفا

ماظصقرةم مػذه مإىل مأذار مطذظؽ ماألصعا م, ػذه

اظؿفارؼةممضاغقنماٌـاصلةمشرلماٌكروسةمواألدرار

م15)مرضؿاألردغلم م)م2000ظلـةم مم6/3يفماٌادة

بـصفمسؾكمحاظةم)حصق مذكصمسؾكماألدرارم

مطانم مأو مؼعؾؿ مطان مإذا معـمرر مآخر اظؿفارؼة

مبؼدورهمأنمؼعؾؿمبانمحصق مذظؽماظطر مسؾقفام

ماظؿفارؼةم مظؾؿؿاردات مزباظػة مغؿقفة طان

ماظكرؼػةم.

ماٌصريمممممممم ماٌكرسي مان مؼع  وػذا

مسؾكمواألر محصؾ معـ مبي مداوؼا مضد دغل

اٌعؾقعاتماظلرؼةمبطرؼؼةمشرلمعكروسةموبيمعـم

م,وبيم مؼلؿعؿؾفا ممل ماو مادؿعؿؾفا مدقاء حازػا

عـمادؿعؿؾفاموػقمؼعؾؿمبانمأغفامعؿقصؾةمبطر م

مشرلمعكروسة.

مادلطؾبماظـاظث

مادلعؾوعاتمشريمادلػصحمسـفاودائلمرياؼةم

ممممممممممم مصاغف محؼا ماظؼاغقن مؼؼرر ؼؿؽػؾمسـدعا

معـم مصاحؾف مظؿؿؽي ماظالزعة ماظقداجؾ بإجياد

مؼؼعم ماسؿداء مأي معـ مومحاؼؿف مبف االغؿػا 

سؾقف,وضدموصرتماظؽـرلمعـماظؼقاغيمسدةموداجؾم

م ميؿاؼة مسـفا ماٌػص  مشرل مطؾماٌعؾقعات عـ

معكروسة,وؼؽقنم مشرل مبصقرة مسؾقفا متؼع إداءة

ماىلم مؼؾفس مإن محؼف مسؾك ماٌعؿدى ظؾؿؿضرر

مظ ماٌكؿصة مسـماحملؽؿة مباظؿعقؼض ؾؿطاظؾة

مضاغقغقةم مضقاسد مظقجقد متؾعا ماظذيمأصابف اظضرر

متربطم ماظيت مظؾعالضة م,وتؾعا ماٌقلق  مػذا تـظؿ

ماظدسقىم متلؿـد م,حبقث مسؾقف مباٌدسك اٌدسل

مضقاسدم موجقد محا  ميف ماىـاجقة ماٌلؤوظقة إىل

اٌعؾقعاتمشرلمجزاجقةمورممصعؾماالسؿداءمسؾكم

مسـفا مضقا52اٌػص  مإىل متلؿـد ماٌلؤوظقةم,او سد

اٌدغقةماظعؼدؼةميفمحا موجقدمرابطةمسؼدؼةمبيم
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األررا ,ماومدسقىماٌـاصلةمشرلماٌكروسةمسـدم

مدسقىم مإىل م,أو ماٌـاصلي ماحد معـ االسؿداء

ماظدسقىم مإضاعة متعذر مسـد ماظؿؼصرلؼة اٌلؤوظقة

ماألداسم مإىلمأيمأداسمآخر,وسؾكمػذا ادؿـادا

عدؼـمدـؿعرضمباظؽالممسـمػذهماظقداجؾم,علؿؾ

مألغفام ماىـاجقة ماظدسقى مسـ ماظؽالم محبــا يف

مجفةم م,وعـ مجفة معـ مدبصصـا مغطا  خارج

م ماىـاجقة مايؿاؼة مان مشرلمأخرى ظؾؿعؾقعات

م مسـفا ماظـاحقةماٌػص  معـ ربدود

,حقثمانمإثؾاتمأرطانماىرمية,وػلم53اظعؿؾقة

ماالسؿداء)اظرطـم مواري,وواضعة مدر وجقد

ماٌع ماىـاجل)اظرطـ مواظؼصد ـقيمؼؿطؾبمماٌاديم

إصصاحمصاحبماٌعؾقعاتماظلرؼةمسـفامظلؾطاتم

مانمعـمحؼماٌدسكمسؾقفم اظؿقؼقؼمواظؼضاء,طؿا

االرال مسؾقفامظضؿانمحؼماظدصا موػذامؼؿـاضضم

ععمعصؾقةمصاحبماٌعؾقعاتمشرلماٌػص مسـفام

,ظذامدقذلطزمحبــاميفم54يفمايػازمسؾكمدرؼؿفا

مشرل ماٌعؾقعات ممحاؼة موداجؾ مسؾك ماٌؼام مػذا

مخال م ماٌدغقة,عـ ماظـاحقة معـ مسـفا اٌػص 

مضقاسدم ماظعؼدؼة,و ماٌلؤوظقة مضقاسد مإىل االدؿـاد

ماٌلؤوظقةماظؿؼصرلؼة.

ماظػرعماألول

رياؼةمادلعؾوعاتمشريمادلػصحمسـفامباتادؿـادم

مإديمضواسدمادللؤوظقةماظعؼدؼة

ميفممممممم موصعاظة معفؿة مودقؾة ماظعؼد ؼكؽؾ

م مسـفمحاؼة ماٌػص  مشرل مالنمااٌعؾقعات ,ذظؽ

موػلم مجقػرؼة معلسظة مإىل متلؿـد مايؿاؼة ػذه

ايػازمسؾكماٌعؾقعةماظلرؼةمواابؼاءمسؾقفامضقدم

ماظلرم مصاحب مؼؾفا مذظؽ م,وظضؿان اظؽؿؿان

مععم مدقاء ماظعؼد متضؿي مإىل مسادة اظؿفاري

مغؼؾم مسؼقد ميف مأو ماظكرطة, ميف مظدؼف اظعاعؾي

مذرورًام مباغؿؼاهلا, ماظذلخقص مسـد اظؿؽـقظقجقا

م مدرؼةمصر ًة مسؾك مباحملاصظة مأرراصفا تؾزم

م)باتػاضاتماظلرؼةم مؼلؿك معا مإرار اٌعؾقعاتميف

ماياالتم مهلذه مودـؿعرض ماٌـاصلةم, مسدم او

مسؾكماظـققماظؿاظل:

مأوتام/مرياؼةم م سيمادلعؾوعاتمشريمادلػصحمسـفا

مإرارمسالضاتماظعؿل

مصاحبمممممم اٌعؾقعاتمشرلماٌػص مسـفاممؼؾفا

ما مسالضات مإرار ميف مسادة ماظؼقاممظعؿؾ إىل

موعقزػقفم مسؿاظف معع موسؼدؼة موضاجقة بإجراءات

اظذؼـمؼطؾعقنمسؾكمػذهماٌعؾقعاتمحبؽؿمسؿؾفؿم

ماىلم مإصكاءػا موسدم مدرؼؿفا مسؾك مايػاز بغقة

اظغرل,موذظؽمعـمخال مولعمذروطمصر ةميفم

ماظكروطم مػذه موتؿكذ مععفؿ, متدلم ماظيت اظعؼقد

م.صقرامعؿعددةمأػؿفا

 اظؽشفماتػاضاتماظلرؼةمأومسدم -1

اٌعؾقعاتميفمػذهماظصقرةمؼؿػؼمصاحبمممممممممم

ععماظعاعؾمسؾكماسؿؾارممجقعممشرلماٌػص مسـفا
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مسؿؾفم محبؽؿ ماألخرل مسؾقفا ماظيتمؼطؾع األدرار

موسدمم مسؾقفا ماحملاصظة موب موارؼة أدرار

مادؿغالهلاميلابفؿماًاصماوميلابماظغرل.

متدظؾمممممممممم ماالتػاضات مػذه مان ميف مذؽ وال

قاممصاحبماٌكرو مبادباذماالحؿقاراتمسؾكمض

معدىم موتظفر ماٌعؾقعاتماظلرؼة ميؿاؼة اظالزعة

االػؿؿاممبفا,موػقمعامؼع مإنمسدممادباذمعـؾم

مذروطم ماحد مؼػؼدػا ماظؿدابرل ػذه

مسـدم مصاحؾفا معقضػ معـ ايؿاؼة,وؼضعػ

ماظؾفقءماىلماظؼضاء.

وضدمحرصتماظؿكرؼعاتماٌدغقةموضقاغيممممممممم

زامماظعاعؾمباحملاصظةمسؾكمأدرارماظعؿؾمسؾكمإظ

مأوجؾتم ماظؿكرؼعاتماٌدغقة مصعقد اظعؿؾ,صعؾك

م ماٌدغلماظعراضلمسؾكم909اٌادة ماظؼاغقن معـ /ػح

اظعاعؾم)أنم ؿػظمبسدرارمربماظعؿؾماظصـاسقةم

ماظعؼدم.طذظؽمصعؾم ماغؼضاء مبعد محؿك واظؿفارؼة

م ماٌادة م ميف ماألردغل ماظؼاغقنمم814/5اٌكر  عـ

مأظز ماظذي مبسدرارماٌدغل مبان) ؿػظ عتماظعاعؾ

ماظعؼدم ماغؼضاء مبعد موظق صاحبماظعؿؾماظصـاسقة

موصؼامٌامؼؼؿضقفماالتػا ماوماظعر م.

وضدموردمػذاماالظؿزامماٌؾؼكمسؾكمساتؼمممممممم

م71ضاغقنماظعؿؾماظعراضلمرضؿاظعاعؾمأؼضاميفم

عـفمبؼقهلامم35اٌعد ميفماٌادةمم1987ظلـةم

م ) ظرمسؾكماظعاعؾ:

نمؼػكلماألدرارماظيتمؼطؾعمسؾقفامأم-أوالم

محبؽؿمسؿؾفمحؿكمبعدمترطفماظعؿؾمم...

ماظعؿؾم,وحؿكمم مخال مصذلة مميؿد ماالظؿزام وػذا

بعدماغؿفاءماظعؿؾ,موذظؽمخكقةمانمؼؽقنمإغفاءم

مادؿعؿا م مإداءة مبؼصد مطان مظعؼده اظعاعؾ

مسؾقفام مارؾع ماظيت ماظلرؼة ماٌعؾقعات وادؿغال 

مابماظغرل.حبؽؿمسؿؾفميلابفماًاصماوميل

 ذرطمسدممادلـاصلة -2

ضدمؼؼقممصاحبماظعؿؾمإىلمإدراجمذرطممممممممم

يفمسؼدماظعؿؾمؼؾزمماظعاعؾممبقجؾفمبعدمعـاصلةم

م مادؿغال  مخال  معـ ماظعؿؾ اٌعؾقعاتمشرلمرب

م, م مسؿؾفماٌػص مسـفا محبؽؿ واظيتمارؾعمسؾقفا

ميفم ماظعؿؾ مرب مظؿفارة ممماثؾة موارة وإغكاء

مظدىم ماظعؿؾ ماو مخاصمظف مأخرىمعكرو  عـكاة

مبعدماغؿفاءمسؼدماظعؿؾ.

مػؽذامممممممممم ماٌدغقة ماظؿكرؼعات مبعض وتؼر

مالم مظؽل مبعضماظؼققد مسؾقف متضع موظؽـفا ذرط

ماظعاعؾم مسؾك ملغط مودقؾة موؼصؾ  مصقف ؼؾاظغ

مانم م, مأػؿفا ماظعؿؾ مصاحب مخدعة ميف ظقؾؼك

مدؾؾام مػـاظؽ مؼؽقن موان مباظغا ماظعاعؾ ؼؽقن

مس مرؾقعة متؽقن م,بسن مالذذلارف ؿؾمجقػرؼا

م مسؾك مباالرال  مظف متلؿ  اٌعؾقعاتمشرلماظعاعؾ

,ومأنمؼؽقنماٌـعمربددامباظزعانماٌػص مسـفام

واٌؽانموبـق ماظعؿؾماٌؿـق ماظؼقاممبف,وعـمذظؽم

معـماظؼاغقنماٌدغلم910عامغصتمسؾقفماٌادةم) م
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بؼقهلا:)إذامطانمم1951ممظلـةم40اظعراضلمرضؿ)

مععر معـ مميؽـف ماظعاعؾ مإىل ماٌقطق  صةماظعؿؾ

مدرم مسؾك ماالرال  ماو ماظعؿؾ مرب سؿالء

مجيقزم مأال مسؾك مؼؿػؼا مأن مظؾطرصي أسؿاظف,طان

ظؾعؿا مبعدماغؿفاءماظعؼدمانمؼـاصسمربماظعؿؾ,م

ممبـاصلؿف,م مؼؼقم مأيمعكرو  مؼكذلبميف مان وال

مبقدماغفمؼكذلطمظصقةمػذاماالتػا :

 أنمؼؽقنماظعاعؾمباظغامرذدهموضتمإبرامماظعؼد. - أ

عـمحقثماظزعانمواٌؽانمأنمؼؽقنماظؼقدمعؼصقرام - ب

وغق ماظعؿؾ,سؾكماظؼدرماظضروريميؿاؼةمعصاحلم

 ربماظعؿؾماٌكروسة.

ماظعاعؾمعـم - ج ماالتػا ميفمعلؿؼؾؾ مػذا مؼؤثر أنمال

ماظعداظة.د مؼـايف متسثرلا ماالضؿصادؼة وانم-اظـاحقة

ماظؼقدماظقاردم ؼؼررماظعؼدمظؾعاعؾمتعقؼضامسـمػذا

مػذام معدى معع مؼؿـادب ماظعؿؾ ميف محرؼؿف سؾك

مؼقد.اظ

وإذاماخؾماظعاعؾمبكرطماالظؿزاممباظلرؼةماومسدمم

اٌـاصلةماٌؿػؼمسؾقفا,اسؿدلماظعاعؾمزبالمباظؿزامم

مباظؿعقؼضمسـم سؼدي,وظصاحبماظعؿؾماٌطاظؾة

م.55األلرارماظيتميؼتمبفمعـمجاءمػذامااخال 

إالمإنمػذاماظكرطمضدمؼؾاظغمصقفمصقصؾ ممممممممم

مخدع ميف مظقؾؼك ماظعاعؾ مسؾك ملغط ةمودقؾة

ماظؼقاغيم مأشؾب مغصت مظذظؽ م, ماظعؿؾ صاحب

اٌدغقةميفمحا ماٌؾاظغةميفماظكرطماىزاجلمسؾكم

بطالنمػذاماظكرطموؼلريمأثرمػذاماظؾطالنمسؾكم

مغصتم معا مذظؽ موعـ مبسطؿؾف ماٌـاصلة مسدم ذرط

ممعـماظؼاغقنم911سؾقفماظػؼرةماظـاغقةمعـماٌادةم)

ماظكرطم ميف موضعت م:)إذا مبؼقهلا ماظعراضل اٌدغل

ماظعاعؾماى ماجؾار مودقؾة موعؾف معؾاظغة زاجل

مأرق معـم مربماظعؿؾمعدة ميفمخدعة ماظؾؼاء طان

اٌدةماٌؿػؼمسؾقفا,طانمػذاماظكرطمبارالموؼلريم

مبطالغفمإىلمذرطمسدمماٌـاصلةمأؼضام.

ثاغقام/مرياؼةمادلعؾوعاتمشريمادلػصحمسـفامسـدم

مغؼلم مسؼود مسي مبادؿكداعفا اظرتخقص

ماظؿؽـوظوجقا

صر معػفقممسؼقدمغؼؾماظؿؽـقظقجقامؼـممممممممم

مبامم-إىلمسالضةمتعاضدؼةمبيمحاجزماظؿؽـقظقجقام

ورر مم-تؿضؿـفمعـمععؾقعاتمشرلمعػص مسـفا

موػق)اٌرخصم مسؾقفا مايصق  ميف مؼرشب آخر

ماالتػا م مؼؿؿ مذروط مخال  معـ مذظؽ ظفم,وؼؿؿ

سؾقفامعلؾؼا,إذمؼؿؿؽـماٌرخصمظفمعـمايصق م

م ماظؿؽـقظقجقا مادؿغال  محؼ اٌؿؾقطةمسؾك

ظؾؿرخصمٌدةمععقـة,ومبؼابؾمعاديمؼؿؿماالتػا م

م,إذم56سؾقف ماظلرؼة مسؾك متؼقم ماظعؼقد .وػذه

متؾؽم متؾؼك مبان ماٌرخص معصؾقة تؼؿضل

مرلم ميف مأدرار معـ مهؿقؼف مومبا اظؿؽـقظقجقا

مميؽـم مال ملرر مإصكاءػا ميف مبقـفؿا,الن اظؽؿؿان

ماالضؿصادؼةم مظؾؼقؿة مبلفقظة,وصؼدان إصالحف

م مهلذه مبعؿؾقةمواٌاظقة مؼؿعؾؼ مال مصاألعر األدرار,

بقعمباٌعـكماظؼاغقغلم,وإالمطانمبإعؽانماٌرخصم
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ظفمأنمؼؿصر مبفامظؾغرل,ظذظؽم رصماٌرخصم

متؾزعفم سؾكمتضؿيماظعؼدمععماٌرخصمظفمبـقدا

مدرؼةم مسؾك مظؾقػاز متدابرل بادباذ

معؿؾؼلماظؿؽـقظقجقا,و ماو ماٌرخصمظف ماظؿزام ؼؼع

م مسؾك مباحملاصظة مشرلماظؿؽـقظقجقا اٌعؾقعات

ماظؿػاوضم معرحؾؿي,عرحؾة مسؾك مسـفا اٌػص 

م,وسؾكماظـققماآلتل:وعرحؾةمتـػقذماظعؼد

مأ:معرحؾةماظؿػاوضم

مسؾكممممممم ماظؿعاضد ماظيتمتلؾؼ ماٌرحؾة مػذه يف

غؼؾماظؿؽـقظقجقا,مضدمتؿعرضماٌعؾقعاتماظلرؼةم

مسؾقفام مؼطؾع ماظؿلرب,إذ مإىل ماٌرخص ظؾطر 

م مسـ مؼلػر مال مظف,وضد ماٌػاولاتماٌرخص تؾؽ

ماظعؼد, مؼطؾبمم57إبرام مضد ماألخرل مأن خاصة

معـم مظؾؿسطد مخبدلاء ماالدؿعاغة ماظصػؼة امتام

م ماظػـقةماظـاحقةمعـماٌـؼقظةماظؿؽـقظقجقاصاسؾقة

ماظطؾقعةموصفؿمادؿكداعفاموررؼؼةمواظؿفارؼة

مدرؼةمعلؿقىميفمؼؤثرمعاموػق,ظؾؿعؾقعةماظؿؼـقة

م.ظؾؿلربمتؿعرضمضدماظيتماٌعؾقعات

مؼؾفسمضدمذظؽمسـماظـامجةمااذؽاالتمػاديوظؿ

مصقفمؼؿعفدمابؿداجلمسؼدمإبراممإىلماألررا 

مؼطاظبمأنمأو,األدرارمإصكاءمبعدممظفماٌرخص

مطػاظةمبؿؼدؼؿمهلاماٌرخصماىفة,اٌرخص

معـماٌرخصمظفمؼؿعرضمضدمعامظضؿانمعاظقة

,ماألدرارمهلذهماٌؿؾؼلمإصكاءمحاظةميفمألرار

مضقؿةمعـمودبصؿمراأللرامػذهمتؼدؼرموؼؿؿ

مامعاموإذاماظؿعاضد,مسدممحاظةميفماٌاظقةماظؽػاظة

.مسؾقفاماٌؿعاضدماٌعرصةمضقؿةمعـمهلبماظؿعاضد

ماظطرصيمبيماتػا مػؽذامعـؾمؼقجدمملمإذامأعا

مأخالضلماظؿزاممإالماٌرخصمسؾكمؼؼعمالمصفـا

متؼرؼرماٌؿؽـمعـموظؽـماألدرارمإصكاءمبعدم

ماٌلؤوظقةمضقاسدمأداسمسؾكمعلؽقظقؿف

م.58اظؿؼصرلؼة

ويفماٌؼابحححؾمؼؾؿحححزمماٌاظحححؽمظؾؿؽـقظقجقحححاممممممم

بااصصاحماظؿاممسـمػذهماٌعؾقعات,موظؽـماظقاضعم

اظعؿؾلممؼؤطدمسدممااصصاحمسـمػحذهماٌعؾقعحاتممم

إالمباظؼدرماظقلحرلماظحذيمميؽحـماظطحر ماٌؿؾؼحلمممممممممم

)ماٌرخصمظحفممعحـمتؽحقؼـماغطؾاسحفمسحـمػحذهممممممم

حماظؿحاممسـفحاموشاظؾحًامعحاممممماٌعؾقعاتمدونمااصصحام

ؼؿؿماالطؿػاءمبحارال ماٌؿؾؼحلمسؾحكمغؿحاجماٌعرصحةمممممم

مدونمتػاصقؾفا.مم

مبم:معرحؾةمتـػقذماظعؼد

ماظلرؼةمممممممم ماٌعؾقعات محبػظ ماالظؿزام ػـا

ؼؽقنمعـمخال مذروطمتضؿـميفماظعؼدماٌدلممبيم

موبيم ماظلرؼةم ماٌعؾقعات اٌرخص)صاحب

حملاصظةمسؾكماٌرخصمظف,ؼؾؿزممصقفاماألخرلمبا

ماٌكروساتم مإىل متلربفا موعـع ماٌعؾقعات ػذه

اٌـاصلة,وميؿدماظؿزامماٌرخصمظفمبايػازمسؾكم

ماظذؼـم مظدؼف ماظعاعؾي مإىل ماٌعؾقعات مػذه درؼة

مأطاغقام مدقاء ماظؿؾعقة مرابطة مبف تربطفؿ

م.59علؿكدعيماومعلؿكارؼـ
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ماظؿزامممممممم مسؾك ماٌصري ماٌكر  مأطد وضد

مس مبايػاز مظف ميفماٌرخص ماٌـؼقظة ماألدرار ؾك

مغؼؾم مظعؼد متـظقؿف مسـد ماٌصري ماظؿفارة ضاغقن

م) مغصتماٌادة مسؾكم83/1اظؿؽـقظقجقا,إذ معـف م

مدرؼةم مسؾك مباحملاصظة ماٌلؿقرد م)ؼؾؿزم م أن

مدرؼةم موسؾك مسؾقفا م صؾ ماظيت اظؿؽـقظقجقا

ماظؿقلقـاتماظيتمتدخؾمسؾقفام.

مسؾكم مبايػاز مظف ماٌرخص ماظؿزام معدة وتؽقن

م مظفماظلرؼة مجيقز مباظعؼد,وال ماحملددة ظؾؿدة

مخالهلام ماظلرؼة ماٌعؾقعات متؾؽ مسـ اظـزو 

متذلتبم مالظؿزاعف مزباظػؿف محا  ظؾغرل,ويف

مترتبم ماظذي ماظضرر مسـ مباظؿعقؼض علؤوظقؿف

م.60سؾكمإصكاجفمظألدرار

مبانممممممممم ماظؼق  مميؽـ متؼدم معا مسؾك وبـاء

مسـفام ماٌػص  مشرل مظؾؿعؾقعات ماظعؼدؼة ايؿاؼة

شؿمعـمأػؿقؿفاميفمحا موجقدماظعؼد,إالمسؾكماظر

متلريم مصال ماظـطا  مربدودة مغلؾقة ممحاؼة أغفا

إالميفمعقاجفةمأررا ماظعؼدماظعاعؾيمظدؼفؿ,والم

متعاضدؼةم مسالضة متربطفؿ ماظيتمال ماألررا  تؾزم

مضاعتمذرطةمأخرىم مظق م,طؿا ععمصاحبماظلر

مإصكاءم مسؾك معا مذرطة مسؿا  بؿقرؼض

ماالسؿؿ مميؽـ مال ميفماألدرار,وػـا ماظعؼد مسؾك اد

ماٌعؾقعاتم متلرؼب مسـ ماٌلؤوظقة تؼرؼر

اظلرؼة,وظؽـمميؽـمتؼرؼرػامباالدؿـادمإىلمضقاسدم

ماٌلؤوظقةماظؿؼصرلؼة.

ماظػرعماظـاغي

رياؼةمادلعؾوعاتمشريمادلػصحمسـفامباتادؿـادم

مإديمضواسدمادللؤوظقةماظؿؼصريؼة

تظفرممأػؿقةماظؾفقءمإىلمضقاسدماٌلؤوظقةممممممممم

مسـفاماظؿؼصرل ماٌعؾقعاتمشرلماٌػص  ميؿاؼة ؼة

مبيم متعاضدؼة مسالضة مأي موجقد مسدم محاظة يف

مؼؽقنم مسـدعا ماٌعؿدؼة,او مواىفة صاحبماظلر

ماٌـاصليم مشرل معـ مصدر مضد ماظلر مسؾك اظؿعدي

مشرلم ماٌـاصلة مدسقى مرصع مصقف مؼؿعذر وبكؽؾ

مضقاغيم مصقفا متلـ ماظيتممل ماظدو  ميف اٌكروسة

شرلماٌػص مسـفامعـؾمخاصةميؿاؼةماٌعؾقعاتم

ماظعرا .

وعـماٌعؾقممأنماٌلؤوظقةماظؿؼصرلؼةمتؼقممممممممم

مواظعالضةم مواظضرر ماًطس مػل مأرطان مثالثة سؾك

مإىلماظؼاسدةماظعاعةماظيتم اظلؾؾقةمبقـفؿا,ادؿـادا

ملررام ماحدث مأوخطا متعد م)طؾ مأن تـصمسؾك

م.61باظغرلمؼؾزممعـمارتؽؾفمباظؿعقؼضم

مسممممممم ماظؿؼصرلي مإخال مواًطس مسـ ؾارة

ماظقؼظةم مضاغقغلمؼؿؿـؾميفموجقبمعراساة باظؿزام

ماالرارم مدون مظؾققؾقظة ماألصعا  ميف واظؿؾصر

مإصكاءم62باظغرل محاظة ميف ماظرطـ مػذا ,وؼؿقؼؼ

مأوم مظؾغرل ماظعاجدة مسـفا ماٌػص  مشرل اٌعؾقعات

مايؼم مصاحب معـ مترخقص مدون ادؿغالهلا

معكروسةم مشرل مبطر  مسؾقفا مايصق  ماو صقفا,
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ذهماٌعؾقعاتماظلرؼةممتعدمأعقاالمععـقؼةم,النمػ

مذاتمضقؿةماضؿصادؼة.

أعاماظضررموػقماظرطـماظـاغلميفماٌلؤوظقةمممممممم

ماٌلؤوظقةم متؿقؼؼ مظؽل مصقف مصقكذلط اظؿؼصرلؼة

وؼذلتبماظؿعقؼض,مانمؼؽقنمربؼؼاموانمؼصقبم

ماحملؼؼم معكروسة.واظضرر معاظقة معصؾقة ماو حؼا

مد ماغف ماو مصعال موضع ماظذي ماظضرر قؼعمػق

ماظضررم مػق مباظػعؾ موضع ماظذي حؿؿا.واظضرر

ايا ,موػقملررمواجبماظؿعقؼضم,أعاماظضررم

ماظذيم ماٌلؿؼؾؾل ماظضرر مصفق محؿؿا مدقؼع اظذي

مإىلم ماومبعضفا مطؾفا هؼؼمدؾؾفموتراختمآثاره

معؤطدم مؼؽقن مان مجيب ماظضرر اٌلؿؼؾؾ.وػذا

ماظضررم مأعا مسـف. مظؾؿعقؼض ماٌلؿؼؾؾ ميف اظقضق 

شرلمربؼؼماظقضق م,ضدمؼؼعماحملؿؿؾمصفقملررم

مإالم مواجؾا وضدمالمؼؼعمصالمؼؽقنماظؿعقؼضمسـف

.موالمذؽميفمانمإصكاءمأدرارماظغرلماوم63إذاموضع

ادؿغالهلامؼلؾبملررامظصاحبماظلر,وػقملررم

م مسـف ماظؿعقؼض مؼصعب مصؼدانمطؾرل مصقف الن

ماألدرار,خاصةم مواٌاظقةمهلذه ماالضؿصادؼة ظؾؼقؿة

ماٌـاصلقن مسؾقفا محصؾ معا مدؾؾامماذا مؼؤثر مما

سؾكمعرطزهماظؿـاصللموتراجعمحفؿمعؾقعاتفميفم

م صؾم مان مأحقاغا م دث مضد اظلق .وظؽـ

متعقدم مسـفا ماٌػص  مععؾقعاتمشرل ذكصمسؾك

مؼؼقمم معـال,وال ماظؿفلس مررؼؼ مسـ ظؾغرل

بإصكاجفاماومادؿغالهلا,صػلمعـؾمػذهماياظةمالم

مميؽـم موال مهؼؼ مضد ملررا مبان ماظؼق  ميؽـ

م ماظػاسؾ ماٌلؤوظقةمعلاظة مضقاسد مإىل ادؿـادا

ماظؿؼصرلؼةمظؿكؾػمرطـماظضرر.

ماًطسممممممممم مبي ماظلؾؾقة ماظعالضة وتكؽؾ

ماظؿؼصرلؼة, ماٌلؽقظقة ماظـاظثميف ماظرطـ مواظضرر

مدؾؾقةم مػـاظؽمسالضة مؼؽقن مان مظؿقؼؼفا مبد وال

مسؾقف,م ماٌدسك مسـ مصدر ماظذي ماًطس بي

اٌعؾقعاتمواظضررماظذيمأصابماٌدسكم)صاحبم

م,حبقثمميؽـماظؼق مأنمػذامرلماٌػص مسـفاش

ماظضرر.وػـام مإحداثمذظؽ متلؾبميف مضد اًطس

م مصاحب مؼـؾت مأن ماٌػص مجيب مشرل اٌعؾقعة

م ماومسـفا مإصكاءػا ماو ماٌعؾقعة مدرضة مصعؾ ان

مسؾقفم مايصق  ماو مترخقص مبدون ادؿغالهلا

مصؼداغفام ميف ماظلؾب م,ػق معكروسة مشرل بطرؼؼة

م مواٌادؼة ماالضؿصادؼة محفؿمضقؿؿفا واسبلار

ماظؿـاصلقة,وتـعدمم ماٌقزة معـ موحرعاغف عؾقعاتف

ػذهماظعالضةميفمحاظةموجقدماظلؾبماألجـيبمأوم

ميفم مخبطاه متلؾب مضد ماٌؿضرر مبان مثؾت إذا

مسدمم مخال  معـ مأصابف ماظذي ماظضرر إحداث

مسؾكم مايػاز ميف ماظالزعة ماالحؿقارات ادباذه

درؼةماٌعؾقعةمعـال,صفـامؼؽقنماٌدسكمسؾقفمضدم

مسـفموباظيتماثؾ مبعقدا تمانمظؾضررمدؾؾامأجـؾقا

مملم ماٌلؤوظقة,عا مغػلف مسـ مؼدصع مأن ؼلؿطقع

م.64ؼقجدمغصماوماتػا مسؾكمخال مذظؽ
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ماٌلؤوظقةممممممممم مأرطان متقصرت معا صإذا

اظؿؼصرلؼةمعـمخطامولررموسالضةمدؾؾقةم,صفـام

مضدمحؼتمسؾقفم ماٌلؤوظقة ميؽـماظؼق مبانمػذه

بماظؿعقؼض,مإذموترتبمسؾقفامحؽؿفاموػقموجق

ؼؾزمماٌدسكمسؾقفمبؿعقؼضماٌضرورموجدلماظضررم

محؼم مظف معـ مأو ماٌضرور مأصابف.وؼلؿطقع اظذي

مظؾقصق م ماظؼضاء اٌطاظؾةمبفمإضاعةماظدسقىمأعام

مظؾضررماظذيميؼم سؾقفمباسؿؾارهمبدؼالمأومجدلا

بف.موالمذؽمأنماظطرؼؼةماٌـاظقةمظؿعقؼضماظضررم

م مطان معؿك مآثاره موربق مإزاظؿف مممؽـامػل ذظؽ

حبقثمؼعقدمايا مإىلمعامطانمسؾقفمضؾؾموضق م

موحرؼةم م, ماظعق  ماظؿعقؼض مػق موػذا اظضرر

مأنم مالبد مبؾ معطؾؼة مظقلت مصرلف ميف اظؼالل

تؿقصرمبفامذروطمععقـةموػلمأنمؼؽقنماظؿعقؼضم

اظعق مممؽـاموعـؿفاموانمؼؽقنمذظؽمبطؾبمعـم

مظؾؿدسكم مإرػا  مصرلف ميف مؼؽقن مال موان اٌضرور

مبصق ميؼمسؾقف ماظذي ماظضرر مصقف متؿفاوز رة

مإىلم مصقصار ماظكروط مػذه متؿقؼؼ ممل اٌؿضرر.صإذا

م.65اظؿعقؼضممبؼابؾ

ميفمممممممممم ماظعق  ماظؿعقؼض مؼؽقن معا وشاظؾا

,ماٌعؾقعاتمشرلماٌػص مسـفاحا ماالسؿداءمسؾكم

مأعقاالم ماومشرلمعالجؿ,طقغفا معؿعذرا علؿققالماو

مدؾقؾ مال م,وهلذا موارؼة مضقؿة مذات مععـقؼة

ظؾؼاللمإالمأنمؼؾفامإىلمررؼؼةماظؿعقؼضممبؼابؾم

اظذيمضدمؼؽقنمتعقؼضامغؼدؼامأيمبسداءمعؾؾغمعـم

معاظقةم مخلارة معـ ماٌضرور ميؼ معا مبؼدر اظـؼقد

مطلب معـ مسؾقف ملا  مشرلم66وعا متعقؼضا ,أو

غؼديموػقمعامتؼؿضقفماظظرو موعصؾقةماٌضرورم

يفمبعضماياالتمطـكرماسؿذارمسـمواضعةمععقـةم

مبا مأنمتؿعؾؼ مػـا موظؾؼالل ماظؿفارؼة. ألدرار

خيؿارماظطرؼؼةماظيتمؼراػامهؼؼماظغاؼةماٌرجقةم

معـماظؿعقؼضميفمإصالحماظضررموجدله.

ماخلـامتـةم:

تفد مايؿاؼةماظؼاغقغقةمظؾؿعؾقعاتمشرلماٌػص م

سـفامإىلمهؼقؼمماٌـػعةمعـمسدةمجقاغب,صؿـم

ماٌاظؽةم مواٌكارؼع ماظكرطات ممتـ  مأغفا جاغب

معقزةمظؾؿعؾقعا ماظؿفارؼة ماظؼقؿة مذات ماظلرؼة ت

ماٌـاصلةم ماظكرطات معقاجفة ميف تـاصلقة

ماٌؾؿؽرم متؽاصئ مآخر مجاغب موعـ األخرى,

ميفم مبذهلا معـمأعقا موجفقد مأغػؼف مسؿا وتعقلف

مومتـعم مواٌعؾقعات ماظؿؼـقة مهلذه ماظؿقصؾ دؾقؾ

ماالدؿغال م مأو مبااصكاء مسؾقفا ماالسؿداء اآلخرؼـ

إظقفامبطر معكروسفمشرلماٌصرحمبفمأوماظقصق م

وباظؿاظلمتلؿسثرماظكرطاتمصاحؾةماظلرمباظعقاجدم

متفد م ماادرار,طؿا مػذه معـموراء اظيتموـقفا

معـم ماٌلؿفؾؽ ممحاؼة مإىل مأؼضا مايؿاؼة ػذه

مواظردؼؽةم ماٌؼؾدة مواظؾضاجع ماظصـاسل اظغش

مواظضارة.

بقدمأنمػذهماالجيابقاتميؿاؼةماٌعؾقعاتمشرلم

مبعض متؼابؾفا مسـفا مصؿؿامماٌػص  اظلؾؾقات,
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م مالذؽ ممحاؼةمصقف ماٌؾؿؽرة ماىفة محؼ معـ إن

معؾاظغم ماظيتمصرصتمسؾقفا مواخذلاساتفا حؼقضفا

مأغػؼؿف,مراجؾة,م ظؾقصق مسؾكمعردودمعؼابؾمعا

موظقؽقنمداصعامهلاموظغرلػامظؾذ ماٌزؼدمعـمأجؾ

موخدعاتم معـؿفة مدؾع مإىل ماألصؽار هقؼؾ

ماٌؿعددة, ماالاالت ميف مإىلواطؿكاصات مإلاصة

مإىلم متؤدي ماظيت ماٌؿاردات مضؿع ميف علاػؿؿفا

مشرلماٌكرو م ماظؿؼؾقد ماٌلؿفؾؽمورباربة تضؾقؾ

مؼعر ماظققمم ظؾلؾعمواًدعاتماٌكؿؾػةموػقمعا

م.بؼقاغيممحاؼةماٌلؿفؾؽ

مادؿؾعادم مأؼضا مميؽـ مال مصإغف مذظؽ, معع وظؽـ

اىقاغبمااغلاغقةمٌـؾمػذاماظؿقجفماظذيمؼزدادم

م ميف متطؾقؼف مأثـاء مصراعة معـظؿة ماظؿفارةغطا 

متؾؿزممالماظيتماظؾؾدانمععاضؾةمتؿؿمإذماظعاٌقة,

ماٌؿزاؼدةماظػؽرؼةماٌؾؽقةمحبؼق  ماظصراعة ,وػذه

مباٌـؿفاتم مؼؿعؾؼ مصقؿا مربؾفا ميف متؽقن ضد

ماىاػزةم مطاٌالبس مواظذلصقفقة, اظؽؿاظقة

متؾدوم مال مإغفا مإال موايؼاجب...اخل, واظلاسات

مظؾعضماٌـؿفاتما ٌرتؾطةمحبقاةمطذظؽمباظـلؾة

ماظغذاجقةم مواٌـؿفات مطاألدوؼة موصقؿفؿ, اظؾكر

ماٌـؿفةم ماظكرطات ماحؿؽار مإىل متؤدي واظيتمضد

مدؾؾام مؼؤثر ممما مإغؿاجفا متؼـقة ماألدرار صاحؾة

مومذراجفامسـمدقعفزماظذي,اٌلؿفؾؽمسؾك

ماظرخقصةماظلؾعمإىلمدقؿقجفماغفماومحقاتفمإغؼاذ

مطؿامؿا االدؿعمواظضارةماىقدةماظردؼؽةماٌؼؾدة

ميفماالضؿصاديمايصارمصذلةماظعرا ميفمحصؾ

م.اظؿلعقـقات

مسؾكممممممممم ماظداخؾل,أعا ماٌلؿقى مسؾك ػذا

مؼؿعؾؼمبعؼقدمغؼؾم اٌلؿقىماظدوظلموخاصةمصقؿا

م ماظؿؽـقظقجقا,صاغف مزؾ ماىدؼدميف اظؿـظقؿ

م ماظعاٌقة مواظؿفارة مؼقصػم–ظؾؿؾادالت اظذي

ماٌؾؽق محؼق  ممحاؼة ميف مواٌغاظل ةمباٌؿكدد

مبراءاتم محبؼق  مؼؿعؾؼ مصقؿا مخاصة صـاسقة

دؿؽقنمم-االخذلا مواٌعؾقعاتمشرلماٌػص مسـفا

اظدو ماظـاعقةماألسضاءميفمعـظؿةماظؿفارةماظعاٌقةم

م مأعام مخقاراحد م, متعقؼضاتمؼـ متدصع مأن إعا

ماوم ماالخذلا  مبراءة مصاحؾة مظؾكرطات علؿؿرة

مأخرىم مظعؼقبات موتؿعرض ماظؿفارؼة األدرار

مػذه مدؿؿقضػمسـممالخذلاضفا مأغفا مأو ايؼق ,

موأدرارم ماظالزعة ماظؿؼـقة ماعؿالطفا مظعدم ااغؿاج

وؼؼقدمايؾماألو مإىلمارتػا مم,ااغؿاجماٌطؾقب

وؼػضلمايؾم,مأدعارماألدوؼةمسـدماالدؿفالبم

م.اظـاغلمإىلمتؾعقةماظعاملماظـاعلمظؾلق ماًارجقة

ماظؼاغقغقةم م)ايؿاؼة مٌقلق  محبــا مخال  وعـ

ماظؼقاغيممظؾؿعؾقعاتم ميفملقء شرلماٌػص مسـفام

محبؼق م ماًاصة ماظدوظقة مواالتػاضقات اظداخؾقة

ماظؼاغقنم مأحؽام مإىل مإلاصة م, ماظػؽرؼة اٌؾؽقة

اٌدغل,زفرتمظـاممجؾةمعـماظـؿاججمواظؿقصقاتم

مغذطرػامتؾاسامسؾكماظـققماآلتلم:

مأوتا:ماظـؿائج
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محق م -1 ماظػؼفاء موطؾؿة ماظؼاغقغقة ماظـظؿ اخؿؾػت

متلؿق ماٌػص مإرال  مشرل مظؾؿعؾقعات معقحدة ة

,مصؿـظؿةماظؿفارةماظعاٌقةمواالتػاضقاتماظيتمسـفا

مشرلم مباٌعؾقعات مأزلؿفا معظؾؿفا مهت سؼدت

مبعضم مضقاغي مأرؾؼت محي م,يف مسـفا اٌػص 

اظدو معـؾمأعرؼؽامواألردنموضطرمعصطؾ ماألدرارم

االتػاضقاتماظدوظقةماظؿفارؼة,طؿامملمتضعمععظؿم

ما ماظؿكرؼعات مباٌؾؽقةمواشؾب ماٌؿصؾة ٌؼارغة

مشرلم مظؾؿعؾقعات معاغعا مجاععا متعرؼػا اظػؽرؼة

مصقرػام مبؽؾ م قط محبقث مسـفا اٌػص 

,واطؿػتمبذطرمذروطممحاؼؿفا,وظعؾماظلؾبميفم

ذظؽمؼعقدمإىلمرؾقعةماظـكاطماظؿفاريمواظصـاسلم

اٌؿؿؾئمباألدرارمواٌعؾقعاتماًػقةموػلمسرلةم

ماظ مصـقن متطقر معع مواظؿغقرل صـاسةمظؾؿطقر

مععم م.ظؽـ مواٌـاصلة موعؿطؾؾاتماظلق  واظؿفارة

ػذامميؽـماظؼق مبانماٌعؾقعاتمشرلماٌػص مسـفام

تكؿؾممم)مطؾمععؾقعةمذاتمضقؿةموارؼةممدقاءم

ماوم مصـقة موعفارات مخدلات مذؽؾ مسؾك أطاغت

مععار م مأو مبراعج مأو مآالت ماو ترطقؾات

مأداظقبمصـاسقةماومرر متلقؼؼم تؽـقظقجقةمأو

ماظ مبفا مدريمهؿػظ مبكؽؾ مواٌكارؼع كرطات

معقزةم متعطقفا ماظيت ماظؿفارؼة مظؼقؿؿفا غظرا

مواظكرطاتم ماٌكارؼع معقاجفة ميف تـاصلقة

مأوم ماظصـاسة ماو ماظؿفارة مذبا  ميف األخرى,

ماٌؿؽـم معـ مؼؽـ مواظيتممل ماادارة, ماو اظؿلقؼؼ

مسؾقفام مايصق  مأو ماطؿكاصفا ألذكاصمآخرؼـ

 .بقداجؾمعكروسةم

مواتػ -2 مضقاغي مععظؿ ماٌؾؽقةمتؿػؼ ممحاؼة اضقات

مشرلم ماٌعؾقعات ممحاؼة ملرورة مسؾك اظػؽرؼة

اٌػص مسـفا,صؿقظرمسؾكماظغرلمايصق مسؾقفام

مػذهم مأن مبقد معكروسة, مشرل موأداظقب بطر 

مبقـفام مصقؿا مدبؿؾػ مواالتػاضقات اظؿكرؼعات

ماٌعؾقعاتم معضؿقن مهدؼد ميف موالقا اخؿالصا

مووداجؾم موغطا  مررؼؼة مويف مسـفا ماٌػص  شرل

 .ؿفامحاؼ

ماظػضؾميفم مؼعقد ماظؼقاغيماظداخؾقة وسؾكمصعقد

ماظؼاغقنم مإىل ماٌقلق  مػذا مأحؽام مبؿـظقؿ اظؾدء

م مسام ماٌقحد ماظصعقدم1979األعرؼؽل ,وسؾك

ممظلـةمTrips)اظدوظلمتعؿدلماتػاضقةماظذلؼؾسم

ماٌعؾقعاتمم1994 معقلق  مساىت ماتػاضقة أو 

شرلماٌػص مسـفامبـصقصمصر ةموعؾاذرة,سـم

مضقاس مبفد مررؼؼ ماٌكروسة, مشرل ماٌـاصلة د

مسؾكماٌلؿقىماظدوظل,مواظؿؼؾقؾم تعزؼزممحاؼؿفا

مععاؼرلم مبكان ماظؿكرؼعات مبي ماالخؿال  عـ

وسؾكماثرمػذهماالتػاضقةمأصدرتماظعدؼدم,ايؿاؼة

معـظؿةم ميف ماألسضاء ماظدو  مخاصة ماظدو  عـ

محبؿاؼةم مخاصة مأحؽاعا ماظعاٌقة اظؿفارة

ممب مسـفا, ماٌػص  مشرل مععماٌعؾقعات مؼؿقاصؼ ا

معـم مباظؿفارة ماٌؿصؾة ماىقاغب ماتػاضقة أحؽام
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مػقمايا مTrips)حؼق ماٌؾؽقةماظػؽرؼة مطؿا م

ميفمعصرمواألردنموضطر.

ماظعراقمممممممم مسي مضاغقنممأعا مأن موجدغا صإغـا

م مرضؿ ماظؿفارؼة مواظؾقاغات ظلـةمم21اظعالعات

ميفم1957 ماظؿفارؼة ماظؾقاغات معقلق  متـاو  ضد

معـف ماًاعس مأنمماظؾاب مدون مساعة, بـصقص

 ددمسؾكموجفماظدضةمواظقلقحمعػفقمماظؾقاغاتم

موغطاضفام ممحاؼؿفا موذروط مم م)اظلرؼة اظؿفارؼة

وايؼق ماظيتممتـقفامألصقابفاموصقرماالسؿداءم

مضاغقنم مملمؼعاىفا مووداجؾممحاؼؿفا,طؿا سؾقفا

مغصقصم مدقى متؿـاوهلا ماظـاصذ,ومل اظؿفارة

اغقنماظعؿؾ,معؿقالعةموعؾعـرةموساعةموردتميفمض

بقاجبماظعاعؾميفمايػازمتؿعؾؼمواظؼاغقنماٌدغلم

ميفم مسؿؾف محبؽؿ ماظيتمؼطؾعمسؾقفا سؾكماألدرار

محا م ميف مباظػصؾ موععاضؾؿف ماظعؿؾ عؽان

مبعدم ماظعؿؾ مرب معـاصلؿف مبعدم إصكاءػا.وإظزاعف

مإىلمغصم مععقـة,إلاصة موصؼمذروط ماظعؼد اغؿفاء

ماظـاصذم ماظعراضل ماظعؼقبات مضاغقن ميف خاصمورد

ماظعؿؾمعـم مسؾكمأدرار مصعؾماالسؿداء مصقف جيرم

مؼؼصدم مومل مصاحؾفا مإذن مدون مإصكاءػا خال 

ماوم مجـقة ماو مجـاؼة مسـ مااخؾار مااصكاء بفذا

معـعمارتؽابفا.

مم39يفماٌادة)ممTrips)رزلتماتػاضقةماظذلؼؾس -3

اارارماظعامميؿاؼةماٌعؾقعاتمشرلماٌػص مسـفام

م ميؿاؼؿفا, مذرورا مبقجفوولعت متؿػؼ موػك

مصكم ماظؿفارؼة ماألدرار ممحاؼة مذروط معع سام

اظؼاغقنماألعرؼؽل,مويفمتكرؼعاتماظدو ماألسضاءم

ميفم متؿؿـؾ ماظكروط موػذه ماالتػاضقة, مػذه يف

اظلرؼة,وأنمؼؽقنمظؾؿعؾقعاتمضقؿةموارؼةمغظرام

ظؽقغفامدرؼة,وأنمؼؿكذمحاجزماٌعؾقعاتمتدابرلم

 .جدؼةموععؼقظةمظؾؿقاصظةمسؾكمدرؼؿفا

ماٌ -4 متقزؼع مإىلمميؽـ مسـفا ماٌػص  مشرل عؾقعات

مالم ماظيت ماظلرؼة ماٌعؾقعات مصفـاب راجػؿي.

مظؾقؿاؼةممبقجبماظدلاءةم تلؿقيفمععاؼرلماألػؾقة

مصؼط.م موارؼة مطسدرار ممحاؼؿفا مباظؿاظل وميؽـ

وطؿـا مسؾكمذظؽمضقاجؿماٌلؿفؾؽيمأومأداظقبم

مورر ماظؿلقؼؼماظيتمالمتصؾمإىلمدرجةم اادارة

مظؾقؿاؼةممبقجبماظدلاءةمابؿؽارؼفمطاصقةمتؤػؾف ا

مدبصم ماظيت ماظلرؼة ماٌعؾقعات موػـاب ,

ماألػؾقةم مععاؼرل متلؿقيف ماظيت االخذلاسات

مباظؿاظلم موميؽـ ماظدلاءات ممبقجب ظؾقؿاؼة

ماظدلاءات.م ممحاؼة مضقاغي ممبقجب محاؼؿفا

وظؾكرطاتميفمتؾؽماياظةماظـاغقةمأنمدبؿارمبيم

مبفم ماالحؿػاز مأو ماالخذلا  مظذظؽ ماظدلاءة رؾب

مواريط ماظلرؼةمم,لّر ماٌعؾقعة مصاحب وسؾك

ضؾؾمأنمخيؿارمدؾقبمأيمعـماظطرؼؼي,انمؼؼقمم

مواظـكاطم ماظكرطة مرؾقعة محق  مععقـة بدرادة

ميفم م ماظؿفارؼة معـؿفاتفا موزلعة مبف متؼقم اظذي

ماٌـاصليم ماٌلؿفؾؽي,وحفؿ مواواه اظلق 

ماوم ماظؿفاري ماظـكاط مغػس مؼزاوظقن اظذي
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ماٌ مصاحب مضدرة مسؾكماظصـاسل,وعدى عؾقعة

مادؿغالهلام مدققؿؽر موػؾ مدرا, مبفا االحؿػاز

مبادؿغالهلام مظؾغرل مترخقصا مؼعطل مأم ظـػلف

وباظؿاظلمزؼادةماحؿؿاظقةمإصكاءػا,وصقؿامإذامطانم

 .بإعؽانماظغرلماظؿقصؾمإظقفامبلفقظةمأومال

ػـاظؽمذبؿقسةمعـماٌؾادئماٌكذلطةمتؼقممسؾقفام -5

ؿممحاؼةماٌعؾقعحاتمشحرلماٌػصح مسـفحاميفمععظحممممم

اظدو م,متقزػامسـمغظاممبراءةماالخذلا م,وذظحؽمم

عححـمحقححثمذححروطمعححـ مايؿاؼححةموغطاضفحححامممممم

وإجراءاتفححححاموعححححدىمتسثرلػححححاميفماظؿطححححقرمممم

واظؿـؿقة,وتؽقنمايؿاؼةماٌؼررةمظؾؿعؾقعاتمشحرلمم

سؾححكمم-اٌػصحح مسـفححامشححرلمربححدودةمبححاظزعـممم

وميؽحـمأنممم-خال ممحاؼحةمبحراءاتماالخحذلا مممم

قتميفمرحلماظؽؿؿحانمممتلؿؿرمتؾؽمايؿاؼةمراٌامبؼ

وملمؼؿقصؾمإظقفاماظغرلمبطحر معكحروسةموجفحقدمممم

 .علؿؼؾة

ماالسؿؿادم -6 مضؾ مبراءاتماالخذلا  ممحاؼة مغظام أن

سؾقفمعـمضؾؾماظكرطاتماظؽدلىمطقدقؾةميؿاؼةم

متؾؽم متؽقن ماٌـاصلة,مصؼد موعـؿفاتفا ابؿؽاراتفا

االبؿؽاراتمشرلمعكؿقظةمبايؿاؼةماظؼاغقغقةمسـم

وذظؽميفماظدو ماظيتممتـ مررؼؼمبراءةماالخذلا م

ايؿاؼةمظؾعضمذباالتماظؿؽـقظقجقاموالمتدخؾم

ماحملؿقةم ماالاالت ملؿـ ماٌعؾقعات ػذه

مالمباظدلاءة ماالخذلا  مبراءة مغظام مالن ,طذظؽ

مظذام معؤضؿة, ممحاؼة مإال ماٌكذل  مسؾك ؼضػل

ماظصـاسقةم ماظدو  ماٌكروساتموباظذاتميف تلعك

ماخذل معـ مظدؼفا ممبا ماالحؿػاز اساتماظؽدلىمإىل

مأجؾم معـ ماظؽؿؿان مرل ميف مصـاسقة وععؾقعات

معـم مومحاؼؿفا مممؽـة مصذلة مألرق  ادؿغالهلا

 .اٌـاصلةمشرلماٌكروسةمواظؿؼؾقد

ماٌػص م -7 مشرل مظؾؿعؾقعات ماظؼاغقغقة مايؿاؼة إن

سـفامالمتؿقضػمسؾكمتؼدؼؿمرؾبمعـمحاجزػاماىلم

معدىم معـ متؿسطد مظؽل ماٌكؿصة ماادارؼة اىفة

مايؿاؼة, مذروط مإداريمتقصر مغظام مؼقجد وال

مبايؿاؼةم متؿؿؿع مصفل ماٌعؾقعات مػذه ظؿلفقؾ

ماظكروطماظيتمؼؿطؾؾفام متقصرتمصقفا مراٌا تؾؼاجقا

ماظؼاغقنم.اظؼاغقن مؼؼررػا ماظيت مايؿاؼة مان طؿا

ٌاظؽماٌعؾقعاتمشرلماٌػص مسـفامالمتعطقفمحؼام

ادؿؽـارؼاميفمعـعماظغرلمعـمادؿغال متؾؽماألدرارم

مإظقفا متقصؾ معا موبطر ممإذا معلؿؼؾة جبفقد

 .وأداظقبمعكروسة

ؼؿؿؿعمصاحبماٌعؾقعاتمشرلماٌػص مسـفامحبؼم -8

االحؿػازمبفاموادؿعؿاهلاموادؿغالهلاميفمعـكاتفم

,وسدممااصصاحمسـفامإالمظؾففاتماظيتمؼرشبم

مإدارؼة مجفة مطاغت موان محؿك طؿامم,بإسالعفا

مااجراءاتم مادباذ ميف مايؼ مظصاحؾفا ؼؽقن

عـمخال م,داءمضدمؼؼعمسؾقفااظالزعةمٌـعمأيماسؿ

ميؼق م ماٌكرو  مشرل ماالدؿغال  ماو إصكاءػا

 صاحؾفا.
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ؼسخذماظؿعديمسؾكماٌعؾقعاتمشرلماٌػص مسـفام -9

ماالوىلم مصقرتي,تؿؿـؾ مإحدى مسام بقجف

معـمضؾؾماألذكاصماٌكقظيمباالرال م بإصكاجفا

مشرلمزبقظيمباالرال م مألذكاصمآخرؼـ سؾقفا

ميف مصؿؿؿـؾ ماظـاغقة ماظغرلممسؾقفا,أعا مماردة

مسـفام ماٌػص  مشرل ماٌعؾقعات مصاحب ظلؾطات

معـم ماٌعؾقعات متؾؽ مسؾك مايصق  مخال  عـ

مدونمإذنمعـم مبادؿغالهلا مواظؼقام أعاطـمحػظفا

متؾؽم معكروسة,ودـؿـاو  مشرل صاحؾفا,وبصقرة

معقضػم موسؾك ماظؿعدي مأذؽا  معـ اظصقر

 .اظؿكرؼعاتماٌؼارغةمعـفا

مسدةم-10 ماظؼقاغي معـ ماظؽـرل وداجؾمموصرت

م ميؿاؼة مسـفا ماٌػص  مشرل مطؾماٌعؾقعات عـ

معكروسة,وؼؽقنم مشرل مبصقرة مسؾقفا متؼع إداءة

مإىلم مؼؾفس مأن محؼف مسؾك ماٌعؿدى ظؾؿؿضرر

مسـم مباظؿعقؼض مظؾؿطاظؾة ماٌكؿصة احملؽؿة

مضاغقغقةم مضقاسد مظقجقد متؾعا ماظذيمأصابف اظضرر

متربطم ماظيت مظؾعالضة م,وتؾعا ماٌقلق  مػذا تـظؿ

مباٌدسك ماظدسقىمماٌدسل متلؿـد م,حبقث سؾقف

مضقاسدم موجقد محا  ميف ماىـاجقة ماٌلؤوظقة اىل

اٌعؾقعاتمشرلمجزاجقةمورممصعؾماالسؿداءمسؾكم

مسـفا ماٌلؤوظقةماٌػص  مضقاسد ماىل متلؿـد ,او

اٌدغقةماظعؼدؼةميفمحا موجقدمرابطةمسؼدؼةمبيم

األررا ,ماومدسقىماٌـاصلةمشرلماٌكروسةمسـدم

ماٌ ماحد معـ مدسقىماالسؿداء مإىل م,أو ـاصلي

ماظدسقىم مإضاعة متعذر مسـد ماظؿؼصرلؼة اٌلؤوظقة

مآخر مأداس مأي مإىل مبؼاسدةمادؿـادا طؾممسؿال

مارتؽؾفم معـ مؼؾزم مظؾغرل ملررا مدؾب خطس

 باظؿعقؼض.

ؼكؽؾماظعؼدمودقؾةمعفؿةموصعاظةميفممحاؼةمم-11

مسـفا ماٌػص  مشرل مػذهماٌعؾقعات مالن ,ذظؽ

وػلمايػازمايؿاؼةمتلؿـدمإىلمعلسظةمجقػرؼةم

سؾكماٌعؾقعةماظلرؼةمواابؼاءمسؾقفامضقدماظؽؿؿانم

ماظؿفاريم ماظلر مصاحب مؼؾفا مذظؽ ,وظضؿان

مععماظعاعؾيمظدؼفم مدقاء مإىلمتضؿيماظعؼد سادة

مسـدم ماظؿؽـقظقجقا مغؼؾ مسؼقد ميف ماظكرطة,او يف

متؾزمم مصر ًة مذرورًا مباغؿؼاهلا, اظذلخقص

ميفم ماٌعؾقعات مدرؼة مسؾك مباحملاصظة أرراصفا

مسدممإ ماو ماظلرؼة م)باتػاضات مؼلؿك معا رار

مظؾؿعؾقعاتمماٌـاصلةم, ماظعؼدؼة مايؿاؼة مأن بقد

ميفم مأػؿقؿفا معـ ماظرشؿ مسؾك مسـفا ماٌػص  شرل

مغلؾقةم ممحاؼة مأغفا ماظعؼد,إال موجقد حا 

معقاجفةم ميف مإال متلري مصال ماظـطا  ربدودة

أررا ماظعؼدماظعاعؾيمظدؼفؿ,والمتؾزمماألررا م

ةمتعاضدؼةمععمصاحبماظلرماظيتمالمتربطفؿمسالض

مسؿا م مبؿقرؼض مأخرى مذرطة مضاعت مظق ,طؿا

مذرطةمعامسؾكمإصكاءمأدرارماظعؿؾ.

مثاغقا:ماظؿوصقاتم

ماظلابؼمسرلفام مواظـؿاجج مامحبـف مسؾكمعا بـاء

مغقصلمماٌكر ماظعراضلمباآلتلم:
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تكرؼعمضاغقنمخاصمؼؿقىلمؼـظؿمعقلق مايؿاؼةم -1

دححقةماظؼاغقغقحةمظؾؿعؾقعححاتمشححرلماٌػصحح مسـفححامأم

وؼؿقىلماظؿعرؼػمبفحذامايحؼمومممبؽـرلمعـماظدو ,

ذحروطممحاؼؿحفم,وايؼحق ماظحيتمخيقهلحامممممممبقان

اظؼححاغقنمظصححاحبمايححؼمصقفححاموصححقرماالسؿححداءم

,ععماألخححذمبـظححرممسؾقفححا,موودححاجؾممحاؼؿفححام

اظؿقصقؼمم-سـدمولعماظـصقصماظؼاغقغقة-االسؿؾار

بيمحؼماظكحرطاتمواٌكحارؼعميفممحاؼحةمودسحؿممممم

عححـماٌـاصلححةمشححرلماٌكححروسةممابؿؽاراتفحاموايححدم

وعقاجفححةماٌـؿفححاتماٌؼؾححدةمواظردؼؽححةماظـقسقححةمم

واظيتمتؤثرمدؾؾامسؾكماٌلؿفؾؽموبيمحؼمأصحرادمم

االؿؿعميفمايصق مسؾكماظدواءمواظغذاءمواظلؾعم

اظضححرورؼةمومبححامخيححدمموؼعححززموؼححدصعمبعفؾححةممم

اظؿطقرمواظؿـؿقةمورصعمعلؿقىماظقاضعماالضؿصاديم

 يفماظعرا .

اتماظؾعضمودصعفحؿمباوحاهماغضحؿاممممميفمزؾمدسق

اظعرا مإىلمعـظؿةماظؿفحارةماظعاٌقحة,سؾكماٌكحر مممم

م–اظعراضححلمأنمؼؿححسغكموؼؿؿفححؾموؼححدرسمجقححدامم

عؿطؾؾحاتممم-علؿعقـامبسػؾماًدلةمواالخؿصحاصم

ػذاماالغضؿاممواآلثارماٌذلتؾةمسؾقفمعـماجيابقاتم

ودؾؾقاتموانمؼقازنمبقـفا,والحعامغصحبمسقـحفمممم

ادمواٌححقارـماظعراضححلميفمعصححؾقةماظؾؾححدمواالضؿصحح

اٌؼدعححة,إذمأنماغضححؿاعفمهلححذهماٌـظؿححةماظعاٌقححةم

دححققؿؿمسؾقححفمدححـمتكححرؼعاتمجدؼححدةمتؿػححؼمممم

وتؿالءممععمأحؽاممتؾؽماالتػاضقاتماظدوظقةماظحيتمم

وػحلممأضرتفاماٌـظؿة,واٌؿعؾؼةمباٌؾؽقةماظػؽرؼةم,

خاصحةمم_اتػاضقاتمتقصػمعـمضؾؾمبعضماظحدو م

غفححامراسححتممأغفححامعؿكححددةمألم_اظححدو ماظـاعقححةم

باظدرجححةماألدححاسمعصححاحلماظكححرطاتماظعظؿححكمم

اٌاظؽححةمظؾؿؼـقححاتمايدؼـححةميفماظححدو ماٌؿؼدعححةممم

محاؼححةماطؿكححاصاتفاموحؼححق مم,اظححيتمتلححعكمإىل

اخذلاساتفحامعححـمخححال مضحقاغيممحاؼححةماٌؾؽقححةممم

اظصـاسقةممبحامخيحدممعصحايفاموؼعحززمعرطزػحامممممم

االحؿؽاري,ممامأدىمإىلمتكحددػاميفمإجراءاتفحاممم

وػحقمأعحرمظحفمآثحارمدحؾؾقةممممممهمايؼق .يؿاؼةمػحذم

خاصححةمصقؿححامؼؿعؾححؼمبعؼححقدمغؼححؾماظؿؽـقظقجقححاممم

واألدرارماظصـاسقةمعـماظدو ماٌؿؼدعةمإىلماظحدو مم

حقحححثمؼؿؿؿحححعماٌحححاغ مإلحححاصةمإىلممماظـاعقحححة,

االعؿقححازاتماظعؼدؼححةماظححيتمخيقهلححامظححفمعرطححزهمم

اظؿعاضححديماظؼححقيمبسغححفمؼؿؿؿححعمأؼضححامبايؿاؼححةم

االتػاضقحاتماظدوظقحةمممماظؼاغقغقةمماظيتمتقصرػحامظحفمم

واظؿكرؼعاتماظقرـقةمظؾؿؾؽقةماظصـاسقةممبكؿؾػم

اظدو ماظـاعقحةماألسضحاءميفممموػذامجيعؾمجقاغؾفا.

إعامأنمؼـ,خقاراحدمعـظؿةماظؿفارةماظعاٌقةمأعامم

تححدصعمتعقؼضححاتمعلححؿؿرةمظؾكححرطاتماٌاظؽححةمممم

ظؾؿؼـقاتمايدؼـةموتعرلفامظعؼقباتمأخرىمإذام

تؼرػحاماٌـظؿحةمأوممممخاظػتمبـقدماالتػاضقاتماظحيتم

وؼؼقدمايؾماألو مإىلمارتػا م,تؿقضػمسـمااغؿاج

وؼػضلمايؾم,أدعارماٌـؿفاتمسـدماالدؿفالبم

.اظـاغلمإىلمتؾعقةماظعاملماظـاعلمظؾلق ماًارجقة
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 اهلقاعشمم
                                                           

1
مم-م مسام ماألعرؼؽيمادلوحد ماظؼاغون مم1979صدر مسام ماظيتم1985ومتمتعدؼؾه مسؾىمادلدوغاتماظؼدمية ماسؿؿد ,وضد

اظيتمتعؿربمعنمأػممادلصادرماظيتمضــتمادلؾادئماظؼضائقةمسيمجمالماألدرارماظؿفارؼة,حقثمصدرمصدرتمضؾؾهمو

م.1995بعدػامضاغونمادلـاصلةمشريمادلشروسةمدـةم

اغظر:مد.أغورمرؾؾة,رياؼةمحؼوقمادلؾؽقةماظػؽرؼة,مبدونمرؾعة,اظؼاػرة,ادلؽؿبماجلاععيم

 .164,ص2003احلدؼـة,
2

م مظعؾارة  Agreement On Trade- Related Aspects of Intellectual)اخؿصارا

Property Rights)م

ماظرتبس,عـشوراتم ماتػاضقة مألحؽام موصؼا ماتاخرتاع مظرباءة ماظؼاغوغقة مطوثري,احلؿاؼة محمؿود محـان مد. اغظر:

 .7,صم2011احلؾيبماحلؼوضقة,ظؾـان,
3
عصطؾحم)ادلعؾوعاتمشريمادلػصحم2002(مظلـةم82ادؿكدممادلشرعمادلصريمسيمضاغونمرياؼةمادلؾؽقةماظػؽرؼةمرضمم)م-

م مدـة ماظعادلقة ماظؿفارة معـظؿة مادي معصر ماغضؿام مبعد معصطؾحم1999سـفا( ماألردغي مادلشرع مادؿكدم محني مسي ,

,بعدماغضؿاعفام2000(مظلـةم15)األدرارماظؿفارؼة(سيمضاغونمادلـاصلةمشريمادلشروسةمواألدرارماظؿفارؼةمرضمم)

 .1995دلـظؿةماظؿفارةماظعادلقةمدـةم
4
(معنمضاغونم4/1,موادلادةم)2002(مظلـةم82(معنمضاغونمرياؼةمادلؾؽقةماظػؽرؼةمادلصريمرضمم)55اغظر:مادلادةم)م-

 .2000(مظلـةم15ادلـاصلةمشريمادلشروسةممواألدرارماظؿفارؼةماألردغيمرضمم)
5
,د.مصالحم415,مصم2009,دارماظـفضةماظعربقة,اظؼاػرة,8اغظر:مد.ممسققةماظؼؾقوبي,ادلؾؽقةماظصـاسقة,طم-

 .321,صم1983اظدؼنماظـاػيم,اظوجقزمسيمادلؾؽقةماظصـاسقةمواظؿفارؼة,دارماظػرضانم,سؿان,
6
ــارفممممممممممممممممممم- ــأةمادلعـ ــراءاتماتاخرتاع,عـشـ ــالمبـ ــةمسيمجمـ ــؾطةماظعاعـ ــقممدوس,دورماظلـ ــقـوتمحؾـ ــر:مد.دـ اغظـ

 .م491,مص1983,اإلدؽـدرؼة,
7
ماظـاحم- معن ماظؿؽـوظوجقا مذػقق,غؼل مد.حملن موماغظر: ماظؼاػرة مجاععة ماألودي,عطؾعة ماظؼاغوغقة,اظطؾعة قة

 .7,ص1984اظؽؿابماجلاععي,
8
ــلممممممم- ــالمغؼـ ــةمسيمجمـ ــارةماظدوظقـ ــرصقة,سؼودماظؿفـ ــةموادلصـ ــوسةماظؿفارؼـ ــودماظؽقالغي,ادلودـ اغظر:د.حمؿـ

 .93و69,ص2008اظؿؽـوظوجقا,اجملؾدماألول,اظطؾعةماألودي,سؿان,دارماظـؼاصةمظؾـشرمواظؿوزؼع,

  
9
لامماظدؼنمسؾدماظغينماظصغري,رياؼةمادلعؾوعاتمشريمادلػصحمسـفامسيماتػاضقةماظرتبسموأثرػامسؾىمد.حاغظر:م 

 .21,صم2003اظصـاساتماظدوائقة,دارماظػؽرماجلاععي,اإلدؽـدرؼة,
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10
اغظرمسيمسرضمػذهماآلراء:مد.جاللموصاءمحمؿدؼن,صؽرةمادلعرصـةماظػـقـةمواألدـاسماظؼـاغوغيمحلؿاؼؿفـا,دارممممممم-

 .28ص1995ةمظؾـشر,اإلدؽـدرؼةم,اجلاععةماجلدؼد
11
اغظر:مد.حلاممحمؿدمسقلىم,غؼلماظؿؽـوظوجقا,درادةمسيماآلظقاتماظؼاغوغقةمظؾؿؾعقةماظدوظقة,دارمادللؿؼؾلمم-

 .114,صم1987اظعربي,اظؼاػرة,
12
 .114اغظر:مد.محلاممحمؿدمسقلىم,معصدرمدابقمذطره,صمم-

13
- W.R. Conish, Intellectual property: patens copyright, Trade 

Marks AND allied Rights, Fourth Edition, Sweet &Maxwell 

1999.p301.م
 

14
م)م- مغصمادلادة م204اغظر: مرضم ماظعراضي مادلدغي ماظؼاغون معن م40( م)1951ظلـة مغصمادلادة مؼؼابؾه معنم163, )

 .1948ظلـةمم131اظؼاغونمادلدغيمادلصريمرضمم
15
مم- مادلادة ماظعراض35)غصت ماظعؿل مضاغون معن م)( مرضم م71ي مظلـة م:1987( مأن ماظعاعل مسؾى م ادلعدل)حيظر

تامجيوزمصرضم/ثاغقام)127وادلادةم ؼػشيماألدرارماظيتمؼطؾعمسؾقفامحبؽممسؿؾهمحؿىمبعدمترطهماظعؿل(م-أوتام

 إذامأصشىماظعاعلمدرامعنمأدرارماظعؿلمأدىمإديمإحلاقمضررمبصاحبماظعؿل(.:مسؼوبةماظػصلمآتاسيماحلاتاتماآلتقة
16
)جيبمسؾىماظعاعلمأنمحيؿػظمبأغهم1951(مظلـة40رضمم)م/ػـ(معنماظؼاغونمادلدغيماظعراضي909ادةم)غصتمادلم-

مبأدرارمربماظعؿلماظصـاسقةمواظؿفارؼةمحؿىمبعدماغؼضاءماظعؼد(.

 

- 
17

سؾىمأنم)ؼعاضبمباحلؾسمعدةمتام1969(مظلـةم111(معنمضاغونماظعؼوباتماظعراضيمرضمم)437غصتمادلادةم)م

بغراعةمتامتزؼدمسؾىمعائيتمدؼـارمأومبإحدىمػاتنيماظعؼوبؿنيمطلمعنمسؾممحبؽمموزقػؿهمأومتزؼدمسؾىمدـؿنيمو

عفـؿهمأومصـاسؿهماومصـهماومرؾقعةمسؿؾهمبلرمصأصشاه,سيمشريماألحوالمادلصرحمبفامضاغوغا,اومادؿعؿؾهمدلـػعؿهماوم

مأذنمبإصشاءماظلرمصاحبماظشأنمصقهمأومطان مبهممعـػعةمذكصمآخر,وععمذظكمصالمسؼابمإذا إصشاءماظلرمعؼصودا

 اإلخؾارمسنمجـاؼةمأومجـقةمأومعـعمارتؽابفا(.
18
,مد.محـانمحمؿودمطوثراغي,عصدرمدابقم413-411اغظر:مد.مسققةماظؼؾقوبي,عصدرمدابقمذطره,صم-

 .1,ػاعشمرضمم18ذطره,ص

 -م
19

 .9-7اغظر:مد.محلامماظدؼنمسؾدماظغينماظصغري,عصدرمدابقمذطره,صم
20
 .1994(مظلـةمTrips)مأ(معنماتػاضقةماظرتؼؾسم-39/2حلبمغصمادلادةم)مم-
21
 .1994(مظلـةمTrips)(عنماتػاضقةماظرتؼؾسمم39/3حلبمغصمادلادةم)مم-
22
 .80ح105ح125اغظر:مد.مسققةماظؼؾقوبي,عصدرمدابقمذطره,صمم-م
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23
اتاتمسؾىمأن)متاممتـحماظرباءةمسيماحل1970ظلـةمم65(معنمضاغونمبراءةماتاخرتاعماظعراضيمرضمم3ادلادةم)غصتمم-

ماظؿاظقة:

م.اظعاعةماتاخرتاساتماظيتمؼـشأمعنمادؿغالهلامإخاللمباآلدابماظعاعةمأومباظـظامماظعاممأوماظيتمتؿعارضموادلصؾقةم-1

ماظرتطقؾاتماظطؾقةمواظصقدتاغقة.م-2

ماظطرقمأوماظودائلمادللؿعؿؾةمسيماألعورمادلاظقةمأوماظصريصقةمأوماحللابقة.م-3

 لؿةمادلؿعؾؼةمبذظك.خرائطماظؾـاءمواظردومماجملم-4
24
مم- م) ماظعراضيمرضم)م16/2غصتمادلادة ماتاخرتاع مضاغونمرياؼة معن مظلـة65( مباظطؾبم1970( مؼرصق مأن:) سؾى

وصفمتػصقؾيمظالخرتاعموررؼؼةمادؿغالظهمسؾىموجهمضابلمظؾؿـػقذموؼشؿلماظوصفماظعـاصرماجلدؼدةماظيتمؼطؾبم

مبطرؼؼةمواضقةموؼرصقمباظطؾبمردمما مدلؼؿضقاتماألحوالموؼؽونمطلمذظكمصاحبماظشأنمرياؼؿفا تاخرتاعمتؾعًا

(م82(معنمضاغونمرياؼةمادلؾؽقةماظػؽرؼةمادلصريم)13)باظؽقػقةماظيتمحيددػاماظـظام(,وسيمغػسمػذامادلعـىمغصتم

 .2002ظلـةم

-
25

 .490اغظر:مد.دقـوتمحؾقممدوس,معصدرمدابقمذطره,مصمم
26
 .436اغظر:مد.ممسققةماظؼؾقوبي,عصدرمدابقمذطره,صم-

 -
27

(معنمرياؼةمادلؤظفمادلصريمصانم9,وادلادةم)1994(معنماتػاضقةماظرتؼؾسمظلـةمم33حلبمعضؿونمادلادةم)مم

 دـةمتؾدأمعنمتارؼخمتؼدؼمماظطؾب.م20احلدماألدغىمحلؿاؼةمبراءةماتاخرتاعم
28
ءةمتؽونم)عدةماظربا1970(مظلـةم65(معنمضاغونمرياؼةمبراءةماتاخرتاعماظعراضيمرضمم)13حلبمغصمادلادةم)ممم-

مبدصعماظردوممادلؼررةم معنمتارؼخمرؾبماظرباءةمأومعنمتارؼخمإطؿالماظوثائقموجتددمدـوؼًا زيسمسشرةمدـةمتؾدأ

ضاغوغًا,مأعامعدةماظرباءةماظيتمدؾقمتلفقؾفامخارجماظعراقمصؿؽونمعطابؼةمدلدةمبراءةماتاخرتاعمادلؿـوحةمسيماظدوظةم

سمسشرةمدـةموؼشرتطمسيمذظكمإبرازمصورةمعصدضةمعنماألجـؾقةمسؾىمأتامتزؼدمعدةماظؿلفقلمسيماظعراقمسؾىمزي

 ػذهماظرباءةموجتددمباظطرؼؼةمادلذطورةمأساله(.

-
29

 .86اغظر:مد.محلاممحمؿدمسقلى,عصدرمدابقمذطره,مصمم

ting The Role of Government in Accelera Mohammed Mahmud, -
30

Industrial Development in Developing Countries.1990,p1-5.م

حبثمعـشورمسؾىمعوضعمادلؽؿؾةماتاصرتاضقةماظعؾؿقةم.دورماحلؽوعةمسيمحتؼققماظؿـؿقةماظصـاسقةمسيماظدولماظـاعقة

ماظعراضقةم:

http://www.ivsl.org./ 

http://de.scientificcommons.org/mohammed_mahmoud
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-
31

 .85اغظر:مد.جاللموصاءمحمؿدؼن,معصدرمدابقمذطره,مصمم
32
متم- م)ؾكماظدولمعصرمحقثمغصتموعن مادلصريمرضم)55ادلادة ماظػؽرؼة مادلؾؽقة محؼوق مضاغونمرياؼة معن (م82(

سؾىمأغه:)متؿؿؿعمباحلؿاؼةمرؾؼامألحؽاممػذاماظؼاغونمادلعؾوعاتمشريمادلػصحمسـفام,مبشرطمأنمؼؿواصرم2000ظلـة

م مؼأتيم: معا مأوم-1صقفا مادلعؾوعاتمصىمجمؿوسفا متؽون موذظكمبأن متؿصفمباظلرؼة, ماظذيمؼضمممأن ماظؿؽوؼن سي

عػرداتفامظقلتمععروصةمأومشريمعؿداوظةمبشؽلمساممظدىمادلشؿغؾنيمباظػنماظصـاسيماظذيمتؼعمادلعؾوعاتمسيمغطاضهم.م

أنمتعؿؿدمسيمدرؼؿفامسؾىمعامؼؿكذهمحائزػاماظؼاغوغيمعنمم-3أنمتلؿؿدمضقؿؿفاماظؿفارؼةمعنمطوغفامدرؼة.م-2

 إجراءاتمصعاظةمظؾقػازمسؾقفا(.
33
 .13صعصدرمدابقمذطره,م:مد.محلامماظدؼنمسؾدماظغينماظصغري,اغظرم-

- 
34

 .333صعصدرمدابقمذطره,ماغظر:مد.مصالحماظدؼنماظـاػيم,
35
 .133اغظر:مد.محلاممحمؿدمسقلىم,معصدرمدابقمذطره,مصمم-

-
36

 .47صمعصدرمدابقمذطره,ماغظر:مد.مجاللموصاءمحمؿدؼن,م

 -
37

 .412ح428اغظر:مد.مسققةماظؼؾقوبي,معصدرمدابقمذطره,صم

-
38

 .418اغظر:مد.ممسققةماظؼؾقوبي,ادلصدرمغػله,صم

-
39

,مد.مسققةماظؼؾقوبي,عصدرمدابقمذطره,مممممم37-35اغظرم:مد.جاللموصاءمحمؿدؼنم,عصدرمدابقمذطره,صم

 .411ص
40
 .15اغظر:مد.حلامماظدؼنمسؾدماظغينماظصغري,معصدرمدابقمذطره,مصم-
41
 .433-428اغظر:مد.ممسققةماظؼؾقوبي,عصدرمدابقمذطره,صم-م

 -
42

 .333اغظر:مد.مصالحماظدؼنماظـاػي.عصدرمدابقمذطره,ص

-
43

 .16اغظر:محلامماظدؼنمسؾدماظغينماظصغري,عصدرمدابقمذطره,صمم
44
 .427اغظر:مد.ممسققةماظؼؾقوبي,عصدرمدابقمذطره,صممم-
45
سؾىم2000ة(مظلـ15/ج(معنمضاغونمادلـاصلةمشريمادلشروسةموماألدرارماظؿفارؼةماألردغيمرضمم)6غصتمادلادةم)م-

ماظؿفاريمبصورةم ماظلر مادي ماخلصوصماظؿوصل مسؾىموجه ماظشرؼػة مظؾؿؿارداتماظؿفارؼة مؼعؿربمخماظػا م)تا اغه

 علؿؼؾةماومسنمررؼقماهلـددةماظعؽلقة(.
46
ؼؼصدمباهلـددةماظعؽلقة,ػومحتؾقلماظلرماظؿفاريمدلـؿجمععنيمعطروحمسيماألدواقموععرصةمعؽوغاتهمعنمدونمم-

ــم ــرمذات ــىماظل ــداءمسؾ ــقةمضضــقة)طوطو(مضــدم)آنمممماتاسؿ ــائقةماظشــفريةمظؾفـددــةماظعؽل ــاتماظؼض ه.وعنماظؿطؾقؼ

طالرك(,وخالصؿفامانماألخريمرورمحمرطاتمذؾقفةمباظيتمطانماألولمضدمصـعفامصأضاممسؾقهمدسـوىمسؾـىمأدـاسمممم
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اغهمادؿكدممغػسماظؿصؿقمماظعائدمظهمإتامأنماحملؽؿـةمردتماظـدسوىمتانم)طوطـو(مثمؼـؾـتمانم)طالرك(ادـؿكدممممممم
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