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 امللخص:
يف رلبي ادلٕبىػبد اإلكاهَخ خيىي 

ادلشوع ٌٍمبػٍ اإلكاهٌ ٍٍـخ اٌزلفً 

واحلٍىي زلً اإلكاهح هغُ احلظو ادلفووع 

ؽىي كوه اٌمبػٍ، ومٌه مبىعت لبٔىْ 

اإلعواءاد ادللُٔخ واإلكاهَخ اجللَل هلُ 

 .5880فرباَو  52ادلإهؿ يف  80-80

ؽُش أعبى ٌٗ ٍٍـخ رىعُٗ أواِو 

ظخ ػًٍ احلوَبد جلهخ اإلكاهح ٌٍّؾبف

ٌٗ أْ َأِو ادلزَجت يف اإلفالي و األٍبٍُخ

ثبالِزضبي أو حيلك األعً اٌنٌ جيت أْ 

 ديزضً فُٗ،

ويف رلبي رٕفُن األؽىبَ اإلكاهَخ 

جيىى ٌٍغهخ اٌمؼبئُخ اإلكاهَخ ادلـٍىة ِٕهب 

اختبم أِو ثبٌزٕفُن أْ رأِو ثغواِخ هتلَلَخ 

 ِغ حتلَل ربهَـ ٍوَبْ ِفؼىذلب، ويف ؽبٌخ

االٍزؼغبي اٌمظىي جيىى ٌمبػٍ االٍزؼغبي 

 أْ َأِو ثىً اٌزلاثَت اٌؼووهَخ.

Résumé 

Dans le cas du contentieux 

administratif le juge administratif peut 

aller jusqu'à substituer sa décision à celle 

de l'administrateur, malgré la prohibition 

du  principe de pouvoir d'injonction du 

juge, conformément au code de procédure 

civile et administratif N'08-09 du 25 

février 2008. 

Ce même code permet aussi au 

juge de référé de pouvoir ordonner toutes 

mesures nécessaires à la sauvegarde des 

libertés fondamentale. 

Il peut ordonner à l'auteur du 

manquement de se conformer à ses 

obligations et de déterminer les délais 

dans lesquels l'auteur du manquement 

droit s'exécuter. 

Ils en fixent  la date d'effet et dans 

le cadre de l'exécution des décisions 

administratives, la juridiction 

administrative peut assortir l'injonction 

prescrite d'une astreinte dont elle fixe la 

date d'effet. 

Et en cas d'extrême urgence le juge 

peut ordonner par ordonnance sur requête 

toutes les mesures nécessaires.  
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 قدمة:م
َؼل ِجلأ ِٕغ اٌمبػٍ ِٓ ٍٍـخ األِو واٌزموَو مبضبثخ لبػلح لؼبئُخ فبٌظخ 

الزؼزهب أٌٍ ٔظوَخ وِٕـمُخ وػٍُّخ ولؼبئُخ، ولل رموهد كوْ االٍزٕبك ئىل ٔض، 

 وػًّ رلٌٍ اٌلوٌخ اٌفؤٍَ ثللخ ػًٍ اؽزواَ ٘نٖ اٌمبػلح.

 فأٌغً أؽىبَ احملبوُ اإلكاهَخ اٌيت رٕبٍذ افزظبطهب، وِٕؾذ ٔفَهب ٍٍـخ األِو 

اٌزموَو وٍ رؼـً ٌمواهاهتب وىٔب أورب، فىبْ ذلب ثبدلوطبك، ولله أٔٗ ال ديٍه ؽوَخ ادلجبكهح و

وال ديٍه أْ َأِو أو  ،اٌيت ديزٍىهب هعً اإلكاهح، وّب أٔٗ ٌٌُ هئَُب ئكاهَب ٌوعً اإلكاهح

 ووعً اإلكاهح. َموه وَوفض

وّب لله ػلَ ئِىبُٔخ ئوواٖ اإلكاهح ػًٍ رٕفُن ؽىّٗ اٌنٌ حيىى ؽغُخ اٌشٍء 

ادلمؼٍ ثٗ، ؽُش أْ اإلكاهح ٍ٘ اٌيت ذلب ؽك رٕفُنٖ ثاهاكهتب، طؾُؼ أٔٗ يف ؽبٌخ اِزٕبػهب 

ػٓ اٌزٕفُن رؼوع ٔفَهب دلَئىٌُبد ِؼُٕخ، ئال أْ رٕفُن٘ب ٌٍؾىُ ال َىىْ ئال ثاهاكهتب، 

٘نا احلظو رتُغ أٔىاع ادلٕبىػبد اإلكاهَخ، فال ديٍه اٌمبػٍ ِضال أْ َظله أِوًا  وَشًّ

ٌٍقيَٕخ اٌؼبِخ ثلفغ ِجٍغ اٌزؼىَغ، وئّّٔب َمزظو كوهٖ ػًٍ رموَو أؽمُخ ادلؼووه يف 

اٌزؼىَغ، وَىىْ ٌإلكاهح ؽوَخ ادلجبكهح يف وُفُخ رٕفُن ٘نا احلىُ أو ػلَ رٕفُنٖ، 

 .اٌزهلَلو ىهيت اٌزموَو واإلوواٖوَشًّ ٘نا احلظو وً ِٓ ط

 5880فرباَو  52اٌظبكه ثزبهَـ  5880ٌَٕخ  80-80ئال أٔٗ مبىعت اٌمبٔىْ هلُ 

األِو و اإلكاهَخ، إٍٔل ٌٍمبػٍ اإلكاهٌ ٍٍـزب احلىُو وادلزؼّٓ لبٔىْ اإلعواءاد ادللُٔخ

 ًِؼب.

رلبي  ِب ِلي اٌٍَـبد ادلّٕىؽخ ٌٍمبػٍ اإلكاهٌ يف   :ورزّضً اإلشىبٌُخ يف

  .رىعُٗ األواِو جلهخ اإلكاهح

  :ٌإلعبثخ ػًٍ اإلشىبٌُخ ٔزٕبوي ادلىػىع يف اٌؼٕبطو اٌزبٌُخ

 أواًل: مبدأ حظر توجيه أوامر مو القاضي اإلداري جلهة اإلدارة أو احللول حملها
 ِؼّىْ ادلجلأ: - 1 

َُؾظو ػًٍ اٌمبػٍ اإلكاهٌ ٍىاء يف فؤَب أو ا جليائو ؿجمب ٌٍّجلأ اٌزمٍُلٌ فأٗ 

 .1أو ِظو، رىعُٗ أِو جلهخ اإلكاهح أو احلٍىي زلٍهب ثٕبًء ػًٍ ؿٍت ِملَ ِٓ األفواك

وَمظل هبنا ادلجلأ أْ اٌمبػٍ اإلكاهٌ ال ََزـُغ أْ َأِو عهخ اإلكاهح ثبٌمُبَ 

ثؼًّ ِؼُت أو االِزٕبع ػٓ اٌمُبَ ثؼًّ ِؼُت، وّب ال جيىى ٌٗ أْ حيً ٔفَٗ زلً عهخ 

 .ثؼًّ أو ئعواء ِؼُت و٘ى ِٓ طُُّ افزظبطهباإلكاهح يف اٌمُبَ 
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ففٍ ٔـبق كػبوي اإلٌغبء صلل أْ ٍٍـبد اٌمبػٍ اإلكاهٌ رمزظو ػٕل ؽل احلىُ 

ثوفغ اٌلػىي ئما وبْ اٌمواه ادلـؼىْ فُٗ ال َشىثٗ أٌ ػُت ِٓ ػُىة ػلَ ادلشووػُخ أو 

ٍه اٌمبػٍ اإلكاهٌ احلىُ ثاٌغبء اٌمواه ادلـؼىْ فُٗ ئما شبثٗ ػُت ِٓ ٘نٖ اٌؼُىة، فال دي

 وّجلأ ػبَ أْ َىعٗ أِو جلهخ اإلكاهح أو حيً ٔفَٗ زلٍهب. 

ويف رلبي كػبوي اٌمؼبء اٌىبًِ، صلل أْ كوه اٌمبػٍ اإلكاهٌ َمزظو ػًٍ حتلَل 

ٍَُيَ  ِلي ِشووػُخ رظوف اجلهخ اإلكاهَخ وؽك ادللػً يف اٌزؼىَغ ؿجمب ٌٍمبٔىْ كوْ أْ 

ٌزؼىَغ ٌٍّلػٍ، ألْ ِهّخ اٌمبػٍ ٕ٘ب حبش ِلي أؽمُخ اجلهخ اإلكاهَخ يف ؽىّٗ ثأكاء ا

 .ادللػً يف اٌزؼىَغ ِٓ ػلِٗ فمؾ كوْ رىعُٗ أواِو جلهخ اإلكاهح أو احلٍىي زلٍهب

 :2أٍبً ِجلأ ؽظو رىعُٗ أواِو ِٓ اٌمبػٍ اإلكاهٌ جلهخ اإلكاهح - 2

 :األٍبً إٌظوٌ ادلٕـمٍ -أ  

 ِىاعهخ اٌىظُفخ اٌمؼبئُخ، واٌنٌ َزّضً يف ِجلأ اٍزمالي اٌىظُفخ اإلكاهَخ يف

، ؽُش مل َؼل اٌمبػٍ اإلكاهٌ هعً ئكاهح، وّب 3 6908أغَـٌ  52-61رىٌل ػٓ لبٔىْ 

 .4 6095ِبٌ  52مل َؼل رلٌٍ اٌلوٌخ مبضبثخ ُ٘ئخ ئكاهح ػٍُب ثؼل طلوه لبٔىْ 

ودلب وبْ اٌمبػٍ اإلكاهٌ ٌٌُ هعً ئكاهح، أو هئَُب ئكاهَب، فُىىْ ِٕـمُب أْ 

 شً اٌمبػٍ ئلؾبَ ٔفَٗ ثاطلاه أواِو ٌإلكاهح وٍ ال َزؼلي ػًٍ اٍزمالذلب.َزؾب

وّب أْ كوه اٌمبػٍ ئمنب ٘ى طىهح ِٓ طىه اٌولبثخ ػًٍ ػًّ اإلكاهح يف ػىء 

األِو، ورأٍَُب ػًٍ مٌه، َؼزرب و اٌزٕظُّبد، كوْ أْ َىىْ ٌٗ ٍٍـخ اٌزموَوو اٌمىأُت

ف اإلكاهح، فاما ألؾُ ٔفَٗ يف ػًّ اإلكاهح مبضبثخ ادلالم اٌـجُؼٍ ٌٍّزمبػُت ػل رؼَ

األِو، فٍٓ جيل ادلزمبػٍ ادلالم اٌنٌ ٍُؾُّٗ ػل رؼَف اٌمبػٍ و وِبهً ٍٍـخ اٌزموَو

 .اٌمبئُ ثؼًّ اإلكاهح

وػٍُٗ جيت أْ َىىْ ٌإلكاهح كوه٘ب، وَىىْ ٌٍمبػٍ ٍٍـخ اٌولبثخ ػًٍ ٘نا اٌلوه 

لَ ادلَبً ثبٍزمالي اإلكاهح اٌؼبِخ أو كوْ اٌزلفً يف شلبهٍزٗ و٘ى ِب َمُل اٌمبػٍ ثؼ

 .اٌزؼوع ألػّبذلب ثبٌزأوًَ

 األٍبً اٌؼٍٍّ اٌمؼبئٍ -ة  

أكهن رلٌٍ اٌلوٌخ اٌفؤٍَ ػشُخ حتىٌٗ ئىل عهخ لؼبئُخ ماد افزظبص  

ثبد ثؼل أْ وبْ َزىىل اٌفظً يف ادلٕبىػبد اإلكاهَخ اٌيت َظبكق ػٍُهب هئٌُ اٌلوٌخ أْ 

ٖ أْ رزٍمً أواِو ِٕٗ أو أْ َزلفً يف ٍٍـزهب فمل أهاك أْ َظً ال روغت ثً رىو اإلكاهح

زلزفظًب ثؼهلٖ اٌملمي ثؼلَ اٌزظبكَ ِغ اجلهخ اإلكاهَخ ؽفبظب ػًٍ ِىبٔزٗ، وِٓ مث ال 
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جيىى ٌٗ أْ َىعٗ أِوا جلهخ اإلكاهح أو حيً زلٍهب ؽفبظب ػًٍ االٍزمالي ثُت وظُفيت 

 .اإلكاهحو اٌمؼبء

هفغ رأٌٍُ ِجلأ ؽظو رىعُٗ اٌمبػٍ اإلكاهٌ  5فؤٍَئال أْ ثؼغ ِٓ اٌفمٗ اٌ

أواِو ٌإلكاهح أو احلٍىي زلٍهب ػًٍ إٌظىص اٌزشوَؼُخ اٌَبثمخ، ألهنب  رزؼٍك ثبحملبوُ 

اٌؼبكَخ اٌيت وبْ َـٍك ػٍُهب اٌربدلبٔبد ووبٔذ رزلفً كائّب يف شئىْ اإلكاهح ورؼولً 

بوُ َٕزّىْ ٌٍـجمخ اٌيت رلافغ ػٓ ؽووخ اإلطالػ، ووبْ اٌمؼبح اٌمبئُّت ػًٍ ٘نٖ احمل

إٌظبَ ادلٍىٍ ئال أٗ ثؼل اٌضىهح اٌفؤَُخ ٌزغَت ٘نا إٌظبَ ووػؼذ اٌؼلَل ِٓ اٌزشوَؼبد 

اٌيت هتلف ئىل ِٕغ احملبوُ اٌؼبكَخ ِٓ اٌزؼوع ٌألػّبي اإلكاهَخ، فبألِو مل َىٓ ِزؼٍمب 

 .ثبٌمؼبء اإلكاهٌ ٌؼلَ وعىكٖ

ثؼل ئٔشبء رلٌٍ اٌلوٌخ يف فؤَب ورـىهٖ أطجؼ  وَوي ٘نا اجلبٔت ِٓ اٌفمٗ أٔٗ

 .وأٗ ديٍه ئطلاه أواِو ٌإلكاهح أو احلٍىي زلٍهب ،ٌٗ افزظبص لؼبئٍ ثبدلؼٌت اٌفٍت

أِب اٌىػغ يف اجليائو فمل ٍبُ٘ ادلشوع اجليائوٌ يف اٌزقفُف ِٓ ِجلأ احلظو ثأْ 

، 6أؽىاي اٌؼووهحو ِٕؼ اٌمبػٍ ٍٍـخ ولف رٕفُن لواهاد اإلكاهح يف ؽبالد االٍزؼغبي

هغُ أْ اجملٌٍ األػًٍ أول أْ ولف رٕفُن لواه اإلكاهح ٘ى طىهح ِٓ طىه اٌزموَو، ئال أٔٗ 

 ػلي ػٓ ِىلفٗ اٌَبثك ؽُش فىي اٌمبػٍ ثؼغ االفزظبطبد اٌيت ذلب طفخ األِو

اٌزموَو، فبحلىُ اٌظبكه ثىلف رٕفُن لواه اإلكاهح ِب ٘ى ئال أِو ٌإلكاهح ثاَمبف رٕفُن و

 .7هبػٍّ

.. أْ .":ِب ٍٍَ 6090-85-62ؽُش رموه اٌغوفخ اإلكاهَخ ٌٍّغٌٍ األػًٍ ثزبهَـ 

ٌوئٌُ اٌغوفخ اإلكاهَخ األِو جبُّغ اٌزلاثَت االٍزؼغبٌُخ ثشوَـٗ أْ ال ختٍك ػىائك 

... وأْ اٌمبػٍ يف ٘نا اٌجبة ثىٍؼٗ أْ َىعٗ ئٔناهاد ٌالكاهح .ػل رٕفُن أٌ لواه اكاهٌ

 .8..." لظل اَمبف اٌزؼلٌ

وئما وبْ ٌٌُ ٌٍمبػٍ اإلكاهٌ احلك يف رىعُٗ أواِو جلهخ اإلكاهَخ أو احلٍىي 

زلٍهب ومٌه رأصواًُ مبب عوي ػٍُٗ لؼبء رلٌٍ اٌلوٌخ اٌفؤٍَ. فاْ ادلشوع اجليائوٌ 

(ِىوه ِٓ ق.ئ.َ ػًٍ ئِىبُٔخ رىعُٗ أواِو جلهخ اإلكاهح يف ؽبٌخ 696ٔض يف ادلبكح )

 االٍزُالء.و اٌزؼلٌ

" ؽُش أْ شغً :مبب ٍٍَ 86/85/6000ـجُمًب ٌنٌه لؼً رلٌٍ اٌلوٌخ ثزبهَـ رو

األِبوٓ ِٓ ؿوف اٌجٍلَخ ال ََزٕل ئىل ٔض لبٔىين وال ئىل ٔض رٕظٍُّ، وٌىٕٗ َشىً 

ًَب مبب أْ اٌجٍلَخ ٔفند ثٕفَهب لواه٘ب كوْ اٌٍغىء ئىل احملبوُ ٌٍمُبَ ثنٌه .. أِو .رؼل
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ئهعبع احملالد ئىل ؽبٌزهب األوىل ووػؼهب حتذ رظوف اٌجٍلَخ ثىػغ ؽل حلبٌخ اٌزؼلٌ و

 .9اٌـبػٕخ "

ئهعبع احملً و ، ثأْ َأِو٘ب ثىلف اٌزؼلٌاإلكاهحََزـُغ اٌمبػٍ ئطلاه أواِو ػل  

ئىل ادلَزأعوح، وٌٗ أْ َزظوف يف ؽبٌخ االٍزؼغبي ثأواِو اٍزؼغبٌُٗ يف أِو اإلكاهح 

شوح، وّب أٔٗ ثبٍزـبػزٗ األِو ثىلف ثاهعبع األِالن اٌيت اٍزىٌذ ػٍُهب ٌٍقىاص ِجب

رٕفُن اٌمواهاد اإلكاهَخ، ومبب أْ اٌمبػٍ اإلكاهٌ َؼبًِ اإلكاهح يف ؽبٌخ اٌزؼلٌ ِؼبٍِخ 

اٌشقض اٌؼبكٌ، فأٗ ثبٍزـبػزٗ أِو اإلكاهح ثزٕفُن االٌزياَ حتذ ؿبئٍخ اٌغواِخ 

 .اٌزهلَلَخ

ٌـٍت اٌشووخ ادلَزأٔفخ ئال أْ رلٌٍ اٌلوٌخ ػّٓ لواهٖ ادلإهؿ أػالٖ، مل ََزغت 

ثشأْ شك اٌـٍت اٌواٍِ ئىل ئٌياَ اٌجٍلَخ ثبإلفالء حتذ ؿبئٍخ اٌغواِخ اٌزهلَلَخ، 

 .ثبٌوغُ ِٓ وىٔٗ يف وٍؼٗ مٌه ٌزىفو ؽبٌخ اٌزؼلٌ

االٍزُالء هغُ وىٔٗ ال َىعل ٔض ََّؼ و األِو ػًٍ ؽبٌيت اٌزؼلٌ والزظو

 .ىعل ٔض ديٕؼهب ِٓ مٌهٌٍمبػٍ اإلكاهٌ ثاطلاه أواِو ٌإلكاهح، وّب ال َ

 ئال أْ اٌمؼبء اإلكاهٌ اِزٕغ ػٓ رىعُٗ أواِو جلهخ اإلكاهح فبهط ؽبالد اٌزؼلٌ

ِب ٍٍَ:" ؽُش أْ اٌلػىي احلبٌُخ  6000-80-80االٍزُالء ؽُش عبء يف لواهٖ ثزبهَـ و

روٍِ ئىل أِو واىل ٍُِٗ وِلَو اإلطالػ اٌفالؽٍ ثاػبكح ئكِبط ادللػى ثىهؿً هشُل يف 

ُف اٌؼّىٍِ أو ِٕؾٗ َِزضّوح ػًٍ ٍجًُ االٍزفبكح اٌفوكَخ ؽُش أٔٗ ال ديىٓ اٌىظ

ٌٍمبػٍ اإلكاهٌ أْ َأِو اإلكاهح وثبٌزبيل فاْ لؼبح اٌلهعخ األوىل وبٔىا ػًٍ طىاة 

 .11ػٕلِب هفؼىا اٌـٍت "

 ثانيًا: االستجهاءات الواردة على مبدأ حظر توجيه أوامر مو القاضي االداري لالدارة
ه اٌمؼبء اإلكاهٌ يف اخلووط ػًٍ ِجلأ ؽظو رىعُٗ أواِو ِٓ اٌمبػٍ اإلكاهٌ كو - 1

 :ٌإلكاهح

مل َمف اٌمبػٍ اإلكاهٌ ِىزىف اٌُلَٓ ئىاء احلظو ادلفووع ؽىي وظُفزٗ، ئال أٔٗ 

مل َزَوع يف ثَؾ هلبثزٗ،ثً ػّل ئىل اٌزقفُف ِٓ ٘نا احلظو رلهجيُب ِإولا ٍٍـبرٗ 

ٍَ ٌٍّشووػُخ يف طىه ػلح، أْ َىعٗ أواِو جلهخ اإلكاهح ٌزملمي ِب ٌلَهب  فجبٍزـبػزٗ وؾب

أو احلٍىي زلً ،ِٓ َِزٕلاد، أو ئعواء حتمُك ئكاهٌ ِؼُت وئفـبهٖ ثٕزُغخ اٌزؾمُك

اجلهخ اإلكاهَخ يف ثؼغ احلبالد االٍزضٕبئُخ ومٌه ؽىت يف ؽبٌخ غُبة إٌض وأهعؼهب 

واءاد اٌمؼبئُخ اإلكاهَخ أو ادلزؼٍمخ اٌمبػٍ اإلكاهٌ ئىل ػلَل االػزجبهاد ادلزؼٍمخ ثبإلع

 ثـجُؼخ ٍٍـبرٗ وؾبٍِ ٌٍّشووػُخ.
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 احلبٌخ األوىل: األواِو ادلىعهخ ِٓ اٌمبػٍ جلهخ االكاهح يف ثؼغ احلبالد: 

األواِو ادلىعهخ ِٓ اٌمبػٍ اإلكاهٌ جلهخ اإلكاهح ثزملمي ِب ٌلَهب ِٓ  -أ 

 :َِزٕلاد

اجليائوٌ أٔٗ ال جيىى ئعجبه شقض و فؤٍَادلجلأ اٌؼبَ يف اإلصجبد يف اٌمبٔىُٔت اٌ

اٍزضٕبء ِٓ مٌه جيىى رىعُٗ أواِو جلهخ و ػًٍ رملمي كًٌُ ػل ٔفَٗ ٌُفُل ِٕٗ فظّٗ،

ألْ عهخ اإلكاهح ٍ٘ ادلَئىٌخ  ،اإلكاهح ثزملمي ِب ٌلَهب ِٓ َِزٕلاد أو ٍِفبد أو ِنوواد

ي، وِٓ مث فاْ ؿجُؼخ ػٓ ؽُبىح رتُغ ادلَزٕلاد وأكٌخ اإلصجبد، وٌٌُ اخلظُ يف اٌلػى

اٌلػبوي اإلكاهَخ ٍ٘ اٌيت مسؾذ هبنا االٍزضٕبء وأعبىد ٌٍمؼبء اإلكاهٌ ثأْ َىعٗ أِوًا 

 .جلهخ اإلكاهح ثزملمي ِب ٌلَهب ِٓ َِزٕلاد

ؽُش أول رلٌٍ اٌلوٌخ اٌفؤٍَ ػًٍ ؽك اٌمبػٍ اإلكاهٌ يف رىعُٗ أواِو جلهخ 

، وئما مل رَزغُت 6001ؽىّٗ اٌظبكه ػبَ اإلكاهح ثزملمي ِب ٌلَهب ِٓ َِزٕلاد ومٌه يف 

 عهخ اإلكاهح ألواِو اٌمبػٍ فاْ مٌه َؼل لوَٕخ ػًٍ ئكأزهب واحلىُ ٌظبحل ادللػٍ.

يف  6022ِبَى  50و أطله رلٌٍ اٌلوٌخ اٌفؤٍَ ؽىّب شهَتا يف ٘نا اٌشأْ يف 

ح ؽُش أعبى رلٌٍ اٌلوٌخ ٌٍمبػٍ اإلكاهٌ أْ َىعٗ أِوًا جلهخ اإلكاه Barelلؼُخ 

 .11ثزملمي ِب ٌلَهب ِٓ َِزٕلاد رَبػل ػًٍ رىىَٓ ػمُلرٗ

( ِٓ لبٔىْ اإلعواءاد ادللُٔخ واإلكاهَخ هلُ 022وصلل رـجُمب ٌنٌه يف ادلبكح )

اٌيت رٕض ػًٍ أْ " َؼُت هئٌُ احملىّخ اإلكاهَخ اٌزشىٍُخ اٌيت َإوي ئٌُهب  80-80

ٔخ اٌؼجؾ، َؼُت هئٌُ رشىٍُخ اٌفظً يف اٌلػىي، مبغوك لُل ػوَؼخ افززبػ اٌلػىي ثأِب

احلىُ، اٌمبػٍ ادلموه اٌنٌ حيلك، ثٕبء ػًٍ ظووف اٌمؼُخ، األعً ادلّٕىػ ٌٍقظىَ ِٓ 

أعً رملمي ادلنوواد اإلػبفُخ وادلالؽظبد وأوعٗ اٌلفبع واٌوكوك، وجيىى ٌٗ أْ َـٍت ِٓ 

 .اخلظىَ وً َِزٕل أو أَخ وصُمخ رفُل يف فغ اًٌتاع "

واٌزموَو اٌيت ديزٍىهب اٌمبػٍ اإلكاهٌ اجليائوٌ يف  وٍ٘ ٔفٌ اٌظىهح ٌألِو

( 56ادلؼلٌخ ثبدلبكح ) 622-11( ِٓ األِو هلُ 69ِىاعهخ اإلكاهح واٌيت ٔظذ ػٍُهب ادلبكح )

.. وَمىَ ادلموه .ادلزؼّٕبْ لبٔىْ اإلعواءاد ادللُٔخ واٌيت رٕض ػًٍ " 99-10ِٓ األِو 

ِغ أنهاٖ ثأْ َىكع ِنووح ثبٌوك ِظؾىثخ  ثزجٍُغ اٌؼوَؼخ ئىل وً ِلػً ػٍُٗ يف اٌلػىي

.." ورَزـوك ادلبكح .ثؼلك ِٓ إٌَـ ثمله ػلك اخلظىَ ومٌه يف ادلىاػُل اٌيت حيلك٘ب

ٍبٌفخ اٌنوو "... وجيت ػًٍ ادلموه أْ ََزجؼل ِٓ ادلوافؼبد ادلنوواد اٌيت رىكع يف ربهَـ 

 ...".الؽك الٔمؼبء آفو ُِؼبك شلٕىػ إلَلاػهب
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وه اجليائوٌ ديٍه ئطلاه أواِو ٌإلكاهح ثظلك حتمُك ادلٕبىػخ اإلكاهَخ ؤوي أْ ادلم

ثزملمي ِنوواهتب أو هك٘ب يف فالي فزوح ىُِٕخ حيلك٘ب، وّب ديٍه أْ َىلغ ػٍُهب ػمىثخ 

 اٍزجؼبك ِنوواهتب ِٓ ادلوافؼبد ئما للِزهب يف ربهَـ الؽك ٌٍزبهَـ اٌنٌ ؽلكٖ ذلب.

ْ اإلعواءاد ادللُٔخ واإلكاهَخ ؽُش ٔظذ ػًٍ ( ِٓ لبٔى020و٘ى ِب أولرٗ ادلبكح)

أٔٗ: " ػٕلِب ال حيزوَ أؽل اخلظىَ األعً ادلّٕىػ ٌٗ ٌزملمي ِنووح أو ِالؽظبد جيىى 

 ..".ٌوئٌُ رشىٍُخ احلىُ أْ َىعٗ ٌٗ ئػناه ثوٍبٌخ ِؼّٕخ ِغ اإلشؼبه ثبالٍزالَ

ادللػً ػٍُٗ هغُ ( " ئما مل َملَ 026أِب فُّب خيض اٌؼمىثخ فأشبهد ئٌُهب ادلبكح )

 ئػناهٖ أَخ ِنووح، َؼزرب لبثال ثبٌىلبئغ اٌىاهكح يف اٌؼوَؼخ ".

يف )لؼُخ وايل والَخ 6000-81-62ورـجُمب ٌنٌه لؼً رلٌٍ اٌلوٌخ ثزبهَـ 

رٍَّبْ ػل )أ.َ(( ثزأَُل اٌمواه زلً االٍزئٕبف اٌظبكه ػٓ اٌغوفخ اإلكاهَخ جملٌٍ لؼبء 

 .12و٘واْ 

فأٗ لل  6000-86-60بكه ػٓ وايل والَخ رٍَّبْ يف ؽُش أٔٗ مبىعت لواه ط"

ادلإهؿ  09/60مت ئفبكح اٌَُل )أ.َ( ِغ اٌَُلَٓ )ص(و)ع( ِٓ لـؼخ أهع يف ئؿبه لبٔىْ 

احمللك ٌىُفُخ اٍزغالي األهاػٍ اٌيهاػُخ ٌألِالن اٌىؿُٕخ، واحملَلكح  6009-65-80يف 

 حلمىق واٌزياِبد ادلٕزغُت.

 6000-86-60ْ رواعغ ػٕل ٘نا ادلٕؼ مبىعت لواه يف ؽُش أْ وايل والَخ رٍَّب

ثَجت أْ اٌزقظُض ادلؼّل ٌفبئلح )أ( غَت لبٔىين، ؽُش أْ وايل والَخ رٍَّبْ ََجت 

ئثـبٌٗ ٌالٍزفبكح، يف أٔٗ رجُت ثٕبءا ػًٍ حتمُك ادلظبحل ادلقزظخ ثأْ ادلَزأٔف ػٍُٗ وبْ 

 .ٌٗ ٍٍىوًب ِؼبكَب أصٕبء احلوة اٌزؾوَوَخ "

مل َملَ ٍىاء ػًٍ َِزىي اٌلهعخ األوىل أو ػًٍ َِزىي اٌلهعخ  ؽُش أٔٗ

 6000-86-60االٍزئٕبف اٌىصبئك اٌيت َزَّه هبب، واٌيت رربه ػٕل االلزؼبء لواهٖ يف 

 وأْ رلوك اٌزظوحيبد ال رىفٍ إلصجبد ٍَتح ِؼبكَخ أصٕبء احلوة اٌزؾوَوَخ.

ال ِٓ ؿوف جلٕخ فبطخ وِٓ عهخ أفوي، فاْ رملَو ٘نا اٌٍَىن ال ديىٓ أْ َزُ ئ

وَزؼُت اٌمىي ثأْ اٌىايل مل َملَ كٌُال ػًٍ ئكػبءارٗ، وأْ لؼبح اٌلهعخ األوىل للهوا 

 ولبئغ رملَوا ٍٍُّب.

َزؼؼ شلب ٍجك أْ اٌمبػٍ اإلكاهٌ ٍىاء يف فؤَب أو اجليائو ديٍه رىعُٗ أِو  

، وئما اِزٕؼذ عهخ جلهخ اإلكاهح ٌزملمي ِب ٌلَهب ِٓ َِزٕلاد رَبػلٖ ػًٍ رىىَٓ ػمُلرٗ

 اإلكاهح ػٓ رملمي ِب ٌلَهب ِٓ َِزٕلاد فاْ مٌه َؼل لؤُخ ٌٍؾىُ ػل٘ب.
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 :رىعُٗ أِو جلهخ اإلكاهح ثاعواء حتمُك ئكاهٌ -ة  

أعبى رلٌٍ اٌلوٌخ اٌفؤٍَ ٌٕفَٗ وٌٍّؾبوُ اإلكاهَخ احلك يف رىٍُف أؽل 

ِؼووػخ ػًٍ اٌمؼبء  ِىظفٍ اجلهخ اإلكاهَخ ثاعواء حتمُك ئكاهٌ يف والؼخ ِؼُٕخ

وحتزبط رىػًُؾب ػًٍ أْ ٍَزيَ احملمك ثاَلاع رموَو ثٕزُغخ اٌزؾمُك َوفك مبٍف اٌلػىي 

 .13وخيـو األؿواف ٌإلؿالع ػٍُٗ

ؿجك اٌمؼبء اإلكاهٌ اٌفؤٍَ ٘نا االجتبٖ يف ػلك زللوك ِٓ اٌلػبوي ٍىاء رؼٍك 

 .األِو ثلػبوي اٌمؼبء اٌىبًِ أو كػبوي لؼبء اإلٌغبء

كػىي رزٍقض ولبئؼهب يف اٌـؼٓ ػًٍ لواه رىىَغ ِظبهَف إٌظبفخ اٌيت ففٍ 

َزؾٍّهب أطؾبة ادلظبٔغ ػٓ ادلُبٖ ادلزقٍفخ ػٓ ادلظبٔغ رَجت هائؾخ أَ ال، ٌنٌه لوه 

اجملٌٍ أصٕبء حتؼَت اٌلػىي أْ جيوي حتمُك ئكاهٌ حتذ ئشواف وىَو اٌيهاػخ وثىاٍـخ 

ٌُجُت ِب ئما وبْ َزىٌل ػٓ ادلُبٖ ادلزقٍفخ ِهٕلً ِزقظض ومٌه لجً اٌفظً يف اٌلػىي 

 .14ػٓ ادلظبٔغ هائؾخ ٍُئخ أَ ال

وؿجك اٌمؼبء اإلكاهٌ اجليائوٌ ٘نا االجتبٖ يف ادلٕبىػبد اٌؼوَجُخ ففٍ ئؿبه 

اٌزؾمُك يف ادلٍفبد اخلبطخ ثبدلٕبىػخ يف ئعواءاد ادلوالجخ اٌؼوَجُخ أويف ٔزبئغهب، فؼًٍ 

َت رموَو َٕظت ػًٍ رملَو ِلي ِـبثمخ اٌزؾمُك اجلجبئٍ اٌمبػٍ ادلموه اٌنٌ وٍف ثزؾؼ

ٌٍمبٔىْ مبّبهٍخ اٌمبػٍ اٌفبطً يف اًٌتاع اٌؼوَيب ٌٍَـزٗ ومبػٍ ِشووػُخ ومٌه 

ثبٌزؾمك ِٓ اؽزواَ احملممُت اجلجبئُُت ٌإلعواءاد ػٕل لُبِهُ ثبٌزؾمُك ٔظوا خلـىهح 

 إٌزبئظ ادلزورجخ ػٕٗ.

َ رىفوٖ ػًٍ أٔٗ ٌٌُ ٌٗ اٌؼٕبطو اٌىبفُخ حلَُ ويف ؽبٌخ ِب ئما رجُت ٌٍمبػٍ ػل

 .15ق.ا.ع( 02رلاثَت اٌزؾمُك اخلبطخ ثبدلٕبىػبد اٌؼوَجُخ )ادلبكح  اختبماًٌتاع, ػٍُٗ 

 :16اٌمبػٍ اإلكاهٌ زلً اجلهخ اإلكاهَخ يف ثؼغ احلبالد احلبٌخ اٌضبُٔخ: ؽٍىي

كاهح ٍىاء أْ حيً زلً اإل -رـجُمب ذلنا احلظو -ال ديٍه اٌمبػٍ اإلكاهٌ 

طواؽخ أو ػّٕب زلً اإلكاهح أو َمىَ ثؼًّ َلفً يف افزظبطهب، فال ديٍه أْ َمىَ 

ثبٌؼًّ اٌمبٔىين اٌنٌ اِزٕؼذ اإلكاهح ػٓ اختبمٖ، وأْ ديٍٍ الئؾخ أو لواه ِؼُت أو َؼلٌٗ 

 أو ديٕؼ هفظخ.

وال َؼٌت ئٌغبء لواه اإلكاهح ثوفغ اٌزوفُض يف رلبي ٍٍـخ اإلكاهح ادلمُلح 

بء اٌـبػٓ اٌوفظخ ثبدلجبشوح ؽُش َمف كوه اٌمبػٍ يف ٘نٖ احلبٌخ ػٕل ؽل ئهعبع ئػـ

 األِىه ٌٕظبهبب ثاٌغبء لواه اٌوفغ، كوْ أْ َظوػ مبٕؼ اٌوفظخ.
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فال جيت أْ َن٘ت اٌمبػٍ ثؼُلا وحيً زلً اإلكاهح وديٕؼ اٌوفظخ ادلـٍىثخ، 

ٌمبٔىُٔخ ادلزورجخ إلٌغبء ثؼغ اِصبه او ونٌه ال ديٍه أْ َمىَ ثزموَو األػّبي اٌمبٔىُٔخ

األؽىبَ، فال ديٍه ِضال أْ َؼُت أو َؼلي ربهَـ اٌزؼُُت أو َؼٍٓ ػٓ اٌىظُفخ اٌشبغوح, ويف 

رلبي األشغبي اٌؼبِخ ال ديٍه أْ حيلك ِٓ روٍى ػٍُٗ ادلٕبلظخ أو أْ َوفض يف اإلؽالي 

 زلً ادلٍزيَ.

يف اٌؼلَل ِٓ أؽىبِٗ ثأْ  وئما وبْ اٌمؼبء اإلكاهٌ ؽوَض ػًٍ روكَل ٘نا ادلجلأ

لوه أْ: " اٌمؼبء اإلكاهٌ ِهّزٗ ِمظىه ػًٍ ئٌغبء اٌمواهاد اإلكاهَخ كوْ رؼلٍَهب و٘ى ال 

 .17. "..ديٍه احلٍىي زلً اإلكاهح يف ئطلاه لواه

ئال أٔٗ رىعل ثؼغ احلبالد االٍزضٕبئُخ اٌيت جيىى فُهب ٌٍمبػٍ اإلكاهٌ أْ حيً 

بالد االٍزضٕبئُخ يف حتلَل وُفُخ رٕفُن ؽىُ اإلٌغبء أو رزّضً ٘نٖ احلو زلً  اإلكاهح

 .ئٌغبء اٌمواه ادلـؼىْ فُٗ ئٌغبءًا عيئُب أو رؼلًَ اٌمواه اٌزأكَيب

 حتلَل وُفُخ رٕفُن ؽىُ اإلٌغبء -أ

ٔظوا ألْ األؽىبَ اٌمؼبئُخ رزّزغ حبغُخ اٌشٍء ادلمؼٍ ثٗ ثاػزجبه٘ب ػٕىأًب 

ِٓ ؽُش ادلجلأ اٌؼبَ ثبحلغُخ إٌَجُخ، ئال أْ ثؼغ ٌٍؾمُمخ، وئما وبٔذ األؽىبَ رزّزغ 

 .األؽىبَ وِٓ ثُٕهب احلىُ ثبإلٌغبء رزّزغ ثبحلغُخ ادلـٍمخ يف ِىاعهخ اٌىبفخ

وَزورت ػًٍ مٌه أْ عهخ اإلكاهح رٍزيَ ثزٕفُن األؽىبَ اٌمؼبئُخ مبب يف مٌه 

ُخ اٌيت رزورت ػًٍ ِٕـىق احلىُ وِب وهك ثٗ ِٓ أٍجبة، وّب رٍزيَ مبواػبح إٌزبئظ احلزّ

ًّب ثاٌغبء لواه ئهنبء فلِخ ِىظف ػبَ، فاْ عهخ اإلكاهح  احلىُ ثبإلٌغبء، وأْ َظله ؽى

ِب َزورت ػًٍ مٌه ِٓ و رٍزيَ ثاػبكرٗ ئىل ػٍّٗ وئػزجبه لواه ئهنبء اخللِخ وأْ مل َىٓ

أصبه وّٕؾٗ احلك يف اٌزولُخ اٌيت وبْ ٍىف ََزؾمهب ٌى مل َظله لواه ئهنبء فلِزٗ 

 .ٌنٌ مت ئٌغبئٗا

فبدلجلأ اٌؼبَ أْ اٌمبػٍ اإلكاهٌ ال حيً زلً عهخ اإلكاهح يف حتلَل وُفُخ رٕفُن 

اِصبه ادلزورجخ ػًٍ مٌه، وٌىٓ ئما مت رٕفُن ؽىُ اإلٌغبء ثـوَمخ و احلىُ ثبإلٌغبء

سلبٌفخ، ديىٓ ٌٍّلػٍ أْ ٍَغأ ٌمبػٍ اإلٌغبء وؽُٕئن حيلك اٌمبػٍ يف أٍجبة ؽىّٗ 

يت جيت ػًٍ عهخ اإلكاهح ارجبػهب ؽىت َىىْ رٕفُن٘ب ٌٍؾىُ رٕفُنًا اإلعواءاد اٌ

طؾُؾًب، ففٍ فؤَب صلل أْ رلٌٍ اٌلوٌخ َشَت يف ؽىّٗ ٌإلعواءاد اٌيت جيت ػًٍ 

 .18اإلكاهح ارجبػهب ؽىت َىىْ رٕفُن٘ب ٌٍؾىُ ِزفمًب وؽغُخ اٌشٍء ادلمؼٍ ثٗ

مواه اٌظبكه ػٓ ورـجُمب ٌنٌه ٍجك جملٌٍ لؼبء وهلٍخ أْ لؼً ثاٌغبء اٌ

ادلٕلوثُخ اٌزٕفُنَخ ٌجٍلَخ ئٌُيٌ ادلزؼّٓ ػيي ادللػً ادلَبػل احملبٍت ادلؼُت ثظفخ 
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 86اٌمَُ  60ِإلذ وئػبكح ئكِبعٗ يف ِٕظت ػٍّٗ وىوًُ ِظويف ثٍلٌ يف اٌظٕف 

وؽفظ رتُغ ؽمىق ادللػٍ يف اٌزؼىَغ ادلـبٌت ثٗ وحتًُّ ادللػٍ ػٍُٗ ادلظبهَف 

 .اٌمؼبئُخ

اه اٌغوفخ اإلكاهَخ جملٌٍ لؼبء ئٌُيٌ ثاٌغبء اٌمواه اٌظبكه ثؼيٌٗ ِوح مث عبء لو

 .ووًُ ِظويف "خ ثاػبكح ئكِبعٗ يف ٔفٌ ادلٕظت "صبُٔ

" ؽُش أْ  :مبب ٍٍَ 5888-66-81ورـجُمب ٌنٌه لؼً رلٌٍ اٌلوٌخ ثزبهَـ 

 ؽووخ ادلَزأٔفخ رٕبىع يف لواه ٔمٍهب ِٓ ِلهٍخ ئىل أفوي، كوْ هغجزهب وكوْ ِشبهوزهب يف

. ؽُش أْ ..6009-89-81اٌزٕمً إٌَىَخ، وِٓ ذتخ رـبٌت ثاثـبي لواه إٌمً ادلإهؿ يف 

اإلعجبهٌ ئىل ئوّبٌُخ  6009-89-81اًٌتاع ادلـووػ َزؼٍك ؽىي ئثـبي ِموه ادلإهؿ يف 

. فبٌزظوف اٌنٌ لبِذ ثٗ ..ِٕظىهح كوْ هغجزهب وِشبهوزهب يف ؽووخ إٌمً إٌَىَخ

ل جتبوىًا ٌٍَـخ والّثل ٌٍَّزأٔفخ أْ روعغ ئىل ِٕظت ػٍّهب األطٍٍ ادلَزأٔفخ ػٍُهب َؼ

 .19ثاوّبٌُخ ثىلَتاد ؽَت لواه اٌٍغٕخ "

ويف ثؼغ احلبالد لل َمىَ اٌمبػٍ ثزؾلَل اِصبه ادلزورجخ ػًٍ ؽىُ اإلٌغبء يف 

 احلىُ مارٗ، وأْ َمؼً ثاٌغبء لواه اإلكاهح هفغ رؼُُت ادللػٍ يف اٌىظُفخ وأػٍٕٗ فبئي يف

 االِزؾبْ وفوع ػووهح رؼُٕٗ ورَىَخ وػؼُزٗ اإلكاهَخ.

-89-55اٌظبكه ثزبهَـ  882255ؽُش  لؼً ثٗ رلٌٍ اٌلوٌخ يف لواه هلُ 

" َزؼُت ػًٍ اإلكاهح أْ رََت ثظفخ ٔظبُِخ احلُبح ادلهُٕخ ٌٍّىظف ثزَىَخ  :ثأٔٗ 5885

االفزجبهاد  ثؼل صلبؽٗ يف 02-02ِٓ ادلوٍىَ  20وػؼُزٗ اإلكاهَخ وفمًب ٌٍّبكح 

 .21اٌزـجُمُخ وثؼل اٌزأشَت ػًٍ زلؼو صلبؽٗ ِٓ ؿوف ِلَو اٌزوثُخ ٌٍىالَخ "

ثبٌوعىع ئىل اٌىلبئغ صلل أْ اإلكاهح مل رؼٍٕٗ فبئي يف االِزؾبْ وثبٌزبيل مل رؼّل 

ػًٍ رؼُٕٗ شّلب أكي األِو مبغٌٍ اٌلوٌخ أْ حيً ٔفَٗ زلً اإلكاهح ثاػالٔٗ فبئيا يف 

 .كاهح ثؼووهح رَىَخ وػؼُزٗ اٌىظُفُخاالِزؾبْ وأِو اإل

ؽُش ثبٌوعىع ئىل ادلٍف واٌىصبئك ادلملِخ ِٓ وال اٌـوفُت، : "ؽُش وهك يف لواهٖ

فاْ ادللػٍ ادلَزأٔف ػٍُٗ )ن.ؽ( لل صلؼ يف االفزجبهاد اٌزـجُمُخ ٌشهبكح اٌىفبءح 

 ".6002-82-50ٌٍزؼٍُُ األٍبٍٍ زلؼو اٌٍغٕخ احملوه يف 

ٗ ادلَزأٔفخ فاْ ٘نا احملؼو أّشو ػٍُٗ ِٓ ؿوف ِلَو وؽُش ػىٌ ِب كفؼذ ث

 .اٌزوثُخ ٌىالَخ رُيٌ وىو ٔفَٗ وثبدلىافمخ ػًٍ هأٌ اٌٍغٕخ )اخلزُ واإلِؼبء(
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وؽُش وبْ ػًٍ ادلَزأٔفخ أْ رََت ثظفخ ٔظبُِخ احلُبح ادلهُٕخ ٌٍّىظف ومٌه "

 50/80/6002 ادلإهؿ يف 02/20ِٓ ادلوٍىَ  20ثزَىَخ وػؼُزٗ اإلكاهَخ وفمب ٌٍّبكح 

 وػٍُٗ َزؼُت ادلظبكلخ ػًٍ اٌمواه ادلَزأٔف". 

ويف ٔـبق اٌمؼبء ادلَزؼغً صلل أْ اٌمبػٍ مل َىزف يف ثؼغ احلبالد ثىلف 

رٕفُن اٌمواه اإلكاهٌ، وئمنب حيً ٔفَٗ زلً عهخ اإلكاهح يف اٌمُبَ ثجؼغ األػّبي اٌفُٕخ 

ؽمٗ يف اٌلهعخ اٌيت ََزؾمهب يف  اٌيت ٍ٘ ِٓ طُُّ ػًّ عهخ اإلكاهح وِٕؼ اٌَُل )ق.أ (

االِزؾبْ ادلهٍت ٌالٌزؾبق ثورجخ ِهٕلً رـجُمٍ يف اإلػالَ اِيل ثبػزجبهٖ ؽبئي ػًٍ 

 .58ِٓ  68ِؼلي 

 رؼلًَ اٌمواهاد اٌزأكَجُخ: -ة  

ِٓ ادلزفك ػٍُٗ فمهًب ولؼبًء أْ اٌمبػٍ اإلكاهٌ َزىىل هلبثخ ادلشووػُخ ػًٍ 

ٓ اٌٍَـخ اٌوئبٍُخ، حبُش رمزظو ؽلوك هلبثزٗ ػًٍ احلىُ اٌمواهاد اٌزأكَجُخ اٌظبكهح ػ

ثاٌغبء اٌمواه اٌزأكَيب ئما اصجذ ٌلَٗ ػلَ ِشووػُزٗ كوْ أْ ََزجلي ثٗ لواهًا آفو، ألْ 

 .يف مٌه ؽٍىي ٌٍمبػٍ اإلكاهٌ زلً اجلهخ اإلكاهَخ، يف أػّبي ٍ٘ ِٓ طُُّ افزظبطهب

ََزجِلي ثبٌمواه اٌزأكَيب غَت ادلشووع فبدلجلأ اٌؼبَ أٔٗ ال جيىى ٌٍمبػٍ اإلكاهٌ أْ 

 .لواهًا آفوًا ِشووػًب

وٌىٓ اٌمؼبء اإلكاهٌ يف اجليائو أعبى أْ دتزل هلبثزٗ ػًٍ لواهاد اٌٍَـخ 

اٌوئبٍُخ حبُش ال َمزظو ػًٍ ئٌغبء اٌمواه غَت ادلشووع وئمنب َشًّ ٍٍـخ اٌفظً يف ِلي 

ياء اٌنٌ َواٖ ِٕبٍجب، ؽُش لؼً ِالئّخ اٌمواهاد اٌزأكَجُخ وؽُٕئن ٌٗ أْ َىلغ اجل

" ؽُش أٔٗ وؽىت وٌى وبٔذ ٘نٖ  6000عىٍَُخ  59رلٌٍ اٌلوٌخ يف لواهٖ اٌظبكه ثزبهَـ 

األفؼبي ماد ؿبثغ َربه ػمىثخ رأكَجُخ، فاْ اجملٌٍ األػًٍ ٌٍمؼبء لل اهرىت ثبٌوغُ ِٓ 

 .21٘نا فـأ طبهفب يف اٌزملَو ثزٍَُؾ اٌؼمىثخ األشل "

ٌخ وألوي ِوح ػًٍ اٌىعٗ ادلأفىم ِٓ اٌغٍؾ اٌظبهؿ يف اٌزملَو اٍزٕل رلٌٍ اٌلو

وأٍبً إلٌغبء اٌمواهاد اإلكاهَخ ادلـؼىْ فُهب فمؼً ثاثـبي اٌمواه اٌزأكَيب ادلـؼىْ فُٗ 

ثَجت  أْ اجملٌٍ األػًٍ ٌٍمؼبء َىىْ لل اهرىت غٍـًب طبهفًب يف رملَو اٌىلبئغ شّلب أكي 

 رزٕبٍت وفك رملَو رلٌٍ اٌلوٌخ ِغ ؿجُؼخ األفؼبي ثٗ ئىل رٍَُؾ ػمىثخ اٌؼيي اٌيت ال

 .ادلَٕىثخ ٌٍمبػٍ زلً ادلزبثؼخ اٌزأكَجُخ

األفن ثىعٗ اٌغٍؾ اٌظبهؿ يف اٌزملَو ََّؼ ٌٍمبػٍ اإلكاهٌ مبّبهٍخ ٔىع ِٓ 

اٌولبثخ ادلالءِخ، وبْ والىاي اٌمؼبء اإلكاهٌ ديزٕغ ػٓ اٌفظً يف ِلي ِالءِخ اٌمواهاد 

 ادلـؼىْ فُهب.
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بثخ رلٌٍ اٌلوٌخ ػًٍ لواهاد اٌٍَـخ اٌزأكَجُخ يف ٔـبق ٘نا االفزظبص هل

أٍبً مٌه، أْ هلبثخ ادلشووػُخ اٌيت ديبهٍهب اجملٌٍ ػًٍ لؼبء اإلٌغبء ختزٍف ػٓ ماد 

 اٌولبثخ ػًٍ لؼبء اٌزأكَت يف أْ ػٕظو اٌىالغ اٌنٌ ََزمً ثٗ األفَت ٘ى ػٕظو ادلىاىٔخ

برًب ؤفًُب ئال ئما وبْ اٌنٌ اػزّلٖ ٘نا األفَت غَت َِزّل اٌزوعُؼ ثُت األكٌخ ادلملِخ ئصجو

ِٓ أطىي صبثزخ يف األوهاق أو وبْ اٍزقالطٗ ال رٕزغٗ اٌىالؼخ ادلـووؽخ ػًٍ اجلهخ 

ٍٍـخ رأكَت َِزمٍخ ثٕض  ثبػزجبهٖاٌزأكَجُخ هبنا ادلفهىَ َزؾلك أَؼب كوه رلٌٍ اٌلوٌخ 

( ِٓ اٌلٍزىه ِٓ افزظبص رلٌٍ اٌلوٌخ 625اٌمبٔىْ اٍزٕبكا ئىل ِب رمؼٍ ثٗ ادلبكح )

وهُئخ ِمىِخ ألػّبي اجلهبد اٌمؼبئُخ اإلكاهَخ، فهى وهُئخ لؼبئُخ يف اٌلػبوي 

اٌزأكَجُخ وٕ٘ب ٌٌُ ذتخ لواه ِٓ عهخ اإلكاهح رجبشو ػٍُٗ هلبثخ ِب وئمنب ٍ٘ ٍٍـخ 

ٌزأكَت مارُخ ختؼغ ٌولبثخ اجملٌٍ وٍ٘ يف ٔفٌ اٌىلذ ٍٍـخ ٌولبثخ ِشووػُخ لواهاد ا

اٌظبكهح ػٓ اٌٍَـبد اإلكاهَخ، وئما وبٔذ هلبثخ ِشووػُخ فهٍ جتوي يف ٔـبق وؽلوك 

هلبثخ ادلشووػُخ اٌيت َجبشو٘ب اجملٌٍ ػًٍ اجلهخ اٌزأكَجُخ وٍَـخ رأكَجُخ ورزٕبوي ٘نٖ 

اٌولبثخ وً ِب رؼٍك مبشووػُخ اٌمواه اٌزأكَيب ِٓ وبفخ األوعٗ مبب يف مٌه اإلفالي 

 .قبٌفخ اٌضبثذ اهرىبهبب واجلياء ادلىلغاجلَُُ ثُت ادل

اػزوع ػًٍ ٘نا االجتبٖ فُّب رؼّٕٗ ِٓ ِٕؼ اجملٌٍ ٍٍـخ  22وٌىٓ ثؼغ اٌفمٗ

اٌفظً يف اٌلػىي ئما وبٔذ طبحلخ ٌٍفظً فُهب ثزىلُغ اجلياء اٌزأكَيب ادلٕبٍت ِىت صجذ 

األطىٌُخ ٌلَهب ػلَ ِشووػُخ لواه اٌٍَـخ اٌوئبٍُخ، فهنا االجتبٖ خيبٌف اٌمىاػل 

 .اخلبطخ مبجلأ اٌفظً ثُت اٌٍَـخ اٌمؼبئُخ واٌٍَـخ اٌزٕفُنَخ

 23اإلٌغبء اجليئٍ ٌٍمواه اإلكاهٌ  -ط

األطً أْ ٍٍـخ اٌمبػٍ ِمُلح ثبٌَٕجخ ٌٍمواهاد غَت اٌمبثٍخ ٌٍزغيئخ، فال ديٍه 

فو ضلى٘ب ئال أْ ٍَغُهب رتٍخ أو َوفغ اٌـؼٓ ادلىعٗ ئٌُهب، فال ديٍه أْ ٍَغً عيء كوْ آ

الْ اإلٌغبء اجليئٍ َؼزرب مبضبثخ رؼلَال يف اٌمواه ادلـؼىْ فُٗ، وَؼل ٘نا مبضبثخ ؽٍىي ِٓ 

 عبٔت اٌمبػٍ يف ػًّ اإلكاهح.

وهغُ اٌزٍَُُ هبنا األطً اٌؼبَ، ئال أْ اٌمبػٍ اإلكاهٌ ديٍه أْ َزلفً إلٌغبء 

ثمبء ػًٍ ثبق اجليئٍ ِىت وبْ عيء فمؾ غَت ِشووع فُغىى احلىُ ثاٌغبء ٘نا اجليء واإل

 .24أعياء اٌمواه ئما وبْ اٌمواه ادلـؼىْ فُٗ لبثاًل ٌٍزغيئخ

فُشزوؽ ٌٍؾىُ ثبإلٌغبء اجليئٍ، أْ َىىْ اجليء غَت ادلشووع لبثاًل ٌالٔفظبي ػٓ 

 رلّىع اٌمواه، وئما مل َىٓ ونٌه لؼً ثوفغ اٌلػىي.
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ء اٌمواه ادلـؼىْ وِٓ رـجُمبد اإلٌغبء اجليئٍ ٌٍمواه اإلكاهٌ يف فؤَب، لؼً ثاٌغب

فُٗ فُّب رؼّٕٗ ِٓ أصو هعؼٍ، ثبدلقبٌفخ ٌٍمبٔىْ اٌنٌ مل جيي أْ َىىْ دلضً ٘نا اٌمواه 

 . 25أصو هعؼٍ

اإلٌغبء يف ٘نٖ احلبٌخ َٕظت ػًٍ األصو اٌوعؼٍ، كوْ أْ ديٌ اٌمواه، فُىىْ و

ٍ أؽىبَ ثبل اػزجبهئٌغبءًا عيئُب، ومٌه ثأْ َموه أْ األصو اٌوعؼٍ سلبٌف ٌٍمبٔىْ، ِغ 

ٌٗ يف  اٌزبيلاٌالئؾخ ٍٍُّخ لبٔىٔب، وونٌه يف ؽبٌخ اٌمواهاد اٌفوكَخ ادلزؼٍمخ ثزولُخ 

اٌمبئّخ وآفوَٓ، فاْ اٌـبػٓ ال َـٍت ئٌغبء لواه اٌزولُخ ثبٌَٕجخ ٌيِالئٗ، وئمنب َٕؼً 

ػًٍ اإلكاهح ختـُهب ٌٗ يف ؽووخ اٌزولُبد، وديٍه اٌمبػٍ ئٌغبء عيء ِٓ اٌمواه ادلزّضً يف 

ختـٍ اٌـبػٓ يف اٌزؼُُت واٌزولُخ ثأْ َموه أؽمُزٗ يف اٌزولُخ، ِغ ثمبء اٌمواه يف 

 ظب٘وٖ ٍٍُّب لبٔىٔب.

اٌزؼلًَ و وػٍُٗ َىىْ اٌمبػٍ لل دتزغ مبُيح ؽمُمُخ رزّضً يف ٍٍـخ اإلطالػ

 اٌيت ديىٓ اػزجبه٘ب طىهح ػُّٕخ ِٓ طىه احلٍىي.

 ٌإلكاهح اإلكاهٌأواِو ِٓ اٌمبػٍ كوه ادلشوع يف اخلووط ػًٍ ِجلأ ؽظو رىعُٗ  -2

ادلزؼّٓ لبٔىْ اإلعواءاد  80-80رلفً ادلشوع اجليائوٌ مبىعت اٌمبٔىْ هلُ 

مت مٌه يف  .اإلكاهَخ وِٕؼ اٌمبػٍ اإلكاهٌ ٍٍـخ رىعُٗ أواِو جلهخ اإلكاهحو ادللُٔخ

 صالس رلبالد سلزٍفخ وٍ٘ اٌلػبوي ادلَزؼغٍخ لجً اٌزؼبللَخ، ويف ؽبٌخ االِزٕبع ػٓ

رٕفُن األؽىبَ اٌمؼبئُخ، ويف رلبي اٌلػبوي ادلَزؼغٍخ اخلبطخ حبّبَخ احلوَبد 

 األٍبٍُخ، يف االٍزؼغبي اٌمظىي.

 يف رلبي اٌلػبوٌ ادلَزؼغٍخ لجً اٌزؼبللَخ  -أ

صلل أْ ادلشوع اجليائوٌ لل اٍزغبة ٌزىعهبد الزظبك اٌَىق يف رلبي لىاػل 

هَخ واٌظفمبد اٌؼّىُِخ ورؼّٓ لبٔىْ اإلعواءاد ادلٕبفَخ يف ئثواَ اٌؼمىك اإلكاو اإلشهبه

ادللُٔخ واإلكاهَخ  لىاػل اٌؼالُٔخ وادلٕبفَخ يف ئثواَ ػمىك األشغبي اٌؼبِخ وػمىك رفىَغ 

 .ادلوفك اٌؼبَ

( ِٓ ٘نا اٌمبٔىْ فأٗ جيىى ٌىً مٌ ِظٍؾخ يف ئثواَ 021وؿجمب ألؽىبَ ادلبكح )

ادلٕبفَخ أْ َوفغ كػىي لؼبئُخ َِزؼغٍخ و أطبثٗ ػوه ِٓ سلبٌفخ لىاػل اإلشهبهو اٌؼمل

ََزـُغ ادللػٍ أْ َـٍت ِٓ احملىّخ اإلكاهَخ رىعُٗ أِو جلهخ اإلكاهح و لجً ئثواَ اٌؼمل،

 .ثؼووهح ِواػبح لىاػل اٌؼالُٔخ وادلٕبفَخ، وحتلك األعً اٌنٌ جيت أْ ديزضً فُٗ

ٓ وً َىَ أعبى ادلشوع ٌٍّؾىّخ اإلكاهَخ أْ رشًّ ؽىّهب غواِخ هتلَلَٗ ػ 

 رأفَت يف االِزضبي الٌزياِبد لىاػل اإلشهبه وادلٕبفَخ.
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ثٕبء ػًٍ ؿٍت َملَ  -و أعبى ادلشوع ٌمبػٍ األِىه ادلَزؼغٍخ اإلكاهَخ أْ َأِو 

ثزأعًُ رىلُغ اٌؼمل )ئِؼبء( ئىل هنبَخ اإلعواءاد ودللح ػشوَٓ َىًِب وؾل ألظً،  -ئٌُٗ

ئْ وبْ حتلَل ٘نٖ ادللح ِٓ و ٍ٘ ػشوَٓ َىِب،ومٌه ألْ ادللح احمللكح ٌٍؾىُ يف اٌلػىي 

ادلىاػُل اٌزٕظُُّخ اٌيت ال َزورت ػًٍ سلبٌفزهب اٌجـالْ ٔظوا ألْ إٌض مل َزؼّٓ أٌ 

 .عياء ػًٍ سلبٌفخ ُِؼبك احلىُ يف اٌلػىي

( ِٓ رمُٕت اإلعواءاد ادللُٔخ واإلكاهَخ جيىى 021/2وؿجمب ألؽىبَ ادلبكح )

ُغ اإلعواءاد ادلإلزخ وزىعُٗ أِو جلهخ اإلكاهح إلٌياِهب ٌٍمبػٍ اإلكاهٌ أْ َزقن رت

 .ادلٕبفَخو مبواػبح لىاػل اٌؼالُٔخ

 يف رلبي رٕفُن األؽىبَ اإلكاهَخ  -ة

جيت ػًٍ اجلهخ اإلكاهَخ أْ رجبكه ئىل رٕفُن األؽىبَ اٌمؼبئُخ واعجخ إٌفبم 

ٌٍَـبد، وِٓ أعً ومٌه اؽزواِب حلغُخ اٌشٍء ادلمؼٍ ثٗ واؽزواِب دلجلأ اٌفظً ثُت ا

 ػّبْ رٕفُن األؽىبَ اٌمؼبئُخ.

( ق.ئ.َ.ئ وِٕؼ رلٌٍ اٌلوٌخ 008رلفً ادلشوع اجليائوٌ مبمزؼً ادلبكح ) 

ٍٍـخ احلىُ ثغواِخ هتلَلَخ ػًٍ األشقبص ادلؼٕىَخ اٌؼبِخ أو األشقبص اخلبطخ 

هح ػٕٗ أو اٌنَٓ َزىٌىْ ئكاهح ِوفك ػبَ، ئما وبْ ٘نا الىِب ٌؼّبْ رٕفُن األؽىبَ اٌظبك

 .ػٓ احملبوُ اإلكاهَخ

( ِٕؼ رلٌٍ اٌلوٌخ واحملبوُ اإلكاهَخ ٍٍـخ رىعُٗ أواِو 006و مبىعت ادلبكح )

جلهخ اإلكاهح ِمزؤخ ثبٌغواِخ اٌزهلَلَٗ ومٌه ِٓ أعً ئعجبه٘ب ػًٍ ئطلاه اٌمواهاد 

 اٌالىِخ ٌزٕفُن األؽىبَ اإلكاهَخ.

رمُٕت اإلعواءاد ادللُٔخ ( ِٓ 006( و)008( و)090( و)090ؿجمب ٌٍّىاك )

واإلكاهَخ  ََزـُغ اٌمبػٍ اإلكاهٌ أْ َىعٗ أِوا ٌٍشقض ادلؼٕىٌ اٌؼبَ أو اخلبص ادلىٍف 

ٍىاء طله مٌه يف ماد احلىُ و ثاكاهح ِوفك ػبَ، ٍىاء وبْ األِو ِمزؤًب ثبٌغواِخ أَ ال،

خ يف احلبٌزُت أو يف ؽىُ الؽك ػًٍ احلىُ األطٍٍ،  ِٓ أعً ػّبْ رٕفُن األؽىبَ اإلكاهَ

   :اِرُزُت

ئما لله اٌمبػٍ اإلكاهٌ أْ رٕفُن احلىُ اٌظبكه ػٕٗ َمزؼٍ  احلبٌخ األوىل:

ثبٌؼووهح اختبم ئعواء ِؼُت ٌزٕفُنٖ، ففٍ ٘نٖ احلبٌخ جيت ػًٍ احملىّخ اٌيت أطلهد 

احلىُ، وثٕبء ػًٍ ؿٍت طبؽت اٌشأْ، أْ رىعٗ أِوًا ٌٍشقض ادلؼٕىٌ اٌؼبَ أو اخلبص 

 .ثاكاهح ِوفك ػبَ ثبختبم ٘نا اإلعواء ِٓ أعً رٕفُن احلىُادلىٍف 
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يف ؽبٌخ ِب ئما اٍزٍيَ رٕفُن احلىُ لُبَ اٌشقض ادلؼٕىٌ أو  احلبٌخ اٌضبُٔخ:

اخلبص ادلىٍف ثاكاهح ِوفك ػبَ ثبختبم لواه آفو ثؼل ئعواء حتمُك علَل ٌٍـٍت، 

ْ، أْ رأِو ثاعواء فبحملىّخ اٌيت أطلهد احلىُ رَزـُغ، ثٕبء ػًٍ ؿٍت طبؽت اٌشأ

 .ئطلاه اٌمواه ادلـٍىة ئطلاهٖ فالي ِلح ِؼُٕخو اٌزؾمُك اٌالىَ

َزجُت أْ اٌمىاػل اإلعوائُخ يف احلبٌزُت واؽلح ؽُش ال َىعل ثُٕهّب فالف، أِب 

ففٍ احلبٌخ اٌضبُٔخ صلل ثأْ عهخ اإلكاهح  :اٌمىاػل ادلىػىػُخ رزؼّٓ فالفب ثُت احلبٌزُت

( 090/6إلكاهٌ ثؼل ئعواء حتمُك علَل و٘ى ِب ػّٕزٗ ادلبكح )ٍ٘ اٌيت رزقن اٌمواه ا

وػٍُٗ رظً جلهخ اإلكاهح احلوَخ فُّب رزقنٖ ِٓ لواهاد، وال ديٍه اٌمبػٍ اإلكاهٌ ئال 

(ػًٍ 090/5ٍٍـخ أْ حيلك ادللح اٌىاعت ػٍُهب اختبم اٌمواه فالذلب ؽُش رٕض ادلبكح )

ِٕهب مٌه ثاطلاه لواه ئكاهٌ علَل يف أعً أْ: "رأِو اجلهخ اٌمؼبئُخ اإلكاهَخ ادلـٍىة 

 زللك".

ويف وً احلبالد اٌَبثمخ ديىٓ أْ َظله احلىُ ِزؼًّٕب األِو ثبختبم رلاثَت 

 رٕفُنَخ ِؼُٕخ فمؾ أو األِو ِغ اٌغواِخ ادلبٌُخ يف ؽبٌخ ػلَ اٌزٕفُن اٌىٍٍ أو اجليئٍ.

ثزظفُخ اٌغواِخ أِب يف ؽبٌخ اٌزأفَت ديىٓ أْ رمىَ اجلهخ اٌمؼبئُخ اإلكاهَخ 

 .اٌزهلَلَخ

وديىٓ أْ رظله ٘نٖ األواِو يف احلىُ مارٗ أو َظله هبب ؽىُ آفو ثؼل احلىُ 

 األطٍٍ، ومٌه يف ؽبٌخ ػلَ رٕفُن ؽىُ لؼبئٍ هنبئٍ أو ؽىُ زلً ٌٍـؼٓ ثبالٍزئٕبف.

ئال أٔٗ يف وً احلبالد ال جيىى رملمي ؿٍت ئىل احملىّخ اإلكاهَخ ِٓ أعً األِو 

لاثَت اٌؼووهَخ ٌزٕفُن ؽىّهب إٌهبئٍ وؿٍت اٌغواِخ اٌزهلَلَخ ٌزٕفُنٖ ػٕل ثبختبم اٌز

( أشهو، 0االلزؼبء، ئال ثؼل هفغ اٌزٕفُن ِٓ ؿوف احملىىَ ػٍُٗ، وأمؼبء أعً صالصخ )

َجلأ ِٓ ربهَـ اٌزجٍُغ اٌومسٍ ٌٍؾىُ، غَت أٔٗ فُهب خيض األواِو االٍزؼغبٌُخ جيىى 

 .رملمي اٌـٍت ثشأهنب ثلوْ أعً

 يف رلبي اٌلػبوٌ ادلَزؼغٍخ اخلبطخ حبّبَخ احلوَبد األٍبٍُخ  -ط

( ِٓ لبٔىْ اإلعواءاد ادللُٔخ واإلكاهَخ اٌمبػٍ 058ِٕؼ ادلشوع مبىعت ادلبكح ) 

اإلكاهٌ ادلَزؼغً ٍٍـبد واٍؼخ فُّب َزؼٍك ثٍَـخ رىعُٗ أواِو جلهخ اإلكاهح رفىق ػّب 

 .وبْ ِموها مبمزؼً اٌمبٔىْ

ق رـجُك اٌمبٔىْ ػًٍ رىعُٗ أواِو جلهخ اإلكاهح فُّب َظله ؽُش الزظو ٔـب

 ػٕهب ِٓ أػّبي ِبكَخ كوْ أْ َشًّ مٌه ِب َظله ػٕهب ِٓ لواهاد ئكاهَخ.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواالستثناءات الواردة عليه مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي اإلداري لإلدارة 

 - 136 - 

ََزـُغ رىعُٗ  80-80يف ؽُت أْ اٌمبػٍ اإلكاهٌ ادلَزؼغً يف ظً لبٔىْ 

ئكاهٌ أو ػًّ أواِو جلهخ اإلكاهح يف ؽبٌخ اػزلائهب ػًٍ احلوَبد األٍبٍُخ مبمزؼً لواه 

 .ِبكٌ

ئْ رىٍُغ ٍٍـبد اٌمبػٍ اإلكاهٌ ادلَزؼغً وٕظَتٖ ادللين ِٓ فالي رلفً 

رشوَؼٍ هبنا اٌشأْ ٍىف حيمك ئطالؽب لؼبئُب ِٓ شأٔٗ أْ ََهُ يف ٍوػخ ؽً 

ادلٕبىػبد اإلكاهَخ ادلَزؼغٍخ، ؽُش ديىٓ ٌٍمبػٍ اإلكاهٌ ادلَزؼغً أْ َأِو ثىً ئعواء 

 .فواك اٌيت رَزىعت ٍوػخ اٌزلفً حلّبَزهبػووهٌ حلّبَخ ؽوَبد األ

وأعبى ادلشوع اجليائوٌ ٌٍمبػٍ اإلكاهٌ ادلَزؼغً يف ؽبٌخ االٍزؼغبي وثٕبءًا 

ػًٍ ؿٍت موٌ اٌشأْ، أْ َأِو ثىً ئعواء ػووهٌ حلّبَخ احلوَبد األٍبٍُخ ِٓ عواء 

بص االػزلاء ػٍُهب ِٓ عبٔت أؽل أشقبص اٌمبٔىْ اٌؼبَ أو أؽل أشقبص اٌمبٔىْ اخل

اٌنٌ َزىىل ئكاهح ِوفك أصٕبء شلبهٍزٗ ٍٍـبرٗ، ؿبدلب أْ ٘نا االػزلاء عَُُ ظب٘و فُٗ 

 .ػلَ ادلشووػُخ ػًٍ أْ َظله ؽىّٗ فالي ذتبْ وأهثؼُت ٍبػخ

ؽُش ََزـُغ اٌمبػٍ اختبم وً اٌىٍبئً واٌـوق اخلبطخ حبّبَخ احلوَبد 

ي أو ٔـبق اإلعواء اٌنٌ األٍبٍُخ فبٌٕض اٌزشوَؼٍ مل َزؼّٓ حتلَلًا ٌـجُؼخ وزلزى

ِٕؼ اٌمبػٍ اٌٍَـخ اٌزملَوَخ  ،َزقنٖ اٌمبػٍ اإلكاهٌ حلّبَخ احلوَبد األٍبٍُخ

 حلّبَخ احلوَبد األٍبٍُخ ثبفزُبه اإلعواء ادلٕبٍت.

ويف ٔـبق احلىُ ثبختبم اإلعواء اٌالىَ حلّبَخ احلوَخ ٌٗ ٍٍـخ أفوي ديىٓ 

األؽىبَ أو األواِو اٌيت َظله٘ب أوهك٘ب ادلشوع وطفهب ثأهنب رىٍُُّخ َؼزوف ٌٗ هبب، ٌزفؼًُ 

( ق.ئ.َ.ئ ؤؼٍت هبب ٍٍـزٗ يف احلىُ ثبٌغواِخ اٌزهلَلَخ إلعجبه اإلكاهح 006يف ادلبكح )

 ػًٍ رٕفُن األواِو اٌىلبئُخ اٌيت وعههب ئىل اإلكاهح حلّبَخ احلوَخ األٍبٍُخ.

  :يف أِوَٓ وِٓ مث رزّضً ٍٍـخ اٌمبػٍ يف رىعُٗ األواِو ئىل اإلكاهح 

 رىعُٗ األواِو اٌىلبئُخ ئىل اإلكاهح األوي:

رؼىٌ ٘نٖ األواِو وفك اٌزؾلَل اٌَبثك أثوى ِظب٘و رفوك ٔظبَ احلّبَخ 

ادلَزؼغٍخ، ػّب ػلاٖ ِٓ ٔظُ ئعوائُخ يف ادلوافؼبد اإلكاهَخ، ئم َمو ٌٍمبػٍ اإلكاهٌ 

 .ثٍَـخ رىعُٗ أواِو َِزمٍخ ػٓ أٌ ِٕبىػخ أطٍُخ جلهخ اإلكاهح

ٌُمـغ ثنٌه االػزواف علاًل اؽزلَ ؿىَال، وظٓ أٔٗ ٌٓ حيَُ ثُت اٌمىي 

حبظو٘ب ؟ دلب َٕـىي ػٍُٗ عىاى٘ب ِٓ فوق دلجلأ اٍزمالي اذلُئبد اإلكاهَخ ػٓ اذلُئبد 

، وثُت اٌوأٌ ثاثبؽزهب مبب ديضٍٗ اٌمىي ثبحلظو ِٓ أزمبص ِٓ والَخ اٌمبػٍ 26اٌمؼبئُخ

 .27اإلكاهَخ اإلكاهٌ يف اٌفظً يف ادلٕبىػبد
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٘نا َوعغ ئىل ِب و فبألواِو اٌىلبئُخ دتضً ِظهو اخلووط ادلـٍك ػًٍ ٘نا احلظو

 :ٍٍَ 

أهنب أواِو َِزمٍخ أٌ ال رزؼٍك ئال ثناد ِٕبىػخ احلّبَخ اٌيت طلهد فُهب، وال  -أ  

 رورجؾ يف احلىُ ثَىا٘ب، وبألواِو اٌزٕفُنَخ.

ـبق ٍٍـخ اٌمبػٍ ادلجبشوح جملوك ارظبٌٗ أهنب أواِو ِجبشوح مبؼٌت أهنب رلفً يف ٔ -ة 

ِٓ غَت أْ َـٍت مو اٌشأْ األِو هبب ومٌه ؽبي  –األواِو  –ثـٍت احلّبَخ، وحيىُ هبب 

رىافو شووؿهب، ئهنب وٍٍُخ اٌمبػٍ حلّبَخ احلوَخ اٌنٌ َٕفوك ثٍَـخ احلىُ ثزىعُههب 

أواِو ئىل كوْ ٍىاٖ ِٓ لؼبء اٌمؼبء اإلكاهٌ، اٌنٌ َظً زلظىها ػٍُهُ رىعُٗ 

األشقبص االػزجبهَخ اٌؼبِخ ئال يف ؽلوك ِب ََزٍيِٗ ئعجبه٘ب ػًٍ رٕفُن ِب َظله ػل٘ب 

( ق.ئ.َ.ئ فٍَـخ لبػٍ احلّبَخ رزغبوى ادللي 008( )090( )090ِٓ األؽىبَ وفك ادلىاك )

اٌجؼُل ػٓ ٍٍـخ اٌمبػٍ اإلكاهٌ اٌيت ديبهٍهب ٌؼّبْ رٕفُن احلىُ اإلكاهٌ وّمزؼً دلب 

 .ثٗ ِٓ ؽغُخَزّزغ 

ٍٍـخ لبػٍ احلّبَخ يف رىعُٗ األواِو اٌىلبئُخ، حيىّهب االػزواف ٌٗ ثٍَـخ و

رملَوَخ، يف افزُبه األِو ثبإلعواء ادلٕبٍت، دلىػىع وً ؿٍت، وٌنا رزٕىع ٘نٖ األواِو 

رجؼب ٌـجُؼخ االػزلاء ِٓ عهخ ووفمًب دلب رَزٍيِٗ زتبَخ احلوَخ ِٓ ئعواء َلهء ػٕهب 

 وأ ٌىلىع، أو َٕهً اػزلاء لبئّب، وٍ٘ رزوكك ثُت أواِو ثاٌياَ اإلكاهح ثؼًّ،اػزلاء وشُه ا

 .ثاٌياِهب ثبالِزٕبع ػٓ ػًّ

فأِب ػٓ األواِو ثزأكَخ ػًّ، فّضٍهب رىعُٗ األِو ئىل اإلكاهح ثبٍزقلاَ اٌمىح 

 .اجلربَخ إلفالء ػمبه ِٓ شبغٍُٗ ثغَت ٍٕل لبٔىين، رٕفُنًا حلىُ اٌـوك

ن لواه ئَمبف ثؼغ ادلىظفُت إلػواهبُ ػٓ اٌؼًّ، دلب يف مٌه األِو ثىلف رٕفُ

ِٓ ئػزلاء عَُُ ػًٍ ؽك اإلػواة، واٌنٌ َؼزرب مبضبثخ ؽوَخ أٍبٍُخ وفك ادلبكح 

 .( ق.ئ.َ.ئ058)

 ولل ؿجك رلٌٍ اٌلوٌخ اٌفؤٍَ ٍٍـخ احلىُ ثزىعُٗ األواِو ثزأكَخ ػًّ

 -دتضٍذ ٘نٖ األواِو فُّب ٍٍَ:و

أفواك ػبئٍزٗ عىاىاد ٍفوُ٘، وثـبلبد اذلىَخ اٌىؿُٕخ و لػٍاألِو ثزٍَُُ ادل -

اٌيت ٍؾجذ  ِٕهُ، ثيػُ ػلَ دتزؼٗ ثبجلَُٕخ اٌفؤَُخ ػًٍ ضلى ديضً ئػزلاء غَت 

 .28اػزجبه٘ب ؽوَخ أٍبٍُخو ِشووع ػًٍ ؽوَزهُ يف اٌزٕمً

األِو ئىل اٌؼّلح ثوفغ األفزبَ اٌيت وػؼهب ػًٍ اٌجبة اٌوئٍَُ ألؽل ادلواوي  -

 .29اٌزغبهَخ، دلب ديضٍٗ مٌه ِٓ اػزلاء ػًٍ ؽك ادلٍىُخ
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رىعُٗ األِو ئىل اجملٌٍ اٌىؿٍت ٌٕمبثخ أؿجبء عواؽخ األٍٕبْ ثأْ ديٕؼ  -

مٌه فالي ذتبُٔخ أَبَ ِٓ و األٍٕبْو ادللػُُت روفُض ِإلذ ثفزؼ ػُبكح جلواؽخ اٌفُ

 .       31ئػالٔٗ ثبحلىُ

 .31ً ػٓ األهاػٍ اٌفؤَُخاألِو ثىلف رٕفُن لواه ئثؼبك ادللػ -

أِو اإلكاهح مبٕؼ ادللػً روفُض ئلبِخ ؽىت رفظً يف ؿٍجٗ ثبحلظىي ػًٍ  -

 .32ِىافمخ ػًٍ اإللبِخ ثفؤَب

وأِب ػٓ األواِو ثبالِزٕبع ػٓ ػًّ، فأٗ َىىْ األِو ثأال رزقن رظوفب ِؼًُٕب أو 

 .ظوف ِبرأيت فؼال ثؼُٕٗ، وِضً مٌه رىعُٗ األِو ئىل وىَو ثؼلَ ئختبم ر

 اٌغواِخ اٌزهلَلَخ :اٌضبين

دتضً اٌغواِخ اٌزهلَلَخ، ػّبٔخ رٍؾك احلىُ ثبألِو اٌالىَ حلّبَخ احلوَخ 

اٌمؼبء ػًٍ شلبٔؼخ أو حتبًَ اإلكاهح ػًٍ رٕفُنٖ،  و ٌؼّبْ رٕفُنٖ يف ألوة ولذ شلىٓ،

ٍٍـخ  ؽُش رؼىٌ عبٔجب ِٓ ٍٍـخ لبػٍ األِىه ادلَزؼغٍخ اٌيت َىًّ هبب ِب َزّزغ ثٗ ِٓ

( ِٓ لبٔىْ 058يف احلىُ ثبألِو يف ؿٍت احلّبَخ، ئْ مل جتل أٍبٍهب يف ٔض ادلبكح )

( اٌيت رؼزوف 008اإلعواءاد ادللُٔخ واإلكاهَخ فاهنب رَزمو ػًٍ ِب رٕض ػٍُٗ ادلبكح )

ٌٍّؾبوُ اإلكاهَخ، ثبحلك يف وفبٌخ رٕفُن أؽىبِهب ئرجبػب ٌَجً ئعوائُخ، ِٓ أثوى٘ب 

َخ وٍ٘ ِجٍغ ِٓ ادلبي، َمؼً ثٗ اٌمبػٍ، ورٍزيَ اإلكاهح ثلفؼٗ ػٓ وً اٌغواِخ اٌزهلَل

 َىَ رزأفو فُٗ ػٓ رٕفُن ؽىّٗ.

ئمنب ألصو٘ب و ٌئٓ وبٔذ اٌغواِخ اٌزهلَلَخ ػًٍ ٘نا إٌؾى ٌَُذ ِمظىهح ٌناهتبو

 .يف زتً اإلكاهح ووً٘ب ػًٍ رٕفُن األواِو اٌىلبئُخ

 ٌنا ٔزَبءي ِبما ثؼل احلىُ هبب؟

 خيوط ػٓ أؽل أِوَٓ: ئِب أْ اإلكاهح رٕفن األواِو لجً ادللح احمللكح فبحلبي ال

ٌَوَبْ اٌغواِخ، وؽُٕهب رىىْ اٍزٕفند غوػهب ثزؼغً اإلكاهح يف اٌزٕفُن، وال َىىْ ذلب 

ذتخ أصو ثؼل مٌه، وئِب أْ رٕمؼً ادلهٍخ اٌمؼبئُخ ثغَت رٕفُن، ورجلأ ؽُٕهب اٌغواِخ يف 

اإلكاهح ٌٍزٕفُن، رىلًُب ِٓ رياَل لُّخ اٌغواِخ اٌيت اٌَوَبْ رظبػلَب، ؽىت رؼـو 

رزواوُ ػٍُهب َىَ ثؼل َىَ ِٓ أَبَ اٌزأفَت ػٓ اٌزٕفُن، وٕ٘ب َىىْ احللَش ػٕل ٍجًُ آفو 

 :( ق.ئ.َ.ئ ػًٍ أ000ٗٔٔظذ  ادلبكح )و ٌٍغواِخ، ٘ى رظفُزهب أٌ ؽَبة اٌمُّخ اٌىٍُخ ذلب،

 .ٌغواِخ اٌزهلَلَخ اٌيت أِود هبب "" ديىٓ ٌٍغهخ اٌمؼبئُخ اإلكاهَخ ثزظفُخ ا
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 يف ؽبٌخ االٍزؼغبي اٌمظىي -ك

( ِٓ لبٔىْ اإلعواءاد 056ََزـُغ اٌمبػٍ اإلكاهٌ ادلَزؼغً ؿجمًب ٌٍّبكح )

ادللُٔخ واإلكاهَخ أْ َأِو ثىً اٌزلاثَت اٌؼووهَخ حلّبَخ ِظبحل طبؽت اٌـٍت كوْ 

ُٗ ادلبكح ادلنوىهح أػالٖ يف فموهتب احلىُ ثىلف رٕفُن اٌمواه اإلكاهٌ و٘ى ِب أشبهد ئٌ

اٌضبُٔخ: "كوْ ػولٍخ رٕفُن أٌ لواه ئكاهٌ" أٌ ديىٕٗ أِو اجلهخ اإلكاهَخ ثبٌمُبَ أو 

ثبالِزٕبع ػٓ اٌمُبَ ثؼًّ ِب ومٌه ؽَت ظووف وِالثَبد وً لؼُخ أٌ ٌلَٗ احلوَخ يف 

ن اٌمواه اإلكاهٌ افزُبه اإلعواء ادلٕبٍت واٌؼووهٌ كوْ أْ َزؼّٓ ِٓ اإلعواء ولف رٕفُ

ئال ئما رؼٍك األِو مبٕبىػبد االٍزُالء واٌزؼلٌ واٌغٍك اإلكاهٌ أَٓ ديىٓ أْ َلفً حتذ 

ؿبئفخ ٘نٖ اٌزلاثَت األِو ثىلف رٕفُن اٌمواه اإلكاهٌ و٘ى ِب وهك ػّٓ ٔض ادلبكح 

 ( ق.ئ.َ.ئ " ديىٓ ٌمبػٍ االٍزؼغبي أْ َأِو ثىلف رٕفُن  اٌمواه اإلكاهٌ ادلـؼى056/5ْ)

 ". فُٗ

 :اخلامتة
ئما وبْ ادلجلأ اٌؼبَ ٘ى ؽظو رىعُٗ أواِو ِٓ اٌمبػٍ اإلكاهٌ ئىل عهخ اإلكاهح أو 

احلٍىي زلٍهب، فاْ ٘نا ادلجلأ أوهك ػٍُٗ اٌمبػٍ اإلكاهٌ ثؼغ االٍزضٕبءاد ؽُش أعبى 

رىعُٗ أواِو جلهخ اإلكاهح ثزملمي ِب ٌلَهب ِٓ َِزٕلاد أو ئعواء حتمُك ئكاهٌ ِؼُت أو 

 لَل وُفُخ رٕفُن ؽىُ اإلٌغبء.حت

وّب رلفً ادلشوع اجليائوٌ وأوهك ػلح اٍزضٕبءاد ػًٍ ادلجلأ اٌزمٍُلٌ وأعبى  

طواؽخ ٌٍمبػٍ اإلكاهٌ رىعُٗ أواِو جلهخ اإلكاهح يف ؽبٌخ االِزٕبع ػٓ رٕفُن أؽىبَ 

 ( ِٓ لبٔىْ اإلعواءاد ادللُٔخ واإلكاهَخ. 058اٌمؼبء اإلكاهٌ مبىعت ٔض ادلبكح )

ادلزؼّٓ  80-80ٌىٓ َالؽظ أْ رلفً ادلشوع اجليائوٌ مبىعت لبٔىْ هلُ و

لبٔىْ اإلعواءاد ادللُٔخ واإلكاهَخ أكهط رىعُٗ أواِو جلهخ اإلكاهح يف ؽبٌخ سلبٌفخ 

لىاػل اٌؼالُٔخ وادلٕبفَخ وال ديٍه اٌمبػٍ اإلكاهٌ ٘نٖ اٌٍَـخ فبهط ٔـبق اٌؼمل يف 

 َغ ادلوفك اٌؼبَ.رلبي ػمىك األشغبي اٌؼبِخ وػمىك رفى

( ووٍغ ِٓ ٍٍـبد اٌمبػٍ اإلكاهٌ 058وّب َالؽظ أْ  ادلشوع مبمزؼً ٔض ادلبكح )

اجتبٖ اجلهخ اإلكاهَخ، مبمزؼً ٘نا إٌض ََزـُغ اٌمبػٍ اإلكاهٌ ثٕبًء ػًٍ ؿٍت َملَ 

ئٌُٗ أْ َزقن اإلعواءاد اٌؼووهَخ حلّبَخ احلوَبد األٍبٍُخ ِٓ عواء االػزلاء ػٍُهب 

شقبص اٌمبٔىْ اٌؼبَ أو اخلبص اٌنٌ َزىىل ئكاهح ِوفك ػبَ أصٕبء شلبهٍخ ِٓ أؽل أ

 .ٍٍـبرٗ ِىت وبْ ٘نا عَُّب وظب٘وا فُٗ ػلَ ادلشووػُخ ورىافود ؽبٌخ االٍزؼغبي
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٘نا اٌزلفً ٌٍمبػٍ اإلكاهٌ مل َمزظو ػًٍ ِىاعهخ االػزلاء إٌبرظ ػٓ اٌمواه 

 ظ ػٕل أػّبي االػزلاء ادلبكٌ.اإلكاهٌ، ثً َشًّ أَؼب ِىاعهخ االػزلاء إٌبر

فاما وبْ ولف اٌزٕفُن َظٍؼ وىٍٍُخ دلىاعهخ االػزلاء إٌبرظ ػٓ اٌمواه اإلكاهٌ 

فاْ رىعُٗ أِو جلهخ اإلكاهح ثبٌمُبَ ثؼًّ أو االِزٕبع ػٓ اٌمُبَ ثٗ َؼزرب وٍٍُخ أوضو 

 فبػٍُخ دلىاعهخ ؽبالد االػزلاء ادلبكٌ ػًٍ احلوَبد األٍبٍُخ.

خ االػزلاء ادلبكٌ اٌىالغ ػًٍ ؽوَخ ػبِخ أو ٍِىُخ فبطخ مبىعت ٔض وونا دلىاعه

( ِٓ لبٔىْ اإلعواءاد ادللُٔخ واإلكاهَخ و٘ى ِب َؼوف مبٕبىػبد اٌزؼلٌ أو 056ادلبكح )

 .االٍزُالء أو اٌغٍك اإلكاهٌ

وٌمل أشبه وضَت ِٓ اٌفمهبء ئىل أمهُخ رلفً ادلشوع اجليائوٌ دلٕؼ اٌمبػٍ اإلكاهٌ 

٘نٖ اٌٍَـبد اٌىاٍؼخ حلّبَخ احلوَبد األٍبٍُخ أو ادلٍىُخ اخلبطخ فظىطب  ادلَزؼغً

لجً ػوع اًٌتاع ػًٍ لبػٍ ادلىػىع، فهنا اٌزـىه اجللَل ٌٍَـبد اٌمبػٍ اإلكاهٌ َلي 

 ػًٍ ؽلوس رملَ ٍِّىً ٌلوٌخ اٌمبٔىْ.

وّب أول عبٔت ِٓ اٌفمٗ ػًٍ أْ ِٕؼ اٌمبػٍ اإلكاهٌ ادلَزؼغً ٍٍـخ رىعُٗ أواِو 

جلهخ اإلكاهح ديضً فووعب ػًٍ ادلجلأ اٌزمٍُلٌ اٌنٌ حيظو رىعُٗ أواِو جلهخ اإلكاهح أو 

احلٍىي زلٍهب و٘ى ِب حيمك اٌزىاىْ ثُت اٌٍَـبد واالِزُبىاد اٌيت رزّزغ هبب اإلكاهح وثُت 

اٌٍَـبد اجللَلح ادلّٕىؽخ ٌٍمبػٍ اإلكاهٌ ومٌه ِٓ أعً احلل ِٓ رؼَف اإلكاهح 

يف االػزلاء ػًٍ احلوَبد األٍبٍُخ وػًٍ رٕفُن أؽىبَ اٌمؼبء  واٍزغالي ٍٍـبهتب

 اإلكاهٌ.

 :اهلوامش
, اٌمب٘وح, مشٌ ػُت عبِؼخ, كوزىهاٖ هٍبٌخ, ادلَزؼغٍخ اإلكاهَخ األِىه لؼبء,َِٕت وّبي زلّىك -1

 .707 ص ،1988, ِظو

 ٍهبزل ؽٍىٌٗ وؽظو اإلكاهح اٌمبػٍ ِٓ أواِو رىعُٗ ؽظو ِجلأ, اٌؼظبه زلّل ََوٌ -2

 .23 ص 2000, ِظو, اٌمب٘وح ،اٌؼوثُخ إٌهؼخ كاه, ِمبهٔخ كهاٍخ, احللَش.ورـىهارٗ

 اٌٍَـخ ِهبَ شلبهٍخ يف وٍٍُخ ثأٌ اٌزلفً ٌٍّؾبوُ جيىى ال أٔٗ: "ػًٍ(  11) ادلبكح رٕض -3

 ..." ِجبشو غَت أو ِجبشو ثـوق ٍىاء اٌزشوَؼُخ

ِٕفظٍخ دتبِب ػٓ اٌىظُفخ اإلكاهَخ , وال جيىى ٌٍمؼبء (  ػًٍ: "أْ اٌىظُفخ اٌمؼبئُخ 60ؤض يف ادلبكح )

ػولٍخ أػّبي اإلكاهح , وّب ال جيىى ٌٍمؼبء زلبوّخ هعبي اإلكاهح ػٓ أػّبي رزؼٍك ثىظبئفهُ أو إٌظو يف 

 .."..أػّبي اإلكاهح أَب وبٔذ ٘نٖ األػّبي

 – اٌؼوثُخ إٌهؼخ كاه, ءاإلٌغب لؼبء -األوي اٌىزبة –اإلكاهٌ اٌمؼبء -اٌـّبوٌ زلّل ٍٍُّبْ/ ك -4

 .54 ص 1957 ِظو,  اٌمب٘وح

Ministre de l'Etat chargé des affaires sociales c/Amoros,RDP 1970, p.1040;M, Roux.concl.sur 

C.E. Sect , 17 Octobre 1986 , vinçot , Rec ; P 237. 
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 إٌهؼخ كاه,  األٍبٍُخ احلوَبد زتبَخ يف ادلَزؼغً اإلكاهٌ اٌمؼبء كوه, فبؿو َىٍف شوَف -5

 .17ص 2009-2008,  ِظو,  اٌمب٘وح ،اٌؼوثُخ

 ٍٕخ َىُٔى 08ي  ادلىافك 1386 ػبَ طفو 18 يف ادلإهؿ 154-66 هلُ األِو ِٓ ِىوه(  171) ادلبكح -6

   25 يف ادلإهؿ 09 - 08  هلُ اٌمبٔىْ مبىعت ادلٍغًو اٌملمي ادللُٔخ اإلعواءاد لبٔىْ وادلزؼّٓ 1966

 .2008 ٍٕخ فرباَو

 16806 هلُ اٌمؼُخ يف 07/01/1978 يف اٌظبكه 6 هلُ األػًٍ ٌٍّغٌٍ اإلكاهَخ اٌغوفخ لواه  -7

 .ػٕبثخ والَخ وايل لواه رٕفُن  وفك وادلزؼّٓ

يف اٌمؼُخ هلُ  62/85/6090اٌظبكه يف  62أٔظو ونٌه لواه اٌغوفخ اإلكاهَخ ٌٍّغٌٍ األػًٍ هلُ 

62952. 

 .1972 هلُ اٌمؼُخ يف 14/02/1978 يف اٌظبكه 14 هلُ األػًٍ ٌٍّغٌٍ خاإلكاهَ اٌغوفخ لواه  -8

 ٌزىىَغ اجليائوَخ اٌشووخ لؼُخ) 01/02/1999 ثزبهَـ اٌظبكه ئكاهٌ اٍزئٕبف,  اٌلوٌخ رلٌٍ -9

 .39 فهوً ،ِٕشىه غَت لواه( , اٌضبُٔخ اٌغوفخ و٘واْ ثٍلَخ ػل اٌَُبهاد

 ػل هشُل ثىهؿً لؼُخ) 08/03/1999 ثزبهَـ اٌظبكه ئكاهٌ ئٍزئٕبف,  اٌلوٌخ  رلٌٍ لواه – 10

 .140 فهوً,  ِٕشىه غَت لواه,  اٌضبٌضخ اٌغوفخ(ِؼٗ وِٓ ٍُِخ والَخ وايل

11 - C - E - , 1
ER 

 mai 1936 , Courespel du mesnil Rec ; p.485. 

 غَت واهل,  اٌضبُٔخ اٌغوفخ 14/06/1999 ثزبهَـ اٌظبكه ئكاهٌ ئٍزئٕبف اٌلوٌخ رلٌٍ لواه – 12

 .228 فهوً ِٕشىه

 يف اإلكاهٌ اٌمبػٍ ٍٍـخ,  ػّو ػًٍ زتلٌ,  168 ص,  اٌَبثك ادلوعغ,  اٌؼظبه زلّل ََوي – 13

 .14ص, 2007,  ِظو,  اٌمب٘وح, اٌؼوثُخ إٌهؼخ كاه,  ِمبهٔخ كهاٍخ,  ٌإلكاهح أواِو رىعُٗ

14  – C-E ; 5  mars  1953 , Béauge ,Rec; p.311. 

,  اٌلوٌخ رلٌٍ رلٍخ" , اٌؼوَجُخ ٌٍّٕبىػخ هئٌُ وَجت اجلجبئُخ ادلوالجخ, "ُلحىوث ووَيب – 15

 .ثؼل٘ب وِب 12 ص 2005,  7اٌؼلك

 وَشزوؽ ِوؤوٍُهب ػًٍ اٌالِوويَخ أو ادلوويَخ ٍىاء اإلكاهح دتبهٍهب ئكاهَخ هلبثخ وٍٍُخ احلٍىي – 16

 عبٔت ِٓ ثبحلٍىي واٌزلفً ػٕهب أعٕجُب ٌُوٌ ئكاهح هعً أٌ اإلكاهح يف ِٕلرلب اٌؼؼى َىىْ أْ دلّبهٍزهب

 .األطًُ االفزظبص طبؽجخ اإلكاهح اٍزمالي األطً يف َهله اإلكاهٌ اٌمبػٍ

ورظبكفٕب وٍّخ احلٍىي يف رلبي اٌمبٔىْ اإلكاهٌ ربهح ػٕل اٌزؼوع ٌٍَـخ اٌوئٌُ اإلكاهٌ يف ِىاعهخ 

 .ِوؤوٍُٗ يف ٔـبق اٌٍَـخ اٌوئبٍُخ

 .6859ص  6019مؼبء اإلكاهٌ , لؼبءاإلٌغبء, ؿجؼخ ٍٍُّبْ اٌـّبوٌ ,  اٌ -69

- 60  C-E ; 26 décembre 1925 , Robiere , Rec. p-1065 ; RDP 1926 ,p.32 ,Concl. cahen – 

Salvador ; S. 1925 ,49 , note Hauriou ; GAJA, 13e 2d ; Dalloz , 2001 , N44 P ,268  

 .50ص ٔمال ػٓ اٌشوَف َىٍف فبؿو, ادلوعغ اٌَبثك , 

,اٌغوفخ األوىل , لواه غَت ِٕشىه  81/66/5888لواه رلٌٍ اٌلوٌخ , ئٍزئٕبف ئكاهٌ , اٌظبكه ثزبهَـ  -60

 .929فهوً 

)لؼُخ ِلَو اٌزوثُخ ٌىالَخ رُيٌ   55/89/5885لواه رلٌٍ اٌلوٌخ, اٍزئٕبف ئكاهٌ, اٌظبكه ثزبهَـ  -58

وِب  606ص 5882, 2رلٌٍ اٌلوٌخ, اٌؼلك  اٌغوفخ اٌضبُٔخ, رلٍخ 82255وىو ػل )ن.ص(، ادلٍف هلُ 

 .ثؼل٘ب
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, رلٍخ رلٌٍ 695002هلُ 59/89/6000لواه رلٌٍ اٌلوٌخ. افزظبص لؼبئٍ, اٌظبكه ثزبهَـ  -56

 .00-02ص  5885اٌلوٌخ اٌؼلك األوي,  

, كاه إٌهؼخ اٌؼوثُخ, -اٌىزبة اٌضبين -زلّل ػجل اٌٍـُف, لبٔىْ اٌمؼبء اإلكاهٌ " كػىي اإلٌغبء -55

 .008ص ،5885ٌمب٘وح, ِظو, ا

 .704ص ِظو, اٌمب٘وح, اٌؼويب اٌفىو كاه, اٌزأكَت لؼبء, اإلكاهٌ اٌمؼبء,  اٌـّبوٌ ٍٍُّبْ -

ك/ وُ٘ت ػُبك ٍالِخ، اإلٌغبء اجليئٍ ٌٍمواهاد اإلكاهَخ، كهاٍخ حتٍٍُُخ ؤملَخ ألؽىبَ اٌمؼبء  -50

 .6005ِظو,  اإلكاهٌ يف فؤَب وِظو، كاه إٌهؼخ اٌؼوثُخ، اٌمب٘وح ,

ك/ ؽَٓ اٌَُل ثَُىين، كوه اٌمؼبء يف ادلٕبىػخ اإلكاهَخ, كهاٍخ رـجُمُخ ِمبهٔخ ٌٍٕظُ اٌمؼبئُخ يف  -

 .ِب ثؼل٘بو 022، ص6006ِظو وفؤَب واجليائو، ػبمل اٌىزت اٌمب٘وح, ِظو، ؿجؼخ 

ّٓ رؼلَال ٌٍمواه أْ اإلٌغبء اجليئٍ ٌٍمواه اإلكاهٌ َزؼ –ضلٓ ِؼهُ  –واٌوأٌ اٌواعؼ يف اٌفمٗ  -52

اإلكاهٌ، ِغ أْ ٘نا اإلٌغبء ال َزؼّٓ ئػبفخ ػٕظو علَل ٌٍمواه وال رؼلًَ يف عى٘وٖ، ؽُش َمزظو كوه 

اٌمبػٍ ػًٍ اإلٌمبء ػًٍ اجليء ادلشووع ِٓ اٌمواه واحلىُ ثاٌغبء اجليء اِفو غَت ادلشووع، و٘ى ِب َؼُل يف 

اجليء غَت ادلشووع وثبٌزبيل اٌزغَُت َٕظت ػًٍ األصو حلنف ،هإَٔب لواهًا علَلًا رغَت ِؼّىٔٗ وعى٘وٖ

اٌمبٔىين اٌنٌ َٕزغٗ اٌمواه وأٌ رؼلًَ يف األصو َؼل لواه علَلًا فبٌمواه اإلكاهٌ َؼوف ػًٍ أْ " ػًّ 

لبٔىْ ئٔفواكٌ  طبكه ػٓ ٍٍـخ ئكاهَخ سلزظخ وحيلس رأصَتا يف ادلواوي اٌمبٔىُٔخ ثبإلٔشبء أو اٌزؼلًَ أو 

 ٔبفن ثنارٗ".اإلٌغبء و٘ى 
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