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�	����ره ا������دة ��	���� ا����	��ر أھ���� ������� ���� 	�����ق ا�	����� ا�
	����د�� و   �� ، ������ا�!	

�ر�	*���ا����رك ا)������ �'	ط��ور ا�
	����دي ، %����� �$��د ا�	����رات و ا�	ط��ورات ا�
	����د�� ا�	��� و 

	���*�� ��ظ��م ا
	���د ا���وق ، ا)�ر ا��ذي !$�ل �ن  و ذ��ك �	�!��$ظم دول ا�$��م ��� ا+و��� ا)%��رة 

���د �'��4 ا����	��ر ا�%���ص ���واء ����ن �'���� أو أ!������ ��1رور�� �	�����ق ا��	�ا�
	����دي دا%��ل ��و ا�

  .ا�دول

و ا�دو�� ا�!زا9ر�� �$د 	%'�*� �ن ا��ظ�م ا�8	را�� ا�ذي 	��	7 6داة ا��	�5ل و ا�	*�!*� ��ظ��م   

ن ���
� �8=�*� ��� ذ��ك �8= 	����ق ا���و ا�
	���دي إ��4، ��$ت  1989ا��وق �و!�ب د��	ور  ا
	��د

، و ذ�ك �*دف  	8!�@ ا��ط�ع ا�%��ص ��واء $'ت !�ھدة �'4 	و��ر ا���خ ا��	��ري ا�!�د ، �ا�دول 

ا�5ز��  ر���اBدا	و��ر ا������ ا����و���� و ��ن وط��� أو أ!���� �'4 ا��	��ر ، و	!�د  ذ�ك ن %5ل 

 ��� ، �����ر�ن ، 	�د�م %	'ف ا��وا�ز و ا�	�*�5ت ا����و��� و ا��	��ر��ت �'�4 	�و��ر ا�و���ء  �'

  . ا�$��ري ا����ب �8�Bء %	'ف ا��8ر�@ ا��	��ر�� 

، وا�	�� 	��ون *��=ة �'دو��� و �$�� ���و��ء ا�$���ري ا��ط$�� ا)ر���1 ا�	��$�� )�5ك ا�%����   

	% ��
B ر ھ�ذا ا)%��ر��	ث �$��� ، ��'�ف ا����8ة ا��������  و �ط'�ق �'�*�� ا��ط5ح ا�$���ر ا�����

���� ا��'��� ا�!وھر��� ��� 	���Eز ا���	��ر ا������� وط���� ���ن أو أ!����� ، و ا�و���ء ا)���ب ا��ذي �

ا�	����� ���راھن �'���7 �	ر
���� و 	ط��و�ر ا����	��رات ا��������� دا%��ل ا�دو���� و ���	����� ا�ر	����ء �!*��ود 

  . ا�
	��د�� 

ر�ن �واء ���وا وط���ن   �	���ن �	�!F �7 ا� �ھو �دم و!ود وو�رة ا�$���ر  أ!��ب أوو أول 

	*�9	��7 أو 7��956، أو ���دم ا�	وا7��9 �'��4 �	�!��� �$��دم  إ���و ذ���ك  ا�و!��7 ��!���ز ا����8ر�@ ا����	��ر�� ،

ر�ن إ���4 ا�$��زوف ���ن ا����	��ر دا%��ل �	���ا���واد ا)و����� أو �$��ده ��*��� ، ا)��ر ا���ذي ����ن ���د�@ ا�

و!��ود ���و�رة و ���ن ������E ا���	�7�5 و ا�!*�� ا�����رة ���7 ھ��و ا�!زا�9ر ��، و ا�������� أن ا�$����ر ا�����

� F!�	ر إ�4 ا��	�  . �$و�� ا�!�ز ا��8ر�@ ا��	��ر�� ا�$�ل ا�ذي أدى ���

��ن ا�$��ر ا������ ھو ا�$���ر    �ا���ر 
�در �ن ا)����� ��� ا���	��ر ، و �*�دف !'�ب و �

، �$ت ا�!زا9ر �� إط�ر �����	*� �	ر
��� و 	ط�و�ر ا���	��ر إ��4 	�و��ر ا�وا
�@ ا�$��ر��� �رات ا��	�

�ن ا����وص ا�	�8ر�$��  ا���8ط�ت ا������� ، و ا�*�=ة ��	���ل %	'ف ��'ذ�ك �ن %�5ل  و�1@ !


��د  ��وا�	�ظ��� ��و�ت ن %�5*��  إ�!��د أ��1ل و أ���ن ا�ط�رق �	�ظ��م و ا��	�5ل ا�$���ر ا�����
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'�ن ا�
	�����د��ن $*���� و 	���8!�$*م  �'���4 ا�!����ز ����8ر�$*م  ����$	������� ا��	��!����ت ا�$��ر����� �' ������'	

  .ا��	��ر�� 

�ر���ت 	ط��ورا �����را �	�!��� 	$�
��ب  �=�*���ا�����وص ا����و����� �!��د ھ��ذه %	'��ف  إ���4و �����ر!وع   


وا��ن ا��	� ، ������ن ا�	�5ل ا�$��ر ا�و!7   1993ا�7 
�ل  إ�4 ا�8Bرة ��دا�� 	!ب�ر و 
وا��ن ا�

���� ا�$�� ��5	��ر ا������ �	م �و!ب ��د 	��زل'�رات ا�������� ��9�Eدة ��ث ���ن ��	م ا�	���زل ��ن 

	�����رة ���
	���د ا��وط��  أ�1رارا��ق �� ا�	�5ل ا�$��ر ا������ أ ا)�'وبھذا  أن إ�، �ر�ن ا�

�ددا ���را ن ا�$���رات ا�	�� 	�م ا�	���زل ��*�� ��م 	��	�ل ا��	�5� ��'�� �'��رض ا��ذي  أن	��ن  أن�$د 

�	م 
�ل ا�!��ز ا��8روع �ن ا�	��زل ��ن  �	�!�،  ، �ل 	م 	�و�'*� ��8ر�@ �6ر ا�	��ر��  )!'7��ت 

د ا�	���زل و ا��	�دا�7 �$��د أ%�ر ا���	���ء ��ن ��� إ��4ا��	��ري ، ا)ر ا�ذي د�@ ���8رع ا�!زا9ري 

  .و ��د ا�	��ز ا����ل �'	��زلھو

 29ا���ؤرخ ����  18-93ا������ون ر
��م  إط���ر����  ��رة  أول ����د ا�	����ز ا������ل �'	����زل�ظ*��ر   

1ن 
��ون ا����� ����  1993د���ر 	�'�4  ��17ث 	�م ا���ص �ن %�5ل ا���دة  ، 1 1994ا� 7��

5ك ا�%��� J� �$��	ن ا)را�1 ا���������$��د ا�	���ز �@  �'دو��ا�	�دال ��د ا�	��زل  إ��4	�و�'�7  إ

ر ا��	�5ل ا�$���ر ا������ �=��K	��زل ���� ، �	��� ��	م ��ن طر��ق ���د ا�	���ز، و �$�د  ا�!��ز ا�

���� ا�$���ر ا������� �9�Eد	�7 '8روع ا��	��ري �� ا�دة ا�	Eق �'�*�� 	��وم ا�دو��� ���	���زل ��ن '� ، 

ا��ذي ���دد �8روط   2006 أوت 30ا��ؤرخ ���  11-06ر
�م  ا)�ر�'�4 ذ��ك �ن %�5ل  ا�	=���د	م و

5كا�	��$�  ا)را�1����Eت �K ا�	��ز و ا�	��زل �ن وJ�  @�8ر�ا�%��� �'دو�� و ا�و!7 ��!�ز ا�

  .  2 ا��	��ر��

   �� إ��4و��� ��د ا�	��ز ا����ل �'	��زل ا+���  ا����و��� ا�	� �	م �و!�*� ا�	�5ل ا�$��ر ا�����

ا��ذي ���دد �8روط و �����Eت ��K ا�	���ز  ��2008	�ر  01ا�ؤرخ ��  04-08 ا)ر���6 �دور 

 4'�ھ�ذا  أ����4ث  ، 3ا�دو�� ا�%��� و ا�و!7 ��!�ز ا��8ر�@ ا��	��ر��  )5كا�	��$�  ا)را�1

����� 	�و�ل ���د ا�	���ز  أ�5ها�ذ�ور  11-06 ا)را�	� !�ء �*�  ا)���م����  ا)ر، ���6 �ذ�ك إ

��د 	��زل  ، و �7  إ�4Kن  أ����ا�	�5ل ا�$��ر ا������ �	م ��ن طر��ق ���د ا�	���ز دون ا�	���زل 

��� ا�$��رات ا�	��$� '5كJ�  ����ا�%��� �'دو�� ، و ��د !�ء ا�8رع ا�!زا9ري �*ذا ا�	$د�ل �*�دف �

ل �'4ا�	�7�5  إ�4و ا����ظ� �'4 ا�$��ر ا������ و ا��$� �  . و!7  أ

                                                           
1
1ن 
��ون ا����� ����  1993د���ر  29ا�ؤرخ ��  18-93ا����ون ر
م    	د���ر  30ا�ؤر%� ��  88، ا�!ر�دة ا�ر��� ا�$دد  1994ا�

  .   07، ص  1993
2
5ك ا�%���   2006 أوت 30ا�ؤرخ ��  11-06ا)ر ر
م   J� �$��	ن ا)را�1 ا��ا�ذي ��دد 8روط و ����Eت �K ا�	��ز و ا�	��زل 

  .  05، ص  2006اوت  30ا�ؤر%� ��  53، ا�!ر�دة ا�ر��� ا�$دد   �'دو�� و ا�و!7 ��!�ز ا��8ر�@ ا��	��ر��
ا�دو�� ا�%��� و ا�و!7  )5كا�	��$�  ا)را�1ا�ذي ��دد 8روط و ����Eت �K ا�	��ز �'4  �2008ر ��	 01ا�ؤرخ ��  04-08 ا)ر 3

  .  03، ص  ��2008	�ر  03ا�ؤر%� ��  49ا�$دد ، ا�!ر�دة ا�ر��� ��!�ز ا��8ر�@ ا��	��ر�� 
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�'��4 �����7 و  ����ق���م  04-08إ� أن ا)��ر   �����8'	7 	$��د�5ت !د���دة �و!��ب 
����ون ا�������  إ�

 ���� �'��دت ���� ا�	��ز ���	را�1 ا����� ا�و��دة ا�	� �	م ن �5%*� �K  2011ا�		�، ��ث ا

��K  ا)��لا�	��ز ا�و!7 ��5	��ر ا������ ، ���6 ��ذ�ك ����� ا��زاد ا�$'��� ا��ذي ����ت 	$	��ر �

��د ا�	���ز ���	را��1 ا+���� �ا�	��ز  Kأ�� ���	ء ، و ������	����س ا�	را�1 ا�ذي ��ن �$	�ر � 4'

  . ا����و��� ا�و��دة ��	�5ل ا�$��ر ا�و!7 ��5	��ر ا������ �� ا�!زا9ر 

  و �7 ��ن ��د ا�	��ز ا�و!7 ��5	��ر ا������� ا��ذي ھ�و و�1وع درا��	�� ھ�و ا�$��د ا��ذي  

  .ا�	�5ل ا�$��ر ا������ �*دف 	���ق ا�	��� ا�
	��د�� �'دو��  �	م ن 7�5%

م �� ���ن ���ر ���5	��ر ا�������  ا�	���ز ا�و!�7��ون ���د  ���و 	�رز أھ�� ھذا ا�و1وع   

ا�	��*�5ت  إ��4 إ1���1���ت �وا�ز و  ن ، �	م �و!�7 ��EKن %	'�ظ��ن 
��و�� إ�4طر��ن ��	��ن 

ر �'�4  ا)%�رىا�*�� 	�رھ� %	'ف ا��وا��ن و ا�	�8ر�$�ت  اBدار���	��ا�ر	�ط�� �	�ظ��م ھ�ذا ا�$��د �'

ن 	���ق �����7 ا�%���� ا�	�� ���$4 $�د ا�ا�	��ر ا�7 ا�د طر��  7�� إ��*��ا�و��ول  إ��4، و ا�	� 	

����ق ا�	���� 	 إ����4$� ا�دو��� �ن %�5ل  ن  وراء ���8ر	7  �*�ذا ا����8ط ا������� ، و ��� ا�����ل 

و!�ب ا�
	��د�� و 	طو�ر ا��	��ر ���	��رھ� ا�طرف ���ب ا�����دة ��� ���د ا�	���ز، �  ��*� K���

4 ���� و را
���  إ�4زا�� ا�	�����9 	*دف ن %�5*� ھذا ا�$�د '�و ا����Eظ  ا�$���ر ا�������  ا��*ر 

 7�'�  .  

   ���	���ر  �4إو �*دف ��د ا�	��ز ا�و!7 ��5	��ر ا������ ��	�*�ل ا�	�5ل ا�$���ر ا�����

��8�'� ا�$��دام  إ���4��وردا أ������� ��ن ا���وارد ا��������� �'دو���� ، إ�����1 ���$و�� 	��و�ر ا�$����ر  أو���ل 

ر�ن ، �	��ر�ن ا��وھ��ن ، وا������ ا�	� ���ن �$���� �*�� ا��	��و�1@ ��د �	5��ب و ��وء ���� ا�

	�����ق ھ�و �*�� ا�*��دف ا�ر����9  ���ون	E$��ل ا���	��ر ا������� ���	����ر ا�!���د �'$���ر ا������� و و

  .    �ا�	��� ا�
	��د�� �'دو�

و ن دوا�@ ا%	��ر�� �*ذا ا�و�1وع ھ�و ر�6	��� ��� ا����ث ��� و�1وع ��K ا�	���ز ا�و!�7   

�	E�� �8ر�@ ا�!زا�9ري ، ذ��ك �ظ��را	ا� ��� ��  �ح ا�دو��� �'�4 ا���	��ر و 	�8!�$*� �����5�7	��ر ا�����

ر�ن%����� ا�����8ب  وط���� ، أو���واء ����ن  أ!������ �	���!�$*م �'��4 إ����8ء ؤ�����ت ��ن %��5ل 	��8 ا�

��� و��� ���ل اھ	�م و1وع ��د ا�	��ز ا�و!7 ��5	��ر ا������ أ��K  أن	و��@ 
درا	*� ، 

  . ا+و�� ا)%�رة ���ر �� 

��د ا�	��ز ا�و!7 ��5	��ر ا������  أنو ن ��ن ا��$و��ت ا�	� وا!*	�� %5ل ا���ث ھ�   

�'4 ا�	��ر ا�7  اBداريا�7�E و ا����ون  إط�ر���ت درا�	7 ��  إ���م ��ظ ���درا��ت ا�	%��� ، و  ،

 ��'$	د�� �'4 ا���وص ا����و��� ا�	�ا����و��� ا�	� �ظت ����	��ر و ا���وص ��د إداري ، ��ث ا
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 �� ، إ����1 إ��4 .�%�و��� ا�$�د و ا�7�E اBداري @ ا��	�Eظ   ��د ا�	��ز ا�و!7 ��5	��ر ا����

�� ا��7ا�!زا9ر�� 
'�'� �� ھ�ذا ا�!��ل ،  �ون ھذا ا�$�د !د�د �� ا�!زا9ر �ذ�ك ��ن ا�ؤ��Eت��ن   ��م ��	

��ز����ت ����د ا�	����ز ا�و!��7 ����5	��ر  أو��ن ا�����ول �'��4 ا)�����م � ����'$	ا����رارات ا����9���1 ا�

 ��  .  �ظرا ��'� ا�!	*�دات ا����9�1 �� ھذا ا�!�ل ا����

   �
� ��قو ا�ط58�����طرح  إ�7����4 	و�'��  Bا ��	ا+  :  

   ���� ����دى �$������ ����د ا�	����ز ا�و!��7 ����5	��ر ا������ ���ا)���ل �'$����ر 	�����ق ا����	�5ل 

  . ؟  ا������ و ���	��� 	���ق ا�	��� ا�
	��د�� �'دو��

�ن ا��	$راض    �����د�� �'4 ا���*F ا�و���E و ا�	�'�'�� ا��ذي �	�8����� اBن ھذه ا� ���!N�

*�� �����راھ�ن ، �و�1وع  �ن %�5ل 	�'�'*�� و د��� ���'$	ھ�ذه ا�درا��� ھ��  أنإذ ا��Eھ�م ا����و���� ا�

�K ا�	��ز ا�و!7 ��5	��ر ا������ �� ا�	8ر�@ ا�!زا9ري ���رة  ��E���ن 8رح � .  

  � 7�'�ن %5ل ا�	طرق إ�4 	�و�ن �!�� ا�و1وع ��د ا�	��ز ا�و!7 ��5	���و ، ��ر ا����

��د ا�	��ز �� ا��Eل ا)ول و ذ�ك �ن طر�ق 	�د��د �ھ�	�7 ��� ا����ث ا)ول و إ�79��8 ��� ا����ث 

�� ، �م 
�� �درا�� أ��ر ��د ا�	��ز ، �*��	7 و ��ز��	7 �� ا��Eل ا����� ، و ذ�ك  ن %5ل ����ن ا���

  . أ��ره �� ا���ث ا)ول ، �م درا�� �*��	7 و 	�و�� ��ز��	7 �� ا���ث ا����� 
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  	ــ�
ــ�ز ا���ــد ا����ـ�ـ��و�ن 
 : ل وا� لــــــا���
  

���ود ���� ���دة  إ���رام إ�������� ���ر������ ������ط��  ا�دارة������         �ط�$�$��$ن  ا���واء !����و أ�����صا�

�$قو  إ�$(���و$$ن ��&)ول ��� �� �&��ج أو&��  ، ,����$��ت !���� ���ود  ا�دارة���ود  أن إ.ا���-�, ا�

�ود !�� $���ر ا�)ورة أو   أ0دمو  أھم، و ��د ا.��$�ز ھو د ���2 ��ظ�م ��0و�� �و&� ا8!7ر�رز ھذه ا�

��ر ا�)���� �$و�� �� �-و$ض ا��ر�ق ا���م �� ا��زا9ر�، و �ظرا ��زا$د ا.ھ���م ��و2وع ا��>;ل ا�

�, �طر$�, ا���>;�( و ��روط ��ظ$��( ��������ت ا�دو��, ��� ا��زا9ر ، &$ث و2�ت �( 0وا�د ��0و�$, ��

��ر ا�)����� و ذ��ك ا�و&$د . ا��8وب��0و�$, .��>;�( ���7ل �� ��د ا.��$�ز ������ره  آ�$,���>;ل ا�

 إ���و �ن 7م �&�$�ق ا��)��&, ا�����, ��دو��, ا�را�$�,   ا7�8ل�ظ ��$( و ا��>;�( ا.��>;ل �ل ا�&-أ�ن 

��د �طو$ر ا.����7ر و �&�$ق ا����$, ا.�0)�د$, �ا��ط�رق  ��ن ��;ل  ، ��ذا !�ن .�د ��ن درا��, ھ�ذا ا�

ول ، 7م ا��&ث ��� 8�و�( و ط�$��( و ذ�ك �� ا���&ث اا��&ث �� �- طر$ق �ن��ھ$, ��د ا.��$�ز  إ��

  . و ذ�ك �� ��&ث ���7 إ���9(!$-$, 

  
  ��ھ�ـــ" 
�ــــد ا����ـــــ�ز ا����
	 :ول ث ا�ــا�� �

                         
  

��دو���, �����ق ا������ر$� ا.������7ر$, ���� ا������ل ا�)������،   ا��7�8ل$��د ����د ا.��$���ز ا�و���$�,           

 ����دارةا�دو��, ����7,  أن&$�ث وذ�ك �8( $����ر أداة ��0و�$�, ����B ��.���>;ل ا�&��ن .��وال ا�دو��, ، 

�د �و ��دم ���, �ن ا����$;ت ��دف ��ب ا�����7ر$ن و �� ا�����ل �&��-ظ ����$��زات �!ون طر�� �� ا�

ا��ط��ب ا.ول ، �7م ا��&�ث ���� ا�����ون ا����م ، ا�ط;��0 ��ن ذ��ك ����وم ����$��ن �-��وم ���د ا.��$��ز ��� 

  .و ذ�ك �� ا��ط�ب ا����7 ط�$��( ا����و�$, 

  
  ��)ــوم 
�ـــد ا���ـــ��ز ا����
	:   ولب ا�ـــ%ا��طـ 

  
ا�����  ا���ر$-���ت ا�����-��, ا��&��ث ���� �-���وم ����د ا.��$���ز $ط���ب ����� ا�و��0وف ����� درا���,         

وھو ������وم ��$���( ���و��( وذ�ك �ظرا 8ھ�$, ھذا ا8�$رو ا.ھ���م ا�!�$ر �( ��), �� ا8و�, ا.�$رة 

�د �ن �)�9ص � أھم����( و  إ��ا��طرق �� ا�-رع ا.ول ، 7م ���$زه �ن D$�ره ��ن  � $��$ز �( ھذا ا�

�ود �  . ذ�ك �� ا�-رع ا����7 وا�
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  ا�����ز ا����
	 �+ر�ف 
�ـــد:   ول رع ا�ــا�� 
    

�د  إ����و)ول       ���ن ��ر$-��ت ا�-��(  �ن درا��, !�ل ا.��$�ز .�د�&د$د ��ر$ف واB2 و د0$ق �

�د ، 7م �$�ن ��ر$ف ا����رع ���ذا ���ن ��;ل درا��, �����ف ا��)�وص ا����و�$�, ��� ھ�ذا  ا8�$�ر��ذا ا�

  . وھو �� ���وم ��$��( �� ھذا ا�-رع 7م �$�ن ��ر$ف ا���2ء �(  ا�)دد 

  

  ا��+ر�ف ا���ــ)	 �+�ــد ا����ـــ�ز ا����
	:  أو�  

  

�ر$ف ��د ا.��$�ز �ظرا ��دور ا�-��ل ا�ذي $!ر�( �� �&�$�ق          �� )�ا�ر��0  ا����$�, و��د اھ�م ا�-

�وم ��$���� �ن �;ل �� و�دت �دة ��ر$-�ت � دو�,،��.����7ر دا�ل !ل ����F$ :   

  

  : .	 ا��زا-را��+ر�ف ا���)	 �+�د ا�����ز   - 1   

ا�-��ق �!��ف  أو���د : " ��( أا��د!�ور ��)�ر ����د   أ���7ل���ب ��ن ا����&7$ن  -� ا��زا9ر�ر�(�        

��و$��  أو) ��ردا (��ص ط�$�$�  (ا���د$, ��و�� أوا�و.$,  أوا����&, �واء !��ت ا�دو�,  ا�دارة� ��(��

، $���� )��&ب ا.��$��ز ، ����$$ر )��ر!, ��7;(��ن ا�����ون ا����ص  أو) ,ا���د$�(�ن ا����ون ا����و�� 

ھ�ذا ا��ر��ق ، �����د�� �����(  ��Gدارةا���>;ل �ر��ق ���و�� ���دة �&�ددة ، و $��وم )��&ب ا.��$��ز و

����$$ر ا��ر���ق  أي���ذه ا��د���, ، و����&�; ا�����ؤو�$, ا�������, ���ن ذ���ك ، و ���� ������ل  ا��$���م � أ�وا���(و

�د ، $د��( ا����-�ون ��د��ت ا��ر�ق �   1".ا���و�� $����2 )�&ب ا.��$�ز ����ل ���I ���� $&دد �� ا�

���رض ���$��� ا����)��ر ا����� $����$ن �و�رھ��� ���� ����د  ���8(ھ��ذا ا���ر$��ف ����ء �-)��;  أنو $;&��ظ   �

   .ا.��$�ز

 أو أ���رادد $�����د ا&�� إداري����د : "  ����F(ا���د!�ور �����ر �وا���دي ����رف ����د ا.��$���ز  أ����         

و&��دا���  إ&��دى أوا����ر!�ت �������2ه ����$���م ����� �-����( و �&��ت ����ؤو�$�( ا����$��, ��!�$��ف ���ن ا�دو���, 

�د���, �����, �������ور ، وذ���ك ������ل ا��)��ر$B ���(  8داء، وط����� �����روط ا����� �و���2 ���( ،  ا�دار$��,

     2. "ا�ر��ح.��>;ل ا���روع ��دة �&ددة �ن ا�ز�ن و ا��$;9( ��� 

و ھو �)ط�B  ا8ر��ح$;&ظ ��� ھذا ا���ر$ف ا�(  ا���دم �)ط�B ا.��$;ء ��د &د$7, �ن       

�ر$ف ��د ا.��$�ز  �ون� �2.$����ب �� .   

  

                                                           

.  212، ص ��2006)ر ���د ، ا�و�$ز �� ا����ون ا.داري ، ا�ط��, ا.و�� ،���ورات ���د ، ا��زا9ر ،   1
  

.  198، ص  ���2007ر �وا�دي ،ا����ون ا.داري ، ا��زء ا����7 ، د$وان ا��ط�و��ت ا�����$,  ، ا�ط��, ا�را��, ، ا��زا9ر ،   2
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وھ�و ���ص ($��و�� ��ن �;��( ���ص  ا����$$ر، أ���وب"  :��F(ا&�د �&$و  ا���8ذ!�� �ر�(      

 ا��-���ت،��ل �$�& ا��ز�ن،�ر��ق ��;ل ���رة ��ن  أ����ء ا.��$��ز،$���� )��&ب ) ��ص �)ورة ����, 

   3".���م ا�د�ل ا�وارد �ن ا����-�$ن و

       )���ر ا�)�����  ��Gط�ءو �0م ���ب �ن ا�-��د ا.��$�ز �� ا����د : " ا��( ���� ��ر$ف ��ص ��

��ر ا�)���� $���د �� ��د ا.��$�ز �� ا�، و $!�ون  إ�0$�$�ا�دو�, ا����),  أ�;ك��ده �)��B  إداري�

$&دد �ر����L ا.�����7ر و ��روط ا.��$��ز ، و $�ط�� ������-$د  ��واء !��ن ���ص  ا���8ء�ر��� �د��ر 

 ��ا���)�,  ���M;ك�����,  أر$�2,���وي ���2 ������ون ا����ص ا�&�ق ��� ا.��-��ع ��ن 0ط��,  أوط�$

  4."��دو�, و ا���)), �����ر$� ا.����7ر$,

��ود  أ��واع$;&ظ ��� ھذا ا���ر$�ف ا��( ا����ر ���د ا.��$��ز ا�)����� ����رة ��ن ��وع ��ن   �ا�

، و �ذ!ر ���� 2رورة أن $!ون  ��د .��$�زاا�وا�ب �وا�رھ� �� ��د  ����)ر!�� ا�( �طرق � ا�دار$,،

ا.��$�ز �ر��� �د��ر ا���8ء ا�ذي $&دد �ن �;�( �ر���L ا.����7ر ، !�� ا��( ا���ر إ��� أن إدارة أ��;ك 

  .  ا�دو�, ھ� ا����), �� �&ر$ره 

  

  : .	 ��ر ا��+ر�ف ا���)	 �+�د ا�����ز  -2

�رد !�ن  -$�و�� ا����زم إداري��د : "  ��F(ا�د!�ور ��$��ن �&�د ا�ط��وي و�� �)ر �ر�(         

�ر�ق ��م ا�0)�دي و ا���>;�( �����ل ر��وم $�����2ھ� ��ن  إدارة�����2ه و ��� ��ؤو�$�(  -�ر!,  أو

ا���2ط, ��$ر ا��را�ق ا����, �2; �ن ا��روط ا���� ����2��  ا���8$,ا����-�$ن �� �2و�( ���وا�د 

���د ا.��$���ز  ا�����ر����� ھ��ذا ا���ر$��ف ا���(  $;&��ظ . 5"ا.��$���ز  ����د رةا�دا�)���F�  د���$���و�� ، إداري�

���2ه )��&ب ا.��$��ز ���ؤو�$, ���$$ر �ر��ق ���م �طر$��, D$�ر �����رة ��وض ا�دو��, ا���� �!�-�� ��

  .��&)$ل ا�ر�وم 

ھو ���رة �ن طر$�, ��ن ط�رق : "  ��F(ا�د!�ور ��� ��طر �ط��وي ��رف ��د ا.��$�ز  أ��        

ا�����ون ا����م  أ����صذو ط�$�, ����ط,  $��د ������2ه ا&�د  إداريا��را�ق ا����, ���7ل �� ��د  إدارة

&����ت ����$�, ��ن  إ����ع�����, ) ��ر!,  أو��رد ط�$��� (ا�����ون ا����ص  أ����ص��ص ��ن  إ��

�د$��, ���ن و����$$ر �ر���ق ����م ����� �-����( ا���)��, و ����� ���� إ�����ءطر$��ق � I������ ���2��ؤو�$�( �����ء �

  6.")���&, ا.��$�ز (ا�����0دة  ا�دارةو ر��0,  إ�رافو �!ن �&ت ا����-�$ن 

                                                           

. 440، ص  1990ا&�د �&$و ، �&�2رات �� ا��ؤ���ت ا.دار$, ، د$وان ا��ط�و��ت ا�����$, ، ا�ط��, ا�����, ، ا��زا9ر ،   3
  

��ر ا.�0)�دي �� ا��زا9ر ، ���, ا�-!ر ا��ر���ن ، ا��دد  �. 88، ص  2009، ��رس  �22و&-ص �;ب �����, ، ا��ظ�م ا����و�� �� 4
  

�ود ا.دار$,  ، درا�, ���ر�, ، �ط��, �$ن ��س، ا�ط��, ا�����,  ��� ,���.  108، ص  �1991)ر ،  ،��$��ن �&�د ا�ط��وي ، ا.�س ا� 5
  

.  271، ص  �2003ط��وي ، ا�و�$ز �� ا����ون ا.داري ، دار وا9ل ����ر و ا��وز$� ، ���ن ،ا.ردن ،  ��� �ط�ر  6
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��ن ��;ل  .9&���( �ر!ز  �زدو�,،��د ا.��$�ز ذو ط�$�,  أن�����L �ن �;ل ھذا ا���ر$ف       

   .ا���صو �( �ر!ز ���0دي �ن �;ل 0وا�د ا����ون  ا���م،ا�����( ��� 0وا�د ا����ون 

ا���ر!�ت  أو ا��8راد$����د ا&�د  إداري���د : "  ���F(!�� �ر�( ا�د!�ور �&�د �ؤاد ��د ا����ط           

و&دا��� ا��&�$�,  إ&دى أو�����2ه ����$�م ��� �-��( و �&ت ��ؤو�$�( ا����$, و �����( ��!�$ف �ن ا�دو�, 

 �� �ر��ق ���م ا�0)��دي ���دة إدارة�د��, ����, ������ور ��ن طر$�ق  �Fداءا��� �و�2 �( ���روط و ط�

   7."�� �ن ا����-�$ن ����ر�ق �&دودة �ن ا�ز�ن ����ل ر�وم $&)�

  

  : .	 .ر��� ا��+ر�ف ا���)	 �+�د ا�����ز  - 3

ھ��و طر$���, ����$$ر : "  ����F( )�$�$��ب ����ر��( Philippe Parini ا�����8ذ�ر���( ���� �ر����� � أ����      

��)��� ��)��� ���ن طر$��ق " ا��$��9, ا����&��, �;��$���ز"ا��ر���ق &$��ث �وا���ط�( �&���ل ا�������, ا��&�$��, 

����م و ����� �-����( و �&���ل �����طره ����>$ل ا��ر���ق ا�" )���&ب ا.��$���ز) "���ر!,  وأ&$�����(ا.�-���$0, 

�د ا.��$�ز ���رة �ن ا�-�0$, $;&ظ �ن ھذا ا���ر$ف ا�( ذ!ر ��ن  .8"�ن ا����-�$ن  إ��وات$����2 و� . 

�رف ��د ا.��$�ز )�ر��$س �ول �$�وا ( Francis Paul Benoit ا���8ذ أن�� &$ن         $)�F� :  

��ر!, ،ا��ذي  أ&$����$�رم ��د ا.��$�ز �$ن طر�$ن ا�طرف ا.ول ھو )��&ب ا.��$��ز ������ ا�-�رد و  "

ا���ط, ا����&,  أوا����B �;��$�ز  أ�رىا��� ��ظم و ��$ر ا����ط ا����وم ، و�ن ��,  ا�دارة أ��م$��زم 

�ر��ق  إ����ءا���� ���رر  ا�دار$�,و ا��دوا9ر  ا��0$�$�,�;��$�ز ������ ���ص ���م !��دو��, و ا�������ت 

      . 9"��م

���د ا.��$���ز ا$���2 !���� ���رف       � )���F�  " : ص ����م�ا��$��9, (����ط ����$$ر �ر���ق ����م ���ن ���0ل ���

��0د �� ��ص )�&ب ا.��زام ، �����>;ل ا��ر��ق و �&���( ا�����طر ا������, ��ن ) ا����&, �;��$�ز��

 10."ذ�ك،و���B �)�&ب ا.��زام ��.��-�ع ����ر�ق 

��وع ھ�و  : "�د ا.��$��ز �� ا�����  ��ر$ف��و !��$�, �درا�, !��, ھذه ا���ر$-�ت ا�-��$, ��رج �     

ا���ر!, ،  ��و���( ����B  أو�0)�دي ��&�$ق ا��)�&, ا�����, ��ن ��0ل ا�-�رد ا.��م ا��ن ا���$$ر ���ر�ق 

 ا8ر���حا��ر��ق ��د��ر ا���روط ، �����ل ا�ط�ر�$ن ق ��$ن ��-�ع �)�&ب ا.��$��ز ���د ا.�-��ا�دو�, &ق ا.

  .11" ا��� $�&)ل ��$�� �;ل ��رة ا.��>;ل ، و ا��دف �ن ذ�ك �&�$ق ا����$,

  

                                                           

�د ا��$�ز ا�ر�ق ا���م ،دار ا�����, ا��د$دة ، ا.�!�در$, ، �)ر ، �.96،97،ص 2012&��دة ��د ا�رزاق &��دة ،ا��ظ�م ا����و�� � 7
  

8
 Philippe Parini , Institutions et Droit Administratifs,Armand Colin, Paris, France, 1984, p 95. 

9
 Francis Paul Benoit, Le Droit Administratif Français, Libirairie Dalloz, Paris, 1986, p 821. 

10
 Mémentos Dalloz, Droit Administratif Général,  20

ème
  édition, Dalloz, paris, France, p 174. 

�$��ت �راد ، ��B ا.��$�ز �;����7ر ا�)���� �� ا���ر$� ا��زا9ري ، اطرو&, د!�وراه �� ا�&�وق ، !�$, ا�&�وق و ا���وم ا��$��$, 11!��  ،
  .  48 ، ص ���2011/20012�, �&�د �$2ر ��!رة ، 
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  ا��+ر�ــف ا����ــو�	 �+�ــد ا�����ز ا����
	: � ــ�ــ���    

  

�ود ��ن ��د ا.��$�ز �� ا�����ل ا�)����� ��م $��ظم ��و��ب ���0ون ���ص       ���� �;ف ���0 ا�

�ر$�ف ��( ��� ا��د$�د ��ن ھ�ذه  ��-ر��,، و���د ��0م ا����رع ��Gط��ء �� ��دة �0وا�$ن أ&!��(��ءت  وإ����

�وم �درا��( و �و2$&( �$�� $�� ا��وا�$ن وھو �� ��:  

��د : " ���F(ا.��$��ز   322-��94ن ا��ر��وم ا���-$�ذي ر�0م  �05ن ا����دة  01ا�-�رة  �ر�ت     �ا�

 ,�ا���)�, ��)��  �8;!����رة ����, ��و أر2$,ا�ذي ��ول ��و��( ا�دو�, �دة ��$�, &ق ا.��-�ع ��ط

 �$��ؤ���, ��و�$�, ا�0)��د$, �������ل ���ك  أوD$�ر ���$م  أو���و$� $��2 �����ون ا���ص ���$م  أوط�$

      12 ."��روع ا����7ر �� ��ط�, ��), إ��0,��  أ��س ا8رض

���$م،D$�ر  أو���$م  ����وي، أوا������7ر$ن ط�$���  أ���!�ل���د ���� ھ�ذا ا���ر$�ف ��$ن ��$��       � 
   .��م أو��ص 

  
ا��&دد ��روط و !$-$�ت ��B ا.��$�ز و ا�����زل   121 -07!�� �ر�( ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م       

ا.��$��ز &�ق "  : ���F(�ن ا8را�2 ا�����, ��M;ك ا���), ��دو�, ا��و��, .����ز ����ر$� ا�����7ر$, 

ا���)�,  �8;!������و�رة �����,  أر�2$,ا.�-�ق ا�ذي ��ول �ن �;�( ا�دو�, ��دة ��$�, ا.��-�ع ��ن  ھو

 ����و ھ��و �-��س ا���ر$��ف ا���ذي ����ء ���( ،  13" �����وي .�����ز ����روع ا������7ري  أو�-��9دة ����ص ط�$

ا������,  ا8را��2ا��ذي $&�دد ��روط و !$-$��ت ���B ا.��$��ز ����   15214-09ا��ر�وم ا���-$�ذي ر�0م 

  . ا���), ��دو�, و ا��و��, .���ز ���ر$� ا����7ر$,  ��M;ك

ا����2�$ن ������ون ا����ص  ا��8��ص$;&ظ ���� ھ�ذا ا���ر$�ف ا��( 0)�ر ���د ا.��$��ز ����         

  . $و�( ا.��$�ز .���ز ��روع ا����7ري  أنا��رط و

 ا�8;ك، ا����2ن ��0ون  30-90ا���دل و ا����م �����ون ر0م  14-08!ذ�ك �رف ا����ون ر0م        

$�!ل ��B ا��$�ز ا������ل : " !�� $��  �01!رر ��رة  64ا�وط�$, ، ��د ا.��$�ز �ن �;ل �ص ا���دة 

��د ا����ر$�$, ا�� ا8&!��ما�وط�$, ا���و�$, ، ا���)وص ��$( �� ھ�ذا ا�����ون و  ا�8;ك����ول ���� ، ا�

ا�ذي ��وم ��و��( ا�����, ا���و�$, )�&�, ا���ك ، ا�����ة ا���ط, )�&�, &ق ا.��$�ز ، ���B ��ص 

����ء  أو��و$�ل  أوط�$�� $��� )�&ب ا.��$�ز،&ق ا��>;ل ��&ق ا���ك ا����و�� ا�ط�$���  أو���وي 

                                                           
ا.�;ك ا�وط�$, ا�وا0�, �� ا����طق ا���), ��  ، $���ق ���B ا��$�ز ارا�2 ���1994-�  17، ا��ؤرخ ��  322- 94ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م  12

  .  26،ص25، ص ���1991-�  19ا��ؤر�, ��  67اط�ر �ر0$, ا.����7ر ، ا��ر$دة ا�ر��$, ا��دد 
ا��&دد  2006اوت 30ا��ؤرخ ��  11-06ا����2ن �ط�$ق ا&!�م ا.�ر  2007ا�ر$ل  23، ا��ؤرخ ��  121- 07ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م  13

!$-$�ت ��B ا.��$�ز و ا����زل �ن ا.را�2 ا�����, �;�;ك ا���), ��دو�, ا��و��, .���ز ���ر$� ا����7ر$,  ، ��و�ب د��ر ا��روط ��روط و 
  .  12، ا���&ق ا.ول ص  2007ا�ر$ل  25، ا��ؤر�, ��  27ا��ط��, ��� ��B ا.��$�ز ، ا��ر$دة ا�ر��$, ا��دد 

ا�ذي $&دد �روط و !$-$�ت ��B ا.��$�ز ��� ا.را�2 ا�����, �;�;ك ا���), ��دو�, و ا��و��, .���ز   152- 09ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م  14
، ا��ؤر�, ��  27،��و�ب د��ر ا��روط ا��ط��, ��� ��B ا.��$�ز ، ا��ر$دة ا�ر��$, ا��دد  ��2009ي  ���02ر$� ا����7ر$, ، ا��ؤرخ �� 

  .  07،ص  ��2009ي  06
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�ود أو/و� ,�$�ا����$ز �&ل  أو��د ���$��� ا�����ة  ا��>;ل ����ة ��و�$, �>رض �د�, ��و�$, ��دة �

  ".ا���ط, )�&�, &ق ا.��$�ز  إ����B ا.��$�ز 

��� &���, ا���>;ل �����ة ��و�$�, �>�رض �د��, "...:  !�� �2$ف ا�-�رة ا�را���, ��ن �-�س ا����دة       

 أ��وى���  أ�ر�(!�ب $, �!��$ف ا.����7ر و ا���$$ر و��و�$, ، $&)ل )�&ب ا.��$�ز �ن ا�ل �>ط

���و ا�������ة و���ق ��ر$-���ت ����� ���ق د����ر ���روط ����B ����$ن ���� ��&�� أن0)��وى $���ب  أ�����ر أو$��د�

      15".ا.��$�ز 

�د ا.��$�ز� �����L ا���ر$ف ا�����  أن�� ��( $�!�و      �ا����, و �$ن ���ص  ا���ط,��د $�رم �$ن : 

 ��، ���دة ��$��,  أ����� أو ا����ون ا���م ، �واء !��ن �زا9ر$��  أو���2 �����ون ا���ص  ���وي أوط�$

 ,�$را�� ا���ود ا���)وص ��$���  أنا���), ��دو�, ���  ��M;ك�>رض �;��-�دة �ن 0ط�, ارض ���

  . ا.$��رة ا��&ددة �ذ�ك ا���وة�� د��ر ا��روط ا���ص �ذ�ك ، !�� $��زم ا����-$د �د�� 

  

 ا��+ــر�ف ا��/ــ�-	 �+�ــد ا����ــ�ز ا����
	 :�ــــ� �ــ�ـــ�    

  

ا�����رع ا��زا��9ري ���رف ����د ا.��$���ز !���� ����ق �$����( ���� ا��د$��د ���ن ا��)��وص  أنر��Dم       

  . ا.����دات ا��9�2$, �� ھذا ا����ل �0$�, �دا  أن إ.ا����و�$, ، 

�د )در ��ن �      P$ل  ����09/03/2004س ا�دو��, ا�>ر��, ا��7��7, ����ر����� �20$, ��$ن ��ر!, �

����ء �$��(  �11952���رس ر��0م  11950و ��د$��, وھ��ران ��0رار �&��ت ر��0م " ���ر$� ����وب " ا�������ر$ن 

����B ��و��ب ���ط, ا.��$��ز ������>ل ،  إداريا�دو�, ھ�و ���د  �8;ك��د ا.��$�ز ا�����  أن: " ��$�� 

��ر ���� ��.��>;ل ا��ؤ� إ��وةا�وط�$, ��!ل ا���9��7 و ��دف �&دد و ��وا)ل ����ل د��  ��M;ك0ت �

  16"..�!�( �ؤ0ت و ��0ل ��ر�وع �$( 

       B�2�$ ر$�ف���د ا.��$��ز ����  ا�داري����س ا�دو��, ا���رف )�را&, ���ط����  أن�� ھذا ا����

  17.ا�����0د ���� ا8طراف��� ا���ه ���ر ا�دارة$�و�( �ن ��ط�ت ا��$9��7, ���, 

ا��زا9ري ������2ء ا�����رن �����ول  ا�داريو �ن ��ب ا����ر�, و &�� �ر�ط ا����دات ا���2ء       

���د ا.��$���ز ، &$��ث �ر���( ���0م ����د $�����د : "  ����F(  ������س ا�دو���, ا���رأي��ر$��ف ا�����2ء ا��)��ري ��

�ر�ق ��م ���&�; ����طره و ��� ��ط���(  �Gدارة�����2ه ��ص ��ن $�وم ��� &���( و �&ت ��ؤو�$�( 

                                                           
، $��2ن ��0ون 1990د$���ر  01ا��ؤرخ ��  30- 90، ا���دل و ا����م �����ون ر0م  �2008و$�$,  20، ا��ؤرخ ��  14-08 ا����ون ر0م 15

  . 13، ص  2008اوت  03، ا��ؤر�, ��  44ا.�;ك ا�وط�$, ، ا��ر$دة ا�ر��$, ا��دد 
.  2013،ص  2004، ���05, ���س ا�دو�, ، ا��دد  ، 09/03/2004، ا�>ر�, ا�7��7, ، ا��ؤرخ ��  011950رار ���س ا�دو�, ، ر0م   16

  
.  98،ص  ���2011ر �و2$�ف ،�رح ��ظ$م ا�)-��ت ا���و�$, ، ��ور ����ر و ا��وز$� ، ا�ط��, ا�7��7, ، ا��زا9ر ،   17
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ذ��ك �ؤ���0 ���ض ا����ط, ا�����, ، و $���B ��� ���$ل ا��8ر��زم  إذا��و�$,  أ�>�لق �ن ھذا ا��ر� إدارة

  .18" ��� $&)�( �ن ا����ور �ظ$ر ا�������م ا��ر�ق  ا�دارة��,  إ��ذ�ك ����ل ��ل $ؤد$( و

 إ.ا���زام ا��را��ق ا�����, ��$س  إن:"......!��$�� ��� �)�ر ا�داري!�� �ر��( �&!�, ا����2ء      

ا��ر!�ت �����2ه ����$�م ��� �-��( و �&ت ��ؤو�$�( ا����$, ��!�$ف �ن  أو ا�8راد$���د ا&د  إدار$���دا 

�د��, ����, ������ور و ذ��ك �����ل  ��Fداءو ط��� ���روط ا��� �و��2  ا�دار$,و&دا���  إ&دى أوا�دو�, 

<���� )� B$د  ا8ر���ح;ل ا���روع ��دة �&ددة ��ن ا��ز�ن و ا���$;9( ���� ا��)ر�� إداري ، ���.��زام �

$�&��ل ا�����زم �-���ت ���دة �&�دودة و  إ.�ر�ق ��م ، و . $!�ون  إدارةط�$�, ��), ، و �و2و�(  ذو

  .19..." ، و $����2 �و�2 �� �!ل ر�وم $&)��� �ن ا����-�$ن  ا����$, ا���روع 

ا��ر�ق ا���م ��� �� $-$د �ص  �Gدارةا����زم  أن:" ��و��� ا��)ر$, ذ�ك �ر��( �&!�, ا���ض !       

�ر��ق ���م  إدارة�ن ا����ون ا��د�� ھو �ن $ر�ط( ���&!و�, ��د ا��زام $!�ون ا�>�رض ���(  688ا���دة 

  20." ذي )-, ا�0)�د$, �-�رة ��$�( �ن ا�ز�ن 

���د ا.��$�� ����ذه ا������ر$ف و !��$���,   ��ز ا�-��$��, و ا����و�$��, و ا��9���2$, ����رج �������ر$ف ا������� �

���د $���رم ���$ن ا�دو���, ا����&��, �;��$���ز وا�������7ر ���واء !���ن وط����  ھ��و:ا��و���( �;������7ر ا�)������ �

ا�وط�$�, ا���)�, ���دة  ���M;كا������,  ا8را��2ا���>;ل  إ���$��� )�&ب ا.��$�ز ، $�دف  أوأ����

ك ، ���دف ا��ؤھ�, ��0و�� ��ذ� ا�دارةھ� ا���رع  ����� $�م ��$$��� ��و�ب د��ر ا��روط  ��ده ��$�, &دد

  . ا���ز ��روع ا����7ري

  

  �1ــ�-ـص 
�ـــد ا����ـــ�ز ا����
	 :	 ـــ��ـــرع ا��ـــا��

                          

     L����� ,$9�2��د ا.��$�ز � إن�ن �;ل ����ف ا����ر$ف ا�-��$, و ا����و�$, و ا���دة �)�9ص 

�ود �، ��و ��د $ر�ب &ق ا.��-�ع �)�&ب ا.��$�ز ، ��د �!�� ، !��� ا��( $��$�ز ��$زه �ن D$ره �ن ا�

)�F�  د ز��� طو$ل ا��دة��وم وھ�و �������ت ��$�ز ���د ا.��$��ز ا�)����� ���!ل ���ص  إ�� إ��2,��

  : �درا��( ����-)$ل �$�� $��

  

  

  

                                                           

.  98&��دة ��د ا�رزاق &��دة ، ا��ر�� ا����ق ، ص   18
  

�ود ا.دار$, و ا&!�م ا�را��� ،دار ا��ط�و��ت ا�����$, ،ا.�!�در$, ،�)ر،دون 19� �-��ح ��$-, ��د ا�&�$د ، &�د �&�د &�د ا������� ، ا�
   . ��39,،ص 

�ود ا.دار$, و ��د ا��وت ، دار ا���2, ا��ر�$, ، ا���ھرة ، �)ر ،  �.  124، ص  2003ا&�د �;�, �در ، ا� 20
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�ـــــد �ر�ـــب �ق ا���ــ�ــــ�ع :  أو�    

  

)�&ب  أو$��-$د ��$ر ا��ر�ق ا���و�� : " ��� ا�(  14-�08ن ا����ون ر0م  ��20ص ا���دة         

، ��ن &�ق ا������ل ا����ك  أد���ه�!�رر  69و ا����دة  أ��;ه�!�رر  64ا����دة  أ&!��م �را���ةا.��$�ز �� 

ا�وط�$, ا���)ص ��ذه ا��)�&, و��ق �Dرض ��)$)�( و �-��9دة ا��)��&, ا���و�$�, ،  ��M;كا����� 

  21." �ن ا�������$ن  ا��8وى، و �&)$ل  ..........و$&ق �( ا.��-�ع �( دون �واه ، 

 ا��8;ك$��ز ���� ��د ا.��$�ز $ر�ب &ق ا.��-�ع �)��&ب ا.�� أنB2�$ �ن �;ل �ص ا���دة   

������� ا��&�$, �ن ا�ل ا���ز ��رو�( ا.����7ري ، و ا�&)ول ��� ا�-وا9د  أوا�وط�$, ا�����, ��دو�, 

  . $��$�� �ن �;ل ا��>;ل ا.����7ر ا��� 

ا�دو�, و ھ�ذا  أ�;ك إدارةا�����7ر ا�ذي $���0د ��  إ��و 0د ��B ا���رع ا��زا9ري &ق ا.��-�ع       

$!�ب &ق ا.��-�ع ������0د و ����-�, : " �ن ا����ون ا��د�� ا��زا9ري ��و���  ��844 �)ت ��$( ا���دة 

22. "�����2 ا����ون  أوو ������دم   

�ن  844ا���دة  أ&!�م إ����0ون ا.����7ر ا��زا9ري ا���د  أن�ن �;ل �ص ھذه ا���دة �;&ظ          

  . )�&ب ا.��$�ز ���-� و �$س ���ك  أيا�����0د  أنا����ون ا��د�� ا�ذي $���ر 

ا�( $�م ا��روع �� ا.��-�ع �ن �0ل )�&ب ا.��$�ز �ورا  إ���� ھذا ا�)دد  ا���رة!�� ��در          

��ط���ق ����� ����B ���ن د����ر ا����روط ا�����وذ�� ا 20و �����رد ������( ����د ا.��$���ز ����; ����ص ا�����دة 

ا����و&��, و ���دء  ا8ر��2$,�����د ���$��, &$���زة ا��ط���, : " ا.��$���ز ����را���2 ا����� �)��ت ����� ����$�� 

  23." ا�دو�,  �8;كا.��-�ع ���� �ن ا����-$د �ن ��B ا.��$�ز �ن طر$ق �&2ر $�ده ا��د$ر ا�و.�9 

&ق ا.��-�ع ��و $���ر &ق ����� �)��&�( ��$س ��( ا�&�ق ��� ا��)�رف ���  أيو �ن ھذا ا�&ق      

�$س �(   ��!$�, &�ق ا�ر��0, ، و ھ���ك  �8(ا���رع �(  أو ا���F$ر أو���� ا�( . $��ط$� �$� ا���ك ا���ك �

  24.�ن ا���ره �ن �0$ل ا�ر�), ��.��-�ع ���&ق ا���)� دون ا.��;ك 

$�رد  أن!��ن ا��رد ����&$; !��ن ��$�(  ��Gذا������-� $��زم �رد ا����ء ���د ا�����ء &�ق ا.��-��ع ،        

 إذا أ���دة ا.��-�ع  أ��7ءھ�ك ا���ء ��وة �0ھرة  إذا إ.��$0( ��درة �� ھذا ا�و0ت و . $�-� �ن ھذا ا�رد 

                                                           

.  15، ا��ر�� ا����ق ، ص  14-08ا����ون ر0م   21
  

، ا��ؤر�, ��  78، ا����2ن ا����ون ا��د�� ا���دل و ا����م ، ا��ر$دة ا�ر��$, �دد  �����1975ر  19، ا��ؤرخ ��  58-75ا.�ر ر0م  22
   . �����1975ر 26
.  15$�ز ����را�2 ،ا��ر�� ا����ق ، ص ، ��و�ب د��ر ا��روط ا���وذ�� ���B ا.�� 152- 09ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م   23

  
، اطرو&, د!�وراه �� ا�-�( و ا)و�( ، -درا�, ���ر�, �� ا�-�( ا.�;�� -���رة �&�د &��د ا���ري ، &ق ا.��-�ع و �ط�$���( ا����)رة  24

  .  42، ص  2010ا�����, ا.رد�$, ، !��ون ا����7 
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��ؤول ��ن ھ�ذا ا���;ك و ��و !��ن ا����-�� ��� ا��رد ���و � �F�ر0د ھ�ك ��د ا����ء ا.��-�ع و !�ن ا���ء 

  25.  أ�������ب 

ا��( $����ل ��ن ا����ء  إ.�� ا����ون ا��د�� ا��زا9ري ��ن &ق ا.��-�ع $���� ��;ك ا���ء  أ��      

 إ���دة�ط�� ا�����ك ��; $���ر ا�����ك ����  إ������ ��م $!�ن ا���;ك را إذا، و �� 0د $��ل 0$��(  إ��ا����ك 

�م $!ن ا��;ك ����( و �� ھذه ا�&��,  إذاا����-�  إ���� &ق ا.��-�ع ر أ��ده إذاو �!ن  أ)�( إ��ا���ء 

  . �26-س ا����ون�ن  853وھذا ����ءت �( ا���دة . �ن ا����ون ا��د�� 848�رة ا���7$, �ن ا���دة -�ط�ق ا�

$�&)ل )�&ب ا.��$�ز ��� &ق �$�� ���� و �$س &ق ا���!$, و ھو &ق ا.��-��ع ���و���ء  إذن       

����ري � ا8&��وال&���ل ���ن  ���Fيو . $�!��ن . ا����راد ا�����ز ا�����روع ا.������7ري ��$����  ا8رض أيا�

 .����ز ���رو�( $�!�ن ��( ����ك ا8رض�0م ������ء ����  إذا أ�� .��دو�,��ك  �8�� ا8رضا��)رف �� 

�د �و7ق  �Mرضا����$, دون ���!( �&$ث  152-�09ن ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م  ��18; ��ص ا���دة . �

ا����$�ت ا���ررة �� ا���روع ا.����7ري ا����$�, ��0و�� ���ء ��� ���دة  إ���م��د : " �)ت ��� ��$�� 

ا������وح ا��$�زھ���  رضا��8!$��, ا����$���ت ا������زة ���ن ط��رف ا�������7ر �����  إ���ر$���ا��ط�����, �!��رس 

�د �و7ق  ا8�$ر����درة �ن ھذا �� ".27   

�!رس �� �)ت ��$( ا�-��رة ا��7��7, ��ن ا����دة  أ�;ها���دة ا��ذ!ورة  و �� ھذا ا�)دد ��د ��ن           

�!ون  أنا.�-�ق  أوو $�وز �����2 ا����ون : " ا��� ��ء �$�� ��$�� �ن ا����ون ا��د�� ا��زا9ري  675

 B28" �� �&��� أو�ن ��!$, �� �و0��  ��-)�, ا8رض��!$, �ط.  

  


ـــ�ـــد ��ــ%ـــ	:  �ــ��ــ�ــ�    
    

  
�د ا��!�� �و�ر ر!ن ا��!�$, !ر!ن را��        ����ب ا��را��2 و ا��&ــ�ـل و ا����ب ،  إ��$�ط�ب ا�

��ده ، &�� و �و !��ت  إذاو ��د D$ر )&$B و . $�م ا��ا�7;�7, )�&$&, و !����,  ا8ر!�نا��د�ت ��ن ا�

  .ا��روط 

�د ا�ذي $�ط�ب �$     ��د ا��!�� ھو ا��  29.�!��$!ون ا�ر�2 �� ��0ب  أنا����ون  (���

 إ�������ج ���د ا.��$���ز ھ�و ���د ���!�� $&" أنو ��� ھ�ذا ا�)��دد  $�رى ا���د!�ور ���� ���طر ا�����ط�وي  

  د��ر ا��روط ھو و$7�, �!�و�,  أن�و7$ق، .ن ھ��ك &�وق و ا��زا��ت ��ر�ب ��� ���ق طر�$( ، !�� 

                                                           

  B�-ا���7$, ، دون ��د ، �)ط-� ا����ل ، �ظ�م ا���!$, ، دار ا� ,�.  74، ص��2000ط���, و ا���ر، ا�ط� 25
  

. ، ا��ر�� ا����ق  58-75ا.�ر ر0م   26
  

.  6، ا��ر�� ا����ق ، ص  152-09ا��ر�وم ا���-$ذي   27
  

. ، ، �-س ا��ر�� ا����ق  58-75ا.�ر   28
  

29
 François Terrè, Philippe Simler,Yves Liquette, Droit Civil , Les Obligations, 8

ème
 èdition, Dalloz, Paris, France , 

2002 , p 20 . 
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�د ���!���, �رط �وھري �$( �در�, ا�( . $�!ن �)ور و�ود ��د ا��$� 8ھ�$,و ������� ����ظر �ز ھذا ا�

   30."  ا��رام���� �وا��, ا���ط, )�&�, ا�);&$, ��  ��را�(ت �!�$� إ��$&��ج  D)�8$ر �!�وب 

�ن ا��ر�وم  17ا���دة  أ��سو ��د �!�� ��� ��د ا.��$�ز ھ أنا���رع ا��زا9ري �����ر  أ��    

��د ....$!�رس ا.��$��ز ا�����وح : " &$�ث ���ءت ���� $���  152-09ا���-$ذي ر0م � إدارة���ده  إداري، �

ا�دو�, �ر��� �د��ر �روط ��د ، ط��� �����ذج ا���&�, ��ذا ا��ر�وم و $&دد �د0, �ر���L ا.����7ر  أ�;ك

  .31...."و !ذا ��ود و �روط ��B ا.��$�ز

�ن د��ر ا��روط ا���وذ�� ���B ا.��$�ز ��ن طر$�ق ا��را��2 &$�ث �)�ت  19ا���دة  أ$�2و       

�د  إ�داد$�م : " ��� ��$�� ��-�9دة ا�����-$د ��ن   ا8ر2$,���2ن ��B ا.��$�ز ��� ا��ط�, ا� ا�داريا�

  .32......."ا�دو�, ��و.$,  أ�;كطرف �د$ر 

�د ا�ر��� ��� ا�(  324و ��د �ر�ت ا���دة      ��د $�7ت �$( : " �ن ا����ون ا��د�� ا��زا9ري ا��

و ذ�ك ط���  ا��Fن����ه �ن ذوي  أو��ص �!�ف ��د�, ���, ، �� �م �د$(  أو��2ط ��و��  أو�وظف 

   33."ا����و�$, و �� &دود ��ط�( و ا��)�)(  ��M!�ل

�� ��&ر$ر ��د ا.��$�ز ا�دو�, ھ� ا��ؤھ�, ��0و أ�;ك�ن �د$ر$, �)وص ھذه ا��واد � إ��ا����د       

 أنو ھ��  أ����$,و��(  $�!��� ا��روج ���$��,  �و7ق ا�دو�, ، ����ر ا8�$رةھو ��روف ��ن ھذه !��  و

��د ، ����د و &!�م ا���دا��� ھ�و �ط�;ن ا��!��� ھ�و ���روف ���ن  وا��!�$, �� ��د ا.��$�ز ھ� ر!�ن �;�

�ود، &$ث $�و�ب ���� ا������0د$ن   ��دأا��!�$, ����ر !�����7ء ��� �ھ�ذا ا�ر��2  إ��راغا�ر9�2$, �� ا�

�د ، ��)�B �ذ� أ������ ��0ب ر��� و $���ر �رط ���د ا����د و �$س .�� ����7Sتك ا�ر��$, ر!ن �;�

�ط �.  

�د أر!�ن.&�� �ن �;ل  أ!7رو �وف ����ول ا��!�$, ��-)$ل   �    .ا�

  


�ـــــد ز��	 طو�ـــل ا��ــــدة: �ــــــ���ـــ�   

  

���د ا�ز����� ھ��و ا���ذي $!��ون �$��( ��)��ر ا���ز�ن ��)��را �وھر$��� ، &$��ث �����س ���( ا��زا����ت         �ا�

�د ا.��$�ز $� آ�ر إ��،و $���ف ��)ر ا�ز�ن �ن ��د  34دا��9 ���ز�نا�����0د$ن ���ر�, ��$ز �ط�ول ، �

��د ، ا��دة ا�ز��$�, ا��&�ددة �����ر$, و���$�,  إ�!��$��تا����ز ا�����ر$� ا.�����7ر$, &$�ث $�ط��ب ��-$�ذ ا�

��� . $�م و2��, وا�����ل �!���ن ��;ل ���رة ز��$�, طو$��, ، &��� $���L �$���  إ.�و�$� ���$,، ��ن �&

                                                           

.  207، ص ���1996 ��طر ا��ط��وي ، ���دئ ا����ون ا.داري ا.رد�� ، ا�!��ب ا����7 ، �ط��, ا�����, ا.رد�$, ،   30
  

.  6، ا��ر�� ا����ق ، ص  152- 09ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م   31
  

.  15، ��و�ب د��ر ا��روط ا���وذ�� ���B ا.��$�ز �ن طر$ق ا��را�2 ، �-س ا��ر�� ا����ق ، ص  152- 09ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م   32
  

. ، ا��ر�� ا����ق  58-75ا.�ر   33
  

�د ، �و�م ����ر و ا��وز$� ، دون ط��, ، ا��زا9ر ،  ��� ,���.  57 ، ص ���2001 �$;�� ، ا.��زا��ت ، ا��ظر$, ا� 34
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 إ.���>$ل ���رو�( . ��&��ق  أ����ءا������7ر ا��ذي $�&��ل  أھ�داف أن !��� أ��7رها���روع ا.����7ري 

�د، ��ذا ��ن ا��دة ا�ز��$, ا��� ���B ������7ر �ي �����ر ا�ل ��>$ل ���رو�( ا.�����7ر �ن�طول �دة ا�

���( و�>ط$, د$و�( ، و�&�$ق ا��ر�B ا������ ، و�0د  رأسا��� $��ط$� �$�� ا��رداد ����7, ا����ل ا�ر��$9 

���ت ھ��ذه ا����دة �، ط إ$��رادهو ��0ل  ا������ء�!����� زادت �!����$ف  آ���ر إ����������ف ھ��ذه ا����دة ���ن ����روع 

  . 35ا��!س )&$B و

 أ��7ء���B ��م �دة ز��$, طو$�,  أن.�د ��$�� ا�دو�, ���$� ا���ط�ب ا�����7ر$ن  أرادت إذا��ذا      

��رات ا�����, ��$�� ا����7رھم &�� ������ �� �دة ا���روع ا.����7ري ، .ن 0)ر ��دة �ا��>;��م ��

����رات �0د . �����دھم ����� ا����ز ����ر$��م ا.������7ر$, �!�ل ������ $���ق ����  ط��F$��,ا���>;ل ھ�ذه ا�

ا����م ��$�� ������م ا�)���$, �� ا��دة  ا8را��2-و��م ا��ك و ا�ر$�, &ول �دم ���وب ��رة ا��>;ل 

  .  36 أ�7رها�ز��$, ا��� $��L �$�� ��رو��م ا.����7ري 

ا��ظ��ر ���� ا����دة ا�ز��$��, ا����� $���م �$���� ا����>;ل  إ����دة إ�����������رع ا��زا��9ري  أدى ا���8رھ��ذا     

 أيا���ذي $����ط$� �$��(  ا08)���ا��و���( �������ر$� ا.������7ر$, &���� �!��ون �������$, ���� ا�&��د  �ا8را��2

  . ��رو�( ا.����7ري و �ن 7م �&�$ق ا�ر�B ا����ظر  إ���ح ����7ر

$&��دد ا���ذي   2006 أوت ���30ؤرخ ����  11-06ر��0م  ا���8ر���� ا������ق ���� ظ��ل  ���8(وذ���ك     

ا���), ��دو�, و ا��و��, .���ز  ��M;كا�����,  ا8را��2روط و !$-$�ت ��B ا.��$�ز و ا����زل �ن 

��ر ا�)���� �� �دة ز��$, 0درھ� ، 37ا����ر$� ا.����7ر$, ����,  20!�ن $&ق ������7ر$ن ا.��-�ع ���

��ر ھو  ا08)�ا�&د  أي���0, ����د$د �رة وا&دة ���ن 0)�ر ھ�ذه ا���دة  أ�-ر�, ، ��� � 40.��>;ل ا�

ا����ر!�ت ا�!���رى ���ن ���دم ا����ز���, ��������7را��م ����  أ)��&�ب ا�����8ب���زوف ����ض ا�������7ر$ن 

  . . ����وب �� ا��دة ا�ز��$, ا��� ���د�� .���ز ���ر$��م ا�!�رى  �8��ا��زا9ر 

ا��ظ��ر ���� ا����دة  إ����دة إ��������رع ا�����رع ا��زا��9ري  ا���8$��,�>$��, ا�����ط�ب ا.������7رات و     

��ر ا�)����� ، و ذ��ك ���د$��( �ا���ذ!ور  11-06ر�0م  ���Mرا�ز��$, ا��� ���B ������7ر$ن ا.��-�ع ���

�)�ت ا����دة ���, وھ�و �� 99 أي��, ���0, ����د$د ��ر�$ن  33 أد���دة ا.��-�ع !&د  �F)�&ت،  أ�;ه

 أد��ھ�$��B ا.��$�ز ��دة : " ��را�2 ��� ا�( �ن د��ر ا��روط ا���وذ�� ���B ا.��$�ز �ن طر$ق ا 24

  38."��, )  99( ��� و ���ون  أ0)�ھ����0, ����د$د �ر�$ن و  ��, ) 33(7;7, و 7;7ون 

                                                           
&��$م ��$رة ، ��ود ا��وت اط�ر ا�����ل ا��ط�ع ا���ص �� ا����ر$� ا���$, ا��&�$, ، �ذ!رة ��$ل ���دة �����$ر ، �رع ��0ون ا����ون  35

  .  17، ص  2011ا�دو��، !�$, ا�&�وق ، ����, ��ود ���ري �$زي وزو، 
��ر ا�)���� ، �ذ! 36��ط� U �)ط-� ، ��د ا.��$�ز �� ا�� ,�رة ��$ل ���دة �����$ر �� ا����ون ا���م ، !�$, ا�&�وق و ا���وم ا��$��$, ، ���

  .  76، ص  2015- 2014ا&�د �ن &�د ،  2وھران 
ا��&دد �روط و !$-$�ت ��B ا.��$�ز ��� ا.را�2 ا�����,  2006اوت  30ا��ؤرخ �� 11 -�06ن ا.�ر  �01�رة  04را�� �ص ا���دة $ 37

  .  05، ص  2006اوت  30، ا��ؤر�, ��  �53;�;ك ا���), ��دو�, ا��و��, .���ز ا����ر$� ا.����7ر$, ، ا��ر$دة ا�ر��$, ا��دد 
.  12، ��و�ب ��وذج د��ر ا��روط ���B ا.��$�ز �ن طر$ق ا��را�2 ، ا��ر�� ا����ق ، ص   152-09ا��ر�وم ا��-$ذي   38
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��ر ا�)���� $�����  ا.��$�زو �ن ھذا ا���ط�ق ��ن ��د    ���ود  إ����� ا��ا����  ا�ز��$�,،ط�9-�, ا�

  .�$��را �وھر$� $���ر ا�ز�ن ��)

 أن�&د$�د ا���دة �������, �;��$��ز ھ�و د�$�ل ���� ا��( ��$س �ؤ��دا و  أن إ��� أ$�2 ا���رةو ��ب     

��ر ا�)������ھ�و ���ك �������, ا���و�$�, ، و ھ�ذا ��� $����( و ر�Dم ط�ول ��دة ا���>;�( ��ن ط�رف  ا�

����ر  ، .ن ھ��دف ا.��$���ز ���$س ا������زل ���ن ا�دو���, ������ دا����9 �&�-ظ��, ���!$����� ���( أن إ.ا����واص �ا�

� ,���ا��$��9, ا���و�$��, ھ��ذه  أرادت، و ھ��ذا �����  ا8�$��رھ��ذا  ا����>;ل����$$ر وا�)������ ����و ����رد طر$

  .39ا�طر$�, �ن ا���$$ر

, ��>ط$, �-��ت ا���روع و ا����ح $�!ون !�� أن��دة �� $را�� ��  �&د$د �دة ا.��$�ز ا�(  إ.    

 Bول �ن ا�ر����د ا..ن ا����زم ذ�ك و ،  �����40زم ��در ����$�ز ا��و��( �;�����7ر �ن �;ل ا��$�ره �

�9�0, ا��روط و ��ذا ا�>رض ��د ��ن ، �&�$ق ا�ر�B   �ن وراء ذ�ك ھو  ا����8 ھد�( $!ون ا�)����

�د ا���و �  . !��, ا��$���ت و ا��روط ا���ظ�, �ذ�ك  �&�وي ��� ����ر �زءا �ن ا�

  

  ا��� +" ���7ك ا�1��" �%دو�" 
�د �رد 
%5 ا�+��رات: را +�  

  

�د ا.��$�ز ا�)���� ا�( �ن  ا����ر$فB2�$ �ن �;ل       �� ,�ا��)�9ص ا��� $��$�ز ����  أھما����

 أو.ا�دو���, ا���)��, ، و ��&د$��د ھ��ذا ا��-���وم $���ب  ���8;كا�������,  ا8را���2ا���( $���� �����  ا8�$��رھ��ذا 

��ر$, ��دو�,  ا�8;ك�-�وم  إ��ا��طرق ���ر$, ا���), و ا�8;ك�)-, ���, ، 7م �&د$د �-�وم ا��ذ�ك ا�

  : �ن �;ل ��$��

  

  : ا�+��ر�" ا��� +" �%دو�"  ا���ك��)وم  -1

��رات ���� ا ا�8;ك����ر    ���ر$, ا����, ���و�, �ن ا��، ا��� ��!ل ���-ت ط�$���� ا����و�$,ا�

��ر$���, ����ن طر$���ق ھ$��9�����  أوو �!���ون �&��ت �����$$ر و �)���رف ا�دو���, ا��������ر  ا�وط�$��,،ا�&��ظ��, ا�

�$ق ا���-�,  إ����دف  �8�� ا����),،&�,���            .ا�

��ر$ف �د$د ا�8;ك�رف ا�-�( ھذه       �� ,����)�ب ��� �-��وم  أ���� إ. $فرة وان ا���-ت ا�����ا�

  . وا&د

                                                           

. 161، ص  ��2010د$, 2ر$-� ، ��$$ر ا��ر�ق ا���م و ا��&و.ت ا��د$دة ، دار ���$س ، ا��زا9ر ،   39
  

  ، ,�.  527، ص  1987ا.�!�در$, ، �)ر ، ���د راDب ا�&�و ، ا����ون ا.داري ، دار ا��ط�و��ت ا�����$,، دون ط� 40
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�د �ر��� ��2�م       ����F�  ":ھ�  ا�8;ك ,�����ر$, ا��ا���� ����!��� ا�دو��, و ��)�ص  ا�8;كا�

  :  ��F�� آ�ر، !�� �ر���  41"��&�$ق ا������ ا����, ��� ا��;ف و���� و ���2 ��ظ�م ا���9��7 

ا����ص ا�����وي ��� ا�����ون ا����م و ھ�� ��ر��ط ��( ��واء ��ن طر$�ق �&د$�د  إ��ا��� ��ود  ا�8وال" 

42"��$$��� �;���دام ا�����ر ا���م  أوا����ون .  

��ر$, ا����, ، $-�م  ا�8;ك�ن �;ل ا����ر$ف ا�-��$, ��ذه     �ا�دو��,  أ�;ك�ن  ����ر ��ك ��F��ا�

��ر$�, ا���)�, ا������,  ا��8;كف ������ ��ن ���ك ا��ذي ����2 ��( ا����, ، ���2 ��ظ�م ��0و�� $�����ا�

, و ذ�ك �ظرا ���)$)�� ����-�, ا����, ، &$�ث . $�!�ن ا�����زل ����� ��دو�, ، ��� ����ز �&��$, ��0و�$

  . 43ا!������ ������دم  أو�و0$� ا�&�ز ��$��  أوا��)رف �$�� ،  أو

ھ�م ا��وا��د ا���)�, �&��$�, �دم ���0$�, ا��)�رف $����ر ��ن أ ��دأ نأ،  إ�$( ا���رةو ��� $�ب        

��� ��0دة �دم �واز ا��)رف ��$�, ا���ر��, ، و ا� �44( ��)ص ����-�, ا����, 8ا���ل ا���م ، و ذ�ك 

��ر$, ا����, ا�����, ��دو�, ، أ�;ك ا��� ا8�����ون ا���د�� !����$� ، �� ,�ن !ل ا��)ر��ت ا����و�$, ا���2

��ر$�,  ا�8;كD$ر ذ�ك �ن ا��)ر��ت ا��د�$, . $�!ن �ط�$��� ��� ھذه  إ��ا���, ، ا�و)$, ، ا�رھن �ا�

       . �45ك و�0 �)ر��� �&ت ط��9, ا��ط;ن ذ ا�دارة��-� ا���م وان ���ت ���)),  أ���ا����, ط���� 

���رات  ا�دارةا��)ر��ت ا����و�$, ا��� ��ر$���  أن!��      ����� ا��)�ر��ت  �&ظ�ورة���� ھ�ذه ا�

��رات �&; ���)�ر��ت ا���� ��ر$���  أن�ن ا���!ن  �8(،  ا�دار$,ا��د�$, دون ا��)ر��ت ��!ون ھذه ا�

��د ا.��$��ز ا��ذي ���&�(  أ���وب��ن طر$�ق  إ�����!�$ن  ا�داري0د $��ذ ا��)�رف  ،�M� 46راد ا�دارة�

ا�������, ،  �����8وال������ ���!ل ا����ر�$ص ��.��-����ع  أو،  أھ��دا���و ذ����ك ��&�$��ق  ا���8راد 8&��د ا�دارة

  .47و0ت  أي��  ا�دارة�$ن ��ر�وع �$( �ن ���ب ������رھ�� �)ر�$ن �ؤ�0$ن و ��0

��ر$, ا����, ا�����, ��دو�, $�م  ���8;كو��ذا ��ن ا.��-�ع       � ا�داري�ن طر$�ق ا���ر�$ص  إ��ا�

ھ�ذه  أن أيو ا�ر��وع �$�( ��0ل &��ول ا���(  إ�>�9(�ن طر$ق ��د ا.��$�ز، و ����ط, ا����, ا�&ق ��  أو

.  أي، ا��8راد�ه �ظ��ر �$�( ا�دو��, ��ظ��ر �0وي ا��� أ$ن�&!��� 0وا�د ا����ون ا���م  ا�دار$,ا��)ر��ت 

 ,�����رات ا��، 48ا��د�� ا�$��را����ون ا���ص ����7 ھو ����رف ��$( �� 0وا�$ن  8&!�م���2 ھذه ا�

ي �ص ا�ذ 1990ا�ر$ل  07ا��ؤرخ ��  60- ��280$( ا��&!�, ا���$� �� 0رارھ� ر0م  أ!دتو ھذا �� 

                                                           

.  563، ص  2005ا�راھ$م ��د ا��ز$ز �$&, ، ا.�وال ا����, ، دار ا�����, ا��د$دة، ا.�!�در$, ،   41
  

��ري ، دار ھو�, ��ط���, و ا���ر و ا��وز$�، ا��زا9ر ،  �.  17، ص  2003ا����$ن ���, ، ا��ظ�م ا����و�� ا��زا9ري ���و�$( ا� 42
  

43
 Nadine Poulet et Gibrot Leclerc , Droit Administratif des Biens , édition Bréal , 2004, p 93.                               

44
 Jean - Marir Auby et Pierre Bon , Droit Amintartif des Biens , édition Dalloz , 1995 , p 24.                                

   
��ر$, ، دار ھو�, ����رو ا��وز$� ، ا��زا9ر، �.  10، ص  2007&�دي ���� ��ر ، ��ل ا���!$, ا� 45

  
.  10&�دى ���� ��ر ،�-س ا��ر�� ا����ق ، ص   46

  
. 567ا�راھ$م ��د ا��ز$ز �$&� ، ا��ر�� ا����ق ، ص   47

  
. 567ا�راھ$م ��د ا��ز$ز �$&, ، �-س ا��ر�� ا�;ه ، ص   48
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ا���ر�$ص ���>ل ا��دو�$ن ا����م ذو ط����  أن ا�داري�ن ا����دئ ا�����ر ��$�� �� ا���2ء : " ��� ا�( 

49" ��و$ض  �Fي�ط��ب  أنو0ت دون  أي��2 &دا �( ��  أن ا�دارة ��G!�ن�ؤ0ت و ا�( .  

  

  : ا�+��ر�" ا�1��" ا��� +" �%دو�"  ا���ك��)وم  - 2

��ر$, ا���), ا�����, ��دو��, ا� ا�8;ك  ���ر$�, ا���� $�!�ن ا�����زل  ا8و�$�,ھ�� ���و��, ��ن �ا�

ا�&�)ل ��$�� );&$�ت ا.������ل ، ا.���>;ل ،  أو��ول ����!��  �8������ ��روط ��0و�$, �&ددة ، 

   .50 ا��)رف

��ر$�, ا���)�, $�!�ن ا�����زل ����� ، و$�ؤطر ���$�, ا������(  ���8;ك     ���ن طر$�ق  ا��8راد إ���ا�

��ر$, ��وا��د  أن إ.�و$7��� و ���$��� �� ا��&��ظ, ا�� ����� $�$ز �ن ھ�ذا ا��)�رف ا�����و�� ا��( $��م و�

�وا�د ا����, ا���ظ�, ����$, ا��$�  أيا����ون ا���ص �� ��  .  51ا��د�� ا�$��ر أوو�

���رات ا���)�, ���ط�ت ��د$�, و ��0و�$�, .��;!���  أن���ط$� ا�دو�, و��(      ����رس ��� ھذه ا�

��!$, �د�$, ، ���� ا�&ق �� ا��)رف �$�� !�� $�)رف ا�-رد �� ��!( !�� $�وز ا�&�ز ��$��� ��� &���, 

ا����  ا8&!��م��ذات  ا����دأ����2 ��ن &$�ث  ��G������0$�, ا��;!��� �������دم  أ����دم و��ء ا�دو�, ��د$و��� ، 

  . 52$�وز ���!( ������دم  ا8�$ر، و ا���ل ا����وك ��ذا  ا�8راد أ�;ك� ��� ��2

��ر$�, ا������, ��دو��, ا�B�2 ����  ا��8;ك�ن �;ل �&د$د�� ��-�وم        � إ��������م  ا��8;كھ�ذه  أنا�

�2��ن ���-س  أ����ا���ء ا�ذي $�$ز �$����  أن���ر$, ��), ، D$ر  أ�;ك���ر$, ا����, و  أ�;ك�$ .

��ر$, ا����,  ا�8;ك���2  إذا��ظ�م ا����و�� ، �ا����ون ا���م  و����ز �&��$, ��0و�$, �ظرا ���  8&!�ما�

 أ���ا!�����( �������دم ،  أوا�&��ز ��$���  أو��وم �( �ن �&�$ق ا���-�, ا����, ��ذا . $�وز ا��)�رف �$��� 

��ر$,  ا���),  ا�8;ك�ا�����ون ا����ص ، ����� وظ$-�, ���$�, �����7,  ��� �&�$�ق  !��م�&8��G�  ��2���ا�

  .53ا�د�ل ���ز$�, ا����, ، و $�وز ا��)رف �$�� و ا�&�ز ��$�� و ا!������ ������دم 

     ��� ����ر$�, ا���)�, ا������, ��دو��, ا ا��8;كو !�� ا�ر�� ����� ��ن ��د ا.��$�ز ا�)���� $��

  . ا��و��, �����ر$� ا.����7ر$, و

  

  

  

                                                           

.  10، ص  199،  03، ا����, ا��9�2$, �دد 1990ا�ر$ل  07، ا��ؤرخ ��  60-280!�, ا���$� ر0م 0رار ا��&  49
  

.  �23وھو�� �&-وظ ، ا��ر�� ا����ق ، ص   50
  

.  �23وھو�� �&-وظ ، �-س ا��ر�� ا�;ه ، ص   51
  

52
 Andre De Laubadere, Droit Administratif Spècial, Thèmis, 3

ème
 édition, Paris, 1967, p94.                                

          
�67�ط� U �)ط-� ، ا��ر�� ا����ق ، ص  53  .  
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 ����1: 	
  ���ـوى 
�ـد ا���ـ��ز ا����

  

��د �-��( ا�( ��د ا.��$�ز ا�)����  �ن �)�9ص نا  �$&�وى ��� �و�$ن �ن ا�و9�7ق ، و ھ�� ا�

ا����&, و )�&ب ا.��$�ز ، ود��ر ا��روط ا�ذي $&دد ا��روط ا���ظ$�$�,  ا�دارةا�ذي $�7ت ا.�-�ق �$ن 

�د ا.��$�ز ��54 .  

  : د ــا�+� - 1   

�د ھو ���رة �ن ا�-�0$, ��رم �$ن       �ا����&, �;��$�ز و )�&ب ا.��$��ز ، ���)�ر ����  ا�دارةا�

�د و �2ط ��2و�( ، ��و �ذ�ك $�د ����7, أ �&د$د��دي �$ن ����B ا.��$��ز و ا�����زم  ا�ط�رطراف ا��ا�

)�� 55  .  

  : ر ا��روط ـ�د. - 2   

ا����&, �;��$�ز و )�&ب ا.��$�ز، $و�د  ا�دارةو�ود ا.�-�ق ا����0دي ا���رم �$ن  إ�� إ��2,     

�ن و9�7ق  ا8!�را�����0دة ، �&�ل ا��زء  ا8طراف�!�و�, ���2ن &�وق و ا��زا��ت  أ�رىھ���ك و9�7ق 

�د����روط ��ظ�$م ���B  ا�������8!ل ا�ر!$زة ، ���  ا.��$�ز و ا���رو�, �د���ر ا��روط ا���&�, �� ا�

�&��, ا.��$���ز ا��ؤھ���, ����ذا �� ا�دار$��,ا�����,  ����Gداده����وم  لا.��$���ز ، و ھ��� �����رة ���ن ���ص �-)��

  .56، و ��دة �� �!ون ھذه ا�د���ر ا��روط ا���وذ�$, $�م ا��)�د0, ��$�� �ن طر$ق �را�$م ا�>رض

و ����$ن د���ر ا��روط �$ن د���ر ا��روط ا����, ، و ھ� ����رة ��ن و$7��, ذات ط���� .9&��،      

�. &, ا����),�ود ا��� ��ر��� ا��)���� $����� ���م ���ط��� ا���م ا���رد و ���ل ا��ط�$ق ��� ��$� ا�

�ود ا���  إ��2, إ��   �د���ر ا��روط ا����ر!, ا��� �&�وي ��� �روط ��), ��وع وا&د �ن ا�

�ود �  .ا��ور$د �7;  أو ا��>�ل��ر��� ��ك ا��)�&, !

�رف �  $ �� �� ا�دار$�,د���ر ا���روط و ا��و)�-�ت و ھ��ك أ$�2 إ�� ���ب ا�د���ر ا��ذ!ورة ���

�&�وي ���� ا���روط ا���)�, �!�ل ���د  &$ث أ��� ���$ز �!و����د ا�د���ر ��)$)� ، أا���), ، وھ� 

�!�ل �� $!ون �ن ��ص �� ا��و�$ن ا�����$ن �ن ا�د���ر  �� !و��� ���, ھذه ا�د���ر  ���7لو إ�را�($راد 

�د �&ل �  .  57ا��رام ������, ��

  

  

  
                                                           

.  ��12)ر ���د ، ا��ر�� ا����ق ، ص   54
  

�ود ، !�$, ا�&�وق و ا���وم ا�� 55��د ا.��$�ز ا.داري ، �ذ!رة ��$ل ���دة ا������$ر ، �رع ��0ون ا��$��$, ، ا!�� ��$�, ، ا��ظ�م ا����و�� �
   .  66، ص  ���2013�, �و�ود ���ري �$زي وزو ، ��, 

. 67ا!�� ��$�, ، �-س ا��ر�� ا����ق ، ص   56
  

.  ��377$��ن �&�د ا�ط��وي ، ا��ر�� ا����ق ، ص   57
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  ا�ط �+" ا����و��" �+�د ا�����ز ا����
	 و ����زه :	 ـ��ـب ا��ـ%ـا��ط
  


ن :�ره �ن ا�+�ود                                
  

�د ا.��$�ز ھو ��ر�, إن       ���و�$, ا��� $���� ا��)ر��ت ا�� ط�$�,  ھدف درا�, ا�ط�$�, ا����و�$, �

�د  إ�$���ا���� ��������� ا����ط�ت ا���و�$�, ��� ���$$ر ا��را��ق ا�����, ��)�, ا��ر��ق ا����م  يأ،  ھذا ا�

-راد$�, �����ط, ا�����, ��� ���$$ر ا���$$ر ا�!;�$!� $����د ���� ا��)�ر��ت ا.� إنا�)���� ، ��), و 

 -ردةا��� �راد�(�$�, ��ظ$�$, �� $د ا���ص ا���م $��2 ا��>;ل ھذا ا��ر�ق ا���م ��ل ا.��$�ز ھو وو

����د  إن أم� إراد����$ن��$����, ا�-����ق  إ.ا��������0د ����� ا������ط, ا�������, ����( &ر$���, ا��-����وض و ����� ھ���ذا ا�

ا������زم $���وم �����$$ر �ر���ق ����م ���$�, �&�����ت �����, ������ل ���� �-ر��2( ا��د���,  إن��)��, و ،58!�����$ن

  ., �ن �)و)$�ت و ا��زا��ت ��$�, ،ا���و�$

و ھذا �� $د�و ا��� $�وم ��$�� ذات ط�$�, ��0و�$, وا&دة ، ا�8سو  ا8&!�م�� !��ت ��$�  إذاو   

��ود ، و ��-��دي ا�) ا�-�رع ا.ول (2رورة ا��&ث �� ط�$��( ا����و�$,  إ������س �$��( و ��$ن D$�ره ��ن ا�

     ).ا�-رع ا����7 ( $��$ن ��$$زه ����  ا8�رىا���$$ر  أ���$بو

  

  ا�����ز ا����
	ا�ط �ــ+" ا����و��" �+�د : ا��رع ا�ول  

  

�د        � ,�ا�-��$, �� �&د$دھ� ، و ��ب  اVراء، و ��دد   ا.��$�ز ا�)������د �7ر ���ؤل &ول ط�$

�د $��2ن ����$ن �ن ا��وا�د ، ���ب $���ق �&�وق ا����زم ا����$, و ���ب $���ق  إنھذا ا��;ف �ھذا ا�

 ��F�������ف ا����ر$ف ا��� �ر�ت ��د ا.��$�ز ��د  إ���� �� ر�� �Gذا، ���59$$ر و ��ظ$م ا��ر�ق ا���م 

  : ا�V$, ا�8س���  $���ل ���2رورة ��� ا�(����� 

�د   ا�دارة�!ون  إن -    �  .ا����, طر�� �� ا�

�د �( )�, ����ر�ق ا���م $! إن -    �  .ون ا�

�د  -    �  . �د�, ا��-� ا���م  إ��$�دف ا�

��د  ا��8س�-�س  أ�����د  ا�8سا��ظر �� ھذه  أ������  إذاو     � ا�داري ���لا���� $��وم ��$��� ا�

  ؟      إداري��د ا.��$�ز ا�)���� ھو ��د  إن���� ھذا 

  :  ھذا �� ���وم �درا��( �ن �;ل ��$��     

                                                           

.  ��173د$, 2ر$-� ، ا��ر�� ا����ق ، ص   58
  

.  102&��دة ��د ا�رزاق &��دة ، ا��ر�� ا����ق ، ص   59
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 أ��;ك �دارة، &$�ث $���B ھ�ذا ا���رار  $)در ��B ا.��$��ز ��� ��!ل �0رار )��در ��ن ا��وا��      

$!��رس : " ����� ا���(  04 - 08ر��0م  ا���8ر���ن  10ا�دو���, ��&ر$��ر ����د ا.��$���ز ، &$��ث �)��ت ا�����دة 

��د  أ��;ه 4ا.��$�ز ا��ذ!ور �� ا���دة ��د�0, $&�دد  أ����ءا�دو��, �ر���� ��د��ر  أ��;ك إدارة ���ده إداري�

  . 60" �ر���L ا.����7ر و !ذا ��ود و �روط ��B ا.��$�ز 

�د ا.��$�ز ا���ره ا���رع ��د �!�� و ھو �� ��ءت �( ا���دة       ��19  B���� ن ا�د��ر ا���وذ���

���د  إ���داد$���م : " ا.��$���ز ���ن طر$��ق ا��را���2 &$��ث ����ء �)���� !���� $���� �ا������2ن ����B   ا�داريا�

 ,��0رار �-�و$ض .......ا�دو��, �و.$�,  أ��;ك�-�9دة ا����-$د �ن ط�رف ��د$ر  ا8ر2$,ا.��$�ز ��� ا��ط

 P$61......." وز$ر ا����$, ���ر.  

��د  ا�داريا����رع ا��زا�9ري �0د ا���رف ���ط����  إن�$ن ا����د�$ن �;&�ظ ��ن �;ل ��ص ھ�        ��

ھ�ذا ا��)�رف ا�����و�� ��� ��!ل ���$ن و ��ص ����  إ��راغا.��$�ز )را&, ، �ل و 0د �رض �2رورة 

���2ون ���د ا.��$��ز ���د ا��( $���� ��$ن  إ���ا�( ����ر�وع  إ.. , ر��$, و�وب �&ر$ره ��و�ب ور0

  :�ص و ���وم ��وB$2 ذ�ك �$��$��ا����ون ا�� أ���$با����ون ا���م و  أ���$ب�ط�$ق 

  

  �ظ�ھر 
�ود ا����ون ا�+�م .	 
�د ا�����ز ا����
	   :  أو� 

 

ا���)��, ا�������, �����و���, ا�وط�$��, . $�-��� ا�0را���( ���ن  ا���8;كو��0وع ����د ا.��$���ز �����  إن     

ا������ون ا�����م ، و ا����روط  ����8وبا��������,  ���Sدارة$���رز �$��( ا�)��-, ا�����طو$,  ���8(ا������ون ا�����م 

   62. ا�دارةا���ظ$�$, ا��و2و�, �ن �0ل 

���� أن �Fول �ظ�ر �ن �ظ�ھر ا����ون ا���م و�ود ��ص ����وي ���م !ط�رف ��� ���د ، � -      �

�د ��ص �ن أ���ص ا����ون ا���م ��واء ����د ذ��ك ��� ا�دو��, � أ����صا&�د  أو$!ون ا&د أطراف ا�

 ,�����و$�� ��)�ر ��د$� ا�داري�د ا�� أطراف$!ون ا&د  أنو 2رورة  ا��0$�$,ا����و$, ا�� �(�� ، �

�د أ�( . $�وز 8ذ�ك ��� و ھو  63. إدار$,0ل ��, إذا !�ن أ&د أطرا�( ��� ا8 إ. إداري�( أن $و)ف ا�

� ����د ��� ���د �� ��( !7$�را وھ�و ��7Fر��ذ ��( ا����رع ا��زا�9ري و $�رف �����$�ر ا���2وي وھ�و ��� ا

���������  أو���� ����د ا.��$���ز ا�)������ ا�دو���,  اV���ر������D ���� $!��ون ا�ط��رف  ا.��$���ز ا�)������ ���8(

  .  ا�$�$�0,

                                                           
دو�, ا��و��, ا��&دد ��روط و !$-$�ت ��B ا.��$�ز ��� ا.را�2 ا�����, �;�;ك ا���), �� �����2008ر  01ا��ؤرخ ��  04-08ا.�ر  60

  .  05، ص  49، ا��دد  �����2008ر  03.���ز ���ر$� ا����7ر$, ا���دل و ا����م ، �ر$دة ر��$, ا�ؤر�, �� 
.  15، ��و�ب د��ر ا��روط ا���وذ�� ���B ا.��$�ز �ن طر$ق ا��را�2 ، ا��ر�� ا����ق ، ص  152- 09ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م   61

  
��ر ا�)���� �� ا��زا9ر ، ر���, ��$ل ���دة ا�د!�وراه �� ا����ون ، ���, ا����ون ا���ص ، �0م �واد�$, &��ن ��$&, ، ا��ظ 62��م ا����و�� ��

��ري  !�$, ا�&�وق ، ����, ��0ط$�, ، ��, �  .  282، ص  2015ا����ون ا�
  .   49ا!�� ��$�, ، ا��ر�� ا����ق ، ص  63
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��ن ا��د��ر ا����وذ�� ����B ا.��$��ز ��ن طر$�ق ا��را��2 ا���ذ!ورة  19و ھو ��� �$���( ا����دة         

  . �G� 64را���ا�دو�, $���0د ���م ا�دو�, و �&����� و  �8;ك، ����د$ر ا�و.�9  أ�;ه

����2$ن ���د ا.��$��ز ���و��, ��ن  ا�دارة���7 �ظ��ر ��ن �ظ��ھر ا�����ون ا����م ، ھ�و 0$��م  -     

�د  �Gذاا����ون ا���م ،  ����F$ب ا8�ذ إ�� ا�دارةوط ا���ظ$�$, ، و ھو �� $�$ن ا���ه �$, ا��ر��� ا&�وى ا�

.  ��Sدارة��� ا�����ون ا����ص ��واء �0ررت ���ك ا���روط ا��$��زات  ��Fو��,��� �روط ا���D ,$9��7$�ر 

�وق ا��$9��7, ������0د ����  أو،  اV�را�طرف $���� ��� &.65 

�ض ا��روط ا���ظ$�$, و ا.��$�زات ا���� ����2�� ا��ر��وم ا���-$�ذي ر�0م و �ن �ط�$��ت ذ�ك      �

09 - 152  B��� ���� ;ل د���ر ا���روط  ا����وذ�� ا���&�ق ��( ا��ذي $&�دد ا���روط ا���� �ط��ق��ن �

ا ، ، �و2وع ا.��$�ز ھذ ا8ر2$,ا��ط�, : " ��( ��� ��$��  01ا.��$�ز ����را�2 &$ث �)ت ا���دة 

 �D8راض�ز9$��  أو��� ا��������� !�$��  أو�و�( .��$��ب ���روع ا�����7ري ، !�ل �>$$�ر ��� و������ 

  66." ا��&ددة �� د��ر ا��روط ھذا $��ر ��( ��B�� P ا.��$�ز  اD8راضD$ر  أ�رى

����ر  ا�دارة�)����B  ��ظ$����و��2�ت ���رط  أ����������ء ����� ���ص ھ��ذه ا�����دة �;&��ظ       �ا����!��, ��

���د ا.��$���ز  ا�������7ر ����ا����>�(  إذاا�)������ و ���� &����, ���� � P���-$ ، )��� )��ص�ر ا�>��رض ا����$D

  . ا�دارة����ر �ن طرف  ��اا�)���� ��!ل 

���م $����!ن )���&ب  إذا: " �����  152 -���09ن ا��ر���وم  ا8و����ا�-���رة  21!���� ����ص ا�����دة       

��$��ز ��� ا&��رام ط�$��, ا����روع ا��&دد �� ���د ا. ا�8ل��رو�( ا.����7ري ��  إ���ما.��$�ز �ن 

$��راوح  إ���2$� أ��;ا��ر���L ا��&دد �� د��ر ا��روط و ر�), ا����ء ، $�!�ن ���B )��&ب ا.��$��ز و

   67."ا���روع  أھ�$,7;ث ��وات &�ب ط�$�, و  إ���ن ��, 

ھ��ذه ا�����دة ����ءت ����رط ��ظ$���� �)����B ا�������0د ا�������7ر و ذ���ك ������$�( ����� ا����!��ل       

( .��زا�����( ���2رورة ا&�را��� ا���8ل����رو�( ا.������7ري ، و �!����� ���� �-��س ا�و��0ت ر�ط��ت ��د$��د 

  . �ر����( و

� ����B ���ل ا��روط ا���ظ$�$, ا���� ���ء ���� د���ر ا���روط ا����وذ� أن إ��ھ��  ا���رة��ب       

 B����(� دارةا.��$���ز ���ن طر$��ق ا��را���2 ھ��� ���روط�ج ا�دو���, ��$����, ا�����د$د و ا��)���ب  ا�������� ،

��� ا�وا0�$�, ا���� ��د�و ��ن و���, �ظ�ر  ا�8ر�و�2 �روط ��ظ$�$, �� ��د ا.��$�ز ، $�وم �� ���$, 

                                                           

.  �15روط ا���وذ�� ���B ا.��$�ز �ن طر$ق ا��را�2 ، ا��ر�� ا����ق ، ص ، ��و�ب د��ر ا� 152- 09ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م   64
  

.  50ا!�� ��$�, ، ا��ر�� ا����ق ، ص   65
  

. 13، ��و�ب د��ر ا��روط ا���وذ�� ���B ا.��$�ز �ن طر$ق ا��را�2 ، �-س ا��ر�� ا����ق  ، ص  152- 09ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م   66
  

.  07، ا��ر�� ا����ق ، ص  152- 09ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م   67
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��ري ا�وط�� و ا�&-�ظ ��$( ���� !��ت ط�$��(  إ��ا�دو�, �ا����و�$, و ھو �� $��7ل ��ن &��$, ا�ر)$د ا�

  68.ھذا ا���ظور �)�&, ���, 

  

 �����    :	
  �ظ�ھر
�ود ا����ون ا�1�ص .	 
�د ا�����ز ا����

  

ا�ذي ��ول ��ن �;��( ا�دو��, ���دة ��$��, ا.��-��ع  69ا.�-�ق  ��F(و)ف ��د ا.��$�ز ، ��رة  ان       

ا���)�, ، 0)�د ا���$��ب ���روع ا�����7ري �-��9دة  �8;!�������ري �����  أ)�ل أو���و�رة  أر2$,�ن 

����ون ا����ص ، و ���رة  أوط�$�$�,  أ���ص�� ,��70��د  ���F(ا����ر ���B ا.��$��ز  أ��رى���و$�, ���2  

  . ا��ذ!ورة �����  ا8ھداف���ري ��-س  أ)ل أو �Fرضا�ذي ��ول �ن �;�( ا�دو�, ��دة ��$�, ا.��-�ع 

�د .  نا و    ��$�ق  إ���$��دف  ا�-����ء ���داما�Dب  ����Gع�(  أھ�$,!�ن ا���$$ز �$ن ا.�-�ق و ا�&�

  .  ا.��$�ز ا�)������د و�-س ا����� $ط�ق ��� ،  71ا7ر ��0و��  إ&داث�D$, ھ� 

�ود �ن 2رورة �وا�ر ا��را�2 ��� $���2(  أر!�نو  أ�س�ذات  ا8�$ر$��2 ھذا  و �������       �ا�

  .، و ا���ب ، و ا��&ل  ا�رادةو ��وھ� �ن �$وب  ا�راد�$ن�ن �ط��ق 

�د ز��� ، $�7ل ا�ز�ن �$( ��)�را �وھر$�� ، ����ز�ن  ��F(!�� $��$ز ��د ا.��$�ز ا�)����          �

���ري �&�ل ا.��$��ز ا8)�ل أو ��8ر�2$,ا���-��, ار $&دد ��د�و ا����2ؤه �رھ�ون ������2ء ا��ز�ن ،  ا�

. �����وز ��دة ����,  أن��, ���0, ����د$�د ��ر�$ن ���� ) 33(7;ث و 7;7ون  أد��ھ��$��B ا.��$�ز ��دة 

  . 15272 -�09ن ا��ر�وم ا���-$ذي  12 ��,  و ھو �� ��ء �� �ص ا���دة) 99(���ون و

 ��8(و $���� ��� ا�0راب ��د ا.��$�ز ا�)���� ��� ���ض �ظ��ھره ��ن ���ود ا�����ون ا����ص       

 ,����ر$�� ، $���2ن ��)�ري ا.������ل و ا.���>;ل ���دة �&�ددة ���� ا��ط� ��$�$� ��$�ول �)�&�( &

ن ��� ، دون ��!$ن )�&ب ا.��$�ز ���ري ،  ������ ا�دو�, &ق ا�ر�0,ا�� ا8)ل أوا���و�رة  ا8ر$2,

ا������� و ا������ت ا����ررة ��� ا����روع ا.�����7ري ا����$��,  ��0و��� ،  أن إ.���ت ���)ر ا���!$, ، 

ا�����وح ا��$�زھ��  ا8رض��ن ط�رف ا������7ر ����  إ���ر$�����ء ���� ����دة ا��ط����, �!�رس ��!$���� 

�د �و7ق  ا8�$ر����درة �ن ھذا ��73 .  

                                                           

.  282�واد�$, &��ن ��$&, ، ا��ر�� ا����ق ، ص   68
  

.  12، ��و�ب د��ر ا��روط ا���وذ�� ���B ا.��$�ز �ن طر$ق ا��را�2 ، ا��ر�� ا����ق ، ص 152- 09ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م    69
  

��ر$, ا�����$, ا�����, ���ؤ���ت     ، ��و�ب د��ر ا��روط ا��ط��,  153- 09ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م  70���� ��B ا.��$�ز ����را�2 �;)ول ا�
��ر$, ا�-�29, ا�����, ���ؤ���ت ا���و�$, ا.�0)�د$, ، �-س ا��ر�� ا����ق ، �  .  20ص ا���و�$, ا������, و D$ر ا������, ا��&�, و ا.)ول ا�

ا��د�� ا��د$د ، �)�در ا.��زام ، ا����د ا.ول ، ���ورات ا�&��� ا�&�و0$, ، �$روت، ��د ا�رزاق ا&�د ا����وري ، ا�و�$ط �� �رح ا����ون  71
  .  16، ص  ����1998ن ، 

. 06، ا��ر�� ا����ق ، ص   152- 09ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م   72
  

.  284�واد�$, &��ن ��$&, ، ا��ر�� ا����ق ، ص   73
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��ر$�,  إذن ����ري،�� $��ل &ق �$��� و ��دام ��د ا.��$�ز ا�)��      �$����زم ���ره ����&��ظ�, ا�

 L��$ ��&)��ا&د  أوا�دو�,  ا�طر�$ن،�� �وا��,  آ�7ره��ن و ا�����7ر و �� �وا�( ا�>$ر أ�$$���  .74ا�

     B2�$ ;ل �� ��ق ذ!ره�د  أن���  �ن �ا�����ون  أ����$با�)���� $���ز �����زج ��$ن  ا.��$�ز�

���ول ����ن ����د ا.��$���ز ھ��و ����ل ا���ذي د���� �����ب ���ن ا�-���(  ا���8ر. ا������ون ا�����ص  أ�����$با�����م و ��

ھو ���د ذو ط�$��,  إ�����د ا.��$�ز  أنو ھذه ا�-!رة ��دى ��� ا�-�$( د$�� ، و �-�دھ�  �)رف ����ط و

 ����� ، ����د ذات ط�$��, .9&$�, و ا����ض  أن����ط, ���0د$, و .9&$, ��ذات  اV��ر���ض ��روط ا�

��0د$, � ,�  . 75ط�$

و $ر���� ذ���ك .ن ا.��$���ز $&���ق �)���&�$ن �������20$ن و ھ���� ا��)���&, ا������, و ا�������7, ����   

&��$��� و $�م ذ�ك �و��2  ا�دارة��$$ر �ر�ق ��م و �و�$ر ا��د�, ا���و�$, �����ور و ا��� $�ب ��� 

 إ�������ن $����  ا8�$�رھ��ذا  أن إذ0وا��د ���$ر ا��ر��ق ا�����م ، و �)��&, ��)��, و ھ�� �)���&, ا�����زم ، 

و �&�$�, ���� �&�ور ����ط ا���واص  !��ت �)��&�( ا����$�, �&-وظ�, إذا إ. ا�دارةا.��$�ز ���-�ق �� 

  .�76(  ا����8ا��دف و

���ر ا�)����� ھ�و ���ل  أنو �� ھذا ا�)�دد $�رى ا��د!�ور ���, ا��$;���   ���د ا.��$��ز ��� ا��

و ا����0د$�, ، �����روط ا���� �����ق ���ظ�$م ا���>;ل  ا���ظ$�$,��0و�� ����ط ، �!و�( $2م !ل �ن ا���ود 

��ر �و2وع ا.��$�ز ����� ���ط�$�, ا���ظ$�$, �� �وا��, )�&ب ا.��$�ز ، ��روط ا���� �����ق ا� أ��ا�

�د ، ا������ ا���د$, و !ذ�ك �ا��� ���&��� ا����,  ا�����ت���&-�ظ ��� ا��وازن ا����� ������0د$ن ، �دة ا�

  . �����77 ���ط�$�, ا����0د$, ��G��ا����&, �;��$�ز 

ا��ر��ق ط ا���>;ل �, ���ظ$م ا��ر�ق و ��>$�( ، !�ر�روط ا���ظ$�$, ھ� ��ك ا�����ا�و��( ��ن      

�����$ن ��� ا��ر��ق ، و ��ا�� ا8&!�مر�وم ا.��-�ع ، و و��� ,�����F$� ن ��$ر ا��ر��ق ���2طراد و ا��ظ��م

  .78ا����واة �$ن ا����-�$ن ��د��ت ا��ر�ق و

�و�ت ��-��� ا��>;ل ا��ر�ق  ا�دارة أنا��روط ا����0د$, ��� ا��� $�!ن ا.��>��ء ���� �و  أ��       

 إ���ا���م ، �ن ��ك ا��روط �� $���ق ��&د$د �دة ا.��$�ز و ا.��زا��ت ا����$�, ��$ن ا������0د$ن و . ����د 

   79.ا��د�, �����-�$ن  أداء!$-$, 

�د ا.��$��ز ا��و��(  إ��و ����ظر  ا8�$رو ��      �ا.�����7ر ا�)�����، $��دو  إ���ا��ظ�م ا����و�� �

 )���$ ,�(�� ,����ن ���ود  أ&!���(ا�7ر ���0و�� ���$ن ، $��د ��� ���ض  إ&�داث إ�����$� ا��( ���د ذو ط�$

                                                           

.  284�واد�$, &��ن ��$&, ،�-س ا��ر�� ا�;ه ، ص   74
  

.  105&��دة ��د ا�رزاق &��دة ، ا��ر�� ا����ق ، ص   75
  

.  ��178د$, 2ر$-� ، ا��ر�� ا����ق ، ص   76
  

. 608، ص   ��2006, ا��$;�� ، ا�!��ل �� ��0ون ا.����7ر ا��زا9ري ، دار ا���دو�$, ، ا��زا9ر ،  77
  

.  ��261د ا�>�� ��$و�� ��د U ، ا����ون ا.داري ، ا�دار ا�����$, ، ا.�!�در$, ، �)ر ، دون ��, ا���ر ، ص   78
  

�ود ا.دار$, ، دار ا�7���, ، ���ن ، ا.ردن ،  �.  26، ص  �2010&�ود ��ف ا���وري ، ا� 79
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ا����, �!ون طر�� �$( ،  ا�8��ص أن!��  ا�دار$,، ��و $!��ب �ن ا���&$, ا��!�$, ا�)-,  ا���ما����ون 

���رب ��ن ���ود ا�����ون ا����ص  أ&!���(��ض و �� �و2���، ا�دارة$, ��-رد و $��2ن �روط ��ظ$�$

7;��7,  أد��ھ��ا���)�, ا������, �����و��, ا�وط�$�, ���دة  ا��8;ك&�ق �$��� ����  إ����ء�������ره $���2ن 

ا����$��ب ا�����روع ا.������7ري ،  ����, ، 0)��د) 99(�����, و �����ون  أ0)���ھ�����, و ) 33(7;��7ون و

ا.��$��ز ��� ����ء ا�دو��, )��&�, ��!$�, &�ق ا�ر��0,  �!رس ��و��( ��!$, ا����$��ت و ا������ت �)��&بو

��ري ا��و�( �;����7ر ا�)����  أوا8)ل�  .80ا�

&�ق ��� ا�&)�ول ���� ر�)�, ا�����ء، !�� $��ول ���د ا.��$��ز ا�)����� �)��&ب ا.��$��ز ا�     

��د،و ���� ا����$��ت  إ���ءو����ري ا�����L ��ن ا��رھن ر��� �)��B ھ$�9ت ا��رض ��� ا�&ق ا��$��� ا�

��ري �واء !��ن ذ��ك  إ���ؤھ�ا���رر �، !�� $!رس �����-$د �ن ا.��$�ز &ق ا��)رف �� &�( ا��$�� ا�

ا��دء  -��� ����روع وو ��د ا.���ز ا� ا�دو�, أ�;ك إدارة إ�;م�ن ا���طن و ذ�ك ��د  ا���F$ر أو������زل 

  .�� ا����ط 

�د ا.��$�ز ا�)���� ���و ���د ذو ط�$��, ��0و�$�, ذات  أن$�!��� ا��روج ���$�, �-�دھ�  و��(      �

����ب  إ�� ا�������8ر!, ا��ط�ع ا���ص  أ��م�رو�, ����ب �و2وع ���$د ا.����7ر و �-�B ا����ل 

�  . $ق ا����$, ا.�0)�د$, ا�وط�$, ا��ط�ع ا���ص ا�وط�� �� �&

  


ن :�ره �ن ا�+�ود :ا��رع ا����	  	
  ����ز 
�د ا�����ز ا����

  
��د ا.��$��ز ا�)�����  ��0و�$�, أ�ظ��,$و�د �� ا����ون ا����م ا����ص و ا�����ون ا����م           �� ,������

، و �وف ��رض �$�� $��  ا�8ظ�,����-, �( ، و��ذا $��و�ب ��$�� ��$$ز ��د ا.��$�ز �ن ھذه  أ�رىو

ا�������, ��( ���  ا�8ظ��,ا�������, ��( ��� ا�����ون ا����م �7م ��$$�زه ��ن  ا�8ظ��,��$$ز ��د ا.��$�ز ��ن 

  . ا����ون ا���ص 

  


ن ا��ظ�" ا���� )" �)�	 ا����ون ا�+�م:  أو�  	
  ����ز 
�د ا�����ز ا����

  
�د�ل �� D$رھ� �� روا�ط و �ظم ��د$, ���ذ )ور ����-,  أنا�&ق ��  ا�دارة���,  أنط����           

��ود ���د���� ،  و ��&�$�ق ����2ن �روط ���ددة ��-ق و ���2$�ت �$ر ا��را�ق ا����, ا��� ��رم ھذه ا�

 أھ���ا��ط�ع ا���ص ا�دور ا�را9د �� ا����ل ا.�0)�دي ،  ��ط�ء أ���$با���دت �دة  ا�دارةذ�ك ��ن 

��د ا�����ء و ا����>$ل و ا��&و$�ل ��د ا� ، ,�����ود ��ن  BOT (81(��$�ز ا��را�ق ا��، و .��0راب ھ�ذه ا�

                                                           

80  .  314�واد�$, &��ن ��$&, ، ا��ر�� ا����ق ، ص  
  

. 314&��ن ��$&, ، ا��ر�� ا����ق ، ص �واد�$,   81
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.&�وا9�� ��� �روط ��ظ$�$, و ���0د$, !��ن ��ن ا��2روري ا���$$�ز �$���� و ��$ن ���د  أو&$ث ا����$, 

��ر ا�)�����  :!�� $��  ا��$�ز ا�

  

 1 -  	

�د ا����ز ا��را.ق ا�+��"  
ن ����ز 
�د ا����ز ا�+��ر ا����:      

) $��� ���B ا.��$�ز( ��ون ا���م ا�� أ���ص$��د ��و��( ا&د  إداريا��$�ز ا��ر�ق ا���م ، ��د         

�ر��ق ���م ���� �-���( و ���ؤو�$�( �&�ت  إدارة) $��� )�&ب ا.��$�ز (���وي  أو��ص ط�$��  إ��

ا���ط, ا����&, �;��$�ز ، ����ل ����2 )�&ب ا.��$�ز �د.ت �ن ا����-$د �ن �د��ت ا��ر��ق  إ�راف

  . 82ا���م 

  

���ر ا�)����� و ���د ا��$��ز ا��را��ق  أن�ن �;ل ھذا ا���ر$�ف $�!���� ا������ج          ���د ا��$��ز ا��

ن و$!�، و  إدار$�,�( ���ط, $!�ون �)��& ا8�$�را����, ھ�� ��دان ����-�ن ،  ��ن &$ث ا��و�2وع ���ذا 

���$ن ا���رار$, ا��ر�ق ا����م ، و ����$ن ا�����واة  أھ�����>$ل �ر�ق ��م ��2�� ����, �ن ا��روط ، 

���ر ا��و��( �;�����7ر ا�)����� . ��$ن ا����-$د$ن ��� ��د��ت ا��ر��ق ا����م ، ��� &�$ن ���د ا��$��ز ا�

��ر$��� ����� $�)�ص ����ر���, �����ط ��ر��ط ����)���&, ا������, ، و $���� ���$�$� ���B �)���&ب ا.��$���ز &

��ري  ا8)ل أوا�و��ء � ا��رھن ا�ر���� ، و ذ��ك ���د أو��ن ا����طن  ا����F$رو $!�ون ���0; ������زل ، ا�

  .  83دة �ذ�ك ا��$-�9( ا��روط ا����و�$, ا��&د

ا��ر�ق ا���م �ن طرف )�&ب ا.��$�ز �� ��د ا��$�ز  إدارة أن�� ھذا ا�)دد  ا���رةو ��ب        

 ا����Xت( ��ط ، �� &$ن ا����$�ت و ��>$� إ���ا��$طرة ��$( و  أوا��ر�ق ا���م ، . ���� ا��;!( ���ر�ق 

��ر ا�)���� ��د ��!� �)�&ب ا.��$�ز ���ر ��و�ب ��د ا��$�ز ا��  . ا����زة ��� ا�

��دان        �$د�����( ، �)��&ب ا������ل  ا��ذي  أو��ن ���2��� ا����ض ��� ا���ر$-�,  أ$��2و $��$ز ا�

��>$ل ا��ر�ق و &)و�( ��� ���دار  أ���ءا��$�ز ا��را�ق ا����, $&)ل ا���ر$-, �ن ا����-$د$ن ��>ط$, 

�ول ، و�� &��, �� �� Bر$-, ��!ل . $ؤ�ن �>ط$�,  إذاا�ر��ا.�����7ر ،  أ����ء&ددت ا���ط, ا����&, ا��

��� ھذه و �&� ، Bق ا�ر�$�ا.��$��ز ا��و��(  أ��� . ��284ن )�&ب ا.��$�ز أو ������ھ�,ا��$�م  ا8�$رة

ا����&, �;��$�ز ���ء ا��>;�(  ا�دارة إ��ا.$��ر$, $د���� )�&ب ا.��$�ز  ا���وة�;����7ر ا�)���� ، 

��ر ا�)���� ��� .  

                                                           
82

�روان �&� ا�د$ن ا��طب ، طرق �)�), ا��را�ق ا����, ، درا�, ���ر�, ، ���وات ا�&��� ا�&�و0$,، ا�ط��, ا.و�� ، �$روت ، ����ن،   
  ..  79، ص  2009

.  295�واد�$, &��ن ��$&, ا��ر�� ا����ق ، ص   83
  

.  �81 ا����ق ، ص �روان �&� ا�د$ن ا��طب ، ا��ر�  84
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���ض ا��$���زات  أ$���2و $���رز        � )�&���(� B����$ ,�����ا.����;ف ���� !��ون ����د ا��$���ز ا��را���ق ا�

!�ن �-�$ر ا��$�زات ا���ط, ا����, $د�ل  إنا���ط, ا����, ��!�( �ن ا���ز ا����ط �و2وع ا.��$�ز ، و 

���ر ا��و��( �;�ا�( . و�ود � إ.�� �ط�ق ��-$ذ ��د ا.��$�ز ، ������7ر ذه ا.��$�زات ��� ���د ا��$��ز ا�

  .  85ا�)���� 

 ��8(�$�ر $����2 ، �� &��, و��ة )�&ب ا.��$�ز �� ��د ا��$�ز ا��ر�ق ا���م ���ن ھ�ذا ا8 أ��        

، و ھذا ���� �!�س  ��86 ا�>��ب $��دم �� ا�ور7, ا�)-�ت ا����$, ا��� $��2$�� &�ن ��-$ذ ا��ر�ق ا���م

��ر ا��و�( �;����7ر ا�)���� ��د ا.��$�ز ا�وارد ��� ا��.  

�د$ن $�ر��ن ��دة �&ددة ،  إ�� إ��2,       ��د ا��$��ز ا��ر��ق ا����م  �!�ون  إن إ.ذ�ك ��ن !ل �ن ا��

���ر ا��و��( �;�����7ر ا�)���� أ���$( ا��دة �&ددة ���ء ��� ا�-�ق ا�طر�$ن ، �� ���ن ا���دة ��د ا��$�ز ا�

  .  �$( �&ددة ��ص ��0و�� 

 إذا أ���، $��!ل ��زءا ��ن !$��ن ا�دو��, ��8(ق ��د ���$, ��د ا��$�ز ا��ر��ق ا����م ، $���رد ا��ر��        

����ر ا�)������ ، ��������7ء ���ر$��, ا�����$��, ا�������, ��� ا8)��ولا������ ����د ا��$���ز ا��ؤ�����ت ا���و�$��, ا�

ا�دو���,  أ���;كا$��ر$��, �&��ددھ� �)����B  إ����وة. �����ردھ� و $���>��� �����ك ا����$��, ������ل  ا�دارة، ا��&���,

��ري ا8)ل أو ا8رض������رھ� ���!, �  .  87ا�

  


�د ا�����ز ا����
	 و 
�د ا� ��ء و ا���>�ل و ا���و�ل  ا�����ز  �ن - 2  :    

�د ��د ا��وت          $)BOT ( ,7$��0,�ن ا�و��9ل ا�&د�  B���� و ا���� ا��&�$, ، &$�ث ,���ا��را�ق ا�

��د $�$�د ا��ر��ق  ���Xت إ��0,�����2ه ا�دو�, ������0د ����, و ��>$��� ��� ����( ، و ���د ا�����ء ��دة ا�

   .88ا�دو�,  إ��ا���م 

��ر ا��و�( �;����7ر ا�)���� �ن ��د ا����ء و ا���>$ل و ا��&و$ل ��       ��دة و $��$ز ��د ا��$�ز ا�

��ط � :  

ا�����, ��ن !�ھ�ل  ا����8ء) BOT($�-�ف ���د ا�����ء و ا����>$ل و ا��&و$�ل : ��ن &$ث ا��دف  -

ا��را��ق ا�����,  أو�ر)�, ���ط��ع ا����ص ������ر!, ��� ����ء ا�����ر$�  إ��&�,ا�دو�, ��ن ��;ل 

���د ا.��$���ز ا�)������ ا�>��رض ����( �و� أ����ا.�0)���د$, ا����� �و���( ��د���, ا�)����B ا�����م ، � )��$

                                                           

.  295�واد�$, &��ن ��$&, ،ا��ر�� ا����ق ، ص   85
  

.  �140روان �&� ا�د$ن ا��طب ، ا��ر�� ا����ق ، ص   86
  

. 296�واد�$, &��ن ��$&, ، �-س ا��ر�� ا����ق ، ص   87
  

 82ن ط��,  ، طرا��س ، ����ن ، دون ��, ��ر ،ص $��$ن ��)$ف ، ��د ا��وت ، ����, ا�&�ث ��0و�$, ���ر�, ، ا��ؤ��, ا�&د$7, ��!��ب، دو 88
 .   
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��ر .��$��ب ��روع ا����7ري ��و . $�دم �د��ت ��)��B ا���م ، �!ن �!ون ��( �����  ��7F$را�

  . 89ا�����, ا8$ديا��ز$د �ن �رص ا���ل و ��>$ل  إ��&,ا����$, ا.�0)�د$, ���;د ، �ن �;ل 

$���7ل �و�2وع ���د ا�����ء و ا����>$ل و ا��&و$�ل ��� ����ء ���روع ���م  : �ن &$ث ا��و�2وع  -

����� ا�&$���زة ھ���� �����ك ا�0)���دي ، $&��وزه ا�ط��رف ا�������0د ���� ا�دو���, ، و . ����م�ر���ق أو� 

ا�����, ��( ، �7م  ا�$رادات�( ا�&ق �� ا��>;�( �ن ا���&$, ا����ر$, ��&)$ل  إ���، و ا���روع

��د  أوا�دو�, دون ����ل ،  إ��ا���روع  إ��دة� ���;ف ���د. �90���ل ��و$ض ��د ا����ء ��دة ا�

���ر ا�)����� .ن )��&ب ا.��$��ز �$�( . $��وم �!���  ����,،�را��ق  أوت ����G� ����Xءا��$�ز ا�

���ر  إ���ر$��!رس �( �و ��وة ا����ون ��!$, ا����$�ت و ا�����ت ا��� ��0م ����$$دھ� ���� ��طB ا�

  .ا8رض�)ص �;����7ر دون ��!$, ا�)���� ا��

  

  " ا���� � �� .	 ا����ون ا�1�صـ	 
ن ا��ظ�ـا����
 �زــد ا����ــز 
�ــ�ـ��� :� ـ�ــ��ــ�

  

�ود و �  ��� ا����ون ا����ص ����رب ��ن ���د ا.��$��ز ا�)����� ��ن &$�ث  ا�8ظ�,و�د ��ض ا�

��� ا�����$, ، ����  أو،  ا8��رىا�����( �� ���ض ا����)�ر  أوا�ط�$�, ا����و�$, ��&ق ا��$�� ا�ذي $���ه 

  : �$��(  ا�����8 ا��&و  ا�8ظ�,ه �ن ھذه $��د�� ��$$ز

  

  :ا�����ز  �ن 
�د ا�����ز ا����
	 و �ق ا�����ع   - 1 

  : ا���8ر�( ا�-�( ��� ا��&و  إ���ا����ون ا��د�� ��ر$-� �&ق ا.��-�ع ، و  أ&!�م�م  $رد �2ن          

)��&�( ���د ���$�,  إ�����ء ���وك ��>$ر ��رط ا.&�-�ظ �ذات ا����ء ورده &ق �$�� �� ا.��-�ع �"  

   91. "$���� &��� ��وت ا����-�  أن&ق ا.��-�ع ا�ذي $�ب 

 أھ�مو ا�ط;�0 �ن ھذا ا���ر$ف ���د ���ن ���د ا.��$��ز ا�)����� و &�ق ا.��-��ع $�������ن ���         

���دة ��$��, ،  �ز �( &�ق �$��� ���� ���ء . $��!�(!ل �ن ا����-� و )�&ب ا.��$ أن��ط, ، ����� �� 

  .$�ول ���� &ق ا.�����ل و ا.��>;ل دون ا��)رف 

!�ن �&ل ا.��-�ع ���ر ، �&ق ا.��-�ع �7ل &ق ا.��$�ز $�وز  إذا،   أ$�2�ر ھذا ا�����( و $ظ        

ذي ا�� ا�8ل��  أ�F� �2$$رهرھ�( رھ�� ر��$� ، و ا����زل ��( ��>$ر ، �� �را��ة 0وا�د ا���ر ، �ل و 

�&ق ا.��-�ع . $�ط�ب ذ�ك �رط� ��$�� ، �;��  ��F$ر أوا�( ��د ا����زل  إ.� �$( &ق ا.��-�ع ��9�0 ، $�

                                                           

.  297�واد�$, &��ن ��$&, ، ا��ر�� ا����ق  ،  ص   89
  

.  �289&� ا�د$ن ا��طب ، ا��ر�� ا����ق ، ص   90
  

�و0$, ، �$روت ، ��د ا�رزاق ا&�د ا����وري ، ا�و�$ط ا���7ن �� �رح ا����ون ا��د�� ا��د$د ، ا���ب !�ب ا���!$, ، ���ورات ا�&��� ا 91&�
  ..  645، ص  ����1998ن ، 
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�د ا.��$�ز ا�)���� �; $�وز ا��)رف �$�( ���د ا�����ء ا����روع ا.�����7ري و ���>$�( ، .��$��  إ.��

  . �92( �&ت ط��9, ا��ط;ن ا��ط�ق  ا�دارة إ�;م

.�����9( �����دة ا���-�ق  ������2,�;ف �$���� $ظ�ر �ن &$ث ا��9�2��� ، �&ق ا.��-��ع  أھمو         

 ا���8ل��$���� ���$ن )���&ب ا.��-���ع و �����ك ا�ر���0, ، ����و $������ &����� ����وت ا����-��� و ���و ���0ل ا�����2ء 

  .�� ��وت )�&�( �ل $���ل �ور�7( ، ��� �!س &ق ا.��$�ز ا�ذي . $��93&ددا��

  

  :ا=���را�����ز  �ن 
�د ا�����ز ا����
	 و 
�د   - 2 

��ن ا.��-��ع ����ء ���دة  ا������Fر��د $�!ن ا��ؤ�ر �����2ه  ��F( ا�$��ر�رف ا���رع ا��زا9ري    

   .آ�ر��ل  أي���د$م  أو��دا  ا�$��ر$&دد �دل  أنو $�وز  ���وم، إ$��ر�&ددة ����ل �دل 

و ��د ا.��$�ز ا�)���� ھ�� ���دان ز��$��ن ،  ا�$��ر!ل �ن ��د  أن���ء ��� ھذا ا���ر$ف ��د        

�$ن ا���ؤ�رة  أن&$ث ���� ,�����ر ا��و��( �;�����7ر ا�)����� ، !���  أوا�ز�ن ھو ا��&دد ���دار ا���-�ا�

  . !;ھ�� $�و.ن �)�&���� ا���-�, ���ء . $��!��(  أن��د 

�د  أن&�� ��)$� ، �� &$ن  إ. ������Fر. $�ول  ا�$��ر��د  أن$��;ف �ن &$ث  أ���� إ.       �

��ر ا�)���� !�� ��ق �$��( �  . ا.��$�ز ا�)���� $�ول �)�&�( &ق �$�� ���ري $�� ��� ا�

���ري $����ر ا�� إن       ����. �&�ق �$��� ، �$���2 ا�����$ل ���زل )�&ب ا.��$�ز �ن ا�&ق ا��$��� ا�

��ر$,،  و��ن &�( ا���)� ��>$ر &وا�, ��>$ر . $�ب ا�����$ل  ا�����Fر���زل  أ��ا���ر ����&��ظ, ا�

��$�94 .   

���ل ا.��-�ع ����$ن ا��ؤ�رة ،  ا�����Fرا��� $د����  ���8رة،  ا�8رةو $�رز ا.��;ف �$���� ��       �

��دي ، �!�ن $��وز � I���� ون�!� ��� ����D د���!�ون  أنو� ا����وة أنD$�ر ا����ود ، ��� &�$ن  أ��رى, أي �

��ر ا�)���� ، .ن ا�����7ر 0د $��-$د �ن �ا.$��ر$, ا��� $د���� )�&ب ا.��$�ز 0د . ����ل ا.��-�ع ���

  .  �D95$, ا�د$��ر ا�ر�زي ����ر ا��ر�� &�ب ا����طق ا��� $�� �$�� ا���روع  إ����-$�2ت 0د �)ل 

����ؤرخ �����  275487ا�������ري ، )���در ���0رار ر���0م  ا�$�����رو ����� ����$�ق ��$���زه ����ن �����د       

08/05/2002  �$����2 �) ا�>ر�, ا����ر$, و ا��&ر$,  (�ن ا��&!�, ا�$ ،F د ا.��$��ز ا����رم : " ن��

���دي $���2 �����2$�ت ا�����ون ا�����ري ��7ل ��� !$-�(  إ$���ر. $�د ��د )  ب م ( �$ن ��د$, ا��و$رة و

��$ن ا.�����ر ا���روط  $F��ذوا��م  أ��;ه��20ة ا�����س ��9��2�م ا���ذ!ور  أن�2ة ا.�����9ف ، &$�ث 0�

                                                           

.  291�واد�$, &��ن ��$&, ، ا��ر�� ا����ق ، ص   92
  

. ، ا��ر�� ا����ق  58-�75ن ا.�ر  852ا���دة   93
  

 ��د ا�رزاق ا&�د ا����وري ، ا�و�$ط ا���دس �� �رح ا����ون ا��د�� ا��د$د ، ا.$��ر و ا���ر$, ، ���ورات ا�&��� ا�&�و0$, ، �$روت ، 94
  .  645، ص  ����1998ن، 

.   292�واد�$, &��ن ��$&, ، ا��ر�� ا����ق ، ص   95
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�د ا��� ��ط� ط���� ��$زا �ن ��ود �ا���د$, ، و ��ر�( �ن �ط�ق �ط�$ق ا��)وص  ا�$��را��در�, ���

  .  96" ا����و�$, ا��در�, �� ا����ون ا����ري 

طو$ل ا���دى ا��ذي  ا�$��ر��د ��ن ��د ا.��$�ز ا�)���� $����( �� ��د  ا.��;��ت،رDم ھذه       

ا����رع  أدرجطو$�ل ا���دى ،  ا�$��رو ��� $��7ل ��د ،.&�� �$�$� ��� ا��$ن ا��ؤ�رة  ������Fر$�ط� 

���وق �$�$��, �����  ا������Y ا�$����ر، ����د 97ا�وط�$��, ا�����دل و ا������م  ا���8;ك ����0ونا��زا��9ري ���� &�

��ر$,  ا�8;كت و ا����$�ت ا����زة ��� Xا�����ا���� .  ا�$��ر، وذ�ك ��دة  ا���),  ��M;كا�����, ا�

  . 98ا.����7ر أھ�$,��, �&ددة و��� �ط�$�, و ) 65(����وز ���� و ��$ن  أن$�!ن 

��رات ا�����,  ��F$رو !���دة ���, ، $!ون        �، ا�����), ��دو�, �ن طر$ق ا��زاد ا��� ��M;كا�

����را��2 ، ���ر�$ص  ا����F$ر�������, ا�وط�$�, $�!�ن  أ!$دةD$ر ا�( ������, �����$�ت ا��� �!��� ��9دة 

  . 99ا.�0)�دي ����روع ا��ز�� ا���زه  ا78ر���, و.9$, �درس ا���ف و ��$م  رأي�ن ا�وا�� ��د ا�ذ 

�وق �$�$, ، �ن &$ث ��B ��د  ا����Y را�$��و $�وم ا�����( �$ن ��د ا.��$�ز ا�)���� و ��د        &�

 ا��8;كرھ�ون ����  إ����ء&ق �$�� ���ري $�ول )�&�( ا�&ق ��� ط��ب ر�)�, ا�����ء ، و  ا�$��ر

ا���), ��دو�, ���2ن ا��روض ا��� $�&)ل ��$�� ���و$ل ا.���زات ا���ررة ��  ا�8;كا����زة ��� 

��د  أ��;ك، و ��ن &$�ث ط��ب ��د$ر  ا�$��ر��د � P��� ,$���را�دو���)�, ��� &���,  أ���م ا��ا��$�9, ا��

�100�)$ر )�&ب ا���د �� ا��زا���(  .  

��ري ��� ا������ت ��;ل ��دة  أنو ��د        �ا.��;ف �$���� $!�ن �ن &$ث �و0$ت ا�&ق ا��$�� ا�

 أ�������زة ، $��ول &�ق ��!$�, ���وة ا�����ون ���� ا������ت ا�  ا.��$�ز ا�)�����، �� &$ن ��د  ا�$��ر

$�!�( ��� ���)ر &ق ا���!$, ���رد ا���ز ا���روع ط��� ����ود د���ر ا���روط و ����ء ����  ا�����Fر

���د  إ�!��$��,���ن &$��ث  أ$���2و $���وم ا.����;ف  ،101ط����( � P$����ر�����ب  ا��� إ���������0 $ر���ل  إ�����ر�

���رات D$�ر ��))�, �ر�Dب ا�دو��, ���  ا��8ر����ق  إذا أ���ر�0ل ��,  ا�����Fر�ا���ر����� ��و���ء �

ا���-��,  ����8ب ا�دارةا��)�&, ا����, ، و $��L �ن ا�-�P �ن ط�رف  أو��&�$���ت �)��&�� ا���), 

,$��و$ض ���دة ا����� ,���  .و ھذا . ��ده �� ��د ا.��$�ز ا��و�( �;����7ر ا�)���� .  102ا�

  

                                                           
96

>ر�, ا����ر$, و ا��&ر$, �� ا��&!�, ا���$� ، ���, 9�20$, ���&!�, ا���$� ، ، )�در �ن ا� 28/05/2002، ا��ؤرخ ��  275487ا��رار ر0م   
  .  358، ص  2002ا��دد ا����7 ، �0م ا�و9�7ق ، دار ا��)�, ����ر ، 

،  52ا����2ن ��0ون ا.�;ك ا�وط�$, ا���دل و ا����م ، �ر$دة ر��$, �دد  1990د$���ر  01، ا��ؤرخ ��  30-�90ن ��0ون  89ا���دة  97
  .  1677، ص  1990د$���ر  02ا��ؤر�, �� 

ا��&دد ��روط و !$-$�ت ادارة و ��$$ر ا.�;ك ا���و�$, و  2012د$���ر  16ا��ؤرخ ��  427-�12ن ا��ر�وم ا���-$ذي  102ا���دة  98
  .  35، ص  2012د$���ر  19، ا��ؤر�, ��  69ا���), ا�����, ��دو�, ، ا��ر$دة ر��$, �دد 

.  35، ا��ر�� ا����ق، ص  427-�12ن ا��ر�وم ا���-$ذي  105ا���دة   99
  

.  293�واد�$, &��ن ��$&, ، ا��ر�� ا����ق ، ص   100
  

. 35، ا��ر�� ا����ق، ص  427-�12ن ا��ر�وم ا���-$ذي  103ا���دة   101
  

.  �36ن �-س ا��ر�وم ا��ذ!ور ا�;ه ، ص  107ا���دة   102
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  : ا�+���"  ا��<����ت����ز  �ن 
�د ا�����ز ا����
	 و �ق ا�����ز .	 ا� - 3 

 �;�0, ��ر�ط  ��$ن &�ق ا.��$��ز ا��ذي $�و��( ���د ا.��$��ز ا�)����� ، أوو�د ھ��ك �����( . $        

�ررھ�� ا������ون �&��ق  أو�و$��, ا8�$��ر، .ن ھ�ذا 103&�ق ا.��$���ز ا���)�وص ��$��( ���� ا�����ون ا����د�� و$

  د !�ن ، ــ$ أين �� ــا���دم ، و ذ�ك ����� ا�د$، و $�$ن �( �ر��, ��$�, �را�$� �� ذ�ك )-, ا�&ق ��$ن

�$, ا�دا�9$ن  �� ا���دم ��� أو�.  

 ���و  �;�����7ر ا�)����� ، ا.��$��ز ا��و��($���� ����ء ���� ���د  ا.��$�ز ا��ذي &ق��� �!س   

$�ر��ب و  و ��$س ا�����ون ، ا8ط�راف إرادةھو  ا����8طر�$( ، و ������� �)دره  إرادة$��� ���ء ��� 

�د  ��$(���ر ا�)���� ا����وح ��و�ب ھذا ا��  .&ق )�&ب ا.��$�ز �� ا��>;ل ا�

  

  ا�����ز  �ن 
�د ا�����ز ا����
	 و  �ن ا��ظ�" ا���� � ��: �� �ــ��

  

���ود و   �ا����و�$��, ا����� �������( ���� ����د ا.��$���ز  ا�8ظ���,$و���د ���� ا������ون ا��زا��9ري ����ض ا�

��ر ��ن &$ث ا�ط�$�, ا����و�$, و ھو ��  أو�واء �ن &$ث ا����$, ا�)����،ا�)���� !�X$, .��>;ل ا�

�وم ��$��( �ن �;ل ���� ��:  

  


ن 
�د ا��>ل ا�1�ص   - 1   	
  : ا�وط��" ا�+�و��"   ���7ك����ز 
�د ا�����ز ا����

، �ظ��م ، و �����ھ��( ���� ا����$��, ا�������, ا�����ك ا�����و�� ���� ا���دورة ا.�0)���د$, إد����ل����دف         

 ا�����Yا�وط�$�, ا���و�$�,  ���M;كا�وط�$�, ���د ا���>ل ا����ص  ا��8;كا���رع ا��زا�9ري ��� ���0ون 

�وق �$�$�, ����Gء، و $��B ا���و�$, ��M;ك�&�وق �$�$, ، و ھو $د�ل �� �ط�ق ا.�����ل ا���ص & 

, ، ـر$��, ، ا���9$��ا���و�$��, ا�ط�$�$��, ا�� ا���8;ك����� ا�������ت ا������7, ����� ا�����ك ا�����و�� ، ��������7ء 

  .  104ا�>��$,و

���د ا����>ل ����دة       � B����$ و ����$ن  أ0)���ھ�و ������ا������ط و )  65( ,��� أھ�$��,����, ������ظر �ط�$

ا����$���ت و ا�������ت ق �$���� ����� ، �$����� �)���&ب ر�)��, ا����>ل ا�����ص &�� 105ا�������ت ا��ر�)��, 

و $��ول ھ�ذا  ، 106ا����$زات ا����7, ا��� $��زھ� �ن ا�ل ���ر�, ���ط �ر�ص �( ��و�ب ھذا ا���دو

ا�&��ق �)���&�( ط$���, ����د ا����>ل ا�����ص &���وق و وا�����ت ا������ك ����� ا�������ت ا�������, ����� ا�����ك 

ا����ؤرخ ����  14-�08ون ���ن ا����� �01!��رر ����رة  69ا���واردة ���� ا�����دة  ا8&!���ما�����و�� ���� &��دود 

                                                           

.، ا��ر�� ا����ق 58-�75ن ا.�ر  1002ا��   982ا��واد   103
  

  .  15ا��ر�� ا����ق  ، ص   ، 14- �08!رر �ن ا����ون  69ا���دة  104
.  15،�-س ا��ر�� ا�;ه ، ص  14-08، ا����ون ر0م  �02!رر ��رة  69ا���دة   105

  
.  15،�ن �-س ا����ون  ،ص 14-�08!رر، ا����ون  69ا���دة   106
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�;ل ��دة $�ول ھذا ا�&ق �)�&�( : " ��� ��ء �$�� ا�وط�$, ،  ا�8;كا����2ن ��0ون  20/07/2008

  .  107"ا�ر�), ، و &�ب ا��روط و ا�&دود ا���$�, �� ھذا ا���م );&$�ت ووا���ت ا����ك 

�ن &$ث ���0$, ا�����زل  ا.��$�ز ا�)�����&�وق �$�$, ��د  ا����Yو $��7ل ��د ا��>ل ا���ص   

����ري ، . ���$�� ���0$���( ���ور$��ث �����دة �����ري و ا�������ت و ا����$���ت ذات ط����� ا�����ن ا�&��ق ا��$���� ا�

  .  108ا�����$, �� و�وب �وا��, ا���ط�ت ا����),

و ا.��;ف ا�ذي ��د 9�0م ��$ن ���د ا.��$��ز ا�)����� و ���د ا���>ل ا����ص ، ��ر��ط ����&ق       

$��� �ؤ�0ت ���� ��&�وق ا��$�$, ، ھ�و &�ق � ا����Yا����L �ن ��د ا��>ل ا���ص  ا8�$را��$�� ، ��ذا 

����ر �����, �ا�� ����� ا�&��ق ا��$���� ا���وارد ����� ا������Xتا�������ت ا�������, ����� ا�����ك ا�����و�� ، �$����� ا�

�د ا.����ء �ن ا���روع ا��و�( �;����7ر� ��  . 109، ھو &ق دا9م و $!رس ��و�ب ��د �و$7

!�ن �و2وع ��د ا��>ل ا����ص ا��$��م �����, �ر��ق  �Gذا �و2و����،$���-�ن �ن &$ث  أ�2$        

����ن �و��2وع ����د ا.��$���ز  ��و�$��,،ا�����رار �د���,  أو��-$��ذ ���$���ت �&���ق ا��)���&, ا������,  أو����م 

  . ا�)���� . �;0, �( ����, ا��ر�ق ا���م 

����ر ا�)������ ا���ذي $����� �$��( )���&ب ا.��$���ز ���!��� ���      ����د ا��$���ز ا������ت �!���� ا���( �;���� �

��ر ا�)���� ، ���( �� ��د ا��>ل ا���ص ��وق �$�$, ���ن ا������ت ا�����زة  ا����Yا����زة ��� ا�&�

�د و ھ�و ���  إ��ا���و�$, �ر��  كا�8;��� � �4!�رر  69ا����دة  أ!د��(ا�����, ا���و�$, ��د ا����ء ا�

  . 110ا�وط�$, ���8;كا�����ق  14-08 ا����ون�ن 

ا�وط�$�, ھ�و ���د  ���M;ك��د ا���>ل ا����ص  أن$��7ل ��  أ$�2;ف ا�ذي $�وم �$���� ��و ا.      

ر��ض  أو��دا�� ا���-��, ا�����, ،  إ�>��9(ا���� ر�)�ت ��( &�ق  ا�دارة�ؤ0ت و ��0ل ����ض ،&$ث ����ك 

$��وز  ا��8ل�د �0ل ا����2ء ا�� ��G>�ء ا�دارة�� ��0ت  إذا، !�� ا�(  راض ��� ��د$ده ا.�� أو،  إ�را�(

��د  إذا إ.����Dل ا�&)ول ��� ا����و$ض �و ھ�و  ،��111دم ا&�را��(  ����روط  ا����0د$�,  ����ب���P ا�

�د $�ب ا�ذي . $�وا�د �� ��د ا.��$�ز ا�)���� ، &$ث ��P ا ا�8ر�  .$�م �ن �;ل ا���2ء  أن�

  

  

  

  

  
                                                           

.  ،�ن �-س ا����ون  ، �-س ا�)-&,  14- 08، ا.�ر ر0م  �02!رر ��رة  69ا���دة   107
  

.   16، ا��ر�� ا����ق ، ص  14-08، �ن ا����ون  �03!رر  69،  �02!رر  �69را�� ا��واد   108
  

.  301�واد�$, &��ن ��$&, ، ا��ر�� ا����ق ،  ص   109
  

.   16،�-س ا��ر�� ا����ق ، ص   14-�08ن ا����ون :  �04!رر  �69را�� ا���دة   110
  

  . 30، ا��ر�� ا����ق ، ص  427 - �12ن ا��ر�وم ا���-$ذي  �76را�� ا���دة  111
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  :����ز  �ن 
�د ا�����ز ا����
	 و 
�د ا�����ز ا����	 ا�  - 2

���د ����ل ا�����رع ا��زا��9ري ����د ا.��$���ز �,��$�Vو�$��,  ا�������ر ا�)������ وا������ر .����>;ل !��ل ���ن ا��ا�

ا���), ��دو��,  ��M;كا�-;&$, ا����, ا�����,  ا8را�2ا�-;&� �� ا��زا9ر ، &$ث �ص ��� ا��>;ل 

    .  15/08/2010112ا��ؤرخ ��  ��10/03و�ب ا����ون 

ا�������,  ا�-;&$��,  ا8را���2ا.��$���ز ا���وارد ����  03-10ا������ون ��ن  04و ���د �ر���ت ا�����دة     

$����ف ��ن  ا8�$�ر&ق ا.��$�ز �� ظل ھذا  أن$ف و $;&ظ �ن ھذا ا���ر ،113ا���), ��دو�,  ��M;ك

ا�����2ن  08/12/1987ا���ؤرخ ���  19-87&ق ا.��-��ع ا��دا9م ا��ذي !��ن �!�رس ��و��ب ا�����ون 

�ن �� !�$, و �&د$د &�وق ا�����$ن ، ����دا�وط� ��M;كا�-;&$, ا�����,  ا8را�2�2ط !$-$�ت ا��>;ل 

�$ن ،  ��Fل&ق ا.��-�ع دا9م D$ر �ر��ط �B��(د ا��$��ز  أ��ا�-;&$�,  ا8را��2&�ق ا.��-��ع ��و��ب �

ا�-)ل �$ن ��!$, ا�ر��0, ا������,  ��دأ��, ���0, ����د$د ، �� ���ء و ا���رار  40 أ0)�ھ�&ق �ؤ0ت ��دة 

��ري ا���ول ������$ن ا�-;&$ن �   . ��114دو�, ، و ا�&ق ا��$�� ا�

���ر ا�)����� أن �$���(B2�$ �ن ��;ل ��� ���ق و       ���� ا.��$��ز  $�����( ا.��$��ز ا��وارد ���� ا�

��ر ا�-;&� ، &$ث  ا�وارد ����، $�!ون �ن ��د ��B ا.��$�ز  إداريھ�� $!ر��ن ��و�ب ��د !; أنا�

� &��ق �$���� ا�)��-, ا����0د$�, و ا�)��-, ا���ظ$�$�, ، !���� $�ط��� !;ھ�� �&!����(و د���ر ���روط ،و �!�ون 

��ري �)�&ب ا.��$�ز�.  

�ن ا����طن ���و ا�����وح ��( ��� ا.��$��ز ا�)�����  �����F$رو $ظ�ر ا��;ف �$���� �$�� $���ق       

���, ����0,  أر���ون( ذ�ك ��ن �دة ا.��$�ز �;&� ��د 0)$رة  إ�� إ��2,��� �!س ا.��$�ز ا�-;&�  ، 

�, إ�������0, ����د$�د ��)�ل  أد���7;7, و 7;7ون ���, !&�د ( ���ر�, �� ا.��$�ز ا�)���� ) ����د$د ��� 

  .  115) أ0)����ون ��, !&د و

ا�ط�$�� ا�ذي �( ا�&ق ��  أو$��7ل �� ���$, ا���ص ا����وي  $ظ�ر �$����و ��ل ا�رز �;ف       

�د ا  أنا�&)ول ��� ا.��$�ز ، &$ث � ���ا�����وي ا.��-��ع  أو.��$�ز ا�)����� $�$�ز �����ص ا�ط�$

����ري ������ !����ت �����$�( ، ����� �!��س ����د ا.��$���ز ا�-;&��� ا���ذي $�)��� ���ن ا����>;ل  ������8س�ا�

                                                           
،  2010اوت  15، $&دد �روط و !$-$�ت ا��>;ل ا.را�2 ا�-;&$, ا�����, �;�;ك ا�وط�$, ا���), ،ا��ؤرخ ��  03 - 10ا����ون ر0م  112

  .  2010اوت  18، )�درة ���ر$P  �46ر$دة ر��$, �دد 
�د ا�ذي ���B ��و��( ا�دو�, ��)� ط�$�$� �ن ���$, : " ، ا��ر�� ا����ق ، �)ت ��� ��$��  03- �10ن ا����ون  04ا���دة  113�ا.��$�ز ھو ا�

 ، &ق ا��>;ل ا.را�2 ا�-;&$, ا�����, �;�;ك ا���), ��دو�, ، و !ذا ا.�;ك" ا�����7ر )�&ب ا.��$�ز " �زا9ر$, ، $د�� �� )�ب ا��ص
��, ���0, ����د$د ، ����ل د�� ا��وة ��و$, ، ) 40(ا��ط&$, ا���)�, ��� ، ���ءا ��� د��ر �روط $&دد �ن طر$ق ا���ظ$م ، ��دة ا0)�ھ� ار��ون 

  ." ��2ط !$-$�ت �&د$دھ� و �&)$��� و ��)$)�� ��و�ب ��0ون ا����$, 
.  298�واد�$, &��ن ��$&, ، ا��ر�� ا����ق ، ص   114

  
  ، ��و�ب ��وذج د��ر ا��روط ���B ا.��$�ز �ن طر$ق ا��را�2 ، ا��ر�� ا����ق، 152-�09ن ا��ر�وم ا��-$ذي  24ص ا���دة $را�� � 115

  . 12ص 
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، 116أ���$,ا�ط�$�$ن و ا����و$$ن �ن ���$,  ا�8��ص،ا���), ��دو�, ��M;كا�-;&$, ا�����,  ا8را�2

���  .$!ون ������ ������$, ا��زا9ر$,  أنا�ذي $��-$د �ن ��د ا.��$�ز ا�-;&� $�ب  ��

��د ا.��$��ز ا�-;&��!�� ا�( �� &��, �دم ا���7ل )��&ب ا.��$��ز .��زا����(       �� ���، ���ن ھ�ذا ط�

���ن ا���د$وان ا���وط��  أ�ط���را�وط�$��, ����د  ا���8;ك إدارة������درة ���ن  ا�دار$��,$-���P �����طرق  ا8�$��ر

��ن )��&ب ا.��$��ز  إ��;لا�-;&$, ، ���� �!�س ���د ا.��$��ز ا�)����� �-�� &���, و��ود  �Mرا�2

�د ا.��$�ز $!ون � P�� )�,  أ��ما�)���� ��ن��9��2$, ا���ا�دو��,  أ��;ك�����درة ��ن ��د$ر ا����ت ا�

  . 117 إ�0$�$���ص ا��

  

  ا�����ز ا����
	أر��ن ا�+��د 
�د : ا�� �ث ا����	 

  

ا����&, �;��$��ز و )��&ب ا.��$��ز  ا�دارةا�-�ق �$ن  أ��س$��!ل ��د ا.��$�ز ا�)���� ���         

ا����و�$�, و ھ�و ��� ����وم �����ول ��ن  ا���راءاتا&�رام ����, ��ن ا���روط و  ا8�$رو $��$ن ��� ھذا 

 ا����راءات��7م درا���,  ) �ط���ب ا.ولا�(  أطرا���(و  �!��و$ن ����د ا.��$���ز ا�)������ أر!���ن���;ل �$���ن 

  .)��ط�ب ا����7 ا(  $, ����9(ا����و�

  

  و أطرا.�  أر��ن ا�+��د 
�د ا�����ز ا����
	  :ا��ط%ب ا�ول      

  

�د ا.��$�ز ا�)���� و ذ�ك �� ا�-�رع ا.ول �7م  أر!�ن�����ول �� ھذا ا��ط�ب درا�, !ل �ن       �

�د ا.��$�ز �� �رع ���7  أطراف��وم �درا�, �.  

  : ��$��  ذ�ك �ن �;ل و           

  

  أر��ن ا�+��د 
�د ا�����ز ا����
	: ا��رع ا�ول 

  

�د ا.��$��ز  أر!�ن، �ذ�ك �����ول  إدار$�ا���ر ا���رع ا��زا9ري ��د ا.��$�ز ا�)���� ��دا      �

�د  أن إ��ھ��  ا���رة، و ��ب  ا��8س��� ھذا ��د ا��د�� �ن &$ث  ا�داريا�� أر!�ن. $���ف �ن ا�

��ده ، &$ث �ط���, ��وا��ق ا���ا��را��2 و ا��&�ل و ا����ب  أي ا�راد��$ن�ق 0وا��د ا�����ون ا����ص ا���

  .ا��!�$,   إ�� إ��2,
                                                           

.  5، ا��ر�� ا����ق ، ص  03 - �10ن ا����ون  �04را�� ا&!�م ا���دة   116
  

.  300�واد�$, &��ن ��$&, ، ا��ر�� ا����ق ، ص   117
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�ود  أنD$ر ا�( $;&ظ      ��ود ا��د�$�, ��ن &$�ث ا��وا��د ا����2ط, ����$�,  ا�دار$,ا������ف �ن ا�

�ود �!و$����2وا�ط ��$زھ� و$!�ون ��ن ������ ا�&�رص ���� )�ون �)���B  ا�دار$,� ، &$ث ���2 ا�

و ���(  ،�118ن ا�����2ت ��� &��$, ���)�&, ا����,  أ0)��$ن &د F. �$�� ا��)��B ا����$, و � ا�دارة

   :ا�)���� �� ��$�� ��د ا.��$�ز  أر!�ن�درا�,  ���وم

  

  	ـــ�
ــ�ز ا���ــا���� دــ�ــ	 
ــا��ـرا/ـ	 .:  أو�  

  

���د  أن����� . ���ك �$��(      ����د ا����د�� . $���م  ���F��� )�F ا�داريا�� إرادة، ا�راد���$ن��وا���ق  إ.ن ا�

!����ص  - ا�دارة، �!��ن  119أ��رىا�������0د ���� ���ن ��&$��,  إرادةا����&�, �;��$���ز ��ن ��&$��, و  ا�دارة

����  ا�رادة. ����ك ا���درة ا�ذا�$�, �����$�ر ��ن ���ك  �8�����-����  إراد���. ���ر �ن  -��0و�� ���وي  

 إراد������ل $���ر ��ن  ا�رادةا����و�$ون ا�ط�$�$ون �ن 0درة ا����$ر ا��ذا�� ��ن  ا�8��ص�&و �� $��!( 

���ق �;���0  أنو ���ن ا����د$��  ، ���120د$��  $ن�ا�ط�$�$��$ن ا������ ا���8��ص���7وھ��� و ھ��م ���و���, &�$ .

$!�ون ا����ول  أنا���دم ا.�-��ق و $��ب  إ.و  ا�دارة!�ن �0ول ا�����0د ��-�� �� �رض  إذا إ. ا�راد�$ن

 إذا إ.$!�ون ��7, ���د  أن���; ��و2وع ا��رض �!���( ��� $���2( �ن ���)ر �وھر$, ، و . $�!ن 

 ا�دارةو ا�����0د ���� ، �ذ�ك �وھر ا�را�ط, و �� $�$زھ� �ن �)رف  ا�دارةو �0ول �ن  إ$��ب�;�0 

  . 121و&دھ�  ا�دارة إرادة�ن طر$ق ا��را9ن ا����و�$, ، ا��� �)در �ن 

��د ����رد : " �ن ا����ون ا��د�� ا��زا9ري ��� ا��(  �59-� ھذا ا��$�ق �)ت ا���دة     � أن$��م ا�

 أن����� ذ��ك . " ����122)وص ا����و�$�,  ا��;لا���ط����$ن دون  إراد����$���دل ا�طر��ن ا����$ر �ن 

���د و أ����سر���2 ا�ط��ر�$ن ھ��و �����ظ���م ا�����م  . $���وز ا������0د ����� ���روط ������ف ا������ون و ����سا�

    .ا����, اVدابو

�د ھو ا����$ر �ن          ���ود &��$��  أنا��� $�!ن  ا�رادة�����!ون �طر$�, �-و$, ����� ، �!ن ��ض ا�

�, ��.�-�0$�ت و ا�-�ق  ا�رادة�!ون ���و9�7ق ا��!�و�, ا��� ��د ���$را �ن ��، 123 ا8طراف�� ا��واد ا���

�� ا����0د  إراد���ا����&, �;��$�ز �� ��د ا.��$�ز ا�)���� �ن  ا�دارةوا�رز ��7ل ��� ذ�ك ھو ���$ر 

 �� .��و�ب د��ر ا��روط ا���د ���
                                                           

.  ��527ر�� ا����ق  ، ص ���د راDب ا�&�و ، ا  118
  

119  ,&�، ا�راھ$م ��د ا��ز$ز �$&� ، ا�و�$ط �� ���دئ و ا&!�م ا����ون ا.داري ،ا�دار ا�����$, ��ط���, و ا���ر ، ط��, �د$دة �ز$دة و ��
  .  630، ص  �1997$روت، ����ن ، 

�ود ا.دار$, ، �ر!ز ا��&وث ���� 120�ر و ا�ط���, ����د ا.دارة ا����, ، ا�ر$�ض ، ا����!, ا��ر�$, �ذ$ر �ن �&�د ا�ط$ب اوھ�ب ، �ظر$, ا�
  .  145، ص  2006ا���ود$, ، 

.  ��379$��ن �&�د ا�ط��وي ، ا��ر�� ا����ق ، ص   121 
. ، ا��ر�� ا����ق  58 - 75ا.�ر ر0م   122

  
123

 Jacques Flour, Jean luc Auber, Les Obligations "Le Rapport d'Obligations", 2
ème

 edition, Dalloz, Paris, Armand 

Colin, 2001, p 16. 
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�د ط��� و        �ا�-��ق $���زم ��(  ھ�و ��124ن ا�����ون ا���د�� ا��زا�9ري  �54( �ص ا���دة  ��� ��ءا�

�� إرادةھ��و ا�&���د ، و ا���)��ود ��.�-���ق ھ����  ا.������ع ���ن ����ء ����$ن  أوا��$���م  أو ��Gط���ء��0د$ن ا���

�د  ا8طراف��$ن ، �&$ث $�-ق  أ�را���ه ا�����0د$ن �   .���125 !��, �وا�ب ا�

د���ر ا���روط ، � ��� اط;��( ���� و $��7ل ر�2 ا�����7ر ا�����0د �� ��د ا.��$�ز ا�)����       

  . �126ن د��ر ا��روط ا���وذ�� ���B ا.��$�ز ����را�2 23$و�0 ��$( ��; ��ص ا���دة و

و ��0ول ،  إ$���با�����ر ����� ��� ��!ل  ا�رادة�!ون  أنو &�� $!ون ا��را�2 �!��; $�ب       

&, �ا��� دارةا�!ل �ن  أي$!ون ر�2ء ا�طر�$ن  أن$!ون ����9 و ��ت و 0ط�� ، و $�ب  أنا�ذي $�ب 

، وھ�و  ا�!�راهو  ا���د�$سا�����7, ��� ا�>��ط و  ا�رادة�;��$�ز و ا�طرف ا�����0د ���� ���$� �ن �$وب 

  : ا�ذي ���وم ����و�( �� �� $��  ا�8ر

  

  :  ا=رادةا��+ �ر 
ن   -1  

��د ا.��$��ز ا�)�����  ا�رادة$ر �ن ا��&ث �� ا���� إن       �ا��&�ث ��ن ��ن ھ�و  ����  $�ط��ب �� ا�

�د ��ن  ��رام�ن ھو ا��ؤھل ا����&, �;��$�ز، و������� �&د$د  ا�دارة ا�رادةا����ص �� ا����$ر �ن �ا�

و ھ�و  أ��رى��ن ���,  اV��را������0د  أھ�$�,، و ��د ذ�ك �&د$�د  ا�دارةا�ط�$�$$ن �دى ���ز  ا�8��ص

  :�������و�( �$�� $�� 

  

   :ا���+�?دة  ا=دارة ا��1�ص -ا

�&د$�دا  إ�$�(ا��)��ص !�ل �وظ�ف �$��� $���رس ��ن ����م ����د  إن ا�داري�� ا�����ون  ا8)ل        

 إنو �!��ن ����!�, ا.��)���ص �!���ن ���� ،  127!$-$��, ���ر���, ذ���ك ا.��)���ص أ��������2$�� و �&��دد 

��������, ،  128 �و2و�$� أوز���$�  أوا����,  ���.ت $��ر�ون ا��)�)���م �M�  �$��!� ����2��ص

��د إ��رام��دم ��ر�$,  إ���ا��-ت )-, �دم ا.��)�ص $ؤدي �������  إذا �Sدارة� �Fھ�$�,و �����  ، 129ا�

�د إ�رام$!ون ���وظف );&$,  نأا��وظف �����0د �  .   130ا�

                                                           

.  ، �-س ا��ر�� ا����ق  58-75، �ن ا.�ر  54$را�� �ص ا���دة  124
  

�د  ، ا��ر�� ا����ق ، ص  ��� ,���.  ���34 �$;�� ، ا.��زا��ت ، ا��ظر$, ا� 125
  

  .  �65راد ، ا��ر�� ا����ق، ص  ��!�$��ت 126
.  146ذ$ر �ن �&�د ا�ط$ب اوھ�ب ، ا��ر�� ا����ق ، ص �  127

  
�د ا.داري، درا�, ���ر�,،���ورات ا�&��� ا�&�و0$, ،ا�ط��, ا.و�� ،�$روت،����ن،  128�  ،�2005��د ����ر �وح ،ا.$��ب و ا���ول �� ا�

  . 257ص 
ا��را�ق ا����, ا��ؤ���ت ا����, و ��ود ا.��$�ز ، دون دار ��ر،  $و�ف ��د U ا��وري ، ���و�, ا����ون ا.داري ، ا��زء ا����7 ، ادارة 129

  .  464، ص  1991ا�ط��, ا.و�� ، ����ن ، 
.  629ا�راھ$م ��د ا��ز$ز �$&� ، ا�و�$ط �� ���دئ و ا&!�م ا����ون ا.داري  ، ا��ر�� ا����ق ، ص   130
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�د ا.��$�ز ا�)���� �ن طر$ق  إ�رام��ن ا���رع ا��زا9ري ��B ا��)�ص  ا��$�قو �� ھذا      �

��و��ب  152-��09ن ا��ر��وم ا���-$�ذي  19ا�دو��, ���; ������دة  �8;كا��د$ر ا�و.�9  إ��ا��را�2 

   . 131د��ر ا��روط ا���وذ�� ���B ا.��$�ز ����را�2

��ص ا����ري و ھو وز$ر ا����$, ا�ذي ���B �-�و$ض  �8���وا�ط, ���7��  إراد������ر ا�دو�, �ن      

  . ا�دو�,  أ�;ك �دارةا��د$ر ا�و.�9  إ��ا.��)�ص 

�وز$�� ا.��)��ص ���� $�����ب  ����دةا��ر�,  ا�دار$, ا���8$ب�ن $���ر ا�داريا��-و$ض و     

��132 ���2$�ت و ظروف ا�وا�0 ا��و2و�$, و ا���)$, ،ا�ز���$, ، و ا��!��$, .  

�ود ���م  إ�رام� . $��ك �!         � ا8)�لا��&دودون ا�ذ$ن $�$��م ا���رع، و  ا�8��ص إ. ا�دارةا�

-  ,������دة ا��� ��$&�ل  نأ، �&$�ث . $��وز  ��F-���م ا��)�)����م$��ر��ون  ا�8��صھؤ.ء  إن -و�

��  إ.�� ���ر�, ھذا ا.��)�ص ، !�� . $�وز ��م �-و$ض D$رھم ����ر����  أ�ر��ص  أي�&��م 

  . 133ا�&دود و ����$ود ا��� 2$��� ا���رع 

��د .ن  إ��رامو $�ر�ب ��� ����-, 0وا�د ا.��)��ص ���     ���ود ��دم ���رو�$, ذ��ك ا�� إ��راما�

�د � ا��راءاتو  ا�8!�لو .ن 0وا�د  ا.��)�ص ������0د و !ذا ،  $134���ر �ن ا��ظ�م ا���م ا�داريا�

�د  أ�ور���د  أ)��B)��ص ��رج &دود ا.�� ا�دارات إ&دى�� ���0دت  �Gذا،  ا�داري�وھر$, �� ا��ا�

��د $�ط�( ��!ل �ط�ق  ��رامو ا���ص �� ا�و9�7ق ا�;ز�,  ا��طF، !ذ�ك  ���ط; �ط;�� �ط�� . 135ا�

�د  إ$��بو . $�!ن ا�&د$ث �ن و�ود         �!�ن ا���ص ا���م �������  إذا إ. ا�داريو �0ول �� ا�

���&ر$, ا����0د$, ا��� ���B �( ����وض �� ���ل ا��;�0ت ا����0د$, ، .ن ھذه ا�&ر$�, ذات �)و)�$, 

�� ��� ا�>�رض ا��وظ$-� ، و .ر���ط��� ��.��$��زات ا����  �S�  ،���8راد����ف �ن ا�&ر$, ا����0د$, ���

��� �����136  .   

  

  :  ا=دارةا���+�?د �@  أھ%�"��د�د   -ب

ا�����ل  إ��.ت د$د �ن ا�&��� ا�� $��9ون�ز، ا.��$ أ)&�با����ون ا���ص و ھم  أ���ص إن       

��-$�ف ��بء ���>$ل ا��را��ق ا�����, ��ن  إ������ ��دف �ن ��&$,  طر$�,  ا.��$�ز ، ��� ��� �ن ��9دة 

                                                           
: " ��روط ا���وذ�� ���B ا.��$�ز ����را�2 ، ا��ر�� ا����ق ، ��� ��$�� ��و�ب د��ر ا  152- �09ن ا��ر�وم ا���-$ذي  �19)ت ا���دة  131

�د ا.داري ا����2ن ��B ا.��$�ز ��� ا��ط�, ا.ر2$, �-�9دة ا����-$د �ن طرف �د$ر ا�;ك ا�دو�, �، ��و�ب 0رار �-و$ض .......$�م ا�داد ا�
 P$وز$ر ا����, ���ر . ".......  

.  120، ص  �1998!رة ا���ط, ا�ر��9$, ، دار ھو�, ، �وزر$�, ، ا��زا9ر ، ���ر �وا�دي ، ��دا �درج  132
  

.  ��372$��ن �&�د ا�ط��وي ، ا��ر�� ا����ق ، ص   133
  

.  �147ذ$ر �ن �&�د ا�ط$ب اوھ�ب ، ا��ر�� ا����ق ، ص   134
  

135
 Maurice Andre Flamme, Traite Théorique et Pratique des Marchés Publics, Tome 2, Paris, 1969, p465. 

.  �935��د ����ر �وح ، ا��ر�� ا����ق ، ص   136
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،  ا����ل ��� ا��ط��ع أ����$با.���-�دة ��ن  إ������دف  أ��رىا����ون ا���م ، و �ن ��&$�,  أ���ص!�ھل 

   . �137&$ث $ؤدى ا���ل و�ق ����$$ر ا��ودة ا�����دة �� ا��وق 

و ھ� );&$, ا����ص  ا8داء أھ�$,ا���ص ا�ط�$�� ا��� ���$��  ھ�� ھ�  أھ�$, إ��������,  أ��       

 أن���, و  19&$�ث &�دد ا����رع ا��زا�9ري ��ن ا�ر��د ب ، 138 .!���ب ا�&�وق و �&��ل ا.��زا���ت

��$�, و D$�ر �&��ور ��$�( �$����� ����  إنا���� $��ب  ا8ھ�$�,، وھ�� �-�س 139$!ون ������ �!��ل �0واه ا�

  . ا�����0د ا�����7ر �� ��د ا.��$�ز ا�)���� 

���,  18 إ�����-�$ض ا���ن  إ�!��$�,�ص ا����ون ا����ري ��د ا�( ��ص ����  إ���!ن ���ر�وع      

�������رة ا�����ط ا.�����7ري ، ��ن  ا�ذن�&)�ل ا���)�ر ����  إذا�$, �!���, و !�ن $���� �!��ل 0واه ا�

وھ��� �-��س  . 140 ����رار ���ن �����س ا������9, �)���دق ��$��( ���ن ط��رف ا��&!���, أو أ���( أوط��رف وا���ده 

  .  ا��� �ط�ق ��� ا�����0د �� ��د ا.��$�ز ا��و�( �;����7ر ا�)���� ا8&!�م

  

  : ا=رادة 
�ــــوب -2

ا�����و�� و ��������  أ7رھ����$�, و )&$&, �ن ا���&$, ا����و�$�, &��� ����L  ا�رادة�!ون  إن.�د     

�د، إ���ء�ا�>��ط ، : ���� ��وھ� �ن �$وب ا�ر��2 ا���رو��, ��� ا��وا��د ا�����, ھ��  ا�رادةو )&,  ا�

�د  ا�!راها��د�$س ، �  .  ��Sط�ل، و &!م و�ود ا&د ھذه ا��$وب ھو ���0$, ا�

���ن ا���د��ر ا�����وذ�� �����B ا.��$���ز ����را���2 �����  04و ���� ھ��ذا ا����$�ق ����د �)��ت ا�����دة     

  . 141ا���2ن 

  :��$��  و ھو �� ���وم �درا��( ��      

  :  ا�>%ط �

�رف ا�>�ط          $)�F� " : و�د �� ذھن�$ ، ,�$� ا����ص �$&���( ���� ا�����0د ، و���ا����د $���ف ا�&

,�$�  142. " !�ن �$���0د �و ��م ���&

�� �$( ا�����0د $���( $رى  ��F(و ��( $�!��� ��ر$ف ا�>�ط   $ �9������  ا�8وروھم ��$���� D$ر &

 )��,  إ����� $د�$��د  ���ا����0د ، �&$ث �و ��م ���&� .ا�رم ا�

                                                           

.  �97روان �&� ا�د$ن ا��طب ، ا��ر�� ا����ق ، ص   137
  

.  ��285د ا�رزاق ا&�د ا����وري، ا�و�$ط �� �رح ا����ون ا��د�� ا��د$د ، ا����د ا.ول ، �)�در ا.��زام  ، ا��ر�� ا����ق ، ص   138
  

. ، ا��ر�� ا����ق  58-�75ن ا.�ر  40 �را�� ا���دة  139
  

��زا9ري ، ا��ر$دة ا�ر��$,، ، ا����2ن ا����ون ا����ري ا �����1975ر  19، ا��ؤرخ ��  59-�75ن ا.�ر ر0م  �05 ذ�ك ا���دة �را�� � 140
  .  �����1975ر  26، ا��ؤر�, ��  78ا��دد 
.  ��13ر�� ا����ق ، ��و�ب د��ر ا��روط ا���وذ�� ���B ا.��$�ز ����را�2 ، ص ، ا 152-�09ن ا���وم ا���-$ذي ر0م  �04را�� ا���دة    141

  
.  ��331د ا�رزاق ا&�د ا����وري ، ا�و�$ط �� �رح ا����ون ا��د�� ، ا����د ا.ول ، �)�در ا.��زام ، ا��ر�� ا����ق ، ص   142
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ا�-���رة  82ا�����رع ا��زا��9ري ����م $���رف ا�>���ط �ذا���( ، ���ل ���0م ��&د$��د ���روط( ���� ا�����دة  أ����   

��د  إ�ط�ل أ���ب�ن ا����ون ا��د�� ����رط &�� $!ون ا�>�ط ���� �ن  ا8و��� أن$!�ون �وھر$�� و  أنا�

�د إ��$!ون ھو ا�دا�� �  .  143 ا����0د �&$ث �و ��م �( ا�����0د ��� ا�رم ا�

 إ�رام$!ون ��� در�, �ن ا�����, ، �&$ث $���� ��( ا�����0د �ن  أن��>�ط ا��وھري و $�)د �  

�د �و ا�( �م $��� ��� ھ�ذا ا�>��ط  ��7;ث  إ���$���م  ا�>��ط ��� ���د ا.��$��ز ا�)����� نو ���( ���د ���، ا�

  :  144)ور

�ود :ا�>�ط �� ا���ص  •�و . ��$�� ��� ���د  ا�دار$, ��.����ر ا���)� $��ب دورا ھ��� �� ا�

�وم ��� ا.����ر ا���)� ������0د  �8(ا.��$�ز و ذ�ك $ .  

��د  )�-�ت$��� ا�و0وع �� ا�>�ط &ول )-, �وھر$�, ��ن : و2وع ا�>�ط �� ا�� •� ا���Y �&�ل ا�

  . ا����0د  إ��!��ت ھذه ا�)-, ھ� ا�دا��  إذا��), 

�د  •��د ��� &�د ذا��( �و2وع و ط�$�,  و $��� ا�>�ط �� ھو$, : ا�>�ط �� ط�$�, ا��ا�>��ط  أ��،ا�

�د و ا� أوا���دي �  . �)&$B  ھ��ك  ن و$! إ���&���� ��و . $ؤ7ر �� )&, ا�

، و ��ص ��ن ا�����ون ا���د�� ��284ن ا����دة و ��د �ص ا���رع ا��زا9ري ��� ا�>��ط ا����دي      

 .   145 �)&$&( إ�!��$,��� 

  : ا��د��س  �

�د �رف ا�-�( ا��د�$س      �)�F�  " :ع��و$7��,  إذنو ا��;�0,  ،" ا�����0د إ���ا�����0د �� �Dط $د��(  إ$

���د ����0; ���>���ط ا���ذي $و���ده ���� �-��س  إ. ��Sط���ل���� ���$ن ا����د�$س و ا�>���ط ، و ا����د�$س . $����ل ا�

  .146ا�����0د

 �147ن ا����ون ا��د�� 86ا���رع ا��زا9ري ���د ���ول ا��د�$س �� �ص ا���دة   أ��       

  :  ���7ل ��  أ���$,�روط ا��د�$س $�وم ���  أنو B2�$ �ن �;ل �ص ھذه ا���دة 

  ا�����0د ���>�ط  إ$��عرق ا&�$��$, ��)د ا�����ل ط −

  . ا����0د إ��ا�دا��  ل ھو $!ون ا.&�$� أن −

  .�ن ا�>$ر  أو�واء !�ن ا�����0د ا����7   أ�رل �طرف �ا�)�ل ا.&�$ −

�$��, :  ا��د�$س ��ذا ا����� �دة )ور �!�ر �����  $��ذو   � ,�� إ�0دام أوا���!وت ا����دي ��ن وا0

��و��ت !�ذ�, �!ون ھ� ا���ب �� �� B$0د ��� ا��)ر���د  إ�راما����  ا�

  
                                                           

.، ا��ر�� ا����ق   58-�75ن ا.�ر  �01�رة  82را��  ا���دة �  143
  

. 452$و�ف ��د U ا��وري ، ا��ر�� ا����ق ، ص   144
  

.  ، �-س ا��ر�� ا����ق  58-�75ن ا.�ر  �84را�� ا���دة   145
  

.  342ا&�د ��د ا�رزاق ا����وري ، ا�و�$ط �� �رح ا����ون ا��د�� ، ا����د ا.ول ، �)�در ا.��زام ، ا��ر�� ا����ق ، ص   146
  

. ، ا��ر�� ا����ق  58- �75ن ا.�ر  �86را�� ا���دة    147 
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�ود  ا��$�قو �� ھذا     ���� �( ا�����ل ا�����0د �طرق ا&�$��$, �&����  ا�دار$,��ن ا��د�$س �� ا��

 )��$�ا���د�$س ��ن ����ب  أ���، ا����ل�����, ��دل ���� ��ر��( ��� ط�$��,  �����Fل��� ا����0د ، !�د��9( �

 إ����ا����وظ-$ن ا������9$ن ��������0د $�&���ون ����زاھ��, و $���د�ون  أن�������د &$��ث $-���رض  أ���ر����و  ا�دارة

,����$ق ا��)�&, ا�&� 148 .  

  :  ا=�راه �

، &$ث  �149ن ا����ون ا��د�� ا��زا9ري ��88 �ص ا���دة  ا�!راه���ول ا���رع ا��زا9ري  ��د     

�ود ����  ا�!راه أن$-�م �ن �ص ھذه ا���دة ��د �&ت 2>ط ا��وف  إ�رام��� ا�����0د  �( &�ل�� ا��ا�

  . أ�0ر�(ا&د  أو��� �-س  أو���(  أورھ�, �واء !�ن ا��وف ��� �-�( �و ا

  

�د �&ت ��ط�ن �وف  ��F( ا�رادة��  ا�!راه��$��ن  ��� و �رف ���    ��ل ا�����0د $�رم ا��

&�د  إ��� ا�!�راهو)ل  إذاD$ر &رة و  إراد�(&�ل ، ����وف ھو ا�ذي $!ون &�ل و �$س ا��طر ، $��ل 

�د ��ط;  . ��0;  ا�رادة إ�دام�  .  �S�150ط�ل����� !�ن ا�

�ود  إ��     ���ود  ا�!�راه��در ا�و0وع  ، و ا�وا�0 ا�( . ���ل ��$��س  ���!راه ا�دار$,�� ا����� ا�

�ود  ا�!راها��د�$, �� ���ود ا��د�$�,  ا�!�راه، ��), و ا�( !�� ��ق �$�ن ���ن  ا�دار$,�� ا�� $������F ا�

�ود ��ن ا�>$ر و$)�  . 151 ,ا�دار$ب �)ور ذ�ك �� ا�

  

  ا�ـــ��ـــــل .	 
�د ا�����ز ا����
	:  ���ـــ��   

  

��زم �( ا��د$ن ا�ذي $ ا8داء ��F(ا��&ل  �رف ��ظم ا�-���ء أنا��وا�د ا����, ��د  إ�����ر�وع          

��طو ، 152 �� �وا���, ا��دا9ن��G�  د���ھ�ذا ا���ر$�ف ���� ���د ا.��$��ز ا�)����� ���د ���ن �&�ل ھ�ذا ا�

����ري ا�)����� ا������وك ���� و ھ�و ���� ���ء ���( ��ص ا�����دة ���ن د����ر  �������13, ��دو��, ھ��و ا�و���ء ا�

ا��&ل ������, �)�&ب ا.��$�ز  إ��،153ا���!$,  أ)لا��روط ا���وذ�� ���B ا.��$�ز ����را�2 ���وان 

  . �$��7ل �� ا���ز ا���روع ا�)���� 

  : و ���&ل ��ذا ا����� �روط �����و��� �$��$��      
                                                           

.      �18&�ود ��ف ا���وري ، ا��ر�� ا����ق ، ص   148
  

. ، �-س ا��ر�� ا����ق  58 - �75ن ا.�ر  88ا���دة   149
  

.  65،ص 64، ص  2000د$وان ا��ط�و��ت ا�����$, ، ا��زا9ر،  - �)�در ا.��زام  - ��� ��� ��$��ن ، ا��ظر$, ا����, �;��زام   150
  

�ود ا.دار$, ، دون دار ��ر ، ا�ط��, ا���7$, ، د��ق ، �ور$, ،  ��4د ا.�( ا����� ، ا����ون ا.داري ���� و ��; و ���ر�� ، ا����د  151�، ا�
  . 143دون ��, ، ص 

152
در ا.��زام ، د$وان ا��ط�و��ت ا�����$, ، ا�ط��, ��$ل ا&�د &�ن 0دادة ، ا�و�$ز �� �رح ا����ون ا��د�� ا��زا9ري ، ا��زء ا.ول ، �)�  

  .  72، ص  2005ا���7$, ، ا��زا9ر ، 
: ��و�ب د��ر ا��روط ا���وذ�� ���B ا.��$�ز ����را�2 ، ا��ر�� ا����ق ، ��� ��$��   152-�09ن ا��ر�وم ا���-$ذي  ��13ص ا���دة  153

  ." . ...........ا��ط�, ا.ر2$, ا����و!, ��دو�, ��و�ب "
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  : � و ���� ?� ل �%و�ود  أو  ��ون ا���ل �و�ود أن  - 1

         ,�����وا�د ا��� �� إ���2,، ��ود���0; ��و أو$!�ون �و��ودا و�0ت ا�����0د  أن$��رط �� ا��&ل ط�

   : و ھذا �� ���وم ��$��( �ن �;�� �� $�� و �$س ���&$; $!ون ��!ن ا.��زام �(  أنذ�ك $�ب  إ��

  

    :?� � �%و�ود  أو��ون �و�ودا  أن -ا  

�د �و��ودا و�0ت ���وء ا.���زام  أن���� ��ذا ا��رط              �$!�ون  أن أو$!ون ا���ء �&ل ا�

ھ��ك ���د  إذا أ���$�� ا.���زام ���� ���ء $و��د ��� ا�������ل ، أن����� $�وز  ��!ن ا�و�ود ��د ذ�ك ، 

��د  ا8�$ر��وء ا.��زام ���( �� ھذه ا�&��, $!ون ھذا �0د �0م و0ت ��و9( ��� �&ل �و�ود ، و $!�ون ا�

P�-�� د ذ�ك��154 .  

�د ���ء ��!�ن ا�و��ود  أن أ��زا���رع ا��زا9ري &$ث  إ�$(ذھب  �� أ$�2و ھو     �$!ون �&ل ا�

�ن ا����ون  �92ن ا���دة  ا8و��ق ا�و�ود و ھو �� ��ءت �( ا�-�رة $!ون �&� أن�����; و �!ن ا��رط 

  . 155ا��د�� ا��زا9ري

���ر ا�)�����      ����0د  ا8ر�2$,��$�9,  أوو ��ل ا�رز ��7ل ��� ذ�ك ھو ���د ا�دو�, ��و�$ر ا�����

  . و�( ا.����7ري ���!$�( �ن ا���ز ��ر

  

�ون ���� أن-ب� �:   

�د �ص ا���رع ا         � ����د �ط;��� �ط��ا.���زام ��� !��ن �&�ل  إذا��زا9ري )را&, ��� �ط;ن ا�

  . �156ن ا����ون ا��د�� ا��زا9ري ���93&$; ، و ھذا �)ت ��$( ا���دة  �$(

��د ا.��$��ز ا��و��( ������ر$�  ا���دأو �ط�$�� ��ذا       �ا���م &دد ا���رع ا��زا9ري ا��&ل ������, �

ا�ذي $&دد �روط   152 - �09ن ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م   06ا.����7ر$, ��� ��$ل ا�&)ر �� ا���دة 

ا���)���, و ا��و�����, .������ز ا�������ر$�  �����M;كا��������,  ا8را����2و !$-$����ت �����B ا.��$����ز ������ 

��ري ا�ذي $)��B .ن $!�ون �&�; ���   أن، &$ث �����L �ن �ص ھذه ا���دة  157ا.����7ر$,�ا�و��ء ا�

  : ا�V$,��وا�ر �$( ا��روط  أن�د ��د ا.��$�ز ا�)���� .

                                                           

.   ��284د ا�رزاق ا&�د ا����وري ، ا�و�$ط �� �رح ا����ون ا��د��، ا����د ا.ول ، �)�در ا.��زام ، ا��ر�� ا����ق ، ص   154
  

  $�وز ان $!ون �&ل ا.��زام ��9$ �����;: " ، ا��ر�� ا����ق ، ��ص ��� �� $��  58-  �75ن ا.�ر  92ا�-�رة ا.و�� �ن ا���دة  155
  ���   ."و �&
�د ��ط; �ط;�� �ط��� :" ، ا��ر�� ا����ق ، �)ت ��� ��$��   58 - �75ن ا.�ر  93ا���دة  �اذا !�ن �&ل ا.��زا��ت ���&$; �ذا�( !�ن ا�

."156
  

��ر$, ا��� $�!ن ان :" ، ا��ر�� ا����ق ��ص ��� ��$��  152 -�09ن ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م  06ا���دة  157��!ون $�ب ان �!ون ا.و�$, ا�
�, �;�;ك ا���), ��دو�,  -:�&ل &ق ا��$�ز �� اط�ر ھذا ا��ر�وم ���  

D$ر ��)), و �$�ت �� طور ا���)$ص �-�9دة �)��B ��و�$, ����, ��دو�, ����$, &��$����  -                           
� ادوات ا���$9, و ا����$ر ������7ء ا����ر$� ا.����7ر$, ا��� وا0�, �� 0ط���ت ���رة او ���0, �����$ر !�� ھو �&دد � -                          
                         ����".      $���زم  ��ر!زھ� ��رج ھذه ا��ط���ت ���ب ط�$  
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  :  ا�1��" �%دو�"  ���7ك��ون ا�و
�ء ا�+��ري �� @  أن •

          ���ا���و�$�, و ا����  ا��8;كا�>$ر �)��-, ��2ن  ا�8;كا���), ��دو�,  ھ� ��ك  ���8;ك�

��د ا.��$��ز  أ�;ك!��ت  إذا أ��و ���$, ،  ا��;!$,�ؤدي وظ$-, ���)�, ��; $�!�ن ا�����0د ��$��� !�&�ل �

 ا��8;كا�����2ن ���0ون  30-90ا�ذي $�دل و $��م ا�����ون ر�0م  14-�08ن ا����ون  ��03; �����دة 

��ر$, ا��و�( � أن ا8و�$,، $-�م �ن �ص ھذه ا���دة 158ا�وط�$, �. ;����7ر . ���ل ��!$, ا��واص وا�

   . ا�و0-$,  ا�8;كا����, ��دو�, ، و .  ا�8;ك

  


�و��C"  أن • D��C�� دةC-��� طور ا����1ص 	ري :�ر ��1ص و ��س .�ء ا�+��
�ون ا�و�

  :�� +" �%دو�" ��% �" ������)� 

��ر$, ا���), ا�����, ��دو�,  ا�8;ك!��ت  إذا       �����)�$ص  ��)�,�������� ا��&�$�,  إ&دى أوا�

  . 159ا��&��, ا��&ل ا���)ص �����ر$� ا.����7ر$, إ���� طور ا���)$ص ��ن ذ�ك $ؤدي  أو

ا���و�$�,  ا�دارة���وم ��(  إ��راء ���F(ا���)�$ص  30-��90ن ا�����ون  82و ��د �ر��ت ا����دة        

 ,���  . 160ا����), و ا��ؤھ�, ��0و�� ���)$ص ��ك ��م �>رض �&�$ق ا���-�, ا�

ا������,  ا�دارة����2  أنا���)��$ص ھ��و ���$��, �����2$�� �)���&, ا��ر���ق ا�����م ، و �����7ل ����      

  . �161����� ا��ظ��$, أداء���را �&ت �)رف ا��)�&, ا����, ���!$��� �ن أو���و. 

��0دة �دم ���0$, ا���ك ا�وط�� ا���م ���)رف . $���رض �� ا.��>;ل  أن إ�� ا���رةو ��ب     

�!ون �&ل ا.��-�ع ��&�$ق ����ر$�  أنا�وط�$, ا���و�$, ا��� $�!ن  ا�8;كا�)���� و ا����ري ��وا�� 

  .ا����7ر$, 

ر�Dم  ��1996ن ا�د���ور ا��زا�9ري ����,  ��17ن ا�7روات ا���)وص ��$�� �� ا����دة  ��(و   

�!ون �&ل ا��>;ل )���� و ����ري &��ب ا�!$-$��ت ا����  أنا���و�$, ��!ن  ا�8;ك�)�$-�� �2ن 

  .�162&ددھ� ا��وا�$ن ا���), 

  

                                                           

��7ل ا.�;ك ا�وط�$, ا���و�$, ا.�;ك ا���)وص ��$�� �� ا���دة : " ، ا��ر�� ا����ق ، ��ص ��� ��$��  14-�08ن ا����ون  03ا���دة  158 
   " .ا�;ه و ا��� . $�!ن ان �!ون �&ل ��!$, ��), �&!م ط�$���� او Dر2��  02
. �74راد ، ا��ر�� ا����ق ، ص  ��!�$��ت  159

  
��� ا���$ص �������ل ��ك ���ري او ���ول $��!( ��ص ��و��   " : ، ا��ر�� ا����ق، ��ص ��� ��$��  30 -�90ن ا����ون  82ا���دة  160$

دا9رة �� ���, ��دم ا�)��B ا���م ���ظ�م ،و $��7ل �� و�2 ا&د ا.�;ك ا�وط�$, ا���), ا��� ���!�� ا�دو�, او ا�����, ا.�0$�$, �&ت �)رف 
         " . ر$, او �)�&, ��و�$, ����, .&دھ�� و 0)د ��!$��� �ن اداء ا����, ا����دة ا�$��وزا
.  122،ص  212، ص 2004ا��ر $&$�وي ، ا�و�$ز �� ا.�وال ا���), ا�����, ��دو�, و ا������ت ا��&�$, ، دار ھو�, ، ا��زا9ر ،   161

  
 08ا��ؤر��, ���  76، �ر$�دة ر���$, ��دد   ��1996و���ر  28، ا���ؤرخ ���   �1996, �ن ا�د���ور ا��زا�9ري ��� 17را�� �� ذ�ك ا���دة $ 162

  . 1996د$����ر 



ا���ء 
�د ا�����ز ا��و�� �������ر ا����
	                                                             ا���ل ا�ول  

43 

 

 أدوات�Cدد .C	 ?� %" �%�+��ر ��� ھCو � أو��ون ا�و
�ء ا�+��ري وا?@ .	 ?ط�
�ت �+�رة  أن •

زم ��ر�زھ� 1�رج ھذه ا��ط�
�ت ا��)�-" و ا��+��ر  ������ء ا����ر�@ ا������ر�" ا��	 ���%

   :ب ط �+�)�  � 

ا���ط�ط ا���و�$�� ����$�9, و ا����$�ر  أھ������د ا���دت ا�دو�, ا��د$د �ن ا���طط�ت ا���را�$,      

  :  إ��ا�ذي $��م ا����طق 

  .ا����طق ا����رة  -     

��$ر ��� ا��دى  -     ��� ,����  .ا��)$را����طق ا�

��$ر ��� ا��دى  -     ��� ,����   .ا���$دا����طق ا�

��رةا����طق ا�>$ر  -     �.   

  :  ا�V$,��و �و�ود �� !ل ��د$, و $��� ������.ت  ا8را��2�طط �>ل  أ��  

�;�� و ا��$د �����طق ا����رة  -      ���$ر  أوا.��>;ل ا���� ,����  .ا�

  . ا����$, ������طق ا�>��$, و ا�&دا9ق و ا����&�ت ا��2راء  -      

  .ا��>;ل ا��وارد ا�ط�$�$, ��!ل ���ظم  -      

  ���ر ا����طق D$ر ا����رة !�����طق ا���ددة ���!وارث ا�ط�$�$, ا�دم  -      

  . &��$, ا��9$,  -      

ا����طق ا�)���$, ��رج ا���$L ا���را�� و ھ�و ا��ط��ع ا�����ر ���&��ظ�,  أ��Fتا�دو�,  أن!��   

ا�ط��� ا�&��2ري  إظ��ر��� ا��!$�, ا����, و ا�)&, ا����, ، و ا�����د &دوث ا���وث دا�ل ا���$L و 

  .���163د$�, 

9, ھذان ا���طط�ن $��&�ن ����$د ا����دئ ا����, ����$ أنو !�;), ��� ��ق �و$2&( ��ول       

  : ا���را�$, و ذ�ك ��&�$ق ��$�� 

  . �&د$د ا�ط�$�, ا��$و�و�$, و �دم ا��روج �ن Dر2��  -

  �&د$د ا�ط�$�, ا����و�$,  -

�;������7ر  أو$��د ا�و����, ا���)��ود ����� ا����>;ل ھ��ذا ا�����ك ، ھ��ل �;������7ر ا�)������ �&د$��د  -

  .ا�P ....�����$زات ا���و�$,  أو ���!ن أوا�-;&� 

  

  : ?� � �%�+��ن  أو�+���  ا���ل��ون  أن -2

�$$��� د$0��� ���$�� �������,  أن$�ب     � ���$���د �����0; ����$�$ن ، ���ذا ا���رط $����ر  أو$!ون �&�ل ا�

�د ، &$ث $�ر�ب  أ���$���د ، و ھذا  ا8�$ر���ف ھذا  إذاو 2رور$� �)&, ا���ر�ب ��� ذ�ك �ط;ن ا�
                                                           

.    �76راد ، ا��ر�� ا����ق ، ص  ��!�$��ت  163
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، و $�)د �����$$ن ��ذا ا����� �164ن ا����ون ا��د�� ا��زا9ري  �94ن ا���دة  ا8و���� ��ءت �( ا�-�رة 

 ,�  .ا�P ...،ا��و�0 ، ا����&, ، ا�&دود ،   ا8ر$2,��ر�, ا��وا)-�ت ا��ط

ا���رع ا��زا9ري ��ض ا��)وص ا����و�$, �2ن ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م  أدرج ا�ط�رو�� ھذا       

ا���)�, و ا��و���,  ���M;كا�����,  ا8را��2ز ��� ا�ذي $&دد �روط و !$-$�ت ��B ا.��$ 09-152

.���ز ا����ر$� ا.����7ر$,  ��و�ب د��ر ا��روط ا���وذ�� ����B ا.��$��ز ����را��2 ��0م ��ن �;���� 

  . ��!ر$س ھذا �رط 

�ن د��ر ا��روط ا���وذ�� ���B ا.��$�ز ����را�2 ���وان �و�0 ا��ط�,  11&$ث �)ت ا���دة   

، ا�دا9رة ........����!�ن ا�����........��� ھذه ا��ط�, ا8ر2$, �� إ�0$م ��د$, : " �� $�� ا8ر$2, ��� 

  .........................، و.$,.............

  : $&دھ� 

 .���    ..................:  

  :..................��و�� 

  :...................�ر�0

  . D"..................:165ر�� 

�ن ��وذج د���ر ا���روط ����B ا.��$��ز ����را��2 ����وان �0وام ا8ر�2$,  12!�� �)ت ا���دة        

  ..........................................���&, ا��ط�, ا8ر2$, ھ� : " ��� ��$�� 

���د ھ��� ����, ا��ط���, ا8ر��2$, ا����� 0$���ت ��)��د ����B ا.��$���ز و ا�������, ���ن �وا�����, ا����ذ!ورة ���� ا�

��  166. " ھذه ا����&, وا�ق ا�طر��ن ��� )&��� . ا����ط ا�8

���ن د����ر ا����روط ا�����وذ�� �����B ا.��$���ز ���ن طر$��ق ا��را���2 �����وان  14و �)��ت ا�����دة      

  .167" و)ف د0$ق ����روع ا.����7ري ا��ز�� ا���زه : " �� و)ف ا���روع ا.����7ري ��� ��$

B��2�$ ����� ��$��� ���ن ���;ل ا�����را��9 �!����, ا��)��وص ا����و�$��, ا����ذ!ورة أ���;ه أن ا�����رع   

 ����$$��� د$0� ���$�ا��زا9ري ا!د ��� 2رورة أن $!ون �&ل ��د ا.��$�ز ا��و��) �;�����7ر ا������( �

  .  ا�P ......�&$د �و�0 ا��ط�, ا8ر2$, و ���&��� و &دودھ� ���$� ������, ، و ذ�ك �ن �;ل 

                                                           
و�( ، اذا �م $!ن �&ل ا.��زام ��$�� �ذا�( ، و�ب ان $!ون ��$�� ��: " ، ا��ر�� ا����ق  58 -  �75ن ا.�ر  94ا�-�رة ا.و�� �ن ا���دة  164

�د ��ط;�  ". و��داره و ا. !�ن ا�
.  14، ا��ر�� ا����ق ، ص  152- 09ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م   165

  
.  14، �-س ا��ر�� ا�;ه ، ص  152- 09ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م   166

  
. ،�-س ا��ر�وم ا��ذ!ور ا�;ه ، �-س ا�)-&,   152- 09ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م   167
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�ون ا���ل ?� � �%�+��ل .��  أن - 3�:   

!��ن $�رد ���� ���ء  إذا ���روع،$!�ون D$�ر  �$�(، ����&�ل$!ون ا��&ل ��0; �������ل  أن$�ب         

���ء ��� و�ود ��ص ���0ون  أو�&!م ا�>رض ا�ذي �)ص �(  أو�&!م ط�$��(  أ��D$ر ��0ل ������ل �$( 

  .�$($��� ا�����ل 

��ر  $!ون أن�; $)B  و ��(   �ا�>رض ا��ذي  أو!��ت ط�$��(  إذا ��د ا.��$�ز ا�)�����&; ا�

  . !�ن ا�����ل �$( D$ر ��روع إذا أوذ�ك ،  $��F�)ص �( 

  

  ا��ــ ــب .	 
�د ا�����ز ا����
	:  ��ــــ���

  

&$�ث ���ل ���0و��  ��Fيو ا����رر ���$��م  ا���8س أ���2$��د ، ���و  أيو��ود  أ���سا���ب ھ�و          

�� ا���ب،�!ل �)رف ��0و�� $�دم ��$( ا�-رد  ا���رر $���د�� $�رره و ھذا  �!ل ��ل$و�د  أن$-�رض 

���ود ���� �ر����� !���� ���� ������ن $ط���ق �����  و ا.������د،168$!��ون �������  أن$���ب �ا��وا���د  ا�دار$��,ا�

  .  ��169 ا����ون ا��د��  ا���)وص ��$��

��ن ھ�ذا ا���ؤال ���  ا�����,و ا��ؤال ا�ذي $طرح ��د.�, ��� ا���ب ھو ���ذا ا��زم ؟ و �!��ن      

ا���ل ، و ��������  أوري �>�ض ا��ظ�ر ھ�ل ا���B ��روع ا����7 .���ز��د ا.��$�ز ا�)���� ھو ا��زم 

  . ��ن ا���ب ھو ا�>رض �ن ا����0د 

  

  : ا�� ب .	 ا����ون ا��د�	  -1

���ب D$ر ��روع  أوا��زم ا�����0د دون ��ب  إذا����2 ا��وا�د ا����, �� ا����ون ا��د�� ا�(       

��د $!�ون ���ط; اVداب����ف ���ظ��م ا����م و  أي���( �����  أن، و $-��رض ��� !�ل ا���زام  ا�����, ���ن ا�

�د �� �م $�م ا�د�$ل ��� �;ف ذ�ك ، ���د �$����ر ا��(  إذا أ�����روع &�� و �و �م $ذ!ر �� ا��ذ!�ر ��� ا�

 ��$��د &��ا���ب ا�&�$170�وم ا�د�$ل ��� �;ف �� ذ!ر �� ا� .  

ا�>�رض ا������ر ا��ذي $�)�د ا�����زم : "  ���F(و ��د �رف ��د ا�رزاق ا&�د ا����وري  ا���ب      

  .  171"�ن وراء ا��زا�(  إ�$(ا�و)ول 

  

                                                           
168

  ، �2004&�د ��� ��ده ، �ظر$, ا���ب �� ا����ون ا��د�� ،درا�, ���ر�, ،���ورات ا�&��� ا�&�و0$,، ا�ط��, ا.و�� ، �$روت ، ����ن ،  
   . 11ص  

169 32$و�ف ��د U �وري ، ا��ر�� ا����ق ، ص  
  

. ، ا��ر�� ا����ق  58-75، �ن ا.�ر 97،98، 96را�� �� ذ�ك ا��واد   170
  

171
،  413رزاق ا&�د ا����وري ، ا�و�$ط �� �رح ا����ون ا��د�� ا��د$د ، ا����د ا.ول ، �)�در ا.��زام  ، ا��ر�� ا����ق ، ص ��د ا�  

414 .  
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       ��! ��د �ط;�� �ط��!�ن D$ر ��روع  أوا��دم ا���ب  إذا ��ص ا���رع ا��زا9ري ��� �ط;ن ا�

  .�172ن ا����ون ا��د�� ا��زا9ري  97و ھو �� ��ءت �( ا���دة 

  

  :  ا=داريا�� ب .	 ا�+�د  -2 

�د أ       ��د ا��د�� ، و ����  ا�داري��� ا�-�( ��� 2رورة ا���ب !ر!ن �� ا�����( �� ذ�ك ��ن ا�

�د  �م �$����و ا���  ا8�$را��� �ط�ق ��� ھذا  ا8&!�م�ذ�ك ��ن !��, ��� ھ� �-���  ا��� �ط�ق ��� ا����

  . 173 ا�دار$,�� $���ق �ط�$�, ا��;�0ت  �را��ة��  ا�داري

 إط���ر!����ت ����رو�$, ا�����ب وو���وده �����2$�� ط�$���, ا�������ل و ا��;���0ت ا����و�$��, ����  إذاو      

�ود  ا���ص،ا����ون ����  ا�����8ا��دا��  أن إ�$������2  ا�دار$,��ن ذات ا���ررات �!ون �ط��, �� ا�

�ود �    .ا����,ھو �&�$ق ا��)�&,  ا�دار$,ا�

دا����9  ا�دارة�����ب D$��ر ����روع .ن  أو���� ����ص دون ����ب  ا�دارة������0د  أنو ���ن ا�����در       

��د  أن��7ت  ��Gذا�ظ�م ��0و�� ��$ن و . $�!ن ا��&�$ل ��$��� ،  إ�����2 �ا����ب D$�ر ����ح !��ن $��م ا�

  .174 $د�ل ذ�ك �2ن ا�&راف ا���ط, �Sدارة��&�$ق ھدف D$ر ���ح ������, 

: " ���ن د����ر ا����روط ا�����وذ�� �����B ا.��$���ز ����را���2 ����� ا���(  ا8و���������د �)��ت ا�����دة      

 ,��و2وع ��B ا.��$�ز ھذا ، �و�( .��$��ب ��روع ا����7ري ، !ل �>$$ر �� و�����  ا8ر2$,ا��ط

ا��&ددة �� د��ر ا��روط ھذا $��ر ��( ��P  ا�DراضD$ر  أ�رى �Dراض�ز�9  أوا�����ل !��  أو

 ��Gذاھذه ا���دة ����L ��ب ��B ا.��$�ز و ھو ا���ز ���روع ا�����7ري ،  أن&ظ ، $; 175"ا.��$�ز ��د

�د D$ر �� و���(  أو !�ن ا���ب D$ر ��روع �  . $�ر�ب ��� ذ�ك ��P ا�

�ود  أن إ�� ا���رة��ب  ا8�$رو ��       ��� و ��روع �� ا�$��,  ا�دار$,2رورة 0$�م ��ب &$�&

ا.��$�ز ا��و�( �;����7ر ا�)����� ���د  ا���ر ��دا���رع ا��زا9ري  أنو ط��� ،  176. ���ش &و��� 

  . ا�����, ا�ذ!ر �ط�ق ��$(  ا8&!�م��ن !��,  إداري

���رو�� و D$�ر  ا�)�����،$!�ون ا����ب ��� ���د ا.��$��ز ا��و��( �;�����7ر  أنو ��$( $�ب   

�� ���  ا����ث و$!ون ھو  أنو  ا����,، اVداب����ف ���ظ�م ا���م و $�   .ا����0دا�دا�� ا�&

  

  

                                                           
اذا ا��زم ا�����0د او ���ب ����ف ���ظ�م ا���م او ا.داب ا����, !�ن : " ،�-س ا��ر�� ا����ق ، ��ص ��� ��$��  58- �75ن ا.�ر  97ا���دة  172

�د ��ط; �   " .ا�
.  ��78$��ن �&�د ا�ط��وي ، ا��ر�� ا����ق ، ص   173

  
. �80راد ، ا��ر�� ا����ق ، ص  ��!�$��ت  174

  
.  13، ا��ر�� ا����ق ، ��و�ب ��وذج د��ر ا��روط ا���وذ�� ���B ا.��$�ز ����را�2 ، ص  152-09ي ا��ر�وم ا���-$ذ  175

  
.  ��163د ا.�( ا����� ، ا��ر�� ا����ق ،  ص   176
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  ا���%�ــــ" .	 
�د ا�����ز ا����
	 :  �را +   

  

�د 0$دا ���        ���ود ، و ھ�و  ��دأ��د ا��!�$, !ر!ن �� ا��ا����م  و $��رف  ا8)�لا�ر9��2$, ��� ا�

ا��و�2و�$, ا�����, و ھ�� ا��را��2 و ا��&�ل و ا����ب  ا8ر!��ن����رد ��وا�ر  أي ا�رادة���ط�ن  ���دأ

�د و $��� )&$&� ،��د ا���ود ا��� �ط�ب �$�� ا����رع  أن إ.$�� ا8ر!��نھ�ذه  إ��� إ���2,ھ��ك ��ض ا�

��ود ���د ا.��$��ز  وھو ا��!�$,  أ���$�ا����, ر!�� ���د و ��ن ��$ن ھ�ذه ا��و ر�ب ���� ���-��� �ط�;ن ا�

  : �, ا��!�$, !ر!ن �� ��د ا.��$�ز ا�)���� �$��$�� ا�)���� ، و ���وم �درا

  


�د ا�����ز ا����
	  ��)وم  -1 	. "�%�  : ا��

ا��و�2و�$,  ا8ر!��نو ا��ر�$��ت $�وم ��� ا�����0دون ��د ���م  ا��راءاتا��!�$, ھ� ���, �ن      

  .�� ��0ب ر���  ا8�$رةھذه  إ�راغا����, &$ث $�م 

$!ون ��د ا.��$�ز �!�و�� ، �ذا  أن$�ب : " ھ��ك �ن ا�-���ء �ن $رى ا�(  ھذا ا���ر$ف ا�ط;�0 م      

�-و$� $!ون ��د ا.��$�ز  أن، ��ن D$ر ا���ط��  إ�زا��ا��&ر$ري �رط 2روري و  أو����!ل ا�!���� 

�دة �&دد &�وق و ا��زا��ت طر�$( و ��$ن 0وا�د و ����>;ل ���$$ر و ا أ�س����2( ���)ر ���ددة و �

  . 177ا��ر�ق ا���م 

      B2�$ ��!�2$د ��� أن أ��� إ����ريوھ�و .  $!�ون ��-�ھ, أن$�!�ن  ا���!ل و . ��د ا.��$�ز $

ا����!ل ���� ����د ا.��$���ز ھ��و  أن )دي �و����د$ر دري���أ(  Andre De Laubadere ا�����8ذ!���� $��ري 

و $&�دد ا��وا��د ا�����, و &��وق  ا�دارة$&�ل �� ط$��( د���ر ا���روط �و�2و�, ��ن ��0ل  �8( إ���ري

��د ا.��$��ز دا���9 �ر���� ��د��ر ا���روط ���د ���-�  أنو �ن �;ل ذ��ك ������L  ،178ا��زا��ت ا�طر�$ن �

  . $&دد &�وق و ا��زا��ت ا�طر�$ن 

��ود  أنا�ط��وي  ا���8ذ�� &$ن $رى        �،  ا�دار$�,ا��!�$, . $���رط�� ا����رع  )�را&, ��� ا�

�د �-� ���د ا.��$��ز ����( ��ن ا����$ر �)�ور ھ�ذا  أ��� إ.�دون و$7��, !���$�,  ا8�$�ر0د �-رض ط�$�, ا�

  . �179&دد &�وق ووا���ت ا����زم و !$-$, �)-$, ا.��$�ز

$!ون ��د ا.��$�ز D$ر �!��وب .ن ا�!����, �����ر ���2ن ��ط�ر�$ن ��ن  أنا��;&ظ ا�( $��&$ل       

   .أ&دھ���;��زا��ت �ن �0ل  إ�;ل أي

  

                                                           

.  ���278 ��طر �ط��وي ، ا�و�$ز �� ا����ون ا.داري  ، ا��ر�� ا����ق ، ص   177
  

      
178

 Andre De Laubadere , Traité de Droit Administratif, 6
ème

 édition, l.g.d.j.Paris,1973, p 605.                        
               

.  �377&�د ��$��ن ا�ط��وي ، ا��ر�� ا����ق ، ص   179
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 2-  	

�د ا�����ز ا���� 	. "�%�  :�و?ف ا���رع ا��زا-ري �ن ا��

و ��2روري ���� ����د  أ����������د ���ص ا�����رع ا��زا��9ري )��را&, ����� ا������ر ا����!�$, ر!��ن        

��ن ا����دة  ا8و���&$�ث �)�ت ا�-��رة �2رورة ا���$د ����!ل ا��!�وب  ا�دارة أ�زما.��$�ز ا�)���� و 

ھذا ا��ر�وم و���  إط�ر$!رس ا.��$�ز ا����وح �� : "��� ا�(  152-�09ن ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م  17

�د ..... 04-08 ا�8ر�ن  10ا���دة  8&!�م��د،ا�دو�, �ر��� �د��ر �روط  أ�;ك إدارة��ده  إداري، �� 

     180".ا.��$�زو$&دد �د0, �ر���L ا.����7ر و !ذا ��ود و �روط ��B ط��� �����ذج ا���&�, ��ذا ا��ر�وم 

�د �وا�ط, ا���,  أن�ن �;ل �ص ا�-�رة B2�$ ا�( $�ب          ��د ا��ا����), و ����&د$د  ا�دار$,$�

ا�دو�, ا��� ���ل �&ت و)�$, وزارة ا����$, ، &�ب �� �&دده ا��وا�$ن و ا��واB9 ، ��.����د  أ�;ك إدارة

��د و ا�دو�, ھ� ط�رف  أ�;ك إدارة أنث ، &$ ا���8ء�� $��� �د��ر  أود��ر ا��روط  إ�������7, ��� ا�

   .  181ا.��)�ص ���$�م �ذ�ك ���  أ�ط�ا����ون  أنا�دو�, ، و 

�����روط ا���واردة ���� د����ر ا����روط ������0, &��ول ا�ط�$���, ا����و�$��,  أ7$��رتو ���� ھ��ذا ا�)��دد       

���� ا���$$�ز ��$ن ���د ا.��$��ز و ��$ن  ا�داريا��را�B ��� ا�����ون  ا��رأيا��وا)-�ت ا����, ، و $�-ق و

�ود �ا���$$�ز ��$ن ا���روط  أ���س��د ا.��$�ز ��ن ا��!$$ف $�م ���  إ��������,  أ��،  ا8�رى ا�دار$,ا�

  .182ا�;9&$, و ا��روط ا����0د$, 

ا��وھر$��, ا����� $&��ددھ� ا������ون ، و ا�����  ا����راءاتو  ا���8!�ل���$��د ����&�رام  ا�دارة أن!����       

 ��&� B���(ب ا���!ل  ا��8راد��$��$���� ������  .183و &��و0�م &��� . $�&�ق ا���ط;ن �0رارا��م ��$��, �

D$�ر �وھر$�, ا���� ��م $و��ب ا�����ون �را������ و ��م  ����8!�ل���ط, ��د$ر$, و&$دة �$�� $���ق  ا�دارة

  .�$(0رارھ�  �)دار$!ون �� ��دورھ� ا���ذ ا��!ل ا�ذي �راه ������  إذا��ط;ن ��� ����-���  $ر�ب

�ود  أنو ا����دة      ��� )ورة د���ر �روط و $ط�ق ھذا ا.)ط;ح ���� ���و��,  ا�دار$,��م ا�

��د ����0د ���� ���دة ، و $��)�ر دور ا ا�دارةو �&ررھ��  ا�داريا�و9�7ق ا��� �&�وي ���� ��روط ا����

�د�0و��� !�� ھ� و $�ر��  .  184 ب ��� ����-, ھذه ا��وا�د �ط;ن ا�

�د �!. �!ون ا ا8)لا�( �ن &$ث  إ��ھ��  ا���رةو ��ب      ���د ا�� إذا إ.، ا�داري���, �رط� .�

�$د �ر&�, ���د  إ��راما��رط ا����ون ذ�ك ، و �!ن ����ن ���, ، و ا���راط ا�����ون ��!����, ���  ا�داريا�

�ود ���ود  أ�رى�ن ��,  ا�دار$,��ظم ا�����د ��� ا��$!�د $��ب ھذه ا����دة ، و $��ل ا�!���, ��رط� �;�

                                                           

.  6، ا��ر�� ا����ق ، ص  152- 09ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م   180
  

.   �83راد ، ا��ر�� ا����ق ، ص  ��!�$��ت  181
  

.  �379&�د ��$��ن ا�ط��وي ، ا��ر�� ا����ق ، ص   182
  

.  221، ص  ��1996د ا�>�� ��$و�� ��د U ، ا���2ء ا.داري ، ����ت ا����رف ، ا.�!�در$, ، �)ر ،   183
  

�&, و �ز$دة و ��د 184�� ,� �)ر، �د$�, �)ر، �, ،��$��ن �&�د ا�ط��وي ،ا�و�$ز �� ا����ون ا.داري درا�, ���ر�, ، دار ا�-!ر ا��ر�� ، ط�

  . 632، ص1996
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�د ذا�( ، و .�$��  ا�دار$,�، �� �;&ظ, ا�دور ا��&وري ا�ذي ����( ا�و9�7ق ا��!�و�, ا���&�, ��&رر ا�

 ,���  . 185)�� �ر��� �)و)� (د���ر ا��روط ا�

!���ن $-)��B ���ن �$��, ا�ط��ر�$ن  أنا�������0د$ن ����� د�����ر ا����روط ، و  إ&����, أنا���را�B  أن إ.      

�د �$س ���د  ا�دار$�,ا�)�-,  �2-�ءا�!���  ���8ر����$�ر ��ك ا��روط ��!ون �زء �ن ا�� إذا إ.���� ا�

 أ&!���م أن&$�ث ، ���186 0وا��د ا������ون ا����ص  ��Fو���,D$�ر  أو!���ت ���ك ا���روط �ط�$������ ا���$9��7, 

���ن ا.��زا����ت ���$ن ا�������0د  ا8!���رن ا�����م ھ��ذا ا���د��ر $����2، 187ا.�-���ق ����دھ� ���� د����ر ا����روط 

$���2ن  أنو . $)�B ،  188ا�ر�ض أوا���ول  أ��، &$ث . $�!ن �����0�� &ول �روط ا����0د  ا�دارةو

 .  189ا����,  اVدابو  د��ر ا��روط ��ودا ����-, ���ظ�م ا���م

  

  أطراف 
�د ا�����ز ا����
	: ا��رع ا����	   

                  

���ر ا�)����� $��رم ��$ن ��)�$ن       �، وھ��� �ظ��م ���0و�� �����ف إ���$���$��ن ��د ا.��$�ز ��� ا�

ا����ون ا���م ا�����7, ��� ا����ط, ا������0دة ا����&�, �;��$��ز و ��ن  أ���صا�دو�, ������رھ� ��)� �ن 

��2 ������ون ا����ص ا�����7ل ��� )��&ب ا.��$��ز  أ����� أوا�����7ر �واء !�ن وط���  أ�رى��, �$

��ر ا��و�( ����روع ا.����7ري�  .���>ل ا�

  :  $��Fو ھو �� ���وم �درا��( �ن �;ل ��      

  

  ا��%ـــط" ا����ــ�" �����ــ�ز :  أو� 

                      

ا���� ��ول ���� ا�����ون )�;&$�ت ا����ر  ا�دار$�,ا����&, �;��$�ز ��$� ا�����ت  ا���ط,$�)د       

�د و �را��0( و ���7ل �� ���$ن ھ�� �  : ��� ��-$ذ ھذا ا�

�د وھ� ا��$9, ا��� �ول ��� ا����ون &ق ا��)رف ��  ��راما���, ا��ؤھ�,       ���ر$�,  ا��8;كا��ا�

�د ا�دو�, ، و ا أ�;ك إدارةا���), ا��و�, �����ر$� ا.����7ر$, ، و ���7ل �� �����ت ا��ؤھ�, ���$$ر ا�

��ن ا��ل ������, ا�����ر$� ا.�����7ر$, ، و $����ص دورھ�� ���  إ����ؤھ�ا��� �م  ا�دار$,و ھ� ا����ت 

�وم ��$��( �ن �;ل �� $�� و ھو �و !��, ا��زا$� ������7ر،  ا�دار$,��د$م !ل ا����$;ت �� �:  
                                                           

.  �937��د ����ر �وح ، ا��ر�� ا����ق ، ص    185
  

�د ا.داري ، دار ا��ط�و��ت ا�����$, ، دون ط��,  ،ا.�!�در$, ، �)ر ،  186�،  ��2002زن �$�و را�2 ، دور ا��روط ا.��9��7$, �� ��$$ز ا�
  .  78ص 

187
 Philippe Parini, Institutions et Droit Administratifs, Armand Colin, Paris, France,1981, p 54 .                          

       
188

 Gustavo Peiser, Droit Administratif, 15
ème

 édition, Dalloz, Paris, France, 1991, p55.                                              
�ود ا.دار$, ،  �.  101، ص  1986دار ا����ورات ا�&�و0$, ، دون ط��, ، دون ��د ، �ور$س ���, ، ا� 189
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  :  ا�+�د  = راما��)" ا��ؤھ%"  - 1   

      ,���رات ا�����ا�دو�, ا���), ،  ��M;ك!�� و2&�� ����� ��ن ��د ا.��$�ز ا�)���� $�� ��� ا�

����رات ھ���  و ا�����ط, ا����)��, �����$$ر و ا��)��رف ���� ھ��ذه�، ������رھ��� ا�����7ل ا�دو���, أ���;ك إدارةا�

  .ا�دو�,  أ�;كا���ؤول ��0و�� �ن  ا�و&$د

ا��ر!�زي  ا�����7, ��ن ط�رف  ا��و�ودة ��� ا�����وى  ا�8�زةا�دو�, ��  أ�;ك إدارةو ���7ل      

 30-��90ن ا�����ون ر�0م  03و  �02��رة  ���120ء �)�-, )�ر$&, ��� ا����دة  وز$ر ا����$�, و ھ�و ���

$�)��رف : " ا�وط�$��, ا����� ����ص ����� ا���(  ا���8;كا������2ن ����0ون  1990د$�����ر  01ا����ؤرخ ���� 

ا�وط�$�, ا���)�,  ا��8;ك� ��$�� ا����$$ر و ا��)�رف ا���� ���م ا�وز$ر ا��!��ف ������$�, ����م ا�دو��, ��

���ود ا�ط����� ........ا�������, ��دو���, و !��ذ�ك ����ود ا.�����0ء و ا.������9ر ،�و $��2-� ا���وز$ر ����� ھ��ذه ا�

  .190" ا�ر��� و $�و�� ا��&��ظ, ��$�� 

    D$ و$��2 ���د$ر-� B��� دارةا�دو��,  أ��;كر ا�( ��� ا����وى ا��&��� ، ���ن وز$�ر ا����$�, �0د� 

ا���ؤرخ ���  454-�91ن ا��ر�وم ا���-$ذي ر�0م   175، و ھذا �� ��ءت �( ا���دة  إ�0$�$�ا�دو�,  أ�;ك

ا���), و ا����, ��دو�, ا����, ا�دو�, و ��$$رھ� و $�2ط  ا�8;ك إدارة$&دد �روط  �1991و���ر  23

$���B  أن 30-�90ن ا�����ون ر�0م  ���120دة �ن ا 03و02ا�-�ر�$ن  أ&!�م�ط�$ق  إط�ر!$-$�ت ذ�ك �� 

���ود ا����� ����م  ����دادا�دو���,  أ���;ك�-و$���2 ��و���ب ��0رار ����د$ر ���ر$��, ا���)��, ��دو���,  ا���8;كا��ا�

  .  191ا�ط��� ا�ر��� و ا���ر ��� &-ظ�� إ�ط�9��و

 أ���;ك إدارة����د ا.��$���ز ا�)������ ھ���  ����راما�����, ا��ؤھ���,  أن�������L ���ن ھ��ذه ا��)��وص       

���رات  أ�ط��ا��ذي  ا�داريا�دو�, ������رھ�� ا�����ز ���( ا�����ون &�ق ا����$$ر و ا��)�رف ��� ��$�� ا�

ر�0م  ا��8ر��ن  10ا����دة  أ!د��(و ھذا ��� ا���), ا�����, ��دو�, و ا��و�( .���ز ا����ر$� ا.����7ر$, 

08-04 192 .   

  

  : ا��)" ا��ؤھ%" �����ر ا�+�د  - 2   

��دف ��!$ن ا������7ر$ن ��ن ا����ز ����ر$��م ا.�����7ر$, ��� و�0ت 0)�$ر و �����د��م ����         

��, ا.�����7ر ، و ���� !��ن  أ��زة�دة ھ$�9ت و  أ��Fتا����ص �ن ا��وا9ق ا��� ���ر2�م ، ����� ,-�!�

���� ھ�ذه  ��د ا.��$�ز ا�)���� $��B .����ز ا�����ر$� ا.�����7ر$, ، )��ر ا����ر ���� ��-$�ذه ��و0-��

  : ا��$�9ت و ���7ل ھذه ا����ت �� ��$�� 

                                                           
190

  .  1681، ا��ر�� ا����ق ، ص  30- 90ا����ون ر0م   
191

، $&دد �روط ادارة ا.�;ك ا���), و ا����, ��دو�, و ��$$رھ� و $�2ط  �1991و���ر  23،ا��ؤرخ ��  454-91ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م   
  .  2340، ص   �1991و���ر 24، ا��ؤر�, ��  60!$-$�ت ذ�ك ، ا��ر$دة ا�ر��$, ا��دد  

. 05، ا��ر�� ا����ق ، ص 04-08ا.�ر ر0م   192
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  : ا���%س ا�وط�	 �������ر  •

ا���ؤرخ ���  281-��01و�ب ا��ر�وم ا���-$�ذي ر�0م )  CNI(ا����س ا�وط�� �;����7ر  Fأ��     

���دف  إ����ؤهو ��م  ،�$193��ق ���!$�, ا����س ا�وط�� �;����7ر و ��ظ$�( و�$ره  �����2001ر  25

�ط�و$ر ا.�����7ر  إ���را�$�$,وم �و�2 و �&د$�د �� و ا���ظ$�� �;����7ر ، ��و $��د�$م ا����ز ا���ر$

ذ�ك ���0راح ا��دا�$ر ا��&-$ز$, �;����7ر و $-)ل �� ا.�-�0$�ت ا���ر�, �$ن ا�و!��, ا�وط�$, �;�����7ر و

�������7ر$ن ، و $��وم ��&د$�د ا�����طق ا���� و ا�����7ر �� ظل �ظ�م ا���9��7 ، و �� ا��زا$�� ا����و&�, 

ذ�ك ��ن 0رارات و ���$��ت ھ�ذا ا�����س  إ�� �����2,، ���194-$د �ن �زا$� ا��ظ�م ا.���9��7  أن$�!ن 

���, ��ط��و$ر ا��$���9ت ا��!�-��, ��ط�$��ق ا إ����ا�������7ر ���ل �و���(  إ����. �و���( ������رة ����)��وص ا���

 . 195ا�وط�$, ��طو$ر ا.����7ر ، و ��� و�( ا��&د$د ا�و!��,ا.����7ر

   :!�� $��   ا����س أ��2ء$��!ل  

  .ر9$س ا�&!و�, ر��$9  -

  . ا�وز$ر ا��!�ف ������$,  -

  . ا�وز$ر ا��!�ف ��ر0$, ا.����7رات  -

  . ا�وز$ر ا��!�ف ��������ت ا��&�$, -

  . ا�وز$ر ا��!�ف ������رة  -

  . ا�وز$ر ا��!�ف ���ط�0, و ا�����م  -

  ا�وز$ر ا��!�ف ���)���,  -

  . ا�وز$ر ا�!�ف ����ؤ���ت ا�)>$رة و ا���و�ط,  -

     ������ أ����>�ل�����  ا������8لن �����دول وزاراء ا��ط������ت ا����$���و أو$�����رك وز$���ر ا��ط����ع ا��

  . 196ا����س

$���!ل �����س وزاري �)��>ر ا���ذي $����ر ���ن �!-��ل  �;������7ريا������س ا���وط��  أن$;&��ظ       

و $���د و&�دة  ا��ر!ز$�,،ا�دو�, ا��� �ط��ق �0رارات ا����ط,  أ�;ك �دارةو ھذا ���$;  �ذ�ك،ا�&!و�, 

  .197ا�وط��  ا��0$ما���و$, ��� !��ل  ا���وة��د$ر 

�وم ھذا ا����س ��� : " و ����د ���م ا����س ا�وط�� �;����7ر �� ��$��     $��F$  :  
                                                           

ا��ر$دة ، $���ق ���!$�, ا����س ا�وط�� �;����7ر و ��ظ$�( و �$ره ، �����2001ر  25ا��ؤرخ ��  281- �01-$ذي ر0م ا��ر�وم ا�� 193
  .  19، ص  �����2001ر  26، ا��ؤر�, ��  55ا�ر��$, ا��دد 

2006, ، ����, ���وري ،��0ط$�, ،���� �ن &�$ن، درا�, �&�$�$, ����خ ا.����7ر �� ا��زا9ر ، اطرو&, د!�وراه �� ا���وم ا.�0)�د$  194 -
   . 126،ص  2007

�$دي $&� ،��$$م ���خ ا.����7ر ا.���� ا�����ر �� ا��زا9ر ، اطرو&, د!�وراه دو�, �� ا���وم ا.�0)�د$, ، ����, ���وري ��0ط$�,  195� ،
   . 185، ص  2006-2007

، ا�����ق  �����2001ر  24ا��ؤرخ ��  ��01/281ر�وم ا���-$ذي ر0م ، $�دل ا ��2006ي  31ا��ؤرخ ��  185-06ا��ر�وم ا�ر���9 ر0م  196
  .  09، ص  ��2006ي  31،ا��ؤر�, ��  ���36!$�, ا����س ا�وط�� �;����7ر و ��ظ$�( و �$ره ، ا��ر$دة ا�ر��$, ا��دد 

�$��ت �راد ، ا��ر�� ا����ق ، ص  !��103  . 197
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  .  أو�و$�(�طو$ر ا.����7ر و  إ��را��$,$��رح  -

�� ���ل  ا8ھدافو $وا�ق ��$( و $&دد  إ�$(درس ا��ر���L ا�وط�� ��ر0$, ا.����7ر ا�ذي $��د $ -

  .ا.����7ر�طو$ر 

  . ا��طورات ا���&وظ,  �;����7ر ��$��رح �واء�, ا��دا�$ر ا��&-$ز$,  -

   .ا��و�ودة�زا$� �د$دة و !ذا !ل ��د$ل ���زا$�  ���F$س$درس !ل ا�0راح  -

  . �ت و ا���� ا������7ة �ن ا��زا$� و $وا�ق ��$�� و !ذا ��د$��� و �&$$��� $درس �9�0, ا����ط -

  . ������, �;�0)�د ا�وط�� و $وا�ق ��$��  أھ�$,$درس ���$$س �&د$د ا����ر$� ا��� �!���  -

�����-$د ���ن ا��ظ���م  أن�$���� $���ص ا������طق ا����� $�!��ن  ا����0$م��$��9,  أھ��داف$-)��ل ����� ��2وء  -

   .ا.���9��7

  .ا.����7ر$�$م ا��روض ا�2رور$, ��>ط$, ا��ر���L ا�وط�� ��ر$0,  -

  . �ر0$�(  ا.����7ر$�2ط �9�0, ا��-��ت ا��� $�!ن ا�0ط���� �ن ا�)�دوق ا���)ص �د�م  -

�(د�م ا.����7ر و  إ�راء$��رح ��� ا�&!و�, !ل ا��رارات و ا��دا�$ر ا�2رور$, ���-$ذ  -$���.   

  �و$ل ا.����7ر و $��� ��� ذ�ك ���$, �;�9, �� وأدواتؤ���ت و �طو$ر ا�� إ���ء$&ث ���  -

 ."��.����7رذات �;0,  أ�رى$���L !ل ����,  -

  

  : ا�و���" ا�وط��" ��طو�ر ا������ر  •

���ر ا�و!��, ا�وط�$, ��طو$ر ا.����7ر      �)ANDI(   إ����ؤھ�، �م  إداريھ$9, ��و�$, ذات ط��� 

و ذ��ك ����ء ���� ا����دة  )APSI(&�ت �&ل ا�و!��, ا�وط�$, ��ر0$�, و ������, ا.�����7ر  إذ ��2001, 

 إ�رافا�����ق ��طو$ر ا.����7ر ا��ذ!ور ����� ، و ���ل ھذه ا�و!��, �&ت  03-01ر0م  ا�8ر�ن  21

��, و �د$ر$, ا.�-� ا���8$,�د$ر$, ا.����7رات : ا����س ا�وط�� �;����7ر ، �2م �د$ر$�$ن ��0$�ت ا���

 إ��2,،  ا���8$,�� �طو$ر و �����, و د�م ا.����7رات ا��&�$, و  ا���8$,��.����7ر ، ���7ل ������ 

  .  �198�م ا�دار$,ذ�ك ا�����ل ا�����7ر$ن و ��د$م !ل ا����$;ت  إ��

��ر ا�)���� �� ��$��      �  . 199و ���7ل ������ �� ��$$ر ��د ا.��$�ز �� ا�

طر$�ق �و�$��( و �����د�( ���� ��-$�ذ ���رو�( ا.�����7ري ����  ا������7ر ��ن��وم �������ل  -

��ر �&ل ا.��$�ز �  . ا�

��ر �و2وع ا.��$�ز  -�  . ���$ل ا��$-�ء ا��!�$�ت ا��ر��ط, ����>;ل ا�

��ر �&ل ا.��$�ز  -�  . ���B ا��زا$� و ا����$;ت ا����$, ا��ر��ط, ���
                                                           

�186�$دي $&� ، ا��ر�� ا����ق ، ص    . 198
  

ا����2ن );&$�ت ا�و!��, ا�وط�$, ��طو$ر ا.����7ر ،  �����2001ر  24ا��ؤرخ ��  282- �01ن ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م  03ا���دة  199
  .  08، ص  �����2001ر  26ا��ؤر�, ��  55ا��ر$دة ا�ر��$, ا��دد 
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��ر �و2وع ا���B  أو)�&ب ا.��$�ز ��رار ��&(  إ�;غ -���� ,���  . �دم ��&( ا.��$�زات ا���

��ر أ��7ء���د ���  �ن ا&�رام )�&ب ا.��$�ز �!ل ا.��زا��ت ا��� ��F!د -�  . ا��>;�( ��

إ��2, إ�� ھذه ا�����م ا���ذ!ورة أ��;ه ��0م ا����رع ا��زا�9ري ��!�$�ف ا�و!���, ا�وط�$�, ��ط�و$ر   

���ن  ��726ر ��������$ق ���� ا�دارات و ا��$���9ت ا����$��, ������, ���ن ا������م  و ذ���ك ��و���ب ا�����دة ا.����

، و �����ص ھ�ذه ا�����م   �$200��ق ��ر0$, ا.����7ر  2016أوت  03ا��ؤرخ ��  09-16ا����ون ر0م 

 ��$ ��$� :  

 .���$ل ا.����7رات  -

-  �� ��� L$رج �ر0$, ا.����7رات �� ا��زا9ر و ا��رو��ا�. 

 . ���$ل ���ر�, ا���8ل و �����, ��F$س ا��ر!�ت و ا���ز ا����ر$�  -

 �ر0$, ا�-رص و ا.�!���ت ا�$�$�0,  -

 د�م ا�����7ر$ن و ����د��م و �را����م  -

 ا.�;م و ا��&�$س �� �وا�0 ا���8ل  -

 . ����7ر ، ط��� ����ر$� ا����ول �(ا����ھ�, �� ��$$ر �-��ت د�م ا. -

  . 201&��ظ, ا����ر$� ا�����, ��ذا ا����ون��$$ر  -

ا�)�;&$�ت ا�����دة ���� ھ�و و��ود ا�����ك ا�و&$�د ا�;�ر!�زي ا��ذي  أھ�$�,و ��� $��2ف ��ن    

��دة  إ���وا&دة �دل ا��و��(  إدار$,���ل ا�����7ر $����ل �� ھ$9,  ا�دار$, ا��راءات$�-ف ا�!7$ر �ن 

  .  إدار$,���ت 

  

  : ا�� �ك ا�و��د ا��ر�زي  •

، ��م ا���&داث  ا�دار$�, ا���راءات إ����م�ن ا�����7ر$ن و ����$ل ����,  ا�دارة0)د ��ر$ب     

ا����ك ا�و&$د D$ر �ر!زي ا��و�ود ��� ا����وى ا��&��� �!�ل ا�و!��.ت ا�وط�$�, ��ط�و$ر ا.�����7ر ، 

ا.�����7ر$, ، و ذ��ك 0)�د ����$ط ا����رو��ت  ����0G,ا���� ���� �;�0,  ا�داراتوھو $2م ����7$ن ��ن 

  .ا��ؤ���ت و ا���ز ا����ر$�  ��F$س�!�$�ت  و إ�راءات��-$ف و

��ك 2را9ب وا����رك و ا� إدارة��� و �!��ب $د دا�ل ا�و!��, �!��ب ا�و!��, ذا$2م ا����ك ا�و&    

ا������س ا�������  ����Fورا�وط�$��, و ا���$��9, ا���را�$��, و ا��$��9, و  وا���8;كا��زا��9ر و ا�����ل ا������ري 

   .ا���دي

                                                           

. 2016اوت  03، ا��ؤر�, ��  �46$, �دد ، $���ق ��ر0$, ا.����7ر ، �ر$دة ر� 2016اوت  03ا��ؤرخ ��  09-16ا����ون ر0م   200
  

.  22ا�����ق ��ر0$, ا.����7ر ، �-س ا��ر�� أ�;ه ، ص  09-�16ن ا����ون  26را�� �� ذ�ك ا���دة �  201
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ا��و�ودة ��� ���وى ا����ك ا�و&$د ��� دور ���ل �� ��$$ر ��د ا.��$�ز ���  ا�داراتھذه  إن     

��ر ا�)���� و ذ�ك �ن طر$ق �� ��د�( �ن ���$;ت ���ر �و2وع  أ��7ء إ�را9$,و  إدار$,ا��ا��>;ل ا�

   .��$�زا.

ر��, �را!ز �دى ا�و!��, أو�� ھذا ا�)دد ��ب ا���رة إ�� أن ا���رع ا��زا9ري �0م ����&داث   

����, ��ر0$���,  09-����16ن ا�������ون  27ا�وط�$���, ��ط���و$ر ا.�������7ر و ذ����ك ��و����ب ����ص ا������دة ��ا���

، &$��ث ��2م ھ��ذه ا��را!�ز �����وع ا��)���B ا��ؤھ���, ����د$م ا����د��ت ا��2رور$, .�����ء  202ا.�����7ر

��رك �&د$�د )�;&$�ت ھ�ذه ا��را!�ز ا��ؤ���ت و د���� و �طو$رھ� ، و !ذا .���ز ا����ر$� ، إ. ا��( 

$�د إ��� ا�����ك ا�و& 09-16ا���ظ$م ، !�� ا�( او!�ل ����, �ط�$�ق أ&!��م ا�����ون  ��ظ$��� و �$رھ� إ��و

  .203أ�;ه  27ا�;�ر!زي �� ا��ظ�ر ��)$ب ا��را!ز ا��ذ!ورة �� ا���دة 

  :  204و ���7ل ھذه ا��را!ز �$�� $��  

ا��و2و�, �-�9دة ا.�����7رات  $!�ف ���$$ر ا��زا$� و ا��&-$زات ا�����-,  :�ر!ز ��$$ر ا��زا$�  �

 . �وا�ط, ا���ر$� ا���ري ا��-�ول ������7ء ��ك ا��و!�, ��و!��, 

$!��ف ����د$م ا���د��ت ا��ر��ط�, ����راء إ����ء ا��ؤ����ت و ا����ز : �ر!ز ا���$-�ء ا���راءات  �

 . ا����ر$� 

 $!�ف �����دة و د�م إ���ء و �طو$ر ا��ؤ���ت : �ر!ز ا�د�م .���ء ا��ؤ���ت  �

     . $!�ف  ���2ن �ر0$, ا�-رص و ا.�!���ت ا��&�$, : �ر!ز ا��ر0$, ا�$�$�0,  �

ك أ�ط�� ا����رع ا��زا�9ري ����رارات ا�)��درة ��ن أ���2ء ھ�ذه ا��را!�ز &�$�, إ��2, إ�� ذ�  

 ��� ,�  . أ��م ا�دارات ا����

  

  : ��دوق /��ن ا��روض �%�ؤ���ت ا��>�رة و ا���و�ط"  •

     Yروض ���ؤ���ت ا�)�>$رة و ا���و��ط,  أ�����و��ب ا��ر��وم  )FGAR()�دوق ��2ن ا�

و $���� ھ�ذا  ،205ا�����8ا��ذي $&�دد ��0و��(  ��2002و���ر  11ا���ؤرخ ���  373-02ا���-$ذي ر�0م 

 ا��������ا������ ����د�ل ����� ا��ر!$���ب  ا����8ل������$ل ا�&)���ول ������ ا�����روض ا���و����ط,  إ�����ا�)����دوق 

ا������2ت ا��$�$�, ا�;ز��, ا����  إ����;����7رات ، و ذ�ك �ن �;ل ��B ا���2ن ���ؤ���ت ا��� �-��ر 

  . ���رط�� ا���وك 

                                                           

.  22، ا��ر�� ا����ق ، ص  09- 16ا����ون   202
  

. 36، �-س ا��ر�� ا�;ه ، ص  09-�16ن ا����ون  36را�� ا���دة �  203
  

.  23، ص  22، �-س ا��ر�� ا�;ه ، ص  09-�16ن ا����ون  27را�� ا���دة �  204
  

ا����2ن ا����ون ا.���� �)�دوق ��2ن ا��روض ���ؤ���ت ا�)>$رة  �2002و���ر  11ا��ؤرخ ��  373- 02ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م  205
  .  13، ص  �2002و���ر  13، ا��ؤر�, ��  74وا���و�ط, ، ا��ر$دة ا�ر��$, ا��دد 
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 �د$�دة،�ؤ����ت  إ����ء�ن ط�$�, ا.����7رات ا��� $>ط$�� ھذا ا�)�دوق ������ق �����ر$�  أ��     

  .ا��و�ودة�و��, ا��ؤ���ت  ا����ج، أ��زة��د$د 

ض �ن ا���وك $���ر �دم �و�ر )�&ب ا.��$�ز ��� ا�����2ت ا�!��$, ��دف ا�&)ول ��� 0رو     

���ت ا��� ���ف وراء &)�و�( ���� ا���و$�ل ا��;زم ���$��م � أھم�ن ����ر ، ا������ط( ا.�����7ري ���� ا�

���ت �د�ل )�دوق ��2ن ا��روض ���ؤ���ت ا�)>$رة و ا���و�ط, ��>ط$, ���, ��$�,  �زا�,و�ھذه ا�

ا���ك ا���رض �ن ا�ل  إ���ن ا��روض ا���د�, �ن طرف ا���وك �م طر$ق ��د$�( ���دة ��2ن �و�( 

&دد ��د$د ا��رض �ن �0ل ا�����7ر ، وا����رة ا��� $�&���� ا���ك �� &��, �دم �ن ��2ن ��د$د �زء 

 I��2��04ن  ا8د��ا����  Iد$���ر ���دة��$ون  ��2��250ن  ا08)��;$$ن د$��ر �� &$ن &دد ا����  .

  . ����206وز �دة ا��رض ا���!�

  

  : ��دوق د
م ا������ر •

    Yق ��ط�و$ر ا.�����7ر  03-01 ا��8ر��ن  28)�دوق د�م ا.����7ر ��و�ب ا���دة  أ�����ا���
، و $���ر ھذا ا�)�دوق ����7, ���ز �م ا��&دا7( �ن ا�ل د�م ا.����7ر ، و $���7ل دوره ��� ���$$ر 207

��ر ا�)���� ، ا��!-�ل �����ھ�, ا�دو��, ��� !�-�, ا.��$��زات ا����و&�, �;�����7رات ��د ا.��$�ز �� ا��

 �����ھ�,ا����� ��ط��ب  ا��ز���9 ��-���ت ا�������ت ا�����زة ���� ا�����طق أوا�������, ���� ا�����و$ض ا�!��� 

��, ��.��$��زات ا����و&�, �;�����7رات ��و��ب ����), ��ن ط�رف ا�دو��, و !�ذ�ك ا��!-�ل ����-���ت ا���

!���, ا�وط�$�, ��ط�و$ر ا.�����7ر ا��!ر�, ��.�-�0$, ا���ر��, ��$ن ا�و �;����7ر��رر �ن ا����س ا�وط�� 

  : 209، و ���2ن ھذه ا�8>�ل �)و)�  �8��208را�����7ر ا����� و

���ر �و�2وع  −�ا���ز ��!, ا�طرق .$)���� ������!, ا�وط�$�, ، ا�و.9$�, أو ا���د$�, ا�وا��0 �$��� ا�

 . ا.��$�ز 

��ر �و2وع ا.��$�ز −�  .ا���ز أ�>�ل ا��ط�$ر ا��ر��ط, ���

����ر �و��2وع ����ا�����ز أ���>�ل ����!�ت ا��زو$��د �������ء ا�)����B �����رب و ا�)������ ا��ر��ط��,  −

 .ا.��$�ز ��� �$�� ا.دوات ا���), ��� 

و ����!�ت ا��زو$��د ����وا)��;ت ) ا�!�ر����ء و ا�>���ز ( ا�����ز أ���>�ل ����!�ت ا��زو$��د ���ط���0,  −

��ر �و2وع ا.��$�ز ���� ����($.. 

                                                           

.  13،�-س ا��ر�� ا����ق ، ص  373-�02ن ا��ر�وم ا���-$ذي  05ا���دة   206
  

. 2001أوت  22، ا��ؤر�, ��  47ا�����ق ��طو$ر ا.����7ر ، �ر$دة ا�ر��$, ا��دد  2001أوت  20ا��ؤرخ ��  03-01ا�8ر ر0م   207
  

. ،�-س ا��ر�� ا�;ه  ا��ر�� ا����ق  03-01ا.�ر   208
  

، $&دد �9�0, ا.$رادات و �-��ت &��ب ا���)$ص ا���ص ر0م  �2011و$�$,  �24ن ا��رارا�وزاري ا����رك ا��ؤرخ ��  02را�� ا���دة � 209
  .   38، ص  �2011و���ر  27ا��ؤر�, ��  64، ا��ر$دة ا�ر��$, ا��دد " )�دوق د�م ا.����7ر " ا�ذي ��وا�(  302- 107
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��ر �و2وع ا.��$�ز ���!, ا��!, ا�&د$د$,  −� ا$)�ل ا�

  

  : ا�و���" ا�وط��" �%و��ط" و ا�/ ط ا�+��ري  •

��ري  ت ا�و!��, ا�وط�$, ��و��ط,��Fأ    ���و�ب ا��ر�وم ا���-$ذي ر�0م  )ANIRAF(و ا��2ط ا�

،و ھ� �ؤ��, ��و�$�, 210ا����8ا��&دد ������� و ��0و���   2007ا�ر$ل  23ا��ؤرخ ��  07-119

ا����و$�, و ا.����;ل ا������ و ����2 ���وا��د ا��ط���,  �����)�$,ذات ط��� )���� و ���ري ������ 

و��2�ت �&��ت و)���$,  ، ����211 �;��0���� ���� ا�دو���, و ����د �����رة ���� �;��0���� ���� ا�>$��ر ا�دارة����� 

  .  212ا�وز$ر ا��!�ف ��ر0$, ا.����7ر

���ن �$�����  ا8ھ��دافو ����د ���م ا����&دا7�� ���ن ط��رف ا�����رع ا��زا��9ري ����دف �&�$��ق �����, ���ن     

��ر ا�)����� ا������  أ�;ك��-$ف ا��بء ��� �د$ر$, � ���M;كا�دو�, و ذ�ك ���$$ر و �ر0$, و �2ط ا�

��ر ا�)���� و ��وم ����د$م !���, ا����و���ت ���$�9,  أ$���2و�� ،  213ا�وط�$, ا���), ��دو�,��;&ظ, ا�

��ري و �و���ت���ر$, و  )�&�, ا��رار ا����),  �&�$� ����رض و ا�ط�ب ا��، و $��7ل  آ��0(ا��وق ا�

��ر$, ا�&رة ا��و���, �;�����7ر إ�راز���ط ا��2ط ������, ��و!��, �� ا����ھ�, �� �، !���  214ا��وق ا�

��ر$, ا���و�رة ذات ا�ط��� ا.�0)�دي ، !�� ��وم  ا8)ول��وم ���ر ا����و��ت &ول  أ������ك  ��Gدادا�

��ر ا�)���� ���� !��ت ط�$��( ا����و�$, أ)ول���و��ت $��� ا��رض ا�وط�� &ول �  . 215ا�

  : و $�!��� ���$ص دور ا�و!��, �� ��$$ر ��د ا.��$�ز ا�)���� �� ا����ط ا����$,       

����ري �����9$,  -������طق ا�)�����$, و �����طق ا������ط ا�����وم ا�و!����, ا�وط�$��, ��و����ط, و ا����2ط ا�

����ر ا��و���( و� �;������7را������طق ا���))��, �������ط ا.�0)���دي ا���ذي $���� ���2ن &��دودھ� ا�

�, )��دوق د��م ا.�����7ر ، وذ��ك ���و�$ر ا������ت ا��2رور$, ������$ل ����  ا�)����-� ���

����ر ا������وح ���( ، ���7ل ا��!-��ل �)���&ب ا.��$���ز ���$��, ا�����زه ������روع ا.������7ري ����� ا�

�زو$�د ا���ط��, ���>��ز، ا�!�ر���ء ، ا��$��ه ، ا��ط�وط ا����-$�,  و ���$�دھ� ،��ق ا�طر��0ت  ��F>�ل

  . �216�ذا ا�>رض ا���$Fة ا8�رى!��, ا����9ل و

                                                           
��ر و $&دد  ��0و���  2007ا�ر$ل  23ا��ؤرخ ��  119- 07ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م  210�، $��2ن ا���ء ا�و!��, ا�وط�$, ��و��ط, و �2ط ا�

   .  2007ا�ر$ل  25ا��ؤر�, ��  27ا.���� ، ا��ر$دة ا�ر��$, ا��دد 
  .  03، �-س ا��ر�� ا�;ه ، ص  119-�07ن ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م  01ا���دة  211

. ، �-س ا��ر�� ا�;ه، �-س ا�)-&,    119-�07ن ا��ر�وم  02ا���دة   212
  

 23ا��ؤرخ ��  $07-119�دل و $��م ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م  ��2012رس  19ا��ؤرخ ��  126-�12ن ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م  03ا���دة  213
��ري و � 2007ا�ر$ل �ا��ؤر�, ��  17&د$د ��0و��� ا.���� ، ا��ر$دة ا�ر��$, ا��دد و ا����2ن ا���ء ا�و!��, ا�وط�$, ��و��ط, و ا��2ط ا�

  .  13، ص  ��2012رس  25
.   04، ا��ر�� ا����ق، ص  119-�07ن ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م  06ا���دة   214

  
. ،�-س ا��ر�� ا�;ه، �-س ا�)-&,   119-�07ن ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م  07ا���دة   215

  
.   14، ا��ر�� ا����ق، ص  126-�12وم ا���-$ذي ر0م �ن ا��ر �01�رة  04ا���دة   216
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�د ا.��$�ز ا�)���� و ا��� أ�;ه��$$ر ا����طق و ا�-�9�2ت ا��ذ!ورة  -� ��$�� ��!��� $&�ق   ،$

��ر أي���ل  أن��و!��, ���ء ��� ذ�ك �  .  217ا8�$را����وح ��و�ب ھذا  ����-, وا0�, ��� ا�

��ر$��, و  -�����ري ����  آ��0��������وم ا�و!����, ����2ط �و�����ت ا����وق ا��، و ������د �����, ا����2ط ا�

��ر$�,  إ�رازا����ھ�, �� �ھذه ا��وق ، و ��$$ر و �را�0, !ل ا��)ر��ت ا�واردة ��� ا���وق ا�

����ر ا�)������ ، �����رات ا��و���ودة و ھ��ذا  �G&)���ء�!-�����  إ���� إ����2,����دف ����� ا&�!���ر ا��ا�

���ذه ا�و!���, &$�ث ���� و!��.ت ��و$�,  إ����9(�!ر�$( �ن �;ل  إ������� ا���رع ا��زا9ري 

  . 218ھذه ا����م أداء����دھ� �� 

��ر$�, ذات  ا8)�ولا��!��. ��ذا ا�دور ��وم ا�و!��, ��ر ا����و��ت &ول      ���ر$�, و ا��و�رة ا��ا�

�ر0$��� �دى ا�����7ر$ن و ��2 ��ذا ا�>رض ��ك ���و��ت $��� ا��رض ط��� ا�0)�دي و ��و�� ���, 

��ر$, ذات ا�ط��� ا.�0)�دي ���� !���ت ط�$����� ا����و�$�, و  ا8و�$,و  ا8)ولا�وط�� &ول � إ��دادا�

��ر ا� أ���ر�داول �$��!ل ھ�ذا ا���دول  أنو $�!�ن  أ���ر ���,و ا��$�م ��&$$��( و �&د$�7( !�ل  )����ا�

 ����ر�ر��M� 219ا.�0)�د$, ��د ���$�ت ا.��$�ز   .  

��ر  ������زا9ر ا���)��, ،  ���, و ��رھ� ا��وط��ي �د$ر$, ��و!��, ا�وط�$, ��و��ط, و ا��2ط ا�

  : 220 ا�����8 ا��&و   إدار���، و $��!ل  ���س ت ��و$, و �!ل وا&دة ���م و.$, ������ ��� �د$ر$�

  .ا.����7رات ر9$�� ��7ل ��وز$ر ا��!�ف ��ر$0,  -

  .��7ل ��وز$ر ا��!�ف ������$,  -

  .��7ل ��وز$ر ا��!�ف ��������ت ا��&�$,  -

  .��7ل ��وز$ر ا��!�ف �����ران  -

  .��7ل ��وز$ر ا��!�ف �����ل  -

  .��7ل ��وز$ر ا��!�ف ���ط�0,  -

  .و ا��$9, و ا��$�&,  ا��0$م��7ل ��وز$ر ا��!�ف ���9$,  -

  .��ت ا�)>$رة و ا���و�ط, ��7ل ��وز$ر ا��!�ف ����ؤ� -

  . ا��0$م��7ل ا�و!��, ا�وط�$, ���9$,  -

 .��7ل ا�و!��, ا�وط�$, ��طو$ر ا.����7ر  -

  

                                                           

. ،�-س ا��ر�� ا�;ه ، �-س ا�)-&,   126-�12ن ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م  �02�رة  04ا���دة   217
  

��ر �ن ��ظور ��0ون ا.����7ر، �ذ!رة �����$ر �� ��0ون ا.���ل ، !�$, ا�&�وق ، ����, ا&�د �و0ر 218�ة ، �وھو�� �&-وظ ، �ر!ز ا�
  .   116، ص  2009-�2008و�رداس، 

، ر���, ��$ل ���دة ا�د!�وراه �� ا���وم ا.�0)�د$, ، ) درا�, &��, ا��زا9ر( )-$B )�دق ، ا.����7ر ا.���� ا�����ر و ا�&!م ا�را�د 219
  .  191، ص  �����2015ن ، ا��زا9ر ،  ��)ص ��$$ر ، !�$, ا���وم ا.�0)�د$, و ا���وم ا����ر$, و ��وم ا���$$ر ، ����, ا�و �!ر ����$د ،

.��2008رس  26، �ؤر�, ��  16، ا��ر$دة ا�ر��$, ا��دد  2007د���ر  003رار وزاري  �ؤرخ ��   220 



ا���ء 
�د ا�����ز ا��و�� �������ر ا����
	                                                             ا���ل ا�ول  

58 

 

   : ���" ا����
دة 
%5 ��د�د ا��و?@ و �ر?�" ا������رات و / ط ا�+��ر  •

��ر  أ��Fت    �) CALPIREF(���, ا�����دة ��� �&د$د ا��و�0 و �ر0$, ا.����7رات و �2ط ا�

ا��ذي $&�دد ���!$���� و ��$رھ�  ����2010-�  12ا���ؤرخ ���  20-��10و�ب ا��ر��وم ا���-$�ذي ر�0م 
،  222ا����$�, ������9ل ا.������7ر ا�دارات��ن ������ف  أ����2ءو ��2م ھ��ذه ا�����, ا���وا�� ر9$��� و  ،221

���ر ا��و��( �;�����7ر ���  ا�����ھ�, إ���و���دف � ا�$�$,إ���ر إط��ر��� ا���2ط و ا.������ل ا�ر��$د ��

  .ا.����7ر ��� ���وى ا�و.$, 

  : 223و ����ص ������ �� ��$$ر ��د ا.��$�ز ا��و�( �;����7ر ا�)���� �$��$��     

  ا����ر$� ا.����7ر$, ��$��  إ���ءا��� �$�م  ا8را�����2دة ا�����7ر$ن �� �&د$د �و�0  -

��ر  إ���0(�����, و ��$$م )�&ب ا.��$�ز ��د  -�  . �����ر$� ا.����7ر$, ��� ا�

-  �����ر �و2وع ا.��$�ز ط��ا����دة  8&!��م���$�, �دء ���ط ا����ر$� ا.����7ر$, ا�وا0�, ��� ا�

  .ا��ذ!ور �����  152-�09ن ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م  19

��ر  ا.��$�ز���$�, )�&ب  -�  . ��د ا���زه ا����ر$� ا.����7ر$, ا���ر$, ��� ا�

   

  ) ا����ــ�ــ�ر( �ــ��ــب ا���ــ�ـ�ز : �ــ���ــ�   

  

  $����د ا.��$���ز ا�)����� ، ���رى �����ن ���;ل ا���ر$-���ت ا����ر$�� ,Fم  ن ا����رع ا��زا��9ري ���م���$

�� ا��زا9ر ، �ل ا!�-� ��ط  ا���0,و !ذ�ك �م $�م ��&د$د �روط  ا.��$�ز ��د��&د$د ���$, ا����-$د �ن 

  .ا���ص ���وي ���2 �����ون  أو$!ون )�&ب ا.��$�ز !ل ��ص ط�$��  أن����ص ��� 

ا�����$ن ا��&�دد$ن ا��ذي ران $��� . ا���0,وا�ط;�0 �ن ذ�ك ��ن ��$�ر ا����$, و !ذ�ك �روط    

���ر ا�)����� ���� $-��م  أ��������� ���د ا.��$��ز ��� ا�� B���$ا����ب ���� �)�را�$(   أن B��� ا����رع

�د �!ل ����7ر و ط�� �;��-�دة �ن ھ�D$�ر ���$م �����زا9ر ���دام . $����رض ���  أو��$م  أ���� أوذا ا�

ا�����ق ��طو$ر ا.����7ر ا��� ��ص ���  03- 01 ا�8ر�ن  01ا����دة ا����, ا��� �)ت ��$�� ا���دة 

ا����زة �� ا����ط�ت  ا���8$,ا��ظ�م ا�ذي $ط�ق ��� ا.����7رات ا�وط�$, و   ا�8ر$&دد ھذا : " ��$�� 

 ������B ا.��$�����ز إط����ر������  ������زا.�0)����د$, ا���������, �������� و ا������د��ت و !���ذا ا.��������7رات ا������� 

   .224"ا�ر�),أو

                                                           
، $&دد ��!$�, ا����, ا�����دة ��� �&د$د ا��و�0 و �ر0$, ا.����7رات و �2ط  ���2010-�  12ا��ؤرخ ��  20- 10ا��ر�وم ا���$ذي ر0م  221

��ر �  .  07،ص  ���2010-�  17، ا��ؤر�, ��  04، ا��ر$دة ا�ر��$, �دد ا�
.  08، �-س ا��ر�� ا�;ه ، ص  20-�10ن ا��ر�وم ا���-$ذي  03ا���دة   222

  
.، �-س ا��ر�� ا�;ه ، �-س ا�)-&,  20-�10ن ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م  02ا���دة   223

  
.  04، ا��ر�� ا����ق ، ص  03-01ا.�ر ر0م   224
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ا�����ق ��ر0$,  09-��16و�ب ا����ون  03 - �01( ��د ا�>�ء ا����ون أ و ��در ا���رة ھ�� إ��  

$�دف ھذا ا����ون إ�� �&د$�د ا��ظ��م ا��ط��ق ���� : " ��� ا��&و ا��8  01ا.����7ر أ)�B �ص ا���دة 

  .  225"ا.����7رات ا�وط�$, و ا���8$, ا����زة �� ا����ط�ت ا.�0)�د$, .���ج ا���� و ا��د��ت 

و ط���� أن ��د ا.��$�ز ا��و�( �;����7ر ا�)���� $��B �!ل ����7ر و ط��� أو أ����� ، ���د   

���دأ  ���0و�� أ�����  $���7ل ��� ���دأ ��دم ا���$$�ز و ا�����واة ��$ن ھ�ؤ.ء ا������7ر$ن أ���7ء أ�-��� أ��م 

�د ، ��و $�د �ن ا����دئ ا���8$, ا��� �&��ول ا�دو��, ��ن �;���� ا����ط�ب رؤوس �ا��-�د��م �ن ھذا ا�

، �8���� ����2ن ا���8وال ا���8$��, ������رھ��� ��)��ر ھ���م ���ن ا����)��ر ا������$�$, �;������7رات ا��$���8, 

  .    �7�����226ر$ن ا���8ب �-س ا������, ا����و&, ������7ر$ن ا�وط�$$ن دون ��$$ز

!�� أن ��دأ �دم ا���$$�ز ��$ن ا������7ر$ن $��د ��ن ا�����دئ ا����ررة ��� ا���وا�$ن ا�دا��$�, ���دول   

����و&�, �������7ر$ن ا��2$-, �;����7رات ا���8$, �ن ��,  ، �ذ�ك ���( ��ن ��$ن ا������2ت ا����و�$�, ا

ا������واة ���� ا��������, ���$ن ا�����8ب أ����7ء ا����-�د��م ���ن ����د ا.��$���ز ا��و���( �;������7ر ا�)������ 

  . ا�����7ر$ن ا�وط�$$ن و ا���8ب وا���روف ���دأ ا������, ا�وط�$, 

�)د ���دأ ا������, ا�وط�$, ا����ح ������7ر ا����8    $� ,����ا��� $&ظ� ��� �.��-�دة ��-س ا��

و $���د ھ�ذا ا����دأ ��ن ��;ل ا.�-���0ت ا�9��7$�, ا���ر��, ��$ن ا��دول ، و ��ذ!ر ����  ا�����7ر ا�وط�� ،

: �-��ق ا��9���7 ا��زا�9ري ا.$ط���� &$�ث �)�ت ��ل ���$�� ��ن ا. ��03$ل ا���7ل �� ��ءت �ت ا����دة 

ا���دا�$ل ا������, ���� ا���� ���ت ��ن ��0ل  ���B !ل �ن ا�دو��$ن ا�����0د�$ن ���� ا�0$���� �;�����7رات و"

 B���� ل ا��$��زا ��ن ���ك ا������� . ,�����ا��واط�$ن و ا�8��ص ا����و$$ن ��دو�, ا�����0دة ا8��رى ، �

�, ��� و ا��� $�وم ��� �واط�وھ� ��   .    227...."�;����7رات و ا��دا�$ل ا���

$���B !�ل : " �)�ر &$�ث ���ص ���� ���$�� �ن ا.�-�ق ا��9��7 �$ن ا��زا�9ر و  04!ذ�ك ا���دة   

طرف ����0د ��� ا�0$��( ا�����7رات ��واط�� و ��ر!�ت ا�ط�رف ا������0د اV��ر ������, ��ن �!�ون ا�0ل 

   . 228....." ا��$�زا �ن ��ك ا��� ���B ��واط�$( و �ر!��( 

��ن ��وط$ن $�د ھذا ا���دأ ا��ذ!ور أ�;ه ����7, ا���2ن ا�����و�� ا��ذي $�!�ن ا������7ر ا�����8   

���ر ا��و��( �;�����7ر ا�)����� �!�ل ط��F$��, ط����� ا��( $����ل ���-س ��� $����ل ��( �ا����7را�( ���� ا�

�د ا.��$�ز ، و ھ�و ��� ا!�ده ا����رع ا��زا�9ري ا�����7ر ا�وط�� �واء !�ن ذ�ك أ��7ء إ��را�( أو ��-$ذه �
                                                           

.  18ا�����ق ��ر0$, ا.����7ر ، ا��ر�� ا����ق ، ص  09- 16ا����ون   225
  

226
  ��ري &�$ن �وارة  ، ا�&��$, ا����و�$, ���!$, ا�����7ر ا.���� �� ا��زا9ر ، اطرو&, د!�وراه �� ا����ون ، !�$, ا�&�وق ، ����, �و�ود �

  .  115، ص  �2013$زي وزو ، 
، $��2ن ا��)د$ق ��� ا��-�ق ا���رم �$ن &!و�, ا����ور$, ا��زا9ر$,  1991ا!�و�ر  05ا��ؤرخ ��  346 - 91ا��ر�وم ا�ر���9 ر0م  227

،  ��1991ي  18ا�د$��راط$, ا����$, و &!و�, ا����ور$, ا.$ط��$, ، &ول ا��ر0$,  و ا�&��$, ا�����د�, �;����7رات ا��و0�, ����زا9ر �� 
  .  147، ص  ��1991ي  06ا��ؤر�, ��  46ا��ر$دة ا�ر��$, �دد 

، $��2ن ا��)د$ق ��� ا.�-�ق �$ن &!و�, ا����ور$, ا��زا9ر$, ا�د$��راط$,  1998ا!�و�ر  11ا��ؤرخ ��  320-08ا��ر�وم ا�ر���9 ر0م  228
،  ��1997رس  P29 ا����$, و &!و�, ���ور$, �)ر ا��ر�$, &ول ا����$� و ا�&��$, ا�����د�, �;����7رات ، ا��و�0 ��$�� �� ا���ھرة ���ر$

  .  25، ص  1998ا!�و�ر  12، �ؤر�, ��  �52ر$دة ر��$, �دد 
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: ا.����7ر &$ث �), ��� ��$�� ا�����ق ��طو$ر 03-�01ن ا�8ر  �01�رة  �14ن �;ل �ص ا���دة 

���ل ا�8��ص ا�ط�$�ون و ا����و$ون ا���8ب ��7ل �� $���ل �ت ا�8��ص ا�ط�$�$ون وا����و$ون " $

  .   229"ا��زا9ر$ون �� ���ل ا�&�وق و ا�وا���ت ذات ا�)�, ��.����7رات 

ا�������ق  09-16ا������ون ا�������ق ��ط��و$ر ا.������7ر ��و���ب  03-01إ. أ���( ����د ا�>���ء ا���8ر   

��� �را���ة أ&!��م ا.�-�0$��ت ا�9��7$�, و ا���و$�, و : " ��( ����$��  ��21ر0$, ا.����7ر ��ء �ص ا���دة 

ا����ددة ا8طراف ا��و0�, �ن �0ل ا�دو�, ا��زا9ر$, ، $���� ا�8��ص ا�ط�$�$ون و ا����و$�ون ا����8ب 

  .   230"�وا���ت ا��ر��ط, ������7را��م �����, ��)-, و ��د�, ، �$�� $�ص ا�&�وق و ا

   

  	ــ�
ـ�ز ا���ـ�ـD ا���ـ�ـراءات �ـإ�: 	 ــب ا����ــا��ط%

  

$!�رس ا.��$��ز : " ���� ا��(  152- �09ن ا��ر��وم ا���-$�ذي  ��17 ھذا ا�)دد �)ت ا���دة         

  ������ر ���, 01ا��ؤرخ ���  04 -08 ا�8ر�ن  10ا���دة  8&!�مھذا ا��ر�وم و���  إط�را����وح �� 

�د  أ�;هو ا��ذ!ور  2008�ا�دو�, �ر���� ��د��ر ��روط ���د ، ط���� ������ذج  أ�;ك إدارة��ده  إداري، �

!��� $&�دد .231"ا���&�, ��ذا ا��ر�وم و $&دد �د0, �ر���L ا.����7ر و !�ذا ���ود و ��روط ���B ا.��$��ز 

ھذا ا.�-�ق ��ط�, ا.��$�ز �)�ورة وا�2&, و ھ�� ا�ر0��, ا��>را�$�, ا���� $���رس �$��� ����ط( و �&�دد 

  . ا���ط�, �� د��ر ا��روط ا���-ق ��$( 

��ن  ��03ن ا����دة  ا8و���ا���� ��د�ت ا�-��رة  11-��11ن ا�����ون ر�0م  15&$ث �)ت ا����دة        

د��ر �روط �ن طر$ق ا��را�2 ����  أ��س$��B ا.��$�ز ��� ...: " .....��� ا�(  04-08ر0م  ا�8ر

 ا��8��ص����ت و ا��$��9ت ا���و�$�, و ا���)�, ��دو��, ا����و�رة �-��9دة ا��ؤ ���M;كا������,  ا8را�2

ا����و$$ن ا���2�$ن �����ون ا���ص ، و ذ�ك .&�$���ت ���ر$� ا����7ر$, ، و �� �را��ة  أوا�ط�$�$$ن 

  . 232"�� ا&�رام 0وا�د ا����$ر ا����ول �

����� طر$���, وا&��دة ����ط  �����B ا.��$���ز  ا�����ا�����رع  أن�������L ���ن ���;ل ���ص ھ��ذه ا�����دة        

��B ا.��$�ز �ن طر$ق ا��زاد ا����� ، و ھذا ھو ا��د$د ا�ذي ��ء ��(  أ�>�ا�)���� و ھ� ا��را�2 و 

، و ذ��ك �;��� ���� !��ن ����ول ��( ������  2011ا����2ن ��0ون ا����$, ا��!�$�� ���,  11-11ا����ون 

                                                           

.  07ا�����ق ��ظو$ر ا.����7ر ،ا��ر�� ا����ق ، ص  03-01ا.�ر   229
  

.  21ا�����ق ��ر0$, ا.����7ر ، ا��ر�� ا����ق ، ص  09- 16ا����ون   230
  

.  06، ا��ر�� ا����ق ، ص  152-09ا��ر�وم ا���-$ذي   231
  

 20، �ؤر�, ��  40، �ر$دة ر��$, �دد  2011ا����2ن ��0ون ا����$, ا��!�$�� ���,  �2011و$�$,  18، ا��ؤرخ ��  11-11ا����ون ر0م  232
  .  08، ص �2011و$�$, 
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�����ن طر$ق !���دة ���, و &$ث !�ن ��B ا.��$�ز ا�)���� $�م �طر$��$ن و ھ�� �ن طر$ق ا��زاد ا�

    .  233 04-08 ا�8ر�ن  03، و ھو �� !��ت ��ص ��$( ا�-�رة ا.ول �ن ا���دة !�����7ء   ا��را�2

��د$م ا��ز$�د ��ن  إ���ا���رع ا��زا9ري !�ن $�دف �ن وراء ھذا ا���د$ل  نا      � B���(� ا�����$;ت

أ���وب ا���� !���ت ��وا���م ، ذ��ك .ن  ا��را9$�,!���, ا�&�وا�ز و ا��را0$�ل  إزا��,ا�����7ر$ن ، و !�ذا 

، و ������0د  ا��را9$��,���ن �;���( ��&��رر ���ن ������ف ا��$��ود   ا�دارةن ا��را���2 $����م ��رو���, ���$��, 8

 �������و���( ����$�  ا�دارة��$�د &ر$�,  أ$�ن����رة �� ا�����7ر$ن ، وذ�ك ���� ��;ف طر$��, ا���زاد ا�

  .  9234$,ا��را���2 ����, �ن ا��$ود ا��!�$, و و

���  أو����ر&��, : ���B ا.��$��ز ����را��2 ���� ��ر&��$ن  إ��راءاتا�ط;�0 ��ن ذ��ك ������ول      

��� ��درس ا��وا��, ��� ���B ا.��$��ز ، و �ر&��, ��7$�, ��� ا�-�رع ا��7 إ�راءاتا�-رع ا.ول �درس �$�� 

  .ا����0د  إ�راءات�$�� 

      

  إ�راءات ا��ـوا.ــ�ــ" 
%5 ��ــــD ا���ــ�ــ�ز : ا��ــرع ا�ول 

  

 &$�ث، ط��ب ���B ا.��$��ز و ا�0را&�( ا��وا��, ��� ��B ا.��$�ز ا�)���� ��  إ�راءات����د   

)��&ب ا.��$��ز ،  ��ن ا������7را.���-�دة ��ن ���B ا.��$��ز $��دم $��B ا.��$�ز ��0و��� ����ء ���� ط��ب 

��ر ا�)����� ��ن ا��ل ا����ز ا����روع ا.�����7ري $����;  ا8�$�روو)�ف د0$�ق ���ذا ��2ن ط�ب ا�

�235��وان و)ف ا���روع ا.����7ري�ن د��ر ا��روط ا���وذ�� ���B ا.��$�ز  ��14ص ا���دة  .  

ھ$�9, ���$$ر ا��د$��, : �!�-��$ن ��ذ�ك و ھ���  إدار$��$ن&$ث $�م درا�, ھذا ا���ف �ن ��0ل ����$ن        

7م $)در ا��رار ���B ا.��$�ز ��ن ھ� ا��$9, ا���و�, ��0و�� ��د$ر ا�و.�9 ا��!�ف ��.����7ر،اا��د$دة و 

  0رار ���B ا.��$�ز؟ �G)دار

��ن ا��$9, ا���و��, �;&ظ   11-�11ن ا����ون  05ا����ون ��د �)ت ا���دة  أ&!�م إ�����ر�وع      

  . إB����$�$�0 ا.��$�ز ����را�2 ھو ا�وا�� ا����ص 

 2015$�$���, �و 23ا����ؤرخ ���� 01-15ا���8ر ���ن  48ا�����دة  أن إ����ھ����  ا�����رةو ����ب      

  �ن ا����ون 05ا���دة  أ&!�م0د �د�ت  2015ا����2ن ��0ون ا����$, ا��!�$�� ���, 

  : $ر�ص ����را�2 ��رار �ن ا�وا�� : " &$ث �)ت ��� ��$��  11-11 

                                                           
�ء ، �ن طر$ق ا��زاد $��B ا.��$�ز ��� ا��س د��ر ا.��: " ، ا��ر�� ا����ق ��ص ��� ا�(   04-�08ن ا.�ر  03ا�-�رة ا.و�� �ن ا���دة  233

وا.���ص ا����� ا��-�وح او ا���$د ، او ����را�2 ��� ا.را�2 ا�����, �;�;ك ا���), ��دو�, ا���و�رة �-�9دة ا��ؤ���ت و ا��$�9ت ا���و�$, 
��$ر ا����ول ���ا�ط�$�$$ن او ا����و$$ن ا���2�$ن �����ون ا���ص و ذ�ك .&�$���ت ���ر$� ا����7ر$, و ��رط ا&�رام 0وا�د ا��. "   

.  133، ص  ���2010ر �و2$�ف ، ا���ظ$م ا����و�� ��)-��ت ا���و�$, �� ا��زا9ر ، دار ا���ور، ا�ط��, ا���7$, ، ا��زا9ر ،   234
  

$ق و)ف د0:" ، ا��ر�� ا����ق ، ��و�ب د��ر ا��روط ا���وذ�� ���B ا.��$�ز ����را�2  152-�09ن ا��ر�وم ا���-$ذي  14ا���دة  235
   .14، ص "����روع ا.����7ري ا��ز�� ا���زه 
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ذ��ك ،  ا��8ر�د$ر ا�و.�9 ا��!�ف ��.����7ر ا�ذي $�)رف ، !��� �ط��ب ���ء ��� ا�0راح �ن ا� -

 ����� ، ,��$��ا���)��,  ����M;كا�������,  ا8را�����������2$ق ���� ا����د$ر$ن ا���و.9$$ن ���ط�����ت ا��

��ر$, ا�����$, ���ؤ���ت ا���و�$�,  ا8)ول��دو�, و �ا�-��29, ���ؤ����ت  ا8)�ولا���&��, و ا�

  . ا�����, �����طق ا�)���$, و ���طق ا����ط�ت  ا8را�2ا���و�$, ا.�0)�د$, و !ذا 

ا�وا0��, دا��ل �&�$ط  ا8را�����2ء ��� ا�0راح �ن ا��$9, ا��!�-�, ����$$ر ا��د$��, ا��د$�دة ����  -

  ا��د$�, ا��د$دة ��د �وا��, ا�وز$ر ا��!�ف ����د$�, ، 

 ا������, ���ط��, ا��و��� ا���$�&� ���د ا8را���2وا��, ا�و!��, ا�وط�$, ��طو$ر ا��$�&, ���  ��د -

  .236"  �وا��, ا�وز$ر ا��!�ف ����$�&, 

 إ�0$�$�ا����ص ��B ا.��$�ز ا�)���� $�م ��رار �ن ا�وا��  أن$;&ظ �ن �;ل �ص ھذه ا���دة      

و ذ��ك ���� ا��&�و  أ��;ه���ء ��� ا�0راح �ن ھ$�9ت ��$�, &�ددھ� ا����رع ��2ن ��ص ا����دة ا���ذ!ور 

  : �$��(  ا��8

ا����رع  أن إ���ھ���  ا����رة��ف ��.�����7ر ،و ���ب !���ء ��� ا��0راح ��ن ا���د$ر ا��و.�9 ا�� -

ا��زا9ري !�ن $�ط� ا.��)�ص .�0راح ���B ا.��$��ز ا�)����� �����, ا������دة ���� �&د$�د 

��ر���و�ب  11-11 ا�8ر�ن  05ا�( ��د ��د$�( ����دة  إ. ا��و�0 و �ر0$, ا.����7ر و �2ط ا�

�ط��� ا.��)���ص �����د$ر ا���و.�9 ا��!���ف  أ)���B  01-15 ا���8ر���ن  237 ���48ص ا�����دة $

7��.�� ,$��  . ��ر ������$ق �� ا��د$ر$ن ا�و.9$$ن ���ط���ت ا��

���ء ��� ا�0راح �ن ا��$9, ا��!�-, ���$$ر ا��د$�, ا��د$دة ، ��د �وا���, ا��وز$ر ا��!��ف �����!�ف  -

  . ����د$�, 

  .���ف ����$�&,���ء ��� �وا��, ا�و!��, ا�وط�$, ��طو$ر ا��$�&, ��د �وا��, ا�وز$ر ا -

ا��وا�� ��ن  إ�����راح �درا�, ا�ط�ب و ��د$م ا.0 !�-,ا��ھذه ا��$�9ت و ��$( ���وم �درا�, دور       

  :�;ل ��$�� 

  

  ا��د�ر ا�و�-	 ا���%ف  �������ر:  أو�

  

�دم !ل ����7ر �>رض ا.��-�دة �ن ��B ا.��$�ز ����را�2 �ط�ب 0ط��, ارض ��دى  أن$�ب          �$

ا����د$ر ا���و.�9 ا��!���ف رض $��ودع ���دي أ0ط���, ����وان ط���ب ��$��$ن �&��ت ،   إ�0$�$���ا���وا�� ا������ص 

  . ��.����7ر 
                                                           

 23ا��ؤر�, ��  40، ا��ر$دة ا�ر��$, ا��دد  2015ا����2ن ��0ون ا���$, ا��!�$�� ���,  �2015و$�$,  23ا��ؤرخ ��  01-15ا.�ر ر0م  236
   . 16، ص  �2015و$�$, 

. ، ا��ر�� ا����ق  01-�15ن ا.�ر  48را�� �ص ا���دة $  237
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��ر �&ل ��د ا.��$�ز وا0�� ��2ن  إذاو ��(        �، ا�دو��, ا���)�,  ��8;كا������,  ا8را��2!�ن ا�

 إ&�دى�و!���, ا�وط�$�, �;�����7ر ، ������رھ�� ا ��ن  ��ن ا�وا�� $)دره 0راره ����B ا.��$��ز ���د ا��0راح

��, و د��م و �ط�و$ر ا.�����7ر  ا�������8ب دورھ�  إ��ا��$�9ت ا��� ��وم ���$$ر ��د ا.��$�ز ���� ��

����د$م  ، و!��ذا ا��������ل ا�������7ر$ن ا���را�D$ن ���� ا�&)���ول ����� ����د ا.��$���ز و ا������8ا��&���� و �

     .��م ا�دار$,ا����$;ت 

�)��&, ا�����ك ا�و&$�د ا�;�ر!�زي ا��ذي $�2م ��دوره ����7$ن ��ن  إ����ء���د ذ�ك �ن �;ل و        

و $���وم ا����د$ر ا���و.�9 ،  238ا����� ����� �;��0, �������ز ا������ر$� ا.������7ر$, ا�دارات������ف ا��$���9ت و 

 ، ,$��ا����  ا�دارات$��9ت و ��$�� ا�� أي�;����7ر �دوره ������$ق �� ا��د$ر$ن ا�و.9$$ن ���ط���ت ا��

�د ا.��$�ز ا�)���� و ��$$ره  إ�رام�ول ا����ون ��� ���, � .  

��ر ا�)���� ا��&و��,  أ)ول����ك  ا�دو�,  أن!��       ���ن �ؤ������� ا���و�$�, ا.�0)��د$,  إ�$���ا�

�!-�ل ا�دو��, ��)�وم : " ��� ا��(  �2006ن ��0ون ا����$, ���,  28ا��&�, و ھذا �� �)ت ��$( ا���دة 

�-����9دة  أ)���و�������ن  أ)���ل أيا��ؤ������ت ا���و�$���, ا.�0)����د$, ا��&����, ا������ ����م $����م ا�������زل ����ن 

 إ�������و�$��, ا.�0)���د$, ا��&���, ا����$��, ا��ؤ�����ت ا أ)��ول$�ر���ب ���ن ھ��ذا ا��!���ف �&و$��ل ،ا��راء

  . 239"ا�دو�,

  

  �ري ـط ا�+�ـ ـ" و ا�/ـ" �%و��طـ" ا�وط��ـا�و���: � ـ�ـ���

  

��ر$��, ا�����$��, و ا�-���29,  ا8)��ول�$���� $�����ق ������0  أ����       �ا�وا0���, ����رج ا��&$ط���ت ا������رة ا�

ا���طرة �� ���ل ا����$م �ن طرف  ��Sراءاتا����$, ��ذا ا���ظ$م $��$ن ا���ر ��� ا��ط�$ق ا��ر$� و

��ري ا��� ��وم  ا�&)�ءا��)-$$ن و ���$��م �� ��ل �و ���$��� ��و!��, ا�وط�$, ��و��ط, و ا��2ط ا�

 ا���8زاءا�-���29, و  ا8)��ول إد����ج أن إ���� ا�����رة�����$$رھ� و���ق ا�!$-$���ت ا���)��وص ��$���� ، ���� 

.9&�,  أ���س, ا��� ��م �-�9دة ا�دو�, ����� ، $�ب �!ر$��� ���� ا���و�رة ��� ���وى ا����طق ا�)���$

ا�&-���ظ  إدارةا�دو����, و  أ����;ك إدارة$�����ذ ����ن ط���رف  إداري������س ������ھ��ت ا�دو����, ��و����ب �����د 

��ري�   240ا�

&$ث �2�( ا�دو�, ��ن ا��ل ا����ز ����ر$� ا�����7ر$, ��ن ��;ل ا.��-��ع ���� �!�ل &ر$�,، دون       

ا����زل ���� ، و ھذه ا��ؤ���ت ا���و�$, ���رة �ن �را�ق ا�0)�د$, ��و�$, و ھذا �� �)ت  أو���!�� 

                                                           

.   08، ا��ر�� ا����ق ، ص   03-01، �ن ا.�ر  25،  24،  23ا��واد   238
  

، ا��ؤر�, ��  47، ا��ر$دة ا�ر��$, ا��دد 2006، ا����2ن ��0ون ا����$, ا��!�$�� ���,  �2006و$�$,  15ا��ؤرخ ��  04- 06ا.�ر ر0م  239
  .  09، ص  �2006و$�$,  19
.  02، ص  �2009وان  �30ذ!رة ا��$د ا��د$ر ا���م �;�;ك ا�وط�$, ، ا��ؤر�, ��   240
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��ر$��, ا���� ����!ل  ا��8;ك����2 : " ���� ا���(  08- 04 ا���8ر ��ن 03ا����دة  ���ن ��02$�( ا�-��رة �ا�

$, ���-س ا�-�29, ���ؤ����ت ا���و�$�, ا.�0)��د ا8)ولا���و�$, ا��&�, و  ���ؤ���تا�����$,  ا8)ول

  .241"أ�;ه�� ا�-�رة ا��روط ا��&ددة 

      ���� ���وم ���دة ادوار ، دور ا����!�, ، ا�دو��, ا���� ��� أ��;ك إدارةو �ظرا ���بء ا�!�$ر ا��ذي $

دور ا�����0د و دور �و7ق ا�دو�, و دور ا���ط, ا�����, �����دم و���9ل ا�����ون ا����م ،���ذا .$�!�ن ���� و

 إ���ا�دو��, ���$$ر ھ�ذه ا��ؤ����ت �>�رض �و�$����  أ���دت!7$�رة ، ���د  ا8)�ولھ�ذه  أن��$رھ� !�ون 

��ري ا����ر$� ا.����7ر$, ��و!��, ا��  .وط�$, ��و��ط, و ا��2ط ا�

ا������, ��و!���, ا�وط�$�,  ا8را0��2رار ���B ا.��$�ز &ول  �G)دار إ$�$�$�0�وم ا�وا�� ا����ص        

��ري ، ��د �وا��, ا��وز$ر ا��!��ف ���)����, و �ر0$�, ا.�����7رات�و ����ل ھ�ذه . ��و��ط, و ا��2ط ا�

  م ــذي ر0ــوم ا���-$ــ�ن ا��ر� 04ا�و!��, �� ا���ه وا&د وھو �ر0$, ا.����7ر و ھو �� ��ءت �( ا���دة 

��ر$, و �ر0$���� ���دف ���$���� ��� : " ا�(  ��� 119 - 07� إط��ر��و�� ا�و!��, ���, ��$$ر&���2�� ا�

  . 242" �ر0$, ا.����7ر 

��ري  إ��$���  أن$�!ن ������7ر       ���ر ا�وا��0 ���  ا�و!��, ا�وط�$, ��و��ط, و ا��2ط ا���ط�ب ا�

 152 -�09ن ا��ر�وم ا���-$ذي  ���07دة ا����طق ا�)���$, ا��� ��رف ��$�� ��; ���-�رة ا���7$, �ن ا

ا��و�ودة ������طق ا�)���$, و ا���و�رة ��د ��ر$P ��ر  ا8را�2 إد��ج$��د : "&$ث �)ت ��� ��$�� 

.  243"ھ�ذا ا��ر��وم 8&!��ما���)�, ��دو��, و ����2  ا��8;كھذا ا��ر�وم �� ا��ر$دة ا�ر��$, ��2ن 

ا�����طق ا�)����$, ا��د$��, و ا���� . ����رس ا�����ط  ;كأ�ھو �&و$ل ����� ���$�  ���د��جا���)ود 

��ر$, ا���), ا�����, ��دو�, �واء !���ت  إ������$��ت D$�ر ����>�,  أودا��ل �&$ط���  أرا��2ا�&ظ$رة ا�

  . ��0ون ا.����7ر ا��زا9ري  أ&!�م �ط�ق ��$��و

��ر ا�وا�0 دا�ل ا����طق ا�)���$, ؟   �  و ا��ؤال ا��طروح !$ف $�!ن ط�ب ��B ا.��$�ز ��� ا�

����ري �����  إ����$���م �و�$��( ا�ط���ب       �ا��$��9,  أ����� أ����سا�و!����, ا�وط�$��, ��و����ط, و ا����2ط ا�

&��ظ�, ���$$ر ا� $���د: " ��� ا��(  153- �09ن ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م  13، &$ث ��ص ا���دة ا���$رة

��ر$, ا���!و��ا���وا�دة �� ا����طق ا�)����$,  ا8را�2ا�-�29, ا����ر��, �در$�$� و  ا8)ول, �ن ا�

��ري و ذ�ك �&��ب ا�دو�, إ���   . ا�و!��, ا�وط�$, ��و��ط, و ا��2ط ا�

  

                                                           

.   04، ا��ر�� ا����ق، ص  04- 08ا.�ر ر0م   241
  

  .  04، ا��ر�� ا����ق  ، ص  119 -  07ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م  242
   . 18ا��ر�� ا����ق  ، ص  ، ،153 - 09ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م  243
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���ري و ���� ����وى ا�و.$��, $��م ھ�ذا ا����$$ر ��ن ط�رف   �ا��$�9, ا��&�$��, ��و���ط, و ا���2ط ا�

 ����� ,��$�� ا�����$رةو ا��$��9, ا��&�$��,  إ�0$�$���ا�دو���, ا����)��,  أ���;كا�-�0$��, ����رم ���$ن �د$ر$��,  أ����سا��

   244" .ا����$, ا��� ���ل �&��ب ا�و!��, ا�وط�$, ا����-, ا�ذ!ر 

ا���)�, ��ن  ��M;كا�-�29, ا����ر��, ا�����,  ا8)ولا�����$, و  ا8)ول�� ��$$ر  ا8)ل      

 إ�$���ا�����ر  ا8دوارو  ا��8;كھذه ا�!�رى �����$, و !7رة  �Mھ�$,ا�دو�, ، �!ن �ظرا  أ�;ك إدارة���م 

ا�دو��, و !��ف ا�و!���, ا�وط�$�, ��و���ط, و ا���2ط  أ��;ك إدارة�-ف ا���رع ا����م ا������ة ���� ����ق 

��ري ���$$ر ھذه �  .  �245&��ب ا�دو�, ا�8;كا�

��د  دو��, و ا������7ر ا��ذي ������ه ا�و!���, ��ن ا������7ر$ن �����ل ا��و��ط ��$ن ا� ا��8ر�ن  أ��      �

�, ا�وط�$, ا���ذ!ورة $��B �-�9دة ا�و!�: " ��� ا�(  153-�09ن ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م  �14)ت ا���دة 

ا�����&�, �;��$��ز و ذ��ك �����ل ���$$ر ھ�ذه  ا8و�$��$نا����و$�$ن  ا����و�$ن أ0)��$�7ل !&د  أ�را أ�;ه

��ر$, �&��ب ا�دو�,�   .  246"ا�&��ظ, ا�

��ر$�, ذات ا�ط���� ا.�0)��دي  ا8)ول��وم ا�و!��, ���ر ا����و��ت &ول      ���ر$, و ا�و�رة ا��ا�

����و�� �ر0$����� ���دى ا�������7ر$ن !���� ����2 ����ذا ا�>��رض ����ك ��ط$���ت $����� ا����رض ا���وط�� &��ول 

��ر$, ذات ا�ط��� ا.�0)�دي ���� !��ت ط�$���� ا����و�$,  ا8)ول�و ھ!ذا ��!ن ا�����7ر$ن �ن . 247ا�

��ر ا�)���� ا��راد ا���ز ا���روع ا.����7ري ��$( ��� �  . و�(  أ!�ل��ر�, و �&د$د �وا)-�ت ا�

��ر ا�)���� ��!ل رو�$�� ، و ھذا �� �)ت  أ���ر!�� ���ل ��� ��ر�,       ���� ,���ا��وق ا���

���ر ا.�0)��دي  أ����ر��د ا�و!���, ��دول �:"  119 - �07ن ا��ر�وم ا���-$�ذي ر�0م  ��08$( ا���دة �ا�

��ر$�, ، ، و ���د درا���ت و ��ذ!رات دور$� أ���ر 06ا��� ��وم ��&$$��( !�ل �, &�ول �و����ت ا���وق ا�

��ر�ر��� ������,  ا�8��را�����2, �� �دول  ا�8��ر��!ل  أن$�!ن و��M�  ا.�0)��د$, ���د ���$��ت

  .  248" ا����زل  أوا.��$�ز 

ا�����$��, و ا�-���29, ا�وا0���, دا���ل ا�����$L  ا8)��ول����ن  ا8را����2�ط��ط ���>ل �و �����$دا       

 ��ا�-��رة  8&!��ما���را�� . $�!ن �و�$��� �����ر$� ا.����7ر$, ، �ل �و�( �����$زات ا���و�$, ، �ط�$

ا�-�29, و ����$,ا� ا8)ول��ن : " .... ��� ا�(  153-�09ن ا��ر�وم ا���-$ذي     05ا�7��7, �ن ا���دة 

�ط�����ت ا������رة . $�!��ن �و�$����� �������ر$� ا.�����7ر$, ، و ھ��� ���ذ�ك ��ر���, ���ن ا��ظ���م ��� ,��ا�وا0

��ري  إ��ا����و�� ا�ذي $ر�� �    249".��$$رھ� �ن طرف ا�و!��, ا�وط�$, ��و��ط, و ا��2ط ا�

                                                           
  . 18، ا��ر�� ا����ق ، ص  153- ��09-$ذي ر0م ا��ر�وم ا� 244

�$��ت �راد ، ا��ر�� ا����ق ،  ص  !��93  . 245
  

. 18، �-س ا��ر�� ا����ق ، ص  153- 09ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م   246
  

. 04، ا��ر�� ا����ق ، ص  119-�07ن ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م  07ا���دة   247
  

.  04ا����ق ، ص ، ا��ر��  119 -  07ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م   248
  

.  17، ا��ر�� ا����ق ، ص  153- 09ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م   249
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ا�����$, و ا�-�29, ا�وا0�, ���&��ظ, ���  ا8)ولا����ون ا�رج  أنB2�$ �ن �;ل ھذه ا���دة      

ا���ذي $���س ���)��&, ا������, ، و ا�)���ب ا���ذي $���س ������!$�, ،  أ�وا���(ا��$��9, و ا�������د ا�����وث ���$��� 

 ,���   .250ا�

���ري  أ��;ك إدراكو ������� $��$ن ����     �ا�دو��, �ط����, ا�و!���, ا�وط�$�, ��و���ط, و ا���2ط ا�

ا����$, ا�وا0�, دا��ل ا��ط����ت ا�����رة و ا���� $��ب  ا8)ولا�دو�,  أ�;ك إدارة�-�9دة �)��B  إر��ع

��ر�$ص ��ن وز$�ر ا����$�, ���� ا��0راح ا��وز$ر  أ��س�را�ق ��و�$, ���  �$واء��)ص . �$��  أن

 إ���وھذه ا��را�ق ا���و�$, ���ھم �� ���$, ا��ط���ت ا����رة ا��� ھ� �� &��, . 251ا����ص 0ط��$� 

��ر �  . ا�

      ,���و ����د ����B ا.��$���ز ، ���ف ��.������7ر �ط���ب !�����د$ر ا���و.�9 ا�������ءا ����� ا�درا���, ا�د$0

،  إ�0$���ا�0راح ���B ا.��$��ز ���� ا��وا�� ا�����ص ا����$ق �� ا��د$ر$ن ا�و.9$$ن ���ط���ت ا����$, $�م 

��ر ، ��ا�����-$د ،�و�$�, ا����روع  �$�$نا�ذي $��ذ 0رار ���B &ق ا.��$�ز و $�م �$( �&د$د �وا)-�ت ا�

  .252و�دت  ناا���ل و ا��روض  ا�رأس��طط ا���و$ل ا����� ����روع .�$�� ا��!�-, ا��&���, ، ،

  

  ا�)�-" ا���%�"  ����ر ا��د��" ا��د�دة:  �ــ�ــ���

  

����� : "  أ����ا��د$��, ا��د$�دة ����  20-��01ن ا�����ون ر�0م  �03ن ا����دة  �05ر�ت ا�-�رة          

 )���!� L&2ري ��ر� ����$,  أو�� �و�0 ��;$� ا���!��ت ا��و��ودة أوا�ط;�0 �ن �253"  . B�2�$أن 

��روع ا�����7ري )����� ��� �وD ��0$�ر ����ر ، �!�ن D$�ر  أي إ���ءر�ط  !�F(ا���رع ا��زا9ري و 

، &��� $&�دث �!���ل ��$ن ا&�$����ت رب ا����ل ��ن $س ��� و��ط(�د$�د و �� ن ���� ��!�����$د !7$را 

ا�����ء ��� ا��د$��,  أن إ��� ا����رةا��!�ن ا�ذ$ن $�دو�( ���$د ا�����, �&!�م �0ر��م ��ن ا��)��� ، و ���ب 

�را��ق ����, �2رور$, . ��ؤ7ر ����  إ����ء إ���ا��د$دة . $��)�ر ���� ا��)���� و ا���!��ت ��ل $���( 

  .���زات �ن ���م ھ$9, ��$$ر ا��د$�, ا��د$دة ا����$, ا����دا�, ، و !ل ھذه ا.

ھذا ��د$دة �ن طر$ق ��طط ا���$9, ، وو�� ھذا ا�)دد &دد ا���روع ���$$ر و ���$$س ا��د$�, ا       

$&��دد ��ط��ط ��$��9, ا��د$���, :" ����� ا���(  76-11ن ا��ر���وم ا���-$��ذي ر��0م  ����03 �)��ت ��$��( ا�����دة 

  :ا��د$دة ��� �� $�� 

  .ا����$ر و ا���$9, و �&$ط &��$, ا��د$�, ا��د$دة &دود �&$ط  -
                                                           

.  06، ص  �2009وان  �30ذ!رة ا��$د ا��د$ر ا���م �;�;ك ا�وط�$, ، ا��ؤر�, ��   250
  

. �ذ!رة ا��$د ا��د$را���م �;�;ك ا�وط�$, ، �-س ا��ر�� ا�;ه ، �-س ا�)-&,    251
  

. ��96 ا����ق ، ص ��!�$��ت �راد ، ا��ر  252
  

 15ا��ؤر�, ��  77، ا�����ق ���$9, ا.�0$م و ���$, ا����دا�, ، ا��ر$دة ا�ر��$, ا��دد  2001د$���ر  12، ا��ؤرخ ��  20-01ا����ون ر0م  253
  .    19، ص  2001د$���ر 
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-  ,���  .ا���طط ا���م ���د$�, و �روط ا����ء و ا�!��7, ا�

  .ا�!�رى  ا8�ط�را��را0$ل و ا��ر�-��ت و�دا�$ر ا�و�0$, �ن  -

  .و ذ�ك ����;0, ع �ر���L ا��د$�, ا���$�,  �Mرا�2ا���)$ص ا���م  -

  . ا8&$�ء ���$ر�ظ�م  -

  .و �ر���L ا��د$�, ا��د$دة ا���$�, ا���8$,$زات ا�!�رى و ا�����ت ��و�0 ا���� -

  . ا8&$�ء�ظ�م ���$ر  -

  .و �ر���L ا��!ن و ا��د��ت و ا����ط�ت  ا���8$,��و�0 ا����$زات ا�!�رى و ا�����ت  -

ب و ا��ط�$��ر و ا�ط���0, و ا.�)���.ت ا8و�$��, و ا���7و$��, و ����ب ا�����ء ا����ر��ط��ط ا�����!�ت  -

  .ا�;��!$,  ا���!$, و

  .ذات ا���-�, ا����,  ا�8>�ل -

  .�ظ�م ا���ل  -

  .�ظ�م ��$$ر ا��-�$�ت  -

��ري  -�  .�ر���L ا���ل ا�

-  Lو�$, &�ب !ل 0ط�ع  ا�8>�لا�����$, و  ا����$زات�ر�����  .ا�

  .254"ا��وا)-�ت ا��ط��, ��� �&$ط ا�&��$,  -

��ري ، و ��� Dرار      ���رف ا��$9, ا��!�-�, ����$$ر ا��د$��, ا�و!��, ا�وط�� ��و��ط, و ا��2ط ا�

��ري ا�ذي ����زل ������ل �&������ ، و ھ�ذا ���  $( ا�دو�, �-��9دة ا��$�9, �!�ن �����ا��د$دة ��� ا�و��ء ا��

���زء ���ن  أو����و�� ا�دو���, �!��و$ن !��ل : " ����� ا���(  08-���02ن ا������ون ر��0م  �11)��ت ��$��( ا�����دة 

��ر$, ا��� ���ذ و���ء ���و�$�, و �����زل ����� ��$��9ت  أ��وال!�ل �د$��, �د$�دة ،��ن  ����0,ا��&��ظ, ا�

  .أ�;ه 07ا��د$�, ا��د$دة ا���)وص ��$�� �� ا���دة 

       �و ا�����زل  ��د$, و ا����$زات �&��ب ا�دو�,،��وم ھ$9, ا��د$�, ا��د$دة ���$9, و ا���ز ا�����ة ا�

   . 255"و��� ����ر$� ا����ول �(  اV�ر$ن���� ����$� ��������$ن 

��ري  أن���� ذ�ك         �ا��$9, ا��!�-�, ����$$ر ا��د$��, ا��د$�دة ا����  إ��ا�دو�, �&$ل ��$$ر ا�و��ء ا�

�� ط���ت ا�����7ر$ن و �دورھ� ���رح ��B ا.��$�ز ��� ا�وا�� ��� .  

��د ��د�� �د$�دة !�ل  : " أ���ا��د$�, ا��د$دة ���  08-�02ن ا����ون ر0م  02!�� �ر�ت ا���دة       �

  . �دة �وى �!�$, �و�ودة  أو�واة  إ��$���د  أو���� ��ري ذي ط��� &2ري $��� �� �و�0 ��ل 

                                                           
�طط ا���$9, ���د$�, ا��د$دة و ا�داده ، $&دد �روط و !$-$�ت و�2 � �2011$-ري  16،ا��ؤرخ ��  76- 11ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م  254

   .  10، ص  �2011$-ري  20، ا��ؤر�, ��  11وا����ده، ا��ر$دة ا�ر��$, ا��دد 
 14، �ؤر�, ��  34، $���ق ��روط ا���ء ا��دن ا��د$دة و ��$�9�� ، �ر$دة ر��$, �دد  ��2002ي  08، ا��ؤرخ ��  08-02ا����ون ر0م  255

  .  05، ص  ��2002ي 



ا���ء 
�د ا�����ز ا��و�� �������ر ا����
	                                                             ا���ل ا�ول  

68 

 

>$ل ا��� إ�!��$�ت��!ل ا��دن ا��د$دة �ر!ز �وازن ا������ و ا�0)�دي و ��ري ��� $و�ره �ن     

  . 256"و ا����$ز ا��!�نو 

ا��ط����$ن ����  ا����!�$ن�!��ون 0ر$��, ���ن ا�����طق ا����!�$, ���دف ����>$ل  أن.��د ���د$���, ا��د$�دة        

����ب 0ر��( ��ن ا��را��ق ا��2رور$, ا�����, !���در��, ، ا������-� ، ا��$��دة ، ا��&�;ت  إ��ا��)��� ، 

ا��P ، و ھ!�ذا $!��ن ا���وازن ��$ن ا�&��$��ت .....ا����ر$, و ا�&ر�$, ، و���9ل ا����ل ، ا��$��ه ، ا�ط�رق ، 

 �����ا�$و�$��, �&�$��ق ا������Dم و ا��!����ل ���$ن ا�&��$���ت  آ���را.�����$��, و ا�&��$���ت ا.�0)���د$, ، ��

   . M� 257طراف

��ن ا�����ون  04و0د &دد ا����رع ا��زا�9ري ا�����طق ا���� �)��B �د$��, �د$�دة ��و��ب ا����دة      

  .�� ا���2ب ا���$� و ا���وب  إ.�دن �د$دة  إ���ء. $�!ن : "  أ������  02-08

ا��زا�9ر و ���0ط$�, ��رى وھ�ران و D$ر ا�( و �)-, ا��9��7$, ، و ���$; ��2>ط ���� ا���دن ا�!     

   . 258" �دن �د$دة �� ا����طق ا�����$, ���;د إ���ء����,  $�!ن و

   L����� ;ل �ص ھذه ا���دة�دة ���  أن�ن ����ا����2ب  أوا��د$��, ا��د$�دة ��� ا����وب  إ����ءا�

 �$�� أ)��&تا.����7ء $!ون �� ���ل ا�وطن ، و ا���ب �� ذ�ك �ك ا��2>ط ��ن ھ�ذه ا���دن ا����  أ��ا�

�!��ون �د$���, �)��ر$, �&���وي ����� ��$���  أن������� ���ن ا.زد&���م و ا�����وث ، ����د$���, ا��د$��دة .���د 

�!�ون �����, و ����ب ا������7ر$ن و �&��ق ا���وازن ��$ن  أنا���ط���ت و ا��را�ق ا����, ا�2رور$, ، و 

  . ا���و ا�د$�>را�� و ا���و ا.�0)�دي 

B ا.��$���ز ����را���2 دا���ل �&��$ط ا��د$���, ا��د$��دة ����ا������ون ا��)���ص ا��وا����, �����  أ�ط���      

 ا���0$م�)-�( ��7ل ا�دو�, ، ا��ذي $����L �$������ ا�وط�$�, ��� ����ل ��$�9,  ا��0$م��وز$ر ا��!�ف ���9$, 

���در ا�دو�, ����$��, ا�وط�$, : "��� ا�( 20-�01ن ا����ون  02دة ���$�( ا����دا�, ، &$ث �)ت ا���و

  .���$��� ا����دا�, و �د$رھ� و  ا��0$م���9$, 

ا��)�)��ت !�ل ����� ، و!�ذ�ك  إط��ر���  ا��0$�$�,��$ر ھذه ا��$��, ��.�)��ل ��� ا�������ت      

ھ�ذه ا��$���,  إ��دادواط��ون ��� �$���ھم ا� و،�0)��د$$ن و ا.������$$ن �����$�, ا. ا��8وان������ور �� 

  .259"ط��� ����ر$� و ا���ظ$م ا����ول ���� ��-$ذھ�و

و ��( ��ن ��B ا.��$�ز ����را�2 ��� ا����طق ا�وا�0 �2ن �&$ط ا��د$�, ا��د$�دة $��م ��و��ب      

���ء ��� ا�0راح �ن ا��$9, ا��!�-, ����$$ر ا��د$��, ا��د$�دة و ���د  إ�0$�$�0رار )�در �ن ا�وا�� ا����ص 

                                                                                                                                 .     �وا��, ا�وز$ر ا��!�ف ����د$�, 

                                                           

 �.  04، ا��ر�� ا����ق، ص  08-��02ون ر0م ا� 256
  

�$��ت �راد ، ا��ر�� ا����ق ، ص  !��98  . 257
  

. 05، �-س ا��ر�� ا����ق ، ص  08-02ا����ون ر0م   258
  

.   19، ا��ر�� ا����ق ، ص  20-01ا����ون ر0م   259
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  إ�راءات ا��+�?د .	 
�د ا�����ز ا����
	 :  ا��رع ا��ــ��ــ	    

  

�د ��د ا.��$�ز ا�)���� .�د �ن ا��رور ��ر&��$ن ، ا��ر&�,  &��� ا��راءات����ص ��  ا8و��$�

��0د 7م ا��رور ��� ,��وم ��د ا.��$�ز ا�)���� و ھو � ا��ر&�, ا���7$, و ����د �� �&رر إ��ا������ �

  :�درا��( �ن �;ل ��$�� 

  

  دـ�?ـ" �%�+ـ�ـ� ـا=�راءات ا�� : أو�

  

        ,����ر ا�)���� !�� ��ق �$��( ��رار ��ن ا��وا�� ا�����ص ، ���د ا��وا��$�م ��B ا.��$�ز ��� ا�

��رار ��&�( ا.��$��ز  ا8�$�ر��� ط�ب ا�����7ر ، &$ث $ر�ل ا�وا�� ��ف ھذا � ��� أ��;ك إدارة إ����ر�

��ر ا����وح�ا�دو��,  أ��;ك �دارة�����, !���ت  إذا.؟  أوھل ا�( ���� ���� �( ، ا�دو�, ا��� �&�ق �� ھذا ا�

��ر و �  . ����( و �&وزه  أ�رى!��ت ����, ����ت  إذا��وم ���$$م ا�

���د  ����Gدادا�دو���,  أ���;ك إدارة����وم       ����د  إداريا���$��$م و �!��ر$س ��0رار ����B ا.��$���ز �� �����$

��ر ا�)���� �� �  . ا�دو�,  أ�;ك إدارةا��)�ص  إ�0$ما.��$�ز ��� ا�

ا���ط, ا������0دة ��� ا������7ر ، و $&�رر ���د ا.��$��ز �ر���� ��د��ر ا���روط  ا�دارةھذه ����ر      

، ا���ذي $&��دد &���وق  152260-09ا�����وذ�� �����B ا.��$���ز ����را���2 ا���&��ق ����ر���وم ا���-$��ذي ر��0م 

�د و��د و �روط( $��2 ا��  .ا��زا��ت ا�����0د$ن ، و ��د اط;ع ا�����7ر ��� ��ود ا�

  :�$��$������ول 

  


�ما��زام ا�دو�"  •K   ر�ر ا�+�د�ز ? ل ��ب ا�������: 

  

�وا���د ا������, و ���� ����ءت ���( ���ن �ظر$��, )��&,       �� ����، و ������� ��ط���ن ���� ا�����ء  ا�رادة�ط�$

 إدارة، ���ن  ا�رادة)�&ب ا.��$�ز �0د و��0 ��� �$�ب ��ن �$�وب  أن أ��سا�����0د ��$( و �!$$-( ��� 

��ن  �����04 !��$�� ، و ھ�ذا ��� �)�ت ��$�( ا����دة  ا8ر�2$,ا�دو�, ���م )�&ب ا.��$�ز �ط�$��,  أ�;ك

����-$د ��ن ا.��$��ز ��ر��� ����م  $���ر !ل: " �ز ����را�2 ��� ا�( د��ر ا��روط ا���وذ�� ���B ا.��$

 ,�، ��$�� $وم �دء ا.��-�ع ا��� ھ� �� ا�&��, $F�ذھ�ا��� ا!��ب ��$�� ا.��$�ز و  ا8ر2$,ا���ر�, ���ط

  .  أ�رى ���8ب أو�� ا���$$ن  أ�ط�ء أو ا��;ف��-$ض �� ا��7ن ���ب  أي أو$ط�ب ����2  أندون 

                                                           

.، ا��ر�� ا����ق  152- 09ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م   260
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ا�����و$ض ا����7ن +ي ط���ن 0$���س ا������&, و . $�!��ن ا��$���م ���B����$F ا.��$���ز ���دون ����2ن ����       

  . ا��$�,  أور��( ���� !�ن ا�-رق �� ا��$�س  أو��-$2( أو

 8ي�( ��د�� $!ون �� �-س ا�و0ت �ط� ��� ��$�$ن ا�&�دود و ��� ا�����&, ا������, ، $&�ق أD$ر       

�د ، �!ن  أنطرف �، ا���و$ضأوط�ب ��-�P  أي�و�ر ا&د ا��رط$ن ��ط ، . $�!ن �0ول  إذا$7$ر ��P ا�

 P�-ر ��0ل  أو2م ا.��$�ز ��!�  إذاو $ط�ب !ذ�ك ا�$D ا.��$�ز $!ون �&;  أن�زءا �ن ��ك B���.  

���2ن !��ن و . &���  ��Fي�ط���, ا�دو��,  ا���ب،و ���� !�ن  ا8&وال&�ل �ن  أي. $�!ن ��      

!��ن �و�2وع ا�&�ق ا������ ��دو��, �&�ل ��زاع ، و��ب ���� ا�����-$د ��ن ���B  إذا�!ون طر�� ، �!�ن  أن

  .261" ����!�ل ا�دارة إ�;غا.��$�ز 

  

  	 ــ�
ـ�ز ا���ـ�ـد ا���ـ�ـر 
ـ��ر�: � ــ����

  

�����د��ء  ا�دارةا�دو�, ، &$ث ���وم ھ�ذه  �8;كا��د$ر$, ا�و.9$,  إ��$ر�ل 0رار ��B ا.��$�ز      

��د ���د  ���Gدادا�دو��,  أ��;ك إدارةو ���وم . ا�����7ر ����ء ���� ��ر�$ص ا��وا�� � �-���$( إ��� إر����(ا�

��ر$, ����ره و $!�ون �ر�و��0 ��د��ر  إ��ا�2را9ب ����$�( ، ��د ذ�ك $ر�ل  �Gدارةا����$ل �ا��&��ظ, ا�

  . ا�����0د &��; ا��( ا�!��ل  إ���D$, ���$�(  إ��ا��روط 

       ��، و ا����رة  آ�ر�)-��� ����0دة و ا�����7ر ����0د  ا�دارةد ��د ا.��$�ز �ن طرف ��د ذ�ك $�

  . . $�!ن ا����0د �دون ا��رار  ا�دو�, ا��� أ�;ك إدارة إ��������0د ھ� 0رار ا�وا�� ا��ر�ل 

�ن د��ر ا��روط ا���وذ�� ���B ا.��$�ز �ن طر$ق ا��را�2 ���وان ا���درات  ��15ص ا���دة        

��ر �ط�ط ��و$�ل �����$�, ا���ذ!ورة ��� د�$��دم � أن$��$ن ��� ا�����-$د ��ن ا.��$��ز : " ا����$, ��� ا�( 

  : �� ھذا �� $Fأن $وB2 ��طط ا���و$ل و $�ب . ا��روط ھذا 

  . أ�;ه 14ا��!�-, ا����$, ا���د$ر$, ����روع !�� ھو �&دد �� ا���دة  -

  ) ا���ل ا���ص �����-$د �ن ا.��$�ز  رأس( ���I ا���ط ا���)�  -

-  I262".ا��� $��ط$� ا��)رف �$�� أو$�� ا����$, ا��� $�!�( ا�&)ول �� ا.����دات���  

 أ��;ك إدارة���ود ا.��$��ز ا���� ���دھ�  ��G-�ءا���رع ا��زا9ري �0م  أن إ.ھ��  ا���رةو ��ب     

���ري  04-08 ا�8ر إط�را�دو�, �-�9دة ا����-$د$ن �ن ا.��$�ز �� ��ن &�وق ا����$ل و ر��م ا����ر ا�

 I������ دى ا�و!����, ا�وط�$��, ��ط��و$ر ا.������7ر و ذ���ك  ا���8;كو��� B$ا�وط�$��, و �!��ن ���� �را����ة ا��)��ر

                                                           

. 13، ا��ر�� ا����ق ، ص  153- 09ا��ر�وم ا���-$ذي ر0م   261
  

.  15، ا��ر�� ا����ق ، ��و�ب د��ر ا��روط ا��وذ�� ���B ا.��$�ز ����را�2 ، ص  152-09ا��ر�وم ا��-$ذي   262
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ا�����2ن ���0ون ا����$�, ����,  2014د$����ر  30ا���ؤرخ ���  01-��14ن ا�����ون  ���60دة ��و�ب ا

2015263  . 

��ود  أنا��ظر �� �ص ا���دة ا��ذ!ورة ����� �����L ا��( ��-��وم ا�����-�,  أ���� إذاا�(  إ.  � ,���!

ا.��$�ز ا��� �م ��&)ل ��� ا��)ر$B ��.����7ر �دى ا�و!��, ا�وط�$, ���طو$ر و ا.����7ر ���� ��ز�, 

 ,���ري ، ا�����I ا����&�ا�وط�$, و ذ�ك و�ق �� ھ�و ���رر  ��M;ك�د�� ر�وم ا����$ل ، ر�م ا���ر ا�

  .��0و�� 

�م ا����رع �0 ���د ا.��$��ز د��� ا$���وة ا$��ر$�, ���و$, $��$ن ���� ا�����-$د ��ن  ذ�ك  إ�� وإ��2,       

 04-�14ن ا����ون  62ا���د�, ��و�ب ا���دة   04-08ر0م  ا�8ر�ن  ��09و�ب ا���دة  ����&د$د ���>

ا����و$, ا���� ���7ل  ا����وة إ�0$�$��ا�دو��, ا����)�,  أ��;ك�&�دد �)���B : " ... !����8&$ث ��ء �)��� 

  .264.....".�&ل ��B ا.��$�ز  ا8ر$2,�ط�, �ن ا��$�, ا����ر$, �� 1/33

��د�� !��ن ،  1/33 إ���ا.$��ر$�,  ا����وة0$��,  �و ��( �;&ظ ��ن ا���رع ا��زا9ري ��0م �ر��    �

  .  11265-�11ن ا����ون  ��15و�ب �ص ا���دة  1/20$&دد 0$���� ب 

�وق ا.��$�ز ا����  �7Fر�ط�ق  01-�14ن ا����ون  62 ھذه ا���دة  أ&!�م أن!��     & ��� ��ر�

و ھ��ذا دون ا����ر��ع ������I ا.$����وة  04-08 ا���8ر إط���ر���م ��&���� �-���9دة ا������ر$� ا.������7ر$, ���� 

   . 266ا�دو�,  أ�;ك إدارةا.$��ر$, ا��� �م �&)$��� ����� �ن �0ل 

ت ��� ���I ا.$��وة ا.$��رة و�ق �� ھو ��رر �� �ص و $��-$د ا�����7ر �ن ���, �ن ا���-�2$       

   ا�8ر�ن   09ا���دة   أ&!�ما��� �د�ـــت   11-�11ن ا����ون  15ا���دة  

08-04 267 .  

   .ا�دو�,  أ�;ك�ن طرف �د$ر$, ��, ) 11(��رة إ&دىو $�م �&$$ن ا.$��وة ا���و$, !ل ��رة        

���ء ���� �0رار ��ن ����س  إ����2ر�-�, ، $�!�( ط�ب ��-$ض  ا���وة0$�,  أنا�����7ر  رأى وإذا    

  04-08 ا��8ر��ن  08ا��� ��د�ت ا����دة  11-�11ن ا����ون  15ا�وزراء و ھذا �� �)ت ��$( ا���دة 

)�F�  " : د  أن$�!ن�����-$د ا����ر$� ا.�����7ر$, ����ء ���� ا��0راح ��ن ا�����س ا��وط�� �;�����7ر و �

                                                           
 31، ا��ؤر�, �� 78$, �دد ، �ر$دة ر�� 2015ا����2ن ��0ون ا����$, ���,  2014د$���ر  30ا��ؤرخ ��  01-�14ن ا����ون  60ا���دة  263

��ر$, ا����$, : " ��ص ��� ��$��  2014د$���ر ��ود ا.دار$, ا��� ��دھ� �)��B ا�;ك ا�دو�, و ا���B�� ,��2 ا.��$�ز ��� ا.�;ك ا���-� ا��
ا.��$�ز ��� ا.را�2 ا�����,  ا�ذي $&دد �روط و !$-$�ت ��B 2008ا��ؤرخ �� اول �����ر ��,  04-08و D$ر ا����$, ، �� اط�ر ا.�ر ر0م 

��ري و ����I ا.�;�ك �;�;ك ا���), ��دو�, و ا��و��, .���ز ���ر$� ا����7ر$, ، ا���دل و ا����م ، �ن &�وق ا����$ل و ر�م ا���ر ا�
  ." ا�وط�$, �� �را��ت ا��)ر$B ��.����7ر �دى ا�و!��, ا�وط�$, ��طو$ر ا.����7ر 

.  23ا��ر�� ا�;ه  ، ص  ،�-س  01- 14ا����ون   264
  

.   08، ا��ر�� ا����ق ، ص 11-�11ن ا����ون  �15ص ا���دة  �� ذ�ك  را��$  265
  

.  23،  ا��ر�� ا����ق، ص  01-�14ن ا����ون  62ا���دة   266
  

.  08، �-س ا��ر�� ا����ق ، ص  11 -�11ن ا����ون  15را�� ا���دة �  267
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 09ا����و$, ا��&�ددة ��� ا����دة  ا.$��ر$�, ا����وة��� ���I  إ���2وزراء ، �ن ��-$ض 0رار ���س ا�

    .  268" أد��ه

        

                                                           

.  07ا�;ه  ، ص ،  �-س ا��ر��  11-11ا����ون ر0م   268
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  ، ������ و ��و�� ���ز���� ا�����ز ا�	������د  ��رآ: ا�
	ل ا����� 

 

�ل درا������ �   ��ا"ول و ���ن !��� ا�
	�ل � �و�ن ���د ا������ز ا��و��� ���������ر ا�	���� ��ن 

�ل �طر%�� ���ھ�� ھذا ا"��ر �ا��+ز��� ا*دار���  ا�	���� �(�'�ر ��ن ا�(��ود  �د ا�����ز أن ���  �'�ن

�ظ��م  إ���2'�رم '��ن 0�	��ن �������ن  ، '��ن ا�ط�ر!�ن ��'�د��� و /��وق ����'�ن و ا��� �ر�ب ا��زا���ت 

!	�/ب ا�����ز �+زم '���7�ل ا�(��ر ا�	��� ا����وح ��� و'������� ��
��ذ ا�(��د و!�ق %��و�� ���+ف ، 

�+ز��� '�� ���� ��ن ا���7�ل ھ�ذا ا"���ر �/�ت ا��
�ق +�� ، و!� ا����'ل ا��+ط� ا����/� ����زام �� �م 

 ��+  . إ0را!�� و ر%�'��� '��7 ا��8 د �ن ��
�ذ '�ود ا�(�د و د!�ر ا�0روط  ا���
ق 

�(�'ر �ن ا�(�ود ا�ز���� ا��� ��ط+ب ��
�ذھ� �دة ز���� �(���� أن �د ا�����ز ا�	���  و ط����  

 �8ن   �� �� ن أن  ����� 'ط�رق أ��رى ، ����� ����� ط'�(�� '�����ء ا��دة ا���
ق +��� !�ن ھذا ا"��ر 

���م  أو!�< ا�(�د و '������ إ����ط /�ق ا������ز،  إ��2ز '���زا���� ا��(�%د�� ��� �ؤدي 	�/ب ا������ل 

  .ا�طر!�ن  'ر?��د ا�����ز ا�	���  إ���ء�
�ق +2 ا�

+�2  أن، !��ن ا�ط'�(��  ا��و�� �������ر ا�	��� �ظرا �طول �دة ��
�ذ �د ا�����ز  و   ��0��

 إ�������ز���ت '���ن 	���/ب ا�������ز و ا����+ط� ا����/��� ��������ز ، ����� �
��رض ?��رورة ����و���� ��
���ذه 

  . /ل ودي �ر?� ا�طر!�ن  إ�2'���(��ل ا�طرق ا�ود�� '��7 ا��و	ل  أوا��?�ء  إ�2'��+�وء 

   ��! �ا�ط�%� ��� �'ق '���� ���وم 'درا��  ل �ن ��
�ذ �د ا�����ز ا��و��� ��������ر ا�	���

�ل ا��'/ث ا�����  إ�2، �م ا��طرق  ا"ولا��'/ث � . ������ و ��و�� ���ز��� �ن 

  

�ث � ـد ا���ــ��ز ا�	������
�ــذ ��ـ:  ا�ولا��

  

2 ��
��ذ ��د ا������ز ا��و��� ��������ر ا�	����  ��� ��'ق '����� ا��زا���ت و /��وق   +��ر�ب 

��'�د���� ����'�ن  طر!��� ا�(���د و ھ���� 	���/ب ا�������ز  و ا����+ط� ا����/���  ا�������ز ، !���ذه ا"����رة ھ��� 

��وا�د ا�����ون  ا�طرف 	�/ب ا����دة ، ����C '�����زات ا���+ط� ا�(���� ، �'�رم ھ�ذا ا�(��د و ��
�ذه و!���

، و ��/����ق ذ���ك ����ر ا������ون ����� ��+��� ���ن ا�/���وق و �ر���ب +����� ا�(���م '����7 �/����ق �	����/�� ا�(����� 

���دي � ������C '�+��ك ��0�ص  وھ��و)ا��������ر(ھ����ك 	���/ب ا�������ز أ���رى، و ���ن ����� ا��زا����ت 

�?�����ت ا���� ��رھ�� ا�����ون اا�����زات ، �'/ث ن ا�/���� ا����و��� و ذ�ك '����
�د�� ��ن ا�/�وا!ز و 

�ل ذ�ك �/��ق ��� و �	��/� ، و!� ا����'ل ��(�ن +�� ا���زام '�� �م ا��
�ق +�� أھدا!�، ��?�ن �ن 

��ل ھ�ذا ا��'/�ث و ذ��ك ''���ن /��وق   '�و�ب �د ا�����ز ا�	�����، وھ�و ��� ����وم 'درا���� ��ن 
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 �، �م '��ن /�وق و ا��زا��ت ا��+ط�  ا"ول!� ا��ط+ب ) ا������ر (وا��زا��ت 	�/ب ا�����ز ا�	��

  . ا����/� ������ز !� ا��ط+ب ا����� 

  

  )ا������ر( ��وق و ا��زا��ت 	��ب ا�����ز:  ا�ولا��ط"ــب 

  

	��/ب ا������ز ،  إ��2'�����'�  أ���ر��د ا������ز ا��و��� ��������ر ا�	����  إ'�رام�ن  ��80  

����ل !� ا��راف �� '��+� �ن ا�/�وق ، و !�� ا����'�ل �/��+�� ��+�� ��ن ا���زا���ت و ھ�و ��� ����وم 

�ل ھذا ا��ط+ب �  .''���� �ن 

ا���زا��ت !�� ا�
�رع  إ��2م ا��طرق  ا"ولو +�� ���وم 'درا�� /�وق 	�/ب ا�����ز !� !رع        

  . ا����� 

  


  )ا������ر(��وق 	��ب ا�����ز :  ا�ولرع ــــا�

  

���'�ل ذ��ك �ظرا �+��+ط�ت ا�وا��(� ا���� ��/��� ا�����ون ا���+ط� ا����/�� �������ز ، ا%�ر ا�����ون   

���ق  2�+ ا*دارة�	�/ب ا�����ز ا�	��� ��+� �ن ا�/�وق و ا��� �(�'ر !�� ا�و%�ت ذا��� ا��زا���ت 

  : ا����/� ������ز ��(�ن +��� ا�و!�ء '�� و ��+�ص ھذه ا�/�وق !� ���+� 

  

�ق 	��ب ا�����ز ,� ا��	ول �"+ ا�ر*ص ا)دار��:  أو�  

  

/�2 ��� ن 	�/ب ا�����ز �ن ا�'دء !� ��
�ذ �د ا�����ز �'د �� �ن ا�/	�ول +�2 ا��ر�ص   

�7�ل ا�(����ر ا�	���������' ���� G����� ����ص ھ���  ا*دار���� ا��، و ا������ت ا����	��� 'H	��دار ھ��ذه ا���ر

ا����Iت ا*دار�� ا��(��� '�������ر ، وان �� �ن ا������ر �ن ا�/	ول +2 ھذه ا�ر�ص ھ� ���ؤو��� 

ا*دارة ا����/� ������ز ، و ا����7 �ن ا��زام ھذه ا"��رة '�و!�ر ھذه ا�ر�ص ھ� ا����ح �+�����ر '8داء 

�+� دون را%�ل  ، و '�� ��! ����+����� ا�����ح ��� '�����ز ��0رو� ا�������ري ?��ن ا���دة ا���
�ق 

  .257دا�(�

  

                                                           
257

ن �د ا�'��ء و ا���70ل و ��ل ا��+ �� ، درا�� ���ر�� ، ������ر !� ا����ون ا�   �I0ء إ'راھ�م �/�ود ، ا���زا��ت و ا�/�وق ا����(�م ، 
  .  126، ص  2008���(� '�'ل ، ا�(راق ، 
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ا�/	��ول +��2  �!��� ) ا��������ر ( و!��� ھ��ذا ا*ط���ر و %	��د ا�������ل +��2 	���/ب ا�������ز   

ا���ر�ص ا*دار���� ا��ط+و'��� و '���دف �'����ط ا*���راءات +���� ، %���م ا����0رع ا��زا��Iري '���0�Hء ا���0'�ك 

، و �?�م  258ا���(+�ق '�ط�و�ر ا�������ر  03-�01ن ا"�ر  23'�و�ب �ص ا���دة  ا�و/�د ا���ر زي


��ف ا��0 +��ت و ا*��راءات �ھذا ا��0'�ك ���+�ف ا*دارات و ا�����Iت ا��(���� '��������ر وذ��ك %	�د �

ا�?�راIب  ،  إدارة، �ن ?�ن ھذه  ا*دارات ھ���ك 259'7رض ا���ز ا���0ر�C ا������ر�� '��و�� ا 'ر

ا�دو���  ، �د�ر��� ا���7�0ل ، ا���+��س  أ���ك�د�ر��� ،وا�'��I ا����ل ا�����ري ، �د�ر��� ا������I ا�(�را����

  .ا�0('� ا�'+دي و ا����Iت ا�� +
� '����ر ا�(��ر ا��و�� �������ر

���ن ) ا�������ر(�(�'�ر ھ�ذا ا������ز ا*داري '���'�� أداة و و���+� %��و����� �� �ن 	��/ب ا�������ز   

ا�/	ول +2  �!� ا�ر�ص ا*دار�� ا��ط+و'� و ا���(+�� '���7�ل ا�(��ر ا�	��� ا����وح ��� '�و��ب 

�د ا�����ز و ذ�ك !�� ��دة ز����� ��ر�(� و '������� �� ���� ��ن ا����ز ��0رو� ا�������ري !�� ا���دة 

��������ر �(����� ���ن ا��ط+و'���  و '�و���ب إ���راءات ����+� و�+���� ، "���� %'��ل إ����0ء ھ��ذا ا������ز  ���ن ا

ھذه ا�ر�ص ����� � �رة ا*�راءات و ا�0 +��ت و �(��دھ�  إ?�!� إ�2 ط�ول +2 	(و'� !� ا�/	ول 

  .ر%+� ا���ز ا��0روع ا������ري  ��� �ؤدي إ�2ا��دة 

أي %'��ل إ����0ء ھ��ذا ا������ز  2000و!��� ھ��ذا ا�	��دد ھ����ك درا���� %���م '���� ا�'���ك ا���دو�� �����   

���� �� �ون ��ن ا*داري 2�+��ن ھ�ذه   % �38ؤ���� ، وو��د أن  562، /�ث أ�ر�ت ھذه ا�درا��� 

��وات �+/	ول +2 ا�(��ر و ا�ر�ص ا��ز�� ����7��� ، و ط�ول ھ�ذه  05ا��ؤ���ت ا��7ر%ت �دة 

ا��دة �(�'ر �ن '�ن ا�(وا�ل ا��� �ؤدي إ�2 زوف ا������ر�ن ��	� ا"���ب ���م �(�دم و��ود ا�����خ 

   . �260����ر ا���Iم ����ز ���+ف ا���0ر�C ا������ر�� ا�

   �	�و �(ل ا'رز ���ل +2 ھذه ا�ر�ص ا*دار�� ھو /ق 	�/ب ا�����ز !� ا�/	ول +2 ر

ا�'��ء و ذ�ك �ن ا�7رض �ن �د ا������ز ا��و��� ��������ر ا�	����  ھ�و إ%���� ����0ت +�2 ا�(���ر 

ا��ذي �/�دد �0روط  261 04-08 ا"��ر��ن  11ا����وح '�و�ب ھذا ا"��ر ، و ھو �� ��ءت '� ا����دة 

�كا���'(�  ا"را?��
��ت ��G ا�����ز +2  و�L� ا������ر�� C+��0ر�� ���دو�� و ا��و+� �	��  .   ا�

  

                                                           
���0 ا�0'�ك ا�و/�د ?�ن ا�و ��� ، �?م : " �ر ، ا��ر�C ا���'ق ، ��ص +2 ���+� ا���(+ق '�طو�ر ا����� 01- �03ن ا"�ر  23ا���دة  258

  .  08، ص ......" ا*دارات و ا����Iت ا��(��� '�������ر 
�ن  ��8 د ا�0'�ك ا�و/�د ، '���	�ل �C ا*دارات و ا����Iت ا��(���،: " ، ا��ر�C ا���'ق ، ��ص +2 ���+�  01- �03ن ا"�ر  25ا���دة  259

 Cز ا���0ر���راءات و 0 +��ت ���8س ا��ؤ���ت و ا��ف و �'��ط إ�
�  .   08، ص " �
260

 Ali Brhiti, Politique d'offre foncière publique dans le cadre de la promotion de l'investissement (évaluation 

et perspectives), bulletin d'information trimestriel par l'agence nationale d'intermédiation et de régulation       
foncière , N10 , juin 2011 , p 07.                                                                                                                     

�ول ��G ا�����ز �+���
�د ���: " ، ا��ر�C ا���'ق ، ��ص +2 ���+�  04- �08ن ا"�ر  11ا���دة  261�  �	�ا�/ق !� ا�/	ول +2 ر
   . 05، ص ...."ا�'��ء
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'�رة ن %رار    �	�	�در �ن ا��+ط� ا����	� %��و�� ���G '���?��ھ� ا�/�ق  إداريو ھذه ا�ر

ا�'��ء  أ��لذ�ك %'ل ا�'دء !� ���7ر '��ء %�Iم و أو'��ء �د�د  'H%����(�وي  أو�+0�ص �واء  �ن ط'�(� 

  . 262�/�رم %واد %��ون ا�(�ران  أنا��� ��ب 

ا��	ر!�ت ا����و���� ا���� � ���م !�� 	�ورة  أ0 �ل0 ل �ن  أيو '������ � �(د �ر��	� '��'��ء   

%رارا����  إ	�دار�+�0 +�� ا��ز��� !��  ا*دارةدم ا/�رام  '�'ب ��را �� ��ور �زا�ت  إذ،  إداري%رار 

/���� ��(+ق  إ������ ��(ل �	+/� ا����
�د �ن ا�ر�	� ��ددة ، !ر�	� ا�'��ء � ��(+ق '���ون ا�'��ء و 

  . 263'�واد ا�'��ء و '���/د�د %واد ا��(��ر

  

�ق 	��ب ا�����ز ,� ��"ك ا����1ة ا�	����� ا������ �"+ ا�/��ر ا��و.� �-�����ر : ���ـــ�ــ�        

  ا�	����                                                   

  

) ا������ر( �	��� إن ا��0رع ا��زاIري ا�رف �+���
�د �ن �د ا�����ز ا��و�� �������ر ا  

M��0ا�������'�+ ��� ا��� ��و ھ�و ���� ���ءت '��� ،  (����ر ا�	���� �و?��وع ��د ا�������ز+�2 ا� �ت ا�	���

، ��رـ�0روع ا���� إ���م�د : " ا��ذ ور ��'�� /�ث �	ت +2 ���+�  04- 08 ا"�ر�ن  �13دة ــا��

ا�����وح ا����زھ�� و�و'�� '�'��درة ��ن  ا"رض�+ �� ا�'����ت ا����زة �ن ا�������ر +�2  إ�'�ر��� رس 

  . 264" و '(�د �و�ق  ا"��رھذا 

�و/� '�و�ب ��د ا������ز �
�م �ن �ص ھذه ا���دة أن �+ �� ا����0ت ا����م +2 ا"را?� ا���  

 2�+ا��و�� ��������ر ا�	���� � �رس إ�'�ر��� '��وة ا�����ون '(�د إ����م ا���0روع ا�������ري و '���ء 

  . و � ون ذ�ك '�و�ب �د �و���� ) ا������ر ( 	�/ب ا�����ز �ن  �'�درة 

�ن ���واء  ����وا ا����ول '���ن ھ��ذه ا�����دة �(�'��ر '���'��� ?����ن %����و�� �����G �+�������ر �� �����و�����   

�/��ت ا������ك ا"	��+� �	' C�����م �+(����ر �و?��وع ا������ز ا����وط����ن أو أ�����ب �� ���م أ�����ء ا���7

�دم  2�+'������ء /ق ا��	رف !� ا�(��ر �/ل ا�����ز ، وذ�ك �ن ا��0رع ا��زا�Iري ��ص 	�را/� 

� ��0��C ا�������ر�ن و ط���8��م %��م %�'+�� ا�(��رات ا��� � ون �/� �(�ود ا�����ز �+��+ك ، �ذ�ك و '��7

ا����0رع ا��زا��Iري '���و!�ر /������ %��و����� ����ؤ�ء ا��������ر�ن '�� �����م ���ن /��ق ا�/�
���ظ '�����0��م 

�� ا������ +2 ا�(��ر ا�	��� '(د ����� ا��0روع ا������ري �ا�	�.   

  

                                                           

262 . 135، ص  2005، �و�+��  09زري ا�ز�ن ، ا��ظ�م ا����و�� �ر�	� ا�'��ء !� ا��0ر�C ا��زاIري ، ��+� ! ر ا�'ر����� ، ا�(دد  
  

�ه ، ص  231زري ا�ز�ن ، �
س ا��ر�C أ  . 263
  

05،�
س ا��ر�C ا���'ق ، ص  04-08ا"�ر    . 264
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�� '(�د ������ ��دة إن ھذا ا�/ق �و!ر �و� �ن ا��رو��  �����ل !�� ا�����ل �+ ��� ا�����0ت ا  ���	�

، ��� ���G ��م '���	رف !� ھذه ا"��رة ) ا������ر�ن(ا��7�ل ا�(��ر ا�	��� إ�2 أ	/�ب ا�����ز 

�'(�ث ا�ط������8 !��  �����د ����� �د ا�����ز إ�� ن طر�ق '�(�� ، �8��رھ� أو ن طر�ق �ور����� ، 

  . 265��م ا���0دة +2 ارض � ��+ و��� �
س ا������ر�ن ا�ذ�ن � و�ون ��70+�ن '�	�ر �ؤ���

  

  د ـ�ـ4 ا�/ــض و ,�ـ/و�ـب ا��ــ� ط"ـ�ز ,ــ�ــب ا���ــق 	��ـ�: ���ــ�� 

  

�ن '�ن ا�/�وق ا��� ا%رھ� ا��0رع ا��زاIري �	�/ب ا�����ز ، /�� !� ا/�رام ا*دارة ا����/�   

2 ��
�ذ ا�(�د '��رد ، ������ز ���زا����� ا��(�%د�� +!�ن /�ق .  إ'را��و �ن '�ن ھذه ا���زا��ت ا�(�ل 

2 ��
�ذ ا�(�د ا��'رم �(� '��رد  ا*دارة�(�ل  أنا���(�%د +�ن %'ل ا��+ط� ا����	� ��C �را��ة  إ'را��

  . 266ط'�(� ا�(�د ، و ��
�ذ ا��زا����� ا��(�%د�� 'طر��� �+���

   2+���وم '��
��ذ ��د ا������ز ا�	���� و!��� ����?���ت  أن������ز ا����/� � ا*دارة �� ��(�ن 


ت ھذه  إذا/�ن ا���� !� ��
�ذ ا�(�ود ، و!� /��� ��  �'دأ��� إ���ا��زا����� ا��(�%د��� ��ؤدي ذ��ك  ا"��رة

   .  267ا�(�د +2 ��ؤو����� !�< أو�د!(�� �+�(و�ض 

�ل ا/�د �ن ا�����ر +��� !�� �ظر��� ا�(��د و   �� ھو �(روف و   ������ ا��� !�� /���� إ �
�	'

ن ��د ا������ز '�(و�ض ا�طرف ا����� ، و ط����� أ ا���(�%د�ن ���زا����  ، �+زم ا�طرف ا���ل '���زا��

و ھ�� ا*دارة ا����/� ������ز و 	�/ب ا�����ز �(�'ر �ن ا�(�ود ا��+ز�� ����'�ن  إ��� ا*�0رة� �'ق � 

�ل ا/�د ھ�ذ�ن ا�ط�ر!�ن ���زا����� ��ؤدي إ��2 إ�/��ق ا�?�رر '���طرف ، و '������� !��) ا������ر ( ��ن إ

 '�'بن ا"?رار ا��� �+/��� '����(�%د �(��  ���ؤو�ا"�ر ، و��� !�ن ا*دارة  طرف !� ا�(�د �(�'ر 


��� ���زا��������  . 268 ا�(�د��  �

ا���� �+/��� '��'ب  ا"?�رار�ط+�ب ا��(�و�ض �ن  أنا�ط�%� ��ن ذ��ك � �ون ��ن /�ق ا���(�%�د    

 ���
����(��وض  أنا������دا إ���2 ذ���ك  ا*دارة!��و���ب +��2 ، ��269�زا������� ا���ر�'��� +��2 ا�(���د  ا*دارة�

'�'ب �ط��I �(و�?� �د� و ��	
� ، و ��در ھذا ا��(و�ض  ن ا"?رار ا��� �/��� 	�/ب ا�����ز 

��� �
  .  270 و!�� �+�واد ا�(��� ا��(�ول '�� !� ���C ا�(�ود '	

                                                           

.  05، ا��ر�C ا���'ق ، ص  04-�08ن ا"�ر  14را�C ا���دة   265
  

ا�(�م ، �/�د �و�2 إ'راھ�م ،ا����طر ا��� �وا�� ��
�ذ ا�(�د ا*داري درا�� ���ر��، أطرو/� د �وراه ،  +�� ا�درا��ت ا����و��� %�م ا����ون  266
  .  71، ص  2005���(� ��ن ا�(ر'�� �+درا��ت ا�(+�� ، ��ن ، ا"ردن ، 

.    287، ص  2011، ��0ورات /+'� ا�/�و%�� ، �'��ن ، ) ن �د ا�'وت !� ا����ون ا����ر(ا���س ��	ف ، �ود ا�دو��   267
  

�ء إ'راھ�م �/�ود ، ا��ر�C ا���'ق ، ص  102  . 268
  

و�2 ، 'د O 'ن /�د ا�وھ'� ، ا��واد ا���ظ�� �+(�ود ا*دار�� و �ط'������ !� ا���+ � ا�(ر'�� ا��(ود�� ، �ط�'C ا�/��?� ، ا�ط'(� ا" 269
  .  354ص ،  2002ا�ر��ض ، 

.  287ا���س ��	ف ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   270
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��� ا���0روط ا���
��ق +����� ?���ن ���د   ���و !��� /����� ���� إذا %����ت ا����+ط� ا����/��� ��������ز '�

إ����ء ا�را'ط��  و ��ر��ب +��� ا�����ز و د!��ر ا��0روط  �/�ق �	��/ب ا������ز أن �ط+�ب !��< ا�(��د ،

  .271ا�(�د�� �(�� و � ون ذ�ك أ��م ا��?�ء ا*داري  

�ل ا*دارة ا����/�� �ن /ق 	��/ب ا������ز !�� /����  و ��� !�ن   ����د ا������ز ������ إ >��!

 أ�����2'�ل !��Iض ا������ ا���� ا���
�دة /�ب ا�/��ت �ن �'+P ا��(و�ض ������ز '���زا����� ا��(�%د�� ، 

�ل  ا"ر?���+�2 ا��ط(��  ا"��ر'��  ھذا ��ھ�ذا  �����وز أنا�����زة '	�
� �ظ����� دون  ا"�7�0ل��ن 

272+2 �'�ل ا��(و�ض  % 10ا��'+P %��� ا��واد و �(ر ا��د ا�(��+� ا����(�+� �C ا%�ط�ع ��'�  .  

    

  �ــد ا����ــ+ ا�/�5ـول �"ـ� ا��	ـز ,ـ��ـب ا���ـق 	��ـ� :را�ـــ/� 

  

���د إ'��رام ا������
�د �(���د ا�������ز ا�	����� ���C ا*دارة !���و ����(2 ���ن وراء ��
���ذ ا���زا����ت   

���� '�و�ب ھذا ا�(�د  2+إ�2 �/��ق ا�ر'G و '������ !�ن /	ول 	�/ب ا�����ز +2 ا�(�Iد ا�وا%(� 

�/�وق ا���'�� �� +2 ا�(�'ر �ن  ا��7�ل ا�(��ر ا�	��� ا����وح �� '�و�ب ھذا ا�(�د  وراءا����� �ن 

  .  ا*ط�ق 

ا��(�%د '�ظ�م ا�����ز ���7�ل ا�(��ر ا�	���� ، "��� �(�'�ر و���+�  �� ���  إ�2!�������ر �+��   

و ا���دا�� '�دف رأ����� ���0ة 	����  '�دف �وظ�ف  إ%����ن إ%��� �0رو� ا������ري و �ن �م 

 G'ق ا�ر��/� .  

�0رو� ا������ري ،  *%���و ��/��ق ھذا ا��دف ��د '�ن ا������ر �'/ث ن ا����خ ا�����ب   

�%��� �'���0رة  أ/���ن�'/��ث ��ن  ا"����ر����� ��(��ل ھ��ذا �(��+��� !��� �����C ا����وا/� و ا����� � ��ون ����� 

�� ا��� � ون '�������ر و ا��(رو!� �د ا�
���ء ا�%�	�د��ن '����ط+'�ت ا����و��� و ا������� و ا�����

  .  273ا�'��I ا��� ��م !��� ا������ر

�ؤ����ت '� ��� و ا����دم ���� ��ن ا��ل  إ��2 �� �� ن �	�/ب ا�����ز '�و�ب ھذا ا�(�د ا�+�وء   

 �����0�	��� ،  ��� �/�ق ���  أوط+ب %روض ا�����ر�� '
واIد ��	� '�������ر ���'ل ��د�م ?�����ت 

ن �د ا�����ز و  ذا +2 ا�'�����ت  إ��0ء!� ھذا ا�	دد  Q�2 ا�/ق ا�(��� ا�(��ري ا���+رھن ر��� 

ا����� ���م ��/���� �	���/ب ا�������ز  ?����ن �+���روض  �/��ل ���د ا�������ز ا"رض+��2  إ%�������ا�����رر 

  .  �274��و�ل ا��0روع ا������ري )ا������ر (

                                                           

359'د O 'ن /�د ا�وھ'� ، ا��ر�C ا���'ق ، ص    . 271
  

.  05، ا��ر�C ا���'ق ص  04-08، �ن ا"�ر  2!�رة  12را�C !� ذ�ك �ص ا���دة �  272
  

  .   ��249�� 'ن /��ن ، ا��ر�C ا���'ق  ، ص  273
.  05، ا��ر�C ا���'ق ، ص  04-08 �ن ا"�ر 11را�C !� ذ�ك ا���دة �  274
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 �ز ـــ�ــب ا���ـ�ت 	��ــزا�ــا��: � ــ��ــرع ا��ـــ�
ا

  

ا���(�%د �C ا*دارة '�و�ب �د ا�����ز ا�	��� �+�زم '��+� �ن ا���زا��ت ���0� !�� ذ��ك  إن  

���0ن ا���(�%��د !��� أي ���د إداري أ���ر ، و � � ���د ���+��ف �و%��ف ا���(�%��د !��� ا�(���ود ا*دار���� ���ن ھ��ذه 

داري ، ھ�ذه ا���زا���ت !��� ��(+ق '�	و	��� ا�(��د ا* إ�ا���/�� ن �و%ف �Rره �ن ��Iر ا���(�%د�ن 

�%�� ا���+ط� ا����������ز  '����(�%�د �(��� ، ��د أ����� !� ا�(�د و !� د!���ر ا��0روط ا���� ���ظم � ��/

��ق 	�/ب ا�����ز و 2+  :   !��� �+� ����ل ھذه ا���زا��ت ا��+��ة 

  


�ذ ا��زا���� ا�/�د�� :  أو���� ا��زام 	��ب ا�����ز 

 

!�و �د  ا��و�� �������ر ا�	��� ��?�ن  �� �'ق ا*�0رة إ��� ا��زا��ت ����'+��د ا�����ز   

  .275، �ذ�ك !�و �(�'ر و���� وا�'� ا�/�رام '�ن ا�طر!�ن  "��� 'رت ن ا�
�ق إراد����� �+زم ����'�ن 


ذ ا��زا���� و!ق �� �م ا��
�ق +�� !� '�ود ا�(�د و ذ��ك � أنا�����ز  �ذ�ك ��(�ن +2  	�/ب  �

ا�(�د � ون �+ز�� �طر!�� !� ��وز �����  أن ا��'دأا�(�د 0ر�(� ا���(�%د�ن ، و ا���	ود '�ذا  ��'دأ�ط'��� 

  .   276'ذ�ك ��وم  أن��� �(� و  ذ�ك � ��وز �+��?� '��
�% إ� �'I���H أوا��
راد '�(د�ل ا�(�د 

إ� أن ھذا ا��'دأ !� ا�(�ود ا*دار�� �8�ذ ��/2 آ��ر، !����(�%�د ��C ا*دارة � �ون �+ز���  '��
��ذ    

ا��زا���� و!�� ��وع ��ص �ن ا��واد وو!ق أ/ ��م %��و���� ��	�� و '���رRم ��ن ذ��ك �'��2 ھ�ذا ا"���ر 


�ذ ھ�� � � ون �	دره ا�و/�د �+زم '��
�ذ ا��زا���� ��0� !� ذ�ك �0ن أي ��(�%د أ�ر إ� أن ا��زا�� '����

ا�(���د و إ����� �?���ف إ����� ���� ھ��و ��	��وص +���� !��� د!����ر ا���0روط إ?���!� إ���2 ا��	��وص ا���Sرة !��� 

وھ�و ��� أ �ده .  277ا��وا��ن  و ا��(+����ت ا���� ���ظم ا��(�%�د ��C ا*دارة و  �ذ�ك ��� ���ري +��� ا�(�رف

�ل ا�
�رة �  . ����278ون ا��د�� ا��زاIري �ن ا �107ن ا���دة  02ا��0رع ا��زاIري �ن 

و ��� !�ن 	�/ب ا�����ز � ون �+ز�� '��
��ذ ا��زا����� و!�ق ��� ��م ا��
��ق +��� '�و��ب ا�(��د   

ا�	����� و وو!��ق ���� ���ص +����  د!���ر ا���0روط  ، و/���ب ���� ����ءت '��� ا��و���� ���������ر ا�������ز 


��ذ ا����0ر�C ا�������ر��  ، ���� !�ا��	وص ا����و���  !� ھذا ا*ط�ر  وو!�ق ��� ��+��� ا��0روط ا�(�� �

                                                           

.  �437/�ود �+ف ا��'وري ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   275
  

�/�د 	'ري ا��(دي ، 0رح ا����ون ا��د�� ا��زاIري ، ا��ظر�� ا�(��� ����زا��ت ، دار ا��دى �+ط'�� و ا��0ر و ا��وز�C ، ا�ط'(�  276
  .  47، ص  2007ا�را'(�، �ن �+�+� ، ا��زاIر ، 

.  162، ص  �161ود �+ف ا��'وري ، �
س ا��ر�C ا���'ق ، ص �/  277
  

و � ���	ر ا�(�د +2 إ�زام ا���(�%د '�� ورد !�� : " ، ا��ر�C ا���'ق ، ��ص +2 ���+�   58-�75ن ا"�ر  �107ن ا���دة  02ا�
�رة  278
  " .  ، '/�ب ط'�(� ا���زام  !/�ب، 'ل ����ول أ�?� �� ھو �ن ���+ز���� و!�� �+���ون ، وا�(رف ، و ا�(دا��



آ��ر �د ا�����ز ، ������ و ��و�� ���ز���                                               ا�
	ل ا�����       

 

80 

 

��ق ا���(�%د �C ا*دارة و '�و�'� أ�?�  2+!'�و�ب ا�0روط ا��(�%د�� ��/دد �و?وع ا���زام ا����� 

  . 279 ��/دد ��داره و �وا�د ��
�ذه

+�م '��ن ����  أ���ء إ'را��� �+(��د ��C ا*دارة � �ون  ا���(�%د  �� ��ب ا*�0رة ھ�� إ�2 أن     2�+

و%�C  إ�ا����زل ��� و  �Tدارة،  �� � ��وز ��(+��� '���ظ�م ا�(�م  '����80�
�وض  أن%واد � ��وز �� 

 ، �  . 280ا��
�وضھذا ��'ل  أ�رىھ��ك ���Iل  إ� أنھذا ا����زل '�ط

ا��
�ق +��� و ��م �(�2 ذ�ك إن 	�/ب ا�����ز أ���ء ��
�ذه �+(�د +�� أن �را� !� ذ�ك �� �م   

� ر��� !� '�ود �د ا�����ز ا�	��� !� /�د ذا��� ، إ?��!� إ��2 ��� ���ء ?��ن د!��ر ا��0روط ا���
�ق 


�� �ذ�ك  �(رض �د ا�����ز ا����وح ��  إ�2 !�<   �زاء �(�دم ��
��ذ ا��زا��������+�� و !� /��� �  ،

ذي �/�دد ا�'��ود ا��ا��0روط ا����وذ�� ��ن د!��ر  01و ا'رز ����ل +�2 ذ��ك ��� ���ء ?��ن ��ص ا����دة 

�ك ا���	� �+دو�� وا�0روط ا��ط'�� +G�� 2 ا�����ز '���را?� �+�طC ا"ر?�� و�L� �)'��ا� ���ا��و

ا��ذي �/�دد �0روط و  �
���ت ���G  152 -��09ن ا��ر��وم ا���
��ذي ر%�م ����ز ا���0ر�C ا�������ر�� 

��ك ا��L� �)'��2 ا"را?� ا�+/�ث ���ص  �	� �+دو�� و ا��و��� ����ز ��0ر�C ا�����ر��ا�����ز 

 �+��� 2+ا��ط(� ا"ر?��� �و?�وع ���G ا������ز ھ�ذا �و��� �����(�ب ��0روع ا������ري ،  �ل  : "

���7ر !� و����� أو ا��(��ل  +� أو �زR* �Iراض أ�رى �Rر ا*Rراض ا��/�ددة !�� د!��ر ا��0روط 

    . 281 "ھذا ���ر �� !�< ��G ا�����ز 

   

  


�ـب ا����ــزام 	��ــا��: ���ـــ�� ��� �ــد 1*	�ـ�ـذ ا�/ـ�ز 

  

�دة ا�'��رات  ا"�ر�د�� ��(+ق    ��'(�د ا�����ز ا�	���� !��ن ا���+ط� ا����/�� �������ز �را

، ���
ا���درة و ا��'رة ا����'�� ،  ��	� !� ا�0�ص ا�ذي ��(�%د �(� �ن /�ث  
�ء�� ،%درا�� ا������ و ا�

2 ��
���ذ ا�(���د ، �ن ��+����0ر�C ا�������ر�� و '�������� �/����ق ا��������  '���0�Hءھ���� � ��ون ���ر�'ط   ا"���ر

�'��ر ا�0�	�� �+��(�%�د �(��� و �و?�C ذ��ك  ا*دارةا�%�	�د�� �+دو�� ، �ذ�ك !�ن ��و�� اھ���م  '�ر �

282 ��
�ذ ا�(�د أو، �واء !��� ��(+ق '�����ر ا���(�%د ،  ا"ولا����م  !� .    

  

                                                           

.  �164/�ود �+ف ا��'وري ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   279
  

.   270، ص  2009ا/�د �/�د �	ط
2 �	�ر ، دور ا�دو�� إزاء ا������ر ، ر���� د �وراه !� ا�/�وق ، ���(� ا���ھرة ، �	ر ،   280
  

  .، ا��ر�C ا���'ق  152- 09ا��ر�وم ا���
�ذي ر%م  281
.  �429+���ن �/�د ا�ط��وي  ، ا"�س ا�(��� �+(�ود ا*دار�� ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   282
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   �! ��	�
�ذ ا�(�د ، ا��زام 	�/ب ا�����ز '��
�ذ ا�(�د 0�� �! �	�و �(�2 '
 رة ا��'�ر ا�0

ا�ط'�(�� ا���	�� �(��د ا������ز ا�	���� ا��ذي  إ����2��د ھذا ا���C و ��وز أن �/ل �/+� 0�	� آ�ر ،

، /�ث �رى !�� ا��+ط� ا����/� �������ز � ون !�� 	�/ب ا�����ز �/ل ا�'�ر 0�	�  �� �'ق '���� 

  ا��ؤھ�ت ا� �!�� ���
�ذ ا�(�د +2 ا��/و ا�ذي �/�ق 

  . ا��	+/� ا�(���  

�ل   �
��ذ 0�	��� ذ�ك �ن ����' ��� ���� أن ������Q أن ا���زام ا���(�%�د !�� ��د ا������ز ا�	���

 ���Sا��'�دئ ا �� /� :  

− ��	�، /��ث � !�� ���وز أن �/�ل �/+�� 0�	�� أ��ر�+زم 	�/ب ا�����ز '��
�ذ ا�(��د 0

 ��	�� ��وز �	�/ب ا�����ز ا�ذي �وا!ر  و���،�ظل ��ؤو� ن ا��زا���� '	ورة 0

!�� ا�0روط ا��� +2 أ����� �(�%دت �(�� ا���+ط� ا����/�� �������ز ا����رب ��ن وا��ب 


�ذ ا��زا���� ا��(�%د�� و /+ول 0�	� أ�ر �/+� و '������ إ�'��ر ا*دارة  +�2 ا��(���ل ��

  .+�(�%د �(� ��C ھذا ا"��ر !� /�ن أن �����  �م  ��	رف 

إ�����م ا��(�%��د ���ن ا�'���طن %'��ل  أووز �	���/ب ا�������ز ا������زل ��ن /��ق ا�������ز  ����� −

  .ا��0روع ا������ري 

/ م ا����زل ن ��د ا������ز ا�	����  و / �م  ل �ن ذ�ك ���وم 'درا��  ا�ط�%� �ن    

 : ا��(�%د �ن ا�'�طن !��� �+� 

  

  : �ز ـ�ـن ا���ـ��زل �ـا�� -1

���ت و ا�/��وق ا������� �ن ا�(��د ، أن ا���(�%�د �����زل �ن  �ل ا���زا ��	د '�����زل ن ا�(��د  

  .  283/+ول 0�ص أ�ر �/+� !� ��
�ذ ا�(�د '0 ل  +�و

ا�/���ت +�2 �'�دأ و ��ب ا*�0رة ھ�� أن د!�ر ا�0روط ا��+/�ق '(��د ا������ز ���ص !�� اR+�ب    

، 284	�/ب ا�����ز ن ا�(�د  +�� أو �ز��I ا��وا!�� ا���'�� �ن %'ل ا��+ط� ا����/� ������ز +2 ���زل

�ل �ص ا�
�رة ���ن ا��ر��وم ا���
��ذي ر%�م  ��19ن ا����دة  05و ھو �� ا�ذ '� ا��0رع ا��زاIري �ن 

�م���ب : "  /�ث �	�ت +�2 ����+� ا��ذ ور ��'��  09-152�ا�دو���  ، �/�ت ط�I+��  أ���ك إدارة  إ

  .            285"ا�����ز +2 /ق إ�راؤھ��(��+� �/��ل  '8يا�'ط�ن ، 

  

                                                           
  .  106/���م ���رة ، ا��ر�C ا���'ق ، ص  283

.  �137روان �/� ا�د�ن ا��طب ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   284
  

. 7، ا��ر�C ا���'ق ، ص  152- 09ا��ر�وم ا���
�ذي ر%م   285
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ذ�ك  �د ا�����ز '��+� �ن ا�0روط و ر'ط ا����زل ن'ا��0رع ا��زاIري ذ�ك  %�م  إ�2 إ?�!�   

�ه  152-�09ن ا��ر�وم ا���
�ذي ر%م  19'�و�ب �ص ا���دة   : /�ث ��ء �	��  �"�� ا��ذ ور أ

��ن ا�������ز '������'� �+���دة ا���'����� " Q�ن �+ ���� ا�'������ت و ا�/��ق ا�(����� ا�(����ري ا�������  �� ��ن ا������زل 

  :   '0رط 

ا���ز ا�'����ت ا����ررة !�� ا���0روع ا�������ري ا��(����� %��و��� '���0دة ا��ط�'��� ا����+�� ��ن  −

  . ا��	��G ا����	� '���(��ر 

�ه 11، ���ن ا�+���� ا���ذ ورة !�� ا����دة /���� '�دء ا����0ط ا��(���ن %��و��� ،/��ب ا� −����ن  أو،  أ

  .ا����I ا�� +
� '���د��� ا��د�دة 

� ون 'دء ا���0ط �(��ن  ذ�ك �ن ا�و ��� ا�وط���� ��ط�و�ر ا�������ر '�����'� �+���0ر�C  أن��ب  −

  .  286"ا��� � ون �و?وع �	ر�G '�������ر

�ل �ص ا���دة   ���ن د!��ر ا��0روط  09و ��د �د ا��0رع ا��زاIري و أ د +2 �و%
� ھذا �ن 

 �+� �� 2+� �� ن �+���
�د ��ن ا������ز : " ا���وذ�� ���G ا�����ز ن طر�ق ا��را?� /�ث �	ت 

  . 287...".�/ت ط�I+� ا*���ط أن ����زل أو �ؤ�ر �ن ا�'�طن ا�����ز %'ل إ���م ا��0روع و ��70+� 

/�2 � ون  ا����زل ن �د ا�����ز 	�/�/� و ������ "���ره ا����و���� ،  و ��� �� ��� ا��ول ا��  

 :  �288+�� �'د �ن �وا!ر ��+� �ن ا�0روط ����ل !��

  . ��'�   �وا!�� ا*دارة ن ا����زل ن ا�(�د −

  .��د�م ط+ب ا����زل����7 � ون ا���(�%د %د و!2 ' �!� ا��زا���� ا������ ن ا�(�د ،  أن −

  .د��� ��'ت %در�� ا������ و ا�
���  ا*دارة����  إ�����دم ا�����زل  أن −

ا*دارة +2 ھذا ا����زل ، �/ل ا���(�%د ا��د�د �/ل ا���(�%د ا"	+� !� ��
�ذ  و !� /��� �وا!��   

�د�� �'�0رة '�ن ا*دارة و ا�����زل إ��� ، ��	'G ھذا ا"���ر ھ�و ا����ؤول  �%�ا���زا��ت ، و ���0 

�ف ذ�ك � 2+  . 289ا�و/�د أ��م ��� ا*دارة ، �� �م ��ص ا�(�د 

  

  : � ��د ا�����ز ا��/�8د �ن ا���طن , - 2

ا��(�%د �ن ا�'�طن ھ�و '��رة �ن ا�
��ق �'�رم '��ن ا���(�%�د ا"	�+� و ا���7ر ���و�2 '�و�'�� ھ�ذا   

��ق ا�ول ، و ذ�ك "�� ����� �?���� ا��0روع  2+ C%زء �ن ا���زا��ت ا��(�%د�� ا�وا�ذ �
ا"��ر ��

                                                           

�ه ، ص  152- 09ا��ر�وم ا���
�ذي ر%م  .  7، ص  6، �
س ا��ر�C ا 286
  

.  14، '�و�ب د!�ر ا�0روط ا���وذ�� ���G ا�����ز '���را?� ، ا��ر�C ا���'ق ، ص  152- 09ا��ر�وم ا���
�ذي ر%م   287
  

 ا*دارةو  ا*دارين ، ������ر !� ا����و)ا��/ �م ��وذ��(ذات ط�'C دو��  ا*دار��'و��واس ���ء ، ا�طرق ا�'د�+� �/ل ���ز�ت ا�(�ود  288
  .  74، ص  2011- 2010ا�(��� ، ���(� ا�/�ج ��?ر '���� ، 

.  107/���م ���رة ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   289
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�ن ا�	(ب +2 ا���(�%د ا"	+� أن ��وم ا��راد ا���زه و �0(ب ا�� �و�و��� و  �رة ا���		�ت ��(ل 

290'��
�ذ ا��0روع دون ا���(��� '���7ر �ن ذوي ا���	�ص  .  

و !��� ھ��ذا ا������ل ����ب ا*���0رة إ���2 ا����  ���ن ا��'���دئ ا�������ر +����� !��� ا������ون ا*داري ھ��و   

?��رورة �وا!���� ا*دارة +��2 ا��(�%��د ���ن ا�'���طن ، '����رRم ���ن ا���� !��� ا�(د���د ���ن ا�/����ت � ��ون ���ن 

  . 291ا�?روري ا���(��� 'ذوي ا��'رة و ا���	�ص ���
�ذ �زء �ن ا�(�د 

ا�(���د ھ��� ذا����� ا����	���  '��H'رامزي ا���	���ص !���ن ا����+ط� ا����	��� ���وا ��'��دأو �ط'�����   

��ن ا��ر��وم ا���
��ذي  ��19ن ا����دة  05ا�
��رة   ر����، و ھو ��  292'���وا!�� +2 ا��(�%د �ن ا�'�طن

�م إدارة أ��ك ا�دو�� '�8ي �(��+�� �/���ل ، ا��ذ ورة ��'��  293 09-152/�ث �	ت +2 ?رورة إ

ا������ز ھ�� إدارة ا����� ا��ؤھ+�� %��و��� *'�رام ��د  �نا�����ز ،و  ��� ��'ق '����� !�إ�راؤھ� +2 /ق 

  . أ��ك ا�دو�� 

أن 	���/ب ا�������ز ����وم  ��	��د '���  ا��(�%��د ���ن ا�'���طن !��� ���د ا�������ز ا�	���������� !���ن و  

ا�(���ر ا�	���� ���G �� '�و�ب ھذا ا��
�ق �ن ا�����ھ�� !�� ا���7�ل  أ�ر /�ث '���
�ق �C ��(�%د 

�ل ا���ز �زء ��ن ا���0روع ا�������ري �و ذ��ك �ظ�را �?����� ھ�ذا ا"���ر ، �و?وع ا�����ز �ن 

����� ��(��ل ا�����زه '�� ����ل 	��(ب +��2 	���/ب ا�������ز '�
��رده ، و '��ذ�ك �'���2 	���/ب ا�������ز ھ��و 

�� ا*دارة !� ھ�ذه ا�/���� +�2 ا���ؤول ا�و/�د ن ��
�ذ ا��زا���� أ��م ا��+ط� ا����/� ������ز ، و �وا!

 �  .ا��(�%د �ن ا�'�طن � ون ا��دف ���� �(ل ھذا ا"��ر �0رو

  

��ـزام 	��ـا��: ���ـــ�� �� ��ـق �"�ـذ ا���
ـدة ا���
�ـرام �ـب ا�����ز 

  

   ����+�ن ?�ن ا��'�دئ ا���
ق +��� !� ا�(�ود ا*دار�� '	ورة ��� ھ� ا/�رام ا���دة ا���
�ق 


���ذ ا�(���د ، و ذ���ك ������دا �
 ��رة ا��	��+/� ا�(����� ا����� ����(2 ا*دارة إ���2 �/������ ���ن وراء  إ'را����� ���

�+/��� '��� �/د��دا �+��دة ���+ف ا�(�ود ا*دار�� ، �ذ�ك ��R'� �� ��?��ن ھ�ذه ا�(��ود أو د!���ر ا��0روط ا��

�����  .  294ا��� ��(�ن +2 ا���(�%د �C ا*دارة  ��
�ذ ا��زا�� 

                                                           

.  288ا���س ��	ف ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   290
  

.  321، ص  2011ا���ھرة ،  ، دار ا� ��ب ا�/د�ث ، ا�ط'(� ا"و�2 ،) درا�� ���ر�� (إ'راھ�م ا���0وي ، �ود ا����ز ا��را!ق ا�(���   291
  


�ذ ا�(�د ا*داري و ��و�� ���ز��� %?�ءا و �/ ��� ، ���0ة ا��(�رف ، ا*� �در�� ، �	ر ،  292�� ، �
�+�2009'د ا�(ز�ز 'د ا���(م   ،  
   .293ص 
.  07، ا��ر�C ا���'ق ، ص  152-�09ن ا��ر�وم ا���
�ذي ر%م  �19ن ا���دة  05را�C ا�
�رة �  293

  

� ، ا��ر�C ا���'ق ، ص  �+�280'د ا�(ز�ز 'د ا���(م   . 294
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����T�� Gدارة ا�/�ق !�� �و%��C  ��(�%د��� ��0 ل �ط��8ذ�ك !��ن ��8�ر ا���(�%�د !�� ��
��ذ ا��زا����� ا  

 2�+ا��زاء +�� ، و �(ل ا'رز ھذه ا��زاءات !رض +2 ا��+�زم Rرا�� �8��ر ن  ل ��وم ���8�ر !��� 

295��
�ذ ا�(�د  .  

?�رورة ��
��ذ ا�(��د !�� ا���دة  إ��2 ا*�0رةو !� ھذا ا�	دد !�ن ا��0رع ا��زاIري �م �7
ل ن   

�ل  ا�(��د '��ود ?��ن و ا��� �م ا��
�ق +����  ا��/ددة��
��� ���G ا������ز !��  ���ظ��� ، وذ��ك ��ن � �

ا�(��ر ا�	��� /�ث ��ص +�2 ?�رورة أن ���م �/د��د ��دة ا���
��ذ ?��ن ا�(��د ، و ذ��ك �ر�'��ط ��د 

ا�����ز ا�	��� '����ز ��0روع ا������ري و !�� ھ�ذا ا*ط��ر ���ب +�2 	��/ب ا������ز أن �/��رم 


�� �ذ�ك أي !� /��� �8�ر ن ا���
�ذ ��ر�ب +2 ذ�ك /ق ا��دة ا���
ق +��� !� ا�(����د ، و !� /��� �

  ����+���ن د!���ر ا���0روط  21، و ھ��ذا ���� ����ءت '��� ا�����دة ا����+ط� ا����/��� ��������ز �و%���C ا����زاءات 

: /��ث �	�ت +�2 ��� �+��   152 -09ا���وذ�� ���G ا������ز '���را?�� '�و��ب ا��ر��وم ا���
��ذي 

�ل �دة � �����وز  أن��ب +2 ا����
�د �ن ��G ا�����ز "� �ا'��داء ........�0رع !� ا�ط�ق �0رو

  .�ن ��ر�< ��+�م ر�	� ا�'��ء 

�ن ��ر�< ........ �+زم ا����
�د �ن ��G ا�����ز '����ز �0رو� ا������ري و ا�'دء !� ا���0ط !� ا�ل

  . 296......."��+�م ر�	� ا�'��ء 

�ه  و ��/ظ  �ل �ص ا���دة ا��ذ ور أ�ا��0رع ا��زا�Iري أ����ء ��ظ���� �(��د ا������ز  أن�ن 

ا�	��� �م ��م '�/د�د �دة ��
�ذه 'ل �رك ذ�ك إ�2 ا���+ط� ا����/�� �������ز، '�(��2 ا��� أط�2 ا���+ط� 

  . ا���د�ر�� ��ذه ا"��رة !� �/د�د ا��دة ا��� �راھ� ����'� ���
�ذ ا�(�د 


�ذ ا�(�د �دة ��� ا��ول ا�� �راد 'و ھ�� ��   �� ����%H' ب ا������ز/��	 ������ا��دة ا���� �+��زم ��ن 

���0�� ا������ر�� و ����زھ� !� اS��ل ا��� �/�ددھ� ا���+ط� ا����/�� �������ز و �'�دأ ��ن ���ر�< ���+م 

  . ر�	� ا�'��ء 

!�� ا�(��د ، ھ�و ا���زام '�/���ق  ا����زام '��/�رام ا���دة ا���
�ق +����  إن إ�2ھ��  ا*�0رةو ��ب   


�ء� 
�  ����� و ��س ا��زام ''ذل ���� ، و ��� !��� � ا���8��ر	�/ب ا�����ز �ن ا����ؤو��� �ن  *

��'�ت و ��ود  أنا�� 'ذل ���� ا�0�ص ا�(�دي !�� ا����ز ا���0روع !�� ا���دة ا���
�ق +���� ، '�ل ���ب 

��'ت �ط� ا��7ر /�2 ��
� ا���ؤو��� ن  أن أوا�����ل !� ا��وة ا���ھرة او ا�/�دث ا��
��W  ��'�أ�'ب 


�� ، و ���+  ��
إن ا��ط�ع أن ��'ت أن و�ود إ/دى ھذه ا�/���ت ھ�و ا��ذي أدى إ��2 ��8��ر ا���
��ذ ���

  . 297'ذ�ك ��ؤو���� أ��م ا��+ط� ا����/� ������ز

                                                           

.  �452+���ن �/�د ا�ط��وي ، ا��س ا�(��� �+(�ود ا�دار�� ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   295
  

.  15، ا��ر�C ا���'ق ، ص  152 -  09ا��ر�وم ا���
�ذي ر%م   296
  

.   107/���م ���رة ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   297
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� ، "��� �(�'�ر �ؤو��� �د �'وت إ/دى ھذه ا�/��ت ا��ذ ورة ��'��(
2 	�/ب ا�����ز �ن ا��  


��ذ !�� ا���دة ا��/�ددة !�� �� و � �د ��� !���� و ھ�� ا���� أدت إ��2 ��8�ره !�� ا���أ�'�ب ��ر�� ن إراد

   .ا�(�د


��ء إ��2ا���0رع ا��زا�Iري +�2 ا�'��ر ا���وة ا����ھرة ��''� %��و���� ��ؤدي  أ �دو ��د   	��/ب  إ

 G��� ل���ا�����ز �ن ��
�ذ ا��زا�� !� ا��دة ا��� /دد��� ا��+ط� ا����/� ������ز !� ا�(�د ، و ذ�ك �ن 


�ذ ا��زا�� ، و ھو �� ��ءت '�� ا�
��رة   إ?�!�� أ��	�/ب ا�����ز �� ��+���وي ا��دة ا��� �(ذر !��� 

 152-09?�،ا��ر�وم ا���
�ذي ر%م ز '���را�ن د!�ر ا�0روط ا���وذ�� ���G ا����� �21ن ا���دة  03

 �+� �� 2+���	�وص +���� !�� د!��ر ا��0روط ا ا"�7�0لا�ط��ق و ��
��ذ  اS���ل��دد : " /�ث �	ت 

�د '� ، و ذ�ك '�دة ���وي ا��دة ا��� �(ذر !��� +�2 ا�����
�د /�ل �'ب %�ھر دون ا��� إذا، و ��
�ذھ� ھذا

  . 298......" ا�و!�ء '���زا���� 

  

 �زــ�ر �و:وع ا����ـ� �"/�ـ�وة ا��.�ر�ـ9 ا)�ـد ����ـ�ز ���د�ـب ا����ـزام 	��ـا��: را�ــ/� 

  

   P+'� /ب ا�����ز '��د�د�	ا*��وة�+�زم    ���
��(���ر ا�	���� �و?�وع 'ا����ر��� ���'�ل ا��

 G��	� د ا�����ز ، و ا��� ��م �/د�دھ� �ن طرف�  .��رر %��و�� و�� و!ق �� ھو دا� أ��ك

ھ��� '���رة ��ن /��ق ������ �+دو���� ���'��ل ا���
���ع '�"را?���  ا���		���  ا*����وةو ����� !���ن    

و � �ن ھ��ذا  ا*����ر �'+��Pإ� إن ھ���ك '(��ض ا�
����ء ��ن أط+��ق +���� ������ ،�299+���0ر�C ا�������ر�� 

Iزا�، �ن ا��0رع ا� �ر !� /د ذا���ا*� P+'� وم�
� C� �?رض أ��)�� G+ط	ود ا���ري � �(�رف 'و

300�د إ���ر '��� و '�ن ا������ر�ن .  

��و�� +2 ���وى  ا*��وة	�/ب ا�����ز � ون �+ز�� 'د!P+'� C ھذه  أن إ�2ھ��  ا*�0رةو��ب   

ذا ا�/ق ' �!�� !� ا�د!C ��م �/	�ل ھ ا��8��ر، و !� /���  إ%+����ا�دو�� ا����	�  أ��ك �
��0�	�دوق 

  .ا�طرق ا����و��� 

ا��'+P ا�ذي �م �/د�ده ?��ن ��د ا������ز �'��2 �����را ط�+�� ��دة  أن إ�2ھ��  ا*�0رة �� ��ب   

  . �301ؤ0رات �(ر ا��وق ا�(��ري  إ����2 ، و ��م �/���� �د ����� ھذه ا�
�رة ا����دا  11

  

                                                           

.  15، ا��ر�C ا���'ق ، ص  152- 09ا��ر�وم ا���
�ذي ر%م   298
  

�/� و ���ر/�ت ��و���� ، دار ا��+دو��� ، ا��زاIر، 
.   274، ص  2005�� ا������ ، أز�� ا�(��ر ا� 299
  

�/�� ، ا�د�وان ا�وط�� ��70Lل ا��ر'و�� ، ا�ط'(� ا"و�2 ، ا� 
.  81، ص  2001�زاIر ، 'ن ر%�� �و�ف ، 0رح %��ون ا������رات ا� 300
  

.  15، ا��ر�C ا���'ق ، ص  152-�09ن د!�ر ا�0روط ا���وذ�� ���G ا�����ز '���را?� ، ا��ر�وم ا���
�ذي ر%م  16را�C ا���دة �  301
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�رى ���ب �ن ا�
�� !� ا��زا�Iر '��ن �ظ��م ���G ا������ز �ن طر��ق ���د�د  ا"��سو +2 ھذا   

����G ��� '��/	�ول !��  إذ���0رو� ا�������ري ، ��7�0+�  أ����ءا����ر�� �/�ق �زا�� �	�/'�  ا*��وة

  .  302و%ت �� ن +2 ا�(��ر ا��ط+وب دون ان �+�زم 'د!C ا���ن ��'�� أ�رع


�?�ت   �ا����ر�� ا����و��  ا*��وة+P��'� 2  إ?�!�� �� �� ن �	�/ب ا�����ز ا���
�دة �ن �


�?�ت �ن '�ن ا��زا�� ا����و/� �����7ل ا�(���ر و �/
��زه +�2 و!�� ��و�%C ا��0روع ، و �(�'ر ھذه ا��

 ��ن 15ا��0رع ا��زاIري  !� �ص ا����دة  أ ده�0رو� ا������ري !� ھذه ا����طق ، و ھذا ��  إ%���

  :  /�ث �	ت +2 ���+�  2011ا������ ا�� ��+� ���� ا���?�ن %��ون  11 - 11ا����ون 

....... " C?�
�ض �ط'ق  أ��كا����ر�� ا���و�� ا��� �/ددھ� �	��G  ا*��وة��  :   �"��ا�دو�� ��

�ل !�رة ا���ز ا������ر ا��� �� ن ان ���د �ن ���  % 90 −�3(��ث إ�2وا/دة ) 1( (

  . ��وات 

�ل !�رة ا��7�ل ا������ر ا��� �� ن ان ���د �ن ���  % 50 −�3(��ث إ�2وا/دة ) 1( (

  . ��وات 

−  C'ل !�رة) 2م(ا�د���ر ا�ر�زي �+��ر ا��ر��و �ر�
C '(د ھذه ا��دة  ��وات) 10( 0رة 

ا�دو�� '����'� �+��0ر�C ا������ر�� ا������ !� ا�و���ت  أ��ك إ��وة�ن �'+P  % 50ا�2 

  .  ا��� ا��(�+ت ���
�ذ 'ر����� ا���وب و ا��?�ب ا�(+�� 

−  C'0رة) 2م(ا�د���ر ا�ر�زي �+��ر ا��ر �����ل !�رة  ���� و �ر�
)' Cد ھذه 15 (( 

ا�دو�� '����'� �+��0ر�C ا������ر�� ا������ !�  أ��ك إ��وة�ن �'+P  % 50 إ�2ا��دة 

   . 303"� '�را�و���ت ا���وب ا


�?��ت ا���(+��� '���د�د �'��  ��ل ��ص  ھ�ذه ا����دة ، أن ا�����P ا*���وة ا����ر��� و ��/ظ ��ن 

�+(���ر �و?��وع ���د ا�������ز ا�	����� ا���د���� �	���/ب ا�������ز أ������� �و%��C ا��������ر ، إذ ����دف 

�طط ا������  Qذ 'ر����
ا��0رع ا��زاIري �ن ورا��I إ�2 إ0راك ا������ر�ن ا�وط���ن و ا"���ب !� ��

 . � و ا���وب ا�%�	�د�� ا��/+�� ��طو�ر و ����� ���طق ا��?�ب ا�(+�

 

 

 

 

  

                                                           

623�� ا������ ، ا� ��ل !� %��ون ا������ر ، ا��ر�C ا���'ق ، ص    . 302
  

.  08، ا��ر�C ا���'ق ، ص  11- 11ا����ون   303
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 �زــ� �-���ـ�ـ� ا����ـطـ�ت ا��"ــوق و ا��زا�ـــ��: ا��ـــ��ـــ�  ا��ط"ـــب 

  

ا���(�%د �(��� و ھ�ذا �(�'�ر  �ن ا��+ط�ت و ا�/�وق  !� �وا��� ����ز '���� �� ��+� ا*دارة إن  

 ا"��رىن �Rرھ� �ن ا�(�ود !� ���+ف !روع ا�����ون  ا*دار��ا��ظ�ھر ا��� ����ز '�� ا�(�ود  أھم�ن 

��د ا������ز ا�	���� �(�'�ر  ��� ��'ق '����� ��د  أن���� �، و طو ذ��ك '��دف �/���ق ا��	�+/� ا�(���� 

  .!�ن ا��+ط� ا����/� ������ز ����C ' ��ل ھذه ا��+ط�ت و ا�/�وق إداري

G '���دف ا�����ز ����0ر�C ا�������ر�� ����� ا�	����� ا��و���� ���������ر و ط������ أن ���د ا�������ز  

، !��ن ا���0رع ر��ب +�2 ا���+ط� ا����/�� �������ز  '(�ض  304'������ �/��ق ا������ ا�%�	�د�� �+دو�� و

ا���زا��ت ا��� �ن ����0 �را�ة ا��	+/� ا���	� �	�/ب ا�����ز إ�2 ���ب �/��ق ا��	�+/� ا�(���� 

 ��ل ا��7��� �+(��ر ا�	���  . �ن 

ا�ط�%� �ن ذ�ك ���وم 'درا�� /�وق ا��+ط� ا����/� ������ز !� ا�
رع ا"ول �م ����ل �درا��  و  

  :   ���� ا����� !� ا�
رع ا����� و ذ�ك !�ا��ز

  

�ــ�ــوق ا��"طــ� ا����ـــ�� �-���ــــ�ز  : ا�ولا�
ـــــرع   

  

!���ن ا����+ط� ا����/���  إدار����ا�	����� �(�'��ر ���دا ا��و���� ���������ر ���د ا�������ز  أنط������    

،  ا*دار���ا���(�%�دة  !�� ا�(��ود  �+��+ط�������ز '��'�رھ� طر!� !� ا�(�د ����C ' �!� ا�/�وق ا��(��رف 

!�� �و%��C ا���زاءات +�2  ����ل ھذه ا�/�وق !� /ق ا�ر%�'� و ا��و��� ، ا�/ق !� �(د�ل ا�(�د ، ا�/�قو

  . �305(��  ا���(�%د

�ل ���+�  ���ومو ھو ��   �  : ''���� �ن 

  

�ــــق ا�ر�8�ـــ� و ا)1راف :  أو� 

  

����ل !� ر%�'��  أ��������+ك /��  ا*دارة!�ن  ا*داريا��'�دئ ا�(��� ا��� �/ م ا�(�د  إ�2ا����د   

و��ود ��ص ?��ن ا�(��د ���/���  إ�2��
�ذه ���زا���� ا��(�%د�� دون ا�/���  أ���ءا���(�%د �(�� و �و���� 

                                                           

304 135'+ (�'�ت �راد ، ا��ر�C ا���'ق ، ص  
  

305
 Jean Rivero - Jean Walin, droit administratif, 18 éditions , Dalloz , France,2000 , p 129 .                                
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��ءا��
��ق +�2  أو����زل ن ا��(����� ��ذا ا�/�ق  أن �Tدارة�+ك ا��+ط� ، و ��� � ��وز ا���(�%�د  إ

  :  !��� �+�و ھو �� ���وم ''���� ،   �306(�� �ن �+ك ا�ر%�'� 

  

   :  ا)1راف�/ر�ف �ق ا�ر�8�� و  -1

+�2 ا���(�%�د �(���  ا*دارةا��ذي ���ر���  ا*�0راف��+ط� ا�ر%�'�� و  أن إ��2 أو�  ا*�0رة��ب   

و� ، ا���(�%د  �'�0ر ��
�ذ ا�(�د  أن�راد '� ا��(�2 ا�?�ق  ��ذه ا��+ط� ، و ا�ذي ��/	ر !� ا��/�ق �ن 

ھذا  ا*دارة/�2 !� �ود ا����ون ا���ص ، و ���رس أ��� ��د �رادف ��  �و�د �دال !� ھذا ا�/ق /�ث

���ن ����ره و!��ق ا��وا���د  ا��8 ��د'(��ض ا����را%'�ن �ز����رة �وا%��C ا�(���ل ، و  إ�
���دا�/��ق ���دة ��ن طر���ق 

 ��ل ���0ء �����ر ط'����  أن���ن  �+�8 ��د���ن ���ودة �و���� ، و  �+�8 ��دا��/��ددة ، و �
/��ص ا����واد ا������(�+� 

  . ���307�?��ت ا�	��G ا�(�م

�/�� ا�(��� و!ق ا��
�وم ا ا*دارةو 'ذ�ك ���	ر ر%�'�   	 2+ ا��8 �د!�ط '��7  ا*0راف�?�ق 

2 ��
��ذ  ا*داري ا*�0رافا�(�د و!ق ا�0روط ا���
�ق +���� ، و ����ذ 	��/��ت  ��
ذا���(�%د  أن�ن �+

�ط�'�� �+�0روط  أ����ن  �+�8 دا���د��  د�ول ا��	��C و !/ص ا��واد ا�����د��  ا"��لا�(�د 	ورة 

�/�� ا��و���  ا*0راف�
�وم  أ�?�و ا��وا	
�ت ا���
ق +��� !� ا�(�د ،  �� �0��ل 	 2+، 308أ�?�

طر���� �(���� !�� ا���
��ذ  'H�'��ع�(+����ت �	��/ب ا������ز  'H	دار ا*دارة��وم  أن ا"��رةو �راد '�ذه 

  . 309ا�����ع ��� أو

ا����/� �������ز  �Tدارة�0رو��� �ن ط'�(� �د ا�����ز ، وھو ��'ت  ����د �� أن ھذا ا�/ق   

?��ن  إدرا���� ، و �و ا�� �رت ا�(�دة +�2  أو�واء  �ن ��	و	� +�� ?�ن د!�ر ا�0روط و ا�(�د 

    . 310ھذه ا�ر%�'� و �'�ن �
�	�+��  ا"��ر'�ود د!�ر ا�0روط ، /�ث ��ظم ھذا 

   G��� و 'در��� �ز��د +�2 ���رد ا��8 �د ��ن  '����د�ل��د ا������ز ��Tدارة ��+ط� ا�ر%�'��  !�� 

��� ا���
�ذ إ�2 ا��د�ل !� ا���
�ذ و ���7ر '(ض ا"و?�ع !�� ، و�و ��م ��رد ا���ص +�2 ذ��ك 	�را/� �

ا��/�ق �ن �ط�'�� ��
�ذ ا�0روط ا���
ق +��� ا�/ق !� �را%'� ��
�ذ ا�(�د  و �Tدارة،  /�ث  311 !� ا�(�د

 ���
  .  312 و  ذا �ن ا���/�� ا*دار�� /�� ا�������ن ا��� أو�واء �ن ا���/�� ا�

                                                           


� ، ا��ر�C ا���'ق ، ص  �+�32'د ا�(ز�ز 'د ا���(م   . 306
  

.  �454+���ن �/�د ا�ط��وي ، ا��س ا�(��� �+(�ود ا�دار�� ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   307
  

��طر 0ط��وي ، ا�و��ز !� ا����ون ا�داري  ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   �+715  . 308
  


� ، ��ؤو��� ا*دارة ن �	ر!���� ا����و��� ، ا��رارات و ا�(�ود ا*دار�� !� 309�+�ا�
�� و %?�ء ��+س ا�دو�� ، دار 'د ا�(ز�ز 'د ا���(م 
  .  215، ص  2007ا�
 ر ا����(� ، ا*� �در�� ، 

.  35، ص  2003'د ا�/��د ا�0وار'� ، ا�(�ود ا*دار�� !� ?وء ا�
�� ، ا��?�ء ، ا��0ر�C ، ���0ت ا��(�رف ، ا*� �در�� ،   310
  

.  242إ'راھ�م ا���0وي ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   311
  

312
  ، 0��،2009ورات ا�/+'� ا�/�و%�� ، '�روت ، ����ن ،) درا�� ���ر�� (�'ر ، ا��
و�ض !� إدارة و ا�����ر ا��را!ق ا�(��� و ��د /�در �  

  . 341ص 
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�+��(�%��د /��ق ا������ر و����Iل ��
���ذ ا��زا������ !���ن  أن ا"	��ل ���ن  إذاھ���� ا����  ا*���0رة ���� ����ب   

!� '(ض ا�(�ود /ق �و���� ط�رق ا���
��ذ +�2 ا��/�و ا��ذي �
?�+� ، و � �ن '���رRم ��ن ذ��ك �  �Tدارة

/�د ����7ر �و?�وع ا�(��د  إ�2/��� !� ا�ر%�'� و ا��و���  إ�P��'�2 !� ذ�ك ا����د  أن ا"��رة��وز ��ذه 

���را����داء +��2 /���وق ا���(�%��د  أوSن ھ��ذه  ةا*دار���ن �� ���ن  ا"������، و ذ���ك �ن ا����دف  313ا���

ا���(�%د �(�� ��وم '��
�ذ ا�(�د و!�� �+�وا	
�ت و ا�0روط  أنھو ا��/�ق �ن  )ا�ر%�'� و ا��و��� (ا��+ط� 

   . 314ا��� �?����� '�ود ا�(�د و %���I ا�0روط ا�(��� ا��+/�� '� 

�������ز !��� ���د ا�������ز ا��و����  ا����/���ا����0رع ا��زا��Iري +��2 /��ق ا����+ط�  أ ��دو ����د   �

�ل ،  ا*0راف�������ر ا�	���  !� ���ر�� �+ط��� !� ا�ر%�'� و �������  إ���0ءهو ����د ذ��ك ��ن 

 إ����� أو �لا����دة +2 �/د�د ا��و%C و �ر%�� ا������رات و ?'ط ا�(���ر +�2 ����وى  �ل و���� و 

��ن  ��02ن ا����دة  ا"���رة�ر�� و ھو �� ��ءت '��  ا�
��رة ���� ���'(� ا�(��ر ا��و�� �+��0ر�C ا�����

��?�ن  ��ظ�م ���� ا����دة +2 �/د�د ا��و%C و �ر%��� ا�������رات  120-07ا��ر�وم ا���
�ذي ر%م 

و ا�����ز  إ%��������'(��� : " /���ث �	��ت +��2 �����+�   2007 ا'ر���ل 23و ?��'ط ا�(����ر ا����ؤرخ !��� 

  . 315"  ا���0ر�C ا������ر�� و �������

�ل �ص ا���دة أن ا��0رع ا��زاIري أو ل ����� ا�ر%�'�� و ا*�0راف !����  ���ص   ���?G �ن 

��د ا��و%�C و �ر%��� ا�������رات إ��2 ����� ا�����دة +�2 �/د ��������ر ا�	����ا��و�� �د ا�����ز 

  . ?'ط ا�(��ر و

��G ا��0رع ا��زاIري '� +��ف ����� !ر��� ������ ��'(�� �+����  ا�����دة +�2 ذ�ك  إ�2 إ?�!�  

و ھ�ذا ��� ���ءت '�� ا�
��رة  ا*�0راف�/د�د ا��و%C و �ر%�� ا������رات و ?'ط ا�(��ر '���� ا�ر%�'� و 

����  إ���د�� ن : " /�ث �	ت +2 ���+�  120-�09ن ا��ر�وم ا���
�ذي ر%م  �03ن ا���دة  ا"��رة

  .316" ���� !ر�� �����  إ�2و ا���ز ا���0ر�C ا������ر�� و �������  إ%����'(� ��

  

  :�ط�ق ر�8�� ا��"ط� ا������ �-����ز  - 2

 ،317و ا�
����  ا*دار���!�� ��د ا������ز �����ول ا��وا��ب ا������� و  ا*0راف�+ط� ا�ر%�'� و  إن  

2 ��
�ذ ا�(�د و��ود ��ص !��  ا�(��د  � �0�رطو+!�� د!��ر  أو����ر�� ا��+ط� ا����/� ������ز ر%�'��� 

ا���  ا*�راءات��و�C !� ا���ذ  نأذ�ك و ���  إ�2���رس ر%�'��� دون ا�/���  إ���ا�0روط ���زھ� ، و 

                                                           

.  ��644�د راRب ا�/+و ، ا����ون ا*داري ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   313
  

.  644، ص  643إ'راھ�م 'د ا�(ز�ز �0/� ، ا�و��ط !� �'�دئ و ا/ �م ا����ون ا�داري  ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   314
  

، ��?�ن ��ظ�م ���� ا����دة +2 �/د�د ا��و%C و �ر%�� ا������رات و ?'ط  2007ا!ر�ل  23ا��ؤرخ !�  120- 07ا��ر�وم ا���
�ذي ر%م  315
  .  08، ص  2007ا!ر�ل  25، ا��ؤر�� !�  27، �ر�دة ر���� دد ا�(��ر و �0 �+��� و ��رھ� 

.  08، ا��ر�C ا���'ق ، ص  120- 07ا��ر�وم ا���
�ذي ر%م   316
  

.  644إ'راھ�م 'د ا�(ز�ز �0/� ، ا�و��ط !� �'�دئ و أ/ �م ا����ون ا*داري  ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   317
  



آ��ر �د ا�����ز ، ������ و ��و�� ���ز���                                               ا�
	ل ا�����       

 

90 

 

و ا���� ��(+�ق '��ر%�'��  ا�'�ود ا���ذ ورة !�� ا�(��د أن�راھ� ����'� ��/��ق ا��	+/� ا�(��� ، +2 ا�'�ر 

  .  318ا���
ردة  'Hراد����(د�+��  �Tدارةھ� '�ود ��ظ���� و �/ق 

 إذاو !/ص ط'�(� ا�(�ل ، و ا*/	�ءاتو ��م ا�ر%�'� '���
��ش ، ز��رة ا�(�ل ، ط+ب ا�'����ت ،   


��ذ ا�(��د��� �راھ�� ا�طر��� ا 'H�'�ع�+زم ا���(�%د  إدار���	در %رارا  أن���  ا"�را%�?2 �� ��! �'����� ،

ا���(�%�د %�د �
�ذ  أندون ا� �
�ء !� ذ�ك +2 ا�ط�رق ا���	�وص +���� !�� ا�(��د،  ��� ���م ا��/��ق ��ن 

 .  319ھو ��
ق +��  ���ب ا��زا���� ا������ ا������ +2 ا�(�د /

  

�دود و :وا�ط ر�8�� و إ1راف ا��"ط� ا������ �-����ز  - 3 :  

إن ا��(��ر ا"���� ا�ذي �?'ط ر%�'� ا��+ط� ا����/� ������ز ھو دم ���8رھ� +2 ط'�(� ��د   

ا�����ز !� /د ذا�� ، '/�ث � � ون �
رط� و � � ون ھ��ك �د�ل ��!ر !� ا"��ل ا���(+��� '����7�0ل 

ا��0�ص ا�ط'�(��  إ��G2 أ�+وب ا�����ز !(+�� أن ����و ا������ر ، �ن ا�0�ص ا�(�م ط���� ا�� ا���ر 

��!�� /��ن  ، ��أو ا��(�وي ا�ذي ���G ��� ا������ز '����(��ل و���I+� ا���	�� وإط��I� �و�� ��ن ا�����

  .   ��320�	ر دور ا��+ط� ا����/� ������ز +2 ا�ر%�'� و ا*0راف '�(��ھ� ا�?�ق

ا��دف �ن �� �ن ا*دارة �ن �+ط� ا�ر%�'� و ا*�0راف ھ�و �/���ق ا��	�+/� ا�(����  و ذ�ك "ن   

2 ��
���ذ ا�(���د ��ن طر���ق ا��(���ف ھ��ذه ا����+ط�  ا*دارةا�����د�ت  !��Hذاا����� ���ن ا�+���� ا'��رم ا�(���د ، ��+

 ��ل ا�ط(�ن !��ا��?�ء �ن أ إ�2 �� '�ذا ا��/و ��(ل ا���(�%د �+�8، !�ن �	ر! ���وز /دود ھذه ا��+ط�و

 2+  . 321ا��/راف !� ا��(��ل ا��+ط�  أ��س�	ر!�� 

2 ��
��ذ ا�(��د ����� ا���C  ا*�0راف��+ط� ا�ر%�'�� و  أن+���  ا��8 ��د���ب  ���و   �+��داھ� !��� 

 أن����7ر ط'�(�� ا�(��د و /دودا �(��� و ��ف �د /د دم  و ��ب أن � ����وز، ���ت �ط+�� 'ل ���دة 

�دم ��/��ق Rرض �Rر ا�ذي ��G "�ل ا�(�د ��� �322  .  

���وع !�� ��د ا������ز ا��و��� ��������ر  ا*0رافو '��ء +2 �� �م '���� !�ن 	ور ا�ر%�'� و   

 ، ���ن /��ن ا���7�ل  ���8 �دا��+ط� ا����/� ������ز �را%ب ا�(���ر  أن �ذ ر +2 �'�ل ا����ل ا�	��

	�/ب ا�����ز �� و �ط�'��� ھ�ذا ا����7�ل �+�0روط ا���	�وص +���� !�� ا�(��د و !�� د!��ر ا��0روط 

� �ن ا�(��ر ا�	���ا����ر�� ا���و��  �T��وة�را%ب د!(�  أ���ا���وذ�� ا��+/ق '� ،  �� �
، ���'ل ا��

�ل ��ن ا���زه �+�0روع ا������ري  !�  ��8 دذ�ك  إ�2 إ?�!��را%'���� ��و��رة ا��دة ا���
ق +��� �ن 

                                                           

.  �112روان �/� ا�د�ن ا��طب ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   318
  

.  �110/�ود �+ف ا��'وري ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   319
  

.  �112روان �/� ا�د�ن ا��طب ، �
س ا��ر�C ا���'ق ، ص   320
  


�ذ ا�(�د ا�داري و ��و�� ���ز���  ، ا��ر�C ا���'ق ، ص  �� ، �
�+�34'د ا�(ز�ز 'د ا���(م   . 321
  

ا����و���  ، %�م ا����ون  �/�د �و�2 إ'راھ�م ، ا����طر ا��� �وا�� ��
�ذ ا�(�د ا*داري ،درا�� ���ر�� ، ر���� د �وراه ،  +�� ا�درا��ت 322
  .  43، ص  2005، ���(� ��ن ا�(ر'�� �+درا��ت ا�(+�� ، ��ن ، ا"ردن ، ا�(�م
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ا��ر�'ط� '���7�ل ا�(��ر ا�	���  ا"�رى(د�د �ن ا����Iل إ�2 �را%'��� �+ إ?�!�، ا�(�ل !� ا��0روع

  . �و?وع �د ا�����ز 

  

 دــ�ـل ا�/ــ� �/د�ــ�ز ,ــ� �-���ـ�ـ� ا����ــق ا��"طــ�: �ــــ��ـــ�� 

  

0ر�(� ا���(�%د�ن ا��(�ول '� !� ���ل ا�(�ود ا��د���  ، !��ن ا*دارة !�� �رو�� +2 �'دأ ا�(�د   

ا�(�ود ا*دار�� � ون ��� أن ����وز /دود �+ط� ر%�'� ��
�ذ ا�(��د إ��2 ا����ك ا�/�ق !�� �(د�+�� 'Hراد���� 

�ر ا�/ق !� ا��راض +2 %رارھ� !� ھذا ا�80ن ��دا�ت %د ا�Sردة دون أن � ون �+��(�%د ا
�ذ��� ا���

��!��� �����دة ��ن ا��ظ��م ا�(��م ،  ، و ھذه ا��+ط� ���?��� ط'�(� �و?وع ا�(��د 323!� إط�ر ا��0رو


��ق ا� !(+�ت ذ��ك ���C ھ�ذا إنا��
�ق +�2 ذ��ك ، و  آو��وز �+�+ط� ا����/� ������ز ا����زل ���  �و�

�  .324'�ط

ا��� ��ط+'��  ا*دارةو �(�'ر /ق ا��+ط� ا����/� ������ز  !� �(د�ل �د ا�����ز /�� �ن /�وق    

، و �ر��C ا���'ب !�� ا���راف ���� '��+ط� �(�د�ل  325 ا*دار������?��ت ا��	+/� ا�(���  !�� ا�(��ود 

0روط ا�(�د ھو أن �'�ت '�ود ا�(�د � ���ءم �C ��ط+'�ت ا��	+/� ا�(��� ، �ذا !�ن /ق ا*دارة ا����+�� 

  . 326!� ا��+ط� ا����/� ������ز أن ��د�ل و ��7ر 0روط ا�(�د '�� �?�ن �/��ق ا��	+/� ا�(��� 

ن %'���ل ا���0روط ا���������I و ا����7ر ��8و!�� ا����� �����ز '���� ا�(���ود  ��� �(�'��ر ��+ط� ا��(��د�ل ��   

 �����������7ر ���ن  أنا*دار���� و ���ن '������ ���د ا�������ز ، /���ث �/���ول ا*دارة ا����/��� ��������ز ���ن 

�  ا*دارة Hن!� ذ��ك  إ��2إ?�!� ا���زا��ت ا��(�%د�� ا���	وص +��� !� ا�(�د إ�� '��ز��دة أو ا���	�ن ،

��� Cد ا�����ز '���(د�ل ، و  أنط���/ق ��� �(د�ل ا�'�ود ا��� ��� ط�'C ��ظ����  إ�������ول ���C '�ود 


�ق �C 	�/ب ا�����ز إ�!� �(د�+��   �Tدارةا�'�ود ا��(�%د�� !� /ق  أ��!�ط ، ���'327 .  

  

 ن � ون ا��دا!C ��ب أد /دود �(��� و �(�و�� ، !!� �(د�ل ا�(�د ��ف � ا*دارة�+ط�  و ��� !�ن  

 ��ن ا��دا!��R Cر ذ��ك   ��ن �����دف �?�����  إذا أ���، وراء ھذا ا��(د�ل ھو �/��ق ا��	+/� ا�(��� �ن 

                                                           


�ذ ا�(�د ا*داري �� ، �
�+�.  115و ��و�� ���ز��� ، ا��ر�C ا���'ق ، ص  'د ا�(ز�ز 'د ا���(م  323
  

.  48، ص  1961/��ن درو�ش ، ا��+ط�ت ا���و�� ���� ا*دارة !� ا�(�د ا*داري ، ا�ط'(� ا"و�2 ، � �'� ا���+و ا��	ر�� ، ا���ھرة ،   324
  

 325
 Michel Gegoffe, droit administratif , ellipses , 2008 , p 293 .                                                                       

        
ن �د ا�'��ء و ا���70ل و ��ل ا��+ �� ، درا�� ���ر�� ، ������ر !� ا����ون ا�(�م ، 326 �I0إ'راھ�م �/�ود ، ا���زا��ت و ا�/�وق ا���  �)���

   . 153، ص  2008'�'ل ا�(راق ، 
.  117، ص  �116ر�C ا���'ق ، ص �روان �/� ا�د�ن ا��طب ، ا�  327
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!�� ا����زل ن ا�(�د !�ن �	ر!�� !�� ھ�ذه ا�/���� � �ون ��0و'� '(��ب ا��/�راف  إ�2ا��+�زم /�2 �د!(� 

   .329/د ���7ر �وھر ا�(�د ذا�� إ��2 �	ل ا��(د�ل  أنو ��ب  ،328ا��(��ل ا��+ط� 

ا����/�� �������ز !�� �(�د�ل ا�'��ود  ا*دارة!� �'�دI� ا�(��� %��د ��+ط�  ا*داري�ذ�ك !�ن ا����ون   

�د ا�����ز '���و� �ن ا�0روط ، و ذ�ك ?���� �(دم �(�
�� !� ا��(����� ��+ط��� ھذه  ا���ظ���� �!

  :  !��� �+�، و ��+�ص ھذه ا�0روط  330و �/���� �+�	+/� ا�(��� 

دم ���س ا��+ط� ا����/�� �������ز '���زا��� ا������� �+��(�%�د ، ذ��ك �ن 	��/ب ا������ز %�د  −

  .  +2 إ� ������ ا������ و ا�
���ا'رم ا�(�د '��ء 

���وم  أن ��Tدارةا�(�د �'رر ا��(�د�ل ، /��ث � ���وز  إ'رام� ون ھ�� ظروف ا���دت '(د  أن −

ا�(���د !���  مو���ود �����7ر !��� ا�ظ��روف ا����� ا'��ر نا���
��ردة دو 'Hراد�����'�����7ر ��0روط ا�(���د 

  . 331ظ+��

�����7ر ط'�(��� ا�(���د او ��د���د �/+��� '���� ���+��ف ��ن ا��/��ل ا���ذي  إ����2 ���ؤدي ا��(��د�ل  أن −

��دا ا"	�+��'+P ا��(د�ل /دا ��(�ل ��ن ا�(��د  أن� ��ب  إذ،  ا"طراف إرادة إ���ا�	ر!ت  

 ��+  . �332رة  "ول�د�دا ، ��  �ن ا��+�زم ���'+� �و رض 

ا��و��� ��������ر و ا�ط�%� ��� �'ق '���� !��� �/ق �+�+ط� ا����/�� �������ز !�� ��د ا������ز   

 �إ� أن ھذا ا��'دأ ا"���� ا��� ����ز '� ��وم '�(د�ل ا�(�د و!ق �� ��ط+'� ا��	+/� ا�(���  ،  أنا�	��

ا"���رة  %�د ��(��رض ��C ا��'��دئ ا���� ���ء '��� %���ون ا�������ر ا��ذي ���ء ھ�و '�دوره  �����د ��ن ھذه 

���+ط�ت ا*دارة !��� �(��د�ل ا�(���د 'Hراد����� ا���
��ردة ، !����م '��ر���ر ��0رط أ������ �(��رف '��0رط ا��'���ت 

��د�� ��(�%�د ا*دارة ��C ������ر أ��'��  ��'��R ر ���وم ھ�ذا ا، /��ث ���وم ا���0ر�(� ، و � �ون ذ��ك���"

'Hدراج ھذا ا�0رط ?�ن '�ود ا�(�د �ن ا�ل ?��ن ا����رار �ط'��ق ا�����ون ا��ذي  ��ن ���ري ا��
(�ول 

  . و%ت إ'رام ا�(�د 

�+ك ا�0روط ا��� ��م '�و�'�� �����د ا�����ون ا�وا��ب ا��ط'��ق  و ��	د '0رط ا��'�ت ا��0ر�(�   

و��R'� ��د ھذا ا�0رط  !� ا�(��ود ا���� �'�رم '��ن +2 ا�(�د ، +2 ا�/��� ا���  �ن +��� و%ت إ'را�� ، 

، و ��� !�ن ھذا ا�0رط �(ط� �Tطراف ا���(�%�دة 	��/�� �����د 333 ���با������ر�ن ا"ا�دو�� و ا/د 

                                                           

.  �478+���ن �/�د ا�ط��وي ، ا"�س ا�(��� �+(�ود ا*دار�� ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   328
  

.  648إ'راھ�م 'د ا�(ز�ز �0/� ، ا�و��ط !� �'�دئ و أ/ �م ا����ون ا*داري  ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   329
  

.  �151/�ود �+ف ا��'وري ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   330
  

ا���0ط ا*داري ، ، دار ا����!� �+�0ر و ا��وز�C ،  ا�ط'(�  -ا���ظ�م ا*داري  -ھ��� +� ا�ط�راوي ، ا����ون ا*داري ، ��ھ�� ا����ون ا*داري  331
��ن ،  ، C'دار ا�را	287، ص  2009ا"و�2 ، ا*  .  

ا*دارة ا�(��� !� �(��ھ� ا�وظ�
� ،  -ا*دارة ا�(��� !� �(��ھ� ا�(?وي  -ذا��� ا����ون ا*داري  -�	ط
2 أ'و ز�د !��� ، ا����ون ا*داري  332
  .  349، ص  1993دار ا����(� �+ط'�� و ا��0ر ، '�روت ، �'��ن ، 

.  240، ص  2001/
�ظ� ا���د ا�/داد ، ا�(�ود ا��'ر�� '�ن ا�دول و ا"0��ص ا"��'�� ، دار ا�
 ر ا����(� ، ا*� �در�� ،   333
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ا����ون ا��ط'ق +2 ا�(�د ا��'رم �ن /�ث ا�ز���ن، '/��ث ���ري +���م أ/ ��م ا�����ون ا���!�ذة و ���ر�� 

  .  334دون ا��(د��ت ا�����'+�� ا��� %د �طرأ +��ا��
(ول و%ت إ'رام ا�(�د 

ا��	وص ا���0ر�(�� ا���� �ر!�C ��ن %���� ا�?�راIب أو ��ن %����  � ھذه ا��(د��ت �+كو �ن أ��+  

��	�� و أن ھ�ذا ا"���ر أا*��وة ا����ر��  ، ����ء �ر/+� ��
�ذ �د ا�����ز ا��و�� ��������ر ا�	���

��ط+�ب ��
��ذھ� ��دة ز����� طو�+�� و ذ��ك "��� ���دف إ��2  ا����ز ���0ر�C  �(�'ر �ن ا�(�ود ا�ز���� ا����

ا�����ر�� ، و ھ�� �ظ�ر دور 0رط ا��'��ت ا���0ر�(� !��و �(
�� ا�������ر ا"��'�� ا���(�%�د ��C ا���+ط� 

 ا����/� ������ز ��ن ا��?�وع ���ذه ا���0ر�(�ت ا�?�ر�'�� ا��د��دة أو �+�ك ا���� ر!(�ت ��ن %���� ا*���وة

    .�� ا����ر

�ل �ص ا����دة  أ دهو ھذا ��   �ا���(+�ق '�ط�و�ر  03-01 ا"��ر��ن  15ا��0رع ا��زاIري �ن 

!� ا������'ل +�2  �طرأا��� %د  ا*��7ءات أو� �ط'ق ا��را�(�ت : "   �"��ا������ر /�ث ��ء �	�� 

  . 335"ط+ب ا������ر ذ�ك 	را/�  إذا إ� ا"�رھذا  إط�را������رات ا����زة !� 

 أ����ء�و� �ن ا�/����� ا����و���� �+(��د  أ?
2و �
�م �ن �ص ھذه ا���دة '�ن ا��0رع ا��زاIري    

دم �ط'�ق ا��وا��ن ا��د��دة +�2 ا�(��د  2+!�� /���� ط+�ب ا�������ر ذ��ك  إ���
��ذه  أ����ء��
�ذه ،!�ص 

  . 	را/� 

ا���(+�ق  09-16'�و�ب ا����ون  03-01و!� ھذا ا�	دد ��ب ا*�0رة إ�2 ا�� '(د إ��7ء ا"�ر   

�ه  و ���ء ��ص ا����دة  15'�ر%�� ا������ر �م إ��7ء �ص ا���دة � 09-��16ن ا�����ون  22ا���ذ ورة أ

+��2 � ����رى ا����Sر ا�������� ��ن �را�(��� أو إ����7ء ھ��ذا ا������ون ، ا����� %��د �ط��رأ �: "  ���"��  �'�����

 .   336" ا������ر ا����ز !� إط�ر ھذا ا����ون ، إ� إذا ط+ب ا������ر ذ�ك 	را/�

ا�0رط  ا�ذي  ��ء '��  ا���0رع ا��زا�Iري !�� %���ون ا�������ر ھذا  أن إ�2ھ��  ا*�0رةو ��ب   

ا��0رط �(�'�ر  و ا�����رھ� '���زاIر ، �ن ھذا أ�وا��م�ن ا�ل �وظ�ف  ا"���ب�(�'ر دا!(� �+�����ر�ن 

 G��� ط�ء'���'� ?��ن %��و��H'  أ����ء�وع �ن ا�����رار �+������ر �I��0ا�������ري  ،  إ� ����0رو

�?���C  إ��2+�2 ا���0ر�(�ت ا���	�� '��������ر %�د ��ؤدي  �ط�رأذ�ك �ن ا����7رات ا�
�����I ا���� %�د و

+��2 ا��������ر�ن ، ���ذ�ك !���ن ھ��ذا ا���0رط �(�'��ر ا����زام �� G''(��دم �����7ر (!��رص ا���ر �'���د ا�دو���� '�و���

    . 337ط+ب ا������ر ذ�ك 	را/�  إذا إ���
�ذ ا�(�د  أ���ءا��0ر�C ا���ري ا��
(ول 

/�ق +�2  ن 0رط ا��'�ت ا��0ر�(� �(�'ر �ن ?�ن ا����ود ا���� ��رد�� ��� ا��ول '8 ا"��رو!�   

�����ز  !� ا��+ط� ا���� �/�  �  .�(د�ل �د ا�����ز ا��و�� �������ر ا�	��
                                                           

.  83، ص  �2008د +� %��م ، ��و�� ا����ز�ت ا�دو��� ا�%�	�د�� ، دار ا����(� ا��د�دة �+�0ر ، �	ر ، ط� ا/  334
  

.  07، ا��ر�C ا���'ق ، ص  03-01ا"�ر   335
  

336 .  22 ا���(+ق '�ر%�� ا������ر ، ا��ر�C ا���'ق ، ص  09- 16ا����ون  
  

، �ذ رة ������ر !� %��ون ا"��ل  ،  +�� ا�/�وق ، ���(� ���وري ، ) درا�� /��� اورا� وم (�/�د ��رة ، ا������ر ا"��'� !� ا��زاIر 337
  .  47، ص  2010-2009%��ط��� ، 
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 �ز ـب ا����ـ+ 	��ـزاءات �"ـ= ا�.ـ� �و�8ـ�ز ,ـ� �-���ـ� ا�����ـق ا��"طـ�: �ــ��ـــــ�ــ� 

  

   C���%ص '�و�������+��ك ا*دارة ا���(�%��دة  	���/�� �و%���C ا����زاءات +��2 ا���(�%��د �(���� ، /���ث �

ا�/�ق ،  و��'�ت ���� ھ�ذا  ا�و!��ء '���زا����� إھ����� أوا��زاء ا�ذي �����ب �C �دى ��	�ر ا���(�%�د �(��� 

ا���(�%�د �(��� %'�ل  إ��ذار ا*دارة ��� ��(��ن +�2  ، 338ذ��ك إ��2/�2 و �و �م �و�د �ص !� ا�(��د ���0ر 

 ��+�ف ذ�ك إذا �ص ا�(�د +2 أو!� /��ت ا���(��ل  إ��و%�C ا��زاءات � 339 .  

�(�ف ا��+ط� ا����/� ������ز �د ا��(����� ��+ط��� !�  �ن ا*دارة'�دف /���� ا���(�%د �C و   

ا�ر%�'���  إ���2+��(�%��د ��و���ب �?��وع ���ر���� ھ��ذه ا����+ط� �����G �  �و%���C ا����زاءات ، و  ?������ !(�����

'�و%��C ا���زاءات ��واء ��ن /��ث ا��0 ل   ا*دارة �نا��?���I ، !�را%ب �0رو�� ا��رارات ا�	��درة 


� ا����ون ، ا��(�ف !� ا��(��ل ا��+ط� ، ����د ���0ل دوا!C  ا���	�صأو���� ،C�%زاء و �و�ا��أ�'�' 

    .  340 ا����وب �+�+�زم +�ط�8 ا*دارة�/دد �ن و �دى ����'� ا��زاء ا�

 ��+��كا����/��� ��������ز �'(��� �������� ���ن وراء !ر?����  و ��(��دد ا����زاءات ا����� �و%(���� ا*دارة  

اءات ا���ز إ��2 إ?��!������زة '��ن ا���زاءات ا������� ، ا���زاءات ا�?��Rط� ،  أ�0 �� �8�ذو  ا��زاءات

��Iزا�زاءات ا��و ا� ����
�ل ���+� و  ا��  :  ���وم 'درا���� �ن 

  

  : ا�.زاءات ا������  - 1

����� ا����� � ��ون ���ن /��ق ا*دارة �ط��'��� ا���(�%��د �(���� '���� إذا ا���ل �ھ��� '���رة ��ن ا��'����P ا��  

'���زا���� ا��(�%د�� ، و ھ� �و�ن ���� �� ��	د '� �7ط�� ا�?رر ا�/���� ا�ذي �/ق ا*دارة ����� �ط� 

'��� �و%���C ا����زاء +��2 ا���(�%��د '��7ض ا��ظ��ر ��ن /���م ا�?��رر ا���ذي �/��ق  ���راد����  ا���(�%��د و ������

  :�ول ذ�ك '���
	�ل !��� ھو آ��  ، و ���وم '��341ا*دارة

  : ا��/و�ض  -ا 

�ل ا"	+�ا��(و�ض ھو ا��زاء   �T�  +ك ،  ا*دار��'����زا��ت ا��(�%د�� !� ا�(�ود� �د '	و ��

��� '���زا���� و دون أن � ون ��درة ��'�� !�� ا��'��P ا������ ا��� �+�زم �ا���(�%د 'د!(�� �Tدارة ���'ل إ

وھ�و  *دارة ������ �ط�� ا���(�%�د �(��� ،ا�(�د ، و ا��دف ���� ھ�و �7ط��� ا�?�رر ا�/����� ا��ذي �/�ق '��

��د�ره و !�  /د  '�ر �ن ا��ظ�م ا��(�ول '� !� ا����ون ا��د�� ��	� !��� ��(+ق ' �
�� إ��2(�'ر %ر�ب 

���� �'��وت ا�?��رر ���C �را����� !��� /� إ�، /���ث ا���?��� � �/ ��م '�����(و�ض ا��0�راط� ���ر ن ا�?��رر

                                                           

.  644إ'راھ�م 'د ا�(ز�ز �0/�، ا�و��ط !� �'�دئ و أ/ �م ا����ون ا*داري  ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   338
  

.  ��593�د راRب ا�/+و ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   339
  

�ه ، ص  340  .   ��594�د راRب ا�/+و ، �
س ا��ر�C ا
.  �509+���ن �/�د ا�ط��وي ، ا"�س ا�(��� �+(�ود ا*دار��  ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   341
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 ������� P+'�� د ��د�ره�ا��و%(� �+�زاء '��د�ر ا��(�و�ض ���د��  �Tدارةا�� ���G  إ���(و�ض ، و ذ�ك 

 2+ ���
،  ��� �� �ن  342 ��0ء إنا��?��ء  �مأ��ھذا ا���د�ر /ق ���ز�  +��(�%د �(�� ���G  ��ن �+��ء �

  .  343 إ��ه �+�?�ء �(دل ن ا��(��ل /��� !� �/د�ده ��ر �  أن �Tدارة

   : ا�?را��ت  -ب 

ا���(�%�دة ���د�� '���ء +�2 و��ود '��د !��  ا*دارة��درھ�  إ�������'��P  ھ� '�رة ن ا�7را��ت   


��ذ ا�(��د /��ب  '����8�را�(�د ��ص +2 �و%�(�� ��2 ا�ل ا���(�%د '���زام �(�ن ��	� !��� ��(+ق �� ��!

 ، � �ون، !�� �(�'ر  و��+� �+���8ر +2 ا���(�%�د ا���	�ر !�� ا��زا����� ا"��را��وا�د ا��/ددة !� ھذا 

  . 344ھو ?��ن ��
�ذه !� ا��وا�د ا��/ددة!� ا�(�د ا��دف �ن إدرا��� 

!��7را���� ھ��� '���رة ��ن �(��و�ض �زا���I � ��ون ���ن /��ق ا*دارة �و%�(��� دون ان �+��زم '�H'���ت   

ن ��رد و�ود ا��8��ر ،  ��� � ��0�رط  أنا�?رر ا�ذي �/��� ، /�ث  ��Iرض دا�
ھذا ا"��ر � ون �

��دة '���ب �	��د�� �ن ھ��  ���م �/د��د !��� و�ود ����ب '�ن ا�?رر ا�/�	ل و %��� ا�7را�� ، /�ث

8��ر ل �0ر ، و �و%C  ا�7را�� '��رد /	ول  أو،أ�'وع ل  أو  ل �وم ،��  ���+/��2 و��و ��م ��ر��ب 

 إ���2�و%�(��� '��رار ����� دون ا�/����  ��Tدارةو�/�ق ا�ذار  أو��'���  أي إ���2/���� ?�رر و ذ��ك دون ا

   .345ا��?�ء ���	دار / م '�ط'����  إ�2ا�+�وء 

  

   :ا�.زاءات ا�:�@ط�  - 2

ا���(�%�د  إر��Rم��ن ا��ل  ا*دارة�(�'ر ھذه ا��زاءات ا�?�Rط� �ن '�ن ا�و��Iل ا��� �����د���   

'/+�ول  أو�/�ل ا���(�%�د ا����ل '���زا���  ا*دارة'/+�ول  إ���(�� +2 ا�و!�ء '���زا���� ا��(�%د�� و � ون 

ن ا��دف �ن �و%�C ھذه ا��زاءات ھ�و ?���ن ��
��ذ ا�(��د ��
�ذ �+ك ا���زا��ت  ، '�(�2 أ ا��7ر �/+� !�

ھ�ذه �(�'�ر '���'�� ��زاءات �ؤ%��� � �����  �ن ا�ل �/��ق ا��	+/� ا�(��� ، و �ذ�ك !�ن و��Iل ا�?7ط

ا�(�د ، و � ��� �و ل ��
�ذ ا���زا��ت ا��� ���س ا���(�%د ن ��
�ذھ� إ�2 0�ص آ�ر و +�2 ���ؤو��� 

  . 346ھذا ا"��ر

و �ن '�ن و��Iل ا�?7ط !� ��د ا������ز ھ�و و?�C ا���0روع �/�ت ا�/را��� ، وھ�و ��ن '��ن   

 إ����0�2ر  �ا����/� ������ز '	
� ا�
راد�� �ط'��� /����R �! 2ب ��ص %���و� �Tدارةا��+ط�ت ا���و�� 

                                                           

.  19ر��ض ��2 ، �ظر�� ا�(�د ا*داري !� ا����ون ا����رن و ا��زاIري ، د�وان ا��ط'و�ت ا����(�� ، ا��زاIر ، دون ���  ، ص   342
  

.  �510+���ن �/�د ا�ط��وي ، ا"�س ا�(��� �+(�ود ا*دار�� ، �
س ا��ر�C ا���'ق ، ص   343
  

. 263إ'راھ�م ا���0وي ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   344
  

39'د ا�/��د ا�0ورا'� ، ا��ر�C ا���'ق ، ص    . 345
  

.  �525+���ن �/�د ا�ط��وي ، ا"�س ا�(��� �+(�ود ا*دار��  ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   346
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 ل  إ��� ا"	+� ا���(�%د/�وق  إ���ط إ�2!�< �د ا�����ز و �  إ��2 �ؤدي  ا*�راءو ھذا  ، 347ذ�ك 

،  �ؤ%���� ��ن ��
���ذ ا�(���د ، وو?��C ا����0روع �/��ت ا�/را����  ���� ��ر���ب +���� ھ��و ر!��C ���د ھ��ذا ا"����ر 


رض +2 ا*دارة ا����/�  ������ز !� ھذه ا�/��� ��و�2 إدارة ا���0روع  '�
���� أو ا��(��د '�ذ�ك إ��2 و�

/�رس �ؤ%ت ����ره ، و  �ون ا�/را��� '��رة �ن إ��راء �ؤ%�ت !��ن �	��ر ��د ا������ز ����رر '(�د 

 .  348ذ�ك

+2 ھذه ا�و��Iل ھو ا���
�ذ ا�/ �� ، /�ث ��وم ا���+ط� ا����/�� �������ز '����
��ذ و ���� ���ل   

2 �
�� ھذا +ا�/ �� ����زا��ت ا��� �م ��م '�� 	�/ب ا�����ز ، وذ�ك ن طر�ق %����� '��
�ذ ا���زام 

  .   349 و +2 ��ؤو���� ا"��ر

  

3 -  �*��
  : ا�.زاءات ا�

  �  ����
?د  إ����ا���(�%دة ا�+�وء  �Tدارةا��� �� ن  ا*�راءاتن '�ن ا�طر �(�'ر ا��زاءات ا�

ا����رار  إ� ������دم  إ��2����� ��ن طر!�� ���� ��ؤدى  أ�ط�ءو%وع �د ، و � ون ��R'� ا���(�%د �(�� 

، و �+�� ا*دارة إ��� '(د�� � ون %د �ر'ت  �!� ا�و��Iل !� إ	��ح ا��ط�8 ا��ر� �ب ���� �
��د  350 ا�(�د

  .351ا*دارة ا���� !� ا��(��ل �C 	�/ب ا�����ز

 ���Tدارةا���
��ردة  '���*رادة����م  ا*دار����و !��� ا����0ر�C ا��زا��Iري !���ن ا�
���< !��� �����C ا�(���ود   

ا���  ا"��رى�?��ء ، و �����ز ھ�ذا ا���زاء �ن ��Rره ��ن ا���زاءات �+ ا�+�وء  إ�2ا���(�%دة دون ا�/��� 

�ل ��ن  إذا إ� إ�����د ا�����ز ، �ذ�ك !�ن ا��+ط� ا����/� ������ز � �+��  إ���ء إ��2ؤدي ��	��/ب  إ

 2+  . 352  '�رة �ن ا������ در��ا�����ز ���زا���� 

  

  : � ا�.زاءات ا�.زا�5 - 4

 ��Tدارة'��ص %���� ، و '������� � �/�ق  إ�� �ر���� و � �و'��  '��8�ا���دة ا�(��� ��?��  إن  


�� ا��ر� '�� ،  أن/� ������ز ��ا�����+�2 	��/ب ا������ز �����  ���ت ������ ا�� ���Iزا�و'�� � C%و�

                                                           
347

 Auby   Jean - Marir, Robert  Ducos-Ader, Grands  Services  Publics  et  Entreprises  Nationales, 1ère 
 édition, 

Puf Edition, Paris, 1969, p 221.                                                                                                                       
           

، ا��ر!ق ا�(�م ، ا��رار ا*داري ، ا�(�ود ا*دار�� ، ا"�وال ا�(��� ، ا�ط'(� ا"و�2 ، )درا�� ���ر��(���د �+�ل ا�ظ�ھر ، ا����ون ا*داري  348
��ن ، دون ��� ، ص  ا� ��ب ا����� ، دار ، �  .  266ا����رة �+�0ر و ا��وز�C و ا�ط'�

.  123، ص  �122روان �/� ا�د�ن ا��طب ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   349
  

.  274إ'راھ�م ا���0وي ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   350
  

'د ا�/��د ، إ���ء ا�(�د ا*داري، دار ا��ط'و�ت ا����(�� ، ا���ھرة ،   �
�+�.  209، ص  �2007
��ح  351
  

.  �125روان �/� ا�د�ن ا��طب ، �
س ا��ر�C ا���'ق ، ص   352
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��   أوو�?��ن ا�(�د ����و'��ت �زا���I �(�د � C�%ز �و�����د!�ر ا�0روط  '�ودا ���ز �+�+ط� ا����/� �

    .353'ط�ن ھذه ا�'�ود  إ�2ظ�م ا�(�م و �ؤدي ذ�ك �+�

���وم '��Hذار ا���(�%�د �(��� %'�ل �و%��C  أن  ���دة ����  ��(�ن +�2 ا*دارة ��ب ا*�0رة ا�� و   

���� ا*دارة �ن �و ذ��ك إذا  �ذارا�ا��زاءات +�� ، إ� أن ھذه ا���دة �رد +��� ا�����ءات �(
2 �ن 

'/ر����  ا*دارة������C  ����  ،354 �?���ن ا�(���د أو د!���ر ا���0روط ذ���ك أو إذا  ����ت ھ����ك ?��رورة �+/���

��?(� �ر%�'� ا��?�ء  أ��� إ�ا��	رف !� �و%�C ا��زاء  ��I355ا*داري�'�2 دا  .  

و ا���� ����G  ا*دار���ط'�� �L/ �م ا�(��� ا���ذ ورة ���'�� و ا���(��رف +���� !�� ����C ا�(��ود   

 Q������� ، ����)� 2 ا���(�%��د��+ا����+ط� ا����/��� ��������ز !��� ���د  أن���Tدارة ا�/��ق !��� �و%���C ا����زاءات 


��  أنا�����ز ا��و�� �������ر ا�	��� �� ن ��� ����و%C ا��زاءات +2 	�/ب ا�����ز !� /��� �

دم و!��ءه  '����زا���ت ا���ر�'�� +�2 �� !� /� أو!� د!�ر ا�0روط ،  أو�+0روط ا���
ق +��� !� ا�(�د 

���� '�و�ب ا�(�د  .  

  

 ا��زا��ت ا��"ط� ا������ �-����ز: ا�
رع ا����� 

  

ط'�� ��� ھو �(�ول '� !�  �!� ا�(�ود ا*دار�� !�ن ا��+ط� ا����/� ������ز �+ز���  '��
��ذ '��ود    

ا�(�د  �� �م ا��
�ق +��� و � �� ن ��� أن ����رب ��ن ا��زا������ ، "���� �ط��'�� '��
��ذھ� أ���م 	��/ب 

  :  ا�����ز ، و���وم 'درا�� ھذه ا���زا��ت '���
	�ل !��� �+� 

  


�ذ ا�/�د :  �أو��� ا��زام ا��"ط� ا������ �-����ز 

  

��ق ا���+ط� ا����/�� �������ز ھ�و ��
��ذ  ا"ولا�وا�ب  إن   2+ C�� وص  ا��زا������ا�ذي�	ا���

2 ��
�ذ ا���زا��ت ا"��������	ر  +��� ?�ن '�ود ا�(�د ، و �+���0ل  إ����!/��ب ، و  ھذا ا�وا�ب 

  .  356ا���	وص +��� !� د!�ر ا�0روط ا��+/ق '��(�د ا*?�!��ا���زا��ت  أ�?� ا"�ر

ا�ط�%� �ن ذ�ك ��(�ن +2 ا��+ط� ا����/�� �������ز ���+�م ا�(���ر �	��/ب ا������ز !�� ا��و�د   

ا���
ق +�� ، '/�ث  +�� �8�رت ا*دارة  !� ��+�م ا�(��ر �8�ر �'(� �ذ�ك ا���ز ا��0روع ا�������ري ، 

                                                           

.  �125روان �/� ا�د�ن ا��طب ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   353
  

.    ��593�د راRب ا�/+و ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   354
  

.  �493+���ن �/�د ا�ط��وي ، ا"�س ا�(��� �+(�ود ا*دار��  ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   355
  

.  �127روان �/� ا�د�ن ا��طب ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   356
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اءات ا���+�م ��� أھ��� '���7 !� ��
�ذ �د ا�����ز ا��و�� �������ر ا�	��� ، ذ��ك و ��	� و أن إ�ر

  .�و?وع ا�����ز  �ن �دة ا�(�د �'دأ �ن ��ر�< ��+�م ا��ط(� ا"ر?��

� ون ا�(��ر ا�	���� �ط�'��� �+�وا	�
�ت ا���
�ق +���� و ا���	�وص +���� !��  أن �� ��ب    

 G��� � �و ط'�(� ا�(��ر ،  �� ا� C%دارةا�(�د �ن /�ث ا����/� و ا��وT�  دد ��ن ا���(��ل�	ھذا ا� �!

� و ���7ر �و%C ا�(��ر أو ����/�� ���� ، و ذ��ك �ن 	��/ب ا������ز ��د�� �(��ن ���+ط��� !� ا��(د�ل 

�و%��C ا�(����ر ��'���0ر '��H�راءات درا���� ا��و%��C و إ��داد ا�ر���و��ت و ا����راIط و ���� إ���2 ذ���ك ���ن 

�راءات ا�?رور��  ، و '������ !�ن ا����ح �Tدارة '���7ر �و%C ا�(��ر ��?ر '	�/ب ا�����ز ا�ذي ا*


� ا��+ط� ا����/� ������ز���ه ا���زا��ت � �ون '�ذ�ك ��ذ ا�
ق أ�وا�� +2 درا�� ا��و%C ، و !� /��� �

ذ�ك �ن ��+�م ا�(��ر �/ل ا��(�%د !� ا��دة ا��/ددة ���?�� �'دأ /�ن ا���� !� ، 357�ط8 �دي �ر� '� �

ن ��/��ل أ��
�ذ ا�(�ود ا*دار�� ، ��� ���G �+��(�%د �C ا*دارة ��
��ذ ا��زا����� !�� ا��و�د ا��/�دد و دون 

  .  358ر '�'ب طول !�رة ��+�م ا�(��ر �و?وع ا�����ز���Iر ����� ن ار�
�ع ا"�(�ر و ا"�و

ن ا��زام ا��+ط� ا����/� ������ز � ���	�ر +�2 ���+�م ا�(���ر �و?�وع ا������ز !�� ا���دة  �� أ  

 Cن أي �وا���� �������'��ت �/�ول دون �� ��ن  اوا��/ددة ،  و إ���  ��(�ن +��� أن ���وم '���+�م ا�(���ر 


���ع ���ن ا�(����ر و '�������� ��دم ��
���ذ ا�(���د ����� ���ؤدي إ���2 ا����8��ر !��� ا�����ز ا	���/ب ا�������ز ���ن ���


�� ا���+ط� ا����/�� �������ز 359!� ا�و%ت ا��/دد  إ�����ا��0روع ا������ري و دم ���، و !�� /���� �

   . ��360ذه ا���زا��ت  ا�(�د�� ��وز �	�/ب ا�����ز ا�/ق !� ط+ب ا��(و�ض �� �/�� �ن ?رر

 �� �+��زم ا���+ط� ا����/�� �������ز '�� ��ن 	��/ب ا������ز ��ن ا�/	�ول +�2  �!�� ا��ر�ص   

�ن ���ط�C �'�0رة ��
�ذ ا�(�د �� �م �/	ل +�2 ھ�ذه ا��ر�ص ، و �(�ل  ا"��رو ذ�ك �ن ھذا   ا*دار��

ا��ر�ص  وھذه ا�ر�ص ����ل !� ا��ر��ص �� '����
�ع �ن ا�(��ر ن طر�ق ��/� �د ا������ز ،  أھم

ا���(+�� '����ز ا�'��ء ، و  �!� ا������ت ا��� �ن ����0 ���دة 	��/ب ا������ز +�2 ا���7�ل ا�(���ر 

+2 أ �ل و��  �  . ا�	��

��د �(+�ق +�2  '��8� ا*دار���و �(�'ر �د ا�����ز ا�	���  %'ل ا�/	ول +2 ھ�ذه ا��ر�ص   

!�� ھ�ذا ا����زام !��ن ذ��ك ���ؤ�ر  ا*دارة%	�رت  إنھذا ا����زام ، و  "ھ���0رط !��< ، و ذ�ك �ظرا 

�+�� ا������ ا�%�	�د�� ا��� ��(2 ا�دو��  2++�2 ���� ا�������ر�ن  ا�����8ر إ��2 إ?��!��/������ ،  إ�2

  . 361'�*دارة

  
                                                           

�ء إ'راھ�م �/�ود ، ا��ر�C ا���'ق ، ص  125  . 357
  


� ، ا"�س ا�(��� �+(�ود ا*دار��  ، ا��ر�C ا���'ق ، ص  �+�222'د ا�(ز�ز 'د ا���(م   . 358
  

.  193، ص  2003ورات /+'� ا�/�و%��  ، '�روت �'��ن ، �/�د 'د ا����د ا����ن ، �ود أ�70ل ا�دو�� و ا��/ �م !��� ، ��0  359
  

.  281، ص  1997، ���0ة ا��(�رف ، ا*� �در�� ، ) ا��'�دئ و ا"�س ا�(��� (/�دي ����ن  ��0 ، ا�(�ود ا*دار�� !� ا��ط'�ق ا�(�+�   360
  

�ء إ'راھ�م �/�ود ، ا��ر�C ا���'ق ، ص  126 . 361
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  � ــ� ا�:رور�ــت ا�����ــAر ا���1ــ�ز ��و,�ــ� �-���ـ� ا�����ــزام ا��"طــا��: ـــ�ـــ� �ــــ��

  �زـب ا����ـ�ر �	��ـ�-����

  

  M��0����' د��	ص ����	�ت ا"������� و ا�?��رور�� ���������ر  ��ل ���� ��(+��ق '������I ا�� ���ن ا��

�ل ��و!�ر �0' �ت ا�ط�رق و ��و!�ر ا� �ر'��ء و ا����ء إ?��!� إ��2 ا���7ز و �����I %��وات ��������ر �ن �

 �ا�	��رف ا�	��/� ، �ط��وط ا������ف ، و ���Rر ذ���ك ���ن ا�(وا���ل و ا������Iل ا��ر�'ط��� '��(����ر ا�	����

ا����ط�ب ا�������ر�ن و ��	�� ا"����ب  إ���2ز ،  و ھ�ذه ا�(وا��ل ھ�� ا���� ��ؤدي �و?وع �د ا����

ا�(���ر ا�	���� ا��ذي  أن�'��0رة ا������را��م ط�����  إ�����2م  ، "��� �(�'ر '���'� /�!ز ��دي ��د!(�م 

���م إ%��� ا��0روع +��� ����8 ��ن ����C ا���وا/� و ���ل ��ن  �!�� ا�(�'��ت ا���� �� �ن أن �/�ول دون 

  . 362ا���ز ا��0روع ا������ري 

� '��� م ا�����ه و ا��	���ت و �Rرھ� إ��دادو ���ل و  ��ن ط�رق ا"�����ت M0�و!�ر ا��� أن/�ث   

 ا"��'���ذب ا������رات ا�وط��� و  إ�2ا��� �ؤدي  ا"������Iم �ن ا�دا�����ب و '�ودة ���� �(�'ر 

  .و�ن �م �/��ق ا������ ا�%�	�د�� 

   2�+��د ا������ز  2�+�� ا�������ر�� +�M�0�� 2 إ%����و ����دة 	�/ب ا�����ز  ا���/	ل 

���ق ا�دو���  ا����/�� �������ز ا�����+�� !��  2+ C�� ���! ، � أ��ز����ا��/+��� و  إدار����ا�(��ر ا�	��

2 �
����� ا�?رور�� ����ز �0رو� ا������ر ا"�����ا����رة ، ا���زام '�و!�ر ا����0ت �+ي و ذ��ك 

�ل ا������م ' �!��� ���ا���(+���� '��0ق ا�طر%���ت و �('���دھ� وو?��C ��0' �ت و %���وات  ا"�7��0لا���	��� ، ���ن 

ا�����ف ذه ا�(��رات '�� �ر'�ء ،ا��7ز و، و �زو�د ھ ا"�ط�را��زو�د '�����ه   ، و  ذا 0' �ت 	رف ���ه 

�ل و ذ�ك �  .���ق �C ا��ؤ���ت ا����	� 'ذ�ك ا�� �ن 

�ل ���ص ا�����دة  '���8 ���دو ھ��ذا ���� %���م ا����0رع ا��زا��Iري   ��� 03-01 ا"���ر���ن  28+���� ���ن 

�+��� 2+���0 	�دوق �دم ا�������رات !�� �0 ل /���ب : "  ا���(+ق '�طو�ر ا������ر /�ث �	ت 

���و���ل ا�� 
��ل '�����ھ�� ا�دو���� !���  +
��� ا��زا���� ا����و/��� ��	���ص ����ص ، �و���� ھ��ذا ا�	���دوق 

�����  . 363"ا�?رور�� ����ز ا������ر  ا"�����ا����0ة  أ�70ل�رات ، و ����� ���� ا��
��ت '(�وان �

�ل �ص ھذه ا���دة   ����ق  أن��?G �ن  2�+ C��� ر ھذا ا����زام ا��ذي'�ا��0رع ا��زاIري ا

ا������I ا����/��� ��������ز و ا�������ل !��� � 
��ل ا�دو���� +��2 /����'�� ا�����ص '���
����ت ا���(+���� '�������0ت 

���ز ا�?رور�� ا��� ��	ل '��(��ر ، �ن '�ن ا��زا�� ا����و/� �	��/ب ا������ز %	�د ����د�� +�2 ا�

+�2  إ����I��0	�(ب +�2 	��/ب ا������ز  ا"������ت و ذ�ك "ن ھ�ذه ا���M�0 �0رو� ا������ري ،

                                                           

.  �01'ق ، ص /���م ���رة ، ا��ر�C ا��  362
  

.  08، ا���(+ق '�طو�ر ا������ر ، ا��ر�C ا���'ق ، ص  03-01ا"�ر   363
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��وم '�و!�رھ�� ��	�'G '�ذ�ك ��ن '��ن ا�/�وا!ز ا���0�(�  أن�
��� ا���	� و �ن �م  �ن �زا�� +2 ا�دو�� 

 �	��  .   ���م  ا"���ب��+ب ا������ر�ن 

ا���� �(�'�ر ا���د��ت ا"������ ت ا���د��� ?(ف ا���M0  أن إ�2!� ھذا ا�	دد  ا*�0رة ��بو   

ا��ز�� ا��� ��( 2���C ا������ر�ن إ�2 �وا�دھ� !� ا�دول ا��� �����ون +��� ا�����را��م ، �(�'ر �ن 

ا '�ر ا�����0 ل ا���� �وا������ ا���دول ا������� !��� ا����ط�ب ا��������رات ا"��'���� ، /��ث أدى ���را م ھ��ذه 

ت ا"������� *%����� ر����  '���رة ، و أ	��'/ت ھ��ذه ا���M��0'دا�����0 ل �
���رة طو�+��� إ���2 �(����د ا"���ور 

+2 ��زا��� ا�دول  ���  .364ا������رات ���ل أ'�ء ����� ?

ا"������ ا�?�رور�� ��������ر �(�د ��ن أھ�م ا�(�'��ت ا���� �وا��� �دم ��و!�ر ا����0ـMت  أن ��   

 �
��	� و ا������ ا�%�	�د�� '	 �
	' C��	�ا� ��+���� ، �ن دم �و!�رھ� �0 ل ا�دول ا������ !� 

��ل �ن وا�ل طرد �������رات ا"��'�� و '������ � ون إ%'�ل ا������ر�ن ا"����ب +�2 ھ�ذه ا��دول 

  . 365%+�ل

  

  �ــــ�ت ا��B,�ــــر ا�:���ـــ�ز ��و,�ـــ� �-���ـــ� ا�����ـــزام ا��"طـــا��:  �ــــــــ��ــــ�ـــــ�

�  �زـــــــب ا����ــ�	�

  

ا�����ط�ب ا��������رات  إ���2ا�������� ا�%�	���د�� !���ن  �!��� ا���دول ا�������� ����(2  �/����ق'���دف   

�ل �'د���د  �!��� ا������وف و ا���0 وك ���دى ا��������ر�ن  إ��م ����/����ق ذ���ك �  أن إ�، 366ا"��'����������ن 

!��� دو����  أ���وا��م���� %����وا '��������ر  إذا'�	��وص ا������طر و ا�(وا��Iق ا����� %��د �	���د!�م  ا"�����ب

���)�367 . �
�	وص %��و�� ��رر ا�/���� ا�����'� ا��/داث  +2  �/رص �ذ�ك !�ن  �!� ا�دول ا��?�

�ل %وا��ن ��	� ��(+�� '�0��C ا������ر��368������رات ا������ +2 أرا?��� و ذ�ك �ن  .  

��(2 دا��I �+'/ث ن ا�/���� ا� �!�� "�وا�� ا������رة ، !�'ل ا����ذه ���رار  ا"��'�!�������ر   

    . 369ا������ر !� دو�� �(��� ��ظر إذا ��  ��ت ھذه ا�دو�� �و!ر ا�?����ت و ا�/���� ا"!?ل ������ره 

،  ا�	��� ��(+ق '����ز �0روع ا�����ري ا�����ز ا��و�� �������رو ط���� أن �و?وع �د   

!��� ��ب +2 ا��+ط� ا����/� ������ز ��د�م ا�/���� ا� �!��  �	�/ب ا�����ز �ن  ل ا�����طر ا���� %�د 

                                                           
'د ا���در !�/� ، �ظم ا���0ر � '�ن ا��ط��ن ا�(�م و ا���ص !� �0رو�ت ا�'��� ا"����� ، ��0ورات ا���ظ�� ا�(ر'�� �+����� ا*دار364 ، ��

  .  05، ص  2010
.  253، ص  2010إ���ن ط�� ��	ف ، ا%�	�د��ت ا��وارد ا�'���I ، دار ا����(� ا��د�دة ا*� �در�� ، �	ر ،   365

  
.  69'+�واس ���ء ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   366

  
.  10، ص  2000ھ�0م ���د ، �د ?��ن ا������ر ، دار ا�
 ر ا����(� ، ا*� �در�� ،   367

  
.  237، ص  2001د ا��'ر�� '�ن ا�دول و ا"0��ص ا"��'�� ، دار ا�
 ر ا����(� ، ا*� �در�� ، /
�ظ� ا���د ا�/داد ، ا�(�و  368

  
'د ا� ر�م د�و%� ��ر ، ا�/���� ا����و��� �������رات ا"��'�� ا��'�0رة ، ا��ر ز ا��و�� �T	دارات ا����و��� ، ا�ط'( 369 �+� ر�?�ن 

  .  144، ص  2011ا"و�2، 
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�ل ����د���� � �!��� ا�?������ت �����(��رض ����� ھ��ذا ا"����ر أ�����ء ا����7��� �+(����ر ا�	����� ، و ذ���ك ���ن 

  .  ا���ررة �ذ�ك ا����و��� 

�0رو� ����ر ا��� � 
ل �� /
ظ /�و%�، وا���د�� �+� و ��	د '��?����ت ا����و��� �+ك ا�و��Iل  

ھ���ذه  ������دا��������ري ���ن أي �ط��ر �����دد ا����7��� �+(����ر ا�	����� �و?���وع ���د ا�������ز ، و 

�������رات � �
!�� ��و�ن ��ن ا�?�����ت ، ?�����ت �و?�و�� ا�?����ت ا���� ���د��� ا�دو��� ا��?��

  . 370?����ت إ�را��I و

ا��و?و�� ا��� ���G �+�����ر ، !����ل !� �(�د ا�دو�� ا����/� �������ز '/����� أ�� ا�?����ت   

  .	�/ب ا�����ز أ���ء ا��7��� �+(��ر ا�	��� ا�ذي أ%�م +�� ا��0روع ا������ري 

ا����ذ  ا���� �وا��� ا�������ر أ����ء ا����زه �+��0روع ا�������ري ھ�� ا"�ط��ر و �(ل �ن  أھ�م   

� ��ون ���ن ������0 /ر����ن ا��������ر ���ن /�و%���  إ���راءاتا����+ط�ت ا�(����� ا��?���
� ����ذه ا��������رات 

 ��واء  ���ت  373 ، ا��	�درة372، �زع ا��+ �� 371'�����8ما��وھر�� +2 ا�����ره و ��	� �+ك ا���(+�� 

و !��� /���ل ا�����ذ  ، 374ا� +���� او ا��ز����I  �+���0روع ا��������ري ا������م +��2 ا�(����ر �و?��وع ا�������ز

'�ذ�ك ا���(�%دة ��ل ھذه ا��دا'�ر ��ر�ب ن ذ�ك �0وء ���ؤو����� ا�(�د��� ا����ه ا���(�%�د �(��� ، و ا*دارة

 �
+��� ا���زام '�(و�ض 	�/ب ا�����ز �(و�?� �د� و ��	 C�� �' ن ا"?رار ا��� �/�ت.   

ا��0رع ا��زاIري %�م '��G و و?�C ا�?�����ت ا� �!��� !�� �وا����   أن إ��2 ھ� ا*�0رةو ��ب   

���م �+(���ر �و?�وع ا������ز ، ا���7 أ����ء ا"���ب��(رض ��� ا������رون  %دا����طر ا������� ا��� 

�ل ���ص ا�����دة و���ا���(+��ق '�ط��و�ر ا��������ر ، /���ث ����ء !���  03-01ر%��م  ا"���ر���ن  16ذ���ك ���ن 

�0روع ا�����ري �م ا����زه +�2 ھ�ذه  "ي�	�درة  '8ي�دو�� �+�زم '(دم ا����م ا أن�?�ون ھذا ا��ص 

، و ��ر��ب �ن ھ�ذه ا��	��درة !� ا�/���ت ا���	�وص +���� !�� ا���0ر�C ا��(��ول '��  إ�ا�(��رات ، 

  . 375�(و�ض �دل و ��	ف 

ا���(+ق '�ر%��� ا�������ر و ا��ذي أ�2�7  09-16و ھ�� ��ب ا*�0رة إ�2 ا�� '(د 	دور ا����ون   

�ه '����دة  16ا���(+ق '�طو�ر ا������ر و?ت ا���دة  03-01ا"�ر ا��� ���ء �	���  23ا��ذ ور أ

                                                           
ص  ،  2008م 'د O ، ?����ت ا������ر !� ا�دول ا�(ر'�� ، دار ا����!� �+�0ر و ا��وز�C ،ا�ط'(� ا"و�2 ،  ��ن ، ا"ردن ، 'د ا� ر� 370
23 .  
�د�� ا*�راء ا�ذي �راد '� ��ل �+ �� ا����0ة ا�	���� �ن �ط�ق ا������ر 	�/ب ا�����ز إ�2 �ط�ق �+ �� ا�دو�� ���و�2 ا��7���� : ا����8م  371�

  . ا��	+/� ا�(��� 
. ھو ا*�راء ��وم '� ا�دو�� '�
��� أو 'وا�ط� 0�ص �(�وي �و�� ��زع ا�/�وق ا�(���� ا�(��ر�� �دوا� ا��	+/� ا�(��� : �زع ا��+ ��   372

  
ھو إ�راء ���ذه ا��+ط� ا�(��� !� ا�دو�� و ���و�� '���?�ه +2 �+ �� ا����0ة ا�	���� ا������ +2 ا�(��ر �و?وع ا�����ز : ا��	�درة  373

  .  ا���+وك �+�����ر دون ���'ل 
،  �2006 ، ا�ط'(� ا������ ، ا��زاIر ، ، دار ھو�) ا��/ �م ا����ري ا�دو�� ، ?��ن ا������رات ( %�دري 'د ا�(ز�ز ، ا������رات ا�دو���  374

  .  62ص 
� �� ن أن � ون ا������رات ا����زة �و?وع ا��	�درة ا*دار�� ، إ� : "  ، ا��ر�C ا���'ق ، ��ص +2  03-�01ن ا"�ر ر%م  16ا���دة  375

  " . !� ا�/��ت ا���	وص +��� !� ا��0ر�C ا��(�ول '� 
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ا�����زة �و?�وع ز��دة +2 ا��واد ا��� �/ م �زع ا��+ �� ، � �� �ن أن � �ون ا�������رات "  �"�� 

  .ا����ء إ� !� ا�/��ت ا���	وص +��� !� ا��0ر�C ا��(�ول '� 

  . 376"��ر�ب +2 ھذا ا�����ء و �زع ا��+ �� �(و�ض �دل و ��	ف 

'���+�وء  ا"��'��!�� �+ك ا��� ��م '�و�'�� ا����ح �+������ر و ��	��  ا*�را��Iا�?����ت  أ��  

  .�377/���� /�و%� و ا�����را�� ا������ +2 ا�(��ر ا�	��� �و?وع �د ا�����ز ا��?�ء ا�دا�+�  إ�2

 

 �ــدــ�ز �:�ـــ�ن ا��ــوازن ا����ــ� �"/ــ� �-���ــ� ا�����ــا��ــزام ا��"ط: را�ـــــــــــ/ــــــــ� 

  

��� ��/�+��� ا���(�%�د �ظرا �ن ا�(�ود ا*دار�� 'ط'�(��� �/�ق '�در ا*� �ن �واز�� '�ن ا"'��ء ا�  

ا�ذي إ�2 �/���� �ن وراء ھذا ا�(�د و و '�ن ا��دف ا�ذي ��(2 ا*دارة وا��زا�� ا��� ����C���' C ا*دارة 

و ا���ص ، !���ب أن � �ون ا���زا��ت %�'+� �+ز��دة أ ھذه دا�ت ، و ������ل !�  �/��ق ا��	+/� ا�(��� 

ا���(�%د و ا��زا���� ، و ھو /�وق  أن � ون ھ��ك �وازن '�ن ھذا ھو �0ن ا�/�وق ا����'+� ��� ، أي ��ب 

�� �('ر �� '�'�دأ ا���وازن ا������ �+(��د ا*داري '��ن /��وق ا���(�%�د و ا��زا����� و ا��ذي �(�د /����� ��ن 

   .  378 ا��'�دئ ا"����� ا��� ��ود  �!� ا�(�ود ا*دار��

�/��ق �ذا ا�(�د ھو �/��ق ا�ر'G وإ'را�� ��	�/ب ا�����ز �ن وراء  ا"����ا�دا!C  أنو ط����   

!ر?��� أو ا*دارةا��ذ���  إ�راءات/�ل '��� و '�ن �/��ق �+ك ا��	+/�  إذا�	+/�� ا�0�	�� ، و ��� 

ظ��روف و 	��(و'�ت �(+��ت ��
���ذ ا���زا����ت ا��(�%د���� +��2 ا���(�%��د ����را ، و � +
��� '	��ورة !�%��ت 

ا����/� ������ز ا��د�ل !� ھذه ا�/��� �?��ن ا���وازن ا������ �+(��د ، ا��ذي  ا*دارة+2  ا��و%(�ت � ون


�م ��� ?رورة و�ود ����ب '�ن /��وق ا���(�%�د و ا��زا����� /��2 ���� ن ��ن ��
��ذ ا�(��د +�2 ا��/�و �

��+  .  379 ا���
ق 

 أي��د�ل �?��ن ا��وازن ا����� �+(�د /��2 و ��و ��م �ر� �ب  ا*دارة أن إ�2ھ��  ا*�0رةو ��ب   

 ��ط� ، !� ون أ��س ��ؤو����� ا�'�رات ا�(دا�� و �� ���و�'� ��
�ذ  �د ا�����ز �ن /�ن ��� ، !?

 C��� دة ا���(�%��د�?����ن ا�����راره !��� ا�و!���ء  ا*دارة��ن ��ط+'���ت ا��	��+/� ا�(����� ا����� �����+زم �����

  .  380 %د��'���زا���� ا��(�

                                                           

.  22ا������ر ، ا��ر�C ا���'ق ، ص ، ��(+ق '�ر%��  09- 16ا����ون   376
  

.  93/���م ���رة ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   377
  

378  ����، دار ا� ��ب ا�/د�ث درار�� ، ا��زاIر ) درا�� ���ر�� (�(�د ا���د +� ، �ظر�� ا�ظروف ا�ط�ر�I !� ا�(�ود ا*دار�� و ا�0ر�(� ا*�
  .  06، ص  2006ا�(�	�� ، ا��زاIر ، 


� ، ا"�س ا�(��� �+(�ود ا*دار�� ، ا��ر�C ا���'ق ، ص  �+�212'د ا�(ز�ز 'د ا���(م   . 379
  

�ء  �/� �	ط
2 أ'و ا/�د ، ا��/ �م !� ���ز�ت ا�(�ود ا*دار�� ا�دو��� !� ?وء ا��وا��ن ا�و?(�� و ا��(�ھدات ا�دو��� و أ/ �م �/� 380 م 
  .  142، ص  2008ا��د�دة ، ا�زار�ط�� ، ، دار ا����(� ) درا�� ���ر��(ا��/ �م 
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و � ون �د�ل ا*دارة !� ھذه ا�/����  '��دف إ��دة ا���وازن ا������ �+(��د +�2 أ���س ��وا!ر إ���   

�0روط �ظر��� ا�ظ�روف ا���د���  أو،  �0روط �ظر��� ا�ظ�روف ا�ط�ر��I ، أو  0روط �ظر�� !(ل ا"���ر

  : و ھو �� ���وم ''���� !��� �+� ا��7ر ��و%(� 

   

  : �ظر�� ,/ل ا���ر  - 1

ا���(�%��دة ���دى ���ر������ ����+ط����  ا*دارةا�(���ل ا�	���در ��ن  أوا��	��رف  ا"����ر��	��د '
(��ل   

��	� !� �(د�ل 0روط ا�(�د ، ��� �ؤدي  �ا��ذي ����و�ب  ا"��را���(�%�د �(��� ،  إرھ��ق إ��2ا��0رو

، وھ�� �ظر��� د�� ����� و �(و�?� /�2 ��� ن �ن ا����رار !� ��
��ذ ا�(��د �/����� �+�	�+/� ا�(���� 

، و �ط'��ق  381، و ��وم ��ؤو��� ا*دارة '�و�ب !(ل ا"��ر دون و��ود �ط�� ا��?�ء ا�
ر���  أو�دھ�

  : ھذه ا��ظر�� �(+ق +2 ��+� �ن ا�0روط ھ�  �"�� 

��ود ا�����ون ا����ص  ا"��ر، /�ث � �ط'ق �ظر�� !(ل  إداري� ون ھ��ك �د  أن��ب  − 2�+

�د ا�����ز  أن، و ط���� 382ا�(�د طر!� !�  ا*دارة�و  ��ت و�ھ�و  ا��و�� ��������ر ا�	���

  . !��� '������ � ون �/� ��ط'�ق ھذه ا��ظر��  ا*داري�د 

 أ����� ا*�راء ا��ذي �ط'�ق +�2ن ���� ا����/� ������ز ، و ��� !�	دور �	رف �ن طرف ا −

ھ��ذا  ا����+ط� ا*دار���� ا���(�%��دة ، و %��د ��	��ب 	���در ��ن إ���راءھ��و  ��ل  ا"����ر�ظر���� !(��ل 

ن �(�دل ا���+ط� ا����/�� �������ز '(�ض �0روط� ا��I/��� ، و %�د ا*�راء +2 ا�(�د �'�0رة  �8

���ؤ�ر !��� ا��زا����ت ا���(�%��د 'طر����� ���Rر �'���0رة  �(��د�ل %��وا��ن ا�������� '���� �ز���د !��� أ'���ء 

   .   383ا���(�%د

 ا"��رو%C ، ��(�ن �	/� ���ك ا���(�%د '�ط'�ق �ظر�� !(ل �Rر �� ا*�راء� ون ھذا  أن��ب  −

 ا*���راءات� � ��ون �+��ك  أن'�ر ��زه ا������ ،  أ?��رت،  إ���راءات��ن  ا*دارةا����ه ���� ا��ذ���� 

 �� ��(�ن أ� � ون 'و�(� �و%C ا*�راء ا����دا إ�2 �(��ر  ،�384�و%(� �ن ا���(�%د و%ت ا��(�%د 

إذا �و%�C ا��+��زم �ط'�ق �ظر�� !(ل ا"���ر  �� أن ا�ر�ل ا�(�دي ا�ذي ��وا�د !� �
س ظرو!� ، 

  . 385	دور ا*�راء و � ن �م � ن !� إ� ��� �و%C �دى ا"�ر ا�ذي �/د�� 

                                                           

.  89، ص �2005/�د ا�	�7ر '(+� ، ا�(�ود ا*دار�� ، دار ا�(+وم �+�0ر و ا��وز�C ، ا��زاIر ،   381
  

، ���ر ���ن �و�
� ، �ظر�� ا�ظروف ا�ط�ر�I و أ�رھ� !� ا��وازن ا����� �+(�د ا*داري ، ا�ط'(� ا"و�2 ، ��0ورات ا�/+'� ا�/�و%��  382
   . 70، ص  2009'�روت، 

383 144، ص �1977/�ود /+�� ، ا�(�د ا*داري ، ا�ط'(� ا������ ، دار ا�
 ر ا�(ر'� ، �	ر ،  
  

،  �/�ود 'د ا����د ا��7ر'� ، ا��0 �ت ا��� �وا���� ��
�ذ ا�(�ود ا*دار�� و أ��رھ� ا����و��� ، درا�� ���ر�� !� ا��ظر�� و ا��ط'�ق 384
  .  84، ص  �1998+ ��ب ، '�روت ،  ا��ؤ��� ا�/د���

�ء �/� ا�د�ن �	ط
2 أ'و ا/�د ، ا��ر�C ا���'ق ، ص  144  . 385
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 ا*��راء�+/�ق  أن��0�رط ��ط'��ق ھ�ذه ا��ظر���  إذن?�ررا '����(�%�د ،  ا*��راء�+/�ق  أن��ب  −

  .  386ا����/� ������ز ?ررا �+��(�%د �(�� ا*دارةا����ذ �ن طرف 

ا����د +2 ذ�ك !��� ��2 �وا!رت 0روط �ظر�� !(�ل ا"���ر �	�'G ��ن /�ق ا���(�%�د ا�/	�ول   

ف ��ن ا*دارة ا����/�� ��  �ن +�� %'ل 	�دور ا��	�ر إ�2+2 �(و�ض  ��ل �(�د ا��وازن ا����� �+(�د 

�	ر�ن أ�����ن ھ��  ��د�ر ا��(و�ض ������ز ، و  2+  : ��وم 

�� �/ق ا���(�%د �ن ���رة و ��0ل ا�� ���ف ا�
(+�� ا��� �/�+�� ا���(�%�د ، و ��� !���� ��ن  ��ب   

387+2 ا�'�ر أن �ن /�� أن �(وض +2 ا�ر'G ا�ذي  �ن ��/���   .  

  

  : �ظر�� ا�ظروف ا�ط�ر�5  - 2

��دة  أ���ءظرف ��C  أ��را��?�ء ا�
ر��� ، و ظ�رت ��وا���  أ�80ھ�ھ� �ظر�� %?���I /د���   

 C��� ذ ا�(���د �+/��ق '����(�%��د���
، /���ث أن �����Iر !�د/��� �����ل �(���� ا����وازن ا�%�	���دي �+(���د  ا*دارة��

، و��م � �ن !�� ���دوره د!(�� ، ا"��ر ا��ذي �+�زم ا���(�%د �م ��و%C /دوث ھذا ا�ظ�رف ��د إ'را��� �+(��د 

����� ا���وازن ا������ �+(��د ، ا*دارة ا����/� ������ز ��0ر �� !� �/�ل �زء �ن ا����رة ، �(ود ��ن �

ظ�روف ا%�	��د�� ، و �(�'�ر ھ�ذه ا��ظر���  أو� ون �	در ا�ظرف ا�ط�رئ ظواھر ط'�(���  أن���وي و

  : ، و �0�رط ������� �� �+�  388ا*دار�� ا��� ��وم +��� ا�(�ود  ا"�س�ن 

ن ا�����ك '��ذه ��  /�2/�دث ا������R �Iر ��و%C و �Rر �� ن ا�د!C ، ��ب  أو/دوث ظرف  −

���ر '��رة �ن ��
��ذ ا�(��د ، و %�د � �ون ھ�ذا ا" أ���ءو /�دث ا������I ا��ظر�� /دوث ظرف أ

'	��ورة  ا"���(�رار�
���ع  إ���2 أدتظ��واھر ط'�(����  ����ز�زل ، و %��د � ��ون ظ��روف ا%�	���د�� 

��������و ��'���7 أن � ��ون ھ��ذا ا�ظ��رف ،  ��������389  ����/روب  أ/��داث،  ���� %��د ������ل !��� 

�� ن و �م � ن !� ا��ط��� د!(�  ، و ا�������R �Iر ��و%C �ن طرف ا���(�%د أ���ء إ'رام ا�(�د

���م � ��ن !��� ا����ط�� ا���(�%��د �و%��C ا����Sر ا�و������ ا���ر�'��� +��2  إذا�ط'���ق ھ��ذه ا��ظر���� 

  .390/دو��

��ن  أنا���(�%��د�ن ، '�(���2  إرادة� ��ون ا�ظ��رف ��ر���� ��ن  أن − � إرادة� ��ون ا�ظ��رف ������

  . و � د�ل �+��(�%د !� /دو�� ، 391 ا*دارة

                                                           

.  ���70ر ���ن �و�ف ،�
س  ا��ر�C ا���'ق ، ص   386
  

.  �121/�ود /+�� ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   387
  

  .  123أ +� �(��� ، ا��ر�C ا���'ق ، ص  388
�� ����� ���ة ، /��� ا�ظروف ا��������I و �ط'������ !� ا�د��ور ا��زاIري ، ر���� ������ر !� ا����ون ، ��	ص ا*دارة و ا������ ،  + 389

  .   13، ص  2003-2002ا�/�وق ،���(�  ا��زاIر ، 
�ء �/� ا�د�ن �	ط
2 أ'و ا/�د ، ا��ر�C ا���'ق ، ص  147  . 390

  
، دار ا����!� �+�0ر و ا��وز�C ، ا�ط'(� ) ا���ظ�م ا*داري  ، ا���0ط ا*داري( ا����ون ا*داري ، ��ھ�� ا����ون ا*داري  ھ��� +� ا�ط�راوي ، 391

  .  305، ص  2006ا"و�2 ، ا*	دار ا����ث ، '�روت ، 
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�ل '���وازن ا�%�	�دي �+(�د ، �0�رط !� ا�?رر ا�ذي �/دث '
(ل ا�ظ −�رف ا��������I أن ا*

�'+��P ���ن ا�������� در���� �����ل �(���� ا����وازن ا������� �+(���د ، '/���ث ������وز ��������� ا������Iر 

  . 392ا�(�د�� ا���8و!� ا��� � ون أي ��(�%د ر?� ��/�+�� أ���ء ��
�ذه �+(�د 

ا�ط�ر�I ، و '������ إذا �� �/��ت ھذه ا�0روط ���(��  ��ت ا"و�و�� إ�2 �ط'�ق �ظر�� ا�ظروف   

و �� ��ر�ب ��� �ن ���ھ�� ا���� ا*دار�� ا����/� ������ز �C ا���(�%د �(�� !� �/�ل ا"'��ء ا������� 

  .+��� %'ل /دو��� ا������ ��� ، '�� �(�د ا��وازن ا����� �+(�د إ�2 ا�/��� ا���  �ن 

  

  : �ظر�� ا�	/و��ت ا������ ا�?�ر ��و8/�  - 3

+��2 أ����س ا���� إذا ���� 	���دف ا���(�%��د ���C ا*دارة أ�����ء ��
���ذه ���زا������ ����وم ھ��ذه ا��ظر����   

��	� �م � ن !� و�(� �و%(�� أ���ء إ'را�� �+(�د ، ��(ل ��ن ��
��ذ ا�(��د أ  ��I����(و'�ت ��د�� ا�	ر ��

ا��ط��'��� '�(��و�ض  ����ل ��'��ر ���� أ/د����� �+��ك ا�	��(و'�ت ���ن إرھ�%��� و � +
��� ، !����� ���ن /��ق ا���(�%��د 

  .  393أ?رار

   : و �0�رط ���/��ق ا���(�%د �C ا*دارة ا��(و�ض ا� ��ل '�وا!ر 0روط ��	� ����ل !��� �+�   

 أن/��2 ���م �ط'��ق ھ�ذه ا��ظر��� ���ب  و �����وا�� ا���(�%د 	(و'�ت ��د�� �Rر ��و%(�� ،  أن −

'C ، و ���ب أن � �ون ھ�ذه ا�	�(و'�ت ذات ط��(�%د 	(و'�ت ذات ط�'C ��دي '/ت�(�رض ا���

،  �� �0�رط أن � �ون ��ر���  ا������I ���وز  ل ��  �ن ��و%(� �ن ا���(�%د و%ت إ'را�� �+(�د

ن إرادة ا���(�%د�ن  394 .  

�د إ'را�� �+(�د  ، و �(�'ر �+ط� ��د�ر �� إذا  ��ت � ون ھذه ا�	(و'�ت �Rر �� �� ا��و%C  أن −

�و%(�� �+ط� ��و�� �+��?��، و!�ق �(���ر ا�	(و'� ا��� وا��ت ��
�ذ ا�(�د ��و%(� او '�*� �ن 

  .�(��د !�� �(��ر ا�ر�ل ا�(�دي ا���وا�د !� �
س ظروف ا���(�%د أ���ء إ'را�� �+(�د 

، /���ث � �ط'��ق �ظر���� ا�	��(و'�ت ا���د���� ا����7ر �+/��ق ھ��ذه ا�	��(و'�ت ?��ررا '����(�%��د  أن −

���ر���  ��I����(و'� ��د��� ا���	ذ ا�(��د ��
ن إرادة ا���(�%�د�ن ، إذ ��و%(� '���رد ا��راض ��

�395
�رض إ	�'� ا���(�%د '?رر �راء ذ�ك  .  

���ق ا*دارة !�ن �و!رت 0روط %���م �ظر��� ا�	�(و'�ت ا���د��� ا���7ر ��و%(�� !�+��2    2�+ ��)'�

�� �/�� �ن ?رر، ا� ا�� ��ب �ذ�ك �(و�ض ا���(�%د �( �إ��2 !� ھذا ا�	�دد  ا*�0رة�� �(و�?�  ��

دم ا�'�ر ا�	(و'�ت ا������ �ن %'�ل ا���وة ا���ھرة  و ھو �� ا��0رع ا��زاI أن 2+ري �ص 	را/� 

                                                           

.  226، ص  2002��ر وا'دي ، ا����ون ا*داري ، ا��زء ا����� ، د�وان ا��ط'و�ت ا����(�� ، ا��زاIر ،   392
  

.  �714+���ن �/�د ا�ط��وي ، ا"�س ا�(��� !� ��
�ذ ا�(�ود ا*دار�� ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   393
  

.  447، ص  ��2004	ر �'�د ، ا����ون ا*داري ، ا���0ط ا*داري ، ��0ورات �'�د ، ا�ط'(� ا"و�2 ، ا��زاIر ،   394
  

�ء �/� ا�د�ن �	ط
2 أ'و ا/�د ، ا��ر�C ا���' .  149ق ، ص  395 



آ��ر �د ا�����ز ، ������ و ��و�� ���ز���                                               ا�
	ل ا�����       

 

106 

 

�ن د!�ر ا�0روط ا���وذ�� ���G ا�����ز '���را?� ، �ن ا��ر�وم  �21ن ا���دة  03��ء ?�ن ا�
�رة 

���ر ��� �����وا�� ا������زو '������ !��� � ���ل ��ط'�ق ھذه ا��ظر�� !� �د 396،  152-09ا���
�ذي 

  �  .ا�	��

  

��  �ـ� ���ز���ـ� و ��و�ـ��ـ�ز ا�	�ـد ا����ـ�ـ� �ــ����: � ـــث ا����ــا��

  

�(�'��ر ���د ا�������ز ا��و���� ���������ر ا�	����� و����+� ���ن و����Iل ا����7�ل ا�و���ء ا�(����ري   

، و ذ��ك ��ن ا��ل �/���ق و '+�وغ ا���دف ا��ذي و��د ھ�ذا ا"���ر "�+�� و ����  ا�	��� ا���+وك �+دو��

، و ��R'� �� �+�� ا�دو��� إ��2 ھ�ذا ��ق ا������ ا�%�	�د���/ '������ا�و	ول إ�2 �/��ق ا��	+/� ا�(��� و 

إ��2  ا��وع �ن ا�(��ود �ظ�را ����ص ا*� �����ت ا������� و ا������� ����7�ل ھ�ذا ا�و��ء ا�(���ري ، إ?��!�

'���دف ا�����
�دة ���ن و ذ���ك رR'����� !��� إ��0راك أط��راف ���ن ا��ط���ع ا�����ص !��� ا����7�ل ھ��ذا ا"����ر،

��	� إذا  ��وا أ���ب ا������ و ا�(+��� �'را��م و �ؤھ���م  .  

�ن طر��ق ��د  إن إ�2ھ��  ا*�0رةو ��ب    �%��م ا�دو�� '�و �ل ����� ا���7�ل ا�(���ر ا�	���

���ز���� �ن �+ ��� ھ�ذا ا�(���ر ،  أو ا"���رةھذه ا����ون ا���ص � �(�� ��+�  �ن أ0��ص إ�2ا�����ز 

 إ��2ا�(���ر  '(�دھ��/دد '�دة ز���� �ؤ%�� ، �(�ود  ا"��ر�(�'ر ھذا ا�(�د ��رد طر��� ���7�ل ھذا  إ���

  . ا"	+��ھ� ا���� �  ا�دو�� +2 ا�'�ر أ���

��د ا������ز ھ�و ��ن ا�(��ود ا�ز����� ا���� �'�د ��ن أن��دل +�2 إن دل +2 �0ء إ���� و ذ�ك     

 � ون ����� /+ول ��� زوا�� و ������ و � ون ذ�ك إ�� '��طرق ا�(�د�� ا��(�ودة ، أو 'طرق �Rر �د�� 

ا��ط+�ب ا"ول ،  ��� %�د  !������� ����زا��ت ا��
رو?� +��� وھ�و ��� ����وم 'درا����  أي�(دم ا/�رام 

�!���ت '���ن ا"ط��راف  ����� �����د�  � ��ون ھ��ذا ا�(���د أ�������?��رورة ا����د�ل �/��ل ھ��ذه ا��زا���ت �

�!�ت إ�� 'طرق ود�� أو ن طر�ق ا�+�وء إ�2 ا��?�ء و ھو �� ���وم 'درا��� !� ا��ط+ب ا����� و�  .ا�

  

  ��ــــ��ـــ� �ــ�ـــد ا����ــــ�ز ا�	����:  ا�ولا��طـ"ــب 

   

�(�'ر �د ا�����ز �ن ا�(�ود ا�ز����  �� �'ق '����� ، ��ذ�ك !��ن 	��/ب ا������ز � ��/+�ل ��ن   

'(د ا��?�ء ا��دة ا��(��� !� ا�(��د او !�� د!��ر ا��0روط ا��ر!�ق '�� ، و ھ�و ��� ����د ا�������  إ� ا��زا��

ا����/� �������ز و ذ��ك %'�ل  ا*دارةا�� %د ��/+ل 	�/ب ا�����ز �ن ا��زا���� ا���ه  إ�، �+(�د ا�ط'�(�� 

                                                           

.  15، '�و�ب د!�ر ا�0روط ا���وذ�� ���G ا�����ز '���را?� ، ا��ر�C ا���'ق ، ص  152-09ا��ر�وم ا���
�ذي   396
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 ���+و ذ�ك إذا �� ا�رى /�ن ��
�ذ ا�(��د ا/�د ا�(�وارض أو ا"��'�ب ا���� ��ؤدي ا��?�ء ا��دة ا���
ق 

  . 'ط'�(� ا�/�ل إ�2 ����� ھذا ا�(�د و ھو �� ���2 '������� ا��7ر �د�� �+(�د 

��د ا������ز !�� ا�
�رع ا"ول ، ��م ��ط�رق ا�ط�%� �ن ذ�ك �وف ��وم 'درا�� ا������ ا�ط'�(�� �(  

  : إ�2 ا������ ا��7ر ط'�(�� !� ا�
رع ا����� ، و ذ�ك !� ���+� 

  

  ا������ ا�ط��/�� �/�د ا�����ز ا�	����: ا�
رع ا�ول 

  

�د  �
�� ا�(��ود ا�ز����� ا����  ا�����ز ا��و�� �������ر ا�	��Iد إداري ������ إ��2 ط���ھ�و 

�(�'ر !��� ا�ز�ن �	را �وھر�� ، و '������ !��ن ا��?��ء ھ�ذه ا���دة ا�ز����� ا��/�ددة ��
��ذه ��ؤدي ذ��ك 

+2 ا�(�د ��Iد%� ا�����	397/��� إ�2 ا��?�ءه '�وة ا����ون  ، و �'دأ �ر��ن ھذه ا��دة �ن ��ر�< ا��.  


ل ذ ر ا��دة !� ا�(�د ، ھو !� ا�/���� أ�ر ��در ا�و%وع إن �م ���ل � ��د � �ون !� /��� �� إذا   Rا


� ھذه ا�/��� �8�ذ '���دة ا��	وى ا��/�ددة %��و��� �����ل ���ر�< �������، و �را�2 !�� ���د�ر ! ، ��/���

+�2 أ ��ل و��� '��دف ا�/ �	�ول �دة �د ا�����ز �� �ن 	�/ب ا�����ز �ن ا��7�ل ا�(��ر ا�	��

ا���دة ا���
�ق +���� !�� ا�(��د ا"	�+�  أن، و ��ب ا*�0رة أ�?� إ�2  398+2 ا�/د ا��(�ول �ن ا"ر'�ح

  .  �399�ب أن � ����وز ا�/د ا"%	2 ا���	وص +�� %��و��

�د و ��� !�ن    �'	ورة ط'�(�� !� ا���ر�< ا��/دد �� �����  ا�����ز ا��و�� �������ر ا�	��

�+��� ا���+ط�  أنا��� �� �ن !�� '(�ض ا�/���ت  إ�،  400!�� د!��ر ا��0روط ا��+/�ق '��أ	� !� ا�(��د أو 

��د��د ��دة ا���7�ل ا�(���ر ا�	���� و '������� ��دة ��د ا������ز +�2  أوا����/� ������ز ، إ��2 ��د��د 

2�+�/�و  ا�'�ر ا�� ا�و��+� ا����و��� ا��(دة ���7�ل ھذا ا"��ر و ذ�ك ?�ن 0روط �'د ��ن �و!رھ�� 

  :  �� و ھو �� ���وم '�و?�/� !� �� ھو آ	/�G �+�م و 

  

  ��د�ــــد ��ـــــــد ا����ـــــ�ز ا�	����:  أو�

  

����ء ��دة ا�(��د ا���
�ق +���� ، �� ن �(��د ا������ز ا��و��� ��������ر ا�	���� أن ���دد ��د ا�  

��ري ذ�ك '��
�ق ا�طر!�ن إ�� أ���ء �ر��ن �دة ا�(�د أو �د ا������I و �8�ذ ا��
�ق 0 ل ا��+/�ق ا��ذي و

                                                           
397  Cو�ض ا*داري و ا��0ر�
2 ، دار ا����(� ا��د�دة �+�0ر ، ا�ط'(� ا"و�) درا�� ���ر��(  0روق أ���� واد /��ب ، ا��ظر�� ا�(��� �+�
  .    560، ص  2009ا��وز�C ، ا���ھرة ، و

.  �163روان �/� ا�د�ن ا��طب ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   398 
.  �560+���ن �/�د ا�ط��وي ، ا"�س ا�(��� �+(�ود ا*دار�� ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   399

  
�وري ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   O �366و�ف �(د  . 400
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�	�در ��ن ا���+ط�  أن�('�ر ���� 	�را/� ، و  أن��د�د ا�(�د ���ب  وإرادة�?�ف إ�2 ا�(�د ا"���� ، 

 �	��401�د ا�����ز  'H'راما�� .  

'�و�ب د!�ر ا�0روط ا���وذ�� ���G ا�����ز ن  ��21 ��ءت '� ا�
�رة ا������ �ن ا���دة  ھوو   

�/دد 0روط و  �
��ت ���G ا������ز +�2 ا�ذي   152-09طر�ق ا��را?� ، �ن ا��ر�وم ا���
�ذي ر%م 

2+�ك ا���	� �+دو�� و ا��و�� ����ز ��0ر�C ا�����ر�� ، /�ث �	ت �L� �)'��ا"را?� ا�  �+��� :

/��ل ��'ب  إذا��دد أ��ل ا�ط�ق و ��
�ذ ا"�70ل ا���	وص +��� !� د!�ر ا��0روط ھ�ذا ، و ��
��ذھ� " 

� �� �ن .%�ھر دون ا����د '� ، و ذ�ك '�دة ���وي ا��دة ا���� �(�ذر !���� +�2 ا�����
�د ا�و!��ء '���زا����� 

   . 402"'8ي /�ل �ن ا"/وال ا�'�ر ا�	(و'�ت ا���و�ل �''� %�ھرا 

�ل ���ص ھ��ذه ا�����دة      ���ا�ط'�(��� �(���د ا�������ز  ا�������ءھ��ذا ا���د���د � ����ص  أن��?��G ���ن 

،  ا"ط�رافرR'��  /��بإ�2 ��د�د ا�(�د �ن د�� +2 ا��و�� �������ر ا�	��� ا�ذي �ؤول �'�0رة 

ا�(�د و �ن ��م ��د��د ا���دة ا�ط'�(��� ا���
�ق +���� !�� '��ود ا�(��د ������ �و%�ف  أ��ل��(+ق '��د�د  إ���و 

�د���دة ���د زوال ا����وة  ���ن ��+���ا� '��دء ����� ���ؤدي إ���2 	���/ب ا�������ز ��ن ا���
���ذ '���'ب %��وة %���ھرة 

) 33(، و �ن �م �	'G �دة ا�(�د ھ� ا��دة ا���
ق +���� ?��ن '��ود ا�(��د وھ�� ����� و ����ون ا���ھرة

  . ��� زاIد ا��دة ا��� �و%ف !��� ��
�ذ ا�(�د 

و ��� �� ��� ا��ول ا�� �� ن �(+�ق �ر��ن �دة ��
�ذ �د ا�����ز ا��و�� �������ر ا�	��� إ�2   

و ذ�ك '��'ب و��ود ��'�� ا��ذ ورة  �21ن ا���دة  03/�ن �و!رت 0روط ��
�ذ ا�(�د /�ب �ص ا�
�رة 

%وة %�ھرة و �د زوال ھذه ا"��رة  �'�دأ ��ر��ن ��دة ا�(��د ��ن �د��د ، !����وة ا����ھرة ھ�� ��ن ا��'��دئ 

 ����+ا����و��� ا���	وص +��� !� ا��واد ا�(��� ا��� �ط'�ق +�2  �!�� ا�(��ود ا����و���� وا���� �	�ت 

  . أ/ �م ا����ون ا��د�� 

�ه  ا����0رع ا��زا��Iري أ ��د  أن ����   ���ل ���ص ا�����دة أ���+��2 أن ا�	��(و'�ت ا�������� ا����� ���ن 

�وا�� 	�/ب ا�����ز !� �د ا�����ز ا��و��� ��������ر ا�	���� � �(�'�ر %�وة %��ھرة ، و '������� � 

 �Iظرف �ن ا�ظروف ا�ط�ر ��8' C!د '��د�
  . �� ن �+���

  ���د ا�������ز ا��و���� ���������ر إ?���!� إ���2 ذ���ك ����G ا����0رع ا��زا��Iري '�H ������ ��د���د ���دة 

�ث ��وات و ذ�ك إذ�' �،  ا���0روع !�� ا���دة ا���
�ق +���� ���زا ا�'ت ا������ر دم إ� ���� اا�	��

/��ث �	�ت +�2  152  -��09ن ا��ر��وم ا���
��ذي ر%�م  21 ر��� ا�
�رة ا"و�2 �ن ا����دة ��  ھذا و

إذا �م ��� ن 	�/ب ا�����ز �ن إ���م �0رو� ا������ري !� ا"�ل ا��/دد !� �د ا�����ز : " ���� 

                                                           

.  �163روان �/� ا�د�ن ا��طب ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   401
  

.  15، ا��ر�C ا���'ق ، ص  152- 09ا��ر�وم ا���
�ذي ر%م   402
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 G��� ا�'���ء ، �� �ن ��	�	��/ب �C ا/�رام ط'�(� ا��0روع  و ا�'ر���Q ا��/دد !� د!�ر ا��0روط و ر

  . 403" ا��0روع  أھ�����وات /�ب ط'�(� و ) 3(��ث  إ��2�راوح �ن ���  إ?�!�� أ��ا�����ز 

�ل �ص ھذه ا���دة ا��   �، و ا�'ر����Q �� ا/�رم 	�/ب ا�����ز ط'�(� ا��0روع  إذا��?G �ن 

 �!�� ا"��ل ا��/دد !� د!�ر ا�0روط و ر�	� ا�'���ء ، و '���رRم ��ن ذ��ك ��م ���� ن ��ن إ����م ��0رو

�ل  ��د�د �دة ا�(�د ، و ��م �/د��د ا"��ل ا��د�
�د �ن ا�ل إ?�!� �ن ��� ���! ، ��+��د /��ب ا���
ق 

  .ط'�(� ا��0روع و أھ���� 

  

 �ــا�	��� �.د�ـــد ��ــــد ا���ـــ�ــ�ز: ���ــ�ــ� 

  

�� ن ��د�د �د ا�����ز '�دف �وا	+�  ا��7�ل ا�(���ر ا�	���� ا�����وح '�و��ب ھ�ذا ا�(��د    

ھ�ذا  �8��ذ��دة ا�(��د ، و  أو أ����ءو� ون ذ�ك '(د ا����ء ا��دة ا���
ق +��� و '��ء +�2 ا�
��ق ا�ط�ر!�ن ، 

ا���د�د �	�در �ن  إرادة أن ��  ،ا��
�ق 0 ل ا��+/ق ا���	وص +�� !� د!�ر ا�0روط ا��+/ق '��(�د 

� '���ص ا�����دة  '��H'راما����+ط� ا����/��� ��������ز و ا��ؤھ+��� %��و���� ������ن ا��ر���وم  12ا�(���د ، و ذ���ك 

�ه G���7 ا�����ز ا��ذ ور !� ا���دة : "   �"��/�ث ��ء �	��  152-09ا���
�ذي ر%م  أد��ھ���دة  أ

  .  C��)99 ( ���"404 و ��(ون  أ%	�ھ��د�د �ر��ن و ��� %�'+� �+�)  33(��ث و ���ون 

، ا��ر�وم ا���
�ذي ر%�م  �ن د!�ر ا�0روط ا���وذ�� ���G ا�����ز '���را?�  03و �ص ا���دة   

�ه/�ث ��ء �	�� �ط�'ق ��ص ا���دة ا��ذ ورة  09-152  .  405 أ

   ��ل �ص ا���د��ن أن �د ا�����ز ا��و��� ��������ر ا�	����%�'�ل �+��د��د  � �ون��?G �ن 

�ف ذ�ك  إ� إذا 	رح ا/د ا���(�%د�ن %' ، ط���� أن د!�ر ا�0روط  ��ص +2 ذ�ك�  ل ا����ء �دة ا�(�د '

�'�رر  إ��2ا����I ا����/� ������ز ���ط�C ر!ض ��د�د ا�(�د ا�����د  أن  إ�2و ��ب ا*�0رة ھ��   

/ر�	��� +��2 �/����ق ، �ن ذ���ك �(�'رھ��� ���ن ?���ن ���+ط���� '��'�رھ��� ھ��� ا� 406ا��	��+/� ا�(����� 

  . 407،  �� أ��� � �+�زم '�(و�ض ا��+�زم ����� ��ذا ا�ر!ض ا��	+/� ا�(��� 

�0رط  أي �� أن ��د ا������ز %�د �/��وى !�� '(�ض ا"/���ن +�2 �0رط ا"و�و��� ��د ا���د��د   

ادت ا*دارة ��د ������ ا�(��د ا"	�+� ا�����رار !�� ا���7�ل ��� أر إذاو ھذا ا�0رط �(�� ا��  ا"!?+��

                                                           

.   07، ا��ر�C ا���'ق ، ص  152- 09ا��ر�وم ا���
�ذي ر%م   403
  

. 06، ا��ر�C ا���'ق ، ص   152- 09ا��ر�وم ا���
�ذي ر%م   404
  

: �ر�C ا���'ق ، ��ص +2 ���+� ، ا� 152-��09وذ�� ���G ا�����ز '���را?� ، ا��ر�وم ا���
�ذي ر%م '�و�ب د!�ر ا�0روط ا� 03ا���دة  405
  " .��� ) 99(��� %�'+� �+��د�د �ر��ن و أ%	�ھ� ��C و ��(ون ) G���)33 ا�����ز ��دة أد��ھ� ��ث و ���ون "

406
 Jean François Dénoyer, l'Exploitation du Domaine Public , Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 

Paris, 1969, p 80.                                                                                                                                    
'د ا�/��د ، ا��ر�C ا���'ق ، ص    �
�+��143
��ح  . 407
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ا����د�م �
?��ل ���د �����وي ا���0روط  ا����0روع  �و?��وع ا��(�%��د  ��ن طر���ق ا�������ز ، !���ن ا��+���زم

   . 408ا�ظروف !��� '��� و '�ن ا����د��ن ا��دد �+�(�%د و

'�(�2 أ��ر %�د ��?��ن ��د ا������ز '��دا �(ط�2 �	��/ب ا������ز /�ق ا"!?�+�� ، !�Hذا أرادت   

	���/ب ا������ز �د���د � ��ون  إ���2�(���د '�����ر!ق ا�(���م  أنا����+ط� ا����/��� ��������ز ���د ا������ء ���دة ا�(���د 

 ، �409(��م 	�/ب ا�����ز ا��د�م /�ق ا"!?�+�� +���R 2ره ��ن ا���(��د�ن ا��راR'�ن !�� إدارة ا��ر!�ق ا

� ������!C��� 2 ���?����ت  "����ا����/��� ��������ز ا/�را����  ا*دارةھ��ذا ا���0رط ���0روع و ��(���ن +��2 و

������ز ��ن ����Iر ا������د��ن ا����دد �+�(�%��د  ا�(دا���� �/����� �ن ا��+���زم ا����د�م  أنا��	��+/� ا�(����� ، '��ل 

و ا��7�ل �/ل ا�(�د ، و '������ !��� ��د ����وي ا�ظ�روف '���� و '����م !��ن  إدارة'� ���'� ا��'رة !� 

   410� ون ��  ا"و�و��

�+��(�%�د  و ا"و�و���  ا�'�رات ا�(دا�� و ���?���ت ا�	���G ا�(��م �(ط�� ا�/�ق نو ��� ��?G أ   

����د��ن ا��دد '�'ر�� �ل إ'رام �د �د�د �C ا*دارة ا����/� ������ز '�'ب ���زه ن '�%� اا��د�م �ن أ

  .411 !� ا����ل  ا���'��

إذن /ق ا"!?+�� ا��(ط2 !� �'�ل ا�/	ول +2 ا����ز �� ، �و�� 	�/ب ھذا ا�/ق ا�/	ول   

+2 ا�����ز !� /�ل %'و��� '���0روط ا��(رو?�� ��ن ا���7ر أو ر?�� ��0روط أ!?�ل ����� ، و "��ل 

��� '��0روط ا��(رو?� �ن ا��7ر و ����ره !� ا��'ول '�� أو !� �� ��� �ن ا��(��ل ھذا ا�/ق ��ب إ

رض 0روط أ!?ل ���� ، و �ذ�ك � �/ق �Tدارة  ، '(د %'و���  �'دG��' ��I ا�����ز أن �ر!ض اط�ع 

    .  412 	�/ب /ق ا"!?+�� +2 0روط �Rره ��/��� 'رR'��� !� ا��ر��

ا�������ز �ن إط���ء  ���دة ���+��ف ��ن ��0رط ��د���د  ا"!?��+��/��ق  أن إ���2ھ����  ا*���0رةو ����ب   

�	�/ب ا�����ز �ؤدي �د ا����ره  �ن �د��د *دارة ا��ر!�ق ا�(��م ،  إ��2 إ'�رام ��د ا������ز ا"!?+�� 

�د���د  و ا��?��وع إ���2 د!���ر ��0روط �د���د أ���� ���د ا��
���ق +��2 ��د���د ا�(���د !������ر 	���/ب ا�������ز 

   .����413 '�ط'�ق د!�ر ا�0روط و ا�(�د ا"

و !��� '(��ض ا"/����ن � ��ون ا����+ط� ا����/��� ��������ز !��� /��ل ���ن ا�������'� �ط+��ب ��د���د ���د   

ا�����وح  ا�(���ر ا�	���� و ا�����ر  ا��7�ل �ن 	�/ب ا�����ز ط��ب ا���د�د %د أ��ء  إذاا�����ز ، 

 �  . 414 �� '�و�ب �د ا�����ز ا��و�� �������ر ا�	��

                                                           

.  �377راھ�م ا���0وي ، ا��ر�C ا���'ق ، ص ا  408
  

.  �164روان �/� ا�د�ن ا��طب ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   409
  

.  791، ا��ر�C ا���'ق ، ص  ا*دار��ا�(��� �+(�ود  ا"�س�+���ن �/�د ا�ط��وي،   410
  

.  378إ'راھ�م ا���0وي ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   411
  

.  �436ور�س ��+� ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   412
  

.  �164روان �/� ا�د�ن ا��طب ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   413
  

.  �338و�ف �(د O ا��وري ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   414
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ا���'��� ، و ���ب +�2 ����ك ا�'�����ت ا�����زة  ا"	ل!� /��� دم ��د�د ا�(�د ���ر�C ا�دو��   

 2��+
��� ��� ��� �L	��ل ا�(����ري ا������وح ���� '�و���ب ���د ا�������ز ، ����د�د �
���Iدة ا�دو����  ا"	��ل��	'

وق ا�(�����ري إ�����وة ا���ر����� �����و�� �/���ددھ� إدارة أ�����ك ا�دو����� /����ب ����� �����ري '���� ا�(����ل !���� ا�����

  . 415ا�(��ر��

    

  ���ـ�ز ا�	�ـد ا����ـ�ـ� �/ـر ط��/�ـ� ا�?�ـا�����: ا�
ـــرع ا��ــ��ــ� 

  

���C  ا�������ز ا��و���� ���������ر ا�	������+���زم 	���/ب ا�������ز '�و���ب ���د  أن���ن ا�����رر   

س !�  أن، � ن %د �/دث  أر'�ح�ن  إ���ا*دارة ��دة �(��� ، �و!� !��� '���زا���� و �/�ق �� ��(2 ����

و ھ�و ��� ��ؤدي إ��2 '�و�ب ھذا ا�(��د ،  ا��زم '���
�ذ ��  أ���ء�ر� ب �ط� �����  أوا�و!�ء ا��+�م '�� ، 

�ل !��< ا�(��د  ، أو إ����ط� ، ��و ھ�و ��� و?C /د ��ذا ا�(�د %'ل /+ول ا�+� ، و �����د ذ��ك إ��� ��ن 

�ل ا�����دة  ���ص +���� ا����0رع ا��زا��Iري ���ا���0روط ا�����وذ�� �����G ا�������ز '�و���ب د!���ر  ���10ن 


���< "    ���"��/���ث ����ء �	���� ا����ذ ور ����'��  152-09'���را?��� ، ���ن ا��ر���وم ا���
���ذي ر%��م �

  :  ا�����ز 

  . و '��
�ق ا�طر!�ن  و%ت  أي!�  -    

  .416......." �م �/�رم ا����
�د �ن ا�����ز '�ود د!�ر ا�0روط   إذا ا*دارة'�'�درة  -    

�ل    �     : �� �+�  ا�ط�%� �ن ذ�ك ���وم 'درا�� ا�طرق ا��7ر �د��  ������ �د ا�����ز �ن 

  

 ا�	���� ,�ــــ4 ��ـــد ا���ــ�ــ�ز:  أو�

  

   ��8' >�
ا�ل ا�طرف ا�����  إذا/ل ا�را'ط� ا�(�د�� '��ء +2 ط+ب ا/د طر!� ا�(�د : " �(رف ا�

���� و ا��� �
ر?���  2+�ل ا���(�%د ����زا��ت ا���ر�'� �'���زا���� ، !��
�< '�ذا ا��(�2 ھو �زاء إ

+�� ا�(�د  "417 .  

�ص ا�(�د ا��د�� !�ط 'ل �ط'ق !� ���C ا�(�ود ، و !� ا�(�ود ا*دار��  !�و �(�'ر   � � >�
و ا�

�د ا������ز وا�����دا 418و��+� *���ء ا�(�د ا*داري %'ل ������ ا�ط'�(��  2+ >�
، و '������  �ط'ق  ا�

                                                           

.  18، ا��ر�C ا���'ق ، ص  152-�09ن  ا��ر�وم ا���
�ذي ر%م  03!�رة  16ا���دة   415
  

.  14'���را?� ، ا��ر�C ا���'ق ، ص  ، '�و�ب د!�ر ا�0روط ا���وذ�� ���G ا�����ز 152-09ا��ر�وم ا���
�ذي   416
  

.  �348/�د 	'ري ا��(دي ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   417
  

��طر 0ط��وي ، ا�و��ز !� ا����ون ا*داري ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   2+720  . 418
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'���را?� ا��ذ ورة ��'�� ��د  ز�ن د!�ر ا�0روط ا���وذ�� ���G ا����� 10إ�2 ا�
�رة ا"و�2 �ن ا���دة 

 : ا�	ورة ا������  ن !�< �د ا�����ز �� ن أن ����د !�'8

  

•  �, 4�

�ق ا�طر,�ن  و و8تأي ا����  :  

���م ذ��ك '���ء و �ط'��� ����?��ت ا��	+/� ا�(��� !�< �د ا�����ز ، و/�ث �� ن !� أي و%ت   

(�رف '��
��< ا��
��%� و ھ�و ��� �+2 ا�
�ق ا�طر!�ن و ھ�� ا*دارة ا����/� ������ز و 	��/ب ا������ز 

���م �ن ��راض  ���ل '��ن ا*دارة و ا��+��زم و '���?��ه  : "  '��8� ا�ط���وي  ا"����ذ �ر!� و��د�+(�د ، 

��و�2 ا�طر!�ن ��د�ر ا��(و�ض ا�ذي ����� ا��+�زم ، و  �
�� د!(� ، و �+�� ا*دارة �دة إ�2 ھ�ذه ا�طر���� 

  .419" إذا %درت 	(و'� ا�����ء إ�2 طر��� ا���رداد 

!��< ا�(��د '�و��ب ا�
��ق '��ن طر!��� %'�ل ا�����ء �د��� ، و ھ�ذا  '��8���	د '��
�< ا��
��%�  إذن  

ا��/�ددة !�� ا��
��ق  ا"/ ��ما�
�<  %د ��?�ن �(و�?� �	��G 	�/ب ا�����ز ، و ذ�ك و!�� �+�وا�د و 

ا�
�< ا��
�%� � ون '��ء +2 ا�
�ق '��ن طر!�� ا�(��د أ����ء ��
��ذ  أن، و ��� �0ك !��  420 ا�
��< �+(�د

� ون !� �0 ل ا�
��ق ���'ق  أنا�(�د �C او 'دون �(و�ض و!ق �� ��ءت '� '�ود ھذا ا��
�ق ،  �� �� ن 

 ����م ���م ا/�د ا���(�%�د�ن '��
��ذ ا��زا��� و ھ��� !�� ھ�ذه  إذا/�ث ��
ق ا�طر!�ن +2 أن � ون ا�(�د �
�و

  . �421 �(�'ر ھذا ا�0رط �رد�دا �+��دة ا�(��� !� ا�
�< '	ورة ��� ا�/��

، 'ل ����� �دة ا�(�د ا���
ق +���ا����/� ������ز و '�ن ا��+�زم % ا*دارةو ��م ا�
�< ا��
�%� '�ن   

	�(و'�  أي'ر?��ھ�� ، و � �و��د  أ�?��، و ��� !���� ��زول  طر!� ا�(�د!�و ��م ن �راض  ��ل '�ن 

ھ�و ا�
��ق ا�ط�ر!�ن +�2  أ�ر، '�(�2  422 ا�(��� ا��د��� !� ھذا ا�	دد ا"/ �م�ط'ق  إذ!� ھذا ا����ل 

ا����/�� �������ز و 	��/ب ا������ز  ا*دارةا�(��د %'�ل ������� ا�ط'�(��� ، و ذ��ك '���ء +�2 �وا!���  إ���ء

� �(و�ض  أو	را/� +2 ذ�ك ، �واء  �ن ا�
�< ���'ل �(و�ض '423 .  

،  424و%د ��?�ن ا�(�د �/ل ا�
�< 0رط� ��?� '
�< ا�(�د �ن �+��ء �
��� '��'ب �دم ا���
��ذ    

����رر  ، و '���ء +�2 ��ص ھ�ذه ا����دة  ��425ن ا�����ون ا���د�� ا��زا�Iري  120ذ�ك ط'�� ��ص ا���دة و

ا��� '���رRم ��ن ذ��ك  إ�/ �م %?���I  إ��2ن ا�/���� د �وا!ر ا�0روط ا���
ق +���� و دو!�< ا�(�د '��ر

                                                           

.  �794+���ن �/�د ا�ط��وي ، ا"�س ا�(��� �+(�ود ا*دار��  ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   419
  

.  �175روان �/� ا�د�ن ا��طب ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   420
  

�وري ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   O �358و�ف �(د  . 421
  

.   765، ص �790+���ن �/�د ا�ط��وي ، ا"�س ا�(��� �+(�ود ا*دار�� ،�
س ا��ر�C ا���'ق ، ص   422
  

.  674، ص  ����2009 ���ل ا�د�ن ، أ	ول ا����ون ا*داري ، ���0ة ا��(�رف، دون ط'(�  ، ا*� �در�� ، �	ر ،   423
  

��� ، ا��ر�C ا���'ق ، ص  �! �+353  . 424
  

����ون �د دم ا�و!�ء ��وز ا��
�ق +2 أن �(�'ر ا�(�د �
�و�� '/ م ا: " ، ا��ر�C ا���'ق ، ��ص +2 ���+�  58-�75ن ا"�ر  120ا���دة  425
 �I�?% إ�2 / م ��و 'دون ا�/� ���+�� '��رد �/��ق ا�0روط ا���
ق  �I0ذار ، ا�ذي �/دد /�ب .'����زا��ت ا���ھذا ا�0رط � �(
� �ن ا�

  " . ا�(رف �د دم �/د�ده �ن طرف ا���(�%د�ن 
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ط'�� ��� و!ق �� �م ا��
�ق +�� و !� /��� ��Rب ذ�ك ��م اذاره  ��(�ن +2 ا�داIن اذار ا��د�ن و�و'� 

+   .   ��ھو ��(�رف 

   �%�
 ا�0رط ا�
��< ا�	ر�G أوو �و�� �/دد ا���(�%دان '���?2 ھذا ا�0رط ا����2 ا�
�< ا��

ذ��ك ا��0رط  إ��2 إ?��!�/ م %?���I ،  إ���2 !�< ا�(�د دون ا�/��� ا��� ��م '��ء +� ا"�سو0روط ا�

���� '�و�ب ا�(�د ، و ��ب  2+ أنا�ذي ��?� '
�< ا�(�د �د دم ��
�ذ ا/دھ�� ����زا��ت ا���ر�'� 

ر ا��?��ء ��د و��ود ھ�ذا ا��0رط +�2 �د ا�
�< ا��?��I ، /�ث ���	�ر دوا��'( إ�2 إراد������	رف 

�(���� �دى �و!ر ا��0روط ا���� و?�(�� ا���(�%�دان ��ن ا��ل �/��ق ا�
��< ، و ��'��ت ا�
��< و ذ��ك �ن 

 ، �I��?ا�� >��
 إ���2'��2 ا�(��د %����I  إذا�(�د �
�< ���رد �/�ق ا�0روط و ھذا  س ��� �/	�ل !�� ا�

و ���س < ا��
�%� �(�'�ر / ���  ��0
� ��� �'ت !�� ا�
�/�ن 	دور ا�/ م '��
�< و ھ ذا !�ن ا�/ م ا�ذي �

 W0��426 .  

�� ��� ا��ول '�ن ا�
�< ا��
�%� ھو ذ�ك ا�
�< ا�ذي ��م '��
�ق '�ن 	�/ب ا�����ز  ا"��رو !�   

و ا*دارة ا����/� ������ز %'ل ����� �دة ��د ا������ز ، ���و�2 '���?��ه ا�طر!��ن ���د�ر ا��(�و�ض ا��ذي 

 .�+�زم و  �
�� د!(� ، دون ا�/��� إ�2 ا�+�وء إ�2 ا��?�ء ، إذ ��م 'طر��� ود�� '�ن ا�طر!�ن ���/�� ا�

  

 إ���ط �ــــق ا���ــــ�ــــ�ز ا�	����: ���ــــ�ــــ� 

  

�ل: " رف إ���ط /ق ا������ز '��8�    ��ا��+��زم '���زا����� ا��(�%د���  !��< �+(��د  ��زاء +�2 إ

���  �ن ا�
��< ھ�و ا�ط�ر ا���زاءات ���� ��ر��ب ��� ��ن  إ����ء �+را'ط�� ا�(�د���  ، ��ذ�ك !��ن ا��?��ء و

�ط��را  �����ل '�����زام ا�(��دي إ��ا*داري !� �	ر و !ر��� � �(��رف '/�ق ا�
��< إ� إذا  ��ن ا*

!��  إ�ھ�ذا ا���زاء  إ��2 دارةا*، و � �+��� 427" إذا �'�ن ا�� �م �(د !� و�C ا���(�%د ا�و!�ء '���زا����� أو

!� /�ن ��
�ذ ا���(�%د ����زا��ت ا��
رو?� +��� !��  ا"�لا��� رر ا�ذي �
�دھ�  أوا����م  ا��ط8/��� 

  .  428 ا�����'ل

، ا���زام '	ورة �Rر ط'�(�� إ���ءطر��� �ن طرق : "   '�8� ا�����ز إ���طو ھ��ك �ن رف    

ا����/��  ا*دارةا����م !� ��
�ذ ا��+�زم ���زا����� '/��ث �	�'G ��ن ا���(�ذر +�2  ا��ط8و � ون ����� 

 أيا��+���زم  � �����/ق  و��
���ذ ا�(���د +��2 �/��و ���+�م و 	��/�G ، إ����� !��� ا�����رار ��������ز ا�ط�����Iن 

   . 429"ا���زام *���ط�(و�?�ت ����� 

                                                           

  ����! 2+.  354ا��ر�C ا���'ق ، ص  ، �
س 426
  

.  519، ص  ��1992 ، ا�و��ط !� 0رح ا����ون ا*داري ، دار ا�
 ر ا�(ر'�، ا�ط'(� ا������  ، ا���ھرة ، �	ر ، �/�ود �طف ا�'  427
  

.  ��593�د راRب ا�/+و ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   428
  

.  �243/�ود �+ف ا��'وري ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   429
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   ��ل �� �'ق  �� ��� �(ر�ف إ����ط ا����زام !�� ��د ا������ز ا��و��� ��������ر ا�	�����ن 

��� ا��زا�����  أن'�8� ا��زاء ا�ذي ���ط�C ا��+ط� ا����/� ������ز ��و%(� +2 	�/ب ا�����ز ����� إ

ن ا�(�د �I0ا��� ،  ��	�/ب ا�����ز �ن ا���7�ل �د ا�����ز و '������ ا��'(�د  إ���ءو ا�ذي ��ر�ب 

  . و �ن �م إ���ف �0رو� ا������ري ،ا�(��ر �و?وع ا�����ز 

و ��ب ا*�0رة إ�2 ا�� /�2 ��م ��ر�ر إ���ط /ق ا�����ز ، �'د �ن �وا!ر �0روط �(���� �����ل   

���ز �������ز '��ذار 	��/ب ا������وم ا���+ط� ا����/��  أن!� ار� ��ب 	��/ب ا������ز ��ط�� ����م ، 

��وم �/�ت ر%�'�� ا��?��ء ، و ھ�و ��� �� ��وم '���Hط� ، أن ��م ھذا ا*���ط أنإط�I� آ�� إ?�!�� %'ل و

  : '�و?�/� !����+� 

  

1 - Eب ا�����ز �*ط�  : .��م  ار��Bب 	�

�ل 	�/ب ا�����ز '���زا���� ا��(�%د�� ا���	وص +��� !� ا�(�د   �!� أو��	د '���ط8 ا����م إ

 ا��+/ق '� ، و �0�رط ���ر�ر إ���ط ا�����ز �ن ���ب ا��+ط� ا����/� ������ز أن د!�ر ا�0روط

  . �430	در �ن 	�/ب ا�����ز  أ���ء ��
�ذه �+(�د  �ط� � ون +2 در��  '�رة �ن ا������  

���ن  ا��ط���8+��?��� ا����+ط� ا���د�ر���� !��� ا��ظ��ر !��� ���0رو�� و ������I �������  ���� � ��ون   

431د�� .  

�ن    Gر��	م ���ص '�0 ل � �وص ا�	� ا"!(��لو �� ��/ظ +2 ا��0رع ا��زاIري !� ھذا ا�

�ل��+�و ��ن ا��
	��ل و ذ��ك  إ���� ��ص +���� '('��رة ����ا�����ز و  إ���طا��� �'رر ����ظ����  ��ن 

�د ا������ز ا��و��� ��������ر ا�	���� ، "/ �م G��   ل ��ص ا����دة�����ن  20و ��?�G ذ��ك ��ن 

ا���ذي �/��دد  04-���08ن ا"���ر  12ا�����دة  أ/ ���ما����� ����ءت ��ط'��ق  152-�09ر���وم ا���
���ذي ر%��م ا�

 C+����0ر�� ����دو���� و ا��و+� ���	���ك ا����L� ���)'��2 ا"را?��� ا���+��0روط و  �
����ت ����G ا�������ز 

�ل�ؤدي  ل : " �����ر�� /�ث ��ء �	��  ���+� ا����ول '�� ن ا������ز �+��0ر�C ا��(�ن ا����
�د �� إ

ا�/ق �ن ا����ت ا��?���I ا����	� '�'�درة  إ���ط إ��2���زا��ت ا���	وص +��� !� د!�ر ا�0روط و

  .  432" إ%+����ا�دو�� ا����ص  أ��ك �ن �د�ر

�ل �ص ھذه ا���دة   �ا��0رع ا��زاIري %	د '�"!(�ل ا��� �(�'ر �ن %'��ل ا��ط�8  أن��?G �ن 

ا�����م ا��ذي ��ؤدي إ��2 إ����ط /�ق ا������ز ،  �ل ا"!(��ل ا���� ���وم '��� 	��/ب ا������ز /��ن � �ون 

 �
����+(�د '��دف  ه��
�ذ أ���ء���ون و ����زا��ت ا���	وص +��� !� د!�ر ا�0روط  و ا��� �ر� '�� �+�

  .  ا�	��� �و?وع ا�����ز ا��7��� �+(��ر
                                                           

430  �243/�ود �+ف ا��'وري ، ا��ر�C ا���'ق ، ص  
  

.  545، ا��ر�C ا���'ق ، ص   ا*دار��ا�(��� �+(�ود  ا"�س�/�د ا�ط��وي ، �+���ن   431
  

.  07، ا��ر�C ا���'ق ، ص  152- 09ا��ر�وم ا���
�ذي ر%م   432
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���� ا��0رع ا��زاIري أ/ ��م   ���+ف ا��	وص ا����و��� ا��� �ظم �ن �� ��Iل ا���را��و �ن 

��د ا������ز ا��و��� ��������ر ا�	���� �� ���� ا������ج  G��� ض ا���زا���ت ا���� ��ؤدي و �0روط�)'


��� إ�2 إ���ط /ق ا�����ز���  : !��� �+� و ����ل  �

  

ا��/�ددة !��  ا"�Rراض��Rر  أ��رى "�Rراضا�(��ر �و?�وع ا������ز  +��� او �ز���I  ا��(��ل −

  .  433 د!�ر ا�0روط

−  ��I�'د ا��(��ر و ا��(���ر ا�
� ��وا���  434ا���ز ا��0روع ا������ري �

��ن ا�'��طن دون �وا!���  �8��ره أو%�م 	�/ب ا�����ز '�����زل ن ا�(��ر �و?وع ا�����ز  إذا −

  . 435ا����/� ������ز و +���  ا*دارة

ا��/�دد !�� ��د  ا"��ل�د �دم ا�����ء 	��/ب ا������ز ��ن ا����ز ا���0روع ا�������ري !��  −

   . 436ا�����ز

 . 437ا����ر�� �+(��ر �و?وع ا�����ز �T��وة!� /��� دم ��د�د 	�/ب ا�����ز  −

  

  : ا��ذار  -2

/��ق ا�������ز  إ�����ط��0رط ار� ���ب 	���/ب ا�������ز ��ط��� �����م ���0�رط ���ر���ر  إ���2 إ?���!�   

�/�ددا %	�د ا������� ���
��ذ  أ��� إط��I��ن %'ل ا����I ا����/� ������ز ، ��C  ا"��رھذا  ذارا?رورة 

���� '�و�ب �د ا�����ز و ذ��ك /��� 2	�G/  ا���زا��ت 2+��د  ا*�0 �ل و������ أ�ط��ءها���ر�'� 

  .  438/ق ا�����ز إ���ط/د  إ�2ا�/د �ن �Rر ا�و	ول  ھذا

	��/ب ا������ز �ن ��
��ذ  ��8�ر%���و�� �/����  إ�'��تا�ذار و!�� �+�وا�د ا�(���� ھ�و  نذ�ك �  

��ز �+�+ط� ا����/�  ا"��ر ھذاا��?ت �دة ا�ذار و �م ����ب  !Hذا،  �439ن ا���/�� ا����و��� ا��زا����


�ذه أ�ل�  Iدة �ن '��ء ا�(�د %���I ط���� � !� "��ا���زام ،  إ���ط ��ر�ر������ز !� ھذه ا�/��� �� �! .   

2 �
��س ا  ��+ ������ر ا���ذي ����دى '��� ا�
���� ا*داريو !��� ھ��ذا ا�	��دد ����ر ا����0رع ا��زا��Iري 

�	وص ?رورة اذار ا���(�%د �C ا*دارة ���
��ذ ا��زا��� %'�ل ا�/ �م '����Hط /�ق ا������ز ،و ھ�و ��� '

�ل ��ظ�م ا��0رع ا��زاIري "/ �م ��G ا�����ز ا��و�� �������ر ا�	��� ، /�ث �	ت ����د �ن 
                                                           

.  13، ا��ر�C ا���'ق، ص  152 -�09ن د!�ر ا�0روط ا���وذ�� ���G ا�����ز '���را?� ، �ن ا��ر�وم ا���
�ذي ر%م  01ا���دة   433
  

�ه ، ص  02ة ا���د .  �13ن د!�ر ا�0روط ا���وذ�� ا��ذ ور أ 434
  

�ه ، ص  09ا���دة  .  �14ن �
س د!�ر ا�0روط ا���وذ�� ا��ذ ور أ 435
  

�ه  ، �
س ا�	
/�   10ا���دة  . �ن �
س د!�ر ا�0روط ا���وذ�� ا��ذ ور أ 436
  

�ه ، ص  17ا���دة  .  �15ن �
س د!�ر ا�0روط ا���وذ�� ا��ذ ور أ 437
  

438
�(دد �/ر �'�ر �(�وب ، !�< ا�(�د ا*داري ���/��� ا���
�ذ '�'ب ا�ظروف ا�ط�ر�I ، ��+� ا�(+وم ا����و��� و ا������� ، ���(� ا� و!� ، ا  

 ، C'152، ص  2008ا���  .  
439

، ا���ھرة ، �	ر ،  ا"و��2/�د 0 ري �رور ، �و�ز ا"/ �م ا�(��� ����زام !� ا����ون ا��د�� ا��	ري ، دار ا�
 ر ا�(ر'� ، ا�ط'(�   
  .   39، ص  1984
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�09-152
�ذي ر%م '�و�ب د!�ر ا�0روط ا���وذ�� ���G ا�����ز '���را?� �ن ا��ر�وم ا�� 10ا���دة  

 �+��� 2+دم ا/�رام ا����
�د �ن ا������ز '��ود د!��ر ا��0روط و '(�د �و���� ا�ذار�ن ��� : "  ���/ �!

 C� ���+�م و � ن 'دون �دوى ، �'�0ر ا����ت ا��?����I ا����	�� !��  ا*0(�ر'ر���� �و	2 ����'

   .440......."  152-�09ذي �ن ا��ر�وم ا���
 17ا���دة  "/ �ما�/ق ط'��  إ���ط إ�راء

�ل �ص ا���دة   �ا�ذار �(�'ر 0رط� �وھر�� ��ب +2 ا��+ط� ا����/� ������ز  أن��?G �ن 

�/ق ا�����ز ، و ان  ��ت ��� ا��درة و ا�	�/�� !� �و%�C ا��زاء +2 	�/ب  إ���ط%'ل ��ر�ر  إ�'�

� �ون �+ز��� '�و���� ا�ذار�ن ��� 'ر����� �و	�2 +���� ��C  أ���� إ�ا�����ز ا���ل '���زا���� ا�(�د�� ، 

ا*0(�ر '�����م %'ل 	دور %رار إ���ط /ق ا�����ز ، !Hذا �م ��م 'ذ�ك !�ن %�رار إ����ط /�ق ا������ز 

  . � ون %رار �Rر �0روع 

ا���'ق �+��(�%د %'ل 	دور  ذارا�+2 ?رورة  أ/ ���ا��?�ء ا��زاIري !� '(ض  أ دو ��د   

�وھ���� ( �+�/ ��� ا�(+��� !�� %?���  ا*دار���/ق ا�����ز ، و �ن ذ�ك �� ���ء �ن ا�7ر!��  إ���طار %ر

��م �و��� ا��ذار �+��(�%�د �(��� %'�ل  ا*دارة أن?د وا�� و��� ��'� ا�ذي ���ء !�� �?��و�� ، ) ط�ھر

'�د �+�	�+/� ا���(�%�دة ، � ا*����ط%'ل �و%�C ��زاء  أ�����، !��ذار �(�'ر 0رط�  ا*���ط�و%�C �زاء 


���ءا�������ز � ��ون ���Rر ���0روع و ��(���ن  إ�����ط�+���زم '��� ، و ���ن دو���� !�����رار ا�	���در '�و%���C  أن إ

 QI��ا�'�ھظ�ا���(�%د �ن ا��  ��+  .  441ا���ر�'� 

  

�ق ا�����ز  إ���طا�ر�8�� ا��:���5 �"+ 8رار  - 3 :  

 أن رأت إذا	�در ���� و ذ�ك  إداريا�����ز '�رار  إ���ط إ�2�+��  أن���ط�C ا��+ط� ا���(�%دة   


�ذ ا��زا����� ا�(�د��� ا��
رو?�� +��� '�و��ب د!��ر ا��0روط ، و � �ن ا�
���  أ�ط�ا���(�%د �(�� %د �� �!

�?��ن ا�(��د  إذا إ��ن ا��	��ص ا��?��ء  إ�������I���� �ن ذ�ك /��� �ود ا�����ز ، !��(ل  ا*داري

 . �442	� ��?� '�7ر ذ�ك 

ا�دارى '��0ن  ?�رورة �'��0رة إ����ء   �ذ ا��0رع ا��زاIري ا�
 رة ا��� ��دى '�� ا�
���و ��د ا 

�د ا�����ز '�*رادة ا���
ردة �Tدارة ا����/� ������ز أ��م ا����ت ا��?���I ، و ھذا �� ������Q ��ن ��ن 

�ل ���ص ا�����دة ���  152-09، ا��ر���وم ا���
���ذي ر%��م ���ن د!���ر ا���0روط ا�����وذ�� �����G ا�������ز 10

  . ��443ذ ورة ��'�� 

                                                           

.  14، '�و�ب د!�ر ا�0روط ا���وذ�� ���G ا�����ز '���را?� ، ا��ر�C ا���'ق  ، ص  152- 09ا��ر�وم ا���
�ذي ر%م   440
  

441
�' � ر'�/� ، �+ط�ت ا��	+/� ا���(�%دة ���ه ا���(��ل �(�� !� ���ل ا�	
��ت ا�(�و��� ، ر���� ������ر !� ا����ون ، !رع %��ون   

  .  145، ص  2013إ�راءات إدار�� ،  +�� ا�/�وق و ا�(+وم ا������� ، ���(� �و�ود �(�ري ��زي وزو ، 
.  764د ا*دار�� ، ا��ر�C ا���'ق ، ص �+���ن �/�د ا�ط��وي ، ا"�س ا�(��� �+(�و  442

  
.  14، ا��ر�C ا���'ق ، ص  152-09'�و�ب د!�ر ا�0روط ا���وذ�� ���G ا�����ز '���را?� ، ا��ر�وم ا���
�ذي ر%م  10ا���دة   443
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�ل ھذا ا��ص   ��د ا�����ز �'�د +����  إ���طا��+ط� ا����/� ������ز /���� �ر�د  أن��'�ن �ن 

ا���
ردة ، ����� ار� �ب 	�/ب ا�����ز �ط� ���م ����ل  'Hراد���ا�(�د  إ���ءا��?�ء %	د  إ�2�+��  أن

ا�0 +� '���'� ا�?��ن ا����و�� ا����وح �	�/ب  ا*�راء!� دم ا�و!�ء '���زا���� ا�(�د�� ، و �(�'ر ھذا 

'Hراد��� ا���
ردة ، ��� ��(ل ھذا ا��	رف ا�(�د  '���Hء ا*دارة!� �وا��� �(�ف ) ا������ر ( ا�����ز 

  . %�'� �ن ���ب ا��?�ء �/ل ر

� �ون ��?�(� �ر%�'�� ا��?��ء ، ��Rر ا��� � �� �ن  أن��د ا������ز �'�د  إ���طو '�ذا !�ن %رار   

 إذاا������ز  '����Hط��وم '�و��� ا�ط(ن ?د %رار ا��+ط� ا����/�� �������ز ا���(+�ق  أن�	�/ب ا�����ز 

ن ا�(�د ا���  ا*دار��%'�ل ا��رارات ��ل ھذا ا��رار � �(�'ر �ن  إن �ن �Rر �0روع ، /�ث  �+	
ا���

ھو %رار ���ذه ا����I ا���(�%دة ��
�ذا �� ، و �ن �م !�ن ا����ز� ھ��� �  إ���، و  ا*��7ءھ� �/ل �دوى 

، و �ر�C ا��	�ص ا��ظر !� �د�ل ?�ن و��� ا��?�ء ا� ��ل  إ���،  ا*��7ء�د�ل ?�ن و��� %?�ء 

 �و ذ��ك  ا*دار���ا��� �(�'ر ���ت ا�و��� ا�(��� !� ���ز��ت ا�(��ود  ا*دار��/� م ا�� إ�2ھذه ا����ز

444ن طر�ق دوى ا��(و�ض  .  

  :  445ا�����ز !� 	ور��ن و ھ��  إ���ط!� �را%'� %رار  ا*داريو ���+2 �+ط�ت ا���?�    

-  ���ط�� ����م !��  :ر%�'� ا��0رو 2�+إذ ��ب أن ��طوي ا�
(ل ا�ذي ار� '� 	�/ب ا�����ز 

، و إ�  ا������زا���
�ذ ، و أن �0 ل ا�و%�CI ا����و'� �� ط�'(� ��ن ا������� �'�رر �و%��C إ����ط 

 ��  . ا��م ا��رار '(دم ا��0رو

-  ��I�+�2: ر%�'� ا�� C%زاء ا��و�ب ا������ز  /�ث ��8 د ا���?� �ن �دى ا�����ب '�ن ا�/��	

�C ������ ا��ط�8 ا�����وب إ���� ، !�Hذا ��م � �ن ھ�دف ا���+ط� ا����/�� �������ز ��ن ا����ذ %�رار 

إ���ط ا�����ز �/���� ��	��/� ا�(��� ، ��ء ا���رار �(�'�� '��وء ا���(��ل ا���+ط� أو ا��/�راف 

 ��' .  

 أن رأى إذاا������ز  !�� ھ�ذه ا�/���� ا�/ �م '����(و�ض �	���G 	��/ب ا*داريو ��+ك ا���?��   

�د ا�����ز إ���ط��رار  إ	دارھ�ا����I ا����/� ������ز %د �(�
ت !�  446 .  

  

  

  

  
                                                           

444
 Janicot Laetitia,     Réflexions  sur  la  Théorie  de  l'Acte Détachable dans le Contentieux Contractuel, Revue 

du Droit   public, 2011, n° 03 , p 34.                                                                                                               
                

.  494، ص  492ا'راھ�م ا���0وي ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   445
  

.  C153 ا���'ق ، ص �' � ر'�/� ، ا��ر�  446
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 � ـ��ـ�ز ا�	�ـد ا����ـ�ـ�ت �ــ� ���ز�ــ��و�: ا��ط"ب ا����� 

  

�(�'ر ��د ا������ز ا��و��� ��������ر ا�	���� ��ن ا�(��ود ا*دار��� ا��+ز��� �����'�ن ، � ��ب    

طر!�� /�و%� و �/�+��� ا��زا��ت ، ��(�ن +���� ا�و!�ء '�� و!ق �� ھو ��
ق +�� !�� ا�(��د و !�� د!��ر 

�������ز ا����+ط� ا��� إ������	��ر ا/��د ا�ط��ر!�ن  أنا���0روط ا�����وذ�� ا��+/��ق '��� ، و %��د �/��دث � ���/�

ق �زا��ت �+� أو +����� !�� ا�و!��ء '��ذه ا���زا���ت ، ���� ����د ا�طر��ق ���0وب  أو	�/ب ا������ز أو

'����� ، ��� �ؤدي إ�2 ?رورة ا��(� �/ل ھذه ا��زا�ت إ�� ن طر�ق ا�+�وء إ�2 ا�طرق ا�ود��� �/�ل 

�ن  آو،  )ا�
�رع ا"ول( ا��?��ء  إ��2%'�ل ا�+��وء  ا��زا�ت أو  ��� �(�رف '���طرق ا�'د�+�� �/�ل ا���زاع

  . )ا�
رع ا�����(ا�+�وء إ�2 ا��?�ء  طر�ق

�ن ��د ا������ز ا��و��� ��������ري ا�'��ء +2 ذ�ك ����وم 'درا��� ���و��    �I�0ت ا��������ز

+2 ا��/و  � : '����  ا"��ا�	��

  

  � ــ��ــ�ز ا�	�ــد ا����ــ�ت  ��ــ�ز�ــل ��ـــ"� ��ــرق ا��د�ــا�ط: ا�
رع ا�ول 

  )زاعــل ا��ـــ� ��ــرق ا�ود�ــا�ط (                              

  

��د ا��/دث ا��0رع ا��زا�Iري و���Iل 'د�+�� �/�ل ا��زا��ت ا���� أ��+�ت  �/�ل ا��?��ء، و ذ��ك   

و ������ل ھ��ذه ا��?���ء ،  مأ����رR'��� ����� !��� �/����ق ا����ر� و �����ب ط��ول ا����دة ا�
	��ل !��� ا��زا���ت 

، G+	ل !� ا�Iوز  و ا��/ �م ، و ط���� أ��� �(�'ر ا�و��ط�  ا�و����ت !����ن ا�و��Iل ا�ود�� �/ل ا��زا

 ��ف ا�����Iم '������� أن"ط��راف ا����زاع !��� ���د ا�������ز ا��و���� ���������ر ا�	������� ��و���� '����و�� ا�

 : ، و ھو �� ���وم 'درا��� !��� �+� '���(��ل ھذه ا�و��Iل �/ل ا��زاع  %'ل ا�+�وء إ�2 ا��?�ء

  

 ا�	ـــ"ــــF ,� ��د ا�����ز ا�	���� :  أو�

  

�ل ��ص ا����دة   ����ن ا�����ون ا���د�� ا��زا�Iري  ��459د رف ا��0رع ا��زاIري ا�	+G �ن 

��8'  " : ���I�% ���د ���� '�� ا�طر!��ن �زا G+	و ذ��ك '��ن �����زل  �ل  أوا� ����/� ����و%���ن '�� �زا

+2 و�� ا��'�دل ن /��  ����� "447  .  

                                                           

. ، ا��ر�C ا���'ق  58-75ا"�ر   447
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�ل ��ص ھ�ذه ا����دة   ��إ����ء ا����ز�� !�� /��ل و�ودھ��  ا���دف ��ن ا�	�+G ھ�و أن��?G ��ن 

/�و%� و ذ�ك  أو����ب ا"طراف ا����زع أ	� ، و ھذا ن طر�ق ���زل  ل طرف ن '(ض �ط��'� أو

   . �ت ا��ظر ���ر�ب و��

� ون !� ���C ا����ز�ت '�� !���� ا����ز��ت ا*دار��� و ھ�و ���  أنو ا�	+G '�� ا��(�2 �� ن   

�ل �ص ا���دة ��ن %��ون ا*�راءات ا��د��� و ا*دار�� /�ث �	ت  17��ء '� ا��0رع ا��زاIري �ن 

 �+� �� 2+  .  448"��دة  ��ت  أ���ظر ا�دوى !�  أ���ء ا"طراف��وز �+��?� �	��/� : " 

�ل �ص ھذه ا���دة   �ا��0رع ا��زاIري أ��ز ا�	+G !�  �!� ا����ز�ت '�� !����  أن��?G �ن 

�ن ��د ا������ز ا��و��� ��������ر  �I�0ت ا�����ا����ز�ت ا*دار�� ، و ���� ���وز ا�	�+G !�� ا����ز

 �  . ا�	��

�د �/�م '���?�ه ا"طراف �زا� ��ر " :أ�� ن ا��(�ر�ف ا�
���� �+	+G !���ك �ن ر!� '�8�   

� ، و �8�� ذ�ك '���زل إرادي �ن  ل طرف ن '(ض �ط��'�  أو'����� ��/� �  .  449"��و%��ن '� �زا

/��ث � �ون  ،%+	ت �ن ا�
�وارق '��ن ا"ط�راف!� ا����ز�ت ا*دار��  ظ�ور ! رة ا�	+G  و   

� ا�طر!�ن ����و��ن أ��م ا���?�� �+����م '�/�و��� ا�	�+G و � و���ن !�� �
�س ا��ر�'�� دون ا��ظ�ر إ��2  

  .450و إ��� � ون ھذه ا"��رة و ا�طرف ا����� !� ���وى وا/د  ،ا����زات و ا��+ط� ا����و/� �Tدارة 

  :   �451+�!��� '�رة ����ل  أھ�����  ا*دار���راء ا�	+G !� ا����ز�ت * أن ��   

  . �دارك ا��زاع '/�ث ن طر�ق ا�	+G ����ب ا"طراف ���'(� ا�دوى ا��?���I ا*دار�� −

ا�
	ل !� ا��زاع '	
� �د�� '/�ث ���ط�C ا���?� أ���ء �+�� ا�	+G أن ��(رف +2 ا��0 ل  −

  . ا��طروح '	ورة وا�(� و ��0+� 


� أو���C ���ن ا�/��دود ا����� �
ر?���� ا������ون +��2 ا�
	��ل !��� ا����زاع � ��ون أ ���ر إ�	���!� و ' −��	

  . ا���?�  

�ل ا��(�ر�ف ا���0ر   ���'�ن ��� ان ا�	+G ھو '��رة �ن ��د ����� '�و�'�� ا�طر!��ن  إ�����ن 

 �����' ��I�% �
��ن '���?�ه +2 ���زل  ل ����� ن �زء �ن /�و%�  أو�زا��! ، �  . ����'�ن و%و

��د �ظم ا��0رع ا��زاIري ا�	+G !�� %���ون ا*��راءات ا��د���� و ا*دار��� ، /��ث ا�'�ره ��ن   

����� إط��ره �ا�طرق ا�'د�+� �/ل ا��زا�ت ا*دار�� ، وو?C ��ذا ا�7رض ���و� �ن ا��واد /دد ��ن 

                                                           
، ا��ؤر��  21، ا��ر�دة ا�ر���� ا�(دد  2008!'را�ر  23، ��?�ن %��ون ا*�راءات ا��د��� و ا*دار�� ، ا��ؤرخ !�  09-08ا����ون ر%م  448
  .  2008!'را�ر  24!� 
.  39، ص  2010، دار ا�
 ر ا����(� ، ا"ردن ، ) درا�� ���ر��(�ري ا�دو�� �زھر 'ن �(�د ،  رم �/�د ز�دان ا����ر ، ا��/ �م ا���  449

  
�م و ا��0ر ، ا��زاIر ، 'دون ��� ، ص  T� ت ا*دار�� ، ��0ورات �ؤ��� ا�0روق�.  59!?�ل ا�(�ش ، ا�	+G !� ا����ز 450

  
451 105، ص  104، ص  2002دون ط'(� ، ا��زاIر ، ر�0د �+و!� ، %��ون ا����ز�ت ا*دار�� ، د�وان ا��ط'و�ت ا����(�� ،  
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إ�راءا�� و أ��راه ا����و�� و 	وره ، و ����� ،  �� أ�0ر إ�2 ا����ت ا��?���I ا����	� �+���م '� و  ذا 

G+	ول !��� 'وا�ط� ا�	
452+2 ا����ز� ا��  .  

��زا�Iري '�و��ب ا�	+G !+�د /�ددھ� ا���0رع ا 'H�راء!��� ��(+ق '����� ا��?���I ا����	�  أ��  

� ���وز �+����  : "  ��"��/��ث ���ء �	���  ا*�راءات ا��د��� و ا*دار�� %��ون �ن  �975ص ا���دة 

 ���	�	��ا�����  أن'�(��2  . 453"ا��?���I ا*دار�� أن �'�0ر ا�	+G إ� !� ا��زا�ت ا��� �د�ل !�� ا

+����  أنا��?���I ا*دار�� %'ل  G+�	وض !�� ا���'�د  أو� ا��8 �د�! ، ���	�	��� �ون  أن��ن ��دى  ا

  .م �ن ا��ظ�م ا�(� "���� ا��زاع�+�ظر !�  إ%+�������	�  �و�� و 

��ن  أوأ�� ن  �
�� ا�(���د ا�	�+G !��  ا����ز�� ا*دار��� !���م '���ء +�2 �'��درة ��ن ا��	�وم   

�ل ��ص ا����دة  أ �ده%�?� ا�/ م '(د �وا!�� ا��	وم ، و ھ�ذا ��� ����ن  972ا���0رع ا��زا�Iري ��ن 

��م إ��راء ا�	�+G '��(� ��ن ا��	�وم : " /�ث ��ء �	��  �"��  ا*�راءات ا��د��� و ا*دار�� %��ون 

، إ?��!� إ��2 ذ��ك �'�د ��ن ��وا!ر �0روط  454"'�'�درة �ن ر�Iس �0 �+� ا�/ م '(د �وا!��� ا��	�وم  أو

�ص !����+� +�� G+	د ا���)�� ���)� :  

  

���ل  أوو.ود �زاع 5�8م  •�:  

    ، G+�	ن ا��/�ث إذا �م � ن ھ�� ��زاع %��Iم أو +�2 ا"%�ل �/���ل ا�و%�وع !�� ����ل �+/�د�ث 

G+	د ا���)�� �
  .  455 '�(�2 أن ��رد ا/���ل و%وع ا��زاع � 

ا����0رع ا��زا��Iري ���م �7+��ق ا�'���ب أ����م إ� ������ ا�	��+G !��� ا����ز��� /���2 '(��د  و ا���/��ظ ان    

�ل ��ص  �8 �دا�/ م ��م �	�در '(�د و ھ�ذا ���  أن���?� ط���� �'�0رة ا�دوى و ا��ظر !��� �ن ا����ن 

ا�	�+G !��  إ��راء��وز : "  �ن %��ون ا*�راءات ا��د��� و ا*دار�� /�ث �	ت ل ���+� 971ا���دة 

  . 456" �ر/+� � ون +��� ا��	و��  أي

  

 :��� إ���ء ا��زاع  •

إ��� '�I���H� إذا  ��ن %����I أو '�و%���  و �راد 'ذ�ك أن ��	د ا�طر!�ن '��	+G /�م ا��زاع '����� ،

  ، !�د ���� �/��� و ��س �ن ا�?روري أن ���� ا�	+ G���C ا����Iل ا�����زع +��� إذا  �ن

                                                           

.   212، ص  2010ر�0د �+و!� ، %��ون ا����ز�ت ا*دار�� ، ا��زء ا����ث ، د�وان ا��ط'و�ت ا����(�� ، ا��زاIر ،   452
  

. ، ا���?�ن %��ون ا*�راءات ا��د��� و ا*دار�� ،  ا��ر�C ا���'ق  09-08ا����ون ر%م   453
  

�ه، �
س ا��ر�C   09- 08ا����ون  .  أ 454
  

�ن �+�+� ، ا��زاIر ،  455 ، Cو ا��0ر و ا��وز� �،  �2008'�ل 	�ر ، ا�و��ط !� 0رح %��ون ا*�راءات ا��د��� و ا*دار�� ، دار ا��دى �+ط'�
  .    543، ص  542ص 

س ا��ر�C ا���'ق  09-08ا����ون ر%م  � ، . 456
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  . 457'(?�� ��'ث ا��/ �� !� ا�'�%�

  

   :  ا�د��ءاتا��زول ا�����دل �ن  •

ا��ط���ب ��ن  أو/�2 � ون '	دد ا�	�+G �'�د أن � �ون ھ���ك ����زل �ن ��زء ��ن ا�د��ءات   

 �  . 458 ���ل �+/د�ث ن ا�	+G���ب  �  ا�طر!�ن ، !Hذا �م ��م ھذا ا����زل  !

و !��� /����� ���� إذا /	��ل ا�	��+G و ا�
��ق أط��راف ا�(���د +���� ، ����وم ا���?��� ا*داري '�/ر���ر   

�/?ر �'�ن !�� �� �م ا��
�ق +�� ، و ��8ر '���و�� ا���زاع و �دم إ��ر��� ��رة أ��رى ��ن ط�رف �
�س 

�ف ، و � ��ب ھذا ا"�ر %وة ا��0ء ا���?� !�� ، وھو �� ��ء '� �ص �ا��	وم و '�	وص �
س ا�

  .  �459ن %��ون ا*�راءات ا��د��� و ا*دار�� 972ا���دة 

و '��ء +2 ذ�ك �� ن *طراف �د ا�����ز ا��و�� ��������ر ا�	���� !�� /���� و%�وع ��زاع   

�ف  إ��2'ر?���Iم  �+�ؤا أن�ط+'وا �ن ا���?� ا����ص '���ظر !� ���ز� ا�(�د ،  أن'���م �����و�� ا�

� ��ون ھ��ذا  أنا�����Iم !����� '�����م ��ن طر���ق ا�	��+G !��� أي �ر/+��� � ��ون +����� ا��	��و�� ،  ���� �� ��ن 

 ��+  . ا*�راء '�'�درة �ن ا���?� ا*داري و ذ�ك '(د �وا!�� ا"طراف 

  

 ا�و�ـ�طــ�  ,� ��ــد ا����ـــ�ز ا�	���� : �ــ��ــ�ــــ� 

  

�(د ا�و��ط� �ن '�ن ا�و��Iل  ا����دة و ا�'د�+� �/ل ا��زا�ت ، ���وم +�2 �/�و��� إ����د /�ل   

ودي �+�زاع ��رج ��/� ا��?�ء ، ن طر�ق ا�/�وار و ��ر��ب و����ت ا��ظ�ر '����دة �0�ص �/���د  

�� ا��زاع �C ا��	�م �ظ�ل �	و	� أن��م ا����ره و �/ظ2 '�'ول ا�طر!�ن ، و �ن أھم ��زات ا�و��ط� 

 ا"������، و � ��ن !��Iد��� �و!ر +2 ا�����ز�ن ا�و%ت و ا���ل  أ���،  �� 460'(�دا ن +��� ا��+��ت 

+��  إ���!� ?��ن ��
�ذ ا�/ل ا�ذي و	+ت  C����461ظرا ��وا!�� ا� .  

ط�ء �(ر�ف �+و��ط� !� %���ون ا*��راءات ا��د����  أنو �� ��/ظ   H' ري �م ��مIزا�ا��0رع ا�

  :   '���+� ا�و��ط�  ��د أ��� ر!ت /�ث  إ�2 ا��(�ر�ف ا�
���� �ذ�ك ��(�ن +��� ا�ر�وع و ا*دار�� ، 

                                                           

.  �543'�ل 	�ر ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   457
  

  C�س ا��ر
�ه�'�ل 	�ر ، �.  543، ص  أ 458
  

. ، ا��ر�C ا���'ق  09-�08ن ا����ون  972را�C �ص ا���دة ا���دة �  459
  

، ص  2009'ر'�رة 'د ا�ر/�ن ، 0رح %��ون ا*�راءات ا��د��� و ا*دار�� ، ��0ورات '7دادي ، ا�ط'(� ا"و�2 ، '�ش �راح ، ا��زاIر ،  460
532  .  

��ء /�ث �����ة و ��داة �ن ا�
���ر���ن 'د ا���در ، ا�
�ق ا��/ �م و ا��و?و�ت ا��� ��ب ان ��0+�� ، ا��د�د !� ا����ون ا����ري أ' 461
  .  217، ص  2005ا��?�ة ا�(رب ، دون دار �0ر ، دون ط'(� ، �	ر ، و
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+2  ا"طرافطرف ���ث ����دة  إ�2ھ� ا�+�وء  " �ا�
��ق  إ��2وء ا��
�ھم و ا�و	ول  إزا��ا�����ز

�ف ��  � 2+  .462" ��/� ا��?�ء  إ�2 �� ��8 إذا%د ���'�م  ��را �ن ا�و%ت و ا���د و ا��
��ت  


ض ا��زا�ت '�ن ا"�0��ص ، '(��دا �ن ���/�    � ���)
و ��� !�ن ا�و��ط� ھ� إ/دى ا�طرق ا�

�ل إ�راءات �ر�� و  �ر�(� ��وم +2 �/�و�� ��ر�ب و���ت ا��ظر �'��ن أط�راف ا��?�ء و ذ�ك �ن 

   . ا��زاع '��7 ا�و	ول إ�2 ��و�� �ر?� ا����C ، ��م '��0ر � 0�ص ���ث و ھو ا�و��ط 

و �����ذ ا�و����ط� أ��0 �� د���دة و ���و��� ���ذ ر ������ +��2 ���'�ل ا������ل � ا�/	��ر، ا�و����ط�   

�ل  و��ود �0�ص ����ث ���(2 ����ر��ب  إ��2ا�'��ط� ا��� ���رب �و� �� �ن �ظ�م ا��و!�ق وذ��ك ��ن 

و���ت ا��ظر '�ن أط�راف ا���زاع ، و���ط� ا��/ ��م ا���� ���ف !���� ا"ط�راف +�2 %���م ا�و��ط '����� 

!0+ت ����� !� ا�و��ط� ، و ھ��ك ا�و��ط� ا��?���I و ھ� ا�و��ط� ا��(�ول '�� !�� ا���ظم  إذاا��/ �م 

'��+�وء 'دا���  ا"طراف+2 ا���+و� �و��� ، /�ث ��وم ا��/� م %'ل ا�
	ل !� ا��زاع '(رض ا%�راح 

ھ�� ا���� �'��ھ�� ا���0رع ا��زا�Iري أ����ء ��ظ���� �+و���ط� !�� %���ون  ا"���رةو ھذه  ،463ا�و��ط�  إ�2

   . ا*�راءات ا��د��� و ا*دار�� 

��د ا�'ر ا��0رع ا��زاIري ا�و��ط� طر��� �ن ا�طرق ا�'د�+� �/ل ا��زا�ت ا*دار�� ، !�ظ���   

�ل %��ون ا*�ر������ إط�رھ��  �ن �اءات ا��د��� و ا*دار�� وو?C ��+� �ن ا��واد ا����و���� '��ن ��ن 

 ���+   . ا����و�� ، 	ورھ� ، ������ ، إ�راءا��� ، و أ��رھ� !� /��� �وا!�� ا"طراف 

������ز ا��و���� ���������ر ���د ا� أط��رافو ����� �� ����� ا����ول ا���� !��� /����� و%��وع ���زاع '���ن   

�ب '��ن و����ت �ظ�ر طر!�� ا�(��د ،  ��وم ا���?� ا����ص '�(��ن و��ط '�دف ��ر���� ن أن ،ا�	��

�ل �+��� �و��� �ظر  ل وا/د ���م +2 /دى و �/�و�� ا��و!�ق '���م ، ��� ���م ��ن و� إ����دذ�ك �ن 

 ����ل �دة �� إ����ا��زاع ا�/ل ا�ذي �م ا��و	�ل  أطراف%'ل  إذا، و  464أ�0ر) 03(/ل �+�زاع و ذ�ك 

�ل ا�و��ط� ، ��وم ا�و��ط '�/ر�ر �/?ر �'�ن !�� �� �م ا��
�ق +��  ، و �ر�C ا��زاع '(د ذ�ك ��ن 

ط(ن ، و �(د �/?ر  "ي�Rر %�'ل  أ�را���?� ا�ذي ��وم '���	�د%� +2 �/?ر ا��
�ق '�و�ب  إ�2

  . 465ا��
�ق ھذا ��دا ��
�ذ�� 

�ل �� �م �و?�/� ��'�ن   ���د�� !� /ل ا�'��ط� و ا� �(�'ر �ن '�ن ا�و��Iل ا�و��ط�  ��� أن�ن 

�د ا�����ز ا��و�� �������ر ا�	��� ، و ذ�ك 'وا�ط� 0�ص ���ث /���دي  أطرافا��زاع ا���Iم '�ن 

����ل ا��
�و?�ت '�ن ا"طراف ، إ� إ��� رRم ذ�ك  �'�2 و��+� ا����ر�� ��م ا�+�وء إ����� و �ز�� ��وم '

  . '�وا!�� أطراف ا��زاع

                                                           

.  �322/�د 'د ا����د ا����ن ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   462
  

�%��� '���?�ء ، ��+� ا�را!د�ن �+/�وق ، ا�(دد  .  52، ص  2010،  24أ�ور ���� ، �دى !(���� ا�و��Iل ا�'د�+� �/ل ا����ز�ت و  463
  

. ، ا��ر�C ا���'ق   09-�08ن ا����ون  995و  994دة ا�ظر ا���  464
  

�ه  1004و  1003را�C ا��واد � . �ن �
س ا����ون ا��ذ ور أ 465
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ھذه ا"��رة  � ون دون ا�����س '�8ي  أن أھ����ن  '�8��	�Iص ا�و��ط� ��د  إ��'��ر�وع و   

إ�راءات %?���I %�د ا���ذت '��دف ���و�� ا���زاع ا����Iم ،  ��� أ���� �����ز '��و!�ر %�در ��ن ا���ر�� أ����ء 

، ا�ط��ر!�ن  ����و�� ا����زاع ، !(+��2 ا�و����ط آن �/
��ظ %��درا ���ن ا����ر�� ���د ��ر�'��� �و�����ت ا��ظ��ر '���ن

دم ��ر�ب  ل ا��(ط��ت ا���(+�� '���زاعو 2+  .  466ا�/رص 

 ا��/� ���ت و ا��0 +��ت  '8	�ول��Rر �ر�'ط��  أ���� أ�?��ذ�ك !�ن �� ����ز ا�و���ط�  إ�2 إ?�!�  

���� ا�و	ول  أ���ف '��طول و ا��(��د ، 'ل ا��� �(ر�/+�ول �ر?��  إ��2و��+� ��+� و �ر�� �راد �ن 

 C�����2  أط��راف��+2  �����د��م !��� ا��ر ���ز ��+ �	����/�ما����زاع ��ن طر���ق ا�و����ط ا���ذي �����ر 

�ف �� � ون +�� ا�/��ل !�� ا���زاع ا��?���I ، ا��0�ر � ، � 2+� �ون ا�	�راع '��ن طر!��  أ��نھذا 

/�ث �/�ول  ل طرف ���م �و!�ر و ��د�م ا�����دات و ا"د�� ا����و��� ا��� � ون ?د  ا��زاع +2 أ0ده 

 �س ا�و���ط� /��ث �(��ل ا"ط�راف ���(�� '����دة ا�و���ط +�2 إ����د /�ل �	+ 2�+/� ا��	م ، 

2 %����ت +�0�رك �+�زاع، و 'ذ�ك � ون ا�و��ط� �(�ل +2 ��د�م /ل �+�� �/�ق ��و�� �+�زاع ��وم 

  .  467 ا"طراف و رؤ���م ا��0�ر �

�� �و!ره ��  إ�2���ز ، و ذ�ك ا����دا و � ن '��رRم �ن ا��زا�� ا��� �/���� ا�و��ط� �	�/ب ا��  

��ط�وي +�2 '(�ض ا�����وئ  أ���� إ�%+�� ا�� ����ف ،  إ��2 إ?��!��ن �ر� و �رو��  !� /ل ا���زاع ، 

 2+�ف 'ل �(�ل  أ���ء%��و��  أ��س و��� � ��وم �و��ر�ب +2 ��ر�ب و���ت ا��ظر  أ������و�� ا�

 C�?� ف و ا��ذي����ل ذ��ك إ��2 /�ل �+��ا��وا%ف و ��(�ل ا�/�وار '��ن ا"ط�راف %����I �+و	�ول ��ن 

	�G ا���ول  إنأ���� ا"طراف ا�����	�� أ�
���م ، و '������� !��� �(�'�ر و���+� ������� و د'+و������ 

��دم �ود ا*دار�� � و���� � �/ل ا��زاع أ �ر ���� %��و��� ، و ھذا �� ��(+�� %+�+� ا���(��ل !� ���ل ا�(�

    . 468أي ?��ن %��و�� �+�����ر�ن ا"���ب  

  

  � ـ��ـ�ز ا�	�ـد ا����ـ�ـا���ــــ�Bــــم ا��.ـــ�ري ا�دو�ــــ� ,� �: �ــ��ــ�ــــــــ� 

  

ا��/ �م ا�دا�+� و ا��/ �م : وھو +2 �و�ن  �(�'ر ا��/ �م �ن '�ن ا�طرق ا�'د�+� �/ل ا��زا�ت  

، '��?��رورة ��0�ص ���م  أطرا!���درا������ ھ��ذه ��(+��ق '���زاع � ��ون ا/��د  أنا������ري ا���دو�� ، و '/ ��م 

0��ص ا�(��� ا�+�وء  '�8�%��ون ا*�راءات ا��د��� و ا*دار�� ��د  إ�2/�ث ا�� '��ر�وع وL� G��2إ�� 

و���� ا���� 	��د%ت +���� ا��زا�Iر ا��/ �م !� ا�	
��ت ا�(�و��� و!� ا�/��ت ا�واردة !�� ا��
�%���ت ا�د

                                                           

.  �322/�د 'د ا����د ا����ن ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   466
  

.   65، ص  2005اIر ، ط�ھري /��ن ، 0رح و��ز �T�راءات ا���'(� !� ا��واد ا*دار�� ، دار ا��+دو��� ، ا��'� ، ا��ز  467
  

��ل ،  +�� ا�/�وق ، ���(� �و�ود �(�ري  468L� ر !� ا����ون ا�دو������ل ا������ر ، ����� �! ��Iت ا������%�
  /رزي �و��س ، دور ا��
  .  114، ص  2013��زي وزو ، ا���� ا����(�� 
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�%����� ا�دو���� ا�%�	��د�� /��ب ا����دة  أو،  �469ن ا����ون ا���'ق ا�ذ ر 975ذ�ك /�ب ا���دة و �!

  . �دو�� �ن �
س ا����ون ، �ذ�ك �وف ���	ر ا�درا�� +2 ا��/ �م ا����ري ا 470 1006

�(�'ر أداة !(��� !� ��و�� ا��زا�ت '����ر� و ا���ر�� ا��ط+�و'��ن ،  !���/ �م ا����ري ا�دو��   

و أ	��'G ���ن ا����� '���رات ا��/?��ر ����� ��ط��وي +���� ���ن �(����� ا���و� ا�����م ، و �/����ق ا��	��+/� 

 �	��، !�و �
�وم %��و�� ��وم +2 �/ب ا���	��ص ��ن ا��?��ء !�� /�ل ا��زا��ت و إ����ده  471ا�

�ن إ�2 أ0��ص �واص ، ��I����ا�� ��	��، /��ث ����G إ� ����� ) ا��?��ء( ا�����ر ا�(��م  إذ �(د ���را 

'�رة ن دا�� ��	� �(�%د��  �+)�� ��� ، �I�?م ا����ن ا�  .  472ا�
	ل !� ا��زا�ت '(�دا 

ا�ذي ��
ق '�و�'� ا�طر!�ن ا���(�%دان  ا*�راءذ�ك : "  '�8��د رف ا��/ �م ا����ري ا�دو�� و �  

رف '�8�  473" �+
	ل !�� '/ م �+زم ���� ) ا��/ م (+2 طرح ا��زاع +2 طرف ���ث  ��  ، :  

ا��/��+� و ��د ا�(�زم  أوا�
�ق ا�طر!�ن و ز���� +2 ا�����ء إ�2 ا��/ �م �
ض ا����ز�ت ا�وا%(� " 

دم ا�+�وء إ�2 ا��?�ء ا�وط��  2+ "474 .  

:  '��8� ا*دار���ا��د���� و  ا*�راءات�ن %��ون  1039و ��د ر!� ا��0رع ا��زاIري !� ا���دة   

�(د ا��/ �م دو��� '�
�وم ھ�ذا ا�����ون ، ا��/ ��م ا��ذي ���ص ا��زا��ت ا���(+��� '���	���G ا�%�	��د�� " 

2+  "  ا"%ل �دو���ن 

 إ����ا��0رع ا��زاIري �م ���دم �(ر�
�� �+�/ ��م ا�����ري ا��دو�� و  أن��/ظ +2 ھذا ا��(ر�ف    

ا �
2 '�/د�د 0روط و�وده و ���+ت !� ?رورة ان � ون ا��زاع دو��� و ان � �ون ��(+��� '��زاع /�ول 

    . ا��	��G ذات ط�'C ا%�	�دي 

و ����د ا����د ا����0رع ا��زا��Iري ا��/ ���م ا������ري ا���دو��  و����+� ���ن ا�و����Iل ا�'د�+��� �/��ل   

 Gو ذ��ك '��دف ��و!�ر و��� �ا��زا�ت ا��� %د ���0 '�ن طر!�ن ا�(�د ا�����ز ا��و�� �������ر ا�	���

،   ا"����ب ��	�� '�����'� �+������ر�ن ا��زا�ت ا��� %د ���0 '�و�ب ھذا ا�(�د و ?����ت �/ل  آ���ت

��ن %���ون ا*��راءات  1006، و � رس ذ�ك '�و��ب ��ص ا����دة  '��7 �+ب ا 'ر دد �ن ا������ر�ن

ا��/ �م !� ا�/�وق ا��� ��  إ���2 ن � ل 0�ص ا�+�وء : " /�ث �	ت +2 �� �+�  ا��د��� و ا*دار�� 

. /��� ا"�0��ص و أھ+����م  أو�م � ��وز ا��/ �م !� ا����Iل ا���(+�� '���ظ�م ا�(. �ط+ق ا��	رف !��� 

                                                           

، ا��ر�C ا���'ق  09-�08ن ا����ون ر%م  975را�C ا���دة �  469
  

�ه  1006�C ا���دة را� . �ن �
س ا����ون ا��ذ ور أ 470
  

،  07، ��+� ا����دى ا����و�� ، ا�(دد  09- 2��08 ���ون ، ا��/ �م ا����ري ا�دو�� و!�� ��(د��ت %��ون ا*�راءات ا��د��� و ا*دار�� ر%م  471
   . 163���(� �/�د ��?ر ، '� رة ، ص 

/�ن ط��'� ، ��و�� ا����ز�ت !� ا����ون ا��زاIري �������رات ، ر���� ���ل ��0دة د �وراه دو�� !� ا����ون ا���ص ،  +�� ا�/�وق ،  472
  .  27، ص  2006-2005���(� ا��زاIر ، 

،  ���(� ا�/�ج ��?ر ،  '���� ،  '�0ر �+�م ، دور ا���?� !� ا��/ �م ، �ذ رة ���ل ��0دة ا�������ر !� %��ون ا"��ل ، +�� ا�/�وق 473
  .  07، ص 2003

474
، ص  2008ادي ، '�ش �راح ،ا��زاIر ، د�/�د  و� ، �طور ا��/ �م ا����ري ا�دو�� !� ا����ون ا��زاIري ، دون ط'(� ، ��0ورات '7  

93 .   
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0��ص ا��(�و�� ا�(��� L� وز�د�� ا�دو��� او !�� إط��ر  أن� ��	ا�%� ����%��ط+ب ا��/ �م ��دا !� 

  . 475" ا�	
��ت ا�(�و��� 

  : ا���(+ق '�طو�ر ا������ر +2 ا��  03-�01ن ا"�ر  14و !� ھذا ا�	دد ��ص ا���دة   

�ف '�ن ا�������ر ا"��'�� و ا�دو��� ا��زاIر��� � �ون '��'ب ا�������ر أو '��'ب إ��راء " ��?C  ل �

 ���I��� ت���%�
��(�ددة  أوا��ذ�� ا�دو�� ا��زاIر�� ?ده �+���ت ا��?���I ا����	� ، إ� !� /��� و��ود ا�

� و��ود ا�
��ق ���ص ���ص !� /�� أو، ��(+ق '���	��/� و ا��/ �م ، ا�دو�� ا��زاIر�� ا"طراف أ'ر����

  .   476 "'�د ���G �+طر!�ن '���و	ل إ�2 ا�
�ق '��ء +2 �/ �م ��ص أو+2 '�د ��و�� 

ا���(+�ق '�ر%��� ا�������ر ا��ذي أ�2�7  09-16و ��ب ا*�0رة ھ�� إ��2 ا��� '(�د 	�دور ا�����ون   

/��ث  09-��16ن ا�����ون  24ا��ذ ور ��'�� و و?ت '����دة  14�م إ��7ء �ص ا���دة  03-01ا"�ر 

�ف '�ن ا������ر ا"��'� '�'ب إ�راء ا��ذ��� ا�دو��� ا��زاIر: " ��ء �	�� ا"�� ��?C  ل � ��! ���

/���� ، �+�����ت ا��?�����I ا��زاIر���� ا����	��� إ%+������ ، إ� !��� /����� و���ود ا�
�%����ت �������I أو ��(��ددة 

ا�دو�� ا��زاIر�� ��(+ق '���	��/� و ا��/ �م ، أو !�� /���� و��ود ا�
��ق ��C ا�������ر  أ'ر����ا"طراف 

  . 477" ��ص +2 '�د ��و�� ���G �+طر!�ن '���
�ق +2 ا��/ �م 

  

'�ن أط�راف ��د ا������ز ا��و��� ��������ر ا�	���� ، ���وز ���م ��� !� /��� و%وع �زاع و   

ا�+�وء إ��2 ا��/ ��م ا�����ري ا��دو��   و���+� 'د�+�� �ن ا��?��ء �+
	�ل !�� ا���زاع ا��ط�روح ، و � �ن 

�
، 2 ذ�ك %�� ��(ددة ا"طراف ��ص +ا0�رط ا��0رع ا��زاIري �ذ�ك ?رورة و�ود ا�
�%�� �����I أو ا�

�ن طر��ق إدراج �0رط ا��/ ��م  '��د ���'ق %'�ل  أو'�ن ا��زاIر و ا�دو��� ا���� ������ إ����� ا�������ر ، 

��ل إدرا�� !�� ��د ا������ز ا��و��� ��������ر ا�	��������   ، /دوث ا��زاع و ذ�ك �ن ����م ��ن 

ا��/ ��ن !� /��� �(ددھم  �� �� �ن  أو�و?�G  �!� ا�'����ت و ا*�راءات ا���(+�� '�"طراف و ا��/ م 

�رض  إ�L�2طراف ا�+�وء  2�+ا��/ �م ا����ري ا�دو��  '(د �0وء ا��زاع ن طر�ق ا�
�ق ا"طراف 

   478 ا��زاع ا�ذي �'ق �0وؤه +2 ا��/ �م  و ھو �� ���2 '��
�ق ا��/ �م

ون ا���ذي ا�����ره !��� ا����زاع ا��(��روض +���� و!��ق %وا��د ا�������+ز���� '��
	��ل  ا��/ ��م � ��ون و   

  .��R ���/ �!479ب ذ�ك �
	ل ھذا ا"��ر و!ق %واد ا����ون و ا"راف ا��� �راھ� ����'�و  ا"طراف

                                                           

.  ا���'ق ،�
س ا��ر�C  09-08ا����ون ر%م   475
  

. ، ا���(+ق '�طو�ر ا������ر ، ا��ر�C ا���'ق  03-01ا"�ر   476
  

.  22، ��(+ق '�ر%�� ا������ر ، ا��ر�C ا���'ق ، ص  09- 16ا����ون   477
  


س ا��ر�C ا���'ق  09-08، �ن ا����ون  1011،  1008،  1007را�C ا��واد � � ، . 478
  

�ه  1050را�C ا���دة � . �ن �
س ا����ون ا��ذ ور أ 479
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������� ������ ا��/ ���م ���د ا�
	��ل !��� ا����زاع ا��(��روض +���� ، و � ����ب / ��م ا��/ ���م !��ور   

 2+� �ن 	دور ا�/ م 	دوره /��� ا��0ء ا���?� !�� ، و � ون ھذا ا�/ م �/ررا و ��''� و ��ص 

��+  .   480 و ��ر��� و �و%(� 

  

  ا���و�ــــ� ا��:���5 �/�د ا����ـــ�ز ا�	�ــ��ــ� : ا�
ـــرع ا��ـــ��ـــ� 

  

�ذھ� �دة ز����� �د ا�����ز ا��و�� �������ر ا�	��� �(�'ر �ن '�ن ا�(�ود ا��� ��ط+ب ��
 إن  

�����ز و '�ن  ا����/��� ، و '������ !��� �ن ا�ط'�(� ا�� %د ���0 ���ز�ت '�ن ا����I طو�+�  �� �'ق '���

	�/ب ا�����ز �واء  �ن وط�� او أ��'� ، �ذ�ك !��� �'د �ن �د�ل ا����ت ا��?���I ا����	� ���و�� 

�ل ا��ظر !� ھذا ا��زاع إ���دا��زا�ت ا�����I و �
ق أطراف ا�(�د +�2 �م �� إذا، و ذ�ك   /ل ��� �ن 

�ل ا���(��ل ا�و���Iل ا�'د�+�� �/�ل ا���زاع ���ف '���م ن طر�ق ا���و�� �� %'ل %?���I ��ن ���و�� ا�

   .ا��� �'ق ا*�0رة إ����  

و ا��ذي   ا��وع ��ن ا��زا��تا���	�ص �+��?� ا����ص �+�ظر !� ھذا   '��ء +2 ذ�ك !��(�د  

��	�صا� أ�?��(ط2 ��   ��/��/ر��ك د�وى %?����I  ��ن ط�رف  !���م ،  ��را%'� ھذا ا�(�د  و ا�	

�ف ا���Iم   إ�2أ����  �+و	ول  	�/ب ا�����ز� أ���م، و ذ�ك /�2 � 
�ل ��� �دم ?���ع /�و%�� /ل �+

�ل  ا��(�����  . ��+ط����  ��(�ف ا��+ط� ا����/� ������ز 

  ���ل �/د�د ا���� ا��?���I ا���	�� !�� ا��ظ�ر !�� ھ�ذا ا���وع ��ن وھو �� ���وم 'درا��� �ن 

  :ھذه ا����ز�ت ، و ذ�ك !����+� ��و�� طرق /د�د ا��زا�ت ، �م �

 

 � ـ��ـ�ز  ا�	�ـد ا����ـ�ـ�ت �ـ� ���ز�ـر ,ـظـ� ����ـ� ا��*�	ـ� ا��:��5ـا�.�:  أو�

  

ا��?�ء ا�وط�� �ن '�ن ا�?����ت ا��?���I ا����و/� �	��/ب ا������ز ��واء  إ��2(�'ر ا�+�وء   

 ا���(+ق '�طو�ر ا�������ر 03-01ا"�ر إط�ر!+�د ا�رف ا��0رع ا��زاIري  !�  ،أ��'�� أو �ن وط��� 

��ن  17و����د  ذ��ك '�و��ب ��ص ا����دة  ا��?�ء ا�وط�� �/���� /�و%�� إ��2+�����ر '/�� !� ا�+�وء 

                                                           
�(�	�� ، ا�7و�� 'ن �+/� ، ا����ون ا��?��I ا��زاIري ، ط'(� ���/� و �ز�دة ، ا�د�وان ا�وط�� ��70Lل ا��ر'و�� ، ا�ط'(� ا������ ، ا��زاIر ا 480

  .  413، ص  2000
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�ها��ذ ور  ا"�ر� رر �ن �
س ا"�ر /��ث �	�ت +�2  �07ن ا���دة  03، إ?�!� إ�2 ا�
�رة   481أ

   . 482" و ���رس ھذا ا�ط(ن دون ا����س '��ط(ن ا��?��I ا�ذي ���
�د ��� ا������ر : " ���+� 

و  �� ھو �(روف !�ن ا�دو�� ا��زاIر�� �(د �ن ا�دول ا��� ����Q �ظ�م ا��?��ء ا���زدوج ، !���   

و ا��	��ر!�ت ا����� ����وم '���� ا�
��رد ا�(���دي ، /���ث �(ط��2  ا*دارة
��رق '���ن ا��	��ر!�ت ا����� ����وم '���� �

!���� '����م ، '����� !���� ��(+�ق  ا"!�رادا���	�ص �+�?�ء ا�(�دي !��� ��ص ا����ز�ت ا��� ��ور '��ت 

ھ��ذه  أنا�'���ر  !�(ط��2 ا���	���ص �+�?��ء ا*داري ، +��2طر!�� !�����  ا*دارة'�����ز��ت ا����� � ��ون 

 ����?��ل �	�ر!���� إ��2 �/���ق ا��	�+/� ا�(����  ، و '������� �'�د ��ن إ��ا"��رة ��دف دا���I ��ن 

  .����ون ���ز و ���ض ��ص ��
�م �	��/�� و دوا!(�� 

ا"�ر ا�ذي �د!(�� إ�2 ?�رورة ا�����ؤل �ن ا����� ا��?����I ا����	�� '����ظر !�� ا����ز��ت    

ا����I0 '�ن أطراف �د ا�����ز ا��و�� �������ر ا�	��� ، و ا��ؤھ+� %��و�� �+
	�ل !���� ، '���ر�وع 

� ا���'(�� ا��/�دد ��0روط و  �
���ت ���G ا������ز +�2 ا"را?� 04-��08ن ا"��ر  10إ�2 �ص ا����دة 

�ك ا���	� �+دو��� و ا��و���� ������L��� ����8' د��ا�������ر�� � Cز ا����0ر� �2 ا���+� �رس : " �ص 

�ه '(�د إداري �(ده إدارة أ��ك ا�دو�� �ر!�� 'د!�ر ا"'�ء �/دد 'د%��  04ا�����ز ا��ذ ور !� ا���دة أ

  . 483" 'ر���Q ا������ر و  ذا '�ود و 0روط ��G ا�����ز

��د ا������ز    2�+�ل �ص ا���دة ��د '�ن ا���0رع ا��زا�Iري %�د أ?�
2 ا�ط��'C ا*داري ��ن 

ا��و�� �������ر ا�	��� ، ��� �(��� '��ن ا����� ا��?����I ا����	�� �+�ظ�ر و ا�
	�ل !�� ا����ز��ت 

  .ا����I0 '�ن أطراف ھذا ا�(�د ھو ا��?�ء ا*داري 

�Rر  �!� ��/د�د  ا*دار��+2  ھذا ا�(�د �ن ا�(�ود  و�ود �ص 	ر�G !� ا����ون �ؤ د أن�Rر   

�ل %���ون  ا*داريا��	�ص ا���?� ��
	ل !� ھذه ا����ز�ت ، ذ��ك �ن ا���0رع ا��زا�Iري ��ن ��'

 ����8س ��وز���C ا���	���ص '���ن ا��?���ء  ا����د +��2 ا��(����ر ا�(?��وي ا*دار����ا��د����� و  ا*���راءات

�ل �ص  ا�(�دي و ا*داري ، /�ث �(��د ھذا�ا��(��ر +2 ا���� ا��� 	در ���� ا��	رف  و ذ�ك �ن 

ا*داري � ��ون �����ص  ا���?��� أن'�(���2 ،  ���484ن %����ون ا*���راءات ا��د����� و ا*دار���� 800ا�����دة 

إ/دى ا��ؤ���ت ا�(�و��� ا*دار��  أوا�'+د��  أوا�و���  أو'���ظر !� ���C ا����ز�ت ا��� � ون ا�دو�� 

+��� طر!� !��� ،  2  .�واء  ��ت �د�� أو �د

'��ر ���د ا�������ز ا��و���� ���������ر ا�	�����  �(� أط��رافا/��د   أنو ط������  �ء +��2 ذ���ك ���و '  

�و��� �ن ا"0��ص ا���  �	�ا����'��  ا*دار���ا��د���� و  ا*�راءات�ن %��ون  800/دد��� ا���دة 0

                                                           

. ، ا��ر�C ا���'ق  03-01 ا"�ر�ن  17را�C ا���دة �  481
  

 03-01 ا"�را�ذي �(دل و ���م  2006�و�+��  15ا��ؤرخ !�  08- 06 ا"�را��?�!� '�و�ب ، 03-�01ن ا"�ر  �03 رر !�رة   07ا���دة 482
  .   18، ص  2006�و�+��  19، ا��ؤر�� !�  47ا���(+ق '�طو�ر ا������ر ، �ر�دة ر���� ا�(دد 

. ، ا��ر�C ا���'ق  04 - 08ا"�ر   483
  

. ، ا��ر�C ا���'ق  09- �08ن ا����ون  800را�C ا���دة �  484
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ھ�و 	��/ب ا���	��ص �+�ظ�ر و ا�
	�ل  ا*داري، و � ر��� �+�(��ر ا�(?وي !��ن ا��?��ء  485ا�ذ ر 

ن  ���ز�ت ا�!�  �I0د ا����������ر ا�	���  ا�����ز ا��و���.   

 

 �ـ��ـ�ز ا�	�ـد ا����ـ�ــ�ز��ت �ـ� ��ـو�ـرق ��ـط: �ــ��ــ�ــ� 

  

 إذا  �ن ا��?��I ا*داري ھو ا����ص %��و�� '��
	ل !� ا����ز�ت ا���ر�'�� �ن ��د ا������ز  

 C�!2 ر�+ا��و�� �������ر ا�	��� ، !�ن �د�ل ا���?� � � ون ��ن �+���ء �
��� ، و إ���� � �ون '���ء 

دوى %?���I �واء إ�� �ن ا/د طر!� ا�(�د أو �ن طرف ا��7ر ا���?رر 	�/ب ا�	
� و ا��	+/� ، 

�ل د��وى ا��?���ء ا� ��������وم  ����ل ، أو ��ن طر���ق د��وى ا*����7ء ، و ھ��و ����و ذ���ك � ��ون إ���� ���ن 

  :  !��� �+�'درا��� 

  

  : د�وى ا��:�ء ا���Bل ,� ��د ا�����ز ا�	����  - 1

د��وى 0�	���� ذا����� �ر!(���� 	���/ب ا�	��
� و ا��	��+/�  '�����8�(��رف د��وى ا��?���ء ا� ����ل   

 C��� ن ا�(���د ،  ا*دارةا���(�%��د�� W��0ن �ر ��زه ا������و�� ا����� ���و!����  ا*داري�����ت ا��?���ء  أ����مد!�

ا�?�رر ا�����م �ن  *	��حو ا�0 +��ت ا���ررة %��و�� �+�ط��'� '���(و�ض ا� ��ل و ا�(��دل  �T�راءات

�'/��ث ��ن ���دى و���ود ا�/��ق ا�0�	���  إذا�?���ر ، و ���+ط�ت ا���?��� !����� وا���(�  ا*داريا�����0ط 

����د�ر ا��(�و�ض '����7 ا�/ ��م  أ���را���م ا�'/�ث ��ن ���'� ا�?��رر ، و ، ا�� ���ب ���م ا�?�رر ا��/��ق '�� 

  .  486'���(و�ض ا� ��ل و ا�(�دل ن ا�?رر

  

� �ون را!(���  أنا*دارة 	�/'� ا���0ط ا�?�ر ، ��ذا ��0�رط !����  �ر!C ?د!دوى ا��(و�ض    

�لاه '���ء +�2 و��ود /���� ��ن /���ت 	�/ب ا�/�ق ،  ��� +�2 ا�ط�رف ا���(�%�د أن �ؤ��س د�و�� إ

  .  487ا�طرف ا����� '���زا����

و ط���� أن �د ا�����ز ا��و�� �������ر ا�	��� �(�'ر �دا �ن ا�(�ود ا*دار��، و %د �/دث   

����� أو ��دم +2 �	رف �(��ن  2+أ���ء ��
�ذه أن ��ل ا*دارة ا����/� ������ز '����زا��ت ا���ر�'� 

أن ���وم 'ر!�C د�وى ا��?��ء  ���را"�ؤ�ر +2 ا���(�%د �(�� و �+/ق ?ررا '� ، و ��� !��� �/ق ���ذا 

  .   ا� ��ل �+�ط��'� '���(و�ض ن ا�?رر ا�ذي �/�� �ن وراء �	رف ا*دارة +2 ھذا ا��/و 

                                                           

. ، ا��ر�C ا���'ق  09- 08 ا����ون  485
  

486
، دار ا�
 ر ا�(ر'� ، �	ر ، ، ا�ط'(� ا������ ) %?�ء ا��(و�ض و طرق ا�ط(ن !� أ/ ��� (�+���ن �/�د ا�ط��وي ، ا��?�ء ا*داري   

  .  250، ص 1977
�ه ، ص  .  �252+���ن �/�د ا�ط��وي ، ا��?�ء ا*داري ، �
س ا��ر�C أ 487
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دوى ا��?�ء ا� ��ل ا��� �ر!(�� 	��/ب ا������ز �+�ط��'�� '����(و�ض أ���م ا��?��ء و %د ���ذ   

  : ا*داري دة 	ور �ذ ر ���� ���+� 

  

�ط-ن ��د ا�����ز  -ا � ��  : د�وى ا��ط��

�ل ?�رورة   إن  ��ا�(�ود ا*دار�� � ���+�ف �ن ��ود ا�����ون ا����ص ��ن /��ث ��0وؤھ� ��ن 

إ?�!� إ�2 �0روط 	�/� و ����� ا�(���ده ، ، ، ا��/ل ، ا��'ب و ا�0 +��  �ن ا�ر?� �وا!ر أر �ن ا�(�د

�ودھ� إ� �! C?�  .  2488 �+ك ا�0روط ا*�را��I ا��� �ص ا��0رع +���إ?�!� إ�2 ذ�ك !�ن ا*دارة �

�+�ف ر �ن ��ن أر ��ن ��د ا���'��ء +2 ذ�ك !���� !�� /����   � ����ز ا��و��� ��������ر ا�	���

2 ����� ��ز �+��(�%د �C ا*دارة �ط��'� ا���?�� ا*داري ا�/ �م ''ط���� ، و!�� أو+و�ود �ب �ؤ�ر 

�واء �ن /�ث ��دى ھذا ا����ل !�ن �+��?� ا*داري ا��+ط� ا���د�ر�� ا� ��+� ��را%'� �دى 	/� ا�(�د  

ا����ول ��� %��و���  �أھ+���وا!ر ر ن ا�ر?� و ����� �ن  �ل ا�(�وارض ا���� �/��ت '�� ، و  �ذا �را%'�� 

�8 �د  إذاو ��0رو� ، و !��  �ل ا"/�وال ا�(��د ���Iزا  إذاھذا ا�(�د ،  �� ��وم ا���?� '�
/ص ���  إ'رام

ا���?� ا*داري أن �د ا�����ز ا��و�� �������ر ا�	���� ��0ب ا/�د أر ���� ��ب ��ن ا�(��وب ا���� 

 C� ن ا�(�د�ا�/ م '���(و�ض �	�/ب ا�����ز �ن ا"?�رار ��ر�ب +��� 'ط�ن ا�(�د ، !��� �/ م ''ط

�ل ا�و%ت ا�ذي ا��د !�� � ��+�/� ��+ . 489ا�(�د  �ن 	/�/�  أنا���  �ن 

  

�ط�ل �	ر,�ت ا)دارة ا��*��
� ���زا����� ا��/�8د��  -ب H� ��  :د�وى ا��ط��

!� /���� ��� إذا 	�در �ن ا*دارة ا����/�� �������ز �	�رف ��(��رض ��C ا���زا���ت ا��(�%د���   

ا��
رو?� +��� '�و�ب �د ا�����ز ا��و�� �������ر ا�	��� ، !��وز �	��/ب ا������ز ا�/	�ول 

C ر!�C 'و	
� ��(�%دا � ���ط� "��+2 / م 'H'ط�ل �+ك ا��	ر!�ت ن طر�ق دوى ا��?�ء ا� ��ل ، 

إذا  ���ن ا*���راء : "، و ھ��ذا ���� أ ��دت +���� �/ ���� ا��?���ء ا*داري ا��	��ر�� '�و����� 490 د��وى إ����7ء

	�درا �ن ��� ا*دارة ا����دا إ�2 �	وص ا�(�د ا*داري و ��
��ذا ��� ، !��ن ھ�ذا ا*��راء � �(�د %�رارا 

����� �(��د ���ن %'���ل ا����ز���ت إدار���� ، و '�������� � ���رد +���� ط+��ب ا*����7ء أو ط+��ب و%��ف ا���
���ذ ، و إ

  .  491......" ا�/�و%�� ا��� �(رض +2 %�?� ا�(�د ، و � ون �/� �+ط(ن أ��م ا��?�ء ا� ��ل 

  

  
                                                           

 � �����+� �
.  10، ص  2013(�د ، دور ا���?� ا*داري !� ���ز� ا�(�ود ا*دار�� ، ��+� ا�
�� و ا����ون ، ا��زاIر ، ا�(دد ا����ث ، ��� 488
  

489
 Juen Henri, Les Pouvoirs du Juge du Contrat, Revue Française de Droit Administratif, 2010, n°03, p54.            

  
 ' �
�+�.  352د ا�/��د ، /�د �/�د ا�0+���� ، ا��ر�C ا���'ق ، ص �
��ح  490

  

�ذ ا�(�د ا�داري و ��و�� ���ز��� ، ا��ر�C ا���'ق ، ص  �� ،  �
�+�308'د ا�(ز�ز 'د ا���(م   . 491
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����/و�ض �ن ا�:رار ا��� ���ت �����/�8د أ���ء ا���
�ذ  -ج ��  : د�وى ا��ط��

������� �	��ر!�ت ا������ ا����/��� ��������ز ، ����ز ���� �ط��'���  أ?��رار�/��ق 	���/ب ا�������ز  إذا  

 ���� !��ن  �!�� � � ون ھو ا����'ب !��� ، و  أن، 0ر�ط�  ا"?رار'���(و�ض ن �+ك  ا*داريا���?� 

  .  �492ط��'� '���(و�ض� ون ���ل �+'����(�%د ،  أ?رارا�+/ق  أنا��� �ن ����0  ا"!(�ل

�� ن �+��?� ا*داري ��2 �8 د �ن و�ود ا�?رر و �و  �ن "�'�ب ��ر�� ن إرادة  '������و   

'���(و�ض ، و � ون ��� ا���+ط� ا���د�ر��� ا� ��+�� !��  ا"��رة�/ م ?د ھذه  أنا*دارة ا����/� ������ز 

 . ذ�ك

  


�4 ��د ا�����ز  -د � ��  :د�وى ا��ط��

ا���
�ردة دون  'Hراد������د ا������ز ا��و��� ��������ر ا�	����  إ����ط��+ط�  ��Tدارة �ن  إذا  

���ب  إذ،  'Hراد����� ��� !��< ا�(��د  ا�(��ر ��ن ا��?�ء ، !�ن 	�/ب ا�����ز ���7ل  إذن إ�2ا�/��� 

�لدوى ا��?�ء ا� ��ل �+�ط��'� '
�< ا�(�د '�'ب  إط�را��?�ء !�  ��مأ+�� ا���دم 'دوى �� ا*دارة إ

�����ز ا����� �/�������� ���وزھ� �+/دود ا����وح '�� !��  أو����� �د ��
�ذ ا��زا����� ا��(�%د�� ،  إ

���ل ا��(����� ��+ط�ت ا����و/� ��� ، ��	� �+ط���� !� �(د�ل ا�(�د ،  �� ��و �?��ن ا��(�د�ل ����7را 

�ل إ��2ؤدي ھذا ا��(د�ل  أن أو�/+� ،  أو!� �و?وع ا�(�د �ا�%�	�دي �+(��د ،  أوا�����  ازن'���و ا*

  .  ���493 ��(ل ا��زا��ت ا���(�%د � �����ب �C /�و%� 

ا��� ��ن ا�+���  ا"�'�ب أن �ن �Rر ��Iز و  ا*دارة�	رف  أن ا*داريا���?�  �8 د إذا ���و   

��د ا�������ز ��C  إ���2
��< ا�(��د  ����ت ���وا!رة ، !���� �/ ��م ا�����د  >��
'�(��و�ض  ا*دارة إ��زامذ���ك '

  . ا��� �/�ت '�  ا"?رارا���(�%د �(�� ����� 

  

  : � ـ��ـ�ز ا�	�ـد ا����ـ�ـ� �ـ, �ءـا)�?وى ـد� - 2

������ �ر!(���� 	���/ب ا�	��
� و ا��	��+/� أ����م    ���(��رف د��وى ا*����7ء '�����8 د��وى �و?��و

'���7�Hء %��رار إداري ���Rر ا������ت ا��?�����I ا*دار���� و!���� �+��0 +��ت و ا*���راءات ا����و����� �+�ط��'��� 

  . 0�494روع

  ��/����دم  أو!���� ھ���ذه ا����دوى !���� �����د�ره ����دى ����0رو��  ا*داريا���?����  تو �������ل 	���

� �ون �(�'�� '(�دم  ا*داريا���رار  أنا�0روط ا�0 +�� ��'و��� ھو  أھم، و �ن   ا*داري�0رو�� ا��رار 

                                                           

.  �12+����� �(�د ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   492
  


�ذ ا�(�د ا�داري و ��و� �� ،�
�+�.  �309 ���ز���  ، ا��ر�C ا���'ق ، ص 'د ا�(ز�ز 'د ا���(م ا� 493
  

494
 André de Laubadére, Trait de Droit Administratif , édition ,l.g.d.j , 1999,p536 .                                             
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���%���  '(���د ا�������ز ا��و���� أن � ��ون ���دوى ، و +���� �'��دو Rر�'��� �و��� ����   ا����0روا*����7ء 

���ت ا��ر�'ط��� '����(�ود ا*دار���� ���������ر ا�	����� '����رRم ���ن ا���� ���د و ����س %��رار ، �ن ا����ز

��ؤو��� ا*دارة ن أ����� ا��(�%د�� ����� ا"	�ل ھو دوى ا��?�ء ا� ��ل ، !دوى ا*���7ء ����ل و

  :  495و �ر�C ذ�ك إ�2 �'دأ�ن �ط'���� !� ا�(�ود ا*دار�� �/دود �دا 

�(�ود ا*دار�� 'ل �و�� ?د ا��رارات ا*دار�� ، أن � ون �و�� ?د ادوى ا*��7ء � �� ن  إن −

  . �ن ا�(�د ھو '�رة ن �وا!ق إراد��ن ، '���� ا��رار ھو �('�ر ن إرادة ا*دارة '�
ردھ� 

− 
���،  �'ب ��ن *دارة ���زا����� ا��(�%د��� اا�� !� ���ل دوى ا*��7ء � �� ن ا�����د إ�2 �

 ، ��ا"�'�ب ا��� �'�G ط+ب إ��7ء ا��رار ا*داري ، !دوى ا*��7ء ھ� �زء ��ن �'�دأ ا���0رو

 ��	�  . و ا���زا��ت ا���ر�'� +2 ا�(�ود ا*دار�� ھ� ا��زا��ت 0

������ر ا�	��� و '��رRم �ن ذ�ك !�ن دوى ا*��7ء ��د ���ل ��� !� �د ا�����ز ا��و�   � �

 ���Sو ذ�ك !� ا�/��ت ا :  

  

  : ا���
	"� �ن ��د ا�����ز  ا)دار��ا��رارات  إ�?�ءد�وى  -ا 


س ا�/ر��� ا���� ����C '��� ا"!�راد ��د إ'�را��م �(��ودھم ،  إن  �' C���� � ز�����ا����I ا����/� �

 ��'���� �����+!���� � ��ون �+ز���� !��� �(ظ��م ا�/����ت 'H�'���ع إ���راءات و ��0 +��ت �(����� � ��ون �
رو?��� 

�د ا����رھ� �+��(�%د �(��   �	��  .'�و�ب ا����ون 

������ إ���2 إ'��رام ا�(���د    �و �ط'����� ���ذ�ك ����وم 'H	��دار ���و��� ���ن ا����رارات ا����� ����دف ���ن 

ا*داري �را�� !� ذ�ك ا/�رام ��ث �'�دئ أ����� ����د !�  ل �ن �'دأ ا�0
�!�� ، ا�(���� ، ا����واة 

�� ا��� �	درھ� ا*دارة '�ن ا���(��+�ن �(�� �ن ا�ل ا����ر ا���(�%د �(�� ، و ���2 ھذه ا��رارات ا*دار

ا����/� ������ز أ���ء �ر/+� إ'رام �ودھ� ا*دار��، '���رارات ا*دار�� ا���
	+� او ا������+� ، و � �ون 

��I�7�H' ص��  .  496ا���?� ا*داري ھو ا��

 ا*دارة!���ن  ا*دار�������د ا�������ز ا��و���� ���������ر ا�	����� �(�'��ر ���ن ا�(���ود  أنو ط������   

���'�� ،  إ������+(��د ان �/��رم ا��'��دئ ا����ث ا����0ر  إ'را����� ������ز � ون �+ز�� أ���ء �ر/+ �ا����/

، ����� %��د �/��دث ?��ررا  إدار������دة %��رارات  'H	��دار�ر/+��� � و������ �+(���د  أ�����ء'�������� !���� ����وم و

                                                           

.  �177+���ن �/�د ا�ط��وي ، ا"�س ا�(��� �+(�ود ا*دار�� ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   495
  

496
 Janicot Laetitia, Réflexions sur la Théorie de L'Acte Détachable dans le Contentieux Contractuel , Revue du    

      Droit Public, 2011, n° 03, p34.                                                                                                                  
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ن !����� ���ن %'��ل ����� ��(��ل ھ��ذه ا����رارات ر?��� �+ط(�� ���Rر ا�ط��رف ا���(�%��د �(���� ، أ���رى "ط��راف

  .  497ا*��7ءن طرق دوى  ا*داريا���?�  ��أا���?رر�ن 

و��� �ا���
	ل �ن ��د ا������ز ا� ا*داريا��رار  إ��7ءدوى  أن إ�2ھ��  ا*�0رةا�� ��ب  إ�  

 ��� ا�/�ق  ا"���رن ھ�ذا � و ذ��ك �������ز ،  ا����/���������ر ا�	��� � ��'ل �ن ا���(�%د ��C ا����� 

��7ر ا� أي���7ر   إ��2ر!(��� !��  /�ق (ط�2 ا�� إ����و ، .�ل و ھ� دوى ا��?�ء ا� � أ�رى ى ر!C دو

ا���
	�ل �ن  ا*داريا���رار  إ���7ء/�� !� ر!C دوى  ا"��رو ����د ھذا ،  ا*دارة�C  ا�ذي �م ��(�%د

��م � �ون ���  ا��	�+/� ، �ن  ون ھذا  ا��رار %د ا�ر !� �ر زه ا����و�� و ا�/ق ?ررا '�� و ��ن ا�(�د 

�ل ا��/��ددة %��و���� وو!��ق ا���0روط �ر!��C ھ��ذا ا�ط(��ن !��� اS��� أن!��� ا�ط(��ن !���� '�*����7ء ،  و���0�رط 

     .  498ا*�راءات ا���ررة �ر!C ھذه ا�دوىو

  

   :ا�	�درة �ن ا�و���B ا�وط��� ��طو�ر ا������رد�وى ا)�?�ء ا��رارات ا)دار��  - ب

���ن ھ����Iت ا�دو����  ���زء0�	��� �(�و���� ����� ���0 ل �(��د ا�و ����� ا�وط����� ��ط��و�ر ا��������ر    

ا���ؤو�� ن ����ر �د ا�����ز ا��و�� �������ر ا�	��� ، !�� �(�'ر ا/د أ0��ص ا�����ون ا�(��م ، 

ا���د���� ����� '��+��� ��ن ا"���ل و '�ذ�ك ���+�ك �دة ���+ط�ت ��د ���ر����� ���	�	���� ، ��ن '����� %�

ھ� '	�ورة ا�
راد��� ��ن ���'��� ، ا��	ر!�ت ا����و��� ا��� ���ذ 0 ل ا��رارات ا*دار�� ��2 �م 	�دورو

%د �ؤدي إ	دار ھذه ا��رارات إ�2 /دوث ���ز�ت '���� و '�ن 	�/ب ا�����ز ا����
C �ن ��د����� ، و

اري و ��وز '������ ا�ط(ن !��� و ��?C ھذه ا����ز�ت ا��� ���ذ ط�'(� إدار�� ���	�ص ا��?�ء ا*د

  . 499'دوى ا*��7ء

  

و +�� �ظ�ر �ط'�ق دوى ا*��7ء  !��� ��ص ا��رارات ا*دار�� ا�	�درة ن ا�و ���� ا�وط����   

 �+����! �  : ��طو�ر ا������ر !� ���ل �د ا�����ز ا��و�� �������ر ا�	��

  

���/��JJر ا�	����JJ �و:JJوع  • �JJ�"/ا��� �JJا��زا� F�JJ� ر,ضJJ�د�JJوى إ�?�JJء JJ8رار ا�و�JJ��B ا���/"JJق 

  : ا�����ز 

   ، ��ط+�ب ��ن  أن'�H �ن 	�/ب ا������ز أ����ء ��/�� �(��د ا������ز ا��و��� ��������ر ا�	���

ا�و ��� ا�وط��� ��طو�ر ا������ر ا���
�دة �ن أ/ �م ا��زا�� ا����ررة '�و��ب %���ون ا�������ر ا���(+��� 
                                                           

  � 'ن ا/�د /ور�� ، دور ا���?� ا*داري !� /ل ا����ز�ت ا���(+�� '��	
��ت ا�(�و��� ، ������ر !� ا����ون ا�(�م ،  +�� ا�/�وق ، ���( 497
  .  23، ص  2011- 2010أ'و ' ر '+���د �+���ن ، 

.  171أ +� �(��� ، ا��ر�C ا���'ق ، ص   498
  

499
�(��ري إ���ن ، ا�و ��� ا�وط��� ��طو�ر ا������ر ، �ذ رة ���ل ��0دة ا�������ر !� %��ون ا"��ل ،  +�� ا�/�وق ، ���(� ���وري ،   

  .  24، ص  2006%��ط��� ، 



آ��ر �د ا�����ز ، ������ و ��و�� ���ز���                                               ا�
	ل ا�����       

 

133 

 

'��(����ر �و?��وع ا�������ز ا����� ����د��� ���+��و ا������Iت ا��(����� '���������ر +��2 �����وى ا���0'�ك ا�و/���د 

�ل ��دة ز����� �(+�ن �ن رG���' ����'R ا أنا���ر زي ، و ��(��ن +�2 ا�و ���� �� Gر��	زا��� '�0 ل ��

  .   �500(��� /ددھ� %��ون ا������ر

   G��� وص�	�و '(د ا����ء ا��دة ا����و��� ا���ررة �+و ���� ��ن ا��ل ا��رد +�2 ط+�ب ا�������ر '

ا��زا���� ا���(+���� '��(����ر �و?��وع ا�������ز ، �� ��ن ����� 'و	��
�� ���+ط� إدار���� ����� و ھ��� �����رس 

 ��	�	��را إدار��  إ�� ��?�ن ا��وا!�� +�2 ط+�ب ا�������ر '��/�� ا��زا��� ا���� ا%رھ�� �	در %را أنا

  .��?�ن ر!ض ھذا ا�ط+ب  أو%��ون ا������ر ، 

�Rر ا�� !� /��� ر!�ض ط+�ب ا�������ر '��/�� ا��زا��� ا���(+��� '��(���ر ا�	���� ، ���وز ���ذا   

ا"����ر !��� ھ��ذه ا�/����� أن ����وم '����ط(ن ?��د ����رر ا���ر!ض ا���ذي أ	��در�� ا�و ����� ا�وط����� ��ط��و�ر 

دم ���� ا������ر أ��م ���� ا�ط(ن !� ���ل ا������ر ، و �� ن ���ذه ا"���رة أن �
	�ل !�� ا�ط(�ن ا����

�ل ��ص ا����دة  ا�ر!ض أو�ن طرف ا������ر إ�� '���'ول �� ا"��ر� �رر ��ن  07، وھو �� ���د ��ن 

  .  501ا���(+ق '�طو�ر ا������ر  01-03

و ����� !����� !��� /����� ر!��ض ا�ط(��ن ا*داري ا���ذي %د���� ا��������ر أ����م ������ ا�ط(��ن !��� �����ل   

G���� ا�و ����� ا�وط����� ��ط��و�ر  ا��������ر ، !���ن ا����رار ا*داري ا���?���ن ر!��ض �در���	ا��زا���� ا���ذي أ

ا������ر �	'��I��� G !� �وا��� ا������ر ، و � �'�2 ��ذا ا"��ر �?��ن /�و%�� إ� إ� ����� ���ر��� 

  .ا�ط(ن ا��?��I ?د ھذا ا��رار ن طر�ق دوى إ��7ء

  

�(�د و�ر ا�������ر /ق ا�ط(ن ا�ذي ���ر�� ا������ر ?�د %�رارات ا�و ���� ا�وط���� ��ط� أن ��   

ا���(+�ق '�ط�و�ر ا�������ر ، /��ث  03-01 ا"��ر�ن '�ن ا�?�����ت ا����و���� ا���� ��/�ت ��� '�و��ب 

�� �ن ان � �ون %�رار ا�و ���� �و?�C ا�ط(�ن : " ���  +2 ا��  05!�رة 07��ص  !� ھذا ا�	دد ا���دة 

 ���ن %��د /��رم ����� ا��������ر !��� ظ��ل ا��ر���وم  ا*دارة�ن ھ��ذا ا�/��ق !��� ���?���ة ،  502" ا��?���ء  أ����م

و ا��� �	�ت +�2  03!�رة  09ا���(+ق '�ر%�� ا������ر و ذ�ك '�و�ب ا���دة  12-93ا��0ر�(� ر%م 

                                                           
اء �ن ��ر�< إ�داع ط+ب �+و ��� ، ا'�د: " .....ا���(+ق '�طو�ر ا������ر ، ا��ر�C ا���'ق ، ��ص +2 ا��  03- �01ن ا"�ر  07ا���دة  500

� ���+�م ا���رر ا���(+ق '���زا�� ا���	� '�����ز ) 72(ا����ن و �'(ون  -: ا���
�دة �ن ا��زا�� ، �دة أ%	�ھ� ��  
7�ل ) 10(0رة  -����' �	��......."أ��م ���+�م ا���رر ا���(+ق '���زا�� ا�  

501
��وز /ق ا�ط(ن �+�����ر�ن ا�ذ�ن : " ، ا��ر�C ا���'ق ، ��ص +2 ا��  08-06ا��ر ا��?�!� '�و�ب   03-�01 رر �ن ا"�ر  07ا���دة   


�ذ ھذا ا"�ر ، و  ذا ا"0��ص ا�ذ�ن � و�ون �و?وع إ��' �
+ � �Iدة �ن ا��زا�� ، �ن إدارة أو ھ��
�راء �/ب �رون أ��م %د R'�وا '�0ن   ا���
  .  33��ت �'�0ر�� �ط'��� �+��دة 

. (ن �دي ���� �/دد �0 �+��� و ��ظ���� و ��رھ� ن طر�ق ا���ظ�م ���رس ھذا ا�ط  

	ل ا�+��� !� ا�ط(ن !� ا�ل �0ر وا/د و � ون ��رارھ� ا�/��� أ��م ا*دارة او ا����I ا��(��� '��ط(ن �   " .  

�ه  03-01ا"�ر  
س ا��ر�C ا��ذ ور أ� ، . 502
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��ن �
�س  02!��رة  35، و  �ذ�ك ا����دة   503" و � �ون ا���رار ��Rر %�'�ل �+ط(�ن ا��?���I: " ......ا�� 

  . 504"�و ��� �����I و �Rر %�'ل �+ط(ن ا��?��I ��رر ا �(�'ر: " ...ا��ر�وم �	ت +2 ا�� 

   ��+ا���ذ ورة ���'��  03 -01 ا"��ر��ن  05!��رة  ��07 ن �+�����ر '�و�ب ا����دة  أ	'Gو 

ا�	��در �ن ا�و ����  ا*داريا���رار  '��7�Hء�+�ط��'��  ا*داريا��?��ء  أ���م ا*��7ء�'�در 'ر!C دوى  أن

ا���ررة  اS��لا�وط��� ��طو�ر ا������ر ا���(+ق 'ر!ض ا��زا�� ا���(+�� '��(��ر �و?وع ا�����ز ، !� 

 .  505ا*��7ء و ا�0روط ا���(+�� 'ر!C دوى  �T�راءات�ر!(�� وو!ق 

  

•  ����JJ	ر ا��JJ�/��� �JJ�"/ا��� �JJب ا��زا��JJ���و:JJوع د�JJوى ا)�?�JJء ,JJ8 �JJرار ا�و�JJ��B ا���/"JJق 

  : ا�����ز 

��م ��G ا��زا��  �� �'ق ا*�0رة إ��� ��'�� ن طر��ق %�رار إداري 	��در �ن ا�و ���� ا�وط����   

 Cرة �������� !�� ���'(�� �را%'�� ا����0ر������طو�ر ا������ر ، �Rر ا�� %د �/�دث أ����ء ���ر��� ھ�ذه ا"

ر ا�	���� �و?�وع ا������ر�� ، أن ��د ا������ر ا�ذي ا���
�د ��ن ���رر ���G ا��زا��� ا���(+�ق '��(���

�م ��م '�/�رام ا���زا��ت ا��� �(�د '�����م '�� �د ا���زه ��0رو� ا������ري ، !
�� ھ�ذه ا�� ا�����ز 

���وم '��/ب ا��زا���  أنإ�����  ا��و +�ا�/��� ��وز �+و ��� ا�وط��� ��طو�ر ا������ر و ط'�� �+	�/��ت 

  �ن ا������ر '�و�ب %رار إداري 

�ل �ص ا���دة و ھذا �� ا   �ا���(+�ق '�ط�و�ر  03-�01ن ا"�ر  33%ره ا��0رع ا��زاIري �ن 

دم ا/�رام ا���زا��ت ا���	وص +��� !� ھذا ا"�ر : " ا������ر ، /�ث ��ء �	��  ���+�  ���/ �!

������ ، ا���زا��ت ا��� �(�د '�� ا������رون ، ��/ب ا��زا�� ا��'���I و ا���ر �� و 0'� ا��'���I و ا أو

  . 506" دون ا����س '�*/ �م ا��0ر�(�� ا"�رى ، و �	در ا�و ��� ��رر �/ب 

ا���
�د�� ��ن  أ����ءو ��� !��� !� /��� �دم ا/��رام 	��/ب ا������ز ا���زا���ت ا���� �(��د '���   

ا��زا���� ا���(+���� '��(����ر ا�	����� �و?��وع ا�������ز ، !����� ����وز �+و ����� ا�وط����� ��ط��و�ر ا��������ر 

��و�2 ���� ا���ر +2 �را%'� ��
�ذ 	��/ب ا������ز ����زا���ت ا���ر�'��  ��� إدار��'��'�رھ� �+ط� 

 ���� 2+ا����زه  أ����ء���� ا���
�د ����� ا�������ر ��?�ن  �/ب ا��زا�� ا إدار���	در %رارا  أن،  507


س ����0رو� ا��������ر���' �I���?% ي ، و ھ��ذا ا����رار ا*داري  �� ��ن ان � ��ون �/��ل ط(��ن إداري  و

  . ا�0روط و ا*�راءات ا��� �'�ت ا*�0رة إ���� !� ط+ب إ��7ء %رار ر!ض ��G ا��زا�� 
                                                           

  ، ا��ؤر�� !� 64، ا���(+ق '�ر%�� ا������ر ، ا��ر�دة ا�ر���� ا�(دد  1993ا �و'ر  05، ا��ؤرخ !� 12 -93ا��ر�وم ا��0ر�(� ر%م  503
   . 1993ا �و'ر  10 

�ه  12-93ا��ر�وم ا��0ر�(�  
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?���I ا��ذي ���G �+������ر ا�/�ق !�� و ا�ط�%� ��� �'ق '����� �� ���� ا���ول '��ن /�ق ا�ط(�ن ا��  

���ر��� ?د ا��رارات ا�	�درة ن ا�و ��� ا�وط��� ��طو�ر ا������ر و ا��� ��دف إ��2 ��/ب ا��زا��� 

ا����و/� �� ، �(�'ر �ن '�ن ا�?����ت ا����و/� �� �/���� /�و%� و دم ا����س '�� ، و '�ذا �� �� !� 

��وم 'ر!C دوى إ���7ء  أن�0و'� �ب �ن �وب ا���0رو�� /��� �� إذا رأى '�ن %رار �/ب ا��زا�� 

و ��0�رط أن �ر!�C ا��دوى !�� ا��وا��د ا����ررة �ر!(��� ، وو!���  '�I�7�H�أ��م ا��?�ء ا*داري �+�ط��'� 

ا���(+���� 'ر!��C د��وى ا*����7ء ، و �+��?��� ان �
	��ل !����� '(��د �8 ��ده ���ن 	��/�  ا*���راءات�+��0روط و 

  ��  .   ا�0روط ا�0 +�� و ا��و?و
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  ا����ـــــ�� 

  

  

���ل 	�و��وع ���د ا������ز ا	�و��� 	������ر ا	������ ،   �ا����دا إ	! �� ���دم ��ن درا��� و �

� ���ن ا����������ت ، *���� ���ن ()��ض ا�&�را����ت ا	���� ��$��ن ����د��#� �����$���� ���ن ا	�و���ل إ	��! ��

�ت(.�وص ھذا ا	�و�وع ، ��  ��� ���* :  

  

	�د �.�! ا	�3رع ا	�زا2ري �ن ��د ا	���زل 0$	�� ���/�ل ا	)��ر ا	����� ، و �(�! ��د ا�����ز  - 1

(�و�(#�� ا���/�ل ا	)���ر ا	�و��� 	������ر ا	������ و ذ	�ك ���م (�	�را�� و �)�� ا5	�� ا	و��دة ا	��� 

;��ر 	�! إ;�راض أ.�رى (/�� و�7 �د 	��و�ل ا8را�� ا	�.����  �����ز ا	���3ر�7  ا������ر�� إ

�#��! ا	و��ء ا	)��ري ا	������  ، و (�	��	� ا	���*ا	ذي .��ت �8� �(#�دف ا	و��ول إ	�! �����ق ظ

 ��دو		 �  .ا	����� ا�&���د�

  

ن ��������ن إ	��! رم ����(�ن 3.���ا	)��د ا	��ذي �(� ذ	��ك ���د ا�������ز ا	�و��� 	�������ر ا	������ ھ��و  - 2

��@�� 	������ز و ا	�����ر ����ب ا������ز ��واء $��ن وط���� ن ، ھ��� ا	د�ظ���ن &��و��ن �.���و	�� ا	���

�ء ��3روع ، ��م (�و�� ���C 	#�ذا ا8.��ر ��ق ا���@��ع و ا���/�ل ا	)���ر ا	������ (#�دف إ��3أ��(�� أو

�ددة � �  .ا����ري و  �$ون ذ	ك  .�ل �دة ز���

  

3 -  ، ��دو	��	 �����7 ����د ا�������ز ا	�و���� 	�������ر ا	������� ����! ا8را���� ا	��()��� 	D����ك ا	.����

 �����طق ا	������ ا	�د��� وا	)���رات  ا	��()�� ��8ول ا	�ؤ����ت ا	)�و���	 �إ��*� إ	! ا	)��رات ا	��()

��ث  ، ��������ز ا	�و��� 	������ر �ن ھذه ا	)��رات ���� 	)��د ا��)�ت ا	دو	�  ��د أنا�&���د�� ا	�

(�	��	�  ���ب ا������ت ا	����ر�ن ()دم و��ود *�ر ا$(ر &در ��$ن �ن  ا	)��رات وا	����� (#دف �و

�و���ط� و ا	��(ط  و����ر ھذه�#�� إدارة   أو$�ت $�� أ�#�ا	)��ر ا	����� ، 	 �ا	)��رات 	�و$�	� ا	وط��

	دو	�� ، و ھ�� �)�(�ر .ط�وة ا���(��� &���ت (#�� ا	دو	�� ا	)��ري  و ذ	ك 	�.@�ف ا	)بء ��! إدارة أ��ك ا

�ب ا$(ر �دد �ن ا	����ر�ن .��� ا���8ب ��#م  و ا	�زا2ر�� (#دف �7��3 ا�����ر � .  

  

�ر  - 4������	 �� ا	.�������دو	��� و ا	����	 �� ا	)������و �$���ن أھ����� ھ��ذا ا	)���د *��� �و*����� ����(�ن ا	����

�� ا	)��� �ن .�ل ��$�ن ا	دو	� �ن ا	�#ر ��! ���ن ا	����ر ���ب ا�����ز ، ��ث ا�� ���ق ا	���
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و �ؤدي (�	���	� إ	�!  ��/��ر &د ��� أي�را&(� ا��/�	� و ������ �ن  طر�ق ا	��ن 	�)��ر ا	����� �ن

 �  . �/��ر و�#�� ا�����ر�

� ا	.��� �ن .�ل ��و*�ر ا	)���رو ���ق *� �@س ا	و&ت ا	��  ���ر ����ب ����� ا	������  	

$������ ����ن إ&������ ����3رو�� و �����د�م $�*���� ا	�����#��ت و ا	��������ت ا	���و������ 	����  ، (#���دف ��ا��������ز 

� دون ا�����ري���(� ��ق ا���@�ع (�	)���ر �و��وع ا������ز   .��ل ��دة ز���� �� أن، إ��*� إ	! ��

 �$�  . �$ون 	� ا	�ق *� ��

  

���ث ��ص ا	��3رع  إن ��د ا�����ز ا	�و�� 	�����ر ا	����� �)�(�ر - 5 ، ����دا ��ن ا	)��ود اIدار��

ا	�زا2ري ��! ط�()� اIداري (�ص &��و�� �ر�C ، و ��� *�ن ����ز ($�*� .��2ص و ����زات ا	)��د 

��وا*ر $�*�� ا8ر$��ن ا	�و��و��� ا�3راط �)@�� �ن �رورة  إ� أن ا��(�ره ��دا إدار�� ھذا �. اIداري 

�، إ��*� إ	! ذ	�ك �(ب و �3رو���� ا	و 3روط ���#�� ، ا	)��� ��)��ده ، �ن �را�� ،��ل ��، ا	$3

� �ن ا�Iراءات ا	���و��� ا	�� ��)�ن ��! ا	����ر إ�(��#� ، *���م ���C ا������ز ��(د ��)��ده ا��رام ��

��#�� ا	دو	�� و �و����! ا��(��ر أ�#�� ��� �، ا	�ذي �$�ون  (�و�ب ��د ا�����ز ��رره �د�ر�� أ��ك ا	دو	�

7 ���� ا	����ر ا	��)�&د و �و&)� &(ل ���م ا	)�د ، و ��ب ا�3Iرة ھ�� إ	!  ��ث(د*�ر ا	3روط  �*��ر��ط

��د ا�����ز � �(رم إ� (��ءا ��! &رار (��C ا�����ز ��در �ن ا	وا	� ا	�.�ص ()�د �وا*��� ا	�وز�ر  أن

  . ا	�.�ص 

   

و ���د ا������ز ، ���ث �$��ن ا	@�رق (��#��� *��  و *� ھذا ا	�دد �(د �ن ا	����ز (�ن ���C ا������ز - 6

 �$ون ا8ول �3�ل ا	��� ، *��C ا�����ز �(دأ (��د�م ا	����ر ط�(� 	دى ا	#��2ت ا	�.��� ، و ()د ا	�وا*�

�� ��د ا�����ز *��رر �ن طرف إدارة أ��ك أا	ذي ��در &رارا (��C ا�����ز ،  ا	وا	���م ا&�را�� 	دى 

 C��� !��� �� ا	وا	� ا	�.�ص ا	�� ����ن ���ف ا	�����ر ا	�ر*�ق (��رار ا	�وا*���ا	دو	� (��ءا ��! �را�

  .   ا�����ز 

  

��د ا�����ز ا	�و�� 	�����ر ا	����� �)�(ر �ن ا	)�ود ا	��ز�� 	����(�ن ، ��ر��ب �����  أنو $��  - 7

����وق و ا	�زا ��ط��ر*�ن ، *�	دو	��	 �� 	$��� ا	ط��ر*�ن ����� �����ق �واز���� (���ن ا	�����	C ا	����3ر$�������ت ����(

  �� ا	)������� 	������ز ���! ا��(��ر أ�#�� ���ل ا	���ط� ا	)����� *�� ا	)��د و ���)! إ	�! �����ق ا	�����ا	���

! ����ن ����ك ��ط�ت وا�)� ا���ه ا	��)�&د �)#�� ، و �ر��7 ا	#�دف ا�����8 	���#�� ھ�ذه ا	���ط�ت إ	�

��@�ذ ا	)�د ��! أ��ن و�� (�� ���ن ا���ز ا	�3روع ا�����ري (���ظ�م .�ل ا	��دة ا	���ددة ، وو*�ق 
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 �ا	3روط ا	��@ق ���#�  *� ا	)�د ، و *� ا	���(ل ��)�ن ���#� ا�	�زام ($�*� ا�	�زا���ت ا	)�د��� ا	�@رو��

��#� ا���ه ا	����ر ���ب ا�����ز �.  

�ر ����ب (�و��ب ���د ا������ز ا	�و��� 	������ر ا ����Cو �ن �#� أ.�رى   �����	  ������	

� ���ن ا	����وق ا	���� �����ط�7 ���ن .�	#��� �(���3رة ا�����ز ���3رو�� ا�������ري ����! ا	)����ر ا�������ز �����

� ،  ا	����� ��! أ$�ل و�� و (�ورة .�	��� ��ن أي ��(��ت أو &��ود���. �����)�� ��ن �����ق ����	

(��@�ذ ا	)�د و*ق �� �م ا��@�ق ، و (�	��	� ��)�ن ���� ا�	�زا��ت (��� �@ر���  *� ا	و&ت ذا�� �$ون ��زمو

 ���  .  ھذا ا8.�ر �

   

و ط�	�� أن ��د ا�����ز ا	�و�� 	�����ر ا	����� �)�(ر �ن ا	)�ود ا	ز����� ا	��� ��ط��ب ��@��ذھ�   - 8

� ، *�ن إ�#�ء ھذا ا8.�ر (�ورة ط(�)��  �$ون (����(� ��#�ء ا	�دة ا	��ددة و ا	��@�ق ���#�� *�� �دة ز���

ا	)�د ، إ� ا�� &د ��دث و �رد ��! ��@�ذ ا	)�د ()ض ا	)وا2ق ��� ���د�� �رورة ��د��د ��@��ذه و �$�ون 

��#�� ط�	��� أن � �ذ	ك (��ء ��! ا�@�ق (�ن ا	طر*�ن، $�� &د ��م ا��@�ق ��! ��د�ده ()د ا��#�ء ا	�دة ا	��@�

��! إ�$����� ��د��ده ، إ� ا��� &�د ���دث أن ����ر ا��د طر*�� ا	)��د *�� ��@��ذ ا	�3رع ا	�زا2ري  �ص �

 ��! ����� ��� �ؤدى إ	! إ�#�ء ا	)�د (�ورة ;�ر ط(�)�� �  .ا�	�زا��ت ا	��ر�(

  

و ��� �3ك *�� ا�� أ��ء ��@�ذ ��د ا�����ز ا	�و�� 	�����ر ا	����� &د ���ر ��دة ���ز���ت (��ن  - 9

��وق ا	����ر ���ب ا�����ز ���! ا��(��ر ا��� ا	ط�رف ا	��)�ف *�� ا	)��د ���C طر*�� ، و $���ن 	

� 	�����ز ، �ا	�3رع 	� إ�$���� ا	��وء إ	! �دة و��2ل 	��و�� أي .�ف &د �ور (��� و (�ن ا	دو	� ا	���

 �#) ��� ا	.��� إذا �� أ�رت ا	دو		���	 �����  .و ذ	ك 

  ��ر ���ب ا�����ز أن ������2� 	���و�� ا	���ز���ت ا	��� ����J�3 إ	! و��2ل ;�ر &*��$ن 	��� 

 ��ل ا	���ز��ت $�	��C و ا	و��ط	 ��� 	�����ز ، و ھ� �)روف (�	و��2ل ا	(د��(��� و (�ن اIدارة ا	���

ء (#��� &����ون ا���Iراءات ا	�د����� و ا	��$���م ا	�����ري ا	��دو	� ، *#��� �)�(��ر ���ن (���ن ا	�������ت ا	���� ����

  .و�د ���7 �ن 	�وء ا	����ر 	#�� � واIدار�� ، و

�ر �واء $�ن وط�� أو أ��(�   �������� إ	�! ا	����ء ا	�وط�� 	���و�� ا	���ز���ت  أن$�� ��$ن 	�

� �����ن ���ن ا	�������ت  إذا	������� ���ن ����د ا�������ز ا	�و���� 	�������ر ا	������� ، ��)�ذ	��ك �)�(��ر (�

  . (#دف ���3)#م ��! ا�����ر  ��#م ���با�Iرا�2�  ا	�� ����#� ا	دو	� إ	! ا	����ر�ن .��� ا8

    

����ق ا	������ ا�&����د�� ، و (دى 	�� ���� �ن .�ل ھ�ذه ا	درا��� أن ا	دو	�� ���)! ��ھ�دة إ  � !�	

ذ	��ك ���ن طر���ق �و��##��� 	Dو����� ا	)��ر���� ا	���� �$��ون ����� 	)���د ا�������ز إ	��! ا�����ز ا	����3ر�7 و
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�ر�ن ، ا�����ر�� ، إ��*� إ	! ��د�م $�*� ا	�������	 �#��ت اIدار�� و ا	�����ت ا	���و��� و ا�Iرا��2

�و*�ر ا����رار و ا8��ن ا	�ذان ��$���ن ھ�ذا ا8.��ر ��ن إ&���� ��3رو�� ا������ري �)�#� 	إ��*� إ	! 

�! ا	)��ر ا	����� ا	���وح 	� (�و�ب ��د ا�����ز و و�و	� إ	! ����ق ا8ر(��ح ا	�ر��وة ��ن وراء �

  .#ذا ا	��3ط ا�����ري �(�3ر�� 	

   

   ��#��$��ت ا	دو	�  �ن ��د ا�����ز ا�8�وب ا	و��د ���/�ل ا	)��ر ا	������ و ا��@ظ�ت (�(�*

� ا	��رك ا����8 	�����ر ، و (�	��	� )�	� و ذ	ك (#دف ا	�@�ظ ����،  �ن ا	)��ر ا	����� �)�(ر (�

���ق ا	����� ا�&���د��  ، (ل ا�� � !��)�(ر ��ر ا��8س 	.�ق ا&���د (�د�ل 	�&����د ا	�(��� ����د �

 ��! ا	ط�&� .  

  

و ا	���ظ ا�� (�	ر;م �ن $�*� ا	�#ود ا	�(�رة ا	�� �(ذ	#� ا	دو	� 	�@)��ل ا������ر ا	������ إ�   

ا�� � �زال إ&(�ل ا	����ر�ن ��2ل إ	! �د �� ، و 	)ل ا	�(ب *� ذ	ك را��7 إ	�! ��دة �وا��ل ، *(�ر;م 

ا	دو	��� ا	�زا2ر���� إ	��! ���و*�ر $��ل ا	������ز��ت ا	���رور�� ا	���� ������د ا	������ر ����! إ&�����  ���ن ���)�

��ري ��! ا	)��ر ا	����� دون �3رو�� ا��� ��را&�ل ، إ� أن ھ��ك �دد $(�ر �ن ا	)��رات ا	�����

��ر ، ����� أدى إ	��! �����	 �ر ���ن $(��� ���زوف ���دد� ���زال � �����وى ����! ا	�����3ة ا	���د���� ا	���رور�

��ك ا	)���رات ، ا������ر��  ما	����ر�ن �ن إ&��� ���3ر�)#� !����ن ��دم ا	(��ت  #م����ب �.�و* إ	�!�

  . ا	�3ر�)� 	��وا��ن

إ��*� إ	! ا	ذھ��� اIدار�� و $رة ا	(�رو&راط�� ا	�� � �زال ����ب �ؤ������ اIدار�� و �دم   

�ر ��د �(�3ر�� �Iراءات ��C ا�����ز، إ��*� ����ق (��#� ، و ا	�� ;�	(� �� ��طدم (#� ا	�ا	و�ود ��

  .  إ	! $رة ھذه ا�Iراءات و �)��دھ�  

  

� �ن ا	���ر��ت و ا	�و���ت ����#� ه ا	درا�� ��#� ھذ ا�ط�&� �ن ذ	ك و   ���(��د�م ��� ���*  :  

  

�ف ا	�#ود (�ن ���7 ا	�#��ت اIدار��� ا	�)���� (�	)���ر ا	������ و ا	�� �$� !����ق (��#�� ا	)�ل �

�و ���م و ��ب ا	/رض  ا	�و�� 	�����ر ا	����� (/�� ا	و�ول إ	! ��@�ذ ��د ا�����ز� !��

�� .ا	ذي و��8 7

   

��2�#� �����خ ا������ري  ����د (#��دف ����ب ا�������رات ا	وط����� و ا��8(���� ، و ذ	��ك ���ن طر���ق  ��

ة ��! ��و*�ر ا	��0�3و ا	)��ل �����ن ا	ظروف ا�&���د�� و ا��������� و ا	���و����  *�� ا	�(�د ، 
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���! ا	)����رات ا	�.����� ������ز ا	����3ر�7 � �ا	�����دة ا	���رور�� ������ز ا	����3ر�7 ا�������ر�

� .    ا�����ر�

  

ا	)�ل ��! �(��ط و �.@�ف إ�راءات ��C ا�����ز ، و �و*�ر ا	(�2� اIدار�� ا	��2�� ا	�� �����د  �

�وا���� ا	������ر�ن أ����ء ����و	#م ����! ا	)����ر ����! ا	���.�ص ���ن �وا��2ق ا	(�رو&راط���� ا	���� 

 .ا	����� 

 



  
  
  
  
  
  

 ا����ق
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�ــــ�� ا	�را�ـــ���  
 
 
                                                                           ��	��� ا	�ر��� ا	�را�� :أو

  :  ا	��ــــب - 1

                                                                            :    ا	�را�� ا	����  -ا 

���ري ، دار ھو�� �ط���� و���� ، ا�ظ�م ا���و�� ا	زا�ري ��و	ا�����ن  - 1، ا�وز�  ا��ر و�� ا

                                                                                           . 2003ا	زا�ر ، ��� 

)�!&�لا&و%� �ن ��#� ، ا�!��ون ا�$!��� ا	زا�!ري ، ط��!� ���#!� و �ز�!دة ، ا!د�وان ا!وط��  - 2 

��(�� ،  ، اط��� ا%����ا�ر�و��                                                      . 2000، ا	زا�ر ا

، ���!!ورات �&!!دادي ، اط��!!�  ا.دار�!!�ا�د��!!� و  ا.	!!راءات�ر�!!�رة ��!!د ار#�!!�ن ، �!!رح *!!��ون  - 3

/                                                                       . ��2009ش 	راح ، ا	زا�ر ،  ،ا0و

���ر�!!� ، دار ھو�!!�  - 4��!!ر و ا�وز�!!  ، ا	زا�!!ر ،  �ط���!!� و ا#�!!دي ���!!� ��!!ر ، ��!!ل ا���2!!� ا

2007.                                                                                                             

، �(!!�در  ا0ول4��!!ل ا#�!!د #�!!ن *!!دادة ، ا!!و	�ز 3!!� �!!رح ا�!!��ون ا�!!د�� ا	زا�!!ري ، ا	!!زء  - 5

��� ، ا	زا�ر ،��	                                 . 2005 ا5�زام ، اط��� ا%���� ، د�وان ا�ط�و��ت ا

،  ا0ول��د ارزاق ا#�د ا��6وري ، او��ط �3 �رح ا���ون ا�د�� ، �(!�در ا5�!زام ، ا�	�!د  - 6

                                                    .  1998 ���ورات ا#��� ا#�و*�� ، ��روت ،  ���ن ،

��ر�!!� ،  ا.�	!!�ر، او�!!�ط ا�!!�دس 3!!� �!!رح ا�!!��ون ا�!!د�� ، ��!!د ا!!رزاق ا#�!!د ا�!!�6وري  - 7و ا

                                                     .  ���1998ورات ا#��� ا#�و*�� ، ��روت ،  ���ن ، 

�2!ب ا���2!!� ،  أ�!!��ب��!د ا!رزاق ا#�!!د ا�!�6وري ، او�!�ط ا%!!��ن 3!� �!!رح ا�!��ون ا�!د�� ،  - 8

                                                       . 1998 رات ا#��� ا#�و*�� ، ��روت ،  ���ن ،���و

9 - �!����!!زام  ��!� ��!� �!����ن ، ا�ظر�!� ا;��!!� ،  -�(!�در ا5�!زام  -��	، د�!وان ا�ط�و�!�ت ا

                                                                       .  2000ا	زا�ر ، ��� 

��د  -��� �3;� ، ا5�زا��ت  - 10� ����، ا	زا�!ر ، ، �و3م ���ر وا�وز�  ، دون ط��� -ا�ظر�� ا

2001   .                                                                                                          

�وز�!!  ، ، ��!!دا �!!درج 23!!رة ا�!!�ط� ار���!!�� ، دار ھو�!!� �ط���!!� و ا��!!ر و ا ��!!�ر �وا�!!دي - 11

                                                                                  .  �1998وزر��� ، ا	زا�ر ، 
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12 -  �، دار ا=2!ر )درا�!� ���ر�!�( زھر �ن ���د ، 2رم �#�د ز�دان ا�	�ر ، ا�#�2م ا�	�ري ا!دو

 ، ����	                                                                                  .   2010،  ا0ردنا

�ط���!!!� و ا��!!!ر ، دون ��!!!د ،�(!!!ط=/ ا	�!!!�ل ، �ظ!!!�م ا���2!!!� ، اط��!!!� ا%���!!!� ، د - 13 >�!!!=           ار ا

2000 .                                                                                                            

، ، ���ورات #��� ا#�و*��)  درا�� ���ر��( �#�د ��� ��ده ، �ظر�� ا��ب �3 ا���ون ا�د��  - 14

/                                                                      . 2004، ��روت ، ���ن ،  اط��� ا0و

�زا�!�ت - 15; �!����دي ، �رح ا���ون ا�د�� ا	زا�!ري ، ا�ظر�!� ا�دار ا6!دى  ،�#�د (�ري ا

                        .  2007، ��ن ����� ، ا	زا�ر ،  ، اط��� ارا��� ، و ا��ر و ا�وز�  �ط����

16 - !��!زام 3!� ا; �!���، دار ا=2!ر  ��ون ا�!د�� ا�(!ري �#�د �2ري �!رور ، �!و	ز ا0#2!�م ا

�ر�� ،                                                         .  1984ا��ھرة ، �(ر ،  اط��� ا0و/،  ا

، ���!!ورات �&!!دادي ، دون #�!!د 2!!و5 ، �ط!!ور ا�#2!!�م ا�	!!�ري ا!!دو� 3!!� ا�!!��ون ا	زا�!!ري� - 17

��                                            .  ��2008ش 	راح ، ا	زا�ر ،  ،ط�

و ر�� ، دار ا6دى �ط���� و ا��!ر���ل (�ر ، او��ط �3 �رح *��ون ا.	راءات ا�د��� و ا.دا - 18

                                                                    .  2008ز�  ، ��ن ����� ، ا	زا�ر ، ا�و

��ر��!!�ن ��!!د ا�!!�در ، ا�=!!�ق ا�#2!!�م و ا�و$!!و��ت ا�!!� �	!!ب ان ��!!���6 ، ا	د�!!د 3!!� ا�!!��ون  - 19

�!!رب ، دون دار ��!!ر أ�#!!�ثا�	!!�ري ، ، �(!!ر ،  ، دون ط��!!�����!!�ة و �6!!داة �!!ن ا=�6!!�ء و ا�$!!�ة ا

2005 .    

                                                                      

                                                                     : ا	�را�� ا	������  - ب

��ود ا#�د �;  - 1�ر��� ، ا��ھرة ، �(ر ،  ا.دار���� �در ، ا . 2003و ��د ا�وت ، دار ا�6$� ا

2 -  ، �!����	ا#�د �#�و ، �#�$رات �3 ا�ؤ���ت ا.دار�� ، اط��� ا����4 ، د�وان ا�ط�و�!�ت ا

                                                                                                . 1990ا	زا�ر ، 

�� ا	د�دة ، ا.��2در��  - 3 ��	���� ، دار ا�ز�ز ��#� ، ا�0وال ا.  2005، �(!ر،  إ�راھ�م ��د ا

�ز�ز ��#� ، او��ط �3 ���دئ و أ#�2م ا���ون ا. - 4، ط��� 	د�دة �ز�دة و���#�  داريإ�راھ�م ��د ا

�ط���� و ا��ر ، ��روت ، ���ن ،  �����	                                                . 1997، ادار ا

�دو� و ا	����ت ا�#��� ، دار ھو�� �ط����  - 5 �����ا��ر �#��وي ، او	�ز �3 ا�0وال ا�4(� ا

	                                                                       .  2004زا�ر ، و ا��ر و ا�وز�  ، ا
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6 -  �، ���ورات #��� ا#�و*�� ، ���ن ، ) ��د ا�وت �3 ا���ون ا���رن ( ا��س ��(ف ، ��ود ادو

2011       .                                                                                                     

7 -  �!���،اط��!!� ا0و!!/ ،  دار ا2�!!�ب ) درا�!!� ���ر�!!� ( إ�!راھ�م ا�!!�6وي ، ��!!ود ا���!!�ز ا�را3!!ق ا

                                                                                    .  2011ا#د�ث ، ا��ھرة ، 

�!!� ا	د�!!دة ، ا.�!!�2در�� ، �(!!ر ، إ��!!�ن �ط�!! - 8��	� ��(!!ف ، ا*�(!!�د��ت ا�!!وارد ا����!!� ، دار ا

2010   .                                                                                                          

ط�� )�&�ل ا�ر�و�!� ، اط��!� �ن ر*�� �و�ف ، �رح *��ون ا���%�رات ا=;#�� ،  اد�وان او - 10

                                                                                   .   2001ا0و/ ، ا	زا�ر ، 

��!!د ا���!!�ز ا�ر3!! - 11�!!� ا	د�!!دة  #�!!�دة ��!!د ا!!رزاق #�!!�دة ، ا�ظ!!�م ا�!!��و�� ��	�!!�م ، دار اق ا

                                                                                 . 2012، �(ر ،   ا.��2در��

��د ا.داري ، اط��� ا0و/ ، �2��� ا�5	�و  - 12	�6 ا.دارة �3 ا �#��ن درو�ش ، ا��ط�ت ا�4و

                                                                                   . 1961ا�(ر�� ، ا��ھرة ، 

13 -  �!!�����!!ود ا.دار�!!� 3!!� ا�ط��!!ق ا���!!�( #�!!دي ���!!�ن ���2!!� ، ا، ���!!�ة )ا��!!�دئ و ا�0!!س ا

��رف ، ا.��2در�� ، �                                                                               . 1997ا

�� ، #=�ظ!!� ا - 14��!!	��!!ود ا��ر�!!� �!!�ن ا!!دول و ا�0!!�4ص ا0	���!!� ، دار ا=2!!ر ا�!!�د ا#!!داد ، ا

                                                                                           .   2001ا.��2در�� ، 

��!ود  ، ا�ر3!ق) درا�!� ���ر�!�( �4د 4��ل اظ�ھر ، ا�!��ون ا.داري  - 15�!�م ، ا�!رار ا.داري ، اا

���� ، اط��� ا0و/ ، ا2�!�ب ا%!��� ، دار ا��!�رة ���!ر و ا�وز�!  و اط���!� ، ا.دار�� ، ا�0وال ا

                                                                                              .  ���ن ، دون ��� 

��!!!د ا.داري 3!!!� ا�!!!��ون ا��!!!�رن و ا	زا�!!!ري ، د�!!!وان ا�ط�و�!!!�ت ر�!!�ض �� -16�!!!/ ، �ظر�!!!� ا

��� ، ا	زا�ر ، دون ��� ��	                                                                                 .ا

	���!!� ا����!!رة ،  ر�$!!�ن ��!!/ ��!!د ا2!!ر�م د�!!و*� �!!��ر ، ا#���!!� ا���و��!!� ;�!!�%��رات ا0 - 17

                               .    2011ا�ر2ز ا�و�� H(دارات ا���و��� ، اط��� ا0و/ ، �(ر ، 

18 -  �����، دون ط���	، ا	زا�ر ، ر��د 4�و�3 ، *��ون ا���ز��ت ا.دار�� ، د�وان ا�ط�و��ت ا

2002                                           .                                      

ث ، د�و - 19�%��� ، ا	زا�رر��د 4�و�3 ، *��ون ا���ز��ت ا.دار�� ، ا	زء ا��	، ان ا�ط�و��ت ا

2010                                    .                                
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��ود ا.دار��  - 20� ����، �ط��� ��ن ��س ، ) درا�� ���ر��( �����ن �#�د اط��وي ، ا�0س ا

.                                               1991اط��� ا����4 ، �(ر ،   

� ، ،���#� و �ز�دة و ��د) درا�� ���ر�� (�����ن �#�د اط��وي ، او	�ز �3 ا���ون ا.داري  - 21

�ر�� ، �د��� �(ر ، �(ر ، .                          1996دار ا=2ر ا  

�!و�ض و ط!رق اط�!ن 3!� أ#��2!� ( �����ن �#�!د اط�!�وي ، ا�$!�ء ا.داري  - 22�، دار )*$!�ء ا

�ر�� ، اط��� ا%���� ، �(ر،                                                              .    1977ا=2ر ا

��!!ود ا.دار�!!� و ا�!!ر��� ا.�!!;���  - 23درا�!!� ( �!!��د ا�!!�د ��!!� ، �ظر�!!� اظ!!روف اط�ر�!!� 3!!� ا

��(�� ، ا	زا�ر ، ) ���ر��                       .  2006، دار ا2��ب ا#د�ث  ، درار�� ، ا	زا�ر ا

24 - ��!!د ا.داري ، �!!��ر �%�!!�ن �و�!!=� ، �ظر�!!� اظ!!روف اط�ر�!!� و أ%رھ!!� 3!!� ا� ��!!��!!وازن ا

                                            .    ���2009ورات #��� ا#�و*�� ، اط��� ا0و/ ، ��روت ، 

��رف، دون ط��� ، ا.��2در�� ، �(!ر ،  - 25����� 	��ل اد�ن ، أ(ول ا���ون ا.داري ، ����ة ا

2009   .                                                                                                         

��=و�ض ا.داري و ا��ر�   - 26 ����، اط��� ) درا�� ���ر��(�روق أ���� �واد #	�ب ، ا�ظر�� ا

�� ا	د�دة ���ر و ا�وز�  ، ا��ھرة ، ��	  .  2009ا0و/ ، دار ا

�� ا	د�دة ���ر ، �(!ر ، ط� ا#�د ��� *�� - 27��	م ، ��و�� ا���ز��ت ادو�� ا5*�(�د�� ، دار ا

2008     .                                                                                                       

�!!� 3!!� ا�!!واد ا.دار�!!� ، دا - 28���ر ا4�دو��!!� ، ا��!!� ، ط!!�ھري #�!!�ن ، �!!رح و	�!!ز H	!!راءات ا

                                                                                                . 2005ا	زا�ر ، 

29 -  ، �!����	���ر �وا�دي ، ا���ون ا.داري ، ا	زء ا%��� ، اط��� ارا��� ، د�!وان ا�ط�و�!�ت ا

                                                                                             .   2007ا	زا�ر ، 

��!!� 4!!�طر ا�!!ط��وي  ، ا!!و	�ز 3!!� ا�!!��ون ا.داري ، دار وا�!!ل ���!!ر و ا�وز�!!  ، ��!!�ن ،  - 30

                                                                                               .   2003ا0ردن ، 

31 -  ����	 ا0رد������ �4طر ا�ط��وي ، ���دئ ا���ون ا.داري ا0رد�� ، ا2��ب ا%��� ، �ط��� ا

                                                                                         .       1996، ا5ردن ، 

32 - � ، ا��2ل �3 *��ون ا�5�%��ر ا	زا�ري ، دا�ر ا4�دو��� ، ا	زا�ر ، �	� ا;�	2006 .      

���ر ا=;#� و ���ر#�ت ��و���6 ، دار ا4�دو��� ، ا	زا�ر،  - 33� ، أز�� ا;�	   . �2005	� ا
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��!� ، ا.�!�2در� - 34��	� ، �(!ر ، دون �!�� ��د ا&�� ���و�� ��!د I ، ا�!��ون ا.داري ، ا!دار ا

                                                                                                              . ��ر 

��ود ا.دار�!� ، دون  - 35��د ا.� ا���4 ، ا���ون ا.داري ���� و ��; و ���ر�� ، ا�	�د ارا�  ، ا

��%                                                   .�� ، د��ق �ور�� ، دون ��� ��ر دار ��ر، اط��� ا

��رف ، ا.��2در�� ، �(!ر،  - 36� . 1996   ��د ا&�� ���و�� ��د I ، ا�$�ء ا.داري ، ����ة ا

��و��� �3 ا	زا - 37، ���!� وا��!ر�ر ، دار ا	�ور �ط���ر �و$��ف ، ا��ظ�م ا���و�� �(=��ت ا

                                                                                               . 2010ا	زا�ر ،  

�ود��  - 38��ر��� ا��ود ا.دار�� و �ط������6 �3 ا����2 ا���د I �ن #�د اوھ�� ، ا�وا�د ا��ظ�� 

2002/ ، ار��ض ، ، �ط��  ا#��$� ، اط��� ا0و .                                                     

��!د ا.داري و ��!!و�� ���ز���!� *$!!�ءا و �#��2!�، ���!!�ة  - 39�م 4��=!!� ، ��=�!ذ ا�!��ز�!ز ��!!د ا��!د ا

��رف ، ا.��2در�� ، �(ر ، �                                                                      . 2009ا

��!!ود  - 40�م 4��=!!� ، ��!!ؤو�� ا.دارة �!!ن �(!!ر�3��6 ا���و��!!� ، ا�!!رارات و ا�!!��ز�!!ز ��!!د ا��!!د ا

�� ، ا.��2در�� ، �(ر ،  ��	          .  2007ا.دار�� �3 ا=�� و *$�ء �	�س ادو� ، دار ا=2ر ا

�!�رف ،  - 41���!ود ا.دار�!� 3!� $!وء ا=�!� ، ا�$!�ء ، ا��!ر�  ، ���!�ة ا��د ا#��د ا�!وار�� ، ا

                                                                                  .  2003ا.��2در�� ، �(ر ، 

�!�م  - 42و ا4!�ص 3!� ��!رو��ت ا���!� ا���0!�� ، ��د ا��در 3�#� ، �ظم ا���ر�2 ��ن ا�ط���ن ا

�ر��� ������ ا.دار�� ، ا0ردن ،                                              .   ���2010ورات ا��ظ�� ا

��!ود ا.دار�!� ادو�!� 3!� $!وء ا�!وا��ن  - 43�;ء �#� �(ط=/ أ�و ا#�د ، ا�#�2م 3!� ���ز�!�ت ا

��ھ!!!دات ادو��!!!� ا	د�!!!دة ، ) درا�!!!� ���ر�!!!�(�!!!� و أ#2!!!�م �#!!!�2م ا�#2!!!�م او$!!!��� و ا��	، دار ا

                                                                                           .   2008ا5زار�ط�� ، 

��ش ، ا(!�< 3!� ا���ز�!�ت ا.دار�!� ، ���!ورات �ؤ��!� ا�!روق �H!;م و  - 44ا��!ر ، 3$�ل ا

                                                                                        .ا	زا�ر ، دون ��� ��ر 

45 -  ���ز�ز ، ا�5�%��رات ادو، دار ) ا�#�2م ا�	�ري ا!دو� ، $!��ن ا�5!�%��رات( *�دري ��د ا

                                      . 2006%���� ، ا	زا�ر ، ھو�� �ط���� و ا��ر و ا�وز�  ، اط��� ا

��!!ود ا.دار�!!� و أ#2!!�م إ�را�6!!�، دار  - 46�=�!!�ح 4��=!!� ��!!د ا#��!!د ، #�!!د �#�!!د #�!!د ا�!!����� ، ا

��� ، ا.��2در�� ، �(ر ، دون ��� ��	                                                      . ا�ط�و��ت ا
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���، دون ط��� ، ا.��2در�� ، �(ر  - 47��	��	د راKب ا#�و ، ا���ون ا.داري ، دار ا�ط�و��ت ا

 ،1987 .                                                                                                         

48 - ��ود ا.دار�� ، دار ا                 . 2010%���3 ، ���ن  ، ا0ردن ، �#�ود 4�ف ا	�وري ، ا

49 -  ���#���� ، درا�� ���ر��  ، ���ورات ا�روان �#� اد�ن ا�طب ، طرق 4(4(� ا�را3ق ا

                                                          . 2009ا#�و*�� ، اط��� ا0و/ ، ��روت ، ���ن ، 

��د ا.داري ��6د �4�� - 50، ���ورات #��� ) درا�� ���ر�� ا0و/( ر �وح ، ا.�	�ب و ا��ول �3 ا

                                                         . 2005ا#�و*�� ، اط��� ا0و/  ، ��روت ، ���ن ، 

��د ا.داري ، -51��� ،  ��زن ���و را$� ، دور ا�روط ا�5�%����� �3 ����ز ا��	دار ا�ط�و��ت ا

  . 2002ا.��2در�� ، �(ر ، 

��ود ا.دار�� ، دار ا���ورات ا#�و*�� ، دون ��د ،  - 52  . �1986ور�س �4�� ، ا

�3 ����ھ�  - 53 �����(ط=/ ا�و ز�د ��63 ، ا���ون ا.داري ، ذا��� ا���ون ا.داري ،ا.دارة ا

�3 ����ھ�   �����$وي ،ا.دارة ا�ط���� ا ����	     و ا��ر ، ��روت ، ���ن ،   اوظ�=� ، دار ا

1993 .                                                                                                            

54 - ��� ، ا��	��د ا.داري ، دار ا�ط�و��ت ا      . ��2007ھرة ، �=��ح 4��=� ��د ا#��د ، إ��6ء ا

�#�د ��د ا�	�د ا�����ن ، ��ود أ�&�ل ادو� و ا�#�2م �6�3 ، ���ورات #��� ا#�و*�� ،  - 55

                                                                                        . ��2003روت ، ���ن ، 

��ود ا.دا - 56��وم ���ر و ا�وز�  ، ا	زا�ر ، �#�د ا(&�ر ���� ، ا           . 2005ر�� ، دار ا

�ر�� ، اط��� ا%���� ، �(ر ،  - 57��د ا.داري ، دار ا=2ر ا                . �1977#�ود #��� ، ا

��ود ا.دار�� و آ%�رھ� - 58ا���و���  �#�ود ��د ا�	�د ا�&ر�� ، ا��2;ت ا�� �وا	�66 ��=�ذ ا

            . 1998، ا�ؤ��� ا#د�%� �2��ب ، ��روت ، ���ن ، ) درا�� ���ر�� �3 ا�ظر�� و ا�ط��ق (

58 -  ، ����%�ر�� ، اط��� ا�#�ود ��طف ا��� ، او��ط �3 �رح ا���ون ا.داري ، دار ا=2ر ا

                                                                                       . 1992ا��ھرة ، �(ر ، 

     .    ��2006(ر ��د ، او	�ز �3 ا���ون ا.داري ، ���ورات ��د، اط��� ا0و/ ، ا	زا�ر، - 59

 ،، ا	زا�ر ا0و/ ، اط��� ��(ر ��د ، ا���ون ا.داري ، ا���ط ا.داري ، ���ورات ��د - 60

2004 .                                                                                                            

��م و ا�#و5ت ا	د�دة ، دار ����س �ط���� و ا��ر ، ا	زا�ر  - 61��د�ر $ر�=� ، ����ر ا�ر3ق ا

2010                                                                   .        
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�6د ا.دارة  - 62���ود ا.دار�� ، �ر2ز ا�#وث ���ر و اط���� �ذ�ر �#�د اط�ب أوھ�ب ، �ظر�� ا

�ود�� ، ��ر��� ا���� ، ار��ض ، ا����2 ا.                        2006ا  

داري ، ا��!!�ط ھ!!��� ��!!� اط6!!راوي ، ا�!!��ون ا.داري ، ��ھ�!!� ا�!!��ون ا.داري ، ا��ظ!!�م ا. - 63

���ر و ا�وز�  ، اط��� ا0و/ ، ���ن ، ا0ردن �3��%. 2009،  ا.داري ، ا.(دار ارا�  ، دار ا  

�� ، ا.��2در�� ،  - 64��	.      2000ھ��م �4د ، ��د $��ن ا�5�%��ر ، دار ا=2ر ا  

65 - ����، ���ورات ) درا�� ���ر�� (  و�د #�در 	��ر ، ا�=و�ض �3 إدارة و ا��%��ر ا�را3ق ا

.                                           2009#��� ا#�و*�� ، ��روت ، ���ن ،   

����ن ��(ف ، ��د ا�وت ، ����� أ�#�ث *��و��� ���ر�� ، دون ط��� ، ا�ؤ��� ا#د�%� �2��ب  - 66

.                                           ، طرا��س ، ���ن ، دون ��� ��ر   

�و�!!!!!ف �!!!!!�د I 4!!!!!وري ، �	�و�!!!!!� ا�!!!!!��ون ا.داري ، ا	!!!!!زء ا%!!!!!��� ، إدارة ا�را3!!!!!ق  - 67

���� و ��ود ا�5���ز ، اط��� ا0و/ ، دون دار ��ر ، ���ن ، ���� ، ا�ؤ���ت ا  .  1991ا

                

  : ا	ر���ل ا	������  - 2   

  : أطرو��ت ا	د��وراه  -ا

�(!!!�ر ، دور ادو!!!� إزاء ا�5!!!�%��ر ، أطرو#!!!� د2�!!!وراه 3!!!� ا#�!!!وق ا#�!!!د �#�!!!د �(!!!ط=/   - 1

  .  2009، 2��� ا#�وق ، 	���� ا��ھرة ، �(ر ، 

2���!!!!�ت �!!!!راد ، �!!!!�< ا�5��!!!!�ز ;�!!!!�%��ر ا(!!!!���� 3!!!!� ا��!!!!ر�  ا	زا�!!!!ري ، أطرو#!!!!�  - 2��

�!!!!� �#�!!!!د �4$!!!!ر ، ��	 ، ��!!!!������!!!!وم ا��!!!!2رة ، د2�!!!!وراه 3!!!!� ا#�!!!!وق ، 2��!!!!� ا#�!!!!وق و ا

2011-2012  .  

�� ، ��!!!و�� ا���ز�!!!�ت 3!!!� ا�!!!��ون ا	زا�!!!ري ;�!!!�%��ر ، أطرو#!!!� د2�!!!وراه 3!!!� �#�!!!ن ط!!! - 3

  .  2006- 2005ا���ون ا�4ص ، 2��� ا#�وق ، 	���� ا	زا�ر ، 

#�!!!�ن �!!!وارة  ، ا#���!!!� ا���و��!!!� ���2!!!� ا��!!!�%�ر ا0	��!!!� 3!!!� ا	زا�!!!ر ، أطرو#!!!� د2�!!!وراه  - 4

  ���2013ون ، 2��� ا#�وق ، 	���� �وود ���ري ��زي وزو ، �3 ا

��!!!�ر ا(!!!���� 3!!!� ا	زا�!!!ر ، أطرو#!!!� د2�!!!وراه  - 5�4واد	�!!!� #�!!!�ن �!!!��#� ، ا�ظ!!!�م ا�!!!��و�� 

  . �32015 ا���ون ا�4ص ، *�م *��ون ���ري ، 2��� ا#�وق ، 	���� *��ط��� ، 

6 - ����!!!وم �!!!��دي �#�!!!/ ، ���!!!�م ��!!!�خ ا�5!!!�%��ر ا��!!!ر 3!!!� ا	زا�!!!ر ، أطرو#!!!� د2�!!!وراه 3!!!� ا

  .  2007-2006ا5*�(�د�� ، 	���� ���وري ، *��ط��� ، 
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��(!!!رة  - 7���!!!ري ، #!!!ق ا�5�=!!!�ع و �ط�����!!!� ادرا�!!!� ���ر�!!!� 3!!!� ا=�!!!� (�!!!��رة �#�!!!د #��!!!د ا

�� ا0رد��� ، )ا.�;�� ��	  .  2010، أطرو#� د2�وراه �3 ا=�� و أ(و� ، ا

(!!!!!=�< (!!!!!�دق ، ا�5!!!!!�%��ر ا0	��!!!!!� ا����!!!!!ر و ا#2!!!!!م ارا�!!!!!د درا�!!!!!� #�!!!!!� ا	زا�!!!!!ر ،  - 8

��!!!وم ��!!!وم ا5*�(!!!�د�� و ا��!!!وم ا5*�(!!!�د�� ، �4(!!!ص ��!!!��ر ، 2��!!!� اأطرو#!!!� د2�!!!وراه 3!!!� ا

  . 2015ا�	�ر�� و ��وم ا����ر ، 	���� أ�و �2ر �����د ، �����ن ، 

��!!!!!د ا.داري  �#�!!!!!د �و�!!!!!/ إ�!!!!!راھ�م ، ا�4!!!!!�طر - 9، ) درا�!!!!!� ���ر�!!!!!�(ا�!!!!!� �وا	!!!!!� ��=�!!!!!ذ ا

�ر��!!!!!� �!!!!!�م ، 	���!!!!� ��!!!!!�ن اأطرو#!!!!� د2�!!!!!وراه ، 2��!!!!� ادرا�!!!!!�ت ا���و��!!!!!� ، *�!!!!م ا�!!!!!��ون ا

���� ، ���ن ، ا0ردن ، 2005�درا��ت ا  .  

�!!!�	� �!!!ن #�!!!�ن ، درا�!!!� �#����!!!� ��!!!�خ ا�5!!!�%��ر 3!!!� ا	زا�!!!ر ، أطرو#!!!� د2�!!!وراه 3!!!�  - 10

2006-2007��وم ا5*�(�د�� ، 	���� ���وري *��ط��� ، ا  .  

  

  : �ذ�رات ا	������ر  -ب

��!!!د ا�5��!!!�ز ا.داري ، �!!!ذ2رة ��!!!ل �!!!�6دة ا��	�!!!��ر ، 3!!!رع  - 1أ2�!!!� ����!!!� ، ا�ظ!!!�م ا�!!!��و�� 

�� �وود ���ري ��زي وزو،��	 ، ��������وم ا��ود ، 2��� ا#�وق و ا  .  2013*��ون ا

��!!!ود ا.دار�!!!� ذات ط!!!��  دو!!!� �و - 2ا�#2!!!�م (�!!!واس �!!!��ء ، اط!!!رق ا�د��!!!� #!!!ل ���ز�!!!�ت ا

�!!!!� ا#!!!!�ج ) ��وذ	!!!!���	 ، �!!!!���، �!!!!ذ2رة ��!!!!ل �!!!!�6دة ا��	�!!!!��ر 3!!!!� ا�!!!!��ون ا.داري و ا.دارة ا

2011 -20104$ر ����� ،    .  

3 - !!!�	����ر 3!!!� *!!!��ون ا��0!!!�ل ، ��!!!�ر �!!!��م ، دور ا��$!!!� 3!!!� ا�#2!!!�م ، �!!!ذ2رة ��!!!ل �!!!�6دة ا

  .  22003��� ا#�وق ، 	���� ا#�ج 4$ر ، ����� ، 

��و��!!!� ،  - 4(!!!=��ت ا�� �!!!������!!!ن ا#�!!!د #ور�!!!� ، دور ا��$!!!� ا.داري 3!!!� #!!!ل ا���ز�!!!�ت ا

�!!�م ، 2��!!� ا#�!!وق ، 	���!!� أ�!!و �، 2!!ر �����!!د ، ����!!�ن�!!ذ2رة ��!!ل �!!�6دة ا��	�!!��ر 3!!� ا�!!��ون ا

2010 -2011 .  

����!!!� �	!!!�ة ، #�!!!� اظ!!!روف ا�5!!!�%����� و �ط�����6!!!� 3!!!� اد�!!!�ور ا	زا�!!!ري ، �!!!ذ2رة ��!!!ل  - 5

�!!!!� ، 2��!!!!� ا#�!!!!وق ، 	���!!!!� ا	زا�!!!!ر ، ���!!!!�6دة ا��	�!!!!��ر 3!!!!� ا�!!!!��ون ، �4(!!!!ص ا.دارة و ا

2002 -2003  .  

ا���!!!� ا�#��!!!�، #�!!!��م �!!!��رة ، ��!!!ود ا�!!!وت 3!!!� إط!!!�ر ا�!!!����ل ا�ط!!!�ع ا4!!!�ص 3!!!� ��!!!�ر�   - 6

�!!!!�ون ا!!!!دو� ، 2��!!!!� ا#�!!!!وق ، 	���!!!!� �و!!!!ود ��!!!!ذ2رة ��!!!!ل �!!!!�6دة ا��	�!!!!��ر ، 3!!!!رع *!!!!��ون ا

�2011��ري ��زي وزو ،    
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#!!!!!زري و�!!!!!�س ، دور ا5�=�*�!!!!!�ت ا%����!!!!!� 3!!!!!� �	!!!!!�ل ا�5!!!!!�%��ر ، �!!!!!ذ2رة ��!!!!!ل �!!!!!�6دة  - 7 

)��!!!!�ل ، 2��!!!!� ا#�!!!!وق ، 	���!!!!� �و!!!!ود ���!!!!ري ��!!!!زي وزو ،  �ا��	�!!!!��ر 3!!!!� ا�!!!!��ون ا!!!!دو

2013  .  

�!!!!;ء  إ�!!!!راھ�م �#�!!!!ود ، ا5�زا�!!!!�ت و ا#�!!!!وق ا���!!!!�� �!!!!ن ��!!!!د ا��!!!!�ء و ا��!!!!&�ل و ��!!!!ل  - 8

���!!!!�م ، 	���!!!!� ���!!!!ل ، �2!!!!�، درا�!!!!� ���ر�!!!!� ، �!!!!ذ2رة ��!!!!ل �!!!!�6دة ا��	�!!!!��ر 3!!!!� ا�!!!!�ا�ون ا

�راق  . 2008، ا

���!!!!ري إ��!!!!�ن ، او�2!!!!� اوط��!!!!� �ط!!!!و�ر ا�5!!!!�%��ر ، �!!!!ذ2رة ��!!!!ل �!!!!�6دة ا��	�!!!!��ر 3!!!!�  - 9

  .  2006*��ون ا���0ل ، 2��� ا#�وق ، 	���� ���وري ، *��ط��� ، 

، �!!!!ذ2رة ��!!!!ل ) درا�!!!!� #�!!!!� اورا�!!!!2وم (، ا�5!!!!�%��ر ا0	��!!!!� 3!!!!� ا	زا�!!!!ر �#�!!!!د �!!!!�رة  - 10

  .  2010-�6�2009دة ا��	���ر ، 2��� ا#�وق ، 	���� ���وري ، *��ط��� ، 

���ر �ن ��ظور ا�5�%��ر ، �ذ2رة ��ل ��6دة ا��	���ر �3 *��ون  -11�وھو�� �#=وظ ، �ر2ز ا

.  2009- 2008#�د �و*رة ، �و�رداس ، ا���0ل ، 2��� ا#�وق ، 	���� ا  

��!!!�ر ا(!!!���� ، �!!!ذ2رة ��!!!ل �!!!�6دة ا��	�!!!��ر  - 12�ط!!!/ I �(!!!ط=/ ، ��!!!د ا�5��!!!�ز 3!!!� ا�

�!!!� وھ!!!ران ��	 ، ��!!!������!!!وم ا�!!!�م ، 2��!!!� ا#�!!!وق و ا-2014ا#�!!!د �!!!ن #�!!!د ،  32!!!� ا�!!!��ون ا

2015  .  

  

  : ا	�"�ت ا	�����  - 3

�!!!!� او�!!!!��ل ا�د��!!!!� #!!!!ل ا���ز�!!!!�ت و �;*��6!!!!� ���$!!!!�ء ، �	�!!!!� أ�!!!!ور �!!!!�	� ، �!!!!دى 3 - 1��

�دد   .  2010،  24ارا3د�ن �#�وق ، ا

��!!!!�ر ا5*�(!!!!�دي 3!!!!� ا	زا�!!!!ر ، �	�!!!!� 23!!!!ر  - 2��!!!!و#=ص 	;�!!!!� �����!!!!� ، ا�ظ!!!!�م ا�!!!!��و�� 

�دد   .  2009، ��رس  22ا�ر��ن ، ا

��!!!د ا.داري �5!!! - 3� ا��=�!!!ذ ��!!!�ب اظ!!!روف اط�ر�!!!� ، �	�!!!� �!!!#ر 	�!!!�ر ���!!!وب ، O!!!�3 ا�#�

 ،  ����دد ا�� ا2و�3 ، ا��	 ، ��������وم ا���و��� و ا  .  2008ا

��!!!ود  - 4، ا.دار�!!!� ، �	�!!!� ا=�!!!� و ا�!!!��ون�!!!������ �!!!��د ، دور ا��$!!!� ا.داري 3!!!� ���ز�!!!� ا

ث ، 	��=� �%�دد ا  .  2013ا	زا�ر ، ا

5 - �ظ!!!!!�م ا�!!!!!��و�� ر4(!!!!!� ا��!!!!!�ء 3!!!!!� ا��!!!!!ر�  ا	زا�!!!!!ري ، �	�!!!!!� 23!!!!!ر �!!!!!زري ا!!!!!ز�ن ، ا

�دد   .  2005، 	و����  09ا�ر���� ، ا
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�!!!�دل �!!!وراس ، د�!!!وى ا.&!!!�ء ��!!!/ $!!!وء *!!!��ون ا.	!!!راءات ا�د��!!!� و ا.دار�!!!� ا	د�!!!د ،  - 6

�دد   .  2013، 	��=�  �03	�� ا=�� و ا���ون ، ا

�!!!د�;ت *!!!��ون ا.	!!!راءات ا�د��!!!� و ا.دار�!!!�  - 7���!!!/ ���!!!ون ، ا�#2!!!�م ا�	!!!�ري ا!!!دو� و�3!!!� 

�دد  09-08ر*م �� �#�د �4$ر ، ��2رة  07، �	�� ا���دى ا���و�� ، ا��	 ، .   

  

  : ا	��$ت ا	"#����  - 4

�دد  - 1 . 2004،  �05	�� �	�س ادو� ، ا

  

  �'ظ���� ا	'�وص ا	�%ر���� و ا	  - 5

  : ا	د����ر  -ا 

-  ��!!!!� 76، 	ر�!!!!دة ر�!!!!��� �!!!!دد   �1996!!!!و��3ر  28ا�!!!!ؤرخ 3!!!!�   1996اد�!!!!�ور ا	زا�!!!!ري 

  . 1996د����ر  08ا�ؤر�4 �3 

  :   ا	'�وص ا	�%ر����  -ب 

�!!!!!دل  �1975!!!!!����ر  26ا�!!!!!ؤرخ 3!!!!!�  58-75ا�0!!!!!ر ر*!!!!!م  - 1�ا��$!!!!!�ن ا�!!!!!��ون ا�!!!!!د�� ا

  .  ��1975���ر  26، ا�ؤر�4 �3  78 ا���م ، 	ر�دة ر���� �ددو

�!!!!دل ا �1975!!!!����ر  19ا�!!!!ؤرخ 3!!!!�  59 -75ا�0!!!!ر ر*!!!!م  - 2���$!!!!�ن ا�!!!!��ون ا�	!!!!�ري ا

  .  ��1975���ر  26ا�ؤر�4 �3  78ا���م ، 	ر�دة ر���� �دد و

��!!!!!!ق ��ط!!!!!!و�ر ا�5!!!!!!�%��ر ، 	ر�!!!!!!دة  2001أوت  20ا�!!!!!!ؤرخ 3!!!!!!�  03-01ا�0!!!!!!ر ر*!!!!!!م  - 3��ا

�  .  2001أوت  22، ا�ؤر�4 �3  47دد ار���� ا

�!!!!��  �2006و�!!!!و  15ا�!!!!ؤرخ 3!!!!�  04-06ا�0!!!!ر ر*!!!!م  - 4 �!!!!���2��!!!!� ا��ا��$!!!!�ن *!!!!��ون ا

�دد  2006 .  2006	و����  19ا�ؤر�4 �3  47، 	ر�دة ار���� ا

��!!!!ق  �01-03�!!!!دل و �!!!!��م ا�0!!!!ر ر*!!!!م  2006	و���!!!!�  15ا�!!!!ؤرخ 3!!!!�  08-06ا�0!!!!ر  - 5��ا

  .  2006	و����  19، ا�ؤر�4 �3  �47�طو�ر ا�5�%��ر ، 	ر�دة ر���� �دد 

د �!!!!روط و �2=�!!!!�ت �!!!!�< ا�5��!!!!�ز ا�#!!!!د 2006أوت  30ا�!!!!ؤرخ 3!!!!�  11-06ا�0!!!!ر ر*!!!!م  - 6

)�!!!;و �!!!�����دو!!!� ا�و	6!!!� �5	!!!�ز ��!!!�ر�  ا�!!!�%��ر�� ، ا��!!!�زل �!!!ن ا0را$!!!� ا �!!!)�4ك ا

  .  2006اوت 30ا�ؤر�4 �3  53	ر�دة ار���� �دد 
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ا�#!!!دد �!!!روط و �2=�!!!�ت �!!!�< ا�5��!!!�ز  �2008!!!����ر  01ا�!!!ؤرخ 3!!!�  04-08ا�0!!!ر ر*!!!م   - 7

�دو!!!!� ا�و	6!!!!� �5	!!!!�ز ��!!!!�ر�  ا�!!!!�%��ر�� ، 	ر �!!!!)�4)�!!!!;ك ا �!!!!�����!!!!دة ��!!!!/ ا0را$!!!!� ا

�دد   .  ��2008���ر  03ا�ؤر�4 �3  49ار���� ا

�!!!!��  2015	و���!!!!�  23ا�!!!!ؤرخ 3!!!!�  01-15ا�0!!!!ر ر*!!!!م  - 8 �!!!!���2��!!!!� ا��ا��$!!!!�ن *!!!!��ون ا

  .  2015	و����  23، �ؤر�4 �3  40، 	ر�دة ر���� �دد  2015

ا��$!!!!�ن *!!!!��ون ا�0!!!!;ك اوط��!!!!� ،  1990د��!!!!��ر  01ا�!!!!ؤرخ 3!!!!�  30-90ا�!!!!��ون ر*!!!!م  - 9

 .  1990د����ر  02ا�ؤر�4 �3  52	ر�دة ر���� �دد 

�!!!��  1993د��!!!��ر  29ا�!!!ؤرخ 3!!!�  18-93ا�!!!��ون ر*!!!م  - 10 �!!!��� 1994ا��$!!!�ن *!!!��ون ا

�دد   .1993د����ر  30ا�ؤر�4 �3  88، ا	ر�دة ار���� ا

��!!!!!!ق ��ر*�!!!!!!�  1993أ2�!!!!!!و�ر  05ا�!!!!!!ؤرخ 3!!!!!!�  12 - 93ا�ر�!!!!!!وم ا��!!!!!!ر��� ر*!!!!!!م  - 11��ا

  .  1993أ2�و�ر  10ا�ؤر�4 �3  64ا�5�%��ر ، 	ر�دة ر���� �دد 

��!!!!!ق ����6!!!!!� ا.*�!!!!!�م و ا����!!!!!�  2001د��!!!!!��ر  12ا�!!!!!ؤرخ 3!!!!!�  20-01ا�!!!!!��ون ر*!!!!!م  - 12��ا

  .  2001د����ر  �315 �ؤر�4  77ا���دا�� ، 	ر�دة ر���� �دد 

��!!!!ق ��!!!!روط إ��!!!!�ء ا�!!!!دن ا	د�!!!!دة �� �2002!!!!�ي  08ا�!!!!ؤرخ 3!!!!�  08-02ا�!!!!��ون ر*!!!!م  - 13

  .  ��2002ي  �14ؤر�4 �3  34���6��6 ، 	ر�دة ر���� �دد و

�!!!!!دل و ا�!!!!!��م ��!!!!!��ون  2008	و���!!!!!� 20ا�!!!!!ؤرخ 3!!!!!�  14-08ا�!!!!!��ون ر*!!!!!م  - 14� 30-90ا

،  44$!!!!�ن *!!!!��ون ا�0!!!!;ك اوط��!!!!� ، 	ر�!!!!دة ر�!!!!��� �!!!!دد �� 1990د��!!!!��ر  01ا�!!!!ؤرخ 3!!!!� 

  .  2008أوت  03ا�ؤر�4 �3 

��$!!!!�ن *!!!!��ون ا.	!!!!راءات ا�د��!!!!� ا �32008=!!!!ري  23ا�!!!!ؤرخ 3!!!!�  09-08ا�!!!!��ون ر*!!!!م  - 15

  .  �32008=ري  24ا�ؤر�4 �3  21ا.دار��، 	ر�دة ر���� �دد و

ا�#!!!!دد �2=�!!!!�ت و �!!!!روط ا�!!!!!�&;ل  2010أوت  15ا�!!!!ؤرخ 3!!!!!�  03 - 10ا�!!!!��ون ر*!!!!م  - 16

�دو!!!� ، 	ر�!!!دة ر�!!!��� �!!!دد  �!!!)�4)�!!!;ك ا �!!!���� 18، �ؤر4!!!� 3!!!�  46ا0را$!!!� ا=;#�!!!� ا

  .  2010أوت 

�!!!!� ا���2�!!!!!�  2011	و���!!!!�  18ا�!!!!!ؤرخ 3!!!!�  11-11ا�!!!!��ون ر*!!!!م  - 17��ا��$!!!!!�ن *!!!!��ون ا

 ���  .  �2011 	و��� 20ا�ؤر�4 �3  40، 	ر�دة ر���� �دد  2011

�!!!!!��  2014د��!!!!!��ر  30ا�!!!!!ؤرخ 3!!!!!�  01-14ا�!!!!!��ون ر*!!!!!م  - 18 �!!!!!���ا��$!!!!!�ن *!!!!!��ون ا

  .  2014د����ر  31، �ؤر�4 �3  78، 	ر�دة ر���� �دد 2015
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��!!!!!!ق ��ر*�!!!!!!� ا�5!!!!!!�%��ر ، 	ر�!!!!!!دة  2016أوت  03ا�!!!!!!ؤرخ 3!!!!!!�  09-16ا�!!!!!!��ون ر*!!!!!!م  - 19��

  .   2016أوت  03، �ؤر�4 �3  46ر���� �دد 

  

  :ا	'�وص ا	�'ظ����  -ج 

ا�#!!!!!دد �!!!!!روط إدارة  �1991!!!!!و��3ر  23ا�!!!!!ؤرخ 3!!!!!�  454-91ا�ر�!!!!!وم ا��=�!!!!!ذي ر*!!!!!م  - 1

�دو!!!� و ��!!!��رھ� و�$!!!�ط �2=�!!!�ت ذ!!!ك ، 	ر�!!!دة ر�!!!��� �!!!دد  �!!!�������!!!� اا�0!!!;ك  ا�4(!!!� و ا

  .  �1991و��3ر  24، �ؤر�4 �3  60

، ��$!!!�ن ا�(!!!د�ق ��!!!/  1991ا2�!!!و�ر  305!!!� ا�!!!ؤرخ  346 - 91ا�ر�!!!وم ار���!!!� ر*!!!م  - 2

���� و #2و�!!!!� ا	�6ور�!!!!� !!!!�ا�=!!!!�ق ا��!!!!رم �!!!!�ن #2و�!!!!� ا	�6ور�!!!!� ا	زا�ر�!!!!� اد���راط�!!!!� ا

	زا�ر 3!!!!!� �!!!!!� �!!!!!�;�!!!!!�%��رات ا�و* �!!!!!�!!!!!�ي  18ا�5ط��!!!!!� ، #!!!!!ول ا�ر*�!!!!!�  و ا#���!!!!!� ا����د

  ��1991ي  06ا�ؤر�4 �3  46، ا	ر�دة ار���� �دد  1991

��!!!!!ق ��!!!!!�< ا���!!!!!�ز  1994	!!!!!��=�  14ا�!!!!!ؤرخ 3!!!!!�  322-94ا�ر�!!!!!وم ا��=�!!!!!ذي ر*!!!!!م  - 3��ا

أرا$!!!!� ا�0!!!!;ك اوط��!!!!� اوا*�!!!!� 3!!!!� ا��!!!!�طق ا�4(!!!!� 3!!!!� إط!!!!�ر �ر*�!!!!� ا�5!!!!�%��ر ، 	ر�!!!!دة 

  .  1994	��=�  19، �ؤر�4 �3  67ر���� �دد 

��$!!!!�ن ا�(!!!!د�ق ��!!!!/ ،  1998ا2�!!!!و�ر  11ا�!!!!ؤرخ 3!!!!�  320-08ا�ر�!!!!وم ار���!!!!� ر*!!!!م  - 4

���� و #2و�!!!!� 	�6ور�!!!!� �(!!!!ر !!!!�ا5�=!!!!�ق �!!!!�ن #2و�!!!!� ا	�6ور�!!!!� ا	زا�ر�!!!!� اد���راط�!!!!� ا

 O!!!�ر��ھرة ��!!!�;�!!!�%��رات ، ا�و*!!!  ���6!!!� 3!!!� ا �!!!�ر��!!!� #!!!ول ا��!!!	�  و ا#���!!!� ا����د 29ا

  . 1998ا2�و�ر  12، �ؤر�4 �3  52، 	ر�دة ر���� �دد  ��1997رس 

��!!!!ق ���!!!!�2�� ا�	�!!!!س  �2001!!!!����ر  25ا�!!!!ؤرخ 3!!!!�  01-281��=�!!!!ذي ر*!!!!م ا�ر�!!!!وم ا - 5��

�!!!!����ر  26، ا�ؤر4!!!!� 3!!!!�  55ا!!!!وط�� ;�!!!!�%��ر و ��ظ��!!!!� و �!!!!�ره ، 	ر�!!!!دة ر�!!!!��� �!!!!دد 

2001   .  

ا��$!!!!!�ن (!!!!!;#��ت  �2001!!!!!����ر  24ا�!!!!!ؤرخ 3!!!!!�  282-01ا�ر�!!!!!وم ا��=�!!!!!ذي ر*!!!!!م  - 6

  . ��2001���ر  26، �ؤر�4 �3  55، 	ر�دة ر���� �دد  او�2� اوط��� �طو�ر ا�5�%��ر

ا��$!!!!!!�ن ا�!!!!!!��ون  �2002!!!!!!و��3ر  11ا�!!!!!!ؤرخ 3!!!!!!�  373-02ا�ر�!!!!!!وم ا��=�!!!!!!ذي ر*!!!!!!م  - 7

و ا��و�!!!!ط� ، 	ر�!!!!دة ر�!!!!��� �!!!!دد ا���0!!!!� (!!!!�دوق $!!!!��ن ا�!!!!روض ��ؤ��!!!!�ت ا(!!!!&�رة 

  . �2002و��3ر  13، �ؤر�4 �3 74
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��!!!!!!ق �(!!!!!!;#��ت  2006أ2�!!!!!!و�ر  09ا�!!!!!!ؤرخ 3!!!!!!�  355-06ا�ر�!!!!!!وم ا��=�!!!!!!ذي ر*!!!!!!م  - 8��ا

 11ا�!!!!ؤرخ 3!!!!�  64ا�	�!!!!س ا!!!!وط�� ;�!!!!�%��ر و ��!!!!�2��� و ��ظ��!!!!� ، 	ر�!!!!دة ر�!!!!��� �!!!!دد 

  .  2006أ2�و�ر 

�!!!!دل ا�ر�!!!!وم ا��=�!!!!ذي  �2006!!!!�ي  31ا�!!!!ؤرخ 3!!!!�  185-06ا�ر�!!!!وم ار���!!!!� ر*!!!!م  - 9� ،

� �2001!!!!����ر  24ا�!!!!ؤرخ 3!!!!�  281-01ر*!!!!م ���!!!!�2�� ا�	�!!!!س ا!!!!وط�� ;�!!!!�%��ر �!!!!ق ��، ا

  .  ��2006ي  31، �ؤر�4 �3  36��ظ��� و ��ره ، 	ر�دة ر���� �دد و

ا��$!!!!�ن إ��!!!!�ء او�2!!!!�  2007ا3ر�!!!!ل  23ا�!!!!ؤرخ 3!!!!�  119-07ا�ر�!!!!وم ا��=�!!!!ذي ر*!!!!م  - 10

���ري ، 	ر�دة ر���� �دد   .  2007ا3ر�ل  25، �ؤر�4 �3  27اوط��� �و��ط� و ا$�ط ا

ا��$!!!!�ن �ط��!!!!ق أ#2!!!!�م  2007ا3ر�!!!!ل  23ا�!!!!ؤرخ 3!!!!�  121-07ا�ر�!!!!وم ا��=�!!!!ذي ر*!!!!م  - 11

ا�#!!!!دد �!!!!روط و �2=�!!!!�ت �!!!!�< ا�5��!!!!�ز و ا��!!!!�زل  2006اوت 30ا�!!!!ؤرخ 3!!!!�  11-06ا�0!!!!ر 

�دو!!!!� ا�و	!!!!� �5	!!!!�ز ��!!!!�ر�  ا�!!!!�%��ر�� ، 	ر�!!!!دة  �!!!!)�4)�!!!!;ك ا �!!!!�����!!!!ن ا0را$!!!!� ا

  .  ��2007رس  �325  ، �ؤر�4 27ر���� �دد 

، ��$!!!!�ن ��ظ!!!!�م 	�!!!!�  2007ا3ر�!!!!ل  23ا�!!!!ؤرخ 3!!!!�  120-07ا�ر�!!!!وم ا��=�!!!!ذي ر*!!!!م  - 12

��!!!�ر و ��!!!�2���6 و �!!!�رھ� ، 	ر�!!!دة ا��!!!��دة ��!!!/ �#د�!!!د ا�و*!!!  و �ر*�!!!� ا�5!!!�%��رات و $!!!�ط ا

  .  2007ا3ر�ل  25، �ؤر�4 �3  27ر���� �دد 

ا�#!!!!دد �!!!!روط و �2=�!!!!�ت  �2009!!!!�ي  02ا�!!!!ؤرخ 3!!!!�  152-09ا�ر�!!!!وم ا��=�!!!!ذي ر*!!!!م   - 13

�!!!�دو �!!!)�4)�!!!;ك ا �!!!����، ا�و	!!!� �5	!!!�ز ��!!!�ر�  ا�!!!�%��ر�� �!!!�< ا�5��!!!�ز ��!!!/ ا0را$!!!� ا

  .  ��2009ي  06، �ؤر�4 �3  27	ر�دة ر���� �دد 

ا�#!!!دد �!!!روط و �2=�!!!�ت  �2009!!!�ي  02ا�!!!ؤرخ 3!!!�   153-09ا�ر�!!!وم ا��=�!!!ذي ر*!!!م   - 14

 �!!�#���و��!!� ا��!!���� و �K!!ر ا��!!���� ا��ؤ��!!�ت ا �!!�����!!�< ا�5��!!�ز ��!!/ ا0(!!ول ا�����!!� ا

��و��!!!!� ا5*�(!!!!�د�� و ��!!!!��رھ� ، 	ر�!!!!دة ر�!!!!��� �!!!!دد ��ؤ��!!!!�ت ا �!!!!����و ا0(!!!!ول ا=��$!!!!� ا

  .  ��2009ي  06ر�4 �3 ، �ؤ 27

�#!!!!!دد ��!!!!!�2�� ا�	�!!!!!�  2010	!!!!!��=�  12ا�!!!!!ؤرخ 3!!!!!�  20-10ا�ر�!!!!!وم ا��=�!!!!!ذي ر*!!!!!م  - 15

��!!!�ر، 	ر�!!!دة ر�!!!��� �!!!دد ، 04ا��!!!��دة ��!!!/ �#د�!!!د ا�و*!!!  و �ر*�!!!� ا�5!!!�%��رات  و $!!!�ط ا

  .  2010	��=�  �17ؤر�4 �3 



164 

 

�#!!!!دد �!!!!روط و �2=�!!!!�ت  �32011=!!!!ري  16ا�!!!!ؤرخ 3!!!!�  76-11ا�ر�!!!!وم ا��=�!!!!ذي ر*!!!!م  - 16

��د��!!� ا	د�!!دة و إ�!!!داده و ا���!!�ده ، 	ر�!!دة ر�!!��� �!!دد  �!!��6�، �ؤر4!!� 3!!!�  11و$!!  �4ط!!ط ا

  .  �32011=ري  20

�!!!!دل و �!!!!��م ا�ر�!!!!وم  �2012!!!!�رس  19ا�!!!!ؤرخ 3!!!!�  126-12ا�ر�!!!!وم ا��=�!!!!ذي ر*!!!!م  - 17�

�!!!!!�ء او�2!!!!!� اوط��!!!!!� و ا��$!!!!!�ن إ� 2007ا3ر�!!!!!ل  23ا�!!!!!ؤرخ 3!!!!!�  119-07ا��=�!!!!!ذي ر*!!!!!م 

��!!!�ري و �#د�!!!د *��و�6!!!� ا���0!!!� ، 	ر�!!!دة ر�!!!��� �!!!دد ، �ؤر4!!!� 3!!!�  17�و�!!!�ط� و ا$!!!�ط ا

  .  ��2012رس  25

 26، �ؤر4!!!!� 3!!!!�  16، 	ر�!!!!دة ر�!!!!��� �!!!!دد  2007د��!!!!��ر  03*!!!!رار وزاري �!!!!ؤرخ 3!!!!�  - 18

  . ��2008رس 

*���!!!!� ا�5!!!!رادات و �=�!!!!�ت ، �#!!!!دد  2011	و���!!!!�  24وزاري ��!!!!�رك ا�!!!!ؤرخ 3!!!!�  *!!!!رار - 19

، ا	ر�!!!دة " (!!!�دوق د�!!!م ا�5!!!�%��ر " ا!!!ذي ��وا�!!!�  302-107#�!!!�ب ا�4(!!!�ص ا4!!!�ص ر*!!!م 

�دد   .  �2011و��3ر  27ا�ؤر�4 �3  64ار���� ا

��م )�;ك اوط��� ، ا�ؤر�4 �3  - 19 .  2009	وان  �30ذ2رة ا��د ا�د�ر ا
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 ��������ر ���#ب : ���+ ا��رور�+ �-����ز *و��ر ا���'�ت ا	�-� +#�ا�زام ا��%ط+ ا���
  ا����ز 

99  

 �������ز *و��ر ا������ت ا�&���+ ���#ب ا����ز : �-� +#�  100  ا�زام ا��%ط+ ا���
��ز *���ن ا�وازن ا����� �%��د : را*�� �-� +#�  102  ا�زام ا��%ط+ ا���

�ظر�+ ��ل ا	��ر  -  1  103  
�ظر�+ ا�ظروف ا�ط�ر�+  -  2  104  
�ظر�+ ا���و*�ت ا�����+ ا�9�ر �و=�+  -  3  105  

�ث ا�#��� �
  106  و�/و�	 
��ز��ت  ا�
���ز ا����������	 ��د : ا�
  106  ����	 ��د ا�
���ز : ا�
ط ب ا�ول 
  107   ا����ز ا������ ا�����+ ا�ط*���+ ���د : ا��رع ا	ول 

�د�د ��د ا����ز : أو�   107  
 ������د�د ��د ا����ز :    109  

 ����  111  ا�����+ ا�9�ر ط*���+ ���د ا����ز : ا��رع ا�
�B ��د : أو� � ����  111  ا����ز ا��
 �����  113   ا������  إ���ط #ق ا����ز: 

  114  ار&�ب ��#ب ا����ز �!ط> ���م  -  1
  115  ا��ذار  -  2
  116  ا�ر=�*+ ا������+ �%0 =رار إ���ط #ق ا����ز  -  3

  118  ا�������/و�	 ا�
��ز��ت ��د ا�
���ز : ا�
ط ب ا�#��� 
  118  )ا�طرق ا�ود�+ �#ل ا��زاع(ا�طرق ا�*د�%+ �#ل ا����ز��ت : ا��رع ا	ول 

  118    ا������  �� ��د ا����ز ا��%A: او� 



��� ا�و��ط+ �� ��د �� ����  121   ا����ز ا��
 �����  123  ا�#&�م ا���ري ا�دو�� �� ��د ا����ز : 

 �����و�+ ا������+ ���د ا����ز ا������  : ا��رع ا�  126  ا�
�ظر �� ���ز��ت ��د ا����ز ا������ :  أو���* +�  126  ا���+ ا������+ ا��!

 ����� : �����و�+ ���ز��ت ��د ا����ز ا��  128  طرق 
1  -   ����  128  د�وى ا����ء ا�&��ل �� ��د ا����ز ا��
  130  �� ��د ا����ز ا������  ا;�9�ءد�وى  -  2

 +�  136  ا�!�
  141  ا��-#ق 

 F+ ا��را����151  =  
  166  ا���رس 

  


