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فٙ خبرًخ دساعزُب نًٕػٕع انحًبٚخ انمبََٕٛخ نهًؼبلٍٛ عشاء األخطبء انطجٛخ فٙ انزششٚغ 

انغضائش٘ ، ٔ انزٙ حبٔنُب يٍ خالنٓب انزؼشف ػهٗ َمطزٍٛ أعبعٛزٍٛ ثخظٕص يظٛش 

كم ؽشف يٍ أؽشاف انؼاللخ انطجٛخ انًشٕثخ ثبنخطش ٔ انزٙ حظشَبْب فٙ َطبق 

انمبئًخ فٙ عبَت انطجٛت ، ثبإلػبفخ انٗ انؼًم ػهٗ رهًظ ثؼغ انًغؤٔنٛخ انًذَٛخ انطجٛخ 

يٕاػغ انحًبٚخ انًمشسح لبََٕب فٙ عبَت انًشٚغ انًؼشٔس ، فمذ خهظُب فٙ َٓبٚخ ْزِ 

 ٔ يُٓب :  ًمزشحبدانًحبٔنخ انٗ عًهخ يٍ انُزبئظ ٔ ان

شاس فٙ ٚشعغ اإللشاس ثًغؤٔنٛخ انطجٛت ػٍ األخطبء انزٙ ٚشركجٓب ٔ يب ٚظبحجٓب يٍ أػ

عبَت انًشٚغ إنٗ ربسٚخ أثؼذ يٍ كٌٕ انًغؤٔنٛخ انًذَٛخ انطجٛخ يغشد أصش نهزطٕس انُبعى 

ػٍ انضٕسح انظُبػٛخ ، نكٌٕ ْزِ انًغؤٔنٛخ رغذ عزٔسْب ػُذ اإلغشٚك ، انشٔيبٌ ، 

 كَٕٓى ألشٔا ثكٌٕ انطجٛت ػبيٍ . انؼشة انًغهًٍٛ يُز انمذو

ئػزجبسْب يٍ انُظبو انؼبو إال أٌ انًغؤٔنٛخ انطجٛخ سغى أًْٛخ انًغؤٔنٛخ انًذَٛخ نهطجٛت ث

نٛغذ ثبأليش انٍٓٛ ألٌ يُٓخ انطت يٍ أَجم انًٍٓ ٔ أصًُٓب ، فٓٙ رشرجؾ ثغغى اإلَغبٌ    

ٔ انز٘ ال ُٚفظم ػٍ ػٕاؽفّ ٔ يشبػشِ ،  ثم إٌ انًغبط ثغغى اإلَغبٌ ال ٚغزمم ػٍ 

ْب رمذٚشا رارٛب خبطب ثّ ، إر أٌ أٌ ٚكٌٕ ٔعٓخ َظش خبطخ ٚؼؼٓب كم اَغبٌ نُفغّ ٔٚمذس

انؼاللخ انمبئًخ ثٍٛ انًشٚغ ٔ انطجٛت ْٙ ػاللخ اَغبَٛخ لجم أٌ ركٌٕ ساثطخ لبََٕٛخ ، نزا 

 فئٌ انًغؤٔنٛخ األخاللٛخ نهطجٛت رجذأ لجم أٌ رجذأ يغؤٔنٛزّ انمبََٕٛخ.

ب ٚغؼهٓب نى ُٚظى انًششع انغضائش٘ انًغؤٔنٛخ انًذَٛخ انطجٛخ ثًمزؼٗ لٕاػذ خبطخ ، يً

رخؼغ نهمٕاػذ انؼبيخ فٙ انًغؤٔنٛخ انًذَٛخ يٍ حٛش أسكبٌ اَؼمبدْب ٔ األصبس انًزشرجخ 

 ػُٓب.
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ارفمذ عم انزششٚؼبد سغى انخالفبد انفمٓٛخ ٔ ثؼغ رُبلؼبد األحكبو انمؼبئٛخ ، ػهٗ 

انٛمظخ ٔ انحشٚظخ ػهٗ ؼُبٚخ انل طجٛت ال ٚؼذٔ أٌ ٚكٌٕ انزضايب ثجزأٌ أطم انزضاو ان

انظحخ انًشػٗ ، دٌٔ رمٛٛذِ ثُزٛغخ يحذدح ػهٗ اػزجبس أٌ انشفبء أيش ال ٚزحكى ثّ أحذ 

عٕٖ انًٕنٗ ػض ٔ عم ، غٛش أَٓب فٙ يمبثم رنك ػًهذ ػهٗ رمٕٚخ يشكض انًشٚغ 

ثئػزجبسِ انطشف انؼؼٛف فٙ انؼاللخ انطجٛخ ، ٔ رنك يٍ خالل اػزجبس انخطؤ يفزشػب فٙ 

 ئٛخ ٚكٌٕ فٛٓب انطجٛت يهضيب ثزحمٛك َزٛغخ.عبَت انطجٛت فٙ حبالد اعزضُب

ال ٚكزفٙ انطجٛت فٙ يًبسعخ ػًهّ ٔ حشطب ػهٗ حفع انغاليخ ٔ انظحخ ٔ انكشايخ 

اإلَغبَٛخ ػهٗ انزمٛذ ثبنمٕاػذ انمبََٕٛخ انًُظًخ نهًُٓخ فٙ إؽبس انؼاللخ انطجٛخ ، ثم ػهّٛ 

 انًُٓخ . أٌ ٚغٛش دائًب ػهٗ انخطٗ انًشعٕيخ ثًمزؼٗ أخاللٛبد ٔ أطٕل

انشاعح فمٓب ٔ لؼبءا أٌ انًغؤٔنٛخ انًذَٛخ انطجٛخ ْٙ يغؤٔنٛخ رمظٛشٚخ لبئًخ ػهٗ 

اإلخالل ثئنزضاو ثزل انغٕٓد انظبدلخ فٙ انؼًم انطجٙ ، ٔ ال ركٌٕ يغؤٔنٛخ ػمذٚخ إال فٙ 

حبنخ ٔعٕد ػمذ ؽجٙ ٔ رًغك األؽشاف ثّ ٔ اٌ كبٌ انغًغ ثًُٛٓب غٛش يًكٍ فئٌ انخٛشح 

كزا ايكبَٛخ انزؼذٚم ثبنضٚبدح فٙ كهزب انًغؤٔنٛزٍٛ دٌٔ عٕاص انزخفٛغ فٙ يزبحخ ٔ 

 انًغؤٔنٛخ انزمظٛشٚخ.

رمٕو انًغؤٔنٛخ انًذَٛخ انطجٛخ ػهٗ األسكبٌ انؼبيخ يٍ خطؤ ٔ ػشس ٔ ػاللخ عججٛخ غٛش 

 اعزُبدا نهطجٛؼخ اإلَغبَٛخ نهؼاللخ انطجٛخ.أٌ كم سكٍ فٛٓب ًٚزبص ثُٕع يٍ انخظٕطٛخ 

أٌ انزضاو انطجٛت ْٕ انزضاو ثجزل ػُبٚخ فئٌ انخطؤ انطجٙ ْٕ رنك انزظشف انز٘ ُٚى ؽبنًب 

ػٍ رمظٛش فٙ ْزا اإلنزضاو ، ٔ يبصال انمبػٙ انغضائش٘ ٔ حزٗ ٕٚيُب ْزا ٚؼزًذ ػهٗ 

انُظشٚخ انزمهٛذٚخ نهخطؤ فٙ رؤعٛظ انًغؤٔنٛخ انطجٛخ ، فال رٕعذ أ٘ يحبٔنخ يٍ عبَجّ 

طم انٛٓب انمبػٙ اإلداس٘ انفشَغٙ كُظشٚخ انًخبؽش ، رفٕٚذ إلػًبل انزطٕساد انزٙ ٔ

 انٕالدح انغهًٛخ ...  فشطخ
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كًب أٌ انًششع نى ٚحغى انخالف انمبئى حٕل دسعخ انخطؤ انزٙ رغزهضو إلبيخ انًغؤٔنٛخ ٔ 

يب صانذ آساء انمؼبء انؼبد٘ ٔ اإلداس٘ فٙ ْزا انظذد رؼشف رزثزثب ثٍٛ اشزشاؽ دسعخ 

انًآخذح ػٍ يغشد انخطؤ انجغٛؾ ، كًب أَّ نى ٚحذد طشاحخ أعبط رمٛٛى يٍ انغغبيخ أٔ 

انخطؤ نزا فحزٗ ٔ اٌ كبٌ انًؼٛبس انًٕػٕػٙ انمبئى ػهٗ اإلػزذاد ثبنظشٔف انخبسعٛخ ْٕ 

انغبنت فٙ انزمذٚش ، إال أَّ ال يبَغ يٍ اإلػزًبد ػهٗ انًؼٛبس انشخظٙ ثًب ُٚطٕ٘ ػهّٛ 

 ثؾ يحذد.يٍ اعحبف ؽبنًب أَّ ال ٕٚعذ ػب

ؽبنًب أٌ انًغؤٔنٛخ انًذَٛخ انطجٛخ خبػؼخ نألحكبو انؼبيخ فٙ انًغؤٔنٛخ ، فٓزا 

يكُخ لطغ ساثطخ انغججٛخ ثئػًبل لٕاػذ انغجت األعُجٙ ، فٙ حٍٛ أٌ ٚخٕل انطجٛت 

انًششع نى ٚزطشق انٗ يظٛش انًؼشٔس فٙ ْزِ انحبنخ ، حزٗ اٌ حبٔل ْزا األخٛش ٔ 

ؼبيخ أٌ ٚزًغك ثزكفم انخضُٚخ انؼًٕيٛخ ثبنزؼٕٚغ ٔفمب ألحكبو دائًب فٙ إؽبس األحكبو ان

يٍ انمبٌَٕ انًذَٙ ، فئَّ ٚمبثم ثؼبئك ٚزًضم فٙ انششٔؽ انزٙ رفشػٓب  0يكشس 041انًبدح 

 ب.اإلعزفبدح ثمٕاػذْ

ثؼمذ اخزظبص انمؼبء  اٌ اػزجبس انطجٛت يُفذا نُشبؽ يشفك ػبو فٙ اؽبس ػاللخ الئحٛخ

اإلداس٘ ثُظش دػبٖٔ انزؼٕٚغ انًمبيخ ػذِ اعزُبدا إنٗ خطؤ يشفمٙ ، ػهٗ أعبط أٌ 

انطجٛت فٙ إؽبس ػاللخ رجؼٛخ ثبنًغزشفٗ لذ ٚفزح انجبة نزخهض األؽجبء يٍ انًغؤٔنٛخ 

فٙ شخظٛخ سغى اسركبثٓى أخطبء شخظٛخ ، يب دايذ شخظٛخ انًٕظف انؼًٕيٙ رزٔة 

 نّ. انًشفك انزبثغ

إٌ  ػًم األؽجبء انخٕاص ثبنؼٛبداد انخبطخ  أٔ اعزئغبس األيبكٍ فٛٓب يٍ شؤَّ أٌ ٚؼغ 

    انًشٚغ أيبو حبنخ رؼذد انًغؤٔنٍٛ ثُبءا ػهٗ رؼذد انؼمٕد ، ٔ ْٕ يب ُٚؼكظ ػهّٛ عهجب 

 ٔ ٚضمم كبْهّ فٙ انًطبنجخ ثبنزؼٕٚغ.
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إرا كبٌ اشزشاؽ انضايٛخ انزؤيٍٛ َمطخ رحغت نفبئذح انًشٚغ انًؼشٔس فٙ إؽبس يحبٔنخ 

انًششع إٚغبد آنٛبد نغجش األػشاس انُبعًخ ػٍ األخطبء انطجٛخ ٔفمب نمبػذح انؼًبٌ ، فئٌ 

غٛبة آنٛبد يكًهخ نٓزا انُظبو يٍ شؤَّ انزًبشٙ يغ انحبالد انخبطخ انزٙ رمزؼٙ انزؼغٛم 

خ انًظبة ثئػبلخ عشاء خطؤ فٙ انؼالط ، ٔ ْٕ يب ٚؼذ فشاغب لبََٕٛب ٚزؼضش ثبنزؼٕٚغ كحبن

ثّ انًشٚغ انًؼشٔس فٙ حجبل انًطبنجخ انمؼبئٛخ انًؼمذح ٔ انطٕٚهخ األيذ ، خبطخ ٔ أٌ 

رذخم طُبدٚك انؼًبٌ اإلعزًبػٙ ٚزى ثشكم ثؼذ٘ ػٍ اعزٛفبء كم اإلعشاءاد ، ٔ نٛظ 

 ركفم آَٙ يُز حذٔس انؼشس.

ثبنؼًبٌ فٙ ػمٕد انزؤيٍٛ عؼٛب إنٗ عؼم ذ أغهت انزششٚؼبد يٍ َطبق اإلنزضاو نمذ ٔعؼ

انزؼٕٚغ شبيال نًخزهف انًخبؽش انزٙ لذ رهحك ثبنًغزفٛذ فٙ إؽبس ػمذ انزؤيٍٛ ػٍ 

 انًغؤٔنٛخ انًذَٛخ انطجٛخ.

ثبنشغى يٍ رمشٚش حك انًؼشٔس فٙ انزؼٕٚغ إال أٌ ْزا انحك ثمٙ فٙ ظم انزششٚغ 

ؼب نهمٕاػذ انؼبيخ يٍ حٛش انًطبنجخ ، انزمذٚش ، اإلعزحمبق ، انًُح.....      انغضائش٘ خبػ

انًُفذ انٕحٛذ نهًؼشٔس فٙ ْزا انشؤٌ ْٕ رٕعّ اإلعزٓبد انمؼبئٙ َحٕ أخذ ثؼغ  ٔ نؼم

اإلػزجبساد انخبطخ ثبنؼشس فٙ انًغبل انطجٙ ثؼٍٛ اإلػزجبس فٙ رمذًّٚ ٔ رمذٚش 

 انزؼٕٚغ انًغزحك ػُّ.

إلصجبد الصانذ فٙ انغضائش رضٛش انؼذٚذ يٍ اإلشكبالد ثبنُغجخ نهًؼبق انًزؼشس إٌ يغؤنخ ا

يٍ انُشبؽ انطجٙ َزٛغخ خطؤ يشركت ػهّٛ ، ػهٗ انشغى يٍ أٌ انًُبصػخ اإلداسٚخ رزًٛض 

ثطبثؼٓب انزُمٛجٙ إال أٌ انؼذٚذ يٍ ؽهجبد انزؼٕٚغ سفؼذ فؼال إلَؼذاو اإلصجبد انًهمٗ 

ساعغ إنٗ كٌٕ انًششع نى ٚزغّ ثؼذ َحٕ انؼًم ػهٗ انزخفٛف  ػهٗ ػبرك انًذػٙ ، ٔ ْزا

ػجئ اإلصجبد فٙ ْزا انًغبل يًب عؼم ثؼغ انحبالد رزُبصل ػٍ حمٓب فٙ انًطبنجخ يٍ 

انمؼبئٛخ ، ٔ ػهّٛ َغذ أٌ حغى انذػبٖٔ انًشفٕػخ أيبو انمؼبء فٙ يغبل انًغؤٔنٛخ 

 انًؤعغبد انظحٛخ .    انطجٛخ رؼذ لهٛهخ يمبسَخ ثحغى األخطبء انٕالؼخ داخم
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إٌ فشع ثؼغ انمٕٛد انظبسيخ ٔ انغبثمخ ػٍ يًبسعخ ثؼغ األػًبل انطجٛخ كضساػخ 

األػؼبء ٔ انزغبسة انطجٛخ ....، يٍ شؤَّ رغُٛت انًشػٗ احزًبل اإلطبثخ ثبنؼشس 

انًفؼٙ إنٗ ػغض لذ ٚكٌٕ دائًب حزٗ ٔ اٌ كبٌ عضئٛب ، َظشا نفشػٓب َٕػب يٍ انشْجخ 

 انًمزشَخ ثغضاء انًخبنفخ يًب ٚذفغ  ثبألؽجبء إنٗ انحشص ػهٗ إػًبنٓب ػهٗ أكًم ٔعّ.

نى ٚحظٗ األشخبص انًظبثٍٛ ثئػبلخ َزٛغخ خطؤ ؽجٙ ثحًبٚخ خبطخ ، يب ٚغؼهٓى 

ٚخؼؼٌٕ نهمٕاػذ انؼبيخ انًكفٕنخ نٓزِ انفئخ ثًمزؼٗ انمبٌَٕ انخبص ثٓب ، يًب ٚغزفبد يؼّ 

 ثٓى نى رغززجغ ثؤحكبو رششٚؼٛخ يشاػٛخ نٓزِ انخظٕطٛخ. ثؤٌ خظٕطٛخ انؼشس انالحك

ضزورة اآلتية و القبئمة على  مقتزحبتو استنبدا إلى مجمل هذه النتبئج ارتئينب تقديم ال

   التفبت المشزع الجزائزي إلى المسبئل التبلية :

ٍ خالل حغى انخالف انمبئى حٕل ؽجٛؼخ انًغؤٔنٛخ انًذَٛخ انطجٛخ ٔ أعبعٓب انمبََٕٙ ، ي 

ٔػغ لٕاػذ خبطخ ثبنًغؤٔنٛخ انطجٛخ يٍ عًٛغ عٕاَجٓب ثظٕسح رزفك يغ انزطٕس انؼهًٙ 

ٔ سعى حذٔد نحمٕق ٔ انزضايبد أؽشاف انؼاللخ انطجٛخ ، ٔ رحذٚذ دسعخ انخطؤ انًغزٕعت 

 نهؼمبة إنٗ عبَت عهى نزحذٚذ دسعبد انؼشس.

اإلنزضاو ثجزل ػُبٚخ ٔ اإلنزضاو عؼم اإلنزضاو ثبنغاليخ كؤطم ٔ نٛظ كئعزضُبء  إنٗ عبَت 

ثزحمٛك َزٛغخ ، يغ رٕعٛغ حبالد اإلنزضاو ثزحمٛك َزٛغخ ٔ حظش حبالد اإلنزضاو ثجزل 

 ػُبٚخ .

ركٛٛف األطٕل انًُٓٛخ يغ يؼبيٍٛ اإلرفبلٛبد ٔ انؼٕٓد انذٔنٛخ انشايٛخ إنٗ انُٕٓع ثٓزا 

 انمطبع ٔ فشع أكجش لذس يٍ انحًبٚخ ٔ األيٍ نهًشػٗ فّٛ.

انًغبل إلخزٛبس إػًبل لٕاػذ انًغؤٔنٛخ انزمظٛشٚخ ثبنشغى يٍ ٔعٕد انؼمذ نزٕعٛغ  فزح

 فشطخ انًؼشٔس فٙ رهمٙ رؼٕٚغ ًٚزبص ثبنشًٕل.
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انُض ػهٗ لٕاػذ طشٚحخ رمؼٙ ثئيكبَٛخ أٔ ػذو ايكبَٛخ انزؼٕٚغ ػٍ كم َٕع يٍ 

 انمبػٙ فٙ رمذٚش انزؼٕٚغ.إَٔاع انؼشس ، ٔٔػغ أعظ ٚؼزًذ ػهٛٓب 

اس ثبنزؼٕٚغ ػٍ رفٕٚذ انفشطخ ثشكم طشٚح فٙ ثؼغ انًغبالد ٔ العًٛب انًغبل اإللش

انطجٙ خبطخ ٔ ػشس اإلطبثخ ثئػبلخ رحذٚذا، ٔ اٚغبد ثذٚم نهًؼشٔس عشاء خطؤ ؽجٙ 

 ػٍ حبنخ رًكٍ انطجٛت يٍ لطغ انشاثطخ انغججٛخ.

ئٛخ انفظم انغبصو ثٍٛ انخطؤ انشخظٙ ٔ انخطؤ انًشفمٙ فٙ ظم انًشاكض اإلعزشفب

انؼًٕيٛخ ، يغ اإلػًبل انظبسو نمبػذح سعٕع انذٔنخ ػهٗ يٕظفٛٓب ثًب دفؼزّ يٍ 

 رؼٕٚؼبد نغجش األػشاس انُبعًخ ػٍ أخطبئٓى.

فشع ششٔؽ أكضش دلخ ػهٗ يُح انزشخٛض انًزؼهك ثًضأنخ َشبؽ انؼالط انطجٙ فٙ إؽبس 

ثبنًشبسكخ فٙ اكززبة انمطبع انخبص ، ٔ انضاو األؽجبء انخٕاص انؼبيهٍٛ ثؤكضش يٍ ػٛبدح 

 انزؤيٍٛ انًجشو يٍ ؽشفٓب دٌٔ اإلكزفبء ثذفغ يمبثم اعزغالل انؼٛبدح .

رٕعٛغ عهطخ انمبػٙ فٙ رمذٚش انًغؤٔنٛخ انطجٛخ ٔ رمٛٛى انزؼٕٚغ ، ٔ اسشبدِ انٗ أْى 

انغجم انٕاعت اَزٓبعٓب ٔ انًغبئم انٕاعت يشاػبرٓب فٙ إػًبل عهطزّ انزمذٚشٚخ ، 

 ُظٛض ػهٗ لٕاػذ خبطخ ثبنزؼٕٚغ ػٍ انؼشس انطجٙ.ثبإلػبفخ إنٗ انز

انزٕعّ َحٕ َظبو انزؼٕٚغ انزهمبئٙ ٔفمب ٜنٛبد انزؼبيٍ انٕؽُٙ فٙ يغبل انظحخ ، نشفغ 

انضمم ػٍ كبْم انًشٚغ انًؼشٔس ، ثبإلػبفخ انٗ عٍ رششٚغ خبص ٚزؼهك ثُظبو 

خطبس انًُٓٛخ ،      رؼٕٚغ انًؼبلٍٛ عشاء األخطبء انطجٛخ ػٍ انحٕادس ٔ األخطبء ٔ األ

 ٔ البيزّ ػهٗ أعبط فكشح انزؼبيٍ اإلعزًبػٙ ال ػهٗ فكشح انًغؤٔنٛخ .
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رفؼٛم رذخم طُبدٚك انؼًبٌ اإلعزًبػٙ نزغطٛخ يظبسٚف انؼالط انشايٙ إنٗ يحبٔنخ 

        إػبدح انٕػغ إنٗ يب كبٌ ػهّٛ لجم حظٕل انخطؤ انطجٙ ، ٔ عؼم اإلعزفبدح ثّ آنٛخ 

 رهمبئٙ يٍ لجهٓب.ٔ انزذخم 

رُظٛت نغبٌ ؽجٛخ دائًخ ػهٗ يغزٕٖ انًؤعغبد انظحٛخ انؼًٕيٛخ ٔ انخبطخ ثغشع 

 اإلعزشبسح ٔ انزمٛٛى.

رخفٛف ػجئ اإلصجبد انًهمٗ ػهٗ ػبرك انًشٚغ فٙ إؽبس إصجبد انخطؤ انطجٙ يٍ خالل 

 ٔ لهت ػجئ اإلصجبد . رٕعٛغ حبالد افزشاع انخطؤ ، أ٘ اإللشاس ثبنخطؤ اإلحزًبنٙ

إفبدح األشخبص انًظبثٍٛ ثئػبلخ عشاء خطؤ ؽجٙ ثزششٚغ خبص  ٚكفم نٓى ػًبَبد 

 ألٕٖ ٔ آنٛبد فؼبنخ إلػبدح انزؤْٛم ٔ اإلديبط.

  ركفم انذٔنخ ثبنًؼبلٍٛ يٍ خالل انشفغ يٍ لًٛخ انًُح انًمذيخ نزٔ٘ اإلحزٛبعبد انخبطخ 

 اد انطجٛؼخ انخبطخ.ٔ عؼهٓب رزُبعت يغ يمذاس احزٛبعبرٓى ر

صٚبدح َغجخ يشبسكخ ْزِ انفئخ فٙ يخزهف انًغبالد ٔ العًٛب فزح أثٕاة انزٕظٛف نزٔ٘ 

         انشٓبداد أٔ رًكٍٛ غٛش انحبطهٍٛ ػهٗ انشٓبداد يٍ يشبسٚغ يالئًخ نٕػؼٛزٓى 

 أٔ لشٔع يغبػذح نًجبششح َشبؽبد خبطخ .

 

 


