
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىلوألا ةعبطلا

 م2021 -ـه1442

 

 

 

 

 

 ةموكحل ةيـنوناقلا نوؤشلا ةرئادل ةظوفحم رشنلاو عبطلا قوقح

 يـبد
 تارادصإلاو ثوحبلا مسق
 +971 4 3533337 :فتاه

Research.Publication@legal.dubai.gov.ae 
www.legal.dubai.gov.ae 



 ةيموكحلا تاعزانملاب ةيدولا ةيوستلا يف ضوافتلا تاراهم __________________________

 

_______________________________ 1 _______________________________ 

 تاعوضوملا سرهف

 

 2 ................................................................................................................... ميدقت

 3 ...................................................................................... ةيدولا ةيوستلا ةيمهأ

 6.........................................ةموكحلا ىواعد نوناقو ةيدولا ةيوستلا

 7 .............................................................................. ةيدولا ةيوستلا ةيصوصخ

 10 .............................................................................................. ةيوستلا لحارم

 20 ............................................................................. حجانلا ضوافملا تافص

 22 .......................................................................................... ضوافتلا تائيهم

 24 ............................................................................................... عجارملا ةمئاق

 



 ةيموكحلا تاعزانملاب ةيدولا ةيوستلا يف ضوافتلا تاراهم __________________________

 

_______________________________ 2 _______________________________ 

 ميدقت

 تاـهجلا دـض مدـقملا ءاـعدالا رـظن لحارم نم ةلحرم ةيدولا ةيوستلا   

 نيفرـط نيـب عازـن لحل ضوافت ةيلمع ةرادإ لالخ نم متتو ،ةيموكحلا

 ةيوـستل اًيعـس ؛هرـظن ةـهجو ضرعب فرط لك اهلالخ نم موقي ،رثكأ وأ

  .نيفرطلل ةلوبقم ةيدو ةقيرطب عازنلا

 اـــًقيرط اـــهلعجتو ،ةـــيدولا ةيوـــستلا اـــهب زـــيمتت تامـــس ةدـــع كاـــنهو   

 اـهنم ،اـهيف اـًفرط ةـيموكحلا ةـهجلا نوـكت يـتلا تاـعزانملا لـحلً الضفم

 ـىلإ لوـصولا ـيف يـضاقتلا قـيرطب ًةنراقم ،لاملاو دهجلاو تقولا ريفوت

 .ةعزانملا لح يف rتاب مكح

 يـــــف اـــــyيروحم اًرود يـــــبد ةـــــموكحل ةـــــينوناقلا نوؤـــــشلا ةرـــــئاد بــــعلتو   

 ةـــعيبطبو ،اًدــياحم اــًفرط اهفــصوب عازـــنلا ـيـفرط نيــب ةيوــستلا يعاــسم

 صرـــحت لـــماوع ةدـــعب نوـــهرم عازـــنلل لـــح ىـــلإ لوـــصولا نإـــف لاـــحلا

  .ةيفافشلاو ةهازنلا ريياعم لضفأ قفو ،اهبابسأ ئيهت نأ ىلع ةرئادلا

 ةيوــــستلا ةيـــصوصخو ةــــيمهأب فـــيرعتلا ـىــلإ رادــــصإلا اذـــه فدـــهيو   

 لـحارملا ةـسارد كلذـكو ،ةـينوناقلا نوؤشلا ةرئاد اهرشابت يتلا ةيدولا

 يــــف ةـــمهملا تافــــصلا ضـــعب ىــــلإ ةفاـــضإلاب ،ضواــــفتلا اـــهب رــــمي يـــتلا

 ءارــــجإل اــــهب ىــــلحتي نأ بــــجي يــــتلا ةيــــساسألا تاراــــهملاو ،ضواــــفملا

 .يضاقتلا ةلحرم ىلإ لوصولا نود ،ةيدولا ةيوستلا

 

 تارادصإلاو ثوحبلا مسق
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 ةيدولا ةيوستلا ةيمهأ

 راوـحلا« :اـهب دـصقي ةيـضوافت ةيلمع ةرادإ ىلع ةيدولا ةيوستلا موقت   

 دوــجو ببــسب رــثكأ وأ نيفرــط نيــب ةرمتــسملا تالاــصتالاو بــطاختلاو

.»ةكرتشملا حلاصملا يف فالتخاو قافتا طاقن
 )1(

  

 ةليــــسو اـــهرابتعاب ،ةـــيموكحلا تاـــعزانملل ةـــيدولا ةيوـــستلا مـــستتو   

 ةــيمهأ تاذ اــهلعجت تامــس ةدــعب ،تاــعازنلا لــح ـيـف يــضاقتلل ةــليدب

 :اهنم ،عازنلا يفرطل

 :ةزجان ةلادع قيقحت عم دهجلاو تقولا ريفوت -1 

 يــتلا ةدــملا نــم لــقأ ةدــم ـيـف عازــنلا ءاــهنإ ةــيدولا ةيوــستلا ـيـف متــي    

 مــكح رودــص ىــتح ،ةــفلتخملا اــهلحارمب يــضاقتلا تاءارــجإ اهقرغتــست

 قــيقحتل اـًيزاومً اليبـس لكـشت هـتاذ تـقولا ـيف يـهف ،عازـنلا نأـشب �تاـب

 لــمع نإــف �مــث نــمو ؛اهنأــشب عزاــنتملا تالكــشملا ـيـف ةزجاــنلا ةــلادعلا

 دـيحولا ذـفنملا وأ جرـخملا هـنوك نـم هـتيمتح دمتـسي« ةيدولا ةيوستلا

 لــح ىــلإ لوــصولاو ،ةيــضوافتلا ةيــضقلا ةــجلاعمل همادختــسا نــكمملا

.»اهنأشب عزانتملا ةلكشملل
 )2(

     

  :تاقفنلا ريفوت -2

 تاـقفن نـم دـبكتي دـق اـم يعدملا فرطلا ىلع ةيدولا ةيوستلا رفوت    

 يـــتلا تازـــيمملا نـــم« نإ ذإ ،يـــضاقتلا ليبـــس ـىــلإ أـــجل نإ فيلاـــكتو

 ةــنراقملاب اهفيراــصم ةـفلكت ضاــفخنا يـه ةــليدبلا لئاـسولا اــهب عـتمتت

                                                             
 ،1ط ،ةرهاـــقلا ،عـــيزوتلاو رـــشنلل ةـــيرحلا ،نـــفو مـــلع ضواـــفتلا ،دـــحاولا دـــبع دـــمحم نـــميأ -1

 .54ـص ،م2017
 ،ةـينوناقلا تارادـصإلل يموـقلا زـكرملا ،ءاـضقلا نع ةليدبلا لئاسولا ،ماحد ديحو بنيز .د -2
 .49ـص ،م2017 ،1ط ،ةرهاقلا
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»ءاـضقلا عـم
 )1(

 ،ةيئاــضق تافورـصم وأ موـسر دادـس ـىلإ رطـضي الـف ،

 .ةمكحملا اهبدتنت دق يتلا ةربخلا فيلاكتو ،ةاماحم باعتأو

 :عازنلا نأشب رارقلا عنص يف ةكراشملا -3

 لالــخ نــم ،ةــيموكحلا ةــهجلاو يعدــملا كرتــشي ةــيدولا ةيوــستلا يــف   

 اــمهنم لــك نوــكيو ،عازــنلا نأــشب رارــقلا ذاــختاو عنــص ـيـف تاــضوافملا

 ةـفلتخم لوـلح داـجيإ ـيف اyيـسيئر اًرود بـعلي نأ ىلع اًرداق ً،العاف اًفرط

 نوـــكيو ،هرئاــسخ لـــلقت وأ ،هتحلــصم قـــقحت يــتلا ةـــيلآلل اــًقفو ،عازــنلل

 نــم عازـنلل حـبار هـنأ فرـط لــك ىرـي نألً اليبـس نيفرـطلا نيـب يـضارتلا

 ماـــمأ عازــنلا حرــط لاــح ـيـف اــمأ ،ةيوــستلا رارــق نــم ءزــج هــنأو ،هروــظنم

 حبـصيو ،رارـقلا عنـص نـع هدـي لـغت فرـط لـك نإف ميكحتلا وأ ءاضقلا

 رـــيخألاو لوألا رارـــقلا نوـــكيو ،ينوناـــقلا هزـــكرم نـــع عافدـــلا فـــقوم يـــف

 يــــف لــــصفتس يــــتلا ميــــكحتلا ةــــئيه وأ ةــــمكحملا دــــيب دــــيحولا لــــحلاو

 .عازنلا افرط هعقوتي وأ هدشني ام فالخ ىلع اهمكح نوكي دقو ،عازنلا

 :عازنلا يفرط نيب تاقالعلا ىلع ظافحلا -4

 تاــقالعلا ىــلع ظاــفحلا عــم فالــخلا ءاــهنإل ةليــسو ةــيدولا ةيوــستلا    

 اـم وـهو ً،البقتـسم اـمهنيب كرتـشملا نواـعتلا زـيزعتو ،عازـنلا يفرط نيب

 فـَقوو ،عازـنلا اذـه لـحل ءاـضقلا ىلإ ءوجللا مت لاح يف هعقوت نكمي ال

 ةطاــــسولا دعاــــست« ذإ ،رــــخآلا فرــــطلا ةــــهجاوم يــــف اًمــــصخ فرــــط لــــك

                                                             
 .34ـص ،قباسلا -1
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 أدــــبتو ،ضقاــــنتملا اــــهروظنم ليدــــعتو فــــييكت ةداــــعإ ىــــلع فارــــطألا

.»فلتخم ءوض ىلع اهموصخو اهسفن ةيؤرب ةعزانتملا فارطألا
 )1( 

 عازــــنلا ـىــلإ ةرـــظنلا يــــف ةعـــس عازـــنلا يــــفرط حنـــمت ةـــيدولا ةيوـــستلاف   

 تاـسلج ـيف حرـطي اـم ءوـض ـيف هتاباـسح فرـط لـك ديعي امبرو ،مئاقلا

 .امهنيب ةقالعلا ةعيبط ىلع سكعني امب ،ةيوستلا

 :عازنلا نأشب ةينوناق ةرصبتو يأر ىلع لوصحلا -5 

 ةموكحل ةينوناقلا نوؤشلا ةرئاد اهريدت يتلا تاضوافملا مهست   

 حيضوت ىلع فارطألا ةدعاسم يف اyيدو عازنلا ةيوستل اًيعس يبد

 نم لصحي يعدملا فرطلا نإف �مث نمو ،عازنلا يف ينوناقلا اهفقوم

 ةيدايح لكب هئاعدا نأشب ةينوناق ةرصبت ىلع تاضوافملا لالخ

 ،اهدض وكشملا ةيموكحلا ةهجلا درب طاحي وهف ،ةيفافشو ةهازنو

 ةهجلا اهيلإ دنتست يتلا ةينوناقلا ديناسألاو ججحلا ىلإ فرعتيو

 .ماقملا ءاعدالا نأشب ةيموكحلا

 ةيموكحلا تاهجلا ةعمس زيزعت -6

 تاهجلا ةعمس زيزعت يف اyيباجيإ اًدودرم ةيدولا ةيوستلا ققحُت   

 ام وهو ،ىوكشلا عم ةيدايحب لماعتلا يف لثمتي يذلاو ،ةيموكحلا

 .اهتهازنو اهتلادع يف لماعتملا ةقث ىوتسم عفر ىلع لمعي

                                                             
 ،2020 ،1ط ،ناــمع ،رــشنلل لـئاو راد ،ةــيندملا تاـعازنلل ةــليدبلا لوـلحلا ،يبيلــصلا ريـشب -1
 .فرصتب 65ـص
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 ةموكحلا ىواعد نوناقو ةيدولا ةيوستلا

 يقلت ،يبد ةموكحل ةينوناقلا نوؤشلا ةرئاد تاصاصتخا مهأ دحأ   

 ،يبد ةرامإ يف ةيموكحلا تاهجلا دض ةمدقملا تاءاعدالاو ىواكشلا

 صاصتخاللً الامعإ كلذو ،يضاقتلا تاحاس مامأ اهحرط ليبق

 ةنسل )3( مقر ةموكحلا ىواعد نوناق ماكحأ بجومب اهل ل�وخملا

 ةرئاد ءاشنإ نأشب 2008 ةنسل )32( مقر نوناقلاو ،هتاليدعتو 1996

 .يبد ةموكحل ةينوناقلا نوؤشلا

 ةفاك لذبو ،هتساردل ةرئادلا ىلإ ءاعدالا اذه ميدقت نيعتي ذإ   

 تضق الإو ،ءاضقلا ىلإ هب ءوجللا ليبق هنأشب ةيدولا ةيوستلا يعاسم

 ،نوناقلا همسر يذلا قيرطلا ريغب هعفرل كلذو ،هلوبق مدعب ةمكحملا

 .ماعلا ماظنلاب ةقلعتملا يضاقتلا تاءارجإ نم هرابتعاب

 ىواعد نوناق ردصأ نيح عrرشُملا اهدشني يتلا ةياغلا تناك دقو   

 ،اهدض مدقملا ءاعدالا ةعيبط ىلع ةموكحلا فرعتت نأ يه ،ةموكحلا

 يعاسم لذبل ةصرفلا ةحاتإ ىلإ ةفاضإلاب ،هتيدج ىدم ىلع فوقولاو

 يهو ،نوناقلا اهددح ةدم لالخ ءاعدالا اذه نأشب ةيدولا ةيوستلا

 .ةرئادلا ىلإ ءاعدالا ميدقت خيرات نم نارهش

 اهيلع ىعدملا ةيموكحلا ةهجلا ةحلصم يف بصي ال ءارجإلا اذهو    

 فرطلل ةديدع ايازم ققحي هنأ يلمعلا عقاولا تبثأ امنإو ،طقف

 دهجلاو تقولا ريفوتو ،ةزجانلا ةلادعلا قيقحت اهمهأ ،يعدملا

 .هيلع تاقفنلاو
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 ،ةموكحلا ىواعد نوناقل ةيئاضق تاقيبطت يبد زييمت ةمكحملو    

 نم )د( ةرقفلا يف صنلا نأ هدافم اyيئاضقً أدبم اهلالخ نم تسرأ

 1996 ةنسل )3( مقر ةموكحلا ىواعد نوناق نم ةثلاثلا ةداملا

 ةداملا يف صنلاو 2005 ةنسل )10( نوناقلا نم )1( ةداملاب ةلدعملا

 ةموكحلا ىواعد نأشب 2009 ةنسل )16( مقر موسرملا نم )9(

 نم ةرئاد ةيأ وأ ةموكحلا ىلع ماقت يتلا ىوعدلا صوصخب هنأ لدي

 نم ىلع بجوت ىرخأ ةيموكح ةسسؤم وأ ةئيه يأ وأ ،اهرئاود

 هئاعدال ةلماكلا ليصافتلاب ةيباتك ةروص عدوي نأ اهتماقإ يف بغري

 ةعيبط ةفرعم هب دصقي ام وهو ،يبد ةموكحل ينوناقلا راشتسملا ىدل

.همدع نم هتيدج ىدمو ءاعدالا
)1(

 

 ةيدولا ةيوستلا ةيصوصخ

 ةـموكحل ةـينوناقلا نوؤـشلا ةرئاد اهريدت يتلا ةيدولا ةيوستلا مستت   

 اـهزيمت ةيـصوصخب اـهيف اـًفرط ةـموكحلا نوـكت يتلا تاعزانملا يف يبد

 :اهمهأ نم ،ضوافتلا تالاح نم اهريغ نع

 :صاخ عون نم عازنب اهقلعت -1

 ءوـجللا ـيف هبحاـص بـغري عازـنب ةـيدولا ةيوـستلا ـيف ضوافتلا قلعتي   

 سيـلو ،ةـيموكح ةـهج ةـهجاوم ـيف اهيعدـي قوـقح ءافيتـسال ءاـضقلا ىلإ

                                                             
 ةـسلج ،يندـم نـعط ،م2017 ةنـسل )6( مـقر نـعطلا ،ـيبد زييمت ةمكحم ،يبد ةرامإ :رظنُي -1

 .م2017 /09/03
 ةنـسل )403( مـقر نـعطلا ،ةـيندملا ماـكحألا ،ـيبد زـييمت ةـمكحم ،ـيبد ةراـمإ( :كلذك رظنُيو   

 مقر نعطلا ،يبد زييمت ةمكحم ،يبد ةرامإ( ،)2003 /15/11 خيراتب ،قوقح ،ةيئاضق 2002
 .)17/05/2018 ةسلج ،يندم نعط ،2018 ةنسل )156(
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 ـىـــلع لوــــصحلا وأ ،ةــــفيظو ىــــلع لوــــصحلا وأ ،ةقفــــص مارــــبإل اــــًضوافت

 -ررـضتملاو عزاـنتملا فرـطلا نوـكي مـث نـمو ،هرعس ضيفخت وأ ،جتنم

 هفقوم مستا امبرو ،ىوكشلا ةلحرم غلب دق -هئاعدا ةحص ضرف ىلع

 ـىـلع مزــعلا دــقعو عازــنلا لــحل هلئاــسو ةــفاك دفنتــسا هــنوكل ؛ددــشتلاب

 ةرادإ لـبق اًدـيج دادعتـسالا يـضتقي اـم وـهو ؛ةـيموكحلا ةهجلا ةاضاقم

 .هعم ضوافتلا

 :طيسولا /ةرئادلا هب موقت يذلا رودلا جاودزا -2

 /ً اطيـــسو اهفـــصوب ،يـــبد ةــموكحل ةـــينوناقلا نوؤـــشلا ةرـــئاد لــماعتت   

 ىـهتنمب ،ةيدولا ةيوستلا ةلحرم نابإ ،عازنلا يفرط نيب ضوافتللً اريدم

 ةـــــسارد ةــــلحرم ءاـــــنثأ كــــلذ ـىـــلجتيو ،ةـــــيدايحلاو ةيفافــــشلاو ةــــهازنلا

 ،ةــيموكحلا ةــهجلل ينوناــقلا فــقوملا نــم قــقحتلل ءاــعدالا وأ ىوكــشلا

 موـــــقي ثـــــيح ،اهدـــــض مدـــــقملا ءاـــــعدالا يـــــف فعـــــضلاو ةوـــــقلا طاـــــقنو

 نــم اــهفقومب ةــيموكحلا ةــهجلا ريــصبتب ينوناــقلا /ينوناــقلا راــشتسملا

 يذـــلا راـــطإلا دـــيدحتل ،ةـــينوناقلا ةـــيحانلا نـــم هتمالـــس ىدـــمو ،ءاـــعدالا

 تلــــشف نإو ،عازــــنلا ةيوــــستل تاــــضوافملا ةــــيلمع هــــلالخ نــــم متتــــس

 هــب موــقت يذــلا لقتــسملا رــخآلا رودــلا ىــلجتي ةــيدولا ةيوــستلا يعاــسم

 ،ةراــمإلا يــف ةــيموكحلا تاــهجلا ةــفاكل ينوناــقلا لــثمملا اهفــصوب ةرئادــلا

 ةيئاـــــضقلا تاـــــهجلا ماـــــمأ اـــــهنع عافدـــــلا يـــــف ينوناـــــقلا اهرودـــــب موـــــقتو

  .اهيلع ضرعي عازن يأ يف ةصتخملا
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 :عازنلا يفرط ةدارإ ىلع ةيوستلا يعاسم فwقوت -3

 تاـحرتقملا ميدـقتو ،عازـنلا ةيوـست ـيف ٍعاـسمو دوهج نم َلِذُب امهم    

 ،ءاــطعلاو ذــخألاو لداــبتلا ىــلع موــقت تاــضوافملا« نإــف ،كلذــل ةــمزاللا

 رـــــظنلا تاـــــهجو نيـــــب بـــــيرقتلل ةليـــــسو يـــــه تاـــــضوافملا نأل كـــــلذ

»لزاــنتلا وأ شاــقنلل ةــيلباقلا مدــع عــم ضراــعتت يــهو ،ةــفلتخملا
 )1(

 ؛

 ـيف فـقوتي ةوـجرملا جئاـتنلا قـيقحتو تاـضوافملا حاـجن نإـف �مـث نمو

 وكــشملا ةــيموكحلا ةــهجلا ءاوــس ،عازـنلا يــفرط ةدارإ ىــلع لاوــحألا ةـفاك

 .ضفرلا وأ لوبقلا قح امهنم �لكلف ،يكاشلا وأ اهدض

 ةهجلا حلاصم ىلع صرحلا عم دايحلاب مستي طيسو -4

 :)طيسوو ٍضاق( ةيموكحلا

 /ينوناــقلا راـشتسملا نــم يـضتقت عازــنلل ةـيدولا ةيوــستلا ةـيلمع نإ   

 داــيحب ةــيموكحلا ةــهجلا دــض مدــقملا عازــنلا ةــسارد صتــخملا ينوناــقلا

 ةـــهجلا رـــrصبيو ،ينوناـــقلا يأرـــلا نrوـــكيل ،نيفرـــطلا جـــجح سردـــيف ،ماـــت

 راــطإ يــف وــهو ،اهدــض مدــقملا ءاــعدالا نــم ينوناــقلا اــهفقومب ةــيموكحلا

 طيــــحيو ،ةــــيدايحلاو ةــــهازنلا ىــــهتنمب ٍضاــــقك لــــماعتي ةــــلحرملا كــــلت

 يـهو ةـيلاتلا ةلحرملا يف هنأ الإ ،تأطخأ وأ تباصأ نإ ،ةيموكحلا ةهجلا

 ءارـــــجإ ءاـــــنثأ ينوناـــــقلا راـــــشتسملا ىعـــــسي تاـــــضوافملا ةرادإ ةـــــلحرم

 قــــيقحتو ،ةــــيموكحلا ةــــهجلا حلاــــصم ىــــلع ظاــــفحلا ىــــلإ تاــــضوافملا

 ،ةـيداملا ةـيحانلا نـم وأ ،ةـينوناقلا ةـيحانلا نـم ءاوس ،اهل ةيامح ىصقأ

                                                             
 ةــعماجلا راد ،يــنورتكلإلا ضواــفتلا ةــلحرم يــف ةــيندملا ةيلوؤــسملا ،عولدــلا دــمحأ نــميأ .د -1
 .18ـص ،2016 ،ةيردنكسإلا ،ةديدجلا
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 اذإ يكاــشلا فرــطلا عــم اــهل ةبــسنلاب ةيوــست لــضفأ ىــلإ لوــصولاب اــمإ

 نــع لزاــنتلاب يكاــشلا فرــطلا عاــنقإب وأ ،اًفيعــض ينوناــقلا اــهفقوم ناــك

 .ءاعدالا يف اًقحم نكي مل اذإ هتابلط

 ةيوستلا لحارم

 ةينوناقلا نوؤشلا ةرئاد اهرشابت يتلا تاضوافملا ةرادإ ةيلمع رمت    

 لكل ،ةيساسأ لحارم ثالثب ،ةيدولا ةيوستللً الوصو ،يبد ةموكحل

 :يلاتلا يف هضارعتسا نكمي ام وهو ،اهتعيبط اهنم ةلحرم

 :ضوافتلا لبق ام :ىلوألا ةلحرملا

 درلا يقلت دعب ام ىلإ ىوكشلا ليجست نم أدبي :ينمزلا اهراطإ -

 ىتحو ،اهدض وكشملا ةيموكحلا ةهجلا نم ءاعدالا ىلع ينوناقلا

 .هليلحتو درلا اذه ةسارد

 ىوكشلا ةعباتمب ّينعملا ينوناقلا راشتسملا موقي :اهتاءارجإ

 مث ،ةينوناقلا هديناسأو يكاشلا فرطلا تادنتسمو ،اهيلع عالطالاب

 حرتقي ،يئدبملا ينوناقلا يأرلاب ةركذمو راطخإ عورشم دادعإب موقي

 درجمبو ،اهدض مدقملا ءاعدالاب ةيموكحلا ةهجلا راطخإ اهلالخ نم

 ديدحتل هليلحتو هتساردب موقي ةيموكحلا ةهجلا نم دراولا درلا يقلت

 .ةينوناقلا ةيحانلا نم ىوكشلا فقوم

 :ىلوألا ةلحرملا يف ضوافملل ةيداشرإ حئاصن

 ءاعدالاب ةيموكحلا ةهجلا راطخإ ليبق اًديج ىوكشلا سردا )1

 ءاوس ،ةقالعلا تاذ تاعيرشتلا ىلع علطاو ،اهدض مدقملا

 ،اهيلإ دنتسي مل يتلا كلت وأ ،يكاشلا اهيلإ دنتسا يتلا
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 عوضوم صخت اهنأ -كنم ةيارد وأ ملع نع -اهتدجو نكلو

 كلذكو ،ضوافتلا ةرادإل دادعتسا كيدل نوكي ثيحب ،عازنلا

 لاح ،همييقتو ةيموكحلا ةهجلا در ليلحتل كلهؤت ةيعجرم

 .ةينوناقلا بناوجلا ةفاك نم ،هدورو

 

 لثم كلثم ،ةلحرملا كلت يف ةديحلاب مستاو ،اyينهم نك )2

 نيحل هيأر موصخلا فشتسي الو يدبي ال وهف ،يضاقلا

هدر مهل قح الإو همامأ ةروظنملا ىوعدلا يف هلصف
)1(

 ال اذل ؛

 يأر يأ -يكاشلا فرطلا اميس ال -ىوكشلا فارطأل ِدبت

 دق ذإ ،هنأشب ةيئدبملا كتاعانق تناك امهم ،ءاعدالا نأشب

 هعم اهريدت نأ نكمي يتلا تاضوافملا لشف ىلإ كلذ يدؤي

 در دورو بقع كرظن ةهجو ريغتت دق هنأ اميس ال ،دعب اميف

 كتيؤرب يكاشلا كجاحي دق اهنيحو ،ءاعدالا ىلع ةهجلا

 .ةقباسلا

 

 هلعجاو ،يكاشلا فرطلا نيبو كنيب ةقثلا نم اًراطإ قلخا )3

 مدقملا ءاعدالا نأشب ضوافتلاو سولجلل اًدعتسم اًمود

  .هنم

                                                             
 اـًملع يتارامإلا ةيندملا تاءارجإلا نوناق ىلع قيلعتلاو حرشلا ،فسوي جرف ريمأ .د :رظنُي -1

 يعماجلا بتكملا ،ءاضقلاو هقفلا ماكحأو ةديدجلا ةيعيرشتلا تاليدعتلا ثدحأل اًقفوً المعو

 .496ـص ،1ـج ،2015 ،1ط ،ةرهاقلا ،ديدجلا



 ةيموكحلا تاعزانملاب ةيدولا ةيوستلا يف ضوافتلا تاراهم __________________________

 

_______________________________ 12 _______________________________ 

 ةهجلا نم ينوناقلا درلا دورو نيحل ثيرتو ،عرستت ال )4

 امهم ينوناقلا كيأر نيوكتو ليلحتلا يف أدبت الف ،ةيموكحلا

 .هديناسأو يكاشلا ةلدأ تناك

 

 جرختساو ،ءاعدالا ىلع ةيموكحلا ةهجلا در للحو سردا )5

 .فرط لكل فعضلاو ةوقلا طاقن

 

 ىلإ تيهتنا نإ ،ةيموكحلا ةهجلا عم اًدرفنم اًعامتجا دقعا )6

 اهريصبتل كلذو ،هتحص مدع وأ اهل ينوناقلا فقوملا فعض

 ةلباقلا طاقنلا ىلع فوقولاو ضوافتلا ةطخ عضول اًديهمت

 .ةيموكحلا ةهجلا عم قيسنتلاب ضوافتلل

 

 دعب الإ يكاشلا فرطلا عم ضوافتلا ةرادإ يف أدبت ال )7

 اهلوبق ىدم ىلإ فرعتلاو ،ةيموكحلا ةهجلا عم قيسنتلا

 .ينوناقلا اهفقوم فعضب اهريصبت دعب ضوافتلل

 ةاعارم عم ضوافتلا ةيلمع مامتإل ًالوبقم اyينمز اًراطإ ددح  )8

 .ةموكحلا ىواعد نوناقب اهيلع صوصنملا ةينوناقلا ددملا

 

 نم اهحيضوت ىلإ جاتحت يتلا تاراسفتسالاو ةلئسألا ددح  )9

 وأ ،ضوافتلا ةرادإ يف كدعاست دق يتلاو ،ىوكشلا فارطأ

  .عازنلل لولحو تاحرتقم حرطلً الاجم كل حتفت
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 :تاضوافملا ءارجإ :ةيناثلا ةلحرملا

 ةهجلا نم ءاعدالا ىلع ينوناقلا درلا يقلت دعب أدبت :ينمزلا اهراطإ -

 .تاضوافملا تاسلج ءاهتنا ىتح هتساردو ،اهدض وكشملا ةيموكحلا

 يعاسم لذبب ةلماعملا يف ينوناقلا راشتسملا موقي :اهتاءارجإ -

 ةدرفنم تاعامتجا دقعو ،لصاوتلا لالخ نم نيفرطلا نيب ةيوستلا

 .ىوكشلا يفرط عم ةكرتشم وأ

 :ةيناثلا ةلحرملا يف ضوافملل ةيداشرإ حئاصن

 ةطخ كانه نوكت نأ اًمود لواحو ،ضوافتلل كتطخ عض )1

 .)ةليدب( ةطخو )ةيساسأ(

 عم ضوافتلا ةطخو ةيموكحلا ةهجلا درو ىوكشلا شقان )2

 يلثممو ،يكاشلا عم عامتجالا دعوم لبق لمعلا قيرف

 وأ عامتجالا ءانثأ مهفلا ءوس يدافتل كلذو ،ةيموكحلا ةهجلا

 اًرهاظ نوكي وحن ىلع ،قيرفلا نع تامولعملا ضعب بايغ

 مهتقث ىلع رثؤي دق امم ،ةيموكحلا ةهجلا يلثموو سكاشلل

  .ةرئادلا اهلذبت يتلا ةيدولا ةيوستلا يعاسم يف

 نأشب ىوكشلا فارطأ عم لصاوتلا نوكي نأ ىلع صرحا )3

 .كترادإ تحت وأ ،اyيصخش كتفرعمب ضوافتلا

 دعوم ديدحت نأشب كلصاوت نوكي نأ ناكمإلا ردق لواح )4

 سيلو ،)ليصألا( اyيصخش يكاشلا فرطلا عم ضوافتلل

 .ًانوناق هنع بوني نم وأ ،هيماحم وأ هليكو
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 فرطلا عم كعامتجا نوكي نأ ىلع كلذك صرحاو   

 دق ذإ ،طقف هيماحم روضحب ءافتكالا نود اyيصخش يكاشلا

 دق ذإ ،تاضوافملا مامتإ ىلع يبلس ريثأت هيماحمل نوكي

 تاءارجإ ةرشابم نم نكمتي ىتح ةيوستلا لشف يف بغري

 لالخ نم ربكألا عفنلاب هيلع دوعي امب ،مكاحملا مامأ يعادتلا

 نم ةلحرم لك نع هلكوم نم اهاضاقتي يتلا باعتألا

 امل اًرضاح يكاشلا نوكي نأ لضفي اذل ،يضاقتلا لحارم

 اهل ناك نإو ىتح ،هيماحم نيبو كنيب تاشقانم نم رودي

 يذلا ينوناقلا هفقوم نم ةنيب ىلع نوكيل ينوناق عباط

 ىلع هيماحم نم درلا دهشيلو ،ليلدلاو ةجحلاب هيلع هحرطت

  .اهب ههجاوت يتلا ةينوناقلا ججحلا

 تاعامتجا لالخ نم تاضوافملا نوكت نأ ىلع صرحا )5

 نامضل يكاشلا فرطلا عم ،ةكرتشم وأ ةدرفنم ،ةيمسر

 ةهجلا يلثمم ةبيغ يف يكاشلا عم عامتجالا ناك اذإو ،اهتيدج

 ةهجلا ماقم كسفن ةماقإ بنجت كيلعف ،ةيموكحلا

 نأ كيلعو ،ةيوستلا تاحرتقم در وأ لوبق يف ةيموكحلا

  .اهيلع درلل ةهجلل حرتقملا ةلاحإل ةلهم بلطت

 نيثدحتملا نم يكاشلا ناك نإف ،يكاشلا ةغل اًيعارم نك )6

 فلكملا ينوناقلا مجرتملا عم قيسنتلا بجيف ،ةيبرعلا ريغب

 عامتجالا روضحل عامتجالا ىلع قبسم لكشب ةرئادلا ىدل

  .يكاشلا عم
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 ،هتفلكتو ءاضقلل ءوجللا رطاخمب يكاشلا فرطلا رrصب )7

 ةيموكحلا ةهجلا دض ماقملا ءاعدالا تافورصم بستحاو

 ءانثأ تافورصملا كلتب هتطاحإب مقو ،هعم كعامتجا ليبق

 ،يضاقتلا لحارم لالخ ةلمتحملا ةدايزلاو ،تاضوافملا

 كلذو ،هل اهدادسب موقيس يتلا هيماحم باعتأ نعً الضف

 كلت دبكت نود ،اyيدو عازنلا ءاهنإو ،ةيوست يف هل اًبيغرت

 ايازم مهأ نمض كلذ نأ رابتعاب ،باعتألاو تافورصملا

 .عازنلل ةيدولا ةيوستلا

 ناك اذإف ،اهمدختستس يتلا ضوافتلا ةيجيتارتسا ددح )8

 زهج ةينوناقلا ةيحانلا نم اًميلس ةيموكحلا ةهجلا فقوم

 ىتح ،يكاشلا فرطلا ىلع اهضرعتس يتلا ةينوناقلا ججحلا

 لوصحلا يف ءدبلا لواحو ،يضاقتلل ءوجللا ةركف نع هينثت

 هغلبأو ،عازنلا اذه ةيوستل حرتقم ىلع يكاشلا فرطلا نم

 ةهجلا ىدل نيينعملا عم هحرتقم ةشقانم متتس هنأ

 .هيلع درلاو ،ةيموكحلا

 تاءارجإ رصانع نم مهم رصنع يهف ،ةيرسلا أدبم ِعار  )9

 فارطأ ضوافملا ىلإ نئمطي نأ نم دب ال ذإ ،ةيدولا ةيوستلا

تاضوافملا يف ةقثلاب اورعشي ىتح ،عازنلا
 )1(

. 

 
                                                             

 ةـــــيدولا ةيوــــستلا تاءارـــــجإ ـيـــف ةيرـــــسلا أدــــبم ،بـــــيطخلا نمحرــــلا دـــــبع هللا دــــبع :رــــظنُي -1

  .65ـص ،2015 ،ويلوي ،)1( ددعلا ،)23( دلجملا ،نوناقلاو نمألا ةلجم ،تاعزانملل
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 ىلإ لوصولل تاردابم ميدقتو ،لولحلا حرط يف اyيباجيإ نك )10

  .عازنلا يفرط يضري لح

 فقوم يف فعضلاو ةوقلا طاقنل قباسلا كليلحت ىلع ًءانب )11

 عم ضوافتلا ةرادإ أدبا ،اهعم قيسنتلابو ،ةيموكحلا ةهجلا

 اهنأشب عازنلا لح لهسي يتلا لئاسملاب يكاشلا فرطلا

  .نيفرطلا نيب

 ةبسنلاب ةمهم اهدجت ةلأسم يف رخآلا فرطلا ءاضرإ لواح  )12

 .تاضوافملا لامكتساب متهي ىتح ،هل

 ةرادإ نم كفادهأ نأ ترعش ام اذإ عامتجالا تقو لطت ال  )13

 ضورعلا ةغايص يف اًددحم نكو ،تققحت تاضوافملا

 .رخآلا فرطلل

 ليلقتب ةيموكحلا ةهجلل ةيامح لضفأ قيقحت اًمود لواح  )14

 عانقإب وأ ،ميلس ريغ ينوناقلا اهفقوم ناك نإ ،رئاسخلا

 نإ هنم مدقملا ءاعدالا نع لزانتلاو لودعلاب يكاشلا فرطلا

  .نوناقلا وأ عقاولا نم هل ساسأ ال ناك

 افرط ردابي مل نإ ،اyيدو عازنلا ةيوستل حرتقم ضرعب مهاس  )15

 يف ةيموكحلا ةهجلا ىلع هضرعب مق نكلو ،كلذب ىوكشلا

 كلذو ،همدع نم هل اهلوبق ىلع فوقولل درفنم عامتجا

 .يكاشلا فرطلا عم هضرع ليبق

 تاذ كلت وأ ةينف لئاسم نع ةئشانلا ىواكشلا يف حرتقا  )16

 ىوكشلا فارطأ ىلع ،ةعفترملا ةميقلا وأ ةدقعملا ةعيبطلا
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 ةينفلا ةلأسملا يف دياحم ريبخ /صصختم فرط لاخدإ

 نيب موسرلا ماستقاب وأ يناجم لكشب ءاوس ،اهنأشب عزانتملا

   .فارطألا

 ةيدولا ةيوستلا تاحرتقم نأشب ةريثك ليصافت درست ال  )17

 ينورتكلإلا ديربلا لئاسر ربع ةيموكحلا ةهجلا نم ةمدقملا

 تاحرتقملا هذه حرط لضفيو ،يكاشلا فرطلا عم ةلدابتملا

 .اyيصخش هعم عامتجالا لالخ نم

 :تاضوافملا ءاهنإ :ةثلاثلا ةلحرملا

 تاعامتجالاو لصاوتلا ءاهتنا درجمب أدبت :ينمزلا اهراطإ -

 يفرط نيب ةيدولا ةيوستلا ةيقافتا دادعإب يهتنتو ،ةيضوافتلا

 يكاشلا حنم وأ اهنع يكاشلا فرطلا نم لزانت عيقوت وأ ،ىوكشلا

 .ةيموكحلا ىواعدلا تاءارجإ ءافيتسا ةداهش

 ةيوستلا ةيقافتا عورشم دادعإب ينوناقلا راشتسملا موقي :اهتاءارجإ -

اهيلع عيقوتلل اًديهمت ىوكشلا يفرط ىلع اهضرعو ،ةيدولا
 )1(

 وأ ،

 ،هيلع عيقوتلل هل هميدقتو هاوكش نع يكاشلا لزانت عورشم دادعإ

 موقي ،تاضوافملا لشف وأ ةيوستلا رذعت عم ىتحو ،ةياهنلا يفو

 ام نمضتت ،يئاهنلا ينوناقلا يأرلاب ةركذم دادعإب ينوناقلا راشتسملا

                                                             
 عيرـشتلا ـيف ةـيندملا ىوعدـلا ـىلع ةطاـسولا حاـجن رـثأ ،ةدعاـسملا داـمح ـيلع لـئان :رظنُي -1

 ،)73( ددـعلا ،ةروـصنملا ةـعماج ،قوقحلا ةيلك ،ةيداصتقالاو ةينوناقلا ثوحبلا ةلجم ،يندرألا

  .97ـص ،2020 ،ربمتبس
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 ىوكشلا يفرط ةباجتسا ىدمو ،اyيدو عازنلا ةيوستل ٍعاسم نم مت

 .ينوناقلا ةيموكحلا ةهجلا فقومو ،يعاسملا كلتل

 :طيسولل حئاصنلا ضعب درون ةلحرملا كلت يفو   

 يفرط نيب اهيلع قافتالا مت يتلا ةيسيئرلا طاقنلا ددح )1

  .ةيانعو ةقدب ىوكشلا

 ثيحب ةيدولا ةيوستلا ةيقافتا دونب ةغايص يف ةقدلا ِعار )2

 وأ ليوأت ىلإ جاتحت الو ،اهيف سبل ال ةحضاو اهتارابع نوكت

 ،اyيدو عازنلا ءاهنإ ىلع ةلالدلا ةعطاق نوكت ثيحب ريسفت

  .هنأشب ءاضقلا ىلإ ءوجللا يف قحلا نع لزانتلاو

 ةروصب يكاشلا عم ةيوستلا ةيقافتا عورشم كراشت ال )3

 لاح يفو ،)ينورتكلإلا ديربلا ربعً الثم اهلاسرإ مدع( ةيطخ

 روضحل يكاشلا ةوعد نكمملا نم ،اهماكحأ ةعجارم بلط

 دونب ضارعتسا هلالخ متي ،دعب نع وأ يروضح عامتجا

  .هعم ةيقافتالا ماكحأو

 ىدل دمتعملا ةيدولا ةيوستلا ةيقافتا جذومن مدختسا )4

 يتلا ةلدابتملا تامازتلالا ةيقافتالا عورشمب حضوو ،ةرئادلا

 فرطلا حلاصل ىوكشلا فارطأ نم فرط لك اهيدؤيس

 يدؤت دق ةضماغ وأ ةقلاع لئاسم ةيأ كرت بنجتو ،رخآلا

 ً.البقتسم اهنأشب عازنلاو نيفرطلا فالتخا ىلإ

 ،ةيدولا ةيوستلا ةيقافتا ىلع ةفصلا بحاص عيقوت نم دكأت )5

 .ةلودلاب هدوجو لاح ليصألا يكاشلا عيقوت لضفيو
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 يفرط حنماو ،خسن ثالث نم ةيدولا ةيوستلا ةيقافتا ررح )6

 صاخلا فلملاب ةثلاثلا ةخسنلاب ظفتحاو ،نيتخسن ىوكشلا

 .ةرئادلاب اهب

 يكاشلا نم اًحيرص اًرارقإ ةيدولا ةيوستلا ةيقافتاب رطس )7

 نأ ضرتفملا نم ناك ةيلام تامازتلا ةيأ نأشب ةينويدملاب

 عامس مدعب عفدلا اهنم لانو ،ةيموكحلا ةهجلل اهيدؤي

 اذهب كسمتلا هل قحي ال رارقإلا اذهب ذإ ،نمزلا رورمل ىوعدلا

 ً.البقتسم عفدلا

 ،قيبطتلا بجاو نوناقلا ناشب اًدنب ةيوستلا ةيقافتا يف ددح )8

  .اهنع أشنت دق يتلا تاعازنلا ةيوست قرطو

 ةعطاق يكاشلا فرطلا نم عقوملا لزانتلا ةغيص لعجا )9

 يف هتيقحأ مدعو ،هنم مدقملا ءاعدالا نع هلزانت يف ةلالدلا

 ةهج ةيأ مامأ ىرخأ ةرم هحرط ةدواعمو ،هنع لودعلا

 هحنماو ،لصألاب ظفتحاو ،اهجراخ وأ ةلودلا لخاد ،ةيئاضق

 ام مارتحاب نومزتلم فارطألا نإ ثيح ،بلط نإ هنع ةخسن

قافتا نم هيلإ لصوت
)1(

 يكاشلا فرطلا مايق لاح يفو ،

 ةيموكحلا ةهجلل نكميف ةيئاضقلا تاهجلا مامأ ىوعد عفرب

 .يكاشلا فرطلا عم مربملا ةيوستلا قافتاب كسمتلا

 

                                                             
  .101 ـص ،قباسلا عجرملا -1
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 حجانلا ضوافملا تافص

 دعاوقل هعوضخ مدع ضوافتلا تامس نمف :ةنورملا )1

 يف ةنورم ضوافتلا ةيلمع يضتقت �مث نمو ،ةمراص ةينوناق

 ةياغ قيقحتو ،عازنلا يفرط عم بسانتت يتلا لولحلا حرط

 ىلإ ةمسلا هذه ضوافملا لقني نأ دب الو ،امهنيب ةيوستلا

 ،ةنورملا كلت دوجو ىدمب نوهرم ضوافتلا نأل ،عازنلا يفرط

 ،ءاطعلاو ذخألا ىلع موقت ةيلدابت ةيلمع« ةيوستلا نإ ذإ

 ةروصب عازنلا تايثيح ةشقانمب عازنلا فارطأ موقي ثيح

.»ةكرتشملا مهحلاصمل اًقفو ،ةرشابم
 )1(

     

 ،ةحورطملا ءارآلل مامتهاب اyيغصم اًئداه نوكي نأ :ءودهلا )2

 نع عافدلاو ،هيأرب عازنلا يفرط نم فرط لك كسمتً البقتم

 اًتقو ذخأت دق ةيوستلا تاسلج نأ نعً الضف ،ينوناقلا هفقوم

 .هئوده نع جورخلا مدع ضوافملا نم يضتقي الًيوط

 عازنلا يفرط نم ةدحاو ةفاسم ىلع فقي نأ :ةهازنلا )3

 يف هتمهم لهستو ،امهتقث بستكي ىتح ،ةيفافشو ةيدايحب

 نمضيو ،ةيدولا ةيوستلا قيقحتو ،رظنلا تاهجو بيرقت

 .موصخلا نيب ةقالعلا ىلع ةظفاحملا كلذك
)2(

 

                                                             
 ةـــلجم ،ةـــقاطلا دوـــقع تاـــعزانم ةيوـــست يـــف اـــهرودو تاـــضوافملا ،يناـــشرعلا دـــشرم يـــلع -1
 ،يناـثلا ددعلا ،لوألا دلجملا ،يملعلا ريوطتلا ةيميداكأ ،ثوحبلاو تاساردلل يملعلا ريوطتلا

 .83ـص ،م2020
 ،اـyيدو تاـعزانملا ةيوـست ـيف ءاـضقلا نـع ليدـبك ةطاـسولا ماظن ،ةمالس ميركلا دبع دمحأ -2
 30ـص ،2014 ،رياني ،)1( ددع ،)22( دلجم ،يبد ةطرش ةيميداكأ -نوناقلاو نمألا ةلجم
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 يتلا راكفألل اًديج اًدادعإ يضتقت يهو :ةمظنملا ةيلقعلا )4

 نيب ئشانلا عازنلاو فالتخالا طاقن ىلع اًزيكرتو ،اهحرط متي

 ىلع ًةردقو ،ينوناقلا فقوملل ًةقيقد ًةءارقو ،نيفرطلا

 يف فعضلاو ةوقلا طاقن ىلع فوقولاو ليلحتلاو ءاغصإلا

 ةيوستلا تاحرتقم ميدقت نم نكمتيل ،ةيضوافتلا هتيلمع

 .ةعنقم ةلدأب ةيدولا

 يف ةقثلاو ،ةقابللاب روضحلا اذه ققحتيو :ديجلا روضحلا )5

 ةردقلاو ،ضوافتلا تاسلج يف ةيباجيإلا حور ةعاشإو ،سفنلا

 .شاقنلا ةرادإ ىلع

 ةقلح لثمي ضوافملاف :نيرخآلا يف ريثأتلا ىلع ةردقلا )6

 حور ثبو ،ةشقانملا ىلع عازنلا يفرط عيجشت نمضت لصو

  .ةيدو ةيوست داجيإل ،امهيدل ةيلوؤسملا

 تاراهمب لصتي ثيح :ضوافتلا قيرف ةرادإ ىلع ةردقلا )7

 هعم لمعي يذلا ينوناقلا قيرفلا ةرادإ ىلع هتردق ضوافملا

 ةءافكلاو ةراهملاو ةعاربلا« فيظوتو ،ضوافتلا ةيلمع يف

»قيرفلا اذه دارفأ اهزوحي وأ اهب عتمتي يتلا
 )1(

 لمعلاو ،

 ةشقانملا ىلع صرحلاو ،ةرمتسم ةروصب هقيرف زيفحت ىلع

 نيب ماجسنالا لماوع زيزعتو ،لمعلا هجوأ ةفاكل ةيعامجلا

 يأ دوجو مدعو ،ءارآلا يف قفاوتلا نامضل قيرفلا ءاضعأ

 .عازنلا يفرط مامأ ينوناقلا يأرلا دحوي امب ،مهنيب ضراعت

                                                             
 .11ـص ،نفو ملع ضوافتلا -1
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 ضوافتلا تائيهُم

 يف ةميق نم هلثمي امم ةيدولا ةيوستلا يف هتيمهأ ضوافتلا ذخأي    

 تاهجلا نيب تاعزانملا ليلقت يف يباجيإ رود ةسراممل ةصرف داجيإ

 دق ام لالخ نم ةديدج تاربخ باستكاو ،عمتجملاو ةيموكحلا

 امب ،ةينوناق تارايخو تاداهتجا نم عازنلا تالاح نم ةلاح لك هلمحت

 لئاسو حرطو ،هلمع لاجم يف ةديدج تاراهم ضوافملا حنمي

 .عازنلا يفرط يضرت يتلا ةيدولا ةيوستلا يف ةيعادبإ

 بسحب ،ىرخأ ىلإ ةلاح نم فلتخي يذلا عازنلا ىوتسم ناك اyيأو   

 ددع اهزربأ نم يتلاو ،عازنلل ضوافملا مييقت يف لخدت تارابتعا ةدع

 يف ديقعتلا ةجردو ،حلاصملا يف ضراعتلا مجحو ،ةعزانتملا فارطألا

 يتلا ةينوناقلا تايلاكشإلا ددعو ،ةعزانتملا فارطألا ةنورمو ،ةيضقلا

 ،ضوافتلا حاجنل ئيهت ةئيب دوجول ةرورض ةمث نإف ،عازنلا اهريثي

 .عازنلا يفرط نيب راوحلا زيزعت يف مهستو

 ةيلمع حاجنل ًانامض دعي هنيعب دحاو بولسأ وأ جهنم كانه سيلو   

 كلانه تسيلو ،ٍلاع لخادت تاذ يهف« ،ةطاسولا وأ ضوافتلا

 ةعيبط ىلع دمتعي رمألاف ،ةطاسولاب مايقلل ةبئاص ةدحاو ةقيرط

»ةعزانتملا فارطألا تاجاحو ةكرتشملا عيضاوملاو اياضقلا
 )1(

، 

 يتلاو ،ةطاسولا كلت حاجنإ يف مهست تاموقم كانه نأ تباثلا نكلو

 :يلاتلا يف اهلمجن ،ضوافتلا ةمهم مامتإل اًطورش ضعبلا اهربتعي

 ةــــهجل ةــــحونمملا ةطلــــسلا ىدــــم اــــهب دــــصقيو :ةيــــضوافتلا ةوــــقلا -1

 .اهنأشب ضوافتملا ةيضقلاب لصتي اميف ،ضوافتلا

                                                             
 .فرصتب 82ـص ،ةيندملا تاعازنلل ةليدبلا لولحلا -1
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 قـــيرف هـــكلتمي نأ نـــكمي اـــم اـــهب دـــصقيو :ةيـــضوافتلا تاـــمولعملا -2

 ةيـــضقلا ليـــصافتب قـــلعتت ،ةـــلماك تاـــمولعمو تاـــنايب نـــم ضواـــفتلا

 .عازنلا لحم

 قــــيرف اــــهكلتمي يــــتلا ةراــــهملاب قــــلعتت يــــهو :ةيــــضوافتلا ةردــــقلا -3

 .ةيضوافتلا ةيلمعلا ريسيتو ،عازنلا فلم ةرادإ يف ضوافتلا

 ىودـــجب فارـــطألا عاـــنتقا رفاوـــت ىدـــمب ددـــحتتو :ةكرتـــشملا ةـــبغرلا -4

 يـــضرت ةـــيدو ةيوـــستب عازـــنلا لـــحل لـــضفألا قـــيرطلا هـــنأبو ،ضواـــفتلا

هيفرط
)1(

. 

 دـحأ طبترـي ثـيح ،عازـنلا تايوتـسمب قـلعتي اـم وـهو :عازـنلا ةـعيبط -5

 .عازنلا ىوتسم ةعيبطب ةيوستلا حاجن لماوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .30ـص ،اyيدو تاعزانملا ةيوست يف ءاضقلا نع ليدبك ةطاسولا ماظن -1
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 عجارملا ةمئاق
 
 :بتكلا ً:الوأ

 تاءارــــجإلا نوناــــق ىــــلع قــــيلعتلاو حرــــشلا ،فــــسوي جرــــف رــــيمأ .د -1

 ةيعيرــــشتلا تاليدــــعتلا ثدــــحأل اــــًقفوً الــــمعو اــــًملع يتاراــــمإلا ةــــيندملا

 ،ةرهاــقلا ،دــيدجلا يعماــجلا بــتكملا ،ءاــضقلاو هــقفلا ماــكحأو ةدــيدجلا

 .2015 ،1ط

 ضواـــفتلا ةـــلحرم ـيــف ةـــيندملا ةيلوؤـــسملا ،عولدـــلا دـــمحأ نـــميأ .د -2

 .2016 ،ةيردنكسإلا ،ةديدجلا ةعماجلا راد ،ينورتكلإلا

 رــــشنلل ةــــيرحلا ،نــــفو مــــلع ضواــــفتلا ،دــــحاولا دــــبع دــــمحم نــــميأ -3

 .م2017 ،1ط ،ةرهاقلا ،عيزوتلاو

 ،رـشنلل لـئاو راد ،ةيندملا تاعازنلل ةليدبلا لولحلا ،يبيلصلا ريشب -4

 .2020 ،1ط ،نامع

 يموـقلا زـكرملا ،ءاـضقلا نـع ةـليدبلا لئاسولا ،ماحد ديحو بنيز .د -5

 .م2017 ،1ط ،ةرهاقلا ،ةينوناقلا تارادصإلل

 
 :تايرودلا :اًيناث

 ـيـف ءاــضقلا نــع ليدــبك ةطاــسولا ماــظن ،ةمالــس ميرــكلا دــبع دــمحأ -1

 ،ـيبد ةطرـش ةـيميداكأ -نوناـقلاو نـمألا ةـلجم ،اـyيدو تاـعزانملا ةيوست

  .2014 ،رياني ،)1( ددع ،)22( دلجم
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 ةيوـستلا تاءارـجإ ـيف ةيرـسلا أدـبم ،بـيطخلا نمحرلا دبع هللا دبع -2

 ،)1(ددـــعلا ،)23( دـــلجملا ،نوناـــقلاو نـــمألا ةـــلجم ،تاـــعزانملل ةـــيدولا

  .2015 ،ويلوي

 تاـــعزانم ةيوـــست يـــف اـــهرودو تاـــضوافملا ،يناـــشرعلا دـــشرم يـــلع -3

 ةــيميداكأ ،ثوــحبلاو تاــساردلل يــملعلا ريوــطتلا ةــلجم ،ةــقاطلا دوــقع

 .م2020 ،يناثلا ددعلا ،لوألا دلجملا ،يملعلا ريوطتلا

 ىوعدــــلا ىــــلع ةطاــــسولا حاــــجن رــــثأ ،ةدعاــــسملا داــــمح يــــلع لــــئان -4

 ،ةيداـــصتقالاو ةـــينوناقلا ثوـــحبلا ةـــلجم ،يـــندرألا عيرـــشتلا يـــف ةـــيندملا

  .2020 ،ربمتبس ،)73( ددعلا ،ةروصنملا ةعماج ،قوقحلا ةيلك

 :تاعيرشتلا :اًثلاث

 ،هـتاليدعتو 1996 ةنـسل )3( مـقر ةـموكحلا ىواعد نوناق ،يبد ةرامإ -

 .م1996 /12 /31 ،نوثالثلا ةنسلا ،)233( ددعلا ،ةيمسرلا ةديرجلا

  :ةيئاضقلا ماكحألا :اًعبار
 )403( مـقر نـعطلا ،ةيندملا ماكحألا ،يبد زييمت ةمكحم ،يبد ةرامإ -1

 .م2003 /15/11 خيراتب ،قوقح ،ةيئاضق 2002 ةنسل

 ،م2017 ةنـــسل )6( مـــقر نـــعطلا ،يـــبد زـــييمت ةـــمكحم ،ـيــبد ةراـــمإ -2

 .م2017 /09/03 ةسلج ،يندم نعط

 ،2018 ةنــسل )156( مــقر نــعطلا ،ـيـبد زــييمت ةــمكحم ،ـيـبد ةراــمإ -3

 .م17/05/2018 ةسلج ،يندم نعط
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  رادصإلا اذه

 

 ةيوستلا يف ضوافتلل ةيساسألا تاراهملاب فيرعتلا ىلإ فدهي   

 كلت ءاهنإ يف اًزجوم اًعجرم نوكيل ؛ةيموكحلا تاعزانملاب ةيدولا

 نم رادصإلا ىعسيو ،يضاقتلا ةلحرمل لوصولا نود ،اyيدو تاعزانملا

 ةيوستلا ةيصوصخو ةيمهأب فيرعتلا ىلإ ةحورطملا هرواحم لالخ

 ىلإ ةفاضإلاب ،ضوافتلا اهب رمي يتلا لحارملا ةسارد كلذكو ،ةيدولا

 ىلحتي نأ بجي يتلا ةيساسألا تاراهملاو ،حجانلا ضوافملا تافص

 .ةيدولا ةيوستللً الوصو تاضوافملا ءارجإل اهب

 


