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مقدمة:

ٜعترب سل ايتكاع َٔ ٞايشنا٥ض األطاط ١ٝاييت ٜك ّٛعًٗٝا ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيف
اجملتُع بأطش ،ٙمبا ٜٗذف إي َٔ ٘ٝإسطا ٤قٛاعذ ايعذايَٚ ،١ا ٜعٓ ٘ٝريو َٔ عذّ إقاَ١
اسبٛادض بني ايفشد ٚطًب سكٛق٘ ،ألٕ طًب ايًذ ٤ٛإىل ايكغا َٔ ٖٛ ٤اسبكٛم ايطبٝع١ٝ
يألفشاد َٔٚ ،أخط سكٛم اإلْظإ اييت ال جيٛص املظاغ بٗا ،فٗ ٛعُاد اسبشٜات مجٝعٗا ،اييت
دبذ عٔ طشٜك٘ ايظب ٌٝإىل محاٜتٗا أ ٚاملطايب ١بٗاٚ .إٔ اطتكالٍ ايكغاٜ ٤عين املٛاطٔ نُا
ٜعين ايكغا ٤رات٘ ،فٗ ٛيٝع سضاْٜ ١كضذ َٔ ٚساٗ٥ا محا ١ٜػدط ايكاع ٞفكط ،بٌ اهلذف
َٓ٘ أطاطا نفاي ١اطتكالي٘ يف ايشأٚ ٟاسبٝذٚ ٠ايتذشد يف أسهاَ٘ ،بتُهَٛ َٔ ٘ٓٝادٗ١
ايغػٛطات ٚايتأثريات اييت قذ تؤثش عً ٢سهُ٘  َٔٚثِ املظاغ حبل ايتكاع ٞحبذ رات٘.
يزا سشظ ايذطتٛس ازبضا٥ش ٟيظٓ 6996 ١عً ٢تهشٜع َبذأ اطتكالي ١ٝايكغا٤
ٚسٝاد ،ٙيف َٛادٗ ١ايظًطات األخش ٣أ ٚأ ١ٜعػٛطات َٔ ،خالٍ ايٓط يف صًب٘ عًٖ ٢زا
املبذأ ٚاالستكا ٤ب٘ إىل َظت ٣ٛمس ٛايٓضٛظ ايذطتٛس ،١ٜبػشض عذّ املظاغ بْ٘ ،عشا الستباط
َبذأ اطتكالي ١ٝايظًط ١ايكغا ١ٝ٥بهفاي ١سل ايتكاع.ٞ
ٚعً ٘ٝتطشح إػهايٖ ١ٝز ٙايٛسق ١نايتاي:ٞ
َاٖ ٞايغُاْات ايذطتٛس ١ٜاييت أٚسدٖا املؼشع ايذطتٛس ٟازبضا٥ش َٔ( ٟخالٍ
دطتٛس  ،)6996تهشٜظا الطتكالي ١ٝايظًط ١ايكغاٚ ١ٝ٥نفاي ١سبل ايتكاعٞ؟
ٚايزٜ ٟكٛدْا إىل طشح ايتظاؤٍ ايتاي:ٞ
ٌٖ نفًت ٖز ٙاألسهاّ ايذطتٛس َٔٚ ١ٜثِ ايكاْ ١ْٝٛاالطتكالي ١ٝايفعً ١ٝيًظًط١
ايكغا١ٝ٥؟ َٚاٖ ٞاالختالالت ايٛاسد ٠عً ٢ريو؟
املطلب األول :أهنية إستقالل الشلطة القضائية

َٔ األَٛس املظًِ بٗا يف ايعضش اسبذٜح اطتكالٍ ايكغا ٤عٔ ايظًطتني ايتؼشٜع١ٝ
ٚايتٓفٝز ١ٜاطتكالال تاَا طبكا ملبذأ ايفضٌ بني ايظًطات ،ريو املبذأ ايز ٟأعش ٢احملٛس
ايشٝ٥ظ ٞايز ٟتذٚس َٔ سٛي٘ عًُ ١ٝتٓع ِٝايظًطات ايعاَ ١يف ايذٚي ١ايذميكشاط١ٝ
اسبذٜج١ط1ص ،فال ػو إٔ ايكغا ٖٛ ٤ضبٛس ايعذايٚ ١عُإ اسبشٜاتَٓٚ ،ع َا عظا ٙإٔ ٜكع
عًٗٝا َٔ دٛس أ ٚتطا ،ٍٚيزيو فكذ نإ َٔ ايغشٚس ٟإٔ ٜٓط ايذطتٛس عً ٢عُاْات
خاص ١باطتكالي٘ط2ص.
ْٚعشا ألُٖ ١ٝاطتكالٍ ايكغا ٤يف محا ١ٜاسبكٛم ٚاسبشٜات ايعاَ ،١ذبشظ
ايذطاتري عاد ٠إٔ تٛسد يف صًبٗا ايٓط عًَ ٢بذأ إطتكالٍ ايكغاٚ ٤سٝاد ٙيف َٛادٗ١
ايظًطات األخشَٚ ،٣ا ٜكتغٖ ٘ٝزا املبذأ َٔ عُاْات دبعٌ ف ٘ٝسكٝكٚ ١اقع١ٝط3ص.
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ايفشع األ :ٍٚفضٌ طًط ١ايكغا ٤عٔ طًطيت ايتؼشٜع ٚايتٓفٝز
ايظًط ١ايكغا ١ٝ٥يف االصطالح ٖٞ :اييت تهفٌ اسرتاّ ايكٛاعذ ايكاْ١ْٝٛ
ٚايتٓعٚ ١ُٝٝأْٗا ًَضَ ١باسبهِ يف املٛعٛع املطشٚح أَاَٗا ٚفكا يإلختضاصات املع ١ٓٝهلا،
ٚئ تأَش بتٓفٝز سهُٗا ٚعً ٢ايظًطات ايعاَٚ ١األفشاد إٔ ٜتكٝذٚا بٗاط4ص.
ٚقذ أسذخ دطتٛس  32فرباٜش  6989عٔ طشٜل تهشٜع َبذأ ايفضٌ بني ايظًطات
عذ ٠ذبٛالت عُٝك ١يف تٓعَ ِٝؤطظات ايذٚي١ط5ص ،فكذ محٌ ايباب ايجاْ َٔ ٞايذطتٛس عٓٛإ
"تٓع ِٝايظًطات" ٚتعًل األَش بإْؼا ٤طًط ١تٓفٝزٚ ١ٜطًط ١تؼشٜعٚ ١ٝطًط ١قغاٚ ،١ٝ٥اييت
نشطٗا أٜغا دطتٛس  38فرباٜش  ،6996بٌ ٚأعاد تٓعُٗٝا.
ٚإٕ نإ َٔ ايٓادس إٔ ٜؼري أ ٟدطتٛس آخش بٗزا ايؼهٌ َٔ ايٛعٛح ،يف ذبذٜذ
ايظًطات األطاط ١ٝايجالخ يف ايذٚيٖٚ ،١زا َا أنذْ ٙط املاد َٔ 628 ٠دطتٛس  6996ايزٟ
دا ٤فَ ٘ٝا«:ًٜٞايظًط ١ايكغاَ ١ٝ٥ظتكًٚ ،١متاسغ يف إطاس ايكاْٚ ،»ٕٛنزيو ْط املاد٠
 َٔ 647ايذطتٛس«:ال خيغع ايكاع ٞإال يًكاْ.»ٕٛ
ٚعً ٘ٝفإٕ ايذطتٛس ازبضا٥ش ٟيظٓٚ – 6996 ١قذ طبك٘ ريو دطتٛس ْ - 6989عِ
ايظًط ١ايكغا ،١ٝ٥بفضٌ خاظ بٗا ٖٛٚ ،ايفضٌ ايجايح َٔ ايذطتٛس "ايظًط ١ايكغا"١ٝ٥
ٚأٚسد ْضٛصا دطتٛسَٓ ١ٜفضً ١عٔ فضً ٞايظًط ١ايتٓفٝزٚ ١ٜايظًط ١ايتؼشٜع ،١ٝسٝح
تٓاٚهلا يف إسذٚ ٣عؼشَ ٜٔاد َٔ ٠املاد 628 ٠إىل املاد ،658 ٠مما ٜٛس ٞبإطتكالٍ ايظًط١
ايكغا ١ٝ٥عً ٢األقٌ َٔ ايٓاس ١ٝايؼهً ١ٝيًذطتٛس.
ٚال ٜعين ٖزا االطتكالٍ االْفضاٍ عٔ ايظًطات األخش ٣عٔ ايذٚيٚ ،١إمنا ٜعين إٔ
ايكغاٚ ٤سذ ٙايزٜ ٟظتكٌ بايفضٌ باشبضَٛات ٚإْضاٍ ايعكٛبات عً ٢اشباسدني عٔ سهِ
ايكإْٛط6ص ،فال ميهٔ يًظًط ١ايتٓفٝزَُٗ ١ٜا عًت َٓضي ١أعغاٗ٥ا ،ايفضٌ يف اشبضَٛات أٚ
ايتذخٌ يف ايكغا ،٤بطشٜل ايتٛد ٘ٝأ ٚطًب سدا ٤أ ٚتٛص ١ٝأ ٚغريٖا َٔ ايضٛسط7ص.
أَا عٔ عالق ١ايظًط ١ايكغا ١ٝ٥بايظًط ١ايتؼشٜع ،١ٝفال جيٛص هلز ٙاألخري ٠إٔ
تتعذٚ ٣ال ١ٜطبٝع ١ايكغا ،٤ناْتضاع خضَ ١َٛعشٚع ١عً ٘ٝتفضٌ فٗٝا ،أ ٚتعٗذ بٗا إىل
زباْٗا أ ٚتغع قٛاعذ قاْٜ ١ْٝٛتأت ٢عٓٗا َضادس ٠سل ايتكاع ٞأ ٚاالْتكاظ َٔ اسبكٛم
ٚاسبشٜات.
ٚإٕ ناْت ايٓضٛظ ايٓاظُ ١ملُاسط ١ايظًط ١ايكاَْ ١ْٝٛضذسٖا ايربملإ ٚضبذد٠
بكٛاْني تؼشٜع ،١ٝفإٕ ٖزا األَش خيتًف يف املُاسط ١راتٗا يتًو ايٛظٝف - ١ايكغا- ١ٝ٥
ن ٕٛإٔ ايربملإ ٜٓعِ أطًٛب املُاسط ١يهٔ ال مياسغ ايكغا ٤بٓفظ٘ط8ص.
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ٚيهٔ ٖٓاى سأٜ ٟكٛد إىل تضٛس آخش َفاد ٙإٔ أصٌ ايٛدٛد املظتكٌ يًظًط١
ايكغا ،١ٝ٥إمنا ٜٓؼأ َٔ قٝاّ ايتٛاصٕ بني طًطيت ايتؼشٜع ٚايتٓفٝز ،فإرا فكذت ايظًط١
ايتؼشٜع ١ٝاطتكالهلاٜ ،ه ٕٛايكغا ٤قذ أسٝط ب٘ ،ن ٕٛإٔ ايكغاٜ ٤طبل قٛاْني تضذس َٔ
طًط ١ايتؼشٜعط9صٚ ،يهٔ أَاّ ععف ايظًط ١ايتؼشٜعٚ ١ٝربًٗٝا عٔ ٚظٝفتٗاٚ ،اْتكاهلا َٔ
ايٓاس ١ٝايعًُ ١ٝإىل ايظًط ١ايتٓفٝزٜٓ ،١ٜظشب ٖزا ايغعف بذٚس ٙإىل ايظًط ١ايكغا١ٝ٥ط11ص،
يف َٛادٗ ١ايظًط ١ايتٓفٝزٖ ،١ٜز ٙاألخري ٠اييت ٜضبض بإَهاْٗا املبادس ٠بتكذَ ِٜؼاسٜع
قٛاْني تٓعِ مماسطٚ ١ظٝف ١ايكغا ،٤أ ٚذبذد طشم مماسط ١اسبكٛم ٚاسبشٜات ،ذبت ٟٛعً٢
ْضٛظ تضادس املبادئ ايذطتٛس ١ٜاهلاَ ١اييت ٜهفًٗا ايذطتٛس يف ٖزا اإلطاس.
ايفشع ايجاْ :ٞعشٚس ٠ايتُٝٝض بني ايعٌُ ايكغاٚ ٞ٥ايعٌُ ايتؼشٜعٚ ٞايتٓفٝزٟ
إٕ متٝٝض ٚظٝف ١ايظًط ١ايكغا ١ٝ٥عٔ ٚظٝفيت ايتؼشٜع ٚايتٓفٝز يف ايذٚي ،١ناْت
أٚىل باطتكالٍ طًط ١ايكغا ٤بأدا ٤تًو ايٛظٝفَٓ ١فضً ١عٔ ايظًطتني ايتؼشٜع١ٝ
ٚايتٓفٝز ،١ٜسغِ اختالف االدباٖات بؼإٔ ذبذٜذ ايعٌُ ايكغا.ٞ٥
ففَ ٞا خيط متٝٝض ايعٌُ ايتؼشٜع ٞعٔ ايعٌُ ايكغا َٔ ،ٞ٥ايٛاعض إٔ ايعٌُ
ايتؼشٜعٜ ٞتُٝض بأْ٘ ٜغع قٛاعذ عاَٚ ١صبشد ،٠يف سني إٔ َُٗ ١ايكاع ٖٞ ٞتطبٝل ٖزٙ
ايكٛاعذ عً ٢اسباالت ايفشد١ٜط11ص ،نُا خيتًف َٔ ْاس ١ٝسذ ١ٝنٌ َُٓٗا ،فايعٌُ
ايتؼشٜعٜ ٞه ٕٛسذ ١عٔ مجٝع أفشاد اجملتُع مبذشد صذٚسْٚ ٙؼش ٙيف ازبشٜذ ٠ايشمس،١ٝ
ٚعً ِٗٝااليتضاّ ب٘ٚ ،عذّ اشبشٚز عٔ أسهاَ٘ ٚقٛاعذ ،ٙأَا ايعٌُ ايكغاٚ ٞ٥إٕ نإ ٜتُتع ٖٛ
اآلخش باسبذ ١ٝإال أْٗا سذ ١ٝتكتضش عً ٢أطشاف ايٓضاع ايز ٟصذس يف َٛادٗتِٗط12ص ،نُا إٔ
ٖز ٙاسبذ ١ٝتكتضش عً ٢املٛعٛع ايز ٟصذس ف ٘ٝاسبهِ فال تتعذا ٙإىل َٛعٛع آخش.
أَا فُٝا ٜتعًل بتُٝٝض ايعٌُ ايكغا ٞ٥عٔ ايعٌُ ايتٓفٝز ،ٟفٓزنش إٔ ايظًط١
ايكغا ٖٞ ١ٝ٥ايظًط ١املدتض ١بتفظري ايكاْٚ ٕٛتطبٝك٘ عً ٢املٓاصعات اييت تعشض عًٗٝا،
فإرا ناْت ايظًط ١ايتٓفٝز ١ٜتك ّٛبتٓفٝز ايكاْٚ ،ٕٛنإ ايكغا ٤بعًُ٘ أٜغا ٜٓفز ايكإْٛ
فجُ ١فاسم بني االثٓني.
فايظًط ١ايتٓفٝز ١ٜتٓفز ايكاْ َٔ ٕٛتًكاْ ٤فظٗا أَا ايكغا ٤فإْ٘ ال ٜعٌُ إال إرا
طشست عًَٓ ٘ٝاصع ١بني خضٚ ،ّٛعٌُ ايظًط ١ايتٓفٝز ١ٜعشٚس – ٟنكاعذ ٠عاَ - ١يٛعع
ايكاَْٛ ٕٛعٛع ايتٓفٝز مبعٓ ٢إٔ ايكاْ ٕٛيف أغًب اسباالت ال ميهٔ تٓفٝز ٙإال بعذ إٔ تغع
ايظًط ١ايتٓفٝز ١ٜايؼشٚح ايتفض ١ًٝٝيًتٓفٝز (ايًٛا٥ض ايتٓفٝز)١ٜط13ص ،أَا ايكاع ٞفإْ٘ ال
ٜغٝف إىل ايكاْ ٕٛػ٦ٝا ٚيهٓ٘ ٜطبك٘.
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ايفشع ايجايح :استباط إطتكالي ١ٝايظًط ١ايكغا ١ٝ٥بهفاي ١سل ايتكاعٞ
ٜعترب سل ايتكاع َٔ ٞاسبكٛم ايطبٝع ١ٝيإلْظإَ ،فاد ٙإٔ يهٌ فشد ٚقع اعتذا٤
عً ٢سل َٔ سكٛق٘ ،إٔ ًٜذأ إىل ايكغا ٤يشد ريو االعتذاٚ ٤االْتضاف ي٘ ممٔ ظًُ٘ ٚطًب٘
سك٘ ط14ص ،إر ميجٌ سل ايتكاع ٞسنٝض ٠أطاط َٔ ١ٝسنا٥ض ايذ ٍٚايكاْٜٚ ،١ْٝٛتٛقف عًَ ٢ذ٣
نفايت٘ عُاْات دطتٛسٜ ١ٜشاد َٓٗا ذبكٝل اسبُا ١ٜايٓادع ١سبكٛم األفشاد ٚسشٜاتِٗ.
فُٔ ايبذ ٜٞٗإٔ اطتكالٍ ايكغاٜ ٤عين املٛاطٔ نُا ٜعين ايكغا ٤رات٘ ،فٗ ٛيٝع
َٝض ٠أ ٚسضاْ ١خاصٜ ١شاد إعفاؤٖا عً ٢ايكغا ٠أٜ ٚكضذ َٔ ٚساٗ٥ا محا ١ٜػدط ايكاع،ٞ
ٚإمنا اهلذف َٓٗا أطاطا نفاي ١اطتكالي٘ يف ايشأٚ ٟاسبٝذٚ ٠ايتذشد يف أسهاَ٘ٚ ،متهَٔ ٘ٓٝ
َٛادٗ ١أ ١ٜتأثريات أ ٚعػٛط ط15صٚ ،بٗزا تعترب سضاْٚ ١نفاي ١يًُٛاطٔ قبٌ إٔ تهٕٛ
يًكاع.ٞ
فكذ أصبض َٔ املتفل عً ٘ٝأْ٘ ال ٜهف ٞإلػباع غشٜض ٠ايعذايٚ ١املظاٚا ٠يذ ٣اإلْظإ،
إٔ تهفٌ أْعُ ١ايذٚي ١سل املٛاطٔ يف االيتذا ٤إىل ايكغاٚ ،٤تٛفري اسبُا ١ٜايكغا١ٝ٥
ٚايتٓفٝز ي٘ ،بٌ ًٜضّ يهٜ ٞتشكل ٖزا اإلػباع إٔ ٜؤطع ايكغا ٤رات٘ عً ٢صبُٛع َٔ ١املبادئ
األطاط١ٝط16ص ،اييت تهفٌ ذبكٝل ايعذايٚ ١املظاٚا ٠بني اشبض.ّٛ
ٚيف َكذَٖ ١ز ٙايغُاْات األطاطٚ ١ٝازبٖٛشَ ١ٜبذأ إطتكالٍ ايظًط ١ايكغا،١ٝ٥
ايزٜ ٟرتتب عٓ٘ َٓع أ ١ٜطًط َٔ ١ايظًطات َضادسٖ ٠زا اسبل ،أَٓ ٚع أ ٟفشد أ ٚمجاعَٔ ١
االيتذا ٤إىل ايكغا ٤باعتباس ٙاملالر هلِ يًذفاع عٔ سكٛقِٗط17ص ٚسد َا ٚقع عًٖ ٢ز ٙاسبكٛم
َٔ اعتذا٤ات.
ٚيف ٖزا ايظٝام أٚسد املؼشع ايذطتٛس ٟازبضا٥شْ ٟضٛصا دطتٛس ١ٜتهفٌ سل
ايتكاع ٞأُٖٗا َا ٚسد يف ْط املاد«:َ٘ٓ 629 ٠ذبُ ٞايظًط ١ايكغا ١ٝ٥اجملتُع ٚاسبشٜات،
ٚتغُٔ يًذُٝع ٚيهٌ ٚاسذ احملافع ١عً ٢سكٛقِٗ األطاط.»١ٝ
ٚاملاد«:َ٘ٓ 641 ٠أطاغ ايكغاَ ٤بادئ ايؼشعٚ ١ٝاملظاٚا .٠ايهٌ طٛاط ١ٝأَاّ
ايكغا ٖٛٚ ،٤يف َتٓا ٍٚازبُٝع ٚجيظذ ٙاسرتاّ ايكاْ.»ٕٛ
َٚع اعتباس تٛفري املؼشع عُاْ ١دطتٛس ١ٜيهفاي ١سل ايتكاع ،ٞبايتهشٜع ايذطتٛسٟ
هلزا اسبل َٔ ،خالٍ عُإ ايظًط ١ايكغا ١ٝ٥احملافع ١عً ٢سكٛم ٚسشٜات اجملتُعٖ ،زٙ
اسبُا ١ٜاملبٓ ١ٝعًَ ٢بذأ املظاٚا ٠ايؼشعٚ ،١ٝدعٌ ايكغا ٤يف َتٓا ٍٚازبُٝع ،بإَهاْ ١ٝزب٤ٛ
املٛاطٓني ي٘ دفاعا ٚمحا ١ٜعٔ سكٛقِٗ ٚسشٜاتِٗ املهفٛي ١دطتٛسٜا.
ٚإٕ نإ َٔ ايبذ ٜٞٗإٔ ايٓط يف ايذطتٛس عً ٢إطتكالٍ طًط ١ايكغاٚ ٤نفاي١
سل ايتكاع ٞال ٜهف ٞبزات٘ يتشكٝل ريوٚ ،إمنا ايعرب َٔ ٠ريو ايٓضٛظ ايكاْ١ْٝٛ
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ايتفض ١ًٝٝملُاسطٚ ١ظٝف ١ايكغا ٤أ ٚاسبكٛم ٚاسبشٜاتٚ ،مبا جيش ٟعً ٢أسض ايٛاقعط68صَٚ ،ا
ٜتُتع ب٘ ايكاع َٔ ٞاطتكالٍ سكٝك ٞيف َٛادٗ ١ايظًطات األخش.٣
املطلب الثاني :ضنانة تنظيه الشلطة القضائية بقوانني عضوية

عً ٢غشاس ايذطاتري ايعشب ١ٝاييت سشصت عً ٢تشدٜذ َبذأ "إطتكالٍ ايكغا"٠
"ٚإطتكالٍ ايكغاٚ ،"٤اييت ْضت يف ايٛقت رات٘ عٔ بعض ايغُاْات اييت دبعٌ ٖزا املبذأ
سكٝك ١عًُ١ٝط19صْ ،ط ايذطتٛس ازبضا٥ش ٟعًٖ ٢ز ٙاملبادئ ٚاالطتكالي ١ٝاييت تبك ٢حباد ١إىل
تٛفري عٓاصش االطُٓ٦إ يًظًط ١ايكغاٚ ١ٝ٥إساطتٗا بغُاْات تهفٌ هلا االعطالع بشطايتٗا
ازبً١ًٝط21ص.
يف َكذَٖ ١ز ٙايغُاْات تٓع ِٝايظًط ١ايكغا ١ٝ٥مبكتغ ٢قٛاْني عغ ،١ٜٛطٛا٤
تعًل األَش بايكٛاْني األطاط ١ٝيًكغا ٤أ ٚبايتٓع ِٝايكغاْ ،ٞ٥عشا ملا حيتً٘ ٖزا ايٓٛع َٔ
ايكٛاْني َٔ َهاْ ١يف ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛازبضا٥ش.ٟ
ايفشع األ :ٍٚقٛاْني عغ ١ٜٛخاص ١بايتٓع ِٝايكغاٞ٥
تٓط املاد 632 ٠يف فكشتٗا اشباَظ َٔ ١دطتٛس طٓ 6996 ١عًَ ٢ا«:ًٜٞإعاف ١إىل
اجملاالت املدضض ١يًكٛاْني ايعغ ١ٜٛمبٛدب ايذطتٛسٜ ،ؼشع ايربملإ بكٛاْني عغ ١ٜٛيف
اجملاالت اآلت:١ٝ
ايكاْ ٕٛاألطاط ٞيًكغاٚ ،٤ايتٓع ِٝايكغا.»ٞ٥سٝح تٓط املاد َٔ 652 ٠ايذطتٛس عًَ ٢ا «:ًٜٞحيذد قاْ ٕٛعغ ٟٛتٓع ِٝاحملهُ١
ايعًٝاٚ ،صبًع ايذٚيٚ ،١ضبهُ ١ايتٓاصعٚ ،عًُِٗٚ ،اختضاصاتِٗ األخش.»٣
ٚنزيو ْط املاد «:658 ٠تؤطع ضبهُ ١عًٝا يًذٚي ،١ربتط مبشانُ ١سٝ٥ع
ازبُٗٛس ١ٜعٔ األفعاٍ ٚصفٗا باشبٝاْ ١ايععُ،٢ـ ٚايٛصٜش األ ٍٚعٔ ازبٓاٜات ٚازبٓض اييت
ٜشتهباْٗا مبٓاطب ١تأدٜتُٗا َٗاَُٗا.
حيذد قاْ ٕٛعغ ٟٛتؼه ١ًٝاحملهُ ١ايعًٝا يًذٚيٚ ١تٓعُٗٝا ٚطريٖا
ٚنزيو اإلدشا٤ات املطبك. »١
األَش ايز ٟتشتب عٓ٘ إصذاس ايكاْ ٕٛايعغ ٟٛسقِ  16/98املؤسخ يف َ 26ا،6998 ٟ
املتعًل بكٛاعذ تٓع ِٝصبًع ايذٚيٚ ١صباالت اختضاصات٘ ،تشمج ١يًٓضٛظ ايذطتٛس١ٜ
اييت تكغ ٞبتٓعٖ ِٝز ٙاهل ١٦ٝايكغا – ١ٝ٥اإلداس- ١ٜعٔ طشٜل قٛاْني عغ.١ٜٛ
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أَا عٔ احملانِ اإلداس ١ٜاييت تعترب أ ٍٚدسد ١تكاع ٞيف صباٍ ايكغا ٤اإلداس،ٟ
فإْ٘ مت تأطٝظٗا بٛاطط ١ايكاْ ٕٛايعاد ٟسقِ  13/98املؤسخ يف َ 21اٚ ،6998 ٟايز ٟسذد
صباٍ اختضاصاتٗا ْٚعِ ٖٝانًٗا.
ٚازبذٜش باإلػاس ٠إٔ ايكاْ ٕٛاملؼاس إيٚ ٘ٝايٓاظِ يًُشانِ اإلداس ،١ٜمت ايتؼشٜع ف٘ٝ
بكاْ ٕٛعاد ٟعٛض ايكاْ ٕٛايعغ ،ٟٛسغِ ٚعٛح ايفكش َٔ 15 ٠املاد َٔ 632 ٠ايذطتٛس املؼاس
إيٗٝا أعالٚ .ٙاييت َفادٖا ايتؼشٜع يف صباٍ ايتٓع ِٝايكغاٜ ٞ٥ه ٕٛيًربملإ مبكتغ ٢قٛاْني
عغ.١ٜٛ
ٖٚزا ٜعترب خشقا يًذطتٛس ٚدباٚصا ألسهاّ ايٛثٝك ١ايظاَ ١ٝيف ايذٚيٚ ،١أقٌ عُاْ١
الطتكالي ١ٝايظًط ١ايكغا ،١ٝ٥خضٛصا إٔ ٖزا ايكاْ ٕٛمل ٜتغُٔ إال َٛ 19اد فكط  ،ذبٌٝ
َععُٗا عً ٢ايتٓع – ِٝاملشط ّٛايتٓفٝز ٟسقِ  256/89املؤسخ يف ْٛ 64فُرب  6998ايزٟ
ٜؤطش احملانِ اإلداس ٖٞٚ- ١ٜصٛس َٔ ٠صٛس ٖ ١ُٓٝايظًط ١ايتٓفٝزٚ ١ٜاطرتداعٗا
إلختضاصات ايظًط ١ايتؼشٜع١ٝط21ص ،مما طٝؤثش ال ضباي ١عً ٢تٓع ِٝايظًط ١ايكغا١ٝ٥
ٚاطتكاليٝتٗا.
ٚفُٝا خيط ضبهُ ١ايتٓاصع فكذ ْعُٗا ايكاْ ٕٛايعغ ٟٛسقِ  12/89املؤسخ يف 12
دٛإ  ،6998ايز ٟحيذد تؼهًٝتٗا ٚاختضاصٗا ايٛسٝذ ،املتُجٌ يف ايفضٌ يف َٓاصعات
االختضاظ بني ازبٗات ايكغا ١ٝ٥اشباعع ١يًٓعاّ ايكغا ٞ٥ايعادٚ ٟازبٗات ايكغا١ٝ٥
اشباعع ١يًٓعاّ ايكغا ٞ٥اإلداس.ٟ
أَا بايٓظب ١يًُشهُ ١ايعًٝا اييت تؤطع حملانُ ١سٝ٥ع ازبُٗٛس ١ٜعٔ دشمي١
اشبٝاْ ١ايععُٚ ٢ايٛصٜش األ ٍٚعٔ ازبٓاٜات ٚازبٓض اييت ٜشتهباْٗا مبٓاطب ١تأدَٗ ١ٜاَُٗا،
فإْٗا تٓعِ مبكتغ ٢قاْ ٕٛعغْ ،ٟٛعشا شبضٛص ١ٝازبشاٚ ِ٥خضٛص ١ٝاألػداظ ايزٜٔ
طٝشانُ ٕٛمبٛدبٗاٚ ،سفاظا عً ٢اطتكالي ١ٝايظًط ١ايكغا ١ٝ٥سغِ خضٛصٖ ١ٝزٙ
احملهُ ،١ال بذ إٔ ال ربشز تؼهًٝتٗا عٔ ايكغا ٠ملا ٜتٛافش ف َٔ ِٗٝصفات اشبربٚ ٠ايتدضط
ٚايعكً ١ٝايكاْٚ ،١ْٝٛإال تضٓف يف َضاف احملانِ االطتجٓا ١ٝ٥اييت تعذ َٔ أِٖ أطباب
َضادس ٠سل ايتكاعٚ ٞاملظاغ باطتكالٍ ايكغا.٤
ايفشع ايجاْ :ٞقٛاْني عغ ١ٜٛخاص ١بايكٛاْني األطاط ١ٝيًكغا٤
تطبٝكا يًفكش ٠اشباَظ َٔ ١املاد َٔ 632 ٠ايذطتٛس فإْ٘ ٜتِ ايتؼشٜع بكٛاْني
عغ ،١ٜٛيف صباٍ ايكٛاْني األطاط ١ٝاشباص ١بايكغا.٤
أٚال  -مت إصذاس ايكاْ ٕٛايعغ ٟٛسقِ  66/14املؤسخ يف  16طبتُرب ،3114
املتغُٔ ايكاْ ٕٛاألطاط ٞيًكغا ،٤املتعًل بطشٜكٚ ١ػشٚط تعٝني ايكغاٚ ٠نزيو نٌ َا
- 95 -

إستقاللية السلطة القضائية كأهم ضمان للحق يف التقاضي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٜتعًل بٛادبات ايكاع( ٞايتشفغ ،إصذاس أسهاَ٘ ٚفكا ملبادئ ايؼشعٚ ١ٝاملظاٚا ،٠طش١ٜ
املذاٚالت ٚسفغ ًَفات املتكاعني ،)...أَ ٚا ٜتعًل حبكٛق٘ (سل االطتكشاس ،اسبل يف
اسبُا ،)...١ٜإعاف ١إىل املظا ٌ٥املتعًك ١مبظاس ٙاملٗين َٔ ايرتطٚ ِٝايرتق ،١ٝاإلسبام
ٚاالطتٝذاعٚ ..أٜغا فُٝا ٜتعًل باْغباط ايكغاَٚ ٠ظا٤يتِٗ ٚتأدٜبِٗ.
ثاْٝا  -نُا مت إصذاس ايكاْ ٕٛايعغ ٟٛسقِ  63/14املؤسخ يف  16طبتُرب ،3114
املتغُٔ تؼه ٌٝاجملًع األعً ٢يًكغاٚ ،٤عًُ٘ ٚصالسٝات٘ٚ ،ريو أٜغا ٚفكا ملا ْضت عً٘ٝ
املاد َٔ 657 ٠ايذطتٛس«:حيذد قاْ ٕٛعغ ٟٛتؼه ٌٝاجملًع األعً ٢يًكغاٚ ،٤عًُ٘
ٚصالسٝات٘ األخش .»٣باعتباس ٖزا اجملًع ٖ ١٦ٝقغا ١ٝ٥تؼشف عً ٢تعٝني ايكغاْٚ ،٠كًِٗ
ٚطري طًُِٗ ايٛظٝف ،ٞنُا تظٗش عً ٢اسرتاّ أسهاّ ايكاْ ٕٛاألطاط ٞيًكغاٚ ٤سقاب١
اْغباط ايكغا٠ط22ص.
ايفشع ايجايح :أُٖ ١ٝايكٛاْني ايعغ ١ٜٛيف صباٍ ايظًط ١ايكغا١ٝ٥
بايشغِ َٔ إٔ فهش ٠ايكٛاْني ايعغ ١ٜٛفهشَ ٠ظتٛسا َٔ ٠اشباسز ،استبط ٚدٛدٖا
بتطٛس طٝاطَ ٞعني ٚبتكايٝذ دطتٛس ١ٜيبعض ايذ ،ٍٚفف ٞازبضا٥ش ال ٜعترب ٖزا ايٓٛع َٔ
ايكٛاْني ْتادا ملجٌ ٖزا املظاسط23صٚ ،عشفت ازبضا٥ش ٖزا ايٓٛع َٔ ايكٛاْني َؤخشا خالٍ دطتٛس
 ،6996قضذ دبٓٝب ايكٛاْني ايتعذٜالت املتهشس ،٠بػشض بعح اإلطتكشاس ايكاْٚ ْٞٛاطتبعاد
تظٝب ايعٌُ ايتؼشٜع.ٞ
أٚال  -تعشٜف ايكٛاْني ايعغ١ٜٛ
ٖ ٞقٛاْني صادس ٠عٔ ايربملإ ٜهَٛ ٕٛعٛعٗا داُ٥ا أَشا َتعًكا طٛا ٤بايٓعِ أّ
باهل٦ٝات ايظٝاط١ٝط24ص ،سٝح ٜضفٗا األطتار

François luchaire

ط25ص

بكٛي٘«:ايكاْ ٕٛاألطاطٞ

طبكا ألسهاّ املاد َٔ 66 ،48 ٠ايذطتٛس ايفشْظ ٖٛ ٞايز ٟتتٛافش ف ٘ٝثالخ ػشٚط :األ ٍٚإٔ
ٜعرتف ي٘ ايذطتٛس بتًو ايضف ،١ايجاْ ٞإٔ ٜتِ ايتضٜٛت عًٚ ٘ٝإقشاسا ٙطبكا إلدشا٤ات
خاصٚ...١ايجايح إٔ ٜعًٔ اجملًع ايذطتٛسَ ٟطابكتٗا يًذطتٛس.»...
ٚاألَش ْفظ٘ ٜٓطبل عً ٢ايكٛاْني ايعغ ١ٜٛاييت اطتشذثٗا دطتٛس  ،6996فضف١
ايكٛاْني "ايعغَٓ "١ٜٛشٗا إٜاٖا صشاس ١ايذطتٛسٚ ،سذد صباالتٗا ،نُا إٔ املاد632 ٠
اػرتطت إدشا٤ات خاص ١يًُضادق ١عًٗٝاٚ ،ايفكش ٠ايجايجْ َٔ ١فع املاد ٠اػرتطت إخغاعٗا
ٚدٛبا يشقاب ١املطابك َٔ ١طشف اجملًع ايذطتٛس ٟقبٌ إصذاسٖا.
ثاْٝاَ :هاْ ١ايكٛاْني ايعغ ١ٜٛيف ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛازبضا٥شٟ
عً ٢غشاس املؼشع ايذطتٛس ٟايفشْظَٓ ،ٞض املؼشع ايذطتٛس ٟازبضا٥ش ٟايكٛاْني
ايعغَ ١ٜٛشتب ١أمس َٔ ٢ايكٛاْني ايعاد ،١ٜبايشغِ َٔ أْٗا تضذس َٔ ْفع ايظًطٚ ،١أقٌ
- 96 -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د .سليمة مسراتي – جامعة البليدة

َشتب َٔ ١ايكاْ ٕٛاألمس ٢يًذٚي( ١ايذطتٛس)ْ ،عشا إىل طبٝع ١املٝادٚ ٜٔاجملاالت املدضض١
هلاٚ ،اييت تتعًل أغًبٗا بتٓع ِٝايظًطَٚ ١شتبط ١بايذطتٛسٚ ،هلزا ايظبب ٜٓبػ ٞإٔ تهٕٛ
َطابك ١ي٘ط26ص ،إعاف ١إىل اإلدشا٤ات اشباص ١اييت ذبٝط بإعذادٖا.
ثايجا  -اإلدشا٤ات اشباص ١بايكٛاْني ايعغ ١ٜٛعُاْ ١يتاليف عٝب عذّ ايذطتٛس١ٜ
عُذ املؤطع ايذطتٛس ٟإىل إساط ١ايكٛاْني ايعغ ١ٜٛباستفاي ١ٝنبريٚ ٠تطٜٛكٗا
بايتاي ٞبؼهًٜ ١ٝضعب دباٚصٖاط27ص ،إر ٜبك ٢أطًٛب ايتضٜٛت ٚاإلدشا٤ات املتبع ١يًُضادق١
عًٗٝا أسظٔ عابط يًتفشق ١بٗٓٝا ٚبني ايكٛاْني ايعاد ،١ٜفبايٓظب ١يألغًب ١ٝاملطًٛب١
يًتضٜٛت عًَ ٢ظت ٣ٛغشفيت ايربملإ سذدتٗا ايفكش َٔ 13 ٠املاد«:632 ٠تتِ املضادق ١عً٢
ايكاْ ٕٛايعغ ،ٟٛباألغًب ١ٝاملطًك ١يًٓٛابٚ ،بأغًب ١ٝثالخ أسباع أعغا ٤صبًع األََٔٚ ،»١
ثِ اعتباس ٖز ٙاألغًبَٛ ١ٝصٛف ١أػذ َٔ تًو املطًٛب ١يًتضٜٛت عً ٢ايكٛاْني ايعاد ،١ٜاألَش
ايزٜ ٟتطًب اقتٓاع ٚإمجاع أغًب ١ٝنبري َٔ ٠أعغا ٤ايربملإ ،ايؼ ٤ٞايزٜ ٟضعب ذبكٝك٘ يف
ظٌ بشملإ تعذد.ٟ
أَا خبضٛظ ايفكش َٔ 12 ٠املاد 632 ٠فإْٗا تٓط عً ٢إخغاع ايكٛاْني ايعغ١ٜٛ
ملشاقبَ ١طابك ١ايٓط َع ايذطتٛس َٔ طشف اجملًع ايذطتٛس ٟقبٌ صذٚسٚ ،ٙثِ ٜٛفش ي٘
عُاْ ١املطابكَ ١ع ايذطتٛس ٚتالف ٘ٝيعٝب ايذطتٛس ١ٜايز ٟقذ ٜؼٛب ايٓضٛظ ايكاْ،١ْٝٛ
ٜٗٚذس باملبادئ ايذطتٛسٚ ١ٜاسبكٛم ٚاسبشٜات.
ٚإٕ ناْت ايشقاب ١ايظٝاط ١ٝيًُذًع ايذطتٛس ٟازبضا٥ش ٟقذ تًكت ايعذٜذ َٔ
ايٓكذ ،خضٛصا فُٝا ٜتعًل بتؼه ١ًٝاجملًع غري املتهاف ١ُٖٓٝٚ ١٦ايظًط ١ايتٓفٝز – ١ٜسٝ٥ع
ازبُٗٛس - ١ٜعًٗٝا َٔٚ ،ثِ خغٛع ٖز ٙايتؼه ١ًٝيًغػٛطات ايظٝاطَٚ ١ٝعٝاس ايٛال٤
ايظٝاط ٞعٛض َعٝاس ايهفاٚ ٠٤اشبرب ،٠مما ٜؤثش عًَ ٢ذ ٣دطتٛس ١ٜايكٛاْني ايعغ ١ٜٛعاَ،١
ٚتًو املتعًك ١بتٓع ِٝايظًط ١ايكغا ١ٝ٥خاص.١
املطًب ايجايح :أثش طشٜك ١اختٝاس ايكاع ٞعً ٢اإلطتكاليٚ ١ٝاسبٝذ٠
ربتًف طشم إختٝاس ايكاع َٔ ٞدٚي ١إىل أخش ،٣نُا ٜضعب ذبذٜذ ايطشٜك١
املجً ٢الختٝاس ايكغا ،٠عُا ٜرتتب عٔ ٖزا االختٝاس َٔ اْعهاطات َباػش ٠عً ٢ايكغأَ ٠
سٝح نفا٤تِٗ ٚاطتكاليٝتِٗط28صٚ ،ست َٔ ٢ايتأثري عً ٢ثك ١املتكاعني يف ازبٗاص ايكغا.ٞ٥
ٚإٕ ناْت أغًب ايذ ٍٚتتبع االْتداب أ ٚايتعٝني املباػش يًكغا ،٠فإٕ االْتداب
املباػش َٔ طشف ايؼعب أ ٚعٔ طشٜل ايظًط ١ايتؼشٜع ١ٝممجً ١األَٜ ،١ؤد ٟإىل عذّ قذس٠
ايٓاخبني يف تكشٜش نفا٤ات ايكغاٚ ،٠إىل تػًػٌ االعتباسات ايظٝاطٚ ١ٝاسبضب ١ٝإىل ايكغا٤
ايزٜ ٟفرتض ف ٘ٝأطاطا اسبٝذٚ ٠اإلطتكالٍ.
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إستقاللية السلطة القضائية كأهم ضمان للحق يف التقاضي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يزا اعترب طشٜل ايتعٝني املباػش األنجش إْتؼاسا يف دطاتري ايذ ٖٛٚ ،ٍٚاألطًٛب ايزٟ
عٌُ ب٘ املؼشع ايذطتٛس ٟازبضا٥ش.ٟ
ايفشع األ :ٍٚاختٝاس ايكاع ٞعٔ طشٜل ايتعٝني املباػش َٔ ايظًط ١ايتٓفٝز١ٜ
إعتُذ ايذطتٛس ازبضا٥ش ٟيظٓ 6996 ١طشٜك ١تعٝني ايكغا ٠بٛاطط ١ايظًط١
ايتٓفٝز ،١ٜاملُجً ١يف سٝ٥ع ازبُٗٛسٚ ،١ٜأْ٘ ال ٜٛدذ غري ٖز ٙايطشٜكٜٚ ،١تذً ٢ريو َٔ
خالٍ املاد 78 ٠فكشٚ ،7ٚ 4 ٠اييت ْضت عًَ ٢اٜ«:ًٜٞعني سٝ٥ع ازبُٗٛس ١ٜيف ايٛظا٥ف ٚاملٗاّ
اآلت..:١ٝ
 - 4سٝ٥ع صبًع ايذٚي...،١
 - 7ايكغا»...،٠
ٖٚزا َا أنذت٘ املاد َٔ 2 ٠ايكاْ ٕٛايعغ ٟٛسقِ  66/14املتغُٔ ايكاْ ٕٛاألطاطٞ
يًكغا َٔ ،٤خالٍ ْضٗا عًَ ٢اٜ«:ًٜٞعني ايكغا ٠مبٛدب َشط ّٛس٥اط ٞبٓا ٤عً ٢اقرتاح َٔ
ٚصٜش ايعذٍ َٚذاٚي ١اجملًع األعً ٢يًكغا ،٤ايزٜ ٜٔه َٔ ْٕٛٛبني ساًَ ٞػٗادات املذسط١
ايعًٝا يًكغا ،٤طبكا يٓط املادْ َٔ 28 ٠فع ايكاْ.»ٕٛ
ٚإٕ ْضت املاد َٔ 46 ٠ايكاْ ٕٛاملؼاس إي ٘ٝأعال ٙاطتجٓا٤ا عً ٢املاد28 ٠املتُجٌ يف
إَهاْ ١ٝتعٝني َباػشٚ ٠مبشط ّٛس٥اطٚ ٞبضف ١اطتجٓا ١ٝ٥بضفتِٗ َظتؼاس ٜٔباحملهُ ١ايعًٝا
أَ ٚظتؼاس ٟايذٚي ١مبذًع ايذٚي ،١بٓا ٤عً ٢اقرتاح َٔ ٚصٜش ايعذٍ ٚبعذ َذاٚي ١اجملًع
األعً ٢يًكغا ،٤عً ٢أال تتذاٚص ٖز ٙايتعٓٝٝات يف نٌ األسٛاٍ  َٔ % 31عذد املٓاصب املاي١ٝ
املتٛفش ،٠نٌ َٔ:
 ساًَ ٞػٗاد ٠دنتٛسا ٙايذٚي ١بذسد ١أطتار ايتعً ِٝايعاي ٞيف اسبكٛم أ ٚايؼشٜع١ٚايكاْ ٕٛأ ٚايعً ّٛاملاي ١ٝأ ٚاالقتضاد ١ٜأ ٚايتذاسٚ ،١ٜايزَ ٜٔاسطٛا فعال عؼش ()61
طٓٛات عً ٢األقٌ يف االختضاصات رات ايضً ١باملٝذإ ايكغا.ٞ٥
 احملاَني املعتُذ ٜٔيذ ٣احملهُ ١ايعًٝا أ ٚصبًع ايذٚي ،١ايزَ ٜٔاسطٛا فعًٝا ملذ٠ 61طٓٛات عً ٢األقٌ بٗز ٙايضف.١
ايفشع ايجاْ :ٞتأثري تعٝني ايظًط ١ايتٓفٝز ١ٜيًكاع ٞعً ٢إطتكاليٝت٘
يف اسبكٝكٚ ١سغِ اعتباس ٖز ٙايطشٜك ١األنجش اْتؼاسا ٚأجنعٗا يف ايعٌُ ،قذ ميهٔ
اعتباسٖا غري َتعاسعَ ١ع اطتكالٍ ايكغا ٤يف َٛادٗ ١ايظًط ١ايتٓفٝز ،١ٜإرا سذد ايكإْٛ
ايطشم اييت ٜتعني عً ٢ايظًط ١ايتٓفٝزَ ١ٜشاعاتٗا سني تعٝني ايكغا٠ط31ص ،نايؼشٚط
ٚاملؤٖالت اييت جيب تٛافشٖا يف املشػشني هلزا املٓضب.
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ٚيهٔ سغِ َا تكذّ فإٕ يًظًط ١ايتٓفٝز ١ٜايظًط ١ايتكذٜش ١ٜيف ايتعٝني ،ملا هلا َٔ
دٚس فعاٍ َٚؤثش يف دسد ١االْتكاٖٚ ٤زا ٜٓعهع بايظًب أ ٚباإلجياب يف ذبكٝل ايعذايٚ ١إقشاس
َبذأ املظاٚا ٠يف املعاًَ١ط31ص ،ايزٜ ٟعترب أِٖ َشتهضات سل ايتكاع.ٞ
ٚعً ٘ٝفإْ٘ ٜفرتض يف ايظًط ١ايتٓفٝز ١ٜعٓذ َباػش ٠اختٝاس ايكغا َٔ ٠بني
املشػشني ايز ٜٔتتٛافش ف ِٗٝايؼشٚط املطًٛبَ ،١شاعاَ ٠بذأ ازبذاس ٠عُال مببذأ تهافؤ
ايفشظط32صٚ ،إٕ نإ يف ايػايب َا تذخٌ عٛاٌَ أخش ٣تؤثش يف ٖزا االختٝاس نعاٖش٠
ايٛطاطٚ ١تذخٌ أصشاب ايٓفٛر ،مما طٝؤثش ستُا عً ٢ايٓٛعٚ ١ٝايهفا ١ٜايعًُ ١ٝيًكغا٠
املعٓٝني ،نُا طٝؤثش عً ٢طري ايعذاي ١بعذ ريو ،بتأثري ايظًط ١املع ١ٓٝيًكاعٚ ٞازبٗات
اييت تذخًت سني تع ،٘ٓٝٝمما ٜرتتب عٓ٘ اْظشاب ٖزا ايتأثري عًْ ٢فظ ١ٝايكاعٚ ٞعًُ٘ فٗٛ
إْظإ قبٌ نٌ ػ ،٤ٞمما ٜؤد ٟب٘ إىل عذّ َعاًَ ١املتكاعني َعاًَٚ ١اسذ ٠بال ضبابا ٠أٚ
متٝٝضط33ص ،فٝفضٌ يف املٓاصع ١ذبت ايغػٛط ٚايتأثريات.
ٚعً ٘ٝفإٕ املؼشع ايذطتٛس ٟسغِ تأنٝذ ٙعً ٢اطتكالي ١ٝايكاعٚ ٞعذّ خغٛع٘
أل ٟدٗ ١أ ٚطًط َٔ ،١خالٍ املاد َٔ 647 ٠دطتٛس  6996يف ْضٗا عًَ ٢ا«:ًٜٞال خيغع
ايكاع ٞإال يًكاْ.»ٕٛ
ٚنزيو ْط املاد«:648 ٠ايكاع ٞضبُ َٔ ٞنٌ أػهاٍ ايغػٛط ٚايتذخالت
ٚاملٓاٚسات اييت قذ تغش بأداَُٗ ٤ت٘ ،أ ٚمتع ْضاٖ ١سهُ٘».
تبكٖ ٢ز ٙايٓضٛظ ايذطتٛسَ ١ٜشدٚد عًٗٝاْ ،عشا ألٕ َظأي ١تعٝني ايكاعَٛٓ ٞط١
بايظًط ١ايتٓفٝز ١ٜبطشٜكَ ١باػشٚ ،٠ستَ ٢ع ٚدٛد ايكاْ ٕٛايزٜ ٟؤطش ٖز ٙايعًُٚ ١ٝحيذد
ايظًط ١ايتكذٜش ١ٜيًظًط ١ايتٓفٝز ،١ٜن ٕٛنُا رنشْا طابكا َع تشادع دٚس ايربملإ
 ١ُٖٓٝٚايظًط ١ايتٓفٝز ١ٜعً ٢ايٛظٝف ١ايتؼشٜعٚ ،١ٝأَاّ إْعذاّ طبٌ ايطعٔ يف دطتٛسٖ ١ٜزٙ
ايكٛاْني َٔ دٗ ١املٛاطٓني أ ٚاألقً ١ٝايربملاْ ،١ٝتبك ٢عُاْ ١إطتكالي ١ٝايكاعٚ ٞسٝذت٘
تتأسدض بني ايغػٛطات ْٚفٛر ايظًط ١ايتٓفٝزٚ ،١ٜبني عُري ايكاع ،ٞخضٛصا يعذّ ٚدٛد
عُاْ ١دطتٛس ١ٜصشحي ١عذ عضٍ ايكاع.ٞ
ايفشع ايجايح :عشٚس ٠اسبضاْ ١عذ ايعضٍ محا ١ٜإلطتكالي ١ٝايكاعٞ
ذبشظ َععِ ايذطاتري عً ٢ذبضني ايكاعَ َٔ ٞؤثشات ايظًط ١ايتٓفٝز١ٜ
ٚعػٛطاتٗا َٔ ،خالٍ تضٜٚذ ٙبغُإ عذّ ايكابً ١ٝيًعضٍ ،باعتباسٚ ٙاسذ َٔ أِٖ ايغُاْات
اييت تكذَٗا ايٓعِ ايذطتٛس ١ٜاملعاصش٠ط34ص.
فعذّ قابً ١ٝعضٍ ايكغا ٠تتُجٌ يف ذبضني ايكاع ٞإداسٜا عذ ايظًط ١اييت عٓٝت٘،
مما حي ٍٛد ٕٚتعظفٗاط35ص ،يهٔ ٖزا ال ٜعين إٔ ٜضبض َٓضب ايكاع ٞأبذٜا ٚإمنا ميهٔ عضي٘
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يف األسٛاٍ ٚايهٝفٝات اييت ٜٓط عًٗٝا ايكاْ ،ٕٛمبعٓ ٢عذّ دٛاص إبعاد ايكاع ٞعٔ ٚظٝفت٘
ايكغا ،١ٝ٥طٛا ٤بطشٜل ايفضٌ أ ٚاإلساي ١إىل ايتكاعذ ،أ ٚايٛقف عٔ ايعٌُ أ ٚايٓكٌ إىل
ٚظٝف ١أخش ٣إال يف األسٛاٍ ٚبايهٝف ١ٝاييت ٜٓعُٗا ايكإْٛط36صٚ .إٔ تعط ٞطًط ١ايرتق١ٝ
ٚايٓكٌ ٚايتأدٜب ٚايعضٍ هلَ ١٦ٝظتكً ،١تتؼهٌ َٔ ممجًني يشداٍ ايكغاٚ ،٤يٝع يألدٗض٠
ايظٝاط ١ٝاييت تبٓ ٢مماسطتٗا عً ٢االعتباسات ايظٝاطٚ ١ٝايغػٛطات ٚايتأثريات احملٝط ١بٗا.
ٚقذ ٚسد ايٓط عًٖ ٢ز ٙايغُاْ ١صشاس ١يف َععِ ايذطاتري ايعشبٚ ،١ٝإٕ ناْت
ٖز ٙايذطاتري قذ أسايت يف ايتفاص ٌٝإىل ايكاْ ٕٛاملٓعِ يًظًط ١ايكغا١ٝ٥ط37ص ،أَا عٔ املؼشع
ايذطتٛس ٟازبضا٥ش ٟمل ٜٓط صشاس ١يف ايذطتٛس عًٖ ٢ز ٙايغُاْٚ ،١أساٍ َظا ٌ٥ايرتق١ٝ
ٚايرتطٚ ِٝايٓكٌ ،يًكاْ ٕٛايٓاظِ يًظًط ١ايكغا ٖٛٚ ،١ٝ٥ايكاْ ٕٛايعغ ٟٛسقِ 66/14
املتغُٔ ايكاْ ٕٛاألطاط ٞيًكغاٚ ،٤ايكاْ ٕٛايعغ ٟٛسقِ  63/14املتغُٔ تؼه ٌٝاجملًع
األعً ٢يًكغاٚ ٤صالسٝات٘.
فًِ ٜشد أٜغا صشاس ١عًٖ ٢ز ٙايغُاْ ١يف ْط ايكاْْٛني ايظابكنيٚ ،يهُٓٗا ْعُا
ٚسذدا ػشٚط ايرتقٚ ١ٝايرتطٚ ،ِٝساالت ايٓكٌ ٚاإلسايٚ ١ايتأدٜبٚ ،إدشا٤ات مماسطتٗا بكٛاعذ
قاْ ١ْٝٛجيب تطبٝكٗا عًٖ ٢ز ٙاسباالت ،نغُاْ ١يعذّ تذخٌ ايظًط ١ايتٓفٝزَ ١ٜباػش ،٠يف
املظاس املٗين يًكاعٚ ٞاييت تفكذ ٙسٝذت٘ ْٚضاٖتٖ٘ٚ ،زا غري ناف ألْ٘ ال ٜٛفش اسبضاْ ١عذ
ايعضٍ يًكاع ،ٞيف َٛادٗ ١ايظًط ١اييت عٓٝت٘ عٔ طشٜل َشط ّٛس٥اطٚ ،ٞبإَهاْٗا عضي٘
بٓفع ايطشٜكٚ ،١إٕ ناْت ْضٛظ ايكٛاْني املتعًك ١بايظًط ١ايكغاٚ ١ٝ٥ستْ ٢ضٛظ
ايذطتٛس ،عٗذت َُٗ ١ايتكشٜش يف إطاس ايكاْ ٕٛنٌ َا ٜعين ايكغا َٔ ٠تعٝني ْٚكٌ ٚطري
طًُِٗ ايٛظٝف ،ٞإىل ٖ ١٦ٝتظُ" ٢اجملًع األعً ٢يًكغا "٤بٗذف اطتبعاد ايظًط ١ايتٓفٝز،١ٜ
يهٔ بايشدٛع إىل االختالالت اييت تؼٛب تؼهٖ ١ًٝزا اجملًع ترتادع اطتكالي ١ٝايكاعٞ
ٚاطتكشاس.ٙ
املطًب ايشابع :اجملًع األعً ٢يًكغا ٤نٗ ١٦ٝعآَ ١إلطتكالٍ ايكغا٤
ْضت املاد َٔ 657 ٠ايذطتٛس يظٓ 6996 ١عً«:٢حيذد قاْ ٕٛعغ ٟٛتؼه ٌٝاجملًع
األعً ٢يًكغاٚ ،٤عًُ٘ ٚصالسٝات٘ األخشٚ ،»٣عً ٘ٝأْؼأ اجملًع يًكغا ٤باعتباس١٦ٖٝ ٙ
دطتٛس ،١ٜتعذ عُاْ ١إلطتكالي ١ٝايظًط ١ايكغا ،١ٝ٥يهٔ ريو ٜتٛقف عً ٢تؼهٖ ١ًٝزا
اجملًع ٚإدشا٤ات عًُ٘ ٚست ٢صالسٝات٘ٚ ،ايزْ ٟعُ٘ املؼشع بايكاْ ٕٛايعغ ٟٛسقِ 63/14
املؤسخ يف  16طبتُرب  3114املتغُٔ تؼه ٌٝاجملًع األعً ٢يًكغاٚ ،٤عًُ٘ ٚصالسٝات٘.
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ايفشع األ :ٍٚتؼه ١ًٝاجملًع األعً ٢يًكغاٚ ٤االختالالت ايٛاسد عًٗٝا
يكذ ناْت تؼه ١ًٝصبًع األعً ٢يًكغا ٤ضبٌ ْكذ ْعشا يإلختالالت اييت ػابتٗا
ٚاييت ميهٓٗا ايتأثري عً ٢عٌُ اجملًع:
أٚال  -تؼه ١ًٝاجملًع األعً ٢يًكغا٤
تٓط املاد َٔ 654 ٠ايذطتٛس عًَ ٢اٜ«:ًٜٞشأغ سٝ٥ع ازبُٗٛس ،١ٜاجملًع األعً٢
يًكغاٚ .»٤طبكا يٓط املاد َٔ 12 ٠ايكاْ ٕٛايعغ ٟٛسقِ  ،63/14املؼاس إي ٘ٝأعالٜ :ٙشأغ
اجملًع األعً ٢يًكغا ٤سٝ٥ع ازبُٗٛسٜٚ ١ٜتؼهٌ َٔ:
ٚ -1صٜش ايعذٍ ْا٥ب يًشٝ٥ع
 -2ايشٝ٥ع األ ٍٚيًُشهُ ١ايعًٝا
 -3ايٓا٥ب ايعاّ يذ ٣احملهُ ١ايعًٝا
 -4عؼش )61( ٠قغآٜ ٠تدب َٔ ٕٛقبٌ صَالِٗ٥ط38ص.
 -5طت ( )16ػدضٝات خيتاسِٖ سٝ٥ع ازبُٗٛس ١ٜحبهِ نفا٤تِٗ خاسز طًو
ايكغا٠
نُا ٜؼاسى املذٜش ايعاّ املهًف بتظٝري طًو ايكغا ٠باإلداس ٠املشنض ١ٜيٛصاس ٠ايعذٍ
يف أعُاٍ اجملًع أألعً ٢يًكغا ،٤دَ ٕٚؼاسنت٘ يف املذاٚالت.
ثاْٝا  -االختالالت ايٛاسد ٠عًٖ ٢ز ٙايتؼه١ًٝ
* أَ ٍٚا ٜالسغ عًٖ ٢ز ٙايتؼه ٖٞ ١ًٝتشأغ سٝ٥ع ازبُٗٛس ،١ٜسٝ٥ع ايظًط١
ايتٓفٝز ١ٜاجملًع األعً ٢يًكغا ،٤إعاف ١إىل عغٚ ١ٜٛصٜش ايعذٍ باعتباسْ ٙا٥با يشٝ٥ع
اجملًع ٖٛٚ ،عغ ٛيف اسبه ١َٛاييت متجٌ أٜغا ايظًط ١ايتٓفٝز َٔٚ ١ٜثِ ْظذٌ ٖ١ُٓٝ
ٚتأثري ايظًط ١ايتٓفٝز ١ٜبٗز ٙايعغ ١ٜٛعً ٢اجملًع ايزٜٓ ٟعِ َظاس ايكاع ٞاملٗين ٜٚغُٔ
اطتكاليٝت٘.
* أَا عٔ األعغا ٤ايظت )16( ١ايز ٜٔخيتاسِٖ سٝ٥ع ازبُٗٛس ،١ٜفعال ٠ٚعً ٢أِْٗ
خاسز طًو ايكغاٚ- ٤إٕ نإ ريو عشٚس ٟيتٜٓٛع ايتؼهٚ ١ًٝإعطاَ ٤ضذس آخش ٜعرب عٔ
ٚاقع ايكغا ٤ساًَني سطاي ١اجملتُع -فإٕ اختٝاسِٖ َٔ طشف سٝ٥ع ايظًط ١ايتٓفٝز١ٜ
ٜذعِ تفٛم ٖز ٙايظًطٜٚ ،١عُل َظأي ١ايتأثري ٚايٛال ٤ايظٝاط ٞأنجش َٔ إعتباس ايهفا.٠٤
َٚع ريو سا ٍٚاملؼشع تذع ِٝاطتكالي ١ٝاجملًع بتشذٜذ َذ ٠ايعغ ١ٜٛف ٘ٝب أسبع
طٓٛات ٚعذّ قابًٝتٗا يًتذذٜذَ ،ع ايتذذٜذ ايٓضف ٞيألعغا ٤نٌ طٓتنيط39ص ،ستٜ ٢كغٕٛ
عٗذتِٗ ًَتضَني بغُا٥شِٖ.
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ايفشع ايجاْ :ٞدٚس اجملًع يف عُاْ ١اطتكالي ١ٝايكاع ٞخالٍ َظاس ٙاملٗين
تٓط املاد َٔ 655 ٠ايذطتٛس ازبضا٥ش ٟيظٓ 6996 ١عًٜ«:٢كشس اجملًع األعً٢
يًكغا ،٤طبكا يًؼشٚط اييت حيذدٖا ايكاْ ،ٕٛتعٝني ايكغاْٚ ٠كًِٗ ٚطري طًُِٗ ايٛظٝف.ٞ
ٜٚظٗش عً ٢اسرتاّ أسهاّ ايكاْ ٕٛاألطاط ٞيًكغاٚ ،٤عً ٢سقاب ١اْغباط ايكغا٠
ذبت س٥اط ١ايشٝ٥ع األ ٍٚيًُشهُ ١ايعًٝا».
ألٕ َؤد ٣االطتكالٍ اسبكٝك ٞيًكغا ٤إٔ ٜٓظشب ٖزا االطتكالٍ عً ٢ايؼؤٕٚ
اإلداس١ٜط41صٚ ،املظاس املٗين يًكغا ٠يزا سشظ املؼشع ايذطتٛس ٟازبضا٥ش ،ٟإٔ ٜتٛىل ايكغا٠
أْفظِٗ إداس ٠ػؤ ِْٗٚعٔ طشٜل ٖ ١٦ٝدطتٛس ١ٜمتجًت يف اجملًع األعً ٢يًكغا ،٤يهٔ تًو
االختالالت ايٛاسد ٠عًٖ ٢ز ٙايتؼه ١ًٝنُا طبل اإلػاس ٠إيٗٝا ،تؤثش عً ٢عٌُ ٖزا اجملًع
ايز ٟطٝؤثش بذٚس ٙيف ػؤ ٕٚايكغاَٚ ٠ظاسِٖ املٗين َٔٚ ،ثِ ايتأثري عً ٢اطتكاليٝتِٗ
ٚسٝذتِٗ املفرتض تٛافشٖا أثٓا ٤قٝاَِٗ مبٗاَِٗ.
خضٛصا إٔ ايذطتٛس ثِ ايكاْ ٕٛايٓاظِ هلزا اجملًع َٓش٘ ايعذٜذ َٔ ايضالسٝات
ٚاملتعًك ١مبظاس ايكاع ٞاملٗين َٔ ،ايتعٝني إىل ْٗاَ ١ٜظاس ٙبايتكاعذ أ ٚايعضٍ.
أٚال  َٔ -صالسٝت٘ دساطًَ ١فات املرتػشني يًتعٝني يف طًو ايكغاٚ ٤ايتذاٍٚ
بؼأْٗا...
 دساط ١طًبات ايٓكٌ ٚايتذا ٍٚبؼأْٗا دساط ١تعًُات ايكغا ٠املعٓٝني بايٓكٌ د ٕٚطًبِٗ َٛٚافكتِٗ (يف إطاس اسبشن١ايظٓ ١ٜٛيًكغا.)٠
 دساطًَ ١فات ايرتطٚ ِٝايرتقٚ ١ٝايتكشٜش بؼأْٗا دساط ١طًبات اإلسبام دساط ١طًبات االطتٝذاع أ ٚاالطتكايٚ...١اإلساي ١عً ٢ايتكاعذ.ثاْٝا -إعاف ١إىل ريو ي٘ صالسٖ ١ٝاَ ١تتُجٌ يف اعتباس ٙطًط ١تأدٜب ،١ٝفٝذتُع
يف ٖ٦ٝت٘ ايتأدٜب ١ٝبش٥اط ١ايشٝ٥ع األ ٍٚيًُشهُ ١ايعًٝا عُاْ ١الطتكالي ١ٝاجملًع يًفضٌ
يف املتابعات ايتأدٜب ١ٝاملتدز ٠عذ ايكغا.٠
ايفشع ايجايح :ايضالسٝات األخش ٣يًُذًع األعً ٢يًكغا٤
أٚال  -تٓط املاد َٔ 656 ٠دطتٛس  6996عًَ ٢اٜ«:ًٜٞبذ ٟاجملًع األعً٢
يًكغا ٤سأٜا اطتؼاسٜا قبًٝا يف مماسط ١سٝ٥ع ازبُٗٛس ١ٜسل ايعف.»ٛ
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مياسغ اجملًع األعً ٢يًكغا ٤نٗ ١٦ٝدطتٛس ١ٜدٚسا اطتؼاسٜا فُٝا ٜتعًل حبل
ايعف ٛايزٜ ٟعترب َٔ ايضالسٝات ايذطتٛس ١ٜيشٝ٥ع ازبُٗٛسٚ ،١ٜاييت ميهٔ اعتباسٖا تذخال
يف عٌُ ايظًط ١ايكغا.١ٝ٥
ثاْٝا  -نُا ي٘ صالس ١ٝإعذاد َذ ١ْٚأخالقٝات َٗٓ ١ايكغا ٤املٓضٛظ عًٗٝا يف
ايكاْ ٕٛايعغ ٟٛاملتعًل بايكاْ ٕٛاألطاط ٞيًكغاٚ ٤اييت ٜضادم عًٗٝا مبذاٚيٚ ١ادب١
ايتٓفٝز ،إر تٓؼش ٖز ٙاملذ ١ْٚيف ازبشٜذ ٠ايشمس ١ٝيًذُٗٛس ١ٜازبضا٥شٚ ،١ٜميهٔ َشادعتٗا
ٚفكا يٓفع اإلدشا٤ات ٚاألػهاٍ اييت ٚععت بٗا ٚسذدت يف املاد َٔ 24 ٠ايكاْ ٕٛايعغٟٛ
.63/14
ثايجا  -نزيو يًُذًع دٚسا إطتؼاسٜا يف املظا ٌ٥ايعاَ ١املتعًك ١بايتٓعِٝ
ايكغاٚ ٞ٥بٛعع ١ٝايكغاٚ ٠تهٚ ِٜٗٓٛإعاد ٠تهِٜٗٓٛط41ص.
اخلالصة:

َٔ خالٍ اطتعشاض املظا ٌ٥ايظابكٜ ١بذٚ ٚاعشا استباط سل ايتكاع ٞايز ٟميجٌ

سنٝض ٠أطاط َٔ ١ٝسنا٥ض دٚي ١ايكاْ ،ٕٛباعتباس ٙعُاد اسبشٜات مجٝعٗا ٚتظتُذ َٓ٘ طبٌ
محاٜتٗا ،بغُاْ ١نفايت٘ عٔ طشٜل اطتكالي ١ٝايظًط ١ايكغاٚ ،١ٝ٥بتٛفري سضاْ ١دطتٛس١ٜ
ٜشاد َٓٗا ذبكٝل اسبُا ١ٜايٓادع ١سبكٛم األفشاد ٚسشٜاتِٗ َٔ ،خالٍ محا ١ٜاطتكالي١ٝ
ايكاعٚ ٞسٝذت٘.
ٚإٔ املؼشع ايذطتٛس ٟازبضا٥ش ٟنشغ يف طب ٌٝذبكٝل ٖز ٙاالطتكالي ١ٝيًظًط١
ايكغاٚ ١ٝ٥نفاي ١سبل ايتكاع ،ٞصبُٛع َٔ ١ايغُاْات ٚاملبادئ ايذطتٛس ١ٜذبكٝكا يًعذٍ
ٚاملظاٚا ،٠حبُا ١ٜايكاع َٔ ٞايغػٛطات ٚايتأثرياتٚ ،تٛفري االطتكالي ١ٝايالصَ ١ملُاسط١
ٚظٝفت٘ ايٓبٚ ١ًٝايضعب ١يف ْفع ايٛقت.
ٚيهٔ ربًًت ٖز ٙايٓضٛظ ايذطتٛسٚ ١ٜايٓضٛظ ايكاْ ١ْٝٛاييت دا٤ت يف طبٌٝ
ٚعع َبادئ ايذطتٛس َٛعع ايتٓفٝز ،اطتجٓا٤ات أثشت عً ٢اطتكالي ١ٝايكغا ،٤ن ٕٛإٔ َععِ
ٖز ٙاملبادئ ايذطتٛس ١ٜذب ٌٝإىل ايتٓع ِٝعٔ طشٜل ايكٛاْنيٚ ،ستٚ ٢إٕ ناْت قٛاْني عغ١ٜٛ
ذبع ٢بايشقاب ١ايذطتٛس ١ٜايٛدٛب ١ٝقبٌ إصذاسٖا ،فإٕ تؼه ١ًٝاجملًع ايذطتٛس ٟاملهًف بٗزٙ
املُٗ ١تبك ٢ضبٌ ْكاش ٚاْتكاد شبغٛعٗا هل ١ُٓٝايظًط ١ايتٓفٝزٚ ١ٜايغػٛطات ايظٝاط،١ٝ
أعف إىل ريو تشادع ايذٚس ايتؼشٜعٚ ٞايشقاب ٞيًربملإ ٚايز ٟاطتػًت٘ ايظًط ١ايتٓفٝز١ٜ
إىل أقض ٢اسبذٚد.
نُا إٔ َظأي ١تعٝني ايكغا ٠ربغع َباػش ٠يظًط ١سٝ٥ع ازبُٗٛس ١ٜمبشطّٛ
س٥اطَ،ٞكابٌ ْكط ايغُاْات اييت ذبذ َٔ ايظًط ١ايتكذٜش ١ٜيًظًط ١ايتٓفٝز ١ٜأثٓا٤
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ايكٝاّ بزيوٚ ،اييت تؤد ٟباطتُشاس ايغػٛطات عً ٢ايكاع ٞست ٢بعذ ايتعٝني ٚأثٓاَ ٤ظاسٙ
املٗين.
ٚعال ٠ٚعً ٢ريو فإٕ عذّ ايتهشٜع ايذطتٛس ٟايضشٜض سبضاْ ١عذّ عضٍ ايكاعٞ
يف َٛادٗ ١ايظًط ١ايتٓفٝزٚ ،١ٜإٕ نإ املؤطع ايذطتٛس ٟأساٍ تٓع ِٝايؼؤ ٕٚاإلداس١ٜ
ٚاملظاس املٗين يًكاع ٞهل ١٦ٝدطتٛس – ١ٜاجملًع األعً ٢يًكغا - ٤نغُاْ ١إلطتكاليٝت٘،
ٜبك ٢ريو غري ناف ن ٕٛإٔ ٖزا اجملًع يف سذ رات٘ ٜرتأط٘ سٝ٥ع ازبُٗٛسٜٛٓٚ ،١ٜب٘ يف
ريو ٚصٜش ايعذٍٜٚ ،عني ف ٘ٝسٝ٥ع ازبُٗٛس 16 ١ٜػدضٝات خاسز قطاع ايكغا ،٤مما ٜذعِ
تفٛم ايظًط ١ايتٓفٝزٚ ،١ٜتٛطٝع طبٌ تأثريٖا عً ٢ايظًط ١ايكغا ١ٝ٥بايتأثري عًْ ٢ضاٖ١
ٚسٝذ ٠ايكاع ،ٞيزا عً ٢املؤطع ايذطتٛس ٟتٛفري عُاْات دطتٛس ١ٜق ١ٜٛيف َكذَتٗا
اسبضاْ ١عذ ايعضٍ ٚبٓضٛظ دطتٛس ١ٜصشحيْٚ ١ضٛظ قاْ ١ْٝٛتفض ١ًٝٝتذعِ سكٝكٖ ١زٙ
ايغُاْٚ ،١إعاد ٠ايتؼه ١ًٝايبؼش ١ٜيًُذًع األعً ٢يًكغا ٤برتنٝبَ ١ظتكً ١ربشز عٔ
طٝطش ٠ايظًط ١ايتٓفٝزٚ ،١ٜإٕ ناْت ايعرب ٠يٝع بايٓضٛظ فكطٚ ،إمنا مبا ٖٚ ٛاقع َٔ
مماسطات يف ػإٔ اسرتاَٗا َٔ ايٓاس ١ٝايعًُ.١ٝ
ٚنٌ يف طب ٌٝنفاي ١سل ايتكاع ٞيًُٛاطٔ ٚايز ٟتهفً٘ َعاًَ ١ايكاعٞ
شبض َ٘ٛعً ٢أطاغ املظاٚا ،٠بهٌ سٝذٚ ٠عُري ستٜ ٢ه ٕٛبعٝذا عٔ نٌ ايتأثريات
ٚاإلعتباسات َُٗا نإ ْٛعٗا.
اهلوامش:
 .1د /عبذ ايػين بظ ْٞٛٝعبذ اهللَ ،بذأ املظاٚا ٠أَاّ ايكغاٚ ٤نفاي ١سل ايتكاعَٓ ،ٞؼأ ٠املعاسف ،اإلطهٓذس،١ٜ
َضش  ،6982ظ 25.
 .2ضبُذ عبذ اسبُٝذ أب ٛصٜذ ،تٛاصٕ ايظًطات ٚسقابتٗا ،دساطَ ١كاسْ ،١داس ايٓٗغ ١ايعشب ،١ٝايكاٖشَ ،٠ضش،
 ،3112ظ 224.
 .3د /ثشٚت عبذ ايعاٍ أمحذ ،اسبُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛيًششٜات ايعاَ ،١بني ايٓط ٚايتطبٝل ،داس ايٓٗغ ١ايعشب،١ٝ
َضش ،ايكاٖش ،3114 ،٠ظ 64.
 .4د /طعٝذ بٛػعري ،ايكاْ ٕٛايذطتٛسٚ ٟايٓعِ ايظٝاط ١ٝاملكاسْ ،١ازبض ٤ايجاْ ،ٞدٜٛإ املطبٛعات ازباَع،١ٝ
ازبضا٥ش ،ايطبع ١اشباَظ ،3112 ،١ظ 664.
 .5د /يعؼب ضبفٛظ ،ايتذشب ١ايذطتٛس ١ٜيف ازبضا٥ش ،املطبع ١اسبذٜج ١يًفٓ ٕٛاملطبع ،١ٝازبضا٥ش ،3116 ،ظ
614.
 .6ضبُذ عبذ اسبُٝذ أب ٛصٜذ ،املشدع ايظابل ،ظ 224.
 .7د /يعؼب ضبفٛظ ،املشدع ايظابل ،ظ 614.
 - 8دٛفتين دشٚتا ْ ًًٞٝد ٟطاْيتَ ،بذأ ايفضٌ بني ايظًطات يف ايتطٛس ايذطتٛس ٟاإلٜطاي ،ٞطًظً١
احملاعشات ٚايذساطات ٚايٛثا٥ل ،بشْاَر ايتعا ٕٚاإلٜطاي ٞاملضش ٟيف صباٍ ايعً ّٛايكاْ ،١ْٝٛداَع ١اإلطهٓذس،١ٜ
ظ 69.
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 .9د /ثٛست عبذ ايعاٍ ،املشدع ايظابل ،ظ 645.
 .11د /ثشٚت عبذ ايعاٍ ،املشدع ْفظ٘ ،ظ 644.
 .11د /عادٍ ايطبطبا ،ٞ٥اسبذٚد ايذطتٛس ١ٜبني ايظًطتني ايتؼشٜعٚ ١ٝايكغا ،١ٝ٥دساطَ ١كاسْ ،١صبًع ايٓؼش
ايعًُ ،ٞايهٜٛت ،3111 ،ظ 66.
 .12د /عادٍ ايطبطبا ،ٞ٥املشدع ْفظ٘ ،ظ 66.
 .13د /طًُٝإ ضبُذ ايطُا ،ٟٚايظًطات ايجالخ يف ايذطاتري ايعشبٚ ١ٝيف ايفهش ايظٝاط ٞاإلطالَ ،ٞدساط١
َكاسْ ،١ايطبع ١اشباَظ ،6986 ،١ظ 267.
 .14د /عبذ ايػين بظ ْٞٛٝعبذ اهلل ،املشدع ايظابل ،ظ 24.
 .15د /ثشٚت عبذ ايعاٍ أمحذ ،املشدع ايظابل ،ظ 626.
 .16د /آَاٍ ايفضاٜش ،ٟعُاْات ايتكاع ،ٞدساط ١ذبًَ ١ًٝٝكاسَْٓ ،١ؼأ ٠املعاسف ،اإلطهٓذسَ ،١ٜضش  ،6991ظ
66.
 .17عبذ ايػين بظ ْٞٛٝعبذ اهلل ،املشدع ايظابل ،ظ 36.
 .18د /ثشٚت عبذ ايعاٍ أمحذ ،املشدع ايظابل ،ظ 643.
 .19د /طًُٝإ ضبُذ ايطُا ،ٟٚاملشدع ايظابل ،ظ 238.
َ .21ظشات ٞطًَ ،١ُٝذ ٣تطبٝل َبذأ ايفضٌ بني ايظًطات يف ايٓعاّ ايذطتٛس ٟازبضا٥ش ،ٟسطاي ١يٓ ٌٝػٗاد٠
ايذنتٛسا ٙيف ايكاْ ٕٛايعاّ ،نً ١ٝاسبكٛم ،داَع ١ازبضا٥ش ،3161/3119 ،ظ 86.
َ .21ظشات ٞطً ،١ُٝاملشدع ْفظ٘ ،ظ 79.
 .22سظب ْط املاد َٔ 655 ٠دطتٛس 6996.
 .23د /عبذ اجملٝذ دباس ،ايشقاب ١ايذطتٛس ١ٜيًكٛاْني ايعغٚ ١ٜٛسأٜا اجملًع ايذطتٛس ٟاملتعًكإ بكاْْٞٛ
األسضاب ايظٝاطٚ ١ٝاالْتدابات ،صبً ١اإلداس ،٠اجملًذ  ،61ايعذد  ،13طٓ ،3111 ١ظ 51.
 .24د /صالح ايذ ٜٔفٛص ،ٟاجملًع ايذطتٛس ٟايفشْظ ،ٞقاع ٞايذطتٛس ،١ٜاالْتدابات ،االطتفتا٤ات ،داس ايٓٗغ١
ايعشب ،١ٝايكاٖشَ ،٠ضش ،6993 ،ظ 66.
25. François Luchaire, Les lois organiques devant le conseil constitutionnel, R. D. P, 1992, P
382.

 .26د /بٛنشا إدسٜع ،ايٛدٝض يف ايكاْ ٕٛايذطتٛسٚ ٟاملؤطظات ايظٝاط ،١ٝداس ايهتاب اسبذٜح ،ايكاٖشَ ،٠ضش،
 ،3112ظ 636.
 .27د /دباس عبذ اجملٝذ ،املشدع ايظابل ،ظ 53.
َ .28ظشات ٞطً ،١ُٝاملشدع ايظابل ،ظ 86.
 .29د /طًُٝإ ضبُذ ايطُا ،ٟٚاملشدع ايظابل ،ظ 221.
 .31املشدع ْفظ٘ ،ظ 221.
 .31د /ػشات ١أب ٛصٜذ ػشاتَ٘ ،بذأ املظاٚا ٠يف ايذطاتري ايعشب ( ١ٝيف دا٥ش ٠اسبكٛم ٚايٛادبات ايعاَٚ ١تطبٝكاتٗا
ايكغا ،Press ،)١ٝ٥ايكاٖشَ ،٠ضش ،3116 ،ظ 686.
 .32د /عبذ ايػين بظ ْٞٛٝعبذ اهلل ،املشدع ايظابل ،ظ 56.
 .33د /ثشٚت عبذ ايعاٍ أمحذ ،املشدع ايظابل ،ظ 647.
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 .34د /عُاس بٛعٝافَ ،بذأ سضاْ ١ايكاع ٞعذ ايعضٍ يف ايفك٘ أإلطالَٚ ٞايٓعِ ايٛعع ،١ٝصبً ١اسبكٛم،
ٜضذسٖا صبًع ايٓؼش ايعًُ ،ٞداَع ١ايهٜٛت ،طٓ ،68 ١ايعذد  ،64دٜظُرب  ،6994ظ 649
 .35د /ثشٚت عبذ ايعاٍ أمحذ ،املشدع ايظابل ،ظ 647.
 .36د /طًُٝإ ضبُذ ايطُا ،ٟٚاملشدع ايظابل ،ظ 226.
.37سظب تٛصٜع اآلت:ٞ
* قاعٝني اثٓني ( َٔ )13احملهُ ١ايعًٝا َٔ بُٗٓٝا قاض ٚاسذ ( )16يًشهِ ٚقاعٚ ٞاسذ ( َٔ )16ايٓٝاب١
ايعاَ.١
* قاعٝني اثٓني ( َٔ )13صبًع ايذٚي َٔ ١بُٗٓٝا قاض ٚاسذ ( )16يًشهِ ٚضبافغ يًذٚيٚ ١اسذ.
* قاعٝني اثٓني ( َٔ )13اجملايع ايكغا َٔ ١ٝ٥بُُٗٓٝا قاض ٚاسذ ( )16يًشهِ ٚقاض ٚاسذ (َٔ )16
ايٓٝاب ١ايعاَ١
* قاعٝني اثٓني َٔ ازبٗات ايكغا ١ٝ٥اإلداس ١ٜغري صبًع ايذٚي َٔ ،١بُٗٓٝا قاعٚ ٞاسذ ( )16يًشهِ
ٚضبافغ يًذٚيٚ ١اسذ.
* قاعٝني اثٓني ( َٔ )13احملانِ اشباعع ١يًٓعاّ ايكغا ٞ٥ايعاد َٔ ٟبُٗٓٝا ،قاض ٚاسذ ( )16يًشهِ
ٚقاعٚ ٞاسذ ( َٔ )16قغا ٠ايٓٝاب.١
 .38سظب ْط املاد َٔ 15 ٠ايكاْ ٕٛايعغ ٟٛسقِ  63/14املؤسخ يف  16طبتُرب  ،3114املتغُٔ تؼه١ًٝ
اجملًع األعً ٢يًكغاٚ ٤عًُ٘ ٚصالسٝات٘ ،ازبشٜذ ٠ايشمس ١ٝسقِ  57طٓ3114. ١
 .39د /ثشٚت عبذ ايعاٍ أمحذ ،املشدع ايظابل ،ظ 658.
 .41سظب ْط املاد َٔ 25 ٠ايكاْ ٕٛايعغ ٟٛسقِ  ،63/14املشدع ايظابل.

- 106 -

