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الضرائت على التلوث الجيئي ثني دواعي احلمبية
وغيبة السند القبنوني

م.ىم.ىابراهومىعليىمحمد ى
أ.ىم.ىد.ىاحمدىخلفىحدونىالدخولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ى
ى

جامعةىتكروت/ىكلوةىالقانون ى

بسم اهلل الرمحن الرحيم

املقدمة
منػػذ اف ق ػػؽ ار اورض عمػػا و لسػػا عاالػػماعات اال ػ

عق ػػؽ اونلػػاف ػػد

هػػذا اوقلػػر ل ػػاعؿ اف للػػقر لػػؿ مػػا عاػػق مػػف ايػػؿ اف ل ،ػػم و ػػم لػػد اا لػػاة

ػػـ

ت عؿ اام اا ػث وػف الػاالب الػتجدؿ يدلػدة امػا ل ػلط ػق مػف ا نػاا ينلػق عمػعارد

ااط لعػػأل را ػراض ااترولػػق عاار ػػل عااعاػػعؿ ااػػم اوةػػؿ ل ػ ؿ اا ار ػػأل عااعػػلش اارالػػد

عراح لل ػػتقدـ ما ػػادر ااطا ػػأل ال ػػتقدام ا عال ػػع ا
مياوت اا لاة عيمل

ل ػػث ادق ػػؿ ال ػػتقدامسا و ػػل يملػ ػ

طاوات اونتاج مف زراوأل عاناوأل

لػد اف ذاػؾ لػاف و ػم

لاب نظاوأل اا لئأل ع ااتاال و م لاب ار أل اونلاف علدمتق ع ؽ ايلااق اا،ادمػأل

ول ماادر ااطا أل ااتل د ت تنةب .

ولػػاف اف تن سػػت ااميتمعػػات اام لػػأل عااميتم ػ ااػػدعال و ػػم ػػد ل ػعاا ااػػم

ااقطر ااذي ل لط اا لئأل عةػرعرة اليػاد لػ ؿ اع التسػا مػف لػؿ مػا مػف يػهنق ت عل سػا
اع مالتس ػػا عاام اوظ ػػأل و لس ػػا م ػػف يملػ ػ ا ػػعر عاي ػػلاؿ اات ػػعث عالػ ػ ا ق اامتع ػػددة
عمعاايأل اوت اات عث اا،ائمأل م اعاأل اوادة اا ػاؿ ااػم مػا لانػت و لػق ػؿ ػدعث

اات عث.

ع ػػد لػػاف مػػف ػػلف اهػػـ علػػائؿ مالػػأل اا لئػػأل عاام اوظػػأل و لسػػا ااتػػل الػػتعانت

سػػا ااػػدعؿ مػػا للػػمم ااة ػرل أل و ػػم اات ػػعث اا لئػػل عااتػػل و ػػت رعاي ػ ا وػػل االػػنعات
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اوقلػ ػرة و ػػم مل ػػتعت ااد ارل ػػات او تا ػػادلأل عاا،انعنل ػػأل اات ػػل ت ػػث و ػػم ت ن ػػل ه ػػذ

ااةرل أل عت تلر اع ار يدلدة اسا تدوع ااميػرع ااػم ات اوسػا عورةػسا يػلؿ متتػا

يلؿ ظاهرة تتط ب اا ث اعاعج الالسا اا،انعنل عمدت الػتنادها ااػم ا لػاـ انعنلػأل

ل لمأل.

عريؿ ت،دلـ عاؼ امعةعع اادرالأل و د مف درالأل اان،اط اآلتلأل-:

ً
أوال -:اهمٍت اندراست:ـ

تتم ػػؿ اهملػػأل ااد ارلػػأل وػػل معةػػعع ااة ػرائب و ػػم اات ػػعث اا لئػػل وػػل ا رهػػا

اام اير ول اا ،عؽ ااماالأل ا مل فلف سا عارت اطسا ااملؤعالات اا،انعنلأل اامقت فأل مف

مدنلأل عينائلأل عادارلػأل عدعالػأل عةػرل لأل وةػدا وػف ااػدعاول اامقت فػأل ا مالػأل اا لئػأل
ااتل ت ث و م اوتماد هذ ااةرائب ممػا لتط ػب اا ػث عااتفاػلؿ وػل ل لػات هػذا

اامعةعع.

ً
حبنٍب -:اشكبنٍت اندراست :ـ

تتيلػد ايػلاالأل اا ػث وػل للفلػأل ااتعولػؽ ػلف دعاوػل مالػأل اا لئػأل مػف يسػأل

عالاب االػند اا،ػانعنل االػ لـ ا ةػرائب و ػم اات ػعث اا لئػل مػف يسػأل اقػرت ناهلػؾ
وف اا ث وػل مػدت املانلػأل اليػاد

ػعؿ دل ػأل اع اولتفػاا ااملػؤعالأل اا،انعنلػأل عمػا

لترتب و لسا مف يزااات.

ً
حبنخب -:فرضٍت اندراست :ـ

تفترض اادرالأل اف اوقذ ااةرائب و م اات عث اا لئػل اووتمػاد و ػم م ػد

اام ػػعث ااػػداو ليعػػؿ هػػذ ااة ػرائب ػػد لػػند ػػانعنل ل ػ لـ عاف اا ػػدلؿ هػػع اا ػعاوز
ااةػرل لأل اوقػػرت مػػف اوفػػااات عتن ػزلدت عقفػػض الػػعار عردلػػات الػػؿ مػػف للػػتقدـ

آالات اع لنتج منتيات ادل،أل ا لئأل.
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ً
رابعب -:منهجٍت اندراست :ـ

ل ػػلتـ اوتم ػػاد اام ػػنسج اات ل ػػل اول ػػت،رائل اام ،ػػارف اذ ل ػػنعمد اا ػػم ت ل ػػؿ

ااناػػعص اا،انعنلػػأل وػػل ةػػعا آراا ااف،ػػق عالػػت،راا نلػػأل ااميػػرع وػػل ااتي ػرل ااع ار ػػل
عااتيرلعات اام،ارنأل ا عاعؿ اام اوةؿ اال ؿ اا،انعنلأل ا مالأل اا لئأل عروالتسا.

ً
خبمسب -:هٍكهٍت اندراست :ـ

لػػلتـ ت،لػػلـ ااد ارلػػأل و ػػم د ػػأل م ا ػػث نقاػػص اوعؿ ا ػػث وػػل مفسػػعـ

ااةرائب و م اات عث اا لئل ولما نقاص اا ػانل اد ارلػأل دعاوػل مالػأل اا لئػأل مػف
ايتماولػػأل عا تاػػادلأل عت،نلػػأل ع ر لػػأل عدلنػػأل عدعالػػأل عللالػػلأل ع انعنلػػأل

مػػا اام ػػث

اا ااث وللقاص امعروأل االند اا،انعنل ا ةرائب و م اات عث اا لئل عولمػا اذا لػاف
للمػ ػػف وػ ػػل ا ػ ػػدت ان ػ ػعاع ااملػ ػػؤعالات اا،انعنلػ ػػأل اامقت فػ ػػأل مػ ػػف ودمػ ػػق انقػ ػػتـ ػ ػػههـ

اولتنتايات عااتعالات.

عمف ار ااتعولؽ
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ادلبحج االول

مفهىو انضرائب عهى انتهىث انبٍئً

ل،تة ػػل ااتع ػػرؼ و ػػم مفسػ ػعـ ااةػ ػرائب و ػػم اات ػػعث اا لئ ػػل ااتط ػػرؽ اا ػػم

اام،اعد لػؿ مػف اا لئػأل عاات ػعث عمػف ػـ ااعلػائؿ اا،انعنلػأل ا مالػأل اا لئػأل عمنسػا ت ػؾ

ااة ػرائب عو لػػق لن،لػػـ هػػذا اام ػػث ااػػم مط ػػلف نقاػػص اوعؿ ا ت ػػعث اا لئػػل
عاا انل ا علائؿ اا،انعنلأل ا مالأل اا لئأل علما لهتل-:

ادلطهب االول

انتهىث انبٍئً

منػػذ اف ق ػػؽ ار اورض عمػػا و لسػػا ػػد اونلػػاف ت علػػث اا لئػػأل عالػػف ل ،ػػم
االؤاؿ ما هل اا لئأل ؟ عما هػع اات ػعث ؟ عهػع مػا لػن اعؿ اويا ػأل و لػق وػل اافػرولف

اآلتللف -:

انفرع االول

تعرٌف انبٍئت

و لملف اواماـ تعرلؼ ماط ح معلف مااـ لتـ ااتعرؼ و م معنا اجألا

عااطد ا عهذا ما لنعيز ول ن،طتلف علما لهتل-:

أوالً -:البيئة لغ ًة-:

اا لئأل مف اا (ل عا) اي ري

ع اا

،ق اوترؼ ق ع اا ذن ػق ،ػؿ ػق

عاا ػػااة اام ػػد اانل ػػاح عاات ػػزعلج لم ػػا و ػػل اا ػػدلث (  .....م ػػف ال ػػتطاع م ػػنلـ اا ػػااة

و لتزعج ) عا لانا اايماع عاا ااة اامعة ااذي ت عا إالق او ؿ اي تري إالق.

()1

عاا لئأل ول ت ػعا معنػم نػزؿ ت ػعا منػزوا نزاػق ع ػع اػق منػزوا ملػف اػق ولػق

ػػاؿ تعػػاام(( عااػػذلف امن ػعا عوم ػعا اااػػاا ات ان ػػعئنسـ مػػف ااينػػأل ارو ػ ا ))(ااعنل ػػعت

)58

()2

عو لق واا لئأل هل ااملاف اع اامنزؿ ع اامعة .
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ثانياً -:البيئة اصطالحاً-:

عردت تعرلفات ودة ا لئأل لملف انا ت عل سا لما لهتل-:

 -1التعريفات الدولية:ـ

عة ػػعت ع ػػض اام ػػؤتمرات عاوتفا ل ػػات اادعال ػػأل تعرلف ػػات ا لئ ػػأل و ،ػػد وروس ػػا

مؤتمر لتعلسعاـ انسا(لػؿ مػا تملزنػا ػق الػأل االػم عاا اػر عاايػـ عاا مػس عااػذعؽ
لعاا لاف هذا مف ان ااط لعأل اـ مف ان اونلاف ).

()3

علد ظ و ػم هػذا ااتعرلػؼ اولػساب الػر اام ػرر وػل ذلػر اا ػعاس عالنػق

ا لػػف هقػػذ ػػاامعنم ااعالػ ا لئػػأل ااػػذي ليػػمؿ ااعنااػػر ااط لعلػػأل عاااػػناولأل و ػػم
د لعاا.

 -2التعريفات التشريعية-:

و م ااراـ مف اف عة ااتعرلفات الس مف مسمأل ااميرع عانمػا لن جػل ترلػق

ا ف ،ػػق او انن ػػا ني ػػد اف اال ل ػػر اف ا ػػـ ن ،ػػؿ يملػ ػ تيػ ػرلعات مال ػػأل اا لئ ػػأل و ػػل اا ػػدعؿ

اامقت ف ػػأل ػػد ت ػػت تعرلف ػػات ا لئ ػػأل منس ػػا تعرل ػػؼ اامي ػػرع ااما ػػري انس ػػا ( اام ػػلط
اا لعي ااذي ليمؿ االائنات اا لأل عما ل تعلق مف معاد عما ل لط سا مف هعاا عماا

عتر أل عما ل،لمق اونلاف مف منيآت).

()4

عم ػ اف هػػذا ااتعرلػػؼ ػػد عل ػ مفسػػعـ اا لئػػأل اليػػمؿ ااعلػػط اااػػناول لمػػا

ااط لعػػل و ػػم انػػق وػػاد وػػل ااف ،ػرة اوعاػػم مػػف اامػػادة ااتالػػعأل مػػف ذات اا،ػػانعف عاقػػذ
اامفسعـ ااةلؽ لث ار مفسعمسا و م ااعلط ااط لعل و،ط.

()5

لمػػا وروسػػا ااميػػرع اا ل ػػل انس ػا ( اام ػػلط ااػػذي لعػػلش ولػػق اونلػػاف عيمل ػ

االائنات اا لأل عليمؿ ااماا عااةعا عااتر أل عااجذاا).

()6

ععاةػػح اف ااميػػرع اا ل ػػل ػػد اػػر معنػػم اا لئػػأل وػػل ااعلػػط ااط لعػػل و،ػػط

لما وعؿ ااميرولف اا ارزل ل عاا عاندي.

عوروسػػا ااميػػرع ااعمػػانل انسػػا ( ميمعوػػأل ااػػنظـ عااععامػػؿ عاام ػعاد ااط لعلػػأل

ااتل تعامؿ معسا اونلاف لعاا ول معا

وم لأل اع معليلأل اع ول اومػالف االػلا لأل
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عااترولسلأل ولتػه ر سػا اونلػاف علػؤ ر ولسػا اامػاا عااتر ػأل عاامػعاد ااجذائلػأل عاامعدنلػأل

عااللملائلػ ػػأل اامقت فػ ػػأل ماػ ػػادر ااطا ػ ػػأل عااععامػ ػػؿ اويتماولػ ػػأل اامقت فػ ػػأل).

()7

عم ػ ػ اف

ااميرع ااعمانل د السب ول هذا ااتعرلؼ او انق اقذ اامفسعـ ااعال ا لئأل.

عوروسا الةا ااميرع االععدي انسا ( لؿ ما ل لط اإلنلاف مف مػاا عهػعاا

علا لػػأل عوةػػاا قػػاريل علػػؿ مػػا ت تعلػػق هػػذ اوعلػػاط مػػف يمػػاد عن ػػات ع ل ػعاف

عايلاؿ مقت فأل مف طا أل عنظـ عوم لات ط لعلأل عانيطأل يرلأل)

()8

ارلح اقذ ااميرع االععدي اامفسعـ ااعال .

علتةح ع يلؿ

امػػا ااميػػرع ااع ار ػػل و،ػػد وروسػػا وػػل اا،ػػانعف اام جػػل انسػػا ( اام ػػلط يمل ػ

وناار ااذي تعلش ولق االائنات اا لأل).

()9

ع ػػااراـ مػػف اوقتاػػار اايػػدلد او اف ااميػػرع ااع ار ػػل ػػد ومػػـ معنػػم اا لئػػأل

اتيػمؿ ااعلػطلف ااط لعػل عاااػناول عهػع ذات ااتعرلػؼ ااػذي اقػذ ػق اا،ػانعف ااناوػػذ
مػ ػ اة ػػاوأل تؤل ػػد اوق ػػذ ػػاامفسعـ ااعالػ ػ عه ػػل ( عاات ػػه لرات اانايم ػػأل و ػػف ني ػػاطات
اونلاف او تاادلأل عاويتماولأل عاا ،اولأل )

()10

ااتل نرت انسػا تزلػد مػف ااميػرع و

داوػ ػػل اػ ػػق لمػ ػػا انػ ػػق وػ ػػدد ونااػ ػػر اا لئػ ػػأل انسػ ػػا اامػ ػػاا عااس ػ ػعاا عااتر ػ ػػأل عاالائنػ ػػات
اا لأل.

()11

 -3التعريفات الفقهية:ـ

اذا لانػت ااتيػرلعات ػد اقت فػػت ػلف مػف لعلػ ع ػػلف مػف لةػلؽ مػف مفسػػعـ

اا لئ ػػأل و ػػاف ل م ػػأل ااف ،ػػق ػػد اتف ،ػػت ت،رل ػ ػ ا و ػػم تعل ػػل مفس ػػعـ اا لئ ػػأل ال ػػد ااعل ػػطلف

ااط لعل عاااناول وياات تعرلفاتسـ مت دة مةمعن ا مقت فأل اافاظ ا.

عمف هذ ااتعرلفػات اا،ػعؿ انسػا ( اام ػلط اع ااعلػط اع اوطػار ااػذي لعػلش

ولػق اونلػػاف مػا لةػػـ مػف ظػػاهرات ط لعلػػأل ع يػرلأل لتػػه ر سػا علػػع ر ولسػػا )
لععز هذا ااتعرلؼ لعت اوقتاار.

()12

عو

لما وروػت الةػ ا انسػا ااعػااـ معنػا اامعةػعول ااػذي ليػمؿ اورض عاامػاا

عااسعاا عاالائنات اا لأل معانلسا اوعالأل عاا لعلأل و م االعاا.

()13
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علؤقػػذ و ػػم هػػذا ااتعرلػػؼ انػػق لعطػػل ال ػػر مػػف تعرلػػؼ رل ػػر مػػف ااػػطدح

وسػػع لعػػرؼ اا لئػػأل انسػػا ااعػػااـ علعػػرؼ ااعػػااـ انػػق اامعةػػعع اع لعػػرؼ اوقلػػر مػػا
ليمؿ.

عوروػػت لػػذاؾ انسػػا ( اوطػػار ااػػذي لعػػلش ولػػق اونلػػاف عل اػػؿ منػػق و ػػم

م،عمات لاتق مف اذاا عماا عدعاا عمهعت علمػارس ولػق ود اتػق مػ ا ارنػق مػف نػل

اا ير ) )14(.عالف لؤقذ و م هذا ااتعرلؼ اولساب.

عوروت انسػا ( اام ػلط اامػادي ااػذي لعػلش ولػق اونلػاف مػا ليػمؿ مػف مػاا

عهعاا عوةاا عتر أل علائنات لأل عمنيآت ا امسا إلي اع اياتق ).

()15

علؤقػػذ و ػػم هػػذا ااتعرل ػؼ اػػر ا لئػػأل اايانػػب اامػػادي ولمػػا نػػرت انسػػا

تيمؿ اايانب اامعنعي الةا.

عذهػػب اا ػ عض ااػػم اف اا لئػػأل وػػل اولػػدـ هػػل ملػػرح ت ،لػػؽ ااقدوػػأل ااتػػل

ق ػػؽ ار اونلػػاف مػػف اي سػػا المن سػػا معنػػم يػػمعال ا تعازنل ػ ا ذا م ػعارد م ػػددة عيػػاا
ااعدلد مف اآللات اا،رآنلأل ااتل تدؿ و م هذ اامعانل منسا عاق تعاام (( ااذي يعؿ

الـ اورض ورايا عاالماا ناا عانزؿ مف االماا ماا واقرج ق مف اا مػرات رز ػا الػـ

ود تيع عا ر اندادا عانػتـ تع مػعف )) ( اا ،ػرة  ) 22ع عاػق تعػاام (( لػ ح الػـ ر ػؾ
اوو ػػم اا ػػذي ق ػػؽ ول ػػعت عاا ػػذي ػػدر وس ػػدت ))(اوو ػػم  )3-1ع عاػ ػق تع ػػاام ((
اايػػمس عاا،مػػر

ل ػ اف عااػػنيـ عاايػػير للػػيداف عاالػػماا روعسػػا ععة ػ اامل ػزاف او

تطجعا ول ااملزاف عا لمعا ااعزف اا،لط عو تقلرعا ااملزاف ))(اار مف  )8-5ع عاق

تع ػػاام (( ان ػػا ل ػػؿ ي ػػلا ق ،ن ػػا  ،ػػدر ))(اا،م ػػر  )49ع عا ػػق تع ػػاام (( عل ػػؿ ي ػػلا
ا النا ول اماـ م لف ))(لس .)12

()16

عنرت اف يمل ااتعارلؼ اود رلزت و م وناري اا لئأل مف علط ط لعػل

ػار عا تعػػادا وػػف ذلػػر
ععلػػط اػػناول اػػذا وػػاف ااتعرلػػؼ اووةػػؿ هػػع اول ػػر اقتاػ ا

اوم أل عااتفاالؿ عمف هنا لملف اف نعرؼ اا لئأل انسا ( لؿ ما لةمق االعف ).
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انفرع انخبنً

تعرٌف انتهىث انبٍئً

عد اف تعرونا و م اام،اعد اا لئػأل و ػد انػا مػف ااتعػرؼ و ػم معنػم اات ػعث
اجأل عااطد ا الةا عذاؾ ول ن،طتلف علما لهتل -:

أوالً -:التموث لغ ًة :ـ

لدر

()17

اات ػػعث مػػف اػػعث ػػاؿ اػػعث لا ػػق ػػااطلف ت عل ػ ا اطقسػػا عاػػعث اامػػاا لة ػ ا
علهتل اات عث معنم ااق ط اايلا ل،ػاؿ اػعث اايػلا اايػلا ق طػق ػق

عااتػػاث و لػػق اومػػر اقػػت ط عاات ػ س عااتػػاث ااس ػعاا عاامػػاا عن ػػع قػػااط م ػعاد ارل ػػأل

ةارة.

()18

ثانياً -:التموث اصطالحاً:ـ

اقت فت ااتعرلفات اماط ح اات عث علملف ت عل سا لما لهتل-:

 -1التعريفات الدولية:ـ

ورو ػػت اامنظم ػػأل اوعر ل ػػأل ا تع ػػاعف او تاػ ػػادي عااتنمل ػػأل اات ػػعث ان ػػق ( لػ ػػاـ

اونلاف طرؽ م ايرة اع الر م ايرة إةاوأل معاد اع طا أل اام اا لئػأل تترتػب و لسػا
ا ار ةػارة لملػف اف تعػرض اػ أل اونلػاف ا قطػر اع اامػعاد اا لعاعيلػأل اع اونظمػأل

اا لئلأل و م ن ع لؤدي اام ته لر ةار و م اعيق اولتقداـ ااميرعع ا لئأل)).

()19

علؤقػذ و ػػم هػػذا ااتعرلػػؼ اوطااػػأل ااعاةػ أل عاولػػساب وػػل ذلػػر ااتفااػػلؿ

لمػػا انػػق ايػػترط اف للػػعف ل ػ ب اات ػػعث هػػع اونلػػاف عهػػع مػػا لعنػػل الػػت عاد معنػػم

اات عث وف عادث ااط لعلأل.

عورو ػػق اا ن ػػؾ اا ػػدعال ان ػػق ل ػػؿ م ػػا ل ػػؤدي نتلي ػػأل ااتلن عيل ػػا اامل ػػتقدمأل اا ػػم

اةاوأل مادة ارل أل اام ااسعاا اع ااماا اع ااجدؼ اورةل ول يلؿ لمل لػؤدي ااػم
ااتػػه لر و ػػم نعولػػأل اامػعارد عوػػدـ مدامتسػػا عو،ػػدانسا قعااػػسا اع تػػؤ ر و ػػم الػػت،رار

التقداـ ت ؾ اامعارد.

()20
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علؤقػذ و لػػق للػػا ،ق اولػػساب ع اػػر ماػدر اإلنلػػاف وةػدا وػػف اػػر

و م ااتجلر االمل دعف االلفل ول وناار اا لئأل.

عوروق مؤتمر لتعلسعاـ لنأل  1972انق ( ادقاؿ اونيطأل اونلانلأل اعرة

مت ازلػػدة ع تملػػأل م ػعاد اع طا ػػات وػػل اا لئػػأل ع ػػلف تعػػرض ت ػػؾ اام ػعاد اع ااطا ػػات
ا أل اونلػاف اع رواهلػأل اع رعاتػق ااط لعلػأل ا قطػر اع ػلف تعرةػسا يػلؿ م ايػر

اع الر م ايػر ا قطػر وسػل تيػلؿ ت ػعث )

()21

عممػا ل لػب اسػذا ااتعرلػؼ انػق اػـ

ليػػترط ااةػػرر عانمػػا التفػػم ميػػرد تع ػرلض ماػػااح اونلػػاف ا قطػػر عالنػػق لػػاف
تعرلف ا طعلدا عتط ب الة ا اف للعف ل ب اات عث هع اونلاف عالس ااط لعأل.

 -2التعريفات التشريعية:ـ

و م ارار ما وع ت ااتيرلعات م اا لئأل و،د عةعت تعرلفات ا ت عث اا لئػل

علاف اويدر اف تترؾ هذ اامسمأل ا ف،ق.

وسػػا هػػع ااميػػرع ااماػػري لعروػػق انػػق ( اي تجللػػر وػػل قػعاص اا لئػػأل ممػػا ػػد

لػػؤدي طرلػػؽ م ايػػر اع الػػر م ايػػر ااػػم اوة ػرار االائنػػات اا لػػأل اع اامنيػػآت اع
لؤ ر و م ممارلأل اونلاف ا لاتق ااط لعلأل ).

()22

عل لب ا ميرع ااماري انق اـ ليترط اف للعف اونلاف هع ل ب اات عث

عالف لؤقذ و لق انق اـ للتػؼ ولػق تعػرلض اا لئػأل ا قطػر عانمػا تط ػب اف لػؤدي ااػم
ااا تسا ةرر .

عوروػػق ااميػػرع اا ل ػػل انػػق ( ػػدعث الػػأل ااػػأل اع ظػػرؼ لنيػػه ونػػق تعػػرض

ا ػ ػ أل اونلػ ػػاف اع لػ ػػدمأل اا لئػ ػػأل ا قطػ ػػر نتليػ ػػأل ات ػ ػػعث ااس ػ ػعاا اع لػ ػػاة اا ػ ػػر اع

ااماػػادر اامائلػػأل اع ااتر ػػأل اع اقػػتدؿ تػعازف االائنػػات اا لػػأل مػػا وػػل ذاػػؾ ااةعةػػاا
عااةيلج عاوهت اززات عاارعائح االرلسأل عالأل م ع ات اقػرت تلػعف ناتيػأل وػف اونيػطأل

عاووماؿ ااتل لمارلسا اايقص ااط لعل ).

()23

عم اف هػذا ااتعرلػؼ اػـ ليػترط ااةػرر لمػا ايػاز اف للػعف لػ ب اات ػعث

اايػػقص ااط لعػػل اع اامعنػػعي او انػػق وزاؿ لقػػرج اي تجللػػر ت د ػػق ااط لعلػػأل مػػف
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معنم اات عث ناهلؾ وف اوطناب وػل ذلػر انػعاع اام ع ػات وةػدا وػف انػق ادقػؿ

اامعرؼ عهع اات عث ةمف ااتعرلؼ.

عوروق ااميرع ااعمانل انق ( اي تجلر اع ولاد اد طارئ اع ةعلؼ مزمف

و ػػل قا ػػائص اا ػػنظـ عااععام ػػؿ اا لئل ػػأل اع و ػػل نعولتس ػػا اادري ػػأل اات ػػل ليع س ػػا ال ػػر
اػػاا أل ادلػػتعماؿ اامفلػػد وػػل اوا ػراض اامقااػػأل اسػػا اع لػػؤدي الػػتقدامسا ااػػم

اة ػ ػ ار ار اػ ػ ػ لأل اع ا تاػ ػػادلأل اع ايتماول ػ ػػأل وػ ػػل االػ ػ ػ طنأل و ػ ػػم اام ػ ػػدت اا،رل ػ ػػب اع

اا علد).

()24

ع لب ا ميرع هنا ودـ تط ق اف للعف ااتجلر فعؿ اونلاف عالػف لػ عض

ااتيرلعات االا ،أل ايترط ااةرر عالسب ول ذلر اام ع ات .

لمػػا وروػػق ااميػػرع االعنػػانل انػػق ( ادقػػاؿ وػػل اا لئػػأل مػعاد م ع ػػأل مسمػػا لانػػت

ط لعتسا ةعةاا ايػعأل اع اي يػلؿ اقػر ا طا ػأل لملػات اع ترللػزات اع امػدة مػف

يػػػهنسا اف تل ػ ػ ب تػ ػػه لرات ل ػ ػ لأل اع اة ػ ػرار مادلػ ػػأل ا ا ػ ػ أل اع اانظ ػػاـ اامعليػ ػػل اع
ا ت ػعازف اا لئػػل عومعمػػا تػػؤدي ااػػم لئػػأل الػػر مدئمػػأل ات ،لػػؽ اولػػتعماوت اامط ع ػػأل
يهنسا ).

()25

عمػ ػ اف اامي ػػرع هن ػػا التف ػػم هل ػػأل ت ػػه لرات لػ ػ لأل عا ػػـ لي ػػترط ااة ػػرر ا،ل ػػاـ

اات عث او انق السب ول ذلر ام أل ا م ع ات اا لئلأل.

ول لف اف ااميػرع ااع ار ػل وػل اا،ػانعف اام جػل ػد وػرؼ عوا م ع ػات اا لئػأل

انسا ( الأل مػعاد اػ أل اع لػائ أل اع اازلػأل اع ةعةػاا اع اهتػ اززات اع ايػعاوات اع
ػ اررة اع عهػػج اع مػػا يػا سسا اع وعامػػؿ ا لائلػػأل تػػؤدي طرلػؽ م ايػػر اع الػػر م ايػػر

اام ت علث اا لئأل ).

()26

ـ انت،ؿ اتعرلؼ اات عث انق ( عيعد اي مف اام ع ات اامؤ رة

ول اا لئأل لملأل اع ترللز اع افأل الر ط لعلأل تؤدي طرلػؽ م ايػر اع الػر م ايػر

اام اوةرار اإلنلاف اع االائنات اا لػأل اوقػرت اع ااملعنػات ااد لاتلػأل ااتػل تعيػد
ولسا ).

()27
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عهػػع مػػا ا ،ػػم و لػػق ااميػػرع وػػل اا،ػػانعف ااناوػػذ عاػػـ لجلػػر يػػلئ ا لػػعت الػػت داؿ

ل مأل اا لئأل ااعاردة وػل نسالػأل تعرلػؼ اات ػعث ااملعنػات ااد لاتلػأل

()28

عو ػم ااػراـ

مف اف ااميرع د اقرج اام ع ات مػف ااتعرلػؼ عيػمؿ تعرلػؼ الػ اب اات ػعث ع ػر

لما اـ ليترط اف للعف اانياط اليا لػا

لػد انػق ايػترط لةػا اف لػؤدي ااػم ااةػرر

عواد علرر تعداد ملعنات اع وناار اا لئأل ااتػل لملػف اف تتعػرض ا ةػرر راػـ انػق

لاف للتطل اف لذلر ادقتاار و ارة ( اوةرار اي مف وناار اا لئأل ).

 -3التعريفات الفقهية:ـ

عاـ تتفؽ ل مأل ااف،ق لما ااتيرلعات و م تعرلؼ اات عث وراح لؿ منسـ لةػ

ااتعرلؼ ااذي لتفؽ م رؤلتق اسذا اواطدح ععو،ا اعيق اا مالأل ااتػل لػرعـ تعولرهػا
ا لئػػأل ااتػػل تتعػػرض اػػق و،ػػد وػػرؼ انػػق ( ااطػػرح اام،اػػعد ا نفالػػات وػػل اا لئػػأل مػػف

قدؿ ااعم لات اااناولأل اع اونيطأل اا يرلأل اوقرت ).

()29

عل لب اسذا ااتعرلؼ اوقتاار عودـ ذلر اوم ػأل ا م ع ػات اا لئلػأل عانػق اػـ

ليترط دعث ااةرر عالف لؤقذ و لػق انػق تط ػب ااعمػد وػل اانيػاط اام ػعث ع ػدد
دعد ا ت عث عهل طرح اانفالات عتط ب اف لتـ اات عث نياط انلانل .

علعػػرؼ الة ػ ا انػػق ( اولػػاد ملعنػػات اا لئػػأل لػػث تت ػػعؿ هػػذ ااملعنػػات مػػف

ونااػػر مفلػػدة ااػػم ونااػػر ةػػارة اومػػر ااػػذي لػػؤدي ااػػم اف تف،ػػد دعرهػػا وػػل اػػن

اا لاة وسع ل عؿ ااماا عااسعاا عااتر أل عالرها مف وناار تفلػد اونلػاف ااػم ونااػر
لملػػف اف ت،ةػػل و لػػق )

()30

علؤقػػذ و لػػق اوطااػػأل عايػػتراط ااةػػرر عم ػ انػػق اػػـ

ليترط اف للعف اانياط اام عث يرل ا او انق ايترط اف للعف ااةرر يرل ا ول لف

اف ملعنات اا لئأل اا لأل عالر اا لأل لملف اف تته ر اات عث .

لما لعرؼ انق ( دعث ق ؿ وػل اا لئػأل نتليػأل تػدقؿ اونلػاف اػفأل م ايػرة

اع الػػر م اي ػرة مػػا لنػػتج ونػػق اا ػػاؽ اذت اا لئػػأل عمػػا ت تعلػػق مػػف ملعنػػات )

()31

عو ػم ااػػراـ مػػف اف هػػذا ااتعرلػػؼ الػتقدـ و ػػارات مقتاػرة عا تعػػد وػػف اولػػساب او
انق ايترط ااةرر عايتراط اف للعف اانياط اام عث يرل ا .
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عورؼ لذاؾ انق ( عيعد اي مادة اع طا أل ول اا لئػأل ااط لعلػأل جلػر للفلتسػا

اع لملتسػػا اع وػػل الػػر ملانسػػا اع زمانسػػا مػػا مػػف يػػهنق اوة ػرار االائنػػات اا لػػأل اع
اإلنلاف ول امنق اع ا تق اع ار تق ).

()32

عم ػ اف هػػذا ااتعرلػػؼ اػػـ ليػػترط اف للػػعف اانيػػاط اام ػػعث ي ػرلا او انػػق

ايترط ااةرر عتط ػب ولػق اف للػعف يػرلا اع ا لائلػا و ػم او ػؿ وػل ػلف اف هنػاؾ
ملعنات الر لأل ا لئأل علملف اف تتعرض لجلرها ا ت عث.

ونعتقد ان التعريف االفضل هو التعريـف الـ ي يأخـ بنظـر االتتبـار النقـاط

اآلتية-:

 -1او تعاد وف اوطااأل

لث للعف ااتعرلؼ مقتار مفلد يام مان و م الػاس

اف قلر االدـ ما ؿ عدؿ.

 -2اذا لػػاف ايػػتراط ااةػػرر لالػ ا اػ عض ااملػػؤعالات اا،انعنلػػأل لاامدنلػػأل عاادعالػػأل

او انػػق و لملػػف اف ن اػػر وم لػػات اات ػػعث ت ػػؾ ااتػػل تػػؤدي ااػػم ااةػػرر اذ
لملػػف اف للػػعف هنػػاؾ ت ػػعث وػػل ااػػأل ميػػرد تع ػرلض اا لئػػأل اع ا ػػدت ملعناتسػػا

ا قطر عقااأل ول ااملػؤعالأل ااينائلػأل وػف اات ػعث اا لئػل ااتػل و تيػترط دائمػا
ااةرر وسناؾ يرائـ قطر عيرائـ ةرر.

()33

 -3اذا لاف اواؿ ول ااملؤعالأل اف ت،عـ و م وعؿ اونلػاف اي عيػعب اف للػعف
اانيػػاط اام ػػعث ي ػرل ا وػػل ماػػدر او اف ذاػػؾ و لعنػػل مط  ،ػ ا اف اات ػػعث و
لملػػف اف لػػتـ فعػػؿ ااط لعػػأل وػػاالعارث ااط لعلػػأل مػػف زوزؿ ع ػراللف عولةػػانات

لملف ؿ تؤدي تما اام اقتدؿ ول ااتلعلف اا لئل وتؤدي اام اات ػعث هػذا مػف

نا لػػأل عمػػف نا لػػأل اقػػرت وػػاف ااملػػؤعالأل عقااػػأل اادعالػػأل لملػػف اف ت،ػػعـ االػػعـ
تػػم نتليػػأل اووعػػاؿ ااميػػرعوأل عم ااسػػا ااملػػؤعالأل اادعالػػأل وػػف اونيػػطأل ااتػػل

تتعدت دعد ا لـ اادعاأل لما تنيه ملؤعالاتسا اادعالأل وف اوةرار ااتل لملف
اف ت ؽ اادعؿ اامياعرة نتليأل ا لعارث ااط لعلأل اذا اـ تتقذ مف اويرااات مػا

لمن عاعؿ آ ارها ااةارة اام اادعؿ اوقرت.

()34
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عم ػػف هن ػػا و ػػاذا اػ ػ ت ااتعرلف ػػات ااف،سل ػػأل اال ػػا ،أل ات دل ػػد مفس ػػعـ اامل ػػؤعالأل

اامدنلػػأل اع ااينائلػػأل اع اونة ػ اطلأل ع تػػم ا ملػػؤعالأل اادعالػػأل وػػف اات ػػعث وإنسػػا و
تا ح اتعرؼ اات عث مفسعمق ااعاـ.

 -4اذا لاف ااةرر يرطا اع رلنا ا،لاـ عض ااملؤعالات اا،انعنلأل واف هػذا ااةػرر
ول اات عث و ليترط اف للعف يرلا عانما لملف اف ل ؽ ااملعنات الر اا لأل

وػػل اا لئػػأل وة ػدا وػػف ااملعنػػات اا لػػأل اوقػػرت ااػػم يانػػب اونلػػاف مػػف ن اتػػات
ع لعانػػات ويملعسػػا تم ػػؿ ونااػػر وػػل اا لئػػأل عاي ملػػاس سػػا ليػػلؿ و م ااػػق

ت عل ا لئل ا.

عمف هنا لملننػا اف نةػ تعرلفػا وامػا ا ت ػعث اػرؼ اانظػر وػف ااملػؤعالأل

ااتػػل لمل ػػف اف ت ػػنسض نتليػػأل ا،لام ػػق ان ػػق ( لػػؿ تجل ػػر لػػ ل وػػل اي م ػػف ااعناا ػػر

ااملعنأل ا لئأل ) اما اػع اردنػا تعرلػؼ ااملػؤعالأل وػف اات ػعث وليػب اف نةػ تعرلفػ ا
ملػػت،دا الػػؿ نػػعع مػػف انػعاع ااملػػؤعالأل

لػػب ارلانسػػا عهػػع مػػا لػػنري اا ػػدلث ونػػق

اام اام ث ارقلر مف هذ اادرالأل منع ا ا تلرار.

ادلطهب انخبنً

وسبئم محبٌت انبٍئت

منػػذ اف ػػد اوهتمػػاـ اام اوظػػأل و ػػم اا لئػػأل الػػتقدـ اونلػػاف ميمعوػػأل مػػف
ااعل ػػائؿ ع ػػد ايتس ػػد ااف ،ػػق و ػػل تعزلعس ػػا ل ػػب مع ػػاللر مقت ف ػػأل عل ػػن اعؿ هن ػػا اف
نعزوسػ ػػا و ػ ػػم ميمػ ػػعوتلف تةػ ػػـ اوعاػ ػػم ااعلػ ػػائؿ الػ ػػر ااة ػ ػرل لأل عاا انلػ ػػأل ااعلػ ػػائؿ

ااةرل لأل انتناعؿ لؿ ميمعوأل منسا ول ورع ملت،ؿ علما لهتل-:
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انفرع االول

انىسبئم غري انضرٌبٍت حلمبٌت انبٍئت

هناؾ ميمعوأل ل لرة مػف ااعلػائؿ اا علػدة وػف ااةػرل أل ااتػل اوتمػدتسا ااػدعؿ
ول مالأل و لسا ع مالتسا عاهـ هذ ااعلائؿ هل -:

أوالً -:الجزاء الجنائي:ـ

ايمعػػت ااتي ػرلعات اايزائلػػأل عتي ػرلعات مالػػأل اا لئػػأل و ػػم الػػتقداـ ااي ػزاا

ااين ػػائل اتيػ ػرلـ اووع ػػاؿ اع اوني ػػطأل اامةػ ػرة اا لئ ػػأل اات ػػل تس ػػدد ملعناتس ػػا ػػااقطر
عوا ب لؿ مف لفعؿ ذاؾ ع،ع ات متفاعتأل.

و،ػػد وػػرض ااميػػرع ااينػػائل ااع ار ػػل و،ع ػػأل اا ػ س مػػدة و تزلػػد و ػػم د ػػأل

ايسر اع ااجرامأل ااتل و تزلد و م د لف دلنار

()35

عو،ع أل اا س مدة و ت،ؿ وف

د أل ايسر عو تزلد وف لتأل ايسر اع ااجرامأل ااتل و ت،ؿ وف  500دلنار .

()36

اما ااميرع اا لئل ااع ار ػل و،ػد روػ مػف لػ،ؼ ااع،ع ػأل ويع سػا اا ػ س مػدة و

ت،ؿ وف د أل ايسر اع ااجرامأل ااتل و ت،ؿ وف م لعف دلنار عو تزلد و م 20م لػعف

دلنػػار اع ل تػػا ااع،ػػع تلف و ػػم اف تةػػاوؼ ااع،ع ػػأل وػػل لػػؿ م ػرة لتلػػرر ولسػػا ارتلػػاب
اامقاافأل ر لاـ انعف مالأل اا لئأل عاونظمأل عااتع لمات اااادرة معي ق

()37

عرو

ااع،ع ػػأل ااػػم االػػيف اذا لانػػت اامقاافػػأل ر لػػاـ اا نػػعد ( انل ػ ا اع اا ػ ا اع ار ع ػ ا ) مػػف

اامادة  20مف اا،انعف.

()38

علػ ػػذا وع ػ ػػت ااتي ػ ػرلعات اام،ارنػ ػػأل اوقػ ػػرت لااماػ ػػري عاا ل ػ ػػل اا ػ ػػذاف قػ ػػذا

ع،ع ػػات اا ػ س عاالػػيف وة ػدا وػػف ااج ارمػػأل عااماػػادرة عااتػػدا لر او ت ارزلػػأل لج ػػؽ

اامنيهة اامتل أل ول اات عث اع ع ؼ تيجل سا.

()39

ثانياً -:التعويض المدني:ـ

و م ااراـ مف ودـ اتفاؽ ااف،ق عاا،ةػاا عااتيػرلعات ػعؿ الػاس ااملػؤعالأل

اامدنلػأل وػف ت ػعث اا لئػأل او انسػـ يملعػ ا الػدعا و ػم الػتقداـ ااتعػعلض اامػدنل له ػد

اهـ اال ؿ ا مالأل اا لئأل مف اات عث عت للف ااتسا ذاؾ اف مف لل ب ةر ار ا لئأل
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اوةرار اع اوادة اا اؿ اام ما لانت و لق

عوػػادة مػػا و تلتفػػل ااتي ػرلعات اا،عاوػػد ااعامػػأل وػػل ااملػػؤعالأل اامدنلػػأل عانمػػا

ت،ػػرر لةػا ا لام ػا قااػػأل ااملػػؤعالأل اامدنلػػأل وػػف اات ػػعث اا لئػػل وػػل ػعانلف مالػػأل

عت للف اا لئأل عهع ما وع ػق ااميػرع ااع ار ػل إذ وةػدا وػف ا لػاـ ااملػؤعاأل اامدنلػأل

وػػل اا،ػػانعف اام ػػدنل

()41

يعػػؿ وػػل اام ػػادة ( )32مػػف ػػانعف مال ػػأل عت لػػلف اا لئ ػػأل

ملؤعالأل مل ب اوةرار اا لئلأل مفترةأل.

()42

عو م ذات اامنعاؿ نلج ااميرع اوردنل ااذي اوترض ااملؤعالأل اامدنلأل وػف

اات عث اا لئل

()43

علذا وعؿ ااميرع االعري.

()44

ثالثاً -:الجزاء االداري:ـ

عل ػػعت تيػ ػرلعات مال ػػأل اا لئ ػػأل م ػػف لػ ػ طات ااةػ ػ ط اوداري اتي ػػمؿ الةػ ػ ا

اومف اا لئل مما لمنح هذ اال طات اد لأل اتقاذ عض ااتػدا لر امنػ اوةػرار
اا لئػػأل ػػؿ عوػػرض عػػض ااي ػزاااف اودارلػػأل امعاايػػأل اي اقػػدؿ ػػااتلعلف ااط لع ػػل

ام تعلات اا لئأل.

()45

اذ اياز ااميرع ااع ار ل ا ػعزلر وػرض و،ع ػأل ال،ػاؼ ااعمػؿ اع ااج ػؽ اامؤ ػت

امدة و تزلد و م ( )30لعم ا ا ػأل ا تمدلػد ونػد مقاافػأل ا لػاـ ػانعف مالػأل عت لػلف

اا لئػػأل عا ػػلف ا ازاػػأل اامقاافػػأل عاػػق الةػ ا وػػرض و،ع ػػأل ااج ارمػػأل ااتػػل تتػراعح ػػلف (-1
 )10م لعف دلنار تتلرر يسرل ا ا لف رو اامقاافأل.

()46

علذا وعؿ اايػرع ااماػري ونػدما ايػاز اػردارة ال،ػاع و،ػع تل ع ػؼ نيػاط اع

ااجاا ااترقلص

()47

عا ؽ اامنيهة.

()48

ع ػػػد راػػػت ااا لػ ػػأل ااػػػدعؿ و ػ ػػم انيػ ػػاا ع ازرة قاا ػػأل اا لئ ػػأل تعمػ ػػؿ و ػػػم

مالتسػػا عاػػلانتسا م ػػف اي اوتػػداا عتمػػارس لػ ػ طات ااة ػ ط اوداري ااممنع ػػأل اس ػػا

انعن ا.

()49
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رابعاً -:الجزاءات الدولية :ـ

منػػذ اف ػػد اوهتمػػاـ اا لئػػأل لػػاف هػػذا اوهتمػػاـ و ػػم ااملػػتعت ااػػدعال وع،ػػدت

اامػػؤتمرات عتػػـ ااتع ل ػ و ػػم ميمعوػػأل مػػف اوتفا لػػات ااتػػل ا ػػرت اوقػػذ ػػاايزااات
اادعالأل ع د تـ ااترللز ولسا و م ااتععلض وف اةرار اات عث اا لئل.

()50

عاايػ ػػدلر ااػ ػػذلر اف ااتعػ ػػعلض ةػ ػػمف ااملػ ػػؤعالأل اادعالػ ػػأل و لتع ػ ػػؼ و ػ ػػم

اوومػػاؿ الػػر ااميػػروأل عانمػػا لمتػػد اليػػمؿ اوةػرار اانايمػػأل وػػف اوومػػاؿ ااميػػرعوأل

الة ا ول ل لؿ ااعاعؿ اام لئأل ل لمأل عنظلفأل.

()51

خامساً -:رفع الوتي البيئي :ـ

اذا لانت اايزااات اا،انعنلأل هنعاوسا اامقت فػأل تفػرض و ػم اامقػااؼ ر لػاـ

مالأل اا لئأل و م ااملتعللف ااداق ل عاادعال ول اعؿ اافرد اوودت منسا ما املػف اػق

ذاػػؾ وة ػدا وػػف انػػق مسمػػا لػػؿ وػػف وائػػدتسا وػػل ااػػردع وإنسػػا علػػائؿ وديلػػأل وػػل
ااجااػػب ولػػاف و ػػد مػػف علػػائؿ ع ائلػػأل

تػػأل عمػػف اهػػـ هػػذ ااعلػػائؿ هػػل نيػػر ااػػعول

اا لئ ػػل ػػلف يملػ ػ اووػ ػراد عو لل ػػعف ذا ػػؾ او تل ػػقلر عل ػػائؿ اوو ػػدـ عاوتا ػػاوت

اامقت فػػأل وػػل ل ػ لؿ الاػػاؿ رلػػااأل اودلػػاف االػػماعلأل وػػل اام اوظػػأل و ػػم اا لئػػأل ااتػػل
ق ،س ػػا ار لػ ػ انق عتع ػػاام اقدم ػػأل اونل ػػاف وس ػػع اامل ػػاف اامنال ػػب اع ػػادة ار عا ام ػػأل
لمق ول اورض.

()52

علملف الت مار اايع لأل ااتػل ل ظػم سػا عػض اا،ػادة االلالػللف اع اافنػانلف

اع اايعراا عنير آرائسـ ااداولأل اام اام اوظأل و م اا لئأل ارو ااعول اا لئل وةدا
وف ةرعرة اوتماد ااعول ااةرل ل لمنسج درالل ا ػت وػل يملػ اام ار ػؿ ااد ارلػلأل

اتنيهة يلؿ ل رص و م نظاوأل اا لئأل مف اي يلؿ مف ايلاؿ اات عث.
سادساً -:القروض البيئية:ـ

تعتمد عض اادعؿ الػ عب اا،ػرعض اا لئلػأل لعلػل أل ا مالػأل عت لػلف ااعةػ

اا لئػػل ولسػػا

لػػث تمػػنح ػػرعض ذات الػػعار وائػػدة مقفةػػأل اع ػػد وعائػػد امنيػػآت
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اا،طػػاع ااقػػاص ااتػػل تلػػتقدـ هػػذ اا،ػػرعض ايػراا آوت عملػػائف اػػدل،أل ا لئػػأل ػػدؿ

اآلوت عااملائف اام ع أل ا لئأل.

سابعاً -:اجازات الحد االمثل لمتموث:ـ

مػ ػ ػػا اف للػ ػ ػػعف هنػ ػ ػػاؾ نيػ ػ ػػاط يػ ػ ػػري اع ط لعػ ػ ػػل ل ػ ػ ػعاا تع ػ ػ ػػؽ اإلنتػ ػ ػػاج اع

اولػػتسدؾ وانػػق لػػل دث و م ااػػأل نلػ أل مػػف اات ػػعث عالػػف هػػذ اانلػ أل ػػد ت ،ػػم وػػل
ػػدعد ملػػمعح سػػا اع وػػل ػػدعد ااعة ػ ااعػػادي واا لئػػأل ولسػػا ت ػعازف عتنظػػؼ نفلػػسا

نفلػػسا عتلػػمم هػػذ االػػنأل ااملػػمعح سػػا اا ػػد اوم ػػؿ ا ت ػػعث عااػػذي لت ،ػػؽ ونػػدما

تلػعف اامػعارد ااط لعلػأل ااملػتقدمأل ونػد ػػدعدها ااط لعلػأل دعف اا ايػأل ااػم ا ازاػأل هػػذا
اات ػػعث الػػتقداـ اونيػػطأل اا يػرلأل عانمػػا لتػػرؾ امػػر ااػػتق ص منػػق ا ط لعػػأل وف تل فػػأل
ازااتق د تلاعي اع تزلد و م لمأل اامنفعأل مػف ازااتػق وااجا ػات عاان اتػات تمػتص ػانل

اعللػػلد االػػار عف عيرلػػاف اونسػػار ل ،ػػم ملاهسػػا وذ ػػأل ع رلػػأل ااس ػعاا تيػػدد عااتر ػػأل
تلتعلد قاع تسا ترؾ زراوتسا امدة معلنأل.

()53

عتمنح عض اادعؿ عقااأل ااعولات اامت دة اومرلللأل ايػازت ات علػث اا لئػأل

وػػل اطػػار نطػػاؽ اا ػػد اوم ػػؿ ا ت ػػعث اتعػػد ت ػػؾ اويػػازات م ا ػػأل لػػعؽ قػػاص ا ،ػػعؽ

اات ػػعث ولػػؿ منػػتج م ػ دا لرلػػد ااػػتق ص مػػف نفالػػات اونتػػاج و لػػق اف ل اػػؿ و ػػم
اي ػػازات رقلا ػػأل ل ػػعر مع ػػلف لملن ػػق م ػػف قداس ػػا ممارل ػػأل وم ل ػػأل اات عل ػػث اام ،عا ػػأل
عااملػػمعح سػػا مػػف ػػؿ اادعاػػأل علفةػػؿ اا ػػب ااف،ػػق اامػػاال عاا،ػػانعنل الػػتقداـ هػػذ

ااعلػػل أل و ػػم ،لػػأل ااعلػػائؿ لعنسػػا لػػتيعؿ اادعاػػأل تػػت لـ

عذاؾ وف طرلؽ ت لمسا هلعار عودد اويازات ااممنع أل.

يػػـ اات ػػعث ااملػػمعح ػػق

()54

عل ػػدع انػػا اف هػػذ ااعلػػل أل هػػل ذاتسػػا مػػا لط ػػؽ و لسػػا اا ػ عض

()55

اارلػػعـ

اا لئلػػأل اذ لعػػد مػػنح اويػػازة قدمػػأل ت،ػػدمسا اادعاػػأل ا يسػػأل ااراا ػػأل وػػل ت علػػث اا لئػػأل وػػل

ػدعد عنلػب معلنػػأل وت اػؿ وػػل م،ا سػا و ػم م ػػااي معلنػأل و تعػػدع اف تلػعف رلػػعم ا

وامألا تقاص ول ااعادة ال تسا ااندعؽ مالأل اا لئلأل ااذي تؤللق عض اادعؿ

لػػارردف علػػعرلا علػػذاؾ ااع ػراؽ ااػػذي الػػس هػػذا اااػػندعؽ معيػػب ػػانعف مالػػأل
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عت لػلف اا لئػػأل ر ػـ  27الػػنأل  2009ااناوػػذ ع ػدد الراداتػػق ااتقالاػات ااماالػػأل مػػف
اامعازنػػأل ااعامػػأل ا دعاػػأل عاات روػػات عااتععلةػػات عااملػػاودات اادعالػػأل ااتػػل ت ،سػػا ع ازرة

اا لئأل وةدا وف اويعر ااتل للتعولسا اااندعؽ وف ااقدمات ااتػل ت،ػدمسا ااػع ازرة
عت ػػدد تع لمػػات تاػػدرها اسػػذا ااج ػرض

()56

م ػ اننػػا لنػػا نتمنػػم اف للػػمم ااميػػرع

ااع ار ل اويلاا ملػملاتسا وػد لط ػؽ و لسػا ايػعر عانمػا رلػعـ هػذا مػف نا لػأل عمػف
نا لػ ػػأل اقػ ػػرت ولػ ػػاف اويػ ػػدر اوات ػ ػزاـ ه لػ ػػاـ م ػ ػػد اا،انعنلػ ػػأل ااػ ػػذي اوتمػ ػػد ااميػ ػػرع

اادلتعري ااع ار ل عااذي علعق دعر الطاؿ اارلعـ ااعامأل وةدا وف ااةرائب

()57

ذا ػػؾ اف ت دل ػػد ه ػػذ اام ػػااي و ػػف طرل ػػؽ تع لم ػػات تا ػػدرها ع ازرة اا لئ ػػأل ول ػػق مقااف ػػأل
ارل أل ر لاـ هذا اام د اادلتعري.

انفرع انخبنً

انىسبئم انضرٌبٍت حلمبٌت انبٍئت

وةدا وف ااعلائؿ االا ،أل و،د لعت اال لر مف اادعؿ وػل اطػار ت ازلػد دعرهػا

ول اام اوظأل و م اا لئأل ع مالتسا مدوعمأل ااري ااجااب ول ااف،ق ن ػع ت نػل للالػأل
ةرل لأل تقدـ هذ اا مالأل علملف ت،للـ هذ ااعلائؿ لما لهتل-:

أوالً -:الضريبة تمى التموث البيئي

الػػتنادا ااػػم م ػػد اام ػػعث ااػػداو لتعيػػب و ػػم لػػؿ مػػف ل ػػعث اا لئػػأل اف لػػدو

م ي م،ا ؿ ااةرر ااذي ا د ق ول اا لئأل ارؼ اانظر وف نػعع اانيػاط ااػذي لػ ب
ذاؾ اات عث لعاا لاف زراول ا اع اناول ا اع تيارل ا ع جض اانظر وػف ماػدر هػذا

اات عث علػعاا لػاف نايمػ ا وػف اامنتيػات اام ع ػأل اع اآلوت عاات،نلػات ااملػتقدمأل وػل

اونتاج ع د ذهب ااا لأل و ماا او تااد لل ار عراا او تاػادي ( ليػع) ن ػع اوقػذ
نػػعع مػػف ااة ػرائب تلػػمم ااة ػرائب اا لئلػػأل اع ااة ػرائب ااقة ػراا و ػػم الػػاس اف

و ـ اام عث اامل ؽ اف نياطق اام عث ا لئأل لليع ق لدو ةػرل أل ت،ا ػؿ ااةػرر اع
ااقطر ااذي لل ق ا لئأل لليع ق ل يـ وػف ذاػؾ اانيػاط اع للػتقدـ ت،نلػات اػدل،أل

ا لئ ػػأل اع لت ػػعؿ اا ػػم انت ػػاج منتي ػػات ا ػػؿ ت عل ػ ػ ا ا لئ ػػأل ال ػػدو ةػ ػرل أل ا ػػؿ اذ ان ػػق
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لل لب هذ ااةرل أل ةػمف تلػاالؼ اونتػاج ولػدق سا ااتهللػد ةػمف لػا ات ااػر ح
عااقلارة لما اف ال أل هػذ ااةػرل أل لملػف اف تقاػلص إل ازاػأل لػؿ ا ػار اات ػعث

ااػػذي ػػدث ا لئػػأل عإل امػػأل ميػػارل اع م اروػػؽ تلػػعف مسمتسػػا ااعنالػػأل اا لئػػأل عر مػػا و
تلتقدـ ااعلائؿ اوقرت الر ااةرل لأل ا مالأل عت للف اا لئأل .

عراػػـ اف ااتيػرلعات ا تعػػدت وػػف عةػ تعرلػػؼ اسػػذا اانػػعع مػػف ااةػرائب او

اف ااف،ػػق اامػػاال ايتسػػد وػػل عةػ ااتعرلفػػات اسػػا عااتيػػدلد و ػػم ةػػرعرتسا ااػػم يانػػب
ااعل ػػائؿ اوق ػػرت ااةػ ػرل لأل عال ػػر ااةػ ػرل لأل ا عا ػػعؿ اا ػػم لئ ػػأل نظلف ػػأل قاال ػػأل م ػػف

اات عث.

و ،ػػد وروس ػػا ااػ ػ عض

()58

انس ػػا ( ااةػ ػرائب اامفرعة ػػأل و ػػم اام ػػع لف اا ػػذلف

ل د عف اة ار ار لئلأل مف قدؿ نياطاتسـ او تاادلأل اامقت فأل اانايمأل وػف منتيػاتسـ
اام ع أل عالتقدامسـ ات،نلات انتايلأل مةرة اا لئأل).

ولمػػا الػػتعار ااػ عض ااتعرلػػؼ ااعػػاـ ا ةػرل أل اتعرلػػؼ ااةػرل أل و ػػم اات ػػعث

اا لئل انسػا ( م ػااي ماالػأل لػتـ دوعسػا ي ػ ار ااػم اا لعمػأل مػف ػؿ لػؿ مػف لتلػ ب وػل
ت علث اا لئأل).

()59

عوروػػت وػػل ذات االػػلاؽ انسػػا ( ا تطػػاع اي ػػاري لدوعػػق ااممػػعؿ ي ػ ار سػػدؼ

مالأل اا لئأل).

()60

عوروتسػػا منظمػػأل ااتعػػاعف عااتنملػػأل او تاػػادلأل انسػػا ( دوعػػات ماالػػأل اي ارلػػأل

الػػر مػػردعدة تػػدو ااػػم اا لعمػػأل مفرعةػػأل و ػػم عاوػػد ااة ػرل أل م ػ اوت ػػار اف هػػذا

ااػػدوعات ذات اػ أل معلنػػأل اا لئػػأل علػػعؼ للػػت نل هػػذا ااتعرلػػؼ لػػؿ اارلػػعـ اامرت طػػأل
اا لئأل عااتل تعد دوعات ماالأل ا تاادلأل م اا لعمأل).

()61

عل ػػدع انػػا اف هػػذ ااتعػػارلؼ يملع ػ ا عالرهػػا مػػف ااتعػػارلؼ ااف،سلػػأل اوقػػرت و

تقت ػػؼ وػػل اامةػػمعف ،ػػدر اقتدوسػػا وػػل اوافػػاظ اذ لملػػف اا،ػػعؿ ػػاف هنػػاؾ ايمػػاع
و م اف ااةرائب و م اات عث اا لئل هػل نػعع مػف انػعاع ااةػرائب ااعامػأل تهقػذ ذات
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قاػػائص ااة ػرائب مػػف ن،دلػػأل عي رلػػأل عنسائلػػأل عوػػدـ عيػػعد اام،ا ػػؿ اام ػػدد عااسػػدؼ

ااعاـ مف ورةسا عهع مالأل اا لئأل.

()62

عالػػف ذاػػؾ و لعنػػل مط  ،ػ ا وػػدـ تملػػز هػػذ ااف ػرائض قاػػائص و ػػم يانػػب

ل لر مف اوهملأل ؿ علتيلؿ ير اازاعلأل ول اا لـ و م اولػاس ااػذي ت،ػعـ و لػق
هػػذ ااف ػرائض او عهػػل اوة ػرار اا لئػػأل اع ميػػرد تعرلةػػسا ا قطػػر وة ػدا وػػف اف
ا ػػل أل ه ػػذ ااةػ ػرل أل تقا ػػص ارنف ػػاؽ و ػػم اام ارو ػػؽ ذات اوهتم ػػاـ اا لئ ػػأل اتعل ػػد

ااتعازف اا لئل اام لا ؽ وسد .

عو نػػرعـ هنػػا اف نةػ تعرلفػ ا ا ةػرل أل و ػػم اات ػػعث اا لئػػل عانمػػا نؤيػػؿ ذاػػؾ

ا لف اونتساا مف

ث اولاس اا،انعنل اسا ول اام ث اا ااث مف هذ اادرالأل.

عو ػ ػػم ااػ ػػراـ مػ ػػف اف ااتي ػ ػرلعات ااة ػ ػرل لأل ق ػ ػػت مػ ػػف عة ػ ػ تعػ ػػرؼ اسػ ػػذ

اافرةلأل او اف ااا لأل هذ ااتيرلعات د اقذت هنعاع مقت فأل عمنسا-:

 -1الضرائب تمى المنتجات المموثة لمبيئة

عتف ػػرض و ػػم ااميػػػارل اات ػػل تلػػػاهـ و ػػل انت ػػاج ل ػ ػ اع ة ػػائ اع تػػػم
قدمات تؤدي طرلؽ م اير اع الر م اير اام اوةرار اا لئأل اع تععلةسا اقطػر

اات عث.

 -2الضرائب تمى النفايات المصاحبة لعممية االنتاج
عتفرض و م اونيطأل اونتايلأل ارؼ اانظر وف نعع اامنتيات اذ تهقػذ

نظر اووت ار اانفالات عاون عا ات ااتل تاا ب وم لأل اونتاج عااتػل تػؤدي اػعرة

م ايرة اع الر م ايرة اام اوةرار اا لئلأل اع تعرلةسا ا قطر .

 -3الضرائب تمى استخدام الطاقة المموثة لمبيئة

علتـ ورض هذا اانعع منسا و م الػتقداـ انػعاع معلنػأل مػف ااطا ػأل لػاانفط وػل

وم لػػأل اونتػػاج اع الرهػػا مػػف ااعم لػػات اا لاتلػػأل اوقػػرت ا ػػدو

اتيػػا الػػتقداـ ان ػعاع

يدلدة مف ااطا أل ااادل،أل ا لئأل اع ااطا أل اامتيددة لااطا أل اايمللأل عاامائلأل.
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علذلر اف اايرلعأل اولدملأل ق ػت مػف اي الػتقداـ اسػذا اانػعع مػف اافػرائض

ااماالأل ريؿ مالأل اا لئأل عالتعانت ااعلائؿ الر اا لئأل.

()63

ولما ق ت ااتيرلعات ااةرل لأل عالر ااةرل لأل ا عض اادعؿ مف اي نعع مف

هذ ااةرائب لااعراؽ لث و نيد وػل اا،ػعانلف ااةػرل لأل ااع ار لػأل عو وػل الرهػا مػف
تيرلعات اا لئأل ما لفرض هذ ااةرائب.

()64

ثانياً -:الحوافز الضريبية الممنوحة ألسباب بيئية-:

اذا لانػػت اال لػػر مػػف ااػػدعؿ ػػد روةػػت وػػرض ااةػرائب و ػػم اات ػػعث اا لئػػل

واف اا عض منسا د التقدـ علل أل اقرت اللت علدة وف اايانب ااةرل ل او عهل
عل ػػل أل اا ػ ػعاوز ااةػ ػرل لأل و ػػل ااةػ ػرائب اوق ػػرت اام ايػ ػرة اع ال ػػر اام ايػ ػرة ،ا ػػد

اام اوظأل و م اا لئأل مف اات عث.

علدقؿ ةمف مفسعـ اا عاوز ااةرل لأل ما لهتل-:

 -1االتفاء الضريبي  -:اذ ت،رر اال لر مف اادعؿ اف اـ ن،ؿ يملعسػا ميمعوػأل مػف
اووفػػااات ااة ػرل لأل اادائمػػأل عاامؤ تػػأل را ػراض مالػػأل اا لئػػأل لػػهف لػػتـ اوفػػاا

اامني ػػآت ااا ػػناولأل اات ػػل تل ػػتقدـ ت،نل ػػات ا ػػدل،أل ا لئ ػػأل م ػػف ةػ ػرل أل اا ػػدقؿ
االامػػؿ اع اػػعرة يزئلػػأل م ػػؿ اف لػػتـ اوفااهػػا مػػف ناػػؼ ااة ػرل أل ااملػػت ،أل

و لسا ع يلؿ دائـ اع اف لتـ اوفاا اامؤللأل اامعنلػأل امػدة معلنػأل مػف تػارل

ػدا

ني ػػاطسا املػ ػػاودتسا وػ ػػل انتػ ػػاج منتيػ ػػات تناول ػػلأل م،ارن ػػأل اال ػ ػ ااتػػػل تنتيسػػػا

اامنيآت ااتل تلتقدـ ت،نلات م ع أل ا لئأل.

()65

 -2التكاليف واجبة الخصم -:عللعف اوتماد تلاالؼ ااعاعؿ اام اونتاج اااػدلؽ
ا لئػػأل ل ػعاا ػػهدعات اونتػػاج اع اامنتيػػات ذاتسػػا إوطػػاا اامنيػػهة وراػػأل تنزلػػؿ
تلػ ػػاالؼ اونػ ػػد ار مل ػ ػ  ،ا اع لمػ ػػا للػ ػػمم ػ ػػاإلهدؾ اامعيػ ػػؿ إذ للػػػمح امااػ ػػؾ

اامنيهة تنزلؿ ت ؾ ااتلاالؼ مػدة ا اػر مػف ااعمػر اا ،ل،ػل األاػعؿ اارلػماالأل
ااملػتقدمأل وػػل منػ اات ػػعث اع اآلوت عاويسػزة ااملػػتقدمأل وػػل ااػراض مالػػأل

اا لئ ػػأل عاام اوظ ػػأل و لس ػػا اع ر م ػػا م ػػنح اامني ػػهة تنػ ػزلدا اة ػػاولا ام ػػنح ان ػػد ار
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ا ػػعاسا اارل ػػماالأل ذات ااعد ػػأل يع ػػؿ اامنتي ػػات اع ااعم ل ػػأل اونتايل ػػأل معاو ،ػػأل

ا لئػػأل لػػهف لػػتـ من سػػا تن ػزلدا نل ػ أل معلنػػأل مػػف لمػػأل ت ػػؾ اواػػعؿ وػػل االػػنأل
اوعام اةاوأل اام نل أل ااتنزلؿ ااعادي وند ار ت ؾ اواعؿ.

 -3االســعار الضــريبية المخفضــة -:ا ػػدت اا ػعاوز ااة ػرل لأل ااتػػل تلػػتقدـ ا ػػث
ااقاةعلف ا ةرل أل و م الػتقداـ الػاالب الػر م ع ػأل ا لئػأل وػل وم لػأل اونتػاج
هع اقةاع اامنيآت ااتل تنتسج هذ اولاالب رلعار ةػرل لأل مقفةػأل لالػ ا
ارلعار ااعادلأل ااتل تقة اسا ،لأل اامنيآت اع اامل فلف اعرة وامأل.

()66

 -4الرديات -:عاقل ار لملف الػتقداـ ااردلػات ولػتعادة م ػي ااةػرل أل اامدوعوػأل وػف
اور ػػاح اارلػػماالأل ااناتيػػأل وػػف ل ػ اواػػعؿ اارلػػماالأل اذا مػػا الػػتقدمت هػػذ

اور اح وػل يػراا ااػعؿ رلػماالأل يدلػدة اػدل،أل ا لئػأل اع ا ػؿ ت عل ػا ا لئػأل مػف
اواعؿ اا،دلمأل ااتل تـ لعسا ع اؿ اار ح اارلماال ولسا.

عاايػػدلر ااػػذلر اف ااميػػرع ااةػرل ل ااع ار ػػل اػػـ للػػتقدـ اػػعرة م ايػرة اي

مػػف هػػذ اا ػعاوز عانمػػا ايػػار اػػعرة الػػر م اي ػرة ااػػم الػػتقداـ عػػض هػػذ اا ػعاوز
لايػ ػػتراطق وػ ػػل ػ ػػانعف اولػ ػػت مار ر ػ ػػـ  7الػ ػػنأل  2008ع ػ ػػانعف اولػ ػػت مار ااقػ ػػاص
تافلأل اانفط ر ـ  64النأل  2008و م ااملت مرلف اا،لػاـ ػ عض اوات ازمػات اا لئلػأل

ع اانتليأل لليم عف اإلوفااات ااةرل لأل اامؤ تأل اام،ررة ول هذ اا،عانلف.

()67
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ادلبحج انخبنً

دواعً محبٌت انبٍئت

ػ ػػاانظر انلػ ػػب اات ػ ػػعث ااعاالػ ػػأل عااتػ ػػل تػ ػػزداد لعم ػ ػ ا عػ ػػد اقػ ػػر اامادلػ ػػأل منسػ ػػا

عاامعنعل ػػأل و ،ػػد ورة ػػت يملػ ػ ااتيػ ػرلعات اادعال ػػأل عاام ل ػػأل لم ػػا ايمػ ػ ااف ،ػػق و ػػم
ةرعرة مالأل اا لئأل مف يمل ايلاؿ اات عث لعاا علائؿ ااع الأل اع علائؿ ااعػدج
عذاؾ رل اب عدعاو ودة ايتماولأل عا تاادلأل عت،نلأل ع ر لأل عدلنلأل عدعالأل عللاللأل

ع انعنلأل عهع ما لن اعؿ ااتعرؼ و لق ول اامطااب اا مانلأل اآلتلأل-:

ادلطهب االول

اندواعً االجتمبعٍت حلمبٌت انبٍئت

و م ااراـ مف اف اا ب مف لتب وف اات عث ايار اام اايانػب اامػادي ولػق

دعف اايانػػب اامعنػػعي وػػاف ذاػػؾ و لعنػػل مط  ،ػ ا اف اات ػػعث مػػادي و،ػػط عانمػػا هنػػاؾ
اعرة اقرت ا ت عث هل اات عث اامعنعي اع اود ل و لؿ ميتم عالؿ دعاأل وػادات

عت،االػد ايتماولػأل ل ػػاعؿ يملػ ا نػاا هػػذا ااميتمػ اام اوظػأل و لسػػا ع ااتػاال لعػد لػػؿ

ملاس اع ته لر ل ل ولسا ت عل ا ا لئأل اويتماولأل مما للتدول اام اوظأل و ػم هػذ

اا لئأل ع مالتسا يمل ااعلائؿ ما ولسا اافرائض ااماالأل واروماؿ اامناولأل رقد لات

ااميتم لعاا لانت اوماوا ايتماولأل اع تم ت ػؾ اامنظمػأل ا تاػادل ا تػؤ ر لػ ا وػل

ااميتم عتمن اع تيعؿ مف ااعللر و م ا نائق ممارلأل وعاالاتسـ اويتماولأل اعرة
ط لعلػأل

ػػؿ ر مػػا لػدو اذا مػػا الػػتمر عاػـ تػػتـ معاايتػػق ااػم تجللػػر اع ت ػػدلؿ ااعػػادات

عاات،االد و م اامدت ااطعلؿ.

()68

عاول ػػر مػػف ذاػػؾ ػػد تػػؤدي يعانػػب اات ػػعث اامعنػػعي ااػػم نتػػائج ت ػػعث مادلػػأل

وتفيػػل اون ػػدؿ ااينل ػػل و ػػل ميتمػ ػ م ػػا عانتيػػار اا ػػدوارة لل ػػاهـ و ػػل ل ػػاـ اوع ئ ػػأل
عاومراض ااتل و لملػف ااػتق ص منسػا لػسعاأل ممػا دوػ ااػدعؿ ااػم ت نػل للالػات
متعددة ول معايسػأل هػذ ااميػل أل ا ،ةػاا اع و ػم او ػؿ اات ،لػؿ مػا املػف مػف اانتػائج
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اامترت أل و لسا امػا الػتقداـ علػائؿ ااةػ ط اوداري اع تػم فػرض اافػرائض ااماالػأل

ا ع الأل منسا.

()69

علملػػف اا،ػػعؿ اف ميػػالؿ اونفيػػار االػػلانل عته لراتسػػا اال ػ لأل و ػػم اايانػػب

اويتماول مف تفا ـ زمأل االلف عترالـ ال ر مف وائ أل ول منزؿ عا د عمػا ليػر
مف ميالؿ ايتماولأل تتط ب

عوا واي ألا مما لدو اادعؿ اام ااتدقؿ عورض للالأل

ت دلد اانلؿ عدومسا ااعلائؿ اامتعددة ااتل ذلرناها ول اام ث االا ؽ .

عو م ااعلس واف اات عث اامادي لملف اف للعف اق ته لر معنعي اذ اف عيعد

ااماػػان اا،رل ػػأل مػػف اامنػػاطؽ االػػلنلأل عااتػػل تلػػتقدـ اوت عمعػػدات عملػػائف ت ػػدث

اا ػعاتا واالػػأل تػػؤدي ااػػم ميػػل أل ايتماولػػأل و ػػم يانػػب ل لػػر مػػف اوهملػػأل او عهػػل

ميل أل ااةيلج ااعاال اسذ ااماػان ممػا لقػؿ اانظػاـ اويتمػاول مػف قػدؿ تػه لر
االػ ػ ل و ػػم اايان ػػب اانفل ػػل ر ن ػػاا ااميتمػ ػ

ولروػ ػ م ػػف نل ػػب اامي ػػالؿ ااعائ ل ػػأل

عللػػاهـ وػػل اا،ةػػاا و ػػم اال لػػر مػػف ااػػرعا ط ااعائ لػػأل اسػػذ ااق لػػأل اوعاػػم عاواػػجر
ا ميتم مما لتط ب مالتسا يمل ااعلائؿ.

()70

ادلطهب انخبنً

اندواعً االقتصبدٌت حلمبٌت انبٍئت

اذا ل ػػاف اانم ػػع او تا ػػادي ل،تة ػػل اا رل ػػأل او تا ػػادلأل عاال ػػماح ا منتي ػػلف
الػػتجدؿ لاوػػأل م ػعارد اا لئػػأل ا عاػػعؿ ااػػم انتػػاج اوةػػؿ اامنتيػػات ا ػػؿ تل فػػأل مملنػػأل

ا اعؿ و م اوةؿ اولعار ع ااتاال ااعاعؿ اام اور اح ااميزلأل واف ذاؾ دوػ

اامنتيلف ول لاوأل اا،طاوات ااتػل ت نػم للالػات و ت ػاال لػعت ارر ػاح ااتػل لملػف
ت ،ل،سػػا مػػف عراا وم لػػأل اونتػػاج ونيػػد اف اام ػزارولف لل ػػرعف مػػف الػػتقداـ اولػػمدة

االلملاعلػػأل عاف ااا ػػناوللف ل ػػاعاعف ال ػػتقداـ اآلوت عااملػػائف عااع ػػعد او ػػؿ تل ف ػػأل
تػ ػػم اػ ػػع اوةػ ػػت ااػ ػػم اامزلػ ػػد مػ ػػف اودقنػ ػػأل عاامق فػ ػػات االػ ػػائ أل عااةػ ػػيلج اال لػ ػػر

عاامق فات ااا أل عاف اانا لف ل راعف و م تجذلأل علائؿ اان،ؿ ااتل للتقدمعنسا
ماادر ااطا أل اورقص راـ ما تنف ق مف اازات لاارااص عاعؿ اعلللد االػار عف
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عاعلل ػػلد اانت ػػرعيلف وةػ ػدا و ػػف ااةػ ػ اب اا ػػدقانل اا ػػذي لن ػػتج و ػػف تفاو ػػؿ الال ػػلد

اانترعيلف عاامعاد ااسلدرعلار عنلأل عيعد ااعامؿ ااملاود عهع ةػعا اايػمس ع تػم
ااتيار لفة عف ل اال او ؿ منػ ا عاول ػر ر ػ ا و ػم ااػراـ ممػا تلػ ق مػف او ػاا
و م اا لئأل.

()71

عمػػف هنػػا وػػاف ااتنملػػأل او تاػػادلأل تتط ػػب وػػدـ ت،للػػد ااعم لػػأل اونتايلػػأل هلػػأل

لػػعد تػػم عاف ادت ااػػم اا ػػاؽ ااةػػرر اام ااػػلؿ اازراولػػأل عااػػا ق اونلػػاف انػػق

اة ػػط ار ات عت عل ػػث ااسػ ػعاا عاام ػػاا عاامنظ ػػر ااط لع ػػل عزل ػػادة م ػػف ي ػػـ ااةعة ػػاا
عااجازات االامأل.

الػػر اف هػػذ ااتنملػػأل هػػل تنملػػأل آنلػػأل و تسػػتـ

ػػؽ اويلػػاؿ اا،ادمػػأل ماػػادر

ااطا أل ااط لعلأل عوناار اا لئأل اوقرت مف ط لعلأل ع يرلأل اذا ظسر نعع يدلد مف
ااتنملػػأل للػػمم ااتنملػػأل ااملػػتدامأل عااتػػل ت ػػاعؿ ومػػؿ تعاوػػؽ ػػلف اانمػػع او تاػػادي

عاام اوظػػأل و ػػم اا لئػػأل اتةػػمف اي ػ اع ايػػات اايلػػؿ اا اةػػر دعف اف تػػؤدي ااػػم
ااتة لأل

ايػات اويلػاؿ اام ،ػأل مػف قػدؿ ت ،لػؽ اهػداوسا وػل لئػأل نظلفػأل عايػ اع

يمل اا ايات اولاللأل عت للف اافعاالات او تاادلأل.

()72

لػد اف ااػدوعات ااتنملػأل ااملػتدامأل علػائ سا اامقت فػأل و ػت معارةػأل يػػدلدة

مف ؿ اال لر مف اامنتيلف لعنسا تةلؽ و لسـ عتي رهـ و م التقداـ انػعاع يدلػدة

عمتيددة مف ااع عد ااادلؽ ا لئأل ااجاال اا مف عتمنعسـ مػف انتػاج اامنتيػات اام ع ػأل
ا لئػػأل عتعيػػب و ػػلسـ دو ػ تلػػاالؼ ااػػتق ص مػػف اانفالػػات ااةػػارة و ػػم يػػلؿ ة ػرل أل

مما لرو مف ااتلاالؼ ااعامأل ارنتاج.

لمػػا و ع ػػت معارة ػػأل ت ػػم مػػف اامل ػػتس للف انفل ػػسـ إذ اف ارتف ػػاع تل ػػاالؼ

اونتاج للؤدي دعر ااػم ارتفػاع الػعار االػ عااقػدمات ممػا ل ،ػؿ مػف وػرص ايػ اع

اا ايات اولاللأل اعرة ط لعلأل عهع ما دو

عض االلالللف اام تريمأل م ؿ هػذ

اامقػػاعؼ وػػل اامػػؤتمرات اادعالػػأل ااتػػل و،ػػدت امنا يػػأل ل ػ ؿ اوت،ػػاا ااعة ػ اا لئػػل
ػػاا،عؿ (-:للػػؼ لملننػػا اف نت ػػدث ااػػم اعائػػؾ ااػػذلف لعليػػعف وػػل ػػرت عمنػػازؿ هػػل
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او ػػرب ااػػم اول ػعاخ وػػف ةػػرعرة مالػػأل ااس ػعاا عاام لطػػات عاونسػػار وػػل ػػلف اف
لاتسـ

د ذاتسا مع عاة اف اا لئأل و لملف اف تت لف ول ظؿ ااف،ر ).

()73

او اف ه ػػذ اامعارة ػػأل عاامق ػػاعؼ تتنال ػػم اف تل ػػاالؼ معااي ػػأل ت ػػعث اا لئ ػػأل

عاوادتسػػا ااػػم عةػػعسا ااط لعػػل ػػؿ اات ػػعث هػػذا و ػػم وػػرض لفالتسػػا تزلػػد ل لػػر
وف تلاالؼ اام اوظػأل و ػم اا لئػأل عع التسػا مػف اام ع ػات اا لئلػأل اولػتعانأل ااعلػائؿ

ااتل وا ناها لا  ،ا ناهلؾ وػف املانلػأل اولػتفادة اا،اػعت مػف اام ػااي ااتػل ت اػؿ
و لسػػا اادعاػػأل ممػػف لتلػ عف ت علػػث اا لئػػأل لػعاا وػػل اػػعر تععلةػػات اع ا ارمػػات اع

ة ػرائب اع رلػػعـ وػػل روػػد قزلنػػأل اادعاػػأل مػػا ت تايػػق مػػف ام ػعاؿ إل امػػأل ميػػارل اع
مراوؽ ا عنالأل اا لئأل عاام اوظأل و لسػا مػف لػؿ مػا لػؤدي ااػم ت عل سػا رلػ اب ط لعلػأل

اع اناولأل.

عهع ما ليعؿ اادوعات اام ت نل ااتنملػأل ااملػتدامأل ال ػر مػاوا عاوػز نفػ ار مػف

مقاعؼ اامعارةلف ااتػل ت ػدع ورت اطسػا ااماػااح اآلنلػأل اام ع ػأل ال ػر عا علػأل ع ر ػ ا

ااػػم ػػعب اا ػ اب اوطمػػاع ااييػػعأل مػػف اامنتيػػلف علػػذاؾ ااف ،ػراا مػػف ااملػػتس للف

االذج.

ادلطهب انخبنج

اندواعً انتقنٍت حلمبٌت انبٍئت

ويؾ اف اا،درات اافع لأل اافائ،ػأل ااتػل من سػا ار لػ انق عتعػاام ا نػل اا يػر

دوعت اام التجداسا ول ااعاعؿ اام او م ملتعلات ااتنملأل ومنذ نسالأل اا،رف اا امف
ويػ ػػر ػ ػػد ت اولتيػ ػػاوات ااع ملػ ػػأل تت ػ ػعاام اقدمػ ػػأل اا ػ ػػعرة اااػ ػػناولأل عزلػ ػػادة اونتػ ػػاج

عالتياؼ ماادر طا أل يدلدة ول لنسػا هػل ااف ػـ عااػنفط ادت ت ازلػد الػتقدامسا ااػم

ت عث اا لئأل

ػؿ اف اات،نلػات ااملػتقدمأل وػل الػتقرايسا لانػت م ع ػأل الةػ ا اذ ػد

و ػػل اال ػػتلنلات م ػػف اا ،ػػرف ااماة ػػل ال ػػتقداـ ااعناا ػػر عاامػ ػعاد االلملائل ػػأل اات ػػل و ػػاؽ

وػػددها ااقمل ػػأل مدلػػلف م ػػادة ع ػػااراـ مػػف اف ال ػػتقدامسا ال ػػسـ وػػل زل ػػادة رواهل ػػأل
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ااميتم ػ عرو ػ ملػػتعت لػػاة اونلػػاف او انػػق زاد مػػف نلػػب اات ػػعث اا لئػػل ػػؿ يػػاا
هنعاع يدلدة مف اام ع ات ااتل اـ تلف معرعوأل لا  ،ا.
لؿ هذ اولػسامات اات،نلػأل وػل ت علػث اا لئػأل

()74

ػت ااػدعؿ ااػم ت نػل للالػات

ةػرل لأل عالػػر ةػرل لأل ن ػػع اا ػػد مػػف ا ػػار اات،نػػات اامؤذلػػأل ا لئػػأل عاا ػػدا وػػل اا ػػث
وف ت،نات يدلدة ادل،أل ا لئػأل وػاذا لػاف اات،ػدـ ااع مػل ػد الػسـ وػل ت علػث اا لئػأل

عهػػع مػػا لد ػػظ و ػم ارض ااعا ػ اف ال ػػر ااػػدعؿ ت،ػػدم ا عاػػناولأل ال رهػػا مػػف لػػث
نلب اات عث وانق ول ااع ت ذاتق لملف اف تلاهـ ول اات ،لؿ مف هذ اانلب اذا ما

عةػػعت ناػػب ولنلسػػا ااعا ػػعؿ ااػػم ت،نػػات الػػر م ع ػػأل اع و ػػم او ػػؿ ا ػػؿ ت عل ػ ػ ا

ا لئأل.

ع ااتهللػد وػاف وػرض ااةػرل أل و ػم الػتقداـ ت،نػات م ع ػأل اع اوفػاا اونيػػطأل

ااتل تلتقدـ ت،نات ادل،أل ا لئػأل لػلدو اامنتيػلف ااػم اا ػث وػف لػؿ مػا هػع يدلػد
ول مياؿ ااع ـ ا عاعؿ اام اوةؿ ت ؾ اات،نات الس ،اد مالأل اا لئأل عانما ،اد

ااػػتق ص مػػف دو ػ ااةػرل أل اع اا اػػعؿ و ػػم اووفػػاا ااةػرل ل ا ت ،لػػؿ مػػف تلػػاالؼ

اونتاج ااذي لنعلس دعر و م نلب اور اح ااتل تيلؿ ةااتسـ اامنيعدة ولروعسا.

ادلطهب انرابع

اندواعً احلربٍت حلمبٌت انبٍئت

منػذ اف لق ػػؽ اونلػػاف ػػد ت ااتلػػتدت عااتيمعػات ع ػػد ت ااميػػالؿ ولسػػا ت ػػؿ
عوا اا رعب عم تطعر ااميتمعات عارلاؿ ار األن لاا عاارلؿ د ااتفللر ػعؿ

ععلػػائؿ اقػػرت الػػر اا ػػرعب لاا ػػث وػػف ااميػػترلات ػػلف هػػذ ااميتمعػػات عاا ػػث
وػػف ل ػ ؿ ااتعػػاعف لنسػػا او اف ا تعػػاد ااميتمعػػات وػػف ااتعػػاالـ اادلنلػػأل عاا يػػعا ااػػم

و ل ػػفات عة ػػعلأل مادل ػػأل

ت ػػأل عتا ػػارع ااما ػػااح اادعال ػػأل ل ػػاهـ و ػػل ت ازل ػػد اا ػػرعب

عاانزوات ااتػل اا،ػت ظداسػا اا ،ل ػأل و ػم اا لئػأل ويع تسػا ال ػر ت ع ػ ا

ػؿ تلػاد تلػعف

اا ػػرعب م ػػف ال ػػر عاوظ ػػـ ال ػ اب اات ػػعث قاا ػػأل عػػد ااتف ػػنف وػػل اقتػػراع اولػػ أل

اافتالػػأل اول ػػر دمػػا ار عاوطػػعؿ مػػدت مػػف لػػث ته لرهػػا و ػػم اا لئػػأل عقااػػأل اول ػ أل

أ.ىم.ىد.ىاحمدىخلفىحدون ى
م.ىم.ىابراهومىعليىمحمد ى

مجلة جامعة تكريت للعلوم
القانونية والسياسية
المجلد 4/السنة 4/العدد61 /

231

اانععلأل عااذرلأل ااتػل الػتقدمت وػل اا ػرب ااعااملػأل اوقلػرة عاا ػرعب ااتػل ت تسػا راػـ

ل ػػؿ اوتفا ل ػػات اادعال ػػأل اات ػػل ت ػػرـ ال ػػتقدامسا عت ػػدوع اا ػػم ػػؿ اامنازو ػػات اادعال ػػأل
ااطرؽ اال ملأل.

عم ػ ت ازلػػد اا ػػرعب اادعالػػأل عاوه لػػأل و ػػم ػػد ل ػعاا ت ازلػػد الػػتقداـ اول ػ أل

اايدلػػدة اام ع ػػأل ا لئػػأل ممػػا لتط ػػب اا ػػث وػػف علػػائؿ يدلػػدة الة ػا ام اا ػرة هػػذا

اال ػ ػ ب مػ ػػف ال ػ ػ اب اات ػ ػػعث ولػ ػػاف هنػ ػػاؾ اال لػ ػػر مػ ػػف اوتفا لػ ػػات اادعالػ ػػأل عمعا لػ ػػؽ
اامنظمػػات اادعالػػأل ااتػػل تػػدوع ااػػم مالػػأل اا لئػػأل ا نػػاا اان ازوػػات اامل ػ أل لاتفػػا لتل

ينلؼ النأل  1949عالنأل  1952عالف عاعدـ لفالأل هذ اوتفا لات د اا يعا اام
علائؿ اقرت لااملؤعالأل ااينائلأل عااملؤعالأل اادعالأل ػؿ ع تػم وػرض ااةػرائب و ػم

ملػػتعت لػػؿ دعاػػأل عالػػتقداـ اػػل تسا ارنفػػاؽ و ػػم ميػػارل اام اوظػػأل و ػػم اا لئػػأل
عت للف ماادرها ااط لعلأل عاا يرلأل و م د لعاا.

عوعػدا لػػاهمت هػػذ ااعلػػائؿ ميتمعػػأل وػػل تق ػػلص اا لئػػأل ااعااملػػأل وػػل عػػض

اادعؿ مف اال لر مف ميالؿ اات عث ااتل تعانل منسا عد انتساا اا رعب ااتل امت
و ػػم ا ارة ػػلسا قاا ػػأل ون ػػدما ل ػػتـ اول ػػتعانأل اامنظم ػػات اادعال ػػأل عاووان ػػات اادعال ػػأل

اوقرت ام ايرة مدت تنظلؼ اا لئأل عازااأل ال اب اات علث ااتل تلتنؼ ا االمسا.

ادلطهب اخلبمس

اندواعً اندٌنٍت حلمبٌت انبٍئت

اطااما لانت اودلاف عقااأل االماعلأل منسا اامدذ اوقلر ا نل اا ير وندما
لف،ػػدعف اومػػؿ وػػل ػػؿ ميػػال سـ ااملتعاػػلأل عوف ميػػل أل اات ػػعث اا لئػػل مػػف او،ػػد
عاوظـ ااميالؿ اذ لعت،د االسػعد اف ار لػ انق عتعػاام عػد اف المػؿ ق ػؽ اورض

عا لػف ق ،سػا اعيػب اام اوظػػأل و ػم هػذا ااق ػػؽ عوػدـ ت عل ػق لمػػا عيػد وػل اات مػػعد
ث ااناس و ػم اا فػاظ و ػم اا لئػأل عوػدـ اولػادها امػا اادلانػأل ااملػل لأل و،ػد ا ػرت

م ػ ػػؾ ار ل ػ ػ انق عتعػ ػػاام اػ ػػألرض عاف و ػ ػػم اانػ ػػاس اوت ػ ػػارهـ و ػ ػػاد ار اف لتعا ػ ػعا
ملؤعالأل اعف اورض ع مالتسا مف لؿ انعاع اات عث.
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ع ػػاانظر الػػعف ااػػدلف اولػػدمل قػػاتـ اودلػػاف عاػػااح الػػؿ زمػػاف عملػػاف و،ػػد

عة ػ مفسػػعـ يػػامؿ ا لئػػأل عللفلػػأل اام اوظػػأل و لسػػا مػػف اي نػػعع مػػف ان ػعاع اات ػػعث

عل ػػدع اوهتمػػاـ اال لػػر ااػػذي عو ااف،ػػق اولػػدمل اا لئػػأل وػػل ودلػػد االتػػب ااتػػل اافسػػا

ااع مػػاا ااملػ ملف وػػل هػػذا ااقاػػعص عااتػػل ػػددعا ولسػػا ااميػػل أل علػ ؿ ااع الػػأل منسػػا
عذاػػؾ اولػػتناد و ػػم اآللػػات اا،رآنلػػأل االرلمػػأل عا ادلػػث اارلػػعؿ اولػػرـ م مػػد (ا ػ م

ار و لػ ػػق عل ػ ػ ـ)

()76

اذا اوطػ ػػت ااي ػ ػرلعأل اولػ ػػدملأل ا لئػ ػػأل مفسعم ػ ػ ا وام ػ ػ ا عال ػ ػػر

يػػمعالأل مػػف اامفسػػعـ ااػػذي اوطتػػق اا ،ػعانلف ااعةػػعلأل ممػػا دوػ ااػ عض

()77

ااػػم اا،ػػعؿ

ػػاامفسعـ ااعػػاامل ا لئػػأل عاوت ػػار ااعػػااـ الػػر ليػػلؿ اام،اػػعد اا لئػػأل الػػتدووا ،عاػػق

ػاا وػاقرج ػق
ناا عانزؿ مػف االػماا م ا
تعاام (( ااذي يعؿ الـ اورض ورايا عاالماا ا
مف اا مرات رز ا الـ ود تيع عا ر انػدادا عانػتـ تع مػعف ))(اا ،ػرة  )22ع عاػق تعػاام
((هػػع اا ػػذي ق ػػؽ الػػـ م ػػا و ػػل اورض يملع ػ ا ػػـ ال ػػتعت ااػػم اال ػػماا ولػ ػعاهف لػ ػ

لػػمعات عهػػع لػػؿ يػػلا و ػػلـ ))(اا  ،ػرة  )29علػػذاؾ عاػػق تعػػاام (( عل ػ لرلػػلق
االمعات عاورض عو لؤد

فظسما عهع ااع ل ااعظلـ ))(اا ،رة  )255ع عاق تعػاام

(( عاا ػػذلف لن،ة ػػعف وس ػػد ار م ػػف ع ػػد مل ا ػػق عل،طع ػػعف م ػػا ام ػػر ار ػػق اف لعا ػػؿ
علفلػػدعف وػػل اورض اعائػػؾ اسػػـ اا عنػػأل عاسػػـ لػػعا ااػػدار ))(ااروػػد . )25لمػػا الػػدت
و م اامفسعـ ااد لؽ ا تعازف اا لئل عةرعرة اام اوظأل و لق عااذي لتي م ،عاق تعاام

(( ل ػ ػعا عاي ػػر عا م ػػف رزؽ ار عو تعفػ ػعا و ػػل اورض مفل ػػدلف ))(اا ،ػ ػرة  )60ع عا ػػق
تعاام (( انا لؿ يلا ق ،نا ،در ))(اا،مػر  )49ع عاػق تعػاام (( عق ػؽ لػؿ يػلا

و،در ت،دل ار ))(لعرة اافر اف اآللأل  )2ع عاق تعاام ((اايمس عاا،مػر

لػ اف عااػنيـ

عاايػػير للػػيداف عاالػػماا روعسػػا ععةػ ااملػزاف او تطجػعا وػػل ااملػزاف عا لمػعا ااػػعزف
اا،لػػط عو تقلػػرعا اامل ػزاف ))(لػػعرة ااػػر مف اآللػػات  . )8-5لمػػا ا ػػرت م دعدلػػأل

اامػعارد عةػػرعرة ااتريػػلد وػػل الػػتقدامسا ػػدا ارنلػػاف ل ػرة هػػذ اامػعارد لمػػا وػػل عاػػق
تعػػاام (( علػػؿ يػػلا ا اػػلنا وػػل امػػاـ م ػػلف )) (لػػس  )12ع عاػػق تعػػاام (( علػػؿ

يػػلا ا اػػلنا لتا ػػا )) (اان ػػه  )29ع عاػػق تعػػاام (( عا اػػم لػػؿ يػػلا وػػددا ))
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(اايػػف  (28ع عاػػق تعػػاام (( عيعػػؿ ولسػػا رعالػػل مػػف وع سػػا ع ػػارؾ ولسػػا ع ػػدر ولسػػا
ا عاتسػػا وػػل ار عػػأل الػػاـ لػعاا ا لػػائ لف )) (واػ ت  . )10لمػػا ا ػػرت ااتنػػعع او لػػائل
ااعدلػػد مػػف اآللػػات اا،رآنلػػأل عمنسػػا عاػػق تعػػاام (( عاف تعػػدعا نعمػػأل ار و ت اػػعها ))

(ا ػراهلـ  )34ع عاػػق تعػػاام (( عااقلػػؿ اا جػػاؿ عاا ملػػر اترل عهػػا عزلنػػأل علق ػػؽ مػػا و
تع معف )) (اان ػؿ  )8ع عاػق تعػاام (( لق ػؽ مػا ليػاا اف ار و ػم لػؿ يػلا ػدلر

)) (اامائػػدة )17

()78

.لمػػا تؤلػػد ااي ػرلعأل اولػػدملأل مػػف قػػدؿ اآللػػات اا،رآنلػػأل و ػػم

اامفسعـ ااجائل اق ؽ اونلاف عانق ق لفػأل ار وػل اورض لعمرهػا علروػم لئتسػا عمنسػا
عاق تعاام (( عما ق ،ت اايف عاونس او الع دعف )) (ااذارلات  )56ع عاػق تعػاام

(( عاذ اؿ ر ؾ ا مدئلأل انل ياوؿ ول اورض ق لفأل )) (اا ،ػرة  )30ع عاػق تعػاام
(( هػػع انيػػهلـ مػػف اورض عالػػتعمرلـ ولسػػا والػػتجفرع ػػـ تع ػعا االػػق اف ر ػػل رلػػب

ميلػب)) ( هػعد  )61ع عاػق تعػاام (( عاػع اف اهػػؿ اا،ػرت امنػعا عات،ػعا افت نػا و ػػلسـ
رلػػات مػػف االػػماا عاورض عالػػف لػػذ عا وهقػػذناهـ مػػا لػػانعا للل ػ عف )) ( اوو ػراؼ

 .)96عاج ػػرض تط ل ػػؽ ه ػػذا اامفس ػػعـ و ،ػػد عة ػػعت اايػ ػرلعأل اول ػػدملأل ميمعو ػػأل م ػػف
ااة ػعا ط اروالػػأل اا لئػػأل ع مالتسػػا عاهمسػػا تينػػب اوة ػرار ػػااميتم لمػػا وػػل عاػػق (

ا ػ م ار و لػػق عل ػ ـ) (( و ةػػرر عو ة ػرار )) عتينػػب ازوػػاج اايػػار ػػاي ي ػلؿ
مػػف اويػػلاؿ مػػا ولسػػا ااةعةػػاا عاا ػعات اآلوت اوقػػرت عتينػػب ت علػػث ه ػعاا

ااميتمػ

اردقنػػأل عااجػػازات اامتلػػر أل وػػف ااماػػان عاامقػػا ز عةػػرعرة ا عػػاد امػػالف

اااناوات عاونيطأل اامةرة اا لئأل اع اام ع أل اسا وف اامناطؽ االػلنلأل اع اامنػاطؽ

اازراولػػأل عاوتمػػاد ااػ اب ااميػػارل يملػ ااعلػػائؿ عاويػرااات ااع ائلػػأل امنػ ت علػػث
اا لئ ػػأل ت ػػت ر ا ػػأل اام تل ػػب عة ػػرعرة اواتػ ػزاـ تا ػػاملـ ن ػػاا اامن ػػازؿ عاامني ػػآت

عااماػػان

لػػث و تػػؤدي ااػػم ااةػػرر اا لئػػأل امن ػ اا ػ اب اامنػػازؿ مػػف يػػب

ةػػعا اايػػمس وػػف يلػرانسـ عااػزاـ ااػ اب اامقػػا ز روػ لػػ،ؼ اووػراف عومػػؿ مناوػػذ
ل ل ػرة ا ػػدقاف عا امػػأل مػػداقف ترتف ػ وػػف يمل ػ اام ػػانل ااميػػاعرة ا ػػتق ص مػػف هػػذ

اانفالػػات ااجازلػػأل وة ػدا وػػف ،لػػأل اانفالػػات اوقػػرت عاوتمػػاد اوػػدة (( درا اامفالػػد
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اعاػػم مػػف ي ػػب ااماػػااح )) امن ػ ا امػػأل انيػػطأل م ع ػػأل اذا اػػـ للػػتط مااللسػػا تينػػب

اام ظعرات اود

لث لا ح ةررها ال ر مف نفعسا.

()79

لؿ هذ او لاـ ااتل ت ث نل اا يػر و ػم اوتمػاد الػاالب ععلػائؿ مقت فػأل

ع ائلػػأل وػػل ااجااػػب عوديلػػأل وػػل اانػػادر مػػف او لػػاف اروالػػأل اا لئػػأل ع مالتسػػا مػػف اي
اوتداا اع ت علث دوت ااميتمعات اامقت فأل ااتل ت نل للالات ادل،أل ا لئأل ععة

اا ،ػعانلف ااتػػل تلفػػؿ ذاػػؾ عالػػف ل ،ػػم اال ػؤاؿ هػػؿ وػػل ا لػػاـ ااي ػرلعأل اولػػدملأل مػػا
ليلز التقداـ علل أل ورض ااةرائب و م اات عث اا لئل راراض مالأل اا لئأل ؟

عم اف ااري اارايح ول ااف،ػق لػذهب ااػم اف عاػل اومػر للػتطل وػرض اي

نػػعع مػػف ااة ػرائب يػػرطلف اوعؿ وػػدـ مق فػػأل ا لػػاـ ااي ػرلعأل اولػػدملأل عاا ػػانل اف
ت،تةػػل ذاػػؾ اافػػرض ما ػ أل اومػػأل اولػػدملأل

()80

و ػػم اننػػا اػػـ نيػػد وػػل ااتػػارل

اولدمل ما ليلر ااػم وػرض ااةػرائب راػراض مالػأل اا لئػأل ممػا لػدؿ لػب رلنػا

و م اف ورض ااةرائب اذا ياز ول ،لأل اومعر وانق الس لذاؾ وػل يػهف اام اوظػأل
و ػػم اا لئ ػػأل عانم ػػا هن ػػاؾ عل ػػائؿ عآال ػػات عةػ ػعا ط م ػػددة ا رتس ػػا اايػػرلعأل اول ػػدملأل
تناعاناها اود عالس مف لنسا ورض ااةرل أل.

ادلطهب انسبدس

اندواعً اندونٍت حلمبٌت انبٍئت

ػ ػػاانظر ول ػ ػػتف اؿ مي ػ ػػل أل اات ػ ػػعث اا لئ ػ ػػل عا ػ ػػدعها مي ػ ػػل أل واامل ػ ػػأل عو ػ ػػدـ

ا تاػػارها و ػػم اانطػػاؽ اام ػػل الػػؿ دعاػػأل مػػف ااػػدعؿ وةػدا وػػف اف ازدلػػاد ااتعػػاعف
ااػػدعال عانيػػاا اامنظمػػات اادعالػػأل اامتقااػػأل

مالػػأل اا لئػػأل عاام اوظػػأل و لسػػا مػػف

ال اب اات عث لاف اق اادعر او رز ول اهتماـ ااميتم اادعال

ث ميل أل اات عث

وف طرلؽ و،ػد اامػؤتمرات اادعالػأل عاوتفا لػات اادعالػأل ع ػد لػاف اامػؤتمر اوعؿ ااػذي

و،ػػد وػػل مدلنػػأل الػػتعلسعاـ وػػل االػػعلد ػػد ن ػػق ااػػم اوقطػػار عاال ػعارث ااتػػل م سػػا

اات ػػعث و ػػم اا لئػػأل ااعااملػػأل وتعااػػت عػػد اامػػؤتمرات اا ػػث وػػف ااعلػػائؿ اامقت فػػأل
ا ،ةػػاا و ػػم اات ػػعث اع وػػل ا ػػؿ ت،ػػدلر اات ،لػػؿ مػػا املػػف مػػف نل ػ ق ااتػػل ت ازلػػدت
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لمػؤتمر ل ػلس ااػذي و،ػد لػنأل  1977وػػل اوت ػاد االػعولاتل االػا ؽ عمػؤتمر مػػأل

اورض ااػذي و،ػد لػنأل  1992وػل مدلنػأل رلػعدي يػانلرع وػل اا ارزلػؿ ااػذي الػتسدؼ
مالأل اورض عمعاردها عمناقسا و م ااراـ مف ت ادؿ اوتسامػات ػلف اامػؤتمرلف مػف

دعؿ اايماؿ ااجنلأل عدعؿ ااينعب ااف،لرة ااتل ب ول ت علث اا لئأل عودـ اتفػا سـ و ػم
لػ ػ ؿ مال ػػأل اا لئ ػػأل عقااػ ػألا و ػػرض ااةػ ػرل أل و ػػم اات ػػعث اا لئ ػػل وفلم ػػا ال ػػدت اعر ػػا
عاالا اف ورةسا و م اون عا ات اانايمأل وػف الػتقداـ ااطا ػأل ار فعرلػأل وػل الػتقداـ

ااماػػاول اع اامعامػػؿ اع ااماػػان

لنمػػا روةػػت ذاػػؾ ااػػدعؿ اامنتيػػأل ا ػػنفط قعو ػ ا

و ػػم ما ػػاا سا عل ػػذاؾ اوترة ػػت ااعول ػػات اامت ػػدة ػػداول اف م ػػؿ ه ػػذ ااةػ ػرل أل
لتعر ؿ التمرار ااتنملػأل او تاػادلأل وػل ااعػااـ الػر عالػف تػـ ااتع لػ و ػم اتفا لػأل

منػاخ اورض مػػف ػػؿ ،لػأل ااػػدعؿ ااميػػترلأل وػل اامػػؤتمر علػػذاؾ ااتع لػ و ػػم اتفا لػػأل
ااتنعع اا لػعي راػـ روةػسا وػل اا دالػأل مػف ػؿ ااعولػات اامت ػدة ااتػل اػـ تع ػ و لسػا
او عد وعز لؿ ل نتعف ول انتقا ات اارئالأل اومرلللأل

ـ و،د مؤتمر اورض لنأل

 1997وػل نلعلػػعرؾ همرللػػا عالنػق ويػػؿ وػػل ااعاػعؿ ااػػم لػ ؿ يدلػدة ا مالػػأل اا لئػػأل

عالتفػػم اإليػػارة ااػػم اا ،ػػؽ اايػػدلد مػػف اامقػػاطر ااتػػل ت ػػلط لعلػػب اورض امػػا
مؤتمر مأل اورض النأل  2002ول يعهانل رغ ول ينعب اورل،لا و،د التفم منا يأل
علائؿ اا مالأل اا لئلأل اامقت فأل.

()81

عااي ػػدلر اا ػػذلر اف ه ػػذ اامػػػؤتمرات عاوتفا ل ػػات اهتم ػػت ل ػػذاؾ ااملػػػؤعالأل

اادعالأل وف اةرار اات ػعث اا لئػل عةػرعرة مالػأل اا لئػأل ا نػاا اامنازوػات اادعالػأل لمػا

ل ؽ ااتفالؿ.

()82

ا ػػذا لملػ ػف اا ،ػػعؿ ػػاف هن ػػاؾ تعيسػ ػا اع ري و ػػاـ و ػػاامل م ػػف اووػ ػراد عاا ػػدعؿ

ةػػرعرة الػػتقداـ يمل ػ اال ػ ؿ مػػا ولسػػا ااة ػرل أل و ػػم اات ػػعث اا لئػػل ا ،ةػػاا و ػػم

اات عث اع اات ،لؿ منق عااعاعؿ ااعااـ اام لئأل نظلفػأل تملػف اا يػر مػف ااعػلش و ػم
هذا االعلب لػدـ عامػف وػارمف اا لئػل و ل،ػؿ يػهن ا وػف ،لػأل انػعاع عاػعر اومػف

اوقرت.
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ادلطهب انسببع

اندواعً انسٍبسٍت حلمبٌت انبٍئت

عػد اف لانػػت ااميتمعػػات اوعر لػأل تػػرزح ت ػػت لػ طأل اام للػػأل اامط ،ػػأل ا  ،ػػأل
طعل ػػأل مػػف ااػػزمف ػػد ت اا ػػعرات اايػػع لأل تلػػتعلد لػػلطرة اايػػعب عتنيػػر اادلم،راطلػػأل

لهل عب ول اا لـ لما دث ول عرة 1688ول انل تػ ار عاا ػعرة اافرنلػلأل لػنأل 1789
عمنسا انط ،ت اام ا ل ،اع ااعااـ وهقذت تتلػعف او ػزاب االلالػلأل ع ،لػأل منظمػات

ااميتم ػ ػ اامػ ػػدنل

ػ ػػااراـ مػ ػػف اف اانظ ػ ػػاـ اا ز ػ ػػل اػ ػػلس مرادو ػ ػ ا ااط لعػ ػػأل ا نظ ػ ػػاـ

اادلم،راطل ذاؾ اف اانظاـ اا ز ل ظاهرة تارلقلأل وروتسا اانظـ الر اادلم،راطلػأل ػؿ

ااػػنظـ اادلم،راطل ػػأل ،ػػرعف و ػػدة و،ػػد لان ػػت يماوػػات اا ػػري هػػل اام،دم ػػأل ااتارلقل ػػأل
انظاـ او زاب االلاللأل عمنظمات ااميتم اامدنل اوقرت.

()83

عاالػعـ ع عػػد انتيػػار اوولػػار اادلم،راطلػػأل عنظمسػػا اا ز لػػأل عمنظمػػات ااميتمػ
اامدنل عما يل تق مف ر ا أل ري واـ عاع ت دع ار ار از ول تعولأل اايماهلر ارقطار
اال لرة ااتل ا ،ػت اا لئػأل عااتػل لملػف اف ت ،سػا اذا مػا الػتمرت ااػدعؿ للالػأل وػدـ
اام اوة سذ اامقاطر ولاف اف ظسرت ااعدلػد مػف او ػزاب عاايمعلػات عاامنظمػات
اايع لأل اامتقااأل وػل اام اوظػأل و ػم اا لئػأل عااتػل رنػت الػمائسا ػاا عف اوقةػر
اا ػػذي لم ػػؿ اا لئ ػػأل اانظلف ػػأل عاات ػػل ل ػػدؿ و لس ػػا عي ػػعد اان ات ػػات ااقةػ ػراا االػػ لمأل م ػػف
اومػراض ااتػػل لملػػف اف للػ سا اات ػػعث عنتليػػأل امػػا ظلػػت ػػق اولػػار هػػذ او ػزاب
عاامنظمات مف ادت ادت اايمسػعر قااػأل عاف مػا تطر ػق مػف ميػالؿ ع ػعؿ لػاف
عا عل ػا مم ػػا ل ػػاود و ػػل عاػػعؿ اال ل ػػر م ػػف ه ػػذ او ػزاب اا ػػم ااتم ل ػػؿ عا ػػع نل ػػب
لػػلطأل وػػل اا رامانػػات ممػػا ملنسػػا مػػف ا ت ػراح علػػائؿ مالػػأل اا لئػػأل عمػػف لنسػػا وػػرض
ةػرل أل و ػم اات ػعث اا لئػل اع مػا تط ػؽ و لػق هػذ او ػزاب عاامنظمػات ااةػرائب
ااقةػ ػ ػراا عل ػ ػػاف ا ػ ػػدعرها اوهمل ػ ػػأل اا ااج ػ ػػأل و ػ ػػل دوػ ػ ػ اا ػ ػػدعؿ ل لره ػ ػػا عا ػ ػػجلرها
دلم،راطلتسػا عدلتاتعرلتسػا ااػم ت نػػل للالػات مائلػأل و ػم ملػػتعت وػاؿ مػف ااتػػه لر
و م ااراـ مف اتقاذها مف االفاح اال ل اا علد وف التقداـ ااعنؼ علل أل ا عاػعؿ
()84
اام مراملسا عللب يماهلرها.
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ادلطهب انخبمن

اندواعً انقبنىنٍت حلمبٌت انبٍئت

لػػاف عو ل ػزاؿ اا،ػػانعف انعلال ػ ا ا عة ػ او تاػػادي عاويتمػػاول عاا لئػػل وػػل

ااميتمػ ػ ػ عتلرللػ ػ ػ ا اتعيس ػ ػػات اا،ا ة ػ ػػلف و ػ ػػم االػ ػ ػ طأل عرؤل ػ ػػتسـ ا ػ ػػعؿ اامني ػ ػػعدة
عات للف ااعا

يمل مظاهر عمػف لنسػا ااعا ػ اا لئػل ااػذي الػت عذ و ػم اهتمػاـ

ريػػاؿ اا،ػػانعف وع،ػػدت اال لػػر مػػف اامػػؤتمرات ااع ملػػأل اا،انعنلػػأل ااتػػل نا يػػت معةػػعع

اا لئػأل عت دلػػد نطا سػػا عاامػػؤ رات االػ لأل و لسػػا مػػف يملػ انػعاع اات ػػعث ا مػػاا عااسػعاا
عااتر أل عااعناار او لائلأل عاا ث وف علائؿ مالتسا مف ت ؾ اامػؤ رات ولػاف اف
تعاػ ػ عا اا ػػم عي ػػعب اقة ػػاع اامتلػ ػ ب عم ل ػػأل اات ػػعث ا مل ػػؤعالأل اا،انعنل ػػأل يملػ ػ

انعاوسػا مػف مدنلػأل عينائلػأل عادارلػأل عدعالػأل عةػرل لأل ػؿ ع ػرزت ا لػاـ انعنلػأل يدلػػدة
اس ػػذ اامل ػػؤعالات تقت ػػؼ ع ػػض ااي ػػلا و ػػف او ل ػػاـ ااعام ػػأل اس ػػا عذا ػػؾ امعايس ػػأل

قاعا ػػلأل مي ػػل أل اات ػػعث عا ػػعع أل معاايتس ػػا عو،ػ ػا األ ل ػػاـ ااعام ػػأل و ػػل اامل ػػؤعالأل
اا،انعنلأل عالف ةمف اوطر ااعامأل اسذ ااملؤعالأل عدعف ااملاس ػاا ،عؽ عاا رلػات

ااعام ػػأل اات ػػل لف تس ػػا معا ل ػػؽ اامنظم ػػات اادعال ػػأل عاودن ػػات  ،ػػعؽ اونل ػػاف عاادل ػػاتلر
ااعطنلأل.

عاػـ ل،تاػر اومػر و ػم ااملػؤعالأل اا،انعنلػػأل ػؿ تػم ،لػأل ااعلػائؿ مػف نيػػر

ااعول اا لئل عايازات اات عث اا لئل عمنح اا،رعض اا لئلأل عوػرض اارلػعـ عااةػرائب

اا لئلأل عتقاػلص اام ػااي إل امػأل ااميػارل ااتػل تػعال ونالػأل وائ،ػأل اا لئػأل عونااػرها
اامقت ف ػػأل عاا ػ ػعاوز ااةػ ػرل لأل ل ػػؿ ذا ػػؾ و لمل ػػف اف لل ػػعف او عة ػػعسا و ػػل اا ػػب
انعنل ع اات دلد ااب تيرلعل لملف اولتناد االق ول ممارلأل عتنفلذ هذ ااعلائؿ.

ع ػػد ظس ػػرت ااعدلػػد م ػػف االتا ػػات ااف،سل ػػأل اا،انعنلػػأل اات ػػل ػػررت عدو ػػت اا ػػم
تػػدقؿ ااػػدعؿ ا مالػػأل اا لئػػأل عاام اوظػػأل و لسػػا و ػػم الػػاس اف هػػذ اا لئػػأل هػػل ااملػػاف
ااع لد ااذي لملف اف لعػلش ولػق اونلػاف علعمػر اورض علػدوـ اا لػاة و ػم ااػراـ
مف اف ااقدؼ د دب لف ااف،ػق ػعؿ ااجالػأل مػف اا،ػعانلف عااتيػرلعات اا لئلػأل عهػؿ
هػػل اا لئػػأل اـ اونلػػاف ؟ عذهػػب ااػ عض( )85ا عػػد مػػف ذاػػؾ ااػػم اوت ػػار اا،ػػانعف اا لئػػل
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ػػانعف مل ػػت،ؿ وػػف ل ػػؿ مػػف ورو ػػل اا ،ػػانعف ااعػػاـ عااق ػػاص مػػدوعملف عي ػػعد ا ل ػػاـ
قااأل ااملؤعالأل اا،انعنلأل وف اات عث اا لئػل ععلػائؿ اا مالػأل ااتػل و م لػؿ اسػا وػل
اا،عانلف اوقرت.
لؿ هػذ ااػدوعات عاايػداوت اا ،ملػأل ااملػتمرة ػلف و،سػاا اا،ػانعف ػعؿ االػند
اا،انعنل اعلائؿ اا مالأل عمنسا ااةرل أل و م اات عث اا لئل عااتل لػذهب ااػ عض ااػم
التنادها اام م ػادئ ااعدااػأل ااتػل ت،ةػل ػاف ليػارؾ اامتلػ ب وػل اات ػعث وػل ت مػؿ
اايزا اول ػر مػف تلػاالؼ معاايػأل اوةػرار ااتػل لػ سا ا لئػأل ومػف الػر اامنط،ػل اف
تت مػػؿ اادعاػػأل ع ػػدها ت ػػؾ ااتلػػاالؼ عانمػػا لن جػػل اف ليػػارلسا وػػل ذاػػؾ مػػف تلػ ب وػػل
اوةػ ػرار و ػػف طرل ػػؽ دوػ ػ ه ػػذ ااةػ ػرل أل( )86وةػ ػدا و ػػف اف و ػػرض ةػ ػرائب و ػػم
اات عث اا لئػل للػعف مػف ػاب اواػدح ااةػرل ل اامعتمػد و ػم اوػادة تعزلػ اوو ػاا
ااة ػرل لأل دعف اف لم ػػؿ ورةػػسا زلػػادة وػػل ت ػػؾ اوو ػػاا قااػػأل اذا مػػا ا ػػؿ ورةػػسا
تقفػ ػ ػػلض ان ػ ػ ػعاع ااة ػ ػ ػرائب اوقػ ػ ػػرت ااتػ ػ ػػل تهقػ ػ ػػذ مػ ػ ػػف ااعمػ ػ ػػؿ عرس اامػ ػ ػػاؿ الال ػ ػ ػ ا
()87
افرةسا.

ادلبحج انخبنج

انسند انقبنىنً نهضرائب عهى انتهىث انبٍئً

راػػـ اامنا يػػات ااعدلػػدة ااتػػل اي ارهػػا و مػػاا او تاػػاد عااماالػػأل ااعامػػأل عو،سػػاا

ااتيرل ااماال عؿ االػند او تاػادي ا ةػرائب و ػم اات ػعث اا لئػل ػلف مػف لريعػق
اام ااملؤعالأل اات،الرلأل عل لر ممف لريععنق اام م د اام عث ااداو و م الاس اف
ا لاـ ااملؤعالأل اات،الرلأل تتط ب تعاور ارلانسا ااعامأل مف قطػه ( ا ػت اع مفتػرض

) عةػ ػػرر عود ػ ػػأل اال ػ ػ لأل عااػ ػػعع أل

اتسػ ػػا يملع ػ ػا لملػ ػػف اف لف ػ ػػت اال لػ ػػر مػ ػ ػف

اامتلػ لف ت علػث اا لئػأل مػف هػذ ااملػؤعالأل اػػذا ل ػدع اا ػؿ وػل م ػد اام ػعث ااػػداو

ااػػذي للفػػل ػػاف للػػعف اايػػقص ػػد تلػ ب هلػػأل نلػ أل مػػف نلػػب اات ػػعث علػعاا لػ ب

ةػػر ار ا لئػػأل اع التفػػم تعرلةػػسا ا قطػػر وانػػق ليػػب اف لت مػػؿ وعا ػػب ذاػػؾ عااتػػل
تتم ؿ دو ااةرل أل و م اات عث اا لئل هلأل اعرة مف اعرها اامقت فأل.

()88

عالف ل دع انا اف اوقذ م د اام عث ااداو عاف لاف ل دع منط،لػ ا مػف عيسػأل
اانظػػر او تاػػادلأل ااتػػل للػػتند االسػػا عليػػد يػػذعر ولسػػا او انػػق و لتفػػؽ مط  ،ػ ا وػػل
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نتائيػق عقااػػأل وػػرض ااةػرل أل و ػػم اات ػػعث اا لئػػل مػ اولػػس اا،انعنلػػأل االػ لمأل عو
للػػعؼ وػػل ذاػػؾ ذهػػاب اا ػ عض مػػف ااف،ػػق ااػػم اف ػػانعف مالػػأل اا لئػػأل هػػع ػػانعف اػػق
ذاتلتق ااقااأل وف ورعع اا،انعف ااعاـ عااقاص ااتل تيع ق ليمػ ػلف طلاتػق علػائؿ
متقااػػأل اعػػدج ااميػػلدت اا لئلػػأل وسػػذا و لعنػػل ا ػػدا اف لقػػرج هػػذا اا،ػػانعف لمػػا
ل ػ ؽ ااتفاػػلؿ وػػف ارطػػر عاام ػػادئ اا،انعنلػػأل ااملػػت،رة عانمػػا لعنػػل تطعل ػ عاوػػد
اا،ػ ػعانلف اوق ػػرت م ػػف ين ػػائل عم ػػدنل عاداري عةػ ػرل ل عدعا ػػل امعايس ػػأل اامي ػػلدت
اامل ػػتيدة ا لئ ػػأل ػػاف تعطػ ػم قاعا ػػلأل اس ػػذ اامعااي ػػات و ػػف طرل ػػؽ عةػ ػ ا ل ػػاـ
قااأل ااملؤعالأل اا،انعنلأل يمل انعاوسا وف اات عث اا لئل.
عل ػػن اعؿ و ػػل اامطاا ػػب ااقمل ػػأل اآلتل ػػأل منا ي ػػأل ا ل ػػاـ ل ػػؿ ن ػػعع م ػػف انػ ػعاع
ااملػػؤعالأل اا،انعنلػػأل اامترت ػػأل و ػػم اات ػػعث اا لئػػل عمػػدت املانلػػأل اايم ػ لنسػػا ع ػػلف
ورض ااةرل أل و م اات ػعث اا لئػل وػل ةػعا او لػاـ ااعامػأل وػل ااملػؤعالأل اا،انعنلػأل
ااتػػل و تيل ػػز م المػػأل ااي ػػقص م ػرتلف و ػػف اافعػػؿ ذات ػػق اوتمػػادا و ػػم م ػػد يل ػػأل
اايلا اام،ةل ولق علما لهتل-:

ادلطهب االول

ادلسؤونٍت ادلدنٍت عن انتهىث انبٍئً

تػ ػػدعر ااملػ ػػؤعالأل اامدنلػ ػػأل وػ ػػل اا ،ػ ػعانلف اامدنلػ ػػأل اي وػ ػػل ا لامسػ ػػا ااعامػ ػػأل
ع اات دلػد ت ػػؾ اامتع ،ػأل ااملػػؤعالأل اات،اػلرلأل اول ػػر ارت اطػ ا ااملػػؤعالأل وػف اات ػػعث

اا لئػػل مػػف ااملػػؤعالأل ااع،دلػػأل تػػدعر عيػػعدا عوػػدم ا م ػ ااةػػرر او انسػػا م ػ ذاػػؾ و
تجفؿ رلػف ااقطػه وسػل وػل ااعػادة ت،ػعـ و ػم الػاس ااقطػه اا ا ػت عنػاد ار و ػم الػاس

ااقطه اامفترض اوتراةا الر ا ؿ ر ات ااعلس وةدا وف رلف ار طأل اال لأل.
اذا نيػد اا،ػانعف اامػدنل ااماػري

()89

عاا،ػانعف اامػدنل اافرنلػل

()90

ل،لمػاف

ااملؤعالأل اامدنلأل و ػم الػاس ااقطػه اا ا ػت علػذاؾ وعػؿ اا،ػانعف اامػدنل ااع ار ػل وػل

ااملػػؤعالأل ا ػػعرة وامػػأل

()91

او ان ػػق يع ػػؿ لالػػسا و ػػل ع ػػض اون ػعاع ااقاا ػػأل م ػػف

ااملػػؤعالأل اات،اػػلرلأل هػػع ااقطػػه اامفتػػرض اوت ارةػ ا ػػا دا ر ػػات ااعلػػس لااملػػؤعالأل
وف وعؿ ااجلر عااملؤعالأل وف اويلاا عااملؤعالأل وف اا لعاف.

()92
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امػػا ػعانلف مالػػأل اا لئػػأل وإنسػػا ت ،ػػل اات ازم ػ ا انعنل ػ ا م ػػددا هػػع اا فػػاظ و ػػم

اام ػ ػػلط عناا ػ ػػر اامقت ف ػ ػػأل عت ػ ػػدد اامل ػ ػػتفلدلف م ػ ػػف اواتػ ػ ػزاـ اريل ػ ػػاؿ اا اةػ ػ ػرة
عااملػػػت ،لأل عتيعػ ػػؿ لػ ػػؿ اوتػ ػػداا و ػ ػػم هػ ػػذا اوات ػ ػزاـ اع اوهمػ ػػاؿ وػ ػػل تنفلػ ػػذ لعيػ ػػب

ااتععلض لعلل أل امعاايأل ااةرر اف اـ للف إلوادة اا اؿ اام ما لانت و لق.

()93

عم ػ انسػػا اتف،ػػت و ػػم ا امػػأل ااملػػؤعالأل اامدنلػػأل و ػػم اات ػػعث اا لئػػل عالنسػػا

اقت فت ول الاس هذ ااملؤعالأل لف مػف اافػؿ ااتطػرؽ ااػم ارلانسػا عالالػسا ملتفلػ ا
اا،عاود ااعامأل ول اا،انعف اامدنل

()94

ع لف مف ذلر ارلاف هذ ااملؤعالأل عالالػسا

عاػػـ لقػػرج سػػا وػػف اا،عاوػػد ااعامػػأل وػػل اا،ػػانعف اامػػدنل

()95

ع ػػلف مػػف عة ػ اسػػا

ا لامق قااأل اف يعؿ الالسا ااقطه اامفترض ورةا ا دا ر ػات ااعلػس اع لمػا
ل،عؿ اا عض اوتمد ااملؤعالأل ي ق اامادلأل.

()96

عم اف هناؾ ملدا دعال ا عي ق ايماع و،سل و ػم ت نػل ااملػؤعالأل اامادلػأل ع

لما لط ؽ و لسا ااملؤعالأل دعف قطػه اذ للتفػم ولسػا عيػعد رلػف ااةػرر تػم عاف
اػػـ لي ػػلؿ ه ػػذا ااني ػػاط قطػ ػها ػػاامعنم اا ،ػػانعنل ا ل م ػػأل عاامتم ػػأل مقااف ػػأل اا ،ػػانعف اع
اوهماؿ وػل اواتػزاـ ،عاوػد

عللػتند هػذا ااملػؿ ااػم اوت ػار ػؽ اونلػاف وػل اا لئػأل

االػ ػ لمأل م ػػف اانظ ػػاـ ااع ػػاـ او اف اا،ػ ػعانلف اا لئل ػػأل عقاا ػػأل ااعر ل ػػأل و ازا ػػت تقط ػػع

قطػ ػعات قيعا ػػأل ن ػػع اوق ػػذ س ػػذ اامل ػػؤعالأل اذ ت ،ػػؼ اوةػ ػ سا ون ػػد ػػد اامل ػػؤعالأل

اامفترةػػأل ورة ػ ا ػػا دا ر ػػات ااعلػػس عااتػػل للػػتطل ولسػػا اامتل ػ ب ااةػػرر اف
لف ػػت مػػف ااملػػؤعالأل اذا مػػا نفػػم ون ػق ااقطػػه ااػػذي ا تػػرف ػػق ،رلنػػأل انعنلػػأل لػػلطأل

ناهلؾ وف املانلأل ا ات اال ب اوين ل ه ات اف ل ب ااةرر هع اا،عة اا،اهر اع

وعؿ اامتةرر اع وعؿ ااجلر ول لف اف ااملؤعالأل اامادلأل و لملف ااػتق ص منسػا
نفل ااقطه اذ انسا و ت تاج اام قطه عانما لملف و،ػط نفلسػا إ ػات االػ ب اوين ػل
عهع ما لنا نتمنم و م ااميرع ااع ار ل اف لهقذ ق ول انعف مالأل عت للف اا لئأل

ااناوذ ااذي اوت ر ملؤعالأل اامتل ب ملؤعالأل مفترةأل وف وع ق اايقاػل اع اهمااػق
اع ت،الر اع وعؿ مف هـ ت ت روالتق اع ر ا تق اع للطرتق مف اويقاص عاوت ػاع
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اع مقاافتػ ػػق اا ،ػ ػعانلف عاونظمػ ػػأل عااتع لمػ ػػات ةػ ػػر ار اا لئػ ػػأل عاازمػ ػػق ػ ػػااتععلض عا ازاػ ػػأل
ااةػػرر قػػدؿ مػػدة منال ػ أل عاوػػادة اا ػػاؿ ااػػم مػػا لانػػت و لػػق ػػؿ ػػدعث ااةػػرر
ع علػػائ ق ااقااػػأل عةػػمف اامػػدة ع اايػػرعط ااتػػل ت ػػددها ااػػع ازرة عاو ت،ػػعـ اوقل ػرة
ذاؾ عد اق ار ةرعرة اا،لػاـ ػذاؾ اتقػاذ اويػرااات االفل ػأل إ ازاػأل ااةػرر عااعػعدة

و ػػم اامتلػ ب يملػ ااتلػػاالؼ وةػدا وػػف ااماػػارلؼ اودارلػػأل اوقػػرت آقػػذة نظػػر
اووت ار دريأل قطعرة اامعاد اام ع أل عااته لر اونل عااملت ،ل و ػم اا لئػأل و ػم اف
لتـ الداع م ي ااتعػعلض وػف اوةػرار اا ااػ أل نتليػأل ا مقاافػأل وػل اػندعؽ مالػأل

اا لئأل.

()97

عانػ ػػا و ػ ػػم هػ ػػذ او لػ ػػاـ وػ ػػل ػ ػػانعف مالػ ػػأل اا لئػ ػػأل ااع ار ػ ػػل مػ ػػا لػ ػػهتل مػ ػػف

اامد ظات-:

 -1انق يعؿ ملؤعالأل اامتل ب وف نفلق عوف تا علق عمف هـ ت ت ر ا تق عللطرتق
مػػف اويػػقاص او انػػق اافػػؿ اا ػػدلث وػػف ملػػؤعالتق وػػف اويػػلاا ااتػػل ت ػػت
للطرتق عهػع مػا لعنػل انػق تػرؾ ذاػؾ ا ،عاوػد ااعامػأل وػل اا،ػانعف اامػدنل علػاف
اويدر ق اف ل،رر ملؤعالتق وف اويلاا قااأل عاف اات عث ل دث ول ااجااب

ول اعرة ااملؤعالأل وف اويلاا ع اات دلد ااقطرة منسا.

 -2انػق يػػاا

لػـ ارلػػب عهػػع انػق مػػنح اودارة مم ػأل ػػع ازرة اا لئػػأل لػ طأل ت دلػػد مػػدة

عيرعط اوادة اا اؿ اام مف لانت و لق ؿ دعث ااةػرر عهػع مػا لعنػل اف

اا ػػع ازرة و ت ت ػػاج اا ػػم مرايع ػػأل اا،ة ػػاا عل ػػدع ان ػػا اف ه ػػذا اا ل ػػـ لي ػػمؿ و ،ػػط
اوة ػرار اا لئلػػأل ااتػػل و ت ػػؽ يػػقص علنػػق عانمػػا اا لئػػأل يػػلؿ وػػاـ امػػا اذا

ل ػػاف ااة ػػرر ا ػػؽ ي ػػقص مع ػػلف وان ػػق لملن ػػق اف ل اريػ ػ اا،ة ػػاا ا ػػل لـ ا ػػق
ااتععلض اامنالب .

 -3انػػق يم ػ وػػل ػػر ااملػػؤعالأل اامدنلػػأل وػػف اات ػػعث اا لئػػل عاوة ػرار اا لئػػأل ػػلف
ااتععلض عازااأل ااةرر عاوادة اا اؿ ااػم مػا لانػت و لػق ػؿ ػدعث ااةػرر
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لف ااتنفلذ ااعلنل عااتنفلذ م،ا ؿ عهما متةاداف و لملف اايم

لنسا مما لتط ب تدقؿ ااميرع ارو هذا ااتنا ض.

 -4اياز ااميرع اع ازرة اا لئأل اذا روض اامتل ب اع اهمؿ اع ار وػل اوػادة اا ػاؿ
ااػػم مػػا لانػػت و لػػق اف ت،ػػعـ ػػذاؾ نفلػػسا و ػػم نف،تػػق عل ػػدع اف هػػذا اا لػػـ

ياا ال،ةل و م مماط أل اامتل ب ااةرر ول معاايأل ااق ؿ ول ع ػت لتط ػب

اومر لروأل اامعاايأل.

عو ػػم الػأل ػػاؿ عمسمػػا للػػف مػػف وػػدـ لفالػػأل او لػػاـ اوػػد وػػل معاايػػأل ااػػأل

اات ػػعث اا لئػػل وػػاف اا لػػـ اا،ةػػائل ػػااتععلض و ػػم يػػقص معػػلف اع اا،ػرار اوداري
تل لػػؼ يػػقص معػػلف ػػااتععلض اع اوػػادة اا ػػاؿ ااػػم مػػا لانػػت و لػػق ػػؿ ػػدعث

ااة ػ ػػرر اا لئ ػ ػػل لعي ػ ػػب و ػ ػػدـ مطاا ػ ػػأل ااي ػ ػػقص و ػ ػػف ذات ااني ػ ػػاط عذات ااة ػ ػػرر
عااتعػػعلض ا يػػقص نفلػػق و ػػم الػػاس لػ ؽ اافاػػؿ ااػػدوعت

اػػرؼ اانظػػر وػػف

ااتل ػػملأل اات ػػل لمل ػػف اف تط ػػؽ و ػػم م ػػي ااتع ػػعلض عمنس ػػا م ػػا لط ػػؽ و ػػم ع ػػض
اافرائض ااماالأل ما ولسا ااةرائب و م اات عث اا لئل وسل و تعدع اف تلعف تععلة ا

ا دعاػػأل وػػف اوةػرار ااتػػل اا ،سػػا اا لئػػأل الػػل ت،ػػعـ اادعاػػأل معاايػػأل اوةػرار عازااتسػػا
عاام اوظػ ػػأل و ػ ػػم اا لئػ ػػأل عو ،ػ ػا ام ػ ػػد اام ػ ػػعث ااػ ػػداو

ذاػ ػػؾ اف مػ ػػف يػ ػػرعط اا لػ ػػـ

ػػااتععلض اف و للػػعف ااةػػرر ػػد ل ػ ؽ تععلةػػق عاو لػػاف ااتعػػعلض مػػدواة إل ػراا

اامتة ػػرر و ػػم ل ػػاب اافاو ػػؿ عا ػػلس اا ػػدح ااة ػػرر

()98

ع اات ػػاال ال ػػاب اال ػػند

اا،ػػانعنل افػػرض ااة ػرل أل و ػػم اات ػػعث اا لئػػل وػػل ظػػؿ قةػػعع اافاوػػؿ اع اامتل ػ ب
ر لػػاـ ااملػػؤعالأل اامدنلػػأل عو لػػق وإننػػا نيػػد و ػػم مع ػػؼ ااميػػرع ااع ار ػػل مػػف وػػدـ

وػ ػػرض ااة ػ ػرل أل و ػ ػػم اات ػ ػػعث اا لئػ ػػل اووتمػ ػػاد و ػ ػػم م ػ ػػد اام ػ ػػعث ااػ ػػداو التفػ ػػاا
ااملؤعالأل اامدنلأل اام،ررة ول هذا اامياؿ عتط ل،ػ ا ام ػد لػ ؽ اافاػؿ ااػدوعت عوػدـ

يعاز تلرار اا اعؿ و م ااتععلض.
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ادلطهب انخبنً

ادلسؤونٍت اجلنبئٍت عن تهىث انبٍئت

ر ما تيلؿ ااملؤعالأل ااينائلأل وف ت عث اا لئأل اهػـ ااعلػائؿ اا،انعنلػأل ا مالػأل

اا لئأل عذاػؾ اع عسػا اال لػر و ػم مػف ػاـ ػاات عث قااػأل اذا لانػت اايػزااات ااينائلػأل

اامفرعةأل و لق يػدلدة عاذا لانػت اا،ػعانلف ااينائلػأل اػـ ت ػد اهتمامػ ا م ايػ ار اا مالػأل
ااينائلأل ا لئأل عانما لاف اهتمامسا اعرة الر م ايرة عذاؾ مف قدؿ مالػأل اام للػأل

ااقااػػأل عمنػ اوةػرار ػػااجلر عمنسػػا مالػػأل ااملػػاف عااملػػلف مػػف اا رلػػؽ اع مػػف
قدؿ مالأل ااملا عمن ااته لر ول منلعب نعات اونسار عت علث ن

اع ماا اآل ار

اع م ػػف ق ػػدؿ تيػ ػرلـ ااع ػػدعاف و ػػم اااػ ػ أل ااعام ػػأل عاال ػػلنلأل ااعام ػػأل منػ ػ رم ػػل

اوعلاخ عاا،اذعرات عمػا يػا ق ذاػؾ وػل ااطػرؽ ااعامػأل اع و ػم اانػاس اع اوهمػاؿ وػل
تنظلؼ عتا لح اامداقف عمن اوعػاؿ ااةعةػاا

()99

لمػا انػق وػادة مػا ل،ػرر ميػرع

اا،ػػانعف ااينػػائل و،ع ػػات لػػلطأل اسػػذ اووعػػاؿ تت ػراعح ػػلف ااج ارمػػأل اع اا ػ س ااػػذي
لاؿ ول ا ام ار عاؿ اام د أل ايسر اع ل تا ااع،ع تلف.

عاذا لانت ااملؤعالأل ااينائلأل تدعر عيعدا عودما لما لذهب ااري ااجااب ول

ااف،ق م ااقطه ود يرلمأل د قطه لعاا لاف قطها ومدل ا اع الر ومدل ا ع ادا
متيػاع از وػػاف ارلػػاف هػػذ ااملػػؤعالأل هػػل ااػػرلف اامػػادي اامتم ػػؿ وػػل اانيػػاط اايرمػػل

ااػػذي امػػا اف للػػعف وع ػدا اليا ل ػ ا اع نيػػاط ل ػ ل ا ل،تػػرف نتليػػأل يرملػػأل امػػا اف تلػػعف
اوة ػرار اا لئػػأل اع يػػقص اامينػػل و لػػق اع ميػػرد تعرلةػػسا ا قطػػر تػػم عاف اػػـ

لت ،ؽ ةرر معلف عاف تلعف هناؾ ار طأل ل لأل ػلف اانيػاط عاانتليػأل اايرملػأل امػا
ااػػرلف اا ػػانل وسػػع ااػػرلف اامعنػػعي عااػػذي لقت ػػؼ مػػف يرلمػػأل لئلػػأل ااػػم اقػػرت وفػػل
اايرائـ ااعمدلأل د للتفل ااميرع ت ،ؽ اا،اد ااعاـ اامتم ؿ ػااع ـ مادلػات اايرلمػأل

عارادة اافعؿ عاانتليأل ع د لةلؼ االق اػدا قااػ ا لقت ػؼ مػف يرلمػأل ااػم اقػرت ػد

لتم ػػؿ و ػػل ا ػػد اوةػ ػرار اااػ ػ أل ااعام ػػأل اع م ػػؾ ااجل ػػر ام ػػا و ػػل اايػ ػرائـ ال ػػر
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ااعمدلأل واف ااميرع للتفل اإلهماؿ اع اات،الر اع ااروعنأل ول اا،لاـ عمؿ معلف اع
مقاافأل اا،عانلف عااتع لمات عاوعامر اااادرة وف اال طات ااعامأل ول اا دد.

()100

عالػػف ااتطػػعر ااػػذي ااػػاب اا،طػػاع اااػػناول اع ااتيػػاري اع تػػم ااز اروػػل

عالتقداـ ت،نات ال ر ت عل ا ا لئأل مما زاد مف يػـ اقطػار اات ػعث عظسػعر دعاوػل

اا مالػػأل ااتػػل لػ ػ ؽ تفاػػل سا ل ػػؿ ذاػػؾ دوػ ػ ااميػػرع و ػػل يمل ػ اا ػػدعؿ ااػػم ال ػػتقداـ
تي ػرلعات قااػػأل

مالػػأل اا لئػػأل تة ػ تاػػعر لامػػؿ ارؤلػػأل ااميػػرع ا م،اػػعد اا لئػػأل

عونااػرها عمػا لملػػف اف تعانلػق مػف ميػػالؿ اات ػعث عمػا ل ظػػر مػف اومػاؿ ةػػارة اع

قطػرة ا لئػػأل عونااػػرها لمػػا ل ػػدد يملػ انػعاع ااملػػؤعالات اا،انعنلػػأل اامترت ػػأل و ػػم
وػػدـ اوات ػزاـ سػػذ اا ،ػعانلف عاونظمػػأل عااتع لمػػات اااػػادرة معي سػػا ولنتسػػز ااميػػرع

هػػذ اافراػػأل اللمػػؿ ااػػن،ص ااػػذي للتنػػؼ ااتي ػرلعات ااينائلػػأل ااعامػػأل الة ػ ا لام ػا

قااأل ااملؤعالأل ااينائلأل وف اات عث اا لئل علعاايسا اعرة م ايرة عالة ا لام ا

ال ر ت دلدا عاتلعف ااما أل اامعت رة ول يرائـ ااعدعاف و م اا لئأل هل مالأل اا لئأل
عناارها اامقت فأل عوادة مػا تلػعف اايػزااات ااتػل تلػتقدمسا هػذ ااتيػرلعات ال ػر
ل ػػاعة ع ػػدرة و ػػم معااي ػػأل مي ػػل أل اات ػػعث ػػردع اامي ػػرـ عزي ػػر ال ػػر م ػػف ارتل ػػاب

اايرلمأل.

و،ػػد اتيسػػت تي ػرلعات مالػػأل اا لئػػأل اام،ارنػػأل ااػػم تعظلػػؼ ااع،ع ػػات ااينائلػػأل

امعايسػػأل اووتػػداا و ػػم اا لئػػأل لػعاا منسػػا ااع،ع ػػات االػػاا أل ا رلػػأل مػػف ػ س علػػيف
عااع،ع ات ااماالأل مف ارامأل عماادرة ؿ ع تم ااتػدا لر او ت ارزلػأل مػف ا ػؽ اامنيػهة

اع ع ؼ وم سا اع ظر اانياط لما ل ؽ ااتفالؿ.

عو م ذات اانسج لار ااميرع ااع ار ل ول انعف مالأل عت للف اا لئػأل ااناوػذ

و عد اف دد ااميرع ااتزامات اايسات ااتػل لنػتج وػف نيػاطسا ت ػعث لئػل مػف تػعولر

علػػائؿ معاايػػأل اات ػػعث الػػتقداـ اات،نػػات اونظػػؼ لئل ػ ا عتػػعولر ايس ػزة لػػاس عم ار ػػأل
اام ع ػػات عتػػدعلف نتائيسػػا وػػل لػػيدت قااػػأل ع نػػاا اوػػدة مع عمػػات قااػػأل

اا لئػ ػػأل عااعمػ ػػؿ و ػ ػػم الػ ػػتقداـ ت،نػ ػػات ااطا ػ ػػأل اامتيػ ػػددة ا ت ،لػ ػػؿ مػ ػػف اات ػ ػػعث

مالػأل

()101
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عاات ازمػػات اػػا ب اي ميػػرعع ػػؿ اا ػػدا نيػػاطق ت،ػػدلـ ت،رلػػر ات،ػػدلر او ػػر اا لئػػل

لتةػػمف ت،ػػدلر ااتػػه لرات اوليا لػػأل عاال ػ لأل ا ميػػرعع و ػػم اا لئػػأل عااعلػػائؿ اامعتمػػدة

اتد ػػل عمعااي ػػأل ملػ ػ ات اات ػػعث ع ػ ػاوت اات ػػعث ااطارئػػأل عاام تم ػػأل عاو تلاط ػػات

ااعايب اتقاذها امن

ػدع سا عاا ػدائؿ اامملنػأل ولػتقداـ تلن عيلػا ا ػؿ اةػ ار ار اا لئػأل

عت ،لص اامق فات عتدعلرها اع اوادة التقدامسا ل ما لاف ذاؾ مملنا عت،دلر اايػدعت

اا لئلػػأل ا ميػػرعع عت،ػػدلر ل فػػأل اات ػػعث نل ػ أل ااػػم اونتػػاج وة ػدا وػػف د ارلػػأل اايػػدعت

اانفللأل عاو تاادلأل.

()102

عيػاا عػد ذاػػؾ عمنػ اايسػػات ذات اانيػاطات اامػػؤ رة وػل اا لئػػأل مػف ممارلػػأل

وم س ػػا دعف الت اػ ػاؿ معاو ،ػػأل اا ػػع ازرة

()103

لم ػػا منػ ػ راػ ػراض مال ػػأل اامل ػػا م ػػف

اات عث مف تارلؼ الػأل مق فػات لػائ أل منزالػأل اع اػناولأل اع قدملػأل اع زراولػأل ااػم

اام ػعارد اامائلػػأل او عػػد اي ػراا اامعاايػػات اادزمػػأل عمن ػ ر ػػط اع تا ػرلؼ ميػػاري
اا ػػدعر عااما ػػان اع الره ػػا اا ػػم يػ ػ لات تاػ ػرلؼ مل ػػا اومط ػػار اع رم ػػل اانفال ػػات
ااا أل اع وةدت اا لعانات اع ايدئسا اع مق فاتسا اام اامعارد اامائلػأل اع الػتقداـ

اامػعاد االػػامأل عاامتفيػرات وػػل اػػلد اا لعانػػات اامائلػػأل اع تاػرلؼ اامق فػػات اانفطلػػأل
اع ،الػػا ااع ػػعد اع ملػػا اامعازنػػأل ااػػم ااملػػا اع الػػأل اومػػاؿ تػػؤدي ااػػم ت ػػعث اام ػعارد

اامائلػػأل ااع ار لػػأل

()104

عمن ػ را ػراض مالػػأل ااس ػعاا ان عػػاث اودقنػػأل اع ااجػػازات اع

اودقنأل اام ااسعاا او عد ايراا اامعاايػات اادزمػأل علػذاؾ الػتقداـ مرل ػات لنػتج
ونسػػا وػػادـ الػػر ملػػمعح ػػق اع ػػرؽ اامق فػػات اااػ أل او وػػل اومػػالف اامقااػػأل
اسػػا اع ااتنفلذلػػأل اع اا فػػر اع اا نػػاا اع ااسػػدـ ااتػػل لنػػتج ونسػػا م ػعاد اع لػػأل مق فػػات

عاتر ػ ػػأل او عػ ػػد اتقػ ػػاذ او تلاطػ ػػات اادزمػ ػػأل اػ ػػذاؾ اع ممارلػ ػػأل اانيػ ػػاطات اا او ػ ػػأل

األيػػعأل االسرعمجناطللػػلأل الػػر اامؤلنػػأل

()105

عمن ػ را ػراض اا ػػد مػػف ااةعةػػاا

تيػػاعز اا ػػدعد ااملػػمعح سػػا ا ةعةػػاا ونػػد تيػػجلؿ اآلوت عاامعػػدات عآوت ااتن لػػق
ما لتياعز اا دعد ااملمعح سا ول تع لمات لادرها عزلر اا لئأل.

()106
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عمن راراض مالأل اورض اي نياط لؤدي طرلؽ م اير اع الر م ايػر

ااػػم اوة ػرار ااتر ػػأل عوػػدـ اواتػ ػزاـ ااتاػػاملـ اولالػػلأل ا منػػاطؽ اا ةػػرلأل اع اي
ني ػػاط م ػػف ي ػػهنق اوةػ ػرار مل ػػا أل اع نعول ػػأل ااجط ػػاا اان ػػاتل اع ه ػػدـ اع اوةػ ػرار

ارمػ ػػالف اات ار لػ ػػأل ااط لعلػ ػػأل اع رمػ ػػل اامق فػ ػػات ااا ػ ػ أل وي ػ ػعائلا إو وػ ػػل اومػ ػػالف

اامقااأل اسا

()107

ع ظر راراض مالأل ااتنعع او لائل اوةػرار ااميمعوػات

او لائلأل اع الد اا لعانات اامسددة اع ي ق اامسػددة ػاون،راض اع اوتيػار سػا اع

اػ ػػلد اع تػ ػػؿ اع لػ ػػؾ اع لػ ػػازة اع ن،ػ ػػؿ اا لعانػ ػػات اامسػ ػػايرة عاامػ ػػارة ػ ػػااعراؽ اع
اوةػ ػرار اان ات ػػات اان ػػادرة عااط ل ػػأل عااعطرل ػػأل عاا رل ػػأل اع طػ ػ اوي ػػيار اامعمػػرة و ػػل

اامناطؽ ااعامأل داقؿ اامدف اع ط اييار ااجا ات او معاو،أل اايسات اامعنلأل اع
ادقػػاؿ ا لػػاا ن اتلػػأل اع لعانلػػأل هنعاوسػػا اامقت فػػأل ااػػم اا لئػػأل او ػػإذف مػػف اايسػػات
اامقتاأل اع ايراا

ػعث ااسندلػأل ااع ار لػأل مػا لةػر اا لئػأل

()108

عوػل اطػار ادارة

اامعاد عاانفالات ااقطرة منػ ااميػرع رش اع الػتقداـ م لػدات اآلوػات اع الػأل مرل ػات
للملائلػػأل اقػػرت او عػػد م اروػػاة اايػػرعط عااة ػعا ط اامعتمػػدة

اع ن،ػػؿ اع تػػداعؿ اع

ادقاؿ اع دوف اع ااراؽ اع ااتق ص مف اانفالات ااقطرة اع اويػعاولأل او الػتقداـ

ااط ػػرؽ االػ ػ لمأل لئلػ ػا عالت ا ػػاؿ اامعاو ،ػػات اارل ػػملأل عو ػػؽ ااتع لم ػػات ااع ازرل ػػأل ذات

ااعد أل اع انتاج اع ن،ؿ اع تداعؿ اع التلراد اع تقزلف اامعاد ااقطػرة او عػد اتقػاذ
او تلاطػات اامناػعص و لسػا وػػل اا،ػعانلف عااتع لمػات ع مػا لةػػمف وػدـ ػدعث الػػأل

اةرار لئلأل اع ادقاؿ عمػرعر اانفالػات ااقطػرة عاويػعاولأل وػل ااػدعؿ اوقػرت ااػم

اورض اع اويػ ػعاا اع اامل ػػا ااع ار ل ػػأل اع ا ام ػػأل اي ني ػػاط اج ػػرض معااي ػػأل اانفال ػػات
ااقطػ ػ ػرة او ت ػ ػػرقلص م ػ ػػف اايس ػ ػػات اامعنل ػ ػػأل ع م ػ ػػا لة ػ ػػمف و ػ ػػدـ ػ ػػدعث اةػ ػ ػرار
اا لئأل.

()109

عمف ـ رر تيرلـ مقاافأل ار لاـ اود ااعاردة ول هذا اا،ػانعف اع اونظمػأل

عااتع لمػػات اااػػادرة معي ػػق عوا ػػب و لسػػا ػػاا س امػػدة و ت،ػػؿ وػػف د ػػأل ايػػسر اع
جرامأل و ت،ؿ وف م لعف دلنار عو تزلد و م ( )20م لعف دلنار اع ل تػا ااع،ػع تلف
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لم ػػا اق ػػذ ه ل ػػاـ ااع ػػعد ع ػػرر مة ػػاوفأل ااع،ع ػػأل و ػػل ل ػػؿ مػ ػرة لتل ػػرر ولس ػػا ارتل ػػاب

اامقاافػػأل

()110

عاول ػػر مػػف ذاػػؾ انػػق يعػػؿ ااع،ع ػػأل هػػل االػػيف عااػػزـ اايػػانل إوػػادة

اامعاد ااقطرة اام ملانسا اع ااتق ص منسا طرل،أل آمنأل اذ مػا لانػت اامقاافػأل ر لػاـ

ادارة اامعاد عاانفالات ااقطرة.
لهتل-:

()111

علملف اف ند ظ و م مع ؼ ااميرع اا لئل ااع ار ػل وػل هػذا ااقاػعص مػا

أوالً -:انق يعؿ عض اايرائـ اا لئلأل ذات نتليأل مادلأل عهل ااتجللر اال ل ول اا لئأل
اع ا د ونااػرها ااط لعلػأل اع اااػناولأل ولمػا يعػؿ ااػ عض اآلقػر منسػا ذات
نتليػػأل انعنلػػأل تتم ػػؿ ااعػػدعاف و ػػم ػػؽ اونلػػاف وػػل لئػػأل ل ػ لمأل عنظلفػػأل دعف

اا ايػػأل ااػػم اي ػػر قػػاريل علنػػا نتمنػػم اف تلػػعف يملػ اايػرائـ اا لئلػػأل ذات
نتليأل انعنلأل و،ط دعف اا ايػأل ااػم اانتليػأل اامادلػأل اامتم ػأل ػار ر ااقػاريل اذ
انسا تيلؿ دريأل او م مف اا مالػأل لعنسػا و تتط ػب ااتجللػر اامػادي عمػا لترتػب

و م ذاؾ مف ةرعرة ا اتق.

()112

ثانياً -:انق تط ب ول عض هذ اايرائـ اا اؽ ااةرر اا لئأل اع عناارها اامقت فأل
ولما التفم وػل ااا لػأل اايػرائـ ميػرد تعرلةػسا ا قطػر اي انػق عزع اايػرائـ ػلف
ي ػرائـ ةػػرر عي ػرائـ قطػػر علػػاف و ػػم ااميػػرع اف لهقػػذ ي ػرائـ ااقطػػر و،ػػط

دعف ي ػرائـ ااةػػرر ذاػػؾ اف اوعاػػم او ػػم دريػػأل وػػل اا مالػػأل مػػف اا انلػػأل ع ػػذا

وسػػل تنالػػب هػػذا اانػػعع مػػف ااي ػرائـ ااتػػل اسػػا ود ػػأل م اي ػرة اا لئػػأل عذاػػؾ رنسػػا

ت ،ػػؿ مػػف وػػرص اوػػدت ااميػػرملف اذا مػػا و منػػا اف ي ػرائـ ااةػػرر تتط ػػب مػػف
اام لمأل ا ات عيعد ااةرر ولما و تتط ب ذاؾ يرائـ ااقطر.

()113

ثالث ـاً -:و ػػم ااػػراـ مػػف اف ااا لػػأل هػػذ ااي ػرائـ لانػػت ي ػرائـ الػػر ومدلػػأل وػػل اػػعرة
مقاافػػأل اا،ػعانلف عاونظمػػأل عااتع لمػػات عاا لانػػات اااػػادرة ا مالػػأل اا لئػػأل ع معيػػب
انعف مالأل اا لئػأل لمػا تؤلػد و ػم ذاػؾ اامػادتلف ( )35 -34مػف ػانعف مالػأل

عت لػلف اا لئػأل ااع ار ػػل ااناوػذ ع ػذا وإنسػػا تتط ػب اورلػاف ااعامػػأل ا يرلمػأل الػػر
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ااعمدلػػأل مػػف رلػػف مػػادي لتيلػػد وػػل اال ػ عؾ اامقػػااؼ اسػػذ اا ،ػعانلف عاونظمػػأل
عت ،ؽ اانتليأل اايرلمػأل اامادلػأل اع اا،انعنلػأل لػب او ػعاؿ ع ار طػأل االػ لأل ػلف

اال عؾ عاانتليأل عمف رلػف معنػعي لتيلػد وػل و ػـ اايػانل االػ عؾ عاامقاافػأل
دعف تع اانتليأل عدعف ارادتسا اع م تع اانتليػأل دعف ارادتسػا عاووتمػاد و ػم

ا تلاطات الر لاولأل

()114

وةػدا وػف تط ػب عةػسا ارلانػا قااػألا عمػا داـ

ارمػػر لػػذاؾ وػػاف ااقطػػه ااناي ػ وػػف هػػذ ااي ػرائـ هػػع قطػػه مفتػػرض و ت تػػزـ
اام لمأل إ اتق عانما لنت،ؿ وبا او ات ول نفل عيعد ااقطه اام اامتسـ ااذي
و لػػق اف ل ػػت انتفػػاا ار طػػأل اال ػ لأل ولمػػا نيػػد اف ػػأل ل ػػأل مػػف هػػذ ااي ػرائـ
لانت يرائـ مادلأل للتفل ولسا ااميرع اارلف اامػادي اامتم ػؿ االػ عؾ اامقػااؼ

ا ،عانلف عاونظمأل عااتع لمػات دعف اا ايػأل ااػم ااػرلف اامعنػعي لػعاا لػاف اػدا
ينائل ػ ا اع قط ػها الػػر ومػػدل ا اع اػػدا متعػػدل ا عهػػع مػػا ل ػػدع عاة ػ ا وػػل ااي ػرائـ
ااتل يرـ ولسا ااميرع ميرد ودـ اواتزاـ اا،عانلف عااتع لمػات هلػأل اػعرة لانػت

اع ذلػػر اانتليػػأل اػػعرة م اي ػرة لمػػا وػػل اا نػػدلف ( لادل ػ ا علػػا ع ا ) مػػف اامػػادة

( )14عاامادة ( )16عاا نعد ( عوا ع انلا ع اا ا ) مػف اامػادة ( )17عاا نػد (

عوا ) مف اامادة ( )18مف انعف مالأل عت للف اا لئأل ااع ار ل ااناوذ و ما اف

ااقط ػػه هن ػػا مفت ػػرض ورةػ ػ ا ال ػػر ا ػػؿ إل ػػات ااعل ػػس م ػػا ليع ػػؿ ه ػػذ ااا ػػعرة
ا ي ػرائـ ه ػػل اااػػعرة اوم ػػؿ ا مالػػأل اا لئ ػػأل عاام اوظػػأل و لس ػػا اػػذا ل ػػاف اوي ػػدر
ااميػػرع اف ليعػػؿ ااملػػؤعالأل ااينائلػػأل وػػف اات ػػعث اا لئػػل ملػػؤعالأل مادلػػأل

الل و للتطل اايانل اوودت مف يرلمتق نفل لاـ اارلف اامعنعي.

()115

تػػأل

رابع ـاً  -:يعػػؿ ااميػػرع عػػض هػػذ ااي ػرائـ مػػف ي ػرائـ ذعي اااػػفأل ع اات دلػػد ااي ػرائـ
ااناتيأل وف مقاافأل ا لاـ اامادة ( )10مف انعف مالأل عت للف اا لئػأل ااع ار ػل

ااناوػػذ لػػث تط ػػب ااميػػرع اف للػػعف اايػػانل اػػا ب ميػػرعع عل ػػدع انػػا اف
اام،اعد ااميػرعع هػع ااعمػؿ يػلؿ مػنظـ ع يػلؿ ا ت اروػل عهػع مػا لتط ػب اف

تدقؿ افأل اايانل رلنا ول اايرلمأل ليب ت ،،ق مػ

،لػأل اورلػاف اوقػرت

()116
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امػػا ،لػػأل اايػرائـ وسػػل اللػػت مػػف يػرائـ ذعي اااػػفأل عمػػف ػػـ يػػاز اف لرتل سػػا

اي يقص ط لعل اع معنعي عو ،ا ا ،عاود ااعامأل ول اا،انعف ااينائل.

خامساً -:يعؿ ااميرع عض هذ اايرائـ مػف اايػرائـ ذات اا،ااػب اام ػدد ااتػل ػدد
ولسػػا معػػااـ اال ػ عؾ اايرمػػل يػػلؿ د لػػؽ ولمػػا يعػػؿ اا لػػأل هػػذ ااي ػرائـ مػػف

اايرائـ ذات اا،ااب اا ر ااتل دد ولسا اانتليأل اايرملأل تارلا اال عؾ اوي ارمػل
مفتع ا ا ،ةاا ال ،ؿ اي ل عؾ لؤدي اام ت ؾ اانتليأل مادلأل لانت اـ انعنلأل

عهػػع مػػا لتي ػػم وػػل اا نػػدلف ( لادل ػ ا علػػا ع ا ) مػػف اامػػادة ( )14عاامػػادة ()16

عاا نعد ( عوا ع انل ا ع اا ػ ا ) مػف اامػادة ( )17عاا نػدلف ( عوا ع ار عػ ا ) مػف اامػادة

( )18مف انعف مالأل عل لف اا لئأل.

()117

سادســــاً -:و ػ ػػم ااػ ػػراـ م ػػف اف ااميػ ػػرع اا لئ ػػل ااع ار ػػػل ػ ػػاعؿ اف لروػ ػ م ػػف يػػػـ
ااع،ع ػػات اامفرعةػػأل و ػػم ااي ػرائـ ااتػػل ا رهػػا وػػل ػػانعف مالػػأل عت لػػلف اا لئػػأل
لال ػ ا ااع،ع ػػات ااتػػل اقػػذ سػػا وػػل ػػانعف ااع،ع ػػات

لػػث زاد مػػف ااج ارمػػأل وػػل

اامادة ( )34اتاؿ م اع دعف اا س اام ما و ل،ؿ وف م لعف دلنار عو لزلد
وف  20م لعف دلنار م املانلأل مةاوفأل ااجرامأل ول لؿ مرة لععد ولسا ااميرـ

اام اايرلمأل

لما زاد مػف ااع،ع ػأل االػاا أل ا رلػأل وػل اامػادة ( )35اتاػؿ ااػم

االػػيف دعف ت دلػػد ػػد معػػلف

لػػد اننػػا لنػػا نتمنػػم اف تلػػعف ااع،ع ػػأل ال ػػر يػػدة

اتيلؿ زي ار ال ر ا ميرـ مف ارتلاب اايرلمأل مرة انلأل عردو ا اجلر مف ا تراوسا.

عالف لت ادر اام اوذهاف لؤاؿ مفاد هؿ لملف عد اا لـ و ػم اايػانل ػاي

مف اايرائـ ااعاردة ول انعف مالأل عت للف اا لئأل اف للهؿ مرة انلأل وف ذات اافعؿ
ت ػػت اي ملػػمم آقػػر مػػا ولسػػا ااة ػرل أل و ػػم اات ػػعث اا لئػػل؟ ػػااععدة ااػػم اا،عاوػػد

ااعامػػأل وػػل ػػانعف ااػػعؿ اام المػػات اايزائلػػأل نػػرت اف اام ػػد ولػػق هػػع يلػػأل اايػػلا
اام،ة ػػل ول ػػق عاا ػػذي يع ػػؿ اا ل ػػـ اا،ة ػػائل اا ػػذي لا ػػدر اافا ػػؿ اا ػػدوعت ونعانػ ػ ا
ا ،ل،ػػأل

لػػث و ليػػعز ا ػػارة اان ػزاع م ػرة انلػػأل او وػػل ا ػعاؿ م ػػددة هػػل اا ػػاوت

اام ػددة وػل طرل،ػػأل اوػادة اام المػأل امػػا اف لفػرض يػزاا ينػػائل اقػر ت ػت ملػػمم
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آقر هػع ااةػرل أل لج ارمػأل و ػم اايػقص ااػذي او ػت مػف ااقةػعع ا ملػؤعالأل اامدنلػأل

عقةػ ا ملػؤعالأل ااينائلػػأل رنػق اػػـ لاػؿ ااػػم ػد اوةػرار ه ػد عانمػػا ع ػؼ نيػػاطق
وند د تعرلض ااما أل اا لئلأل ا قطر ود ليعز اقةػاوق ا ملػؤعالأل ااينػائل مػرة
انلأل فرض ااةرل أل و م اامقااؼ ر لػاـ اا،ػانعف ااينػائل عاو اقػؿ ذاػؾ ،اوػدة
يلأل اايلا اام،ةل ولق

()118

عمف هنا و لنا وعؿ ااميرع اا لئل ااع ار ل ونػدما

ا ػػـ لف ػػرض ااةػ ػرل أل و ػػم اات ػػعث اا لئ ػػل ملتفلػ ػ ا اامل ػػؤعالات اوق ػػرت م ػػف مدنل ػػأل
عينائلأل عالرها مف ااملؤعالات.

ادلطهب انخبنج

ادلسؤونٍت عن خمبنفت قىاعد انضبط االداري
ادلتعهقت ببنبٍئت امبو االدارة

وةػدا وػػف ااملػػؤعالتلف اامدنلػػأل عااينائلػػأل و،ػػد راػػت ااتيػرلعات اا لئلػػأل اف

تقة ػ اامقػػاافلف ر لامسػػا عقااػػأل ت ػػؾ اامتع ،ػػأل ااة ػ ط اوداري ااقااػػأل اا لئػػأل
اا ػػم مل ػػؤعالات اق ػػرت ام ػػاـ لػ ػ طات ااةػ ػ ط اوداري ااقاا ػػأل اا لئ ػػأل اات ػػل اني ػػهتسا

اا ػػب اف ا ػػـ ن ،ػػؿ يمل ػ

ػ ػعانلف مال ػػأل اا لئ ػأل و ػػل ااعػ ػراؽ عااػػدعؿ اام،ارن ػػأل عتعم ػػؿ

ل طات ااة ط اوداري ين ا اام ينب م لػ طات ااةػ ط اا،ةػائل املاو ػأل ت ػعث
اا لئأل طرؽ مقت فأل ول اطار اام اوظػأل و ػم اانظػاـ اوداري ااعػاـ عنااػر اات ،لدلػأل
ااػ ػ دث م ػػف ام ػػف و ػػاـ عاػ ػ أل وام ػػأل عل ػػلنلأل وام ػػأل اوت ػػار اف ت ػػعث اا لئ ػػأل لق ػػؿ
ااتهلل ػػد س ػػذ ااعناا ػػر اف ا ػػـ ن ،ػػؿ لطا ،س ػػا و ػػل ااةػ ػ ط اوداري ااع ػػاـ عو ػػف طرل ػػؽ

هلئات ااة ط ااعاـ ناهلػؾ وػف ااةػ ط اوداري ااقػاص اا لئػأل ااػذي لنط ػؽ و ػم
اويػػقاص ااػػذلف ل،عمػػعف ت علػػث اا لئػػأل اع اسػػـ ود ػػأل م اي ػرة اا لئػػأل عتة ػ اانظػػاـ

ااق ػػاص ااةػ ػ ط اا ػػذي ل ػػد ػػهعامر عنػ ػعاهل ػػانعف مال ػػأل اا لئ ػػأل م ػػرع ار ارنظم ػػأل
عااتع لمػػات عاا ػعائح اااػػادرة معي ػػق علنتسػػل ػػاا ،اررات اودارلػػأل اافردلػػأل ااتػػل تتقػػذها
هلئات اام اوظأل و م اا لئأل اتنفلػذ ت ػؾ اا،ػعانلف عاونظمػأل علػذاؾ ارومػاؿ اامادلػأل

ااتػػل ت،ػػعـ سػػا اعة ػ ت ػػؾ اا ،ػعانلف عاونظمػػأل معة ػ ااتنفلػػذ الػػتقداـ علػػل أل ااتنفلػػذ
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اام ايػػر عوػػادة مػػا تلػػعف ااعلػػائؿ ااتػػل تلػػتقدمسا ل ػ طات ااة ػ ط اوداري ااقااػػأل
اا لئأل هل علائؿ ال ر يدة ع لعة مف ااعلائؿ ااعامأل ا ة ط اوداري ااعاـ.

()119

عو ػ ػػم ااػ ػػراـ مػ ػػف اف عاوػػػد ااة ػ ػ ط اوداري ااقػ ػػاص اا لئ ػػأل عةػ ػػعت وػ ػػل

اوريح امن ع عع اووتداا و م اا لئأل عوناارها وف طرلؽ اتقاذ تدا لر ع ائلأل مػف
يػػهنسا ا عػػاد اا لئػػأل وػػف اي نيػػاط م ػػعث او اف هػػذ اا،عاوػػد عةػػعت الط ،سػػا نػػل

اا يػػر ااػػذلف لقت فػػعف وػػل عيسػػات نظػػرهـ ع ،اوػػاتسـ وػػل هػػذا ااميػػاؿ اػػذا نػػرت تمػ ا

مقاافػػات اسػػذ اا،عاوػػد م سػػا م ػػؿ ػػا ل اا،عاوػػد اا،انعنلػػأل ولػػاف و ػػد مػػف اف تترتػػب
ملؤعالأل و م مف و لمت ؿ رعامر ااميرع اع اودارة ول اا فاظ و م اا لئأل عتينل سػا

اات عث عهذ ااملؤعالأل لما تلعف ملػؤعالأل مدنلػأل عينائلػأل لملػف اف تلػعف ملػؤعالأل
اماـ هلئات ااة ط اوداري ااقاص اا لئأل اتفرض و لق يزااات ادارلأل متنعوأل ماالأل

تتم ػؿ ااج ارمػأل عااماػػادرة اودارلػأل عاا رمػػاف مػف عػػض اام ازلػا ااماالػػأل لاا رمػاف مػػف
اووفاا ااةػرل ل اع الػر ااماالػأل مػف انػذار عتهدلػب اامعظػؼ اامت،ػاوس وػف تنفلػذ

اا،انعف عع ؼ اانياط اع ااجاا اويازة عاوادة اا اؿ اام ما لانت و لق.
وس ػ ػػا ن ػ ػػف ني ػ ػػد ػ ػ ػعانلف مال ػ ػػأل اا لئ ػ ػػأل و ػ ػػل ما ػ ػػر

عوم ػػاف

()123

()121

()120

عاالعل ػ ػػت

()122

عالره ػػا م ػػف اا ػػدعؿ ػػد عة ػػعت ا لامػ ػا قاا ػػأل اام اوظ ػػأل و ػػم اا لئ ػػأل

التقداـ علائؿ قااأل عوف طرلػؽ هلئػات قااػأل عورةػت يػزااات ادارلػأل تتنالػب

عاوهملأل ااتل تيل سا اا لئأل اانل أل ا ميتم ول ااع ت اا اةر.

علػػذا اا ػػاؿ مػ ااميػػرع اا لئػػل ااع ار ػػل ااػػذي مػػنح عزلػػر اا لئػأل اع مػػف لقعاػػق

ل طأل وػرض يػزااات ادارلػأل و ػم الػأل منيػهة اع معمػؿ اع الػأل يسػأل اع ماػدر م ػعث
ا لئأل جلأل إي ار و م ازااأل ااعامؿ اامؤ ر و لسا عهذ اايزااات هل-:

أوالً -:االن ار:ـ عللعف إق ار اامقااؼ ت رلرل ا مقاافتق عت عل ق ا لئأل عةرعرة ازااأل
ااعامػػؿ اام ػػعث قػػدؿ م ػدة وي ػرة الػػاـ مػػف تػػارل اات لػػي اإلنػػذار عتن لػػق ااػػم
قطػػعرة اولػػتمرار اامقاافػػأل ااتػػل لملػػف اف تترتػػب و لسػػا ي ػزااات اقػػرت ال ػػر

يدة لإل،اؼ ااعمؿ اع ااج ؽ اامؤ ت.

()124
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عو لقفم مدت لاطأل هذا اايزاا اام اا د ااذي اوت ر ادت اال لر مف ااف،ػق

هنق ةمانأل و ػد مػف ايرائسػا ػؿ ال،ػاع اي مػف اايػزااات اودارلػأل اوقػرت

لػث و

لفػػاي اامقػػااؼ إل،ػػاع اي ي ػزاا و لػػق ػػؿ اودمػػق عا داػػق اامقاافػػأل ااتػػل ارتل سػػا
عم ػػدت يل ػػامتسا عة ػػرعرة او تع ػػاد ونس ػػا عاا ػػتق ص م ػػف وعا س ػػا اومت ػػاؿ ا ،ػ ػعانلف
عاوعامر عااتع لمات عاا عائح عاا لانػات ااقااػأل

مالػأل اا لئػأل عاام اوظػأل و لسػا ال،ػؼ

اومػػر ونػػد ػػد هػػذا ااي ػزاا ( اإلنػػذار ) عو للػػتمر ااعاػػعؿ ااػػم ااي ػزااات اا ،ل،لػػأل

اوقرت.

()125

عاايدلر ااذلر اف ااميرع اـ ل لف للفلأل ا دغ اامقااؼ اإلنذار عل دع انا

اف لػ ػػلعت ااميػ ػػرع لػ ػػريح اوتمػ ػػاد اا،عاوػ ػػد ااعامػ ػػأل مػ ػػف اات لػ ػػي اا ػ ػعاردة وػ ػػل ػ ػػانعف
اامراوعات اامدنلأل.

()126

ثانياً -:ايقاف العمل  -:منح ااميرع ا عزلر اػ ار وػل ااػأل وػدـ الػتيا أل اامقاافػأل
ارنػػذار اامعيػػق االػػق عا ازاػػأل ااعامػػؿ اام ػػعث قػػدؿ اامػػدة اام ػػددة من ػػق ل ػ طأل

ورض يزاا ال،اؼ ااعمؿ وػل اامنيػهة اع اامعمػؿ ماػدر اات ػعث اع ا ،سػا مؤ تػ ا

امدة و تزلد و م  30لعما تيدد ل ما انتست ع تم ازااأل اامقاافأل.

()127

عو يػػؾ وػػل يػػدة هػػذا ااي ػزاا اذ انػػق لػػليعؿ اامقػػااؼ امػػاـ قلػػارلف و ااػػث

اسمػػا وإمػػا اف ت ،ػػم اامنيػػهة مج ،ػػأل عمتع فػػأل وػػف ااعمػػؿ عهػػع مػػا لا ػلب ذمتػػق ااماالػػأل

ااقلػػائر اافاد ػػأل عامػػا اف ل،ػػعـ إ ازاػػأل اامقاافػػأل عاوػػادة وػػتح اامنيػػهة اتمػػارس نيػػاط ا

اػػدل ،ا ا لئػػأل لملػػف اف لػػدري و لػػق ار ا ػ ا تععةػػق ومػػا ت م ػػق مػػف تلػػاالؼ وػػل ا ازاػػأل
اامقاافػػأل عااػػتق ص مػػف ااعامػػؿ اام ػػعث ا لئػػأل عهػػع مػػا لدوعػػق ااتهللػػد ااػػم لػػروأل

اا يػعا ااػػم ااقلػػار اا ػػانل ول مػػا تػػهقر اامقػػااؼ وػػل ا ازاػػأل ااةػػرر ل مػػا الػػتمر ال،ػػاؼ
ااعمػػؿ عا ػػؽ اامنيػػهة عااعلػػس ا ػ لح ول مػػا الػػرع اامقػػااؼ إ ازاػػأل اامقاافػػأل ل مػػا
اولد ااعمؿ عوت ت اامنيهة مف يدلد.

ثالث ـاً -:الغرامــة االداريــة -:وة ػدا وػػف ي ػزاا اونػػذار عال،ػػاؼ ااعمػػؿ اع ااج ػػؽ مػػنح
ااميػػرع اػػعزلر اا لئػػأل اع مػػف لقعاػػق ممػػف و ت،ػػؿ عظلفتػػق وػػف مػػدلر وػػاـ ل ػ طأل
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وػرض ا ارمػأل ادارلػأل تتػراعح ػلف م لػعف دلنػػار ااػم ويػرة مدلػػلف دلنػار و ػم لػػؿ
مػػف قػػااؼ ا لػػاـ ػػانعف مالػػأل عت لػػلف اا لئػػأل عاونظمػػأل عااتع لمػػات عاا لانػػات

اااادرة معي ق علتـ تلرار هذ ااجرامأل يسرل ا تم ازااأل اامقاافأل.

()128

عل ػػدعا ان ػػا اهمل ػػأل عني ػػاح ه ػػذا اايػ ػزاا قاا ػػأل عان ػػق ملم ػػؿ عم ػػتمـ ال ػػا ،ق اذ

لقاطب اع ل الل لا ات اار ح عااقلػارة اػدت اػا ب ااماػن اع اامنيػهة علقلػر

لف او ،اا و م اامقاافأل اع ازااتسػا اع ػلف ااقلػارة عااػر ح ممػا لدوعػق ااتهللػد ااػم

اا يعا اام ااقلار اا انل ااذي لم ؿ ةااأل ااميرع عاودارة اامنيعدة لعنق لؤدي تم ا
اام ااعاعؿ ااػم لئػأل نظلفػأل علػدة وػف اات ػعث عوػل ااع ػت ذاتػق ل ػاوظ و ػم ،ػعؽ
اامق ػػاافلف ااماالػػػأل علاػػػعنسا إ ازا ػػأل اامقاافػػػأل عاومت ػ ػػاؿ ا ،ػ ػعانلف عاونظم ػػأل ااقااػػػأل
مالأل اا لئأل.

عالػ ػػف ل ،ػ ػػم انػ ػػا عػ ػػض اامد ظػ ػػات و ػ ػػم مع ػ ػػؼ ااميػ ػػرع اا لئػ ػػل ااع ار ػ ػػل

عيزاااتق اودارلأل اود لملف ايمااسا ول اان،اط اآلتلأل-:

أوالً -:و ػػم اا ػػراـ م ػػف اوتم ػػاد اامي ػػرع اا لئ ػػل ااع ار ػػل م ػػد ااي ػػرولأل و ػػل اووع ػػاؿ
اامقاافػػأل ر لػػاـ اا،ػػانعف اا لئػػل عاونظمػػأل عااتع لمػػات اااػػادرة معي ػػق عهػػع مػػا

لتي م ول نص اا ند ( انلا) مف اامادة( )33مف اا،انعف و م انق (و م لػؿ مػف
قااؼ ا لاـ هذا اا،انعف عاونظمأل عااتع لمات عاا لانات اااػادرة معي ػق) ع ػذا

لن جػػل اف ليػػلؿ اافعػػؿ مقاافػػأل ادات ازمػػات اا ػعاردة وػػل اا،ػػانعف اع ااتع لمػػات اع
اا،لػػاـ مػػا نسػػم ونػػق ااميػػرع وػػل اا،ػػانعف عتع لماتػػق

لػػد اف م ػػد اايػػرولأل هػػذا

ليمؿ و،ط اامقاافات ااتل للعف يزااها ااجرامأل اودارلأل ااعاردة ول اا ند ( انلػا)
مف هذ اامادة دعف اامقاافات ااتل لترتب و لسا يزااات اونػذار عال،ػاؼ ااعمػؿ
اع ااج ؽ إذ ل دع اف ااميرع د اقريسا مف م د اايرولأل عاياز اردارة اا لئلأل

اوت ار لػؿ وعػؿ لػؤدي ااػم ت علػث اا لئػأل مقاافػأل تلػتعيب وػرض هػذ اايػزااات
لػػث لػػنص و ػػم انػػق ( ا ػػعزلر اع مػػف لقعاػػق انػػذار الػػأل منيػػهة اع معمػػؿ اع اي

يسػػأل اع ماػػدر م ػػعث ا لئػػأل إل ازاػػأل ااعامػػؿ اامػػؤ ر ).....عهػػع تمللػػز و نػػرت
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ةرعرة اق اذ لاف اويدر ااميرع ااتع لد لف اا ندلف ول هذا ااقاعص عدـ

اوتماد م د اايرولأل عاوطاا نعع مف اامرعنأل اردارة اا لئلأل امعيسػأل الػأل ػاوت
ت علث ا لئػأل اتعػدها مقاافػات تلػتعيب وػرض يملػ اايػزااات مػا ولسػا ااج ارمػأل

اودارلأل ع تم اػـ للػف اافعػؿ لقػااؼ اػ ار أل ناػا وػل اا،ػانعف اع ااتع لمػات اع
اونظمأل اع اا لانات اااادرة معي ق.

ثانيـــاً -:عولم ػػا لتع ػػؽ ػػاايزااات اودارل ػػأل امقااف ػػأل عاو ػػد ااةػ ػ ط اوداري ااقاا ػػأل

اا لئأل ول دع اف ااميرع د اقذ ولسا م د اايرولأل ود يزاا إو نص اذ ػدد
ااي ػزااات انسػػا اونػػذار عال،ػػاؼ ااعمػػؿ اع ااج ػػؽ اامؤ ػػت عااج ارمػػأل اودارلػػأل وػػد
لػ ػ طأل اػ ػػردارة اوتمػ ػػاد ي ػ ػزااات يدلػػػدة م ػػف الػ ػػر ه ػػذ ااي ػ ػزااات اا ػ ػعاردة وػػػل
اا،انعف.
ع د لت ادر ا ذهف ا عه أل اوعام ػاف ت دلػد اايػزااات وامػؿ ت،للػد اػردارة وػل
معايسػػأل ػػاوت عتطػػعرات يدلػػدة وػػل ااميتم ػ او اف لػػف اقتلػػار ااميػػرع اسػػذ
اايزااات هع ما ليف اردارة ول اولتفاا إل،اع ا داها هذا مف نا لأل عمػف نا لػأل
اقرت واف ول ت دلد اايزااات فاظا و م ،عؽ اامعاطنلف.
ثالثاً -:ار ااميرع ل طأل ورض يزاا ال،اؼ ااعمؿ اع ااج ؽ اامؤ ت ػعزلر اا لئػأل

ولمػػا ايػػاز ا ػػعزلر تقعلػػؿ الػػر وػػل وػػرص ي ػزاا اونػػذار عتط ػػب وػػل اامقػػعؿ
افرض يزاا ااجرامأل اودارلأل اف و ت،ؿ عظلفتق وف مػدلر وػاـ عهػع تمللػز و
نػػرت اي م ػػرر اػػق علنػػا نتمنػػم و ػػم ااميػػرع اف ليعػػؿ لػ طأل وػػرض يملػ هػػذ
اايزااات ااعزلر اع مف لقعاق دعف الأل يرعط ول اامقعؿ فرض اايزاا.
ع ناا و م ما عرد ول هذ اامد ظات وسػؿ لملػف اػردارة اف تفػرض ةػرل أل
و م اات عث اا لئػل ليػزاا و ػم وػدـ امت ػاؿ اام ػعث ا،عاوػد ااةػ ط اوداري ااقااػأل
اا لئػػأل ااػػم يانػػب وػػرض ا ػػد ااي ػزااات اودارلػػأل ااتػػل ل ػ ؽ تفاػػل سا ؟ اف اويا ػػأل
لتلعف و م ااأل اانفل وف ورض يزاا آقر لعنل تعدد ااملؤعالأل ذاتسػا امػاـ اودارة
اا لئلأل ما لقااؼ م د ودـ يعاز ملاااأل اايقص مرتلف وػف ذات اافعػؿ وةػدا وػف
مقاافتق ام د يرولأل اايزااات اذا واف مع ؼ ااميرع اا لئل ااع ار ل لاف مع ف ا وػل
وػػدـ وػػرض ة ػرل أل و ػػم اات ػػعث اا لئػػل لي ػزاا اداري تفرةػػق اودارة و ػػم اامقػػاافلف
ر لاـ ع عاود ااة ط اوداري ااقاص اا لئأل.
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ادلطهب انرابع

ادلسؤونٍت اندونٍت عن انتهىث انبٍئً

وندما للعف لػ ب اات ػعث ا ػدت االػ طات ااػ دث ادعاػأل معلنػأل مػف تيػرلعلأل
اع تنفلذلأل اع ةائلأل اع تم مػعاطنل هػذ اادعاػأل ونػدما تسمػؿ اع ت،اػر اادعاػأل وػل

اتق ػػاذ او تلاط ػػات اادزم ػػأل امنػ ػ و ػػعر اات ػػعث اا ػػم ػػدعد اع مػ ػعاطنل دعا ػػأل اق ػػرت
وتنسض ملؤعالأل اادعاأل اوعام وف اوةرار ااتل ا ،ت اادعؿ اع اامنظمات اادعالأل

اع تم اووراد مما لتط ػب وػرض يػزااات دعالػأل و لسػا عو ػم ااػراـ مػف تعػدد هػذ

اايزااات واف اايزااات اول ر منال أل م هذ اووعػاؿ عاوةػرار اامترت ػأل و لسػا هػع
اوادة اا اؿ اام ما لانت و لق اع ااتعػعلض اان،ػدي وةػدا وػف ااتعػعلض اامعنػعي
اف اـ للف اإلملاف اوادة اا اؿ اام ما لانت و لق.

عااملؤعالأل اادعالأل يلؿ واـ تتط ب لاـ اورلاف ااعامأل ا ملؤعالأل مف قطه

عةرر ع ار طأل ل لأل علتم ؿ ااقطػه وػل وػدـ اواتػزاـ ،عاوػد اا،ػانعف ااػدعال لػب

نظرلػػأل ااقطػػه اع ااعمػػؿ الػػر ااميػػرعع عو،ػػا انظرلػػأل ااعمػػؿ ااػػدعال الػػر ااميػػرعع
لث اف اي ومؿ لتعاوؽ م

عاود اا،انعف اادعال اوتفا لأل منسػا عااعرولػأل عاي ومػؿ

اواتزمػات اادعالػػأل ا دعاػأل اع اامنظمػػأل اادعالػأل و ليػػلؿ قطػها ولنتفػػل رلػػف
ا
لتطػا ؽ مػ
مف ارلاف ااملؤعالأل اادعالأل اما رلف ااةرر ولتيلد ول ااملاس

ؽ اع ما أل

ميػػرعوأل ايػػقص مػػف ايػػقاص اا،ػػانعف ااػػدعال عااػػذي لن جػػل اف لاػػؿ ااػػم ػػد مػػف

اايل ػ ػػامأل

ل ػ ػػث لتي ػ ػػاعز ااة ػ ػػرر ال ػ ػػر ااقط ػ ػػر اع ال ػ ػػر اام م ػ ػػعس اع االل ػ ػػلر اع

اامتلػػامح ولػػق عااػػذي لعيػػب اولػػتمرار ااعد ػػات اادعالػػأل ت م ػػق مػػف ػػؿ اادعاػػأل ااتػػل

ل،ػ و لسػػا ااةػػرر عااػػذي لتط ػػب وػػل ااعػػادة اف للػػعف نايمػ ا وػػف نيػػاط م ظػػعر وػػل
ا لاـ اا،ػانعف ااػدعال ااعػاـ وػاف اػـ للػف ااةػرر لػذاؾ وػد ملػؤعالأل دعالػأل ونػق تػم

عاف اـ رلف ااقطه عل ،م رلف ار طأل اال لأل ااػذي لعنػل نلػ أل ااةػرر ااػم ااقطػه
اي اف للعف ااةرر د نػتج وػف ااقطػه ااػذي ارتل تػق اادعاػأل اع اامنظمػأل اادعالػأل عاو

و ػػاذا ا ػػـ لنل ػػب ااة ػػرر اا ػػم ااقط ػػه اامرتل ػػب عانم ػػا ل ػػاف وائ ػػدا اا ػػم اا ،ػػعة اا ،ػػاهرة اع
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ااةػػرعرة اام يئػػأل انتفػػم رلػػف ار طػػأل اال ػ لأل وانتفػػت ااملػػؤعالأل اادعالػػأل وػػف اات ػػعث

اا لئل.

()129

عاذا لانت هذ هل او لاـ ااعامأل ا ملؤعالأل اادعالأل و،ػد ادرؾ ااف،ػق اا،ػانعنل

ااػػدعال عاامنظمػػات اادعالػػأل اي ااميتم ػ ااػػدعال رمتػػق قطػػعرة اووتمػػاد و ػػم هػػذ

او لػػاـ ااعامػػأل وػػل ااملػػؤعالأل اادعالػػأل وػػف اات ػػعث اا لئػػل ااعػػا ر ا ػػدعد ذاػػؾ اف
اوتمادهػػا اػػف لػػؤدي ااػػم مالػػأل اا لئػػأل ػػؿ للةػػل و ػػم ااعػػااـ لئػػأل نظلفػػأل لملػػف اف

تلػ ػػتفلد منسػ ػػا اويلػ ػػاؿ ااملػ ػػت ،لأل لمػ ػػا اا اة ػ ػرة عذاػ ػػؾ إلوػ ػػدت اال لػ ػػر مػ ػػف ااػ ػػدعؿ
عاامنظمػػات اادعالػػأل مػػف ااملػػؤعالأل اادعالػػأل وػػف طرلػػؽ نفػػل ااقطػػه إ ػػات اف اافعػػؿ

ااػػذي امػػت ػػق لػػاف متعو ،ػا م ػ ااتزاماتسػػا اادعالػػأل عم ػ

عاوػػد عا لػػاـ اا،ػػانعف ااػػدعال

ااعػػاـ و ػػم ااػػراـ مػػف اوةػرار اال لػرة عاات علػػث ااسائػػؿ ا لئػػأل ااػػذي لترتػػب و ػػم ذاػػؾ
اافعؿ مما تط ػب اا ػث وػف الػس يدلػدة اسػذ ااملػؤعالأل ت ػاعؿ اف تاػؿ اا لئػأل

اام اوةػؿ ااملػتعلات عتػعور اسػا ار ػم دريػات اا مالػأل وظسػرت نظرلػأل ت مػؿ اات عػأل
اع اامقػػاطر اع ااملػػؤعالأل اادعالػػأل اا لئلػػأل اامط ،ػػأل عااتػػل ت،ػػلـ ااملػػؤعالأل اادعالػػأل وػػف

اات ػػعث اا لئػػل ااعػػا ر ا ػػدعد و ػػم الػػاس ااةػػرر اػػرؼ اانظػػر وػػف لػػعف اافعػػؿ
ااػػدعال ميػػرعوا مػػف ودمػػق ول ل ػ ار مػػف اوة ػرار ااتػػل ت ػػؽ اا لئػػأل عت ع سػػا تلػػعف
ناتيأل وف اوعاؿ ميرعوأل عمطا ،ػأل ادات ازمػات عاا،عاوػد اا،انعنلػأل اادعالػأل و تػم لملػف
تعػػعلض اادعاػػأل ااتػػل ااػػا سا ااةػػرر اع اات ػػعث اا لئػػل إوػػادة اا ػػاؿ ااػػم مػػا لانػػت

و ل ػػق اع ااتع ػػعلض اام ػػادي اع اامعن ػػعي ل ػػاف و ػػد م ػػف اا ي ػػعا اا ػػم ه ػػذا اان ػػعع م ػػف

ااملػػؤعالأل اا،ائمػػأل و ػػم وػػدـ عيػػعد ااقطػػه عاولتفػػاا ااةػػرر انلتفػػل اانتليػػأل ار طػػأل
االػ لأل ػػلف اافعػػؿ ااميػػرعع اع الػػر ااميػػرعع عااةػػرر اا لئػػل ػػاف للػػعف اوعؿ لػ ا

ا انل اتلتمؿ وناار ااملؤعالأل اادعالأل وف اات عث اا لئل.

()130

عو ػػم اا ػػراـ مم ػػا ظل ػػت ػػق ه ػػذ اانظرل ػػأل م ػػف اهتم ػػاـ ع ػػعؿ و ػػم لاو ػػأل

اامل ػػتعلات ااف،سل ػػأل عاارل ػػملأل م ػػف و ػػرؼ عاتفا ل ػػات ع ة ػػاا دعا ػػل ال ػػر انس ػػا و ازا ػػت
اارة و م اف تيمؿ يمل منازوات اات عث اا لئل ااعػا ر ا ػدعد عانمػا ،ػل نطا سػا
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لػػـ اان ازوػػات اامتع ،ػػأل تط لػػؽ عػػض اوتفا لػػات اادعالػػأل ااقااػػأل

مال ػػأل

اا لئأل لاتفا لأل ارلس ا ملػؤعالأل اامدنلػأل وػف اوةػرار اانععلػأل اعػاـ  1960عاتفا لػأل

ولنا ا ملؤعالأل اامدنلأل وف اوةرار اانععلأل اعاـ  1963عاتفا لأل رعللؿ املػؤعالأل
ميج ل االفف اانععلأل اعاـ .1963

()131

عل ػ ػػذاؾ اتفا ل ػ ػػأل اامل ػ ػػؤعالأل اادعال ػ ػػأل و ػ ػػف اوةػ ػ ػرار اات ػ ػػل ت ػ ػػد سا اويل ػ ػػاـ

اافة ػػائلأل

()132

عاوتفا ل ػػأل ااقاا ػػأل اامل ػػؤعالأل اامدنل ػػأل و ػػف ة ػػرر اات ػػعث اانفط ػػل

ااناتج وف ااعم لات اا،رل أل مف اايعاط

()133

علنا نتمنم اف تاػ ح نظرلػأل ت مػؿ

اات عأل اع اامقاطر هل مف ل لـ ااملؤعالأل وف اةرار اات ػعث اا لئػل ااعػا ر ا ػدعد
يلؿ واـ و ر عة اتفا لأل دعالأل وامأل الؿ انعاع اات عث اا لئل عااملؤعالأل اادعالأل

وف تععلض اوةرار ااناتيأل ونسا.

عم اف ااةرائب ت دع ا عػد مػا تلػعف وػف اوقػتدط ااملػؤعالأل اادعالػأل وفػل

اانطػػاؽ ااػػدعال و ازاػػت ملػػهاأل وػػرض ةػرل أل دعالػػأل ميػػرد ولػرة طر ػػت عو ػػت اال لػػر
م ػػف اووتػ ػراض

()134

و ػػم مقت ػػؼ اامل ػػتعلات عرلػ ػ اب عت ػػت م ػػررات عدعاو ػػل

متعػػددة و ميػػاؿ اتفاػػل سا هنػػا الػػر اف لػػاـ ااملػػؤعالأل اادعالػػأل و ػػم الػػاس ت مػػؿ
اات عأل اع اامقاطر ل ،ؿ اال لر مف يج اا،ائ لف ةرعرة ورض ةرل أل و م اات ػعث

اا لئػػل لػػث لػػتيد ميػػل أل اات علػػث

اادعالأل.
يأتي-:

سػػا وػػل ااملػػؤعالات اوقػػرت عمنسػػا ااملػػؤعالأل

ويالحــظ تمــى المســاولية الدوليــة تــن التمــوث البيئــي العــابر لمحــدود مــا

أوالً -:انسػػا و ت ػػؽ او ااػػدعؿ عاامنظمػػات اادعالػػأل لعنسػػا اويػػقاص ااع لػػدة ا ،ػػانعف
اادعال ااتل لملف اف تت مؿ ااملؤعالأل اادعالأل ع ذا واف لاـ اووراد ما لػؤدي
اام اوةرار اادعؿ اوقرت وف طرلؽ ت علث اا لئأل لليعؿ اادعؿ ااتل لنتمعف
إالسػػا هػػل مػػف ت مػػؿ ااملػػؤعالأل اذا مػػا لانػػت ػػد اق ػػت عايػػب اا لطػػأل عاا ػػذر
عاهم ت اع ارت ول من عاعؿ اع و عر ت ؾ اوةرار اام اادعؿ اوقػرت
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وػػل ػػلف انػػق اذا لانػػت اوة ػرار نايػػئأل وػػف اوعػػاؿ مػػا امػػت سػػا ا ػػدت هلئػػات
اادعاأل ااتيرلعلأل اع ااتنفلذلأل اع اا،ةائلأل ولتلعف ااملؤعالأل م ايرة.
اا مادل ػ ا اع
ثانيــاً -:اف ار ػػر ااػػذي لترتػػب و ػػم هػػذ ااملػػؤعالأل لملػػف اف للػػعف ي ػز ا
معنعلا عااا ا ما لتقذ يلؿ تععلض مادي ول اعرة اوادة اا اؿ اام ما لانػت
و لق ػؿ ػدعث ااةػرر اع ااتعػعلض اان،ػدي ت،ػدلر لمػأل ااقلػارة ااتػل ا ،ػت
اادعاػػأل اامتةػػررة عمػػا واتسػػا مػػف للػػب عدوػ م ػػي ن،ػػدي لعػػادؿ اع ل،ػػارب مػػا تػػـ
ت،ػػدلر اع ػػااتععلض اامعنػػعي ااػػذي لتيلػػد وػػل اوت ػراؼ اادعاػػأل ملػػؤعالتسا وػػف
اوةػرار عرا تسػػا وػػل ااتعػػعلض ونسػػا اع اووتػػذار ومػػا تػػـ اا،لػػاـ ػػق مػػف اوعػػاؿ
ادت اام دعث اةرار اات عث اا لئل ااعا ر ا دعد.
ثالثاً -:ت لر ااملؤعالأل اادعالأل ول ااجااب نزاو ا دعال ا لتـ لمق ول ااعادة التعماؿ
ااعلائؿ ااد عماللأل مف مفاعةات ععلاطأل عالرها ـ ااعلائؿ اا،ةائلأل مف
ت ل ػػلـ ع ة ػػاا ع ت ػػم و ػػل ه ػػذا اوقل ػػر ( اا،ة ػػاا ) لمل ػػف اول ػػتعانأل م ػػالـ
اا،ةاا ااعطنل عم الـ اا،ةاا اادعال لب او عاؿ.

ادلطهب اخلبمس

ادلسؤونٍت انضرٌبٍت عن انتهىث انبٍئً

ا،د نفلنا وػل اامطااػب اور عػأل االػا ،أل املانلػأل اايمػ

ػلف اي نػعع مػف انػعاع

ااملػؤعالات عوػرض ااةػرل أل ع ػد رلزنػا وػل ذاػؾ و ػم وامػؿ اع م ػد الػاس او عهػػع
وػػدـ يػ ػعاز م الػ ػ أل نفػػس ااي ػػقص و ػػف ذات اافع ػػؿ وػػف اامل ػػؤعالأل ذاتس ػػا مػػرتلف

علملف هنا اف نةلؼ اف ااةرل أل عااملؤعالأل اامترت أل و لسا و ت،ػعـ و ػم ااقطػه عو
تم و م اا اؽ ااةرر اآلقرلف ػؿ ػااعلس ت،ػعـ و ػم اوعػاؿ اع ع ػائ م ا ػأل ػؿ

عم ػػذة تتم ػػؿ وػػل ااعا عػػأل اا،انعنلػػأل اع ااتاػػرؼ اا،ػػانعنل اع نتليػػأل و ػػداهما و،ػػد

وف ػػم اا ػػزمف و ػػم اا ػػري اا ػػذي لع ػػد ااةػ ػرل أل ي ػػزاا ماالػ ػا عاا ،ػػانعف ااةػ ػرل ل انعنػ ػا

الػػت نائلا جلةػا عت للمػا و ل اروػػل را ػػات اووػراد ممػػا لنفػػل لػػأل اػ أل ا ةػرل أل هلػػأل
يػزااات ماالػػأل اع الػػر ماالػػأل ورةػػتسا اا،ػعانلف اامقت فػػأل

هل ر افعؿ مقااؼ ا ،انعف اع ملال ا

()135

وػػد ااةػرل أل يػزاا عو

ؽ اع ما أل ميرعوأل.
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عالف ما ل دع ملتجر ا ول اطار اادرالات اا،انعنلأل اف نيد يػ ق ايمػاع اػدت

ااف،ق اا،انعنل و م اوتماد م د اام عث ااداو اع نظرلأل ت مؿ اات عأل اتفللر اولػاس
اا،انعنل ا ةرائب و م اات عث اا لئل ما ت مػؿ وػل طلاتسػا مػف معنػم اايػزاا اامػاال
ول ااع ت ااذي ليم ولق ااف،ق االعـ و م اف ااةرل أل ا عد ما تلػعف وػف اايػزاا

عالف اولتج ارب لرواف ما لت دد اذا ما و منا اف ولػرة اام ػعث ااػداو عوػرض ةػرل أل
و م اات عث اا لئل هل ولرة ا تاادلأل

تأل و الػاس اسػا مػف اا،ػانعف طر سػا و مػاا

او تااد إللياد ؿ اميل أل اات عث اامتفا مأل ع عد اف ،،ت نتائج و ػهس سػا عيػد

ااف،ق اا،ػانعنل نفلػق امػاـ امػر عا ػ عراح لؤلػد ورةػسا علػدوـ اام ػد ااػذي امػت و ػم

الالػػق متنالػػلا اوط ػػر ااعامػػأل انظرل ػػأل ااة ػرل أل و ػػل يان سػػا اا ،ػػانعنل ااػػذي لتن ػػا ض
تا علف،دها االند اا،انعنل اال لـ.

()136

اا ماالا
عاوت ار ااةرل أل يز ا
وػػد لملػػف اف تنػػدرج هػػذ اافرلةػػأل ت ػػت اي مػػف ان ػعاع ااة ػرائب اامعرعوػػأل
انعن ا عانما مع عسا ااا لح هع ةمف اايزااات اا،انعنلأل اامترت أل و ػم ا ػدت انػعاع

ااملػػؤعالات اا،انعنلػػأل االػػا ؽ تفاػػل سا ع ػػاانظر اعػػدـ ي ػعاز تل ػرار اي نػػعع مػػف ان ػعاع

ت ػػؾ اامل ػػؤعالات ات ػػاد اامعة ػػعع عااي ػػقعص ل ػػاف لمل ػػف اف تل ػػعف ػػدلدا إل ػػدت

اايزااات عالس ردلفا اسا عو ةمف ااملؤعالأل ااةرل لأل.

وااملؤعالأل ااةرل لأل ت،عـ و م الاس اواتػزاـ اع ااعايػب عاػلس و ػم الػاس

ااقطػػه اع ااةػػرر لمػػا ت،ػػعـ ااملػػؤعالات اا،انعنلػػأل اوقػػرت وسػػل و ػػارة وػػف اات ػزاـ اع
عايب انعنل لرت ق ااميرع و م ت ،ػؽ ااعا عػأل اامنيػئأل ا ةػرل أل اع ااملػ أل اي التسػا
عتتيلد ارلانسا ول اارلف اامادي اامتم ػؿ وػل ااعا عػأل اامنيػئأل ا ةػرل أل اع ااملػ أل

اي التسػػا عهػػل اافراػػأل اع اامنال ػ أل ااتػػل لتقػػذها ااميػػرع م ػػر ار ا فػػرض اع ااي الػػأل

عااتل اما اف تلعف عا عأل انعنلأل ط لعأل لانت لااعودة اع ااعوػاة اع انلػانلأل لارومػاؿ

ااة ػػارة ( ااعم ػػؿ الػ ػػر اامي ػػرعع ) عمػ ػػا لن ػػتج ون ػػق م ػػف تع ػػعلض لمل ػػف اف لقة ػ ػ

ا ةرل أل اع اووماؿ ااناوعأل (االلب دعف ل ب) عااذي لملف ا ميرع اف لقةػ مػف
ل اػػؿ و ػػم دل ػػق ا ة ػرل أل اع ااتا ػروات اا،انعنلػػأل مػػف و،ػػد اع ارادة منفػػردة اع
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نتليػػأل ااعا عػػأل اا،انعنلػػأل اع ااتاػػرؼ اا،ػػانعنل وةػدا وػػف ااػػرلف اايػػرول ااػػذي ليػػد

الالق ول اف ااةرل أل م لعمأل م د اا،انعنلأل ااذي لعيػب اف للػعف وػرض ااةػرل أل
عي التسا ،انعف عمػف ػـ وػاارلف اايػرول لتط ػب عيػعد نػص ػانعنل فػرض ااةػرل أل

اع ي التس ػ ػ ػػا عاو لان ػ ػ ػػت ااعا ع ػ ػ ػػأل اا،انعنل ػ ػ ػػأل اع ااتا ػ ػ ػػرؼ اا ،ػ ػ ػػانعنل ال ػ ػ ػػر قاة ػ ػ ػػعأل
ا ةرل أل.

()137

ع ػػذا وفػػرض ااةػرل أل و ػػم اات ػػعث اا لئػػل ةػػمف اطػػار ااةػ ارئب و لػػند اػػق

ول اا،انعف و م ااػراـ مػف اانتػائج ااطل ػأل ااتػل ،،سػا ورةػسا اػدت اال لػر مػف ااػدعؿ
ااتػػل ت نتسػػا وااط لعػػأل اا،انعنلػػأل اسػػذ اافرلةػػأل هػػل ي ػزاا مػػاال لفرةػػق ااميػػرع وػػف
مقاافأل ا لاـ اا،عانلف عاونظمأل عااتع لمات ااقااأل

مالأل اا لئأل عاذا ما ارلد اسػا اف

ت ،ػػم ةػػمف اوطػػر اا،انعنلػػأل اال ػ لمأل لػػاف و ػػد مػػف اف تنفػػرد معايسػػأل اامقاافػػأل ع و

تلػػعف تل ػ ار ار إل ػػدت ااملػػؤعالات اا،انعنلػػأل تعاو و،ػػد يػػرولتسا علػػدمتسا اا،انعنلػػأل وػػد
و ػرة مػػا لط ،ػػق و لسػػا ااميػػرع مػػف ااةػرل أل اع اافرلةػػأل ااماالػػأل اع اام ػػي اامفػػرعض

عانمػػا ااع ػرة امةػػمعنسا عط لعتسػػا اا ،ل،لػػأل اذ نػػرت اف ااميػػرع وػػل عػػض ااػػدعؿ ػػد
التعم سا ليزا اةاول لرر ولق ااملؤعالأل و م اامقااؼ ر لاـ عانلف مالأل اا لئأل

عالػػل لػػتق ص م ػػف ا لػػاـ اا ،ػعانلف اويرائل ػػأل ااتػػل اوتمػػدت م ػػد ل ػ ؽ اافاػػؿ و ػػل

اادوعت عودـ يعاز ملاااأل اايقص وػف ذات اافعػؿ ال ػر مػف مػرة وعيػد ةػااتق وػل

تلملتسا ااةرل أل ااتل لملف اف تلعف ردلف ا ا يػزاا متنالػل ا اف ااةػرل أل و لملػف اف

اا مط  ،ا.
تلعف يز ا
هػػذا وة ػدا وػػف اف اوتمػػاد ااة ػرائب و ػػم اات ػػعث اا لئػػل مػػف ايػػؿ الػػتقداـ
ال تسا ول ا امأل ميارل ت مل عت اوظ و م اا لئأل تقالص الراداتسا إل امأل ت ؾ

ااميارل عاامراوؽ ااعامأل لقااؼ م دا الالل ا وػل اامعازنػأل ااعامػأل ا دعاػأل او عهػع م ػد
ودـ تقالص اولرادات اامتفرع وف اودة ومعملأل اامعازنأل ااعامأل .

()138

عم ػ اف ااميػػرع اادلػػتعري ااع ار ػػل ػػد لػػد و ػػم ػػؽ اافػػرد وػػل ااعػػلش وػػل

ظػػرعؼ لئلػػأل ل ػ لمأل عاا ػزاـ اادعاػػأل لفااػػأل مالػػأل اا لئػػأل عااتنػػعع او لػػائل عاام اوظػػأل
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عاف ااميرع اا لئػل ااع ار ػل ػرص و ػم عةػ

ػانعف واػؿ ولػق عاوػد

مال ػػأل اا لئ ػػأل مل ػػتقدم ا يملػ ػ انػ ػعاع اامل ػػؤعالات اا،انعنل ػػأل اال ػػا ؽ تفا ػػل سا ف ػػرض

يزااات مدنلأل عينائلأل عادارلأل عانةماـ ااعراؽ اػ عض اوتفا لػات اادعالػأل ااتػل تعيػب

ااملػػؤعالأل اادعالػػأل عااتعػػعلض وػػف اة ػرار اات ػػعث اا لئػػل ااعػػا ر ا ػػدعد ممػػا يعػػؿ
ااتنظػػلـ اا،ػػانعنل ااع ار ػػل ا لئػػأل ل ػ لما و ػػم او ػػؿ مػػف اانا لػػأل اانظرلػػأل عاػػع لػػاف
ايأل اام تفعلػؿ مػف اانا لػأل ااعم لػأل اذ اف هنػاؾ ويػعة ػلف مػا ت،ػرر اا،ػعانلف عمػا

تط ،ػػق ااسلئػػات ااقااػػأل

مالػػأل اا لئػػأل نتليػػأل ا فلػػاد اامػػاال عاوداري ااػػذي لةػػرب

اامؤللات اا لعملأل ول ااعراؽ.

عاول ػػر مػػف ذاػػؾ اف ااميػػرع اا لئػػل ااع ار ػػل لػػاف معو ،ػا وػػل وػػدـ ورةػػق مػػا

للمم ااةرائب و م اات عث اا لئػل اعػدـ عيػعد االػند اا،ػانعنل مػ اننػا لنػا نتمنػم

اف للػ ػػتقدـ ااميػ ػػرع اإلةػ ػػاوأل ااػ ػػم اودعات الػ ػػر ااة ػ ػرل لأل ا مالػ ػػأل اا لئػ ػػأل عػ ػػض
اودعات ااة ػرل لأل مػػف الػػر وػػرض ااة ػرل أل اتعزلػػز مالػػأل عت لػػلف اا لئػػأل ااع ار لػػأل

عااتػػل لملػػف اف ت ،ػػؽ نتػػائج اوةػػؿ مػػف وػػرض ااة ػرل أل وة ػدا وػػف اف اوقػػذ سػػا
لتعاوؽ م اوطر اا،انعنلأل ا نظرلأل ااعامأل ا ةرل أل عمف هػذ اودعات اوفػاا اامنيػآت

ااتػػل تلػػتقدـ ت،نلػػات اػػدل،أل ا لئػػأل مػػف يمل ػ ان ػعاع ااة ػرائب وػػل ااع ػراؽ

عمػػنح

اامنيػهة ااقاةػػعأل اةػرل أل ااػػدقؿ وراػػأل تنزلػػؿ تلػػاالؼ اونػػد ار مػػف ااػػدقؿ ااقاةػ

ا ةػ ػرل أل ملػ ػ  ،ا التل ػػنم اا ػػا ب اامني ػػهة ال ػػتقداـ ادعات انت ػػاج يدل ػػدة عا ػػؿ ت عل ػ ػ ا
ا لئػػأل اع مػػنح اامنيػػهة تنػزلدت اةػػاولأل وػػف انػػد ار ااػػعاسا اارلػػماالأل ااتػػل تيعػػؿ

اامنتيػات اع ااعم لػػأل اونتايلػػأل اػػدل،أل ا لئػػأل نلػ أل  %30وػػل االػػنأل اوعاػػم ارنتػػاج
وةدا وف نل أل اوند ار االام أل ول لنأل اوند ار ااعادي.

عاقةػػاع اامل فػػلف ااػػذلف لت نػػعف الػػاالب اع ادعات الػػر م ع ػػأل ا لئػػأل اع ا ػػؿ

ت عل ا اسا رلعار ةرل لأل مقفةػأل وػل يملػ ااةػرائب لالػ ا ارلػعار ااعادلػأل ااتػل
لقة اسا ا ل اامل فلف ممف ل،عمعف ت علث اا لئأل .
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اخلبمتت

ليدر نا ول نسالأل هذ اادرالأل اف نلطر اهـ اولتنتايات عااتعالات ااتل

ق انا االسا عذاؾ في نقطتين وكما يأتي-:

أوالً -:االستنتاجات:ـ اوةت اادرالأل اام ميمعوأل التنتايات اهمسا:ػ
 -1زقرت ااتيرلعات علتب ااف،ػق عاوتفا لػات اادعالػأل تعػارلؼ اا لئػأل عاات ػعث اا لئػل
عالننا عيدنا اف اا لئأل هل لؿ ما لةمق االعف عاف اات عث هع لػؿ تجلػر لػ ل
ول اي مف ااعناار ااملعنأل ا لئأل.
 -2تتع ػػدد عل ػػائؿ مال ػػأل اا لئ ػػأل ومنس ػػا م ػػا تن،طػ ػ ود ت ػػق ااةػ ػرل أل م ػػف اايػ ػزااات
اا،انعنل ػػأل اامقت ف ػػأل عروػ ػ اا ػػعول اا لئ ػػل عم ػػنح اا ،ػػرعض اا لئل ػػأل عمنس ػػا م ػػا ه ػػع
ة ػرل ل ػت عو ػػم رلػػسا ااة ػرل أل و ػػم اات ػػعث اا لئػػل عاووفػػااات ااة ػرل لأل
عااتنػزلدت عاولػعار ااةػرل لأل اامقفةػأل عااردلػات الػؿ مػف للػتقدـ آالػات انتػػاج
اع لنتج منتيات ادل،أل ا لئأل.
 -3تظاورت يسعد ي ارة عتيمعت دعاول متعددة ا مالأل اا لئأل مػف ايتماولػأل تم ػت
اآل ػػار اال ػ لأل ااتػػل ترلسػػا اات ػػعث و ػػم ااميتم ػ عااعد ػػات اويتماولػػأل عمػػف
ا تاػػادلأل تيلػػدت وػػل ارتفػػاع تلػػاالؼ معاايػػأل اات ػػعث وػػف تلػػاالؼ ااع الػػأل منػػق
عمػػف ت،نلػػأل تتةػػح مػػا ادت إالػػق الػػتقداـ اات،ػػدـ اات،نػػل اولػػتجدؿ اوم ػػؿ ا مػعارد
اامقت ف ػػأل عت عل ػػث اا لئ ػػأل مم ػػا لتط ػػب ال ػػتقداـ ه ػػذا اات ،ػػدـ و ػػم اايان ػػب اآلق ػػر
عااعاػػعؿ ااػػم اوةػػؿ اال ػ ؿ ا مالػػأل اا لئػػأل عمػػف دعاوػػل ر لػػأل إذ اف انتي ػػار
اا رعب عاامعارؾ التقداـ ال أل وتالأل عمػدمرة عم ع ػأل ا لئػأل تط ػب ا ازاػأل ا ارهػا
اػعرة واي ػأل عمػػف دلنلػأل إذ دوػت يملػ اودلػاف عقااػأل االػػماعلأل منسػا ااػػم
مالػػأل اا لئػػأل عاام اوظػػأل و لسػػا عمػػف دعالػػأل تم ػػت تلػػعف ري وػػاـ تيلػػد وػػل
اامػػؤتمرات اادعالػػأل عمػػا تمقػػض ونسػػا مػػف اتفا لػػات دعالػػأل دوػػت ااػػم مالػػأل اا لئػػأل
عاا فاظ و لسا مف اات عث عمف للاللأل دت ول ظسعر ا زاب عيمعلػات تت نػم
للالػػأل روالػػأل اا لئػػأل مػػف لػػؿ ايػػلاؿ اات ػػعث عمػػف انعنلػػأل تيلػػدت وػػل ااػػدوعات
ا مال ػػأل اا لئ ػػأل اوت اره ػػا اامل ػػاف ااط لع ػػل اع ػػلش اونل ػػاف عاا ػػذي ت ن ػػت اادل ػػاتلر
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ةػرعرة اام اوظػػأل و ػػم ،ػػق ولسػػا وةػدا وػف ميػػارلأل اامتلػ ب وػػل اات ػػعث وػػل
ت مؿ تلاالؼ معاايتق.
 -4اف اويمػاع و ػم اف ااةػرل أل و ػم اات ػعث اا لئػػل هػل يػزاا ت علػث اا لئػأل دوعنػػا
ااػػم اا ػػث وػػف لػػندها اا،ػػانعنل وػػل ااملػػؤعالات اا،انعنلػػأل اامقت فػػأل وعيػػدنا انسػػا
لملف اف تلعف يػزاا مػدنلا اع ينائلػا اع ادارلػا اع دعالػا عالنسػا مػ ذاػؾ و تيػد
لػػندها اا،ػػانعنل وػػل ذاػػؾ اوت ػػار اف لػػاـ ملػػؤعالأل معلنػػأل مػػف هػػذ ااملػػؤعالات
عورض اايزاا ااقاص سا لمن تلرار ااملاااأل وف ذات اامعةػعع عاايػقعص
عاو اقػػؿ ذاػػؾ م ػػد ل ػ ؽ اافاػػؿ وػػل ااػػدوعت ممػػا لػػؤدي ااػػم م ال ػ أل اايػػقص
وف ذات اافعؿ مرتلف.
 -5عاـ نيد لػندا انعنلػ ا ا ةػرل أل و ػم اات ػعث اا لئػل وػل ااملػؤعالأل ااةػرل لأل ااتػل
هل ا عد ما تلعف وف ااقطه عااةرر ااذي لاف اولاس وػل م ػد اام ػعث ااػداو
اا ػػذي ام ػػت و ل ػػق ه ػػذ اافرلةػ ػأل عانم ػػا ت ،ػػعـ و ػػم رلن ػػلف هم ػػا اا ػػرلف اام ػػادي
اامتم ؿ ول ااعا عأل اامنيئأل ا ةرل أل اع اامل أل اي التسػا عااػرلف اايػرول اامتم ػؿ
ول اانص اا،انعنل و م ورض ااةرل أل اع ي التسا وند ت ،ػؽ ااعا عػأل اوػد ذاػؾ
اا ماال ا عو اا،انعف ااةرل ل لاف انعن ا و،ا ل ا.
اف ااةرل أل اـ عاف تلعف يز ا

ثانياً -:التوصيات:ـ ا رت اادرالأل ميمعوأل مف ااتعالات عاام،تر ات ااتل نتمنم
و م ااميرع ارقذ سا عهل-:

 -1او تعاد وف عة تعرلؼ ا لئأل عاات عث اا لئل عاولتفاا تعػداد ونااػر اوعاػم
مػػف ط لعلػػأل ع يػرلأل ع ػػاوت اا ػػانل مػػف اوعػػاؿ ومدلػػأل اع الػػر ومدلػػأل عااترللػػز
و ػػم ارقل ػرة اع تػػم ااع ػػائ ااط لعلػػأل ااتػػل لملػػف اف تل ػ ب اات ػػعث ع اػػرؼ

اانظر وف ونار ااةرر .

 -2و ػػدـ اولتف ػػاا عل ػػل أل عا ػػدة م ػػف عل ػػائؿ مال ػػأل اا لئ ػػأل عانم ػػا اام ػػزج ػػلف يملػ ػ

ااعلػػائؿ اا،انعنلػػأل عاو تعػػاد وػػف ااعلػػائؿ الػػر اا،انعنلػػأل لااة ػرل أل و ػػم اات ػػعث

اا لئل ااتل و لند اسا مف اا،انعف .

 -3ارقذ ااملؤعالأل اامادلػأل وػل ااملػؤعالأل اامدنلػأل وػف اات ػعث اا لئػل عوػدـ اوتمػاد
ااقطػػه اا ا ػػت اع اامفتػػرض مػػا ولػػق اامفتػػرض ورةػا الػػر ػػا دا إل ػػات ااعلػػس
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لػػل و للػػتطل اام ػػعث اووػػدت مػػف ااملػػؤعالأل م ػ مػػنح ل ػ طأل اا ػػت وػػل ذاػػؾ

ا ،ةاا عالس اردارة.

 -4اوتماد ااملػؤعالأل اامادلػأل وػل اايػرائـ ااعا عػأل و ػم اا لئػأل عااملػ أل ات عل سػا عوػدـ
اوقذ ااملؤعالأل ااعمدلأل اع الر ااعمدلأل اع اا،اد اامتعدي عول ااع ت ذاتػق

تيدلد ااع،ع ات ااينائلأل ات ؾ اايرائـ ااعاردة ول انعف مالأل اا لئأل.

 -5ودـ اوتماد م د اايرولأل ول اووعاؿ ااتل تعػد مقاافػأل ر لػاـ اع عاوػد ااةػ ط
اوداري ااقاص

مالأل اا لئأل يلؿ واـ إلوطاا نعع مف اامرعنأل اردارة اا لئلأل

ول معايسأل الػأل ػاوت ت علػث يدلػدة اتعػدها مقاافػات عتفػرض و لسػا اايػزااات

اام ددة.

 -6تفعلػػؿ دعر يػػرطأل اا لئػػأل عمن سػػا ل ػ طات اعل ػ وػػل ااع الػػأل مػػف اات ػػعث ع مالػػأل
اا لئػأل عوػػدـ اػػر يملػ اااػػد لات ػػعزلر اا لئػػأل اع مػف لقعاػػق عذاػػؾ الػػروأل

اولتيا أل امتط ات اا مالأل.

 -7ارقػذ نظرلػأل ت مػؿ اات عػأل اع نظرلػأل اامقػػاطر وػل ا امػأل ااملػؤعالأل اادعالػأل وػػف
اةػرار اات ػػعث اا لئػػل ااعػػا ر ا ػػدعد يػػلؿ وػػاـ عوػػدـ اػػرها و ػػم اوتفا لػػات

ااتل ا رتسا و،ط.

 -8مػػنح اامل فػػلف ااػػذلف للػػتقدمعف ت،نػػات اػػدل،أل ا لئػػأل وػػل اا اػػعؿ و ػػم ااعوػػاا
ػاا ل ل ػ ا اع يزئل ػ ا لتنالػػب عم،ػػدار اات ،لػػؿ مػػف اات ػػعث ااػػذي تػػؤدي
ااة ػرل ل اوفػ ا
إالق مف يمل انعاع ااةرائب.
 -9اوت ػػار تلػػاالؼ انػػد ار اآلوت عاودعات ةػػمف اانف،ػػات عاي ػػأل ااتنزلػػؿ ملػ ،ا مػػف
اادقؿ ااقاة ا ةرل أل.
 -10مػػنح اامل ػػؼ تن ػزلدا اةػػاول ا نل ػ أل  %30وػػل االػػنأل اوعاػػم مػػف اونتػػاج وػػف
اند ار اواعؿ اارلماالأل امنيآتق.
 -11اقةػػاع اامل فػػلف ااػػذلف لعتمػػدعف ال ػاالب اع ادعات اع لنتيػػعف منتيػػات الػػر
م ع أل ا لئأل اع ا ؿ ت عل ا ا لئأل رلعار ةرل لأل مقفةأل لالا ارلعار ااعادلأل
ااتل لقة اسا ا ل اامل فلف.
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اذلىامش:
( )1ا مػػد ػػف م مػػد ػػف و ػػل اافلػػعمل اام،ػػريا  :ااما ػ اح اامنلػػر ط 2ااملت ػػأل
ااعارلأل

لرعت  1997ص.39

( )2اوم ػػاـ م م ػػد ػػف ا ػػل ل ػػر و ػػد اا ،ػػادر ااػ ػرازي  :مقت ػػار اااػ ػ اح ااملت ػػأل
ااعارلأل لرعت  1998ص.41

( )3د .لماؿ رزلؽ  :دعر اادعاأل ول مالأل اا لئأل
ع 2009 5ص.96

ث منيعر ول مي أل اا ا ث

( )4ـ ( )1مف انعف مالأل اا لئأل ااماري اامر ـ  4النأل  1994ااناوذ.

( )5د .ماػ ػ ػػطفم و ػ ػ ػػد اا ملػ ػ ػػد وػ ػ ػػدعت  :اة ػ ػ ػعاا و ػ ػ ػػم تي ػ ػ ػرلعات مالػ ػ ػػأل اا لئػ ػ ػػأل
((ااملػػػؤعالأل اا،انعنلػ ػػأل))

ػ ػػث م،ػ ػػدـ ااػ ػػم اامػ ػػؤتمر ااع مػ ػػل ن ػ ػػع دعر واوػ ػػؿ

ا ،انعف ول مالأل اا لئأل عتنملتسا ااذي و،د ول دعاأل اومارات ااعر لػأل اامت ػدة

الار  1999ص. 9

( )6ؼ ( )1مف ـ ( )1مف اا،انعف اا ل ل ا مالأل اا لئأل ر ـ  7النأل .1982

( )7ؼ ( )4ـ( )6مػػف ػػانعف مالػػأل اا لئػػأل عملاو ػػأل اات ػػعث ااعمػػانل ر ػػـ  10الػػنأل
.1982

( )8ؼ ( )7مػػف ـ ( )1مػػف اانظػػاـ ااعػػاـ ا لئػػأل اااػػادر اامرلػػعـ اام لػػل االػػععدي
ر ـ ـ 34/ول 1422/7/28هػ.

( )9ـ ( )1مف انعف مالأل عت للف اا لئأل ااع ار ل ر ـ  3النأل  1997اام جل.

( )10اا نػػد (قامل ػا) مػػف ـ ( )1مػػف ػػانعف مالػػأل عت لػػلف اا لئػػأل ااع ار ػػل ر ػػـ 27
ال ػػنأل  2009ااناو ػػذ اا ػػذي ني ػػر و ػػل يرل ػػدة ااع ػػائ ااع ار ل ػػأل ع ػػددها اام ػػر ـ
 4142ول .2010/1/25

( )11اا ند ( لادل ا ) مف ـ ( )1مف انعف مالأل عت للف اا لئأل ااع ار ل ااناوذ.
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( )12د .نزلػػق و ػػد اام،اػػعد م م ػػد م ػػرعؾ  :ااةػ ػرائب ااقة ػراا عاا ػػرقص اا،ا ػػأل
ا تداعؿ لهدعات املاو أل اات ػعث دار اافلػر اايػامعل اولػلندرلأل 2011
ص.21

( )13د .ا مػد م مػد يػلش :اامفسػعـ اا،ػانعنل ا لئػأل وػل ةػعا م ػد لػ مأل اا،ػػانعف
اامعاار دار االتب مطا

يتات مار  2008ص.59 -55

( )14ريػلد اا مػد عم مػد لػػعلد اػ ارلف  :اا لئػأل عميػػلدتسا ل لػ أل وػااـ اامعروػػأل
اااػ ػػادرة وػ ػػف اامي ػ ػػس ااػ ػػعطنل ا ،اوػ ػػأل عاافنػ ػػعف عاآلداب االعلػ ػػت لنػ ػػالر

 1978ص ص.26 -25

( )15د .مايد رااب اا ع  :انعف مالأل اا لئػأل وػل ةػعا اايػرلعأل دار اايامعػأل
()16

اايدلدة اوللندرلأل  2009ص.44

لمأل االعدلأل رليل علعدلأل م عب  :نياح او تااد اولػدمل وػل ارلػاا

عاود مالأل اا لئأل لنمػا تفيػؿ اامػؤتمرات ااعااملػأل

اونترنت اآلتل .www.4sheed.com -:

ػث منيػعر و ػم مع ػ

 د .وارس ملدعر  :اهملأل تدقؿ اا لعمات وػل مالػأل اا لئػأل مػف قػدؿ ااي الػألاا لئلأل

ث منيعر ول مي أل اا ا ث ع 2010 2009 7ص ص

.346 -345

( )17اوماـ اارازي مادر لا ؽ ص. 310

ػعزرة ااتر لػػأل عااتع ػػلـ
( )18ميم ػ اا جػػأل ااعر لػػأل اامعيػػـ ااػػعيلز ط عػػأل قااػػأل ػ ا
 1990ص.567

( )19د .واػػاـ قػػعري عو لػػر ناولػػأل  :اانظػػاـ ااةػرل ل عا ػػر وػػل اا ػػد مػػف اات ػػعث
اا لئػػل

ػػث منيػػعر وػػل مي ػػأل يامعػػأل تيػرلف ا د ارلػػات عاا ػػعث ااع ملػػأل

ل ل أل ااع عـ او تاادلأل عاا،انعنلأل مي د 9ع 2007 1ص.65

( )20مذلعر ادت د .نزلق و د اام،اعد م مد م رعؾ مادر لا ؽ ص.30
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( )21مػػذلعر اػػدت د .ماػػطفم و ػػد اا ملػػد وػػدعت ماػػدر لػػا ؽ ص ص-12
.13

( )22ـ ( ) 7/1مف انعف مالأل اا لئأل ااماري ر ـ  4النأل  1994ااناوذ.
( )23ـ ( )1مف انعف مالأل اا لئأل اا ل ل ر ـ  7االنأل  1982ااناوذ.

( )24ـ (  ) 9 /4مػػف ػػانعف مالػػأل اا لئػػأل عملاو ػػأل اات ػػعث ااعمػػانل ر ػػـ  10الػػنأل
 1982ااناوذ.

( )25ـ ( )28مف انعف اا لئأل االعنانل ر ـ  165النأل  1986ااناوذ.

( )26اا ند (قاملا ) مف ـ ( )2مف انعف مالأل عت للف اا لئأل ااع ار ل ر ـ  3النأل
 1997اام جل.

( )27اا ند (لادلا) مف ـ ( )2مف انعف مالأل عت للف اا لئػأل ااع ار ػل ر ػـ  3الػنأل
1997اام جل.

( )28اا ندلف ( لا عا ع امنا ) مف ـ ( )2مف انعف مالأل عت للف اا لئػأل ااع ار ػل
ر ـ  27النأل  2009ااناوذ.

( )29لعػػعد هػػذا ااتعرلػػؼ ا ف،لػػق دلػػس مػػذلعر اػػدت تللػػلر ا ػراهلـ ػػايـ اا سل ػػل :
اامل ػػؤعالأل اادعال ػػأل و ػػف ااة ػػرر اا لئ ػػل رل ػػااأل مايل ػػتلر م،دم ػػأل اا ػػم ل ل ػػأل

اا،انعف يامعأل جداد  2005ص.9
( )30د.نزلق م رعؾ مادر لا ؽ ص.32

( )31د .معمػػر رتلػػب م مػػد و ػػد اا ػػاوظ  :اا،ػػانعف ااػػدعال ا لئػػأل عظػػاهرة اات ػػعث
قطعة األماـ ا مالأل اا لئأل اادعالأل مف اات عث مطػا

اايػتات ماػر

ػد

لنأل نير ص.170

( )32د .مايد رااب اا ع مادر لا ؽ ص.45
( )33لنظر ول ت،للـ اايرائـ اام يرائـ قطر عيرائـ ةرر د .و د اافتاح ماػطفم
ااالفل اامطا ،أل ول مياؿ ااتيػرلـ ط 2دار اانسةػأل ااعر لػأل اا،ػاهرة

 1991ص ص.57 -54
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( )34نعري ريلد ااياوعل  :ت عث اونسار اادعالأل رلااأل مايلتلر م،دمأل ااػم ل لػأل
اا،انعف يامعأل جداد

 2006ص.137

 د .اػػا ر ا ػراهلـ اا ػراعي  :ااملػػؤعالأل اادعالػػأل وػػف اوة ػرار ااناتيػػأل وػػف ت ػػعثاا لئأل مط عأل اودارة اام لأل

جداد  1983ص ص.10-8

 ناظر ا مد مندلؿ  :ااملؤعالأل اادعالأل وف مةار اات عث اا لئل ااعػا ر ا ػدعدػػث مني ػػعر و ػػل مي ػػأل يامع ػػأل تلرل ػػت ا ع ػػعـ اا،انعنل ػػأل عااللال ػػلأل ل ل ػػأل

اا،انعف ع 3س 1ال عؿ  2009ص ص.315-310

( )35ـ ( )496مػػف ػػانعف ااع،ع ػػات ااع ار ػػل ر ػػـ  111الػػنأل 1969ااناوػػذ علنظػػر
وػػل تفاػػل سا آدـ لػػملاف ذلػػاب  :مالػػأل اا لئػػأل وػػل ي ػرائـ اامقاافػػات

ػػث

منيػػعر وػػل مي ػػأل يامعػػأل تلرلػػت ا ع ػػعـ اا،انعنلػػأل عااللالػػلأل ل لػػأل اا،ػػانعف

ع 1س 1آذار  2009ص ص .400-399
( )36ـ ( )497مف انعف ااع،ع ات ااع ار ل ااناوذ .

( )37ـ (  ) 34مف انعف مالأل عت للف اا لئأل ااع ار ل ر ـ  27النأل  2009ااناوذ

( )38ـ (  ) 35م ػػف ػػانعف مال ػػأل عت ل ػػلف اا لئ ػػأل ااع ار ػػل ر ػػـ  27ال ػػنأل 2009
ااناوذ.

( )39ـ (  ) 98 -85مف انعف مالأل عت للف اا لئأل ااماري ر ـ  4النأل 1994
ااناوذ.

 -ـ ( )68 -67مف انعف مالأل اا لئأل اا ل ل ر ـ  7النأل  1982ااناوذ.

علنظ ػػر و ػػل تفا ػػل سا د .ما ػػطفم و ػػد اا مل ػػد و ػػدعت ما ػػدر ل ػػا ؽ ص

ص.30 -28

( )40لنظ ػػر و ػػل تفا ػػلؿ ذا ػػؾ د .ن ل ػػأل ال ػػماولؿ رل ػػدف  :اامل ػػؤعالأل اامدنل ػػأل و ػػف
اوةػ ػرار اا لئ ػػأل دار اايامع ػػأل اايدل ػػدة او ازرلط ػػأل
عدها.

 2007ص 9عمػػػا

( )41تنظر ـ ( )116مف اا،انعف اامدنل ااع ار ل ر ـ  40النأل1951ااناوذ.
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( )42لنص اا ند ( اا ا ) مف اامادة ( )32مػف ػانعف مالػأل عت لػلف اا لئػأل ااع ار ػل
ر ـ  27النأل  2009ااناوذ و ػم انػق ( تعػد ملػؤعالأل ملػ ب اوةػرار اانايمػأل
وف مقاافأل ا لاـ اا ندلف ( اعوا ) ع ( انل ا ) مف هذ اامادة مفترةأل ).

( )43ـ ( )35مف انعف مالأل عت للف اا لئأل اوردنل النأل  1993ااناوذ.

( )44ـ ( )20مف انعف مالأل عت للف اا لئأل االعري لنأل  1994ااناوذ.

( )45لنظػر وػل تفاػػلؿ تعلػ ونااػر ااةػ ط اوداري د .م مػد و ػل ػػدلر ع د.
واػػاـ اا رزني ػػل ع د .مسػػدي اال ػػدمل  :م ػػادئ عا ل ػػاـ اا ،ػػانعف اوداري

دار االتب ا ط اوأل عاانير

جداد  1993ص ص.219 -216

( )46ـ ( )33مف انعف مالأل عت للف اا لئأل ااع ار ل ر ـ  27النأل  2009ااناوذ.
( )47ـ ( )89مف انعف مالأل عت للف اا لئأل ااماري ر ـ  4النأل  1994ااناوذ.
( )48ـ ( )15مف انعف اام دت ااعامأل ااماري ر ـ  371النأل  1956ااناوذ.

( )49م مد قااد يماؿ رلتـ  :ااتنظلـ اا،انعنل ا لئأل وػل ااعػااـ منيػعرات اا ػل
اا ،ع لأل

لرعت

د لنأل نير ص.21

( )50لػػسم ملػػد ل ػ لـ اايمعػػأل  :ت ػػعث لئػػأل اافةػػاا ااقػػاريل وػػل اا،ػػانعف ااػػدعال
ااعاـ رلااأل مايلتلر م،دمأل اام ل لأل اا،انعف يامعأل اامعاؿ 2002

ص ص .169 -164و مػ ػ ا اف اوق ػػذ ػ ػػااتععلض و ػػل اامل ػػؤعالأل اادعالػ ػػأل و
لعنػػل وػػدـ عيػػعد ي ػزااات اقػػرت ل ػعاا لانػػت قاالػػأل مػػف اول ػ ار اع متةػػمنأل
ارل ار

ااعاـ

لنظر ول تفاػلؿ هػذ اايػزااات د .واػاـ ااعطلػأل  :اا،ػانعف ااػدعال

د ملاف عو لنأل نير ص ص . 55 – 30عمف اوتفا لات اادعالػأل

وػػل ميػػاؿ مالػػأل اا لئػػأل اتفا لػػأل مالػػأل ااطلػػعر اامفلػػدة ا ز اروػػأل لػػنأل 1902

عاتفا لأل مالأل انعاع ويعؿ اا ر اامسددة اون،راض لنأل  1911عاامعاهدة
ػػعؿ اا ػػدعد اامائل ػػأل ػػلف لن ػػدا عااعول ػػات اامت ػػدة ل ػػنأل  1909عاوتفا ل ػػأل

اادعال ػػأل ػػعؿ ػػانعف اا لئ ػػأل ل ػػنأل  1982عاتفا ل ػػأل مال ػػأل عال ػػتعماؿ مي ػػاري
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اامل ػػا ااع ػػا رة ا ػػدعد عاا لػ ػرات اادعال ػػأل ل ػػنأل  1992عاتفا ل ػػأل ػػعؿ اوم ػػف
اانععي لنأل  1994عالرها

د .لماؿ رزلؽ مادر لا ؽ ص.99

( )51ناظر ا مد مندلؿ مادر لا ؽ ص ص.215 -210

( )52د .ميدي االلد ا مد ترؾ دعر اةرائب ول ملاو أل اات عث اا لئل ول ماػر
عااميػػلدت اام ال ػ لأل اامرت طػػأل سػػا

ػػث منيػػعر وػػل اامي ػػأل اااػػادرة و ػف

اامػػؤتمر ااة ػرل ل اا ػػانل ويػػر ا يمعلػػأل ااما ػرلأل ا ماالػػأل ااعامػػأل عااة ػرائب
عمرلز اادرالات ااماالأل عااةرل لأل اا،اهرة  2007ص ص.29 -28

( )53ااةػرل أل و ػػم اات ػػعث عرقػػص اات ػػعث عر ػػأل ػػعر علنػػت منيػػعرة و ػػم مع ػ
اونترنت اوتل .www.4shared.com

( )54د .نزلق و د اام،اعد م مد م رعؾ مادر لا ؽ ص ص.130 -127
( )55د .س لف وػعاد  :ااتيػرل اامػاال ع مالػأل اا لئػأل

ػث منيػعر وػل مي ػأل

اا اروػدلف ا ،ػعؽ اااػادرة وػف ل لػأل اا ،ػعؽ يامعػأل اامعاػؿ مي ػد 12

س 15ع 45ال عؿ  2010ص ص.205-203

( )56تنظػػر ـ( )28مػػف ػػانعف مالػػأل عت لػػلف اا لئػػأل ااع ار ػػل ر ػػـ  27الػػنأل 2009
ااناوذ.

( )57لػػنص اا نػػد ( عوا) مػػف اامػػادة ( )28مػػف دلػػتعر يمسعرلػػأل ااع ػراؽ الػػنأل 2005
ااناو ػػذ و ػػم ان ػػق (( و تف ػػرض ااةػ ػرائب عاارل ػػعـ عو تع ػػدؿ عو تي ػػم عو
لعفػػم منسػػا او ،ػػانعف )) .ع ػػد نيػػر هػػذا اادلػػتعر وػػل يرلػػدة ااع ػػائ ااع ار لػػأل
عددها اامر ـ  4012االنأل  47ول .2005/12/28

( )58د .وارس ملرعر مادر لا ؽ ص.349
( )59د .نزلق م رعؾ مادر لا ؽ ص.41

( )60د .االػػلد وطلػػأل و ػػد ااعا ػػد :ااةػرل أل اا لئلػػأل (ماهلتسػػا انعاوسػػا ػ ا ارهػػا )

ػػث منيػػعر وػػل مي ػػأل ااع ػػعـ اا،انعنلػػأل عاو تاػػادلأل ل لػػأل اا ،ػػعؽ يامعػػأل

ولف يمس ع 1س 2001 43ص.48
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مادر لا ؽ ص.39

( )62د .مايػ ػػد ارا ػ ػػب اا ػ ػػع ما ػ ػػدر ل ػ ػػا ؽ ص  - .55زلنػ ػػب من ػ ػػذر يال ػ ػػـ
عوةػػل أل و ػػاس اائػػب  :ااة ػرل أل اا لئلػػأل

اا ػػانل ال لػػأل اا ،ػػعؽ

ػػث م،ػػدـ ااػػم اامػػؤتمر ااع مػػل

يامعػػأل اامعاػػؿ ااػػذي و،ػػد ا فتػرة مػػف  26 -25اذار

 2009ج 1ص.279

( )63اايػػدلر ااػػذلر اف هنػػاؾ اال لػػر مػػف ااػػدعؿ اقػػذت سػػذ ااة ػرائب م ػػؿ ماػػر
عاايزائر علعلل ار عدعؿ اوت اد اوعر ل يلؿ واـ  .لنظر ول تفالؿ ذاؾ

 -د .س لف وعاد مادر لا ؽ ص ص.211 -206

 د .وااـ قعري عو لر ناولأل مادر لا ؽ ص ص.72 -70 زلن ػػب من ػػذر يال ػػـ عوة ػػل أل و ػػاس اائ ػػب ما ػػدر ل ػػا ؽ ص ص-281.300

( )64د .وارس ملدعر مادر لا ؽ ص ص.342 -345

( )65د .ميدي االلد ا مد ترؾ مادر لا ؽ ص ص. 33 -32
 -د .س لف وعاد مادر لا ؽ ص ص.214 -213

( )66د .ميدي ترؾ مادر لا ؽ ص.34

( )67لنظر ول تفاػلؿ ذاػؾ د .ػ س لػف وػعاد ماػدر لػا ؽ ص ص-213
.214

( )68ا مزل ػػد م ػػف ااتفاا ػػلؿ ػػعؿ اا ػػدعاول اويتم ػػاول لنظ ػػر زلن ػػب من ػػذر يال ػػـ
عوةل أل و اس اائب مادر لا ؽ ص ص.283 -282

( )69د .ماي ػ ػػد ارا ػ ػػب اا ػػ ػػع ما ػ ػػدر ل ػ ػػا ؽ ص ص 50 -49؛ د .طػػ ػػارؽ
ا ػ ػراهلـ اادل ػػع ل وطل ػػأل  :اوم ػػف اا لئ ػػل اانظ ػػاـ اا ،ػػانعنل ا مال ػػأل اا لئ ػػأل دار

اايامعأل اايدلدة اوللندرلأل  2009ص ص.182 -181

( )70لعنس ا راهلـ ا مد مزلد :اا لئأل عااتيػرلعات اا لئلػأل ط 1دار اا امػد ومػاف
 2008ص ص.74 -73
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( )71اا لئ ػ ػ ػ ػػأل عااتنمل ػ ػ ػ ػػأل  :م اةػ ػ ػ ػ ػرة مني ػ ػ ػ ػػعرة و ػ ػ ػ ػػم مع ػ ػ ػ ػ ػ اونترن ػ ػ ػ ػػت اوت ػ ػ ػ ػػل-:
 www.4shered.comص ص.11-8

( )72اامادر اود ذاتق ص.12

( )73لنظػػر تا ػرلح رئللػػأل عزراا ااسنػػد اا ار ػػأل انػػدل ار اانػػدي وػػل مػػؤتمر الػػتعلسعاـ
لنأل  1972مذلعر ادت د .مايد رااب اا ع مادر لا ؽ ص.10

( )74د .معمر رتلب م مد و د اا اوظ مادر لا ؽ ص ص.175 -173

( )75د .م مػػد لػػف االنػػدري  :ااملػػؤعالأل ااينائلػػأل وػػف اات ػػعث اا لئػػل ط 1دار
اانسةأل ااعر لأل اا،اهرة  2006ص ص.7-6

( )76وارس ملدعر مادر لا ؽ ص.346

( )77د .ا مد م مد يلش مادر لا ؽ ص 47عما عدها.
()78

لمأل االعدلأل رليل علعدلأل م عب مادر لا ؽ ص ص.6-2

( )79د .ميدي االلد ا مد ترؾ مادر لا ؽ ص ص.25-22

 -د .نزلق و د اام،اعد م مد م رعؾ مادر لا ؽ ص ص.25 -23

( )80لنظر ول تفالؿ ذاؾ د .لاير ناار مػد عد.ا مػد ق ػؼ لػلف ااػدقلؿ :
اامعازنأل لف اازلاة عاانظرلأل ااعامػأل ا ةػرل أل

ػث م،ػدـ إاػم اام ت،ػم ااػدعال

ارعؿ امعس ػػد ااع ػػعـ او تا ػػادلأل عااتيارل ػػأل عو ػػعـ ااتل ػػللر ػػاامرلز ااي ػػامعل
جردالػػأل  /ااي ازئػػر ااػػذي و،ػػد ا مػػدة مػػف  24-23ي ػ اط  2011ت ػػت يػػعار

او تاػػاد اإللػػدمل ااعا ػ عرهانػػات ااملػػت ،ؿ منيػػعر و ػػم مع ػ معلػػعوأل

او تا ػ ػػاد عااتمعل ػ ػػؿ اإلل ػ ػػدمل و ػ ػػم يػ ػ ػ لأل اونترن ػ ػػت و ػ ػػم ااػ ػ ػ ار ط اآلت ػ ػػل
 http://iefpedia.com/arab/?p=25467ص ص .23-22

( )81د .مايد رااب اا ع مادر لا ؽ ص ص.29 -20

( )82ناظر ا مد مندلؿ مادر لا ؽ ص ص.314 -310

( )83د .طعلمػػأل اايػػرؼ  :نظرلػػأل اادعاػػأل ط 4ملت ػػأل اا ،ػاهرة اا دل ػػأل اا،ػػاهرة
 1973ص ص230 -225ع ص ص.262 -261

أ.ىم.ىد.ىاحمدىخلفىحدون ى
م.ىم.ىابراهومىعليىمحمد ى

مجلة جامعة تكريت للعلوم
القانونية والسياسية
المجلد 4/السنة 4/العدد61 /

273

( )84د .مايد رااب اا ع مادر لا ؽ ص ص.18 -17
( )85لنظر ول تفاػلؿ ذاػؾ د .ماػطفم و ػد اا ملػد وػدعت ماػدر لػا ؽ ص
ص .8-5

( )86لنظػػر وػػل تفاػػلؿ ذا ػػؾ الػػاد يػػلر و ػػد اا ،ػػادر ااي ػػل  :ااتنملػػأل او تا ػػادلأل
عاا لئػػأل ػلف ويػػؿ االػػعؽ عااللالػػأل او تاػػادلأل اطرع ػػأل دلتػػع ار م،دمػػأل ااػػم
ل لأل اودارة عاو تااد يامعأل اامعاؿ  2003ص.117

( )87زلنب منذر يالـ عوةل أل و اس اائب مادر لا ؽ ص.285

( )88زلن ػػب من ػػذر يال ػػـ عوة ػػل أل و ػػاس اائ ػػب ما ػػدر ل ػػا ؽ ص  285عم ػػا
عدها.

( )89ـ ( )163مف اا،انعف اامدنل ااماري .

( )90ـ ( 1382ع  )1838مف اا،انعف اامدنل اافرنلل .
( )91ـ ( )168مف اا،انعف اامدنل ااع ار ل.

( )92ـ ( 219ع  232ع )1384مف اا،انعف اامدنل ااع ار ل.
( )93د .ن ل أل الماولؿ رلدف مادر لا ؽ ص.17

( )94انعف مالأل اا لئأل ااماري ر ـ  4النأل  1994ااناوذ.
 -انعف مالأل اا لئأل اا ل ل ر ـ  7النأل  1982ااناوذ.

( )95انعف مالأل اا لئأل عملاو أل اات عث ااعمانل ر ـ  34النأل  1974ااناوذ.
( )96انعف مالأل عت للف اا لئأل ااع ار ل ر ـ  27النأل  2009ااناوذ.

( )97ـ ( )32مف انعف مالأل عت للف اا لئأل ااع ار ل ر ـ  27النأل  2009ااناوذ.
( )98لنظػػر وػػل تفاػػلؿ يػػرط وػػدـ ل ػ ؽ تعػػعلض ااةػػرر هااػػأل اػػدح اا ػػدل ل :
ااملػػؤعالأل اامدنلػػأل اانايمػػأل وػػف ت ػػعث اا لئػػأل ط 1يسلنػػأل ا نيػػر عااتعزل ػ

وماف  2003ص.140
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( )99د .نظ ػػاـ تعول ػػؽ اامي ػػاال :نط ػػاؽ اا مال ػػأل ااينائل ػػأل ا لئ ػػأل د ارل ػػأل و ػػل ااتيػ ػرل
اوردنل

ػث منيػعر وػل مي ػأل اا ،ػعؽ ل لػأل اا ،ػعؽ يامعػأل اانسػرلف

مي د  9ع 15ي اط  2006ص ص.34 -31

( )100آدـ لملاف ذلاب مادر لا ؽ ص ص .404-403
( )101ـ ( )9مف انعف مالأل عت للف اا لئأل ااع ار ل ر ـ  27النأل  2009ااناوذ.

( )102ـ ( )10مػػػف ػ ػػانعف مالػػػأل عت لػػػلف اا لئػ ػػأل ااع ار ػ ػػل ر ػػـ  27الػ ػػنأل 2009
ااناوذ.

( )103ـ ( )11مػػػف ػ ػػانعف مالػػػأل عت لػػػلف اا لئػ ػػأل ااع ار ػ ػػل ر ػػـ  27الػ ػػنأل 2009
ااناوذ.

( )104ـ ( )14مػػػف ػ ػػانعف مالػػػأل عت لػػػلف اا لئػ ػػأل ااع ار ػ ػػل ر ػػـ  27الػ ػػنأل 2009
ااناوذ.

( )105ـ ( )15مػػػف ػ ػػانعف مالػػػأل عت لػػػلف اا لئػ ػػأل ااع ار ػ ػػل ر ػػـ  27الػ ػػنأل 2009
ااناوذ.

( )106ـ ( )16مػػػف ػ ػػانعف مالػػػأل عت لػػػلف اا لئػ ػػأل ااع ار ػ ػػل ر ػػـ  27الػ ػػنأل 2009
ااناوذ.

( )107ـ ( )17م ػػف ػػانعف مال ػػأل عت ل ػػلف اا لئ ػػأل ااع ار ػػل ر ػػـ  27ال ػػنأل 2009
ااناوذ.

( )108ـ ( )18مػػػف ػ ػػانعف مالػػػأل عت لػػػلف اا لئػ ػػأل ااع ار ػ ػػل ر ػػـ  27الػ ػػنأل 2009
ااناوذ.

( )109ـ (  )20م ػػف ػػانعف مال ػػأل عت ل ػػلف اا لئ ػػأل ااع ار ػػل ر ػػـ  27ال ػػنأل 2009
ااناوذ.

( )110ـ ( )34مػػػف ػ ػػانعف مالػػػأل عت لػػػلف اا لئػ ػػأل ااع ار ػ ػػل ر ػػـ  27الػ ػػنأل 2009
ااناوذ.
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( )111ـ ( )35مػػػف ػ ػػانعف مالػػػأل عت لػػػلف اا لئػ ػػأل ااع ار ػ ػػل ر ػػـ  27الػ ػػنأل 2009
ااناوذ.

( )112مػػف اايػػدلر ااػػذلر اف ااػػري اا ػرايح وػػل ااف،ػػق لػػذهب ااػػم اف يمل ػ ااي ػرائـ
ولس ػػا نت ػػائج عاف ااػ ػ عض منس ػػا ذات نتلي ػػأل مادل ػػأل تتيل ػػد و ػػل او ػػر اام ػػادي
اام معس ااذي ت د ق اايرلمأل ول ااعااـ ااقاريل عاا عض اآلقر ذات نتليأل
انعنلأل تتيلد ول ااعدعاف و م اا ؽ اع ااما أل اامعت رة ول اا مالأل عهل
ؽ اونلاف ول لئأل نظلفأل اع قاالأل مف اات عث  .لنظر ول تفالؿ ذاؾ د.

م معد نيلب لنل  :اانظرلأل ااعامػأل ا ،اػد ااينػائل ط 3دار اانسةػأل

ااعر لأل اا،اهرة  1988ص ص .4-1

( )113لد ظ اف ااري ااجااب ول ااف،ق ل،لـ اايػرائـ ااػم يػرائـ ةػرر لتط ػب ولسػا
ااميػػرع اف تػػؤدي اايرلمػػأل ااػػم ا ػػداث ةػػرر ااماػ أل اامعت ػرة ػػااتيرلـ

عيرائـ قطر للتفػل ولسػا ميػرد تعػرلض ت ػؾ ااماػ أل ا قطػر ااػذي لػذهب
عػػض ااف،ػػق ااػػم وػػد و لقت ػػؼ وػػف ااةػػرر او وػػل اادريػػأل وػػااقطر وػػل

نظػػرهـ اػػلس او دريػػأل لػػلطأل مػػف دريػػات ااةػػرر علدهمػػا ليػػلؿ وػػدعانا
و م ت ؾ ااما أل ع اا ؽ لنظر ول تفالؿ ذاؾ د .و د اافتاح ااالفل
مادر لا ؽ ص ص .125-123

( )114لنظ ػػر و ػػل تفا ػػلؿ ارل ػػاف اايرلم ػػأل ال ػػر ااعمدل ػػأل د .لام ػػؿ اال ػػعلد  :ي ػػرح
او لاـ ااعامأل ول انعف ااع،ع ات اوردنل درالأل م،ارنأل

 1998ص ص. 326 -316

ػد ملػاف نيػر

 د .ل ػ ػ لماف و ػ ػػد اامػ ػػنعـ  :اانظرلػ ػػأل ااعامػ ػػأل ا،ػ ػػانعف ااع،ع ػ ػػات دار اايامعػ ػػألاايدلدة ا نير اوللندرلأل  2000ص ص.577 -564

 د .عداد و ػػد ااػػر مف مػػادي اا،للػػل  :يرلمػػأل اوهمػػاؿ د ارلػػأل م،ارنػػأل ملت ػػألااعدااأل ع ازرة ااعدؿ ااع ار لأل  2005ص ص.131-108
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 د .م معد نيلب لنل  :يرح انعف ااع،ع ات اا نانل – اا،لـ ااعاـ ط2دار اان،رة ا ط اوأل

لرعت  1975ص ص .445-436

( )115لنظر ول تفالؿ ذاؾ آدـ لملاف ذلاب مادر لا ؽ ص. .404
( )116اامادر اود ذاتق ص.405

( )117اايػػدلر ااػػذلر اف ااػ عض مػػف ااف،ػػق ااينػػائل ل،لػػـ ااي ػرائـ ااػػم ااي ػرائـ ذات
اا،ااب اام ػدد ااتػل ل ػدد ولسػا ااميػرع ااػرلف اامػادي يملػ ونااػر يػلؿ

د لػ ػػؽ دعف اف لتػ ػػرؾ رلػ ػػأل يسػػػأل اقػ ػػرت وراػ ػػأل اات ػػدقؿ وػ ػػل هػ ػػذا ااميػ ػػاؿ

عاايرائـ ذات اا،ااب اا ر ااتل لترؾ ولسا ااميرع ا د وناار اارلف اامادي

عقااػػأل االػ عؾ اوي ارمػػل ايسػػأل اقػػرت ات،ػػعـ ت دلػػد وػػف طرلػػؽ مػػا ل ػػدد
اامي ػػرع م ػػف نتلي ػػأل يرمل ػػأل

ل ػػث لع ػػد ل ػػؿ لػ ػ عؾ ا ػػااح ات ،ل ػػؽ اانتلي ػػأل

اايرملػأل لػ عل ا يرملػ ا اسػذ اايرلمػأل لنظػر وػل تفاػلؿ ذاػؾ د .و ػد اافتػػاح
ااالفل مادر لا ؽ ص ص.82-80

( )118لنظػ ػػر وػ ػػل تفاػ ػػلؿ هػ ػػذا اام ػ ػػد د .ػ ػراا منػ ػػذر لمػ ػػاؿ :يػ ػػرح ػ ػػانعف ااػ ػػعؿ
اام المػ ػػات اايزائل ػ ػػأل ط 2دار ا ػ ػػف ار ل ػ ػػر ا ط اوػ ػػأل عااني ػ ػػر يامع ػ ػػأل
اامعاؿ  2010ص.337

( )119د .مايد رااب اا ع مادر لا ؽ ص ص.93 -79
( )120د .مايد رااب اا ع مادر لا ؽ ص ص.166 -153

( )121ـ ( )89مف انعف اا لئأل ااماري ر ـ  14النأل  1994ااناوذ.

( )122ـ ( )11مف انعف مالأل اا لئأل االعلتل ر ـ  62النأل  1980ااناوذ.
( )123ـ ( )30 -28مف انعف مالأل اا لئأل عملاو أل اات عث ااعمانل ر ـ  10النأل
 1982ااناوذ.

( )124اا ند اعوا مف ـ ( )33مف انعف مالأل عت للف اا لئػأل ااع ار ػل ر ػـ  27الػنأل
 2009ااناوذ.
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( )125لنظػػر وػػل تفاػػلؿ اوت ػػار اونػػذار ةػػمانأل د .مايػػد اراػػب اا ػػع ماػػدر
لا ؽ ص.152

( )126لنظر ـ (  )172مف ػانعف اامراوعػات اامدنلػأل ااع ار ػل ر ػـ  83الػنأل 1969
اامعدؿ.

( )127اا ند اعوا مف ـ ( )33مف انعف مالأل عت للف اا لئػأل ااع ار ػل ر ػـ  27الػنأل
 2009ااناوذ.

( )128اا ند انل ا مف ـ ( )33مف انعف مالأل عت للف اا لئأل ااع ار ل ر ـ  27النأل
 2009ااناوذ.

( )129د .م م ػػد ػػاوظ ا ػػانـ  :اامل ػػؤعالأل اادعال ػػأل د ارل ػػأل ر ل ػػاـ اا ،ػػانعف ااػػػدعال
عاتط ل،اتسا ااتل تسـ اادعؿ ااعر لأل يامعأل ااػدعؿ ااعر لػأل معسػد ااد ارلػات

ااعر لأل ااعااملأل اا،اهرة  1962ص45عما عدها.

( )130لنظر ول تفاػلؿ ذاػؾ نػاظر ا مػد منػدلؿ ماػدر لػا ؽ ص ص-322
.323

( )131د .م ل ػػف اوللػ ػرلف  :اا ،ػػانعف اا ػػدعال ا لئ ػػأل ط 1دار اانسة ػػأل ااعر ل ػػأل
اا،اهرة  2006ص.185

( )132رلػاض االػندي  :ااملػؤعالأل اادعالػأل وػػف انيػطأل اافةػاا ااقػاريل د ارلػأل وػػل
اا،انعف اادعال ط 1مط عأل هاعار دهعؾ  1998ص.165

( )133د .م لف اولرلف مادر لا ؽ ص.119

( )134و ػػد اا ػػل ل لػػم زاػػعـ  :نػػذر ااععامػػأل ااط عػػأل ااعر لػػأل اوعاػػم اامؤللػػأل
ااعر لأل ا د ارلات عاانير وماف  1999ص ص.127 -126

( )135لنظػػر وػػل تفاػػلؿ اآلراا اامتع ،ػػأل ط لعػػأل اا،ػػانعف ااةػرل ل د .دوعر و ػػل
عد .م مد طق دعي  :ااعؿ اا،انعف ااةرل ل دار اامعارؼ اوللندرلأل
د لنأل نير ص ص.118 -97
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 ا ػراهلـ ملػػد م لػػف ااز لػػدي  :اافػراغ ااتيػرلعل وػػل ا لػاـ ااةػرائب اام ايػرةول ااعراؽ اطرع أل دلتع ار م،دمػأل ااػم ل لػأل اا،ػانعف يامعػأل جػداد 2007
ص.143

 -دري ن،عو وطلػأل  :ذاتلػأل اا،ػانعف ااةػرل ل عاهػـ تط ل،اتسػا

ػد ملػاف نيػر

 1960ص ص.264 -227

 ا م ػػد ق ػػؼ ل ػػلف اا ػػدقلؿ  :تيزئ ػػأل اا،او ػػدة اا،انعنل ػػأل و ػػل ااتيػ ػرل ااةػ ػرل لااع ار ػ ػػل اطرع ػ ػػأل دلتػ ػػع ار م،دمػ ػػأل ااػ ػػم ل لػ ػػأل اا ،ػ ػػعؽ يامعػ ػػأل اامعاػ ػػؿ
 2010ص ص.43-39

( )136لنظػػر وػػل تهللػػد م ػػد اام ػػعث ااػػداو لهلػػاس افػػرض ااة ػرائب و ػػم اات ػػعث
اا لئ ػػل د .وا ػػاـ ق ػػعري عو ل ػػر ناول ػػأل ما ػػدر ل ػػا ؽ ص ص-70

.72

 عنػػاس ل لػػم  :اآلالػػات اا،انعنلػػأل ا مالػػأل اا لئػػأل وػػل ااي ازئػػر اطرع ػػأل دلتػػع ارم،دمأل اام يامعأل ا ع لر ،الد – ت ملاف  2007ص ص.76-75

 زلن ػػب من ػػذر يال ػػـ عوة ػػل أل و ػػاس اائ ػػب ما ػػدر ل ػػا ؽ ص ص-285.287

 د .لماؿ رزلؽ مادر لا ؽ ص .101 -د .وارس ملدعر مادر لا ؽ ص ص .349-348

 -د .س لف وعاد مادر لا ؽ ص ص .212-205

( )137لنظػ ػػر وػ ػػل تفاػ ػػلؿ ارلػ ػػاف ااملػ ػػؤعالأل ااة ػ ػرل لأل د .ا مػ ػػد ق ػ ػػؼ لػ ػػلف
ااػػدقلؿ :اامطا ،ػػأل وػػل ااتي ػرل ااة ػرل ل ااع ار ػػل

ػػث م ،ػػعؿ ا نيػػر اػػدت

مي أل يامعأل دهعؾ لتا سا اامر ـ 126ول  2011/2/6ص ص.18-14

( )138لنظػػر وػػل تفاػػلؿ ذاػػؾ اام ػػد د .ػػلس لػػف و ػعاد اا ػػدرانل  :ااماالػػأل ااعامػػأل
عااتيرل ااماال

د ملاف عو لنأل نير

ص.157

( )139ـ ( )33مف دلتعر يمسعرلأل ااعراؽ النأل  2005ااناوذ .
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ادلصبدر وادلراجع

أوالً :ـ الكتب

 -1ا مػػد ػػف م مػػد ػػف و ػػل اافلػػعمل اام،ػػريا  :ااما ػ اح اامنلػػر ط 2ااملت ػػأل
ااعارلأل

لرعت 1997.

 -2د .ا مػػد م مػػد يػػلش :اامفسػػعـ اا،ػػانعنل ا لئػػأل وػػل ةػػعا م ػػد ل ػ مأل اا،ػػانعف
اامعاار دار االتب مطا

يتات مار 2008.

 -3د .ػراا منػػذر لمػػاؿ :يػػرح ػػانعف ااػػعؿ اام المػػات اايزائلػػأل ط 2دار ا ػػف
ار لر ا ط اوأل عاانير يامعأل اامعاؿ .2010

 -4د .دوعر و ػػل عد .م مػػد طػػق ػػدعي  :ااػػعؿ اا،ػػانعف ااةػرل ل دار اامعػػارؼ
اوللندرلأل

د لنأل نير.

 -5ري ػػلد اا م ػػد عم م ػػد ل ػػعلد اػ ػ ارلف :اا لئ ػػأل عمي ػػلدتسا ل لػ ػ أل و ػػااـ اامعرو ػػأل
اااادرة وف اامي س ااعطنل ا ،اوأل عاافنعف عاآلداب االعلت لنالر . 1978

 -6رل ػػاض اال ػػندي  :اامل ػػؤعالأل اادعال ػػأل و ػػف اني ػػطأل اافة ػػاا ااقػ ػاريل د ارل ػػأل و ػػل
اا،انعف اادعال ط 1مط عأل هاعار دهعؾ .1998

 -7د .ل لماف و د اامنعـ  :اانظرلأل ااعامأل ا،ػانعف ااع،ع ػات دار اايامعػأل اايدلػدة
ا نير اوللندرلأل 2000.

 -8د .اػػا ر ا ػراهلـ اا ػراعي  :ااملػػؤعالأل اادعالػػأل وػػف اوة ػرار ااناتيػػأل وػػف ت ػػعث
اا لئأل مط عأل اودارة اام لأل

جداد 1983.

 -9د .طارؽ ا ػراهلـ اادلػع ل وطلػأل  :اومػف اا لئػل اانظػاـ اا،ػانعنل ا مالػأل اا لئػأل
دار اايامعأل اايدلدة اوللندرلأل .2009

 -10د .طعلمػػأل اايػػرؼ  :نظرلػػأل اادعاػػأل ط 4ملت ػػأل اا،ػػاهرة اا دل ػػأل اا،ػػاهرة
.1973

 -11و ػػد اا ػػل ل ل ػػم زا ػػعـ  :ن ػػذر ااععام ػػأل ااط ع ػػأل ااعر ل ػػأل اوعا ػػم اامؤلل ػػأل
ااعر لأل ا درالات عاانير وماف 1999.
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 -12د .و ػػد اافت ػػاح ماػػطفم ااا ػػلفل اامطا  ،ػػأل وػػل مي ػػاؿ ااتيػػرلـ ط 2دار
اانسةأل ااعر لأل اا،اهرة .1991

 -13د .وااـ ااعطلأل  :اا،انعف اادعال ااعاـ

د ملاف عو لنأل نير.

 -14د .ػ س لػػف وػعاد اا ػػدرانل  :ااماالػػأل ااعامػػأل عااتيػرل اامػػاال
لنأل نير.

 -15ػػدري ن،ػػعو وطلػػأل  :ذاتلػػأل اا،ػػانعف ااةػرل ل عاهػػـ تط ل،اتسػػا

ػػد ملػػاف عو

ػػد ملػػاف نيػػر

1960.

 -16د .لامػػؿ االػػعلد  :يػػرح او لػػاـ ااعامػػأل وػػل ػػانعف ااع،ع ػػات اوردنػػل د ارلػػأل
م،ارنأل

د ملاف نير 1998.

 -17د .مايػد اراػب اا ػػع  :ػانعف مالػػأل اا لئػأل وػل ةػػعا اايػرلعأل دار اايامعػػأل
اايدلدة اوللندرلأل 2009.

 -18ميم ػ اا جػػأل ااعر لػػأل اامعيػػـ ااػػعيلز ط عػػأل قااػػأل ػػع ازرة ااتر لػػأل عااتع ػػلـ
. 1990

 -19د .م لػ ػػف اولل ػ ػرلف  :اا،ػ ػػانعف ااػ ػػدعال ا لئػ ػػأل ط 1دار اانسةػ ػػأل ااعر لػ ػػأل
اا،اهرة . 2006

 -20اوم ػػاـ م م ػػد ػػف ا ػػل ل ػػر و ػػد اا ،ػػادر ااػ ػرازي  :مقت ػػار اااػ ػ اح ااملت ػػأل
ااعارلأل لرعت .1998

 -21د .م مػ ػػد ػ ػػاوظ اػ ػػانـ  :ااملػ ػػؤعالأل اادعالػ ػػأل د ارلػ ػػأل ر لػ ػػاـ اا،ػ ػػانعف ااػ ػػدعال
عاتط ل،اتسػػا ااتػػل تسػػـ ااػػدعؿ ااعر لػػأل يامعػػأل ااػػدعؿ ااعر لػػأل معسػػد ااد ارلػات

ااعر لأل ااعااملأل اا،اهرة .1962

 -22م مد قااد يماؿ رلتـ  :ااتنظلـ اا،انعنل ا لئأل وػل ااعػااـ منيػعرات اا ػل
اا ،ع لأل

لرعت

د لنأل نير.

 -23د .م مػػد لػػف االنػػدري  :ااملػػؤعالأل ااينائلػػأل وػػف اات ػػعث اا لئػػل ط 1دار
اانسةأل ااعر لأل اا،اهرة 2006.
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 -24د .م مػػد و ػػل ػػدلر ع د .واػػاـ اا رزنيػػل ع د .مسػػدي االػػدمل  :م ػػادئ
عا لاـ اا،انعف اوداري دار االتب ا ط اوأل عاانير

جداد 1993.

 -25د .م معد نيلب لنل  :اانظرلأل ااعامأل ا ،اد ااينائل ط 3دار اانسةأل
ااعر لأل اا،اهرة .1988

 -26د .م معد نيلب لػنل  :يػرح ػانعف ااع،ع ػات اا نػانل – اا،لػـ ااعػاـ ط2
دار اان،رة ا ط اوأل

لرعت .1975

 -27د .معمػػر رتلػػب م مػػد و ػػد اا ػػاوظ  :اا،ػػانعف ااػػدعال ا لئػػأل عظػػاهرة اات ػػعث
قطعة األماـ ا مالأل اا لئأل اادعالأل مف اات عث مطػا

لنأل نير.

اايػتات ماػر

ػد

 -28د .ن ل ػػأل ال ػػماولؿ رلػ ػدف  :اامل ػػؤعالأل اامدنل ػػأل و ػػف اوةػ ػرار اا لئ ػػأل دار
اايامعأل اايدلدة او ازرلطأل

.2007

 -29د .نزلػػق و ػػد اام،اػػعد م م ػػد م ػػرعؾ  :ااةػػرائب ااقة ػراا عاا ػػرقص اا،ا ػػأل

ا تداعؿ لهدعات املاو أل اات عث دار اافلر اايامعل اوللندرلأل 2011.

 -30هااػػأل اػػدح اا ػػدل ل  :ااملػػؤعالأل اامدنلػػأل اانايم ػػأل وػػف ت ػػعث اا لئ ػػأل ط1
يسلنأل ا نير عااتعزل

وماف 2003.

 -31د .عداد و ػػد ااػػر مف مػػادي اا،للػػل  :يرلمػػأل اوهمػػاؿ د ارلػػأل م،ارنػػأل ملت ػػأل
ااعدااأل ع ازرة ااعدؿ ااع ار لأل 2005.

 -32لػعنس ا ػراهلـ ا مػػد مزلػد :اا لئػػأل عااتيػرلعات اا لئلػػأل ط 1دار اا امػد ا نيػػر
وماف .2008

ثانياً:ـ الرسائل واالطاريح الجامعية

 -1ا راهلـ ملد م لف ااز لػدي  :اافػراغ ااتيػرلعل وػل ا لػاـ ااةػرائب اامادلػأل وػل
ااعراؽ اطرع أل دلتع ار م،دمأل اام ل لأل اا،انعف يامعأل جداد 2007.

 -2ا م ػػد ق ػػؼ ل ػػلف اا ػػدقلؿ  :تيزئ ػػأل اا،او ػػدة اا،انعنل ػػأل و ػػل ااتيػ ػرل ااةػ ػرل ل
ااع ار ل اطرع أل دلتع ار م،دمأل اام ل لأل اا ،عؽ يامعأل اامعاؿ .2010
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 -3ال ػػاد ي ػػلر و ػػد اا ،ػػادر ااي ػػل  :ااتنمل ػػأل او تا ػػادلأل عاا لئ ػػأل ػػلف وي ػػؿ اال ػػعؽ
عااللال ػػأل او تا ػػادلأل اطرع ػػأل دلت ػػع ار م،دم ػػأل اا ػػم ل ل ػػأل اودارة عاو تا ػػاد

يامعأل اامعاؿ . 2003

 -4تللػػلر ا ػراهلـ ػػايـ اا سل ػػل  :ااملػػؤعالأل اادعالػػأل وػػف ااةػػرر اا لئػػل رلػػااأل
مايلتلر م،دمأل اام ل لأل اا،انعف يامعأل جداد 2005.

 -5لسم ملد ل لـ اايمعأل  :ت عث لئأل اافةاا ااقاريل وػل اا،ػانعف ااػدعال ااعػاـ
رلااأل مايلتلر م،دمأل اام ل لأل اا،انعف يامعأل اامعاؿ . 2002

 -6نػعري ريػػلد اايػاوعل  :ت ػػعث اونسػػار اادعالػأل رلػػااأل مايلػػتلر م،دمػأل ااػػم ل لػػأل
اا،انعف يامعأل جداد

2006.

 -7عنػػاس ل لػػم  :اآلالػػات اا،انعنلػػأل ا مالػػأل اا لئػػأل وػػل ااي ازئػػر اطرع ػػأل دلتػػع ار
م،دمأل اام يامعأل ا ع لر ،الد – ت ملاف . 2007

ثالثاً:ـ البحوث والدراسات العممية

-1د .ا مػػد ق ػػؼ لػػلف ااػػدقلؿ  :اامطا ،ػػأل وػػل ااتي ػرل ااة ػرل ل ااع ار ػػل

ػػث

م ،عؿ ا نير ادت مي أل يامعأل دهعؾ لتا سا اامر ـ  126ول .2011/2/6

 -2آدـ لػملاف ذلػػاب  :مالػأل اا لئػػأل وػل يػرائـ اامقاافػات

ػػث منيػعر وػػل مي ػػأل

يامعػػأل تلرلػػت ا ع ػػعـ اا،انعنلػػأل عااللالػػلأل ل لػػأل اا،ػػانعف ع 1س 1آذار

.2009

 -3اا لئػ ػ ػ ػ ػػأل عااتنملػ ػ ػ ػ ػػأل  :م اة ػ ػ ػ ػ ػرة منيػ ػ ػ ػ ػػعرة و ػ ػ ػ ػ ػػم مع ػ ػ ػ ػ ػ اونترنػ ػ ػ ػ ػػت اوتػ ػ ػ ػ ػػل-:
www.4shered.com

 -4د .االلد وطلأل و د ااعا د :ااةرل أل اا لئلأل (ماهلتسػا انعاوسػا ػ ا ارهػا )

ػث

منيػػعر وػػل مي ػػأل ااع ػػعـ اا،انعنلػػأل عاو تاػػادلأل ل لػػأل اا ،ػػعؽ يامعػػأل وػػلف

يمس ع 1س. 2001 43

 -5ااة ػرل أل و ػػم اات ػػعث عرقػػص اات ػػعث عر ػػأل ػػعر علنػػت منيػػعرة و ػػم مع ػ
اونترنت اوتل .www.4shared.com
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لمػػأل االػػعدلأل رليػػل علػػعدلأل م ػػعب  :نيػػاح او تاػػاد اولػػدمل وػػل ارلػػاا
عاود مالأل اا لئأل لنما تفيػؿ اامػؤتمرات ااعااملػأل

اونترنت و م اامع اوتل .www.4sheed.com

ػث منيػعر و ػم يػ لأل

 -7د .ل ػػاير ناا ػػر م ػػد عد.ا م ػػد ق ػػؼ ل ػػلف اا ػػدقلؿ  :اامعازن ػػأل ػػلف اازل ػػاة
عاانظرلأل ااعامأل ا ةرل أل

ث م،دـ إام اام ت،ػم ااػدعال ارعؿ امعسػد ااع ػعـ

او تاادلأل عااتيارلأل عو عـ ااتلللر اامرلز اايامعل جردالأل  /اايزائر ااذي
و،د ا مدة مف  24-23ي اط  2011ت ت يعار او تااد اإللدمل ااعا ػ

عرهانات ااملت ،ؿ منيعر و م مع معلعوأل او تاػاد عااتمعلػؿ اإللػدمل

و م ي لأل اونترنت و م اا ار ط اآلتل

http://iefpedia.com/arab/?p=25467.

 -8زلنػػب منػػذر يالػػـ عوةػػل أل و ػػاس اائػػب  :ااة ػرل أل اا لئلػػأل
اامؤتمر ااع مػل اا ػانل ال لػأل اا ،ػعؽ

 26 -25اذار  2009ج.1

ػػث م،ػػدـ ااػػم

يامعػأل اامعاػؿ ااػذي و،ػد ا فتػرة مػف

 -9د .واػػاـ قػػعري عو لػػر ناولػػأل  :اانظػػاـ ااة ػرل ل عا ػػر وػػل اا ػػد مػػف اات ػػعث
اا لئػػل

ػػث منيػػعر وػػل مي ػػأل يامعػػأل تيػرلف ا د ارلػػات عاا ػػعث ااع ملػػأل

ل ل أل ااع عـ او تاادلأل عاا،انعنلأل مي د 9ع2007. 1

 -10د .وارس ملدعر  :اهملأل تدقؿ اا لعمات ول مالػأل اا لئػأل مػف قػدؿ ااي الػأل
اا لئلأل

ث منيعر ول مي أل اا ا ث ع2009. 7

 -11د .ػ س لػف وػعاد  :ااتيػرل اامػاال ع مالػأل اا لئػأل

ػث منيػعر وػل مي ػػأل

اا اروػدلف ا ،ػعؽ اااػادرة وػف ل لػأل اا ،ػعؽ يامعػأل اامعاػؿ مي ػد 12

س 15ع 45ال عؿ . 2010

 -12د .لماؿ رزلؽ  :دعر اادعاأل ول مالأل اا لئأل
ع2009. 5

ث منيعر ول مي ػأل اا ا ػث
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 -13د .مي ػػدي اال ػػلد ا م ػػد ت ػػرؾ  :دعر ااةػ ػرائب و ػػل ملاو ػػأل اات ػػعث اا لئ ػػل و ػػل
مار عااميلدت اام ال لأل اامرت طػأل سػا

ػث منيػعر وػل اامي ػأل اااػادرة

وف اامؤتمر ااةرل ل اا انل وير ا يمعلأل اامارلأل ا ماالأل ااعامأل عااةرائب

عمرلز اادرالات ااماالأل عااةرل لأل اا،اهرة 2007.

 -14د .ما ػ ػػطفم و ػ ػػد اا مل ػ ػػد و ػ ػػدعت  :اةػ ػ ػعاا و ػ ػػم تيػ ػ ػرلعات مال ػ ػػأل اا لئ ػ ػػأل
((اامل ػػؤعالأل اا،انعنل ػػأل))

ػػث م ،ػػدـ اا ػػم اام ػػؤتمر ااع م ػػل ن ػػع دعر واو ػػؿ

ا ،انعف ول مالأل اا لئأل عتنملتسا ااذي و،د ول دعاػأل اومػارات ااعر لػأل اامت ػدة
الار . 1999

 -15ناظر ا مد مندلؿ  :ااملؤعالأل اادعالأل وف مةار اات عث اا لئل ااعػا ر ا ػدعد
ػػث منيػػعر وػػل مي ػػأل يامعػػأل تلرلػػت ا ع ػػعـ اا،انعنلػػأل عااللالػػلأل ل لػػأل

اا،انعف ع 3س 1ال عؿ . 2009

 -16د .نظ ػػاـ تعول ػػؽ اامي ػػاال :نط ػػاؽ اا مال ػػأل ااينائل ػػأل ا لئ ػػأل د ارل ػػأل و ػػل ااتيػ ػرل
اوردنل

ػث منيػعر وػل مي ػأل اا ،ػعؽ ل لػأل اا ،ػعؽ يامعػأل اانسػرلف

مي د  9ع 15ي اط .2006

رابعاً:ـ الدساتير والقوانين

-1دلتعر يمسعرلأل ااعراؽ النأل  2005ااناوذ
 -2اا،انعف اامدنل ااع ار ل ر ـ  40النأل 1951ااناوذ.

 -3انعف اام دت ااعامأل ااماري ر ـ  371النأل . 1956
 -4انعف ااع،ع ات ااع ار ل ر ـ  111النأل 1969ااناوذ .

 -5انعف اامراوعات اامدنلأل ااع ار ل ر ـ  83النأل  1969ااناوذ.
 -6انعف مالأل اا لئأل االعلتل ر ـ  62النأل  1980ااناوذ.
 -7انعف مالأل اا لئأل اا ل ل ر ـ  7النأل  1982ااناوذ.

 -8انعف مالأل اا لئأل عملاو أل اات عث ااعمانل ر ـ  10النأل  1982ااناوذ.
 -9انعف اا لئأل االعنانل ر ـ  165النأل  1986ااناوذ.
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 -10انعف مالأل عت للف اا لئأل اوردنل النأل  1993ااناوذ.
 -11انعف مالأل عت للف اا لئأل االعري النأل  1994ااناوذ.

 -13انعف مالأل اا لئأل ااماري اامر ـ  4النأل  1994ااناوذ.

 -14انعف مالأل عت للف اا لئأل ااع ار ل ر ـ  3النأل  1997اام جل.
 -15انعف مالأل عت للف اا لئأل ااع ار ل ر ـ  27النأل  2009ااناوذ.

-16اانظػ ػ ػػاـ ااعػ ػ ػػاـ ا لئػ ػ ػػأل اااػ ػ ػػادر اامرلػ ػ ػػعـ اام لػ ػ ػػل االػ ػ ػػععدي ر ػ ػ ػػـ ـ 34/وػ ػ ػػل
1422/7/28هػ ااناوذ.

خامساً:ـ الوقائع العراقية

-1يرلدة ااع ائ ااع ار لأل عددها اامر ـ  4012االنأل  47ول 2005./12/28
 -2يرلدة ااع ائ ااع ار لأل عددها اامر ـ  4142ول .2010/1/25

سادساً:ـ مواقع االنترنت

1-http://iefpedia.com/arab/?p=25467
2-www.4sheed.com

