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ذيزلامي ئللام ظن للنو كويللمنلادلصامئلاملتطا ةللبتكن م حيوثلالإؿالمليالتطولل ليماكحفهتوليفل
م اهجللادلصامئلاملتطا ةللبتكن م حيوثلالإؿالمليالتطول
The role of the National Authority for the Prevention and Control of
Crimes Related to Information and Communication Technologies in facing
crimes related to information and communication technologies.
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اة تحسج لاملرشع لى ئل ليظن ل لاكهت لتمتتؽ لبطفل لاماوعل لالإذازيل لاملا تلا ةل لم رتاحؽ لؾن لرزل لمؼصيف لة وة لل
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Abstract:
For the sake of combating information crimes, or as the Algerian legislator
calls it crimes of information and communication technologies, the legislator
created a national organism that has the status of independent administrative
authority to retreat from this due to political circumstances and make it an
administrative organism placed under the authority of the Ministry of Defense,
and we wonder about the role that the legislator assigned to it in order to
confront crimes of Information and communication technologies. This organism
plays two roles, a preventive role in connection with terrorist or sabotage
crimes and harm to state security, and a role that combats other crimes of
information and communication technologies and an assistant to the judicial
organisms after the occurrence of the crime.
Keywords:Cybercrimes, electronic surveillance, inspection, the National
Authority.
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ملسمل ل
دصين،لبيهلٌلللحصامئل
ادتوزلاملرشعلادلزائصي لنوتـوريلؾنلادلصامئلاملـو موت للمطعوحنيلب ل
املاوش لبأهؼمل لاملـودلل لالآم ل لنومـع وث ،لياذلي لاة تحسج لمب حب لاملوه ن لزمق ل20-54ل
املتضمنلتـسيللكوه نلامـل ابث( ،)1لمثلييفلفرتتللحلللتبىنلمطعوحولبدصلى لادلصامئلاملتطا ةلل
بتكن م حيوثلالإؿالمليالتطول،لىشهلالذريتلتضمنهتولبحاكملاملوه نلزمقل54-59لاملؤزدليفل50ل
بيثل0559لاملتضمنلامل اؿسلارلوضللنو كويللمنلادلصامئلاملتطا ةللبتكن م حيوثلالإؿالمليالتطولل
يماكحفهتو( .)2ل
خوءليفلاملوذت ل 50لمنلكوه نلزمقل 54-59لتـصيف لنوجصامئلاملتطا ةللبتكن م حيوثلالإؿالمل
يالتطوللؿىللبهنو:ل"ادلصامئلاملوةللبأهؼمللاملـودلللالآم للنومـع وثليبيلحصميللبدصىلتصتكبلبيل
يايللازتاكهبولؾنلظصيقلمنؼ مللمـو موت ل لبي لهؼوملمالتطولثلالامكرتيه ل"،ليهبشاليك نل
املرشعلادلزائصيلاهلتلللمنلاملفي ملامض ق لنوجصميللاملـو موت للاذليلاكنلينثرصليفلادلصامئلاميتل
تلؽلؿىللالهؼمللاملـودلللبم ولاإىللمفي ملبيةؽلمليو ،لفيي لابلإضوفل لنوجصامئلاميتلتلؽلؿىللىشهل
الهؼمللاملـو موت لليهللكلادلصامئلاميتلتصتكبلبيلتاومهليتايلليفلازتاكهبولالهؼمللاملـو موت لل
يبهؼمللالتطولثلمبولفهيولاميوتفلامنلولليامثوبت(،)3لبشزللتـسلبيلحصميلليكـتلؿىل لهؼومل
مـو مويتلبيلاة تـمللفهيو لهؼوملمـو مويتلبيلبي ل لية ا ةللاتطوللحصميللمتطا ةللبتكن م حيولالإؿالمل
يالتطول،ليلنلىشهلالذريتلتمتزيلبرسؿللامتنفيشليؿومل للام ة ا ةلليةي ةللحم لالاثزليغريىولمنل
ارلطوئص،ليحبلزذؾيولبشلكلضوزملهؼصالنوراوئصلامكبريتلاميتلتتاببلفهيو،ليمنليتأىتلرزلل
اإل ل إلابجيوذ لى ئوث لمترططل لراث لكفوءت ل ليذربت لؿوم ل ليف لجمول لامتكن م حيوث لاذلسيثل ،لميكل
تا تع ؽلجموهبللىشالامن علمنلادلصامئلراثلام خولامتكن م يج .ل
ملرشع لادلزائ لصي لى ئل ليظن ل لنو كويل لمن لادلصامئ لاملتطا ةلل
ابمفـل ،لييف ل 0559لاوشأ لا ل
()4
بتكن م حيوثلالإؿالمليالتطولليماكحفهتو ،ليكسلبؾعىلميوليفلاملصة ملامصئويسلزمقل062-20ل
ضفللاماوعللالإذازيللاملا تلا ةل( )5لاميتلتصاحؽلؾهنوللحلولمب حبلاملصة ملامصئويسل)6(270-29ل
ياؾتربىولمؤةاللمع ميللراثلظوبؽلاإذازيلت ضؽلحتتلةوعلليسازتلالوفوع .ل
ابمـ ذتلاإىللذيزلىشهلامي ئللاكهتلاملوذتل4لمنلاملصة ملامصئويسلزمقل062-20لحتسذللىشهل
امليوم( ،)7لفيي لتتن علبنيلك هنولى ئللاةتشــوزيل،ليى ئللحتصي،ليمصضسلزلؽليتاج لليحفغل
املـع وثلامصمق للييهلماــوؿست لنولضوء،لابلإضوفللاإىللبهنولى ئللتك ين لنومثللني(،)8لمكنلبـسل
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اإمغوءلاملصة مل 062-20ليتـ يضولابملصة مل 270-29لمللحيرصلىشالالذريلهموملامي ئللكلك لبلل
يسعلامليوملؿىلللتشكيوهتولياملمتثا ةلليفلجموسلت حيوليمسيصيللؿومل .ل
هتاوءل لاإرن لؾن لالادتطوضوث لاميت لد ميو لاملرشع لنوي ئل ليف لةبيل لم اهجل لحصامئل
تكن م حيوثلالإؿالمليالتطولليمسىلفـوم هتو؟ ل
ة نـمتسلبةوةولؿىللاملهنجلام ضف ليالاة تسليللالاة تلصايئليفلىشالامـمللمنمتكنلمنل
ذالللامنط صلاملوه ه للامطوذزتلبشأنلىشهلامي ئللمنلحتسيسلادتطوضوهتوليفلماكحفلليجموهبلل
حصامئلتكن م حيوثلالإؿالمليالتطول .ل
تضعوؽ لامي ئل لام ظن ل لنو كويل لمن لحصامئ لتكن م حيوث لالإؿالمليالتطول ل-من لذاللل
املسزيللامتلن للملسزيهتولامـوملل-حابلاملوذتل22لي20لمنلاملصة ملامصئويسل)9(270-29لبسيزين:لل
ذيزليكويئلبطسذلحصامئلالإزىوةلبيلامترصيبلياملاوشلبأمنلالويةلل(مبثثلبيل)ليذيزلماكحفل
موويقلحصامئلتكن م حيوثلالإؿالمليالتطوللاملشوزلاإههيوليفلاملوذتل54لمنلكوه نل54-59ليماوؿسل
نوي ئوثلاملضوئ للبـسلحسيجلادلصميلل(مبثثلاثن).ل ل
املوثثلاليل ل
ذيزلامي ئللاذلرصيلنو كويلليامكشفلؾنلادلصامئلالإزىوب لليامترصيبيللياملوةللبأمنلالويةل ل
خوءلمفغل"اذلرصي"للويزلامي ئلليف لهصلاملوذت ل )10(02لمنلاملصة ملامصئويسلزمقل-20
 -062لاملوغى-حب ث لهطت لؿىل لبهو :لبلطس لام كويل لمن لالفـول لامل ض فل لجبصامئ لالإزىوة لبيل
امترصيبلياملاوشلبأمنلالويةل،لتلكفلامي ئللحرصايلمبصاكبللالتطولثلالامكرتيه لليجتم ؽل
يتاج للحمت اىوليفلحيهنوليى لمولبشوزثلاإم ولكبللرزل-ليم لمضن ول-املوذتل 54لمنلكوه نلزمقل
54-59ل(معوبلبيل)،ليكشالامليوملابإحصاءاثلامتفتيشلياذلجزلذاذللمنؼ مللمـو موت للبطسذل
ادلصامئلالإزىوب لليامترصيبيللياملوةللبأمنلالويةلل(معوبلاثن) .ل
املعوبلاليل ل
لضٌلنلاملصاكبللام كوئ للمالتطولثلالامكرتيه للخبط صلادلصامئلالإزىوب لليامترصيبيللياملوةللبأمنل
الويةل ل
د ل لاملوه ن لزمق ل 54-59ليضؽ لتصتيبوث لتلن ل لملصاكبل لالتطولث لالامكرتيه ل ليرزلل
مللتض وثلامنؼوملامـوملبيلملا توزموث لامتثصايثلبيلامتثليلوثلاملضوئ ل،ليتنصلاملوذتل 54لمنل
هفس لاملوه ن لؿىل لبزبؽ لحولث ليامح لابنوج ء لاإىل لاملصاكبل لالامكرتيه ل لبطسذىو ،لبيل لىشهل
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اذلولثليهلام كويللمنلالفـوللامل ض فللجبصامئلالإزىوةلبيلامترصيبلبيلادلصامئلاملوةللبأمنل
الويةلليختتصلهبشهلاذلوةللامرشظللاملضوئ للامتوبـل لنوي ئللام ظن للنو كويللمنلادلصامئلاملتطا ةلل
بتكن م حيوث لالإؿالم ليالتطول ليماكحفهتو ( ،) 11لمن لىنو لوا تنتج لامعوبؽ لام كويئ لياذلرصيل
نومصاكبللاميتلمتوزةيولامي ئللبشأنلادلصامئلالإزىوب لليامترصيبيللياملوةللبأمنلالويةلل(فصعلبيل)،لكٌلل
حويللاملصة ملامصئويسلزمقل062-20لت ض حلك فيللتنفيشلمعو للاملصاكبللالامكرتيه للام كوئ لل(فصعل
اثن) .ل
لامفصعلاليل ل
امعوبؽلام كويئلياذلرصيلنومصاكبللالامكرتيه للمالتطولثلبطسذلادلصامئلالازىوب للياملوةللبأمنل
الويةل ل
()12
تنصلاملوذتل22منلاملصة ملامصئويسلزمقل 270-29لؿىللاهولتلكفلاملسيصيللامتلن لل
مبيمل لاملصاكبـل لام كوئ ل لمالتطولث لالإمكرتيه ل ليف لاإظوز لام كويل لمن لادلصامئ لامل ض فل لابلفـولل
الإزىوب ل ليامترصيبيل ليالاؾتساء لؿىل لبمن لالويةل ل ،لييا تنتج لمن لىشه لاملوذت لامعوبؽ لام كويئل
ياذلرصيلملصاكبللالتطولثلالامكرتيه للاإرالاكنلاللمصلمتـولولابم كويللمنلحصامئلالإزىوةلبيل
امترصيبلبيلادلصامئلاملوةللبأمنلالويةل .ل
() 13
مل ليـصف لاملرشع لادلزائصي لاإحصاء لمصاكبل لالتطولث لالامكرتيه ل  ،ليمكن لجنس لهلل
تـصيفليفلامترشيؽلالمصييكلؿىللبلهو:ل"معو للالاة امتعلحملت ايثلبةالكلبيلبيلاتطولثلشف يلل
ؾنلظصيقلاة تزساملهجوسلامكرتيينلبيلبيلهجوسلبدص"( .)14ل
يؿو و ،لهـين لابملصاكبل لالامكرتيه ل لمالتطولث ليضؽ لتلن وث للسمل لمتجم ؽ ليتاج لل
حمت ىلالتطولثلالامكرتيه ل( )15لمبولفهيولتسللاميتلت ملؿىللش وكللالاهرتهتلبيلامفوكسلبيل
امتوكسلبيلاميوتف....بيلبيلية ا ةللبدصىلامكرتيه للتنلللمـو موثليفلبيلشلكلاكهت،لؿىلل
بنلي ملىشالامتجم ؽليامتاج لليفلحينولبيلبجنوءلاإحصاءلالتطول،لبمولاإرالمتلالاظالعلىشهل
املـو موثليفليكتللحقلفشزلللليـسلمعو للمصاكبللمالتطوللبلليـسلتفتيشو( .)16ل
بمولامعوبؽلام كويئلميشهلاملصاكبللفنـينلبولبنلىشالالإحصاءليتزشلمنلذينلحسيجلبيل
حصميل،لبللتفوذايلذلسياهو.ليهؼصالملاوةولحبصمللييريللاملصاةالثليالتطولثلحرصهلاملرشعل
يفلحوةللام كويللمنلادلصامئلالإزىوب لليامترصيبيللياملوةللبأمنلالويةلللكٌللبدضـولمطسيزلاإرنلمنل
امنوئبلامـومللوىلجموسلكضوءلادلزائص .ل
يؿو ول،لفوملصاكبللالامكرتيه للام كوئ للمالتطولثليشرتطلفهيو :ل
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لبنلت ملاملصاكبلليفلحنيلالتطوللبيليفلسمنلاموثلاملوورش.لبنلتتزشلنوكشفلؾنلدعصليتفوذيلادلصامئلالإزىوب لليامترصيبيللياملوةللبأمنلالويةللبيلكبللحسياهول.
ييفلىشالامطسذليتبوذزلنرلىنلجالجلبة ئا ةللهمملليه :ل

بيل:لؿىللاؾتووزلؿسمليح ذلحصميل،لمنليلصزليح ةلامتسذللنوليوملابإحصاءلاملصاكبللام كوئ ل؟
يفلكوه نلزمقل 54-59لهطتلاملوذتل 4لؿىلليح ةلضسيزلاإرنلمكت ةلمنلاماوعلل
املضوئ للاخملتطل لنوليوملابإحصاءلاملصاكبللالامكرتيه للمالتطولثلمبولفهيولام كوئ ل،لمكنلمىت ليلسمل
ىشالالإرنليبنوءلؿىللمورا؟لذوضللاإرالؿومنولبهوللليح ذلنوجصميل .ل
-2لكبللضسيزلاملصة ملامصئويسلزمقل :270-29ل
يفيملمن لهصلاملوذتل 58لمنلاملصة ملامصئويسلزمقل 062-20لبنلانوجنللاملسيصتلامتوبـلل
نوي ئلليهلمنلتلصزلحوةللارلعصليفلجموللالإزىوةليامترصيبلياملاوشلبأمنلالويةل(.)17ليختعصل
اإرن لادليوث لاملضوئ ل لاخملتطل لؾن لظصيق لمسيصيل لاملصاكبل لام كوئ ل ليام لؼل لالامكرتيه ل ليرزلل
حاب لهصلاملوذتل 22لمنلاملصة ملامصئويسلزمقل 062-20لياميتلتنصلؿىل :ل"تلكفلمسيصيللل
املصاكبللام كوئ لليام لؼللالامكرتيه للؿىللارلط صلبـ :ل -لتزييسلاماوعوثلاملضوئ لليمطوحلل
امرشظل لاملضوئ ل لتولوئ و لبي لبنوء لؿىل لظوهبو لابملـو موث لياملـع وث لاملتـولل لابدلصامئ لاملتطا ةلل
بتكن م حيوثلالإؿالمليالتطول"......
-0لبـسلضسيزلاملصة ملامصئويسلزمق:270-29
تنصلاملوذتل 6لمنلىشالاملصة ملؿىللبلهوليلكفلجموسلامت حيولبـ:ل -لامليوملذيزايلبتليميل
حوةللاههتسيسليفلجموللادلصامئلاملتطا ةللبتكن م حيوثلالإؿالمليالتطوللنومتكنلمنلحتسيسلمضومنيل
معو وثلاملصاكبللام احبلامليوملهبوليالىسافلاملنش ذتلبسكل،لوا تنتجلبرنلبنلجموسلامت حيول
نوي ئللى لمنليلصزلحولثلاههتسيسليملليلرصلىشالاملصة ملكاوبلولحوةللاههتسيسليارلعصلؿىللتسلل
املتـولل لابجملول لالإزىوة ليامترصيب لياملاوش لبأمن لالويةل لبل لتـساىو لاإىل للك لادلصامئ لاملتطا ةلل
بتكن م حيوثلالإؿالمليالتطول .ل

لاثه و :لاإرا لاكن لاملوه ن لينص لؿىل ليح ة لاإدعوز لامي ئل لاماوعوث لاملضوئ ل لاخملتطل ،لمويهل
اماوعللاملضوئ للاخملتطللاميتلجيبلاإدعوزىو؟ ل
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كبللضسيزلاملصة ملامصئويسلزمقل270-29ل،لظولولنوم اذل 8لي)18(22لي 02لمنلاملصة مل
امصئويسلزمقل 062-20لوا تنتجلانلامي ئللؾنسمولتلصزليح ذلدعصليفلجموللالإزىوةليامترصيبل
يامنلالويةللختعصلادليوثلاملضوئ للاخملتطللاميتلبحومتلبطسذىولاملوذتل02لمنلاملصة ملامصئويسل
اإىللاملوذتل 4لمنلكوه نلزمقل 54-59ليظولو لنوٌلذتل 4لفلصتل 4لاخملتصلمبنحلاإرنليفلجموللالإزىوةل
يامترصيبليامنلالويةللى لامنوئبلامـومللوىلجموسلكضوءلادلزائص،لبمولاملصة ملامصئويسلزمقل-29
 270لملليرشلمعولولذلزللبللبكرثلمنلرزللمللخيضؽلاملسزيللامتلن لليفلمصاكبهتولمالتطولثل
يلزدطللمالولللمثوٌللفـوتولاملوذتل22لمنلاملصة ملامصئويسل 062-20ل
الامكرتيه للاإىللاإرنلب ل

اثمثو:لاإرالاكهتلىشهلاملصاكبللام كوئ للبطسذلادلصامئلالإزىوب لللختتصلهبولحرصايلامي ئللظولولنوٌلذتل
02لمنلاملصة ملامصئويسلزمقل 062-20ل،لفيلليولىلالادتطوصلنوي ئلليفلماكحفللىشهلادلصامئ-
بـسلحسياهو-؟
للجنسليفلهط صلاملوه نلزمقل 54-59ليللاملصة ملامصئويسلزمقل 062-20ليللاملصة مل
امصئويس لزمق ل 270-29لمو ليول لالادتطوص لاذلرصي لابملصاكبل لبـس ليك ع لادلصميل لالإزىوب لل
فودتطوضيو لاذلرصي ليكويئ ،لبمو لبـس لحسيج لادلصميل لفرنى لبن لالادتطوص لينـلس لنواوعلل
املضوئ لليانللتسذللامي ئلليك نلبعوبلمنلاماوعللاملضوئ للاخملتطل .ل
امفصعلامثوين ل
تنفيشلاملصاكبللام كوئ للمالتطولثلالامكرتيه ل ل
وشريلفلطلبنلاملصة ملامصئويسلزمقل-29ل270لمللينصلؿىللظصيلللتنفيشلاملصاكبللام كوئ لل
مالتطولثلالامكرتيه للؿىللؾكسلاملصة ملامصئويسلزمقل062-20ليفلم اذهل00اىلل،08لاإىللاهول
يشرتط لمتنفيش لاملصاكبل لام كوئ ل لمالتطولث لالامكرتيه ل لخبط ص لادلصامئ لالإزىوب ل ليامترصيبيلل
ياملوةللبأمنلالويةللرشيطلمـ نلليه :ل
 لضسيزلاإرنلمكت ة من امنوئب امـوم لوى لجموس كضوء ادلزائصلظولو لنوٌلذتل 4لمنلكوه نلزمق .54-59ل
 لامضووط لاخملتطني لهبشا لالإحصاء لمه لاملنمتني لنوي ئل ام ظن ل نو كويل من ادلصامئ املتطا ةللبتكن م حيوث الإؿالم يالتطول يماكحفهتو( .)19ل لييامللالإرنلهلملمستول 6بشيص كوبا ةل نوتجسيس
يرزل ؿىل بةوشلتلصيص يونيلظو ـل امرتتيبوث امتلن ل املا تـما ةلليالغصاض ا مل هجل ميو.
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لللجي سلمعولولارلصيحلؾنلامغصضلمنلىشهلاملصاكبللامل هجللحرصايلمتجم ؽليتاج للمـع وثلراث لضا ةل لابم كويل لمن لالفـول لالإزىوب ل ليالاؾتساءاث لؿىل لامن لالويةل ليرزل لحتت لظوئا ةلل
امـل ابث .ل
يالحغلبنلاملرشعلمللينصلؿىللاملميللاملوه ه للنومحورضلاميتلتـسىوليتصةويولىشهلامي ئلل
،لاإللاهولابمـ ذت لنول اؿسلامـومللاإنلىشهلامي ئللتمتتؽلبطفللامضوع للاملضوئ ل(،)20لمثلبنلحمورضل
امضوع للاملضوئ للختتوفلجح هتولابدتالفلظو ـللادليللاملطسزتلميو،ليظوملولبنلىشهلامي ئللتـسل
ى ئللخمتطللفونلحمورضىولتـسلحمورضلكعـ للاكما ةللاذلج لليمياتلؿىللةبيللالاة تسلللظولول
منصلاملوذتل028لمنلكوه نلالإحصاءاثلادلزائ ل( .)21ل
املعوبلامثوين ل
امليوملابإحصاءلامتفتيشلام كويئلياذلجزليفلالهؼمللاملـو موت للبطسذلادلصامئلالإزىوب لليامترصيبليلل
ياملوةللبأمنلالويةل ل
ملليتعصقلاملصة ملامصئويسلزمقل 270-29لاإىللاإحصاءلامتفتيش،لمكنلبذشالابملوذتل 0لمنل
املوه نلزمقل 54-59لاميت لهطتلؿىللاإحصاءلامتفتيشلف إوهنولحت ونوليفلحتسيسلحولثلانوج ءلاإم ولل
اإىللاملوذتل 54لمن لهفسلاملوه نل لياملتـولللحبولثلانوج ء لنومصاكبللالامكرتيه ل،لىشهلالذريتلكٌلل
زبينولمتزيلبنيلامعوبؽلام كويئلم إالحصاءلياختورلالإحصاءلحوللحط للادلصميل،لوا تنتجلاإرنلاإماكه لل
انوج ء لنوتفتيشلام كويئ لنو كويللمنلالفـوللامل ض فللابدلصامئلالإزىوب لليامترصيبيللياملوةللبأمنل
الويةل،لذوضلليانلاملوذتل02لمنلاملصة ملامصئويسلزمقل062-20للاملوغوتلهطتلرصاحللؿىللىشال
الإحصاءل(امفصعلاليل)،لييافصلؾنلامتفتيشلبذةللللبسلمنلاذلجزلؿوهيول(امفصعلامثوين) .ل
امفصعلاليل ل
تنفيشلامتفتيشلام كويئليفلالهؼمللاملـو موت ل ل
حاب لاملوذت ل 50لمن لاملوه ن ل 54-59لجي س لنواوعوث لاملضوئ ل لاخملتطل ليضووطل
امرشظللاملضوئ للالود للبغصضلامتفتيشلإلاىل :ل
لمنؼ مللمـو موت للبيلحزءلمهنولياملـع وثلاملـو موت للاخملزهللفهيو .للمنؼ مللختزينلمـو موت ل.()22
ىشالامتفتيشلهللحولثلييهلراهتولاميتلتامحلابنوج ءلاإىللاملصاكبللالامكرتيه ل ،ل
ياملرشعلملليرشليفلكوه نلزمقل54-59لاإىللامعوبؽلام كويئلنوتفتيشليللاإىللادليللاخملتطللابإحصائو،ل

اجملدل ،50لامـسذل،50لصلص:ل،480-460لذيامرب0502لللللللللللللللضفحل  472ل

ذيزلامي ئللام ظن للنو كويللمنلادلصامئلاملتطا ةللبتكن م حيوثلالإؿالمليالتطوللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ل

يملليفطللبنيلالإحصاءاثلاملتـولللابمتفتيشلخبط صلادلصامئلالإزىوب لليامترصيبيللياملوةللبأمنل
الويةلليادلصامئلامتكن م حيللالدصىلكٌللفـهللبشأنلاملصاكبللالامكرتيه للام كوئ ل،لللمنلحيثل
ادليللاملطسزتلم إالرنليللمستوليللامضوع للاملضوئ للاملنفشتلهل .ل
مكن لابمـ ذت لمنص لاملوذت ل 02لمن لاملصة م لامصئويس لزمق 062-20لبؾعت لالادتطوصل
اذلرصي ليام كويئ لنوي ئل لابإحصاء لامتفتيش لياذلجز لذاذل لمنؼ مل لمـو موت ل لاإرا لتـوق لالمصل
ابلفـوللامل ض فللجبصامئلالإزىوةلبيلامترصيبلبيلاملاوشلبأمنلالويةلل،ليىشالمولللجنسهليفل
املصة ملامصئويسلزمقل .270-29ل
املرشعلمللينصلرصاحللؿىللاإرنلامتفتيشليفلكوه نلزمقل 54-59لكٌللفـهللبطسذلاإحصاءل
املصاكبللالامكرتيه للمالتطولث،لفوإرالاكهتلاماوعللاملضوئ لليهلاميتلمتوزشلامتفتيشلبنفايوللل
مشلك لمكن لاإرا لاكهت لامرشظل لاملضوئ ل ليه لاميت لتل م لبشزل لفيل لخي ل لميو لاملوه ن لاإحصاءل
امتفتيشلمنلتولوءلهفايولبيللبسلمنلضسيزلاإرنلمنلاماوعللاملضوئ للاخملتطل،لياملرشعلةكتل
يفلىشالامطسذ( .)23ل
تض فلاملوذتل 50لمنلكوه نل 54-59لاهوليفلضسذلام كويللمنلالفـوللامل ض فللجبصامئل
الإزىوةليامترصيبلياملاوشلبأمنلالويةللجي سلمتسيسلامتفتيشلبرسؿلللاإىللمنؼ مللمـو موت للملل
يشمويولالإرنلاإرالاكهتلىنوكلبة ووةلتسؾ لاإىللالاؾتلوذلبنلاملـع وثلاملوث جلؾهنولخمزهللفهيول
مؽلاإؿالملاماوعللاملضوئ للاخملتطلل،لمفنلهجلليخسلارنلابمتفتيش،لمنلهجللبدصىلمتسيسلىشال
الإرنلللحيتوحلاإىللاإرنلبدصليللحىتلامل افلللؿو ولبللجمصذلاإؿالملؿىللبنليك نلالود للمنل
املنؼ مللاميتليشمويولالإرنليانلتك نلرضيزتلذلزل،لبمولاإرالاكهتلىشهلاملنؼ مللذوزحلالإكوميل
ام ظينلميكنلبنلتعوبلماوؿستلاماوعوثلالحنو للنو ض للاإههيو( .)24ل
امفصعلامثوين ل
جحزلاملـع وثلاملـو موت ل ل
تنهتي لمعو للامتفتيشلحبجزلاملـع وثلاملـو موت لل،لييتزشلىشالاذلجزلاإحسىلامط زتني:ل ل
 لجحزلؿوذي:لي ملفيولجحزلاكمللاملنؼ مللاملـو موت للاحملت يللؿىللاملـع وثلامرضيزيللاملتـولللابدلصميللبيلحزءلمهنو،ل ليي ملحت يللالولئللمنلباثزلمـن يللغريلموم ةللاإىللذلئللموذيللموم ةلل
ميكنلامتـومللمـيولؾنلظصيقلواريولؿىللذؿومئلختزينلامكرتيه ل(،)25لمؽلواخلاملـع وثلامالسملل
مفيميو،لبـسىوليل ملاملومئلبـمو للامتفتيشلب ضؽلاإحصاسليخي ملؿوهيولييل ملبتثصيصلحمرضلبشزلليإارال
اة تحول لارل م لؿوهيو لمبورشت ليضؽ لكعـل ليزق لؿوهيو ليخي م لف كيو ل.يجيب لؿىل لاملومئ لابمتفتيشل
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ياذلجز لامايص لؿىل لةالمل لاملـع وث لمن لامتوف لبي لتغ ري لاملالمح ل ،لكٌل لجي س لهل لاة تـٌللل
امتلن وثلامرضيزيلللإؿوذتلتشكيللاملـع وثللة تغالميوليفلامتثليقلبرشطلبنللليؤذيلرزلل
اإىللاملاوشلمبثت ىلاملـع وثليرزللحتتلظوئا ةللبعالهنوليؿسملجح هتولك هنولذلئللمغو ظل(.)26
لجحزلؾنلظصيقلمنؽلام ض للاإىللاملـع وث:لاإرالتـشزلؿىللاملومئلابمتفتيشلجحزلاملـع وثلليلةببلجيبلؿو ولاة تـٌللللكلام ةوئللامالسمللم جـللىشالالوم لليفلمأمنلمنلالإتالفلبيل
امترصيبلبيلتغ ريلاملـوملليرزللؾنلظصيقلاملنؽلمنلالود للاإم ولمنلكبللبيلخشصلحىتلتتزشل
امتسابري لاملمكنل لنو م ح لإلاىل لىشا لامنؼوم لنوثط ل لؿىل لالوم ل ،ليإارا لتوني لبن لىشه لاملـع وثل
تشلك لحصميل لميكن لنواوعل لاميت لتوورش لامتفتيش لبن لتأمص لابختور لالإحصاءاث لامالسمل لملنؽل
الاظالعلؿىللىشهلاملـع وث(.)27
املوثثلامثوين ل
ذيزلامي ئللاملاوؿسليفلماكحفللادلصامئلاملتطا ةللبتكن م حيوثلالإؿالمليالتطول ل
بؾعىلاملرشعلالادتطوصلاملوهؽ لنوي ئللبطسذلاملصاكبلليامتفتيشلام كوئ ني لنوجصامئلاملوةلل
بأمن لالويةل ،ليكس لبحوظيو لبضٌلتانث لؿسيست لبهميو لاذلط ل لؿىل لاإرن ،لاملومئني لهبشا لالإحصاءل
بشزوصلمؤىو نليمترطط ن،لحتسيسلحسيذلاة تـٌلللاملـع وثلاملتثطللؿوهيو،لاإىللخوهبل
جتصميلاإفشوءلمـو موثلراثلظوبؽلخشيصلامنوجتللؾنلاملصاكبللالامكرتيه ل،لبمولاذلولثلاملتـوللل
ابدلصامئلامتكن م حيللالدصىلفاللينـلسلالادتطوص لنوي ئللابمنؼصلفهيولاإللبعوبلمنلامليلئوثل
املضوئ للاخملتطلل(معوبلبيل)،لكٌللميكن لنوي ئللبنلتتولىلظوووثلماوؿستليفلامتثليقلمنل
هجوثلبحنو لل(معوبلاثن) .ل
املعوبلاليل ل
ماوؿستلاماوعوثلاملضوئ للالواذو ل ل
خوءليف لهصلاملوذتل24منلكوه نلزمقل 54-59لاهولمنلهموملامي ئللام ظن ل لنو كويللمنل
حصامئلتكن م حيوثلالإؿالمليالتطوللمــــاـــوؾــــستلامــــاـــوــــعـــوثلامــــلـــضــــوئـــيــــلليمــــطـــوحلل
امـشـصظـل لامـلـضـوئـيــل ليف لامـتـثـصيـوث لامـيت لجتـصيـيـو لبـشـأن لادلــصائـم لراث لامــطـــوــلل
بـتــكـنـ مـ حــيـوثلالإؿالمليالتـطـوللمبوليفلرزللجتم ؽلاملـو موثليإاجنوسلارلرباثلاملضوئ ل،ل
يؿو و لتتسذللامي ئللبعوبلمنلادليوثلاملضوئ للاخملتطل( )28لمتل مليفلاإظوزلارلرباثلاملضوئ لل
ابلإحصاءاث لاملنط ص لؿوهيو ليف لكوه ن لزمق ل 54-59للة امي لاملصاكبل لالامكرتيه ل لمالتطولثل
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يتفتيش لامنؼم لاملـو موت ل ،ليوشري لبن لاملرشع ليف لاملصة م لامصئويس لزمق ل 062-20ل لياملصة مل
امصئويسلزمقل 270-29لحسبلادتطوصلاملصاكبللالامكرتيه للمنلمج ؽلامي ئوثلالدصىليد هلل
ميشهلامي ئل()29لبطفللمبورشتليفلحوةللام كويللمنلادلصامئلالإزىوب للياملوةللبأمنلالويةلل،ليبطفهتول
ماوؿسلبيلبعوبلمنلهجوثلكضوئ لليفلاذلولثلالدصىلظولو لنوٌلذتل 20لمنلاملصة ملامصئويسل
زمقل270-29ل(فصعلبيل)ليفقلرشيطليضـيولاملوه نل(فصعلاثن) .ل
امفصعلاليل ل
حولثلظوبلاملاوؿستلالواذو ل ل
حسذلاملرشعلاذلولثلاميتلي ملانوج ءلفهيوللإحصايئلمصاكبللالتطولثليتفتيشلامنؼمل
املـو موت لليالضللبنلىشينلالإحصاءينلخيتصلهبٌللاماوعللاملضوئ للبنفايولبيلضووطلامرشظلل
املضوئ ل لامـوذيني ( ،) 30لمكن لرلط ض ل ليتلن ل لىشه لالإحصاءاث لميكن لظوب لماوؿست لامي ئل.ل
يتمتثللىشهلاذلولثليف :ل
لحوةللت فصلمـو موثلؾنلاحامتلليح ذلاؾتساءاثلؿىللمنؼ مللمـو موت للهتسذلامنؼوملامـوملبيلالوفوعلام ظينلبيلمؤةلاوثلالويةللبيلالاكتطوذلام ظينل(امفلصتلةلمنلاملوذتل،)4ليـتربلتسذلل
امي ئلليفلىشهلاذلوةللتسذالليكوئ ولمنلشوهولاذل و ةللذينليك علىشالامن علمنلادلصامئ،لفمبجصذل
يض للمـو موثلاإىللاماوعللاملضوئ للهتسذلامنؼوملامـوملبيلالوفوعلام ظينلبيلمؤةاوثلالويةلل
يالاكتطوذلام ظينلميكنلبنلتعوبلماوؿستلامي ئلليفلامتثصيلبيلامتثليقلبغصضلام كويللمنل
ادلصامئ.
 لمللتض وثلامتثصايثليامتثليلوثلاملضوئ للؾنسموليك نلمنلامطـبلام ض لللاإىل لهتيجللهتملالحبوجلادلوزيللذينلانوج ءلاإىللىشينلالإحصاءين(املصاكبلليامتفتيش)،ليي ملانوج ءليفلىشهلاذلوةلل
نومصاكبلليامتفتيشلبـسلازتاكةلادلصميللييفلحوةللؿسملخسيىلالإحصاءاثلامتلو سيلليفلام ض لل
اإىللاذلليلل،لفيلليشرتطلاإرنليح ةلتبيونلاختورلالإحصاءاثلامتلو سيل ليفلاموثثليامتثليقل
يؿسملخسياىولؾنسلظوبلاملاوؿستلاملضوئ ل؟
من لهجل لبدصى لمل حلحيسذ لاملرشع له ع لادلصامئ لاميت ليطـب لام ض ل ليف لامتثصايثل
يامتثليلوثلاملضوئ للادلوزيلليفلشأهنولاإىل هلتيجل،ليابمتويللفيللرزلليـينلبنلمج ؽلحصامئلاملوه نل
امـوملميكنلبنليَوجألفهيولاحمللقلميشهلاملصاكبلليفلحوةللرضيزتو،لبمللبنلامللط ذليهلادلصامئلاملتطا ةلل
( )31ل
بتكن م حيوثلالإؿالمليالتطوللفلط ؟
امفصعلامثوين ل
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رشيطلتنفيشلاملاوؿستلاملضوئ للالواذو ل ل
مللحيسذلاملرشعلبسكللالإحصاءاثلام احبلاإتووؾيولؾنسلكيوملامي ئللابملصاكبللالامكرتيه لل
مالتطولثلبيلامتفتيشلمكنلميكنلابلة تـوهللابمل اؿسلامـومللبنلوا تنتجلىشهلامرشيط :ل
لبيل :لرضيزت لضسيز لبمص لمن لاماوعل لاملضوئ ل لاخملتطل لابنوج ء لاإىل لمصاكبل لالتطولثل
الامكرتيه للبيلامتفتيش،لىشالالإرنليطسزلمضووطلامرشظللاملضوئ لليفلمصحا ةللامتثصيلمنلكبلل
يك للازلي زيللبيليفلمصحا ةللامتثليقلمنلكبللكويضلامتثليق،لىشالالإرنلجيبلبنليك نل
مكت ةليرصحي،لمؤزدليم كؽل،لحمسذ لنوشرصلاملصاذلمصاكبللاتطولتوليه علالتطولثلؿربل
امربيسلالامكرتيينلبيلاميوتفيل...اخلل ليالهؼمللاملـو موت للاملصاذلتفتيشيول،ليانليك نلالإرنلماببول
بأحسلاذلولثلاملنط صلؿوهيولكوه تان،لياملرشعلةكتلؾنلمستلالإرنلاميتلظولو لنول اؿسلامـوملل
يهلبزبؽلبشيصل.ل ل
اثه و:لتلسميلظوبلاملاوؿستلابؾتووزىولمترططلليفلاجملولليظولولنوٌلذتل24منلكوه نلزمقل54-59ل
ياملوذتل)32(54لمنلاملصة ملامصئويسلزمقل062-20لياملوذتل20لمنلاملصة ملامصئويسلزمقل،270-29ل
ؿىللامي ئللبنلتل ملمباوؿست لادليوثلاملضوئ للاإمولمباوؿستلامضوع للاملضوئ للاملؤرينلميولبيل
بتول لظوبلمبورشلمنليك للازلي زيللبيلكويضلامتثليق .ل
ييوزتملاملومئنيلهبشالالإحصاءلبـ :ل
لحتصيصلحمرضلبشغوللليفلوللحاكملاملوه ن.لالاحتفوظلابملـو موثلاملا تلوتلبجنوءلمعو وثلاملصاكبل.ل لتاج للالتطولثلالامكرتيه للاميتلتك نلم ض علمصاكبلليحتصزليفلو لنورشيطليالشاكللاملنط صلؿوهيوليفلاملوه ن.
لتاوميلامتاج الثلياحملصزاثلاإىللاماوعوثلاملضوئ للاخملتطل.لالامزتاملابمرسلامليين.لل
املعوبلامثوين ل
ماوؿستلاماوعوثلاملضوئ للالحنو ل ل
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خوء ليف لامفطل لاماوذش لمن لكوه ن ل 54-59لاماومف لاذلكص ليحتت لؾن ان لامتـوينل
ياملاوؿستلاملضوئ للالويم ل،لبلهو ميكنلانوج ءليفلاإظوزلامتـوينلالوييللاإىللاإحصاءين لىٌللتووذلل
املـو موثل ليظوبلاإحصاءاثلحتفؼ لل(فصعلبيل)ليرزللبرشيطلحمسذتلكوه ه ول(فصعلاثن) .ل
امفصعلاليل ل
بشاكللاملاوؿستلالويم ل ل
يي ملانوج ءلمعوبلاملاوؿستلالويم للاملتووذةلليفلشلكني :ل
()33
بيل:لتووذللاملـو موث:لى لمو لهطتلؿو ولاملوذتل 27لمنلاملوه نل 54/59لاماومفللاذلكص ،ل
فتووذللاملـو موثليشمللتلسميلاملـو موثليام اثئقلاميتلتعوهبولاماوعللاملضوئ للادلزائصيللبيل
تسللاميتلتعوهبولذيةللبحنو للمنلادلزائصلبشأنلحصميللمو،ليالإحصاءاثلاميتلاختشثلضسمه،لكٌلل
ب َّنلىنوكلمؼيصالبدصلميوليتـوقلبطث فللاما ابقلاملضوئ للنومهتمني،لمنلذالميولتتـصفلادليوثل
املضوئ للؿىللاملويضلادلزايئلنوشرصلاحملوللميو،لياميتلتاوؿسليفلتشسيسلامـل بلليفلحوةللامـ ذل
بيليفليكفلتنفيشىو،ل إا الل لب َّن لتسييللفی فللاما ابقلاملضوئ للللي مل إا ال لب اةعللاتفوكوثلتووذلل
املـو موثلبنيلالويمتنيلامعومولللياملعو ةلمهنو.ل ل
اثه و:لظوبلاإحصاءاثلحتفؼ ل:لييلطسلهبولظوبلاإحصاءلكضويئلمنلاإحصاءاثلالوؾ ىلادلزائ لل
تتلسملبولالويةللامعوموللاإىللالويةللاملعو ةلاإههيولمرضيزتلرزل لالإحصاءليفلامفطلليفلماأةلل
مـصيضللؿىللاملضوء،ليى لمولببصستولاملوذتنيل 26لي 27لمنلاملوه نل 54/59لاماومفلاذلكص،ل
فولويةللامعومولليتـشزلؿوهيولامليوملبولبنفايوليلليك نلرزلل إا اللابلإتانبللاملضوئ ل.
امفصعلامثوين ل
تنفيشلاملاوؿستلالويم ل ل
خوءليف لهصلاملوذتل 24لمنلكوه نل 54-59ل لياملوذتل 9لمنلاملصة ملامصئويسلزمقل270-29ل
اهولمنلمضنلهموملامي ئللامايصلؿىللتنفيشلظوووثلاملاوؿستلالويم لليلتووذللاملـو موثلمؽلهؼريهتول
يفلارلوزح،ليفيملمنلرزللبنلامللكفلبتنفيشلاملاوؿستلالويم لليهلامي ئللام ظن للنو كويللمنل
ادلصامئلاملتطا ةللبتكن م حيوثلالإؿالمليالتطولل ليماكحفهتول(بيل)ليرزللبرشيطل(اثه و) .ل
ل

بيل:لادتطوصلامي ئلليفلماوؿستلاماوعوثلالحنو لل ل
تنص لاملوذت 59لمن لاملصة م لامصئويس لزمق ل 270-29لاهو لمن لهموم لاملسزيل لامـومل لنوي ئلل
ام ظن ل لنو كويل لمن لحصامئ لتكن م حيوث لالاؿالم ليالتطول لتبـــوذل لاملـو موث لمـؽ لمث الهتول
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الحنو للبغصضلجتم ؽللكلاملـع وثلاملتـولللبتحسيسلماكنلمصتكيبلادلصامئلاملتطا ةللبتكن م حيوثل
الإؿالمليالتطولليامتـصفلؿوهيم .ل

اثه و:لرشيطلكب للاملاوؿستلاملضوئ للالويم ل ل
ملسلبيزذلاملرشعلادلزائصيليفلاملوه نلزمقل 54/59لاملتضمنلامل اؿس لارلوضل لنو كويللمنل
ادلصامئلاملتطا ةللبتكن م حيوثلالإؿالمليالتطولليماكحفهتولٍل ؿللمنلامرشيطلملب للاملاوؿستل
املضوئ للالويم ل،ليه :ل
بل -لشلك للالإزةول :لابمنا وللمكيفيللاإزةوللظوووثلاملاوؿستلاملضوئ للة اءلمنلبيلاإىللادلزائصل
ف إوه َّولي ملغوموولابمعصيقلالوبو مويس،ليميكنليفلحوةللالاة تـجولليمؽلمصاؿوتلمالتفوكيوثلالويم لل
يمبسبلاملـوما ةللابملثل،لكب للظوووثلاملاوؿستللاإراليزذثلؾنلظصيقليةوئللالتطوللامرسيـللمبول
يفلرزللبهجزتلامفوكسلبيلامربيسلالامكرتيينليرزللبلسزلمولت فصهلىشهلام ةوئللمنلرشيطلبمنل
فیتو .ل
اكفيللنوتأكسلمنل ل
ة-لاؾامتذلمبسبيلاملـوما ةللابملثللييح ذلاتفوكيللةوبلل .ل
ح-لؿسملاملاوشلابما وذتلام ظن لليامنؼوملامـوم:لبيزذلاملرشعليفلاملوذتل28لفلصتل2لمنلاملوه نل
 54/59لٍل ؿل لمن لاملي ذ لتحصفظ لمب حهبو لظوووث لاملاوؿست لاملضوئ ل لالحنو ل لييه لظوووثل
املاوؿست لاميت لمن لشأهنو لاملاوش لابما وذت لام ظلن ل لبي لامنؼوم لامـوم ،ليىشا لبمص ليرتك لندليةلل
(يسازتلامـسللغوموولحبابلالتفوكيوثلالويم للامثنوئ ل)ليفلتلسيصلتنفيشلبيلؿسملتنفيشلموليعوبل
اإههيو  .ل
ذ -لابنليك نلامف ِـللجمصمليفلالويمتنيليى لموليا تنتجلمن لهصلاملوذتل 26لفلصتل 2لمنلاملوه نل
54/59ليتنصلاملوذتلؿىللبه َّو:ل"يفلاإظوزلامتثصايثلبيلامتثليلوثلاملضوئ للادلوزيللملـوينللادلصامئل
املشم ةل لهبشا لاملوه ن ليكشف لمصتكبهيو ،لميكن لاماوعوث لاخملتطل لتووذل لاملاوؿست لاملضوئ لل
الويم للزلؽلالذةللارلوضللابدلصميلليفلامشلكلالامكرتيين" .ل
يالحغ لبن لالويةل لميكن لبن لتلبل لاملاوؿست لبي لتصفضيو ل ليبلن لتلبوليو لبتثفغ ،ليحولثل
امتثفغلحابلاملوه نليه :ل
لاحملوفؼللؿىلليريللاملـو موثلاملووغل .للؿسملاة تـٌلميوليفلغريلمولى لم حضليفلامعوب .لارلومتل ل
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ذيزلامي ئللام ظن للنو كويللمنلادلصامئلاملتطا ةللبتكن م حيوثلالإؿالمليالتطوللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ل

بحضى لالمن لالامكرتيين لحمت ل لتـزس لمن لمل موث لذيةل لاذلق لياملوه ن ،ليؿو و لفونل
بغوو للامترشيـوثللبوشأثلبهجزتلخملتطللبتثليقلىشالالمنلالامكرتيين،لييفلادلزائص،لمنلبنيل
الهجزت لاميت لتاـى لمتثليق لىشا لالمن لجنس لامي ئل لام ظن ل لنو كويل لمن لحصامئ لتكن م حيوثل
الإؿالمليالتطوللاميتلاة تحساهولاملرشعلمب حبلاملوه نلزمقل54-59لم  ملتنؼمييولمب حبلاملصة مل
امصئويسلزمق062-20لياذليلمتلاإمغوؤهللحلولمب حبلاملصة لملامصئويسلزمقل .270-29ل
اكهتلامي ئلليفلػللاملصة ملامصئويسلزمق 062-20لتمتتؽلمبيوملاةتشوزيلليماوؿستليفل
تك ين لاحملللني لاإل لبن لاملصة م لامصئويس لزمق 270-29لحسب لمهنو لىشا لالادتطوص لياةتبلىل
ادتطوضيولاملمتثلليف لامتثصي،لكشزللبمغىلامصكوبللاميتلاكهتلختضؽلميولىشهلامي ئللة اء لزكوبلل
اماوعللامتنفيشيللاملمتثا ةلليفلزئيسلازلي زيللمنلذالللامتلوزيصلامفطو للاميتلتصفؽلهللمنلكبلل
امي ئل ل(حيث لبن لاملوذت ل 00لمن لاملصة م لامصئويس ل 062-20لتنص لؿىل ليح ة لاإؿساذ لامي ئلل
متلوزيصلفطو للؾنلوشوظوهتوليزفـيولمصئيسلازلي زيل)،ليكشالامصكوبللاملضوئ للاميتلاكهتلتنصل
ؿوهيولاملوذتل 4لي 42لمنلاملصة ملامصئويسل 062-20لحب ثلمتوزشلامي ئللادتطوضوهتولحتتلزكوبلل
اماوعللاملضوئ للذينلبنلحتسذىو،لبمولاملصة ملامصئويسلزمق270-29لاذليلبمغىلامصكوبتني،لحصذل
كشزللامي ئللمنلضفللاماوعللاملا تلا ةلليبدضـيولمتوملارلض علم سازتلالوفوعلام ظين .ل
اكهتلامي ئلليفلػللاملصة ملامصئويسل062-20لتمتتؽلبن علمنلاملطساكيللخبط صلحٌليلل
اذلل قلياذلصايثلابمنؼصلذوضللاإىللتشكيوهتولاميتلاكهتلتضملكضوتلمكنلبـسلضسيزلاملصة مل
امصئويس270-29لاذليلاة تغينلفهيولؾنلاملضوتلبضوثتلى ئللؾاكصيللحمضل .ل
ابمـ ذتلاإىللذيزلامي ئلل ِكبل لحصامئلتكن لم حيوثلالإؿالمليالتطولللحؼنولادتطوضيول
اذلرصيليام كويئليفلاملصاكبلليامتفتيشليفلاملاوئللاملتـولللابدلصامئلالإزىوب للياملوةللبأمنلالويةلل
بمولابيقلحصامئلتكن م حيوثلالإؿالمليالتطولليت كفلتسذويولؿىللظوبلمنلامي ئوثلاملضوئ لل
اخملتطل .ل
موليالحغلبيضولؿىللاملرشعلادلزائصيلبهو :ل
 لبغفل لاذلسيث لؾن لذيز لامي ئل لام ظن ل لنو كويل لمن لادلصامئ لاملتطا ةل لبتكن م حيوث لالإؿالمليالتطولليماكحفهتوليفلاذلولثلالاة تـجوم لليامعوزئل .ل
لبغفللضوطلامل اؾيــسلاملوه ه للارلوضللابلحتفوظلابملـو موثلاملا تلوتلمنلمموزةللامي ئللمليوهموليى لمنلضومنوثلحٌليللاذلصايثلامشرط ل .ل
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 ليطـبلزمسلارلطلامفوضللبنيلموليـسلمنلبفـوللالإزىوةليمولخيصحلؾهنو،ليى لمولينع يلؿىللامللاوشلحبصايثلالفصاذ.
 للبسلمنلضوطلموليـتربلمنلحيوتلامل اظنلارلوضلليموللليـتربلكشزل،ليمب حبلرزللخيضؽلزلؽلالاة تسللث  .ل
 لاكنلؿو ولاإذلوقلاذلوةللةلمنلاملوذتل 4لمنلكوه نلزمقل 54-59لييهلحوةللت فصلمـو موثلؾنلاحامتل ليح ذ لاؾتساءاث لؿىل لمنؼ مل لمـو موت ل لهتسذ لامنؼوم لامـوم لبي لالوفوع لام ظين لبيل
مؤةاوثلالويةللبيلالاكتطوذلام ظينلابلإحصاءاث لامللصزتلابذلوةللب لاملتـولللابدلصامئلالإزىوب لل
امترصيبيللياملوةللبأمنلالويةلللشرتاكيٌلليفلبمصين:لىٌل :لبنلامغصضلمهنٌللام كويللفيٌللحومتنيل
ي ل
احامتم تني،ليبهنٌللهيسذانلامنلياة تلصازلالويةلل.لل ل
لاملصة ملامصئويسلزمقل270-29لحتسجلفلطلؿىللاإحصاءلاملصاكبللالامكرتيه للذينلاإحصاءلامتفتيشلكٌللفـهللاملصة ملاذليلكبهللياملوه نل،54-59لفف لحنيلكنو لهنتؼصلحت نيلاملصة ملامصئويسلزمقل
062-20لتفوخأتانلابملصة ملامصئويسلزمقل270-29لاذليلتصكلخللاملاوئللنوتنؼميلمب حبلكصازاثل
منليسيصلالوفوع .ل
امي امش:
( ) 1لكوه ن لزمق ل 20-54لمؤزد ليف ل 25له مفرب ل 0554لاملـسل لياملمتم لملمص لزمق ل 206-66لاملتضمن لكوه نل
امـل ابثلادلصيستلامصمس للنوجمي زيللادلزائصيللؿسذ72لامطوذزتليفلله مفربل .0554ل
()2لادلصيستلامصمس للنوجمي زيللادلزائصيللؿسذ47لامطوذزتليفل26لبيثل .0559ل
( )3لبهؼص لاملوذت ل 50لمن لاملصة م لامصئويس لزمق 062-20لمؤزد ليف ل 8لبكت بص ل 0520لحيسذ لتشكيا ةل ليتنؼميل
يك فيوثلةريلامي ئللام ظن ل لنو كويللمنلادلصامئلاملتطا ةللبتكن م حيوثلالإؿالمليالتطولليماكحفهتو،لادلصيستل
امصمس للنوجمي زيللادلزائصيللؿسذ00لامطوذزتليفل8اكت بصل .0520ل
()4لهطتلؿىللاإوشوءلىشهلامي ئللاملوذتل20لمنلاملوه نلزمق54-59لاملشك زلبهفو.ل ل
()5ليرزلليفلاملوذتل0لمنلاملصة ملامصئويسلزمقل062-20لاماومفلاذلكص،ليلتؼيصلىشهلاماوعللاملا تلا ةللمنل
ذالل لمتتـيو لابمشرط ل لاملـلن يل ليالاة تلالل لاملويل ،ليإاؿساذىو لمنؼوهمو لالواذًل ليمتث ويو لمنفايو لبمومل
املؤةاوثلام ظن لليالويم لليؿىللما ت ىلاملضوء،لاإللاهولبدضـيولمصكوبل،لفف لاملوذتل00لمثاللمنلاملصة مل
امصئويسلزمقل :062-20ل"يصفؽلزئيسلانوجنللاملسيصت لنوي ئللاإىللزئيسلادلي زيللتلوزيصلفطو للؾن لوشوظوثل
امي ئل"ليىشالموليتنوىفليالاة تلالم ل،لاإىللخوهبلتشكيوتولفف لامل اذ 6لي 7لمثاللمنلاملصة ملامصئويسلزمقلل
062-20لحب ثلتضملامي ئللدلنللمسيصتلليصبةيوليسيصلامـسللييتشلكلبؾضوؤىولمنليسيصيلالواذو لليامربيسل
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ذيزلامي ئللام ظن للنو كويللمنلادلصامئلاملتطا ةللبتكن م حيوثلالإؿالمليالتطوللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ل
يتكن م حيوث لالإؿالم ليالتطول ،ليكوئس لالوزك لام ظين لياملسيص لامـوم لملمن لام ظين ليممثل لؾن لزئوةلل
ازلي زيلليممثللؾنليسازتلالوفوعل(يـ نونلمبصة ملزئويس)،ليكوض نيلمنلاحملمكللامـو وليـ هنٌللاجملوسلالؿىلل
نولضوء.لضفلذلزللؿسملمتتـيولباوعللامـلوةلكٌللى لمـي ذلملؤةاوثلامضوطلاملا تلا ةل .ل
( )6لمصة ملزئويسلزمقل 270-29لمؤزدليفل 6لي ه  0529لحيسذلتشكيا ةللامي ئللام ظن ل لنو كويللمنلادلصامئل
املتطا ةل لبتكن م حيوث لالإؿالم ليالتطول ليماكحفهتو ليتنؼمييو ليك فيل لةريىو ل ،لادلصيست لامصمس ل لنوجمي زيلل
ادلزائصيللؿسذ07لامطوذزتليفل9لي ه  .0529ل
( )7ل"يتضمن لامي ئل ل ،ليف لػل لاحرتام لالحاكم لامترشيـ ل ،ليفلو لنومصة م ،ل :لاكرتاخ لؾنورص لالإةرتاجت لل
ام ظن ل لنو كويللمنلادلصامئلاملتطا ةللبتكن م حيوثلالإؿالمليالتطول،لتنش طليتنا قلمعو وثلام كويللمنل
ادلصامئلاملتطا ةللبتكن م حيولالإؿالمليالتطول،لماوؿستلاماوعوثلاملضوئ لل ليمطوحللامرشظللاملضوئ لليفل
جموللماكحفللادلصامئلاملتطا ةللبتكن م حيوثلالإؿالمليالتطوللمبوليفلرزللمجؽلاملـو موثليامزتييسلهبولمنل
ذالللارلرباثلاملضوئ ل،لاملصاكبللام كوئ للمالتطولثلالإمكرتيه للكطسلامكشفلؾنلادلصامئلاملتـولللابلؾٌللل
الإزىوب ل ليامترصيبيل لياملاوش لبألمن لالويةل ،لجتم ؽ ليتاج ل ليحفغ لاملـع وث لامصمق ل ليحتسيس لمطسزىول
يماوزىولمنلبخللاة تـٌلميوليفلالإحصاءاثلاملضوئ ل،لامايصلؿىللتنفيشلظوووثلاملاوؿستلالويم ل،لتع يصل
امتـوينلمؽلاملؤةاوثلام ظن للاملـن للابدلصامئلاملتطا ةللبتكن م حيوثلالإؿالمليالتطول،لاملاوهملليفلتك ينل
احملللنيلاملترططنيليفلجموللامتثصايثلامتلن للاملتطا ةللبتكن م حيوثلالإؿالمليالتطول،لاملاوهملليفلحتسيثل
املـويريلاملوه ه لليفلجموللادتطوضيو”.ل ل
( ) 8لبسزت لاإبصاىمي لمـ ز ،ل"المن لالامكرتيين ليفلو لنوترشيؽ لادلزائصي ل:امي ئل لام ظن ل لنو كويل لمن لحصامئل
تكن م حيوثلالإؿالمليالتطوللوم رخو"،لاجملا ةللامـصب للندلزاةوثلالمن لل،لاجملدلل00ل،لامـسذل،70لامصايض،ل
،0528لص .004ل
( )9لاملوذتل:22ل"تلكفلاملسيصيللامتلن للمبيمللاملصاكبـللام كوئ للمالتطولثلالإمكرتيه لليفلاإظوزلام كويللمنل
ادلصامئلامل ض فللابلفـوللالإزىوب لليامترصيبيلليالاؾتساءلؿىللبمنلالويةل"لبمولاملوذتل 20لتنصل:ل"تت ىلل
املسيصيللامتلن ل،لؿىللارلط ص،لموليأيت  :ماوؿستلاماوعوثلاملضوئ لليمطوحللامرشظللاملضوئ للبنــوءلؿىلل
ظوهبــو ،لمبو ليف لرزل ليف لجمــول لارلــرباث لاملضوئ ل ليف لاإظوز لماكحفل لادلصميل لاملتطا ةل لبتكن م حيوث لالإؿالمل
يالتطولليادلصامئلاميتلتتعوبلانوج ءلاإىللبةوم بلامتثصيلارلوضللنوي ئل ."... ،ل
( ) 10لاملــوذات ل":02كـــطــــس لامـــ كـــويــــل لمن لالفــــــــول لاملــ ضـــ فـــل لبــجــصامئ لالإزىــوة لبي لامــتـــرــصيبل
ياملاــوش لبــأمن لامــسيمــل لتـكــوف لامـيـيـئـل لحـطــصيـو لمبـصاكـبـل لالتـطــولث لالإمـكـتـصيهـيـل ليجتــــمــــ ؽل
يتــــاــــجـــيـللمــــثـــتــــ اىــــوليفلحــــيــــنـــيــــوليامــــلــــيـــوملبـوإحـصاءاثلامـتـفتـيشلياذلـجـزلذاذللمـنـؼـ ملل
مـــوـ مـوتـ للحتتلةــوـــعــللكــوضلمـــرــتص،لييفــلـــولملحــكـــوملاملـنــطــ صلؿوـهيو ليفلاملــوذتل 4لمنل
املوه نلزكــمل54-59لاملشكــ زلبؿاله" .ل
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ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحوبتلبمول
()11لبهؼصلامفلصتل6لمنلاملوذتل4لمنلكوه ن،54-59لييهلاملسيصيللامتلن للنومسيصيللامـومللنوي ئللام ظن للنو كويلل
منلحصامئلتكن م حيوثلالإؿالمليالتطوللحابلاملوذتل20لمنلاملصة مل270-29لاماومفلاذلكص .ل
( )12ليكبللرزللاكهتلاملوذتل 4لمنلاملصة ملامصئويسل 062-20لتنصلؿىلللاهولمنلهموملامي ئللضـٌلنلاملصاكبـلل
ام كـوئيـل لمالتطـولث لالإمكـرتيهـ ل لكـطــس لامـكــشف لؾن لادلـصائـم لاملتــــوـلــل لبـولؾــمـول لالإزىــوبـيـلل
يامتـرصيبـ للياملاـوشلبأمنلالويمـل حتتلةوعـللاملويضلاخمللتصليابة تننوءلبيلى ئوثليظن للبدصى .ل
()13لكسليطعسملىشالاملطعوحلمبطعوحلبدصليش هبوليى لاؿرتاضلاملصاةالثليتاج للالض اثلاذليلخوءل
يفلكوه نلالإحصاءاثلادلزائ للبـسلتـسيهللة نل،0556لمكنلميكنلبلنلواجللبـظلالادتالفوثلبهميو:
لىشهلاملصاكبللالامكرتيه للكسلتك نليكوئ للبيلكبللحسيجلادلصميللبيامنلاؿرتاضلاملصاةالثلى لاإحصاءلحتصيليحتليقليفلحصامئلمـ نللحسجتلمشك زتليفلاملوذتل7/26لمنلكوه نلالإحصاءاثلادلزائ ل.
 لكٌللختتوفلحولثلانوج ء لنومصاكبللالامكرتيه للكلكلمبولفهيولام كوئ للؾنلحولثلانوج ءللإحصاءلاؿرتاضلاملصاةالثلحفولثلاملصاكبللتمتلثلليف:بل-لام كويل من الفـول يامل ض فل جبصامئ الإزىوةلبيلامترصيب بيلادلصامئ
املوةل بأمن الويةل.لة-ليف حوةل ت فص مـو موث ؾن احامتللاؾتساء ؿىل منؼ مل مـو موت ل ؿىل حن هيسذ
امنؼوم لامـوم بي الوفوع ام ظين بي مؤةاوث الويةل بي لالاكتطوذ ام ظين .لح -لمللتض وث امتثصايث
يامتثليلوث املضوئ ل،لؾنسمو يك ن من امطـب ام ض ل اإىل هتيجل هتم لالحبوج ادلوزيل ذين انوج ء اإىل
املصاكبل الإمكرتيه ل.لذ-ليف اإظوز تنفيش ظوووث املاوؿست املضوئ للالويم ل ا ملتووذةل .بيامنلاؿرتاضلاملصاةالثل
ي مليفلادلصامئلاملتوبسلفهيولبيلنوتثليقليفلحصامئلمشك زتلؿىللةبيللاذلرصليه:لاخملسزاث،لاملنؼملليامـوبصتل
نوحسيذ لام ظن ل ،لاملوةل لبأهؼمل لاملـودلل لالآم ل لنومـع وث ،لتوييظ لالم ال ،لالإزىوة ،لحصامئ لامرصفل
يامفاوذ .ل
لاملصاكبللالامكرتيه للمالتطولثلتنلاملاإىللمصاكبلليكوئ للمالتطولثلت ملابإرنلمنلامنوئبلامـومللوىلجموسلكضوءلادلزائصليفلحوةللادلصامئلامترصيبيلليالإزىوب للياملوةللبأمنلالويةلللبيامنلتشرتكلاذلولثلالدصىلنومصاكبلل
الامكرتيه لليفلالإحصاءاثلمؽلاؿرتاضلاملصاةالثللاذليلي ملبأرنلمنليك للازلي زيللبيلكويضلامتثليقل
ملاكنليك علادلصميللبيلاإملوءلاملبظلؿىللاملشتبولبولبليلاملهتملبيلحمللاإكومتو-لمؽلاإماكه للمتسيسلالادتطوص .-ل
( ) 14لبير لالمري لفوزيق ،لمصاكبل لالحوذيث لارلوضل ليف لالإحصاءاث لادلنوئ ل ،لذاز لاملعو ؿوث لادلومـ ل،ل
الإةكنسزيل،لمرص ،0559،ص.208ل ل
()15
يؾصفلاملصة ملزمقل“062-20التطولثلالإمكرتيه ل”لبأهنوللكلتصاةللبيلاإزةوللبيلاة تلبوللؿالموثل
ل ا
بي لاإشوزاث لبي لكتوابث لبي لض ز لبي لبض اث لبي لمـو موث لباي لاكهت لظو ـهتو ،لؾن لظصيق لبي لية ا ةلل
اإمكرتيه ل،لمبوليفلرزلليةوئللاميوتفلامثوبتليامنلول .ل
()16ليى لمولاكصهلاملضوءلالمصييكلحيثلاؾتربلبنلمصاكبللالتطولثلالامكرتيه لليهلتسللاميتلت ملؾنسمولي مل
امتلوظيوليفلسمنلاموث،لبمولاذليليعوؽلؿىللوازللمنلاتطوللخمزنللليـسلمعهللمصاكبللمالتطوللبللتفتيشو،ل
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ذيزلامي ئللام ظن للنو كويللمنلادلصامئلاملتطا ةللبتكن م حيوثلالإؿالمليالتطوللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ل
بهؼصليفلرزل :لذ/لةويملخالللفل لحاني،لامتفتيشليفلادلصامئلاملـو موت ل،لذزاةللحتو و ل،لذازلامكتبل
املوه ه ل،لمرص،ل،0522لصل .084ل
()17لتنصلاملوذتل8لؿىللموليًل":لتلكفلانوجنللاملسيصتلؿىللارلط صلمبوليًل :ل
ل .....ل لذزاةلللكلماأةللختضؽلجملوللادتطوصلامي ئلل،للة اميلفاميليتـوقلبت فصلرشيطلانوج ء لنومصاكبللام كوئ للمالتطولثلالامكرتيه للاملنط صلؿوهيوليفلاملوذتل4لمنلاملوه نل ......54-59ل
ل ....ل لامليوملذيزايلبتليميلحوةللارلعصليفلجموللالإزىوةليامترصيبليلاملاوشلبأمنلالويةلل ،لنومتكنلمنلحتسيسلمش متالثلمعو وثلاملصاكبللام احبلامليوملهبوليالىسافلاملنش ذتلبسكل .".....ل
( )18ليإانلاكنلاضنلبنلاملوذتل 22لمنلاملصة ملامصئويسلزمقل 062-20ليكـتليفلدعولؾنسمولؿسذثلهمومل
مـــسيــــصيــــل لاملــــصاكــــبـــل لامــــ كــــوئــــيـــل ليام لؼل لالإمكرتيه ل لحيث لهطت لؿىل لبهنو لتلكف بتــنــفــيــشل
ؾــمــوــيـوث لاملــصاكــبــل لامــ كــوئــيــل لمالتــطـولث لا إلمــــكـــتــــصيهـــيــــل لمن لبخل لامــــكـــلشـف لؾن لادلـــصائـمل
املـــتــــطـــوـــل لبـــتـــكـــنــ مـــ حـــيـــوث لالإؿالم ليالتـــطـــول ،ليالضل لبن لاملسيصيل لتلكف لبـمو وث لمصاكبلل
التطولثلام كوئ للالامكرتيه للمنلاخللامكشفلؾنلادلصامئلالإزىوب لليامترصيبيللياملوةللبأمنلالويةلليميسل
لكلادلصامئلاملتـولللبتكن م حيوثلالإؿالمليالتطوللفيشهلادلصامئلميسلفهيولزكوبلليكوئ ل .ل
( )19لتنصلاملوذتل20منلاملصة ملامصئويسلزمقل270-29ؿىللل:لمتوزشلاملسيصيللامتلن للهموهمولاملصتوعللابمرشظلل
املضوئ لليفلوللحاكملامترشيؽلاملـم للبو،لللة ميــولالمصلزمقل 200-66لملؤزدليفل 8لي ه لة نلل2966ل
ياملتضمنلكوه نلالإحصاءاثلادلزائ ل .ل
( )20لفلس لهطتلاملوذتل 4لمنلكوه نلزمقل 54-59لؿىللاهولمينحلامرتديصلمضووطلامرشظللاملضوئ للاملنمتنيل
نوي ئل .ل
( )21لهصلاملوذتل 2/028لمنلكوه نلالإحصاءاثلادلزائ لل":بنلامل اذلاميتلحتصزلؾهنولحمورضلميولجح هتولاإىللبنل
يعـنلفهيولابمزتييصلتنؼميولك اهنيلذوضل" .ل
()22لبهؼصلهصلاملوذتل4لمنلكوه نلزمق.54-59ل ل
( )23لمكنلمب حبلاملوذتل 0لمنلكوه نلزمقل 54-59لتنصلبنلالإحصاءلي مليفلاإظوزلكوه نلالإحصاءاثلادلزائ لل
يىشالالذريلللجيزيلنورشظللاملضوئ للابمتفتيشلاإللابإرنلما وق .ل
()24لبهؼصلامفلصتلامثومثللمنلاملوذت0لمنلكوه نلزمقل .54-59ل
( )25لؾوس لامفتوخ لب يم لجحوسي ،لمبوذئ لالإحصاءاث لادلنوئ ل ليف لحصامئ لاممكو تص ليالاهرتهت ،لذاز لامفكصل
ادلومـ ،لمرص،ل،0556لص .297.ل
( )26لذ/لش اميءلؾوسلامغينلدمحملؾعوءلشلل،لاسلويللادلنوئ ل لنوتـومالثلالامكرتيه ل،لذازلادلومـللادلسيست،ل
مرص،ل0557ل،ص .076ل
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ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحوبتلبمول
()27لبهؼصلاملوذتل7لي8للمنلكوه نلزمقل .54-59ل
( )28لمللحيسذلاملوه نل 54-59لىشهلادليوثلاملضوئ للاخملتطللمكنلابمـ ذتلمنصلاملوذتل 0لمن لهفسلاملوه نل
بحوللرصاحللاإىللكوه نلالإحصاءاثلادلزائ للبشونلمصاؿوتلالحاكملاملوه ه للاميتلتضمنليريللاملصاةالثل
يالتطولث .لييف لىشا لامشأن لتـترب لتسابري لاؿرتاض لاملصاةالث لمن لامتسابري لاملشوهبل للإحصاءي لاملصاكبلل
يامتفتيشليكسلبؾعىلاملرشعلادلتطوصلمنحلالإرنلبطسذىٌللملكلمنليك للازلي زيلليكويضلامتثليقلؿىلل
ؾكسلاملرشعلامفصويسلاذليلد للكويضلامتثليقلفلطلمنحلاإرنلابإحصاءلاملصاكبللالامكرتيه للمالتطولث.ل
اهؼصليفلرزللذه ولساذلاثبت،ل"مصاكبللالتطولثلالامكرتيه للياذلقليفلحصمللاذل وتلارلوضلليفلاملوه نل
ادلزائصي"،لجما ةللامـو ملالاحامتؾ لليالإواوه ل،لامـسذل،6لخومـللامـصيبلتبيس،لتبالل،ل0526صل .020ل
()29لبهؼصلاملوذت42لي40لمنلاملصة ملامصئويسل062-20لياملوذتل22لمنلاملصة ملامصئويسلزمقل .270-29ل
()30لابة تننوءلاذلوةللالاملتـولللابدلصامئلالإزىوب لليامترصيبيللياملوةللبأمنلالويةللكٌللزبينو .ل
()31لييفلاؾتلوذيلحصامئلتكن م حيوثلالإؿالمليالتطوللفلط .ل
( )32لماوؿستلاماوعوثلاملضوئ لليمطوحللامرشظللاملضوئ لليفلجموللماكحفللادلصامئلاملتطا ةللبتكن م حيوثل
الإؿالمليالتطوللمبوليفلرزللمجؽلاملـو موثليامزتييسلهبولمنلذالللارلرباثلاملضوئ ل .ل
( ) 33لحيث لهطت لؿىل لبه َّو :ل"ي م لالاة تجوبل لمعوووث لاملاوؿست لامصاميل لمتووذل لاملـو موث لبي لاختور لبيل
اإحصاءاثلحتفؼ لليفلولمالتفوكيوثلالويم للراثلامطا ةلليالتفوكيوث الويم للامثنوئ لليمبسبلاملـوما ةللابملثل" .ل
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