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امللخص:
ٌؾض هغام الاجهاٌ وجباصٌ اإلاؾلىماث بالطغٍلت ؤلالىتروهُت مً أهم
اإلاؿخجضاث التي أصعحها اإلاكغؼ الجؼابغي في اإلاىغىمت اللاهىهُت ؤلاصاعٍت ،بهضف يمان
الخضمت الؾمىمُت وجدؿين هىؽُتها ،بما ًدىاؾب وجطبُم مكغوؼ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت
الظي مـ الؾضًض مً اللطاؽاث واإلاجاالث ،بما في طلً مجاٌ الهفلاث الؾمىمُت
بما ًًمً جدؿين فاؽلُت جضبير اإلااٌ الؾام ،وجدضًث ؤلاكخهاص الىطني.
وؽلى هظا ألاؾاؽ نضع اإلاغؾىم الغباس ي عكم  236-10زم اإلاغؾىم الغباس ي عكم
 247-15لُىغؾا هظا الخىحه ،باؽخماصهما هغام الخؾاكض ؤلالىترووي هأؾلىب الجضًض
للخؾاكض ؤلاصاعي في مجاٌ إؽاصة الخىاػن مابين اإلاخؾاملين ؤلاكخهاصًين ،مً زالٌ
جضؽُم حؾؼٍؼ مبضأ الكفافُت مً حهت ويمان مبضأ اإلاؿاوة بين اإلاترشحين مً حهت
أزغي ،وهظلً مً زالٌ حقُير الىمط وألاؾلىب الخللُضي إلبغام الهفلاث الؾمىمُت
هدى مفهىم حضًض وأؾلىب حضًض للخؾاكض ؤلاصاعي أال وهى الخؾاكض ؤلالىترووي.
الكلمات املفحاحية :الاجهاٌ ،اإلاؾلىماث ،الخؾاكض ؤلالىترووي ،الهفلاث الؾمىمُت
الكفافُت ،اإلاؿاواة
Abstract:
The system of communication and exchange of information by electronic
means is one of the most important developments introduced by the Algerian
legislature in the administrative legal system in order to guarantee the public
service and improve its quality in accordance with the application of the emanagement project which touched many sectors and fields, including the field of
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public markets, the efficiency of public finance, and the modernization of the
national economy.
On this basis, Presidential Dec. 10-236 and Presidential Dec. 15-247
adopted this approach, adopting the electronic contracting system as the new
method of administrative contracting in the field of rebalancing economic clients by
strengthening the principle of transparency on the one hand and ensuring the
principle of equality between the candidates On the other hand, as well as by
changing the traditional style and method of public markets transactions, towards a
new concept and a new method of administrative contracting, namely, electronic
contracting.
Keywords: communication, information, electronic contracting, public markets,
transparency, equality.

ملدمة:
ؽغف هغام الهفلاث الؾمىمُت في الجؼابغ جطىعا ملحىعا ؽلى مغ مسخلف
الىهىم الخىغُمت التي ؽالجذ مىيىؼ الهفلاث الؾمىمُت ،جماقُا والىيؿ
ؤلاكخهاصي الؿابض ،وهظا الحاحاث ألاؾاؾُت التي حؿعى الضولت إلى ؾضها ،في إطاع
يمان الخضمت الؾمىمُت وهظا جدؿين هىؽُتها ،مؿ ألازظ عؾين ؤلاؽخباع اإلالخًُاث
واللىاؽض اللاهىهُت اإلاؾمىٌ بها في هظا اإلاجاٌ ؽلى نؾُض الدكغَؾاث اإلالاعهت.
وكض جم بفًل هظه ؤلانالخاث اإلامخضة مً ؾىت  1967إلى فاًت  2015جىغَـ
وحؾؼٍؼ مباصا اإلاؿاواة في الىنىٌ إلى الطلباث الؾمىمُت ،وهظا الكفافُت في ازخُاع
أخؿً الؾغوى ،والبدث ؽً الفاؽلُت ؽبر حمُؿ مغاخل إبغام الهفلت الؾمىمُـ ـت
مً زالٌ جلىُاث وأؾالُب حضًضة للدؿُير والخؾاكض ؤلاصاعي في جىغُم الهفلاث
الؾمىمُت.
وؽلى هظا ألاؾاؽ نضع اإلاغؾىم الغباس ي عكم  236-10لُىغؽ هظا الخىح ـه
هدى إعؾاء مؼٍض مً الكفافُت وجطىٍغ اإلاىافؿت ،وهظا يمان خلىق اإلاخىافؿين ،بما
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ًًمً جدؿين فاؽلُت جضبير اإلااٌ الؾام ،وجدضًث ؤلاكخهاص الىطني ،ومىاهبت جطىعاث
مىغىمت الهفلاث الؾمىمُت ،زهىنا مكغوؼ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ،خُث هو ؽلى
إوكاء البىابت ؤلالىتروهُت للهفلاث الؾمىمُت ،والتي جضؽمذ أخىمها وكىاؽضها
بهضوع اللغاع الىػاعي الهاصع بخاعٍش  17هىفمبر ؾىت  ،2013زم اإلاغؾىم الغباس ي عكم
 247-15اإلاخًمً جىغُم الهفلاث الؾمىمُت وجفىًٍاث اإلاغفم الؾام ،الظي عسخذ
ههىنه فىغة الخؾاكض ؤلالىترووي ،هدى حؿهُل الىلىج إلى الهفلاث الؾمىمُت لجمُؿ
اإلاخؾاملين ؤلاكخهاصًين ،وزهىنا اإلالاوالث واإلاؤؾؿاث اإلاخىؾطت والهقغي منها
وختى ألاحىبُت.
وهغغا للضوع الىبير الظي ًمىً أن ًؤصًه هظا ألاؾلىب الجضًض مً الخؾاكض
ؤلاصاعي في مجاٌ إؽاصة الخىاػن مابين اإلاخؾاملين ؤلاكخهاصًين ،مً زالٌ جضؽُم حؾؼٍؼ
مبضأ الكفافُت مً حهت ويمان مبضأ اإلاؿاوة بين اإلاترشحين مً حهت أزغي ،وهظلً
مً زالٌ حقُير الىمط وألاؾلىب الخللُضي إلبغام الهفلاث الؾمىمُت ،هدى مفهىم
حضًض وأؾلىب حضًض للخؾاكض ؤلاصاعي أال وهى الخؾاكض ؤلالىترووي .جثىع ؤلاقيالُت
الغبِؿُت إلاىيىؼ البدث التي جخؾلم أؾاؾا بإبراز وثحديد دور إلاثصال وثبادل
املعلىمات بالطريلة إلالكتروهية كإجراء جديد لحعسيس مبادئ الشفافية واملضاواة في
مجال الصفلات العمىمية ،ومدي هجاعحه في ظل املرصىم الرااس ي ركم 242-11
املحعلم بخىظيم الصفلات العمىمية وثفىيضات املرفم العام؟
أوال :مفهىم البىابة إلالكتروهية للصفلات العمىمية
 -1اعحماد البىابة إلالكتروهية كآلية إلبرام الصفلات العمىمية
للض بغػ هظا الىمط اإلاؿخدضر مً الخؾامالث ؤلالىتروهُت هأؾلىب حضًض
للدؿُير والخؾاكض ؤلاصاعي في فغوؿا ،خُث جم إصعاج إمياهُت مىذ الؾلىص الؾامت
إلىتروهُا ألوٌ مغة بمىحب كاهىن الهفلاث الؾمىمُت الفغوس ي ؾىت  1،2001الظي
1

- Décr. N° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, Modifié par Décret n°2002-231 du
21 février 2002 - art. 2 JORF 22 février 2002 rectificatif JORF 23 février 2002, Abrogé par Décret 2004-15
2004-01-07 art. 2 JORF 8 janvier 2004
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ٌ ؽلى أن (جباصٌ اإلاؾلىماث بمىحب هظا اللاهىن كض ًسًؿ "لالجها56 هو في اإلااصة
 وهى ما ٌؾني بأن اإلاكغؼ الفغوس ي كض ويؿ هظه آلالُت،1)"بالطغٍلت ؤلالىتروهُت
همجغص إمياهُت مخاخت للمهلحت اإلاخؾاكضة في مجاٌ الهفلاث الؾمىمُت صون إلؼامها
 ومغص طلً في، وهى ما ًفؿغ هضعة اؾخسضامها مً كبل اإلاهالح اإلاخؾاكضة،بهظا ؤلاحغاء
عأًىا هى أن هظا الىمط اإلاؿخدضر مً الخؾامالث ؤلالىتروهُت لم ًخجاوػ مغخلت
.الخجغبت زالٌ جلً الفترة
وبخجاوػ مغخلت الخجغبت كام اإلاكغؼ الفغوس ي بالخؾغى إلى الخؾامالث
 ًىاًغ7  مً كاهىن الهفلاث الؾمىمُت الفغوس ي الهاصع في56 ؤلالىتروهُت في اإلااصة
 خُث أيافذ اإلااصة التزام الؿلطاث، لىً بمباصا وأخيام حضًضجين هظه اإلاغة.22004
ً
ً
 ما،2005  ًىاًغ01 ًاإلاخؾاكضة بلبىٌ الطلباث والؾطاءاث اإلالضمت إلىتروهُا اؽخباعا م
ً
 ؽلى اإلاؿخىي اإلادلي والتي واهذ أًًا وؾُلت لخجىب،لم ًدغغ ؽليها ؤلاؽالن نغاخت
31  الهاصعة ؽً البرإلاان ألاوعوبي بخاعٍشCE/2004 /18  حؾؼٍؼا الخؾلُمت عكم،3""اإلادلُت
 اإلاخؾللت بدىغُم إحغاءاث إبغام الهفلاث الؾمىمُت لألققاٌ وؤلاكخىاءاث2004 ماعؽ
31  الهاصعة ؽً البرإلاان ألاوعبي بخاعٍشCE/2004/17  وهظا الخؾلُمت عكم.4واإلاغافم
: ؽلى ما ًلي56  جىو اإلااصة-1
(Les échanges d’information intervenant en application du présent code peuvent faire l’objet d’une
transmission par voie électronique)
2
- Décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics, JORF n°6 du 8 janvier 2004 page
37003
: اإلاؾضلت ؽلى ما ًلي56  جىو اإلااصة-3
(Le règlement de la consultation, la lettre de consultation, le cahier des charges, les documents et les renseignements
complémentaires peuvent être mis à disposition des entreprises par voie électronique dans des conditions fixées par
décret. Néanmoins, au cas où ces dernières le demandent, ces documents leur sont transmis par voie postale.
Sauf disposition contraire prévue dans l'avis de publicité, les candidatures et les offres peuvent également être
communiquées à la personne publique par voie électronique, dans des conditions définies par décret. Aucun avis ne
pourra comporter d'interdiction à compter du 1er janvier 2005).
4

- Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination
des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services modifiée par la
directive 2005/51/CE de la Commission du 7 septembre 2005 modifiant l’annexe XX de la directive
2004/17/CE et l’annexe VIII de la directive 2004/18 du Parlement européen et du Conseil sur les marchés
publics [Abrogée par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la
passation des marchés publics]
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ماعؽ  2004اإلاخؾللت بدىغُم إحغاءاث إبغام الهفلاث الؾمىمُت في كطاؽاث اإلاُاه
الطاكت ،الىلل مغافم البرًض.1
وكض هغؽ اإلاكغؼ الجؼابغي هظا ألاؾلىب مً الخؾامالث ؤلالىتروهُت في مجاٌ
الهفلاث الؾمىمُت يمً اإلاىغىمت اللاهىهُت ؤلاصاعٍت الجؼابغٍت ،جماقُا وؤلانالخاث
التي اهخهجتها الجؼابغ مىظ بضاًت ؾىت  2009في ؾبُل ؽهغهت ؤلاصاعة الؾمىمُت مً
زالٌ جطبُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ،2الظي خمله مكغوؼ الجؼابغ ؤلالىتروهُت .3خُث
ًخؾضي فيها هضف ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت الخميز في جلضًم الخضمت الؾامت إلى الخىانل مؿ
1

- Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des
procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services
postaux. (Abroge et remplace la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des
procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des
télécommunications). Art. 48–directive n° 2004/17/CE et art. 42–directive n° 2004/18/CE du 31 mars 2004.

للمؼٍض خىٌ مغاخل اؽخماص البىابت ؤلالىتروهُت للهفلاث الؾمىمُت في الدكغَؿ الفغوس ي عاحؿ:
Philippe Molé et Mathieu Noël, LA DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS ET L’EXPÉRIENCE D’UNE
PLATE-FORME RÉGIONALE, Actualité Juridique Collectivités Territoriales, mars 2011, page 117-118

عاحؿ هظلً:
Philippe Malaval,Christophe Bénaroya, Marketing Business to Business, Pearson Education, France, 2013,
page 90
ٌ -2ؾغف ؾؾض فالب ًاؾين ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بأنها (مىغىمت ألاؽماٌ وألاوكطت التي ًخم جىفُظها إلىتروهُا وؽبر
الكبياث) .وَؾغفها مهطفى ًىؾف وافي بأنها (الؾملُت ؤلاصاعٍت اللابمت ؽلى ؤلامياهاث اإلاخميزة لإلهترهذ وقبياث ألاؽماٌ
في الخسطُط والخىغُم والخىحُه والغكابت ؽلى اإلاىاعص ،واللضعاث الجىهغٍت للكغهت وآلازغًٍ بضون خضوص مً أحل
جدلُم أهضاف الكغهت) .للمؼٍض خىٌ هظا اإلاىيىؼ عاحؿ ؽلى الخىالي ،ؾؾض فالب ًاؾين ،ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ،صاع
الُاػوعي الؾلمُت لليكغ والخىػَؿ ،2016 ،ألاعصن ،م .12عاحؿ هظلً مهطفى ًىؾف وافي ،ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ،صاع
ومؤؾؿت عؾالن للطباؽت واليكغ والخىػَؿ ،2011 ،ؾىعٍا ،م.47
 -3أؽض مكغوؼ الجؼابغ ؤلالىتروهُت مً كبل وػاعة البرًض وجىىىلىحُاث ؤلاؽالم الاجهاٌ ،يمً بغهامج اؾتراجُجي ًمخض
مابين  2013-2009ويهضف إلى حكُِض مجخمؿ اإلاؾلىماث والاكخهاص الغكمي في الجؼابغ ،مً زالٌ حؾمُم اؾخسضام
الخىىىلىحُاث الحضًثت في وافت اللطاؽاث (اإلاؤؾؿاث ،ؤلاصاعة الؾمىمُت ،كطاؼ التربُت والخؾلُم ،)...بما ٌؿاهم في ؽهغهت
ؤلاصاعة الؾمىمُت ،وأؽلً أهظان ؽً اإلاباقغة في جىفُظ  474مكغوؼ لإلؾدثماع في هظا اإلاُضان .للمؼٍض خىٌ هظا اإلاىيىؼ
عاحؿ ًامً بىصهان ،جدىالث ؤلاؽالم اإلاؾانغ ،صاع الُاػوعي الؾلمُت لليكغ والخىػَؿ ،2016 ،ألاعصن ،م  121و .122
عاحؿ هظلً فغطاؽ فخُدت ،ؽهغهت ؤلاصاعة الؾمىمُت في الجؼابغ مً زالٌ جطبُم ؤلاصاعة الالىتروهُت وصوعها في جدؿين
زضمت اإلاىاطىين ،مجلت ؤلاكخهاص الجضًض ،الؾضص  ،15اإلاجلض  ،2016-02م  316و 317
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الجمهىع باإلاؾلىماث ،بخؾؼٍؼ كضعة ألاحهؼة ؤلالىتروهُت ؽلى جباصٌ اإلاؾلىماث فُم بُنها
مً حهت ،وجلضًم الخضماث للمىاطىين وكطاؼ ألاؽماٌ مً حهت أزغي ،وطلً عؿغؽت
وجيلفت مىسفًت ؽبر قبىت ؤلاهترهذ ،مؿ يمان ؾغٍت اإلاؾلىماث اإلاخىاكلت في أي وكذ
وأي ميان.1
وؽلى إزغ طلً جىاوٌ اإلاكغؼ الجؼابغي ألوٌ مىيىؼ ؤلاجهاٌ وجباصٌ اإلاؾلىماث
بالطغٍلت ؤلالىتروهُت في مجاٌ الهفلاث الؾمىمُت ألوٌ مغة ،بمىحب اإلاغؾىم
الغباس ي عكم  ،2236-10في الباب الؿاصؽ مىه جدذ ؽىىان (ؤلاجهاٌ وجباصٌ
اإلاؾلىماث بالطغٍلت ؤلالىتروهُت)  ،جًمً اللؿم ألاوٌ مىه ماصة وخُضة (اإلااصة )173
عؾىىان ؤلاجهاٌ بالطغٍلت ؤلالىتروهُت ،وبضوعه هظلً جًمً اللؿم الثاوي مىه ماصة
وخُضة (اإلااصة  )174عؾىىان جباصٌ اإلاؾلىماث بالطغٍلت ؤلالىتروهُت .وؽلى هظا ألاؾاؽ
أؽُب ؽلى اإلاكغؼ الجؼابغي جسهُو ماصجين فلط إلاىيىؼ حضًض وخؿاؽ للقاًت
باؽخباعه يماهت أؾاؾُت هدى حؾؼٍؼ الكفافُت جىغَـ اإلاؿاواة الفؾلُت مابين
اإلاخؾاملين الاكخهاصًين ،وٍمىً جفؿير هظا الىيؿ اللاهىوي الحل إلى خضازت اإلاىيىؼ
مً حهت ،هما ًمىً جفؿير هظلً ؽلى أن جىغَـ وإصعاج هظا ألاؾلىب الجضًض يمً
اإلاغؾىم الغباس ي إهما جم في قيل ججغٍبي ،والضلُل ؽلى طلً هى ؽضم جفهُل اإلاكغؼ
الجؼابغي في اإلااصجين  173و  174في اللىاؽض وألاخيام التي جًبط اإلاؾامالث
ؤلالىتروهُت في مجاٌ الهفلاث الؾمىمُت ،بدُث وعصجا بألفاظ ؽامت ،لُترن مؿألت
الخفهُل فيها إلى خين نضوع كغاع مً الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت ،3وهى مالم ًخدلم إال
عؾض مغوع أػٍض مً زالزت ؾىىاث مً جاعٍش نضوع اإلاغؾىم الغباس ي  ،236-10خُث
نضع كغاع بخاعٍش  17هىفمبر  ،2013خضص مً زالله مدخىي البىابت ؤلالىتروهُت
ً -1ىجي ؾامُت ،أطغ عكمىت ؤلاصاعة الؾمىمُت في مكغوؼ الجؼابغ ؤلالىتروهُت ،مجلت مؾاعف :كؿم الؾلىم
اللاهىهُت ،الؿىت الخاؾؾت ،الؾضص  18حىان  ،2015م 205
 -2اإلاغؾىم الغباس ي عكم  236-10مؤعر بخاعٍش  07أهخىبغ  ،2010ميكىع في الجغٍضة الغؾمُت ؽضص  58مؤعزت
في  07أهخىبغ 2010
 -3جىو اإلااصة  173مً اإلاغؾىم الغباس ي عكم  236-10ؽلى ما ًلي:
(جؤؾـ البىابت ؤلالىتروهُت للهفلاث الؾمىمُت لضي الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت.
ًدضص مدخىي البىابت وهُفُاث حؿُيرها بمىحب كغاع مً الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت)
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للهفلاث الؾمىمُت ،وهُفُاث حؿُيرها وهُفُاث جباصٌ اإلاؾلىماث بالطغٍلت
ؤلالىتروهُت.1
وكض حؾؼػث هظه اإلاىغىمت اللاهىهُت بهضوع اإلاغؾىم الغباس ي عكم 247-15
ًخًمً جىغُماث الهفلاث الؾمىمُت وجفىًٍاث اإلاغفم الؾام ،الهاصع بخاعٍش 16
ؾبخمبر  ،2 2015خُث جىاوٌ في الفهل الؿاصؽ مىه مىيىؼ ؤلاجهاٌ وجباصٌ
اإلاؾلىماث بالطغٍلت ؤلالىتروهُت ،حؾغى في اللؿم ألاوٌ مىه الظي اخخىي ؽلى ماصة
وخُضة (اإلااصة  )203إلى مىيىؼ ؤلاجهاٌ بالطغٍلت ؤلالىتروهُت ،بِىما حؾغى في
اللؿم الثاوي مىه إلى مىيىؼ جباصٌ اإلاؾلىماث بالطغٍلت ؤلالىتروهُت في زالزت مىاص
(اإلاىاص  .)206-205-204إال أهه وؽلى الغفم مً ألاخيام الجضًضة التي جًمىتها هظه
الىهىم الجضًضة إال أنها علذ خبِؿت الىهىم اللاهىهُت ،فمىظ جاعٍش اؽخماص
أؾلىب اإلاؾامالث ؤلالىتروهُت في مجاٌ الهفلاث الؾمىمُت ،والظي ًلاعب زماوي
ؾىىاث ،لم حؾخمض البىابت ؤلالىتروهُت الجؼابغٍت للهفلاث الؾمىمُت لقاًت هخابت هظه
ألاؾطغ ،خُث ال ػلذ جخم ؽملُت إبغام الهفلاث الؾمىمُت في الجؼابغ بالطغق
الخللُضًت .وهظا بسالف الىيؿ ؽىه مثال في جىوـ 3اإلاقغب 4التي زطذ زطىة هبيرة
في هظا اإلاجاٌ بئوكائهما للبىابت ؤلالىتروهُت عكيل عؾمي ،جطبُلا للمىاص  148وختى
 151مً اإلاغؾىم  2.12.349اإلاخؾلم بالهفلاث الؾمىمُت اإلاقغبي ،5وكغاع وػٍغ
 -1كغاع مؤعر في  17هىفمبر ً ،2013دضص مدخىي البىابت ؤلالىتروهُت للهفلاث الؾمىمُت ،وهُفُاث حؿُيرها
وهُفُاث جباصٌ اإلاؾلىماث بالطغٍلت ؤلالىتروهُت ،ميكىع في الجغٍضة الغؾمُت الؾضص  21مؤعزت في  9أفغٍل
2014
 -2اإلاغؾىم الغباس ي عكم  247-15مؤعر في  16ؾبخمبر ً ،2015خًمً جىغُم الهفلاث الؾمىمُت وجفىًٍاث
اإلاغفم الؾام ،ميكىع في الجغٍضة الغؾمُت الؾضص  ،50مؤعزت في  20ؾبخمبر .2015
 -3أهغغ اإلاىكؿ الغؾمي للبىابت ؤلالىتروهُت الخىوؿُت للهفلاث الؾمىمُت:
http://www.marchespublics.gov.tn/onmp/content/index.php?lang=ar
 -4أهغغ اإلاىكؿ الغؾمي للبىابت ؤلالىتروهُت اإلاقغبُت للهفلاث الؾمىمُت:
https://www.marchespublics.gov.ma/pmmp/?lang=ar
 -5مغؾىم عكم  2.12.349ناصع في  8حماصي ألاولى  20( 1434ماعؽ ً )2013خؾلم بالهفلاث الؾمىمُت،
الجغٍضة الغؾمُت ؽضص  6140الهاصعة بخاعٍش  23حماصي ألاولى  4 ( 1434أبغٍل )2013
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الاكخهاص واإلاالُت عكم  1872.13بيكغ الىزابم في بىابت الهفلاث الؾمىمُت ،1وهظا
كغاع وػٍغ ؤلاكخهاص واإلاالُت عكم  20-14اإلاخؾلم بخجغٍض مؿاطغ إبغام الهفلاث
الؾمىمُت مً الهفت اإلااصًت.2
 -2جعريف البىابة إلالكتروهية للصفلات العمىمية
بايطالؽىا ؽلى الىهىم اللاهىهُت اإلاىغمت للبىابت ؤلالىتروهُت الهفلاث
الؾمىمُت في الجؼابغ وهظا الدكغَؾاث اإلالاعهت ،هجض بأنها لم جدضص اإلالهىص بالبىابت
ؤلالىتروهُت ،وطلً في جلضعٍىا عاحؿ بالضعحت ألاولى إلى الطبُؾت الخلىُت لهظا اإلاهطلح،
ؽلى فغاع أن صوع اإلاكغؼ فير مغجبط بخدضًض الخؾاعٍف واإلافاهُم ،إال اؾخثىاء.3
وهى ما ًفؿغه هظلً كلت الخؾاعٍف الفلهُت التي كُلذ عكأن البىابت
ؤلالىتروهُت ،والتي هظهغ منها ؽلى ؾبُل اإلاثاٌ ال الحهغ ،حؾغٍف مهطفى ًىؾف
وافي بلىله بأن (البىابت ؤلالىتروهُت أو ببؿاطت "البروجاٌ  "Portalهي ؽباعة ؽً مضزل
مىخض إلاجمىؽت هبيرة مً الخضماث ؤلالىتروهُت أو الخطبُلاث التي حكترن في هطاق
كطاعي مدضص ،أو الهاصفت إلى زضمت حمهىع مً طبُؾت مدكابهت...وبىفـ ألاؾلىب
حؿخطُؿ الحيىمت بىاء بىابت الخضماث ؤلالىتروهُت والتي حؿاؽض اإلاىاطً أو ناخب
اإلاؤؾؿت ؽلى إًجاص يالخه مً الخضماث التي ًغٍضها ،ومً صون البدث في الؾضًض مً
مىاكؿ الىػاعاث وؤلاصاعاث الؾمىمُت) .4ووفلا لهظا الخؾغٍف حكيل البىابت ؤلالىتروهُت
همىطحا فؾلُا لإلصاعة ؤلالىتروهُت ،اللابمت ؽلى مبضأ الكفافُت ،وىنها حؾامل ألافغاص
 -1كغاع لىػٍغ الاكخهاص واإلاالُت عكم  1872.13ناصع في  4قؾبان ً 13( 1434ىهُى  )2013بيكغ الىزابم في
بىابت الهفلاث الؾمىمُت ،الجغٍضة الغؾمُت ؽضص  6173الهاصعة بخاعٍش  20عمًان ً 29 ( 1434ىلُى 2013
)
2
 كغاع لىػٍغ الاكخهاص واإلاالُت عكم  20.14ناصع في  8طي اللؾضة  4( 1435ؾبخمبرً )2014خؾلم بخجغٍضمؿاطغ إبغام الهفلاث الؾمىمُت مً الهفت اإلااصًت ،الجغٍضة الغؾمُت ؽضص  6298الهاصعة بخاعٍش  14طو
الحجت  9 (1435أهخىبغ )2014
 -3للض هو اإلاكغؼ الجؼابغي في اإلااصة  02مً اللغاع الىػاعي الهاصع بخاعٍش  17هىفمبر  2013ؽلى أهضاف
البىابت ؤلالىتروهُت ،صون أن ٌؾطي حؾغٍفا لها.
 -4مهطفى ًىؾف وافي ،اإلاغحؿ الؿابم ،م 338
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واإلاؤؾؿاث ؽلى أنهم مغهؼ الخضمت ،بدُث جىفغ لهم هظه البىابت ؤلالىتروهُت الىنىٌ
إلى الخضمت وؤلاؾخفاصة منها ،صون الحاحت للؾىصة إلى مىاكؿ الىٍب الخاعؾت إلاسخلف
ؤلاصاعاث الؾمىمُت ،التي جىفغ جلً الخضمت فؾلُا ،وؽلى هظا ألاؾاؽ حؾخبر البىابت
ؤلالىتروهُت قاملت ومىخضة.
وٍؤهض لىا هظا اللىٌ حان لىَـ بِىاعص في حؾغٍفه للبىابت بأنها (هلطت إجاخت
فغٍضة للمؾلىماث بهغف الىغغ ؽً أقيالها وأماهنها) .1وَؾغف مكغوؼ الكُش مدمض
بً عاقض آٌ مىخىم لخؾلُم جىىلىحُا اإلاؾلىماث البىابت بأنها (مىكؿ وٍب ضخم ًلىم
بىعُفت بىابت إلى ؤلاهترهذ .وجخًمً البىابت مجمىؽت مً الغوابط اإلادخىٍاث ،إيافت
إلى مدغواث بدث وزضماث مهممت إلعقاص اإلاؿخسضمين إلى مؾلىماث ًغفبىن في
البدث ؽنها) .2واؾدىاصا ؽلى هظًً الخؾغٍفين فئن للبىابت ؤلالىتروهُت مهمخين
أؾاؾِخين هما جلضًم اإلاؾلىماث؛ وجلضًم الخضماث للمؿخفُضًً.
ومً زالٌ هظه الخؾاعٍف ًبرػ لىا حلُا بأن مفهىم البىابت ؤلالىتروهُت أوؾؿ
بىثير مً مفهىم اإلاىكؿ ؤلالىترووي ،إط حكيل البىابت هلطت البضاًت لإلجهاٌ بمىاكؿ
الىٍب ألازغي ،فئلى حاهب أنها حؾض واحهت هدى حؾؼٍؼ وحؿهُل الخضماث وحؿىٍم
اإلاؾلىماث ،فهي حؿهم هظلً في جلضًم اإلاؿاؽضة الفىُت والخلىُت للمؿخفُضًً عكيل
ُ
مؿخمغ صون اهلطاؼ وجأمين الهفلاث التى حؾلض ؽً طغٍم البىابت وزانت فُما
ًخؾلم باالقتران فى الخضماث اإلاخىىؽـت ؽلى الخط اإلاباقغ مً زالٌ قبىت ؤلاهترهذ.
وؽلى هظا ألاؾاؽ ًيخلل صوع البىابت ؤلالىتروهُت مً مجغص نفدت زابخت جللُضًت ؽلى
فغاع مىاكؿ الىٍب ،إلي واحهت صًىامُىُت جفاؽلُت جىطىي ؽلى مجمىؽت مً اإلاهام
 -1واؾدىاصا ؽلى هظا الخؾغٍف طهب فُهل مدمض ؽبض القفاع في حؾغٍفه للبىابت ؤلالىتروهُت بأنها (واحهت
اإلاىكؿ ،والهفدت الغبِؿُت ،وهلطت اإلاغوع للهفداث ألازغي ،والحهىٌ ؽلى اإلاؾلىماث والخضماث اإلاخىفغة،
بهغف الىغغ ؽً وىن البىابت "ؽامت ،مخسههت ،فئىٍت ،مؤؾؿت) .للمؼٍض خىٌ هظا اإلاىيىؼ عاحؿ فُهل
مدمض ؽبض القفاع ،قبياث الخىانل ؤلاحخماعي ،الجىاصعٍت لليكغ والخىػَؿ ،ط ،2015 ،1.ألاعصن ،م 68
 -2قغٍف ألاجغبي ،الخؾلُم ؤلالىترووي والخضماث اإلاؾلىماجُت ،الؾغبي لليكغ والخىػَؿ ،الطبؾت ألاولى،2005 ،
مهغ ،م 135
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والخهابو الغبِؿُت والتي مً أهمها  :الاؾخلباٌ ،الخىحُه وؤلاعقاص ،مؾلىماث
زانت باإلاؿخفُضبً ُمؾضة وفلا للؿماث الصخهُت إلى فير طلً...
وبىاء ؽلى ما ؾابم ًمىً حؾغٍف البىابت ؤلالىتروهُت الهفلاث الؾمىمُت ؽلى
أنها (واحهت إلىتروهُت مخسههت ،مهممت ،ومىحهت إلعقاص اإلاهلحت اإلاخؾاكضة
واإلاخؾامل ؤلاكخهاصي هدى الخضماث اإلاخؾللت بالهفلاث الؾمىمُ ـت ؽً طغٍم ؽملُت
الدسجُل ،التي جدُذ وكغ ومباصلت الىزابم واإلاؾلىماث اإلاخؾللت بالهفلاث الؾمىمُت
وهظا إبغام الهفلاث الؾمىمُت بالطغٍلت ؤلالىتروهُت).1
ثاهيا :إجراءات إبرام الصفلات العمىمية عبر البىابة إلالكتروهية
ًخىكف إبغام الهفلت الؾمىمُت بالطغٍلت ؤلالىتروهُت ؽلى اخترام اإلاهلحت
اإلاخؾاكضة واإلاخؾامل ؤلاكخهاصي لإلحغاءاث اإلاىهىم ؽليها في عل اإلاغؾىم الغباس ي
 ،247-15وهظا اللغاع الىػاعي الهاصع بخاعٍش  17هىفمبر  2013الظي ًدضص مدخىي
البىابت ؤلالىتروهُت للهفلاث الؾمىمُت وهُفُاث حؿُيرها وهُفُاث جباصٌ اإلاؾلىماث
بالطغٍلت ؤلالىتروهُت ،مً زالٌ اإلاغوع ؽلى مغخلخين أؾاؾخين ،بدُث جطلب اإلاغخلت
ألاولى هئحغاء أولي ؤلاجهاٌ بالطغٍلت ؤلالىتروهُت ،زم همغخلت زاهُت جباصٌ اإلاؾلىماث
بالطغٍلت ؤلالىتروهُت بين اإلاهلحت اإلاخؾاكضة واإلاخؾامل الاكخهاصي.
 -1الاثصال بالطريلة إلالكتروهية
إن أوٌ إحغاء ًيبغي اإلاغوع ؽلُه عقغى إبغام نفلت ؽمىمُت بالطغٍلت
ؤلالىتروهُتً ،خمثل في إحغاء الاجهاٌ بالطغٍلت ؤلالىتروهُت ،والظي ًًمً للمهلحت
اإلاخؾاكضة واإلاخؾامل الاكخهاصي الضزىٌ إلى البىابت ؤلالىتروهُت ،ومً زمت جباصٌ
اإلاؾلىماث بالطغٍلت ؤلالىتروهُت.
 -1للض ههذ اإلااصة  02مً اللغاع الىػاعي الهاصع بخاعٍش  17هىفمبر  2013ؽلى أهضاف البىابت ؤلالىتروهُت
بلىلها( :تهضف البىابت ؤلالىتروهُت للهفلاث الؾمىمُت ،التي جضعي فُما ًأحي "البىابت" .إلى الؿماح بيكغ
ومباصلت الىزابم واإلاؾلىماث اإلاخؾللت بالهفلاث الؾمىمُت وهظلً إبغام الهفلاث الؾمىمُت بالطغٍلت
ؤلالىتروهُت)
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بدُث جًمً البىابت ؤلالىتروهُت ليل مً اإلاهالح اإلاخؾاكضة واإلاخؾاملين
الاكخهاصًين الدسجُل ؽً طغٍم البىابت ،وجؼوٍضهم بدؿاب إلىترووي ؽبر قبىتها
الخانت ،بما ًمىنهم مً الىلىج في الىعابف اإلاسههت لهم.1
وٍخم الدسجُل في هظه ألازيرة عؾض ملئ وإمًاء وإعؾاٌ الاؾخماعة اإلاغفلت
هماطحها باللغاع الهاصع بخاعٍش  17هىفمبر  2013إلى مؿير البىابت ؽً طغٍم البرًض
ؤلالىترووي .وٍمىً إًضاؼ الاؾخماعاث مباقغة لضي مؿير البىابت.
ولهظا القغى ًخىحب ؽلى اإلاهالح اإلاخؾاكضة واإلاخؾاملين الاكخهاصًين اإلاؾىُين
حؾُين شخو طبُعي مغزو له للىعابف اإلاظوىعة أؽالهً ،يىن مؼوص عؾىىان
إلىترووي.2
وفي هظا ؤلاطاع جدضر كاؽضة بُاهاث حؿمذ بجمؿ ؽً طغٍم البىابت ،اإلاؾلىماث
اإلاخؾللت باإلاهالح اإلاخؾاكضة ،واإلاخؾاملين الاكخهاصًين وملفاتهم ؤلاصاعٍت ،الهفلاث
الؾمىمُت ،وبطاكاث الاكخهاصي للطلب الؾمىمي ،وهظا جباصٌ الىزابم واإلاؾلىماث بين
اإلاهالح اإلاخؾاكضة واإلاخؾاملين الاكخهاصًين ،وهظا ميكىعاث البىابت.3
وطلً في إطاع اخترام مجمىؽت مً اإلاباصا ،واإلاغجبطت أؾاؾا عؿالمت الىزابم
اإلاخباصلت بالطغٍلت ؤلالىتروهُت ،وهظا ؾغٍت الىزابم اإلاخباصلت بالطغٍلت ؤلالىتروهُت ،مً
زالٌ جأمين أعقفت الىزابم الغكمُت بالطغٍلت ؤلالىتروهُت ،مؿ مغاؽاة جىافلُت ألاهغمت
اإلاؾلىماجُت ؽً طغٍم اؽخماص مؾاًير وملاًِـ حؿمذ ألهغمت مؾلىماجُت مسخلفت
بالخىانل مً أحل جباصٌ اإلاؾلىماث.4
 -2ثبادل املعلىمات بالطريلة إلالكتروهية
ًخم جباصٌ اإلاؾلىماث بالطغٍلت ؤلالىتروهُت في عل اخترام اإلاغؾىم الغباس ي عكم
 247-15اإلاخًمً جىغُم الهفلاث الؾمىمُت وجفىًٍاث اإلاغفم الؾام والظي أوحب
 -1اإلااصة  04مً اللغاع الىػاعي اإلاؤعر في  17هىفمبر 2013
 -2اإلااصة  10مً اللغاع الىػاعي اإلاؤعر في  17هىفمبر 2013
 -3اإلااصة  05مً اللغاع الىػاعي الهاصع بخاعٍش  17هىفمبر 2013
 -4اإلااصة  07مً اللغاع الىػاعي الهاصع بخاعٍش  17هىفمبر 2013
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ؽلى اإلاهلحت اإلاخؾاكضة أن جًؿ جدذ جهغف اإلاخؾهضًً أو اإلاغشحين للهفلاث
الؾمىمُت ،بالطغٍلت ؤلالىتروهُت ،وزابم الضؽىة إلى اإلاىافؿت خؿب حضوٌ مني ًدضص
بمىحب كغاع مً الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت .ؽلى أن ًغص اإلاخؾهضون أو اإلاغشحىن للهفلاث
الؾمىمُت ؽلى الضؽىة إلى اإلاىافؿت بالطغٍلت ؤلالىتروهُت ،خؿب الجضوٌ الؼمني
اإلاظوىع ؾابلا.1
وفي هظا ؤلاطاع ًخؾين ؽلى اإلاهلحت اإلاخؾاكضة أن جغفم مجمىؽت مً الىزابم في
البىابت ؤلالىتروهُت كهض جباصلها مؿ اإلاخؾاملين الاكخهاصًين ،جخؾلم ؽلى وحه
الخهىم بما ًأحي:
 صفاجغ الكغوط :وهي وزابم حؾضها اإلاهلحت اإلاخؾاكضة ؽلب جدًير ولالضعاؾاث الخانت بالؾملُت أو اإلاكغوؼ اإلاغاص إهجاػه ،وجخطغق فُه للىنف الضكُم
إلاىيىؼ الؾملُت ،وقغوط ومىنفاث ومؿخلؼماث الؾملُت الخضماث اإلاطلىبت ،وهظلً
باليؿبت لىىؽُتها،و همُاتها ،بالكيل الظي ًمىً اإلاخؾامل الاكخهاصي مً الفهم
وؤلاإلاام بجمُؿ حىاهب الؾملُت ،لُدؿنى له جلضًم الؾغى.2
وهي حكمل ؽلى الخهىم صفاجغ البىىص ؤلاصاعٍت الؾامت اإلاطبلت ؽلى الهفلاث
الؾمىمُت لألققاٌ واللىاػم والضعاؾاث والخضماث اإلاىافم ؽليها ،وصفاجغ الخؾلُماث
الخلىُت اإلاكتراة التي جدضص الترجِباث الخلىُت اإلاطبلت ؽلى ول الهفلاث الؾمىمُت
اإلاخؾللت بىىؼ واخض مً ألاققاٌ أو اللىاػم أو الضعاؾاث أو الخضماث اإلاىافم ؽليها
بلغاع مً الىػٍغ اإلاؾني ،وهظا صفاجغ الخؾلُماث الخانت الي جدضص الكغوط الخانت
بيل نفلت ؽمىمُت.3
 هماطج الخهغٍذ باالهخخاب وعؾالت الخؾهض والخهغٍذ بالنزاهت والخؾهضباالؾدثماع ؽىض الاكخًاء.4
 -1اإلااصة  204مً اإلاغؾىم الغباس ي عكم 247-15
 -2خؿِىت خىخى ،اكخهاص وحؿُير مكغوؽاث الدكُِض ،صاع زالض الحباوي ،ط ،2017 ،1م .86
 -3اإلااصة  26مً اإلاغؾىم الغباس ي عكم 247-15
 -4عاحؿ اللغاع اإلاؤعر في  28ماعؽ  2011الظي ًدضص هماطج الؾغى والخهغٍذ باإلهخخاب وجهغٍذ بالنزاهت ،ميكىع في
الجغٍضة الغؾمُت الؾضص  ،24مؤعزت في  20أفغٍل 2011
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 الىزابم واإلاؾلىماث ؤلايافُت ؽىض الاكخًاء ،وبهظه الهفت ًخم خفػ ملفاثالترقُداث للمخؾهضًً الؾخؾمالها في ؤلاحغاءاث الالخلت ،وػٍاصة ؽلى طلً ،فئهه ال
جطلب مً اإلاخؾهضًً الىزابم التي ًمىً للمهلحت اإلاخؾاكضة طلبها بطغٍلت إلىتروهُت.1
 -ؤلاؽالهاث ؽً اإلاىاكهاث والضؽىاث لالهخلاء ألاولي وعؾابل ؤلاؾدكاعاث.

2

 إعحاؼ الؾغوى وطلباث اؾخىماٌ أو جىيُذ الؾغوى ؽىض الاكخًاء. اإلاىذ اإلاؤكخت للهفلاث الؾمىمُت؛ وؽضم حضوي ؤلاحغاءاث؛ وإلقاء ؤلاحغاءاثأو إلقاء اإلاىذ اإلاؤكخت للهفلاث الؾمىمُت.
 ألاحىبت ؽً طلباث الاؾخفؿاع خىٌ أخيام صفاجغ الكغوط ،وهظا ألاحىبت ؽًطلباث هخابج جلُُم الؾغوى وؽً الطؾىن.3
وفي ملابل هظه اإلاهام والىعابف اإلاىولت للمهالح اإلاخؾاكضةً ،لىم اإلاخؾامل
الاكخهاصي بضوعه بجملت مً اإلاهام كهض جباصٌ اإلاؾلىماث بِىه وبين اإلاهالح
اإلاخؾاكضة ؽبر البىابت ؤلالىتروهُت ،خُث ًيبغي ؽلُه أن ًغفم في هظه ألازيرة مجمىؽت
مً الىزابم ،جخؾلم ؽلى الخهىم بالخهغٍذ باالهخخاب وعؾالت الخؾهض ،والخهغٍذ
بالنزاهت ،والخؾهض باالؾدثماع ؽىض الاكخًاء ،وهظا الترقُداث في إطاع ؤلاحغاءاث التي
جخًمً مغخلت اهخلاء أولي ،وهظا الؾغوى الخلىُت واإلاالُت ،والؾغوى اإلاؾضلت ؽىض
الاكخًاء ،وطلباث هخابج جلُُم الؾغوى والطؾىن.4

 -1اإلااصة  205مً اإلاغؾىم الغباس ي عكم 247-15
 -2وهظه ألازيرة حؾض أخض أهم أوحه التي ًخجؿض فيها مبضأ اإلاىافؿت في مجاٌ الهفلاث الؾمىمُت .للمؼٍض
خىٌ هظا اإلاىيىؼ عاحؿ ؽاصٌ فؼي ،صلُل الكغاء زاعج إطاع الهفلاث الؾمىمُت ،ميكىعاث مجمؿ ألاطغف
للىخاب اإلاسخو ،جىوـ ،2011 ،م 34
 -3اإلااصة  9فلغة  1مطت  1مً اللغاع الىػاعي الهاصع في  17هىفمبر 2013
 -4اإلااصة  9فلغة  1مطت  2مً اللغاع الىػاعي الهاصع في  17هىفمبر 2013
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وؽلى الؾمىم فئهه ًخؾين ؽلى اإلاهلحت اإلاخؾاكضة في هظا ؤلاطاع أن جدضص ؽىىان
جدمُل الىزابم في ؤلاؽالن الصحفي ،ؽىضما جًؿ وزابم ؤلاؽالن ؽً اإلاىافؿت في مخىاوٌ
اإلاخؾهضًً أو اإلاترشحين للهفلاث الؾمىمُت بالطغٍلت ؤلالىتروهُت.1
وؽىضما ًغص اإلاخؾهضون أو اإلاترشحىن للهفلاث الؾمىمُت ؽلى إؽالهاث اإلاىافؿت
بالطغٍلت ؤلالىتروهُت،فئهه ًمىنهم باإليافت إلى طلً ،إًهاٌ في آلاحاٌ اللاهىهُت،
وسخت مً الؾغى ؽلى خامل ماصي وعقي أو إلىترووي .جىيؿ وسخت الؾغى هظه في
عغف مسخىم ًدمل ؽباعة "وسخت بضًلت" ،وٍجب إًهاٌ اليسخت البضًلت في آلاحاٌ
اللاهىهُت إلى اإلاهلحت اإلاخؾاكضة .ؽلى أهه ال جفخذ اليسخت البضًلت إال إطا وان الؾغى
اإلاغؾل بالطغٍلت ؤلالىتروهُت ًدمل فيروؽ؛أو أهه لم ًهل في آلاحاٌ اللاهىهُت؛ أو لم
ًخمىً مً فخده ،وفي هظا ؤلاطاع ًخم إجالف اليسخت البضًلت التي لم جفخذ.2
وفي الحاالث اإلابرعة كاهىها بالخهىم إطا واهذ الىزابم طاث حجم هبير أو طاث
طاعؿ ؾغي ،فُمىً للمهالح اإلاخؾاكضة جبلُقها للمخؾاملين الاكخهاصًين ؽلى خامل
ماصي وعقي أو إلىترووي .وٍجب أن ًدضص ؤلاؽالن ؽً اإلاىاكهت أو الضؽىة إلى الاهخلاء
ألاولي أو عؾالت الاؾدكاعة ؽىىان اؾخسغاج هظه الىزابم.3
وؽىضما جىكف اإلاهلحت اإلاخؾاكضة فيروؾا في الىزابم اإلاخؾللت باإلالف ؤلاصاعي
جطلب مً اإلاخؾهض أو اإلاترشح اللُام بئعؾاٌ آزغ ،وؽىضما جىكف اإلاهلحت اإلاخؾاكضة
فيروؾا في الىزابم اإلاخؾللت بالؾغىً ،خم فخذ اليسخت البضًلت ،إطا جم إعؾاله .وإطا لم
ًخم إعؾاٌ اليسخت البضًلت أو جم إعؾالها وواهذ جدخىي ؽلى فيروؽ ،ججغي اإلاهلحت
اإلاخؾاكضة مداولت إلنالح الؾغى أو اليسخت البضًلت وجىانل جلُُم الؾغوى إطا هجح
ؤلانالح .وحؾخبر اإلالفاث التي جدخىي ؽلى فيروؽ والتي واهذ مدل مداولت إنالح فاقلت
ملقاة أو فير واملت ،وٍخم الاخخفاظ بأزغ الفيروؽ وإبالـ اإلاخؾامل الاكخهاصي اإلاؾني
بظلً.4
 -1اإلااصة  11مً اللغاع الىػاعي الهاصع في  17هىفمبر 2013
 -2اإلااصة  12مً اللغاع الىػاعي الهاصع في  17هىفمبر 2013
 -3اإلااصة  13مً اللغاع الىػاعي الهاصع في  17هىفمبر 2013
 -4اإلااصة  14مً اللغاع الىػاعي الهاصع في  17هىفمبر 2013
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وٍخم وكغ ؤلاؽالن ؽً ؤلاؽالهاث في اإلاىاكهاث والضؽىاث إلى الاهخلاء ألاولي أو
عؾابل الاؾدكاعة ؽلى البىابت في هفـ الىكذ مؿ إعؾاٌ ؤلاؽالهاث لليكغ في الجغابض وفي
اليكغة الغؾمُت لهفلاث اإلاخؾامل الؾمىمي أو إعؾاٌ عؾابل الاؾدكاعة للمخؾاملين
الاكخهاصًين اإلاؾىُين .1والخاعٍش الظي ًؤزظ عؾين الاؽخباع لحؿاب مضة جدًير الؾغوى
هى الخاعٍش اإلاطبم في إطاع ؤلاحغاءاث اإلاخبؾت باليؿبت للحامل اإلااصي الىعقي.2
الخاثمة:
للض ؾعى اإلاكغؼ الجؼابغي مً زالٌ الخؾضًالث ألازيرة التي طغأث ؽلى
مىغىمت الهفلاث الؾمىمت ،إلى مىاهبت ؤلانالخاث التي ؽغفتها اإلاىغىمت ؤلاصاعٍت
الجؼابغٍت ،مً زالٌ ؽهغهت هظه ألازيرة في إطاع مكغوؼ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ،وإطا وان
هىالً مً مُضان ٌؿخىحب فُه إؽماٌ هظه الفىغة ،فهى بالخأهُض مُضان الهفلاث
الؾمىمُت ،الظي ٌؿخىحب البدث ؽً الفاؽلُت ،ؽبر حؾؼٍؼ مباصا الكفافُت واإلاؿاواة
ؽبر حمُؿ مغاخل إبغام الهفلاث الؾمىمُت.
ومما ال قً فُه أن إصعاج اإلاكغؼ الجؼابغي لىغام ؤلاجهاٌ وجباصٌ اإلاؾلىماث
بالطغٍلت ؤلالىتروهُت هئحغاء حضًض للخؾاكض ؤلاصاعي في مجاٌ الهفلاث الؾمىمُ ـت
ٌؾض مىؿبا خلُلُا لإلكخهاص الىطني  ،وىهه أصاة فؾالت للخىمُت والدؿُير ؤلاصاعي ،بما
ًًمً هجاؽت أهبر لخضبير اإلااٌ الؾام ،وفم أؾـ الحىهمت الجُضة.
وهى ما ًفغى كبل أي وكذ مض ى يغوعة جفؾُل البىابت ؤلالىتروهُت للهفلاث
الؾمىمُت في الجؼابغ ،الؾخىماٌ ؤلانالخاث التي اهخهجتها الضولت في اإلاىغىمت اللاهىهُت
اإلاخؾللت بالهفلاث الؾمىمُت ،ومىاهبت طلً بئحغاءاث أزغي تهم جيىًٍ اإلاىعفين
وهظا جطىٍغ ألاهغمت اإلاؾلىماجُت في مُضان الهفلاث الؾمىمُت.

 -1اإلااصة  15مً اللغاع الىػاعي الهاصع في  17هىفمبر 2013
 -2اإلااصة  16مً اللغاع الىػاعي الهاصع في  17هىفمبر 2013

مجلة حلىق إلاوضان والحريات العامة – جامعة مضحغاهم.
مجلة دولية محكمة هصف صىىية.
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