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إكاًة اًلاهوهَة ٌَمَىِة اًـلازًة آكاظة يف اًدرشًؽ اّكزائصي.
اٗكنخوزت /مصاخ هـمية ،خامـة سـَست
ملسمة :
اكهت ا ٔلزط ً ٕالوسان زُان ٌَحَات و ً ٔلمن يف ابذئ ا ٔلمص ،مث ٌَلوت و ٌَس َاذت تـس رٛك .مفيس
اًـرص ما كدي اًخازخي منت ٗكًَ فعصت اًحلاء من ٔبخي إص حاغ حاحِاثَ اًلشائَة و ا ٔلمٌَة ،و اًيت ٔبذث تَ ،تعحَـة
ٔبو كدائََة 1.ؼ هبسف حصس َخ س َاذهتم ٔبو ثبٔمني مـاصِم ؼ و
اْكال ،إىل اٍمتٜك اًفـًل ً ٔلزط تعفة فصذًة
و ظصًلة اس خلالهل ًـس مسبٌٔك حِوًة و كضَة حوُصًة ثخحنك إىل حس تـَس يف
من ا٢كس١ك تَ ٔبن اًـلاز
ثعوز اًضـوة تي و ثؤثص بٔساسا ؿىل مس خلدَِا.
وهؼصا ٔلمهَة اًـلاز يف حتلِق اًخمنَة الاحامتؾَة و الاكذعاذًة ا٢كصحوت ،فإن ا٢كياسؿاث حوهل حىرث و
ثدٌوغ ذاظة إرا اكهت اًيعوض اًلاهوهَة اًيت حتوكَ كري ذكِلة ومدـرثت يف ؿست هعوض جرشًـَة و ثيؼميَة ،تي و
مذياكضة يف نثري من اْكالث ،سذ ؿىل رٛك اًخشتشة اٙكي ؾصفذَ الٕظالحاث اًس َاس َة و الاكذعاذًة يف
اًحالذ ،من هؼام اكن ميجس ا٢كَىِة أكاؾَة إىل هؼام ًضمن ا٢كَىِة اًفصذًة 2.مث ثخين هؼام اًضِص اًـَين مبوحة
ا ٔلمص زمق  3 74/75و اٙكي بٔساسَ و زنزيثَ إمتام معََة ا٢كسح اًـلازي يف ت٘ك ل ساًت مساحاث صاسـة من
و ٔبدصى ٔبذث إىل جصوس إصاكًَاث حمتثي ٔبمهِا يف
حصاتَ ٠ك جضمَِا تـس معََة ا٢كسح  .ل ُشٍ ا٢كـعَاث
مسى نفاًة اًيعوض اًلاهوهَة ٕكاًة ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة يف اًدرشًؽ اّكزائصي .وحفاػا ؿىل حق ا٢كَىِة اكن
لتس من ثوفري ضٌلانث ٢كٌلزسة ُشا اْكقًِ.شا ازثبًٔيا بٔن هـاَك ُشا ا٢كوضوغ و حناول ذزاس خَ يف زالزة هلاظ
اكًخايل:

 1ؼ ؾٌلز ؿَوي ،ا٢كَىِة و اًيؼام اًـلازي يف اّكزائص ،ذاز ُومة ٌَعحاؿة و اًًرش و اًخوسًؽ ،اّكزائص ،2004 ،ض .03
 2ؼ سزويق ًَىل ،محسي ابصا معص ،ا٢كياسؿاث اًـلازًة ،ذاز ُومة ٌَعحاؿة و اًًرش و اًخوسًؽ ،اّكزائص ،2004 ،ض .03
 3ؼ الٔمص زمق  74/75ا٢كؤزد يف  1975/11/12ا٢كخضمن إؿساذ مسح الٔزايض اًـام و ثبٔسُس اًسجي اًـلازي
ٌَجمِوزًة اّكزائصًة اٗكميلصاظَة اًضـحَة اًـسذ ً 92س ية .1975
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ؼ ا٢كلعوذ اب٢كَىِة اًـلازًة آكاظة.
ؼ اًس يساث اًـلازًة ا٢كثخذة ٌَمَىِة اًـلازًة آكاظة.
ؼ وسائي حٌلًة ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة .
ا٢كححر ا ٔلول :ا٢كلعوذ اب٢كَىِة اًـلازًة آكاظة.
٠ك خيخَف ؿامة اًياش ؿىل ا ٔلمهَة اًحاًلة اًيت ٍىدس هبا اًـلاز تعفة ؿامة وذاظهتم من اًىذاة واًحاحثني رمٌل
ادذَفت نخاابهتم وختععاهتم سواء اكهت يف اًلاهون ٔبو اًس َاسة ٔبو الاكذعاذ .ومبا ٔبن ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة
ثيعة ؿىل راث اًيشء وُو اًـلاز ،1فـََيا ٔبن هدٌاول مفِوم ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة ٔبول مث حتسًس سَعاث و
دعائط ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة اثهَا مث حتسًس ٔبكسام ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة اثًثا يف ا٢كعاًة اًخاًَة ؿىل
اًرتثُة.
ا٢كعَة ا ٔلول  :مفِوم ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة :
ؾصف اًفلَ حق ا٢كَىِة ؿىل ٔبهَ ":مزيت مييحِا اًلاهون ًضرط ما و حيمهيا تعصق كاهوهَة ،و مبلذضاُا
ًخرصف اًضرط ،مدسَعا ؿىل مال مـرتف هل تَ ،تعفذَ ماًاك ٔبو مس خحلا هل 2".وكس ثبٔثص ا٢كرشغ اّكزائصي
ؾيس وضـَ ًخـصًف حق ا٢كَىِة ابًخـصًف اًساتق جفاء اًخـصًف ؿاما ْكق ا٢كَىِة يف هط ا٢كاذت  674من اًلاهون
ا٢كسين تلوهل" :ا٢كَىِة يه حق اٍمتخؽ و اًخرصف يف ا ٔلص َاء ثرشظ ٔبن ل ٌس خـمي اس خـٌلل حتصمَ اًلواهني و
3
ا ٔلهؼمة".

 1ؼ دواذحِة مسَحة حٌان ،كِوذ ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة ،مشهصت ًيَي صِاذت ا٢كاحس خري يف اْكلوق ،كسم اًلاهون اًـلازي ،خامـة كس يعَية ،لكَة اْكلوق،
مٌخوزي ،2008/2007 ،ض .4
 2ؼ سٌلؿني صامة ،اًيؼام اًلاهوين اّكزائصي ٌَخوحَِ اًـلازي ،ذزاسة وظفِة وحتََََة ،ذاز ُومة ٌَعحاؿة و اًًرش اّكزائص ،2004 ،ض .164
3ـا ٔلمص زمق  58/57ا٢كؤزد يف 26سخمترب  1975ا٢كخضمن اًلاهون ا٢كسين ،ا٢كـسل و ا٢كمتم ،حصًست زمسَة ؿسذ ً 78س ية  ،1975وؿَََ ٍىون ا٢كرشغ اّكزائصي كس
زمس مـا٠ك حق ا٢كَىِة و ُشا تخلَِس اْكق ابًلاًة اًيت رشغ ًِا ،فاْكق ًُس ُو ا٢كعَحة ،تي ُو اًوس ٍَك ًِا ،فإرا اس خـمي اْكق يف كري ما رشغ هل ،ؿس رٛك
ثـسفا يف اس خـٌلهل ٔبي ٔبهَ وٕان لكن اًفـي مرشوؿا يف راثَ ابًيؼص إىل إس ياذٍ إىل اْكق ،إل ٔبهَ ًـس كري مرشوغ ابًيؼص لس خـٌلهل يف كري كاًخَ و ُشا مبياكضخَ
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من ذالل ُشا اًخـصًف ًخخني ًيا ٔبن اًوكوف ؿىل حلِلة ملعوذ ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة ،ثلذيض مٌا اًخعصق
إىل ثـصًف اًـلاز ٔبول.
ؼ ثـصًف اًـلاز :اًـلاز يف اٌَلة مجؽ ؾلازاث ،و يه ا٢كزنل ٔبو ا ٔلزط ٔبو اًضَـة و اًـلاز تفذح ؾَيَ وكافَ
ُو اًيشء اًثاتت تعحَـخَ و ٔبظهل بٔما اظعالحا  :فِـصف ؿىل ٔبهَُ " :و اًيشء اًثاتت ا٢كس خلص يف ماكهَ كري
كاتي ٌَيلي مٌَ إىل ماكن بٓدص تسون ثَف 1''.و كس ؾصفَ ا٢كرشغ اّكزائصي يف ا٢كاذت  683من اًلاهون ا٢كسين
تلوهل  ":ل يشء مس خلص حبزيٍ واثتت فَِ ول ميىن هلهل مٌَ ذون ثَف فِو ؾلاز و ل ما ؿسا رٛك من يشء فِو
مٌلول ".فاًـلاز إرا ُو اًيشء اًثاتت كري كاتي ٌَيلي من ماكهَ إىل ماكن بٓدص تسون ثَف و ُشا ذالفا ٌَميلول
2
اٙكي ًـس حبنك ظحَـخَ كاتال ٌَيلي و اْكصنة.
ؼ ثـصًف ا٢كَىِة اًـلازًة :من ذالل ثـصًفٌا ْكق ا٢كَىِة و ثـصًف اًـلاز فميىن اًلول ٔبن حق ا٢كَىِة اًـلازًة
آكاظة ،يه سَعة مدارشت ًعاحة اًـلاز ،اٙكي ٌس خعَؽ مبوحهبا ٔبن ٌس خـمهل و ٌس خلهل و ًخرصف فَِ مضن
حسوذ اًلواهني و ا ٔلهؼمة ا٢كـمول هبا .وجنس ا٢كرشغ اّكزائصي كس ؾصف ا٢كَىِة اًـلازًة يف ا٢كاذت  27من اًلاهون
 25/90ا٢كؤزد يف  1990/11/18ا٢كخضمن اًخوحَِ اًـلازي 3ؿىل ٔبهَ ":ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة يه حق اٍمتخؽ و
اًخرصف يف ا٢كال اًـلازي ؤ /بو اْكلوق اًـًَِة من ٔبخي اس خـٌلل ا ٔلمالك وفق ظحَـهتا بٔو قصضِا ".
ًخخني من ذالل ما س حق رهصٍ ٔبن ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة يه سَعة مدارشت ًلصُا اًلاهون ًضرط مـني ؿىل
ؾلازٍ ٔبو حق ؾَين ؾلازي ،حيوكِا اًلاهون ا٢كسين و كاهون اًخوحَِ اًـلازي.
ٌَلواهني و الٔهؼمة .وتشٛك ٍىون ا٢كرشغ اّكزائصي كس ثبٔثص جلك من اًيؼصًة اًفصذًة و الاحامتؾَة ٌَحق وحـي ٌَحق وػَفة احامتؾَة ،جفـي مٌَ مزيت ٌس خبٔثص هبا
ظاحدَ ،كري ٔبن ُشٍ ا٢كزيت ملِست تـسم ا ٕلرضاز ابًلري سواء اكن فصذا بٔو حٌلؿة ،و إل ؿس ثـسفا يف اس خـٌلل حق ا٢كَىِة.
 1ؼ محسي ابصا معص ،ا٢كصحؽ اًساتق ،ض .05
 2ؼ ٗكا جنس ٔبن ا٢كرشغ اّكزائصي كس مزي يف كاهون الٕحصاءاث ا٢كسهَة تني ا٢كيلول و اًـلاز يف اًحاة آكاض ابلدذعاض اًلضايئ ،فبٔزحؽ ولًة اًيؼص يف اًلضااي
ا٢كخـَلة ابًـلازاث و اْكلوق اًـًَِة اًـلازًة إىل حموكة موظن اًـلاز  ،لٔن ُشا ا ٔلذري ٍمتزي مبوكؽ اثتت ٔ ،بما ا٢كواذ ا٢كيلوٌك فا٤كوكة اًيت ًؤول ًِا الادذعاض يه
حموكة موظن ا٢كسؾى ؿَََ لٔن ا٢كيلول ًُس هل موكؽ اثتت حبنك ظحَـخَ اًيت جسمح تيلهل من ماكن لٓدص .
 3ؼ اًلاهون  25/90ا٢كؤزد يف 18هومفرب 1990ا٢كخضمن كاهون اًخوحَِ اًـلازي ا٢كـسل و ا٢كمتم ،ظاذز ؾن اّكصًست اًصمسَة ٌَجمِوزًة اّكزائصًة اٗكميلصاظَة
اًضـحَة اًـسذً 49س ية.1990
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و ابًصحوغ ٔلحاكم اًلاهون ا٢كسين فإن ا٢كَىِة آكاظة هؼمهتا ٔبحاكم ا٢كواذ  674و ماًَهيا ،و يه إما ٔبن حىون
مَىِة اتمةٔ ،بو جمز ٔبتٔ ،بو مضرتنة ٔبو مضاؿة ،هخحسج ؾهنا يف ا٢كعَة اًخايل .
ا٢كعَة اًثاين:سَعاث و دعائط ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة.
هعت ا٢كاذت  27من كاهون اًخوحَِ اًـلازي 25/90ا٢كؤزد يف  1990/11/18ؿىل ٔبهَ  ":ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة
يه حق اٍمتخؽ واًخرصف يف ا٢كال اًـلازي ؤ /بو اْكلوق اًـًَِة من ٔبخي اس خـٌلل ا ٔلمالك وفق ظحَـهتا ٔبو
قصضِا".نٌل هعت ا٢كاذت  674من اًلاهون ا٢كسين ؿىل ٔبهَ ":ا٢كَىِة يه حق اٍمتخؽ و اًخرصف ".....نٌل هعت ا٢كاذت
 676من اًلاهون ا٢كسين ؿىل ٔبهَ ٢ ":كاٛك اًيشء حق يف  ل مثازٍ و مٌخجاثَ و مَحلاثَ "....من ذالل اًيعوض
اًلاهوهَة ا٢كشهوزت ٔبؿالٍ وس خزَط ٍلوؿة من اًسَعاث دوًِا ا٢كرشغ اّكزائصي ٢كاٛك اًـلاز ميازسِا ؿَََ ابؾخحازٍ
ماٛك هل .و حمتثي ُشٍ اًسَعاث يف :
ؼ سَعة الاس خـٌلل:وًلعس تَ الاس خفاذت من ا٢كيفـة اًيت ميىن ٔبن خيوًِا اًيشء من كري ما ميىن اس خرصاح مٌَ
من مٌخجاث ومثاز .1ومن ظوز اس خـٌلل اًـلاز إرا اكهت ٔبزط سزاؾَة ٍىون جززاؾهتا  ،وٕارا اكن مزنل ٌسىٌَ،
وًسذي يف وحوٍ سَعة الاس خـٌلل ٔبؾٌلل اْكفغ ،اًعَاهة ،حصممي ا٢كزنل،جسوٍص اْكائط،حفص آكياذق يف ا ٔلزط
اًززاؾَة وكريُا.2
ؼ سَعة الاس خلالل :ويه اًلِام اب ٔلؾٌلل اًالسمة ٌَحعول ؿىل مثاز اًيشء ،فاس خلالل ا٢كزنل ٍىون تخبٔخريٍ
3
وحتعَي ٔبحصثَ ،واس خلالل ا ٔلزط اًززاؾَة ٍىون جبين مثازُا.
ؼ سَعة اًخرصف :ثـخرب ذمزيا حوُصاي ْكق ا٢كَىِة وًيرصف مفِوم اًخرصف يف اًـلاز إىل اًخرصف اًلاهوين ٔ ،بي
هلي ا٢كَىِة لكَا ٔبو حزئَا ٔبو حصثُة حق ؾَين ؿَََ ٢كعَحة اًلري ،1وثـين نشٛك اًخرصف ا٢كاذي يف اًـلاز وحق
2
اًضرط يف كَؽ ا ٔلجشاز من حسًلذَٔ ،بو حق ثلَري اًحياًة.
 1ؼ مععفى أكال ،هؼام ا٢كَىِة ،ذاز اًفذح ،الٕسىٌسزًة ، 2000 ،ض.62
 2ؼ ؾٌلز ؿَوي  ،ا٢كصحؽ اًساتق ض . 123
 3ؼ دواذحِة مسَحة حٌان ،ا٢كصحؽ اًساتق  ،ض . 10
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و هبشا وس خًذج ٔبن حق ا٢كَىِة اًـلازًة خيخط مبزياث ثفصكَ ؾن ٔبي حق ؾَين بٓدص ،فا٢كَىِة اًـلازًة ختخَف
خشزاي ؿىل حق ا٢كَىِة ا٢كٌلزش ؿىل يشء مٌلول  ،مفاٛك اًـلاز ُو ظاحة حلوق خمخَفة و مذـسذت ًـرتف
اًلاهون مبٌلزس هتا ؿىل ثٜك اًلعـة .
ومن ذالل ٍلوغ اًسَعاث ا٥كوٌك ٢كاٛك اًـلاز وس خزَط ٍلوؿة من آكعائط اًيت حمتزي هبا ذمازسة حق
ا٢كَىِة.
ؼ ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة حق خامؽ و ماهؽ :مييح اًلاهون ٢كاٛك اًـلاز مجَؽ اًسَعاث ٢كٌلزس هتا ؿَََ  ،فِو جيمؽ
سَعة الاس خـٌلل و الاس خلالل و اًخرصف  ،و ل حيس من سَعاثَ إل ما ًفصضَ اًلاهون .
ؼ ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة حق ذامئ ً :سوم حق ا٢كَىِة ماذام اًـلاز ول ًيليض اْكق إل هبالنَ وثـاكة ا٢كالك
3
ؿىل اًـلاز ل ًرتثة ؿَََ اهلضاء حق ا٢كَىِة وٕامنا اهخلال هفس اْكق مؽ ثلَري خشط ظاحدَ .
ا٢كعَة اًثاًر :بٔهواغ ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة :
حينك اًلاهون ا٢كسين و اًلواهني ا٢كخفصؿة ؾيَ ا ٔلمالك اًـلازًة آكاظة ،حِر هؼمت ٔبحاكرما ا٢كواذ  674وما
ًَهيا من اًلاهون ا٢كسين و نشا اًلاهون 25/90ا٢كخـَق ابًًضاظ و اًخوحَِ اًـلازي.و ا٢كَىِة إما ٔبن حىون مَىِة
اتمة ٔبو جمزئة ٔ ،بو مضرتنة بٔو مضاؿة .
فا٢كَىِة اًخامة يه ا٢كَىِة اًيت ٌس خجمؽ فهيا ا٢كاٛك اًسَعاث اًثالج ويه حق الاس خـٌلل وحق الاس خلالل،
و حق اًخرصف .وُشٍ اْكلوق ميازسِا ا٢كاٛك ؿىل مَىَ اًـلازي ،و كس حىفَت تخحسًس هعاق حق ا٢كَىِة
اًخامة ا٢كواذ  674،675،676و 677من اًلاهون ا٢كسين 4.و ا٢كاذت  27من كاهون اًخوحَِ اًـلازي 5.و ًخضح من
 1ؼ دواذحِة مسَحة حٌان ،هفس ا٢كصحؽ  ،ض . 11
 2ؾٌلز ؿَوي  ،ا٢كصحؽ اًساتق  ،ض . 124
 3ؼ دواذحِة مسَحة حٌان ،ا٢كصحؽ اًساتق  ،ض. 12
 4ؼ ا٢كواذ  674،675،676و 677من اًلاهون ا٢كسين اّكزائصي ا٢كـسل و ا٢كمتم.
 5ؼ ا٢كاذت27من كاهون اًخوحَِ اًـلازي ":ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة ،يه حق اٍمتخؽ و اًخرصف يف ا٢كال اًـلازي ؤ /بو اْكلوق اًـلازًة من ٔبخي إس خـٌلل الٔمالك
وفق ظحَـهتا ٔبو قصضِا ".
- 35 -

جمٍك اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة

[Année
اًـسذ اًساذش ]
حوان2016

ُشٍ اًيعوض ٔبن حق ا٢كَىِة اًـلازًة ٌضمي اًيشء و ما ًخفصغ ؾيَ من مثاز و مٌخجاث و مَحلاثٔ ،بما إرا اكن
ُشا اًيشء ٔبزضا مشَت مَىِهتا ما فوكِا و ما حتهتا إىل اْكس ا٢كفِس يف اٍمتخؽ هبا ،و رٛك فامي ؿسا ما ٌس خثٌََ
1
اًلاهون ٔبو الثفاق .
إرن فلوام ا٢كَىِة ُو اْكلوق اًثالج ( الاس خـٌلل ،الاس خلالل ،اًخرصف) اًيت دوًِا اًلاهون ٌٌَلٛكً.ىن كس
ًدٌاسل ُشا ا ٔلذري ؾن تـغ ُشٍ اْكلوق ًفائست اًلري  ،فِجز ٔب مَىِخَ ٔ ،كن ًدٌاسل ؾن حلَ يف اس خـٌلل اًيشء
ٔبو اس خلالهل ًعاحة ؼ حق الاهخفاغ ؼ فٌلول ٔبن ا٢كَىِة جمز ٔبت ٔ .بما إرا ثـسذ ا٢كاًىون يف اًيشء اًواحس  ،تسون
ٔبن ثخحسذ حعط  ل واحس مهنم  ،فِلال ٌَمٜك ٔبهَ صائؽ  ،و ًلال ًلك واحس مهنم ماٛك ؿىل اًض َوغ  ،و كس
دول ا٢كرشغ اّكزائصي يف ا٢كاذت  718من اًلاهون ا٢كسين ٌٌَلٛك ا٢كض خاغ اْكق يف ٔبن ًخزش من اًوسائي ما ًَزم
ْكفغ ا٢كال ا٢كضاغ وًو اكن رٛك تلري موافلة ابيق اًرشاكء يف ا٢كَىِة ٔ 2.بما ا٢كَىِة ا٢كضرتنة فِيي اْكاٌك اًلاهوهَة
اًيت ٍىون ؿَهيا اًـلاز ا٢كحين ٔبوٍلوؿة اًـلازاث ا٢كحًِة واًيت حىون مَىِهتا ملسمة إىل حعط تني ؿست ٔبصزاض
جضمي  ل واحست مهنا ؿىل حزء ذاض و هعُة يف ا ٔلحزاء ا٢كضرتنة،نٌل ُو اْكال ابًًس حة ً ٔلحزاء ا٢كضرتنة يف
3
اًـٌلزاث ا ٔلسعح وذمصاث اٗكدول و ا٢كعاؿس .
ا٢كححر اًثاين :اًس يساث اًـلازًة ا٢كثخذة ٌَمَىِة اًـلازًة .تـس اسرتخاغ اّكزائص اًس َاذت اًوظيَة كام ا٢كرشغ
اّكزائصي تخحسًس اًس يساث اًيت ميىن ٔبن ثعَح ٔبن حىون ذًَال لٕزحاث ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة  .ومن ٔبخي ثخِان
اًس يساث اًيت ٔبزاذُا ا٢كرشغ ٔبن حىون ؾيواان لٕزحاث ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة ،هلسم ُشا ا٢كححر إىل ٔبزتـة
معاًة هدٌاول فهيا ُشٍ اًس يساث اكًخايل:
ا٢كعَة ا ٔلول :اًس يساث اًـصفِة  .ويه ثٜك ا٤كصزاث اًيت ًلوم ابٕؿساذُا ا ٔلظصاف سواء تبٔهفسِم ٔبو تواسعة
اكثة من ٔبخي إزحاث ثرصف كاهوين ،و ًمت ثوكِـِا من كدي ا٢كخـاكسٍن وحسمه .ورٛك حسة ا٢كاذت  327من
 1ؼ محسي ايصا معص  ،ا٢كصحؽ اًساتق  ،ض . 12
 2ؼ وُشا ما ٔبنسثَ ا٤كوكة اًـََا يف اًلصاز اًعاذز تخازخي ، 1969/05/21ورشت اًلضات ًس ية ، 1969ض  . 304تلوًِا  ":إرا ثـَق الٔمص تخـسي اًلري تسون
و اْكعول ؿىل ظصذ  ل ٔبحٌيب من ا٢كَىِة ا٢كضاؿة ".
سخة  ،جيوس ًلك خشط يف اًض َوغ حٌلًة ا٢كَىِة ا٢كضاؿة ًوحسٍ
 3ؼ محسي ابصا معص  ،ا٢كصحؽ اًساتق  ،ض . 14؛ ا٢كاذت  745من اًلاهون ا٢كسين اّكزائصي ا٢كـسل و ا٢كمتم .
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اًلاهون ا٢كسين تلوًِا ً":ـخرب اًـلس اًـصيف ظاذزا ذمن نخحَ ٔبو وكـَ ٔبو وضؽ ؿَََ تعمة إظحـَ ،ما ٠ك ًيىص دضاحة
ما ُو مًسوة إًََ ".....وما هيميا يف ذزاسة اًس يساث اًـصفِة ُو مسى جحَة ُشٍ اًـلوذ اًيت حيصزُا ا ٔلفصاذ و
اًيت ٍىون موضوؾِا اًـلاز.وُو ما ًلذيض اٍمتَزي تني مصحَخني بٔساس َدني هدٌاوهلٌل اكًخايل:
مصحٍك ما كدي  :1971/01/01إن معََة هلي ا٢كَىِة اًـلازًة و إزحاهتا يف ثٜك اًفرتت ٠ك ٍىن ٌضرتظ يف حصهتا
اًضلك اًصمسي ،و ٍىفي فهيا اًضلك اًـصيف حىصٌسا ٢كحس ٔب اًصضائَة اٙكي اكن ٌسوذ و ًعحؽ ا٢كـامالث اًـلازًة يف
1
ثٜك اْكلدة اًزمٌَة مؽ رضوزت ثوافص ٔبزاكن اًـلس من حصايض  ،حمي و سخة.
مصحٍك ما تـس  :1971/01/01ثيط ا٢كاذت  12من ا ٔلمص  91/70ا٢كؤزد يف  1970/12/15ا٢كخضمن كاهون
اًخوزَق ؿىل ماًًل  ":سايذت ؿىل اًـلوذ اًيت ًبٔمص اًلاهون ابٕدضاؾِا إىل صلك زمسي  ،جية حتت ظائٍك اًحعالن
حتصٍص اًـلوذ اًيت ثخضمن هلي مَىِة ؾلاز ٔ ،بو حلوق ؾًَِة ؾلازًة ٔبو حمالث جتازًة ٔبو ظياؾَة ٔبو  ل ؾيرص
من ؾيادضُا ً "....فِم من هط ا٢كاذت ٔبن اكفة اًـلوذ اًـصفِة و ًو اكهت اثتخة اًخازخي تـس اًفاحت من خاهفي 1971
و ُو اتزخي دشاين كاهون اًخوزَق وحىون ابظٍك تعالان معَلا ،و ابًخايل ل ميىن الاحذجاح هبا ٔبمام اًلضاء
ٔلهنا ل ثـس س يسا ٌَمَىِة اًـلازًة  ..ؿىل ٔبساش ٔبن اًصمسَة ٔبظححت رشظا حوُصاي تـس اتزخي  1971/01/01و
2
يه زهن يف اًـلس .
ا٢كعَة اًثاين :اًس يساث اًخوزَلِة ً .دسم اًـلس اًصمسي ا٤كصز من ظصف ا٢كوزق تخوفريٍ زاحة اًحال و اًعمبٔهٌُة و
الاس خلصاز ا٢كـيوي ٔلظصافَ  ،نٌل ٍمتزي ؿىل ٔبهَ ذًَي إزحاث كعـي ل ميىن اًعـن فَِ إل ابًزتوٍص.ؿىل ٔبساش ٔبن
حمصزٍ ضاتط معويم مفوط من اًسَعة اًـامة يف حسوذ رمامَ وحتر مسؤوًَخَ ،ا ٔلمص اٙكي حـي ٕازاذت
ا٢كرشغ ذون ٔبي صم ثخجَ حنو إكصاز اًصمسَة ورشظ ٔبويل لٕزحاث ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة.وًلس ؾصف ا٢كرشغ
اّكزائصي اًـلس اًصمسي يف هط ا٢كاذت  324من اًلاهون ا٢كسين ؿىل ٔبهَ  ":اًـلس اًصمسي ؾلس ًثخت فَِ موػف بٔو
 1ؼ و من ٔبمه الٔس حاة اًيت حـَت الٔفصاذ و الٔصزاض ًَجئون إىل إجصام ؾلوذ ؾصفِة ذون اٌَجوء إىل ا٢كوثق اٍهتصة من اّكحاًة اًـلازًة  ،و ٔبثـاة ا٢كوثق و
هلط اًس يساث اًلاهوهَة ا٢كثخذة ٌَمَىِة اًـلازًة  ،حِر اكن ٔبحصاة اًـلازاث ل ميَىون سوى صِاذت اًضِوذ اًيت ثحني ٔبهنم حيوسوهنا ٔباب ؾن خس .
 2ؼ زحاميَة ؾٌلذ اٗكٍن ،اًوسائي اًلاهوهَة لٕزحاث ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة يف اًدرشًؽ اّكزائصئ ،بظصوحة ًيَي صِاذت اٗكنخوزاٍ ،خامـة موًوذ مـمصي تخزيي وسو ،
لكَة اْكلوق و اًـَوم اًس َاس َة  ، 2004،ض . 34
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ضاتط معويم ٔبو خشط ملكف خبسمة ؿامة ما مت ٗكًَ ٔبو ما ثَلاٍ من روي اًضبٔن ورٛك ظحلا ً ٔلصاكل اًلاهوهَة
1
و ادذعاظَ ".
و يف حسوذ سَعخَ
وما جتسز الٕصازت إًََ ٔبن اًوزكة اًصمسَة كس حىون رشظا لٕهـلاذ تـغ اًخرصفاث اًلاهوهَة  ،نٌل كس حىون ٔبذات
فلط لٕزحاهتا  ،فداًًس حة ًىوهنا رشظا لهـلاذ تـغ اًخرصفاث اًلاهوهَة  ،ومثال رٛك مجَؽ اًخرصفاث اًياكٍك
ٌَمَىِة اًـلازًة وـلس اًحَؽ  ،ففي ُشٍ اْكاٌك اهـسام اًوزكة اًصمسَة ًؤذي إىل إهـسام وحوذ اًخرصف اًلاهوين من
ٔبظهل و ابًخايل فِو مٌـسم كاهوان ٔ .بما إرا اصرتظ اًلاهون اًىذاتة اًصمسَة ً ٕالزحاث فلط فإن ختَفِا ل ًؤذي إىل
2
تعالن اًـلس  ،و إمنا ًحلى حصَحا و ميىن إزحاثَ تعصق الٕزحاث ا٢كلصزت كاهوان .
و اًـلوذ اًيت ثعسز من ا٢كوزق وضاتط معويم  ،و ا٢كيعحة ؿىل إزحاث ا٢كَىِة اًـلازًة نثريت ومذيوؿة مهنا ؾلس
5
اًحَؽ  3ؾلس اًِحة 4ؾلس اًضِصت .
ا٢كعَة اًثاًر :اًس يساث الٕذازًةً :لعس ابًس يساث الٕذازًة ثٜك اًواثئق اًيت حتصزُا الٕذازت اًـمومِة مبياس حة
اًخرصف يف مَىِهتا اًـلازًة ًفائست اًلري  ،ويه ثيلسم إىل ظيفني  :اًـلوذ الٕذازًة  ،و صِاذاث ا٢كَىِة .
1ؼ اًـلوذ الٕذازًة  :ويه ؾحازت ؾن اثفاق ًربم تني ذمثي الٕذازت تعفذَ موزق اٗكوٌك و ا٢كس خفِس من اًـلاز ا٢كصاذ
اندساتَ .وكس ؾصفت اّكزائص ُشا اًيوغ من اًس يساث ذالل فرتت الاحذالل اًفصويس يف إظاز ما ًـصف ابًـلوذ
الٕذازًة ا٢كسَمة من ظصف إذازت ٔبمالك اٗكوٌك 1.واس متص اًـمي هبا حىت تـس الاس خلالل  ،هشهص من تُهنا :
 1ؼ وًىن كدي ثـسًي ا٢كاذت ا٢كشهوزت ٔبؿالٍ مبوحة اًلاهون  14/88ا٢كؤزد يف  1988/05/03اكن ا٢كرشغ ًيط ؿىل مععَح اًوزكة اًصمسَة و ًُس اًـلس
اًصمسي و ًـي ا٢كرشغ ز ٔبى فهيا حصمجة حصَحة ًلكمة "  " acteاًوازذت يف اًيط اًفصويس .
 2ؼ زحاميَة ؾٌلذ اٗكٍن  ،ا٢كصحؽ اًساتق ،ض . 39
 3ؼ ًـس ؾلس اًحَؽ ٔبمه اًس يساث اًخوزَلِة ا٢كثخذة ٌَمَىِة اًـلازًة  ،مبوحدَ ًلوم اًحائؽ تيلي مَىِة ؾلاز ( مدين ٔبو كري مدين ) ؿىل ا٢كضرتي ملاتي متن هلسي ًسفؽ
مخسَ ٔ 5/1بمام مص ٔبى ا٢كوزق .
 4ؼ ثـخرب اًِحة من اًخرصفاث اًياكٍك ٌَمَىِة واًيت ًخربغ مبلذضاُا اًواُة مباهل ًضرط بٓدص ٌسمى ا٢كوُوة هل تسون ملاتي  ،و ثيط ا٢كاذت  206من كاهون
الٔدشت ٔ ،بن اًِحة ثيـلس ابلٕجياة و اًلدول مؽ مصاؿات ٔبحاكم كاهون اًخوثَق يف اًـلازاث .
 5ؼ و ُو ؾحازت ؾن حمصز زمسي ًـس من كدي ا٢كوثق ظحلا ً ٔلصاكل اًلاهوهَة و يف حسوذ سَعخَ و ادذعاظَ ً ،خضمن إصِاز ا٢كَىِة ؿىل ٔبساش اًخلاذم
ا٢كىسة تياءا ؿىل ثرصحي ظاًة اًـلس .
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ؼ اًـلوذ الٕذازًة ا٢كخـَلة ابًخياسل ؾن ا٢كساهن ٔبو اًلعؽ ا ٔلزضَة ظحلا ً ٔلمص  188/67ا٢كؤزد يف 1967/09/27
2
ا٢كخـَق تدٌاسل اٗكوٌك ٌَح٘كايث ؿىل سىٌاث مصانز اًخجمـاث اًسىٌَة .
ؼ ؾلوذ اًخياسل ؾن كعؽ ٔبزضَة مبلذىض ا ٔلمص  26/74ا٢كؤزد يف  1974/02/20ا٢كخضمن إوضاء الاحذَاظاث
اًـلازًة ًفائست اًح٘كايث  ،حِر ًخـني ؿىل ا٢كضرتي يف إظاز ُشا اًلاهون ٔبن ًحس ٔب يف ٔبصلال اًحياء يف مست زالزة
س يواث اتخساء من اتزخي اٍمتٜك  ،مؽ اًـ١ك ٔبهَ يف حاٌك ؿسم ثيفِش ُشا اًرشظ حتخفغ اًح٘كًة حبلِا يف اسرتخاغ
ا ٔلزط .
ؼ ؾلوذ اًخياسل ا٤كصزت ظحلا ٌَلاهون زمق  01/81ا٢كؤزد يف  1981/02/07ا٢كخضمن اًخياسل ؾن ا ٔلمالك اًـلازًة
راث الاس خـٌلل اًسىين ٔبو ا٢كِين ٔبو اًخجازي و اْكصيف ًخاتؽ ٌ٘كوٌك و أكاؿاث ا٤كًل و ماكثة اًرتكِة و
3
و اًَِئاث و ا ٔلهجزت اًـمومة .
اًدس َري ًـلازي و ا٢كؤسساث
ؼ اًـلوذ الٕذازًة ا٢كخضمية تَؽ ؾلازاث يف إظاز جسوًة اًحياءاث اًالرشؾَة ثيفِشا ٌَمصسوم زمق  212/85ا٢كؤزد
يف  1985/08/13اٙكي حيسذ رشوظ جسوًة ٔبوضاغ اٙكٍن ٌضلَون فـال ٔبزايض معومِة ٔبو ذاظة اكهت حمي
4
ؾلوذ ٔبو مداين كري معاتلة ٌَلواؿس ا٢كـمول هبا .

 1ؼ و حمتثي ُشٍ اًـلوذ يف ظيفني ٔبساسني ٌُل :اًس يساث ا٤كصزت وا٢كسَمة ثحـا لٕحصاءاث اًخحلِلاث اًلكَة ا٢كيعوض ؿَهيا ابًلاهون ا٢كؤزد يف
.1873/07/26وُشا اًيوغ من اًس يساث موحوذ جىرثت ًىوهنا ثخـَق تـسذ ُام من اٗكواوٍص يف اّكزائص ،كس يعَية ووُصان .وحصفق خمععاث اًلعؽ الٔزضَة
ا٤كلق فهيا ُشٍ اًس يساث  ،و جنسُا حتمي ثوضَحاث اكفِة حول جسمَة اًـلاز  ،مساحَ مـا٢كَ اْكسوذًة و حعط ا٢كس خفِسٍن ونشا الٔؾحاء اًيت ثثلي
اًـلازاث .و اًس يساث ا٤كصزت و ا٢كسَمة ثحـا لٕحصاءاث اًخحلِلاث اًلكَة و اّكزئَة ا٢كيعوض ؿَهيا ابًلواهَني ا٢كؤزذني يف  1897/02/16و . 1926/08/04و
ُشٍ اًس يساث ثضمن يف مواهجة أكَؽ مَىِة اًـلاز ا٤كلق فَِ ابىهتاء الًٕساغ اًلاهوين  ،ويه مسجٍك ومضِصت مبحافؼة اًصُون اًـلازًة ا٢كـيَة .
 2ؼ محسي ابصا معص  ،حٌلًة ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة  ،ا٢كصحؽ اًساتق  ،ض . 42
 3ؼ حصثة ؿىل اًلاهون ٔ 01/81برضازا ٔبْكلت ابٓكزًية اًـامة ذما حـي ا٢كرشغ ًلوم ابًٕلائَ مبوحة اًلاهون  06/2000ا٢كؤزد يف  2000/12/23ا٢كخضمن كاهون
ا٢كاًَة ًس ية . 2000
4ؼ ثيط ا٢كاذت  12من ا٢كصسوم زمق  212/85ا٢كؤزد يف  1985/08/13اٙكي حيسذ رشوظ جسوًة ٔبوضاغ اٙكٍن ٌضلَون فـال ٔبزايض معومِة ٔبو ذاظة اكهت
حمي ؾلوذ ٔبو مداين كري معاتلة ٌَلواؿس ا٢كـمول هبا ؿىل ٔبهَ ً ":ـس يف إظاز ُشا ا٢كصسوم ؾلس ا٢كَىِة حسة اًضلك الٕذازي و جس١ك زدعة اًحياء .....مؽ ؾحازت
جسوًة اًوضـَة ".
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ؼ اًـلوذ الٕذازًة ا٤كصزت يف إظاز ا٢كصسوم اًخيفِشي زمق  289/92ا٢كؤزد يف  1992 /07/06ا٤كسذ ًرشوظ
اًخياسل ؾن ا ٔلزايض اًعحصاوًة يف ا٢كساحاث الاس خعالحِة .
ؼ اًـلوذ ا٤كصزت يف إظاز ا٢كصسوم اًخيفِشي زمق  483/97ا٢كؤزد يف  1997/12/15ا٤كسذ ًىِفِاث مٌح حق
امذَاس كعـة ٔبزضَة من ا ٔلمالك آكاظة اًخاتـة ٌ٘كوٌك .
و ًلوم تخحصٍص ُشٍ اًـلوذ مسٍص ٔبمالك اٗكوٌك ابًًس حة ٌَـلازاث اًخاتـة ٌ٘كوٌك و اًولًة تعفذَ موزق اٗكوٌك و
أكاؿاث ا٤كََة و نشا زئُس ا٣كَس اًضـيب ابًًس حة ٌَـلازاث اًخاتـة ٌَح٘كًة ا٢كسجمة يف الاحذَاظاث اًـلازًة و
اًيت حزئت كدي ظسوز اًلاهون زمق  25/90ا٢كخضمن اًخوحَِ اًـلازي ٔ .بما تـس ظسوز ُشا اًلاهون فإهَ و ظحلا
و اًيت كاًحا
ٔلحاكم ا٢كاذت  73مٌَ فإن اًواكٌك اًـلازًة يه ا٥كخعة ًوحسُا تدس َري ا٤كفؼة اًـلازًة اًح٘كًة
1
ما ثَجبٔ إىل إجصام ؾلوذ ؾن ظصًق ماكثة اًخوزَق .
 2ؼ صِاذاث ا٢كَىِة:اس خـمَت صِاذت ا٢كَىِة من ظصف ا٢كرشغ اّكزائصي مبياس حة معََة إزحاث حق ا٢كَىِة
اًـلازًة اًفالحِة آكاظة ابًًس حة ٌَمالك اٙكٍن ًفذلسون إىل س يساث مَىِة مىذوتة يف إظاز ثعحَق كاهون اًثوزت
اًززاؾَة مبوحة ا٢كصسوم زمق  32/73ا٢كؤزد يف  1973/01/05ا٢كخـَق ابٕزحاث حق ا٢كَىِة آكاظة  ،و كس ٔبوضبٔ
ًِشا اًلصط ّكان ثلٌَة ؿىل مس خوى  ل جمَس صـيب ت٘كي  ،وتـس الاىهتاء من معََاث اًخحلِق و اهـسام
ا٢كـازضة ذالل الٓخال اًلاهوهَة ثلوم إذازت ٔبمالك اٗكوٌك مبيح صِاذاث ا٢كَىِة .نٌل اس خـمي ا٢كرشغ ُشٍ اًخلٌَة
مبلذىض اًلاهون زمق  18/83ا٢كؤزد يف  1983/08/13ا٢كخـَق حبَاست ا٢كَىِة اًفالحِة ،إر حسذث ا٢كواذ من 08
إىل  17من ا٢كصسوم اًخيفِشي زمق  724/83ا٢كؤزد يف  1983/12/10ا٤كسذ ًىِفِاث ثعحَق اًلاهون زمق
18/83الٕحصاءاث اًواحة إثحاؾِا من ظصف ا٢كرت حش ًالس خفاذت من صِاذت ا٢كَىِة .
ا٢كعَة اًصاتؽ :اًس يساث اًلضائَة .ثـس ا ٔلحاكم اًلضائَة اًعاذزت ؾن اّكِاث اًلضائَة يف ؿسذ من اْكالث
س يساث زمسَة حتي حمي ؾلوذ ا٢كَىِة ا٢كيعحة ؿىل ا٢كَىِة اًـلازًة  ،مبـىن ٔبهَ كس ٍىون اْكنك اًلضايئ اًعاذز
ؾن هجة كضائَة خمخعة ٕاكَميَا و هوؾَا سخدا يف إزحاث ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة  ،هؼصا ًعصخ اًزناغ ؿىل ا٤كوكة و
اًيت تـس ثفحط ٔبوزاق ا٢كَف ًخخني ًِا بٔحلِة ا٢كسؾي يف امذالنَ اًـلاز موضوغ اًزناغ  ،ؿىل ٔبن ًمت تـس ظسوز
 1ؼ محسي ابصا معص  ،حٌلًة ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة  ،ا٢كصحؽ اًساتق  ،ض . 46
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رٛك اس خىٌلل الٕحصاءاث اًلاهوهَة ا٢كيعوض ؿَهيا يف اًلواهني راث اًعٍك ابًضِص اًـلازي .و ا ٔلحاكم اًلضائَة
ا٢كرصحة اب٢كَىِة اًـلازًة آكاظة ل ثًضبٔ حلوكا ول واحداث اجتاٍ ٔبظصاف اٗكؾوى  ،و إمنا فلط ثلوم جىضف ما
ُو ملصز من كدي وحاٌك كسمة ؾلاز ذمَوك مَىِة صائـةٔ ،بو حاٌك إزحاث مَىِة ؾن ظصق اًخلاذم ا٢كىسة . 1و
ُو ما سوف هدٌاوهل اكًخايل :
 1ؼ اْكنك اًلضايئ اًلايض تلسمة ا٢كال ا٢كضاغ  :ؾصف ا٢كرشغ اّكزائصي ا٢كَىِة اًضائـة يف هط ا٢كاذت  713من
اًلاهون ا٢كسين  2.وثـخرب ا٢كَىِة اًضائـة من ٔبمه ٔبهواغ ا٢كَىِة و ٔبنرثُا ؾصضة ؿىل خساول ا٤كامك  .وٌَرصوح من
حاٌك اًض َاغ تعصًق اًلسمة اًلضائَة ًوحة اًلاهون ؿىل اًرشًم ا٢كض خاغ ٔبن ٍصفؽ ذؾوى اًلسمة ؿىل سائص
اًرشاكء  ،فِسذَون دعوما يف اٗكؾوى ٔ ،لن اًلضاء يف ذؾوى اًلسمة ُو حنك ًؤثص يف ا٢كَىِة .مبـىن ٔبن اْكنك
اًعاذز ابًلسمة ًـس مثحخا ٌَمَىِة اًـلازًة تـس صِصٍ مبعَحة اْكفغ اًـلازي يف حاًخني ٌُل :
ؼ إرا اكهت اًلسمة ؾًَِة  :ثيط ا٢كاذت  727من اًلاهون ا٢كسين ؿىل ٔبهَ  ":جتصي اًلسمة تعصًق الاكرتاغ و ثثخت
ا٤كوكة رٛك يف حمرضُا و ثعسز حىٌل ابٕؾعاء  ل رشًم هعَحَ ا٢كفصس ".
ؼ إرا متر اًلسمة تعصًق اًخعفِة  :إر هعت ا٢كاذت  728من اًلاهون ا٢كسين ؿىل ٔبهَ  " ":إرا ثـشزث اًلسمة ؾَيا
ٔ ،بو اكن من صبٔهنا إحساج هلط هحري يف كمية ا٢كال ا٢كصاذ كسمخَ تَؽ ُشا ا٢كال اب٢كزاذ ابًعصًلة ا٢كحٌُة يف كاهون
الٕحصاءاث ا٢كسهَة  ،وثلذرص ا٢كزاًست ؿىل اًرشاكء وحسمه إرا ظَحوا ُشا ابلٕحٌلغ" .
2ؼ اْكنك اًلضايئ اٙكي ٍىصش ا٢كَىِة ؿىل ٔبساش اًخلاذم ا٢كىسة :جيوس ًلك خشط حاس ؿىل ؾلاز ظحلا ٌٌَلذت
 827من اًلاهون ا٢كسين ٔ 3بن ًَجبٔ إىل اًلضاء و ٌس خعسز حىٌل ضس اًضرط اٙكي ًياسؿَ يف حِاسثَ ٍ ،ىصش
مَىِخَ ٌَـلاز حمي ا٢كعاًحة اًلضائَة ٔ ،بما إرا ٠ك ًوخس مٌاسغ ٌَحائز فِىفي ًِشا ا ٔلذري ٔبن ًَجبٔ إىل ا٢كوزق و
 1ؼ زحاميَة ؾٌلذ اٗكٍن  ،ا٢كصحؽ اًساتق ،ض .93
 2ؼ ا٢كاذت  713من اًلاهون ا٢كسين اّكزائصي  ":إرا مٜك إزيان ٔبو بٔنرث صُئا و اكهت حعة  ل مهنم فَِ كري ملصزت فِم رشاكء ؿىل اًض َوغ ،و ثـخرب اْكعط
مدساوًة إرا ٠ك ًلم ذًَي ؿىل كري رٛك ".
 3ؼ ا٢كاذت  827من اًلاهون ا٢كسين اّكزائصي  ":من حاس مٌلول ٔبو ؾلازا ٔبو حلا ؾًَِا مٌلول ٔبو ؾلازا ذون ٔبن ٍىون ماًاك هل بٔو ذاظا ًَ ظاز هل رٛك مَاك إرا
اس متصث حِاسثَ هل مست مخسة ؾرش ( )15س ية تسون اهلعاغ .
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ًَمتس مٌَ حتصٍص ؾلس اًضِصت معال تبٔحاكم ا٢كصسوم  352/83ا٢كؤزد يف  1983/05/21اٙكي ٌسن إحصاءاث
إزحاث اًخلاذم ا٢كىسة و إؿساذ ؾلس اًضِصت ا٢كخضمن الاؿرتاف اب٢كَىِة .
ا٢كححر اًثاًر :وسائي حٌلًة ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة.
تـس ٔبن اىهتَيا من ثلسمي ا٢كححر ا ٔلول ا٢كخـَق اب٢كلعوذ اب٢كَىِة اًـلازًة مؽ حتسًس دعائعِا و ٔبكسارما و
اًخـصط ٌَس يساث ا٢كثخذة ٌَمَىِة اًـلازًة آكاظة ،ابث من اًرضوزي ،اًخـصط إىل وسائي حٌلًة ا٢كَىِة
اًـلازًة .حِر ٔبن ثوفري حٌلًة كاهوهَة ٌَمَىِة ،ؾن ظصًق متىني ظاحة اًـلاز من اًخرصف فَِ واس خـٌلهل
واس خلالهل تعفة ُاذئة من صبٔهَ ا٢كسامهة يف ثعوٍص ذسمة اًـلازٙ.كا جنس ٔبن ُياك حصساهة من اًلواهني دععت
ٔبحاكما ثفعَََة ًِشٍ إكاًة يف  ل من اًلاهون ا٢كسين ،اًلاهون الٕذازي ،اًلاهون اّكيايئ.هدٌاوًِا فامي ًًل:
ا٢كعَة ا ٔلول :إكاًة ا٢كسهَة  :سن ا٢كرشغ اّكزائصي ٍلوؿة من اًلواهني ٕكاًة ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة ٌس خـمَِا
ماٛك اًـلاز 1ضس  ل خشط ًـخسي ؿَََ ابًلعة بٔو اًخـصط ٔبو حنوٌُل  .ويف ُشا اًعسذ فإن ا٢كَىِة
اًـلازًة حتمهيا اٗكؿاوى اًخاًَة:
1ؼ ذؾوى الاس خحلاق:وحصفؽ يف حاٌك وحوذ مٌاسغ ٌٌَلٛك يف مَىِخَ ،فِلمي ذؾوى ٔبمام اًلضاء جسمى "ذؾوى
الاس خحلاق " معاًحا فهيا تخثدَت مَىِخَ ؿىل اًـلاز حمي ا٢كعاًحة اًلضائَة .إرن فسؾوى الاس خحلاق ٍصفـِا
ا٢كاٛك ٌَمعاًحة مبَىِخَ اًيت حىون حتت ًس اًلري  2.و ً ٕالصازت فإهَ إرا ما زفؽ ا٢كاٛك ذؾوى الاس خحلاق فإن
إزحاهتا ل ٍىون إل مبوحة س يس زمسي مضِص اب٤كافؼة اًـلازًة نٌل ثوحدَ ٔبحاكم ا٢كاذت  29من كاهون اًخوحَِ
اًـلازيً":ثخت ا٢كَىِة آكاظة ً ٔلمالك اًـلازًة و اْكلوق اًـًَِة ؾلس زمسي خيضؽ ًلواؿس الٕصِاز اًـلازي".

 1ؼ إن رشظ إكاًة اًلاهوهَة ٌَمَىِة اًـلازًة آكاظة من اًياحِة ا٢كسهَة وحوة الٕس خضِاز ابًس يس اًصمسي ا٢كضِص اب٤كافؼة اًـلازًة ً ،ىن ا٢كضلك اٙكي ثـاين
مٌَ اّكزائص ٔبن زالزة ٔبزابغ ا٢كمخَاكث ثفذلس إىل س يساث مَىِة  ،و يف ُشا الٕظاز وكعس زفؽ اًـصاكِي ا٢كصثحعة تـسم وحوذ س يساث مَىِة يف ا٢كياظق اًيت ٠ك
ًمت فهيا مسح الٔزايض ثسذي ا٢كرشغ اّكزائصي تيعني صِريٍن ؿىل اًعـَس اًخعحَلي ٌُل ا٢كصسوم  352/83ا٢كؤزد يف  1983/05/21ا٢كخـَق ثسن إحصاء إزحاث
اًخلاذم ا٢كىسة و إؿساذ ؾلس اًضِصت ا٢كخضمن الاؿرتاف اب٢كَىِة و اًلاهون زمق  25/90ا٢كؤزد يف  1990/11/12ا٢كخضمن اًخوحَِ اًـلازي و اٙكي خاء جىِفِة
إؿساذ صِاذت اْكَاست و جسَميِا .
 2ؼ محسي ابصا معص ،حٌلًة ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة ،ذاز ُومة ٌَعحاؿة و اًًرش  ،اّكزائص  ، 2003،ض . 77
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2ؼ ذؾوى مٌؽ اًخـصط ٌَمَىِة:وحصفؽ يف حاٌك ثـصط اًلري ٌٌَلٛك و حصماهَ من ذمازسة سَعاثَ اًثالج
(الاس خـٌلل ،الاس خلالل ،اًخرصف) ؿىل مَىِخَ.هكحاوٌك مٌؽ ا٢كاٛك من حصج ٔبزضَ ٔبو مٌـَ من اًحياء ؿَهيا ٔبو
اس خـٌلًِا.
3ؼ ذؾوى وكف ا ٔلؾٌلل يف ا٢كَىِة :ويه ؾحازت ؾن هتسًس ٌَمَىِة مبـىن اًرشوغ يف ٔبؾٌلل من صبٔهنا حصمان
ا٢كاٛك من مَىِخَ .نلِام خشط ٔبحٌيب تدضجري وقصش بٔزط ذون إرن من ظاحهبا ٔبو كِامَ تدضُِس مداين ٔبو
مًضبٓث ذون حصدِط من ا٢كاٛك .
ا٢كعَة اًثاين:إكاًة اّكزائَة.
إن حٌلًة ا٢كَىِة اًـلازًة ؾن ظصًق اًدرشًؽ اّكزائصي ًـس إحصاءا اس خثٌائَا ذازخا ؾن اًلواؿس اًـامة ٔ .لن
ا٢كساش حبق ا٢كَىِة خيول ًعاحدَ اْكق يف اٌَجوء إىل اّكِاث اًلضائَة ا٢كسهَة ًصذ الاؾخساء مؽ اًخـوًغ إن
1
اكذىض اْكال رٛك ٔ .بما اًـلوابث اّكزائَة فال ثوكؽ إل يف حاٌك ا٢كساش آكعري اب٢كَىِة اًـلازًة.
وكس ٔبوزذ كاهون اًـلوابث اّكزائصي 2اًىثري من اّكصامئ ا٢كاسة ابًـلاز 3نٌل ثياوًت تـغ ٔبحاكم اًلواهني آكاظة
اًىثري من اّكصامئ ا٢كاسة ابًـلاز  4.و اًِسف من سن  ل ُشٍ اًيعوض ُو ا٤كافؼة ؿىل ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة
ضس ٔبي اؾخساء ٔبو إثالف بٔو ختصًة ؾن ظصًق ثلصٍص ؾلوابث حزائَة زذؾَة ًلك خماًف.و ابًخايل فإن حصثُة
اًـلوتة اّكزائَة ًـس ثبٔهَسا ٌَحٌلًة اّكزائَة ا٥كععة ٌَمَىِة ،و سوف هلرص اًححر ؿىل حتََي هط ا٢كاذت 386
من كاهون اًـلوابث اًيت خاءث دضحية يف نفاٌك إكاًة اّكزائَة ٌَمَىِة اًـلازًة آكاظة نٌل س َبٔيت تَاهَ :

 1ؼ محسي ابصا معص،هفس ا٢كصحؽ ،ض .85
 2ؼ الٔمص زمق  156/66ا٢كؤزد يف  1966/06/08ا٢كخضمن كاهون اًـلوابث  ،ا٢كـسل و ا٢كمتم  ،حصًست زمسَة ؿسذ ً 49س ية . 1966
 3ؼ ا٢كاذت  295من كاهون اًـلوابث آكاظة جبيحة اكذحام حصمة مزنل ،ا٢كاذثني  406،407من كاهون اًـلوابث حٌحة اًخرصًة ٔبًـمسي ٌَـلازاث ...إِك
 4ؼ ا٢كاذت  77من اًلاهون زمق  29/90ا٢كؤزد يف  1990/12/01ا٢كخـَق ابٍهتَئة و اًخـمري  ،ا٢كاذت  36من اًلاهون زمق  10/91ا٢كـسل و ا٢كمتم ا٢كخـَق تلاهون
الٔوكاف  ،ا٢كاذت  50من ا٢كصسوم اًدرشًـي زمق  09/94ا٢كؤزد يف  1994/05/18ا٢كخـَق ٌرشوظ الٕهخاح ا٢كـٌلزي و ذمازسة رمية ا٢كِيسش ا٢كـٌلزي .محسي ابصا
معص ،هفس ا٢كصحؽ ،ض . 85
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ثيط ا٢كاذت  386من كاهون اًـلوابث ؿىل ٔبهَ ً":ـاكة ابْكخس من س ية إىل مخس س يواث ،و تلصامة من
2000ذح إىل  20.000ذح  ل من اهزتغ ؾلازا ذمَواك ٌَلري ،و رٛك ذَسة ٔبو تعصًق اًخسًُس ".....مفن ذالل
هط ا٢كاذت ا٢كشهوزت ٔبؿالٍ ًخخني ٔبن حصمية اًخـسي ؿىل ا٢كَىِة اًـلازًة ثخحلق إرا ما ثوافصث ا ٔلزاكن اًخاًَة:
1ؼ ٔبن ًلوم اّكاين ابهزتاغ اًـلاز،فـيرص الاهزتاغ ًلعس تَ ٔ :بن ميخيؽ خشط ؾن ملاذزت اًـلاز تـس ظسوز حنك
هنايئ كىض تعصذٍ مٌَ  ،و كس ًلعس تَ اًصحوغ إىل راث اًـلاز اٙكي ظصذ مٌَ ظحلا ْكنك كضايئ هنايئٔ ،بو ٔبن
ًسذي اًـلاز ا٢كمَوك ٌَلري ٔ ،بو ٔبن ًلوم ابًسىن فَِ ٔبو ًلوم تفالحة اًلعـة اًرتاتَة ا٢كمَونة ٌَلري  1.وابًخايل
جية ٔبن ثًذلي حِاست اًـلاز ا٢كـخسى ؿَََ إىل من كام تفـي الاهزتاغ ،و ل ٍىفي مثال جمصذ ا٢كصوز ؿىل ا ٔلزط ٔبو
ذدول ا٢كزنل مث ملاذزثَ  ،تي جية ٔبن ٍىون اًِسف من اًخـسي ُو الاسدِالء ؿىل مٜك اًلري .
2ؼ ٔبن ٍىون اًـلاز ذمَواك ٌَلري  :جية ٔبن ٍىون اًـلاز حمي الاهزتاغ ذمَواك ٌَلري مبلذىض س يس من اًس يساث
اًـلازًة ا٢كثخذة ٌَمَىِة اًـلازًة 2.وُو ما ٔبصازث إًََ ا٤كوكة اًـََا يف اًلصاز زمق  75919ا٢كؤزد يف
 1991/11/05ا٣كٍك اًلضائَة ًس ية ،1993اًـسذ 01ض " 3. 214إن ا٢كاذت  386من كاهون اًـلوابث ثلذيض
ٔبن ٍىون اًـلاز ذمَواك ٌَلري  ،و من مثة فإن كضات ا٢كوضوغ اٙكٍن ٔبذاهوا اًعاؾيني ؼ يف كضَة اْكال ؼ جبيحة
اًخـسي ؿىل ا٢كَىِة اًـلازًة ذون ٔبن ٍىون اًضايك ماًاك حلِلِا ٍىوهون كس ٔبدعئوا يف ثعحَق اًلاهون3. .ؼ ٔبن
ثخوافص ؾيادض آكَسة ٔبو اًخسًُس ٠:ك ٍصذ يف كاهون اًـلوابث اّكزائصي ثـصًف ٌَزَسة ٔبو اًخسًُس ابًصمغ من
ٔبمهَهتٌل مضن اًـيادض ا٢كىوهة ّكصمية اًخـسي ؿىل ا٢كَىِة اًـلازًة .
فآكَسة يه اًلِام تفـي الاهزتاغ دفِة ٔبي تـَس ؾن ٔبهؼاز ا٢كاٛك وذون ؿَمَ ٔ ،بي سَة اْكَاست من ا٢كاٛك جفبٔت
4
ذون ؿَمَ ٔبو موافلذَ ٔ .بما اًخسًُس فِو إؿاذت صلي اًـلاز تـس إذالئَ ؾيوت من ا٢كاٛك .

 1ؼ جن وازث َلس  ،مشهصاث يف اًلاهون اّكزايئ اّكزائصي (اًلسم آكاض) ذاز ُومة ٌَعحاؿة و اًًرش  ،اّكزائص ،اًعحـة ،2003ض . 240
 2ؼ اًس يساث اًـلازًة ا٢كثخذة ٌَمَىِة اًـلازًة آكاظة كس حىون س يساث ؾصفِة  ،س يساث ثوثَلِة ،س يساث إذازًةٔ ،بو س يساث كضائَة.
3ؼ محسي ابصا معص  ،ا٢كصحؽ اًساتق ض . 88
 4ؼ محسي ابصا معص ،هفس ا٢كصحؽ ض . 88
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فـيرص آكَسة ًخوفص ؾيسما ًؤمص اًفصذ ابٕذالء اًـلاز ،مث ًـوذ لحذالهل ٔ ،بما اًخسًُس فدلعس تَ اس خـٌلل س يس
1
مَىِة مزوز لحذالل مدىن ؿىل ٔبساش اٍمتٜك ٔ ،بو ٔبًة ٔبساًَة ٔبدصى ثسًُس َة .
4ؼ ٔبن ًعسز حنك كضايئ هنايئ ابٕذالء اّكاين ٌَـلاز ،2و بٔن ًمت اًخيفِش سواء ادذَازاي ٔبو خرباي 3،و ٔبن حيصز
حمرض اًخيفِش تشٛك.فإن ظسز حنك ضس خشط مث هفس ؿَََ ؾن ظصًق ا٤كرض اًلضايئ ابٕذالء ا ٔلزط ٔبو ا٢كحىن ،
مث تـس رٛك ًـوذ ًُضلي ُشا اًـلاز لس خـٌلهل و اس خلالهل  ،فإهَ ٍىون كس ازحىة حصمية اًخـسي ؿىل ا٢كَىِة
اًـلازًة .
وكس ٔباثزث حصمية اًخـسي ؿىل ا٢كَىِة اًـلازًة اًىثري من اًيلاص ؿىل اًعـَس اًخعحَلي حول ما إرا اكهت حٌلًة
ا٢كرشغ اّكزايئ متخس حىت إىل حٌلًة اْكائز مبفِوم اًلاهون ا٢كسين ٔبو كاهون اًخوحَِ اًـلازي ٔ ،بم ٔبهنا ثلذرص ؿىل
حٌلًة ا٢كاٛك ثس يس زمسي مضِص اب٤كافؼة اًـلازًة فلط .
مفن ذالل اٍمتـن يف هط ا٢كاذت  386من كاهون اًـلوابث يف ظَاقهتا ابٌَلة اًـصتَة وزذ تَ مععَح "اهزتاغ
ا٢كَىِة "و ُيا وسددـس من جمال ُشٍ اّكصمية واكـة اًخـسي اّكصيم ؿىل اْكَاست ً ،ىن ابًصحوغ إىل اًيط ا٢كلاتي
ا٤كصز ابٌَلة اًفصوس َة جنسٍ كس ٔبوزذ مععَح  - déposséder-و اًيت ثـين إظعالحا مٌؽ اْكَاست  4.ذما ٔباثز
إصاكل حوُصاي ؿىل اًعـَس اًـمًل حول ا٢كلعوذ ابٕكاًة ا٢كيعوض ؿَهيا اب٢كاذت  386من كاهون اًـلوابث  ،فِي
ثـين ا٢كَىِة ٔبم متخس حىت إىل اْكَاست .؟
 1ؼ جن وازج َلس ،ا٢كصحؽ اًساتق . 240 ،
 2ؼ وُو ما ٔبصازث إًََ ا٤كوكة اًـََا يف اًلصاز زمق  75اًعاذز تخازخي ": 1983/02/15حِر ٔبن ا٢كاذت  386من كاهون اًـلوابث اًيت ٔبصاز إٍهيا اًلصاز و ظحلِا
ؿىل اًعاؾن ثـاكة  ل من حنك ؿَََ حبنك هنايئ ابٕذالء اًـلاز مٜك ٌَلري وامذيؽ ؾن ملاذزثَ ٕابزاذثَ زمغ ظسوز ٔبحاكم هنائَة و ثيفِشًة ؿهل من ظصف ا٢كيفش
اًرشؾي  ".محسي ابصا معص  ،ا٢كصحؽ اًساتق ض . 90
 3ؼ حصى اًـمي يف كضااي اًعصذ تبٔن ل ًَجبٔ ا٤كرض اًلضايئ إىل إحصاءاث اًخيفِش اّكربي إل إرا ابءث ا٤كاولث اًوذًة ابًفضي  .فدـس اهلضاء رمٍك ً 20وما ًلوم
ا٤كرض اًلضايئ ابٕحصاء حماوٌك ظصذ ا٤كىوم ؿَََ فإرا اس خجاة حيصز حمرض ًثخت معََة اًعصذ ٔ ،بما يف حاٌك زفغ الٕذالء فِحصز حمرض ؿسم خسوى حماوٌك اًعصذ
 ،ويف ُشٍ اْكاٌك ًَجبٔ ا٤كرض اًلضايئ وفلا ٌٌَلذت  324من كاهون الٕحصاءاث ا٢كسهَة إىل إصـاز اًوايل ا٥كخط ....../....
حمََا حتر ٕارشاف وهَي أكِوزًة تبٔهَ س َلوم تدٌفِش حنك الٕذالء  ،نٌل ًَمتس من وهَي أكِوزًة جسزري اًلوت اًـمومِة ٌَخيفِش .
 4ؼ محسي ابصا معص  ،حٌلًة ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة  ،ا٢كصحؽ اًساتق  ،ض . 130
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الاجتاٍ ا ٔلول :و ٍصى تبٔهَ يف ػي اًعَاكة اْكاًَة ٌٌَلذت  386من كاهون اًـلوابث فال ميىن اًلول توحوذ حصمية
جسمى جبيحة اًخـسي ؿىل اْكَاست  ،تي ٔبن جمال إكاًة اّكزائَة ًلذرص فلط ؿىل ا٢كاٛك اْكلِلي و من تني
اًخربٍصاث اًيت كسرما ٔبحصاة ُشا اًص ٔبي  ،تبٔن كاهون اًـلوابث دضحي يف ماذثَ ا ٔلوىل اًيت ثيط تبٔهَ  ":ل حصمية
و ل ؾلوتة ٔبو ثستري ٔبمن تسون هط ".فضال ؿىل ٔبهَ ل جيوس اس خـٌلل اًلِاش يف ماذت كاهون اًـلوابث  .وكس
سازث قصفة اّكيح و ا٥كاًفاث ٌَمحوكة اًـََا يف ُشا الاجتاٍ يف كصاز ظاذز ؾهنا تخازخي  ": 1991/11/05إن
ا٢كاذت  386من كاهون اًـلوابث ثلذيض ٔبن ٍىون اًـلاز ذمَواك ٌَلري  ،و من مت فإن كضات ا٢كوضوغ اٙكٍن ٔبذاهوا
اًعاؾيَني يف كضَة اْكال جبيحة اًخـسي ؿىل ا٢كَىِة اًـلازًة  ،ذون ٔبن ٍىون اًضايك ماًاك حلِلِا ٌَـلاز ٍىوهون
1
كس ٔبدعئوا يف ثعحَق اًلاهون ".
الاجتاٍ اًثاين :و ًشُة إىل ٔبن مَىِة اًلري ا٤كمَة وفلا ٔلحاكم ا٢كاذت  386من كاهون اًـلوابث  ،يه ا٢كَىِة
ا٢كثخذة ثس يس زمسي مث اْكَاست اًؼاُصت ا٢كرشوؿة كري ا٢كخياسغ ؿَهيا  ،وفلا ًيط ا٢كاذت  386ا٤كصزت ابًلة اًفصوس َة
ٔبي ٔبن حٌحة اًخـسي ؿىل ا٢كَىِة اًـلازًة ثلوم مىت اكن ُياك اهزتاغ ْكَاست اًلري ًـلاز ،و تياءا ؿىل رٛك ل
حصمية ول ؾلاة إرا ٠ك ًثخت الاؾخساء ؿىل اْكَاست .و كس سازث قصفة اّكيح و ا٥كاًفاث يف راث الٕجتاٍ يف
كصازٍن كري مًضوزٍن  ،ا ٔلول حيمي زمق  117996مؤزد يف  1995/05/21و اًثاين حثت زمق  112646مؤزد
يف ". 1999/10/09إن ا٢كرشغ ل ًلعس تـحازت "ا٢كمَوك ٌَلري " ا٢كَىِة اْكلِلِة ٌَـلاز حفسة  ،وٕامنا ًلعس هبا
2
ٔبًضا ا٢كَىِة اًفـََة .
ا٢كعَة اًثاًر:إكاًة الٕذازًة:
ًيؼص ٌَحٌلًة الٕذازًة اًيت دعِا ا٢كرشغ اّكزائصي ٌَمَىِة اًـلازًة آكاظة ؿىل ٔبهنا ٍلوؿة الٕحصاءاث اًيت دوًِا
اًلاهون ً ٕالذازت يف سخِي حٌلًة اًـلاز ،ابًًس حة ًحـغ ا ٔلؾٌلل اًيت ًوذ ا ٔلفصاذ اًلِام هبا يف مَىِهتم ،و من بٔخي
رٛك حسذ ا٢كصسوم اًخيفِشي زمق 3 176/91ا٤كسذ ًىِفِاث ختضري صِاذت اًخـمري ،وزدعة اًخجزئة ،صِاذت
 1ؼ محسي ابصا معص ،حٌلًة ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة ،ا٢كصحؽ اًساتق  ،ض. 131
 2ؼ محسي ابصا معص ،هفس ا٢كصحؽ  ،ض. 131
 3ؼ ا٢كصسوم اًخيفِشي زمق  175/91ا٢كؤزد يف  1991/05/28ا٤كسذ ٌَلواؿس اًـامة ٌَهتَئة و اًخـمري و اًحياء ،اّكصًست اًصمسَة اًـسذ ً26س ية . 1991
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اًخلس مي ،و زدعة اًحياء ،صِاذت ا٢كعاتلة ،وزدعة اًِسم ،وجسَمي رٛك ًـس ُو الٕظاز اًـام ابًًس حة ٥كخَف
اًصدط و اًضِاذاث ا٢كخـَلة جىِفِة اس خلالل و اس خـٌلل اًـلازاث و سوف ىىذفي ابًخـصط ٌَصدط ذون
اًضِاذاث  ،إر ٔبمهَة ُشٍ ا ٔلذريت حىون ٔبكي من ا ٔلوىل فـاذت ما حىون إحصاء صلكي ل ميس تبٔظي اْكق
ا٢كـرتف تَ ٌٌَلٛك يف حني ٔبن اس خعساز اًصدط ٍىون حوُصي من ٔبخي اس خـٌلل اْكق و يف حال إقفال رٛك
كس ثرتثة ا٢كسؤوًَة اّكزائَة و ا٢كسهَة  ،وؿَََ ىىذفي تـصط اًصدط اكًخايل :
ٔبول :زدعة اًحياء - permis de construire- :وُو كصاز إذازي ثعسزٍ هجة خمخعة تدٌؼمي ا٢كحاين ثبٔرن فَِ
ابٕحصاء مـني ًخـَق اب٢كحىن اٙكي ًعسز ثضبٔهَ .و ُو ؾحازت يف اًدرشًؽ اًـمصاين اّكزائصي ؾن  ":كصاز إذازي
ثعسزٍ هجاث إذازًة خمخعة و حمسذت كاهوان يف خشط زئُس ا٣كَس اًضـيب اًح٘كي  ،اًوايل ٔ ،بو اًوسٍص ا٢كلكف
ابًخـمري  ل يف حسوذ و هعاق ادذعاظَ  1.وكس زتعت ا٢كاذت  50من كاهون اٍهتَئة و اًخـمري مسبٌٔك حق اًحياء
مبَىِة ا ٔلزط  ،و ابًخايل فال حيق ٔلي اكن ٔبن ًلوم تدضُِس مدىن تسون حصدِط إذازي مىذوة حتر ظائٍك ؿسم
رشؾَة اًحياء  .و ًًدلي ٔبن ًخلسم تعَة زدعة اًحياء و اًخوكِؽ ؿَََ من كدي ا٢كاٛك ٔبو مولكَ ٔبو ا٢كس خبٔحص ٗكًَ
ا٢كصدط هل كاهوان ا٥كععة ًِا كعـة ا ٔلزط ٔبو اًحياًة .ويف حاٌك إكامة تياء تسون حصدِط مىذوة ،فِحق
ً ٕالذازت اٌَجوء إىل اًِسم ذون حاخة إىل اس خعساز كصاز من اّكِاث اًلضائَة الٕذازًة  ،إر اٌَجوء إىل اًلضاء و
2
اْكاٌك ُشٍ ل ٍىون إل يف حاٌك زفغ معاتلة ا ٔلصلال ا٢كيجزت ًصدعة اًحياء .
اثهَا :زدعة اًخجزئة  -permis de lotir- :جضرتظ زدعة اًخجزئة ًلك معََة ثلس مي ًلعـخني ٔبو ؿست كعؽ
يف مَىِة واحست ٔبو ؿست مَىِاث رمٌل اكن موكـِا  ،إرا اكهت كعـة ٔبو ؿست كعؽ ٔبزضَة انمجة ؾن ُشا اًخلس مي
من صبٔهنا ٔبن جس خـمي يف جضُِس تياًة .وؿَََ فإن زدعة اًخجزئة ثعَة من ا٢كاٛك ؾيسما ٍصًس جتزئة ا ٔلزط
3
ًلعـخني ٔبو ٔبنرث كعس جضُِس تياًة .

 1ؼ محسي ابصا معص  ،حٌلًة ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة ،ا٢كصحؽ اًساتق  ،ض . 100
 2ؼ محسي ابصا معص  ،حٌلًة ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة  ،ا٢كصحؽ اًساتق ،ض. 101
 3ؼ محسي ابصا معص  ،هفس ا٢كصحؽ ،ض . 102
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اتًثا :زدعة اًِسم  permis de démolir -ؼ ثعحَلا ٔلحاكم ا٢كاذت  60من اًلاهون  29/90ا٢كخـَق ابٍهتَئة و
اًخـمري ،ل ميىن اًلِام تبٔي معَََ ُسم حزئَة ٔبو لكَة ًحياًة ذون اْكعول ؿىل زدعة اًِسم ورٛك ًضٌلن إجناسُا
يف اًؼصوف ا ٔلمٌَة و اًخلٌَة ا٢كعَوتة .
وكس ٔبنس ا٢كرشغ اّكزائصي يف ا٢كاذاتن  52من ذس خوز  1996ا٢كخضمن اًخـسًي اٗكس خوزي ًس ية 1989و ا٢كاذت
28من كاهون  25/90ا٢كؤزد يف  1990/11/18ا٢كخضمن اًخوحَِ اًـلازي تبٔن ا٢كَىِة آكاظة مضموهة
ذس خوزاي ،و ٔبن ا٢كَىِة ل ًمت ىزؾِا إل يف ٕاظاز اًلاهون ملاتي ثـوًغ .....زمغ اؿرتافَ حبق ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة
إل ٔبهَ زفغ وهحش ظفة الٕظالق مساٍصا يف رٛك الاجتاُاث اْكسًثة اًيت ثـخرب ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة حق
ذاض فا٢كاٛك هل ٔبن ميازش سَعاثَ ؿىل ؾلازٍ يف حسوذ اًلاهون  ،وُو واحض يف هط ا٢كاذت 674من اًلاهون
ا٢كسين  ":ا٢كَىِة يه حق اٍمتخؽ واًخرصف يف ا ٔلص َاء ثرشظ ٔبن ل ٌس خـمي اس خـٌلل حتصمَ اًلواهني وا ٔلهؼمة.
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ذامتة:
من ذالل ما س حق رهصٍ وس خزَط ٔبن ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة يه سَعة مدارشت ًلصُا اًلاهون ًضرط مـني
و كاهون اًخوحَِ اًـلازي،وابًصحوغ إىل ص ىت
ؿىل ؾلازٍ ٔبو حق ؾَين ؾلازي ،حيوكِا اًلاهون ا٢كسين
اًلواهني اًيت حتنك اًـلاز يف تالذان ثحني وحوذ ٔبزتؽ ٔبهواغ من اًس يساث اًيت ثثخت ا٢كَىِة اًلازًة و يه اًس يساث
اًـصفِة  ،اًس يساث اًخوزَلِة ،اًس يساث الٕذازًة و اًس يساث اًلضائَة  ،و ذَعيا إىل ٔبهَ ل خسوى من ثلصٍص
حق ا٢كَىِة إرا ٠ك حىن ُياك وسائي حتمهيا من الاؾخساء اٙكي ًلؽ ؿَهيا من كدي اًلري .
حِر حتمى ا٢كَىِة اًـلازًة من اًياحِة ا٢كسهَة مبوحة ذؾوى الاس خحلاق  ،وذؾوى مٌؽ اًخـصط ٌَمَىِة
،وذؾوى وكف ا ٔلؾٌلل يف ا٢كَىِة  ،و يف حاٌك ا٢كساش آكعري اب٢كَىِة ثوكؽ ؾلوابث حزائَة ؿىل ا٢كـخسي  ،نٌل
دول اًلاهون ً ٕالذازت ٍلوؿة من الٕحصاءاث اًيت ًًدلي ؿىل ا٢كالك إثحاؾِا حتر ظائٍك ثوكِؽ حزاءاث إذازًة .
كاةمة ا٢كصاحؽ و ا٢كعاذز :
 ؼ ذس خوز  1996ا٢كـسل ٗكس خوز  1989و اًعاذز مبوحة الاس خفذاء اًضـيب  ، 1996/11/28اّكصًست
اًصمسَة ٌَجمِوزًة اّكزائصًة اٗكميلصاظَة اًضـحَة ،اًـسذ ً 74س ية . 1996
 ؼ ا ٔلمص زمق  156/66ا٢كؤزد يف  1966/06/08ا٢كخضمن كاهون اًـلوابث ،ا٢كـسل و ا٢كمتم  ،حصًست
زمسَة ؿسذ ً 49س ية 1966
و ا٢كمتم ،حصًست
 ؼ ا ٔلمص زمق  58/75ا٢كؤزد يف 26سخمترب  1975ا٢كخضمن اًلاهون ا٢كسين،ا٢كـسل
زمسَة ؿسذ ً 78س ية .1975
 ؼ ا ٔلمص زمق  74/75ا٢كؤزد يف  1975/11/12ا٢كخضمن إؿساذ مسح ا ٔلزايض اًـام و ثبٔسُس
اًسجي اًـلاز و ا٢كصاس مي ا٢كخزشت ًخعحَلَ .اّكصًست اًصمسَة ٌَجمِوزًة اّكزائصًة اٗكميلصاظَة اًضـحَة
اًـسذ ً 92س ية . 1975
 ؼ اًلاهون  25/90ا٢كؤزد يف 18هومفرب 1990ا٢كخضمن كاهون اًخوحَِ اًـلازي ا٢كـسل و ا٢كمتم ،ظاذز ؾن
اّكصًست اًصمسَة ٌَجمِوزًة اّكزائصًة اٗكميلصاظَة اًضـحَة اًـسذً 49س ية.1990
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 ؼ جن وازث َلس  ،مشهصاث يف اًلاهون اّكزايئ اّكزائصي (اًلسم آكاض) ذاز ُومة ٌَعحاؿة و اًًرش،
اّكزائص ،اًعحـة .2003
 ؼ محسي ابصا معص ،حٌلًة ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة،ذاز ُومة ٌَعحاؿة و اًًرش ،اّكزائص. 2003،
 ؼ سزويق ًَىل ،محسي ابصا معص ،ا٢كياسؿاث اًـلازًة ،ذاز ُومة ٌَعحاؿة و اًًرشو اًخوسًؽ ،اّكزائص
.2004،
 ؼ سٌلؿني صامة ،اًيؼام اًلاهوين اّكزائصي ٌَخوحَِ اًـلازي،ذزاسة وظفِة وحتََََة ذاز ُومة ٌَعحاؿة و
اًًرش اّكزائص.2004،
 ؼ ؾٌلز ؿَوي ،ا٢كَىِة و اًيؼام اًـلازي يف اّكزائص،ذاز ُومة ٌَعحاؿة و اًًرش و اًخوسًؽ ،اّكزائص،
.،2004
 ؼ مععفى أكال ،هؼام ا٢كَىِة ،ذاز اًفذح ،الٕسىٌسزًة. 2000 ،
اًصسائي ا٢كشهصاث :
 ؼ حاميَة ؾٌلذ اٗكٍن ،اًوسائي اًلاهوهَة لٕزحاث ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة يف اًدرشًؽ اّكزائصئ ،بظصوحة
ًيَي صِاذت اٗكنخوزاٍ ،خامـة موًوذ مـمصي تخزيي وسو  ،لكَة اْكلوق و اًـَوم اًس َاس َة . 2004،
 ؼ دواذحِة مسَحة حٌان ،كِوذ ا٢كَىِة اًـلازًة آكاظة ،مشهصت ًيَي صِاذت ا٢كاحس خري يف اْكلوق ،كسم
اًلاهون اًـلازي،خامـة كس يعَية ،لكَة اْكلوق ،مٌخوزي.2008/2007،
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