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ٚايػٝاغةةة ,ٞعةةةٔ ططٜةةةل إسةةةساخ ايٓةةةسضٗ ٠

َةًدةل:

ايػةةةةةٛم ايٛطٓٝةةةةة ١بتدةةةةةعٚ ٜٔإخؿةةةةةا ٤ايػةةةةةًع

اييت أنةشت تٗةسز نٝةإ ااتُةع اؾعا٥ةطٟ

Nouredine benchikh

ُٚةةؼ بأَٓةة٘ ايػةةصاٚ ٞ٥اغةةتكطاض ٙا٫دتُةةاعٞ

ٚايبهةةا٥ع ٖةةا ٜةة٪ز ٟإٍ انةةڀطا ايتُةةٜٔٛ

تٗةةةةسف ٖةةةةص ٙايٛضقةةةة ١ايبشجٝةةةة ١إٍ زضاغةةةة١

 َ٘ٓٚضؾع أغعاضٖا زَ ٕٚدلض.

ايػٝاغ ١اؾٓاٝ٥ة ١إػةتشسثَ ١ةٔ قبةٌ إؿةطع

ايهًُةةات إؿتاسٝةة :١ا٭سهةةاّ ايكاْْٝٛةة١؛

اؾعا٥طٕ ٟهاؾش ١إهاضب ١غةرل إؿةطٚع,١

ايتدةةةةةةع ٜٔأ ٚاٱخؿةةةةةةا٤؛ ايػةةةةةةًع ٚايبهةةةةةةا٥ع؛

 -إ٪يـ إڂطاغٌ.

إهةةةةةاضب ١غةةةةةرل إؿةةةةةطٚع١؛ ْةةةةةسض ٠ايػةةةةةٛم.

market by storing and hiding goods
and merchandise, which leads to
supply disruptions and from it
raising Their prices are unjustified.
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Abstract:
This research paper aims to study
the criminal policy developed by the
Algerian legislator to combat illegal
speculation, which has become a
threat to the entity of Algerian
society and affects its food security
and social and political stability by
creating scarcity in the national

َكةسَةةة:١
ْك ةت إةةازَ 1/2 ٠ةةٔ ايكةةاْ ٕٛضقةةِ  15-21عًةة ٢دطّةة ١إهةةاضب ١غةةرل إؿةةطٚع,١
ٚإعتدلت نٌ ؽع ٜٔأ ٚإخؿا ٤يًػًع ٚايبها٥ع بٗسف إسساخ ْسض ٗ ٠ايػٛم ٚإنڀطا
ٗ ايتُةةٚ ,ٜٔٛنةةٌ ضؾةةع أ ٚخؿةةض ٗ أغةةعاض ايػةةًع ٚايبهةةا٥ع أ ٚا٭ٚضام إايٝةة ١بڀطٜةةل
َباؾةةط أ ٚغةةرل َباؾةةط ,أٚعةةٔ ططٜةةل ٚغةة ٘ٝأ ٚإغةةتعُاٍ ايٛغةةا ٌ٥اٱيهذلْٝٚةة ١أ ٚأٟ
60

األدكبو ادلٕظٕػٍت ٔاإلجرائٍت ادلطخذذرت جلرميت ادلعبربت غري ادلػرٔػت _________________ بٍ انػٍخ َٕر انذٌٍ

ٚغا ٌ٥إستٝاي ١ٝأخطٜ. )1(٣ؿهٌ ٖص ٙاؾطّ١
ٚتعتدلٗ ا٭قٌ َٔ اؾطا ِ٥ايتكًٝس ١ٜايةيت ْةل عًٗٝةا إؿةطع اؾعا٥ةط ٟبةٓل إةٛاز
إًػا َٔ 174ٚ173 ,172 ٠قةاْ ٕٛايعكٛبةات اؾعا٥ةط ٟإعةسٍ ٚإةتُِ ( ,)2ايةص ٟسةسز
تهٝٝؿٗةةا ايكةةاْ ْٞٛبٛقةةؿٗا دٓشةةَ ١عاقةةب عًٗٝةةا بةةاؿبؼ َةةٔ غةةت ١أؾةةٗط إٍ ٔةةؼ
غةةٓٛات ٚبػطاَةةَ ١ايٝةةَ ١ةةٔ 5.000ز.ز إٍ 100.000ز.زٚ ,سكةةط ْڀةةام ا٭ؾعةةاٍ ايةةيت
تؿةةهٌ ايةةطنٔ إةةاز ٟشلةةا ,يهةةٔ َةةع ؾةةٛٝع ٖةةص ٙاؾطّةةٚ ١خڀٛضتٗةةا عًةة ٢إَٓٛٛةة١
اٱقتكاز ١ٜيًسٚي ١بػبب َػاغٗا با٭َٔ ايػصا ٞ٥يًُةٛاطٔ ٚبكسضتة٘ إعٝؿةَ ١ٝةع إضتؿةاع
ا٭غعاض زَ ٕٚدلضٚ ,تعآَٗا َع ايٛنع ايكش ٞاٱغتجٓا ,ٞ٥بٛٗٛضَػتذس نٛؾٝس 19
ٚاْتؿاض ٙبؿهٌ كٝـ عً ٢إػةت ٣ٛايعةإَ ٞةا ؾٝة٘ اؾعا٥ةط ,إغةتػًت بعةض ايؿ٦ةات
َٔ ايتذاض ٖةصا ايٛنةع ٚتػةببت ٗ ْةسض ٠ايػةٛم ايٛطٓٝةَ ١ةٔ ايػةًع ٚايبهةا٥ع ايتُٜٝٓٛة١
ضغِ ٚؾط ٠اْتادٗا َا ٜػڀ ٞاٱستٝاز ايٛطس ٭ؾٗطعس٫ ٠سكٚ ,١تهةطضت بةصيو ايعًُة١
ايٛطٓ ١ٝبإنؿاض ق ١ُٝايسٜٓاض اؾعا٥ط. ٟ
ٚبجبةةٛت عذةةع ايػٝاغةة ١اؾٓاٝ٥ةة ١إٓتٗذةةَ ١ةةٔ قبةةٌ إؿةةطع اؾعا٥ةةط ٟيًشةةس َةةٔ ٖةةصٙ
اؾطّ ١إقته ٢عًٝة٘ َطادعتٗةا ٚتعسًٜةٗا َةا وكةل ايػاٜة ١ايتؿةطٜعَ ١ٝةٔ ٚدةٛز ايةٓل
ايتذ طّٚ ٞايعكةاب ,ٞؾإغةتشسخ فُٛعةَ ١ةٔ ا٭سهةاّ إٛنةٛعٚ ١ٝاٱدطٝ٥ةَٛ ١دةب
ايكاْ ٕٛضقِ ,15-21ايصٚ ٟغع َٔ ْڀام قٛض ٖص ٙاؾطّ ١بإناؾت٘ يؿعٌ ايتدةع ٜٔأٚ
اٱخؿا ٤يًػًع ٚايبها٥عٚ ,إغتعُاٍ إٓاٚضات ٭دٌ ضؾع أ ٚخؿض ق ١ُٝا٭ٚضام إاي. ١ٝ
َٓٚةة٘ تتبًةةٛض إؾةةهايٖ ١ٝةةص ٙايٛضقةة ١ايبشجٝةة :ٗ ١ؼسٜةةس َاٖٝةة ١ايػٝاغةة ١اؾٓاٝ٥ةة١
إٛنةةٛعَٗٓ ١ٝةةا ٚاٱدطاٝ٥ةة ١إػةةتشسثٕ ١هاؾشةة ١إهةةاضب ١غةةرل إؿةةطٚع ١ايةةيت أقطٖةةا
إؿطع اؾعا٥ط.ٟ
يسضاغٖ ١ص ٙاٱؾهاي ١ٝإْتٗذٓةا إةٓٗر ايٛقةؿٚ ٞايتشًًٝةَ ٞعةا ستةٜ ٢تػةٓ ٢إعڀةا٤
ايٛقةةـ ايهةةاٗ يًةةٓل ايتذطّةةٚ ٞايعكةةابٚ ٞاٱدطا٥ةة ,ٞثةةِ ؼًًٝةة٘ ٗ قايبةة٘ ايكةةاْْٞٛ
ايةةصٜ ٟكتهةةٚ ,٘ٝقةةس قػةةُٓا إٛنةةٛع إٍ قةةٛضٜ ٜٔتعًةةل أٚشلُةةا با٭سهةةاّ إٛنةةٛع١ٝ
إػةةةتشسث ١ؾطّةةة ١إهةةةةاضب ١غةةةرل إؿةةةطٚعٚ ١ثاُْٗٝةةةةا ٜتعًةةةل با٭سهةةةاّ اٱدطاٝ٥ةةةة١
إػتشسث ١ؾطّ ١إهاضب ١غرل إؿطٚع ْٞٗٓٚ ,١إٛنةٛع غاُة ١تتهةُٔ اٱدابة ١عةٔ
اٱؾهايٚ ١ٝايٓتا٥ر ٚإكذلسات.
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احملٛض ا٭ :ٍٚا٭سهاّ إٛنٛع ١ٝإػتشسث ١ؾطّ ١إهاضب ١غرل إؿطٚع١
ٚؾكا يٓكٛم ايكاْ ٕٛضقِ  15-21ؾإٕ إؿطع اؾعا٥ط ٟقس غٔ أسهاَا َٛنٛع١ٝ
خاق ١ظطّ ١إهاضب ١غرل إؿطٚعُٝ ,١عت بايتٓٛع َٔ سٝح ْڀام ايتذةطٚ ِٜايعكةا
ٚايتهٝٝـ ايكاْ ْٞٛيًذطّ ١بٌ ايتذٓٝح ٚاؾٓاٜات.
أ َٔ - ٫ٚسٝح تٛغٝع ْڀام ايتذط:ِٜ
ٚغع إؿطع اؾعا٥طْ َٔ ٟڀام ايةطنٔ إةاز ٟيًذطّة ١ايةصٜ ٟعتةدل ٙايؿكة٘ اؾٓةاٞ٥
َٔ َازٜات اؾطّة ١ايةيت تةدلظ بٗةا يًعةامل اـةاضد ,)3(ٞايةص ٟنةإ غةاضٜا قبةٌ قةسٚض
ايكةةاْ ٕٛضقةةِ 15-21يٝؿةةٌُ قةةٛضا أخةةط ٣يًُهةةاضب ١غةةرل إؿةةطٚع ١مل تةةطز بايٓكةةٛم
إًػا ,٠اييت ناْت ؼكط ا٭ؾعاٍ إؿهً ١يًذطّ ٗ ١سسٚز ٔؼ قٛضْكةت عًٗٝةا
إةاز172 ٠م.ع إًػةةا ٠بكٛشلةةاٜ :عةةس َطتهبةةا ؾطّة ١إهةةاضب ١غةةرل إؿةةطٚع... ١نةةٌ َةةٔ
أسةةسخ بڀطٜةةل َباؾةةط أ ٚعةةٔ ططٜةةل ٚغةة ٘ٝضؾعةةا أ ٚخؿهةةا َكةةڀٓعا ٗ أغةةعاض ايػةةًع
ٚايبها٥ع أ ٚا٭ٚضاقإاي ١ٝايعُ ١َٝٛأ ٚاـاق ١أ ٚؾطع ٗ شيو:
 بذلٜٚر أخباضأ ٚأْبا ٤ناشب ١أَٚػطن ١عُسا بٌ اؾُٗٛض, أٚبڀطح عطٚض ٗ ايػٛم بػطض إسساخ إنڀطا ٗ ا٭غعاض, أٚبتكس ِٜعطٚض بأغعاض َطتؿع ١عٔ تًو اييت نإ ٜڀًبٗا ايبا٥ع,ٕٛ أٚبايكٝاّ بكؿ ١ؾطز ١ٜأ ٚبٓا ٤عً ٢إدتُاع أ ٚتطاب٘ بأعُاٍ ٗ ايػٛم أ ٚايؿةطٚع ٗشيو بػطض اؿك ٍٛعً ٢ضبح غرل ْاتر عٔ ايتڀبٝل ايڀبٝع ٞيًعطض ٚايڀًب,
 أٚبأ ٟططم أٚ ٚغا ٌ٥استٝاي.١ٝأقط إؿطع اؾعا٥طٖ ٟص ٙايكٛضبكٝاغ ١أخط ٣شلا ز٫ية ١قاْْٝٛةٚ ١انةشٚ ١قةطو,١
َٔ خ ٍ٬إاز 2 ٠ايؿكط َٔ 1 ٠ايكاْ ٕٛضقِ  15-21اييت ْكت عًَ ٢ا :ًٜٞ
ٜككس َؿٖٗ ّٛصا ايكاَْ ٕٛا ٜأت:ٞ
 إهاضب ١ايػرل َؿطٚع :١نٌ ؽع ٜٔأ ٚإخؿا ٤يًػًع ٚايبها٥ع بٗسف إسةساخ ْةسض٠ٗ ايػةةٛم ٚانةةڀطا ٗ ايتُةةٚ ,ٜٔٛنةةٌ ضؾةةع أ ٚخؿةةض ٗ أغةةعاض ايػةةًع ٚايبهةةا٥ع أٚ
ا٭ٚضام إايٝةة ١بڀطٜةةل َباؾةةط أ ٚغةةرل َباؾةةط أٚعةةٔ ططٜةةل ٚغةة ٘ٝأ ٚاغةةتعُاٍ ايٛغةةاٌ٥
اٱيهذل ١ْٝٚأ ٚأٚ ٟغا ٌ٥استٝاي ١ٝأخط,٣
ٜٚعتدل َٔ قب ٌٝإهاضب ١غرل إؿطٚع:١
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 تطٜٚر أخباض أ ٚأْبا ٤ناشب ١أَ ٚػطن ١عُسا بٌ اؾُٗٛض بػطض إسساخ انڀطاٗ ايػٛم بڀطٜكَ ١باغتٚ ١غرل َدلض,٠
 طةةطح عةةطٚض ٗ ايػةةٛم بػةةطض إسةةساخ انةةڀطا ٗ ا٭غةةعاض أٖ ٚةةٛاَـ ايةةطبحاحملسز ٠قاْْٛا,
 تكس ِٜعطٚض بأغعاض َطتؿع ١عٔ تًو اييت نإ ٜڀبكٗا ايبا٥ع ٕٛعاز,٠ ايكٝةةةاّ بكةةةؿ ١ؾطزٜةةة ١أْ ٚاعٝةةة ١أ ٚبٓةةةا ٤عًةةة ٢اتؿاقةةةات بعًُٝةةة ٗ ١ايػةةةٛم بػةةةطضاؿك ٍٛعً ٢ضبح غرل ْاتر عٔ ايتڀبٝل ايڀبٝع ٞيًعطض ٚايڀًب,
 اغتعُاٍ إٓاٚضات اييت تٗسف إٍ ضؾع أ ٚخؿض ق ١ُٝا٭ٚضام ايٓكس.١َٜةةٔ خةة ٍ٬إكاضْةة ١بةةٌ ايٓكةةٌ أعةةٜ ٙ٬تهةةح بؿةةهٌ دًةة ٞإٔ إؿةةطع اؾعا٥ةةط ٟقةةس
اغةةتشسخ ٗ ايكةةٛض ٠ا٭ ٍٚغاٜةة ١قةةسزٜ ٠ةةطاز ؼكٝكٗةةاَ ,ةةٔ خةة ٍ٬تةةطٜٚر ا٭خبةةاض أٚ
ا٭ْبةةا ٤ايهاشبةة ١ا ٚإػطنةة ١عُةةسا بةةٌ اؾُٗةةٛض تتعًةةل بإسةةساخ انةةڀطا ٗ ايػةةٛم
بڀطٜكةةةَ ١باغتةةةٚ ١غةةةرل َةةةدلضٚ ٠بٗةةةا تتشكةةةل اؾطّةةة ١ايتاَةةة ١يًُهةةةاضب ١غةةةرل إؿةةةطٚع١
باعتباضٖا ُجٌ ايٓتٝذ ١اؾطَ ١ٝيًػًٛى إاز ٟإطتهةب َةٔ قبةٌ اؾةاَْٚ ,)4(ٞؿٗةّٛ
إدايؿ ١إشا نإ ايػطض َٔ ؾعٌ ايذلٜٚر يٮخباض أ ٚا٭ْبا ٤ايهاشبة ١أ ٚإػطنة ١عُةسا
بةةٌ اؾُٗةةٛض ٜ ٫تعًةةل أقةة ٬بإسةةساخ انةةڀطا ٗ ايػةةٛم بڀطٜكةةَ ١باغتةةٚ ١غةةرل َةةدلض٠
نةِ تكتهة ٘ٝإةاز ٠أعةة ٙ٬ؾةإٕ دطّة ١إهةةاضب ١غةرل إؿةطٚع ١تهةة ٕٛغةرل قاُ٥ة ١يعةةسّ
تٛؾط أضناْٗا.
نُا ٚغع إؿطع ٗ ايكٛض ٠ايجاْ ١ٝؾطّ ١إهاضب ١غرل إؿطٚع َٔ ١ايػطض إطاز
ؼكٝكةة٘ َةةٔ اؾطّةة ,١ايةةص ٟن ةإ ٜكتكةةط عًةة ٢غةةطض إسةةساخ انةةڀطا ٗ ا٭غةةعاض
ؾك٘ ,ؾأنشٜ ٢ؿٌُ غطنةا أخةط ٜتعًةل بإسةساخ انةڀطا ٗ ٖةٛاَـ ايةطبح احملةسز٠
قاْْٛا.
نُا اغتشسخ إؿطع قٛض ٠دسٜس ٠يًُهاضب ١غرل إؿطٚع ١تتُجةٌ ٗ ؾعةٌ ايتدةعٜٔ
أ ٚاٱخؿا ٤يًػًع ٚايبها٥عَ ,ع ؼسٜس ٙيًػا َٔ ١ٜشيو اييت هب إٔ تطتب٘ بٓ ١ٝإسةساخ
ْسض ٗ ٠ايػٛمٖ ,ا هعٌ ايػةًع ٚايبهةا٥ع  ٫تًةيب سادةات إةٛاطٌٓ ,يةٓكل ايعةطض
ٚظٜاز ٠ايڀًبٚ ,غٛا ٤نإ ٖةصا ايؿعةٌ ايتذطّة ٞقةس أضتهةب بڀطٜةل َباؾةط َةٔ قبةٌ
ايؿاعةةٌ بؿدكةة٘ أ ٚعةةٔ ططٜةةل غةةرل َباؾةةط نا٭ؾةةدام ايتةةابعٌ يةة٘ ,أ ٚعةةٔ ططٜةةل
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ايٛغةةڀا ٤ستةةٚ ٢يةة ٛنةةإ ٖةةصا ايٛغةة ٘ٝعبةةاض ٠عةةٔ ٚغةة ١ًٝايهذلْٝٚةة ١نُةةا ٖةة ٛاؿةةاٍ
بايٓػب ١يٛغا ٌ٥ايتٛاقٌ ا٫دتُاع ٞأ ٚايتذاض ٠ايطقُ.١ٝ
ٚايكةةٛض ٠ا٭خةةط ٣إػةةتشسث ١تتعًةةل باغةةتعُاٍ إٓةةاٚضات ٭دةةٌ ضؾةةع أ ٚخؿةةض قُٝةة١
ا٭ٚضام إايٝةةةة ١عةةةةٔ ططٜةةةةل ا٫ستهةةةةاض أ ٚإعةةةةاَ٬ت ايكةةةةٛض ١ٜأ ٚاتؿاقٝةةةةات ايت٬عةةةةب
با٭غةةعاض( ,)5ؾإؿ ةطع َةةٔ خةةٖ ٍ٬ةةصا ايتٛدةة٘ أ ٍٚاٖتُاَةة٘ يؿةةطض اؿُاٜةة ١اؾٓاٝ٥ةة١
يًُتعةةاًٌَ ٗ غةةٛم ا٭ٚضام إايٝةة ,)6( ١ؾٗةةص ٙايكةةٛض ٗ ٠ا٭قةةٌ تهةةُٓتٗا إةةاز172 ٠
إًػةةا ٠يهٓٗةةا مل تطبڀٗةةا بكٝةةس اغةةتعُاٍ إٓةةاٚض ٠يتشكٝةةل شيةةوٖ ,ةةا ٜعةةس إٔ إؿةةطع
اؾعا٥ةةةط ٟقةةةس قٝةةةس ػةةةطٚ ِٜاقعةةة ١ضؾةةةع أ ٚخؿةةةض قُٝةةة ١ا٭ٚضام إايٝةةة ,١بؿةةةطٜ ٙتعًةةةل
باغةةتعُاٍ طةةطم استٝايٝةة ١تكةة ّٛعًةة ٢أغةةاؽ إٓةةاٚضٚ ٠ايتةةسيٝؼ ٱٜٗةةاّ اؾُٗةةٛض بطؾةةع أٚ
انؿاض ق ١ُٝا٭ٚضام إاي.١ٝ
ثاْٝا َٔ :سٝح ايتهٝٝـ ايكاْ ْٞٛإػتشسخ ؾطّ ١إهاضب ١غرل إؿطٚع:١
ٚؾكةةا يةةٓل إةةازتٌ َ 15ٚ14ةةٔ ايكةةاْ ٕٛضقةةِ  15-21لةةس إٔ إؿةةطع قةةس خةةطز َةةٔ
ْڀةةام ايتذٓةةٝح ؾطّةة ١إهةةاضب ١غةةرل إؿةةطٚع ١إٍ ْڀةةام اؾٓاٜةةات ٚشيةةو ٗ سةةايتٌ
ُٖا(:)7
 ساي ١اضتهةا إهةاضب ١غةرل إؿةطٚع ١خة ٍ٬ايٛةطٚف ا٫غةتجٓا ,١ٝ٥أ ٚعٓةس ٗٚةٛضأظَ ١قش ١ٝطاض ١٥أ ٚتؿؿٚ ٞبا ٤أٚ ٚقٛع أ ٟناضث َٔ ١ايهةٛاضخ ايڀبٝعٝة ,١نُةا ٖةٛ
اؿةةاٍ بايٓػةةب ١يًهٛؾٝةةس ٚ ,19نةةإ قةةٌ إهةةاضب ١اؿبةةَٚ ٛؿةةتكاتٗا أ ٚايبكةةٍٛ
اؾاؾ ١أ ٚاؿًٝب أ ٚاـهط أ ٚايؿٛان٘ أ ٚايعٜت أ ٚايػهط أ ٚايي أَ ٚةٛاز ايٛقةٛز أٚ
إةةٛاز ايكةةٝس ١ْٝ٫إٓكةةٛم عًٗٝةةا بإةةازَ 13 ٠ةةٔ ايكةةاْ ٕٛأعةة ,)8( ٙ٬ؾةةإٕ ٖةةص ٙاؿايةة١
تؿهٌ دٓاٜ ١ٜعاقب عًٗٝا بايػذٔ إ٪قت َٔ عؿط ٜٔغٓ ١إٍ ث٬ثٌ غٓٚ ١ايػطأََ ١
10.000.000ز.ز .إٍ .20.000.000
 سايةة ١اضتهةةا دطّةة ١إهةةاضب ١غةةرل إؿةةطٚعَ ١ةةٔ قبةةٌ ْاعةة ١إدطاَٝةةَُٛٓ ١ةة,١ؾتؿةةهٌ دٓاٜةةٜ ١عاقةةب عًٗٝةةا بايػةةذٔ إ٪بةةس إشا ناْةةت تٓكةةب عًةة ٢ا٭ؾةةٝاٚ ٤إةةٛاز
إصنٛض ٠بإاز 13 ٠أع.ٙ٬
ٜٗٚسف ٖصا إٓٗر ايص ٟاْتٗذ٘ إؿطع اؾعا٥ط ٟإٍ إنؿاْٛ ٤ع َةٔ ايةطزع ايعةاّ َةٔ
سٝح ايعكٛب ١إكطضَٚ ٠ا ُجً٘ قهُ ١اؾٓاٜات بسضدتٗٝا يس ٣ااتُةع اؾعا٥ةطَ ٟةٔ
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ٖٝبٚٚ ١قاضٚ ,نصا ٫ضتبا ٙاؾطّ ١بٛطٚف اغتجٓا ١ٝ٥خاقٚ ١بؿ ١٦اؾُاع ١اٱدطاَ١ٝ
إٓ ١ُٛاييت تؿهٌ دٌ دطاُٗ٥ا دٓاٜ ١ٜعاقب عًٗٝا ايكاْ.ٕٛ
ثايجا َٔ -سٝح ايعكٛبات إػتشسث ١ؾطّ ١إهاضب ١غرل إؿطٚع:١
تهُٔ ايكاْ 15-21ٕٛعكٛبات َؿسز ٠ضغِ ػٓةٝح اؾطّة ٗ ١دةٌ سا٫تٗةا بايٓػةب١
يًؿدل ايڀبٝع ,ٞأَا بايٓػب ١يًؿدل إعٓ ٟٛؾًِ تػتشسخ بؿأْ٘ أ ٟعكٛبة ١ؽتًةـ
عٔ تًو ايةيت تهةُٓتٗا إةازَ 175 ٠هةطض َةٔ قةاْ ٕٛايعكٛبةات إعةسٍ ٚإةتُِ(ٚ )9ايةيت
ؾٗٝا إساي ١يتڀبٝكات إازَ18 ٠هطض َ 18ٚهطضٖ ,)10(2ا هعًٓا ْتػا ٍ٤عٔ دس٣ٚ
ٚدةةٛز إةةازَ 19 ٠ةةٔ ايكةةاْ ٕٛضقةةِ 15-21ايةةيت ؼٝةةٌ ايؿةةدل إعٓةةَ ٟٛطتهةةب إسةةس٣
دطا ِ٥إهةاضب ١غةرل إؿةطٚعَ ١باؾةط ٠يتڀبٝةل ْكةٛم قةاْ ٕٛايعكٛبةات(ٖٚ ,)11ةصا َةا
ْكةت عًٝة٘ إةازَ 175 ٠هةةطض أعةٚ ,)12( ٙ٬قةس تةةسضدت ايعكٛبةات ا٭قةً ١ٝإػةةتشسث١
بايٓػب ١يًذٓح ٗ عكٛب ١اؿبؼ َٔ ث٬خ غةٓٛات إٍ عؿةط غةٓٛات ٚايػطاَة ١إايٝةَ ١ةٔ
1.000.000ز.ز إٍ 2.000.000ز.ز ٚؾكا يٓل إاز َٔ 12 ٠ايكاْ ٕٛأع.ٙ٬
ٚعكٛب ١اؿبؼ َٔ عؿط غٓٛات إٍ عؿةط ٜٔغةٓٚ ١ايػطاَةَ ١ةٔ 2.000.000ز.ز إٍ
.10.000.000ز.ز ٚؾكا يٓل إاز َٔ 13 ٠ايكاْ ٕٛأع.ٙ٬
أَا بايٓػب ١يًذٓاٜات ؾته ٕٛايعكٛب ١ايػذٔ إ٪قت َٔ عؿط ٜٔغٓ ١إٍ ث٬ثٌ غٓ١
ٚايػطاَ10.000.000 َٔ ١ز.ز .إٍ .20.000.000ز.ز ٚؾكا يٓل إاز َٔ 14 ٠ايكإْٛ
أعٚ ,ٙ٬تكٌ ايعكٛب ١يًػذٔ إ٪بس ٚؾكا يٓل إاز َٔ 15 ٠ايكاْ ٕٛأع.ٙ٬
أَةةا بايٓػةةب ١يًعكٛبةةات ايتهًُٝٝةة ١ؾكةةس ْكةةت عًٗٝةةا إةةازَ18ٚ 17 ٠ةةٔ شات ايكةةإْٛ
أعةة ,)13( ٙ٬ز ٕٚايتُٝٝةةع بةةٌ اؾٓشةةٚ ١اؾٓاٜةة ,١ايةةيت ّهةةٔ اؿهةةِ بٗةةا ٗ دطّةة١
إهاضب ١غرل إؿطٚع ١بهٌ قٛضٖا إٓكٛم عًٗٝةا بٗةصا ايكةاْ ,ٕٛؾكةس أدةاظ إؿةطع
َٛدةةب إةةاز 17 ٠يًكانةة ٞاؾعا٥ةة ٗ ٞسةةاٍ اؿهةةِ باٱزاْةة ١إٔ وهةةِ عًةة ٢إةةتِٗ
بؿڀب ايػذٌ ايتذاضَٓٚ ٟع٘ َٔ ٖاضغ ١ايٓؿةا ٙايتذةاضٚ ٟؾكةا ٕةا ٜةٓل عًٝة٘ قةإْٛ
ايعكٛباتَ ,ع اؿهِ بايٓؿاش إعذٌ شلص ٙايعكٛب ,١نُا أداظت ٖص ٙإاز ٠يًكانة ٞإٔ
ٜأَط بػًل احملٌ ايص ٟمت اغتعُاي٘ ٗ اضتها اؾطّٕ ١ةس ٫ ٠تتذةاٚظ ايػةٓ ١ايٛاسةس,٠
أَا إاز 18 ٠ؾأعڀت اؿل يًذٗ ١ايكها ١ٝ٥بإٔ ؼهِ َكازض ٠ايٛغا ٌ٥إػةتعًُٗ ١
اضتها اؾطّٚ ١قًٗا ٚعٛا٥سٖا.
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ضابعا َٔ -سٝح ايٛطٚف إدؿؿ:١
َا اغتذس بايكاْ ٕٛضقِ  15-21بؿأْٗا ٗ دطّ ١إهاضب ١غةرل إؿةطٚع ١إٔ إؿةطع
اؾعا٥ط ٟقس ْل بإاز َٔ 22 ٠ايكاْ ٕٛأع ,)14( ٙ٬عًة ٢إٔ َطتهةب ٖةص ٙاؾطّة٫ ١
ٜػةةتؿٝس َةةٔ ٚةةطٚف ايتدؿٝةةـ إٓكةةٛم عٓٗةةا بإةةازَ 53 ٠ةةٔ قةةاْ ٕٛايعكٛبةةات إعةةسٍ
ٚإتُِ إ ٗ ٫سسٚز ايجًح  َٔ 3/1ايعكٛب ١إكطض ٠قاْْٛاٖٚ ,ةصا َةا ْعتةدل ٙضزعةا خاقةا
ٕطتهةةب اؾطّةةٚ ١يًُػةةاٌُٖ ؾٗٝةةا نايؿةةطٜو ٚاحملةةطض ,نُةةا تعتةةدل ٖةةص ٙايٓػةةب١
إػةةتشسث ١قٝةةسا خاقةةا عًةة ٢تڀبٝكةةات ْةةل إةةاز ,)15( 53٠ؾايكانةة ٞاؾعا٥ةةًَ ٞةةعّ
َٛدبٗةةةا عٓةةةس اؿهةةةِ باٱزاْةةة ١ظةةةطّ إهةةةاضب ١غةةةرل إؿةةةطٚع ١إؾةةةازَ ٠طتهبٗةةةا َةةةٔ
ايٛطٚف إدؿؿ ١عسٚز  َٔ 3/1ايعكٛب ١إكطض ٠شلا ٚؾكا يٓل إٛاز َ 13 ,14 ,12ةٔ
ايكاْ ٕٛضقِ .15-21
خاَػا َٔ -سٝح ا٭يٝات ايٛقا ١ٝ٥إػتشسث:١
باغتكطاْ ٤كٛم إٛاز  3إٍ  َٔ 6ايكاْ ٕٛضقِ  15-21إتهُٓ ١ا٭يٝات إػتشسث١
ٕهاؾشةة ١إهةةاضب ١غةةرل إؿةةطٚع ,١لةةس إٔ إؿةةطع اؾعا٥ةةط ٟقةةس أقطٖةةا عًةة ٢ؾةةهٌ
تسابرل ٚقا ١ٝ٥تٗسف إٍ اغتبام اؾطّٚ ١اؿ ٍٛز ٕٚاضتهابٗا بتٛؾرل ايٛطٚف إُ٥٬ة١
ايةيت ُٓةةع سةةسٚخ إهةاضب ١غةةرل إؿةةطٚعٚ ,)16(١قةس تٓٛعةةت ٖةةص ٙا٭يٝةات سػةةب اؾٗةة١
ايكا ١ُ٥عً ٢تٓؿٝصٖا إتُجً ٗ ١ايسٚي ,١اؾُاعات احملًٚ ١ٝااتُع إسْ.ٞ
ؾايبٓػةةب ١يًسٚيةةٚٚ ١ؾكةةا يةةٓل إةةازَ 4ٚ 3 ٠ةةٔ ايكةةاْ ٕٛأعةة )17( ٙ٬ؾإْٗةةا تتةةٚ ٍٛنةةع
إغةةذلاتٝذ ١ٝعُةةٌ عًةة ٢إػةةت ٣ٛايةةٛطس ٜػةةٓس تٓؿٝةةص ٙيًةةٛظاضات إدتكةةٚ ١خاقةةٚ ١ظاض٠
ايتذاض ٠ؾتهؿٌ َٔ خ٬ي٘ َا :ًٜٞ
 نُإ ايتٛاظٕ بايػٛم ا٫غتٗ٬ن ١ٝؾُٝع ايػًع ٚايبها٥ع ايتُ,١ٜٝٓٛ نةةُإ ُةة ٜٔٛايػةةٛم ايٛطٓٝةةٚ ١تػڀٝةة ١استٝادةةات إةةٛاطٔ ٓٚاٜةة ١قسضتةة٘ ايؿةةطا١ٝ٥باحملاؾ ١ٛعً ٢اغتكطاض ا٭غعاض,
 َٓع اغتػ ٍ٬ايٛطٚف ا٫غتجٓا ١ٝ٥أ ٚايكش ١ٝيًطؾع َٔ ا٭غعاض زَ ٕٚدلض, ٚنح سس يًُهاضب ١غرل إؿطٚع ١بايكها ٤عً ٢نٌ َػبباتٗا, اعتُاز آيٝات ايٝك ١ٛيًشس َٔ ْسض ٠ايػٛم ٚا٭ثاض ايػًب ١ٝإذلتب ١عٓ٘, تؿذٝع ا٫غتٗ٬ى ايعكَٓٚ ْٞ٬ع ؽع ٜٔايػًع ٚايبها٥ع أ ٚغشبٗا َٔ ايػٛم ٖا66
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وسخ ايٓسض ٠ؾٝهجط ايڀًب ٜٚكٌ ايعطض ٚتطتؿع بصيو ا٭غعاض,
 اؽةةاش اٱدةةطا٤ات اي٬ظَةةٚ ١ايهؿًٝةة ١بايكهةةا ٤عًةة ٢اٱؾةةاعات إػطنةة ١ايةةيت ٜةةتِتطٚهٗا بٌ اؿٌ ٚاٯخط ٭دٌ خًل ا٫نڀطا ٚعةسّ ا٫غةتكطاض ٗ ايػةٛم ٚاغةتػٍ٬
شيو يطؾع ا٭غعاض.
ٚبايٓػةب ١يًذُاعةات احملًٝةْ ١كةت عًٗٝةا إةازَ 5٠ةٔ ايكةاْ ٕٛأعةٙ٬

()18

ٚسةسزت شلةا

ْڀام َػاُٖتٗا ٗ َهاؾش ١دطّ ١إهاضب ١غرل إؿطٚع َٔ ١خ ٍ٬ا٭يٝات ايتاي:١ٝ
 آيٝةة ١ؽكةةٝل ْكةةا ٙيبٝةةع ايػةةًع ٚايبهةةا٥ع شات ا٫غةةتٗ٬ى ايٛاغةةعٚ ,ايةةيت تعتةةدلنطٚض ١ٜيًُٛاطٔٚ ,ؼسز شلا أغعاض تتَ ّ٤٬ع ايكسض ٠ايؿطا ١ٝ٥يعُ ّٛإةٛاطٌٓ ٚخاقة١
ش ٟٚايسخٌ ايهعٝـ.
 تؿعٝةةٌ اٯيٝةة ١أعةة ٗ ٙ٬إٛاغةةِ ٚا٭عٝةةاز ايسٜٝٓةةٚ ١اؿةةا٫ت ا٫غةةتجٓا ١ٝ٥ايةةيت تعةةطفباضتؿاع ا٭غعاض,
 آيٝةة ١زضاغةة ١ايػةةٛم احملًٝةة ١عًةةَ ٢ػ ةت ٣ٛايٜ٫ٛةةٚ ١ايبًسٜةةٚ ١ؼًٝةةٌ ٚنةةعٝت٘ َٚةةس٣اغتكطاض َٔ ٙسٝح ايتُٚ ٜٔٛا٭غعاض,
 ايطقةةس إبهةةط يهةةٌ أؾةةهاٍ ايٓةةسض ٠ايةةيت ُةةؼ استٝادةةات إةةٛاطٔ َةةٔ غةةًعٚبها٥ع شات ا٫غتٗ٬ى ايٛاغع.
ٚأخرلا آي ١ٝااتُع إسْٚٚ ٞغا ٌ٥اٱعٚ ّ٬اؾُعٝات ايٛطٓ ١ٝؿُا ١ٜإػتًٗو ايةيت
ْكت عًٗٝةا إةازَ 6 ٠ةٔ شات ايكةاَْٚ ,)19(ٕٛػةاُٖتٗا ٗ ايعُةٌ عًة ٢تطقٝةَ ١ةا ٜػةُ٢
بايجكاؾةةة ١ا٫غةةةتٗ٬ن ١ٝيةةةس ٣إةةةٛاطٔ ,بتؿةةةذٝع٘ عًةةة ٢ا٫غةةةتٗ٬ى ايعكْ٬ةةة ٞيتػڀٝةةة١
استٝاداتةة٘ٚ ,تةةتِ ٖةةص ٙايعًُٝةة ١عةةٔ ططٜةةل اغةةتػ ٍ٬نةةٌ ٚغةةا ٌ٥ايتٛاقةةٌ ا٫دتُةةاعٞ
ٚٚغا ٌ٥اٱع ١َٝ٬إهتٛبَٗٓ ١ا أ ٚإػُٛع ١أ ٚإط ,)20( ١ٝ٥نُا يًُػادس زٚض نبرل
ٗ ٖةةصا ايؿةةإٔ يكةة ٠ٛايطابڀةة ١بٗٓٝةةا ٚبةةٌ إةةٛاطٔ ؾٝكتهةة ٞؽكةةٝل خڀةةب اؾُعةة١
يًشسٜح عٔ ايتبصٜط ايصٜ ٟتٓاؾَ ٢ع أسهاّ ايؿطٜع ١اٱغٚ ,١َٝ٬اؿةح بإكابةٌ عًة٢
ايتصنرل عطَ ١استهاض ايػًع ٚإٛاز ايتُ ١ٜٝٓٛبتدعٜٗٓا ٚإخؿاٗ٥ا.
احملٛض ايجاْ :ٞا٭سهاّ اٱدطا ١ٝ٥إػتشسث ١ؾطّ ١إهاضب ١غرل إؿطٚع:١
تهُٔ ٖصا ايكاْ ٕٛفُٛع َٔ ١ا٭سهةاّ اٱدطاٝ٥ة ١اـاقة ١ظطّة ١إهةاضب ١غةرل
إؿةةطٚعٚ ١ايةةيت تعتةةدل َػةةتشسثٕ ١هاؾشةةٖ ١ةةص ٙاؾطّةةٚ ١تتُجةةٌ ايكٛاعةةس اٱدطاٝ٥ةة١
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اـاقةة ١بإتابعةة ١اؾعاٝ٥ةة ١ايةةيت ْكةةت عًٗٝةةا إةةٛازَ 8 ,9 ,10 ,11 ,7ةةٔ ايكةةإْٛ
أعةةةةَٛٚ ,ٙ٬دبٗةةةةا اتهةةةةشت خكٛقةةةة ١ٝاٱدةةةةطا٤ات إػةةةةتشسثٕ ١هاؾشةةةة ١إهةةةةاضب١
غرلإؿطٚع ١بسَ َٔ ٤عا ١ٜٓاؾطّٚ ١تًكا ١ٝ٥ؼطٜةو ايةسع ٣ٛايعَُٝٛةَٚ ,١ةٔ ية٘ اؿةل
ٗ ايؿهٚ ٣ٛايتأغٝؼ نڀطف َسْٚ ,ٞاْتٗا ٤بإدطا٤ات ايتؿتٝـ ٚايتٛقٝـ يًٓٛط.
أ َٔ -٫ٚسٝح اؾٗ ١إدتكَ ١عا ١ٜٓاؾطّ:١
ٚؾكا يةٓل إةاز 7 ٠ؾةإٕ ا٫ختكةام ا٭قةٕ ٌٝعآٜة ١اؾةطاَ ِ٥ةا ؾٗٝةا إهةاضب ١غةرل
إؿطٚع ٍٚ٪ٜ ١يهباٚ ٙأعٛإ ايؿطط ١ايكها ١ٝ٥نُا تكته ٘ٝإاز َٔ17ٚ 16٠قةإْٛ
ا٫دةةطا٤ات اؾعاٝ٥ةة ١إعةةسٍ ٚإةةتُِ ( ,)21يهةةٔ إؿةةطع اؾعا٥ةةطَ ٗ ٟعاؾتةة٘ ؾطّةة١
إهةةاضب ١غةةرل إؿةةطٚعٚ ١غةةع َةةٔ ْڀةةام ا٫ختكةةام يٝؿةةٌُ ا٭عةةٛإ إًٖ٪ةة ٕٛايتةةابعٕٛ
يٮغ٬ى اـاقة ١بإطاقبة ١ايتةابع ٕٛيةٲزاض ٠إهًؿة ١بايتذةاض ٠إٓكةٛم عًة ِٗٝبإةاز٠
َ44ةةٔ إطغةة ّٛايتٓؿٝةةص ٟضقةةِ 299-10إتهةةُٔ ايكةةاْ ٕٛا٭غاغةة ٞاـةةام بةةإٚٛـ
إٓتُةة ٞيٮغةة٬ى اـاقةةٚ ,)22( ١نةةصيو ا٭عةةٛإ إًٖ٪ةة ٕٛايتةةابعٕ ٕٛكةةاحل اٱزاض٠
اؾباٚ ,١ٝ٥قس أقا إؿةطع ٗ شيةو يكةط ٖة ٤٫٪ا٭عةٛإ َةٔ َٝةسإ ايػةٛم ايتذةاضٟ
َٚعطؾتِٗ ايهبرل ٠بؿ ٕٚ٪ايتذاض ٚايتذاضٚ ٠قسضتِٗ عً ٢ايتعاٌَ َعِٗ بػٗٛي َٔٚ ,١ثِ
ايٛقةةةةٛف عًةةةة ٢ايٛاقةةةةع ايؿعًةةةة ٞيًػةةةةٛم َٚعآٜةةةة ١اؾةةةةطا ِ٥إٓكةةةةٛم عًٗٝةةةةا بايكةةةةإْٛ
ضقِ .15-21

ثاْٝا َٔ -سٝح تًكا ١ٝ٥ؼطٜو ايسع ٣ٛايعُ:١َٝٛ
يكس أخص إؿطع اؾعا٥طٚ ٟؾكا يٓل إاز َٔ 8 ٠ايكاْ ٕٛضقةِ َ 15-21بةسأ تًكاٝ٥ة١
ؼطٜو ايسع ٣ٛايعُ َٔ ١َٝٛقبٌ ايٓٝاب ١ايعاَ ,١اييت ُتًو ٗ ا٭قٌ َڀًةل اؿطٜةٗ ١
ؼطٜةةو ايةةسع ٣ٛايعَُٝٛةة ١أ ٚاَ٫تٓةةاع عةةٔ ؼطٜهٗةةا طبكةةا ٕبةةسأ إُ٥٬ةةْٛٚ ,)23( ١ةةطا
ـڀةةٛض ٠إهةةاضب ١غةةرل إؿةةطٚع ١عًةة ٢أَةةٔ ٚاغةةتكطاض ايسٚيةة ١ادتُاعٝةةا ٚغٝاغةةٝا ؾةةإٕ
ُهٌ ايٓٝاب ١ايعاَ َٔ ١غًڀ ١ؼطٜو ايسع ٣ٛايعَُٝٛة ١تًكاٝ٥ةا ز ٕٚأ ٟقٝةس أ ٚؾةطٙ
ٜعتدل خٝةاضا َٓاغةبا ٚفةسٜا ٕهاؾشةٖ ١ةص ٙاؾطّة ,١نُةا أْٗةا تعڀة ٞيًػةٝس ٚنٝةٌ
اؾُٗٛضٜةة ١ايكةةسض ٠عًةة ٢تؿعٝةةٌ ا٭يٝةةات ايكاْْٝٛةة ١اي٬ظَةة ١ز ٕٚاْتٛةةاض ؾةةه ٣ٛإتهةةطض
نُا نإ عً ٘ٝاؿاٍ غابكا ,ؾبُذطز عًُ٘ بٛقٛع دطّ ١إهاضب ١أ ٚإب٬غ٘ َةٔ قبةٌ
اؾٗات إدتك ١بإعاَ ١ٜٓةا ؾة ِٗٝايؿةطط ١ايكهةاٜ ١ٝ٥كة ّٛبتشطٜةو ايةسع ٣ٛايعَُٝٛة١
68
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َٚباؾطتٗا نس َطتهب اؾطّٚ ١إػاٌُٖ ؾٗٝا.
ثايجا َٔ -سٝح َٔ ي٘ تكس ِٜتكس ِٜايؿه:٣ٛ
اغتٓازا يٓل إاز َٔ 9 ٠ايكةاْ ٕٛأعة ,ٙ٬ؾةإٕ يًذُعٝةات ايٛطٓٝة ١ايٓاؾةڀ ٗ ١فةاٍ
ٓاٜةة ١إػةةتًٗو اؿةةل ٗ تكةةس ِٜؾةةهٛاٖا بؿةةإٔ دطّةة ١إهةةاضب ١غةةرل إؿةةطٚع ١أَةةاّ
اؾٗ ١إدتك ١إتُجً ٗ ١ايؿطط ١ايكها ١ٝ٥أ ٚايػٝس ٚن ٌٝاؾُٗٛضٜةٜٓ ٫ٚ ١تٗةٖ ٞةصا
اؿل ٗ سسٚز إٜساع ايؿه ٣ٛبٌ ّتس إٍ نؿاية ١سكٗةا ٗ ايتأغةٝؼ نڀةطف َةسْٞ
أَاّ ايكها ٤اؾعا ٞ٥يًُڀايب ١بايتعٜٛض ٗ ْڀام ايسع ٣ٛإسْ ١ٝبايتبع ,١ٝنُةا هةٛظ
٭ ٟؾةةةدل َتهةةةطض َةةةٔ اؾطّةةة ١إٔ ٜؿةةةته ٞأَةةةاّ اؾٗةةةات إدتكةةةٚ ١إٔ ٜتأغةةةؼ
نڀطف َسْٜٚ ٞڀايب بايتعٜٛض عٔ ايهطض اي٬سل.
ضابعا َٔ -سٝح إدطا ٤ايتؿتٝـ:
إغةةتشسخ إؿةةطع اؾعا٥ةةط ٟؾطّةة ١إهةةاضب ١غةةرل إؿةةطٚعَٛ ١اقٝةةت َؿتٛسةةٚ ١غةةرل
قةةسز ٠نُةةا ٖةة ٛاؿةةاٍ ٗ اؾةةطا ِ٥ا٭خةةط ٣إٓكةةٛم عًٗٝةةا بإةةازَ 1-47 ٠ةةٔ قةةإْٛ
اٱدةةطا٤ات اؾعاٝ٥ةة )24(١إعةةسٍ ٚإةةتُِ ,ايةةيت قٝةةست ايتؿتةةٝـ بتٛقٝةةت َعةةٌ إش  ٫هةةٛظ
()25

ايبةةس ٗ ٤ايتؿتةةٝـ قبةةٌ ايػةةاع ١اـاَػةة ١قةةباسا  ٫ٚبعةةس ايػةةاع ١ايجآَةةَ ١ػةةا٤ا

غة٬ف إةةازَ 10 ٠ةةٔ ايكةةاْ ٕٛضقةةِ  15-21ؾكةةس أدةةاظت تؿتةةٝـ احملةة٬ت ايػةةهٓٗ ١ٝ
نةةٌ غةةاعَ ١ةةٔ غةةاعات ايٓٗةةاض أ ٚايًٝةةٌ بةةإشٕ َهتةةَٚ ٛػةةبل ٜكةةسض ٙايػ ةٝس ٚنٝةةٌ
اؾُٗٛضَ ٗ ١ٜطسً ١ايتشطْٚ ٟع ا٫غتس٫٫ت ,أ َٔ ٚقبٌ قان ٞايتشكٝةل ٗ َطسًة١
ايتشكٝةةل ايكهةةاٖٚ ,)26( ٞ٥ةةص ٙاـاقةة ١ٝتتُٝةةع بٗةةا اؾةةطا ِ٥إةةصنٛض ٗ ٠إةةاز3-47 ٠
م.إ.ز.ز .اييت تتِ بؿأْٗا عًُ ١ٝايتؿتٝـ ٚإدطا٤ات إعاٚ ١ٜٓاؿذع ٗ نٌ غاعات ايًٌٝ
ٚايٓٗاض(ٖٚ ,)27صا َا ٜسٍ عً ٢خڀٛض ٠دطّ ١إهاضب ١غرل إؿطٚع ١اييت أقط شلا إؿطع
اؾعا٥ةةطٖ ٟةةصا اٱدةةطاَ ٤جًةةٗا َجةةٌ دطّةة ١إدةةسضات أ ٚاؾطّةة ١إُٓٛةة ١عةةدل اؿةةسٚز
ايٛطٓٝةة ١أ ٚاؾةةطا ِ٥إاغةة ١بأُْٛةة ١إعاؾةة ١اٯيٝةة ١يًُعڀٝةةات ٚدةةطا ِ٥تبٝةةٝض ا٭َةةٛاٍ
ٚاٱضٖا ٚنصا اؾطا ِ٥إتعًك ١بايتؿطٜع اـام بايكطف(.)28
خاَػا َٔ -سٝح إدطا ٤ايتٛقٝـ يًٓٛط:
يكةةس ْكةةت إةةازَ 11٠ةةٔ ايكةةاْ ٕٛضقةةِ  15-21عًةة ٢إدةةطا ٤ايتٛقٝةةـ يًٓٛةةط ٗ سةةل
إؿةةتب٘ ؾٝةة٘ عًةةَ ٢ػةةتَ ٣ٛكةةاحل ايؿةةطط ١ايكهةةاٚ ,)29(١ٝ٥إٓكةةٛم عًٝةة٘ ٗ ا٭قةةٌ
جملة الباحث للدراسات االكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  09ـ العدد  02ـ جوان 2022
 ISSN: 2352-975Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368

69

األدكبو ادلٕظٕػٍت ٔاإلجرائٍت ادلطخذذرت جلرميت ادلعبربت غري ادلػرٔػت _________________ بٍ انػٍخ َٕر انذٌٍ

بٓل إاز 65ٚ 51٠م.إ.ز.زَٚ ,)30( .ا أقط ٙإؿطع اؾعا٥ط ٟبؿإٔ دطّ ١إهةاضب ١غةرل
إؿطٚع ١أْة٘ أدةاظ ُسٜةس َةس ٠ايتٛقٝةـ يًٓڀةط َةطتٌ عةٔ إًٗة ١ا٭قةً ١ٝاحملةسز ٠بةة48
غاعٚ ,١شيو بعس إخڀاض ايػٝس ٚن ٌٝاؾُٗٛض ١ٜايصٜ ٟكسض إشْا َهتٛبةا بايتُسٜةس,
ٚقةةس أسػةةٔ إؿةةطع اؾعا٥ةةط ٗ ٟاغةةتشساخ إدةةطاُ ٤سٜةةس َةةس ٠ايتٛقٝةةـ يًٓٛةةط شلةةصٙ
اؾطّةة ١اي ةيت تكتهةةَ ٞةةٓح ٚقةةت نةةاف يًؿةةطط ١ايكهةةا ٗ ١ٝ٥إعةةساز إًةةـ اؾعا٥ةةٞ
ٚتسع ُ٘ٝبأزية ١اٱثبةات اي٬ظَة ١يتأنٝةس ٚقةٛع اؾطّةٚ ١إغةٓازٖا ٕطتهبٗةا ٚنةٌ َةٔ
غاِٖ َع٘.
خةاُةةة:١
ٜتهح إٔ إؿطع اؾعا٥ط ٟقس أسػةٔ تكةسٜط خڀةٛض ٠دطّة ١إهةاضب ١غةرل إؿةطٚع١
ٚا٭ثةةاض ايػةةًب ١ٝإذلتبةة ١عٓٗةةا ٚخاقةةٚ ٗ ١ةةٌ ايٛةةطٚف ايكةةش ١ٝايڀاض٥ةة ١ايةةيت تعٝؿةةٗا
اؾعا٥ط بػبب نٛؾٝس ٚ 19تڀٛضاتٖ٘ ,ا دعً٘ ٜتسخٌ بكٜٚ ٠ٛػةٔ قاْْٛةا خاقةا بٗةصٙ
اؾطّٜ ,١تهُٔ فُٛع َٔ ١ا٭سهاّ إٛنٛعٚ ١ٝاٱدطإ ١ٝ٥هاؾشتٗا ٚقةس أقةا
ٗ شيوٚ ,يهٔ ؼكٝل ايػا ١ٜايتؿةطٜعَ ١ٝةٔ ٖةصا ايكةاْ ٕٛتكتهةٚ ٞدةٛز إضاز ٠غٝاغة١ٝ
سكٝكٚ ١ٝعٌُ فتُع ٞداز َٚػةتُط ,٭ٕ أغةً ٛايةطزع ٚسةسٜ ٫ ٙهؿة ٞيتشكٝةل ٖةصٙ
ايػاْٚ , ١ٜػتدًل َٔ خٖ ٍ٬ص ٙايٛضقة ١ايبشجٝة ١فُٛعةَ ١ةٔ ايٓتةا٥ر ٚإكذلسةات ايةيت
ّهٔ إعتباضٖا َاز ٠أٚي ١ٝٱثطا ٤ايكاْ ٕٛضقِ  15-21سٌ َطادعت٘ ٚتعسَ ًٜ٘ػتكب,٬
ٚتتُجٌ ؾُٝا:ًٜٞ
 ايٓتا٥ر: -1إٔ ايٓٛةةط ٠ايكاْْٝٛةة ١يًُهةةاضب ١غةةرل إؿةةطٚع ١قةةس تػةةرلت بؿةةهٌ نةةبرل عةةٔ
إٓٛةةةٛض ايتكًٝةةةس ٟشلةةةا ,ؾٛؾكةةةا يٓكةةةٛم ايكةةةاْ ٕٛضقةةةِ  15-21مت اغةةةتشساخ أسهةةةاّ
َٛنةةٛعٚ ١ٝإدطاٝ٥ةة ١تتٓاغةةب ٚخڀةةٛضٖ ٠ةةص ٙاؾطّةة ١ايةةيت أنةةشت تٗةةسز أَةةٔ ٚاغةةتكطاض
ااتُع اؾعا٥ط .ٟنُا داٖ ٤صا ايكاْ ٕٛؿُا ١ٜاؿكٛم ا٫قتكاز ١ٜيًُػتًٗو.
 -2إٔ إهةةةاضب ١غةةةرل إؿةةةطٚع ١أنةةةشت عةةةٔ ططٜةةةل ايتدةةةع ٜٔأ ٚاٱخؿةةةا ٤يًػةةةًع
ٚايبها٥ع َٔ ايػٛم ا٫غتٗ٬ن ,١ٝ٭دةٌ إسةساخ ايٓةسض ٗ ٠ايػةٛم َٚةٔ ثةِ ايعٜةازٗ ٠
ا٭غعاض ٚإثكاٍ ناٌٖ إٛاطٔ بأعباَ ٤اي ١ٝإناؾ.١ٝ
 -3إٔ ايكةةةةاْ ٕٛضقةةةةِ  15-21تهةةةةُٔ أسهاَةةةةا قةةةةس تهةةةة ٕٛنؿًٝةةةةٕ ١هاؾشةةةة١
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اؾطّةةٚ ,١خاقةةَ ١ةةا تعًةةل َٓٗةةا بتؿةةسٜس ايعكٛبةةات ٗ َةةاز ٠اؾةةٓح ٗٚ ,ايتهٝٝةةـ
ايكاْ ْٞٛاؾسٜس ؾطّ ١إهةاضب ١غةرل إؿةطٚع ١باعتباضٖةا دٓاٜة ٗ ١اؿاية ١إٓكةٛم
عًٗٝا بإاز.َ٘ٓ 15ٚ14٠
 -4تكٝٝةةس تڀبٝكةةات إةةازَ 53 ٠ةةٔ قةةاْ ٕٛايعكٛبةةات إعةةسٍ ٚإةةتُِ إتعًكةة ١بٛةةطٚف
ايتدؿٝةةـ بتڀبٝكةةات إةةازَ 22 ٠ةةٔ ايكةةاْ ٕٛضقةةِ  15-21ايةةيت أؾةةازت َطتهةةب دطّةة١
إهةةاضب ١غةةرل إؿةةطٚع ١بةةايٛطٚف ايتدؿٝؿٝةة ٗ ١سةةسٚز ايجًةةحَ 3/1ةةٔ أقةةٌ ايعكٛبةة١
إكطض ٠شلا.
 -5مت اغةتشساخ فُٛعةةَ ١ةةٔ اٯيٝةةات ٕهاؾشة ١إهةةاضب ١غةةرل إؿةةطٚع ١تتهؿةةٌ
بتٓؿٝصٖا ايسٚيٚ ١اؾُاعات احملًٚ ١ٝااتُع إسْٚٚ ٞغا ٌ٥اٱع.ّ٬
 إكذلسات: -1تؿع ٌٝايعٌُ ايتٛع ٟٛبؿهٌ دسَٚ ٟػتُط ٜتهؿٌ ب٘ ااتُع إةسْ ٞبهاؾة١
ؾ٦ات٘ٚ ,خاق ١اؾُعٝات ايٛطٓٝةٚ ١احملًٝة ١شات ايكةً ١بايتةادط ٚإةٛاطَٔ ,ةع ا٫عتُةاز
عً ٢ايعٌُ إٝساْٚ ٞاغتعُاٍ نٌ ٚغا ٌ٥ايتٛاقٌ ا٫دتُاع ٞاؿسٜجَ ١ا ؾٗٝةا ٚغةاٌ٥
اٱع ,ّ٬ستةٜ ٢تػةْٓ ٢ؿةط ثكاؾة ١عكْٝ٬ة ١ا٫غةتٗ٬ى يةس ٣إةٛاطٔ ٚسطَة ١ا٫ستهةاض
ٚايتدع ٜٔيس ٣ايتادط.
 -2ايتُ ٜٔٛايسا ِ٥يًػٛم ايٛطٓ ١ٝبهاؾ ١إٛاز ا٫غتٗ٬ن ١ٝايهطٚضٚ ,١ٜقاضبة١
أَانٔ ايتدعٚ ٜٔغطف ايتدلٜس غرل إكطح بٗا اييت تعتدل َٔ ايٛغةا ٌ٥اشلاَة ١إػةتعًُ١
٫ضتها دطّ ١إهاضب ١غرل إؿطٚع.١
-3

تؿع ٌٝايعٌُ ايطقاب ٞايص ٟتكة ّٛبة٘ إكةاحل إدتكةٚ ١خاقة ١أعةٛإ ايتذةاض,٠

َع تػدرل نٌ ايٛغا ٌ٥إازٚ ١ٜايبؿط ١ٜيتػٗ ٌٝعًُِٗٚ ,تكةس ِٜايتشؿٝةعات إايٝة ١شلةِ
يتؿذٝعِٗ عً ٢أزاَٗ ٤اَِٗ بؿهٌ أؾهٌ.
ٚ -4نةةةع َعٝةةةاض ثابةةةت يًتؿطقةةة ١بةةةٌ إهةةةاضب ١إؿةةةطٚعٚ ١دطّةةة ١إهةةةاضب ١غةةةرل
إؿةةطٚع ,١٭ْةة٘ ّ ٫هةةٔ اعتبةةاض ايتدةةع ٜٔإةةٓ ِٛشلةةسف ػةةاض ٟايةةصٜ ٟكةة ّٛبةة٘ ايتةةادط
بؿةةهٌ عةةازٚ ٟبةةس ٕٚقكةةس إسةةساخ ْةةسض ٗ ٠ايػةةٛم نكةةٛضَ ٠ةةٔ قةةٛض إهةةاضب ١غةةرل
إؿطٚع ,١خاق ١إٔ ايعكٛبات إػةتشسث ١شلةص ٙاؾطّةَ ١ؿةسزٖ ٠ةا قةس ٜعٝةل ايٓؿةاٙ
ايتذاض ٟبػبب سصض ٚخٛف ايتذاض َٔ ايٛقٛع ٗ اؾطّ.١
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