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 ايُّضضضإ ٗ ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ ٗ ايكإْٛ إؽْٞ اؾكا٥فٟ

 يبٝض يًٝضض٢ نتٛـ٠:ؽاي

 جاَع١ اؾًؿ١

 َكؽَضضضضضضضضض١:

ايؿٟ ٜمُس يؿٟٚ ايؽظٌ ٜعؽ عكؽ ا٫هاـ َٔ أِٖ ايعكٛؼ إمُا٠ بعؽ عكؽ ايبٝع ٭ْ٘ ايعكؽ 

ايّعٝـ ا٫ْتؿاع َا ٫ ًّهٕٛ ٖٚٛ بؿيو قٛاّ ايڀبك١ ايٛلڀ٢ ٚايڀبك١ ايؿكرل٠ ٖٚٛ ٗ ايٛقت ؾات٘ 

بايٓمب١ يًڀبك١ ايػ١ٝٓ َٔ أذن طفم ا٫لتػ٬ٍ يٮَٛاٍ, ٖٚٛ ايعكؽ ايؿٟ ُْٛ٘ إىفع اؾكا٥فٟ ُِٔ 

إتعًك١ با٫ْتؿاع بايى٤ٞ ٚعفؾ٘ َٛجب إاؼ٠  ايباب ايثأَ َٔ ايكإْٛ إؽْٞ ِٚٚع٘ ع٢ً ـأه ايعكٛؼ

ا٫هاـ عكؽ ّهٔ إ٪جف َكتّاٙ إمتأجف َٔ ا٫ْتؿاع بى٤ٞ ٕؽ٠ قؽؼ٠ َٓ٘ اييت جا٤ ؾٝٗا:"  467

 ".َكابٌ بؽٍ اهاـ َعًّٛ

ٚؼٕٚ اـٛض ٗ ع١ٝٓٝ أٚ وع١ٍٝ ذل ا٫هاـ, ؾإٕ ذل إمتأجف ٖٛ َٔ اؿكٛم اييت ّهٔ 

ايتٓاقٍ عٓٗا يٍاحل ايػرل, ٚبؿيو ٜٓتكٌ ذل ا٫هاـ َٔ إمتأجف اٍ إتٓاقٍ ي٘ يٝرٌ ٖؿا ايتٍفف ؾٝٗا ٚ

ا٫ظرل قٌ إمتأجف ٗ عكؽ ا٫هاـ ٜٚٓىأ عكؽ اهاـ جؽٜؽ بٌ إ٪جف ٚإتٓاقٍ ي٘ ٖٚٛ ايتٓاقٍ ايؿٟ 

يًُمتأجف إٔ ٜتٓاقٍ عٔ  ٫ هٛقَٔ ايكإْٛ إؽْٞ اييت جا٤ ؾٝٗا:"  505ُْٛ٘ إىفع َٛجب َْ إاؼ٠ 

ذك٘ ٗ ا٫هاـ أٚ هفٟ اهاـا َٔ ايباطٔ ؼٕٚ َٛاؾك١ إ٪جف نتابٝا َامل ٜٛجؽ َْ قاْْٛٞ ٜكّٞ 

 .غ٬ف ؾيو"

بإٔ ايتٓاقٍ عٔ  07/05إؿنٛـ٠ أع٬ٙ إعؽي١ َٛجب ايكإْٛ ـقِ: 505َْ إاؼ٠  ٍٜٚٛٗف َٔ ظ٬

٪جف ػٝك يًُمتأجف ايتٓاقٍ عٔ ذك٘ ٗ ا٫هاـ يٍاحل ايػرل, ا٫هاـ َفٖٕٛ َٛاؾك١ نتاب١ٝ ٌاؼـ٠ َٔ إ

ٗ ذاي١ ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ ٜبك٢  اييت جا٤ ؾٝٗا :" 506َٚع ؾيو ابك٢ إىفع اؾكا٥فٟ ع٢ً َْ إاؼ٠ 

" ٚبؿيو ؾإْ٘ ٬ٜذٜ َٔ َْ إاؼ٠ إؿنٛـ٠ بإٔ إمتأجف إمتأجف ِآَا يًُتٓاقٍ ي٘ ٗ تٓؿٝؿ ايتكاَات٘

ٓاقٍ عٔ ذك٘ ٗ ا٫هاـ ٚـغِ إٛاؾك١ ايٍفو١ ايٍاؼـ٠ َٔ إ٪جف ع٢ً ع١ًُٝ ايتٓاقٍ ٜبك٢ ِآَا إت

يًُتٓاقٍ ي٘ ٗ تٓؿٝؿ ايتكاَات٘ ٗ َٛاج١ٗ إ٪جف, َع٢ٓ اْ٘ هٛق يًُ٪جف إ ٜفجع ع٢ً إمتأجف إؾا أظٌ 

ٟ ْىأ بٌ إ٪جف ٚإتٓاقٍ ي٘ َكت٢ّ إتٓاقٍ ي٘ ٗ تٓؿٝؿ ايتكاَات٘ ايٓاو١٦ عٔ عكؽ ا٫هاـ اؾؽٜؽ ايؿ

ايتٍفف ايؿٟ قاّ ب٘ إمتأجف ٗ ذك٘ ٗ ا٫هاـ, ا٭َف ايؿٟ ٜثرل ايتما٩ٍ ذٍٛ ا٭لاه ايؿٟ اعتُؽٙ 

إىفع اؾكا٥فٟ ٗ ؼٌُٝ إمتأجف َم٪ٚي١ٝ ايُّإ ٚابكا٥٘ ِآَا يًُتٓاقٍ ي٘ ٗ تٓؿٝؿ ايتكاَات٘ طإا 

إهتٛب١ ع٢ً ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ أٟ قبٛي٘ عًٍٛ إتٓاقٍ ي٘ قٌ إمتأجف َٚٓ٘  إٔ إ٪جف قؽ أبؽ٣ َٛاؾكت٘

 ْى٤ٛ ع٬ق١ جؽٜؽ٠ بٝٓ٘ ٚبٌ إتٓاقٍ ي٘.
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َٚٔ ٖٓا ٜهٕٛ ايتما٩ٍ ا٫لالٞ شلؿٙ ايؽـال١ ع٢ً ايٓرٛ ايتايٞ: َا ٖٛ ألاه ٚطبٝع١ ايُّإ ايؿٟ 

 ؿٝؿ ايتكاَات٘ اػاٙ إ٪جف؟ ٜترًُ٘ إمتأجف باعتباـٙ ِآَا يًُتٓاقٍ ي٘ ٗ تٓ

َٚٔ أجٌ ا٫جاب١ ع٢ً ٖؿا ايتما٩ٍ لٛف ٜكمِ ٖؿا إِٛٛع اٍ َبرثٌ ىٍَ إبرث ا٫ٍٚ 

يؽـال١ أذهاّ ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ ُِٔ ايع٬قات اييت ٜفتبٗا بٌ أطفاف ايع٬ق١ اٱهاـ١ٜ أٟ ٗ ايع٬ق١ 

تب بٌ إمتأجف ٚإ٪جف ٚنؿا بٌ إ٪جف ٚإتٓاقٍ ي٘, بٌ إ٪جف ٚإمتأجف إتٓاقٍ ٚ ٗ تًو اييت تذل

 ٚىٍَ إبرث ايثاْٞ ٭لاه ايُّإ ايؿٟ ٜترًُ٘ إمتأجف إتٓاقٍ.

 أذهضضضضضاّ ايتٓضضضضضاقٍ عضضضٔ ا٫هضضضضضاـ: إبرضضضضضث ا٭ٍٚ

ا٫هاـ اٍ وعَ  إكٍٛؼ بايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ ٖٛ ْكٌ ْٝع اؿكٛم ٚا٫يتكاَات إذلتب١ ع٢ً عكؽ

آظف وٌ قً٘ ؾٝٗا, ٜٚهٕٛ ؾيو ٗ ايػايب عٔ طفٜل ذٛاي١ اؿل ٚذٛاي١ ايؽٜٔ ؾٝعتدل إمتأجف ق٬ٝ 

أٟ ٖٛ تٍفف إمتأجف ٗ ا٫هاـ  (1)ٚايىعَ ايؿٟ تٓكٌ ايٝ٘ ذكٛم إمتأجف ٚايتكاَات٘ قا٫ عًٝ٘ 

اشلب١ أٚ غرل ؾيو َٔ ايتٍفؾات ايٓاق١ً,  نً٘ أٚ بعّ٘ بعٛض أٚ بػرل عٛض لٛا٤ بايبٝع أٚ َكا١ّٜ أٚ

ؾايتٍفف ٗ ذل ا٫هاـ ٜ٪ؼٟ اٍ ْكٌ اؿكٛم ٚا٫يتكاَات ايٓاو١٦ عٔ عكؽ ا٫هاـ اٍ إتٓاقٍ ي٘. 

ؾايتٓاقٍ ٜ٪ؼٟ اٍ ذٛاي١ ذكٛم ٚذٛاي١ ؼٜٕٛ ٗ ْؿن ايٛقت, ٚبؿيو تٓتكٌ ذكٛم إمتأجف اييت تذلتب 

يت ناْت ٗ ؾ١َ إمتأجف اٍ ايػرل ٚنؿا ْكٌ ايتكاَات٘ قبٌ إ٪جف عٔ عكؽ ا٫هاـ أٟ ْؿن اؿكٛم اي

 اٍ إتٓاقٍ ي٘ عٔ ذل ا٫هاـ.

ٚايٓكٍٚ عٔ ا٫هاـ قؽ ٜتِ َكابٌ َبًؼ َٔ ايٓكٛؼ ًٜتكّ إتٓاقٍ ي٘ بؽؾع٘ اٍ إمتأجف ٚٗ ٖؿٙ 

إ ايػفض َٔ ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ اؿاي١ ٜهٕٛ ا٫تؿام بٝعا ٚقؽ ٜتِ ايٓكٍٚ بؽٕٚ َكابٌ ؾٝهٕٛ ٖب١, ٚأٜا ن

 505ؾٗٛ اتؿام َهتٛب ٫ ٜمفٟ اةفٙ ٗ َٛاج١ٗ إ٪جف ا٫ اؾا أبؽ٣ َٛاؾكت٘ إهتٛب١ عًٝ٘ ع٬ُ بَٓ إاؼ٠ 

َٔ ايكإْٛ إؽْٞ َٚٛاؾك١ إ٪جف إهتٛب١ ٜفتب ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ ١ًْ َٔ ا٫ةاـ ٗ َٛاج١ٗ اطفاف ٖؿٙ 

 متأجف إتٓاقٍ ٚإتٓاقٍ ي٘.ايع٬ق١ اٟ إ٪جف ٚإ

ؾايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ ٖٛ ع١ًُٝ قا١ْْٝٛ ؼقٝك١ ٜفتب أنثف َٔ ع٬ق١ بٌ ا٫طفاف إؿنٛـ٠, إؾ ٜفتب 

بٌ إمتأجف ٚإتٓاقٍ ع٬ق١ وهُٗا ا٫تؿام بُٝٓٗا ع٢ً ايتٓاقٍ, ٜٚفتب ع٬ق١ أظف٣ بٌ إمتأجف ٚإ٪جف 

 ي٘ ٖٚٞ ايع٬ق١ اييت ٜتِ وفذٗا ُِٔ إڀايب ايتاي١ٝ. ٚع٬ق١ ةايث١ بٌ إ٪جف ٚإتٓاقٍ

 ذهضضضضِ ايع٬قضضضضض١ ايتضضضٞ تفبضضضض٘ إمتضضضضأجف إتٓضضضاقٍ بإتٓضضضاقٍ يضض٘ :إڀًضضضضضب ا٭ٍٚ

ؽّع ع٬ق١ إمتأجف إتٓاقٍ بإتٓاقٍ ي٘ ي٬تؿام إدلّ بُٝٓٗا ؾٗؿا ا٫تؿام ٖٛ ايؿٟ وؽؼ ذكٛم 

نٌ َُٓٗا, ؾٗٛ ايؿٟ ٜبٌ َا إؾا نإ إمتأجف قؽ ْكٍ عٔ ا٫ْتؿاع بايعٌ إ٪جف٠ نًٗا اٚ عٔ  ٚايتكاَات

جك٤ َٓٗا ؾك٘ َٚا اؾا نإ ٖؿا ايٓكٍٚ ٍٜٓب ع٢ً نٌ َؽ٠ ا٫هاـ اٚ ع٢ً بعض َٓٗا ٌٖٚ مت ؾيو 

(2)ايتٓاقٍ َكابٌ عٛض اٚ فاْا
. 
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رل ا٭جف٠ اييت ًٜتكّ إتٓاقٍ ي٘ بؽؾعٗا يًُ٪جف ٚإكابٌ ايؿٟ ٜؽؾع٘ إتٓاقٍ ي٘ يًُمتأجف ٖٛ غ   

ٚاييت تهٕٛ غايبا ٖٞ ا٫جف٠ اييت نإ ٜؽؾعٗا إمتأجف ا٫ًٌٞ يًُ٪جف, أَا ايثُٔ ؾٝػًب إ ٜؽؾع ١ًْ 

 . (3)ٚاذؽ٠ ٫ فك٤اڄ نا٭جف٠ ٚقؽ ٜهٕٛ ٖؿا ايثُٔ أقٌ أٚ أندل اٚ َعاؼ٫ يك١ُٝ ا٭جف٠

أجف بإتٓاقٍ ي٘ ٖٞ ع٬ق١ با٥ع َىذل ٫ َمتأجف َ٪جف ٚعًٝ٘ ؾ٬ ٖٚا تكؽّ ٜٛٗف بإٔ ع٬ق١ إمت

ًٜتكّ إمتأجف إتٓاقٍ يًُتٓاقٍ ي٘ بايتكاَات إ٪جف ؾًٝن ي٘ ذل اَتٝاق إ٪جف ع٢ً َٓك٫ٛت إمتأجف 

 بالتٝؿا٤ َكابٌ ايٓكٍٚ بٌ اَتٝاق ايبا٥ع.

 تفبضض٘ إمتأجضضضف إتٓضضاقٍ بإ٪جضضضضضف ذهضضضضضِ ايع٬قضضضضض١ ايتضضضٞ :إڀًضضضضضب ايثضضضضضاْٞ

تٓتكٌ ذكٛم ٚايتكاَات إمتأجف اٍ إتٓاقٍ ي٘ اؾا أبؽ٣ إ٪جف َٛاؾكت٘ ع٢ً ٖؿا ايتٓاقٍ ٖٚؿا 

اْڀ٬قا َٔ ايفأٟ ايؿٟ ٜف٣ بإٔ ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ ٜتُّٔ ذٛاي١ ذل ٚذٛاي١ ؼٜٔ إؾ َكت٢ّ ذٛاي١ 

ي١ ذكٛق٘ قبٌ إ٪جف اٍ إتٓاقٍ ي٘ عٔ ا٫هاـ ٚع٢ً ٖؿا ا٫لاه مل ٜعؽ اؿل ٜكّٛ إمتأجف ا٫ًٌٞ بإذا

ؼا٥ٓا ي٘ بتًو اؿكٛم, نُا مل ٜعؽ إ٪جف َؽٜٓا ي٘ بٗا َكت٢ّ ذٛاي١ ايؽٜٔ ٜكّٛ إمتأجف إتٓاقٍ 

ف. ٚبؿيو ؾإْ٘ ٱذاي١ ايتكاَات٘ اٍ إتٓاقٍ ي٘ ع٢ً ا٫هاـ ٚبايتايٞ مل ٜعؽ ٖؿا ا٫ظرل َؽٜٓا بٗا قبٌ إ٪ج

مل ٜعؽ بإَهإ إمتأجف احملٌٝ إٔ ٜڀايب إ٪جف بتًو اؿكٛم ؾًٝن ي٘ إ ٜڀايب٘ بتمًِٝ ايعٌ إ٪جف٠ اٚ 

 بٍٝاْتٗا أٚ بُّإ ا٫ْتؿاع بٗا ؾٗٞ اؿكٛم قؽ اْتكًت َكت٢ّ ايٓكٍٚ اٍ إمتأجف إتٓاقٍ ي٘.

كؽ اْتكًت ٖٞ اّٜا َكت٢ّ ذٛاي١ ايؽٜٔ اٍ ٚبايٓمب١ اٍ ايتكاَات إمتأجف ٗ َٛاج١ٗ إ٪جف, ؾ

إتٓاقٍ ي٘ ع٢ً ا٫هاـ, ؾًِ ٜعؽ إمتأجف احملٌٝ َؽٜٓا با٭جف٠ ٫ٚ بالتعُاٍ ايعٌ ؾُٝا أعؽت ي٘ ٫ٚ 

 باحملاؾ١ٛ عًٝٗا ٫ٚ اٍ غرل ؾيو َٔ ا٫يتكاَات اييت تٓتكٌ اٍ إتٓاقٍ ي٘ ٚتكع ع٢ً عاتك٘.

ٟ ايؿٟ مل هك ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ ا٫چ َٛاؾك١ َهتٛب١ َٔ إ٪جف ٖٚٞ ٚظ٬ؾا ٕٛقـ إىفع اؾكا٥ف

ايكاعؽ٠ ايعا١َ اييت َؿاؼٖا عؽّ جٛاق ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ ٚاييت ٜفؼ عًٝٗا التثٓا٤ ٖٚٛ جٛاق ايتٓاقٍ بىفٙ 

١ َهتٛب١ َٔ إٛاؾك١ إهتٛب١ َٔ إ٪جف, َع٢ٓ اْ٘ ٫ هٛق ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ ٗ ذاي١ عؽّ ٚجٛؼ َٛاؾك

 يم١ٓ 131قإْٛ إؽْٞ إٍفٟ ـقِ: 593إ٪جف, ٜف٣ إىفع إٍفٟ ظ٬ف ؾيو ٖٚؿا َكا٢ِ َْ إاؼ٠ 

يًُمتأجف ذل ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ أٚ ا٫هاـ ايباطٔ ٚؾيو عٔ نٌ َا التأجفٙ أٚ  ٚاييت جا٤ ؾٝٗا:" 1948

 ."بعّ٘ َامل ٜكض ا٫تؿام بػرل ؾيو

قإْٛ إؽْٞ إٍفٟ بإٔ ايكاعؽ٠ ايعا١َ ٖٞ جٛاق ايتٓاقٍ عٔ  593ؼ٠ ٜٚٛٗف َٔ ظ٬ٍ َْ إا

ا٫هاـ ٚا٫لتثٓا٤ ٖٛ ٚجٛؼ اتؿام ٜكّٞ بػرل ؾيو أٟ ٚجٛؼ وفٙ ّٓع إمتأجف َٔ ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ 

 .(4) ٖٚٛ َا ٜم٢ُ بايىفٙ إاْع ٗ ايؿك٘ إٍفٟ

َا ّٓع َٔ ٚـٚؼٙ ٗ اتؿام ٫ذل ٗ عكؽ  ٚايىفٙ إاْع ٜهٕٛ ٚاـؼا ٗ عكؽ ا٫هاـ ٚيٝن ٖٓاى

 ا٫هاـ ٚا٫تؿام وفٜع١ إتعاقؽٜٔ نُا ٖٛ َعًّٛ.

ٚٗ ذاي١ عؽّ ٚجٛؼ ايىفٙ إاْع َٔ ايتٓاقٍ ٗ عكؽ ا٫هاـ, ؾإٕ ؾيو َعٓاٙ اقفاـ ُِين َٚٛاؾك١ 

 .(5)١ُِٝٓ ع٢ً ايتٓاقٍ ع٢ً ا٫هاـ ٖٚؿا َا ؾٖب ايٝ٘ غايب١ٝ ايؿك٘ ٗ ٍَف
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قا َٔ ٖؿا إع٢ٓ ّهٔ ايكٍٛ بإٔ ايتكاَات إمتأجف ٗ ايكإْٛ إٍفٟ تٓتكٌ اٍ إتٓاقٍ ي٘ اْڀ٬   

عٔ ا٫هاـ َحفؼ ا٫تؿام, إ٫ إٔ ٖؿا ا٫تؿام ٫ ٜٓؿؿ ٗ َٛاج١ٗ إمتأجف َامل ٜكفٙ ٖٚؿا تڀبٝكا يًكاعؽ٠ 

ايتعًَ َٔ ايتكاَات٘ َٔ غرل ـِا٤ إمتأجف( )ايعا١َ ٗ ذٛاي١ ايؽٜٔ اييت تكّٞ بأْ٘ ٫ هٛق يًُؽٜٔ 

ايؽا٥ٔ ٚيٛ نإ ؾيو َٔ ظ٬ٍ ؼٌٜٛ ايتكاَات٘ يىعَ اظف َٔ ظ٬ٍ ذٛاي١ ايؽٜٔ ٖٚؿا ٖٛ َٓڀل 

ذٛاي١ ايؽٜٔ اييت تكّٛ ْٛف١ٜ تىفٜعٗا ع٢ً عؽّ ْؿاؾٖا إ٫ بإقفاـ إؽٜٔ شلا, ظ٬ؾا ٕٓڀل ْٛف١ٜ تىفٜع 

 .(6)يو بكبٍٛ إؽٜٔ شلا اٚ بإع٬ْ٘ بٗاذٛاي١ اؿل اييت ٜمتٟٛ ٗ ْؿاؾٖا إ ٜهٕٛ ؾ

ٖٚهؿا ؾكبٌ إٔ ٜكف إ٪جف ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ ٗ ايكإْٛ إٍفٟ, ٜهٕٛ يًُ٪جف إٔ ٜڀايب إمتأجف 

إتٓاقٍ ظُٝع ا٫يتكاَات اييت ٜؿفِٗا عكؽ ا٫هاـ عًٝ٘ ٖٚؿا َا عدل عٓ٘ إىفع إٍفٟ َٛجب َْ 

ذاي١ ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ ٜبك٢ إمتأجف ِآَا يًُتٓاقٍ ي٘ ٗ تٓؿٝؿ ٗ  اييت جا٤ ؾٝٗا:" 595إاؼ٠ 

, ٜٓكًب إمتأجف َٔ اقفاـ إ٪جف يٜ٘ٚعين ؾيو اْ٘ َحفؼ ذٍٍٛ ايٓكٍٚ  ع٢ً ا٫هاـ ٚقبٌ  ايتكاَات٘"

ب َؽٜٔ أًٌٞ با٫يتكاَات اييت ٜؿفِٗا ايعكؽ اٍ ففؼ ِأَ يًُتٓاقٍ ايٝ٘ ٗ تٓؿٝؿ ايتكاَات٘ أٟ أْ٘ ه

ع٢ً إ٪جف قبٌ اقفاـٙ يًتٓاقٍ إ ٜڀايب إتٓاقٍ ايٝ٘ ا٫ٚ بتٓؿٝؿ ا٫يتكاَات ايٓاو١٦ عٔ عكؽ ا٫هاـ, ؾإؾا 

(7)مل ٜٓؿؿٖا إتٓاقٍ ايٝ٘ ؾٝرل يًُمتأجف إ ٜفجع بٗا ع٢ً إمتأجف
.  

ٖا إىفع ٚقاعؽ٠ جٛاق ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ نأٌٌ عاّ َا مل ٜٛجؽ وفٙ َاْع َٔ ايتٓاقٍ اييت تبٓا

َٔ ايكإْٛ إؽْٞ ايؿفْمٞ ٚاييت أجاقت  1717 إٍفٟ قؽ أظؿ بٗا اّٜا إىفع ايؿفْمٞ َٛجب َْ إاؼ٠

يًُمتأجف إٔ ٜ٪جف َٔ ايباطٔ ٚذت٢ إ ٜتٓاقٍ عٔ ذك٘ ٗ ا٫هاـ يٍاحل ايػرل َا مل تهٔ ٖؿٙ إه١ٓ قؽ 

 َٓعت عًٝ٘ ٗ نٌ أٚ جك٤ َٔ ذل ا٫هاـ ٚاييت جا٤ ؾٝٗا:

Art1717 : Le preneur a le droit de sous – louer et même de céder son bail a un 

autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. 
Elle peut être interdite pour tout ou partie. 
Cette clause est toujours de rigueur  

 ض١ إ٪جضضضضف بإتٓضضضاقٍ يضض٘ ذهضضضضضِ ع٬قضض :إڀًضضضضضب ايثايضضضث

اؾا التٛؾ٢ ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ وفٚٙ ٌرت٘, لف٣ ٖؿا ايٓكٍٚ ٗ ذل إ٪جف ٚإتٓاقٍ ي٘ ؾٝرٌ 

إتٓاقٍ ي٘ قٌ إمتأجف إقا٤ إ٪جف ٜٚفتب٘ ا٫ةٓإ بع٬ق١ َباوف٠, ؾٝڀايب إتٓاقٍ ي٘ إ٪جف بتٓؿٝؿ 

اَات إكاب١ً ٖٚؿا تڀبٝكا يكٛاعؽ اؿٛاي١ إكفـ٠ ٗ ايتٓاقٍ عٔ ايتكاَات٘, نُا ٜڀايب٘ إ٪جف با٫يتك

 ا٫هاـ.

ؾإؾا َا ُت ذٛاي١ ا٫هاـ ٚأٌبرت لاـ١ٜ ٗ ذل إ٪جف باعتباـٖا ذٛاي١ ذل, ٍٜبس يًُتٓاقٍ ي٘ 

 ناؾ١ اؿكٛم اييت ناْت يًُمتأجف احملٌٝ ٚإكاب١ً ٱيتكاّ إ٪جف بتُهٌ إمتأجف با٫ْتؿاع بايعٌ

إ٪جف٠ . ؾٝعتدل إتٓاقٍ ي٘ ايؽا٥ٔ إباوف شلؿٙ اؿكٛم ٗ َٛاج١ٗ إ٪جف, ؾٝمتڀٝع إٔ ٜمع٢ ايٝ٘ َباوف٠ 

 يًُڀايب١ بتٓؿٝؿ تًو ا٫يتكاَات ٚيٝن عٔ طفٜل التعُاٍ ذكٛم إمتأجف إتٓاقٍ.
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س ٖؿا ا٫ظرل ؼا٥ٓا َٚا إٔ ذٛاي١ ا٫هاـ ٫ تٓكٌ ؾك٘ ذكٛم إمتأجف إتٓاقٍ اٍ إتٓاقٍ ي٘ ؾٍٝب

َباوفا بتًو اؿكٛم ٗ َٛاج١ٗ إ٪جف, ٚاِا تٓكٌ أّٜا ايتكاَات ٖؿا إمتأجف اٍ إتٓاقٍ ي٘, ؾٝهٕٛ 

يًُ٪جف إٔ ٜڀايب إتٓاقٍ َباوف٠ ٖؿٙ ا٫يتكاَات, ٖٚٞ احملاؾ١ٛ ع٢ً ايعٌ ٚالتعُاشلا ؾُٝا اعؽت ي٘ ٚؼؾع 

ٗ ايكإْٛ إٍفٟ ٚيٛ مل ٜهٔ قؽ اقف ايٓكٍٚ بعؽ, ٚؾيو ٭ٕ  ا٭جف٠ ٚـؼ ايعٌ, ٜٚثبت ٖؿا اؿل يًُ٪جف

إتٓاقٍ ي٘ ًٜتكّ َكت٢ّ اتؿام ايٓكٍٚ إٔ ٜٓؿؿ ا٫يتكاَات اييت ناْت ع٢ً عاتل إمتأجف, ٕٚا نإ 

يًُ٪جف إٔ ٜڀايب اّٜا إ٪جف, ؾإْ٘ ٜذلتب ع٢ً ؾيو أْ٘ َاؼاّ مل ٜكف ايٓكٍٚ بعؽ ٜهٕٛ ٗ َٛاج١ٗ َؽٌٜٓ 

ُٗا ًٜتكّ بتٓؿٝؿ ا٫يتكاَات اييت ٜؿفِٗا ا٫هاـ ع٢ً إمتأجف, ؾإؾا َا أقف إ٪جف ايٓكٍٚ ٚبفأت نٌ َٓ

 .(8)مل ٜبل ل٣ٛ إتٓاقٍ ًَتكَا بتٓؿٝؿ ٖؿٙ ا٫يتكاَات ,بؿيو ؾ١َ إمتأجف

 ألضضضضضاه ايُّضضضضإ ؾضٞ ايتٓضضاقٍ عضضٔ ا٫هضضضضاـ: إبرضضضضضث ايثاْضضضٞ

ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ َٚٔ ظ٬ٍ ايع٬قات إذلتب١ عٔ ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ تٛٗف ؾهف٠ َٔ ظ٬ٍ أذهاّ  

ايُّإ ٗ ايع٬ق١ بٌ إ٪جف ٚإمتأجف إتٓاقٍ, إؾ ُّٜٔ إمتأجف إتٓاقٍ يًُتٓاقٍ ي٘ ٗ تٓؿٝؿ ايتكاَات٘ 

إمتأجف إتٓاقٍ َٓ٘  ٗ َٛاج١ٗ إ٪جف, ا٭َف ايؿٟ ٜؽعٛ اٍ ايتما٩ٍ ذٍٛ طبٝع١ ٖؿا ايُّإ َٚٛقـ

ٌٖٚ ٖٛ ِآَا ؾرمب أّ َؽٜٓا ظاْب إؽٜٔ اؾؽٜؽ أّ نؿ٬ٝ يًُتٓاقٍ ي٘؟ ٌٖٚ ٜمتُؽ ٖؿا ايُّإ 

أذهاَ٘ َٔ أذهاّ ذٛاي١ اؿل ٚذٛاي١ ايؽٜٔ أّ َٔ أذهاّ ايهؿاي١ أّ َٔ أذهاّ ايُّإ ٗ عكؽ ايبٝع َاؼاّ 

 ب٘ إمتأجف يٍاحل إتٓاقٍ ي٘ ؟ ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ ٖٛ تٍفف ٗ ذل ا٫هاـ ٜكّٛ

ٖٚٞ ا٫لن اييت ٜتِ تٓاٚشلا ٚتڀبٝل أذهاَٗا ع٢ً ؾهف٠ ايُّإ ٗ ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ ٗ ايع٬ق١ 

 اييت تفب٘ إ٪جف بإمتأجف إتٓاقٍ َع ايتعفض ٕٛقـ إىفع اؾكا٥فٟ َٔ ؾيو ٖٚؿا ؾُٝا ًٜٞ. 

 ًُّضضإ ؾضٞ ايتٓضاقٍ عضٔ ا٫هضاـاؿٛايضضضض١ نألضضضاه ي :إڀًضضضضضب ا٭ٍٚ

َٔ ايكإْٛ إؽْٞ اؾكا٥فٟ:" ٗ ذاي١ ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ ٜبك٢ إمتأجف  506جا٤ ٗ َْ إاؼ٠ 

َٔ ايكإْٛ إؽْٞ إٍفٟ ٚاييت  595ِآَا  يًُتٓاقٍ ي٘ ٗ تٓؿٝؿ ايتكاَات٘ " ٜٚكابٌ ٖؿٙ إاؼ٠ َْ إاؼ٠ 

ٔ ا٫هاـ ٜبك٢ إمتأجف ِآَا يًُتٓاقٍ ي٘ ٗ تٓؿٝؿ ايتكاَات٘" ٫ٚ ٜٛجؽ َا جا٤ ؾٝٗا:" ٗ ذاي١ ايتٓاقٍ ع

ٜكابًٗا ٗ ايكإْٛ ايؿفْمٞ, ٚتڀبٝكا ٭ذهاّ ذٛاي١ اؿل ٚذٛاي١ ايؽٜٔ ع٢ً ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ ٚاعتباـ 

ظف إ٫چ إؾا َٓع إمتأجف إتٓاقٍ ق٬ٝ ٚإتٓاقٍ ي٘ قا٫ ي٘ ؾإْ٘ هٛق يًؽا٥ٔ إٔ وٍٛ ذك٘ إٍ وعَ آ

 ؾيو َْ ايكإْٛ, أٚ اتؿام إتعاقؽٜٔ أٚ طبٝع١ ا٫يتكاّ ٚتتِ اؿٛاي١ ؼٕٚ ذاج١ يفِا٤ إؽٜٔ.

٫ٚ ُّٜٔ احملٌٝ إؾا ناْت اؿٛاي١ بعٛض إ٫ ٚجٛؼ اؿل احملاٍ ب٘ ٚقت اؿٛاي١ ٚإؾا ناْت اؿٛاي١ 

ٌٝ ٜماـ احملٌٝ إ٫ إؾا ٚجؽ اتؿام ظاُ بػرل عٛض ؾ٬ ٜهٕٛ احملٌٝ ِآَا يٛجٛؼ اؿل نُا ٫ ُّٜٔ احمل

بٗؿا ايُّإ. ٚإؾا ُِٔ احملٌٝ ٜماـ إؽٜٔ ؾ٬ ٍٜٓفف ٖؿا ايُّإ إ٫ إٍ ٜماـ إؽٜٔ ٚقت اؿٛاي١ َامل 

ٜتؿل ع٢ً غرل ؾيو, ؾإؾا َا اـؼْا تڀبٝل ٖؿٙ ايكٛاعؽ ع٢ً ايٓكٍٚ عٔ ا٫هاـ, ؾإٕ ؾيو ٜ٪ؼٟ إٍ إٔ ٜهٕٛ 

ايؽا٥ٔ يًرٛاي١ َٛلفا ٚإؿفٚض ٖٓا إ ايؽا٥ٔ بعؽّ اوذلاط٘ إٓع َٔ ايٓكٍٚ ٗ عكؽ إتٓاقٍ ي٘ ٚقت اقفاـ 
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قؽ قبٌ َكؽَا ٖؿا ايٓكٍٚ ٚبٓا٤ ع٢ً ؾيو, ؾإٕ  (ٗ ايكإْٛ إٍفٟ ٚايكإْٛ ايؿفْمٞ)ا٫هاـ ا٫ًٌٞ 

ؿك٘ إٍفٟ ُِإ إمتأجف ا٭ًٌٞ ٍٜٓفف اٍ ٜماـ إتٓاقٍ ي٘ ٚقت ايٓكٍٚ َٚع ؾيو ٜف٣ جاْب َٔ اي

بإٔ إىفع قؽ ظفد ع٢ً ايكٛاعؽ ايعا١َ ٗ ٖؿا ايىإٔ ٗ تىؽٜؽ إىفع شلؿا ايُّإ ٚجعً٘ ٜىٌُ أّٜا 

 . (9)ٜماـ إتٓاقٍ ي٘ عٔ ا٫هاـ ٚقت تٓؿٝؿ ايتكاَات٘

ٚبٓا٤ ع٢ً ؾيو ؾإْ٘ إؾا َا قاّ إ٪جف بايفجٛع ع٢ً إتٓاقٍ ي٘ ٚؾٛج٧ ب٘ َعمفا ؾً٘ ذ٦ٓٝؿ إ    

 ٢ً إمتأجف إتٓاقٍ )احملٌٝ( ٜمتٛٗ َٓ٘ ع٢ً َامل ٜتُهٔ َٔ اؿٍٍٛ عًٝ٘ َٔ إتٓاقٍ ي٘ إعمف.ٜفجع ع

٬ٜٚذٜ ٖٓا إٔ إ٪جف ٗ ـجٛع٘ ع٢ً إمتأجف احملٌٝ ٫ ٜفجع بٓؿن ا٫يتكاّ ايؿٟ نإ ٗ ؾَت٘ 

ٓاقٍ ي٘ ٚاِا ٜفجع عًٝ٘ بايتكاّ َٛجب عكؽ ا٫هاـ, ٯٕ ٖؿا ا٫يتكاّ قؽ اْتكٌ ْٗا٥ٝا بايتٓاقٍ اٍ ؾ١َ إت

 .(10)جؽٜؽ ْىأ عٔ عكؽ ايتٓاقٍ ٖٚٛ ا٫يتكاّ بايُّإ

نُا ٜؿٖب اػاٙ آظف اٍ إٔ إمتأجف احملٌٝ ٌٜٛ ًَتكَا أًٌٝا باٱِاؾ١ اٍ ايتكاّ إتٓاقٍ ي٘ 

تدلأ ؾ١َ ا٤ ؾٝٗا:" َٔ ايكإْٛ إٍفٟ اييت ج 597قبٌ إ٪جف, ٜٚمتٓؽ ٖؿا ايفأٟ ع٢ً َْ إاؼ٠  ()احملاٍ ي٘

إمتأجف ا٫ًٌٞ قبٌ إ٪جف ؾُٝا ٜتعًل بُّاْ٘ يًُتٓاقٍ ي٘ ٗ ذاي١ ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ اٚ ؾُٝا ٜتعًل َا 

 ٜؿفِ٘ عكؽ ا٫هاـ ا٫ًٌٞ َٔ ايتكاَات ٗ ذاي١ ا٫هاـ َٔ ايباطٔ:

 ايباطٔ .اؾا ٌؽـ َٔ إ٪جف قبٍٛ ٌفٜس بايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ اٚ باٱهاـ َٔ  -ا٫ٚ: 

اؾا التٛؾ٢ إ٪جف ا٭جف٠ َباوف٠ َٔ إتٓاقٍ ي٘ اٚ إمتأجف َٔ ايباطٔ ؼٕٚ إٔ ٜبؽٟ اٟ  -ةاْٝا: 

 ؼؿٛا ٗ وإٔ ذكٛق٘ قبٌ إمتأجف".

 ْٚٛفا إٔ إىفع قؽ التعؽّ عباـ٠ بفا٠٤ ايؿ١َ, ؾإٕ ٖؿا ٜعين إٔ إمتأجف إتٓاقٍ 

ٕتٓاقٍ ي٘, ٖٚؿا قٍٛ ٫ ٜ٪ظؿ ب٘, ؾؿ١َ ايىعَ قؽ تىػٌ نإ َؽٜٓا ٗ ا٫ٌٌ بؿات ايتكاّ ا(احملٌٝ)

 (احملٌٝ)بايتكاّ أًٌٞ ٚبايتكاّ تبعٞ أٚ بايتكاّ بايُّإ, ٚإكٍٛؼ َٔ ايَٓ ٖٛ بفا٠٤ ؾ١َ إمتأجف إتٓاقٍ 

 . (11)َٔ ايتكاَ٘ بايُّإ ؾرمب

 ٔ ا٫هضضضاـايهؿايضضضضض١ نألضضاه يًُّضضإ ؾضٞ ايتٓضضاقٍ عضض: إڀًضضضضضب ايثاْضضضٞ

ٜف٣ بعض ايؿك٘ ٚع٢ً ـألِٗ ايؽنتٛـ عبؽ ايؿتاط عبؽ ايباقٞ إٔ إمتأجف احملٌٝ ٍٜبس نؿ٬ٝ 

, ع٢ً أْ٘ ٜٓبػٞ َفاعا٠ إٔ إيتكاّ إمتأجف ٖٛ ُِإ َٔ ْٛع ظاُ ىتًـ عٔ ايهؿاي١ ٗ (12)يًُتٓاقٍ ي٘

باب اْكّا٥٘ ؾٗٛ ٜٓكّٞ بكبٍٛ إ٪جف ْىأت٘ ؾٗٛ مل ٜٓىأ باتؿام بٌ ايؽا٥ٔ ٚايهؿٌٝ, ٚىتًـ عٓٗا ٗ ال

يًتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ ٚيؿيو ؾا٭جؽـ إٔ ٜكاٍ إٔ ايتكاّ إمتأجف ا٭ًٌٞ يًُّإ ٜىب٘ ايهؿاي١ ٚيهٓ٘ ٫ 

إ٫ إ ٖؿا إٛقـ تعفض   ,(13)ىتً٘ بٗا ٜٚهٕٛ إفجع ٗ ؼؽٜؽ أذهاَ٘ ٖٛ َا ـزل٘ ايكإْٛ َٔ ذؽٚؼ

متأجف إتٓاقٍ )احملٌٝ( ٗ ٖؿا ايُّإ ٚإٕ نإ ٜىب٘ َٛقـ ايهؿٌٝ إ٫ ي٬ْتكاؼ ع٢ً اعتباـ إٔ َٛقـ إ

أْ٘ ٫ ٜعتدل نؿيو, ؾُثاٍ إمتأجف ٖٓا نُثاٍ ايبا٥ع ٗ ُِاْ٘ يًتعفض ٚا٫لتركام, ذٝث ٫ ٜعتدل 

ايبا٥ع نؿ٬ٝ ٚاِا ِآَا, ؾإمتأجف احملٌٝ ٚنؿيو ايبا٥ع قؽ ْكٌ ذك٘ اٍ ايػرل ٚيهٔ ؾَت٘ مل تدلأ 

عؽ, بٌ تٌٛ واغف٠ بايتكاّ َعٌ ٖٛ ا٫يتكاّ بايُّإ. أَا ايهؿٌٝ ؾُفنكٙ كتًـ ؾٗٛ تؽظٌ يُّٝٔ ب
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ايتكاّ َٛجٛؼ ٚبٍؿ١ تبع١ٝ, ؾٗٛ غرل ًَكّ أ٬ٌ, يؿيو نإ َٔ ذك٘ إٔ ٜؽؾع َڀايب١ ايؽا٥ٔ ي٘ بتحفٜؽ 

متأجف احملٌٝ ٖٓا أظـ, ؾٗٛ إؽٜٔ أ٫ٚ ٚبإـواؼٙ عٔ َاٍ َعٌ يًُؽٜٔ ّهٔ ايتٓؿٝؿ عًٝ٘. ٚيهٔ ايتكاّ إ

عٓؽَا ٜؽؾع بٛجٛب إ ٜفجع ايؽا٥ٔ ع٢ً إتٓاقٍ ي٘ أ٫ٚ, ٫ ًٜتكّ بإـواؼ إ٪جف عٔ أَٛاٍ يًُتٓاقٍ ي٘ ّهٔ 

(14)ايتٓؿٝؿ عًٝٗا
. 

 ُِضضضإ ايبا٥ضضع نألضضاه يًُّضضإ ؾضٞ ايتٓضضاقٍ عضٔ ا٫هضضاـ: إڀًضضضضضب ايثايضضضث

ُتٓاقٍ ي٘ ٚؾكا ٫ػاٙ آظف ٗ ايؿك٘ ٜكٛؼٙ ايؽنتٛـ ـَّإ أبٛ ايمعٛؼ  ٜمتُؽ ُِإ إمتأجف يً

اٍ ؾهف٠ ايُّإ ٗ عكؽ ايبٝع ٜٚف٣ ٖؿا ا٫ػاٙ بإٔ إمتأجف ٗ ُِاْ٘ يًُتٓاقٍ ي٘ ٫ ٜعتدل َؽٜٓا أًٌٝا 

اْب بؿات ايتكاَات عكؽ ا٫هاـ ايؿٟ ُت ذٛايت٘, ٚإِا ٖٛ ِآَا ؾك٘ يتٓؿٝؿ ٖؿٙ ا٫يتكاَات َٔ ج

إتٓاقٍ ي٘, ؾُفنكٙ ٖٓا ّاةٌ َفنك ايبا٥ع عٓؽَا ًٜتكّ بُّإ ايتعفض ٚا٫لتركام ٚايعٝٛب اـؿ١ٝ, 

ؾايبا٥ع ٜٓكٌ إًه١ٝ ٜٚتعًـ ٗ ؾَت٘ ايتكاّ بايُّإ, ٚإمتأجف نؿيو وٌٝ اهاـات٘ ٜٚتعًـ ٗ ؾَت٘ 

 . (15)قبٍٛ ُِين َٔ إ٪جف يًٓكٍٚ ايتكاّ بايُّإ طإا ظ٬ عكؽ ا٫هاـ َٔ ايىفٙ إاْع ٚنٓا بٍؽؼ

ٚاؾا ناْت ا٫ػاٖات ايؿك١ٝٗ ايمابك١ تبرث عٔ ا٫لاه ايكاْْٛٞ يًُّإ ايؿٟ ٜترًُ٘ إمتأجف 

ٗ ايكإْٛ إٍفٟ, ؾٌٗ ّهٔ تڀبٝل ٖؿٙ ا٭لن ع٢ً ايكإْٛ اؾكا٥فٟ ٫لُٝا ع٢ً َا جا٤ ٗ َْ إاؼ٠ 
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ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ ٗ ايكإْٛ اؾكا٥فٟ ٖٞ عؽّ ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ  ايكاعؽ٠ ٗإؾا ناْت 

ٚا٫لتثٓا٤ ؾٝٗا ٖٛ جٛاق ايتٓاقٍ بىفٙ إٛاؾك١ إهتٛب١ َٔ إ٪جف نُا لبل ايؿنف بإٔ إىفع اؾكا٥فٟ 

أجف ؼٕٚ اٟ تعؽٌٜ ٜؿنف, ا٭َف ايؿٟ ٜثرل ا٫لتػفاب ذٍٛ لبب ابكا٤ إمت  قؽ ابك٢ ع٢ً َْ إاؼ٠ 

ِآَا يًُتٓاقٍ ي٘ ٗ تٓؿٝؿ ايتكاَات٘ طإا إ ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ نكاعؽ٠ عا١َ ٚنأٌٌ عاّ ٖٛ غرل جا٥ك 

يًُمتأجف ؼٕٚ َٛاؾك١ نتاب١ٝ َٔ إ٪جف, ؾإؾا نإ إىفع اؾكا٥فٟ قؽ قٝؽ ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ بّفٚـ٠ 

ق ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ ٚا٫لتثٓا٤ ٖٞ جٛاقٙ ٚجٛؼ َٛاؾك١ إ٪جف ايهتاب١ٝ, ٚإؾا ناْت ايكاعؽ٠ ٖٞ عؽّ جٛا

َٛاؾك١ إ٪جف ايهتاب١ٝ ؾإٕ ؾيو ٜعين عؽّ تٍٛـ اقؽاّ إمتأجف ع٢ً ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ ؼٕٚ َٛاؾك١ 

إ٪جف ايهتاب١ٝ, َٚا إٔ إ٪جف قؽ ٚاؾل نتابٝا ع٢ً ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ ؾُا ايؽاعٞ اؾا اٍ ؼٌُٝ إمتأجف 

 . ايُّإ ٚابكا٥٘ ِآَا يًُتٓاقٍ ي٘ َاؼاّ قؽ مت ايتٓاقٍ َٛاؾك١ إ٪جف ايٍفو١ إتٓاقٍ َم٪ٚي١ٝ

َٔ ايكإْٛ  506 َٔ ايكإْٛ إؽْٞ إٍفٟ اييت ْكًت عٓٗا َْ إاؼ٠ 595بايفجٛع اٍ َْ إاؼ٠ 

َا ٜدلـٙ قاْْٛا  إؽْٞ اؾكا٥فٟ ذفؾٝا ٚاييت بإبكا٥ٗا يًُمتأجف ِآَا يًُتٓاقٍ ي٘ ٗ تٓؿٝؿ ايتكاَ٘ شلا

 ٖٚؿا ْٛفا ٕا ًٜٞ:

إ ايكاعؽ٠ ٗ ايكإْٛ إٍفٟ ٖٞ جٛاق ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ ٚا٫لتثٓا٤ ٖٛ عؽّ جٛاقٙ اؾا مت  - أ٫ٚ:

قإْٛ إؽْٞ إٍفٟ َع٢ٓ أْ٘ اؾا مل ٜفؼ أٟ وفٙ ّٓع  593ا٫تؿام ع٢ً ؾيو ٖٚؿا ٚؾكا يَٓ إاؼ٠ 

ؽ ٫ذل ؾإٕ إبؽأ ٖٛ جٛاق ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ َٔ طفف إمتأجف يٍاحل ايتٓاقٍ ٗ عكؽ ا٫هاـ أٚ ٗ عك

 ايػرل.
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ٗ ذاي١ ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ ؼٕٚ ٚجٛؼ ايىفٙ إاْع عٔ ايتٓاقٍ ؾإٕ ؾيو ٜدلـ ابكا٤  -ةاْٝا: 

ا اؾا َٔ ايكإْٛ إؽْٞ إٍفٟ, أَ 595إمتأجف ِآَا يًُتٓاقٍ ي٘ ٗ تٓؿٝؿ ايتكاَات٘ ٚؾكا يَٓ إاؼ٠ 

أبؽ٣ إ٪جف َٛاؾكت٘ ايٍفو١ ع٢ً ايتٓاقٍ ع٢ً ا٫هاـ, ؾإٕ ؾيو ٜعؿٞ إمتأجف َٔ ايُّإ ٖٚؿا َا 

َٔ ايكإْٛ إؽْٞ إٍفٟ اييت ـتبت ع٢ً َٛاؾك١ إ٪جف ع٢ً ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ  597 انؽت٘ َْ إاؼ٠

 بفا٠٤ ؾ١َ إمتأجف َٔ ايُّإ.

أجف ِآَا يًُتٓاقٍ ي٘ ٗ تٓؿٝؿ ايتكاَات٘ ٗ ايكإْٛ اؾكا٥فٟ طإا ؾإْ٘ ٫ ٜٛجؽ َا ٜدلـ بكا٤ إمت

إٔ ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ غرل جا٥ك نكاعؽ٠ عا١َ إ٫چ بإٛاؾك١ ايٍفو١ ايٍاؼـ٠ َٔ إ٪جف ٖؿٙ إٛاؾك١ 

ٟ ؼاع ايٍفو١ ٜذلتب عًٝٗا ْى٤ٛ ع٬ق١ جؽٜؽ٠ بٌ إ٪جف ٚإتٓاقٍ ي٘, ٚبعًِ َٚٛاؾك١ إ٪جف ٫ ٜٛجؽ أ

 ٱبكا٤ إمتأجف ِآَا يًُتٓاقٍ ي٘.

 :اـاُضض١

ٚنع١ٌ٬ شلؿٙ ايؽـال١ أٌٌ ٗ ا٭ظرل اٍ ْتٝح١ ١َُٗ  ٗ طبٝع١ ايُّإ إفتب٘ بايتٓاقٍ عٔ 

ا٫هاـ ٗ ايع٬ق١ اييت تفب٘ إمتأجف بإتٓاقٍ ي٘ ٚٗ تًو اييت تفب٘ إمتأجف إتٓاقٍ بإ٪جف ٚاييت ِْٛ 

َٔ ايكإْٛ إؽْٞ, إؾ إٔ ٗ إبكا٤ إمتأجف  506ٚ ٥505فٟ أذهاَٗا َٛجب َْ إاؼتٌ إىفع اؾكا

إتٓاقٍ ِآَا يًُتٓاقٍ ي٘ ٗ تٓؿٝؿ ايتكاَات٘ ػاٙ إ٪جف يٝن شلا اٟ تدلٜف قاْْٛٞ طإا إٔ ايكاعؽ٠ ٗ 

ٛب١ َٔ إ٪جف, ٚٗ إبؽا٤ إ٪جف ايكإْٛ اؾكا٥فٟ ٖٞ عؽّ جٛاق ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ إ٫چ بىفٙ إٛاؾك١ إهت

ٕٛاؾكت٘ إهتٛب١ تٓىأ ع٬ق١ جؽٜؽ٠ بٝٓ٘ ٚبٌ إتٓاقٍ ي٘ َٛجب عكؽ اهاـ جؽٜؽ َٓى٧ ٫يتكاَات تعاقؽ١ٜ 

بُٝٓٗا, َٚٓ٘ ؾ٬ فاٍ يترٌُٝ إمتأجف إتٓاقٍ ايؿٟ ظفد َٔ ايع٬ق١  اٱهاـ١ٜ ا٭ٍٚ ٚذٌ قً٘ 

 ٚإٛاؾك١ ايٍفو١ ايٍاؼـ٠ َٔ إ٪جف.  إتٓاقٍ ي٘ َٛجب عكؽ ايتٓاقٍ

يعٌ لبب اٱوهاٍ ٗ ايكإْٛ اؾكا٥فٟ ٚٗ إبكا٥٘ يًُمتأجف ِآَا يًُتٓاقٍ ي٘ ـغِ َٛاؾك١   

 إ٪جف ايٍفو١ تعٛؼ اٍ:

َٔ ايكإْٛ إؽْٞ اؾكا٥فٟ َٔ  506اعتُاؼ إىفع اؾكا٥فٟ عٔ ايٓكٌ اؿفٗ يَٓ إاؼ٠  -01

ايكإْٛ إؽْٞ إٍفٟ ؼٕٚ ا٫ْتباٙ اٍ إٔ ايكاعؽ٠ ٗ ايكإْٛ إٍفٟ ٖٞ جٛاق ايتٓاقٍ َٔ  595َْ إاؼ٠ 

عٔ ا٫هاـ ٚا٫لتثٓا٤ ٖٛ ِفٚـ٠ ٚجٛؼ اتؿام ٜكّٞ بػرل ؾيو أٚ ٚجٛؼ وفٙ َاْع َٔ ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ 

ـغِ عؽّ َٛاؾك١ َع٢ٓ أْ٘ ٗ ذاي١ عؽّ ٚجٛؼ ٖؿا ايىفٙ ؾإْ٘ هٛق يًُمتأجف إٔ ٜتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ 

 إ٪جف ٖٚؿا ٜدلـ إبكا٤ إمتأجف ِآَا يًُتٓاقٍ ي٘ ٗ تٓؿٝؿ ايتكاَات٘.

 595عؽّ اْتباٙ إىفع اؾكا٥فٟ اٍ إٔ إىفع إٍفٟ قؽ أٚـؼ ٍْا قاْْٛٝا ٫ذكا يَٓ إاؼ٠   -02

ي١ ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ أٚ إٓكٛي١ ٜدلأ ؾ١َ إمتأجف قبٌ إ٪جف لٛا٤ ؾُٝا ٜتعًل بُّإ إتٓاقٍ ي٘ ٗ ذا

ؾُٝا ٜتعًل َا ٜؿفِ٘ عكؽ ا٫هاـ ا٫ًٌٞ َٔ ايتكاَات ٗ ذاي١ ا٫هاـ َٔ ايباطٔ, إؾا ٌؽـ َٔ إ٪جف 

قبٍٛ ٌفٜس بايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ ٚإؾا التٛؾ٢ إ٪جف َباوف٠ َٔ إتٓاقٍ ي٘ ؼٕٚ إٔ ٜبؽٟ أٟ ؼؿٜ ٗ وإٔ 

 ذكٛق٘ قبٌ إمتأجف.
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متأجف ِآَا يًُتٓاقٍ ي٘ ٗ تٓؿٝؿ ايتكاَات٘ ـغِ اوذلاٙ َٛاؾك١ إ٪جف, نُا إٔ إ ابكا٤ إ  -03

عؽّ إبفا٤ ؾ١َ إمتأجف َٔ ٖؿا ايُّإ ـغِ اْتكاٍ ذل ا٫هاـ بايتٓاقٍ يٍاحل إتٓاقٍ ي٘ َٛاؾك١ إ٪جف 

ٟ َٚٓ٘ إعؿا٤ َٔ ايكإْٛ إؽْٞ اؾكا٥ف 506 إهتٛب١, ؾٝ٘ ظڀأ ٜمتٛجب تؽاـن٘ بإيػا٤ َْ إاؼ٠

إمتأجف َٔ ؼٌُ َم٪ٚي١ٝ ايُّإ َا ؼاّ ايتٓاقٍ ٫ ٜتِ إ٫ َٛاؾك١ إ٪جف ايهتاب١ٝ أٚ اٱبكا٤ ع٢ً َْ 

َٔ ايكإْٛ اؾكا٥فٟ ٚايكٍٛ إٔ تهٕٛ  505َٔ ايكإْٛ إؽْٞ اؾكا٥فٟ ٚتعؽٌٜ َْ إاؼ٠  506إاؼ٠ 

ٛجؽ اتؿام ٜكّٞ ٜػرل ؾيو َع اِاؾ١ َْ قاْْٛٞ ايكاعؽ٠ ايعا١َ ٖٞ جٛاق ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ َا مل ٜ

 آظف ٜدل٨ ؾ١َ إمتأجف َٔ ٖؿا ايُّإ ٗ ذاي١ َٛاؾك١ إ٪جف ع٢ً ايتٓاقٍ ٌفاذ١ أٚ ُِٓا.

َٔ ايكإْٛ إؽْٞ اؾكا٥فٟ ٚا٫بكا٤ ع٢ً  506 ٚأـجس ا٫قذلاط ا٭ٍٚ ايفاَٞ اٍ ايػا٤ َْ إاؼ٠  

كا٥فٟ َٚا ؼًُ٘ َٔ قاعؽ٠ عؽّ جٛاق ايتٓاقٍ عٔ ا٫هاـ إ٫ بإٛاؾك١ َٔ ايكإْٛ إؽْٞ اؾ 505َْ إاؼ٠ 

ايٍفو١ َٔ إ٪جف ٭ٕ ٗ ؾيو ٓا١ٜ يًُ٪جف ٚإمتأجف ٚنؿا إتٓاقٍ ي٘ طإا إٔ ا٫ػاٙ اؿؽٜث ايؿٟ 

طا١ً٥  تبٓاٙ إىفع اؾكا٥فٟ ٗ ا٫هاـ ٖٛ ٚجٛب اؾفاؽ اـاؼ٠ إتعاقؽٜٔ ٗ وهٌ عكؽ اهاـ َهتٛب ؼت
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13/05/2007. 
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