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ْعشا ملا تؼهً٘ ايذساطات ايكا١ْْٝٛ َٔ ا١ُٖٝ َٚا يالطتجُاس َٔ دٚس يف اقتصاد 
ايذٍٚ ٚاملؼانٌ اييت قذ ٜجريٖا، ٚايزٟ ٜٓعهع دٕٚ ػو ع٢ً سٝا٠ االفشاد، تٓاٚيت 

ُٛد ايٓذاس ٖزٙ ااحماٚس يف نتا  اها ذبت عٓٛإ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايذنتٛس٠ سٚا٤ ْٜٛع ضب
عٔ داس ايهتب ايكا١ْْٝٛ املصش١ٜ  2102ٚايصادس عاّ  -دساط١ َكاس١ْ –يالطتجُاس االدٓيب 

 ٚداس ػتات يًٓؼش يف ايكاٖش٠ .

ايفصٌ االٍٚ َٔ ايهتا  دا٤ ذبت عٓٛإ َا١ٖٝ االطتجُاس االدٓيب تٓاٚيت املؤيف١ 
باالطتجُاس االدٓيب َٔ ايٓاس١ٝ ايًػ١ٜٛ َظبٛم بًُش١ تاسخي١ٝ يًتطٛس ايتاسخيٞ ايتعشٜف 

يالطتجُاس االدٓيب، ٚتعشٜف االطتجُاس االدٓيب يف ايفكٗني ايكاْْٛٞ ٚاالقتصادٟ، اَا ايفك٘ 
االقتصادٟ فعشف٘ " باْ٘ ع١ًُٝ اجياد َؼشٚعات اقتصاد١ٜ دا١ُ٥ تعٌُ ع٢ً تٛفري 

فٛا٥ض َاي١ٝ". ٚبني املؼشع ايعشاقٞ املكصٛد باالطتجُاس يف استٝادات طبتًف١ ٚذبكٝل 
ايٓافز باْ٘"  2112( يظ١ٓ 01املاد٠ )االٚىل( فكش٠ )ٕ( َٔ قإْٛ االطتجُاس ايعشاقٞ سقِ )

 تٛظٝف املاٍ يف اٟ ْؼاط اٚ َؼشٚع اقتصادٟ ٜعٛد باملٓفع١ املؼشٚع١ ع٢ً ايبًذ. 
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ٔ صبُٛع١ َٔ ايعٓاصش َٓٗا َصذس ٚال ػو إ عٓاصش االطتجُاس االدٓيب تتهٕٛ َ
سأغ املاٍ ٖٚٛ ايعا٥ذ يذٚي١ ادٓب١ٝ، اَا ايعٓصش ايجاْٞ فٗٛ املًه١ٝ االدٓب١ٝ يشأغ املاٍ 
ٚتعين إ ٜهٕٛ سأغ املاٍ ممًٛى يؼدص طبٝعٞ اٚ َعٟٓٛ ادٓيب، يف سني إ ايعٓصش 

ٛا٥ذٙ عٓذ ايجايح فٗٛ سل املظتجُش االدٓيب يف اعاد٠ تصذٜش سأغ املاٍ املظتجُش ٚع
 اْتٗا٤ املؼشٚع ايزٟ مت مبٛدب عكذ االطتجُاس. 

املبشح ايجاْٞ َٔ ايفصٌ االٍٚ تٓاٚيت املؤيف١ ايؼهٌ ايكاْْٛٞ يالطتجُاس االدٓيب 
ٚطبٝعت٘ ايكا١ْْٝٛ، فُٔ سٝح املذ٠ تٓكظِ االطتجُاسات االدٓب١ٝ اىل ط١ًٜٛ االدٌ تتذاٚص 

ٚتٓعِ ٖزٙ ايعكٛد اسبكٛم ٚااليتضاَات بني َذتٗا ايظ١ٓ ٚاخش٣ قصري٠ ال تتذاٚص ايظ١ٓ، 
طشيف ايعكذ االطتجُاسٟ، ٚغايبا َا ٜهٕٛ َٛضٛعٗا اْتكاٍ ايظًع ٚاشبذَات بني ايطشفني 
املتعاقذٜٔ، ٚقظِ ايفك٘ االطتجُاس االدٓيب اىل االطتجُاس االدٓيب املباػش ٚاالطتجُاس 

مبُاسط١ ْؼاط٘ يف ايذٚي١  االدٓيب غري املباػش، فاألٍٚ ٜعين قٝاّ املظتجُش االدٓيب
املظتطٝف١ يالطتجُاس حبٝح خيطع ايٓؼاط يظٝطشت٘ ٚتٛدٝٗ٘، اَا عٔ طشٜل ًَه١ٝ سأغ 
َاٍ املؼشٚع اٚ عٔ طشٜل َظا١ُٖ سأغ املاٍ ايٛطين بٓظب١ َع١ٓٝ، يف  سني إ االطتجُاس 
ٕ االدٓيب غري املباػش فٗٛ املؼاسن١ يف تٛظٝفات اطتجُاس١ٜ خاسد١ٝ َٔ دٕٚ إ ٜهٛ

يًُظتجُش اسبل يف اداس٠ َٛدٛدات ايؼشن١ املظتجُش فٝٗا، َٚٔ دٕٚ إ ٜهٕٛ ي٘ اسبل يف 
(  ٖٛ UNCTADاَا املظتجُش طبكا ملٓع١ُ ) ،ايشقاب١ ٚايظري يف اداس٠ ريو املؼشٚع.

ايؼدص ايزٟ ٜصٓع االطتجُاسات االدٓب١ٝ، ٜٚهٕٛ اَا ػدصا طبٝعٝا اٚ ػدصا َعٜٓٛا 
اٚ َؤطظ١ اٚ سمبا ٜهٕٛ املظتجُش دٚي١ اٚ اذباد َٔ صبُٛع١ ميجٌ َٓع١ُ اعُاٍ، ػشن١ 

 دٍٚ.

ٚخبصٛص ايتهٝٝف ايكاْْٛٞ يعكٛد االطتجُاس االدٓيب فإ ايشأٟ ايزٟ اطتكش يذ٣ 
داْب َٔ ايفك٘ ٖٛ اطالم َصطًح )عكٛد ايذٚي١( ع٢ً تًو ايعكٛد اييت تربّ بني ايذٚي١ ٚبني 

٤ اناْٛا طبٝعٝني اّ َعٜٓٛني ٜٚٓذسز ذبت اسذ اػداص ايكإْٛ اشباص َٔ االداْب، طٛا
 ٖزٙ ايعكٛد عكذ االطتجُاس االدٓيب، ار ٜعذ َٔ طا٥ف١ ايعكٛد ايتذاس١ٜ ايذٚي١ٝ.

ايفصٌ ايجاْٞ عٓٛاْ٘ ادٗض٠ االطتجُاس االدٓيب ٚآيٝات٘، قظِ اىل ثالث١ َباسح االٍٚ 
ش ٚاملبشح االخري بعٓٛإ بعٓٛإ ادٗض٠ االطتجُاس، ٚايجاْٞ آليٝات االطتجُاس االدٓيب املباػ

آيٝات االطتجُاس االدٓيب غري املباػش، فأدٗض٠ االطتجُاس ربتًف َظُٝاتٗا َٔ دٚي١ اىل 
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 01ااه١٦ٝ ايٛط١ٝٓ يالطتجُاس مبٛدب قإْٛ االطتجُاس سقِ اخش٣ ٚيف ايعشام مت تؼهٌٝ "
ٚي١ عٔ اييت تتُتع بؼدص١ٝ َع١ٜٛٓ ٚميجًٗا س٥ٝع ااه١٦ٝ اٚ َٔ خيٛي٘، َظؤ 2112يظ١ٓ 

سطِ ايظٝاطات ايٛط١ٝٓ يالطتجُاس، َٚٔ َٗاَٗا نُا ٚسد يف ْص املاد٠ )ايشابع١( يف فكشتٗا 
ٚضع طٝاط١ اطرتاتٝذ١ٝ عا١َ يالطتجُاس ٚذبذٜذ ايكطاعات  ،)خاَظا( َٔ قإْٛ االطتجُاس

 االنجش ا١ُٖٝ، فطال عٔ اعذاد قٛا٥ِ بفشص االطتجُاس يف املؼاسٜع االطتجُاس١ٜ االطرتاتٝذ١ٝ
 ٚاالذباد١ٜ، َع َعًَٛات اٚي١ٝ عٔ ٖزٙ املؼاسٜع ٚتٛفشٖا يًشاغبني يف االطتجُاس.

ٚخبصٛص آيٝات االطتجُاس االدٓيب فتٓاٚيت ايهاتب١ صبُٛع١ َٔ االيٝات اييت تًذأ 
ايٝٗا ايذٍٚ يف تٓفٝز طٝاط١ االطتجُاس االدٓيب، َٚٓٗا املؼشٚعات املؼرتن١ اييت عشفٗا 

د ٚاَٛاٍ طشفني اٚ انجش َٔ ايٛطٓٝني ٚاالداْب يف طبٌٝ ايكٝاّ ايفك٘ ع٢ً اْٗا" ضِ دٗٛ
بٓؼاط اطتجُاسٟ ٚاداس٠ نٝاْ٘ ايكاْْٛٞ ع٢ً اطاغ املؼاسن١ فُٝا بِٝٓٗ يف االسباح 

 ٚاشبظا٥ش ٚذبٌُ املظؤٚيٝات ٚاملداطش".

اْتكًت ايهاتب١ بعذٖا اىل بٝإ املفّٗٛ ايكاْْٛٞ يًؼشنات املتعذد ازبٓظ١ٝ، َؼري٠ 
دت ايتعاسٜف ٕ ايفك٘ االقتصادٟ مل ٜظتكش ع٢ً تعشٜف َٛسذ اهزٙ ايؼشنات، ار تعذاىل ا

َؼشٚعات ضد١ُ تتهٕٛ َٔ ػشنات ٚيٝذ٠ تضاٍٚ ْؼاطٗا يف دٍٚ بٗزا اشبصٛص، َٓٗا "
َتعذد٠ ٚتتُتع باطتكالٍ قاْْٛٞ عٔ االخش٣ ٚيهٓٗا ربطع يف مماسط١ ْؼاطٗا يظٝطش٠ 

ب١ عًٝٗا يتشكٝل اطرتاتٝذ١ٝ ٚاسذ٠". ٖٚزٙ ايؼشنات ١ُٖٓٝٚ ػشن١ اّ تتٛيٞ مماسط١ ايشقا
تتظِ مبذُٛع١ َٔ اشبصا٥ص فٗٞ ػشنات ضد١ُ اها دٚس يف االقتصاد ايعاملٞ، مما 
دعًٗا ػشنات رات طابع استهاسٟ اٚ ػب٘ استهاسٟ، ٖٚٞ ربطع يظٝطش٠ َشنض١ٜ متاسطٗا 

ِ بتفٛقٗا ايتهًٓٛدٞ، ايؼشن١ االّ ٚتًو اسذ٣ مسات ايؼشنات َتعذد٠ ازبٓظ١ٝ.  اييت تتظ
 ٚاسباسٗا ايهبري٠ دشا٤ االطتجُاسات ايٛاطع١ يف َٓاطل َتعذد٠.

ٚميش ايؼهٌ ايكاْْٛٞ يًؼشن١ َتعذد٠ ازبٓظ١ٝ مبشسًتني، االٚىل َشس١ً ايٓؼاط 
ااحمًٞ ار تهٕٛ ايؼشن١ االّ فٝٗا ػشن١ ٚط١ٝٓ عاد١ٜ، ٚاالخش٣ َشس١ً ايٓؼاط ايذٚيٞ سٝح 

ٓظ١ٝ، ٚايؼشن١ ايٛيٝذ٠ اييت ٖٞ دض٤ َٔ ايؼشن١ َتعذد٠ تتهٕٛ ايؼشن١ َتعذد٠ ازب
ازبٓظ١ٝ ٚاييت تططًع مب١ُٗ االطتجُاس االدٓيب يف ايذٚي١ املطٝف١، ٖٚزٙ ايؼشن١ تتهٕٛ 
عاد٠ بجالخ طشم اٚاها تأطٝع ػشن١ ٚيٝذ٠ دذٜذ٠ ٜتِ تأطٝظٗا طبكا يًٓعاّ ايكاْْٛٞ 

يؼشنات ايٛط١ٝٓ ايكا١ُ٥ يف ايذٚي١ يًذٚي١ املطٝف١، ٚايجا١ْٝ عٔ طشٜل املظا١ُٖ يف ا
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املطٝف١، اٟ بؼشا٤ دض٤ نبري َٔ سأغ املاٍ نٞ تتُهٔ َٔ ايظٝطش٠ عًٝٗا، مما ٜٓتر 
ػشن١ َتها١ًَ مبصاْعٗا ٚاعُااها ٚامسٗا ٚعالَتٗا ايتذاس١ٜ.  اَا ايطشٜك١ االخش٣ فٗٞ طبكا 

ٚاييت  0991ظ١ٓ ( ي20( َٔ قإْٛ ايؼشنات ايعشاقٞ سقِ )041ملا ْصت عًٝ٘ املاد٠ )
اػاست اىل اْ٘ جيٛص دَر ػشن١ اٚ انجش بأخش٣ اٚ دَر ػشنتني اٚ انجش يتهٜٛٔ ػشن١ 

 دذٜذ٠.

ٚتطشقت املؤيف١ اىل بٝإ املكصٛد بايؼشنات ايذٚي١ٝ ٚايؼشن١ املتعذد٠ ازبٓظ١ٝ، 
ٚاييت حيهِ ْعاَٗا ايكاْْٛٞ تؼشٜع دٚيٞ، ٚميٓشٗا ايؼدص١ٝ املع١ٜٛٓ ٖٚٓاى اٚد٘ تؼاب٘ 

ختالف بني ايؼشن١ ايذٚي١ٝ ٚايؼشن١ املتعذد٠ ازبٓظ١ٝ، فُٔ سٝح ايٓؼ٤ٛ فايؼشن١ ٚا
ايذٚي١ٝ تٓؼأ مبٛدب اتفاق١ٝ دٚي١ٝ، اَا ايؼشن١ املتعذد٠ ازبٓظ١ٝ فتٓؼأ ٚفكا يًكإْٛ 
ايٛطين، ٚايؼشن١ ايذٚي١ٝ تٓتؼش فشٚعٗا يف عذد َٔ ايبًذإ، يف سني إ ايؼشن١ املتعذد٠ 

 ا ٚايطُاْات اها ايتؼشٜع ايٛطين.ازبٓظ١ٝ حيذد املضاٜ

دض٤ َٔ اقًِٝ ايذٚي١ ٜظُح اىل تعشٜف املٓطك١ اسبش٠ بأْٗا "اْتكًت املؤيف١ فُٝا بعذ 
فٝ٘ باطترياد ايبطا٥ع االدٓب١ٝ ٚربضٜٓٗا ٚاعاد٠ تصذٜشٖا ٚمماسط١ االعُاٍ ايتذاس١ٜ 

ايذٚي١ يف اسبذٚد  ٚايصٓاع١ٝ، يف ظٌ االعفا٤ َٔ ايشطّٛ ايهُشن١ٝ ٚايطشا٥ب املكشس٠ داخٌ
 اييت ٜكشسٖا ايكإْٛ". 

اَا اْٛاع ػشنات االطتجُاس املايٞ فٗٞ اَا تهٕٛ ػشنات اطتجُاس َػًك١ تكّٛ ع٢ً 
َبذأ ثبات سأغ املاٍ، اٚ ػشنات اطتجُاس َفتٛس١ تكّٛ ع٢ً َبذأ تػٝري سأغ َاٍ 

اطِٗ دذٜذ٠ ايؼشن١، ٜٚظُح ٖز ايٓعاّ جملًع اداس٠ ػشن١ االطتجُاس املفتٛس١ بإصذاس 
بصف١ تهاد تهٕٛ ١َٜٝٛ التباع طًبات املظتجُشٜٔ ازبذد يف االْطُاّ ايٝٗا دٕٚ اضطشاس 
اىل طٛم االٚسام املاي١ٝ، نُا إ ٖزا ايٓعاّ ٜظُح يًؼشن١ سل اعاد٠ ػشا٤ اطُٗٗا َٔ 
املظتجُشٜٔ ايشاغبني يف اشبشٚز َٓٗا. ٚيف صباٍ ايشقاب١ سبُا١ٜ ٖزٙ ايؼشنات فٗٞ اَا 

متاسطٗا ايظًط١ املدتص١ بايذٚي١، ٚسقاب١ داخ١ًٝ متاسطٗا ٦ٖٝات ايشقاب١ يف ايؼشن١  خاسد١ٝ
ْفظٗا، ٚيف ايتؼشٜع ايعشاقٞ تشاقب ػشنات االطتجُاس املايٞ ٚتذقل سظاباتٗا ع٢ً ٚفل 
قإْٛ ايؼشنات َٔ قبٌ َشاقب سظابات اٚ انجش ٜٛافل عًٝ٘ ايبٓو املشنضٟ فطال عٔ 

 دٜٛإ ايشقاب١ املاي١ٝ. 
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اآلي١ٝ االخش٣ َٔ آيٝات االطتجُاس االدٓيب غري املباػش ٖٞ ايكشٚض اشباسد١ٝ اييت 
متهٔ ايذٍٚ ايٓا١َٝ َٔ اسبصٍٛ ع٢ً سؤٚغ االَٛاٍ، ٚايكشٚض اها اْٛاع طبتًف١ َٓٗا 
ايكشٚض اشباسد١ٝ ايعا١َ اييت تعكذ بني ايذٚي١ املفرتض١ ٚايذٚي١ املصذس٠ يشأغ املاٍ، 

ْعشا الٕ ازب١ٗ املكرتض١ تهٕٛ اسذ٣ اسبهَٛات اٚ ااه٦ٝات ايعا١َ،  ٚتذع٢ بايكشٚض ايعا١َ
اَا ايكشٚض اشباسد١ٝ اشباص١ فٗٞ اييت تكذَٗا ايؼشنات ٚنباس املصذسٜٔ ٚغريِٖ َٔ 
املٛسدٜٔ االداْب يتٛسٜذ ايظًع ٚاشبذَات يًذٍٚ املكرتض١، بؼشط إ تهٕٛ َط١ُْٛ َٔ 

بايٓظب١ اىل ايذٍٚ املصذس٠ اها. ٚايٓٛع  قبٌ اسبهَٛات، ٚتتظِ ٖزٙ ايكشٚض بأُٖٝتٗا
االخش َٔ ايكشٚض ٖٞ ايكشٚض ايذٚي١ٝ اييت تكذّ َٔ املؤطظات ٚااه٦ٝات ايذٚي١ٝ يًذٍٚ، 
نٌ املٓعُات اسبه١َٝٛ املتدصص١ َشتبط١ باتفاقٝات َع االَِ املتشذ٠ نصٓذٚم ايٓكذ 

 ايذٚيٞ ٚايبٓو ايذٚيٞ يإلْؼا٤ ٚايتعُري.

ات االطتجُاس االدٓيب غري املباػش فتتدز اػهاال َتعذد طٛا٤ األي١ٝ االخري٠ َٔ آيٝ
يف ايذٚي١ املصذس٠ يالطتجُاسات اّ يف ايذٚي١ املطٝف١، ففٞ ايذٚي١ املصذس٠ يالطتجُاس تأخز 
ػهٌ َهاتب ػشا٤ اٚ َهاتب تصذٜش، اَا يف ايذٍٚ املطٝف١ يالطتجُاسات فكذ تهٕٛ يف 

اال اْ٘ َٔ املفٝذ ايكٍٛ إ االنجش ػٝٛعا يف ٖزا  فشٚع ايتظٜٛل َٚهاتب ايبٝع اٚ ايتُجٌٝ،
 اجملاٍ ٖٞ عكٛد ايتٛنٝالت ٚعكٛد ايتٛصٜع.

ايفصٌ ايجايح َٔ ايهتا  اعطت٘ املؤيف١ عٓٛإ "َعٛقات االطتجُاس االدٓيب 
ٚاسبًٍٛ ايٛاسد٠ عًٝٗا" اطتعشضت فٝ٘ صبُٛع١ َٔ املعٛقات اييت قذ تهٕٛ قا١ْْٝٛ اٚ 

تؼري املؤيف١ اىل إ االصدٚاز ايطشٜيب، فطال عٔ َعٛقات اخش٣، اقتصاد١ٜ اٚ طٝاط١ٝ، ٚ
تعذ َٔ ابشص املعٛقات ايطشٜب١ٝ اييت تٛاد٘ االطتجُاس االدٓيب، ٜٚعشف االصدٚاز ايطشٜيب 
باْ٘ "خطٛع املاٍ ْفظ٘ ألنجش َٔ َش٠ يطشٜب١ َٔ ايٓٛع ْفظ٘ يًؼدص ْفظ٘ ٚعٔ املذ٠ 

ع تذفل سأغ املاٍ االدٓيب يهجري َٔ ايذٍٚ اييت ْفظٗا". ٚاالصدٚاز ايطشٜيب ٜعٌُ ع٢ً َٓ
تأخز باالصدٚاز ايطشٜيب.  َٚٔ ايكٝٛد ايكا١ْْٝٛ االخش٣ تًو ايٛاسد٠ ع٢ً ذبٌٜٛ ايٓكذ ٚطعش 
ايصشف االدٓيب. ٜٚؼهٌ تعذد ايكٛاْني َٚٔ ايكٝٛد ايكا١ْْٝٛ املتعًك١ باالطتجُاس املٛدٛد٠ 

ٕ قذ ٜؤدٟ اىل اسذاّ املظتجُش يف ايذخٍٛ يف عٓذ ايذٚي١ املظتطٝف١، ٚٚدٛد انجش َٔ قاْٛ
عالق١ اطتجُاس١ٜ َع ايذٚي١ املظتطٝف١، نٕٛ ايتعذد ٜؼهٌ طببا يتعكٝذ ايعالق١ االطتجُاس١ٜ 
بني املظتجُش ٚايذٚي١ املظتطٝف١. َٚٔ َعٛقات االطتجُاس االدٓيب ْضع املًه١ٝ اييت تتدز 
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ٚاملصادس٠ اييت تهٕٛ عا١َ اٚ خاص١، ع٢ً صٛسا َٓٗا ْضع املًه١ٝ يًُٓفع١ ايعا١َ ٚايتأَِٝ 
اْ٘ َٔ املِٗ إ ٜهٕٛ قشاس املصادس٠ قذ مت مبٛدب سهِ قطا٥ٞ، ٖٚزا َا اخز ب٘ ايكإْٛ 

. اَا ايتأَِٝ فٗٛ اسذ َعٛقات االطتجُاس االدٓيب،  2112( يظ١ٓ 01ايعشاقٞ يالطتجُاس سقِ )
ص١ اىل املًه١ٝ ايعا١َ يف ْؼاط ٖٚٛ عٌُ َٔ اعُاٍ ايظٝاد٠ تٓكٌ ب٘ ايذٚي١ املًه١ٝ اشبا

َعني مبكتط٢ تؼشٜع ٚيًُصًش١ ايعا١َ يػشض اطتػالاها ٚايظٝطش٠ عًٝٗا يتٛدٝٗٗا حنٛ 
 اٖذاف َع١ٓٝ.

فطال عٔ ريو فٗٓاى املعٛقات االقتصاد١ٜ اييت تؤدٟ اىل خًل ب١٦ٝ اطتجُاس١ٜ تٛيذ 
ايٓكذٟ ْٚذس٠ ايظًع،   فظادا يف املٓاخ االطتجُاسٟ، نايتطدِ ايزٟ ٜٓتر عٔ صٜاد٠ ايعشض

ٚيًُعٛقات ايظٝاط١ٝ دٚس يف ايتأثري ع٢ً َٓاخ االطتجُاس، نأعُاٍ ايعٓف ٚاسبشٚ  طٛا٤ 
اناْت داخ١ًٝ اّ خاسد١ٝ، ٖٚٓاى َعٛقات اخش٣ َٓٗا عذّ نفا١ٜ ايب٢ٓ االطاط١ٝ نايطشم 

ّ نفا٠٤ ٚاملٛا٧ْ ٚٚطا٥ٌ ايٓكٌ، ٚعذّ نفا٠٤ ايعُاي١ املٛدٛد٠ يف ايذٚي١ املظتطٝف١، ٚعذ
َٚش١ْٚ االطاس املؤطظٞ ٚايتٓعُٝٞ يالطتجُاس، ٚصٜاد٠ االدشا٤ات ايالص١َ يتأطٝع 

 املؼشٚعات ٚاملؤطظات االطتجُاس١ٜ ٚتعكذٖا مما ٜؤدٟ يطٝاع ازبٗذ ٚايٛقت. 

ايفصٌ االخري َٔ ايهتا  تٓاٚيت فٝ٘ املؤيف١ تظ١ٜٛ َٓاصعات االطتجُاس ٖٚٞ ْٛع 
يف ايعكذ االطتجُاسٟ ٚريو الْتٗاى اسذ طشيف ايعالق١ ايعكذ١ٜ َٔ املٓاصعات اييت تٓؼأ بني طش

ياليتضاَات املٓصٛص عًٝٗا يف َنت ايعكذ، اٚ إلْٗا٤ ايعكذ بإساد٠ املٓفشد٠، ٚبايتايٞ قذ 
تًشل اسذ طشيف ايعكذ خظا٥ش ٜهٕٛ ايطشف االخش ًَضَا بتشٌُ تبعتٗا، َٚٔ َطايع١ 

ْش٣ اْ٘ قذ ْص ع٢ً خطٛع  2112يظ١ٓ  (01يٓصٛص ايكإْٛ ايعشاقٞ يالطتجُاس سقِ )
مجٝع َٓاصعات االطتجُاس ألسهاّ ٖزا ايكإْٛ َا مل ٜتفكٛا ع٢ً غري ريو، َع اطتجٓا٤ 
َٓاصعات عكذ ايعٌُ ٚاشباص١ بايعاٌَ ايعشاقٞ ار  إ ريو ٜهٕٛ َٔ اختصاص ايكطا٤ 

 ايعشاقٞ.

نايتفاٚض ٖٚٛ ٚقذ تهٕٛ تظ١ٜٛ املٓاصعات ايٓاػ١٦ عٔ االطتجُاس بٛطا٥ٌ ٚد١ٜ، 
اتصاٍ َباػش بني املظتجُش االدٓيب ٚايذٚي١ املظتطٝف١ ي٘ بػ١ٝ ايتٛصٌ يتظ١ٜٛ ايٓضاع، 
ٚايتفاٚض ٜشتب ايتضاَات ع٢ً طشيف ايعالق١ االطتجُاس١ٜ ٚاْ٘ يف ْٗا١ٜ ايتفاٚض طٝتشكل 
اَشٜٔ ال ثايح اهُا، فإَا سٌ ايٓضاع ٚبايتايٞ تٓتفٞ اسباد١ يًذ٤ٛ يًكطا٤، اٚ فؼٌ 

 فاٚضات َٚٔ ثِ ايزٖا  اَا اىل ايتشهِٝ اٚ اىل ايكطا٤.امل



 (22( ، السنة )08( ، العدد )22مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )
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ٚايٛطاط١ ٚط١ًٝ اخش٣ َٔ ٚطا٥ٌ سٌ ايٓضعات بطشٜك١ ط١ًُٝ، مستٗا اْٗا اختٝاس١ٜ 
ًٜذأ مبٛدبٗا االطشاف يطشف ضباٜذ ٜكّٛ بذٚس ايٛطٝط إلْٗا٤ ايٓضاع، ٜٚتصف باسبٝاد١ٜ 

ًذ٤ٛ اٜطا اىل ايتٛفٝل بني طشيف ايعالق١ ٚاالطتكالٍ ٚايكذس٠ ع٢ً ااحماٚس٠ ٚاالقٓاع. ٚميهٔ اي
االطتجُاس١ٜ ٖٚٛ اسذ ايطشم ايٛد١ٜ يتظ١ٜٛ املٓاصعات َٔ خالٍ اختٝاس اسذ االغٝاس يًٛصٍٛ 
اٍ تظ١ٜٛ ايٓضاع، ع٢ً إ ايًذ٤ٛ اىل ايتٛفٝل قذ ٜهٕٛ مبٛدب ػشط َذٕٚ يف صًب ايعكذ 

 اٚ ٜتفل عًٝ٘ السكا.

َٓاصعات االطتجُاس، ٖٚٛ اَا ايكطا٤ ايٛطين ٚبٝٓت املؤيف١ دٚس ايكطا٤ يف تظ١ٜٛ 
ٚقذ ًٜذأ االطشاف اَا اىل قطا٤  ،اٚ ايكطا٤ ايذٚيٞ، فاألصٌ ٖٛ ايًذ٤ٛ اىل ايكطا٤ ايٛطين

ايذٚي١ املظتطٝف١ اٚ اىل قطا٤ دٚي١ املظتجُش االدٓيب، اٚ قطا٤ دٚي١ ثايج١،  َٚٔ َطايع١ 
( ٚيف 21ني يٓا اْ٘ قذ ْص يف املاد٠ )ٜتب 2112( يظ١ٓ 01يكإْٛ االطتجُاس ايعشاقٞ سقِ )

فكشتٗا )األٚىل( ع٢ً إ ااحمانِ ايٛط١ٝٓ ٖٞ املدتص١ يف َٓاصعات االطتجُاس ايٓاػ١٦ بني 
 االطشاف َا مل ٜتفل ع٢ً غري ريو. 

ٚألطشاف ايعالق١ االطتجُاس١ٜ ايًذ٤ٛ اىل ايكطا٤ ايذٚيٞ، فاملظتجُش ًٜذأ يذٚيت٘ 
٢ُ باسبُا١ٜ ايذبًَٛاط١ٝ ٖٚٞ ٚط١ًٝ قا١ْْٝٛ تكّٛ ايذٚي١ اييت حيٌُ دٓظٝتٗا ٖٚزا َا ٜظ

اييت سبل سعاٜاٖا ضشس بتششٜو املظؤٚي١ٝ ايذٚي١ٝ دباٙ ايذٚي١ ضبذث١ ايطشس، ٚيًشُا١ٜ 
ايذبًَٛاط١ٝ ػشٚط اٚاها إ حيٌُ ايؼدص اٟ املظتجُش االدٓيب دٓظ١ٝ ايذٚي١ اييت تتٛىل 

ٖزٙ اسباي١ ميهٔ ايًذ٤ٛ اىل ازبٓظ١ٝ  اسبُا١ٜ، ٚقذ حيٌُ ايؼدص انجش َٔ دٓظ١ٝ ٚيف
 ايفع١ًٝ، اَا ايؼشط اآلخش فٗٛ اطتٓفاد طشم ايتكاضٞ ايذاخ١ًٝ داخٌ ايبًذ املظتطٝف.

ٚميهٔ ايًذ٤ٛ اىل ايتشهِٝ ٖٚٛ اتفام اطشاف ايعالق١ االطتجُاس١ٜ بايًذ٤ٛ ايٝ٘ يف 
ش االدٓيب ع٢ً ادساز ساي١ سذٚخ ْضاع بُٝٓٗا ٖٚٛ ٜتُٝض بايظش١ٜ،  ٚغايبا َا ٜعُذ املظتجُ

ػشط ايتشهِٝ يف صًب ايعكذ ٚريو يعذّ ثكت٘ بٓضا١ٖ ٚسٝاد١ٜ ايكطا٤ ايٛطين يف ايذٚي١ 
نُا ٜتُٝض ابإ يألطشاف اسبش١ٜ يف اختٝاس ْٛع ايتشهِٝ  ،املظتطٝف١، ٚنْٛ٘ ٜتُٝض بايظشع١

يٓافز سقِ طٛا٤ انإ خاصا اّ َؤطظٝا َٚهاْ٘ ٚصَاْ٘، ٚقذ اقش قإْٛ االطتجُاس ايعشاقٞ ا
 ( يف فكشتٗا ايشابع١. 21االيتذا٤ اىل ايتشهِٝ يف املاد٠ ) 2112( يظ١ٓ 01)
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ٚال  ،ايهتا  مبذًُ٘ ٜعذ َٔ ايهتب امل١ُٗ اييت تٓاٚيت َٛضٛع االطتجُاس االدٓيب
ٜٓهش ازبٗذ ايزٟ بزيت٘ املؤيف١ يٝهٕٛ ايهتا  بٗزٙ ايصٛس٠، ٚايزٟ َٔ دٕٚ ػو طٝهٕٛ 

 ٛصف٘ ٜؼهٌ اضاف١ ١َُٗ يًُهتب١ ايكا١ْْٝٛ ايعشاق١ٝ ٚايعشب١ٝ.َشدعا َُٗا يًباسجني، ب
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