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 تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚقإْٛ املًه١ٝ ايفهط١ٜ

 زضاغ١ ٚصف١ٝ تطبٝك١ٝ ع٢ً بطاَر اسباغٛب ٚايٛغا٥ط  املتعسز٠

 

8 

 ًد امل
ٜٗسف ايبشح إىل ايتعطف ع٢ً املًه١ٝ ايفهط١ٜ ٚاييت ٖٞ آخط َا 

ٜٗسف  نُاعٓ٘ ايتطٛضات اسبسٜج١ يف عصط ايتهٓٛيٛدٝا ,  تٛصًت

ملعطف١ ايكٛاْني اشباص١ سبكٛم ايٓؿط اييت تؿٌُ محا١ٜ ا٭عُاٍ 

نُا تٛصٌ ايبشح  ,املٓؿٛض٠ ضقًُٝا ع٢ً ا٫ْرتْت ٚبطاَر اسباغٛب

 يتاي١ٝ : إىل ايٓتا٥ر ا

إٔ اخرتام أدٗع٠ اسباغب أَطًا يف غا١ٜ اشبطٛض٠ نُا ٜؿهٌ 

اْتشاٍ ؾدص١ٝ أفطاز َبسعني ٚأصشاب َصٓفات َؿه١ً نبري٠ 

٭عُاٍ ميتًهٗا  ,َٔ املُهٔ إٔ ت٪ز٣ أعُاٍ ايٓػذ غري املؿطٚع

ٜتُتع صاسب سل ايٓؿط سٝح  ,آخطٕٚ إىل عكٛب١ ايػذٔ أٚ ايػطا١َ

ٓػذ , ايتٛظٜع , ايعطض , ا٭زا٤ , خبُػ١ سكٛم نا١ًَ ٖٞ : اي

 ًتعسٌٜ. ؾا

ا٭عُاااٍ اياايت ٜااتِ محاٜتٗااا ابكااًا يكااإْٛ ساال ايٓؿااط ٖااٞ أعُاااٍ       

 ٚبطاَر ساغب آيٞ َٚٓتذات ف١ٝٓ ٚغريٖا . ايٛغا٥ط املتعسز٠

 عًٞ محسأ إبطاِٖٝ ْاز١ٜز. أ. 

 ن١ًٝ اٱع٬ّ –ؿاضى اٱع٬ّ املأغتاش 

 ايػٛزإ -داَع١ أّ زضَإ اٱغ١َٝ٬

ahmedhamo2020@gmail.com 
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َع اْتؿاض ا٭قُاض ايصٓاع١ٝ ظٗطت ٚغا٥ٌ دسٜس٠ يٓؿط ايفهط اٱْػاْٞ , َٔ أُٖٗا اغتدساّ ايبح 

املباؾط با٭قُاض ايصٓاع١ٝ بٓعاّ ؾبهات ايبح ايتًفعْٜٛٞ عرب ٚص٬ت تػُٞ بايهٛابٌ ع٠ٚ٬ عًٞ 

س١َ يف ايعسٜس اغتدساّ بطاَر ايهُبٝٛتط ايٓااك١ ٚاملػُٛع١ ٚؾبه١ ا٫ْرتْت ْٚعا٥طٖا املػتد

ا٭ؾهاٍ  ٢ٱْػإ املتعاٜس٠ إىل ا٫ا٬ع عًَٔ ايسٍٚ اٯٕ , يٝؿبع بصيو داْب نبري َٔ ساد١ ا

املدتًف١ يًفٔ ٚايفهط يٝػتُط يف ضسًت٘ يتشكٝل اُٛس٘ عبٛ ايتكسّ , ٚباغتدساّ ٖصٙ 

ٯخط ٚصاض ايتهٓٛيٛدٝا املتكس١َ أصبح َٔ املٝػٛض ْكٌ املعًَٛات ٚايفٕٓٛ بهٌ صٛضٖا َٔ إقًِٝ 

ممهًٓا إٔ ْػتكبٌ ايرباَر املط١ٝ٥ ٚاملػُٛع١ يف عسز نبري َٔ ايسٍٚ يف شات ايٛقت , ٫ٚؾو يف 

اْ٘ بإَهإ ضبطات ا٫غتكباٍ احمل١ًٝ ربعٜٔ ْػد١ َٔ ٖصا ايربْاَر ثِ إعاز٠ بجٗا عرب َٛدات 

ٚضغِ إٔ , تصازٟ اٱضغاٍ احمل١ًٝ , نُا حيعٞ اْتؿاض ايتهٓٛيٛدٝا بسضاغ١ َهجف١ يف ا٭زب ا٫ق

ز شأزب ا٫ْتؿاض ٜأخص يف اسبػبإ ايتأثري ايصٟ ميهٔ إٔ متاضغ٘ عٛاٌَ عسٜس٠ ع٢ً ٚتري٠ ٚمنا

تطبٝكات ايتهٓٛيٛدٝا فإ ايتأثري احملتٌُ يًعٛاٌَ ايكا١ْْٝٛ خاص١ سكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ ٜتِ 

املس٣ يف ْعاّ املًه١ٝ تٓاٚي٘ ع٢ً عبٛ عاضض ٚيكس أغُٗت عٛاٌَ عسٜس٠ يف إدطا٤ إص٬سات بعٝس٠ 

ايفهط١ٜ خ٬ٍ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ٖٚصٙ ايعٛاٌَ تتعًل بعٜاز٠ ْفكات ايبشح ايعًُٞ ٚايتطٜٛط خاص١ 

يف اجملا٫ت اييت ٜػٌٗ ْػذ ايتهٓٛيٛدٝا ازبسٜس٠ فٝٗا , َجٌ بطاَر اسباغب ٚعٛمل١ ا٫قتصاز 

ا١ٜ سل امل٪ي  أٚ املدرتع أٚ ٚايصٟ ذبٍٛ إىل مح, ٜٚتذػس تػري إااض محا١ٜ سكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ 

نُا أصبشت َػأي١ تطٜٛط غٝاغ١ محا١ٜ سكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ ٚامل٪غػات املؿطف١ . املػتجُط 

عًٝٗا َٔ ا٭ٚيٜٛات يف اتفاقٝات َٓع١ُ ايتذاض٠ ايعامل١ٝ ٜٚعترب سكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ َٔ 

بػبٌ ايتذاض٠ تكس١َ إىل ضبطٗا اجملا٫ت ازبسٜس٠ اييت غعت اي٫ٜٛات املتشس٠ َٚعٗا ايسٍٚ امل

َٔ ايٓعاّ ايتذاضٟ ايسٚيٞ ازبسٜس ٚشيو ضغِ املٓع١ُ ايعامل١ٝ  ٫ ٜتذع ًاايسٚي١ٝ ٚدعًٗا دع٤

اييت ناْت تتٛيٞ َػ٪ٚي١ٝ إزاض٠ اتفاقٝات سكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ  WPOيًًُه١ٝ ايفهط١ٜ 

ٚايف١ٝٓ )بطٕ(  ا٭زب١ًٝه١ٝ ٚايٓٗٛض بٓؿاط ايفهط ٚاٱبساع زٚيًٝا َٔ خ٬ٍ اتفاق١ٝ محا١ٜ امل

ٚاملًه١ٝ ايصٓاع١ٝ )باضٜؼ( ٚايسٚا٥ط املتها١ًَ )ٚاؾٓطٔ( ٚمحا١ٜ سكٛم اٱشاع١ ٚايبح )ضَٚا( إ٫ 

ٚقس اغتٗسفت اتفام أٚضدٛاٟ ذبكٝل ٖصٙ  ,أْٗا مجٝعًا ناْت تفتكط إىل ق٠ٛ اٱيعاّ ٚايطزع

 اسبُا١ٜ ٖٚصا اٱيعاّ .
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 َؿه١ً ايبشح :

سسخ ذبسٜات خطري٠ يف طبتً  ازبٛاْب ايكا١ْْٝٛ أع يف تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٕ ا٫ْتؿاض ايػطٜإ

ٚتتًد  َؿه١ً ٖصا ايبشح يف نٝف١ٝ محا١ٜ سكٛم ٖصٙ  ,َٔ سٝح ايكإْٛ ايعاّ ٚاشباص

املًه١ٝ ايفهط١ٜ يف ظٌ ايتشسٟ ايصٟ دًبت٘ ؾبه١ ا٫ْرتْت إش إٔ املٛاز أٚ املصٓفات اييت تٓطٟٛ 

ػًب إٔ تهٕٛ َؿُٛي١ حبُا١ٜ قا١ْْٝٛ سبل امل٪ي  غٛا٤ يف ايصٛض٠ ايتكًٝس١ٜ عًٝٗا ٖصٙ  ايرباَر ٜ

أّ يف ايصٛض٠ املتطٛض٠ يًُصٓفات اييت تؿًُٗا ايكٛاْني إش إٔ ا٭فهاض ٚاملعطف١ اسبكٝك١ٝ غًع عا١َ 

ٔ فتٛغطاف١ٝ ٚغريٖا مم ًاايهُبٝٛتط( صٛض -ا٫ؾطا١  -تكسّ عٔ اطٜل ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ )ايهتب

يٓؿط غري ايكاْْٛٞ ي٬فهاض إىل عكٛبات , مبٛدبٗا ٜتِ ايبشح عٔ اٯثاض املرتتب١ عًٞ ٜػبب ٖصا ا

 محا١ٜ ٖصٙ اسبكٛم َٔ ا٫ْتشاٍ ٚايتؿٜٛ٘ .

 :ف ايبشح اٖسأ

ميهٔ بٗا محا١ٜ  ٚايهٝف١ٝ ايت٢ٜٗسف ٖصا ايبشح ملعطف١ اطم اسبُا١ٜ ي٬خرتاعات اٱْػا١ْٝ 

عٓ٘ ايتطٛضات اسبسٜج١  تٛصًتيفهط١ٜ ٚاييت ٖٞ آخط َا املًه١ٝ ا إىل نُا ٜٗسفبطاَر اسباغٛب , 

يف عصط ايتهٓٛيٛدٝا نُا ٜٗسف أٜطا ملعطف١ ايكٛاْني اشباص١ حبكٛم ايٓؿط ٚاييت تؿٌُ محا١ٜ 

 ا٫عُاٍ املٓؿٛض٠ ضقًُٝا عًٞ ا٫ْرتْت ٚغريٖا َٔ ٚغا٥ٌ ايتهٓٛيٛدٝا اسبسٜج١ .

 :تػا٫٩ت ايبشح 

 ايفهط١ٜ ؟ٌٖ تٛدس قٛاْني سبُا١ٜ املًه١ٝ 

 ٌٖ ٖٓاى إااض زٚضٟ ٜٗتِ بكطاٜا املًه١ٝ ايفهط١ٜ ؟

 َا اٱدطا٤ات املرتتب١ عًٞ اْتٗاى أٚ اخرتام املصٓفات ا٫زبٝ٘ ٚايف١ٝٓ 

 َا ٖٞ ا٭عُاٍ اييت تؿًُٗا سكٛم ايٓؿط ٚاييت ٜتِ محاٜتٗا ابكًا يكإْٛ سل ايٓؿط 

 اي١ٝ َ –َعاٜا أزب١ٝ  -ٌٖ ٖٓاى َعاٜا خاص١ يتػذٌٝ سل ايٓؿط

 َا اسبُا١ٜ اشباص١ برباَر اسباغب اٯيٞ ابكًا يكإْٛ ايٓؿط 

 ١ ايربْاَر ٓطصقَا املدااط اييت ميهٔ إٔ ت٪زٜٗا 

 ٌٖ ٜٛدس  سل قاْْٛٞ يًُ٪ي  ٚنٝ  ميهٔ إٔ ذبُٞ سكٛم امل٪ي  

 َٓٗر ايبشح:

 املٓٗر املػتدسّ ٖٛ املٓٗر ايٛصفٞ ٚايتاضخيٞ 

 ايسضاغات ايػابك١ :
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خايس٠ ص٬ح بؿري ضغاي١  –ّ ف٢ ايتٛع١ٝ بكطاٜا املًه١ٝ ف٢ ايػٛزإ / زٚض ا٫ع٬

 زنتٛضاٙ َٔ انازمي١ٝ ايػٛزإ يًعًّٛ.

اهلسف َٔ ايسضاغ١ ايتعطف ع٢ً ايسٚض ايصٟ ٜكّٛ ب٘ ا٫ع٬ّ دباٙ ايتعطض يكطاٜا املًه١ٝ 

 ايفهط١ٜ ٚذبسٜسا سل امل٪ي .

 :املٓٗر املػتدسّ ٖٛ ايٛص  املػشٞ 

 ِٖ ايٓتا٥ر :أ

 ف٢ قطاٜا املًه١ٝ ايفهط١ٜ ًا / مل ٜ٪ز ا٫ع٬ّ زٚض 1

 / ايصشاف١ قاَت بسٚض ف٢ قطاٜا املًه١ٝ ايفهط١ٜ َع عسّ ايطضا بٗصا ايسٚض 2

ٜٗسف اىل سٝح ضبُس عبساملٛىل ضبُٛز  –( 2004-1999/ ا٫قطاص املسصب١ مبصط )

 ذبسٜس مسات ا٫ْتاز ايفهطٟ املصطٟ املٓؿٛض ف٢ ا٫قطاص املسصب١ 

 :ملٓٗر املػتدسّ املػح املٝساْٞ ا

 ِٖ ايٓتا٥ر :أ

تتٛظع ا٫قطاص املسصب١ املٓؿٛض٠ ف٢ َصط ع٢ً منطني ا٫ٍٚ املػ٦ٛي١ٝ ايفهط١ٜ َع ايُٓط 

 ا٫قٌ اْػٝاب )املًه١ٝ ايفهط١ٜ َع اسبه١َٛ (

 %.98.15% ٚامل٪غػات 1.84ىل ايفطز ْٚػبتِٗ إايُٓط ايجاْٞ ٜٓػب 
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 ت ٚقإْٛ املًه١ٝ ايفهط١ٜتهٓٛيٛدٝا املعًَٛا

إٔ ايتطٛض املصٌٖ يف ٚغا٥ٌ ا٫تصا٫ت ٚتكٓٝات اٱضغاٍ ٚا٫غتكباٍ ٚاْفتاح اسبسٚز 

ايسٚي١ٝ غاِٖ يف غٗٛي١ بح ْٚكٌ املعًَٛات ْٚػدٗا فإ ا٭فهاض بٓفؼ ايكسض ايصٟ اضتفعت فٝ٘ 

ٜؿهٌ ايبح عرب قُٝتٗا أصبشت عطض١ يًكطص١ٓ ٚايتكًٝس  يصا يعّ محاٜتٗا ٚذبطٜطٖا . نُا 

سل امل٪ي  َٔ ْاس١ٝ إَها١ْٝ ذبٜٛط ايعٌُ ٚذبًٜٛ٘ نُا ميهٔ ْػد١  ٢ْرتْت خطٛض٠ عًا٫

بػٗٛي٘ ٚقس ساٍٚ أصشاب اسبكٛم محا١ٜ سكٛقِٗ املبجٛث١ عرب ا٫ْرتْت عٔ اطٜل تؿفري 

١ ا٭ٚاَط زاخٌ ايربْاَر احملسز ست٢ ٫ ميهٔ ْػد١ , إ٫ إٔ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ مل ت٪ز إىل اسبُاٜ

ايها١ًَ خاص١ إٔ أعُاٍ ايكطص١ٓ اٚدست هلا غٛقًا يفو ايؿفطات إظا٤ ٖصٙ ا٫عتسا٤ات املتهطض٠ 

 .نُا ثاضت ايعسٜس  َٔ ايٓعاعات يف صباٍ سل امل٪ي 

ايبح عرب ا٫ْرتْت أٜطا ثاض ْعاع َٔ  ٢َٚٔ ثِ بطظ اشب٬ف سٍٛ ايكإْٛ ايٛادب ايتطبٝل عً

ٯيٞ ايصٟ مت ْؿط ايعٌُ َٓ٘ ٚقإْٛ ايسٚي١ اييت ٜٛدس بٗا قإْٛ ايسٚي١ اييت ٜٛدس بٗا اسباغب ا

ازبٗاظ ايصٟ اغتدسَ٘ املػتكبٌ يًعٌُ . ٚقس ادب٘ داْب َٔ ايفك٘ إىل قٝاؽ ا٭عُاٍ املٓؿٛض٠ 

عرب ا٫ْرتْت بتًو اييت تطغٌ أٚ تبح عرب ايتٛابع ايصٓاع١ٝ خيتً  عٓ٘ عرب ا٫ْرتْت , ٭ٕ 

ت ٫ ٜتِ اغتكباهلا يف ٚقت ٚاسس َٔ قبٌ املػتكبًني بٌ ٜتِ شيو املصٓفات اييت ُتبح عرب ا٫ْرتْ

يف أٚقات طبتًف١ ٚتعترب نٌ ع١ًُٝ اغتكباٍ ع١ًُٝ قا١ُ٥ بصاتٗا ٚفطم آخط ٖٛ إٔ املػتكبٌ عرب 

ايتابع ايصٓاعٞ ٜهٕٛ زٚضٙ غًبٝا ٖٚٛ َا ٜتِ عهػ٘ متاَا بايٓػب١ يًُػتكبٌ عرب ا٫ْرتْت إش إٔ 

ي١ ٖٛ املتشهِ يف ع١ًُٝ ا٫غتكباٍ ٚبؿهٌ عاّ فإ اشب٬ف يف ؾإٔ ايكإْٛ املػتدسّ يف ٖصٙ اسبا

ايٛادب ايتطبٝل ع٢ً ايبح عرب ا٫ْرتْت مل حيػِ بعس غري إٔ ايعسٜس َٔ ايفكٗا٤ ٜطٕٚ تطى 

ا٭َط يًُ٪ي  يٝدتاض ايكإْٛ ا٭صًح ي٘ غٛا٤ نإ قإْٛ ايسٚي١ اييت ٜٛدس بٗا اسباغب اٯيٞ 

صٓ  أٚ قإْٛ ايسٚي١ اييت ٜٛدس بٗا اسباغب اٯيٞ ايصٟ اغتكبٌ فٝ٘ املصٓ  , ايصٟ أضغٌ َٓ٘ امل

ٚبايطغِ َٔ إٔ فٛا٥س محا١ٜ املًهني ايفهط١ٜ غست َٔ املػًُات إ٫ إٔ محا١ٜ ٖصا اسبل مل تػًِ 

َٔ املعاضض١ خاص١ يف صباٍ بطا٠٤ ا٫خرتاع إش ظٗطت اسبُا١ٜ يف داْب قطاع عطٜل َٔ ايبؿط 

 ١ً تٓتُٞ يف ايػايب يًسٍٚ ايصٓاع١ٝ فٝعزاز بصيو ايفكطا٤ فكطا ٚا٭غٓٝا٤ غين .يصاحل ف١٦ قًٝ

َٔ ْاس١ٝ أخط٣ فإ املعٛقات ايتك١ٝٓ يًسٍٚ املتكس١َ متهٓٗا َٔ ٚضع ٜسٖا عًٞ َٛضٚثات 

ا٭َِ ايفكري٠ َٚعاضضٗا ايتكًٝس١ٜ يتػً  بسٜباد١ املًه١ٝ ايفهط١ٜ ٚحيطّ َٓٗا ٬َنٗا 

 ا٭صًٕٝٛ . 
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عٞ حبكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ ٚآيٝات محا١ٜ ٖصٙ اسبكٛم ٖٛ اسس زضٚع اسبفاظ عًٞ ١ٜٖٛ ٕ ايٛٚإ

بٓفؼ ايكسض ذبفغ ب٘ سكٛم ا٭ؾداص ا٫عتباض١ٜ ٚايطبٝع١ٝ يف ناف١  , ٚا٭١َ اٱغ١َٝ٬

 صبا٫ت املًه١ٝ ايفهط١ٜ ٚأقػاَٗا.

تطبٝكاتٗا يصا فإْٗا تًعب هبري يف إؾاع١ َفّٗٛ املًه١ٝ ايفهط١ٜ ٚايسٚض اييًُ٪غػات اٱع١َٝ٬ ٚ 

ايسٚض املعزٚز يف ٖصا اجملاٍ , ٚيعٌ أنجط امل٪غػات اٱع١َٝ٬ َكسض٠ عًٞ إؾاع١ ٖصا املفّٗٛ ٖٞ 

اٱشاعات املػُٛع١ ٚاملط١ٝ٥ إش أْٗا أنجط امل٪غػات تعا٬َ َع اٝ  ٚاغع َٔ املبسعني ٚايعًُا٤ 

ٛض طبرتعات ايتهٓٛيٛدٝا ٚا٫تصاٍ ٚاشبربا٤ ٚاملدتصني ٚايصٜٔ هلِ إغٗاَات ٚاضش١ . َٚع تط

ايؿدصٞ يٓؿٌُ قٛاعس ايبٝاْات ٚتهٓٛيٛدٝا اسباغٛب ٚأؾهاٍ اسبٝا٠ ايٓبات١ٝ ٚاهلذني ايبؿطٟ 

 أٚ َا ٜػُٞ بايتهٓٛيٛدٝا اسب١ٜٛٝ ٚقس ٚضع ايفك٘ ايكاْْٛٞ نٌ تًو ا٭ؾٝا٤ يف قػُني :

ٛم اجملاٚض٠ ي٘ ٖٚٛ سكٛم سل آخص ا٭ٍٚ: املًه١ٝ ا٭زب١ٝ ٚايف١ٝٓ ٖٚٞ تؿٌُ سكٛم امل٪ي  ٚاسبك 

 يف ا٫تػاع فبعس إٔ نإ ٜطِ أؾهاٍ اٱبساع ايفين ٚا٭زبٞ اَتس يٝؿٌُ بطاَر  اسباغٛب .  

ايع٬َات  –ايكػِ ايجاْٞ : املًه١ٝ ايصٓاع١ٝ ٚتؿٌُ صٛضًا َٔ املًه١ٝ ايفهط١ٜ َجٌ بطا٠٤ ا٫خرتاع 

ازبػطاف١ٝ ا٭صٓاف ٚايػ٫٬ت ايٓبات١ٝ نصيو ايطغّٛ ٚايُٓاشز ايصٓاع١ٝ , ايبٝاْات  –ايتذاض١ٜ 

املعًَٛات غري املفصح عٓٗا . ٚقس صسضت أٍٚ َعاٖسٙ زٚي١ٝ سبُا١ٜ املًه١ٝ ايفهط١ٜ يف باضٜؼ 

ّ ٚقس ناْت َعاٖسٖا ذبُٞ املًه١ٝ ايصٓاع١ٝ أَا املصٓفات ا٭زب١ٝ ٚايفهط١ٜ فكس صسضت 1983

ايسٍٚ ا٭عطا٤ يف َعاٖستٞ باضٜؼ ٚبريٕ  ّ عكب شيو أقاَت1986بؿأْٗا َعاٖس٠ )بريٕ( عاّ 

ّ َٚكطٖا دٓٝ  َٚٓص شيو 1947املهتب ايسٚيٞ سبُا١ٜ املًه١ٝ ايفهط١ٜ ٚاييت أْؿأت يف عاّ 

ايتاضٜذ تعٌُ املٓع١ُ ايعامل١ٝ يًًُه١ٝ ايفهط١ٜ عًٞ محا١ٜ املُتًهات ايفهط١ٜ بصٛضٖا املتعسز٠ عٔ 

١ بعطٗا تسٜطٙ املٓع١ُ ٚسسٖا ٚا٭خط تسٜطٙ املٓع١ُ اطٜل ايٓؿااات اييت أبطظٖا املعاٖسات ايسٚيٝ

 بايتعإٚ َع ايعسٜس َٔ املٓعُات َجٌ ايْٝٛػهٛ َٚٓع١ُ ايتذاض٠ ايعامل١ٝ . 

 :املٓع١ُ ايعامل١ٝ يًًُه١ٝ ايفهط١ٜ 

ْؿأت املٓع١ُ ايعامل١ٝ يًًُه١ٝ ايفهط١ٜ ٚاييت ٜؿاض إيٝٗا با٫ختصاض )ايٛاٜبٛ( نتطٛض يًُهتب 

ّ 1974ّ ٚيف عاّ ١1960 ايفهط١ٜ إش مت ْك١ً إىل دٓٝ  ايعاص١ُ ايػٜٛػط١ٜ عاّ ايسٚيٞ يًًُهٝ

أصبشت ايٛاٜبٛ ٚناي١ َتدصص١ َٔ ٚنا٫ت ا٭َِ املتشس٠ َهًف١ بإزاض٠ ؾ٦ٕٛ املًه١ٝ ايفهط١ٜ , 

ٚيكس دا٤ يف اتفاق١ٝ أْؿا٩ٖا إٔ ٖسفٗا ٖٛ زعِ ٚمحا١ٜ املًه١ٝ ايفهط١ٜ تؿذٝعًا ي٬بتهاض ٚقس 

ا ا٫تفاق١ٝ اشباص١ حبُا١ٜ فٓاْٞ ا٭زا٤ َٚٓتذٞ ايتػذ٬ٝت ايصٛت١ٝ ٦ٖٝٚات اٱشاع١ اْبجل َٓٗ
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زٚي١ 87ّ 2000ست٢ عاّ  ٥ٗاست اتفاق١ٝ ضَٚا ٚبًؼ عسز أعطاّ عك1961َٚكطٖا ضَٚا يف عاّ 

َٚطُٕٛ ا٫تفاق١ٝ ٖٛ محا١ٜ فٓاْٞ ا٭زا٤ َٔ اغتٓتاز أٚ بح أعُاهلِ زٕٚ َٛافكتِٗ نُا دا٤ يف 

 يػابع١ .املاز٠ ا

ايصٜٔ أْتذٛا تػذ٬ٝتِٗ  ني١ٝ فكس تٓاٚيت أَط محا١ٜ املٓتذأَا املاز٠ ايعاؾط٠ َٔ ا٫تفاق 

ايصٛت١ٝ َجبت١ َٔ اغتٓػاخٗا غٛا٤ إٔ نإ شيو ا٫غتٓػار َباؾط أٚ غري َباؾط أَا املاز٠ 

ت اٱشاع١ ايجايج١ َٔ ا٫تفاق١ٝ فكس خصت ٦ٖٝات اٱشاع١ أٚ نفًت هلا محا١ٜ مبٛدبٗا متٓح ٦ٖٝا

إٔ ٖصٙ ا٫تفاق١ٝ ٚغريٖا َٔ ا٫تفاقٝات إ٫ َٔ بح بطاصبٗا أٚ اغتٓػاخٗا ٭غطاض دباض١ٜ 

 املؿاب١ٗ ربطع يًُطاقب١ بؿهٌ َػتُط شيو ٫ظزٜاز سا٫ت ايفطض١ٝ ٚتطٛض أغايٝبٗا.

 :ايكٛاْني ايػٛزا١ْٝ اييت تٓاٚيت سل املًه١ٝ ايفهط١ٜ

يف ؾإٔ سكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ سٝح بػط قإْٛ ايعكٛبات  ايكإْٛ ايػٛزاْٞ َٔ ايكٛاْني ايعطٜك١

ّ سبُا١ٜ املًه١ٝ ايفهط١ٜ  ٚافطز فص٬ً نا٬ًَ اؾتٌُ عًٞ املٛاز 1925ّ ٚقإْٛ 1899يف عاّ 

َٔ ْاس١ٝ أخطٟ ظبس إٔ ايػٛزإ َٔ أٚا٥ٌ زٍٚ املٓع١ُ تطبٝكًا يكٛاعس املًه١ٝ ايفهط١ٜ  416ٚ224

ّ ٚقس ْؿط 1903ع بتاضٜذ ّ ٚغذًت أٍٚ بطا٠٤ اخرتا1899يف عاّ  فكس مت تػذٌٝ أٍٚ ع١َ٬ دباض١ٜ

يف ازبطٜس٠ ايطمس١ٝ )ايػاظٜت٘(  ٚيًػٛزإ قاعس٠ تؿطٜع١ٝ قسمي١ تتهٕٛ َٔ غٔ  ٬ٕايتػذٝ

/ تػتٓس احملانِ ايػٛزا١ْٝ يف ايفصٌ يف قطاٜا املًه١ٝ ايفهط١ٜ 1قٛاْني ٚيٛا٥ح صازض٠ مبٛدبٗا 

عا٬َت املس١ْٝ ٚاييت تٓ  )ٜتبع ؾإٔ سل امل٪ي  ٚاملدرتع ٚايفٓإ ( َٔ قإْٛ امل32عًٞ املاز٠ )

ٚايع٬َات ايتذاض١ٜ ٚغا٥ط اسبكٛم ا٫خطٟ ايكٛاْني اشباص١ , إش إٔ يًػٛزإ قٛاْني خاص١ يف 

 أفطع املًه١ٝ ايفهط١ٜ( َجٌ :

 1969ّقإْٛ ايع٬َات ايتذاض١ٜ يػ١ٓ 

 1971ّقإْٛ بطا٠٤ ا٫خرتاع يػٓ٘ 

 ّ 1974ز ايصٓاع١ٝ يػ١ٓ قإْٛ ايُٓاش

 ّ .1996قإْٛ محا١ٜ سل امل٪ي  ٚاسبكٛم اجملاٚض٠ ي٘ 

ٚقس ْازٟ ايبعض إىل ضطٚض٠ إدطا٤ بعض ايتعس٬ٜت ٚايتشسٜجات يف قٛاْني املًه١ٝ ايفهط١ٜ 

ايػٛزا١ْٝ سيت تتُهٔ َٔ َٛانب١ ايتطٛضات ايػطٜع١ يف ساٍ ظٗٛض صٛض دسٜس٠ يًًُه١ٝ ايفهط١ٜ 

٥ٌ ا٫تصاٍ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚايبشح ايعًُٞ نُا ذبسخ ايبعض عٔ قصٛض قإْٛ تٓتر عٔ تطٛض ٚغا
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ّ 1996فتكاض سل امل٪ي  ٚاسبكٛم اجملاٚض٠ يػ١ٓ ٱبطا٠٤ ا٫خرتاع شبًٛٙ َٔ ايٓ  املٛضٛعٞ أٜطًا 

 عٔ فصٌ ٜتٓاٍٚ َٛضٛع اٱزاض٠ ازبُاع١ٝ .

 قإْٛ ايبح عرب ايتٛابع ايصٓاع١ٝ :

اع١ٝ ايعسٜس َٔ املؿانٌ اييت تتعًل حبل املًه١ٝ ايفهط١ٜ َٚٔ ٖصٙ اثأض ايبح عرب ايتٛابع ايصٓ

املؿانٌ أ٫ًٚ : متتع امل٪ي  حبل اغتؿاضٟ يف ؾإٔ املٛاز اييت تبح عرب ايتٛابع ايصٓاع١ٝ , إش ٜطٟ 

ايبعض إٔ امل٪ي  جيب إٔ ٜتُتع حبل َايٞ دسٜس ضُٔ اتفاقٝيت )بريٕ( ٚ)دٓٝ ( ٜػُٞ )حبل 

بٛاغط١ تابع صٓاعٞ , ٚقس اْكػِ ايفك٘ دباٙ َا ٜػُٞ باسبكٔ إىل  اسبكٔ( أٟ سل اٱشاع١

٭دٌ ادباٖني ٚقس نإ َعٝاض ٖصا اشب٬ف ٖٛ ٖسف اسبكٔ أٟ اٱضغاٍ إىل ايكُط ايصٓاعٞ 

, فإشا نإ اهلسف ٖٛ ايبح زبُٗٛض  ًاآخط ًااهلسف َٓ٘ إعاز٠ ايبح يًذُٗٛض  أّ إٔ ٖٓاى ٖسفَعطف١ 

عًٞ ٖصٙ ايع١ًُٝ أَا إشا مل ٜهٔ اهلسف ايبح  ًاَايٝ ًاتشل سكضبتٌُ فإٕ َ٪ي  املصٓ  ٜػ

عًٝ٘ يف ايٓعط داْب َٔ ايفك٘ . أَا ازباْب ا٭خط َٔ  ًاَايٝ ًايًذُٗٛض فإٕ امل٪ي  ٫ ٜػتشل سك

 ٖسفًا.ايفك٘ ٜطٟ إٔ يًُ٪ي  سل َايٞ عًٞ ع١ًُٝ اسبل غ٤ٛ أنإ اهلسف ازبُٗٛض أٚ مل ٜهٔ 

 شاعٞ عرب ايتٛابع ايصٓاع١ٝ :ازب١ٗ املػ٦ٛي١ عٔ ايبح اٱ

يف ساي١ ايبح املباؾط تهٕٛ ١٦ٖٝ اٱشاع١ ا٭ص١ًٝ ٖٞ املػ٦ٛي١ دباٙ امل٪ي  ايصٟ ٜبح َصٓف١ إىل 

د١ٗ تابع١ باعتباض أْٗا ايٛسٝس٠ صاسب١ قطاض ايبح اٱشاعٞ مما ميهٔ امل٪ي  َٔ املطايب١ جبعٌ 

ٖصا اسبل املايٞ ازبسٜس يًُ٪ي  ٜؿٌُ َبًؼ َايٞ ْعري ٖصا ايبح ايصٟ ٜعترب إعاز٠ يًُصٓ  ٚ

ايبح عرب ايتٛابع غري املباؾط اييت تػتكبٌ بجٗا دٗات ضبسزٙ بسٕٚ ضبطات أضض١ٝ أَا ازب١ٗ 

املػ٦ٛي١ عٔ ايبح عرب ايتٛابع ايصٓاع١ٝ غري املباؾط فٗٞ َػأي١ أنجط تعكٝسًا إش ٜٛدس أنجط َٔ 

اهل١٦ٝ اسباق١ٓ ١٦ٖٝٚ ايتٛظٜع أٟ )اهل١٦ٝ ع١ًُٝ ٚانجط َٔ اطم إش تٛدس ١٦ٖٝ اٱشاع١ ا٭ص١ًٝ 

سل ١٦ٖٝ  املٛظع٘( فأٟ ايططفني ًٜعّ دباٙ امل٪ي  , ضأٟ داْب َٔ ايفك٘ إٔ املػ٦ٛيني تعتكس يف

اٱشاع١ ا٭ص١ًٝ أٟ اهل١٦ٝ اسباي١ٝ باعتباض أْٗا صاسب١ ايكطاض يف ؾإٔ ايبح ٖٚٞ َػ٦ٛي١ يف 

ٕ اهل١٦ٝ املٛظع١ ٖٞ املػ٦ٛي١ دباٙ امل٪ي  باعتباض أْٗا أ ٣مل٪ي  , أَا ايططٜك١ ايجا١ْٝ فرتَٛاد١ٗ ا

إٔ املػ٦ٛي١ٝ تطا١َٝٓ بني  ٣ع دباٙ ازبُٗٛض ٖٚٓاى ضأٟ ٚغط ٜطازب١ٗ اييت قاَت بايتٛظٜ

 اهل٦ٝتني.
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 ايكإْٛ ايٛادب ايتطبٝل عًٞ بح ايرباَر عرب ايتٛابع ايصٓاع١ٝ :

يتٛظٜع ٫ حيػِ قط١ٝ  ايكإْٛ ايٛادب ٕ َػ٦ٛي١ٝ اٱشاع١ ا٭ص١ًٝ عٓس ايبح  َباؾط٠ أٚ اإ

 ايتطبٝل خاص١ إشا ٚدست اهل٦ٝات املس١ْٝ يف عس٠ زٍٚ . 

ّ َٔ ْطام ايكإْٛ ايٛادب ايتطبٝل 1967ٕ ايفك٘ ٜػتبعس تطبٝل اتفاق١ٝ ايكطا٤ املٛقع١ عاّ ٚإ

إٔ شيو ضغِ إٔ ٖصٙ ا٫تفاق١ٝ تًعّ تػذٌٝ نٌ تابع صٓاعٞ باغِ ايسٚي١ اييت ٜكع يف فطا٥ٗا إ٫ 

٫ ٜعين إٔ ايكإْٛ ٖٛ قإْٛ تًو ايسٚي١ ٫ٕ املكصٛز بايتػذٌٝ يف ٖصٙ ا٫تفاق١ٝ يٝؼ قإْٛ 

ايسٚي١ املػذ١ً يًتابع ايصٓاعٞ بامسٗا ٚإمنا املكصٛز َػ٦ٛي١ٝ ايسٚي١ عٔ ا٭ضطاض اييت ميهٔ إٔ 

 تٓؿأ عٔ شيو ايتابع . 

ٛفط انرب محا١ٜ يًُ٪ي  يف ساي١ تعاضض إٔ ايكإْٛ ايٛادب ايتطبٝل عًٝ٘ ٖٛ ايكإْٛ ايصٟ ٜٚ 

تػاٚت اسبُا١ٜ يف ٖصٙ ايكٛاْني فإٕ إشا أٚ اخت٬ف  قٛاْني ايسٚي١ اسبافٓ٘ ٚايسٚي١ املػتك١ً , أَا 

 ايكإْٛ ايٛادب ايتطبٝل ٖٛ قإْٛ ايسٚي١ ايٛاقع١ فٝٗا احملط١ ا٭ضض١ٝ .

 ايكإْٛ ايٛادب ايتطبٝل عٓس ايبح عرب ا٫ْرتْت :

عرب ا٫ْرتْت خطٛض٠ عًٞ سل امل٪ي  َٔ ْاس١ٝ إَها١ْٝ ذبٜٛط ايعٌُ ٚذبًٜٛ٘ نُا ٜؿهٌ ايبح 

ميهٔ ْػد١ بػٗٛي٘ ٚقس ساٍٚ أصشاب سل امل٪ي  محا١ٜ سكٛقِٗ املبجٛث١ عرب ا٫ْرتْت عٔ 

إىل  ْػد١ إ٫ إٔ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ مل ت٪ز اطٜل تؿفري ا٭ٚاَط زاخٌ ايربْاَر احملسز ست٢ ٫ ميهٔ 

يفو ايؿفطات ٚإظا٤ ٖصٙ ا٫عتسا٤ات  ًا١ خاص١ إٔ أعُاٍ ايكطص١ٓ أٚدست هلا غٛقاسبُا١ٜ ايهاًَ

املتهطض٠ ثاضت ايعسٜس َٔ ايٓعاعات يف صباٍ سل امل٪ي  َٚٔ ثِ بطظ اشب٬ف سٍٛ ايكإْٛ ايٛادب 

ايتطبٝل عًٞ ايبح عرب ا٫ْرتْت ٜجٛض ايٓعاع بني قإْٛ ايسٚي١ اييت ٜٛدس بٗا اسباغب اٯيٞ ايصٟ 

ؿط ايعٌُ َٓ٘ ٚقإْٛ ايسٚي١ اييت ٜٛدس بٗا ازبٗاظ ايصٟ اغتدسَ٘ املػتكبٌ يًعٌُ . ٚقس مت ْ

ادب٘ داْب ايفك٘ إىل قٝؼ ا٭عُاٍ املٓؿٛض٠ عرب ا٫ْرتْت بتًو اييت تطغٌ أٚ تبح عرب ايتٛابع 

ايصٓاع١ٝ ٜٚهٕٛ بصيو ايكإْٛ ايٛادب ايتطبٝل ٖٛ قإْٛ ايسٚي١ اييت ٜٛدس بٗا اسباغب ايصٟ 

ضغًت إيٝ٘ َٓ٘ املصٓفات ايؿُٛي١ٝ حبل امل٪ي  إٔ املصٓفات اييت تبح عرب ا٫ْرتْت ٫ ٜتِ أ

ايباسج١  إٔ ٖٓايو اخت٬ف بني ٖصٙ  ٣ٚاسس َٔ قبٌ املػتكبًني يصيو تط اغتكباهلا يف ٚقت

املصٓفات ٚا٫خطٟ املبجٛث١ عرب ايتٛابع ايصٓاع١ٝ ٚإ نٌ ع١ًُٝ اغتكباٍ ٖٞ ع١ًُٝ قا١ُ٥ 

ٚنصيو املػتكبٌ عرب ايتابع ايصٓاعٞ ٜهٕٛ زٚض٠ غًبًٝا أٟ غري َتفاعٌ ٖٚٛ َا ٜهٕٛ بصاتٗا 
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عهػ٘ متاًَا بايٓػب١ يًُػتكبٌ عرب ا٫ْرتْت إش إٔ املػتدسّ يف ٖصٙ اسباي١ ٖٛ املتشهِ يف ع١ًُٝ 

 ا٫غتكباٍ .

 إٔ ايعسٜس إٔ اشب٬ف بؿإٔ ايكإْٛ ايٛادب ايتطبٝل عًٞ ايبح عرب ا٫ْرتْت مل حيػِ بعس غريٚ 

ٝدتاض ايكإْٛ ا٭صًح ي٘ غٛا٤ أنإ قإْٛ ايسٚي١ اييت فَٔ ايفكٗا٤ ٜطٕٚ تطى ا٭َط يًُ٪ي  

ٜٛدس بٗا اسباغب اٯيٞ ايصٟ أضغٌ َٓ٘ املصٓ  أٚ قإْٛ ايسٍٚ اييت ٜٛدس بٗا اسباغب اٯيٞ 

 ( .1ايصٟ اغتكبٌ َٓ٘ املصٓ )

 قطاٜا ٚتؿطٜعات املعًَٛات : 

إىل ايتطٛض  ٣أز َص٬ًٖ ًاٚتكٓٝ ًاتهٓٛيٛدٝ ًآص  ايجاْٞ َٔ ايكطٕ املاضٞ تطٛضؾٗس ايعامل َٓص اي

يف مجٝع َٓاسٞ ْٚؿااات اسبٝا٠ , ٜٚطدع شيو إىل تهٓٛيٛدٝا اسباغب اٯيٞ ثِ تهٓٛيٛدٝا 

ْٚعًِ ٜكًٝٓا إٔ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات نإ هلا ايهجري َٔ ا٫جيابٝات  ,ا٫تصا٫ت ٚايتعاٚز بٝٓٗا 

ُت يف سٌ ايهجري َٔ املؿانٌ اييت تٛاد٘ ايبؿط١ٜ فٗٞ اييت عًُت عًٞ تٓعِٝ ٚسفغ اييت غاٖ

ٚبح املعًَٛات فاملعًَٛات تعترب َٔ ا٭صٍٛ ايك١ُٝ َٚٔ ٖٓا دا٤ت َكٛي١ َٔ ميتًو املعًَٛات 

ٖٛ ا٭ق٣ٛ فاملع١ًَٛ ازبٝس٠ اسبسٜج١ ايؿا١ًَ املٛثٛم بٗا أصبشت ا٭غاؽ يف ارباش  أٟ قطاض إزاضٟ 

 صازٟ, عػهطٟ ٚغريٙ .اقت

٫ٚ ٜؿو اسس يف إٔ اجيابٝات تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٫ سصط هلا ٚيهٔ ٖصا ٫ ٜعين إٔ ْػفٌ عٔ 

يًعاًَني يف  ًاازباْب ا٭خط َٔ ٖصٙ ايتهٓٛيٛدٝا املتُجٌ يف غًبٝاتٗا اييت أصبشت تؿهٌ ٖادػ

سباغب اٯيٞ صباٍ اسباغبات اٯي١ٝ َٚٔ اخطط ٖصٙ ايكطاٜا قط١ٝ َا ٜػُٞ جبطا٥ِ ا

Computer crime lows  أٚ ازبطا٥ِ ا٫قتصاز١ٜ املطتبط١ باسباغب اٯيٞ ٜٚسخٌ ٜٚسخٌ فٝٗا

 سل أٚ قإْٛ املًه١ٝ ايفهط١ٜ.

إٔ ايؿبه١ ايعٓهبٛتٝ٘ تطبط ا٭فطاز ٚاملٓعُات يف مجٝع أعبا٤ ايعامل بصٛض٠ ٫ ميهٔ ايػا٩ٖا ٖٚٞ 

ٚأغٛام افرتاض١ٝ ٚغٛم غاٜربٜ٘ ٚايربْاَر بصيو َه١ْٛ َصسضًا عايًٝا يًُعًَٛات ايػط١ٜ 

ايطقُٞ ٜؿهٌ حبطًا ايهرتًْٚٝا ٚاغعًا يًُعطف١ ٚتتػِ إَهاْٝات ا٫ْرتْت مبسٟ ٚاغع سٝح متتس  

َٔ ايتعًِٝ إىل ايرتف١ٝ ٚايتذاض٠ ا٫يهرت١ْٝٚ ٚقس ععظت نٌ ٖصٙ ايتػريات أ١ُٖٝ املعطف١ ٚأصبشت 

ٚفٛا٥س املًه١ٝ ايفهط١ٜ ٚقس مسح ا٫ْرتْت يًباسجني  أزٚات فعاي١ يطفع ق١ُٝ فٛا٥س تًو املعطف١

ٚاملدرتعني يًسخٍٛ بػٗٛي١ ٚاسبصٍٛ عًٞ سذِ نبري َٔ َعًَٛات ايربا٠٤ املدع١ْٚ ايهرتْٚٝا 

ٚاملػتٓػد١ َٔ ٚثا٥ل ايربا٠٤ املٛظع١ يسٟ َهاتب ايربا٠٤ عًٞ املػتٟٛ ايٛاين ٚاٱقًُٝٞ مبٛدب 
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( إٔ اٱَهاْات اييت تكَٛٗا ايتك١ٝٓ اسبسٜج١ 2تسٜطٖا ايٛاٜبٛ)َعاٖس٠ ايتعإٚ بؿإٔ ايربا٠٤ اييت 

٫ْتفاع َتهاٌَ ٚإبساعٞ بكٛاعس بٝاْات ايربا٠٤ ميهٔ إٔ تكٛز إىل انتؿاف َؿطٚعات تٓكػِ 

بإَهاْات تػٜٛل ضد١ُ ٜٚػتشسخ ا٫ْرتْت ؾبه١ بؿط١ٜ َٚؿطٚع دباضٟ يًؿبهات عًٞ ْطام 

 Thinaازبسٜس ٖٚٛ ايتفهري عاملًٝا ٚايعٌُ ٚضبًًٝا  ايعامل ٖٚٓايو َبسأ يًعٝـ يف ا٫قتصاز

Global and Actlocalٝيف ٚقت ٚاسس ٚتػُح يًٓاؽ باغتٝعاب  ًاٚضبًٝ ًامبعين إٔ تهٕٛ عامل

َعاٖط ايعٛمل١ إٔ ايتشسٟ ايهبري يًًُه١ٝ ايفهط١ٜ يف ايكطص١ٓ ايطق١ُٝ اييت ذبسخ بػٗٛي٘ 

يًهتب ٚايصٛض ايفٛتٛغطاف١ٝ ٚاملٛغٝكٞ ٚا٭ف٬ّ ٚغطع١  ٖٚٞ ايكسض٠ عًٞ ٚضع ْػذ ضق١ُٝ زقٝك١ 

ٚتٛظٜعٗا عرب ا٫ْرتْت ٭ٟ ؾد  ٚيف أٟ َهإ يف ايعامل  ٚتتِ املهافش١  ملجٌ ٖصا ايتٛظٜع ايػري 

َؿطٚع يًُٛاضز احمل١ُٝ مبٛدب سل امل٪ي  با٭غًش١ ايتك١ٝٓ ٚيهٔ ٜعترب قطاص١ٓ  ايٓعاّ ايطقُٞ 

ل اييت تعرتضِٗ َٔ خ٬ٍ ايتعٜٚط ٚتكٓٝات محا١ٜ ايٓػذ , خربا٤ يف إجياز اطٜكِٗ عرب ايعٛا٥

ففٞ ايٛقت ايصٟ ميهٔ إٔ تكػِ فٝ٘ عسز َٔ املؿطٚعات ايتذاض١ٜ احمل١ُٝ مبٛدب سل امل٪ي  َع 

ع٢ً ايفاض٠  ٫  ٤٬١ املػتفٝسٜٔ َٔ ا٫ْرتْت بططبا٭صسقا٤ ٚاملعاضف أٚ ست٢ َع عسز َٔ ايعَ

 سز يف نجري َٔ ا٭سٛاٍ .ٜسضى عسز َٔ قطاص١ٓ ايػاٜربٜ٘ ازب

 : ْؿأ٠ ٚتطٛض املًه١ٝ ايفهط١ٜ

املًه١ٝ  ا٢َب ايتًُو , ٚقس عطف ايعطب ايكساملًه١ٝ ايفهط١ٜ ٚدست َٓص ا٭ظٍ ٚاٱْػإ بطبع١ حي

ايفهط١ٜ يف صباٍ ايؿعط ٚايٓجط ٚقس ناْت تػُٞ با٫ْتشاٍ ا٭زبٞ , ٖٚٞ ٫ ربطز عٔ املعين 

٫بس َٔ محاٜت٘ ٚعسّ املػاؽ ب٘   ًاٚشٖٓٝ ًاعكًٝ ًاأٚ إْتاد ًااى إبساعاسبسٜح , إ٫ إِْٗ عطفٛا إٔ ٖٓ

ٖٚصٙ فهط٠ محا١ٜ املًه١ٝ ايفهط١ٜ اسبسٜج١ . أَا يف صسض اٱغ٬ّ عٓسَا اظزٖطت اسبطاض٠ 

ضدا٤ املعُٛض٠ اظزٖط ايتأيٝ  ٚاٱبساع يف طبتً  اجملا٫ت نِ إٔ ايسٚي١ أاٱغ١َٝ٬ ٚعُت 

١ ببعض صٛض املًه١ٝ ايفهط١ٜ ٚشيو َٔ خ٬ٍ قٝاَٗا يف بعض ا٭سٝإ اٱغ١َٝ٬ نإ هلا ع٬ق

بتهًٝ  بعض ايعًُا٤ يًهتاب١ مبٛضٛع ذبسزٙ ٖٞ ٜٚهٕٛ زٚض امل٪ي  ٖٓا ايتأيٝ  فكط زٕٚ أٟ 

سكٛم َاز١ٜ أخطٟ ٖٚصا ٜعين ؾطا٤ اسبكٛم املاز١ٜ يًُ٪ي  ٖٚٛ َا ٜكابٌ َا تكّٛ ب٘ بعض 

 ( .1ٚاملصٓفات ) امل٪غػات اسباي١ٝ دباٙ امل٪يفني

٥ك١ بٗا عطفٛا َفطزات املًه١ٝ ايفهط١ٜ ٚأٚيٖٛا ايعٓا١ٜ اشباص١ ٚاسبُا١ٜ اي٬ ا٢َإٕ ايعطب ايكس

إٔ محا١ٜ املًه١ٝ ايفهط١ٜ بسأت إغ١َٝ٬ عطب١ٝ عٓسَا ناْت اسبطاض٠  ٣عسّ املػاؽ بٗا يصيو ْط

ايصٟ أخصت َٓ٘ سطاض٠ اٱغ١َٝ٬ غا٥س٠ يف ايعامل ٚناْت املًذأ اسبطاضٟ ايٛسٝس املٛدٛز 
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ايؿطم ٚايػطب ٚناْت اْتٗانات املًه١ٝ ق١ًًٝ ملا ٜرتتب عًٝٗا َٛت أٟ َ٪ي  فهطًٜا َٚعًٜٓٛا 

حياٍٚ غطق١ صبٗٛزات ايػري . أَا يف أضٚبا نطغت اسبه١َٛ غٝططتٗا عًٞ ايؿعب أبإ ايعصٛض 

اع ايًصإ ناْا َصسض ايٛغط٢ ٚصبػت عًٞ آفام ايفهط ٚايعكٌ ست٢ ٫ تسع صبا٫ً يًتفهري ٚاٱبس

قًل ٚخٛف يًػًط١ اسبان١ُ يصيو ٚدست أْع١ُ تسعِ غٝططتٗا عًٞ املٓؿٛضات ٚأُٖٗا ْعاّ 

عًًُا بإٔ ٖصٙ  ا٫َتٝاظات اييت نإ ٜطُٔ َٓح ايٓاؾ٦ني ضخصًا َٔ ايػًط١ يٓؿط امل٪يفات

 (2إ٫ ا٭ؾداص ٚزٚض ْؿط َٛاي١ٝ يًػًط١ ) اايطخ  مل تهٔ تعط

اهلل ايٓذاض اْ٘ يف اظبًرتا يف عٗس املًه١ َاضٟ ناْت املًه١ تططب بٝس َٔ ٜطٟ ايسنتٛض عبس ٚ 

سسٜس عًٞ نٌ َٔ اْتكس ْعاّ اسبهِ , فكس نإ ظًِ املًه١ ععًُٝا ست٢ أْٗا ٚصفت با 

Bloody Marry  ز٫ي١ عًٞ زَٜٛتٗا دباٙ َعاضضٝٗا , ٚاغتُط ْعاّ ا٫َتٝاظات قا٥ًُا ست٢ ضفض

ّ َٓبًٗا 1964سٜس عكٛز ايرتخٝ  ٚا٫َتٝاظ زبُع١ٝ ايٓاؾطٜٔ عاّ صبًؼ ايؿعب يف اظبًرتا ذب

 (.3بصيو ايطقاب١ عًٞ املٓؿٛضات )

إٔ املًه١ٝ ايفهط١ٜ َفّٗٛ قسِٜ ٖٚٛ َٓٗر َٓعِ سبُا١ٜ ا٫خرتاعات مبٛدب ايربا٠٤ سٝح اؾرتط 

يعصط ٚيكس نإ ايٓص  ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايجأَ عؿط ميجٌ ا ًااغت٦جاضٜ ًاإٔ ٜهٕٛ يًفطز سك

ايصٖيب يًتذاض٠ ٚايصٓاع١ باٱضاف١ إىل فرت٠ اٱبساع ايفين ٚا٫بتهاض ايعًُٞ ٚايجٛض٠ ايػٝاغ١ٝ 

ٚخ٬ٍ عصط ايتٜٓٛط أضغت بعض ايبًسإ أٍٚ أْع١ُ عٔ بطا٠٤ ا٫خرتاع فكس ؾٗس أٍٚ قإْٛ يربا٠٤ 

ايٝس نُا خيت  ّ بعس ايجٛض٠ ايفطْػ١ٝ ٚتصطٜح سكٛم اٱْػإ ٚامل1791ٛا٫خرتاع يف فطْػا عاّ 

ّ خاص بايربا٤آت 1788حبُا١ٜ املدرتعني ٚٚضع زغتٛض يف اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ يف عاّ 

 " 1ٚمحا١ٜ ا٫خرتاعات ميٓح سكٛم اغتجٓا١ٝ٥ يًُدرتعني "

يكس ؾطعت املٓع١ُ ايعامل١ٝ يًًُه١ٝ ايفهط١ٜ يف ٚقت قصري يف إدطا٤ زضاغات ٚاغتؿاضات يهٞ ْطع 

ّ َٚع ٖصا 1989ٖصا املٛضٛع ٚأزت املفاٚضات إىل ا٭خص مبعاٖس٠ ٚاؾٓطٔ يف  َعاٖس٠ زٚي١ٝ سٍٛ

مل تٛقع نٌ َٔ اي٫ٜٛات املتشس٠ ٚايٝابإ املعاٖس٠ بػبب ا٫خت٬فات سٍٛ ايرتاخٝ  اٱدباض١ٜ 

َٚعا١ًَ املعتسٟ ايربٟ ٚمحا١ٜ ايتصُُٝات سُٝٓا تهٕٛ َط١ُٓ يف املٓتذات ايصٓاع١ٝ ٚابكًا 

احمل١ًٝ ٚايططٜك١ ايكطا١ٝ٥ ٜتشكل ايتجبح مبا فٝ٘ إعاز٠ إْتاز ايعٌُ سٝجُا  يبعض ايتؿطٜعات

َٚٔ ثِ فإٕ أٟ ْػذ غري  Ramٜتِ ْػذ أٟ بٝاْات أٚ بطاَر بصف١ َ٪قت١ يف شنط٠ اسباغب 

َصطح ب٘ ٭ٟ بٝإ أٚ بطاَر تؿهٌ اْتٗانًا َٚع ٖصا مل ٜتطُٔ ٖصٙ ايفهط٠ يف َعاٖس٠ سل امل٪ي  



 

242 
 

 2016ديسمرب  -لعدد الثامن  يوليو ا - الرابعةلسنةا    جامعة الناصرمجلة 

 

 عًٞ امحس إبطاِٖٝ ْاز١ٜز. أ.       تكنولوجيا المعلومات وقانون الملكية الفكرية
 

ا٫قرتاح ايصٟ قسَ٘ ا٫ذباز ا٫ضٚبٞ بصيو ٜٚٛدس اقرتاح بتطبٝل َبسأ ايٓفاش يف ايٛاٜبٛ  ٚضغِ 

 بػبب ايبٝع ا٭ٍٚ يهٞ ٜتذٓب إعاز٠ ايٓكٌ زٕٚ تصطٜح َٔ صاسب اسبل . 

 إٔ تأثريات ا٫دباٖات ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ عًٞ ايسٍٚ ايٓا١َٝ ميهٔ اٱسػاؽ بٗا يف أؾهاٍٚ

نٌ َٔ ا٫بتهاض ٚا٫ْتؿاض مبعين تطبٝل تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات  ٢ٚصبا٫ت عس٠ إش ميهٔ إٔ ت٪ثط عً

 -ث٬خ ؾطٚط ٖٚٞ : ٢س اْتؿاض تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات عًبٛاغط١ املػتدسَني احملتًُني ٜٚعتُ

 املػتدسَني احملتًُني بايٓػب١ يتهٓٛيٛدٝا ايرباَر , املعًَٛات ايطق١ُٝ . ٣أ/ إَها١ْٝ ايٓفاش يس

 دٝا ايع١ًُٝ ٚايرباَر ايططٚض١ٜ .ايتهٓٛيٛ ٢ب/ اسبصٍٛ عً

 ا٫غتدساّ ايه ٤ يتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات . ٢ز/ تطٛض ايكسض٠ عً

إٕ ا٫غتدساّ ا٭َجٌ يتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٜعتُس َٔ ْاس١ٝ عًٞ ايتعًِٝ ايعاّ ٚخاص١ 

س ايططٜك١ اييت ٜ٪ثط بٗا عًٞ ا٫غتعساز ٚايكاب١ًٝ ٫غتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا , َٚٔ ْاس١ٝ أخطٟ ٜع

ايتسضٜب اسس ازبٛاْب اسب١ٜٛٝ ي٬غتدساّ ايػًِٝ يتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚايٓفاش إىل املعًَٛات 

ايطق١ُٝ . تطٟ ايباسج١ اْ٘ ٫ ٜٛدس ععٍ ي٬َتٝاظات ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتصاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ عٔ تأثري 

ايٓا١َٝ يف  ايعٛاٌَ ايكا١ْْٝٛ َع تأثريات سكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ نُا تٛدس فطٚقات بني ايسٍٚ

محا١ٜ املًه١ٝ ايفهط١ٜ ٫ٕ زٚض ايسٍٚ  ٢ٓٛيٛدٞ ٚاغتدساَات٘ ٚيف قسضت٘ عًَػتٟٛ ا٫ْتؿاض ايته

ايٓا١َٝ يف إْتاز بطاَر اسباغٛب ٖاَؿ١ٝ يًػا١ٜ .إٔ ٚدٛز محا١ٜ ضس ايٓػذ اسبطيف يًرباَر 

 ٜكٝس عًٞ عبٛ ٚاضح نٌ ا٭اطاف املع١ٝٓ بتػٜٛل بطاَر اسباغٛب .

يفهط١ٜ ٖٞ خًٝط َٔ اسبكٛم ايع١ٝٓٝ ٚاسبكٛم ايؿدص١ٝ ٚعًٞ شيو فإ املًه١ٝ إٔ املًه١ٝ ا

١ دبعٌ املًه١ٝ ايفهط١ٜ ٜٓطبل عًٝٗا ايكٍٛ أْٗا شات ابٝع١ َعزٚد١ ٖٚصٙ ايطبٝع١ املعزٚد

اسبكٛم ايٓٛع ا٭ٍٚ َازٟ جيعٌ يصاسب١ غًط١ َباؾط٠ عًٞ  ْٔٛعني َ ٢ايفهط١ٜ ذبتٟٛ عً

يػًط١ متٓح صاسبٗا آي١ٝ اغتعُاٍ ٖصا ايؿ٤ٞ ٚاغتك٬ي٘ ٚايتصطف ايؿ٤ٞ ضبٌ املًه١ٝ ٖٚصٙ ا

فٝ٘ نُا ذبٍٛ ي٘ ا٫غتفاز٠ َٔ عا٥سٙ زٕٚ إٔ ٜٓاظع٘ يف شيو اسس . أَا ايٓٛع ايجاْٞ فٗٛ َعٟٓٛ 

ٖٚٛ ميهٔ صاسب١ َٔ اضتباط إبساع٘ ايفهطٟ بؿدص٘ ٚتبعًا يصيو ٜهٕٛ ي٘ اسبل يف صٕٛ 

إىل داْب سك٘ يف ْػب إْتاد٘ ايصٖين إيٝ٘  ٚتعسٟ ايػري  ٚمحا١ٜ إبساع٘ ٚإْتاد٘ ايفهطٟ َٔ

 ".1باعتباضٙ اَتساز يؿدصٝت٘ "
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 : ا٭١ُٖٝ ايكا١ْْٝٛ سبُا١ٜ املًه١ٝ ايفهط١ٜ

تٓبع ا٭١ُٖٝ ايكا١ْْٝٛ سبُا١ٜ املًه١ٝ ايفهط١ٜ َٔ إٔ ا٫بتهاض ٚا٫خرتاع ٚايتأيٝ  ِٖ ايًب١ٓ 

ٟ ٭ٟ بًس ٚاسبُا١ٜ تؿهٌ ايسافع ايصٟ ٜؿذع صاسب ا٭غاغ١ٝ اييت ٜبين عًٝٗا أٟ تطٛض اقتصاز

شيو إىل ايعامل امجع ٫غُٝا  ٣بٌ ٜٚتعسٙ طٜٛطًا يبًساسبل عًٞ بصٍ املعٜس َٔ ازبٗس إضاف١ ٚت

ٚإ اٱبساع ايعًُٞ ٫ تكٝسٙ اسبسٚز أٚ املػافات يف ٖصا ايعَٔ ظَٔ إيػا٤ اسبٛادع ازبػطاف١ٝ َٔ 

املًه١ٝ ايفهط١ٜ َٔ املباز٨ ايطاغد١ يف نٌ ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ َهإ ٚظَإ ٚيكس صاضت محا١ٜ سكٛم 

َٓص ايكسّ يف إٔ اٱْػإ جيب إٔ ميتًو إبساعات٘  ًاثابت ٤ًااى َبسايٛا١ٝٓ ٚايسٚي١ٝ سٝح إٔ ٖٓ

ٖٚصا أَطًا تكتطٝ٘ ايفطط٠ ٚقٛاعس ايعساي١ ٚاٱْصاف , يصيو ٫بس َٔ ٚدٛز قٛاْني ذبُٞ سل 

ْؿط اٱْتاز مما ٜعٛز بايٓفع عًٞ  ٢اع٘ ٖٚصٙ ايكٛاْني تػاعس عًٚإبس ًَه١ٝ اٱْػإ ٱْتاد٘

اجملتُع نً٘ نُا إٔ ٖصٙ ا٫بتهاضات ٚاٱبساعات ميهٔ إٔ تٓؿأ عٓٗا طبرتعات ت٪زٟ إىل تطٜٛط 

ايصٓاعات ٚميهٔ اغتػ٬هلا دباضًٜا مما ٜٓتر َٓ٘ عا٥س َازٟ ٚشيو ايعا٥س ًَو يصاسب ايفهط٠ 

٘ َٚعاقب١ املعتسٟ َٚٔ أقػاّ املًه١ٝ ايفهط١ٜ املًه١ٝ ا٭زب١ٝ, ٖٚٞ َا ٚاٱبساع يصيو ٜٓبػٞ محاٜت

 يٝؼ حبل امل٪ي  .

ايُٓاشز ايصٓاع١ٝ ( املًه١ٝ ايتذاض١ٜ )  –أٜطًا املًه١ٝ ايصٓاع١ٝ ٚتػ٢ُ با ) بطا٤ات ا٫خرتاع 

ناف١ ايع٬َات ايتذاض١ٜ ( ٚيف حبجٓا ٖصا ْطنع ع٢ً املًه١ٝ ا٭زب١ٝ بٛد٘ خاص إش أْٗا تؿٌُ 

 ا٭ْؿط١ اٱْػا١ْٝ امل٪غػ١ ع٢ً أعُاٍ ايعكٌ ٚايفهط . 

 سل امل٪ي  : 

مل ٜػتكط ايفك٘ ع٢ً ضأٟ ٚاسس يف ؾإٔ ذبسٜس ابٝع١ سل امل٪ي  َٚعطف١ َهاْ٘ بني اسبكٛم 

خيٍٛ  ًاأزبٝ ًااملدتًف١ ٜٚطدع يف شيو إىل ايطبٝع١ املعزٚد١ سبل امل٪ي  . إش إٔ ٖٓايو داْب

ملُٝعات اييت تجبت يًؿد  إْتاد٘ ايفهطٟ ٚي٘ ايػًط١ ايها١ًَ فٝ٘ يًُ٪ي  صبُٛع١ َٔ ا

ع٢ً املصٓ  فً٘ سل تكطٜط ٚ باعتباض ٖصا اسبل ْابع َٓ٘ َٚطتبط بؿدص٘ ٜٚعرب عٓٗا حبل ا٭ب٠ٛ 

ْؿط َصٓف٘ ْٚػبت٘ إيٝ٘ ٚي٘ اسبل يف اٱضاف١ ٚاسبصف ٚايػشب ٚتهٕٛ ٖصٙ اسبكٛم َ٪بس٠ ٫ 

 ( .2ب٘ )تػكط مبطٞ املس٠ فٗٞ يصٝك١ 

ازباْب اٯخط ٖٛ ازباْب املازٟ يف سل امل٪ي  ٚايصٟ ي٘ سل اغتػ٬ٍ َصٓف٘ ٜٚبٝح ي٘ ْكً٘ إىل 

 ؾد  آخط مبكابٌ أٚ بسٕٚ .
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ٜط٣ ايػٓٗٛضٟ إٔ املًه١ٝ سل تاّ َطًل تطز ع٢ً ؾ٧ َٔ ا٭ؾٝا٤ ٚاملاز٠ ت٪ت٢ مثاضٖا با٫غتشٛاش 

 ( . 1شيو ٜ٪ت٢ مثاضٙ با٫ْتؿاض ٫ با٫غت٦جاض )عًٝٗا ٚا٫غت٦جاض بٗا أَا ايفهط فع٢ً ايٓكٝض َٔ 

مما غبل ٜتطح إٔ ابٝع١ سل امل٪ي  تتٓاف٢ َع ابٝع١ املًو إش إٔ ابٝع١ املًه١ٝ ٫ تكبٌ 

ايتٛقٝت فاملًه١ٝ سل اغت٦جاض َ٪بس يف سني إٔ سل امل٪ي  ٖٛ سل اغتػ٬ٍ َ٪قت َٚا زاَت سكٛم 

ل املًه١ٝ يصيو ميهٔ إٔ ٜكاٍ إٔ سل امل٪ي  ٖٛ امل٪ي  سكٛقًا َ٪قت١ ف٬ ميهٔ ٚصفٗا بأْٗا س

نػا٥ط اسبكٛم ٜكع ع٢ً ؾ٧ َعني ٚإٕ نإ غري َازٟ يصيو ٖٛ سل عٝين أصًٞ ٜػتكٌ عٔ 

( نُا ٜط٣ 2سل املًه١ٝ مبكَٛات٘ اشباص١ ٚتطدع ٖصٙ املكَٛات إىل أْ٘ ٜكع ع٢ً ؾ٧ غري َازٟ )

سكني َػتكًني ٚإمنا ُٖا ٚدٗإ  غري٪ي  أصشاب ٖصٙ ايٓعط١ٜ إٔ اسبل املعٟٓٛ ٚاسبل املايٞ يًُ

سبل ٚاسس فًٝؼ يًُ٪ي  إ٫ سل ٚاسس ع٢ً َصٓف٘ ٚهلصا اسبل داْب أزبٞ ٚآخط َازٟ ٜ٪ثط نٌ 

َُٓٗا ع٢ً ا٭خط . تط٣ ايباسج١ إٔ اسبل املايٞ ٖٛ مثط٠ اجملٗٛز ا٭زبٞ ايصٟ اغتشل عًٝ٘ 

تاز ايصٖين ٚنٓتٝذ١ ست١ُٝ بعسّ ايؿد  ا٫غتشكام املايٞ ٭ْ٘ يصٝل بصاسب ايفهط٠ يف اٱْ

اعرتاف ٖصٙ ايٓعط١ٜ باسبل املايٞ نشل َػتكٌ فكس تعطضت ي٬ْتكاز فٗٞ تك  عادع٠ عٔ 

تربٜط دٛاظ اسبذع ع٢ً سل امل٪ي  ٚايتٓاظٍ عٓ٘ يػريٙ ٚنٝف١ٝ اْتكاٍ ٖصا اسبل بعس َٛت 

ٖٚصٙ ايٓعط١ٜ تػًب  صاسب٘ َا زاّ اسبل َتعًكًا بٗصٙ ايؿدص١ٝ ٚخاص١ قبٌ إٔ ٜكّٛ بٓؿط َ٪يف٘

َصًش١ امل٪ي  ع٢ً َصًش١ اجملتُع أٜطًا مت اْتكازٖا ع٢ً أغاؽ إٔ ايكإْٛ ٜفطض محاٜت٘ 

ع٢ً ايؿهٌ املازٟ احملػٛؽ أَا ايفهط٠ اييت تعٌ يف عامل ايصٖٔ ف٬ تهٕٛ دسٜط٠ باسبُا١ٜ 

 ( 1ايكا١ْْٝٛ )

باملصاحل املاي١ٝ ميجٌ ٖسفًا يف  مما غبل ت٬سغ ايباسج١ إٔ سل محا١ٜ املصاحل ا٭زب١ٝ ٚإؾباعٗا

ع٢ً َصٓف٘ ٜهٕٛ  ًاأزبٝ ًاسس شات٘ فهٌ َُٓٗا ميجٌ َصًش١ َػتك١ً َٚتُٝع٠ فًًُ٪ي  سك

مبكتطاٙ ٚسسٙ غًط١ تكطٜط أٚ ْؿط املصٓ  أٚ عسّ ْؿطٙ ٚي٘ اسبل يف إٔ ٜٓػب َصٓف٘ ي٘ ٚسسٙ 

٘ َٔ ايتساٍٚ بعس ْؿطٙ ٚي٘ إٔ ٜسخٌ َا ٜطاٙ َٔ تعسٌٜ أٚ تػٝري نُا ي٘ اسبل يف غشب َصٓف

ٖٚصا اسبل َٔ اسبكٛم ايًصٝك١ بؿدص١ٝ امل٪ي  ٖٚٛ ٫ ٜػكط بايتكازّ أٚ بعسّ ا٫غتعُاٍ مما 

جيعً٘ خيتً  عٔ سل ا٫غتػ٬ٍ املايٞ ٚاسبل املايٞ ٜكصس ب٘ َا ٜٓذعٙ امل٪ي  َٔ َهاغب َاي١ٝ 

صٓ  مس١ ا٭ؾٝا٤ املاز١ٜ خيٛهلا ي٘ اسرتاّ سكٛق٘ ا٭زب١ٝ ٚٚضعٗا َٛضع ايتٓفٝص سٝح ٜتدص امل

. ٚتعترب ٖصٙ اسبكٛم سكٛم اغت٦جاض١ٜ فامل٪ي  ٚسسٙ ٖٛ ايصٟ ميًو ايرتخٝ  بهٌ اغتدساّ 

هلا ًٜٚعّ اسبصٍٛ ع٢ً َٛافكت٘ بايٓػب١ إىل نٌ اغتدساّ ٜتصٌ بهٌ سل ٚقس أخص ايكإْٛ 
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كٛم ا٭زب١ٝ , ( )أ( صبُٛع١ َٔ اسب8ايػٛزاْٞ مبصٖب اظزٚاز سل امل٪ي  سٝح تطُٓت املاز٠ )

( 1زٚيًٝا ) أٜطًا تطُٓت شات املاز٠ يف ايفكط٠ )ب( صبُٛع١ َٔ اسبكٛم املاي١ٝ ٖٚصا ادباٙ اتفل عًٝ٘

ٚقس اؾتٌُ سل امل٪ي  ع٢ً صبُٛع١ َٔ اسبكٛم متٓح يًُبسع ْعري َصٓفات٘ ا٭زب١ٝ ٚايف١ٝٓ 

ٚهل٪٤٫ املبسعني ٚٚضثتِٗ اسبكٛم ا٫غت٦جاض١ٜ يف ا٫ْتفاع باملصٓ  أٚ ايتصطٜح يٰخطٜٔ با٫ْتفاع 

صٓ  مبدتً  ب٘ بؿطٚط َتفل عًٝٗا ٚميهٔ ملبسع املصٓ  إٔ ميٓح َا ًٜٞ : أ/ اغتٓػار امل

ا٭ؾهاٍ َجٌ ايٓؿط املطبعٞ ٚايتػذٌٝ ايصٛتٞ . ب/ أزا٤ املصٓ  أَاّ ازبُٗٛض نُا يف 

املػطسٝات أٚ املٛغٝكٞ . ز/ بج٘ أٚ إشاعت٘ بٛاغط١ اٱشاع١ أٚ ا٭قُاض ايصٓاع١ٝ . ز/ تطمجت٘ إىل 

كصا٥س يػات أخط٣ أٚ تعسًٜ٘ َٔ ضٚا١ٜ إىل ْ  غُٝٓا٥ٞ ٚباملجٌ تػط٣ ع٢ً ايطغَٛات ٚاي

ٚاملػطسٝات ٚاملعُاض نصيو َصٓفات ٫ تعترب ف١ٝٓ َجٌ بطاَر تؿػٌٝ اسباغب اٯيٞ ٚاشبطا٥ط 

نصيو سكٛم امل٪ي  يف تػذ٬ٝت ا٭ؾطا١ ٚا٭قطاص املسصب١ نُا إٔ ٖٓايو َصٓفات 

ضب١ُٝ مبٛدب سل امل٪ي  تتطًب تٛظٜعًا ضدًُا ٚاتصا٫ت ٚاغتجُاض َايٞ يٓؿطٖا َجٌ 

ايصٛت ٚا٭ف٬ّ ٜٚعُس امل٪يفٕٛ ٚاملبسعٕٛ إىل بٝع اسبكٛم يف َصٓفاتِٗ  املطبٛعات َٚػذ٬ت

إىل أؾداص أٚ ؾطنات يف نجري َٔ ا٭سٛاٍ َكابٌ َبًؼ َٔ املاٍ ٚٚفكًا ٫تفاق١ٝ املٓع١ُ 

غ١ٓ بعس ٚفا٠ امل٪ي  نُا تؿٌُ أٜطًا اسبكٛم  50ايعامل١ٝ يًًُه١ٝ ايفهط١ٜ سٍٛ سٝا٠ امل٪ي  ظا٥سًا 

 تؿٌُ سل املبسع يف اًب ْػب١ املصٓ  ي٘ ٚسل ا٫عرتاض ع٢ً ايتػٝريات اييت َٔ املع١ٜٛٓ ٚاييت

ؾأْٗا املػاؽ بػُع١ املبسع نُا بإَهإ املبسع أٚ صاسب سل امل٪ي  يف املصٓ  إٔ ٜ٪نس ع٢ً 

اسبكٛم يف احملانِ سٝح ميهٔ يًُايو إٔ حيػِ ا٭َط يٛق  ا٫ْتفاع املصطح ب٘ ٚسني ٜطًب 

ا٭سٝإ ايكطص١ٓ نصيو اسبصٍٛ ع٢ً تعٛضٝات فُٝا ٜتعًل خبػاض٠ عًٝ٘ يف نجري َٔ 

 ( .2املهافآت املاي١ٝ ٚا٫عرتاف )

ميجٌ اتفام ايرتٜؼ ٚايصٟ ٖٛ سٍٛ ازبٛاْب ايتذاض١ٜ سبكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ ٚايصٟ ٜطع سسًا ٚ 

عس أز٢ْ يًُعاٜري بايٓػب١ سبكٛم ايطبع ٚاسبكٛم شات ايص١ً مبا فٝٗا بطاَر اسباغب ٚقٛا

ايبٝاْات ٚايع٬َات ايتذاض١ٜ ٚامل٪ؾطات ازبػطاف١ٝ ٚايتصُُٝات ايصٓاع١ٝ يربا٤ات ا٫خرتاع 

ا٭غطاض ايتذاض١ٜ , ميجٌ ٖصا ا٫تفام ) ايرتٜؼ (  –ٚايسٚا٥ط املتها١ًَ ٚاملعًَٛات غري املفصح عٓٗا 

ًه١ٝ ايفهط١ٜ ْصطًا نبريًا يًسٍٚ ايصٓاع١ٝ ٚزبُاعات ايطػط ا٭خط٣ إش تعهؼ َعاٜري محا١ٜ امل

امل١ُ٥٬ هلا عٓس َػتٜٛاتٗا ايت١ُٜٛٓ اسباي١ٝ ٜٚػُح ا٫تفام يف ظٌ قٝٛز َع١ٓٝ يتطٜٛط ايتؿطٜع 

ايٛاين ايصٟ ٜتفل ٚاسبادات ا٫قتصاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يًسٍٚ ايٓا١َٝ يهٞ تػتدسّ ٖاَـ 
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١ٝٓ يتشكٝل اهلسف املٓاٚض٠ ايصٟ ٜرتن٘ ا٫تفام هلا . إٕ املعٝاض ايط٥ٝؼ ٱص٬ح ايتؿطٜعات ايٛا

ايػابل ٜهُٔ يف ذبكٝل ايتٛاظٕ املٓاغب بني َصاحل أصشاب اسبكٛم َٚصاحل ازبُٗٛض ع٢ً 

ْطام ٚاغع ٚبصف١ خاص١ بني محا١ٜ ايتهٓٛيٛدٝا ع٢ً داْب ٚتععٜع ٚزعِ ْكًٗا ٚاْتؿاضٖا ع٢ً 

ط داْب آخط نُا ٫ بس إٔ تػذٌٝ بطاَر اسباغب ٫ تتِ محاٜتٗا َٔ خ٬ٍ سل امل٪ي  فك

فايرباَر ا٭ص١ًٝ ميهٔ إٔ ذب٢ُ نأغطاض دباض١ٜ أٚ َعًَٛات غري َفصح عٓٗا ٚذبت٣ٛ َجٌ ٖصٙ 

املعًَٛات ا٭نجط ق١ُٝ بايٓػب١ ملٓتذٞ ايرباَر ٚاييت ٫ تتاح يًذُٗٛض َٔ خ٬ٍ تٛظٜع ايٓػذ يف 

َٔ ؾهًٗا املُػٓط . ٚخ٬ص١ ا٭َط إٔ تفؿ٢ اسبُا١ٜ باغتدساّ سل امل٪ي  ٚتهًُٗا اسبُا١ٜ 

خ٬ٍ ا٭غطاض ايتذاض١ٜ سٛادع ضس ايتكًٝس ٚاملٓافػ١ َٔ خ٬ٍ ا٫بتهاض باٱضاف١ إىل أْٗا تكتصط 

ع٢ً تٛفط اسبُا١ٜ بايٓػب١ ٭ٚي٦و ايصٜٔ ٜتطًعٕٛ يٛغا٥ٌ أق٣ٛ ملٓع تطٜٛط َٓتذات َٓافػ١ َٔ 

 ( . 1خ٬ٍ اهلٓسغ١ ايعهػ١ٝ )

 ّ : 1996يػ١ٓ  قإْٛ محا١ٜ سكٛم امل٪ي  ٚاسبكٛم اجملاٚض٠ ايػٛزاْٞ

ّ أداظ اجملًؼ ايٛاين ع٢ً ايكإْٛ اٯتٞ 1995ع٬ًُ بأسهاّ املطغّٛ ايسغتٛضٟ ايجايح عؿط يػ١ٓ 

قتباؽ ٜٚكصس ب٘ ذبٌٜٛ ي٬ايػٝام َع٢ٓ آخط  ( يف ٖصا ايكإْٛ َا مل ٜكتض٠3 )ْص٘ ذبت املاز

ْٚٞ نُا ٜكصس ايعٌُ ايطٚا٥ٞ إىل عٌُ َػطسٞ نُا ٜكصس ب٘ ٭غطاض بطاَر اسباغب ا٫يهرت

ب٦ٝٗات ايبح ايؿدص١ٝ اييت تبازض يتٓعِٝ ٚمتٌٜٛ ٚايكٝاّ بايعٌُ اٱشاعٞ ٚايتًفعْٜٛٞ نُا 

ٜكصس بايربْاَر اٱشاعٞ إضغاٍ ا٭صٛات أٚ ايصٛض أٚ نًُٝٗا بٛاغط١ اي٬غًهٞ . أَا بطاَر 

غٛا٤ أناْت اسباغب ا٫يهرتْٚٞ فٝكصس ب٘ صبُٛع١ ايتعًُٝات ايصازض٠ بأٟ يػ١ أٚ ؾفط٠ أٚ ضَع 

ؾا١ًَ يًُعًَٛات شات ايص١ً بٗا أّ ٫ نُا ٜكصس بٗا دعٌ ازبٗاظ شا َكسض٠ ع٢ً سفع٘ ٚتطتٝب 

املعًَٛات بصٛض٠ ت٪ز٣ إىل ذبكٝل اظباظ ٚظٝف١ أٚ ْتٝذ١ أٚ ١َُٗ َع١ٓٝ . أَا سل امل٪ي  فٝكصس 

٣ أَا اسبكٛم ( ٜٚؿٌُ اسبكٛم املؿاب١ٗ ا٭خط8ب٘ نٌ أٚ أٟ َٔ اسبكٛم املصنٛض٠ يف املاز٠ )

اجملاٚض٠ فٝكصس بٗا فٓاْٛا ا٭زا٤ َٚٓتذٞ ايتػذ٬ٝت املػُٛع١ ٚاملط١ٝ٥ ٦ٖٝٚات ايبح ) إشاع١ 

ٚتًفعٜٕٛ ( فٓإ ا٭زا٤ ٜكصس ب٘ املُجٌ أٚ املػين أٚ املٛغٝكٞ أٚ ايطاق  أٚ أٟ ؾد  آخط ٜكّٛ 

فات ا٭زب١ٝ أٚ ايف١ٝٓ مبا يف بتُجٌٝ أٚ غٓا٤ أٚ ت٠ٚ٬ أٚ إْؿا٤ أٚ أزا٤ املػطسٝات ٚغريٖا َٔ املصٓ

شيو عطض يعب ا٭افاٍ ٚاملٓٛعات املػطس١ٝ ٚممجًٞ ايػريى أَا املٓتر فٝكصس ب٘ ايؿد  

ايطبٝعٞ أٚ ا٫عتباضٟ ايصٟ ٜبازض بتٓعِٝ ٚمتٌٜٛ إْتاز املصٓ  ايػُعٞ ايبصطٟ أٚ ايتػذٌٝ 

ذبت امس٘ َٓػٛبًا  ايصٛتٞ . ٚامل٪ي  ٜكصس ب٘ أٟ ؾد  ابٝعٞ ابتهط املصٓ  ٚايصٟ مت ْؿطٙ
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إيٝ٘ بأ١ٜ اطٜك١ َٔ ايططم املتبع١ يف ْػب١ املصٓفات مل٪يفٝٗا أٚ بططٜك١ ٜتِ اخرتاعٗا يف 

٘ أٟ عٌُ املػتكبٌ َا مل ٜتِ ايسيٌٝ خ٬ف شيو , أَا تعطٜ  املصٓ  ٚفكًا يًكإْٛ املكصٛز ب

ِ أٚ ضغِ أٚ ؾطٜط أٚ أغاْٞ أٚ أٟ يٛس١ أٚ ظخطف١ أٚ عبت أٚ تصُٝ ٞأزبٞ أٚ َػطسٞ أٚ َٛغٝك

َػذٌ أٚ اغطٛا١ْ أٚ أغ١ٝٓ أٚ فًِٝ غُٝٓا٥ٞ مل ٜػبل ْؿطٙ ٚمت تػذًٝ٘ ٚفكًا ٭سهاّ ٖصا 

( . أَا ايٓكٌ يًذُٗٛض فٝكصس ب٘ ايع١ًُٝ اييت ٜتِ بٛاغطتٗا إضغاٍ ا٭صٛات أٚ ايصٛض 1ايكإْٛ )

هلا بٛاغط١ ازبُٗٛض أٚ نًُٝٗا عرب ايٛغا٥ٌ ايػًه١ٝ أٚ أٟ َاز٠ أخط٣ ْاق١ً هلا يػطض اغتكبا

ٚايٓؿط ٜكصس ب٘ ا٫غتٓػار ملؿطٚع أٚ َصٓ  أٚ تػذٌٝ مسعٞ بصطٟ أٚ تػذٌٝ مسعٞ صٛتٞ 

 ع٢ً أ١ٜ زعا١َ َاز١ٜ ٚتٛظٜع ْػذ َٓٗا يًذُٗٛض عٔ اطٜل ايبٝع أٚ بأٟ اطٜك١ أخط٣ .

٪غػات أٚ ايٛثا٥ل ايطمس١ٝ ٜكصس بٗا ايٛثا٥ل ايطمس١ٝ اييت تصسضٖا ايسٚي١ أٚ إسس٣ اهل٦ٝات أٚ امل

ايٛسسات ايتابع١ هلا ٚتهٕٛ حبهِ ربصٝصٗا يتٓؿط ع٢ً ازبُٗٛض ٚتؿٌُ ْصٛص ايكٛاْني 

ٚايكطاضات ازبُٗٛض١ٜ أٚ اٱزاض١ٜ ٚا٫تفاقٝات ايسٚي١ٝ ٚا٭سهاّ ايكطا١ٝ٥ ٫ٚ تؿٌُ ايٛثا٥ل 

ا ايعػهط١ٜ ٚاملعاٖسات ايطمس١ٝ َٚسا٫ٚت دًػات ايػط١ٜ يف احملانِ ٚاهل٦ٝات ايتؿطٜع١ٝ أَ

 اهل١٦ٝ فٝكصس بٗا اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يًجكاف١ ٚايفٕٓٛ .

 تطبٝل أسهاّ ايكإْٛ : 

( ٜط٣ إٔ َصٓفات 4أ/ ايكإْٛ ايػٛزاْٞ سبُا١ٜ سل امل٪ي  يف تطبٝك٘ ٭سهاّ ايكإْٛ يف املاز٠ )

١ امل٪يفني ايػٛزا١ْٝ أٚ ا٭داْب اييت تٓؿط أٚ تكسّ ٭ٍٚ َط٠ يًذُٗٛض يف ايػٛزإ تطبل هلا اسبُاٜ

 املععظ٠ . 

 ب/ َصٓفات امل٪يفني ايػٛزاْٝني اييت تٓؿط أٚ تكسّ ٭ٍٚ َط٠ يف بًس أدٓيب .

 ز/ املصٓفات غري املٓؿٛض٠ اييت قاّ بتأيٝفٗا غٛزإْٝٛ أٚ أؾداص أداْب َكُٕٝٛ يف ايػٛزإ . 

 ز/ املصٓفات املؿرتن١ إشا نإ أسس َ٪يفٝٗا ع٢ً ا٭قٌ غٛزاْٞ .

يف املصٓ  املعطٚض أٚ تًو املػذ١ً أٚ املصاع١  امل٪زا٠ْٕٝٛ ٚأزٚاضِٖ اييت ا٭زا٤ ايػٛزا ٛفٓاْٖا/ 

 اييت مت إٜصاهلا يًذُٗٛض أٚ يف بًس أدٓيب . 

 ٚ/ املٓتذٕٛ ايػٛزإْٝٛ يًتػذ٬ٝت ايػُع١ٝ ٚايبصط١ٜ ٚايصٛت١ٝ اييت تٓؿط ٭ٍٚ َط٠ بايػٛزإ .

ٛزإ ٚاٱشاع١ اييت بٗا َطاغًٕٛ زاخٌ ظ/ ٦ٖٝات ايبح ايػٛزا١ْٝ اييت تكع َكط ض٥اغتٗا زاخٌ ايػ

 ايػٛزإ . 
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ح/ املصٓفات اييت مت أزا٩ٖا ملصٓ  ٚايتػذ٬ٝت ايػُع١ٝ ايبصط١ٜ ٚايتػذ٬ٝت ايصٛت١ٝ 

 ٚاٱشاعات اييت تبتهط َا تٓؿط أٚ تكسّ يًذُٗٛض .

 ٟ/ املصٓفات اييت تبتهط أٚ تكسّ يًذُٗٛض . 

ؿاٚض َع املػذٌ إٔ بعس اسبُا١ٜ املكطض٠ يف ٖصا جيٛظ ملسٜط اهل١٦ٝ مبٛدب أَط ٜصسضٙ بعس ايت

ايكإْٛ يًُصٓفات ٚا٭زٚاض اييت مت أزا٩ٖا يًُصٓ  ٚايتػذٌٝ ايػُعٞ ٚايبصطٟ ٚايتػذٌٝ 

ايصٛتٞ ٚايرباَر اٱشاع١ٝ يًُ٪يفني ا٭داْب ٚاملػتفٝسٜٔ اٯخطٜٔ اييت تٓؿط أٚ تكسّ يًذُٗٛض 

( 1أٚ مبٛدب َٛاثٝل زٚي١ٝ ٜهٕٛ ايػٛزإ اطفًا فٝٗا ) يف بًس أدٓيب ع٢ً أغاؽ َبسأ املعا١ًَ باملجٌ

ٖٓايو َصٓفات ٫ تؿًُٗا اسبُا١ٜ املكطض٠ مبكتط٢ ايكإْٛ َٔ ٖصٙ املصٓفات تًو اييت آيت 

أٜطًا ايصش  اي١َٝٛٝ َٚا تٓؿطٙ ايصش  ٚاجمل٬ت  –إىل املًو ايعاّ أٚ ايٛثا٥ل ايطمس١ٝ 

ا٭خباض اي١َٝٛٝ أٚ اسبٛازخ شات ايصبػ١ اشبرب١ٜ , ٚايٓؿطات ايسٚض١ٜ ٚاٱشاع١ ٚايتًفعٜٕٛ َٔ 

ٖٓايو َصٓفات َؿرتن١ يعس٠ أؾداص حبٝح ٫ ميهٔ متٝٝع أٟ َِٓٗ يف املصٓ  يصا ٜعترب 

ازبُٝع ؾطنا٤ بايتػاٟٚ يف ًَه١ٝ سل امل٪ي  يًُصٓ  ٫ٚ جيٛظ ٭ٟ َِٓٗ إٔ ٜٓفطز مبباؾط٠ 

اب١ ع٢ً خ٬ف شيو أَا إشا اؾرتى عس٠ سكٛم امل٪ي  املكطض٠ يٛسسٙ َا مل ٜتفل ايؿطنا٤ نت

أؾداص يف ابتهاض َصٓ  حبٝح ميهٔ متٝٝع زٚض نٌ َِٓٗ يف املصٓ  املؿرتى نإ يهٌ َِٓٗ 

اسبل يف اغتػ٬ٍ ازبع٤ اشباص ب٘ ؾطٜط١ إٔ ٫ ٜطط اغتػ٬ٍ ازبع٤ اشباص ب٘ باغتػ٬ٍ 

ٞ ٖصا ايكإْٛ َع عسّ املصٓ  املؿرتى ٚجيٛظ ٭ٟ َِٓٗ َباؾط٠ سكٛم امل٪ي  املكطض٠ مبكتط

اٱخ٬ٍ حبكٛم ايؿطٜو أٚ ايؿطنا٤ اٯخطٜٔ ايعا٥س املازٟ َٔ ايطبٝعٞ إٔ ت٪ٍٚ اسبكٛم املاي١ٝ 

يًُصٓفات يًؿد  ايطبٝعٞ أٚ ا٫عتباضٟ ايصٟ بازض ٚقاّ بتشٌُ املػ٦ٛي١ٝ املاي١ٝ ٫بتهاض 

املكطض٠ يًشُا١ٜ تػتُط  املصٓ  ازبُاعٞ ناملٛغٛع١ أٚ املعذِ أٚ عبٛ شيو أَا َٔ ْاس١ٝ املس٠

َس٣ اسبٝا٠ . اسبكٛم ا٭زب١ٝ أَا محا١ٜ اسبكٛم املاي١ٝ يف املصٓ  َس٣ سٝا٠ امل٪ي  ٚملس٠ مخػني 

غ١ٓ بعس ٚفات٘ أَا ايصٛض ايفٛتٛغطاف١ٝ ٚا٭ف٬ّ ايػُٝٓا١ٝ٥ ٚايػُع١ٝ بصط١ٜ َس٠ اسبُا١ٜ مخػ١ 

َػتعاض غري َعطٚف أٚ بسٕٚ أٟ اغِ  ٚعؿطٜٔ غ١ٓ َٔ تاضٜذ ايٓؿط أَا املصٓفات اييت تٓؿط باغِ

مل٪يفٗا ٜبسأ سػاب املس٠ َع أٍٚ ْؿط يًُصٓ  بػض ايٓعط عٔ إعاز٠ ايٓؿط إ٫ إشا أزخٌ امل٪ي  

ع٢ً َصٓف٘ عٓس اٱعاز٠ تعس٬ٜت دٖٛط١ٜ حبٝح ٜهٕٛ اعتباضٙ َصٓفًا دسٜسًا أَا بايٓػب١ 

 ًٝا َٔ َ٪يفٝٗا . يٮعُاٍ املؿرتن١ ذبػب املس٠ َٔ تاضٜذ ٚفا٠ آخط فطز بك٢ س

 : ا٫خرتام ٚنٝف١ٝ اسبُا١ٜ َٓ٘
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ا٫خرتام ٖٛ ايكسض٠ ع٢ً ايٛصٍٛ هلسف َعني بططٜك١ غري َؿطٚع١ عٔ اطٜل ثػطات يف ْعاّ 

اسبُا١ٜ اشباص باهلسف ٚبطبٝع١ اسباٍ ٖٞ مس١ غ١٦ٝ ٜتػِ بٗا املدرتم يكسضت٘ ع٢ً زخٍٛ 

ِٓٗ بػض ايٓعط عٔ ا٭ضطاض ازبػ١ُٝ أدٗع٠ اٯخطٜٔ ع٠ٛٓ ٚزٕٚ ضغب١ َِٓٗ ٚست٢ زٕٚ عًِ َ

اييت قس حيسثٗا غٛا٤ بأدٗعتِٗ ايؿدص١ٝ أٚ بٓفػٝاتِٗ عٓس غشب٘ ًَفات ٚصٛض ربصِٗ 

ٖٓايو زٚافع غٝاغ١ٝ ٚعػهط١ٜ ي٬خرتام فاسبطب ايباضز٠ ٚايصطاع املعًَٛاتٞ  –ٚسسِٖ 

عًَٛات١ٝ يٮْع١ُ ٚايتذػؼ بني ايسٍٚ ٚبطٚظ َٓاال دسٜس٠ يًصطاع يف ايعامل ٚتػري ايطبٝع١ امل

ٚايسٍٚ أصبح ا٫عتُاز نًًٝا ع٢ً اسباغب اٯيٞ ٚعٔ اطٜك٘ أصبح ا٫خرتام َٔ أدٌ اسبصٍٛ 

ع٢ً َعًَٛات غٝاغ١ٝ ٚعػهط١ٜ ٚاقتصاز١ٜ َػأي١ أنجط أ١ُٖٝ أَا ايسٚافع ايتذاض١ٜ ٖٞ ايػايب١ 

 –يهٛنا ن٫ٛ َٚٔ املعطٚف إٔ ايؿطنات ايتذاض١ٜ ايهرب٣ تعٝـ ٖٞ ا٭خط٣ سطبًا َػتعط٠ ) ا

ايبٝبػٞ ن٫ٛ ( ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٖٚهصا بٝٓت ايسضاغات إٔ عسزًا نبريًا َٔ ايؿطنات ايتذاض١ٜ 

جيط٣ عًٝٗا ضباٚي١ اخرتام يؿبهاتٗا نٌ ّٜٛ , أَا ايسافع ايفطزٟ فٝعٗط بني ا٬ب ازباَعات 

جت إٔ ذبٛيت نٓٛع َٔ ايتباٖٞ بايٓذاح يف اخرتام أدٗع٠ ؾدص١ٝ ٭صسقا٥ِٗ َٚعاضفِٗ َٚا يب

ٖصٙ ايعاٖط٠ إىل ذبسٟ فُٝا بِٝٓٗ يف اخرتام أْع١ُ بايؿطنات ثِ َٛاقع ا٫ْرتْت ٫ٚ ٜكتصط 

ايسافع ع٢ً ا٭فطاز فكط بٌ تٛدس صبُٛعات ْٚكابات أؾب٘ َا تهٕٛ با٭ْس١ٜ ٚيٝػت بصات أٖساف 

 ( . 1دباض١ٜ )

 أْٛاع ا٫خرتام :

 ١َ إىل ث٬ث١ أقػاّ :ميهٔ تكػِٝ ا٫خرتام َٔ سٝح ايططٜك١ املػتدس

/ اخرتام املعٚزات أٚ ا٭دٗع٠ ايط٥ٝػ١ يًؿطنات ٚامل٪غػات أٚ ازبٗات اسبه١َٝٛ ٚشيو 1

باغتدساّ ازبطاضات ايكاض١ٜ اييت عاز٠ تٛضع سبُاٜتٗا ٚغايبًا َا ٜتِ شيو باغتدساّ احملانا٠ 

Spoofing إٔ سعّ ٖٚٛ َصطًح ٜطًل ع٢ً ع١ًُٝ اْتشاٍ ؾدص١ٝ يًسخٍٛ إىل ايٓعاّ سٝحIP 

ذبت٣ٛ ع٢ً عٓاٜٚٔ يًُطغٌ ٚاملطغٌ إيٝ٘ ٖٚصٙ ايعٓاٜٚٔ ٜٓعط إيٝٗا ع٢ً أْٗا عٓاٜٚٔ َكبٛي١ 

ٚغاض١ٜ املفعٍٛ َٔ قبٌ ايرباَر ٚأدٗع٠ ايؿبه١ َٚٔ خ٬ٍ اطٜك١ تعطف مبػاضات  املصسض 

Source Rooting ّإٕ سعIP قس مت إعطا٩ٖا ؾه٬ً تبسٚ َع٘ ٚنأْٗا قاز١َ َٔ نُبٝٛتط َعني 

بُٝٓا ٖٞ يف اسبكٝك١ يٝػت قاز١َ َٓ٘ ٚع٢ً شيو فإٕ ايٓعاّ إشا ٚثل ب١ٜٛٗ عٓٛإ َصسض 

اسبع١َ فإْ٘ ٜهٕٛ بصيو قس خسع ٖٚصٙ ايططٜك١ شاتٗا اييت ظبح بٗا ضبرتفٛ اهلٛت ٌَٝ يف 

 ايٛيٛز إىل َعًَٛات ايٓعاّ . 
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١ ٚاٱبساع١ٝ ٜٚتِ تط٣ ايباسج١ إٔ ٖصٙ ايططٜك١ متهٔ احملرتفني َٔ غطق١ ا٭عُاٍ ايفهطٜٚ

ذبًٜٛٗا ٚذبسٜٗا باغِ آخط . يكس ٚضع ايتطٛض ٚا٫ْتؿاض ايػطٜع يف تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ذبسٜات 

دػ١ُٝ أَاّ ازبٛاْب املدتًف١ َٔ ايكإْٛ ايعاّ ٚاشباص ٚايصٟ َٔ بٓٛزٙ ٜػط٣ سل امل٪ي  ع٢ً 

ُبٝٛتط نأعُاٍ أزب١ٝ بطاَر ايهُبٝٛتط ٜٚٓ  اتفام ايرتٜؼ بصطاس١ إٔ تتِ محا١ٜ بطاَر ايه

ٜٚسفع ٖصا ا٫تفام إىل تسٌٜٚ اٱااض ايكاْْٛٞ سبُا١ٜ بطاَر اسباغب ٚاييت َا ظاٍ ايؿو حيٝط 

مبس٣ نفاٜتٗا ٚتطع ازبٛاْب ايٛظٝف١ٝ يرباَر اسباغب أغ١ً٦ صعب١ ٫ ٜكسض قإْٛ سل امل٪ي  

ا ايتصٓٝ  ا٭غاغٞ ع٢ً سًٗا ٚحي٢ُ سل امل٪ي  ايتعبري عٔ ايفهط٠ ٚيٝػت ايفهط٠ شاتٗا ٖٚص

( نُا  9/2ايصٟ ٜتطُٓ٘ قإْٛ سل امل٪ي  ا٭َطٜهٞ ثِ تسٜٚٓ٘ بٛضٛح يف اتفام ايرتٜؼ ) َاز٠ 

إٔ ٚدٛز محا١ٜ ضس ايٓػذ اسبطيف يًرباَر ٜفٝس ع٢ً عبٛ ٚاضح نٌ ا٭اطاف املع١ٝٓ بتػٜٛل 

ايصٟ قاّ بهتابت٘  BRAINبطاَر اسباغب اٯيٞ , ٚسبُا١ٜ املًه١ٝ ايفهط١ٜ يًرباَر ٜٛدس فريٚؽ 

 ( 1أخٜٛٔ َٔ بانػتإ يًشس َٔ ْػذ ايرباَر )

 قطاٜا ا٫ْرتْت ايكا١ْْٝٛ :

َٔ ايٛد١ٗ ايكا١ْْٝٛ تجري ؾبه١ ا٫ْرتْت ايعسٜس َٔ املؿه٬ت ايكا١ْْٝٛ ع٢ً عبٛ َػتكٌ عٔ 

َٔ َؿه٬ت ٚقطاٜا  ًاعامل اسبٛغب١ ٚا٫تصا٫ت ٚإٕ ناْت ٖصٙ املؿه٬ت يف سكٝكتٗا متجٌ دع٤

 املعًَٛات ٚتك١ٝٓ املعًَٛات بطَتٗا ٚميهٔ سصط ٖصٙ املؿه٬ت يف ث٬خ اٛا٥  :

ايطا٥ف١ ا٭ٚىل : َؿه٬ت عكٛز ا٫ْرتْت ابتسأ َٔ عكٛز ا٫ؾرتاى يف اشبس١َ َطٚضًا بايعكٛز شات 

احملت٣ٛ ايتكين ٚعكٛز ازبٗات شات ايع٬ق١ مبٛاقع ا٫ْرتْت أٚ عكٛز املػتدسَني َع املٛاقع مبا 

ا عكٛز اًب اشبسَات ٚايتػٛم ا٫يهرتْٚٞ ٚغريٖا ٖٚصٙ ايطا٥ف١ تتٓاٚهلا زضاغات ا٭عُاٍ فٝٗ

 ا٫يهرت١ْٝٚ ٚايتذاض٠ ا٫يهرت١ْٝٚ ٚايبٓٛى ا٫يهرت١ْٝٚ . 

ايطا٥ف١ ايجا١ْٝ : ٖٚصٙ ايطا٥ف١ تِٗ ٖصا ايبشح نجريًا ٖٚٞ َؿه٬ت املػتدسَني ٚاملتعاًَني يف 

ًٗو بٛد٘ عاّ ٚمحا١ٜ اسبل يف اسبٝا٠ اشباص١ ٚمحا١ٜ سكٛم ب١٦ٝ ا٫ْرتْت ٚتطِ سكٛم املػت

املًه١ٝ ايفهط١ٜ يف ب١٦ٝ ا٫ْرتْت َٚٛضع زضاغ١ ٖصٙ ايطا٥ف١ ٜتُجٌ يف زضاغ١ محا١ٜ اسبٝا٠ 

 اشباص١ ٚسكٛم اٱْػإ ٚتأثريٖا بتك١ٝٓ املعًَٛات أٚ ايسضاغ١ ازبٓا١ٝ٥ اشباص١ بأَٔ املعًَٛات . 

ؿه٬ت أَٔ املعًَٛات غٛا٤ بايٓػب١ ملٛاقع ا٫ْرتْت أٚ أْع١ُ ايطا٥ف١ ايجايج١ : تتصٌ مب

 ( .2املػتدسَني ٚضبٌ تٓاٍٚ أَٔ املعًَٛات ٚدطا٥ِ ا٫ْرتْت ٚاسباغب اٯيٞ )
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تعس دطا٥ِ اسباغب اٯيٞ َٔ ازبطا٥ِ املػتدس١َ يف عامل ايّٝٛ باعتباضٖا دطا٥ِ ٫ تعطف اسبسٚز 

سسٚز زٚي١ٝ نجري٠ َٚٔ ا٭غباب اييت أزت إىل تٛغع  ازبػطاف١ٝ فٗٞ تكع يف اغًب ا٭سٝإ عرب

ؾبه١ ا٫ْرتْت فكس غًٗت ا٫خرتاقات ٚغطق١ املعًَٛات نصيو غطق١ ايبٝاْات ٚا٫عتسا٤ عًٞ 

 اشبصٛص١ٝ ٚقطص١ٓ ايربصبٝات ٚايتذػؼ ايصٓاعٞ .

ع٢ً  ٖصا نً٘ اثط ع٢ً سل امل٪ي  ٚع٢ً املًه١ٝ ايفهط١ٜ ٚشيو بايتشطٜ  ٚايتعٜٚط ٭ْٗا تعتُس

 اشبسع يف اضتهابٗا ٚايتكًٌٝ َٔ ايتعطف ع٢ً َطتهبٝٗا .

 اٯثاض ايكا١ْْٝٛ اييت ترتتب عًٞ سل امل٪ي  :

يكس ْ  ايكإْٛ ع٢ً صبُٛع١ َٔ اٱدطا٤ات ايٛقا١ٝ٥ اييت تٗسف إىل سفغ اسبكٛم إىل إٔ ٜتِ 

دٓا٥ًٝا يف ؾهٌ  ايفصٌ يف ايسع٣ٛ اييت ٜكُٝٗا ْتٝذ١ ا٫عتسا٤ ع٢ً سكٛق٘ ٚٚضع ايكإْٛ دع٤ًا

عكٛبات تصٌ إىل اسببؼ عٓس بعض ازبطا٥ِ باٱضاف١ إىل ايػطا١َ املاي١ٝ ٚحيُٞ ايكإْٛ امل٪ي  

املعتسٟ عًٝ٘ أًٜا ناْت زضد١ ؾٗطت٘ ٫ٚ ٜؿرتط ايكإْٛ يف املعتس٣ ؾطٚط خاص١ فكس ٜهٕٛ َٔ 

 املصٓ  نُا يٛ ايػري ايصٜٔ ٫ تطبطِٗ بامل٪ي  ضابط١ قا١ْْٝٛ ٚقس ٜهٕٛ ب٘ بعض اسبكٛم يف

نإ َتُتعًا باملًه١ٝ املاز١ٜ يًُصٓ  أٚ سل ايٓؿط أٚ ا٫قتباؽ ٚقس ٜهٕٛ أسس ايؿطنا٤ يف 

املصٓ  مما غبل ْػتدً  إٔ ا٫عتسا٤ ع٢ً سل امل٪ي  ٚاسبكٛم اجملاٚض٠ ي٘ ٜرتتب عًٝ٘ 

ت٘ إٔ َػ٦ٛي١ٝ َس١ْٝ َٚػ٦ٛي١ٝ دٓا١ٝ٥ فإٕ املػ٦ٛي١ٝ املس١ْٝ ع٢ً ض٥ٛٗا حيل يًُ٪ي  ٚٚضث

ٜباؾطٚا زع٣ٛ َس١ْٝ يًُطايب١ بايتعٜٛض عٔ ايططض ايصٟ سبل بِٗ َٓٗا إدطا٤ات ٚق  ايتعسٟ 

نصيو إصساض أٚاَط بايتفتٝـ َٔ احمله١ُ ٭ٟ َباْٞ ٜهٕٛ قس اغتعًُٗا َطتهب دطمي١ 

ا٫عتسا٤ ٚشيو يطبط أٟ ْػذ أٚ صٛض ٭ٟ َٛاز تتعًل با٫عتسا٤ ع٢ً املسع٢ . أَا املػ٦ٛي١ٝ 

ع٢ً إٔ ٜعاقب َطتهب ا٫عتسا٤ بػطا١َ ٜرتى تكسٜطٖا يًُشه١ُ  ١ٝ36/1 سٝح ْصت املاز٠ ازبٓا٥

( فكس نفًت زغاتري ايعامل محا١ٜ 1أٚ ايػذٔ َس٠ ٫ تتذاٚظ ث٬خ غٓٛات أٚ ايعكٛبتني َعًا )

سبكٛم اٱْػإ ايؿدص١ٝ ٚاييت َٔ أبطظٖا سك٘ يف ا٫بتهاض ٚايتفهري َٚا ٜتطُٓ٘ شيو َٔ 

ط١ٜ ايطأٟ ٚايتعبري ٚايبشح ٚأنست ٖصٙ ايسغاتري ع٢ً إٔ سط١ٜ ا٫بتهاض ايفهطٟ سكٛم خاص١ حب

يف اجملا٫ت ايع١ًُٝ ٚا٭زب١ٝ ٚايف١ٝٓ يًُٛاأ جيب إٔ تهٕٛ َط١ُْٛ يف إااض ايكإْٛ ٚإٔ تهٕٛ 

سكٛم ايتأيٝ  ضب١ُٝ بايكإْٛ ٚنٌ شيو َع َطاعا٠ تًب١ٝ استٝادات اجملتُع إىل املعطف١ َٔ 

 أفطازٙ اسبل يف ا٫ْتفاع بجُاض ْٚتاز ايعكٌ ايبؿطٟ يف صبا٫ت ايعًّٛ ٚاٯزاب ٚايفٕٓٛ . خ٬ٍ َٓح 
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تط٣ ايباسج١ إٔ إثطا٤ أٟ تطاخ ثكايف ٭ٟ أ١َ َٔ ا٭َِ ٜتطًب ذبفٝع ٚتؿذٝع َبسعٝ٘ َٚفهطٜ٘ 

ٜٛاصًٛا َٔ عًُا٤ ٚأزبا٤ ٚفٓاْني حبُا١ٜ سكٛقِٗ املاي١ٝ ٚا٭زب١ٝ ٚتٛفري املٓار املٓاغب هلِ يهٞ 

َػريتِٗ ست٢ ٜتِ إثطا٤ ايرتاخ ٜٚك٣ٛ ٫ٚ ٜتٛق  َٔ دٌٝ إىل دٌٝ ٜٚعترب املعني ايصٟ ٫ ٜٓطب 

 ٚايصٟ ٜػصٟ ايؿعب فهطًٜا ٚضٚسًٝا . 

إٕ اٱبساع ايصٖين ٚايفهطٟ ٖٛ سص١ًٝ ايتفاع٬ت اييت ٖٝأتٗا ايعطٚف ايتاضخي١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ 

ع ا٫غتفاز٠ َٔ اٱبساعات ست٢ تتشكل َصًش١ ٚإٔ َٔ سل ا٭فطاز ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ يف اجملتُ

اجملتُع يف ا٫غتفاز٠ ايكص٣ٛ َٔ خ٬ٍ متهني نٌ فطز َٔ مماضغ١ سك٘ يف ايجكاف١ َٚٔ ٖٓا 

تربظ ايع٬ق١ بني اسبُا١ٜ املؿطٚع١ يًٓتاز ايفهطٟ عٓس ْؿطٙ ٚبني غٝاغ١ ايت١ُٝٓ يف َٝازٜٔ 

ٖسف نٌ َٔ ايعٓصطٜٔ َطتبط َع اٯخط , ايرتب١ٝ ٚايجكاف١ ٚايتعًِٝ َٔ ْاس١ٝ أخط٣ شيو إٔ 

فايتػ٬ٝٗت اييت متٓح يًذُٗٛض ا٫غتفاز٠ َٔ اٱْتاز ايفهطٟ ٚإٕ ناْت تؿهٌ قٝسًا ع٢ً سكٛم 

امل٪ي  املاي١ٝ ٚا٭زب١ٝ , إ٫ أْٗا يف املكابٌ تػاِٖ يف ؾٗطتِٗ ٚتٛفط هلِ إٕ عاد٬ً أٚ آد٬ً ايٓفع 

( إٕ بطاَر ايهُبٝٛتط ٚبطاَر 1ك٬ٍ يف عًُِٗ اشب٬م )املازٟ ايصٟ ٜطُٔ هلِ ايطُأ١ْٓٝ ٚا٫غت

اٱشاع١ ٚايتًفاظ خاص١ بعس اْتؿاض ايفطا٥ٝات ٚؾبه١ ا٫ْرتْت غاعست يف منٛ ايٓؿاط ايصٓاعٞ 

ٚايتذاضٟ َٔ خ٬ٍ اٱع٬ْات ٚايٛصٍٛ بػطع١ إىل اهلسف املٓؿٛز يف أغطع ٚقت ٚيكس سعٞ 

ع٢ً املصٓفات ا٭زب١ٝ ٚايف١ٝٓ باٖتُاّ ٚاغع ع٢ً َٛضٛع محا١ٜ سل امل٪ي  ٚاسبكٛم اجملاٚض٠ 

املػتٜٛني ايسٚيٞ بايٓػب١ يًُ٪يفني َٔ د١ٗ ٚيتشكٝل ايتطٛض ايجكايف ٚا٫قتصازٟ ٚقس متجٌ ٖصا 

ا٫ٖتُاّ ع٢ً املػت٣ٛ ايسٚيٞ يف ايتعإٚ بني ايسٍٚ يف تٓعِٝ اسبُا١ٜ ايفعاي١ سبكٛم امل٪ي  

ايسٚي١ٝ ٚاملٓعُات ايسٚي١ٝ املؿطف١ ع٢ً محا١ٜ ٖصٙ اسبكٛم ,  ٚاسبكٛم اجملاٚض٠ يف إااض ا٫تفاقٝات

ٚيف اسبٛاض املتٛاصٌ بني ا٭َِ ي٬غتفاز٠ َٔ اٱبساعات ايفهط١ٜ فٝٗا ٚاييت تػاِٖ يف تكسّ 

اٱْػا١ْٝ مجعا٤ نُا متجٌ ٖصا ا٫ٖتُاّ ع٢ً املػت٣ٛ احملًٞ يف ادباٙ غايب١ٝ زٍٚ ايعامل َٚٓٗا 

قٛاْني ٚا١ٝٓ سبُا١ٜ سل امل٪ي  إزضانًا َٓٗا ٭١ُٖٝ تٓعِٝ محا١ٜ سل ايسٍٚ ايعطب١ٝ إىل ٚضع 

( ٜعترب ايفٔ أزا٠ 1امل٪ي  ٚأثطٖا يف تٝػري اْتكاٍ اٱْتاز ايفهطٟ ا٭زبٞ ٚايفين َٔ بًس ٯخط )

ثكاف١ٝ ي٬تصاٍ ٚاملؿاضن١ ايٛدسا١ْٝ بني ايفٓإ ٚاملػتكبٌ هلصا ايفٔ يف مجٝع أعبا٤ ايعامل , 

ُٓا أِٖ ايفٕٓٛ اييت تًعب ايسٚض اهلاّ عٔ اطٜل ايطبط بني ايجكافات املدتًف١ ًٜٚعب ٚتعترب ايػٝ

ايفًِٝ ايػُٝٓا٥ٞ ايسٚض ايهبري ٚايفعاٍ يف ايطبط بني اجملتُعات باعتباضٙ ٚغ١ًٝ إع١َٝ٬ ٚتجكٝف١ٝ 

ٖا١َ تٓكٌ يًُؿاٖس أغايٝب سٝا٠ صبتُعات أخط٣ بعٝس٠ , ٚتكّٛ ايػُٝٓا بسٚض بايؼ ا٭١ُٖٝ 
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ع٢ً ْطام ٚاغع يف ْكٌ َعطٝات ايفهط ٚاسبٝا٠ بًػ١ قٛاَٗا فِٗ َؿرتى ٚبأزٚات أنجط ْفاشًا ٚ

( ٚتعترب بطاَر اسباغب َٔ ا٭عُاٍ ايف١ٝٓ ٚا٭زب١ٝ 1ٚفاع١ًٝ يف تؿهٌٝ فهط ٚٚدسإ ازبُاٖري )

كٗا ّ ًَٚش1971اييت ربطع يطٛابط اسبُا١ٜ املُٓٛس١ يهاف١ ا٭عُاٍ ا٭زب١ٝ ٚفكًا ملعاٖس٠ بطٕ 

غٛا٤ أناْت تًو ايرباَر َهتٛب١ بًػ١ املصسض , أٚ بًػ١ اٯي١ ٚربتصط اسبُا١ٜ ع٢ً ايتعبري أٚ 

ٚيٝؼ ا٭فهاض شاتٗا أٚ اٱدطا٤ات ٚا٭غايٝب املتبع١ يف ايتٓفٝص ٚايرتتٝب EXPREESSIONايٓاتر  

غًٛب املتبع ٚا٫ْتكا٤ جملُٛع١ َٔ ايبٝاْات ٚاملٛاز بصٛض طبتًف١ سٝح تكتصط اسبُا١ٜ ع٢ً ا٭

امل٪ثط ع٢ً ايصٛض٠ ايٓٗا١ٝ٥ يًربْاَر ٚايٛظا٥  اييت ٜ٪ٜسٖا ٚاييت تؿهٌ سًفًا فهطًٜا دسٜسًا 

ٜػتٛدب اسبُا١ٜ ايٛاضز٠ ع٢ً املصٓفات ا٭زب١ٝ ٚايف١ٝٓ , ٚتًعّ ايسٍٚ ا٭عطا٤ مبٓح امل٪يفني 

ايطبع املٓتذ١ عٓٗا  ٚٚضثتِٗ سل إَها١ْٝ أٚ سل بٝع أٚ تأدري أعُاهلِ ا٭ص١ًٝ املتُتع١ حبكٛم

يًذُٗٛض , ٫ٚ ٜٓطبل ٖصا ا٫يتعاّ ع٢ً تأدري بطاَر اسباغب عٓسَا ٫ ٜهٕٛ ايربْاَر ْفػ٘ 

( ٚتتعًل ايكطاٜا اييت تتٓاٚهلا ا٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ مبذُٛع َٔ 1املٛضٛع ا٭غاغٞ يًتأدري )

باملصٓفات مبا يف  عًُٝات ا٫غتٓػار اييت دبط٣ خ٬ٍ ايٓكٌ عرب ايؿبهات ايطق١ُٝ ٚا٫ْتفاع

شيو ع١ًُٝ ايتصفح مبا ٜكتطٝ٘ َٔ إدطا٤ ع١ًُٝ ايٓػذ امل٪قت ع٢ً دٗاظ اسباغب املػتكبٌ 

ؾطط إٔ ٜتِ شيو ا٫غتٓػار أثٓا٤ ا٫ْتفاع باملصٓ  , ٚمتجٌ ع١ًُٝ ربعٜٔ املصٓفات يف شانط٠ 

٬ي٘ إزضاى اسباغب اغتٓػاخًا ٜتطًب اسبُا١ٜ يف ساي١ ؾطط ايجبات ايهايف ايصٟ ميهٔ َٔ خ

املصٓ  أٚ اغتٓػاخ٘ أٚ ْكً٘ إىل ازبُٗٛض مبػاعس٠ ْعاّ اسباغب , ٜٚكصس بايتجبٝت نٌ 

( 1دبػٝس يٮصٛات أٚ يهٌ متجٌٝ هلا ميهٔ با٫ْط٬م َٓ٘ إزضانٗا أٚ اغتٓػاخٗا أٚ ْكًٗا )

ٚتؿٌُ اسبكٛم املتص١ً بايٓػذ ع١ًُٝ إتاس١ ْػد٘ َٔ املصٓ  يًذُٗٛض َٔ خ٬ٍ سل ايتٛظٜع 

ٚسل ايتأدري ٭غطاض ا٫ْتفاع امل٪دٌ ٚاخت٬ف ظَٔ ايؿاٖس٠ أٚ ا٫غتُاع أٚ اٱزضاى يٲؾاضات 

ٚايصٛض ٚا٭صٛات . أَا اسبكٛم املتص١ً بايٓػذ فتؿٌُ  بايهٛابٌ إىل ازبُٗٛض يٝٓتفع بٗا ا٭فطاز 

عٜٔ ( نُا تؿهٌ ع١ًُٝ رب1َباؾط٠ زٕٚ تأدٌٝ َٔ خ٬ٍ املؿاٖس٠ أٚ ا٫غتُاع أٚ اٱزضاى )

املصٓ  احملُٞ يف ؾهٌ ضقُٞ ع٢ً ٚغٝط ايهرتْٚٞ ْػدًا يف َفّٗٛ املاز٠ ايتاغع١ َٔ اتفاق١ٝ بطٕ 

ٜٚعترب اطح امل٪ي  عرب ؾبهات املعًَٛات ٜػري َٛافك١ صطحي١ َٔ امل٪ي  اعتسا٤ ع٢ً اسبل 

ل املايٞ ا٭زبٞ ي٘ نُا إٔ إتاس١ املصٓ  يًػري عٔ اطٜل ايٓػذ غري املؿطٚع متجٌ اعتسا٤ ع٢ً اسب

 ( .1يًُ٪ي  )
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 محا١ٜ ايرباَر : 

َٔ املعطٚف إٔ سكٛم ايٓؿط ٫ متٓح يٮفهاض أٚ ايعًُٝات أٚ ا٭ْع١ُ أٚ أغايٝب ايعٌُ أٚ املفاِٖٝ أٚ 

املباز٨ أٚ ا٫نتؿافات فشكٛم ايٓؿط تؿٌُ فكط اٱبساعات ا٭ص١ًٝ فاسبُا١ٜ تٓشصط يف ايؿفط٠ 

هٓت٘ َٔ ايكٝاّ بايع١ًُٝ اسبػاب١ٝ أٟ إٔ شيو ٫ املػتدس١َ يصٓع ٖصا ايربْاَر ٚاييت َ

ٜتعاضض َع َربَر آخط ٜعٌُ بطْاَر ٜ٪ز٣ ْفؼ امل١ُٗ يهٓ٘ اغتدسّ فهط٠ طبتًف١ يف ايٛصٍٛ 

إىل ْفؼ ايٓتٝذ١ نُا أْ٘ َٔ املُهٔ إٔ ٜهٕٛ قس اغتدسّ اطٜك١ طبتًف١ يًربصب١ أٚ ايتجبٝت 

فايؿد  ايصٟ قاّ بإْتاز بطْاَر ٜؿب٘  يصيو تط٣ ايباسج١ إٔ سل ايٓؿط يٝؼ سكًا نا٬ًَ

بطْاَر آخط ميهٓ٘ إٔ حيصٌ ع٢ً محا١ٜ سل ايٓؿط إشا نإ بطْاصب٘ أصًًٝا نُا ميهٔ يربْاَر 

ع٢ً اسباغب إٔ ٜطبع ع٢ً ٚضم أٚ خيعٕ ع٢ً قطص َػٓااٝػٞ أٚ قطص َطػٛط نُا إٔ 

يػ١ اسباغب يصيو  ايربصبٝات ميهٔ إٔ تٛدس يف ؾهٌ تعًُٝات تكطأٖا أٚ ميهٔ تطمجتٗا إىل

ٜكّٛ املربصبٕٛ حبُا١ٜ أعُاهلِ َٔ ايكطص١ٓ ٭ٕ قطاص١ٓ ايرباَر ٜكَٕٛٛ بػطق١ ٚغًب أعُاٍ 

اٯخطٜٔ َٔ أدٌ َٓفعتِٗ ايؿدص١ٝ نُا ٜكّٛ املربصبٕٛ بإدطا٤ات ملٛاد١ٗ ايكطص١ٓ َٚٓع 

 ( .1ايٓػذ غري قا١ْْٝٛ يًرباَر أٚ يًشس َٓٗا ع٢ً أقٌ تكسٜط )

ات  اييت تتدص ملٛاد١ٗ ايكطاص١ٓ اغتدساّ ايطَٛظ ايػط١ٜ ايفطٜس٠ اييت تطعٗا َٔ أَج١ً اٱدطا٤

ؾطن١ ايربصبٝات َٔ خ٬ٍ تطنٝب بطْاَر َٔ إْتاز ؾطن١ ايؿطن١ فإْ٘ ٜطًب َٔ املػتدسّ 

ٚضع غًػ١ً َٔ ا٭ضقاّ ٚاسبطٚف ٚاييت ٜتِ اسبصٍٛ عًٝٗا َع قطص ايربْاَر ٖٚصا اٱدطا٤ 

عٌ ايكطاص١ٓ ٫ حيتادٕٛ فكط يٓػد١ َٔ ايعٌُ ٚيهٔ إىل ايطَع ٜعطٞ بعض اسبُا١ٜ اييت دب

اشباص بايٓػذ أٜطًا ٚقس سػٓت ؾطن١ َاٜهطٚ غٛفت ٖصا اٱدطا٤ سسٜجًا َٔ خ٬ٍ ايتػذٌٝ 

ا٭ٚتَٛاتٝهٞ يًُٓتر يسٟ ؾطن١ َاٜهطٚ غٛفت َٔ خ٬ٍ ايؿبه١ أثٓا٤ ع١ًُٝ إْعاٍ ايرباَر ع٢ً 

ػٌ يًُٓتر ٜتِ إخطاض ايؿطن١ آيًٝا بإْعاٍ ايربْاَر ٜٚتِ دٗاظ اسباغب فبعس زخٍٛ ايطقِ املػً

إبطاٍ َفعٍٛ ايطقِ ايتػًػًٞ ست٢ حيتاز صاسب ْفؼ ايربْاَر إىل إْعاي٘ َط٠ أخط٣ ع٢ً 

دٗاظٙ ٚابكًا هلصا ايكإْٛ إشا قاّ ؾد  بايتػًب ع٢ً إدطا٤ات َٛاد١ٗ ايكطص١ٓ فإْ٘ ٜتِٗ 

٢ إعساز بطاَر يهػط ضَٛظ اسبُا١ٜ ٚايػُاح بتٓعٌٜ جبطمي١ ايكطص١ٓ َٚجٌ ٖصا ا٫تٗاّ ٜٓطبل عً

ايرباَر ٚاغتدساَٗا بصٛض غري ؾطع١ٝ , نُا أْ٘ يٝؼ َٔ املُهٔ ملكسّ خس١َ ا٫ْرتْت إٔ 

ٜفش  نٌ املعًَٛات اييت متط عرب أْع١ُ اسباغبات ثِ حيذع أٟ ؾ٧ ضبُٞ حبكٛم ايٓؿط 

ٛدٛز٠ ع٢ً ايؿبهات غ١ًٗ املٓاٍ ٚغ١ًٗ فٗصا صعب ايتشكٝل ٚأخريًا تط٣ ايباسج١ إٔ ا٭عُاٍ امل
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ايٓػذ يصيو ميهٔ ٭ٟ فطز إشا نإ ٜتػِ باشبًل أٚ غريٙ إٔ ٜكع يف تٛضط بايصسف١ يف قط١ٝ 

اْتٗاى سكٛم ْؿط أعُاٍ ايؿبهات يصا جيب إٔ ْهٕٛ سطٜصني يًػا١ٜ يف ساي١ قٝآَا بإْؿا٤ 

 ت٢ ٫ ْكع يف احملعٛض . ايؿبه١ ستٓعًٜٗا َٔ  متأعُاٍ ع٢ً ايؿبه١ أٚ اغتعُاٍ َٛاز 

 :ايٓتا٥ر اييت تٛصٌ إيٝٗا ايبشح 

/ َٔ ايٓتا٥ر اييت خً  إيٝٗا ايبشح إٔ املًه١ٝ ايفهط١ٜ ث٬ث١ أقػاّ ٖٚٞ املًه١ٝ ا٭زب١ٝ ٚتػُٞ 1

حبل امل٪ي  ٚاملًه١ٝ ايصٓاع١ٝ ٚتؿٌُ بطا٤ات ا٫خرتاع ٚايُٓاشز ايصٓاع١ٝ ٚاملًه١ٝ ايتذاض١ٜ 

 ١ٜ . ٚتؿٌُ ايع٬َات ايتذاض

/ املًه١ٝ ايفهط١ٜ دع٤ ٫ ٜتذعأ َٔ ْعاّ محا١ٜ املًهٝات ا٭خط٣ ٚإٔ اٱْػإ بطبع٘ حيب 2

ايتًُو يصيو ٫ بس َٔ محا١ٜ ملُتًهات٘ ٚتٛصٌ ايبشح إىل إٔ ٖٓايو قإْٛ حيفغ يًفطز سك٘ 

 ا٭زبٞ ٚاملازٟ . 

ٛدٛز٠ ٚاسباص١ً ع٢ً سل / بايٓػب١ ملٓتذات ايٛغا٥ط املتعسز٠ بؿهٌ إعاز٠ اغتدساّ املٛاز امل3

 امل٪ي  َٔ داْب أصشاب اسبل عب٦ًا ثك٬ًٝ ٜٚ٪ز٣ إىل تهايٝ  باٖع١ . 

/ اخرتام أدٗع٠ اسباغب ٚاسبصٍٛ ع٢ً املعًَٛات أَط يف غا١ٜ اشبطٛض٠ نُا ٜؿهٌ اْتشاٍ 4

 ؾدص١ٝ أفطاز َبسعني ٚأصشاب َصٓفات َؿه١ً نبري٠ .

طٚع ٭عُاٍ ميتًهٗا آخطٕٚ إىل عكٛب١ ايػذٔ أٚ / َٔ املُهٔ إٔ ت٪ز٣ أعُاٍ ايٓػذ غري املؿ5

 ايػطا١َ أٚ ا٫ثٓني َعًا . 

 / ميهٔ محا١ٜ أعُاٍ ايؿبهات َٔ خ٬ٍ قٛاْني سكٛم ايٓؿط .6

/ ٜتُتع صاسب سل ايٓؿط خبُػ١ سكٛم نا١ًَ ٖٞ : ايٓػذ ٚايتٛظٜع ٚايعطض ٚا٭زا٤ 7

 ٚايتعسٌٜ . 

 ًه١ٝ أخط٣ . / ميهٔ تطخٝ  أٚ بٝع املًه١ٝ ايفهط١ٜ نأٟ 8َ

/ ا٭عُاٍ اييت ٜتِ محاٜتٗا ابكًا يكإْٛ سل ايٓؿط ٖٞ أعُاٍ َهتٛب١ ٚأغاْٞ ٚأف٬ّ ٚبطاَر 9

 ساغب آيٞ َٚٓتذات ف١ٝٓ ٚغريٖا . 

/ َٔ خ٬ٍ ايبشح تٛصًت ايسضاغ١ إىل إٔ سكٛم ايٓؿط تؿٌُ ايف٦ات اٯت١ٝ َٔ ا٭عُاٍ , 10

 ٬ت صٛت١ٝ ٚغ٬غٌ ٚزٚضات . أعُاٍ أزب١ٝ , فٕٓٛ َط١ٝ٥ , عطٚض ف١ٝٓ ٚتػذٝ

/ اسبل ا٭زبٞ َٔ اسبكٛم املطتبط١ بايؿدص١ٝ ٜٚتُتع بهٌ اشبصا٥  إش خيٍٛ يًُ٪ي  11

ايتصطف يف تكطٜط ْؿط املصٓ  ٚإشاعت٘ ع٢ً ايعا١َ ٚاسبل يف أب٠ٛ املصٓ  ٚاسبل يف غشب٘ َٔ 
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ً٘ ٚايٛقٛف يف ٚد٘ ايتساٍٚ ٚتعسٌٜ َا ب٘ َٔ آضا٤ ٚاسبل يف اسرتاّ املصٓ  ٚايسفاع عٔ تهاَ

 احملا٫ٚت اييت تٗسف إىل ذبطٜف٘ أٚ تؿٜٛٗ٘ .

سبكٛم ايٓؿط حيل إعاز٠ ايٓؿط ي٬غتدساّ ايطقُٞ WIPO/ ت٪نس َعاٖس٠ ايٛاٜبٛ 12

ٚايتدعٜٔ نُا تعترب سكٛم إعاز٠ اٱْتاز ايكاعس٠ ايعطٜط١ ٚاي٬ظ١َ حملاضب١ قطص١ٓ ايؿبهات 

١ًٝ ايٛسٝس٠ ي٬غتدساَات املتعسز٠ يف أعُاٍ ايب١٦ٝ ٚا٫ْرتْت نُا ٜعترب ايٓػذ امل٪قت ايٛغ

 ا٫يهرت١ْٝٚ .

 :قا١ُ٥ املطادع 

  149ص –ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠  –ايتشهِٝ يف َٓاظعات املًه١ٝ ايفهط١ٜ  –/ نٛثط بَٝٛٞ 1

 .  2ص –ٚضق١ عٌُ  –أ١ُٖٝ ايٛغا٥ٌ ايفاع١ً سبُا١ٜ املًه١ٝ ايفهط١ٜ  –/ ضبُس ععت ايسٜب 

 .  79ص –اّ ايػٝس سػني / ابتػ3

 –ّ 2006ْٛفُرب  3 –املًه١ٝ ايفهط١ٜ ٚفكًا ملا عًٝ٘ ايكإْٛ ايػٛزاْٞ  –/ سػاّ أمحس سػني 4

 .  2ص –داَع١ دٛبا 

أعُاٍ امل٪متط  –/ ضبُس سػاّ يطفٞ ) ايبح اٱشاعٞ عرب ايتٛابع ايصٓاع١ٝ ٚسكٛم اٱْػإ 5

 ّ . 2005ايكاٖط٠  –ع٬ّ ا٭نازمي١ٝ ايسٚي١ٝ يعًّٛ اٱ –ايعًُٞ ا٭ٍٚ 

 .  149ص –َصسض غابل  –/ نٛثط بَٝٛٞ 6

 داَع١ ايًٓٝني  –ضباضطات يف قطاٜا ٚتؿطٜعات املعًَٛات  –/ ز. عًٞ غطاز ايسٜٔ 7

8 /http:/Hecommerce.wipoint/primerserchons  . 

 .  ١ٝ5 صّ , ا٫فتتاس1995عاّ  44/ سػني عجُإ مجٌٝ , محا١ٜ املًه١ٝ ايفهط١ٜ , ايعسز 9

  13, ص 53/ عُط عبٝسإ , ا٭صٌ ايتاضخيٞ يكإْٛ محا١ٜ امل٪ي  , صب١ً املًه١ٝ ايفهط١ٜ , ايعسز10

ضغاي١ َادػتري  –املًه١ٝ ايفهط١ٜ أزا٠ فعاي١ يف ايُٓٛ ا٫قتصازٟ  –/ َصطفٞ إبطاِٖٝ َٛغ٢ 11

 ّ . 2007ن١ًٝ اٯزاب  –داَع١ اشبطاّٛ  –غري َٓؿٛض٠ 

بسٕٚ  –املًه١ٝ ايفهط١ٜ ٚفل ملا عًٝ٘ ايعٌُ يف ايكإْٛ ايػٛزاْٞ  –َهٞ  / سػاّ أمحس سػني12

 .  15ص –ْاؾط 

 .  271ص –ّ 1976ازبع٤ ايجأَ  –ايٛغٝط  –/ ايػٓٗٛضٟ 13
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 –صب١ً تصسضٖا مجع١ٝ ايكإْٛ املكاضٕ  –فهط٠ اٱبساع ٚايكإْٛ  –/ ز. صبٝس محٝس ايعٓبهٞ 14

 .  190ص –ّ 1986غ١ٓ  18ايعسز 

 .  22ص –َطدع غابل  –سػاّ أمحس سػني / 15

محا١ٜ سل امل٪ي  يف ض٤ٛ اغتدساّ ايبح ايفطا٥ٞ يًرباَر  –/ ز. ص٬ح ايسٜٔ مجاٍ ايسٜٔ 16

 .  11ص –ّ 2006اٱغهٓسض١ٜ  –زاض ايفهط ازباَعٞ  -با٭قُاض ايصٓاع١ٝ  

 –يؿشات تطمج١ أ. ز. ايػٝس أمحس عبس اشبايل ٚز. أمحس ٜٛغ  ا –/ ناضيٛؽ ّ نٛضٜا 17

ايطٜاض  –اتفام ايرتٜؼ  –َٓع١ُ ايتذاض٠ ايعامل١ٝ ٚايسٍٚ ايٓا١َٝ  –سكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ 

 .  145ص –ّ 2006ايػعٛز١ٜ 

اجملًس  –َٛغٛع١ املًه١ٝ ايفهط١ٜ ا٫تفاقات ايسٚي١ٝ ٚقٛاْني ايسٍٚ ايعطب١ٝ  –/ ٚا٥ٌ أْٛض بٓسم 18

 .  327-326ص –زاض ايفهط ازباَعٞ اٱغهٓسض١ٜ  –ايطابع 

 .  329ص –َطدع غابل  –َٛغٛع١ املًه١ٝ ايفهط١ٜ  –/ ٚا٥ٌ أْٛض بٓسم 19

 .  11-10ص –ّ 2006 – 1ط –َهتب١ اجملُع ايعطبٞ  –قطص١ٓ ا٫ْرتْت  –/ ضأفت ْبٌٝ عًٛٙ 20

سكٛم املًه١ٝ  –تطمج١ ايػٝس أمحس عبس اشبايل ٚز. أمحس ٜٛغ  ايؿشات  –/ ناضيٛؽ ّ 21

 –ّ 2006ايطٜاض ايػعٛز١ٜ  –اتفام ايرتٜؼ  –ايعامل١ٝ ٚايسٍٚ ايٓا١َٝ  ايفهط١ٜ َٓع١ُ ايتذاض٠

 .  146ص

عًّٛ  –داَع١ ايًٓٝني  –قطاٜا ٚتؿطٜعات أَٔ املعًَٛات  –/ َصنط٠ ز. عًٞ غطاز ايسٜٔ 22

 اسباغٛب ْٚعِ املعًَٛات . 

 .  28ص –/ املطدع ايػابل 23

 .  47ص –َطدع غابل  –/ سػاّ أمحس سػني 24

 .  50ص –طدع ايػابل / امل25

 ّ . 2001/ َكاٍ ايسنتٛض ْٛاف نٓعإ ضُٔ َٓؿٛضات ايٛاٜبٛ يف عاّ 26

 –سكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ ٚآثاضٖا ع٢ً اقتصازٜات ايجكاف١ ٚا٫تصاٍ ٚاٱع٬ّ  –/ ز. ْاصط د٬ٍ 27

 .  26-25ص –ّ 2005ايكاٖط٠  –اهل١٦ٝ املصط١ٜ ايعا١َ يًهتاب 

ذبًٌٝ اتفام سكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ يف إااض ْتا٥ر زٚض٠  –ُٛز / ٜاغط ضبُس داز اهلل ضب28

 .  44ص –ّ 1999َاضؽ  –سًٛإ  –ْس٠ٚ مبطنع حبٛخ ٚزضاغات ايت١ُٝٓ ايتهٓٛيٛد١ٝ  –أٚضاغٟٛ 

 .  25ص –ّ 1999ايكاٖط٠  –بٓٛى املعًَٛات ٚسكٛم امل٪ي   –/ ز. ضبُس سػاّ ضبُٛز يطفٞ 29
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 –زضاغ١ َكاض١ْ  –١ٝ املدطدات ايهُبٝٛتط١ٜ يف املٛاز ازبٓا١ٝ٥ سذ –/ ز. ٬ٖيٞ عبس اهلل أمحس 30

 .  5ص –ّ 1997ايكاٖط٠  –زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ 

حبح َكسّ إىل  –املؿه٬ت ايكا١ْْٝٛ يف صباٍ املعًَٛات١ٝ  –/ ز. ضبُس سػاّ ضبُس يطفٞ 31

ُع١ٝ ايسٚي١ٝ ازب –ايٓس٠ٚ ايسٚي١ٝ يتشسٜات محا١ٜ املًه١ٝ ايفهط١ٜ َٔ َٓعٛض عطبٞ ٚزٚيٞ 

 .  93ص –ّ 1997ايكاٖط٠ أنتٛبط  –سبُا١ٜ املًه١ٝ ايصٓاع١ٝ 

َهتب١  –نٝ  ذب٢ُ عًُو ٚذبافغ عًٝ٘  –سكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ  –/ أنطّ عبس ايٖٛاب 32

 .   51-50ص –ّ 2007دسٙ  –ايػاعٞ يًٓؿط ٚايتٛظٜع 

   

                  

 

 

 

 

 

 

 


