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 امللخص.
اصببب القااعداذاق القاايق القااربببن القواقااعداذاق القالحل مقااةقولبببزعمقاايلي لقااا انقاععدا ااق ليصبببمقتنقااوعدفقااينق زد قتا يق
طنفقضبببببن اقواقااليل مقااعي د  ماقق قااعداذاقواقا تلياقاا ااامق االيلا مقتنقااعي د قااا انقااميأق وتببببباامقالي لقااعدا اا قاياعالق

اويومقواقلاللقو اأقاايالةقتنقاال ي لقا قيصببببيف مق ا عيلي  م ق او  قققداذاقا  ببببليفقتنقول دو يقاايععاالقذاقأ  يفققاالصببببعامقا
 شبببببببببلدلقاااي لقااينقايدقتا يقاااااققي د قاعل نقاازدققرببببببببب مققي د  مققويان دقواق د دققي د يدقذيويدق ااقواق عدفققداذاق القاق القق

التببببببببيكة قق  لزاقا ققاوي نقح  ققااعداذاققااادقذعاقأاافمقا طنافقلاهقاوي نقح  قااعداذاق ببببببببدا قذلاقالي ياقتدالقو يشببببببببنقاازدقح  قا
ضبنققااعي د قاا لق ازدقااوعاقا قذلاقا  كمقااوعاقلاهق ق لزاقاألتنافقا اليققذعاقلالفقح  قااعداذاقا ونمق االظيمقااويمقتنقف امقااعي

ا امق اا لقحدقافامقاياعالق بببببببببب ي ببببببببببيلقاقيصببببببببببيف مق اعيلي  مق و  قا طنافقا لتبببببببببب دقذاقل  عمقافاا ققااينقاونفقويالظيمقاااليكنقاع
قوتيذا يق وناوا ي قلاهقاص حقذعاقا اافمقا قااينمقوعير يلقاايريواقا عيليذن 

 :ققداذاقاق القضن ال قضن ا ققااوعاقااا ان ققداذاقلليك م كلمات افتتاحية  
Abstract  

Rules have become the mandatory  application of rules that are important to solve the problem of 

international conflict of laws, especially in contracts where the legally weak party, the rules of new and 

distinctive ideas in private international law and the issue of conflict of laws. To achieve the public 

interest through the principle of intervention in the economic and social fields. And the inability of the 

rules of attribution in its traditional concept of finding and covering cases in which a foreign law is 

determined to rule a legal case, although it is a general law, there must be rules with direct immediate 

application to govern these issues. These rules can be considered a restriction on the will of the parties. 

These rules are considered either in the choice of the law governing the contract or when the contract 

is split. Individuals can not agree on the contrary of these rules and public order in the state of the judge. 

The parties themselves are incapable of realizing their endeavors and objectives. Where the will has to 

respect the requirements of social solidarity. 

 املقدمــــة

تنقظةقو اأق بببببببعقي قا اافمقق ااان مقاالبببببببمصببببببب مققااينقايليشقا يقا تنافاق ي قااللبببببببنلق قايالةقتنقالظ دقذالقيلقا تنافقا قق
وياعااقااربن القق حاتدقا  بي بنقحدقللي مقلعدققاالنفق لن يداقح اقا ا ي ققاصب حق انقويالكدق  ق تبيانقاايقداقااتبن شق اااااهقتنقق

يصبببمقتنقااا لقااليعاوم ق ا لنقأ علقاايلبببن ويلقاااالع مق ا اليل يلقااا ا مقو اأق بببعقي قاااافمققق اا لق عصببباقودققااثدامقااصبببلي  مق ل
أ قإاافمقالطنافقا يقااان مقتنقالظ دقااوعدفقاال نومقاال دقتنقاااااقااعي د قاا لق ق لقذعاقح  قااوعدفق ح  ققيذامقا ببببببببي بببببببب مقاعوعدفقق

 قوليقفذلقااايعمقاااقظ داقتلنمقا قول   مقااعداذاق القاايق القاارببببببببببن الاقتاصبببببببببب القح  قااعداذاقواققتياوعاقشببببببببببن ومقااليويقااا
ا تلبياقاا باابامق االيلا مقتنقااعبي د قاابا انقاامبيأق وتببببببببببببببباابمقالبي لقااعدا اا ق ااعالقاالصببببببببببببببعابمقااوبيوبمقواقلاللقو باأقاايبالبةقتنقق

ا  بببببليفقتنقول دو يقاايععاالقذاقأ  يفق شبببببلدلقاااي لقااينقايدقتا يقاااااققي د ققاال ي لقا قيصبببببيف مق ا عيلي  م ق او  قققداذاقق
اعل نقاازدققرببببببب مققي د  مققويان دقواق د دققي د يدقذيويدق ااقواق عدفققداذاق القاق القتدالقو يشبببببببنقاازدقح  قاالتبببببببيكة ق ا قأاافمقق

ذاققاااقذعاقااافمقا طنافق بببدا قذلاقالي ياقااعي د قاا لق ازدقااوعاقا ققا طنافقوعاامقوياعداذاقضبببن ا مقاايق القلاهقاوي نقح  قااعداق
ققذلاقا  كمقااوعاقلاهق  لزاقاألتنافقا اليققذعاقلالفقح  قااعداذاقا ونمق االظيمقااويمقتنقف امقااعيضبببنقااينقاونفقويالظيمقاااليكن

طنافقا لتبببب دقذاقل  عمقافاا قوتببببيذا يق وناوا ي قلاهقاصبببب حققاعا امق اا لقحدقافامقاياعالق بببب ي ببببيلقاقيصببببيف مق اعيلي  مق و  قا 
قذعاقا اافمقا قااينمقوعير يلقاايريواقا عيليذن 

 اسباب واهداف اختيار الموضوع:
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 لي ياقفاا بمقألقودضبدلقلااقواقا ب يدقااتشقاااقواي امقوويا مقااعصبداقتنقعي لقواقاا دا لقااعي د  مقذع دقحليابقا ب يدق 
قياقاالدضدلق حنق يلان:فتولق لي 

ا ق رشقاااقاالقااللنلق لي جقألنىقاعداذاققي د  مق لااثمقليصمقوالي مقااقنفقا قااليويقاقاارن اققوغ مقااللفقذاقو ا يقققق-اواًل:
ق  عيكضقالن وياليقاادطل ماق لياق لزاقاعللنلقأ قايليفىقأ عدقااعصداقتا ياقذاقطن لقا  يئليسقايعبقااللي ج 

 ظناقل قااعي د ق قايقداقولوةقااللنلق لا ق إ ليقايقداقأ ريقذعاقااقااعري اقتعاقاأاليقا ق رشقاااقاالقاعيلقااعري ققق-ثانيًا:
اادطلنقا يادققريك مقتنقف لقوميعلمق ليصمقتنقااا لقال اب ماقاا لق اكلقول قاا اا مقلن مقللي مقااليويقاقاارن اقتنقإصاااقق

 إ  يفقاااعدلقااعي د  مقاالالكلمقااينقايداتلقوشقاقداقاال يلشق قذتاقا ق لثةق ابقفاتويقاععري قالنق وااققااعنااالقااعريك مقااللي  م
االظنقتنقالتانقاالصقااعي د نقالتاناقاي ي  قويد دقاالزع م قوااهق زلةقصاللايدقاعيق القتنقاالتيع ةاقوغضقاالظنقذاقظن فق

اقا قاالولاقالصاةقاععي د قاياافقذاقطن لقاايليذةقوشقااداقشق االتيع ةقووداوعدقا قيصيف مقق لاادق ااعاظمقااييا م مقالاالف  ق اذي ي
ق ا عيلي  ماق ا سقتاتلقذاقطن لق صدصدقاا يوام ق ا ق تيلنقح اقاايقداقوليق اعلقتنقاال ي مقاالصعامقااوع يقاع ليذم قق

ي د  مقاعقنفقاارن اقتنقااعي د قااا انقااميأ قق ليصمقتنقاا عاا قااونب مقاااا قاالعصقتنقااااا يلقااينقايلي لقااالي مقااعقق-ثالثًا:
ااعداذاق القاايق القاارن الق قف ا قتنقللي مقااليويقاق  الصقول يقااوناقاقا ابقاأاليقا قالد قااااا مقتنقال يسقا  ي قول جق

قاارن ا ق ااايعمقإااققداذاقودضد  مققليصم ق

ااقنفقاارن اقتنقااوناققواقألقياق ي  مقا  لييحق انقاالاا سقذعاقال داققااويال مق ذامق ضشققق ثنمقويقايونضقادققق-رابعًا:
اآلا يلقااعي د  مق اانقيومقذعاقفلدلقااللي يلقإااقااوناقاق ذامق ضشققداذاققي د  مقارلاقللي مقتيذعمقتنقوداع مقااي يا ق ضوفق

تنقاااذي ىقااينقانتو يقاا وضققاةقاليفقووا ومقضاقاال لنقاا لققاق زد قققاانقيومقذعاقال داقاق قضوفقف اقااعري قتنقاالظن
قو ل يقف ا ياق ابق يحدقتنقللضقوتيدىقااالي مقااعي د  مقتنقوداع مقااقنفقااعدلقاقيصيف يا

عي د  مقتنقاايلن ويلققاذيلالقااااا مقذعاقا  عددقااوعلنقاالعيا قواقلاللقاالل جقااياعاعنقاالعيا قاعلصدأقااققمنهجـية الدراســة: 
يققااونب مق ا عل  ماق ا ل قولدقفقووضقا اليل يلق االويحاالقااا ا مق القاايناوطققوشقووضقااعداذاقاارن ا ماق واي امقاال يليفمقول ق

ااعي د  مقالويا ي يقتنقالويا مقووضقاا دا لقااعي د  مقااليوععمقوياااا مقوغ مقاادصدلقاااقاحاافققي د  مق اضاماق ااالدلقاااقاا دا لقق
قوا عددقااعاعنق 
 -خطـــة الدراسـة:

لي القاعت دقودضدلقااااا مقإااقو اثااقا افقاال اهقا  لقولدقاااقا ي قول دمقااعداذاق القاايق القاارن القواقلاللقاعت لدق
اا لق لزاقا ق ويلاقذع دقايااااقح  ققاااقوقيالقواقلاللقواي امقا ي ق اون اقااعداذاق القاايق القاارن الق ب ي قويقحدقاالن ياقق

االل   مقواقلاللقطنحقال لدذمقواقاالوياانقااينقولدع  يق لزاقالي ياقالقاالوياانق دا ق ي لقتل مقا ق يك مقق ااينق لزاقا قاو نق
قصنقالعل ن ذاقوصعامقااا امقا قاالظيمقااويماقالاي امقاتمانحيقاالي مقااقنفقاارن اقتنقاايصنتيلقااعي د  مق القااول

لاللقذلع يقققواقققاآثنق عدفقااعداذاق القاايق القاارن القذعاقوتيدىقللي مقااليويقاقاارن ااويقاال اهقااثي نقلصصقاااا مقق
 قواقلاللقاايعت دقاااقثالثقذعاقادتانقااااقالف اقااال مقاالي مقااقنفقاارن اقتنقذالقيادقاايويقا مقتنقو يلقذعدفقاا  شقااا ا م

ااثي نقلصصقايدض حقاثنقااعداذاقاارن ا مقذعاقلن مقققأثنقاداتنقصلمقاايق القاارن القوقيالق يلي لقتنقا  لقولدقا  ي قق اويق
اقذعاقلن مقا طنافقذلاقا  كمقااوعاققا ق  لقققا طناف تنقا  كمقااوعاقااا انققا قا قااعداذاق القاايق القاارن الق لزاقا قالد ققااد

ذعاقا طنافقذلاقالي ياحدقلكثنقواققي د قاازدقااوعاقااا انقا قاناذداقااعداذاقضن ا مقاايق القتنقف امقااعيضنق ق  ابقتنقااا امقق
ودقفقاايلن ويلقاااالع مق ا اليل يلقااا ا م ق ليدقاا اهقوميالمقا ااقاحدقاالييكجقعا قاويقاالقعلقا لانقاتنفقا  ي ققا عل  مقذاقااو

ق ااينقادقاايدصةقااا يق احدقاايدص يلقا قاالعينليلقااينقالصحقويلل قتا ي
ق
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 مفهوم القواعد ذات التطبيق الضروري  .المبحث االول
حافقااعي د قتنقذلدودقاقااعالقا  بببيعنااقق اايقداقتنقاال يلشق  بببيفقو اأق بببعقي قا اافمقطدالقااعن قااثيواقذلبببنقلياقا اكةقق

 بي بنقحدقللي مقااعن قااولبن اق تنقظةقح اققاال حلق ي قااللبنلق قايالةقتنقالظ دقذالقيلقا تنافقا قوياعااقااربن القق حاتدقا 
اقتعاقق1لعدققاالنفق لن يداققتاصبببببب حق انقويالكدق  ق تببببببيانقاايقداقااتببببببن شق اااااهقتنقااثدامقااصببببببلي  مق ليصببببببمقتنقااا لقااليعاوم

اضبببببببالقتلنمقااعداذاق القاايق القااربببببببن القواقا تلياقااناكامق اال لمقااينقأليعلقوزي يدقويلا اقتنقااعي د قااا انقااميأق وتببببببباامقق
قق3 حدق ي  مق  ي يجقااا لقاااااثمقال اأقاايالةقتنقاال ي لقا قيصبببببببببببيف مق ا عيلي  مق  ابقاا  عيدقاعلصبببببببببببعامقااويومق2ي لقااعدا ااال

اق  ااقا ق تببببي اققداذا قاايلببببن ن مقوياصببببلمقاآلونمقوااهق اظنقذعاقا تنافقا اليققذعاقوميالي يقق4 للي مقااقنفقاارببببن اقتنقااوعاق
   ابقاتناطقول جقالي لقااعدا ااق)قداذاقا  ببببببليفوقتنقف اايدققق.5اللببببببيكةقااينقاثياقتنقو يلقااوالقيلق القااولصببببببنقالعل ن وداع مقا

 اا لق  وةقااعي د قاادطلنق ااعي د قا عل نقذعاققامقاالتببببي اماقا اقظ نقواقاليفلقاااقا ببببي ويفق ا يحةققداذاقا  ببببليفق اق الققداذاقق
اقااصللقوصلمقاارن امق اايق القاال يشنق قاقاليعللقاتل يلقح قاالدلقواقااعداذاقاق ا قققاالقتنقاو انالققدا ااققااعي د قاادطلنققا 

ا ق القاايق القاارببببببببببببببن الاق قداذباقاباوااقاال يلشاقا قا لبيق نىقاطالقق ققق6اا دا سق الوااق ااعداذباق القاايق القاالدالقاال بيشببببببببببببببن
القااربببن القذعاقاذي ياقأ  يقاايتبببل مقالكثنقشبببادذيدق ذلدو مق ا بببيماوياق قاو نقذاقأحل مق ليل مقالرببباةقاتبببل مقااعداذاق القاايق 

اق  ع يقذعاقااوالقيلقاااالع مق ااوالقيلقااا ا مقق القااولصبببببنقا عل نققا قح  قاايتبببببل مق لزاقا قاعامقا بببببي بببببيدقولق  يدق ليصبببببيأق
نى ق  لرببببةقاطالققاصببببقالحقااعداذاق القاايق القاارببببن الق ااينقا افقول يقاا قواقأطالققاتببببل يلق اوياانقالقق7قي د قااعيضببببن

للي مقال ببببسق ا عيلي  مق ا قيصببببيف مقااينقا لاقذعا يقاال يلش قق ا  ي قورببببلد قااعداذاق القاايق القاارببببن الققال غنقا ق تببببعطق
  مقااعداذاقااعي د  مق أثنق عدفحيق ح اقويق  الدقتنقاالقيالققااربد قذعاقاالالوحقا  بي ب مقا يقا  ي قاون ل يق االوياانقااينقالا حيقذاقو

ق.ااعيفوم
 التعريف بالقواعد ذات التطبيق الضروري .املطلب االول    

ااعداذاق القاايق القاال يشنقوي  ي)ققداذاقالد قوناذيا يقضن ا مقاالي مقاالظيمققق8وققق Phocion Francescakisذنفقا  يي )قق
 قلاهقالقعلقتنقا ي قتلنادقواقق9اطعلقذع دقاتل مقااعداذاق القاايق القاالدالقاات ي نق ا عيليذنق ا قيصيفلقتنقااا اموقا دقا دقق

 اذي ياحيقااللد جقاادلااقتنقاالعدقاايععاالققق10 لمقتنقول   مقالي لقااعدا ااا دقتنقاادقلقاا لقاوي نقف دققداذاقا  ببببببببببببليفقواقااعداذاقاال
الاقايدعلقا قادعاقاااقعي   يققداذاق القاق القو يشبببناق ظ لي يقتنقااعي د قاااالعنق)اادطلنوقادتانقاااةقاالدضبببدذنقاال يشبببنقتنقق

اق او  قققداذاقا  ببببليفقتنقول دو يقاايععاالقذاقأ  يفق شببببلدلقااعرببببي يقااعي د  مقااينقامرببببشقادقوتببببي وامقا ابقاق الققداذاقا  ببببليف
ااابي لقااينقايدقتا بيقاابااباققبي د قاعل نقاازدققربببببببببببببب بمققبي د  بمققوبيان دقواق د بدققبي د بيدقذبيوبيدق اباقواق عدفققداذباق القاق القتدالق

 قادعاقاليالفقتنقااق  ومقاااقااعداذاق القاايق القو يشنقاازدقح  قاالتيكة ققا قا قح اقاايون اقا يعاقاذي ن  ق انقفقالق د ققا دقق
اارببببن الق ااعدا ااقا لنىقتنقااا لقاااااثمق د قاا افقعل شقااعدا ااقحدقااعالقاالصببببعامقااويومق ا قالققي د قألنقالببببنذدقااا امقق

اااقح  قااعدا ااقا قااعداذاقق ااعدا ااققحدقا ربببببيدقااعصببببباقق ااغي مقااعالقللي مقتويامقتنقاال يلقا قيصبببببيفلق ا عيليذنق أ قا ليالفق
ا لنىقايلثةقتنقفاعمقاحلاي يقوليق  وةقاايلاا قاال ليقق زيفق زد قصبببن يقوليق تبببيع مقااعاةق ةققيذامققي د  مقولبببزةقوتبببيعةقاعيونفق

ا افقواامقأقةقاااقااوااقذليقأ اقاوي نقواقااعداذاق القاايق القااربببببن ال ق  ابق ليي قح اقاايون اقوياربببببالق ابقا قحليابققدا ااق
اايلظ دققااويفلقواققااليل مقا عيلي  مق ا قيصبببببيف مقاا امقوي ق حنقا دق ابقايليشقوصبببببلمقاايق القاال يشبببببنقوتببببب لقأحاات يق  لثةقا يق

ع يق القاق  عيدقوياعداذاقااينقا افقاااقللي مقااليويقاقاارببببن اقت نق قايدعدقاااقااليويقاقاادطلنقوصببببدامقتنف مقتعطق إ ليقحات يق  و
 ق واقح اقااللقعلقالد قح  قااعداذاق اع مقاايق القذعاقااوعدفقق يتمقااينق زد قألاقاطنات يق11ضبببببببببببن ا يدقذعاق ةقاال  لااقتنقااا ام

ليصبببببمقذلاويقادتنقللي مقققاق ليقحدقااايلقتنقذعاقااولةقق ذعاقا  بببببي ال قق12تنقودقفقضبببببوف قو ليق ي قااعي د قااداعلقاايق ال
أتربببببببببببببةقاعليويقاقواقاعبقاالدعدفمقتنقااعي د قاا لقالبببببببببببببانقاا دققيذامقال بببببببببببببليف ق تنقلااقذنت يقألن  قوا  ي)قو لدذمقواقااعداذاقق

 اققاالدضببببببببببببببد  بمقاالابافمقااينقادعاقتنققي د قف امقااعبيضببببببببببببببنق ااينقايوااقاق  ع بيقذعاق ةقااوالقيلقااعبي د  بمقاالنا قبمقوشقح اقااعبي دق
وصبنفقاالظنقذليقاعربنقودقألزيمقااعي د قالعل نقااداعلقاايق القذعا يقاصبالدققالي ادقذعاققيذامقال بليفقاالولدلقا يقتنققي د قف امقق
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اا مقح اقاايون اقا قالد قحليابقا اوطق ث عمق ا قالد قحليابقصبببببببعمقاااقااوالقمقااعي د  مق ااعي د قاا لق ق لقق ح اقواققق13ااعيضبببببببنو
اا دحن مقتنقاان بقاق القااعداذاق القاايق القااربببببببن ال قا قا قاايون اق قا ااقااتببببببب لقاا لقايدعلق عدف قالنقايتبببببببدقح  ققا وداق

قااعداذاقوتلمقاايق القاارن القق حدق عدفق ي مقأ قحافقاعللنلقواق ضشقح اقاايق القاال يشنقاالدالق  لد قأويمقليايااق 

اذا قاا لقاؤفلقالل قودقاااقاق القااعدا ااقااينق ربببو يقااللبببنلقايلظ دقووضقاالتبببيكةقااعي د  مقو اأقإقع ل مقااعدقققالحالة االولى:
اق  يدعلقذعاقااعيضبببببببنقاق القألزيمقح قااعي د قاق  عيدقو يشبببببببنادقق الةقااوالقيلقااعي د  مقوغضقاالظنقذاقااعي د قق14وصبببببببدامقو يشبببببببنم

ق 15 حاافقااينقان احيقااللنلقولزةق ألتاقأترةامصصدققيذامقاا ليفقلياق ادق ي لقااعداذاقااعلقا

اذي ياققداذاقاايق القاال يشبببنقققداذاققي د  مقآونمقايدتانقوتبببيدىقواقااالي مقاعلناك قااعي د  مقااربببن لمقققتنقليامقققالحالة الثانية:       
دصبببببل يق القاق القضبببببن القاربببببلي قوتبببببيدىقادا قااعي د قا عل نققاقالي لقذاقوتبببببيدىقااالي مقاالعنام ققا ابقال ضقح  قااعداذاقا

 الينامقإاافمقااللبببببببببببنلق ذامقا يحع ياقق حدقويق لاةقاا دق  ابقااا قاامقنقذاققااليويقاقااربببببببببببن اق اق القح  ققق16كيفقواقااالي م
قاةقا قااعداذاققققااعداذاقتنقليامقا ي  حيقاعااقالف اقاعالي مقاالقعدبمقلاهق صبببببياقإااقاق القح  قااعداذاقولبببببزةقواا فق ضبببببال ق قا

ذباقق القاايق القاارببببببببببببببن الققداذباقآونمقف ا بيدقاق لقذعاقااوالقبمقااعبي د  بمقأ بيق بي قااعبي د قااداعبلقاايق الق ااعداذباقاآلونمقف ا بيدقحنققداق
قالنضقاق  ع يقذعاق ةقاايصنتيلقااعي د  مقاالنا قمقوإقع دقوواليقأ يق ي ققي د قااوعاق 

 القاارببببببببببببببن القذعاقأ  ببيق)قااعداذبباقااينققبباقاال مقاببالببةقااببا اببمق ااينقانونقاااقااعالق للببي بمقق أ افقاون اقاععداذبباق القاايقق
االصبببببياحقااااد مق ااربببببن ا مقا قيصبببببيف مق ا عيلي  مقاع ليذماق ااينقاينالقذعاقذامقاليناو يقأحاااقويقا يغ دقااتببببب ي بببببمقاايلبببببن ن مق

اقواقواي ببببببببباققق17و يلق بببببببببن ي  يقأ يدق ي لقط  وي يق طل مقأمق القطيوشقف انو الد ق اع مقاايق القذعاق يتمقاان اوطقااينقاالةقتنق
اايو انقذاققققاح اقاايون اقأ دق  لشقوميعفقاا دا لقالد دقايرببببببببلاقااعداذاقااينقاالنقاالصببببببببياحقاارببببببببن ا مقتنقااا امق ا دقأقندقاا

ول دمقااعداذاق القاايق القااربببببببن ال ق ا دقا ناق عدفقصبببببببعمقل    مق  ث عمقاااقواةقاال الق إقع دقااا امق ا دقا ااقااتببببببب لقااربببببببللنقق
ياحقق االيواق اا ققولحقح  قااعداذاقصلمقااا او مق حدقاا افق ااغي مقاالللدفمقواقح  قااعداذاقاياوااققااقواقااالي مقااعي د  مقذعاقوص

 حدقويقاؤفلقاااقللي مقووضقااقداكفقواقااوعدفقااينقالد قتنقققق18اال يلشق وناذيمقا حاافقااينقا يغنقااللبببببببببببببنلقاا  ع يقتنقااا ام
ق 19ليامقضوفقذلاقاايويقاقواقق ةقالاقالطنافقذلاقاايويقا

د  بمقاا او بمقايللقوشقو  بمقااعداذباقااعبي د  بمققاي ااققا  بيقالبيفقالد قويلعبمقذعاققا قحلبياببققداذباققبي ققالبي اقذعاقاعبامقواقاايوبيا ا
 ق ا قق ي قااللببنلقققاقأذيلاقذعاقورببلد ق20اآلونمقواقلاهقط  وي يقا قأ  يقاميعفقواقلاهقفاعمقا حل مقااينق للا يقااللببنلقا ي

ا دققيذامققي د  مقآونمقحنققيذامقققق ح اق ق ولنقأ قق21ح  قااعداذاق  ابقاالي مقو يفئقووالمقاياعالقأحاافق  ي  مق اعيلي  مق اقيصيف م
 ا ليقتعطققاعبقااعداذاقااينقالد قذعاقفاعمقواقا حل م ق ذعاقااعيضببببببنقاا اهقاعيدصببببببةققاااقح  قق22ضببببببن الق  القاق القو يشببببببن

عداذباقق حببةق لزاقأذي نحببيقواقااعداذبباق القاايق القاارببببببببببببببن القاال ببيشببببببببببببببنقأمق قق  ياعلق ابببقواقلاللقااعاببةقااقق23ااعببيذببامقااعببي د  ببم
قاالدضد  مقاادطل مقذلاقاالظنقتنقاال القاالون ضقذع د 

 املعايري املعتمدة لتحديد القواعد ذات التطبيق الضروري .املطلب الثاني    

ا قاالالمقذاقاالن ياقاا لق اافقااعداذاق القاايق القاارببببببن الققايدعلقاا اهقذاقاالن ياقأ قاارببببببيوطقاا لق لزاقولعيرببببببي ق
داذاقاارببن ا مقذاق انحيقواقااعداذاقااعي د  م قألقأ قاايعصببنقذاقااوليصببنقااينقالا حيقق ااينقانشبباقااعيضببنقاالميصقاايلاا قاااقااع

اقق24اااقاق  ع يقتنقليامقاداتنقاالبببببببن طقااال ومقا اباقق أ قا ونقايوعلققايلا صقأ قا ي قوياقادعاقااعداذاق القاايق القااربببببببن الق
عاق عدفقحب  قااعداذباقا قا  دقادقايلعداقذعاقون بياق الباقايابااباقاعببقااعداذباق إ لبيقظ نلقذبامقووبياانق ا اق بي قووظدقاالعبدققباقأاللقذ

ق مصصقالةقون ياقتنذيقوتيعال ق
 املعيار الشكلي .الفرع األول             

ا ااقضببببن ا مقاايق الق قا ن قصببببودبمقأ اق ي قااللببببنلققاقأذندقذاقأاافادققوصببببدامقصببببن امقتنقأ قااعي د قاا لق تببببلدقواقااعدق
قق  زد قح اقذيفمقذاقطن لقااااا قالقيقق بببن ي دقاالزي نقق يا يقويق اافقااللبببنلقا   قااعداذاق قيقيقوزي  يدق ويلاقف دقذعاقواةقااقيوم
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ق  عدقاق الاقالونقااققأ اقادق صبببببببببببنحقااللبببببببببببنلقذاقط  ومقااعي د قاا لق لبببببببببببنذداق بياييانقذاق قيققا25أ قاالدطاقأ قوزي قاايللا 
االزي ناقلاهق صبببببولقواقلزدقح اقااعي د قذعاقااوالقيلقااميصبببببمقااويانمقاعاا فقق  لزاقأ قالد قأاافمقااللبببببنلقوصبببببدامقصبببببن امقأ قق
ضببببلل مق ذعاقااعيضببببنقا قاي ااق ابقواقلاللقورببببلد قااعيذامق احاات يقلياق تببببيلببببفقواقأاافمقااللببببنلقتنقولحققيذامقووالمقصببببلمقق

 أ قا بببيماامققاالن ياقاالبببزعنقتنقاااااقااعي د قااداعلقاايق الق ق معدقواقالحل مققلاهقأ قام مقااللبببنلققااعي د قاالع مقواقذاود قق
ااصبببببن امقأ قااربببببلل مقتنقاااااقاالقيققاالزي نقاععدا ااقااينق صبببببااحيقأ ليق ظ نقواىقال اد مق الحل مقااينققاداا يقايق القااعي د قق

اق26اا لقأااف قااللنلقواق ضشقح  قااعيذامق ادتانقللي مقووالمقالئمقووالمقواقااوالقيلقااوعا مققققاادطلناقالقالظنقاااقااغي مق اا اف
قق27قق1973-3-7وقاالن تبببببببب مققا  اقاالن ياق بللنمقااعداذاق القاايق القاارببببببببن القتنقلزل يقااصببببببببيفاقتنقق قاقأل لقوازلمق)كداليا

 د ققلاهققرلقاالازلمقويايق القاالدالق قاال يشنقاعداذاقااعي د قاالن تنقااليوععمقوعياع مقاالظيمقااليانقاع  عااقاعي ااةقو ليق ي قااعي
ق ق28اايلي لقلاهقا قاعبقااعداذاققاقأذي نحيقااللنلقاالن تنقواقااعداذاقضن ا مقاايق القاا لق ازدقوتيكةقاا  اجاقولدعلققيذام

قق1951وقاتبببلمق40تنقااوناققذ نقااللبببنلقوصبببدامقصبببن امقا وضقااعداذاقضبببن ا مقاايق القتنقااعي د قاالا نقااوناقنققاقد)أويقق
االيفمقأ اق ي قألاقاا  عااقذنال يدق قلقا وعيفقاا  اجق تبببنلققوقذعاقا د)قتنقاللدالقااللصبببدأقذعا يقتنقح  ق19لاهق صبببلقااليفمق)
وقواقااعي د قاالا نقااوناقنقأ قااللببببببنلققأان قاععي د قااوناقنقأثنادقتدا يدقو يشببببببنادقتنقق19اقاي ااقواق صقااليفم)29ااعي د قااوناقنق لا و

 بياييانق وي نقح اقاو انادقصببببببن ايدقلااف قااللببببببنلققتنقعوةقح  قااليفمقواققو يلقاا  اجقأ اق ي قألاقاا  عااقذنال يدق قلقا وعيفقاا  اجقق
وقواققي د قق49 ق   ابقااايلقلااقذ نقااللببببببببنلقذاقااعداذاق القاايق القاارببببببببن القتنقااليفم)قق30ااعداذاق الققاايق القاارببببببببن الق

 د قذعاق ةقالذليلق االصبببلليلقاعلؤالااقااوناقاااقااينقادعلقايق القألزيمقح اقااعيقق1971وقاتبببلمقق3للي مقللقاالؤافقااوناقنقاقد)
 اق   ابقذعاقوصبببلليلقاالؤالااقااوناقاااقااينقاللبببنقأ قاونضقل لققق31 العي لقااينقاللبببنقأ قالثةقأ قاونضقل لقونمقتنقااوناق

ح  قااالي مقوعي د قليأق اااااقققونمقتنقاعاقأعل نق  ابقاانا قا حل مققويالتببببببب مقاالي مقاالؤافق حنقااينقفتولقااللبببببببنلقاااقالظ د
ق ق32صن حقال يلقاق القح  قااالي مقوليق تيذاقااعيضنقااوناقنقاالميصقالظنقاال القواقااع د قاااقاق القألزيمقح اقااعي د ق

اقاليعاقا دقال قووضقااعدا ااقويالن ياققاالببببببببزعنقا قا دقواةق ظنق ادق تببببببببعدقواقا  يعيفالقاقت ليابقوقتقدير و تقييم المعيار:
ققح اقاالن ياقذعاقاذي ياقأ دق  وةقواقااعيذامقااعي د  مقووععمقق كيتببببيا يقصببببلمقا ا امق اارببببن امقذعاقاااافمقاالوعلمقاعللببببنلقتنقاااف

اق بياييانق اصبببنقاعبقااعداذاقتنقو يلقضبببالقعاادق  ؤفلقاااقاايرببباالقتنقو يلقق33 قيقق بببن ي  يقاالزي نقق اال يلقاا لقاق لقف د
ح  قااعداذاقلاهق صبب حقاذليا يقونحد يدقالصقالببن ونق رببودقااللببنلق حدقويققاقاؤفلقاااق اامقااعدا ااق القاايق القاارببن الققققاذليل

اال بيشببببببببببببببنقتنقااوبااباقواقاال بي لقااينقايقعبلق عدفقوثبةقحب اقاالدلقواقااعدا ااقاآلونمقااينقاق لقا بيدق بي قااعبي د قااداعبلقاايق القاقق
امق  ي  بمقاعصببببببببببببببداحبيقذعاقااعدا ااقااينق ابافحبيقااللببببببببببببببنلقأ قااوبااباقواقااعدا ااقااباالع بمقالعباقتبيذعاي بيقتنقو بيلق  ينابلقذعاقحب  قاالبا

ااوالقبيلقاابا ا بمقاق  لزاقاألطنافقأ ق تببببببببببببببي وبا حبيقوبيلي بياققبي د قأعل نقا ق لقذعاقاالبيقبيا دقاق بةقحب اقفذبيقاااقاا ابهقذاقووبياانقق
ق.رن ال)قاال يشنوألنىقايااااقااعداذاق القاايق القاا

 املعايري الفنية .الفرع الثاني             

ائاق ي لقاالوياانقاالببببببببببزع مققاقاعلقااثانادقتنقاالعدق بوضقألزيمقااعرببببببببببي ق ليقااليق ببببببببببيوعيدقا قا دقادق ا قايااااقاالعدقاااااه ققق
اقأعبةقولحقا ن نقايق القااعداذباق القاايق القتابي لقاالعبدقأ ق تببببببببببببببيلباقاااقأتلبياقعباابامقتل بمقتنقااعبي د قاابا انقاامبيأققاق  اببقو

قاارن الق ق ضشقا ابقون يا اقحليقاالن ياقا قع ل مق ون ياقاالظيمقااويمق ح اقويق   دقتنققا ان:
 املقصد االول : معيار اإلقليمية             

بقذعاقاذي بياقأ  بيقولحقااعدمقاآلونمقتنقأقع دققواقالتلبياقااينقظ نلقاي ن نقاق القااعداذباقضببببببببببببببن ا بمقاايق القتلنمقا قع ل بمقق  اب
اق اواقااعداذاق القق34ح  قااا امق  ابقاياعالقاالللومقااويومق ااينقا يقااا يطقل  عنقوإقع دقااا امقااينقشببببببببببنذلقح  قااعداذاق اصببببببببببااا ي

اق واقح اقااللقعلقتا  يقاتببببيحدق35دا اااايق القاارببببن الق تلقح اقاالن ياققدا ااق القاق القإقع لنق ب  اقا عاقلياجقو يلقالي لقااع
تنقااللببببببببفقذاقااعداذاق القاايق القاال يشببببببببنقتي ققااعداذاق القااق  ومقااقع ل مقتنققي د قااعيضببببببببنقاوي نقواقااعداذاق القاايق الق

ق37ف  قليعمقاااقااع د قاااقاذليلقول جقاايلي لق36اال يشبببببببنقااينق  لقاق  ع يقذعاقااعربببببببي يقااينقاالةقتنقو يلق بببببببن ي  يقااقع لن
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 أ قأ قح اقاالن ياق لدبدقووضقااغلدضقق ذامقاادضدحقاوامقأوزي  مقاااااقااعدا ااققق38ذعاقاذي ياقأ قح  قااعداذاق القاق القإقع لن
تدالقو يشببنقلياق ادق ي لقويرببللمقاععي د ققااينقالد قونا قمقواقع دقااا امق تعيدقا  اقاالن يااق   بب ليقأ دق لزاقاق الققدا ااقاق القق

ا عل نق ليقاأالي ق أ قاااااقاالعصببببببدفقوياعي د قااقع لنقآونق ي مقتنقااصببببببودبمققتعي د قااعيضببببببنق قي د قودقشقااليلق قي د قاالدطاقق
لزاقاععي د قا ق زيتببببببببلقصببببببببلمققكع يققدا ااقإقع ل مقاق ليقأ قإقع ل مققي د قويقاق قاولنقا ببببببببي ويفق  ضببببببببودقلياجق قيققتلنمقاايلي لق  

وقواقااعي د قاالا نقق19اايق القااربببببببببببن القوشقأ دقذيانقاعاا فق  الةقصبببببببببببلمقف ا مق الد قذالقمقولياماق ليقحدقااايلقتنقااليفمق)
قااوناقنقتعاقولالقا ليصببببببيأقاععي د قااوناقنقاازدقاالببببببن طقاالدضببببببد  مقاصببببببامقاا  اجق ويققاقاينالقذعاقاا  اجقواقأثياققي د  م

كياليوععبمقويالبيلقأ قااقالق قا اق ي قألاقاا  عااقتنقذعباقاا  اجقذنال بيدق ادقالنققذعاقأ ببببببببببببببيسقإقع لنقولبيقاؤ اقصببببببببببببببلبمقح  قااعبيذامقق
االليامقا الاقح اق ق للشقااعيضببببنققواقاق القااعدا ااقااونال مقوا مقأ قح  قااعداذاقا تببببلقإقع ل ماق واقثدق ققايليشقوصببببلمقاايق الق

اق  زد قحات يقاالصببببعامقق39 قشبببببقأ قووظدقااعدا ااقااينقاصببببااقذاقولببببنلقف امقووالمقالد قونا قمقوإقع دقح  قااا امقاارببببن ال ق 
ااويومقونا  مقتا يقوصببببببعامقاذي يحي قاينالقذعاقاذي ياق ةقح  قااعدا ااقواقااعداذاقضببببببن القاايق القاال يشببببببنقاعاااق زيفق زد قشبببببب دق

قاا وقعلقلذليلققداذاقالي لقااعدا 
 املقصد الثاني. معيار النظام العام            

ذلاويقايوياضققي د قف امقويقوشقاال يفئقال بي ب مقتنقف امقااعيضبنقتايدقاااتشقويالظيمقااويمق  بي ويفقااعي د قا عل نقاالميصاقق
 ق قاقأطعلقووضقواقاالعدقذعاقااعداذاق القاايق القااربببببن ال)قاال يشبببببنوق تعيقاللنمق ون ياقق40  ق لققي د قااعيضبببببنقتنقح  قااايام

 اذي ن حيققداذاقتدقققداذاقاايلي لق النضق لت يقف  قا  يوي مقايعبقااعداذا ق  اانق ابقققق41االظيمقااويمقوصقعح)قاالظيمقااويمقاادقيكنو
تنقاال لمقااينقواقأعع يق ضبببببببولاق حنقللي مقاال يفئقق42لقااربببببببن الق االظيمقااويماايلبببببببيودقاااقااعداذاق القاايق اققأ عدققواقلالل

ااتببب ي بببمق ا عيلي  مق ا قيصبببيف ماق بياييانقالنضق لتببب يق   لقاايعاااقا يقذلاق ةق  القذعاقاان دقواقاليصبببيأققي د قاعل نقوازدق
ذاقاآلونمق عدفقصبببببعمقاااقاال الق قف امقااعيضبببببنق تعيدقا  اقاالن ياق ذعاققااوالقمقااوعا مق تعيدقاعداذاقاايلي لق  ق لبببببينطقلذليلقح  قااعداق

 قأ قا ذيليفقذعاقح اقاالن ياقاؤفلقاااقاد ببب شقتلنمقااعدا ااقق43ااعيضبببنقأ ق عفقذلاقاا افقا عيليذنقاععي د قاالنا طقويالظيمقااويمقق
اق ا قتلنمقاالظيمقااويمقتنقااعي د قاااالعنق قايقيالقوشقتلنمق القاايق القااربببببن الق)اال يشبببببنوق   يفمقتنق لدضقتلنمقاالظيمقااويمق

ااعدا ااق القاايق القاارببن الق  ابق ليالفقااا اقاالد ةقالةقول ليققلاهقاؤفلقاالظيمقااويمقف ااق ببع  يقايلثةقتنقا ببي ويفققاق الق
د قااعيضببببببببببنقاااق عدفقاوياضقاااقااعي د قا عل نقاق انعشقأ بببببببببب   مققي 44ااعي د قا عل نق ف ا قا   يانقتنقاق الققي د قااعيضببببببببببن

ذيفمدق قي د قااعيضببنقوليقاينالقذع دقا ببي ويفقاق القا  لقاصببياحقااثي ناقق بياييانقتا قااا اقا   يانقاعلظيمقااويمق زد ق45االميصق
تا قف احيق زد قأ بببببي بببببيدقإ  يا ياق ح  ققويال ويدقوشقااا اقااتبببببع نقاداقذعاقلااقأ قااعداذاق القاايق القااربببببن القايالةقو يشبببببنمق ا اقق

ااعداذاقايالةقاازدقااوالقمقاالقن لمقوغضقاالظنقذاقولبببزعمقااعي د قااداعلقاايق الاق ذلاقاداتنقشبببن طقأذليا يقايدقاق  ع يقأ يدق ي قق
نقوشقااعرببب مقاالقن لماقق ق   ابقتا دق لبببينطقضبببن امق عدفقصبببعمقعا مقلذليلقااعداذاق القاايق القاال يشببب46ااعي د قااداعلقاايق ال

اويمقق  ق لبينطقأ قالد قح  قااناوقمقإقع ل مق إ ليق  لقأ قالد قحليابقصبعمقعا مقا   قااعدا ااقويالتباامقواةقاال الاقأويقاااتشقويالظيمقا
عل نقاا لقا ا قادققتا قال ضقلياقتنقم يدقح  قااناوقمقويالظنقاااقااا يطدقويذي ياالقووالمقتنققي د قااعيضبببناق  تبببي واقااعي د قا 

اق ذلاويق تببببببي واقااعيضببببببنقااعي د قا عل نق ق لقااعي د قاادطلنق ح اقا لانققاق قالد قادقأ دقق47ويوياضببببببيدقوشقاالظيمقااويمقتنقف ايد
ق 48ااوقمقوياوالقمقأ قاالتاامققودضدلقاال ال

مق قا قيصببببيف مقتنقف امقااعيضببببنقا ابقت دق تببببي واق  ولةقاالظيمقااويمق ليقااليق ببببيوعيدقذعاقللي مقاال يفئقا  ببببي بببب مقا عيلي  
اأويقااعداذاقضبببن القاايق الق50لياق ادق ي لقااعلقتيكامقأك نقاعلتبببي عبقق49ااعي د قا عل نقاا لقايوياضقوشقح  قاال يفئقتنقف ايد

فئقااويومقتنقف امقااعيضببببنق الل يق ةققتا  يقاولةقوقن عمق قيك مق ا تببببلقذالع مق بيالظنقاااقااعي د قا عل نقتا  يق قاالنقتعطقاال ي
ققيذامقادضشقادا قمقااللنلقاالي مقح  قاات ي يلققاال لم 
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 املعايري الغائية.الفرع الثالث              
ايااااقااعداذاقضبببببن القاايق القااا اونق قاقا عتبببببللقح  قق51ا اهقح اقاالن ياقتنقااغي مقأ قاا افقواق ضبببببشقااعيذامقااعي د  م

االوياانقاااقتن عااقال لق ال قولن ياقوصبببببببعامقااا امقأ قويق قعلقذعا يقوياعدا ااقااتببببببب ي ببببببب مققأويقااثي نقتعاقأذيلاقذعاقون ياقالظ دق
قااا امقق  لاي لقا ي ق ةقول ليق 

 اسية املقصد االول: معيار القوانني السي            

 وي نقعي  يدقواقاالعدقأ قااعداذاق القاايق القاارببببن القاواقواقضببببلاقااعدا ااقااتبببب ي بببب مقالقاعبقااعدا ااقا  ببببي بببب مقااينق  لق
أ بببببببببببببيثلي ادقذعاققاواق أذليا يققفاكليدقاليقااععدقواقوصبببببببببببببعامقااا امق حنقاوي نقون ياادق يك يدقايااااقااعداذاق القاايق القاالدالقاق ااين

 قداذاقااعي د قااويمقاصبببياحقااا اماق ا ققااللبببنلق ضبببشقح  قااعداذاقاالي مقوصبببياحقااا امقااينقشبببنذيد ق حنقالق لقذعاقعل شقو يفئقق
ا شبببببميأق اادقيكشقااينقشبببببنذلقواقأعع ياق ا  يقايليثةقوشقاذي ياالقللي مقاالظيمقا قيصبببببيفلق ا عيليذنقتنقااا امقق بياييانقاق لق

 ق  دضبببحقاالعدقاااقأ قلةقاايلي لقااا انقاععدا ااق عيربببنقوالاقالون اقأويقشبببمصببب مققق52حيققتنقف امقااعيضبببنح  قااعدا ااقليلقصبببا اق
شقااعدا ااقااب لقاؤفلقاااقأوزبي  بمقاويباافقااعبي د قاادطلنقلبياجقلبا ف قااقع ل بماقأ قاقع ل بمقااعدا ااققايق القااعبي د قاادطلنقذعاقعل 

امق بببببببدا ق ي ق طلنقامققاعل نق ا قق دلقاق القااعي د قا عل نق اايلي لقوالقح ااقاال اكااق ق لزاقأ ققا تنافقاال  لااقذعاقأقع دقااا ق
ايدقا قواقلاللقاانعدلقاااقااغي مقا عيلي  مقاععدا ااقاادطل مقااينق ضببببببببببببولقواقأعع يق ذعاقح اق  لقاايلاا قاااقااعدا ااقلتببببببببببببلق

اق ااعدا ااقااينقا بافقاااقللبي بمق53 ااينقا بافقاااقللبي بمقوصببببببببببببببعابمقاا لبيذبمقواق بيل بمااغبي بمق اا بافقا عيلبيذنقااب لقان باقاا  عبدق
االصببببببببعامقاالنف مقواق يل مقألنىاق االدا  مقاال ليقققف لزاقق دلقاق الققي د قاعل نقأويمقااعيضببببببببنقاادطلنقأ اقااعلقااغنضق ااغي مقق

 ق.اعدا ااواقلليايدقا   قااعداذااقتياعيضنقا اهقتنقااغي مق اا افقواقا
إ ا قح  قاآلاا قتعاق ع لقاا دقذامقا يعيفالقول يقأ  يقتلنمق يورببببببببمق  لببببببببدب يقذامقاادضببببببببدحق أ دقتنقأطياقو اأقتقدير المعيار: 

االيوععمقاالةقااا امقتنقااوالقيلقا عيلي  مق ق لزاقاالصببببةق اايلاا قاااقااعدا ااقااينقا افقاااقااعالقاالللومقااويومق بااقااعدا ااقق
اق ا قا ل قا  اقاالن ياقاؤفلقاااقاايد ببشقتنقول دمقااعداذاق القاايق القاارببن ال ق ا دقون ياق ا ببشقق54ويالصببياحقاالنف مقاألشببميأ

  انقواافق ا  ببيليفقاا دق ببدفقاؤفلقاااق صببفقااعداذاقااعي د  مق يتمقوياعداذاق القاايق القاارببن الق كليقا دق قايصببداقا قحليابق
 ق ليقا قااعدلقأ قح  قااعدا ااقايقيالقوشقاذي ياالق55 قا افقاقداقاالصبببببببببببياحقا عيلي  مق ا قيصبببببببببببيف مق للياي يققتنقااا امققي د ق

االظيمقااويمق  لزاقا بببببببببببي ويفقاق القااعي د ق ق واقااا مق ذي ياقح  قااعدا ااققداذاق القاق القتدالقو يشبببببببببببنق  ابقل قح  قااعداذاقق
اااالع مق ااا ا مقأويقااعدا ااقااتبببببببببببببب ي بببببببببببببب مق تلقح اقاالن ياقايالةقتنقليامقاوياضقااعي د قا عل نقوشقاال يفئققاق لقذعاقااوالقيل

قا  ببي بب مقتنقف امقااعيضببناق ادعاققدا ااق قايوعلقويالظيمقااتبب ي ببنقتنقااا امق الل يقاوي نقو لمقتنقو يلقااوالقيلقااا ا مق ياعدا اا
قذالقيادقاايويقا مق ليقحدقااايلقللي مقااويوةقتنقذعاقااولةقااا انقق ذعاقااياوااقق ذعاقا  ي ال  ااينقاالنقااقنفقاارن اقتنق

قالمقصد الثاني: معيار تنظيم الدولة
 حنقااعداذاقااينقايدعلقوناذيا يقواققق56ا قااعداذاق القاايق القاارببن القحنقتنقالصببةقاو انقولببزةقصببن حقذاقأاافمقااللببنل

تا قاالن ياقااللا قا  اقااللظداقحدقتلنمقاايلظ دقواقعي لقااا امقاعلتبببباامقااينقققق57 دقااتبببب ي ببببنق قا قيصببببيفلقاعا اماأعةقللي مقاايلظ
ادعاقولبببببببببا  يقااعي د قت نقاوزسقتلنمقاايلظ دقتنقااا امقوليق تبببببببببيدعلقاق  ع يقو يشبببببببببنمقف  قا الدقل ققطيوشقاايلظ دق ق ع ةقااي الدقق

عاقأذي ياقأ  يققداذاقايوعلقوالي مقاالظيمقا عيليذنق ا قيصيفلقاعا امقا   لقأ ق لياقح اقاايلظ دقا للةقذقق58 االةقااعي د قا عل ن
اقتياصبببببببببببلمقااللا مقايعبقااعدا ااقاللاقتنقتلنم)قاايلظ دوقويذي ياحيقايوعلقول لدلقق59كةققي د قايوعلقوصبببببببببببدامقو يشبببببببببببنمقايلظ دقاال يلش

اقااا امقالظ ل يق للياي يق بياييانقاؤفلقاااقاد بببب شق قيققااعدا ااق القاايق القاارببببن القتنققاالصببببياحقاالنف مق اا لي  مقااينقارببببل
و اللقألنىقت دق ق عيصبببنقذعاققداذاقااعي د قااا انقااميأقاةق  وعدق لياقا لبببلةق يتمقااعدا ااقااصبببيفامقتنقو يلقااعي د قا فاالق

لقاال يشببنقتنقو ي لقألنىقلياق ادقادقايلي ا يق)الظ دقااا لوقطياليقأ  يقذعاقق ا دقصببياحقاعللببفقذاقااعدا ااق القاايق اقق. اا ليكن
فاعمقواقالحل مق  ق ع ةقولببا  يقاذليلققي د قاعل نق  ادق اصببةققون ياقالظ دقااا امقذعاقق دلقا رببيققاعا جقااينققاعلقومصببدأق

ذعاقااعي د قأ قااعداذاق القاايق القاارببببن الق  اافقأذليلقح اقاالن ياققتولاويق صببببنحق  زلببببفقذاقأاافمقااللببببنلقوصببببدامقصببببن امقق
اال يلقاا لق لزاقا قاق القلالادقتالقادعاقصبودبمقأويمقااعيضبنقاقأويقتنقليامقذامق عدفقاااافمقااصبن امقاعللبنلقتا دق صبولقح اقق



   

         

 القواعد ذات التطبيق الضروري يف محاية املتعاقد الضعيفدور                 

  

  

قيصببببببببببيف مقاعا امق اا اهقتنققاايااااقلاهق  لقذعاقااعيضببببببببببنقأ قا اهقذليقا اق ي ققي د قووااقايوعلقويالصببببببببببعامقا عيلي  مق ا 
اا بافقااب لقان مققااعبي د قاااقاا  عبدق حب  قصببببببببببببببودببمقذلع بمقايوعلقوز   بمقاابااباقاا بافقاقتلنقاابا لقااابااثبمق لزاقأ ق عناقأ قعل شق

ق 60ااعدا ااقا افقتنق  ي مقألونقاااقااعالقح ااقاالدذااقواقاالصياح ق ا قتلنمقالظ دقااا امقتلنمق يورمق  انقواافم
الي ادقذعاقويقاعامقايربحقأ دقواقااصبودبمقا ذيليفقذعاقون ياق الاقواقاالوياانقااتبيوعمقايااااقااعداذاق القاايق القااربن الققق

اق انقأ بدقوشق اببق لزاقاالظنقاااق بي بمق أحباافقحب  قااعدا ااقق ط  وي بياقاوزبي  بمقاايونفقذعاقحب  قااعداذباق ا حباافقااينقواقأعع بيق
ووالمق وناك ققي د  مقووالمق ااعالقاالصببببياحقا قيصببببيف مق ا عيلي  مقاألتنافق للياي ياق ا قااعدا ااقااينق رببببو يققق ضببببولقاالي مقتئم

االلببببببببببنلق  صببببببببببد  يقتنق صببببببببببدأق قداذاققي د  مقواقأعةقااعالقاايدا  قاااقالطنافقتنقااوالقيلقااعي د  مق ااينقا افقاااقللي مق
ااعدلققلاهقأ قحافقااللبنلقواقح  قااعدا ااقحدقللي مقااليويقاقااربن اق أذيف قاايدا  ققااقنفقااربن اقتنقوداع مقاوتبفقااقنفق

تنققااوالقمقااوعا مقاقف لزاقاذي ياحيقواقااعدا ااق القاايق القاارببببببن القل قاا افق ااغي مقحدقااعالقوصببببببعامقا تنافق ااينقاتببببببواق
قاااقادتانقلاقأف ئقاعالي م 

 املبحث الثاني 
 القواعد ذات التطبيق الضروري على مستوى محاية املتعاقد الضعيفآثر وجود 

ا افقااعداذاق القاايق القاارن القاااقللي مقااقنفقاارن اقتنقوداع مقااقنفقااعدلقاقيصيف يق قأفاا يق ثعيتمققي د  ماق ليق
اقتايدقللي مقااليويقاق61يلقذعدفقاا  شقااا ا ماولةقذعاقادتانقااااقالف اقااال مقاالي مقااقنفقااربببببن اقتنقذالقيادقاايويقا مقتنقو 

 ق  يدق62ااربببببببن اقتنقأطياقااوالقيلقاادطل مقواقلاللقااعداذاقاآلونمقااينقاتبببببببي واقألقاوزي  مقاعليويقاااقواقا اليققذعاقويق ميال ي
اال يشببببببناقتعدقا عاقول جقااعداذاقققق عةقح  قااالي مقاااقو يلقااعي د قااا انقااميأقذاقطن لقول   مقااعداذاق القاايق القاارببببببن الق

 ق  عدمقح اقاالل جقذعاقاعا دقاااعدلقققق63 القاايق القااربببببببن القو نفقتلنقا قتعتبببببببلمققي د  مقتع  مقأ ق عاقح اقاالل جقطن عدقاعيق ال
ذعاقاق عدقو يشببنمقاالدضببد  مقاعللي ذيلقااينققاقاثداقتنقااوالقيلقااميصببمقااا ا ماقوااهقأ اقذنضققالونقذعاقااعرببي قتا دق ولةق

ف  ققليعمقاعنعدلققاااققيذامقا  بليفقاادطل مق حنقاتبنلقذعاق يتمقااوالقيلقااينقاالةقتنقو يلق بن ي  يقوغضقاالظنقذاقط  وي يق
 طل مق ي لقأمق القصبلمقف ا م قتا قاايلبن ويلقااميصبمقاربلي قلعدققااويقاقااربن اقتنقااعي د قاااالعنق  لقأ قالياقاااقاال يلقق

اق ح  قااعداذاقاوي نقضببببببببن ا مقاايق القذعاقااوزسقواققداذاقاايلي لقت نق64انقارببببببببلي قللي مقاعويقاقتنقذالقيادقاايويقا مقااا ا مااا ق
 ق  ااقأ ق تبببببببيلااقااويقاقواقا لزيمقااينقالد قوون تمقق65قداذاق انقو يشبببببببنمق الد ق ظ لي يقحنقاااااقااعي د قاااالعنق اعلقاايق ال

 تبيلااقواقاق القااعداذاق القاايق القاالدالقاال يشبنقتنقف امقااعيضبنق ااينقاق لقذعاقو لدذمقااوالقيلقاايويقا مققققاداق ليق  لقا 
لاهقأ قحافقح  قااعدا ااقحدقولحق ادتانقااالي مقااللي ببببب مقاعقنفقااربببببن اقتنقوداع مقااقنفققااعدلاق ااعيضبببببنق للحقال اد مق66

 ذعاققق67اااقااعدا ااق االلي ذمقأ قااوعاق الربببباع يقذعاقااعدا ااقا عل  مقااينقالببببانقااا يققيذامقاايلي لقايعبقااعدا ااقويقفامقحليابقااوقم
اق قويقا اق ي لقحليابقوصبببياحق القأحل مق  انمقاتبببيع مقاايق الق68ااعيضبببنقأ قا اهق  ياعلقواقأحل مقاالصبببياحقااليلي لقذعا يقأويود

 اذي ياقااعداذاق القاايق القااربببببن القققاااقذعاقلن مقا طنافقذلاقا  كمققق.ليامق بببببزدلقااللبببببنلااربببببن القاععداذاقاآلونمقلياقتنقق
مققااوعاققا ق  لقذعاقا طنافقذلاقالي ياحدقلكثنقواققي د قاازدقااوعاقااا انقاال نمقاال داقا قاناذداقااعداذاقضبن ا مقاايق القتنقف اق

ع دق بببدفق عتبببدقح اقاال اهقاااقثالثقوقيالق يلي لقتنقا  لقأثنقادتنقصبببلمقاايق الق قذ69ااعيضبببنق   ابقااا امقا عل  مقذاقااوعا
ي قاارن الق)ااا اونوقذعاقللي مقااليويقاقاارن اقاويقااثي نق  ااقف دقاثنقااعداذاقاارن ا مقذعاقلن مقا تنافقاويقااثياهق ال قودقأا 

 ا اليل يلق اايلن ويلقااا ا مقواققاالل ج ق
 ول أثر توافر صفة التطبيق الضروري على محاية املتعاقد الضعيفاملطلب األ

أ قاا اهقذاقااعداذاق القاايق القاارببببببن الق ق زد قتعطقويا ي ققي د قااعيضببببببنق ااينقايدعلقذعاقااعيضببببببنقوناذيمق عدفقح  قق
اقتعباق قايداتنقااالبي بمقو بي بلقحب اقق70ا  تبببببببببببببب بيمقتنقاااعدلقاابا ا بمققااعالققااعداذباقتنقااابي لقااينقا با قتا بيق اببقضببببببببببببببن القاوزبي  بم

ااعي د قاةقااىقااعداذاق القاايق القاارببببببببن الققتنققي د قأعل نق بيعبقاالثيومق لزاقاااصببببببببدلقذعاقاعبقااالي مقواق ابقااعي د قأ اقق
ااايامقواقاق القااعي د ققكي ق اعلقاايق القذعاقااوعاقولدعلققداذاقاايلي لقويفامقادتنقللي مقأتربببببةقاعليويقاق  قادعاقوي شقتنقح  ققق
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دتنقا عل نقاا لقالببببببانقاا دققيذامقاايلي لقويفامقح اقااعي د قايرببببببلاققداذاقآونمق القأثنقتنقللي مقااويقاقوعيا مققوياعداذاقااينققاق قا
قي د قااعيضبببببببنققح  قااالي مقتنققي د قااعيضبببببببنقاقأ اقا قاا افق ااغي مقحدقااعالقللي مقاتربببببببةق التببببببباقاعليويقاق  لزاقا ق ق زد قق

اق  ل غنق عدفقق72اق  ع مقتنقح  قااايامقوناذيمقاذي ياالقااوااامقحدقاق القح  قااعداذاقااينقايربببلاقح  قااالي م71ويربببلاقل مقللي م
لقا  يدق ابقذاقطن لقا بببي ويفقا ليالفقتنقلعدلقالي ققق73اوي  قف انق ربببلاقادتانقااالي مقااللي ببب مقالبببن امقااليويقاااقااا ااااق ال

ااعدا ااقاااقااا لقاقل قاق القااعداذاق القاايق القاالدال)قاال يشبببببببنوتنقف امقف  قألنىق  وةقلةقاال الق ميعفقويليالفقااعيضبببببببنقق
اا لق ونضقذع دقاال الق  بببببدفق  وةقااعيضبببببنقتنقااا امقااينقأصببببباالقح  قااعدا ااق تبببببيوااقوزةقااقنققااللزلمقاي للقاللا قااازدقق

 اتب اةقا ذينافقويللزيمقتنقاامياجق اللا حي ق أ قا ا ي ققق74لعد دقايوياضقوشقويقاعنا قااعداذاقاآلونمقتنقف ايدا عل نقاا لقق ضبشق
اااااهقاأىقضبن امقاق القااعداذاق القاايق القااربن القتنقاال يلقاايويقالقا افقادتانقللي مقأتربةقاعقنفقااربن اقاا  عيدقاليق

 مقااال ومققق اليفلقألقياقا لياللقتنققانونقاا دقواقاذي ياالقايوعلقويل ببببببببببببببسقا قيصببببببببببببببيف مق ا عيلي  مقتنقاال يلشق ادتانقااالي
اايدا  قااوعالقاااقأطناتد ق ذع دقتا قااعيضببببببببنقا اق عاقا قحليابققداذاق القاق القضببببببببن القتا دقايدااقاذليلقألزيو يقذعاقااوالقمقق

ليل مقاااققي د قالنققواةقاال القوصبببببببببببنفقاالظنقذاقااعي د قااداعلقاايق القتإ اق ي لق طل مقت دقوعي مقوا اونقولبببببببببببنذدق إ اق ي لقو
 ث لقادق عدفقصبببببعمقذعال  مقاااقااعداذاق ودضبببببدذ يق  قيققاق  ع يق ذالقمقواةقاال القتا دق زد ققاقااي مقعي لقااصبببببدادقتنقالينامق

 القااعدا ااقاآلونمق القاايق القااربببببببن القااينقايصبببببببةقوياناوقمقااوعا مقااصبببببببي دقانا قااعيضبببببببنق ث عيدقاق  ينالقذعاقاداتنقصبببببببلمقاايق
اارببن القأ قاال يشببنق عددقاق  ع يقويل اد مقذعاقالزيمقااعي د قاا لقأشببيالقاا دققيذامقال ببليفقاادطل مقويالتبب مقاااقااعيضببن ق  نىق
اا وضقأ قول جقااعداذاق القاايق القااربببببببن الق لبببببببزةقتلنمقودا  مقال اأقلن مقا لي ياق انقاالعااق االللدلمقاقنتنقااوعاقواقلاللقق

 ا اليل يلقااا ا ماقلاهقايليشقااقنتي قولببببببببببببزةقذيمقوياان مقااليوعمقتنقالي ياقااعي د قاالميصقاا لق ازدقأاليق داق وشق ابققااعدا ااقق
 لاثليقانا طقااوعاقوصببببببعمق ث عمقوشقف امقألنىقتا قااعداذاق القاايق القاارببببببن القايعبقااا امق لزاقاايلتبببببببقا يق  ابقاي للقألزيمقق

ااعداذباق ق لزاقا بيحع بيقلياقوشقالي بياققبي د قالنقادصببببببببببببببفقااعبي د قااداعبلقاايق الاق ا قاالل جق ولبةقذعاققااعبي د قاالميصق حب  ق
ااين ا قتنقلةقولببببزعمقالي لقااعدا ااقواقلاللقذلع مقااعاةقااعيذامقاالدضببببد  مق وونتمقويق واقول يقضببببن الق اعلقاايق الق قويق ق

رببببببن القاااقللي مقااقنفقاارببببببن اقتنقوداع مقو اأق ببببببعقي قاااافمق ويققاق العدقح اقق واقضببببببن ا يدق ا افقااعداذاق القاايق القاا
اق  لزاقااااقواقح  قاامقدامقايق القااعداذاق القاايق القاال يشبببببببببناقل قو اأق بببببببببعقي قا اافمق لثةقا اااادق75اال اأقواقلقدامقذع دقق

نامقتنقااعدا ااقااتببببيا مقتنقاائيدقااعي د  مق ليصببببيدقأ اقادق زاقحليابقاعقنفقاارببببن اق)قاالتببببي عبققا قااويوةقوانوي دقواقااالي مقاالع
قااقذعاقلن مقاااافمقاق لياق قاليلقح  قااان مقواقضبن امقللي مقااقنفقااربن اقتنقااوالقمقااوعا مقال غنقاق القااعداذاقضبن ا مقق

قي د قااعيضبببببنق اا لق ق  د قاال  لقذاقح اقااااقاععي د قققاايق القاق ادتانقااااقالف اقواقااالي مقواقلاللقاق القح  قااعداذاقتن
اق حدقويق ولنقأوزي  مقاق القااعي د قالعل نقا اق ي قادتنقأكثنقللي مقاعلتببببي عباقا قااويوةقق76العل نقاا لقادتنقللي مققاقالد قأقة

مقاال  لقذاقح اقاالتببببيدىاق  قالعصقواقاعبق ح اق ق ميعفقوشقاا افقاا لقان ا قااللببببنلق حدقادتانقوتببببيدىقذيفلقواقااالي مق ذا
ااالي مقأ اقط لققي د قاعل نقادتنقللي مقاتربببببببببببةق ا قااوالقمقاااقااعدا ااقذالقمقا ي اق اوي ةق ا تبببببببببببلقذالقمقاليتن ق ح اق ق ولنقق

وبي شقواقاق القااعبي د قا عل نقا اقققأ لبياقف اقاااافمقتنقالي بياقااعبي د قااداعبلقاايق القذعاقااوالقبيلقاايوبيقبا بم تعباقااالبيقأ بدق قادعبا
اقتا قا  ببببببببببي ويفقاال نفقف  قاا اهقتنقق77كي قادتنقللي مقأترببببببببببةاقتا قاا افقحدقااعالقاالي  مقاالدضببببببببببد  مقتنقااالي مقااعي د  م

 د قا عل نقويقورببببلد قااعداذاقالعل  مق واقأحاااقاعتبببب ي ببببمقاااليك مقوليقاينالقذع دقلنوي قاالببببمصقواقو ا يقأترببببةقادتنحيقادقااعي
فاولقايداتلقوشقاالصبببببببياحقااويومق ااينقا افقااا يقااللبببببببنل قتلنقو يلقللي مققاالتبببببببي عبقايدقاق القااعي د قاا لقالبببببببانقاا مققيذامقق

اققا  بببببببليفقوليقتنق ابقااعداذاقاااليك مقاعلتبببببببي عبقاقوشقوناذيمقأ قالد قح  قااعداذاققااداافمقتنقااعي د قا عل نقأتربببببببةقتنقللياي يقوق
ا مققااعداذاقاآلونمقتنققي د قواةقا قيومقاالوييفمقاعلتبببي عبق ق  ابقاق  عيدقاا بببليفقاععي د قا كثنقصبببالل مقاعلتبببي عبقتنقذالقيادقاايويق

اقتعاقايونضقااللبببببببببنلقصبببببببببنالمقايااااق قيققاق القووضقااعداذاقتيلد قااعداذاق القاايق القااربببببببببن القواافمق اا ي   نىق78ااا ا م
اعداذباق القاايق القاارببببببببببببببن القتنقااعبي د قاالميصقوازدقااوالقبمقااوعبا بمق لزاقا قا عاقذعاقف احبيقااالبيكنقتنقااوعدفققاا وضقا قا

لياق ادق لبببببببنقااا يقوصبببببببنالمقاقتعععيضبببببببنق بببببببعقمقاعاان مقتنقااللبببببببفقذاقوربببببببلد قح  قااعداذاقواقأعةقاعا دقللي مقتويامقاعقنفقق
للببببببنلقتنقااعالقا حاافقاااليك مق  تعيدق ذي ياالقاايوي  قااا انقويقفاولقاالصببببببياحققاارببببببن ااق ليقا ق ابق قايوياضقوشقأاافمقاا
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 ق ا قاق القح  قااعداذاق واقلقدمق ادقادلااقاااعدلقااا ا مقتنقو يلقللي مقااقنفقاارببن ااق اوزي  مقاق الق79ااينقاااتشقولببن ذم
مقااوعا مقولنطقأ قايداتنقااوقمقعا مقاااقح  قااعدا ااق ااوالقمقاالقن لمققح  ققااعداذاقلياقااينق قاليلنقاععي د قاالميصقوازدقااوالق

قا80 ا قحافقول جقااعداذاق القاايق القاارببببن القحدقأ  يفقالببببيودق  انقتنقاااعدلقااليوععمقوياالي مققتنقااوالقيلقااميصببببمقااا ا مقق
اعداذاقاااليك مق ااعالقا  تببببببب يمق ااوااامقتنقااعنااالقااليوععمقق و ليق ي قااعي د قااداعلقاايق القذعاقااوعاقوليق تبببببببيذاقذعاقاا  دقا

 لزاقااعدلقأ قتتبببحقق يالتببببي عبقلقذعدفقا  ببببي ال ق ااعنااالقااليوععمقوياويوةقتنقذعدفقااولة قق 81وياالي مقااا ا مقاعقنفقاارببببن ا
دا قأكي لقوليل مقاااققي د قااعيضبببببببنقأمقاااققاال يلقأويمقااعربببببببي قاادطلنقالصقالبببببببن ونقلذليلقااعداذاق القاايق القااربببببببن الق ببببببب

اق ااعالق82ااعي د قاالميصقولعيربببباققداذاقال ببببليفقأمقاااققي د قف امقثياثمقذلاويققايداتنقشببببن طقأذليا يق ق عدفقصببببعمقل  عمق عا م
اقوااهق لزاق83ي ما حاافقاالنعدمقاالي مقااقنفقاارببببببن اقتنقذعدف ق القااتببببببلدقااا ا مقادصببببببلدق لثةقون  قلقدامق تببببببيالقااال

واقلاللقالي ياقااعداذاقاآلونمقققق.84اععيضبببنقأ قا اهقذاقاق القااعداذاقااعي د  مقااينقاناحيقضبببن ا مقاايق القايدتانقااالي مقااال ومقاد
ويقأمقأعل  مقليصبببمق ا قااعداذاقاالدضبببد  مقذلاقق86وصبببنفقاالظنقذاقوصبببااحيق بببدا دق ي لق طل مقق85ااينقادتنقأك نقوتبببيدىقاعالي م

 صبببببببااحيقولبببببببنلقف امقويقق قالثةق بببببببدىقااااقا ف اقواقااالي مق واقثدقأشبببببببينا قاا افقاااقااعداذاقاآلونمقاادطل مق العل  مقتنقح اقق
اال يلق ق لزاقالتببببببان قا قولببببببزةقإ  يانقايلثةقوع دلقااعيضببببببنقايق القااعداذاقاآلونمقااينقاناحيقضببببببن ا مقاايق القأ اقويق عاقأ قتنقق

ا ابق اذدقااللبببنلقااوناقنقتنقح اقاال يلقاااقأانافق صقالبببن ونقاؤ اقق دادقا  اققق. مقالتببباقوصبببنفقاالظنقذاقوصبببااحياق  ع يقللي
ق .االل جقأ عدبيدقااةقاايلي لق الل قا  اقاال اأقا دمدقولدقفقااا لقااليعاومق ليقحدقااايلقتنقف لقا اايفقا  ابن

 على حرية االطراف يف  حالة جتزئة العقد الدولي أثر القواعد ضرورية التطبيق املطلب الثاني
اقذعاقلن بمقا طنافقذلباقا  كبمقااوعباققا ق  بلقذعاقا طنافقذلباقالي بياحدق قداذباق القاايق القاارببببببببببببببن الق لزاقا قالد ققاباد

ااا امقا عل  مقذاقااوعاققق  ابققلكثنقواققي د قاازدقااوعاقااا انقا قاناذداقااعداذاقضبببببببن ا مقاايق القتنقف امقااعيضبببببببنق ق  ابقتنق
اي للقااغةق ادقااعي د قواقق ةقا طنافقالاي اي دقااي ندقواقاالصبببببببببببببدأقا ونمقتنقالقواقااعدا ااقاالنا قمقوياوعاقق بياييانقاع يق

ا ققداذاقاا دا سقققااعيضببنقاااقا  كمقح اقااوعاقالناجقووضقاالتببيكةقواق قيققااعي د قاالميياق الرببيذ يقاععداذاقاارببن ا مقاايق ال
اا لقايربلل يققي د قالنقاا لقانا طقوياوالقمقااوعا مقااوقمق ث عمقق  ابقتنقليامق د قاالتباامقاال  كمقاالةقتنق قيقق بعقي قااعي د قق

 عل  مقالببببزةق قداذا قا ونمقاا لق لثةقحاتيقو دقاتببببواقاا دقتلنمقا  كمقااوعاقق بياييانقتي ققداذاقاارببببن ا مقاايق الق قداذاقاا دا سقا
قابااقذعاقلن بمقا طنافقتنقالي بياققبي د قااوعباقوصببببببببببببببلبمقذبيوبمقا قا  بيقاتببببببببببببببيحدقتنقذلع بمقا  كبمقااوعباقاابا انقااباالبةقضببببببببببببببلاق قبيقق

قلابهقاللشقا اافمقواقالب قااعبي د قااغانقوميص  بلبي قذعاقق اببقايوااقذعاقا طنافققذلباقا  كبمقااوعباقاابا انققاابااباق87 ببببببببببببببن بي  بي
ا مقاايق القذعاقذعاحدقق اليناو يقق واقح  قااعداذاقا ونمققداذاقاالظيمقااويمقااعدا ااقااينقانا طقا يقااوعاقلاهق لبببببزةقااعداذاقااربببببن ق

ا ققاالظيمقااويمققاااقذعاقلن مقا طنافق د  دقوع وااقولناذيمقذامقوميالمقالدفقااوعاقالعيرببب يلقاالظيمقااويمقااا انققق اعاق  نق بببيوعيقو
اللنمقاالظيمقااويمقا سقواقشبا دقا بي ويفقألزيمقااعي د قالعل نقااداعلقاايق الق ع يدققق إ ليقا بي ويفقاا  ك مقااينقايوياضقالثنقااتبع نقق

وشقاالظيمقااويمقتنقف امقااعيضببببنق نق قايوقةققداذاقاايلي لقويالببببزةقااليوةقق ل قاااتشقويالظيمقااويمققحدقفتشقوعصببببدفقودقفا قاق الق
ياضقوشقال ببببببببببببببسقااينق عدمقذعا بيقاال يلشققق بيايبيانق  بلقأ ق زد قا  ببببببببببببببي وبيفقوياعبااقاا لق اعلقواقلالادقللبي مقااازدقاا لقايوب
ق حدقانأاليقق لثةقوداكلمقعاامقاااقوصبببياحقااا امق ااعي د قاا لقالييا قا تنافقتنقذعاحدقق ل قااعيضبببنقاادطلنق وعدققق88ااعي د قاادطلن

يدق ع يدق اليودقاااقألزيمققي د دق اللزيمقااينقايرلل يقااعي د قالعل نققق حدق اي لقاايدتالقاال ليقواقف  ققاايا ادقأ دقااق صيففقاقيوع
أ قاللنق عدفقااعي د قالعل نقواكلعد ق الثنقااتبببببببببع نقأ قا  بببببببببي ويفقاا  كنققااينق صبببببببببلقذع دقووضقااعدا ااققااا انقلاهقعي قتنقق

ااينق صبببببببلقذعاقأ دقزق ق  د قاق القلزدقتنقااعي د قالعل نقإ اقققق1979اميأقااللتبببببببي لقاويمقوقواقااعي د قااا انقا16/1االيفمق)
ق 89كي قاق  عدقاؤفلقإااق ي  مقايوياضقوشقاا  دقال ي  مقاعلظيمقااويمقااللتي لقزق

 موقف التشريعات الداخلية واالتفاقيات الدولية .املطلب الثالث   

اايللدادع مقتنقااصليذمق ا ذالمقاااقاايليفلقتنق ةقااتعشق ااماويلق حدقويقأ يع مقضن امقققققاقأفىقاايقداقاا يكةقتنقااد يكة
االةقااللنلقاالي مقااقنفقاارن اققا ي قااد يكةقاالميعلمقوعداذاقاوي نقواقااعداذاقضن ا مقاايق الق  ابقاالي مقااقنفقاارن اق
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 اي لقا ق ن  ققق90يلقااا ا مق اايلببببن ويلقواقول جقااعداذاق القاايق القاارببببن القا ي قااللي يلقا عل  مقااداتامق ا  ي قودقفقا اليل 
قذعاقاحدقا اليل يلق اايلن ويلقااا ا مق ودقفقااعري قولنقواقا   ي  

عدفققولل جقااعداذاق القاايق القااربن الق ااا اقاا لق لزاقا قاؤف دقتنقأذيفمقاايدا  قتنقااوقق1980تعاقأل لقااليل مقا ويقاويمق
اوزي  مقاق الققق91وصببببلمقذيوماق ااينقااييجقاااقاالةقآونقواقق ةقااللببببنلقايلظ ل يق قاقاشببببينطلقح  قا اليل مقتنقويفا يقااتببببيووم

ااعداذاق القاايق القاارببببن الق عدفقصببببعمق ث عمقاااقااوالقمقواةقاال الق اا عاقاالصببببااقا   قااعداذاق ااينقاين قاعاانحيقاععيضببببنقاا لقق
دقاال الاق أضبيتلقشبنطقألنق و نقذاقضبن امقأ قالد قح  قااعداذاق اع مقاايق الق تعيدقاعي د قف امقصبا احيقأ يق ي قااعي د قق ونضقذع 

ااب لق ازدقااوعبا ق قباقأكبالقاالبيل بمقا وبيقذعاق عددقوناذبيمقااعداذباقاآلونمقتنققبي د قاعباقااعبيضببببببببببببببنق وناذبيمقاالمبيطنقااينق لزاقا قق
داعلقاايق القتنقووضقذعدفقا  بببببي ال قاق أقنلقاوزي  مقإذقي قالثنقا قاايق القاععداذاقاآلونمقضبببببن ا مققاصبببببيللقالي ياقااعي د قاا

اايق الق ااينق قاليلنقاااققي د قف امقااعيضبببنق  قاااقف امقوميصبببمقولعيرببباققداذاقا  بببليفقتنق القا اليل مق إ ليقاليلنقاااققي د قق
القاااققبي د قاابا ابمقااينقاليلنقاا بدقحب  قااعبيذبامق االن  قااوعبالقاالقن حقألقاداتنقا اا بيطققف ابمقالنىقوبيفامقحلبياببقاناوطقل  عنق ث

يللاب قتنقاعببقاابا ابمقأ قذلباوبيق زد قألباقا طنافقو  لبيدقأ قذلبا قون  قا بيامقاك سقاااادثالقذلباوبيق زد قواقاالعناقا قااللينضقأ قايدق
القااربببن القا عل  مقوشقاالظيمقااويمقتنقف امقااعيضبببناق ذع دقال غنقذعاقااعيضبببنقا ققتا يق ذامق عدفقاوياضقاااقااعداذاق القاايق 

 عااقواىقاوياضقح  قااعيذامقوشقاالظيمقااويمقتنقف ايداق ا قاذقي قااعيضنق عقمقاعاان مقادقاحل مق   ليقتنقااعري يقااينق زد قواقق
زةقوي اواقا ق زد قا لي ياقاال ليقضبن ا مقوشقذامقا ليلقصبودبمق اوعااققاالعناقتا يقاق الققداذاقآونمقويوياضبمقاا ايااقوميعلااقولب

اال لمقاالععيمقذعاقذيالقااعربببببببببببي قتنقح اقاال يل ق  ؤ اقعي لقواقاالعدقأ قااليفمقااتبببببببببببيوومقواقا اليل مق لزاقا قالد قولثيومق صق
زةقااذدق صبدأقااليفمقااميوتبمقتنق ةقونمق قالد قتا يق  ابقذلاويقايدقاق القح  قااليفمقولبق92عدحنلقف ليقايوعلقوالي مقاالتبي عب

 ا ق قالبيلقحب  قا البيل بمقواققداذباقققبي د قاعباقااعبيضببببببببببببببنقااينقاازدقالادقآونقااوالقبمقااوعبا بمقو لبيق بي ققق.93حب  قاالبيفمققبياعبمقاعيق ال
مق لزاقا قاؤفلقف احبيقتنقاذبيفمقاايدا  قاااققااعبي د قااداعبلقاايق القذعاقااوعباق حب اق ولنقا قااعداذباق القاايق القاارببببببببببببببن القاآلونق

 ح اقحدقودقفقا ا ي قاااااهقاا لقانىقضبببببببببن امقاق القح  قااعداذاقتنقاال يلقاايويقالقا افقادتانقق.ااوعدفقااينقا نو يقااليويقا  ق
ععمقويا لدفق انقااللبببن ذمقتنقذعاققللي مقاتربببةقاقيكلمقاالتبببي علااق ليقحدقااايلقتنققااعي د قا  لعا لققتنقا  ظلمق اايوع ليلقااليو

 االيوعلققق1995ت ناانققق-1ااصبببيفاقتنقققق96-95قي د قا  بببي ال قاالن تبببنقاقدقتنق ق   ابقااايلقتنقتن تبببيق1994ا  بببي ال قاتبببلم
لق احلاي يقواق ةقح  قااعدا ااق  اقا دقادعاقالن تبببيدقاععداذاق القاايق القااربببن اقققق94والي مقاالتبببي عبقتنقوداع مقاالبببن طقاايوتببب  م

  ي قققاعلتبببي عبقواقلاللقول جقااعداذاق القاايق القااربببن الققتنقللي مقاالتبببي عبق  دضبببحقااافمقااللبببنلقتنقادتانقااالي مقااعي د  م
واقاان قااعدا ااقااينقصبببببباالقتنقو يلقللي مقاالتببببببي عبقواقلاللقول جققق1987ودقفقااعي د قااا انقااميأقاالاااانقااتببببببد تببببببنلق

 ااينقعي قتا يق  لق95قق18ااعداذاق القاايق القااربببببببن القويالظنقاااقاا افقااميأقاا لقااععدقح  قااعداذاقتعاق افقتنق صقااليفمق
اق قاقأتنفققداذاقا بببليفققق96تنقااعي د قااتبببد تبببنلق ااينقالد قويالظنقاااقحات يقااميأقاا لق ضبببولقواقأععدققوناذيمقاالصبببدأقاآلونم

 ادق غلةقويققاقاؤف دقااعداذاقاآلونمق القاايق القااربببببن القتنقااعي د قااتبببببد تبببببنلقواقف اقو دقتنقأذيفمقاايدا  قاااقووضقااوالقيلقق
ق ةقااللببببببببنلقايلظ ل يقاتا علقذعاقااعيضببببببببنقاا لق ونضقذع دقاال القوناذيمقح  قاالصببببببببدأققااعي د  مقااينقااييجقاااقاالةقآونقواق

وصببببنفقاالظنقذاقااعي د قاالميصاق قاقان قاععيضببببنقف اادقو ليدقتنقااللببببفقذاقضببببن امقاق القح  قااعداذاقاآلونمقاالي مقاايرببببيواقق
لياق ادق ي لقوليل مققق97ااعدا ااقاالالكلمقااينقااعلقااوااامقا عيليذنق ا قيصبببببيفلق تيحقاال يلقأويمقااتبببببعقمقااعربببببيك مقتنقالي يا

اااققي د قف امقثياثمق بصببنفقاالظنقذاقااعي د قاالميصقولعيربباققداذاقا  ببليفق عليق عالقح  قااتببعقمقأ قحليابقوصببياحقولببن ذمقق
يق ث عيدقوعي د قااا امقاالصبببببباامقالثةقح  ققاالا يق تعيدقالل دمقااعي د قااتببببببد تببببببنلقشببببببن قمقأ قاللببببببفقظن فقااوالقمقواةقاال القااا يط

ااعداذاق اا ابهقذاقأحاافقح  قااعداذاقاآلونمقا عل  بمق ط  وبمقالثياقااينق لزاقا قاينالقذعاقاق  ع بيققانقاذقبي قااعرببببببببببببببي قلا قواقق
 مقعيفمقااصببببدادقا قتتببببحقاال يلققاق اوةقح اقاالدقفقاايلببببن ونققاقاايق98وقولد19ااتببببعقمقاايعاان مق بقن عمقون مق ح اقويقا ليدقااليفمق)

اععربي قتنقاا اهققتنقاحل مقااعداذاق القاايق القااربن القق ااا اقاال انقاا لقاؤف دقتنقللي مقااقنفقااربن اق ا قودقفقااعي د قق
قااتد تنلققاقااثنقال جقااليل مقا ويق ليصمقف ليقايوعلقوياعداذاقضن ا مقاايق ال 
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قق99واقاثياقاالةقااا امقتنقو يلقذعاقااولةق ا يلي ققداذاقااياواليلقا عيلي  مقتنقااا لقا عل  مقاااققداذاقااعي د قااويمقققق ق  اب
ونمقق اذي ياققداذاقااولةقواققداذاقا واقاااليكنقااينق ق  د قوميالي يقا قا اليققذعاقوميالي ي ق   قذالقيلقااولةقاازل يقااعداذاقا 

اااقاق الققي د قوزي قاللا قذعاقااولةق ويقاللعدقواق صدأقاونمقواقاااااق يذيلقااولةقق اااااقا عداق اايود ضقذاققتاي دقق
ا صيومقف ق لققي د قح اقاالزي قايوععدقوياعداذاقضن ا مقاايق القااينقا افقاااقللي مقااويوةقااقنفقاارن اقوياوعاققلاهق منجق

اامردلقاعي د قا اافمق الي ياققي د قويقتي قح اقا لي ياق قققلريذ يقاعي د قوزي قاايللا  ق لياقتنقليامقح اقااوعاقواققي د قا اافمق ا
يق انمقااويوةقواقااعداذاقاااليك مق القاايق القاارن القااينقا افقاااقادتانقوتيدىقواقااالي مقاعويوةاق ح اقا ونقاقنادقااليل مقا و

ق القذعاقا اي اويلقاايويقا مقلاهقعي قتنقااليفمقااتيف مقواقح  قا اليل م)قوي قالي ياقا طنافقوياعي د قااداعلقاايققق1980اويمقق
اععي د قااداعلقايق القا سقواقشي دقا ق انمقااويوةقواقااالي مقاالعنامق تعيقاعلصدأقا ونمقتنقااعي د قااداعلقاايق الق االاافقتنقق

ااينقألرولقذعاقااولةقاعي د قااا امقااينقاؤفلقتا يقااويوةقذلعدقوقن عمقووييفمقاللا اقاوعاقققليامقا لي ياقالي ادقذعاقااليفمقااثياثم
لقااولةق ا اقادقاؤفلقااويوةقذلعدقوقن عمقووييفمقتنقااا امق لت يقف مرشقذعاقااولةقاعي د قااا امقااينقادعاقتا يقاالؤ تمقااينقا يماو

اناوقمقاكثنق ثدقيقاا امقالنىقف ق لققي د قح  قااا امقو ق ق ق لداليقأ ق   نقووضقاايق  عيلققااويوةققا قا اقاارحقا قذعاقااولةقانا طقق
ااعريك مقااينقصاالقواقااعري قومصدأقااعداذاق القاايق القاارن الق ف احيقتنقاعن نقااالي مقااعي د  م قلاهق  اقاق  عيدقاععداذاقق

تنقذعاقا شقو نمقاااقويكشقاع  زنق ولينلقتن تنقتعاقا ي لقاالازلمقققق Dunkerque100 االن ت م  -قضن ا مقاايق القتنقلزدقوازلم
ولا قااعي د قااداعلقاايق القذعاقاا ادلقااا ا مق قاقادصعلقاااقاليصيأققق1955تنقلزل يقاااقاق القألزيمقااليل مق حيلقاتلمقق

 ااميأقواذالمق للي مقاالتي عبقتنقققق1978اليانقققق10تنققااصيفاقققق22-ق87ااعي د قاالن تنق قاقاضيتمق  ابقاااقلزل يقااعي د قاقد
ااعدا ااق القاايق القاارن القق ا قللي مقاالتي عبق و يلقووضقذلع يلقا كيلي قق ق زد قويارن امق اعلقاايق القوصليدقواق

 قةقذلاويق زد ققاقادقلثدقذعاققادا قمققدا ااقااا امقااينقادعاقتا يقواةقأقيويدقاالوييفمق ق لزاقاتر يقولدعلققي د قأعل نقذعاقا
ققاالنا قتنقف ايدقاق  ي قضن ا يدقأ ق تيلااقاالتي عبقوياالي مقااداافمقتنقح اقااعي د قويذي ياحيققداذاقضن ا مقاايق ال ق   ابقااايلق

علقووعاق عةقق قاقصااقتنقفذدىقايوققق1966-قق5قق-13اال انقااصيفاقتنقققق101وققققAlnati)قققتنقلزدقوازلمقاالعضقاا دالا مق حدقلزدق
اا نا  ةقادا قمق يقةقحدالالق  ي قا اليقق عرنقومردلقااوعاقاععي د ققتنقق ا ع  زيقاااقوالي قققوققANVERS)ققوريكشقوانادقواقوالي 

ققاا دالالق  صعلقاا ريذمقاااققاالالي قتي امق قاقادصعلقوايكدقااااعمقا  ااق ااثي  مقتنقحدالااقاااقاق القااعي د قاا ع  زنقويان دق
واقالي ياقا طنافقااعي د قاا دالالقا قا قوالمقاالعضقاا دالا مق عرلقااازدقق اذي نلقا قااعداذاقااداافمقتنقااعي د قاا ع  زنق ق
اواقواقااعدا ااق القاايق القاارن القويان دقواقا  يقا ي لقاااقاتضقاق القااعي د قاا ع  زنقا ققا  يقأوزي  مقاق القااعدا ااق القق

الي ادقذعاقويقاعامقاي ااقأ قحليابققأا يحيدقالن ن يدق قتع  يدق قريك يدقققاقا عداقولزةق اضحقتنقااعي د ققققق.القاال يشنقا عل  ماايق 
ااا انقااميأقاالعيا قذ نقادضدحقذاقا عنقول جقعاااقتنقلةقااللي ذيلق القااصلمقااا ا ماق عفقاااقعي لقول جقاايلي لق ا ق ي ق

االصةقتنقعل شقااللي ذيلقا قا قف اادقويا ادقتنق عةقااالي مقااميصمق اايالةققاايلن ونقاآلونقااللظدقا وضقاالناك قق ق غلنقذلدقتن
ااعي د  مق القااصعمقويالصياحقا قيصيف مق ا عيلي  مقاعا امقواقا طياقاااالعنقاااقا طياقااا ان قتا قان  قح اقققاالل جقاالي مق

قمقااوعا مقأتن قضن امقا لنقح  قاالليحجقاا ااامقااتدقااللي ذيلق القااصلمقااا ا مقوليقايليشاقوشقأحاافققااقنفقاارن اقتنقااوال
  ي يلققح  قااا لقتنقاايالةقاايلن ونق تتحقاال يلقأويمقااعري قالصقالن ونقلذليلقااعداذاق القاايق القاالدالق دا دقاكي لقق

د قاالميصقولعيراققداذاقا  ليفقامقاااقااعي د قف امقثياثمقذلاويقايداتنقشن طققأذليا ي قوااهقوليل مقاااقققي د قااعيضنقامقاااقااعي 
ااا ا مقادصلدق لثةقون  ق ااوعدفق القااصلمق ااا لقاااقاا  ع يق ادقولتيد يلقوميعلم ق للي مقق  لزاقااعالقا حاافقااينقاتواق

اويق صااحيقولنلقف امقويقاالي مقاشميأقا قالثةق دىقااااقا ف اقواقلقدامق تيالقااالي مقليصمق ا قااعداذاقاالدضد  مقذل
ااالي مق واقثدقأشينا قاا افقاااقااعداذاقاآلونمقااينقاناحيقضن ا مقتنقاايق القا اقويق عاقتنقاق  ع يقللي مقأترةقاوغضقاالظنقذاقق

االل جقولزةقصن حقادصلدقأ عدبيقااةقاايلي لقاااقعي لقققوصااحي قا ابق اذدقااللنلقااوناقنقاااقأانافق صققي د نقاؤ اقق دادقا  اق
قول جققداذاقاايلي لق  عينحقذع دقا ل قوليق افقتنقااليل مقا ويقواق صدأقاللةقح اقا ا ي  

ق

 الخاتمــــة 
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ــيات و ما هو مبين في  ــلة من ثمرو البحث و خلتــــة من التوتــ ــتعره فيها اهم النتالم المتحصــ لكل عمل البد من نهاية يســ
 -بالتالي:

 -اواًل: النتالــــــم:

ااميأققققاصب القول   مقا قتلنمقااعداذاق القاايق القااربن القواقا تلياقااناكامق اال لمقااينقأليعلقوزي يدقويلا اقتنقااعي د قااا ان -1
 . ي  مق  ي يجقااا لققال اأقاايالةقتنقاال ي لقا قيصيف مق ا عيلي  مق  ابقاا  عيدقاعلصعامقااويومق، وتاامقالي لقااعدا اا

البيفقالد قاايون لبيلقااينقلبي ابلقاون اقااعداذباق القاايق القاارببببببببببببببن القويلعبمقذعاققا قحلبياببققداذباققبي د  بمقاا او بمقايللقوشقو  بمق -2
 .ااعي د  مقاآلونمقواقلاهقط  وي يقا قأ  يقاميعفقواقلاهقفاعمقا حل مقااينق للا يقااللنلقا يااعداذاق

  لقذعاقااعيضببنقاا اهقاعيدصببةقاععيذامقااعي د  مق حةق لزاقأذي نحيقواقااعداذاق القاايق القاارببن القاال يشببنقأمق قق  ياعلق ابقق -3
 الظنقتنقاال القاالون ضقذع د واقلاللقااعاةقااعداذاقاالدضد  مقاادطل مقذلاقا

واقااصببببببودبمقا ذيليفقذعاقون ياق الاقواقاالوياانقاااينقادقطنل يقايااااقااعداذاق القاايق القاارببببببن القاق انقأ دقوشق ابق لزاق -4
لي مقتئمقووالمقاالظنقاااق ي مق أحاافقح  قااعدا ااقق ط  وي ياقاوزي  مقاايونفقذعاقح  قااعداذاق ا حاافقااينقواقأعع يق ضببببببولقاا

 . وناك ققي د  مقووالمق ااعالقاالصياحقا قيصيف مق ا عيلي  مقاألتنافق للياي ي
ااعدا ااقااينق ربببو يقااللبببنلق ق صبببد  يقتنق صبببدأق قداذاققي د  مقواقأعةقااعالقاايدا  قاااقالطنافقتنقااوالقيلقااعي د  مق ااينقق -5

فقااعدلققلاهقأ قحافقااللببببببببنلقواقح  قااعدا ااقأذيف قاايدا  قتنققااوالقمققحات يقللي مقااقنفقاارببببببببن اقتنقوداع مقاوتببببببببفقااقنق
ااوعا مقاقف لزاقاذي ياحيقواقااعدا ااق القاايق القااربببن القل قاا افق ااغي مقحدقااعالقوصبببعامقا تنافق ااينقاتبببواقاااقادتانقلاقق

 .أف ئقاعالي م
واقلاللقااعداذاقاآلونمقااينقاتببببببي واقألقاوزي  مقاعليويقاااقواقا اليققذعاققا قللي مقااليويقاقاارببببببن اقتنقأطياقااوالقيلقاادطل مقق -6

ويق ميال ي قق اوزي  مقق عةقح  قااالي مقاااقو يلقااعي د قااا انقااميأقذاقطن لقول   مقااعداذاق القاايق القاارببببببن القاال يشببببببناقق
اق ةقح اقواقأثياققد  مقتع  مقأ ق عاقح اقاالل جقطن عدقاعيق التعدقا عاقول جقااعداذاق القاايق القااربببببببن القو نفقتلنقا قتعتبببببببلمققي 

 ااعداذاق القاايق القاارن القذعاقللي مقااقنفقاارن ا 
 ي قادتنقأكثنقللي مقاعقنفقاارببببببببن ااق ح اق ق ميعفقوشقاا افقاا لقان ا قااللببببببببنلق حدقادتانقققأوزي  مقاق القااعي د قالعل نقا ا -7

وتبببيدىقذيفلقواقااالي مق ذامقاال  لقذاقح اقاالتبببيدىاق  قالعصقواقاعبقااالي مقأ اقط لققي د قاعل نقادتنقللي مقاتربببةقاعقنفقق
 اارن ا 

ودع مقووامقوميالمقاالظيمقااويمق ااعداذاقا ونمقتنقف امقااعيضبببنقق  ابقوتببب لقااقيوشققلن مقا تنافقتنقااعداذاقضبببن ا مقاايق القوعاامق ق -8
اايدعا نق ااالبيكنقاععداذباقاارببببببببببببببن ا بمقاايق الق وابي ابمقاابا ابمققاالبي بمقاال يلشقايدقذاقطن لقابالبةقاابا ابمقتنقاايدعبدقا قيصببببببببببببببيفلق

   ا عيليذنق ليصمقتنقااوعدفقااي يامقااا ا م
حليابققأا يحيدقالبببن ن يدق قتع  يدق قربببيك يدقققاقا عداقولبببزةق اضبببحقتنقااعي د قااا انقااميأقاالعيا قادضبببدحقذاقا عنقول جقعاااقتنقق -9

 اقا ق حدقااعداذاق القاايق القاارن ال لةقااللي ذيلق القااصلمقااا ا م

 -ثانيًا: التوتيات:

دادقالل جقااعداذاق القاايق القااربن الققولبزةقصبن حقادصبلدقأ بعدبيقااةقاايلي لق اذدقااللبنلقااوناقنقاااقأانافق صققي د نقاؤ اقق  -1
 .اااقعي لقول جققداذاقاايلي ل

 عينحقذعاقااللبببببببنلقااوناقنقا ل قوليق افقتنقااليل مقا ويقواق صبببببببدأقاللةقح اقااعالقاايدا  قتنقااوعدفق اايصبببببببنتيلقااعي د  مقااينقق -2
 .اععمقوونتيدق قل نادقتنقااعداذاق ااثعيتمقااعي د  مق زد قتا يقالاقا طنافقضن اق ي  م

 اذدقااعرببي قاااقا ذيليفقذعاقااعداذاق القاايق القاارببن القوياقويق ي قحليابقوتببيسقولتببيدىقااالي مقاعليويقاقاارببن اق    ا يق -3
 قداذاقا  ليفقاايععاا م قذاقااااقا ف اقالتيدىقااالي م ق قاصاااقالزيمققريك مقوويلامقذعاقح  قاالل   م قووااادقذا
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 قائمـــــة املصــــادر.

 الكتـــــب -اواًل:
ققف قاللاقذ ااالن دق الوم ققااعداذاق القاايق القاارن الق قداذاقاالظيمقااويمقتنقااعي د قااا انقااميأ قفاا مقااعاع مقاق    م قفااقق •

 .1985اال رمقااونب ماقوصناقااعيحنمق
ااميصمقااا ا ماقفاا مقتع  مقققف قاشنفقذ اقااوع دقاانتيذناقااعي د قااداعلقاايق القذعاقودضدلقااياز دق االظيمقااويمقتنقااوالقيل •

  ق2003قريك مقوعيا ماقفااقااللنقاا يووناقوصنقا
قف قاااا قشزالقذ اقاانللاق وعددقاانتيذنق قالي لقااعدا ااقتنقا ودالقاالولد ماقفاا مقوعيا ماق ع مقااعي د قاقعيوومقاالدصةقاقاتلمق •

  ق2000
  ق2010دافثقااولةققفااقاا يوومقاا ااامقققف قعيانق يادقذ اقااغلياققالي لقااعدا ااققتنقو يلقل •
  ق2002ف قليااقذ اقاالييحقوالاقلعاة قللي مقاالتي عبقتنقااعي د قااا انقاامياصاقفااقاال رمقااونب مقاقاااعيحنمقا •
ق ق2015قف ق  يسقااو دفلققالي لقااعدا ااق ا ليصيأقااعريكنقااا انق اللا قا لزيمقا عل  مققوزي مقااتل دالققوغاافق •
 ومقف قذد نقوالاقاالمنلاقااافمقا لي ياقتنقااوعدفقااا ا مقااي يا مق االيا م)فاا مقوعيا مواوللداالق  اقاااعدل ماقا لي قااان لاقااق •

  ق2012ا  ااا
ا مقتنقضد قا ا يحيلقف قوالدفقوالدفق يقدلاقلن مقااليويقاااقتنقالي ياققي د قااوعاقااا انقاااقاالظن مق اايق القافاا مقااعاع مق وعي •

  ق2000اااااثمقاوللامقاالويافقاا  زلاا مقاقوصنا
 مققف قحليمقذعنقصيفقققااعي د قااداعلقاايق القذعاقذعدفقااي يامقااا ا مقققفاا مقااعاع مقوعيا مق ا يحيلقاااااثمقتنقاايلن ويلقاااالع •

  ق1995اعي د قااا انققولليمقاالويافققا  زلاا مقق ا اليل يلقااا ا مقق ألزيمقااعري قق االازلااق ادص يلقو لشقاق
ف قحليمقذعنقصيفقاقالي لقااعدا اااقفاا مقوعيا مقتنقاال يفئقااويومقايلي لقااعدا ااق اااعدلقاادضن مقاالعنامقتنقاايلن شقاالصنلاق •

  ق1971ااق ومقااثي  ماقوللامقاالويافاقا  زلاا ماقوصنا

 الرسالل الجامعيةق-ثانيًا:
اق  يكةقوويا مقالياللقاايدا  قتنقااوعدفقااا ا مقتنققي د قااي يامقااا ا ماقا يامقف يداا اق ع مقاااعدققاعيوومقتياسقذنداقققق الوم •

  ق1999ااعيحنماق
 .2002ا ع لي قانا قفا حقاا لاعن قاالن طقاايوت  مقتنقااوعااقفاا مققي د  مقوعيا ماقاطن لمقف يداا اق ع مقاااعدقاقعيوومقاال ن ااوغااف •
  ق1996صيفقق  انقوا تااقااعداذاق القاايق القاال يشنقتنقااعي د قااا انقااميأاقا يامقويعتيانقاكع مقااعي د اقعيوومقوغاافا •

 البحوث القانونية: -ثالثاً 

وقق9االا  مقذاقوميطنقاايقداقاايعلناقواهقوللداقتنقو عمق ع مقاااعدقاقعيوومقاال ن ااقوغاافاقاال عا)ققفالقلليفقذ اق االتؤ ا مق •
 .2006وق16ااواف)

ابيلنقأللاا قأثنقاايلدققا قيصيفلقاعلاينفقتنقتنضقاالن طقاايوت  مقتنقااعي د قاا  اكنلق ااعي د قاالعيا اقواهقوللدااقو عمقق •
 .واعيوومقاالعفاقاا  اكن5اواف)قاقيصيف يلقشليلقاتن   ياقا

 ع لي قانا قفا حقاا لاعن قاانعدلقاايلن ونقذاقاايويقاقتنقذعدفقا  ي ال اقواهقوللداقتنقو عمق ع مقاااعدقاقعيوومقاال ن ااق •
  ق2005وقا84وقااواف)ق8اال عا)

وللدااقو عمقااوعدمقااعي د  ماقوغاافاق ع مقققوظلنق يصنقلتاااققداذاقاايلي لق قداذاقاايق القاال يشنقتنقااعي د قااا انقااميأاقواه •
  ق1996وق11ااعي د اقاال عا)ق
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فرصا جديدة دائما تفرض تحديات جديدة في التقدم  في أي  مجال من مجاالت التكنولوجيا واالقتصاد والمجتمع. وتكنولوجيا  ثمة أمور أو    1

في   المعلومات قد تجلب فوائد وتحديات ليست بالقليلة على المعامالت التجارية التي تتعدى حدود الدولة وتكون فعالة لكن هذه التحديات تؤثر

تقليدية, فيجب االحاطة بالمعرفة والتقنية لواضعي القانون التقليدي والممارسين والمشرعين والقضاة بحاجة بصيرة حقيقية في جوهر القوانين ال

تشغيل هذه الصناعة الجديدة والتوسع السريع مع ما يكفي من المعرفة متعددة التخصصات والخبرات والمهارات. ويفرض قيودا على توافر  

مجال القانون الدولي الخاص، ففي العالم الورقي، وارتباطه بروابط أو عوامل، مثل مكان إقامتهم، ومكان العمل ومكان   الخبراء، وال سيما في

يتطلب  مزيد التجارة االلكترونية  الخاص في مجال  الدولي  القانون  ان تحديد  القانون.  القضائية واختيار  الوالية  لتحديد  من   األداء، تستخدم 

وما يرتبط بها من إشكاليات قانونية تكاد تكون معقدة. لذى يجب ان   للقانون الدولي الخاص في مجال التجارة االلكترونية    الخبراء القانونيين

 لديهم معرفة خاصة حول هذا الموضوع.تكون 
2  Article 7 the Hague Convention on the Law Applicable to Traffic Accidents 4 May 1971” Whatever may 

be the applicable law, in determining liability account shall be taken of rules relating to the control and safety 

of traffic which were in force at the place and time of the accident”. And see also article 16 The Hague 

Convention on the Law Applicable to Agency 14 March 1978”In the application of this Convention, effect 

may be given to the mandatory rules of any State with which the situation has a significant connection, if and 

in so far as, under the law of that State, those rules must be applied whatever the law specified by its choice 

of law rules. 
3  Commission of the European Communities, Communication from the commission to the council and 

European parliament, Brussels, 11.10.2004, COM (2004) 651 Final, European Contract Law and the revision 

of the acquis: the way forward. 
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