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 قواعد النرش ابجملةل

تنرش جمةل البحوث يف احلقوق والعلووم الس ياسو ية ااراسوات العل يوة والةكريوة يف  صصوات احلقووق والعلووم 

 .والةرنس ية أ و الإجنلزيية ،الس ياس ية املكتوبة ابللغة العربية

 

 كيةية تقدمي املقالت

رشيطوة أ ل ززيود عودد  01مقوا   Arabic Typesettingتكتب املقالت املقدمة لل جةل عىل أ ةل المكبيوتر خبو  

اجلداول وال شاكل واملراجوع، وزكوون مصوحواب بقورص م،وغوو، أ و  ذكل صةحة مبا يف 00عن  املقالصةحات 

 .ابلربيد الإلكرتوين لتسهيل معلية الطباعةبنسخة 

 

 :اكل يت املقالينظم 

 .ابللغتني، مث البحث املقال، اللكية واجلامعة والبدل، ملخص صاحب املقال، امس املقالعنوان 

 

 :املراجع

ذا اكن كتوااب زكتوب امس ولقوب امل،لون، عنووان الكتواب، : تكتب املراجع داخل النص حسب الطريقة التالية اإ

 .اجلزء، الطبعة، س نة الطبع، الصةحة

ذا اكن جمةل يذكر أ سامء امل،لةني، عنوان البحث، س نة   .النرش، امس اجملةل، رمقها وعدد الصةحات املس تغةلأ ما اإ

ذا اكن قانوان يذكر رمقه، عنوانه،  .اترخيه، اجلريدة الرمسية، العدد أ ما اإ

تباع القواعد املتةق علهيا عامليا يف جمال الإحالت والاختصارات واملصطلحات  .كام يتوجب عىل الباحث اإ

 

 :مالحظة

 .من اجملةل تنيأ صلي  تنينسخ ر املنشو  صاحب املقال مينحنرش ال بعد 

ن  ل عن أ راء أ حصاهبا املقالتاإ  .ول تلزم هيئة التحرزر املنشورة يف هذه اجملةل ل تعرب اإ

ىل أ حصاهبا املقالت  .اليت ل تنرش ل ترد اإ
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 افتتاحية العدد اخلامس

 القانون والتمنية

منائية البرشو   صوانعوا التمنيوة، وأوب أ ن :"انطالقا من املقوةل اليت أ طلقهتا ال مم املتحدة عىل خمتلن براجمها الإ

، وانطالقووا موون تد كيوود الةقووه القووانوين والسوو يا  عووىل الو يةووة الهندسوو ية للقووانون يف تنظوو  الوورواب  "زكونوووا هوودفها

يعووزز موون أ سسووه وقميووه وووابتووه، وخيتووار مسوو تقب  السوو يا  مبووا يسوو ح لل منووع موون أ ن . الاجامتعيووة والس ياسوو ية

 .والاقتصادي والاجامتعي والثقايف بلك حرية 

أ و سو يا  وموا هوو تمنووي حمول اهوامتم  كبوري اى البواحلني يف العلووم القانونيوة /أ صبحت العالقة بني ما هوو قوانوين 

يوة والس ياس ية، مفع مرور الزمن  هرت حتدايت أ منية واجامتعية  واقتصادية واونية اكن أب عىل القوانون التودخل بعل ة

وموضوعية لبس  س يادته يف تنظميها وضبطها مبا يدفع  بعجةل التمنية، عن طريق اختيار م،سسات متث  بولك بشوةافية 

ل ابلزتام مجيع أ فراد اجملنع بد حاكموه،  ونزاهة، ذ ل ميكون  و مبا ي، ن عامل أ ف،ل وأ حسن، ولن يمت ذكل اإ احلوديث عون اإ

التمنية يف بيئة تنعدم فهيا س يادة القانون، كام ل ميكن للتمنية أ ن تس تورد جاهزة أ و تس تنسوخ اواوةل، بعيودا عون أ سوس 

  .وق  اجملنع

قامة حمك القانون، فباللزتام به تتحقق الةعاليوة يف صوناعة املسو تقبل اخيي خيتواره اجملنوع،  ن اس تقرار الإنسانية رهن  ابإ اإ

نشوواء بوودءا ابل  تد سوويس ااسوو توري لو ولوووايت التمنويووة، حيووث تظهوور الهندسووة ااسوو تورية التمنويووة موون  ووة أ وىل ابإ

م،سسات دس تورية   ط  للتمنية  وتراقب عىل تنةيذها وتسترشف جدواها الإنسانية، ومن  ة اثنية مبظهر احلوايم 

اء ابلتنظو  القوانوين اخيي زورمس ال سولوب ال ملول حلقوق الإنسان الةردية وامجلاعية وعىل رأ سها احلق يف التمنيوة، وانهتو

 .      للعالقات الاجامتعية والاقتصادية

تنحوور اازهتوا يف احلةواىل عوىل " دوةل ضوابطة"واس تجابة لطبيعة ااور التمنوي اجلديد للقانون صوارت ااوةل يف  و  

اء الوالزم للحريوة الس ياسو ية والاقتصوادية التوازانت الس ياس ية والاجامتعيوة والاقتصوادية داخول ااوةل، خبلوق الة،و

املنظ ة، وقد برز ذكل جلياة يف  هور فئة جديدة من امل،سسات عرفت بسلطات ال،ب  املس تقةل لتنوب عون ااوةل 

 .01/10يف هماهما  ال،بطية والرقابية، وهذا ما  هر جليا يف التعديل ااس توري مبوجب القانون 

مياان من هيئة التحرز ر لل جةل اباور التمنوي للقانون مت حث الباحلني عىل الرتكزي والتعويول يف حبوو م عوىل ومن هنا واإ

لل منوع، ومسوا ة مون  ااور التمنوي للقانون وللعلوم الس ياس ية يف حتقيق التمنية املتجليةوة يف رعايوة املصواحل املشورتكة

ون وللعلووم الس ياسو ية جواء هوذا العودد اخلوامس لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية يف خدمة مرشوع ااور التمنوي للقان

من جمةل اللكيوة، لتجليةوة جوانوب هاموة يف خمتلون أ فورع  التنظو  القوانوين جملوالت لتمنيوة، ولتشوارك يف رمس وتصو   

 .   هندسة س ياس ية ودس تورية وقانونية تكون قادرة عىل خلق مناخ سل  لإجناح فرص التمنية مضن مبدأ  س يادة القانون

 :مديووووووور اجمللووووووة  

 عليوووووان بوزيــــان/ د.أ     

 

 



 
 

 فهووور  العـــدد

 الصةحة عنوان املقال م،لن املقال الرمق

 فهر  مقالت القانون العام/ 0

10 
 جامعة تيارت  -ويس فتحي /د

 تبارت جامعة  -بلقنييش حبيب /د
 10 أ ثر الامتناع الع دي يف جمال املس،ولية اجلزائية

17 
 تيارتجامعة  -بورا  عبد القادر/ د

 تيارتجامعة  -بن بوعبد هللا فريد
 00 اجلزاء الإداري واقع يبحث عن رشعيته

 72 ضامن حامزهتا ااويل وأ ليات القانون يف الطةل صور حقوق جامعة أ درار -رمحوين محمد/ د 10

 04 من  اهرة الهمرة اري الرشعيةمدى فعالية اإجراء الإبعاد يف احلد  جامعة أ درار -مسعودي يوسن/د 10

 جامعة تيارت -بن مترة بن يعقوب/ أ   14
عادة الرتتيب يف التعديل  مالحظات عىل معليت التنس يق واإ

 7101ااس توري لس نة 
44 

11 
املركوووز اجلوووامعي  -بووون معوووور عا شوووة/ أ  

 تس س يلت
 74 الطعون الولئية يف قانون الإجراءات اجلبائية

فتان صارة/ أ   12  010 دور الوساطة اجلنائية يف تطور الس ياسة اجلنائية تيارت-جامعة  -أ يت اإ

 جامعة تيارت -داودي منصور /أ   17
فراد ذو   املناصب العليا و مس،ولية القادة ياملس،ولية اجلنائية لو 

 أ مام احملمكة اجلنائية ااولية
007 

 072 العامة يف  ل س ياسة اخلوصصةواقع النظام القانوين لل رافق  تيارت جامعة -كامل مدون /أ   12

 جامعة تيارت -عزوزة سل    /أ   01
رؤية قانونية حول موا ة اجلرمية الإرهابية  ما بني  حامية ال من 

 الإقلميي  وصيانة حقوق الإنسان واحلرايت ال ساس ية
007 

عامل املس،ولية اجلنائية ااولية للةرد عن  جامعة املدية -ضامن محمد ال مني 00 اجلرامئ ضد الإنسانية اإ
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010 

 077 طرق الطعن يف احاكم احملمكة اجلنائية ااولية بلعبا  جامعة س يدي -درويش أ مني 07
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 717 ااعوى اجلزائية بني املثول الةوري وعقوبة الع ل لنةع العام  7جامعة وهران  -بكوش محمد أ مني 02
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 مقالت القانون اخلاص فهر / 7
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70 
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 أ درارجامعة   -تس يبية أ معر 
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012 
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70 
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72 
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072 
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414 
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 05العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

1 
 

أ ثر الامتناع الع دي يف جمال املس،ولية اجلزائية
*

 
بن خدلون -"أ  "أ س تاذ حمارض  -ويس فتحي /د  تيارت   -جامعة اإ

بن خدلون -"أ  "أ س تاذ حمارض  -بلقنييش حبيب /د  تيارت   -جامعة اإ

  :ملخص املقال

ن ال صل يف القانون اجلنايئ أ ن تهنى  الترشيعات عن ارتاكب فعل معني خلطورتوه و مساسوه ابلنظوام  اإ

ن  العام أ و ابملصلحة اخلاصة ، فيخ،ع عندئذ للعقاب لك من يقدم عىل ارتاكب ذكل الةعول اجملورم ، و خيكل فواإ

أايب اكلقتول و الرسوقة و ا لرضوب و خيانوة ال مانوة و اريهوا و أ الب اجلرامئ املعاقب علهيا ترتكب بةعل مادي اإ

لكن خروجا عن هذا ال صل و اس تثناءا منه قد يد مر القانون بةعول معوني . تس   هذه اجلرامئ ابجلرامئ الإأابية 

فيخ،ع للعقاب من ميتنع عن ذكل الةعل معدا متخذا موقةا سلبيا رمغ أ مور القوانون بوه ، فتوصون هوذه اجلرميوة 

ة معاقب عهنا طاملا أ ن القوانون يونص عوىل ذكل ملول جرميوة امتنواع الشواهد عون بد هنا جرمية سلبية و يه جرمي

احل،ور و الإمتناع عن التبليغ عن املواليد و الإمتناع عن تقودمي املسواعدة لشوخص يف حوال خطور و الإمتنواع 

الشوخص ملزموا  و بني اجلرمية الإأابية و اجلرمية السلبية توجود حوالت ل زكوون فهيوا. عن دفع النةقة و اريها 

بةعل معني و ل ابلإمتناع عن فعل معني  لكن قود يصودر عنوه سولوك سوليب أ ي امتنواع يسوا  مضون عوامول 

ذ تعرض فقهواء  حداث اجلرمية الإأابية مكن يرتك متع دا جرمية معينة تقع مع أ نه اكن مبقدوره منعها ، اإ أ خرى يف اإ

ث النتيجوة الإجراميوة الاأابيوة ، حيوث تعوددت ال راء يف القانون اجلنايئ كثريا ملدى صالحية الامتناع لإحودا

ماكنيوة وقووع اجلرميوة  ماكن ذكل و بني رافض هل، كام يوجد تيار أ خر من الةقهواء يسوب ابإ هذا الشد ن بني قائل ابإ

 . الإأابية عن طريق الإمتناع و لكن يعلق ذكل عىل رضورة توفر رشوو خاصة 

Résumé: 

La règle en matière pénale consiste à interdire certains actes pour leur dangerosité et 

atteinte à la l'ordre public ou à l'interet des individus, ainsi les lois incriminent et 

sanctionnent toute personne ayant commis un tel acte . En effet l'infraction  prend souvent 

un aspect positif ; on appelle ça l'infraction de commission ou d'action. Mais comme 

exception à cette règle la loi pourrait sanctionner certaines personnes pour s'etre abstenues 

de faire un acte que la loi ordonne telle que l'abstention de témoigner  ou l'abstention de 

payer la pension alimentaire ou le cas de non assistance a une personne en danger ; ainsi on 

appelle l'infraction d'omission ou d'inaction. Mais entre les deux hypothèses la doctrine s’est 

                                                           
*
يداع املقال   70/12/7101: اترخي اإ

 02/01/7101: اترخي حتك  املقال
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longtemps poser la question sur la possibilité de commettre l'infraction positive ou d'action 

par une simple omission ou abstention. 

  :مقدمة

السو ببية الويت ل  من املواضيع ااقيقة يف قانون العقوابت و الويت لهوا صوةل وويقوة ابملسو،ولية اجلزائيوة و ببحوث

ل بتوافرها ، موضوع وقوع اجلرمية الإأابية بطريق الرتك أ و الامتنواع  و هوو مون انحيوة . تس ند النتيجة للةاعل اإ

 . صلته ابل،واب  العامة لل س،ولية و الس ببية ذو شقني

ذا اكن من امل كن  تقوع اجلرميوة  أ ن –من و وة نظور القوانون  –فشقه ال ول يثري مسد ةل جوهرية رئيسة يه ما اإ

مواكن وقووع اجلرميوة . الإأابية بطريوق الامتنواع  ينبغوي هنوا عودم اخللو  بوني اجلرميوة السولبية بطبيعهتوا و بوني اإ

الإأابية بطريق الامتناع، فاجلرمية السلبية بطبيعهتا اكمتناع الشاهد عن الإدلء بشاهدته أ و امتناع القايض عون 

نواك مون قوانون العقووابت، و كوذا  001ر العوداةل املنصووص عهنوا ابملوادة الةصل يف الزناع  اخيي يشلك جرميوة اإ

من قانون العقوابت و جرمية عدم  077جرمية عدم تقدمي املساعدة لشخص يف حاةل خطر املنصوص عهنا ابملادة 

هنا ل تثري مشولكة توذكر، فا واذ اجلواين  070الإبالغ عن جناية املنصوص عهنا ابملادة  يف  –من نةس القانون فاإ

موقةا سلبيا يف صورة امتناع عن فعل ما  زكةي لوقوعه حتت طائةل العقواب ل ن منواو التمورمي  –هذه اجلرامئ 

 .يف هذا الةرض هو ذكل الامتناع يف ذاته أ و هو ذكل املوقن السليب ابخيات 

منا تدق املسد ةل و يثور الإشاكل القانوين ملوا زكوون لهوذا املوقون السوليب أ ثور موا يف وقووع  اجلرميوة الويت تكوون اإ

بطبيعهتا من اجلرامئ اليت تقع عادة ابلةعل الإأايب و ليس بعدم الةعل ملل جرمية القتل مولال الويت تقتحتو حتورك 

زهاق روح الإنسان احلي ىل اإ  .الإرادة يف صورة فعل مادي خاريج و حركة مو ة حنو ارتاكب الةعل امل،دي اإ

ذا اكن للرتك أ و الإمتناع املتع د الصادر مون الغوري أ ثور عوىل رابطوة أ ما الشق الثاين لل وضوع فيقتحت حبث ما  اإ

الس ببية بني فعل اجلاين الإأايب و بني النتيجة اجلرمية،  مبعىن هل الامتناع اخيي قد زرتكبه الغري و اخيي يويل 

ىل قطع رابطة السو ببية بوني سولوك ذكل اجلواين و النتيجوة  حبيوث يصوري سلوك اجلاين الإأايب ميكن أ ن ي،دي اإ

الغري اخيي مل يتحرك و امتنوع عون فعول موا هوو املسو،ول عون النتيجوة الهنائيوة بودعوى أ ن سولوكه السوليب أ و 

ىل النتيجة الهنائية مبةرده أ و عىل ال قل فامق مهنا أ و سهل وقوعها   .امتناعه هو ذاته اخيي أ دى اإ

وضووع لك عوىل حودى ، عوىل أ نوه جتودر نعاجل من خالل هذا البحث  بشلك مبس   الشقني الذلزن يثريهام امل

الإشارة قبل ذكل أ ن لك شق شديد الصةل ابلشق ال خر، حىت أ ن الشق الثاين منه متوقن اإىل حد كبري عوىل 

 .الشق ال ول
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              صالحية الامتناع لإحداث النتيجة الاأابية: املطلب ال ول  

ية الامتنواع لإحوداث النتيجوة الإجراميوة الاأابيوةلقد عرض فقهاء القانون اجلنايئ كثريا ملدى صالح 
1
، حيوث  

مواكن ذكل و بوني رافوض هل، كوام يوجود تيوار أ خور مون الةقهواء يسوب  تعددت ال راء يف هذا الشد ن بني قائل ابإ

ماكنية وقوع اجلرمية الإأابية عن طريق الإمتناع و لكن يعلق ذكل عىل رضورة توفر رشوو خاصة  و زرجوع . ابإ

ماكن القول بتوافر رابطة الس ببية بني الامتناع و هوو أ مور سوليب حبوت بول هوو سبب هذا ا ىل مدى اإ خلالف اإ

عدم عند البعض و بني النتيجة الاأابية و يه أ مر اأايب مل و   ل جدال يف وجوده 
2
  . 

 منكرو صالحية الامتناع لإحداث النتيجة الإجرامية الإأابية     : الةرع ال ول 

الس ببية بني الامتناع و النتيجة الهنائية الاأابية أ ن الامتناع ل ميكون أ ن ينوتيف يف ذاتوه ملول هوذه زرى منكرو 

عبارة عن ل يشء أ ي هو عودم و أ نوه ل ميكون للعودم أ ن زكوون سوببا يف حودث  -حسب رأ هيم  -النتيجة ل نه 

نواكر املسواواة بوني هوذا و قيول أ ي،وا . (  de rien ne peut rien se  produire)  أ خر اري العدم يف معورض اإ

وبات القصد اجلنايئ يف جرامئ الامتناع أ مر زاكد زكون مس تحيال  الامتناع و الةعل الاأايب  أ ن اإ
3
 . 

ليه جعل بع،وهم يعودل عون رأ يوه ، أ و  ل أ ن الانتقادات املركزة املو ة اإ و قد اكن لهذا الرأ ي نةر من امل،يدزن اإ

ذ عىل ال قل يتنازل عن بعض التطرف ف  يه  حىت أ ن بعض الةقهواء حتوت وطود ة النقود أ رادوا أ ن يطوعووا رأ هيوم اإ

 .اعترب بع،هم اجلرمية اليت تقع ابلمتناع تشلك اإحدى جرامئ اخلطد  حىت و لو اكن الامتناع متع دا 

و من مجةل ما واجه هذا الرأ ي من النقد أ نه لويس حصيحوا القوول بود ن الامتنواع ل يشء و انوه هوو العودم و أ ن 

رادي هل كيانوه القوانوين الا نطالق من هذه املقدمة انطالق من مقدمة فاسدة ، و الصحيح أ ن الامتنواع كةعول اإ

ااية ما يف ال مر أ ن الإرادة تكون دافع للحركة يف الةعل بيامن تكوون مانعوة لهوا يف , اكلةعل الاأايب سواء بسواء

لإرادةالامتناع مبا يعين أ ن الامتناع شد نه شد ن الةعل هام نتاج ا
4
كام أ نوه ل أووز رفوض املسواواة بوني الةعول و . 

وبات مسد ةل أ خرى ل تد وري لها  وبات القصد اجلنايئ من الامتناع أ مر مس تحيل ل ن الإ الامتناع عىل أ سا  أ ن اإ

نواكر املسواواة بوني الامتنواع و الةعول الاأوايب يوربز شوذوذا عنود  .عند بيان حمك القانون يف مسود ةل موا و أ ن اإ

هوامل ، أ موا مقارنة  القتل الع د ابلقتل اخلطد  اخيي يصح وقوعه ابلةعل الاأايب أ و ابلمتنواع الظواهر يف صوورة اإ

ل ابلةعل الإأوايب  مفوثال لوو أ  لوت ارضوة تقودمي ااواء لل وريض فسواءت . القتل الع د عند املنكرزن فال يقع اإ

يف شود ن هوذه امل رضوة الويت تكوون قود   حالته و مات تسد ل عن القتول اخلطود  ، أ موا لوو وبوت القصود اجلنوايئ

                                                           
1
  2ص  7100القاهرة  –دار الكتب القانونية  " جرمية الإمتناع عن الإااوة " ش يالن محمد رشين  
2
  712ص  0222القاهرة طبعة س نة  –دار الةكر العريب " مبادئ القسم العام من الترشيع العقايب " د رؤوف عبيد  
3
النظرية العامة " و د جالل ثروت  047ص  0272دار الهن،ة العربية القاهرة   1و"  رشح قانون العقوابت القسم العام"د محمود جنيب حس ين  

 . 41م،سسة الثقافة الإسكندرية بدون س نة النرش ص " لقانون العقوابت نظرية القسم اخلاص 
4
 . 770ص    0220الطبعة الثالثة  دار الةكر العريب القاهرة  "الس ببية يف القانون اجلنايئ  " د  رؤوف عبيد    
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أابيوةتع دت الامتناع لعداوة بيهنا و بني املريض فال تسد ل لكون الإمتناع يف نظر  ،   ل ميكن أ ن ينتيف نتيجة اإ

و هذه نتيجة أ قل ما يقال عهنا أ هنا شاذة ل تتةق مع القواعد العامة يف الس ببية و يف املس،ولية اجلنائية معوما
1
. 

 م،يدو املساواة بني الامتناع و الةعل الاأايب : اينالةرع الث

أابية أ صوبح الةعول السوليب  جرامية اإ انطالقا من الانتقادات املو ة ملنكري صالحية الامتناع لإحداث نتيجة اإ

فقهاء أ و الامتناع يةرض نةسه كحقيقة قانونية قامئة لها أ ثرها يف تقرزر املس،ولية اجلنائية ، و قد تناول فريق من 

هووذا املوضوووع ابلتةصوويل حموواولني تد كيوود أ موور توووافر السوو ببية بووني جموورد الوورتك أ و  -خصوصووا يف أ ملانيووا -القووانون 

أابية ملل وفاة اجملين عليه  كام ساوى الق،اء الةرنيس القدمي بوني . الامتناع و بني ما قد يتخلن عنه من نتاجئ اإ

ة ابلع ل او الةعل و اكنت هذه املساواة موجودة يف  ل القوانون اجلرمية املرتكبة بطريق الامتناع و تكل املرتكب

الكنيس و القانون الةرنيس القدمي املتد ثر ابملبدأ  السائد اخيي مةاده أ ن من يقدر عىل منوع الةعول املكوون للمرميوة 

و ل مينعه يعد مقرتفا هل
2
  . 

منوا زكوون ابمتناعوه و اا قيل يف هذا الشد ن أ ن من يرتك متع دا نتيجة معينة تتحقق مع  أ نه اكن مبقودوره منعهوا اإ

رادة الإنسوان عنودما تسو تخدم قووى الطبيعوة احتتلةوة يف حتقيوق  ل اإ ذ السو ببية موا يه اإ هذا قد تسبب فهيوا ، اإ

 .رغباهتا

و يف معرض تد ييده املساواة بني الامتناع و الةعل الاأايب يقول ااكتور رؤوف عبيود أ ن السو ببية يف القوانون 

ريها يف القانون الطبيعي أ و ال يل ل ن ال ش ياء ال لية أ و اجلامدة متصور فهيا السكون و عدم احلركوة و الوضعي ا

أ ما الإنسان فغري متصور ابلنس بة هل سكون الإرادة اليت ينبغوي . ل يصح أ ن يعد هذا  السكون   سببا ل مر ما 

رادة الإ  ىل الرش حبسب ال حوال ، أ ي أ ن اإ ىل اخلري أ و اإ نسان يف حركة دامئوة و أ ن ترمجهتوا يف الواقوع أ ن تتجه اإ

أوايب و ميكون أ ن تكوون ابمتنواع عون فعول ، فالنشواو الاأوايب و السوليب ابلنسو بة  قد تكوون بةعول موادي اإ

نسان صوراتن متقابلتان لإرادة واحدة متساويتا القدر من انحية ترتيب النتاجئ و ال اثر القانونية  لالإ
3
.
 

تربزر هذه املسواواة حيوث قيول بود ن  -بطرق عديدة -نةس ية فان الةقهاء ال ملان حاولوا و من الناحية الةلسةية ال 

أابيوا و أ ن عالقوة السو ببية  الامتناع من الناحية املادية  اهرة سلبية و لكن ليسوت خالصوة بول فهيوا عن وا اإ

 . ميكن أ ن تتوافر بغري عناء بني هذا العن  الاأايب و النتيجة الهنائية 

حوداث و قيل أ ي، حداث النتيجة و بني جمرد التسبب فهيا أ ن القودرة عوىل اإ ا يف معرض النيزي بني القدرة عىل اإ

حوداث النتيجوة فوميكن أ ن  النتيجة الإأابية تتطلب فعال اأابيا و هذا ل يصلح لها الامتناع ، أ ما التسبب يف اإ

                                                           
1
  007ص   0221دار اجلامعة اجلديدة للنرش الإسكندرية " قانون العقوابت القسم العام " د  محمد زيك أ بو عامر   
2
  04ص "  جرمية الإمتناع عن الإااوة " ش يالن محمد رشين   
3
  074ص "   اجلنايئ الس ببية يف القانون " د  رؤوف عبيد    
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ذا ما تبني أ نه سا  فهيا فقد قامت رابطة السو   ببية بيوهنام و هوذا  م يقوارب موا يقوول بوه زكون ابلمتناع ،  فاإ

الةقه الإساليم نظرية الس ببية معوما
1
 . 

و هبذا تكون فكرة عدم صالحية الامتناع لإحداث النتيجة الهنائية قد فقدت أ الب أ نصارها ، عوىل أ ن اجلودل 

املسواواة بوني مل يتوقن هبمر هذه الةكرة بل أ ن جهبة جديدة من اجلدل الةقهوىي فتحوت بوني أ نصوار و م،يودي 

لوزام الاأوايب ، و مةواد هوذه  الةعل الاأايب و الامتناع أ نةسهم ، حيث  هر ما يسو   بةكورة الواجوب أ و الإ

لزام قانوين أ و تعاقدي حىت يعد امتناعوه سوببا للنتيجوة و زكوون بوذكل  الةكرة أ ن زكون عىل امل تنع واجب أ و اإ

مس،ول عهنا
2
 . 

ذ قال به منذ أ وائول القورن التاسوع عرشو نةور مون الرشواح ملول الةقيوه الةرنيسو رويورت  و هذا الرشو  قدمي، اإ

(Rauter)
 3
ل أ ن بعض الةقهاء املعارصزن مل يشرتو الواجب القانوين و هلم  يف رأ هيوم هوذا  ويف خاصوة، اوري   اإ

أ ن التطرق لتةاصويل توكل احلمويف يةوتح جهبوة أ خورى مون البحوث يف النووايح النةسو ية و ال خالقيوة لسولوك 

ىل املثالية و معواين البطووةل الإنس ان، ما يبعدان عن مقاصد هذا البحث، عىل أ ن رأ ي ه،لء الةقهاء يتجه أ كرث اإ

 –و ال خالق السامية و العواطن البرشية، اري أ ن القانون ليس من أ هدافه خلق هذه الروح املثالية، كوام أ نوه 

ىل ال هوداف النبويةل احملةوفوة ل يطلب من النا  أ ن زكونوا أ بطوال و ملوال للت،و  -أ ي القانون حية و الانودفاع اإ

 . ابل خطار 

و قد أ حض  من السائد اى الكلري من الةقهاء يف أ ملانيا و اجنلرتا و فرنسا و بلمياك أ ن القتول ابلمتنواع معاقوب 

ن لزام قانوين أ و تعاقودي ابلتودخل لإ ذا اكن عىل امل تنع اإ قواذ اجملوين عليه اكلقتل بةعل اأايب سواء بسواء و ذكل اإ

عليه و خالن هذا الالزتام ل ن عالقة الس ببية بني خمالةته و بني القتل تكوون واحضوة ، فالقاتول ابلمتنواع يعود 

ذا موا انتةو  ذكل  زهاق الوروح و يعود قواتال ابلإهوامل اإ رادة اإ حينئذ قاتال معدا طاملا توافر ايه قصد القتل أ ي اإ

القصد ايه
4
.
 

ليه  ذ نقورأ  هل و نةس هذا املوقن اجته اإ و "أ الب الةقه امل ي و العوريب و موهنم ااكتوور محمود زيك أ بوو عوامر اإ

حنن مع الرأ ي القائل بد نه أب ملسائةل امل تنع عن النتيجة أ ن زكون امتناعه خمالةا لواجب قانوين مةوروض عليوه 

                                                           
1
 و ما يلهيا   041ص   7ج" الترشيع اجلنايئ الإساليم " د  عبد القادر عودة   
2
 .   4ص  0271دار الهن،ة العربية القاهرة " جرامئ الإمتناع و املس،ولية اجلنائية عن الإمتناع" د  محمود جنيب حس ين   
3
 .   000ص   0270دار الةكر العريب القاهرة " رشح قانون العقوابت القسم العام " د  مد مون سالمة   
4
   072-071ص " الس ببية يف القانون اجلنايئ  " د  رؤوف عبيد   
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"و أ ن زكون امتناعه هذا هو السبب احملدث للنتيجة 
1
.
 
جندي عبود املوكل و كذكل ااكتور رؤوف عبيد  و  

يف املوسوعة اجلنائية  و اري  
2
. 

وبات الس ببية بني الامتناع و النتيجة الهنائية ل زكةوي حتقوق الامتنواع مث حتقوق النتيجوة اوري  و همام زكن فانه لإ

منا ينبغي أ ن زكون الامتناع هو السبب يف النتيجة أ و كام يقول ااكتور جوالل ثوروت أ ن  املرشوعة حفسب ، اإ

ىل مسوو توى السووبب وفقووا ملعيووار الرجوول العووادي يف تسلسوول الظووروف  الامتنوواع يك يعتوود بووه لبوود أ ن زرتةووع اإ

املد لوفة
3
. 

 موقن بعض الترشيعات: الةرع الثالث 

اندرة يه الترشيعات اليت تتجه اإىل حسم اخلالف الةقهىي بشد ن هذا املسد ةل بنصووص ترشويعية واحضوة  و مون 

مون قوانون العقووابت الصوادر يف  7فقورة  01الترشويع الايطوايل و ذكل يف املوادة بني هذه الترشيعات احلديثوة 

ذا اكن عوىل امل تنوع واجوب قوانوين " و الويت تقورر أ ن  0201سو نة  الامتنواع عون منوع نتيجوة معوادل لإحودا ا اإ

 " . ابلتدخل

ن الصةل" من قانون العقوابت ما نصه  710أ ما املرشع اللبناين فقد أ ورد يف املادة  السو ببية بوني الةعول و عودم  اإ

و يظهور مون الونص .......". الةعل من  ة و بني النتيجة اجلرمية من  ة اثنية ل ينةهيا اجامتع أ سو باب أ خورى

أ ن املرشع اللبناين يساوي بني الةعل و عدم الةعل أ و الامتناع، لكن ل يوجد من خالل النص ما يقطع الشو  

و فكرة الواجب القانوين أ و التعاقديابليقني أ ن املرشع اللبناين ل يشرت 
4
 . 

حبيوث  0204جووان  71مون قوانون العقووابت مبوجوب قوانون  10أ ما يف فرنسا فقود عودل املرشوع هنواك املوادة 

ذا مل زكون يف تودخ   صارت تعاقب لك من مبقدوره منع جناية أ و جنحة ضود سوالمة الغوري و ميتنوع عون ذكل اإ

ي،ا لك من ميتنع عن مساعدة خشص معرض خلطر اري انشئ عون جرميوة خطر عليه أ و عىل الغري ، و يعاقب أ  

ذا ما حتققت فيه نةس الرشوو  و هذا النص ل يةرق بني من عليه واجب سابق ابلتدخل و من ليس عليوه . اإ

ملل هذا الواجب
5
. 

                                                           
1
  040ص   0221دار اجلامعة اجلديدة للنرش الإسكندرية "  قانون العقوابت القسم العام  " د محمد  زيك أ بو عامر   
2
دار الةكر اجلامعي الاسكندرية " الامتناع عن عالج املريض " و هشام محمد جماهد  002ص  0247طبعة " القسم اخلاص" د  رمسيس هبنام   

 .   07ص  7112
3
 .  41م،سسة الثقافة الاسكندرية بدون س نة النرش ص " القسم اخلاص  -النظرية العامة لقانون العقوابت " د  جالل ثروت   
4
دار " العالقة الس ببية يف قانون العقوابت " و د محمود جنيب حس ين و ما يلهيا   701ص " املوسوعة اجلنائية اللبنانية احلديثة " د  فريد الزغيب   

  701الهن،ة العربية القاهرة بدون س نة نرش ص 

 الةقرة ال وىل من قانون العقوابت الةرنيس  10نص املادة   - 5

« sera puni  d’un emprisonnement de trois mois a cinq ans et d’une amende de 360 f à 20000 f ou de l’une 

de ces deux peines seulement quiconque  pouvant empecher  par son action immédiate sans risque pour lui 
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 موقن املرشع و الق،اء اجلزائري 

 الترشيع اجلزائري : أ ول 

ل يوجد يف الترشيع العقايب اجلزائري نص رصحي يةيد موقن املرشع من الامتناع و صالحيته لإحداث النتيجة 

منا كثرية يه الترشويعات الويت تركوت  الاأابية، و ليس الترشيع اجلزائري هو الوحيد اخيي مل ينص عىل ذكل ، اإ

 . اجملال واسعا لالجهتاد الق،ايئ يف هذا الشد ن 

خيتلن ابختالف نووع اجلرميوة ، فواجلرامئ الع ديوة لسو امي القتول الع ود و الرضوب الع ود و أ عوامل  عىل أ ن ال مر

العنن الع دية تنزي بنصوص رصحية و ضيقة ل حتنل التوسوع و ل ميكون أ ن نسو تخلص مهنوا قصود املرشوع يف 

قرار املساواة بني الةعل الاأايب و الامتناع  ري الع دية  فواسوعة حبيوث ميكون أ ما النصوص اخلاصة ابجلرامئ ا. اإ

مون قوانون العقووابت   777أ ن جند يف عباراهتا ما يوربر القوول هبوذه املسواواة ، و ملوال عوىل ذكل  نوص املوادة 

لك من قتل خطود  أ و تسوبب يف ذكل برعونتوه أ و عودم احتياطوه أ و عودم انتباهوه أ و "اجلزائري اليت تقحت بد نه 

هامهل أ و عدم مراعاته ال نظ ة يعا تيوان فعول اكن ......" قب ابحلبساإ و قد عرف الةقه الإهامل بد نه الامتناع عون اإ

هوامل ال ب ل رستوه يعوين  هامل الطبيب يعين امتناعوه عون بوذل الت وف  بعنايوة و اإ من املةروض القيام به ، فاإ

 ...امتناعه عن عول أ رسته و هكذا

ل أ نوه ل ميكون و مع أ ن النص ال خري يويح بد ن املرشع اجلزائري يقبل فكرة ار  تواكب اجلرميوة الإأابيوة ابمتنواع اإ

فهم بدقة موقن املرشع اجلزائري من الإمتناع معوما و هول أ نوه زكةوي وحوده ملسوائةل مون صودر منوه ، أ م أ نوه 

نه من ال حسن  حتقيقوا ملبودأ  الرشوعية أ ن يسود . ينبغي أ ن زكون مرتكبه ملزم قانوان أ و اتةاقا بةعل ما  و لهذا فاإ

زائري هذا الةراغ و الغ وض اخيي قد يصولح منةوذا للهتورب مون املسو،ولية الناجتوة عون الامتنواع و املرشع اجل

ذا ما تسوبب امتناعوه يف اجلرميوة الويت امتنوع عون  تيان أ فعال معينة اإ ذكل ابلنص رصاحة عىل معاقبة امل تنع عن اإ

ض اجلورامئ الويت نوص علهيوا املرشوع التدخل ملنعها مع الالوزتام برشوو الواجوب القوانوين أ و التةواأ ذكل أ ن بعو

اجلزائري ابعتبارها جرامئ اأابية ترتكب بطريق الةعل ميكن جودا أ ن ترتكوب بطريوق الورتك و تكوون لهوا نةوس 

مون قوانون العقووابت 000النتيجة ملل جرمية اإطالق املوايش يف أ رض الغري املنصوص عهنوا ابملوادة 
1
فلوو تورك  

ن النتيجة تكون واحدة لكن النص يف حرفيته اجلاين مواش يه اليت دخلت لوحدها د يعاز منه و مل خير ا فاإ ون اإ

 .ل يعاقب عىل ملل هذا الةعل 

 

 

                                                                                                                                                    
ou pour les tiers, soit un fait qualifie crime soit un délit  contre l’intégrité corporelle de la personne 

s’abstient volontairement de le faire » 
1
 .    00ص  7112ديوان املطبوعات اجلامعية  املطبعة اجلهوية بوهران " مبادئ القسم العام لقانون العقوابت اجلزائري " د  ابمس شهاب   
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 الق،اء اجلزائري : اثنيا 

ن الق،اء اجلزائري  مل يتعورض حوىت ال ن يف حومك ق،وايئ ذي قميوة مرجعيوة ملسود ةل توداخل  -يف حدود حبثنا -اإ

 ال ول الرئييس ، اري أ نه تعرض يف ق،ية معينة ملسد ةل امتنواع أ م امتناع متع د من خشص ما جبانب فعل اجلاين

ن العوربة يف موواد "  0270-10-07حيوث جواء يف قورار لل حمكوة العليوا بتوارخي , عن قطع احلبل الرسي لواهوا اإ

بوت مون قوانون الإجوراءات اجلزائيوة ، مفوادام أ نوه و  012اجلناايت يه اقتناع أ ع،اء احملمكوة وفقوا ل حواكم املوادة 

ليوه حممكوة  ن موا انهتوت اإ لق،اة املوضوع أ ن الطةل قد وا حيوا و أ ن أ موه تع ودت عودم ربو  حوب  الرسوي فواإ

"اجلناايت يف حدود اقتناعها ل أوز مناقش ته أ مام اجمللس ال عىل يف صورة وجه للنقض
1

   . 

شولك جرميوة قتول طةول أ ن موا قاموت بوه ال م ي  –م،يدة يف ذكل ق،واة املوضووع  –لقد اعتربت احملمكة العليا 

من قانون العقوابت و عقبت عىل هذا القرار بتةسري للوامدة  710حديث العهد ابلولدة املنصوص علهيا يف املادة 

تتحقق جناية قتل طةل حديث العهد ابلولدة املنصووص علهيوا ابملوادتني " ، حيث جاء يف هذا التعقيب   710

 :  التالية من قانون العقوابت بقيام العنارص 742-710/7

 أ ن يوا الطةل حيا -0

ىل الوفاة كعدم رب  حب  الرسي ملال   -7  أ ن تقوم اجلانية بةعل ي،دي حامت اإ

 أ ن تكون اجلانية أ م اجملين عليه -0

 وجود القصد اجلنايئ  -0

 12/17/0274و يوجد حمك مشابه لقرار احملمكوة العليوا اجلزائريوة صوادر عون حممكوة جنواايت م وية مو،رخ يف 

ذ عد الق،اء امل ي هذا الع ل جرمية قتول معديوةبشد ن أ م مل  ترب  احلبل الرسي لوليدها و تركته ميوت اإ
2

، و 

بعقوبة القتول الع ود عوىل موهتم رضب خشصوا أ خور رضاب  77/07/0201كذكل حمكت حممكة النقض امل ية يف 

ة القتول و ات،وح بود ن مربحا حبيث أ صبح عاجزا عن احلركة و تركه يف ماكن معزول خاليا من وسائل احلياة بنيو

الوفاة اكنت نتيجة مبارشة ل فعال املهتم  
3
 . 

 عالقة الامتناع  الصادر من الغري برابطة الس ببية: املطلب الثاين 

ىل والوة عنارص يه السلوك بصورتيه الإأايب املنثول يف الةعول و  جرى الةقه عىل تقس   الركن املادي للمرمية اإ

النتيجوة الهنائيوة لهوذا السولوك و ذكل يف اجلورامئ الويت يتطلوب فهيوا القوانون وقووع  السليب املنثل يف الإمتناع و

نتيجة ما خبالف جرامئ السلوك ، أ ما العن  الثالوث املكوون للوركن املوادي فهوو توكل العالقوة أ و الرابطوة الويت 

 .ابطة الس ببية تصل النتيجة الهنائية ابلسلوك وصل املعلول ابلعةل و النتيجة ابلسبب و يه ما يس   بر 

                                                           
1
ليه من طرف ااكتور نوارص العايش        007-000ص " تقنني العقوابت"   777عىل هامش نص املادة   القرار مشار اإ
2
 .     047ص  0221دار اجلامعة  اجلديدة للنرش الإسكندرية " قانون العقوابت القسم العام" د محمد زيك ابو عامر   
3
  700ص  0222دار الةكر العريب  0و " مبادئ القسم العام من الترشيع العقايب " د رؤوف عبيد   
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لقد اجهتد الةقهاء كثريا يف كشن خبااي هذا الرابطة و وضع قواعد و معايري عل ية اثبتة حتمكهوا فوذهبوا يف ذكل 

لك مذهب و تع قوا يف دراس هتا ابعتبارها من أ   مواضيع القسم العام يف القانون اجلنايئ و أ ي،ا ابعتبارهوا مون 

خوالف و حبوث طويول عواد هو،لء الةقهواء اإىل حتكو  عورف النوا  عورب أ   مواضيع فلسةة القوانون ، و بعود 

تغليب معيار الرجل العادي للتد كد من صالحية سلوك ما ل ن زكون سببا لنتيجة ما أ م ل
1
 . 

و زرتدي موضوع الس ببية اجلنائية رداءا خاصا من ال  ية مبوا يثوريه مون الإشواكلت القانونيوة و موا زكتنةوه مون 

و معوموا فواإن عالقوة السو ببية ل تثوري أ ي .  التقدزر ما يقتحت الكلري من ااقوة يف معاجلتوه أ س باب اخلالف يف

ذا كنا أ مام حاةل بس يطة من حالت ارتواكب اجلرميوة ن ن يطلوق خشوص عيوارا انراي عوىل خشوص أ خور  اإشاكل اإ

نسوانية أ و طبيعيوة بوني سو ذا موا توداخلت عوامول أ خورى اإ منا يودق ال مور و يتشوعب اإ لوك الةاعول و فيقت  ، اإ

ىل  النتيجة الإجرامية حبيث  تسا  أ و تةامق أ و تعجل النتيجة و رمبا تكون يف حوالت خاصوة قود أ دت مبوارشة اإ

 .النتيجة الهنائية 

 صور تدخل امتناع الغري بني سلوك اجلاين و النتيجة : الةرع ال ول 

حداث النتيجة الهنائية ، حبيث ميكن أ ن تكون عوامول طبيعيوة أ و  تتعدد صور العوامل اليت تتداخل أ حياان يف اإ

عوامل ترجع اإىل خطد  ال،حية أ و فع  الع دي أ و عامل القوة القاهرة يف أ ي صورة  هر أ و عامل تودخل خطود  

الغري أ و سلوكه الع دي ، و ما هي نا يف هذا البحوث هوو العن و ال خوري أ ي حواةل تودخل خطود  مون الغوري أ و 

حداث النتيجة الهنائية  سلواك معداي منه جبانب سلوك الة  .اعل يف اإ

فلقد حبث الةقه و اجهتود الق،واء كثوريا يف بيوان أ ثور تودخل سولوك صوادر مون الغوري جبانوب سولوك الةاعول و 

توسطه بينه و بني النتيجة الهنائية و مدى قدرة هذا السلوك الصادر مون الغوري عوىل قطوع عالقوة السو ببية بوني 

ائية ، و قد فرق الةقه يف ذكل بني خمتلون صوور و احوامتلت السولوك اخيي فعل اجلاين الرئييس و النتيجة الهن

قد يصدر من الغري ، حبيث ميكن أ ن زكون هذا السلوك يف صورة خطد  ملل خطود  الطبيوب أ و اجلوراح أ و أ ي 

 .خطد  أ خر اري عاليج كام ميكن أ ن زكون هذا السلوك يف صورة سلوك معدي 

ن الةقه فرق بوني عودة صوور و حىت يف جمال السلوك الع دي اخيي  قد يتدخل بني الةعل الرئييس و النتيجة فاإ

لهذا السلوك الع ودي ، و حتوت هوذا العنووان انقوش الةقهواء حواةل تودخل امتنواع معودي صوادر مون الغوري يف 

حداث النتيجة الهنائية و توسطه بني سلوك الةاعل ال ول و النتيجة الهنائية ابعتبار هذا الإمتناع يشلك سولواك  اإ

 .معداي 

ذا كنا قد سل نا يف بداية هذا البحث بصالحية الامتناع لإحداث النتيجة الهنائية الاأابيوة و لوو موع اشورتاو  اإ

ن الشق الثاين من التساؤل اخيي طرحنواه يف مقدموة هوذا البحوث يةورض  الواجب القانوين لإماكن املساءةل  فاإ

                                                           
1
   014ص  0270س نة  0طبعة "  يف التس يري و التخيري بني الةلسةة العامة و فلسةة القانون " د  رؤوف عبيد   
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ري اخيي زكوون ملزموا قوانوان أ و اتةاقوا ابلتودخل بوني فعول أ ن جند لها جوااب ، فهل لتوس  امتناع متع د من الغ

 اجلاين و النتيجة الهنائية من أ ثر يف قطع رابطة الس ببية بني ال مرزن أ م  ل؟

متناع الع دي من الغري عىل رابطة الس ببية : الةرع الثاين   أ ثر الإ

ب  العوام املتبوع يف تقودزر بقواء أ و من الناحية القانونية ينبغوي أ ن خي،وع اجلوواب عوىل هوذا التسواؤل أ ي،وا لل،وا

ماكن التوقع حبسب السري العادي لو مور و هذا يقتحت عند تقدزر أ ثور  انقطاع عالقة الس ببية ، و هو ضاب  اإ

امللوزم قانونيوا  –هول النتيجوة اكن مون امل كون أ ل حتودث فوامي لوو اكن امل تنوع : الامتناع  توجيه الس،ال التوايل 

قد تدخل؟ -ابلتدخل
1
 

ذا اكنوت  ذا اكنت الإجابة ابلإأاب فان الامتناع زكون عندئذ سببا للنتيجة أ و عىل ال قل أ حد أ س باهبا ، أ موا اإ فاإ

الإجابة ابلنةي أ ي أ ن النتيجة اكنت س تحدث حىت و لو تدخل امل تنع فان الامتناع ل يعد سببا و ل مسو،ولية 

عندئذ عىل امل تنع 
2
رضواع ال م لبهنو.   ذا اكن اإ ا مون شود نه أ ن مينوع وفاتوه ، فهوذا معنواه أ ن امتناعهوا عون مفثال اإ

رضاع واها اكنت مرتكبوة جلرميوة القتول معودا  رضاعه هو سبب وفاته ، و من مث فلكام امتنعت ال م معدا عن اإ اإ

و ملول هوذا يقوول بوه االوب فقهواء الرشويعة الاسوالمية  اذ يقوول االوهبم ابلقصواص موع فووارق يف . ابلإمتناع 

الرشوو 
3
. 

منوا موا يثوري ل شواكل ل ن الامتنواع اكن وحوده هوو السوبب يف الوفواة ، اإ كن حاةل امتناع ال م هوذه ل تثوري أ ي اإ

الإشاكل هو حاةل صدور فعل معدي من خشص ما اإرضارا  بد خر مث يليه امتناع متع د من خشص اثلث زكوون 

لهيوا مبوارشة ملكةا قانوان ابلتدخل حبيث يسهل  هذا الإمتناع حدوث النتيجوة أ و يسوا  ف فهول . هيوا او يو،دي اإ

ميكن القول و احلال هذه أ ن امل تنع قد أ حدث النتيجة ابمتناعوه هوذا قاطعوا بوذكل السو ببية بوني اعتوداء اجلواين 

 ال ول و النتيجة ؟

ىل ال،اب  العام يف التوقع و الاحامتل فان الإجابة عن الس،ال تكون حتنول عودة أ وجوه ،  خ،اع الامتناع اإ و ابإ

ذا اك ن الامتناع  الصادر عن امللكن ابلتدخل اكلطبيب أ و الرشطي ملال  يعد أ مرا متوقعا و مد لوفوا يتةوق موع فاإ

السري العوادي لو موور فواإن عالقوة السو ببية تبقو  قامئوة بوني نشواو اجلواين ال ول و النتيجوة و ل يقطعهوا جمورد 

ن امتنواع الطبيوب أ و الرشوطي املتع ود عوامال أ ما فوامي لوو اك. الإمتناع التايل لكونه أ مرا متوقعا و مد لوف حدووه 

شاذا و اري مد لوف وفق السري العادي لو مور ، فاإن عالقة الس ببية تنقطع بني نشواو اجلواين ال ول و النتيجوة 

 .الهنائية 

                                                           
1
ص  7ج" الترشويع اجلنوايئ الإسواليم " و د عبود القوادر عوودة  70ص " الس ببية  يف القانون اجلنايئ  دراسة حتليلية مقارنة " د  رؤوف عبيد   

010  . 
2
   740ص  0220بريوت  –دار احياء الرتاث العريب   4ج " املوسوعة اجلنائية "  د  جندي عبد املكل  
3
 .   070ص  7111دار الةكر العريب القاهرة " العقوبة  –اجلرمية و العقوبة يف الةقه الاساليم " الإمام محمد أ بو زهرة   
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يف احلقيقة أ ن امتناع الطبيب الع دي و امتناع الرشطي الع دي يعترب دامئا عامال شاذا و اوري مود لوف حبسوب 

ذ لوو السري ال ىل نتيجة قد ل تتةق موع منطوق العوداةل يف كثوري مون ال حيوان ، اإ عادي لو مور و هذا ما يقودان اإ

اعتدى خشص ما عىل أ خر و أ وناء هذا الاعتداء اخيي انهتى  ابلوفواة اكن ابلقورب مون احلوادث رشطوي ملكون 

 عون القتول الع ود ل ن حبامية ال شخاص و امل تلاكت و امتنع عن التدخل ، فواإن الرشوطي زكوون هنوا مسو،ول

امتناعه عن التدخل يف حادث يقع قربه يعترب أ مرا شاذا و اري مد لوف حىت ابلنس بة للجاين اخيي سيتعمب مون 

كذكل الشد ن لو اعتدى خشص عىل أ خر بنية قت  أ و حىت بدون نية قت  أ موام مستشوة  . سلوك الرشطي هذا

ت فعال ، فاإن املس،ول عن القتل يف هذا املثوال   رجوال أ و أ مام رجال الإسعاف فرتكوه يصارع املوت حىت ما

 .الإسعاف و ليس اجلاين ال ول 

 :لقد أ سس بعض الةقه هذه املس،ولية اليت تقع عىل عاتق امل تنع عىل مجموعة من ال سس من بيهنا

ةق مع السوري العوادي أ ن تداخل امتناع متع د من الغري بني فعل اجلاين ال ول و النتيجة الهنائية أ مر ل يت :أ ول 

 .لو مور و ابلتايل يصلح ليقطع رابطة الس ببية 

أ ن توس  فعل معدي بني نشاو سابق و بني النتيجة الهنائية زكةي حبسب ال صل لقطع رابطة السو ببية  :اثنيا 

يوة ، بيهنام مىت تقرر أ ن الرتك أ و الامتناع من ملزم ابلتدخل يصوح أ ن يعود سوببا صواحلا لإحوداث النتيجوة الهنائ 

 .ذكل أ نه أ صبح مساواي يف أ اثره و يف وضعه القانوين للةعل الع دي الاأايب

أ ن توس  خطود  جسو   أ و شواذ بوني نشواو اجلواين السوابق و بوني النتيجوة الهنائيوة زكةوي لقطوع رابطوة : اثلثا 

ذا توسو  بوني نشواو  الس ببية بيهنام مىت اكن اكفيا بذاته لإحداث نةس النتيجة الهنائية، و خيكل من ابب أ وىل اإ

ذا اكن . اجلوواين و النتيجووة نشوواطا سوولبيا معووداي أ ي امتنوواع معوودي  هووذا و زوورى جانووب أ خوور موون الةقهوواء أ نووه اإ

الامتناع مس بوقا بةعل اأوايب مون اجلواين أ و اوريه فواإن  صواحب الةعول الاأوايب زكوون وحوده مسو،ول عون 

ذا اكن فع  ل دخول فيوه لإرادة امل تنوع ، و ل يسو د ل امل تنوع عنودها ولوو اكن عليوه واجوب قوانوين أ و النتيجة اإ

تعاقدي و اكن قاصدا حدوث النتيجة
1
  . 

ذا اكن امتناع امل تنع يف هذه احلال ل يصلح أ ن أع  حىت رشزواك يف الةعول  و  ة أ حصاب هذا الرأ ي يه أ نه اإ

نه لو حرض هذا خشصا عوىل الا نتحوار أ و سواعده بةعول فكين ميكن أ ن أع  فاعال أ صليا ابمتناعه ، كذكل فاإ

نه حسب الترشيع امل ي ل يعد فع  جرمية، فكين ميكن اعتبار امتناعه عن منع الانتحار جرميوة؟ و  أايب فاإ اإ

ىل هذا الرأ ي ل نه ل ميكن أ ن يتح ل امل تنوع نتيجوة فعول معودي صوادر مون اجلواين بتصو   يف اجتواه  أ ان أ ميل اإ

حداث النتيجة ،  ذكل أ ن تقرزر مس،ولي ىل  الكلري مون النتواجئ الشواذة فوامي اإ ة امل تنع يف هذا الةرض قد أران اإ

حداث النتيجة الهنائية   .لو قاران بني وضع امل تنع و وضع خشص أ خر تدخل بةع  الع دي يف اإ

                                                           
1
  040ص "   قانون العقوابت القسم العام  " د  محمد زيك أ بو عامر   
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لتوضيح ذكل نرضب املثال التايل ، فلو اعتدى خشص ما بةع  الع ودي عوىل ال،وحية قاصودا قوت  مث اعتودى 

حية رشطي أ و رجل أ من اعتداءا بس يطا اري قاتل و لكنه معدي يف حوني اكنوت الإصوابة ال وىل عىل نةس ال، 

ابلغة و اكنت يه سبب الوفاة ، فةي هوذه احلواةل و حسوب القاعودة العاموة عنود توداخل ال فعوال الع ديوة مون 

ن الةاعل ال ول وحده من يسد ل عن النتيجة الهنائيوة ل هنوا ىل الوفواة  فاعلني ل مسا ة بيهنم ، فاإ يه الويت أ دت اإ

وفق نظرية السبب املالمئ اليت تد خذ هبوا أ كورث الترشويعات و هوذا موا أعول الةاعول يف وضوع أ ف،ول مون وضوع 

 . امل تنع عن التدخل 

نقاذه من قب،ة اجلواين ،  منا امتنع فق  عن اإ و ميكن أ ن نتصور يف فرض أ خر أ ن الرشطي مل يرضب ال،حية و اإ

حسب رأ ي املتوسوعني يف  –امتناع الرشطي ل ميكن أ ن يساوي اعتداءه الع دي لكن فةي هذه احلاةل رمغ أ ن 

نوه أعول مون الرشوطي مسو،ول عون القتول الع ود ابلإمتنواع و رمبوا ل يسود ل  -املساواة بني الامتناع و الةعل فاإ

ل عن جمرد الرضب البس ي  و هذه نتيجة أ قل ما يقال عهنا أ هنا شاذة ل تتةق  مع دواعوي العوداةل الةاعل ال ول اإ

 .و الانصاف

و لهذا زرى كثوريون أ ن الامتنواع وحوده ل يسووغ أ ن يقطوع عالقوة السو ببية بوني فعول اجلواين ال ول و النتيجوة 

حداث تكل النتيجة و لكن ميكن مساءةل هذا امل تنوع عوىل قودم املسواواة  ىل اإ ذا اكن فعال معداي متمها اإ الهنائية اإ

ذا اكن ملزموا ابلتود حوداث مع اجلاين اإ خل ملنوع حودوث النتيجوة أ ول و اكن امتناعوه متع ودا بقصود التودخل يف اإ

النتيجة اثنيا برشو أ ن يثبت يقينوا أ ن لك مون الإصوابة الويت أ حود ا اجلواين و الامتنواع معوا يشو ن السوبب 

ىل وقوع النتيجة  ن املس،ولية. اخيي أ دى اإ ذا اكنت النتيجة قد حدوت بةعل الإصابة وحدها ، فاإ تقوع فقو   أ ما اإ

ل مس،ولية امتناعوه هوذا  عىل صاحب الةعل الاأايب، أ ما امل تنع امللكن قانوان أ و اتةاقا ابلتدخل فال تقع عليه اإ

ليه املرشع الةرنيس من اعتبار الامتناع عن فعل بعوض الت وفات يشولك بذاتوه جرميوة  و لهذا حنبذ ما ذهب اإ

ل ملوا تقت،ويه مس تقةل عن اجلرمية اليت وقعت مع وجوب التقيود بةكو رة الالوزتام القوانوين و عودم اخلوروج عهنوا اإ

 . ق ع  077دواعي العداةل و الإنصاف  املادة 
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اجلزاء الإداري واقع يبحث عن رشعيته
*

 
 تيارت/جامعة ابن خدلون  -"أ  "أ س تاذ حمارض  -بورا  عبد القادر/ د

 تيارت/جامعة ابن خدلون  - صص قانون عام -الس نة اثنية دكتوراه -بن بوعبد هللا فريد

 :امللخص

لهيا ااوةل من أ جل حتقيق أ هودافها، خاصوة يف موا وة  تعترب العقوبة الإدارية من أ   ال ليات اليت تلجد  اإ

اجلرامئ ل يس تحق موا هتا بعقوابت جنائية نظرا لقةل أ  يهتوا يف اجملنوع، كوام أ ن الوردع الإداري يتسوم أ نواع من 

 .ابلرسعة وعدم الإطاةل يف الإجراءات

نتقادات والإعرتاضات املو وة للعقوبوة الإداريوة واملنوثةل يف املسوا  مببودأ  الةصول بوني   ن اكن هناك بعض الإ واإ

داريوة قود ل زنتوع . وحورايت ال فوراد السلطات، واملسوا  حبقووق حبيوث الشوخص اخيي زكوون حمول عقوبوة اإ

ل أ ن هذه الإعرتاضات اري م،سسة، مفبودأ  الةصول ... ابل،امانت اليت زنتع هبا  عندما زكون حمل عقوبة جنائية اإ

دارية مقيدة بنتع هذه العقوبة  باكفة ال،وامانت بني السلطات هو مبدأ  مرن، ومنح الإدارة سلطة توقيع عقوابت اإ

 .اليت متتع هبا العقوبة اجلنائية ملل مبدأ  الرشعية ،اافاع، احلق يف الطعن، املوا ة

Résumé :  

La sanction administrative est le mécanisme utilisé par l’état pour atteindre ses 

objectifs, particulièrement dans la lutte contre certaines formes de crimes non soumis aux 

sanctions pénales, compte tenu de leur faible importance dans la société. 

La répression administrative se caractérise par la rapidité et la simplicité des procédures. 

Nonobstant les critiques a l’égard de la section administrative tendant a l’absence de la 

séparation des pouvoirs et l’atteinte aux droits et libertés des personnes, puisque la personne 

qui subit la sanction administrative, ne bénéficier pas des garanties dont elle dispose quand il 

s’agit des sanction s pénales… 

Compte tenu de la souplesse du principe de séparation des pouvoirs, ces critiques demeurent 

non fondées, du fait que la prise de sanction par l’administration est conditionnée par les 

mêmes dispositions, nécissant les sanctions pénales tels que le principe de légitimité, le 

recours, la défense… 

 

                                                           
يداع املقالاترخي  02/01/7101:  اإ

74/01/7101: اترخي حتك  املقال *
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 :املقدمة

، ويتعني  ابلعداةل الشعور الردع العام والردع اخلاص و من املعلوم أ ن العقوبة هتدف اإىل حتقيق أ غراض والوة 

امجلع بني هذه ال غراض الثالوة حىت حتقق العقوبة اازهتا الهنائية ويه ماكحفوة الإجورام عوىل النحوو الويت تقت،ويه 

ل عالجوا رضوراي، ل ززيود يف رشه عون ااواء املور اخيي  ن العقوبوة ليسوت اإ مصلحة اجملنع، وبناءا عىل ذكل فاإ

 .يوصةه الطبيب لل ريض

واملصواحل ال ساسو ية لل منوع، . د الوسائل القانونية لتحقيق ال،ب  الاجامتعي وحامية الق فاجلزاء اجلنايئ هو أ ح

ىل هووذا اجلووزاء قبوول اسووتنةاذ الوسووائل ال خوورى لل،ووب  الاجامتعووي، ودون مراعوواة مبووادئ الرضووورة  واللموووء اإ

الاعتودال يف  وعليوه أوب. شط  واحنراف يف اس تخدام هذا اجلزاء اخيي ينال بشلك من رشعيته. والتناسب

ل يف أ ضويق احلودود، وبعود سولوك مجيوع الطورق امل كنوة لتحقيوق  ليوه اإ اس تخدام اجلزاء اجلنايئ وعودم اللمووء اإ

ىل  ال،ب  الاجامتعي ويف ضوء اعتبارات الرضورة واملصلحة، ولقود أ دى هوذا الت،وخم الترشويعي يف التمورمي اإ

 (التمرمي الاصوطناعي. )ض مع ال، ري العام لل منعفقد اجملنع حساسيته ضد مناذج من السلوك، ويه ل تتناق

يف اجلرامئ الاقتصادية، وأ خطور مون ذكل هوذا التذبوذب يف جتورمي سولوك معوني يتود رر بوني احلظور والإابحوة 

خةاق املرشع يف حتديد ال فعال اليت أب جترميها عىل وجه ااقة  واإ
1
كام أ ن املسا  ببعض املصاحل الاجامتعية . 

واسطة أ ي فرد يف اجملنع، وبشلك منتظم ومتكرر، وعىل حنو ل زكشن عن وجوود أ يوة خطوورة ميكن أ ن يقع ب

جرامية ايه، كام هو عليه احلال ملا يقع من بعض الاعتداءات يف جمالت   .اخل...اكملرور والاقتصاد والبيئةاإ

ىل اعتبووار القووانون اجلنووايئ هووو الوسوو يةل ال خوورية  ، ولوويس الوسوو يةل  « l’ultimaration »ولهووذا اجتووه حووديثا اإ

الوحيدة
2
ذ أ صبح ل يس تعان ابحلول اجلنوايئ ملوا وة سولوك   لتوفري امحلاية الالزمة لل صاحل الاجامتعية احتتلةة، اإ

ذا وبت جعز احللول القانونية ال خرى يف موا ته ل اإ  .ما اري مرشوع اإ

خاصوة يف ااول  –وسعيا للتخةين من وطد ة تدخل القانون اجلنوايئ يف بعوض اجملوالت جلود  أ الوب املرشوعني  

اإىل الاس تعانة حبلول قانونية تكةل بصةة عامة التخيل عن احلل اجلنايئ، مبا ينطوي عليه مون قسووة  –املتقدمة 

جعلوت الاسو تعانة مبثول هوذا احلول يتجواوز  مل تعد تتناسب مع ما حلق ابجملنعات احتتلةة من متغوريات متعوددة

الهدف منه ابلنظر ل،د ةل ما أ صاب املصلحة الاجامتعية من رضر، وما تعرضت هل من خطر وما وقوع يف سوبيل 

املسا  هبا من خطد  
3
واكن من بني احللول املطروحوة كبوديل للعقووابت اجلزائيوة هوو تةعيول دور الإدارة جنوو . 

دارية لزجر السلواكت احتالةوة للحيواة مشاركهتا يف ضب  النظام العا م الاقتصادي عرب تدخلها يف وضع عقوابت اإ

                                                           
1
 .07ص  7101طبعة أ وىل ( دراسة مقارنة)أ محد محمد براك، العقوبة الرضائية يف الرشيعة الإسالمية وال نظ ة اجلنائية املعارصة  - 

2
 - Jen- Marie, la dépénalisation de la vie des affaires, groupe de travail, janvier 2008 ,p14 . 

 
3
، 7100الإسكندرية، طبعة  ، دار املطبوعات اجلامعية" اهرة احلد من العقاب "محمد أ مني مصطة  ، النظرية العامة لقانون العقوابت الإداري  -

 .1ص 
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طووار مووا يعوورف ابلعقوووابت الإداريووة الاقتصووادية يف اإ
1
واكنووت هووذه ال خوورية تتجووه لظهووور وووالث نظوورايت يف . 

« la dépénalisation » الس ياسة اجلنائية املعارصة ويه  نظرية احلد من العقاب 
2
. 

  رميواحلد من التم
3
 « la décriminalisation »  والتحول عن الإجراء اجلزايئ،« la déjudiciarisation »

4
 ،

يطاليا مون ااول الويت تود ثرت هبوذه النظورايت وخاصوة  واهرة احلود مون العقواب حيوث قاموت  فاكنت أ ملانيا واإ

خراج مجيع احتالةات املنصوص علهيا يف قانون العقووابت وجعلهتوا مون اختصواص الإد ارة لتوقوع علهيوا غراموات ابإ

دارية وهو ما يعرف بقوانون العقووابت الإداري فد صوبح لدلولتوني قوانون العقووابت وقوانون العقووابت الإداري،  اإ

ولكن ابلنس بة لدلول اليت مل تتبوىن منظوموة ترشويعية واحودة لقوانون العقووابت الإداري ملول فرنسوا واجلزائور
5
 .

هوذه الاعرتاضوات عوىل خمالةوة اجلوزاء الإداري ملبودأ  الةصول بوني و ت لها اعرتاضات دس تورية حيث ترتكوز 

السلطات، كام اعترب الةقه أ ن اجلزاء الإداري هو  اهرة مقلقة يف القانون وهو ما يعورف ابلقوانون اجلنوايئ املقنوع 

مك أ و املس ترت أ و اخلةي، كام أ ن فرض الإدارة جزاءات عىل أ شخاص ل تربطهم هبا عالقة، س تكون اخلصوم واحلو

يف نةس الوقت اا يعورض حقووقهم وحورايهتم حبظور املسوا  هبوا، وعوىل هوذا ارتد ينوا لطورح الإشواكلية التاليوة 

دارية العامة   -واملنثةل يف   .؟ما مدى دس تورية العقوابت الإ

جابة عون هاتوه الإشواكلية اكن لبود أ ن منور عوىل موقون جملوس ااوةل الةرنيسو جتواه دسو تورية العقووابت  ولالإ

 (.مطلب اثين) مث موقن املرشع اجلزائري( مطلب أ ول)الإدارية العامة 

 

          

                                                           
1
 .021، ص 7104عبد الرحامن خلةي، بدائل العقوبة ، دراسة فقهية حتليلية تد صيلية مقارنة، الطبعة ال وىل  - 

2
عن  يقصد بنظرية  احلد من العقاب التحول متاما عن القانون اجلنايئ لصاحل نظام قانوين أ خر ، اإذ سيمت يف هذا الس ياق رفع الصةة التمرميية - 

يقر هل جزاءات  فعل ما اري مرشوع طبقا لقانون العقوابت ويصبح مرشوعا من الناحية اجلنائية لكن يظل اري مرشوع يف قانون أ خر ، وابلتايل

دارية مالية توقع بواسطة الإدارة، لل زيد من التةصيل أ نظر قايد لييل الرضائية يف املواد اجلنائية ، رساةل  دكتوراه، أ خرى تكون أ الهبا جزاءات اإ

 . 07ص  7104-7100جامعة اجلياليل اليابس ، س يدي بلعبا  ، دفعة 
3
انوين والإجامتعي لسلوك اكن فامي س بق جمرما مبرشوعيته يف مجمل احلياة الإجامتعية بعدما اكن خمالةا يقصد بنظرية احلد من التمرمي الإعرتاف الق  - 

 :للقانون وهذا ما يةرتض أ ن تلغي النص اجلنايئ لكية أ نظر

1 ciyas Pris, 1992 p 25 Jean Paradel , Droit pénal général, tom   

رساةل " دراسة مقارنة بني الترشيع اجلنايئ ااويل والرشيعة الإسالمية "اجلزائية ملاكحفة   اجلرمية ورد ذكره عند سعداوي محمد الصغري، الس ياسة 

 .017ص  7101-7112دكتوراه، جامعة أ بو بكر بلقايد تل سان 
4 
وذكل لتمنب صدور حمك الإدانة التحول عن الإجراء اجلنايئ هو لك وس يةل يستبعد هبا الإجراء اجلنايئ العادي، وتتوقن به املتابعة اجلنائية،  -

، بدون دار "دراسة فقهية ق،ائية مقارنة"كعرض ال مر للصلح أ و التوفيق، أ نظر يف هذا الصدد محمد سعد فودة، النظام القانوين للعقوابت الإدارية 

 .02، ص 7112-7111النرش، طبعة 
5 
ري، لكن هذا ل يعين بد ن   من اجلزائر وفرنسا ليس لها جمالت تصدر فهيا رمغ أ ن اجلزائر وفرنسا ليس لها تقنني خاص بقانون العقوابت الإدا -

دا ىل الترشيع اجلزائري جند بد نه تقريبا لك السلطات الإدارية املس تقةل قد خول لها املرشع بتوقيع عقوابت اإ دارية، فبالرجوع اإ رية وملال ذكل جزاءات اإ

 .املتعلق بتنظ  حركة املرورالسلطات الق عية احتوةل جمللس املنافسة وقانون 
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دارية العامة يف فرنسا: املطلب ال ول   دس تورية العقوابت الإ

أ اثر موضوع متتع الإدارة بسلطة توقيع اجلزاءات الإدارية العامة يف اري جموال العقوود والتد ديوب جودل كبوريا حوول 

، ومبودأ  رشعيوة اجلورامئ "مببودأ  الةصول بوني السولطات" وأ هنا تتعارض موع موا يسو  مدى دس تورزهتا، خاصة 

والعقوابت، كام أ ن متتع الإدارة هبذه السلطة قد زكون فيه مساسا حبقوق وحرايت ال فراد، وهوذا موا نوتيف عنوه 

ىل اعورتاف اجمللوس ااسو توري الةرنيسو بسولطة الإدار  ة يف توقيوع العديد من ال فاكر والتطورات أ دت مجيعها اإ

داريووة تتسووم ابلع وميووة عووىل مجيووع ال فووراد بغووض النظوور عوون هوووزهتم جووزاءات اإ
1
وعووىل هووذا عوورف اجمللووس .  

ااس توري الةرنيس حتول كبريا يف مواقةه اجتواه اجلوزاءات الإداريوة العاموة ميكون أ ن حن وها يف ووالث مراحول 

، املورحةل الثانيوة الإعورتاف (فورع أ ول)ريوة العاموة املرحةل ال وىل القول بعدم دس تورية اجلزاءات الإدا: أ ساس ية 

قورار التوام بدسو تورية اجلوزاءات ( فرع اثين)بدس تورية اجلزاءات الإدارية يف جمالت حمددة  ، املورحةل الثالثوة الإ

 ( . فرع اثلث) الإدارية العامة 

دارية العامة : الةرع ال ول   مرحةل القول بعدم دس تورية اجلزاءات الإ

دارية عوىل ال فوراد هموام اكنوت طبيعهتوا لعرتاضوها موع مبودأ  الةصول بوني   مل زكن ليعرتف بسلطة توقيع جزاءات اإ

السلطات، وعندما عرض أ مر اجلزاءات الإدارية ذات الطابع الردعي واجلنايئ أ ول مرة عىل اجمللوس ااسو توري 

الةصول بوني السولطات ومون دوة عودم  قدر أ ن هوذه اجلوزاءات تتعوارض موع مبودأ   0270أ كتوبر  00الةرنيس يف 

دس تورزهتا 
2
وقد صدر هذا القرار مبناس بة منح قانون الصحافة وجلنة الشةافية سلطة توقيع اجلزاءات الإدارية. 

3
 

وتنثل يف حرمان الصحن من املساعدات املالية اليت تقدهما ااوةل يف حوال خمالةوة القوانون
4
كوام أ علون اجمللوس . 

0277ااس توري الةرنيس يف عام 
5

مبناس بة اجلزاءات الرضيبية أ ن املرشع قد  ن بود ن مون واجبوه أ ن يتنوازل    

عن هم ة النطق ابجلزاء اإىل سلطة اري ق،وائية
6

0270، كوام قورر عوام 
7
وعوىل فورض أ ن نصووص القوانون "بد نوه  

داريةفاإن هذا اجلزاء ل مي.... اس هتدفت زجر أ فعال التعسن ... كن أ ن حيول اإىل سلطة اإ
8
" 

                                                           
1 
 .00،  ص 7101انرص حسني العم ي ، اجلزاءات الإدارية العامة يف القانون الكوييت واملقارن، دار الهن،ة العربية للنرش، القاهرة ، طبعة  -
2 
-7100، جامعة محمد خيرض بسكرة ، دفعة  نس يغة فيصل ، الرقابة عىل اجلزاءات الإدارية العامة يف النظام القانوين اجلزائري ، رساةل دكتوراه -

 .47ص  7107
3
دارية مس تقةل أ و اري مس تقةل ويه بصدد  "تعرف العقوبة الإدارية العامة بد هنا  -  تكل اجلزاءات ذات اخلاصية العقابية اليت توقعها سلطات اإ

وهذا " وذكل كطريق أ صيل زردع خرق بعض القوانني واللواحئاارس هتا بشلك عام لسلطاهتا العامة جتاه ال فراد ، بغض النظر عن هوزهتم الوصةية، 

أ نظر اإسامعيل جنم اازن زنكنة ، القانون الإداري البييئ ، دراسة . ما ميزيها عن العقوابت التد ديبية اليت توقعها الإدارة عىل املو ةني التابعني لها

 . 002ص ، 7107حتليلية مقارنة ، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة ال وىل 
4
 .07انرص حسني العم ي ، املرجع السابق، ص  - 

5
 -C.Const N° 82-155 Dc du 30 déc 1982, Rec, 88, L,Favoreu,R.D.P.1983,p.133 . 

- 
6
 . 84 دار الهن،ة العربية، بدون س نة طبع، ص(  اهرة احلد من العقاب) محمد سايم الشوا، القانون الإداري اجلزايئ،  

7
 - C.Const N° 84-181.Dc des 10-11 octg 1984,préc .  

8
 .74دار الهن،ة العربية، بدون س نة طبع، ص (  اهرة احلد من العقاب) محمد سايم الشوا، القانون الإداري اجلزايئ،  - 
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وقد فرس بعض الكتاب قرار اجمللس ااس توري سابق اخيكر بد نه ميثل اجتاها عاما لل جلس ااسو توري يعوارض 

ىل مبدأ  الةصل بني السولطات ستند اإ ىل الصيغة العامة للقرار اخيي اإ ستنادا اإ فيه اجلزاءات الإدارية اإ
1.
جتوه   وقود اإ

ىل أ ن هذا املوقن ينح  يف جمال احلرايت العامة وخاصة حرية الصحافة أ خرون اإ
2
 . 

دارية يف جمالت حمددة: الةرع الثاين   الإعرتاف بدس تورية اجلزاءات الإ

أ قر اجمللس ااس توري الةرنيس رشعية هذه اجلزاءات يف اجملالت اليت توجد فهيوا عالقوة بوني الإدارة وصواحب 

0272ازر ينو 02الشد ن فقود قوررت يف حومك صوادر لهوا يف 
3
يف ق،وية الإذاعوة والتلةزيوون عودم تعوارض هوذه   

ذا اكنت اجلزاءات ضود أ شوخاص توربطهم ابلإدارة  اجلزاءات اليت تةرضها الإدارة مع مبدأ  الةصل بني  السلطات اإ

عالقة اكملوردزن واملس تةدزن من رخص ملامرسة نشاطهم املهين
4
. 

 0272جانةي  70كام صدر قرار يف 
5
عتبوارات   حوتاكر سولعة معينوة مبوا يتعوارض موع اإ مبناس بة مونح قوانون منوع اإ

سو تقر عليوه الةقوه مون دسو تورية اجلوزاءات الإداريوة العاموة طاملوا  املنافسة وهذا القرار ي،كد عىل ما س بق أ ن اإ

طار عالقوة قانونيوة تورب  بوني الإدارة والشوخص احتوالن وتنثول هوذه العالقوة يف العالقوة الو   يةيوة اكنت يف اإ

والعالقة التعاقدية
6
 . 

دارة بسولطة توقيوع جوزاءات ولكون  عورتف لوالإ يالحظ يف هوذه املورحةل بود ن اجمللوس ااسو توري الةرنيسو قود اإ

ح ها يف جمال التعاقود والتد ديوب أ ي ال شوخاص اخيي توربطهم عالقوة سوواء تعاقديوة أ و و يةيوة موع الإدارة، 

   .  الإقرار النس يب اس تورية اجلزاءات الإدارية العامة وعىل هذا ميكن القول بد ن هذه املرحةل يه مرحةل

دارية العامة :  الةرع الثالث قرار التام بدس تورية اجلزاءات الإ  الإ

تطور ق،اء اجمللس ااس توري الةرنيس حنو عدم تعارض اجلزاءات الإدارية العامة مع أ حواكم ااسو تور فد صودر 

0272 جويلية 77قرار يف هذا الاجتاه بتارخي 
7

 جملوس معليوات البورصوةمبناس بة البوت يف ق،وية صوالحيات   

« COB »   أ حدث القانون جملسا لبورصة ال وراق املالية وخوهل سولطة فورض : تتلخص وقائع ااعوى اكل يت

                                                           
1 
لتتعارض مع مبدأ  الةصل بني حتةظ عىل دس تورية اجلزاءات الإدارية العامة   نالحظ أ ن اجمللس ااس توري الةرنيس يف املرحةل ال وىل أ نه قد -

 السلطات من انحية، ول ن منح الإدارة سلطة توقيع جزاءات عىل أ فراد فيه مسا  حبقوقهم وحرايهتم ، انظر يف هذا الصدد انرص حسني العم ي

 . 07، املرجع السابق ، ص 
2 
، 0220جمةل احلقوق، الس نة الثامنة عرش، العدد ال ول، مار  غنام محمد غنام ، القانون الإداري اجلنايئ والصعوابت اليت حتول دون تطوره،  -

 .000ص 
3
 -GENEVOIS, « le conseil constitutionnel et l’extension des pouvoirs de la commission des opérations de 

bourse », Rev,Fr .dedr .adm.1989,p.671. 
4 
 .42نس يغة فيصل ، املرجع السابق ، ص  -

5
 - Décision N°86-224 du 23 janvier 1987. 

6 
 .07انرص حسني العم ي ، املرجع السابق ، ص .  -

7
- louis FAVOREU, « droit administratif et droit constitutionnel », Rev, dr  .adm. 1989, P.678 . 
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ىل  مليون فرن  فرنيس وأ كرث لق ع خمالةوة واجبوات همنوة مسسوار ال وراق املاليوة أ حيول  1جزاءات مالية يصل اإ

ل يوجد أ ي مبودأ  دسو توري مبوا  " القانون عىل اجمللس ااس توري لبت يف دس تورية هذه اجلزاءات فد كد أ نه 

دارية من خالل ا ارساهتا يف ذكل مبدأ  الةصل بني السلطات، ول أ ي قاعدة دس تورية أ خرى متنع السلطة الإ

لمتيازاهتا كسلطة عامة أ ن تةرض اجلزاءات 
1
ما دام اجلزاء اليت تد مر بوه ل يت،و ن احلرموان مون احلريوة وأ ن  

ىل حامية احلقوق واحلرايت اليت حي هيا ااس تور دارة لهذه السلطة حتوطه تدابري تلزمه اإ اارسة الإ
2
." 

ية حارسا عىل احلقووق واحلورايت و ل تتطلوب ابلرضوورة من ااس تور الةرنيس جتعل السلطة الق،ائ  77فاملادة 

ل فامي يتعلق ابحلرمان من احلرية أ و تقييدها، ويستبعد ذكل الإجراء من نطاق تطبيق اجلوزاءات  تدخل القايض اإ

ذن فتتوقن دسو تورية سولطة الإدارة يف فورض اجلوزاءات الإداريوة عوىل احورتام املبوادئ ااسو تورية  الإدارية، اإ

مبدأ  الةصل بني السلطات ال خرى اري
3
، فيلزم توفري ضامن ااعوى العوادةل ومهنوا احلوق يف اافواع واحلوق يف  

الطعن
4
0272ينازر  02فقد قرر اجمللس ااس توري يف . 

5
ماكنية الطعن عىل القرار     أ ن توفري اإ

لغاء والتعويض رشو رضوري للقول بدس تورية هذه اجلزاءات  الصادر ابجلزاءات الإدارية اجلنائية ابلإ
6

، كوام أ ن 

هناك جانبا من الةقه
7
 .فرق بني مبدأ  الةصل بني نشاطات السلطة ومبدأ  الةصل بني أ  زة السلطات 

                                                           
1 
، ص 7110أ حسن بوسقيعة، املصاحلة يف املواد اجلزائية بوجه عام واملادة امجلركية بوجه خاص ، اايوان الوطين لو شغال الرتبوية طبعة أ وىل  -

714 ، 
2
-Louis FAVOREU, « Droit administratif et droit constitutionnel », Rev, dr,adm.1989,p.678.    ، غنام محمد غنام

.001-004سابق ، ص املرجع ال   
3 
عىل أ ن   CSA املتعلق ابجمللس ال عىل للس عي الب ي 0272جانةي  02امل،رخ يف  701-77جند اجمللس ااس توري الةرنيس يف القرار رمق  -

 :ما ييل منح سلطة العقاب الإداري للسلطات الإدارية املس تقةل ل تتعارض مع مبدأ  الةصل بني السلطات حيث ي،كد يف هذا القرار عىل

 « la loi peut sans qu’il soit portée atteinte au principe de séparation des pouvoirs doter l’autorité 

indépendant chargé de garantir l’exercice de la liberté de communication de pouvoirs de sanction dans la 

limité nécessaire a l’accomplissement de sa mission » 

                                                                                                                                                      000، 001يف القانون اجلزائري بلقيس دار النرش ، بدون س نة طبع ، ص   وليد بومجلني ، ال،ب  الإقتصادي-
4 
ل ميثل مبدأ  الةصل بني السلطات ول أ ي مبدأ  أ خر قاعدة ذات قمية " عىل أ نه  0272جويلية  77الصادر يف  72/711كام نص يف قراره رمق  -

متيازات السلطة العامة  مبامرسة سلطة اجلزاء  )GELIN " دس تورية، عقبة أ مام الإعرتاف للسلطة الإدارية اليت تت ف يف نطاق ما تنتع به من اإ

j-p ) « les autorités administratives indépendants » disponible sur www .prepa- ISP.FR.   ،أ خذا عن رمحوين موىس

  71، ص 7100-7107الرقابة الق،ائية عىل سلطات ال،ب  املس تقةل يف الترشيع اجلزائري حقوق رساةل ماجس تري، جامعة احلاج خلرض ابتنة، 
5
 - Cons.Const.17 janv.1989.J.O.p.542.  

6
عرتفت بدس تورية العقوابت الإدارية، ااس تور الإس باين لس نة  -  ل ميكن أ ن يدان أ و "بد نه  74حيث نص يف املادة 0227ومن ااساتري اليت اإ

دارية يف الوقت اخيي ارتكبت فيه و  ذكل ابلنظر اإىل نص القانون الساري املةعول يعاقب أ ي خشص مبناس بة ارتاكب أ فعال ل متثل جرمية أ و خمالةة اإ

، أ ما ااس تور الربتغايل لس نة "ويف نةس الس ياق حتظر الةقرة الثالثة من نةس املادة عىل الإدارة توقيع العقوابت السالبة للحرية، وقت ارتاكهبا

ع الوطين أ و اجلهوي اختصاصا يف حتديد النظام العام يعطي احلق لل رش "منه  017/0املادة فيةرق بني احتالةات اجلزائية والإدارية فتنص  0221

، أ نظر يف هذا الصدد عز اازن عيساوي ، املاكنة ااس تورية للهيئات " لل خالةات التد ديبية وال فعال اري مرشوعة والإجراءات الواجب احرتاهما

 .7، جامعة محمد خيرض بسكرة ، ص 0ىل حركة الترشيع، العدد الإدارية املس تقةل ومد ل مبدأ  الةصل بني السلطات، خمرب أ ثر الاجهتاد الق،ايئ ع
7
 .من بيهنم غنام محمد غنام، محمد سايم الشوا، عبد العززز عبد املنعم خليةة ، انرص حسني أ بو مجه العم ي  - 
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دارية وعىل هذا ميكن القول بد ن اجمللس ااس توري الةرنيس قد اعرتف أ و أ قر لل  سلطة الإدارية بتوقيع جزاءات اإ

ل أ نه اشرتو ما ييل  :ذات خصيصة عقابية يف اري جمال العقود والتد ديب اإ

وهو خروج العقووابت  « exclusive de toute pré ration de liberté »أ ن ل تكون سالبة للحرية  -0

داريوة يودخل يف السالبة للحرية مون نطواق التحديود الإداري اجلوزايئ، ل ن اختصواص الإدارة  بتقرزور عقووابت اإ

حيتةظ فيه املرشع لنةسه حبق حتديد اجلزاءات السالبة للحرية  ; نطاق الاس تثناء من أ صل عام
1
. 

خ،وووع العقوووابت الإداريووة لل،ووامانت الوويت تكةوول حاميووة احلقوووق واحلوورايت املكرسووة دسوو توراي، وهووو  -7

  0272جوانةي  02الةرنيس يف قوراره املو،رخ يف خ،وعها خيات املبادئ العقابية ، حيث نص اجمللس ااس توري 

مون الإعوالن العواملي  7أ ن العقوابت اليت يمت تسليطها من طورف هيئوة ولوو اوري ق،وائية خي،وع حسوب املوادة 

ذ جاء فيه ما ييل   حلقوق الإنسان واملواطن  :لنةس ال،امانت اليت حتمك العقوابت الق،ائية اإ
          «  Qu’il résulte  de l’article 08 de la déclaration des droit de l’homme et du citoyen, 

qu’une peine ne peut  être infligée qu’a la condition que soient respectes le principe de 

légalité des délits, et des peines, le principe de la nécessité des peines, le principe de nom 

rétroactivité de la loi pénal d’incrimination plus sérères aussi que le principe du respect des 

droits de la défense ...ces exigences ne concernent pas seulement les peines prononces par les 

juridictions répressives mais s’étendent toute sanction ayant le caractère d’une punition 

même si le légalisation a laissé le soin de la prononcer a une autorité de nature non 

juridictionnel
2
 »              

ذن زكون لسلطات ال،ب  صالحية توقيع عقوابت متنوعة، لك يف القطاع احتصص لها، ابس تثناء توكل  هكذا اإ

رضورة خ،وع هذه العقوابت لونةس النظوام الإجورايئ املتبوع أ موام القوايض اجلوزايئ العقوابت السالبة للحرية مع 

ورضورة اسو تقاللية وحيوواد سوولطة ال،ووب  بتكووريس نظووايم التنووايف والامتنوواع
3

تباعهووا لنظووام  ، وكووذا رضورة اإ

ىل معاقبة خشص ما جنائيا، مدنيا، أ و تد ديبيا جرايئ هيدف اإ  .اإ

أ ن مرجع حظر منح الإدارة سلطة توقيع عقوابت سوالبة للحريوة  "خليةة عبد العززز عبد املنعم"وزرى ال س تاذ 

قتصادية والإجامتعية اليت ل تتناسب معها العقوابت السوالبة  جملاهبة احتالةات الإدارية هو طبيعة تكل احتالةات الإ

جراميةللحرية واليت قصد هبا موا ة ال فعال اليت تمن عام يتسم به فاعلهيا أ و املشاركني فهيا  من خطورة اإ
4
. 

 

                                                           
1 
 .10، ص 7117عبد العززز عبد املنعم خليةة، ضامانت مرشوعية العقوابت الإدارية العامة، منشد ة املعارف، طبعة  -
2
 . 12رمحوين موىس ، املرجع السابق، ص  - 

3 
اإجراء الامتناع هو منع بعض أ ع،اء سلطة ال،ب  من املشاركة يف املداولت املتعلقة ابمل،سسات حمل املتابعة حبجة عالقاهتم أ و وضعيهتم  -

 ..الشخصية اجتاهها 
4
 .14عبد العززز عبد املنعم خليةة ، املرجع السابق ، ص  - 
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دارية العامة: املطلب الثاين   موقن املرشع اجلزائري من دس تورية اجلزاءات الإ

تبىن املرشع اجلزائري فكرة اجلزاءات الإدارية العامة اداة الإس تقالل حيث لعبت النصووص الةرنسو ية املوروووة 

ن الووهنيف  رسوواء هووذه الةكوورة موون  ووة، وموون  ووة أ خوورى فوواإ قتصووادي اخيي تبنتووه ااوةل بعوود دورا كبووريا يف اإ الإ

حوالهل حمول اجلوزاء اجلنوايئ خاصوة يف  ىل تبنيوه اجلوزاء الإداري واإ قتصواد املوجوه أ دى اإ الإس تقالل واملنثل يف الإ

جمووالت املنافسووة واملوورور
1
نشوواء السوولطات الإداريووة املسوو تقةل وحتويلهووا مووع مووا يووتالمئ مووع دور ااوةل .  كووام مت اإ

قتصوادية، اوا اجلديدة خاصة يف جمال  القطاع الإقتصادي ومراقبة السوق وتنظميه والتحمك يف خمتلن املصواحل الإ

ختصاص القايض اجلنايئ حمت حتويل ومنح هذه الهيئات سلطات مقعية اكنت من اإ
2
. 

وعليه جند املرشع اجلزائري قد تد ثر بنظام احلد من العقاب واحلد من التمورمي مون خوالل الإعوامتد عوىل الغراموة 

ارية كبديل عن العقوابت اجلنائية وح ها بني حد أ دىن وحد أ قصوالإد
3
ومون هنوا سو نحاول تسولي  ال،ووء . 

داريوة تقليديوة أ و  عىل أ   أ و مجموعة العقووابت الإداريوة الويت توقعهوا الإدارة سوواءا اكنوت هوذه ال خورية سولطة اإ

دارية مس تقةل  .سلطة اإ

ىل العقوابت اليت يصدرها جملس املن افسة لبد منا أ ن نعطي حملة اترخيية عون  هوور هوذا اجمللوس قبل التطرق اإ

 ( .فرع أ ول)يف ااول الغربية مث يف اجلزائر 

 نشد ة جملس املنافسة : الةرع ال ول 

جنوود جملووس املنافسووة أ ول  هووور هل يف دول النظووام ال جنلوسكسوووين للرضووورة امللحووة محلايووة املنافسووة احلوورة ، 

نشوواء مجموعووة أ خوورى موون ال  ووزة املتخصصووة عرفووت بووووووومناه،ووة الإحووتاكرات الوويت  وول    هبووا، مضوون اإ

« indépendant régulateur agency »   وقد وجد املرشع الةرنيس هذا النوع مون امل،سسوات مورورا مبراحول

تةاقات مبوجب املرسووم الصوادر يف  كنظوام أ ول  0200أ وت  2متةرقة، متزيت يف ال ول بظهور اللمنة التقنية لالإ

مت  0222جويليووة  02يف  « Raymond Baare »راميونوود ابر للحةوواىل عووىل املنافسووة، اووري أ نووه بصوودور قووانون 

واليت تنزي عن سابقهتا يف متتعها بنووع مون الإسو تقاللية اوا جعلهوا تصونن  تةويض اللمنة التقنية بلمنة املنافسة

مضن قامئة السلطات الإدارية املس تقةل 0274ديس رب  01الصادر يف   « Bérégovoy »بصدور قانون 
4
. 

                                                           
1
 .14نس يغة فيصل ، املرجع السابق ، ص  - 
 2-
صدار ال حاكم "  010نص املادة وت  " ،ع العقوابت اجلزائية اإىل مبدأ ي الرشعية والشخصية" 011تنص املادة   من القانون " خيتص الق،اة، ابإ

، وتنص املادة ال وىل من ال مر رمق  ييت، ن تعديل ااس تور اجلزائر  7101مار   1املوافق لوو  0002جامدى ال ول عام  71امل،رخ يف  01-10

ل جرمية ول عقوبة ول تدابري أ من " املت، ن قانون العقوابت، املعدل واملنم  0211يونيو  7املوافق ل  0071صةر عام  07امل،رخ يف  11-041

 " بغري قانون
3 
 .14نس يغة فيصل ، املرجع السابق ، ص  -
4 
 . 2، ص 7112كحال سل  ، جملس املنافسة وضب  النشاو الإقتصادي، حقوق، رساةل ماجس تري، جامعة أ محد بوقرة، بومردا  س نة  -
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عادة النظر يف و ائن  أ ما يف اجلزائر فقد تزامن  هور جملس املنافسة اجلزائري مع حترزر النشاو الإقتصادي واإ

تباع بالدان للهنيف الليربايل عىل الصعيدزن القانوين وامل،سسايت فقد  هورت مالحموه موع صودور  ااوةل، وملا اكن اإ

عرتف املرشع بصةة مضنية حلرية املنافسة، ينصب عىل 0272علق ابملنافسة وال سعار يف س نة القانون املت ، أ زن اإ

ىل عورقةل ااخوول  تةاقيات اليت تريم اإ مقع لك املامرسات التجارية اليت تتعارض مع املنافسة اكلع ليات املدبرة والإ

عسون النواع عون همينتوه عوىل السووق أ و الرشعي للسوق، التشميع املصطنع لرفع ال سعار قصود امل،واربة والت 

جزء منه، ومع ذكل فاإن هذا القانون مل ينص رصاحة عىل حترزر ال سوعار وحريوة املنافسوة ومل يبوني الإجوراءات 

نشوائه جلهواز وتزويوده ابلوسوائل املالمئوة لتوويل هم وة ضوب  هوذه  الواجب اإ اذها ملالحقة املامرسات مع عدم اإ

ل   10-10 بصدور ال مر املنافسة، ومل يتحقق ذكل اإ
1

 7117جوان  74امل،رخ يف  07-17اخيي عدل ابلقانون رمق 

قتصادية ملواكبة التطورات الإ
2
. 

 السلطات الق عية احتوةل جمللس املنافسة: الةرع الثاين

لقد مكون املرشوع اجلزائوري جملوس املنافسوة مبناسو بة اارسو ته للسولطة الق عيوة اإ واذ صونةيني مون العقووابت، 

طار ااراسة  .عقوابت مالية واليت يه موضوع حبثنا، وعقوابت اري مالية واليت  رج عن اإ

وللتد كيد عىل ااور الةعال اخيي يقوم بوه جملوس املنافسوة يف تنظميوه للسووق، وكوذا سولطاته يف مقوع املامرسوات 

قرار عقوابت مالية وفقا ملوا تونص عليوه الة مون  04قورة الثانيوة مون املوادة املنافية لل نافسة، منح هل املرشع حق اإ

 10-10ال مر رمق 
3
ما يف ال جال اليت حيددها عند .... "   ما انفذة فورا، واإ كام ميكن أ ن يقرر اجمللس عقوابت اإ

قرار جملس املنافسوة للعقووابت املاليوة يف حوال" ....عدم تطبيق ال وامر ت حمصوورة قوانوان واملنوثةل ويعد جمال اإ

 :ييلفامي

رتواكب اارسوات معورقةل ومقيودة  - مواكن جملوس املنافسوة النطوق هبوا يف حواةل اإ املامرسات املقيودة لل نافسوة  ابإ

لهيا يف املواد  املتعلق ابملنافسة، كوام يعاقوب عوىل املسوا ة  10-10من ال مر   07،00،01،2،1لل نافسة واملشار اإ

دج عوىل لك خشوص يسوا   7111,11درها يف تنظ  هذه املامرسات، وذكل مون خوالل فرضوه لعقوبوة ماليوة قو

حتيالية سواء يف تنظميها، أ و يف تنةيذها بصةة اإ
4
. 

                                                           
 - 

1
امللغ  مبوجب ال مر رمق  0224فيةري  2الصادرة بتارخي  12املتعلق ابملنافسة اجلريدة الرمسية عدد  0224ينازر  74م،رخ يف  11-24أ مر رمق 

-17املعدل واملنم مبوجب القانون رمق  7110يوليو  71صادرة بتارخي  00املتعلق ابملنافسة اجلريدة الرمسية عدد  7110يوليو  02خ يف امل،ر 10-10

اجلريدة الرمسية  7101أ وت  04امل،رخ يف  14-01واملعدل ابلقانون رمق  7117لس نة  01اجلريدة الرمسية عدد  7117جوان  74امل،رخ يف  07

 .  7101ة س ن 01عدد 
2
 . 71، ص 7100جاميلية مسري، سلطة جملس املنافسة يف ضب  السوق،حقوق ، رساةل ماجس تري، جامعة مولود مع ري  تزيي وزو،  -
3
 .  املتعلق ابملنافسة املعدل واملنم، مرجع سابق 03-03أ مر رمق  -
4
أ عاله  00ملامرسات املقيدة لل نافسة كام هو منصوص عليه يف املادة املتعلق ابملنافسة عىل أ نه يعاقب عىل ا 10-10من ال مر  41تنص املادة  -

ذا  اكن مرتكب احتالةة خشصا طبيعيا أ و  %2بغرامة ل تةوق  من مبلغ رمق ال عامل من اري الرسوم احملققة يف اجلزائر خالل أ خر س نة مالية خمتنة واإ



 05العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

23 
 

ىل احلود مون املامرسوات املقيودة لل نافسوة يف ال جوال  - حرتام ال وامر والإجراءات امل،قته الرامية اإ يف حاةل عدم اإ

 041,11)ائوة وسسوني أ لون دينوار احملددة ، وميكن يف هذه احتالةة أ ن حيمك بغرامة هتديدية ل تقول عون مبلوغ م

 07-17املتعلق ابملنافسة املعدةل ابلقانون  10-10من ال مر  47عن لك يوم تد خري وفقا للامدة ( دج
1
. 

امل،سسات اليت تتعهد بتقدمي معلومات خاطئة أ و تهتاون يف تقدميها فميكن جمللس املنافسوة أ ن يقورر غراموة ل  -

بناء عىل تقرزر املقرر( دج  711,11) ري   تتجاوز دانه مئة أ لن دينار جزائ
2
. 

رتةاع يف هذه الق  أ و يف مبلغ هذه الغرامات مقارنة مبا جاء به ال مر  قبل تعدي  وهذا أ مور   10-10وما يالحظ اإ

خنةاض قمية ااينار رتةاع واالء املعيشة واإ عادي يواكب اإ
3
. 

ىل حود التم يع دون ترخيص يعاقب عليه جملس املنافسوة بغراموة مال  مون رمق ال عوامل  %2يوة ميكون أ ن تصول اإ

حتسواب الرسووم ابلنسو بة للتم يعوات اوري املورخص هبوا ضود لك  احملقق يف اجلزائر يف أ خر سو نة ماليوة دون اإ

حرتاهموا  %4م،سسة يه طرف يف التم يع، كام يةرض علهيا غرامة مالية تقدر ب  من رمق ال عامل يف حاةل عدم اإ

تعهدت هبا لقبول مرشوع التم يعللرشوو والإلزتامات اليت 
4
. 

عىل أ سا  معايري متعلقوة لسو امي خبطوورة املامرسوة املرتكبوة  10-10املعدل ابل مر رمق  07-17وأ شار القانون رمق 

قتصاد والةوائد اجمل عة من طرف مرتكيب احتالةوات، ومودى تعواون امل،سسوات املهت وة  والرضر اخيي حلق به الإ

رحةل التحقيق يف الق،ية وأ  ية وضعية امل،سسة املعنية يف السوقمع جملس املنافسة خالل م
5
. 

ذا وبوت توورو خشوص ضوب  يف املامرسوات الغوري مرشووعة، مفجلوس  ىل القانون الةرنيس جند  أ نه اإ وابلرجوع اإ

ىل وكيول امجلهوريوة، وهو حواةل امللون اإ منا يقووم ابإ دارية ذات طابع جزايئ واإ ماكنه توقيع عقوبة اإ ذا املنافسة ليس ابإ

اخيي أ زال عهنووا العقوواب اجلنووايئ  10-10حووىت صوودور ال موور  11-24اكن أ ي،ووا مع ووول بووه يف اجلزائوور يف ال موور 

حتياليوة يف تنظو   ستبدلها بغرامة تبلغ مليوين دينار جزائري توقع عىل لك خشص طبيعي سا  خشصيا بصةة اإ واإ

املامرسات املقيدة لل نافسة وقت تنةيذها
6
. 

                                                                                                                                                    
تصال حمدد، فالغرامة ل مت تعديل هذه  7117، ولكن يف س نة " دج  0111,11" تتجاوز والث ماليني دينار معنواي أ و منظ ة همنية ل متكل رمق اإ

 .من مبلغ رمق ال عامل من اري الرسوم  %07املادة، وهكذا أ صبحت الغرامة حتدد ابحلد ال قص وتقدر بوو 
1
حرتام ال وامر ( دج 011,11) تنص عىل غرامة مالية قدرها  7110جويلية  02امل،رخ يف  10-10من ال مر  47اكنت املادة  - يف حاةل عدم اإ

 . والإجراءات امل،قتة الرامية اإىل احلد من املامرسات املقيدة لل نافسة وال جال احملددة
2 
 .21رمحوين موىس ، املرجع السابق ، ص  -

3
دج يف حاةل عرقةل التحقيق بشد ن املامرسات املنافية لل نافسة من  411,11عىل غرامة مالية قدرها  10-10من ال مر  42اكنت تنص املادة  -

 . يةقانون خالل تقدمي معلومات خاطئة أ و اري اكمةل من قبل امل،سسات أ وناء التحرايت اليت يقوم هبا جملس املنافسة، أ و عدم تقدميها يف ال جال ال
4
 . املتعلق ابملنافسة املعدل واملنم  10-10من ال مر  17و  10املادة  -
5
 .20رمحوين موىس، املرجع السابق، ص  -
6
، حقوق رساةل دكتوراه جامعة مولود " دراسة مقارنة ابلقانون الةرنيس "محمد رشين كتو، املامرسات املنافية لل نافسة يف القانون اجلزائري  -

 .007ص  7110-7110زو، مع ري، تزيي و 
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دارية املتعلقة مبخالةة تنظ  حركة املرور: الةرع الثالث  العقوابت الإ

ىل أ حاكم قانون املرور الصادر ابل مر   10-12ابلرجوع اإ
1
جنده ينص رصاحة عىل ت، نه جمل وعوة مون العقووابت  

دارية املنصوص علهيا يف هذا القانون ".....منه عىل  71الإدارية حيث تنص املادة  " دون الإخالل ابلعقوابت الإ

عامتده عىل اجلزاءات الإدارية، ومنح  وة الإدارة هوذه وي عرتافا رصحيا من املرشع اجلزائري عىل اإ عد هذا النص اإ

السلطة بغية تنظ  أ حد أ وجه نشاطها واملنثل يف تنظ  حركة املرور عرب الطرق
2
ىل اجلوزاء الإداري .  وابلعوودة اإ

صل الساد  حتت عنووان احتالةوات والعقووابت حيوث يف هذا القانون جنده ينص علهيا يف القسم ال ول من الة

ىل أ ربووع : منوه احتالةووات والعقوووابت بقولهوا  11صونةت املووادة  تصوونن احتالةوات للقواعوود اخلاصووة حبركوة املوورور اإ

درجات
3
 : 

ىل  7111,11خمالةات من اارجة ال وىل والويت يعاقوب علهيوا بغراموة مون   - دج، وتوقوع  7411,11دج اإ

عنودما يتعلوق ال مور مبخالةوة ال حواكم املتعلقوة ابلإانرة والإشوارة وكوبح اارجوات، وخمالةوة ال حواكم هذه العقوبة 

املتعلقة بتقدمي واثئق املركبة وكذا رخصة الس ياقة أ و الشهادة املهنية اليت ترخص بقيادة املركبة املعنية، كام يطبوق 

س تخد ام أ ةل أ و  از مركبة اري مطابقهذه العقوبة أ ي،ا يف حاةل خمالةة ال حاكم املتعلقة ابإ
4
. 

ىل  7111,11احتالةات من اارجة الثانية الويت يعاقوب علهيوا بغراموة مون  - دج يف حواةل  0111,11دج  اإ

س تعامل أ  زة التنبيه الصويت أ و خمالةة ال حاكم املتعلقة ابملرور يف أ وساو الطورق خمالةة ال حاكم املتعلقة ابإ
5

، أ و 

طة الطريق أ و ال رصةة أ و حواف املركبات املرخصوة لهوا بوذكل خصيصوا، ومكورور املساكل أ و ااروب، أ و أ رش 

ذا تعلق ال مر مبخالةة ال حاكم املتعلقة ابلتخةيظ اري العادي للرسعة بدون أ س باب حنية من شود نه  الراجلني أ و اإ

ذا تعلق ال مر مبخالةة ال حاكم  املتعلقة بوضوع الإشوارة تقليص س يوةل حركة املرور، كام تطبق هذه العقوبة أ ي،ا اإ

عتباريووة، وخمالةووة ال حوواكم املتعلقووة ابلسووري عووىل اخلوو   املالمئووة موون قبوول لك سووائق صوواحب رخصووة سوو ياقة اإ

املتواصل
6
. 

ىل  7111,11احتالةة من اارجة الثالثة يعاقوب علهيوا بغراموة والويت قودرها  - دج وتكوون  0111,11دج اإ

نتيجة حتالةة ال حاكم املتعلقة ابحلد من رسعة املركبات ذات حمرك مبقطورة أ و بدون مقطورة أ و نصون مقطوورة 

يف بعض مقاطع الطرق، وللك صنن من أ صناف املركبوات أ و يف حواةل خمالةوة ال حواكم املتعلقوة مبنوع املورور أ و 

ات، أ و ابلنس بة لل ركبات الويت تقووم بوبعض أ نوواع تقييده يف بعض خطوو السري ابلنس بة لبعض أ صناف املركب

                                                           
1
 0077جامدى ال ول  72امل،رخ يف  00-10يعدل وزنم القانون رمق  7112جويلية  77املوافق لو  0001رجب  72امل،رخ يف  10-12ال مر  - 

 .04الرمسية عدد  املتعلق بتنظ  حركة املرور عرب الطرقات وسالمهتا اجلريدة 7112جويلية  77املتعلق امل،رخ يف  7110أ وت  02املوافق لوو 
2
 .الطريق هو لك مسكل معويم مةتوح حلركة مرور املركبات -
3
 .14نس يغة فيصل ، املرجع السابق، ص  -
4
 .77، ص7101يوسن دلندة، قانون املرور ، دار النرش هومة، طبعة  -
5
 .يقصد بوس ي  الطريق ، اجلزء من الطريق املس تع ل ملرور املركبات -
6
 .70ع السابق ، صيوسن دلندة، املرج -
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أ ضن اإىل ذكل خمالةة ال حاكم املتعلقة حبالت الإلزتام أ و املنع املتعلقوة بعبوور السوك  احلديديوة الواقعوة . النقل

عىل الطريق وخمالةة ال حاكم املتعلقة بوضع حزام ال من، كام ميكون أ ن تطبوق عقوبوة الغراموة عوىل احتالةوات مون 

سو نوات يف ال مواكن  01جة الثالثة يف حاةل خمالةة ال حاكم املتعلقة مبنع نقل ال طةال اخيزن تقل أ عوامر  عون اار 

قامة ماكل املركبة  .ال مامية، وخمالةة ال حاكم املتعلقة بعدم الت حي بنقل ملكية املركبة، أ و عدم الت حي بتغيري اإ

املاليوة الويت تطبوق يف قوانون املورور حيوث تكوون احتالةات من اارجة الرابعة ويه أ شود العقووابت  -

ىل  0111,11الغرامة فهيا من   :دج ومن بني احتالةات اليت تطبق علهيا هذه الغرامة ما ييل 1111,11دج اإ

جتاه املرور املةروض، وخمالةة ال حاكم املتعلقة بتقاطع الطرقوات وأ ولويوة املورور ،خمالةوة  خمالةة ال حاكم املتعلقة ابإ

املتعلقة ابلتقاطع والتجاوز،خمالةة ال حاكم املتعلقوة ابملنواورات امل نوعوة يف الطورق السو يارة والرسويعة ال حاكم
1
 ،

خمالةة ال حاكم املتعلقة بوزايدة الرسوعة مون طورف سوائق مركبوة أ ونواء حمواوةل جتواوزه مون سوائق أ جورة، خمالةوة 

شوارة امل انرة واإ ركبوات، وخمالةوة ال حواكم املتعلقوة ابلإسو نرار يف ال حاكم املتعلقة حبمم املركبوات وتركيوب أ  وزة اإ

جراء الةحص الطيب ااوري،خمالةة ال حاكم املتعلقة بتعل  س ياقة املركبوات ذات حمورك مبقابول  قيادة مركبة دون اإ

أ و بدون مقابل
2
. 

ىل املرسوم التنةيذي رمق   701-07وابلرجوع أ ي،ا اإ
3
ة جنوده اخيي يت، ن تنظو  النقول بواسوطة سو يارات ال جور  

ميكون لصواحب الرخصوة أ ن " منوه  عوىل أ نوه  02ينص عىل مجموعة من العقوابت الإدارية حيث تت، ن املوادة 

ستشارة اللمنة التقنية لس يارات ال جرة الولئية  نذار أ و حسب م،قت أ و هنايئ، بعد اإ وزكون  ..."زكون حمل اإ

حرتام رشوو الإس تغالل احمل نذار يف حاةل عدم اإ ددة يف هذا املرسوم ودفورت الرشوووصاحب الرخصة حمل اإ
4
 ،

جراء السحب امل،قت للرخصة ملدة  صودار العقوبوة  07أ شهر يف حاةل العود خالل  1كام ميكن اإ شوهر مون اترخي اإ

منه 02املنصوص علهيا يف املادة 
5
. 

خي شوهر مون اتر 07من نةس املرسوم  عىل السحب الهنايئ للرخصوة يف حواةل العوود خوالل  07كام نصت املادة 

 .01اإصدار العقوبة املنصوص علهيا يف املادة 

                                                           
1
يقصد ابلطريق الس يار لك طريق أ عد وأ جنز خصيصا لل رور الرسيع للس يارات، ل يقطعه طريق أ و سكة حديدية أ و ار الراجلني ول ميكن  -

ل يف نقاو هميد  خيكل ، ويقصد ابلطريق الرسيع هو طريق أ و مقطع من طريق ل ميكن أ ن تقطعه طريق أ خر أ و سك  حديدية وميكن  ااخول، اإ

جتاه وحيد يتشلك لك واحد  جتاهني حركة املرور عىل وس  طريقني منزييني ذوي اإ منعه عىل بعض فئات املس تع لني واملركبات ويش ل يف   اإ

 . 1مهنام عىل مسلكه مرور عىل ال قل وقد يةصل بيهنام رشي  أ ريض وس ، يوسن دلندة، املرجع السابق ، ص 
2
املنظم حلركة  10-12من القانون رمق  11اارجة ال وىل والثانية والثالثة والرابعة والعقوابت املقررة لها أ نظر املادة  للتةصيل حول احتالةات من -

 .املرور
3
، يت، ن تنظ  النقل بواسطة س يارة ال جرة اجلريدة 7107مايو س نة  70املوافق لووو  0000رجب  0م،رخ يف  701-07مرسوم تنةيذي رمق  -

 .00الرمسية عدد 
4
 .من املرسوم التنةيذي املتعلق بتنظ  النقل ، املرجع السابق  02املادة  - 

5 
 .من املرسوم التنةيذي املتعلق بتنظ  النقل ، املرجع السابق  01املادة  -
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ويف حاةل خمالةة ال حاكم املتعلقة ابلعداد الكيلومرتي ملل القيام بزتوزره، كام ميكن أ ن تسحب الرخصة هنائيا مون 

صاحب س يارة ال جرة يف حاةل القيام بةعل يسئ لو داب العامة، أ و يف حاةل حتويل أ و تغيري جزيئ للنشاو من 

وبوات الةحووص الطبيوة املنصووص علهيوا يف هوذا  طرف خشص معنوي ، كام تسحب الرخصوة هنائيوا يف حواةل اإ

املرسوم عدم القدرة عىل س ياقة ال جرة ابلنس بة لو شخاص الطبعيني
1
. 

املتعلوق بتنظو  النقول بواسوطة سو يارات ال جورة  701-07وما يالحظ عىل هذه العقوابت اليت جاء هبا املرسوم 

دارية ل توقعها سلطة ق،ائية كام تعترب عقوابت ل متس ابخيمة  أ خطور  يه مونبل  املالية لو شخاصيه عقوبة اإ

 .العقوابت مساسا حبقوق ال شخاص

ن التمورمي وعليه جند أ ن املرشع اجلزائري عىل عكس املرشوع الةرنيسو تود ثر بنظوام احلود مون العقواب واحلود مو

والتحول عن الإجراء اجلزايئ خاصة يف جمال املنافسة واملرور من خل الإعامتد عىل الغرامة الإداريوة كبوديل عون 

    .العقوابت اجلنائية وح ها بني حد أ دىن وحد أ قص

 :امتة خ

يووق سوواء موون تعتورب فكورة أ و موضوووع اجلوزاءات الإداريوة حووديثا نسوبيا يف القووانون، ومل تد خوذ نصويهبا يف التطب 

الترشيعات املقارنة أ و مون املرشوع اجلزائوري ورمغ ذكل هنواك توجوه وال يف الس ياسوة اجلنائيوة املعوارصة حنوو 

رضورة تةعيل اجلزاءات الإدارية كبديل للعقوابت اجلزائية، أ و مبعىن أ خور مبودأ  يقيود تودخل القوانون اجلنوايئ يف 

 .الإدارية مزااي ل جندها يف العقوبة اجلنائيةاجملالت البعيدة عن اختصاصه، كام أ ن للمزاءات 

مفن بني أ   موزااي العقووابت الإداريوة خدموة الس ياسوة اجلنائيوة مون حيوث التخةيون عوىل الق،واء والرسوعة يف 

داريوة فوال تسوجل يف حصيةوة  الإجراءات وجتنب احلبس قصري املدة، كام أ ن الشخص اخيي زكون حمل عقوبة اإ

عودم دخوول ) ، كوام أ هنوا ل حتتووي عوىل العقووابت السوالبة للحريوة ( ة الإجراميوة الوصو) السوابق الق،وائية 

ىل التقليل مون نةقوات ااوةل عوىل املسومونني فالعقوبوة الإداريوة  ودم الس ياسوة اجلنائيوة ( احلبس وهذا ي،دي اإ

 : ييل وعىل هذا نقدم مجموعة من الإقرتاحات والتوصيات واملنثةل فامي. واجملنع والاقتصاد الوطين

  درا وا بشولك مع وق يف مبا أ ن اجلوزاءات الإداريوة يف الترشويع اجلزائوري قلويةل التطبيوق فلوام ل يومت اإ

 .الكلري من احلالت

  داري جنوايئ مسو تقل يومت مون للعقوبة الإدارية مزااي كثرية فلام ل يعند املرشع اجلزائوري عوىل قوانون اإ

 ...حقوق اافاع كام زكةل  دأ  الرشعية والشخصية والتناسبمبخالهل مراعاة أ قد  املبادئ ااس تورية ملل 

  خوراج احتالةوات يطاليوا فوامي يتعلوق ابإ تباع الهنيف اخيي سارت عليه أ ملانيوا واإ ند مل من املرشع اجلزائري اإ

دارة لتوقوع علهيوا غراموات  البس يطة املنصوص علهيا يف قانون العقوابت ل  ااوليوني ومونح توكل احتالةوات لوالإ

                                                           
1 
 .من املرسوم التنةيذي املتعلق بتنظ  النقل ، املرجع السابق  00املادة  -
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دارية ىل الق،اء عوىل موا يسو   بد زموة الت،وخم الترشويعي اجلنوايئ، أ موا فوامي خيوص السولطات  اإ وهذا ما ي،دي اإ

الإدارية املس تقةل فالبد مون وجوود نوص ترشويعي موحود لتنظو  هوذه السولطات خاصوة مون اجلانوب الع،ووي 

ت املاليوة والعقووابت واملايل والو يةي كام لبود مون توحيود مواعيود الطعون أ موام جملوس ااوةل وتوحيود الغراموا

 .املقررة

 :قامئة املراجع

 : ابللغة العربية-أ  

 : الكتب -

أ حسن بوسقيعة ، املصاحلة يف املواد اجلزائية بوجه عام ويف املادة امجلركية بوجه خاص ، اايوان الوطين لو شغال الرتبويوة،  .0

 .7110الطبعة ال وىل 

–، دار الهن،ة العربيوة "دراسة مقارنة"الإسالمية وال نظ ة اجلنائية املعارصة أ محد محمد براك، العقوبة الرضائية يف الرشيعة  .7

 .-7101الطبعة ال وىل  -القاهرة

اإسامعيل جنم اازن زنكنة ، القانون الإداري البييئ ، دراسة حتليليوة مقارنوة ، منشوورات احللويب احلقوقيوة، الطبعوة ال وىل  .0

7107. 

، دار املطبوعوات اجلامعيووة "  واهرة احلود مون العقواب "انون العقوووابت الإداري أ موني مصوطة  محمود، النظريوة العاموة لقو .0

 .7100الإسكندرية طبعة 

 .7104عبد الرحامن خلةي، بدائل العقوبة ، دراسة فقهية حتليلية تد صيلية مقارنة، الطبعة ال وىل  .4

 . 7117شد ة املعارف، طبعة عبد العززز عبد املنعم خليةة، ضامانت مرشوعية العقوابت الإدارية العامة ، من  .1

 .، دار الهن،ة العربية ، بدون س نة طبع"  اهرة احلد من العقاب "محمد سايم الشوا، القانون الإداري اجلزائري  .2

، بدون دار النرش وماكن النرش، طبعة " دراسة فقهية ق،ائية مقارنة"محمد سعد فودة ، النظام القانوين للعقوابت الإدارية  .7

7111-7112. 

حسني حمسن أ بو مجه العم ي ، اجلزاءات الإدارية العامة يف القوانون الكووييت املقوارن، دار الهن،وة العربيوة للنرشو،  انرص .2

 .7101القاهرة، طبعة 

 .وليد بومجلني ، ال،ب  الإقتصادي يف القانون اجلزائري بلقيس دار النرش ، بدون س نة طبع .01

 .7101عة يوسن دلندة، قانون املرور ، دار النرش هومة، طب .00

 : املقالت -

عز اازن عيساوي ، املاكنة ااس تورية للهيئات الإدارية املس تقةل ومد ل مبدأ  الةصول بوني السولطات، خمورب أ ثور الاجهتواد  .0

  . ، جامعة محمد خيرض بسكرة0الق،ايئ عىل حركة الترشيع، العدد 

تطوره، جمةل احلقوق، الس نة الثامنوة عرشو، العودد غنام محمد غنام ، القانون الإداري اجلنايئ والصعوابت اليت حتول دون  .7

 .0220ال ول، مار  

 :الرسائل -

جاميلية مسري، سلطة جملس املنافسة يف ضوب  السووق، رسواةل ماجسو تري، حقووق، جامعوة مولوود مع وري ، توزيي وزو  .0

7100. 
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رساةل ماجس تري، جامعة خلرض ابتنة رمحوين موىس ، الرقابة الق،ائية عىل سلطات ال،ب  املس تقةل يف الترشيع اجلزائري،  .7

 .7100-7107، حقوق  

" دراسة مقارنة بوني الترشويع اجلنوايئ ااويل والرشويعة الإسوالمية"سعداوي محمد الصغري، الس ياسة اجلنائية ملاكحفة اجلرمية  .0

 .7101-7112،جامعة أ بو بكر بلقايد تل سان ، 

 .7100توراه، جامعة جياليل اليابس، س يدي بلعبا ، قايد ليىل ، الرضائية يف املواد اجلنائية، رساةل دك  .0

، حقوق جامعوة أ محود بووقرة، بوومردا  سو نة رساةل ماجس تري كحال سل  ، جملس املنافسة وضب  النشاو الإقتصادي، .4

7112. 

دكتووراه، رسواةل " دراسوة مقارنوة ابلقوانون الةرنيسو "محمد رشين كتو، املامرسات املنافية لل نافسوة يف القوانون اجلزائوري  .1

 .7110-7110جامعة مولود مع ري، حقوق تزيي وزو، 

نس يغة فيصل ، الرقابة عىل اجلزاءات الإدارية العامة يف النظوام القوانوين اجلزائوري، رسواةل دكتووراه، جامعوة محمود خيرضو  .2

 .7107-7100بسكرة 

 :القوانني -

 72املو،رخ يف  00-10ل وزونم القوانون رمق يعود 7112جويليوة  77املوافوق لوو  0001رجب  72امل،رخ يف  10-12ال مر  .0

املتعلق بتنظ  حركة املرور عرب الطرقات وسوالمهتا وأ مهنوا اجلريودة الرمسيوة   7110أ وت   02املوافق لوو  0077جامدى ال ول 

 .04عدد 

سوطة ، يت،و ن تنظو  النقول بوا7107مايو سو نة  70املوافق لووو  0000رجب  0م،رخ يف  701-07مرسوم تنةيذي رمق  .7

 .00س يارة ال جرة اجلريدة الرمسية عدد 

 .املت، ن قانون العقوابت، املعدل واملنم 0211يونيو  7املوافق ل  0071صةر عام  07امل،رخ يف  041-11ال مر رمق  .0

 0224فيةوري  2الصوادرة بتوارخي  12املتعلوق ابملنافسوة اجلريودة الرمسيوة عودد  0224ينازر  74م،رخ يف  11-24أ مر رمق  .0

 71صوادرة بتوارخي  00املتعلق ابملنافسة اجلريدة الرمسية عودد  7110يوليو  02امل،رخ يف  10-10غ  مبوجب ال مر رمق     املل

 7117لسو نة  01اجلريودة الرمسيوة عودد  7117جووان  74املو،رخ يف  07-17املعدل واملنم مبوجب القانون رمق   7110يوليو 

 .  7101س نة  01اجلريدة الرمسية عدد  7101أ وت  04امل،رخ يف  14-01واملعدل ابلقانون رمق 

 .يت، ن تعديل ااس تور اجلزائري 7101مار   1املوافق لوو  0002جامدى ال ول عام  71امل،رخ يف  10-01القانون  .4

 : ابللغة ابلةرنس ية-ب
1. Marie, la dépénalisation de la vie des affaires, groupe de travail, janvier 2008 . 

2. Jean Paradel , Droit pénal général, tom  ciyas Pris, 1992 p 25 

3. -GENEVOIS, « le conseil constitutionnel et l’extension des pouvoirs de la 

commission des opérations de bourse », Rev,Fr .dedr .adm.1989,p.671. 

4. -louis FAVOREU, « droit administratif et droit constitutionnel », Rev, dr  .adm. 

1989, P.678 . 
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ضامن حامزهتا ااويل وأ ليات القانون يف الطةل صور حقوق
*
 

 أ درار –جامعة أ محد دراية  -لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية -"أ  "أ س تاذ حمارض  -رمحوين محمد/ د

 :ملخص

ال ساس ية ل   مراحول صوور البنواء للطةوةل ماكنة اجامتعية ابلغة ال  ية؛ فهىي مس تقبل ال مة والقاعدة 

ىل أ خور، وبة،ولها متسو  الإنسوانية خبوي   نسوان، ومون خاللهوا تعورب البرشوية مون جيول اإ املادي والورويح لالإ

التواصل بني الزمان واملاكن، وابلنظر لالنهتاك حقوق الطةل اليت طبعت فرتة زمنيوة معتوربة مون اترخي البرشوية 

صودار اا جعل ق،ااي الطةوةل تطةو عوىل ا ىل مقهتوا ابإ هامتموات السواحة ااوليوة وتعورف تصواعدًا عامليوًا وصولت اإ

التةاقية ااولية حلقوق الطةل، ونظرا حلساس ية هذه املرحةل أ حاطت احل،ارات الإنسانية واجملنع ااويل الطةول 

،ول خاصوة حبامية خاصة، ومنعت تعرضه لل عامالت القاس ية أ و لو خطوار الويت تعيوق منووه، وضوامن معوامةل أ ف

 .للطةل اخيي يعيش يف  ل  روف

Abstract: 

Children critical social status; they are the future of the nation's basic rule of the 

most important stages of physical and spiritual reconstruction of human images, and which 

reflect the human from one generation to another, and thanks to which adherence to 

humanitarian thread communication between time and space, and in view of the violation of 

children's rights that marked a period of time, considering the history of mankind, which 

making children's issues perched on the concerns of the international arena and universally 

known as a surge reached the summit by issuing the international Convention on the rights 

of the Child, due to the sensitivity of this phase took human civilizations and the 

international community of the child to special protection, preventing exposure to the harsh 

transactions or the dangers that hamper growth, and ensure special favorable treatment to 

the child who lives under the circumstances. 

 مقدمة

نائية ابلغوة ال  يوة؛ ل هنوا مسو تقبل ال موة وجمودها املورهتن وصوورته الظواهرة حتتل الطةوةل ماكنة اجامتعية اسو تث 

نسان ومون خاللهوا تعورب البرشوية  وامل، رة ول هنا القاعدة ال ساس ية ل   مراحل صور البناء املادي والرويح لالإ

ىل أ خر، وبة،لها متس  الإنسانية خبي  التواصل بني الزمان واملاكن ة هوذه املورحةل ونظورا حلساسو ي. من جيل اإ

وخطورهتووا أ حاطووت احل،ووارات الإنسووانية واجملنووع ااويل الطةوول بسوو ياج موون الرعايووة وامحلايووة ومنعووت تعرضووه 

                                                           
*
يداع املقال   00/01/7101: اترخي اإ

 11/00/7101: اترخي حتك  املقال
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لل عامالت القاس ية أ و لو خطار الويت تعيوق منووه، وضوامن معوامةل أ ف،ول خاصوة للطةول اخيي يعويش يف  ول 

 . روف صعبة  حيث يةتقد ال رسة أ واحد الواازن أ و لكهيام

ىل أ ن احلديث عون حقووق الطةول عوىل  وقبل نه أدر بنا الإشارة اإ حديثنا عن م، ون هذه امحلاية أ و الرعاية فاإ

ل حووديث عوون حقوووق الإنسووان؛ ل ن الطةوووةل يه أ   موورحةل موون مراحوول احليوواة  املسوو توى ااويل مووا هووو اإ

الةئوة الع ريوة نظورًا ل  يهتوا  الإنسانية، اري أ ن القانون ااويل واوريه مون القووانني ال خورى حواول مراعواة هوذه 

ولظروفها  اخلاصة اليت تنوزي هبوا، وابلنظور أ ي،وًا لالنهتوااكت الويت طبعهتوا خوالل فورتة زمنيوة معتوربة مون اترخي 

البرشية أ زن عانت هذه الةئة العديد من الويالت والاسو تغالل اوا جعول ق،وااي الطةووةل تطةوو عوىل اهامتموات 

صودار التةاقيوة ااوليوة حلقووق الطةول، لكون الطريوق  الساحة ااولية وتعرف تصاعداً  ىل مقهتوا ابإ عامليًا وصلت اإ

ن التساؤل املطروح ما املراحل الويت مورت هبوا الترشويعات  ىل هذه التةاقية اكن طوياًل وبطيئًا، لهذا فاإ امل،دي اإ

ت حلقوووق ااوليووة حلقوووق الطةوول؟ وهوول ميكوون اعتبووار ال ليووات املنصوووص علهيووا مضوون هووذه الصووكوك ضووامان

ىل مظواهر  ال طةال؟ هذا ما نتناوهل بنوع مون التةصويل يف هوذزن املبحثوني املتوواليني، املبحوث ال ول يتطورق اإ

تطور الترشيعات ااوليوة املتعلقوة حبقووق ال طةوال، يف حوني أ ن املبحوث الثواين يت،و ن أ ليوات وضوامن حاميوة 

 .حقوق الطةل يف القانون ااويل

 عات ااولية املتعلقة حبقوق ال طةالتطور الترشي: املبحث ال ول

ىل موا يه عليوه ال ن  وملعرفوة  مرت ترشيعات الطةوةل ابلعديد من املراحل عىل املس توى ااويل حىت وصولت اإ

ىل مرحةل ما قبل صدور العهدزن ااوليني مكطلب أ ول، ومورحةل صودور العهودزن  هذه املراحل فقد مت تقس ميها اإ

 .اثينبعدها مكطلب  ااوليني وما

 .قبل صدور العهدزن ااوليني مرحةل ما :املطلب ال ول

ن هذه املرحةل تت، ن مرحةل صدور الإعالانت ااولية اكإعالن جنين والإعالن العاملي حلقوق الإنسان وأ خوريا  اإ

عالن اكل يت عالن حقوق الطةل وس نحاول التعرض ابلرشح للك اإ  : اإ

عالن جنين: ال ول الةرع  مرحةل صدور اإ

ذت حقوق الطةل أ ول اهامتم دويل يف هناية الربع ال ول من القرن العرشزن وذكل مبناس بة صدور لقد أ خ 

عالن جنين س نة  اخيي مت تبنيه من قبل عصبة ال مم 0270اإ
1
نشاء مركز   ىل اإ واليت سعت من خالهل ابملبادرة اإ

توويق خاص حبامية الطةوةل وتد سيس جلنة استشارية لل سائل الاجامتعية واليت من بني اهامتماهتا ق،ااي الطةوةل 

                                                           
1
ويه ذات أ صوول بريطانيوة " أ جالنتوني جوب"زرجع الة،ل يف تد سيس هوذا الإعوالن اإىل الاحتواد ااويل لنقواد الطةووةل اخيي أ سسو ته السو يدة  -

مناقشو ته مون قبول امجلعيوة العاموة وذكل مبساعدة اللمنة ااولية للصوليب ال محور أ زون مت  0270تقدمت مبرشوع هذا الإعالن اإىل عصبة ال مم س نة 

حاميوة حقووق الطةول يف القوانون ااويل العوام  ،منت و سوعيد محوودة :راجوع يف ذكل.  0270للعصبة يف جنين ومت اعامتده يف لعوام املووايل سو نة 

 .00ص  7112 ،بدون طبعة ، م ،الإسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة ،والإساليم
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كام ت، ن هذا الإعالن مضن مبادئه مجموعة من املةاه  اجلديدة أ  ها حت ل اجملنع ااويل برمته ,وحامية حقوقهم

ن قيام احلرب العاملية الثانية مس،  ل اإ ولية رعاية ال طةال وحامية حقوقهم وليست ال رس واجملنعات وحدها  اإ

حال دون اس نرار هذه الوويقة اليت فقدت قميهتا القانونية وال دبية
1
واليت مل تكن بنودها مو ة حلكومات ااول  

ل أ هنا وضعت مجموعة من املبادئ جعلت اللمنة امل،قتة الا جامتعية التابعة لل جلس الاقتصادي والاجامتعي اإ

ن ال مر مل  ل اإ لزامية البنود اليت يت، هنا الإعالن مجليع شعوب العامل كام اكنت ملزمة من قبل اإ تتبناها وتنادي ابإ

عالن العاملي حلقوق الإنسان  . يقن عند هذا احلد مبناس بة اعامتد امجلعية العامة لالإ

نسانمرحةل صدو : الةرع الثاين  ر الإعالن العاملي حلقوق الإ

و جواء صودوره ترمجوة ملوا جواء يف ديباجوة ميثواق هيئوة ال مم  0207صدر هذا الإعالن يف العارش مون ديسو رب

ىل حقووق  املتحدة ونص يف أ كرث من موضع عىل رضورة احرتام حقوق الإنسان وحرايته ال ساسو ية فقود أ شوار اإ

لو موموة والطةووةل احلوق يف مسواعدة "عوىل أ ن  74يث نصوت املوادة عىل التوايل ح  71و 74الطةل يف املادتني 

أ و , وينعم لك ال طةال بنةس امحلاية الاجامتعية سواء اكنوت ولدهتوم انجتوة عون رابو رشعوي,ورعاية خاصتني 

لولك خشوص احلوق يف التعلو  وأوب أ ن زكوون " عوىل أ ن 71يف حني تنص الوووووووووووووووامدة "بطريقة اري رشعية

لوزايم التع وتقوع هوذه الالزتاموات " ل  يف مراح  ال وىل وال ساس ية عىل ال قل ابجملان وأ ن زكون التعل  ال ويل اإ

عووالن العوواملي واعتبوواره هووو أ صوول نشوود ة القووانون ااويل حلقوووق  عووىل عوواتق ااوةل، ولكوون رمغ وزن وأ  يووة الإ

عالاًن جمردًا من قميته القانون  ن البعض قد أ عتربه اإ ية امللزمة للحقوق املنصوص علهيوا مضنوه بصوةة عاموة الإنسان فاإ

ىل  ىل هذه احلقوق مون بعيود وبصوةة مجموةل تةتقود اإ ويف جمال حقوق الطةل بصةة خاصة، حيث اكتة  ابلإشارة اإ

التةصيل والإي،اح، ونتيجة لهذه الانتقادات فاإن هناك من طالب برضورة تعززز حامية حقوق ال طةوال بشولك 

عالن حلقوق الطةلخاص، وهو ما متت الا صدارها اإ  .س تجابة هل من قبل ال مم  املتحدة  ابإ

عالن حقوق الطةل: الةرع الثالث  مرحةل صدور اإ

وقود نوص عوىل العديود مون حقووق  0242نوومفرب 71صدر هذا الإعوالن مون طورف ال مم املتحودة ابلإجوامع يف  

الطةول حباميوة خاصوة ورضورة  ال طةال يف صورة مبادئ، حيث أ كدت معظم هوذه املبوادئ عوىل رضورة متتوع

متتعه ابلمس واجلنس ية وتلقيه التعل  وتنشئته تنش ئة صاحلة كيةام اكن هذا الطةل وحاميته مون لك صوور الإهوامل 

 .والقسوة والاس تغالل

عالن حقوق الطةل ملل قةزة نوعية محلايوة حقووق الطةول عوىل املسو توى ااويل، اوري أ نوه  واا لش  فيه أ ن اإ

ىل ال وس يةل احلقيقية لتةعليه ويه القوة القانونية امللزمة، وذكل لكونه ل يشلك معاهودة دوليوة رمغ اقورتاح افتقر اإ

بعض ااول ذكل قبل صدور الإعالن مهنا الاقرتاح البولندي اخيي رأ ى رضورة اإصدار هذه املبادئ يف صوورة 

                                                           
1
الإسوكندرية، م و ، الطبعوة ال وىل , دار الةكور اجلوامعي, قوق الطةل بني الرشيعة الإسوالمية والقوانون ااويلح, انظر حسني احمل دي بوادي -

 . 27ص , 7114
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ل أ ن ذكل مل حيصول بنود اتةاقية دولية عامة حلقوق الطةل حوىت تكوون لهوا قووة قانونيوة ملزموة وابلتوايل ون ن , اإ

ىل ال خطار اليت تواجه الطةووةل يف العوامل منا التنبيه فق  اإ كوام أ نوه مل يت،و ن أ ي , الإعالن مل زرد معاجلة الوضع واإ

زاء العداةل اجلنائية أ لية للرقابة أ و لوضع الطةل اإ
1
. 

طار تكريس ال مم املتحدة ملسريهتا يف احرتام حقوق الإنسان  بصةهتا أ كورب منظ وة دوليوة يف العوامل وتشولك ويف اإ

حامية حقوق الإنسان أ حدى الراكئز ال ساس ية لع لها أ قرت العديد من احلقووق وأ صودرت مبناسو بة ذكل عهوودًا 

ومواويق
2
ومن بني تكل العهود العهد ااويل للحقووق املدنيوة والس ياسو ية، والعهود ااويل للحقووق الاقتصوادية  

 .، هذا ما حناول التعرف عليه يف النقطة املواليةوالثقافية والاجامتعية

 .مرحةل صدور العهدزن ااوليني وما بعدها: املطلب الثاين

شلكت هذه املرحةل منعرجا حاسام يف جمال رعاية ال طةوال وحقووقهم وذكل بصودور العهودزن ااوليوني وصودور 

د اخيي أ توت بوه هوذزن ال ليتوني هوذا مووا التةاقيوة ااوليوة اخلاصوة حباميوة حقووق الطةول مفوا هوو اليشوء اجلديو

 :سنتعرف عليه يف هذزن الةرعني املواليني

 مرحةل صدور العهدزن ااوليني:الةرع ال ول 

وقد تناول العهود ال ول حقووق الطةول يف سسوة موواد يف املوادة السادسوة  01/07/0211صدر العهدزن بتارخي 

عودام عوىل ال   طةوال، واملوادتني العوارشة والرابعوة عرشو والويت ت،و نتا واليت نصت عىل حترمي تطبيوق عقوبوة الإ

عووادة توود هيلهم بعووني  الإجووراءات الوويت تتخووذ يف حووق ال حووداث اجلوواحنني، حبيووث ت،خووذ أ عووامر  والرغبووة يف اإ

الاعتبوار، وتطرقووت املوادة الثالثووة والعرشووزن اإىل رضورة احلةواىل عووىل وجووووووووووود ال رسة أ و العووائةل ابعتبارهووا 

ساس ية لقيام اجملنع، ويف حاةل تةكو  ال رسة بود ي طريقوة مون طورق احنوالل الرابطوة الزوجيوة أوب الوحدة ال  

عطاء ال ولية حلقوق الطةل وحاميته اليت تكون فوق لك اعتبار وذكل ل نه الطورف ال ضوعن يف هوذه العالقوة  اإ

عة من احلقوق كحق الطةل أ ما املادة الرابعة والعرشزن فنصت عىل مجمو . لهذا فهو يس تحق حامية من نوع خاص

 .يف امحلاية الإجرائية، وحقه يف الامس واجلنس ية

قورار مجموعوة مون  ومن  ة أ خرى، فقد اهمت العهد ااويل اخلاص ابحلقوق الاقتصوادية والاجامتعيوة والثقافيوة ابإ

ات احلقوق للطةل، حيث نصت املادة العارشة منه عوىل رضورة مونح ال رسة حاميوة أ وسوع ووجووب مونح ال همو

حامية خاصة قبل الولدة وبعدها؛ وهذا ميثل و ًا من أ وجه حاميوة الطةول يف بدايوة مراحول حياتوه حوىت وهوو 

جوراءات خاصوة محلايوة الطةول  جنني يف بطن أ مه، كام نصت الةقرة الثالثة من نةس املوادة عوىل وجووب ا واذ اإ

ىل هوذا, ومساعدته دون أ ي متيوزي ل سو باب أ بويوة أ و اريهوا مون نةوس العهود عوىل  07نصوت املوادة  ابلإضوافة اإ

رضورة توفري الرعاية الصحية الالزمة للطةل بغورض خةوض نسو بة وفيوات املواليود واحلةواىل عوىل حيواهتم عوىل 

                                                           
-
1
 .77،  ص7117امحلاية اجلنائية املوضوعية لو طةال املس تخدمني،  دار الةكر اجلامعي، الإسكندرية، م ، و فاط ة حبري،  

2
  00ص, 7101لبنان، الطبعة ال وىل , منشورات احلليب احلقوقية، بريوت , ةل يف  ل التةاقيات ااوليةحاكية حقوق الط, وفاء مرزوق  -
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عوىل رضورة  00كوام نصوت الةقورة الثانيوة مون املوادة , اعتبار أ ن احلق يف احلياة هو احلق ال سوا  بصوةة عاموة

لزام  يًا خصوصًا التعل  الابتدايئ من أ جل تمنية قدرات ومدارك ال طةال، يف حوني توفري التعل  لو طةال وجع  اإ

كةلووت الةقوورة اللووـالثة موون نةووس املووادة حووق ال طةووال يف تعووب مبووادئ وتعووال  دزووهنم وال خووالق الوويت تتةووق مووع 

 .معتقداهتم اخلاصة

ولعل الس،ال اخيي يبق  مطروحا ما اليشء اجلديد اخيي جاء بوه العهودزن ااوليوني يف جموال حقووق الطةول؟  

ل عوىل حقووق قلويةل جودًا مقارنوة مبوا  ىل أ ن هودزن ال خوريزن مل ينصوا اإ والإجابة عن هذا السو،ال جتعلنوا نشوري اإ

ىل مرحةل  ل أ هنام انتقال حبقوق الطةل من مرحةل التوصيات اإ الالزتامات القانونيوة الويت ت،وع عوىل عواتق س بق، اإ

لك دوةل أ و موقعة عىل العهدزن الزتاما قانونيًا ابحرتام وتطبيق تكل احلقوق وضامهنا لو طةال ل هنا جاءت بصويغة 

قواعد أ مرة تندرج مضن ما يس   ابلنظام العام ااويل  وأ صبحت بذكل فردًا من القانون ااويل الوضعي
1
. 

 ةل صدور التةاقية ااولية اخلاصة حبامية حقوق الطةلمرح:الةرع الثاين

نظرًا للوضعية القاس ية والظروف الصحية اليت صار ال طةال يعيشووهنا خوالل هوذه املورحةل حوىت بعود صودور  

زاء ما عاانه أ طةال العوامل خوالل احلوربني العوامليتني تكل الإعالانت والعهود اليت حاولت حةظ ماء الوجه اإ
2
صوار  

أاد ترشويع دويل ملوزم لولك دول العوامل لوضوع حود ملعواانة أ ولئو   ىل اإ لزامًا عىل ال مم املتحدة أ ن تسع  جاهدة اإ

عوالن حقووق الطةول لسو نة  0242 ال طةال ومبناس بة احتةاء ال مم املتحودة ابخيكورى السو نوية الثالووني لصودور اإ

اعندت امجلعية العامة لوو مم املتحودة اتةاقيوة  0222  واخيي توافق مع اخيكرى العارشة للس نة ااولية للطةل س نة

واكن ذكل بعد مدة طويةل من معل جلنة حقوق الإنسان التابعة لو مم املتحدة، والويت  0272حقوق الطةل لس نة 

عوداد مرشووع اتةاقيوة حقووق الطةول، وقود وا وت هوذه ال خورية  شلكت بدورها مجموعة معل اتبع لها تعرض اإ

ل أ هنا اس تطاعت أ ن تتجاوزهوا وتصودر الونص الثواين لالتةاقيوة وتعرضوه العديد من الق،ااي  واخلالفات املعقدة اإ

ىل اجمللوس الاقتصوادي والاجامتعوي التوابع  17/10/0272عىل اللمنة  التابعة لها واليت أ قرته يف  ورفعته بدورها اإ

دوةل موع 020حيوث صوادقت علهيوا  71/10/0221لو مم املتحدة مث امجلعية العامة ومت فتح ابب املصادقة علهيوا يف

بداء ااول العديد من التحةظات ودخلت حزي التنةيذ يف   . 17اإ

ليوه، أ ن لك دول العوامل لهوذه التةاقيوة ابسو تثناء دولتوني هوام الصوومال والوولايت املتحودة   واا جتوب الإشوارة اإ

لستشعار ااول بد  ية حقووق الطةول ال مرزكية وبذكل تعد أ كرث اتةاقيات حقوق الإنسان ان،امما، وذكل نظرًا 

                                                           
1
ليه، ص , منت  سعيد محودة  -  .42و  47مشار اإ
2
ىل أ ن أ كرث من ولث ساكن العامل   أ طةال  - ل أ ن هناك أ كرث من  17هناك اإحصائية تشري اإ عوام بسوبب مليون طةل ميوتون لك  07مليار طةل اإ

مليون مهنم يواون يف  ل  روف قاس ية ول يمت تسميل أ سامهئم يف جسالت املواليد وهذا ما ي،ثر عىل مس تقبلهم مون حيوث  01سوء التغذية و 

نسوان  00و  4مليون طةل ترتاوح أ عامر  بني  071الاعرتاف هيم يف اجملنع بصةة اكرب،   وحوايل  ية سو نة يع لوون يف  ول  وروف قاسو ية واوري اإ

ليه , لالسزتادة انظر، منت  سعيد محمود . هتدد حياهتم ومس تقبلهم  . 10ص , مشار اإ
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يف العامل
1
ىل والووة أ جوزاء جوزء أ ول  40وتش نل التةاقية ديباجة  و  مادة، وميكون معوموًا تقسو   هوذه التةاقيوة اإ

يت، ن املواد املتعلقة حبقوق الطةل، وجزء اثين يش نل عىل املواد املتعلقة بد لية تنةيذ التةاقية، أ ما اجلزء الثالث 

 قد أ ش نل عىل املواد املتعلقة ابلتوقيع عىل التةاقية والتصديق علهيا وال خري ف

نسواان أ و طةواًل،  وما يالحظ عىل التةاقية أ هنا ت، نت الكلري من احلقووق الويت منحوت للطةول سوواء بصوةته اإ

نساان اكحلق يف احلياة وحق متتعه ابلمس وحق متتعوه اب جلنسو ية ومن أ ملةل الصنن ال ول من احلقوق أ ي بصةته اإ

واحلةاىل عىل هويته وحق حرية التعبري والةكر والوجودان والتعلو  والنتوع ابل،وامن الاجامتعوي ومسو توى حصوي 

عايل واحلق يف عدم التعرض للتعذيب أ و العقوابت القاس ية وامحلاية من مجيع أ شواكل النيوزي بسوبب اجلونس أ و 

اين من احلقوق أ ي الويت زنتوع هبوا بصوةته طةول فقود أ ما الصنن الث, اللون أ و اازن واريها من احلقوق ال خرى

أ كدت التةاقية عىل رضورة توفري وس  عائيل مناسب للطةل ويتعني عىل ااول املعنية أ ن توجد هذا الوسو  

وفقًا لقوانيهنا وترشيعاهتا اااخلية من أ جل تربية الطةول وتوجهيوه توجهيوًا مناسو باً 
2
قاموة   ن اقت و ال مور اإ حوىت اإ

كام حتدوت التةاقية عن ال طةوال املوجوودزن يف  وروف ووضوعيات خاصوة كوام هوو احلوال , عايتهم،سسات لر 

ماكنيوة حصووهلم عوىل حيواة كرميوة  ابلنس بة لو طةال املعوقني اخيزن نصت التةاقية عوىل رضورة رعوازهتم وضوامن اإ

وتعل  راق وخدمات حصية مناس بة
3
اف ااول ال طوراف حبوق دون أ ن هت ل التةاقية الإشوارة اإىل رضورة اعورت  

الطةل يف الراحة ومزاوةل ال لعواب واملشواركة الاكموةل يف احليواة الثقافيوة والةنيوة
4

ومتتعوه موع ابأ أ فوراد ال قليوات 

مبامرسة شعائره ااينية واس تعامل لغته ووقافته
5
. 

الاسو تغالل خصوصوًا  وقد انشدت التةاقية دول اجملنع ااويل برضورة حامية ال طةال ووقازهتم من مجيع صور 

الاس تغالل الاقتصادي ومن الاس تخدام اخلطر أ و اري املرشوع، واس تعامل شو ىت الوسوائل امل كنوة ملنوع ذكل 

اب اذ التدابري الترشيعية والإدارية والاجامتعية و الرتبوية واريها
6
. 

ال طةال بصوةة خاصوة اخيزون ونظرًا ملا تنتجه احلروب من وضعيات صعبة ومزرية عىل ال فراد بصةة عامة وعىل 

ن التةاقيوة قود أ وردت  يشلكون أ كرث حضاايها أ حياان وطرفًا فهيا أ حياان أ خرى مون خوالل جتنيود  عسوكراًي فواإ

نصًا خاصًا يتعلق هبذا ال مر تتعهد فيه ااول ال طراف اب اذ مجيع التدابري الالزمة وامل كنة معليًا بعودم مشواركة 

م سسة عرش س نة اإرشااكً مبارشَا وأ ن ل تع ل عىل جتنيد  مضن قواهتا املسلحةال شخاص اخيزن مل تبلغ س هن
7
 ,

                                                           
1
, 002ص,  7112، م و، و الإسوكندرية، دار اجلامعة اجلديدة للنرشو ،مركز الطةل يف القانون ااويل العام ،انظر، فاط ة حشاتة أ محد زيدان -

071 
2
 من اتةاقية حقوق الطةل 71املادة  - 

- 
3

 من اتةاقية حقوق الطةل 74اإىل  70د من املوا
4
 .من ذات التةاقية 00املادة  -
5
ليه, حس نني احمل دي بوادي -  70, 70ص , مشار اإ
6
 من التةاقية   07,  00أ نظر املادتني  -
7
 من التةاقية 07املادة  -
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وما ي،خذ  عىل هذا النص من  اهره هو عدم تطابقه مع نص املوادة ال وىل مون التةاقيوة والويت عرفوت الطةول 

نسان مل يتجاوز الثامنة عرش يف حني أ ن نص املادة  ل طةوال اخيزون مل حيرض عىل ااول جتنيود ا 07عىل أ نه لك اإ

تبلغ س هنم سسة عرش س نة فق  اا أعلنا نس تنتيف أ نه يس ح لدلول أ ن جتنود ال شوخاص اخيزون تورتاوح سو هنم 

بني سسة عرشة س نة ودانية عرشة س نة، وه،لء يعدون أ طةال كداكل طبقا لنص املوادة ال وىل مون التةاقيوة 

اول أ ن ترشوك ال طةوال يف احلوروب بصوةة مبوارشة قد حرضو عوىل ا 07ابلإضافة اإىل ذكل جند أ ن نص املادة 

متجاهال بذكل اشرتااك  بصةة اري مبارشة أ و مشاركهتم بصةة طوعية يف هذه احلورب أ و ابختيوار 
1
لهوذا اكن , 

رشاكهم أ و اختيار   .عىل نص املادة أ ن مينع دخول ال طةال يف هده احلروب سواء ابإ

النظامية أ و اري النظاميةوبصةة مبارشة أ و اري مبارشة مضن القوات 
2
. 

وعىل الرمغ من ذكل لكه، فاإن اللك أ ع عىل أ ن صدور التةاقية شلك قةوزة نوعيوة يف حقووق الإنسوان بصوةة 

عامة وارتقاء حبقوق الطةل بصةة خاصة عىل املس توى ااويل ل هنا انتقلت حبقوق الطةول مون نطواق املسو،ولية 

ىل نطاق املس،ولية القانونية  امللزمة لدلول واملش وةل برقابة اجملنع ااويلال دبية اإ
3

، ويظهور اثور هوذا الارتقواء يف 

تقرزر خمتلن أ صناف امحلاية ااولية حلقوق الطةل كحامزهتم يف احلالت العادية من خمتلون أ شواكل الاسو تغالل 

سو تغالل يف جموال اجلنيس وحامزهتم كذكل من الاختطاف أ و البيع أ و الاجتار هبم ابلإضوافة اإىل حامزوهتم مون الا

 .الع ل عىل غرار أ شاكل امحلاية ال خرى أ وناء الزناعات املسلحة

ذا مل  ل أ ن هذه احلقوق املنصوص علهيا وخمتلن أ صناف امحلاية املقررة ل ميكن احلةواىل علهيوا قامئوة اإ نقول هذا، اإ

طار املبحوث توجد هناك أ ليات وضامانت تكةل احرتام تكل احلقوق، وهذا ما نتطرق هل بنوع من ال  تةصيل يف اإ

 .املوايل

 حقوق الطةل يف القانون ااويل  حاميةأ ليات وضامانت : املبحث الثاين

ذا مل حيواو ب،وامانت تكةول تنةيوذ  من املعلوم أ ن التنصيص عوىل احلقووق احتتلةوة للطةول لون زكوون هل فعاليوة اإ

نشواءها  للمنوة حقووق  وحامية تكل احلقوق وأ داءها، وهذا موا ابدرت أ ليوه اتةاقيوة حقووق الطةول مون خوالل اإ

الطةل ملراقبة مدى تطبيق ااول ال طراف ل حواكم التةاقيوة ودراسوة التقودم اخيي أ حرزتوه هوذه ااول تنةيوذًا 

أواد أ ليوات ووسوائل  ن اجملنوع ااويل وال مم املتحودة قود معوال عوىل اإ لاللزتامات اليت تعهدت هبا، ورمغ ذكل فواإ

                                                           
-
1
ليه, انظر حس نني احمل دي بوادي   .72و  71ص , مشار اإ

2
عالن عامن ميثل البيوا - ن اإ واخيي دعوا اإىل وقون  7110ن اخلتوايم ملو،متر عوامن ااويل حوول اسو تخدام ال طةوال جنوودا واخيي انعقود ابل ردن يف اإ

ليه،  ص, اس تخدام ال طةال دون سن الثامن عرش كمنود يف القوات املسلحة ل ي دوةل من ااول، انظر حس نني احمل دي بوادي  .  72مشار اإ
3
عالن عامن ميثل البيوان اخلتو - ن اإ واخيي دعوا اإىل وقون  7110ايم ملو،متر عوامن ااويل حوول اسو تخدام ال طةوال جنوودا واخيي انعقود ابل ردن يف اإ

 .  72ص , انظر، حس نني احمل دي بوادي . اس تخدام ال طةال دون سن الثامن عرش كمنود يف القوات املسلحة ل ي دوةل من ااول

 - 
3

لوزام " يقول ال س تاذ محمد سعيد ااقائق  وتكةول نظاموا قانونيوا للحاميوة الالزموة , تنتقل التةاقية حبقوق الطةل من دائورة الاختيوار اإىل دائورة الإ

 .    074ص  مرجع سابق, انظر فاط ة حشاتة امحد زيدان". حلقوق الطةل بشلك زرتب مجموعة من الالزتامات القانونية عىل ااول اليت تصادق علهيا 

 



 05العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

36 
 

نشاء الهيئات واللجان املعنية أ خرى لتعززز ضامانت حامية حق وق الطةل عىل املس توى ااويل، وزنثل ذكل يف اإ

ليوه اباراسوة يف املطلبوني ال تيوني ملعرفوة هوذه الهيئوات  حبامية ومراقبة تطبيق حقوق الطةل، وذكل ما نتعرض اإ

 . واللجان

 الهيئات ااولية املعنية حبامية حقوق الطةل  املطلب ال ول

ن الهيئات اليت  تقوم عىل حامية حقوق الطةل عىل املس توى ااويل كثرية ومتعددة اري أ ن أ بورز هوذه الهيئوات اإ

ىل " اليونسن"صندوق ال مم املتحدة للطةوةل  واللمنة ااولية للصليب ال محر ومنظ ة الع ول ااوليوة ابلإضوافة اإ

ل أ ننوا ،  Unesco"عروفوة بوـاليونيسكوامل" منظ ة الصحة العاملية ومنظ ة ال مم املتحدة للرتبيوة والعلووم والثقافوة  اإ

 ما ااور اخيي تقوم به هذه الهيئات يف حامية حقوق ال طةال عىل املس توى ااويل؟ نتساءل

 صندوق ال مم املتحدة للطةوةل ودوره يف ترقية وحامية حقوق الطةل :الةرع ال ول

شئ بعد احلرب العامليوة الثانيوة للتخةيون يعد هذا الصندوق وليد صندوق طوارئ ال مم املتحدة للطةوةل اخيي أ ن 

يوواء، ونظورًا  من معاانة ال طةوال جوراء ال وضواع الويت خلةهتوا احلورب وذكل بتووفري الغوذاء وااواء وامللوبس والإ

واخيي يقحتو برضوورة  0240يف أ كتووبر 77لدلور املنزي اخيي لعبه هوذا الصوندوق أ صودرت امجلعيوة قرارهوا رمق 

  بصةة مس نرة ودامئة، حفول امسوه مون صوندوق طووارئ ال مم املتحودة اإىل صوندوق مواصةل هذا الصندوق مع

ال مم املتحودة لرعايوة الطةوووةل واخيي اسو تطاع أ ن حيقوق اجنووازات كبورية عوىل املسوو توى العواملي يف جموال الصووحة 

ىل الرعاية الاجامتعية وذكل من خالل املسواعد عواانت الويت وماكحفة ال مراض والرتبية والتعل  ابلإضافة اإ ات والإ

كام ل يوذخر الصوندوق  ودًا محلايوة ال طةوال أ ونواء , مينحها هذا الصندوق لدلول اليت يعيش هبا أ طةال حمتاجني

الكوارث واحلروب والزناعات املسلحة وابلتايل فهو يسا  مسوا ة فعواةل يف تكوريس حقووق ال طةوال وحامزهتوا 

 التقارزر ااولية  اليت يقدهما الصندوق عن وضوعيات ال طةوال عىل املس توى ااويل ورمبا  هر ذكل بوضوح يف

يف العامل
1
. 

 اللمنة ااولية للصليب ال محر ودورها يف ترقية وحامية حقوق الطةل : الةرع الثاين

اا ل ش  فيه، أ ن هذه اللمنة ل تقل عن ااور اخيي يلعبه صندوق ال مم املتحدة للطةووةل؛ فهوىي تلعوب دورًا 

ابرزًا يف حامية حقوق ال طةال خصوصًا أ وناء احلروب والزناعات املسلحة، حيث تع ل عىل تقدمي مجيع أ شواكل 

اواثهتم عنود حواجهتم خيكلاملساعدة هلم كتقدمي الغذاء وااواء واريه من املتطلبات الرض  كوام تع ول عوىل , ورية واإ

ىل بوودله وأ هوو  ل ن ذكل يعتوورب موون أ   حقوقووه الاجامتعيووة  عادتووه اإ حاميووة حقوووق الطةوول ال سووري أ و املةقووود واإ

ابلإضووافة اإىل معلهووا عووىل زايرة مراكووز اعتقووال ال طةووال واووري  للتعوورف عووىل أ وضوواعهم داخوول هووذه املراكووز 

                                                           
1
ليه، ص , انظر يف ذكل، منت  سعيد محودة  -   700,  700مشار اإ
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عاملهتم طبقًا لقواعد القانون ااويل الإنساين، وبذكل فاللمنة تع ل عىل حامية الطةول واملعسكرات والتد كد من م

وحقوقه يف الوضعيات اليت ت،يع فهيا أ الب احلقوق وعند أ صعب الظروف ويه أ وناء احلروب والزناعات
1
 . 

 منظ ة الع ل ااولية ودورها يف ترقية وحامية حقوق الطةل : الةرع الثالث

لع ل ااولية منظ ة حكومية دولية مس تقةل تع ل عىل حامية العامل وحتسني  وروف الع ول عوىل تعترب منظ ة ا

اعتبار أ ن هذه املنظ ة هتمت بق،ااي الع ل والعامل حيث بذلت  وودًا كبورية يف حاميوة ال طةوال قبول وأ ونواء أ داء 

حدى الةئات العاملية املش وةل برعاية هذه املنظ ة بغاية وض ع حود لالسو تغالل الاقتصوادي لهوذه الع ل بصةهتم اإ

الةئة، وماكحفة  اهرة عوامةل ال طةوال
2

بورام العديود مون التةاقيوات ، وقود متثول ذكل يف اإ
3
الويت أ رسوت مبوجهبوا  

العديد من القواعد واملبادئ اليت تبنهتا القوانني والترشيعات الوطنية احتتلةوة واعنودهتا اكإجوراءات محلايوة حقووق 

 .ع لال طةال يف جمالت ال

بورام وعقود  ليه، أ نوه مل يقت و دور املنظ وة يف جموال حاميوة ال طةوال يف سووق الع ول عوىل اإ واا جتب الإشارة اإ

ن ااول ال طراف يف هذه التةاقية ملزتموة برضوورة تقودمي تقوارزر سو نوية  التةاقيات ااولية السابقة اخيكر، بل اإ

هيا مبوجب الان،امم والتصديق عىل هذه التةاقياتخبصوص ما قامت بتنةيذه من الزتامات دولية مةروضة عل
4
. 

 منظ ة الصحة العاملية ودورها يف ترقية وحامية حقوق الطةل : الةرع الرابع

لعبت هذه املنظ ة دورًا هامًا يف توفري الرعاية الصحية الالزمة لو طةال عىل املس توى العواملي  دون أ ي متيوزي، 

الرضورية والتحصوينات الطبيوة لوقوازهتم مون خمتلون ال موراض وال وبئوة حيث قدمت هلم التطعاميت واللقاحات 

املنترشة عرب العامل، وهو ما جعل املنظ ة تونمح يف الق،واء عوىل العديود مون ال موراض الويت اكنوت هتودد حيواة 

                                                           
1
  700,  701نةس املرجع، ص  - 
2
الهن،ة العربية، القواهرة،  أ نظر، سالمة عبد التواب عبد احلل ، حامية الطةوةل دراسة مقارنة يف معايري الع ل ااولية والعربية وقانون الع ل، دار -

 .74طبعة، ص بدون م ، 
3
 0202بشد ن حتديد احلد ال دىن لسن الع ل ابلصناعة لس نة  14التةاقية رمق  -

 0202بشد ن تشغيل ال حداث يف املرشوعات الصناعية ليال لس نة 11التةاقية رمق 

 0202املعدةل واخلاصة بتحديد احلد ال دىن لسن الع ل يف الصناعة لس نة 42التةاقية رمق 

 0201شد ن الةحص الطيب لو حداث يف الصناعة لس نة ب  22التةاقية رمق 

 0207املعدةل واخلاصة بتشغيل ال حداث ليال يف الصناعة لس نة  21التةاقية رمق 

 0214بشد ن احلد ال دىن لسن الع ل حتت سطح ال رض لس نة 070التةاقية رمق 

 0214ة بشد ن الةحص الطيب لو حداث العاملني حتت سطح ال رض لس ن 070التةاقية رمق 

  0202اخلاصة بتحديد احلد ال دىن لسن الع ل ابملرشوعات الصناعية لس نة  47التوصية رمق

 0201اخلاصة ابلةحص الطيب لو حداث العاملني يف الصناعة لس نة  22التوصية رمق 

 0240اخلاصة ابحلد ال دىن لسن الع ل حتت سطح ال رض لس نة  21التوصية رمق 

 0214د ال دىن لسن الع ل يف ابطن ال رض لس نة اخلاصة ابحل 070التوصية رمق 

 0214اخلاصة برشوو اس تخدام الش باب يف ابطن ال رض لس نة  074التوصية رمق 
4
ليه، ص , انظر، منت  سعيد محودة  -  .700,  700مشار اإ
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سو نة  ال طةال سابقا اكلشلل اخيي ق،ت عليه هنائيًا يف أ مرزاك الشواملية واجلنوبيوة وأ علنوت املنظ وة ذكل رمسيواً 

نقاذ حيواة , 0227 ىل اجملهودات اليت بدلهتا يف خةض نس بة وافيات ال طةال حيث اس تطاعت كذكل اإ ابلإضافة اإ

حوايل والوة ماليني طةل يف العامل من املوت بسبب أ مراض التيتوانو  واحلصوبة والسوعال اازويك واريهوا مون 

عطوواء ال طةووال ال مصووا ل واحلصووينات واريهووا موون اجلهووود ال مووراض الوويت تصوويب ال طةووال وذكل موون خووالل اإ

 . ال خرى اليت يت،ح من خاللها أ ن املنظ ة ت،دي دور كبري يف حامية وترقية احلقوق الصحية للطةل يف العامل

 "اليونسكو"منظ ة ال مم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة : الةرع اخلامس

وم كحق من حقووق الإنسوان، ويه تسوع  يف حتقيوق تعترب هذه الهيئة أ ول منظ ة عاملية هتمت ابلرتبية ونرش العل

السب وال من العاملي بتشميع التعاون بني ال مم يف ميادزن الرتبية والعلوم والثقافة، من خوالل تقودمي املسواعدات 

ن اليونسوكو تو،دي أ دوار  ىل ااول ال ع،اء، وما يلزم من الواثئق لزايدة التةا  بني شعوب العوامل، وبوذكل فواإ اإ

بورام املعاهودات الويت حترضو النيوزي بوني ال طةوال كبرية يف  جمال حامية وترقية حقووق الطةول؛ فنجودها تسوع  لإ

بسبب اللون أ و اجلنس أ واازن أ و أ ي سبب أ خر
1
وكذا الاهامتم بتعل  الةتيات والنساء ل هنن أ كرث حرمااًن مون  

التعب يف معظم ااول النامية وخصوصًا يف ال رايف، وذكل اب اذ الإجراءات احملوددة للق،واء عوىل النيوزي ضود 

ظ ة عوىل الةتيات والنساء يف النظم التعلميية ومنحهن الةرصة لتمنية ما اهين من قدرات ومواهب، كام تع ل املن

املشاركة يف املو،مترات ااوليوة املعنيوة بق،وااي التعلو  والثقافوة لتقودمي ااراسوات والتقوارزر الويت تعكوس الواقوع، 

 .واخلروج من ذكل  بقرارات وتوصيات املناجه التعلميية، وتسا  يف نرش الثقافة بني شعوب العامل

حامية وترقية حقوق الطةل ل ن حق التعلو  والرتبيوة واا س بق، يت،ح أ ن اليونسكو ت،دي أ دوار كبرية يف جمال 

والثقافة ميثل أ حد احلقوق الهامة للطةل واليت أب عىل ااوةل أ ن تكةلها هل عىل ضوء أ حواكم ترشويعها اااخويل 

وم والتةاقيات ااولية املتعلقة بذكل وقورارات املونظامت ااوليوة املعنيوة أ  هوا منظ وة ال مم املتحودة للرتبيوة والعلو

 ".اليونسكو"والثقافة 

 اللجان ااولية امللكةة مبراقبة مدى الالزتام بتطبيق حقوق الطةل : املطلب الثاين

هناك عديد من اجلهود املبذوةل من طرف الةاعلني عىل املس توى ااويل بغرض تةعيل حقوق الطةل املنصووص 

ان ملراقبة مدى الزتام ااول بتطبيوق وتنةيوذ علهيا مضن املواويق والتةاقيات ااولية ول جل ذكل فقد أ وجدت جل

 : حقوق الطةل ومن مضن هذه اللجان نذكر ما ييل

نسان للعهد ااويل للحقوق املدنية والس ياس ية: الةرع ال ول  جلنة حقوق الإ

حدى ال ليات اليت افرزها العهد ااويل للحقوق املدنية والس ياس ية ملراقبة مدى احرتام وتن  ةيذ تعد هذه اللمنة اإ

احلقوق املنصوص علهيا مضن العهد سواء اكنت هذه احلقوق متعلقة ابلإنسان بصةة عامة أ و  ص الطةول بصوةة 

                                                           
1
مقتوبس . 0217ودخلوت حوزي التنةيوذ يف مواي  00/07/0211راجع اتةاقية ماكحفة النيزي يف جمال التعل  اليت اعندها امل،متر العام لليونسكو يف  -

 . 707،  702من منت  سعيد محودة، مرجع سابق، ص 
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خاصة، وتتشلك هذه اللمنة من مواطين ااول ال طراف يف التةاقية املشهود هلوم ابل خوالق والصوةات النبويةل 

نيوة عرشو ع،ووًا يومت انتخواهبم بواسوطة مع توفر رشو اختصاصهم يف ميدان حقوق الإنسان، وحيدد عودد  بامث

الاقرتاع الرسي مون قامئوة ال شوخاص املتووفرة فوهيم الرشووو املطلوبوة موع اشورتاو أ ل ت،وم هوذه اللمنوة بوني 

موع , أ ع،اهئا أ كرث من خشص واحود مون لك دوةل، موع مراعواة متثيول مجيوع ال نظ وة القانونيوة الرئيسو ية واحتتلةوة

ىل أ ن مدة الع،وية يه أ ربع س نوات، وقد أ صدرت هذه اللمنة يف جمال اهامتماهتا حبقوق الطةل بعض  الإشارة اإ

مون العهود ااويل الويت أ وصوت مون خالهلوام  70و 70املالحظات والتوصيات كتعليقها ملال عوىل نوص املوادتني 

حودى اللمنة عوىل رضورة تقودمي أ و حتديود مةهووم ال رسة وفقوًا للقووانني الوطنيوة لودلول ال طوراف ل هنوا مت  ثول اإ

احلقوق ال ساسو ية والرضوورية الويت أوب أ ن زنتوع هبوا الطةول وزمنوو يف  لهوا وكنةهوا وزرجوع لك ذكل  لغيواب 

تعرين لو رسة عىل املس توى ااويل
1

 .، هذا من  ة

ومن  ة أ خرى، جند أ ن الربتوكول الاختياري امللحق ابلعهد قد أ عط  احلق للمنة يف تلقوي شواكوي ورسوائل 

لعاديني بصةهتم حضااي لنهتوااكت حقووق الإنسوان، وبعود قبوول الشوكوىمن ال فراد ا
2
حواةل   ن اللمنوة تقووم ابإ فواإ

صورة مهنا لدلوةل الع،و يف العهد املهت ة ابنهتاك حقوق الإنسان الوواردة ابلعهود، ويتعوني عوىل ااوةل املعنيوة أ ن 

هذا الرد كتابيًا ومشو ناًل عوىل تربر يف غ،ون س تة أ شهر كحد أ قص ما جاء يف موضوع الشكوى، وأ ن زكون 

لك البياانت الالزمة، وتبيان التدابري اليت ا ذهتا هوذه ااوةل لإزاةل صوورة احتالةوة أ و الانهتواك مث تنظور بعودها 

جوراءات لتعوويض أ ولئو   40اللمنة يف اجامتع مغلق زكون رأ هيا الصادر ابل البية البس يطة  من خوالهل ا واذ اإ

رس ىل الشخص مقدم الشكوىال،حااي مث تقوم ابإ ىل ااوةل املعنية واإ  .ال رأ هيا اإ

فراد بتقدمي شكوى ضد انهتااكت احلقوق أعل اللمنة تو،دي دورًا وقائيوًا وفعوال   واا لش  فيه أ ن السامح لو 

 .يف جمال حامية حقوق الإنسان بصةة عامة وحقوق الطةل بصةة خاصة

نسان للعهد : الةرع الثاين  ااويل للحقوق الاجامتعية والاقتصاديةجلنة حقوق الإ

 0242أ نشد ت هده اللمنة مبوجب القرار اخيي أ صدره اجمللس الاقتصادي والاجامتعي التابع لو مم املتحودة سو نة 

ع،وًا وفق نةس الرشوو املنصوص علهيا مضن جلنة حقوق الإنسان الويت أ نشود ها العهود  07حيث تتشلك من 

الوويت تسوو ند سوولطهتا الرمسيووة موون اجمللووس  -ية، وقوود لكةووت هووذه اللمنووة ااويل للحقوووق املدنيووة والس ياسوو  

مبراقبة مدى تقيد ااول ال طراف بتنةيذ الالزتامات الناش ئة عن العهود ااويل للحقووق  -الاقتصادي الاجامتعي

                                                           
1
   707,  700 مرجع سابق ص, انظر منت  سعيد محودة  -

- 
2
 : رشوو يه ال لقبول الشكوى أب توفر مجةل من  

 استنةاذ طرق الطعن اااخلية املتاحة  -أ  

 .من طرف الشايك لن الشاكوي اجملهوةل املصدر ل تد خذ بعني الاعتبارأ ن تكون الشكوى موقع علهيا  -ب 

أ ن ل زكون موضوع الشكوى قد س بق الةصل فيه من قبل عن طريق اإجراءات التحقيوق ااويل أ و عون طريوق التسووية ااوليوة اكلوسواطة  –ج 

  .والتةويض واملساعي امحليدة

ساءة اس تعام -د  .   ل حق الشكوى من جانب ه،لء ال فرادأ ن ل تكون الشاكوى منطوية عىل اإ
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راف الاقتصادية والاجامتعية، وت،دي هذا ااور من خوالل دراسوة ومناقشوة التقوارزر الويت تقودهما ااول ال طو

عن وضعية حقوق الإنسان املالحظات املناس بة اليت تبدهيا وتنرشها اللمنة بعد دراسوة ومناقشوة التقوارزر الويت 

ن اللمنوة عنود انعقواد لك  تقدهما ااول ال طراف خبصوص وضعيات حقوق الإنسوان هبوا، وزايدة عوىل ذكل فواإ

ل طةوال املندرجوة  مضون حقووق الإنسوان دورة  صص يوماً  ملناقشة بعض أ حاكم العهد مبا فهيا بعض حقووق ا

بصةة عامة، لك ذكل بغاية رشح وتع يق الةهوم حوول هوذه ال حواكم لتوحيود الورأ ي حولهوا، ويومت ذكل حب،وور 

خرباء خمتصني يف حقوق الإنسان بصةة عامة وحقوق ال طةال بصوةة خاصوة، وواكلت دوليوة وخورباء خمتصوني 

فادة ثراء النقاش والإ خبرباهتم يف كيةية ضوامن فعاليوة تطبيوق توكل احلقووق املنصووص علهيوا  يف حقوق الإنسان لإ

 .مضن العهد

ذا اكنت هذه اللمنوة قود أ نشود ت وفوق الرشووو املنصووص علهيوا يف جلنوة حقووق  ليه، أ نه اإ واا جتب الإشارة اإ

نوه ل يسو ح لهوا بقبوول وتلقو هنا ل تنتع بذات صوالحياهتا، وعوىل ذكل فاإ ي شواكوى أ و الإنسان السالةة اخيكر فاإ

رسائل من طرف ال فراد املترضرزن من انهتاك احلقوق اليت نص علهيا العهد رمغ ما ت،ديوه اللمنوة مون أ دوار يف 

جمال حامية احلقوق الإنسانية يف ميادزن الاقتصاد واجملنع والثقافة، ويف ميادزن تكريس حقوق الطةل يف التعلو  

م اخلاصوة هبوم، وابلنظور خيكل فقود متوت املنواداة برضوورة وضوع والثقافة وحق ال قليات يف احلةواىل عوىل هووزهت

فراد بتقودمي شواكوى  برتوكول اختياري ملحق ابلعهد ااويل للحقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية يس ح لو 

ىل اللمنة امللكةة، وما ي،سن هل أ ن هوذا الاقورتاح مل أسود بعود رمغ تبوين اللمنوة ذكل يف دورهتوا السادسوة  اإ

0220نة س  
1
. 

 جلنة الق،اء عىل النيزي ضد املرأ ة: الةرع الثالث

التةاقية ااولية للق،اء عىل اكفة أ شاكل النيزي ضد املرأ ة والويت  0220اعندت امجلعية العامة لو مم املتحدة س نة 

نشاء جلنة الق،اء عىل ا 0270دخلت حزي التنةيذ يف سبنرب لنيزي ضود اليت نصت يف مادهتا السابعة عرش عىل اإ

املرأ ة، واليت تع ل عىل تنةيذ وتطبيق أ حاكم التةاقيوة السوالةة اخيكور مون قبول ااول ال طوراف وتتشولك هوذه 

ع،وا ينتخبون بواسطة الاقرتاع الرسوي املبوارش مون بوني قامئوة ال شوخاص الويت ترحشهوا ااول  70اللمنة من 

ىل دراسوة ومناقشوة التقوارزر الويت تقودهما ااول ال طراف وتدوم ع،وزهتم ملدة أ ربع سو نوات يع لوون خاللهوا عو

ىل اللمنة أ و اليت تطلوب تقودميها مون طورف الوواكلت ااوليوة ليصودروا خبصووص ذكل توصوياهتم و  ال ع،اء اإ

ىل هذا يع لون عىل توسو يع مصوادر احلصوول عوىل املعلوموات بشود ن انهتوااكت حقووق املورأ ة  تقارزر  ابلإضافة اإ

خةاء هذه الانهتااكت يف التقارزر اليت ترفعهوا للمنوة فينسوقون بوذكل الع ول والةتيات، لس امي وأ ن اا ول تتعهد اإ

مع املنظامت اري احلكومية لتلقي معلومات مهنا ل ن ذكل يعد من بوني أ   املهوام الويت تقووم هبوا اللمنوة أ ل وهوو 

د املورأ ة كوام جنود أ ن الربتوكوول حامية حقووق املورأ ة الويت كةلهتوا لهوا اتةاقيوة الق،واء عوىل اكفوة أ شواكل النيوزي ضو

                                                           
1
 .704,  700مرجع سابق ص , انظر، منت  سعيد محودة  -
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مبناس بة الاحتةال ابليوم العواملي لإصودار الإعوالن العواملي  01/07/0222الاختياري لتةاقية املرأ ة الصادر بتارخي 

ماكنية  تلقي شواكوى أ و رسوائل مون طورف ال فوراد ضود ااول  حلقوق الإنسان قد نص يف مادته ال وىل عىل اإ

دانوة  وتعوويض ال طراف ورضورة اعرتاف هذه  صودار قورار ابلإ ال خورية ابختصواص اللمنوة ابلنظور يف ذكل واإ

ال،حااي عام حلقهم من أ رضار بسوبب ذكل، ولكون بعود التحقوق مون تووفر الرشووو الويت نوص علهيوا الربتوكوول 

الاختياري لقبول الشكوى
1
وهوذا ميثول خطووة اوزية عوىل املسو توى ااويل لتكوريس وتةعيول حقووق الإنسوان  

 .مة واملرأ ة والةتيات بصةة خاصةبصةة عا

ذا تعلوق ال مور حباميوة حقووق الطةول وابلتحديود  ليه، أ نه ل ميكون الوقووف عنود هوذا احلود اإ واا جتب الإشارة اإ

مبناسو بة انعقواد ااورة التاسوعة  00ال نىث، فقد لعبت اللمنة دورًا ابرزًا يظهر من خوالل اعامتدهوا للتوصوية رمق 

لهيا معلوموات عون التودابري املتخوذة واليت طا 0221للمنة س نة  لبت من خاللها أ ن تدرج مضن تقارزرها املقدمة اإ

ختوان "للق،اء عىل املامرسات التقليدية ال،ارة بصحة الطةل خاصوة ق،وية تشوويه ال ع،واء التناسولية ال نثويوة 

والويت دعوت خاللهوا  0227مبناس بة ااورة احلادية عرشو املنعقودة سو نة  02واعامتدها أ ي،ًا للتوصية رمق " ال نىث

ىل ا اذ التدابري الالزمة واملناس بة ملنع العنون اجلنيسو لسو امي الواقوع ضود النسواء والةتيوات مبوا يف ذكل  ااول اإ

 . التدابري القانونية واجلنائية

 اللمنة ااولية اخلاصة ابتةاقية حقوق الطةل:الةرع الرابع

تنشود  "من اتةاقية حقوق الطةل واليت تنص عىل أ نوه  10/ 00مبوجب املادة رمق  0220أ نشئت هذه اللمنة س نة 

لغرض دراسوة التقودم اخيي أ حرزتوه ااول ال طوراف يف اسوتيةاء تنةيوذ الالزتاموات الويت تعهودت هبوا يف هوذه 

                                                           
-
111
 :لقد نص الربتوكول الاختياري عىل رضورة توفر رشوو لقبول تقدمي شاكوى ورسائل من طرف ال فراد يه اكل يت  

ىل الربوتوكوول  أ ن تكون ااوةل املعنية ابلرساةل أ و الشكوى قد قبلت ابختصاص جلنة - أ الق،اء عىل النيزي ضد املورأ ة  وذاكل ابن،وامهما اإ

 0272ول زكةي أ ن نكون طرفا يف اتةاقية املرأ ة لس نة  0222الاختياري لس نة  

 أ ن زكون الشخص صاحب الشكوى أ و الرساةل خاضعا لولية دوةل تعد طرفا يف هذا الربوتوكول  - ب

شلك انهتااكت واحضة لالتةاقية ااولية للق،اء عىل اكفوة أ شواكل النيوزي ضود املورأ ة مون طورف ااوةل أ ن تش نل الشكوى أ و الرساةل عىل وقائع ت -ج

 الع،و يف التةاقية والربوتوكول

 أ ن تكون الشكوى أ و الرساةل مكتوبة دون التقيد بلغة بعيهنا-د

ساءة اس تعاملأب أ ل زكون الهدف هناك الهدف من الرساةل أ و الشكوى جمرد الإساءة لدلوةل امل -ه  شكو يف حقها وذاكل عن طريق اإ

 الشايك حلقه يف الشكوى

نصافا لصاحب احلق -و ذا اكن من اري احملنل أ ن حتقق هذه الطرق اإ ل اإ  أ ن زكون صاحب الشاكوى قد استنةد طرق الطعن اااخلية اإ

 اء حتقيق دويل أ و تسوية دوليةأ ل زكون هناك س بق ابلةصل يف موضوع الرساةل أ و الشكوى من جانب اللمنة أ و أ ي اإجر -ز

ذا أ ن تكون احتالةات الواردة يف شكوى ال فراد لحقة أ و مرتكبة من طرف ااوةل الع،و بعد قبولها اختصاص هوذه اللمنوة أ ي بعود ان،وامهما لهو-ح

ذا اكنت بودأ ت قبوول ا اوةل الطورف لختصاصوها ول زالوت الربوتوكول الاختياري ومع ذكل  تص اللمنة بنظر شاكوى ال فراد يف هذه احتالةات اإ

 . هذه احتالةات قامئة ومرتكبة من جانب هذه ااوةل
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وتتشلك هذه اللمنوة مون دانيوة عرشو خبورياً ..." التةاقية جلنة معنية حبقوق الطةل
1
يومت اختيوار  عون طريوق  

قامئة ال شخاص اخيزن ترحشهم ااول ال طراف ويمت ذكل ابلقرتاع الرسي ولولك دوةل طورف أ ن الانتخاب عىل 

ىل الكةواءة املعورتف  ترحش خشصًا واحدًا من بني رعاايها ويشرتو فهيم ال خالق العالية واملاكنة الرفيعة ابلإضوافة اإ

ري معليوة الاقورتاع يف مقور ال مم هبا يف جمال حامية حقوق الإنسان بصةة عامة وحقوق الطةل بصةة خاصة وجتو

املتحوودة وال شووخاص اازوون حيصوولون عووىل ال البيووة املطلقووة موون ال صوووات مل ووثيل ااول ال طووراف احلووارضزن 

املصوتني يعتربون أ ع،اء مضن هذه اللمنة وزراع  يف اختيوار  التوزيوع اجلغورايف العوادل والنثيول اللكوي لاكفوة 

 ل ه،لء مضن اللمنة بصةهتم خرباء ل بصوةهتم اثلوني اوهلوم، وتودوم ع،ووزهتم الثقافات السائدة يف العامل، ويع

ذا تويف أ حد ال ع،اء أ و اس تقال أ و أ علن ل ي سبب أ خر أ نه اري قوادر عوىل  ملدة أ ربع س نوات قابةل للتجديد واإ

املودة الباقيوة مون تد دية همامه قبل أ ن تنهتىي وليتوه اعنودت ااوةل الويت رحشتوه خبوريًا مون بوني رعاايهوا ليمكول 

مرة واحدة يف الس نة يف مقور ال مم املتحودة  00/01 وليته وهنا مبوافقة اللمنة، وجتنع هذه اللمنة كام نصت املادة

عوادة النظور يف عودد مورات  أ و يف أ ي ماكن أ خر حتدده اللمنة وقد أ عطوت املوادة احلوق لودلول ال طوراف يف اإ

ذا اقت وو ال موور ذكل رشو موافقووة امجلعيووة العامووة، وهووذا مووا حوودث حيووث تعقوود اللمنووة يف وقتنووا  الاجووامتع اإ

احلوارض ووالث دورات يف السو نة الواحودة ويودوم الاجوامتع ملودة والووة أ سوابيع خيصوص عوادة ال سو بوع الرابوع 

عداد  القادمة   .لالإ

لزموت مون التةاقيوة حيوث أ   04و 00أ ما فامي يتعلق بطريقة معل اللمنوة واختصاصوها فقود نصوت عليوه املواداتن 

نقواذ احلقووق املعورتف هبوا يف هوذه التةاقيوة   00املادة ااول ال طراف بتقدمي تقارزر عون التودابري الويت أ عنودها لإ

ىل اللمنوة عون طريوق ال موني العوام لوو مم املتحودة وذكل يف غ،وون  وعن التقدم احملرز يف النتع بتكل احلقووق اإ

 مورة لك سوس سو نوات وتوول التقوارزر س نتني من بدء نةاد هذه التةاقية لدلول الطورف املعنيوة، وبعود ذكل

ن  املعدة مبوجب هذه املادة العوامل والصوعاب الويت تو،ثر عوىل درجوة الوفواء ابللزتاموات الويت أ قرهتوا التةاقيوة اإ

وجدت ملل هذه الصعاب، وأب أ ن تش نل التقوارزر أ ي،وًا عوىل معلوموات اكفيوة تووفر للمنوة أ ن تطلوب مون 

ضافية   . ذات صةل بتنةيذ التةاقيةااول ال طراف معلومات اإ

ل أ ن  لكن عىل الرمغ من أ  ية هوذه اخلطووة املتعلقوة بتشوكيل جلنوة لتلقوي التقوارزر مون قبول ااول ال طوراف اإ

من التةاقية واملتعلقة ابسوتبدال ااوةل  00هناك مجموعة من الانتقادات و ت لها بدء ابلةقرة السابعة من املادة 

خيي مل تنهتىي مدة ع،ويته لسبب من ال س باب املذكورة  يف نص املوادة ل ن ذكل يتنوا  خبريًا بدًل من اخلبري ا

ىل أ ن هو،لء ال ع،واء يع لوون  ومبدأ  خشصية الع،وية املشار أ ليه يف الةقرة الثانية من نةس املوادة الويت تشوري اإ

                                                           
 -

1
عىل أ ن اللمنة تتد لن من عرشة خرباء ذوي املاكنة اخللقية الرفيعة والكةاءة املعرتف هبا يف امليدان اخيي تعطيه هوذه التةاقيوة  00/7تنص املادة  

واكن ع،ووا  07واخيي نصت من خالهل عىل زايدة عودد أ ع،واهئا اإىل  044/  41قرارها رمق  0224اري أ ن امجلعية العامة أ صدرت يف ديس رب ..." 

  7110ذكل موافقة وليث ااول ال طراف يف التةاقية ودخل هذا القرار حزي التنةيذ يف أ وائل س نة 
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ن اكنو ت التةاقيوة تسوع  مون بصةهتم الشخصية و  ليسوا اثلو اوهلم ويمت اختيوار  عون طريوق الانتوداب واإ

ىل احملافظة عىل نسب التوزيع اجلغرايف العادل يف تشكيل اللمنة  .خالل ذكل اإ

أ ما النقطة الثانية فهىي املتعلقة ابملدة املتعلقة بتقدمي التقارزر ااوريوة مون قبول ااول ال طوراف ويه مودة سوس 

جدًا ملراقبة مدى الوزتام ااول ال طوراف  من التةاقية فهىي مدة طويةل 00من املادة   10س نوات حسب الةقرة 

بتنةيذ التةاقية ل ن ذكل سوف  ي،دي اإىل حدوث أ رضار كبرية عىل ال طةوال يف العوامل خصوصوًا اخيزون يعوانون 

من أ وضاع اجامتعية واقتصادية مرتدية وهذا حال أ طةال معظم ااول الةقرية والنامية لهذا من ال حسون مراجعوة 

ن اللمنة تعقود دوراهتوا حاليوًا ووالث املدة املقرتحة وتقل  ذا عل نا اإ ىل س نة أ و س نتني عىل ال كرث خصوصًا اإ يصها اإ

مرات يف الس نة الواحدة
1
. 

أ ما اثلثا وأ خريًا فاإن اعامتد اللمنة يف معلها وبشلك رئييس عىل التقارزر يعتورب شويئًا سولبيًا ل ن التجوارب املاضوية 

خةاق التةاقيات ااولية اخلاصة  حبقوق الإنسان كام أ نه يف الوقت نةسه أ سلوب اري اكف ل،وامن الوزتام أ وبتت اإ

ن ااول ال طوراف والهيئوات  ذا عل نوا اإ ااول ال طراف بتنةيذ ما جاء يف التةاقية من أ حاكم ومبادئ خصوصًا اإ

ىل عودة معوايري حتوول دون التنةيوذ العل وي واحلقيقوي لالتةاقيوة؛ لهوذا نوه مون  ال خرى تع د يف تقدمي تقارزرها اإ فاإ

ال حسن توس يع صالحيات هذه اللمنة ومنحها سلطة تلق  الرسائل والشاكوى مون ال طوراف املترضورة وذكل 

وفقًا رشوو موضوعية ل نه يف  ل غياب أ لية شواكوى تسو ح لو طةوال ومون ينووب عوهنم ابلوتظب خبصووص 

هلوم منتقصوة رمغ موا ميكون اسو تعامهل  انهتااكت حقوق ال طةال املنصوص علهيا مضن التةاقية تظل امحلاية ااوليوة

ل أ هنوا ل تغطوي النطواق الاكمول  من ال ليات النشد ة  صكوك دولية أ خرى للونظم بشود ن بعوض حقووق الطةول اإ

لاكفة حقوق الطةل املنصوص علهيا مضن التةاقية  فقو 
2

ىل عودم وجوود جلوان خاصوة ذات جورأ ة  ، ابلإضوافة اإ

وال كرث من هذا أ ن أ لية الرسائل والشواكوى مون شود هنا أ ن تشومع  حبقوق الطةل مضن ال ليات ااولية ال خرى

أاد وسائل وأ ليات داخلية ملوا ة انهتااكت حقوق ال طةوال وأ ن تووفر هلوم أ لت خارجيوة يف حواةل  ااول عىل اإ

رزر استنةاد وسائل الانتصاف اااخلية عند عدم فعاليهتا وتكون بذكل أ لية الرسائل والشاكوى ممكةل ل لية التقا

                                                           
 744ص , أ نظر منت  سعيد محودة ، املرجع السابق-0

 ,نظامت اري حكومية ربوتوكول أ لية شاكوى ملحق ابتةاقية حقوق الطةل وت،م امحلةل م بطالب تجتري يف ال ونة ال خرية محةل دولية قوية ومتوسعة 2-

قلميية ووطنية من مجيع أ حناء العامل وذكل عىل أ سوا  اعتبوار  أ ن اتةاقيوة حقووق الطةول  نسان وطنية وهيئات أ خرى دولية واإ وم،سسات حقوق اإ

لية شاكوى، ال مور اخيي يعود تعترب املعاهدة احلقوقية الوحيدة اليت تلزم ااول ال طراف فهيا بتقدمي تقارزر عن تنةيذها دون أ ن يلحق هبا بروتوكول أ  

اخيي نص عىل اعتبار حقوق الطةل أ مور ذو أ ولويوة يف نطواق منظوموة  0220متيزي فادح ضد ال طةال وخمالن ملا أ كده امل،متر حلقوق الإنسان س نة 

وترابطية حقوق الإنسان حقيقية تو،دي ال مم املتحدة يف جمال حقوق الإنسان تنتع اتةاقية حقوق الطةل بد كرب عدد من ااول املصدقة علهيا وتاكملية 

ضافية يف بعض احلالت كام ترشف عوىل أ عاملهوا جل  نوة اإىل تداخل كبري من مواويق حقوق الإنسان اري أ ن هذه التةاقية حتتوي عىل حقوق خاصة واإ

ذا الونقص ميكون تداركوه ابعوامتد ويف الوقت اخيي مل توضع مضن هوذه التةاقيوة أ ي مون أ ليوة الشواكوى فواإن هو, ذات خربة خاصة يف حقوق الطةل

  www.crin.orgبروتوكول اختياري خاص ابل طةال وملزيد من التةصيل عن امحلةل وما يتعلق هبا زايرة املوقع الالكرتوين
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اليت تبغي التةاقية من خاللها الزتام ااول ال طراف بتنةيذ التةاقية ل ن أ لية الرسوائل والشواكوى متكون ال فوراد 

 .من خماطبة جلنة حقوق الطةل مبارشة يف حال عدم وفاء ااوةل ابلزتاهما 

 :خامتة

ىل أ ن هناك رادة عاملية واحضة  تسوري حنوو  ويف ختام هذه الورقة البحثية، وعىل ضوء ما تقدم ميكن أ ن نشري اإ اإ

اري أ ن الق،وية ال ساسو ية ل تتعلوق ابلإحاطوة النظريوة حبقووق , جتس يد حامية الطةل ومتكينه من حتقيق حقوقه

الطةل حفسب أ و الرغبوة يف البحوث عون منموزات الطةووةل يف اجملوال الةكوري أ و القوانوين أ و اجملوال امل،سيسو 

بوراز , والتنظميي ىل اإ ننوا نسوع  اإ الةمووة القامئوة بوني ال هوداف املرجووة والواقوع ال لو  أ و ب وحي العبوارة بوني بل اإ

ذكل أ ن هنواك معوقوات يف تطبيوق هوذه احلقووق يف الواقوع , الترشيع والتطبيق يف التعواطي موع حقووق الطةول

 .املعاش

هنا تعين مون و و شاكليات التطبيق ومعوقاته ل تعين اجلانب الع يل فق  ، بل اإ ة نظور البواحلني ول خية  أ ن اإ

شاكليات نظرية تتعلق بتبوين توجوه معوني أ و مبوادئ معينوة كوام أ ن بعوض هوذه الإشواكليات تتعلوق , ابل سا  اإ

 .بثقافة اجملنع أ و ابلس ياسات الاقتصادية والاجامتعية وال وضاع الس ياس ية واحلرايت العامة

 :قامئة املراجع

الإسوكندرية، م و، , دار الةكر اجلامعي, حقوق الطةل بني الرشيعة الإسالمية والقانون ااويل, و حسني احمل دي بوادي 10

 . الطبعة ال وىل، بدون س نة نرش

 .7117امحلاية اجلنائية املوضوعية لو طةال املس تخدمني،  دار الةكر اجلامعي الإسكندرية، م ، و فاط ة حبري،   17

لبنان، الطبعة  ال وىل , منشورات احلليب احلقوقية، بريوت, حاكية حقوق الطةل يف  ل التةاقيات ااولية, ء مرزوقو وفا 10

7101 . 

 ،  م ،دار اجلامعة اجلديدة الإسكندرية ،حامية حقوق الطةل يف القانون ااويل العام والإساليم ،و منت  سعيد محودة 10

 .7112بدون طبعة 

، م و، الاسوكندرية، دار اجلامعوة اجلديودة للنرشو ،زيودان مركوز الطةول يف القوانون ااويل العوام ،تة أ محدو فاط ة حشا 14

7112. 

و سالمة عبد التواب عبد احلل ، حامية الطةوةل دراسة مقارنة يف معايري الع ل ااولية والعربية وقانون الع ل،  دار الهن،ة  11

 .بدون طبعة م ، العربية، القاهرة،

 .اتةاقية حقوق الطةلـ 12

 .الصادرة عن منظ ة الع ل ااولية و التةاقيات 17

  www.crin.orgو املوقع الالكرتوين 12
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بعاد يف احلد من  اهرة الهمرة اري الرشعية جراء الإ مدى فعالية اإ
*

 
 أ درار -جامعة أ محد دراية -أ س تاذ حمارض أ ، لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية- مسعودي يوسن/د

 :امللخص

بعاد يف احلد من ال اثر السلبية لظاهرة الهمرة اوري الرشوعية رمغ كونوه حوال  جراء الإ ل أ حد ينكر دور اإ

حداث تمنية اقتصادية شامةل  .عالجيا؛ ولن ي،يت هذا احلل أ لكه ما مل يدمع حبلول وقائية تعند أ ساسا عىل اإ

بعاد، التمنية الاقتصادية :اللكامت املةتاحية  .الهمرة اري الرشعية، الإ

Abstract : 

No one denies the rule of expelling away in reducing the bad effect of the illegal 

migration, though it is considered as a remedy or a solution same how.  

But this can’t bring any fruitful results only if it is based on preventive solutions based on a 

general development. 

Keywords: Illegal migration, expelling, economical development.  

 مقدمة

قلو  تعترب اجلزائر حبمك موقعها اجلغرايف منطقة عبور لل هاجرزن ال فارقة املتو ني حنوو أ وراب، واخيزون يعوربون ا لإ

17/00اجلزائري بطريقوة اوري مرشووعة خموالةني بوذكل ال حواكم التنظمييوة لقوانون
1
الويت نظ وت حوالت دخوول  

بعاد  منه قل  ااوةل واإ قامهتم فوق اإ  .ال جانب واإ

بعاد ال جانب وطرد  من أ جل احلةاىل عىل النظام العام واملصواحل الاقتصوادية  ذا اكنت ااوةل متكل احلق يف اإ واإ

فاإن هذا احلق مقيد جب ةل من املبادئ وال،امانت اليت أ قرهتا الترشيعات واملواويق ااولية، وخيكل يعوول  للبالد،

أاد حل لهذه الظاهرة العاملية بعاد أ و طرد ال جانب يف اإ جراء اإ اليت بدأ ت تتةامق يوموا بعود يووم ،  الكلريزن عىل اإ

بعواد أ و الطورد  حد السواء، وتزداد معها معاانة  شعوب ااول املصدرة واملس تقبةل عىل جوراء الإ مفا مدى فعالية اإ

 يف احلد من  اهرة الهمرة اري الرشعية؟

 :هذا ما س نحاول الإجابة علية من خالل دراسة احملاور التالية  

 مةهوم الهمرة اري الرشعية وأ س باهبا: أ ول 

                                                           
*
يداع املقال   17/12/7101: اترخي اإ

 00/12/7101: اترخي حتك  املقال
1
قوامهتم هبوا وتونقلهم فهيوا 74/11/7117م،رخ يف  00-17قانون رمق   ، 01اجلريودة الرمسيوة، العودد. يتعلق برشوو دخوول ال جانوب اإىل اجلزائور واإ

 .7117الس نة
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 قل  اجلزائري   : اثنيا بعاد من الإ   قرار الإ

 وفعاليهتا يف احلد من  اهرة الهمرة اري الرشعيةدور التمنية : اثلثا 

 مةهوم الهمرة اري الرشعية وأ س باهبا: أ ول

ذ اكن يعامول معوامةل قاسو ية واعتوربه اليواننيوون  مل زكن لو جنيب مركز قانوين يف اجملنعات الس ياس ية القدميوة، اإ

ىل أ ن  هرت فكرة ال،يافة اليت اكن لها أ ثر كبري يف حتسني م وخط  الرومان خطوة . عامةل ال جانبعبدا هلم، اإ

حدا م قانون الشعوب هامة يف هذا اجملال ابإ
1

، واكن لظهور ااايانت أ ثور كبوري يف تطوور معوامةل ال جانوب بودءا 

وبتطور وسوائل التصوال بوني الشوعوب يف الع و احلوديث تطوورت معوامةل ال جانوب .   ابملس يحية فالإسالم

قل  ااوةل احلرب العاملية ال وىل حل مبدأ  ااخوول املقيود حمول ااخوول احلور وأ صوبحت وعقب . املقميني فوق اإ

قامة ال جانب .وذكل حةا ا عىل كياهنا ومصاحلها. ااول تشرتو رشوو حمددة اخول واإ
2
  

نسووان، حيووث نصووت املووادة  ن حريووة التنقوول يه موون احلقوووق ال ساسوو ية لالإ عووالن العوواملي حلقوووق  00اإ موون الإ

الإنسان
3
قامتوه داخول حودود لك دوةل، وحيوق هل أ ن يغوادر أ ي :" عىل أ نه  للك فرد حرية التنقل واختيار حمل اإ

ليه لولك فورد احلوق يف أ ن :"  منه أ ي،ًا عىل ما ييل 00وتنص املادة ". بالد مبا يف ذكل بدله، كام حيق هل العودة اإ

لهيا هراًب مون الاضوطهاد  ىل بالد أ خرى أ و حياول الالتجاء اإ ولكون هوذه احلريوة ليسوت مطلقوة، فهوىي . "يلجد  اإ

مقيدة ابل نظ ة والقووانني اخلاصوة بولك دوةل وفقوا ملوا يوامتص موع مصواحلها العليوا، ومبوا ل يتعوارض موع سو يادهتا 

حيوث ل أووز ل ي دوةل . ومقيدة أ ي،ا ابلرشوو والإجراءات املنصوص علهيوا يف املعاهودات ااوليوة. الوطنية

.لنتع ال جنيب حبقوقوه وحرايتوهأ ن تزنل عن احلد ال دىن 
4
ومون احلقووق العاموة لو جنويب 

5
ىل   حقوه يف ااخوول اإ

ن اكنوت أ الوب  جوراءات تنظمييوة حموددة  تلون مون دوةل ل خورى؛ واإ لهيوا وفقوا لرشووو واإ قل  ااوةل الوافد اإ اإ

.اترشيعات ااول تشرتو حصول ال جنيب عىل تد شرية ملبتة عىل جواز سةره للسامح هل بدخول أ راضهي
6
  

قامة بودوةل أ خورى بطريقوة اوري :" وتعرف الهمرة اري الرشعية عىل أ هنا التسلل عرب احلدود الربية والبحرية، والإ

".مرشوعة
7
ويطلوق هوذا الاصوطالح يف اللغوة " همواجر" ويعرب عن الشخص اخيي يقوم ابلهمورة ابصوطالح   

ء، أ ما يف اللغة الةرنس ية فيعرب عنه ابصطالح العربية عىل الشخص الوافد عىل البالد والنازح مهنا عىل حد سوا

                                                           
1
 .772، ص771، ص7114بن عبيدة عبد احلةيظ، اجلنس ية ومركز ال جانب يف الةقه والترشيع اجلزائري، دار هومه، اجلزائر،  
2
 .240، ص7117يل غصوب، درو  يف القانون ااويل اخلاص، امل،سسة اجلامعية لدلراسات والنرش والتوزيع، بريوت، عبده مج  
3
 .0207ديس رب /اكنون ال ول 01امل،رخ يف ( 0-د)أ لن  702الإعالن العاملي حلقوق الإنسان الصادر مبوجب  قرار امجلعية العامة  
4
 .247، ص202عبده مجيل غصوب، املرجع السابق، ص 
5
 ".زنتع لك أ جنيب، زكون وجوده فوق الرتاب الوطين قانونيا، حبامية خشصه وأ مالكه طبقا للقانون:" من ااس تور اجلزائري عىل أ نه 12تنص املادة  

6
جانب وللعرب يف ااول العربية، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت،    .022، ص7110سعيد يوسن البس تاين، املركز القانوين لو 
7
نسوانية السو نة السوابعة، العودد . أ بعادها وعالقهتا ابلارتاب الاجامتعي:محمد رم،ان، الهمرة الرسية يف اجملنع اجلزائري  دراسة ميدانية، جموةل علووم اإ

 .0، ص7112، 00
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"Immigrant "ويعين الشخص الوافد
1
ومورد ذكل  وقد تةامقت هذه الظواهرة يف ال ونوة ال خورية بشولك كبوري؛. 

دوافووع اقتصووادية حم،ووة تنثوول أ ساسووا يف البحووث عوون فوورص الع وول ابخلووارج، وحتسووني الظووروف املعيشوو ية 

.لل هاجرزن
2
شهدت القارة يف عرشية التسعينات أ زمات أ منية وس ياس ية حادة اكحلوروب وعىل الصعيد الإفريقي  

فريقيا منطقة لعبوور املهواجرزن ...ال هلية، الالجئون، الةقر، ال مراض واريها من العوامل اليت جعلت من شامل اإ

ىل ال،ةة ال وربية .اإ
3
 

ىل بدل اس تقرار، حيث أ ن  أ عدادا كبرية مون هو،لء املهواجرزن ويف الواقع، فاإن اجلزائر قد حتولت من بدل عبور اإ

ال فارقة املقميني بصةة اري رشعية يس تقر هبم ال مر يف اجلزائر خاصوة يف املنواطق احلدوديوة، ول يتوقون ال مور 

عند هذا حفسب، بل أ صبحوا زرتكبون جرامئ خطرية هتدد أ من وسالمة املوواطنني والاقتصواد الووطين
4
ودرءا  

بعواد يف مقدموة احللوول ضود لك أ جنويب زكوون وجووده يف اجلزائور  لهذه اجلورامئ وال اثر السولبية جوراء الإ يود يت اإ

 .  يشلك هتديدا للنظام العام أ و ل من ااوةل

فوال جنيب يف ". الشخص املوجود يف أ رايض دوةل ل حي ول جنسويهتا 00-17واملقصود بلةظ ال جنيب وفقا لقانون 

ل حي ل جنسيهتا وفقا ل حاكم قانون اجلنسو ية، ويف هوذا املعوىن  ااوةل هو من ل زنتع ابلصةة الوطنية فهيا؛ أ ي

يعترب أ جنبيا لك فرد حي ل جنس ية اري اجلنس ية اجلزائرية، أ و اخيي :" عىل أ نه 00-17من قانون  10تنص املادة 

 ". ل حي ل أ ي جنس ية

 

 

 

                                                           
1
عات الوطنية، رساةل لنيل دبلوم ااراسات كرمي متقي، الهمرة الرسية لو طةال القارصزن املغاربة حنو أ وراب، دراسة يف  ل املواويق ااولية والترشي 

نة العليووا املع قووة يف القووانون اخلوواص، جامعووة سوو يدي محموود بوون عبوود هللا، لكيووة العلوووم القانونيووة والاقتصووادية والاجامتعيووة، فووا ، املغوورب، السوو  

 .2، ص7114/7111اجلامعية
2
قامة ال   17-10الطيب الرشقاوي، تقدمي القانون رمق   جانب ابمل لكة املغربية وابلهمرة اري املرشوعة، أ شغال الندوة الوطنية الويت املتعلق بدخول واإ

، منشووورات مجعيووة نرشو املعلومووة القانونيووة، والق،ووائية، سلسووةل 7110ديسوو رب  71و 02نظ هتوا وزارة العوودل ووزارة اااخليووة، مووراكش، يوويم 

 .71، ص7112، الطبعة الثالثة، مار  10الندوات وال ايم ااراس ية، العدد 
3
ىل أ وراب:ايطاليا، ندوة-تونس -املثلث الهمري ليبيا:حسن البوبكري، الس ياسات الهمرية يف املنطقة ال ورومغاربية  فريقيوا اإ حنوو : الهمرة مون شوامل اإ

 .04، ص7112ديس رب 2-1تعززز التعاون العريب ال ورويب، مركز جامعة ااول العربية، ال مانة العامة، تونس 
4
حصوائيات اايووان الووطين ملاكحفوة   يرتتب عىل  اهرة الهمرة اري الرشوعية أ اثر سولبية عوىل شوعوب ااول املسو تقبةل، ويف هوذا الصودد تشوري اإ

دماهنا لس نة   07خشصوا مون موايل،  04خشصا مون نيموراي،  70خشص أ جنيب يف ارتاكب جرامئ احتدرات، مهنم  007اإىل تورو  7117احتدرات واإ

أ شوخاص مون  10أ شوخاص مون فرنسوا،  14أ شوخاص مون الاكموريون،  14أ شخاص من الغابون،  12خشصا من املغرب،  00يمر، خشصا من الن 

خشصوا مون  10خشصا من ليرباي  10خشصا من ساحل العاج 10خشصا من الكونغو،  10خشصني من أ وغندا،  17أ شخاص من غينيا،  10اس بانيا، 

اايووان الووطين ملاكحفوة احتودرات . أ خورزن مل حتودد جنسويهتم 70خشصوا مون تركيوا، و  10ونس، خشصا من تو 10خشصا من التشاد،  10سرياليون

دماهنا،احلصيةل الس نوية للمكيات احملموزة من احتدرات وامل،ثرات العقلية من طرف مصاحل املاكحفة لس نة   .7117واإ
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قل  اجلزائري :اثنيا بعاد من الإ  قرار الإ

جراء ت،عه  بعاد ال جنيب هو اإ لهيوا حتوت اإ السلطة الع وميوة جتورب مبوجبوه ال جنويب مغوادرة الوبدل وعودم الرجووع اإ

طائةل العقاب ويش ل هذا الإجراء ال جانب سواء اكنووا مقميوني بصوةة رشعيوة أ و اوري رشعيوة
1
ويتخوذ الصوور . 

 :التالية

ىل احلدود :الصورة ال وىل بعاد اإ الإ
2
ىل احلدود يف احلالت التالي  بعاد ال جنيب اإ  :ةيمت اإ

عندما هيدد ال جنيب النظام العام (0
3
 ( 17/00من القانون  01/0املادة )أ و أ من ااوةل 

 (17/00من القانون  01/7املادة)عندما حيمك عىل ال جنيب بعقوبة سالبة للحرية أ و جبناية أ و جنحة (7

قل  اجلزائري وفقا للامدة  (0 قاموة منوه حيوامن ل )77/0عندما ل يغادر ال جنيب الإ يف حاةل حسب بطاقوة الإ

يوما دون تربزور أ ن ذكل اكن بسوبب  01وعدم مغادرة اجلزائر يف مدة ( يعود يس تويف الرشوو القانونية املطلوبة

 (17/00 من القانون 01/0املادة.)قوة قاهرة

ليه بعاد لل عين بصةة رمسية ويس تةيد حسب خطورة الوقائع املنسوبة اإ ، من همةل ترتاوح مدهتا مون ويبلغ قرار الإ

قلوو  ( 04)سوواعة اإىل سسووة عرشوو (07)دووان وأ ربعووني بعوواد موون الإ يومووا ابتووداء موون اترخي تبليغووه بقوورار الإ

خراجه من اجلزائور وعنود الاقت،واء تسول   (00/0املادة.)اجلزائري ويف حاةل رف،ه اخلروج تتوىل مصاحل ال من اإ

.عليه عقوابت جزائية
4

 

                                                           
1
 .007، ص7112ائري، دار اخلدلونية، اجلزائر، محمد سعادي، القانون ااويل اخلاص وتطبيقاته يف النظام القانوين اجلز  
2
دارة أ ن تود مر ابلقتيواد :"  10/17من القانون رمق  70ويعرب عنه املرشع املغريب ابصطالح الاقتياد اإىل احلدود، حيث جاء يف نص املادة   ميكن لالإ

 :اإىل احلدود مبوجب قرار معلل يف احلالت التالية

ذا مل يس تطع أ ل جنيب أ ن يربر  -0 ليهاإ ذا متت تسوية وضعيته لحقا بعد دخوهل اإ ل اإ ىل الرتاب املغريب قد مت بصةة قانونية، اإ  دخوهل اإ

ذا  ل ال جنيب داخل الرتاب املغريب ملدة تةوق مدة صالحية تد شريته، أ و عنود ان وام أ جول والووة أ شوهر ابتوداء مون اترخي دخووهل  -7 اإ

لزامية التد شرية وذكل ما  ذا مل زكن خاضعا لإ ليه، اإ  مل زكن حامال لبطاقة تسميل مسل ة بصةة قانونيةاإ

قامة أ و جتديده أ و مت حسبه منه، مقوامي فووق الورتاب املغوريب، ملودة تةووق  -0 ذا  ل ال جنيب اخيي مت رفض تسلميه س ند اإ يوموا مون  04اإ

 اترخي تبليغه الرفض أ و السحب  

قامته و ل مقامي فوق الرتاب املغريب -0 ذا مل يطلب ال جنيب جتديد س ند اإ قامة 04 ملدة تةوق اإ  يوما بعد انق،اء مدة صالحية الإ

قامة -4 قامة حتت امس أ خر اري امسه أ و عدم التوفر عىل س ند لالإ ذا صدر يف حق ال جنيب حمك هنايئ بسبب تزيين أ و تزوزر أ و اإ  اإ

ذا مت حسب وصل طلب بطاقة التسميل من ال جنيب بعد تسلميه هل -1  اإ

ذا حسبت من ال جنيب بطاقة تسمي  أ و  -2 حودى هواتني البطواقتني، وذكل يف حواةل صودور هوذا اإ قامته، أ و مت رفض تسل  أ و جتديد اإ اإ

قاموة  10/17قانون رمق ". السحب أ و الرفض تطبيقا لو حاكم الترشيعية أ و التنظميية اجلاري هبا الع ل، يسبب هتديد للنظام العام املتعلق بدخول واإ

 .7110، الس نة 4011اجلريدة الرمسية، عدد ( 7110نومفرب 00) 0.10.021عة،  هري رشين رمق ال جانب ابمل لكة املغربية وابلهمرة اري املرشو
3
جوراء الطورد  بعواده مبوجوب اإ ل أ صبح خشصا اري مرغوب فيه، وحص اإ بيوار موازر، فانسوان . أب عىل ال جنيب مراعاة النظام العام داخل ااوةل، واإ

 .701، ص 7117مقدل، امل،سسة اجلامعية لدلراسات والنرش والتوزيع، بريوت،هوزيه، القانون ااويل اخلاص، ترمجة عيل محمود 
4
 .702بن عبيدة عبد احلةيظ، املرجع السابق، ص 
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قلو  اجلزائوري الطعون يف القورار أ موام  وميكن لو جنويب موضووع بعواد خوارج الإ قورار وززور اااخليوة املت،و ن الإ

 (.00/0أ ايم ابتداء من اترخي تبليغه ابلقرار 14القايض الاس تعجايل احتتص يف املواد الإدارية يف  رف 

الطعون قورار  ويوقون( 00/0املوادة)يوموا ابتوداء مون اترخي تسوميل الطعون 71ويةصل القايض يف همةل أ قصواها 

بعاد ىل اايوة (00/4املادة)الإ بعواد اإ ذا مل ميوس الشوخص ال جنويب  01، وميكن متديد همةل الطعن يف قورار الإ يوموا اإ

وميكون للقوايض الاسو تعجايل احتوتص أ ن يوقون ( 07/0املوادة.)املبعد بد من ااوةل والنظام العوام وال داب العاموة

بعاد يف حاةل الرضورة القصوى   :لس امي يف احلالت التاليةتنةيذ قرار الإ

ىل أ بويوه املبعودزن مون أ جول تعلميوه ورعايتوه -0 مون  07/4املوادة.)عندما حيتاج الطةل املقو  يف اجلزائور اإ

 (.17/00القانون 

بعاد -7  ( 07/1 املادة)ال جنيب القارص وقت ا اذ قرار الإ

بعاد  -0  (07/2املادة)ال جنيب اليت  القارص وقت ا اذ قرار الإ

بعاداملرأ ة احلا -0  ( 07/7املادة.)مل وقت ا اذ قرار الإ

ىل احلوودود التصووال ببعثتووه اابلوماسوو ية ملسوواعدته مبحووام أ و  بعوواد اإ جووراء الإ كووام ميكوون لو جنوويب موضوووع اإ

قامتوه مبوجوب (. 07/2املادة)مرتمج قل  اجلزائري ميكن حتديد ماكن اإ ويف حاةل اس تحاةل مغادرة ال جنيب املبعد لالإ

ىل ااية أ ن يصبح تنةيذ هذا الإجراء اكناقرار صادر عن وززر ا  (00املادة.)ااخلية، اإ

قاموة :الصورة الثانية طرد ال جنيب يمت طرد ال جنيب اخيي خيالن رشوو ااخول والإ
1
املهواجر اوري )يف اجلزائور 

قلمييا وفقا للامدة( الرشعي وخيتلون ال مور عنود ، (17/00)من قانون( 01)مبوجب قرار صادر عن الوايل احتتص اإ

املرشع املغريب اخيي نص عىل حاةل وحيدة ل اذ قرار الطرد ضد الشخص ال جنيب؛ حيث جاء يف نوص املوادة 

قامة ال جانب ابمل لكة املغربية وابلهمورة اوري املرشووعة، عوىل أ نوه 10/17من قانون رمق  74 :" املتعلق بدخول واإ

ذ ا اكن وجود الشخص ال جنيب فوق الرتاب املغريب يشلك هتديودا ميكن أ ن يتخذ قرار الطرد من قبل الإدارة، اإ

 ...".  بعده 71خطريا للنظام العام مع مراعاة مقت،يات املادة 

قاموة جربيوة بغورض التكةول ابملهواجرزن اوري الرشوعيني املوقووفني ومعواملهتم  :الصورة الثالثة وضوع ال جنويب يف اإ

نسانية لئقة اس تحدث املرشع اجلزائور  يوواء الرعوااي ال جانوب املوجوودزن يف معامةل اإ ي مراكوز انتظوار  صوص لإ

ىل بدلاهنم ال صلية ىل احلدود أ و اإ  (.02/0املادة )وضعيات اري رشعية ريامث يصلون اإ

                                                           
1
ذا اكن ال جنيب مق  بصةة قانونية فال أوز طرده، حيث نصت املادة   فوراد اخيزون ليسووا مون  12وعليه، اإ من الإعالن املتعلق حبقوق الإنسوان لو 

:" عوىل مواييل0274ديس رب 00امل،رخ يف  01/000اخيي يعيشون فيه، واخيي مت اعامتده مبوجب قرار امجلعية العامة لو مم املتحدة رمق  مواطين البدل

ليوه وفقوا للقوانون، ويسو ح  ل مبوجوب قورار يومت التوصول اإ قل  اإ قل  دوةل ما من ذكل الإ ذل أوز طرد ال جنيب املوجود بصورة قانونية يف اإ ل اإ ا هل، اإ

اقت،ت أ س باب جربية تتعلق ابل من الوطين خالف ذكل، أ ن يتقدم ابل س باب املناه،ة لطرده، وأ ن تنظر يف ق،يته السلطة احتتصة أ و خشص أ و 

جانوب . أ شخاص تعيهنم خصيصا السلطة احتتصة، وأ ن ميثل لهذا الغرض أ مام السولطة احتتصوة أ و مون تعينوه وحيظور الطورد الةوردي أ و امجلواعي لو 

 ".وجودزن هبذه الصورة اخيي يقوم عىل أ سا  العرق أ و اللون أ و اازن أ و الثقافة أ و ال صل أ و املنشد  القويم أ و الإوينامل
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قلمييوا ملودة ل تزيود عون  يوموا قوابةل للتجديود يف  01ويتخذ قرار الوضع يف هذه املراكز من قبول الووايل احتوتص اإ

جراءا ىل بدله ال صيلانتظار استيةاء اإ ىل احلدود أ و ترحي  اإ  ( 02/7املادة.)ت طرده اإ

قامة ال جنيب املبعد يف ال وضاع التالية  :وتنثل حالت حتديد اإ

ذا رأ ت السلطات املعنية ذكل (0  (00املادة)ال جنيب اخيي يطعن يف قرار الطرد اإ

قل  اجلزائري (7 ماكنية مغادرته الإ  (00املادة)ةال جنيب املعين ابلطرد اخيي يربر عدم اإ

قل  اجلزائري (0  (.00/7املادة)ال جنيب العابر لالإ

 (00/0املادة)ال جنيب اخيي طرد ورف،ت الرشكة اليت نقلته، نق  مرة أ خرى (0

ليه قبوهل (4  (00/0املادة.)ال جنيب اخيي طرد ورف،ت سلطات البدل اخيي حول اإ

بعواد البعود الإنسواين، حيوث وقد راع  املرشع اجلزائري يف معاجلته لظاهرة الهمرة اري الرشوعية  عون طريوق الإ

بعواد يف حواةل الرضوورة القصووى،  07أ جاز نص املادة للقايض الاس تعجايل أ ن يد مر م،قتا بوقون تنةيوذ قورار الإ

 :لس امي يف احلالت التالية

ذا أ وبت -0 يسوا  ( هوا)أ نوه( ت)ال ب ال جنيب أ و ال م ال جنبية لطةل جزائري قارص مق  يف اجلزائر، اإ

 يف رعاية وتربية هذا الطةل 

بعاد  -7  ال جنيب القارص عند ا اذ قرار الإ

 ال جنيب اليت  القارص -0

بعاد -0  .املرأ ة احلامل عند صدور قرار الإ

ىل احلودود، أ و اخيي يومت كام عاقب املرشع اجلزائري ال جنيب اخيي ميت  بعواد أ و قورار الطورد اإ نع عن تنةيذ قورار الإ

قلو  اجلزائوري دون ت وحي بوذكل ابحلوبس مون سو نتني ىل الإ بعاده ويدخل مون جديود اإ ( 14)اإىل سوس  (17)اإ

ماكنه الالتحاق ببدله ال صيل أ و التوجه حنو بدل أ خر وذكل طبقا ل حاكم التةاقيات  ذا أ وبت عدم اإ ل اإ س نوات اإ

 00واجلدزر ابخيكر، أ ن املوادة . (17/00من القانون  07/0املادة.)اولية املتعلقة بنظام الالجئني وعدميي اجلنس يةا

من التةاقية اخلاصة بوضع الالجئني
1
ىل حودود ال قوال    قد منعت طرد أ و رد الالجئني بد ي صورة من الصوور اإ

ىل فئوة اجامتعيوة اليت تكون حياة الالجئ أ و حريته همددتني فهيوا بسوبب عرقو ه أ و دينوه أ و جنسويته أ و انامتئوه اإ

 . معينة أ و بسبب أ رائه الس ياس ية

ىل احلودود بونةس  بعواد أ و قورار الطورد اإ كام يعاقب ال جنيب اخيي خيةي واثئق السةر اليت تس ح بتنةيوذ قورار الإ

 (.من القانون املذكور أ عاله 07/7املادة)العقوبة

                                                           
1
م،متر ال مم املتحدة لل ةوضني بشد ن الالجئني وعدميي اجلنس ية، اخيي دعته امجلعية العامة لوو مم املتحودة اإىل الانعقواد  0240يوليو  77اعندها يوم  

 .0241ديس رب 00امل،رخ يف ( 4-د)072قرارها مبقت 



 05العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

51 
 

ىل اجلزائور ملودة ل تتجواوزووميكن للق،اء احلمك عىل ال جنيب   01اخيي ارتكب ملل هذه ال فعال بعدم ااخوول اإ

ىل احلودود بعواد احملكووم عليوه اإ قل  اجلزائوري بقووة القوانون اإ بعواد الق،وايئ .)س نوات، ويرتتب عىل املنع من الإ الإ

قامة اجلربية أ و اادره فامي بع( 07/0املادة  د دون رخصة يعاقوب طبقوا ويف حاةل امتناع ال جنيب عن تنةيذ قرار الإ

 (.  00املادة)ل حاكم قانون العقوابت 

واا س بق، يتبني لنا أ ن املرشع اجلزائوري قود خطو  خطووة هاموة يف جموال ماكحفوة الهمورة اوري الرشوعية عوىل 

فوامي خيوص  17/00الصعيد الترشيعي، وهذا ما يبدو واحضوا مون خوالل ال حواكم اجلديودة الويت جواء هبوا قوانون 

ب ىل احلدود وقرار الطرد، وقود راعو  املرشوع عنود صوياغته لهوذه ال حواكم اجلوانوب الإنسوانية مبوا قراري الإ عاد اإ

ي،و ن كراموة املهواجرزن املبعوودزن وحقووقهم وفقوا ملوا تقحتوو بوه املواويوق ااوليوة حلقوووق الإنسوان، كوام ضوواعن 

بعواد أ و قو وقوام بتمورمي أ فعوال . رار الطوردالعقوابت اجلزائية املةروضة عىل لك خشص ميتنوع عون تنةيوذ قورار الإ

موون قووانون  0مكوورر 024الهموورة اووري الرشووعية سووواء ابلنسوو بة لل ووواطنني أ و ال جانووب، حيووث نووص يف املووادة

العقوابت اجلزائري
1
 ابحلبس  يعاقب املةعول، السارية ال خرى ابل حاكم الترشيعية الإخالل دون:" عىل ما ييل 

ىل  20.000 من وبغرامة أ شهر (6) س تة اإىل (2) من شهرزن حدى أ و دج 11.111دج اإ  لك هاتني العقووبتني، ابإ

 أ و البحرية الربية احلدود مراكز أ حد اجتيازه أ وناء اري رشعية بصةة الوطين الإقل  يغادر مق  أ جنيب جزائري أ و

تقودمي مون  للونلص أ خورى احتياليوة وسو يةل أ ي أ و موزورة ابسو تعامهل واثئوق أ و هويوة اجلوية، وذكل ابنتحاهل أ و

 .السارية املةعول القوانني وال نظ ة توجهبا اليت القيام ابلإجراءات من أ و الالزمة الرمسية  الواثئق

قل  الوطين يغادر خشص لك عىل العقوبة نةس وتطبق واجلودزر ".  مراكوز احلودود اوري أ مواكن أ و منافوذ عورب الإ

مون قوانون رمق  41لرشوعية حيوث نوص يف املوادة ابخيكر، أ ن املرشع املغريب اكن سو باقا يف جتورمي الهمورة اوري ا

قامة ال جانب ابمل لكة املغربية وابلهمرة اري املرشوعة عىل أ نه 10/17 يعاقب بغرامة يورتاوح :" املتعلق بدخول واإ

حودى هواتني العقووبتني فقو ، دون  01.111و 0111قدرها بني  ىل سو تة أ شوهر أ و ابإ در  وابحلبس مون شوهر اإ

القانون اجلنايئ املطبقة يف هذه احلالت، لك خشص اادر الورتاب املغوريب بصوةة رسيوة، وذكل الإخالل بد حاكم 

ابس تعامهل أ وناء اجتياز أ حد مراكز احلدود الربية أ و البحرية أ و اجلوية وس يةل احتيالية للنلص مون تقودمي الواثئوق 

نظ ة املع ول هبا، أ و ابس تعامهل واثئق مزورة، الرمسية الالزمة، أ و من القيام ابلإجراءات اليت توجهبا القوانني وال  

ىل الرتاب املغريب أ و اادره من منافذ أ و عرب أ ماكن اري مراكز احلودود  أ و ابنتحاهل اسام، وكذا لك خشص تسلل اإ

 ".املعدة خصيصا خيكل

ل أ ن ال  همورة الرسوية ل وعىل الرمغ من هذا التطور امللحوىل يف املعاجلة الترشيعية لظاهرة الهمرة اري الرشعية اإ

 .زالت يف تزايد مس نر وكبري، فهل من سبيل أ خر للحد من الظاهرة؟

                                                           
1
يونيووو واملت،وو ن قووانون العقوووابت، اجلريوودة  17املوو،رخ يف  041 -11يعوودل وزوونم ال موور رمق  7101فربازوور 74موو،رخ يف  10 -12قووانون رمق  

 .   10، ص7112، الس نة 04الرمسية،العدد
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 دور التمنية وفعاليهتا يف احلد من  اهرة الهمرة اري الرشعية: اثلثا

ذ أوب الرتكوزي عوىل السو بل  بعاد ليس اكفيا وحده حملاربة  اهرة الهمورة اوري الرشوعية، اإ جراء الطرد أ و الإ ن اإ اإ

حد رسواء دعوامئ اجامتعيوة واقتصوادية مسو تدامة الوقائية واإ اث تمنية حقيقية يف خمتلون اجملوالت، والع ول عوىل اإ

.داخل ااول املصدرة
1
هامل املعاجلة ال منية للظاهرة   . دون أ ن يعين هذا اإ

كام يعول عىل جمهودات اجملنع املدين يف حماربة الهمرة اري الرشعية عن طريق التوعية والتحسيس مبخاطر هوذه 

دموا م عوادة اإ ىل بدلاهنوم ال صولية واإ ىل هوذه . الظاهرة ومساعدة املهاجرزن اري الرشعيني يف الرجووع اإ وي،واف اإ

براز معواانة املهواجرزن وتصوحيح  اجلهود دور وسائل الإعالم مبختلن أ نواعها يف التعرين مبخاطر هذه الظاهرة واإ

.أ وضاع املهاجرزن يف أ ورابالصورة املغلوطة املرسومة يف أ ذهان الكلريزن من الش باب عن 
2
  

لهيوا  ن احلل ال ملل والناجع حملاربة الهمرة الرسية يتطلوب عوىل املودى الطويول موا وة ال سو باب الويت تو،دي اإ اإ

ومن مث ل مناص من س ياسوة تمنويوة متكون مون خلوق فورص الع ول واحورتام . لس امي تنايم الةقر وازدايد البطاةل

جنووازات مل وسووة تسوو ح ببقوواء وحتقيووق ذكل يت. الكراموة الإنسووانية طلووب تمنيوة مسوو تدامة قامئووة عووىل مشواريع واإ

.املهاجرزن يف بدلاهنم ال صلية
3
 

ن تبين ااول املتقدمة خليار املعاجلة ال منيوة للهمورة ومراقبوة احلودود أ وبوت الواقوع فشو  وحمدوديتوه، وابلتوايل  اإ

نسوانية . منية وامحلائيةيتعني صيااة مقاربة وقائية تمنوية ابملوازاة مع املقاربة ال   مع رضورة معامةل املهاجرزن معامةل اإ

.تكةل كرامهتم وحت ي حقوقهم
4
 

بورام عودة  ىل بعض التدابري املتخذة من قبل أ ورواب ملاكحفوة الهمورة الرسوية، حيوث مت اإ ونشري يف هذا الإطار، اإ

قلميية اكتةاقية ش نكن   .لو فراد، وتقوية التعاون ال ميناليت خلقت ف،اء للتنقل احلر "  shengen" معاهدات اإ

وبغية احلد من  واهرة الهمورة أ كودت معاهودة أ مسورتدام عوىل تطووزر الرشواكة الاقتصوادية موع دول اجلنووب، 

حووداث س ياسووة مشوورتكة يف ميوودان التد شووريات والواثئووق املووزورة وفوورض عقوووابت ردعيووة ضوود عصوواابت . واإ

ة اجلرمية املنظ ة يف جمال هتريب املهاجرزن عقودت اتةاقيوة وللحد من تزايد أ نشط. ومنظامت الهمرة اري الرشعية

حماربة اجلرمية املنظ ة عرب الوطنية امللحق هبا برتوكول خاص ملاكحفوة هتريوب املهواجرزن، وأ كود الربتوكوول امللحوق 

حتقيوق تمنيوة ابلتةاقية رغبة اجملنع ااويل يف حماربة الهمورة اوري الرشوعية ابلق،واء عوىل الةقور وحماربوة البطواةل، و 

.شامةل ومس تدامة
5
فريقوي حوول   ودعام لهذا التوجوه عقود ابجلزائور اجوامتع خورباء ااول ال ع،واء يف الاحتواد الإ

                                                           
1
 .44كرمي متقي، املرجع السابق، ص 
2
 .10، ص42، صكرمي متقي، نةس املرجع 
3
  http://www.ahewar.orgس ناء لعرو ، املغرب وحتدايت  اهرة الهمرة اري الرشعية حنو أ وراب،  
4
شوواكلية الهموورة، أ شووغال النوودوة الوطنيووة الوويت نظ هتووا وزارة العوودل ووزارة اااخليووة، مووراكش، يووويم   ، 7110ديسوو رب  71و 02محمود أ وزاكن، اإ

 .04، ص7112، الطبعة الثالثة، مار  10منشورات مجعية نرش املعلومة القانونية، والق،ائية، سلسةل الندوات وال ايم ااراس ية، العدد 
5
 .70لرشقاوي، املرجع السابق، صالطيب ا 

http://www.ahewar.org/
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الهمرة والتمنية، ومت التةاق عىل وضع خطة معل مون أ جول س ياسو ية افريقيوة موحودة يف جموال الهمورة والتمنيوة 

 :تتحدد عىل املس توى الوطين مبا ييل

حب الت توعية حول خماطر الهمرة اري الرشعية للساكن احملليني حتديدا الش باب يف املنواطق الويت القيام " ... -

 .تكرث فهيا نس بة الهمرة

حتديد اجلهات الوطنية احتتصة امللكةة جب ع اكفة املعلومات ذات الصةل واملتعلقة  مبدى انتشار  واهرة الهمورة  -

 .اري الرشعية

 .ر ابلرشتعززز أ ليات ماكحفة الاجتا -

 .ضامن مراقبة أ كرث فعالية عىل مس توى احلدود -

ىل ال س باب املبارشة لهذه الظاهرة حتديدا الةقر والبطاةل من خالل ا اذ تدابري مون شود هنا أ ن  لوق  - التطرق اإ

ىل القوروض، تشوميع املشوواريع )جووا مناسو با لتثبيوت املورحشني احملنلوني للهمورة خلووق فورص الع ول، الوصوول اإ

(...".وامل،سسات املتوسطة والصغرية الصغرية
1
  

 :خامتة

ىل  بعاد يعد طريقوا أ ساسو يا وهاموا للحود مون  واهرة الهمورة اوري الرشوعية  ولكنوه حيتواج اإ جراء الإ لش  أ ن اإ

تدعميه جب ةل من املشاريع والاجنازات اليت تع ل عىل حتسني الظوروف املعيشو ية والاقتصوادية لشوعوب ااول 

رساء معامل تمنية اقتصادية حقيقية شوامةل املصدرة، ولن زكون ذكل ل من خالل اإ وابملووازاة موع ذكل لبود مون . اإ

ت،افر اجلهود وتعززز التعاون بني خمتلن م،سسوات اجملنوع املودين وتدوني دورهوا يف معليوة التحسويس مبخواطر 

 .  الهمرة الرسية

برام اتةاقيات ونائية مع ااو  ل اجملاورة بغرض التصدي لظاهرة الهمرة اوري ودعام لهذا املسع ، أب السعي حنو اإ

فريقيوة املصودرة للهمورة مون أ جول ضوامن بقواء  قامة مشاريع وبوراميف تمنويوة داخول ااول الإ الرشعية عن طريق اإ

مواطين هذه ااول يف بدلاهنوم ال صولية وعودم التةكوري يف مغادرهتوا بطريقوة اوري رشعيوة خاصوة وأ ن الظوروف 

ىل التةكري يف الهمرةالاقتصادية يه اليت تدفع هب  .،لء اإ

                                                           
1
فريقي موحد بشد ن الهمرة والتمنية، اجامتع خرباء ااول ال ع،اء يف الاحتواد الإفريقوي حوول الهمورة والتمنيوة، اجلزائور،   ابريول  4-0عنارص ملوقن اإ
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وأ خووريا، فوواإن املرشووع اجلزائووري قوود خطوو  خطوووة هامووة يف جمووال ماكحفووة الهموورة اووري الرشووعية عووىل الصووعيد 

بعواد  17/00الترشيعي، وهذا ما يبدو واحضا من خالل ال حاكم اجلديدة اليت جاء هبا قانون  فامي خيص قوراري الإ

ىل احلدود وقرار الطرد، وقود راعو   املرشوع عنود صوياغته لهوذه ال حواكم اجلوانوب الإنسوانية مبوا ي،و ن كراموة اإ

 .املهاجرزن املبعدزن وحقوقهم وفقا ملا تقحت به املواويق ااولية حلقوق الإنسان

 : املراجع

قوامهتم هبوا وتونقلهم فهيوا 74/11/7117م،رخ يف  00-17قانون رمق  -  يودة اجلر . يتعلق برشوو دخول ال جانب اإىل اجلزائر واإ

 .7117، الس نة01الرمسية، العدد

يونيووو واملت،وو ن قووانون  17املوو،رخ يف  041 -11يعوودل وزوونم ال موور رمق  7101فربازوور 74موو،رخ يف  10 -12قووانون رمق  -

 .   10، ص7112، الس نة 04العقوابت، اجلريدة الرمسية،العدد

-
 

قامة ال جانب ابمل لكة املغربيوة 10/17قانون رمق   0.10.021وابلهمورة اوري املرشووعة،  هوري رشيون رمق  املتعلق بدخول واإ

 .7110، الس نة 4011اجلريدة الرمسية، عدد ( 7110نومفرب 00)

-
 
 .7114بن عبيدة عبد احلةيظ، اجلنس ية ومركز ال جانب يف الةقه والترشيع اجلزائري، دار هومه، اجلزائر،  

-
 
 .7117ة اجلامعية لدلراسات والنرش والتوزيع، بريوت، عبده مجيل غصوب، درو  يف القانون ااويل اخلاص، امل،سس 

ديسو رب /اكنوون ال ول 01املو،رخ يف ( 0-د)أ لون  702الإعالن العاملي حلقوق الإنسان الصادر مبوجب  قرار امجلعية العامة  -

0207. 

-
 
 .7110سعيد يوسن البس تاين، املركز القانوين لو جانب وللعرب يف ااول العربية، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت،  

-
 

نسوانية . أ بعادها وعالقهتوا ابلاورتاب الاجامتعوي:محمد رم،ان، الهمرة الرسية يف اجملنع اجلزائري دراسوة ميدانيوة، جموةل علووم اإ

 .7112، 00الس نة السابعة، العدد 

-
 
كرمي متقي، الهمرة الرسية لو طةال القارصزن املغاربة حنو أ وراب، دراسة يف  ل املواويق ااولية والترشيعات الوطنية، رساةل  

لنيل دبلوم ااراسات العليا املع قة يف القانون اخلاص، جامعة س يدي محمود بون عبود هللا، لكيوة العلووم القانونيوة والاقتصوادية 

 .7114/7111املغرب، الس نة اجلامعيةوالاجامتعية، فا ، 

-
 
قاموة ال جانوب ابمل لكوة املغربيوة وابلهمورة اوري املرشووعة،  17-10الطيب الرشقاوي، تقدمي القوانون رمق   املتعلوق بودخول واإ

، منشوورات مجعيوة 7110ديسو رب  71و 02أ شغال الندوة الوطنية اليت نظ هتا وزارة العدل ووزارة اااخلية، مراكش، يويم 

 .7112، الطبعة الثالثة، مار  10 املعلومة القانونية، والق،ائية، سلسةل الندوات وال ايم ااراس ية، العدد نرش

-
 
الهمورة مون شوامل :ايطاليا، نودوة-تونس -املثلث الهمري ليبيا:حسن البوبكري، الس ياسات الهمرية يف املنطقة ال ورومغاربية 

فريقيا اإىل أ وراب  .7112ديس رب 2-1ريب ال ورويب، مركز جامعة ااول العربية، ال مانة العامة، تونس حنو تعززز التعاون الع: اإ

-
 

 .7112محمد سعادي، القانون ااويل اخلاص وتطبيقاته يف النظام القانوين اجلزائري، دار اخلدلونية، اجلزائر، 

سسوة اجلامعيوة لدلراسوات والنرشو والتوزيوع، بيار مازر، فانسان هوزيه، القانون ااويل اخلاص، ترمجة عيل محمود مقدل، امل،  -

.7117بريوت،
 
 

-
 
  http://www.ahewar.orgس ناء لعرو ، املغرب وحتدايت  اهرة الهمرة اري الرشعية حنو أ وراب،  
 
 71و 02ووزارة اااخليوة، موراكش، يوويم محمد أ وزاكن، اإشاكلية الهمرة، أ شغال الندوة الوطنية الويت نظ هتوا وزارة العودل  -

، الطبعوة 10د ، منشورات مجعية نرش املعلومة القانونية، والق،ائية، سلسوةل النودوات وال ايم ااراسو ية، العود7110ديس رب 

 .7112الثالثة، مار  

http://www.ahewar.org/
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عادة الرتتيب يف التعديل ااس توري لس نة  7101مالحظات عىل معليت التنس يق واإ
*
 

 تيارت - جامعة ابن خدلون -لكية احلقوق والعب الس ياس ية -"أ  "أ س تاذ مساعد  -يعقوببن مترة بن / أ  

 :امللخص

لل منع الس يا  املنظم، به تس تقر احلياة اجملنعية، وتتحدد اكفة  الرئييسيعترب ااس تور ال،اب  

ية خبياراهتا املذكورة عرضة خياراهتا الس ياس ية والاقتصادية، الثقافية والاجامتعية؛ ومبا أ ن هذه احلياة اجملنع 

حنية تقت،هيا رضورة التطور اخيي زكتنن مس توايت التةكري ابلتبعية، للتطور تصبح املراجعة ااس تورية 

 .الاجامتعي والس يا  والثقايف

ل أ ن قاعدة الرضورات اليت تبيح احملظورات اري معرتف هبا يف شد ن التعديالت ااس تورية، فالرضورة  اإ

ديل ااس توري أب أ ن تس تميب لو طر اليت رمسهتا السلطة التد سيس ية ال صلية لع ل السلطة امللمئة للتع

التد سيس ية املش تقة، من حيث اختصاصها وأ ليات معلها وحدود هذا الاختصاص الزمانية واملوضوعية، وكذا 

ىل النور  .امل،سسات اليت قد تشرتك معها لإخراج معلية التعديل ااس توري اإ

جرائية وقوالب شلكية وحدود موضوعية ينص علهيا ااس تور ذاته، وأب فلل راجعة اا س تورية ضواب  اإ

ل اكنت معلية التعديل ااس توري اري دس تورية، ويف  ل هذه الثالوية الاشرتاطية  عدم الاعتداء علهيا واإ

 ..ال،واب  واحلدودهبذه  7101سيمت دراسة مدى الزتام معلية املراجعة ااس تورية اس تور اجلزائري لس نة 

Résumé :  

La constitution est le moyen principal qui organise la société politique , puisque elle 

contient tous les choies de cette société , politiques ,  économiques et sociales. 

Et  puisque le développement de la vie sociale est une obligation raisonnable on dit que la 

révision constitutionnelle soit aussi une nécessité rationnel. 

La participation des institutions constitutionnelles  notamment le président de la république 

et le conseil constitutionnel, qui sont les garants de la constitution doit respecter les règles 

procédurales, les normes formelles et les limite objectifs déterminé par la constitution elle-

même. 

 مقدمة

ااس تور ليس مجموعة نصوص مقدسة ول هو عقد اجامتعي دامئ بل هو مرهون مبدة زمنية حمددة ل نه نتاج 

ريه من ال عامل البرشية ال خرى، لكنه قابل للتطور والتحسن، اا أع  عقدا  د برشي يعرتيه النقص كغ

                                                           
يداع املقال  77/00/7101: اترخي اإ

11/07/7101: اترخي حتك  املقال *
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رادة الشعب يف مرحةل معينة من اترخيه جتس يدا لةلسةته ورؤيته احل،ارية  اجامتعيا متجددا ل نه تعبري عن اإ

ذن  روفه وأ س   ليه يف املس تقبل، فللك دس تور اإ بابه وأ بعاده لل منع اخيي ينشده يف  ل ما يعايشه وما زرنو اإ

لهيا من تد سيس وتنظ  اجملنع وااوةل واكفة العالقات اليت تنشد  يف  لها، وكذا ال ليات املتعلقة  اليت زريم اإ

 .بتنظ  احلمك من  ة واارسة وتكريس احلقوق واحلرايت الةردية وامجلاعية لل واطن من  ة أ خرى

وتعدي  بني فرتة وأ خرى يعرب عن اإرصاره عىل ضامن فااس تور أسد تصور الشعب جملنع س يا  منظم، 

ىل مرحةل أ خرى أ ف،ل  ااميومة لهذا اجملنع الس يا  املنظم، ورغبته يف الانتقال الواعي من مرحةل يعيشها اإ

نوعيا يف جانهبا الس يا  وااس توري، ول ميكن بداهة اس تنساخ دس تور دوةل ما وتطبيقه عىل دوةل أ خرى 

تاج خاص هبا وبتارخيها وابلق  اليت ي،من هبا شعهبا، فااس تور أسد أ ي،ا اترخي الشعب ل نه ابلرضورة ن 

وأ لمه، كام حي ل تطلعاته وأ ماهل، وبذكل مفن املنطقي أ ن زكون عرضة للتعديل واملراجعة تبعا للتحولت 

 .الاجامتعية وتلبية ملتطلبات الشعب وط وحاته املرشوعة، ومسازرة منه للق  العاملية

وكام  تلن ااساتري وتنوع ابختالف قابليهتا للتعديل واجملالت اليت ميكن أ ن يش لها التعديل،  تلن معليات 

جراءاهتا ابختالف طبيعة ااس تور حمل التعديل وابختالف السلطة  التعديل ااس توري أ ي،ا من حيث اإ

قراره، كام أ هنا  تل ذ قد يد خذ املنوو هبا املبادرة ابلتعديل ااس توري أ و اإ ن ابختالف موضوعها ومداها ، اإ

عادة ضب  املصطلحات أ و  التعديل ااس توري شلك تعديل بس ي  اكلتغيري البس ي  يف الصالحيات أ و اإ

 .تصحيحها أ و تصحيح بعض ال ليات ااس تورية

قامة الت وازن وقد يد خذ شلك مراجعة دس تورية بد بعاد الرتاجع عن بعض املبادئ أ و الثوابت أ و بعض أ ليات اإ

بني السلطات اليت اكنت من املسلامت اليت بين علهيا اجملنع الس يا  خالل فرتة زمنية معينة، فتكون املراجعة 

يديولوجية مع  عادة تكيين للحياة اجملنعية بلك مكوانهتا الس ياس ية والاقتصادية والثقافية والإ يف صورة اإ

ري جديدة من حيث م، وهنا وصياغهتا وترقميها ويه متطلبات الواقع اجلديد، وهو ما ينتيف يف الهناية دسات

معلية تس تدعي االبا رضورة العودة اإىل صاحب السلطة التد سيس ية ال صلية لإقرارها، ويف لكتا الصورتني 

 .تكون لبعض امل،سسات ااس تورية القامئة أ دوار فاعةل يف هذه الع لية أ و تكل

ىل عدد التعديالت ااس تورية املتالحقة منذ والتمربة ااس تورية اجلزائرية غنية يف هذا اجل انب، ابلنظر اإ

تد سيس ااوةل اجلزائرية املس تقةل، وقد اكن لبعض امل،سسات ااس تورية دور كبري يف هذه التعديالت عىل 

غرار رئيس امجلهورية والربملان واجمللس ااس توري، اليت اشرتكت مجيعها يف التعديل ااس توري ال خري لس نة 

ىل النس بة امله ة من النصوص ، اخي7101 ي ا ذ شلك مراجعة دس تورية يف ووب تعديل دس توري، ابلنظر اإ

ىل املواضيع املس تجدة اليت جاءت هبا النصوص اجلديدة  .القامئة قد مشلها التعديل، ابلإضافة اإ

الثالث السابق  أ ما عن اجلانب الإجرايئ لهذا التعديل فقد انهتيف هذا ال خري أ لية اإرشاك امل،سسات ااس تورية

ذكرها يف هذه الع لية؛ كام ميكن أ ن نذكر أ ن من أ برز املسائل الإجرائية املتعلقة هبذا التعديل ااس توري 
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عادة ترق  املواد  م، ون احلمك الانتقايل اخيي يجء به ل ول مرة، واخيي ت، ن النص عىل معلييت التنس يق واإ

قرارها، لكن الإشاكل املطروح اخيي س تعاجل ه هذه املقاةل هو تسلي  ال،وء عىل حدود  هذه الع لية، بعد اإ

عادة صيااة نص املبادرة الرئاس ية ابلتعديل  ماكنية امتداد معلية التنس يق اإىل حد التدخل يف اإ ومدى اإ

ليه، وذكل بعد  ضافة مصطلحات جديدة اإ ابستبدال بعض املصطلحات أ و حبذف بعض اللكامت منه، أ و اإ

 . توري وموافقة الربملانالرأ ي املعلل لل جلس ااس  

وقبل التةصيل يف هذه الإشاكلية زكون من املةيد التعرجي عىل ااور اخيي ي،ديه اجمللس ااس توري يف هذا 

وحماوةل تقي    0221التعديل ااس توري يف  ل الصالحيات احملدودة اليت كرسها هل ااس تور السابق دس تور 

 حث ال ول،أ دائه يف معلية التعديل ال خرية يف املب

ىل التعرجي عىل مجموعة من الصيااات  املتباينة حال املقارنة ما بني مرشوع التعديل  الاصطالحيةوصول اإ

ااس توري اخيي درسه اجمللس ااس توري ومت عرضه عىل الربملان من جانب والقانون املت، ن التعديل 

 .ااس توري الصادر يف اجلريدة الرمسية من جانب أ خر يف املبحث الثاين

 س توري حمدودية دور اجمللس ااس توري يف التعديل اا: املبحث ال ول

عىل الرمغ من أ ن اجمللس ااس توري هو أ برز م،سسة دس تورية فاعةل يف احلياة ااس تورية، لسهرها عىل 

ل أ ن مسا ته يف معلية التعديل ااس توري معلقة  احرتام ااس تور وفق ال ليات اليت نص علهيا ااس تور، اإ

رادة رئيس امجلهورية لإرشاكه يف الع لية، كام أ ن دوره سليب  يف هذه الع لية خبالف أ دواره الاأابية يف عىل اإ

الرقابة عىل الترشيعات والاستشارات الشعبية، ورمغ هذه السلبية اليت تطبع مسا ته يف معلية املراجعة 

ل أ نه مل زكن موفقا يف أ داهئا يف معلية التعديل ااس توري لس نة  ، وهو ما سيمت توضيحه يف 7101ااس تورية اإ

 .املطلبني املواليني

 مركز اجمللس ااس توري يف معلية التعديل ااس توري : املطلب ال ول

قبل التطرق لتحديد مركز اجمللس ااس توري اجلزائري يف معلية التعديل ااس توري من املةيد يف هذا املقام 

قراره  . التةصيل يف الهيئات اليت أ ولك لها ااس تور سلطة املبادرة ابلتعديل ااس توري واإ

 سلطة املبادرة ابلتعديل ااس توري: ل الةرع ال و 

 ما بني رئيس امجلهورية وأ ع،اء الربملان، ح ا تتوزع سلطة املبادرة ابلتعديل ااس توري يف اجلزائر 

 :املبادرة الرئاس ية بتعديل ااس تور: أ ول

هل أ ن خيتار أ اتح و مكن امل،سس ااس توري اجلزائري رئيس امجلهورية من املبادرة مبرشوع التعديل ااس توري 

جرائيني  :أ حد سبيلني اإ
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هو أ ن  ،ع املبادرة اليت يقدهما رئيس امجلهورية لتعديل ااس تور لنةس الرشوو والإجراءات : السبيل ال ول

اليت خي،ع لها أ ي نص ترشيعي
1

، واملقصود به لك الإجراءات املتعلقة مبراحل الع لية الترشيعية، من مرحةل 

ىل مرحةل املناقشة يداع اإ ىل مرحةل التصويت عىل مس توى لك غرفة عىل  الإ دخال التعديالت عىل املرشوع اإ واإ

 .حدة

وبعد أ ن يصوت لك جملس عىل املبادرة الرئاس ية بتعديل ااس تور يعرض القانون املت، ن التعديل ااس توري 

ذا ما رف،ه الشعب أ صبح( 41)خالل  قراره عىل الاس تةتاء الشعيب، واإ هذا القانون  امخلسني يوما املوالية لإ

 . لغيا ول ميكن عرضه جمددا عىل الشعب خالل نةس الةرتة الترشيعية

ويه يف نظر الباحث من أ حسن طرق التعديل ااس توري اليت يقرها ااس تور اجلزائري، ل ن هذه الطريقة 

 ابلإقرارة، والشعب يف التعديل ترشك رئيس امجلهورية ابملبادرة، والربملان اباراسة والتنقيح وتبين هذه املبادر 

 .واملصادقة

طر :  السبيل الثاين وهو خيتلن عن سابقه، من حيث اإرشاك اجمللس ااس توري يف معلية التعديل، حبيث خيخ

ذا ما ارتد ى اجمللس ااس توري أ ن مرشوع  اجمللس ااس توري مبرشوع املبادرة الرئاس ية بتعديل ااس تور، واإ

طالقاالتعديل ااس توري ل ميس   الإنسانادئ العامة اليت حتمك اجملنع اجلزائري، ول ميس حقوق ابملب اإ

نقاصواملواطن وحرايهتام  مهنا، ول ميس بد ي طريقة ابلتوازانت ال ساس ية للسلطات وامل،سسات  ابلإ

ماكن رئيس امجلهورية أ ن  ااس تورية، وعلل هذه الرؤية وأ وجد لها ما يدمعها من ااس تور القامئ، اكن ابإ

 والوة أ رابع أ ع،اء غرفيت الربملان¾ يتخط  اللموء اإىل الاس تةتاء وزكتةي بتحقق موافقة الربملان بد البية 

ىل  ن اكن هذا الإجراء ل يس تثين جلوء رئيس امجلهورية اإ جمنعتني معا، ليصدر التعديل ااس توري؛ واإ

البية املوصوفة املشرتطة حراز القانون لو  الاس تةتاء الشعيب، يف حاةل عدم اإ
 2
. 

 املبادرة الربملانية بتعديل ااس تور: اثنيا

ء غرفيت الربملان املنعقدتني معا، اقرتاح تعديل ااس تور عىل من أ ع،ا¾ ميكن ل ع،اء الربملان بد البية حمددة بو 

رئيس امجلهورية اخيي ميكنه عرضه عىل الاس تةتاء الشعيب؛ لكن املةارقة املسجةل خبصوص املبادرة الربملانية 

ل من  من أ ع،اء الربملان، دون أ ن تكون للربملان يف  ¾بتعديل ااس تور، أ ن الاقرتاح ل زكون مقبول اإ

أ ي قابل القدرة عىل اإرشاك اجمللس ااس توري يف معلية التعديل ااس توري عىل شالكة املبادرة الرئاس ية، امل

قرار ااس تور، ومبعىن أ خر -تالزميا مع حاةل املبادرة –مبعىن سلب الربملان  أ ن الربملان يف حاةل املبادرة : سلطة اإ

                                                           
ل ميكن أ ن يس تظهر مقصد امل،سس ااس توري من النص الترشيعي عىل اعتبار اختالف ال البيوة املشورتطة موا بوني القوانون العوادي والقوانون  -1

ل عند التطرق لالإجراءات املوالية لها واليت نص امل،سس ااس توري عىل عرض القانون املت، ن التعديل ااس توري عىل ا  .لشعبالع،وزن اإ

 7117نوومفرب 12املو،رخ يف / د.م/د.ت.ر 17/ 10رأ ي رمق : ؛ ينظور7117حبسب رأ ي اجمللس ااسو توري حوول التعوديل ااسو توري لسو نة  -2

 املتعلق مبرشوع القانون املت، ن

 10.، ص7117نومفرب س نة  01: بتارخي، الصادرة 10. ر ع.التعديل ااس توري، ج 
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قرار ملرشوع تعديل ااس تو  من أ ع،ائه، ول ميكن هل بنةس ¾ ر بد البية الرئاس ية ميكن أ ن زكون سلطة اإ

أ ن الربملان ل ميكنه أ ن : ال البية أ ن زكون كذكل يف حاةل مبادرته هو ذاته ابلتعديل ااس توري، وبعبارة أ خرى

قراره يف أ ن واحد  .ميار  سلطة املبادرة ابلتعديل ااس توري وسلطة اإ

ىل اختالف أ خر ما بني املبادر  ذ أ ن كام أ نه ميكن التنبيه اإ ة الربملانية واملبادرة الرئاس ية ابلتعديل ااس توري؛ اإ

خ،اعها لالإجراءات املتعلقة ابلع لية الترشيعية باكفة مراحلها عىل مس توى غرفيت الربملان  هذه ال خرية ميكن اإ

مع مث تعرض عىل الاس تةتاء الشعيب، خبالف املبادرة الربملانية اليت ل ميكن أ ن  ،ع ملثل هذه الإجراءات، 

 .قيام احامتلية عرضها عىل الاس تةتاء الشعيب اليت يه مسد ةل  ،ع يف تقدزرها لرئيس امجلهورية

ذ  وما يالحظ بشد ن املبادرة الربملانية أ ن هناكل العديد من املعوقات الإجرائية اليت تعرتض مسارها العادي، اإ

 ، من بيهنا هذه احلاةل املنصوص علهيا يف أ ن حالت انعقاد الربملان بغرفتيه معا حمددة دس توراي عىل سبيل احل

 .املتعلقة ابملبادرة الربملانية بتعديل ااس تور 7101من دس تور  700واملادة  0221من دس تور  022املادة 

ذا ما رصفنا النظر عن احلالت الوجوبية لنعقاد الربملان بغرفتيه معا ، جند أ ن بقية احلالت مرتبطة ابس تدعاء  واإ

حد  : ى الشخصيتني صادر عن اإ

رئيس امجلهورية -
1
  

 أ و رئيس جملس ال مة،  -

فاملبادرة الربملانية بتعديل ااس تور لها كثري من املعوقات الإجرائية نذكر مهنا أ ن هذه املبادرة متعلقة يف مبتداها 

ذ ل ينعقد الربملان بغرفتيه معا ويرتتب عنه  رادة الشخصيتني املذكورتني ، اإ اقرتاح تعديل ااس تور ومنهتاها ابإ

ذا مت اس تدعاؤه من رئيس جملس ال مة ل اإ عىل رئيس امجلهورية اإ
2

، لتد يت عقبة أ خرى ويه وجوب حتقق 

ال البية املوصوفة السابق ذكرها لصحة املبادرة وقبولها، مع بقاهئا حتت السلطة التقدزرية لرئيس امجلهورية 

جرايئ أ خر يف ذ أ ن ربطها  لعرضها عىل الاس تةتاء، وهو معوق اإ وجه املبادرة الربملانية ابلتعديل ااس توري اإ

ابلسلطة التقدزرية لرئيس امجلهورية لعرضها عىل الاس تةتاء الشعيب مل ترتب عليه النصوص ااس تورية السارية 

ىل استشارة الشعب يف أ ي  أ ي أ ثر قانوين حال امتناع رئيس امجلهورية عن ذكل، عىل اعتبار أ ن اللموء اإ

ت أ  ية وطنية هو اختصاص اس تئلاري خاص برئيس امجلهورية ومرتب  مبدة امله ة الرئاس ية، ول مسد ةل ذا

                                                           
ىل اايوة الإعوالن  21و  72ا نصوص املواد مع مراعاة ال حاكم اليت ت، نهت -1 من ااس تور املتعلقة ابس نرار رئيس امجلهورية القامئ يف اارسة هماموه اإ

 .عن انتخاب رئيس للم هورية بسبب متديد همةل اإجراء الانتخاابت نظرا لوفاة أ حد املرتحشني أ و انسحابه أ و حدوث مانع أ خر هل

ماكنية اسو تدعاء أ حودهام للربملوان لالنعقواد بغرفتيوه كام يرسي عىل نةس حمكه رئيس ااوةل  ورئيس ااوةل ابلنيابة، وذكل ابل خذ يف احلس بان عدم اإ

ابن حصول املانع لرئيس امجلهورية أ و وفاته أ و ماكنية القيام ابلتعديل ااس توري اإ اس تقالته،  معا للتصويت عىل التعديل ااس توري عىل اعتبار عدم اإ

 .21 لرئاسة امجلهورية طبقا لنص املادة أ و وبوت الشغور الهنايئ

، احملودد لتنظو  اجمللوس الشوعيب الووطين وجملوس ال موة 0222موار   17املو،رخ يف  17-22الةقرة ال خرية من القوانون الع،ووي رمق  27املادة  -2

 70.، ص0222مار  س نة  12: الصادرة بتارخي 04.ر ع.ومعلهام وكذا العالقات الو يةية بيهنام وبني احلكومة، ج
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ليه كام ل أوز هل تةوي،ها لغريه ميكن ل ي أ حد سواه اللموء اإ
1

 21و  72، وهو ما يستشن من نصوص املواد 

0221من دس تور 
2
. 

جناح وابلنتيجة ل ميكن ل ي فصيل س يا  حبسب التنظ  ااس توري وا لقانوين احلايل للع ل الربملاين، اإ

املبادرة الربملانية ابلتعديل ااس توري، حىت ولو حتققت هل ال البية املوصوفة املشرتطة لقرتاح تعديل 

فتاكك رئاسة جملس ال مة عند التجديد النصةي اخيي يمت لك والث س نوات،  ذ اس تطاع اإ ل اإ ااس تور، اللهم اإ

احلصول عىل ال البية املطلقة من أ ع،اء هذا اجمللسمع ما يتطلبه ذكل طبعا من 
3
من ح،ور قوي عىل  

 .مس توى اجملالس احمللية الولئية والبدلية اليت تتحدد مبوجهبا الع،وية يف جملس ال مة

قرار التعديل ااس توري: الةرع الثاين  سلطة اإ

ىل ما س بق تبيانه يف الةرع السابق ميكن ح  ما يتعلق بسلطة  قراره يف الربملان وابلنظر اإ / تبين ااس تور واإ

 :أ و الشعب

 :الشعب: أ ول

نص ااس تور اجلزائري عىل أ ن السلطة التد سيس ية مكل للشعب
4
، وتبعا خيكل فهو ميارسها بنةسه عن طريق  

 .الاس تةتاء أ و بواسطة امل،سسات ااس تورية اليت خيتارها

ل أ ن مسد ةل اللموء اإىل الاس تةتاء ااس توري خيتص بت قرزرها رئيس امجلهورية يف حاةل املبادرة الرئاس ية اليت اإ

ىل أ ن حاةل جلوء  لهيا، مع التنبيه اإ تتبع الإجراءات الترشيعية العادية أ و حاةل املبادرة الربملانية كام س بقت الإشارة اإ

 س تةتاءلالرئيس امجلهورية للربملان مع اإرشاك اجمللس ااس توري برأ يه ل حتول دون جلوء رئيس امجلهورية 

الشعيب
5
 . 

قرار  وقد س بق للشعب يف التمربة ااس تورية اجلزائرية أ ن مار  السلطة التد سيس ية ال صلية كسلطة اإ

لل وافقة عىل دس تور جديد، ومار  السلطة التد سيس ية املش تقة كسلطة تصديق  0221، و 0210اس توري 

 .0221، 0272، 0277عىل املبادرة ابلتعديل ااس توري لس نة 

ل أ ن أ هنام متا خارج الإطار ااس توري املنظم لع لية  0272و  0277ما لوحظ عىل التعديل ااس توري لسنيت  اإ

التعديل ااس توري واارسة الو يةة التد سيس ية املنصوص علهيا يف الةصل الساد  من الباب الثاين من 

                                                           
 .10الةقرة  21، واملادة 17الةقرة  72، املادة 22من املادة  01البند  -1

 .بعد التعديل 7101من دس تور  010و  010املواد  -2

 17. ، ص0222نومفرب س نة  77: ، الصادرة بتارخي70. ر ع.من النظام اااخيل جمللس ال مة، ج 11املادة  - 3

 7101من دس تور  17ادة ، وامل0221من دس تور  12املادة  - 4

 :حبسب رأ ي اجمللس ااس توري - 5

، الصوادرة 10. ر ع.املتعلوق مبرشووع القوانون املت،و ن التعوديل ااسو توري، ج 7117نومفرب 12امل،رخ يف / د.م/د.ت.ر 17/ 10رأ ي رمق : ينظر

 10.، ص7117نومفرب س نة  01: بتارخي
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ىل  020املواد من  :0221دس تور  021اإ
1

 تنص عىل اس تئلار الشعب منه اليت 14، فقد اكان بناء عىل املادة 

ابلس يادة الوطنية اليت ميارسها عن طريق الاس تةتاء
2

، ويه نةس املادة اليت اكنت حمال للتعديل ااس توري 

0277نومفرب س نة  10املوافق عليه يف اس تةتاء 
3
اليت مكنت رئيس امجلهورية وحده من اس تةتاء الشعب يف لك  

0272ق،ية ذات أ  ية وطنية، وبناء عليه مت اس تةتاء الشعب يف التعديل ااس توري لس نة 
4

، وهو ال مر 

0221عينه ابلنس بة اس تور 
5
. 

نت أ و موصوفة أ و ويالحظ أ ي،ا أ نه مل يمت حتديد ال البية املشرتطة لإقرار التعديل ااس توري سواء مطلقة اك

ل أ ن حتقق أ البية مطلقة عىل ال قل أ دع  ل ن تكون لدلس تور املقر شعبيا املاكنة احلقيقية يف النظام  بس يطة، اإ

رادة صاحب السلطة التد سيس ية ال صلية، عىل نةس منح  الانتخاابت  القانوين لدلوةل وأ صدق يف التعبري عن اإ

 .الرئاس ية

ىل أ ن من نت اجئ رفض الشعب للقانون املت، ن مرشوع التعديل ااس توري اخيي صوت كام ميكن الإشارة اإ

رادة  ماكنية عرضه جمددا عىل الشعب خالل نةس الةرتة الترشيعية بناء عىل تعارض اإ عليه الربملان هو عدم اإ

رادة الشعب صاحب السلطة ال صلية  .الربملان صاحب السلطة املش تقة مع اإ

 :الربملان: اثنيا

أ ع،ائه، مدعوما ابلرأ ي املعلل لل جلس ¾ غرفتيه اجملنعتني معا يف شلك م،متر، بد البية ميكن للربملان ب

ااس توري اخيي ارتد ى أ ن املبادرة الرئاس ية بتعديل ااس تور ل تت، ن البتة مساسا ابملبادئ العامة اليت حتمك 

 دس توراي ول اإخالل ابلتوازانت واملواطن وحرايهتام املكةوةل الإنساناجملنع اجلزائري ول انتقاصا من حقوق 

قرار ملرشوع  ال ساس ية املكرسة دس توراي بني السلطات وامل،سسات ااس تورية، ميكنه أ ن زكون سلطة اإ

 .املبادرة الرئاس ية بتعديل ااس تور

                                                           
 "مل تكن دس تورية من و ة نظر دس تورية" 0272و  0277سنيت  0221أ ن تعديل دس تور : زرى ال س تاذ سعيد بوالشعري  -1

، 17. عامر عبا ، حمطات ابرزة يف تطور ااسواتري اجلزائريوة، جموةل اجمللوس ااسو توري، ع: ، نقال عن 7100ماي  72يومية اخلرب بتارخي : ينظر

 .74. ، ص42، هامش 7100س نة 

، الصوادرة بتوارخي 20. املت، ن اإصدار دس تور امجلهورية اجلزائرية ااميقراطية الشعبية، ج ر ع 0221نومفرب س نة  77امل،رخ يف  22-21ال مر  - 2

 .0727.، ص0221نومفرب س نة  70

 0277نومفرب سو نة  10املتعلق بنرش التعديل ااس توري املوافق عليه يف اس تةتاء  0277نومفرب س نة  14امل،رخ يف  770-77مرسوم رئا  رمق  -3

 0477.ص 0277نومفرب س نة  14الصادرة بتارخي  04. الرمسية للم هورية اجلزائرية ااميقراطية الشعبية، ج ر عيف اجلريدة 

 0272فربازر سو نة  70املتعلق بنرش نص تعديل ااس تور املوافق عليه يف اس تةتاء  0277نومفرب س نة  14امل،رخ يف  07-72مرسوم رئا  رمق  -4

 .0272مار  س نة  10الصادرة بتارخي  12. اجلزائرية ااميقراطية الشعبية، ج ر عيف اجلريدة الرمسية للم هورية 

صدار نص تعديل ااس تور املصادق عليه يف اس تةتاء  0221ديس رب س نة  12امل،رخ يف  007-21مرسوم رئا  رمق  -5 نومفرب سو نة  77املتعلق ابإ

 .0221ديس رب س نة  17الصادرة بتارخي  21. الشعبية، ج ر ع، يف اجلريدة الرمسية للم هورية اجلزائرية ااميقراطية 0221
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قرار زكون  قرار ااس تور والتصويت عليه عن الع لية الترشيعية اى الربملان أ ن الإ جراءات اإ لكن ما ميزي اإ

ع،اء الغرفتني معا وبدون مناقشة مل، ون املبادرة، قريبا جدا من ال وامر الرئاس ية اليت متر عرب لك غرفة من بد  

ذ يعرض النص باكم  للتصويت واملصادقة عليه بدون مناقشة يف املوضوع  الربملان ابلتصويت بدون مناقشة، اإ

دخال أ ي تعديل ماكنية اإ أ و اإ
1
 . 

دخا ذ أ نه ل ميكن للربملان اإ ل تعديالت عىل نص مرشوع التعديل، وهو ال مر عينه اخيي اكن يف لك من اإ

7117تعدييل 
2

7117، وس نة 
3

ذ ابلرمغ من أ هنا اكنت املرة ال وىل اليت  7101، وحىت ابلنس بة لتعديل س نة  اإ

ن يس ح فهيا لرؤساء اجمل وعات الربملانية ابلتدخل قبل التصويت عىل مرشوع املراجعة ااس تورية، مع تكيي

مع  صيااة نص النظام اااخيل احملدد لإجراءات وكيةيات تنظ  وسري الربملان املنعقد بغرفتيه اجملنعتني معا

ذكل
4

دخال أ ي تعديالت ل أ نه ل يعترب من قبيل املناقشة، ل نه ل ميكن اإ  .، اإ

جراءات التعديل ااس توري: الةرع الثالث  اإرشاك اجمللس ااس توري يف اإ

امل ثةل يف  -أ ن صاحب السلطة التد سيس ية ال صلية قبل اخلوض يف تةصيل هذا الةرع، من املةيد التذكري 

، هو اخيي ينشئ السلطات املش تقة عنه وحيدد لها اختصاصها للقيام ابلو ائن القانونية -اجلزائر يف الشعب

يقوم عىل أ ساسها توازن هذه  لدلوةل وي،ب  حدود صالحياهتا وعالقاهتا مع بع،ها، وي،ع ال ليات اليت

نشائه لل ،سسات ااس تورية اليت تساعد عىل كةاةل هذا التوازن مبا حيقق التوفيق  ىل اإ السلطات، ابلإضافة اإ

 .بني السلطة واحلرية داخل ااوةل

                                                           
 .، املرجع السابق17-22من القانون الع،وي  07املادة  -1

 :اجلزائر -اندي الصنوبر -، بق  ال م7117أ فريل  17من النظام اااخيل لسري الربملان املنعقد بغرفتيه اجملنعتني معا يوم الونني  00املادة  -2

يمت التصويت عوىل مرشووع . للتصويت عليه بدون مناقشةيعرض رئيس الربملان مرشوع القانون املت، ن التعديل ااس توري عىل أ ع،اء الربملان "

 ."القانون املت، ن التعديل ااس توري برفع اليد

، الصوادرة 17، السو نة ال وىل، العودد 7117اورة الربيعية ينظر اجلريدة الرمسية لل داولت جمللس ال مة، الةرتة الترشيعية ال وىل، الس نة الرابعة، ا

 .14. ، ص7117ماي  17: بتارخي
3
 :اجلزائر -اندي الصنوبر -، بق  ال مم7117نومفرب  07من النظام اااخيل لسري الربملان املنعقد بغرفتيه اجملنعتني معا يوم الونني  01املادة  -

يومت التصوويت عوىل . للتصويت عليه بودون مناقشوةعىل أ ع،اء الربملان  باكم ت، ن التعديل ااس توري يعرض رئيس الربملان مرشوع القانون امل "

 ."مرشوع القانون املت، ن التعديل ااس توري برفع اليد

ديسو رب  10: رخي، الصوادرة بتوا20ينظر اجلريدة الرمسية لل ناقشوات لل جلوس الشوعيب الووطين ، الةورتة الترشويعية السادسوة، السو نة الثانيوة، رمق 

 .14. ، ص7117

، بق  ال مم 7101فربازر  12من النظام اااخيل احملدد لإجراءات وكيةيات تنظ  وسري الربملان املنعقد بغرفتيه اجملنعتني معا يوم ال حد  01املادة  -4

 :اجلزائر -اندي الصنوبر

يمت التصويت عوىل مرشووع القوانون . عىل أ ع،اء الربملان للتصويت عليه م باكيعرض رئيس الربملان مرشوع القانون املت، ن التعديل ااس توري "

 ."املت، ن التعديل ااس توري برفع ال يدي

موار   12: ، الس نة ال وىل، عودد خواص، الصوادرة بتوارخي(7107-7101)ينظر اجلريدة الرمسية لل داولت جمللس ال مة، الةرتة الترشيعية السابعة 

 .14. ص 7101
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كام أ نه زايدة عىل ذكل يقوم ااس تور ذاته بتعيني صاحب السلطة التد سيس ية املش تقة، ويقرر الإجراءات 

تباعهاب الواج ذ ميكن وصن أ ساليب تعديل ااس تور  اإ لتعديل ااس تور، عىل حسب ما مت تةصي  سابقا، اإ

جراءاهتا حبسب السلطة املبادرة ابلتعديل ااس توري  اجلزائري بد هنا متعددة وخمتلةة عن بع،ها من حيث اإ

أ يه حول م، ون املبادرة وامل،سسات ااس تورية الةاعةل فيه، ومن هذه ال ساليب اإرشاك اجمللس ااس توري بر 

 .الرئاس ية قبل عرضها عىل الربملان

ن  فاإرشاك اجمللس ااس توري برأ يه املعلل يف مرشوعات التعديالت ااس تورية ليس هو ال صل العام، بل اإ

ل  الالتجاء ليه ل يد يت اإ لتجاوز اللموء اإىل الاس تةتاء الشعيب، نظرا ملا تتطلبه هذه الع لية من تسخري كبري اإ

ذا ما حتصل مرشوع التعديل ااس توري عىل لل  والث أ رابع أ ع،اء غرفيت الربملان ¾ وارد البرشية واملادية؛ فاإ

 . بعد الرأ ي املعلل لل جلس ااس توري، أ مكن لرئيس امجلهورية اإصداره دون اللموء اإىل الاس تةتاء

التعديل ااس توري اليت قد  وعىل الرمغ من النتاجئ امله ة املرتتبة عن رأ ي اجمللس ااس توري حول مرشوع

ل أ ن  ااور اخيي يلعبه  اجمللس ااس توري يف  ىل استبعاد طلب رأ ي صاحب السلطة التد سيس ية، اإ ت،دي اإ

 :املراجعة ااس تورية دور سليب من جانبني

رادة امل،سس ااس توري ال صيل اليت أ فصح عهنا يف وويقة ااس تور  اجلانب ال ول يظهر يف أ نه ابلرمغ من أ ن اإ

ىل تقرزر أ ليات محلاية هذه الإرادة، عرب تلكيةه لل جلس ااس توري ومتكينه اجتهت اإ
1
من السهر عىل احرتام  

بداء رأ يه  دخال اجمللس ااس توري يف معلية التعديل ااس توري لإ ل أ ن اإ رادته اليت أسدها ااس تور، اإ اإ

منا هو مرتب  ابلسلطة الت قدزرية لصاحب املبادرة الرئاس ية ونعين به بشد ن مرشوع التعديل، ل زكون تلقائيا واإ

منا ابعتباره  رئيس امجلهورية، كام أ ن اإرشاكه يف هذه الع لية ل يقوم ابعتباره م،سسة رقابية أ و استشارية واإ

رادة السلطة التد سيس ية  م،سسة ملكةة ابلسهر عىل احرتام ااس تور، فهو يبدي رأ يه من منظور احلةاىل عىل اإ

فرتاض ما يوافق هذه الإرادة، وذكل من خالل ااس تور املاول أ مامه روحا ونصاعن طريق ا: ال صلية
2
 . 

بداء الرأ ي املعلل حول النصوص اليت  ومن جانب أ خر فاإن سلبية دوره تظهر أ ي،ا يف وقوفه عند حدود اإ

عادة صياغهتا أ و تصويب املصطلحات الواردة يف مرشوع التعديل ماكنية اإ أ و  أ خطر هبا، دون أ ن تكون هل اإ

ضافة علهيا دخال اإ نقاص مهنا، ول اإ ماكنية اارس ته للسلطة التد سيس ية املش تقة، حفقيقة دور  ،الإ حبمك عدم اإ

اجمللس ااس توري يف معلية التعديل ااس توري يه حامية النواة ال ساس ية لدلس تور ل اري، واليت تت، ن 

                                                           
مل،سس ااس توري عىل قرارات وأ راء اجمللس ااس توري  ية مطلقوة ، جعلهوا اوري قوابةل ل ي طريوق مون طورق الطعون وملزموة لاكفوة أ س بغ ا -1

 . السلطات
2
 :ينظر يف هذا الشد ن حيثيات منطوق -

، 7117أ فريل س نة  10: تارخي، الصادرة ب 77. ر ع.املتعلق مبرشوع التعديل ااس توري، ج 7117أ فريل  10امل،رخ يف / د.م/د.ت.ر/10رأ ي رمق 

 10. ص

 01: ، الصادرة بتارخي10. ر ع.املتعلق مبرشوع القانون املت، ن التعديل ااس توري، ج 7117نومفرب 12امل،رخ يف / د.م/د.ت.ر 17/ 10رأ ي رمق 

 10. ، ص7117نومفرب س نة 
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حلرايت اليت تعترب ترااث مشرتاك أب أ ن تتناق  املبادئ العامة اليت يقوم علهيا اجملنع اجلزائري واحلقوق وا

ىل التوازانت ال ساس ية بني السلطات وامل،سسات ااس تورية واليت حتدد خصوصية  ال جيال ابلإضافة اإ

وطبيعة النظام الس يا  ااس توري املراد جتس يده، ويه احلاةل الوحيدة اليت أ لزم فهيا امل،سسخ ااس توري 

يلاجمللَس ااس توري ابلتعل 
1
. 

 :التعديالت ااس تورية املسكوت عهنا من طرف اجمللس ااس توري: املطلب الثاين

تغيري يلحق نصا دس توراي أ و جزء  يعترب تعديال دس توراي أ و ما ميكن أ ن يصطلح عليه ابملراجعة ااس تورية لك

منه أ و نصوصا باكملها يف ااس تور
2

ضافة للنص ، مبعىن أ نه يرسي وصن التعديل ااس توري عىل لك  اإ

لغاء؛ كام ميكن أ ن يرسي عىل تبديل املصطلحات اليت صيغ هبا النص ااس توري ال صيل  .ااس توري كام الإ

ذن ف التعديل يف النص ااس توري ل يعين الإضافة فق  عىل حسب ما أ ورده نص مرشوع التعديل اإ

ىل ااس توري يف صةحته ال وىل، من كون املةردات املكتوبة ابخل  العريض يه  املصطلحات امل،افة، مبا يدفع اإ

 .الاعتقاد بد ن التعديل ل يت، ن سوى الإضافة يف حني أ نه يف حقيقة ال مر خبالف ذكل

ذا اكن رأ ي اجمللس ااس توري حول مرشوع التعديل ااس توري شامل للك م، ون مرشوع التعديل  واإ

ل أ ن اجمللس ااس توري مل زكن وللك حالت التعديل اليت ميكن أ ن تسجل فيه حبسب املةهوم السابق ، اإ

موفقا كثريا عىل اري عادته يف رأ يه حول مرشوع التعديل ااس توري لغ،ه الطرف عن مجموعة من ال حاكم 

 . 7101املعدل مبرشوع التعديل ااس توري لس نة  0221ااس تورية اليت مت حذفها من دس تور 

مجيع الإضافات اليت طرأ ت عىل النصوص زد عىل ذكل أ ن اجمللس ااس توري أ ي،ا مل يوفق يف ح  

ااس تورية، ول لك التصويبات اليت وردت علهيا اا جعل رأ يه املعلل قارصا عن الإحاطة بلك الإضافات 

حبقوق  -احملذوفة مهنا أ و امل،افة-: والتعديالت، عىل الرمغ من تعلق بعض هذه ال حاكم املسكوت عهنا

 .وهو ما سيمت تناوهل يف الةروع التاليةواملواطن أ و بع ل السلطات،  الإنسان

 :ال حاكم ااس تورية احملذوفة: الةرع ال ول

ل أ ن رأ يه  ابلرمغ من أ ن رأ ي اجمللس ااس توري شامل للك التعديالت اليت تطرأ  عىل النصوص ااس تورية اإ

احملذوفة مل يقدر عىل ح  مجيع ال حاكم ااس تورية  7101املعلل خبصوص التعديل ااس توري لس نة 

خصوصا ما تعلق مهنا ابجلانبني احملوريني املتعلقني ابحلقوق واحلرايت ومعل السلطات وامل،سسات ااس تورية، 

 :وهو ما سيمت تناوهل يف اجلزئيات التالية

                                                           
مور ، املتعلق مبراقبة مطا7110فربازر  14امل،رخ يف /م د/ع.ق.ر/10رأ ي : ينظر - 1  11املو،رخ يف  12-22بقة القانون الع،وي املعدل واملونم لو 

 07. ، ص7110فربازر س نة  00، الصادرة بتارخي 12. واملت، ن القانون الع،وي املتعلق بنظام الانتخاابت، ج ر ع 0222مار  س نة 
2
 772. ، ص7112، 10.لبنوان، و -وقيوة، بوريوتيوسن حايش، يف النظرية ااسو تورية، ابون النودمي للنرشو والتوزيوع منشوورات احللويب احلق -

 (بت ف)
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 النصوص املعدةل ابحلذف املتعلقة ابحلقوق واحلرايت: أ ول

واليت يه نةس  7101من دس تور  12ه املادة من النصوص ااس تورية املعدةل حبذف بعض أ حاكهما ما أ وردت

، حيث اكن النص يت، ن مجموعة من الغاايت اليت تسع  امل،سسات اليت خيتارها  0221من دس تور  17املادة 

ىل حتقيقها؛ وابملقارنة بني ااس تورزن  من  ة، وكذا الرأ ي املعلل ( 7101، ودس تور 0221دس تور )الشعب اإ

حدى الغاايت اليت لل جلس ااس توري حول مرشوع  التعديل ااس توري من  ة أ خرى، جند أ نه مت حذف اإ

الق،اء عىل : "اكنت مذكورة يف السابق، دون أ ن يربر اجمللس ااس توري ل س باب حذفها ونعين بذكل ااية

، ويه من ال  ية مباكن لرتباطها بع ل امل،سسات وحرية الإنسان وكرامته، "اس تغالل الإنسان ل خيه الإنسان

 .لكن اجمللس ااس توري مل يتناولها

من مرشوع التعديل ااس توري اليت اكنت تنص عىل مس،ولية ااوةل عن  70وميكن أ ن نذكر أ ي،ا نص املادة 

أ من ال شخاص وامل تلاكت، وتكةلها حبامية لك مواطن يف اخلارج، مت حذف هذا الالزتام ال خري املعرب عنه 

، 7101من دس تور  71ابقة اخيكر اليت أ صبحت بةقرة واحدة وحتت رمق ابلةقرة ال خرية من نص املادة الس

ىل أ نه مت اس تحداث مادة جديدة، متعلقة حبامية حقوق املواطنني ابخلارج ومصاحلهم، ويه  والسبب راجع اإ

، ولع  السبب يف سكوت اجمللس ااس توري عن هذا احلذف من نص املادة 7101من دس تور  72املادة 

 .املذكورة

 النصوص احملذوفة املتعلقة بع ل السلطات: ااثني

من ال حاكم ااس تورية املعدةل حبذفها من ااس تور واليت غض اجمللس ااس توري الطرف عهنا، ما تعلق 

ذ ابملقارنة بني ااس تورزن لسنيت   0221مبجال اختصاص الربملان ابلترشيع سواء بقوانني عادية أ و ع،وية، اإ

صاص الربملان ابملصادقة عىل احتط  الوطين اخيي اكن منصوصا عليه يف ، جند أ نه مت حذف اخت7101و

من دس تور  001، واليت أ صبحت حتت رمق املادة 0221من دس تور  077من املادة  00 جمالت القانون البند

7101. 

دراج املصادقة عىل احتط ىل عدم جدوى اإ   وقد اكن ميكن لل جلس ااس توري أ ن يعلل لهذا احلذف ابلنظر اإ

الوطين مضن جمالت القانون ابلنظر اإىل وجود أ ليات أ خرى بديةل يه املوافقة الربملانية عىل خمط  معل 

احلكومة من جانب واملصادقة عىل قانون املالية للك س نة من جانب أ خر، زد عىل ذكل أ ن املامرسة الربملانية 

ىل أ نه مل يصبح موجودا معليا  لرتباطه يف السابق بلواحئ م،مترات جعلت من حذفه حتصيل حاصل ابلنظر اإ

حزب جهبة التحرزر الوطين يف فرتة احلزب الواحد وبتوجهيات امليثاق الوطين
1
. 

                                                           
 :ملزيد من التةصيل حول مسد ةل التخطي  الوطين، زراجع -1

 74-72، املعدل ابلقوانون رمق ..02. ، ص0277ينازر  00م،رخة يف  7. ج ر ع .، املتعلق ابلتخطي 0277ينازر  07امل،رخ يف  17-77قانون رمق 

 .02. ، ص0221ينازر  10: ، الصادرة بتارخي10. ع ، ج ر0272ديس رب  00امل،رخ يف 
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ىل أ نه مت حذف اختصاص الربملان ابلترشيع بقانون ع،وي فامي  أ ما عن جمال القوانني الع،وية فميكن الإشارة اإ

 . 7101من دس تور  000املادة  0221من دس تور  070 يتعلق ابل من الوطين اخيي اكن منصوصا عليه يف املادة

ماكن اجمللس ااس توري التعليل لهذا التعديل ابحلذف، وتد سيسه عىل ال حاكم املتعلقة بقيادة رئيس  وقد اكن ابإ

امجلهورية للقوات املسلحة، وتوليه مس،ولية اافاع الوطين وجتس يده لدلوةل يف اااخل، املنصوص علهيا يف 

عىل التوايل 21املادة ، 17-22 ،10- 22: ااس تور يف املواد
1
. 

ويف الس ياق ذاته املتعلق بع ل السلطات ميكن أ ن نسجل سقوو العبارة املت، نة اختصاص اجمللس 

عالن نتاجئ معليات الاس تةتاء وانتخاب رئيس امجلهورية والانتخاابت الترشيعية من مرشوع  ااس توري ابإ

ول اجمللس ااس توري ، ومل يتنا0221من دس تور  010التعديل ااس توري اليت اكن منصوصا علهيا يف املادة 

أ س باب حذفها
2

 .منه 077، ليمت تداركها يف نص التعديل ااس توري الصادر ابجلريدة الرمسية يف نص املادة 

 :الإضافات الاصطالحية للنصوص ااس تورية: الةرع الثاين

ضافة لك ة  العقوابت لقواعد قانون " العامة"من بني النصوص اليت طرأ ت علهيا تعديالت ابلإضافة ميكن ذكر اإ

، واليت مل تكن تت، ن هذا 0221من دس تور  077، ويه املادة 7101من دس تور  001من املادة  12يف البند 

 اللك ة، واليت لها دللهتا اللغوية والقانونية، 

ذ أ ن و ة نظر الباحث تتجه أ ن مسد ليت التمرمي وضب  الإجراءات اجلزائية لن تصبحا حكرا عىل السلطة  اإ

ماكنية الإحاةل عىل الترشيعية وح دها مادام أ ن ااس تور يقيد هذه السلطة ابلقواعد العامة، اا يعين ابلنتيجة اإ

 47التنظ  للتنصيص عىل القواعد التةصيلية لهذه القواعد اللكية العامة، هذا بغض الطرف طبعا عن نص املادة 

ل مبقت  "اليت تنص عىل أ نه  دانة اإ  ".صادر قبل ارتاكب الةعل اجملرم قانونل اإ

                                                                                                                                                    
 :كام أ نه مل يمت الوقوف عىل املصادقة عىل احتط  الوطين سوى للس نوات التالية

. ، ص0221ينوازر  10: ، الصوادرة بتوارخي10. ، ج ر ع0221، يت،و ن احتطو  الووطين لسو نة 0272ديس رب  00:، امل،رخ يف72-72قانون رمق 

07. 

. ، ص0221ديسو رب  00: ، الصادرة بتارخي42. ، ج ر ع0220، يت، ن احتط  الوطين لس نة 0221ديس رب  00: ، امل،رخ يف02-21قانون رمق 

0270 . 

. ، ص0220ديسو رب  07: ، الصادرة بتارخي14. ، ج ر ع0227، يت، ن احتط  الوطين لس نة 0220ديس رب  07: ، امل،رخ يف71-20قانون رمق 

7407. 

، ج ر 0220ويت، ن احتط  الوطين لس نة  0222-0220، يتعلق ابل هداف العامة للةرتة 0220أ فريل  70، امل،رخ يف12-20رسوم ترشيعي رمق م

 .10. ، ص0220أ بريل  71: ، الصادرة بتارخي71. ع

املبارش لصالحيات وززرهيا، بنواء عوىل اختصاصوه عىل ضوء تنظ  رئيس امجلهورية  لوزاريت اخلارجية واافاع الوطين مبراس   رئاس ية، وحتديده  -1

 .بتقرزر الس ياسة اخلارجية وتوجهيها، وتوليه ملس،ولية اافاع الوطين

 .74.م د، املرجع السابق، ص/ت د.ر 10/01رأ ي اجمللس ااس توري -2
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ىل نص املادة  من مرشوع التعديل ااس توري اليت ت، نت توس يع الاستشارات  24وميكن الإشارة أ ي،ا اإ

ل أ ن اجمللس ااس توري مل  عالن رئيس امجلهورية للحرب لتش ل رئيس اجمللس ااس توري، اإ الالزمة قبل اإ

ل بصورة عرضية اري وا عادة ترتيب الاستشارات حبسب الرتتيب يتناول هذه الإضافة اإ حضة، تعلقت ابإ

امل،سسايت
1
. 

 :التصحيح يف تراكيب النصوص ااس تورية: الةرع الثالث

من بني التعديالت اليت أ وردها نص التعديل ااس توري ومل يتناولها اجمللس ااس توري يف رأ يه املعلل بعض 

لهيا فق  من قبيل تصحيح املصطلحات املس تع ةل يف التصويبات اليت اكن زكةي اجمللس ااس توري الإشارة اإ 

صيااة بعض املواد، وميكن أ ن نذكر يف هذه املقام بعض التصويبات ل خطاء اكنت يف نص ااس تور السابق ومل 

 . 7117، 7117جتد الةرصة لإعادة تصوزهبا ابلرمغ من مرورها عىل حمطيت تعديل 

" الربانميف"جام نصوص ااس تور مع التعديالت هو مصطلح املصطلح ال ول اخيي مت تصويبه مبا حيقق انس

من دس تور  70اخيي ينةذه وينسقه الوززر ال ول بعد مصادقة اجمللس الشعيب الوطين، اخيي اكن يف نص املادة 

ىل أ نه مل يمت استبداهل مبوجب تعديل 0221 7117، وابلنظر اإ
2

يف نص " خمط  الع ل"استبدل مبصطلح ، فقد 

 . 7101، من التعديل ااس توري لس نة 22: املادة

من مرشوع التعديل ااس توري ونص التعديل ااس توري  002وميكن أ ن نذكر أ ي،ا ما ورد عىل نص املادة 

الصادر، اليت نصت عىل تقدمي الوززر ال ول لس تقاةل احلكومة يف حاةل مصادقة اجمللس الشعيب الوطين عىل 

ذ اكن الظاهر من  املعدل، رب  احلكومة ابلوززر ال ول  0221صيااة نةس املادة من دس تور ملنس الرقابة، ، اإ

(حكومته)
3

  .، ومل يتناولها اجمللس ااس توري كذكل

كام مت أ ي،ا تصويب املصطلح املعرب عن ال البية املشرتطة لإقرار سقوو امله ة الربملانية للنائب أ و ع،و جملس 

،  حيث مت تصحيح مصطلح أ البية  012،  011ال مة أ و جتريده مهنا حبسب احلاةل املنصوص علهيا يف املواد 

7101عىل التوايل من دس تور  070ة واملاد 070يف نص املادة " أ ع،ائه"بعبارة أ البية " أ ع،اهئام"
4
مبا يعرب  

 .حقيقة عن املقصد ااس توري حول أ البية أ ع،اء اجمللس املعين ابلإجراء

 

 

                                                           
 07.م د، املرجع السابق، ص/ت د.ر 10/01رأ ي اجمللس ااس توري -1

نوومفرب سو نة  01، الصوادرة بتوارخي 10. ، املت،و ن التعوديل ااسو توري، ج ر ع7117نومفرب سو نة  04مل،رخ يف ا 02-17من قانون  00املادة  -2

 .01. ، ص7117

3 - ART. 137 : Lorsque la motion de censure est approuvée par l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier 

ministre présente la démission de son Gouvernement au Président de la République. 

 .لقد اكنت هذه املصطلحات معدةل حبسب املرشوع لكن مل ينتبه لها اجمللس ااس توري خيكل مل يرثها رمبا بسبب عدم كتابهتا ابخل  العريض -4
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 :ال خطاء املادية الواردة عىل نص التعديل ااس توري:  املبحث الثاين

حترزر القاعدة ااس تورية املكتوبة مسد ةل من ال  ية مباكن خلصوصية مةرداهتا ومتانة تراكيهبا معليةتعترب 
1
من  

ذ أ ن هذه  والاصطاليحجانب، ولرتباو بناهئا اللغوي  مبةاه  حمددة ومقصودة خياهتا من جانب أ خر، اإ

رادة السلطة لةاىل بقدر ما يه وس يةل للتعبري عن اإ التد سيس ية ال صلية  الع لية ليست جمرد رصن لو 

 .القانوين، وااس توري عىل اخلصوص الاصطالحومقصدها مس هتدية يف ذكل بةن 

جراءات التعديل ااس توري وضوابطه، ل ن وعاء  عادة صيااة النص ااس توري اإ خيكل ينبغي أ ن حترتم معلية اإ

ري ذاته، اخيي زنزي عن اريه القاعدة ااس تورية اجملسدة لل دلول الةكري املراد التعبري عنه هو النص ااس تو 

كتوبة ال خرى من حيث دقة انتقاء املةردات واملصطلحات وحسن ترتيهبا لدللةل عىل مل من القواعد القانونية ا

 .املعىن واملةهوم القانوين املقصود

 مفسد ةل تعديل ااس تور أ و املراجعة ااس تورية يه مسد ةل قانونية وس ياس ية معا ل ن ااس تور ذاته تد طري

مجموع املطالبات قانوين للظواهر الس ياس ية داخل ااوةل، وتنظ  قانوين لع ل السلطات، وهو معرب عن 

الس ياس ية وحاةل اجملنع يف وقت معني بلك ما ميزيها من دللت اري متناسقة س ياس ية واترخيية وقانونية
2

، اا 

ىل نصوص  أعل مسد ةل الصيااة يف أ ساسها معلية فكرية، تس تلزم النحيص والرتوي لرتمجة هذه املسائل اإ

 .خطية مكتوبة، مع ما يتطلبه ذكل من رضورة حسن اختيار املصطلحات بعناية

وبناء عل ذكل تكتيس مرحةل املبادرة أ  يهتا البالغة لتد وريها البارز عىل ااس تور من حيث دورها يف اختيار 

مبرشوع التعديل ااس توري بعد أ ن يتبناها الربملان -ملال-صطلحات؛ فاملبادرة الرئاس ية الصيااة وامل
3
ل ميكن  

قرارها، ل نه وقياسا عىل معلية الترشيع بد وامر ل ميكن  أ ن تبق  مل،سسة الرئاسة علهيا سلطة لتغيريها بعد اإ

دخال تعديالت عىل نص ال مر الصادر عن رئيس امجلهورية يف حالته احمل ددةاإ
4
ل   بعد موافقة الربملان عليه، اإ

تباع جراءات تعديل النصوص القانونية، ماعدا طبعا، ما تعلق مهنا بد خطاء مادية واليت تس تدرك بد لياهتا  ابإ اإ

ذا اكن ال مر كذكل ابلنس بة لو وامر اليت أ صبحت قوانني، مفن ابب أ وىل ابلنتيجة أ ن تكون  املعروفة، فاإ

دخال تعديالت عىل قراره اس تحاةل اإ  .دس تورا وصريورته مرشوع التعديل ااس توري قامئة بعد اإ

ومن املسب به اى املهنني ابلقانون ااس توري واملتابعني حلركة تعاقب ااساتري أ ن زكون نص التعديل 

ااس توري الصادر يف اجلريدة الرمسية هو نةس النص اخيي اكن حمال للرأ ي املعلل لل جلس ااس توري، وهو 

                                                           
 027.اجلزائر، صيوسن حايش، يف النظرية ااس تورية، ابن الندمي للنرش والتوزيع منشورات احلليب احلقوقية،  -1

2 -Louis Favoreu et autres, Droit constitutionnel, 17 
eme

 édition, Dalloz, 2015, p. 87 

 .الرتكزي عىل املبادرة الرئاس ية واملوافقة عىل من الربملان للتد سيس ملا ستمت دراس ته لحقا -3

، ويف العطل الربملانية مع توافر حاةل الاس تعجال يف دس تور 0221دس تور  بني دوريت الربملان أ و يف حاةل شغور اجمللس الشعيب الوطين يف  ل -4

7101. 
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ص كذكل اخيي تناوهل الربملان ابلتصويت، ل ن ااس تور ذاته ينظم هذه الع لية وأعل من سلطة نةس الن

 .رئيس امجلهورية جتاه مرشوع التعديل اخيي ابتدره، تقن عند حد الإصدار كام سيمت توضيحه يف أ وانه

ااس توري لس نة لكن املقارنة السطحية بني النص اخيي تناوهل اجمللس ااس توري يف رأ يه ونص التعديل 

بني النصني، اليت تطرح  الاختالفات، الصادرزن يف اجلريدة الرمسية، أ  هرت أ ن هناك العديد من 7101

س امي ما تعلق مهنا حبمية أ راء اجمللس ااس توري، وهو لةكرية والإشاكليات القانونية لالكلري من الإس تةهامات ا

 . ما سيمت تناوهل يف املطالب املوالية

عادة صيااة النصوص ااس تورية خارج معلية التعديل ااس توري: ال ولاملطلب   اإ

ن أ ي معلية تعديل  ىل أ ن النص ااس توري زكتسب قدسيته من املةاه  اليت حي لها، خيكل فاإ س بق الإشارة اإ

ىل أ ن املسا  ابلبناء املادي للقا عدة لهذا النص أب أ ن تلزتم ابحلدود وال،واب  املبينة دس توراي، ابلنظر اإ

ذا وبت اينا أ ن ااس تورية هو ابلنتيجة مسا  ابملدلول القانوين اخيي حي   النص ااس توري ، خصوصا اإ

اجمللس ااس توري كثريا ما اكن يقحت بعدم مطابقة بعض النصوص الترشيعية لعدم مطابقهتا للنص ااس توري 

يف سبيل مبتغ  احلةاىل عىل املقصد ااس توري
1
. 

 :املالحظات التالية 7101لتعديل ااس توري الصادر لس نة وميكن أ ن نسجل بشد ن ا

 :  التغيري يف البنية الاصطالحية للنص ااس توري: الةرع ال ول

 :املصطلحات املغرية لكية: أ ول

ميكن أ ن يذكر ااار  يف هذا املقام نوعني من املصطلحات ااس تورية املغرية لكيا، مصطلحات مت تغيريها 

قرار مرشوع خارج مرشوع التعديل  ااس توري، وأ خرى متت بعد الرأ ي املعلل لل جلس ااس توري و اإ

طار مةهوم أ خر لع لية التنس يق واليت ل  التعديل ااس توري من الربملان دخالها يف اإ ل ابإ ميكن أ ن تستساغ اإ

 .الانتقاليةاليت ت، نهتا ال حاكم 

                                                           
1
 :ينظر عىل سبيل املثال -

 17. ع. املتعلق مبراقبة مطابقة القوانون الع،ووي املتعلوق ابل حوزاب الس ياسو ية لدلسو تور، ج ر 7107ينازر  17امل،رخ يف  07/د.م.ر/10رأ ي رمق 

ضافته للك ة :  12. ص ،7107ينازر  04: الصادرة بتارخي رادة " فئوي"واليت ارتد ى فهيا اجمللس ااس توري أ ن املرشع ابإ ليوه اإ قد جتاوز ما ان فت اإ

 .امل،سس ااس توري وق  بعدم مطابقهتا لدلس تور

للق،واء لدلسو تور، ج  املتعلق مبراقبة مطابقة القانون الع،وي املتعلق ابلقانون ال سا  7110غشت  77امل،رخ يف  10/د.م/.ع.ق.ر/17رأ ي رمق 

خ،اعه للق،واة عنود تعييوهنم ال ول وقبول :  14. ، ص7110سبنرب  17: الصادرة بتارخي 42. ع. ر واليت ارتد ى فهيا اجمللس ااس توري أ ن املرشع ابإ

لزاهمم هلم بد ن يصدروا أ حاكهمم طبقا ملبدأ  الرشعية، زكزن قود  اسو تع ل مصوطلحا ل يعكوس بد مانوة تولهيم و ائةهم للميني بد ن حيمكوا وفقا للقانون، واإ

رادة امل،سس ااس توري املعرب عهنا يف املادة   من ااس تور 001اإ

 .أ سا  الق،اء مبادئ الرشعية واملساواة: 0221من دس تور  001املادة 

 .   اللك سواس ية أ مام الق،اء، وهو يف متناول امجليع وأسده احرتام القانون
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جراءات التعديل ااس توري:  أ    :املصطلحات املغرية بدون اإ

املصطلحات املغرية بطريقة اري دس تورية مصطلح العهدة احملددة خب س س نوات ابلنس بة اجمللس الشعيب من 

 .الوطين وس تة س نوات ابلنس بة جمللس ال مة 

ذا ما تناولنا املصطلح اخيي اكن مس تع ال يف دس تور  منه 017جند أ ن نص املادة  0221فاإ
1
اكنت تد خذ مبصطلح  

ابلنس بة جمللس ال مة" هم ة"الوطين، ومصطلح  ابلنس بة لل جلس الشعيب" مدة"
2
، ويه نةس املصطلحات  

اليت جاء هبا مرشوع التعديل ااس توري وهو السبب يف عدم تناول اجمللس ااس توري للتعديل الوارد عىل 

 .هذزن املصطلحني

ذا ما عرجنا عىل نص التعديل ااس توري الصادر ابجلريدة الرمسية  اس تع ل مصطلحا أ خر ، جند بد نه  7101واإ

وذكل ابللغتني العربية  "العهدة"موحدا بيهنام، للتعبري عن العهدة الربملانية ل  اجمللسني وهو مصطلح 

والةرنس ية
3
. 

وما يالحظ عىل توحيد املصطلح بلغتيه العربية والةرنس ية أ ن مصطلح العهدة ذاته كثريا ما ل يعرب عن 

ذا اخلصوص تبازن يف تطابق ال خذ بني املصطلحني للتعبري عن حيث ميكن أ ن نسجل هب" mandat"مصطلح 

أ و للتعبري عن امله ة الإدارية اليت تقوم عىل أ سا  ترتكز ابل سا  عىل عامل الانتخاب اليت  الانتخابيةالعهدة 

التعيني
4
. 

ىل اخلطد  السابق اخيي اكن يةرق يف  شاكلية ابلنظر اإ ن اكن تصويب هذا املصطلح ل يطرح أ ي اإ حفىت واإ

ل أ ن ما يعاب عىل هذا التصويب أ نه مت بعيدا عن اجمللسنيالوصن القانوين واملصطلح املعرب عن عهديت  ، اإ

جراءاته  .معلية التعديل ااس توري واإ

                                                           
1
 .س نوات( 4)سس  ملدةشعيب الوطين يخنتَخب اجمللس ال :  017املادة  -

 .س نوات( 1)جملس ال مة مبدة ست  هم ةحتدد 

ART. 102 : L’Assemblée Populaire Nationale est élue pour une durée de cinq (5) ans. 

Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (6) ans. 

Populaire Nationale. /  Assemblée) :ال موة اخيي اوري بيوهنام يف املصوطلح عوىل حنووعوىل اعتبوار وجوود الثلوث الرئوا  يف جملوس  -2 

de la Nation. Conseil) 
3
 .س نوات( 4)سس  مدهتاعهدة ل يخنتَخب اجمللس الشعيب الوطين :  119املادة  -

 .س نوات( 1)جملس ال مة مبدة ست  عهدةحتدد 

Art. 119. . L’Assemblée Populaire Nationale est élue pour un mandat de cinq (5) ans. 

Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (6) ans  
4
 :ميكن أ ن نذكر عىل سبيل املثال -

مون دسو تور  20، واملوادة 7101من دس تور  77املادة يف نص "  mandat présidentiel "اخيي مت ترمجته مبصطلح " امله ة الرئاس ية"مصطلح 

ومرشووع التعوديل  0221من دسو تور  27واملادة  7101من دس تور  27ومرشوع التعديل ااس توري، أ و مصطلح املهام املذكور يف املادة  0221

 ."mandats"ااس توري، اليت يعني فهيا رئيس امجلهورية مبرسوم رئا  واخيي مت ترمجته مبصطلح 
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قرار الت: ب  :عديل ااس تورياملصطلحات املغرية بعد اإ

ىل أ ن التغيري يف املصطلحات اليت سيمت ذكرها، قد  يف هذه اجلزئية من ااراسة النقدية ميكن أ ن نشري ابتداء اإ

ىل اللغة  قرار مرشوع التعديل ااس توري من الربملان واخيي قد مس ترمجة املصطلحات اإ مت بعد معلية اإ

ىل اريها من العربية، حبيث مت الرتاجع عن بعض املصطلحات الوار  دة يف مرشوع التعديل بنسخته العربية اإ

 .املصطلحات ال خرى

ىل اللغة العربية وذكل  عادة تغيري ترمجته اإ وقد اكن ابلإماكن الوقوف عىل وبات املصطلح ابللغة الةرنس ية مع اإ

 عند املقارنة بني نص املرشوع اخيي درسه اجمللس ااس توري الثابت يف رأ يه املعلل، ونص التعديل

 .ااس توري الصادرزن ابجلريدة الرمسية

قرار التعديل ااس توري نذكرها حبسب ترتيهبا يف النص ااس توري  : ومن املصطلحات اليت مت تغيريها بعد اإ

000الوارد يف نص املادة  امجلعياتمصطلح  -0
1
من مرشوع التعديل ااس توري وهو نةس املصطلح اخيي  

تناوهل اجمللس ااس توري يف رأ يه املعلل
2
002يف املادة  الرشاكةواخيي مت استبداهل مبصطلح  

3
، وش تان بني 

 .والنتاجئ الع لية املرتتبة عن لك مهنام والاصطالحيةاللك تني يف االةل اللغوية 

قرار التعديل ااس توري، وهو املصطلح  -7 مصطلح اثين أ كرث غرابة عن سابقه مت استبداهل هو كذكل بعد اإ

من مرشوع التعديل ااس توري 002الوارد يف نص املادة 
4
اليت أ سست لنكني اللجان عىل مس توى الربملان  

                                                           
1
يصووادق رئوويس امجلهوريووة عووىل اتةاقيووات الهدنووة، ومعاهوودات السووب والتحووالن والاحتوواد، واملعاهوودات املتعلقووة حبوودود ااولووـة، :  000املووادة  -

ال طوراف تعوددة واملعاهدات املتعلقة بقانون ال شخاص، واملعاهدات اليت ترتتب علهيا نةقات اري واردة يف مزيانية ااولوـة، والتةاقوات الثنائيوة أ و امل 

 .وابلتاكمل الاقتصادي، بعد أ ن توافق علهيا لك غرفـة من الربملان رصاحة وابمجلعياتاملتعلقة مبناطق التبادل احلر 

ART. 131 : Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliances et d’union, les traités relatifs aux frontières 

de l’Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au 

budget de l’Etat, les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux zones de libre échange, aux associations 

et aux intégrations économiques, sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation 

expresse par chacune des chambres du Parlement. 

فربازر  10: ، الصادرة بتارخي11. ر ع.، املتعلق مبرشوع التعديل ااس توري، ج7101ينازر س نة  77امل،رخ يف ، د.م/د.ت.ر 10/01رأ ي رمق  -2

 70. ، ص7101

يصووادق رئوويس امجلهوريووة عووىل اتةاقيووات الهدنووة، ومعاهوودات السووب والتحووالن والاحتوواد، واملعاهوودات املتعلقووة حبوودود ااولووـة، :  002املووادة  -3

ال طوراف دات املتعلقة بقانون ال شخاص، واملعاهدات اليت ترتتب علهيا نةقات اري واردة يف مزيانية ااولوـة، والتةاقوات الثنائيوة أ و املتعوددة واملعاه

 .وابلتاكمل الاقتصادي، بعد أ ن توافق علهيا لك غرفـة من الربملان رصاحة وابلرشاكةاملتعلقة مبناطق التبادل احلر 

Art. 149. . Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliances et d’union, les traités relatifs aux frontières 

de l’Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au 

budget de l’Etat, les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux zones de libre échange, aux associations 

et aux intégrations économiques, sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation 

expresse par chacune des chambres du Parlement. 
4
طار نظاهمام اااخيليشلك اجمللس الشع:  002املادة  -  .يب الوطين وجملس ال مة جلاهنام ااامئة يف اإ
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عالميةبعثة "من تشكيل  ي تناولها اجمللس ، ويه نةس العبارة اخي"حول موضوع حمدد أ و وضع معني اإ

ااس توري يف رأ يه املعلل
1

بعثة "، خبالف ما صدر به نص التعديل ااس توري اخيي نص عىل تشكيل 

عالمية يف نص املادة  "اس تعالم منه 000بدل من بعثة اإ
2
. 

 والإشاكلية اليت يطرهحا تبديل هذا املصطلح هو يف العالقة بني السلطتني الترشيعية والتنةيذية واليت يه

حدى املسائل اليت ي  ناو هبا الرأ ي املعلل لل جلس ااس توري، عىل اعتبار أ ن املدلول القانوين املس تظهر من اإ

نص املادة بعد تغيري املصطلح بلغته العربية، أ صبح مينح اللجان الربملانية مكنة  تلن عن النص املدرو  من 

طرف اجمللس ااس توري والربملان
3

ن رأ ه خبصوص س بق لل جلس ااس توري أ   ، مع ال خذ يف احلس بان ما

أ و ، واليت قرر بشد هنا أ ن منح اللجان ااامئة لل جلس الشعيب الوطين 0272لحئة اجمللس الشعيب الوطين لس نة 

أ ع،اهئا سلطة تةتيش ية من شد نه أ ن يشلك مساسا مببدأ  الةصل بني السلطات وابلس تقاللية الالزمة للهيئة 

التنةيذية
4

 .بقهتا لدلس تور، وق  بعدم مطا

                                                                                                                                                    
عالميةميكن لك جلنة دامئة من جلان الغرفتني تشكيل   .م،قتة حول موضوع حمدد أ و وضع معني بعثة اإ

ART. 117 : L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions permanentes 

dans le cadre de leur règlement intérieur. 

Chaque commission permanente au niveau de chacune des deux Chambres peut mettre sur pied une 

Mission temporaire d’information sur un sujet précis ou sur une situation donnée.  
1
 .77، 71. السابق، صاملرجع ، د.م/د.ت.ر 10/01رأ ي رمق  -
2
طار نظاهمام اااخيل:  134املادة  -  .يشلك اجمللس الشعيب الوطين وجملس ال مة جلاهنام ااامئة يف اإ

س تعالمبعثة ميكن لك جلنة دامئة من جلان الغرفتني تشكيل   .م،قتة حول موضوع حمدد أ و وضع معني اإ

Art. 134. . L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des 

commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur. 

Chaque commission permanente au niveau de chacune des deux chambres peut mettre sur pied une mission 

temporaire d’information sur un sujet précis ou sur une situation donnée. 

 : لالإطالع عىل تقرزر اللمنة الربملانية املشرتكة حول هذه املسد ةل، زراجع -3

 .72. ، ص7101اجلريدة الرمسية لل داولت، جملس ال مة، العدد اخلاص، الس نة ال وىل 

 .00. ،ص7101اجلريدة الرمسية لل ناقشات، اجمللس الشعيب الوطين، عدد خاص، الس نة الرابعة، 

 ميكن التنبيه يف هذا الصدد أ ن  تقدمي الوززر ال ول ملرشوع التعديل ااس توري أ مام الربملان رصح بد ن مرشوع هوذا الونص ااسو توري يودخل يف

طار   .حول مواضيع حمددة بتشكيل هم ة اس تعالم م،قتةدمع و يةة مراقبة الربملان عىل معل احلكومة ابلسامح للك جلنة دامئة يف الربملان اإ

 : رينظ

 .17. ، ص7101اجلريدة الرمسية لل داولت، جملس ال مة، العدد اخلاص، الس نة ال وىل 

 .12. ، ص7101اجلريدة الرمسية لل ناقشات، اجمللس الشعيب الوطين، عدد خاص، الس نة الرابعة، 

أ كتووبر سو نة  72لشعيب الوطين امل،رخوة يف املتعلق بالحئة اجمللس ا 0272ديس رب س نة  07امل،رخ يف  72 -م د -د.ن.ق– 10ينظر قرار رمق  -4

 .0020.، ص0272ديس رب  71الصادرة بتارخي  40. ر ع.، ج0272

ىل أ ن املادة 02من املادة  17ق  فيه اجمللس ااس توري بعد مطابقة اجلزء ال خري من الةقرة  من  20، لو س باب اليت مت ذكرها يف املنت، ابلإضافة اإ

 .ااامئة سوى احلق يف الزايرات الإعالمية اليت تساعدها عىل حسن تقدزر املسائل اليت تطرح اى دراسة القواننيل تعطي للجان  0272دس تور 
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عادة صيااة هذا املصطلح بعد رأ ي اجمللس ااس توري لها تد وريها القانوين والس يا ، لكوهنا  وخيكل فاإن معلية اإ

قد جتاوزت النطاق املوضوعي لرأ ي اجمللس ااس توري لس امي ما تعلق منه ابلتوازانت بني السلطات
1

، ومن 

هنا تشلك هتديدا حقيقيا وقامئا عىل دس تو  رية املراجعة ااس تورية ذاهتا، وميكن أ ن جتعل من هذا التعديل دة فاإ

جرائية؛ ل ن سلطة رئيس امجلهورية يف  ااس توري الصادر يف اجلريدة الرمسية اري دس توري من و ة نظر اإ

صدار القانون املت، ن نص التعديل  معلية التعديل ااس توري بعد مبادرته هبا، تتوقن عند حدود اإ

دخال تعديالت عليه خارج الإجراءات ااس توريةااس توري اخيي مت ماكنية اإ قراره دون أ ن تكون هل اإ  اإ
2
. 

اجلديدة يف  7مكرر 010ويف الس ياق ذاته املتعلق ابستبدال املصطلحات ميكن أ ن نقن أ ي،ا عند نص املادة 

نص مرشوع التعديل ااس توري
3
واليت أ سست للحصانة الق،ائية يف املسائل اجلزائية للك أ ع،اء اجمللس  

ماكنية متابعاهتم أ و توقيةهم بسبب ارتاكب  أ و  جرميةااس توري مبا فهيم الرئيس وانئبه، واليت يرتتب عهنا عدم اإ

ل بتنازل رصحي من املعين ابل مر أ و برتخيص من اجمللس ااس توري  .جنحة اإ

ال ع،اء وفقا للنص اخيي درسه اجمللس ااس توريمبعىن أ ن ه،لء 
4
ووافق عليه الربملان اكنوا زنتعون ابحلصانة  

ىل النص اخيي أ ورد مصطلح اجلرمية واخيي من املتعارف عليه فقها وقانوان وق،اء أ هنا  اجلزائية املطلقة ابلنظر اإ

ر يف اجلريدة الرمسيةتش ل أ نواعها الثالث اجلناايت واجلنح واحتالةات، خبالف النص الصاد
5
اخيي ح   

 .احلصانة اجلزائية يف اجلناايت واجلنح فق 

                                                                                                                                                    
كووام ميكوون لهووا كووذكل أ ن تلكوون أ ع،وواءها للقيووام جبووولت :"موون الالحئووة املت،وو نة للنظووام اااخوويل لل جلووس الشووعيب الوووطين 17فقوورة  02املووادة 

 "يع مطروحة يف دراسة القوانني أ و حول مواضيع هامة عىل الساحة متعلقة ابلقطاعات اليت تدخل يف صالحياهتااس تطالعية يف امليدان حول مواض 

، اليت تنص عىل (7101من دس تور  004، املادة 0221من دس تور  011املادة ) 0272من دس تور  20كام أ ن اجمللس ااس توري ق  بد ن املادة 

طار اختصاصاته ااس تورية أ ن يبق  وفيا لثقة الشعب ويظل يتحسس تطلعاتوه، ل تعطوي للجوان ااامئوة  أ نه أب عىل اجمللس الشعيب الوطين يف اإ

 اليت تساعدها عىل حسن تقدزر املسائل اليت تطرح اى دراسة القوانني الزايرات الإعالميةسوى احلق يف 

ذا اكنت هذه املكنة املس تجدة ل تعترب من قبيل التوازانت ال ساس   -1 ل اإ  .ية بني السلطاتاإ
2
 :ينظر املواد -

 0221من دس تور  021

 7101من دس تور  707و  701
3
 .زنتع رئيس اجمللس ااس توري وانئب الرئيس، وأ ع،اؤه، خالل عهدهتم، ابحلصانة الق،ائية يف املسائل اجلزائية:  7مكرر 010املادة  -

ل بتنازل رصحي من املعين ابل مر أ و برتخيص من اجمللس ااس توري جرميةول ميكن أ ن زكونوا حمل متابعات أ و توقين بسبب ارتاكب   .أ و جنحة اإ

ART. 164 ter : Durant leur mandat, le Président, le Vice Président et les membres du Conseil 

constitutionnel jouissent de l’immunité juridictionnelle en matière pénale. 

Ils ne peuvent faire l’objet de poursuites, d’arrestations pour crime ou délit, que sur renonciation expresse de 

l’intéressé à son immunité ou sur autorisation du Conseil Constitutionnel.  
4
 .71. املرجع السابق، ص، د.م/د.ت.ر 10/01رأ ي رمق  -
5
 .اجمللس ااس توري وانئب الرئيس، وأ ع،اؤه، خالل عهدهتم، ابحلصانة الق،ائية يف املسائل اجلزائيةزنتع رئيس :  074املادة  - 

ل بتنازل رصحي  جنايةول ميكن أ ن زكونوا حمل متابعات أ و توقين بسبب ارتاكب  من املعين ابل مر أ و برتخيص من اجمللوس  عن احلصانةأ و جنحة اإ

 .ااس توري
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كام أ ن ال حاكم ااس تورية املتعلقة بع ل السلطات وامل،سسات ااس تورية قد اكنت أ ي،ا عرضة لإعادة 

لقطع تصويب العبارات الواردة يف نص التعديل ااس توري املنشور مبا يوافق حقيقة الع ل املنوو ابلسلطة و 

قرار مرشوع التعديل ااس توري  الطريق أ مام التةسري ال،يق ملةردات النصوص ااس تورية، وهذا طبعا بعد اإ

 .من الربملان

عادة ضب  املةردات العربية مع بقاء النص الةرنيس عىل حاهل للعبارات  ىل اإ ويف هذا الإطار ميكن الإشارة اإ

من  007و 001ااس توري، عند مقارنهتا بصيااة املواد من مرشوع التعديل  070و  002الواردة يف املواد 

، عىل التوايل7101دس تور 
1

جراء دس توري وجويب، هو  ، اليت ترب  مبادرة السلطة التنةيذية ابلترشيع ابإ

الاستشارة القبلية جمللس ااوةل سواء ابلنس بة ملشاريع القوانني أ و ال وامر الصادرة عن رئيس امجلهورية، حيث 

 ".بعد رأ ي جملس ااوةل"بعبارة  "بعد ال خذ برأ ي جملس ااوةل"عبارة مت استبدال 

                                                                                                                                                    
Art. 185. . Durant leur mandat, le Président, le vice-président et les membres du Conseil onstitutionnel 

jouissent de l’immunité juridictionnelle en matière pénale. 

Ils ne peuvent faire l’objet de poursuites, d’arrestations pour crime ou délit, que sur renonciation expresse de 

l’intéressé à son immunité ou sur autorisation du Conseil constitutionnel. 
1
- ART. 119 : L’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre, aux Députés et aux 

membres du Conseil de la Nation  )...(  

Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat    )...(  

 .)...( للك من الوززر ال ول والنواب وأ ع،اء جملس ال مة حق املبادرة ابلقوانني:  002املادة 

 )...(، بعد ال خذ برأ ي جملس ااوةلتعرض مشاريع القوانني عىل جملس الوزراء، 

Art. 136. . L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre, aux députés et aux membres 

du Conseil de la Nation  )...(  

Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat,  )...( 

 . )...( للك من الوززر ال ول والنواب وأ ع،اء جملس ال مة حق املبادرة ابلقوانني:  001املادة 

 )...( بعد رأ ي جملس ااوةلتعرض مشاريع القوانني عىل جملس الوزراء، 

ART. 124 : En cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances parlementaires, le 

Président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par ordonnance, après avis du Conseil 

d’Etat. 

بعد ال خذ بورأ ي لرئيس امجلهورية أ ن يرشع بد وامر يف مسائل عاجةل يف حاةل شغور اجمللس الشعيب الوطين أ و خالل العطل الربملانية، :  070املادة 

 .لس ااوةلجم

Art. 142. . En cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances parlementaires, le 

Président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par ordonnance, après avis du Conseil 

d’Etat. 

بعود رأ ي جملوس مجلهورية أ ن يرشع بد وامر يف مسائل عاجةل يف حاةل شغور اجمللس الشعيب الوطين أ و خالل العطل الربملانية، لرئيس ا:  007املادة 

 .ااوةل
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ن اكنت العبارات اجلديدة يه ال حص يف التعبري احلقيقي عىل الطابع  مل، ون أ راء جملس  الاستشاريحفىت واإ

ل أ ن تعديل تراكيب النص ااس توري هبذه الطريقة وجتاهل رأ ي اجمللس ااس توري خبصوص صيااة  ااوةل، اإ

مرشوع التعديل
1
 .اري محمود 

عادة صيااة النصوص ااس تورية: الةرع الثاين  : اإ

عادة ضب  ترتيب امجلل املصااة هبا بعض النصوص ااس تورية، سواء ابلتقدمي أ و  ميكن أ ن نسجل كذكل اإ

عادة صيا غهتا مبا يتناسب وفن الصيااة القانونية السلمية وذاتية التد خري بني العبارات املشلكة ملتون املواد أ و اإ

ىل اريها  لتةادي تداخلها مع مةاه  الصيااة ااس تورية عىل اخلصوص، أ و ابلرتاجع عن بعض املصطلحات اإ

 .أ خرى جماورة لها يف االةل

14ومن هذه النصوص نص املادة 
2
عادة صيااة فقراهتا ابللغة   من مرشوع التعديل ااس توري اخيي متت اإ

22العربية يف نص املادة 
3
من نص التعديل ااس توري، عىل حنو أعلها بنةس تراتبية فقراهتا ابللغة الةرنس ية،  

رشوع اخيي اكن يف م " ال ابء"مبصطلح "  les parents "مع العدول عن الرتمجة العربية لل صطلح الةرنيس  

ىل ال خذ مبصطلح  يف نص التعديل ااس توري " ال ولياء"التعديل املدرو  من طرف اجمللس ااس توري، اإ

 .الصادر ابجلريدة الرمسية

عادة صيااة الةقرة الثالثة من املادة  ىل اإ مكرر من مرشوع التعديل ااس توري اليت  02وميكن أ ن نشري كذكل اإ

 " حت ي ااوةل ال مالك الع ومية لل ياهكام : "اكنت صياغهتا عىل النحو التايل

صدار التعديل ااس توري  يف الةقرة الثالثة من نص ". كام حت ي ااوةل ال مالك املائية الع ومية"لتصبح بعد اإ

 .منه 02املادة 

ىل تنقيح نص الةقرة  ىل نص  011املادة  17كام ميكن أ ي،ا الإشارة اإ مكرر من مرشوع التعديل ااس توري اإ

يف الصياغتني العربية 7101من دس تور  001من املادة  17الةقرة 
4
والةرنس ية 

1
. 

                                                           
1
 .77و  02. م د، املرجع السابق، ص/ت د.ر 10/01رأ ي اجمللس ااس توري -

ىل أ ابهئم ومساعدهتم، ب،امن تربية أ بناهئم حتت طائةل املتابعات ال ابءيخلزم :  14املادة  -2 بناء واجب القيام ابلإحسان اإ  .وعىل ال 

Art .65 : Sous peine de poursuites, les parents ont l’obligation d’assurer l’éducation de leurs enfants, et les 

enfants ont le devoir d’assurer aide et assistance à leurs parents 

ىل أ ابهئم ومساعدهتم ال ولياء، يخلزم ائةل املتابعاتحتت ط:  79املادة   -3 بناء واجب القيام ابلإحسان اإ  .ب،امن تربية أ بناهئم وعىل ال 

Art. 79. . Sous peine de poursuites, les parents ont l’obligation d’assurer l’éducation de leurs enfants, et les 

enfants ont le devoir d’assurer aide et assistance à leurs parents. 

 .مصطلح ال ولياء أ وسع وأ مشل يف االةل من مصطلح ال ابء

 .يتةرغ النائب أ و ع،و جملس ال مة لكيا ملامرسة عهدته:  مكرر  011املادة  -4

النظامان اااخليان لل جلس الشعيب الوطين وجملس ال مة عىل أ حاكم تتعلق بوجوب املشاركة الةعلية ل ع،واهئام يف أ شوغال اللجوان  ينبغي أ ن ينص

 .ويف اجللسات العامة، حتت طائةل العقوابت املطبقة يف حاةل الغياب
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مجموعة من النصوص اليت  7101وللباحث أ ن يسجل مضن ال حاكم املس تجدة يف التعديل ااس توري لس نة 

عادة الصيااة،  ل أ هنا مل تسب يه ال خرى من معلية اإ درا ا يف مرتبة القواعد ااس تورية اإ ابلرمغ من حداوة اإ

وخيص ابخيكر، النصوص املتعلقة مبراقبة الانتخاابت، حبيث أ ن السلطات الع ومية امللكةة بتنظ  الانتخاابت 

حاطهتا ابلشةافية وا مكرر من مرشوع التعديل، لكهنا أ صبحت ملزمة  021لزناهة بنص املادة اكنت ملزمة ابإ

 .020ابلشةافية واحلياد حبسب ما أ ورده التعديل ااس توري الصادر يف نص املادة 

مفصطلحي الزناهة واحلياد قد اازر بيهنام نص ااس تور اجلديد عىل اري ما درسه اجمللس ااس توري يف مرشوع 

التعديل ااس توري
2

ىل بقاء الرتمجة ابللغة الةرنس ية  ، مع عىل حالها( impartialité)الإشارة اإ
3

، وش تان ما بني 

لزاهما ابحلياد لزام السلطات الع ومية ابلزناهة وبني اإ  .اإ

معا يف صيغة " الزناهة واحلياد"فةي ذات الس ياق، أد الباحث أ ن ااس تور اجلديد قد ت، ن مصطلحي 

الةقرة ال خرية مهنا، وقد  070س ااس توري أ مام رئيس امجلهورية طبقا لنص املادة الميني اليت ي،دهيا أ ع،اء اجملل

                                                                                                                                                    
 .يتةرغ النائب أ و ع،و جملس ال مة لكيا ملامرسة عهدته:  001املادة 

ن اااخليان لل جلس الشعيب الوطين وجملوس ال موة عوىل أ حواكم تتعلوق بوجووب املشواركة الةعليوة ل ع،واهئام يف أ شوغال اللجوان ويف النظاما ينص

  .اجللسات العامة، حتت طائةل العقوابت املطبقة يف حاةل الغياب

1- Art. 100 bis : Le député ou le membre du Conseil de la Nation se consacre pleinement à l’exercice de son 

mandat.  

Les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation doivent prévoir des 

dispositions relatives à l’obligation de participation effective de leurs membres aux travaux des commissions 

et des séances plénières, sous peine de  sanctions applicables en cas d’absence.  

Art. 116. . Le député ou le membre du Conseil de la Nation se consacre pleinement à l’exercice de son 

mandat. 

Les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du  Conseil de la Nation prévoient des 

dispositions relatives à l’obligation de participation effective de leurs membres aux travaux des commissions 

et des séances plénières, sous peine de sanctions applicables en cas d’absence 

 .77. م د، املرجع السابق، ص/د ت.ر 10/01رأ ي اجمللس ااس توري -2

 : النصوص من مرشوع التعديل ااس توري -3

 :ابللغة العربية

حاطاهتا ابلشةافية " مكرر  021املادة   ."والزناهةتخلزم السلطات الع ومية امللكةة بتنظ  الانتخاابت ابإ

 :ابللغة الةرنس ية

ART. 170 bis : "Les pouvoirs publics en charge de l’organisation des élections sont tenus de les entourer de 

transparence et d’impartialité." 

 :7101نص املادة يف دس تور 

حاطاهتا ابلشةافية :  020املادة   .واحليادتخلزم السلطات الع ومية امللكةة بتنظ  الانتخاابت ابإ

Art. 193. . Les pouvoirs publics en charge de l’organisation des élections sont tenus de les entourer de 

transparence et d’impartialité. 
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، حبيث مت " impartialité et neutralité: "جاءت الرتمجة اليت اعندت يف النص بلغته الةرنس ية عىل صيغة

وليس احلياد"  impartialité "اعامتد مصطلح الزناهة كرتمجة موافقة ملصطلح 
1
. 

قرارها دس توراي، ل حيبذ  فزايدة عىل كونه من اري املنطقي أ ن تستبدل مصطلحات التعديل ااس توري بعد اإ

 .يف فن الصيااة الترشيعية أ ن زكون املرشع ااس توري مذبذب ما بني ترمجتني خمتلةتني ملصطلح واحد

ت، ن وهو ال مر عينه اخيي ميكن تسمي  كذكل عىل نص أ خر مس تجد يف هذا ااس تور اجلديد وامل 

نسان، واخيي مت النص عليه يف املادة  من مرشوع التعديل  0 – 020التد سيس جمللس وطين حلقوق الإ

ااس توري
2
اخيي درسه اجمللس ااس توري 

3
واليت مت " رئيس امجلهورية، حايم ااس تور"، اليت أ وردت عبارة 

7101من دس تور  027يف نص املادة " رئيس امجلهورية، ضامن ااس تور"الاس تعاضة عنه مبصطلح 
4
. 

فاملةارقة املسجةل خبصوص هذا املصطلح أ نه زايدة عىل أ ن التغيري الوارد عىل النص اخيي اكن حمال للرأ ي 

املعلل لل جلس ااس توري وكذا موافقة ال البية الربملانية املوصوفة عليه، يه عدم الزتام ترمجة موحدة كذكل 

نةس املصطلح ابللغة الةرنس ية مع التغيري يف ترمجته العربية، لنةس املصطلح حيث ميكن الوقوف عىل اس تعامل 

7101من دس تور  70، واملادة 0221من دس تور  21وذكل عند املقارنة مع ما أ ورده نص املادة 
5
 ، 

زد عىل ذكل أ ن لعبارة رئيس امجلهورية حايم ااس تور دللهتا اليت ارتكز علهيا اجمللس ااس توري عند 

جباراي لرقابة املطابقة  اس تنتاجه أ ن امل،سس ااس توري عندما أ خ،ع النظامني اااخليني لغرفيت الربملان اإ

قد أ ولك صالحية أ حاكهمام مع ااس تور قبل أ ن يصبح النظام اااخيل قابال للتطبيق ومن مث واجب التنةيذ 

وهو ما مل زكن منصوصا عليه يف ااس تور الإخطار يف هذه احلاةل لرئيس امجلهورية ابعتباره حايم ااس تور
6
 . 

 

                                                           
1 - Voir : Traduction des termes du serment prévu à l’Art. 183 de la Constitution 

2
 .حايم ااس تورويوضع اى رئيس امجلهورية، '' اجمللس''ي،سس جملس وطين حلقوق الإنسان، يدع  يف صلب النص :  0 - 020املادة  -

ART. 173-1 : Il est institué un Conseil National des Droits de l’Homme, ci-dessous dénommé « le Conseil », 

placé auprès du Président de la République garant de la Constitution 
3
  29. م د، املرجع السابق، ص/ت د.ر 10/01رأ ي اجمللس ااس توري -
4
 .ضامن ااس تورويوضع اى رئيس امجلهورية، '' اجمللس''ي،سس جملس وطين حلقوق الإنسان، يدع  يف صلب النص :  027املادة  -

Art. 198. . Il est institué un Conseil National des Droits de l’Homme, ci-dessous dénommé « le Conseil », 

placé auprès du Président de la République garant de la Constitution 
5
 .أسد رئيس امجلهورية، رئيس ااوةل، وحدة ال مة:  70املادة  -

 .حايم ااس توروهو 

Art. 84. . Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne l’unité de la Nation. 

Il est garant de la Constitution. 

، املتعلق مبراقبة مطابقة النظام اااخيل لل جلس الشعيب الووطين لدلسو تور، ج 7111مايو س نة  00امل،رخ يف  7111/م د/د.ن.ر/01رأ ي رمق  -6

 .10.، ص7111يوليو س نة  01: الصادرة بتارخي 00. ر ع
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قرار التعديل ااس توري: اثنيا  : املصطلحات امل،افة بعد اإ

لعل أ الب ما مت تناوهل سابقا يف املالحظات املذكورة أ نةا ل تغري يف صالحيات امل،سسات ااس تورية، حبيث 

ن ما سيمت تناوهل يف هذه اجلزئية، هو ، لكوالاصطالحيةميكن أ ن يمت تصنيةها يف خانة التصويبات اللغوية 

ضافة مصطلحات لها دللهتا القانونية والس ياس ية ولها تد وريها الإجرايئ، انهي  عن أ ن معلية  حالت ت، نت اإ

 .الإضافة متت بعد الرأ ي املعلل لل جلس ااس توري

ضافة عبارة  ىل الةقرة اخلامسة من نص املادة " يف لك احلالت"فقد متت اإ  11، املادة  0221من دس تور  07اإ

ماكنية طلبه 7101من دس تور  14فقرة  عالم الشخص املوقوف للنظر ابإ ، ليصبح لزاما عىل ال،بطية الق،ائية اإ

جراء حفص طيب عند انهتاء مدة التوقين للنظر   .يف لك احلالتاإ

ىل   ىل النص ااس توري اا أ دى اإ توس يع صالحيات كام ميكن أ ن نذكر أ ي،ا حاةل أ خرى لإضافة مصطلح اإ

اخيي " الاس تةتاء"، ونعين به مصطلح 7101م،سسة دس تورية مس تحدوة بنص التعديل ااس توري لس نة 

ىل نص املادة  من مرشوع التعديل ااس توري 17مكرر  021أ ضين اإ
1
واليت أ عط  اجمللس ااس توري رأ يه  

بشد هنا ويه عىل نةس الصيااة
2

عليا عىل شةافية ونزاهة ، حيث اكنت املادة تنص عىل سهر اللمنة ال 

ليصبح اختصاص هذه الهيئة بعد صدور نص التعديل  فق الانتخاابت الرئاس ية والترشيعية واحمللية 

لالس تةتاءااس توري يف اجلريدة الرمسية شامال 
3
 . 

ن اكن من املنطقي أ ن النص ااس توري اخيي صادق عليه الربملان أ سس لهيئة عليا مس تقةل ملراقبة لك  حفىت واإ

أ نواع الاستشارات الس ياس ية الوطنية مهنا واحمللية حبسب خطاب رئيس امجلهورية للربملان
4

، مع حرص هذه 

الهيئة عىل شةافية هذه الاستشارات ونزاههتا، اا أعل عدم ت، ني نص مرشوع التعديل ااس توري 

                                                           
1
دث هيئة عليا مس تقةل ملراقبة الانتخاابت:  7مكرر 021املادة  -  . )...(حتخ

عالن النتاجئ امل،قتة لالقرتاع الانتخاابت الرئاس ية والترشيعية واحملليةتسهر اللمنة العليا عىل شةافية   .ونزاههتا، منذ اس تدعاء الهيئة الناخبة حىت اإ

ART. 170 ter : Il est créé une Haute instance Indépendante de Surveillance des élections.  )...(  

La Haute instance veille à la transparence et à la probité des élections présidentielles, législatives et locales, 

depuis la convocation du corps électoral jusqu’à la proclamation des résultats provisoires du scrutin. 
2
 .72. رأ ي اجمللس ااس توري، املرجع السابق، ص -
3
دث هيئة عليا مس تقةل ملراقبة الانتخاابت: 020املادة  -  .)...(حتخ

عوالن النتواجئ ونزاههتا، منذ اس تدعاء الهيئة الناخبوة حوىت  الاس تةتاءتسهر اللمنة العليا عىل شةافية الانتخاابت الرئاس ية والترشيعية واحمللية وكذا  اإ

 .امل،قتة لالقرتاع

Art. 194. Il est créé une Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections.  )...(  

La Haute Instance veille à la transparence et à la probité des élections présidentielles, législatives et locales et 

du référendum, depuis la convocation du corps électoral jusqu’à la proclamation des résultats provisoires du 

scrutin.  
4
 .07. ، الس نة ال وىل، عدد خاص، ص(7107-7101)اجلريدة الرمسية لل داولت جمللس ال مة، الةرتة الترشيعية السابعة :  ينظر -
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لس ااس توري، لكن تداركه سهوا قد سق  منه، وتبعا هل مل يتناوهل الرأ ي املعلل لل ج" الاس تةتاء"ملصطلح 

عادة صياغته  هبذه الطريقة متس ابملاكنة القانونية اليت زنتع هبا النص ااس توري اخيي ل يستساغ بد ي حال اإ

 .مبند ى عن ضواب  التعديل ااس توري

ويف الإطار ذاته املتعلق ابلنتخاابت ميكن تسميل ملحظ همم اكن من امل كن تصويبه عىل شالكة ما ذكر 

الرئاس ية والترشيعية، دون أ ن  لالنتخاابتا، وهو نظر اجمللس ااس توري يف جوهر الطعون ابلنس بة سابق

ىل الاس تةتاءات، فقد اكن من امل كن توس يع الإجراء ليش ل الاس تةتاءات ل ن احامتل  يرسي هذا الإجراء اإ

 .الطعن فهيا وارد، لكن ذكل مل حيدث

 :ملواد التعديل ااس توريالتنس يق اري املوفق : املطلب الثاين

فيه، من أ ن يقوم  الانتقاليةمن ال مور املس تجدة اليت مل تعرفها ااساتري اجلزائرية السابقة ما جاءت به ال حاكم 

عادة ترق  مواد ااس تور ابللكية قراره ابإ تعديل دس توري جزيئ بعد اإ
1

، فقد جاء النص يف ال حاكم الانتقالية 

عادة ترتيب يف موادهعىل أ ن زكون نص التعديل اا قراره موضوع تنس يق واإ  .س توري اخيي يمت اإ

ىل أ س باب  عادة الرتتيب يف مواد ااس تور، حبسب الرأ ي الرار عند الباحث راجعة اإ فع لية التنس يق واإ

س ياس ية حم،ة
2
ىل المك الكبري من   أ لقت بظاللها عىل اجلوانب التقنية لهذا التعديل ااس توري، ابلنظر اإ

 .الإضافات اليت جاء هباالتعديالت و 

عادة ترتيب  قراره، واإ عادة الرتتيب حذف املكرر من مواد ااس تور اجلديد بعد اإ ويقصد بع لييت التنس يق واإ

مواده من جديد اا ينتيف عنه تغري يف ترق  املواد عىل اري معهود ااس تور السابق، وهذه الع لية تس تلزم 

عادةابلنتيجة معلية موالية لها ويه التنس يق يف ضب  الإحالت اليت تت، هنا نصوص    ترق  املواد اليت تعين اإ

ىل الإحالت الصحيحة برتقميها اجلديد   .بعض املواد، اإ

عادة ترق  مواده ومت تنس يق جل الإحالت اليت تت، هنا نصوص  وعىل الرمغ من كون ااس تور اجلديد قد مت اإ

ل أ ن هذه الع لية املواد، اإ
1
بعض حالهتا احملددة، لعدم مراعاهتا التعديالت ااس تورية تكن موفقة يف مل  

 .اجلديدة املقررة، وهو ما سيمت تناوهل يف الةرعني املواليني

                                                           
1
عاد - ة ترق  بعض مواد ااس تور طبقا للتعديل ااس توري قد متت يف تعوديالت دسو تورية سوابقة ملول تعوديل ميكن أ ن نذكر هبذا اخلصوص أ ن اإ

 0277، أ و س نة 0222يف س نة  0221دس تور 

 :ينظر عىل التوايل

 ، 0222جويلية  01: الصادرة بتارخي  77. اجلريدة الرمسية العدد

 .0277نومفرب  14: الصادرة بتارخي  04. اجلريدة الرمسية العدد

ىل القول أ ن هذا التعديل ااس توري يةورض  هوو  عادة ترق  مجيع مواد ااس تور املعدل أ مر مل تعهده ااساتري اجلزائرية، اا يدفع اإ ره يف وووب لكن اإ

قرار مرشوع التعديل وليس قب   .دس تور جديد، بعد اإ

ياس ية حنو تط ني الطبقة الس ياس ية واملعارضة و طوي توجسوها وتتلخص ال س باب الس ياس ية عىل حسب اعتقاد الباحث يف توجه الإرادة الس   -2

 .من ااس تور اجلديد التوافقي، مع الرغبة يف جتاوز عرض ااس تور اجلديد عىل الاس تةتاء
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 7101من دس تور  000الإحاةل اخلاطئة يف نص املادة  : الةرع ال ول

000تنظم املادة 
2
صدار رئيس امجلهورية للقانون يف أ جلها  7101من دس تور   ( 01)ااس توري احملدد بو معلية اإ

ايه، وحالت وقن هذا ال جل  .والوني يوما من اترخي تسل ه اإ

خطاره، وأ جال اإصداره  واحلدود القصوى لهذا ال جل مرتبطة ابملدة اليت يتداول فهيا اجمللس ااس توري حال اإ

0221من دس تور  071لرأ يه، عىل نةس صيغة نص املادة 
3
. 

عادة الرتق  وفق التسلسل اجلديد لرتق  املواد، كام أ هنا فاملادة املذكورة مل تكن حمال  منا مشلهتا معلية اإ للتعديل واإ

عادة  من  ة أ خرى اكنت حمال للتنس يق وذكل لش امتلها عىل عدد من الإحالت عىل مواد أ خرى، توجب اإ

 .تصحيح هذه الإحالت حبسب ترقميها اجلديد

ذا ما عرجنا عىل املواد اليت أ حالت عل مهنا، س نقن عىل أ ن نص هذه  077لس امي املادة  000هيا املادة لكن اإ

املادة ، ينظم ال لية اجلديدة اليت جاء هبا التعديل ااس توري اجلديد ويه اافع بعدم ااس تورية واليت أ وردها 

مكرر 011نص املادة 
4
 .012من مرشوع التعديل ااس توري ول تت، ن الإجراءات املذكورة  يف نص املادة  

ن الإحاةل الصحيحة اليت أب أ ن يت، هنا نص املادة  ىل املادة  الإحاةليه  000وخيكل فاإ 072اإ
5
، واليت اكنت  

من مرشوع التعديل ااس توري 012حتت رمق 
6

جراءات معل  ، عىل اعتبار أ هنا املادة الصحيحة اليت تت، ن اإ

اجمللس ااس توري، وهو خطد  مادي قد مت تداركه
7
  . 

                                                                                                                                                    
عادة ترق  مواد القوانني اليت -1 ن اكن لها وجود قبال يف خمتلن أ راء اجمللس ااس توري اخيي اكن زرى يف بعض ال حيان برضورة اإ زراقوب مودى  واإ

 دس تورزهتا أ و مطابقهتا لدلس تور،

ل أ نه زرر أ ن من قام هبذه الع لية يه ال مانة العامة للحكومة عىل اعتبار خربهتا يف التعامل مع النصوص القانونية   .اإ
2
ايه( 01)يخصِدر رئيس امجلهورية القانون يف أ جل والوني :  000املادة  -  .يوما، ابتداء من اترخي تسل ه اإ

ذا أ خَطرت سلطة من السلطات املنصوص علهيا يف املادة اري ال تية، اجمللس ااس توري، قبل صدور القانون، يوقون هوذا ال جول حوىت  072 أ نه اإ

 .ال تية 077يةصل يف ذكل اجمللس ااس توري وفق الرشوو اليت حتددها املادة 

ايه( 01)يخصِدر رئيس امجلهورية القانون يف أ جل والوني :  071املادة  -3  .يوما، ابتداء من اترخي تسل ه اإ

ذا أ خَطرت سلطة من السلطات املنصوص علهيا يف املادة  ال تية، اجمللس ااس توري، قبل صدور القانون، يوقون هوذا ال جول حوىت  011اري أ نه اإ

 .ال تية 012يةصل يف ذكل اجمللس ااس توري وفق الرشوو اليت حتددها املادة 
4
حاةل من احملمكة العليا أ و جملس ااوةل، عندما يودعي أ حود  ميكن: مكرر  011املادة  - خطار اجمللس ااس توري ابافع بعدم ااس تورية بناء عىل اإ اإ

 .ال طراف يف احملامكة أ مام  ة ق،ائية أ ن احلمك الترشيعي اخيي يتوقن عليه مد ل الزناع ينهت  احلقوق واحلرايت اليت ي، هنا ااس تور

 . حتدد رشوو وكيةيات تطبيق هذه الةقرة مبوجب قانون ع،وي
5
 .الةقرة ال وىل فق  من نص هذه املادة - 

6
ويف حال وجود طوارئ، . يوما من اترخي الإخطار( 01)يتداول اجمللس ااس توري يف جلسة مغلقة، ويعطي رأ يه يف  رف والوني :  012املادة  - 

 .أ ايم( 01)ل جل اإىل عرشة وبطلب من رئيس امجلهورية، خيةض هذا ا

طر اجمللس ااس توري عىل أ سا  املادة  خطاره( 0)مكرر فاإن قراره يصدر خالل ال شهر ال ربعة  011عندما خيخ وميكن متديد هوذا . اليت تيل اترخي اإ

 .صاحبة الإخطارأ شهر، بناء عىل قرار مسبةب من اجمللس ويبلةغ اإىل اجلهة الق،ائية ( 0)ال جل مرة واحدة ملدة أ قصاها أ ربعة 

 70. ، ص0002شوال عام  72، املوافق 7101أ وت س نة  10، الصادرة بتارخي 01. اجلريدة الرمسية، العدد -7
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 عدم مراعاة م، ون التعديالت اجلديدة: الةرع الثاين

من ااس تور  010من النصوص ااس تورية اليت اكنت حمال لإعادة تنس يق الإحالت اليت حتتوهيا، نص املادة 

اجلديد، واخيي يت، ن أ كرب عدد من الإحالت، وقد اكنت لكها حصيحة، لكن املسد ةل املطروحة ليست متعلقة 

من  .ا ابحملتوى اخيي ت، نتهابجلانب الشلكي لنص املادة واإ

اإن حص  تصنين، واليت اكنت يف مجملها تقوم بع لية 0221من دس تور  21املذكورة خلةت نص املادة فاملادة 

ل رئيس امجلهورية وخالل مدة امله ة الرئاس ية، فال  التعبري جمل وع السلطات والصالحيات اليت ل ي،طلع هبا اإ

تتاح هذه السلطات والصالحيات املس تثناة بنص هذه املادة لرئيس ااوةل ابلنيابة خالل فرتة الشغور امل،قت، 

حىت ابلنس بة لرئيس امجلهورية السارية عهدتهول لرئيس ااوةل خالل فرتة الشغور الهنايئ، ول 
1
خالل فرتة ما  

 .رئاس ية جديدة انتخاابتبعد مدة امله ة الرئاس ية، بسبب متديد أ جال تنظ  

ويس تخلص من هذه املادة اس تئلارية رئيس امجلهورية هبذه السلطات تعلقها مبدة امله ة الرئاس ية اليت منحها 

ماكنية مبارشة هذه السلطات الشعب الس يا  للرئيس املنتخب مل دة سس س نوات؛ وقد مت رب  عدم اإ

جراء الانتخاابت الرئاس ية من جديد تبعا  والصالحيات بةرتيت الشغور امل،قت والشغور الهنايئ، وفرتة متديد اإ

لوفاة أ حد املرتحشني لدلور الثاين أ و تعرضه ملانع رشعي، وأ حالت هذه املادة عىل النصوص املنظ ة لهذه 

 .اتالةرت 

لهيا، جند أ هنا ل تت، ن فرتتني حبسب الصيااة اليت اعندها نص  ىل نصوص املواد احملال اإ لكن ابلرجوع اإ

ذ أ ن فرتة الشغور الهنايئ قد مت تعديلها فد صبحت حمددة بو  س تني ( 11)تسعني يوما بدل من ( 21)التعديل، اإ

، مقارنة (يوما 11يوما ،  21يوما،  04)ن بع،ها يوما، ونتيجة خيكل فاإن عدد الةرتات هو والوة، ويه خمتلةة ع

عىل اعتبار تساوي ( س تني 11يوما و  04)اليت اكنت تنص عىل فرتتني فق   0221من دس تور  21بنص املادة 

فرتة الشغور الهنايئ مع فرتة متديد أ جال الانتخاابت الرئاس ية بنةس ال س باب املذكورة يف السابق، واليت اكنت 

 .س تني يوما( 11)حمدد بو 

، 0221من دس تور  21خيكل فاإن حذف التعيني العددي للةرتات عىل حسب ما اكن منصوصا عليه يف املادة 

بقاء عىل وصن الةرتتني ل يس تق  معه م، ون املادة  ، خصوصا مع الإحاةل اإىل 7101من دس تور  010والإ

 .فرتات 10مادتني تت، نان مبم وعهام 

نصاف القول  أ ن نص املادة بلغته الةرنس ية ل يطرح أ ي اإشاكل عىل اعتبار عدم وجود صيغة وقد زكون من الإ

أاد خمرج افرتايض لنص املادة بصيغهتا احلالية، عىل أ ن املقصود ابلةرتتني : املثىن يف هذه اللغة، كام أ نه ميكن اإ

، ميار  فهيا رئيس يوما مرتبطة بةرتة شغور م،قت ل اري 04يوما، عىل اعتبار أ ن فرتة  21يوما و 11فرتيت 

                                                           
 .0221من دس تور  72رئيس امجلهورية القامئ حبسب النص السابق، املادة  -1
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ل أ ن مبتغ  حتقيق تقانة النص  ااوةل همامه ابلنيابة ضامان لس نرارية م،سسة رئاسة ااوةل يف فرتة م،قتة، اإ

 .ااس توري لتةادي الةرااات ااس تورية تقتحت مراعاة هذه املالحظة وتصويب نص املادة املذكورة

 : خامتة

ن ما مت تسمي  من مالحظات ل ينقص من  املكتس بات اليت قدهما التعديل ااس توري ال خري، ول يةقده اإ

ماكنته البارزة يف مسار احلياة ااس تورية اجلزائرية ابعتباره نقةل نوعية وبص ة منزية يف البناء ااس توري، 

قرار العديد من احلقوق واحل رايت خصوصا ما تعلق بتجذزر املامرسة ااميقراطية وترقية دوةل احلق والقانون، واإ

ىل املعلومات  اجلديدة اليت تدخل مضن أ خر جيل من احلقوق عىل غرار احلق يف البيئة واحلق يف الوصول اإ

قامة دوةل احلق والقانون أ برزها أ لية اافع بعدم ااس تورية  واحلصول علهيا، كام أ نه أ قر عدة أ ليات دس تورية لإ

 . املتاحة أ مام املتقاضني

ليه سابقا  دخال أ ي تعديالت عىل مرشوع التعديل ااس توري سواًء من لكن ما مت التوصل اإ ماكنية اإ من عدم اإ

اجمللس ااس توري ابلتد سيس عىل حدود رأ يه املعلل اليت أب أ ن تقن عند حدود حامية الإرادة املةرتضة 

أ و من الربملان اخيي ل ميكنه هو ال خر لل ،سس ااس توري وحامية جوهر ااس تور وروحه من التعديل، 

مرشوع املراجعة ااس تورية، عىل اعتبار أ ن سلطته تقن عند حد التصويت بدون  م، ون التعديل يف

أعل من املالحظات الشلكية املسجةل عىل معلية التعديل ااس توري عىل قدرها من الوجاهة مناقشة؛ 

ىل أ ن ما مت الوقوف عليه من التغري يف الرت  كيبة الاصطالحية لتعلقها بقدس ية النص ااس توري، وابلنظر اإ

للنصوص مت مبند ى عن ال ليات ااس تورية املقررة للتعديل ااس توري، همام اكنت الهيئة اليت قامت هبذه 

الع لية
1
. 

ذا ما اكنت أ خطاء مادية يف الرأ ي املعلل لل جلس ااس توري اخيي  لكن هذه املالحظات قد تغدو هم ةل اإ

ذا ما وبت أ نه هو من صدر خبالفه النص ااس توري، ولل جلس ااس تور ي بطبيعة احلال أ ن يتداركها، أ و اإ

عادة ضب  املصطلحات الواردة يف التعديل ال خري وتصوزهبا مبا يوافق رأ يه املعلل بشد هنا،  قام بع لية التنس يق واإ

 . وهو اا يةتح جمال أ خر للبحث يف مدى اختصاص اجمللس ااس توري هبذه الع لية
 :قامئة املراجع

 :القانونيةالنصوص 

 :ااساتري اجلزائرية: أ  

املت، ن اإصدار دس تور امجلهورية اجلزائرية ااميقراطية الشعبية، اجلريودة  0221نومفرب س نة  77امل،رخ يف  22-21ال مر  -

 .0221نومفرب س نة  70، الصادرة بتارخي 20. الرمسية عدد

الصوادرة  77. ااسو توري، اجلريودة الرمسيوة العودداملت، ن التعوديل  0222يوليو س نة  12امل،رخ يف  11-22قانون رمق  -

 .0222جويلية س نة  01: بتارخي 

                                                           
ةة بتح،ري النصوص قصد نرشها يف اجلريدة الرمسية طبقا للوامدة مدزرية اجلريدة الرمسية عىل مس توى ال مانة العامة للحكومة عىل اعتبار أ هنا ملك -1

 اخيي ي،ب  هيالك ال مانة العامة للحكومة وحيدد هماهما 7110جويلية س نة  74من املقرر الصادر عن ال مانة العامة للحكومة امل،رخ يف  01
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املتعلووق بنرشوو التعووديل ااسوو توري املوافووق عليووه يف  0277نووومفرب سوو نة  14املوو،رخ يف  770-77املرسوووم الرئووا  رمق  -

الصادرة  04. عبية، اجلريدة الرمسية عدديف اجلريدة الرمسية للم هورية اجلزائرية ااميقراطية الش  0277نومفرب س نة  10اس تةتاء 

 .0277نومفرب س نة  14بتارخي 

املتعلق بنرش نص تعديل ااس تور املوافق عليه يف اس تةتاء  0277نومفرب س نة  14امل،رخ يف  07-72املرسوم الرئا  رمق  -

الصوادرة بتوارخي  12. ريدة الرمسية عودديف اجلريدة الرمسية للم هورية اجلزائرية ااميقراطية الشعبية، اجل 0272فربازر س نة  70

 .0272مار  س نة  10

صدار نص تعديل ااس تور املصادق عليه يف  0221ديس رب س نة  12امل،رخ يف  007-21املرسوم الرئا  رمق  - املتعلق ابإ

 21. رمسيووة عوودد، يف اجلريوودة الرمسيووة للم هوريووة اجلزائريووة ااميقراطيووة الشووعبية، اجلريوودة ال0221نووومفرب سوو نة  77اسوو تةتاء 

 .0221ديس رب س نة  17الصادرة بتارخي 

الصوادرة  00. ، املت، ن التعديل ااس توري، اجلريدة الرمسية عدد7101مار  س نة  11امل،رخ يف  10-11: القانون رمق -

 .7101مار  س نة  12: بتارخي

، اجلريدة الرمسيوة عودد (دراكاس ت)، املت، ن التعديل ااس توري 7101مار  س نة  11امل،رخ يف  10-11: القانون رمق -

 7101أ وت س نة  10، الصادرة بتارخي 01

 :النصوص القانونية: ب -

، احملودد لتنظو  اجمللوس الشوعيب الووطين وجملوس ال موة 0222موار  سو نة  17املو،رخ يف  17-22القانون الع،وي رمق  -

 .0222مار  س نة  12: الصادرة بتارخي 04. ومعلهام وكذا العالقات الو يةية بيهنام وبني احلكومة، اجلريدة الرمسية عدد

 00: ، الصوادرة بتوارخي7. اجلريدة الرمسيوة عودد .، املتعلق ابلتخطي 0277ينازر س نة  07امل،رخ يف  17-77القانون رمق  -

 .0277ينازر س نة 

 .0221ينازر س نة  10: ، الصادرة بتارخي0. ، اجلريدة الرمسية عدد0272ديس رب س نة  00امل،رخ يف  74-72القانون رمق  -

، 0. ، اجلريدة الرمسية عدد0221، يت، ن احتط  الوطين لس نة 0272ديس رب س نة  00:، امل،رخ يف72-72القانون رمق  -

 .0221ينازر س نة  10: الصادرة بتارخي

 .، اجلريودة الرمسيوة عودد0220، يت، ن احتط  الوطين لسو نة 0221ديس رب س نة  00: ، امل،رخ يف02-21القانون رمق  -

 . 0221ديس رب س نة  00: ، الصادرة بتارخي42

. ، اجلريودة الرمسيوة عودد0227، يت، ن احتط  الوطين لسو نة 0220ديس رب س نة  07: ، امل،رخ يف71-20القانون رمق  -

 . 0220ديس رب س نة  07: ، الصادرة بتارخي14

، الصوادرة 10جلريودة الرمسيوة عودد ، املت،و ن التعوديل ااسو توري، ا7117نوومفرب سو نة  04امل،رخ يف  02-17القانون  -

 .7117نومفرب س نة  01: بتارخي

ويت،و ن  0222-0220، يتعلق ابل هداف العاموة للةورتة 0220أ فريل س نة  70، امل،رخ يف12-20املرسوم الترشيعي رمق  -

 .0220أ بريل س نة  71: ، الصادرة بتارخي71. ، اجلريدة الرمسية عدد0220احتط  الوطين لس نة 

 :س ااس توري وقراراتهأ راء اجملل -

 :أ راء اجمللس ااس توري: أ   -

، املتعلق مبراقبة مطابقة النظام اااخيل لل جلس الشعيب 7111مايو س نة  00امل،رخ يف  7111/م د/د.ن.ر/01رأ ي رمق  -

 .7111يوليو س نة  01: الصادرة بتارخي 00. الوطين لدلس تور، اجلريدة الرمسية عدد
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، 77. املتعلق مبرشوع التعديل ااس توري، اجلريدة الرمسيوة عودد 7117أ فريل  10يف امل،رخ / د.م/د.ت.ر/10رأ ي رمق  -

 .7117أ فريل س نة  10: الصادرة بتارخي

مور 7110فربازر  14امل،رخ يف  10/م د/ع.ق.ر/10رأ ي  - -22، املتعلق مبراقبة مطابقة القانون الع،وي املعدل واملونم لو 

، 12. القوانون الع،ووي املتعلوق بنظوام الانتخواابت، اجلريودة الرمسيوة عودد واملت،و ن 0222موار  سو نة  11امل،رخ يف  12

 . 7110فربازر س نة  00الصادرة بتارخي 

املتعلووق مبراقبووة مطابقووة القووانون الع،وووي املتعلووق ابلقووانون  7110غشووت  77املوو،رخ يف  10/د.م/.ع.ق.ر/17رأ ي رمق  -

 ،7110سبنرب س نة  17: ادرة بتارخيالص 42. ال سا  للق،اء لدلس تور، اجلريدة الرمسية عدد

املتعلووق مبرشوووع القووانون املت،وو ن التعووديل ااسوو توري،  7117نووومفرب 12املوو،رخ يف / د .م/د.ت.ر 17/ 10رأ ي رمق  -

 .7117نومفرب س نة  01: ، الصادرة بتارخي10. اجلريدة الرمسية عدد

ابقة القانون الع،وي املتعلوق ابل حوزاب الس ياسو ية املتعلق مبراقبة مط 7107ينازر  17امل،رخ يف  07/د.م.ر/10رأ ي رمق  -

 7107ينازر س نة  04: الصادرة بتارخي 17. لدلس تور، اجلريدة الرمسية عدد

، املتعلق مبرشوع التعوديل ااسو توري، اجلريودة الرمسيوة 7101ينازر س نة  77د، امل،رخ يف .م/د.ت.ر 10/01رأ ي رمق  -

 .7101فربازر س نة  10: ، الصادرة بتارخي11. عدد

 :قرارات اجمللس ااس توري: ب -

املتعلق بالحئة اجمللس الشوعيب الووطين امل،رخوة يف  0272ديس رب س نة  07امل،رخ يف  72 -م د -د.ن.ق– 10قرار رمق  -

 .0272ديس رب س نة  71الصادرة بتارخي  40. ر ع.، ج0272أ كتوبر س نة  72

 :اااخلية لغرفيت الربملان وال شغال الربملانية ال نظ ة -

 .0222نومفرب س نة  77: ، الصادرة بتارخي70. النظام اااخيل جمللس ال مة، اجلريدة الرمسية عدد -

، السو نة ال وىل، 7117اجلريدة الرمسية لل داولت، جملس ال مة، الةرتة الترشيعية ال وىل، الس نة الرابعة، ااورة الربيعيوة  -

 7117ماي س نة  17: ، الصادرة بتارخي17العدد 

: ، الصادرة بتوارخي20رمسية لل ناقشات، اجمللس الشعيب الوطين ، الةرتة الترشيعية السادسة، الس نة الثانية، رمق اجلريدة ال -

 .7117ديس رب س نة  10

 12: اجلريدة الرمسية لل داولت، جملس ال موة، الةورتة الترشويعية السوابعة، السو نة ال وىل، عودد خواص، الصوادرة بتوارخي -

 .7101مار  س نة 

مار  س نة  12: الصادرة بتارخي.، عدد خاص7101لرمسية لل ناقشات، اجمللس الشعيب الوطين، الس نة الرابعة، اجلريدة ا -

7101 

  :املراجع الةقهية -

 .7100، س نة 17. عامر عبا ، حمطات ابرزة يف تطور ااساتري اجلزائرية، جمةل اجمللس ااس توري، ع -

لبنوان، الطبعوة  –نرش والتوزيع منشورات احلليب احلقوقية، بوريوت يوسن حايش، يف النظرية ااس تورية، ابن الندمي لل  -

 7112ال وىل، 

- Louis Favoreu et autres, Droit constitutionnel, 17 eme édition, Dalloz, 2015 
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الطعون الولئية يف قانون الإجراءات اجلبائية
*

 
 املركز اجلامعي الونرشييس بتس س يلت  -الس ياس ية معهد احلقوق والعلوم -"أ  "أ س تاذ مساعد قسم  -بن معور عا شة/ أ  

 امللخص

لقد خص املرشع اجلبايئ طرق الطعن الوليئ أ و الطعن ابلإعةاء بد  ية كبرية، تظهر ابعتبارها حوق مون 

ذ ل تةووت عليوه درجوة مون درجوات التقوايض، ول تلكةوه  قرارهوا لةائدتوه، اإ حقوق امللكن ابلرضويبة، فقود مت اإ

ضافية،  ذا اكن مصطلح الق،اء اجملاين زمكون . وهو ما أ دى ابلترشيع الةرنيس بتس يته ابلطعن اجملاينمصارين اإ فاإ

دارة مبوجوب القوانون، فواإن اجلديود هوو موا يتعلوق ابلتخةويض  اارسةيف  سلطة التخةيض أ و الإعةاء املقررة لوالإ

حسب ما أ قره قانون املاليوة مكرر من قانون الإجراءات اجلبائية  20املرشوو املس تحدث مبوجب أ حاكم املادة 

 .7100لس نة 

Résumé : 

Les vois de recours gracieux sont importance dans le domaine des procédures fiscales ,

Il apparaît comme un droit du contribuable à l'impôt, il a été approuvé pour son utilité, il ne 

manque pas le degré de litige, non affecté des dépenses supplémentaires, ce qui a conduit la 

législation française de recours gracieux. Le terme de juridiction gracieuse désigne l’exercice 

du pouvoir de remise ou de modération qui est accordé par la loi à l’administration. Donc la 

nouveauté c’est la remise conditionnelle induite en vertu des dispositions de l'article 93 bis 

du Code des procédures fiscales, tel qu'approuvé par la loi de finances 2013.  

 :مقدمة

ذ تقورر زنثل الط عون الووليئ يف طريقوي الإعةواء والتخةويض والويت  تلون عون طريقوة التخةويض املرشووو، اإ

ال وىل ابلإرادة املنةردة للمهة الإدارية احتتصة، أ موا الثانيوة فتعتورب عقودا بوني الإدارة اجلبائيوة وامللكون ابلرضويبة 

طعون الووليئ الويت أ قرهوا قوانون موا يه طورق ال: وعوىل أ ساسوه يطورح التسواؤل التوايل. املوقوف عىل رشوو

ىل مبحثوني ال ول  جابة عىل التساؤل هذا البحث اإ الإجراءات اجلبائية، وما يه التةرقات اليت بيهنا؟ س نقسم لالإ

 .خيصص للتخةيض والإعةاء والثاين للتخةيض املرشوو

 

 

 

                                                           
*
يداع املقال   17/12/7101: اترخي اإ

7101 /00/12: اترخي حتك  املقال   
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 التخةيض والإعةاء: املبحث ال ول

الإعةاء من الرضائب املةروضوة  الامت منح املرشع من خالل قانون الإجراءات اجلبائية امللكةني احلق يف طلب 

لامت  الإعةاء مون  اينهقانوان أ و التخةين مهنا، يف حاةل العوز أ و ضيق احلال، حيول دون السداد  اجلبايئ، أ و اإ

 . لها بسبب عدم مراعاة النصوص القانونية الزايدات يف الرضائب أ و الغرامة اجلبائية اليت يتعرضون

 .من أ حدهام لالس تةادةخيكل، أب التطرق ملةهوم طريقة التخةيض والإعةاء، ومن مث لو حاكم اخلاصة 

 مةهوم التخةيض والإعةاء : املطلب ال ول

ذ مون قوانون الإجوراءات ا 27يندرج التخةيض والإعةاء مضن الطعن الوليئ املنصوص عليه يف املوادة  جلبائيوة، اإ

ىل وجوود حواةل عودم اافوع اللكوي أ و اجلوزيئ ويه سوقوو أ و : اس تع ل املرشع عدة عبارات هتودف يف مجملهوا اإ

عةاء لكي أ و جزيئ اإ
(1)
 .من دفع الرضيبة 

فعندما زكون امللكن ابلرضيبة يف حاةل عوز جتع  اري قادر عىل التحرر لكيا أ و جزئيوا مون ديونوه جتواه اخلزينوة 

عةاء أ و  ةيض يف الرضويبة أ و العقووابت املةروضوة عليوه الاس تةادةميكنه  من اإ
(2)

، يعود لك مون التخةويض أ و 

"تنازل عن لك اازن اجلبايئ أ و جزئه يطلبه امللكن وتقب  الإدارة "الإعةاء 
(3)

ت وف صوادر عون " ، ف هام 

رادهتوا املنةووردة للوتخيل عوون هووذا اازون "الإدارة ابإ
(4)

لكوون، ليبقو  ت ووفا ابلإرادة املنةووردة ، حووىت ولوو طلبووه امل

دارة  .لالإ

يعد لك من التخةيض أ و الإعةاء تنازل عن لك اازن اجلبوايئ أ و جزئوه يطلبوه امللكون وتقوب  الإدارة، ف هوام 

رادهتا املنةردة لتخيل عن هذا اازون ت ف صادر عن الإدارة اجلبائية ابإ
(5)

، حفوىت ولوو طلبوه امللكون ابلرضويبة 

دارةيبق  جمرد  داراي لبود أ ن تتووافر فيوه رشوو الع ول  ت ف ابلإرادة املنةردة لوالإ اجلبائيوة، خيكل يعود قورارا اإ

بوراء ذموة . ومىت شابه عيب جواز الطعون فيوه أ موام الق،واء احتوتص الانةراديالإداري  يتعلوق الإعةواء بطلوب اإ

نقو ىل الإ اص مون مبلوغ احلقووق أ و الإعةواء املدزن من تسديد اازن ويقصد ابلتخةيض تكل الع لية الويت هتودف اإ

علهيا ابلرمغ من أ ن امللكون ابلرضويبة هوو مون  التةاقوالإعةاءات والتخةي،ات ليست عقد ول يمت .اجلزيئ مهنا

 .يقدم طلبه ملنسا من الإدارة اجلبائية احتتصة الإعةاء أ و التخةيض

                                                           
1
عةوواءمنقباللإدارة % 10 أوزاس تثناءأ نتكوانلعقوبةبنسوو بة:" موون ق ض م 7-017املووادة   لزاماملنصوصووعلهيةيالةقرةال وىل أ عال حالإ واملووادة " والإ

 ".منقانوانلإجراءااتجلبائية 93 أوزبصورةاس تثنائية،أ نتسقطلكهذهالغرامةأ وجزءمهناولئيامنقبل الإدارةطبقال حاكماملادة:" من ق ض غ م401
2

 .012، ص 7100، دار هومة، 0بن عامرة منصور، الرضيبة عىل أ رابح الرشاكت، الطبعة
3
ThierryLAMBERT, Contrôle fiscal, Droit et pratique, P.U.F., 1999, p 200 :« La remise ou modération est 

un abandon consenti par l’administration au contribuable et portant sur tout ou partie de la créance fiscale». 
4
-D.G.I.,  Documentation fiscale, Contrôle fiscal, éd. Francis Lefebvre, 1992, n

0
 20150 : « Les remises ou 

modération sont des actes unilatéraux d’abandon de créances émanant de l’administration »,  
5
 Thierry LAMBERT, Contrôle fiscal, op.cit., p 200. 
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 رشوو قبول الطعن ابلإعةاء أ و التخةيض: املطلب الثاين

 .قبول الطعن ابلإعةاء يف رشوو موضوعية  ص وضعية امللكن ورشوو موضوعيةتنثل رشوو 

 ابلرضيبة يف حاةل العمز أ و الةقر  امللكنتواجد : الةرع ال ول

نص املرشع عىل حاةل عامة ويه العوز أ و الةقر زكون سببا لقبوول النظور يف طلوب الوامت  العةوو، اخيي حيوول 

ذكل دون متكني اخلزينة مون حقوقهوا مبوجوب
(1)

وبوات  الاسو تةادةول ميكون .  ل يف حواةل اإ مون الطعون الووليئ اإ

من هذا الإعةاء الاس تةادةوضعية الةقر أ و العمز وما عداهام ل ميكن 
(2)

 . 

عوىل أ ي مبودأ  أ و وعواء أ و مبلوغ،  الاعورتاضو بدون  يف حاةل العمز أ و الةقر وعدم اس تطاعة دفع دزن الرضيبة

عةواء رضيويب أ موا يف حوالت أ خورى ل يطلوب . يس ح فق  لل لكةني اوري القوادرزن عوىل اافوع بتقودمي طلوب اإ

اجلبائيوة، وهنوا ل ميكنوه تربزور وضوعية  الغرامواتامللكن التخةيض اازن الرئييس بل اللواحق أ ي الزايدات أ و 

ذا تعلووق ال موور ابلرضووائب املبووارشة أ و اكن فووال ميكوون أ ن زراجووع م . الةقوور أ و العمووز ل اإ بلووغ احلقوووق املسوو تحقة اإ

املش تيك عاجزا متاما عن تسديد ما عليه من ديون جتاه اخلزينوة
(3)

أوب أ ن يوذكر امللكون يف طلبوه ال سو باب . 

جراء ليك ينةذ هبا  .اجلدية احملققة أ و املعتربة كذكل، اليت ل ميكن جتاوزها بد ي اإ

هتد جملس ااوةل أ ن الطعن املقدم واملتعلق بتسوية وضعية امللكون ابلرضويبة اجتواه حقووق ويف هذا الصدد اج 

اخلزينة، وعدم منازعته ملدى رشعية الرضائب املةروضة عليه بد ن  روف امللكن كوام يف ق،وية احلوال ابعتبواره 

رهووايب مقبوووةل موون أ جوول  ثوور معوول اإ صووابته جبووروح اإ رهوواب بسووبب اإ الرضووائب موون  ةوويض  الاسوو تةادةحضيووة اإ

املس تحقة والغري اكن تسديدها
(4)
. 

 الرشوو الشلكية لقبول الإعةاء أ و التخةيض: الةرع الثاين

رسال طلوب  يقصد ابلرشوو الشلكية تكل الإجراءات اخلاصة ابلتخةيض أ و الإعةاء يف قيام امللكن ابلرضيبة ابإ

وع ملصووطلح الشووكوى يف الوونص العووريب، ويسوو تخدم  ىل السوولطة الإداريووة للنظوور فيووه، رمغ اسوو تخدام املرشو اإ

                                                           
1
Les Dictionnaires Pratiques RF, Groupe Revue Fiduciaire, Fiscal 2012, n

0
59845,p1594.  

2
Jean Michel DOCARMO SILVA, Laurent GROSCLAUDE, DSLG1, Gestion Juridique, fiscale et sociale,  

Manuel et application, DUNOD, 2014-2015, p175. 
33

 . 40، ص 7107عبا  عبد الرزاق، التحقيق احملاس يب والزناع الرضييب، دار الهدى، اجلزائر، 
4

دارة امجلارك والنيابوة العاموة، جموةل جملوس ااوةل، ( ع.ش)، 17140قرا ر جملس ااوةل رمق  حيوث أ ن مدزريوة : " 20، ص01، عودد 7107ضد اإ

اري مقبوةل ل ن الشكوى املقدمة من طرف املس تد نن ليست نزاعية تقدميها أ مام جلنة الطعن العةوي اليت أ صودرت قورار الرضائب تدفع أ ن ااعوى 

 .من قانون الإجراءات اجلبائية 20ابلرفض اكن عىل املس تد نن الطعن فيه أ مام املدزر اجلهوي وليس الق،اء معال ابملادة 

ىل الشكوى املو ة اإىل م وقرار الرفض الصادر عن جلنة الطعن العةوي يت،ح أ ن الطواعن ل  02/17/7117دزر الرضائب يف وحيث أ نه ابلرجوع اإ

رهايب وهو موا يع  ثر معل اإ صابته جبروح اإ رهاب بسبب اإ تورب ينازع يف مدى رشعية الرضيبة املةروضة عليه بل يلنس تسوية وضعيته ابعتباره حضية اإ

 ".اجلبائية اا يتعني معه القول أ ن الشكوى اري نزاعية وابلنتيجة الق،اء بتد ييد القرار املس تد نن من قانون الإجراءات 20طلب عةو مبةهوم املادة 
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"demande " يوزي املرشوع بوني املعنيوني ويالحوظ عودم مت ". طلوب"يف النص ابللغة الةرنس ية اليت تورتمج بلك وة

 .النظر يف مسد ةل ما دون أ ي نزاع بينه وبني الإدارة اجلبائية الامت فرتتب  الشكوى ابملنازعة، أ ما الطلب فهو 

 . ص هذه الإجراءات طلب امللكن ابلرضيبة امللنس من انحية ومن انحية أ خرى دراس ته

 طلبات امللكن ابلرضيبة: أ ول

لبوه عوىل ورقوة عاديوة مكتوبوةيقودم امللكون ابلرضويبة ط 
(1)

خطووار   نوذار أ و اإ ، وموقعوة مون قوب  الويت ترفوق ابلإ

ابلرضيبة يس ح ابلتعرف الرسيع وال كيد عىل امللكن ابلرضويبة
(2 )

قلمييوا،  ىل مصولحة الرضوائب احتتصوة اإ زرسول اإ

نذار زرفوق بود ي وويقوة تبوني رمق املوادة يف اجلودول الويت جسلوت حتهتوا  الرضويبة اخلاصوة هبوذا ويف حاةل غياب الإ

ل بنوواءا عووىل الطلبووات الوويت يقوودهما . الطلووب اكلإشووعار ابافووع ن قوورارات الطعوون الوووليئ ل ميكوون أ ن تتخووذ اإ اإ

امللكةني
(3)

 . 

 تقدمي الطلبات: 0

ىل املودزر الووليئ للرضوائب معةواة مون الطوابع فوال ميكون أ ن متثول طلبوا  زرسل هذا الطلب يف رساةل بسو يطة اإ

كام أ ن القوانون مل . أ ن توقع من قبل امللكن ابلرضيبة للسامح ب،امن التخةيض أ و الإعةاء خشصياجامعيا، فيمب 

حيدد أ ي أ جل للقيام هبذا الطلب أ و ال جل اخيي يس توجب عىل الإدارة الورد فيوه عوىل هوذا الطلوب، فبالتوايل 

 .ميكن القيام به يف أ ي وقت

مون قوانون الإجوراءات اجلبائيوة، واملالحوظ أ ن  27فق للامدة ول ن احلقوق املعنية يه فق  الرضائب املبارشة و  

طلوب الإعةواء مون الرضويبة املةروضوة عوىل  لوامت من نةس قانون جاء عاما وهو موا يوسوع مون  20نص املادة 

ذا موا مون قووانون  20ويوذكر يف الةقورة ال وىل مون املوادة . اكنوت مبوارشة أ و اووري مبوارشة امللكون بغوض النظور اإ

اجلبائية أ نه ميكن أ خذ رأ ي رئيس اجمللس الشوعيب الوبدليالإجراءات 
(4)
يف جموال الرضوائب الويت حتصول لةائودة  

مزيانية البدلايت ويه الرمس العقواري ورمس التطهوري
(5)

دراج املرشوع عبوارة .  لزاميوا ابإ بيةود أ ن هوذا الورأ ي لويس اإ

                                                           
1

 .2015مطبوعات املدزرية العامة للرضائب، الرضائب عىل ااخل الإجاميل، املنازعات اجلبائية، 
2
Banque Nationale d’Algérie, Groupe de fiscalité, Fiscalitédel’entreprise, 1992, p 484: « La demande peut 

être adressée sur papier libre et signée du contribuable. L’avertissement ou l’avis de mis en recouvrement s’il 

a été émis doit être joint à la demande afin de permettre une indentification rapide et certaine ». 
3
Ministère de l’Economie des Finances et de l’Industrie, Précisdefiscalité, T2, 1999, p172. 

4
ج ج 20املادة   بداء رأ يه فهيا عندما يتعلق ال مر بشاكوى تعوين الرضوائب والرسووم : " من ق اإ وميكن عرضها عىل رئيس اجمللس الشعيب البدلي لإ

 ".احتصصة ملزيانية البدلايت
5
 ".الرمس العقاري، رمس التطهري: الرضائب احملصةل لةائدة البدلية دون سواها: " ض م من ق 7-022املادة  
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"ميكن"
(1)

اليت تةيد اجلواز بطلبه، اري أ ن هذا الرأ ي
(2)

ل اب لتخةيض أ و الإعةاء مون الرضوائب احملصوةل ل يتعلق اإ

 .ملزيانية

عةاءه من العقوابت املةروضة عليوه سوواء تعلقوت ابلرضوائب املبوارشة وحوىت الورمس   ميكن لل لكن أ ن يطلب اإ

وسوواء تعلوق ابلوزايدات يف . عىل رمق ال عامل، ابس تثناء غرامات التد خري ل هنا تعويض عن رضر لحق ابخلزينوة

 . امات اجلبائية اليت يتعرضون لها لعدم مراعاة النصوص القانونيةالرضائب أ و الغر 

، وهوو اس تثناءامن نةس القانون أ عط   20من املادة  7وتس تثين الرسوم عىل رمق ال عامل كون املرشع يف الةقرة 

رمق  من قوانون الورمس عوىل 077عدم قبول  ةيض العقوابت، تتعلق جبرمية تقدمي واثئق اري حصيحة وفق للامدة 

وقد أ كد املرشع الةرنيس عىل اعتبار العقوابت والرضوائب الصوادرة بصوةة هنائيوة يه الويت تكوون حمول . ال عامل

الطعن الوليئ؛ أ ي تكل اليت تكون توارخي الشاكوى أ و الطعن مل تنقحتو فهيوا أ و عنودما زكوون قورار ق،وايئ مل 

يمت النطق به
(3)
. 

 دراسة الطلبات: 7

و متعلقة ابل جل فميكن أ ن زكوون يف أ ي مورحةل بعود الوضوع يف التحصويل أ و عودم ل خي،ع الطلب ل ي رشو

قبول العقوبة
(4)

املتغورية لل لكون  الاجامتعيوةكام أ نه مل حيدد ال جل لعتبار الطلب املتعلوق ابلوضوعية املاليوة أ و . 

ىل املدزر الوليئ للرضائب يقوم العون امل،هل من التحق . ابلرضيبة يوق مون وضوعية امللكون بعد وصول الطلب اإ

خيكل أوب النيوزي . ابلرضيبة واحلميف املطروحة من قب  خيكل أب النزي بوني العقووابت الصوادرة بصوةة هنائيوة

ذا اكنوت هوذه احلقووق اوري هنائيوة وحيورر  بني العقوابت الصادرة بصةة هنائية واري الهنائية، ل نه سريفض طلبوه اإ

للقرار الهنايئالعون الإداري التقرزر امل،قت حت،ريا 
(5)
. 

عةاء، لبد من النيزي بني   وللبحث عن سلطة البث يف طلب امللكن ابلرضيبة قصد احلصول عىل  ةيض أ و اإ

ىل مودزر . مرحلتني أ وهلام دراسة امللن واثنهيام صدور القورار فةوي مورحةل دراسوة امللون، يوجوه الطلوب بدايوة اإ

نوذار أ و أ يوة وويقوة يعورف الرضائب ابلولية التابع هل ماكن فرض الرضيبة لةحص امللن املكون م ن الطلوب والإ

مبوجهبا رمق املادة من اجلدول، اليت يسوجل حتهتوا امللكون، وزرفقوه جب يوع الواثئوق احملوددة للحقووق والعقووابت، 

                                                           
1
جباري وأ خذ به اختياري   .أ ي أ نه رأ ي استشاري طلبه اإ
2
ج ج 20املادة    .من ق اإ

3
 Précis de fiscalité2, op.cit., p173 : «  Les pénalités et imposition principales doivent  être considérée comme 

définitives lorsque les délais de réclamations ou de recours sont expires ou encore lorsqu’une décision justice 

irrévocable est intervenue ». 
4
  Précis de fiscalité2, op.cit., p172. 

5
Banque Nationale d’Algérie., op.cit., p 485.  
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شعار ابلتحصيل فةوي الواقوع الع ويل تورفض السولطة احتتصوة الطلوب . اكإشعار ابافع أ و عدم خ،وع للرضيبة واإ

ذا مل زرفق ابلواثئق اليت عىل ال قل تبني بياانت تس ح بتعرف عىل احلقوق أ و العقوابت ش  اإ
(1)
. 

وأ ما مرحةل صدور القرار، فتعد سلطة البث تداولية بني الهيئة احتتصة واللمنة احملدوة لهذا الشد ن مبقت و قورار 

صوة الرضويبية أ و من املدزر العام للرضائب اخيي حيد ا، ويبني تشكيلهتا وسريها، واليت  تلن حبسب مبلوغ احل

ذا جتاوز املبلغ سس ذا مل يتجواوز  الاختصاصماليني دينار فاإن ( 4)الغرامة، فاإ ىل املودزر اجلهووي، أ موا اإ ينعقد اإ

بعد أ خذ رأ ي اللمنة احملدوة، فت،هول يف جموال  الاختصاصهذا املبلغ فاإن مدزر الرضائب ابلولية ي،ول هل هذا 

ذا اكن هوذا . جلهويوة حسوب احلواةلالطعن الوليئ فق  اللمنة الولئية أ و ا وموادام الونص القوانوين مل حيودد موا اإ

الورأ ي ملزموا أ م ل أ و الورأ ي املورر يف حواةل تعووادل ال صووات، فيموب يف هوذه احلواةل الرجووع للقوورار الإداري 

الصادر عن املدزر العام للرضائب احملدث واملشلك للجان ومسريا لها
(2)
. 

عن املدزرية العامة للرضوائب  74/14/0220الصادر بتارخي  01واملقرر رمق  20 ادةوجتد هذه اللجان أ ساسها يف امل

نشوواء وتكوووزن وسووري معوول جلووان الطعوون الوووليئ، الوويت  ووتص ابلنظوور يف طلبووات امللكةووني املتعلقووة  املتعلووق ابإ

بعودما . وق التسوميلابلرضائب املبارشة والرسوم املاموةل والرمس عىل القمية امل،افة والرضائب اري املبارشة وحقو

ورمق املوادة اخلاضوعة  الامسيس تب الطلب يمت تسمي  يف جسل خاص يةتح من قبل املةتشني اخيزون يوذكر فيوه 

للرضيبة والرمق التسلسيل،كام ميكن لل لكةني التابعني ملدزرية م،سسات الكربى تقودمي طعوون ولئيوة بنواءا عوىل 

ىل مودزر امل،سسوات الكوربى بعود  قانون الإجراءات اجلبائية، 20أ حاكم املادة  ت،ول سولطة البوث يف طلبوات اإ

ويومت طلوب لك املوربرات .مون قوانون الإجوراءات اجلبائيوة 020ال خذ برأ ي اللمنة احملدووة خيكل مبوجوب املوادة 

التمكيلية املتعلقة ابمللكن ابلرضويبة ومجيوع أ راء املصواحل ال خورى كقباضوة الرضوائب فوامي خيوص سولوك امللكون 

ىل املةتشو ية لإجوراء معليوة ابلنظر  نشواء ملون الشواكية اخيي زرسول اإ لحرتامه لاللزتامات اجلبائية، ويمت بعده اإ

لغواء أ و الورفض فورئيس املةتشو ية يقووم بودوره . التحقيق لس تخراج العنارص اليت تثبت وجوود التخةويض أ و الإ

ابلتحقيوق يف العنوارص املقدموة بتسميل املعلومات املوجودة يف امللن يف جسل خمصص لهوذا الغورض، مث يقووم 

 .من امللكن جب يع املعلومات وحتليلها ويقدم يف ال خري اقرتاحاته ومربراهتا

يالحظ سوكوت املرشوع حوول مسود ةل تةوويض الإدارة سولطهتا يف ا واذ القورار ابلإعةواء أ و التخةويض ل عووان 

ل ما الةائدة من فرض العقوبة، طاملوا أ خرزن، وحسن ما فعل ولس امي أ ن هذه السلطة تتعلق حبقوق اخلزينة،  واإ

 .أ نه ميكن ل ي عون  ةي،ها أ و الإعةاء من قميهتا، خيكل يعد هذا السكوت ضامنة للخزينة الع ومية

 

 

                                                           
1
  Précis de fiscalité2, op.cit., p120. 

2
ج ج 20املادة    .من ق اإ
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 دراسة الطلب والطعن يف نتاجئه:  اثنيا

يةحص الطلب من الناحية الشلكية واملوضوعية، فةحص الشلك ليمت التد كد من أ نوه موقوع مون طورف امللكون 

واملاليوة وموودى حقيقووة  الاقتصوواديةأ و اوث  القووانوين، وموون مث حفوص املوضوووع اخيي يوودر  الظوروف اخلاصووة 

ماكنية اافع قبول السولطة احتتصوة فقود  يمت قبول طلب امللكن ابلرضيبة أ و رف،ه بتةحص عنارص امللن مون. اإ

عةواء أ و  ةويض مون الوزايدات أ و الغراموات اجلبائيوة أ و أ حودهام وميكون أ ن زكوون هوذا القورار . يتحصل عىل اإ

ذا اكن كذكل أب عىل امللكن قبول هذا الرشوو قبول منحوه الإعةواء ويومت تبليوغ القورارات . مرشوطا، ولكن اإ

اسوطة  ورف مغلوق ومعةو  مون الطوابع الربيودي واجلبوايئالصادرة عن السلطة احتتصة اري مقرتنة بد جول بو 
(1)

 .

للطعن السل ي فيموز الطعن يف قرارات املودزر الووليئ للرضوائب  الإدارية ،ع القرارات الصادرة عن السلطة 

ماكنية الطعن يف قرارات هذا ال خري أ مام املودزر العوام للرضوائب أ و  أ مام املدزر اجلهوي اري أ ن املرشع مل حيدد اإ

ليوه عنودما يتجواوز مبلوغ الغراموة سوس  الاختصواصأ مام نةس اجلهة املصدرة للقورار، ولسو امي أ ن  ( 4)ينعقود اإ

 .ماليني دينار جزائري

ىل أ ن املرشع الإدارة اجلبائية يس تطيع منح  ةويض أ و  ةيون الرضوائب والغراموات   الإشارةويف ال خري جتدر  اإ

كوام أ ن املرشوع مل حيودد املتسوبب يف حواةل . والعقوابت اجلبائية يف حاةل الغش اليت يتعرضون لها يف هوذا اجملوال

ل أ نه أ ي غش حيرم امللكن من الغش سواء امللكن ابلرضيبة أ و  عةواء، ومل  الاسو تةادةالغري اإ مون  ةويض أ و اإ

ذا اكن متابع جبرمية الغش الرضييب أ و أ ي جرمية م،سسة عىل غش  .حيدد امللكن ما اإ

عةواء لكوي أ و جوزيئ  077وتكون الغرامات املنصوص علهيا يف املادة  من قانون الرمس عىل رمق ال عامل موضووع اإ

ويشرتو املرشع أ نه أب أ ن يسدد امللكن ابلرمس عىل رمق ال عامل حىت يس تةيد من  ةويض  من قبل الإدارة،

كوام أوب أ ن ل زكووون مبلوغ التخةويض أ قوول مون مبلووغ .أ و  ةيون الغراموات يف جمووال الرسووم عوىل رمق ال عووامل

 .%01من قانون الرضائب اري املبارشة، املقدر ب 401التعويض التد خري حسب املادة 

عىل أ ن املبالغ املدفوعة بعنوان تسديد اجلوداول املسو تحقة الويت يوولك  7104نص يف قانون املالية لس نة وقد قد 

ذا مت تسوديدها دفعوة واحودة  حتصيلها لقوابض الرضوائب مو وة افوع اازون ال صويل للجوداول يف املقوام ال ول اإ

ىل أ ن غراموات الت . وطلب الإعةاء أ و التخةيض مون غراموات التحصويل حصويل الويت مل يقووم امللكون ويشوري اإ

بتسديدها عند اترخي اافع، ابملوازاة مع أ صل اجلداول، فاإن تسديدها يمت بعد مراجعة من طرف اللمنة امللكةوة 

وقوود أ عةوو  املرشووع امللكةووون ابلرضوويبة اخيزوون يسووددون دفعووة واحوودة اكموول اازوون ال صوويل . ابلطعوون الوووليئ

                                                           
1
ج ج 27املادة    حسب  ".بارشة والرسوم املاموةلمن قانون الرضائب امل  727تبلغ هذه القرارات لل عنيني وفقا للرشوو احملددة يف املادة : " من ق اإ

 .من ق ض م  اليت تتعلق ابملراسالت بني الإدارة وامللكن اليت تمت بواسطة  رف مغلق ومعة  من الطابع 727الرشوو املنصوص علهيا يف املادة 
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س نوات، ابتوداء مون أ ول ينوازر للسو نة املواليوة لسو نة الإدراج ( 0)ع للجداول، اخيي جتاوز اترخي اس تحقاقه أ رب

قيد التحصيل، من غرامات التحصيل املتعلقة هبذه اجلداول
(1)
. 

ىل امللكن ابلرضويبة اخيي يلوزتم  7104السابقة لس نة  40وتعد أ حاكم املادة  أ حاكم التحةزي، اخيي قدمته ااوةل اإ

 : بد داء مبلغ اازن ال صيل اكمال دفعة واحدة، ويه تةرق بني حالتني

دراجوه يف التحصويل منوذ : احلاةل ال وىل ذا اكن اجلدول الرضييب اخيي يلزتم امللكن ابلرضيبة بتسوديده قود مت اإ اإ

عداده جلدول التسديد اعتبار املبلغ املسودد موجوه مدة تقل عن أ ربع س نوات، أب  عىل قابض الرضائب عند اإ

موع . لتسوية أ صل اازن، دون مراعاة للعقوابت املرتتبة، سوواء تعلوق ال مور بعقوبوة الوعواء أ و عقوبوة التحصويل

ليوه مون طورف امللكون اب لرضويبة العب أ نه قبل اس تحداث هذه املادة اكن قابض الرضائب يوزع املبلغ املسدد اإ

ىل أ صول اازون وعقوبوة الوعواء وجوزء اثن يوجوه لتسوديد جوزء مون عقوبوة التود خري عون : كام يويل جوزء يوجوه اإ

ذا سودد امللكون 7104من قوانون املاليوة لسو نة  40التحصيل، وقبل اس تحداث املادة  ، اكن قوابض الرضوائب اإ

ذا قوام امللكون  7104قانون املاليوة  من 40لكن بعد اس تحداث املادة . ابلرضيبة أ صل اازن اكمال دفعة واحدة اإ

ن قوابض  الإعةاءبتسديد أ صل اازن اكمال دفعة واحدة وقدم ما يثبت تقدميه لطلب  مون عقووابت التود خري، فواإ

دج يف بنود تسوديد 011.111الرضائب عليه أ ن خيصم املبلغ املودفوع مون أ صول اازون ويسوجل يف دفواتره مبلوغ 

هنا ت،جل حىت تبث جلنة الطعون يف طلب امللكن ابلرضيبةاازن ال صيل، أ ما عقوابت التد خري   . فاإ

سو نوات حتسوب ابتوداء مون أ ول ( 0)اليت تتعلق ابايون اليت أ جول اسو تحقاقها جتواوز أ ربوع  احلاةل الثانيةوأ ما  

دراج اجلدول يف التحصيل، وقام امللكن ابلرضيبة بتسديد أ صل اازن اكمال  جانةي من الس نة اخيي تيل س نة اإ

ىل جلنوة دراسوة  ةويض عقووابت  دفعة عةاء اإ واحدة تلغ  عنه بقوة القانون عقوابت التد خري دون تقدمي طلب اإ

لغاء لكي لعقوابت التد خري التد خري، ودون اشرتاو قابض الرضائب أ ية وويقة من أ جل اإ
(2)
. 

 التخةيض املرشوو: املبحث الثاين

مبوا يسو ي التخةويض املرشووو، اخيي تسو ح أ حاكموه تدمعت طرق الطعن اجلبائية املرتبطة ابمللكن ابلرضيبة 

طار عقد مصاحلة لل لكن بتخةيض دينه اجلبايئ يف اإ
(3)

زكوون التخةويض املرشووو حمةوز لل لكون ابلرضويبة، . 

جب يع الرشوو املنصوص علهيا يف العقد، ويتحصل يف املقابول عوىل  ةويض للعقووابت الويت  ابللزتاماخيي يقوم 

                                                           
1
 .00/07/7100، الصادرة بتارخي 27، ج ر عدد 7104من ق املالية لس نة  40املادة  
2
ذا افرتضنا أ ن اجلدول  دراجه يف التحصيل يف ماي  اإ ن أ جل أ ربع س نوات حبسب ابتداء مون  7100الرضييب يف املثال السابق قد مت اإ جوانةي  10فاإ

ذا افرتضنا أ ن امللكن ابلرضيبة تقودم ال ن أ ي يف موار   7107 مون 7101اإىل اترخي تقدم امللكن ابلرضيبة من قابض الرضائب لتسوية وضعيته، فاإ

 7100، وابلتايل فاإن اجلداول الصادرة سو نة 7107،7100،7100،7104:اازن دفعة واحدة حتسب ال جال كام ييلقابض الرضائب لتسديد أ صل 

عةاء لكي من عقوابت التد خري رشيطة تسديد  أ صل اازن اكمال دفعة واحودة، يالحوظ أ ن املوادة مل  تورتك ميكن لل لكةني ابلرضيبة الاس تةادة من اإ

 .لقابض الرضائب أ ي سلطة تقدزرية
3

 .7، ص7100أ فريل 17، التدبري املتعلق ابلتخةيض املرشوو للعقوابت والغرامات اجلبائية، الصادرة بتارخي702تعلمية املدزرية العامة للرضائب رمق
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 الإدارة اجلبائية عن موورد اخلزينوة الع وميوة بود ن  ةوض أ و تعةوي امللكون مون تسوديد فب تتخىل. أ وقلت اكه 

يتعوني اراسوة . احلقوق ال صلية بل فق  أ وجد لها املرشع طريقة لتسديد اازن مع الت،حية ابلعقوبة املرتبطة به

جراءات ا اذه ولس امي أ نه  عطاء مةهوم هل يف ال ول، ومعرفة اإ  . مرشوو يف مطلب اثن اتةاقهذا التدبري اإ

 مةهوم التخةيض املرشوو : املطلب ال ول 

عىل التوايل من قانون املالية لس نة  02و07مبوجب املادتني  020مكرر واملادة  20لقد اس تحدث املرشع املادتني 

7100
(1)
يف قانون الإجراءات اجلبائية، يتبىن فهيام وجود صولح أ و مصواحلة بوني امللكون والإدارة اجلبائيوة قصود  

دارة أ ن " ميكن"وقد اس تع ل املرشع عبارة .  ةين الغرامات أ و الزايدات اجلبائية أ ي أ نه عىل سبيل اخليار لوالإ

ن  وة، وموىت قبول امللكون برشووطه مون  وة تقبل القيام هبذا التدبري لكام توافرت الرشوو املتعلقة بطلبه مو

 .أ خرى

درا ا يف القسم ال ول من الباب الثاين من قانون الإجوراءات اجلبائيوة؛ اوا يعوين أ هنوا حواةل مون   يالحظ أ نه مت اإ

ل أ نه ميتاز خبصائص خاصة  011وخي،ع حىت امللكةني املنصوص علوهيم يف املوادة . حالت طلب الطعن الوليئ اإ

مون التخةويض املرشووو، و وول  لالسو تةادةجراءات اجلبائية التابعني ملدزرية امل،سسات الكربى من قانون الإ 

ىل مدزر كربايت امل،سسات بعد عرضوها عوىل جلنوة الطعون املنشود ة لهوذا  سلطة البث يف طلبات هذه ال خرية اإ

الغرض
(2)

ة للرضوائب مو وة ولقد صدر النص التنظميي اخيي يرشوح التخةويض املرشووو عون املدزريوة العامو. 

أ فريول  17الصوادرة بتوارخي  702ملدراء الرضائب عوىل املسو توى الووليئ ومودزر كوربايت امل،سسوات حتوت رمق 

. 7100ابجلزائر، يبني فهيا طرق تطبيق أ حاكم التخةيض املرشوو املنصوص عليه يف قانون املالية لسو نة  7100

 .يان لك الإجراءات املتعلقة بهوحيدد أ ي،ا أ سا  التخةيض املرشوو ونطاق تطبيقه مع ب 

، فتقبول لك 7100جوانةي  10مون  ابتوداءتطبق أ حاكم التخةيض املرشوو لعقوابت الوعاء والغرامات اجلبائيوة  

مون  ابتوداءالطلبات املقدمة من هذا التارخي ابلنس بة للعقوابت والغرامات اجلبائية املرتبطة ابلرضوائب املةروضوة 

ولكن عوىل رشو . هذا التارخي، وكذا العقوابت والغرامات اجلبائية املرتبطة ابلرضائب املةروضة قبل هذا التارخي

عدم انق،اء أ جال الطعن املس بق املتعلق هبا، أ و أ نه مل يةصل فهيا بعد يف هذا ال جل
(3)
. 

 

 

  

                                                           
1
ج ج املس تحدوة مبوجبقوانون رمق  20املادة    د: "7100املتعلوق املاليوة لسو نة  7107ديسو رب  71املو،رخ يف  07-07مكرر من ق اإ ارة، ميكون لوالإ

 ".بصيغة تعاقدية، قبول طلب امللكن ابلرضيبة  الرايم اإىل  ةين الغرمات اجلبائية أ و الزايدات الرضيبية
2

ج ج 020من املادة   0الةقرة   .مكرر من ق اإ
3

 .00، املرجع السابق، ص 702التعلميةرمق 
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 التعرين ابلتخةيض املرشوو: الةرع ال ول

بد نه 702عرفته تعلمية املدزرية العامة للرضائب رمق 
(1)
عقد بوني الإدارة اجلبائيوة وامللكون ابلرضويبة هيودف أ و : "  

هناء املتابعة الناش ئة عن تقدمي طعن نزاعي مس بق أ و الوقاية من متابعوة  ،وع للةورض أ و وضوع يف  ما ابإ يس ح اإ

ريوة العاموة للرضوائبوعرفته رساةل املدز". التحصيل مقابل تنازلت متبادةل
(2)
صولح جبوايئ بوني الإدارة : " بد نوه 

هنواء املنازعوة الناشو ئة أ و تةوادي أ خورى حمونةل، فهوو عقود  اجلبائية وامللكن ابلرضيبة من خالهل يقوم الطورفني ابإ

 ".  أب أ ن زكون مكتوب

بائيوة املطبقوة، ويلوزتم  تنثل هذه الت،حيات املتبادةل من جانب الإدارة يف  ةيض عقوابت الوعاء والغرامات اجل 

جوراء نزاعوي متعلوق  امللكن مون جانبوه بودفع املبوالغ املسو تحقة يف ال جول احملودد يف العقود، والوتخيل عون أ ي اإ

 20هو كوام وصوةته املدزريوة العاموة للرضوائب يف رسواةل حتوت رمق . ابحلقوق والعقوابت املنصوص علهيا يف العقد

 .ويبق  الطعن الزناعي مةتوحا يف حاةل عدم جناح هذا العقد. يةبد داة لتخةين الق،ااي الزناع  7100لس نة 

ل  يتعلق التخةيض والإعةاء ابحلقوق ال صلية وكذا العقوابت املرتبطة هبوا، لكون التخةويض املرشووو ل خيوص اإ

يتشابه طلب التخةيض املرشووو موع التخةويض املنصووص عليوه يف . عقوابت الوعاء والغرامات اجلبائية مبدئيا

عةوواء بوول  ةوويض ول ميووس احلقوووق ال صوولية  20دة املووا ل أ نووه لوويس اإ اازوون )موون قووانون الإجووراءات اجلبائيووة اإ

ذ أ ن،  702، حسب التنظ  الصادر عن املدزرية العامة للرضائب رمق (ال صيل مون  0-020مكرر و 20املاداتن  اإ

ماكنيووة امللكوون قووانون الإجووراءات اجلبائيووة مل حتووددا نسووب التخةوويض، واكتةووت ابلوونص عووىل امل  بوودأ  أ ل وهووو اإ

ذا طلوب ذكل عون طريوق التخةويض  ابلرضيبة الإس تةادة من  ةيض العقوابت اجلبائيوة والوزايدات الرضويبية، اإ

نقاص من قمية احلق املدزن به للخزينة  .املرشوو، خيكل ميكن القول  ةيض أ نه اإ

فةي احلواةل ال وىل، حتودد . وفقا للحاةل لكن ابلرجوع للنص التنظميي فقد بنية نسب التخةيض املرشوو، وقس ها

عندما زكون طلب امللكن قد تعهد فيه ابلتسديد الةوري للحقووق الرئيسو ية  %24و %21نس بة التخةيض بني

ذا طلووب امللكوون ابلرضوويبة التخةوويض ال جووالوأ مووا احلوواةل الثانيووة، فتحوودد حبسووب . والعقوووابت امللووزتم هبووا  ؛ اإ

انطالقوا مون نتيجوة عقود )ئيس ية والعقووابت امللوزتم هبوا يف اجلودول الوزمين املرشوو وتعهد بتسديد احلقوق الر 

ذا اكنوت مودة  التسوديد  % 71، وهنا يمت الع ل وفق سب حبيوث يسو تةيد مون (التخةيض املرشوو أ شوهر  0اإ

ذا اكنت مدة اافع ، %21 وبنس بة ذا اكنت مدة التسديد 7اإ  .%11شهر  ةض النس بة لو 07 أ شهر ويف ال خري اإ

                                                           
1
 Instruction n

0
 217 DGI : «   La remise conditionnelle peut être définie comme étant un contrat par lequel 

l’administration fiscale et Ie contribuable mettent fin soit à une contestation née par I ‘introduction d'un 

recours contentieux préalable, ou préviennent une contestation à naitre issue d'impositions enrôlées et mises 

en recouvrement, moyennant des concessions réciproques ». 
2
La lettre  de DGI, Bulletin d’information de la Direction Générale des Impôts, N74/2014, p1: « LA 

REMISE CONDITIONNELLE : Un instrument d’atténuation des litiges contentieux ». 
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نوه يومت  اس تةادةحاةل يف  امللكن من جودول اافوع اينوه اجلبوايئ يف اترخي تقودمي طلبوه للتخةويض املرشووو، فاإ

ذا ما خ،ع لهذا التخةيض يقبل طلبه، و يد خذ يف عني  التةاق املبوالغ الويت دفعهوا مون أ جول مراجعوة  الاعتبواراإ

ن ابلرضيبة اخيي طلب  ةيض مرشووو فامللك. اجلدول الزمين امل نوح سابقا واحملدد لنسب التخةيض امل نوح

نه يقبل ال خذ يف الإعتبار نس بة  اليت مت تسديدها %71يس تةيد من تد جيل اافع القانوين فاإ
(1)
. 

تكووون الرضووائب والعقوووابت الوويت تكووون حموول الإعةوواء أ و التخةوويض م،سسووة وهنائيووة والوويت ل  ،ووع للطعوون 

الزناعوي، اوري أ ن التخةويض املرشووو يتعلوق بوتكل الرضوائب والعقووابت الويت تكوون قوابةل لل تابعوة أ و اكنوت 

ل بوضووعية امللكوون املاليووة . موضوووع متابعووة موون  لالسوو تةادةمكعيووار  امتعيووةوالاجكووام ل يتعلووق الطعوون الوووليئ اإ

ميكون الطعون يف . التخةيض أ و الإعةاء، اري أ ن التخةيض املرشووو ل زورتب  بوضوعية امللكون عوىل الإطوالق

ذا مت طعون يف  ل أ ن املرشوع مل حيودد موا اإ قرارات اخلاصة ابلإعةواء أ و التخةويض عون طريوق الطعون الإداري، اإ

احتتص، عىل عكوس  الإداريلباب مةتوحا لرفع الق،ية أ مام الق،اء قرارات املدزر اجلهوي أ مام أ ي  ة، وترك ا

 . التخةيض املرشوو اعتربه قاطعا ل ي طعن نزاعي

نص املرشع اجلزائري عىل تقودمي طلوب كتوايب للسولطة احتتصوة وهوو املودزر الووليئ أ و اجلهووي حسوب مبلوغ 

ل أ ن القورار ال. العقوبة يلنس فيه التخةويض يف   الطوريقني ول ن يف التخةويض . صوادر عون تودبريزن خمتلوناإ

ل قبولهوا مجوةل واحودة أ و رف،وها، وبنواءا عوىل قوراره  املرشوو الإدارة يه من ت،ع الرشوو وما عوىل امللكون اإ

ميكن أ ن يصبح قرار التخةويض املرشووو هنوايئ
(2)

ومتونح الإدارة ابملقابول قورار ابلتخةويض أ و الإعةواء حسوب . 

 .لل لكن ابلرضيبة والاقتصادية والاجامتعيةالية درجة اقتناعها ابحلاةل امل

 الطبيعة القانونية للتخةيض املرشوو : الةرع الثاين

منح املرشع رصاحة للتخةويض املرشووو الصوبغة التعاقديوة وهوو اتةواق بوني امللكون والإدارة اجلبائيوة، يتعلوق 

رضوويبية، اووا يةهووم موون روح الوونص أ ن بتخةوويض يف العقوووابت اجلبائيووة ويه الغرامووات اجلبائيووة أ و الووزايدات ال

احلقوق ال صلية اري معنية هبذا التخةيون ول غراموات التحصويل املتعلقوة ابلتود خري
(3)

فوالتخةيض املرشووو ل . 

كام أ نوه . ميس احلقوق ال صلية بل خيص فق   ةيض الغرامات والزايدات اجلبائية املرتبطة ابلرضائب أ و الرسوم

اقرتاح امللكن ابلرضيبة ابلتخةيض ودراسة امللن من الإدارة واقرتاح جديود مون  ذو طابع خاص فهو عبارة عن

ل قبوول أ و رفوض نتيمتوه، وبنواءا عليوه يصودر القورار الهنوايئ  مون  الاسو تةادةطرف الإدارة و ما عىل امللكن اإ

 . التخةيض املرشوو

                                                           
1

 .1رجع السابق، ص، امل702التعلمية رمق 
2

ج ج 020من املادة   0الةقرة   .مكرر من ق اإ
3

ج ج 0-020مكرر و 20املاداتن   .من ق اإ
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تعاقدي فهو من نوع خاص، ل نه ل يعين تةواوض وحصوول  اتةاقابلرمغ من اعتبار التخةيض املرشوو عقد أ و 

عىل نتيجة من ذكل، بل أ ن يطلب امللكن وتقبل الإدارة طلبوه ابملقابول، وجتودر الإشوارة أ ن املرشوع يف الةقورة 

مون  ةويض للغراموات  لالسو تةادةمكرر من قانون الإجوراءات اجلبائيوة قود اعتورب كتودبري  20الثانية من املادة 

 .اجلبائيةوالزايدات 

 نطاق تطبيق التخةيض املرشوو: الةرع الثالث

يتعلق التخةيض املرشووو بعقووابت الوعواء والغراموات اجلبائيوة يف لك املوادة اجلبائيوة، فهوو يتعلوق ابجلوزاءات 

اجلبائية املطبقة عىل الرضائب املبارشة، الرضائب اوري املبوارشة، الرسووم عوىل رمق ال عوامل، حقووق التسوميل، 

طابع، واحلقوق والرسوم اري املقننوة املتعلقوة بقواعود الوعواء والتحصويل واملنازعوات املنصووص علهيوا يف حقوق ال

 .قوانني الرضائب وقانون الإجراءات اجلبائية

ومن املعلوم أ ن عقوابت الوعاء والغراموات اجلبائيوة الويت ل  ،وع للتخةويض املرشووو، ميكون أ ن تكوون حمول 

خيكل امللكوون ابلرضوويبة اخيي تةوووت عليووه فرصووة .  املرتبطووة ابل عووامل التدليسووةالطعوون الوووليئ ابسوو تثناء تووكل

طار الطعن الوليئ يسو تثين . احلصول عىل  ةيض مرشوو، ل حيرم من القيام بطلب الإعةاء أ و التخةيض يف اإ

ائيوة جوراء رصاحة امللكن اخيي ارتكب خمالةة تتعلق ابس تعامهل ال عامل التدليسو ية ومت توقيوع عليوه عقووابت جز 

مكورر  20يالحظ ابلرجوع لونص املوادة . ذكل، فهو من س يةقد بدوره فرص احلصول عىل التخةيض أ و الإعةاء

من قانون الإجراءات اجلبائية عدم حتديد املقصود ابلعقوابت اجلبائية حمل التخةيض املرشووو، لكون يف الونص 

قووابت والغراموات اجلبائيوة الويت تكوون موضووع التنظميي الصادر عن املدزريوة العاموة للرضوائب، مت تةصويل الع

 .التخةيض وحىت تكل املس تثناة من اس تةادة منه

وعليه، يتبنية أ ن عقوابت الوعاء والغرامات اجلبائية تةتح احلق يف الإس تةادة مون أ حواكم التخةويض املرشووو،  

رقابوة الواثئوق والتحقيوق احملاسو يب اليت لها صةل ابحلقوق الصادرة عن التحصيل الالحق لع لية الرقابوة اجلبائيوة ك

والتحقيق املع ق يف وضعية امللكون املتنوازع فهيوا أ و ميكون أ ن تكوون حمول نوزاع؛ ومبعوىن أ خور فقو  الغراموات 

اجلبائية املةروضة يف حاةل عدم كةاية الت حي تقبل تطبيق أ حاكم التخةيض املرشوو علهيا
(1)
. 

 

  

                                                           
1

عقوابت الوعاء وغرامات جبائية متعلقة بتد خر أ و عدم الت وحي الةصويل أ و ويه . 4، ااملرجع السابق، ص 702تعلمية املدزرية العامة للرضائب رمق 

 الس نوي؛

جوراء منةصول يف هوذا اجملوال؛ عقووابت عقوابت اافع املتد خر ل لحقوق؛ عقوابت الوعاء املطبقة يف حاةل ال عامل التدليسو ية املقوررة املتوابع مبوجوب اإ

فهيا؛ عقوابت الوعاء وغرامات اجلبائية اليت لها عالقة ابحلقوق الويت رصح ( الطعن املس بق)الوعاء وغرامات جبائية اليت انق  أ جل الطعن الزناعي 

جابته عن تبليغ اقرتاحات التقومي؛ عقووابت الوعواء والغراموات اجلبائيوة املرتبطوة ( من دون أ ي حتةظ يف الشلك أ و يف املوضوع)ولها امللكن بقب يف اإ

 .ابلرضائب اليت تكون حمل متابعة من قبل جلان الطعن أ و احملمكة الإدارية
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 طرق منح التخةيض املرشوو : املطلب الثاين

الصادر عن املدزرية العامة للرضائب لطرق منح التخةيض املرشوو، حبيوث  702 لقد تطرق النص التنظميي رمق

 .نص عىل الطلب اخيي يقدمه امللكن ابلرضيبة، وطريقة حفص امللن، طريقة الرد وتبليغ وصدور القرار

  لكن ابلرضيبة الطلب الشلكي لل:  الةرع ال ول

من التخةويض املرشووو عوىل  الاس تةادةمن قانون الإجراءات اجلبائية عىل أ نه من أ جل  0-20لقد نصت املادة 

امللكن ابلرضيبة تقدمي طلب كتايب عىل ورق عادي موقع من قبل امللكن ابلرضيبة، وزرفق بواثئق تثبت بيوان 

ذا موا اكن  عقوابت الوعاء موضوع الطلب مع النسخة ال صلية من جدول الةرض وتبليوغ التحصويل، ووضوعيته اإ

 . للرضيبةيف نزاع مرتب  ابلتحصيل اكلشكوى أ و الإخ،اع 

مكورر مون قوانون الإجوراءات اجلبائيوة موع ذكور العقووابت حمول  20أب اخيكر يف طلب الامتسوه تطبيوق املوادة 

لزاميا من طرف امللكن خشصيا، ل ن الواكةل املوذكورة يف املوادة . التخةيض امللنس مون قوانون  24يقدم الطلب اإ

ل بطرق الطعن الزناعي،  وعليه هذا الرشو ي،دي لعتبار الوكيل ن نوه هوو املعوين الإجراءات اجلبائية ل تتعلق اإ

 . ابلطلب املكتوب

جوراء نزاعوي أ و القيوام بوه خيكل لبود أ ن   ىل تةادي تنة اإ و ،ع طلبات التخةيض املرشوو ابلرمغ من طبيعهتا اإ

 00 ووم قبول من قانون الإجوراءات اجلبائيوة، ويه عوىل الع 27تقدم قبل انق،اء أ جال املنصوص علهيا يف املادة 

ديس رب من الس نة اليت تيل القيام بذكل الإجراء، أ و طيةل مدة الطعن املس بق من اترخي القيام الطعون املسو بق 

وجتدر الإشارة أ ن مواعيد الطلوب تتعلوق ابملواعيود املرتبطوة مبنازعوات الوعواء ولويس . وقبل ا اذ القرار الزناعي

تكل املرتبطة مبنازعات التحصيل
(1)
. 

النص العام اجلهة احتتصة يف اس تقبال امللون اوري أ ن ذكور اجلهوة احتتصوة يف الةصول وابلرجووع للونص  ومل حيدد

مدزريوة الرضوائب، مدزريوة )التنظميي جنده نص حسب احلاةل توجه ملدزريوة الرضوائب أ و مركوز فورض الرضويبة 

مون اسو تالم  ابتوداءحل ، ومتونح هوذه املصوا(كربايت امل،سسات، املركوز اجلوواري للرضوائب، ومركوز الرضوائب

وبات اترخي تقدمي الطلب ابلس تالمالطلب وصل الإشعار   . لل لكن، لإ

 حفص طلب التخةيض املرشوو: الةرع الثاين

. مون اترخي اسو تالم الطلوب وتسومي  ابتوداءيبدأ  حفص طلب التخةيض املرشوو من قبل اجلهة احتوةل بذكل 

فعند اس تالم الطلب زرفق بطابع خاص يف يوم الوصول، يسجل يف جسل خواص ابلتسوميالت عوىل مسو توى 

جلان الطعن عىل مس توى مدزرية الرضائب ومدزرية كوربى امل،سسوات أ و عوىل مسو توى مصواحل جلوان الطعون 

عوادة ذكور العنواوزن التاليوة. ابملركز اجلواري للرضائب أ و مركز الرضائب طلوب واترخي تقدميوه رمق ال: مع وجوب اإ

                                                           
1
 .2، املرجع السابق، ص 702التعلمية  
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وامس ولقب، عنوان الاجامتعي لل لكن، رمق التعرين اجلبايئ، النشاو املامر ، س نة الةورض، مراجوع اجلودول 

أ و جداول اافع، مبلغ وطبيعة زايدات الوعاء موضوع تقدمي الطلب، مبلغ الإعةواء املقورتح لعقووابت الوعواء ويف 

 (.ائب، مدزرية كربى امل،سساتمدزرية الرض )ال خري السلطة احتتصة يف البث 

ذا تبووني أ ن الاختصوواصوأووب عووىل املصوولحة أ و مكتووب جلووان الطعوون النظوور يف الطلووب ، وذكل بةحووص  ، اإ

ذا موا اكن  عوالم امللكون بوه، مولال اإ الطلب موجه جلهة اري خمتصة، تقوم هذه ال خرية بتحوي  للمهة احتتصوة واإ

أوب أ ن تراقوب : وحفوص تمكوةل امللون. زر اجلهووي للرضوائبموجه لل دزر الوليئ وهو يف ال صل موجه لل ود

اجلبائيوة حمول  والغرامواتاملصاحل، الطلب املقدم من طرف امللكن ابلرضويبة مرفقوا ابلواثئوق احملوددة للعقووابت 

ل كين يمت دراسة الطلب من دون واثئق وبوتية. هذا الطلب  .واإ

رشوو، وذكل ابلتحقق من أ ن امللكون ملوزتم ابافوع ليمت التد كد من مدى تطبيق امللكن لرشوو التخةيض امل 

جراء نزاعي مون أ جول مراقبوة العنوارص املدونوة مون قبول امللونس يف طلوب . حلقوقه الرئيس ية والتنازل عن لك اإ

التخةيض املرشوو، يمت حتويلها ملكتب الشاكوى أ و مصلحة الشاكوى لورقة التسميل
(1)

، ويقووم هوذا ال خوري 

ذا اكن امل  .لكن قد قدم شكوى نزاعية خبصوص جدول حمل طلب التخةيض املرشووبتحديد ما اإ

تبعا خيكل، أب الإشارة اإىل جمال معاجلة هذه الشكوى والتعليق علهيا زكون وفقوا للسوجل اخلواص ابلشواكوى 

ومون مث  يودرج عوىل ال خوص فهيوا الرضوائب . مع ذكر طلب التخةويض املرشووو وحتديود اترخي تقودمي الطلوب

 . يلنس  ةيض عقوابت وعاهئا أ و الغرامات وكذا جمال معاجلة أ خر طعن مس بق مقدم ال صلية اليت

أ ن زرد امللكن عىل مقورتح الإدارة يف ال جول : لينتظر امللكن الرد عىل طلبه، وهنا يوجد حالتني، احلاةل ال وىل

هنوا  تعود ن هنوا مل تكون، وكنتيجوة احملدد، يف حاةل الرد السليب، عنودما ل زنسو  امللكون ابقرتاحوات الإدارة، فاإ

فةي حاةل الرد املوافق، عندما يقبل امللكن اقورتاح املبلوغ أوب عليوه . خيكل تبق  سارية شكوى الطعن املس بق

دارة اجلبائية  الاسو تةادةعوىل  الوزتاموعند خ،وع الرد للةحوص يسو تدع  لتوقيوع . الإجابة عىل منوذج وحيول لالإ

ذا مل زورد امللكون يف  ورف واحلاةل الثان . من التخةيض املرشوو  01ية، أ ن ل زرد امللكون يف ال جول احملودد، اإ

نه يعترب قرار ابلرفض ويمت تبليغه لل عين الاقرتاحيوم من اترخي تبليغ   . ابلتخةيض املرشوو، فاإ

قلمييوا بعود التوقيوع عوىل العقود املتعلوق ، وعليه ىل مدزرية الرضائب ابلولية احتتصوة اإ يس تدَع  امللكن ابلرضيبة اإ

أب أ ن يذكر يف العقد عىل ال قل قميوة العقووابت . ابلتخةيض املرشوو وتسب هل وويقة وفق منوذج معد مس بقا

حيورر العقود يف نسوختني أ صوليتني . السوبويتوقون جودول اافوع عنودما يودفع دينوه وفوق . احتة،ة املتةق علهيا

واحدة لل لكن والثانية ملصلحة جلان الطعن، وترسل نسخ ملصلحة الشاكوى ولقابض اخيي وضوع جودول اافوع  

هناء املتابعات  . من أ جل اإ

                                                           
1
  .عة من الامنذج اليت تمت مبوجهبا اإجراءات تقدمي الطلب وكيةية احلصول عىل التخةيض املرشوومجمو  702قد حددت التعلمية  
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نه قد زكون حمل بطالن كمزاء الإخالل بد حود  كعودم  الالزتامواتجتدر الإشارة، أ ن التخةيض املرشوو عقد فاإ

جراء اافع احلقوق املس تحقة وفقوا ملوا اتةوق كتابة  ذا مل يقم امللكن ابإ الرشوو السابقة، كام ل  ةيض مرشوو اإ

ذا حتقق قابض الرضائب بد ن امللكن مل حيرتم . عليه يف العقد نوه  الزتامهواإ ابافع وفق الطورق احملوددة يف العقود فاإ

عوالم مودزر الرضوائب سولطة احتتصوة بطوالن العقود برسواةل لل لكون يف تبلوغ هوذه احلواةل ال . أب عليوه فوورا اإ

ذا نةذت . وما ينمر عن البطالن أ ن املبالغ املتبقة تس تحق فورا. ابلرضيبة ل اإ   الالزتامواتول يعترب العقد هنائيا اإ

ذا ما اكنت مواعيده مةتوحة  .املتةق علهيا، ولل لكن حق الطعن الزناعي اإ

رشوو وتربزرات اافع املدفوعة من قبل امللكن، خيكل تقووم متتكل مصلحة جلان الطعن أ صل عقد التخةيض امل 

بتد سيس قرار التخةويض املرشووو لعقووابت الوعواء والغراموات اجلبائيوة املنصووص علهيوا يف العقود موع امللكون 

. أ و عن طريق التسول  ابليود ابلس تالميبلغ امللكن ابلقرار عن طريق رساةل موىص عليه مع الإشعار . ابلرضيبة

فوال يد خوذ التخةويض املرشووو الصوبغة . هنائيا ملون املنازعوات احملونةل املقدموة أ موام مصولحة الشواكوي ويقةل

ل بعد أ ن يدفع امللكن لك املبالغ املس تحقة عوىل عاتقوه ذا موا. الهنائية، اإ قوام بودفع احلقووق ال صولية  ومقورتح  واإ

قلمييوا بوصول العقوابت اري املقبوةل يف التخةيض املرشوو أب عليه التقدم ملدز رية الرضائب ابلوليوة احتتصوة اإ

 . أ و أ وصةل اافع يثبت تسديده اينه اجلبايئ

دارة اجلبائيوة، فهوىي اجلهوة احتووةل يف  وعليه، يعد الإعةواء والتخةويض مون ال عوامل الصوادرة ابلإرادة املنةوردة لوالإ

لوزتام مون طورف امللكون ابلرضويبة، عوىل عكوس التخةويض امل  رشووو اخيي يعود اتةواق اإصداره من دون أ ية اإ

ن اكن ذو طبيعة خمتلةة عن العقود يف الرشيعة العامة  تعاقدي بني الإدارة وامللكن ابلرضيبة، واإ

، تعترب طرق الطعن الولئية يف املادة اجلبائيوة أ سواليب يسوع  مبوجهبوا امللكةوني ابلرضويبة البحثيف ختام هذا 

نني هبا للخزينوة لظوروف حوددها املرشوع يف القووانني الرضويبية، لعدم دفع الرضيبة وخمتلن احلقوق اجلبائية املدي 

ليبق  عىل امللكن ابلرضيبة اخيي مل يتحصل عوىل نتيجوة مرضوية . وزرجع أ مر ال خذ هبا للسلطان الإدارة اجلبائية

 .ةمن الطعن الوليئ أ ن يطالب ابلتخةيض أ و الإعةاء عن طريق الطعن الزناعي وفقا لقانون الإجراءات اجلبائي

 : قامئة املراجع

 .7101املدزرية العامة للرضائب، قانون الرضائب املبارشة والرسوم املاموةل،  -

 .7101املدزرية العامة للرضائب قانون الإجراءات اجلبائية،  -

ج ر رمق  ،7114يونيوو  71املو،رخ يف  01-14املتعلق ابلقانون املدين املعودل واملونم مبوجوب القوانون رمق  47-24قانون رمق  -

00. 

 .7107/ 01/07امل،رخة يف  27ر رمق .، ج71/07/7107امل،رخ يف 7100املتعلق بقانون املالية لس نة  07-07قانون رمق  -

 .7100/ 00/07امل،رخة يف  27ر رمق .، ج01/07/7107امل،رخ يف 7104املتعلق بقانون املالية لس نة  01-00قانون رمق  -

، التدبري املتعلق ابلتخةيض املرشوو للعقوابت والغراموات اجلبائيوة، الصوادرة بتوارخي 702ائب رمق تعلمية املدزرية العامة للرض  -

 .7100أ فريل  17
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عادة  7107/ م ع ض/ م و/  44واملنشور التطبيقي رمق  7107/ م ع/م ع ض/ م و 00تعلمية رمق  - املتعلق بتطبيق اإجراء اإ

 . ن صعوابتجدوةل اايون اجلبائية لل ،سسات اليت تعاين م

 .2015مطبوعات املدزرية العامة للرضائب، الرضائب عىل ااخل الإجاميل، املنازعات اجلبائية، -

دارة امجلارك والنيابة العامة، جمةل جملس ااوةل، ( ع.ش)، 17140قرا ر جملس ااوةل رمق  -  .01، عدد 7107ضد اإ

 .7100دار هومة، ، 0بن عامرة منصور، الرضيبة عىل أ رابح الرشاكت، الطبعة -

 .7107عبا  عبد الرزاق، عبا  عبد الرزاق، التحقيق احملاس يب والزناع الرضييب، دار الهدى، اجلزائر، -

 .7100رضا خاليص، شذرات النظرية اجلبائية، دار هومة،  -

- Banque Nationale d’Algérie, Groupe de fiscalité, Fiscalitédel’entreprise, 1992. 

- D.G.I.,  Documentation fiscale, Contrôle fiscal, éd. Francis Lefebvre, 1992. 

- Jean Michel DOCARMO SILVA, Laurent GROSCLAUDE, DSLG1, Gestion 

Juridique, fiscale et sociale,  Manuel et application, DUNOD, 2014-2015. 

- Les Dictionnaires Pratiques RF, Groupe Revue Fiduciaire, Fiscal 2012. 

- Ministère de l’Economie des Finances et de l’Industrie, Précisdefiscalité, T2, 1999 

- ThierryLAMBERT, Contrôle fiscal, Droit et pratique, P.U.F., 1999. 
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دور الوساطة اجلنائية يف تطور الس ياسة اجلنائية
*
 

فتان أ  / أ    تيارت -جامعة ابن خدون -"أ  "مساعد أ س تاذ  -ارةصيت اإ

 :ملخص املقال 

ىل  هووور تو ووات جديوودة عووىل الس ياسووة اجلنائيووة ،  تسوواع الظوواهرة الإجراميووة أ دى ابلرضووورة اإ ن اإ اإ

سو تنباو سو بل دخويةل عوىل نظوام العوداةل  فد صبح عىل ااوةل التوجه حنو املوازنة بوني  اجملوين عليوه واجلواين ، ابإ

ىل اخلصومة اجلنائية بل تبنت  الوساطة اجلنائية ، اليت تعرب عون احلول الرضوايئ بوني وو يةة النيابة فب تقن ع

 أ طراف ااعوى  

فالس ياسة اجلنائية بتو ها حنو ال خوذ ابلوسواطة اجلنائيوة أ ضوةت تطوور يف نظوام العوداةل وو يةوة النيابوة الويت 

قت ت عىل توجيه الإهتام بتحري  ااعووى الع وميوة او حةوظ امللون لإ  نعودام االيول ، فودور النيابوة احلوايل اإ

بتةعيل الوساطة اجلنائية اصبح ذو ابعاد واسعة يف تعويض اجملوين عليوه اخيي اكن يصوعب جورب رضره يف حواةل 

حصول اجلاين عىل الرباءة ، كام اصبح لها بعد عقوايب للجواين ابملسوا  بذمتوه املاليوة  دون توقيوع عقوبوة سوالبة 

قت نةواق عوىل اجلواين للحرية ، كام لهوا بعود اإ صوادي يف ترشو يد نةقوات ااوةل يف تاكليون التقوايض ومصوارين الإ

 .ابمل،سسات العقابية 

Résume  : 

L’accroissement du phénomène de la  criminalité a conduit nécessairement à des 

nouvelles politiques pénales .L’état est amené à trouver un équilibre entre le criminel et la 

victime, en adoptant des méthodes étrangères au système de justice et à la fonction du 

parquet publique de tel sorte qu’elles  ne se limitent pas au contentieux pénale  mais 

adoptent la médiation pénale qui reflète une solution consentie par les parties. 

En adoptant la médiation pénale, la politique pénale fait évoluer la justice et la fonction du 

ministère publique qui se contentait avant de déclencher l’action publique ou de classer 

l’affaire .Désormais le rôle du  ministère public est très étendu en ce qu’il permet 

l’indemnisation de la victime qui ne pouvait  pas avoir une indemnisation en cas d’innocence 

de l’accusé Le ministère peut aussi intervenir en cas sanction en ce qui concerne le 

patrimoine du criminel si la sanction n’est pas privative de liberté .En outre, le ministère 

public assume un rôle économique en   contribuant  à la rationalisation des dépenses 

publiques liées au coût de la justice et les établissements pénitentiaires. 

                                                           
يداع املقال  07/12/7101: اترخي اإ

7101 /70/12: اترخي حتك  املقال *
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 املقدمة 

و اليت حتدد تو ات السلطات احتتلةة يف ماكحفوة الظواهرة الإجراميوة يقصد ابلس ياسة اجلنائية مجموعة اخلطو 
1
 

فهىي ذكل العب أ و الةن اخيي زكشن وينظم بطريقة منطقيوة أ ف،ول احللوول امل كنوة حتتلون مشوالك املوضووع .

موا أوب أ ن واملشالك اليت تثريها الظاهرة الإجرامية ، فالس ياسة اجلنائية حتدد قمية القانون املع ول به ، وتبوني 

 .زكون عليه القانون 

أ ما يف وقتنا احلايل زرى البعض أ ن  الس ياسة اجلنائية ميتد دورها ليش ل حماوةل التوفيق والإصوالح بوني اجلواين 

واجملين عليه عن طريق الوساطة اجلنائية ، فالس،ال املطروح ما تد وريات الوساطة اجلنائية عىل تطور الس ياسوة 

ونني  اجلنائية ؟ وفامي ييل ن   :تناول ااراسة   يف مبحثني اإ

 الوساطة اجلنائية متثل تطور يف نظام العداةل اجلنائية : املبحث ال ول 

 الوساطة اجلنائية متثل تطور يف و يةة النيابة العامة :املبحث الثاين  

 .الوساطة اجلنائية متثل تطور يف نظام العداةل اجلنائية :املبحث الاول  

ذهووب رأ ي يف الةقووه
2
عووىل أ ن الس ياسووة اجلنائيووة املعووارصة أ صووبحت ترتكووز عووىل مةهووومني متوووازيني لدلعوووى  

وتعد الوساطة اجلنائية منوذج يشري اإىل حتول العوداةل اجلنائيوة مون .اخلصومة اجلنائية واملصاحلة اجلنائية :اجلنائية 

ىل عداةل رضائية تةا ية تقوم عىل فكرة التةاوض والتةا  بني ال طوراف حلول  عداةل عقابية و تقوم عىل العقوبة و اإ

و أ ن هناك رأ ي أ خر يف الةقه.اخلصومة 
3
عتبار الوساطة اجلنائيوة تعورب عون س ياسوة جنائيوة تةوتح   ىل اإ يذهب اإ

اجملال لعداةل تسا ية ، يشرتك فهيا أ خورون ملوا وة تصواعد الإجورام وموا وة اجملورمني ، والويت أ خةقوت أ  وزة 

صووالحية قامئووة عووىل التعووويض العووداةل التقليديووة يف موا  عتبارهووا شوو  لعووداةل اإ ىل اإ كووام أ ن . هتووا ، ابلإضووافة اإ

عتبووارات الس ياسووة اجلنائيووة السوواعية صوووب توودع  أ ليووات اخليووار الثالووث يف  الوسوواطة اجلنائيووة تتةاعوول مووع اإ

الإجراءات اجلنائية
4
دارة.  .ااعوى اجلنائية وتظهر مالمح هذا التطور يف تطور دور النيابة العامة وأ سلوهبا يف اإ

وتعوود الوسوواطة اجلنائيووة أ حوود أ بوورز الوسووائل الوويت سوواعدت عووىل موا ووة أ زمووة العووداةل اجلنائيووة يف فرنسووا يف 

عتبارها حتول جوهراي يف الس ياسوة اجلنائيوة مون عوداةل عقابيوة ت،سوس  ىل اإ الس نوات ال خرية ، اا أ دى ابلةقه اإ

ىل عداةل أ خرى أ كرث رضائية   عتبار الوساطة اجلنائية تتجوه  وقد.عىل اجلزاء اإ ىل اإ ذهب رأ ي يف الةقه الةرنيس  اإ

عتبارها صورة لعداةل اري قرسية  ىل أ ن اجملنوع الةرنيسو .حنو س ياسة جنائية جديدة ، ابإ بيوامن ذهوب رأ ي أ خور  اإ

                                                           
 .00،ص  0212امحد فتحي رسور ،الس ياسة اجلنائية،جمةل القانون والاقتصاد،مار .د. 1
2
تقيووو  املعوووامةل يف امل،سسوووات العقابيوووة دراسوووة مقارنوووة،املركز القوووويم للبحووووث الاجامتعيوووة واجلنائيوووة، "امحووود عصوووام اازووون مليحوووي،.و  د 

 021،ص7111القاهرة،
3
 - BERG(R) médiation penale,encyclopédie dalloz,sept  1999,No 4. p 2 

4
 - LE ROY(E) « la médiation,mode d’employé »droit et société, 1995. No,29.p50. 



 05العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

103 
 

ىل جانوب الوسوائل الق،وائية صوو  ر يتجه حنو التعددية القانونيوة أ و ابل دق  تعدديوة  ق،وائية ، حبيوث يتواجود اإ

 .أ خرى لعداةل رضائية اكلتحك  ، الصلح والوساطة 

ىل عداةل تعوي،ية اإصالحية :املطلب الاول    : الوساطة اجلنائية منوذج للتحول من عداةل عقابية اإ

قورار بعوض الإصوالحات عوىل نظوام  جتاه املرشع الةرنيس و منوذ بدايوة السو بعينات و يف اإ ىل أ ن اإ ذهب البعض اإ

نشاء جلوان للرقابوة الق،وائية وتعوويض اجملوين عليوه ، الع ول لل صولحة العاموة ، العداةل اجلنائية ، واليت  تت، ن اإ

تد جيل تنةيذ العقوبة لتعويض اجملين عليوه   ، فواإن هوذه التعوديالت سواعدت عوىل التحوول مون منووذج العوداةل 

ر ااوةل حبول الوزناع ، فةوي منووذج العوداةل العقابيوة ، تسو تد ث.العقابية لصاحل منوذج أ خر مون العوداةل التعوي،وية 

وزكون شاال الق،اء هو التوقيع المنوذيج للعقوبة بغية حتقيوق الوردع العوام واخلواص أ كورث مون مراعواة املصولحة 

اخلاصة لالفراد
1
أ ما مع الس ياسة اجلنائية اجلديدة ، فقد أ صبح لل مين عليه الةرصة يف احلصول عوىل التعوويض . 

أ صبح للجاين من خالل نصوص الوساطة اجلنائية والتعوويض دور فعوال عن طريق جلنة تعويض اجملين عليه ، و 

هنواء اخلصوومة  مفسود ةل تعوويض أ رضار اجملوين عليوه . يف حل الزناع ، وأ صبح لو طراف سلطة التةاوض بشود ن اإ

صالح الإضطراب النامج عن اجلرمية من ال مور اليت يصعب معاجلهتا يف نطاق ااعووى اجلنائيوة ، وخيكل اكن  واإ

ال ف،ل معاجلة هذه ال مور من خالل منوذج أ خر للعداةل ، يقوم عىل فكرة التعويض أ و الرتضية من 
2
. 

حداث جفوة يف العالقات بني اجلواين واجملوين عليوه  ويرتتوب عوىل مبوارشة . ومن انحية يرتتب عىل وقوع اجلرمية اإ

س نرار وجود هذه الةموة يف العالقات  انهي  عن ال   زة الق،ائية و النيابوة والق،واء و أ ونواء ااعوى اجلنائية اإ

ىل التطبيوق الصوحيح للقوانون ، وتطبيوق العقواب عوىل اجلواين ، دون مراعواة  مبارشة ااعووى اجلنائيوة تسوع  اإ

بيامن تسع  الوساطة اجلنائيوة .تعويض اجملين عليه،   أ و اإصالح الإضطراب النامج عن اجلرمية ، أ و تد هيل اجلاين 

بعاد اجلاين عن طريق السومن أ و التشوهري و حصيةوة السووابق و كوام اإىل حتقيق تكل ال غر  اض السابقة ، وليس اإ

يف ااعوى التقليدية 
3

، فالوساطة اجلنائية منوذج يقوم عىل اإصالح العالقات الإجامتعية بني ال طوراف ،فاجلواين 

ص دماجه يف اجملنع ،واإ عادة اإ ىل اإ صالح أ رضار اجلرمية ابلشلك اخيي ي،دي اإ الح العالقة بينوه وبوني اجملوين يقوم ابإ

عليه وهو ما يساعد عىل حتقيق الإنسجام الإجامتعوي 
 
فوالتعويض اخيي يدفعوه اجلواين لل موين عليوه ، ل ميكون . 

دماجه يف اجملنع  عادة تد هي  واإ ىل اإ منا تدبري اإصاليح هيدف اإ عتباره مبثابة عقوبة ، واإ  .اإ

نشاء ع ىل اإ نوه لون زكوون هنواك رضورة فالوساطة اجلنائية من خالل سعهيا اإ القوات جديودة بوني ال طوراف ، فاإ

للحديث عن خطد  اجلاين ومس،وليته اجلنائية 
 
. 

                                                           
1
 -DAVIS(G) :Making amends,mediation and reparation in criminal justice,Routledge.london and New 

york,1992.p114 

 
2
- BONAFE SCHMITT(Jean.Pierre) :la médiation une justice douce syros-alternatives,paris 1992 .p.19 

 
3
- BONAFE SCHMITT(Jean.Pierre) :la médiation une justice douce,op.cité.p.19 
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فالوساطة متكن ال طراف من الإجامتع، وتبادل أ س باب الزناع ،والتعبري عون املشواعر ، ابلشولك اخيي يسواعد 

عادة العالقات القدمية ،أ و  ىل ترضية ، واإ نشاء رواب  جديدة حتقق الإنسوجام عىل تصةية اخلالف ، والوصول اإ اإ

الإجامتعوي
 
وهووو موا ل يتوووافر مون خووالل الإجوراءات الق،ووائية ، جفووهر الوسوواطة هوو وضووع الوزناع يف ماكنووه .

أوواد عوودد موون احللووول الإختياريووة ، والوويت تتسووم ابلعوودل  الصووحيح ، والع وول عووىل حتليوول أ سوو بابه موون أ جوول اإ

ىل الإجراءات املعتادة والإنصاف  مبعرفة أ طراف الزناع ، دون الل موء اإ
 
. 

 .الوساطة اجلنائية وس ياسة احلد من العقاب :الةرع ال ول  

، س ياسة احلد من التمورمي تعرف الس ياسة اجلنائية املعارصة عدة وسائل لعالج أ زمة العداةل اجلنائية ، تنثل يف

وتنثول س ياسوة احلود مون العقواب يف بقواء .س ياسة احلد من العقاب ، واملعاجلة  اري الق،ائية لدلعوى اجلنائية 

الةعل جمرما ، ولكن مع  ةين فكرة الردع ، وهذا ما قد حيدث عن طريق الرشطة اليت قد متتنع عن املالحقوة 

العامة عن طريق سلطهتا يف عدم مالمئة حتريو  ااعووى اجلنائية يف اجلرامئ اليت ميكن التسامح فهيا ، أ و النيابة 

اجلنائية 
1
ىل تطووزر . فعن طريق الوساطة اجلنائية ميكن تةعيل س ياسة احلد من العقاب ، ابلشلك اخيي يو،دي اإ

صالح نظام العداةل اجلنائية   .واإ

 .الوساطة اجلنائية ونظام الإختبار الق،ايئ : الةرع الثاين  

يقواف السورييقصد بنظوام الإختبوار   يف ااعووى الق،وائية ملودة الق،وايئ النظوام اخيي مبقت،واه ميكون لل حمكوة اإ

نهتوت فورتة الإختبوار معينة ذا اإ لزتاموات حموددة ، فواإ ، ويمت خاللها مراقبة سلوك املهتم ، وقد يومت تلكيةوه بتنةيوذ اإ

ذا خالن املهتم الإلزتا نق،اء ااعوى اجلنائية ،  واإ مات امللقاة عوىل عاتقوه يومت السوري بنجاح جاز لل حمكة احلمك ابإ

يف ااعوى الق،ائية ضده 
2
جامتعية تتوىل تنةيذ بوراجمم . ويتوىل رقابة املهتم يف فرتة الإختبار م،سسات وهيئات اإ

تد هيلية للمناة ، ومن هنا  هر الإرتبواو بوني نظوام الإختبوار الق،وايئ والوسواطة اجلنائيوة ، حيوث اكن الق،واة 

لتوفيق بني اجلاين واجملين عليه ابلشلك اخيي حيقق تعويض اجملين عليوه وتد هيول اجلواين يس حون لهذه اجلهات اب

نترشو تطبيقوه . رتب  تطبيقها يف النظام ال جنلوأ مرزيك ابلتحول عن اخلصوومة اجلنائيوة واخيي اإ فالوساطة اجلنائية اإ

ستبدال العقوابت التقليدية برب  ىل اإ ومون هنوا .اميف تد هيلية وعالجية يف الولايت املتحدة وكندا ، واخيي هيدف اإ

 هر دور م،سسات ومجعيات الرقابة الق،وائية ومجعيوات مسواعدة اجملوين علوهيم ، والويت تتووىل الإرشاف عوىل 

 .براميف تد هيل اجلناة 

                                                           
1
 71،72،ص7111معر سامل،مالمح جديدة لنظام وقن التنةيذ يف القانون اجلنايئ ، دار الهن،ة العربية،م  ،.و د 
2

يف جموةل العلووم القانونيوة والاجامتعيوة، العودد امحد فتحي رسور،نظام الاختبار الق،ايئ يف نظرية القوانون يف الترشويع امل وي،حبث منشوور .و  د

 .11الثالث، ص 
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طوار الإختبوار الق،وايئ القوانون المنسواوي  ومن الترشيعات اجلنائيوة الويت تعورف تطبيوق الوسواطة اجلنائيوة يف اإ

لزيي والقانون الإجن
1
وزرى جانوب هوام مون الةقوه   أ ن النيابوة العاموة يف بلموياك تعورف تطبيوق نظوام الإختبوار .

طار سلطة املالمئة يف حتري  ااعوى اجلنائية ، أ ن الةقه اجلنايئ يف فرنسوا قود رفوض  ويول ملول  الق،ايئ يف اإ

عتبار أ ن هذا ال مر ينطوي عىل فرض رشوو متس احلري ة الةرديوة لل وهتم، ال مور اخيي هذه السلطة للنيابة ، ابإ

ل عن طريق احملامك   .ل أوز فرضه اإ

 .الوساطة اجلنائية أ حد اساليب الس ياسة اجلنائية : الةرع الثالث 

تعرف الس ياسة اجلنائية أ ربعة أ ساليب حلل املنازعات اجلنائية ، ولك أ سلوب من تكل ال ساليب يصلح ملوا ة 

بيعوة ال سولوب املطبوق ، دون أ ن زكوون صواحلا ملوا وة جورامئ أ خورى جرامئ معينة ذات طبيعوة تتناسوب وط 

وأ ول هذه ال ساليب ، ال سلوب العقايب واخيي ي،سس عوىل فكورة العقوبوة ، واخيي يةورض عوىل اجلواين عنود .

رتاكبه جرمية ، وزكون حمور هذا ال سلوب خشص اجلواين مون خوالل تود هي  وردعوه ، كوام يف حوال العقووابت  اإ

 .ريةاملقيدة للح

أ ما اثين هذه ال ساليب ، فهو ال سلوب العاليج وي،سس عوىل فكورة التودابري الإحرتازيوة ، وهوو أ ي،وا يةورض 

زاةل احلاةل املوجودة ايه لإرتاكب اجلرمية،وزكون حموور هوذا ال سولوب هوو مسواعدة خشوص  عىل اجلاين هبدف اإ

يداعه يف املصحات العالجية أ و امل،سسات التد هي   .لية اجلاين من خالل اإ

أ ما اثلث هذه ال ساليب ، فهو ال سولوب التعويحتو ، واخيي ي،سوس عوىل فكورة تعوويض اجملوين عليوه ، وهوو 

يةرض عىل اجلاين هبدف تعويض اجملين عليه ، وحمور هذا ال سلوب هو خشص اجملين عليه عن طريوق اإصوالح 

مون اجلواين واجملوين عليوه عنود وأ خر هذه ال ساليب هو ال سلوب التووفيقي ، واخيي يعورض عوىل   . الرضر 

ىل التوصل اإىل حل الزناع بني اجلاين واجملين عليه عىل الرمغ من وقووع  وجود جرمية ما ،ويسع  هذا ال سلوب اإ

جوراء معليوة التةواوض  اجلرمية وزكون حمور هذا ال سلوب هو احملافظة عىل العالقة بني طريف الزناع من خالل اإ

ىل احلل التوفيق ي بيهنام للوصول اإ
2
فالوساطة اجلنائية يه .وهذا ال سلوب هو اخيي تقوم عليه الوساطة اجلنائية . 

ىل حاميوة العالقوة  ىل حول رضوايئ هيودف اإ أ سلوب توفيقي بني طوريف الوزناع مبسواعدة الغوري أ موال يف الوصوول اإ

الإجامتعية 
3
 . 

 

                                                           
1

مغ وبووت و عرف القانون الهولندي والرنوأي تطبيق نظام الاحتبار الق،ايئ يف مرحةل الهتام،حيث متكل النيابة العامة سلطة تقدزر رفع ااعووى ر

عية ،فقد ترى عدم تقدميهم لل حامكة يف حالت اجلرامئ البس يطة او احلالت اليت ابلنس بة لطائةة من اجملرمني وفقا لعتبارات الس ياسة الاجامت. الهت ة

 .زكون فهيا رفع ااعوى اكفيا للرضر ابملهتم حيث يستبدل ذكل بوضع املهتم حتت الاختبار لةرتة معينة للتثبت من حسن سلوكه
2
-FAGET (Jacques)le cadre juridique de la médiationpenale entre repression et reparation,logiques 

juridiques ,L Harmattan, ,1997,p80 
3
 .00،ص 7111عادل عيل املانع، الوساطة يف حل املنازعات اجلنائية،جمةل احلقوق،جامعة الكويت،العددالرابع،الس نة الثالوون ديس رب .د و 
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 .الوساطة اجلنائية صورة خلصخصة ااعوى اجلنائية : املطلب الثاين  

يف الةقه الةرنيس ذهب رأ ي
1
عتبار الوسواطة اجلنائيوة صوورة مون خصخصوة ااعووى اجلنائيوة ، ذكل أ ن   ىل اإ اإ

فاملناقشوات بوني الطورفني .تعويض الرضر يصبح مسد ةل  ص أ طراف الزناع ابارجة ال وىل ول شد ن لدلوةل هبا 

حنو أ ف،ل ، ليس فق   وهوما يس ح بد ن يد خذ يف الإعتبار، وعىل.تكون مبارشة ، ومن دون تدخل الوس ي  

منا أ ي،ا مقرتحات التعويض من جانوب اجلواين  وأ نوه ل حمول للتخووف .املعاانة أ و ال مل اخيي زاكبد اجملين عليه ، واإ

عتبوار أ ن الوسواطة تومت حتوت رقابوة دقيقوة مون النيابوة العاموة ، والويت  من فكرة خصخصة ااعوى اجلنائية ، ابإ

 .ى بناء عىل نتيجة الوساطة زكون لها سلطة احلةظ او حتري  ااعو 

دارة املنازعات اجلنائية : املطلب الثالث   .الوساطة اجلنائية منوذج لإ

تعد الوساطة اجلنائية عودة ل صل اكن للكياانت الإجامتعية اكل رسة والقبويةل حتتكور فيوه مسود ةل حول املنازعوات 

حوتاكر سولطة حول .اليت حتدث داخل نطاقهوا  ل أ ن رغبوة ااوةل يف اإ املنازعوات يف اجملنوع والتطوور الإجامتعوي   اإ

حيوث قاموت .لهذه الكياانت ، أ دى اإىل سلب هذه الكياانت الإجامتعيوة اورهوا التقليودي يف حول املنازعوات 

ااوةل بتحرمي صور وأ شاكل العداةل اخلاصة ، وهو ما يعرف ابلعنن أ و القهر املربر مون جانوب ااوةل لإحوتاكر 

سلطة حل املنازعات
2
ل.  أ ن هذا الإحوتاكر مل زكون أ بودا مطلقوا ، فواإىل جانوب ااعووى اجلنائيوة ،اكنوت هنواك اإ

مبووادرات خاصووة موون ال فووراد يف حوول منازعووات ذات طبيعووة جنائيووة
3
ل أ ن أ  ووزة ااوةل ، ونظوورا للتطووورات . اإ

جتاههوا يف مو  ىل اإ نح جانوب مون الإجامتعية ، مل تسو تطيع موا وة منازعوات امجلهوور املزتايودة ،ال مور اخيي أ دى اإ

فنظورا .سلطهتا يف حل املنازعات اإىل  ات اري ق،ائية ، ابلشلك اخيي خيةون عوبء الق،وااي املرتامكوة ابحملوامك 

لمنو وتطور جتارب الوساطة اجلنائية يف فرنسا ، اإجتهت ااوةل حنو قبول مشاركة اجملنع املودين وتودع  مجعيوات 

بة الق،ائية من خالل الإعاانت املاليةال هلية كم عيات مساعدة اجملين علهيم والرقا
4
. 

 الوساطة اجلنائية متثل تطور يف و يةة النيابة العامة : املبحث  الثاين 

ىل ال خووذ بنظووام الوسوواطة اجلنائيووة ، واخيي يعوورب عوون تصووور جديوود اور العووداةل  جتهووت بعووض الترشوويعات اإ اإ

ااعوى اجلنائيوة ، وموا يرتتوب علهيوا مون أ اثر سولبية  اجلنائية تقوم فيه النيابة العامة بدور فعال أ كرث من حتري 

ابلنس بة للكلريزن ، أ و احلةظ اخيي ل زريض الرأ ي العام أ و اجملوين عليوه ، وهوو موا سووف نتنواوهل عوىل النحوو 

 :التايل 

 

                                                           
1
- BONAFE-SCHMITT(J-P)la médiation pénale, en France et aux etats Unis L.G.D.J, 1998  p.18  

2
الوسواطة اجلنائيوة ووس يةل اوري تقليديوة يف حول املنازعوات اجلنائيوة و دراسوة يف النظوام الإجورايئ الةرنيسو ، دار الهن،وة  ابوراه  عيود انيول،.و د 

 04،  ص7110العربية،م  ،
3
 -BONAFE-SCHMITT(J-P)la médiation pénale, op.cité  p.18 

4
- BONAFE-SCHMITT(J-P)la médiation une justice douce syros-alternatives, op.cité ,p50   
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 الوساطة اجلنائية خيار اثلث يف ااعوى اجلنائية : املطلب ال ول 

ىل عل هوا عون طريوق حتريو  ااعووى ال صل أ ن النيابة العاموة متوكل سولطة  الت وف يف الق،وااي الويت تصول اإ

ذا اكن املهتم جمهول  وهذا هوو الوضوع الغالوب .اجلنائية ، أ و حةظ ال وراق لعدم ال  ية أ و عدم كةاية ال دةل أ و اإ

ضوافة .ومهنا ترشيعنا الإجرايئ اجلزائري.يف الترشيعات اجلنائية  ىل اإ جتوه اإ ل أ ن املرشع الةرنيس اإ خيوار حوديث و اإ

لزتاموات عوىل  ىل فورض اإ ىل بدائل تغين عوام سو بق ذكوره ، ن ن تلجود  النيابوة العاموة اإ اثلث و ، زنثل يف اللموء اإ

فاعل اجلرمية ، أ و أ ن تطلب منه أ ن يصحح وضعه القانوين تبعا ملا هو مقرر قانوان   أ و أ ن يصولح الرضور اخيي 

ىل الوساطة ا ىل الصلح اجلنايئأ حدوه بةع  ، أ و أ ن يمت اللموء اإ جلنائية ، أ و أ ن يمت اللموء اإ
1

   . 

الويت تونص عوىل  0و  01وقد أ كد املرشع الةرنيس يف قانون الإجراءات اجلنائية عىل ذكل من خالل نوص املوادة 

ن و أ  0:للنيابة العامة احلق يف أ ن تقرر بصدد اجلرمية املرتكبة واملعروضة علهيا أ حد اخليارات الثالوة التالية :" أ ن 

ىل خيارات بديةل عن مبوارشة ااعووى اجلنائيوة بتطبيقهوا لو وضواع املقوررة 7.تبارش ااعوى اجلنائية  و أ ن تلجد  اإ

رتواكب الةعول الإجورايم تسووغ و  0. 7و00واملادة  0و 00ابملادة  ذا اكنوت الظوروف اخلاصوة ابإ أ ن حتةظ التحقيوق اإ

جراء الوساطة اجلنائية فقرة خ 0و 00ومن البدائل اليت نصت علهيا املادة ." ذكل   .امسة اإ

 الوساطة اجلنائية متثل حتول يف و يةة النيابة العامة : املطلب الثاين 

تعترب النيابة العامة شعبة من شعب السولطة الق،وائية ، ويه اجلهوة امللكةوة نيابوة عون اجملنوع مباكحفوة اجلرميوة ، 

مث تطوور .اجلنائيوة ويه بوذكل تبوارش و يةوة الإهتوام وتقرزر حق ااوةل يف العقاب عن طريق مبارشة ااعووى 

ىل جانوب و يةوة الإهتوام  ختصاص النيابة العامة مببارشة و يةوة التحقيوق يف ااعووى اإ ىل اإ ل .الامر بعد ذكل اإ اإ

أ ن هذا امجلع بني الو يةتني قد اإحن  يف بعض الترشيعات اكلقانون الةرنيس ، تطبيقا ملبدأ  الةصل بني و وائن 

قت  دور النيابة العامة عىل مبارشة و يةة الإهتوام ، وتورك و يةوة التحقيوق  ل حود الق،واة الق،اء ا جلنايئ ، فاإ

نتشار اجلرمية يف اجملنع الةرنيسو ، دعوت اإىل رضورة تةعيول دور النيابوة العاموة يف التعامول موع . ل أ ن تطور واإ اإ

نيابووة العاموة يف القووانون ااور جديود عوىل ال اجلورامئ اليوميوة املعتووادة مون خوالل التوفيووق بوني اخلصووم ، وهووذا 

 .املقارن

والواقووع أ ن النيابووة العامووة اكنووت تبووارش سوولطهتا يف مالمئووة حتريوو  ااعوووى أ و حةظهووا موون خووالل النظوور يف 

ل أ نوه مون خوالل أ ليوة  تصوال بوني طوريف الوزناع ، اإ مالبسات الق،ية و روفهوا ، دون أ ن يت،و ن ذكل أ دىن اإ

تصال ابجلاين سواء اكن بنةسوه أ و عون طريوق احلةظ حتت رشو والوساط جراء اإ ة اجلنائية أ مكن لع،و النيابة اإ

عطائه فرصة لإصالح الرضر النامج عن اجلرمية  وهذا ااور اجلديود للنيابوة زكشون عون توسوع .وس ي  هبدف اإ

ىل جانووب و يةووة الإهتووام  ختصاصووا جديوودا اإ يف دورهووا يف ااعوووى اجلنائيووة ،حيووث أ صووبح دورهووا يشوو ل اإ

                                                           
.

 1
  04ابراه  عيد انيل،املرجع  السابق ،ص .د   
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دارة معلية التةاوض بني طريف اخلصومة ال  تقليدية، يتعلق بسلطهتا يف اإ
1
وهو ما مياول ااور اخيي اكن يقووم بوه  

0247قايض الصلح يف فرنسا حوىت سو نة 
2
رجواء تطبيوق ،   هوذا وقود عرفوت بعوض الترشويعات املقارنوة نظوام اإ

العقوبة بتعويض اجملين عليه 
3
ىل أ ن الترشويعات املقارنو. ختلةوت يف قودر مشواركة أ ع،واء ونود أ ن نشوري اإ ة قود اإ

النيابة يف معلية التةاوض بني طريف الوزناع فهنواك القوانون البلموييك ، واخيي أ عطو  ع،وو النيابوة دور مبوارش 

دارة التةاوض بني طريف الزناع وهناك القانون الةرنيس ، واخيي حرضو عوىل أ ع،واء النيابوة  و اهر يف متابعة واإ

وقد اكن أ ع،اء النيابة العامة يف مدينة بونتوواز الةرنسو ية ، يقوموون .اخلصومة  مبارشة دور الوس ي  بني طريف

دارة الوسوواطة اجلنائيووة مبووارشة يف دور العووداةل والقووانون يف ال حيوواء الوويت تعوواين موون بعووض املشووالك ال منيووة  ابإ

والإجامتعية 
 
ل أ ن هذا ااور قد شهد تراجعا بسبب احلرض اخيي وضعته وزارة العدل ال.  ةرنس ية عىل أ ع،واء اإ

عتبوارات احليواد والإسو تقالل الويت أوب أ ن حتومك هم وة  ىل اإ سوتنادا اإ النيابة العاموة مون القيوام بودور الوسو ي  اإ

الوس ي 
4
. 

ل أ ن النيابة العامة تقوم بدور هام يف مب جراءا اري ق،ائيا ، اإ ، ارشهتواوابلرمغ من أ ن الوساطة اجلنائية بطبيعهتا اإ

ماكنية تطبيقها من حيث طبيعة اجلرمية واجلاين وأ ثر اجلرمية عىل النظام الإجامتعي حيث تقوم أ ول بتقدزر مد ى اإ

ختيار اجلرامئ حمل الوساطة ، انهي  عن سلطهتا يف متابعة الوساطة وتقدزر مدى جناهحوا مون  فهىي اليت تقوم ابإ

 .خالل القرار اخيي تتخذه بشد ن الت ف يف ااعوى 

عتبار ا: املطلب  الثالث   لوساطة بديال عن النظام الق،ايئ مدى اإ

نتشووار جتووارب الوسوواطة وجناهحووا يف العديوود موون ااول الوويت تسووائل الةقووه اجلنووايئ ،أ ونوواء حبووث و يةووة  أ دى اإ

عتبار الوساطة نظاما بوديال عون النظوام الق،وايئ فواإختلن الةقوه  الوساطة يف النظام اجلنايئ و عن مدى جواز اإ

جتاهني  ثواين زورى الوسواطة نظاموا ممكوال للنظوام ال ول زرى الوساطة نظاموا مووازاي للنظوام الق،وايئ ، وال :بني اإ

 . الق،ايئ

ذهوب الوبعض .الوساطة نظام بديل للنظوام الق،وايئ :الإجتاه الاول 
 

عتبوار الوسواطة بوديال عون العوداةل  ىل اإ اإ

منوا ت،سوس  ستنادا عىل أ هنا ل ت،سس عىل فكرة تطبيق العقوبة ،اليت يقوم علهيا القانون اجلنوايئ ،واإ التقليدية ، اإ

ىل ااعووى .اإصالح العالقات املتوترة بني اجلاين واجملين عليه عىل فكرة  ويه ابلتوايل جتنوب ال طوراف اللمووء اإ

 .اجلنائية 

                                                           
 1

- MONDON(D) :justice imposeKjustice négociéKles limites d’une opposition,l’exemple du parquetkdroit 

et société .1995,N°:30,31p241 
2
 -BLANC(G) :la médiation penale,op.cité,N°2p211 

0
  07ابراه  عيد انيل ،املرجع السابق،صو  
0
 021، ص7110اسامة حس ينني عبيد،الصلح يف قانون الاجراءات اجلنائية والنظم املرتبطة به، دراسة مقارنة،رساةل دكتوراه،القاهرة،.و د 
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ويستند أ نصار هذا الإجتاه يف تربزر هذا الرأ ي عىل منوذج الوساطة الإجامتعية يف الولايت ال مرزكيوة وفرنسوا ، 

رية واملنازعات ال رسيوة دون ولووج الطريوق الق،وايئ ، واخيي أ مكن عن طريقها تسوية العديد من  منازعات اجل

 .وابلتايل أ مكن عالج  اهرة تزايد منازعات امجلهور يف النطاق اجلنايئ 

وقد اعرتض راي اخر يف الةقه الةرنيسالوساطة نظام ممكل للنظام الق،ايئ :الإجتاه  الثاين 
1

عوىل فكورة اعتبوار 

عتبووار أ ن قبووول الوسوواطة ميثوول هتديوودا خطووريا لل ،سسووة الوسوواطة اجلنائيووة بووديال عوون العووداةل التقل  يديووة، ابإ

خالل خطريا مببدأ  ق،ائية العقوبة اخيي يعد أ حد املبادئ العامة يف القانون اجلنايئ   . الق،ائية، واإ

وزرى الرأ ي الرار يف الةقه الةرنيس 
 
أ ن الوساطة اجلنائية ل ميكن ان تكون بديال للق،واء ، وذكل ان الغالبيوة  

حواةل الق،وااي اإىل مجعيوات ا لعظ   من صور الوساطة تعترب وسواطة ق،وائية ، فالنيابوة العاموة يه الويت تقووم ابإ

مساعدة اجملين علهيم والرقابة الق،ائية ،كام أ هنا يه اليت تتوىل تقي  نتاجئ الوساطة واإ واذ قرارهوا بشود ن ااعووى 

.اجلنائية 
2
 

لعوداةل والقوانون ، وقنووات العوداةل ، والويت تعتورب دوائور تنودميف ف،ال عن تبوين املرشوع الةرنيسو لةكورة دور ا

 مبارشة يف الهيئة الق،ائية 

ومن انحية اثنيوة ، فقود ذهوب رأ ي أ خور يف الةقوه الةرنيسو
3

عتبوار الوسواطة بوديال لدلعووى  ىل أ نوه ل ميكون اإ اإ

ذكل أ ن هوذا السوبب ل  الق،ائية ،حىت لو أ دت اإىل عالج  اهرة تزايود منازعوات امجلهوور يف النطواق اجلنوايئ

لهيا من زوااي ضيقة ،م،داها أ ن ال زمة املعوارصة لل ،سسوة  زكةي وحده لتربزر الوساطة اجلنائية ، أ و اليت ينظر اإ

 .الق،ائية ،تعد جمرد مظهر لةقدان أ لية التنظ  الإجامتعي يف حل املنازعات 

اجملنع حيتواج لو  النظوامني ،فلولك نظوام موزاايه والواقع أ ن الوساطة اجلنائية ل تناقض النظام الق،ايئ ،بل أ ن 

منوا مون أ جول التخةيون عنوه ، .وجماهل اخلاص  فالوساطة اجلنائية مل تنظم من أ جل الق،اء عىل النظام الق،ايئ واإ

فهىي  دم النظام الق،ايئ من خالل التسوية السل ية للزناعات 
4
وزرر ان الورأ ي الثواين هوو ال وىل ابلتد ييود ،  

اجلنائيوة ل ميكون ان تكوون بوديال عون ااعووى الق،وائية ،كوام أ هنوا ل ميكون أ ن حتول حملهوا يف حول  فالوساطة

منوا يه شولك مون أ شواكل التنظو  الإجامتعوي حلول املنازعوات اجلنائيوة ، والويت مون خاللهوا ميكون  املنازعات، واإ

خيي حيقوق موا وة فعواةل للظواهرة للس ياسة اجلنائيوة التوفيوق بوني الإجتواه العقوايب والإجتواه التصواحلي ابلشولك ا

 .الإجرامية 

 

                                                           
0
-ABEL(R) :reglement formel,informel des conflits analyse d’une alternative,sociologie du travail,  1981.p50  

2
- BONAFE-SCHMITT(J-P) la médiation une justice douce , op,cité, p 15 

3
. BONFE-SCHMITT(J-P)la médiation une justice douce, op.cité.p.19  

4
  02-2،ص7117دار الهن،ة العربية، م ، عاشور مربوك ، حنو  حماوةل للتوفيق بني اخلصوم ،و 
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 : امتةخ

فالس ياسة اجلنائيوة بتو هوا ابل خوذ حنوو وسواطة جنائيوة أ ضوةت تطوور يف نظوام العوداةل وو يةوة النيابوة الويت 

قت ت عىل توجيه الإهتام بتحريو  ااعووى الع وميوة ، أ و حةوظ امللون جلهول اجلواين ، فد ضوافت الس ياسوة  اإ

ىل حلول دون اخذ مببارشة ااعوى الع ومية اليت تنهتىي اجلنائية احلديثة  معل ذو فعالية عىل النيابة يف الوصول اإ

نعودام الادةل  ، واجملوين عليوه يصوعب جورب  يف بعض الاحيوان بورباءة اجلواين او حةوظ امللون يف أ ول وهلتوه لإ

جلاين بطرح الوساطة اجلنائيوة رضره فبالو يةة اجلديدة أ صبح معل النيابة جد فعال بتعويض اجملين عليه وردع ا

 .عىل ال طراف 

 قامئة املراجع 

 :  و ابللغة العربية  10

 7117عاشور مربوك ،حنو حماوةل للتوفيق بني اخلصوم، دار الهن،ة العربية،م  .و د

 7111معر سامل، مالمح جديدة لنظام وقن التنةيذ يف القانون اجلنايئ ، دار الهن،ة العربية، م ، .و د

ابراه  عيد انيل،الوساطة اجلنائية ووس يةل اري تقليدية يف حل املنازعات اجلنائية و دراسة يف النظام الإجرايئ الةرنيس، دار .و د

  7110الهن،ة العربية،م  ،

 7110ة،اسامة حس ينني عبيد،الصلح يف قانون الاجراءات اجلنائية والنظم املرتبطة به،دراسة مقارنة،رساةل دكتوراه،القاهر .و د

عادل عيل املوانع، الوسواطة يف حول املنازعوات اجلنائيوة،جمةل احلقوق،جامعوة الكويت،العددالرابع،السو نة الثالووون ديسو رب .و د

7111 

امحد فتحي رسور،نظام الاختبوار الق،وايئ يف نظريوة القوانون يف الترشويع امل وي،حبث منشوور يف جموةل العلووم القانونيوة .و د

 .ثالثوالاجامتعية العدد ال 

 .  ،مطبعة جامعة القاهرة 0212امحد فتحي رسور ، الس ياسة اجلنائية ،جمةل القانون والإقتصاد ،مار  .و د 
وو  
تقي  املعامةل يف امل،سسات العقابية دراسة مقارنة،املركز القوويم للبحووث الاجامتعيوة واجلنائيوة "امحد عصام اازن مليحي،.د

 . 7111القاهرة ،

 

 :  و ابللغة ال جنبية  17

وو  ABEL(R) :règlement formel, informel des conflits analyse d’une alternative, sociologie du 

travail,  1981 

و  BERG(R) médiation pénale, encyclopédie dalloz, sept .1999  

ووو  BONAFE-SCHMITT(Jean.Pierre) la médiation pénale en France et aux etats Unis 

L.G.D.J,1998 و    BONAFE-SCHMITT(Jean.Pierre) la médiation une justice douce syros-

alternatives,paris1992 

وو  BONAFE SCHMITT  (Jean.Pierre) la médiation une justice douce syros-alternatives,paris 

1992 
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وو  DAVIS(G) :Making amends,mediation and reparation in criminal justice,Routledge.london 

and New york,1992  

وووو  FAGET(Jacques)le cadre juridique de la médiationpenale entre repression et 

reparation,logiques juridiques ,L Harmattan, ,1997 

و  LE ROY(E) « la médiation, mode d’employé »droit et société, No,29,1995 

وو  MONDON(D) :justice imposeKjustice négociéKles limites d’une opposition, l’exemple du 

parquetkdroit et société1995   
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أ مام احملمكة اجلنائية ااولية املناصب العليا و مس،ولية القادة ياملس،ولية اجلنائية لو فراد ذو 
*
 

 .تيارت -جامعة ابن خدلون -لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية  -"أ  "أ س تاذ مساعد   -داودي منصور /أ  

  :لخصامل

يشلك موضوع مسو،ولية رؤسواء ااول والقوادة الس ياسو يني والعسوكريني عون جورامئ احلورب والإابدة 

دويل نظرا لو اثر السلبية الويت متوس  اهامتمامجلاعية واجلرامئ ضد الإنسانية اليت  تص هبا احملمكة اجلنائية ااولية 

 .السب وال من ااوليني جراء هذه اجلرامئ اخلطرية 

ومن هنا تد يت هذه ااراسة لتميب عوىل املسود ةل ابلتعورض أ ول اراسوة طبيعوة احلصوانة املقوررة لرؤسواء ااول 

ذه الصةة الرمسية وهذه احلصوانة واملو ةني السامني اباوةل يف القانون ااويل، مث نعرج حلالت عدم الإعتداد هب

( 77)يف القانون ااويل اجلنايئ، ونبحث موقن النظام ال سا  لل حمكة اجلنائية ااولية من خالل نص املوادة 

 (املبحث ال ول. )منه

نقن أ مام معاجلة مسد لتني تت، ن أ وهلام مس،ولية القوادة العسوكريني وال شوخاص املودنيني ( املبحث الثاين)ويف 

 .املناصب العليا واملسد ةل الثانية تت، ن مسد ةل أ وامر الرؤساءذوي 

Résumé: 

La question de la responsabilité des chefs d'Etats et des dirigeants politiques et 

militaires pour crimes de guerre, génocide et crimes contre l'humanité qui sont relevant de la 

compétence de la cour pénale internationale, elles 'agit d'intérêt de la 

communauté internationale parce qu'elle affecte la paix et la sécurité internationales. 

On partagé  cette étude, en deux conception : la nature de la immunité des chefs d'Etats et 

des gouvernements en droit pénale international et d'examiner la position du Statut de 

Rome grâce à son article (28). (Section I) 

Dans (Section II) d'étudier la question de la responsabilité des commandants militaires et les 

commandants politiciens, la question de l'ordre de ses supérieurs. 

 :مقووووووودمة

ن من أ هداف القانون ااويل اجلنايئ زاةل منطق القوة وقبول عداةل القانون, اإ قصد حامية اجمل وعوة البرشوية مون , اإ

 .                                 أ ي انهتاك خطري حلقوقها، سواء اكن ذاكل يف وقت السب أ و أ وناء احلرب

                                                           
يداع املقال  00/10/7102: اترخي اإ

7102 /01/10: اترخي حتك  املقال *
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دانة مقرتيف اجلرامئ ااوليوة  البشوعة قصود حاميوة  قواعود  وتد سيسا عىل هذا فقد قامت احملمكة اجلنائية ااولية ابإ

القانون ااويل حلقوق الإنسان وقواعد القانون ااويل الإنساين وتد كيد املسو،ولية اجلنائيوة  لو شوخاص الطبيعيوة 

وتكوون ( احملمكوة)تنشود  هبوذا حممكوة جنائيوة دوليوة  ) نوهحيث نصت املادة ال وىل من نظاهموا ال سوا   عوىل أ  

زاء أ شد اجلرامئ خطوورة موضوع الاهوامتم ااويل  احملمكة هيئة دامئة لها السلطة ملامرسة  أ حاكهما عىل ال شخاص اإ

ليه يف هذا النظام ال سا    (.ذكل عىل النحو املشار اإ

اجلنائيوووة للةوورد اكن يف معاهووودة فرسوواي امل،سسوووة حيووث أ ن ال سوووا  ال ول يف تنظوو  املسووو،ولية ااوليووة 

أ ن ااول املتحالةووة تعلوون مسوو،ولية ) والوويت توونص عووىل أ نووه  772 وذكل وفقووا ملادهتووا الشووهرية 0202جوووان77يف

 .(الإمرباطور ال ملاين ول  الثاين واعتباره مهتام ابرتاكب جرمية عظ   ضد ال خالق ااولية و قدس ية املعاهدات

ذ أ هنوام  اري أ ن التطور احلقيقي ملسد ةل املس،ولية ااولية اجلنائية للةرد جواءت موع حمواكامت نوورمربغ و طوكيوو، اإ

أ وبتتا قاعدة فرض املس،ولية اجلنائية ااولية للةرد، وذكل بعد اجلرامئ الةظيعوة الويت ارتكبوت يف احلورب العامليوة 

.الثانية 
(1)
 

ىل النظام ال سا  حملمكة نورمربغ و ا لنظام ال سا  حملمكة طوكيو جند أ ن لكتواهام رتبوت املسو،ولية وابلرجوع اإ

ااولية اجلنائية لو فراد، سواء بصةهتم الرمسية أ و ن فراد عاديني وكوذكل دون الاعتوداد مببودأ  احلصوانة الق،وائية 

 .اجلنائية لو فراد

بعود ال حوداث ال لميوة الويت أ ما فامي خيص التمربة الثانية اليت  هرت بعد حماكامت نورمربغ و طوكيو فقد جواءت 

قل  يوغسالفيا مع بداية عام  قل  رواندا يف عام  0220وقعت يف اإ فقد شودت  0220وكذكل ال عامل البشعة يف اإ

هذه ال عامل الإجرامية انتباه اجمل وعة ااولية برضورة وقن هذه املد   بوضع أ ليتني دوليتني تنثالن يف تد سيس 

. احملمكة ااولية اجلنائية ليوغسالفيا و احملمكة ااولية اجلنائية لروانداحممكتني جنائيتني دوليتني هام
(2)
 

فةووي سووابقة قانونيووة ا ووذ جملووس ال موون املبووادرة بتد سوويس هيئتووني ق،ووائيتني للتصوودي الالزمووة يف يوغسووالفيا 

 .ورواندا، وهذا بعد فشل احللول الس ياس ية

                                                           
(1)
احملوامك ااوليوة اجلنائيوة، الطبعوة ال وىل،  -أ   اجلرامئ ااولية : القانون ااويل اجلنايئ، عيل عبد القادر القهوايج/د:حول حممكيت نورمربغ و طوكيو 

 -أ وليوات القوانون ااويل اجلنوايئ : فتوح عبود هللا الشواذيل، القوانون ااويل اجلنوايئ / د. 717 -772ص. 7110احلليب احلقوقية، لبنان منشورات 

 :كذكل. 007-004ص. 7117النظرية العامة للمرمية ااولية، دار املطبوعات اجلامعية، الإسكندرية 

Eric David « Principes de droit des conflits armés », Bruxelles, Bruyant, 2émeédition, 1999, p.582. 
(2) 

PelletAlain, « le tribunal criminel international pour l’ex-yougoslave : Poudre aux yeux -  ouavancée, 

décisive ? »R.G.D.I.P,1994/1, pp.25-35. Voir MutoyMubiala, « le tribunal internationale pour le Rwanda : 

vrais ou fausse copie du tribunalpénal  international pour l’ex-Yougoslavie ? »R.G.D.P.I,1995/4,pp.929-954. 
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رسواء مبودأ  املسو،ولية  حيث أ ن دراسة النظوامني ال ساسو يني حملمكوة يوغسوالفيا و روانودا، تد كود مون جديود اإ

فوراد سوواء ال فوراد العوادزن أ و ال فوراد ذوو املناصوب العليوا عون اجلورامئ ااوليوة الويت ترتكوب ابمس  اجلنائية لو 

 .ابحلصاانت  الاعتدادوحلساب ااوةل، كام مل يمت 

تت، ن عرضوا تةصويليا لصونن هوام مون أ صوناف املسو،ولية  راسة عىل أ  ية جليةل نظرا لكوهناتنطوي هذه اا

فراد أ مام احملمكة اجلنائيوة ااوليوة واملنوثةل يف مسو،ولية رؤسواء ااول واملوو ةني السوامني يف ااوةل  اجلنائية لو 

ساء ال خورزن، وهوذا عوىل التةصويل ومسد ةل احلصانة، كام يت، ن رشحا ملسد ةل مس،ولية القادة العسكريني والرؤ

 :التايل

فراد ذوو املناصب العليا: املبحث ال ول   املس،ولية اجلنائية لو 

 تعيني طبيعة احلصانة املقررة لرؤساء ااول و املو ةني السامني يف ااوةل:املطلب ال ول

 احلالت اليت ل أوز فهيا للرؤساء التذرع ابحلصانة الق،ائية :املطلب الثاين 

 مس،ولية القادة و الرؤساء ال خرزن: املبحث الثاين 

 مس،ولية القادة: املطلب ال ول 

 أ وامر الرؤساء: املطلب الثاين 

فراد ذوو املناصب العليا: املبحث ال ول   املس،ولية اجلنائية لو 

شواكلت قانونيوة، ونعورض ابلإجابوة عون هوذه املسود ةل أ ول بدراسوة طب  يعوة احلصوانة تثري مسد ةل احلصانة، عدة اإ

املقووررة لرؤسوواء ااول واملووو ةني السووامني اباوةل يف القووانون ااويل مكطلووب أ ول، مث نعوورج حلووالت عوودم 

الاعتداد هبذه الصةة الرمسية وهذه احلصانة يف القانون ااويل اجلنايئ، ونبحث كذكل موقون النظوام ال سوا  

 منه، مكطلب اثين( 77)لل حمكة اجلنائية ااولية وهذا من خالل نص املادة 

 تعيني طبيعة احلصانة املقررة لرؤساء ااول و املو ةني السامني يف ااوةل: املطلب ال ول 

متنح قواعد القانون ااويل لورئيس ااوةل احلصواانت والامتيوازات ااوليوة واابلوماسو ية، ويه ل تشو ل فقو  

. خشصه بل متتد ل رسته وحاشيته
(1)
 

ويه خبالف احلصانة اليت تنتع هبا البعثات اابلوماس ية، فواإن حصوانة رئويس ااوةل تسو ند مون حصوانة ااوةل 

ذاهتا، وهو زنتع هبذه احلصواانت حبومك العورف والتقاليود بوصوةه اوثال لودلوةل يقووم بتود مني بعوض و ائةهوا عوىل 

ىل قاعدة اللياقة واجملامةل . الصعيد ااويل، ويه تستند اإ
(2)
 

                                                           
(1)
اابلوماسو ية، : عويل الشوايم/د.  002ص. 7110حملمكة اجلنائية ااولية، دار الةكر اجلامعي، الإسكندرية، طبعوة عبد الةتاح بيويم  ازي، ا/د 

 .0220نشد هتا وتطورها وقواعدها، الطبعة الثانية، دار العب لل اليني 
(2)
 .041ص. عبد الةتاح بيويم  ازي، املرجع السابق/د 
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عندما زكون الرئيس خارج البالد، سواء أ اكن ل غراض رمسية أ م خاصوة، سوواء أ اكن سوةره أ و زايرتوه جورت و 

كورام  نوه زنتوع جب يوع مظواهر الإ ىل جانوب متتعوه بنظوام احلصواانت والامتيوازات، فاإ نه اإ بصورة علنية أ و رسية، فاإ

. واحلةاوة واحرتام املرامس جلهة ال لقاب وال س بقية
(1)
 

بتحديود وتعريون النظوام  من عدم وجود حوىت اليووم ل ي اتةواق دويل أ و نوص دويل يعوىن مبوارشةوعىل الرمغ 

أ جنبيووة واخيي يتعلووق بتسووهيل توونقالهتم يف  القووانوين اخيي يطبووق عووىل رؤسوواء ااول خووالل تواجوود  يف دوةل

اخلارج وحبامزهتم، فهناك فق  اتةاقية صادرة عن جملس أ ورواب صدق علهيا عدد قليل من ااول ال وروبية وحيوق 

 .0227أ اير /مايو 01لغريها من ااول التصديق علهيا، ويه اتةاقية 

ىل امجلعية العام 0220ويف عام  ة لو مم املتحدة مرشوع اتةاقية حول احلصانة، وحىت أ حالت جلنة القانون ااويل اإ

ىل اتةواق، ولكون العورف ااويل يبقو  بقميوة  ماكنيوة التوصول اإ اليوم مل يمت صدور أ ي قرار هبذا اخلصوص لعودم اإ

 . القانون امللزم حىت يف غياب اتةاقية دولية حتدد معامله

همم، وهو ملزم ن ي قانون، ولكن ااوةل احلديثوة مل فهناك عرف دويل مينح رؤساء ااول حصانة أ وناء قياهمم مبها

هنا وسعت ال مر ليش ل رئاسة الوزراء ووزارات س يادية يف عدة بدلان  . تكتن هبذا املس توى من امحلاية بل اإ

والعامل يذكر كيون رف،وت حممكوة العودل ااوليوة يف القورار اخيي ا ذتوه يف الق،وية املرفوعوة مون الكونغوو ضود 

رفوع احلصوانة عون وززور اخلارجيوة الكونغوويل ل ن هنواك عرفوا دوليوا حي وي  7117شو باو /فربازر 00بلمياك يوم 

 .القنصل العام والسةري

نه ما داموت هنواك حصوانة لهو،لء فوال جتووز حمامكوة أ و مالحقوة مون قوام بتعيوني  فقد اكن منطق احملمكة يقول اإ

. القنصل العام والسةري
(2)
 

                                                           
(1)

 .     من املعروف أ ن املوقن يف صدر الإسالم صارم من أ ي اس تثناء ملس ئول أ و قريب مس،ول من موا ة الق،اء كغريه من النا 

جاابت قانونية حمدودة الزمان واملوضوع، فقد شهدت العقود ال ربعة ذا اكن القرأ ن الكرمي ينطلق من موقن أ خالأ عاملي سام أ كرث منه اإ ال وىل يف  واإ

موام أ محود ومسوب والنسوايئ . ازن اجلديد عدة مواقن أ ساس ية تمن عن رفض فكرة الامتزز واحلصانة الق،ائية من حيث املبدأ  حياة ا فقد جاء عنود الإ

ذا رسق فهيم ال،عين قطعووه، واخيي نةيسو "مد وورا عن الرسول صىل هللا عليه وسب  ذا رسق فهيم الرشين تركوه، واإ منا هكل من اكن قبلمك بد نه اإ اإ

 ". لو اكنت فاط ة بنت محمد لقطعت يدها! يدهب 

أ ل من كنت جدلت هل  هرا فهذا  هري فليس تقد، "وأ ما عن غياب احلصانة حىت عن ال نبياء، فقد أ طلق الرسول صىل هللا عليه وسب قبيل وفاته 

بكر الصديق املسل ني بتقومي الاعوجواج  لقد طالب اخلليةة أ بو. أ ي يطلب القود وهو القصاص" ومن كنت ش نت هل عرضا فهذا عريض فليس تقد

قاموة الق،واء بوني النوا  جب وةل  يف سلوك اخلليةة ل السكوت عنه، يف حني اخت  الإمام عيل بن أ يب طالب يف عهده اإىل مواكل ال شورت النخعوي اإ

قامة حدود هللا"جامعة  نصاف املظلوم من الظامل وال خذ لل،عين من القوي واإ ع، احلصانة واجلرامئ اجلس مية، موقع الانرتنوت هيمث منا/د". احلمك يف اإ

 .2/17/7111،اجلززرة نت، بتارخي 
(2 )

 -ون بلخريي حسينة، املس،ولية ااولية اجلنائية لرئيس ااوةل، مذكرة ماجس تري يف القانون ااويل والعالقوات ااوليوة، لكيوة احلقووق، بون عكنو

 . 007-000، ص7114جامعة اجلزائر
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 0227ترشوزن الثواين / الطلبات اليت تقدمت هبا املنظامت احلقوقية يف نومفربوللتذكري فقد رف،ت فرنسا وبلمياك

 . أ وناء زايرته لتكل ااولتني" لوران اكبيال"حملامكة رئيس مجهورية الكونغو ااميقراطية 

وعىل صوعيد ااسواتري والقووانني ال ساسو ية الوطنيوة، ل حاجوة لالستشوهاد بود كرث مون النظوام ال سوا  اوةل 

ل حيوامك رئويس ااوةل أ موام أ يوة حممكوة  - أ  ) اإرسائيل اخيي يعطي املثل ال سوأ  لإطالق احلصوانة حيوث جواء فيوه

حيوق لورئيس  - ب. عادية أ و خاصة تتعلق بود مر ذي صوةل بو ائةوه وصوالحياته، حبيوث تكوون حصوانته مطلقوة

بق  حصانة رئيس ااوةل سارية املةعوول ت  - ج. ااوةل الامتناع عن الإدلء بد ي شهادة تتعلق بع   كرئيس لدلوةل

(.حىت بعد انهتاء مدة رئاس ته
(1)
 

ىل تقرزر حصانة رؤساء ااول ابلإحاةل بطريقة القيا  عىل احلصانة اابلوماسو ية املنصووص  ويع د بعض الةقهاء اإ

 قورار امجلعيوة واملتعلوق ابلعالقوات اابلوماسو ية، وعوىل 0210نيسوان 07علهيا ابتةواق فيينوا ااويل املوقوع بتوارخي 

( 70)املوادة مون يف الةقورة ال وىل اخيي يونص ،7/07/0212الصوادر يف 7401 ( XXVV)العامة لو مم املتحودة رمق

منه عىل أ ن رئيس ااوةل اخيي يقوم مبهامته ينتةع يف ااوةل اليت تس تقب  أ و يف أ ي دوةل أ خرى مون التسوهيالت 

.ااويل لرؤساء ااول وال،امانت واحلصاانت املعرتف هبا يف القانون
(2)
 

جوراء حمامكوة جنائيوة عوىل ال قول أ ونواء اارسو هتم ملهواهمم،  وحتول هذه احلصانة اليت زنتوع هبوا قوادة ااول، دون اإ

 .حصانة موجودة يف ااس تور والقانون ال سا  عىل الصعيد الوطين ويف العرف ااويل

ال مة وفكرة املزج بوني هوذه السو يادة وبوني مون ميثلهوا  -واكنت هذه احلصانة حمصةل امجلع بني فكرة س يادة ااوةل

.حيث هبذا املعىن يصبح التعرض للرئيس تعرضًا لس يادة دولته. عىل رأ   ااوةل
(3)
 

منوا  وهناك من الةقهاء من اعترب أ ن هذه احلصانة الق،ائية امل نوحة لرؤساء ااول أ موام احملوامك اجلنائيوة ال جنبيوة اإ

هيل النشواو واملهوامت الويت يقووم هبوا الورئيس اى اارسو ته لواجباتوه الرئاسو ية تقوم عوىل أ سوس وبواعوث تسو 

خشص رئيسوها وتسوهيل أ مووره بعودم وضوع العراقيول واملعوقوات أ موام  احرتامااوةل من خالل  احرتامورضورة 

املهامت العاموة الويت تقوع عوىل عاتقوه، ول تعوىن هوذه احلصوانة بود ن أ فعوال الشوخص املشو ول حبامزهتوا أ صوبحت 

 . مرشوعة

.فالةقه ااويل يقر مبس،ولية ااوةل عن أ عامل رئيسها وبعثاهتا اابلوماس ية واكفة مو ةهيا
(1)
 

                                                           
(1) 

 .2/17/7111اجلززرة نت،  بتارخي : حلصانة واجلرامئ اجلس مية، موقع الانرتنت هيمث مناع، ا/د
(2 )

ن النص ال صيل ابلغة الإجنلزيية للةقرة ال وىل من املادة  : من هذا القرار ينص عىل أ نه ( 70)اإ

ARTICLE 21 : Statute of the chief of I' State and the personalities of high row ( 1. The chief of I' Sending 

state, when it is with the head of a special mission, enjoys, in the State of reception or a Non-member state, 

facilities, privileges and immunities recognized by the international law to the chiefs of Stay in official visit. ) 
(3 )

 .2/17/7111اجلززرة نت،  بتارخي : مث مناع، احلصانة واجلرامئ اجلس مية، موقع الانرتنت هي/د
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 احلالت اليت ل أوز فهيا للرؤساء التذرع ابحلصانة الق،ائية :ب الثاين املطل

ىل أ ن رؤساء ااول زنتعون ابحلصواانت والامتيوازات املقوررة يف القوانون ااويل،  يف املطلب السابق، توصلنا اإ

 .س ااوةل ابرتاكهبان أ ن زهتم رئيلكن كلك قاعدة قانونية فاإن احلصانة ليست مطلقة شامةل مجيع اجلرامئ اليت ميك

. فقد اس تقر الةقه والاجهتاد ااويل عىل أ ن حصانة الرؤسواء تقون عنود حودود قواعود أ مورة يف القوانون ااويل

ابطوةل لك )تونص عوىل أ هنوا 0212أ اير  70مون اتةاقيوة فيينوا املتعلقوة ابملعاهودات ااوليوة الصوادرة يف  04فاملادة 

براهما يف حاةل تعارض مع قواعد أ مرة يف القانون ااويل العام   (. اتةاقية تكون عند اإ

واملقصود ابلقواعد ال مرة، بد هنا القواعد املقبوةل واملعرتف هبا من قبول امجلاعوة ااوليوة، وتكوون خمالةهتوا حمظوورة، 

ل مبوجب قاعدة أ   عودد كبوري مون الةقهواء  فقود رفوض. مرة جديدة يف القانون ااويلوأ ن تعديلها ل ميكن أ ن يمت اإ

الاعرتاف بد ي حصانة لرؤسواء ااول، عنودما زكونووا مسو ئولني عون ارتواكب خمالةوات جسو مية للقوانون ااويل 

 .الإنساين

، معلقا عىل اجلرامئ املرتكبة خالل احلرب، أ نه ينبغي البحوث عون "Merignhac" كتب ال س تاذ 0202فةي عام 

ذا اكنووا زنتعووا  اجملرمني، حىت ولو اكنوا يف أ عىل املناصب، رؤساء أ و وزراء أ و قادة جيوش، دون أ ن هنمت فوامي اإ

 .ابحلصانة اابلوماس ية

، بد نه وفقا لل بوادئ املقوررة يف القوانون "Donnedieu de Vabres"وبعد احلرب العاملية الثانية، كتب ال س تاذ  

نه ل أوز بقاء أ   فعال معينة دون مساءةل، وكذكل ل تو،ثر احلصوانة اابلوماسو ية عوىل هوذه املسواءةل ااويل، فاإ

 .املطلوبة

، أ نوه ل ميكون لرؤسواء ااوةل التوذرع حبصوانة دبلوماسو ية عنود 0240 فقود رأ ى يف عوام"  Rolin"أ ما ال س تاذ  

. خمالةهتم قانون الشعوب
(2) 

أ ن مبدأ  احلصانة املطلقة لرئيس ااوةل، هو مبدأ  هم ل اليوم يف احلاةل اليت توجوه " Rousseau"وكتب ال س تاذ 

ىل رئيس ااوةل هت ة خمالةة القانون ااويل الإنساين  . فهيا اإ

قوود أ كوودوا كووذكل مبوودأ  عوودم "  Zappala et  Decaux,Emmanuel"ويف الهنايووة فوواإن لك موون ال سوو تاذزن 

توصول "  Decaux,Emmanuel"ابلصةة الرمسية أ و احلصاانت اابلوماس ية للحاكم، فبالنس بة للس يد  الاعتداد

ىل أ ن جترمي التعذيب يف التةاقية ااولية لردع جرمية التعذيب لعوام 7111 س نة ، وموجوب مالحقوة لك 0270 اإ

، 0227 ملتحودة يف العواممن زرتكب جرمية الاختةواء الق وي لو شوخاص عهنوا يف الإعوالن الصوادر عون ال مم ا

 .يس تنتيف منه لك أ شاكل احلصانة ملرتكيب هذه ال فعال

                                                                                                                                                    
(1 )

-714، ص0222القانون ااويل املعارص، دار مكتبوة الرتبيوة ، لبنوان : عبد الكرمي علوان، الوس ي  يف القانون ااويل العام، الكتاب ال ول / د

 .7111لق،اء العديل والق،اء الس يا ، منشورات احلليب احلقوقية عصام اإسامعيل، حمامكة الوزراء بني ا/د. 711
(2)

 Rolin, H.-Documents parlementaires, Sénat, 1950-1951,24 mai 1951, n? 286, p.2. 
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ىل اسوتبعاد لك أ شواكل عودم العقواب، مبوا فهيوا حصوانة رئويس  وأ ن روح هذه النصوص واحضة، فهوىي هتودف اإ

.ااوةل
(1)
 

رأ ى بوود ن هنوواك متيووزي بووني حصووانة رئوويس ااوةل الو يةيووة وحصووانته الشخصووية، وأ ن " Zappala" أ مووا السوو يد

. ال خرية ل تتحقق عند ارتاكب رئيس ااوةل جلرامئ ماسة ابلقانون ااويل
(2)
 

ومن يقرأ  السوابق الق،ائية أد العديد من احملواكامت التارخييوة لرؤسواء ااول واوري  مون ال شوخاص املنتعوني 

لق،ائية، دون أ ن زنكن ه،لء ال شخاص من التذرع بد ي حصوانة أ و امتيواز مون أ جول الإفوالت مون ابحلصانة ا

حيث من املس تقر عليه أ ن املبدأ  يف القوانون ااويل، أ نوه مضون بعوض الظوروف، فواإن امحلواايت .العقاب ااويل

 .انون ااويلاليت يس تةيد مهنا اثيل ااول ل تطبق عندما تشلك ال فعال املدانة جرامئ يف الق

عن جرامئ دولية يف التارخي احلديث اكنوت بعود احلورب العامليوة ال وىل،  سامني يف ااوةل وأ ول حمامكة ملس ئولني

مرباطوور أ ملانيوا اليووم  0202 من معاهدة فرساي لعام( 772)فمبوجب املادة  أ نشئت حممكة دولية خاصة حملامكة اإ

وابلنسو بة جملوريم احلورب ال خوريني اخيزون ارتكبووا .ملزاولتوه حقوه يف اافواع الثاين مع كةاةل ال،امانت الرضورية 

املرتكبوون جلورامئ ضود رعوااي عودة ) من التةاقية ذاهتوا عوىل أ ن ( 772)جرامئ ضد رعااي عدة دول، نصت املادة 

ر أ ملانيوا مل تتحقوق اري أ ن هذه احملامكة لإمرباطوو (. دول فاإهنم حيامكون أ مام احملامك العسكرية لدلول صاحبة الشد ن

فعليا بسبب رفض هولندا تسلميه، كام رف،ت أ ملانيا تسل  رعاايها حملامكهتم أ مام حمامك دول احللةواء أ و أ موام احملوامك 

.ااولية
(3) 

                                                           
(1)

 Decaux, Emmanuel., "Les gouvernants" in Droit international pénal, s/ la dir. de Hervé Ascensio, 

Emmanuel Decaux   et Alain Pellet, Paris, Pédone, 2000. p. 192, § 28.  
(2) 

Zappala, S., " Do heads of State in Office Denjoy Immunity from. Jurisdiction for International Crimes? 

", EJIL, 2001, pp, 611.  

 :   يف نسخته ال صلية عىل أ نه"   Emmanuel Decaux "وحول عدم الإعتداد ابحلصانة أ و الصةة الرمسية زرى ال س تاذ

( Aujourd’hui l’affirmation d’une responsabilité du chef de l’Etat pour ses actes publics- et, a fortiori, une 

responsabilité de nature pénale correspond à une véritable révolution juridique. À L’exception fondée sur la 

notion d’actes privés. Vient s’ajouter une nouvelle exception relative aux « actes publics »insusceptibles par 

nature de se rattacher aux compétences de l’état, tels que les crimes internationaux. Il ne faudra pas moins 

de deux guerres mondiales pour voir consacrer le principe d’une responsabilité pénale du chef de l’état et-

au-delà du chef d’état-la plaine responsabilité des « gouvernants »en tant que tels. ).Decaux, 

Emmanuel, «Les Gouvernants » in Droit international pénal, s/ la dir. de Hervé Ascensio, Emmanuel 

Decaux et Alain Pellet, op.cit.p184, § 06. 
(3)

 Paul Tavernier, « l’expérience des tribunaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le 

Rwanda ».Revue international de la Croix-Rouge, Nov-Dec1997, p647.  
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احملامكة الثانية يه اليت أ عقبت احلرب العاملية الثانية أ موام حممكويت نوورمربغ وطوكيوو حيوث مارسوت توكل احملوامك 

دانوهتم عون اجلورامئ املرتكبوة بصوةهتم الةرديوة وأ صودرت معلها فعليا  وقامت مبحامكة كبوار مسو ئويل دول احملوور واإ

 .ال حاكم حبقهم

وقد أ كدت حممكة نورمربغ يف العديد من قراراهتا وأ حاكهما عىل أ ن نظريوة احلصوانة الويت تغطوي ال فعوال اجلرميوة 

لني عن هذه ال فعال، يه نظرية اوري حصيحوة، ول تقووم املرتكبة ابمس دوةل ما واليت تةيد برضورة حامية املس ئو 

ىل القووانون ااويل أ و ال عووراف ااوليووة للوونلص موون  عووىل أ ي أ سووا  قووانوين أ و رشعووي ول ميكوون الاسووتناد اإ

املس،ولية اجلنائية عن ال فعال اجلرمية اخلطرية املرتكبة من قبل رؤساء ااول أ و من قبول املسو ئولني الكبوار يف 

ل ن الصةة الرمسيوة لل هت وني، كرؤسواء أ و موو ةني عوالني، ل ت،لون ل عوذرا حموال مون املسو،ولية  هذه ااول،

.اجلنائية ول ابعثا لتخةين العقوبة
(1)
 

ن جووهر امليثواق ذاتوه هوو أ ن عوىل ال فوراد واجبوات دوليوة تةووق الالزتاموات " )كام أ كودت حممكوة نوورمربغ  اإ

ومن ينهت  قوانني احلرب ل ميكنه النتع ابحلصانة اى ت وفه بتةوويض .لالوطنية ابلطاعة اليت تةرضها أ حاد ااو 

(.من ااوةل بسامهحا ابلت ف تتجاوز اختصاصها مبوجب القانون ااويل
(2)

 

لغواء حصوانة الرؤسواء واملوو ةني السوامني يف  كام سوا  ق،واء لك مون حممكويت يوغسوالفيا وحممكوة روانودا يف اإ

، اس تدع  املدع  العوام يف حممكوة يوغسوالفيا طبوق الصوالحيات احتووةل هل 7110ويوين/حززران72ااوةل، فةي

من النظام ال سا  ليصودر قورار اهتوام سولوبودان ميلوسو يةيتش، عنودما اكن رئيسوا ليوغسوالفيا ( 07)ابملادة 

سولطة أ ونواء السابقة، كوام ملول أ موام احملمكوة العديود مون املسو ئولني ال وب الكبار،السوابقني اخيزون اكنووا يف ال 

.أ حداث البوس نة والهرس  ولحقا كوسوفو
(3)
 

وتعد حمامكة الرئيس اليوغساليف السابق سلوبودان ميلوس يةيتش، السابقة القانونية الةعلية ال وىل حملامكة رئويس  

. دوةل أ مام الق،اء اجلنايئ ااويل، ولكنه تو  يف السمن قبل انهتاء حمامكته
(4)
 

                                                           
 (1)  

Amnesty International « United Kingdom : The Pinochet case-Universal jurisdiction and absence of 

immunity for crimes against humanity », London, Janury1999, AI Aindex : EUR45/01/99.pp 28-29. 
 (2)

. 41ص . بعونيتقرزر جلنة القانون ااويل، مرشوع مدونة اجلرامئ احتةل بسب الإنسانية وأ مهنا اإىل امجلعيوة العاموة عون أ عوامل دورهتوا الثامنوة و ال ر 

 A/CN.4/SER.A/1996/Add.1 (Part2) :الوويقة رمق 
 (3)

 .لعديد من املس ئولني ال ب الكبارلعرفت حممكة يوغسالفيا عدة حماكامت 

Herve, Ascensio et RAFAËLLE, MAISON, « l’activité des tribunaux pénaux internationaux (1999), AFDI, 

CNRS, Editions, Paris, pp p505.Voir aussi, Herve, Ascensio et RAFAËLLE, MAISON, « l’activité des 

tribunaux pénaux internationaux (2000), AFDI, CNRS, Editions, Paris, pp. 319-322.
 

 (4)
 .000-000بلخريي حسينة، املرجع السابق، ص 
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اندا ااولية مبحامكة العديد من ال شخاص ذوي املراكز العليا يف ااوةل عىل ماقواموا بوه وابملقابل قامت حممكة رو

حيث أ صدرت حممكة رواندا ااولية حكام ابلسومن امل،بود عوىل رئويس وزراء .من جرامئ يف حق قبيةل التوتيس 

" .جان اكمبدند "رواندا السابق 
(1)
 

منوا هوو دليول عوىل أ ن ل حصوانة من خالل ما عرضناه من اجهتادات ق،ائية، وما  س بقها من مواقون فقهيوة، اإ

.للك من خيرق القواعد ال مرة يف القانون ااويل، أ و زرتكب انهتااكت خطرية للقانون ااويل الإنساين
(2)
 

من نظاهما ال سا  ( 72)اري أ ن الن  ال   جاء مع نظام روما، عندما أ كدت احملمكة اجلنائية ااولية يف املادة 

يطبوق هوذا النظوام ال سوا  عوىل مجيوع  -0) عىل عدم الاعتداد ابلصوةة الرمسيوة، حيوث نصوت عوىل موا يويل

ن الصوةة الرمسيوة للشوخص، . ال شخاص بصورة متساوية دون أ ي متيزي بسبب الصةة الرمسية وبوجه خاص فواإ

ن أ و اثال منتخبًا أ و مو ةًا حكوميًا ل تعةيه بد ي سواء اكن رئيسًا اوةل أ و حكومة أ و ع،وًا يف حكومة أ و برملا

حال من ال حوال من املس،ولية اجلنائية مبوجب هذا النظوام ال سوا ، كوام أ هنوا ل تشولك يف حود ذاهتوا سوببًا 

ل حتول احلصاانت أ و القواعد الإجرائية اخلاصة اليت قد ترتب  ابلصوةة الرمسيوة للشوخص،  -7. لتخةين العقوبة

طار القوانني الوطنية أ و ااولية دون اارسة احملمكة اختصاصها عىل هذا الشخص سواء اكن (.ت يف اإ
(3)
 

                                                           
(1) 

Daniel Fontanaud, « la justice pénale internationale, problèmes politiques et sociaux »,La documentation 

Français, N826,Aout1999,pp.45-47. 
(2)
 واجلدزر ابخيكر أ ن أ   ق،ية يف الع  احلايل تعطي نظرة جلية حول مسود ةل عودم الاعتوداد ابلصوةة الرمسيوة أ و احلصواانت الق،وائية سوواء عوىل 

ثور" أ غسو توبينويش " مس توى احملامك الوطنية أ و عىل مس توى الق،واء ااويل يه حمامكوة الورئيس التشو ييل  موذكرة  أ موام الق،واء اااخويل ، وذكل اإ

س بانيان بهت ة الإابدة امجلاعية والتعذيب حبق أ شخاص حي لوون اجلنسو ية الإسو بانيةتو  ،اوري أ ن اإرصار الق،واء اجلنوايئ  قين دولية أ صدرها قاضيان اإ

س بانيا للقيام مبحامكته عىل أ سوا  الاخت ىل اإ ص صواالتش ييل حبقه يف حمامكة بينويش، وبعد مةاوضات طويةل حول مسد ةل تسلميه من طرف بريطانيا اإ

، حيوث رفعوت حممكوة 7111اكنوون الثواين /ينوازر 00حممكوة الاسو تئناف التشو يلية وابلتحديود يووم اجلنايئ العاملي ، جاء القرار الشهري من طورف 

صوات مقابل س تة أ صوات، احلصانة عن دكتواتور تشو ييل السوابق ليحوامك وهوو يف التسوعني مون الع ور يف ق،وية تتعلوق  02الاس تئناف التش يلية بو

 .لكن قبل أ ن زمكل الق،اء التش ييل اختصاصه هبذه الق،ية تو  بينويش . 0220 قتل خارج الق،اء عام جبرمييت

Voire, Michel COSNARD, « Quelques observations sur les décisions de la chambre des lords du 25 

Novembre et du 24 Mars1999 dans l’affaire Pinochet », RGDIP, Tome103/1999/2,pp.72-76. 
 (3)
 لقد  لت الصةة الرمسية للةرد تستبعد بصةة دامئة كوس يةل اكنة لدلفاع بصدد اجلورامئ مبوجوب القوانون ااويل ، يف النصووص ذات الصوةل منوذ 

نسوانية ،وأ هوام اإىل  0221املرشووع املقودم سو نة اعامتد النظام ال سا  حملمكة نورمربغ العسكرية ، مبا يف ذكل مرشوع قانون اجلورامئ احتوةل بسوب الإ

ل يعة  الةرد اخيي زرتكب جرمية خمةل بسب الإنسانية وأ مهنا من مس،وليته اجلنائية ول  ةون " منه عىل أ نه  (2) امجلعية العامة ،حيث نصت املادة

 ." عقوبته بصةته الرمسية ، حىت ولو ت ف بوصةه رئيس دوةل أ و حكومة 

نسوانية وأ مهنوا التو    ذرع مبنصوبه كام اعتربت جلنة القانون ااويل يف تقرزرها أ ن الهدف من هذه املادة هو منع الةرد اخيي ارتكب جرمية خمةل بسب الإ

توربت كوذكل أ ن واع . كظرف يعةيه من املس،ولية أ و مينحه أ ي حصانة ، حىت ولو ادع  أ نه قام ابل عامل اليت تشلك جرمية أ ونواء اارسو ته لو ائةوه 

صانة موضووعية انتةاء احلصانة الإجرائية فامي يتعلق ابحملامكة أ و العقاب وفقا لالإجراءات الق،ائية املرعية هو نتيجة طبيعية أ ساس ية لعدم وجود أ ي ح

 . أ و دفاع موضوعي

ذا ما منع الةرد من التذرع بصةته الر     مسية لتمنوب املسو،ولية عون جرميوة ومسوح هل موع وواصلت اللمنة حدزهثا ابلقول أ نه س يكون هناك تناقض اإ

نسوانية وأ مهنوا اإىل . ذكل ابلتذرع هبذا الاعتبار ذاته لتمنب نتاجئ هذه املس،ولية  تقرزر جلنة القوانون ااويل، مرشووع مدونوة اجلورامئ احتوةل بسوب الإ

: الوويقة رمق .  42-41ص . امجلعية العامة عن أ عامل دورهتا الثامنة و ال ربعني A/CN.4/SER.A/1996/Add.1 (Part2)
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فال حتول احلصاانت أ و القواعد الإجرائية اخلاصوة الويت قود تورتب  ابلصوةة الرمسيوة للشوخص، سوواء اكنوت يف 

طار القانون الوطين أ و القانون ااويل، دون اارسة احملمكة لختصاصها عىل هذا .الشخص اإ
(1)
 

وابلتايل فاإن حصوانة رؤسواء ااول واملسو ئولني فهيوا ل تعلوو عوىل املبوادئ الإنسوانية ال ساسو ية و ،وع اجلورامئ 

املرتكبة حبقها لل الحقة بغض النظر عن مراكز ، أ ي بتعبري أ خر ل حتصهنم حصانهتم عن ال فعال املرتكبة حبوق 

 . ينالإنسانية مبا خيالن القانون و ال، ري الإنسا

ىل ما تقدم، فاإن ابلإماكن مالحقة وحمامكة رؤسواء ااول ابرتاكهبوم جورامئ خطورية واقعوة عوىل القوانون  واستناد اإ

ااويل حلقوق الإنسان أ و عىل القوانون ااويل الإنسواين كمورامئ احلورب واجلورامئ ضود الإنسوانية وجورامئ الإابدة 

ذ أ ن ال قوانون ااويل اجلنوايئ ل خيوص رؤسواء ااول واملسو ئولني الكبوار امجلاعية أ مام احملمكة اجلنائيوة ااوليوة، اإ

احلكوميني والعسكريني واملدنيني بد ي حصانة ق،ائية أ اكنت املالحقة مسرية ضد  وقت قياهمم همامهتم الرئاسو ية 

 .أ و بعد انهتاء هذه املهامت

انونيوة العليوا لل منوع ااويل، موا يوربر وذكل ل ن هذه اجلرامئ حت ل اعتداء عىل الكرامة الإنسانية وعىل القو  الق

حدى هذه اجلرامئ بصوةته رئويس دوةل  ن اكن قد ارتكب اإ حرمان الةاعل الانتةاع من أ ي حصانة ق،ائية حىت واإ

أ و حكومة، أ و بصةة اثل اولته ل ن املصاحل العليا لل منع ااويل احمل ية ابتةاقات دولية واليت ي،لن الاعتوداء 

ة تعاقب علهيا هذه التةاقيات ااوليوة، تعلوو قوهتوا عوىل مصولحة ااوةل أ و عودة دول وتةورض علهيا جرامئ خطري 

 .حامية وأ من الإنسانية وسالمهتا بصورة مطلقة من قبل ال مم املتحدة و املرجعيات الق،ائية ااولية 

مس،ولية القادة و الرؤساء ال خرزن: املبحث الثاين 
(2)
 

معاجلوة مسود لتني تت،و ن أ وهلوام مسو،ولية القوادة العسوكريني وال شوخاص  من خوالل هوذا املبحوث نقون أ موام

 .املدنيني ذوي املناصب العليا، مكطلب أ ول، واملسد ةل الثانية تت، ن مسد ةل أ وامر الرؤساء، مكطلب اثين

 

 

 

                                                           
(1  )

 .007ص. عبد الةتاح بيويم  ازي، املرجع السابق/د
(2  )

، قوررت (القائود اليواابين" ) ايماشويتا " طبق هذا النوع من املس،ولية يف عدة أ حاكم ق،ائية صدرت بعد احلرب العاملية الثانيوة ، فةوي ق،وية 

جنائيا ل نه فشل يف التحمك بقواته اليت ارتكبت جموازر يف عودد مون ال قوال  الويت اكنوت اليواابن قود احتلهتوا مس،ول " ايماشيتا " احملمكة أ ن اجلرنال 

 .أ نذاك

أوب أ ن يعتورب قائود السوالح مسو ئول عون ال فعوال الويت زرتكهبوا القوادة " كام أ علنت احملمكة العسكرية للولايت املتحدة يف ق،وية الرهوائن أ نوه    

تقرزر جلنة القانون ااويل، مرشووع ". ل وامره وعن ال فعال اليت اكن قائد السالح عىل عب هبا أ و اكن ينبغي أ ن زكون عىل عب هبا التابعون هل تنةيذا

 :الوويقة رمق .  40ص . مدونة اجلرامئ احتةل بسب الإنسانية وأ مهنا اإىل امجلعية العامة عن أ عامل دورهتا الثامنة و ال ربعني

A/CN.4/SER.A/1996/Add.1 (Part2). 
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مس،ولية القادة: املطلب ال ول 
(1)
 

ن الرغبووة امللحووة للوفووود املشوواركة يف املوو،متر التح،ووريي لإنشوواء ا حملمكووة اجلنائيووة ااوليووة قصوود توسوو يع مةهوووم اإ

املس،ولية اجلنائية للرؤساء، وعدم اقتصارها فق  عىل القادة العسوكريني مبوا يوامتص واجهتوادات احملمكوة ااوليوة 

للنظام ال سا  لل حمكة اجلنائية ااوليوة، والويت حاولوت ( 77)ليوغسالفيا، فاإن هذه احلاجة أ فرزت عىل املادة

.ع احلالت امل كنة من العالقات بني الرؤساء واملرؤوسنيأ ن تش ل مجي
(2)
 

ن مبدأ  مس،ولية الرؤساء ل ميثل فق  القادة العسكريني ولكن أ ي،ا يشو ل مجيوع مون   يف التسلسول  وخيا فاإ

القيووادي بوودا موون أ عووىل مسوو توايت مصوودري القوورارات الس ياسوو ية وموورورا ابل،ووباو واجلنووود أ و حووىت أ فووراد 

.دنيني اخيزن ارتكبوا تكل اجلرامئاملليش يات أ و امل
(3)
 

، (77)ووفقا لهذا املبدأ ، تقررت مس،ولية القائد العسكري أ و اخيي يقوم مقامه مبوجب الةقرة ال وىل مون املوادة

زكوون القائود العسوكري أ و الشوخص القوامئ فعوال بود عامل القائود العسوكري مسو ئول  -0)...اليت تنص عىل أ نه 

مس،ولية جنائية عن اجلرامئ اليت تدخل يف اختصاص احملمكة واملرتكبة من جانب قوات  ،ع ل مرته وسو يطرته 

لعوودم اارسووة القائوود العسووكري أ و  الةعليتووني، أ و  ،ووع لسوولطته وسوو يطرته الةعليتووني، حسووب احلوواةل، نتيجووة

ذا اكن ذكل القائود العسوكري أ و الشوخص قود عوب، أ و ( أ  : الشخص س يطرته عىل هذه القوات اارسة سلمية اإ

                                                           
(1  )

، ويف ذكل يقوول "سليبييسو"لقد قررت حممكة رواندا ااولية مس،ولية القادة العسكريني وال شوخاص املودنيني ذوى املناصوب العليوا يف ق،وية

 :يف نسخته ال صلية أ نه " أ محد ليان صاو"ال س تاذ يقول ال س تاذ 

) Dans l’affaire Celebici  la chambre estime que « l’existence (du pouvoir hiérarchique) ne peut s’induire du 

seul titre officiel. Le facteur déterminant est la possession  ou non d’un réel pouvoir de contrôle sur les 

agissements des subordonnés. Le titre officiel du commandant ne saurait être considéré comme une 

condition préalable et nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité du supérieur hiérarchique, celle-ci 

pouvant découler de l’exercice de fait, comme un droit des fonctions de commandements (. Ahmedlyane 

SAW, « la responsabilité pénale internationale du supérieur hiérarchique dans la jurisprudence du tribunal 

pénal international pour le RAWANDA », Revue de droit international de sciences diplomatiques et 

politiques V83/N=3 Sept-éc2005, p218. 
(2  )

ن نص املادة  مون الربتوكوول ال ول الإضوايف اإىل ( 72)واملوادة ( 0فقورة 71)نوص املوادة : لقانونيوة أ  هوا يسوتند اإىل مجموعوة مون الصوكوك ا( 77)اإ

ل يعةو  قيوام أ ي مورؤو  ابنهتواك التةاقيوات أ و هوذا " )...( عوىل أ نوه ( 71)، حيوث تونص الةقورة ال وىل مون املوادة  0202اتةاقيات جنين لعام

ذا عل وا ، أ و اكنت اهيم معلومات تتيح هلم يف توكل الظوروف رؤساءه من املس،ولية اجلنائية " الربتوكول" امللحق أ و التد ديبية ، حسب ال حوال ، اإ

ىل أ نه اكن زرتكب ، أ و أ نه يف سبي  لرتاكب ملل هذا الانهتاك ن ومل يتخذوا لك ما يف وسعهم من اإجراءات مس تطاعه ملنوع  ن خيلصوا اإ أ و مقوع ، اإ

 ".هذا الانهتاك 

يتعني عىل ال طراف السامية املتعاقدة وعىل أ طراف الوزناع أ ن تلكون القوادة  -0) عىل أ نه " واجبات القادة " حتت عنوان ( 72)كام تنص املادة    

ىل السولطات احت " الربتوكول" العسكريني مبنع الانهتااكت لالتةاقيات ولهذا امللحق  بالغها اإ ذا لزم ال مر بق ع هذه الانهتااكت واإ تصوة ، وذكل فوامي ، واإ

مرهتم واري  ان يع لون حتت اإرشافهم   .(.يتعلق بد فراد القوات املسلحة اخيزن يع لون حتت اإ
(3 )

 . 00ص. 7110عادل ماجد، احملمكة اجلنائية ااولية والس يادة الوطنية، مطبوعات مركز ااراسات الس ياس ية والإسرتاتيمية، القاهرة /د
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يةرتض أ ن زكون قد عب، بسبب الظروف السائدة يف ذكل احلني، بد ن القوات ترتكوب أ و تكوون عوىل وشو  

 .ارتاكب هذه اجلرامئ

ذا مل يتخذ ذكل القائ( ب د العسكري أ و الشخص مجيع التدابري الالزمة واملعقوةل يف حدود سولطته ملنوع أ و مقوع اإ

 (.ارتاكب هذه اجلرامئ أ و لعرض املسد ةل عىل السلطات احتتصة للتحقيق واملقاضاة

ن الةقرة الثانية من املادة )... قررت مس،ولية الورئيس الإداري ال عوىل وذكل ابلونص عوىل أ نوه ( 77)وابملقابل فاإ

، يسود ل الورئيس جنائيوا عون اجلورامئ الويت 0فامي يتصل بعالقة الرئيس واملرؤو  اري الوارد وصةها يف الةقرة  -7

خي،عون لسلطته وس يطرته الةعليتني، نتيجوة لعودم . تدخل يف اختصاص احملمكة واملرتكبة من جانب مرؤوسني

ذا اكن الوورئي( أ  :اارسووة سوو يطرته عووىل هوو،لء املرؤوسووني اارسووة سوولمية س قوود عووب أ و جتاهوول عوون وعوو  أ يووة اإ

 .معلومات تبني بوضوح أ ن مرؤوس يه زرتكبون أ و عىل وش  أ ن زرتكبوا هذه اجلرامئ

طار املس،ولية والس يطرة الةعليتني للرئيس( ب ذا تعلقت اجلرامئ بد نشطة تندرج يف اإ ذا مل يتخوذ الورئيس ( ج. اإ اإ

مقووع ارتوواكب هووذه اجلوورامئ أ و لعوورض املسوود ةل عووىل  مجيووع التوودابري الالزمووة واملعقوووةل يف حوودود سوولطته ملنووع أ و

(.السلطات احتتصة للتحقيق واملقاضاة
(1)
 

وطبقا لنص املادة السابقة فاإن مس،ولية القائد أ و الرئيس تت، ن مةهومني لل س،ولية اجلنائية، أ ولهوا املسو،ولية 

صداره ال وامر ابرتاكب أ فعال اري قانو  مون ( 74)نية وهذا عىل أ سا  املوادةاملبارشة حيث يعد القائد مس ئول ابإ

" اتديوتش " النظام ال سا  لل حمكة اجلنائية ااولية، ويستند الةقه اجلنوايئ ابالةل عوىل هوذا املةهووم بق،وية 

ابلورمغ مون أ ن املوهتم مل ي،وطلع ) حيث قررت غرفة احملامكوة اخلاصوة ابحملمكوة ااوليوة ليوغسوالفيا السوابقة أ نوه 

ذ اس تطاع اثل الإدعاء أ ن يثبت أ ن بطريق مبارش يف ال ف ل أ نه يظل مس ئول اإ أ نوه شوارك -0:عال املدع  هبا، اإ

أ ن -7.عن وعي يف التخطي  أ و ال مور أ و ارتواكب أ و بشولك أ خور يف مسواعدة أ و مسواندة يف ارتواكب اجلرميوة

ىل ارتاكب اجلرمية (.هذه املشاركة قد أ دت مبارشة وبصةة أ ساس ية اإ
(2)
 

                                                           
(1 )

ساء املدنيني ذوي املناصب العليا قررهتا حممكة رواندا ااولية يف العديد مون الق،وااي الويت عرضوت أ ماهموا، ويف هوذا يالحظ أ ن مس،ولية الرؤ 

 : يف نسخته ال صلية أ نه " أ محد ليان صاو" الصدد يقول ال س تاذ 

 )Dans l’affaire Musema, la chambre considère que la responsabilité du supérieur civil ne peut être engagée 

que si ce dernier exerçait un contrôle effectif sur les auteurs de violations graves du droit international 

humanitaire, que ce soit un contrôle juridique ou simplement de fait. Dans l’affaire Delalic, la chambre 

d’Appel estime «  qu’un supérieur exerce un contrôle effectif sur des subordonnés et dans la mesure où il 

peut les empêcher de commettre des crimes ou les en punir après coup, il peut être tenu responsable de ces 

crimes s’il n’use pas de ses moyens de contrôle (.Ahmed lyane SAW, « la responsabilité pénale 

internationale du supérieur hiérarchique dans la jurisprudence du tribunal pénal international pour le 

RAWANDA », op.cit., pp.223-224. 
(2)
.00ص.عادل ماجد، املرجع السابق/د 
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ملس،ولية القائد أ و الرئيس، فهىي املس،ولية اجلنائية املةرتضة حيوث يعتورب القائود مسو ئول عون أ ما املةهوم الثاين 

مون النظوام ال سوا  لل حمكوة اجلنائيوة ( 77)أ فعال اتبعيه اري القانونية برمغ انه مل يد مر ابرتاكهبا، وأ ساسها املوادة

سوالفيا أ ن مبودأ  مسو،ولية الرؤسواء ل يشو ل ويف هذا فقد قررت غرفة احملامكوة ابحملمكوة ااوليوة ليوغ .ااولية 

فقو  القوادة العسووكريني، ولكون أ ي،وا املوودنيني اخيزون يشوغلون مناصووب رئاسو ية ذات طبيعوة واقعيووة أ و ذات 

.طبيعة قانونية
(1)
 

وجتدر الإشارة أ ن بعض الةقه اجلنوايئ زورى أ ن نوص املوادة السوابقة، يعود الونص الوحيود ال سوا  اخيي يوذكر 

ذ أ قرت هذه املادة مسو،ولية القائود والورئيس ال عوىل املس،ولية اجل  نائية عن الامتناع كعن  يف الركن املادي، اإ

عن أ فعال مرؤوس هيام، يف  ل بعض الظروف، حىت ولوو ل هنوام مل يود مرا مبوارشة ابرتواكب اجلورامئ، وهوذا عوىل 

.ول عن ارتاكهباأ سا  أ ن من هل سلطة يف أ ن مينع اجلرمية ول يقوم بذكل يعترب اإىل حد ما مس ئ
(2)
 

ن املادة  سوواء فوامي يتعلوق ابلقائود العسوكري ( 77)ومغ ما يطرحه بعض رجال القانون، أ نه من الناحية الع لية فاإ

من النظام ال سا  لل حمكة اجلنائيوة ( 01)أ و الرئيس ال عىل صعوابت تتعلق ابلركن املعنوي وابلعالقة مع املادة

د اجلنايئ املنثل يف العب والإرادة، بيامن تستند مس،ولية القائد والورئيس ال عوىل ااولية، اليت تشرتو توافر القص

.عىل جمرد الإهامل
(3)
 

ىل موا أ ووري يف التعليوق عوىل املوادة ذا موا عودان اإ ( 72)لكن ميكن رفع هذه العقبات الع لية اليت تثريها هذه املادة اإ

ىل أ نه  ن هذا ل " من الربتوكول ال ول اخيي أ شار اإ هامل ميكن أ ن تكون جنائيوةاإ والإهوامل ... يعين أ ن لك حاةل اإ

(. يتساوى مع تع د ال ذى أب أ ن زكون عىل درجة من اجلسامة جتع 
(4)
 

واحلقيقة أ ن هذا التقصري والإهامل من طرف القادة واملس ئولني ال خرزن ي،كد مس،ولياهتم اجلنائية، عون اجلورامئ 

.ه،لء القادة واملس ئولني ال خرزن ميثلون ااوةل أ و يعربون عن س يادهتااليت زرتكهبا مرؤوس هيم، ابعتبار أ ن 
(5)
 

 أ وامر الرؤساء: املطلب الثاين 

طار املادة ن دراسة أ وامر الرؤساء يف اإ لقواء ( 00)اإ من النظام ال سا  لل حمكوة اجلنائيوة ااوليوة، تقتحتو منوا اإ

وهذا مون خوالل دراسو هتا  -نظرا للبس اخيي أ اثرته مسد ةل أ وامر الرؤساء يف الةقه اجلنايئ-نظرة عىل هذه املسد ةل

، مث بشلك موجز يف القانون اااخيل، مث نتةحص احللول اليت عاجلوت فكورة أ وامور الرؤسواء يف القوانون ااويل

                                                           
(1 )

 .04ص.عادل ماجد، املرجع السابق /د
(2) 

نسوانية يف ضووء أ حواكم النظوام ال سوا  لل حمكوة اجلنائيوة ااوليوة، الطبعوة ال وىل، منشوورات احللويب سوسن مترخان /د بكة، اجلورامئ ضود الإ

 .010ص . ، لبنان7111احلقوقية 
(3  )

 .010ص .سوسن مترخان بكة، املرجع السابق /د
(4  )

 44 -40ص. ية وأ مهنا اإىل امجلعية العامة عن أ عامل دورهتا الثامنة و ال ربعونيتقرزر جلنة القانون ااويل، مرشوع مدونة اجلرامئ احتةل بسب الإنسان 

  .A/CN.4/SER.A/1996/Add.1 (Part2):الوويقة رمق . 
(5 )

 .070ص.املرجع السابق-عبد الةتاح بيويم  ازي/د 
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طوار الةلسوةة اجلديودة، الويت جواء هبوا النظوام ال سوا   نقن أ مام املوقن اخيي حسم هذه املسد ةل، وهوذا يف اإ

 (.00)لل حمكة اجلنائية ااولية يف مادته 

شاكلية أ وامر احلكومة أ و الرئيس املعين بعدة حلول تتلخص فامي ييل   :فبالنس بة للقانون اااخيل جنده عاجل اإ

أ ن الةعل املنةذ مبوجب أ مر الرئيس يشلك سببا من أ س باب الإعةاء مون املسو،ولية اجلنائيوة عوىل  اجتاه يعترب -

.أ سا  أ ن املنةذ مقتنع متاما بد نه ت ف وفقا ل حاكم القانون
(1)
 

ثر أ مر الرئيس ميكن أ ن خيلوق حواةل رضورة اى املنةوذ اخيي أود نةسوه  - اجتاه أ خر زنثل يف أ ن الةعل املنةذ اإ

.ار ارتاكب فعل جمرم أ و تعريض نةسه لعقوابت وخيا يس تةيد من الإابحةأ مام خي
(2)
 

كراه معنوي ابلوغ حبيوث ل - ميكون لإرادة املنةوذ  اجتاه اثلث زكون فيه الةعل يف معظم ال حيان منةذ حتت وطد ة اإ

.أ ن تلعب دورها
(3)
 

                                                           
(1 )

أ دان جملوس احلورب يف  0211يف سو نة ) ، بد نوه " جواك فريهويغن " لقد حظي مبدأ  مس،ولية املنةذزن بعد تطبيقات يف بلمياك ، ذكرها الس يد 

ورأ ى جملوس (. يف الكونغوو" )سو تانليةيل"بروكسل عريةا بلميكيا نةذ أ مرا بقتل امرأ ة مدنية أ صدره ضاب  ، واكن ذكل أ وناء معليوة تلوت اسو تعادة 

ن الةعل املرتكب ل يشلك جرمية قتل وفقا ل حواكم القوانونني الكونغوويل و : " احلرب ما ييل  هنوااك جسو امي لقووانني اإ منوا أ ي،وا اإ البلموييك حفسوب ، واإ

ن عدم مرشوعية ال مور مل تكون موضوع شو ، واكن عوىل املودع  عليوه أ ن زورفض تنةيوذه )...( وأ عراف احلرب والقوانني الإنسانية جواك : ينظور(. اإ

 .772ص . فريهيغن، املرجع السابق

أوب أ ن : ) ، ابلتوصوية ال تيوة 0222( أ اير)عسوكري وقوانون احلورب املنعقود يف أ وينوا يف موايوكام جاء امل،متر الرابع عرش للم عية ااولية للقانون ال 

طوار احورتام الان،وباو ، حقهوم وواجوهبم يف عودم  تت، ن اللواحئ التد ديبية العسكرية اإجراء يس ح لل رؤوسني أ ن ميارسووا ، دومنوا اإرضار هبوم ويف اإ

 .(.  وقوع جرمية حربالانصياع ل وامر ي،دي تنةيذها عىل حنو بني عىل

ن مبدأ  نورمربغ )" واكن هذا الاقرتاح املذكور مربرا وفقا لو يت     وامر الإجرامية"  اإ ىل العصيان الواجب لو  املدرج اليوم يف الترشويعات ( الرايم اإ

ذا ما اك ل أ نه ميكن أ ن يتحول اإىل جمرد خشص بدون تد وري وقايئ حقيقي اإ نت الظروف اليت يع ول فهيوا املرؤوسوني الوطنية ل غبار عليه بال ش  ، اإ

زاء ال مر الصادر ذا طالبنا  ابحتاطرة أ و موقن بطويل اإ ل اإ يف ملل تكل الظروف، حني تربئ احملمكوة )...( ل يدع أ ي جمال مللكة الاختيار ، اللهم اإ

مر ، فاإهنا يف ذكل لقود أ خوذت يف الاعتبوار عوىل حنوو " : حكوام جيودا"تصدر  ساحة منةذ أ مر اإجرايم مع مراعاة التد كيد عىل الطابع اري املعقول لو 

ولكن القول بد ن احلمك ، وهوو مقبوول ق،وائيا ، يشولك خطووة أ بعود يف . سل  الةعل الإجرايم موضوعيا والةاعل اري املس،ول ذاتيا عىل حد السواء

 . اجتاه حل املشلكة

بداعيا بس يطا ميكن من وضع اإجراء هل من الةعالية     )...(. ما زكةي لنكني املرؤوسني من اارسة حقهم وواجهبم يف ملل توكل الظوروفلعل  دا اإ

املنتدى البلمييك للقانون العسكري وقوانون احلورب مجموعوة معول مون أ جول صويااة =واكن لهذه التوصية بعد اعامتدها من طرف امل،متر ،أ ن أ نشد  (. 

دراجه يف ا  . 700 -700ص . جاك فريهيغن، املرجع السابق. للواحئ التد ديبية للجيش البلمييكمرشوع نص ي،ع هذه التوصية موضع التنةيذ وميكن اإ
(2 )

لقد علق بعض رجال القانون عىل مبدأ  مس،ولية املنةوذزن ، بد نوه حتوول معيوق ، خاصوة داخول امل،سسوات العسوكرية ، الويت تتسوم ابلن،وباو 

نوه "  فريهويغن جواك " العسكري ، ويف مقتطةات من هذا التعليق ، زرى الس يد  مون اوري امل،كود اإطالقوا أ ن زكوون معظوم القوادة العسوكريني ) اإ

هوذا املبودأ  واملس ئولني الس ياس يني ، حىت داخل دولنا املوصوفة اباميقراطية أ كرث وعيا من املارشار مونتغ ري ابلتحولت اجلذريوة والطوابع الثووري ل 

لويس مون امل،كود أ ن زكوون امجلهوور حوىت املطلوع منوه ، ول القوانونيون ، مبوا يف ذكل )  وي،وين يف تعليقوه بد نوه(. اخيي أ دخل يف ترشويعاتنا )...( 

جاك فريهيغن، رفض .(. جفر ل زاكد يصدق"احتتصون مهنم ، قد وعوا بسهوةل أ و وعوا حقيقة أ بعاد هذا الانقالب اخيي وصةه فيلسوف أ ملاين بد نه 

وامر ذات الطابع الإجرايم البني حنو   .771ص . 7117اإجراء يف متناول املرؤوسني، اجملةل ااولية للصليب ال محر، خمتارات من أ عداد الانصياع لو 
(3) 

ابدة اجلنس البرشي يف القانون ااويل، مذكرة ماجس تري يف القانون العام، لكية احلقوق بن عكنوون . 7117جامعوة اجلزائور  -حةيظ مىن، جرمية اإ

 .77ص 



 05العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

126 
 

أ اثرت هذه املسد ةل نقاشا كبري، منذ اترخي هذا فامي يتعلق ابلقانون اااخيل، أ ما عىل مس توى القانون ااويل فقد 

عودادها ملرشووع مدونوة اجلورامئ  ثور اإ انعقاد حممكة نورمربغ ،اري أ ن احملاوةل اليت قامت هبوا جلنوة القوانون ااويل اإ

، تلخووص هووذه اجملهووودات ااوليووة موون خووالل دراسوو هتا ملوضوووع أ واموور 0221احتووةل بسووب الإنسووانية وأ مهنووا لعووام

ن يف العديد من امل،مترات ااولية قد تةادى خوضه، خاصة يف املو،متر اابلوموا  املنعقود يف واخيي اك-الرؤساء

واخيي أ سةرت أ عامهل عن اتةاقيات جنيين ،وكذكل الوضع نةسه أ وناء امل،متر اابلوموا  املنعقود يف  0202س نة

.واخيي أ سةرت أ عامهل عن الربتوكولني امللحقني ابتةاقيات جنيين 0222س نة
(1)
 

التذرع بد وامر الرئيس ال عىل هو أ كورث أ سواليب اافواع اسو تخداما ) فقد ذكر تقرزر جلنة القانون ااويل عىل أ ن 

ومنوذ احلورب العامليوة الثانيوة .من جانب املرؤوسني املهت ني هبذا النوع مون السولوك الإجورايم املشو ول ابملدونوة

ال عىل تواجه رف،ا مس نرا يف ا اذهوا  الرئيس  لت  ة ت ف املرؤو  بناء عىل أ مر صادر من احلكومة أ و

(.أ ساسا لإعةاء املرؤو  من مس،وليته عن جرمية مبقت  القانون ااويل
(2)
 

ن النظام ال سا  حملمكة نورمربغ العسكرية نص يف املوادة  يعةو  املودع   ل" عوىل أ نوه (17)ويف هذا الإطار فاإ

ن حكومته أ و من رئيس أ عىل، ولكن أووز النظور يف  ةيون عليه من املس،ولية لكونه ت ف بناء عىل أ مر م

ذا قررت احملمكة أ ن العداةل تقتحت ذكل   ".العقوبة اإ

خيكل فرمغ احملاولت العديدة لهيئة اافواع أ موام حممكوة نوورمربغ بود ن املنةوذزن اكنووا يت وفون بنواء عوىل أ وامور 

تتةق مع قوانون ( 17املادة)أ حاكم هذه املادة ) فقد رف،ت حممكة نورمربغ هذه احلجة ونصت عىل أ ن .رؤساهئم 

ن كون جندي قد أ مر ابلقتول أ و التعوذيب مبوا خيوالن القوانون ااويل للحورب مل زكون أ بودا دفاعوا .ال مم مجيعها واإ

معرتفا به عن هوذه ال فعوال الوحشو ية،ومع ذكل فكوام يونص النظوام ال سوا  يف هوذا الصودد،أوز اسو تخدام 

(. عقوبةال مر ن سا  لتخةين ال
(3)
 

كام استبعدت  ة أ وامور الورئيس ال عوىل بصوةة مسو نرة يف الصوكوك القانونيوة ذات الصوةل الويت اعنودت منوذ 

، كوام اسوتبعدت (10املوادة) 01النظام ال سا  حملمكة نورمربغ مبا يف ذكل قانون جملس الرقابة التابع للحلةواء رمق

                                                           
(1 )

ن جمورد الت وف بنواء عوىل أ مور مون سولطة أ و رئويس ) ونصوها اكل يت ( 22)، املادة 0222لل ،متر اابلوما  لعاملقد ت، نت الوويقة اخلتامية  اإ

ذا وبت أ نه اكن يعب ، يف  ل الظروف القامئة أ نه خيرق خرقا خطريا أ حاكم التةاقيوا ت أ و نصووص ملرؤوسه ل يعةي مهتام من املس،ولية اجلنائية ، اإ

 .(.    عىل أ نه ميكن أ ن ي،خذ ذكل يف الاعتبار من أ جل  ةين العقوبة .الربتوكولني احلاليني 

دراجه يف الربتوكول الإضوايف ال ول ، ل نوه مل حيصول عوىل أ البيوة الثلثوني لإدراجوه    تشوارلز اواراواي، أ وامور . اري أ ن النتيجة أ ن هذا النص مل يمت اإ

قامة الع ناكرها، اجملةل ااولية للصليب ال محر، خمتارات من أ عداد الرؤساء ملرؤوس هيم واحملمكة اجلنائية ااولية اإ  .012ص. 0222داةل أ و اإ
(2 )

نسوانية وأ مهنوا اإىل امجلعيوة العاموة عون أ عوامل دورهتوا الثامنوة و ال ر    41ص. بعونيتقرزر جلنة القانون ااويل، مرشوع مدونة اجلرامئ احتةل بسوب الإ

  .A/CN.4/SER.A/1996/Add.1 (Part2):الوويقة رمق 
(3 )

نسوانية وأ مهنوا اإىل امجلعيوة العاموة عون أ عوامل دورهتوا الثامنوة و ال ر    41ص.بعونيتقرزر جلنة القانون ااويل، مرشوع مدونة اجلورامئ احتوةل بسوب الإ

 .A/CN.4/SER.A/1996/Add.1 (Part2):الوويقة رمق 
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وكذا يف النظوام ال سوا  حملمكوة راونود يف ( 12املادة) السابقةهذه احلجة يف النظام ال سا  حملمكة يوغسالفيا 

 (.11)مادهتا

كام أ ن انتةاء اافاع القامئ عىل جمرد أ وامر صادرة من رئيس أ عىل هو أ مر اعرتفت بوه جلنوة القوانون ااويل أ ي،وا 

 (. 10املادة) 0220 ويف مرشوع مدونة( املبدأ  الرابع)يف مبادئ نورمربغ

طوار القوانون وخيكل فليس بوسع  املنةذزن ل وامر الرؤساء اري املرشوعة، التنصل مون املسو،ولية اجلنائيوة، يف اإ

طار القانون الوطين وملال ذكل القانون البلمييك السابق اخيكر  .ااويل اجلنايئ، وحىت يف اإ

امور اري أ نه وبعد اسو تعراض موقون املرشوع الووطين وكوذا موقون القوانون ااويل اجلنوايئ خبصووص مسود ةل أ و 

ن النظام ال سا  لل حمكة اجلنائية ااولية قد جاء بةلسةة جديدة عواجل مون خاللهوا هوذه املسود ةل،  الرؤساء، فاإ

من نظام احملمكة اجلنائية ااولية قطع الطريق عىل أ ن ل تكون أ وامر الرؤسواء وسو يةل ( 00)حبيث أ ن نص املادة

ابدة اجلونس البرشوي أ و اجلورامئ ضود الإنسوانية أ و جورامئ لرتاكب اجلرامئ ااولية اليت تتسم ابلةظاعة من ذكل  اإ

.احلرب، ويف الوقت ذاته تكر  مبدأ  املس،ولية اجلنائية للةرد عن هذه اجلرامئ ااولية
(1)
 

يف حواةل ارتواكب أ ي خشوص جلرميوة مون اجلورامئ الويت تودخل يف ) عىل أ نوه ( 00)ولهذا الغرض فقد نصت املادة

ذا اكن ارتاكبوه لوتكل اجلرميوة قود مت امتثوال ل مور اختصاص احملمكة، ل يعىن ال  شوخص مون املسو،ولية اجلنائيوة اإ

 ( . حكومة أ و رئيس، عسكراي اكن أ و مدنيا

متكن املنةذزن املهت ني  ، قد أ ورد حالت اس تثنائية عىل مبدأ  مس،ولية املرؤوسني(00)ومع ذكل فاإن نص املادة

ة اجلنائية ااولية اافع هبذه احلميف أ ماهما، وتنثل هوذه احلوالت ابرتاكب جرامئ دولية داخةل يف اختصاص احملمك

ذا اكن ارتاكبوه لوتكل اجلرميوة قود )الاس تثنائية اليت ذكرهتا املادة يف أ نه  ل يعة  الشخص من املس،ولية اجلنائية اإ

ذا اكن( أ  : مت امتثال ل مر حكومة أ و رئويس، عسوكراي اكن أ و مودنيا عودا يف احلوالت التاليوة  عوىل الشوخص  اإ

طاعة أ وامر احلكومة أ و الرئيس املعين ذا مل زكن الشخص عىل عب بد ن ال مر اري مرشوع( ب. الزتام قانوين ابإ . اإ

ذا مل تكن عدم مرشوعية ال مر  اهرة( ج ل غراض هذه املوادة، تكوون عودم املرشووعية  واهرة يف حواةل  -7. اإ

 ( .الإنسانية  أ وامر ارتاكب جرمية الإابدة امجلاعية أ و اجلرامئ ضد

نه عىل اافاع أ ن يثبت توفر الرشووو جمنعوة لقبوول هوذا  (ج) (ب) (أ  ) اري أ ن هذا اافع حىت يعد مقبول، فاإ

وبات يقع عىل دفاع املهتم  .     اافع وانتةاء مس،وليته، فعئب الإ

ن نص املادة هوذه "  Cassese "اكن حمل نقواش قوانوين بوني رجوال القوانون ،مفون انحيوة ينتقود ال سو تاذ ( 00)اإ

املادة، بد هنا اس تثنت ال وامر ابرتاكب جرامئ احلرب من الةقرة الثانية، وذكل بعدم اعتبوار عودم مرشووعية توكل 

ال وامر  اهرة، ويعد ذكل ابتعاد عن ما يقره العرف ااويل يف هذا اجملوال واخيي مبقت،واه فواإن صودور أ ي أ مور 

                                                           
(1 )

 .070ص.املرجع السابق-عبد الةتاح بيويم  ازي/د
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ومون انحيوة اثنيوة زورى أ ن القامئوة الرمسيوة . ترب أ مر اوري مرشوع ابرتاكب جرمية دولية بغض النظر عن نوعها يع 

من النظام ال سا  ل تدع شاك حوول عودم وضووح مرشووعية ال مور ابقورتاف ملول هوذه ال فعوال ( 17)للامدة

.املكيةة كمرامئ حرب
(1)
 

ل " Cassese"وخالفا للنقد السابق اخيي ذكره ال س تاذ  يوه حموررو نظوام ، فاإن هناك حتليل أ خر يربز ما توصل اإ

 اهرة فق  يف جرمية الإابدة امجلاعيوة واجلورامئ ضود الإنسوانية، ويف " عدم مرشوعية ال مر " روما من اقتصار 

 .ال مر قد ل زكون كذكل ابلنس بة مجليع اجلرامئ ومجيع الرتب) بد ن " تشارلز ااراواي"هذا املنوال زرى الس يد 

ن املادة تنص عوىل أ نوه يعتورب جرميوة، اسو تخدام الرصواص القابول ( ب7)قرةف( 17)واملثل الاكيف عىل ذكل هو اإ

لالنتشار أ و الندد بسوهوةل يف اجلسوم البرشوي، ملول الطلقوات ذات الغوالف الصولب اخيي ل يغطوي حمتواهوا 

وقليل من اجلنوود اخلصوصويني   اخيزون يعرفوون متاموا طبيعوة اجلوروح الويت . ابلاكمل أ و اخيي توجد به شقوق

اع احتتلةة من اخيخرية، وقليلون من بيهنم يس تطيعون التعرف عىل الطلقات الويت ينطبوق علهيوا هوذا حتد ا ال نو 

( . احلظر
(2)
 

الونص الووارد يف ) بود ن  "تشوارلز اواراواي"، موللام زورى السو يد (00)والنتيجة اليت خنرج هبا هو أ ن نص املادة 

وهوو ل يتويح يف حود ذاتوه فرصوة الإفوالت .مات اجلنديهذه املادة يوفر توازان مالمئا بني مصلحة العداةل والزتا

من العقاب ولكنه يس ح، يف احلالت النادرة اليت ميكن فهيا النس  به، بتحقيوق العوداةل ابلنسو بة جلنودي أود 

نةسه قد حت ل مس،ولية قرارات ا ذها حبسن نية بناء عىل أ وامر صادرة من أ خرزن  اكنوت اهيوم املعلوموات، 

(. عن املهتم نةسه، واليت جتعل ال مر الصادر أ مرا خمالةا للقانون اليت  بوها 
(3) 

 :امتة خ

كخالصة لهذه ااراسة، فاإن معاجلة النظام ال سا  ملس توايت املس،ولية اجلنائية للةرد كشن عون قودرة هوذا 

ااولية الق،ائية النظام بتكريس هنيف قانوين معارص يف توضيح الرؤية عن أ   اإشاكل قانوين وقعت فيه ال نظ ة 

السابقة، وهو حتديد قواعد املس،ولية اجلنائية للةرد بشلك متجانس، ي، ن لل م وعة ااوليوة حقهوا يف معاقبوة 

 .ال شخاص املهت ني ابرتاكب اجلرامئ ااولية املعرفة يف النظام ال سا  لل حمكة اجلنائية ااولية

 

 

 

                                                           
(1) 

Antonio Cassese, « The Statute of the International Criminel Court : Some Preliminary Reflections », 

EJIL, Oxford, Vol10, N01, 1999. pp.156-157. 
(2)
 .012ص ،تشارلز ااراواي، املرجع السابق 
(3)
 .012تشارلز ااراواي، املرجع السابق، ص 
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س ياسة اخلوصصةواقع النظام القانوين لل رافق العامة يف  ل 
*
 

 تيارت /بلكية احلقوق والعلوم الس ياس ية جبامعة ابن خدلون -"أ  "أ س تاذ مساعد  -كامل مدون /أ  

  :ملخص

ن  هور العوملة  الاقتصادية  بني  الاندماجكونية جديدة ، واليت جتسدت يف زايدة التةاعل و  كظاهرةاإ

ذا هذا  اقتصادبس يادة  وارتبطتيف خمتلن دول العامل ،   الاقتصاديةال نشطة  بدوره يثري  الارتباوالسوق فاإ

 . ق،ية العالقة اباوةل وتد وري ذكل عىل املرفق العام عامة

ن من وسائل  احلر  هور ما يس   ابخلوصصة اليت تسارعت ااول املتقدمة كربيطانيا وفرنسا و  الاقتصادواإ

ىل أ ن د أ ومث حلقهتا ااول النامية  ال مرزكيةالولايت املتحدة   اهرة  تبنهتا لك  أ صبحتول العامل الثالث ، اإ

اري  الاقتصادية، فاكنت البداية ابملرافق  الاجامتعيةو التمنية  الاقتصاديحتقيق المنو  العامل ن سا دول 

دارية  اقتصاديةالناحجة فق  مث توسعت اإىل جمالت أ خرى   .واجامتعيةواإ

القانوين لل رافق العامة ورمغ تقييدها اور ااوةل يف اجملال دخيل عىل النظام  وابعتبارهااري أ ن اخلوصصة 

مل تس تطع الق،اء أ و  جتاوز املبادئ ال ساس ية اليت زرتكز املرفق العامة واملنثةل يف مبدأ   أ هناالاقتصادي اري 

 . والتكيين ريياملرفق العام ومبدأ  قابلية املرفق العام للتتغ  اس نراريةاملساواة أ مام املرافق العامة ، ومبدأ  

Résumé: 

La mondialisation économique comme nouvelle forme de globalisation s’est 

concrétisée par l’interaction et la fusion entre les activités économiques dans les différents 

pays .Elle est liée à l’économie du marché .Mais cette relation pose le problème de son lien 

avec l’Etat  et son impact  sur le service public d’une manière générale. 

L’un des moyens de l’économie libre est la privatisation à laquelle se sont précipités les pays 

développés comme les Etats unis l’Angleterre ,et la France  et aussi des pays sous développés 

de tel sorte qu’elle devient un phénomène adopté par les Etats pour la réalisation du 

développement économique et sociale .Le début concernait les services économiques non 

rentables et puis  le phénomène s’est élargit à des domaines administratives ,économiques ,et 

sociales . 

Mais la privatisation est étrangère au régime juridique des services publics et malgré sa 

limitation du rôle de l’Etat ,elle n’a pas pu éliminer ou dépasser les principes fondamentaux 

                                                           
*
يداع املقال    17/17/7102: اترخي اإ

  7102 /00/17: اترخي حتك  املقال
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du service public, à savoir le principe d’égalité devant les services publics ,la continuité et la 

mutabilité du service public                   

 مقدمة 

منذ بداية القرن العرشزن وحىت منتصةه ، تعا م دور ااوةل  حيث تدخلت يف تقدمي كثري من اخلدمات  

دارية أ و  ونظ ت املرافق أ نشد توخيكل  أ و همنية  واكن ال مر مقصورا  اقتصاديةالعامة بد نواعها سواء أ اكنت اإ

فاكن ذكل راجعا ل حداث منثةل يف التغريات اليت واكبت . علهيا فق  دون تدخل أ و مشاركة القطاع اخلاص 

احلرب  الكبري اخيي أ صاب معظم دول العامل ف،ال عن نشوب الاقتصادياحلرب العاملية ال وىل والكساد 

ىل ال نشطة  اس تدع العاملية الثانية وما خلةته من دمار  عادة احلياة اإ قيام ااوةل بد عامل التع ري والبناء واإ

عقد الامثنينات وبداية التسعينات من القرن املايض شهد العامل  انهتاءومع . يف البالد والاجامتعية الاقتصادية

 . يت أ عادت صيااة دور ااوةل من جديد ال الاقتصاديةعددا من املتغريات الس ياس ية و 

ىل بزوغ ما يس   بظاهرة العوملة، واليت جتسدت يف زايدة التةاعل و  بني  الاندماجهذه الرتاكامت أ دت اإ

ذا هذا  اقتصادبس يادة  وارتبطتيف خمتلن دول العامل ،   الاقتصاديةال نشطة  بدوره يثري  الارتباوالسوق فاإ

احلر  هور ما يس    الاقتصادومن وسائل . ق،ية العالقة اباوةل وتد وري ذكل عىل املرفق العام عامة

دول العامل الثالث    أ وابخلوصصة اليت تسارعت ااول املتقدمة كربيطانيا وفرنسا و و م أ   مث حلقهتا ااول النامية 

ىل أ ن  و التمنية  الاقتصادين سا  حتقيق المنو -ل كوراي الشامليةاإ  - اهرة  تبنهتا لك دول العامل أ صبحتاإ

 اقتصاديةاري الناحجة فق  مث توسعت اإىل جمالت أ خرى  الاقتصاديةالإجامتعية ، فاكنت البداية ابملرافق 

دارية   . واجامتعيةواإ

س امي لل رافق العامة لنظام القانوين ومن خالل هذه نطرح الإشاكلية التالية ما أ ثر اخيي  لةه اخلوصصة عىل ال  

 املبادئ ال ساس ية اليت حتمك سري املرافق العامة ؟

، املبحث  ال ول العام يفالإطار القانوين ملةهويم اخلوصصة واملرفق : وسيمت الإجابة عىل هذه الإشاكلية مبناقشة

ىل أ ثر اخلوصصة عىل املبادئ اليت حتمك سري املرفق العام  .وأ ما الثاين يتطرق اإ

 .الإطار القانوين ملةهويم اخلوصصة واملرفق العام: ال ول  املبحث 

قبل التطرق ل ثر اخلوصصة عىل النظام القانوين لل رافق العامة ، لبد أ ول من حتديد الإطار القانوين للك من 

اخلوصصة مكةهوم جديد دخيل عىل القانون الإداري ، وكذكل التعرف عىل املرفق العام اخيي هو نواة نشاو 

 .ااوةل الهادف اإىل حتقيق املنةعة العامة

 مةهوم اخلوصصة: املطلب ال ول 

ىل التطور التارخيي للخوصصة ، مث تناول تعرين هذا املصطلح من الناحية الةقهية  سيتطرق هذا املطلب اإ

 .والترشيعية 
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 اترخي اخلوصصة: الةرع ال ول 

ىل التحول  بن خدلون ، عندما زرجع بعض الةقه فكرة اخلوصصة ، واليت هتدف اإ ىل اإ نتاج اخلاص اإ حنو  من  الإ

بن خدلون عىل ااوةل  اضطالعحتدث عن أ  ية  نتاج منذ أ كرث من س امتئة عام ، قد أ نكر اإ القطاع اخلاص ابلإ

القيام بد عامل يه من ص  أ عامل القطاع اخلاص ، وأ فرد عنواان يف كتابة املقدمة  خاصا يف أ ن التجارة مع 

ىل السلطان مرضة اب  اختالللرعااي ومةسدة للمباية ، ورأ ى ابن خدلون ان مزامحة ااوةل للرعااي ت،دي اإ

التاكف، بيهنم ، و  لنعدامجعز ال فراد عن مسازرة ااوةل : ال ول :اخلاص لس ببني  الاستامثرالسوق وتعوق 

فراد  استامثرهاال فراد لعدم  أ موالتد لك رؤو  : الثاين  نتيجة ملزامحة ااوةل لو 
1
. 

ىل اخلوصصة ، حيث ذهب يف عام   ، لتدع  فكرة 0221أ ما يف الغرب فقد اكن أ دم مسيث أ ول من دعا اإ

عىل قوى السوق ، واملبادرة الةردية ، وذكل من اجل التخصص وتقس   الع ل وابلتايل حتقيق الكةاءة  الاعامتد

 الاقتصادية
2
امل،يد للخوصصة من جرميي بنلام يف كتابه ابنوبيتكون عام  الاقرتاحويف ضوء  هذه ال فاكر  هر . 

ىل اخلواص بواسطة العقود، وقد أ ثر هذا الاقرتاح عىل تص   مباين السمون  0220 س ناد السمون اإ ابإ

دارهتا واإ
3
 . 

  يف تعظ  الاس نرارابت يتساءل عن جدوى    واقتصادهياوابلنس بة اول العامل الثالث  فاإن جانبا من مفةكرهيا 

ىل احلد اخيي أ صبحت فيه اري قادرة عىل اارسة و ائةها احليوية التقليدية ف،ال عن و ائةها  دور ااوةل اإ

نتاجية خاصة يف  ل جعز مزمن مزيانيهتا العامة وركز أ نصار اخلوصصة عىل دورها يف زايدة مس توى الكةاءة  الإ

العام وحتقيق التمنية اليت جعز عن القيام هبا القطاع  الاقتصادية
4
. 

 

 

 

                                                           
1
حياء  املقدمة لبن خدلون ،  -  .770،771الرتاث العريب ، بريوت ، لبنان ص ص طبعة دار اإ
2
ىل القطاع اخلاص والتمنية الاقتصادية واخيي عقد يف واش نطن س نة - ، 0271ستين هانيك ، رضورة حقوق امللكية ، م،متر حتويل امللكية العامة اإ

 .02، ص  حسن رم،ان حسن ،مرجع س بق ذكرهنقال عبد هللا. 40، ص 0221محمد مصطة  غن  ، دار الرشوق ، القاهرة ،  ترمجة

3
يوة وهذه املرحةل مل تقت  عىل هذه املقرتحات بل س بقهتا أ ول معلية للخوصصة يف العامل واكنوت ابلوولايت املتحودة ال مرزكيوة عنودما مسحوت بدل- 

.  يف حني أ هنا اكنت تعد من اخلدمات العامة اليت ي،طلع هبا م،سسة حكومية 0121لقيام بد عامل النظافة لشوارع املدينة عام نيويورك لرشكة خاصة ل 

ة ن ولكهنا ومن امل،كد أ ن هناك الكلري من احلالت والتجارب اليت شارك فهيا القطاع اخلاص احلكومة يف تقدمي اخلدمات العامة يف فرتات زمنية قدمي

عوادة توزيوع ال دوار بوني القطواعني العوام متت قب يديولوجيوة س ياسو ية اقتصوادية يف اإ ل بلورة اخلوصصة مكهنيف أ و برانميف حيث تعرب عن منطلقوات اإ

ماجد بن عبد العززز القهيدان خصخصة قطاع النقل وانعاكساهتا عىل ال مون الووطين ، رسواةل دكتووراه،  لكيوة ااراسوات العليوا ، جامعوة  واخلاص

 02،ص 7117عربية للعلوم ال منية ، الرايض ، انين ال
4
 .02حسن رم،ان حسن ، مرجع سابق ، ص  -
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 تعرين اخلوصصة: الةرع الثاين 

يس تخدم الباحلون عدة مصطلحات لدللةل عىل معلية اخلوصصة
1

privatisation   -  ن لك ة     privatizationاإ

خيكل نالحظ  أ ن معظم الرتجامت " اخلاص" ومعناها   privatمش تق من الصةة  امسيف اللغة الإجنلزيية، يه 

خاص  اكخلوصصة واخلصخصة العربية مش تقة من لك ة
2
 الاصطالحاتولعل هذزن املصطلحني هو أ كرث    

اري أ ن مصطلح اخلوصصة.  الاس تخدامش يوعا يف 
3
تد خر يف الظهور، حيث  هر اول مرة يف الطبعة التاسعة  

0270ملعمم ويب شار  نيوكو ليميت س نة 
4
. 

وللخوصصة 
5

ذ زرى بعض  عين مبةهوهما ال،يق نقل امللكية من أ ن اخلوصصة ت الةقهمةهومني ضيق وواسع ، اإ

ىل القطاع اخلاص، و تعين كذكل  ىل  أ والنشاو أ و القطاع من الرقابة  انتقالالقطاع العام اإ امللكية العامة اإ

القطاع اخلاص
6
ىل القطاع اخلاص بد نه تقليص اور ااوةل يف .  ومن الوال أ ن   الاقتصادو لقد عرف التحول اإ

ىل القطاع اخلاص هو وس يةل امع القطاع اخلاص وتقليص دور هذا التعرين زرتكز عىل ح  ن التحول  اإ قيقة اإ

القطاع العام 
7
. 

مبلكيهتا للقطاع احلكويم  الاحتةاىلتشميع الإدارة اخلاصة لل رافق العامة مع " املةهوم الواسع فيقصد هبا أ ما

دارة احملددة املدة  الامتيازلس امي عن طريق عقود  تكون  أ نفاخلوصصة هبذا املعىن ل تعدو " .والتد جري والإ

                                                           
1
 زرى علامء اللغة يف حتديد املعىن املصدري لالإحداث ، اس تخدام صيغيت التةعيل والةعلةل ، والصويغة ال وىل اكلتع و  والتخصويص ، عوىل وزن  - 

أ محود  .التخصيص واخلصخصة ، حصيحان من الناحية اللغويوة: اكخلصخصة وعىل ذكل فاإن الاصطالحني تةعيل ، أ ما الصيغة  الثانية بوزن فعلةل ، 

ىل القطاع اخلاص  .4، ص  7112، منشاة املعارف الإسكندرية ، م  ،  -اخلصخصة -محمد حمرز ، النظام القانوين لتحول القطاع العام اإ
2
الية وأ ثرها عىل مةهوم القانون العوام ، جموةل العلووم الإداريوة ، املعهود ااويل للعلووم الإداريوة ، محمد فتوح محمد عامثن ، اخلصخصة يف ااول الليرب  - 

 . 2، ، ص 0224م  ، الس نة السابعة والثالوون ، العدد ال ول ، يونيه 
3
ذ يسو تخدم الوبعض لك وة  -  لةل عوىل هوذه الع ليوة ، كوام أ ن لودل"  ال هلنوة"كذكل، اإست خدمت لكامت وتعابري أ خرى لدللةل عىل هذه الع لية اإ

بعض ااول اس تخدمت مصطلحات أ خورى لودللةل عوىل هوذه الع ليوة فعوىل سوبيل املثوال اسو تخدمت توونس تعبوري خوروج ااوةل مون الاقتصواد  

براه  عويل . تصادية والتةويت  اس تخدمت الش ييل وسريلناك تعبري الرأ ساملية الشعبية واس تخدمت كوس تارزاك وجامزاك تعبري ااميقراطية الاق  همند اإ

ىل القطاع اخلاص  دراسة مقارنة ، الطبعة ال وىل ، دار حامد للنرشو والتوزيوع ، ال ردن ، " اخلصخصة " فندي اجلبوري ، النظام القانوين للتحول اإ

 .02-07: ، ص ص  7117
4
 .042، ص 7111ىل اخلوصصة ، دار اخلدلونية ، اجلزائر ، جعة اجلياليل ، قانون امل،سسات الع ومية الاقتصادية من الاشرتاكية التس يري ا - 
5
سوو تخدام تعبووريات اام،ووة اووري مستسووااة موون بيهنووا الإس تخصوواص، التخصصووية، اخلا صووة والإخصوواص واحتاصووة    - ىل اإ جتووه الووبعض اإ وقوود اإ

ومصطلحات أ كرث غرابوة اكن مون   وقد جلد  البعض اإىل لكامت. والتخاصية والتخوصص والتخوص ويه لكامت ومصطلحات انش ئة عن لك ة خاص 

ىل القطواع اخلواص عوىل  .بيهنا الربايةتة، الانةرادية، التةويت  حمسن أ محد  اخل،ريي ، اخلصخصة مهنيف اقتصوادي متاكمول لإدارة معليوات التحوول اإ

 .07، ص 0220مس توى الإقتصاد القويم ، والوحدة الاقتصادية مكتبة ال جنلوا امل ية ، القاهرة ، طبعة س نة 
6
املةهوم ، ال ساليب ، التحدايت ، التجارب ، حاةل اجلزائر ، م،متر حتدايت التمنيوة وحتوديث الإدارة يف الووطن العوريب ، : د أ ونيس، اخلصخصة  -

 .7، ص7110مار   02-04طرابلس ، ليبيا ، 
7
ىل القطاع اخلاص   - براه  عيل فندي اجلبوري ، النظام القانوين للتحول اإ دراسة مقارنة ، الطبعة ال وىل ، دار حامد للنرشو " صة اخلصخ" همند اإ

 .71، ص  7117والتوزيع ، ال ردن ، 
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طار عالقة احلكومة ابلقطاع اخلاص لكن يف الهناية لبد من حتديد  معلية حبث عن دور جديد لدلوةل يف اإ

 والاجامتعية والاقتصاديةااوةل الس ياس ية  أ هدافم، ون اثبت وحمدد جلوهر هذه الس ياسة يتةق مع 
1
. 

دارة وتشغيل املرافق  واملرشوعات العامة من خالل  وزرى أ خرون أ هنا الع لية اليت تنثل يف زايدة كةاءة اإ

دارة املرافق  أ نعىل أ ليات السوق والتخلص من املركزية وهو ما يعين  الاعامتد ىل اإ اخلوصصة هنا تن ف اإ

دارة من القطاع اخلاص عىل أ ن حتتةظ   .ااوةل مبلكيهتا لل رشوعات  واملرافق العامةواملرشوعات وفقا لعقود الإ

ىل القطاع " بد هنا : وميكن تعريةها كذكل عىل الوجه التايل  س ياسة تقوم هبا ااول لنقل املرشوعات العامة اإ

طار قانوين منظم بغرض حتقيق أ هدافها الس ياس ية  عىل أ ن زكون لها  والاجامتعية والاقتصاديةاخلاص حيمكها اإ

، و تعترب اخلوصصة كذكل مهنجا وأ سلواب تعند "دور رقايب ملعاجلة ال اثر السلبية الناجتة عن هذه الس ياسة 

عليه ااول للتخلص من مشالك البطاةل  والت،خم  واخلروج من ال زمات اليت ابتت تشلك حتداي خطريا عىل 

والس ياس ية لهذه ااول الاجامتعيةو  الاقتصاديةاكفة ال صعدة 
2
. 

وقد حاول املرشع اجلزائري طرح تعرين ترشيعي ملصطلح اخلوصصة حيث عرفه يف الةقرة الثانية من نص 

ما يف  أ وتعين اخلوصصة القيام مبعامةل " عىل أ هنا  24/77املادة ال وىل من ال مر   معامالت جتارية تتمسد، اإ

ىل أ شخاص طبيعيني او معنويني اتبعني للقانون  حتويل ملكية ال صول املادية او املعنوية يف م،سسة معومية اإ

 ".اخلاص ن وذكل بواسطة صيغ تعاقدية أب أ ن حتدد كيةيات حتويل التس يري واارسة رشوطه

10/10وقد عرفها املرشع يف  ال مر 
3
يقصد ابخلوصصة لك صةقة  " حيث نصت عىل أ نه  00مبوجب املادة  

ىل ا للقانون اخلاص من  اري امل،سسات  خاضعنيل شخاص طبيعيني أ و معنويني تتمسد يف نقل امللكية اإ

 ."الع ومية 

عىل ذكل ل تقت  اخلوصصة يف نظر املرشع عىل حتويل ملكية اجلانب املادي او املعنوي مل،سسة  وتد سيسا

ىل أ شخاص اتبعيني للقانون اخلاص، ولكن نكون أ مام خوصصة يف حاةل حتويل سلطة التس ي ري اإىل معومية اإ

هل ما يربره حسب املنطلق السائد  ه،لء ال شخاص يف شلك عقود تس يري وهذا التوس يع لنطاق اخلوصصة

منا أ سلوب تقين  الغاية منه  اقتصادياى السلطة  واخيي ل يعترب اخلوصصة جمرد معلية بيع ل صول معومية، اإ

وهكذا تصبح اخلوصصة حركة   24/77ل مر  اإصالح امل،سسة أ و حتدزهثا، كام تقحت بذكل املادة الرابعة من  ا

عادة الهيلكة الصناعية، وتقومي  طار ااايت س ياسة اإ الوطين الاقتصادواعية تندرج يف اإ
4
 . 

                                                           
1
براه  عبده محمد غن ، أ ثر اخلصخصة عىل النظام الرضييب يف  ل النظم املالية املقارنة،ً لكية احلقوق ،جامعة بهنا، م ،    77،  ص 7100وجيه اإ

2
براه  عبده محمد غن ، املرجع السابق ، ص   -   .70وجيه اإ
3
، املتعلق بتنظ  امل،سسات الع ومية الاقتصادية وتس يريها وخوصصهتا، املنشور ابجلريودة الرمسيوة رمق  7110أ وت  71امل،رخ يف  10-10ال مر  -

 .2، ص 7110أ وت  77الصادرة بتارخي  02
4
 . 010ص  جعة اجلياليل ، املرجع السابق ، - 
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 مةهوم املرفق العام : املطلب الثاين 

ابلقانون الإداري تعريةا وتطبيقا ، وكذا  مةهومهاملرفق العام يعترب ركزية أ ساس ية يف القانون الإداري لعالقة  

عالقته الو يةية بلك وسائل القانون الإداري املادية والبرشية والقانونية، و تعترب املرفق العام الوجه الإأايب 

ىل تقدمي خدمات عامة لو فراد ، وخيكل يقال النشاو املرفقي  ذ تسع  الإدارة من خالهل اإ للنشاو الإداري ، اإ

دارة، وذكل هو مبثابة  داري  خبالفالو يةة الاجامتعية لالإ الو يةة ال منية املنثةل يف ال،ب  الإ
1
 . 

ىل تعرين املرفق العام يف الةرع ال ول ، وعنارصه يف الةرع الثاين أ ما املبا اليت حتمك  دئوعىل سيمت التطرق اإ

 .سري املرافق العامة سيمت التطرق لها يف املبحث  الثاين 

 تعرين املرفق العام  :الةرع ال ول 

يعرف املرفق العام يف أ الب ااراسات القانونية الإدارية وفق  معيارزن الشلكي  أ و املادي ، فاملرفق العام وفق 

دارهتا  لإرادة   هذه  تنش هئااملعيار الشلكي أ و الع،وي هو لك منظ ة  عامة  السلطة احلامكة و ،ع يف اإ

 املنتةعنيامة بطريقة منتظ ة ومطردة مع مراعاة مبدأ  املساواة بني حتقيق حاجات مجهور الع بقصدالسلطة  
2
   ،

دارة العامة وعليه أ صبح القانون الإداري و قانون املرافق العامة  .والقانون الإداري هو قانون الإ

عامة أ ما املرفق العام وفق املعيار املوضوعي أ و املادي أ و الو يةي أ و املوضوعي بد نه لك نشاو حيقق منةعة  

ىل املنظ ة أ و الهيئة اليت تتوله دون النظر اإ
3
. 

ولكن لك من التعريةيني اري دقيق يف حتديد تعرين املرفق العام؛ مفعيار الشلكي أعل لك منظامت مرافق  

دارية تسع  اإىل حتقيق منةعة عامة ، مبعىن أ هنا أ نشطة ل  عامة لكن ليس لك ت فات اليت تقوم هبا الهيئات الإ

دارة السلطة الإدارية  ل موالها اخلاصة اليت ل تعترب مال عاما تس هتدف حتقيق النةع العام مبارشة ملل اإ
4
  ،

دارةكذكل قيام اخلواص  التةويض ؛ فاخيي يرشف عىل املرفق هو  أ و الامتيازاملرافق العامة عن طريق  ابإ

دارة عامة  .خشص خاص وليس اإ

كرا أ ما املعيار املادي أ و املوضوعي هو كذكل اري دقيق ذكل أ ن النشاو اخيي يس هتدف املنعة العامة ليس ح

عىل الإدارة العامة فق  ، ل ن هناك أ شخاص خاصة سواء أ اكنوا أ فراد طبيعيني او م،سسات يسعون اإىل 

                                                           
1
 .000، ص 7100عبد احلةيظ الش ميي ، مبادئ القانون الإداري ، اجلزء ال ول ، دار الهن،ة العربية ، القاهرة ، م  ،  -
2
 1، ص 0210، م،سسات املطبوعات احلديثة، الإسكندرية ، م  ، -املرافق العامة  –محمد ف،اد همنا ، الوجزي يف القانون الإداري  - 
3
 .717بد الوهاب ، مبادئ وأ حاكم القانون الإداري ، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت ، لبنان ، صمحمد رفعت ع  -
4
 .717محمد رفعت عبد الوهاب ، املرجع السابق ص  -
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حتقيق النةع العام ، ملال مجعيات اليت تقدم خدمات تعلميية أ و خدمات حصية هذا النشاو  منةعة عامة لكن ل 

مرفقا عاما اعتبارهميكن 
1
 . 

الةقه والق،اء عىل رضورة تبين معيار  اس تقرمةهوم املرفق العام وخيا  ومن هذا لك من معيارزن يقدم جانب من

مزدوج أ ع بني املعيارزن  الشلكي واملوضوعي ووفقا خيكل يصبح املرفق  العام هو لك مرشوع
2
عام تنش ئه  

ش باع احلاجات العامة ااوةل بقصد اإ
3
دارته عن طريق ااوةل بنةسها ، أ و أ ن تعهد به لل سواء،   غري اكنت  اإ

لإدارته حتت اإرشافها او توجهياهتا ورقابته
4
 . 

دارة العامة ... عام،لك مرشوع عام يس هتدف الوفاء حباجات ذات نةع " ويعرفه بعض الةقه عىل أ نه  فتتوله الإ

ىل ال فراد يدزرونه حتت رقابهتا  خدمة عامة ل داء الإدارة،أ و هو مرشوع تتوله "بنةسها مبارشة أ و تعهد به اإ
5
. 

 عنارص املرفق العام  :الثاينرع لةا

داري والث عنارص أ ساس ية أب توفرها من  اس تنتيفمن خالل التعرين السابق  وجود  أ جل حتديدالةقه الإ

  .عاممرفق 

 ااوةل             تنش ئهاملرفق العام مرشوع عام : أ ول 

نشاء املرافق العامة فقد نص ااس تور  يف املادة   ما اإ ذ جاء فهيا   77فقرهتا   001اإ يرشع الربملان يف امليادزن :"اإ

نشاء فئات امل،سسات  – 77:  اليت خيصصها هل ااس تور ، و كذكل يف اجملالت التالية  اإ
6
ي "  ومل ينص يف اإ

دارية أ خرى ، مفن خالل هذا   نشاء مرافق عامة أ و هيئات اإ ماكنية الربملان اإ مادة أ خرى من ااس تور عىل اإ

نشاء فئات امل،سسات  اصاختصأ ن للربملان  يس تنتيف نشاء  املرافق العامة هو اإ منح   أ وواحد وأ صيل يف جمال  اإ

دارة العامة  قامةالإذن لالإ فقد نص قانون الولية مرافق عامة كام هو احلال ابلنس بة لل رافق العامة احمللية،  لإ

نشاء مرافق عامة حملية تتكةل  12مبوجب املادة  07-12 ماكنية اإ املواطن وت، ن هل  ابحتياجاتعىل اإ

الانتةاعوالتساوي يف  الاس نرارية
7
. 

                                                           
1
 .من هذا املطلب ل ن لل رفق العام عنارص أب أ ن تتوفر فهيا النةع العام أ حدها لكنه اري اكيف سيمت التطرق خيكل ابلتةصيل يف الةرع الثاين  -
2
ة يقصد ابملرشوع بصةة عامة هو لك نشاو متارسه مجموعة برشية  تو ه وتقوم ابلإرشاف عليه و تسهر عىل تنةيذه مس تعينة بوسائل مادية وفني - 

 وقانونية لتحقيق غرض معني  ، وهذا املةهوم ينطبق عىل املرشوعات العامة واخلاصة 
3
 027، ص7101ثروت بدوي ، القانون الإداري ، دار الهن،ة العربية ، القاهرة ، م  ،  - 
4
 .000عبد احلةيظ االش ميي ، املرجع السابق ، ص  -
5
 .وما بعدها   71، ص  0277محمود محمد حافظ ، نظرية املرفق العام، دار الهن،ة العربية ، القاهرة ، م  ،  -
6
مار   2امل،رخة يف  00املت، ن التعديل ااس توري ل، املنشور يف اجلريدة الرمسية رمق  7101مار   11يف امل،رخ  10-01القانون  - 

7101
 

7
 .7107فيةري  72الصادرة بتارخي  07املتعلق بقانون الولية املنشور يف اجلريدة الرمسية رمق  7107فيةري  70امل،رخ يف  12-07قانون الولية  -
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نشاء نوع جديد من امل،سسات مل تكن   سابقا موجودةواملقصود بةئات امل،سسات هو اإ
1
وابرز ملال عىل ذكل  

املت، ن القانون  00-27من القانون  02م،سسات ذات طابع العل ي والتكنولويج نصت علهيا املادة  اس تحداث

التوجهيىي والربانميف امخلا  حول البحث العل ي والتطوزر التكنولويج 
2
تنشد  م،سسة معومية "   بقولها  

فقد  أ عط  . خصوصية ذات طابع عل ي وتكنولويج لتحقيق نشاطات البحث العل ي والتطوزر التكنولويج 

نشاء فئة جديدة من امل،سسات العامة ، مث  دارة العامة القانون الإذن ابإ الع ل  التنةيذيةالسلطة  أ ويبق  عىل الإ

نشاء هذه امل،سسات من أ جل  الرباميف الوطنية  تنةيذعىل اإ
3
. 

السلطة التنةيذية اختصاصعامة من  املرافق بصةة اس تحداثومن هذا يس تنتيف أ ن 
4

وزرجع السبب ال سا  

ىل املعرفة التقنية لإدارة العامة  رف ابل ساليب اليت متكهنا من حتقيق أ هدافها أ ع ابحتياجاهتا وكذايف ذكل اإ

 .العامة املتعلقة ابملنةعة

 حتقيق املنةعة العامة : اثنيا 

ذا اكن يس هتدف حتقيق النةع العام ، ويقصد ابلنةع العام  اعتبارويعىن هذا ل ميكن  ل اإ أ ي مرشوع مرفقا عاما اإ

يف صورته العامة ، سد حاجات عامة أ و تقدمي خدمات عامة للم هور فقد تكون هذه اخلدمات مادية اكلزتود 

الكهرابء وقد تكون معنوية اكلتعل  وال من والصحة أ وابملياه 
5
. 

دارة مرافق عامة نوعا املرافق الع أ نوال صل  امة تقوم بد داء اخلدمة الع ومية دون مقابل، ومع ذكل قد تقوم ابإ

منا الهدف الرئييس هو   نشاء املرشوع  اإ من الرحب، لكن يشرتو أ ن ل زكون الرحب هو الهدف ال سا  يف  اإ

تقدمي اخلدمة العامة ، ول يتعارض اس هتداف النةع العام مع فرض رسوم مقابل اخلدمة
6
ملل رسوم  ،

التسميالت يف امل،سسات اجلامعية والرسوم املةروضة عىل الةحوصات والتحاليل الطبية يف امل،سسات 

 .الع ومية الاستشةائية 

                                                           
1
امل،رخوة  17، املنشور يف اجلريدة الرمسيوة رمق 0277جانةي  07لقانون التوجهيىي لل ،سسات الع ومية الاقتصادية امل،رخ يف ا  10-77القانون   - 

داري ، م،سسات معومية ذات طوابع  0حيث نصت هذا القانون عىل . 0277جانةي  00يف  أ نواع من امل،سسات ؛ م،سسات معومية ذات طابع اإ

قتصادية صناعي وجتاري  وم،سسات معوم   .ية اإ
2
-0227، يت، ن القانون التوجهيىي والربانميف امخلوا  حوول البحوث العل وي والتطووزر التكنولوويج  0227أ وت  77امل،رخ يف  00-27القانون  -

 .2،  ص0227أ وت  70امل،رخة يف   10، اجلريدو الرمسية رمق  7117
3
نشواء امل،سسوة الع وميوة ذات الطوابع العل وي والتكزنلوويج ،  0222نومفرب  01الورخ يف  741-22وجاء املرسوم التنةيذي  - اخيي حيدد كيةيوات اإ

 سابة اخيكر  02تطبيقا لنص املادة . 0222نومفرب  70امل،رخة يف  77وتنظميها يف اجلريدة الرمسية رمق 
4
. ظمييوة يف املسوائل اوري احتصصوة للقوانون ميار  رئيس امجلهورية السلطة التن " من ااس تور اليت تنص عىل أ ن  000كذكل  يستنيف من املادة  - 

، أ نوه يوتجىل مون هوذه املوادة أ ن املرشوع ااسو توري مونح  صوالحية للسولطة " يندرح تطبيق القوانني يف اجملال التنظميي اخيي يعود للووززر ال ول 

ل نشاء املرافق العامة وتركها يف معوهما من الع ل التنظميي للسلطة التنةيذية اإ ليه سابقا التنةيذية يف اإ  . ماتعلق بةئات امل،سسات الإستلاء املشار اإ
5
 .2محمد ف،اد همنا ، املرجع السابق ، ص  - 
6
 .وما بعدها  007عبد احلةيظ االش ميي ، املرجع السابق ، ص  -
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ن اكن الهدف من املرفق العام  هو حتقيق أ كرب قدر اكف من  املنةعة العامة ،و اكن هو السبب  اري أ نه واإ

ضافة  ذ أب اإ نشائه ، لكن ل يعترب عن  املرفق العام عن ا حاسام يف حتديد املرفق العام ،  اإ الرئييس يف اإ

ةادي فكرة املرشوعات اخلاصة اليت عن  أ خر وهو وجود عالقة بني املرفق العام و السلطة العامة لت

تس هتدف النةع العام، املدار  اخلاصة املستشةيات اخلاصة ، وامجلعيات اليت هتمت ابلةئات ضعيةة يف اجملنع 

 .اخلاصة  الاحتياجاتاكمجلعيات اخلاصة ذوي 

 خ،وع املرفق العام سلطة عامة :  اثلثا 

ذ أ نه يشرتو وجود عالقة تبعية بني السلطة الإدارية واملرفق  وهذا العن  أ سا  يف قيام املرفق العام اإ

ذ بكون اخل،وع قواي والتبعية تصل  املنشئ  وأب أ ن خي،ع املرفق لتوجهيات وقرارات السلطة املنش ئة ، اإ

لغائه بيد السلطة العامة نشاء املرشوع وتنظميه واإ  .عىل حد أ ن مصري اإ

دارية مبارشة  يف   دارة املرشوع بنةسها و تكون العالقة  ابلسلطة الإ احلالت اليت  ترشف فهيا السلطة  عىل اإ

دارته عن طريق خشص معنوي عام  أ سلوب امل،سسة العامة ، أ و قد تكون اري مبارشة  ابس تعاملأ و أ ن يقوم ابإ

دارة املرفق كام هو احلال ابلنس بة ل سلوب  دارة املرفق العام اإىل خشص خاص  اإ الامتيازابن تعهد ابإ
1
 . 

 أ ثر اخلوصصة عىل املبادئ اليت حتمك سري املرافق العامة: الثاين املبحث 

ىل مبادئ ال ساس ية اليت حتمك املرافق العامة؛ واملنثةل يف مبدأ  املساواة  من خالل هذا املبحث سيمت التطرق اإ

تد وري مةهوم أ مام املرافق العامة ، ومبدأ  الإس نرارية  ومبدأ  قابلية املرفق العام للتغري والتكيين  ، ومدى 

 .اخلوصصة عىل لك مبدأ  

 املرافق العامة أ مام املساواةأ ثر اخلوصصة عىل مبدأ  : املطلب ال ول 

 أ مام املرافق العامة  املساواةاملقصود مببدأ  :  الةرع ال ول 

املساواةتعين 
2
لبرش يف صورهتا اجملردة عدم النيزي بني ال فراد بسبب ال صل واللغة أ و العقيدة أ و اجلنس، فا 

لكهم متساوون يف التاكلين وال عباء العامة واحلقوق واحلرايت العامة، ل فرق بني فرد وأ خر يف حت ل العبء 

أ و النتع مبزية معينة بسبب أ وص  الاجامتعية أ و ميوهل العقائدية وااينية، وللك خشص توافرت فيه الرشوو 

يد من احلقوق واخلدمات اليت ترتهبا هذه القواعد اليت تتطلهبا القاعدة القانونية املقررة احلق أ ن يس تة 
3
 . 

عالانت احلقوق لتد كد عىل أ  ية مبدا املساواة بني ال فراد يف احلقوق   مث بعد ذكل جاءت املواويق ااولية و اإ

والواجبات العامة ، فقد نصت املادة الثانية من الإعالن العل ي حلقوق الإنسان الصادر يف العارش من ديس رب 

                                                           
1
 .727محمد رفعت عبد الوهاب ، املرجع السابق، ص  -
2
 ة يف املعاين التالية  التاكف،  و املشاهبة و املاموةل  واملثل و النظري والعدل  لك ة مساواه مد خوذة  من سواء  وتس تع ل املساوة يف اللغ -
3
، 0227، الهن،ة العربية ، القاهرة ، م  محمد متويل ، مبدأ  املساواة امام املرافق العامة ابلتطبيق عىل توزيع اخلدمات الصحية يف م  ، داادر -

 .0ص 
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نسان حق النتع باكفة احلقوق واحلرايت الوا" عىل املبدأ  بقولها  0207 . ردة يف هذا الإعالن دون أ ي متيزيللك اإ

بسبب العن  أ و اللون أ و اجلنس أ و اللغة أ و اازن أ و الرأ ي الس يا  أ و أ ي رأ ي أ خر دون أ ي تةرقة ، كام 

 .رقة بني الرجال والنساءأ ن هلم مجيعا احلق يف النتع حبامية متاكفئة دون   أ ي تة

كام أ ن قيام ااوةل القانونية يعترب رشطا ل غىن عنه يف أ ي جمنع دميقراطي ورضوراي لينتع ال فراد حبقوقهم  

عامل ملبدأ  املساواة اخيي يعترب  وحرايهتم حيث مبقت،اه يصدر الترشيع بقانون حي ل صةة الع وم  والتمريد  اإ

اوية يف لك تنظ  دميقراطي للحقوق واحلرايت دون أ ي متيزي وتةرقة بني  ال فراد ضامنة هم ة لو فراد و ر الز 

بسبب اجلنس أ و اللغة أ و اازن أ و أ ي يشء  أ خر ميزي ما بني ال فراد
1
 . 

املرافق العامة يه مساواة نسبية وليست مطلقة، فالبد لإعاملها من أ ن تتوافر رشوو  أ ماماملساواة  اري أ ن

رفق فمين يطلب اخلدمة، وأ ن زكون ال فراد يف ذات املركز القانوين وتتوافر بشد هنم ذات النتع خبدمات امل

ذا اكنت  روف  مغازرة من  املنتةعنيال،واب  اليت فرضها القانون، ول يعد ذكل اإخالل مببدأ  املساواة ، وخيا اإ

أ و الثقافية اكن طبيعيا  جامتعيةالاالغرض أ و اكنت مغازرة من حيث البيئة أ و احلاةل  أ وحيث املاكن أ و النوع 

خبدماته رشوطا خاصة تتةق وهذه الظروف املذكورة ول تعد هذه  الانتةاع  الراغبنيأ ن يطلب املرفق من 

ىل الصاحل العام  قيدا عىلالرشوو  مبدأ  املساواة ل هنا هتدف اإ
2
. 

معينة من ال فراد لعتبارات خاصة فاإن هذا املبدأ  ل يتعارض مع منح الإدارة بعض املزااي لطوائن "ومع ذكل 

عةاء أ بناء الشهداء  اكلسامح للعمزة أ و املعاقني ابلنتةاع من خدمات مرفق النقل جمااًن أ و بدفع رسوم خمة،ة أ و اإ

دارة املرفق هبذا املبدأ  ومزيت بني  ذا أ خلت اجلهة القامئة عىل اإ من بعض رشوو الالتحاق ابجلامعات، واإ

ن ل  دارة املرفق عىل املنتةعني خبدماته فاإ ل نتةعني أ ن يطلبوا من الإدارة التدخل لإجبار اجلهة املرشفة عىل اإ

ن امتنعت الإدارة عن ذكل أ و اكن املرفق يدار بطريقة  ذا اكن املرفق يدار بواسطة ملزتم، فاإ احرتام القانون، اإ

لغاء القرار اخيي أ خل مبب ىل الق،اء طالبني اإ ذا مبارشة فاإن من حق ال فراد اللموء اإ دأ  املساواة بني املنتةعني واإ

"أ صاهبم رضر من هذا القرار فاإن هلم احلق يف طلب التعويض املناسب
3
. 

ذ تقتحت  أ نطبيعة املرفق  أ وكام ميكن لطبيعة اخلدمة العامة املقدمة  تكون سببا يف تقييد مبدأ  املساواة ،اإ

املرافق  أ مامذكل اإخالل ملبدأ  املساواة طبيعة اخلدمة املقدمة ح ها عىل بعض ال فراد دون اري  وليس يف 

ذكل  صيص بعض  اخلدمة ومنبتكل  الانتةاعالعامة طاملا اكنت املساواة بني من تتوافر فهيم رشوو 

                                                           
1
ذ تنص املادة  7101احلزائري لس نة من ااس تور  00و 00 07املواد  - لك املواطنني سواس ية أ مام القانون ، ول ميكن أ ن يتذرع بد ي متيوزي "  07اإ

ىل املوا ، او العرق او اجلونس أ و الورأ ي او أ ي رشو أ و  ورف أ خور ، خشوو أ و اإجامتعوي  يعاقوب " فنصوت عوىل  00أ موا املوادة " يعود سببه اإ

 " .احلقوق واحلرايت ، وعىل لك ما ميس سالمة الإنسان البدنية و املعنوية  القانون عىل احتالةات املرتكبة ضد
2
 707محمد  املتويل،املرجع السابق ، ص   - 
3
 . مازن ليلو رايض، الوجزي يف القانون الإداري، مرجع سابق. د 
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 صيص بعض املستشةيات لتخصصات  أ واخلاصة ،  الاحتياجاتلو طةال ذوي  أ واملتزنهات لو طةال فق  

خبدماهتا  الانتةاعبعيهنا برشو أ ل  الن يف تطبيق مبدأ  املساواة بني من تامتول مراكز  القانونية يف 
1
. 

 املرافق العامة بعد اخلوصصة  أ ماممبدأ  املساواة :  الةرع الثاين  

احرتاهما ب ف النظر عن القامئ عىل املرفق العام تعد قاعدة املساواة أ مام املرافق العامة من القواعد اليت يتعني 

ن قاعدة املساواة أ مام املرفق اازهتا وضع سائر املتعاملني يف مرتبة  أ و املس تخدم لهذا املرفق، ، ومبعىن أ خر فاإ

واحدة دون تة،يل أ حد عن ال خر، ونبذ أ ي صورة من صور النيزي بني ال فراد حيامن زكونون يف مراكز 

وةل وينتةي وجود اختالفات بيهنم تربر اخلروج عن قاعدة املساواة ملصلحة أ ي مهنمقانونية مامت
2
. 

رشاف اخلواص اري أ ن خوصصة تس يري مرفق عام واإ
3
دارته اخيي ينت  ليه عبء تنةيذ هم ة مرفق عام؛ عىل اإ قل اإ

. للم هور كام احلال ابلنس بة ملرفقي الصحة والتعل   أ ساس يةس امي عندما يتعلق ال مر مبرافق تقدم خدمات ل

ل . أ حسن من تكل اليت اكنت تدزر هبا ااوةل املرفق  أ ووزكون أ داء الشخص اخلاص أ و العام بنةس الطريقة 

ااس تورية اليت اكن يتبعها املرفق بل وابلعكس عىل املرفق السري عىل نةس  املبادئمتنع أ و تنايف تطبيق 

س امي فامي يتعلق ابخلدمات اليت يقدهما واملنتةعني مهنااكن يرسي علهيا ل لنظم القانونية اليتال حاكم وا
4
. 

ن اكن املرشع اجلزائري من خالل ال مر  اس تنتاجهاري أ نه ما ميكن  املتعلق امل،سسات الع ومية   10-10وحىت اإ

  الاقتصادية
5

والنصوص التطبيقية هل
6
ىل اخلوصصة اكن الهدف ال سا  منه هو احملافظة    ، أ ن اللموء اإ

 .لك املرتةقني  الاس تةادةاخلدمة اليت اكن يقدهما  املرفق العام  وحماوةل ضامن 

وقد حرص املرشع اجلزائري عىل ضامن قاعدة املساواة أ مام املرافق العامة بعد اخلوصصة والنص علهيا رصاحة  

املتعلق بقانون الصةقات الع ومية 702-04يف املرسوم الرئا  
7
"  واليت تنص عىل  712مبوجب نص املادة  

ىل املبادئ املنصوص علهيا يف املادة  اتةاقيات ،ع  براهما اإ من هذا املرسوم  14تةويض املرفق العام لإ
8
  . 

                                                           
1
 777محمد متويل ، املرجع السابق ، ص   -
2
القانوين ل موال املرفوق العوام يف  ول س ياسوة اخلوصصوة، رسواةل دكتووراه ، لكيوة احلقووق ، جامعوة عوني محمود أ محد سلامين الرباشدي ، النظام  -

 .107، ص  7112مشس، 
3
 .ميكن أ ن زكون خشصا من أ شخاص القانون العام   -
4
 .107محمود أ محد سلامين الرباشدي،  املرجع السابق ، ص   -
5
علق بتنظ  امل،سسات الع ومية الاقتصادية وتس يريها وخوصصهتا، املنشور ابجلريدة الرمسيوة رمق ، املت 7110أ وت  71امل،رخ يف  10-10ال مر  - 

 . 7110أ وت  77الصادرة بتارخي  02
6
دارة امل،سسات الع ومية الاقتصادية وتسو يريها ، 7110سبنرب 70امل،رخ يف  770 - 10املرسوم التنةيذي _   ،  املت، ن الشلك اخلاص بد  زة اإ

 .7110سبنرب  71الصادرة يف اترخي  44يف اجلريدة الرمسية رمق  املنشور
7
 41املت، ن الصةقات الع ومية وتةوي،ات املرفق العام ، الصادر يف اجلريدة الرمسية رمق  7104سبنرب  01امل،رخ يف  702 -04املرسوم الرئا   -

 .وما بعدها 0، ص 7104سبنرب  71الصاردة بتارخي 
8
ل،امن جناعة الطلبات الع ومية  والإس تعامل احلسن للامل العام ، أب أ ن تراعي يف الصةقات الع وميوة مبوادئ حريوة " تنص عىل من  14املادة  -

حرتام أ حاكم هذا املرسوم   "الوصول للطلبات الع ومية واملساواة يف معامةل املرتحشني وشةافية الإجراءات ، مضن اإ
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ىل مبادئ  عند تنةيذ اتةاقيةزايدة عىل ذكل خي،ع املرفق العام  واملساواة  الاس نراريةتةوي،ه عىل اخلصوص اإ

 ".والتكين

ورد يف هذه  الةقرة  املبادئ الواجب عىل السلطة الإدارية مراعاهتا  يف حاةل  خوصصة تس يري مرفق عام فقد 

ذ   أب عىل الطرف املتعاقد معه  يف مجيع احلالت عدم "نصت املادة عىل رضورة  تطبيق مبدأ  املساواة اإ

انوين بني ال شخاص والالزتام ابلس ياسة العامة لدلوةل اى مبارشهتا املهام النيزي أ و الاحنياز دون مربر ق

لهيا مبوجب هذا القانون   .املس ندة اإ

 .املرافق العامة  اس نراريةأ ثر اخلوصصة عىل مبدأ  : املطلب الثاين 

 املرافق العامة اس نراريةاملقصود مببدأ  : الةرع ال ول 

املرافق العامة يعترب من املبادئ ال ساس ية عىل الرمغ من أ نه مل زرد بشد نه نص يف ااس تور أ و  اس نراريةمبدأ  

منا  القانون ، ل ن هذه  النصوص سواء اكنت واردة يف ااس تور أ و املنخرطة يف الترشيع العادي أ و الةرعي ،اإ

 .منشد ة هل حد ذاهتا مقررة ملبدأ  أ سا  من مبادئ القانون الإداري، وليست  تعترب يف

ىل أ نه يعترب  ولقد ذكر الةقه أ ن هذا املبدأ  هو أ   املبادئ العامة اليت حتمك معل املرافق العامة وهناك من ذهب اإ

ىل بقية املبادئ  الةقه أ  ية هذا املبدأ  من حيث النتاجئ املرتتبة عىل تطبيقه وأ ولالقلب اخيي ي،خ اام اإ
1
 .

دارية أ و هذا املبدأ  يتعلق جب يع املرافق العا دارهتا  اختلةتوهمام  اقتصاديةمة سواء اكنت اإ سواء اكنت . طرق اإ

، أ و طريق أ خرى خالف ذكل الالزتامتدار ابلطريق الإداري املبارش أ و بطريق 
2
. 

الكهرابء يف املستشة  يف أ وناء قيام ال طباء بع لية جراحية ملريض والقلب  انقطاعفميكن تصور الوضع حلظة 

، ل  الامتحاانتمةتوحا ، وكذكل احلال لو توقن مرفق نقل الطلبة املتد هبون لإجراء  أ  الر  أ وأ و البطن 

ىل  ليه بنقلهم واضطراب  ارتباكهمش  أ ن ذكل ي،دي اإ أ حواهلم  ، وصهبم لك غ،هبم عىل املرفق املعهود اإ
3
. 

ضطراد ،  ابنتظامملرافق العامة ويرتتب عىل املبدأ  املذكور نتاجئ خمتلةة ، تعترب يف ذاهتا تطبيقا ملبدأ  دوام سري ا واإ

قرار نظرية املو ن الةعيل ، نظرية الظروف الطارئة   اس تقالهتمتنظ  اإرضاب املو ةني ، تنظ   أ  هاومن  ، اإ

 :املرافق العامة  واريها  أ موالوحامية 

 :أ حاكم الإرضاب يف اجلزائر  : أ ول  

والتعددية  الاقتصادي الانةتاحبعد تبين النظام  0272أ صبح الإرضاب مس وحا به يف اجلزائر ؛ بعد  دس تور 

احلق يف " من ااس تور احلايل عىل  42فقد نص املادة . احلزبية وحرية التعبري والصحافة وكذا احلقوق النقابية 

                                                           
 .222اإلدارة عند تطبيق مبدأ سير المرفق العام بانتظام واستمرار ، ص فارس عبد الرحيم حاتم ، حدود سلطة  -1

محمد رفعت عبد الوهواب ، املرجوع السوابق،  و ،  017محمد عبد امحليد ابو زيد ، منافع املرافق العامة وحنية اس تدامهتا، املرجع السابق ، ص   - 2

.012ص
 

 .. 01، املرجع السابق ، ص محمد ابو زيد ، مبدأ  دوام س يرب املرافق العامة  - 3
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طار القانون ، ميكن أ ن مينع اارسة هذا احلق ، أ و أعل حدودا ملامرس ته،  الإرضاب معرتف به  ، وميار  يف اإ

 ".ميادزن اافاع الوطين وال من، أ ويف مجيع اخلدمات أ و ال عامل الع ومية ذات املنةعة احليوية لل منعيف 

 17-21و القانون  
1

، وضع قيودا  ورشوطا لل امرسة الإرضاب من طرف مو ةي املرافق العامة ضامان 

حلد ال دىن من اخلدمة مبوجب بتقدمي ما يس   اب الالزتامتقدمي خدماهتا للم هور ، عىل رأ سها  لس نرارية

ذا اكن الإرضاب ميس ال نظ ة اليت ميكن أ ن " عىل  02حيث نصت املادة   01و  02، 07، 02نصوص املواد   اإ

متوزن  احليوية أ و الاقتصاديةاملرافق الع ومية ال ساس ية ، أ و ميس ال نشطة  اس نرارالتام  انقطاعهايرض 

املواطنني أ و احملافظة عىل املنشد ت  وال مالك املوجودة ، فتعيني تنظ  مواصةل ال نشطة الرضورية يف شلك 

جباراي أ و انع عن مةاوضات أ و   02و  07أ و عقود كام نصت عىل ذكل املاداتن  اتةاقياتقدر أ دىن من اخلدمة اإ

ذ ت، نت املادة " أ دانه مع كيةية حتديد  02ال دىن من اخلدمة أ ما املادة  احلدقدمي اجملالت اليت أب فهيا ت 07، اإ

 .احلد ال دىن من اخلدمة 

 تنظ  اس تقاةل:اثنيا 

أب أ ن تكون يف شلك طلب  الاس تقاةل،  وأ ن  الاس تقاةلاملرشع اجلزائري حبق املو ن يف  اعرتففقد 

ىل السلطة احتوةل مكتوب  يعلن فيه املو ن رصاحة نيته بقطع العالقة الو يةية ، ويوجه ه ذا  الطلب اإ

ىل ااية صدور قرار رصحي  هذه السلطة ، أ و بعد مرور ال جل  ابلتعيني ، ويتعني عىل املو ن مواصةل همامه اإ

واملقدرة يف احلالت العادية  بشهرزن ، اري أ نه ميكن أ ن متدد السلطة احتوةل  الاس تقاةلالقانوين للرد عىل 

ال جل ال ول وذكل لرضورة  القصوى املصلحة انق،اءبعد  أ خرزنملدة شهرزن  الاس تقاةلابلتعيني املوافقة عىل 
2
. 

ذ ا اكنت هذه  الاس تقاةلوقد يعاقب القانون عىل  الهدف مهنا املسا  ابلسري احلسون لل رفوق العوام  الاس تقاةلاإ

السوري احلسون لل رفوق  ةعالقومن أ جل التد وري عىل الإدارة املس تخدمة ابلتسوبب يف  اس تقاةلن ن يقدم مو ةني 

من قانون العقوابت  004العام  ،  نص املادة  
3
 تقودمي بيوهنم فامي التشاور بعد يقررون اخيزن واملو ةون الق،اة" 

ىل أ شوهر سو تة مون ابحلوبس يعاقبون معومية مصلحة سري أ و مبه ته قيام الق،اء وقن أ و منع بغرض اس تقالهتم  اإ

 ".س نوات  والث

 بنظرية املو ن الةعيل  الاعتداد: اثلثا 

دارية حيب أ ن تصدر من املو ن  واملعني بطريقة قانونية طبقا   احتتصالقاعدة العامة أ ن القرارات الإ

نه زرد عىل هذا  زنثل يف  اس تثناءالشخو  الاختصاصلالإجراءات والرشوو السارية املةعول، ومع ذكل، فاإ

                                                           
املتعلوق ابلوقايوة مون الزناعوات امجلاعيوة يف الع ول وتسووزهتا واارسوة حوق الإرضاب الصوادر يف   0221-17-11املو،رخ يف  17-21القانون  _  1

 .0221فيةري  2الصادرة بتارخي  11اجلريدة الرمسية رمق 

 10-11من ال مر   771 ،  702،   707،    702لمواد ا - 2

املت، ن قانون العقوابت املعدل واملنم 0211جوان  17امل،رخ يف  041 -11ال مر   - 3
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لشخص اخيي زكون قرار تعيينه ابطال ، أ و اخيي مل يصدر ال خذ بنظرية املو ن الةعيل أ و الواقعي ، وهو ا

سلامي  وقانونيا  اعتبارهوال خذ ابلع ل والقرار والت ف الصادر عنه ، و   الاعتدادقرار تعيينه أ صال ، مع 

متابعته خشصيا احامتلومنتجا ل اثره ، بغض النظر عن مدى 
1
. 

ميكن تطبيقها يف الظروف العادية وكذكل الظروف  قد ابتدع الق،اء الةرنيس نظرية املو ن الةعيل اليت

لغاء الصةة الو يةية والتةويض اري  الاس تثنائية ومن أ   التطبيقات الع لية يف الظروف العادية يه حاليت اإ

املرشوع، وهذا ما أ قرته ال حاكم الصادرة من جملس ااوةل الةرنيس بشد ن ال عامل اليت ابرشها ال فراد العاديون 

أ ابن احلرب العاملية الثانية يف فرنسا
2
 . 

 بعد اخلوصصة  واطراد ابنتظامتطبيق قاعدة سري املرافق العامة : الةرع الثاين 

عىل املرفق بعد خوصصته من عدمه  واطراد ابنتظامأ ن تطبيق قاعدة سري املرفق العام  ابتداءميكن القول 

مرهون مبدى توافر ال سا  اخيي بنيت هذه القاعدة ،  ويتحدد ذكل بطبيعة اخلدمات اليت يسدهيا املرفق 

ذا اكنت و يةة املرفق العام بعد اخلوصصة تبق  بذات  واليت جتعل من النةع العام عنواان لنشاطه ، وفامي اإ

ن املناو  يف حسب قاعدة سري املرافق  اس نرار،امن ال  ية اليت تدعو اإىل حامزهتا و ل أ داهئا ، ومبعىن أ خر فاإ

للتطبيق عىل املرفق العام بعد اخلوصصة هو مدى تالزم و يةة املرفق  وفكرة النةع العام  واطراد ابنتظامالعام 

 . اليت يتوخاها

نه يعد من مقت،يات بقاء صةة الع ومية لل رفق بعد  والواقع  أ ن ملل هذا التالزم  ل ريب يف حتققه ، بل اإ

مفىت حتقق ذكل ووبت للنشاو وصن املرفق العام فاإن هذه القاعدة تنطبق  دون ش ، ذكل أ ن . اخلوصصة 

ذ يه  مس توحاة من طبيعة النةع احملقق من نشاو  هذه القاعدة تعد من مس تلزمات قيام املرفق بنشاطه ، اإ

انقطاعبال زكون دامئا ومس نرا  أ ناملرفق واخيي يتعني 
3
 . 

املتعلق بتنظ  امل،سسات الع ومية الاقتصادية  10 -10 ال مرمن  01وقد نص املرشع رصاحة يف نص املادة 

تقدم خدمة معومية موضوع خوصصة و  اقتصاديةوتس يريها وخوصصهتا رصاحة عىل أ نه عندما تكون م،سسة 

                                                           
 .772محمد الصغري بعيل ، القانون الإداري ،دار العلوم للنرش و التوزيع ،عنابة ،اجلزائر ، ص  - 1

مغادرة أ ع،اء اجمللوس الوبدلي حبيوث خلوت املدينوة مون جند يف فرنسا يف حاةل الظروف الاس تثنائية أ ول تطبيق لها اابن غزو احللةاء لةرنسا و  - 2

زاء هذه الظروف قام بعض ال فراد و بدافع احلرص عىل سري املرافق العاموة و بتود لين جملوس فعويل  دارة املرافق العامة واإ وقيوام هوذا مجيع املو ةني ابإ

حة ت فات ه،لء ال فراد ، ومن احلوالت ال خورى للنظريوة يف الاخري ابلستيالء عىل الب،ائع وال اذية وتوريدها للساكن وق  جملس ااوةل بص

عبود الغوين .017، ص  القوانون الإداري ، املصودر السوابق ل الظروف الاس تثنائية حالت التةويض ال، ين ، محمد محمود ابو زيود ، املطوول يف 

 .007، ص 7110ندرية ، م  ، بس يوين عبد هللا ، النظرية العامة يف القانون الإداري ،منشد ة املعارف ، الإسك 

 .111 -422محمود أ محد سلامين الرباشدي ، املرجع السابق ،  ص  - 3
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دارة العامة  اس نراريةتتكةل ااوةل ب،امن  اخلدمة الع ومية ، وذكل  زكون من خالل رشوو التعاقد بني الإ

والشخص اخلاص
1
. 

لهيا عىل  س ياسة لتحقيق الرحب حفسب، بل يه س ياسة تتعلق ابملصلحة العامة  أ هنافاخلوصصة ل ميكن النظر اإ

حلةاىل عىل املصلحة تع ل تكل الس ياسة يف احملافظة عىل تكل املصلحة ، ومن مقت،يات ا أ نومن الواجب 

العامة أ ن تلزتم س ياسة اخلوصصة ب،امن توفري اخلدمات للم هور والقيام بلك ما من شد نه بقاء هذه اخلدمات 

س نرار أ داهئا عىل سالن عهدها دون  انقطاع أ و انتقاصو اإ
2
. 

املوائن ، ويه وطاملا أ ن س ياسة اخلوصصة طالت املرافق الإسرتاتيمية اكلصحة والتعل  والنقل واملطارات و  

مرافق ابلغة ال  ية ابلنس بة للم هور فاإن حامية حقوق املتعاملني مع هذه املرافق يقع عىل عاتق ااوةل مبا توفره 

مراتب هذه احلقوق بقاء اخلدمات اليت  تسدهيا هذه  وأ ولمن وسائل رقابية عىل املرفق العام بعد خوصصته ، 

 . طاعانق أ واملرافق متاحة للم هور دون توقن 

 .أ ثر اخلوصصة عىل مبدأ   قابلية املرفق العام للتغيري والتكيين : املطلب الثالث  

ميكن اس تعراض م، ون هذه القاعدة ومدى تطبيقها عىل املرفق العام بعد اخلوصصة وذكل من خالل و 

 .الةرعيني التاليني

 املقصود مببدأ  قابلية املرفق العام للتغيري والتكيين: الةرع ال ول  

ن  و هذا التغيري قد أعل النظام اخيي  واملتطلبات،  الزمنتتغري مع تغيري  الاقتصادية الظروف وال حوالاإ

ولهذا اكن من الطبيعي أ ن  .اجلديدةوضع يف  روف معينة اري حمقق لو غراض املقصودة منه يف الظروف 

يس ح للسلطة العامة احتتصة تعديل النظم املقررة لل رافق العامة يف لك وقت حتقيقا لل صلحة العامة دون أ ن 

تتقيد حبقوق ال فراد اخلاصة اليت قد تتد ثر هبذا التعديل
3
. 

كني هذه املرافق من حتقيق النةع لإن القواعد القانونية و التنظميية املنظ ة لسري املرافق العامة توضع بقصد مت

العام بد ف،ل طريقة اكنة، وفقا للظروف و ال حوال املصاحبة لوضعها
4
ملا اكنت املرافق العامة منشد ة لتحقيق .  

ن املرافق العامة القامئة عىل الوفاء حباجات امجلهور  النةع العام واكنت احلاجات العامة متعددة ومتطورة، فاإ

اهئا لنشاطها حس امب متليه اعتبارات النةع العامملزتمة بتعديل طرق أ د
5
. 

                                                           
1
ت مفن امل،كد أ ن خوصصة املرفق العام عند منح تس يريه للقطاع اخلاص بد ي أ سلوب من أ ساليب التس يري ل خيىل ذمة ااوةل من الوفواء ابحلاجوا -

 .أ فراد اجملنع ، ومن مث  فاإن ذات القواعد اليت تطبق عىل املرفق يف عهدة ااوةل تطبق عليه بعد اخلوصصة العامة أ و حتللها من املس،ولية جتاه 

دارة املرافق العامة ،مرجع سابق ، ص  - 2  . 000وليد حيدر جابر ، طرق اإ
3
 .021محمد ف،اد همنا ، املرجع السابق ، ص  - 
4
 .001عبد الغين بس يوين ، املرجع السابق ، ص   -
5
-  

1محمود أ محد سلامين الرباشدي، املرجع السابق ، ص 
12 



 05العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

144 
 

ن قابلية املرفق العام للتعديل تعد من القواعد ال ساس ية اليت حتمك املرافق العامة نظرًا ملا حتققه من  وعىل ذكل فاإ

أاز كام يذكر ال س تاذ سلامين الطاموي هو تدخل السلطة  العامة ضب  للخدمات اليت يقدهما املرفق، ومعناها ابإ

يف أ ي وقت لتعديل قواعد سري املرافق العامة
1
، 

دارهتا بطريقة  وقد اس تقر الق،اء والةقه عىل أ ن هذا املبدأ  يرسي ابلنس بة لاكفة املرافق العامة أ اي اكن أ سلوب اإ

الإدارة املبارشة أ م بطريق الالزتام
2

ل ، ومبعىن أ خر فاإن م، ون هذه القاعدة زنثل يف أ حقية الإدارة يف تعدي

قواعد سري املرفق العام مبا يتالءم مع املس تجدات واعتبارات املصلحة العامة
3
. 

ذا  هر جلهة الإدارة يف أ ي وقت أ ن التنظ  القامئ لل رفق العام ل حيقق انتةاع امجلهور به عىل  وعىل ذكل فاإ

هنا متكل تغيري التن ظ  القامئ لل رفق العام، ومن الوجه املنشود وأ ن هناك تنظاميً أ ف،ل منه حيقق هذه الغاية، فاإ

ىل أ سلوب امل،سسة العامة أ و العكس، كام أ ن لها أ ن  دارته من أ سلوب الإدارة املبارشة اإ ذكل تغيري طريقة اإ

تغري من الرسوم املةروضة لقاء الانتةاع خبدمات املرفق العام زايدة أ و نقصااًن أ و تعديل رشوو تقدمي اخلدمات 

فق العامالعامة وتويل الو ائن ابملر 
4
. 

ومن أ   النتاجئ اليت ترتتب عىل قاعدة قابلية املرفق العام للتعديل وارتباطها هبدف املرفق العام وهو حتقيق النةع 

العام أ نه ليس ل حد أ ن حيتيف يف موا ة الإدارة عندما متار  سلطهتا التقدزرية يف تغيري النظام اخيي يسري عليه 

عاملها ل  هذه السلطة يبتعد عن التعسناملرفق العام طاملا أ ن اإ
5
حيق لل نتةعني خبدمات  وينتيف عن ذكل أ نه ل.

املرفق العام كام ل حيق أ ي،ا ملو ةي املرفق وعامهل النس  ابلقواعد والتنظاميت السابقة عىل التعديل ،حبجة أ هنا 

اكنت أ صلح هلم، وابلتايل مقاومة رساين التعديالت اجلديدة علهيم ل هنا أ كرث شدة
6
. 

 تطبيق قاعدة قابلية املرفق العام للتعديل بعد اخلوصصة :  الةرع الثاين

ل تقت  عىل املرافق "يقول ال س تاذ الطاموي يف حتديد نطاق انطباق قاعدة قابلية املرفق العام للتعديل أ هنا 

هنا متتد لتش ل مجيع أ نواع املرافق العامة أ اًي اكنت  دارهتا، لس امي اليت تدار بطريق الرأي وحدها، بل اإ وس يةل اإ

ن  دارهتا معاًل يف يد امللزتم فردًا اكن أ و رشكة، فاإ املرافق اليت تدار بطريق الامتياز، فهذه املرافق، ولو أ ن اإ

دارة، بل علهيا، أ ن  ،عها لإرشافها لتحقيق مصلحة امجلهور ..".لالإ
7.
 

                                                           
1
 .020سلامين محمد الطاموي، مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق، ص  - 
2
 . مازن ليلو رايض، الوجزي يف القانون الإدارية، اجلامعة املةتوحة اامنارك . -
3
 .077محمود عاطن البنا، الوس ي  يف القانون الإداري، مرجع سابق، ص  - 
4
 .421، 442سلامين محمد الطاموي، مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق، ص  - 
5
 .017، 010محمد ف،اد عبد الباس ، القانون الإداري، مرجع سابق، ص  -
6
 .002محمد رفعت عبد الوهاب ، مبادئ وأ حاكم القانون الإداري ، منشورات احللب احلقوقية ، ص  - 
7
 .410، 442سلامين محمد الطاموي، مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق، ص  -
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يل عىل املرفق العام بعد اخلوصصة، فال وعىل هذا ال سا  تقوم فكرة تطبيق قاعدة قابلية املرفق العام للتعد

ش  أ ن النةع العام اخيي يتوىخ املرفق العام حتقيقه قبل اخلوصصة وبعدها يعد من املهام املنوطة ابلإدارة اليت 

ىل اخلدمات ال ف،ل مجلهور املنتةعني  . متكل توجيه املرفق القامئ عىل حتقيقه الو ة اليت تراها أ كرث قراًب للوصول اإ

خيكر أ ن اخلوصصة ل تعة  الإدارة من مس ئوليهتا يف توفري اخلدمات الرضورية لل واطنني، ول يعد نقل س بق ا

امللكية العامة املتصةل بد صول أ و نشاو ميثل مرفقًا عامًا خالصًا من احملاس بة أ ما الرأ ي العام وم،سساهتا القانونية 

 . ملرفق بعد أ يلولته للقطاع اخلاصوالق،ائية عن أ ي تقصري يف طبيعة اخلدمات اليت يقدهما ا

فامجلهور من املنتةعني ل هي ه من يقدم اخلدمة بقدر ما هي ه احلصول علهيا وفق أ ف،ل املعايري وبد يرس الس بل 

ىل  نه يشري بد صبع الهتام والتقصري اإ تقان، فاإ واقل تلكةة، فاإن مل تقض حاجته عىل هذا النحو ومل ت،د اخلدمة ابإ

وهذا أ سا  فلسةة نظرية املرفق العام اليت كرست جلهة . ىل عاتقها الوفاء هبذه الاحتياجاتالإدارة اليت يقع ع

الإدارة من املكنات ما ميكهنا من سد حاجة امجلهور، والصالحيات تقابلها املس ئولية عىل حنو ما هو معهود يف 

 .فقه القانون الإداري

ن قاعدة قابلية املرفق العام للتعديل والتغيري ذاهت دارية أ و املرافق املسرية واإ ا ليست بقارصة عىل املرافق الإ

حدى  جامع الةقه، ذكل أ نه من املعلوم أ ن قاعدة قابلية املرفق العام للتعديل تعد اإ بطريق مبارش وحدها ابإ

القواعد ااس تورية ال،ابطة لسري املرافق العامة اليت تنطبق عىل املرفق العام بوصةها هذا حىت بعد 

خوصصته
1

 جوار القاعدتني ال خريني السابق ذكرهام، وأ ن أ سا  خ،وع املرفق العام لهذه القواعد ليس ، اإىل

منا طبيعة املرفق العام ذاته والهدف املعقود هل حتقيقه وهو النةع العام  . اتةاق اخلوصصة واإ

يق تعارض القاعدة وقد طبقت هذه القاعدة عىل املرافق العامة املسرية بطريق الامتياز، ومل ينل من هذا التطب 

جراء التعديل والتغيري عىل  دارة متكهنا من اإ مع نصوص عقد الامتياز، فاعتبارات املصلحة العامة وامتيازات الإ

املرفق مىت اقت،ت ذكل املصلحة العامة، ودون الإخالل حبق املتعاقد يف عدم التد وري عىل حقوقه املالية
2
. 

ىل ل ريب أ ن القول بتطبيق قاعدة قابلية امل رفق العام للتعديل والتغيري عىل حاةل املرفق العام بعد أ يلولته اإ

ليه املرفق العام مبوجب  القطاع اخلاص ل يعين أ ن تكون هذه القاعدة س يةًا مسلطًا عىل الشخص اخيي انتقل اإ

م عىل حنو اتةاق اخلوصصة، فال نعتقد أ ن هذه القاعدة  ول الإدارة التدخل السافر يف طريقة أ داء املرفق العا

دارة  يةرغ معلية اخلوصصة من م، وهنا وأ حد أ   أ هدفها وهو حترزر املرافق العامة من املةاه  التقليدية لالإ

 . احلكومية

                                                           
1
 .27محمد محمد عبد اللطين، النظام ااس توري للخصخصة، مرجع سابق، ص  -
2
ر عليه الق،اء هو اتصال عقد الامتياز مبرفق عام واعتبارات انتظوام سوري هوذا املرفوق، حفوق الإدارة يف تعوديل وأ سا  هذه املكنة حس امب اس تق -

منا النظام احلامك لل رافوق العاموة فهوذا احلوق مورتب  يف . عقد الامتياز لكام اقت،ت املصلحة العامة تعديل خدمات املرفق العام مصدره ليس العقد، واإ

ىل ا لهيا مصلحة الاكفة من املنتةعني ابملرفق العامال سا  ابحلاجة اإ براه  الشهاوي، عقد امتياز املرفق العوام . د. لتغيري اليت تدعو اإ دراسوة  B.O.Tاإ

 .وما بعدها  727، ص  7100، دار الكتاب احلديث ، القاهرة ،مقارنة 
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كام أ ن هذه القاعدة ل حيتيف هبا لإهدار الرشوو التةاقية اليت حيوهيا اتةاق اخلوصصة، فال تعين حبال مراجعة 

هنا تظل ملزتمة مبا يةرضه علهيا التةاقالإدارة للزتاماهتا حنو الطرف ا وهذا ما . ل خر مبوجب هذا التةاق، بل اإ

دارة  ن سلطان الإ يظهر الاختالف بني عقد الامتياز اخلوصصة يف نطاق قاعدة قابلية املرفق العام للتعديل، اإ

منا ينح  عىل امللزتم يف تعديل املرفق العام ينطبق بذات الكيةية عىل الشخص اخلاص يف  ل اخلوصص ة، واإ

 .كام أ سلةنا يف تقي  أ داء املرفق العام بوجه العام وتوجيه أ دائه حةظًا للصاحل العام 

 :خامتة 

ل أ هنا اكنت تد خذ بعري  اقتصاديس بق رمغ أ ن اخلوصصة مةهوم  ومن خالل ما دخيل عىل القانون الإداري اإ

املبادئ ال ساس ية اليت حتمك سري املرافق العامة و حتافظ عىل الهدف اخيي أ نشد  من أ ج  املرفق وهو  الاعتبار

 .حتقيق منةعة عامة  أ وتقدمي خدمة 

وأ نه ابلرمغ من الإشادة مبسكل املرشع اجلزائري يف التد كيد عىل رساين املبادئ ال ساس ية اليت حتمك سري املرافق 

نه اكن من ال وىل وضع هذه العامة بعد اخلوصصة يف ضو  ء النصوص اليت ساقها قانون الصةقات الع ومية ، فاإ

وزه الزمن وأب االقواعد يف قانون جديد خاص بتنظ  اخلوصصة ابملةهوم اجلديد ، ل ن القانون السابق قد جت

 .تعدي  وفق املتغريات اجلديدة الوطنية وااولية

I.  قامئة املراجع 

براه  عيل فندي ا .0 دراسة مقارنة ، الطبعة " اخلصخصة " جلبوري ، النظام القانوين للتحول اإىل القطاع اخلاص همند اإ

  7117ال وىل ، دار حامد للنرش والتوزيع ، ال ردن ، 

براه  الشهاوي، عقد امتياز املرفق العام  .7  .7100، دار الكتاب احلديث ، القاهرة،دراسة مقارنة  B.O.Tاإ

 .خدلون ، املقدمة طبعة دار اإحياء  الرتاث العريب ، بريوت ، لبنان ابن .0

، منشاة املعارف الإسكندرية ،  -اخلصخصة -أ محد محمد حمرز ، النظام القانوين لتحول القطاع العام اإىل القطاع اخلاص .0

 . 7112م  ، 

 .7101ثروت بدوي ، القانون الإداري ، دار الهن،ة العربية ، القاهرة ، م  ،  .4

 .7100عبد احلةيظ الش ميي ، مبادئ القانون الإداري ، اجلزء ال ول ، دار الهن،ة العربية ، القاهرة ، م  ،  .1

جعة اجلياليل ، قانون امل،سسات الع ومية الإقتصادية من الإشرتاكية التس يري اىل اخلوصصة ، دار اخلدلونية ، اجلزائر ،  .2

7111 . 

.،دار العلوم للنرش و التوزيع ،عنابة ،اجلزائر  محمد الصغري بعيل ، القانون الإداري .7
 

 .محمد رفعت عبد الوهاب ، مبادئ وأ حاكم القانون الإداري ، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت ، لبنان  .2

س تدامهتا دراسة مقارنىة ، مطبعة العرشي ، م  ،  .01  7107محمد عبد امحليد ابوزيد ، منافع املرافق العامة وحنية اإ

، م،سسات املطبوعات احلديثة، الإسكندرية ، م  ، -املرافق العامة  –د همنا ، الوجزي يف القانون الإداري محمد ف،ا .00

0210. 

محمد متويل ، مبدأ  املساواة امام املرافق العامة ابلتطبيق عىل توزيع اخلدمات الصحية يف م  ، داادر الهن،ة العربية ،  .07

 .0227القاهرة ، م  ، 
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ن الرباشدي ، النظام القانوين ل موال املرفق العام يف  ل س ياسة اخلوصصة، رساةل دكتوراه ، لكية محمود أ محد سلامي .00

 ،  7112احلقوق ، جامعة عني مشس ، 

 .وما بعدها   71، ص  0277محمود محمد حافظ ، نظرية املرفق العام، دار الهن،ة العربية ، القاهرة ، م  ،  .00

براه  عبده محمد غن ، أ ث .04 ر اخلصخصة عىل النظام الرضييب يف  ل النظم املالية املقارنة،ً لكية احلقوق ،جامعة بهنا، وجيه اإ

 7100م ،  

دارة املرافق العامة امل،سسة العامة واخلصخصة، الطبعة ال وىل ، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت ، لبنان ، .01 وليد يدر جابر، طرق اإ
 7112  

II.  الرسائل وامللتقيات 

نعاكساهتا عىل الامن الوطين ، رساةل دكتوراه،  لكية  ماجد بن عبد .0 العززز القهيدان خصخصة قطاع النقل واإ

 .7117ااراسات العليا ، جامعة انين العربية للعلوم ال منية ، الرايض ، 

 املةهوم ، ال ساليب ، التحدايت ، التجارب ، حاةل اجلزائر ، م،مير حتدايت التمنية وحتديث: أ ونيس، اخلصخصة  .7

 .7110مار   02-04الإدارة يف الوطن العريب ، طرابلس ، ليبيا ، 

محمد فتوح محمد عامثن ، اخلصخصة يف ااول الليربالية وأ ثرها عىل مةهوم القانون العام ، جمةل العلوم الإدارية ، املعهد  .0

 .0224ااويل للعلوم الإدارية ، م  ، الس نة السابعة والثالوون ، العدد ال ول ، يونيه 

III.  النصوص القانونية 

، املنشور يف 0221املت، ن التعديل ااس توري اس تور س نة  7101مار   11امل،رخ يف  10-01القانون  .0

 7101مار   2امل،رخة يف  00اجلريدة الرمسية رمق 

 07املتعلق بقانون الولية املنشور يف اجلريدة الرمسية رمق  7107فيةري  70امل،رخ يف  12-07قانون الولية  .7

 .7107فيةري  72الصادرة بتارخي 

، املتعلق بتنظ  امل،سسات الع ومية الاقتصادية وتس يريها وخوصصهتا،  7110أ وت  71امل،رخ يف  10-10ال مر  .0

 . 7110أ وت  77الصادرة بتارخي  02املنشور ابجلريدة الرمسية رمق 

انميف امخلا  حول البحث العل ي ، يت، ن القانون التوجهيىي والرب 0227أ وت  77امل،رخ يف  00-27القانون  .0

 .0227أ وت  70امل،رخة يف   10، اجلريدو الرمسية رمق  7117-0227والتطوزر التكنولويج 

الصادرة بتارخي  11املتعلق ابلوقاية من الزناعات امجلاعية فيي الع ل وتسوسيهتا واارسة حق الإرضاب الصادر يف اجلريدة الرمسية رمق   0221-17-11امل،رخ يف  17-21القانون   .4

0221فيةري  2
 

، املنشور يف 0277جانةي  07القانون التوجهيىي لل ،سسات الع ومية الاقتصادية امل،رخ يف   10-77القانون   .1

 . 0277جانةي  00امل،رخة يف  17اجلريدة الرمسية رمق 

ي،ات املرفق العام ، املت، ن الصةقات الع ومية وتةو  7104سبنرب  01امل،رخ يف  702 -04املرسوم الرئا   .2

 7104سبنرب  71الصاردة بتارخي  41الصادر يف اجلريدة الرمسية رمق 

دارة امل،سسات 7110سبنرب 70امل،رخ يف  770 - 10املرسوم التنةيذي  .7 ،  املت، ن الشلك اخلاص بد  زة اإ

 .7110سبنرب  71خي الصادرة يف اتر 44الع ومية الاقتصادية وتس يريها ، املنشور يف اجلريدة الرمسية رمق 

نشاء امل،سسة الع ومية ذات الطابع  0222نومفرب  01رخ يف ، امل 741-22املرسوم التنةيذي  .2 ، اخيي حيدد كيةيات اإ

 . 0222نومفرب  70امل،رخة يف  77العل ي والتكزنلويج وتنظميها يف اجلريدة الرمسية رمق 
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قلميي  وصيانة حقوق الإنسان واحلرايت رؤية قانونية حول موا ة اجلرمية الإرهابية  ما بني   حامية ال من الإ

ال ساس ية
*
 

 -تيارت–خدلون  ابنلكية احلقوق و العلوم الس ياس ية جامعة  -"أ  "أ س تاذ مساعد  -عزوزة سل  /أ  

 ( -7وهران –طالب دكتوراه جامعة محمد بن أ محد ) 

 :ملخص

اجلرميوة الإرهابيوة بشوقهيا اااخويل و  نعاجل من خالل هذا املقال الصعوابت اليت تعورتض معليوة موا وة

قلميي لودلوةل وكياهنوا السو يا  مون  وة  ااويل واليت تنثل أ ساسا يف خلق التوازن مابني احلةاىل عىل ال من الإ

وكذا حقوق الإنسان و احلرايت العامة واليت تعترب من قبيل القواعد ال مورة يف القوانون ااويل مون  وة أ خورى 

أاد حل لها زكةل احلنيتنيويه املعادةل الصعب  .ة اليت يس توجب عىل ااول و أ  زهتا ال منية اإ

وعىل هذا ال سا  نرمس من خالل هذا القال القواعد و ال سس اليت نتصوورها لتحقيوق هوذه املعوادةل الصوعبة 

ن ماكحفة  الإرهواب اليووم أ صوبح عىل حنو زكةل ماكحفة اجلرمية الإرهابية اليت يتعا م خطرها يوما بعد يوم حبمك اإ

الزتاما دوليا عىل أ ع،اء اجملنع ااويل يثبتون من خالهل حسن نيهتم يف عالقاهتم ااولية لتحقيوق ال مون و السوب 

 .ااوليني واخيي يعترب من مبادئ ال مم املتحدة 

Résumé :  

Faites-nous luttons contre le terrorisme devant une équation difficile et nous essayons 

de trouver un cas où le tirage ou l'équilibre entre les deux extrémités, ce qui est le premier 

parti dans le visage du terrorisme et de la sauvegarde de la sécurité régionale, tandis que la 

seconde est sa pointe dans la protection des droits de l'homme. 

 D'une part, l'Etat doit prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le terrorisme et de 

protéger la sécurité nationale et de maintenir la stabilité de la sécurité dans le pays et les 

mesures, d'autre part, doit tenir compte de la protection des droits de l'homme et de non-

agression sur les libertés, le sujet de notre article que nous allons parler de la vision d'avenir 

sur la façon de lutter contre le terrorisme. . 

Nous notons tout d'abord le principe ou la règle générale qui devrait être appliquée lorsque 

l'état est exposé à tout acte terroriste, à savoir, (l'application de la règle de droit) .. cette règle 

qui devrait être le contrôle de la réaction et les actions et les mesures pour remédier à cet 

acte terroriste nécessaires, expliquant les fondements et les principes qui sous-tendent 

                                                           
*
يداع املقال   14/10/7102: اترخي اإ

 7102 /01/10: اترخي حتك  املقال
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systèmes juridiques face au terrorisme, conformément à la règle de droit, et la promesse des 

règles du droit international privé et les dispositions de la, et depuis qui protège et préserve 

les droits humains. 

On parle alors de l'exception à cette règle, qui est que les pays qui sont exposés à des 

attaques terroristes prennent toutes les mesures nécessaires et les mesures de précaution 

qu'ils jugent appropriées pour lutter contre le terrorisme, même si l'effet sur les droits et les 

libertés personnelles. 

 :  متهيد وتقس  

أاد حاةل من التعادل أ و التوازن بني طرفهيوا،  جتعلنا ماكحفة الارهاب أ مام معادةلصعبة واليت حناول من خاللها اإ

الثوانيةي حاميوة  واليت زنثل الطرف ال ول فهيوا يف موا وة الإرهواب وحاميوة ال مون الاقلميوي، بيوامن زنثول طرفهوا

 .حقوق الإنسان

مفن انحية أوب عوىل ااوةل أ ن تتخوذ الإجوراءات والتودابري الالزموة ملوا وة الإرهواب وحاميوة ال مون الووطين  

واحلةاىل عىل اس تقرار ال مون يف الوبالد، ومون انحيوة أ خورى أوب علهيوا مراعواة حاميوة حقووق الإنسوان وعودم 

ملسو تقبلية حوول كيةيوة موا وة الاعتداء عىل احلرايت، و  موضوع مقالنا هوذا سووف  نتحودث عون الرؤيوة ا

 .. الإرهاب

رهوايب و   ىل املبدأ  أ و القاعدة العامة الويت أوب تطبيقهوا عنودما تتعورض ااوةل ل ى معول اإ ونشري يف البداية اإ

جوراءات وتودابري ..  (تطبيق حمك القانون) تكل القاعدة التيينبغوي أ ن حتومك ردود الةعول وموا أوب ا واذه مون اإ

ملوا ة ذكل الع ل الإرهايب، موحضني ال سس واملبادئاليت ترتكز علهيا ال نظ ة القانونية يف موا هتا لالإرهاب مبا 

ومبوا حي و  وحيوافظ عوىل حقووق  يتةق مع حمك القانون، وما يت، نه من قواعد وأ حاكم خاصة ابلقوانون ااويل،

 . الإنسان

ونشري بعد ذكل اإىل الاس تثناء من تكل القاعدة، وهو أ ن تقوم ااول التيتتعرض للهمامت الإرهابية اب واذ اكفوة 

الإجراءات والتدابري الاحرتازية اليت تراهوا مناسو بة ملاكحفوة الإرهواب، حوىت ولوو اكن خيكل تود وري عوىل احلقووق 

 .واحلرايت الشخصية

 .وأ خريًا نبني كيةية احلد من الع ليات الإرهابية قبل وقوعها، وكيةية موا هتا و التصدی لها بعد وقوعها 

 :وسوف نتناول احلديث حول هذا املوضوع من خالل والوة مباحث عىل النحو التايل 

 .القاعدة العامة يف موا ة الإرهاب :املبحث ال ول

 . عدة يف موا ة الإرهابالاس تثناء من القا: املبحث الثاين 

 .موا ة الإرهاب بني القاعدة والاس تثناء :املبحث الثالث
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 القاعدة العامة يف موا ة الإرهاب: املبحث ال ول

تواجه ال نظ ة القانونية اليت تتعرض للع ليات الإرهابية مشلكة يف ااية ال  ية، و  كيةية حتقيق التووازن بوني  

مس ئوليهتا وواجباهتا حنو ماكحفوة الإرهواب، وبوني متطلبوات حاميوة حقووق الإنسوان، فهوىي مون انحيوة ت،وطلع 

الالزموة ملنوع وقووع اجلرميوة وتعقوب اجلنواة بعود  مبس ئولية حتقيق ال من والاس تقرار لل واطنني وا اذ الإجوراءات

قلميًيا مبراعاة حامية حقوق الإنسان  .وقوعها وضبطهم وتقدميهم لل حامكة، ومن انحية أ خرى فهىي مطالبة دوليا واإ

وقيل يف ذكل أ ن سالح الإرهاب أب أ ن زاكحف بسوالح العوداةل، وأ ن الةكورة الةاسودة أوب ماكحفهتوا بةكورة  

ضوافة صاحلة، ول أو  ز أ ن يعاجل الرضر برضر مل ، وأوب حاميوة القوانون ابلقوانون، فالكةواح هنوا ل زكوون ابإ

منا يتعلق أ ساسًا ابافاع عن دوةل القانون ىل ب، ، أ و حرب اإىل حرب واإ رهاب، أ و ب،  اإ ىل اإ رهاب اإ اإ
1
. 

ذا اكن الإرهووابيون يعتنقووون مبوودأ    يف حرهبووا ضوود ، فوواإن ااول "أ ن لك يشء مبوواح يف سووبيل ق،وويهتم " واإ

 . الإرهاب ل ينبغي لها أ ن تعتنق هذا املبدأ ، حفقوق الإنسان مصانة ل أوز املسا  هبا حتت أ ي  رف

ن املوا ة الشامةل لالإرهاب أب أ ًل تكون مبند ى عن دوةلالقانون ومبادى حقوق الإنسان.. ومن هنا  .فاإ

تواجه الإرهاب اس تخدامًا حلقها يف اافاع عن  ولكن عىل اجلانب ال خر فاإن من حق ااوةل، بل من واجهبا أ ن

س يادهتا وأ مهنا واس تقرارها واافواع عون أ رواح مواطنهيوا وسوائر حقووقهم، وذكل ابعتبوار أ ن موا وة الإرهواب 

هتدف أ ساسًا اإىل حامية حقوق الإنسان، وخاصة احلق يف احلياة واحلرية واحلق يف ال من وال مان عىل خشصه
2
 . 

أ حد علامء حقوق الإنسان أ ن القيود اليت تةرضها ااوةل عوىل احلورايت، ( فرانندو تيسون)و  هذا الإطار زرى 

ىل احلةاىل عىل احلريوة ذاهتوا، ولويس ل سو باب أ خورى ملول النظوام  ذا اكنت بسبب احلاجة اإ تكون مربرة فق  اإ

ذا اكن موون  7110سووبنرب 00وال موون، وبتطبيووق ذكل عووىل أ حووداث  الرضوووريةرض قيووود م،قتووة عووىل جنوود أ نووه اإ

هنا تةرض ملوا ة الإرهاب ومن أ جول حقووق الإنسوان ولويس  احلرايت الةردية كرد فعل للهتديدات الإرهابية، فاإ

نقي،ًا لها
3
 . 

 ":تطبيق حمك القانون" املبدأ  

ن القاعدة العامة يف موا ة الإرهاب يه تطبيق حمك القوانون، وذكل يعوىن أ ن التصودي للحورب الويت  يشو هنا  اإ

وهوو موا توتحىل بوه مجيوع .. الإرهاب أب أ ن يمت عن طريوق اسو تخدام ال دوات والطورق الويت رمسهوا القوانون 

 .ال نظ ة القانونية

                                                           
1
 .00ص –م 7117س نة  –القاهرة  –دار الهن،ة العربية  –املوا ة القانونية لالإرهاب  –أ محد فتحي رسور . د
2

نسان س نة ( ٢)انظر املادة رمق   .م0207من الإعالن العاملي حلقوق الإ
3
Fernando Tyson. "Liberal Security" in Richard Ashby Wilson (ed) Human Rights in the "War on 

Terror'(Cambridge University Press, Cambridge, 2005), PP 57, 58. 
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ل أ ن الصدمة اليت أ حدثهتا جهامت   سبنرب لو مرزكيني قد دعت أ  وزة ااوةل ابلوولايت املتحودة ال مرزكيوة  00اإ

ىل ا اذ تدابري اس تثنائية ملاكحفة  .الإرهاب اإ

حياء احلمكة القدمية للباحث  : اخيى أ سس نظريوة الرعوب الويت تقوول( Saint Just)سان جوست / كام قامت ابإ

ابلعبارة املشهورة لوززر داخلية فرنيس أ سو بق اكن .. واليت ميكن ترمجهتا بطريقة أ خرى " ل حرية ل عداء احلرية"

"سد رهب الإرهابيني"قد قالها يف الامثنينيات و  
1
. 

ىل املطالبة ابس تخدام التعوذيب كوسو يةل مرشووعة واتفهوة  ىل حد أ ن دعا البعض اإ مون وسوائل " ووصل ال مر اإ

ن : "مل يورتدد يف الكتابوة قوائالً  Allen Dervhawitjالقوة حىت أ ن أ سو تاذ القوانون يف جامعوة هارفوارد ال سو تاذ  اإ

ىل املووت تبودو نتيجة التحليل البس ي  حلساب التلكةة والعائد فامي يتعلق ابس تخدا م التعوذيب اخيى ل ية و اإ

ذا اكن خيةوو   ىل املوووت اإ ىل مناقشووة، مفعاقبووة أ حوود الإرهووابيني املووذنبني بعقوبووة ل تة وو اإ واحضووة ول حتتوواج اإ

رهايب أ ف،ل من أ ن يسق  عدد كبري من القتىل ال برايء معلومات لزمة ملنع وقوع معل اإ
2
كوام أ ن هنواك تصوور . 

 .من امل كن لدلوةل أ ن تةوز يف احلرب عىل الإرهاب بقتل مجيع الإرهابني للبعض زرى من خالهل أ نه

 : وردًا عىل ذكل فقد قيل يف هذا الصدد 

ذا أ سوةر التعوذيب  أ نه أب موا ة احلجة الرئيس ية له،لء اخيزون ي،يودون اسو تخدام التعوذيب حبجوة اواوةل، فواإ

نوه سووف خيلوق ملاًل عن اكتشاف والوني قنبةل   مقابل فقدان قدر من ال  رشف ابتباع أ ساليب التعوذيب، فاإ

رهابيًا جديدًا يتسببون  رهابية أ خرى  –يف الوقت نةسه سسني اإ يف سوقوو عودد  –من خالل ارتاكب أ عامل اإ

أ كرب من ال،حااي ال برايء
3
. 

الإرهابيني، بد نه فامي يتعلق ابلتصور اخيى زرى رضورة قتل مجيع (: benjamin Kuipersبنيامني كبري )كام زرد 

تصور خاطئ متامًا، وذكل لعدة أ س باب أ  ها
4
 : 

حلاق ال ذى ابلكلري من املوواطنني ال بورايء، ال مور اخيى  - أ ن البحث عن الإرهابيني وقتلهم يتسبب ابلقطع يف اإ

رهابيني جدد  . قد أعل البعض من ه،لء ومن أ قارهبم يتحولون اىل اإ

ابدة جامعيوة، ومون مث أ نه لكام اس نرت سلطات ااوةل يف –  اتباع هذه الاسرتاتيمية، لكام اكنوت تبودو ون هنوا اإ

رهابيني جدد ىل جتنيد اإ هنا ت،دى كذكل اإ  . فاإ

 .وتصبح احملصةل يه خلق مزيد من الإرهابيني أ كرث ان يمت الق،اء علهيم -

                                                           
1
 . 213ص  –املرجع السابق  -املوا ة القانونية لالإرهاب  –أ محد فتحي رسور . د

.12ص –م 7112س نة  -القاهرة  -حمك القانون   موا ة الارهاب  -امحد فتحی رسور . د
2
 

3
 .81ص  -املرجع السابق  -وا ة الارهاب حمك القانون   م -أ محد فتحی رسور . د

4
.Benjamin Kuipers, Essays on Terrorism, Law Enforcement Executive Forum 6(5): 189-198, 2006. 

https://www.google.com.eg/search?q-terrorism(causes+and+remedies) Law-E enforcement-Executive Forum. 
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: Daniel B. Prieto وكذكل زرد 

متسواوية لتحسوني ال مون الووطين مون انحيوة، ومحلايوة احلورايت بد ن صناع الس ياسة يف العامل يقودمون أ هودافًا 

املدنية من انحية أ خرى، وزرون أ ن أ ي بورانميف أ و س ياسوة تعطو  أ ولويوة لهودف موا عوىل حسواب ال خور، ل 

تسو نر ول تودوم عوىل املوودى الطويول، وخيكل فواإن س ياسوات وبووراميف ماكحفوة الإرهواب يف الوولايت املتحوودة 

عن الالزتام ابحلرايت الةردية، ترض ابلس ياسة اخلارجية وال من القوميوال مرزيك، وتطعون يف ال مرزكية اليت حتيد 

رشعية اجلهود ال مرزكية حملاربة الإرهاب، كام ت،عن الثقة يف س ياساهتا مون جانوب احللةواء ومون جانوب الوراي 

العام الامرزکی
1
. 

نه ينبغي الالزتام بتطبيق القاعودة العاموة يف هوذا ال  شود ن، أ ل و  ماكحفوة الإرهواب بسوالح العوداةل، وخيكل فاإ

 .وحامية القانون ابلقانون

لهيا ال نظ ة القانونية   :ال سس واملبادئ اليت تستند اإ

ىل العديد من ال سس واملبادئ، ومهنا ما يىل   : تستند ال نظ ة القانونية يف موا هتا للع ليات الإرهابية اإ

، عدم السامح مطلقا ابسو تخدام القسووة أ و الوحشو ية أ و م0207ت، ن الإعالن العاملي حلقوق الإنسان س نة *  

احلوو  موون الكرامووة الإنسووانية يف العقوووابت، كووام مل يسوو ح ابلعتووداء عووىل احلقوووق ال ساسوو ية أ و التعسوون يف 

التدخل فهيا
2
 . 

ىل التةا*  ذا اكنت موا ة الإرهاب تقت  الان،وامم اإ قيوات ااوليوة اخلاصوة ابلإرهواب، فواإن هوذه املوا وة ل اإ

 . تكنل أ ي،ا بغري الالزتام ابملواويق ااولية حلقوق الإنسان

ن قوورار جملووس ال موون سوو نة *  قوورار هووذه املوا ووة ابحتالةووة حلقوووق م 7110اإ بشوود ن موا ووة الإرهوواب ل يعووىن اإ

 . الإنسان

ىل املسا  بوبعض حقووق الإنسوان، فقود اندى املقورر اخلواص ملا اكنت تدابري موا ة الإرهاب قد تنطوي ع* 

ابللمنة الةرعية محلايوة حقووق الإنسوان مبراعواة املعيوار اخلواص مبودى احورتام حقووق الإنسوان عنود تقيو  تودابري 

موا ة الإرهاب
3
. 

 

 

                                                           
1
Daniel B. Prieto, War About Terror: Civil Liberties and National Security after 9/11. WORKING 

PAPER.Council on Foreign Relations report.FEBRUARY 2009. 
2

 .م0207من الإعالن العامل  حلقوق الإنسان س نة ( 4/07)انظر املادة رمق 
3
 UNDOC A/HRC/sub 1/58/30, 3) الإنسان والإرهاب يف وويقة ال ممالإطار املبديئ ملرشوع املبادئ والإرشادات املتعلقة حبقوق .

August 2006) sa 
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 الاس تثناء من القاعدة يف موا ة الارهاب: املبحث الثاين

توفرهوا الرشوعية ااسو تورية ل تطبوق بوذاهتا عنود زايدة ال خطوار، وذكل  ل أادل أ حد يف أ ن ال،امانت الويت

ابعتبار أ ن أ  ية احملافظة عىل النظام العام املعرض للخطر تبودو أ كورث أ  يوة يف الظوروف الاسو تثنائية عهنوا يف 

 .الظروف العادية، اا أعل التوازن بني املصلحة العامة وبني احلرايت أ مرًا دقيقاً 

ااساتري الوطنية واملواويق ااولية املتعلقوة حبقووق الإنسوان تتةوق عوىل وضوع قيوود وحودود عوىل  ويالحظ أ ن 

اارسة بعض احلقوق واحلرايت أ وناء احلاةل الاس تثنائية
1
 . 

قود واجوه الظوروف الاسو تثنائية مون خوالل ( م7110:ااسو تور امل وی سو نة )و يف م  ملال يالحوظ أ ن 

 : حالتني هام

ذ نصت املادة : التةويض الترشيعي: ال وىل  ذا حودث موا  0ف11اإ من ااس تور عىل أ نه أوز لرئيس امجلهوريوة اإ

صودار قورارات بقووانني أ ي  يوجب الإرساع يف ا اذ تودابري ل حتنول التود خري، واكن جملوس النوواب اوري قوامئ اإ

 . قرارات لها قوة القانون 

ذ نصت املاد: حاةل الطوارئ: الثانية  من ااس تور عىل أ ن يعلن رئيس امجلهورية حواةل الطووارئ عوىل  0ف  0ة اإ

 .الوجه اخيى ينظ ه القانون

ل ملوا ة نذر خطرية تهتدد معهوا املصواحل الوطنيوة، وقود تنوال   عالهنا ل زكون اإ وال صل يف حاةل الطوارئ أ ن اإ

هذه النذر من اس تقرار ااوةل أ و تعرض أ مهنا وسالمهتا حتواطر دا وه
2
كوام يونص املرشوع اجلزائريةوي التعوديل ...

حيوودد تنظوو  حوواةل الطوووارئ وحوواةل احلصووار مبوجووب قووانون :" 011يف مادتووه 7101ااسوو توري الاخووري لسوو نة 

 .و يف ذكل تد كيد عىل مبدأ  الرشعية  يف حتديد حاةل الظروف الاس تثنائية  " ع،وي

 00اخيى أ قرتوه امجلعيوة العاموة لوو مم املتحودة يف  وي،يد ذكل ما جاء ابلعهد ااويل للحقوق املدنية والس ياس ية 

م0211ديس رب س نة 
3
. 

حيث نصت املادة الرابعة منه عىل أ نه يف حاةل الطوارئ الاس تثنائية اليت هتدد حياة ال مة يف فرتة حمددة، أووز 

انون ااويل، عوىل أ ن تدابري ل تتقيد ابللزتامات املقررة علهيوا مبقت و القو -أ ضيق احلدود  -لدلوةل أ ن تتخذ يف 

التدابري الاسو تثنائية امل نوحوة يف هوذه الظوروف، وذكل لتمنوب أ ي  -بطريقة واحضة وحمددة  –يبني الترشيع 

تعسن يف تطبيقها وحتاص أ ي مغوض حول حقوق ال فراد وواجباهتم، كام أ كد يف املادة التاسعة منه عىل عودم 

 .تدعو اإىل ذكل وفقا لالإجراءات املنصوص علهيا   الترشيعجواز املسا  حبرية أ حد ما مل تكن هناك أ س باب 

                                                           
.717م ص  7110س نة  –الاسكندرية –منشد ة املعارف  –قانون حقوق الإنسان –الشافعي محمد البشري . د 
1
 
 0
براه  عىل بدوى الش يخ . د دار الهن،ة  -ملحق الواثوقی  -نةاذ الزتامات م  ااولية   جمال حقوق الإنسان   النظام القانوىن امل ی  -اإ

 .و ما بعدها420ص  -م  7110س نة  -العربية 
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أ ن اارسوة احلقووق واحلورايت ميكون أ ن  ،وع م 024وقد أ وحضت التةاقية ال وروبية محلاية حقوق الإنسوان ،  

لرشوو أ و قيوود أ و جوزاءات يونص علهيوا القوانون، اوا يعود تودابري رضوريوة يف جمنوع دميقراطوي حاميوة لو مون 

قلميي لودلوةل، أ و لل حافظوة عوىل ال مون العوام، أ و اافواع عون النظوام، أ و منوع وقووع الوطين ووح دة الكيان الإ

فشواء ال رسار اخلاصوة، أ و ل،وامن  اجلرمية، أ و حاميوة الصوحة أ و ال خوالق، أ و حاميوة حقووق الغوري يف موا وة اإ

 .اس تقالل مسعة ووحدة الق،اء

ال من القويم، وع،و هيئة التدريس مبركز اافاع عون الووطن ال س تاذ املساعد يف ش ئون  Dahl.JErikوزرى  

أ ن ال صول أ نوه ل ينبغوي املةاضوةل بوني ال مون واحلريوة، واصوةًا الاختيوار بيوهنام أ نوه اختيوار ... وال من باكليةورنيا

ل أ ن التوازن واملةاضةل بيهنام اليوم أ صبح حقيقة لبد مهنا  .خاطئ، اإ

ويقول بد ن ااراسات ت،كد أ نه طوال اترخي الولايت املتحدة ال مرزكية، يمت تقليص احلرايت املدنيوة يف أ وقوات  

 .أ زمات ال من القوميةي مقابل قدر أ كرب من ال من

يمت اسو تعادة التووازن بوني احلورايت وبوني ال مون بعود لك أ زموة تقوع يف الوولايت  –بصةة عامة  –وي،ين أ نه 

 .رزيكاملتحدة ال م

هِْر الَْحَراِم ِقتَوال  ِفيوِه قخوْل ِقتَوالي ِفيوِه  '': وي،كد ذكل أ ي،ا ما جاء يف قوهل تعاىل يف حممك أ ايته  يَْسدَلخونََ  َعِن الشَّ

 ِ ْخَراجخ َأْهِ ِ ِمنْهخ َأْكرَبخ ِعنَد اّللة
ِ
ِ َوكخْةري ِبِه َوالَْ ْسِجِد الَْحَراِم َوا .'' َكِبريي َوَصدٌّ َعن َسِبيِل اّللة

1
 

خورا م مون داير ،   يوذاء املو،منني واإ ل أ ن اإ فعىل الرمغ من أ ن القتال يف ال شهر احلرم يعد كبرية من الكبائر، اإ

يعترب أ شد حرمة، ال مر اخيى يباح معه القتال يف هذه ال شهر، اسو تثناء مون ال صول العوام وهوو حتورمي القتوال 

 .فهيا

، حيوث أ صوبحت احتواطر املتوقعوة م7110سوبنرب  00منوذ " الاس تثنائية " وزری البعض أ ان قد دخلنا ع   

نه من املقبول أ خالقيًا تقليص احلرايت املدنيوة مون أ جول  من هتديد الإرهاب أ كرب من أ ي وقت م ، وعليه فاإ

.املزيد من ال من
2

 

يف حتقيق التوازن بني حرية الةورد وبوني سولطات ااوةل  عندما ترغب ااوةل –هذه الزايدة يف احتاطر تتطلب 

أ ن يتحول هذا التوازن لصاحل احلةاىل عىل ال من –
3
. 

العوامل يف جموال حقووق الإنسوان، اخيى ( مازلك اأناتيين)وهذا الهنيف يتحدى املوقن اخيي س بق أ ن دافع عنه 

 اافاع عن أ مهنا وسالمهتا، حىت ولوو اكن يف توكل اعرتف فامي بعد بد ن ااول ااميقراطية الليربالية اهيا احلق يف

الع لية انهتااكً لبعض احلقوق ال ساس ية اليت حي وهنا بشلك طبيعي
1
. 

                                                           
1

 702: ال ية  –سورة البقرة 
2
Goold, Benjamin and Lazarus, Liora Security and Human Rights (Oxford 2007) pl. 

3
Waldron, 'Security and Liberty: The Image of Balance', Journal of Political Philosophy, 1 1 2 (2003)p 192. 
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ننا نرى أ نه اس تثناء من املبدأ  اخيى يق و  برضوورة أ ن زكوون التصودي للع ليوات الإرهابيوة مون )وعىل ذكل فاإ

نوه أووز بول أوب عوىل ااول الويت تتعورض لع ول (خالل ال طر القانونية، حامية حلقوق الإنسان وحرايتوه ، فاإ

رهايب مبا ي،ثر عىل حتقيق الاس تقرار أ و احلةاىل عىل ال من القويم للبالد، أ ن تتخذ اكفوة الإجوراءات والتودابري  اإ

الاحرتازية اليت تراها مناس بة ملاكحفة الإرهاب، حىت ولو ت،و نت توكل الإجوراءات مساسو نا أ و تعرضوا لوبعض 

 .رايت الشخصيةاحلقوق واحل

ديةيود اكموريون رئويس وزراء بريطانيوا / و  هذا املقام أ ود أ ن أ عيد التذكرة مرة أ خرى ابملقووةل الشوهرية للسو يد

حيوث م 7107لل ظواهرات العنيةوة الوىت انودلعت   لنودن أ واخور عوام  –بلك الشودة واحلوزم  –عند موا ته 

نسان  عندما يتعلق ال مر بد من بريطانيا، فال حيدوين" :قال  ".أ حد عن حقوق الإ

فسقوو ااوةل أ و املسا  بد مهنا القوويم ميثول رضرا أ كورب بكلوري مون أ ي رضر قود يلحوق ابحلقووق واحلورايت 

ن  لوت  الشخصية، خيا مفن حق ااوةل أ ن ترضب بلك حوزم وشودة لك موا يو،ثر عوىل أ مهنوا القوويم، حوىت واإ

 . م،قتا عن احرتاهما حلقوق الإنسان

ذا أ منا بد ن ا ل صل يف حياة الشعوب هو العيش يف سوالم وأ مون واط ئنوان، وأ ن تعرضوهم لو عوامل الإرهابيوة فاإ

ذا  منا هو اس تثناء من هذا ال صل، فالبد من أ ن نو،من كوذكل بد نوه اإ ىل الرتويع والقتل والتخريب، اإ اليت هتدف اإ

جرايم بصةة عامة هو اس تخدام سوالح العوداةل والتصودي لوتكل ال عوامل مون  اكن ال صل يف موا ة أ ي معل اإ

عنوود موا ووة معوول  –خووالل القنوووات الرشووعية وتطبيووق أ حوواكم القووانون، فوواإن الاسوو تثناء هووو قيووام ااوةل 

جرامياإرهايب  اب اذ اكفة الإجراءات والتودابري الالزموة الويت تكةول حتقيوق الاسو تقرار وحاميوة ال مون القوويم  –اإ

ىل املسا  ببعض احلقوق  فالس تثناء لبد من أ ن يواجوه "و احلرايت الشخصية للبالد، حىت ولو أ دى ال مر اإ

 ." ابس تثناء مل 

درا وا  وأب مالحظة أ ن هذه الإجراءات والتدابري الاس تثنائية، ميكن أ ن تزول عهنا صةة الاس تثناء مىت مت اإ

 توقوع عوىل ، وتنص عىل العقوبوة الويت"مضن املواد ااس تورية والقانونية اليت حتدد اجلرامئ اليت توصن ابلإرهابية

لك جرمية، وتتناسب مع درجة خطورهتا، فةي هوذه احلواةل تكوون توكل الإجوراءات قود أ صوبحت حتوت مظوةل 

 .قانونية وحامية دس تورية

ن الرضورة أب أ ن تقدر بقدرها، فاإن هذه التدابري الاس تثنائية الىت يومت ا اذهوا ابعتبارهوا   ومع ذكل وحيث اإ

 .هيا أ ن يمت تطبيقها دون أ ى جتاوز أ و تعسن   اس تخداهمارضورة، لبد وأ ن زراع  القامئون عل

: ويشرتو ل اذ تكل التدابري الاس تثنائية التيتنطوي عىل املسا  ابحلرايت مراعاة ال مور ال تية
2
 

                                                                                                                                                    
1
Michael Ignatieff The Lesser Evil: Political Ethics in an Age of Terror (Princeton University Press, 

Princeton, 2004) 8-9. 
2
 .و ما بعدها ۲۷۰ص  -مرجع سابق  -" دراسة مقارنة " احلرايت العامة يف الظروف الاس تثنائية  -عامص رم،ان مرىس يونس . د
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ىل الإجراء رضورايً  -  .أ ن زكون اللموء اإ

حمدد املودة، كوام أوب أ ن زكوون هل أ ن زكون الإجراء حمددًا من الناحية الزمنية، أ ى أ ن زكون هل نطاق زمىن  -

 .نطاق موضوعي، مبعىن أ ن يتحدد الإجراء يف ماكن معني أ و يف خشص أ و أ شخاص معينني بذواهتم

 .أ ن زكون الإجراء متناس بًا مع اجلرمية -

 .أ ن زكون الباعث عىل ا اذ الإجراء هو حتقيق الصاحل العام -

 س تثناءموا ة الإرهاب بني القاعدة والا: املبحث الثالث

 :متهيد وتقس   

من املعلوم أ ن حتقيق التمنية الشامةل مبختلن صورها وش ىت مناحهيوا، يتطلوب بيئوة أ منيوة مواتيوة تخط و  رأ    

وحيث أ ن الإرهواب عودو ل . املال، وجتذب الس ياحة والاستامثر، وتوفر املناخ املناسب لل رشوعات الصناعية

ل اإىل  فواإن دحور . هودم ااوةل وزعزعوة اسو تقرارهادزن هل ول وطن، ول يعبود  بود رواح املوواطنني، ول يسوع  اإ

ىل حياة أ منوة مسو تقرة . الإرهاب وحتقيق ال من يعد عىل رأ   أ ولوايت وأ هداف أ ي دوةل ذات س يادة، تتطلع اإ

مون خوالل اتبواع أ سولويب املنوع أ وًل مث الق وع اثنيوًا، ويعوىن  -كغريها من اجلورامئ  -واجلرمية الإرهابية يمت موا هتا 

 :ذكل

م ااوةل اب اذ اكفة الإجراءات والتدابري الالزمة اليت من شود هنا أ ن متنوع اجلورامئ الإرهابيوة وحتوول دون أ ن تقو  - 

 .وقوعها

جراءات مقعها من خالل املوا وة  -  ذا ما وقعت اجلرمية الإرهابية رمغ حماولت منعها، فاإن ااوةل تقوم اب اذ اإ فاإ

وزكون مكةووًل ل  وزة ااوةل أ ن تتخوذ اكفوة الإجوراءات والتودابري . احلازمة لها وضب  مرتكبهيا وتقدميهم للعداةل

الالزمة واليت تراها اكفية لهذه املوا ة، حىت ولو اكنت تكل الإجراءات تنطوويةي بعوض صوورها عوىل املسوا  

 :ابحلقوق واحلرايت، ونول ذكل تةصياًل من خالل مطلبني عىل النحو التايل

 الارهابية قبل وقوعهامنع اجلرمية : املطلب ال ول

رساء دعامئ السكينة وال من يف البالد، وذكل ابلع ل عىل  ن الهدف ال سا  من ماكحفة اجلرامئ الإرهابية هو اإ اإ

 .منعها قبل وقوعها وجتنيب اجملنع ويالهتا وأ اثرها العنيةة املدمرة وااموية

اكمول فوامي بيهنوا كوام تتاكمول ال ضوالع الثالووة ويالحظ أ ن اجلرمية الإرهابية تقوم عىل والوة أ ضوالع رئيسو ية تت 

ذا سق  أ حد تكل ال ضالع فال ميكن أ ن تقع اجلرمية، وهذه ال ضالع يه لل ثلث، فاإ
1
 . 

 (. Terroriste)الإرهايب املنوو به تنةيذ الع لية :ال،لع ال ول

                                                           
1

 .00م۔۔ ص 0224س نة  – 007العدد  -جمةل ال من العام  -ماكحفة الإرهاب  –محمد محمود الس باعي / اللواء
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 (.Tools)ال دوات املس تخدمة يف التنةيذ  :ال،لع الثاين

 (. Target)هدف أ و حمل الع لية  :ال،لع الثالث 

قناعوه ابلعودول عون  - ذا جنحت أ  زة ااوةل يف تغيري معتقداته واإ ذا مت ضب  الإرهايب قبل تنةيذ الع لية، أ و اإ فاإ

 .أ فاكره املتطرفة، فلن تقع اجلرمية لعدم وجود من زرتكهبا، حىت ولو توافرت أ دوات الإرهاب

ذا مت ضب  ال دوات املزمع اس تخداهم - ا يف ارتاكب وتنةيذ الع لية الإرهابية، فلن تمت هوذه الع ليوة حوىت ولوو واإ

 .اكن الإرهايب حرًا طليقًا، حيث لن أد ما زرتکب به جرميته

ذا مت تد مني هدف أ و حمل الع لية الإرهابية  - ( اخل... خشصًا اكن أ و منشود ة حيويوة أ و طوائرة أ و سوةينة)وأ خريا اإ

ليه، فلون يومت ارتواكب اجلرميوة لتخلون أ حود أ ضوالع مللوث تد مينًا جيدًا، حبيث أ مكن منعا لإرهايب من الوصول اإ

 . الإرهاب وهو حمل اجلرمية أ وهدفها

 : الإجراءات اليت حتول دون وقوع جرمية الإرهاب 

جراءات فيد ي منظومة أ منية ميكهنوا أ ن متنوع أ و حتوول دون وقووع اجلرميوة، ولكون  .. من املعلوم أ نه ل توجد أ ي اإ

 . هناك من الإجراءات والتدابري ال منية اليت من شد هنا أ ن حتد من وقوع اجلرامئ الإرهابية

 : نذكر أ   هذه الإجراءات املزمع تنةيذها ييلوفامي 

 وذكل لرصد أ ي عنوارص يت تس ح بكشن اجلرمية أ و اليت حتول دون وقوعهاالرتخيص ابلتدابري ال ،

نشواء نظوام الرقابوة ابلةيوديو، ونرشو .. أ و أ ي حتراكت غريبة، والتعامل معها قبل تنةيذ الع لية  ملل الرتخويص ابإ

ىل مراقبوة تونقالت الاكمريات احلديثة ابل ماكن املراد تد ميهنا ومداخلها وخمار ا واملنواطق احمليطوة هبوا، والونص عو

رهابية، ومراقبة اتصوالهتم التليةونيوة والإلكرتونيوة واريهوا، وكوذكل .. ال شخاص املشتبه يف اشرتاكهم يف أ عامل اإ

 . النص عىل مراقبة احلدود ومنع الهمرة اري الرشعية

 جراء التحرايت ااقيقة، ومجع املعلوموات اكفوة  املتعلقوة ابلعنوارص الإرهابيوة، واسو تخدام التوسع يف اإ

واريها، حىت ميكن ح   ورصد أ واكر  اليت حينوون فهيوا، ... ال ساليب والوسائل وأ  زة التنصت واملراقبة 

وحتديد مصادر متويلهم، وح  امل،يدزن واملشمعني هلم، واري ذكل من املعلومات الىت حتقق القدرة عىل التوقوع 

اخيى يسا  كثوريا يف اإ واض الع ليوات الإرهابيوة املزموع ال مر .. والتنب، وت،دى اإىل كشن خمططاهتم الإجرامية

 . تنةيذها

 بتدع  فاعلية نظم التد مني واحلراسة، مجليع املواقع واملنشد ت احليوية، ووسائل  الاهامتم بعن  اليقظة

.. والشخصيات الهامة الويت ميكون أ ن تكوون هودفا للع ليوات الإرهابيوة( اجلوية –البحرية  –الربية )املواصالت 
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ب، ورفوع واريها، وكذكل تطوزر هذه النظم وم،واعةة قودراهتا مون حيوث حتوديث التسوليح وأ سواليب التودري

 . مس توى ال داء ابلنس بة للعن  البرشى

  ن سا  وركزية للتعامل مع الإرهاب أ ي أ ن تكون أ  وزة ااوةل أ رسع  (املبادرة)ا اذ عن  املبادأ ة

ىل ا واذ الإجوراءات والتوودابري الالزموة ل،وب  العنووارص  مون املونظامت الإرهابيووة يف التةكوري والتنةيوذ، وتبووادر اإ

أ سلحهتم، وتدمري أ واكر ، وجتةين منابع متوويلهم، ول جتعول مون هوذه الإجوراءات والتودابري الإرهابية، وخمازن 

 . ال منية، جمرد ردود أ فعال للع ليات الإرهابية بعد وقوعها

 اليت من شود هنا أ ن تسواعد عوىل حتقيوق الإرهواب ولوو مل يقوع ابلةعول، وعودم التوسع يف جترمي ال فعال

 . ل الإرهايب، مع تغليظ العقوابت اليت توقع علهيااشرتاو وقوع رضر فعىل من الع 

 :ومن أ ملةل ذكل

لهيا أ و التح،ري لالإرهاب أ و التشميع  - نشاء أ و تد سيس أ و تنظ  امجلاعات الإرهابية، أ و جمرد الان،امم اإ جترمي اإ

 .عليه أ و تروأه

 .جترمي التحريض عىل الإرهاب ولو مل ينتيف أ ثر -

 .جترمي حيازة املةرقعات واريها من أ دوات الإرهاب -

 .جترمي عدم الإبالغ عن جرمية الإرهاب ان يتصل عل ه ابرتاكهبا -

 .جترمي متويل الإرهاب -

 ،رهاب والرتكزي يف ذكل عوىل املودار   تشميع احلوارات والندوات اليت  لق بيئة وقافية راف،ة لالإ

اكفة اجلهات املعنية، وتةعيل دورهوا يف هوذا الشود ن، موع جتديود اخلطواب واجلامعات ودور العبادة والوزارات و 

وذكل حىت ميكن حامية ال طةوال والشو باب، وجتنيوهبم خطور الوقووع   بوراثن امجلاعوات .. اايين بصةة مس نرة 

نئوذ الإرهابية اليت تع ل عىل اجتذاهبم والس يطرة علهيم وبث ال فاكر املسو ومة   عقووهلم، اوا يصوعب معوه حي 

عادهتم اىل رشد   .اإ

 ،ورفع مس توى املعيشة، وخلق فرص معول مناسو بة للشو باب،  الق،اء عىل الةقر، واجلهل، وال مية

 . حىت ل يمت اس تقطاهبم مبعرفة امجلاعات الإرهابية واخنراطهم بني صةوفهم

 ،ويمت ذكل من خالل ما يىل تةعيل التعاون ااويل ملاكحفة الإرهاب: 

عية للق،اء عىل أ سو باب انتشوار الإرهواب ملول الةقور املودقع، وال نظ وة اازكتاتوريوة، وانهتواك املوا ة امجلا - 

واريهوا مون ال سو باب الويت تسو تغل كذريعوة لو عوامل .. حقوق الإنسان، والةسواد، والتطورف اايوين، والنيوزي

 . الإرهابية
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دانته أ اًي اكنت دوافعه – أاد تعرين شامل لالإرهاب، واإ  . اإ

 التسامح، والتعددية والتعايش الإنساين عىل مسو توى القاعودة الشوعبية، ونرشو املعرفوة ابحل،وارات تعززز ق  -

 . وال داين وزايدة وعي امجلهور ووسائل الإعالم بد خطار الإرهاب والتطرف

جوراءات تبوادل تسول  اجملورمني مورت - برامالتةاقيات الثنائية بني ااول يف جموال تطووزر وتيسوري اإ كيب التوسع فياإ

جرامئ الإرهاب ااويل وحمامكهتم، والرقابة عىل احلودود، وتبوادل املعلوموات، واملعودات، وال سواليب، واخلوربات 

 .الكةيةل ابلتعامل مع املنظامت الإرهابية

جت يوود أ صووول الإرهووابيني وموون يوودمعهم ماليووا ومصووادرهتا، ومصووادرة ال موووال الناجتووة عوون غسوو يل ال موووال،  - 

وتطووزر وسوائل ماكحفوة اجلرميوة، وتعوويض حتدرات واجلرمية املنظ ة، واس تخداهما يف تعززوز وهتريب ال سلحة وا

 .ومساعدة حضااي الإرهاب

تشميع ااول عىل ا اذ التدابري والإجراءات اىت تكةل منع الإرهابيني من اس تخدام قوانني اللموء السو يا   - 

ىل مووود وى أ مووون، أ و اسووو تخدام أ رايض ااول كقواعووود للتمنيووود، والتووودريب، والتخطوووي   والهموورة للوصوووول اإ

 .والتحريض وشن الع ليات الإرهابية ضد دول أ خرى

نشاء قاعدة بياانت  -  مون  -دوليوة جلووازات السوةر، واسو تخدام التقنيوات وال سواليب التكنولوجيوة املتطوورة اإ

ملنع تزوزر جوازات السةر واس تخداهما من قبل امجلاعوات الإرهابيوة يف التنقول مون بودل  -خالل التعاون ااويل 

 .ل خر

 مالحقة ومقع مرتكيب اجلرمية بعد وقوعها: املطلب الثاين

اخيى هيدد حياة املوواطنني أ و حيودث رضرًا جسو اميً ابلنظوام العوام أ و يو،ثر عوىل )رهايب يف حاةل وقوع الع ل الإ 

ن (ال من القويم والاس تقرار ابلبالد ، عىل الرمغ من لك الاحتياطات والتدابري اليت مت ا اذها ملنوع وقوعهوا، فواإ

للعوداةل يف أ رسع وقوت وبد قول  ااوةل أب علهيا أ ن تقوم مبالحقوة مورتكيب اجلرميوة الإرهابيوة وضوبطهم وتقودميهم

ىل زايدة وقوة  رهوابيني، ابلإضوافة اإ خسائر اكنة، و  بوذكل ت،كود عوىل قووة ااوةل وهيبهتوا، وحتقوق الوردع لالإ

 .املواطنني فهيا

جووراءات وتوودابري رادعووة، والثوواين فوورض : ولتحقيووق ذكل فوواإن ااوةل تسووري يف اجتوواهني متوووازيني أ وهلووام ا وواذ اإ

 .مرتكيب اجلرامئ الإرهابيةعقوابت جس مية عىل 

جراءات موا ة رادعة -الاجتاه ال ول    :اإ

عنودما تتعورض لع ول  –، فواإن ااوةل "الرضوورات تبويح احملظوورات  "متش يًا موع القاعودة ال صوولية الشوهرية  

رهايب  لع ول لها أ ن تتخذ اكفة الإجوراءات والتودابري الاسو تثنائية الويت تراهوا مناسو بة واكفيوة ملوا وة ذكل ا –اإ

ىل املسوا  ابحلورايت الشخصوية،  الإرهايب اخيى يو،ثر عوىل اسو تقرارها وأ مهنوا الووطين، حوىت ولوو أ دى ذكل اإ

 .ودون التقيد بد ية الزتامات، حىت تكل املقررة مبقت  القانون ااويل
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وأب أ ن تكون هذه الإجراءات شديدة ورادعة، أ ي أ ن تكون يف شدهتا عىل مس توى الشدة والعنون اخيى  

ىل  -بل تزيد  –سم به ال عامل الإرهابية تت  جوراءات موا وة وردع الإرهواب يو،دى حوامتً اإ ن الرتاخيةي اإ حيث اإ

 .عواقب وخمية وخطرية ل حي د عقباها

جووراءات املوا ووة والوردع يوووا الإحسووا  اى الإرهوابيني ب،ووعن ااوةل وأ هنووا  ويالحوظ أ ن هووذا الرتاخيةوي اإ

ىل ارتواكب املزيود مون أ عوامل العنون، تعاملهم بيشء من اخل،وع وتس تميب  لرغباهتم، ال مر اخيى يو،دى هبوم اإ

 . وابلتايل انتشار الةوىض واهنيار هيبة ااوةل

ىل املسووا  أ و الانتقوواص موون حقوووقهم  –بسووبب تووكل الإجووراءات  –ول ضووري موون أ ن يتعوورض الووبعض  اإ

 .قيق الاس تقرار وال من للبالدوحرايهتم، وذكل يف سبيل اإحاكم قب،ة ااوةل عىل العنارص الإرهابية وحت 

فالرضر الناع عن املسا  ابحلقوق واحلرايت الشخصية، أ هون بكلري من الرضور اخيى يلحوق ابل مون القوويم  

ىل أ نه من املالحظ أ ن تكل الإجراءات والتدابري، تلق  قبووًل كبوريًا اى الغالبيوة العظ و  . للبالد هذا ابلإضافة اإ

 :متعددة أ  هامن أ فراد اجملنع ل س باب 

  أ ن هذه الإجوراءات والتودابري هتودف ابل سوا  اإىل حاميوة حقووقهم وحورايهتم، و  اخيزون ينشودون

ىل حيواة هادئوة  ىل العيش يف سالم يف  ل بدل أ من مسو تقر، ويتطلعوون اإ ال من وال مان، وتتوق أ نةسهم دامئًا اإ

طالبوة ااوةل بتووفري سو بل النتوع حبورايهتم مط ئنة دون خوف أ و ترويع، و  أ ي،ًا اخيزن حيرصون دامئوًا عوىل م

 .وحقوقهم ال ساس ية، وأ  ها احلق يف احلياة، واحلق يف ال من

   أ ولوية الاعتبارات ال منية، فالإحسا  ابل من وال مان يعود رشطوًا لزموًا حوىت زونكن الإنسوان مون

فيوه أ ن خيتوار أ و يةاضول بوني  الاس نتاع حبقوقه، وعندما أود الةورد أ و املوواطن نةسوه يف موقون يتعوني عليوه

جراءات تكةل هل قدرًا أ كرب من ال من وال مان، وأ خرى تتيح هل هامشًا أ وسع مون احلورايت واحلقووق الةرديوة،  اإ

 ...مفن الطبيعيةي هذه احلاةل أ ن تكون ال ولوية لعتبارات ال من عىل ما عداها

 ،ن أ عامل العنن والتخريب اليت متارسها امجلاعوات الإرهابيوة ت،وعن مون شوعور الإنسوان واملوواطن  اإ

جوراءات اسو تثنائية  العادي ابل من، وجتع  اري مط   عىل حياته واتلاكته، ورمبا جتع  هميد  نةسو يًا لتقبول أ ي اإ

عوالن حواةل  تطالب هبا احلكومة أ و تقوم اب اذها فعاًل لس تعادة ال مون والان،وباو، ملول حظور التموول، أ و اإ

خل... العرفيةالطوارئ، أ و فرض ال حاكم  اإ
1
 . 

ذا فرضت هذه التودابري ال منيوة يف الوبالد، طاملوا  ول ترثيب عىل احلكومات اليت يتعرض أ مهنا الوطين للخطر اإ

لهيا، وأ  ها أ ن تكوون هوذه التودابري م،قتوة تنهتوى  ابنهتواء الظوروف الويت  أ هنا تمت وفقا لل،واب  السابق الإشارة اإ

ط ىل فرضها، أ ي أ ن يمت ذكل يف اإ عنود  -الرضورة تقدر بقدرها، حيث ينبغي عوىل ااوةل "ار تةعيل مبدأ  أ دت اإ

 .أ ن حترص عىل عدم ااخول يف منعطن التجاوز أ و التعسن -ا اذها تكل الإجراءات والتدابري الاس تثنائية 

                                                           
1
 .م 07/12/7100بتارخي – 7770العدد  –بعنوان أ من اجملنع واملواطن  –مقال جبريدة امل ي اليوم  –حسن انفعة . د
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 :تقرزر عقوابت رادعة -الاجتاه الثاين 

ىل التوودمري والقتوول   ن الع ليووات الإرهابيووة موون شوود هنا أ ن توو،دى اإ وزعزعووة الإحسووا  ابل موون والسووكينة اى اإ

ن ال مر يتطلب رضورة أ ن تت، ن الترشيعات الوطنيوة . املواطنني قووانني العقووابت أ و القووانني اخلاصوة )خيا فاإ

، اكفة اجلرامئ املنصوص علهيا مبختلن الواثئق ااولية اخلاصة ابلإرهاب، وأ ن يةرد لها عقوابت (مباكحفة الإرهاب

 .خطورهتا، حىت تكون رادعًا للك من يس هتدف املواطنني ابلرتويع والإرهابجس مية تتالءم مع 

ولبد من تةعيل هذه القوانني اليت ت،م اجلرامئ الإرهابية والعقوابت املقررة لها بصورة جوادة وحازموة، ولومت يومت 

 :لبد من تطبيق مبدأ زن هامني هام.. ذكل 

 :مبدأ  رسعة التقايض : أ ولً 

الع ل عىل رسعة نظر تكل اجلرامئ ورسعوة البوت واحلومك فهيوا، وهوو مون املبوادئ ااسو تورية ويعىن هذا املبدأ  

الهامة ابلنس بة لاكفة الق،ااي، واخيى تبدو أ  يته أ كورث وضووحًا وبشولك أ كورب ابلنسو بة للق،وااي املتعلقوة ابجلورامئ 

ن زايدة الةموة الزمنية بني وقت ارتاكب اجلرمية ووقت صدور احلمك فهيا، تتسبب يف هودوء  الإرهابية، حيث اإ

املشاعر جتاه اجلناة، بل قد جتعل س تائر النس يان تسدل عىل اجلرمية و روف ارتاكهبوا، وموا زكوون قود  لون 

عهنا من أ بشع صور القتل واامار والرتويع والرعب الشوديد، كوام تتسوبب مون انحيوة أ خورى   عودم اكورتاث 

رهابية وتشمعهم عىل ارتاكب املزيد مهناعنارص الإرهاب جبسامة ما يقرتفونه من أ عام  . ل اإ

 :مبدأ  التنةيذ الةوري لو حاكم الق،ائية : اثنياً 

.. وهو يعىن رضورة الع ل عىل رسعة تنةيذ ال حاكم الق،وائية الصوادرة يف الق،وااي الويت تنظور جورامئ الإرهواب 

ولرشواكهئم، ولولك مون تسوول هل نةسوه أ ن وذكل حىت تكون تكل القوانني م،ثرة ورادعة ملورتكيب توكل اجلورامئ 

وكذكل للحةاىل عوىل هيبوة ااوةل وم،سسواهتا وهوو موا ذهوب اليوه املرشوع . يسري عىل هنمهم أ و حيذو حذو 

اجلزائري يف تعدي  اجلديد لقانون الاجراءات اجلزائية املعوروض حاليوا عوىل الربملوان يف مادتوه السادسوة واخيي 

ااعاوى اجلزائية و الاجراءات اليت تلهيا يف اقرب وقوت اكون موع تسو بيب يةرض وجوب الارساع يف حتري  

مع افراد اجلرامئ الارهابية بتشوكيةل خاصوة يف حممكوة اجلنواايت مكونوة مون ...حالت التد خر اذا اكن هناك تد خر

 ق،اة حمرتفني دون

.التعديل الاخريمبوجب مرشوع  12ق،اة اىل س بعة  14احمللةني مع توس يع تشكيلهتا من سسة  
1
 

 :خامتة 

و يف ال خري  نقول أ ن الةقه و الق،اء ااويل و املرشعني يف القوانني  الوطنيوة  قود أ ولووا أ  يوة ابلغوة  ملاكحفوة  

ل أ هنوم يوا ووون دامئوا  صووعوبة التوفيوق  مووا بوني ماكحفووة  اجلرميوة  الإرهابيوة  و مسووبباهتا  و طرقهوا العالجيووة  اإ

                                                           
.من مرشوع تعديل قانون الإجراءات اجلزائية  اجلزائري:  1املادة  
1
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فوراد   مون  وة ال خورى ، الناجعة لالإرهاب ااويل  من  ة وصيانة حقوق الإنسان  واحلرايت ال ساسو ية لو 

عوامتد مقوارابت أ خورى  عىل ضوء هاته الصعوبة وجب الالزتام مببدأ  الرشعية  يف ماكحفوة اجلورامئ الإرهابيوة موع اإ

اويل وأ صوبحت هتودد أ منية و س ياس ية و اقتصادية و اجامتعية  للق،اء عىل هاته الظواهرة الويت أ ملوت ابجملنوع ا

 . كيان ااول يف أ مهنا و اس تقرارها 
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عامل املس،ولية اجلنائية ااولية للةرد عن اجلرامئ ضد الإنسانية  أ مام احملامك اجلنائية ااولية امل،قتة اإ
*
 

 جامعة ااكتور حيىي فار  ابملدية -ابحث دكتوراه -ضامن محمد ال مني

 :ملخص

ن من  حممكتوا نورمبوورغ وطوكيوو وحممكتوا يوغسوالفيا : أ   احملامك اليت جسدت الق،اء اجلنوايئ امل،قوتاإ

ورواندا، هذه احملامك أ نشد ت بسبب عدم وجود ق،اء جنايئ دويل دامئ حملامكة مرتكيب اجلرامئ ااوليوة، وبودورها 

ت طابع خاص حيث أ نه اكن لهوا أ نشد ت لغرض معني وانهتى  وجودها بتحقيق هذا الغرض وابلتايل تعد حمامك ذا

دور فعال يف تقرزر املسو،ولية اجلنائيوة ااوليوة للةورد عون اجلورامئ ااوليوة عاموة واجلورامئ ضود الإنسوانية خاصوة 

 .وبذكل سا ت يف زجر مرتكيب هذه اجلرامئ وفرض العقوبة اجلزائية بغض النظر عن مراكز ه،لء ال فراد

Résumé: 

 L'un des tribunaux les plus importants, qui incarne la minuterie de justice pénale: les 

tribunaux de Nuremberg et de Tokyo tribunaux pour la Yougoslavie et le Rwanda, ces 

tribunaux ont établi en raison du manque d'un criminel passer une internationale 

permanente à poursuivre les auteurs de crimes internationaux, et à son tour, a créé un but 

particulier et a cessé d'exister pour atteindre cet objectif et est donc d'un tribunal de 

caractères spéciaux où il a joué un rôle dans le rapport de la responsabilité pénale 

internationale de l'individu contre les crimes et les crimes internationaux généraux contre 

l'humanité privée et a ainsi contribué à la enjointes les auteurs de ces crimes et l'imposition 

d'une sanction pénale quels que soient les centres de ces individus. 

 :مقدمة

تعترب اجلرامئ ضد الإنسانية من اجلرامئ ااولية اليت تتنا  مع الق  الإنسانية وال خالقية املتةق علهيوا عامليوا وعوىل  

خ،واعها لشو ىت الهيوالك الق،وائية  هذا لبد من معاقبوة ال شوخاص املورتكبني لهاتوه اجلورامئ ول بود مون مقعهوا واإ

درا وا يف بعوض الترشويعات اجلنائيوة لودلول وأ خ،وعت لولزهتوا الق،وائية  املتنوعة، فعىل املس توى اااخيل مت اإ

تكريسا ملبدأ  الاختصاص الق،ايئ العواملي، أ موا عوىل املسو توى ااويل فقود مت وضوع قواعود املسو،ولية اجلنائيوة 

وغوسوالفيا ااولية ملتابعة ومعاقبة مرتكيب هذه اجلرامئ منذ لحئة نورمنبورغ وحىت احملامك اجلنائية ااولية امل،قتة لي

 .ورواندا

                                                           
*
يداع املقال   17/17/7102: اترخي اإ

 7102 /00/17: اترخي حتك  املقال
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طوار احملوامك اجلنائيوة ااوليوة  ذا اكنت اجلرامئ ضد الإنسانية جرامئ دولية فكين يعاقوب علهيوا الةورد يف اإ وابلتايل اإ

 امل،قتة ؟ ومايه أ برز أ وجه املامرسة امليدانية يف هذا الإطار؟

جابة عىل هذه الإشاكلية  اهتوا يف جموال تقرزور املسو،ولية س نقوم بدراسوة اختصاصوات هوذه احملوامك وأ   تطبيقلالإ

ىل مبحثوني ىل تقرزور :  اجلنائية ااولية للةرد عن اجلرامئ ضود الإنسوانية، حيوث نقسوم مقالنوا اإ ال ول نورتيئ فيوه اإ

عووامل  01املسوو،ولية اجلنائيووة للةوورد يف ميثوواأ حممكوويت نورمبووورغ وطوكيووو  ىل تقرزوور أ و اإ و الثوواين نوورتيئ فيووه اإ

 .يف ضوء ميثاأ حممكيت يوغسالفيا السابقة ورواندااملس،ولية اجلنائية للةرد 

نسانية : املبحث ال ول وفقا مليثاأ حممكيت نورمبورغ  تقرزر املس،ولية اجلنائية ااولية للةرد عن اجلرامئ ضد الإ

 وطوكيو

قورار املسو،ولية اجلنائيوة الةرديوة عوىل مورتكيب جورامئ احلورب واجلورامئ ضود الإنسوانية والسوالم قامووت اا ول لإ

نشاء حممكيت نورمبورغ وطوكيو وابلتايل اعتربات هواتني احملمكتوني أ ول جتربوة  املنت ة بعد احلرب العاملية الثانية ابإ

قامة ق،اء دويل جنايئ شهدها اجملنع ااويل بعد احلرب العاملية الثانية  . معلية لإ

ااولية للةرد من خالل حممكوة نورمبوورغ ال ول ي،م تقرزر املس،ولية اجلنائية : وعليه س نعاجل من خالل مطلبني

 .والثاين ي،م تقرزر املس،ولية اجلنائية ااولية للةرد من خالل حممكة طوكيو أ و حممكة الرشق ال قص 

 ااولية لنورمبورغ العسكريةاحملمكة : املطلب ال ول

نشاء واختصاص هذه احملمكة مث املس،ولية اجلنائية ااولية للةرد وف ىل اإ ىل التطبيوق سنتطرق اإ قا مليثاقها مث اثلثوا اإ

 .الع يل حملمكة نورمبورغ

نشاء احملمكة واختصاصها: الةرع ال ول  اإ

نشواء احملمكوة اجلنائيوة العسوكرية بنورمبوورغ مون مسو تحداثت مو،متر ايلطوا واتةاقيوة لنودن  والويت  0204يعترب اإ

ولايت املتحودة ال مرزكيوة والاحتواد بني اثيل حكومات ال 71/11/0204متخ،ت عن م،متر لندن املنعقد بتارخي 

ليه تسع عرش دول حليةوة، حيوث تعتورب حممكوة نورمبوورغ حممكوة  السوفيايت وفرنسا وبريطانيا ومن مث ان، ت اإ

ذات طبيعة خاصة وم،قتة فرضهتا  روف احلرب العاملية الثانية
(1)

، تتكون من أ ربعة ق،واة تعوني لك دوةل مون 

ىل أ ربعة ق،اه مناوبني ابلطريقة ذاهتاااول املوقعة عىل التةاقية وا حدا مهنا ابلإضافة اإ
(2)
. 

 وتص احملمكوة مبحامكوة ومعاقبوة ال شوخاص اخيزون ارتكبووا بصوةهتم الشخصوية أ و بصوةهتم : اختصاص احملمكة - 

أ ع،اء يف منظ ة تع ل حلساب دول احملور فعال يدخل يف نطواق جورامئ ضود الإنسوانية واجلورامئ ضود السوالم 

                                                           
1
نسانية يف ضوء أ حاكم النظام"سوسن مترخان بكة، . د -  .07-02، املرجع السابق، ص"ال سا  لل حمكة اجلنائية ااولية اجلرامئ ضد الإ
2
نساين" محمد فهد الشالاة، . د -  .042، ص7114، منشد ة املعرف، الإسكندرية، "القانون ااويل الإ
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 11يس   ابلختصاص الشخوو والاختصواص املوضووعي اخيي مت حتديوده يف املوادة  حلرب وهذا ماوجرامئ ا

 . من نظام احملمكة ال سا 

 حيث يت، ن : الاختصاص املوضوعي - أ  

عووداد والبودء ابحلوورب العدوانيووة أ و احلوروب احتالةووة لرشوووو  :جورامئ ضوود السووالم - املنوثةل يف التخطووي  والإ

 .املعاهدات ااولية، الاشرتاك يف خمط  عام أ و م،امرة لتحقيق أ ي من ال عامل املذكورة

ىل معسوكرات ال عوامل الشواقة :احلرب جرامئ - ، وتش ل هذه اجلرامئ القتل الع ود، سووء املعوامةل أ و الرتحيول اإ

 .تدمري املدن والقرى أ و التدمري اخيي ل تربره الرضورات العسكرية

نسانية - نسوانية : اجلرامئ ضد الإ بعواد والنةوي وأ يوة أ عوامل اوري اإ فناء، الاس تعامر والرتحيول والإ وتش ل القتل، الإ

دينيةترتكب ضد الساكن املدنيني قبل احلروب أ و بعدها أ و أ عامل الق ع ل س باب س ياس ية أ و عن ية أ و 
(1)
. 

 الاختصاص الشخو  -ب

 تص احملمكة مبحاكة ومعاقبة ال شخاص اخيزن ارتكبووا بصوةهتم الشخصوية أ و بصوةهتم أ ع،واء يف منظ وة تع ول 

 .حلساب دول احملور

 املس،ولية ااولية اجلنائية للةرد يف حمامكة نورمبورغ : الةرع الثاين

الوحش ية الويت ارتكهبوا ال ملوان ضود الهيوود والاكووليو  ال ملوان واوري  بعد احلرب العاملية الثانية وبسبب اجلرامئ 

حلت حكومة الولايت املتحدة ال مرزكية عىل تطبيق املس،ولية الةردية عن اجلرامئ ضد الإنسانية، واكنت هوذه 

 احلكوموة تورى يف هوذه اجلورامئ مسوود ةل دوليوة أ كورث مهنوا مسوود ةل قوميوة خصوصوا وأ ن التعوذيب اخيي تعوورض هل

ال،حااي اكن سوببا يف اشو تعال احلورب العامليوة الثانيوة واكن مون رأ ي الوولايت املتحودة ال مرزكيوة اعتبوار هوذه 

ال فعال جرامئا ضد الإنسانية وبندا قانونيا منةصال عن جرامئ احلورب بسوبب أ ن جورامئ احلورب ل تغطوي اجلورامئ 

اليت أ رتكهبا أ ملان ضد أ ملان
(2)
. 

ج من ميثاق نورمبورغ بتوسع، حبيوث تت،و ن عبوارة /1نسانية والتعذيب يف املادة وجرى تةسري الت فات الإ 

ىل أ قص حد ويت، ن تعرين املادة  ج بعض ال،واب  امله ة وقد طبقوت /1اجلرامئ ضد الإنسانية معىن شامال اإ

دنيني حممكة نورمبورغ التةسري بشلك ملزتم، ومن بني هذه ال،واب  أ ن تكون الت فات قد ارتكبوت ضود املو

 .وليس ضد العسكريني ل ن القواعد اليت حترض جرامئ احلرب حتد من الت فات ضد اجلنود أ ي،ا

                                                           
1
 .011محمد فهد الشالاة، املرجع السابق، ص. د -
2
نساناملس،ولية الةردية عن الانهتااكت "محمد مصطةي يونس، . د -  .04-00، ص0220، دار الهن،ة العربية، القاهرة، "اجلس مية حلقوق الإ
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ن بروتوكوول  ج حبيوث يعطوي املعوىن بعود /1املوقوع يف بورلني قود عودل يف نوص املوادة  0204أ كتووبر  1وخيكل فاإ

عالقة ابحلربالتعديل أ نه يرتتب عىل اجلرامئ ضد الإنسانية املساءةل عن ال فعال اليت لها 
(1)
. 

وتةسري تعرين ميثاق نورمبورغ للمرامئ ضود الإنسوانية فوامي يتعلوق جبورامئ احلورب تد كود يف الهتوام املوجوه مون 

قائد وحدة قوات العاصةة يف المنسا، وجورى توجيوه الهتوام ضود " Sepp Dietz"حكومة تش يكوسلوفاكيا ضد 

صواابت خطورية يف صوةوف املوواطنني التشو ي  املذكور بد نوه اصوطنع مصوادمات يف مورافيوا نوتيف عهنوا قو  تيل واإ

 .0202والبوليس وذكل لتسهيل غزو تش يكوسلوفاكيا يف بداية مار  

يدخل يف اختصاص احملمكة، ل ن اجلورامئ ضود الإنسوانية " Dietz" قررت اللمنة القانونية أ ن الهتام املوجه ضد

 .رب ابعتبارها انهتااكت لقوانني وأ عراف احلربج يوجب تعرين جرامئ احل/1وفقا للتعرين الوارد يف املادة 

ىل أ ن اللمنوة اختوارت أ ن تطبوق مةهووم جورامئ احلورب " اترخي جلنة ال مم املتحدة جلرامئ احلورب" ويشري كتاب اإ

بتوسع وأ ن تةرس اجلرامئ ضد الإنسانية ابعتبارها من بني جرامئ احلورب بودل مون تةسوري اجلورامئ ضود الإنسوانية 

قانونيا مس تقال ابعتبارها بندا
(2)

ابدهتوم " جوليوو سورتاخير"كام متت حمامكوة .  بهت وة التحوريض عوىل قتول الهيوود واإ

بوضعه حمرر ملطبوعة أ س بوعية، وقد وصةت هذه ال فعال اليت اقرتفها ابجلرامئ ضد الإنسانية حيوث صودر حومك 

عدامه نتيجة ارتاكهبا ابإ
(3)
. 

اختصاص احملمكة أب أ ن زكون لهوا عالقوة جبرميوة ضود السوب وابلنس بة للمرامئ ضد الإنسانية اليت تدخل يف  

أ و جرميووة حوورب، والسووبب يف ذكل أ ن جوورامئ القتوول والإابدة والاسووتبعاد والنةووي والت ووفات اووري الإنسووانية 

طار اجلرامئ اليت يعاقب علهيا مبعرفة حممكة نورمبورغ ذا جرى ارتاكهبا يف وقت السب ل تدخل يف اإ  .ال خرى اإ

نسانية: الثالثالةرع   التطبيق الع يل حملمكة نومبورغ يف جمال اجلرامئ ضد الإ

جلسوة 010عقدت حممكة نورمبورغ  0201سبنرب  01و  0204نومفرب  71مابني 
(4)
خشصوا مون  77حامكوت فهيوا  

عودام شو نقا 0201أ كتوبر  0مهتام من كبار زعامء النازية املدنيني والعسكريني، ويف  70 بني  07لوو  صدر احلومك ابلإ

خشصا مهنا ما نةذ احلمك عليه ومهنم من قام ابلنتحار يف زنزانته، كوام حومك ابلسومن امل،بود عوىل ووالث مهت وني، 

 01سو نة عوىل موهتم واحود، واحلومك ابلسومن  04سو نة عوىل مهت وني اونوني، احلومك ابلسومن  71وحمك ابلسمن 

 . مهت ني 0س نوات عىل مهتم واحد، احلمك برباءة 

                                                           
1
 .04املرجع السابق، ص -
2
 .02اترخي جلنة ال مم املتحدة جلرامئ احلرب، ص -
3
 .0227، مطبوعات جامعة الكويت، 0، و"الإجرام ااويل"عبد الوهاب حومد،  -
4
نسايناملوا ة ااولية والوطنية لنهت"ايرس حسن لكزي،  - ، رساةل دكتوراه، الةلسوةة يف العلووم ال منيوة، جامعوة انيون "ااكت القانون ااويل الإ

 .070، ص7112العربية، 
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جراميوة يهوقد أ دانت  هيئوة رؤسواء احلوزب النوازي،  واز حاميوة : احملمكة والوة مونظامت ابعتبارهوا مونظامت اإ

احلزب النازي ومنظ ة الرشطة الرسية
(1)
. 

عودام شو نقا يف  وقد مت تنةيذ هذه ال حاكم فورا بعد تصديقها من جملس الرقابة يف أ ملانيا، حيث مت تنةيذ حمك الإ

عىل من صدر احلمك علهيم بذكل وأ ما احملكومون ابلسمن فقود مت حبسوهم  0201أ كتوبر  01جسن نورمبورغ يوم 

"دشاو"يف معتقل 
(2)
. 

وجاءت أ حاكم احملمكة قطعية ل أووز الطعون فهيوا وان اكن حيوق جمللوس الرقابوة أ ن خيةون أ و يبودل يف طريقوة 

تنةيذ العقوبة السالبة للحرية دون أ ن زكون هل احلق يف تشديدها
(3)
. 

 احملمكة العسكرية بطوكيو: ايناملطلب الث

ىل املس،ولية اجلنائية ااولية للةرد عن اجلرامئ ضد الإنسانية يف احملمكة العسكرية بطوكيوو  نرتيئ يف هذا املطلب اإ

نشوواء هووذه احملمكووة  مث التطبيووق الع وويل لهووذه احملمكووة، ولكوون قبوول هووذزن العنوووانني سوو نحاول عوورض كيةيووة اإ

 .واختصاصها

نشاء احملمكة واختصاصها: الةرع ال ول  اإ

نتيجوة القنبلتوني النووويتني عوىل هريوشو امي  0204وقعت الياابن عوىل وويقوة الاستسوالم يف الثواين مون سوبنرب 

مرباطوور اليواابن واحلكوموة  وانجازايك وما خلةاه من دمار وخراب، حيث ت، نت هذه الوويقة اإخ،اع سلطة اإ

لةاءالياابنية ملشيئة القيادة العليا لقوات احل
(4)

 . 

واس تجابة لطلب الاحتاد السوفيايت متت مبوسكو املوافقة عىل تشكيل جلنة الرشق ال قصو  0204ويف ديس رب 

 .دوةل مع منح حق الةيتو داخلها للحلةاء ال ربعة الكبار واكن مقر اللمنة بواش نطن  00واليت تكونت من 

بطوكيوو عرفوت ابمس جملوس احللةواء لليواابن، هوذه وقد نقلت هوذه اللمنوة توجهياهتوا اإىل مجموعوة استشوارية لهوا 

ىل اجلورنال  " دوجوال  موارك أ رثور"اللمنة اكن كياان س ياس يا وليس حتقيقيا وقد انتقلوت مهنوا السولطة تودرأيا اإ

نشاء احملمكة العسكرية ااوليوة  القائد ال عىل لقوات احللةاء، حيث أ علن بدوره ونيابة عن جلنة الرشق ال قص ابإ

صللرشق ال ق
(5)
. 

                                                           
1
 :جرامئ احلرب يف الق،اء اجلنايئ ااويل مقال متاح عىل املوقع -

http://drkhalilhusseih.maktoob blog-com 09/11/2010. 
2
 .012ص، 0270، 0دار اجليل للطباعة والنرش دمشق، و، "القانون ااويل العام يف السب واحلربمبادئ "اإحسان هندي،  -
3
 .71سوسن مترخان بكة، املرجع السابق،ص . د -
4
نسانية"مدهش محمد املع ري، . د -  .7100، 0املكتب اجلامعي احلديث، م ، و، "املس،ولية اجلنائية ااولية الةردية عن اجلرامئ ضد الإ

 .001،ص
5
طار القانون ااويل الإنساين، "املس،ولية اجلنائية الةردية ااولية أ مام الق،اء اجلنايئ ااويل"أ جمد هيلك، . د - ،  ، دار الهن،ة 7، و"دراسة يف اإ

 .7112العربية، 



 05العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

168 
 

وهوذا هوو  02/10/0201 ومن هنا تبني أ ن حممكة طوكيو مت تشوكيلها مبوجوب ت وحي خواص أ و قورار صودر يف

الةرق اخيي زمكن بيهنا وبني حممكة نورمبورغ اليت أ نشد ت مبوجب معاهدة دولية
(1)
. 

ىل ووالث تنقسم اجلرامئ وفقا لونص املوادة اخلامسوة مون ميثواق احملمكوة العسوكرية لط: اختصاص احملمكة - وكيوو اإ

 :فئات

عوالن سوابق  : اجلرامئ ضد السالم -أ   اليت يدخل مضهنا التدبري أ و التحريض أ و الإاثرة أ و شن حورب اعتوداء ابإ

عووالن، أ و شوون حوورب خمالةووة للقووانون ااويل أ و املعاهوودات أ و التةاقيووات أ و املواويووق ااوليووة، أ و  أ و دون اإ

يقاع أ حد ال فع ال املذكورةاملسا ة يف خطة عامة بقصد اإ
(2)
. 

 . ويه خمالةة لقوانني وعادات احلرب: اجلرامئ املرتكبة ضد معاهدات احلرب -ب

نسوانية وتنثول يف -ج نسوانية  :اجلرامئ ضود الإ بعواد واريهوا مون ال فعوال الغوري اإ القتول، الإابدة، الاسورتقاق، الإ

املرتكبة ضد أ ي خشص يف وقت السب أ و أ وناء احلرب وكذكل الاضطهادات املبنية عوىل أ سو باب س ياسو ية أ و 

ء أ جنبية مىت اكنت يف سبيل تنةيذ أ ي جرمية من اجلرامئ الواقعوة يف اختصواص احملمكوة أ و ذات الصوةل هبوا سووا

اكنت تكل الاضطهادات منافية للترشيع اااخيل لدلوةل املنةذة لها أ م اري منافية
(3)
. 

 املس،ولية اجلنائية ااولية للةرد يف ميثاق حممكة الرشق ال قص: الةرع الثاين

لويت عكةت احملمكة عىل تطبيق وتقنني قواعد القوانون ااويل الإنسواين وأ تبعوت القواعود املعرفوة لطائةوة اجلورامئ ا

ترتكب ابحتالةة لو عراف ااولية واليت ت،ع مرتكبهيا موضع املس،ولية، ومون مث اكنوت احملمكوة حريصوة عوىل أ ن 

تكون حمامكهتا جادة وفعاةل حىت تتةق مع مبادئ العوداةل السوامية العامليوة، وكوام ذكوران سوابقا أ ن احملمكوة توجوب 

رامئ املرتكبوة ضود قواعود وأ عوراف احلورب واجلورامئ ضود املس،ولية الشخصية للةرد يف اجلرامئ ضد السالم واجلو

ىل والث أ قسام  .الإنسانية وهذه من أ وجه التشابه بني هذه احملمكة وحممكة نورمبورغ يف تقس   اجلرامئ اإ

و تص حممكة طوكيو يف حمامكة ال شخاص الطبيعيني اخيزن زرتكبون تكل اجلرامئ بصةهتم الشخصية فق  ولويس 

رهابية، حيث مل زرد يف لحئة حممكة طوكيو نص ااول للامدة بصةهتم أ ع،اء يف  من ميثاق  2منظامت أ و هيئات اإ

لصاق الصةة الإجرامية ابلهيئات واملنظامت  . نورمبورغ واخيي يوجز لل حمكة اإ

ىل أ نه خبالف احلال يف ميثاق نورمبورغ فقد نصوت املوادة السوابعة مون لحئوة طوكيوو عوىل أ ن  وجتدر الإشارة اإ

ة الرمسية ميكن اعتبارها  رفا من الظروف احتةةة للعقاب بيامن يالحظ أ نه ليس لوتكل الصوةة أ ي أ ثور عوىل الصة

                                                                                                                                                    
 .07، ص

1
 .007، ص0224القاهرة، ، دار الهن،ة العربية، "اجلرامئ ااولية وسلطة العقاب علهيا"عبد الواحد الةار، . د -
2
مذكرة لنيل شهادة املاجس تري،  صص القانون ااويل حلقووق الإنسوان، لكيوة  ،"  أ ليات اجملنع ااويل يف ماكحفة جرامئ احلرب"سعادي ربيعة،  -

 .74، ص7100احلقوق، جامعة املدية، اجلزائر،
3
 .07، ص7117، 0دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، ال ردن، و ،" الق،اء اجلنايئ ااويل يف عامل متغري"عيل يوسن الشكري، . د -
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العقاب يف ميثاق نورمبورغ وقد اغةل تقرزر اهتام طوكيوو للمورامئ ضود الإنسوانية رمغ أ هنوا ارتكبوت يف الرشوق 

 .ال قص كام ارتكبت يف أ ورواب

نسانيةالتطبيق الع يل حملمك: الةرع الثالث  ة طوكيو يف جمال اجلرامئ ضد الإ

من الثابت أ ن حمامكة طوكيو أ و الرشق ال قص قد طبقوت مبودأ  املسو،ولية اجلنائيوة ااوليوة للةورد عوىل اجلورامئ 

ضد الإنسانية سواء أ اكن ه،لء ال شخاص مون املودنني أ و مون العسوكريني عوىل حود سوواء  ومل تشورتو هوذه 

تكون لل هتم أ ي سلطة أ و س يطرة مبارشة عىل مرتكيب انهتااكت قوانون احلورب،  احملاكامت يف بعض احلالت أ ن

ىل منوع ارتواكب هوذه  كتةت بد ن تكون هل القدرة عوىل التود وري يف هو،لء ال شوخاص، اوا يو،دي يف الهنايوة اإ بل اإ

اجلرامئ
(1)
. 

تحالةوة، اخيي هل يف هوذه احلواةل وتنةذ أ حاكم الإدانة اليت تصدرها احملمكة بناء عىل أ مر القائود ال عوىل للقووات امل 

حوووىت  02/10/0201ويف أ ي وقوووت فرصوووة  ةووويض العقوبوووة أ و تعوووديلها، واسووو نرت حمووواكامت طوكيوووو مووون 

مهتام من العسكريني واملدنيني بعقوابت قريبة مون العقووابت  71أ صدرت يف هنازهتا حكام ابلإدانة لو 07/00/0207

اليت نطقت هبا حممكة نورمبورغ
(2)
. 

ىل ق،وية اجلورنال اليواابين  توتلخص وقوائع ":  توموويك ايماشويتا" وس نعرض مكثال تطبيقي عون هوذه احملواكامت اإ

حيوث  2/01/0200الق،ية يف أ ن اجلرنال الياابين اكن قائد للةرقة الرابعة عرش للجويش اليواابين يف الةلبوني منوذ 

الةلبني ابعتبواره قائودا عسوكراي ومضون نطواق  قام ابرتاكب جرامئ بشعة ضد الساكن املدنيني وقوات احللةاء يف

مس،وليته وهو ما شلك حسب قرار الإدانة انهتااك لقانون احلرب حيث أ نه وعند فشل قوات اجلورنال يف صود 

قلو   ن قواته ارتكبت جورامئ عديودة وحتديودا يف اإ والواقوع حتوت سو يطرته " فوااتنكس"تقدم القوات ال مرزكية فاإ

، حيث قتل هذا ال خري وحوده موا "foji schiko" "فويج ش يكو"بارشة لل،اب  العسكرية وحتت الس يطرة امل 

صووداره ال واموور جلنوووده ملوا ووة املقاومووة الوطنيووة  يقووارب سسووة وعرشووون أ لوون موودين فيليبيووين موون خووالل اإ

ىل جانوب ذكل فواإن اجلورنال  عالن احلرب عىل السواكن املودنيني هنواك  اإ  اكن" ايماشويتا"الةيليبينية من خالل اإ

وحده مس،ول عن الانهتااكت اليت وقعوت يف منطقوة موانيال، حيوث قتول خوالل أ سو بوعني فقو  ال لف مون 

قل   "لكوان"النساء وال طةال وقتل ما ل يقل عن دانية أ لف مدين يف اإ
(3)
. 

ن هوذه اجلورامئ عن نةسه بد ن الهتم املو ة هل منةية وقال أ نه مل يد مر قواته ابرتاكب أ ي م" ايماشيتا"دافع اجلرنال 

ومل يعب هبا، كام ادع  أ ي،ا أ ن بع،ا مون القووات الياابنيوة املوجوودة يف هوذه املنطقوة اكنوت جوزءا مون القووات 

ل أ ن اللمنووة العسووكرية رف،ووت دفوواع  ل يف حوودود ضوويقة جوودا، اإ البحريووة الياابنيووة الوويت ل يسوو يطر علهيووا اإ

                                                           
1
 .010مدهش محمد املع ري، املرجع السابق، ص. د -
2
، 7110، 0، منشوورات احللويب احلقوقيوة، بوريوت، و"القانون ااويل اجلنايئ، أ   اجلرامئ ااولية، احملامك ااوليوة"عيل عبد القادر القهويج، . د -

 .710ص
3
 .001-072، ص7101، جويلية 00، جمةل الرشيعة والقانون، العدد "املس،ولية اجلنائية للةرد وفقا للقانون ااويل"ن مقصود خليل، صةوا. د -
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خربة كبرية وصالحيات واسعة اكن أوب أ ن يعوب بوقووع وقالت أ ن خشصا ملل هذا القائد وماهل من " ايماشيتا"

هذه اجلرامئ الواسعة الانتشار
(1)

وقودم لل حامكوة حيوث وجوه هل  0204، واستسب اجلرنال يف الثالث من سبنرب 

عودام  70الإدعاء العام  ىل أ ن ق و عليوه ابلإ هت ة تتعلق ابنهتاك للقانون احلرب واس نرت حمامكتوه ملودة شوهرزن اإ

12/00/0201 ش نقا يف
(2)
. 

ونس تخلص من وقائع الق،ية اليت تعترب من أ كرث الق،ااي توسعا يف تطبيق مبدأ  مس،ولية الةرد عن اجلورامئ ضود 

الإنسانية أ هنا رمست لنوا مسو،ولية القائود أ و الورئيس عون أ فعوال مرؤوسو يه يف أ عقواب احلورب العامليوة الثانيوة، 

ودور كبوري يف جموال تكوريس وتثبيوت قواعود املسو،ولية اجلنائيوة  وابلتايل تعترب حممكة طوكيو حممكوة ذات أ  يوة

ىل أ ن احملواكامت الويت  الةردية عن اجلرامئ ااولية بصةة عامة واجلرامئ ضود الإنسوانية بصوةة خاصوة، كوام خنلوص اإ

ماكن توقيع اجلزاء اجلنو ايئ ااويل أ عقبت احلرب العاملية الثانية تعد سابقة انحجة وهامة يف جمال القانون ااويل واإ

عىل لك مذنيب اجلرامئ ضد الإنسانية ابلرمغ من أ ن هذه التطبيقات الواقعة يف احملوامك ااوليوة اجلنائيوة امل،قتوة أ ي 

 .نورمبورغ وطوكيو مل يعد لها وجود وزالت ولزهتا

نسانية : املبحث الثاين مليثاأ حممكيت يوغسالفيا وفقا  تقرزر املس،ولية اجلنائية ااولية للةرد عن اجلرامئ ضد الإ

 ورواندا

نسوانية مةمعوة حيوث أ سوةرت  ن ال حداث اليت ارتكبت خالل العقد ال خري من القرن املوايض مللوت مود   اإ اإ

عن سقوو ال لف من القتىل واملرشدزن وأ الهبم من النسواء وال طةوال، وبغورض وضوع أ سوس ملعاقبوة مورتكيب 

ااولية املقررة يف حممكيت نومبورغ وطوكيو بعد احلرب العاملية الثانيوة،  هذه املد   وكذا تد كيد املس،ولية اجلنائية

نشاء لك من احملمكتني اجلنائيتني ااوليتني يوغسوالفيا  0220/0220أ صدر جملس ال من قرارزن منةصلني عايم  ابإ

 .السابقة ورواندا

للتوان لزالتوا قامئتوان  بودورهام حوىت وعىل هذا س يقت  حبثنا يف دراسة هاتني احملمكتوني اجلنوائيتني ااوليتوني ا

ىل مطلبووني ال ول خيووتص يف دراسووة حممكووة : ال ن ابلوورمغ موون أ هنووام م،قتتووان، وابلتووايل س نقسووم مبحثنووا هووذا اإ

 .يوغسالفيا أ ما الثاين فس نعاجل فيه حممكة رواندا بنةس التةاصيل اليت نعرضها يف حممكة يوغسالفيا

 لية اخلاصة بيوغسالفيااحملمكة اجلنائية ااو : املطلب ال ول

قورار املسو،ولية اجلنائيوة  حناول أ ن ندر  يف هذا الةرع حممكوة يوغسوالفيا مون حيوث تكوزهنوا واختصاصوها مث اإ

 .ااولية للةرد وفقا لنظاهما ال سا  مث التطبيق الع يل لل حمكة 

 

                                                           
1
 .070نةس املرجع السابق، ص -
2
، 7100-7101موذكرة لنيول شوهادة ماجسو تري،  صوص حقووق، جامعوة املديوة، اجلزائور، ، "مس،ولية الةورد يف الق،واء ااويل"رحال جامل،  -

 .17ص
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نشاء احملمكة واختصاصها: الةرع ال ول  اإ

نشاهئا -0 نشاء احملمكة اجلنائية اا: اإ قرار نظاهموا عون طريوق جملوس ال مون مت اإ ولية ليوغسالفيا السابقة واإ

وحوودد مقرهوا الرئييسوو يف لهواي هبولنوودا  772/20و 717/20ااويل مت وفا مبوجووب الةصول السووابع ابلقورارزن 

 0حيث تتكون من اإحدى عرش قاضيا منتخبوا لوليوة مودهتا أ ربوع سو نوات قوابةل للتجديود و  موزعوون عوىل 

لل حامكة يف اارجة ال وىل ودائرة الطعون، واملدعي العوام يف احملمكوة ميوار  معو  يف اسو تقاللية  دائرتني: دوائر

جراء التحقيقات والادعاء والهتام والتوقين لل شتبه هبم بعود موافقوة دائورة  عن  از الق،اة ويتوىل مس،ولية اإ

اارجة ال وىل
(1)

دارة احملمكة وتقدمي اخلدمات الالزمة لها ويتكون  ، وت،م احملمكة مكتب قب احملمكة حيث يقوم ابإ

من الاكتب ال ول وعدد من املو ةني املساعدزن
(2)
. 

 :اختصاصها -7

حدد النظام ال سا  حملمكة يوغسالفيا الاختصاص النوعي لهوذه احملمكوة حيوث حودد : الاختصاص النوعي -أ  

وخمالةوة قووانني  0202ت جنيون ال ربعوة لعوام اجلرامئ اليت  تص هبا احملمكة، ومهنا الانهتوااكت اجلسو مية ملعاهودا

وأ عووراف احلوورب
(3)

، وجوورامئ الإابدة امجلاعيووة واجلوورامئ ضوود الإنسووانية، وقوود عوورف النظووام ال سووا  حملمكووة 

يوغسالفيا انهتااكت قوانني وأ عراف احلرب بد هنا اس تعامل ال سولحة السوامة الويت تسوبب أ لم ومعواانت شوديدة 

والهموم املسلح أ و القصن بد ي وس يةل عىل املدن والقرى وتدمري تعسةي لل دن والقرى
(4)
. 

قلو  مجهوريوة يوغسوالفيا الاشورتاكية : الاختصاص املاكين والزماين -ب يش ل الاختصاص املواكين لل حمكوة اإ

قلمييوة املوادة ، أ موا اختصاصوها مون (7) الاحتادية السابقة مبا يف ذكل سطحها ال ريض وجمالها اجلووي ومياههوا الإ

وموا  0220ينوازر / اكنوون الثواين 10الزمان فهو مجيع اجلرامئ املنصوص علهيا يف نظاهما واملرتكبة ابتداء من  حيث

بعده فهو اترخي جمرد ل زرتب  حبدث بعينه
(5)
. 

 املس،ولية اجلنائية ااولية للةرد يف ميثاق حممكة يوغسالفيا السابقة: الةرع الثاين

نصت املادة ال وىل من النظوام ال سوا  لل حمكوة عوىل أ ن احملمكوة ااوليوة اجلنائيوة  وتص مبحامكوة ال شوخاص 

قلو  يوغسوالفيا السوابقة منوذ عوام  0220املهت ني ابرتاكب اجلرامئ ضد القانون ااويل الإنساين عىل اإ
(6)

، كوام أ ن 

                                                           
1
، 7100، 7، منشورات احلليب احلقوقية، ج"منظومة الق،اء اجلزايئ ااويل، احملامك اجلزائية ااولية واجلرامئ ااولية املعتربة"، عيل مجيل حرب. د -

 .012-014ص
2
 .722سوسن مترخان بكة، املرجع السابق، ص. د -
3
 .يوغسالفيا من النظام ال سا  حملمكة 0و املادة  7املادة  -
4
جراءات القبض والتحقيق والتقدمي أ مام احملمكة اجلنائية ااولية"زينب محمد عبد السالم،  - ، دراسة حتليلية مقارنة، املركز القوويم لالإصودارات "اإ

 . 74، ص7100القانونية، القاهرة، و
5
، 7100، منشورات احلليب احلقوقية، و0، ج"ااول وال فرادنظرية اجلزاء ااويل املعارص، نظام العقوابت ااولية ضد "، عيل مجيل حرب. د -

 . 02ص
6
 .41، ص7117، 0مطابع روز اليوسن اجلديدة، القاهرة، و، "نشد هتا ونظاهما ال سا ، احملمكة اجلنائية ااولية"محمود رشين بس يوين، . د -
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تباريني ملل الرابطوات أ و املونظامت وامجلعيوات احملمكة  تص مبحامكة ال شخاص الطبيعيني دون ال شخاص الاع 

حيث أ ن لك ال شخاص املسا ني يف اجلرامئ وال فعوال املنصووص علهيوا يف النظوام ابلتخطوي  أ و التحوريض أ و 

ذ أ ن الةقرة الثانية من املادة السابعة مون (0/2)الإعداد يسد لون بصةهتم الشخصية عن اجلرامئ املبينة يف النظام ، اإ

ة أ سقطت احلصانة الوطنية عن هو،لء ال شوخاص الطبيعيوني أ اي اكن مووقعهم يف ااوةلنظام احملمك
(1)

، وابلتوايل 

ن ارتاكب اجلرمية ل مر يصدر من حكوموة أ و مون رئويس أ عوىل ل يعةو   مرتكهبوا مون مسو،وليته اجلنائيوة ول  اإ

كراه أ و انعدام وجود سبيل لالختيار ا ل ديب، ومع هذا ميكون لل حمكوة يصلح س ندا لدلفاع عنه ما مل زكن هناك اإ

ذ رأ ت يف ذكل استيةاء مبقت،يات العداةل، وقود أ ورد النظوام ال سوا  هوذه ال سوس  النظر يف حتقيق العقوبة اإ

بدقة يف املواد السادسة والسابعة منه
(2)

 . 

وجوودزر ابلإشووارة أ ن املووادة اخلامسووة موون النظووام ال سووا  لل حمكووة قوود أ عطووت لل حمكووة صووالحيات حمامكووة 

( دوليوة اكنوت أ و داخليوة)ال شخاص املس،ولني عن اجلورامئ الويت ترتكوب ضود املودنيني يف الزناعوات املسولحة 

ىل أ ن النظام ال سا  قد جعل أ ولوية الاختصاص لل حمكة حىت ولوو اكن الق،واء احملويل قود سو بق  ابلإضافة اإ

لالختصواص الق،وايئ اجلنوايئ  وأ ن حومك الشخص نةسه عن ذات اجلرمية بل أ ن النظام ال سا  لل حمكة جعل

الاعورتاف " رصبيوا واجلبول ال سوود"ااويل اثال يف احملمكة، وقد رف،ت حكومة مجهورية يوغسالفيا الةدرالية 

ىل عرقةل قدرات احملمكة ابختصاص احملمكة والتعاون معها اا أ دى اإ
(3)
. 

سو،ولية اجلنائيوة للةورد لذلزون زرتكبوون أ ضن اإىل ذكل أ ن نص املادة السابعة من نظام احملمكة قود أ قور مببودأ  امل 

جرامئ دوليوة سوواء اكن ذكل ابلتخطوي  أ و التحوريض أ و ال مور ابلرتواكب كوام أ قورت بعودم الاعتوداء ابلصوةة 

الرمسية كسبب من الإعةواء مون املسو،ولية عوىل عكوس بعوض الترشويعات الوطنيوة الويت تعةوي مون املسو،ولية 

ن توووافر لك أ راكن اجلرميووة ابعتبووار أ ن هووذه القاعوودة موون أ   مظوواهر اجلنائيووة خيوي الصووةات اخلاصووة ابلوورمغ موو

الس يادة اليت حترص علهيا ااوةل
(4)
. 

كام أ كدت املادة التاسعة من نظاهما ال سا  بد ن لل حمكة ااولية واحملامك الوطنيوة اختصاصوا مشورتاك يف مقاضواة 

قلو   يوغسوالفيا السوابقةال شخاص عن اجلرامئ املاسة ابلإنسانية اليت ارتكبوت يف اإ
(5)

، ومنوه فواإن معول احملمكوة 

 .اجلنائية ااولية ليوغسالفيا ممكل لع ل احملامك اجلنائية الوطنية
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 .000ص، املرجع السابق، "منظومة الق،اء اجلزايئ ااويل"عيل مجيل حرب، . د -
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3
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4
 .707، ص7101، 4، دار الهن،ة العربية، القاهرة، و" الوس ي  يف القانون ااويل العام"فا، أ محد أ بو الو . د -
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نسانية       : الةرع الثالث  التطبيق الع يل حملمكة يوغوسالفيا يف جمال اجلرامئ ضد الإ

قلو  يوغسوالفيا،  لقد فصلت حممكة يوغسالفيا يف الكلري من الق،ااي حول مذنيب اجلورامئ ضود الإنسوانية فووق اإ

ونةوت بوذكل الصوةة الرمسيوة لل هت وني وطبقوت قواعود املسو،ولية  7110حيث أ صدرت عدة أ حاكم لغاية س نة 

ن ارتكبوا هذه اجلورامئ الشونيعة، ومون بوني اجلنائية ااولية عىل ال فراد العادزن والرؤساء والقادة العسكريني اخيز

حيث أ دزن بهت وة ارتاكبوه  0221عام  " اتديش"أ وىل احملاكامت اليت أ جرهتا احملمكة ااولية حمامكة اجلرنال ال يب 

اليت تس   بق،ية الرهائن حيث أ هتوم فهيوا أ حودى عرشو " ليست"جرامئ ضد الإنسانية، وق،ية الةيدل مارشال 

ش ال ملان ابرتاكب جرامئ  ضد الإنسوانية خوالل الاحوتالل ال ملواين ليوغسوالفيا واليووانن، خشصا من قادة اجلي

حيث أ ن املهت ني قاموا بتعذيب وقتل الثوار اليواننيني واليوغسالفيني اخيزن وقعووا يف ال رس كوام أ خوذوا أ عوداد 

جوراءات  كبرية من بيهنم املواطنني يف البلقوان وقواموا بقوتلهم وانزلووا عوىل املوواطنني ال بورايء يف املنواطق احملوتةل اإ

ىل أ ن املهت ني بذكل قد خالةوا  انتقام اري مقبوةل اا جعل ه،لء املس هتدفني يتو ون لالدعاء ورفع الشاكوى، اإ

عةاء مبين عىل الو يةة الرمسية لل هتم أ و لكونه مطيعا ل وامر رؤسائه، فوذهب  قواعد القانون ااويل ول يوجد اإ

ىل أ ن ه،لء املرؤوسني مل زكن اهيم شعور بد هنم زرتكبون جرما ل ن أ وامور دفاع املهت ني اهيوم تبقو  " هتلور" اإ

ابحووة، ولكوون احملمكووة رف،ووت دفوواع املهت ووني وحمكووت  متحوودة مووع القووانون وأ ن أ موور الوورئيس ل ينشووئ سووبب اإ

عداهمم ابإ
(1)
. 

كراه فهىي من الظروف احتةةة للعقو  اب واوري انفيوة لل سو،ولية اجلنائيوة ملرتكوب أ ما تنةيذ ال وامر العليا حتت الإ

اجلرمية
(2)

ىل  ذكل أ نه وبت لل حمكة أ ن احلزب ااميقراطي ال يب قد مار  مجموعة من ال فعال خاصة .  أ ضن اإ

ابدة ابأ اجلنسو يات ال خورى عون طريوق  ىل تدمري ما ليس رصيب مبا يعوين اإ قل  البوس نة هتدف يف مجملها اإ يف اإ

بارشةالإابدة املادية امل 
(3)
 . 

 70/11/0222يف " تهيوومري بالزكيوتش" كام أ صدرت احملمكة اجلنائية ااولية ليوغسالفية أ حاكم تتعلوق ابجلورنال 

لرتاكبه جرامئ ضد الإنسانية بناء عىل مسو،وليته الرئيسو ية الويت ارتكهبوا أ فوراد القووات املسولحة التابعوة جمللوس 

الاحتاد الكروايت ضد املسل ني البوس نيني
(4)
. 

لرتاكبوه  17/07/0227اخيي اعتقلته قوات ال مم املتحدة يف " رادس يالف كريس تيش"كذكل ق،ية املهتم اجلرنال 

عالن سقوو  الويت " رسيربينيتشا"جرامئ ضد الإنسانية وجرامئ الإابدة امجلاعية وتدمري امل تلاكت الشخصية بعد اإ

                                                           
1
براه ،  جناة أ محد. د - نساين"أ محد اإ  .021-024، ص.7112منشد ة املعارف، الإسكندرية، ، "املس،ولية ااولية عن انهتاء قواعد القانون ااويل الإ

2
 .007، ص7111، دار العلوم للنرش، القاهرة، " املس،ولية ااولية عن ارتاكب جرمية الإابدة امجلاعية"أ مين عبد العززز سالمة، . د -
3
، 7101، دار الكتواب احلوديث، 7، ج" ، مجموعوة القواعود اجلنائيوة ااوليوةمس،ولية ااوةل يف حامية رعاايهوا يف زمون احلورب" سايم يسني، -

 417.ص
4
قلو  يوغسوالفيا السو - ام ابقة منوذ عوتقرزر احملمكة ااولية حملامكة ال شخاص املس،ولني عن الانهتااكت اجلس مية للقانون الإنساين ااويل املرتكبة يف اإ

 .01، ص74/2/0222من جدول ال عامل امل،قت،  40، بند04، امجلعية العامة لو مم املتحدة، ااورة 0220
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ىل دانيوة أ لف خشوص مون س بق أ ن أ علنهتا ال مم املتحدة منطقة أ منة، حيث أ عدم ما  يرتاوح بوني سو بعة أ لف اإ

اخيي أ هتم " بيليس يتش"قبل قوات رصب البوس نة وتوالت معليات الإعدام امجلاعية حتت سلطة املهتم، وق،ية 

ابرتاكب جرامئ ضد الإنسانية وقتل بعض احملتمززن املسل ني ورضب أ خرزن مهنم
(1)
. 

ىل أ   حمامكووة قا  مووت هبووا احملمكووة ااوليووة ليوغسووالفيا ويه حمامكووة الوورئيس ال وويب ويف ال خووري نووود الإشووارة اإ

اإىل حممكة جرامئ احلرب ااولية بالهاي وذكل بسوبب الوهتم  7110حيث مت تسلميه عام " ميلوزوفيتش"السابق 

ليه واليت تتعلق جبرامئ ضد الإنسانية ابلرمغ من أ نوه اكن رئيسوا اوةل ذات سو يادة زنتوع فهيوا ابحلصو انة، املو ة اإ

ويف كوسووفو عوام  0227حيث سالت يف عهده ااماء الربيئة يف اكفة أ رجاء يوغسالفيا ابتداء من البوس نة عوام 

ن اكن عىل أ سس خمتلةة متاما يرضب جذوره الع يقوة يف س ياسوة  0227 مرورا بكرواتيا وحىت ما وقع مبقدونيا واإ

 .يف البلقان" ميلوسوفيتش"

جلرامئ اليت قام هبا وهذا مل مينعوه مون أ ن ميتثول أ موام احملمكوة اجلنائيوة ااوليوة برشعية ا" ميلوزوفيتش"مل يعرتف 

 .جلرامئ احلرب وهذا يعترب يف حد ذاته منعطةا هاما يسجل أ روع انتصار حققته الإنسانية عرب اترخيها الطويل

وب الةقورية الويت وأ ملاهل من احلواكم هوو مطلوب دويل تننواه الشوع" ميلوزفيتش"وما من ش  أ ي،ا أ ن حمامكة  

خاصوة يف عاملنوا الإسواليم قبول الشوعوب الغربيوة املتقدموة الويت تد خوذ بزموام " ميلووزوفيتش"عانت من أ ملوال 

املبادرة يف مالحقة ه،لء احلاكم وتقدميهم للعداةل اجلنائية
(2)
. 

 احملمكة اجلنائية ااولية لرواندا: املطلب الثاين

ىل تقرزر املس،ولية اجل  قلو  روانودا مث قبل أ ن نتعرض اإ ىل نبذة عون اإ نائية ااولية للةرد يف حممكة رواندا سرنتيئ اإ

ىل التطبيق الع يل لهذه احملمكة  نشاء احملمكة واختصاصها مث اإ  .اإ

ذ أ هنا تتكون مون ووالث قبائول رئيسو ية، قبائول الهوتوو  %70تنزي الرتكيبة الساكنية اوةل رواندا ابلتنوع العرأ اإ

من مجموع الساكن، وقد اكن الاس تعامر البلموييك يسو تغل هوذه الرتكيبوة  %0 وقبائل التوا% 74وقبائل التوتيس

دارة الوبالد  الساكنية لإاثرة الةتنة وال اع بني هذه امجلاعات العرقيوة خوالل فورتة الاسو تعامر حوىت زونكن مون اإ

بعود أ ن حصولت  حتت احلمك الاس تعامري حيث أ ن معليات تدخل بلمياك يف هوذه ال واعات مل يتوقون حوىت

رواندا عىل اس تقاللها بل معلت عىل اس نرار ال اع من خالل دمع هذا الطرف أ و ذاك
(3)
. 

قل  راوند بسبب الزناع القوبيل بوني قبويةل  وعىل أ ثر هذه الإعامل البشعة وجرامئ القتل والترشيد اليت وقعت يف اإ

نشاء جلنة التحقيق لتد كد مون وقووع ا 204قرار رمق  0220التوس يت والهوتو أ صدر جملس ال من يف س نة  لقايض ابإ

                                                           
1
 .074عبد القادر البقرات، املرجع السابق، ص. د -
2
 422، ص  .7112، دار هومه، اجلزائر، "املس،ولية اجلنائية للةرد"أ محد بشارة موىس،. د -
3
، رساةل دكتوراه، لكية احلقوق، جامعوة "تدخل ال مم املتحدة يف الزناعات املسلحة اري ذات الطابع ااويل"مس، مسعد عبد الرمحن زيدان قا. د -

 .040، ص7110القاهرة، 
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ابدة للجنس البرشي يف توكل ااوةل، وبعود أ ن أ وبوت للمنوة قيوام توكل الانهتوااكت اخلطورية الويت متوس  جمازر واإ

فريقوي حيوث أ صودر جملوس ال مون  الإنسانية قدمت تقرزرا مةصال جمللس ال مون عون ال وضواع يف هوذا الوبدل الإ

طوار  17/00/0220بتارخي  244القرار رمق  نشاء حممكة روانودا للنظور يف اجلورامئ الويت ارتكبوت يف اإ اخيي يقحت ابإ

الزناع اااخيل وما أ ورده من جرامئ يف حق الإنسانية بني القبيلتني
(1)
. 

وكام هو احلال يف احملمكة اجلنائية ااولية ليوغسالفيا السابقة، تتد لن احملمكة ااولية لرواندا من والث أ  زة يه 

احملمكووة ومكتووب املوودعي العووام وقووب احملمكووة ومقرهووا مدينووة أ ورشووا يف تزنانيووا، حيووث أ ن احملمكتووان اكنتووا  دوائوور

ىل العديود مون املشوالك يف  تتقاسامن نةس املدعي العام ونةوس ااائورة الاسو تئنافية وقود أ دى هوذا الاشورتاك اإ

جمالت خمتلةة
(2)

ىل ف  هذا الارتبواو بوني احمل  صودار القورار رمق ، اا أ دى مبجلس ال من اإ  0000مكتوني وذكل ابإ

ضوافة أ ربوع ق،واة خاصوني ابلتشوكيةل الق،وائية ويتوووزع  7112أ غسوطس  00بتوارخي  اخيي حودد عودد الق،واة ابإ

الق،اة عىل دوائر احملمكة الابتدائية ودائرة الاس تئناف واليت يتود لن أ ع،واهئا مون سو بعة ق،واة يشورتك سسوة 

منةردةمهنم يف النظر يف لك حاةل اس تئناف 
(3)
. 

 اختصاص احملمكة: الةرع ال ول

يالحظ أ ن اختصاص حممكوة روانودا النووعي لويس متطابقوا متاموا موع اختصواص حممكوة : الاختصاص النوعي -أ  

ذ  تص احملمكتان عىل سبيل املثال يف جرامئ الإابدة امجلاعية واجلرامئ ضد الإنسانية   0و 7املواداتن )يوغسالفيا اإ

بيامن خيتلةان من حيث الاختصاص يف جرامئ احلرب( رواندامن نظام حممكة 
(4)
. 

أ ما ابلنس بة جلرامئ احلرب فاحملمكة  تص عىل وجه التحديد ابلنهتااكت اليت نصوت علهيوا املوادة الثالثوة املشورتكة 

ال وقد نصت عىل هذه ال فعال عىل سبيل املثو 0222وملحقها الإضايف  07/17/0202يف اتةاقيات جنين بتارخي 

املادة الرابعة من النظام ال سا  حملمكة رواندا
(5)
. 

ىل بداية ال حداث واجملازر : الاختصاص الزماين واملاكين -ب يبدأ  اختصاص احملمكة من حيث الزمان ابلرجوع اإ

ىل اايوة  10/10/0220املرتكبة من  وموا أ وبتتوه جلنوة اخلورباء السوابقة حوول الانهتوااكت اجلسو مية  00/07/0220اإ

                                                           
1
-01ص، 0221، جويليوة، 0، اجملةل العربية حلقوق الإنسان، الس نة الثالثوة، ع"احملمكة اجلنائية ااولية ليوغسالفيا السابقة"محمد أ مني امليداين،  -

07. 
2
احملمكة اجلنائية ااولية، نشد هتا ونظاهما ال سا  مع دراسة لتوارخي جلوان التحقيوق ااوليوة واحملوامك اجلنائيوة ااوليوة "محمود رشين بس يوين، . د -

 .10، املرجع السابق، ص"السابقة
3
نساين يف ضوء احملمكة ااولية "معر محمود احتزويم، . د -  .02، ص7117دار الثقافة للنرش والتوزيع، م ،  ،"اجلنائيةالقانون ااويل الإ
4
 .017عيل عبد القادر القهويج، املرجع السابق، ص. د -
5
 .010نةس املرجع السابق، ص -
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ابلإنسانية واليت وقعت يف هذه املدة وهوذا ابلورمغ مون اقورتاح حكوموة روانودا بدايوة احلورب ال هليوة يف  املاسة

0221شهر أ كتوبر 
(1)
. 

أ ما عن الاختصاص املاكين فقد ت، نت املادة ال وىل مون نظوام احملمكوة ال سوا  اختصاصوها مبحامكوة ومعاقبوة 

قل  رواندا نتيجة احلوروب ال هليوة مرتكيب الانهتااكت اجلس مية اليت متثل اجلرامئ ض د الإنسانية اليت ارتكبت يف اإ

قلو  ااوةل الروانديوة  بني جامعة التوتيس وجامعة الهوتو ومالحقة املس،ولني واحتططني لهذه اجلرامئ حىت خارج اإ

عىل أ قال  ااول اجملاورة
)2(
. 

س تثنايئ حملمكة رواندا  فقد نصت املاداتن الثامنة والتاسعة مون نظاهموا أ ما عن الاختصاص الغري قارص أ و الغري اإ

عىل الاختصاص املشرتك بني هذه احملمكة ااوليوة واحملوامك الروانديوة الوطنيوة بونةس التةصويل اخيي مت بيانوه يف 

حممكة يوغسالفيا السابقة
(3)
. 

 املس،ولية اجلنائية ااولية للةرد وفقا مليثاق حممكة رواندا ال سا  : الةرع الثاين

سار النظام ال سا  حملمكة رواندا عىل ذات الهنيف اخيي سار عليه النظام ال سا  حملمكة يوغسوالفيا حيوث   

ت، ن النص عىل املس،ولية اجلنائية ااولية الشخصية ملرتكيب الانهتوااكت ضود الإنسوانية نظورا ملوا ترتوب عليوه 

قل  رواندامن رصاعات عرقية وجمازر شعبية راح حضيهتا مئات ال لف من ال   برايء ابلقتل والترشيد يف اإ
(4)
. 

قت  نظام احملمكة ال سا  عىل ال شخاص الطبيعيني دون اري  من ال شخاص الاعتباريني اكملنظامت أ و  كام اإ

حودى اجلورامئ الويت تودخل  ىل أ شخاص أ خرزن اكنوا سببا يف اإ الهيئات ااولية حيث أ ن هذه املس،ولية امتدت اإ

لل حمكة اكلتخطي  أ و ال مر ابلرتاكب أ و املساعدة أ و حوىت املشومع بود ي طريقوة اكنوت  مضن النظام ال سا 

وهذا طبقا لنص املادة السادسة من نظام احملمكة ال سا 
(5)
. 

أ ضن اإىل ذكل أ نه ل يعة  من املس،ولية اجلنائية رئيس دوةل أ و رئيس حكوموة أ و قائود عسوكري أ و مو ون 

الصةة الرمسية لل هتم أ و احلصانة اابلوماس ية ل ت،ثر ول تصولح سوببا لتخةيون أ و كبري يف ااوةل وهذا معناه أ ن 

ذا اكن هوذا  ن ارتواكب الةعول بواسوطة املورؤو  ل ينةوي مون مسو،ولية رئيسوه ال عوىل اإ نةي العقوبة، كذكل فاإ

ماكنووه أ ن يعووب أ ن املوورؤو  اكن يسوو تعد لرتوواكب هووذا اجلوورم، وكووذكل ل يع ةوو  موون الوورئيس يعووب أ و اكن ابإ

                                                           
1
- Heifa Bouony ,« Les tribunaux pénaux internationaux pour l’exyougoslavée et le rowanda », mémoir pour 

l´obtention du diplôme d´études approfondies en droit public, faculté de droit et des sciences politiques de 

Tunis, 1997, p157. 
2
 .020املرجع السابق، ص عبد القادر البقريات،. د -
3
 .010املرجع السابق، ص عيل عبد القادر القهويج،. د -
4
، رساةل مقدمة لنيل درجة ااكتووراه يف "احملمكة اجلنائية ااولية كتطور ملةهويم املس،ولية والس يادة" طارق احلسيين محمد منصور العراأ، . د -

 .777احلقوق، جامعة املنصورة، ص
5
 املادة السادسة من النظام ال سا  حملمكة رواندا -
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املس،ولية اجلنائية ااولية أ ي مرتكب جلرمية متس ابلإنسانية بناء عىل أ مر من حكومته أ و رئيسوه ال عوىل ولكون 

ذا اكن يف هذا التخةين حتقيقا للعداةل ماكن احملمكة  ةين العقوبة اإ ابإ
(1)
. 

ا جاء يف نظام يوغسوالفيا وبذكل يظهر لنا أ ن نص املاداتن اخلامسة والسادسة من نظام حممكة رواندا مشابه مل 

السووابقة حيووث وكووام ذكووران أ ن مبوودأ  املسوو،ولية اجلنائيووة الةرديووة ينح وو عووىل ال شووخاص الطبيعيووني أ اي اكنووت 

عداد، تشميع، حتريض، تنةيذ)مناصهبم ومس،ولياهتم وأ اي اكنت مسا هتم يف اجلرمية  ( طي ، اإ
(2)
. 

نشواء احملمكوة ملعاقبوة املسو،ولني وال شوخاص وابلتايل صدرت قرارات جزائيوة جتواه دوةل روانودا بد ايوة وتالهوا اإ

(244/20)الطبيعيني عن اجلرامئ املرتكبة فهيا أ مام احملمكة اخلاصة ااولية برواندا 
(3)
. 

رئويس احملمكوة اجلنائيوة ااوليوة لروانودا عوىل مبودأ  املسو،ولية اجلنائيوة " kama laityاكما لييت "كام أ كد الس يد 

أ صبح معرتفا به يف القانون ااويل وميكن أ ن يالحق أ ي فرد بهت وة انهتواك القوانون ااويل مون للةرد ورصح أ نه 

ذا ارتكبت هذه الانهتااكت داخل أ رايض دولية طرف احملامك ااولية حىت اإ
(4)
. 

نسانية: الةرع الثالث  التطبيق الع يل حملمكة رواندا يف جمال اجلرامئ ضد الإ

عىل أ ن يقوم ابلقبض عىل ال شخاص ان تتوافر فهيم أ دةل اكفيوة  227/24ره رمق حث جملس ال من ااويل يف قرا

عىل أ هنم مس،ولون عن أ عامل عنن مشلهتا الوليوة الق،وائية لل حمكوة واخيزون يتواجودون عوىل أ راضوهيا، وقبول 

عوة يف خشصا و ت هلم عدة هتم، و  من ال شوخاص اخيزون تقودلوا مناصوب رفي 70مت احتجاز  0222هناية عام 

رواندا خالل املد ساة الرواندية يف اجملالني الإداري والس يا  وحىت اجملال العسكري
(5)
. 

" اتاب"معودة مدينوة " جون بول أ اكيشو"ضد  0227وقد أ صدرت احملمكة ااولية اجلنائية أ ول أ حاكهما يف سبنرب 

نسوانية اوا ميكون وصوةه جبورامئ ضود برواندا ملس،وليته عن ارتاكب أ عامل عنن جنس ية وتعذيب وأ فعوال اوري  اإ

الإنسانية، وقد تقررت مس،وليته عن اجلرامئ السابقة ابعتباره حمرضوا مبوارشا عوىل ارتواكب هوذه اجلورامئ وحومك 

عليه ابلسمن امل،بد
(6)
. 

 0/12/0227 رئويس وزراء روانودا السوابق حيوث صودر احلومك بتوارخي" جون اكبندا"أ ما احلمك الثاين فاكن ضد 

بعواد املودنيني وارتواكب أ فعوال الإابدة امجلاعيوة وذكل لر  تاكبه جرامئ ضد الإنسوانية الويت اشو نلت عوىل القتول واإ

                                                           
1
 .47ق، صعيل يوسن الشكري، املرجع الساب. د و. 022معر محمود احتزويم، املرجع السابق، ص. د -
2
 .070، املرجع السابق ص"منظومة الق،اء اجلزايئ ااويل، احملامك اجلزائية ااولية واجلرامئ ااولية املعتربة"، عيل مجيل حرب. د -
3
 .074املرجع  السابق، ص -
4
اجلنايئ ااويل والقوانون ااويل الإنسواين، ملن خاص، الق،اء  0222ديس رب –، نومفرب47اجملةل ااولية للصليب ال محر، الس نة العارشة، العدد  -

 .47حممكتا يوغسالفيا السابقة ورواندا، ص
5
. د و 017، ص7110، دار الكتب اجلديودة املتحودة، بوريوت، 0و ،"القانون ااويل اجلنايئ، اجلزاءات ااولية"، الطاهر خمتار عيل سعد. د -

 .020املرجع السابق، ص" امئ ااوليةاحملمكة اجلنائية ااولية واجلر "، خاا حسن أ بوغزاةل
6
 .012عيل عبد القادر القهويج، املرجع سابق، ص. د -
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والتد مر عىل ارتاكهبا والتحريض علهيا وارتاكب جرامئ الاعتوداءات اجلسو ية والنةسو ية والقتول حبوق أ بنواء قبويةل 

 .ابلسمن امل،بد" اكبندا"التوتيس، حيث حمك عىل 

جلنائية ااولية لروانودا النظور يف اجلورامئ الويت تودخل يف اختصاصوها والبحوث عون مسو،ولية واصلت احملمكة ا 

مرتكبهيا
(1)

لهيا أ ي،ا ق،ية الطبيوب  ذ أ نه من الق،ااي اليت عرضت عىل احملمكة ونظرت اإ اخيي " جوريارد توامين"، اإ

واملنثول  02/17/7110حبمكها بتوارخي أ دانته احملمكة ابرتاكب جرمية الإابدة امجلاعية واجلرامئ ضد الإنسانية وق،ت 

ابلسومن عرشو سو نوات كونوه اكن " جوريارد"واا " توامين"عاما، كام حمكت احملمكوة عوىل    74يف السمن ملدة 

لزيرسنتيةياك"مذنبا بهت ة تقدمي املساعدة والتحريض عىل ارتاكب هذه اجلرامئ، كذكل ق،ية  وززر الإعوالم يف " اإ

اخيي أ دانته احملمكة ابرتاكب جرامئ ضد الإنسوانية وحومك عليوه ابلسومن مودى  0220حكومة رواندا امل،قت عام 

04/14/7110احلياة وهذا بتارخي 
(2)

 . 

ىل موا  هذه من أ   الق،ااي الع لية لل حمكوة اجلنائيوة ااوليوة لروانودا يف جموال اجلورامئ ضود الإنسوانية ابلإضوافة اإ

" جوورج رواتاوري"حاكم  ضد تسعة أ فراد من بيوهنم املوهتم من خالل ال   0222أ صدرته هذه احملمكة يف ديس رب 

، حيث وجدتوه احملمكوة موذنبا جبرميوة الإابدة امجلاعيوة "ال نرتا هامو "وهو رجل أ عامل وانئب رئيس مليلش يات 

أ دانت اونني أ خرزن بونةس الوهتم السوابقة  7111ويف جرامئ ضد الإنسانية وحمك عليه ابلسمن امل،بد، ويف يونيو 

موهتام رهون الاحتجواز يف  00ن بيهنم خشصا اوري روانودي، ويف أ غسوطس مون نةوس السو نة اكن هنواك واكن م

ذ مت القبض عىل عدة أ فراد مبقتحت أ وامر صادرة من احملمكة وتبادلت بلموياك وتزنانيوا وفرنسوا والوولايت  أ روشا اإ

ىل أ روشا املتحدة ال مرزكية فامي بيهنم نقل سسة مهت ني اإ
(3)
. 

ابرتواكب جورامئ ضود " لورنت س اميانزا" "بيكويب"مكة اجلنائية ااولية لرواندا أ ي،ا رئيس مقاطعة كام أ دانت احمل

14/7110/ 04س نة جسنا واكن ذكل بتارخي  74الإنسانية وحمكت عليه 
(4)

 . 

ىل هذا اكنت توجد   00ق،ية حمل نظر أ مام احملمكوة حيوث أ ن سو تة مهت وني ينتظورون ق،وااي  و 77ابلإضافة اإ

 .7112ديس رب  01 ززالون يف حاةل فرار وهذا بتارخي خشص ل

جراءات احملاكة واحلمك يف حممكة رواندا تتشابه مع حممكة يوغسالفيا مون حيوث دور املودعي العوام وافتتواح  ن اإ اإ

ااعوى واللغة املع ول هبا وحقوق املهتم والشهود واحلمك والعقووابت واجلوزاءات ال خورية والطعون والاسو تئناف 

عادة النظر واإ
(5)

من النظام ال سا  لل حمكة عىل أ ن زكوون يف  71، ومن حيث تنةيذ العقوبة فقد نصت املادة 

                                                           
1
 .021خاا أ بو غزاةل، املرجع السابق، ص. د و. 022عبد القادر البقريات، املرجع السابق، ص. د -
2
نسووووووووانية"زاان رفيووووووووق سووووووووعيد،  -  القانونيووووووووة ، دار الكتووووووووب ."مرجعيووووووووة القووووووووانون عووووووووىل املووووووووايض يف اجلوووووووورامئ ضوووووووود الإ

 .041-044، ص .7100الإمارات،  –م   
3
 .022، ص7112دار الهن،ة العربية، القاهرة ، "ضامانت امحلاية اجلنائية ااولية حلقوق الانسان" صاحل زيد قصيةل،. د -

7110، 0،  ص0/07العامة، وويقة رمق امجلعية / 71/17التقرزر الس نوي لو مني العام لو مم املتحدة عن أ عامل املنظ ة، الصادرة بتارخي  -42  
5
 .من النظام ال سا  حملمكة رواندا( 77-2من )املواد  -
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رواندا أ و يف دول أ خرى تعيهنا احملمكة ااولية لرواندا من بني قامئة ااول اليت أ بودت جمللوس ال مون اسو تعدادها 

لس تقبال احملكوم علهيم مبوجب أ حاكم صادرة عهنا
(1)
. 

 :خامتة

ن اكنوت احلكوموة نس    نشواهئا واإ تطيع القول أ ن احملمكة اجلنائية ااولية لروانودا مل تونمح يف حتقيوق الهودف مون اإ

ىل احملامكوة أ موام  الرواندية أ نذاك قد احتمزت حوايل سسوة وسو بعني أ لون خشوص يف جسوهنوا متهيودا لتقودميهم اإ

نائيوة ااوليوة امل،قتوة الويت تبناهوا جملوس ال مون احملامك الوطنية لرواندا وات،ح جليا اا تقودم أ ن فكورة احملمكوة اجل 

كامل للةصول السوابع مون ميثواق ال مم املتحودة مل  0220ويف رواندا عام  0220ااويل يف يوغسالفيا السابقة عام  اإ

حتقووق الهوودف موون معاقبووة ال فووراد املنهتكووني لقواعوود القووانون ااويل الإنسوواين وخاصووة يف جمووال اجلوورامئ ضوود 

ليس أ دل عوىل صودق القوول سووى موا حودث عوىل أ رض الواقوع يف حمواكامت يوغسوالفيا السوابقة الإنسانية، و 

نشاء حممكة جنائية دولية دامئة حت وي حقووق الإنسوان يف لك  ىل اإ ورواندا، خيكل اكنت احلاجة ملحة ورضورية اإ

نسانية   .ربوع العامل وتعاقب لك فرد مرتكب ومنهت  للرتاث املشرتك لالإ

 :املراجع

نسانية يف ضوء أ حاكم النظام ال سا  لل حمكة اجلنائية ااولية"سوسن مترخان بكة، . د -1  ". اجلرامئ ضد الإ

نساين" محمد فهد الشالاة، . د -7  .7114، منشد ة املعرف، الإسكندرية، "القانون ااويل الإ

نسواناملس،ولية الةردية عون الانهتوااكت اجلسو مية حلقووق "محمد مصطةي يونس، . د  -0 ، دار الهن،وة العربيوة، القواهرة، "الإ

0220. 

 .0227، مطبوعات جامعة الكويت، 0، و"الإجرام ااويل"عبد الوهاب حومد،  -0

نسواين"ايرس حسن لكزي،  -4 ، رسواةل دكتووراه، الةلسوةة يف العلووم "املوا ة ااولية والوطنية لنهتااكت القانون ااويل الإ

 .7112، ال منية، جامعة انين العربية

 :جرامئ احلرب يف الق،اء اجلنايئ ااويل مقال متاح عىل املوقع -1

http://drkhalilhusseih.maktoob blog-com 09/11/2010. 

 .0270، 0دار اجليل للطباعة والنرش دمشق، و، "مبادئ القانون ااويل العام يف السب واحلرب"اإحسان هندي،  -2

نسانية"املع ري، مدهش محمد . د -7 املكتب اجلامعي احلديث، م ، ، "املس،ولية اجلنائية ااولية الةردية عن اجلرامئ ضد الإ

 .7100، 0و

، "دراسة يف اإطار القانون ااويل الإنساين، "املس،ولية اجلنائية الةردية ااولية أ مام الق،اء اجلنايئ ااويل"أ جمد هيلك، . د -2

 .7112، ،  ، دار الهن،ة العربية7و

 .0224، دار الهن،ة العربية، القاهرة، "اجلرامئ ااولية وسلطة العقاب علهيا"عبد الواحد الةار، . د -01

مذكرة لنيل شهادة املاجس تري،  صص القانون ااويل  ،"  أ ليات اجملنع ااويل يف ماكحفة جرامئ احلرب"سعادي ربيعة،  -01

 .7100حلقوق الإنسان، لكية احلقوق، جامعة املدية، اجلزائر،

                                                           
1
 .020، ص7101، دار جليس الزمان ، ال ردن، 0، و"احملمكة اجلنائية ااولية واجلرامئ ااولية"خاا حسن أ بو غزاةل، . د -
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، 0دار الثقافوة للنرشو والتوزيوع، عوامن، ال ردن، و، " الق،اء اجلنايئ ااويل يف عوامل متغوري"عيل يوسن الشكري، . د -07

7117. 

منشورات احللويب احلقوقيوة، ، "انون ااويل اجلنايئ، أ   اجلرامئ ااولية، احملامك ااوليةالق"عيل عبد القادر القهويج، . د -00

 .7110، 0بريوت، و

، جويليوة 00، جموةل الرشويعة والقوانون، العودد "املس،ولية اجلنائية للةرد وفقا للقانون ااويل"صةوان مقصود خليل، . د -01

7101. 

مذكرة لنيل شهادة ماجس تري،  صص حقوق، جامعة املدية، اجلزائر، ، "الق،اء ااويلمس،ولية الةرد يف "رحال جامل،  -41

7101-7100. 

، منشورات احلليب "منظومة الق،اء اجلزايئ ااويل، احملامك اجلزائية ااولية واجلرامئ ااولية املعتربة"، عيل مجيل حرب. د -11

 .7100، 7احلقوقية، ج

ج"زينب محمد عبد السالم،  -21 ، دراسة حتليلية مقارنة، املركز "راءات القبض والتحقيق والتقدمي أ مام احملمكة اجلنائية ااوليةاإ

 . 7100القويم لالإصدارات القانونية، القاهرة، و

، منشورات احلليب 0، ج"نظرية اجلزاء ااويل املعارص، نظام العقوابت ااولية ضد ااول وال فراد"، عيل مجيل حرب. د -71

 . 7100، واحلقوقية

مطوابع روز اليوسون اجلديودة، القواهرة، ، "نشد هتا ونظاهما ال سا ، احملمكة اجلنائية ااولية"محمود رشين بس يوين، . د -21

 .7117، 0و

نساين يف ضوء احملمكة اجلنائية ااولية"معر محمود احتزويم، . د -71  .7117، دار الثقافة، عامن، "القانون ااويل الإ

نسان"زيد قصيةل، صاحل . د -17  .7112، دار الهن،ة العربية، القاهرة، "ضامانت امحلاية اجلنائية ااولية حلقوق الإ

 .7101، 4، دار الهن،ة العربية، القاهرة، و" الوس ي  يف القانون ااويل العام"أ محد أ بو الوفا، . د -77

نسوانية عوىل ضووء ا، عبد القادر البقريات. د -70 ، ديووان "لقوانون ااويل اجلنوايئ والقووانني الوطنيوةمةهوم اجلورامئ ضود الإ

 .7100املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

براه ، . د -70 نساين"جناة أ محد أ محد اإ منشد ة املعارف، الإسكندرية، ، "املس،ولية ااولية عن انهتاء قواعد القانون ااويل الإ

7112. 

 .7111، دار العلوم للنرش، القاهرة، " عن ارتاكب جرمية الإابدة امجلاعية املس،ولية ااولية"أ مين عبد العززز سالمة، . د -74

، دار الكتواب 7، ج" ، مجموعة القواعد اجلنائية ااوليوةمس،ولية ااوةل يف حامية رعاايها يف زمن احلرب"سايم يسني،  -71

 .7101احلديث، 

قلو  تقرزر احملمكوة ااوليوة حملامكوة ال شوخاص املسو،ولني عون  -72 الانهتوااكت اجلسو مية للقوانون الإنسواين ااويل املرتكبوة يف اإ

موون جوودول ال عووامل امل،قووت،  40، بنوود04، امجلعيووة العامووة لووو مم املتحوودة، ااورة 0220يوغسووالفيا السووابقة منووذ عووام 

74/2/0222. 

  .7112دار هومه، اجلزائر،  ،"املس،ولية اجلنائية للةرد"أ محد بشارة موىس، . د -77

، رساةل دكتوراه، "تدخل ال مم املتحدة يف الزناعات املسلحة اري ذات الطابع ااويل"مسعد عبد الرمحن زيدان قامس، . د  -72

 .7110لكية احلقوق، جامعة القاهرة، 

، 0الثالثوة، ع، اجملوةل العربيوة حلقووق الإنسوان، السو نة "احملمكة اجلنائية ااولية ليوغسالفيا السوابقة"محمد أ مني امليداين،  -01

 .0221جويلية، 
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-00 Heifa Bouony ,« Les tribunaux pénaux internationaux pour l’exyougoslavée et le 

rowanda », mémoir pour l´obtention du diplôme d´études approfondies en droit public, 

faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, 1997. 

ملون خواص، الق،واء اجلنوايئ ااويل  0222ديسو رب –، نوومفرب47اجملةل ااولية للصليب ال محر، الس نة العارشة، العدد  -07

 .والقانون ااويل الإنساين، حممكتا يوغسالفيا السابقة ورواندا

، رسواةل مقدموة "ة والسو يادةاحملمكة اجلنائية ااولية كتطور ملةهويم املسو،ولي" طارق احلسيين محمد منصور العراأ، . د -00

 .لنيل درجة ااكتوراه يف احلقوق، جامعة املنصورة

 .املادة السادسة من النظام ال سا  حملمكة رواندا -00

، دار الكتب اجلديودة املتحودة، بوريوت، 0و ،"القانون ااويل اجلنايئ، اجلزاءات ااولية"، الطاهر خمتار عيل سعد. د -04

7110. 

 ، دار الكتووووب القانونيووووة ."مرجعيووووة القووووانون عووووىل املووووايض يف اجلوووورامئ ضوووود الإنسووووانية"زاان رفيووووق سووووعيد،  -01

 .7100الإمارات،  –م   

 .7112دار الهن،ة العربية، القاهرة ، "ضامانت امحلاية اجلنائية ااولية حلقوق الانسان" صاحل زيد قصيةل،. د -02

، 0/07امجلعية العاموة، وويقوة رمق / 71/17مم املتحدة عن أ عامل املنظ ة، الصادرة بتارخي التقرزر الس نوي لو مني العام لو   -07

.7110 

 .7101، دار جليس الزمان ، ال ردن، 0، و"احملمكة اجلنائية ااولية واجلرامئ ااولية"خاا حسن أ بو غزاةل، . د -02
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طرق الطعن يف احاكم احملمكة اجلنائية ااولية
*

 
 با ع س يدي بل  -جامعة جياليل اليابس -ابحث دكتوراه -درويش أ مني

 ملخص ابللغة العربية 

يعترب الطعن يف ال حاكم من املبادئ اليت أ خذت هبا احملمكة اجلنائية ااولية حيث أ جازت نظر ااعووى 

عىل درجتني وزكون ذكل عن طريق الطعن ابلإس تئناف أ مام ااائرة الإس تئنافية حبيث تشلك هذه ااائورة مقوة 

ت ااائرة النهيديوة وأ حواكم ااائورة النهيديوة الهرم الق،ايئ فهيا املنوو هبا الةصل يف قرارات املدعي العام وقرارا

عادة النظر يف ال حاكم الهنائية الصادرة عهنا  كام حدد النظام ال سا  ال شخاص اخيزن هلوم احلوق يف  ،وكذكل اإ

عوادة النظور فقود حودده هوو ال خور  الاس تئناف وفقا لإجراءات  ورشوو حمددة أ ما الطعن عن طريق الامت  اإ

عادة النظر يف الإدانة أ و العقوبة اائرة الاسو تئناف طبقوا للوامدة النظام ال سا  لل  حمكة حبيث منح صالحية اإ

عوادة  70 لوامت  اإ من النظام ال سا  لل حمكة اجلنائيوة وحودد ال شوخاص اخيزون هلوم احلوق يف ذكل يف طلوب اإ

دانوة أ و العقوبوة  عوادة النظور يف الإ ىل اإ سوواء اكنوت أ سو باب النظر عىل سبيل احل و وال سو باب الويت تو،دي اإ

جووراءات وفقووا لل ووواد  موون القواعوود  010و  011و  042موضوووعية أ و أ سوو باب خشصووية كووام أووب أ ن تكووون اإ

لامت  النظر  عادة اإ الإجرائية لل حمكة ولدلائرة الإس تئنافية احلق يف قبول الطعن سواء اكن ذكل ابلس تئناف أ و اإ

 .  عن طريق تد ييده  أ و رف،ه ابل البية 

Résumé : 

Statut de la Cour pénale internationale a pris un appel qui signifie un recours 

ordinaire sans opposition au fait que le régime a exclu un procès par contumace, et des 

moyens de prendre un défi inhabituel, une requête en révision sans droit de veto et nous 

chercherons à faire appel et demander le réexamen. 

01- appel: comme un moyen d'appel ordinaire vise à organiser et examiner les jugements des 

tribunaux comme intention première classe primaire de modifier ou d'annuler et de traiter à 

nouveau le sujet afin de corriger ce qui aurait pu contenir des erreurs de procédure ou de 

fond ou juridiques 

- a également identifié le Statut des verdicts de la Cour pénale internationale et les décisions 

d'appel remplacé, ainsi que les personnes qui ont le droit de mener Alastniav conformément 

à l'article 81 du Statut de la Cour pénale internationale sont venus sous la reprise de 

l'acquittement ou de condamnation ou de la peine du titre, ainsi que la procédure d'appel, 

                                                           
*
يداع املقال   17/17/7102: اترخي اإ

 7102 /00/17: اترخي حتك  املقال
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elle soulève l'appel par le condamné ou Procureur afin de ne pas dépasser 30 jours à compter 

de la date de notification de la décision ou d'un jugement ou une ordonnance pour la 

réparation, la Chambre d'appel peut proroger cette période pour une bonne raison à la 

demande d'une partie qui cherche à déposer l'appel et est soumis aux procédures à suivre 

pour accepter l'appel 

En lisant des articles 81, 82 et 83 du système, nous constatons qu'ils ont pris le chemin 

d'appel comme un moyen de poignarder un ordinaire et qui se classe le plus important a été 

soulevé pour arrêter la mise en œuvre de l'arrêt de l'appelant ou d'une décision, soit la 

condamnation ou l'innocence, mais pour les décisions initiales qui ne séparent pas les 

poursuites pénales sont fondamentalement que la reprise serait pas susceptible d'entraîner 

l'arrêt la mise en œuvre, à moins que la Chambre d'appel a vu à la demande d'un appel 

d'asile autrement. 

02- appel en demandant une révision 

Appel à reconsidérer: est une réforme de l'erreur judiciaire, qui est attribué à l'incident 

criminel montré après la certitude humaine qu'il est innocent d'entre eux, et après avoir 

épuisé toutes les tentatives d'annuler la peine sans bénéficier. 

Statut a été décerné à la Cour pénale internationale habilitée à examiner la condamnation ou 

à la Chambre d'appel et décrit par l'article 84 du Statut de la Cour pénale internationale, que 

les titulaires du droit de demander un réexamen de la limitation et les raisons qui conduisent 

à la révision de la condamnation ou la peine, si l'objectif ou pour des raisons raisons 

personnelles. 

à l'article 84, premier alinéa, du Statut de la Cour pénale internationale, qui a identifié les 

personnes qui n'ont pas le droit de faire la demande devant la Chambre d'appel d'examiner 

le jugement final soit la condamnation ou l'innocence et sont accusés de la personne 

condamnée, mais après la mort de l'accusé ont droit à la fois mari ou les enfants ou les 

parents ou toute autre personne du quartier ont reçu des instructions écrites exprès de 

l'accusé dans sa vie à faire cette procédure Procureur au nom de la personne à présenter cette 

demande. 

Lors de la présentation de la demande doit être conforme à l'article 84 du Statut et articles 

159, 160 et 161 du Règlement intérieur de la Cour. 

- séparés par la Chambre d'appel d'accepter ou de rejeter la demande d'une majorité de ses 

juges et être appuyée par des motifs par écrit, la Chambre rejette la demande de réexamen si 
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elle le considère comme des raisons non fondées ou justifiées, mais si elle estime qu'il est 

méritoires, il peut, selon le cas: 

- La première option appelle à la Chambre de première instance originale de convoquer à 

nouveau une décision à double tranchant, car il ne serait pas retarder l'action parce que ce 

circuit connaît les circonstances de l'affaire et étant déjà perspectives ou émis une décision 

qui est positif, mais la chose négative est qu'une telle décision manquer le but de l'appel était 

biaisé ancien parti au pouvoir de la Chambre de première instance. 

Soit la deuxième option a formé une nouvelle Chambre de première instance 

Soit la troisième option est de garder sa compétence afin de parvenir après avoir entendu les 

parties prévues par le Règlement de procédure et de preuve à la décision sur ce qui devrait 

être reconsidérée dans le jugement ou non conformément à l'article 84 du deuxième alinéa 

du Statut de la Cour. 

 : مقدمة 

هتومين عوىل النظوام الق،وايئ ااويل قاعودة التودرج بووني احملوامك الق،وائية ااويل فهوو نظوام يقووم عوىل الةصوول يف 

سو تئناف ال حواكم الصوادرة عون احملمكوة ال دىن  املنازعات ااولية عىل درجة واحدة فال وجود حملمكة أ عوىل يومت اإ

سو تئناف درجة أ ماهما  حداها يعترب هنايئ اري قابل لالإ منا تس تقل لك حممكة عن ال خرى ولك حمك يصدر من اإ واإ

جرائيوة يومت مبقت،واها مراقبوة حصوة ال حواكم  عليه وانطالقا من املةهوم القانوين للطعن يف احلمك ابعتبواره وسو يةل اإ

عووى عوىل درجتوني أ و أ موام حممكوة ومراجعهتا وانه ل ينح  معىن الطعن عىل احلمك عىل مةهوم جوواز نظور اا

عوادة ,أ عىل درجة  لوامت  اإ نه ميكن الطعن عىل احلمك أ مام ذات احملمكوة الويت أ صودرته وذكل كوام يف املعارضوة واإ واإ

كوام قورر , فقد قرر املرشع ااويل تقرزر جواز الطعون احلومك الصوادر عون حممكوة الابتدائيوة ابلسو تئناف, النظر

عوادة النظوراي،ا جواز الطعن عىل احلمك ا لصادر من ااائرة الإس تئنافية وابلوامت  اإ
(1 )

ىل  وعليوة ميكون التطورق اإ

س تئناف أ حاكم احملمكة اجلنائية ااوليوة أ موا املبحوث الثواين الوامت  اعوادة النظور ل حواكم احملمكوة ,املبحث ال ول اإ

 .اجلنائية ااولية

 ااولية س تئناف أ حاكم احملمكة اجلنائيةاإ  :املبحث الاول

لقد أ خذ النظام ال سا  لل حمكة اجلنائية ااولية بوس يةل طعن عاديوة ويه الاسو تئناف دون املعارضوة لكوون 

عادة النظر دون النقض  .  أ ن النظام استبعد احملامكة الغيابية، وأ خذ بوس يةل طعن اري عادية ويه الامت  اإ

                                                           
نشاهئا،دار اجلامعة اجلديدة،الإسكندرية،.د -1  .422،ص  7101عصام عبد الةتاح مطر،الق،اء اجلنايئ ااويل  مقدمات اإ
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ىل تنظو   ومراجعوة ال حواكم الصوادرة بصوةة ويعرف الاس تئناف بد نه طريقة مون طورق الطعون العاديوة هيودف اإ

لغاهئا والتصدي لل وضوع من جديد بغرض تصحيح موا ميكون  ابتدائية عن احملامك اارجة ال وىل بقصد تعديلها أ و اإ

جرائية أ و قانونية  ان زكون قد ت، نته من أ خطاء موضوعية أ و اإ
(1)
. 

جوراء الإسو تنئاف مون بيوهنم كام حدد النظام ال سا  لل حمكوة اجلنائيوة ااوليوة ال شوخاص اخيزو   ن حيوق هلوم اإ

جراءات حموددة وعليوه  املدعي العام اخيي هل احلق يف اس تئناف مجيع ال حاكم اليت تصدرها احملمكة اجلنائية وفقا اإ

ىل املطلب ال ول  أ موا املطلوب الثواين مواعيوـد الاس تئنوـاف أ نواع ال حاكم و القرارات املسو تد نةة ميكن التطرق اإ

جوراءات تقدمي  .ـهواإ

 أ نواع ال حاكم والقرارات املس تد نةة : املطلب ال ول

لقد حدد النظام ال سا  لل حمكة اجلناية ااولية يف مواده املتعددة وكذا من خوالل القواعود الإجرائيوة وقواعود 

وبووات اخلاصووة ابحملمكووة يف فئتووني موون ال حوواكم الوويت أوووز اسوو تئنافها وال وىل تناولهتووا املووادة  م موون النظووا 70الإ

ال سا  لل حمكة اجلنائية ااولية وجاءت حتت عنوان اس تئناف حمك الرباءة أ و الإدانة أ و العقوبة حيث نصوت 

الةقرتني ال وىل والثانية
 (2 )

وعليه سنتطرق اىل أ نواع الاحاكم اليت يمت اسو تئنافها فةوي الةورع الاول ال حواكم أ موا 

 : الةرع الثاين القرارات

  ال حاكم: الةرع ال ول -10

أوز اس تئناف ال حاكم الصادرة يف ااعوى اجلنائية وااعوى املدنية وبعض القرارات ال خورى الويت نوص علهيوا 

 : النظام ال سا  لل حمكة اجلنائية ااولية عىل النحو ال يت

حودى ااوائور الابتدائيوة التابعوة لل حمكوة ل ي  - حيق لل دعي العام لل حمكة أ ن يس تد نن أ ي حمك صادر مون اإ

 خطد  يف الإجراءات، أ و ال  يف الوقائع أ و يف القانون: من ال س باب ال تية سبب

أ ن يسو تد نن ال حكوـام الصوادرة ضود هوـذا ( الشوخص املودان)ولل دعي العام كذكل نيابة عون احملكووم عليوه  -

ىل وجوو  ذا اكن هنواك موا يودعو اإ د الشخص ابلإدانة خيات ال سـباب الثالث السـابقة أ و لسبب أ خر حواةل موا اإ

أ س باب متس الزناهة والثقة املةرتضة يف التودابري أ و القورارات أ و ال حواكم الصوادرة عون ااائورة الابتدائيوة الويت 

جراءات الاسو تئناف يظول الشوخص املودان موتحةظ عليوه حلوني  أ صدرت احلمك حمل الاس تئناف وأ وناء سري اإ

عنوه اذا اكنوت مودة احلموز تتجواوز مودة  البث يف الاس تئناف موا مل تود مر ااائورة الابتدائيوة بغوري ذكل ويةورج

السمن احملكوم هبا عليه واذا متت تربئته يةرج عليه فورا 
(3)
. 

                                                           
 . 070، ص 7111عبدالعززز سعد، طرق واجراءات الطعن يف الاحاكم والقرارات الق،ائية ، دار هومة ، اجلزائر ، -1

 001ائهتا يف احملمكة اجلنائية ااولية ،املرجع السابق ،ص  اد الق،اة، درجات التقايض واجر  -د  2

 .712و  711،ص   7101لندة مع ر يشوي، الق،اء اجلنائية ااولية  ااامئة واختصاصاهتا، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، - 0
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وحيق كذكل للشخص املدان أ ن ميار  الطعون ابلسو تئناف أ صواةل عون نةسوه عوىل هوذه احلوالت طاملوا أ نوه  -

صدر ضده حمك ابلإدانة
(1)
. 

ذا موا اكن هنواك عودم تناسوب بوني  وحيق لل دعي العام والشخص املدان كذكل اسو تئناف - أ ي حومك بعقوبوة اإ

اجلرمية والعقوبة املقحت هبا
(2)
. 

ذا رأ ت أ سو باب توربرذكل، ويف  - حيق لل حمكة أ وناء نظر اس تئناف حمك بعقوبة يف نقض احلمك لكيوا أ و جزئيوا اإ

ىل تقدمي أ س باب تسوتند ملوا ورد يف نوص املو  0،7فقورات 70ادةهذه احلاةل تدعو املدعي العام والشخص املدان اإ

ذا رأ ت مون ( ا)بند دانوة فقو  اإ من النظام، وحيق لل حمكة مراجعوة العقوبوة أ ي،وا عنود نظرهوا اسو تئناف ضود اإ

 .  ال س باب ما يدعوها لتخةيض العقوبة أ ي يف حاةل عدم وجود تناسب بني اجلرمية والعقوبة

  القرارات: الةرع الثاين -17

ذن مون احملمكوة، وهنواك قورارات يتطلوب أ ما فامي يتعلق ابلقرارات، فهناك قرارا ت ل يشرتو يف اسو تئنافها أ ي اإ

ذن من احملمكة فةامي خيص ال وىل فهىي تنثل يف  :  لس تئنافها اإ

أ ايم مون اترخي  14القرارات القاضية ابس نرار  ز املهتم ابلورمغ مون تربئوة سواحته وترفوع يف موعود ل يتجواوز  -أ  

خطار مقدم الاس تئناف اب-التبليغ  -لقراراإ
(3)

 . 

 .القرارات املتعلقة ابلختصاص واملقبولية -ب

القرارات القاضية برفض أ و منح الإفراج عن خشص حمل التحقيق أ و مقاضاة، و أب أ ن زرفوع الاسو تئناف  -ج

 .أ ايم 14يف احلالتني كذكل يف ميعاد 

تدابوـري ل،وامن فاعليوـة الإجوراءات ونزاههتوا قرارات ااائرة النهيدية القاضية ابلت ف مببوادرة مهنوا يف ا واذ  -د

عن اترخي التبليغ ( 17)وبصورة خاصة محلاية حقوق اافاع وزرفع الاس تئناف يف موعد ل يتجاوز يومني
(4)

 . 

ويه ( ب)بنود 10فقورة 41الت وف مببوادرة مهنوا مبوجوب املوادة ( ااائرة النهيديوة )قرار دائرة ما قبل احملمكة  -

 .احلةاىل عىل ال دةل اليت تراها ااائرة أ ساس ية لدلفاع أ وناء احملامكة اخلاصة بتدابري

ذان من احملمكة فهىي القرارات الصوادرة مبقت و الةقورة -  77مون املوادة( د)0أ ما القرارات اليت يتطلب لإس تئنافها اإ

أ و عوىل نتيجوة  ويه أ ي قرار ينطوي عىل مسد ةل من شد هنا أ ن تو،ثر تد وريا كبريا عوىل عوداةل ورسعوة الإجوراءات

                                                           
،  ص .7117، الإسوكندرية الطبعوة ال وىل، ،ة للنرشودار اجلامعوة اجلديود، "حقوق الإنسان أ وناء الزناعوات املسولحةمنت  سعيد محودة، . د - 1

720 . 

 010، ص 7114أ محد أ بو الوفا، القانون ااويل الإنساين، منشاة املعارف، الإسكندرية، . د - 2

 .  من القواعد الإجرائية لل حمكة اجلنائية ااولية0فقرة  040ينظر املادة  - 3

 الإجرائية لل حمكةمن القواعد  7فقرة  040ينظر املادة  -4
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ىل حتقيوق تقودم  احملامكة وترى ااائرة الابتدائية أ ن ا اذ دائرة الاس تئناف قرارا فووراي بشود هنا ميكون أ ن يو،دي اإ

من اترخي التبليغ( أ ايم 14)كبري يف سري الإجراءات و يورفع الاس تئناف يف أ جل أ قصاه سسة 
(1)
 . 

ذن مون ااائورة النهيديوة عىل أ نه أوز لدلوةل امل ( ج)10فقرة 42وتنص املادة عنيوة أ و املودعي العوام كوذكل بعود اإ

اس تئناف القورار الصادر عنوها و يتعلق ال مر بقرارات منح الإذن لل ودعي العوام اب واذ خطووات حتقيوق حموددة 

قل  دوةل طرف دون أ ن زكون قد مضن تعاون تكل ااوةل وموافقهتا وينظر فوي هوذا الاسو تئناف عوىل  داخل اإ

عجلأ سا  مس ت
(2)

 . 

جوراءات تقدميـه: املطلب الثاين  مواعيـد الاس تئنـاف واإ

جوراءات الاسو تئناف أ موام دائورة الاسو تئناف يف نصووص  لقد بني النظام ال سا  لل حمكوة اجلنائيوة ااوليوة اإ

وبوات اخلاصوة ابحملمكوة الإجوراءات  ىل القواعود الإجرائيوة وقواعود الإ حمددة من مواد النظام ال سوا  ابلإضوافة اإ

ىل الةرع ال ول مواعيد الاسو تئناف مث املتبعة عند تقدمي الاس تئناف مع احرتام ال جال القانونية خيكل  سنتطرق اإ

جراءات تقدمي الاس تئناف  : الةرع الثاين اإ

 مواعيـدالاس تئناف: الةرع ال ول -

ف،ال عن احلالت احملدد أ صل الاس تئناف فهيا سابقا ،فانه زرفع الاسو تئناف مون طورف الشوخص املوـدان أ و 

خطواره ابلقورار أ و احلومك أ و ال مور جبورب الرضور، كوام أووز يوما مون اترخي  01املدعي العـام  يف أ جل ل يتجاوز اإ

اائرة الاس تئناف متديد هذه املدة ل ي سبب وجيه عند تقدمي طلب من طرف ملنس رفع الاس تئناف
(3)
 . 

جووراءات تقدمي الاس تئناف: الةرع الثاين  اإ

جوراءات الاسو تئناف أ موام دائورة الاسو تئناف يف نصووص  لقد بني النظام ال سا  لل حمكوة اجلنائيوة ااوليوة اإ

ىل ت، ني القواعد الإجرائية اخلاصة ابحملمكة الإجوراءات املتبعوة عنود  حمددة من مواد النظام ال سا  ابلإضافة اإ

وقود , تقدمي الاس تئناف وقد جاء هذا الاجتاه خمتلن عن ال نظ ة الس ياس ية لل حامك الق،وائية ااوليوة السوابقة 

نظام ال سا  لل حمكة اجلنائية ااولية عىل حنو جت ع فيوه ااائورة الاسو تئنافية صيغت أ حاكم الاس تئناف يف ال 

مووا بووني و ووائن الاسوو تئناف وو ووائن الوونقض والنيووزي واكن ذكل مبثابووة حوول وسوو   ،ووع احوواكم احملمكووة 

لس تئناف واحد وحيق الاس تئناف لل دعي العام عوىل غورار ال طوراف الاخورى اخيزون حيوق هلوم الاسو تئناف 

ال حاكمهذه 
 (4)

 :والقيام ابلإجراءات التالية  

 .يقدم طلب الاس تئناف اإىل مسجل احملمكة -

                                                           
 .جمنعتان 044واملادة ( د)0فقرة  77ينظر املادة  -1

 .من املواد الإجرائية 17و 10فقرتني  041ينظر  املادة  -2

 من القواعد الإجرائية  17و 10فقرتني  041ينظر  املادة  - 3

جراءاهتا يف احملمكة اجلنائية ااولية، .د -4  004و  000املرجع السابق ، ص  اد الق،اة، درجات التقايض واإ
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خيطر املسوجل ال طوراف الويت شواركت يف الإجوراءات و التودابري أ موـام ااائورة الابتدائيوة بد نوه قود مت تقودمي  -

 .اس تئناف 

ىل دائورة  -  .الاس تئنافحييل املسجل ملن الق،ية ابلاكمـل من ااائرة الابتدائية اإ

جراءات نظر الاس تئناف فهىي تمت اكلتايل  :أ ما اإ

 .تعقد دائرة الاس تئناف يف أ رسع وقت اكن جلسة اس امتع لالس تئناف -

جراءات الاس تئناف خطية يف حاةل عدم عقد جلسة اس امتع -  . تكون اإ

 .تنتع دائرة الاس تئناف باكفة سلطات ااائرة الابتدائية  -

ذا تبووني اائوورة  - الاسوو تئناف أ ن التوودابري املسوو تد نةة اكنووت جمحةووة عووىل حنووو ميووس مبوووقيووة القوورار أ و احلوومك اإ

 :املس تد نن قد شابه ال  جوهري يف القانون أ و الوقائع جاز لها أ ن تد مر بد ي اا ييل

 . أ ن تلغ  أ و تعدل القرار أ و احلمك املذكور -

جراء حمامكـة جديدة أ مـام دائورة ابتدائية  -  . أ خورىأ ن تد مور ابإ

عوادة التحقيوق يف  -  وأوز أ ن تطلب من ااائرة الابتدائية اليت صدر عهنا القورار أ و احلومك حمول الاسو تئناف اإ

ىل ااائرة الابتدائية  مسد ةل تتعلق ابلوقائع وأ ن تبلغها ابلنتيجة أ و تبحث هذه ال دةل بنةسها دون اللموء اإ
(1)
. 

ذا اكن مقدم الاس تئناف الشخص املدان أ و ا - ملدعي العام نيابة عنه يف حمك أ و قرار صادر بعقوبوة فوال حيوق اإ

اائرة الاس تئناف تعدي  لو سوأ  تطبيقا لقاعدة أ ن ل ي،ار طاعن بطعنه
(2)
. 

يصدر حمك دائرة الاس تئناف بد البية أ راء الق،واة وينطوق بوه يف جلسوة علنيوة وأوب أ ن يشو ل احلومك عوىل  -

جامع عىل احل مك أب أ ن يت، ن احلمك بيان رأ ي ال البية ورأ ي ال قليوة، ولكون أووز أ س بابه وعندما ل يوجد اإ

ل ي قووايض موون الق،وواة أ ن يصوودر رأ اي منةصووال أ و خمالةووا بشوود ن املسووائل القانونيووة، وأوووز أ ن تصوودر دائووورة 

الاس تئناف حمكها يف غياب الشخص املربأ  أ و املدان
(3)
. 

شارة فقد أ تت القواعد الإجرائية حسوب املوادتني  عوىل جووواز وقون الاسو تئناف سوواء ابلنسو بة 042و047لالإ

ذان حسووب املووادة  سوو تئنافات الوويت تتطلووب اإ ذن حسووب املووادة  044لالإ وزكووون ذكل  040والوويت ل تتطلووب اإ

خطار يقدم لل سجل مون طورف مون قودم الاسو تئناف يف أ ي وقوت قبول صودور احلومك موع رضورة  بواسطة اإ

خطار ال طراف ال خرى هبذا الوقن  . اإ

                                                           
 .من النظام ال سا  لل حمكة اجلنائية ااولية 17فقرة  70ينظر املادة  - 1

 .من النظام ال سا  لل حمكة اجلنائية ااولية 10فقرة  70ينظر  املادة  - 2

 .من النظام ال سا  لل حمكة اجلنائية ااولية 14و 10فقرتني  70ينظر  املادة  - 3
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من النظام جند أ هنا أ خذت بطريق الاس تئناف كطريوق طعون عوادي واخيي  70و 77و 70قراءة املوادمن خالل 

زرتب من أ   أ اثره وقن تنةيذ احلمك املس تد نن أ و القرار سواء ابلإدانة أ و الرباءة، أ ما ابلنسو بة للقورارات ال وليوة 

ذا رأ ت دائورة اليت ل تةصل يف اخلصومة اجلنائية فال صل فهيا أ ن اس تئنافها ل يرتتب عليوه وقون تنةيوذها، اإ  ل اإ

 .الاس تئناف بناء عىل طلب ملنس الاس تئناف اري ذكل

عادة النظور: املبحث الثاين  الطعوون عن طريق الامت  اإ

عادة النظر ىل الإنسان يتبني بعودها :الطعن ابإ هو وس يةل اإصالح اخلطد  الق،ايئ اخيي ينسب الواقعة الإجرامية  اإ

لغاء احلمك دون فائدة عىل وجه اليقني انه برئ مهنا وبعد استنةا  .ذ لك احملاولت لإ

دانووة أ و العقوبووة اائوورة  عووادة النظوور يف الإ وقوود موونح النظووام ال سووا  لل حمكووة اجلنائيووة ااوليووة صووالحية اإ

عوادة  70الاس تئناف وبينهتا املادة  من النظام ال سا  لل حمكة اجلنائيوة ااوليوة منوه أ حصواب احلوق يف طلوب اإ

دانوة أ و العقوبوة سوواء اكنوت أ سو باب النظر عىل سبيل احل و  عوادة النظور يف الإ وال سو باب الويت تو،دي اىل اإ

موضووعية أ و أ سوو باب خشصووية 
(1)
وعليوه ميكوون التطوورق اىل املطلوب  ال ول أ سوو باب طلووب اعوادة النظوور أ مووا  

عادة النظر وأ اثره املطلب الثاين جراءات  طلب اإ  اإ

 أ س باب طلب اعادة النظر: املطلب  ال ول 

دانوة أ و عقوبوة حوق اسو تثنايئ حمودد يف حوالت ومقيود برشووو يعترب الطع ن اعادة النظر يف ال حاكم الهنائيوة اإ

جراءات وفقا للنظام ال سا  لل حمكة اجلنائية ااولية سواء من حيث  حتديود اجلهوة احتتصوة يف تقودمي هوذا  واإ

ىل  الةورع ال ول اجلهوات وكذا حتديد ال س باب اليت يعند علهيا الطالوب لقبوول طلوب وعليوه نت, الطلب  طورق اإ

عادة النظر عادة النظر أ ما الةرع الثاين أ س باب طلب اإ  احتتصة يف طلب اإ

 اجلهات احتتصة يف طلب اعادة النظر: الةرع ال ول

 تص الاصل أ نه ل يقبل الطعن الا ان اكن صاحب الصةة يف ااعوى اجلنائية ااولية الويت صودر هبوا احلومك 

كوون ملقودم الطعون الصوةة واملصولحة ماديوة وموضووعية وقود اختلةوت ال نظ وة ال ساسو ية الق،ايئ وأب أ ن ز

, لل حامك اجلنائية ااولية فوامي بيهنوا فوامي يتعلوق يف الاشوخاص اخيزون هلوم حوق يف طلوب اعوادة النظور يف احلومك 

ىل املادة  ليت حدد ال شخاص اخيزون مل الةقرة ال وىل من النظام ال سا  لل حمكة اجلنائية ااولية ا 70فبالرجوع اإ

 احلق يف تقدمي الطلب أ مام دائرة الاس تئناف لإعادة النظر يف احلمك الهنايئ سواء ابلإدانة أ و الرباءة و  

 .املهتم املدان خشصيا  -أ  

أ ما بعد وفاة املهتم فيحق للك من الزوج أ و ال ولد أ و الواازن أ و أ ي خشص من ال حياء زكون قود تلقو   -ب 

 .ت خطية رصحية من املهتم قيد حياته القيام هبذا الإجراء تعلامي

                                                           

 . 041 اد الق،اة، درجات التقايض واجرائهتا يف احملمكة اجلنائية ااولية، املرجع السابق، ص  -د 1
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املدعي العام نيابة عن الشخص أ ن يقدم هذا الطلب -ج
(1)
 

عـادة النظوور: الةرع الثاين لامت  اإ  أ سبـاب اإ

دانوة أ و العقوبوة  عادة النظر يف احلومك الهنوايئ الصوادر ابلإ أب أ ن يستند املدعي العام أ و املهتم املدان يف طلب اإ

 :لو س باب التالية 

كتشاف أ دةل جديدة -10 عوادة , اإ لهيوا لطلوب اإ ويشرتو أ ن تتوفر يف هذه ال دةل رشطان لويك ميكون الاسوتناد  اإ

 :النظر وهام

 , أ هنا مل تكن متاحة وقت احملامكة - أ  

زاء الطرف املقدم للطلب -ب اتحة هذه ال دةل ل يعزى لكيا أ و جزئيا اإ  .وأ ن عدم اإ

حبيث أ هنا لو اكنت قد أ وبت عند احملامكة لاكن من املرر أ ن تسوةر , أ ن تكون عىل قدر اكف من ال  ية - 17

 عن حمك خمتلن 

ىل أ دةل جديودة  اكن ميكون أ ن  - 10 سوتنادا اإ تكون عىل قدر اكف فيمب أ ن يسوتند احلوق يف تقودمي الطلوب اإ

زكون لها تد وري حامس عىل الإدانة أ و العقوبة
(2)
. 

عوامتد الوهتم ا-10 دانوة أ و اإ شورتكوا يف تقرزور الإ رتكبووا يف توكل ,ذا تبني أ ن واحدا أ و أ كرث من الق،اة اخيزن اإ قود اإ

عىل حنو يتسم بدرجة من اخلطوورة تكةوي لتربزور ,أ و أ خلوا بواجباهتم اإخالل جس امي, ااعوى سلواك سيئا جس امي

 .  ال سا   من النظام 01عزل ذكل القايض أ و أ ولئ  الق،اة مبوجب املادة 

جراءات  طلب اعادة النظر وأ اثره: املطلب  ال ول  اإ

جوراءات  وفقوا للنظوام ال سوا  لل حمكوة اجلنائيوة  عادة النظر يف الإحواكم الهنائيوة اإىل رشوو واإ خي،ع الطعن اإ

عوادة النظوور فهيوا وقبووول دعوواه موون ااائوورة  ىل اإ ااوليوة وجووب عوىل الطوواعن التقيود هبووا مون شوود هنا أ ن توو،دي اإ

عوادة النظور أ موا الةورع الإ  جراءات اإ ىل  الةرع ال ول اإ س تئنافية وا اذ بد ش هنا الإجراءات املناس بة  وعليه نتطرق اإ

عادة النظر  الثاين ال اثر املرتتبة عن طلب اإ

عادة النظر: الةرع ال ول جوراءات اإ  اإ

مكة الإجراءات القانونيوة املتبعوة بني النظام ال سا  لل حمكة اجلنائية ااولية وكذا القواعد الإجرائية اخلاصة ابحمل

عادة النظر يف احلمك وبني ال شخاص اخيزن هلم احلق يف ذكل وعند تقدمي الطلوب  عند تقدمي الطعن عن طريق اإ

                                                           
 . 047 اد الق،اة، درجات التقايض واجرائهتا يف احملمكة اجلنائية ااولية، املرجع السابق، ص .د - 1

  من النظام ال سا  لل حمكة اجلنائية ااولية 10الةقرة  70وينظر املادة 

 010،ص 7114مقدمة يف الق،اء اجلنايئ ااويل ، دار هومة ، اجلزائر ،,ونوأ جامل ، مقدمة يف الق،اء ااويل اجلنايئ  -أ    2

 .من النظام ال سا  لل حمكة اجلنائية ااولية 70وينظر  املادة  -
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ىل املووادة  موون القواعوود الإجرائيووة  010و011و 042موون النظووام ال سووا  والقواعوود  70أووب أ ن زكووون طبقووا اإ

لل حمكة 
(1)

: ييلوهذه الإجرءات تنثل فامي
(2)
 

 .يقدم الطلب مبوجب عري،ة خطية مسببة و مدمعة مبستندات ت،يدها قدر الإماكن -

ح،اره- ذا اس تدع  ال مر ح،ور املهتم احملبو  يف دوةل أ خرى تصدر ااائرة أ مرا ابإ  اإ

 .حتدد دائرة الاس تئناف جلسة للنظر يف موضوع الطلب -

 ال اثر املرتتبة عن اعادة النظر: الةرع الثاين

تةصل دائرة الاس تئناف يف قبول الطلب أ و رف،وه بد البيوة ق،واهتا وزكوون م،يودا بد سو باب خطيوة، فورتفض  -

ذا رأ ت أ نه جودزر ابلعتبوار جواز لهوا  ذا رأ ت أ نه بغري أ سا  أ و أ س باب تربره، أ ما اإ عادة النظر اإ ااائرة طلب اإ

: حسب ما زكون مناس با 
(3)
 

بتدائي -10 ة ال صولية اإىل الانعقواد جموددا وهوو قورار ذو حودزن اذ مون شوانه عودم اخليار ال ول تدعو ااائرة الإ

التد خري الإجراءات نظرا لن هذه ااائرة مل ة بظروف ااعوى ومالبسو هتا كوهنوا سو بق أ ن نظرهتوا او أ صودرت 

قرار هبا وهو أ مر اأايب أ ما ال مر السليب فهو أ ن زكوون مون شود ن هوذا القورار تةويوت الغايوة مون الطعون فقود 

 .حاز ااائرة الابتدائية حلمكها السابق تن

 أ ما اخليار الثاين تتشلك دائرة ابتدائية جديدة -17

أ ما اخليار الثالث فهو تبقي عىل اختصاصها وذكل هبدف التوصل بعد سامع ال طراف عىل النحو املنصووص -10

عادة ا وبات اىل القرار بشد ن ما ينبغي اإ لنظر يف احلمك من عدمه طبقوا للوامدة عليه يف القواعد الإجرائية وقواعد الإ

 الةقرة الثانية من النظام ال سا  لل حمكة  70

دانوة أ و  ويف لك ال حوال تعقد ااائرة الاسو تئناف جلسوة اسو امتع لتقرزور موا اذا اكن ينبغوي اعوادة النظور يف الإ

ىل املقودم الطلوب واىل مجيوع ال طوراف اخيزون تلقوو  , ا الإخطوار يف اجللسوة العقوبة يف موعد تقورره يه وتبلغوه اإ

ومتار  دائرة الاس تئناف مجيع صالحيات ااائرة الابتدائية مع مراعاة موا يقت،ويه اخوتالف احلوال وذكل معوال 

                                                           
 . 041رجع السابق ، ص  اد الق،اة، درجات التقايض واجرائهتا يف احملمكة اجلنائية ااولية ، امل -د  1

 .من القواعد الإجرائية لل حمكة اجلنائية ااولية 010وينظر  املادة  

 . 701،ص  7100س نداينة أ محد بودراعة ، صالحيات املدعي العام يف احملمكة اجلنائية ااولية ، دار الةكر اجلامعي، الإسكندرية،.أ   - 2

 .ة اجلنائية ااوليةمن القواعد الإجرائية لل حمك 010وينظر  املادة  

 . 044 اد الق،اة، درجات التقايض واجرائهتا يف احملمكة اجلنائية ااولية ، املرجع السابق ، ص .د - 3

 .من القواعد الإجرائية لل حمكة اجلنائية ااولية 010وينظر  املادة  



 05العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

192 
 

جووراءات وتقوودمي الادةل يف ااائوورتني النهيديووة  ابلبوواب السوواد  موون النظووام ال سووا  والقواعوود املنظ ووة لالإ

 والثانية من القواعد الإجرائية وقواعد الوبات يف احملمكة الةقرة الاوىل 010والابتدائية طبقا للامدة 
(1)
 

 :امتة خ

دراج احملمكة اجلنائية ااولية ملوضوع الطعن يف أ حاكهما سوواء اكن ذكل عون طريوق  ويف ال خري ميكن القول أ ن اإ

عوادة النظور يف نظاهموا ال سوا  والقواعود الإجرائيوة املنظ وة  لهوا وذكل بتحديود الطعن ابلس تئناف أ و الامت  اإ

جراءات الطعن وكذا الرشوو شلكية واملوضوعية الويت وجوب توفرهوا مون شود هنا رفوع موا أ صواب اخلصووم يف  اإ

ااعوى  من رضر انشئ عن حمك أ و قورار اخيي صودر يف اوري صواحلهم  وهوذا يعود تكريسوا ملبوادئ الإعوالن 

رسواء قرينوة الورباءة فال صول يف  ىل أ ن يثبوت عكوس ذكل العاملي حلقوق الإنسان من خوالل اإ الإنسوان الورباءة اإ

رتواكب ال فعوال واجلورامئ طبقوا للوامدة اخلامسوة مون النظوام ال سوا  لل حمكوة  بوجود أ دةل وقرائن تدينوه عوىل اإ

يطار احملامكة  عطاء ضامانت اكفية لو فراد لإعادة حمامكهتم يف اإ اجلنائية ااولية و كذا مبدأ  التقايض عىل درجتني واإ

ىل وجوود العادةل اخيي  يسا  بقدر كبري يف حامية حقوق الإنسان من الانهتااكت الواقعة عليه وتو،دي ابلنتيجوة اإ

 .عداةل اجلنائية ااولية لك ذكل يسا   يف الإس تقرار و حةظ ال من والسب ااوليني 

 :املراجع ابللغة العربية 

 الكتب:اول 

 010، ص 7114شاة املعارف، الإسكندرية، أ محد أ بو الوفا، القانون ااويل الإنساين، من . د -10
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املنازعات الناجتة عن معلية املسح و الرتق  العقاري
*
 

 جامعة جياليل اليابس س يدي بلعبا  -لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية -دكتوراه ابحث -بن داين يوسن

 : امللخص

تتنوع املنازعات املتعلقة بع لية الرتق  يف السجل العقاري حسب نوع الرتقو ، يبوني الرتقو  يف حسواب 

دارة  املسوح غوب أ ول وهوةل، أ و اجملهول و ترق  م،قت قابلني للتسوية من طورف الإدارة احتتصوة نةسوها، أ ي اإ

يداع واثئق املسح اهيا  .احملافظة العقارية بعد اإ

ذا تعلق ال مور  و يف وقت لحق تمت التسوية أ مام السلطة الق،ائية احتتصة، أ ي أ مام القسم العقاري لل حمكة، اإ

ون الإجراءات املدنية من قان 401املادة )مبنازعات الرتق  امل،قت القامئة بني ال شخاص اخلاضعني للقانون اخلاص 

ذا تعلوق ال مور برتقو  يف (و الإدارية ، بعد انق،اء ال جال القانونية اخلاصة ابلتسوية الإدارية، أ و احملمكة الإداريوة اإ

ل عن طريوق الق،واء  لغاءه اإ املوادة )حساب جمهول أ و يف حساب ااوةل، و كذكل الرتق  الهنايئ اخيي ل ميكن اإ

 (.املت، ن تد سيس السجل التجاري 0221-10-74امل،رخ يف  10-21من املرسوم رمق  01

 .تكل يه الةكرة اليت يسع  هذا املقال لحتواءها اباراسة و التحليل

Résumé  

Les contestations relatives a l’immatriculation au livre foncier varient selon le type de 

numérotation entre le compte anonyme et provisoire de numérotation qui peuvent être réglé 

par l’administration compétente elle-même, c’est - a- dire l’administration cadastrale dans un 

premier temps, o la conservation foncière après le dépôt des documents du cadastre auprès 

de cette administration,  e dans un seconde temps par l’autorité judiciaire compétente, c’est-

a-dire devant la section foncière d tribunal, s’il s’agit d’une numérotation provisoire entre 

personnes de droit privé (ART 516 d ode de procédure civile et administrative  après 

l’extinction des délais légaux concernant le règlement administratif, ou le tribunal 

administratif s’il s’agit d’une numérotation pour le compte anonyme, u au profit de l’état, 

ainsi que la numérotation définitive qui ne peut être annulé que par la justice ( AET 16 du 

décret  7-63en date du 5-03197 portant constitution d livre foncier)  

Telle est la réflexion que cet article chercher a contenir par étude et analyse 

 

 

                                                           
*
يداع املقال   10/07/7101: اترخي اإ

 7101 /00/07: اترخي حتك  املقال
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 املقدمة

ابن احلقبة الاس تعامرية أ سوء ال ثر عىل أ   حق من  احلقووق وهوو حوق لقد اكن لنظام الشهر الشخو املعند اإ

عوالن الت وفات العقاريوة مجليوع  امللكية العقارية، ذكل أ نه مل يسو تمب ل   أ هوداف الشوهر العقواري املنوثةل يف اإ

املواطنني حىت تكون هذه الت فات مبئن عن املنازعات اليت من شد هنا اس تحقاق أ و اسرتداد العقار
1
. 

عوالن وقد اس نرت اجلزائر بعد اس تعادة السو يادة الوطنيوة يف  تطبيوق نظوام الشوهر الشخوو اخيي يعنود يف اإ

الت فات العقارية عىل أ سامء ال شخاص واخيي اكنت تشوبه الكلري من العيوب، واكنت امللكية العقاريوة عرضوة 

لل نازعات وعدم الاس تقرار، ولهذا حاول املرشع أ ن يتدارك هذا ال مر فد صدر عدة نصووص ترشويعية وتنظمييوة 

املو،رخ يف  07-20املت، ن قانون الثورة الزراعية واملرسوم رمق  0220نومفرب  17امل،رخ يف  20-20مهنا ال مر رمق 

وبوات امللكيوة اخلاصوة، مث القوانون رمق  0220جانةي  14 املت،و ن  0220فيةوري  71املو،رخ يف  71-20املتعلوق ابإ

ل أ ن ذكل مل ين ابلغرض املطلوب حتياطات عقارية بدلية، اإ نشاء اإ  .اإ

وع اجلزائووري بعوود الاسوو تقالل هووو ال موور رمق ولعوول أ    0224نووومفرب  07املوو،رخ يف  20-24  نووص أ صوودره املرشو

عداد مسح ال رايض العام وتد سيس السجل العقاري واخيي اكن هيدف اإىل الانتقوال مون نظوام الشوهر  املت، ن اإ

ىل نظووام الشووهر العيووين حيووث جعوول هووذا ال موور معليووة املسووح العووام لووو رايض يه أ سووا  الرتقوو   الشخووو اإ

العقاري
2

املتعلوق  21-17، وتكريسوا لونةس الغورض صودر املرسوومان التطبيقيوان لهوذا ال مور وهوام املرسووم رمق 

عداد مسح ال رايض، واملرسوم رمق  ، 0221موار   74املت، ن تد سيس السوجل العقواري امل،رخوان يف  21-10ابإ

والذلان مت تعديلهام لحقا بعدة مراس  
3

ال ول اجلانب التقين لع ليوة املسوح العوام اخيي تقووم بوه  ، وميثل املرسوم

واملرسوووم الثوواين اجلانووب القووانوين املنثوول يف السووجل ( مدزريووة مسووح ال رايض)الإدارة احملليووة لل سووح ابلوليووة 

 .العقاري وتسل  س ندات امللكية، ولك من همام مصاحل احلةظ العقاري املنترشة عىل مس توى الولية

 ااوةل لنظام الشهر العيين عدة منازعات نتيجة غيواب املوالكني أ و احلوائززن أ ونواء معليوة املسوح أ و لقد أ اثر تبين

ال خطاء املرتكبة أ وناء هوذه الع ليوة، حيوث مت تورق  حقووقهم ابمس الغوري أ و ابمس اجملهوول، ولهوذا فوتح القوانون 

رف فرقوة املسوح أ و ترقميوه مون طورف سبيال لل ترضرزن زنثل يف الاعرتاض عىل معلية تسميل العقار من طو

احملافظة العقارية حسب املرحةل اليت تكون علهيا هذه الع لية
4
مفوا يه . أ و الطعن أ مام اجلهوات الق،وائية احتتصوة 

                                                           
1
وانني الشهر العقاري يف ااول العربية لس نة ادوح ااركشيل، أ حاكم الشهر العقاري يف القانون السوري، مقال مجموعة أ عامل احللقة ااراس ية لق - 

 .02، ص 7111، ذكره جامل بوش نافة يف م،لةه شهر الت فات العقارية يف الترشيع اجلزائري، دار اخلدلونية، طبعة 0227
2
عداد مسح ال رايض العام وتد سيس  0224نومفرب  07امل،رخ يف  20-24من ال مر رمق  17أ نظر املادة  -  السجل العقواري حيوث جعلوت املت، ن اإ

 .من معلية مسح ال رايض أ ساسا ماداي للسجل العقاري
3
، ومت 0227أ فريول  12املو،رخ يف  007-27واملرسووم رمق  0270ديسو رب  70املو،رخ يف  011-70ابملرسوم رمق  17-21لقد مت تعديل املرسوم  - 

 .0220ماي  02امل،رخ يف  070-20واملرسوم رمق  0271سبنرب  00امل،رخ يف  701-71ابملرسوم رمق  10-21تعديل املرسوم 
4
 .املت، ن تد سيس السجل العقاري 0220 -10 – 74امل،رخ يف  10-21من املرسوم رمق  00و  00، 07،  00أ نظر املواد  - 
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معلية املسح والرتق  العقاري، وما و يةهتا؟ وكين يمت حل املنازعات النامجوة عهنوا؟ هوذا موا سووف نتنواوهل يف 

 .هذه ااراسة

 مرحةل املسح العام لو رايض: أ ول* 

نه واستنادا لل رسوم رمق  عداد مسح ال رايض العام املعدل واملونم تقووم مصواحل مسوح ال رايض  17-21اإ املتعلق ابإ

قلو  بدليوة معينوة، مث يقووم وايل الوليوة  عداد مرشوع قرار يت،و ن افتتواح معليوة املسوح العوام عوىل اإ للولية ابإ

قلمييا احتتص اإ
1
صدار ال  نطوالق أ شوغال املسوح العوام، حيوث تونص ابإ قرار وتوقيعه، وزكون اترخي القورار بدايوة اإ

تنشود  جلنوة ملسوح ال رايض مون أ جول وضوع احلودود يف لك بدليوة مبمورد : " من نةس املرسوم عىل أ نه 12املادة 

خل...افتتاح الع ليات املسحية، وزرأ   هذه اللمنة قايض يعينه رئيس اجمللس الق،ايئ ذا املسح العوام مفا هو اإ " اإ

 لو رايض ؟ وما يه أ  يته؟

 مةهوم املسح العام لو رايض وأ  يته*  0

حيدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقوارات، : " املسح العام بد نه 20-24من ال مر رمق ( 17)لقد عرفت املادة الثانية 

 "وزكون أ ساسا ماداي للسجل العقاري

ن املالحظ عىل هوذا التعريون أ ن املرشوع اجلز  كتةو  بوذكر أ هدافوه، اإ ائوري مل يعورف املسوح يف حود ذاتوه بول اإ

ىل فرز سائر امللكيات املتعلقة ابلعقوارات بغورض تد سويس السوجل العقواري ابعتباره معلية تريم اإ
2

، كوام عرفوت 

ىل وحوودات ملكيووة : " ال سوو تاذة لوويىل زروأ املسووح العقوواري بد نووه يتكةوول بتحديوود معووامل ال رض، وتقسوو ميها اإ

عطاهئا أ رقام ا خاصة ورمس خمططاهتاواإ
3

أ داة حل و مجيوع امللكيوات العقاريوة : " ، وعرفه ال س تاذ خاا رامول بد نه

..."سواء اكنت حرضية أ و ريةية
4
 

وانطالقا من التعريةات الترشيعية والةقهية احتتلةة لع لية املسح، واليت اكنت لك واحد مهنوا تنظور هل مون زاويوة 

ما من خالل أ هدافه أ و  جراءاته، ميكننا أ ن نعرف معلية املسح بد هناخاصة اإ تكل الع ليوة الويت تقووم هبوا  وة :" اإ

دارية ذات طابع تقين يه مدزرية مسح ال رايض عىل مس توى الولية وهذا جبورد و اإحصواء العقوارات الريةيوة . اإ

 "لكية العقاريةواحلرضية وترقميها يف شلك أ قسام ومجموعات لل لكية ووضع خمططات لها، وهذا بغرض تطهري امل 

                                                           
1
ىل املادة  -  عداد مسح ال رايض  0221-10 – 74امل،رخ يف  17-21من املرسوم  17أ نظر اإ  املت، ن اإ

2
ليوه ال سو تاذة نعميود عامر  -  ة بوضياف، املسح العقاري واشاكلته القانونية يف اجلزائر، مقال منشور مبجةل العلوم الاجامتعية والانسانية، أ شوارت اإ

 .02ص  7112حايج يف كتاهبا، املسح العام وتد سيس السجل العقاري يف اجلزائر، دار الهدى، طبعة 
3
 02ص  7110املنازعات العقارية، دار هومه طبعة  -شاأ س تاذ معر محدي اب -ال س تاذة ليىل زروأ - 

4
لية للحةظ العقواري يف الترشويع اجلزائوري، ق و الكتواب اجلزائور، ص  -  ليوه ال سو تاذة نعميوة 01ال س تاذ خاا رامول احملافظة العقارية ن  أ شوارت اإ

 حايج يف متاهبا املسح العام وتد سيس السجل العقاري يف اجلزائر، مرجع سابق
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عطائوه شولكه   من هذا املنطلق تبدو أ  ية معلية املسح يف كوهنا جاءت لتطهري العقار، وهذا بتحديود هويتوه واإ

وبووات ملكيووهتم، وهووذا لإسوو تقرار املراكووز  الرمسووي وتسوووية وضووعية العقووارات الوويت ل ميووكل أ حصاهبووا سوو ندات لإ

 .القانونية، واحلد من املنازعات

 ملسح وطبيعة أ عاملهاو يةة معلية ا* 7 

تقوم فرقة مسح ال رايض جب ع الواثئق الرضورية للسري احلسن لع لية املسح، وبد عامل ميدانية تنثل يف معليوات 

التحقيق العقاري حيث تطلع هذه الةرقة عىل لك احتططات مهنا حمارض التحقيق الإجاملية واجلزئية، وخمططوات 

طوار قوانون الثوورة الزراعيوة رمق وجسالت حمتوايت الغواابت، وقورارات تود م ليوه  20-20  ال رايض يف اإ املشوار اإ

ىل مالكها ال صليني طبقا لقوانون التوجيوه العقواري رمق  رجاع هذه ال رايض اإ املو،رخ يف  74-21سابقا، وقرارات اإ

دار 0221نومفرب  07 ة الرضوائب، ، والعقود املشهرة ابحملافظة العقارية والواثئوق اجلبائيوة املوجوودة عوىل مسو توى اإ

نطوالق معليوة مسوح ال رايض، تقووم مصواحل املسوح بنرشو معليوات املسوح  وبعد نرش القرار الووليئ املت،و ن اإ

وبات ملكياهتم أ و حيازاهتم للعقارات حمل املسوح لنكني املالكني الع وميني واخلواص من اإ
1

، وهوذا بولك وسوائل 

وبات املنصوص علهيا قانوان واليت س يد يت تةصيلها لح  .قاالإ

قلمييوا وهوذا موا  وبعد الانهتاء من معلية املسح، تودع نسوخ مون واثئوق املسوح اى احملافظوة العقاريوة احتتصوة اإ

، وتنثل هوذه الواثئوق يف تصو   مسوح ال رايض اخيي يتشولك مون جودول 10-21من ال مر  17ت، نته املادة 

بووغرايف، ومون دفورت ملسوح ال رايض ال قسام، وجسل لقطع ال رايض ترتوب فيوه العقوارات حسوب الرتتيوب الط 

تسووجل فيووه العقووارات املتم عووة موون قبوول لك موواكل أ و مسوو تغل حسووب الرتتيووب ال جبوودي، وخمطوو  ملسووح 

ال رايض
2
يداعها مبقر البدلية حمل وقوع العقار ملودة شوهر لنكوني   يداع هذه الواثئق ابحملافظة العقارية بعد اإ ويد يت اإ

عرتاضاهتم أ مام جلنة املسح املعنيني من تقدمي اإ
3
 

دارة املسوح؟ وموا مودى  ىل اخيهن هو كين ميكن تكيين هذه ال عامل اليت تقووم هبوا اإ ولعل أ ول س،ال يتبادر اإ

 جواز الطعن الق،ايئ فهيا؟

داراي مبةهومه القانوين التقليدي، بول يه جمورد معول  ليه سابقا ل ميكن أ ن تشلك قرارا اإ ن واثئق املسح املشار اإ اإ

(قورار الرتقو ) هذا القرار من اجلهة احتتصة قانوان ويه احملافظة العقارية  حت،ريي واهد لصدور
4

ن  ، وابلتوايل فواإ

ال عامل التح،ريية ل تكون قابةل للطعن الق،ايئ، ولكن تكون قوابةل للتصوحيح الإداري، حيوث أووز يف هوذه 

التصوحيح املراكوز القانونيوة املرحةل تصحيح ال خطاء بوصن العقوار أ و هبويوة املواكل، وبرشوو أ ن ل ميوس هوذا 

 .لو طراف حسب رأ ينا أ ي عدم املسا  بد صل احلق وهو حق امللكية أ و تغيري املاكل

                                                           
1
عداد مسح ال رايض 0221-10-74امل،رخ يف  17-21من املرسوم رمق  10نظر املادة أ   -   املت، ن اإ

2
عداد مسح ال رايض العام، وتد سيس السجل العقاري 0224نومفرب  07امل،رخ يف  20-24من ال مر رمق  17أ نظر املادة  -   .املت، ن اإ

3
عداد مسح ال رايض العام وتد سيس السجل العقاري 0221-10-07امل،رخ يف  17-21من املرسوم رمق  00أ نظر املادة  -   املت، ن اإ

4
 اري منشور 7100-10-70بتارخي  00/011074أ نظر قرار جملس ااوةل حتت رمق  - 
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 مرحةل الرتق  العقاري: اثنيا* 

يداع واثئق املسح اى احملافظوة العقاريوة وذكل مون أ جول  10-21لقد نصت املادة الثامنة من املرسوم رمق  عىل اإ

ق العينية ال خرى، وشهرها يف السجل العقاري، ويثبت هذا الإيداع مبوجب حمرض حتديد حقوق امللكية واحلقو 

من نةس املرسوم عىل أ ن هذا احملرضو زكوون حمول ( 12)تسل  حيرره احملافظ العقاري، كام نصت املادة التاسعة 

يوداع واثئوق مسوح ال رايض وملودة أ رب بتوداء مون اترخي اإ شهار واسع يف أ جل أ قصواه دانيوة أ ايم اإ عوة أ شوهر بولك اإ

وس يةل لنكني املالكني وذوي احلقوق العينية العقارية ال خرى من تسل  لك وويقة تشهد حبقوقهم عوىل العقوارات 

ىل مةهوم معلية والرتق  العقاري مث حالت الرتق  العقاري  .امل سوحة من احملافظة العقارية، ونتطرق فامي ييل اإ

 مةهوم معلية الرتق  العقاري -0

ل أ نوه وحسوب موا يستشون مون أ حواكم ال مور رمق   20-24رمغ أ ن املرشع مل يع  تعريةا دقيقوا لهوذه الع ليوة، اإ

نه ميكننا أ ن نعرف هذه الع لية بد هنوا 10-21واملرسوم رمق  لهيام، فاإ توكل الع ليوة الويت يقووم هبوا :" السابق الإشارة اإ

قلمييا بعد تسل ه لواثئق املسح من طورف مدزريوة مسوح ال رايض وزكوون هوذا الرتقو   احملافظ العقاري احتتص اإ

ما هنائيا أ و م،قتا  ".اإ

شوهارها  وتمت معلية الرتق  بعد أ ن يقوم احملافظ العقاري بتحديد حقوق امللكيوة، وابأ احلقووق العينيوة الواجوب اإ

وهذا ما أ شوارت  يف السجل العقاري بناء عىل واثئق املسح والعقود والواثئق املقدمة من طرف املعنيني ابملسح

ليووه املوواداتن   -07-00املوو،رخ يف  01-00موون القووانون رمق  11، مث جوواءت املووادة 20-24موون ال موور رمق  00و  00اإ

من نةس املرسوم 00واملعدةل للامدة  7104املت، ن قانون املالية لس نة  7100
1
لتول أ ن العوون امللكون مبسو   

يداع واثئق املسحالسجل العقاري هو اخيي يقوم برتق  العقارات ا  .مل سوحة يف السجل العقاري أ وناء اإ

 سلطة احملافظ العقاري يف معلية الرتق  وحدودها -7

شوهار  جوراء اإ ن الس،ال اخيي كثريا ما راود بعوض القوانونيني هوو موا مودى سولطة احملوافظ العقواري يف رفوض اإ اإ

ذا اكنت معلية املسح اري مطابقة مع العقود املنس  هبا بع يداع واثئق املسح؟احلقوق اإ  د اإ

حنن نعتقد ومن خالل اس تقرائنا جمل ل النصوص القانونيوة املنظ وة لع ليوة املسوح والرتقو  العقواري لسو امي املوادة 

10-21من املرسوم رمق  00/0
2
شوهار احلقووق   يداع واثئق املسح تقت  عىل اإ أ ن صالحية احملافظ العقاري بعد اإ

حسب هذه الواثئق، وميكن هل تصحيح بعض ال خطواء املاديوة فقو  دون تغيوري ل صول احلوق، ل نوه ويف حواةل 

ن احملافظ العقاري حيورر  حمرضو حدوث منازعة من هذا القبيل أ وناء معلية الاعرتاض، كام سيت،ح ذكل لحقا فاإ

بعدم الصلح وحييل املتنازعني أ مام اجلهة الق،وائية احتتصوة
3

ىل  011، ل ن احلوالت املنصووص عهنوا ابملوواد مون  اإ

                                                           
1
 .7104املت، ن قانون املالية لس نة  7100-07-00امل،رخ يف  01 – 00من القانون رمق  11أ نظر املادة  - 

2
ىل املادة  -   .املت، ن تد سيس السجل العقاري 0221-10-74امل،رخ يف  10-21رسوم رمق من امل 00/0أ نظر اإ

3
 .املت، ن تد سيس السجل العقاري 0221-10-74امل،رخ يف  10-21من املرسوم رمق  04أ نظر املادة رمق  - 
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جووراء الإشووهار وردت عووىل سووبيل  10-21موون املرسوووم رمق  001 واملتعلقووة بسوولطة احملووافظ العقوواري يف رفووض اإ

مون املرسووم رمق  01املدنيوة والإداريوة واملوادة من قوانون الإجوراءات  401احل  وهذا ما ت،كده كذكل املاداتن 

ختصاص الق،اء 21-10 واللتان تنص عىل أ ن املنازعة يف قرار الرتق  تكون من اإ
1
. 

فاحملافظ العقاري يقوم أ وناء معلية الإيداع ابلتحقق مون هويوة ال طوراف، وأ هليوهتم وحصوة الواثئوق املطلوبوة مون 

شهار احلقوق أ جل اإ
2
حة الواثئق املطلوبة يه تكل الواثئق اليت يطلهبا احملافظ العقاري مون ولعل املقصود هنا بص 

يوداع املعنيوني جودول حموررا  20-24من ال مر رمق  00ال طراف واملنصوص علهيا ابملادة  والويت تت،و ن وجووب اإ

دارية أ و اكتب ضب ، وزرفق هذا اجلدول جب يوع ما من قبل مووق أ و اكتب عقود اإ  عىل نسختني حسب احلاةل اإ

شهار وذكرت هوذه املوادة  الس ندات والعقود املثبتة مللكية العقارات أ و احلقوق العينية العقارية ال خرى املقدمة لالإ

يف فقرهتا الثانية م،و ون هوذه الواثئوق مون عقوود ووصون للعقوارات ابلسوتناد حتطو  املسوح وهويوة وأ هليوة 

قت،اء، وبقراءة متد نية مل،و ون هوذه املوادة يت،وح أ حصاب احلقوق العينية وال عباء اليت تشغل العقارات عند الا

ذا اكنوت خمالةوة هل ويف  جبالء أ ن هذه الواثئق املطلوبة أب أ ن تكون ابلستناد اإىل خمط  مسح ال رايض أ ما اإ

 .حاةل نشوب منازعة أ وناء الاعرتاض فليس من صالحية احملافظ العقاري تصحيح هذا الوضع حسب رأ ينا

ل  ديسو رب  00املو،رخ يف  01-00مون القوانون  11يه أ ن هذه املادة قود أ لغيوت مبوجوب املوادة واا جتدر الإشارة اإ

والويت  20-24مون ال مور رمق  00منوه املوادة  14، بعود أ ن عودلت املوادة 7104املت، ن قانون املالية لس نة  7100

وحة يف السوجل يقوم العون امللكون مبسو  السوجل العقواري برتقو  العقوارات امل سو:" أ صبحت تنص عىل انه

وأ غةلت هوذه املوادة ذكور أ ن العوون امللكون مبسو  السوجل العقواري يقووم " العقاري عىل أ سا  واثئق املسح

من املرسووم  00/0بع لية الرتق  حتت اإرشاف احملافظ العقاري، ويف رأ ينا أ ن هذا التعديل قد جاء ليواكب املادة 

21-10 
3
أ سا  واثئق املسح، ومن  ة أ خورى لت،كود عوىل عودم  واليت تنص عىل أ ن معلية الرتق  تكون عىل 

أ هلية احملافظ العقاري للبت يف منازعات الرتقو  الناشو ئة بعود معليوة املسوح والويت تعتورب مون ال عوامل الق،وائية 

 .احمل،ة

يداع املسوح ابحملافظوة العقاريوة كوام تونص عوىل ذكل املوادة  ن الرتق  يعترب ساراي من اترخي اإ  مون 00/7وهكذا فاإ

10-21املرسوم رمق 
4

ل مون  ىل القول أ نه ل ميكن أ ن تومت معليوة الرتقو  اإ ، وهذا خبالف بعض ال راء اليت تذهب اإ

لهيا 00يوم اإح،ار املعنيني للواثئق املطلوبة من احملافظ العقاري املنصوص عهنا يف املادة   .السابق الإشارة اإ

                                                           
1
 10-21من املرسوم رمق  01وكذكل املادة  12-17حتت رمق  7117-17-74من قانون الإجراءات املدنية والإدارية امل،رخ يف  401أ نظر املاداتن  - 

 .املذكور أ عاله
2
املت،و ن  0221-10-74املو،رخ يف  10-21من املرسووم رمق  01، واملادة 0224-00-07امل،رخ يف  20-24من ال مر رمق  77و  00أ نظر املادة  - 

عداد مسح ال رايض العام وتد سيس السجل العقاري  اإ
3
 املذكور سابقا 10-21مق من املرسوم ر 00/0أ نظر املادة  - 

4
 " يعترب الرتق  العقاري قد مت من يوم الإم،اء عىل حمرض تسل  واثئق مسح ال رايض:" عىل  10-21من املرسوم رمق  7فقرة  00تنص املادة  - 
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ليوه أ ونواء التحقيوق امليوداين اخيي تقووم بوه  ولكن االبا ما يثار بعض الصعوابت يف ال سا  اخيي يمت الاستناد اإ

فرقة املسح أ و حىت أ مام القايض احتتص يف مرحةل لحقة يف حتديد هذه احلقوق العقارية، فد حياان زنسو  ذوي 

لهيا من حيث مدى  يهتا وقوهتا الثبوتية، وأ حياان أ خرى ل  الشد ن بس ندات رمسية أ و عرفية يصعب الاستناد اإ

و طراف أ ي س ند مكتوب وزنسكون ابحليازة ن سا  لل طالبة برتقو  العقوار، وهوذا موا سو نوحضه فوامي زكون ل

 :ييل

وبات امللكية أ و احليازة ن سا  للرتق  العقاري  -0  وسائل اإ

نطوالق هوذه الع ليوة أ و القوايض احتوتص عنود طورح الوزناع عليوه يف  ن أ   مشلك يواجه مصاحل املسح أ وناء اإ اإ

وبوات امللكيوة أ و احليوازة والويت تكوون ن سوا   مرحةل لحقة هو حتديد تكل الوسائل اليت يمت الإعامتد علهيا يف اإ

ىل تبيوان  للرتق  العقاري، مث كين يمت التحقيق يف هذه الواثئق أ و يف واقعة احليازة، ولهذا سووف نتطورق تباعوا اإ

 .هذه الوسائل مث التسوية الق،ائية ملنازعات الرتق  العقاري

وبات بواسطة س ند رمسي مشهر 0-0  الإ

لك حق لل لكية ولك حوق عيوين أ خور يتعلوق بعقوار ل وجوود هل :" عىل  20-24من ال مر  04لقد نصت املادة 

شهارهام يف مجموعة البطاقوات العقاريوة، اوري أ ن نقول امللكيوة عون طريوق الوفواة  ل من اترخي يوم اإ ابلنس بة للغري اإ

 ".احلقوق العينيةيرسي مةعوهل من يوم وفاة أ حصاب 

ن الس ند الرمسي كام عرفته املادة  عقود يثبوت فيوه مو ون أ و ضواب  معوويم أ و : " من القانون املدين هو 070اإ

خشص ملكن خبدمة عامة ما مت ايه أ و ما تلقاه من ذوي الشد ن، وذكل طبقوا لو شواكل القانونيوة، ويف حودود 

ختصاصه ىل تثبيوت ملكيوة  أ ما معلية الشهر العقاري فهوىي توكل"  سلطته واإ القواعود والإجوراءات الويت هتودف اإ

جتاه الغري، وهتدف هذه القواعود والإجوراءات  العقار أ و حقوق عينية عقارية لشخص معني أ و أ شخاص معينني اإ

ىل تنظ  شهر حق امللكية أ و احلقوق العينية العقاري ال خرى الواردة علهيا يف جسوالت معودة لإطوالع الاكفوة،  اإ

ملشهر قوة وبوت مطلقةفيكتسب احلق ا
1

 :، وتنقسم هذه الس ندات الرمسية اإىل

دارية - أ    س ندات اإ

كتساهبا أ و ت فها يف أ مالكها العقارية، وقد تد خذ شلك عقوود أ و  ويه تكل احملررات الصادرة عن الإدارة حني اإ

وبات ذات قوة مطلقة دارية، ويه أ دةل اإ  .قرارات اإ

دارة وتس يري أ مالك ااوةل،  7107ديس رب  01امل،رخ يف  072-07لقد بني املرسوم التنةيذي رمق  رشوو وكيةية اإ

ختصاص لك من الوزراء والولة يف اإصدار القورارات املعاينوة لو موالك الوطنيوة الع وميوة، كوام أ ول املرسووم  اإ

 املت،وو ن تنظوو  املصوواحل اخلارجيووة ل مووالك ااوةل واحلةووظ 0220مووار   17املوو،رخ يف  14-20التنةيووذي رمق 

                                                           
1
 . 14ص  7114جامل بوش نافة، شهر الت فات العقارية يف الترشيع اجلزائري، دار اخلدلونية طبعة  - 
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ختصاص مدزر أ مالك ااوةل بتحرزر الس ندات املتعلقة ابلت ف يف العقوارات التابعوة لودلوةل والوليوة  العقاري اإ

املت،و ن  0221-07-07املو،رخ يف  74-21مون القوانون رمق  77و  71، كام حددت املوادة 17فقرة  71طبقا للامدة 

ختصوواص رئوويس اجمللووس الشووعيب الووبدلي عنوود الت ىل التوجيووه العقوواري اإ  ووف يف العقووارات التابعووة للبدليووة اإ

 .اخلواص

 س ندات توويقية -ب

ويه تكل احملررات اليت يربهما املووق ابعتباره ضابطا معوميا حسوب ال شواكل القانونيوة، لسو امي القوانون املونظم 

م،اؤها من طرفه والشهود واملتعاقدزن ملهنة التوويق، ويمت اإ
1
. 

داريوة تثبوت ولكن الإشاكل يطرح ابلنس بة لدلوةل أ   وناء منازعاهتا مع اخلواص حيث ل تب االبا عقود توويقية أ و اإ

من قانون ال مالك الوطنية  70و  17هبا ملكيهتا وهذا يف غياب جرد لو مالك الوطنية املنصوص علهيا ابملادتني 

املتعلق جبرد هذه ال موالك 0220نومفرب  70امل،رخ يف  044-20واملرسوم 
2

ل أ ن هوذا الإشواكل ل يطورح بعود  ، اإ

معلية املسح حيث تسجل ال مالك وترمق ابمس ااوةل، ومتنح دفرتا عقاراي بعد الرتق  الهنايئ، مللها يف ذكل ملل 

مل تس تنث ااوةل من ذكل 10-21من املرسوم رمق  01اخلواص، ل ن املادة 
3
. 

 القرارات الق،ائية -ج

لق،ووائية الهنائيووة املنشوو ئة أ و النوواقةل أ و امل ووحة أ و املعوودةل للحقوووق واملتعلقووة ويقصوود هبووا ال حوواكم والقوورارات ا

ابمللكية العقارية أ و ابحلقوق العينية العقارية ملل حمك رسو املوزاد، احلومك بتثبيوت الوعود ابلبيوع العقواري، واحلومك 

لل لكيوة عوىل أ سوا  التقوادم بتثبيت حصة العقد العريف، واحلمك القوايض بقسو ة املوال املشواع، واحلومك املثبوت 

حلاقها مبلكية ااوةل اخلاصة املكسب، واحلمك امل ح بشغور الرتكة واإ
4

، ويه سو ندات ذات قووة وبوتيوة مطلقوة 

وبات  20-24مون ال مور رمق  00من القانون املدين واملادة  070ويه واجبة الإشهار وهذا ما ت، نته املادة . يف الإ

ن ال حاكم  الةاصةل يف حامية امللكية من الاعتداء أ ي ال حاكم املقررة للحقوق ل تكوون سو ندا ومبةهوم احتالةة فاإ

شهارها لل لكية ول أوز اإ
5
. 

 

 

                                                           
1
-17-71املو،رخ يف  17-11من القانون رمق  10املت، ن القانون املدين واملادة  0224-12-71امل،رخ يف  47-24من ال مر رمق  070ملادة أ نظر ا - 

 . املت، ن تنظ  همنة املووق 7111
2
 .11ج ر رمق  0220نومفرب  70امل،رخ يف  044-20راجع املرسوم التنةيذي رمق  - 

3
 .املت، ن تد سيس السجل العقاري 0221-10-74امل،رخ يف  10-21م رمق من املرسو  01أ نظر املادة  - 

4
املت،و ن قوانون ال موالك الوطنيوة املعودل واملونم، وكوذكل املوواد  0221-07-10املو،رخ يف  01-21مون القوانون رمق  47، 40، 07أ نظر املواد  - 

 من القانون املدين، املرجع السابق 220اإىل  270واملواد من  207-200
5
 01منشور مبجةل جملس ااوةل العدد  7101-00-74امل،رخ يف  144120أ نظر قرار جملس ااوةل رمق  - 
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وبات يف غياب الس ند الرمسي املشهر 0-7  الإ

وبوات هوذا احلوق، ولهوذا مسوح  قد حيدث أ ن ل يتوفر صاحب احلق عوىل سو ند رمسوي مشوهر فيصوعب عليوه اإ

وبات عن طريق   .بعض العقود العرفية أ و عن طريق احليازة، سواء اكنت بس ند أ و بدونهاملرشع ابلإ

وبات بواسطة العقود العرفية 0-7-0  الإ

ن املرشوع ل يتطلوب  العقد العريف هو ذكل العقد اخيي ل حيرر مون طورف ضواب  معوويم أ و مو ون عوام، واإ

أ طراف هذا العقد، وأ ن زكون هل توافر أ ي رشو شلكي يف حترزره، ولكن يشرتو لصحته أ ن زكون موقعه من 

اترخي اثبت حىت ميكن الاحتجاج به جتاه الغري
1
. 

شهار واثئق املسح اليت متت عىل أ سا  هوذا  ن املالحظ يف احلياة الع لية أ ن احملافظ العقاري االبا ما زرفض اإ اإ

-10-10ة بعود اترخي النوع من العقود، وابلتوايل تورق  العقوار يف السوجل العقواري، خصوصوا توكل العقوود املربمو

، وهوذا عوىل الورمغ مون متسو  أ حصاهبوا لهوا، 0221-07-04، وهو اترخي نةاذ قانون التوويق الصادر بتارخي 0220

 :وحبيازهتم لهذه العقارات حمل هذه العقود، ومنزي بني هذه العقود فامي ييل

 0220-10-10العقود العرفية املربمة قبل  -أ  

مون القوانون املودين 077تكون اثبتة التارخي حسب الرشووو احملوددة ابملوادة  حنن نعتقد أ ن هذه العقود واليت
2
 ،

واملتعلق بقوانون التوويوق،  0221-07-04امل،رخ يف  20-21، وهو اترخي نةاذ ال مر رمق 0220-10-10واملربمة قبل 

يه س ندات حصيحة وانقةل للحقوق العينية العقارية، وكذكل احلقوق العينية التبعية كحق الانتةاع، ولها احلميوة 

وبات امللكية العقارية وهوذا مبوجوب املرسووم التنةيوذي رمق  املعودل واملونم  0220-14-02املو،رخ يف  070-20يف اإ

شوهارها ابحملافظوة العقاريوة لويك يومت الرتقو  عوىل ، ول حاجة 10-21لل رسوم رمق  يف نظران لإيداع هذه العقوود واإ

س تثناء من القاعدة العاموة مون املرسووم  10-21من املرسوم رمق 72أ ساسها حسب مايس تخلص من املادة  وهذا اإ

القوانون املودين مون  077مون نةوس املرسووم، كوام أ ن املوادة  77املتعلق بد س بقية الشوهر العقواري الوواردة ابملوادة 

جعلت وبوت اترخي العقد العريف مبثابة وبوت لهذا العقد و ة عوىل الغوري، وزكوون اترخي العقود اثبتوا ابتوداء مون 

يوم تسمي  أ و من يوم وبوت م، ونه يف عقد أ خر حرره مو ن عام أ و من يوم التد شري عليه عىل يد ضواب  

م،اء ومل تشرتو هذه املادة معلية الإشهارعام خمتص أ و من يوم وفاة أ حد اخيزن هلم عىل العق  .د خ  واإ

ن هذا النوع من العقود ل يثري أ ي اإشاكل أ وناء معلية التحقيق اليت تقوم هبا فرقة املسح، أ و حوىت أ ونواء معليوة  اإ

ذا متت املنازعة يف هذا الس ند يف حد ذاتوه، والاعورتاض عوىل معليوة الرتقو ، فيصوبح مون  ل اإ الرتق  العقاري، اإ

خ   .تصاص الق،اء البت يف هذه املنازعة كام سيمت تبيان ذكل لحقااإ

                                                           
1
وبات امللكية العقارية والعقود العينية العقارية، دار هومه، و  -   . 22ص  7110عبد احلةيظ بن عبيدة، اإ

2
 . من القانون املدين املرجع السابق 077أ نظر املادة  - 
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 0220-10-10العقود العرفية املربمة بعد اترخي  -ب

ن العقود العرفية املربموة بعود هوذا التوارخي، لويس لهوا أ ي أ ثور لنقول احلقووق العينيوة العقاريوة، ول يرتتوب عهنوا  اإ

لزتامات خشصية ل طرافها، وابلتايل تعترب ابطةل ب طالان مطلقا فامي يتعلق ابحلقوق العينية العقاريةاإ
1
. 

اثرة بطالهنا مون تلقواء نةسوه تطبيقوا للوامدة  بطالها، كام أوز للقايض اإ  070وأوز للك ذي مصلحة أ ن زنس  ابإ

من القانون املدين 0مكرر
2
. 

ن الواقع الع يل يبني أ ن الكلري من املتقاضني االبا موا زنسوكون بعقوود عرفيوة أ برموت بعود اترخي   0221-10-10اإ

ابعتبارها سو ند ملكيوة، وأ حيواان أ خورى زنسوكون ابمللكيوة واحليوازة يف أ ن واحود، وقود جورت العوادة عوىل أ ن 

شهار احلقوق عىل أ سوا  هوذ ه العقوود رمغ تسوميلها مون طورف فرقوة احملافظ العقاري زرفض ترق  العقارات واإ

مسح ال رايض ابمس حائزها، وهذا حىت لو متس  أ حصاب هذه العقود حبيوازهتم لوو رض حمول املسوح العقواري، 

ويقوم برتقميها ابمس جمهوول أ و مبوارشة ابمس ااوةل اوا يو،دي اإىل طورح الوزناع عوىل اجلهوة الق،وائية احتتصوة كوام 

 .س نوحضه لحقا

وبات 7-7-7  عن طريق احليازة الإ

ل أ ن الةقوه قود أ سوهب يف تعريةهوا،  كتة  بذكر أ حاكهموا وأ اثرهوا، اإ مل يتطرق املرشع اجلزائري لتعرين احليازة، واإ

أ ن احليازة ليست حبق عيين أ و حق خشو بل ليست أ صال ولكهنا سوبب لكسوب : "ولعل أ   تعرين لها هو

"ث أ اثر قانونيةاحلق، وتكين احليازة بد هنا واقعة مادية بس يطة حتد
3
. 

كام عرفها جانب أ خر من الةقه عىل أ هنا سلطة فعلية مادية لشخص عىل يشء ما يس تع لها بصوةته موالاك لهوا أ و 

صاحب حق عيين عليه، سواء استندت هذه السلطة اإىل حق من هذه احلقوق أ و مل تستند
4
. 

أ و عقارا أ و حقا عينيا منقوول اكن أ و عقوار لك من حاز منقول : من القانون املدين عىل أ نه 772لقد نصت املادة 

ذا اسو نرت حيازتوه هل سسوة عرشو  سو نة بودون ( 04)دون أ ن زكون مالاك هل أ و خاصا به صار هل ذكل ملاك اإ

كتساب امللكية ابلرشوو اليت حددها القانون املدين يف املواد من " انقطاع ذن يه وس يةل اإ ىل  717، فاحليازة اإ اإ

 :ويه 700

 

                                                           
1
 .املتعلق بقانون التوويق 0221-07-04امل،رخ يف  20-21من القانون رمق  07 أ نظر املادة - 

2
 .من القانون املدين املرجع السابق 0مكرر  070أ نظر املادة  - 

3
عيل ذكره امل،لةان محمودي عبد العززز وحاج  0217، دار الرتاث العريب بريوت، 2عبد الرزاق الس هنوري، الوس ي  يف رشح القانون املدين ج  - 

لية لتسل  عقود امللكية يف القانون العقاري اجلزائري، منشورات بغدادي و   .  00ص  7100سعيد يف م،لةهام اإجراءات تةعيل احليازة العقارية ن 

4
، ذكره امل،لةان محمودي عبد العززز وحاج عويل سوعيد 072ص  0217عبد املنعم البدراوي، رشح القانون املدين يف احلقوق العينية ال صلية، و  - 

 يف م،لةهام اإجراءات تةعيل احليازة ن لية لتسل  عقود امللكية يف القانون العقاري اجلزائري، مرجع سابق 
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 احليازةتوفر أ راكن  -

تتكون احليازة من ركنني، الركن املادي وهو الس يطرة املادية أ و الةعلية الويت يقووم هبوا احلوائز أ و صواحب احلوق 

عىل احلق موضوع احليازة، سواء اكن احلق حق ملكية أ و حقا عينيوا أ خور، أ و يقت،ويه م،و ون احلوق موضووع 

احليازة
1

هر مبظهر املاكل وصاحب احلوق العيوين ال خور والع ول ، والركن املعنوي هو القصد ونية احلائز يف أ ن يظ 

حلساب نةسه
2

، وهذا يعين كذكل أ ن ل تقووم احليوازة عوىل رخصوة أ و معول مبواح أ و أ عوامل التسوامح لتخلون 

عن يه معا
3
. 

 توفر عن  الاس نرارية -

 74-21القوانون رمق مون  02مل يرش اإىل ذكل املرشع اجلزائري يف نصوص القانون املدين لكنه تدارك ذكل ابملوادة 

مون ( 10)، كوام أ شوارت اإىل ذكل املوادة ال وىل"ملكيوة مسو نرة واوري منقطعوة:" املتعلق ابلتوجيه العقاري بقولها

عوداد عقود الشوهرة،  0270ماي  70امل،رخ  047-70املرسوم رمق  وبات التقادم املكسوب واإ جراء لإ املت، ن سن اإ

جوراء ملعاينووة حوق امللكيووة  7112فيةوري  12املو،رخ يف  17-12وامللغو  مبوجوب القووانون رمق  املت،وو ن تد سويس اإ

 .العقارية وتسل  س ندات امللكية عن طريق التحقيق العقاري

 عدم اخلةاء -

وهذا يعين أ ن تكون احليازة عىل اليشء علنية، وأ ن ميار  احلائز حيازتوه ن نوه صواحب احلوق، ل ن اخلةواء مينوع 

هذه احلاةل فاإن اجلهل ابحليازة من طرف املاكل لغةلته أ و غيابوه صاحب احلق من الاحتجاج عىل التعدي، ويف 

ل يعين خةاءها
4
. 

كراه -  الهدوء وعدم الإ

كووراه، ن ن حيصوول علهيووا احلووائز ابلقوووة أ و الهتديوود اخيي  فاحليووازة ينبغووي أ ن متووار  بصووورة هادئووة اووري مقرتنووة ابإ

 .ن هذه احليازة جدزرة ابمحلاية القانونيةيس تخدم يف موا ة صاحب احلق أ و ضد احلائز ال ول، وهذا ليك تكو

 عدم خ،وع العقار لإجراءات املسح -

من املرسووم رمق ( 10)ل ميكن النس  ابحليازة أ و امللكية عىل العقارات امل سوحة، وهذا ما ت، نته املادة ال وىل

عداد عقد الشهرة  70-047 وبات التقادم املكسب واإ جراء اإ  10فقورة ( 17)واملادة الثانية ، (امللغ ) املتعلق بسن اإ

                                                           
1
مرجوع  72عيل سعيد، اإجراءات تةعيل احليازة العقارية ن لية لتسل  عقود امللكية يف القانون العقاري اجلزائري، ص  د محمودي عبد العززز وحاج - 

 سابق
2
 00نةس املرجع السابق ص  - 

3
 .العليا، مرجع سابقعقاري، ذكره نبيل صقر يف م،لةه احليازة يف قرارات احملمكة  7111-14-00امل،رخ يف  022022قرار احملمكة العليا رمق  - 

4
 من القانون املدين، مرجع سابق  701أ نظر املادة  - 
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جراء ملعاينة حق امللكية العقارية وتسول  سو ندات امللكيوة عون طريوق  17-12من القانون رمق  املت، ن تد سيس اإ

حتقيق عقاري
1
. 

 أ ن تكون ال رض حمل احليازة من نوع ال مالك اخلاصة  -

ليه املوادة  العقواري، والويت أ جوازت لولك خشوص  املتعلوق ابلتوجيوه 74-21مون القوانون رمق  02وهذا ما أ شارت اإ

ميار  يف أ رايض امللكية اخلاصة مل حترر عقودها ملكية مس نرة واري منةصةل وهادئة علنية احلصول عىل شوهادة 

 .حيازة

عوداد شوهادة  0220جويليوة  72امل،رخ يف  740-20من املرسوم رمق ( 17)وكذكل املادة الثامنة  املتعلوق بكيةيوة اإ

احليازة وتسلميها
2

:" املت، ن التوجيه العقاري والويت تونص عوىل 74-21من القانون رمق  02، احملدوة مبوجب املادة 

ذا اكنت احليازة، واكن ال مور متعلقوا بود رايض امللكيوة اخلاصوة ل اإ ، مبةهووم احتالةوة اوري قوابةل " ل تقبل العروض اإ

 .لواقعة احليازة

ىل أ ن املرشع ومن خالل املادت قود مسوح مبسوح وتورق   10-21 من املرسووم رمق 00و  00ني كام جتدر املالحظة اإ

ال رايض اليت ليس ملالكها الظاهرزن س ندات ملكية قانونية، عىل أ سا  احليوازة كوام سيت،وح لحقوا، رشو أ ن 

لهيوا،  كتساب امللكية عن طريق التقادم املكسب، أ ي حسب الرشوو القانونيوة السوابق الإشوارة اإ تس ح هلم ابإ

 فرقة املسح أ وناء معلية التحقيق اليت جترهيا وكذكل عىل احملوافظ العقواري التد كود مون تووافر ومن هنا أب عىل

ن اكن الشخص حيتيف بعقد عريف مربم بعد اترخي  ل نه ويف هذه احلاةل  0220-10-10عنارص احليازة وهذا حىت واإ

عتبواره قرينوة عوىل ااخوول  ل أ نوه ميكون اإ ن اكن العقد ابطال بطالان مطلقوا اإ عتبواره عقودا واإ يف احليوازة ولويس ابإ

حصيحا
3

جراء املسح وبعود أ ن تبودي مصواحل أ موالك ااوةل  ، وأب يف نظران أ ن تكون هذه احليازة واقعة قبل اإ

 .رأ هيا

ىل نوص املوادة  وزرى البعض أ نه ل أوز ترق  العقارات اليت لها س ند عىل أ سا  احليازة، ويسوتندون يف ذكل اإ

عامل للامدتوني املش 74-21من القانون  02 لهيا، واليت يشرتو أ ن ل تكون ال رايض عقود ملكية، وحنن نرى واإ ار اإ

مون القوانون رمق  02أ ن املرشع مل يذكر هذا الرشو، هذا ف،ال عن كون املادة  10-21من املرسوم رمق  00و  00

وابلتوايل ل  10-21مون املرسووم رمق  00و 00تتحدث عن احليازة بدون س ند املكرسوة مبوجوب املوادتني  21-74

                                                           
1
املت، ن تد سيس اإجراء ملعاينوة حوق  7112-17-72امل،رخ يف  17-12ابلقانون رمق ( امللغ )  047-70من املرسوم رمق ( 10)أ نظر املادة ال وىل  - 

ليه، وكوذكل قورار احملمكوة العليوا رمق  17-12من القانون رمق  0-17ي و املادة امللكية العقارية وتسل  س ندات امللكية عن طريق حتقيق عقار  املشار اإ

 .77ص  7100عقاري، ذكره نبيل صقر يف م،لةه احليازة يف قرارات احملمكة العليا، دار الهدى طبعة  7111-10-07بتارخي  000271
2
عداد شهادة احليازة 0220جويلية  72امل،رخ يف  740-20من املرسوم رمق  17أ نظر املادة  -   . املتعلق بكيةية اإ

3
 .ذكره نبيل صقر يف م،لةه، احليازة يف قرارات احملمكة العليا، املرجع السابق 7117-14-00امل،رخ يف  007111أ نظر قرار احملمكة العليا رمق  - 
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أوز القيا  عىل هذه احلاةل ومعلوم أ ن امللكية تقوم عىل أ سا  التقوادم املكسوب عنود تووفر رشوو احليوازة، 

ول يشرتو فهيا توفر الس ند الصحيح
1
. 

كام أ ن الرتق  عىل أ سوا  احليوازة بسو ند أ و بدونوه لويس هل أ ثور مطلوق، ل نوه ويف حواةل  هوور املواكل احلقيقوي 

ذا انق،ت مدة سسة عرشو سو نة للعقار،  ل اإ عادة النظر يف هذا الرتق  م،قتا اكن أ م هنائيا، اإ نه ميكن اإ ، (04)فاإ

وحتسب هذه املدة يف نظران من يوم بداية احليازة، ولويس مون اترخي املسوح أ و الرتقو ، حيوث ل أووز للوامكل 

لغاء الرتق  لسقوو احلق ابلتقادم   املطالبة ابإ

 لعقاريحالت الرتق  ا -0

يداع واثئق املسح ابحملافظة العقاريوة يقووم العوون امللكون مبسو  السوجل العقواري حتوت اإرشاف احملوافظ  بعد اإ

ما م،قتا أ و هنائيا  .العقاري بع لية ترق  العقارات امل سوحة، و هذا الرتق  زكون اإ

 حالت الرتق  امل،قت -0-0

 (17)أ شهر مث ترقميه أ و م،قت ملدة س نتني ( 10) و يه تنثل يف حاةل ترق  عقاري م،قتا ملدة أ ربعة

 (10)حاةل الرتق  امل،قت ملدة أ ربعة أ شهر : احلاةل ال وىل -أ  

حيوث يبقو  الرتقو  م،قتوا ملودة أ ربعوة أ شوهر  10-21من املرسوم رمق  00و قد نصت املادة عىل هذه احلاةل املادة 

(10) 

يداع واثئوق املسوح، و هوذا ابلنسو بة ل لعقوارات الويت لويس ملالكهيوا الظواهرزن سو ندات ملكيوة ترسي من يوم اإ

قانونية، لكن نتاجئ املسح أ  هرت أ هنوم ميارسوون علهيوا حيوازة تسو ح هلوم ابكتتواب ملكيهتوا عون طريوق التقوادم 

و ما علهيا من القانون املدين 772املكسب طبقا ل حاكم املادة 
2
. 

 (17)الرتق  امل،قت ملدة س نتني: احلاةل الثانية -ب

حيث يبق  الرتق  م،قتا ملدة س نتني يرسي ابتوداء  10-21من املرسوم رمق  00و قد نصت عىل هذه احلاةل املادة 

وبوات اكفيوة حوول حقووقهم و  من يوم اجناز هذا الرتق  ابلنس بة للعقارات اليت ليس ملالكهيا الظاهرزن سو ندات اإ

 .ق امللكيةعندما ل ميكن لل حافظ العقاري أ ن يبدي رأ يه يف حتديد حقو 

 حالت الرتق  الهنايئ -0-7

 :للرتق  الهنايئ والث حالت نوجزها فامي ييل

                                                           
1
لةوه، احليوازة يف قورارات احملمكوة العليوا، املرجوع السوابق، ذكره نبيل صوقر يف م،  7114-14-07امل،رخ يف  011704أ نظر قرار احملمكة العليا رمق  - 

 .7110منشور ابجملةل الق،ائية العدد ال ول س نة  7117-10-70م،رخ يف  770202وكذكل قرار احملمكة العليا رمق 
2
 .من نةس املرسوم السابق 00 املت، ن تد سيس السجل العقاري، أ نظر املادة 0221-10-74امل،رخ يف  10-21من املرسوم رمق  00أ نظر املادة  - 
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 حاةل وجود عقود أ و س ندات تثبت امللكية العقارية: احلاةل ال وىل -أ  

حيث يعتورب الرتقو  هنائيوا ابلنسو بة للعقوارات الويت  10-21 من املرسوم رمق 07و قد نصت عىل هذه احلاةل املادة 

وبات حوق امللكيوة، و أ ن احملوافظ يتوفر  مالكوها عىل س ندات أ و عقود أ و لك الواثئق ال خرى املقبوةل قانونيا لإ

العقاري ملزم يف هذه احلاةل بتسميل حقوق الامتيواز أ و الرهوون العقاريوة و حقووق التخصويص اوري املتطلوب 

علهيا عىل البطاقات العقارية
1
. 

ىل ترق  هنايئ حاةل حتول الرتق : احلاةل الثانية -ب  امل،قت اإ

ىل ترق  هنايئ مضون ال جوال والرشووو احملوددة ابملوادتني  مون  00و 00وتتعلق هذه احلاةل بتحول الرتق  امل،قت اإ

كام س نبني ذكل يف العن  املتعلق ابملنازعات املتعلقة ابلرتق  امل،قت 10-21املرسوم رمق 
2
. 

 ماكل لهاحاةل ال مالك اليت ل : احلاةل الثالثة -ج

مون القوانون رمق  14و اليت أ دخلت مبوجب املوادة  20-24مكرر ال مر رمق  70و لقد نصت عىل هذه احلاةل املادة 

، و يه  وص العقوارات الويت مل يطالوب هبوا 7104املت، ن قوانون املاليوة لسو نة  7100-07-00امل،رخ يف 00-01

وةل، و يف حواةل احتجواج موربر بسو ند امللكيوة قوانوين فوان خالل معليات املسح فيمت ترقميها ترقامي هنائيا ابمس اا

يوداع واثئوق املسوح اى ( 04)احملافظ العقاري زكون م،هال يف غ،ون سسة عرشو  سو نة ابتوداءا مون اترخي اإ

احملافظة العقارية للقيام و غياب أ ي نزاع، و بعد التحقيوق تقووم بوه مصواحل أ موالك ااوةل، و التودقيق املعتواد و 

رأ ي جلنة تتكون من اثلني عن مصاحل مدزريوة احلةوظ العقواري للوليوة و احملافظوة العقاريوة و أ موالك  بناءا عىل

ااوةل و مسح ال رايض والةالحة والش،ون ااينية و ال وقاف و البدلية برتق  املكل املطالوب بوه ابمس مالكوه و 

 220من قانون ال مالك الوطنية واملوادة  07 أب أ ن تشري أ ن هذه احلاةل تتعلق ابل مالك املنصوص عهنا ابملادة

من القانون املدين
3
. 

 مرحةل طرح الزناع أ مام اجلهة الق،ائية احتتصة: اثلثا* 

هنا أ خر مرحةل بعد فشل التسوية الودية أ مام احملافظ العقاري أ و رف،ه تصحيح الرتق  امل،قت لصاحل جمهول أ و  اإ

لغواء  7104الرتق  الهنايئ لصاحل ااوةل حسب قانون املالية لس نة  ىل اإ موا اإ ويف هذه احلالت فان ااعوى توريم اإ

 :دي  فق  و هذا ما سوف نتناوهل فامي ييلقرار الرتق  امل،قت أ و الهنايئ أ و تقت  عىل طلب تع

                                                           
1
املت،و ن تد سويس السوجل العقواري، راجوع اجلوزء املتعلوق ابل حواكم اخلاصوة  0221-10-74املو،رخ يف  10-21من املرسووم رمق  07أ نظر املادة  - 

 .ابلعرتاض وحماوةل الصلح أ مام احملافظ العقاري
2
   10-21من املرسوم رمق  00و 00أ نظر املادتني  - 

3
املت،و ن قوانون املاليوة  7100-07-01املو،رخ يف  01-00مون القوانون رمق  12املعدةل مبوجب املادة  20-24مكرر من ال مر رمق  70ملادة أ نظر ا - 

 . 7104لينة 



 05العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

207 
 

 

 املنازعات املتعلقة ابلرتق  امل،قت -0

للك خشص مترضر من معلية الرتق  امل،قت أ ن يوجه خالل املدة  20-24من ال مر رمق  04ميكن و تطبيقا للامدة 

هيوا اإىل لك مون احتجاجوا مبوجوب رسواةل مووىص عل 10-21مون املرسووم رمق  00و  00املنصوص علهيا ابملوادتني 

احملافظ العقاري و الطرف اخلصم، و يةيد هذا الاحتجاج يف جسل يةتح لهذا الغورض اى احملافظوة العقاريوة، و 

هذا ما يس   بع لية الاعرتاض عوىل الرتقو  امل،قوت يف السوجل العقواري و تكوون لل حوافظ العقواري يف هوذه 

ة أ و عدم املصواحلة، وتكوون لتةاقوات ال طوراف قووة احلاةل سلطة مصاحلة ال طراف و حترزر حمرض عن املصاحل

لزام اخلاص الإ
1

، و أب يف نظران أ ن تقت  سلطة احملافظ العقاري عىل مصاحلة ال طراف حول منازعوة الرتقو  

ىل أ مور أ خرى اكلتنازل عن احلقوق أ و اريهوا كوام يقووم بوذكل بعوض احملوافظني و يف حواةل فشول  و ل يتعداها اإ

( 11)ة حيرر احملافظ العقاري حمرضا بذكل و يبلغه لو طراف، و تكون للطرف املترضر همةل سو تة معلية املصاحل

أ شهر ابتداء من اترخي التبليغ الشخو لرفع دعواه أ مام اجلهة الق،ائية احتتصة حتت طوائةل عودم قبوول ااعووى 

ش  لةوات ال جال
2

عورت  نق،واء هوذا ال جول دون اإ أ شوهر مون ( 11)اض أ و سو تة ، ويصبح الرتق  هنائيا عنود اإ

اترخي التبليغ الشخو حملرض عدم الصلح لو طراف املتنازعة دون رفع دعوى ق،وائية، كوام يبقو  الرتقو  حمتةظوا 

بطابعه امل،قت اإىل حني الةصل الهنايئ يف الزناع من طرف اجلهة الق،ائية احتتصة، كام أب أ ن تشوهر العري،وة 

من قانون الإجراءات املدنيوة و الإداريوة  402و املادة  10-21من املرسوم رمق  74الافتتاحية لدلعوى طبقا للامدة 

، مع العب أ ن هذا الرشو من النظام العام تشريه احملمكة من تلقاء نةسها و يف أ ية مرحةل اكنت علهيا ااعوى
3
. 

دخال احملافظ العقاري يف الزناع ابعتبواره مصودرا لقورار الرتقو   (الرتقو  امل،قوتشوهادة ) كام أب اإ
4

، و لوو اكن 

، ل نه ويف حاةل الإخالل هبذه الرشوو، سو يقوم احملوافظ ( القسم العقاري) الزناع مطروحا أ مام الق،اء العادي 

ليه أ ن املرشع قود ذكور  العقاري برتق  العقاري حمل الزناع ترقامي هنائيا لعدم مع  هبذه املوافقة و اا جتدر الإشارة اإ

،ائية احتتصة دون حتديدها، بعد أ ن تدارك هذا ال مر أ وناء صودور قوانون الإجوراءات املدنيوة و عبارة اجلهة الق

ينتظوور القسووم العقوواري يف ااعوواوي املتعلقووة ابلرتقوو  امل،قووت يف السووجل " عووىل أ ن 401الإداريووة فوونص املووادة 

 ".العقاري، قامئة عن ال شخاص اخلاضعني للقانون اخلاص

                                                           
1
 . املت، ن تد سيس السجل التجاري 0221-10-74امل،رخ يف  10-21من املرسوم رمق  04أ نظر املادة  - 

2
 املت، ن تد سيس السجل العقاري  0221-10-74امل،رخ يف  10-21رمق من املرسوم  04/0أ نظر املادة  - 

3
ترفوع : " والويت تونص عوىل  10-21مون املرسووم رمق  74من قانون الإجوراءات املدنيوة والإداريوة نةوس م،و ون املوادة  402لقد ت، نت املادة  - 

بطوال أ و ااعوى أ مام القسم العقاري وينظر فهيا حسب الإجراءات الواردة يف هذا القا نون، مع مراعاة ال حاكم اخلاصة بشوهر دعووى الةسوخ أ و الإ

والقورار  7111-11-70قرار اري منشور م،رخ يف  710170التعديل أ و نقض حقوق قامئة عىل عقود مث شهرها، أ نظر كذكل قرار جملس ااوةل رمق 

 . 004 ص 7117لس نة  0منشور مبجةل جملس ااوةل عدد  7110-12-70م،رخ يف  110740رمق 
4
عىل هذه الشهادة وأ هنا ترتب نةس ال اثر القانونية املنصوص علهيا يف جمال شوهادة  7110من قانون املالية لس نة  2فقرة  7-040لقد نصت املادة  - 

 .احليازة
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داري أ م يه جمورد معول وأدر بنوا أ ن نتسواءل   لغواء قورار اإ عون كيون ميكون للقوايض العقواري يف هوذه احلواةل اإ

 .حت،ريي وابلتايل أوز مناقشة أ اثره من طرف القايض العقاري يتساءل البعض ال خر

حنن نرى انه معوال ابملبوادئ العاموة للقوانون الإداري فوان الاختصواص بنظور القورارات الإداريوة ينعقود للقوايض 

ا مل ينص القانون رصاحة عوىل خوالف ذكل فوامي يتعلوق بوبعض القورارات الإداريوة و لعول أ  هوا توكل الإداري م

ىل أ ن هذه القرارات مرتبطة ابمللكية اخلاصة ، و القوايض  الصادرة يف الق،ااي العقارية، و السبب يف ذكل يعود اإ

 . العقاري هو ال قدر من اريه عىل حامية امللكية اخلاصة

 علقة ابلرتق  الهنايئاملنازعات املت -7

لهيوا سوابقا ، مث  يقوم العون امللكن مبس  السجل العقاري ابلرتق  الهنايئ للعقار مضن ال جال و احلالت املشار اإ

ىل أ ملواكل أ و املوالك املعورتف هبوم طبقوا للوامدة  مون  01يقوم احملافظ العقاري بتحرزور اافورت العقواري و تسولميه اإ

وبات امللكية العقارية بعد معلية املسح طبقا للامدة و ااف ،10-21املرسوم رمق  من ال مر  02رت العقاري هو س ند اإ

وهو حيتوي عىل نةس م، ون قرار الرتق  الهنايئ 20-24رمق 
1
 . 

عوادة النظور يف احلقووق " عوىل انوه  10-21مون املرسووم رمق ( 10)الةقورة ال وىل  01لقد نصوت املوادة  ل أووز اإ

ل عن طريق الق،واء وهودا  07،00،00الهنايئ اخيي مت مبوجب أ حاكم املواد الناجتة عن الرتق   من هذا املرسوم اإ

ىل أ ن  يعين رصاحة انه ل أوز الاعرتاض عىل احلقوق املقيدة هنائيا أ موام احملوافظ العقواري، كوام أوب أ ن ننووه اإ

مكورر ومسوح  70أ ضاف املادة  7100-07-00امل،رخ يف  7104من قانون املالية لس نة  12املرشع ومبوجب املادة 

لغواء الرتقو  الهنوايئ خوالل هموةل  يوداع واثئوق املسوح كوام سو بق أ ن ذكوران  04احملافظ العقاري ابإ سو نة مون يووم اإ

ابلنس بة لو مالك اليت ل ماكل لها، واليت ترمق ابمس ااوةل، وهذا أ مر اوري مقبوول يف نظوران ل نوه أوايف مبوادئ 

لغواء القورارات الإداريوة مون اختصواص القوايض بعود فووات مودة أ ربعوة القانون الإداري اليت ( 10) جتعل معلية اإ

أ شهر من يوم صدورها أ ي املدة احملددة للطعن الق،ايئ
2
. 

ومن الإشاكلت اليت تبقو  مطروحوة كوذكل هوو رفوع املتقاضويني اعووا  بعود مودة زمنيوة طوويةل بعود معليوة  

ذا عل نوا أ ن هوذه القورارات الهنائيوة اوري .  الرتق  الهنايئ مةتوحاالرتق ، فاإىل أ ي مدى يبق  الطعن يف خصوصوا اإ

ل بعد وقت طويل؟  مبلغة ول يعب هبا ذوو الشد ن اإ

                                                           
1
عداد مسح ال رايض العام  0224نومفرب  07امل،رخ يف  20-24من ال مر رمق  02أ نظر املادة  -   املت، ن اإ

2
 . 01منشور مبجةل جملس ااوةل العدد  41202حتت رمق  7101-01-77جملس ااوةل امل،رخ يف قرار  - 
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والإجابة عن هذا التساؤل نرى أ ن أ جل الطعن يبق  مةتوحوا رشو أ ن يومت مضون ال جوال املعقووةل الويت اسو تقر 

( 04)قررة يف القواعد العامة والقانون املودين واملقودرة خب سوة عرشو علهيا الإجهتاد الق،ايئ ويه أ جال التقادم امل

س نة، وهذا يعين أ ن الرتق  الهنايئ وابلنتيجة اافرت العقاري ليست هل قوة وبوتية مطلقة
1
. 

ىل أ ن الطعن الق،ايئ أوب أ ن ينصوب عوىل قورار الرتقو  الهنوايئ، بعكوس موا  كام ل يةوتنا أ ن ننبه هبذا الصدد اإ

لغاء اافرت العقاري، واخيي هو أ ثر مون أ اثر  يقوم به بعض املتقاضيني بواسطة حمامهيم من رفع دعوا  لل طالبة ابإ

داراي حسب رأ ينا عتباره قرارا اإ طار السلطات اجلديودة . الرتق  الهنايئ، ول ميكن اإ كام أوز للقايض الإداري يف اإ

لغواء قورار الرتقو  وبنواء عوىل من قانون الإجراءات املدن  227احتوةل هل مبوجب املادة  ية والإدارية يف حاةل احلمك ابإ

دارة  عوادة تورق  العقوار أ و تصوحيح م،و ون قورار ( احملافظة العقاريوة) طلب أ حد ال طراف أ ن يصدر أ مر لالإ ابإ

الرتق 
2

، ويف هذه احلاةل أوب عوىل القوايض املطوروح أ ماموه الوزناع أ ن حيودد يف منطووق احلومك وصون العقوار 

 10-21من املرسووم رمق  11وهذا طبقا للامدة (. املراجع املسحية) ورمق القسم ورمق اجمل وعة وسعة املسح وموقعه 

عندما يتعلق ال مر بعقار اسوح، أ ما يف حواةل عودم وجوود خمطو  ملسوح ال رايض، فعوىل القوايض أ ن يبوني يف 

ط  احملتةظ به بصةة نظامية مبصاحل مسوح احلمك ابلنس بة للك عقار ريةي نوع العقار، موقعه وحمتوايته وأ رقام احت

مون  000ال رايض واحملافظة العقارية، ويف حاةل عدم وجود ذكل أ سامء املالكني اجملاورزن وهذا ما ت،و نته املوادة 

 .10-21 املرسوم رمق

وبات يف منازعات الرتق  -0  سلطة القايض يف التحقيق والإ

يقوم القايض احتتص املطروح عليه ااعووى تت،و ن منازعوة يف الرتقو  سوواء اكن هوذا الرتقو  م،قتوا أ م هنائيوا، 

بتحقيق ااعوى، وحفوص أ دةل اخلصووم مون عقوود أ و مسوتندات أ خورى، وكوذكل الوقوائع الويت تثبوت أ و تنةوي 

وبووات املنصوووص عهنووا يف قوو انون الإجووراءات املدنيووة حقوووقهم، مسوو تع ال يف ذكل لك وسووائل التحقيووق والإ

ىل ندب اخلرباء بطلب من اخلصوم أ و من تلقاء نةسه وهذا طبقا لل واد من   074والإدارية، كام أوز هل اللموء اإ

ىل  من نةس القانون 004اإ
3

حسوب  –، وهذا لكام اكنت ااعوى حتتاج اإىل حتقيق فين، ويف هذا الإطوار ميكون 

ذا اكن للقايض تةوويض بعوض صوالحياته للخ  –رأ ينا  بوري لسوامع الشوهود حوول واقعوة احليوازة، واترخي بودازهتا اإ

الزناع منصبا حول هذه الواقعة
4

ىل قيامه ابلع ل التقين املنثول يف مطابقوة والعقوود والسو ندات  ، هذا ابلإضافة اإ

ودعوة مع أ رض الواقع وحتديد مساحة العقارات املتنازع حولهوا، ورمس خمطو  لهوا ومقارنهتوا موع واثئوق املسوح امل

                                                           
1
  0100وكذكل قورار جملوس ااوةل رمق  01منشور مبجةل جملس ااوةل رمق  110042حتت رمق  7107-12-01أ نظر قرار جملس ااوةل امل،رخ يف  - 

 .اري منشور 7107-00-77م،رخ يف 
2
 . من قانون الإجراءات املدنية والإدارية، مرجع سابق 227أ نظر املادة  - 

3
 . من قانون الإجراءات املدنية والإدارية، املرجع السابق 747واملادة  004اإىل  074أ نظر املواد  - 

4
 .7100-00-72مل،رخ يف ا 10072وكذكل قرار جملس ااوةل رمق  7104-12-01امل،رخ يف  11417-04أ نظر قرار جملس ااوةل رمق  - 
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اى احملافظة العقارية، كوام ميكون للقوايض التحقيوق يف احليوازة والتد كود مون تووافر رشوطهوا، ويقووم ابلةصول يف 

وبات اليت يقدهما لك طرف املنازعة عىل أ سا  املةاضةل بني وسائل الإ
1
. 

رفواق هوذا  ذ أوب اإ القورار مبلون ويف نةس الإطار يقوم القايض ابلتحقق من وجود قرار الرتق  املطعون فيوه، اإ

ذا أ وبت املدع  أ و املدعني وجود مانع موربر أ و امتنواع الإدارة عون تسول   ل اإ ااعوى حتت طائةل عدم قبولها، اإ

ليوه رصاحوة املوادة  س تحاةل تقدميه لل حمكة ملناقشة، وهوذا موا تشوري اإ مون قوانون  702القرار اا أعلهم يف حاةل اإ

ت صوويااة هووذه املووادة عامووة  ووص لك القوورارات الإداريووة دون الإجووراءات املدنيووة والإداريووة، حووىت ولووو جوواء

اس تثناء، ويف هذه احلاةل يقوم القايض احتتص بد مر الإدارة بتقدمي قرار الرتق  املطعون فيه مس تع ال صوالحياته 

وباهتا  .يف التحقيق يف ااعوى واإ

 : خامتة

سوح والرتقو  العقواري، ومت النهيود لهوا مبةهووم لقد تناولت هذه ااراسة موضوع املنازعات النامجة عن معليويت امل 

 .وأ  ية هاتني الع ليتني يف تطهري امللكية العقارية واس تقرارها

جراء معلية املسح والرتق  العقاري، واملراحل اليت متر هبا، مث كيةية حل هذه املنازعوات  ىل كيةية اإ كام مت التطرق اإ

ملسوح والرتقو  العقواري، واثنيوا ويف مورحةل لحقوة أ موام اجلهوات أ ول عىل املسو توى الإداري أ ي أ ونواء مورحةل ا

الق،ائية احتتصة، ومت الرتكزي عىل هذه املرحةل ابعتبارها املرحةل احلامسة يف حل املنازعوة وتصوحيح ال وضواع مبوا 

ىل النصووص القانونيوة والتنظمييوة الويت  ىل أ حصاهبا وبصورة هنائية، وهوذا اسوتنادا اإ حتومك هوذا زكةل رد احلقوق اإ

 .النوع من املنازعات، واملبادئ العامة للقانون

داري يف التحقيوق يف  كام أ رشان يف مرحةل أ خرية اإىل سلطة القايض احتتص سواء اكن قوايض عقواري أ و قوايض اإ

لغاء الرتق  وحفص أ دةل ال طراف من عقود وس ندات أ و وقائع مادية واملةاضةل بيهنا ىل اإ  .هذه ااعوى الرامية اإ

  

  

 

 

 

 

                                                           
1
، 712عقاري، ذكره نبيل صقر يف م،لةوه احليوازة يف قورارات احملمكوة العليوا ص  701742ملن رمق  7110-17-74قرار احملمكة العليا امل،رخ يف  - 

 . 7100-01-00امل،رخ يف  22121مرجع سابق، وقرار جملس ااوةل رمق 
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حامية الترشيعات ااولية والوطنية ملبدأ  احلرية النقابية
*
 

 .ع،وة مبخرب قانون الع ل والتشغيل  -جامعة مس تغامن- -لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية -طالبة دكتوراه  -لطروش أ منة

 :امللخص

عتباره أ    احلرايت ال ساس ية اليت يقوم علهيوا التنظو   نظرا لو  ية اليت زنزي هبا مبدأ  احلرية النقابية، ابإ

ااويل و الوطين يف الوقت الراهن،واخيي خيول لو شوخاص اازون ميارسوون همنوة  أ و النشواو الواحود  جت يوع 

 ود  يف شلك نقاابت همنية لدلفاع عن حقوقهم ومصاحلهم املادية و املعنوية املشرتكة، وكذا مينح للك خشوص 

 . حرية احلق يف الاخنراو أ و الانسحاب مهنا بلك

ازدادت هووذه العنايووة و تعووززت، نتيجووة للتحووولت الاقتصووادية الوويت شووهدها العووامل، والوويت أ ثوورة عووىل عالقووة 

فاكن لزوما عوىل الترشويعات ااوليوة و . الع ل،خاصة يف مدى حتقق التوازن بني أ طراف عالقة الع ل امجلاعية

حاطة مبدأ  احلرية النقابية جب ةل من ال،امانت ال قانونية حتوول أ موام خرقوه أ و املسوا  بوه، ابعتبواره أ   الوطنية اإ

الراكئز الرئيس ية والرضوورية الويت تقووم علهيوا عالقوات الع ول امجلاعيوة ،واخيي يسواعد عوىل حتقيوق الاسو تقرار 

 .الاقتصادي والاجامتعي داخل ااول

Résumé : 

Vu l’importance qui caractérise le principe de la liberté syndicale ,considérée comme 

parmi les principe de la liberté  fondamentale , sur quoi la réglementation international et 

national est fondés actuellement , et qui permet aux personnes exerçant un métier ou une 

fonction de même nature de ce composé en syndicat pour défendre leur droit et intérêt  

matériel et moral commun  et aussi la possibilité de permettre le droit de l’adhésion ou le 

retrait en toute liberté . 

Vu la préoccupation de la liberté syndical résulte du changement économique qui a connu le 

monde, dans les effets ont touché les relations de travail, et surtout dans l’instauration de 

l’équilibre entre les parties des relations collectifs du travail, et dans la mesure de l’obligation 

de protégé ces principes de liberté syndicales par des législations international et national 

avec un ensemble de garantit juridiques contre l’abus, et cela pour la réalisation de la 

stabilité économique et social dans les pays. 

 

 

                                                           
*
يداع املقال   10/07/7101: اترخي اإ

 7101 /00/07:  املقالاترخي حتك 
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 :املقدمة

نسان املوايض مون بوني هذه احلرية الويت اكنوت يف .يعد مبدأ  احلرية النقابية أ حد أ   احلرايت العامة ال ساس ية لالإ

احملظووورات وتعوود اارسوو هتا جرميووة يعاقووب علهيووا القووانون، كرسووت يف الوقووت احلووايل يف العديوود موون الإعووالانت 

 .والعهود والتةاقيات ااولية ،وكذا يف جل ااساتري والقوانني الوطنية  لدلول املعارصة

نهتواء احلورب العامليوة ال وىل  بدأ  الإهوامتم ااويل والووطين بكةواةل مبودأ  احلريوة النقابيوة وحاميتوه ،مبوارشة عقوب اإ

و هووور الثووورة الصووناعية 
1

ذ اكن لهووذه ال خوورية ف،وول كبووري يف منووو الوووعي خيا ال فووراد يف أ ن هلووم مطالووب  ،اإ

ل بتم عهم وتكتلهم يف شلك نقاابت،وبذكل أ صبحت اارسة احلريوة النقابيوة  متشاهبة،ومشرتكة ل ميكن حتقيقها اإ

أ فراد همنة واحدة أ و نشاو جت يع  ود  يف شلك نقابة لدلفاع عىل مصاحلهم املشورتكة اوا مبدأ  عاما خيول للك 

ساعد عىل  هور نقاابت عاملية،ونقاابت ل حصاب الع ل
2
. 

ىل يومنا هذا، تطورا من جمرد حرية ذات بعد فوردي هتومت مبصواحل الةورد  قراره اإ عرف مبدأ  احلرية النقابية،ومنذ اإ

نشواء نقواابت تنتوع  اخلاصة،اإىل حرية أ وسع ىل جانب بعدها الةردي بعدا جامعيا واملنثل يف حريوة اإ نطاقا ب، ها اإ

ابلشخصية املعنوية والإس تقاللية بغورض اافواع عون املصواحل امجلاعيوة واحلقووق املشورتكة لالإع،واء املنتسو بني 

لهيا اإ
3
. 

قوورار،و تعززووز مبوودأ  احلريووة النقابيووة موورتب  ابلكةوواح موو ن الكةوواح موون أ جوول اإ ن أ جوول حتقيووق حقوووق أ ساسوو ية اإ

أ خرى،ملوول احلووق يف املةاوضووات امجلاعيووة،واحلق يف الإرضاب واريهووا موون احلقوووق
4
هووامتم   ،خيكل اكن حموول اإ

حاطتوه جب وةل مون ال،وامانت  ذ معلت هذه الترشيعات عىل حاميتوه مون خوالل اإ الترشيعات ااولية،والوطنية ،اإ

حداث التوا  .زن املطلوب يف عالقات الع ل امجلاعيةالقانونية حتول أ مام املسا  به هبدف اإ

مايه ال،امانت اليت أ قرهتا الترشيعات ااولية والوطنية محلايوة مبودأ  احلريوة :وعليه نطرح الإشاكل القانوين التايل 

 النقابية؟ وما مدى فعاليهتا يف توفري امحلاية املرجوة من وضعها؟

جابة عىل هذا الإشاكل القانوين مث تقس   هذه اا ذ سونتطرق يف املبحوث ال ول للمهوود لالإ يل مبحثني، اإ راسة اإ

ااولية والوطنية محلاية مبدأ  احلرية النقابية،أ ما املبحث الثواين سو نتناول فيوه ال  وزة ااوليوة وال ليوات الوطنيوة 

 .محلاية احلرية النقابية

 

                                                           
براه  حل ي،ااميقراطية النقابية ،بدون دارالنرش، _   .02،ص  0227اإ

1
  

2
 .002،الطبعة ال وىل،ص7101محمد حسني منصور،قانون الع ل،منشورات احلليب احلقوقية،لبنان،_  
3
،الطلعووة 7112والوراقووة الوطنيووة،املغرب، املطبعووة،7،اجلووزء(عالقووات الشووغل امجلاعيووة)عبوود اللطيوون خالةي،الوسوو ي  يف مدونووة الشووغل_  

 .024صال وىل،

 .
4
امعيوة عبد اجمليد صغري برمي،احلق النقايب يف معايري الع ل ااولية والقانون اجلزائري،مذكرة لنيل شوهادة املاجسو تري،جامعة اجلزائر،السو نة اجل_  

  04،ص 7110-7110
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 .اجلهود ااولية والوطنية محلاية مبدأ  احلرية النقابية: املبحث ال ول 

هنوت الترشوويعات ااوليوة و الوطنيووة  بتكوريس مبوودأ  احلريووة النقابيوة موون خوالل الوونص عليوه يف العديوود موون  اإ

دراجه مضن القوانني اااخلية جلل ااول املعارصة  تةاقيات ااولية ،وكذا  اإ  .الإعالانت واملواويق والإ

 .الإعرتاف ااويل مببدأ  احلرية النقابية :املطلب ال ول _ 

عوورتاف  ال ليووات الترشوويعية :ااويل مببوودأ  احلريووة النقابيووة بووربوز نوووعني موون ال ليووات الترشوويعية وهووامجتسوود الإ

 .قلميية‘ااولية،وال ليات الترشيعية الإ 

 .ال ليات الترشيعية ااولية: الةرع ال ول_ 

الطوابع العواملي الصوادرة عون تنثل ال ليات الترشيعية ااولية أ ملقرة مببدأ  احلرية النقابية يف العهوود واملواويوق ذات 

منظ ة الع ل ااولية) منظ ة ال مم املتحدة،أ و أ حد واكلهتا املتخصصة
1
.) 

قرار مبدأ  احلرية النقابية : أ ول -  .دور منظ ة ال مم املتحدة يف اإ

قوورار مجموعووة موون احلقوووق واحلوورايت، وموون بيهنووا احلريووة النقابيوو هنوت منظ ووة ال مم املتحوودة ومنوود تد سيسووها ابإ ة اإ

برتس يخها  يف الإعالانت واملواويق اليت أ رشفت من خالل أ  زهتا عىل وضعها 
2

 :،ومن بيهنا

مم املتحدة_ ا   قرار امجلعية العامة لو 

طار حماداثهتوا موع منظ وة الع ول ااوليوة 0202مار  70أ صدرت امجلعية العامة لو مم املتحدة بتارخي  قرار يف اإ
3
 ،

عتباره يعد من قبيول تعرتف مبوجبة حبق النقاابت يف ا ارسة الع ل النقايب بلك حرية بدون أ ي رشو أ و قيد ،ابإ

ال،امانت الإجامتعية الرئيس ية اليت ل ميكن التنازل عهنا يف جمال احلرايت العامة،وأ ن حرية اارسة الع ل النقوايب 

تعد أ ساسا لتحسني الظروف املعيش ية للطبقة العاملية،وأ لية لرفع مس تواها الإقتصادي
4
. 

نسان _ ب  الإعالن العاملي حلقوق الإ

0207نص الإعالن العاملي حلقوق الإنسان س نة 
5

نشاء النقاابت مع  0/ 70،يف املادة  منه،عىل حق الشخص يف اإ

لهيووا موون أ جوول اافوواع عوون مصوواحله ال خرزن،والإن،ووامم اإ
6

عووالن جتاهوول حريووة الإنسووحاب موون  ،اووري أ ن الإ

س تقاللية النقاابت عن  ااول،فتكون بذكل قد حد من م، ون وأ بعاد مبدأ  احلرية النقابيةالنقاابت،ومبدأ  اإ
1
. 

                                                           
1
صويل يف حاميوة وترقيوة حقووق وحورايت أ طوراف عالقوة الع ول مون عوامل وأ رابب   تعد منظ ة الع ول ااوليوة صواحبة الإختصواص ااويل ال  _ 

 .الع ل،وعىل رأ سها احلرية النقابية

.000عبد اللطين خالةي،املرجع السابق،ص _  
2
  

.20،ص 7100عصام طواليب الثعاليب،مدخل اإىل اترخي القانون النقايب،دار هومة،اجلزائر،_  
3
  

.000عبد اللطين خالةي، املرجع السابق،ص_  
4
  

5
عندته امجلعية العامة لو مم املتحدة مبوجب القرار رمق _   .0207-07-01،بتارخي (0-د)أ لن 702لإعالن العاملي حلقوق الإنسان،اإ

 
6
 .02ص ،ال وىل ، الطبعة0221ابتريس رولن و بول اتفرينييه،امحلاية ااولية حلقوق الإنسان،منشورات عويدات،لبنان،_
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0211احلرية النقابية يف  ل العهد ااويل للحقوق املدنية والس ياس ية لس نة _ ج
2
. 

كر  العهد ااويل للحقوق املدنية والس ياس ية رصاحوة احلوق يف اارسوة احلريوة النقابيوة،وهو موا ت،و نته املوادة 

منه 7و 77/0
3

ذ  أ ورد أ حاكم جديدة مل يتناولها الإعوالن العواملي حلقووق الإنسوان ويه توكل ال حواكم املتعلقوة ،اإ

ابل،واب  والقيود الترشيعية عىل اارسة احلرية النقابية
4
. 

قتصادية والإجامتعية والثقافية_ د  .العهد ااويل للحقوق الإ

قتصوادية والإجامتعيوة والثقا 0211فيوة لسو نة بدوره كر  العهد ااويل للحقووق الإ
5

احلريوة النقابيوة مبوجوب نوص 

موون العهوود،و الوويت نصووت عووىل حووق لك خشووص يف تكوووزن النقوواابت مووع  7/0رصحي،وهووو مووا أ قرتووه املووادة 

حتادات،و حوق  نشاء اإ قتصادية والإجامتعية وحامزهتا،وحق النقاابت يف اإ لهيا لتعززز مصاحله الإ ال خرزن،والإن،امم اإ

لهيوا،عىل أ ن اارسوة هوذه احلقووق زكوون بولك حريوة أ ل الإحتادات يف تكوزن منظامت نق ابية دولية أ و الإن،امم اإ

تكل اليت نةرضها القانون
6
. 

تةايية ااولية لإزاةل اكفة أ شاكل النزيالعن ي_ ذ الإ
7
. 

لهيا،بدون أ ي متوزي نشاء النقاابت والإنامتء اإ تةاقية بدورها احلرية النقابية بنصها عىل احلق يف اإ مون  عززت هذه الإ

حيث العرق واللون وال صل القويم
8
. 

مناء يف امليدان الإجامتعي_ ه  عالن التقدم والإ 0212 اإ
9
. 

كةل الإعالن حامية احلرية النقابية من خالل منحه للعامل حق تكوزن نقاابت عاملية،وكوذا مشواركة النقواابت يف 

قتصادية والإجامتعية التمنية الإ
10
. 

                                                                                                                                                    
1
  .41،ص0221،دار الةكر العريب،م ،(القانون النقايب)أ محد حسن برعي،عالقات الع ل امجلاعية يف القانون امل ي املقارن_  
2
-07-01املو،رخ يف (70-د)أ لون701،أ عندته امجلعيوة العاموة لوو مم املتحودة مبوجوب القورار0211العهد ااويل للحقوق املدنية والس ياس ية لس نة _

  .0221مار   70،بدأ  الع ل به يف 0211

. 01ابتريس رولن و بول اتفرينييه،املرجع السابق،ص _  
3
  

.  40منارصية مسيحة،املرجع السابق،ص_  
4
  

5
املو،رخ  (70-د) 7711،أ عند ته امجلعيوة العاموة لوو مم املتحودة مبوجوب قورار 0211العهد ااويل للحقوق الإقتصادية والإجامتعية والثقافية لس نة _

  .، 0221-0-0، دخل حزي التنةيذ  0211-07-01يف

. 77ابتريس رولن و بول اتفرينييه،املرجع السابق،ص _ 
6
  

 
7
عندهتا امجلعية العامة لو مم املتحدة مبوجب القرار_ تةاقية ااولية ل زاةل اكفة أ شاكل النزي العن ي،اإ ديسو رب 70امل،رخ يف ( 71_د)أ لن 7011الإ

  .0212جانةي  0حزي التنةيذ يف ،دخلت 0214
8
تةاقية املذكورة أ عاله،عىل أ نه 7-ه/4تنص املادة _  ىل النقواابت:"من الإ ،ابتوريس رولن و بوول اتفرينييوه،املرجع  حق تد سيس النقاابت والإن،وامم اإ

  .71السابق ،ص 
9

منواء يف امليودان الإجامتعوي _  عالن التقدم والإ عندتوه منظ وة ال مم املتحو،0212اإ ديسو رب 00،املو،رخ يف (70ااورة)7407دة مبوجوب القورار رمق اإ

0212 . 

مناء يف امليدان الإجامتعي( ا/) 71أ نظر املادة _   عالن التقدم والإ .من اإ
10
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 .ااولية يف نكريس احلرية النقابيةدور منظ ة الع ل : اثنيا _

 دس تور منظ ة الع ل ااولية_ ا

قورار مبودأ  احلريوة النقابيوة ن سوا  لتحسوني  ووروف  نوص دسو تور منظ وة الع ول ااوليوة يف ديباجتوه ،عوىل اإ

الع ل،وحتقيق الإس تقرار والسب الإجامتعي
1
. 

Philadelphie عالن فيالدلةيا _ ب  اإ
2

 

من الإعالن 7نصت املادة 
3
،بد ن حرية التعبري،والإجامتع ،وتكوزن النقاابت ل غىن عهنا لتحقيق أ ي تقدم  

عالن أ بعاد جديدة لربانجمها مواكبة مهنا .منشود،وهبذا تكون منظ ة الع ل ااولية فد أ ضافت من خالل هذا اإ

حلاةل التقدم اليت شهدهتا العالقات املهنية
4
.  

تةاقية رمق _ ج  .العامل الزراعيني يف التم ع والتكتلبشد ن حق  0270لس نة  00الإ

ذ أ لزموت لك دوةل ع،وو يف  قورار احلريوة النقابيوة،اإ تةاقة صدرت عن املنظ ة لرتسو يخ واإ تةاقية أ ول اإ تعد هذه الإ

تةاقيووة بوود ن تكةوول لوولك موون يع وول يف الزراعووة نةووس احلقوووق املتعلقووة ابلإجووامتع  املنظ ة،وصووادقة عووىل هووذه الإ

ناعةوالتكتل املكةوةل لعامل الص 
5

لغاء أ و تعديل لك النصوص القانونيوة الويت تقيود وت،ويق مون هوذه  ،وأ ن تقوم ابإ

احلقوق املكةول لعامل الزراعة
6
. 

تةاقية رمق _د املتعلقة ابحلرية النقابية وحامية حق التنظ   0207لس نة  72الإ
7
. 

تةاقية حرية اارسة الع ل النقايب للعامل وأ حصاب الع ل مبونحهم احلوق يف تكووزن مونظامت نقابيوة طبقوا  كةلت الإ

ملعايري الع ل ااولية اليت تعزز،وتقر حبرية اارسة احلوق النقوايب
8

قرارهوا مجلوةل مون احلقووق تنصوب لكهوا  ،وكوذا اإ

حول تعززز احلرية النقايب
9
. 

 

 

                                                           
.02رم،ان عبد هللا صابر،املرجع السابق،ص _  

1
  

عنده م،متر الع ل ااويل يف دورته _  عالن فيالدلةيا، اإ .0201،دخل حزي التنةيذ س نة 0200ماي  01أ املنعقدة ب فيالدلةيا  71اإ
2
  

3
ذ حل حمل الةصل _  عالن فيالدلةيا جزءا ل يتمزأ  من النظام ال سا  ملنظ ة الع ل ااولية اإ من دس تور املنظ ة 00يعد اإ

 .
.  

.001عبد اللطين خالةي، املرجع السابق،ص  _ 
4
  

براه  حل ي،املرجع السابق،ص _   .00اإ
5
  

.00،ص7100مسغوين زكراي،حرية اارسة احلق النقايب،دار الهدى،اجلزائر،_  
6
  

تةاقيووة رمق _  عنوودها موو،متر الع وول ااويل يف دورتووه املتعلقووة ابحلريووة النقابيووة وحاميووة حووق التنظ  0207لسوو نة  72الإ املنعقوودة يف سووان  00،اإ

.0241-12-10،النافذة بتارخي 0207-12-12فرانسيسكو،بتارخي 
7
  

. 47عبد اجمليد صغري برمي،املرجع السابق،ص_  
8
  

.بشد ن احلرية النقابية وحامية حق التنظ  0207لس نة  72، من ال تةاقية  رمق 7،0،0،4،7،2أ نظلر املواد _ 
9
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تةاقية رمق _ ه املتعلقة ابحلق يف التنظ  واملةاوضة امجلاعية 0202لس نة  27الإ
1
 

تةاقية عىل  مجموعة من ال حاكم ال ساس ية محلاية احلقوق النقابية،واليت تشلك بدورها ضامانت لكةواةل ت، نت الإ

نامتئوه النقوايب،و كةواةل حاميوة  ذ كةةل حامية العامل من أ ي متوزي قود يتعورض هل مون جوراء اإ اارسة الع ل النقايب،اإ

ل بع،وها البعض،سوواء أ اكن املنظامت النقابية للعامل ول رابب الع ل ضد أ ي أ عامل تنطوي عىل تودخل مون قبو

التدخل بطريقة مبارشة أ و عن طريق،و هئا،أ و أ ع،اهئا
2
. 

تةاقية رمق _ 2 (اخلاصة بتوفري التسهيالت مل ثيل العامل يف امل،سسة)املتعلقة مب ثيل العامل  0220لعام  004الإ
3
. 

تةاقية حامية خاصة مل ثيل العامل من الةصل بسبب صةهتم مك ثلني للعوام ل أ و ملشواركهتم يف النقابوة،كام منحت الإ

أ عطت هلم لك النسهيالت الالزمة لنكيهنم من مزاوةل دور  النثييل بلك فعالية
4
. 

تةاقية رمق _ 1 (الريةيني)املتعلقة بشد ن منظامت عامل الزراعة 0224لعام  000الإ
5
 . 

لهي نشاء منظامت نقابية والإن،امم اإ تةاقية عىل حق عامل الريق يف اإ ا بدون أ ي ترخيص مسو بق،اري أ هنوا أ قرت الإ

حرتام مبادئ احلرية النقابية ومونح  اإشرتطت علهيم أ حرتام النظام اااخيل لهذه املنظامت،كام أ كدت عىل رضورة اإ

كراه،أ و مقع املنظامت النقابية الإس تقاللية التامة ول تكون عرضة ل ي التدخل،أ و اإ
6
. 

تةاقية رمق _ 2 شاورات الثالويةاملتعلقة ابمل  0221لس نة  000الإ
7
. 

ىل فكورة النثيول  نشاء منظامت نقابية حرة ومس تقةل ،وأ شوارت اإ تةاقية حق العامل وأ حصاب الع ل يف اإ كرست الإ

وحددت املنظامت امل ثةل للعامل ول حصاب الع ل 
8
. 

 

 

                                                           
 

1
تةاقية رمق _ عنودها مو،متر الع ول ااويل يف دورتواملتعلقوة ابحلوق يف التنظو  واملةاوضوة امجلاعية 0202لسو نة  27الإ -2-7جبنيون بتوارخي  07ه ،اإ

  0240-12-07،ودخلت حزي التنةيذ يف 0202
2
تةاقية رمق _     .،املذكورة أ عاله0202لس نة  27أ نظر املادة  ال وىل والثانية من الإ

3
تةاقية رمق _  عندها م،متر الع ل ااويل يف دورته املتعلقة مب ثيل العامل 0220لعام  004الإ دخلوت حوزي التنةيوذ ، 0220جووان  70املنعقدة  41،اإ

  0220جوان  01يف 
4
تةاقية رمق _    .01مسغوين زكراي ،املرجع السابق،ص. املذكورة أ عاله 0220لعام   004أ نظر املادة ال وىل و الثانية من الإ

5
تةاقيووة رمق _  عنوودها موو،متر الع وول ااويل يف دورتووه السوو تني املتعلقووة بشوود ن موونظامت عووامل الزراعة 0224لعووام  000الإ يونيووه  0جبنيوون يف ،اإ

  . 0222_  00_70،دخلت حزي النةاذ يف 0224
6
تةاقية رمق  7و 0/0أ نظر املادة_      . 0224لس نة  000من الإ
7
تةاقية رمق _   عندها امل،متر العام ملنظ ة الع ل ااولية يف دورته احلادية والس تني، جبنيون يف  املتعلقة ابملشاورات الثالوية 0221لس نة  000الإ ،اإ

  .0221جوان 
8
تةاقية املذكورة أ عاله عىل أ نه  0نصت املادة _       ".أ كرث املنظامت متثيال ل حصاب الع ل والعامل املنتعني حبق احلرية النقابية :" من الإ
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بشد ن اثيل العامل 0220لعام  000التوصية رمق _7
1
. 

اليت نصت عىل العديد من التسوهيالت الويت أوب توفريهوا للقيوادات تعد هذه التوصية من أ   املواويق ااولية 

النقابية حىت زنكنوا من أ داء معلهم النقايب بلك حرية
2
 . 

قلميية املقرة مببدأ  احلرية النقابية: الةرع الثاين_  ال ليات الترشيعية الإ

قلميية ‘تنثل ال ليات الترشيعية الإ  قلمييةقلميية يف العهود واملواويق الإ الصادرة عن الإحتادات اإ
3

،سنتطرق يف هوذه 

قلميية ىل بعض الإحتادات الإ  .ااراسة اإ

 دور جامعة ااول العربية يف تعززز احلرية النقابية: أ ول _ 

نسان_ ا  .امليثاق العريب حلقوق الإ

احوة عوىل موادة تنواول فهيوا رص ( 7110قبل مراجعته سو نة ) 0220خصص امليثاق العريب حلقوق الإنسان لس نة 

نشاء النقاابت،وهو موا ت،و نته املوادة  منوه 72حق اإ
4
 7110متوت مراجعوة امليثواق العوريب سو نة .

5
ن مون أ    ،واإ

ذ كةل امليثاق  للك خشص احلوق يف حريوة تكووزن النقواابت املواضيع اليت مشلها املراجعة موضوع احلرية النقابية،اإ

لهيا،وحرية اارسة الع ل النقايب  ل توكل الويت املهنية،والان،امم اإ من أ جل حامية مصاحله،ومنعت وضع أ ي قيود اإ

ينص علهيا الترشيع محلاية النظام العام  أ و حامية حقوق ال خرزن و حرايهتم 
6
. 

قرار مبدأ  احلرية النقابية_ ب   .دور منظ ة الع ل العربية يف اإ

هنووت منظ ووة الع وول العربيووة اإ
7
عوورتاف   نشوواهئا مببوودأ  احلريووة النقابيووة،ومعلت عووىل بلورنووه موون خووالل اإ ومنوود اإ

دس تورها
8
تةاقيلت الصادرة عهنا،ومهنا   :به ،و ت، ينه يف العديد من الإ

 

 

                                                           
1
عندها امل،در العام ملنظ ة الع ول ااوليوة ،يف دورتوه  بشد ن اثيل العامل 0220لعام  000التوصية رمق _    حززوران  70املنعقودة جبنيون يف  41،اإ

  ،0220يونيه /
2
  .01وليد س يد حبيب،املرجع السابق،ص_ 
3
قميية يف جت ع عدد من ااول واليت ترب  بني أ ع،اهئا رواب  مشرتكة اكازن أ و اللغة أ  _   .و املوقع اجلغرايف أ و اريها من الرواب تنثل الإحتادات الإ

4
  .40منارصية مسيحة،املرجع السابق،ص _ 

5
  7110ماي  70أ عند  امليثاق العريب حلقوق الإنسان من قبل الق ة العربية السادسة عرشة اليت اس ت،افهتا تونس يف لقد _  

6
  .من امليثاق املذكور أ عاله  7و0/  04نص املادة أ نظر _ 
7
احلريوة تتصودرها واليت هتومت حبقووق وحورايت أ طوراف عالقوة الع ول،واليت ،منظ ة العربية للع ل هيئة متخصصة اتبعة جلامعة ااول العربيةتعد _

  .النقابية
8
ذ نصت املادة _   .041،عبد اللطين خالةي،املرجع السابق،ص  منه،أ ن من بني أ هداف املنظ ة تمنية وصيانة احلقوق واحلرايت النقابية 0/7اإ
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تةاقية العربية رمق _ 7 تةاقية العربية رمق  0211لعام ( 0)الإ  .0221لعام ( 1)بشد ن مس توايت الع ل واملعدةل ابلإ

تةاقية  نشاء نقاابت ترع  مصاحلهم وتدافع عىل حقووقهم وتع ول عوىل حتسوني وضوعيهتم أ كدت الإ حبق العامل يف اإ

نامتئوه أ و نشواطه النقوايب املادية والإجامتعية،وضامن حامية العامل من أ ي متيزي بسبب اإ
1

 22،كوام نصوت يف املوادة 

قلمييووة أ و الإ  حتووادات اإ شوورتاك  يف الإحتووادات ااوليووة يف مهنووا،عىل حووق النقوواابت العامليووة أ ن تكووون فووامي بيهنووا اإ

الق،ااي املتعلقة ابلع ل
2
 . 

تةاقية العربية رمق _ 0 بشد ن احلرايت واحلقوق النقابية  0222لعام ( 7)الإ
3
 

تةاقية بدورها عىل مجموعة من ال حاكم ال ساسو ية محلايوة احلقووق النقابيوة ،والويت تعود ضوامانت لكةواةل  حتوة الإ اإ

ذ  لهيوا اارسة الع ل النقايب،اإ ذن سابق،والإت،وامم اإ أ قرت للعامل وأ حصاب الع ل احلق يف تكوزن النقاابت بدون اإ

تةاقيووة أ ن تكةول حريووة العاموول يف  لدلفواع عوون حقوووقهم وحتقيوق مصوواحلهم، كووام أ لزموت  لك دوةل طوورف يف الإ

ىل النقابة وحرزهتم يف الإتسحاب مهنا س تخدام العامل أ و.الإن،امم أ و عدم الإن،امم اإ سو نراره يف معو   مع حظر اإ اإ

ىل النقابة أ و عىل رشو الإنسخاب مهنا ن،اممه اإ ن،اممه أ و عدم اإ عىل رشو اإ
4
. 

فريقية يف ترس يخ احلرية النقابية: اثنيا _  .دور منظ ة الوحدة الإ

نتسان واملواطن_ فريقي حلقوق الإ  .امليثاق الإ

0270كر  امليثاق الإفريقي حلقوق الإنسان واملواطن لس نة 
5
ذ نوص عوىل حوق لك   حق اارسة احلرية النقابيوة،اإ

لهيوا بولك حريوة رشيطوة مراعواة ال،وواب  الوواردة يف القانون،ومبوا أ ن احلريوة  خشص أ ن ينشد  مجعيات والإن،امم اإ

النقابية تندرج مضن حرية تكوزن امجلعيات جند أ ن امليثاق قد نص عىل مبودأ  احلريوة النقابيوة ولكون بطريقوة عوري 

مبارشة
6

نهتاك والتعدي من طرف ااول ال طراف يف امليثاق،ما أ عل اارسة احلرية النقابية عرضة لالإ
7
 

 

 

 

                                                           
1
تةاقية  27و21أ نظر املاداتن _  تةاقية العربية رمق  0211لعام ( 0)العربية رمق من الإ  .0221لعام ( 1)بشد ن مس توايت الع ل واملعدةل ابلإ

2
  .041عبد اللطين خالةي ،املرجع السابق،ص _   
3
تةاقيووة العربيووة رمق _ عنوودها موو،مت، بشوود ن احلوورايت واحلقوووق النقابيووة 0222لعووام ( 7)الإ  0222ر الع وول العووريب يف دورتووه السوواد  يف مووار  اإ

  .(م )ابلإسكندرية 
4
تةاقية  02و0،00أ نظر املواد _     .بشد ن احلرايت واحلقوق النقابية 0222لعام ( 7)العربية رمق من الإ

 
5
فريقيوة يف دورهتوا ب 0270امليثاق الإفريقي حلقوق الإنسان واملواطن لس نة _ عندته منظ ة الوحدة الإ ،دخول حوزي 0270يونيوو  71نوريويب يف ،اإ

  .0110،رمق التسميل 0270أ يول 01،مث تسمي  يف ال مم املتحدة يف 0271ترشزن ال ول  70التنةيذ يف 
6
  .من امليثاق الإفريقي حلقوق  الإنسان واملواطن 01أ نظر نص املادة _ 

7
  .40منارصية مسيحة،املرجع السابق،ص_ 
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قرار احلرية النقابية : اثلثا _   .دور اجمللس ال وريب  لإ

ختالف أ نظ هتا القانونيوة،اري أ هنوا  رمغ التباينات اليت تعرفها ااول ال وربية حول مبدأ  احلرية النقابية الناجتة عن اإ

أاد بعض التصورات املشرتكة ملبودأ  احلريوة النقابيوة واخيي مت بلورتوه مون خوالل بعوض املواويوق الويت حاولت  اإ

أ برمهتا هذه ااول فامي بيهنا 
1

 :،مهنا

نسان لس نة _ ا  0241املعاهدة ال وربية حلقوق الإ
2
. 

مون  00النقابيوة،وهو موا ت،و نته املوادةأ قر امليثاق ال وريب محلاية حقوق الإنسان واحلورايت العاموة مببودأ  احلريوة 

امليثاق
3

لهىا، من أ جل اافاع عن مصاحلهم  ذ أ عطت احلق للك فرد أ ن ي،سس مع ال خرزن نقابة أ و أ ن ين،م اإ ،اإ

حسو امب تقت،ويه الرضوورة يف .املشرتكة،عىل أ ن ل خي،ع اارسة هذا احلق ل ية قيود اري تكل الوواردة يف القوانون

جمنع دميقراطي
4

..ميار  هذا احلق بدون متزي عىل أ سا  اجلنس أ و العرق أ و اللون أ و  ،عىل أ ن
5
. 

6
 charte sociale européenne امليثاق الإجامتعي ال وريب_ب   

معل امليثاق الإجامتعي ال وريب عىل ضامن وتشميع مبدأ  احلرية النقابية، من خالل منحه العامل وأ حصاب الع ول 

قتصادية والإجامتعيةحرية تكوزن والإن،امم اإىل  املنظامت الوطنية أ و ااولية محلاية مصاحلهم الإ
7
. 

 .امليثاق امجلاعي ال وريب حلقوق ال جراء الإجامتعية _ج 

قورار 0272ديسو رب  2ت، ن امليثاق امجلاعي ال وريب حلقووق ال جوراء الإجامتعيوة املوربم يف أ سرتاسو بورغ يف  ،الإ

مببدأ  احلرية النقابية
8

منه 00،وهو ما ت، نه نص املادة 
9
. 

 حامية الترشيعات الوطنية ملبدأ  احلرية النقابية:املطلب الثاين 

عوورتاف ابحلريووة النقابيووة وحامزهتووا، سووواء عووىل  دراج نصوووص قانونيووة خاصووة ابلإ حرصووت ااول احلديثووة عووىل اإ

 .مس توى دساتريها،أ و يف قوانيهنا العادية

                                                           
1
  .047لسابق،ص عبد اللطين خالةي،املرجع ا_ 
2
عندها اجمللس ال وريب بروما بتارخي ،0241املعاهدة ال وربية حلقوق الإنسان لس نة _   .0240سبنرب  0،بدأ  الع ل هبا يف 0241نومفرب  0اإ

3
_ FRANCOIS  duouiesne ,droit du travail ,GUALION , France,2015,10  édition ,p140. 

4
 _HENRI  Oberdorff  JACQIES  Robert, libertés fondamentales et droit de l  homme, , 

MONTCHRESTIEN, France, 2002, 5 édition, p30 .    
5
  .من املعاهدة ال وربية محلاية حقوق الإنسان واحلرايت العامة 70أ نظر املادة _   
4
  .0222-2-0،دخل حزي النةاذ يف 0221ماي  0مبدينة سرتاس بورغ بتارخي  0221س نة ( املعدل) 0210امليثاق الإجامتعي ال وريب_  

7
_  l’art -5" - touts les travailleurs et  employeurs ont le droit de s’associer librement au sein d’organisations 

nationales on internationales  pour protection de heur intérêts économiques et sociaux " .    
8
  40 0عبد اللطين خالةي،املرجع السابق،ص_   

9
ىل املونظامت :" من امليثاق املذكور أ عاله ،عىل أ نوه  00تنص املادة  _   ن،وامم أ و عودم الإن،وامم اإ لك صواحب معول أ و عامول هل مطلوق احلريوة لالإ

 أ ن يرتتب عىل ذكل أ ي رضر خشو أ و همينالنقابية ،من  اري
 ." 
. 
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 ابحلرية النقابية الإعرتاف ااس توري:الغرع ال ول 

عتبواره أ   احلورايت ال ساسو ية امل نوحوة لل وواطنني  قرار جل دسواتري دول لعوامل ،ابإ حظي مبدأ  احلرية النقابية ابإ

 :بصةة عامة، وللعامل وأ حصاب الع ل عىل اخلصوص،ومن بني هذه ااول نذكر 

 :ااس تور اجلزائري _ 

احلرية النقابية كحريوة أ ساسو ية لولك موواطنمببدأ   0272أ قر ااس تور اجلزائري الصادر س نة 
1

،و املعودل واملونم 

0221اباس تور الصادر س نة  
2

ذ نصوت  املعدل واملنم،واخيي أ كد بدوره عىل دسو تورية مبودأ  احلريوة النقابيوة ،اإ

 ".احلق النقايب معرتف به مجليع املواطنني:"منه ،عىل أ نه 41املادة 

 ااس تور املغريب_ 

عووىل تكووريس رشعيووة احلريووة النقابيووة دسوو توراي ،وهووو مووا ت،وو نته الةصوول التاسووع موون معوول املرشووع املغووريب 

سوبنرب  0، وأ خور تعوديل يف 0227وسو نة 0221واملعودل يف سو نة  0217سبنرب  00املغريب الصادر يف ااس تور

منظ وة حريوة تد سويس امجلعيوات وحريوة الإخنوراو يف أ يوة ...ي، ن ااس تور مجليع املوواطنني :" ،عىل أ نه 0227

ختيار   ل مبقت  القانون..نقابية وس ياس ية حسب اإ "ول ميكن أ ن يوضع حد ملامرسة هذه احلرايت اإ
3
. 

 :ااس تور التونيس_ 

حتوى ااس تور التونيس عىل نص رصحي يعرتف مبوجبه ب،وامن احلوق النقوايب،وهو موا نوص عليوه الةصول   7/7اإ

"احلق النقايب م، ون:"منه،بقوهل 
4
. 

 .ناين ااس تور اللب _ 

نشواء  عرتف حبرية الإجوامتع وحريوة اإ أ قر ااس تور اللبناين مببدأ  احلرية النقابية ،ولكن بطريقة عري مبارشة عندما اإ

امجلعيات
5
ذ نصت املادة ،   وحريوة الإجوامتع وحريوة تود لين امجلعيوات لكهوا مكةووةل مضون ...  :"منه عىل أ نه 00اإ

دائرة القانون 
6
. 

 

 

                                                           
.0272فربازر  70الصادر يف  02272من ااس تور  40أ نظر نص املادة  _  

1
  

2
ريودة الرمسيوة رمق ،اجل 0272،املعدل واملنم اسو تور 0221-00-77امل،رخ يف  007-21الصادر مبوجب ال مر الرئا  رمق  0221دس تور س نة _ 

21.  

 022عبد اللطين خالةي ،املرجع السابق،ص_
3
 

سهامات يف أ دبيات امل،سسة،تونس، محمد الهادي بن عبد هللا،_  . 747،ص7101جمةل الشغل معلق علهيا ،دار اإ
4
  

. 022،ص 7112،الطبعة ال وىل ،منشورات ززن احلقوقية،لبنان،(دراسة مقارنة)محمد عيل عبده ،قانون الع ل _
5
  

 
6
  .417ص الطبعة ال وىل،،7114،منشورات احلليب احلقوقية،لبنان،( دراسة مقارنة)ن محدان،قانون الع لحسني عبد اللطي_
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 .ااس تور امل ي _ 

 41يعد مبدأ  احلرية النقابية من بني املبادئ ااس تورية اليت كةلها ااس تور امل ي احلوايل،وهو موا أ قرتوه املوادة 

نشاء النقاابت والإحتادات عىل أ سا  دميقراطي حق زكة  القانون  :منه واليت جاء فهيا ....."اإ
1
. 

 .ااس تور الةرنيس _ 

يباجته يف د 0201كر  ااس تور الةرنيس الصادر س نة 
2

عنوربه أ حود املبوادئ الإجامتعيوة  مبدأ  احلرية النقابيوة،و اإ

ىل النقابة اليت خيتارها لدلفاع عن مصاحله وحقوقه، كام حوافظ عوىل تد ييود  الرضورية ،وخول للك فرد أ ن ينظم اإ

0247هذا املبدأ  عند تعي  لدلس تور س نة 
3
. 

 .الإعرتاف الترشيعي مببدأ  احلرية النقابية : الةرع الثاين 

كتةوت بعوض الترشويعات ابلونص عوىل  تكريسا ملا جاء به ااس تور خبصوص دسرتة مبدأ  احلريوة النقابيوة ،فقود اإ

صودار قوانون خاصوة ابحلريوة النقابيوة ،وملواهل  هذا املبدأ  مضن قانوهنا للع ل ،يف حني قامت بعض الترشيعات ابإ

ىل يعض هذه الترش   :يعات ،ويهاملرشع اجلزائري ،وامل ي،خيكل س نحاول التطرق اإ

 :الترشيع اجلزائري 

00-21تكريسووا ملووا جوواء بووه ااسوو تور خبصوووص دسوو تورية مبوودأ  احلريووة النقابيووة ،صوودور القووانون رمق 
4

املعوودل 

ىل همنوة .واملنم،املتعلق بكيةيات اارسة احلق النقايب واخيي خول للعامل ال جراء،واملس تخدمني ،واخيزون يننوون اإ

النشاو الواحد احلق أ ن ي،سسوا منظامت نقابيوة لدلفواع عون مصواحلهم املاديوة  واحدة أ و الةرع الواحد أ و قطاع

واملعنوية،أ و ينخرطوا فهيا بلك حرية رشيطة أ ن ميتثلوا ببترشيع املع ول بوه والقووانني ال ساسو ية لهوذه املونظامت 

النقابية
5
. 

00_21انهي  عن القانون رمق 
6
يوة النقابيوة وجعول حوق العامول املتعلق بعالقات الع ل ،اخيي أ قر بدوره ابحلر  

يف اارسة احلق النقايب عىل رأ   احلقوق ال ساس ية اليت زنتع هبا العامل
7
. 

                                                           
.72رم،ان عبد هللا صابر،املرجع السابق،ص_ 

1
  

2
" _ tout  homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son 

choix " . 
3
 _ JEAN Pélissier -ALAIN Supiot -AMOINE  Jemmaud،  droit du travail ،DALLOZE، 20 édition 2000، 

p555.  

 
4

امل،رخوة يف  70املعودل واملنم،املتعلوق بكيةيوات اارسوة احلوق النقوايب ،اجلريودة الرمسيوة عودد 0221جويليوة  7امل،رخ يف  00-21القانون رمق _ 

 .0221جويلية 1
5
  ،املذكور أ عاله 00-21من القانون رمق  0و7املادة أ نظر _  

6
  .0221أ فراي 74امل،رخة يف 02،املعدل واملنم،واملتعلق لعالقات الع ل،جريدة رمسية عدد 0221 -0-أ  70امل،رخ يف  00-21القانون رمق _   

7
  .املتعلق بعالقات الع ل، املعدل واملنم 00-21من القانون  4/0أ نظر املادة _   
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 :الترشيع املغريب 

أ قر املرشع املغريب مببدأ  احلرية النقابية من خالل منحه لو شخاص اخيزن ميارسون همنة واحدة أ و همون متشواهبة 

املهنيووة بوولك حريووة وفووق الرشوووو املنصوووص علهيووا يف هووذا أ و مرتبطووة ببع،ووها الووبعض تد سوويس النقوواابت 

القانون،وهلم احلرية يف أ ن ينخرطوا يف النقابة املهنية اليت خيتاروهنا 
1
. 

 :الترشيع التونيس 

ابلرجوع اإىل جمةل الشغل التونس ية
2
جندها أ قرت حبرية تد سويس النقواابت همنيوة،واليت ت،وم أ شخاصوا يتعواطون  

اهبة أ و همنا مرتبطة ببع،ها البعض،كام منحت احلق للك ع،و من الإنسحاب همنوا،كام نةس املهنة أ و حرفا متش

ماكنية تكوزن لإحتادات املهنية  عرتفت لهذه النقاابت املهنية ابإ .اإ
3
 

 :الترشيع امل ي _ 

لقوانون املتعلق ابلنقاابت العاملية واملعودل اب 0221لس نة  004تكريسا ملا جاء به ااس تور،فقد ت، ن القانون رمق 

0270لس نة  0
4

،عىل حق العامل وأ رابب الع ل املننون يف مجموعات همنية أ و صناعية موامتوةل عوىل تكووزن نقابوة 

ىل املنظ ة النقابية اليت خيتارها أ و الإنسحاب مهنا عامة، كام كةل للعامل حرية الإنظامم اإ
5
. 

 :الترشيع اللبناين 

أ قر قانون الع ل البناين احلوايل بودوره مببودأ  احلريوة النقابيوة بطريقوة مبوارشة 
6

ذ مونح  للعوامل ول رابب الع ول   ،اإ

نشاء النقاابت املهنية احلق يف اإ
7

لهيا بلك حرية  ،واحلق يف الإن،امم اإ
8

نشواء هوذه النقواابت  ، اري أ نوه قيود حريوة اإ

ابحلصول عىل رخصة من وززر الع ل
9
. 

 

 

                                                           
.024،عبد اللطين خالةي،املرجع السابق،صمن مدونة الشغل املعربية 027أ نظر املادة _

1
  

.من جمةل الشغل التونس ية 740، و747،و707ول أ نظر الةص_
2
  

. 741و 747 ص د الهادي بن عبد هللا ،املرجع السابق،صمحم_
3
  

4
 .002محمد حسني منصور ،املرجع السابق ،ص _   

.من قانون النقاابت العاملية املذكور أ عاله 00و  0أ نظر املادتني_
5
  

6
 .42،الطبعة ال وىل ،ص 7104جورج سعد ،قانون الع ل ،منشورات احلليب احلقوقية ،لبنان _   

7
قابة خاصة يف لك فئة من فئات املهن حيق ل رابب الع ل و ال جراء أ ن ي،لن لك مهنم ن :"من القانون املذكور أ عاله ،عىل أ نه  70تنص املادة _   

 .772،محمد عيل عبده،املرجع نةسه،،ص" واحدة  لها الشخصية املعنوية وحق التقايض
8
ىل النقابوة أ و ل ينتسوب:" من قانون الع ل اللبناين،عىل أ نه  21تنص املادة _   حسوني عبود " لك من رب الع ل وال جوري حور يف أ ن ينتسوب اإ

  .407ق،صباللطين محدان ،املرجع السا
9
،محمود عويل "ل تنشد  نقابة ل رابب الع ل أ و لو جراء أ ل بعود الرتخويص مون وززور الع ول :" من قانون الع ل اللبناين عىل أ نه  71ادة تنص امل_  

 . 721عبده،املرجع السابق،ص
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 :الةرنيس الترشيع _ 

عوورتاف ابحلريووة النقابيووة ول ول موورة يف فرنسووا ذ  نصووت مادتووه .0270-10-70  مبوجووب قووانون الصووادر يف مت الإ اإ

لغاء اكفة ال حاكم القانونية السايقة عليه واليت اكنت تقيد حوق العوامل  ال وىل منه،عىل الإعرتاف ابحلرية النقابية واإ

يف تكوزن النقاابت
1
      Waldeck  Rousseau  الصادر يف  .

ىل قووانون الع وول الةرنيسوو احلووايل ،ولسوو امي املووادة يف فقرهتووا ال وىل 0- 007 ابلرجوووع اإ
2

منووه ،جتوودها توونص عووىل 

حورتام احلقووق واحلورايت الويت ينظ هوا دسو تور  طوار اإ الإعرتاف مبامرسة النشاو النقايب يف لك امل،سسوات يف اإ

امجلهوريةخاصة احلرية الةردية للع ل
3
 . 

 .ال  زة ااولية وال ليات الوطنية محلاية احلرية النقابية:الثايتاملبحث 

عرتاف الترشيعات ااولية والوطنية هبذا املبدأ ، بل لبد مون  ن ل،امن حامية مبدأ  احلرية النقابية ل يقت  عىل اإ اإ

ات وضع أ ليوات تع ول عوىل رقابوة مودى تطبيوق توكل الترشويعات عوىل أ رض الواقوع،خيكل سووف نتنواول ال ليو

 (.املطلب الثاين)،ـمث ال ليات الوطنية محلاية احلرية النقابية (املطلب ال ول )ااولية

 .ال  زة ااولية محلاية احلرية النقابية: املطلب ال ول 

أ  وزة دوليوة عاموة ،وأ  وزة متخصصوة :تش ل ال  زة ااولية محلاية احلرية النقابية يف نوعني من ال ليات ،ويه 

 .النقابية  محلاية احلرية

 .ال  زة ااولية العامة محلاية احلرية النقابية:الةرع ال ول_

جلنوووة اخلووورباء املعنيوووة بتطبيوووق :تنثووول ال  وووزة ااوليوووة العاموووة محلايوووة احلريوووة النقابيوووة يف جلنتوووني وهوووام

تةاقيات،والتوصيات،و جلنة تطبيق املعايري التابعة لل ،متر ااويل للع ل  .الإ

تةاقيات والتوصياتجلنة : أ ول_  اخلرباء املعنية بتطبيق الإ

،وتتكوون اللمنوة مون 0271أ نشئت اللمنة مبوجب قرار الصادر عن م،متر الع ل ااويل يف دورتوه الثامنوة عوام 

قتصووادية والإجامتعيووة  أ ع،وواء ميثلووون خمتلوون املنوواطق اجلغرافية،ويعكسووون خمتلوون الإجتاهووات القانونيووة والإ

ختي ار  وملدة والوة س نوات من بني ال شخاص املشهود هلم ابلكةاءة والزناهة واحليادوالثقافية، ويمث  اإ
1
. 

                                                           
1 _ JEAN Pélissier -ALAIN Supiot -AMOINE  Jemmaud، op.cit,p10 . 

2
_ MARIE  -FRANCOISE CLAVEL – fauquenot_ NATACHA MARIGNIE, le droit syndical , 

LIALISONS,1999 ,p 42. 
3
 -art .L .412-1 alinéa1 : "  l’exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect 

des droits et libertés garantis par la constitution de la République , en particulier de la liberté individuelle du 

travail ".HENRI  Oberdorff  JACQIES  Robert , op .cit ,P685 . 
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لزتاهموا ابملعوايري املنصووص علهيوا يف دسو تور منظ وة  حورتام ااول واإ تسهر اللمنة عىل الإرشاف ومراقبوة مودى اإ

تةاقيووات الصووادرة عهنووا،وتق  التقوودم اخيي حققتووه ااول يف جمووال تكووريس مبوودأ  احلريووة  الع وول ااولية،وكووذا الإ

تةاقية رمق  املتعلقة ابحلرية النقابية وحامية حق التنظ  72النقابية بتوفري ال،امانت املنصوص علهيا يف الإ
2
. 

 .جلنة تطبيق املعايري التابعة لل ،متر ااويل للع ل: اثنيا _ 

0271أ نشئت هذه اللمنة مبوجب قرار الصادر عون مو،متر الع ول ااويل يف دورتوه الثامنوة عوام 
3

،تقووم اللمنوة 

لهيا من طورف جلنوة اخلرباء،وحبو تةاقيوات والتوصويات مون طورف بدراسة التقارزر املرفوعة اإ ث مودى تطبيوق الإ

أ خدة بعني الإعتبار تقرزر جلنة اخلرباء ،و الإس امتع  لرشوحات ااوةل املعنية خبصوص الإجوراءات .ااوةل املعنية

بوداء  تبعهتا لتدارك التناق،ات الواردة يف تقرزر جلنة اخلرباء،كام تس ح مل ثيل العوامل واوثيل أ رابب الع ول اإ اليت اإ

تةاقيات والتوصيات الصادرة عن منظ ة الع ل ااولية أ را   حول مدى تطبيق دوهلم لالإ
4
 . 

ىل املو،متر الع ول  لهيوا،اإ نهتاهئا من معلها ترسل تقرزرها املت، ن الإسو تنتاجات واملالحظوات الويت توصولت اإ عند اإ

 .ااويل اخيي سوف يتوىل هم ة مناقشة هذا التقرزر يف جلسة عامة

 ل  زة ااولية احتتصة حبامية احلرية النقابية:اافرع الثاين  _

نظوورا لو  يووة الوويت زنووزي هبووا مبوودأ  احلريووة النقابيووة،عىل النحووو مووا سوو بق بيانه،أ وجوودت لك موون منظ ووة الع وول 

ذ ل ميكون  ختصاصوه أ ليوات متخصصوة  محلايوة احلريوة النقابيوة اإ ااولية،ومنظ ة الع ل العربية لك عىل حسوب اإ

ىل هذه  ل يف حاةل املسا  هبذه احلريةاللموء اإ  .ال  زة اإ

 .ال  زة املتخصصة التابعة ملنظ ة الع ل ااولية: أ ول _

حورتام ااول ملبودأ  احلريوة النقابيوة،ومنثةل  نشواء أ  وزة متخصصوة لرقابوة مودى اإ قامت منظ وة الع ول ااوليوة ابإ

 .رية النقابيةجلنة تقو احلقائق والتوفيق يف جمال احلرية النقابية،جلنة احل:يف

جلنة تقو احلقائق والتوفيق يف جمال احلرية النقابية_0
5
 (clcmls) 

نشاء هذه اللمنة مبوجب القورار رمق  قتصوادي والإجامتعوي  0241-17-02الصوادر بتوارخي  722مت اإ عون اجمللوس الإ

التووابع لهيئووة ال مم املتحوودة يف دورتووه العووارشة
1
سوو تجابة لطلووب الإحتوواد العوواملي للنقوواابت للم عيووة   ،واكن ذكل اإ

الع ومية واملتعلق حبامية النشاو النقايب من خالل ضامن احلرية النقابية
2
. 

                                                                                                                                                    
 

1
تةاقيات وتوصيات الع ل ااولية،مكتب الع ل ااويل،جنين _ :  ،احمل ل من املوقع 01،بدون دار النرش،ص7107دليل الإ جراءات املتعلقة ابلإ

www . ilo .org  
2
  .000ية مسيحة ،املرجع السابق،ص منارص _ 

3
تةاقيات والتوصيات الع ل ااولية ،املرجع السابق،ص _    .01دليل الإجراءات املتعلقة ابلإ

4
  .وما لعدها 070،املرجع السابق،ص وس يةل شابو_ 

 
5
 _Commission d’investigation et conciliation en matière de liberté syndicale  .  
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نهتوواك احلريووة  دارة واملتعلقووة ابإ لهيووا موون طوورف جملووس اإ تتوووىل اللمنووة التحقيووق يف الشوواكوى الوويت حتووال اإ

النقابيووة
3

قنوواع ااول لل صوووادقة عوووىل ،وتقووودم التوصوويات واملقرتحوووات لوو دلول املعنيوووة،و كوووذا الع وول عوووىل اإ

تةاقيتني تةاقية رمق :الإ تةاقيوة رمق  0207لس نة  72الإ لسو نة  27املتعلقوة ابحلريوة النقابيوة وحاميوة حوق التنظو  ،والإ

املتعلقة ابحلق يف التنظ  واملةاوضة امجلاعية  0202
4
. 

5
)c f a( 0_ جلنة احلرية النقابية  

دارة منظ وة الع ول ااوليوة أ شولك هيئوة والويوة  0240 جلنة احلرية النقابية س نةأ نشئت  مون طورف جملوس اإ

الرتكيبة
6

،ويه تتكون من تسعة أ ع،اء خيتارون مون بوني أ ع،واء اجمللس،وتنعقود هوذه اللمنوة والووة مورات يف 

الس نة لةحص الشاكوى املتعلقة خبرق ااول للحقوق النقابية 
7
. 

لهيوا مون طورف مونظامت العوامل أ و أ حصواب الع ول  ضود  ويه  از متخصص ابلتحقيق يف الشاكوى الوواردة اإ

حكوماهتم أ و من دوةل 
8

نهتاك أ و خرق ااول للحقوق واحلورايت النقابيوة، سوواء اكنوت ااوةل حمول  ،واملتعلقة ابإ

تةاقيات املتعلقة ابحلق النقايب  الشكوى قد صادقت أ و مل تصادق عىل الإ
9
. 

 .ال  زة املتخصصة التابعة ملنظ ة الع ل العربية: اثنيا_

حورتام ااول  نشاهئا ل  وزة ملراقبوة مودى اإ هنت منظ ة الع ل العربية  بدورها حبامية احلرية النقابية من خالل اإ اإ

تة: ال ع،وواء لهووذا املبوودأ ،وتنثل هووذه ال  ووزة يف جلنتووني وهووام  اقيووات جلنووة احلريووة النقابية،وجلنووة تطبيووق الإ

 .والتوصيات

 جلنة احلرية النقابية_ ا

تع ل جلنة احلرية النقابية التابعة ملنظ ة الع ل العربية عىل حامية احلقوق واحلرايت النقابية مون خوالل النظور يف 

ىل املدزر العام  لهيا من قبل املدزر العام ملكتب الع ل العريب فتصدر اللمنة يشد هنا توصيات اإ الشاكوى املرفوعة اإ

                                                                                                                                                    
1
  . 74طواليب الثعاليب،املرجع السابق،صعصام _ 

2
براه  حل ي،املرجع السابق،ص_      . 00اإ

3
 .071وسيبة  شابو،املرجع السابق ،ص _   

0
 

  .42أ محد حسن برعي،املرجع السابق،ص _ 
5
 _ comité de la liberté syndicale . 

 . 72عبد اجمليد صغري برمي،املرجع السابق،ص _  0

.71اليب،املرجع السابق،ص عصام طواليب الثع_ 0 
 
 

  . 070سلمية شابو،املرجع السابق،ص_  4

 .72عبد اجمليد صغري برمي ،املرجع السابق،ص _ 1 
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ىل امل،متر العام ملنظ ة الع ل العربيةلل   كتب العريب للع ل اخيي زرفعها بدوره اإ
1

،ولقود لعبوت هوذه اللمنوة دورا 

حرتام احلرية النقابية أاد مجموعة من املبادئ ال ساس ية لإقرار وضامن اإ كبريا يف اإ
2
. 

تةاقيات والتوصيات_ ب  جلنة تطبيق الإ

حرتام تطبيق ا تةاقيات والتوصيات الع ل العربية من طورف ااول ال ع،واء  تص هذه اللمنة بةحص مدى اإ لإ

تةاقيوة ضود دوةل أ خورى بسوبب عودم  لهيوا مون قبول دوةل  طورف يف الإ فهيا ،كام تنظر يف الشاكوى اليت تقدم اإ

تةاقية تنةيذها ل لزتاماهتا الإ
3
. 

 .ال ليات الوطنية محلاية احلرية النقابية: املطلب الثاين _ 

الترشيعات الوطنية ابلإعرتاف الترشيعي مببدأ  احلرية النقابية بل معلت عوىل وضوع أ ليوات لرقابوة مودى مل تكتةي 

خيكل سوف تقت  دراستنا هذه ،عىل ال ليات الويت وضوعها .تطبيق تكل النصوص الترشيعية عىل أ رض الواقع 

حرتام احلرية النقابية،واليت ميكن تقس ميها اإىل   :نوعني الترشيع اجلزائري لرقابة اإ

 :ال ليات الغري ق،ائية :الةرع ال ول_

نقصد ابل ليات الغري ق،ائية محلاية احلريوة النقابيوة مجموعوة ال ليوات الغوري جزائيوة الويت تع ول عوىل ال،وغ  عوىل 

ااوةل أ و أ رابب الع ل من أ جل تنةيذ أ و تعديل الترشيعات املتعلقة ابحلرية النقابية 
4

 :،ومن أ  ها 

 . الربملان_  0

رادة الشووعبية امل،سسووة ااسو تورية الوويت هتومت بتعززووز و حاميوة حقوووق الإنسووان ي عتبواره اووثال لوالإ عود الربملووان ابإ

الو يةوة :واحلرايت العامة مبا فهيا احلرية النقابية وذكل من خالل اارس ته للو يةتني املنوطتني بوه واملنثلتوني يف 

 .الترشيعية والو يةة الرقابية 

ربملانية ااامئة يف لك من غرفيت الربملانكام تع ل اللجان ال
5

حرتاهموا  ،عىل دراسة النصوص القانونية لتحديد مدى اإ

حلقوق الإنسان واحلرايت مبا فهيا احلريوة النقابيوة ويف حواةل تعارضوها موع هوذه احلقووق تع ول هوذه اللجوان عوىل 

نهتااكت الصارخة لهذه احلق أاد حلول لها تعديلها ،كام تتلق  الشاكوى واملالحظات حول اإ ىل اإ وق وتسع  اإ
6
. 

 

 

                                                           
002منارصية مسيحة ،املرجع السابق،ص _ 2

1
 

  . 72رم،ان عبد هللا صابر،املرجع السابق،ص: ل كرث تةصيل حول املبادئ اليت أ قرهتا جلنة احلرايت النقابية راجع _7

  . 002منارصية مسيحة ،املرجع السابق ،ص_0

  .007منارصية مسيحة ،املرجع نةسه ،ص _7

  .جلنة احلرايت ابجمللس الشعيب الوطين ،وجلنة حقوق الإنسان مبجلس ال مة :ويقصد هبا _ 0

  .007منارصية مسيحة ،املرجع السابق ، ص _0
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 .مةتس ية الع ل _ 7

تعد مةتش ية الع ول هيئوة خمووةل قوانوان مبراقبوة تطبيوق ال حواكم الترشويعية والتنظمييوة املتعلقوة بعالقوات الع ول 

الةردية وامجلاعية و روف الع ل والوقاية الصحية وأ من الع ل
1
ذ زنتع مةتشوا الع ل بسولطة القيوام بوزايرات   ،اإ

ختصاصهم ملعاينوة أ ي جتواوزاتل   ويف جموال احلريوة النقابيوة قود خوول املرشوع .ماكن الع ل التابعة ملهاهمم وجمال اإ

ملةتيش الع ل هم ة معاينة ومتابعة أ ي عراقيل ملامرسة احلق النقايب 
2
. 

نسان وترقيهتا ) اللجان احلكومية_ 0  (.اللمنة الوطنية الإستشارية محلاية حقوق الإ

نشاء هذ  10-12،وقد حودد ال مور رمق  0220-10-74امل،رخ يف  10/20ه اللمنة مبوجب املرسوم الرئا  رمق مت اإ

املتعلق ابجلنة الوطنية الإستشارية لرتقية حقوق الإنسان وحامزهتا 
3

نذار املبكر والتقيو   هم ة اللمنة يف الرقابة والإ

حرتام حقوق الإنسان يف جمال اإ
4
 . 

ويعد التصدي للك مسا  حلقوق الإنسان وحورايهتم ال ساسو ية مبوا فهيوا احلريوة النقابيوة مون املهوامت الرئيسو ية 

ىل امل،سسوات اجلهويوة  عداد التقارزر الويت تقودهما اجلزائور ل  وزة ال مم املتحودة وجلاهنوا واإ للمنة ،كام تشارك يف اإ

تةاقية  تطبيقا ل لزتاماهتا الإ
5

 .،واريها من املهام 

نسان) اللجان الغري حكومية  _0  (.الرابطة اجلزائرية لدلفاع عن حقوق الإ

،وتعود ع،وو يف الةيدراليوة ااوليوة لرابطوات حقووق الإنسوا  ومنود  0274 -11-01أ سست هذه الرابطوة  يف 

 تد سيسها معلت هذه الرابطة عىل حامية حقوق الإنسان واحلرايت العامة مبوا فهيوا احلريوة النقابيوة وخاصوة مسود ةل

اارسة احلق النقايب يف اجملنع اجلزائري 
6
. 

 ال ليات الق،ائية: الةرع الثاين _ 

عتبوار أ ن  واز الق،واء هوو احتوول قوانوان  تعترب ال ليات الق،ائية من أ   ال ليات الوطنية محلاية احلرية النقابية ابإ

 : هذه ال ليات نذكر ومن بني.ابلتطبيق السل  للنصوص القانونية عىل املنازعات املعروضة عليه 

 

                                                           
1
يتعلوق مبةتشو ية  0221_1_01امل،رخ يف 00_21،املعدل واملنم ابل مر  0221_ 7_1امل،رخ يف  10_21من القانون رمق  0/ 7أ تظر املادة _

  .الع ل 

  .،املعدل واملنم سالن اخيكر 00_21من القانون  47أ نظر املادة _ 0 
3
  .02مسية عدد يتعلق ابجلنة الوطنية الإستشارية لرتقية حقوق الإنسان وحامزهتا،اجلريدة الر  7112أ وت  72امل،رخ يف  10-12ال مر رمق _ 

  .يتعلق ابجلنة الوطنية الإستشارية لرتقية حقوق الإنسان وحامزهتا 7112أ وت 72امل،رخ يف   10-12من ال مر رمق  01/0أ نظر املادة _0
5
الإنسوان  املتعلوق مبهوام اللمنوة الوطنيوة الإستشوارية لرتقيوة حقووق 7112أ وت  01املو،رخ يف  710-12من املرسووم الرئوا  رمق  7أ نظر املادة _

  .02وحامزهتا وتشكيلهتا وكيةيات تعيني أ ع،اهئا ومسريها،اجلريدة الرمسية،العدد 

.070منارصية مسيحة،املرجع السابق،ص _4
6
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 .ااعوى الق،ائية _0

ن الق،اء الإجامتعي يعد أ   ال  زة اليت تع ول عوىل حاميوة احلريوة النقابيوة مون خوالل موا يصودره مون أ حواكم  اإ

نهتاك، وخرق احلرية النقابية  ليه واملتعلقة ابإ ق،ائية  يف املنازعات اليت ترفع اإ
1

،ومون بوني ال حواكم الق،وائية الويت 

 :الق،اء الإجامتعي اجلزائري حي ي مبوجهبا احلرية النقابية نذكر أ صدرها 

 042071،ملون رمق  0227-10-00قرار الغرفة الإجامتعية الصادر يف _ 
2

احلوق النقوايب معورتف " ،واملتعلوق ب 

 ".به للك املواطنني

470770ملوون رمق  7101-10-10قوورار الغرفووة الإجامتعيووة الصووادر يف_ 
3
جووراء توود دييب أ ن أ  " ،واملتعلووق ب   ي اإ

 ".متخذ ضد مندوب نقايب بدون مراعاة الإجراءات القانونية ابطال وعدية ال ثر 

 .ااعوى النقابية_ 7

عتبارهووا خشووص معنوووي زنتووع  بد هليووة  ويه صووالحية النقابووة برفووع دعوواوى الق،ووائية أ مووام اجلهووات الق،ووائية ابإ

صلح الةردية،أ و محلاية املصاحل امجلاعية ل ع،واهئا، التقايض،سواء محلاية مصاحل  أ حد أ ع،اهئا  وتس   دعوى امل

ومهنووا حاميووة اارسووة احلريووة النقابيووة وتسوو   دعوووى املصوواحل امجلاعيووة
4

،أ و ترفووع النقابووة دعوووى محلايووة مصوواحلها 

اخلاصة،وتس   ااعوى املبارشة
5
. 

 : امتةخ

لنا من خالل هذه ااراسة أ ن الإعرتاف ااويل والوطين اخيي حظي بوه مبودأ  احلريوة النقابيوة مون خوالل  يتبني

تةاقيوة رمق  تةاقيوة رمق الإ تةاقيات ااولية ،خاصوة الإ  0207لسو نة  72تكريسه يف العديد من املواويق والعهود و الإ

يف جل ااساتري والقووانني العاديوة لودلول، يعود مون املتعلقة ابحلرية النقابية وحامية حق التنظ  ، وكذا ت، ينه 

أ   ال،امانت القانونية اليت تس ح للك فرد بصةة عامة و للعامل ول حصواب الع ول ابخلصووص بتكووزن مونظامت 

 .نقابية بلك حرية أ و الإخنراو فهيا،من أ جل اافاع عىل حقوقهم،ومصاحلهم املادية،واملعنوية

                                                           
  .املتعلق بقانون الإجراءات املدنية والإدارية  7117-17-74امل،رخ يف  12-17من القانون رمق  411أ نظر املادة _1

.02،ص 7العدد  ،0227اجملةل الق،ائية لس نة _
2
  

. 022،ص 7،العدد 7101جمةل احملمكة العليا لس نة _
3
  

4
وميكهنا أ ن تقووم ......تكتسب املنظ ة النقابية الشخصية املعنوية وال هلية املدنية مبمرد تد سيسها  :"،عىل أ نه00-21من القانون 01/0تنص املادة _

اى اجلهات الق،وائية املتخصصوة عقوب وقوائع لهوا عالقوة هبودفها وأ حلقوت أ رضار مبصواحل  التقايض واارسة احلقوق احتصصة للطرف املدين-:مبا يد يت

  .".أ ع،اهئا الةردية أ و امجلاعية املادية أ و املعنوية
5
ة ،الطبعو7101أ محية سلامين ،أ ليات تسوية منازعوات الع ول وال،وامن الإجامتعوي يف القوانون اجلزائوري ،ديووان املطبوعوات اجلامعيوة ،اجلزائور،_  

  .وما لعدها 24اخلامسة،ص  
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نشواء أ  وزة دوليوة و أ ليوات مل تكتةي الترشيعات ااولية  ىل اإ والوطنية ابلإعرتاف مببدأ  احلرية النقابية بل معودة اإ

حرتام تطبيق تكل النصووص الترشويعية املكرسوة لل بودأ  عوىل أ رض الواقع،وكوذا التصودي  وطنية  لرقابة مدى اإ

نهتاك أ و خرق ميس به،ابغية من وراء ذكل توفري حامية أ كرب ملامرسة احلرية النقابية  .ل ي اإ

ىل أ ن الإقرار ااويل والووطين مببودأ  احلريوة النقابيوة ،وكوذا وضوع أ ليوات دوليوة  وعليه خنلص اا س بق عرضه ،اإ

نهتاك أ و خرق صارخ هل ، يعودان مون أ   ال،وامانت القانونيوة،وأ كرثها  ووطنية تسهر عىل رقابة حاميته من أ ي اإ

 .نقابيةفعالية اليت وفرها التنظ  ااويل و الوطين محلاية مبدأ  احلرية ال 

 :قامئة املراجع _  

 املراجع العامة_ 

 .0221،دار الةكر العريب،م ،(القانون النقايب)أ محد حسن برعي،عالقات الع ل امجلاعية يف القانون امل ي املقارن_0

أ محيوووة سووولامين،أ ليات تسووووية منازعوووات الع ووول وال،وووامن الإجامتعوووي يف القوووانون اجلزائري،ديووووان املطبوعوووات اجلامعيوووة -7

 .،الطبعة اخلامسة7101،اجلزائر،

 .0221ابتريس رولن و بول اتفرينييه،امحلاية ااولية حلقوق الإنسان،الطبعة ال وىل،منشورات عويدات ،لبنان،_0

 .،الطبعة ال وىل 7104احلقوقية،لبنان،  جورج سعد،قانون الع ل ،منشورات احلليب_0

 7114.،منشورات احلليب احلقوقية ،لبنان،،الطبعة ال وىل،( مقارنةدراسة )حسن عبد اللطين محدان ،قانون الع ل -4

،املطبعوووة والوراقوووة الوطنيوووة 7،اجلوووزء(عالقوووات الشوووغل امجلاعيوووة)عبووود اللطيووون خالةي،الوسووو ي  يف مدونوووة الشوووغل_1

 .،الطبعة ال وىل7112،املغرب،

 .7101امل،سسة ،تونس،محمد الهادي بن عبد هللا،جمةل الشغل معلق علهيا،دار اإسهامات يف أ دبيات __2

 .،الطبعة ال وىل7101محمد حسني منصور،قانون الع ل،منشورات احلليب احلقوقية ،لبنان،_7

 .7104،الطبعة ال وىل،محمد رايض دغامن،النظام العام يف عالقات الع ل،امل،سسة احلديثة للكتاب،لبنان_2

 .7112نشورات ززن احلقوقية،لبنان،،الطبعة ال وىل،م (دراسة مقارنة)محمد عيل عبده، قانون الع ل_01

 .7104وس يةل شابو،القانون ااويل للع ل،دار هومة للطباعة والنرش والتوزيع،اجلزائر،_00

تةاقيووات وتوصوويات الع وول ااوليووة،مكتب الع وول ااويل،جنيوون _07 ،بوودون دار 7107دليوول الإ جووراءات املتعلقووة ابلإ

 www .ilo.org :النرش،احمل ل من املوقع

 :جع املتخصصةاملرا_

براه  حل ي،ااميقراطية النقابية،بدون دار النرش،_0  .0227اإ

 .7110رم،ان عبد هللا صابر،النقاابت العاملية واارسة حق الإرضاب ،دار الهن،ة العربية،م ،_7

 .7100مسغوين زكراي،حرية اارسة احلق النقايب،دار الهدى،اجلزائر،_0

 . 7100اترخي القانون النقايب،دار هومة،اجلزائر،عصام طواليب الثعاليب،مدخل اإىل _0

 .7111وليد س يد حبيب،احلقوق واحلرايت النقابية،دار العامل الثالث،م ،_ 4

 :الرسائل اجلامعية _ 

عبد اجمليد صغري برمي ،احلق النقايب يف معوايري الع ول ااوليوة والقوانون اجلزائوري ،موذكرة لنيول شوهادة املاجسو تري،جامعة _0

 .7110-7110ر،الس نة اجلامعية اجلزائ
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-ابتنوة–منارصية مسيحة ،احلرية النقابية يف اجلزائر،مذكرة لنيل شوهادة املاجسو تري يف العلووم القانونية،جامعوة احلواج خلرضو_7

 .7107-7100،الس نة اجلامعية 

 :النصوص القانونية والتنظميية_

يتعلوق مبةتشو ية  0221_1_01امل،رخ يف 00_21،املعدل واملنم ابل مر  0221_ 7_1امل،رخ يف  10_21القانون رمق  _

 .0221فربلري2امل،رخة يف 1الع ل ،اجلريدة الرمسية  عدد 

رخوة يف امل، 02،واملتعلوق لعالقوات الع ل،املعودل واملنم،جريودة رمسيوة عودد 0221 -0-أ  70امل،رخ يف  00-21القانون رمق _ 

 .0221أ فريل74

،املتعلق بكيةيات اارسة احلق النقايب املعودل واملنم،،اجلريودة الرمسيوة عودد 0221جويلية  7امل،رخ يف  00-21القانون رمق _ 

 .0221جويلية 1امل،رخة يف  70

 .املتعلق بقانون الإجراءات املدنية والإدارية 7117-17-74امل،رخ يف  12-17القانون رمق _ 

يتعلوووق ابجلنوووة الوطنيوووة الإستشوووارية لرتقيوووة حقووووق الإنسوووان وحامزهتوووا  7112أ وت  72املووو،رخ يف  10-12رمق  ال مووور_ 

 .02،اجلريدةالرمسية عدد 
1
املتعلق مبهام اللمنة الوطنية الإستشارية لرتقيوة حقووق الإنسوان  7112أ وت  01امل،رخ يف  710-12املرسوم الرئا  رمق _ 

 .02تعيني أ ع،اهئا ومسريها،اجلريدة الرمسية العدد  وحامزهتا وتشكيلهتا وكيةيات

 :اجملالت الق،ائية_

 .7، العدد 0227اجملةل الق،ائية لس نة _ 

 . 7، العدد 7101جمةل احملمكة العليا لس نة _ 
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جزاء  لن الع ل الرقايب ملندوب احلساابت
*
 

 -أ بووو بـكوور بلقـايـد تل سـانجامعة  -طالب دكتوراه -عالوي عبد اللطين

 :امللخص

منوودوب احلسوواابت هووو ذكل الشووخص الطبيعووي أ و املعنوووي امللكوون ابلرقابووة ااامئووة و املسوو نرة عووىل 

حساابت الرشكة و نتاجئها و نشاطها ، زنتع جب وةل مون احلقووق و الامتيوازات الويت تسواعد يف أ داء الواجبوات 

سواء املدنية أ و اجلزائية ، مهنا تبعوا يف مقابل ذكل خي،ع املندوب ملس،وليات متنوعة . الرقابية امللقاة عىل عاتقه 

طار منظم و محموي مون مجيوع التود وريات  لنوع اخلطد  املرتكب من قب  قررها املرشع يف حقه حىت أعل مع  يف اإ

 .         احمليطة و حىت ي، ن معه قيامه هبذا الع ل ابلشلك اخيي حددته القواعد املنظ ة ملهنته 

ساابت و الرقابة ااامئة و املس نرة و املسو،ولية املدنيوة و املسو،ولية اجلزائيوة و نووع مندوب احل :اللكامت املةتاحية 

 .اخلطد  و امحلاية القانونية 

Summary  

 The auditor is so natural and moral person in charge of permanent control and 

continuing on the company's accounts and its findings , enjoy a set of rights and privileges 

to assist in the perfrmance of these control functions that , in ruturn delegate subject to 

responsabelites several , whether civil or criminal depending on the type of fault , approved 

by the legislateur in the right even makes his work in a structured framwork and protected 

from all thesurrounding influences and even guaranteed him doing this woork in the form 

prescribed by him .                                                    

key words :The auditor – Permanent control and continuing – Responsabelite civil – 

Responsabelite criminal – Type of fault - Legal protection .   

 :مقدمة

منذ أ ن وجدت مراجعة احلساابت اكن من الطبيعي أ ن زكون مندوب احلساابت مس،ول أ مام أ حصاب الطلوب 

بية ، و من طبيعة ال عامل أ ن تكون ديناميكية و ابلتوايل اكن مون الطبيعوي أ ن تتنووع عىل خدمة املراجعة احلسا

و اوا ل شو  فيوه أ ن جنواح . مس،وليات مندوب احلساابت يف اجتاه واحد خيدم أ حصاب املصلحة يف الرشوكة 

أااب يف ترش يد قرارات أ حصواب املصواحل عون طريوق الكشون  هلوم عون املندوب يف الوفاء مبس،ولياته ينعكس اإ

مجيع حالت الغش و الاختاللت اا يط ئهنم اإىل صدق القوامئ املاليوة و اماكنيوة الاعوامتد عوىل موا توصو  مون 
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معلومات يف ا اذ القرارات السلمية 
1
و لهذا و ذاك حرست مجيع الترشويعات و مهنوا الترشويع اجلزائوري عوىل .  

أاد هذه املس،وليات املتنوعة و احمليطة ابلع ل الرقايب ملندوب احلساابت   .                  خلق و اإ

ىل قيوود و أ حو اكم و منه ميكن القول أ ن همنة مندوب احلساابت ابعتبارها همنة حرة و كغريها من املهون  ،وع اإ

تنظ ها كام تعاقب لك من خيالةها ، و ذكل حبسب نووع اخلطود  املرتكوب ، حبيوث أ ن طبيعوة اخلطود  يه وحودها 

الكةيةل بتحديد طبيعة املس،ولية اليت تقع عىل عاتق املنودوب 
2
و ابلتوايل ميكون القوول أ ن مسو،ولية منودوب .  

، كوام ميكون أ ن تكوون مسو،ولية جزائيوة  ( أ ول ) احلساابت عىل هذا النحو ميكن أ ن تكون مسو،ولية مدنيوة  

 (  .                                                                                                اثنيا )

 املس،ولية املدنية  ملندوب احلساابت: أ ول 

أاد املس،ولية املدنية هو جرب الرضور اخيي تسوبب فيوه منودوب احل  ن السبب يف اإ سواابت أ ونواء تد ديوة هماموه اإ

ن ارتكب يف حق الرشكة أ و الغري املتعامل معها ، و املس،ولية املدنيوة ملنودوب . الرقابية  هذا اخلطد  ل خيتلن اإ

ت .مون ق 00مكورر  204احلساابت جتد أ ساسها القوانوين يف املوادة 
3
منودوبوا احلسواابت مسو،ولني :" بقولهوا  

زاء الغري ع زاء الرشكة أ و اإ ن ال رضار الناجتة عون ال خطواء و الالمبوالت الويت زكونوون قود ارتكبوهوا يف سواء اإ

 اارسة و ائةهم ،                                                                             

سوب احلواةل و ل زكونون مس،لني مدنيا عن احتالةات اليت زرتكهبا القامئون ابلإدارة أ و أ ع،اء جملوس املودزرزن ح 

ذا مل زكشةوا عهنا يف تقرزر  للم عية و ل اإ كوام أ كودت عوىل هوذه ".  أ و لوكيل امجلهورية رمغ اإطالعهوم علهيوا / اإ

املنظم لل هنوة  10و  01من القانون   42املس،ولية املادة 
4
يتح ول حموافظ احلسواابت :" و الويت نصوت عوىل أ نوه  

مون ذات القوانون  10و كوذا املوادة ". تووفري الوسوائل دون النتواجئ املس،ولية العامة عن العناية مبه ته و يلوزتم ب 

يعد حمافظ احلساابت مس،ول اجتاه الكيان املراقب عن ال خطاء اليت زرتكهبا أ وناء تد ديوة هماموه و يعود :" بقولها 

 ".مت،امنا اجتاه الكيان أ و اجتاه الغري عن لك رضر ينتيف عن خمالةة أ حاكم هذا القانون 

ة عىل هذه النصوص هو أ ن املرشوع محول منودوب أ و منودويب احلسواابت املسو،ولية الاكموةل عون أ ول مالحظ

ال رضار النامجة عن ال خطاء اليت قد ارتكبوها أ وناء تد دية و ائةهم  ليس هذا حفسب ، بل و جنوهبم املسو،ولية 

                                                           
أ سوواق   أ نظر ، عبد الوهاب ن  عيل ، مس،ولية مراقب احلساابت عن كشن الغش و الةساد و غسول ال مووال مطلوب حيووي لسو تقرار 1 

  04و  01. ، ص 7100املال العربية ، ااار اجلامعية الاسكندرية ، م  ، الس نة 

 
2

احلقووق ، جامعوة   احلساابت يف مراقبة رشاكت املسا ة ، مذكرة ماجسو تري يف القوانون اخلواص ، لكيوة أ نظر ، بن مجيةل محمد ، مس،ولية حمافظ

    000. ، ص 7100و  7101منتوري ، قس نطينة ، الس نة اجلامعية 

 
3
 02الصادرة بتوارخي  0224 لس نة     010املت، ن القانون التجاري و املعدل و املنم ، ج ر عدد  0224سبنرب  72م،رخ يف  42ت  24ال مر  

 . 0224ديس رب 
4

، 7101لسو نة  07ر عودد  املتعلق مبهن اخلبري احملاسب و حمافظ احلساابت و احملاسب املعند ، ج   7101يونيو  72امل،رخ يف  10و  01القانون 

  7101يوليو  00الصادرة بتارخي 
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خطوار بوذكل جم عوالم و اإ لوس الإدارة أ و امجلعيوات عن توكل ال رضار الويت اكن سوبهبا القوامئني ابلإدارة رشيطوة اإ

الع ومية أ و حىت وكيل امجلهورية 
1
                                                             . 

كام أ ن املرشع مل يول أ ية أ  ية لو سا  القانوين اخيي تبىن عليه مس،ولية املنودوب أ و املنودوبني سوواء عقديوة 

عن النقاشات و املشادات الواقعة بني الةقه حول أ ساسها سواء عقديوة أ و تقصريية ، بل جتاوزها مبتعدا بذكل 

أ م حىت تقصريية ل نه يف لكتا احلالتني ، فاإن مصدر الزتام منودوب احلسواابت هوو القوانون 
2
، أ و موا يعورف يف  

الةقه احلديث ابملس،ولية القانونية 
3
سوواء  و معناها أ ن مس،ولية مندوب احلساابت جتود أ ساسوها يف القوانون.  

املنظم لل هنة أ و القانون التجاري ل ن لكهيام معا يش ن نظام قانوين و ينظامن همنة املندوب من مجيع  النووايح 

ل بتوفر أ راكهنا   .                                            و اجلوانب ، و يه ل زكون لها معب اإ

 :أ راكن املس،ولية/ أ  

عند البحث يف طي القوانني املنظ ة ملهنة منودوب احلسواابت و حوىت يف القوانون التجواري ل يوجود دلةل بود ن 

املرشع نظم أ راكن املس،ولية لل ندوب و خصها بنظام خواص هل وحوده ، و ذكل موا يعوين و مبةهووم احتالةوة أ نوه 

ية و أ راكهنا املنصوص علهيا يف القانون املودين أ راد بذكل الاعامتد عىل القواعد العامة املنظ ة لل س،ولية املدن 
4
  ،

وبات و الرضر الناع عن هذا اخلطد  ، و كذا عالقة الس ببية اليت ترب  اخلطد  ابلرضر   .                                                                                         و يه اخلطد  الواجب الإ

                                                                                        اخلطد            -

عىل الرمغ من أ ن اخلطد  ركون مون أ راكن املسو،ولية املدنيوة و قود اعنوده املرشوع ن سوا  لقيوام هوذا النووع مون 

". . . .عن ال خطواء الويت زرتكهبوا . :" . . سالن اخيكر بقولها  10و  01من القانون  10املس،ولية سواء يف املادة 

 . . . ".                                                                عن ال خطاء و الالمبالت :" . . . ت اليت نصت . من ق 00مكرر  204أ و حىت يف املادة 

هذا من جانب ، و من جانب أ خر وحىت يف القانون املدين ابعتباره الرشويعة العاموة ل يوجود تعريةوا للخطود  يف 

مون هوذا القوانون مل  070الشق احتصص لل س،ولية املدنية حتت عنوان الةعل املس تحق للتعويض ، ل ن املادة 

لشخص خبطئه و يسوبب رضرا للغوري يلوزم أ ن لك فعل أ اي اكن زرتكبه ا" تد ت بتعرين اخلطد  و اكتةت ابلقول 

مكرر بوبعض صوور اخلطود  ، و ذكل يف حوال  070يف حني جاءت املادة ". من اكن سببا يف حدووه ابلتعويض 

ذا اكنوت الةائودة احملققوة أ قول مقارنوة موع أ صواب  ذا وقع بقصد الارضار ابلغوري ، أ و اإ الاس تعامل التعسةي للحق اإ

                                                           
  

1
    .من القانون التجاري  17ف  00مكرر  204املادة 

2
 أ نظر ، صابوجني اندية ، الرقابة عىل التس يري يف رشكة املسا ة ، أ طروحة  دكتوراه يف القانون اخلاص ، لكية احلقوق   

 .                                         742. ، ص 7112و  7117جامعة جياليل ليابس ، س يدي بلعبا  ، الس نة اجلامعية 
3
 أ نظر ، معزيي خااية ، مس،ولية مندوب احلساابت يف رشكة املسا ة ، مذكرة  ماجس تري يف قانون مس،ولية املهنيني       

  . 77. ، ص 7107و  7100لكية احلقوق و العلوم الس ياس ية ، جامعة أ بو بكر بلقايد ، تل سان ، الس نة اجلامعية 

 
4
  . 7112مايو  00  ، الصادرة يف 7112لس نة  00و املت، ن القانون املدين ، ج ر عدد  7112مايو  00امل،رخ يف  14و  12القانون رمق  
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ذا اكن الغرض منه احلصول عوىل فائودة اوري مرشووعة ، و هوذه الصوور قود جواءت عوىل  الغري من رضر ، أ و اإ

 .                                                                      سبيل املثال ل احل  

عطواء تعريةوا واحضوا و رصحيوا للخطود  فوتح البواب عوىل  و من هذا املنطلق ميكن القول أ ن عزوف املرشع عن اإ

دلء بدلوه يف هذا اجملال م اعيه للة و من بني التعريةوات املعطواة للخطود  بصوةة عاموة التعريون . قه و ذكل لالإ

اخلطود  هوو انهتواك للوزتام سوابق :" و اخيي يعترب أ كرث دقة و مشولية و هو أ ن " بالنيول " اخيي جاء به الةقيه 

ليس مبعناهوا ال،ويق أ ي احلوق اخيي ينشود   مع أ خذ لك ة الزتام مبةهوهما الواسع و العام أ ي الواجب و". الوجود 

بني ااائن و املدزن نتيجة الزتام عقدي ، ل ن اخلطد  ميكن أ ن زرتكب من طرف خشص ليس ملزموا مبقت و أ ي 

عالقة 
1
هذا عن اخلطد  بصةة عامة ، أ ما عن خطد  مندوب احلساابت اخيي يوجوب مسو،وليته املدنيوة ، فقود .  

ف حمافظ احلساابت عن السلوك الةوين املود لوف أ و هوو اخلطود  اخيي زرتكبوه أ و عرفه بعض الةقهاء عىل أ نه احنرا

يقوم به رجل فن اخيي يقدم خدمة 
2
و منه ميكن و بصةة عاموة و شوامةل تقسو   أ خطواء منودوب احلسواابت .  

الرقابوة اإىل جزأ زن ، أ خطاء ترتكب أ وناء قيام مندوب احلساابت بد عامل الرقابة ، و أ خرى يد يت هبا يف نتاجئ هذه 

 :                                                                          و ذكل تةصيال اكل يت 

 :                                                                                   و اخلطد  يف الرقابة  0  

ن مندوب احلساابت ملزم بةحص دفاتر الرشكة و م  ستنداهتا و التحقيق يف موجوداهتا و الزتاماهتا كام ل يغةول اإ

كام زراقب مدى احرتاهما للنصوص القانونيوة املنظ وة للرشواكت  وامل،سسوات . عن مراجعة مزيانيهتا و حساابهتا 

ومون مث عليوه أ ن يبوذل يف ذكل عنايوة الرجول احلوريص املتب وو . و الزتاهموا ابل نظ وة ال ساسو ية لهوذه ال خورية 

خطار امجلعيوات الع وميوة و جملوس الإدارة أ و جملوس املودزرزن أ و ص احب املهنة ، و ابلتايل عليه كنتيجة خيكل اإ

خطوار حوىت وكيول امجلهوريوة عون ال خطواء و احتالةوات الويت زكتشوةها أ ونواء  الهيئات امللكةة ابملداوةل و أ حياان اإ

اابت مس،ولون مدنيا سواء اجتاه الرشكة أ و الغري ومن هنا زكون مندوب أ و مندويب احلس. قيامه بع   الرقايب 

عن ال خطاء و احتالةات و التجاوزات احلاصوةل مون القوامئني ابلإدارة يف حسواابت الرشوكة  و دفاترهوا لوو أ هنوم 

 .                                        بذلوا العناية املطلوبة اليت تقت،هيا أ صول همنهتم 

وبات اخلطد  عىل مون يودعي املسو،ولية املدنيوة لل نودوب ، ل ن هوذا ال خوري و كوام و يف هذه احلاةل يقع  عبء اإ

ذا أ خطر هبوا الهيئوات احتتصوة و حوىت وكيول  ليه ل يتح ل أ خطاء القامئني ابلإدارة بصةة عامة اإ س بقت الإشارة اإ

ذا اكنت أ خطاء ابلغة اخلطورة تصنن ن عامل جرمية  ىل اجتواه واحود و من ذكل لكه ميكن ا. امجلهورية اإ لوصول اإ

ذا حدث و أ ن وقعوت خمالةوات و جتواوزات يف حسواابت الرشوكة أ و يف مزيانيهتوا ل يعتورب البتوة خطود   هو أ نه اإ

تنعقد من جرائه مس،ولية منودوب احلسواابت ، ذكل أ ن هوذا ال خوري و هوو يلوزتم ببوذل العنايوة الالزموة الويت 

                                                           
  

1
   . 72. معزيي خااية ، املرجع السابق ، ص

 
2

 أ نظر ، طيطو  فتحي ، النظام القانوين ملهنة حمافظ احلساابت ، مذكرة  ماجس تري يف القانون اخلاص ، لكية احلقوق    

      . 007. ، ص 7112و  7117، جامعة معسكر ، الس نة اجلامعية و العلوم الس ياس ية  
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ليه املوادة  تقت،هيا أ صول املهنة و ليس بتحقيق نتيجة وهو ما . املونظم لل هنوة  10و  01مون القوانون  42أ شارت اإ

ل عن ال رضار الويت تلحوق ابلرشوكة و أ و الغوري و الناشو ئة عون خمالةوات اكن هل أ ن / خيكل  ل يسد ل املندوب اإ

     .                                       زكتشةها لو أ نه بذل العناية و احلرص املطلوبني منه ل داء هم ته 

و انطالقا من هذا املبدأ  ، قحت مبس،ولية املندوب اخيي مل يبارش رقابة جدية و حقيقية عىل حساابت الرشوكة 

ذ مل يقم مبراجعة دفاترها و مسوتنداهتا احملاسوبية أ و مل أور الاختبوارات الالزموة علهيوا للكشون عون حقيقهتوا و  اإ

كوام تنعقود مسو،ولية املنودوب اخيي . دارة كوام أ عطيوت هل اعند عىل احلساابت املقدمة هل من قبول القوامئني ابلإ 

اعند حساابت الرشكة و صادق علهيا دون أ ن زراجعها أ و أري اختبارات علهيا من خالل املطابقوة بوني القيوود 

الواردة يف هذه احلساابت مع ما هو اثبت يف دفاتر الرشكة أ و امل،سسة اخلاضعة لرقابته 
1
. 

اليت زكوون فهيوا الوزتام منودوب احلسواابت ل يتعودى كونوه بوذل العنايوة الالزموة الويت حيدث لك هذا يف احلاةل 

ىل الزتام بتحقيوق نتيجوة كوام يف  تقت،هيا أ صول املهنة ، لكن يف بعض ال حيان حيدث حتول لاللزتام ببذل عناية اإ

لقوة بد سوهم ال،وامنالاشهاد بصحة املاكفد ت اليت متنحها الرشكة أ و عدم التحقق من احرتام القواعود املتع
2
فةوي .  

وبوات عودم حتقوق النتيجوة لتقووم بوذكل مسو،ولية  ل اإ هذه احلاةل من يدعي خطد  مندوب احلساابت ليس عليه اإ

وبات أ حد ال س باب اليت تعةيه مون  ل اإ ذا ما أ راد التخلص من هذه املس،ولية مفا عليه اإ املندوب و اخيي بدوره اإ

خيكل قحت مبس،ولية املنودوب . ال،حية أ و فعل الغري أ و القوة القاهرة  املس،ولية وفقا للقواعد العامة ويه خطد  

اخيي مل زراقب قيام القامئني ابلإدارة بتكوزن الإحتياطوات املنصووص علهيوا قوانوان ، أ و املنودوب اخيي مل يتحقوق 

خطواء هو،لء من امتالك أ ع،اء جملس الإدارة أ و جملس املراقبة ل سهم ال،امن و املةروض أ هنا خمصصة ل،امن أ  

، أ و املندوب اخيي مل يقدم تقرزره بشود ن التةاقيوة املربموة بوني أ حود القوامئني ابلإدارة و الرشوكة ، كوذكل تنعقود 

نووذار املوجووه للم عيووة العامووة أ و الهيئووات امللكةووة ابملووداولت  جووراءات الإ مسوو،ولية املنوودوب اخيي مل يقووم ابإ

خطوار وكيول امجلهوريوة حوول أ خطواء و خمالةوات ابلنشاطات املعرقةل لالسو تغالل يف الرشوكة أ و اخي ي مل يقوم ابإ

القامئني ابلإدارة 
3
                                                                                 . 

 :و اخلطد  يف نتاجئ الرقابة  7

 وجوه و كوام يونص عليوه تتحقق هذه الةرضية عندما يقوم مندوب احلساابت بواجبه الرقايب لكن لويس عوىل أ مت

و مكثال عىل هوذه احلواةل عودم . القانون و يةرض عليه و هذا ما سينعكس سلبا عىل حياة الرشكة و مس تقبلها 

الكشن عن احتالةات و ال خطواء الويت اطلوع علهيوا املنودوب خوالل قياموه بع و  الرقوايب اوا أعول الرشوكة أ و 

                                                           
 

1
 أ نظر ، س يد قامس عيل ، مراقب احلساابت دراسة مقارنة اور مراقب احلساابت يف رشكة املسا ة ، دار الةكر العريب  

 .   700،  700. ، ص 0220القاهرة ، م  ، الس نة 
2
 أ نظر ،  بوعزة ديدن ، أ  زة الرقابة يف رشاكت املسا ة ، جمةل دراسات قانونية  ،  خمرب القانون اخلاص ال سا     

  7111جامعة أ بو بكر بلقايد ، تل سان ، الس نة  .   70.ص 10،  العدد 

 
3
  . 07. أ نظر ، نةس املعىن ، معزيي خااية ، املرجع السابق ، ص 
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سن اا يسبب أ رضار للغري املتعامول معهوا و حوىت الرشواكء يف امل،سسة تبدو يف وضعية مرحية و مظهر مايل ح 

ذا حدث و أ ن طرحت هذه الرشكة أ سهم أ و ق  منقووةل مون أ ي نووع للتوداول فسو تلق   بعض ال حيان ، ل نه اإ

هذه ال خرية رواجا كبريا يف السوق سببه الصورة املزيةة عن الرشكة و اخيي حودث بسوبب املعلوموات الاكذبوة 

ا و اليت وافق علهيا مندوب احلساابت املنشورة عهن
1
                                                . 

خيكل قحتو مبسوو،ولية املنوودوب اخيي مل يقودم تقرزوور اكيف و شووايف و حصوويح و دقيوق عوون املزيانيووة للرشوواكء يف 

دهوا رمغ عل وه اليقوني بعودم حصوة امجلعيات الع ومية و اخيزن   بصدد اعامتد هذه املزيانيوة ، فيقورتح علوهيم اعامت

أ و املندوب اخيي مل زرفض الاشهاد متاما رمغ هوذه املعطيوات  كوام قحتو . البياانت اليت ت، نهتا أ و حىت نقصها 

مبس،ولية املندوب اخيي أ كود حصوة حسواابت الرشوكة و عوىل وجوود أ رابح قوابةل للتوزيوع موع العوب أ هنوا أ رابح 

تتقدم جامعة من الغري لالكتتاب يف أ سهم الرشكة بعد أ ن يطلعوا عىل تقرزور كام يسد ل املندوب عندما . صورية 

مندوب احلساابت اخيي ي،كد فيه سالمة حساابت الرشكة عىل أ هنا تعرب عن املركز املايل احلقيقي لها و أ هنوا يف 

ساابت هبوذه و من هذا لكه ميكن القول أ ن عدم عب مندوب احل . حاةل ازدهار و منو و ذكل لكه عكس حقيقهتا 

احتالةات ل زكةي وحده لنةي املس،ولية عنه بل أب أ ن زكون عدم العب قد صاحبه ااراسة الوافية و الاكفيوة 

ملستندات الرشكة و دفاترها املوضوعة حتت ت فه يف أ ي وقت و يف لك حني ، كذا حفوص موجوداهتوا و لك 

م بع ليات اجلرد و التسميل وفقا للقواعد املع ول هبا عنارصها اليت حتافظ عىل بقاهئا و اس نرارها ، كام قا
2
                                                                                      . 

و قبل طي صةحة اخلطد  أب الإشارة اإىل يشء ذو أ  ية ابلغوة و هوو موا يتعلوق مبسو،ولية الشوخص املعنووي 

امل ثل يف حمافظوة احلسواابت ، يف هوذه احلواةل زكوون ال شوخاص مسو،ولني مسو،ولية خشصوية عون أ عامهلوم و 

طار رشكة حمافظة احلساابت  ابلتايل عن أ خطاهئم حىت و لو اكنوا يف اإ
3
         .                 

هذا فامي خيص املسو،ولية عون الع ول الشخوو ، اوري أ نوه ميكون أ ن زكوون منودوب احلسواابت مسو،ول عون 

ذا اكن هذا الغري يع ل حلسواب منودوب احلسواابت أ و  أ خطاء الغري اليت س ببت رضرا للرشكة ، حيدث ذكل اإ

لوهيم املرشوع ا ملنودوبني املرتبصوني و اخلورباء اخيزون اسو تعان هبوم اتبعا هل  و خنص ابخيكر هنا و كام بيهنم و أ شار اإ

املندوب لإجناز هم ته 
4
ىل املسواعدزن و .   ىل أ نوه عوىل منودويب احلسواابت أ ن يولكووا اإ كوام جتوب الإشوارة هنوا اإ

                                                           
1
   . 040. رجع السابق ، صطيطو  فتحي ، امل  
2
  . 707. س يد قامس عيل ، املرجع السابق ، ص 
3
      من القانون املنظم لل هنة و اليت جاء فهيا أ نه  42قطع املرشع الطريق عىل لك جدال حول هذه النقطة و ذكل يف املادة  

ن اكنوا مضن رشكة ، و ل تقبل أ ية أ سامء   مس تعارة        .تنمز أ عامل املندوبني أ سامهئم الشخصية اخلاصة و حتت مس،ولياهتم حىت و اإ

 
4

منودوب احلسواابت   املونظم لل هنوة ، ل ن 10و  01من القوانون  27ابلنس بة لل ندوبني املرتبصني فقد نص املرشع عىل ذكل رصاحة يف نص املادة 

 از مواما يس تقبلهم للرتبص فهو بذكل يرشف علهيم و منه مس،ول عن أ عامهلم ،أ ما ابلنس بة للخرباء املعندزن و اخيزن يس تعني هبوم املنودوب لإجنوعند
ليه من معل ، فاملالحظ أ ن املرشع تلكم بنص رصحي يف القانون القدمي   10و  01منوه ، أ موا يف القوانون اجلديود  07عهنم يف املوادة  17و  20أ ولك اإ

لهيم ، و لك ما لهيم لكن هذه املرة يف القوانون التجواري و ابلتحديود يف املوادة  السالن ذكره فب يمت حىت الإشارة اإ  00مكورر  204هناكل أ نه أ شار اإ

 .بصدد حديثه عن الالزتام ابلرس املهين  7/ف
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ن  ن املسو،ولية الشخصوية لل نودوبني تظول قامئوة حوىت و اإ اخلبري احملاسوب جوزءا فقو  مون همواهمم و بوذكل فواإ

. ري  و رشيطة التبعية و ل هنم من يقوم ابختيار ه،لء ال شخاص و يو وهنم يف أ عامهلوم ارتكبت ال خطاء من ا

عطاء رأ يه الشخو املتمسد يف الإم،واء اخيي  مفندوب احلساابت هو من س يكون هل احلق يف أ خر املطاف ابإ

ء ، و ابلتوايل املسو،ولية هنوا يوقع يف تقرزر املراقبة ، و هبذا التوقيع ترجع اإىل حسابه ال عامل اليت يقوم هبا هو،ل

ت،اعن ل نه من يقع عليه عبء الاختيار الصحيح هلم 
1
                             . 

 الرضر  - 

ن من بني املزيات اخلاصة اليت تنةرد هبا املس،ولية املدنية عون ابأ ال نوواع مون املسو،ولية هوو أ هنوا مسو،ولية  اإ

طد  لقيام هذه املس،ولية بول أوب أ ن يصواحب وقووع هوذا اخلطود  حودوث تعوي،ية أ ي مبعىن ل زكةي وقوع اخل

رضر بسبب هذا اخلطد  و مبناسوبته 
2
، و ذكل وفقوا للقواعود العاموة يف القوانون املودين هوذه الويت يه ال خورى  

و منه يلزم أ ن زكون الرضر م،كدا أ ي أ نه . تطبق يف خصائص الرضر املوجب للتعويض عن املس،ولية املدنية 

ما بةقدان املترضر للكسب أ و لإصابته ابخلسارة قد ح ذا . صل حقا و ذكل يف حالتني اإ و زكون الرضر م،كودا اإ

وهوذا موا أور للحوديث عون . اكن حمقق الوقوع سواء يف احلال أ و حوىت يف املسو تقبل ، و كوذا زكوون متوقعوا 

مون خوالل اجهتاداتوه و زنثول الرضر املس تقبيل أ و ما يعرف ب،ياع الةرصة ، و هذا ما جعل الق،اء أد حوال 

يف أ ن هذا النوع من الرضر ميكن أ ن زكون يف ضياع الةرصة يف وضوع حود لالختالسوات يف الوقوت املناسوب 

ولو أ نه خيتلن متام الاختالف عون الرضور نةسوه النواع عون الاختالسوات يف حود ذاهتوا 
3
كوذكل مون بوني .  

موا أ ن زكوون مواداي أ م معنوواي ، ازيات الرضر هو أ ن زكون حال و حقيقي ، والرضر من  هذا املنطلق نوعوان اإ

فال ول يصيب الشخص يف اتلاكته و ماهل ، أ موا الثواين ، فيصويبه يف عاطةتوه و شوعوره و ل ن هوذا ال خوري ل 

ذ و يف الغالوب ال مع يتسوبب خطوا املنودوب يف رضر  ميكن تصوره يف خطد  مندوب احلساابت لصعوبة حتققه اإ

حلواق خسوارة ابخيموة املاليوة للرشوكة أ و  زنثل أ ساسا يف ضياع فرصة للورحب أ و حوىت للتقليول مون اخلسوائر أ و اإ

لكون هوذا لويس معنواه أ نوه ل يوجود . امل،سسة اليت زراقب حساابهتا أ و الغري اخيي تعامل معها بسوبب تقوارزره 

ذ ا موا قوام منودوب أ صال رضرا معنوواي أ و أ دبيوا ل نوه و يف حقيقوة ال مور قود يتحقوق هوذا النووع مون ال رضار اإ

احلساابت عىل سبيل املثال ل احل  بتقدمي حتةظات أ و حوىت القيوام بورفض املصوادقة عوىل حسواابت الرشوكة 

حبجة أ هنا  لو من املصداقية و بعيدة لك البعد عون الرشوعية يف حوني أ ن ذكل اوري حصويح ابملورة ، فةوي هوذه 

لقوامئني ابلإدارة و شو هبة و ريبوة يف أ عامهلوم و بوذكل احلاةل فهوو بع و  هوذا يسوبب تشووهيا لسو عة املودزرزن و ا

 .                                                                                     يسبب هلم رضرا أ دبيا 

                                                           
 1
  . 42. معزيي خااية ، املرجع السابق ، ص  

  
2

   . 707.ابق ، صعيل س يد قامس ، املرجع الس

  
3
  . 10و  10. معزيي خااية ، نةس املرجع السابق ، ص  
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هذا فامي خيص ازيات الرضر بصةة عامة و موجزة ، أ ما فامي خيص تقدزر التعويض عون هوذه ال رضار أ و الرضور 

اصل ، زرى بعض الةقه أ ن ذكل التقدزر حتي  به كثري مون الصوعوابت و العراقيول ، لكون ابلورمغ مون ذكل احل

ذا اكنت تصاحب هذا الرضر بعض االئل و الوقائع املرتبطة به فذكل سيسهل ال مر يف تقدزره  مفوثال عودم . فاإ

ال الرشوكة بصوةة اوري قانونيوة و قيام مندوب احلساابت ابلكشن يف تقارزره عن الاختالسات و التبديود ل موو 

مش بوهة اا عرضها اإىل خسارة مالية تقدر بدن معوني و معلووم يووازي ال مووال احتتلسوة  واملبوددة ، ومون هنوا 

ل أ نوه يف بعوض ال حيوان تواجوه . زكون التعويض عن الرضر يف هوذه احلواةل يوامتص و قميوة ال مووال احتتلسوة  اإ

ذا  اابت ملل  هذه الوقوائع و االئول املصواحبة  واملسواعدة كوام أ ن الإشواكل تقدزر الرضرعدة مشالك خاصة اإ

 .                                                                                                   هبذا اخلصوص يطرح بصةة حادة و ملحة فامي خيص تقدزر التعويض عن الرضر املعنوي 

ل أ نه أ حياان يصعب تقدزر التعويض أ صال هموام اكن الرضور مفوثال رشاء لكن رمغ هذه ال صعوابت و الإشاكلت اإ

مكتتبني ل سهم رشكة معينة مطروحة لبيع عىل أ سا  أ ن هذه الرشكة يف حببوحة ماليوة جيودة و حتقوق أ رابحوا 

ل أ ن احلقيقوة و رمق أ عامل حمرتم و ذكل عىل أ سا  التقرزر املعد مون طورف منودوب احلسواابت و املنشوو  ر ، اإ

مغازرة متاما ملا مت الإعالن عنه ليت،ح فامي بعد أ ن قميوة هوذه ال سوهم أ قول بكلوري مون سوعر الرشواء ل ن الرشوكة 

فةي هذه ال حوال يصعب تقدزر التعويض خيكل اقرتح الق،واء . تعاين صعوابت مالية حادة و مشالك اقتصادية 

ل سوهم مببلوغ رشاهئوا ، أ و دفوع فوارق الودن بوني مبلوغ الرشواء والقميوة حلني انجعني ، أ وهلام رشاء املندوب لتكل ا

احلقيقية لو سهم لتدارك الاختالل اخيي تسبب فيه بسبب تقرزره هذا 
1
                           . 

 عالقة الس ببية                                               -

ن عالقة الس ببية تعترب الركن الثالث اخيي تنعقد به املس،ولية و يه ركن مس تقل عن اخلطود  حبيوث قود يوجود  اإ

و تعتورب السو ببية عوىل أ هنوا . اخلطد  و ل توجد الس ببية أ و يف أ حيان أ خرى قود توجود السو ببية و ينتةوي اخلطود  

صوواب املرضووور ، و   يف هووذا الصوودد العالقووة املبووارشة بووني اخلطوود  اخيي ارتكبووه املسوو،ول و الرضوور اخيي أ  

و منه زكون منودوب . مندوب احلساابت من  ة و الرشكة أ و الغري املتعامل معها من  ة أ خرى عىل التوايل 

ذا مل جتنوع هوذه  ذا اكن اخلطد  اخيي ارتكبه هو اخيي تسبب يف الرضر بصةة مبارشة ، ل نه اإ احلساابت مس،ول اإ

ذا مل زكون خطود  املنودوب هوو اخيي تسوبب يف الرضور احلاصول الرشوو معوا فوال زكوون مسو،ول  ، أ ي أ نوه اإ

ذا اكن هذا اخلطد  ليس هو السبب املبارش و احلقيقي يف هوذا الرضور  للرشكة أ و الغري املتعامل معها ، أ و حىت اإ

              .               فال زكون مندوب احلساابت مس،ول عن التعويض و ابلتايل ل تنعقد مس،وليته املدنية 

وبات عدم الزتام مندوب احلساابت ببذل العناية الالزمة املد لوفة يف مع   والويت  وبات عالقة الس ببية اإ و زكةي لإ

عامل للك هذه املعطيات و املس تلزمات ل زكوون منودوب احلسواابت مسو،ول . حتول دون حدوث الرضر  و اإ

دارهتا ما مل زكن عىل عوب هبوا و أ وبوت اسو تحاةل عن ال خطاء و احتالةات اليت زرتكهبا مدزرو الرش  كة و القامئني ابإ

                                                           
1
  . 040،  040. طيطو  فتحي ، املرجع السابق ، ص  
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أ ما عن ال خطاء اليت اكن عوىل عوب . الكشن عهنا رمغ قيامه ابل عامل الرقابية كام أب و تس تلزمه أ صول همنته 

نتوه و مل هبا أ و اكن من السهل عليه الكشن عهنا لو أ دى واجبه الرقايب كام مييل عليه القانون و تةرضه أ صول هم 

زكشةها يف تقارزره للمهات املعنية ، فسو يكون مسو،ول عهنوا مناصوةة و ت،وامنا موع هو،لء املودزرزن  والقوامئني 

جراءات معينة بشد هنا و الإعوالم  والإخطوار  ابلإدارة حىت و لو مل زرتكهبا ل ن من واجبه الكشن عهنا  و ا اذ اإ

ليه  و للحد من أ رضارها والتخةين من حدهتا ن دىن يشء ذا . أب الوصول اإ كام زكون املندوب مت،امنا معهوم اإ

ذا اكن مشورتاك معهوم يف القيوام  اكن يف ال صل متواطئا معهم يف فعل يقع حتت طائةل نصوص التمورمي أ و حوىت اإ

كام ل يسد ل املندوب و يف نةس الس ياق عن ال خطاء اليت ارتكهبا املنودوبون . هبذا اخلطد  أ و الةعل ال،ار اجملرم 

ل أ نوه ملوزم ابلكشون . لسابقون لعهدته و لو أ ن الع ل الرقايب يتواصل حىت و لو تغري ال شخاص القامئني به ا اإ

، ا اذ الإجراءات الالزمة بشود هنا عهنا للم عيات العامة و الرشاكء حاةل الإطالع علهيا ليقوم ه،لء بتصحيحها و

د انهتاء مدة عهدته الرقابية اى الرشكة موا مل زكون قود كام ل يسد ل مندوب احلساابت عن احتالةات اليت تقع بع

 .سا  فهيا أ وناء مع  بطريقة مبارشة أ و حىت اري مبارشة 

ل حت لها حبيوث ل ميكون هل أ ن  ليه أ عاله فال يبق  لل ندوب اإ ن حتققت عنارص املس،ولية كام س بق الإشارة اإ و اإ

كوام ل . ، و ل ب،يق وقته و كرثة الع ل امللق  عوىل عاتقوه  يدفعها ابلتذرع بغلطة يف القانون أ و حىت حبسن نيته

لقواء اللووم عوىل . أوز هل التحميف بقةل أ و عودم كةايوة ال تعواب الويت حيصول علهيوا لقواء معو   كوذا ل يسو تطيع اإ

متوام معو  ، ل ن  مدزري الرشكة بسوبب عودم تعواوهنم معوه و متكينوه مون ال وراق و املسوتندات الويت يطلهبوا لإ

ع فورض عليوه يف هوذه احلواةل أ ن زكوون حازموا يف ت وفه و يتخوذ الإجوراءات الالزموة للحود مون تعنوهتم  املرش 

نذار و التحذزر املوجه للرشاكء و امجلعيات الع ومية  جراءات الإ ورفض تعاوهنم ، و ذكل اب اذ اإ
1
           . 

ملسو،ولية امللقواة عوىل عواتق منودوب يف ال خري ما ميكن أ ن يقال هو أ نه حصويح أ ن املرشوع تشودد يف عنوارص ا

ل يك ي،و ن موع ذكل قيوام املنودوب بع و  عوىل أ مت و  احلساابت حيث مل يتساهل يف رشوو حتققها ل ليشء اإ

لكن هذا ليس معناه أ ن املندوب ل ميكنه البتة درأ  املس،ولية عن نةسوه . أ حسن صورة و يف أ ف،ل الظروف 

حجافا يف  ذا حدث ذكل قد زكون اإ حق مندوب احلساابت و  ويةوا هل مون ولووج جموال املراقبوة احلسوابية ل نه اإ

 .للرشاكت و امل،سسات أ صال خوفا من صعوبة ال مر و هذا ما ل يصب يف صاحل املهنة و املهنيني

عوامل للقواعود العاموة لل سو،ولية املدنيوة   ماكنيوة الوتخلص مون املسو،ولية و ذكل اإ خيكل منح املرشع لل نودوب اإ

ومن هنا فاإن احلديث عن أ س باب نةي املسو،ولية ل . نصوص خاصة ابلنس بة ملس،ولية املندوب  بسبب غياب

يعين أ بدا رشوو التخةين مهنا ل نه ل ميكن التخةين من مس،ولية مندوب احلساابت و ل حوىت الإعةواء مهنوا 

ام العوام ل ن الزتاماته حمددة بنصوص قانونية و ل أوز خمالةهتوا ، ل ن ذكل يعتورب مون النظو
2
و احلوديث عون .  

                                                           
1

   . 700. س يد قامس عيل ، املرجع السابق ، ص

 
2
  . 21. معزيي خااية ، املرجع السابق ، ص  
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ل مس توىح من القواعد العامة ل ن يف هذه ال حوال يتحقق ما معناه انتةاء خطد  املندوب  أ س باب النةي ما هو اإ

 . اا أعل سببا أ خر اكن حمداث للرضر و من ذكل القوة القاهرة و خطد  الغري و خطد  ال،حية 

                                                               و القوة القاهرة                             0 

تعترب القووة القواهرة و عوىل حود تعبوري الةقوه الاسو تثناء امل تواز و اخيي يعةوي رصاحوة منودوب احلسواابت مون 

ل ن  املس،ولية املدنية ، و لو أ ن ذكل مرتب  ببعض الرشوو اخلاصة و اليت أ  ها دوام أ اثر القووة القواهرة نظورا

و ملال ذكل ضياع واثئق و مستندات حسوابية ل ميكون لل نودوب . همام املندوب تتسم ابلس نرارية و ااوام 

القيام مبهامه عىل أ مت و أ حسن وجه من دوهنا ، و يف هذه ال حوال عليه تقدمي تقرزور ينووه فيوه عون التحةظوات 

                                                      .                                             املناس بة 

                                                                                             و خطد  الغري 7  

ذا اكنووا يع لوون  ل اإ ليه أ نةا أ ن مندوب احلساابت ل زكون مس،ول عن أ خطواء اوريه اإ حتوت كام س بق الإشارة اإ

، لون عن أ خطواهئماإرشافه و مس،وليته مكساعديه ، أ ما البقية من مسريزن و قامئني ابلإدارة فيعتربون   املس،و

عوالم القوامئني ابلإدارة  عىل الرمغ من أ ن مندوب احلساابت هنا ملزم اب اذ بعض التدابري و الإجوراءات سوواء ابإ

بوالغ الهيئوات املرشوفة عوىل الرشوكة اكمجلعيوة و لةت نظر  للتجواوزات احلاصوةل و يف حواةل الاسو نرا ر عليوه اإ

 .                                                                                 الع ومية 

                                                                                        خطد  ال،حية و  0  

بعاد املس،ولية عن منودوب احلسواابت موىت أ وبوت هوذا ال خوري أ نوه لوول  كذكل يعترب خطد  ال،حية من دوافع اإ

ىل حوودوث  هووامل الرشووكة و هتاوهنووا يف تقوودمي حسوواابهتا قوود يوو،دي اإ خطوود  هووذه ال،ووحية ملووا اكن هنوواك رضر اإ

اختالسات بداخلها حىت و لو مل يقدم مندوب احلساابت تقرزره يف هذا الشد ن 
1
           .                      

 دعوى املس،ولية/ ب

ليوه ، مفعنواه أ ن املسود ةل تبودأ  هوذه  ما دام أ ن املس،ولية املدنية ملندوب احلساابت تعوي،ية كام أ سلن الإشارة اإ

ل ابملرور عرب راب  أ   أ ل و هوو حلقوة الوصوول  ىل تقرزر التعويض ، لكن هذا ل يمت اإ املس،ولية جمنعة لتنهتىي اإ

هذا الراب  هوو .   ال ول و اخيي هو حتقق لك عنارص و رشوو املس،ولية و الثاين و هو التعويض بني العن

ما يعرب عنه بدعوى املس،ولية ، و احلال يف هذه ااعووى لهوا أ طوراف فقود حتورك مون طورف الرشوكة أ و مون 

 طرف واحد أ و مجموعة من الرشاكء اخيزن ترضروا أ و حىت مون الغوري املتعامول موع الرشوكة
2
ويومت ذكل ضود .   

كامل احللقة و هو مندوب أ و مندوبو احلساابت معوما   .                الطرف ال خر املعين ابإ

                                                           
  1
  . 042،  047. نةس املعىن طيطو  فتحي ، املرجع السابق ، ص 

2
Voir , PENHOAT Claude , Droit De Société , DALLOZ , 5° édition , AENGDE , Paris 1998 , p. 220 .  
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  الرشكة  -

ذا اكنت الرشكة يه املترضرة من أ عامل مندوهبا فسو تدعي عليوه و ذكل بواسوطة اجلهواز امللكون  فةي حاةل ما اإ

ذا تعددوا يف الغالوب ال مع ، لكون بعوض الةقوه زورى يف ذكل بعوض  بنثيل الرشكة اخيي هو املدزر أ و املدزرزن اإ

لرشوكة ، لكون و مون جانوب أ خور قود زكوون التناقض مفن  ة ، املدزر هو من ميكل السلطة القانونية لنثيول ا

ن مل يقم هبا كونه املس،ول ال ول عن الرشوكة  . سا  يف أ عامل الاختال  أ و عىل ال قل زكون مهتام هبا حىت و اإ

ىل جملوس الإدارة أ و جملوس املراقبوة أ و حوىت يومت تعيوني وكيول خواص يبارشهوا ابمس  كام قد تعهد هوذه ال عوامل اإ

الرشكة 
1
زائري فقد اكن واحضا ابلنس بة ل خذ رأ ي امجلعية العامة حيوث ق و بود ن أ ي رشو يف أ ما املرشع اجل. 

. القانون ال سا  يوجب بد خذ رأ ي هذه امجلعية ملبارشة دعوى الرشكة أ و حىت للعدول عهنوا يعود ن ن مل زكون 

لك ذكل يعتورب كام ل ميكن حىت تكيين ذكل عىل أ نه أ خذ رأ هيوا أ و استشوارهتا املسو بقة ل ن ال مور سو يان ، فو

ابطال بطالان مطلقا لهذا الرشو 
2
                                                                     . 

ىل ال ذهان هو ما دخل امجلعية العامة يف هذا اخلصووص موا دام أ ن املودزر أ و املودزرزن و حوال  و س،ال يتبادر اإ

يول الرشوكة و يف لك الظوروف ؟ و لعول الإجابوة الوحيودة عون هوذا التعدد و هل السلطة املطلقة و الاكموةل لنث 

 .                                                                                                   التساؤل هو أ ن امجلعية العامة تعترب أ عىل و أ ول سلطة يف الرشكة و يه مبثابة السلطة الترشيعية بداخلها 

                           الرشاكء -

حيق للرشي  اخيي ترضر جراء معل مندوب احلساابت برضر خيتلن بطبيعته عون ذكل اخيي أ صواب الرشوكة 

ايه جبورب الرضور ، كوام حيوق و يف نةوس السو ياق  أ ن زرفع دعووى فرديوة ضود منودوب احلسواابت مطالبوا فهيوا اإ

طروحة للبيع بعد الإطالع عىل تقرزر املنودوب اخيي أ عطواه هبوذا لل سا  اخيي أ قدم عىل رشاء أ سهم الرشكة امل

وأ ن ااعوى الةردية اليت زرفعهوا خشوص املترضور . التقرزر صورة خاطئة و اري حقيقية عن املركز املايل للرشكة 

ن وجد  لكن يثور تساؤل . وحده تبق  مرشوطة بشخصية الرضر و اختالفه عن الرضر اخيي يلحق ابلرشكة اإ

الشد ن ماذا لو اكن هذا الرضر جامعي أ ي أ صاب مجموعة من الرشاكء ، فهل أووز للرشوي  الواحود أ ن  يف هذا

ذا ما لحظ القامئني علهيوا متقاعسوني عون فعول ذكل  ىل جانب دعواه الشخصية خاصة اإ ميار  دعوى الرشكة اإ

       يف موا ة مندوب احلساابت ؟                                                

ىل هذا احلمك ل يف القانون املنظم لل هنوة و ل حوىت القووانني  و يف هذا الشد ن ميكن القول أ ن املرشع مل يتطرق اإ

ىل املادة . ال خرى  من ق ت و اليت تعاجل نةس املسد ةل لكن هذه املرة يف موا وة  70مكرر  204لكن ابلرجوع اإ

ل بنص رصحي أوزيه و يسو ح  القامئني ابلإدارة و ليس مندوب احلساابت و ملل هذا القيا  ل ميكن القيام به اإ

 .                                                                                  به 

                                                           
 1
  . 077،  070. بن مجيةل  محمد ، املرجع السابق ، ص  

 
2
  .من القانون التجاري   74مكرر  204املادة   
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 الغري -

طار املرشوع اخيي أ نشد ت من أ ج  ، أ ل و   يف هذه احلاةل دائين الرشوكة  حيق للغري املتعامل مع الرشكة يف اإ

اوري أ ن الةقوه . أ ن زرفعوا دعوى ضد مندوب احلساابت اخيي بسببه و جراء ت وفاته حلقوت بوه أ رضار معينوة 

فال  ا لرشكة أ و نقص يف ذمهتا املاليوة  وهوذا يةرق بني نوعني من الغري ، دائنني حلق هبم رضر جراء حل أ و اإ

. النوع حيق هلم رفع دعوى فردية ضد املندوب يف حال تقاعس اجلهة احتتصة بتحريو  ااعووى امجلاعيوة ضوده 

أ ما النوع الثاين فهم دائوين الرشواكء مبوارشة فيحوق هلوم رفوع دعووى املسو،ولية فقو  يف حودود حقووق الرشواكء 

 .املتسبب يف الرضر   املدنني هلم اجتاه هذا املندوب

مندوب احلساابت أ و وروته  -
1
  

أ و الرشواكء / أ و الغوري و / ترفع دعوى املس،ولية املدنية للتعويض عن ال رضار الويت حودوت سوواء للرشوكة و 

ضد من تسبب فيه و هو الطرف ال خر يف العالقة أ ي منودوب احلسواابت ، و ال مور سو يان سوواء اكن هوذا 

أ و حىت معنواي فال اإشاكل ما دام أ ن املرشوع اكن رصحيوا و واحضوا يف حمكوه عوىل حت ول  ال خري خشصا طبيعيا

تبعة ال عامل الشخصية لل ندوب حىت و لو اكن من،ام اإىل رشكة حمافظة احلساابت 
2
لكن الإشواكل يثوور يف .  

حاةل وفاة مندوب احلساابت اخيي بسببه حلق رضر بد حد ه،لء ، مفن اي ترى يتح ول تبعوة معو  هوذا ؟  ل ن 

املتصةح للقانون املنظم لل هنة و حىت القانون التجاري يالحوظ عودم تطورق املرشوع ملثول هوذا احلومك ، و هوذا 

حيوة يف ذكل حيوث أ لزموت ورووة املنودوب املتوو  بتح ول خالفا ملا فعلته بعوض الترشويعات الويت جواءت رص 

التعويض ملن ترضر من جراء معل مور م رشيطة قبول ذكل 
3
                                             . 

ىل نقطوة ذات  ذن عن أ طراف ااعوى عىل اختالفهم لكن قبل قةل ابب هذه ااعوى لبد من الإشوارة اإ هذا اإ

هذا اجملال و يه موا تعلوق ابلختصواص يف هوذه ااعووى املدنيوة و كوذا يف موا خيوص انق،واؤها  أ  ية ابلغة يف 

ما اختصواص حمويل ، هوذا  فبالنس بة لالختصاص الق،ايئ لدلعوى املدنية ضد مندوب احلساابت ، فهو نوعان اإ

مسو تقل و ابلتوايل ال خري و اخيي مل ينظ ه املرشع بصةة منةردة يف ما خيص مندوب احلسواابت ابعتبواره هموين 

ىل القواعد العامة ، و بذكل عىل املدعي ابلتعوويض و الرشوكة ، الرشواكء ، الغوري و رفوع دعوواه أ موام  يمت الرجوع اإ

فاإن مل زكن هل موطنا معروفا فيو،ول الاختصواص . اجلهة الق،ائية اليت يقع يف دائرة اختصاصها موطن املندوب 

قامته ، و  ىل اجلهة اليت يقع هبا حمل اإ قامة معروفا فيكون الاختصاص للمهة الواقوع بودائرهتا اإ ن مل زكن هل حمل اإ اإ

أ خر موطن هل 
4
ذا موا اكن هوذا املنودوب .   ذا اكن مندوب احلساابت خشصوا طبيعيوا ، لكون اإ هذا يف حال ما اإ

                                                           
  1
  . 010. طيطو  فتحي ، املرجع السابق ، ص  

 
2

   .املنظم لل هنة  10و  01من القانون  42املادة  راجع

 
3

ذا ما أ رادوا أ ن يقبلوا تركة مور م ، أ ن يوافقوا عىل لك عنارصها الإأابية و السلبية   مفثال الترشيع الةرنيس يلزم الوروة اإ
  4

 70الصوادرة بتوارخي   70و الإدارية ، ج ر عدد  واملت، ن قانون الاجراءات املدنية 7117فربازر  74م،رخ يف  12و  17من القانون  02املادة 

   . 7117أ بريل 
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 رشكة حمافظة احلساابت فينعقد الاختصاص لل حمكة اليت يقع يف دائرة اختصاصها أ حد فوروع الرشوكة  أ موا يف

حال تعدد املدع  علهيم أ ي أ كرث من مندوب للحساابت تسبب يف الرضر ، فةوي هوذه احلواةل زكوون لل ترضور 

هذا عون الاختصواص . حق الاختيار يف رفع دعواه أ مام اجلهة الق،ائية الاكئن هبا موطن أ حد ه،لء املندوبني 

املرشع مل خيص دعوى املسو،ولية ضود احمليل ، أ ما ابلنس بة لالختصاص النوعي فهو ال خر ما يالحظ عليه أ ن 

مندوب احلساابت بنص خاص ل يف القانون التجاري و ل يف القانون املنظم لل هنة اا حيمت الرجووع مورة أ خورى 

قلمييا  للقواعد العامة ، فينعقد الاختصاص لل حمكة الابتدائية احتتصة اإ
1
                                                      .                                    

موا بتنوازل  و يف ال خري ما ميكن اخلمت به و هو أ ن دعوى املس،ولية ضود منودوب احلسواابت تنقحتو بطوريقني اإ

ىل أ ن تنازل الرشكة عن حقهوا يف متابعوة منودويب احلسواابت عون  أ حصاب احلق يف مبارشهتا عهنا ، مع الإشارة اإ

عداد التقارزر و ا ملصادقة علهيا ل يعين ابلرضورة سقوو حق الرشاكء أ و حىت الغري املتعامل معهوا يف خطهئم يف اإ

رفع هذه ااعوى ، هذا طريق و الطريق الثاين هو انق،اء ااعوى ابلتقوادم الويت تطبوق فيوه القواعود العاموة أ و 

سووقاو املوودة نةسووها املطبقووة عووىل القووامئني ابلإدارة  ابل حوورى اإ
2
ه ااعوووى مبحتوو وووالث و ابلتووايل تتقووادم هووذ.  

ن اكن قد أ خةي ، هذا يف احلاةل العادية  . س نوات من يوم ارتاكب الةعل ال،ار و اخلطد  و أ و من وقت العب به اإ

أ ما اس تثناءا فندد مدة التقادم اإىل عرش س نوات و ذكل يف حال تصنين الةعل ال،وار املرتكوب مون منودوب 

احلساابت عىل أ نه جرمية 
3
                 .                                                     

 املس،ولية اجلزائية : اثنيا 

يف حاةل عدم كةاية املس،ولية املدنية جلرب الرضر اخيي تسبب فيه مندوب احلساابت أ و حىت يف حواةل جسوامة 

  املسو،ولية املدنيوة اخلطد  املرتكب من طرفه و خطورته ، يف هذه ال حوال و لهذه ال س باب قام املرشع بتودع

لل ندوب مبس،ولية أ خرى ل تقل عهنا أ  ية سعيا منه لتقومي ت فات هوذا ال خوري يف حوال ارتواكب أ خطواء و 

خيكل تقررت مس،ولية مندوب احلساابت اجلزائية سواء بنصوص يف قانون العقوابت أ و حوىت . خمالةات جمرمة 

و ال سا  القانوين لهوذه املسو،ولية هوو موا نوص . ون التجاري يف نصوص خاصة اكلقانون املنظم لل هنة أ و القان

ليه يف املوادة  10و  01عليه املرشع رصاحة يف القانون املنظم لل هنة رمق  يتح ول :" منوه بقووهل  17سابق الإشارة اإ

ام تقصووري يف القيووام ابلووزت  اخلبووري احملاسووب و حمووافظ احلسوواابت و احملاسووب املعنوود املسوو،ولية اجلزائيووة عوون لك

 ".قانوين

 اجلرامئ املنصوص علهيا يف قانون العقوابت / أ  

                                                           
 

1
   . 004حىت  000. معزيي خااية ، املرجع السابق ، ص 
2
  .من القانون التجاري و اليت حتدد مدة تقادم ااعوى املدنية ضد القامئني ابلإدارة  71مكرر  204املادة  
3
   . 070حىت  007من . املرجع  السابق ، صأ نظر يف نةس الس ياق ، معزيي خااية ، نةس   
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ن مندوب احلساابت و هو ميار  هماموه الرقابيوة لويس مبنود ى عون ارتواكب بعوض اجلورامئ املنصووص علهيوا يف  اإ

قانون العقوابت 
1
 : ، و ذكل عند تكييةها حسب نشاطه ابعتباره همين حمرتف و يه  

فشاء الرس املهين -  اإ

ن مندوب احلساابت ملزم هو ال خر ابحملافظة عىل الرس املهين ابعتباره همين خمتص ابلرقابة عىل أ عامل الرشكة  اإ

و نشاطها 
2
ىل املواد املنظ ة للرس املهين و موا صواحهبا مون عقووابت يف املوواد   مون  017و  010، و ابلرجوع اإ

ىل س تة أ شوهر و بغراموة مون  و  من 010قانون العقوابت  و اليت تعاقب ابحلبس و املادة  ىل  411شهر اإ  4.111اإ

لهيم و أ فشووها يف  دج ال شخاص امل،متنني حبمك الواقع أ و املهنة أ و الو يةة ااامئة أ و امل،قتة عىل أ رسار أ ديل هبا اإ

فشواءها و ي وح هلوم بوذكل ، و منودوب احلسواابت يودخل يف خانوة  اري احلالت اليت يوجوب فهيوا القوانون اإ

منوه  فتعاقوب لك مون يع ول بد يوة  017أ موا املوادة . مك املهنة و الو يةة خيكل تش   هوذه العقووابت امل،متنني حب

ىل  صةة اكنت يف م،سسة و و منودوب احلسواابت يع ول مكراقوب و متوابع للحسواابت و ابحلوبس مون سو نتني اإ

ىل  411سووس سوو نوات و بغرامووة موون  ذا أ دىل أ و رشع يف الإدلء ل جانووب أ و ج 01.111اإ زائووريني يقميووون دج اإ

ىل س نتني و بغرامة مون . ابخلارج أ رسار هته امل،سسة  دج  0.411 اإىل 411كام يعاقب ابحلبس من والوة أ شهر اإ

ذا أ دىل هبذه املعلومات اإىل جزائريني يقميون ابجلزائر  كام ميكن يف مجيع ال حووال أ ن حيومك عليوه ابحلرموان مون . اإ

 .                                                                                                     ال قل و سس س نوات عىل ال كرث حق فد كرث من احلقوق الوطنية ملدة س نة عىل

 خيانة ال مانة                                                                                        -

ذ عوني يف منصوبه  قد يسد ل مندوب احلساابت عن جرمية خيانة ال مانة ابعتباره اجلهواز امل ثول حلوايم الرشوعية اإ

حلراسووة أ موووال الرشوواكء موون التالعووب هبووا و اختالسووها موون طوورف القووامئني ابلإدارة و املسووريزن ، و ذكل يف 

لهيم لل صادقة علهيا  ل أ ن ما أدر الإشارة . تقارزر  املقدمة اإ ليه يف هذا النوع من اجلرامئ هوو اسوتبعاد تصوور اإ اإ

ن مل نقل يف مجيع ال حوال ل تكوون أ مووال الرشوكة يف  مندوب احلساابت كةاعل أ صيل ل نه يف االب ال حيان اإ

ل أ ن مس،وليته تقوم فهيا عىل أ سا  أ نه رشي  ساعد القامئني ابلإدارة يف القيام بع لية الاختال   حيازته اإ
3
 . 

                                                                            

 النصب و الزتوزر   -

                                                           
 

1
املت، ن قوانون العقووابت   0211يونيو  17امل،رخ يف  041و  11يعدل و زنم ال مر رمق  7100فربازر  10م،رخ يف  10و  00أ نظر ، القانون رمق 

 . 7100فربازر  01، الصادرة بتارخي  7100لس نة  12، ج ر عدد 

 
2

ليه   10-01من القانون  20من القانون التجاري ، و كذا املادة  00مكرر  204أ نظر ، املادة   املنظم لل هنة السابق الاشارة اإ

قابيوة ، و و اليت تتحدث معوما عن الزتام مندويب احلساابت و مساعدهيم ابلرس املهين و ذكل ابملوازاة موع السولطات امل نوحوة هلوم ل داء همواهمم الر 

    .قهم يف الاطالع يف أ ي وقت يشاؤون عىل دفاتر الرشكة و مجيع واثئقها احلسابية اا أهلهم يطلعون عىل مجيع أ رسارها ذكل حب 
 

3
احلقووق و العلووم    أ نظر ، زروال معزوزة ، املس،ولية املدنية واجلنائية لل سريزن يف رشكة املسوا ة ، موذكرة ماجسو تري يف القوانون ، لكيوة      

  . 040. ، ص 7112و  7111ية ، جامعة أ بو بكر بلقايد ، تل سان ، الس نة اجلامعية الس ياس  
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ذا موا قوام ابلتواطو، موع القوامئني ابلإدارة عوىل نرشو  قد يسد ل مندوب احلساابت عن جرمية النصوب و الزتوزور اإ

عداد أ و امل صادقة عوىل تقرزور أ و عودة تقوارزر معلومات اكذبة عن حاةل الرشكة و ماليهتا معاكسة للحقيقة أ و قام ابإ

ىل توزيوع أ رابح صوورية  الويت وتعتورب  تةيد بد ن مالية الرشكة حتقق أ رابحا قابةل للتوزيع عىل الرشاكء اوا يو،دي اإ

 .                                                                   يه ال خرى جرمية معاقب علهيا 

 لقانون املنظم لل هنة أ و يف القانون التجارياجلرامئ الواردة يف ا/  ب

ىل اجلرامئ السابقة ، هناك بعض اجلورامئ اخلاصوة الويت ميكون أ ن زرتكهبوا منودوب احلسواابت أ ونواء تد ديوة  ضافة اإ اإ

 .     و ائةه الرقابية قام املرشع ابلنص علهيا رصاحة  يف القانون املنظم لل هنة  و يف القانون التجاري 

 املامرسة اري الرشعية ملهنة مندوب احلساابت  -

تقوم همنة مندوب احلساابت عىل مبادئ أ ساس ية أ صلها رشعية الرقابة ، ل نه احلوار  الرشوعي عوىل حسواابت 

الرشكة ، خيكل أب أ ن ميار  هذه املهنة بطريقة انتظامية عن طريق اس تكامل مجيوع الرشووو  واملسو تلزمات 

بعة املامرسة اري الرشعية للرقابة عوىل الرشوكة هبودف ضوامن احورتام همنوة  ولقوب منودوب لهذا تمت متا. القانونية 

و عليه ميكن القول أ نه يمت انهتاك حرمة همنة مندوب احلساابت . احلساابت و ابلتايل حتقيق فاعلية اارسة همنته 

ىل احوتاك وبوات تووافر ال،وامانت ابنهتاك اللقب أ و اارسة الع ليات اخلاصة هبذه املهنة و اليت هتودف اإ ر املهنوة لإ

القوانوين يشولك جرميوة معاقوب الرضورية يف املهوين لسو امي اخلوربة و الرشوف ، ل ن لك نشواو خوارج الاطوار 

، ل ن لك احتاكر يتوجب حاميته علهيا
1
                                               . 

ىل نص املادة  ملنظم لل هنة جنده يبني و يعرف معىن املامرسة اري الرشوعية ا  10و  01من القانون  20و ابلرجوع اإ

ما اوري مسوجل أ صوال  لهذه املهنة حبيث جاء فهيا أ نه يعد اارسا اري رشعيا ملهنة مندوب احلساابت لك خشص اإ

ل أ نوه و  يف جدول املصن الوطين أ و مت توقين تسمي  م،قتا لسبب ما أ و مت شوطبه متاموا مون هوذا اجلودول اإ

. راقب حسواابهتا  ون ن يشء مل حيودثيواصل القيام بد داء همامه الرقابية و الزتاماته اجتاه الرشكة اليت زرمغ ذكل 

كووام أ ضووافت نةووس املووادة نوعووا أ خوور لل امرسووة اووري الرشووعية لل هنووة حيووث اعتووربت أ ن انتحووال صووةة منوودوب 

مهنا خلق تشوابه أ و خلو   احلساابت أ و تس ية رشكة حمافظة احلساابت أ و أ ي صةة أ خرى من أ ي نوع الهدف

ذن فوامي . يف هذه الصةات و التس يات يعد أ ي،ا من قبيل املامرسة اري الرشعية ملهنة مندوب احلساابت  هوذا اإ

مون ذات  20خيص تعرين احتالةة و احلالت اليت تتحقق فهيا ، أ ما ابلنسو بة للعقوبوة ، فقود نصوت علهيوا املوادة 

  همنة اخلبري احملاسب و حمافظ احلساابت و احملاسب املعنود بطريقوة اوري يعاقب لك من ميار :" القانون بقولها 

ىل  411.111رشعية بغرامة من   .        دج  7.111.111دج اإ

                                                           
1
قوانون أ عوامل ،  أ نظر ، فنينخ عبد القادر ، اجلنح املتعلقة مبراقبة الرشاكت من قبل مندوب احلساابت ، أ طروحوة دكتووراه يف القوانون  صوص  

 . 00و  07. ، ص 7107و  7100لكية احلقوق ، جامعة وهران ، الس نة اجلامعية 
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ىل س نة واحودة ، (  1) و يف حاةل العود ، يعاقب مرتكب هذه احتالةة ابحلبس ترتاوح مدته من س تة    أ شهر اإ

 ".و ب،عن الغرامة 

ن املرشع نص عىل عقوبة أ خرى يف القانون التجاري  وص املامرسوة اوري الرشوعية ملهنوة  ليس هذا حفسب بل اإ

منه و الويت  وص رشاكت املسوا ة و و لوو أ ن تطبيوق هوذه ال حواكم ل  772مندوب احلساابت يف نص املادة 

يت تقحتو يقت  علهيا وحدها بل يش ل رشاكت التوصية ابل سوهم و الرشواكت ذات املسو،ولية احملودودة و  والو

ىل س تة أ شهر و بغرامة من " بد نه  ىل  71.111يعاقب ابحلبس من شهرزن اإ حدى هواتني  711.111دج اإ دج أ و ابإ

العقوبتني فق  لك خشص يقبل معدا أ و ميار  أ و حيتةظ بو ائن مندويب احلساابت ابلرمغ من عودم املالمئوات 

 ". القانونية 

ويح بود ن هنواك عقووبتني للتطبيوق عوىل املامرسوة اوري الرشوعية و ابلتايل املالحظة ال وىل عىل هاذزن النصني ت

ملهنة مندوب احلساابت ، لكن يف احلقيقوة هنواك قاعودة واحودة واجبوة التطبيوق ابلنسو بة لهوذه احتالةوة و ذكل 

تطبيقا لقاعدة أ خرى مشهورة يف القانون و يه أ ن اخلاص يقيد العام و منه العقوبوة املنصووص علهيوا يف القوانون 

ظم لل هنة يه الواجبة التطبيق املن
1
 . 

كام أ ن حالت املنع والتنايف
2
، واليت تس ح مبامرسة همنة املنودوب بولك اسو تقاللية فكريوة وأ خالقيوة تودخل يف  

هذا الس ياق و تعترب اارسة اري رشعية ملهنة مندوب احلساابت ل هنا هبوذا الوصون تعود خمالةوة حبود ذاهتوا ل ن 

ذا ما واصل همامه الرقابية و هو موجود يف حواةل مون حوالت التنوايف فةوي هوذه احلواةل يعتورب منودواب  املندوب اإ

ىل القيوام بد فعوال و ت وفات تلحوق أ رضارا  فعليا ، و الركن املادي لهذه اجلرمية حمقق هبذا الوصن دون احلاجة اإ

ابلرشكة أ و اريها ، أ ما يف ما خيص الركن املعنوي أ و موا يعورف ابلقصود اجلنوايئ فهوو اارسوة املهنوة أ و مواصوةل 

ذكل  القيام هبا رمغ عل ه بتوافر سبب مينعه من
3
                                         . 

                                                           
 

1
ىل الونص عوىل نووعني  ىل ال ذهان س،ال همم و هو ما اخيي دفوع ابملرشوع اإ ن هذا ال م منطقي و معقول ، لكن أ ل يتبادر اإ مون العقووابت عوىل اإ

نوص خواص برشوكة  نةس احتالةة ، هل اكن ساهيا أ و جاهال لقاعدة اخلاص يقيد العام و هو واضعها ؟ أ م اكن الهدف املنشوود مون ذكل هوو وضوع

 من القانون املنظم لل هنة يه العام ؟ 20ت يه اخلاص و املادة . من ق 772املسا ة فتنقلب القاعدة رأ سا عىل عقب لتصبح املادة 

 
2
ليه ، و كذا املادة  10و  01من القانون  12حىت  10املواد من     من      11مكرر  204املنظم لل هنة السابق الاشارة اإ

جاري و اليت يف مجملها يف مجملها متنع عىل مندوب احلساابت اارسة بعض ال نشطة و املهام اكل نشطة التجاريوة عوىل اختالفهوا و لك عهودة القانون الت

دارية أ و الع،وية يف جمالس املراقبة للرشاكت املراقبة و بصوةة عاموة لك معول  يقتحتو مود جور برمانية أ و انتخابية يف اجملالس احمللية و كذا لك عهدة اإ

ذكل صةة خ،وع قانوين و تبعية  ليس هذا حفسب بل مينع تعيني مكندوب للحساابت يف الرشوكة ال قورابء و ال صوهار لغايوة اارجوة الرابعوة مبوا يف 

ا وم للرشواكت الويت القامئني ابلإدارة و أ ع،اء جملس املدزرزن و جملس املراقبة ، و القامئون ابلإدارة و أ ع،اء جملس املدزرزن و جملس املراقبة و أ زو

ن متكل عرش رأ   مال الرشكة و بصةة عامة مجيع ال شخاص اخيزن حتصلوا أ و ل زالوا يتحصلون عىل أ جرة يف مقابل نشواطهم اى الرشوكة أ و اخيزو

 فهيوا مسواهامت بصوةة مل تنهتىي مدة سس س نوات من انهتاء نشاطهم اهيا كام متنع عىل مندوب احلساابت القيام ابلرقابة عوىل الرشواكت الويت ميوتكل

 فهيا مصاحل مبوارشة مبارشة أ و اري مبارشة و كذا القيام بد عامل اتس يري أ و القيام ابلرقابة القبلية و بصةة أ مع القيام بد ية همام يف الرشاكت اليت تكون هل

 .  أ و اري مبارشة 

3
   . 22و  27. معزيي خااية ، املرجع السابق ، ص 
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عطاء معلومات اكذبة أ و الت حي هبا   -  جرمية اإ

لهيا تنثل دوما و يف مجيع الظروف ابملراقبوة ااامئوة  واملسو نرة  ن هم ة مندوب احلساابت و كام س بق الإشارة اإ اإ

مع  زنزي اباميومة و الاس نرار  ومن هذا املبودأ  ،  مبعىن أ ن. افاتر الرشكة و حساابهتا و لك ما يتعلق مباليهتا 

فاإن مندوب احلساابت يسهر عىل أ ن زكون لك يشء يسري بصةة جيدة و منتظ ة و هو بدوره يبلوغ لك يشء 

ىل أ حصاب الشد ن و   عىل الع ووم الرشواكء أ و امجلعيوات العاموة أ و حوىت الهيئوات امللكةوة ابملوداولت داخول  اإ

 .                                                                                                   رى ، و ذكل من خالل تقارزره اليت زرفعها لهاته الهيئات طوال عهدته الرقابية الرشكة أ حياان أ خ

ومات املبينوة يف وال أ ن هم ة مندوب احلساابت تتجاوز معلية حفص حصة احلساابت الس نوية و مطابقهتا لل عل

تقووارزر التسوو يري الوويت يقوودهما القووامئون ابلإدارة ، فيطلعوووا عووالوة عووىل ذكل جملووس الإدارة أ و جملووس املوودزرزن 

بع ليات املراقبة و التحقيق اليت قاموا هبوا و خمتلون معليوات السوري الويت أ دوهوا و مناصوب املوازنوة و الواثئوق 

ة ادخووال تغوريات علهيووا ال خورى املتعلقووة ابحلسواابت الوويت زورون رضور 
1
و انطالقوا موون ذكل ميكون ملنوودوب .  

عطاء معلومات اكذبة و اري  . حصيحة أ و الت حي هبذه املعلوماتاحلساابت و هو يقوم بع   أ ن زرتكب جرمية اإ

منه و هذا يف ما خيص رشكوة املسوا ة ،  701و قد نص املرشع عىل هذه اجلرمية يف القانون التجاري يف املادة 

ىل  71.111يعاقب ابلسمن من س نة اإىل سس س نوات و بغرامة مون " جاء فهيا أ نه  حيث دج  411.111دج اإ

عطاء معلومات اك حدى العقوبتني فق  ، لك مندوب للحساابت يتع د اإ  ".                                                                         ذبة أ و تد كيدها عن حاةل الرشكةأ و ابإ

عطواء  موا اإ و تتحقق هذه اجلرمية بتووفر عن وزن العن و املوادي املنثول يف حوالتني و و ذكل حسوب الونص و اإ

معلومات اكذبة أ ي أ ن مندوب احلساابت يف هذه احلاةل زكون هو مصودر املعلوموة الاكذبوة أ و اخلاطئوة  وذكل 

نت هذه التقارزر املرفوعة العام أ و اخلاصة ، بت، يهنا تقارزره املرفوعة للم عيات الع ومية أ و املسا ني و سواء اك

ذا مت تقودميها يف سوبيل  بل ال كرث من ذكل حىت و لو اكنت هذه املعلومات الاكذبة قد أ عطاها بطريقوة شوةوية اإ

و هوذه اجلرميوة تقووم عوىل . الإجابة عن تساؤلت و اس تةسوارات املسوا ني يف وقوت انعقواد امجلعيوات العاموة 

ساابت ابلوضوعية املاليوة احلقيقيوة للرشوكة ، لكون رمغ هوذا العوب قوام ابلت وحي بعكوس أ سا  عب مندوب احل 

لهيا هذه املعلومات ، ل ن املرشع اعند عىل الت حي الواكذب  ىل اجلهة اليت قدمت اإ احلقيقة و ذكل دون النظر اإ

لهيا املعلومات الاكذبة  عطواء معلوموات كوام اعنود القصود اجل . و مل يعند عىل اجلهة اليت قدمت اإ نوايئ أ ي تع ود اإ

اكذبة  ل نه و يف املقابل يف حال عدم توفر هذا القصد اكخلطد  أ و عودم الانتبواه املوربر مولال فهوذا يعود ال سوا  

أ ما احلاةل الثانية للركن املوادي و الويت ميكون أ ن تتحقوق يه . لل س،ولية املدنية و ليس اجلزائية ، لك ذكل حاةل 

                                                           
1
 ة ، الاطار الترشيعي املنظم ملهنة و مس،ولية حمافظ احلساابت يف الرشاكت التجارية ، اجملةل  أ نظر ، بوحةص جالب نعناع 

 . 700،  700. ، ص 7117، س نة  17النقدية للقانون و العلوم الس ياس ية ، جامعة مولود مع ري ، تزيي وزو ،العدد 
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مورد تد كيوود مووا ورد يف تقوارزر جملووس الإدارة أ و جملووس املودزرزن أ و الهيئووات امللكةووة قيوام منوودوب احلسوواابت مب

ابملداولت املرفوعة للم عية العامة ابعتبار أ ن املندوب يعب بد هنا اكذبة اري أ نه رصح بصحهتا و جدزهتا 
1
                                                                               .                     

ليه هو أ نه و مبمرد توافر أ راكن اجلنحوة ميكون متابعوة منودوب احلسواابت  ب وف  يف ال خري ما أب الاشارة اإ

النظر عن الطرف اخيي تلق  تكل املعلومات أ و البياانت الاكذبة ، طاملا أ ن الركن املادي متوفر بصودورها عنوه 

ىل عب اريه ، سواء اكنت و هتا و املعلومات و امجل  عية العامة لل سا ني أ و الهيئات الإداريوة أ و حوىت و وصولها اإ

طارا خاصا لهذه املسد ةل  مندوب حساابت أ خر ، كام ل يستبعد وكيل امجلهورية مبا أ ن الركن الرشعي ل ي،ع اإ
2

                                                  . 

 جرمية عدم الإبالغ عن جرمية   -

عالمه لوكيول امجلهوريوة باكفوة اجلورامئ لعل أ   و أ خطر الزتام  يقع عىل عاتق مندوب احلساابت زنثل يف الزامية اإ

ن املرشوع ذهوب  املرتكبة يف الرشكة و اليت عازهنا أ و عب هبا أ وناء القيام مبهامه الرقابية ، ليس هذا حفسوب بول اإ

نوينل بعد من ذكل بتمرميه امتناع مندوب احلساابت عن امتام هذا الالوزتام القوا
3
بوالغ وكيول امجلهوريوة   ، ل ن اإ

ابل فعال اجملرمة قد جع  املرشع من بني الالزتاموات اخلاصوة املةروضوة عوىل منودوب احلسواابت  وذكل ابلورمغ 

من أ ن هذا الالزتام اكن حمل نقد ل نه ليس معيال أ و واشو يا للنيابوة العاموة و ل يع ول حلسواهبا و ذكل حسوب 

مله وة تعتورب أ داة ل خالقيوة عوامل ال عوامل كوام أ ن مون طبيعهتوا أ ن تودمع اسو تقاللية تقدزر الةقه ، و لوو أ ن هوذه ا

زاء الرشكة اليت يقوم مبراقبهتا  مندوب احلساابت اإ
4
ل عورض .   لكن ما دام أ ن املرشوع قود فورض عليوه ذكل و اإ

عليوه رصاحوة يف  نةسه لرتاكب جرمية عدم الإبالغ عن جرمية لوكيل امجلهورية ، و هذا موا قوام املرشوع ابلونص

 71.111ت و اليت جاء فهيا بد نه يعاقب ابلسمن من س نة اإىل سس سو نوات و بغراموة مون . من ق 701املادة 

ىل  حوودى هوواتني العقوووبتني فقوو  ، لك منوودوب للحسوواابت اخيي مل زكشوون لوكيوول  411.111دج اإ دج أ و ابإ

 .امجلهورية عن الوقائع الإجرامية اليت عب هبا 

بشان حتديود الوقوائع الويت أوب عوىل املنودوب الكشون عهنوا أ ي موا املعيوار احملودد للوقوائع  لكن الصعوبة تثور

خيكل قيل يف هذا الشد ن عدة أ راء للةقه ، و الرار مهنا قال بد نوه . الإجرامية حمل الكشن عهنا لوكيل امجلهورية 

ت أ و لهووا تد وريهووا عووىل يتوجووب عووىل منوودوب احلسوواابت ابلكشوون عوون احتالةووات الوويت تتعلووق بقووانون العقووواب

و حتقيقوا خيات الغايوة و تةواداي . احلساابت أ و الوضعية املالية للرشكة أ و اليت لها عالقة بتسو يري أ  وزة الرشوكة 

                                                           
  

1
  .  714و  710. صابوجني اندية ، املرجع السابق ، ص

  
2

   . 707. القادر ، املرجع السابق ، ص فنينخ عبد

 
3

كة من أ نظر ، بوقرور سعيد ، جرمية امتناع حمافظ حساابت رشكة املسا ة عن ابالغ وكيل امجلهورية ابل فعال الإجرامية و دوره  يف حامية الرش 

،  01الس ياس ية ، جامعة أ بو بكر بلقايد ، تل سان ، العودد  جرامئ الةساد و بني رشعية التمرمي و واقعية ال عامل و جمةل العلوم القانونية و الإدارية و

  . 714و  710. ص 7100س نة 

 
4

 أ نظر ، زراوي صاحل فرحة ، و يةة املراقبة احلسابية ملندويب احلساابت يف الرشاكت التجارية ، اجملةل اجلزائرية للعلوم     

  . 021. ، ص 10، العدد  0220الإدارية ، بن عكنون ، اجلزائر، القانونية و الاقتصادية و الس ياس ية ، معهد احلقوق و العلوم 
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لتقرزور مسوو،ولية املنوودوب لصووعوبة الوقوووف عنوود بعووض الوقووائع ، فيكووون لزامووا عليووه أ ن يووديل جب يووع ال فعووال  

تشلك وقائع جمرمة وخباصة حبمك  صصه و اليت يعتقد أ هنا
1
 . 

فشاهئا لوكيل امجلهورية و بوذكل  و قد اشرتو املرشع عب مندوب احلساابت ابلوقائع الإجرامية لقيام جرمية عدم اإ

و ابلتوايل فواإن عودم عوب . يعد عن  العب ابلوقائع الإجراميوة رشطوا أ ساسو يا يف تكووزن الوركن املوادي للمرميوة 

ذا طبوق املندوب ابلوقائع الإجرامية يعد مانعا ملسائلته جزائيا  ، و منه ل تعترب اماكنية اكتشاف الوقوائع اجملرموة اإ

ن عودم اكتشواف املنودوب  مندوب احلساابت الزتاماته القانونيوة و املهنيوة مبثابوة تووافر لعن و العوب هبوا ، بول اإ

هوامل يتوجوب معوه مسواءةل  للوقائع اجملرمة بسبب عودم تطبيوق الالزتاموات القانونيوة و التوصويات املهنيوة يعود اإ

املندوب مدنيا و تد ديبيا و ليس جزائيا تطبيقا للنص التمرميي اخيي يشرتو رصاحة العب اليقيين لل نودوب هبوذه 

الوقائع لقيام جرمية امتناعه عن افشاهئا احرتاما ملبدأ  رشعية التمرمي 
2
                  . 

هامل مندوب احلساابت اري اكف لإدانهتم ، بل أب ت قامة االيل عىل اإ وفر عن  القصود اجلنوايئ مون وراء واإ

ذكل واملنثل يف نية عدم الكشن عن ال عامل اجملرمة رمغ توفر قرينة العوب هبوا بشولك وال وحقيقوي
3
ل أ نوه .   اإ

يف أ حيان أ خورى و عنود تشوديد املسو،ولية عوىل املنودوب تكوون قرينوة العوب مةرتضوة ، و ذكل ل ن منودوب 

لبد عليه من الوتةطن ملوا أوري مون حووهل مون أ عوامل و ت وفات صوغريها  احلساابت و هو يقوم بع   الرقايب 

 .                          وكبريها و ذكل ابعتباره همين حمرتف لبد أ ن يقوم بع   عىل أ مكل وجه 

عوالم وكيول امجلهوريوة  ليه هو أ نه لك احتالةات ذات الطابع اجلزايئ تةرض معه اإ هبوا يف ال خري ما أب الاشارة اإ

فقود ترتكوب هوذه . دون متزي للةاعل ل ن القانون يلزم ابلإخطار عن الوقائع ل عون ال شوخاص اخيزون ارتكبوهوا 

اجلرامئ من مسريي الرشكة أ و من مو ةهيا مبا فهيم مندوب حساابت أ خر أ و من قبل املصةي أ و الغري ، كوام أ ن 

موا ابلعةوو أ و التقوادم أ و ل ي سوبب املندوب اري ملزم ابلتبليغ عن ال فعوال الويت زالوت عهنوا الصو ةة الإجراميوة اإ

أ خر
4
  . 

 

 

 

 

 

                                                           
  

1
   . 70حىت  02من . بوعزة ديدن ، املرجع السابق ، ص

  
2

   . 700و  700. بوقرور سعيد ، املرجع السابق ، ص

 
3
   . 21. معزيي خااية ، املرجع السابق ، ص 

  
4

   . 702. بوحةص جالب نعناعة ، املرجع السابق ، ص
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 أ اثر املس،ولية اجلزائية : اثلثا  

نوه يرتتوب عوىل   ليوه و فاإ ن النتيجة احلنية ل ي مس،ولية و عىل غرار املس،ولية املدنية و و كام سو بق الإشوارة اإ اإ

رافها   نةسهم أ طراف ااعوى املدنية سوواء املس،ولية اجلزائية أ ي،ا ما يعرف بدعوى املس،ولية اليت زكون أ ط

عادة ما قيل بشد هنم  الرشكة أ و الرشاكء أ و الغري ااائن لها ، و لتمنب التكرار مل يمت اإ
1
 . 

ليه يف هذا الشد ن أ نه ليس لل ودعني ابحلوق املودين بعود حتريو  ااعووى اجلزائيوة سووى  لكن ما أب الإشارة اإ

س هلم أ ي دور يف مبارشة ااعوى اجلنائية ذكل ل نه ل ميكون هلوم أ ن يطلبووا مبارشة دعوا  املدنية فق  ، و لي

ذ ليس هلم سوى الطعن يف اجلانوب املودين دون اجلانوب  من احملمكة توقيع أ ي عقوبة عىل مندوب احلساابت ، اإ

ملدنيوة ل يف املقابول تورك ااعووى ا. اجلزايئ حىت و لو صدر احلمك ابلرباءة ضد هوذا املنودوب يف هوذا اجلانوب 

ي،ثر عىل سري ااعوى اجلنائية ل ن هذا احلق كام هو معلوم قرر محلاية حق اجملنع و ليك يتد سس املدعي املودين 

كطرف يف ااعوى اجلزائية ضد مندوب احلساابت لبد من أ ن زكون قد حلق به رضر مون وراء الةعول اجملورم 

 .اخلاصة مهنا  املعاقب عليه قانوان سواء يف القوانني العامة أ و حىت

و قبل طي صةحة أ اثر ااعوى اجلزائية لبد من التعرجي عىل تقادم و انق،اء ااعوى الع وميوة الويت تعتورب مون 

النظام العام حيث ل ميكن لل ترضر التنازل عهنا ل هنا حق اجملنع كام ميكن للقايض أ ن يدفع هبا من تلقاء نةسوه ، 

 سو نوات و اجلونح ووالث سو نوات و سو نتني لل خالةوات و منه فاإن مدة تقادم اجلناايت يه عرش
2
أ موا عون .  

ىل البودء يف  جراء حتقيق أ و القيام مبتابعة ، و هذا موا يو،دي اإ انقطاع التقادم يف ااعوى الع ومية ، فهو ينقطع ابإ

يقافهوا ، أ ي مبعو. حساب املدة من جديد  ىل اإ ىل حود أ هنوا تصول اإ ىن أ ن كام ت،ثر ااعوى اجلزائية عوىل املدنيوة اإ

رجواء الةصول يف  ذا اكن مطروحا عىل احملامك املدنية مث عرض عىل احملمكة اجلزائية ، فعىل القايض املودين اإ الزناع اإ

ااعوى املدنية 
3
، حيث االبا و عند تطبيق هذه القاعدة عىل مس،ولية مندوب احلساابت تكون عنود متابعوة  

الرشكة و يف نةوس الوقوت متابعوة املنودوب بودعوى مدنيوة املسريزن و القامئني ابلإدارة بهت ة اختال  أ موال 
4
 .

خيكل تساعد ااعوى اجلزائية بة،ل فاعلية البحث و التحري و جناعة التحقيقات و رسعهتا يف تقدزر التعوويض 

كوام يو،ثر احلومك اجلوزايئ عوىل القوايض املودين يف حمكوه حيوث يتقيود هوذا . و رسعة الإجراءات للحصول عليوه 

                                                           
 

1
   .و ما يلهيا  11. فامي خيص أ طراف ااعوى أ نظر أ طراف ااعوى املدنية السابق التطرق لها ، ص 

 
2

،  07املت، ن قانون الإجوراءات اجلزائيوة ، املعودل و املونم ، ج ر عودد  0211يونيو  17امل،رخ يف  044و  11من ال مر  12و  17،  12املواد 

  . 0211يونيو  01الصادرة بتارخي 

 
3
   .اجع املادتني الثانية و الثالثة من ذات القانون ر 

 
4

جبوورامئ تتعلووق    موون القووانون التجوواري ، و الوويت تتحوودث يف مجملهووا عوون متابعووة املسووريزن و القووامئني ابلإدارة 700،  700و  710،  711املووواد 

ختال  أ موال الرشكة ، و اليت من امل،كد متابعة و ليس كةاعل أ صيل أ و متابعته مدنيا بسوبب مشواركته يف  مندوب احلساابت فهيا كرشي  فهيا ابإ

 .تسبب ال رضار للشخص املعنوي أ و الغري 
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اع للحوومك اجلووزايئ خاصووة يف حوواةل احلوومك ابلوورباءة أ و رفووض ااعوووى لعوودم كةايووة ال دةل ال خووري و ينصوو
1
                                                                                                    .

 :خامتة

ىل امحلاية القانونيوة مون جانوب ، و مون جانوب أ خور ل   يف ال خري ما ميكن قوهل هو أ ن أ ي هم ة حمتكرة حتتاج اإ

هامل اجلانب املهم لها أ ل و هو تقرزر العقاب لها يف حال الاخالل ابلقواعد القانونيوة املنظ وة لهوا ، و هوو  أب اإ

الهل بد حد الالزتامات امللقاة عىل عاتقه ، فال منواص ما تقرر يف همنة مندوب احلساابت حيث أ نه و يف حال اإخ

من تقرزر مس،وليته سواء املدنية مهنا أ و اجلزائيوة و ذكل حوىت يومت ضوامن احلود ال دىن مون احلورص  والاهوامتم 

أ وناء القيام هبذه امله ة اليت يه يف احلقيقة صعبة لكن يف نةس الوقت ذات أ  ية كبرية و ابلغة يف حيواة الرشوكة 

                     .را للطلب املزتايد و املس نر عىل اخلدمات اليت يقدهما مندوب احلساابت نظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  

1
   . 002،  001و  000،  007. معزيي خااية ، املرجع السابق ، ص
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الو يةة التمنوية لدلميقراطية التشاركية
*

 
  صص قانون الإدارة واملالية -10طالب دكتوراه جبامعة اجلزائر  -العريب مداح 

 :ملخص

ن الإصالحات الترشيعية لقانوين امجلاعات احمللية ، ابتت رضورة حنية تقت،هيا التمنية احمللية بسبب  اإ

داري أ و حالت الانسداد اليت عرفهتا اجملالس املنتخبة  ما بسب الةساد الإ التد خر اخيي عرفته البدلايت، اإ

 .ابعتبار البدلية اخللية ال ساس ية يف بناء أ ي تمنية

ولقد أ فرزت هذه الإصالحات عىل نظام ااميقراطية التشاركية اخيي يس ح لل منع املدنيوامجلعيات واملواطنني 

بصةة عامة ، املشاركة يف صنع القرارات احمللية ، واارسة الرقابة الشعبية كسلطة م،ادة لتحقيق العداةل 

 . الاجامتعية، وتصويب معل اجملالس احمللية

Résumé : 

les réformes juridiques relatives aux lois des collectivités locales sont devenues une 

obligation pour le développement interne à cause du retard cumulé par les communes soi 

par la dégradation administrative ou le blocage des APC, en signalant que la commune est 

pièce maitresse dans ce développement. 

Ces réformes ont imposé un système d’une démocratie participative qui permettra à la 

société civile ,aux associations et les citoyens d’une manière générale d’être impliqué dans les 

décessions afin d’être un pouvoir populaire opposant pour le contrôle et le suivi ayant 

comme objectif la concrétisation une justice sociale et orientation des missions de ces 

assemblés. 

 .مقدمة 

ة ابلس تقاللية يف تعترب امجلاعات احمللية جتس يدا لنظام الالمركزية الإدارية اخيي يعين متتع ساكن ال قال  احمللي  

دارة ش،وهنم احمللية بد نةسهم عن طريق اجملالس املنتخبة   .اإ

هذه الاس تقاللية منحت عىل أ سا  الاعرتاف هلم ابحلاجات واملصاحل احمللية املنزية، فساكن ال قال  احمللية 

 .أ درى وأ عب بش،وهنم وحل مشالكهم من اري  

                                                           
*
يداع املقال   00/07/7101: اترخي اإ

 7101 /72/07: اترخي حتك  املقال
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طالقه ،  فتظل امجلاعات احمللية مرتبطة ابلسلطة املركزية ول  رج يف اري أ ن هذا الاس تقالل ليس عىل اإ

طار (احرتام ااس تور والنصوص الترشيعية والتنظميية ) نشاطها عن نطاق املرشوعية  ، وكذا تع ل يف اإ

 .الس ياسة العامة اليت ت،عها ااوةل ابعتبارها الهيئة الوصية علهيا 

ذا اكنت س ياسة ااوةل تقتحت الهنوض ابلتمن  ية وحتسني اخلدمة الع ومية وترقية جودة التس يري عىل املس توى واإ

ن التنظ  الإداري عندئذ يبىن عىل أ سا  مبدأ  ااميقراطية التشاركية  .الوطين واحمليل خاصة ، فاإ

ذا اكن املرشع ااس توري اجلزائري قد أ سس لدلميقراطية التسا ية رصاحة مبناس بة التعديل ااس توري  واإ

ذا أ ليات وس بل جناح ،  7101مار   12امل،رخ يف  10_  01مبقت  القانون  01ادة ال خري يف امل مفايه اإ

 .  ااميقراطية التسا ية يف التمربة اجلزائرية ؟ 

س تتناول ااراسة قانون البدلية عىل اخلصوص ابعتبارها اخللية القاعدية يف بناء التمنية احمللية و الوطنية      

ىل مطلبني   :كلك ، وقد قسم البحث اإ

 .مةهوم ااميقراطية التشاركية : املطلب ال ول 

 .تطبيقات ااميقراطية التشاركية يف قوانني البدلية : املطلب الثاين 

 .مةهوم ااميقراطية التشاركية: ال ول  املطلب

ااميقراطيةالتشاركية ليست دميقراطية مبارشة جتعل املواطنني ميارسون احلمك والتس يري بد نةسهم دون وساطة 

ميار  الشعب احلمك وتس يري الشد ن العام بطريق اري مبارش ( نيابية ) نواب عهنم ، ول يه دميقراطية متثيلية 

منا يه تتوس  النظامني السابقنيبواسطة نواب ينتخهب ويطلق علهيا ااميقراطية الش به مبارشة ، كنتيجة  م ، واإ

لتطور نظام ااميقراطية النيابية ، ويه جت ع بني حق الانتخاب والرقابة  واملشاركة يف التس يري
(1)

 . 

 .تعرين ااميقراطية التشاركية ومتيزيها عن ااميقراطية النثيلية: الةرع ال ول 

ذ أ ن ااميقراطية ( التسا ية ) ل ميكن تعرين ااميقراطية التشاركية  دون متيزيها عن ااميقراطية النثيلية، اإ

 .التشاركية نشد ت من رمح ااميقراطية النثيلية

 .تعرين ااميقراطية التشاركية : أ ول 

ةكن املواطنني من خالهل  املشاركة يف صنع القرارات الس ياس ية تعرف ااميقراطية التشاركية عىل أ هنا نظام مي

لهيم ، وذكل عن طريق التةاعل مع السلطات القامئة حملية اكنت أ و مركزية ، وتعرف  ذات ال ولوايت ابلنس بة اإ

رشاك اجملنع املدين واملواطنني كلك يف صنع  كذكل عىل أ هنا مجموعة من ال ليات والإجراءات اليت تس ح ابإ

 .القرارات اليت هت هم 

                                                           
1

 . 011_  044، ص 7112،  0والقانون ااس توري ، دار الثقافة للنرش والتوزيع ، ال ردن ،  و  د عبد الكرمي علوان ، النظم الس ياس ية_  

 . 701_ 700، ص  0222د  حمسن خليل ، النظم الس ياس ية وااس تور اللبناين ، دار الهن،ة العربية للطباعة والنرش ، بريوت ، _   
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ميقراطية التشاركية تقوم عىل راكئز أ  ها املواطنة الةعاةل والنشطة ، واليت من خاللها زكون املواطنني قادرزن فاا

عىل البحث بد نةسهم عىل س بل وحلول مالمئة لق،ااي  ، فاملواطنة ل تش ل فق  حقوقا وواجبات بل تذهب 

ىل أ بعد من ذكل يف حتديد معايري السلوك ال خالقية والاجامت عية اليت يتوقعها لك جمنع من مواطنيه ، وتنمح اإ

بوجود اس تعدادات فعلية اى السلطات الس ياس ية والنثيلية القامئتني لتقامس السلطة وجعل الو يةة 

 .  ااميقراطية تنحور أ كرث حول حتسني أ وضاع املواطنني

احملليني جنبا اإىل جنب مع اثلهيم يف  فعىل املس توى احمليل فاإن ااميقراطية التشاركية تعين مشاركة املواطنني

صنع القرارات احمللية مبا يتجاوب وتطلعاهتم ، عن طريق القيام ابستشارات واجامتعات دورية مع الساكن وكذا 

ابعتبار  ( مشاريع حملية أ و قرارات معومية حامسة ) اجملنع املدين وفتح نقاشات عامة حول ال ولوايت احمللية

ول ن املواطنة تقتحت التعبري عن نةسها عىل أ رض الواقع يف املشاركة يف . معرفة بق،ااي  ال كرث ارتباطا و 

الشد ن العام ابلرأ ي والصوت الانتخايب واارسة املنصب الس يا  كتعبري عن انامتهئم للوطن واس تعداد  للع ل 

.وحىت يف الصيااة عىل رقيه وتقدمه والتشاركية تقتحت املشاركة فيالتنةيذ
(1)
 

 .متيزي ااميقراطية التشاركية عن ااميقراطية النثيلية : اثنيا 

ن مشاركة املواطنني يف ا اذ القرارات اليت تعنهيم لهو جوهر ااميقراطية بذاته ، وسواء اكنت مشاركة مبارشة  اإ

مع اثلهيم اكاميقراطية التشاركية ،أ و اري مبارشة اكاميقراطية النثيلية
(2)

ااميقراطية النثيلية  ،فاملواطنون يف

زكتةون ابختيار من ينوهبم يف تس يري ش،وهنم احمللية، من دون أ ن تكون هلم القدرة عىل مراقبة اثلهيم طيةل 

العهدة الانتخابية ، وتقت  مشاركهتم يف الع ل الس يا  عىل الإدلء بد صواهتم  يف  لك اس تحقاق انتخايب 

 .وتنهتىي ابنهتائه

التشاركية فال مر خمتلن ، فدور املواطن فهيا ل يقن عند حدود التصويت والرتحش والولوج أ ما ااميقراطية   

ىل اجملالس احمللية املنتخبة ، بل ميتد ليش ل احلق يف طلب املعلومات واحلق يف الاستشارة واحلق يف املتابعة  اإ

ذا مس نرة ومبارشة ودامئ ة ومتار  بشلك يويم وعن قرب ، وتقي  نشاو اثليه ، حفقوقه مل تعد مومسية فهىي اإ

 .حىت قيل عن ااميقراطية التشاركية هبذا املعىن أ هنا دميقراطية مس نرة ومبارشة متيزيا لها عن ااميقراطية النثيلية

ن ااميقراطية التشاركية   (التسا ية ) اإ
(3)

لغاء لها ، ولكن جاءت   ليست نقي،ا لدلميقراطية النثيلية ول اإ

واليت تعرف .... ا وجعزها عن مسازرة متطلبات املواطنني الاجامتعية والثقافية والاقتصادية لتاليف قصوره

 .تزايدا مس نرا ومل جتد قنوات للتعبري عهنا يف  ل ااميقراطية النثيلية 

                                                           
1

نتخاب النواب فق  بل تذهب اإىل ويه يف نظر ورسو أ ن زكون للشعب اللك ة العليا _   والقرار ال خري يف أ شاكل وصور عديدة ل تقت  عىل اإ

 ........أ بعد من ذكل اكلرقابة وملشاركة املبارشة يف اإصدار القوانني والقرارات الهامة 

 .  772، ص  7110أ نظر د محمد عبد الوهاب رفعت ، النظم الس ياس ية ، دار املطبوعات اجلامعية ، ال سكندرية ،القاهرة، _ 
2

 . 712_ 711مرجع نةسه ص _  
3

 . 007_  000مرجع نةسه ،ص _ 
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ية ، خيكل فااميقراطية النثيلية والتشاركية جنبا اإىل جنب جتعل املواطنني يسا ون بةاعلية يف التمنية احملل 

يتد ثرون ويتةاعلون مع الرواب  الاجامتعية والاقتصادية اليت جت عهم ، ولكام اكنت هذه الرواب  قوية ومتينة 

دارة احمللية لل منع احمليل يف حتقيق رغباته وحتسني  روفه  ومنسم ة لكام ساعدت وسهلت من خدمة الإ

 .لتمنوي املعيش ية ومتكينه من تطلعاته املس تقبلية وارشاكه يف الع ل ا

 .مظاهر ااميقراطية التشاركية: الةرع الثاين 

مظاهر عديدة ، متةق علهيا بني الةقهاء ، اكلس تةتاء والاعرتاض (ش به مبارشة ) لدلميقراطية التشاركية 

واملبادرة الشعبية ، ول يشرتو حامت وجودها لكها ، بل زكتةي وجود بع،ها أ و أ حدها لتحقيق ااميقراطية 

 .التشاركية 

 .الاس تةتاء الشعيب :أ ول 

يعرف الاس تةتاء عىل أ نه الطريقة ااميقراطية الش به املبارشة ملشاركة الشعب يف سن الرشائع ااس تورية 

والقانونية ذات الطبيعة الس ياس ية أ و الاقتصادية أ و الاجامتعية، واليت تثري جدل حمتدما داخل الرأ ي العام 

عىل تعبئة برملانية أ و شعبية أ و هام معا ، أ و بناء عىل طلب من احلكومة اليت احمليل ، قد أري الاس تةتاء بناء 

ىل تعززز موقةها وقيا  تو ات الرأ ي العام لتمنب التبيعات الس ياس ية لقراراهتا وحىت  تريم  من خالهل اإ

 .زكون اامع الشعيب لها م، ون 

أ راهئم يف موضوع معني وللسلطة احلامكة  ويعرف كذكل عىل أ نه أ سلوب من أ جل مجموع املواطنني يعربون عن

أ ن تد خذ هبذا الرأ ي أ و ل تد خذ به
(1)
. 

دلء بد صواهتم ) فالس تةتاء ي، ن حق املشاركة مجليع املواطنني  وقاعدة لل شاركة عىل أ وسع ( امل،هلني لالإ

 .نطاق لها

ليه ااول اإ  ل اندرا واالبا ما زكون يف الق،ااي اإن الاس تةتاء الشعيب ملكةا من الناحية التنظميية خيكل ل تلجد  اإ

املصريية جدا ، حىت أ انملواطن ل يتةاعل معه كثريا ، ل نه ل يتيح هل تقدمي مقرتحات أ و تعديالت جديدة ، 

قرار بنعم أ و الرفض بال   .وزكتةي فيه ابلإدلء بصوته عن طريق الإ

ذا اكن الاس تةتاء الشعيب عىل املس توى الوطين ملكةا ول يتيح نه عىل املس توى  فاإ لل واطن مشاركة فعاةل ، فاإ

احمليل أ و حىت اجلهوي اري ملكن من  ة ومن  ة أ خرى استشارة املواطن احمليل يف املشاريع التمنوية اليت 

 .هت ه فيه حتقيق للشةافية وتعززز لثقة املواطن احمليل بدولته

                                                                                                                                                    
 .             011أ نظر كذكل د عبد الكرمي علوان ، مرجع سابق ، ص _ 

1
نتخاب أ ع،اء اجملالس احمللية يف ضوء الق،اء والةقه ، دراسة تد صيلية وتطبيقية لنظام_  جراءات اإ نتخاب احمليل  د محمد فرايل محمد عيل ، نظم واإ الإ

 . 02، ص  0227يف م  وااول العربية ، دار الهن،ة ، 
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ىل أ ن الاس تةتاء احمليل أ و اجلهوي جتربة أ خذت هبا دو  ل متقدمة ملل اس بانيا ولقيت اس تحساان كبريا ونشري اإ

 .من طرف املواطنني

 .املبادرة الشعبية : اثنيا 

املبادرة الشعبية يه وس يةل تتاح للم عيات واجملنع املدين واملواطنني بصةة عامة لإيصال مقرتحاهتم يف رمس  

ىل مرحةل الاس تةتاء وتةعيل اخلطوو العري،ة للرباميف التمنوية احمللية سواء شاركوا يف صياغهت ا أ م ل، وقد تصل اإ

وذكل جب ع عدد معني من التوقيعات
(1)
 . 

هذه ال لية ل ت، ن مشاركة شعبية واسعة حفسب ، بل تكر  أ ي،ا روح املبادرة اى املواطنني فيصوتون 

لهيم قد ل تكون حارضة يف براميف اجملالس املنتخبة   .عىل املسائل اليت زروهنا هم ة ابلنس بة اإ

هذه ال لية تد خذ هبا سويرسا كرضب من رضوب ااميقراطية املبارشة يف تقدمي مقرتحاهتم خبصوص القرارات 

 .احمللية الهامة 

 .الاعرتاض الشعيب :اثلثا 

طار ااميقراطية التشاركية حيق للم عيات واجملنع املدين واملواطنني بصةة عامة  أ ن يقدموا عرائض  يف اإ

هامة هتم اجملنع احمليل والوطين كلك ، ويه أ لية تس ح لل واطن ابلتواصل مبارشة خبصوص قرارات ومشاريع 

أابيا يف احلياة الس ياس ية بداء تظلامته ويف نةس الوقت متنحه دورا اإ مع السلطات الع ومية القامئة قصد اإ
(2)
. 

عالن امليثاق ال عظم لس نة  ظام الس يا  الربيطاين يف الن  7104لقدعرفت هذه ال لية منذ القدم وحتديدا مع اإ

ها  حالهتا عىل املكل ليقرة اخيي أ قر حق تقدمي عرائض لل كل ، يمت تعيني جلان لتلقهيا وجلان أ خري اراس هتا واإ

وحييلها عىل السلطة احتتصة ولكها تتعلق مبو  فراغ ترشيعي يطال بعض املواضيع اليت هتم املصلحة العامة
(3)

  . 

فرنسا وبريطانيا واملغرب ال قصلقد عرفت بعض ااول عىل غرار 
4
وحىت بعض املنظامت ااولية يف ميثاقها  

أ لية تقدمي العرائض ، فهل ميكن تصور أ خذ املرشع اجلزائري هبذه ال لية عىل ال قل عىل مس توى امجلاعات 

 0221من دس تور  00احمللية خاصة وقد مت التنصيص ااس توري عىل ااميقراطية التسا يةمبقت  املادة 

 7101مار   11: امل،رخ يف  10_01املعدل واملنم بنص القانون 
(5)
. 

                                                           
1

 . 010د عبد الكرمي علوان ، مرجع سابق ، ص _ 
2

 . 004د محمد عبد الوهاب رفعت ، مرجع سابق ، ص _   
3

 ااولية والرتامك املغريب،رش يد لزرق ، ااس تور املغريب وحق تقدمي العرائض ، دراسة مقارنة حلق تقدمي العرائض بني التجارب _ 

 .د  71و  12عىل الساعة  7100_10_17: بتارخي   http://www.hibapress.comمقاةل منشورة عىل املوقع          

. 0111، ص  7100يوليو  01: ، بتارخي  4210، ج ر رمق  04،  الةصل  7100دس تور امل لكة املغربية لس نة _  
4
 

5
 ،                      00، يت، ن التعديل ااس توري ، اجلريدة الرمسية ، العدد ،  7101مار   11، م،رخ يف  10_01قانون رمق _ 

 .      7101مار   12بتارخي       

مقالة%20منشورة%20على%20الموقع%20%20http:/www.hibapress.com
مقالة%20منشورة%20على%20الموقع%20%20http:/www.hibapress.com
مقالة%20منشورة%20على%20الموقع%20%20http:/www.hibapress.com
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 .املوازنة التشاركية : رابعا 

ميكن تعرين املوازنة التشاركية عىل أ هنا ال لية اليت من خاللها يقرر الساكن احملليني أ و يسا وا يف صيااة قرار 

من املشاورة ااميقراطية التطوعية يف ا اذ  صيص مجيع أ و جزء من املوارد العامة املتاحة ، فهىي نوع 

نةاق العام وحتديد ال ولوايت اخلاصة هبا ، ومتنحهم  القرارات ، فهىي متكن املواطنني من مناقشة مرشوعات الإ

نةاقها  .السلطة ل اذ القرارات الةعلية حول املبالغ اليت يمت اإ

بادةل بني املواطنني والسلطات القامئة ميكهنم الاس تةادة عند أ خذ املوازنة التشاركية عىل محمل اجلد وابلثقة املت 

ىل زايدة اس تعداد ال شخاص افع الرضائب، ويف بعض  عىل حد سواء ، حىت أ ن املوازنة التشاركية أ دت اإ

ىل الت،امن الاجامتعي لو شخاص مع احلكومة ، ويه تتيح ابلنس بة لل واطنني فرصة لتع يق  ال حيان تدفع اإ

، ليةااميقراطية واملسا ة يف تمنية مناطقهم وحافز لل شاركة يف صناعة قرارات املوارد العامة احمل فكرة املواطنة و 

عادة توجيه استامثرات البدلية وتعززز الش باكت الاجامتعية وتقريب  هنا تع ل عىل اإ وابلنس بة للسلطات القامئة فاإ

زرادات البدلية و ات النظر بني املنتخبني وجامعات اجملنع املدين ويف بعض ال    .حيان زايدة يف اإ

ورسعان ما (  0272مدينة بورتو أ ليمري س نة )  هرت املوازنة التشاركية ل ول مرة يف بعض املدن الربازيلية  

يطاليا ، أ ملانيا ) انترشت يف عدد كبري من مدن القارة ال وروبية  فريقيا ...( اس بانيا ، فرنسا ، اإ ) وحىت يف اإ

 .وأ س يا ( الاكمريون 

قاةل النواب  ىل حد اإ ىل أ ن هناك مظاهر أ خرى لدلميقراطية التشاركية حمل خالف بني الةقها ء تصل اإ ونشري اإ

 .وحل اجمللس 

 .تطبيقات ااميقراطية التشاركية يف قوانينالبدلية : املطلب الثاين 

دارة احمللية صورة من صور التس يري اخيايت وماكن ملامرسة ااميقراطية بد شاكل  ها احتتلةة ، متثيلية اكنت أ و تعتربالإ

تشاركية، واجلزائر عىل غرار ااول اليت تد خذ بنظام الالمركزية الإدارية عرفت تطبيقات لنظام ااميقراطية عرب 

 ( .البدلية ) فرتات خمتلةة يف قانون امجلاعات احمللية 

 .فرتة ما قبل التعددية احلزبية :الةرع ال ول 

 دية احلزبية مبرحةل انتقالية بعد الاس تقالل مبارشة ، وفرتة صدور أ ول قانون للبدليةمتزيت الةرتة ما قبل التعد

( 70_12ال مر )
(1)
 . 

نتقالية: أ ول   (. 0212_  0217) الةرتة الإ

بسبب جهرة مو ةي البدلايت   0217عرف التنظ  الإداري اجلزائري أ زمة حرجة عقب الإس تقالل س نة 

طارات  وكةاءات جزائرية للقيام ابحلاجات احمللية وضامن اس نرارية املرافق الع وميةال وربيني وغياب اإ
(1)

، ورمغ 

                                                           
.11ي ،  اجلريدة الرمسية اجلزائرية عدد ، املتعلق ابلقانون البدل 0212جانةي  07، م،رخ يف   70_  12أ مر _  
1
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12نص املرشع ااس توري اجلزائري يف املادة 
(2)
من أ ول دس تور للم هورية اجلزائرية ااميقراطية الشعبية عىل  

دارية " تبين رصحي لنظام الال مركزية الإدارية  حيدد القانون مداها تتكون امجلهورية من مجموعات اإ

 .واختصاصاهتا

قلميية الإدارية ، الاقتصادية والاجامتعية القاعدية   ". البدلية يه اجمل وعة الإ

ل قليال وواس نرت املرحةل الانتقالية بتبعاهتا   .  مل يع ر ااس تور اإ

 . 0212جانةي  07امل،رخ يف  70_12صدور ال مر : اثنيا 

منثةل يف _ يف غياب دس تور ينص علهيا_ أ قر املرشع اجلزائري أ ول منظومة قانونية خاصة ابمجلاعات احمللية  

قلميية الس ياس ية والإدارية " واعتربت البدلية مبوجبه اخللية القاعدية لدلوةل 70_12ال مر  البدلية يه امجلاعة الإ

"والاقتصادية والثقافية وحتدث مبوجب قانون 
(3)
. 

ن  .... نص املرشع يف ديباجة القانون عىل أ ن البدلية قريبة من املواطنني يف حياهتم الاجامتعية ويف أ عامهلم اإ

يةهم منه أ ن ااميقراطية متثيلية فق  ميارسها املواطنون عن طريق انتخاب اثلهيم يف اجملالس احمللية البدلية ، 

72ورمغ نص املرشع يف املادة 
(4)
ماكنية اإطالع املواطنني عىل مداولت اجمللس الشعيب البدلي ، فهىي ل   عىل اإ

ذ أ ن املواطنني ميكهنم الاطالع عىل مداولت اجمللس دون حقهم يف  ىل درجة ااميقراطية التشاركية، اإ ترىق اإ

 .الإدلء مبقرتحاهتم

0221ورمغ صدور دس تور 
(5)

طنني تقت  يف انتخاب اثلهيم واخيي كر  اخليار الاشرتايك  لت مشاركة املوا

مبناس بة الاس تحقاقات الانتخابية ، وانعدمت لك أ شاكل الرقابة الشعبية عىل اجملالس احمللية أ وناء العهدة 

الانتخابية ، و لت اجملالس الشعبية املنتخبة  ،ع لرقابة احلزب اخيي انةرد ابلقرار التمنوي واستبعدت لك 

ل  ذ زكون من ه،لء مشاركة مبارشة لل واطنني اإ من اكنت هل ع،وية سابقة يف احلزب ، فنثيل اجملنع احمليل  اإ

 .املناضلني فق  

 .فرتة التعددية احلزبية ومابعدها: الةرع ال ول 

تراجعت ااوةل اجلزائرية عن اخليار الاشرتايك اخيي اكن يعترب الإدارة احمللية اشرتااك للقوى الاجامتعية يف 

لعامل والةالحني ، وكنتيجة للحراك الس يا  والاقتصادي والاجامتعي اخيي اندي السلطة خاصة فئة ا

                                                                                                                                                    
. 20مرجع نةسه ، اايباجة ، ص _  

1
 

. 12، املادة  0210سبنرب  01: ، بتارخي  0210دس تور امجلهورية اجلزائرية ااميقراطية الشعبية لس نة _  
2
 

.املادة ال وىل . ، مرجع سابق  70_12أ مر _ 
3
 

. 72، مرجع نةسه ، املادة  70_12ال مر _  
4
 

5
 ، املت، ن اإصدار دس تور امجلهورية اجلزائرية ااميقراطية الشعبية ، اجلريدة    0221نومفرب  77، م،رخ يف  21_22أ مررمق  _  

 . 0221نومفرب  70: ، بتارخي  20الرمسية ، العدد 
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دارية ، جاء  صالحات س ياس ية واإ 0272دس تورابإ
(1)

ليلغي نظام احلزب الواحد ويقر التعددية احلزبية، وصدر 

واطنني املتعلق ابلبدلية مبا ي، ن هذه املبادئ والتو ات، ومل زكن يف مس توى تطلعات امل 17_21القانون 

جراء اإصالحات وتعديالت عىل املنظومة الترشيعية للبدلية فصدر  واصطدم بعدة عقبات وابت رضوراي اإ

 . 01_  00قانون 

 . 0221أ فريل  12امل،رخ يف  17_  21قانون : أ ول 

اكن ي، ن  17_21رمغ النص ااس توري عىل مشاركة املواطنني يف تس يري الش،ون احمللية ، ورمغ أ ن قانون

الإعالم لل واطنحق 
(2)
ل أ نه اكن يةتقر ل ليات متكن املواطن من املسا ة بشلك   فامي خيص ش،ون بدليته، اإ

مبارش جنبا اإىل جنب مع اجملالس املنتخبة يف تس يري ش،ون البدلية، و لت اجملالس احمللية تنةرد ابلتس يري 

 .ةيذها لرباجمها اليت وعدت هباانئية بنةسها عن لك رقابة شعبية عىل أ عاملها أ و عىل ال قل عىل تن 

عرفت اجملالس البدلية املنتخبة حالت انسداد عديدة كنتيجة للخالفات احلزبية ، وتعطلت معها التمنية احمللية ، 

وضاعت فرص التمنية عىل املواطنني يف غياب أ ليات شعبية رقابية عىل أ عامل اجملالس ، وغياب التواصل من 

 .خيزن مل زكونوا متش بعني مبقاربة جوارية طرف املنتخبني بناخبهيم وا

ذا ااميقراطية النثيلية ل تكةي وحدها لإش باع رغبات املواطنني ، وابت التةكري يف اإصالح  أ صبحت اإ

املنظومة القانونية للمامعة احمللية أ كرث من رضورة ، لتواكب التطورات الس ياس ية والاجامتعية والاقتصادية اليت 

 .  نكني املواطن احمليل يف املسا ة يف التمنية احمللية مبا يس تميب لتطلعاته وط وحاته تعرفها ااوةل ، ول 

 .املتعلق ابلبدلية  7100جوان  77امل،رخ يف  01_  00قانون : اثنيا 

هبدف معاجلة الاختاللت اليت طالت قوانني البدلية السابقة واليت أ وبتهتا املامرسة ، ونظرا ملا أ صبح زنتع به 

طالع ، تعني عىل املرشع اجلزائري أ ن ي،ع هذا املواطن يف لب اهامتماته ،  املواطن احمليل من حس وعب واإ

7100لس نة  01_  00يته ، فصدر قانون البدلية ويستدر طاقاته واقرتاحاته ومبادراته املتعلقة بتس يري بدل
(3)
 

حتت عنوان مشاركة املواطنني يف تس يري ش،ون ( الباب الثالث ) أسد ااميقراطية التشاركية يف ابب اكمل 

 .البدلية 

ن وضع املواطن احمليل يف براميف التمنية احمللية عن طريق احقامه بطريقة مبارشة يف تس يري الشد ن احمليل من  اإ

 .د نه أ ن يدمع معل اجملالس احمللية وزكس هبا قوة ش

                                                           
1
     0272فربازر  70يه يف اس تةتاء ، يتعلق بنرش نص تعديل ااس تور املوافق عل  0272فيةري  77، م،رخ يف  07_72مرسوم رئا  رمق _

 .  700، ص  12اجلريدة الرمسية ، العدد       
2

 .  10فقرة  01، املا دة  04، املتعلق ابلبدلية ، اجلريدة الرمسية ، العدد  0221أ فريل  12م،رخ يف  17_21قانون رمق _ 

. 7100جويلية  10، بتارخي  02ريدة الرمسية العدد ، املتعلق ابلبدلية ، اجل 7100جوان  77م،رخ يف  01_  00قانون رمق _  
3
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ن ا اذ اجمللس الشعيب البدلي التدابري الالزمة لإعالم املواطنني واستشارهتم حول خيارات التمنية  اإ

قتصاديةوالإجامتعية والثقافية للبدلية ، يشعر  ابملواطنة وبد  يهتم يف صناعة وتنةيذ القرارات احمللية وتزيد   الإ

ليه   .ارتباطا مبمنعهم احمليل اخيزن يننون اإ

كام أ ن الرقابة الشعبية تقتحت السامح للساكن احملليني ح،ور اجامتعات اجملالس احمللية وعرض جداول أ عامل  

اجملالس قبل عقدها بةرتة زمنية متكن املواطنني من تقدمي اقرتاحاهتم وانتقاداهتم و  بذكل زكونوا عىل اتصال 

 .لهيم يف اجملالس ويف نةس الوقت يسا ون يف تس يري ش،وهنم احمللية دامئ مب ث

كام أ ن تقدمي اجمللس الشعيب البدلي عرض عن نشاطه الس نوي أ مام املواطنني خيلق الشعور ابلرقابة اي 

 .امل ثلني فزييد  ذكل الزتاما ويعزز الثقة بيهنم وبني الساكن 

لية وحيةز املواطنني وحيهثم عىل املشاركة يف تسوية مشالكهم وحتسني اري أ ن الإطار اخيي ينظم املبادرات احمل 

حاةل تنظميه للترشيع والتنظ    . روف معيش هتم اري حمدد ويبق  اام،ا ، بسبب اإ

 :خامتة 

ن جناح ااميقراطية التشاركيةيتوقن عىل عوامل عدة ، مهنا اجملنع املدين القوي الةاعل املتح س واملواطن  اإ

املدرك اوره الرائد يف التمنية ، وكذا ااور الرقايب اخيي متارسه الصحافة ووسائل الإعالم احتتلةة ، الإأايب 

رادة س ياس ية من قبل السلطات القامئة يف جتس يد و تةعيل  واليت كثريا ما تصدتلقرارات س ياس ية هامة ، واإ

ها، وقد أ ابن املرشع ااس توري  أ ليات ااميقراطية التشاركية عن طريق سن القوانني والتنظاميت اليت تقرة

رادته ونيته يف متكني املواطن من اارسة الع ل الس يا  احمليل من خالل تعديل املادة  من  00اجلزائري عن اإ

 . 7101مار   12امل،رخ يف  10_  01 مبوجب القانون 0221دس تور 

ىل قوانني وتنظاميت ت،ع ااميقراطية التسا ية موض ع التطبيق ، وتتيح لل واطن اارسة خيكل حنن نتطلع اإ

 .املواطنة احلقة اليت ليست حقوقا وواجبات بقدر مايه مشاركة يف الشد ن العام واارسة املنصب الس يا  

 . قامئة املراجع

د عبد الكرمي علوان ، النظم الس ياسو ية والقوانون ااسو توري ، دار الثقافوة للنرشو والتوزيوع ، ال ردن ،  الطبعوة  .0

 .  7112الاوىل ، 

د حمسن خليل ، النظم الس ياس ية وااس تور اللبناين ، دار الهن،ة العربيوة للطباعوة والنرشو ، بوريوت ، لبنوان ،   .7

0222  . 

 . 7110د محمد عبد الوهاب رفعت ، النظم الس ياس ية ، دار املطبوعات اجلامعية ، الإسكندرية ،القاهرة،  .0

نتخاب .0 جراءات اإ أ ع،اء اجملالس احمللية يف ضوء الق،واء والةقوه ، دراسوة تد صويلية  د محمد فرايل محمد عيل ، نظم واإ

نتخاب احمليل يف م  وااول العربية ، دار الهن،ة ،   .0227وتطبيقية لنظام الإ

 0210سبنرب  01، بتارخي  0210دس تور امجلهورية اجلزائرية ااميقراطية الشعبية ، لس نة  .4
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، املت،وو ن اإصوودار دسوو تور امجلهوريووة اجلزائريووة ااميقراطيووة  0221نووومفرب  77: ، موو،رخ يف  21_ 22أ مووررمق   .1

 .0212نومفرب  70:، بتارخي  20اجلريدة الرمسية العدد . الشعبية 

، يتعلق بنرش نص تعديل ااس تور املوافق عليه يف  0272فيةري  77: ، م،رخ يف  07_72مرسوم رئا  رمق   .2

 .700، ص  12دد ، اجلريدة الرمسية الع 0272فربازر  70اس تةتاء 

،  00، يت، ن التعديل ااسو توري ، اجلريودة الرمسيوة العودد  7101مار   11، م،رخ يف  10_01قانون رمق  .7

 .  7101مار   12بتارخي 

 . 11، املتعلق ابلقانون البدلي ، اجلريدة الرمسية ،العدد  0212جانةي  07، م،رخ يف  70_12أ مر رمق  .2

 .04، املتعلق ابلبدلية ، اجلريدة الرمسية، العدد  0221أ فريل  12، م،رخ يف  17_21قانون رمق   -01

 10، بتوارخي  02، املتعلوق ابلبدليوة ، اجلريودة الرمسيوة العودد  7100جووان  77، مو،رخ يف  01_00قانون رمق  -00

 .7100جويلية 

ص  7100يوليوو 01: ،بتارخي 4210ة املغربية العدد ، اجلريدة الرمسية لل  لك 7100دس تور امل لكة املغربية لس نة  -07

1011 . 

 دراسة مقارنة حلق تقدمي العرائض) رش يد لزرق ، ااس تور املغريب وحق تقدمي العرائض  -00

  7100_ 10_17: مقاةل منشورة  بتارخي ،( بني التجارب ااولية والرتامك املغريب

 http://www.hibapress.comد ، عىل املوقع 71و  12عىل الساعة 
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ااعوى اجلزائية بني املثول الةوري وعقوبة الع ل لنةع العام
*
 

لكية احلقوق " /محدمحمد بن أ  " 7جامعة وهران   - صص علوم جنائية( lmd)الس نة الثالثة دكتوراه  -بكوش محمد أ مني

 .احلقوق:قسم/والعلوم الس ياس ية

 :ملخص

جراءات املتابعة اجلزائية، قصد مهنا البث ف جراء من اإ ي الوزناع اجلوزايئ بطريقوة وووووواملثول الةوري هو  اإ

-11املعودل و املونم لو مور رمق  7104يوليوو  70املو،رخ يف  17-04رمق رسيعة، مت س نه يف اجلزائر مبوجب ال مر 

خطوار احملمكوة هو و  واملت، ن قانون الإجراءات اجلزائية، 0211يونيو  7امل،رخ يف  044 يعترب طريق من طرق اإ

حاةل أ طوراف الق،وية لل حامكوة ف ، الع ومية اجلنحية اباعوى ي نةوس وووحبيث أ ن الهدف من هذا الإجراء هو اإ

م فيه ىل النيابوة العاموة و أ ن  ،وع احملامكوة  فيوه  اليوم اخيي قدة املشتبه فيه من طرف ضاب  الرشطة الق،ائية اإ

فادة ال،حية وشهادة الشهود،وتقوم احملمكوة بعود ذكل  س تمواب املهتم وسامع اإ للقواعد العامة سواء متعلق مهنا ابإ

لامتسات النيابة ، و دفاع املهتم مبوجب حمك قابل ل س تئنافابلةصل يف الق،ية بعد اإ  .الإ

ن ال حاكم اجلزائية يه أ حاكم فاصةل يف ااعوى الع ومية اليت ابرشهتا النيابة العامة   جوراء -وعليه فاإ عن طريق اإ

، واليت مبوجهبا توقع اجلهات الق،ائية العقوابت املقررة قانوان للمورامئ املرتكبوة ، وكوام أ ن املرشوع -املثول الةوري

جراءات لتنةيذ ا لعقوابت مبختلن أ نواعها من عقوابت سالبة للحرية و كذا عقووابت بوديةل وضع قواعد خاصة واإ

لنظر لظروف لك  اجلاين ونوع اجلرمية املرتكبة، وكام انه مونح التقرزور فهيوا لقوايض اب , -عقوبة الع ل لنةع العام–

للحرية يف تكوريس مبا زكةل اإصالح وتد هيل اجلاين حبيث تتجىل أ  ية بدائل العقوبة السالبة  ،تطبيق العقوابت 

طار املنةعة العامة،فيخودم  الس ياسة اجلنائية احلقيقية والةاعةل يف اإصالح اجلاين من خالل تعلميه حرفة ميهتهنا يف اإ

 .بذكل نةسه واجملنع يف أ ن واحد

Résumé : 

La comparution immédiate est une procédure  de poursuite criminelle , dont le but de 

diffuser rapidement dans le conflit Pénal, elle a été introduite en Algérie par l’ordonnance 

N° 15-02 du 23 juillet 2015 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66 -156 du  8  juin 1966 

 portant code de procédure pénale , elle est considéré comme l’un des voies de notification 

du tribunal de délits par l’action publique, afin que l’objectif de  cette procédure consiste 

a transmis  les parties de l’affaire au procès  dans la même journée, dont le suspect est 

présenté par l’office de police judiciaire aux parquet ,et le procès sous réserve des règles 

générales, qu’elles soient liées à l’interrogation de l’accusé et d’entendre le témoignage de la 

                                                           
*
يداع املقال   02/07/7101: اترخي اإ

 7101 /74/07: اترخي حتك  املقال
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victime ou des témoins ,  le tribunal rendre sa décision après les réquisitions du parquet 

,après avoir entendu les plaidoiries de la défense de l’accusé, par et un jugement 

susceptible d’appel. 

        Ainsi, les  jugements rendus en matière pénale, se sont des jugements qui tranchent 

l’action publique déclenché par le parquet -Grâce à l’voie du comparution immédiate-, suit à 

 laquelle les différentes instances judiciaires prédit des peines prévues par la loi pour les 

infractions Commises, En outre le législateur a promulguée 

des règles particulières et des procédures pour l’exécution  des peines 

de toutes sortes de peines privatives de liberté ainsi que des peines alternatives–

 peine de travail d’intérêt public– , prenant en compte 

la situation de chaque condamné et le type d’infraction commises, cette prérogative a été 

attribué aux juge d’application des  peines, Pour 

assurer la réparation et la réhabilitation du condamné afin de refléter 

L’importance des alternatives des peines privatives de liberté qui Consacrent 

la politique pénale réelle et efficace a la réparation de condamné à travers de lui apprenne 

une profession qu’ils exercent dans le cadre du travail d’utilité publique ce que lui permettre 

de servir-le lui- et la société en même temps. 

 :مقدمة 

ن ال مر الثابت أ ن الهدف ال سا  من الس ياسة العقابية هو ردع اجملرم عن الإجرام بصةة عامة وعون اجلرميوة  اإ

تيوان نةوس  املقرتفة بصةة خاصة،وهو ما معد الةقه العقايب عوىل تسو يته ابلوردع اخلواص، وكوذا ردع اوريه عون اإ

ذا هومل يعترب وهو ما أ صطلح عليه ابلردع العاما  .جلرم وحتذزره بذات املد ل اإ

نوه رهاقوه جسوداي أ و معنوواًي، فاإ يذاء اجملرم سواء ابإ مل زكون  وملا اكن احلد ال قص املرجو من توقيع العقاب ليس اإ

وسوائل أ خورى من املس تغرب أ ن تسع  اجملنعات البرشية يف تطورهوا وتطوزرهوا ملةهووم العقواب، البحوث عون 

اخيي  وذكل وفقوا لقوانون العقووابت اجلزائوري ، ومن بيهنا نظامنا القوانوين(احلبس)بديةل لتكل العقوابت التقليدية

 70/011املعدل واملونم لو مور  7112فربازر 74امل،رخ يف  12/10مبوجب القانون رمق  تبىن نظام العقوابت البديةل

 مكرر 14 اإىل 10مكرر 14 من املواد صل ال ول مكرر من الباب ال وليف الة املت، ن قانون العقوابت اجلزائر،

 ".الع ل لنةع العام "حتت عنوان  11

أ ن توقيع ذكل اجلزاء عىل اجلواين يومت مبعرفوة مون ااوةل اوثةل  ومن املعلوم أ ن لك جرمية يقابلها جزاء خاص هبا و

يف  از يدع  النيابة العامة اليت حتيل مرتكب الةعل عىل احملامكة هبودف توقيوع العقوبوة املناسو بة عوىل مرتكوب 
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راءات مون قوانون الإجو 72، وهو ما نص عليه املرشع اجلزائري يف نص املوادة  اجلرمية حبق اجملنع تطبيقا للقانون

 ". تبارش النيابة العامة ااعوى الع ومية ابمس اجملنع وتطالب بتطبيق القانون:" اجلزائية اجلزائري بقولها

مون اترخي حتريو  ااعووى )بو ء وتورية الإجوراءات و وأ مام ت،خم عدد الق،ااي املعروضة عىل احملامك اجلزائرية ،

ىل ااية الةصل الهنايئ يف الق،ية ي جنوم عنوه التقليول مون فعاليوة مرفوق الق،واء ، ال مور اخيي و اخي( الع ومية اإ

جراءات جزائية جديدة من شد هنا التقليل مون عودد الق،وااي املعروضوة  ىل تبين اإ أ دى بد الب الترشيعات املقارنة اإ

جراءاهتا، وهو ال مر نةسه اخيي دفع ابملرشع اجلزائري م،خرا لإدخال العديد مون  عىل الق،اء اجلزايئ وتبس ي  اإ

، و الوبعض 7104جويليوة  70املو،رخ يف  17-04تعديالت عىل قانون الإجوراءات اجلزائيوة مبوجوب ال مور رمق ال 

جراءات بديل ي الوزناع ووووووة لتحري  ااعوى الع ومية اكلوساطة الق،ائية ، و ال خرى قصود مهنوا البوث فـمهنا اإ

خطوار اجلزايئ بطريقة رسيعة ،كام هو الشد ن فامي خيوص ال مور اجلوزايئ أ و  املثوول الةووري كطوريقني مون طورق اإ

 . احملمكة اجلنحية اباعوى 

ولكن ومع تطور الةقه والعلوم القانونية أ صبح احلديث ملحا عن مودى النةوع اخيي يعوود عوىل اجملنوع واجملورم مون 

زائيوة تةعيل نظام هذه العقوبة يف  ل الإجراءات املس تحدوة لتحري  ااعوى الع ومية يف قانون الإجراءات اجل

جراء املثول الةوري اجلزائري ، أواد نظوام عقوايب ، ونقصد هنا عىل اخلصوص اإ ىل اإ ل ن تطبيقهوا السول  يو،دي اإ

جديد زرتكز عىل فكرة املشاركة احلرة لل حكوم عليه يف وضع ال سس اليت زرتكز علهيوا بنواء مصوريه الاجامتعوي 

دخال هذا النوع اجلديد مون العقووابت  عقوبوة الع ول لنةوع )بعد تنةيذ العقوبة امللقاة عىل اكه ، وهل من شد ن اإ

امل،سسوات الإصوالحية تقلول مون حواةل الاكتظواىل الويت تعواين مهنوا أ ن ( املثوول الةووري)جراءات و الإ ( العام

والعقابية اخلاصوة ابسو تقبال احملبوسوني؟ هوذا مون  وة، وكوام أ هنوا مون  وة أ خورى هول سو تعود ابملنةعوة عوىل 

 .؟ حلمكقطاعات ااوةل من خالل اخلدمات اجملانية اليت ي،دهيا املدانون للةرتة احملددة يف ا

جراء املثول الةوري كطريق جديد لتحري  ااعوى  ىل مةهوم اإ جابة عن هذا التساؤل وجب أ ول التطرق اإ ولالإ

 .عقوبة الع ل لنةع العام ن لية مس تحدوة للةصل يف ااعوى اجلزائية الع ومية، ومن دة تعرض ملعرفة

 :املثول الةوري مةهوم: أ ول

جراءات املتابعة اجلز  جراء من اإ وى الع وميوة ، وفقوا ملبودأ  ووووووائية اليت تتخوذها النيابوة العاموة لتحريو  ااعهو اإ

حاةل أ طراف الق،ية لل حامكة مالمئة املتابعة ، الهدف منه اإ
(1)
م فيوه املشوتبه فيوه مون وووف ي نةوس اليووم اخيي قودة

ىل النيابة العامة  .طرف ضاب  الرشطة الق،ائية اإ

وهو الإجراء اخيي نص عليه املرشع  يف التعديل ال خري لقانون الإجراءات اجلزائية 
(2)
. 

                                                           
1
مور رمق  7104يوليوو  70املو،رخ يف  17-04رمق مون ال مور  000املادة - واملت،و ن قوانون  0211يونيوو  7املو،رخ يف  044-11املعودل و املونم لو 

 .اجلزائيةالإجراءات 
2
 .،من نةس القانون 17-04رمق من ال مر 002املادة  -
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جراء املثول الةوري الرشوو:اثنيا ىل اإ  .الواجب توافرها للموء اإ

 :الرشوو املوضوعية املتعلقة ابجلرمية ذاهتا( أ  

 :اجلرمية املرتكبة حت ل وصةا جنحيا ،وبتايل -

 .ل جمال لتطبيق الإجراء عىل احتالةات -*

 .ل جمال لتطبيقه كذكل عىل اجلناايت -*

 :،وعليه تكون يف(من قانون الإجراءات اجلزائية 00حسب نص املادة )توافر حاةل التلبس املنصوص علهيا -

رتاكب اجلرمية )صورة اجلرم املشهود الةعلية  -* كتشاف اجلرمية/مةاجد ة املشتبه فيه وقت اإ راكهبا اإ  (.عقب اإ

حيوازة املشوتبه فيوه ل شو ياء تودل عوىل / تتبع العامة لل شتبه فيوه ابلصوياح )صورة اجلرم املشهود الإعتبارية  -*

 ( .وجودأ اثر عىل املشتبه فيه أ و يف حوزته/ مسا ته يف اجلرمية 

 :ملل ما هو احلال يف ،عدم خ،وع اجلنحة لإجراءات متابعة خاصة -

 .جرامئ ال حداث* 

جلرامئ اخلاضعة لإمتياز التقايضا* 
(1)

 . 

ىل التحقيق  -  .و وبوت الوقائع بصةة لكية الق،ايئ،بساطة الق،ية اليت ل تس توجب اللموء اإ

 :الرشوو الشخصية املتعلقة ابملشتبه فيه ذاته( ب

 .و يقصد هنا حاةل عدم تقدمي املشتبه فيه ل،امانت اكفية حل،ور جللسة احملامكة

                                                           
1
متيووازات التقووايض - حبيووث زنتووع بعووض : خ،وووع  ووات التحقيووق اإىل قواعوود خاصووة بسووبب و يةووة املووهتم و موون بووني هووذه القواعوود مووا يعوورف ابإ

متياز يف التقايض ابن  ،ع مسائلهتم اجلزائية والتحقيق معهم لإجراءات  ال شخاص منح ااس تور  :رئيس امجلهورية و الوززر ال ول -0:مهنم .خاصةابإ

متيازات خاصة يف التقايض،حيث تنص املادة نشاء هيئوة ق،وائية خاصوة و يه  من ااس تور 158 اجلزائري لرئيس امجلهورية و الوززر ال ول اإ عىل اإ

 ىو  تص أ ي،ا مبحامكة الوززر ال ول عن اجلناايت و اجلونح الويت زرتكهبوا احملمكة العليا لدلوةل، تص مبحامكة رئيس امجلهورية  عن جرمية اخليانة العظ 

اإ ج ج،يتعني  573وفقا للامدة :أ ع،اء احلكومة، ق،اة احملمكة العليا، الولة، رؤساء اجملالس و النواب العامون اى اجملالس-7/بسبب تد ديته لو يةته

حاةل امللن اب ىل النائب العوام اى احملمكوة العليوا عىل وكيل امجلهورية اخيي أ خطر ابجلرمية اإ ىل الورئيس ال ول لل حمكوة  لطريق السل ي اإ اخيي زرفعوه اإ

اإ ج  575 نصوت املوادة:و رؤسواء احملوامك وو ء امجلهوريوة ق،واة اجملوالس -0/العليا،و لهذا ال خري أ ن يعني قايض من احملمكة العليا لإجراء التحقيوق

ىل النائب العام  عىل أ نه يتعني عىل وكيل امجلهورية ج حاةل امللن ابلطريق السل ي اإ اى احملمكة العليا اخيي زرفعه بودوره اإىل  اخيي أ خطر اباعوى اإ

ختصاص اجمللس اخيي يع ل فيه القايض املتابع جزائيا و لهذا ال خري أ ن ينتدب قايض حتقيق من خارج رئيس احملمكة العليا  ق،واء احملوامك  -0/دائرة اإ

ىل النائوب العوام اى اجمللوس  اإ ج ج 422و  576 نصوت علهيوا املوادتني:،ائيةو ضباو الرشطة الق رسوال امللون اإ حيوث يقووم وكيول اجمل هوريوة ابإ

ختصواص احملمكوة الويت  الق،ايئ اخيي يعرضه بدوره عىل رئيس اجمللس الق،ايئ فيد مر بةتح حتقيق يف ااعوى و يعوني قوايض حتقيوق خوارج  دائورة اإ

 وتص احملوامك العسوكرية دون  :اجلورامئ العسوكرية -4(/خي،عون لنةس اإجراءات املتابعة) أ و ضاب  الرشطة الق،ائية املتابع  يع ل هبا القايض املتابع

فتخوتص احملوامك :سواها يف التحقيق يف اجلرامئ اليت زرتكهبا العسكريون برشو أ ن تقع اجلرمية داخل امل،سسة العسكرية أ و بسبب اخلدموة العسوكرية 

  . منن قانون الق،اء العسكري 001اإىل  254نظر يف اجلرامئ ذات الطابع العكرسي و الواردة يف املواد منالعسكرية ابل 
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 .بدون موطن معروف أ و معل قاركحاةل الشخص  -*

 .كحاةل ال جنيب  -*

 .الرشوو الإجرائية املتبعة يف املثول الةوري: اثلثا

ليه -0 س تمواب املشتبه فيه من طرف وكيل امجلهورية عن هويته و ال فعال املنسوبة اإ  .اإ

، و يومت الإسو تمواب -وكيول امجلهوريوة  -ميكن لل شتبه فيه الإس تعانة مبحام، حني ملوهل أ موام ذكل القوايض  -7

ه بذكل مبحرض الإس تمواب -مبحام -حب،وره  .، و ينوة

ةه سوف ميثةل فورا أ مام احملمك -0 خبار املشتبه فيه بد ن  .  ةوووووووووووووواإ

م سوف ميثلون فورا أ مام احملمكة -0 بالغ ال،حية و الشهود بد هنة  .اإ

خة من الإجراءات حتت ت ف احملوام امل،سوس يف يف حاةل تد سيس املهتم حملام لدلفاع عنه ، يتعنية وضع نس -4

 .الق،ية

نةوراد يف مواكن هميود  لهوذا الغورض يووفر ال م -1 تةصوال ابملوهتم عوىل اإ ن و ي،و ن رسيوة ووووالسامح لل حام مون الإ

عداد قاعة احملادوة داخل لك حممكة  .احملادوة، ولهذا السبب مت اإ

الهدف مهنا متكني أ فراد القوة الع وميوة مون ( طار زجايجاإ )ويشرتو يف هذا املاكن أ ن يش نل عىل أ جزاء مرئية 

ىل اايوة ملووهل أ موام احملمكوة ، و مون  وة أ خورى أوب أ ن  مراقبة املهتم، حبيث انه يبق  حتت احلراسة ال منية اإ

 . ل،امن رسية احملادوة بني املهتم و دفاعه "Insonorisé"زنتع املاكن خباصية عزل الصوت أ و كمت الصوت

طار املثول الةوري: رابعا جراءات احملامكة يف اإ  :اإ

املبدأ  أ نة حمامكة املهتم تمت يف نةس اليوم اخيي ميثل فيه أ مام احملمكة طبقا ملبـدأ  املعاجلة الةورية للمرمية ،ولإعتبوار 

ةوووووووووووه ملتطلبات تتعلق ب،امن حوق اافواع ، وحسون سوري احملامكوة  ن لة أ  ، قود وضوح الق،ية احملاةل لل حمكة،اإ

.يس تدعي ال مر تد جيووووول الق،ية جللسة لحق
(1)

 

 :تد جيل احملامكة –( أ  

ذا مل تكن ااعوى هميد ة للةصول أ مورت :" من قانون الإجراءات اجلزائية اليت  تنص عىل انه 339ابلرجوع للامدة  اإ

 ".احملمكة بتد جيلها اإىل جلسة من اقرب اجللسات

                                                           
1
لووطين، عورب راسلت املدزرية العامة للش،ون الق،ائية والقانونية التابعة لوزارة العدل، رؤساء اجملالس الق،ائية وو ء امجلهوريوة باكفوة الورتاب ا -

جوراءات التلوبس ، هبودف مراعواة متطلبوات حاميوة  مذكرة تةصيلية توضيحية  طر  فهياعن كيةية تطبيق اإجراءات املثول الةوري اخيي حل حمول اإ

حالته عىل احملامكة يف اجللسة املنعقدة بقسم اجلنح يف نة س اليوم اخيييقدم احلقوق واحلرايت اخلاصة ابملهتم، حبيث أ وحضت هاته املذكرة أ ن املهتم يمت اإ

لنيابة العامة، مع مراعاة  روف لك حممكة وتنظ  املع ول هبا وعدد جلسات قسم اجلنح هبا، ويف هذا الصدد يتعني عوىل و ء امجلهوريوة فيه أ مام ا

جوراء احملامكوة فوورا بعود. مراعاة هذه املسد ةل عند تس يري  التقدميات  أ ما يف احلالت اليت تكون فهيا مواعيود جلسوات اجلونح متباعودة ول تسو ح ابإ

 .نحةتقدمي املشتبه فيه، فيتعني عقد جلسة خاصة يرتأ سها رئيس احملمكة أ و يعني من ينويه يف حال غيابه مبا يف ذكل أ ايم العطل للةصل يف اجل 
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ذا ارتد ت احملمكة تد جيل الق،ية سواء تلقائيا أ و بطلب من املهتم أ و دفاعه، فيتعني عىل احملمكوة أ ن تةصول يف  ما اإ

نوه ميثول  يداع املهتم احلبس فاإ يداعه احلبس أ و تركه حتت الرقابة الق،ائية ويف حال مت اإ مسد ةل ترك املهتم حرا أ و اإ

 .يف اجللسة املوالية موقوفا وتطبق بشد نه الإجراءات العادية

 :أ س باب التد جيل-0-(أ  

ىل تد جيل احملامكة يف حالتني يتعنية   :اللموء اإ

ذا اسو تع ل املوهتم  -* متسة  املهتم حبقةه يف حت،ري دفاعه بعد أ ن يقووم رئويس اجللسوة بتنبهيوووووووه بوذكل احلوق واإ

هذا احلق منحت هل احملمكة همةل والث أ ايم عىل ال قل لتح،ري دفاعه
(1)
. 

ذا رأ ت احملمكة أ نة ااعوى اري هميد ة للةصل ف -* متسو  / عودم ح،وور ال،وحية / عدم ح،ور الشهوووود )هيا اإ

أ وراق امللن اجلزايئ اري مكنةل و عىل اخلصوص شهادة ميالد املهتم أ و حصيةوووووووووة / املهتم حب،ور شاهد نةي 

 ....(.السوابق الق،ائية 

 :أ جال التد جيل -7-(أ  

د القانون هملته اانيا يف أ جل ل يقل عن -*  م 10حدة  .أ اية

ه ال قصوو  بد جـل حمـدد  -*  د القانووون حـدة لوو  أ قوورب جلسـة اكنـة  "لـم حيـدة "اإ
(2)
 . 

ةة املهتم -0-(أ    :البث يف وضعية حري

ذ ميكون أ ن يود مر  فوراج مون عدموه ، اإ ذا تقرر تد جيل الق،ية لسب ما ، يتعنية البث يف مدى بقواء املوهتم يف الإ اإ

نظام الرقابة الق،وائية ، و ذكل بعود الإسو امتع لطلبوات النيابوة العاموة و املوهتم و حببسه م،قتا ، أ و وضعه حتت 

 .دفاعه

هما املوهتم لل ثوول أ موام احملمكوة كشخصويته ، ) ل يمت التطرق ملوضوع الق،ية بل فق  مناقشة ال،امانت اليت يقودة

ة، و لكون ضوامن ملوول املوهتم ل نة املقصود من ذكل الإجراء ليس توقيوع عقوبوة مس بقوــــ( مدى خطورة الوقائع 

جراءاهتا ل اري  .أ مام احملمكة ، و حلسن سري اإ

سو تئناف، حسوب احلوالت  و زكون فصل احملمكة بشد ن التدابري املقيةدة حلرية املهتم مبوجوب أ مور اوري قابول لالإ

التالية
(1)
: 

                                                           
1
مررمق  7104يوليو  70،امل،رخةي 17-04رمق من ال مر  14مكرر002املادة من 17و 10الةقرة  -  2110يونيوو  7املو،رخةي  044-11املعدلواملن لو 

 .واملت، نقانوانلإجراءااتجلزائية
2
ىل أ ول جلسوة "جلسة من اقرب اجللسوات"مبصطلح 04/17من ال مر رمق  4مكرر002املادة من  0الةقرة  - ،ويةهوم مون هوذا الونص أ هنوا تد جول اإ

عل التد جيل يف هذه احلاةل حمصورا بوني قد ج( من ق ا ج ف  022املادة ) اري انه يف الترشيع الةرنيس  .موالية لع ل احملمكة اليت أ حيل علهيا امللن

 .أ س بوعني وس تة أ سابيع 
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ا -  :ترك املهتم حرة

ال صل هوبقاء املهتم حرا طبقا ملتطلبات قرينة الرباءة
(2)

ةوـــا يقوـــدم املهتوـــم ضامنوـــات اكفيوـــة ،وز كووووون ذلوـــ  ، مل

 (.موطن معروف ، همنة مس تقرة)لل لوووول أ مـــام احملمكـــة 

ا ليـس موون شد نـه التد ويوور علوووو  حسوووون سيوووور احملامكوـــة  عودم ال،وغ  عوىل )كام أ ن بقاء أ وتوورك املهتـم حوورة

 (. الشهود ملال

خ،اع  -  .يعترب من الإجراءات البديةل عن اللموء للحبس امل،قت:املهتم لتدبري من تدابري الرقابة الق،ائيةاإ

ا أ و وضوعه يف احلوبس امل،قوت، و ذكل عنودما زورى بود نة  لهيا القايض كخيوار  وسو  بوني تورك املوهتم حورة يلجد  اإ

مون ق اإ ج، كةويةل ب،وامن  10مكرر 074اإخ،اع املهتم لإحدى تدابري الرقابة الق،ائية املنصوص علهيا يف املـادة 

ليه الق،ية  .ملول املهتم أ مام احملمكة يف التارخي اخيي أ جةلت اإ

لووووووو  خطوورة الوقوائع  ختيار التدبري اخيي حيقق الغرض من توقيع الرقابة الق،ائية ابلنظور اإ حبيث عىل القايض اإ

ع  ميتلووووول للح،ور أ موام احملمكوة يف اجللسوة و مدى مالمئة لكة تدبري مع خشصية املهتم، و اليت تكون كةيةل جب

 .اليت متة تد جيل الق،ية لتارخيها

د فيوه التودبري أ و التودابري الويتة يلوزتم  ر القايض أ مرا مكتواب بوضع املهتم حتت نظام الرقابة الق،ائية ، و حيودة وحيرة

 .الق،ائية املهتم التقيةد هبا،وتتوىل النيابة العامة متابعة تنةيذ تدابري الرقابة

ويف حاةل خمالةة املهتم لإلزتامات الرقابة الق،ائية ، ل يرتتوب عليوه وضوعه رهون احلبوـس امل،قوت كوام هوو احلوال 

ةام أعول منوه مرتكبوا جلنحوة خمالةوة  ن ابلنس بة خلرق تدابري الرقابة الق،ائية املقررة من طرف قايض التحقيق، و اإ

لزتامات الرقابة الق،ائية ، املقررة مبو  ىل  10ابحلوبس مون "من ق اإ ج و اليتة تعاقوب  072/0جب املادة اإ أ شوهر اإ

ىل  411س نوات و ابلغرامة من  10 جراءات املراقبة"دينار 41.111اإ  .،لك من هترب من اإ

نهتواء  وبعدالةصل الهنائيةي الق،ية يتعنية عوىل القوايض احلومك أ ن زرفوع الرقابوة الق،وائية الويتة أ مور هبوا ، و ذكل لإ

امكةمربرها ابحمل
(3)
. 

 :وضع املهتم رهن احلبس امل،قت-

ليه قايض احلمك ، حبمك طابعه الإسو تثنايئ هو اخليار ال خري اخيي يلجد  اإ
(1)
ذكل أ ن الغورض ال سوا  مون وضوع .

جراءاهتا وأ نوه ل ميكون يف لك ال حووال أ ن  املهتم رهن احلبس امل،قت هو ضامن ملوهل أ مام احملمكة وحلسن سري اإ

                                                                                                                                                    
1
مور رمق  7104يوليوو  70املو،رخ يف  17-04رمق من ال مر  1مكرر002املادة  - واملت،و ن  0211يونيوو  7املو،رخ يف  044-11املعودل و املونم لو 

 قانون الإجراءات اجلزائية
2
 .وودل و املنم لقانون الإجراءات اجلزائيةوواملعو 70/12/7104رخ يف امل،  04/17الإجراءات من ال مر رمق  070املادة -
3
مررمق  7104يوليوو  70املو،رخةي  04/17من ال مور رمق  0مكرر074املادة  - واملت،و ن قوانون  0211يونيوو  7املو،رخةي  044-11املعودلواملن لو 

 .الإجراءات اجلزائية
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ر القايض ال مر بوضع املوهتم رهون أ و حكام مس بقا ابلعقوبة احملنل توقيعها ضد املهتم ، و يشلك عقوبة مس بقة  حيرة

 .احلبس امل،قت ، و يمت تنةيذه بسعي من النيابة العامة

 :ليه نس تنتيف بد ن وضع املهتم رهن احلبس امل،قتوع 

دانة املهتم ابلرضورة بتارخي احملامكة ل ن القايض يبين  حمكه بناءا عىل ما يدور خالل تكل اجللسوة ل يرتتب عليه اإ

ل يسووغ "مون قوانون الإجوراءات اجلزائيوة ،والويت تونص عوىل أ نوه 707وليس قبلها طبقا للامدة ملقت،ويات املوادة

ل عووىل ال دةل املقدمووة هل يف معوورض املرافعووات والوويت حصوولت  املناقشووة فهيووا -حمكووه-للقووايض أ ن يبووين قووراره اإ

 ."ح،وراي أ مامه

يرتتب عىل ذكل عقاب املهتم بعقوبة سالبة للحرية انفذة ابلرضورة ،ل ن تقدزر العقوبة املالمئة تس تنتيف مون كام ل 

احملامكة أ ي،وا، أ ي بعود حمامكوة املوهتم وبنواء عوىل العنوارص املوضووعية والشخصوية الويت تسو تم عها خوالل توكل 

 .اجللسة واليت قد ل تتوفر لها قبلها

ليه  نعدام موطن مسو تقر لل وهتم :)عادة يف حاةل -احلبس امل،قت-ويلجد  اإ ل نوه الإجوراء /جودة خطوورة ال فعوال / اإ

 (.حامية لل هتم نةسه/ ملنع التواط، بيوون املهت ني / الوحيد ملنع ال،غوو عىل الشهود أ و ال،حية 

ذا مت احلمك عىل املهتم ابلورباءة أ و بعقوبوة الغراموة أ و بعقو وبعد الةصل الهنايئ يف الق،ية ،  بوة سوالبة للحريوة موع فاإ

وقن التنةيذ أ و بعقوبة الع ل للنةع العام أ و اكنت مدة العقوبة احملكوم هبا عليه قد استنةدت مبدة احلبس امل،قت 

ل فوان املوهتم يبقو   014فانه يةرج عون املوهتم بقووة القوانون ، طبقوا للوامدة  مون قوانون الإجوراءات اجلزائيوة ، و اإ

ذا قرر القايض الإ  ل اإ  .فراج عنهحمبوسا اإ

ىل أ ن مجيع ال وامر اليت تصدرها احملمكة سواء برتك املهتم حورا أ و وضوعه حتوت الرقابوة الق،وائية  وجتدر الإشارة اإ

موون قووانون  1مكوورر 002أ و رهوون احلووبس امل،قووت تكووون اووري قووابةل لالسوو تئناف طبقووا للةقوورة ال خوورية املووادة 

 .الإجراءات اجلزائية 

 :احملووووووا مكووووووووة -(ب

جراء املثوول الةووري ، و  ،وع للقواعود العاموة لل حامكوة  تشلك القاعدة ال ساس ية والغاية اليت وجد من اجلها اإ

فوادة ال،وحية وشوهادة الشوهود،وتقوم احملمكوة ابلةصول يف الق،وية بعود  س تمواب املهتم وسوامع اإ سواء املتعلقة ابإ

س تئناف لامتسات النيابة ، و دفاع املهتم مبوجب حمك قابل لالإ  .اإ

وعليه فال حاكم اجلزائية يه ال حاكم الةاصةل يف ااعوى الع ومية اليت حركهتا النيابة العامة، والويت مبوجهبوا توقوع 

ذ ل عقوبوة بودون حومك ابلإدانوة، وبوذكل ين وف  اجلهات الق،ائية العقوابت املقررة قوانوان للمورامئ املرتكبوة، اإ

ىل ال حاكم اليت تصدر عن احملمكة درج ة أ وىل،إواىل القرارات اجلزائيوة الويت تصودر عون الغرفوة اجلزائيوة مةهوهما اإ

                                                                                                                                                    
1
 .وودل و املنم لقانون الإجراءات اجلزائيةوواملعو 70/12/7104 امل،رخ يف 04/17من ال مر رمق  070/0املادة  -
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ابجمللس الق،ايئ كدرجة اس تئنافد و عن حممكة اجلناايت، وكام أ ن املرشع قد وضوع ( اجلنح، احتالةات، ال حداث)

جراءات معينةلتنةيذ العقوابت مبختلن أ نواعها من عقوابت سوالبة للحريوة و كوذاعقوابت بوديةل  قواعد خاصة واإ

للحبس نظرا لظروف لك اجلاين ونوع اجلرمية املرتكبة، و منح سلطة التقرزر فهيا لقايض تطبيق العقوابت حبيوث 

عادة الإدماج الاجامتعي لل حبوسني عىل أ ن  من 70تنص املادة  يسهر قايض تطبيوق " قانون تنظ  السمون واإ

هوذا القوانون، عوىل مراقبوة مرشووعية تطبيوق  العقوابت، ف،ال عن الصالحيات احتوةل هل قانوان مبقت  أ حاكم

".العقوابت السالبة للحرية والعقوابت البديةل عند الاقت،اء
(1)
 

نوعا من املرونة يف تطبيوق اجلوزاء مبوا زكةول  -تطبيق العقوابت-وابلتايل فان قانون تنظ  السمون منح للقايض 

السالبة للحريوة يف تكوريس الس ياسوة اجلنائيوة احلقيقيوة اإصالح وتد هيل اجلاين حبيث تتجىل أ  ية بدائل العقوبة 

 . عقوبوة الع ول للنةوع العوام والةاعةل يف اإصالح اجلاين ،وهو ما س نتناوهل مون خوال دراسوتنا لإجوراءات تطبيوق

 :ن لية مس تحدوة للةصل يف ااعوى اجلزائيةمةهوم عقوبة الع ل للنةع العام :أ ول

نه حوذا حوذوها يف سون العقووابت  ويف هذا الصدد فاإن املرشع اجلزائري ومن أ جل مواكبة الترشيعات العاملية فاإ

املت،وو ن قووانون تنظوو   7114فربازوور  11املوو،رخ يف  14/10موون قووانون  14البووديةل وذكل ابلوونص علهيووا ابملووادة 

دارة السمون ضامن تطبيوق العقووابت السالبو عادة الإدماج الاجامتعي لل حبوسني ابلقول تتوىل اإ ـة السمون و اإ

  .للحريـة و التدابيور ال منيـة و العقوابت البديةل وفقا للقانون

املت، ن قانون العقووابت  11/041املعدل لو مر رمق  7112فربازر  74امل،رخ يف  12/10وتبعا خيكل جاء القانون  

 ". الع ل للنةع العام"و ما يلهيا واليت تنص عىل العقوبة البديةل املنثةل يف  0مكرر  14لإضافة املادة 

ل أ ننا ميكننا تعريةها عىل أ هنوايه  10مكرر  14مل يورد املرشع مضن املادة  قيوام :"تعريةا للعقوبة الع ل للنةع العام اإ

املهتم املدان بع ل يعود ابلةائدة عىل اجملنع جربا لرضر املرتكب من طرفه وذكل دون أ ن يتلق  عليه اجرا،بدل 

 ."س املنطوق هبامن تطبيق عقوبة احلب

عقوبة قواهما الزتام احملكوم عليه ابلع ل لصواحل لهيئوة أ وم،سسوة،أ و مجعيوة  :"عىل أ هنا محمود طه جالل.د وعرفها

".عامة،وذكل ملدة حمددة قانوان تقدرها احملمكةوبدون مقابل
(2)

 

ابأ الترشويعات املقارنوة و أ عتربهوا  -الع ول للنةوع العوام -وقد خالن املرشع اجلزائري يف تصنين هذه العقوبوة 

  .عقوبة بديةل للعقوبة السالبة للحرية

عقوبوة تمكيليوة وأ خورى اعتربهتوا عقوبوة  عقوبة الع ول للنةوع العواميف حني أ ن بعض الترشيعات املقارنة اعتوربت 

ليه أ الب الترشيعات  املقارنةتبعية للعقوبة احلبس ية بعد فرتة اختبار أ و عقوبة أ صلية وهو ما ذهبت اإ
(1)

. 

                                                           
1
عوادة الإدمواج الاجامتعوي لل حبوسوني،  ، املت، ن7114فيةري س نة  11امل،رخ يف  10 -14القانون رمق من  70املادة  - قانون تنظو  السومون واإ

 .7114/ 00/17، الصادر بتارخي 07اجلريدة الرمسية، العدد 
2
 .022،ص7114, جالل ،أ صول التمرمي والعقاب يف الس ياسة اجلنائية املعارصة ، دار الهن،ة العربية للطبع والنرش والتوزيعمحمود طه .د -
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صدار عقوبة الع ل للنةع العامرش :اثنيا   :وو اإ

صودار عقوبوة الع ول للنةوع العوام وقود جواء املنشوور  7مكرر  14و  0مكرر  14لقدت ت، نت املادة   رشوو اإ

لتوضيح كيةية تطبيق هذه العقوبة و رشوطها ، وميكن تقسو   هوذه  7112أ فريل  70امل،رخ يف  17الوزاري رمق 

ىل   .رشوو تتعلق ابحملكوم عليه و العقوبة املنطوق هبا و رشوو تتعلق ابحلمك و القرارالرشوو اإ

 :  شوروو املتعلقـة ابحملكوم عليه1 / 

ي انتاك  -   .أ ن ل زكون مس بوقا ق،ائيا اإ

 .س نة وقت ارتاكب اجلرمية 01أ ن ل يقل س نه عن  - 

 .موافقته ال حية عىل قبول عقوبة الع ل للنةع العام -

 :شوروو الـ تعلقـة ابلعقوبـة 2 / 

 .س نوات حبس وليس جسن  10أ ن ل تتجاوز عقوبة املقررة قانوان للمرمية  املرتكبةمدة  -

 .أ ن ل تتجاوز العقوبة املنطوق هبا س نة حبس انفذ - 

 . شهر منتارخي  صريورة احلمك الهنايئ 07تنةيذ عقوبة الع ل للنةع العام زكون خالل  - 

ىل  01ة الع ول مون أ ن ترتاوح مود- ىل  71سواعة لل ودان البوالغ و مون  111سواعة اإ سواعة ابلنسو بة  011سواعة اإ

 . لل دان للق 

 : وو املتعلقة ابحلمك أ و القرار املت، ن عقوبة الع ل للنةع العامالرش 3 / 

 .رضورة ذكر العقوبة ال صلية املنطوق هبا يف احلمك أ و القرار -

 .ال صلية قد استبدلت بعقوبة الع ل للنةع العام رضورة ذكر أ ن عقوبة احلبس النافذ  -

جراء املثول الةوري .ح،وريرضورة أ ن زكون احلمك  -  .كام يف حاةل تطبيق اإ

ىل أ ن احملكووم عليوه أ عطوي احلوق يف قبوول أ و رفوض هوذه  أب أ ن يت، ن احلمك أ و القورار - التنويوه اإ

 . العقوبة البديةل

ىل أ نووه يف حوواةل الإخووالل ابللزتامووات تطبووق عليووه العقووووبوأوودر عووىل قووايض احلوومك تنبيووه احملكوووم عليووه  ة اإ

 .(هبا عقوبة احلبس املنطوق)ال صليـة

 .رضورة ذكر احلمم الساعي املقدر لعقوبة الع ل للنةع العام  ومع

 

                                                                                                                                                    
1
 http://www.courdebejaia.mjustice.dzمازيت معر،قايض تطبيق العقوابت وانئب عام مساعد مبجلس ق،اء جباية، -
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جراءات:اثلثا  : احلمك بعقوبة الع ل للنةع العام و تقدزر مدتوها اإ

ميكون اجلهوة الق،وائية أ ن تسوتبدل عقوبوة احلوبس " العقووابت ابلقوول من قوانون  0مكرر  14لقد نصت املادة  

 . "بعقوبة الع ل للنةع العام

وبتايل فاإن املرشع اجلزائري قود منحق،واة احلومك سوواء عوىل مسو توى اارجوة ال وىل أ و الاسو تئناف السولطة  

ماكنية استبدال العقوبة احلبس ذ رأ ى التقدزرية يف اإ قورار  بعقوبة الع ل للنةع العوام اإ القوايض احتوتص جودوى يف اإ

 . هذه العقوبة البديةل من عدمه

وبـام أ ن عقوبة الع ل للنةع العام تعترب من العقوابت البديةل وجوب عوىل احملمكوة أ واجمللوس تقرزور عقوبوة احلوبس  

جوراءات ال صلية و النطق هبا قبل اللمووء لسوتبدالها بعقوبوة الع ول للنةوع العوام ،مبعوىن أ نوه بعود الانهتواء مون  اإ

احملامكة و الانسحاب لل داوةل و تقرزره للعقوبة ال صولية و مع راعوات تووافر الرشووو السوالن ذكرهوا و تووافر 

نه يعود جللسة احملامكة للنطق ابلعقوبة احلبس ومن دة استبدالها بعقوبة  فادة املهتم ابلعقوبة البديةل ،فاإ ايه قناعة ابإ

أ ي املهتم يف قبول أ و عدم قبول اسوتبدال العقوبوة ال صولية بعقوبوة الع ول الع ل للنةع العام وهذابعد اس تطالع ر 

 . للنةع العام

فةيحاةل موافقة املهتم املدان عىل عقوبة الع ل للنةع العام،ت ح احملمكة ابستبدال عقوبوة احلوبس ابلعقوبوة البوديةل 

مع حتديد المك الساعي
(1)

اموات املةروضوة عليوه سو ي،دى بوه ذكل للع ل املطلوب، وتنبهيه بد ن عدماحرتامه لاللزت 

ىل الرجوع لتنةيذ العقوبة احلبسال صلية  . اإ

 :يف تـنةيذ الـعقوبـة البديـلـة  دور النيابـة: رابعا

جوراءات تنةيوذ ال حواكم  7112أ فريل  70امل،رخ يف  17برجوعنا لل نشور الوزاري رمق  فقد أ ولكت هم ة القيام ابإ

الع ل للنةع العامو القرارات اليت ق،ت بعقوبة 
(2)
للنائب العام املساعد عىل مس توى اجمللوس الق،وايئ احتوتص،  

 : وبذكل هتمت النيابة العامة عىل الع وم مبا ييل

 

 

 

                                                           
1
سواعة  111سواعة اىل  01مون قوانون العقووابت مودة الع ول للنةوع العوام موابني  0مكورر  14حددت املادة : للنـةـع الـعـام تـقـديور مـدة الـع ـل  -

ساعة للق  وقد وضوعت معيوار خيكل يف حسواب سواعات الع ول حسوب العقوبوة احلوبس املقوررة وذكل حبسواب  011ساعة اإىل  71للبالغني و 

نه ل أوز أ صال الزنول عن احلد ال دىن املقرر وهو ساعتني معل عن لك يوم حبس ، وبذكل ف سواعة  111ساعة ول جتاوز ال قص احملودد بوو  01اإ

سواعة طبقوا للةقورة ال خورية  011ساعة ول تزيد عن  71ساعة فال أوز أ ن تقل عن  07اىل  01هذا ابلنس بة للبالغني ، أ ما ابلنس بة للق  ما بني 

 . 0مكرر  14من املادة 
2
ن عقو  - ل بعد صريورة احلمك أ و القرار هنايئ حسب املادة اإ  .منقانوانلعقوابت11مكرر  14بة الع ل للنةع العام ل تصبح انفذة اإ
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 : التسميل يف حصيةة السوابق الق،ائية1 - 

رسال القس مية رمق  املت، نة العقوبة ال صلية 10يمت ذكل عن طريق اإ
(1)

ىل أ هنوا قود اسوتبدلت بعقوبوة  مع الإشارة اإ

مون حصيةوة السووابق  10،يف حوني تسوب البطاقوة رمق 17الع ل للنةع العام،ويمت أ ي،ا تسميلها عىل القسو مية رمق 

 .الق،ائية خالية من العقوبة ال صلية و عقوبة الع ل للنةع العام

جراءات تنةيذ عقوبة الع ل للنةع العام2 -  : اإ

رسوال نسوخة مون احلومك أ و القورار  احلمك أ و القرار القوايض بعقوبوة الع ول للنةوع العوام هنائيوابعد صريورة   يومت اإ

ىل النائب العام املساعد عىل مس توى اجمللوس احتوتص للتنةيوذ و ذكل حسوب موا  ىل مس تخرج مهنا اإ ابلإضافة اإ

17ورد ابملنشور الوزاري رمق 
(2)

. 

ن النائب العام مساعديقوم ابختيار  :احد الطريقني لت ف يف امللن وعليه فاإ

ىل قوايض تطبيوق العقووابت لسوهر  -*/  رسال امللن املت، ن نسخة من القورار أ و احلومك موع مسو تخرج منوه اإ اإ

علىتنةيذها
(3)
ذا اكن املدان هبذه العقوبة يقطن بدائرة اختصاص قايض تطبيق العقوابت احتتص   . ، اإ

ىل النائب العام مبجلس ا-*/  رسال الواثئق اإ ختصواص مواكن سوكن احملكووم عليوه لتطبيقهوا مون طورف قوايض اإ

 . تطبيق العقوابت ماكن سكن املعين

 :دور قـاضوي تطبيوق الـعقووبـات   :خامسا

جراءات تطبيق عقوبة الع ل للنةع العام1 –   : اإ

عوادة الإدمواج قانون تنظ  السمون  املت، ن 10 -14القانون رمق من  70املادة و 10 مكرر 14ابلرجوع للامدة   واإ

،فقد أ س ندت هم ة تطبيق عقوبة الع ل للنةع العام لقايض تطبيق العقوابت ، وعليوه فوان الاجامتعي لل حبوسني

 : قايض تطبيق العقوابت من اجل تنةيذها، عليه املرور مبم وعة من اخلطوات نوردها اكل يت

 : دد ابمللن و يت، ن هذا الاس تدعاءاس تدعاء احملكوم عليه عن طريق احملرض الق،ايئ ابلعنوان احمل - 

تنبيوه انوه يف حواةل /املوضوع وهو تطبيق حمك ق،ايئ يتعلوق بعقوبوة الع ول للنةوع العوام/اترخي و ساعة احل،ور) 

 . (ابحلبـس  عدم ح،وره يف التارخي املذكور تطبق عليه العقوبـة ال صليـة

 

                                                           
1
هنا تنةذ باكفوة الطورق القانونيوة املعتوادة ، ويطبوق علهيوا الإ  - ذا ت، نت العقوبة ال صلية عقوبة الغرامة ابلإضافة لل صارين الق،ائية فاإ كوراه البودين اإ

 .وما يلهيا من قانون الإجراءات اجلزائية ذكل أ ن عقوبة الغرامة مس تثناة ول ميكن من استبدالها بعقوبة الع ل للنةع العام 111للامدة طبقا 
2-
 .املتعلق بكيةية تطبيق عقوبة الع ل لنةع العام و رشوطها 7112أ فريل  70امل،رخ يف  17املنشور الوزاري رمق  

3
عادة الإدماج الاجامتعي لل حبوسني ،املت، ن 10 -14 القانون رمقمن  70املادة  -  .قانون تنظ  السمون واإ
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ن قايض تطبيق العقوابت يصبح أ مام حالتني   : وبوهذا فاإ

 : حالـة امتثال الـ عين لالس تدعاء/ أ   

 : يف حاةل امتثال احملكوم عليه و بقصد تشكيل ملن هل يقوم 

 .ابلتحقق من هويته الاكمةل و التعرف عىل وضعيته الاجامتعية و املهنية و العائلية - 

عوىل أ ي  ويقوم بعرضه عىل طبيوب امل،سسوة العقابيوة و ذكل للتحقوق مون حالتوه الصوحية أ و عنود الرضوورة -

 . (حىت يتس ىن لقايض تطبيق العقوابت اختيار طبيعة الع ل اخيي يتناسب معه.)طبيب أ خور

 .بطاقة معلومات ت،م مبلن املعين ويقوم يف ال خري بتحرزر

وبعد اكامتل ملةالشخو لل حكوم عليه زكون قايض تطبيق العقوابت قد كون اقتناع حول قدرات ومو،هالت -

اختيار منصوب معول مون املناصوب املعروضوة والويت تتناسوب واندماجوه الاجامتعوي دون املدانامب يس ح هل من 

 . التد وري عن السري العادي حلياته

أ ما فامي خيص احملكوم علهياملق  و فئة النساء أب عىل قايض تطبيق العقوابت مراعاة ال حاكم املتعلقة بترشويع 

بعاد عن احملي  العائيل للق  و عودم التشوغيل مكراعاة الاس نرار يف اارا)الع ل  يف هذا الشد ن  سة و عدم الإ

 .(اللييل ابلنس بة للنساء واريها من ال حاكم

صدار مقرر وضع حيدد فيه امل،سسة املس تقبةل و كيةية أ داء الع ل للنةع العام    .يقوم قايض تطبيق العقوابت ابإ

 : و يت، ن عىل اخلصوص ما ييل

 .الوهوية الاكمةل لل عين -1- 

ليه -2-   .طبيعـة الع ـل املس ند املولك اإ

 الزتامات املعنوي -3-

 . عدد الساعات الإجاملية و الربانميف الزمين املتةق عليه مع امل،سسة املس تقبةل -4- 

ن اكن املعين م،من أ و اري م،من)ال،امن الاجامتعي  -5-  (اإ
(1)
. 

زتامووات و الرشوووو سووتنةذ عقوبووة احلووبس أووب أ ن يت،وو ن مقوورر الوضووع الإشووارة أ نووه يف حوواةل الإخووالل ابلل

 . ال صلية املنطوق هبا

تنبيوه امل،سسوة املسو تقبةل برضوورة موافواة قوايض تطبيوق العقووابت ببطاقوة . ويذكر عىل هامش مقرر الوضوع  

 .مراقبة أ داء تنةيذ أ و سري عقوبة الع ل للنةع العام وفقا للربانميف املسطر هل، وعن لك اإخالل من املعين

                                                           
1
عادة الإدماج عن طر  - رسال الهوية الاكمةل لل عين لل دزرية العامة لإدارة السمون و اإ يق مودزر يف حاةل عدم التد مني يقوم قايض تطبيق العقوابت ابإ

 . امل،سسة العقابية قصد تد مني املعين اجامتعيا
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ىل امل،سسوة املسو تقبةل وكوذا املصواحل ويشرتو يف بالاه للك من املعين و النيابة العامة و اإ  مقرر الوضع أ ن يمت اإ

عادة الإدماج الاجامتعي لل حبوسني  .اخلارجية لإدارة السموانمللكةة ابإ

  :حاةل عدم امتثال احملكوم عليه لس تدعاء قايض تطبيق العقوابت/ ب 

ذا مل كام س بق اخيكر يمت اس تدعاء   احملكوم عليه من طرف قايض تطبيق العقوابت بواسطة احملرضو الق،وايئ ،فواإ

يتقدم احملكوم عليه رمغ وبوت تبليغه خشصيا ، وعدم ح،ور أ و من ينويه لتقودمي موربر لعودم احل،وور أ و تعوذر 

بتحرزور  يقوم قايض تطبيق العقووابت( اخيي خي،ع لسلطةالتقدزرية لقايض تطبيق العقوابت )تقدمي مربر جدي 

جنازهوا و املتعلقوة بتبليوغ املعوين و عودم تقودمي : حمرض عدم املثول يت، ن عرض لالإجراءات الويت مت ا اذهوا و اإ

 .عذر جدي لل ثول امامه ،حبيث يمت حترزر حمرض بعدم املثول

رسال هذا احملرضو للنيابوة العاموة  ة تنةيوذ اخيي حيووهل ملصولح( النائوب العوام املسواعد احتوتص) يقوم بعد ذكل ابإ

جراءات التنةيذ لعقوبة احلبس ال صلية العقوابت لتتوىل ابأ اإ
(1)
. 

شكـالت تنةيـذ ووقـن تطبيوق عقوبـة الع ل للنةع العام 2 -  :اإ

شواكلت الويت تعيوق التطبيوق السول  لعقوبوة  يعترب قايض تطبيق العقووابت هوو الشوخص امل،هول للةصول يف اإ

الع ل للنةع العام
(2)

مجيع الإجراءات الالزموة حلول هوذه الإشواكلت ،سوواء بتعوديل الوربانميف  وهل يف ذكل ا اذ

و ذكل عوىل سوبيل املثوال ل )احملدد للع ل كتغيري أ ايم الع ل أ و السواعات احملوددة و كوذا امل،سسوة املسو تقبةل 

 . (احل 

 :حاةل وقن تنةيذ عقوبة الع ل للنةع العام  /أ  

ىل ا واذ مقورر بوقون تطبيوق عقوبوة الع ول ميكن لهذه الإشاكلت العارضة أ ن تدفع  بقايض تطبيوق العقووابت اإ

 : للنةع العام و ذكل

ما   (.ل سبـاب اجامتعية ،ل سبـاب حصيـةأ و ل سبـاب عائليـة)اإ
(3)

 

حبيثوجب عىل احملكوم عليه بعقوبة النةع العوام تقودمي ال سو باب اجلديوة لتربزور وقوـن تنةيوـذ العقوبوـة عليوه و    

جراءات التحري للتد كد من حصهتا وهل ان يس تعني ابلنيابة العامةيف ذكللقايض تطبيق ا  . لعقوابت ا اذ لك اإ

بالغ مقرر وقن تنةيوذ العقوبوة لولك مون املعوين و النيابوة العاموة و امل،سسوة املسو تقبةل وكوذا  ويشرتو أ ن يمت اإ

عادة الإدماج الاجامتعي   . لل حبوسنياملصاحل اخلارجية لإدارة السموانمللكةة ابإ

 .و يمت اس تكامل تطبيق عقوبة النةع العام بعد انهتاء السبب اخيي مت توقيةها من أ جلها 

                                                           
1-
 .املتعلق بكيةية تطبيق عقوبة الع ل لنةع العام و رشوطها 7112أ فريل  70امل،رخ يف  17املنشور الوزاري رمق  

2
 .من قانون العقوابت املعدل واملنم 0مكرر  4املادة انظر  -
3
عادة الإدماج  10 -14ومايلهيا من القانون رمق  02املادةانظر  -  .الاجامتعي لل حبوسني،املت، ن قانون تنظ  السمون واإ
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 :الإشعار ابنهتاء تنةيذ عقوبة الع ل للنةع العام / ب 

هنائوه احملكووم عليوه لاللزتاموات املرتتبوة عون   خطوار مون الوـ ،سسة املسو تقبةل ابإ يتلق  قايض تطبيق العقووابت اإ

شوعار ابنهتواء تنةيوذ عقوبوة الع ول للنةوع الوـعام ، و زرسول  عقوبة الع ل للنةع العام، حيهنا يقووم بودوره بتحرزور اإ

رساهل ملصلحة حص  يةة السوابق الق،ائية للتد شري بذكل عوىل القسو مية رمق نسخة منه للنيابة العامة لتقوم بدورها ابإ

 .و كذا احلمك أ و القرار  10

طار الإجراء املسو تحدث ن التطبيق امليداين لعقوبة الع ل لنةع العام يف اإ أ موام اجلهوات  -نظوام املثوول الةووري -اإ

،  امل،قوت احلوبس رهون وجودوني اخيزن املوقوفني املهت ني عدد يف فعيل تراجع أ در عن ، لقد الق،ائية اجلزائرية

جراء أ ن كام  حول التكويين ابمللتق  اجلزائر ق،اء جملس اى العام النائب أ كده حس امب سا  ذاته فيحد املثول اإ

 املثول بنظام الع ل "أ ن  رصح وفرنسا،حبيث اجلزائر من النيابة ق،اة بني مجع النيابة، واخيي معل أ داء حتسني

وأ ول أ ن   . "الاحتيواطي احلوبس رهون املوضووعني املهت وني نسو بة تقلويص اإىل أ دى اجلزائية املواد يف الةوري

جوراء التعديالت ال خرية لقانون الإجوراءات اجلزائيوة اسوتبدلت" جوراء التلوبس اإ  أ ن مبعوىن ، الةووري املثوول ابإ

منا ، النيابة اختصاص من يعد مل املهت ني ضد التلبس حالت يف الإيداع أ وامر اإصدار  اختصواص نمو أ صبح واإ

  ". ال فراد وحقوق حلرايت الوحيد ال،امن أ حض  اخيي احلمك قايض

صودار يف احلوق هل يعود مل امجلهورية وكيل"أ ن  م،يةا يوداع ، أ وامور اإ  ال خورية التعوديالت ضووء عوىل وذكل الإ

 عون العوبء  ةيون اإىل"كوذكل  أ دى الةووري املثول بنظام الع ل أ ن اإىل وأ شار". اجلزائية الإجراءات لقانون

 أ و ميسوور فهيوا احلومك ،اوا أعول"البسو يطة الق،وااي يف والرسويع الةووري الةصول عن طريوق الق،ائية اجلهات

 .ال طراف مجيع مصلحة خيدم وهذا ما رسيعا،

 :خامتة 

ن املالحظ من خالل هذه ااراسوة أ ن القوايض اجلوزايئ اخيي تعورض عليوه ااعووى اجلزائيوة للبوث فهيوا عون  اإ

جراء املثول الةوري أ صبح حيوز عىل اكمل السلطة التقدزريوة لوضوع املوهتم رهون احلوبس الاحتيواطي أ و  طريق اإ

لس ياسوة اجلنائيوة احلديثوة واملتبنواة مون الرقابة الق،ائية أ و الإفراج عنه أ و الةصل يف الق،وية ولك هوذا حتقيقوا ل 

طرف املرشع واليت قصد هبوا الع ول عوىل التقليول مون عودد الق،وااي املعروضوة عوىل الق،واء اجلوزايئ وتبسو ي  

جراءاهتا و كذا تقليل من حاةل الاكتظاىل اليت تشهدها امل،سسات الإصالحية والعقابية  . اإ

كن أ ن تكون العقوبة الةاصةل يف ااعوى الع وميوة ومون خوالل موا وابلرجوع لعقوبة الع ل لل نةعة العامة اليت مي

: حتققه اخلدمات اجملانية اليت ي،دهيا املدانون للةرتة احملددة يف احلمك ، ميكننا القول أ ن اامويف بوني هواتني ال ليتوني

جراء املثول الةوري) عاجلوة احلوالت مون شوانه فوتح اباب جديود لإصوالح اجلنواة وم( عقوبة الع ل لنةع العام)و( اإ

صوالحه  الإجرامية خارج امل،سسات العقابية ودون تعرض احملكوم عليه للتقاو أ مراض السمن وكوذا تود هي  واإ

 ..ل ن هدف الس ياسة اجلنائية احلديثة يه الوقاية ومث املاكحفة ومث العالج. وتو يةه ككةاءة برشية
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 :قامئة املراجع -*/

 :القوانني وال وامر*/  

موور رمق  7104يوليووو  70املوو،رخ يف  17-04رمق ال موور  -  0211يونيووو  7املوو،رخ يف  044-11املعوودل و املوونم لو 

 .واملت، ن قانون الإجراءات اجلزائية

 .املت، ن قانون العقوابت 11/041املعدل لو مر رمق  7112فربازر  74امل،رخ يف  12/10القانون  -

عادة الإدماج الاجامتعي  املت، ن، 7114فيةري س نة  11امل،رخ يف  10 -14القانون رمق  - قانون تنظ  السمون واإ

 .7114/ 00/17، الصادر بتارخي 07لل حبوسني، اجلريدة الرمسية، العدد 

 .املتعلق بكيةية تطبيق عقوبة الع ل لنةع العام و رشوطها 7112أ فريل  70امل،رخ يف  17املنشور الوزاري رمق  -

 :امل،لةات */ 

التمورمي والعقواب يف الس ياسوة اجلنائيوة املعوارصة ، دار الهن،وة العربيوة للطبوع والنرشو محمود طه جالل ،أ صول .د -

 .7114, والتوزيع

 :املنشورات*/ 

موووووووووووووازيت معوووووووووووور،قايض تطبيووووووووق العقوووووووووابت وانئووووووووب عووووووووام مسوووووووواعد مبجلووووووووس ق،وووووووواء  -

 /http://www.courdebejaia.mjustice.dzجباية،

املراسةل الصادرة املدزرية العامة للش،ون الق،ائية والقانونية التابعة لوزارة العدل، رؤساء اجملوالس الق،وائية وو ء  -

 .7101امجلهورية باكفة الرتاب الوطين بتارخي فيةري

 :املواقع الالكرتونية*/

http://www.al-fadjr.com/ar/national/329337.html 

http://www.eldjazairsahafa.com/?page=rubrique&rub=49&date=2016-03-24&aff=65283 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.courdebejaia.mjustice.dz/
http://www.al-fadjr.com/ar/national/329337.html
http://www.eldjazairsahafa.com/?page=rubrique&rub=49&date=2016-03-24&aff=65283
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الترسب يف قانون الإجراءات اجلزائية اجلزائري
*
 

 مس تغامنجامعة  -  صص قانون اإجرايئ -طالبة دكتوراه  - راحب وهيبة

 :ملخص

ن  اهرة الإجورام تمنوو وتتطوور بتطوور اجملنعوات، فبعود أ ن اكنوت تقت و  عوىل موا يسو   ابلإجورام  اإ

لتد خذ أ بعادا أ خرى لتتخذ يف ذكل ش  جديد زنثل يف اجلرمية املنظ ة الويت أ صوبحت ل التقليدي ابت تتوسع 

ىل التود قب موع هوذا النووع  ىل أ قال  أ خرى، لنجد ااول نةسها م،وطرة اإ قل  حمدد بل امتدت أ اثرها اإ تنح  يف اإ

جراءات جديدة تسهل من مالحقة مرتكيب هذه اجلرامئ املس تحدوة واحلو د مون الانتشوار الرسويع اجلديد اب اذ اإ

 .لالإجرام املعقد واملنظم

ىل تبين وسائل قانونية جديدة تساعده عىل حماربة  اهرة اجلرمية املنظ ة حتوت  لقد معد املرشع اجلزائري بدوره اإ

ما يس   بد ساليب التحري اخلاصة ومن ذكل الترسب اخيي يعترب من أ   وأ صعب ال ساليب القانونية اليت أ قور 

جوراء يسو ح ابلنودماج يف صوةوف العصواابت الإجراميوة والتود قب معهوا لكشون املرشع اسو ت عاملها، فالترسوب اإ

ذ ميكن أ ن تتعرض خالهل حياة املترسب اإىل خطور وهوذا موا أعو  أ كورث ال سواليب الويت أوب عنود  احلقيقة، اإ

تباع أ كرب قدر اكن من الاحتياو واعامتد أ سلوب دقيق للتح،ري والتخطي  ملث معلية )ل هذه الع لية ا اذها اإ

 (.الترسب

 .الترسب، اجلرمية املنظ ة، التحقيق الق،ايئ: اللكامت اااةل

Résumé : 

La criminalité progresse et se développe en fonction des sociétés, elle prend de 

nouvelles formes et d’autres envergures représentées par le crime organisé qui a dépassé les 

frontières d’un pays pour s’étendre à d’autres, ce qui a obligé les pays par leur législations, à 

travailler sur de nouvelles dispositions plus efficace pour ce nouveau type de criminalité 

organisé si complexe, et arrêter son extension. 

Le législateur algérien, à son tour adopté de nouveaux moyens légaux pour lutter contre le 

crime organisé, utilisant des méthodes d’enquêtes spéciales, l’infiltration est considérée des 

plus importantes et des plus rudes de ces méthodes, consistant en l'infiltration au sein des 

groupes criminels afin d’aboutir à la vérité, cette procédure pourrait mettre la vie de l’agent 

infiltré en danger, pour ce le vigilance s’impose comme primordiale pour procéder à cette 

méthode. 

                                                           
*
يداع املقال   02/07/7101: اترخي اإ

 7101 /74/07: اترخي حتك  املقال
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Mots clé :L’infiltration, le crime organisé, l’instruction judicaire. 

 :مقدمة

ن تطور اجملنعات عىل املس توى ااويل والتحولت الاقتصادية والتكنولوجية الرسيعة، أ فرزت  هوور أ شواكل  اإ

جديودة مون الإجورام تنووزي ابخلطوورة والتعقيود
(1)

دخوال جديوودة  ىل الع وول عوىل اإ ، اووا دفوع العديود الترشويعات اإ

ن اكن  يف اجملنعات الغربية أ ول بعودها اجملنعوات العربيوة مون ملاكحفهتا خاصة مع انتشار   اهرة الإجرام املعقد واإ

بيهنا اجلزائر، حبيث ارتقت معظم الترشيعات اإىل سن قوانني هتدف من خاللها اإىل ضامن املون وحقووق ال فوراد 

 .وحرايهتم

املنيوة أ و الق،وائية، تقوع العديود مون اجلورامئ  ورمغ لك ما تقوم به اجملنعات واجلهات احتتصة ملاكحفة اجلرمية سواء

ىل البحث عن وسائل وأ ساليب جديدة تكون أ كورث  اليت متس مبصلحة اجملنع وكذا مصلحة الةرد اا يدفع ااوةل اإ

فعالية لردع مرتكيب هذه اجلرامئ مبختلن أ نواعهوا وفورض حوق ااوةل يف العقواب فبتةيشو اجلرميوة املنظ وة الويت 

نواع اجلرامئ املس تحدوة معد املرشع اجلزائري اإىل وضع أ ساليب جديودة زكوون فهيوا الوصوول ابتت من أ صعب أ  

ىل احلقيقة فعال ورسيعا مل  ملل الترشيعات الغربية  .اإ

ديسو رب  71املو،رخ يف  77-11لقد منحت التعديالت اجلديدة لقانون الإجراءات اجلزائية املت،و ن ابلقوانون رمق 

انون الإجووراءات اجلزائيووة صووالحيات جديوودة ملوا ووة أ نووواع معينووة موون اجلوورامئ نظوورا املعوودل واملوونم لقوو 7111

 :خلطورهتا ولطبيعهتا اخلاصة وهذه الصالحيات يه

 .والتقاو الصور( التصنت الهاتةي)اعرتاض املراسالت وتسميل ال صوات -

هياهمم من قبل الشوخص امل - جراء معلية الترسب ل جل مراقبة ال شخاص ابإ ترسوب بد نوه فاعول معهوم أ و الإذن ابإ

.رشي  هلم أ و خاف
(2)
 

منوا هوو هودف مون  تباعه ملثل هذه القواعد الإجرائيوة وبتقييوده حلرموة احليواة اخلاصوة للةورد اإ فاملرشع اجلزائري ابإ

ىل  ىل تغليب املصلحة العامة املنثةل يف حسون سوري التحورايت والتحقيقوات الق،وائية بغورض الوصوول اإ خاللها اإ

صلحة اخلاصة املنثةل يف ضامن ال رسار اخلاصة لو فراداحلقيقة عىل امل
(3)

، حيث أ ن القوانون اجلزائوري وسوع مون 

اختصاصات الرشطة الق،ائية عىل حساب ضامنه للحقوق واحلرايت الةردية انطالقا من حوق امجلاعوة يف توقيوع 

فالت اجملرمني منه بوضع القيوود عوىل احلورايت الةرديوة  العقاب وعدم اإ
(4)

أ ن ملول هوذه ال سواليب مون ، فورمغ 

ل انوه أ صوبح يسو تدل هبوا اإ هوار  شد هنا أ ن متس بقدس ية احلريوة الشخصوية املكرسوة يف العديود مون ااسواتري اإ

                                                           
1
 .001، ص7107جوان  -أ م بواأ–كور طارق، أ ليات ماكحفة جرمية ال ف، مذكرة لنيل شهادة املاجس تري، جامعة العريب بن هميدي  - 

2
 .000-007، ص 7107اجلزائري، الطبعة السادسة، دار هومة، اجلزائر محمد حزي ، مذكرات يف قانون الإجراءات اجلزائية  - 

3
 .017، ص 7100أ محد ااي، ضامانت املشتبه فيه أ وناء التحرايت ال ولية، الطبعة الثانية دار هومة، اجلزائرية،  - 

4
 .777، ص 7100ة اجلزائر، عبد الرحامن أ وهيابية، رشح قانون الإجراءات اجلزائية اجلزائري ، الطبعة الثانية، دار هوم - 
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احلقيقة ليخرج بذكل املرشع اجلزائري وحيذو حوذو العديود مون الترشويعات املقارنوة مهنوا الترشويع الةرنيسو عون 

ىل حماربوة ال صل العام القامئ عىل احرتام احلرية الشخ  صية للةرد خدمة ملصلحة اجملنع والصاحل العام هادفا بوذكل اإ

 . اهرة اجلرمية املنظ ة

ويعترب الترسب أ لية من أ ليات البحث والتحري اخلاصة اليت اتبعها املرشع اجلزائري يف موا وة  واهرة الإجورام 

ىل هذا الإجراء اخي ىل اجلهوات الق،وائية احتتصوة املعقد واملنظم ومن خالل هذا املقال سيمت التطرق اإ ي عهد به اإ

ىل هوذا النووع مون : احلق يف اس تعاملها، وذكل من خالل حتديد جراء الترسب؟ ومىت يمت اللمووء اإ ما املقصود ابإ

جراءات الترسب؟  .الإجراء؟ وما يه اإ

 l’infiltrationحتديد مةهوم الترسب : أ ول

 ااخول والولوج: لغة

يقصد ابلترسب قيوام ضواب  أ و عوون " من قانون الإجراءات اجلزائية  4مكرر  14فقد عرفته املادة  :اصطالحا

الرشطة الق،ائية حتت مس،ولية ضاب  الرشطة الق،ائية امللكن بتنسو يق الع ليوة مبرافقوة ال شوخاص املشوتبه 

هياهمم انه فاعل معهم أ و رشي  هلم أ و خاف يف ارتاكهبم جناية أ و جنحة ابإ
(1)
. 

السالن اخيكر أ صبح من امل كن جلوء القوايض التحقيوق يف سوبيل كشون احلقيقوة ولوو  77-11فبصدور القانون 

الاندماج يف صةوف اجملرمني خافيوا   بطريق اري مبارش عن طريق ال،اب  أ و عون الرشطة الق،ائية اإىل معلية

ليوه مون دور يتصول بنشواو املهت وني املوراد كشون حقيقوهتم، ل ن م  لول هوذا هويته وصةته ملبارشة موا يسو ند اإ

الاندماج يف صةوف املهت ني كةرد مهنم يساعد عىل اكتشاف الكلري مون احلقوائق الويت قود يتعوذر اكتشوافها يف 

فصاح املندميف عن صةته حاةل أ صبح اإ
(2)
. 

نه ميكن القول بد ن الترسب يعد من أ كرث ال ساليب التحري اخلاصة تعقيدا الويت يومت اسو تعاملها للكشون  وعليه فاإ

جراميوة تع ول عوىل والتحري عن اجلرا مئ واليت تقوم من خاللها العون املترسوب ابلنودماج يف صوةوف عصوابة اإ

ارتاكب أ حد اجلرامئ املوصوفة واليت حددها الترشيع اجلزائري بشلك ح ي املنثةل يف جرامئ احتدرات واجلرميوة 

وجورامئ تبيويض املووال والإرهواب  املنظ ة عرب احلدود الوطنية واجلرامئ املاسة بد نظ وة املعاجلوة ال ليوة لل عطيوات

 .واجلرامئ املتعلقة ابلترشيع اخلاص ابل ف وجرامئ الةساد

جراء الترسب يس ح للعون املترسب حني مبارشته لهذه الع لية ابلقيام بت فات من شود هنا أ ن توو  أ فوراد  ن اإ اإ

ىل  العصابة الإجرامية بد نه فرد ل يتمزأ  عن هذه العصابة، وذكل بغية احلصول عىل املعلومات الالزموة للوصوول اإ

                                                           
1
، ص 7107ديس رب  01عالوة هوام، الترسب ن لية للكشن عن اجلرامئ يف قانون الإجراءات اجلزائية اجلزائري، منشورة مبجةل الةقه والقانون، العدد الثاين،  -

7. 
2
،ايئ يف املواد اجلزائية، منشور مبجوةل العلووم فوزي عامرة، اعرتاض املراسالت وتسميل ال صوات والتقاو الصور والترسب اكإجراءات حتقيق ق -

 .704، ص 7101، جوان 00الإنسانية، العدد 
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جرامية أ خرى، حبيوث  ىل ش باكت اإ احلقيقة والإطالع عىل خمططات هذه العصابة الإجرامية اليت ميكن أ ن متتد اإ

يلزتم العون املترسب يف حتسيس العصابة مبشاركته الإأابية ابلس تعانة مبختلن الوسائل القانونيوة واملاديوة الويت 

منوا يع ول عوىل أ ن تكوون أ قرها القانون هل، عىل أ   ن ل يتبع خالل معليته أ سلوب التحريض للقيام جبرمية معينة واإ

الع لية حتت مراقبته ويتخذ مع زراه مناس با ابلتنس يق مع السلطات املعينة واملس،وليني عن هوذه الع ليوة لوضوع 

 .حد لل مرمني وتسلي  حق ااوةل يف العقاب

 :ال سا  القانون للترسب-0

ن الترسب  هو نظام من أ نظ ة التحري والتحقيق اخلاصة اليت تتيح ل،باو وأ عوان الرشطة الق،وائية ابخورتاق اإ

امجلاعات الإجرامية والتوال يف وسطها حتت مس،ولية ضاب  الرشطة ق،وائية أ خور ملكون بتنسو يق الترسوب 

فوهيم وكشون  هبودف مراقبوة أ شوخاص مشوتبه" وكيل امجلهورية أ و قايض التحقيق"حتت مراقبته مصدر الإذن 

 .أ نشطهتم الإجرامية

خةاء املترسب لهويته وصةته وتقدمي نةسوه عوىل انوه أ حود أ فوراد العصوابة املشوتبه فهيوا بوصوةه فاعول أ و  وذكل ابإ

رشي  أ و خاف، حبيث يتطلب رب  العالقات مع ال شخاص املشتبه فهيم ابلإيصال هبم بطريوق مبوارش أ و اوري 

الاحتةاىل ابلرش املهين اإىل حني حتقيق الغاية مون الع ليوة وهوو موا مبارش حسب مقت،يات الع لية مع رضورة 

جراء الترسب وتعقيداته يس تلزم املشاركة املبارشة يف نشاو اخللية الإجرامية وهنا تظهر صعوبة اإ
(1)
. 

ىل  00مكورر  14لقد نظم املرشع اجلزائري معليوة الترسوب يف املوواد  حبيوث عورف الترسوب يف  07مكورر  14اإ

بد نه السامح  ل حود ضوباو أ و أ عووان الرشوطة الق،وائية ابسو تعامل هويوة  00مكرر  14و  07مكرر  14املادتني 

هيام ال شخاص املشوتبه يف ارتاكهبوم جنايوة أ و جنحوة موصووفة بد هنوا مون جورامئ احتودرات أ و جرميوة  مس تعارة واإ

و جورامئ تبيويض ال مووال أ و منظ ة عابرة للحودود الوطنيوة أ و جرميوة ماسوة بد نظ وة املعاجلوة ال ليوة لل عطيوات أ  

هباهمم بد نه فاعل أ و رشيو  معهوم ( الرشوة)الإرهاب أ و اجلرامئ املتعلقة ابلترشيع اخلاص ابل ف وجرامئ الةساد  اإ

عطوواء موواد أ و أ موووال أ و  يف اجلرميوة، ويتمسود ذكل موون خوالل قيامووه ابقتنواء أ و حيوازة أ و نقوول أ و تسول  أ و اإ

ة أ و متحصول علهيوا مون ارتواكب  اجلرميوة أ و مسو تع ةل يف ارتاكهبوا، كوام منتوجات أ و واثئوق أ و معلوموات انجتو

يس ح القانون ابس تعامل أ و وضع حتت ت ف مرتكيب اجلرمية الوسائل ذات الطوابع القوانوين أ و املوايل ووسوائل 

النقل أ و التخززن أ و الإيواء أ و احلةظ أ و التصال
(2)
. 

                                                           
1
 .7عالوة هوام، الترسب ن لية للكشن عن اجلرامئ يف قانون الإجراءات اجلزائية اجلزائري، املرجع السابق، ص  - 

2
 .77-70، ص 7100دار هومة، اجلزائر، أ محد ااي، الوجزي يف تنظ  وهمام الرشطة الق،ائية، الطبعة اخلامسة،  - 
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فاملترسب املرخص هل ولك ال شخاص اخيي قام بتسخري  لهوذا الغورض وضوعهم املرشوع مبنود ى عون حت ول أ يوة 

ودون أ ن تشولك ( من قوانون الإجوراءات اجلزائيوة 00مكرر  14املادة )مس،ولية جزائية يف سبيل بلوغ احلقيقة 

ةال فعال اليت يقوم هبا خالل معلية الترسب حتري،ا منه عىل ارتاكب اجلرمي
(1)
. 

 :منةذو معلية الترسب-7

جوراء الترسوب اكإجوراء مون  لقد حاول املرشع اجلزائري مل  ملل ابأ الترشيعات ال خورى الع ول عوىل تةعيول اإ

ىل تنةيوذ هوذا النووع مون  جراءات التحقيق جملاهبوة تطوور  واهرة اجلرميوة املنظ وة والتصودي لهوا وأ رجوع احلوق اإ اإ

ىل ال،اب  الرشوطة الق،وائية أ و عوون رشطوة الق،وائية وزكوو ما اإ ن حتوت مسو،ولية ضواب  الرشوطة الإجرام اإ

 .من قانون الإجراءات اجلزائية 07مكرر  14الق،ائية وفق املادة 

ذن من السولطة الق،وائية ومراقبهتوا املبوارشة  ونظرا خلطورة هذا الإجراء أ خ،عه املرشع ل،وابطه وجع  ينةذ ابإ

هوريوة وذكل قبول فوتح ق،وايئ أ موا والسلطة احتتصة ابلإذن ابلقيام بع لية الترسب ح ها القانون يف وكيل امجل 

ىل أ ن الإذن ابلترسوب أ مور  خطار وكيل امجلهورية، وجتدر الإشارة اإ بعد فتح حتقيق ق،ايئ امللكن ابلق،ية بعد اإ

جوازي أ ي مرتوك لتقدزر وكيل امجلهورية أ و قايض التحقيق ويعند ا اذ هوذا القورار عوىل املعطيوات والعنوارص 

ر اللموء الإجراء ومدى رضورته ول،امن فعالية التحقيق املتوفرة حول الق،ية اليت يرب 
(2)
. 

جراءات الترسب: اثنيا  :اإ

جراميوة  جراء الترسب معل صعب ويف ااية اخلطورة يتظاهر مون خوالهل  املترسوب بد نوه فورد مون جامعوة اإ ن اإ اإ

ىل احلقيقة، أ زن يمت اعتبارها ن دةل لإ  دانة مرتكيب اجلورامئ، للحصول عىل املعلومات اليت تةيده وتساعده للوصول اإ

ذ  تلن الإجراءات املتعلقة بع لية الترسب عىل اختالف القوانني والترشيعات ويتبوع فهيوا ضوواب  وذكل مون  اإ

 .أ جل حتقيق أ هداف معلية الترسب وتسهيل تنةيذها

 :الرشوو الشلكية  لع لية الترسب-0

جراء الترسب-أ    :الإذن ابإ

جراء معلية الترسب، وحوىت زكوون أوز للقايض التحقيق احتتص عند اقت، اء رضورة التحقيق ذكل أ ن يد ذن ابإ

مون قووانون الإجوراءات اجلزائووري أ ن زكوون مكتووواب  04مكورر  14هوذا الإذن قانونيوا اشوورتو املرشوع يف املووادة 

ىل اسوتبعاد الإذن الشوةوي والإذن املسوبب يتويح  ومسببا، والتسبب زكةي لدللةل عىل أ نوه مكتوواب اوا يو،دي اإ

ذ يثبت أ نه ا وذ دون موجوب أ و اقت،واء للق،  14املوادة )اء تقدزر حصة الإذن بع لية الترسب وتقدزر بطالنه اإ

ولقد رتب املرشع عىل  لن رشو الكتابة والتسبب ( من قانون الإجراءات اجلزائية اجلزائري 0فقرة  04مكرر 
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ىل الترسوب يف ال ذن بطالنه، والإذن الصادر عن قايض التحقيق ينبغي أ ن يت، ن اجل رمية اليت بررت اللمووء اإ

وهوية ضاب  الرشطة الق،ائية املس،ول عون الع ليوة واملودة الويت تسو تغرقها الع ليوة، وموا يالحوظ عوىل الإذن 

 :الصادر عن قايض التحقيق لإجراء الترسب

ن اكن املرشوع قود وضوع كقاعود جرائه، حفوىت واإ ة عاموة أ ن رضورة التحقيق يه العامل املتحمك يف وقت وماكن اإ

نوه ابملقابول تورك اجملوال مةتوحوا لقوايض التحقيوق  الوقت اخيي تس تغرقه الع لية واملقدرة بد ربعوة أ شوهر مبودئيا، فاإ

ميكون حتديود " رضورة التحقيوق"لإماكنية جتديده بعدد من املرات مقدرة بد ربعة أ شهر اري حمدد، فتحوت غطواء 

 .هذه الةرتة مرة أ و عدة مرات دون رقيب أ و حسيب

 .ض املرشع أ ن يت، ن هذا الإذن تعيني املهتم أ و املهت ني وال شخاص اخيزن زكونوا حمال لهذا الإجراءمل يةرت 

ليوه أ ن املرشوع اجلزائوري قود رتوب فقو  عوىل عودم مراعواة الكتابوة يف الإذن وبتسوببه  هذا وما جتودر الإشوارة اإ

البطالن، يف حني مل يقت،يه يف حاةل عدم ذكور اجلرميوة وهويوة ال،واب  الرشوطة الق،وائية املسو،ول عون معليوة 

علهيوا يف الةقورة الثانيوة والثالثوة مون الترسب واملدة اليت يس تغرقها وهو ما يعوين أ ن عودم الشولكيات املنصووص 

من قانون الإجراءات اجلزائية اجلزائري ل يرتتب عليه بطالن الإذن ابلترسب  04مكرر  14املادة 
(1)
. 

 :تنةيذ معلية الترسب-ب

جوراء الترسوب يلوزم القوانون ضواب  الرشوطة الق،وائية املسو،ول واملنسوق للع ليوة أ ن حيورر تقرزورا  قبل تنةيذ اإ

عنارص ال ساس ية والرضورية ملعاينة اجلرامئ، مع مراعاة توكل اجلورامئ الويت ميكون أ ن تشولك خطورا عوىل ي، نه ال 

بقواء  العون املترسب ولك ما يمت تسخريه لتنةيذ الع لية وفق ما زراه مناس با ومساعدا عوىل التنةيوذ، حبيوث يومت اإ

ذ الإجووراء واحملصووورة بووني وكيوول الإذن ابلترسووب خووارج ملوون الإجووراءات حةا ووا عووىل الرسووية الالزمووة لتنةيوو

ىل اايوة  امجلهورية أ و قايض التحقيق وضواب  الرشوطة الق،وائية املرشوف عوىل الع ليوة وكوذا العوون املترسوب اإ

الانهتاء من الع لية
(2)
 

أ ما ابلنس بة ل سلوب تنةيذ معليوة الترسوب فهوو مورتوك لتقودزر وفطنتوه ابلتنسو يق موع ال،واب  املسو،ول عون 

ده يف تدليل الصعوابت ويوفر هل امحلاية الالزموة لل ترسوب أ ن يتخوذ موا زوراه مناسو با لتنةيوذ الع لية اخيي يساع

ذن الترسب دون أ ن يلزتم يف ذكل طريقة بعيهنا حىت تكل اليت أ عدت سولةا ابلتنسو يق موع ال،واب  املسو،ول  اإ

جراءاته واقت،ت خروجه عام س بق ال  .تةاق عليهومنسق الع لية، مادام قد الزتم بد حاكم القانون واإ
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 :مدة تنةيذ معلية الترسب-ج

املدة احلقيقية يف الإذن واليت عادة ما تقدر بد ربعة أ شهر، اري ملزمة لقايض التحقيوق اخيي أووز بوه أ ن يود مر يف 

مون قوانون الإجوراءات  4فقورة  04مكورر  14املوادة )أ ي وقت بوقون الع ليوة حوىت قبول انق،واء املودة احملوددة 

كام أوز لقايض التحقيق يف حاةل انق،اء ال جل حملدد ابلإذن أ ن يوقون الع ليوة وعودم متديود  (اجلزائية اجلزائري

أ جلها
 (1)

. 

 :الرشوو املوضوعية-7

جوراء الترسوب مسو تحداث جودا يف جموال التحورايت والتحقيقوات ونظورا ملوا زكتسو يه مون خطوورة عوىل  يعترب اإ

طور القانونيوة احلرايت وحقوق الإنسان وضع هل ضواب  جتع  يقع مضن ال  
(2)

،  هوذا مون  وة ومون  وة اثنيوة 

احتوواطر الوويت تكتنةووه ومووا ميكوون أ ن يتعوورض هل املترسووب موون هتديوود عووىل حياتووه وأ منووه وسووالمته فالعصوواابت 

الإجرامية عادة ما تكون مسلحة وحذرة 
(3)
. 

جراء الترسب-أ    : السلطة احتتصة ابإ

ن اكن املترسب هو عون أ و ضاب  رشطة ق،ائية ل أ ن هذا الإجراء ل تكون هل يف مورحةل التحقيوق حىت واإ ، اإ

ذ مل تكن حتت رقابة قايض التحقيق، فهبذه الرقابة يصبغ الإجراء التحقيوق حبيوث لكون املرشوع  أ ية قمية قانونية اإ

اجلزائري قايض التحقيق الإذن بع لية الترسب ومراقبهتوا، أ موا تنةيوذها يومت مبعرفوة ضواب  الرشوطة الق،وائية يف 

طار  الإانبة الق،ائية اخيي هو حق مكةول لقايض التحقيق لتنةيذ ملل هذه الع ليات، وابلتايل ل ميكون تصوور اإ

منوا منسوقا  هذا القايض منةذا لهوذه الع ليوة، كوام ل ميكون أ ن زكوون ضواب  الرشوطة الق،وائية مراقبوا للع ليوة واإ

ب اخيي كةو  ال،واب  ابلع ليوة وقوايض ومس،ول فق  علهيا، فهذا ال خري هوو مبثابوة  وزة الوصول بوني املترسو 

 (.من قانون الإجراءات اجلزائية اجلزائري 07مكرر  14املادة )التحقيق 

جراء معلية الترسب-ب  :وقت وماكن اإ

نظرا لن صةة املترسب خمةية وهويته مس تعارة، حبيث ل يتحرك بصةته عون أ و ضواب  رشطوة ق،وائية، ال مور 

ىل ال مواكن اخلاصوة ل زكوون بصوةته ال صولية  اخيي جعل املرشع ل حيدد هل حزيا ماكنيا يتحرك فيه، قد خووهل اإ

منا بصةته املس تعارة اليت ترتك هل احلرية اخول لك ال ماكن  اليت ميكن أ ن زكشن فهيا احلقيقة دون أ ن يرتتوب  واإ

عىل ذكل أ ي مس،ولية جزائية والترسب اكإجراء من الإجراءات التحقيوق ل يقيود املترسوب كوذكل حبوزي زموين 

معني يتحرك فيه رضورة التحقيق تربر معلياته طول ساعات الليل والهنار، حبيوث يونص الترسوب عوىل مراقبوة 
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ة برشو أ ن تكون هذه اجلناايت واجلنح ليك تكشن مبوجهبوا اجلنواايت واجلونح املهت ني ابرتاكب جناية أ و جنح

املسو تقبلية، فاملترسووب خيتلوون عوون املرشود اخيي يسوو تخدمه الرشووطة لرتصوود ال شوخاص واجلوورامئ الوويت ميكوون 

وقوعها 
(1)
. 

ىل أ ن الترسب ينبغي أ ن ينصب عىل جناية أ و جنحة متعلقة ابجلرامئ املنصووص علهيوا يف  ضافة اإ الةقورة ال وىل واإ

من قانون الإجراءات اجلزائية اجلزائوري 4مكرر  14من املادة 
 (2)

، مفون الرضووري أ ن زكوون هوذا الإجوراء هوو 

الوحيد أ و ال نسب اخيي بواسطته ميكن اإ هار احلقيقة بعد أ ن أ وبت الإجراءات ال خرى عدم جناعهتا، فرضوورة 

ىل هذا الإجراء، ل ن الترسب أ حوزي لعوةل معينوة التحقيق يف معناها ال،يق تعد من الرشوو ال ساس ية  للموء اإ

ىل هوذا الإجوراء،  ولغرض خاص وبصةة اس تثنائية، فتختلن تكل العةل مينوع مون الرشووو ال ساسو ية  للمووء اإ

ل ن الترسب أ جزي لعةل معينة ولغرض خاص وبصةة اسو تثنائية، فتختلون توكل العوةل مينوع قوايض التحقيوق مون 

ل عدة متعس ةا، أ و مبعىن أ خور أ ن الترسوب اخيي ل يلونس مون حصووهل فائودة لإ هوار احلقيقوة يعود الإذن به واإ

ترساب حتكمييا 
(3)
. 

 :امحلاية القانونية ملنةذ الترسب-0

نتيجة خلطورة معلية الترسب فقد كةول هل القوانون حاميوة خاصوة ول ولده الرعايوة للحةواىل عوىل امون وسوالمة 

ند ى عن حت ل املس،ولية اجلنائية عون اجلورامئ الويت زكوون قود ارتكهبوا روحه ورسية هم ته اذ جعل املترسب مب 

ليه ومنع للكشن عن هويته احلقيقية ومسح هل بد خذ هوية مس تعارة ورتب عىل  عرضا أ وناء تنةيذا لل هام املولكة اإ

ذ أ ضة  هذا الكشن للهوية عن تعو رض خمالةة هذه الإجراءات عقوابت جزائية ويه العقوابت اليت تت،اعن اإ

ذ حودث الوفواة، ومون  املترسب أ و أ حد أ فراد عائلته للرضب أ و اجلرح أ و عرض حياته للخطر وقود تت،واعن اإ

امحلاية اخلاصة لل ترسب عدم جواز سامعه كشاهد عوىل الع ليوة موع جوواز ذكل ابلنسو بة لل،واب  املسو،ول أ و 

ذا حدث أ ن وقع توقين الع لية أ و انق  أ جلها دون جتديد فاإن رض  ورات حاميوة  املترسوب جتوزي هل املنسق واإ

خبوار اجلهوة املصودرة الإذن، عوىل أ ن ل تتجواوز فورتة اتموني  مواصةل نشاطه دون حت   ل ي مس،ولية برشوو اإ

املترسب مدة أ ربعة أ شهر قابةل للتجديد مرة واحدة 
(4)
. 

ن املرشع اجلزائري مل يرتك جمال لل ناقشة قمية شوهادة العوون املترسوب كودليل يقودم أ موام الق،واء، ويبودو أ ن  اإ

سبب ذكل مرده أ ن قواعد أ داء الشهادة أ موام الق،واء تتطلوب كوام هوو معلووم أ ن يتقودم الشواهد خشصويا أ موام 
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ن يواجوه املهت وني، وذكل  لكوه مسوتبعد مسو بقا بسوبب نوعيوة هم وة حرمة احملمكة وأ ن يودىل هبويتوه احلقيقيوة واإ

ذ متسو  املوهتم بطلوب املوا وة  املترسب، وأ ما يف القانون الةرنيس فقد وضعت تدابري لسامع العون املترسوب اإ

وزكون ذكل برتتيب طريقة لسامع صوت العون فق  خالل أ  زة صوتية تنقل الصوت مع تغيري نرباتوه حوىت ل 

هووةل  ابلنسو بة لولك احلوارضزن بقاعوة اجللسوات، ويف هوذه احلواةل تكوون يعرف وبوذكل تبقو  الهويوة هويتوه جم 

موا  ت حيات هذا الشاهد مةيدة يف توضيح ورشح ال دةل اليت مت احلصول علهيا عون طريوق معليوة الترسوب، واإ

دانوة موادام الشو نه ل ميكن الاعامتد علهيا مبةردها كدليل اإ ذ مل تكن تتعلق بد دةل أ خرى فاإ اهد الت حيات وحدها اإ

ل زكتشن عن هويته ول يواجه املهتم عياان 
(1)
. 

 :ال اثر املرتتبة عىل معلية الترسب-0

يقوم ضاب  الرشطة الق،ائية املنتدب ابعتباره املس،ول عن معلية الترسب بتحرزور تقوارزر عون الع ليوات الويت 

خوري واملترسوب، واملرشوع يقوم هبا املترسب وحييلها عىل قايض التحقيق عوىل أ سوا  انوه املنسوق بوني هوذا ال  

ذا اكن ضاب  الرشطة الق،ائية  املس،ول عن معلية الترسب، ول موقون القوانون مون  ىل ما اإ اجلزائري مل يثري اإ

اجلرامئ اليت يمت اكتشافها عرضا أ وناء أ داء املترسب ملهامه، ول لإماكنيوة الطعون يف ال ذن ابلترسوب عون طريوق 

ليه املرش  يداع الإذن أ و الرخصة اليت يمت هبا تنةيوذ معليوة الترسوب الاس تئناف، فلك ما أ شار اإ ع اجلزائري هو اإ

يف ملن الإجراءات بعد الانهتاء من الع لية وكذا سامع ضاب  الرشوطة الق،وائية اخيي جورت معليوة الترسوب 

حتت مس،وليته دون سواه كشاهد عىل الع لية 
(2)
. 

 :اعتبارات تتعلق بع لية الترسب: اثلثا

جراء ال  ىل عن اإ ترسب ل ززال حمصورا عىل املس توى النظري أ كرث منه عىل املسو توى التطبيقوي، وزرجوع ذكل اإ

مجةل من الاعتبارات اليت ينبغي الرتكزي علهيا ل،امن فعالية هذا الإجوراء ابعتبواره أ سولواب مون أ سواليب التحوري 

طوا جوراءات التحقيوق الق،وايئ اخلاصة، فرمغ أ ن املرشع اجلزائوري أ درج ملول هوذه الوسوائل القانونيوة  يف اإ ر  اإ

للكشن عن احلقيقة، فالواقع يثبت أ ن اس تعاملها ل ززال حمدودا وقد زرجوع يف توردد القوامئني عوىل هوذا الإجوراء 

ىل احتاطر اليت قد ترتتب عىل معلية الترسب نظرا لتعقدها أ و عدم تد هيل العنارص املنةذة لهوا، حبيوث لبود  ما اإ اإ

مجموعة مون ال شوخاص اخيزون تلقووا تودريبا خاصوا وأ ن زكوون تعيوني منةوذوا معليوة  أ ن ينةذ ملل هذه الع ليات

الترسب والتشاور ووضع تقارزر عن احتاطر اليت من شد هنا أ ن تنتيف عن الع لية وأ ن يمت حتديد أ هوداف الع ليوة 

 .بوضوح

                                                           
1
وبات اجلرمية عىل ضوء الاجهتاد الق،ايئ، دار هومة، اجلزائر،  جنميي -   .740، ص 7100جامل، اإ

2
ت وتسميل ال صوات والتقاو الصور والترسب اكإجراءات حتقيوق ق،وايئ يف املوواد اجلزائيوة، املرجوع السوابق، فوزي عامرة، اعرتاض املراسال- - 

 .740-741: ص
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ا مون هتديود مبوارش فاإجراء الترسب أب أ ن زكون من ال ساليب اليت زنهل أ حصاب الشود ن يف ا اذهوا ملوا لهو

ذا اكنوت املعلوموات الويت سووف  عىل حياة املترسب، خيكل فيجدر دراسة فرص جناح معلية الترسوب ومودى اإ

يتحصل علهيا املترسب نتيجة اخرتاقه للعصابة الإجرامية مةيودة وهم وة ومون شود هنا أ ن حتودث تغيوريا جوذراي يف 

ىل اكتشاف معلومة قد ل   .تساعد يف جمرى التحقيقالتحقيق أ م فق  زكون اللموء اإ

ن منةذو معلية الترسب أب أ ن زكونوا خمتصني يف جمال اجلرمية املنظ ة وان تتوفر هلم اكفة الإماكنيوات الةنيوة  اإ

اليت تساعد  عىل تنةيذ امله ة بنجاح، ويرتتب عىل ذكل أ خذ اليقظة والاحتياطات ال منية الاكفية حتس با ل ي 

جرامية من شد نه كشن املترسب أ و الاقرتاب مون كشون هويتوه وتعري،وه طارئ قد حيدث داخل العصابة الإ 

ىل التح،وري اجليود خلطوة الع ول ومبوارشة الع ليوة انطالقوا مون أ سوس واحضوة  للخطر، فنجاح الع ليوة  زرجوع اإ

وحمددة ومعلومات حصيحة، مفثل هذه ال ساليب اخلاصة للبحث والتحري قد زكوون لهوا ارتباطوا وويوق مبسوائل 

 .معقدةقانونية 

 :خامتة

عن املرشع اجلزائري ورمغ انه أ قر اس تعامل أ ساليب خاصة للتحوري والكشون عون اجلورامئ مون خوالل القوانون 

املت، ن قانون الإجراءات اجلزائية، فهو يودرك أ ن ملول هوذه الوسوائل  044-11املعدل واملنم لو مر رمق  11-77

ل أ راد املكرسوة يف العد قرارهوا من شواهنا أ ن متوس خبصوصويات اإ ىل اإ ل أ نوه معود اإ يود مون املبوادئ ااسو تورية اإ

جراءات ماكحفة بعض اجلرامئ املس تحدوة والويت تتطلوب  تغليبيا منه ملصلحة اجملنع، حماول بذكل خلق فعالية يف اإ

جراءات اس تثنائية نظرا لطبيعهتا اخلاصة واليت تصب يف ابب الإجرام املعقد واملنظم  .موا هتا اإ

تباع يف ملل  ن اإ منا زرجع للطابع الاس تثنايئ اليت متزي بوه هوذه اإ هذه ال ساليب اخلاصة ملوا ة بع اجلرامئ اخلطرية اإ

جراءات اعرتاض املراسالت وتسميل ال صووات  اجلرامئ، ومع ذكل فاإن املرشع اجلزائري حيامن أ قر ا اذ سواءا اإ

ىل التد كي د عىل رضورة احلةاىل عىل الرس املهوين والتقاو الصور أ و الترسب اخيي اكن موضوع حبثنا، معد أ ي،ا اإ

شواكل قوانوين ضوامان منوه عوىل قدسو ية احليواة اخلاصوة  جناز ملل هذه الع ليات حوىت ل يطورح ذكل أ ي اإ عند اإ

 .لو فراد

ملوام باكفوة الرتتيبوات القانونيوة واملاديوة والتقنيوة الالزموة الويت  قوراره الإ فاإجراء الترسب يف حد ذاته يتطلوب يف اإ

طووار البحووث تسوو ح بكشوون  اجلوورامئ ومعاقبووة اجملوورمني، ذكل انووه يعتوورب موون أ خطوور الوسووائل املسوو تع ةل يف اإ

ذ لبد من الع ل عىل  :والتحري عن اجلرامئ املعقدة واملنظ ة اإ

اختيار أ شخاص متخصصني وم،هلني للقيوام بع ليوة الترسوب حبيوث لبود أ ن زكوون اون هلوم خوربة يف جموال  -

 .اة املس توى التعلميي لو عواناجلرمية املنظ ة، وذكل مبراع

 .توفري اكفة الإماكانت خاصة املادية والتقنية مهنا -
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جراءات القيام بع لية الترسب وأ ساليب تنةيذها من خالل وضع نصوص تنظمييوة تسوا   - الع ل عىل توضيح اإ

 .وت، ن فعالية يف متابعة اجلرامئ والتعرف عىل وقائعها
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البديةل و  از الق،اء حنو تنظ  للعالقة بيهنام العداةل
*

 
- امـعـة أ بووو بـكوور بلقـايـد تل سـانج-ع،و مبخرب القانون املقارن -طالبة دكتوراه   -طويل مرمي 

 :ملخص

ل  يعترب  از الق،اء أ حد أ   ال سس و الراكئز اليت ت، ن اس تقرار اجملنع عن طريوق حتقيوق  العوداةل،اإ

جراءات التقايض وتعقيدها و كورثة التاكليون و  ليه ل خيلو من بعض املعوقات ككرثة الق،ااي وب ء اإ أ ن اللموء اإ

وهوو موا يو،ثر يف سوري اخلصوومة ،الق،وائية ال كرث من ذكل الصعوابت اليت تعرتض تنةيذ ال حاكم  و القرارات 

الق،ائية خيا صار من الرضوري تبينة أ ليات جديدة تس ح لو فراد حبل هذه الزناعات بطريقوة رسيعوة و فعواةل و 

رسية وهذه الطرق تنثل يف الصلح ،الوساطة و التحك  ،فالعالقة بني هذه الطرق البوديةل و واز الق،واء يه 

ىل هذه العداةل البديةل يعود ابلنةع العوام عوىل مرفوق الق،واء ويسوا  أ ي،وا احلةواىل عوىل عالقة ممكةةل ،واللموء  اإ

قتصادية من أ جل حتقيق السب الإجامتعي  .العالقات الإجامتعية و الإ

Résumé : 

Le pouvoir judiciaire est l'une des plus importantes fondations et piliers qui 

garantissent la stabilité de la société en réalisation de la justice, et le recours à ce système à 

beaucoup des obstacle comme la complexité des transaction et le cout de la procédure, Ce 

qui affecte le cours de conflit, Alors l’adoption de nouveaux mécanismes et donc nécessaire 

pour permettre aux individus de résoudre leurs litiges d’une façon rapide efficace et discrète, 

et les modes alternatifs de règlements des conflits s’agit de la conciliation ,la médiation et 

l’arbitrage, et la relation entre ces modes et le système juridiciare est une relation 

complémentaire , l’utilisation de MARC porte un intérêt général au service de la justice ainsi 

qu’au justiciables, et ce service conserve les liens et relations sociales et économiques pour la 

réalisation d’une pais sociale .  

 :مقدمة

ن الزتايد امل،طرد حلمم الق،ااي أ مام الق،اء وتعقيدها املس نر و تاكثور الطعوون الويت رمسهوا القوانون مون أ جول  اإ

ة عاموـة و املتقوايض بصةوـة خوـاصة ببطويء فووي سوري حامية هذه احلقوووق ،ترك الانطـباع اى املوواطن بصوـة

 . العداةل

                                                           
*
يداع املقال   02/17/7102: اترخي اإ

 7102 /70/17: اترخي حتك  املقال
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وموون الوسائـل اليت رأ ها املرشع تسوا  يف  ةيوـن الظغووو  عوىل اجلهوات القوو،ائيوـة اعنوـاده لطورق بديوـةل 

لهيوا ، وهوذه ال دوات املسو تع ةل أ وب  توت لتسووية النوزاعات و هوووي طورق اهتوـدت الترشويعات احلديثوة لكهوا اإ

.و لو بنسـب متةاوتة حسب خصوصية لك جمنع وعاداته و تقاليده و خصوصية نظامه الق،ايئ  جناعتوها
1
 

أ صبووح النظـام الـق،ايئ أ و نظوام العوداةل يف  74/17/7117مفنذ صـدور قانون الإجراءات املدنيـة و الإدارية يف 

أ موال فوووي اجتيوـاز املوـش ت الويت يوا هوا الق،واء  اجلزائر يقوم عىل أ سـلوب الطرق البديـةل حلل املـنازعات

ومن هنا تظهر أ   أ وجه العالقة بيهنام من خالل ااور املساعد اخيي يلعبه نظام الطرق البديةل للق،اء من  وة 

ودور الق،اء يف تةعيل هذا النظوام مون  وة أ خورى حيوـث أ نوه و هبودف ضوـامن هوذه الةاعليوة اختوار املرشوع 

الإشووراف الق،ايئ عىل هذا النظام مفنح  املرشع الق،اء دورا همام ميتود عورب مراحول الطورق البوديةل اجلزائووري 

ىل هنازهتا  .من بدازهتا اإ
 2
 

ىل نظـام الطرق البديـةل من حتقيوق أ هدافه و ضامن فاعليته  ذا اكن الق،اء كام بني ذكل سابقا حيتاج اإ  .فاإ

ل أ ن دور الق،اء يف نظـام الطرق الب ذا كـنا أ مـام الصلح أ و الوساطة اإ ديةل حلل املنازعات خيـتلن حبسـب ما اإ

 .أ و التحك 

ىل حلول العداةل البديةل:أ ول ىل احلاجة اإ  :من ااور احل ي للق،اء اإ

ن الطريق البديل زنثل يف الصـلح و الوسـاطة و التحك   ذا اكن الطريق ال صيل زنلـل يف الق،اء فاإ  .اإ

منو الصلح و الو  أ خودت ا ساطة أراين حتت رقابة القايض ،و الطرق البديةل ليست وليدة الترشيع اجلزائري و اإ

هبا معظم ترشيعات العامل فظهرت هذه الوسـائل بد سوامء خمتوـلةة و موـتنوعة ل  وـلو مون الغرابوة و اوري واحضوة 

املعامل أ حياان و ل ميكن تعريةها بشلك دقيق وقد أ طلق علهيا الةقه تسـ يات متعددة حبيث أ صبحت تةوق دوانني 

و أ طلوق علهيوا الوبعض مصوطلح ق،واء "  justice informelle" اسام فاعتربها الوبعض بد هنوا ق،واء اوري رمسوي 

ويف اللغوة الةرنسو ية تعورف "  justice amiable" و هناك من سامها ق،اء ودي"  justice convenue" اتةاأ

                                                             " MARC    "mode alternatif de résolution des conflitsبووووووو

 solution de recharge au"املصطلح املس تع ـل يف كندا ويه اختصـار لو"    SORREL"بوو  وتعرف أ ي،ا  

règlement du litiges   ."
3

 

عون النظوام الق،وايئ "   alternative" جف يع هذه التسو يات تودور حوول فكورة واحودة هوو البوديل أ و اخليوار

 .ال س ييك 

 

                                                           
1
  .000،ص 7112الثانية،اجلزائر،ديب عبد السالم،قانون الإجراءات املدنية و الإدارية اجلديد،مومف للنرش،الطبعة -- 

2
  .7117،س نة 70ر عدد .يت، ن قانون الإجراءات املدنية و الإدارية،ج  74/17/7117،م،رخ يف 12-17قانون رمق - 
0
  .هناك من يعرفها بد هنا وسائل أ و معليات خمتلةة تس تخدم حلل املش ت أ و املنازعات خارج نطاق احملامك و الهيئات الق،ائية الرمسية-
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ىل الق،اء -أ    :احلاجة اإ

ن  اللموء للطرق الودية اليت خيتارهوا املتنوازعون ل جول نزاعواهتم بعيودا عون الق،واء ال سو ييك ،ولكون يبقو  اإ

الق،اء هو الطريق ال صيل حلـل الزناع
1
فهو يشكـل حاجة ملحة و أ ساس ية للحياة البرشية ل ميكون الإسو تغناء  

علوهيم  يف اجملنعوات  خورزن أ و الإعتوداءعهنا ،ل ن الإنسان اجامتعي بطبعه و ميوال بةطرتوه اإىل ه،وم حقووق ال  

 البدائية وحىت يف اجملنعات احلديثة حيــــث تعقدت ال مور بشكـل كبري وأ صبحــــت  ووووروف الـــعيش واحليـاة

حدى أ   الو ـائن ال سـاس ية املتصةل بسيوـادة ااوةل و لهوذا اكن .صعبة و قاس ية فد صبحت احلـامية القانونيـة اإ

ال وس يظل كذكل الق،اء من املهام اجلليةل والو ائن العظ   اليت اكنت عىل ااوام حمل تقدزر وتعظو  و ومازز 

لوو  تكوريس احلووق احل وي لودلوةل يف حسوم الزناعوات عون  ترشين ،وعليه تذهـب  معظم ااساتري العاملية اإ

مون  002جواء يف نوص املوادة طريق  از الق،واء اخيي ميثول مظهور مون مظواهر سو يادة ااوةل احلديثوة،حيث 

حت ي السلطة الق،ائية اجملنع و احلرايت و ت، ن للم يع و للك واحد احلةواىل عوىل :"ااس تور اجلزائري ما ييل

 ".حقوقهم ال ساس ية

أوز للك خشص يدعي حقا  رفع دعووى أ موام الق،واء للحصوول عوىل ذكل احلوق أ و "اإ ماييل.م.اإ .كام جاء يف ق

 ".حاميته

ذا اكن الق ،اء هو الساهر عىل فرض احرتام القانون مون امجليوـع و دون متوـيزي ،وابلتوـــايل هوو السولطة الويت و اإ

ل أ نوه أ صوبح مون املود لوف أ ن نسو ع بود ن  قتصاد و احلافووز عىل تشميـع الإستامثر ،اإ توفوور املناخ السليـم لمنو الإ

اري حصيوة تعرفهوا حوىت بعوض ااول املتقدموة هذا املواطن أ وذاك املتقايض ل يثق يف الق،اء ،فعال يه  اهرة 

 يف أ وراب 

ذا مل يس تطع حامية حقوقه وحريته بواسطة الق،اء ل ول وهةل فهو يعرب عن غ،بـه   واريها ل ن املواطن اإ

ذا تغووريت خيبووة أ موو  مووع الق،وواء فالغ،ووب و الإحتجوواج  ىل طوورق الطعوووون ،و اإ و احتجاجووه قبووـل أ ن يلجوود  اإ

ىل وقـة يف ال ق،اء مع مر ال ايم ،عرب رفع الشاكوى و توجيه اللوووم عبوور الإعوالم لل حوامك موع البحوث يتحولن اإ

ىل الق،اء اكلوساطة  والتحك  و الصلح  .عن وسائل أ و بدائل ت،دي اإىل حل الزناعات دون اللموء اإ

ىل العداةل البديةل-ب  ىل احلاجة اإ ىل الق،اء اإ  :من احلاجة اإ

أ صوبح اللمووء للوسوائل البوديةل حلول الزناعوات يف وقتنووا احلوايل أ مورًا ملحوـًا، وذكل لتلبيوـة متطلوـبات ال عووامل 

مفووع التطووووور املستووـ ر يف التجووارة   .احلديثووة، والوويت مل تعوود احملووامك قووادرة عووىل التصوودي لهووـا بشوولك منةوووورد

ىل الرسوعة والةعوـالية يف بوـث اخلالفوات واخلدمات، وموا نتووويف عون ذكل مون تعقيود يف املعوامالت، وح اجوة اإ

و صصية من قبل من ينظر هبذه اخلالفوات أ و يسوهم يف حوـلها، نشود ت احلاجوة لوجوود أ ليوـات قانونيوة ميكون 

                                                           
1
-loic cadiet,thomas clay ,les modes alteratifs de reglement des conflits,1ere edition,dalloz,paris ,2016,p4 
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لو طراف من خاللها حل خالفاهتم بشلك رسيوع وعوادل وفوـعةال، موع مونحهم مرونوة وحريوة ل تتووفر عوادة يف 

 .احملامك

ذن أ ن ت  عرف الوسائل البديةل حلل الزناعات اهامتما مزتايدا عىل صعيد خمتلن ال نظ ة القانونية فال غرو اإ

و الق،ائية، وذكل ملا توفره هذه ال خرية من مرونـــة و رسعة يف البت و احلةواىل عوىل الرسوية وموا ت،و نه مون 

أاد احللول ملنازعاهتم .مشاركة ال طراف يف اإ
1
 

 حلوول الزناعووـــات موون ماكنووة ابرزة يف الةكووووور القووانوين والاقتصووـادي عووـىل ونظوورا ملووا حتووت  الوسووائل البووديةل

املس توى العاملي،وما شهده العامل مند نصن قرن وززيد من حركة فقهيـة و ترشيعـــية لتنوووظ  الوسائوـل البوديةل 

طوار ، وما متث  يف احلارض من فعل م،ثر عىل صعيد التقايض اكن من الطبيعي أ ن تع ل اا ول جاهدة لإأواد اإ

.مالمئ ي، ن لهذه الوسائل تقنيهنا مث تطبيقها لتكون بذاكل أ داة فاعةل لتحقيق وتثبيت العداةل وصيانة احلقوق
2
 

 . رمس أ وجه العالقة بني الق،اء و العداةل البديةل:اثنيا 

 :الطابع التمكييل للطرق البديةل-أ  

سـ ي فوب توجود لتعووووضه أ و تنافسوـه بول جوـاءت لتساعوـده يف تلعب الطرق البديةل دورا تمكيليا للق،اء الر 

 .التخةين من ال عباء اليت أ صبحت تعيق سريه و أ داء همامه

جفهاز الق،اء يف مجيع ااول ل ميكن الإس تغناء عنه أ و تعوي،ه بد ي  از أ و نظام همام اكنت املزااي اليت يقودهما و 

أابياهتا ،ونظام الطرق البديةل حلل  ن اكن يعورب عون حاجوة ملحوة اإ املنازعوات أ و موا يسو   ابلعوداةل البوديةل و اإ

للةصل يف املنـازعات فوووي أ رسع وقت و بد قل  ـد و تلكةة فهو يبق  وجـه مون أ وجوه اإصوالح قطواع العوداةل 

ىل حتقيقه يسري جنبا اإىل جنب مع  از الق،اء و يلعب دورا ممكال هل مون أ   جول اخيي ما فتئت ااول تسع  اإ

 .حتقيق ااية واحدة ويه حل الزناعات

 : ااور املساعد و املمكل للق،اء

البحث يف العالقـة اليت جت ع بيوون نظام الطرق البـديةل و الق،اء ليس ابل مر العسري ذكل أ ن :الوجه الإأايب -

ة منصوةة كوام أ ن هوذه الق،اء اكن منذ القدمي و ل زوزال الوسو يةل ال ساسو ية حلول الزناعوات و هوو املوالذ حملامكو

قرارها هبدف  ةيون العوبء عوىل الق،واء اخيي يشوهد توراكام يف الق،وااي و مون هنوا اكن ااور  منا مت اإ ال ليات اإ

 .املسـاعد اخيي يلعـبه نظـام الطرق البديةل للق،اء أ   مظهر من مظاهر عالقة التد وري و التد ثر اليت جت عهام

                                                           
0
،  سوامل سةيان،الطرق البديةل حلل الزناعات املدنية يف القانون اجلزائري،رساةل دكتوراه يف احلقوق ،قانون خواص ،جامعوة  محمود خيرضو بسوكرة -

  .7،ص 7100-7100
7

أ محووود أ نووووار انيج،مووودى فعاليوووة الوسوووائل البوووديةل حلووول املنازعوووات و عالقهتوووا ابلق،ووواء،جمةل الةقوووه و القوووانون ،متووواح عوووىل املوقوووع،  -
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ىل تمكةل ال ليات الرمسية لدلوةل فالوسائل البديةل حلل الزناعات هتد ل أ ن حتول حملهوا ،حيوث يعود ( الق،اء)ف اإ

 .الق،اء الةعال احملةز الرئييس لل تقاضني يف اس تخدام الطرق البديةل حلل منازعاهتم 

هنوـا يف احلقيقوـة ليسوت سووى وسوائل أ و  ن اكنت تبدو بديةل لطوورق التقوايض أ موام احملوامك فاإ فهذه ال ليـات و اإ

قـتصاد يف النةـقة والوقت  أ دوات  مسـاعدة أ و ابل حرى يه طريق مواز لتخةيـن العبء  عن احملـــامك و الإ

بتعاد عن طول اخلصومة الق،ائية،و أ ي،ا ملا ت، نه هذه ال ليات من احلةاىل عىل الرسية بني ال طراف   والإ

أواد حلوول لزناعواهتم وخصوصية الزناع بعيدا عن عالنية احملامك و ما تتيحه هذه الطرق من م  شاركة اخلصوم يف اإ

ىل القوانون القابول لل ةاوضوة ،كوام أ ن هوـذه ال دوات توـع ل عوىل هتوـدئة  فتنقلهم مون جموال القوـانون املةوروض اإ

فال صول أ ن احملوـامك يه صاحوـبة . النةوو  بوني املتخواصني مبوا يوووحقق دميوووومة العالقوـات التجاريوة  فوامي بيوهنم

.امة ابلةصل يف مجـيع املنـازعات بلك فروعوها املدنيـة و التجارية و اريهاالوليـة الع
1
 

أاد العالقة بني الصلوح و الق،اء فنـالحظ أ ن الصـلح وسيـةل ملـساعدة القوو،اء و الق،واة و احملوامك  فلو حناول اإ

لهيم و اليت قد يطول البث فهيا من طرف احمل .امكعن الةصل يف املشالك اليت ترفع اإ
2
 

والةورق بووني الق،ووـاء والتحكوو  أ ن القوايض يسوو ند وليتووه موون القووانون و حوده أ مووا احملوومك عووـىل عكووـس ذكل 

رادة ال طراف أ نةسهم .فيس ندها من اإ
3
 

فالوسائل البديةل حلل املنازعات يه طورق أ و معليوات خمتلةوة تستوخوـــدم حلوـل املنازعوـات خوـارج عون نطواق 

مزاايهوا يف رسعوة حسوم الوزناع واحلةواىل عوىل الرسوية وحةوظ  مسو تةيدة مون. احملامك والهيئات الق،ائية الرمسية

جراءات حـل الزناع والقواعـــد املطبقوة عليوه. اللكن يف أ وضاع كثرية ىل مرونهتا من حيـث اإ ضافة اإ تطوورت . اإ

ىل جانب ال ليات الرمسية ويه ليست بديةل  عن الق،اء ل هنا جتري حتوت اإرشافوه ومون مت فهوىي . هذه الطرق اإ

 .ن بعوووض املساطر والإجراءات الق،ـــائيةبديلـة ع

ن الطوورق البديـــةل حلل املنازعات ليست أ لية جديدة  منا يه قدميوة قودم وجوود الإنسوانية واكنوت موجوودة , اإ واإ

لهيا امجليع عىل خمتلن املس توايت واجملالت. وفعاةل   .لكن اجلديـد هو رضورهتا يف وقت حيتاج اإ

توتجىل .  ،ةل اليت يوا ها الق،ـاء مند أ مـد بعيد يف خمتلن ال نظ ة الق،ائية عرب العاملهذه الرضورة أ فرزهتا املع

صودار ال حواكم البطو ء يف احلسوم يف املنازعوات. يف ترامك  أ عداد مرتةعة من الق،ااي تعودد . بسبب التود خري يف اإ

جراءات التبل  كوام . وانعودام الةعاليوة. يغ ابلتعقيودأ وجه الطعن عرب خمتلن  درجات التقايض زيـادة  عىل اتســـام  اإ

بول تعواين منوه أ ي،وا وبودرجات متةاوتوة ااول . أ ن مع،ةل ت،خم وترامك الق،ااي ليست حكرا عىل ااول النامية

                                                           
1
 .21و  12سوامل سةيان،الطرق البديةل حلل الزناعات املدنية يف القانون اجلزائري،رساةل دكتوراه  السابقة ص  - 

2
  .02،ص7101ـدار الةكر و القانون،(دراسة مقارنة)بلقامس ش توان ،الصلح يف الرشيعة  و القانون - 

3
  .01،ص  7117بن صاوةل شةيقة ،الصلح يف املادة الإدارية ،دار هومة ،اجلزائرـالطبعة الثانية - 
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هـذه ال زمة عرفهتا  الولايت املتحودة ال مرزكيوة يف أ ول . املتـقدمة بدورها مع فارق فووي نوعية وموضوع الق،ااي

ىل ااول ال خرى كةرنسا  وامل لكة املتحدة ال مر عىل مس توى   .ااول املتقدمة  وما فئت أ ن امتـد ال مر  اإ

 (:الوجه السليب)عالقة تظافر بني العداةل البديةل و عداةل ااوةل  -ب

قاموة العوداةل و يه و يوـةة ل يصوح أ ن يتوورك  الق،اء هو سلطة من سلطات ااوةل حتقق من خاللها و يةوة اإ

فر  ل سادت الةوىض و ضاعت حقوق ال،عةاءأ مرها لو   .اد و اإ

 فالق،اة و احملامني زرون أ ن هذه الطرق متس صيـم همنة اافاع و الق،اء ل هنا جتردهـم من همامووهم 

ىل الطرق البديةل عىل أ هنا منافسة للمهاز الق،ايئ و ليس ممكةل هل  .و  ولها للوس ي  أ و احملمك اإ

ملايل و ابلتايل تنظ  الطرق البديـةل حلل الـزناعات وجعـلها جووزءا مون النظوام و من هنا ل يوجد نظام ق،ايئ 

القانوين و الق،ايئ يف أ الب ااول املتقدمة اكنت أ و انمية أ صبح مطلبوا رضوراي نظورا ل هوـ ية هوذا النظوام يف 

الةقهواء الةرنسو يني جتنب مساوئ الع ل الق،ايئ اليت أ صبحت ل  ة  عىل أ حد و فوي هذا الشد ن يقوول أ حود 

"أ ن الطرق البديةل يه تطور للمهاز الق،ايئ و ليست وورة  ضده"
1
 

 فاحلد من  م املنازعات اليت ابتت تثقل اكهل الق،اء و اليت ت،ثر عىل نوعية ال حاكم و التقليص مهنا 

ل هبـذه البدائل اليت تعترب أ كرث مالمئة ،كام أ ن حتقـيق السوور   عة يف حل املنـازعات و حلها ل يتحـقق اإ

ل هبذه الوسائل أ و الطرق طاةل املدة ل يتمسد اإ  .و اجتناب اإ

 :مدى فاعلية الوسائل البديةل و عالقهتا ابلق،اء-ج 

 يلق  نظام الوسائل البديةل حلل املنازعات جهوما يبلغ حد العنن أ حياان وخاصة يف ااول النامية، فريى 

ن اكنت أ س بق يف الظهور من الق،اء، فواإن مرجوع ذكل زنثول ( مبةهوهما التقليدي)البعض أ ن الوسائل البديةل  واإ

يف تد خر  هور ااوةل بسلطاهتا الثالث، فالق،ـاء هوو سولطة مون سولطات ااوةل حتقوووق مون خاللهوا و يةوة 

ل سادت الةوىض وضاعت حقوق ال،عة قامة العداةل، ويه و يةة ل يصح أ ن يرتك أ مرها لو فراد، واإ  .اءاإ

ذا اكن ضووروراي فهو رش ل بد منه خيكل أب أ ن يظوـل هل طوابع الاس تثنوـــاء، فكوـــل  فنظام الوسائل البديةل اإ

القواعد وال حاكم اليت زكرسها نظوام الوسوائل البوديةل يه مون صونع ااول املتقدموة، بول أ سهوــــ ت وتسوهم يف 

ل حتقيق مصاحلوها دون اعتداد مبصواحل ااول  تكوزن أ دبياهتا الرشاكت املتعددة اجلنس يات، ول حيمكها يف ذكل اإ

النامية، فنظام الوسائل البديةل هو أ لية من أ ليات النظوـام العاملوووي اجلوـديد يسو تخدهما ل،وـامن زيوـادة وزعاموة 

مون دول الشامل املتقدم و بقاء  لن وتبعية اجلنوب املتخلن، فاملقصود هبذا النظام هوو منوع الق،وـاء الووطين 

                                                           
0
  .020سوامل سةيان،رساةل دكتوراه السابقة،ص -
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اخيي ميكن الرشكـات العامليوـــة مون بسووو  سو يطرهتا وحتصوني " طوق النجاة" النظر يف املنـازعات فهووو مبثابة 

.نةسها ضد نزعات القايض الوطين وتشدد القوانني يف دول العامل الثالث
1
 

أاد عداةل الهتدئة والتسكني الويت حتبوذ احلووار  بنواء عوىل الوسواطة أ ضن اإىل ذكل زرى هذا الاجتاه أ ن فكرة اإ

ليست فكرة مقبوةل دامئا، و تعطي الانطباع بد ن الوسائل البديةل لتسووية الزناعوات تسوا  يف خلوق نووعني مون 

 .العداةل  وهام العداةل املنتقصة والعداةل التقليدية

جراءات التـقايض وتع  ـددلكن هذا الرأ ي ل خيلو من املبالغة، فالنظرة املوضوووعية تكشن عن أ ن ب ء اإ

درجاته وارتةاع تاكليةه يف ااول املتقدمة بوجه خاص، أعل الوسائل البديةل أ كرث مالءمة، فالق،اء بنوء اكهو  

بعدد من الق،ااي اليت تطرح عليه وفتح ابب الوسائل البديةل يسهم يف حل املشلكة عىل الصعيد الوطين خاصوة 

 :ن يف ال يتمع توقع ازدايد الوعي هبذا النظام ومزاايه اليت تمك

تقليل عدد ااعاوى اليت حتال عىل الق،اء، فقد أ وبتت جتارب البدلان اليت أ خذت هبذا النظام بد هنا سوا ت  -0

 .بشلك مبارش يف  ةين العبء عىل احملامك

 .حمدودية التاكلين واس تغالل الوقت   -7

هنواء ااعواوى يف ت،دي الوسائل البديةل لتووفري الوقوت واجلهود والنةقوات عوىل اخلصووم  وو هئوم مون خوالل اإ

 .مراحلها ال وىل، فالوصول اإىل حل خارج الق،اء زكون من دون ش  أ رسع وأ وفر

 .خلق بيئـة استدـارية جاذبـة -0

ميثل نظام الوسائل البديةل ضامان هل مةعول أ كورث مون قورار احملمكوة، ل هنوا تكوون مبنيوة عوىل الواقوع احلقيقوي  - 0

ىل الواقوع لو حداث، بيامن يش وه هذا الواقع عندما يعرض أ مام القايض، خيا ميكننا القول بد ن هوذا النظوام أ قورب اإ

 .من الق،اء

زكةل هذا النظوام حمافظوة طوريف الوزناع عوىل خصوصوية الوزناع القوامئ بيوهنام وذكل بغيوة خلوق : اخلصوصيـة -4

ئلية فهذا النظام يتيح للزوجني تقي  رواب  جيدة بني ال شخاص أ و امل،سسات، كام هو الشد ن يف الوساطة العا

أاد طورق أ ف،ول لل سو تقبل ابحلووار والاحورتام املتبوادل اوا يسوا  يف  ال مور والبحث عن مصلحة ال بناء، واإ

 .احملافظة عىل الرواب  الاجامتعية

حول مورض قامئة عوىل ( خاصة الوساطة)فالتسوية الهنائية لهذا النظام :حتقيق ماكسب مشرتكة لطريف الزناع- 1

 .لطريف الزناع

جراءات وقواعد مرسومة حمددة  :املرونـة - 2 جراءات هذا النظام ابملرونة لعدم وجود اإ  .تتسم اإ

                                                           
1
الصولح و الوسواطة الق،وائية،طبقا لقوانون الإجوراءات املدنيوة و الإدارية،موذكرة "يف حول الزناعوات الق،وائية عروي عبد الكرمي ،الطرق البوديةل-

  .001ص  7107لكية احلقوق بن عكنون، 0ماجس تري،جامعة اجلزائر 
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تبقو  العالقوات الوديوة بوني اخلصووم قامئوة يف الوسواطة بعكوس :احملافظة عىل العالقات الوديـة بني اخلصووم -7

ىل قطع ملل   .تكل العالقاتاخلصومة الق،ائية اليت ت،دي يف الغالب اإ

تسـاعوـد جلسوات الوسواطة عوىل توفيوور ملتقوو  أ خوري بوني :توفري ملتق  ل طراف الزناع قبول بودء احملامكوة - 2

.اخلصووم قد يساهـم يف حل الزناع
1
 

لهيا - 01 تساعد جلسات نظام الوسائل البديةل عىل جتاوز العقبات وتوفري  :احللول اخلالقـة اليت ميكن التوصل اإ

الفة والإبداعية حلل الزناع، فلقد عرضت الوساطة أ فاكرا جديدة حلل اخلالفوات العائليوة تعطوي فهيوا احللول اخل

عادة تنظ  ال رسة أ كرث من الاهامتم ابملطالبة ابحلقوق الةردية  .ال ولوية لإعداد مشرتك للقرارات الرضورية يف اإ

ن ملوا اكنوت اتةاقيوة ال : تنةيـذ اتةاقيـة التسويوـة رضائيوـا -  00 تسووية يف الوسواطة مون صونع أ طوراف الوزناع فواإ

 .تنةيذها عىل ال الب سيمت برضاهئم بعكس حمك الق،اء اخيي يمت تنةيـذه جبورا

 .و هذه الطرق تلعب دورا همام أ ي،ا يف جمال الإستامثر فند خذ عىل سبيل املثال التحك 

ليه كنظ ام حلسم املنازعات ملوا يووفره مون موزااي فد صبح التحك   اهرة من مظاهر الع  احلديث وزاد اللموء اإ

ل حيققها   ق،اء ااوةل املثقل ابلق،ااي و أ ي،ا ملا يوفره من مزااي لل تعاقود مون دول خمتلةوة ،ولقود أ دى التطوور 

ىل ذيوع التحك  و انتشاره عىل الصعيد اخلواريج اوا ي،واعن أ  يتوه  الهائل اخيي طرأ  عىل التجارة والإستامثر اإ

قتصوادية ويتوجب الإح اطوة بوه بول و أ حضو  زنتوع ابلقبوول اى أ الوب ااول املتقدموة يف أ نظ هتوا القانونيوة والإ

طوار العالقوات اااخليوة و  والإجامتعية و يعد التحك  هو الوس يةل املثىل و املالمئة لةض املنازعات الناش ئة يف اإ

منوا أ ي،وا كحوافز رضوري نتيجوة هوذه العالقوات و تطوزرهو ا مبوا حيقوق املوزااي لودلوةل املنتجوة و اخلارجية فق ،واإ

.املس هتلكة
2
 

 :أ  ية التحك  يف عقود الإستامثر

حواةل مجيوع  يعد التحك  التجاري عن ا رئيس يا يف عقود الإستامثر ال جنبية و اليت تواكد مجيعهوا تت،و ن رشو اإ

ضافة رشو التحك  ن ىل التحك  ،فاملستدر ال جنيب يعرب دامئا عىل اإ ظرا لل وزااي الويت يوفرهوا التحكو  منازعاهتم اإ

هل
3
.و ملا هل من دور يف فض خالف ال طراف من خالل قراراته امللزمة  

4
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 :مزااي التحك  يف جمال الإستامثر

زنتع التحك  التجاري ابلعديد من املزااي اليت جعلته حم  أ نظار اخلصوم يف منازعات عقود الإسوتامثر الويت تربهموا 

ىل أ نتشار التحك  كوس يةل حلل تكل املنازعات و تتجىل تكل املزااي يف ااوةل ال مر اخيي  :أ دى اإ

ذ تنزي عقوود الإسوتامثر الويت تربهموا  مرونة التحك  مبا يتناسب مع طبيعة املنازعات الناش ئة عن عقود الإستامثر اإ

ىل فورتة زمنيوة طوويةل و عوىل مراحول خمتلةوة ،فعوىل  ااوةل بد هنا عقود ذات قمية ماليوة عاليوة و حيتواج تنةيوذها اإ

سبيل املثال جند أ ن عقود الإستامثر يف جمال ال عامل الإس تخراجية امتود تنةيوذها عرشوات السو نني ال مور اخيي 

يتطلب وجود أ لية لتسوية املنازعات ،والتحك  وبشلك أ سا  يقوم عىل مبدأ  سلطان الإرادة حيوث يسو تطيع 

هما ااوةل تنظ  الع ليوة التحكمييوة ابلشولك اخيي يوتالءم موع  وروفهم أ طراف الزناع يف عقود الإستامثر اليت ترب 

قتصادية و مبا يتةق مع طبيعة عقود الإستامثرات مصدر الزناع   .التجارية و الإ

ذ تتسوم هوذه العقوود - توفر عن  الرسعة يف حسم املنازعات اليت تنشد  عن عقود الإستامثر الويت تربهموا ااوةل اإ

 .ملستدر ووجود جداول زمنية لتنةيذها ب،خامة رأ   املال ا

جتنب الكلري مون املشوالك الويت تثوار يف ميودان تنوازع القووانني ابلنسو بة لعقوود الإسوتامثرات ابلنظور ملوا يووفره -

فساح اجملوال اخيي تع ول فيوه الإرادة يف تعوني القواعود الإجرائيوة و القواعود املوضووعية  التحك  لو طراف من اإ

 .الواجبة التطبيق

 :امتةخ

هكذا مقنا ابس تعراض أ   مزااي وأ هداف نظام الوسائـل البديلـة حلل املنازعات اا يطورح التسواؤل عون العالقوة 

القامئة بني هذه النظم والق،اء،فال صل أ ن نظام الوسائل البديةل يلعب دورا ممكال للق،واء عوىل صوعيد  ةيون 

ىل جانب يف حتقيق العداةل،  م العبء امللق  عىل اكهل الق،اء، فهو يسري معه جنب ن الطورق ا اإ ويف اخلتام فواإ

البديةل لةض الزناعات مكبدأ  جديد عىل الترشيع فاإهنا رشعت لتغيري الوسائل التقليدية حل الزناعوات بعيودا عون 

سو تحداث هوذه  الإجراءات املعقدة املد لوفة بعيودا عون املشواحنات الويت حتودث يف سواحات احملوامك، وخيكل مت اإ

تةواق عوىل الطرق  ىل التوفيق بني أ راء الطورفني حبيوث يومت التوصول اإىل حسوم الوزناع ابلإ البديةل و اليت هتدف اإ

تسوووية تت،وو ن أ قوول  وود، أ رسع وقووت و بد قوول تاكليوون و بتحقيووق نتيجووة تووريض الطوورفني و لتحقيووق الغايووة 

دخال الصلح و الوساطة و التحك  كطرق بديةل يف حل   .الزناعات املنشودة من طرف املرشع يف اإ

 :املراجع

أ محد أ نوار انيج،مدى فعالية الوسائل البوديةل حلول املنازعوات و عالقهتوا ابلق،واء،جمةل الةقوه و القوانون ، متواح عوىل املوقوع -0

،www.majalah.new.ma. 

ااكتووراه يف القوانون بالق محمد،حدود مسا ة القواعد املادية يف حل منازعات عقود التجارة ااوليوة ،رسواةل لنيول شوهادة -7

 ،7101-0104اخلاص،جامعة تل سان،

 .7101ـدار الةكر و القانون،(دراسة مقارنة)بلقامس ش توان ،الصلح يف الرشيعة  و القانون  -0
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احلقوق اللصيقة  ابلشخصية وامحلاية القانونية املقررة لها
*

 
 تيارت  -جامعة ابن خدلون  - "أ  "أ س تاذ حمارض  -وا معر طيب/ د

 :ملخص املقال 

يت، ن  هذا املقال  حتديد مةهوم  احلقوق اللصيقة  ابلشخصوية وتقسو اميهتا  احتتلةوة  موع خصائصوها  ، 

عوامل  طوار اإ ىل امحلاية  القانونية اليت وفرها  املرشوع  لهوذه  احلقووق مودنيا  وجزائيوا  يف اإ كام مت  التطرق أ ي،ا  اإ

 .قواعد  املس،ولية  املدنية  واجلزائية 

Résumé : 

Cet article inclut la définition du concept des droits inhérents à la personnalité et les 

différentes divisions avec leurs caractéristiques, aussi il a été adressé à la protection juridique 

prévue par le législateur pour ces droits et criminellement civils dans le cadre de la mise en 

œuvre des règles de la responsabilité civile et pénale 

   : لكامت مةتاحية 

احلقوق الشخصية ، أ نواع احلقوق الشخصية ، حامية احلقوق الشخصية ، مزيات احلقوق اللصيقة  ، املس،ولية 

 .املدنية  ، املس،ولية اجلزائية ، حامية حقوق الشخصية 

 les mots clés 

Les droits personnels, les types de droits personnels, protection des droits personnels, les 

droits de caractéristiques inhérentes, la responsabilité civile, la responsabilité pénale, la 

protection des droits personnels. 

 : مقدمة  

لقود نوص ااسوو تور اجلزائوري عوىل احلقوووق اللصويقة ابلشخصوية والوويت تعتورب تكريسوا ملبووادئ حقووق الإنسووان  

نسوان  منوذ  ولدتوه  حيوا ،  املنصوص علهيا  يف الإعالن  العاملي حلقوق الإنسوان  ، وهبوذه  احلقووق نثبوت لالإ

ىل ااته  ،وكام أ هنا حقوق ل تعرف  النيزي    .  يف اجلنس والعرق واااينةوتالزمه  طول حياته  اإ

ن احلقووق اللصويقة ابلشخصوية   لهوا عالقوة  وطيودة ، مبوا يعورف ابحلقووق   les droits de la personnalité اإ

العامة  واحلرايت العامة  ، املكرسة يف معظم دساتري العامل ، ولهذا مفوضوع ااراسة  زنحور حلول معرفوة هوذه  

ما مدى امحلاية  اليت وفرهتوا النصووص الترشويعية واملدنيوة واجلنائيوة لهوذه احلقووق احلقوق  وتقس اميهتا  ، وكذا  

                                                           
*
يداع املقال    17/12/7101: اترخي اإ

  7101 /00/12: اترخي حتك  املقال
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ذات ال  ية  البالغة  يف الوقت احلايل ، خصوصا أ مام الانهتااكت املزتايدة  حلقووق الإنسوان يف العوامل  ، ولهوذا 

ملام بلك اجلوانوب الويت لهوا عالقوة بتح ديود مةهووم  احلقووق اللصويقة فاإن  دراسة هذا املوضوع  تقتحت منا ، الإ

 (.  املبحث الثاين ) وامحلاية القانونية لهذه  احلقوق يف (  املبحث ال ول )ابلشخصية يف 

 ماهية احلقوق اللصيقة  ابلشخصية وتقس اميهتا : املبحث ال ول 

رى  يف نودر  يف هوذا احملووور  حتديود ماهيووة  احلقووق اللصوويقة  ابلشخصوية ومنزيهووا  عون بقيووة  احلقووق ال خوو

ىل تقس اميت  هذه  احلقوق يف (  املطلب ال ول )  (  .املطلب الثاين ) ونتطرق كذكل  اإ

 حتديد مةهوم  احلقوق اللصيقة ابلشخصية : املطلب ال ول  

ن  هور  احلقوق الشخصية  ، يعترب  حديث نسبيا وتنزي عن احلقووق ، بد هنوا اوري ماليوة  ،  اا لش   فيه ، اإ

وأ صبحت  تكتيس أ  ية  ابلغة  يف الوقت الراهن 
1
ولقد وجد  الةقه  صعوبة كبورية  يف حتديود مةهووم احلقووق   

اسو تور الةرنيسو واجلزائوري اللصيقة ابلشخصية  ، مفهنم  من سامها  ابحلقوق ومن  بيهنا  ا
2
وعوىل هوذا تعتورب  

حامزهتا وترقيهتا ، وهذه احلقوق  ابعتبارهوا  لصويقة  اإىلهذه احلقوق من املبادئ ااس تورية الهامة  واليت هتدف 

ىل ااتووه ، ولقوود مسهتووا  الثووورة الةرنسوو ية حبقوووق   بشخصووية  الإنسووان  ، فهووىي تالزمووه  جنينووا وولدتووه  حيووا اإ

حلقوق الطبيعيوة الإنسان  أ و ا
3
 Les droits de l’homme ou droit naturels    ويه لولك النوا  دون تةرقوة

نسوان ابعتبارهوا   يف السن أ و اجلنس أ و اازن أ و اجلنس ية ، كام ميكن تعريةها بد هنوا مجموعوة القو   الويت تثبوت لالإ

أ ن هوذه احلقووق اللصويقة  تشلك مقومات بشخصيته الإنسانية  ، وت، ن حاميوة  هوذه الشخصوية وازدهارهوا 

ىل حوني  ااتوه  ويه اثبتوة  مجليوع النوا  دون   ابلإنسان  ل تنة  عنه ، فهىي توجد بوجووده  وتظول تالزموه  اإ

نسان  تةرقة  ومتيزي  ، وتتعلق ابلكيان املادي واملعنوي لالإ
4
 

القوانون  أ و الطوابع   ولقد ازدهرت  فكرة احلقوق اللصويقة ابلشخصوية ال خورية ، وذكل نتيجوة  لتطوور  أ نسو نة 

الإنساين للقانون  اخيي  منا بدوره  لتوفري  امحلاية الالزمة يف موا ة  احتواطر الويت يتعورض لهوا نتيجوة  التطوور 

العل ووي واحل،وواري املعووارص ،فقوود أ زال  التقوودم  العل ووي العديوود موون  احلووواجز الطبيعيووة  الوويت اكنووت  حت ووي 

الإنسان
5
 . 

                                                           
1
،  محمد  سعيد  جعةور ، مودخل اراسوة العلووم  القانونيوة ، اجلوز ء الثواين ، درو  يف نظريوة احلوق ، الطبعوة ال وىل ، دار هوموة  ، اجلزائور   

 .  40، ص  7100
2
  01/ 01مون القوانون  رمق  01،  07، 01،00، 07لقد  تطرق املرشوع ااسو توري يف اجلزائور اإىل مسود ةل احلقووق العاموة واحلورايت يف املوواد    

 .  7101لس نة  00، ج ر العدد .املت، ن التعديل ااس توري   11/10/7101امل،رخ  يف 
3
  07، ص  0274سة الوطنية للكتاب ، اجلزائر محمد حسانني ، الوجزي يف نظرية احلق بوجه عام ، امل،س   

4
 . 44محمد سعيد  جعةور ، مدخل اىل العلوم القانونية ، املرجع السابق ، ص   

5
  44نةس املرجع  ، ص   
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ويطلق بعض الةقهاء عوىل احلقووق  الشخصوية  اإصوالح  القووانني العاموة واحلورايت  العاموة  ، لكوهنوا تثبوت   

لاكفوة النووا  ، والويت أ حضووت  اليوووم  حموال ملواويووق دوليوة  ، فووالإعالن  العوواملي حلقووق الإنسووان  الصووادر يف 

(  10املوادة  ) رد  حبقوه يف احليواة  فقد ت، ن العديود مون احلقووق واحلورايت  فقود  اعورتف للةو  01/07/0207

ىل موا اإىل ذكل (  . 07املادة ) وحرية املعتقد (  17املادة ) وحقه  يف التقايض (  11املادة ) وخشصيته القانونية  اإ

من  احلقوق واحلرايت 
1
واليت تعترب من احلقوق املدسرتة وتعترب هذه احلقوق اللصويقة ابلشخصوية مون احلقووق  

نسان  وهل ق   معنوية تس وا عىل ال موور املاديوة ويه املطلقة  ، فهىي  تس هتدف حامية الإنسان  ذاته ، مبا أ نه اإ

ل تقدم  ابلنقود ، خيكل تس   ابحلقوق اري املالية ، متيزيا لها عون احلقووق املاليوة الويت تسو هتدف املنةعوة ابملوال 

ىل اريه  أ ي ت ف  قانوين سوا ء من خوالل حياتوه  أ و بعود ااتوه  يبودوا ويه بذكل  ل تنتقل  من صاحهبا  اإ

نه ول تكتسب ابلتقادم  ول أوز الت ف  فهيا ، وابلتايل  رج عن دائرة  التعامل  فاإ
2
 

 تقس اميت  احلقوق اللصيقة ابلشخصية : املطلب الثاين  

الإنسووانية  اإن ح وو احلقوووق اللصوويقة ابلشخصووية لوويس أ موورا  يسووريا  وذكل نظوورا  ل ن مقومووات  الشخصووية  

ليست  حمصورة يف الزمان  ويه متغرية  بتغري  وحتول اجملنع  عىل هذا ال سا  ، ميكون  تقسو    القووى الويت 

ىل والووة  أ قسوام  تت،و ن  خمتلون العنوارص  املكونوة  للشخصوية  يف مظواهر  يتصل  ابلشخصوية الإنسوانية  اإ

 املادية واملعنوية والةردية  والاجامتعية  ،

ىلال وحناول   تباعاذكل  تطرق اإ  :اإ

نسانية: أ ول    :  احلقوق ذات الصةل  ابلشخصية  الإ

وهذه  احلقوق بدورها  تنقسم  اإىل حقوق الشخصية  املنتقةل  ابلكيان  املادي   للشخصية وحقوق الشخصوية  

 .املتعلقة ابلكيان  املعنوي للشخصية 

 : حقوق الشخصية  ذات الصةل ابلكيان املادي   -0

ن احلق  يف احلياة  مون احلقووق ال ساسو ية  الويت جمودهتا   وتش ل احلق يف احلياة و احلق يف سالمة البدن  ، اإ

معظم  الرشائع الساموية ، ومهنا الإسالم كام أ ن ااساتري  والقوانني  ال خرى منعت املسوا  حبوق الإنسوان  يف 

زهواق  روح الإنسوان احلياة ، ومبدأ  املرشوعية يف قانون العقوابت  ، جرم فعول القتول  أ و اإ 
3
وميتود  ال مور    

ىل اوري  اإىل حرمة املسا  بسالمة البدن  ن فعال الرضب  واجلرح  وال ذى اليت تلحق   ابلإنسان  والتعوذيب اإ

                                                           
 

1
ة ، دار الرحيانة ، اجلزائر ، عامر بوضياف ، املدخل اىل العلوم  القانونية ، النظرية العامة للقانون  وتطبيقاهتا يف الترشيع اجلزائري ، الطبعة الثاني  

 .  40ص   0222
2
، اجلزائور امحد    عيل ، مدخل للعلوم القانونية ، النظرية العامة للحق وتطبيقاهتا يف القووانني احلديثوة ، دارهوموة للطابعوة والنرشو والتوزيوع     

 ر .  701، ص  7101
3
 .منه   710اىل  740نم ، ول س امي املواد ينظر يف هذا الشد ن قانون العقوابت اجلزائري املعدل وامل   
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ذكل  
1
خبصوص هذه النقطة ال خرية هناك حالت  أوز فهيا املسا  حبرمة البدن  برتخيص خاصوة ابملوريض  

يووات اجلراحيووة وزرع  ال ع،وواء البرشووية ، بصووةة عامووة ميكوون القووول أ ن التقوودم كووام يف الع ل (  موافقتووه) نةسووه 

رشيطوة عودم (  اكلتوربع ابل ع،واء البرشوية ) ، أ ضة  نوع من املرونة عىل حرمة اجلسد يف اجملال الطويب العل ي

حلاق ال ذى ابلشخص املتربع  واملتلقي ، كذكل  الشد ن ابلنس بة لعتبارات احملافظة  عىل الصوحة  العاموة   قود  اإ

جراء  التحاليل الالزموة  يف ال موراض  الوابئيوة أ و املعديوة  وموا تقت،ويه مون الةحوصوات   أرب الشخص  عىل اإ

الالزمة اكلكشن عن مرض الإيدز  ، ومن الإيبول و مح  املستنقعات والتطع   ضد بعض ال وبئة 
2
 

 :  احلقوق الشخصية ذات الارتباو  ابلكيان املعنوي  -7

ن الشخ  صية  ال دبية  اإن حصوت التمنيوة تعوين القو  املعنويوة  والويت تتطلوب  حامزهتوا وفوق النصووص القانونيوة اإ

وال عراف ااولية  وحقوق الإنسان  ، ومهنا  حق الإنسان  يف صيانة  رشفوه  وحاميوة أ رساره  اخلاصوة املتعلقوة  

 .ف حبياته املهنية  والعائلية  والعاطةية ، وحاميته  من الش مت والقذ

 :  احلقوق املتعلقة  ابلعنارص  امل زية  للشخصية: اثنيا 

 : ويدخل يف نطاق  هذه احلقوق ، حق الإنسان  يف احرتام  امسه وصورته  واليت حناول  التةصيل فهيا 

 : الامساحلق  يف 

 احلاميوةالقانونيوة  عليوه حسوب النصووصاعتوداء  ومينوع أ ي ال خرزن، امس ميزيه عنا اذ للك خشص احلق يف  

هل
3
. 

 :  احلق يف الصورة

اخيي خلقو  فسوواك " فالصورة  يه الشلك  والنثوال  ، وصوورة  اليشوء ماهيتوه اجملوردة ، قوال هللا تعواىل  

 الانةطار "  فعدكل يف أ ي صورة ما شاء ركب   

صوورة واحلق يف الصورة  فهو ذكل  الاس تئلار اخيي ينوتيف  للشوخص  موع اوريه  مون أ ن زرمسوه  أ و يلوتق    

ذن  منه رصحي  أ و مضين ، وما  ذكل  من حقوه يف الاعورتاض عوىل نرشو صوورته  عوىل امجلهوور   يس تتبعدون اإ

 : مفن التعرين  السابق ، يت،ح أ ن احلق  يف الصورة  يتكون من عن زن  أ ساس يني هام 

  الاعرتاض عىل قيام  الغري بتصوزره  أ و رمسه دون  رضاه 

   ذا مت  التقاطها  أ و احلصول علهيا  بد ي طريقة منع نرش الصورة  اإ
1
 

                                                           
1
 .  11محمد  السعيد  جعةور ، املرجع السابق ، ص   

2
 17محمد  سعيد  جعةور ، نةس املرجع ، ص    

3
 . املعدل واملنم   71/12/0224امل،رخ يف    24/47من القانون املدين اجلزائري  07ينظر املادة   
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 : احلق  يف الصوت  

يعترب صوت الإنسان  أ حد  املقدمات ال ساس ية للشخصية  ، ويعترب  الصورة املسو وعة  للشخصوية ، فوميكن 

ويلحوق  ذكل  التعرف عىل الشخص بصوته  ، وميكن  ل ي خشص أ ن مينع  أ ي معتدي  عىل تقليود  صووته  ، 

رضر ابئع به 
2
. 

 احلقوق املتعلقة  بنشاو  الشخصية : اثلثا  

طوار احلورايت  العاموة ، ومهنوا حريوة النشواو  الةكوري والورويح   ويندرج حتت هوذه احلقووق موا ينودرج  يف اإ

ضافة  حريوة النشواو  املعنووي وموزاوةل املهنوة الويت ترغوب فهيوا الشوخص  اإىلكحرية  الرأ ي واملعتقد  والتعبري اإ

وعي حقوق كام نعب دس تورية ، ولقد نص علهيا ااس تور اجلزائري رصاحة 
3
. 

 للحقوق اللصيقة ابلشخصية  امحلاية القانونية :الثايناملبحث 

ىلونتطرق يف هذا املبحوث   دراسوة موا مودى امحلايوة القانونيوة الويت وفرهوا املرشوع اجلزائوري حتتلون احلقووق  اإ

اللصوويقة ابلشخصووية سووواء تعلقووت  ابلكيووان  املووادي  أ و املعنوووي  ونبحووث ذكل  يف مطلبووني  امحلايووة املدنيووة  

املطلوب ) يف  اجلنائية للحقووق اللصويقة ابلشخصوية امحلاية، ( املطلب ال ول ) للحقوق اللصيقة ابلشخصية يف 

 (  الثاين 

 امحلاية املدنية للحقوق اللصيقة ابلشخصية : املطلب ال ول 

ن القانون املدين وفر حامية كبورية للحقووق اللصويقة ابلشخصوية  وذكل  ب،وامن  التعوويض عون ال رضار  الويت  اإ

ة ، ويف هووذا تلحوق ابلشخصووية  جوراء ال رضار احلاصووةل  عووىل خشصوه  سووواء أ اكنووت أ رضار ماديوة أ و  معنويوو

الس ياق  لقد  مح   القانون  املدين   احلقوق اللصيقة  بشخصية الإنسان    من حيث الكيوان املوادي 
4
حيوث  

للك من وقع عليه  اعتداء   اري مرشوع  يف حق  من احلقووق  املالزموة  (  ق م ج  ) من   02نصت  املادة  

وهذه املوادة  جواءت " كون  قد  حلقه  من رضر لشخصيته  أ ن يطلب وقن هذا الاعتداء  و التعويض كام ز

عامة  لش ل لك اعتداء مادي أ و معنوي عىل خشصية الإنسان، يعترب اعتداءا اري مرشوع  ويسو تلزم  وقةوة ، 

والتعويض عنه يف حاةل الرضر املبني وهذا يامتص متاما محلاية الإنسان من لك الانهتااكت  الويت جواءت املواويوق 

والصوت والصورة  الامس احلياة وسالمة البدن  وحق احلرية  واملعتقد  واحلق يف ااولية اكحلق يف
5
وهوذا موا   

انعكس عىل القوانني الوطنية ، يف جمال تعززز امحلاية  القانونية للحقوق اللصيقة ابلشخصية  ، فواإن وقوع اعتوداء  

                                                                                                                                                    
1
ة القانونيوة للحوق يف الصوورة الشخصوية وحاميتوه املدنيوة يف القوانون الكووييت ، اجملوةل العربيوة لدلراسوات ال منيوة فهيد حمسن ااحيواين ، الطبيعوة  

 .  710، ص  41والتدريب ، الكويت ، العدد 
2
 .  20محمد سعيد جعةور ، املرجع السابق ، ص  

3
  7101لس نة  00ج ر  العدد  11/10/7101،رخ  يف امل 01/01من التعديل ااس توري اجلديد ، القانون رمق  07ينظر املادة   

4
 .املعدل واملنم ( 24/47ال مر ) من القانون املدين  02ينظر املادة   

5
 007، ص  7111هاين سلامن ،  الطعاميت ، حقوق الإنسان وحرايته ال ساس ية ، دار الرشوق للنرش والتوزيع ، عامن ، ال ردن   
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ن  املترضر يسو تطيع  طلوب التعوويض اب لسوتناد كوام قلنوا  عوىل نصووص عىل  حق من  احلقوق السابقة  ، فاإ

(  ق م ج ) مون   070القانون املدين  ، مفثال  يف القانون  اجلزائوري  ل يوجود  موا مينوع تطبيوق أ حواكم املوادة  

لك فعوول زرتكبووه  الشووخص خبطئووه  ويسووبب رضرا للغووري يلووزم  موون  اكن سووببا يف حدووووه  : والوويت توونص 

ذه املادة من الق،اء عىل احلقووق اللصويقة  ابلشخصوية  كوام هوو ابلتعويض فال يوجد ما مينع من تطبيق نص كه

الشد ن بتطبيقها  يف احلقوق املالية  ويف تصووران  أ ن امحلايوة املدنيوة للحقووق الشخصوية  ، قود  تكوون  مقرتنوة 

بد فعال أ و اعتداءات  عىل هذه احلقوق ، مفثال  فالعتداء عىل  احلق يف الصوورة  يسو توجب وقون الاعتوداء 

كام هو الشد ن  يف بعض القوانني العربية  ولس امي  ( ق م ج ) من   02ويض  ال،حية ، وفقا ل حاكم  املادة  وتع

التعويض عن الرضر الالحق جراء الاعتداء عىل الصورة ، ويف هذه احلواةل   يس توجبالقانون  الكوييت اخيي 

ىل موا عادة احلال اإ اكن عليوه  قد يد مر بوقن الاعتداء مع اإ
1
ن القوانون امل وي ل يورتك    وعوىل خوالف ذكل  فواإ

ىل القواعود العاموة  ، وأ وجوب  أ ن  احلق  يف التعويض عن ال رضار الالحقوة  ابحلقووق اللصويقة  ابلشخصوية  اإ

زكووون التعووويض عووىل أ سووا  قوووانني خاصووة ، وهووذا ل يعووين أ ن يف اجلزائوور هنوواك فرااووا  ترشوويعيا خبصوووص 

نه  ميكن  اارسة ااعوى املدنية وفقا للقواعد  وفقا للقواعد  العامة  الاعتداء عىل احلقوق اللصيقة ابلشخصية  فاإ

من  القانون  املدين يف تد سيس ااعوى وطلوب   02واملادة  070يف املس،ولية ، أ ي ابلستناد  عىل نص املادة 

ن اقت  ال مر  يقاف وقوع  الرضر اإ التعويض مع اإ
2
. 

ن التعويض عن ال رضار اليت مت س احلقوق اللصيقة ابلشخصية ل تقت  فق  عىل الكيوان  املوادي للشخصوية  اإ

منا متتد  كوذكل  التعوويض ال ذى الالحوق ابلكيوان املعنووي  ، ويشو ل  الرضور املعنووي حسوب (   ال ديب) واإ

احلريووة والرشووف والسوو عة ، وابلتووايل أ ي رضر ميووس بسوو عة الشووخص (  ق م ج ) موون  077موودلول املووادة 

 .حريته  يس توجب التعويض  ورشفه أ و

 امحلاية اجلنائية للحقوق اللصيقة ابلشخصية  :الثايناملطلب  

زايدة عىل امحلاية املدنية ، أ وىل املرشع اجلزائري حامية جنائية خاصوة  للحقووق اللصويقة ابلشخصوية لسو امي يف 

اخلطوون أ و  أ وحوواةل التعوودي عووىل احلوورايت الةرديووة  والرشوون واعتبووار ال شووخاص أ و عووىل حيوواهتم  ابلهتديوود 

الإجراميوة الويت متوس احلقووق ال ساسو ية  التعذيب أ و التس   أ و القتل أ و الرضب واجلرح  واريها من ال فعوال

للشخص الطبيعي 
3
هذا ال سا  اس توجب القوانون معاقبوة لك ال فعوال املاسوة بكيوان الإنسوان كمورامئ  لولع 

 .القتل أ و الرضب والتعذيب أ و املاسة بكرامته الإنسانية وطبق علهيا أ شد العقوابت يف القانون اجلنايئ 

                                                           
1
 .  702فهيد حمسن ااحياين ، املرجع السابق ، ص   

2
 .مكرر من القانون املدين اجلزائري املعدل واملنم  070/  02/070ينظر املواد   
3
املت،وو ن قووانون العقوووابت   17/11/0211املوو،رخ يف   041/ 11موون ال موور رمق   740/ 711/717/  720/  770/  721/ 012ينظوور املووواد  

 . اجلزائري املعدل واملنم  
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حلواق ال ذى جبسوم الإنسوان م  721/  710فلقد  نصت املواد   ن ق ع  عوىل املعاقبوة عوىل لك موا مون  شود نه اإ

ن فعال اجلرح والرضب  وأ عامل العنن الع دية والتعذيب 
1
   

 يف هذا الس ياق لقد  شدد املرشع اجلزائري عىل تطبيوق أ قصو العقووابت عوىل اجلورامئ املاسوة ابلكيوان املوادي

ع  مون ق 717ص ابخيكر ما جاء اخيكر ملقررة  لبعض اجلرامئ ، خنللشخصية  الإنسانية ، ومن بعض العقوابت  ا

ارتكب أ فعال وحش ية  لرتاكب اجلرمية  أ ويعاقب ابعتباره  قاتال لك جمرم همام اكن وصةه  اس تع ل التعذيب " 

وابعتبار أ ن احلق يف احلياة مقد  رشعا  وقانوان فلقد  أ وجب املرشع  تطبيق أ قص العقوبوة  عليوه  ، والويت "

قد تصل  اإىل حد  الإعدام ، وهناك تسلسل يف العقووابت  عون  اجلورامئ  املاسوة  بكيوان الشخصوية  حسوب 

طبيعة  ال فعال اجملرمة 
2
 . 

يف بعض ال حيان قد يرتتب عون ال فعوال الإجراميوةو
 

ابلكيوان  املوادي  واملعنووي للشخصوية  الإنسوانية  املاسوة

 . عقوابت جزائية  ومدنية يف أ ن واحد 

اجلزائية اازهتا اجلزر أ ما التعويض املقرر يف اجملال املدين فغايته جرب الرضر والتعويض أ ما عون طريوق  فالعقوابت

عا ىل ماتقدزر مايل أ و اإ ىل ما اكنوت  عليوه  ، مكوقون  الاعتوداء عوىل امللكيوة  الةكريوة  دة احلاةل اإ اكنت احلاةل  اإ

نسان    . لالإ

  :امتةخ

نستنيف  من ااراسة اليت مقنا هبا  أ ن معظم ااساتري  والقوانني الوطنية  يف دول العامل أ ولت أ  يوة  جود ابلغوة  

للحقوق اللصيقة ابلشخصية الإنسانية سواء اكنت  حقوق تتعلق  ابلكيان  املادي  الشخوو  اكحلوق يف احليواة  

اكحلوق يف الامس والصوورة والصووت  واحلوق يف  وسالمة اجلسم  أ و حقوق تتعلق ابلكيان املعنووي للشخصوية

طووار التةوويض القانونيووة املدنيووة  مهنووا  احلريوة  واملعتقوود، فوواإن لك هوذه احلقوووق لهووا حاميووة منقطعوة  النظووري يف اإ

ل أ نوه مل يعودهما وأ حضوت حقوقوا  واجلنائية ابلرمغ من أ ن التقدم العل ي احلاصول  حود مون بعوض هوذه احلقووق اإ

ل يف حالت  جد خاصة وبرتخيص من الشخص نةسوه لعتبوارات مرشوعة ل أوز الت خيل عهنا أ و احلد مهنا اإ

طبية أ و عل ية ، اكلةحص الطيب عن ال مراض املاسة ابلكيان املادي ، اليت جتربها القوانني الطبية ، أ و التنوازل 

ل أ نووه ات،ووح أ ن بعووض ا حلقوووق تعوود مطلقووة عون بعووض احلقوووق املعنويووة ، اكحلووق يف اسوو تعامل الصووورة موولال اإ

نسان ول أوز التنازل عهنا أ بدا اكحلق يف احلياة وصيانة رشف الإنسان ومسعتوه ابلورمغ مون أ ن بعوض ااول  لالإ

منوا خرقوا لوذلات  تسنت قوانني منافية لو خوالق والقو  ااينيوة اكلسوامح بتووافر املثليوني وهوذه ليسوت حقوقوا واإ

 . ة البرشية وخروجا عن الق  ااينية وال خالقي

                                                           
1
  .من ال مر املتعلق بقانون العقوابت  اجلزائري املعدل واملنم   710/721ينظر املواد   

2
من قوانون العقووابت الويت تونص عوىل   770من قانون العقوابت  يف تعرين جرمية القذف  واملادة   721عليه املادة  فعىل سبيل املثال ما نصت  

 . اإىل ما اإىل ذكل من العقوابت ....  واليت تنص عىل القتل ابلتس    711عقوبة جرمية القتل واملادة 



 05العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

306 
 

 :قامئة املراجع
1
محمد  سعيد  جعةور ، مدخل اراسوة العلووم  القانونيوة ، اجلوز ء الثواين ، درو  يف نظريوة احلوق ، الطبعوة ال وىل ، دار  -

 .  40، ص  7100هومة  ، اجلزائر  ، 

مون القوانون   01،  07، 01،00، 07لقد  تطرق املرشع ااس توري يف اجلزائر اإىل مسد ةل احلقوق العامة واحلورايت يف املوواد 

 .  7101لس نة  00، ج ر العدد .املت، ن التعديل ااس توري   11/10/7101امل،رخ  يف   01/ 01رمق 
7
  07، ص  0274الوطنية للكتاب ، اجلزائر  محمد حسانني ، الوجزي يف نظرية احلق بوجه عام ، امل،سسة -
0
 . 44العلوم القانونية ، املرجع السابق ، ص  اإىلمحمد سعيد  جعةور ، مدخل   -
0
  44نةس املرجع  ، ص   -
4
العلوم  القانونية ، النظرية العامة للقانون  وتطبيقاهتا يف الترشيع اجلزائري ، الطبعة الثانيوة ، دار  اإىلعامر بوضياف ، املدخل -

 .  40ص   0222الرحيانة ، اجلزائر ، 

هوموة للطابعوة والنرشو  امحد    عيل ، مدخل للعلوم القانونية ، النظرية العاموة للحوق وتطبيقاهتوا يف القووانني احلديثوة ، دار

 ر .  701، ص  7101يع  ، اجلزائر والتوز
1
 .منه  710 اإىل 740س امي املواد ت اجلزائري املعدل واملنم ، ولينظر يف هذا الشد ن قانون العقواب  -
2
 .  11محمد  السعيد  جعةور ، املرجع السابق ، ص   -

 17محمد  سعيد  جعةور ، نةس املرجع ، ص 
7
 . املعدل واملنم   71/12/0224امل،رخ يف    24/47من القانون املدين اجلزائري  07ينظر املادة   -

فهيوود حمسوون ااحيوواين ، الطبيعووة القانونيووة للحووق يف الصووورة الشخصووية وحاميتووه املدنيووة يف القووانون الكوووييت ، اجملووةل العربيووة 

 .  710، ص  41لدلراسات ال منية والتدريب ، الكويت ، العدد 
2
 .  20محمد سعيد جعةور ، املرجع السابق ، ص  -
01
لسو نة  00ج ر  العدد  11/10/7101امل،رخ  يف  01/01من التعديل ااس توري اجلديد ، القانون رمق  07ينظر املادة   -

7101  
00
 .املعدل واملنم ( 24/47ال مر ) من القانون املدين  02ينظر املادة -
07
،  7111هاين سلامن ،  الطعاميت ، حقوق الإنسان وحرايته ال ساس ية ، دار الرشوق للنرش والتوزيوع ، عوامن ، ال ردن  -

 007ص 
00
 .  702فهيد حمسن ااحياين ، املرجع السابق ، ص   -
00
 .مكرر من القانون املدين اجلزائري املعدل واملنم  070/  02/070ينظر املواد  -
04
  17/11/0211املووو،رخ يف   041/ 11مووون ال مووور رمق   740/ 711/717/  720/  770/  721/ 012د ينظووور املووووا -

. املت، ن قانون العقوابت اجلزائري املعدل واملنم  
1
  

 .من ال مر املتعلق بقانون العقوابت  اجلزائري املعدل واملنم   710/721ينظر املواد  
02
مون قوانون   770مون قوانون العقووابت  يف تعريون جرميوة القوذف  واملوادة   721ة فعىل سبيل املثال ما نصت عليه املاد -

 . ما اإىل ذكل من العقوابت  اإىل....  واليت تنص عىل القتل ابلتس    711العقوابت اليت تنص عىل عقوبة جرمية القتل واملادة 
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للترشيع اجلزائريحالت تكةل صندوق ضامن الس يارات بتعويض حضااي حوادث املرور وفقًا 
*
 

براه   أ س تاذ حمارض قسم /د  جامعة امحد دراية ابدرار -" أ  "ايمة اإ

 جامعة امحد دراية ابدرار -طالب دكتوراه  -تس يبية أ معر 

 :املـلخص

يعاجل هذا املقال موضوع حول صندوق ضامن الس يارات اخيي اس تحدوه املرشوع اجلزائوري بعود الزتايود 

والارتةاع الرهيب لل،حااي اليت ترتهبا، وما ترتب عن ذكل من بقواء أ الوب هو،لء دون املرور،  الكبري حلوادث

 .حصوهلم عىل تعوي،ات جترب ال رضار اليت تصيهبم جراء هذه احلوادث ل س باب خمتلةة

ومون دووة فوان الهوودف  موون اسو تحداث هووذا الصووندوق  هوو التكةوول بتعووويض حضوااي حوووادث السوو يارات يف 

هنم احلصول عىل التعويض من املس،ول عن احلادث أ و امل،من لسبب من ال س باب احملوددة احلالت اليت ل ميك

لزاميوة التود مني عوىل السو يارات  يف القانون، حبيث ي، ن هلوم هوذا الصوندوق مبلوغ التعوويض احملودد يف قوانون اإ

 .وبنظام التعويض

ىل تنظ  صندوق ضامن السو يارات، وا الويت  احلوالت القانونيوةىل ح و مفن خالل هذا ااراسة سيمت التطرق اإ

 .يتدخل فهيا لتعويض حضااي حوادث املرور يف اجلزائر

 .صندوق ضامن الس يارات، التامني ، التعويض، حوادث املرور  :اللكامت املةتاحية

Abstract:           

This article deals with the subject of the car insurance fund developed by the Algerian 

legislature after the huge increase of traffic accidents, and the terrible increase of road 

casualties most of whom do not get compensation for the damages caused by these accidents 

for various reasons. 

Hence, the goal of the creation of this fund is to provide for compensation for victims of car 

accidents in cases where they cannot get compensation from the responsible for the accident 

or the insured for one of the reasons specified in the law, so as to ensure them, through this 

fund, the amount of compensation stated in the car insurance law and compensationsystem. 

This study sheds light on the way to regulate car insurance fund, and to specify the legal 

cases in which it intervenes to compensate victims of road accidents in Algeria. 

Key words: car insurance fund, insurance, compensation road accidents. 

                                                           
*
يداع املقال   01/10/7102: اترخي اإ

 7102 /12/17: اترخي حتك  املقال
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 :املقدمة

ن ال،وحااي الويت زرتهبوا، أ و  ال صل يف نظام التد مني الإلزايم عىل الس يارات أ نه يف حاةل وقووع حوادث مورور، فواإ

أ زون اوري أ نوه هنواك حوالت . ذوي حقوقهم، يتحصلون عىل التعويض عن ال رضار الالحقة هبم من قبل املو،من

ل أ نوه مل زكتتوب  ة، ن ن زكون املس،ول عن احلادث جمهول، أ و زكون معروفوا اإ يتعذر علهيم ذكل، ل س باب عدة

لزتاموا . عقد التد مني خيكل وحامية ل،حااي حوادث املرور، ومتكيهنم من احلصول عوىل التعوي،وات، أ لقوت ااوةل اإ

نشاء صندوق ضو امن السو يارات كهيئوة ذات خشصوية معنويوة عىل عاتقها زمكن يف تعوي،هم، و ذكل من خالل اإ

تنتع بنظام خاص، يتوىل تعويض ال رضار اجلسامنية اليت تصيب حضوااي حووادث السو يارات أ و ذوي حقووقهم، 

 . يف حالت حمددة، ووفقا لرشوو معينة

فهيوا  وانطالقا اا س بق حنواول يف هوذه الورقوة العل يوة التعريون هبوذا الصوندوق، و عوىل احلوالت الويت يتووىل

و ذكل مون خوالل مبحثوني، نتنواول يف املبحوث ال ول مةهووم صوندوق ضوامن . تعويض حضااي حوادث السري،

 .الس يارات، و يف املبحث الثاين حالت تعويض صندوق ضامن الس يارات حضااي حوادث املرور

ىل مبحثني ت  ناولنوا يف املبحوث ال ول وملعاجلة هذا املوضوع اس تع لنا املهنيف الوصةي والتحلييل مقس ني ااراسة اإ

 . تنظ  الصندوق، وخصصنا املبحث الثاين حلالت تعويض حضااي حوادث املرور من طرف هذا الصندوق

 مةهوم صندوق ضامن الس يارات: املبحث ال ول

وع اجلزائووري موون  نتوود ول يف هووذا املبحووث ال ول تعريوون صووندوق ضووامن السوو يارات ونشوود ته، وهوودف املرشو

لزاميوة التوامني عوىل السو يارات اس تحداث هذا الصندوق  قوراره لإ اخلاص بتعويض حضوااي حووادث املورور رمغ اإ

 .كيةام اكن نوعها أ و من ميتلكها

 تعرين صندوق ضامن الس يارات: املطلب ال ول

املتعلقوني  0220ينوازر  01املو،رخ يف  04 -20مل يعرف املرشع اجلزائري صوندوق ضوامن السو يارات ل يف ال مور 

الصندوق اخلاص ابلتعوي،ات وال  وزة ال،وابطة لتودخ بقواعد سري 
1

 02املو،رخ يف  02-71، ول يف املرسووم 

املتعلقوني بقواعود سوري الصوندوق  04-20مون ال مور رمق  00و 07املت، ن رشوو تطبيوق املوادتني  0271فربازر 

اخلاص ابلتعوي،ات وال  زة ال،ابطة لتدخ 
2
ىل املرسووم التنة   املو،رخ يف  010-10يوذي رمق اري أ نه وابلرجوع اإ

نشاء صندوق ضامن الس يارات وحيدد قانونه ال سا  7110أ فريل  14 املت، ن اإ
3
ميكن أ ن يخستشن من املوواد  

أ نه م،سسة معوميوة زنتوع ابلشخصوية املعنويوة والاسو تقالل املوايل، : ال وىل والثانية والرابعة منه التعرين التايل

يوضع حتت وصاية الوززر امللكن ابملالية، يتووىل هم وة تعوويض حضوااي حووادث اجلسوامنية أ و ذوي حقووقهم يف 

                                                           
 .0220-17-02الصادرة بتارخي  04اجلريدة الرمسية رمق  -1

 .0271-17-02الصادرة بتارخي  17اجلريدة الرمسية رمق   - 2

 .7110-10-12الصادرة بتارخي  70اجلريدة الرمسية رمق  -3
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هول، أ و سق  عنه ال،امن، أ و اكنت تغطيته اوري اكفيوة، أ و اوري مو،من، أ و حاةل بقاء املس،ول عن ال رضار جم 

.معرسا
1
 

 نشد ة صندوق ضامن الس يارات: املطلب الثاين

نشاء هذا الصندوق مبوجب املادة  املت،و ن قوانون املاليوة  0212-07-00املو،رخ يف  12-12من ال مور رمق  21مت اإ

ابلتعوي،ات، واصطلح عليه امس الصندوق اخلاص 0221لس نة 
2

أ عيد تنظميه، وذكل مبوجب  0220، ويف س نة 

لزامية التد مني عىل السيـارات وبنظوـام التعويوووض عون ال ضووورار 04-20ال مر  املتعلق ابإ
3
الوـذي تنوـاوهل بيشوء  

ىل  70من التةصيل يف املواد من  املوذكور أ عواله كيةيوة تسو يريه، وأ ضواف القوانون  02-71مث حدد املرسووم . 00اإ

لزاميووة التوود مني عووىل السيووـارات وبنظووـام التعويووووض عوون  04-20املعوودل واملوونم لو موور رمق  77-00 املتعلووق ابإ

ال ضوورار
4

زرادات املشار  010-10وأ خريا صدر املرسوم التنةيذي رمق . ، بعض العنارص املتعلقة بنوي  يف ابب الإ

ليووه أ عوواله، واخيي ت،وو ن قانونووه ال سووا  وأ  ووزة تسوو يريه،  عووادة تسوو يته لصووندوق ضووامن اإ ومبوجبووه مت اإ

.الس يارات
5 
 

نشاء صندوق ضامن الس يارات: املطلب الثالث  .الهدف من اإ

نشوواء صووندوق ضووامن السوو يارات هووو حاميووة املرضووورزن موون حوووادث  ن الهوودف ال سووا  والرئييسوو موون اإ اإ

حبيوث عنودما ل . رضرالس يارات أ و ذوي حقوقهم، وذكل بنكيهنم من احلصول عىل التعويض عوام أ صواهبم مون 

لوزايم،  عوامل نظوام التود مني الإ يتس ىن هلم اقتناء التعويض من قبل امل،من أ و املس،ول عن احلوادث عون طريوق اإ

ل أ نووه هوورب، أ و أ نووه مل زكتتووب يف نظووام التوود مني  بسووبب بقوواء املتسووبب يف احلووادث جمهووول، أ و أ نووه معووروف اإ

ل أ ن مبلغ التد مني اري  عسار، فاإن املرضوورزن ل أودوا أ مواهمم الإجباري، أ و أ نه اكتتب اإ اكف، أ و أ نه يف حاةل اإ

ىل الصندوق ابعتباره امللجد  ال خري اخيي يسعن املرضورزن جبرب ما أ صاهبم من رضر ل اللموء اإ .خمرج، اإ
6
 

                                                           
نشاء صندوق ضامن الس يارات وحيدد  7110-10-14امل،رخ يف  010-10أ نظر املواد ال وىل والثانية والرابعة من املرسوم التنةيذي رمق  -1 املت، ن اإ

 .7110-10-12الصادرة بتارخي  70قانونه ال سا  اجلريدة الرمسية رمق 

-07-00، الصوادرة بتوارخي 001، اجلريودة الرمسيوة العودد 0221املت، ن قوانون املاليوة لسو نة  0212-07-00امل،رخ يف  12-12انظر ال مر رمق  -2

0212 

 .0220-17-02الصادرة بتارخي  04ة الرمسية رمق اجلريد -3

 .0277-12-71الصادرة بتارخي  72اجلريدة الرمسية رمق   -4

، 02 بن قارة بومجعة، النظام القانوين لل س،ولية املدنية الناش ئة عن حوادث املرور يف اجلزائور، حموارضات أ لقيوت عوىل الطلبوة الق،واة، اافعوة -5

 . 71، ص7117املدرسة العليا للق،اء، اجلزائر، أ كتوبر 

ردية واعتبارات الت،امن الاجامتعوي، دار الهن،وة العربيوة، الطبعوة محمـد ن  اازن منصووور، ضامن تعويض املرضورزن بني قواعد املس،ولية الة -6

 . 712-711، ص7110ال وىل، س نة 
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وبذكل فاإن هذا الصندوق يلعب دور احتياطي وتمكييل لنظوام التود مني الإجبواري، لكونوه يتودخل لسود وغراتوه 

 1.اليت تتخل ، بتعوي،ه ال،حااي أ و ذوهيم يف احلالت اليت يعمز هذا النظام عىل ذكلوالنقائص 

 .حالت تعويض صندوق ضامن الس يارات حضااي حوادث املرور: املبحث الثاين

السوالن ذكوره احلوالت الويت يتكةول فهيوا صوندوق ضوامن السو يارات بودفع التعوي،وات  04-20لقد حدد ال مر 

 :منه، و اليت ميكن ح ها يف املطالب التالية 70و 12ر أ و ذوي حقوقهم يف املادتني ل،حااي حوادث املرو

 .بقاء املس،ول عن احلادث جمهول: املطلب ال ول

من بني احلالت اليت يتدخل فهيا صندوق ضامن السو يارات، ويتكةول بتعوويض املرضوورزن أ و ذوي حقوقهوـم، 

ذ أ نوه كثوريا موا حالـة بقـاء املتسـبب فووي احلادث اري  معروف، وهذه احلاةل كثرية الوقووع يف احليواة الع ليوـة، اإ

يتسبب خشص يف حادث مرور، مث هيرب من أ جول الونلص مون املسو،ولية املدنيوـة واجلوووزائية الناجتوـة عووون 

ه مون دون هـذا احلوـادث، ول زنكووون رجوـال ال مووون مون معووورفته، وابلتوـايل يبقو  املرضوور أ و ذوي حقوقو

احلصول عىل التعويض من الشخص املس،ول عن احلادث أ و م،من الس يارة اليت سوبب هبوا احلوادث، ومون مث 

.يتكةل صندوق ضامن الس يارات ابلتعويض
2 
 

 انعدام التد مني: املطلب الثاين

ما يف حاةل انعدام عقد التد مني أ صال، حبيث مل زكتتب ماكل امل ركبوة تود مني عون نكون أ مام حاةل انعدام التد مني؛ اإ

ل أ ن الرضور . مركبته وقت احلادث ما يف حاةل الاس تثناء من ال،امن، حبيث أ نه يوجود أ صوال عقود التود مني، اإ واإ

 .احلاصل جراء احلادث مستبعد من جمال تغطية عقد التد مني

نعودام عقود ونظرا لالإشاكلت اليت يثريها الاس تثناء من ال،امن، والصوعوابت الويت تعرتضوه ابملقارنوة موع حواةل ا

 .التد مني سوف يمت تناوهل بنوع من التةصل

 .تعرين الاس تثناء من ال،امن. الةرع ال ول

يقصـد ابلس تثناء من ال،امن؛ استبعاد بعد ال رضار أ و احتاطر مون التود مني، حبيوث ل يشو لها نطواق ال،وامن، 

وتصبح اري م،من مهنا
3

موا بونص قوانوين، أ و ابتةواق طوريف  العقود فوووي حوـدود موا يسو ح بوه ، وزكوون ذكل اإ

 .القانون

                                                           
، املطبعة (دراسة مقارنة)سعد واصن، رشح قانون التد مني الإجباري من املس،ولية عن حوادث الس يارات، مع دراسة لنظام صندوق ال،امن  -1

 .717، ص0210-0217العاملية، القاهرة، س نة 

درجة أ بو زيد عبد الباأ مصطة ، التد مني من املس،ولية املدنية عن حوادث السري، دراسة مقارنة بني النظامني امل ي والةرنيس، رساةل لنيل  -2

 .047، ص0221ااكتوراه يف احلقوق، لكية احلقوق، جامعة القاهرة، س نة 

اجلديد، اجملدل الثاين، عقود الغرر، عقود املقامرة والرهان واملرتب مدى احلياة عبد الرزاق أ محد الس هنوري، الوس ي  يف رشح القانون املدين  -3

أ نظر يف تعرين الاستبعاد التةاأ من . 0001، ص7111وعقد التد مني، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة اجلديدة، س نة 
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 حالت الاس تثناء من ال،امن: الةرع الثاين

 :تنثل حالت الاس تثناء من ال،امن املنصوص علهيا قانوان

 الاس تثناء التةاأ من ال،امن: أ ول

ىل اسوتبعاد بعوض ال رضار، أ و احتو رادة املتعاقدزن اإ تةاأ لل،امن اجتاه اإ اطر مون ال،وامن، و يقصد ابلس تثناء الإ

.حبيث لو تقع فامي بعد ل يلزتم امل،من بتغطيهتا، كوهنا خارجة عن جمال التد مني
1.
 

 :و ليك زرتب الاس تثناء التةاأ لل،امن أ اثره لبد من توافر بعض الرشوو و اليت تنثل يف

 .أب أ ن زكون الاس تثناء مبوجب رشو خاص. أ  

 . أب أ ن زكون الاس تثناء واحضا. ب

 . ب أ ن زكون الاس تثناء قطعياأ. ج

 .أب أ ن زكون الاس تثناء حمددا. د

 الاس تثناء القانوين من ال،امن: اثنيا

يقصد ابلس تثناء القانوين من ال،امن استبعاد بعض احتاطر وال رضار من نطاق التد مني مبوجب نصووص قانونيوة 

لزامية التد مني عىل الس يارات ونظوام التعووي. خاصة ض عون ال رضار عوىل بعوض ال رضار الويت ولقد نص قانون اإ

تس تثىن من ال،امن، كام مزي يف هذا الصدد بني ال رضار املس تثناة بقوة القانون، واليت ل يشو لها ال،وامن بتواات، 

ل ابتةاق خاص بشد هنا  .حىت ولو وجد اتةاق خاص حولها، وال رضار اليت ل يش لها ال،امن اإ

 .بقوة القانونال رضار املس تثناة من ال،امن ( 0

 :واليت تنثل يف

 .ال رضار اليت يتسبب فهيا امل،من هل معدا. أ  

 .ال رضار الناجتة عن الانةجارات وانبعاث احلرارة والاشعاعات. ب

 .ال رضار اليت تسبهبا املركبات املقتادة من سائق اري ابلغ السن القانونية أ و اري حامل الواثئق الالزمة للقيادة. ج

ل ابتةاق خاصال رضار ا( 7  .ليت ل يش لها ال،امن اإ

 : واليت تنثل يف

                                                                                                                                                    
ن يف عقد التد مني دراسة مقارنة بني القانونني امل ي والةرنيس، دار الهن،ة العربية، س نة ال،امن؛ أ رشف جابر س يد، الاستبعاد التةاأ من ال،ام

 .04اإىل  00، ص 7111

 .077أ بو زيد عبد الباأ مصطة ، املرجع السابق، ص -1
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 .ال رضار احلاصةل خالل الاختبارات أ و الس باقات أ و املنافسات أ و جتارهبا. أ  

 .ال رضار الناجتة عن نقل املواد رسيعة الالهتاب أ و املتةمرة. ب

 .علهياال رضار اليت تقع عىل الب،ائع وال ش ياء اليت تنقلها املركبة امل،من . ج

 .ال رضار الناجتة عن معليات حشن وتةريغ املركبة امل،من علهيا. د

لوهيام بد يوة . هو ال رضار اليت تصيب املبواين أ و ال شو ياء أ و احليوواانت املكورتاة لل و،من هل أ و السوائق أ و املعهوودة اإ

 .صةة اكنت

ىل أ ن املرشع قد أ لزم امل،من هل يف مجيع حالت  الاس تثناء من ال، وـان أ ن زكتتوـب ويف ال خري جتدر الإشارة اإ

عقد تد مني، وفقًا ملا هو منصوص عليه يف ال حاكم القانونية والتنظميية، وهذا يخستشن بنصوه يف الةقورة ال خورية 

، املذكور أ عاله، عىل أ ن الاس تثناءات من ال،وامن ل تخغوين املو،من هل عون 00-71من املرسوم رمق  10من املادة 

لووزايم أ   خور وفقوًا للنصوووص القانونيوة والتنظمييوة السووارية املةعوولتوقيوع ضوامن اإ
1
وهوذا حرصووا منوه عوىل حاميووة . 

 .املرضور، وضامن حصوهل عىل تعويض عن ملل هذه ال رضار

 ال اثر املرتتبة عن احلالت املس تثناة من ال،امن : الةرع الثالث

التد مني، حبيث يصوبح اخلطور املخسو تثىن  ينتيف عن الاس تثناء من ال،امن، سواء اكن قانوين أ و اتةاأ، حاةل عدم

ذ أ نه ل زكون لل ،من هل أ ي حق يف ال،امن ابلنس بة للخطر، أ و الرضر الناع عون  من ال،امن اري م،من منه، اإ

احلادث، وابلنتيجة ل ميكنه أ ن يطالب امل،من بتعوي،ه الرضر اخيي يلحقه جراء حتقق اخلطر امل،من منه، كوون 

ب أ اثره يف هذه احلاةل، ومن مث ليس لل ،من أ ي الزتام اجتاه امل،من هلأ ن عقد التد مني ل زرت
2
 . 

وهذه ال اثر ل ترسي فق  يف موا ة امل،من هل، بل حىت يف موا ة املرضور، حبيوث ل يلوزتم املو،من بتغطيوة 

الرضور  اخلطر املسوتبعد مون ال،وامن اجتواه املرضوور، ول ميكون لهوذا ال خوري أ ن يطالوب املو،من بتعوي،وه عون

الالحق به نتيجة حتقوق هوذا اخلطور
3
وذكل لكوون أ ن الرضور الالحوق بوه ل يغطيوه عقود التود مني، وأ ن هوذه . 

ولهووذا وصووةت ال اثر املرتتبووة عوون احلووالت املسوو تثناة موون ال،ووامن . احلوواةل، وحوواةل انعوودام عقوود التوود مني سوو يان

 .ابخلطرية

                                                           
-20من ال مور رمق  12املادة  املت، ن حتديد رشوو تطبيق 0271-17-01امل،رخ يف  00-71من املرسوم رمق  10أ نظر الةقرة ال خرية من املادة  -1

ليه 0220-10-01امل،رخ يف  04 لزامية التد مني عىل الس يارات وبنظام التعويض عن ال رضار، سابق الإشارة اإ  .املتعلق ابإ

 .0001عبد الرزاق أ محد الس هنوري، املرجع السابق، ص -2

 .72أ رشف جابر س يد، املرجع السابق، ص -3
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من أ ن ل زنس  حبقه، ويتوىل تغطية اخلطور املسوتبعد اري أ ن ذكل ليس من النظام العام، حبيث أ نه أوز لل ، 

والتنازل قد زكوون رصحيوا؛ وقود زكوون مضنيوا ن ن يودفع مبلوغ . من ال،امن، وذكل بتنازهل عن اعامل هذه ال اثر

ىل امل،من هل  .، أ و يدفع التعويض لل رضور1التد مني اإ

ن السو يارات هوو مون يتووىل تعوويض ومىت توفرت حاةل من احلالت املس تثناة من ال،امن، فواإن صوندوق ضوام

املرضورزن أ و ذوي حقوقهم، ذكل لكون أ هنم يتعذر علهيم احلصول عىل التعويض مون عنود املو،من ل ن ال،وامن 

وهذا ما حيقق حامية كبرية هلم، وحصانة ضد احلالت املس تثناة من ال،وامن، ل ن لوو ل . منعدم يف هذه احلالت

 .وا حقوقهم ل س باب ل يد هلم فهياتدخل هذا الصندوق لتعوي،هم لةقد

اري أ ن صندوق ضامن الس يارات ل يتكةل بتعوويض املرضوورزن يف مجيوع احلوالت املسو تثناة مون ال،وامن، بول 

. السالن اخيكور 02-71من املرسوم رمق  12و 11هناك حالت ل يلزتم فهيا ابلتعويض وفقا ملا نصت عليه املادتني 

 :و اليت تنثل يف

ذا تسبب فهيا عن قصدال رضا -(0  .ر اليت تصيب مسبهبا اإ

  .ال رضار الناجتة عن الانةجارات وانبعاث احلرارة والاشعاعات -(7

 .ال رضار اليت تصيب سائق اري ابلغ السن القانونية أ و اري حامل الواثئق الالزمة للقيادة -(0
2
 

 .سقوو احلق يف ال،امن: املطلب الثالث

احلق يف ال،امن طبقا ملا اقره املرشع اجلزائري لبد من جتديد املقصود بسوقوو قبل التطرق اإىل حالت سقوو 

ىل  ىل تعريون سوقوو احلوق يف ال،وامن مث اإ احلق يف ال،امن وعىل هذا ال سا  سيمت التطرق يف هذا املطلوب اإ

 .حالت سقوو احلق يف ال،امن

 .تعرين سقوو احلق يف ال،امن. الةرع ال ول

حىت ولو –ال،امن بد نه دفع، أ و وس يةل يس ح لل ،من أ ن ميتنع عن تنةيذ الزتامه ابل،امن يخعرف سقوو احلق يف 

بسوبب عودم تنةيوذ املو،من هل ل حود الالزتاموات الويت يةرضوها عليوه عقود التود مني أ و  -حتقق اخلطور املو،من منوه

.نيةوابلتايل فهو جزاء عىل عدم وفاء امل،من هل ابلزتاماته العقدية أ و القانو . 3القانون
4
 

                                                           
 .72أ رشف جابر س يد، املرجع نةسه، ص -1

لزامية تد مني السو يارات ونظوام تعوويض ال رضار الناشو ئة عون حووادث املورور يف الترشويع اجلزائوري، اايووان الووطين  -2 بن عبيدة عبد احلةيظ، اإ

 .42، ص7117لو شغال الرتبوية، اجلزائر، س نة 

، 0271-0222، القواهرة، الطبعوة ال وىل، سو نة محمد شكري رسور، سقوو احلق يف ال،امن دراسة يف عقد التامني الوربي، دار الةكور العوريب -3

 .77ص

، ديووان املطبوعوات اجلامعيوة، اجلزائور، سو نة 0271أ وت  12راشد راشد، التد مينات الربية اخلاصة يف ضوء قانون التد مني اجلزائري املو،رخ يف  -4

 .21، ص0227
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 .حالت سقوو حق امل،من هل يف ال،امن: الةرع الثاين

قد ينص القانون رصاحة عىل حالت معينوة يسوق  فهيوا حوق املو،من هل يف ال،وامن، وزكوون حينئوذ السوقوو 

ىل جانب ذكل، ميكن لل تعاقدزن أ ن يتةقا رصاحة يف عقد التد مني عىل حوالت أ خورى يسوق   قانوين، كام أ نه واإ

 .هل يف ال،امن وال اثر املرتتبة عن سقوو احلق يف ال،امن فهيا حق امل،من

 .السقوو القانوين للحق يف ال،امن: أ ول

السقوو القانوين للحق يف ال،امن هو ذكل اجلزاء اخيي يرتتب عىل خمالةة الزتام يةرضه القانون عىل املو،من هل
1
 .

ذ أ نه هناك حالت نص علهيا املرشع ت،دي اإىل سقوو حق امل،من هل  يف ال،امن، وهوذا موا نصوت عليوه املوادة اإ

 :و تنثل هذه احلالت يف. السالن اخيكر 00-71من املرسوم رمق  14

 .قيادة املركبة يف حاةل سكر أ و حتت تد وري الكحول أ و احتدرات أ و املنومات احملظورة(. 0

 .نقل أ شخاص بعوض بدون ترخيص قانوين مس بق(. 7

.احلادث بصورة اري مطابقة لرشوو احملافظة عىل ال مان نقل الاشخاص أ و الاش ياء وقت(. 0
2
 

 .السقوو التةاأ للحق يف ال،امن: اثنيا

السقوو التةاأ هو نص املتعاقدزن يف عقد التد مني عىل بعض الالزتامات الويت أوب عوىل املو،من هل أ ن يلوزتم 

وفقوا لقاعودة العقود رشيعوة  هبا، حبيوث موىت أ خول املو،من هل يرتتوب عون ذكل سوقوو حقوه يف ال،وامن، وهوذا

املتعاقدزن
3

، كام أ نه قد يةرض القانون عىل امل،من هل بعض الالزتامات، دون أ ن ينص عىل اجلوزاء املرتتوب عوىل 

خمالةهتا، ومن مث ميكن لل تعاقدزن أ ن يتةقا عىل جعل سقوو احلق يف ال،امن جزاء لالإخالل هبذه الالزتاموات
4.
 

رادة املتعاقدزن  . ويف لكتا احلالتني يعترب السقوو اتةاأ لكون أ ن مصدره اإ

 :و لصحة السقوو أ لتةاأ لل،امن لبد من توافر مجةل من الرشوو و اليت تنثل يف

 .وجود رشو خاص ابلسقوو. أ  

 .أب أ ن زكون رشو السقوو واحضا. ب

ذا اكنت احتالةة تشلك جناية أ و جنحة معديةأ ل زكون رشو السقوو بسبب خمالةة القوانني واللوا.جو ل اإ  . حئ اإ

                                                           
 .01محمد شكري رسور، املرجع السابق، ص -1

امل،رخ يف  04-20من ال مر رمق  12املت، ن حتديد رشوو تطبيق املادة  0271-17-01امل،رخ يف  00-71املوورسوم رمق موون  14أ نظوور املـادة  -2

ليه 01-10-0220 لزامية التد مني عىل الس يارات وبنظام التعويض عن ال رضار، سابق الإشارة اإ  .املتعلق ابإ

 .70محمد شكري رسور، املرجع السابق، ص -3

سقاو احلق يف ال،امن يف قانون التد مني اجلزائري، جمةل احلقيقة، تصدر عون جامعوة أ درار، العودد  كيحل كامل، مدى -4 ، 17سلطان الإرادة اجتاه اإ

 .24، ص7111ماي 
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عالن احلادث امل،من منه للسلطات.د  .أ ل زكون رشو السقوو بسبب التد خر يف اإ

 . أ ل زكون رشو رشو السقوو بسبب التد خر يف تقدمي املستندات. ه

 .أ ل زكون رشو السقوو بسبب خمالةة الزتام ليس هل أ ثر يف وقوع احلادث. د

 ال اثر املرتتبة عن سقوو احلق يف ال،امن: الثالث الةرع

 . أ اثر السقوو يف العالقة بني امل،من وامل،من هل: أ ول

يرتتب عىل سقوو احلق يف ال،امن سقوو حق امل،من هل يف مبلغ التد مني، حبيث يةقود حقوه يف التعوويض عون 

الرضر الالحق به نتيجة وقوع احلادث امل،من عليه
1
. 

ن أ اثر سقوو احلق يف ال،امن  00-71من املرسوم رمق  14للةقرة ال خرية من املادة اري أ نه ووفقا  املذكور أ عاله فاإ

مك عليه وقت احلادث بقيادة املركبوة وهوو يف حواةل سوكر، أ و حتوت  ل ترسي عىل ذوي حقوق السائق اخيي حيخ

ملواكل اخيي ينقول وقوت احلوادث تد وري الكحول، أ و احتدرات، أ و املنومات احملظورة، وذوي حقوق السائق أ و ا

أ شخاص بعوض، وبدون رخصة مس بقة، كام ل ترسوي عوىل ال شوخاص اخيزون يعيلووهنم يف حواةل العموز ااامئ 

.%11 اخيي ززيد عن
2
 

ىل بطووالن عقوود التوود مني، بوول يبقوو  سوواري املةعووول ابلنسوو بة للامضووووي واملس تقبووـل،  اووري أ ن ذكل ل يوو،دي اإ

قساو اليت دفعها امل،من هل لل و،من، وتوكل الويت اس تخحوـقت، ولوـم تدفوـع بعوـد مون فبالنسبـة للاميض؛ تبق  ال  

حق امل،من، ولل ،من هل أ ن يطلب مبلغ ال،امن عن مجيع احلووادث املو،من مهنوا، والويت وقعوت يف املوايض، موا 

ىل املسو تقبل؛ زكوون املو،من دائنوا ابل قسواو الويت. عدا احلادث اخيي سق  حقه فيه مل حيول أ جلهوا  وابلنس بة اإ

بعد، واملقابةل لل دة املتبقية من العقد، وزكون لل ،من هل حق طلـب التعووويض عن مجيع احلوادث الويت تقوع يف 

ذا سق  حقه مرة أ خرى بسبب خمالةة جديدة أازهيا السقوو ل اإ .املس تقبل، اإ
3
 

 أ اثر السقوو ابلنس بة لل رضور: اثنيا

ن أ اثره ل ترسي عىل املرضور، وابلتايل ل ميكن لل و،من  حتوو  ولو حتـقق سقوو حق امل،من هل يف ال،امن، فاإ

.أ ن يدفع اجتاه املرضور من احلادث هبذا السقوو
4
   

                                                           
 .20أ نظر أ ي،ا؛ فازز أ محد عبد الرمحن، املرجع السابق، ص. 22راشد راشد، املرجع السابق، ص -1

-20من ال مور رمق  12املت، ن حتديد رشوو تطبيق املادة  0271-17-01امل،رخ يف  00-71ملرسوم رمق من ا 14أ نظر الةقرة ال خرية من املادة  -2

ليه 0220-10-01امل،رخ يف  04 لزامية التد مني عىل الس يارات وبنظام التعويض عن ال رضار، سابق الإشارة اإ  .املتعلق ابإ

 .0001-0072عبد الرزاق أ محد الس هنوري، املرجع السابق، ص -3

 .27محمد السعيد رشدي، املرجع السابق، ص -4
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لزامية التد مني عىل الس يارات حظر من خالهل عىل  وبناء عىل ذكل وضع املرشع اجلزائري نص خاص يف قانون اإ

موا ة املرضورزن مون حووادث املورور أ و ذوي حقووقهم،  امل،من النس  بسقوو حق امل،من هل يف ال،امن يف

.السالن اخيكر يف فقرهتا ال خرية 00-71من املرسوم رمق  14وهذا يف نص املادة 
1 
 

نه ميكنه أ ن زرجع عىل املو،من هل مبوا أ داه لل رضوور مون تعوويض، ويومت ذكل مبوجوب  وابملقابل ومحلاية امل،من، فاإ

من القانون املودين، ل ن املو،من هل يصوبح املسو،ول الوحيود عون الرضور  710احللول حمل امل،من هل طبقا للامدة 

ون الزتام امل،من بتعويض املرضوور فقو  محلايوة الالحق ابملرضور، وزكون بذكل املتح ل الهنايئ للتعويض، وزك

.، ذكل ابعتبار أ ن امل،من االبا زكون ميلء اخيمة2املرضور، وضامن حصوهل عىل تعويض عام أ صابه من رضر
3
 

لزاميووة التوود مني عووىل السوو يارات، واملنثوول يف حاميووة حضووااي حوووادث  تبعووًا للهوودف اخيي جوواء موون أ جوو  قووانون اإ

نه قد وضع  حصانة هلم ضد ال اثر املرتتبة عن سقوو حق امل،من هل يف ال،امن، وذكل من خوالل الس يارات، فاإ

قراره بتدخل صندوق ضامن الس يارات لتكة  بتعوي،هم يف ملل هذه احلاةل وهذا ما نصت عليه رصاحة املوادة . اإ

ح ول لك أ و املذكورة أ عاله، واليت جواء فهيوا أ نوه زلكون صوندوق ضوامن السو يارات بت 04-20من ال مر رمق  70

 4.جزء من التعوي،ات املقررة ل،حااي احلوادث اجلسامنية أ و ذوي حقوقهم يف حاةل سقوو احلق يف ال،امن

و يف حاةل سقوو حق امل،من هل يف ال،امن، فال صل أ ن امل،من ملوزم بودفع التعوي،وات املسو تحقة لل،وحااي أ و 

ويف . ذوي حقوقهم، ويف حاةل امتناعه عن ذكل، فـاإن صنـدوق مضـان السيـارات يتدخوـل ويتكةول بتعوي،وهم

،حااي أ و ذوي حقوقهم، ذكل وفقوا للقواعود هذه احلاةل ميكن للصندوق أ ن زرجع عىل امل،من لستيةاء ما دفعه لل

من القانون املدين اجلزائري السالةة اخيكر، ل ن املو،من هوو امللكون  710العامة للحلول املنصوص عليه يف املادة 

.بدفع هذه التعوي،ات
5
 

 عدم كةاية ال،امن: املطلب الرابع

وي،ات لل صابني من حووادث السو يارات من احلالت أ ي،ا اليت يتكةل فهيا صندوق ضامن الس يارات بدفع التع

.السالةة اخيكر 04-20من ال مر  70أ و خيوي حقوقهم، حاةل عدم كةاية ال،امن، وفقا ملا هو وارد يف املادة 
6
 

                                                           
-20من ال مور رمق  12املت، ن حتديد رشوو تطبيق املادة  0271-17-01امل،رخ يف  00-71من املرسوم رمق  14أ نظر الةقرة ال خرية من املادة  -1

لزامية التد مني عىل الس يارات وبنظام التعويض عن ال رضار،  0220-10-01امل،رخ يف  04 ليهاملتعلق ابإ  .سابق الإشارة اإ

سقاو احلق يف ال،امن يف قانون التد مني اجلزائري، جمةل احلقيقة، تصدر عون جامعوة أ درار، العودد  -2 ، 17كيحل كامل، مدى سلطان الإرادة اجتاه اإ

 .001ص7111ماي 

 من القانون املدين اجلزائري 710أ نظر املادة  -3

لزامية التد مني عىل السو يارات وبنظوام التعوويض عون ال رضار، املعودل  0220-10-01 امل،رخ يف 04-20من ال مر رمق  70أ نظر املادة  -4 املتعلق ابإ

ليه  .واملنم، سابق الإشارة اإ

ذا ما دفع التعوي،ات لل،حااي أ و ذوي حقوقهم أ ن زرجع عىل امل،من هل لستيةاء ما دفعه هلم منه تع -5 نه ميكن لل ،من اإ  .ويضوكام س بق بيانه، فاإ

لزامية التد مني عىل السو يارات وبنظوام التعوويض عون ال رضار، املعودل  0220-10-01امل،رخ يف  04-20من ال مر رمق  70ادة أ نظر امل -6 املتعلق ابإ

 .واملنم
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ل أ ن مبلوغ التود مني اوري اكف لتغطيوة ال ضووورار  وتتوفر هذه احلاةل يف حاةل وجود عقد التد مني ساري املةعوول، اإ

وعدم كةايوة ال،وامن قود زكوووون س ببوـه أ ن مبلوغ . ابل،حيـة أ و ذوي حقوووقه جراء حادث املرورالتووي حلـقت 

التد مني املتةق عليه يف وويقة التد مني اري اكف جلرب ما حلوق املرضوور أ و ذويوه مون رضر
1

، وقود زكوون بسوبب 

  امل،وورور ببعووض اافووووع طارئ ما يطرأ  عىل عقد التد مني، فيمعل ال،امن اري اكف، ن ن حيتيف امل،موون علوو

التووي أوووز هل النسو  هبوا يف موا توه، والويت مون شود هنا أ ن جتعوـل ال،وامن اوري اكف لتغطيوة ال رضار الويت 

.تصيب هذا ال خري أ و ذويه
2
 

 عرس امل،من: املطلب اخلامس

ذا اكن املس،ول عن احلوادث اوري قوادر عوىل دفوع لك أ و جوزء التعوي،وات امل  سو تحقة لل،وحااي أ و يف حاةل ما اإ

ذوي حقوقهم بسبب عرسه، فاإن صندوق ضامن الس يارات يتكةل هبذا التعوي،ات، كام هو منصووص عليوه يف 

.املذكورة أ عاله 04-20من ال مر رمق  70املادة 
3
 

، ومن الناحية الع لية، فاإن هذه احلاةل اندرة الوقوع، ذكل لكون أ ن رشاكت التد مني تنزي يف الغالب مبيلء اخيموة

دارهتا، متويلها واستامثراهتا، وتبذل  ود كبوري ملنوع وقوعهوا  وأ ن ااوةل حترص عىل ملل هذه الرشاكت من حيث اإ

ذ ميكن أ ن يقع امل،من يف حاةل الافال ، أ و التصوةية، . يف حالت الاعسار ل أ ن ذكل ليس من املس تحيل، اإ اإ

.وابلتايل تعمز عىل الوفاء ابلزتاهما ابلتعويض
4.
 

ابخيكوور، أ نـه وموون أ جوـل حصوول ال،وحااي أ و ذوي حقووقهم عوىل التعوي،وات مون صوندوق ضوامن  واجلديوور

الس يارات يف ملل هذه احلاةل، أب علهيم أ وًل اوبات عرسو املو،من، ومون مث مطالبوة الصوندوق ابلتعوي،وات، 

وباهتم رف،ه ابلوفاء أ و بقاء  وباهتم أ هنم أ خطروا امل،من ابافع، واإ الإخطـار بوـدون نتيموـة خوـالل وزكون ذكل ابإ

املوذكور  04-20مون ال مور  01مون املوادة  10أ جـل شهر واحد من اترخي التبليوغ، وهوذا موا نصوت عليوه الةقورة 

                                                           
، املرجوع (دراسوة مقارنوة)سعد واصن، رشح قانون التد مني الإجباري من املس،ولية عن حوادث الس يارات، مع دراسة لنظام صندوق ال،وامن  -1

 .700السابق، ص

 .011أ بو زيد عبد الباأ مصطة ، املرجع السابق، ص -2

لزامية التد مني عىل السو يارات وبنظوام التعوويض عون ال رضار، املعودل  0220-10-01امل،رخ يف  04-20من ال مر رمق  70أ نظر املادة  -3 املتعلق ابإ

ليه  .واملنم، سابق الإشارة اإ

 011ع السابق، صأ بو زيد عبد الباأ مصطة ، املرج -4
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.أ عاله
1
-07امل،رخ يف  4012102وهذا ما اس تقرت عليه أ ي،ا احملمكة العليا اجلزائرية يف عدة قراراهتا، اكلقرار رمق  

10-
3

7101. 

 :امتةخ

اخلتام نس تخلص أ ن ااوةل أ ولت اهامتما كبريا حبوادث املرور، حبيث أ هنا جعلهتا خطرا اجامتعيا، يتكةل بوه  ويف

لزتاهما بتعويض ال رضار اجلسامنية الويت تصويب حضوااي هوذه احلووادث، بواسوطة  اجملنع برمته، وذكل من خالل اإ

اليت يتعذر علوهيم حصووهلم عوىل تعوويض صندوق ضامن الس يارات اخيي أ نشئته خصيصا لتعوي،هم يف احلالت 

من امل،من أ و املس،ول عن احلادث، سعيا مهنا محلازهتم، لسو امي أ موام تزايود حووادث املورور يف بوالدان، و بقواء 

 .العديد من ال،حااي دون حصوهلم عىل تعويض

ىل و ميكن القول أ ن الزتام ااوةل بتعوويض حضوااي حووادث السوري هل أ  يوة كبورية، لكوون أ ن هو، لء حيتواجون اإ

ذ أ ن تودخل ااوةل يف  حامية كبرية و فعاةل، و من الرضوري جرب ال رضار الويت تصويهبم جوراء هوذه احلووادث، اإ

 .ذكل يشلك أ كرب حامية، و أ   ضامنة له،لء ال،حااي

عودة اري انه من الناحية العل ية ونظرا ملركزية هذا الصندوق عىل  مسو توى العاصوة ف،وال عون الإجوراءات املق

حلصول حضااي حوادث املرور عن التعوي،ات املس تخةة هلم وفقوا للحوالت الوين نوص علهيوا املرشوع يف خمتلون 

النصوص القانونية ذات الصةل، جعل عدد من املترضرزن عىل حيصولون عوىل تعوي،واهتم املسو تحقة أ و يتخلوون 

جراءات احلصول علهيا  .عهنا بسبب تعقد وطول اإ

ننا ندعوا املرشع اجلزائري لإعادة النظر يف خمتلن النصووص القوانينوة اخلاصوة بصوندوق ضوامن تعوويض  خيكل فاإ

جراءات حصول املترضرزن للتعوي،ات ف،ال عن رضورة تقريبه مون املترضورزن  حوادث الس يارات وتبس ي  اإ

 .من حوادث املرور

 :قامئة املصادر واملراجع

 :الكتب و املذكرات و املقالت: أ ول

الاستبعاد التةاأ من ال،امن يف عقد التد مني دراسة مقارنة بني القانونني امل ي والةرنيس، دار الهن،ة أ رشف جابر س يد، -0

 .7111العربية، س نة 

أ بو زيد عبد الباأ مصوطة ، التود مني مون املسو،ولية املدنيوة عون حووادث السوري، دراسوة مقارنوة بوني النظوامني امل وي  -7

 .0221وراه يف احلقوق، لكية احلقوق، جامعة القاهرة، س نة والةرنيس، رساةل لنيل درجة ااكت

                                                           
لزاميوة التود مني عوىل السو يارات وبنظوام التعوويض عون  0220-10-01املو،رخ يف  04-20من ال مور رمق  01من املادة  10أ نظر الةقرة  -1 املتعلوق ابإ

ليه  .ال رضار، املعدل واملنم، سابق الإشارة اإ

، جموةل (ح.ب)و( هوو.ت)، ضود (صوندوق ضوامن السو يارات)ق،وية ، 7101-10-07، بتوارخي 401210احملمكة العليا، الغرفة املدنية، ملن رمق  -2

 .007، ص7101، س نة 10احملمكة العليا، العدد 

 .7101، س نة 10جمةل احملمكة العليا، العدد   -3
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لزامية تد مني الس يارات ونظام تعويض ال رضار الناش ئة عن حوادث املرور يف الترشويع اجلزائوري،  -0 بن عبيدة عبد احلةيظ، اإ

 .7117اايوان الوطين لو شغال الرتبوية، اجلزائر، س نة 

رضورزن بني قواعد املس،ولية الةردية واعتبارات الت،امن الاجامتعي، دار الهن،ة محمد ن  اازن منصور، ضامن تعويض امل -0

 .7110العربية، الطبعة ال وىل، س نة 

محمد شكري رسور، سقوو احلق يف ال،امن دراسة يف عقد التامني الربي، دار الةكر العريب، القاهرة، الطبعة ال وىل، س نة  4

0222-0271. 

دراسوة يف )لت رجوع امل،من عىل امل،من هل يف املس،ولية املدنية الناش ئة عن حوادث الس يارات محمد السعيد رشدي، حا -1

 . 0222مار  / فربازر/ ، ينازر70، الس نة 00، جمةل احملايم، مجعية احملامني الكويتية، العدد (القانون الكوييت والقانون املقارن

املس،ولية عون حووادث السو يارات، موع دراسوة لنظوام صوندوق ال،وامن سعد واصن، رشح قانون التد مني الإجباري من  -2

 .0210-0217، املطبعة العاملية، القاهرة، س نة (دراسة مقارنة)

عبد الرزاق أ محد الس هنوري، الوس ي  يف رشح القانون املدين اجلديد، اجملدل الثاين، عقود الغورر، عقوود املقوامرة والرهوان  -7

 .7111تد مني، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة اجلديدة، س نة واملرتب مدى احلياة وعقد ال 

، ديووان املطبوعوات 0271أ وت  12راشد راشد، التد مينوات الربيوة اخلاصوة يف ضووء قوانون التود مني اجلزائوري املو،رخ يف  -2

 .0227اجلامعية، اجلزائر، س نة 

سقاو احلق يف ال،وامن يف قوانون التود مني اجلزائوري، جموةل احلقيقوة، تصودر عون كيحل كامل، مدى سلطان الإرادة اجتاه اإ  -01

 .7111، ماي 17جامعة أ درار، العدد 

 :النصوص القانونية: اثنيا

ش لسوو نة .د.ج.ج.ر.املنشووور يف ج)، 0221املت،وو ن قووانون املاليووة لسوو نة  0212-07-00املوو،رخ يف  12-12ال موور رمق  -0

 .0212-07-00نشورة بتارخي ، امل 001، العدد 11، س نة 0212

لزامية التد مني عىل الس يارات وبنظام التعويض عون ال رضار  0220-10-01امل،رخ يف  04-20ال مر مق  -0 املنشوور )املتعلق ابإ

، املعوودل واملوونم، (701، صووةحة 0220-17-02، املنشووورة بتووارخي 04، العوودد 00، سوو نة 0220ش لسوو نة .د.ج.ج.ر.يف ج

، املنشوور 72، العودد 74، سو نة 0277ش لسو نة .د.ج.ج.ر.املنشور يف ج)، 0277-12-02امل،رخ يف  00-77ابلقانون رمق 

 .0277-12-71بتارخي 

، سو نة 0224ش لسو نة .د.ج.ج.ر.املنشوور يف ج)املت،و ن القوانون املودين،  0224-12-71امل،رخ يف  47-24ال مر رمق  -0

 14-12، املعدل واملنم، أ خر تعوديل اكن مبوجوب القوانون رمق (221، صةحة 0224-12-01، املنشورة بتارخي 27، العدد 07

-14-00، املنشووور بتووارخي 00، العوودد 00، سوو نة 7112ش لسوو نة .د.ج.ج.ر.املنشووور يف ج)، 7112موواي  00املوو،رخ يف 

7112. 

ملو،رخ يف ا 04-20مون ال مور رمق  12املت، ن حتديد رشوو تطبيق املادة  0271-17-01امل،رخ يف  00-71املرسوم رمق  -4

لزامية التد مني عوىل السو يارات وبنظوام التعوويض عون ال رضار،  01-10-0220 ش لسو نة .د.ج.ج.ر.املنشوور يف ج)املتعلق ابإ

 .0271-17-02، املنشورة بتارخي 17، العدد 02، س نة 0271

املو،رخ  04-20مق من ال مور ر 00هو و-07املت، ن رشوو تطبيق املادتني  0271-17-01امل،رخ يف  02-71املرسوم رمق  -1

املتعلقتني بقواعد سري الصندوق اخلاص ابلتعوي،ات وال  زة ال،وابطة لتودخ ،  0220-10-01امل،رخ يف  0220-10-01يف 

 .0271-17-02، املنشورة بتارخي 17، العدد 02، س نة 0271ش لس نة .د.ج.ج.ر.املنشور يف ج)
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نشاء صندوق ضامن الس يارات وحيدد قانونه ال سا ،  7110-10-14امل،رخ يف  010-10املرسوم التنةيذي رمق  -2 املت، ن اإ

 .7110-10-12، املنشورة بتارخي 70، العدد 00، الس نة 7110ش لس نة .د.ج.ج.ر.املنشور يف ج)

 :الاجهتادات الق،ائية: اثلثا

( هو.ت)، ضد (الس ياراتصندوق ضامن )، ق،ية 7101-10-07، بتارخي 401210احملمكة العليا، الغرفة املدنية، ملن رمق  -0

 .7101، س نة 10، جمةل احملمكة العليا، العدد (ح.ب)و
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عبء الوبات يف ق،ااي الاحوال الشخصية
*
 

 العراق -جامعة تكريت -محدأ  نوزاد عبا  . د

 :ملخص 

ل ضواع احلوق مون صواحبه كوون القوانون أ لقو  عوبء  وبوات الصوحيح ، واإ قامة االيل أ ساسوا لالإ يعد اإ

وبات عىل اخلصم اخيي يلزتم بتلكين اخلصم ال خر به ، من هنا يعدخ هذا ال خري تلك  ين وقيول وخوري وسو يةل الإ

 .، فةي نطاق ال حوال الشخصية يعدي من املوضوعات ال ساس ية وأ كرثها تطبيقا وترتيبا لو اثرلإ هار احلق

Résumé : 

La mise en place du guide constitue le fondement de la preuve correcte, ou le fait que 

la loi a perdu le fardeau de la preuve de l’opposant qui est obligé d’assigner l’autre 

adversaire, C’est pourquoi ce dernier est un mandat lourd et la meilleure façon de montrer le 

droit, dans le champ d’application du statut personnel est l’un des principaux sujets, la plus 

appliquée et un arrangement des effets. 

  :املقدمة

وبوات بوداءه مسواةل يف اايوة ال  يوة ،لن  ان حتديد ومعرفة أ ي من اخلص ني ،هو اخيي زلكن وحي ل عب الإ

وبات بصورة خاطئة عىل اري امللكن به قد ي،دي اىل لقاء عب الإ قامة االيل ، ل لسبب أ ن احلوق اإ  جعزه عن اإ

ليس يف جانبه ،بل لن أ دواته العامة النافعة تعوزه ، فوال هيتودي الهيوا،أ و ل يوفوق يف كيةيوة أ داهئوا ، بول وقود 

زكون احلق مرتاوحًا متد رحجًا اري مس تقر احلال بني الطرفني املتوداعيني فوال زونكن أ ي موهنام أ ن يثبتوه أ و ينةيوه، 

حداهام ابل وبات معىن ذكل احلمك عليه أ و عىل خص ه ، وبعبارة أ كورث وضووحًا أ ن احلوق قود ي،ويع خيا فتلك  ين اإ

وبوات عوىل خصوم حيوث اكن ابلإمواكن أ و أوب تلكيون  من صاحبه ل ليشء أ ل ل ن القانون قد أ لق  عوب الإ

 .اخلصم ال خر به 

وبات  ذ البدء اب(عبئًا )وخيا مسي واجب الإ وبات معنواه املبوادأ ه ابلهمووم ويف هوذا امليودان لنه تلكين وقيل ،اإ لإ

خماطرة ومغامرة ، والبادئ فيه كثريا ما خيونه السالح لعيب فيه من اري حاجوة اىل مقاوموة خصو ه أ و دفاعوه ، 

وبات يف موضعه هو خري وس يةل لإ هار احلق فال ش  ان احلق قد يلحقه رضر جسو    لقاء عب الإ ذا اكن اإ واإ

ذا جعل عبء  وبات يف اري موضعهوكبري اإ  .الإ

                                                           
*
يداع املقال   17/12/7101: اترخي اإ

 7101 /00/12: اترخي حتك  املقال
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، و اليت تكون جموال لتطبيوق الكلوري (حقوق الارسة)من املوضوعات الاساس ية يف نطاق الاحوال الشخصية 

وخيا فونحن هنوا يف هوذا البحوث حنواول أ ن نسول  , من الااثر يه مواضيع املهر و الزواج و النةقة و الطالق 

 .مس تقل ال،وء عىل عبء الوبات يف لك مهنا يف مطلب 

 عبء اوبات عقد الزواج: املطلب ال ول 

الزواج هو ميثاق تراب  و متاس  و مودة رشعي، أ ع بوني رجول و امورأ ة، عوىل وجوه ااوام و البقواء، اايتوه 

السرت و العةاف، مع تكلري ابناء ال مة، بد نشاء اخرسة حتوت رعايوة الوزوج، عوىل أمسوس مون الاسو تقرار، تكةول 

هئا بط د نينة و سالمة وود واحرتاملل تعاقدزن حت ل اعبا
(1)

، او هو حل اس نتاع الرجل ابملرأ ة مل مينعه مون عقود 

الزواج مانع رشعي، بعد ان اكن ذكل حمرما علهيام قبل العقد
(2)

 . 

: املعدل، فقد عرف عقود الوزواج ابنوه 0242لس نة  077من قانون الاحوال الشخصية العراأ رمق  (0)اما املادة 

لعقود الوزواج كوام يف اوريه (. و امرأ ة حتل هل رشعا اايته انشاء رابطة للحيواة املشورتكة و النسول عقد بني رجل)

من العقود الاخرى، اراكن و رشوو أب توافرها ليك زكون موجودا، حيث يعتورب هوذه الاراكن و الرشووو 

ال و تعوني احلومك ببطالنوه، من مس تلزمات العقد ل يقوم من دوهنا اذا اختل ركن مهنا، اصبح العقد اري قامئ اص

فان من اراكن عقد الزواج الاهلية يف املتعاقدزن حوىت زكوون الرضوا يف عقود الوزواج حصيحوا بتوافوق ارادتوني، 

ارادة رجل و امرأ ة، و الركن الاخر احملل، اخيي يتطلب فيه عدم وجود مانع رشعي او قوانوين مينوع مون حتققوه، 

دد يف ونااي تعرين عقد الزواج مرشوعا يعرب عون نيوة صوادقه سوامية و اخريا رضورة ان زكون سبب العقد احمل

معلومة تعلو مباكنة ارتباو الرجل ابملرأ ة حنو هدف نبيل
(3)

ان تسميل عقد الزواج يف احملمكة الرشعية احتتصوة . 

صوولها هو لالوبات و ضامن احلقوق، و لكنه ليس ركنا للعقد و رشطا فيه، لكن لوويقوة الوزواج الصوادرة وفوق ا

قوة يف الوبات لكوهنا ورقة رمسية  هتا يف الوبات  ية مطلقة ما مل يطعن فهيا ابلزتوزور، و لهوذا تعتورب وويقوة 

عقد الزواج، ابعتبارها ورقة رمسية،  ة عىل طرفهيا، و  ة عىل الغري، و وة مبوا احتوتوه مون بيواانت، تعتورب 

طعن فهيا الا عن طريق الطعون ابلزتوزور ة عىل طرفهيا فال أوز لحد املتعاقدزن ان ي
(4)

، فواذا ادعوت امورأ ة 

ابهنا زوجة رجل معني، و انكر الرجل ذكل، فابرزت املرأ ة و ويقة الزواج، صادرة وفق اصوولها، فتعتورب زوجوة 

ذكل الرجل، و ل يطلب مهنا اقامة البينة عىل ذكل ما مل يبادر الرجل فيطعن بوويقة الزواج هذه ابلزتوزر
(5)
. 

                                                           
(1)
 .70م، ص0247هو، 0022صالح اازن النايه، الارسة واملراة، رشكة الطبع والنرش الاهلية ذات املس،ولية احملدودة، بغداد ، . د 
(2)
 .072، ص0217، مطبعة الرابطة ، بغداد 0حمسن انيج، رشح قانون الاحوال الشخصية،و 
(3)
 .01املعدل مطبعة بغداد، شارع املتنيب، ص 0242لس نة  077 عيل محمد ابراه  الكراب ، رشح قانون الاحوال الشخصية رمق 
(4)
 .42،ص0221امحد الكبييس، الوجزي يف رشح الاحوال الشخصية وتعديالته، و، بغداد ،.د 
(5)
، 7؛ انوور الع ورو ، اصوول املرافعوات الرشوعية يف مسوائل الاحووال الشخصوية،و021حمسن انيج، رشح قانون الاحوال الشخصية، ص 

 .727، ص0210سكندرية للطباعة والنرش، رشكة الا
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ان اوبات الزواج زكوون بولك وسوائل الوبوات، حيوث ميكون اعوامتد البينوة اخلطيوة و البينوة الشخصوية و بينوة 

الاقرار و اريها من البينات او الادهل املس تخدمة لوبات واقعة زواج حصيحة، ترتب يف حلظوة مون اللحظوات 

يس هنواكل سوبيل الا ادةل الوبوات، نشوهئا اناكرها من احد طرفهيا، اا تطلب الامر اوبات حصة الواقعوة و لو 

ان اوبات عقد الزواج، ابملةهوم احلايل يعين اوباته امام الق،اء، ابلطورق الويت حوددها القوانون،عىل وجوود عقود 

الزواج
(1)
. 

اذا اختلن الزوجان يف اخللوة اكن القول للزوج و البينة عىل الزوجة، واذا ارصت الزوجة عىل ان القول لهوا و 

بعد تلكيةها ابلوبات تعترب عاجزة عن الوبات عليه البينة
(2)
. 

ابوبوات كوون مولكتوه مل تقوبض همرهوا املعجول ( املدعيوة)ان املقت  عىل حممكة املوضوع ان تلكن وكيل امل زية 

عند زوا ا من امل زي عليه جب يع طرق الوبات املقررة قوانوان موا دام عقود زوا وا عرفوا و مل يونظم بوه مسوتند 

مون ( 007)ان جعز عن اوبات ذكل متنحه حق توجيه الميني احلامسوة اىل املودعي عليوه معوال حبومك املوادة كتايب و 

قانون الوبات
(3)

و ااخوول( املدعيوه)، ان املدعي عليه امل زي اقور بزواجوه مون امل وزي علهيوا 
(4)

، ل يعتورب عقود 

ملتعاقودزن او مون ينووب عوهنام لوبوات هوذا الزواج ما مل أر تسمي  يف احملمكة احتتصة بعود ح،وور الطورفني ا

العقد
(5)

، ان الرمسية يف تسميل عقود الوزواج يه ال،وامن يف الوبوات، لغورض حاميتوه مون التالعوب و ضوامن 

اوباته عند احلمود و الاناكر
(6)
ان اوبات عقد الزواج ميكن اوباتوه اموام احملمكوة الرشوعية ابلبينوة الشخصوية 

(7)
 ،

زة يف دعووى نةقوة الزوجيوة اكفيوة لوبوات الزوجيوة و ل جموال لتلكيون اوبوات الزوجوة وويقة عقد الزواج املورب 

دعواها ابلبينة الشخصية، لنه زكتة  بعد وبوت الزوجية بتحليةها الميني الرشعية معوال ابلنصووص الةقهيوة و مبوا 

 0240من قانون حقوق العائةل لس نة ( 11)جاء يف املادة 
(8)
. 

ية اري اكفية لوبوات عقود الوزواج و اوري اكفيوة لوبوات املعوارشة الزوجيوة فود ن املدعيوة اذا اكنت البينة الشخص 

تعترب عاجزة عن الوبات و يتعني منحها حق حتلين خص ها الميني
(9)

، ول أوز اعامتد الشهادة الواحدة لوبوات 

                                                           
(1)
 .002، ص0247السعادة، م  . ، م7محمد حمي اازن عبد امحليد، الاحوال الشخصية يف الرشيعة الاسالمية، و 
(2)
 .020انور الع رو ، اصول املرافعات الرشعية يف مسائل الاحوال الشخصية، ص 
(3)
 .اري منشور 71/7/7117يف  0042،ت 7117ش، 1471رمق القرار  
(4)
 .اري منشور 07/7/7117يف  0012ت  7117/ش/0007رمق الاضبارة  
(5)
 .021، ص0220، جمةل العداةل لس نة 4/4/0220يف  24/0220رمق القرار ( ديوان التدوزن القانوين)جملس شورى ااوةل  
(6)

 .14، ص0214، جمةل ديوان التدوزن القانوين س نة 74/0/0214يف  40/01رمق القرار ( ديوان التدوزن القانوين)جملس شورى ااوةل 
(7)
 .0220لس نة ( 0)النرشة الق،ائية عدد  02/07/0220يف  0220/ش/0127حممكة متيزي العراق رمق القرار  
(8)
سوو تئناف ، املبووادئ الق،ووائية الوويت اسوو تقرت علهيووا اجهتوواد حممكووة الا01/01/0224يف  0704قوورار حممكووة الاسوو تئناف الرشووعية الاردنيووة رمق  

، اجمل وعة الثانية، اعداد محمود محوزة العوريب، دار الةرقوان للنرشو والتوزيوع، 01/1/0270اىل  0/2/0220الرشعية يف امل لكة الاردنية الهامشية من 

 .الاردن -عامن
(9)
قسوم الاحووال الشخصوية،  –، ابوراه  املشواهدي، املبوادئ القانونيوة يف ق،واء حممكوة النيوزي 72/7/0270يف  70/74/موسعة/07رمق القرار  

 .010، ص0272مطبعة اسعد، بغداد، 
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الزوجيووة و حتليوون الزوجووة الميووني املن ووة لتعلووق ذكل ابحلوول واحلرمووة
(1)

د دعوووى املدعيووة بثبوووت ، ل أوووز ر 

الزوجية، اذا دفعت بد ن املدعي عليه عقد علهيا عقدا رشعيا، بعد طالقها اخللعي منه، و لها بينوة خشصوية عوىل 

ذكل، و امنا يلزم الامر الاس امتع اىل البينة املذكورة، فان جعزت عن الوبوات، فلهوا حوق حتليون املودعي عليوه 

الميني احلامسة هبذا اخلصوص
(2)
. 

الصة القول تول اماكنية اوبات عقود الوزواج ابلدةل املتاحوة رشعوًا و قوانواًن، اذا مل يقور الوزوج الزوجيوة ان خ

قراره الاس نرار يف اجراءات ااعوى، تطلب الامور مون الزوجوة املدعيوة البحوث عون وسو يةل اخورى  ليهنىي ابإ

ا بينة خطية اكفية لوبات ما تدعيه، امكن لوبات حصة ادعاهئا لكوهنا يه امللكةة ابوبات ذكل، فاذا مل تكن اهي

جلوؤها اىل البينة الشخصية، و اذا تعذر علهيا و جعزت عون اوبوات ذكل بقو  اماهموا اللمووء اىل الميوني احلامسوة 

ان اوبوات . بعد اذن احملمكة الرشعية؛ لن الميني احلامسوة وسو يةل اوبوات ل أووز اللمووء الهيوا الا عنود الانواكر

الصحيحة اليت تكون من ااثرها اس تحقاق الزوجة اكمل همرها،او وجود رابطة زوجية بوني رجول حصول اخللوة 

 .وامرأ ة، يتطلب من الزوجة املدعية رضورة اوبات ذكل، لهنا يه املدعية اليت تتح ل عبء اوبات ادعاهئا

 عبء اوبات املهر: املطلب الثاين

اما بعقد الناكح، سواء ابلتس ية او ابلعقود، و اموا اباخوول يف املهر يعرف ابنه امس املال اخيي تس تحقه املرأ ة، 

عقد فاسد او بش هبة، و لل هر اسامء مهنا الصداق، و النحةل، و ال جر
(3)

، و املهر اثر من ااثر العقود الصوحيح، 

ليوة، و يعترب واجب يف ذمة الزوج، و الزوجة تت ف فيه كين ما تشاء، لنه اثر همم من ااثر عقد الزواج املا

زرتبه العقد للزوجة عىل زو ا، فاملهر اذن حومك مون احواكم العقود، و لويس ركنوا فيوه و ل رشطوًا مون رشوو 

حصته، و نوعا املهر هام، املهر املس   املعني مقداره، و همر املثل اذا مل يعني مقدار املهر يف عقد الزواج، او يف 

اتةاق لحق 
(4)
. 

قد الزواج املرتتبة عليه بعد انعقاده، فانه ل أوب عوىل الوزوج الوفواء بوه حوني و ملا اكن املهر حكام من احاكم ع

العقد، بل أووز تعموي  او تود جي    او بع،وا، و تراعو  بصودد الوفواء بوه مجيوع الرشووو الويت يونص علهيوا 

القانون، او يتةق علهيا العاقدان، عىل ان تكون اري خمالةة للقانون
(5)
. 

هر املعجل او امل،جل او لكوهيام يقوع عوىل الزوجوة املدعيوة، و ينتقول عوبء ال وبوات اىل وعن اوبات عدم دفع امل 

الزوج اذا ابدى دفعا بدفع املهر للزوجة، حيث يتطلب الامر هنا منه اوبات واقعة اافع، و ميكون اوبوات ذكل 

حرزوره يف مسوتند كتوايب، بطرق الوبات اكفة وان زادت قمية املهر عىل النصاب القانوين اخيي حدده القوانون لت

                                                           
(1)
 .010، ابراه  املشاهدي، املبادئ القانونية، قسم الاحوال الشخصية، ص04/4/0274يف  70/74/ش/7422رمق القرار  
(2)
 .000، ابراه  املشاهدي، املبادئ القانونية، ص74/7/0274يف  70/74/ش/7772رمق القرار  
(3)
 .20، ص0221مية، مكتبة دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، الاردن، ابراه  عبد الهادي امحد النجار، حقوق املرأ ة يف الرشيعة الاسال. د 
(4)
 .02عيل الكراب ، رشح قانون الاحوال الشخصية، ص 
(5)
 .77حمسن انيج، رشح قانون الاحوال الشخصية، ص 
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اذا تعذر احلصول عىل ذكل لوجودمانع مادي او اديب
(1)

، و اذا جعزت الزوجة عن اقامة البينة، اكن القول قوول 

الزوج، مع توجيه الميني احلامسة اليه، بطلب املدعية اليت قد زكون لها الاثر الهنايئ حلسم موضوع ااعوى
(2)
. 

جز عن اوبوات تسوديدة املهور امل،جول، مفنحتوه احملمكوة حوق حتليون املدعيوة اصبح عا( امل زي)ان املدعي عليه 

الميني احلامسة فرفض ذكل، خفرس موا تو وت بوه الميوني( زوجته)امل زي علهيا 
(3)

،ان عقود الوزواج يشوري اىل ان 

كتوايب الزوجة قب،ت مقدم همرها املعجل فاكن عىل حممكة املوضوع بعد ان انكرت ذكل ان تلكةها لتقدمي دليول 

صادر عن الزوج ي،يد عدم اس تالهما ملقدم همرها صادر بعد عقد الزواج و يف حاةل عدم وجوود االيول الكتوايب 

فان املدعية تعترب عاجزة عن الوبات و منحها حق توجيوه الميوني احلامسوة اىل املودعي عليوه ابهنوا مل تكون اكذبوة 

ابقرارها ابس تالم مقدم همرها
(4)

ه بدفع املهر، تطلب الامر منوه اوبوات ذكل لنتقوال عوبء ، اذا دفع املدعي علي

الوبات بعد التحول من مبدأ  اافواع اىل الهمووم
(5)
اذا انكورت الزوجوة قب،وها بقيوة صوداقها املعجول و قاموت  

البينة عىل دفع الصداق لواا الزوجة فيمب اعتبار الزوج عاجزا عن اوبات تسديد ابأ الصداق و منحوه حوق 

الميني عىل عدم تسل ها بقية الصداق ل مبارشة و ل ابلواسطة حتلين الزوجة
(6)

، اذا ادعت الزوجوة حوال قيوام 

الزوجية بد ن همرها امل،جل اخيي تطلب احلومك بوه ززيود عوىل موا دون يف الورقوة العاديوة فلهوا ان تثبوت ادعاهئوا 

ابلبينة الشخصية
(7)
. 

 عبء اوبات نةقة الزوجة: املطلب الثالث 

تلكين مايل واجب عن الزوج لزوجته لقاء احتباسها هل حقيقة او حكام، و تتحقوق نةقوة الزوجوة اذا النةقة يه 

ان زكون هناك عقد زواج حصيح و ان حيتبس الزوج زوجته حقيقة او حكوام: توافر رشطان هام
(8)

، لكون مون 

جرميوة او دزون، او مسقطات نةقة الزوجة اذا تركت دار الزوجية بال اذن و بغري وجه رشعي، او حبست عن 

اذا امتنعت عن السةر مع زو ا من دون عذر رشعي
(9)

، ان نةقة الزوجة تش ل الطعام و الكسووة و السوكن 

                                                           
(1)
 .77امحد الكبييس، الوجزي يف رشح قانون الاحوال الشخصية وتعديالته، ص. د 
(2)
، دار الةكر للطباعوة والنرشو والتوزيوع، 7رشح قانون الاحوال الشخصية الاردين، القسم الاول، عقد الزواج وأ اثره، و محمود الرسطاوي،. د 

 .024، ص0221عامن، الاردن، 
(3)
 .اري منشور 7/7/7117يف  0020ت  7117/ش/0411رمق الاضبارة  
(4)

 . اري منشور 02/7/7117يف  0722ت  7117/ش/0002رمق الاضبارة 
(5)
 .، املبادئ الق،ائية اليت اس تقرت علهيا حممكة الاس تئناف الاردنية01/01/0224يف  07104رار حممكة الاس تئناف الاردنية رمق ق
(6)
 .21، ص0221( 0)، جمةل الاحاكم العدلية العدد 02/0/0221يف  0224/ هيئة عامة اثنية/ 022قرار حممكة متيزي العراق رمق  
(7)
 .27، ص0227لس نة ( 0)جمةل الاحاكم العدلية العدد  04/7/0227يف  0227/ مواد خشصية/0020ق رمق قرار حممكة متيزي العرا 
(8)
 .40املعدل؛ عيل الكراب ، رشح قانون الاحوال الشخصية، ص 0242لس نة  077قانون الاحوال الشخصية رمق ( 70)م  
(9)
 .707، الوجزي يف رشح قانون الاحوال الشخصية وتعديالته، صامحد الكبييس. قانون الاحوال الشخصية العراأ؛ د( 0)فق ( 74)م  



 05العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

326 
 

و لوازهما و اجرة التطبيب و العالج ابلقدر املعروف و خدمة الزوجوة الويت زكوون ل ملالهوا معوني، و يعنود يف 

ام يرسا و عرساتقدزر قمية النةقة للزوجة عىل زو ا حبسب حالتهي
(1)
. 

عوبء الوبوات عنودما تكوون . اما خبصوص عبء الوبوات يف اسو باب اسو تحقاق او سوقوو النةقوة الزوجيوة

ان النةقة الزوجية واجبوه عوىل الوزوج مون حوني العقود الصوحيح، فوال تلكون . املطالبة عن نةقة ماضية مرتامكة

ه، و ل يطلوب مهنوا اوبوات ذكل، فالصول هوو الزوجة ابوبات حتقق ما ترامك مهنا بذموة الوزوج عون موده ماضوي

اس تحقاقها للنةقة، و ل زلكن مدعي الاصل اوباته، فاذا دفع الزوج عدم اس تحقاق زوجته للنةقوة بسوبب مون 

اس باب سقوطها، اكن ذكل ادعاء خالف الاصل، و لكن الزوج الوبات
(2 )

فلو ان امرأ ة رفعت عوىل زو وا . 

و مل يبد الزوج دفعا من اافوع اليت فامي لوو وبتوت تو،دي اىل سوقوو نةقهتوا،  دعوى تطالب نةقهتا ملدة س نتني،

اما اذا ادع  الوزوج ابنوه اكن ينةوق عوىل زوجتوه او . اعتربت الزوجة مس تحقة لها، و حمكت احملمكة لها ابلنةقة

عوذر او لي  ان زوجته ل تس تحق النةقة بسبب امتناعها عن الانتقال لبيته، او تركها بيت الزوجيوة مون دون

سبب من اس باب سقوو النةقوة، لكون هوو الوبوات، فود ن اوبوت ذكل، اكنوت الزوجوة اوري مسو تحقة لنةقهتوا 

املاضية، و ان جعز عن الوبات، حمكت احملمكة لها ابلنةقة، وأوز ان تلكن الزوجة ابلوبوات، فوامي لوو ادعوت 

تقول اىل بيوت الزوجيوة ابلورمغ مون طلبوه مهنوا خالف ما اوبته الزوج، مفوثال اذا اوبوت الوزوج، ان زوجتوه مل تن 

الانتقال اليه، فادعت الزوجة، اهنا مل تنتقل اىل بيت الزوجية، بسبب عودم قيوام الوزوج بود داء همرهوا املعجول، 

لكةت يه ابلوبات، فد ن اوبتت ذكل حمكت لها ابلنةقة ابلرمغ من امتناعها عن الانتقوال اىل بيوت الزوجيوة، و 

اان جعزت ردت دعواه
(3)
. 

اما خبصوص عبء الوبات عندما تكون املطالبة عن نةقة مسو نرة، يقحتو هبوا مون اترخي املطالبوة هبوا، فعنودما 

ترفع الزوجة دعواها طالبة من احملمكة احتتصة احلمك لها ابلنةقة، اما ان يقبل الزوج عوىل فورض النةقوة لزوجتوه، 

رضوها و تنهتوىي ااعووى، و اموا ان يبودي اسو تعداده لهتيئوة فتقوم احملمكة الرشعية احتتصة بتحديد مقدارها مع ف

البيت املناسب حلالتهيام املاليوة
(4)

ويف حواةل قيوام الوزوج بهتيئوة البيوت تنهتوىي ااعووى، و ان امتنعوت الزوجوة . 

لسبب من الاس باب الرشوعية الويت تعطهيوا احلوق يف الامتنواع عون الانتقوال لبيتوه اخيي هيود ه الوزوج، لكةوت 

جووة ابوبووات هووذا السووبب، فوود ن اوبتتووه حمكووت احملمكووة لهووا ابلنةقووة، و ان جعووزت عوون اوباتووه ردت عنوودها الزو

دعواها، و أوز للزوج يف حاةل اوبات زوجته السبب اخيي دفعها لالمتناع من الانتقوال للبيوت الرشوعي اخيي 

تنعوة عون املوافقوة قام الزوج بهتيئته، ان يثبت عكس ما ادعتوه الزوجوة، فود ن اوبوت ذكل، و بقيوت الزوجوة ا 

                                                           
(1)
ابراه  عبد الهادي .؛ د707قانون الاحوال الشخصية العراأ؛ حمسن انيج، رشح قانون الاحوال الشخصية، ص( 72)؛ م (07)فق ( 70)م  

 .011امحد النجار، حقوق املرأ ة يف الرشيعة الاسالمية، ص
(2)
 .40عيل الكراب ، املصدر السابق، ص 
(3)
  702د امحليد، املصدر السابق، ص ؛ محمد حمي اازن عب 721؛ انور الع رو ،املصدر السابق، ص  704حمسن انيج، املصدر السابق، ص  

(4)
 . .40؛ عيل الكراب ، املصدر السابق، ص 701حمسن انيج، املصدر السابق، ص  
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عىل احملمكة ان تتحقوق مون يسوار املودعي عليوه قبول فورض النةقوة عليوه بود ثر . ردت دعواها، و حمك بنشوزها

رجعي
 

مون قوانون الوبوات، ابعتبوار ان ( 007)، اذا  هر مون وقوائع ااعووى ان احملمكوة اغةلوت مراعواة املوادة 

املودعي )ليت تطالوب هبوا و منحهوا حوق حتليون امل وزي عليوه عاجزة عن اوبات بقية املصارين ا( امل زيه)املدعية 

الميني احلامسة، اا اخل بصحة احلمك الصادر مهنا خيا قرر نق،ه و اعوادة الاضوبارة اىل حممكهتوا للسوري فهيوا ( عليه

وفق الاصول
(1)

، تبني ان احلمك الصادر من احملمكة الرشعية احتتصة حصيح و موافق لحواكم الرشوع و القوانون 

عوىل بينوة امل وزي عليوه ( املدعيوة الزوجوة)حيث اس نعت احملمكوة اىل بينوة الطورفني و رحجوت بينوة امل وزي علهيوا 

مبا لها من سلطة تقدزريه يف تقدزر الشوهادة مون النواحيتني املوضووعية و الشخصوية وفوق ( املدعي عليه الزوج)

والوة خرباء و جاء تقدزر  للنةقوة مناسو با و ، و ركنت اىل 0222لس نة  012من قانون الوبات رمق ( 77)املادة 

احلاةل الاجامتعية و الاقتصادية يف الوقت احلارض و قرر تصديقه
(2)

ان نةقة الزوجة عىل زو وا تشو ل اجوور . 

التطبيب و ان املدعية قدمت بينة حترزرية ت،يد رصفها املبالغ املطالب هبوا لجوراء الع ليوة اجلراحيوة يف العوني و 

زر اخلرباء م،يد لس تحقاق املدعية لل بلغ املطالب بهقد جاء تقد
(3)

 . 

اذا جعزت الزوجة املدعية عن اوبات موارد املدعي عليه فال يصار اىل رد ااعوى كام ق،وت احملمكوة بول يصوار 

اىل تقدزر نةقة الاعسار من قبل احملمكة، اا يس توجب ذكل نقض احلمك الصادر هبذا اخلصوص
(4 )

لويك يتسو ىن 

حملمكة املوضوع اصدار حمكها ابلتةريق بسبب عدم الانةاق رضورة تلكين املدعية اوبوات كوون املودعي عليوه مل 

بكتاهبووا املوورمق  0221، 1، 2يقووم ابلنةوواق علهيووا خووالل موودة الاهمووال املبتدئووة موون اترخي تبليووغ املوودعي عليووه يف  

ىل احملمك 0221، 4، 01ق وامل،رخ 702/21 ة ان تلكون املدعيوة ابقاموة البينوة تورك املدعيوة مون دون ، و اكن اإ

نةقووة خووالل املوودة املووذكورة و ل تكتةووي بقووول املدعيووة، و لهووذا قوورر نقووض احلوومك املووذكور لصوودوره خووالف 

الاصل
(5)

،اذا ادع  الزوج ان زوجته يه اليت تركت دار الزوجية فعليه لكةوة اوبوات ذكل ابعتبوار ان الاصول 

عىل الزوج من اترخي العقود الصوحيح، و ذكل مون يودعي عودم الوجووب و هوو خوالف  وجوب النةقة للزوجة

الاصل عليه اوبات سبب عدم وجوهبا ببينة
(6)
. 

 

 

 

                                                           
(1)
لسو نة ( 00)جمةل الةقه والق،اء تصودرها الامانوة العاموة جلامعوة ااول العربيوة العودد  0/0/0277يف  7/0272/أ    ش /مجهورية السودان مد   

 .         012، ص(0227)
(2)
 .اري منشور 04/0/7117يف  0707ت  7117/ش/0042رمق الاضبارة  
(3)
 .اري منشور 02/7/7117يف  0717ت 7117/ش/0014رمق الاضبارة  
(4)
 .   اري منشور 00/4/7117يف  0711ت  7117/ش/0270ضبارة رمق الا 
(5)
 .77ص 0220لس نة ( 0)النرشة الق،ائية العدد  70/07/0221يف  0221/ش/7140/7714قرار حممكة متيزي العراق رمق  
(6)
 .022،ص0220لس نة ( 0)النرشةالق،ائية العدد 01/0/0220يف  0220/ش/0001قرار حممكة متيزي العراق رمق  
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 عبء اوبات الطالق: املطلب الرابع

الطالق هو احنالل الرابطة الزوجية ابرادة الزوج او هو رفع قيد الوزواج ابيقواع مون الوزوج، و ل يقوع الطوالق 

ابلصيغة احتصوصة هل رشعاالا 
(1)

 . 

و ل يتحقق الطالق الا بتوافر رشوطه امل ثةل بوجود عقد زواج حصيح و الاهلية الالزموة للطوالق و الصويغة 

احتصوصة هل رشعا، و ينقسم الطالق اىل قس ني، الطالق الرجعي و هو ما جاز للوزوج مراجعوة زوجتوه اونواء 

يثبت به الطالق، وطالق ابئن وهو قسامن طالق ابئن بينونوة صوغرى  عدهتا من دون عقد و تثبت الرجعة مبا

و يه ما جاز للزوج الزتوج مبطلقته بعقد جديد، و طالق ابئن بينونوة كوربى و هوو موا حورم فيوه عوىل الوزوج 

الزتوج مون مطلقتوه الويت طلقهوا ووالاث متةرقوات و ق،وت عودهتا
(2)

، لقود اوجوب القوانون عوىل مون اراد ايقواع 

يق  ااعووى يف احملمكوة الرشوعية بطلوب ايقاعوه و اس تحصوال حومك بوه، فواذا تعوذر عليوه مراجعوة  الطالق ان

احملمكة احتتصة وجب عليه تسميل الطالق يف احملمكة خالل مدة العدة،و يف حال وبوت ان الزوج تعسون يف 

تحقيوق مون حواةل طالق زوجته طالقا تعسةيا مع ترضرها بسبب ذكل، حمكت لها ابلتعويض املناسب، بعد ال 

الزوج املالية و درجة تعسةه
(3)

ان دعوى الطالق تقام يف حممكوة حمول العقود او حممكوة اقاموة املودعي علهيوا او . 

حممكة احملل اخيي حدث فيه سبب ااعوى
(4)
. 

ان عبء اوبات ايقاع الطالق عىل عاتق الزوج اخيي يطلب احلمك بصحته، فواذا تعوذر عليوه ذكل فو  حتليون  

ميني عدم العب انطالقا من قاعدة البينة عىل املودعي و الميوني عوىل املودعي عليوه، فود ن حلةوت الميوني او الزوجة 

رفض حيمك ابلطالق من اترخي الاقرار به امام احملمكة، اما عبء اوبوات الطوالق التعسوةي، فلويك حتومك احملمكوة 

ابلتعويض املناسب، يقع عىل الزوجة عبء اوبات ذكل
(5)

يوق العوداةل بوني اخلصووم يسو توجب ان واجوب حتق . 

جراءاهتا س امي و اهنا تتعلق مبوضوع احلول و احلرموة اوا  عدم رد ااعوى من قبل احملمكة الرشعية قبل اس تكامل اإ

اكن يقتحت الامر الاسو امتع اىل البينوة الشخصوية لل دعيوة امل وزية و مون مث لهوا صوالحية تقودزر الشوهادة مون 

و اذا جعووزت عوون الوبووات منحهووا حووق حتليةووه الميووني بعوودم ايقوواع الطووالق الناحيووة املوضوووعية و الشخصووية، 

التعسةي املوجب للتعويض، اا اكن ذكل سوببا لونقض القورار الصوادر هبوذا اخلصووص
(6)

الميوني احلامسوة، فود ن . 

حلةت وقع الطالق الرجعي من اترخي اجللسة اليت كرر فهيا املدعي دعواه
(7 )

ت اذا جعوز املودعي الوزوج عون اوبوا

                                                           
(1)
 .000ابراه  عبد الهادي امحد النجار، املصدر السابق، ص. د 
(2)

امحد الكبييس،الوجزي يف رشح قانون الاحووال الشخصوية وتعديالتوه، . املعدل؛ د 0222لس نة  077من قانون الاحوال الشخصية رمق ( 07)م 

 .000ص
(3)
 .42قانون الاحوال الشخصية؛ عيل الكراب ،املصدر السابق، ص( 02)م  
(4)

 .املعدل 0212لس نة  70قانون املرافعات العراأ رمق ( 010)م 
(5)

 .21الس يد محمد الهامشي، الق،اء بني يدي  ص
ر(6)

 .اري منشور 02/7/7117يف  0721ت  7117/ش/0012مق الاضبارة 
(7)

 .00، ص0222لس نة، ( 0)، مجموعة الاحاكم العدلية عدد 7/01/0222يف  0222/ش/0722قرار حممكة متيزي العراق رمق 
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طالقه لزوجته خارج احملمكة فينبغي عىل احملمكة منحه حق حتليةها الميني عن ذكل، فاذا حلةوت الميوني، فيكوون 

الطالق واقعا بتارخي اجللسة اليت حرض فهيا املدعي لل رافعة فعوال و كورر فهيوا عري،وة الطوالق، وطلوب احلومك 

يقاعه ابإ
(1)

و تعذر احلياة الزوجيوة، و الشوقاق و الرضور مون  ، اذا جعز املدعي عن اوبات ادعائه بعدم الانسجام

زوجته املدعي علهيا فال يصح رد دعوواه، بول يتطلوب مون احملمكوة ان تطلوب منوه ايقواع الطوالق ان شواء
(2)

 ،

ادعاء املطلقة برجوع الزوج عن الطالق ل يثبت مبمرد قولها وعىل احملمكة ان تلكةها اوبات ذكل قبل ان تقحتو 

لها ابلنةقة
(3)

وى الطالق من ااعاوى احلسبية اليت ل حت و فهيوا الشوهادة، اذا جعوزت املدعيوة مون اوبوات دع. 

الطالق حلةت املدعي عليه الميني من تلقاء نةسها عىل عدم الطالق و ل يتوقن ذكل عوىل طلوب املدعيوة
(4)

 ،

لزوجته اصال مكوروه  ل وجه لتلكين املطلقة اوبات دعواها ان زو ا طلقها طالقا تعسةيا، لن طالق الزوج

رشعا و يعترب طالقا تعسةيا موا مل زكون الطوالق لسوبب معقوول، و امنوا اخيي زلكون لالوبوات هوو املطلوق اذا 

ادع  للطالق سببا معقول
(5)

، اذا دفع املطلوق دعووى مطلقتوه طلهبوا ابلتعوويض للطوالق التعسوةي ابنوه طلقهوا 

لها اايه وعدم قياهما بواجباتوه الزوجيوة مودة تزيود عوىل دواين مكرها بعد ان صرب عىل أ ذاها و سوء معاملهتا واهام

س نوات، فيعترب هذا دفعا مقبول من املودعي عليوه بعود احلومك الغيوايب املعورتض عليوه لنوه يعتورب مون الاعوذار 

الرشعيه للطالق و اكن عىل احملمكة الابتدائية التحقق فيه و فص  بوجه رشعي، خيكل اكن عىل حمكهوا احملمكوة 

رد اعرتاض املدعي مس توجبًا للةسوخب
(6)

، ل أووز اوبوات الطوالق بشوهادة رجول و امورأ ة لعودم اكوامتل نصواب 

 . الشهادة رشعا و ل يمت النصاب يف هذه احلاةل بتحلين املدعي الميني املن ة، و امنا حتلين املدعي علهيا

 عبء اوبات سبب التةريق:املطلب اخلامس 

هل ان يوقعه، وهل ان ميتنع عن ايقاعوه، ول متوكل الزوجوة حوق الطوالق، موا مل الطالق حق من حقوق الزوج، 

يولكها او يةوضها به الزوج، وهذا ما حيدث يف النادر القليل، فوان اصواب الزوجوة رضر او عنوث مون الوزوج 

لي سبب اكن، تعذر علهيا التحلل منه لعدم فائدة اس نرار احليواة الزوجيوة
(7)

رشوع ، و بسوبب ذكل تودخل امل 

من خالهل اعط  القايض حق ايقاع الطالق بدل الزوج، اذا تعذر اس نرار احليواة الزوجيوة، لوجوود الاسو باب 

الاكفية خيكل، و هذا ما يطلق عليه ابلتةريق الق،ايئ حبمك القايض اخيي يعرف بد نه تطليق القوايض الزوجوة مون 

                                                           
(0)
 .21، ص0272لس نة ( 0)، مجموعة الاحاكم العدلية العدد 00/01/0272يف  72/77/ش/771قرار حممكة متيزي العراق رمق  
(2)

 .722، ص0271لس نة  0/0مجموعة الاحاكم العدلية العدد  07/0/0271يف  70/74/ش/0040قرار حممكة متيزي العراق رمق 
(3)

( 0)اجملودل ( 0)، جمةل الاحاكم الق،ائية تصدر عن دار املعرفة، بغوداد العودد 021/0240العدد ( لس النيزي الرشعيجم)قرار حممكة متيزي العراق 

 .01، ص0240مايس 
(4)

 .711، ق،اء حممكة النيزي، اجملدل الاول، ص02/00/0210يف  10/ش/002قرار حممكة النيزي رمق 
(5)

، املبادئ الق،ائية اليت اس تقر علهيا اجهتواد حممكوة الاسو تئناف الرشوعية الاردنيوة، 00/0/0227يف  0742قرار حممكة الاس تئناف الاردنية رمق 

 .42ص
(6)

 .11، ص07/4/0270يف  70200قرار حممكة الاس تئناف الرشعية رمق 
(7)

 .010؛ محمد حمي اازن عبد امحليد، املصدر السابق، ص047انور الع رو ، املصدر السابق، ص
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زو ا و لو اكن ذكل من دون رضاه
(1 )

ايئ مهنا ما يعطي احلق ل  الوزوجني ملول واس باب طلب التةريق الق،

حاةل ارضار احد الزوجني ابلخر، رضرا يتعذر معوه اسو نرار احليواة الزوجيوة، و مهنوا موا هوو خواص ابلزوجوة 

حيث اجاز لها القانون طلب التةريق الق،ايئ مولال يف حواةل جهور الوزوج زوجتوه مون دون عوذر مرشووع مودة 

للحرية مدة والث س نوات فواكرث س نتني، او حمك عليه بعقوبة مقيدة
(2)

، أووز اوبوات سوبب التةريوق بوسوائل 

الوبات اكفة، مبا فهيا الشهادة و القرائن، لكوهنا من الوقائع املاديوة الويت أووز اوباهتوا ابلوسوائل القانونيوة امل كنوة 

تةريوق عوىل عواتق اكفة، مع متتع حممكوة املوضووع بسولطة تقودزر الادةل، و يقوع عوبء اوبوات السوبب املبوارش لل 

مون قوانون الاحووال ( 01)الطرف املدعي بطلوب التةريوق سوواء اكن الوزوج او الزوجوة، حسوب نوص املوادة 

من القانون نةسوه، و حومك التةريوق الق،وايئ اعتبواره ( 07)الشخصية، او عىل عاتق الزوجة حسب نص املادة 

طالقا ابئنا بينونة صغرى
(3)

عدم زفافها و جعزت عن الوبات لكةوت الوزوج اذا دفعت الزوجة دعوى املطاوعة ب. 

ابعداد بيت رشعي لزتف الزوجة اليه فد ن نلك او تغيوب ق،وت احملمكوة ابلتةريوق بطلوب الزوجوة لعودم جوواز 

بقاهئا معلقة رمغ ا هار الطاعة
(4 )

 هر ان احلمك الصادر اري حصيح و خموالن لحواكم القوانون و ذكل لن وكيول 

عواجزا عون اوبوات  00/07/7110عي عليه عندما اعتربته احملمكة يف اجللسة امل،رخوة يف امل زي عليه املعرتض املد

دعواه الاعرتاضية و منحته حق توجيه الميني اىل امل زية املعرتض علهيا املدعية مل يبني رأ يوه بشود ن توجيوه الميوني 

اىل حممكوة املوضووع للنظور  من عدهما حسب الصيغة اليت اس تقرت علهيا احملمكة اا قرر نق،ه و اعوادة ااعووى

فيه جمددا
(5)

، ان قرار احملمكة الرشعية حصيح و موافق لحاكم الرشع و القانون حيث تثبت لل حمكة من اقورار 

اول ( 07)و شهادة الشهود جهرة امل زي علهيا املدعية املدة القانونية املنصوص علهيا يف املادة ( امل زي)املدعي عليه 

املعدل، و انه مل يقطع املدة القانونيوة مبراجعوة زوجتوه او  0242لس نة  077الشخصية رمق  من قانون الاحوال 7-

اقامة دعووى املطاوعوة، اوا يعوين ذكل سوببا اكفيوا لطلوب التةريوق، مون دون ان زكوون لعورتاض امل وزي وجوه 

قانوين
(6)

الرشوع و القوانون، و  ، وجد ان احلمك الصادر من احملمكة الرشعية احتتصة اري حصيح و خمالن لحاكم

مون قوانون الاحووال ( 00)ذكل لن اوبات وجود اخلالف املس تحمك بني الزوجني املوجب للتةريق وفق املوادة 

الشخصية، أب ان زكون عن طريق ادةل الوبات املقررة قوانوان و مون مضون هوذه الادهل شوهادة الشوهود، و 

مون قوانون الوبوات، و حيوث ان احملمكوة ( 77)مك املوادة زكون تقدزر قمية الشهادة اىل حممكة املوضوع معوال حبو

حسب سلطهتا التقدزرية مل تعند عىل البينة الشخصية املقدمة من قبل الزوج امل زي عليوه املودعي، خيكل فواكن 

                                                           
(1)

عبود السو تار . ؛ د040امحد الكبييس،الوجزي يف رشح قوانون الاحووال الشخصوية وتعديالتوه، ص. ؛ د20املصدر السابق، صعيل الكراب ، 

 .24، ص0271/هو0011، مطبعة اجلامعة بغداد، 0، و7حامد، احاكم الارسة يف الةقه الاساليم، احاكم اهناء الناكح، ج
(2)

 .20عيل الكراب ، املصدر السابق، ص
(3)

 .24؛ محمد الهامشي، الق،اء بني يدي ، ص000انيج، املصدر السابق، صحمسن 
(4)

 . 74، ص0227لس نة ( 0)مجموعة الاحاكم العدلية العدد / 01/2/0222يف  0222/ش/211قرار حممكة متيزي العراق رمق 
(0)
 .اري منشور 71/7/7117يف  0042ت 7117/ش/0402رمق الاضبارة  
(6)
 .اري منشور 07/7/7117يف  0000ت  7117/ش/0710رمق الاضبارة  
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اوبوات، و تعتورب ( 007)املقتحت و احلاةل هوذه ان حتومك بورد ااعووى، و ل أووز لهوا ان  ،وع لتطبيوق املوادة 

عاجزا عن الوبات و متنحه حق توجيوه الميوني الىالزوجوة امل وزي علهيوا، حيوث ل أووز اللمووء اىل هوذا املدعي 

الطريق يف ملل هذه املسائل، لن مسد ةل كوون اخلوالف مسو تحكام او اوري مسو تحمك زكوون تقودزره اىل حممكوة 

حت امل وزي عليوه املودعي املوضوع و ليس اىل اخلصم عن طريق حلن الميني، خيكل مل تالحظ حممكة ذكل و من

حق توجيه الميني اىل امل زية الزوجة ابعتبار ان هناك خالفا مس تحكام بيوهنام بعودما اعتوربت امل وزي عليوه عواجزا 

و حمكوت وفوق الادعواء بعودما ردت امل وزية الميوني اىل امل وزي عليوه و قيوام ( الادعاء)عن اوبات هذا اخلالف 

ذا الاجراء ل يستند اىل احواكم القوانون خيا قورر نق،وهالاخري حبلن هذا الميني، و حيث ان ه
(1)

، لويك حيومك 

ابلتةريق من قبل حممكة املوضوع، أب تلكين املدعية اوبات الرضر اجلسو   اخيي يتعوذر معوه اسو نرار احليواة 

الزوجية، و اذا اكنت الشهادات املس نعة مل ت،يد حصوة وجوود الرضور اجلسو   اخيي هوو معيوار طلوب التةريوق 

من قانون الاحوال الشخصية، اعتربت املدعية عاجزة عن اوبات الرضر و منحها حوق ( 01)وفق احاكم املادة 

حتلين املودعي عليوه الميوني احلامسوة
(2)

الاسوا  القوانوين لطلوب التةريوق وجوود احود الاسو باب الويت حوددها 

ه، اسوتنادا اىل تقرزور طويب يشوري اىل القانون، و لهذا ل أوز احلمك ابلتةريق بني املدعيوة و زو وا املودعي عليو

اصابة الزوج مبرض نةيس و عصيب، اذا اكنت اللمنة الطبية اليت حفصوت املودعي عليوه اوري خمتصوة ابلموراض 

النةس ية و العصبية و ليس من بني اع،اهئا طبيب خمتص هبذه الامراض
(3)

الرضر اخيي يعطي للزوجوة احلوق . 

الزوجة حبيث تصبح العرشة الزوجية مس تحيةل بيوهنام او بوني املواهلام، و ابلتطليق هو اخيي يقع من الزوج دون 

يقصد ابلرضر يف هذا اجملال ايذاء الزوج زوجته ابلقول و ابلةعل ايذاء ليليق مبثلها، و يعترب من الوقوائع املاديوة 

يف ااعووىاليت أوز اوباهتا باكفة طرق الوبات، و تتح ل الزوجوة عوبء اوباتوه، لكوهنوا يه املدعيوة 
(4)

، اذا 

استندت الزوجة اىل وقائع ماديوة معينوة و طلبوت احلومك ابلتةريوق و جعوزت عون اوبوات الوقوائع املوذكورة فعوىل 

احملمكة ان متنحها حق حتلين الزوج الميني
(5)
. 

 عبء اوبات النسب: املطلب الساد  

و العقويل والاجامتعوي، هوو  الغرض الاسا  من الزواج اىل جانب البحث عون الاسو تقرار، وال موان النةيسو

التوا و النسل، و هذا ما اوحضته الةقرة
 
من املادة الثالثة من قانون الاحووال الشخصوية، عنودما اشوارت ( 0)

 . اىل ان الزواج رابطة للحياة املشرتكة و النسل

                                                           
(1)

 .منشور/اري  07/7/7117يف  0004ت  7117/ش/0720رمق الاضبارة 
(2)
 .اري منشور 01/7/7117يف  0711ت  7117/ش/00774متيزي عراأ رمق الاضبارة  
(3)
تصدرها الامانة العامة جبامعة ااول العربية ، اجملةل العربية للةقه والق،اء 70/7/0277يف  7700ت  0271/ش/0212متيزي عراأ رمق الاضبارة  

 .001، ص0227لس نة ( 04)
(4)
 .0227( 00)، اجملةل العربية للةقه والق،اء العدد 77/0/0270بتارخي  47لس نة  41قرار حممكة النقض امل ية يف النقض رمق  
(5)
 .00قسم الاحوال الشخصية، ص -نونية، ابراه  املشاهدي، املبادئ القا0212/ش/027ق،اء حممكة متيزي العراق رمق  
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الاسوالمية اذن يعترب النسل نتيجة طبيعة مبشيئة الباري عوز و جول مون نتواجئ الوزواج الويت قصودهتا الرشويعة 

اول، و القانون اثنيا، و خيكل يعترب النسل ا  غرض من اغراضه، و يرتتب عليه عوىل التووا و النسول وبووت 

ذكل لن وبوت نسب اولدهام حق مشرتك بيهنام -الزوجني –نسب الاولد من الابوزن 
(1)
. 

وبوت النسوب، حيوث اجواز القوانون ان وبوت النسب بني الابوزن ابلقرار و البينة او أ ي دليل او قرينة عىل 

اللموء اىل خمتلون الوسوائل و يف مقودمهتا الاقورار و الاعورتاف ابلقورائن القانونيوة و القورائن الق،وائية
(2)

، فلوو 

حصل ان الزوج انكر قبل رفع دعوى وبوت النسب امام احملمكة الرشعية احتتصوة، بعودم صولته ابملولوود، فوان 

واها اماكنيهتا يف اوبات ذكل مبختلن الوسوائل امل كنوة لثبووت نسوب واهوا الامر يتطلب من الزوجة عند دع

من ابيه املنكر، و اذا تعتذر علهيا ذكل اللموء اىل مضوري املودعي عليوه حلسوم موضووع ااعووى، اموا اذا ابودى 

مور منوه الزوج دفعا من دون ان يصدر اقرار منه بنسب الطةل، بعدم حصة الوقائع اليت مت اوباهتا، فيتطلب الا

عند ذكل، اوبات حصة دفعه
(3)

، اقامة املدعي ابناكر نسب الصغرية اليه، و دفع الام املدعي علهيا ابهنوا رزقوت 

هبا منه عىل فراش الزوجية، تلكين احملمكة لها ابوبات هذا اافع ابعتبارهوا مدعيوة فيوه
(4)

، اذا تبوني مون البينوة 

عي ابملوودعي علهيووا اثبتووه انشوو ئة قبوول اترخي عقوود الووزواج و ان الشخصووية الوويت اسوو نعهتا احملمكووة ان عالقووة املوود

التصال بيهنام اكن فعىل احملمكة توجيه الميني املن ة اىل املدعي علهيا خبصوص اوبات نسوب الصوغري
(5)
النسوب  

يثبت يف جانب الرجل، و عىل موا جورى بوه ق،واء هوذه احملمكوة ابلةوراش و ابلقورار والبينوة
(6)
اذا اقور الوزوج  

سب الطةل اجملهول و قررت احملمكة وبوت نس به منه يرتتب عىل هذا الاقرار الااثر الرشعية والقانونية نةسوها ن 

اليت زرتهبا الاقرار ابلنبوة وفق قانون الاحوال الشخصية و ل تس ع ااعوى بعد وفاة املقور لوبوات عودم حصوة 

هووذا النسووب لي سووبب
(7)

لووزواج الصووحيح حسووب احوواكم الرشوويعة ، تعتوورب الاولد رشعيووني منووذ انعقوواد ا

الاسالمية ل منذ اترخي تسميل الزواج يف احملمكة و لن التسميل ليس ركون مون اراكن عقود الوزواج و لويس 

رشطا من رشوو الصحة و التقادم يف الرشيعة الاسالمية امنا هو وس يةل لالوبات عند قيام الزناع
(8)
. 

 ،انةعبء اوبات الرضاعة و احل: املطلب السابع

                                                           
(1)
 .024امحد الكبييس، الوجزي يف رشح قانون الاحوال الشخصية وتعديالته، ص. د 
(2)
 .20؛ عيل الكراب ، املصدر السابق، ص017محمد حمي اازن عبد امحليد، املصدر السابق، ص 
(3)
 .072، ص؛ محمد الهامشي، املصدر السابق011حمسن انيج، املصدر السابق، ص 
(4)

 .700انور طلبة، املبادئ القانونية، ص. ق01س نة  72طعن رمق  74/7/0224قرار حممكة النقض امل ية، 
(5)
 .742؛ ابراه  املشاهدي،املبادئ القانونية رمق الاحوال الشخصية ص72/1/72يف  71/72/هيئة موسعة اوىل/07قرار حممكة متيزي العراق رمق  

(6 )
 .107ق، انور طلبة، املبادئ القانونية، ص07  27طعن  00/1/0227نقض م ي 

(7)
 . 02، ص0271( 0)مجموعة الاحاكم العدلية، العدد  0222/ هيئة عامة/110قرار حممكة متيزي العراق رمق 

(8 )
 .0210س نة ( 0)عدد  01/000جمةل التدوزن القانوين ص 4/1/0210يف  74/7ديوان التدوزن القانوين رمق القرار 
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نسب لك طةل من امه اثبت ابلولدة، و نس به من ابيه اثبت ابلةراش، او ابلقرار، ووبوت نسو به مون اموه و 

و مون بوني هوذه الواجبوات يه حاجوة الطةول . ابيه يرتتب عليه واجبات هل اجتواه الابووزن، يه حقووق للطةول

ية حاجاتوه بنةسوه، فالرضواعة املنوثةل بتووفري الصغري للعناية و الرعاية حىت يبلغ الع ر، اخيي زكون قادرا عىل تلب 

الغذاء الالزم للطةل زرتب  هبا اي،ا واجوب العنايوة اخلاصوة بوه الويت تعورف ابحل،وانة
(1)

الام حبسوب طبيعهتوا . 

ان الواجوب الرشوعي . تعترب املس،ول املبارش عن ارضاع واها، لكوهنا الاقرب اليه و الاشةق عليه من اريها

ىل مس،ولية الام عن ارضاع واها الصغري الا يف احلالت املرضوية الويت متنعهوا مون ذكلو القانوين يشري ا
(2)

 ،

ان انهتاء مدة الرضاعة، ل يعين ان الصوغري مل يعود يف حاجوة للعنايوة بوه و تربيتوه و احملافظوة عليوه، فوال بود ان 

بيتوه و احملافظوة عليوهزكون يف ح،انة امه اليت يقصد هبا املدة الالزمة لرعاية ش،ون الصغري و تر 
(3)
و تسو تحق  

الام املرضعة اجرة ارضاع الوا و تقع لكةة ذكل عىل الوزوج امللكون بنةقتوه و يعتورب ذكل يف مقابول اذائوه، و 

اي،ا تس تحق احلاضنة اجرة عىل ح،انهتا الصغري، و اذا حصل نزاع ق،ايئ خبصوص ذكل، تطلب الامر مون 

ه اوبات عدم دفع اجرة الرضاعة، و يف حواةل دفوع الوزوج بدفعوة الاجورة الام املرضعة و احلاضنة يف الوقت نةس

املتةق علهيا بيهنام، او قامت احملمكة احتتصة بتقدزرها حسب حاةل الزوج املالية، لنتقوال عوبء الوبوات اليوه
(4)

 .

بب اما يف حاةل رفوع الوزوج دعووى يطالوب فهيوا اسوقاو ح،وانة واه الصوغري مون اموه، و لكون ابوبوات السو 

املبووارش، فوواذا ادعوو  ان سووبب طلووب اسووقاو احل،ووانة هووو سوووء خلووق الزوجووة او عوودم اهليهتووا، العقليووة و 

النةس ية، تطلب الامر منه رضورة اوبات ذكل
(5)

ل أوز احلمك ابجرة احل،انة و الرضاع قبل اتكد احملمكة مون . 

ابوبوات مودة الرضواعة و احل،وانة الويت مدة الرضاعة و معرفوة موا اريود مون لووازم احل،وانة موع تلكيون املدعيوة 

تس تحق مبوجهبا الاجرة املطالب هبا
(6)
ل يصلح احلومك بسوقوو ح،وانة مطلقتوه املودعي لطةالهوا حبجوة اخليانوة  

الزوجية، استنادا اىل البينة الشخصية املس نعة و الاوراق التحقيقيوة وامنوا يلوزم صودور حومك بوذكل
(7 )

اسوقاو 

ها و س، ت فها يسق  حق اهموا يف احل،وانة، كوذكل الام الويت ل تسو تطيع كوبح ح،انة احلاضنة لةساد اخالق 

جامح ابنهتا ل تقدر اي،ا عىل كبح جامح احمل،ون و مراقبته و تربيته، و ذكل لةقدان الثقة والاموان فوهيام معوا و 

الام هذا يس تدعي بطبيعة احلال رضورة اوباته حبجة قاطعة تعترب مربرا لسقاو ح،انة الام و ام
(8)

، يف حواةل 

فقدان ام الصغري احد رشوو احل،انة او وفاهتا تنتقل احل،انة اىل الاب الا اذا اقت،ت مصولحة الصوغري ذكل 

( 2)فقورة ( 42)و عندها تنتقل احل،انة اىل من  تاره احملمكة مراعية بذكل مصلحة الصغري معال ابحواكم املوادة 

                                                           
(1)

 .712امحد الكبييس، الوجزي يف رشح قانون الاحوال الشخصية، ص. ؛ د021حمي اازن عبد امحليد، املصدر السابق، ص محمد
(2)

 .014عيل الكراب ، املصدر السابق، ص
(3)
 .072حمسن انيج، املصدر السابق، ص 
(4)

 .001محمد الهامشي، املصدر السابق، ص
(5)

 .011ية، صعيل الكراب ، رشح قانون الاحوال الشخص 
(6)

 .002، ابراه  املشاهدي، املبادئ القانونية، ص71/07/0210يف  0210/ش/401قرار حممكة متيزي العراق رمق 
(7)

 .010،ابراه  املشاهدي، املبادئ القانونية، ص4/7/0277يف  77/70/ش/7724قرار حممكة متيزي العراق رمق 
(8)

 .0220لس نة ( 04)لق،اء، العدد ، جمةل الةقه وا2/0/0270يف   2222اجلزائر ملن 
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مكة التوسع يف حتقيق معن هو اهل حل،انة الصغرية، تعينوه بعود من قانون الاحوال الشخصية فقد اكن عىل احمل

وفاة اهما و ان تس تعني ابللمنة الرمسية للةحص عوىل الصوغرية، للتاكود عون طريوق ذكل مبون هوو اقورب الهيوا و 

اصلح حل،انهتا
(1)

، اذا متكنت املدعية من اوبات ترضر البنت مون خوالل وجودهوا موع وااهوا و معوال ابحواكم 

من قانون الاحوال الشخصية املعدل تعني اصدار حمك ابسورتداد احمل،وون و اعادتوه اىل مون حومك  42/1 املادة

لصاحلة ابس تالم احمل،ون
(2)

، لكةه اوبات معور احمل،وون عوىل املودعي دفورت النةوو  ل يصولح لالوبوات الا اذا 

كون هنواك بينوة زرسول اىل جلنوة اسس عىل بيان ولدة، فان مل زكن كذكل وجب اوبات الع ر ابلبينة، فد ن مل ز

طبية خمتصة لتقدزر معره
(3)
. 

 :خامتة 

وبعد هذه اجلوةل يف ال وبات يف مسائل ال حوال الشخصية  ميكن لنوا أ ن حنودد أ   النتواجئ الويت خرجنوا هبوا مبوا 

 :يد يت 

قاموة االيول ، ل  -0 وبات بصورة خاطئة عوىل اوري امللكون بوه قود يو،دي اىل جعوزه عون اإ لقاء عب الإ اإ

 لسبب أ ن احلق ليس يف جانبه ،بل لن أ دواته العامة النافعة تعوزه

وبات  -7  لنه تلكين وقيل(عبئا )مسي واجب الإ

قوراره  -0 ان اوبات عقد الزواج زكون ابلدةل املتاحة رشعا و قانوان، اذا مل يقور الوزوج الزوجيوة ليهنوىي ابإ

 الاس نرار يف اجراءات ااعوى

او امل،جل او لكهيام يقع عىل الزوجة املدعية، و ينتقل عبء ال وبوات أ ن اوبات عدم دفع املهر املعجل  -0

اىل الزوج اذا ابدى دفعا بدفع املهر للزوجة، حيث يتطلب الامر هنا منه اوبات واقعوة اافوع، و ميكون اوبوات 

 ذكل بطرق الوبات

ت حتقوق موا ان النةقة الزوجية واجبه عىل الزوج من حني العقد الصحيح، فال تلكون الزوجوة ابوبوا -4

ترامك مهنا بذمة الوزوج عون موده ماضويه، و ل يطلوب مهنوا اوبوات ذكل، فالصول هوو اسو تحقاقها للنةقوة، و ل 

زلكن مدعي الاصل اوباته، فاذا دفع الزوج عدم اس تحقاق زوجته للنةقوة بسوبب مون اسو باب سوقوطها، اكن 

 ذكل ادعاء خالف الاصل، و لكن الزوج الوبات

الطالق عىل عاتق الزوج اخيي يطلوب احلومك بصوحته، فواذا تعوذر عليوه ذكل ان عبء اوبات ايقاع  -1

ف  حتلين  الزوجة ميني عدم العب انطالقا من قاعدة البينة عىل املدعي و الميني عىل املدعي عليه، فود ن حلةوت 

، فلويك حتومك الميني او رفض حيمك ابلطالق من اترخي الاقرار به امام احملمكة، اما عبء اوبات الطالق التعسوةي

 .احملمكة ابلتعويض املناسب، يقع عىل الزوجة عبء اوبات ذكل

                                                           
(1)
 .001، عيل الكراب ، رشح قانون الاحوال الشخصية، ص1/01/0270يف  70/74/ش/222قرار حممكة متيزي العراق رمق  
(2)
 .40، ص0222( 0)، مجموعة الاحاكم العدلية العدد 02/0/0222يف  0227/ش/241قرار حممكة متيزي العراق رمق  
(3 )

،00/01/0210يف  0210/ش/200العراق رمق قرار حممكة متيزي 
 

 . 07، ص0210ق،اء حممكة النيزي، اجملدل الثاين، 
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ان وبوت النسب بني الابوزن ابلقورار و البينوة او أ ي دليول او قرينوة عوىل وبووت النسوب، حيوث  -2

اجوواز القووانون اللموووء اىل خمتلوون الوسووائل و يف مقوودمهتا الاقوورار و الاعوورتاف ابلقوورائن القانونيووة و القوورائن 

 .ئيةالق،ا
 :املصادر و املراجع
 بعد القرأ ن الكرمي

 .0272قسم الاحوال الشخصية، مطبعة اسعد، بغداد،  –ابراه  املشاهدي، املبادئ القانونية يف ق،اء حممكة النيزي -

الاردن، ابراه  عبد الهادي امحد النجار، حقوق املرأ ة يف الرشويعة الاسوالمية، مكتبوة دار الثقافوة للنرشو والتوزيوع، عوامن، -

0221 

 .،0221امحد الكبييس، الوجزي يف رشح الاحوال الشخصية وتعديالته، و، بغداد ،-

 .0210، رشكة الاسكندرية للطباعة والنرش، 7انور الع رو ، اصول املرافعات الرشعية يف مسائل الاحوال الشخصية،و-

 م0247هو، 0022ت املس،ولية احملدودة، بغداد ، صالح اازن النايه، الارسة واملراة، رشكة الطبع والنرش الاهلية ذا-

، مطبعووة اجلامعووة بغووداد، 0، و7عبوود السوو تار حاموود، احوواكم الارسة يف الةقووه الاسوواليم، احوواكم اهنوواء الووناكح، ج-

 0271/هو0011

 .نيباملعدل مطبعة بغداد، شارع املت  0242لس نة  077عيل محمد ابراه  الكراب ، رشح قانون الاحوال الشخصية رمق -

اىل  0/2/0220املبادئ الق،ائية اليت اس تقرت علهيا اجهتواد حممكوة الاسو تئناف الرشوعية يف امل لكوة الاردنيوة الهامشيوة مون -

 .الاردن -، اجمل وعة الثانية، اعداد محمد محزة العريب، دار الةرقان للنرش والتوزيع، عامن01/1/0270

 0221( 0)جمةل الاحاكم العدلية العدد -

 0240مايس ( 0)اجملدل ( 0)حاكم الق،ائية تصدر عن دار املعرفة، بغداد العدد جمةل الا-

 .0220جمةل العداةل لس نة -

 0227لس نة ( 04)اجملةل العربية للةقه والق،اء تصدرها الامانة العامة جبامعة ااول العربية -

 ، (0227)لس نة ( 00)جمةل الةقه والق،اء تصدرها الامانة العامة جلامعة ااول العربية العدد -

 .0214جمةل ديوان التدوزن القانوين س نة -

 .0217، مطبعة الرابطة ، بغداد 0حمسن انيج، رشح قانون الاحوال الشخصية،و-

 .، 0247السعادة، م  . ، م7محمد حمي اازن عبد امحليد، الاحوال الشخصية يف الرشيعة الاسالمية، و-

، دار الةكور للطباعوة 7الشخصوية الاردين، القسوم الاول، عقود الوزواج وأ اثره، و محمود الرسطاوي، رشح قانون الاحووال-

 .0221والنرش والتوزيع، عامن، الاردن، 

 .الكلري من القرارات الق،ائية اري املنشورة ذكرت ابرقاهما يف صةحات البحث -
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حامية التنوع البيولويج البحري يف القانون ااويل املعارص
*
 

 تيووووووووووووووووارت  -جامعة ابن خدلون -"أ   "أ س تاذ حمارض  -احلاجمبطوش / د
 تيووووووووووووووووارت  -جامعة ابن خدلون -"ب"أ س تاذ مساعد -علوووي  وو عيسو /أ  

 :امللخص ابللغة العربية

ن حتليل التةاقيوات و الإعوالانت ااوليوة احلديثوة ذات الصوةل ابلصويد البحوري و البيئوة البحريوة تومن  اإ

يف ذكل التنوووع  ابلتوجووه اإىل رضورة تنظوو  الصوويد البحووري بطريقووة مسوو تدامة حتووافظ عووىل البيئووة البحريووة مبووا

، و ما ميكن تسمي  عىل خمتلن ال ليات القانونية الويت مت تةعيلهوا يف ال ونوة ال خورية افتقارهوا البيولويج البحري

ىل التنس يق يف املعايري  املنهتجة فامي بيهنا من خالل ت عدد املتدخلني ،و سووء تقودزر سو ياق اخلطور اخيي هيودد اإ

طار احملافظة عىل البيئة البحرية   .اجلهود املبذوةل يف اإ

أواد تنظو  هيودف اإىل حومكوة تسو يري اجملوالت البحريوة و  ان الظاهرة تس تدعي اليوم ت،افر اجلهود من أ جل اإ

قلمييوة ،لقود احلةاىل عىل بيئهتا من خالل تنويع الهيئات احتتصة ، و كذا ال   ليات القانونية سواء اكنت دوليوة أ و اإ

نسانية و مت التد كيد عىل ذكل من خالل القورار  للم عيوة العاموة  0710عرف التنوع البيولويج اكهامتم مشرتك لالإ

أواد الإطوار القوانوين العوام اخيي ميكون مون خوالهل تووفري امحلايوة للتنووع  0277لو مم املتحدة  يف ديس رب  و مت اإ

و الوويت تعتوورب الوورمح اخيي وات منووه اتةاقيووة التنوووع  0277ولووويج مضوون نصوووص اتةاقيووة قووانون البحووار البي

،اليت هتدف أ ساسا اإىل وضع نظوام متووازن لل جوالت البحريوة و السواحلية و حتديود اجملوالت 0227البيولويج 

ة مغر املواد امللووة و السامة و أ اثرهوا البحرية احمل ية ، الاس تعامل العقالين لل وارد البحرية و الساحلية و ماكحف

عىل البيئة و الوصول اإىل حتقيق ال هداف من خالل الاعامتد عىل املنظامت ااوليوة و التةاقيوات و احتططوات 

قلميية  . الإ

 :ةرنس يةملخص  املقال ابللغة ال

Une analyse des accords et les déclarations internationales modernes liées à la pêche 

maritime et de l'environnement marin reflète l'orientation de la nécessité de réglementer la 

pêche de manière durable qui préserve l'environnement marin, y compris la biodiversité 

marine, et ce qui peut être enregistré sur un des différents mécanismes juridiques qui ont été 

activés dans le récent manque de fait connaître en coordination les uns avec les autres 

normes à travers la multiplicité des acteurs, et le contexte de calcul erroné du danger qui 

menace les efforts dans le cadre de la préservation de l'environnement marin. 

                                                           
*
يداع املقال   00/00/7101: اترخي اإ

 7101 /01/00: اترخي حتك  املقال
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   Le phénomène exige des efforts concertés afin de trouver l'organisation vise à aires 

marines de conduite de la gouvernance et de préserver l'environnement grâce à la 

diversification des organismes compétents, et ainsi que des mécanismes juridiques, que ce 

soit international ou régional, ont connu la biodiversité comme une inquiétude commun  de 

l'humanité et a été confirmée par la résolution 1803 de l'Assemblée générale des Nations 

Unies en Décembre 1982 et a été un cadre juridique général à travers lequel pour assurer la 

protection de la biodiversité dans le texte de la Convention sur le droit de la mer en 1982, 

qui est considéré comme l'utérus, qui est né de la Convention sur la diversité biologique en 

1992, qui vise principalement à développer un système équilibré des zones marines et côtière 

et l'identification des zones marines protégées, l'utilisation rationnelle des ressources marines 

et de substances d'inondation côtière et antitoxiques et polluantes et leurs effets sur 

l'environnement et l'accès pour atteindre les objectifs en se fondant sur les organisations et 

les accords internationaux et les cartes régionales 

التنوع البيولويج ، البيئة البحرية ، فانون البحار ، حاميوة الوسو  البحوري ، اتةاقيوة التنووع  :اللكامت املةتاحية

 البيولويج ، القانون ااويل املعارص 

 : مقدمة 

جواميل مسواحة كوكوب ال رض ، و تلعوب دورا %  20متثل البحوار و احمليطوات  واحود و سو بعون ابملائوة  مون اإ

أ ساس يا يف النظام الازكولويج الربي و البحري ، و كوذكل هوو احلوال ابلنسو بة لنشواو الإنسوان سوواء تعلوق 

، مون هوذا املنطلوق تًكوون ( الصويد البحوري ) أ و مصوادر التغذيوة ( البحوري  النقول) ال مر جبانوب التصوال 

 .البحار و احمليطات عوامل أ ساس ية زخرتكز علهيا يف تنظ  دميومة  الصيد أ و ال من أ و التنوع البيولويج 

هوددا  و ان اكن من املعلوم أ ن اجملالت املائية البحرية ملًلت مصدرا للحياة عىل الكوكب ، مل زكن همد  أ سالفنا مخ

من الاكئنات البيولوجية ، أب عوىل الإنسوان اليووم أ ن % 21بنشاو الإنسان و مبا أ ن احمليطات جت ع ما يةوق 

 .يع ل عىل ماكحفة تقلص التنوع البيولويج و خاصة التنوع البيولويج البحري 

ي و البيئوة البحريوة تومن ابلتوجوه اىل ان حتليل التةاقيات و الإعالانت ااولية احلديثة ذات الصةل ابلصيد البحر 

، يولويج البحوريرضورة تنظ  الصيد البحري بطريقة مس تدامة حتافظ عىل البيئة البحرية مبا يف ذكل التنوع الب 

ىل التنسو يق يف  و ما ميكن تسومي  عوىل خمتلون ال ليوات القانونيوة الويت مت تةعيلهوا يف ال ونوة ال خورية افتقارهوا اإ

ة فامي بيهنا من خالل تعدد املتدخلني ،و سوء تقدزر س ياق اخلطر اخيي هيدد اجلهوود املبوذوةل يف املعايري  املنهتج

طار احملافظة عىل البيئة البحرية   .اإ

نسانية و مت التد كيد عوىل ذكل مون  خوالل القورار  للم عيوة  0710لقد عخرف التنوع البيولويج اكهامتم مشرتك لالإ

أواد الإطوار القوانوين العوام اخيي ميكون مون خوالهل تووفري امحلايوة  0277العامة لو مم املتحدة  يف ديسو رب  و مت اإ
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0277للتنوع البيولويج مضن نصوص اتةاقية قانون البحار 
1
و اليت تعتورب الورمح اخيي وات منوه اتةاقيوة التنووع  

0227البيولويج 
2
. 

رشة للتنووع البيولوويج البحوري و مل تتطرق بصوورة مبوا 0277و عىل الرمغ من أ ن نصوص اتةاقية قانون البحار 

ذ  يستشون مون  لكهنا ت، نت من خوالل بعوض املوواد اخلصوائص العاموة املتعلقوة حباميوة الوسو  البحوري ، اإ

سو ناد متابعوة موضووع التنووع  خاللها حامية مضنية للتنوع البيولويج البحري ، و مل  ص ابخيكر نصوصوها أ ي،وا اإ

يل البحار ، وأمخ،عت لك النشاطات املامرسة يف أ عايل البحار لقانون البيولويج البحري و حاميته خاصة يف اعا

دوةل العب ، و ل ميكن الاحتجاج بس يادة ااوةل ، و تبقي مسد ةل معاجلة ال رضار الناجتة عن هوذه  النشواطات 

 .عىل عاتق دوةل العب

نسوانية طبقوا لونص املوادة ابس تثناء املياه العذبة اليت حتوهيا قاع احمليطات و اليت تعترب ترااث مشرت  مون  001اك لالإ

 0277اتةاقية قانون البحار 
3
، تبق  املكووانت ال خورى للتنووع البيولوويج البحوري حاليوا  صوع لنظوام املنطقوة  

 .ااولية و أ عايل البحار 

بورام اتةاقيوة التنو ن حامية التنوع البيولوويج البحوري و بوهنيف متخصوص و أ كورث دقوة مت اعوامتده مون خوالل اإ وع اإ

، هوذا الونص اخيي اعورتف بسو يادة ااول عوىل  0227جووان  14بريوو دي جوانريو يف  0227البيولويج لسو نة 

عوداد  تنوعها البيولويج و أ عطاها حق الاس تخدام تبعا لنظ ها و س ياسو هتا الاقتصوادية ، حوىت و ان قاموت ابإ

 .يئ خي،ع لنصوص التةاقية نظام جمالت محمية داخل جمالها البيولويج املتنوع و لك معل  وي أ و ونا

هنوا ل حت ول   تَنظر هذه التةاقية اىل التنوع البيولويج البحري ن حد العنارص املكونة للتنوع البيولويج و عليوه فاإ

سوى عدد قليل من الالزتامات اليت تقع عىل عواتق ااول جوراء نشواطها يف اعوايل البحوار كوون هوذه املنواطق 

ا اكنت هذه النشاطات اارسوة مون قبول دوةل ع،وو يف التةاقيوة ، فهوىي تعوب  رج عن س يادة ااول ، الا اذ

أ  ية التعاون بني ااول من اجل احملافظة عىل الاس تغالل املس تدام للتنوع البيولويج من خالل احرتام النظوام 

 .الازكولويج خارج مناطق اختصاصها القانوين 

نوه يقوع عوىل عاتقهوا واجوب الع ول عوىل أ ن تكوون   و ان اكن لدلول احلق يف اس تخدام مصادرها الطبيعيوة ، فاإ

 الويت ل  ،وع لسو يادة أ ي دوةل نشاطاهتا اري ضارة ابلبيئة يف اجملالت اخلاضعة لس يادة دول أ خورى ، او توكل

 .نظرا لطبيعة التلوث البييئ العابر للحدود (  أ عايل البحار )

                                                           
1
 www.un.org/deptslos/convention 0277اتةاقية قانون البحار لعام  
2
حةوووظ التنووووع  :التةاقيوووة ت،وووم والووووة أ هوووداف رئيسووو ية يه www.un.org/deptslos/convention  0227التنووووع البيولوووويج اتةاقيوووة  

 ملكوانته، التقامس العادل واملنصن لل نافع الناش ئة عن اس تخدام املوارد اجلينية املس تدامالبيولويج،الاس تخدام 
3
 www.un.org/deptslos/convention  0277لعام  من اتةاقية قانون البحار 001املادة  

http://www.un.org/deptslos/convention
http://www.un.org/deptslos/convention
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://www.un.org/deptslos/convention
http://www.un.org/deptslos/convention
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ن غ  ياب نظام خاص ابلتنوع البيولويج البحري و خاصة اس تخدام و اس تغالل و حامية املصوادر اجلينيوة الويت اإ

حتوهيا أ عامق البحار و احمليطات هو اخيي اس تدع  ااول ال طراف يف اتةاقية التنوع البيولويج يف امل،متر الثاين 

  )  mandat de jakarta) ابندونيسو يا اإىل حتديود بورانميف معول مسوي  0224لدلول ال طراف املنعقد يف نوومفرب 

طوار عوام لتةاقيوة التنووع البيولوويج  عوداد خمطو  لإأواد اإ صوص للع ول عوىل اإ مذكرة  جاكرات  هذا الوربانميف خخ

ىل وضووع نظووام متوووازن لل جووالت  البحووري و السوواحيل ، النصوووص ال ساسوو ية لهووذه التةاقيووة هتوودف أ ساسووا اإ

السواحلية و حتديود اجملوالت البحريوة احمل يوة ، الاسو تعامل العقوالين لل ووارد البحريوة و السواحلية و البحرية و 

ماكحفة مغر املواد امللووة و السامة و أ اثرها عىل البيئة و الوصول اىل حتقيق ال هداف من خوالل الاعوامتد عوىل 

قلمييوة ، هوذا التذ طوار املنظامت ااوليوة و التةاقيوات و احتططوات الإ بوذب يف النصووص و عودم الوضووح لالإ

القانوين اخيي حي ي التنووع البيولوويج البحوري ، يسو تدعي التسواؤل حوول حتديود مةهووم التنووع البيولوويج و 

التنوع البيولويج البحري و ما يه الس بل القانونية لتحقيق أ ف،ل حامية لهوذا التنووع ، و هوو موا أعلنوا نطورح  

 : الإشاكلية التالية 

يعين التنوع البيولويج البحري و كين تبلور النظام القانوين ااويل محلايته و ما يه ال فاق املنشودة يف  ما ذا

دارة و تس يري مصادر التنوع و ال نواع يف البيئة البحرية ؟   اإ

 هذه الإشاكلية س تكون حمل دراسة من خالل هوذه الورقوة البحثيوة و ذكل ابلتوقون عنود حموورزن أ ساسو يني  

دارة و تسو يري : احملور ال ول الإطار العام محلاية التنوع البيولوويج البحوري أ موا احملوور الثواين خفصوص ل تناول  اإ

 : مصادر التنوع البيولويج يف البيئة البحرية وذكل عىل النحو املوايل 

  العام محلاية التنوع البيولويج البحري الإطار: املبحث ال ول 

ل انوه ميكون تقسو ميه  ذا اكن مةهوم التنوع البيولويج أ ع بني التنووع يف ال حيواء  املسو ندة مون اكفوة املصوادر اإ اإ

حسب البيئة اليت تتواجد فهيا هته الاكئنات الع،وية احلية ،اكلبيئة  الربية و البيئة البحريوة ، و عليوه سونتطرق 

ىل تعرين التنوع البيولويج البحري و الإطار العوا م محلايتوه  مضون املطلوب ال ول مث نتنواول يف املطلوب الثواين اإ

 .الإطار اخلاص محلاية التنوع البيولويج البحري 

 التنوع البيولويج البحري مضن املواويق  ااولية العامة: املطلب الاول 

للاكئنوات  قبل التطرق اإىل وضوعية التنووع البيولوويج البحوري عوىل الصوعيد ااويل ابعتبوار املصوادر الرئيسو ية

الع،وية احلية و اري احلية مس ندة يف معظ ها من أ عايل البحوار و الويت ل  ،وع لسو يادة أ ي دوةل، ل بود مون 

 .التعرين ابلتنوع البيولويج البحري ابتداء
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 حتديد املةهوم العام للتنوع البيولويج البحري: الةرع ال ول  

 املقصود ابلتنوع البيولويج  البحري:  أ ول  

التنوع البيولويج مصطلح عام يعين تنوع احلياة و عنارصهوا ، فهوو أ وع لك أ نوواع احليواة مون ابسو  خليوة يف 

ىل اجلسم لكه ، و يعين الإنسان و النظام الازكولويج و الطبيعة   .تكوزن  ازها اإ

 اليت مت وضعها للتوقيع من اتةاقية التنوع البيولويج 17و مبعىن أ دق التنوع البيولويج مت حتديده من خالل املادة 

سو ندة مون اكفوة املصوادر مبوا وع  البيولويح  يعين تبازن الاكئنات الع،وية احلية امل نالت )   0227جوان  14يف 

،مضن أ مور أ خرى ، النظم الازكولوجية ال رضية و البحرية و ال حياء املائية و املركبات الازكولوجية اليت فهيا

( التنوع داخل ال نواع و بني ال نواع و النظم الازكولوجيةيعد جزءا مهنا ، و ذكل يت، ن 
1
 

ذن فالتنوع البيولويج ليس  مجموع النظم الازكولوجية و العوامل و ال  زة اجلينيوة و لكنوه التنووع اخيي يظهور  اإ

مجموعوة أ نوواع "الاختالفات داخل ال نواع و  خصوصية لك نوع عن ال خر، و يعرف التنوع البيولويج عل انه 

رض و اليت متتد عوىل اكمول سوب التصونين و احلية اليت حتىي و تعيش عىل سطح كوكب ال   الع،وية الاكئنات 

ىل أ عالهووا موون الثوودييات و النبووااتت الراقيووة ، ابلإضووافة اإىل  التطووور بوودءا موون أ دانهووا موون الاكئنووات ااقيقووة اإ

"املوراثت و اجلينات و توزعها يف مجع الاكئنات ابعتبار أ هنا رس احلياة و جوهرها 
2
   

 :قها فهو أ ع والث مس توايت التنوع البيولويج هو تنوع احلياة يف س يا

  التنوع يف النظم الازكولوجية 

  التنوع يف مس توى ال نواع 

 التنوع عىل مس توى اجلينات 

نوه يشو ل املسو توايت الرئيسو ية الويت ل غوىن عهنوا  من خوالل التعوارين الوواردة بشود ن التنووع البيولوويج ، فاإ

  :اليت س نوردها كام  ييل لتشكيلها ذكل الرتاب  و الامتس  الغري قابل لالنةصال ، و

 مس توايت التنوع البيولويج :    0

 (ال نظ ة البيئية ) التنوع يف النظم الازكولوجية    0-0

عىل أ نه جت ع الاكئنات احلية احتتلةة يف بيئة اري حية تتةاعول معهوا و    écosystèmeيعرف النظام الازكولويج 

 :يتكون هذا النظام من عن زن هام 

                                                           
1
  0227جوان 14من اتةاقية التنوع البيولويج املوقع علهيا بتارخي  7املادة  
2
قووانون ااويل و العالقووات مووذكرة ماجسوو تري يف ال.العايووب جووامل ،التنوووع البيولووويج كبعوود يف القووانون ااويل واجلهووود ااوليووة واجلزائريووة محلايتووه  

 2ص  7114،س نة  10،جامعة اجلزائر ااولية
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 .« biocénose »     احلية و اليت تعرف بوالاكئنات  - أ  

الوويت تسوو ح لهووا ابلعوويش و  تشوو ل احليووواانت و النبووااتت و الاكئنووات اجملهريووة الوويت جتوود يف حميطهووا الرشوووو

، تشرتك مع بع،ها يف عدة و ائن مامتوةل يه التغذية ، التاكثور ، و التونةس ، و التحسوس ، الورباز و التاكثر

.احلركة 
1
 

   " biotop:"احلي و يعرف بو اجملال اري  - ب

هو اجملال اجلغرايف و الكمييوايئ اخيي تعويش فيوه احليوواانت  و النبوااتت ، و هوذا اجملوال يت،و ن مجمووع املووارد 

نه يتشلك من تربة و هذه الرتبة حتوي املواء و  ذا أ خذان ملال نظاما بيئيا اابيا فاإ الرضورية للحياة و تةاعلها معه فاإ

الالزمة لمنو النبات ، و تتكون أ ي،ا من الغوالف الهووايئ اخيي يووفر ال كسوجني و الكربوون و ال مالح املعدنية 

ال،وء املس ند من الش س 
2
  

 : التنوع عىل مس توى ال نواع -0-7

الوحدة ال ساس ية يف التصونين ، و يقصود بوه مجمووع ال فوراد املتشواهبة فوامي بيهنوا و الويت لهوا ) يعرف النوع بد نه 

(واحد ، و قادرة عىل الزتاوج و الإخصاب بيهنا ،فتنحدر أ فراد مشاهبة لها  تركيب ورايث
3
. 

 : التنوع عىل مس تو اجلينات  -0-0

ىل اجلزيئات الوراوية املنترشة داخل الاكئون  يعود اختالف الاكئنات احلية فامي بيهنا و املنحدرة من أ صول سابقة اإ

ليه علام ء البيولوجيا اجلزيئيوة اخيزون بينووا  أ ن الاخوتالف يف اجلزيئيوات احلي و املكونة ل نسمته وفقا ملا توصل اإ

يظهر جليا يف البنية املرفولوجيوة للاكئون احلوي و يف طريقوة حيلتوه و التعوايش موع العوامول البيئيوة و الظوروف 

احمليطة به 
4
. 

 وضعية التنوع البيولويج البحري و اجتاهاته عىل الصعيد ااويل   -7

جراهئوا يف السو نوات لقد كشةت ااراسات  امليدانية و التقميية ااولية حول ال وساو البحرية و البيئية اليت مت اإ

ال خرية عن حدوث اخنةاض شوديد يف املووارد البحريوة احليوة ، و ضوياع مسو نر لل وائول السواحلية و تودهور 

و هوو املو،رش اخيي يتتبوع الاجتاهوات    LPIللبيئة البحرية عىل الع ووم  ووفقوا ملو،رش الكوكوب احلوي البحوري 

                                                           
1
 00العايب جامل ،مرجع سابق ، ص  
2
 00نةس املرجع ،ص 
3
وحدة التنوع احليوي و برانميف ال مم املتحدة للبيئة ، ااراسوة الوطنيوة للتنووع احليووي يف امجلهوريوة العربيوة –ة وزارة ااوةل لش،ون البيئة السوري 

  12ص  0222السورية 
4
 07العايب جامل،  نةس املرجع  ، ص  
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جاميل بنسو بة  000القامئة اى  نواع البحرية يف أ ربع حميطات  ، حيث جسل تراجع اإ اكئن من الاكئنات امل ثةل لو 

 7114و  0221يف م،رش الكوكب احلي البحري بني عايم % 00
1
   

ىل تقلوص ال نوواع احليوة و الغوري وهذا لكه نتيجة للعوامل اليت ت،ثر يف البيئة البحرية و تسبب تلو ا  اا يةحتو اإ

 حية مضن ال وساو املائية البحرية و سنتعرض للوضع الراهن  للتنوع البيولويج البحري عىل النحو املوايل  

مصبا رئيس يا لو هنار ، و يه تغطوي مسواحة  0711العامل حوايل  يوجد يف مجيع أ حناء: مصاب ال هنار 7-0

ىل اسووتنةاذ  411.111تقوودر حبوووايل موون %  24كيلووومرت مربووع ، وموون خملةووات الاسوو تغالل البرشووي اخيي أ دى اإ

مهنا و ارتباو ذكل يف كثري من ال حيان بتدمري املوائول ، اسوتنةاذ معظوم الثودييات و %  21ال نواع و انقراض 

ىل  0211الطيور و الزواحن يف مصاب ال هنار مع حلول عام  د الةقوارايت و اكنوت احملوارايت أ ول مووار  0241اإ

ىل أ سواليب صويدها  لهيوا ، ابلإضوافة اإ املتدهورة نظرا للقمية اليت تنطوي علهيا و السهوةل اليت ميكن هبا الوصول اإ

.من ال عشاب البحرية و موائل ال رايض الرطبة %  14املدمرة يف بعض املناطق ، و تدمري أ كرث من 
2

 

ن التقدزرات اجمل عة    GCRMNاب املرجانية للش بكة العاملية لرصد الشع وفقا: الشعاب املرجانية  -7-7 فاإ

مهنا معرضة %   04من املناطق ال صلية للشعاب املرجانية وأ ن  %  02تشري اىل أ ن العامل قد فقد بشلك فعيل 

عاموا ، 01س نة القادمة ، وأ ن مساحات أ خرى عرضة للخطر يف غ،ون 71ال 01بشلك خطري لل،ياع خالل 

من شعاب العامل املرجانية تعترب سلمية نسبيا و اوري معرضوة ل ي خطور أ و هتديود فووري %  01و مع ذكل فان 

من شد نه أ ن يدمرها ، و ما ينبغي مالحظته هو أ ن هذه التنب،ات حت ل حتذزرات كثورية نظورا لل صوادر احتتلةوة 

 . و املثرية للشكوك 

توودهور منوواطق الصوويد ان تووردي حوواةل نشوواو الصوويد و كثافتووه ، و : شووعاب ال سووامك الصوودفية  -7-0

ىل مسو توى يقوارب الانقوراض الوو يةي لشوعاب ال سوامك الصودفية يف مجيوع  الساحلية يف الةرتة ال خورية أ دى اإ

أ حناء العامل و فقدت يف هذا الإطار و ائن و خدمات النظام الازكولويج اخيي توفره هوذه الشوعاب ، و لقود 

ت بدرجوة تةووق اخلسوائر املبلوغ عهنوا ابلنسو بة اىل مون شوعاب احملواراي%   74جسل عل الصعيد العاملي ضوياع 

املوائوول امله ووة ال خوورى مبووا فهيووا الشووعاب املرجانيووة و ال عشوواب البحريووة موون جووراء ال مطووار امحل،ووية و صووب 

النةاايت و بعض امللواثت ال خرى عىل شعاب ال سامك بصةة عامة 
3
 . 

                                                           
1
عرش اول ال طراف  يف التةاقية املتعلقة الاس تعراض املتع ق لتنةيذ برانميف الع ل بشد ن التنوع البيولويج البحري و الساحيل ، الاجامتع الرابع  

         01  ص 7101موووايو  70-01الهيئوووة العل يوووة لل شوووورة العل يوووة و التقنيوووة و التكنولوجيوووة ، نوووريويب ابلتنووووع البيولوووويج، 

r04a-14-14/offical/sbstta-www.cbd.int/doc/meetings/sbstta 
2
التنوع البيولويج البحري و الساحيل ، الاجامتع الرابع عرش اول ال طراف  يف التةاقية املتعلقة الاس تعراض املتع ق لتنةيذ برانميف الع ل بشد ن  

         00  ص 7101موووايو  70-01الهيئوووة العل يوووة لل شوووورة العل يوووة و التقنيوووة و التكنولوجيوووة ، نوووريويب ابلتنووووع البيولوووويج، 

r04a-41-14/offical/sbstta-www.cbd.int/doc/meetings/sbstta 
3
            07  صالاس تعراض املتع ق لتنةيذ برانميف الع ل بشد ن التنوع البيولويج البحري و الساحيل  مرجع سابق ،  
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عىل طول مجيوع الارتةاعوات املتطواوةل النشوطة   يةتقع املنافس املائية احلرار : املنافس املائية احلرارية  -7-0

وس  احمليطات و مراكوز انتشوار ال قووا  اخللةيوة ، ومون املعوروف أ ن املنوافس املائيوة احلراريوة تودمع بشولك 

اس تثنايئ اجملنعات البيولوجية املنتجة يف أ عامق البحار ، وترتاوح حيواانت هذه املنافس بوني البكتورياي الصوغرية 

ىل اايدان ال نبوبية و احملارايت و رسطاانت البحور الع القوة و يشولك احتلقة ك  مون ال نوواع الويت %  20مييائيا اإ

من ال حيواء  تعيش يف هذه املنافس و حولها نس بة ال نواع املتوطنة ، و تول الاكئنات احلية السائدة الالف 

ذات الوفرة املنخة،ة االبية التنوع مضن شعب الاكئنات احلية 
1
    

 :الهتديدات امل،ثرة سلبا  يف التنوع البيولويج البحري والعوامل املتصةل به   : اثنيا 

 الهتديدات امل،ثرة يف التنوع البيولويج البحري    -0

نوعا من الهتديدات الويت  002لقد أ ف،ت التحليالت العل ية و املتابعة للتنوع البيولويج البحري اإىل حتديد      

أ قسام سيمت الاقتصار عىل ذكر موا تعلوق   12 ص التنوع البيولويج البحري و الساحيل و قد مت تصنيةه اىل  

 :بشلك أ كرث ابلتنوع البيولويج البحري عىل  النحو املوايل 

 الصيد البحري يف املنظومات احلساسة   -0-0

، و الصويد عوىل الشوعاب املرجانيوة و " البوزيودونيا"شو بات تنثل ابرز املشالك اليت حوددت يف الصويد يف مع 

،جت يوع عي و اس تخراج بلح البحرالصيد عىل تراكامت مازرل ، و الصيد يف املغارات و الصيد البحري اري الرش 

( ، القرصنة ، و اسو تعامل املتةموراتالطحالب التجارية ،الصيد يف اعايل البحار من قبل القوارب الغري مرخصة 

.معليات القنص العريض ، و الصيد البحري املةرو و النقص يف معليات املتابعة و املعلومات و كذا 
2
   

 (:ال نواع الغريبة الغازية )اجتياح ال نواع اري ال صلية   -0-7

تزتايد حالت تةيش ال نواع الغريبة الغازية و الإصابة هبوا مون حيوث العودد و الشودة موع تزايود ال اثر املد سواوية 

نتاجيووة البيولوجيووة ، و هيووالك املوائول ، و مصووائد ال سووامك ، و يشووري  الويت تصوويب التنوووع البيولوويج ، و الإ

توزيعها اجلغرايف اإىل وجود عالقة قوية بني  هور ال نواع الغازيوة و املنواطق امل،وطربة و امللوووة و ذات الصويد 

املالحيوة الكوربى و مون املورر  املةرو و بوجه خاص مواقع طرق الشحن الرئيس ية عىل نطاق عاملي و الطرق

ىل زايدة احووامتل حوودوث  ىل ترسوويع و توورية هووذه الغووزوات و اإ أ ن يو،دي تزايوود ال اثر النامجووة عوون تغووري املنوواخ اإ

.غزوات تقوم هبا أ نواع أ خرى 
3
 

 

                                                           
1
 00نةس املرجع ص 
2
نشوطة برانميف الع ل الاسرتاتيمي لل حافظة عىل التنوع البيولويج ،برانميف الامم املتحدة للبيئة ، خطة معل البحور ال بويض املتوسو  ، مركوز ال   

قلميية لل ناطق املنتعة حبامية خاصة   spa.org-www.sapbio.rac   00ص.  الإ
3
  00املتع ق لتنةيذ برانميف الع ل بشد ن التنوع البيولويج البحري و الساحيل  مرجع سابق ، ص  الاس تعراض 

http://www.sapbio.rac-spa.org/
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 : السدود و احلواجز -7

ن أ   التد وريات السلبية للسدود و احلواجز املائية يه توكل التغوريات يف الشو بكة املائ  يوة ، و احلود مون تودفق اإ

ىل مصبات ال هنار و امللوحة املتنامية يف دلتا ال هنار  .املياه العذبة اإ
1
  

  : التلوث:   -0

ذ يشو ل العديود مون املشوالك  و هو الهاجس ال كورب اخيي يشوغل القسو  ال كورب مون الاهامتموات ااوليوة ، اإ

ىل ااية املً فات حتت البحرية و ال عوامل الةالحيوة  انطالقا من التعةن الغذايئ و التلوث احلرضي و الصناعي اإ

. ىل البحاراملعندة عىل احتصبات  و املبيدات الكميياوية و ما يترسب مهنا اإ 
2
  

 العوامل املتصةل ابلتنوع البيولويج البحري  : اثلثا   

 :  موارد املياه اافيئة   -0

لهيا يف هناية السو بعينيات ملووارد امليواه اافيئوة الع يقوة  احملوي  ال طليسو يف خلوييف ) اإن الاكتشافات املتوصل اإ

ىل اكتشواف التنووع البكتوريي  فتح الطريق أ مام املنظامت املتخصصوة يف( و اريهام...اكليةورنيا  البيوتكنولوجيوا اإ

البحري و اس تخداماته يف الصوناعة الغذائيوة و موواد التم يول و الاسو تخدامات الطبيوة ، هتوه املصوادر تنوزي 

بق  مدة حياهتا خيكل وجب الع ل عىل حامزهتا مادام اهنا همددة من خالل انهتاك ال عامق اخيي يشلك خطورا 

ن الع ل عىل حامية التنوع البيولويج من خالل احملافظوة عوىل هوذه املووارد عىل النظم البيئية ا لهشة ، و عليه فاإ

ل ما تعلوق منوه ابملصوادر الويت مل تصوبح فواعةل   ل بعد الرتخيص املس بق اإ و املصادر ، و مع السامح ابس تغاللها اإ

.يف املس ابلتنوع البيولويج البحري 
3
  

كنودا )مبن س بقهتا يف تصنين بعض املناطق البحرية عىل أ هنا مناطق محميوة و تسع  بعض البدلان اإىل الاقتداء 

 .كون هته املناطق تقع داخل املنطقة الاقتصادية اخلالصة لهته ااول ( و الربتغال 

 : أ عامق البحار  -7

 .حتتوي عىل مكية هائةل من ال نواع و تنوعها ما يتجىل من خالل تقس اميت بيولوجية متعددة 

الرصين القاري مبا فيه الرصين القاري البارد حيتوي عىل أ نواع كثرية من ال سامك :  القاريالرصين  -7-0

و احليتان ذات الطبيعة التجارية الهامة ، و اليت تس تدعي اس تخدام ش باك الصويد  الويت تبقو  حتوت املواء ملودة 

                                                           
1
   00برانميف الع ل الاسرتاتيمي لل حافظة عىل التنوع البيولويج  مرجع سابق ص 
2
 00نةس املرجع ص 

3
 Gwenaëlle proutiére-Mauléon et Jean-Pierre beurrier, Quelle gouvernance pour la biodiversité marine au 

de la des zones de juridiction ?N°07/2007 gouvernance mondiale ,institut du développement durable et des 

relation internationales paris France   
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البقااي اليت  لةهوا يف قواع البحور زمنية ميكن من خاللها مجع أ نواع اندرة من ال سامك و قد ترتك أ اثرا من خالل 

ىل املسا ة يف تقلص ال نواع النادرة ضافة اإ  .اا زكون عىل املكوانت احلرارية و الكمييائية للقاع اإ

أ عوامق احمليطوات حتتووي منوامج لل عوادن ملول املنغنوزي الويت يسو تخدهما السواكنة : املكوانت املعدنيوة -7-7

" الكولبوات"و النحوا  و "النويلك "ون الهائل للحديود و املنغنوزي و البحرية ، هذه املعادن تعترب من قبل احتز 

وتشلك مواضع اهامتم ابلبحث لك من النيلك و النحا  و الكولبات دون اريها هبدف الاسو تعامل يف امليودان 

الاقتصوادي نظورا لعتبارهوا مون قبيوول املعوادن النةيسوة و تنووع جمووالت اسو تخداماهتا ، لكون هتوه ااراسووات  

وث أب أ ن تقدر اجلانب البييئ احملنل و أ ن حتدد تداعيات الاس تعامل عىل تووازن النظوام الازكولوويج والبح

.و مدى حت   لهته الاس تخدامات 
1

 

هته املناطق ذات درجة الربودة املنخة،ة جدا ، تعرف جهورة الاكئنوات البيولوجيوة  : املصادر الباردة -7-0

البيو تكنولوجيوة و مودة حيواة أ طوول ، فهوىي متثول اذن نةوس الا يوة احلية املتغذية عىل الكمييائية و الرشوو 

 .مكوارد املناطق احلارة و لكن حتديد مواقعها اري معروف ما خيلق صعوبة يف تعرين املناطق احمل ية 

ىل الغازات الهيدرولية و احتلةات املعدنية و التلوث ابلنة  وزيوت السوةن و عوامول التجوارب العل يوة  ضافة اإ اإ

لبحث و الاس تكشاف لكها عوامل تتصل ابلتنوع البيولويج البحري بطريقة مبارشة أ و اري مبارشة ِتورث فيوه و ا

طار قانوين حي ي و حيافظ عىل هتوه املووارد و  أاد اإ و تتد ثر به و من هنا و جب عىل اجملنع ااويل الع ل عىل اإ

قلميووي أ و مضوون التةاق ال نووواع و التنوووع داخوول ال وسوواو املائيووة البحريووة سووواء عووىل الصوو  يووات عيد ااويل أ و الإ

 .الثنائية

ليوه مون خوالل اسو تعراض الاهامتموات ااوليوة ابلتنووع البيولوويج البحوري مون خوالل  و هو ماسيمت التطرق اإ

اثرة مشلكة أ عايل البحار و تنظ  الصيد البحري فهيا و  هوور البووادر  القواعد العامة للقانون ااويل من خالل اإ

 ال وىل للنصوص امحلائية 

 البحريأ عايل البحار و مشلكة الصيد :رابعا   

ىل البحوار اااخليوة اوةل موا و ل  قلمييوة و ل اإ حتدد أ عايل البحار عىل أ هنا املناطق البحرية اليت ل تتبع للبحار الإ

ليه املادة  و أ عطوت املوادة  0277من اتةاقية قانون البحار لعوام  71لل نطقة الاقتصادية اخلالصة وهو ما أ شارت اإ

حار ابعتبارهوا مةتوحوة مجليوع ااول السواحلية واوري السواحلية  يف جموالت  من نةس التةاقية حرية أ عايل الب 72

قامووة اجلووزر الاصووطناعية و حريووة صوويد  املالحووة و التحليووق ووضووع الاكبووالت و خطوووو ال انبيووب و حريووة اإ

.ال سامك و حرية البحث العل ي 
2

 

                                                           
1
  Gwenaëlle proutiére-Mauléon et Jean-Pierre beurrier, Quelle gouvernance pour la biodiversité marine au 

de la des zones de juridiction ? page 21 
2
 convention  www.un.org/depts/los 0220املعدةل يف  0277من اتةاقية الامم املتحد لقانون البحار  72و  71انظر املواد  

http://www.un.org/depts/los
http://www.un.org/depts/los
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ق البحوار الكوربى ، مبعوىن ومن هنا فلك منطقة  رج عن التحديد السالن اخيكر تكوون مضون موا يعورف بود عام

نسوانية مبوا فهيوا امليواه العذبوة الويت  القاع و ما حتت القاع ، و تعرف أ ي،ا ابملنطقوة و الويت تعود تورااث مشورتاك لالإ

من اتةاقية قانون البحار  001و  000حتوهيا طبقا للامدة 
1
 

ن النظام املطبق عل هذه املنطقة مبين عىل مبدأ  احلرية  ،ق،ب 72املوادة )اإ و اخيي ي،كود  عوىل عودم أ حقيوة  (اإ

أ ي دوةل ببس  نةوذها أ و س يادهتا عىل أ ي جزء مون هتوه املنطقوة ، يف حوني يسو ح  مبامرسوة هوذه احلريوة يف 

ذن فهوىي منطقوة حورة واوري  طار لتعاون و مراعواة مصواحل ااول ال خورى احمل يوة بنصووص القوانون ااويل ، اإ اإ

.ية مشرتكة للم يع خاضعة ل ي س يادة و هو ما ميكن اعتباره ملك 
2

 

منا لها سلسوةل مون املوزايت احملوددة  و يف هذه املنطقة ابخيات ل متتكل ااول الاختصاص العام ول احملدد ، و اإ

 .من اتةاقية قانون البحار  72بنص املادة 

البيولوجيوة ان الرثوات الطبيعية ل عايل البحار و اليت يه قابةل لالس تغالل اكلرثوات الس كية و املصادر احليوة 

 .ليست خاضعة مللكية أ حد ، ما يس تدعي أ ن حيق للك واحد حرية الاصطياد يف  ل نظام خاص 

ىل أ  يوة  0277و مبا أ ن اتةاقية قانون البحار  تعند حرية الصيد فهىي تطرح مشلكة ذات طبيعة خاصة ابلنظور اإ

ىل املوردود التجواري للصويد و املصوادر املع  طون يف  411.111نودة فيوه اذ فاقوت نشاو الصيد البحري ابلنظر اإ

الس نوات ال خرية 
3
   

و لقد دأ بت املنظامت ااولية املتخصصة يف جمال  الصيد البحري  عىل الع ل عوىل حت،وري بوراميف خاصوة  مون 

بيهنا برانميف عل ي ميكن من خالهل تقي  احتزون و من مث اعطواء التعلواميت املتعلقوة ابحملافظوة عوىل القميوة الةعليوة 

 . وارد الصيدية لل

ىل اايوة   711ان ااول الساحلية متتكل ال هلية اخلاصة عىل املوارد الس كية يف املنواطق اخلاضوعة لسو يادهتا و اإ

ميل حبري ابتداء من خطوو ال سا  و بعد هذه املنطقوة تعطوي اتةاقيوة قوانون البحوار حريوة الصويد البحوري 

ل منظامت الصيد البحري احتتصة هبدف احلةواىل عوىل املووارد ابلتنس يق مع ااول املتعاونة مبارشة بواسطة تدخ

،يق،ب 001م (واحتزون ومصاحل ااول اجملواورة ذن حيوق لولك ااول أ ن ميوار  صويادوها حوق الصويد يف   )اإ اإ

طار الزتاهما التةاقية وحقوق ومصاحل ااول اجملاورة  .أ عايل البحار يف اإ

بحوار بوضووح حريوة الصويد والالزتاموات الواقعوة عوىل ااول الويت من اتةاقية قوانون ال  001ولقد حددت املادة 

. متار  الصيد وكذا حقوق والزتامات دول اجلوار
4
 

                                                           
1
 من اتةاقية قانون البحار ،نةس املرجع  001و  000انظر املواد  

2
 A-KISS D Shelton , traite de droit Européen de l’environnement , édition frison –poche1995  

3
 Gwenaëlle proutiére-Mauléon et Jean-Pierre beurrier, op. cité  p22 

4
 ار ، مرجع سابق من اتةاقية قانون البح 001املادة  
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املتعلقة ابحملافظوة عوىل  0277ديس رب  01 التةاقية املتعلقة بتطبيق نصوص اتةاقية ال مم املتحدة لقانون البحار يف

واليت كرست هذه القاعدة حيث أ لزموت دول العوامل  0227أ وت  00حزي خمزون ال سامك املربمة يف  نيويورك يف 

أ ن تةرض عىل حبارهيا احرتام املعايري املةروضة من قبل املنظامت ااولية للصيد ،ومن هنا أب عىل هتوه ااول 

اإصدار ترخيصات لبواخر الصيد اليت متار  الصيد يف أ عوايل البحوار ووضوع جسول متابعوة لولك ابخورة مسوجةل 

قلمييووة للصوويد أ ن تراقوب وتةحووص واثئووق سووةن الصوويد يف أ عووايل  وحيوق اول اجلوووار ال ع،وواء يف املوونظامت الإ

من خالل هته املعايري والاحتياطات لل حافظة بدأ  ت تظهر شيئا فشيئا  اهرة خمزون الورثوة السو كية .البحار

أ نشود ت منظ وة احملوي  ال طليسو  والويت 0272يوليوو   07ل عايل البحار لةائدة ااول الساحلية ، اتةاقية لوامي يف 

لصيد التونة قد خصصت اس تغالل هذه الرثوة لةائدة ااول الشاطئية يف مناطق أ عايل البحار احملاذيوة لل نطقوة 

اا تبق  من مناطق أ عايل البحار وميكن لدلول الشاطئية .الاقتصادية اخلالصة وااول احلبيسة ل يس تةيد سوى 

حوىت يف املنواطق الويت  ورج مون املنطقوة الاقتصوادية  -احلبيسوة –ل ال خورى أ ن متنع هذا النشواو عوىل ااو 

ىل تودهور وضوع الورثوة السو كية  اخلالصة وهو ما دفع لتاكثر معليات الصيد الغوري مرخصوة والويت تو،دي حوامت اإ

. بد عايل البحار
1
 

ر املتعلق حبكومة الصويد هذه الظاهرة أ خذت حزي الاهامتم اخيي  هر من خالل املناقشات اليت دارت يف امل،مت

حيث أ قرت بعض اول العب بد هنا ل تراقوب فعليوا  )كندا(بيان جونس   7114البحري يف أ عايل البحار يف مايو 

سةهنا املس تع ةل للصيد يف أ عايل البحار ومن مث اكن الهتريب أ كورث وجوودا حتوت غطواء العوب لودلول الويت تةتقور 

 . لرتق  احلر لوسائل الوقاية واليت تعند نوظام ا

مل يونمح  7117يف موار   FAO ومن مث فاإن خمط  الع ل ااويل املقرتح من اللمنة ااولية للصيد التابعة للةاو

ومعوموا أ صوبح الصويد يف .يف التقليل من الظاهرة وحماربهتا وعليه أ صبح لزاما عىل ااول أ خذا مس،وليهتا جبديوة 

 . الشواطئ أ و يف أ عايل البحار أ و هيدم الساكنة البحرية وي،ثر عىل الاكئنات احلية البحرية

جاميل مساحة كوكوب ال رض و تلعوب %20متثل البحار و احمليطات  زكولوويج من اإ دورا أ ساسو يا يف النظوام الإ

الصوويد ) ادر الغووذاءالووربي و البحووري ،ومتثوول عووامال أ ساسوو يا يف نشوواطات الإنسووان سووواء تعلووق ال موور مبصوو

 ( .النقل البحري )، أ و جانب التصال (البحري

ال مون أ و من هذا املنطلق تكون البحار و احمليطات عوامل أ ساس ية زرتكز علهيا يف تنظو  و دميوموة الصويد أ و 

ذا اكن من املعلوم اليووم أ ن اجملوالت املائيوة البحريوة مللوت مصودرا للحيواة عوىل  التنوع البيولويج البحري ، و اإ

مون الاكئنوات % 21الكوكب و مل زكن همد أ سالفنا همددا بنشاو الإنسان ، ما دامت احمليطات جت ع موا يةووق 

                                                           
1
 Gwenaëlle proutiére-Mauléon et Jean-Pierre beurrier, op.cité .p 23   
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ة تقلوص التنووع البيولوويج و خاصوة التنووع البيولوويج البيولوجية ، يقع عىل الإنسان واجب الع ل عىل ماكحفو

.البحري 
1
 

ان حتليل التةاقيات و الإعالانت ااولية احلديثة ذات الصةل ابلصويد و البيئوة البحريوة تومن ابلتوجوه اإىل رضورة 

ات الويت تنظ  الصيد البحري بطريقة مس تدامة حتافظ عىل البيئة البحرية ، اري أ ن املالحظ هوو افتقوار املبوادر 

ىل التنس يق قامي بيهنا مون حيوث املعوايري املعنودة سوواء تعلوق ال مور ابملتودخلني و تعودد  أ و  مت تةعيلها م،خرا اإ

طار احملافظة عىل البيئة البحريوة ، فالظواهرة تسو تدعي اليووم  سوء تقدزر للخطر اخيي هيدد اجلهود املبذوةل يف اإ

أاد تنظ  هيدف اإىل ح ومكة تس يري اجملالت البحرية و احلةواىل عوىل بنيهتوا مون خوالل ت،افر اجلهود من اجل اإ

قلميي  .تنويع الهيئات احتتصة و كذا ال ليات القانونية سواء عىل الصعيد ااويل أ و الإ

نسوانية و مت التد كيود عوىل ذكل مون خوالل قورار امجلعيوة العاموة  فلقد عرف التنوع البيولويج اكهامتم مشورتك لالإ

أاد الإطار القانوين العوام اخيي ميكون مون خوالهل حاميتوه مضون نصووص اتةاقيوة  0217يف ديس رب  0710 و مت اإ

طار القوانوين اخلواص ابلتنووع البيولوويج املورتمج مون خوالل اتةاقيوة  0277قانون البحار لعام  و اليت ت،سس لالإ

 . 0227التنوع البيولويج 

وع البيولويج البحري و لكهنا تت، ن من خوالل بصورة مبارشة للتن 0277حيث مل تتطرق اتةاقية قانون البحار 

النصوص الواردة فهيا و املتنوعة اخلصائص العامة املتعلقة حبامية الوسو  البحوري الويت ميكون مون خاللهوا حاميوة 

ن اتةاقية قانون البحار  شارة فاإ ىل النص عوىل أ يوة هيئوة  0277التنوع البيولويج البحري ، و لالإ مل تتطرق أ ي،ا اإ

خ،وواع أ و جلنووة تعكوو ن عووىل متابعووة موضوووع حاميووة التنوووع البيولووويج و حاميووة أ عووايل البحووار ، و اكتةووت ابإ

ىل قانون ااوةل صاحبة العب ، و ل ميكن أ ن حتتيف أ ي دوةل بسو يادهتا ، و  النشاطات املامرسة يف أ عايل البحار اإ

 .دوةل العب ' تبقي مسد ةل معاجلة ال رضار الناجتة عن هته النشاطات عل عاتق

نسوانية بنواءا عوىل املوادة  س تثناء املياه العذبة اليت حتوهيا قاع احمليطات و اليت تعتورب تورااث مشورتاك لالإ مون  001ابإ

نسوانية )  0277اتةاقية قانون البحار  ، تبوق املكووانت ال خورى للتنووع ( املنطقوة و مواردهوا توراث مشورتك لالإ

 .و أ عايل البحار البيولويج البحري حاليا  ،ع لنظام املنطقة ااولية 

بورام اتةاقيوة التنووع  قرارهوا مون خوالل اإ ن حامية التنوع البيولويج البحري و بطريقة أ كرث دقة و خصوصوية مت اإ اإ

، هوذا الونص اخيي اعورتف بسو يادة ااول عوىل  0227جووان  14بريوو دي جوانريو يف  0227البيولويج لسو نة 

الاس تعامل طبقا لنظ ها و س ياسواته الاقتصوادية حوىت و تنوعها البيولويج و اخيي أ عطاها حق الاس تخدام و 

ن قامت بتحديد و تةعيل نظوب اجملوالت احمل يوة داخول جمالهوا البيولوويج املتنووع و لك معول  ووي أ و ونوايئ  اإ

 .يةرتض فيه اخل،وع لهذه التةاقية 

                                                           
1
 Gwenaëlle proutiére-Mauléon et Jean-Pierre beurrier, op.cité.P28   
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طارا عاما محلايوة التنووع البيولوويج و الاسو تخدام املسو ت دام لل كووانت وفوق توزيوع لقد حددت هذه التةاقية اإ

عادل و متوازن اكس تخدام املصادر اجلينية و ذكل من خالل التعواون عوىل نقول التطوور التكنولوويج و التقنيوة 

.العالية 
1
 

هنوا ل حت ول  تنظر هذه التةاقية اىل التنوع البيولويج البحري ن حد العنارص املكونة للتنوع البيولويج و عليوه فاإ

لزتامات الواقعة عىل عاتق ااول من خالل نشاطها يف أ عايل البحار مكن هوذه املنواطق سوى عدد قليل من الا

 رج عن س يادة ااول ، الا اذا اكنت هذه النشاطات من دوةل ع،و يف التةاقية و اليت تعب مون دون شو  

خالل احرتام النظوام ا ية التعاون بني ااول من أ جل احملافظة عىل الاس تغالل املس تدام للتنوع البيولويج من 

نوه يقوع عوىل عاتقهوا واجوب  الازكولويج خارج مناطق س يادهتا ، فاإن اكن لدلول احلق يف اس تغالل مواردهوا فاإ

الع ل عىل أ ن تكون نشاطاهتا اري ضارة ابلبيئة يف اجملالت اخلاضعة لس يادة دوةل أ خرى أ و حوىت توكل الويت ل 

 .( أ عايل البحار ) ،ع لس يادة أ ي دوةل 

ن غ  ياب نظام خاص ابلتنوع البيولويج البحوري و خاصوة موا يتصول ابسو تخدام و اسو تغالل و حاميوة املووارد اإ

اجلينية اليت حتوهيا أ عامق البحار ، هوو اخيي اسو تدع  ااول ال طوراف يف اتةاقيوة التنووع البيولوويج يف املو،متر 

ندونيس يا اإىل حتديد  0224الثاين لدلول ال طراف املنعقد يف نومفرب   ( .مذكرة جاكرات  ) برانميف معل مسي ابإ

عوداد خمطو  معول لإأواد اتةاقيوة التنووع البيولوويج البحوري و السواحيل ،  هذا الربانميف خصص للع ل عوىل اإ

ىل وضووع نظووام متوووازن لل جووالت البحريووة و السوواحلية و حتديوود  هتوودف النصوووص ال ساسوو ية لهووذه التةاقيووة اإ

العقالين لل وارد البحرية و الساحلية و ماكحفة مغور املوواد امللوووة السوامة  اجملالت البحرية احمل ية ، الاس تغالل

ىل هذا الهدف من خالل الاعامتد عىل املونظامت ااوليوة و  ىل الوصول اإ و أ اثرها عىل البيئة ، و هتدف الوويقة اإ

قلمييوة ، احلكوموات و كوذا املونظامت الغوري حكوميوة ، هوذا الاجوامت ع اوري املنظوور التةاقيات و احتططوات الإ

 .القانوين لل وارد الطبيعية و اعاد ترتيهبا 

قلمييوة اكنوت أ و دوليوة  أاد أ ليات قانونيوة أ خورى اإ ن حامية ال حياء داخل احمليطات ميكن أ ن يتبلور من خالل اإ اإ

يوة تتبىن عامال مون العوامول ،أ و احود الاكئنوات احليوة البحريوة املهوددة عوىل نسوق اتةاقيوة منظ وة البحوار ااول 

مل تعوود  7110، و معومووا و منووذ سوو نة 0224أ و اتةاقيووة برشوولونة  0227، او اتةاقيووة اوسوو بار  0227مووارلبور 

 .الاشلكية تتعلق بعدد ووفرة النصوص القانونية و امنا تبق يف تطبيق النصوص 

 

 

    

                                                           
1
 7،ص ،نوريويب 7101ماي  70-01ع الرابع عرش التةاقيةاملتعلقة ابلتنوع البيولويج الهيئة الةرعية لل شورة العل ية التقنية و التكنووجية ،الاجامت 

.unep/cbd/sbstta/14/4 
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 ااوليةو اهامتمات الهيئات  0277التنوع البيولويج البحري مضن اتةاقية البحار : الةرع الثاين 

 . 0277 اتةاقية قانون البحار:  ولأ  

ت،سس الإطوار القوانوين العوام املت،و ن حاميوة احمليطوات ويه ل  0277اتةاقية ال مم املتحدة لقانون البحار لس نة 

تت، ن بصورة مبارشة التنوع البيولويج البحري حيوث مل زكون هنواك حوديث عون التنووع البيولوويج البحوري 

م،اء التةاقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                وقت اإ

 . النصوص ذات الصةل ابلتنوع البيولويج البحري 

اتةاقية قانون البحار تت، ن نصوصا عديدة وقواعد عامة تتصل حبامية الوس  البحوري و مون مث حاميوة التنووع  -

ىل  027 البيولويج البحري ويف هذا الصدد جند املواد  : تشري اإىل 021اإ

حملافظة عىل ال وسواو البحريوة هوذا الالوزتام يعوين تلكةوة املنواطق البحريوة سوواء توكل تلزتم ااول ابمحلاية وا -

نسانية  . اخلاضعة لس يادة ااول أ و تكل املتعلقة ابمللكية املشرتكة لالإ

كام تلزم ااول خاصة ابمحلاية واحملافظة عىل الونظم الازكولوجيوة وال صوناف املنقرضوة أ و احلساسوة والويت يه  -

ىل  027 مواد] دحتت أ ي هتدي  [ 020اإ

طار هذه ال هداف  -  لك اس تغالل أب أ ن يمت يف اإ

 تلزتم ااول بد خذ الاحتياطات الواجبة ملنع التلوث  -

قلمييوة  - تتعاون ااول من أ جل جتس يد أ هداف التةاقية بطريقوة مبوارشة أ و مون خوالل املونظامت ااوليوة أ و الإ

املسووو تدام لل ووووارد البحريوووة وأ ي،وووا فوووامي تعلوووق حباميوووة البيئوووة املتخصصوووة يف جموووال احملافظوووة أ و الاسووو تعامل 

 [022+007].البحرية
1
 

 . نشاو أ ي دوةل ل أب أ ن ينمم عنه رضر بيئة الغري -

دخال ال نواع الغريبة -  . عىل ااول أ خذ الاحتياطات الالزمة ملنع اإ

طقة واملوارد اليت حتوهيوا جواءت يف تتعلق خصوصا ابملن 277وهناك نصوص أ خرى تت، هنا اتةاقية قانون البحار 

وكذكل ال مور ابلنسو بة للنصووص الوواردة يف الةصول السواد  الويت  0220الةصل الرابع من التةاقية املعدةل يف 

 . تعاجل ماكحفة التلوث واليت تتعلق بصورة اري مبارشة ابلتنوع البيولويج

لنظم الإزكولوجية ل عايل البحار خيكل تبق  معاجلة مل تعني اتةاقية قانون البحار أ ي منظ ة أ و  از خاص زرع  ا

النشاطات املامرسة يف أ عايل البحار تتخب  بني الاختصاص الق،ايئ اوةل العوب ودول اجلووار يف  ول الإطوار 

القانوين احلايل لالتةاقية وعليه فاإن حامية النظام الازكولويج يف أ عايل البحار يبق  خاضعا لإدارة ااول لتتعواون 

                                                           
1
 من اتةاقية قانون البحار ، مرجع سابق  022و 007املادة  
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ليوه التةاقيوة ابلوزتام ااول ابلتعواون مون أ جول اعوامتد فامي  بيهنا أ و عن طريق املنظامت ااولية وهو موا أ شوارت اإ

ن املسو،ولية عون جورب الرضور  قواعد مشرتكة من خالل انشاء منظامت دولية تعتين ابلصويد البحوري وعليوه فواإ

أواد قو .. تعود عىل ااوةل  زكولوويج مون خوالل ضوامن العب بناء عىل الالزتام ابلتعواون واإ اعود محلايوة النظوام الإ

 . التس يري واحملافظة عىل احتزون املهدد 

هنوا ت،سوس القاعودة  هذه القواعد العامة واليت متت مناقش هتا خالل امل،مترات ااولية اخلاصوة ابلبيئوة أ و التمنيوة فاإ

ي وميكن تةعيلها بصورة جودا موا داموت املبدئية أ زن ميكن من خاللها تنظ  امحلاية و احملافظة عىل الوس  البحر 

 . ل تتعارض مع أ ي ضواب  أ خرى

 . دور الهيئات ااولية يف أ عامق البحار:  اثنيا 

ىل تسو يري  أ نشد ت الهيئة ااولية ل عامق البحار مبوجب الةصل الساد  من اتةاقية قانون البحار هتدف أ ساسا اإ

اوليوة ل عوايل البحوار الويت  ورج عون نطواق السو يادة احملودودة الاس تعامل واس تغالل املوارد املائية يف املنطقة ا

 .لدلول

ىل الإماكنيوات  فلك معلية اس تغالل ل بد أ ن  ،ع ملوافقة وترخيص من الهيئة ااولية ل عامق البحوار وابلنظور اإ

املالية والتكنولوجيا العالية اليت يتطلهبا هذا النوع من املشاريع فاإن عددا قلويال فقو  مت اعوامتده مون قبول اللمنوة 

اووري هموددة وتاكليةهوا معقووةل ابملقارنووة موع اسو تغالل املوووارد  ااوليوة يف الوقوت اخيي تبقو  فيووه املووارد البحريوة

 . البحرية

املوارد اجلينية ليست خاضعة لسلطة اللمنة ااولية ل عامق البحار كوهنوا ليسوت مضون  املووارد  املائيوة  احملوددة  

السائةل -الغازية  –املوارد الصلبة ]  000مضن  املادة 
1

 ]........ 

ىل حاميوة التنووع البيولوويج لو عوامق وهوو موا  هذا ما اس تدع  الهيئة ماكنيوة توسو يع اختصاصواهتا اإ ىل دراسة اإ اإ

أواد اتةواق عووىل تعوديلها  حيوث دامووت  يسو تدعي مراجعوة نصووص اتةاقيووة قوانون البحوار الويت موون الصوعب اإ

 .  و دخولها حزي النةاذ  0220س نة من أ جل تعديلها س نة  07س نوات لإم،اهئا و  2املشاورات 

اب نص رصحي حي ي هته املوارد يبق  الإطار العام لتةاقية قانون البحار حي ي بصوورة عاموة ويقلول مون ويف غي

 . 004الاس تغالل حيث أ ن الهيئة ااولية ل عامق البحار ل تعىن  حبامية البيئة البحرية طبقا لنص املادة 

فهىي تلوزم  000-000-007ث من خالل املواد  ت،كد التةاقية  عىل التعاون ااويل والتةا  املشرتك يف جمال البح

ااول املس تغةل ل عايل البحار ال خذ بعني الاعتبار الإحتياطوات الويت تت،و ن احملافظوة عوىل املووارد البيولوجيوة 

زكولوويج [ 002م]وتتعاون مع ااول املعنية وتلكةهم ابلع ول عوىل حاميوة البيئوة البحريوة هبودف حاميوة النظوام الإ

دخال أ ي أ نواع سامة  املواد  020-027بنص املواد    [ 717-021]، و بد ن يتةادوا اإ

                                                           
1
 مرجع سابق .  0277من اتةاقية قانون البحار 000املادة  
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 . هته النصوص والقواعد العامة ميكن تصنيةها مضن الع ل عىل حامية التنوع البيولويج البحري

 الإطار اخلاص محلاية التنوع البيولويج البحري :املطلب الثاين

ن البقاء يف الإطار العام محلايوة التنووع البيولوويج مون خوالل النصووص القانونيوة املتصوةل بشولك اوري مبوارش   اإ

مبوضوع التنوع البيولويج البحري ل ميكن من اس تنباو الس بل القانونية و ال ليات املتاحوة محلايوة هودا التنووع و 

ىل ال  بحوث يف الإطوار اخلواص حباميوة التنووع البيولوويج احملافظة عوىل النظوام الازكولوويج وهوو موا حيوذو بنوا اإ

 : البحري تبعا ملا ييل 

  0227 اتةاقية التنوع البيولويج: الةرع ال ول  

مت حتديد الإطار القانوين للتنوع البيولويج بصورة خاصة من خالل التوقع عوىل اتةاقيوة التنووع البيولوويج سو نة 

من التةاقية مةهوم التنوع البيولويج وأ ضووت  17 تناولت املادةولقد  0220 واليت جسلت حزي النةاذ س نة 0227

ىل أ ن ااول ال طوراف يف التةاقيوة تع ول عوىل تطبيوق  77عىل اجملوالت البحريوة، وتشوري أ ي،وا املوادة  بنوود .اإ

لقوة عون اتةاقية التنوع البيولويج مبا يف ذكل ما تعلق مهنا ابل وساو البحرية بناء عوىل احلقووق والالزتاموات املنب 

 . قانون البحار

هذا النص اخيي يعرتف بس يادة ااول عىل تنوعها البيولويج ما يرتك لهوا حريوة الاسو تغالل تطبيقوا لس ياسو هتا 

ن اقت  ال مر انشاء نظام محلاية الهواء مضن مبادئ مناطق  التنوع  البيولوويج  الإأواد أ و "الاقتصادية حىت واإ

د ارة أ و الوتحمك يف احتواطر املرتبطوة ابسو تخدام واطوالق اكئنوات حيوة الاحتةاىل بوسائل تس هتدف تنظو  أ و اإ

ومعدةل انمجة عن التكنولوجيا الإحيائية  اليت قد زكون لها تد وري معاكس عىل الناحية البيئية اا ي،ثر عوىل صويانة 

"التنوع البيولويج عىل حنو قابل لالس نرار مع ال خذ يف الاعتبار أ ي،ا احتاطر عىل حصة البرش
1
 

طارا لل حافظة عىل التنووع البيولوويج والاسو تعامل القابول لالسو نرار ملكوانتوه  تسطر اتةاقية التنوع البيولويج اإ

وتوزيع عادل ومتوازن بني املس تةيدزن من املووارد اجلينيوة كوام يف ذكل نقول التقنيوة الرضوورية  الويت تسو تدعهيا 

ىل املوارد   مسائل التوصل اإ

ل لك طرف متعاقد تطوزر وتنةيذ البحوث العل ية القامئة عوىل املووارد اجلينيوة الويت حياو "  04حيث تنص املادة 

" توزعها ال طراف ال خرى املتعاقدة ابملشاركة لهذه ال طراف ويف تكل ال طراف يف ما أ مكن
2
 

أ ن احلصوول و ..."  : 01والع ل عىل نقل التكنولوجيا ونقلها فامي بني ااول املتعاقدة وهو ما جواء بوه نوص املوادة 

 ..."عل التكنولوجيا ونقلها فامي بني ال طراف املتعاقدة تعد عنارص أ ساس ية لتحقيق أ هداف هذه التةاقية
3
 

                                                           
1
 0224من اتةاقية التنوع البيولويج  17املادة  
2
 0224من اتةاقية التنوع البيولويج  04املادة  
3
 0224من اتةاقية التنوع البيولويج 01املادة  
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عىل اس تخدام التكنولوجيا احليوية وتوزيع فوائدها 02 كام أ كدت املادة
1
. 

اجلينيوة البحريوة مل متوزي زرى جانب من الةقه أ ن نصوص هذه التةاقيوة خاصوة يف جموال املووارد اجلينيوة واملووارد 

ابحلزم والةصل من خالل انتشارها اإىل لك ما أ مكن ال مر ما ي،عن من قوة النص  القانوين
2
 

ن النعن يف اتةاقية التنوع البيولويج يويح أ ن التةاقية منغلقة عوىل تصوور املووارد اخلاصوة بسولطة مجموعوة   22اإ

ىل التنووع البيولوويج البحوري ن حود ولةائدهتا ما يدل عىل أ هنوا قوابةل للتطبيوق عوىل أ عو ايل البحوار وأ هنوا تنظور اإ

 . مكوانت التنوع البيولويج العام

ىل الزتامات تقع عىل عاتق ااول املعنية بد عايل البحار ل ن هذه احلوالت  ورج مون اختصاصوها  ل اإ فهىي مل ترش اإ

قلميية أ و ااولية املت،و نة اسو تغ ل ما تعلق ابلتةاقيات الثنائية الإ طوار اإ الل املووارد املائيوة يف أ عوايل البحوار يف اإ

 . احملافظة عىل البيئة البحرية والتنوع البيولويج البحري

طوار  ذن فاتةاقية التنوع البيولويج ميكن تطبيقها بصورة اري مبارشة كوهنا تعرف بد  يوة التعواون بوني ااول يف اإ اإ

ن منواطق السو يادة أ زون ميكون لودلول حوق اسو تغالل احرتام النظام الإزكولويج احلايل يف اجملوالت اخلارجوة عو

مواردها اخلالصة فيقع عىل عاتقهم أ ي،ا واجب الع ل عىل أ ن ل حيدث هذا الاس تغالل رضرا بيئيوا عوىل ااول 

ال خرى أ و يف مناطق ل  ،ع ل ي س يادة وطنية ابملقابل فواإن نصووص التةاقيوة تطبوق عوىل ااول ال طوراف 

 . نشاطاهتا داخل املناطق اخلاضعة لس يادهتا بيهنا حىت عندما متار  

وأ ن يومت التوزيوع العوادل ونقول ( 7م)فاس تغالل املوارد ل بد أ ن زكون قابال لالسو نرار وأ ن حيوافظ عوىل املووارد

ىل املوارد والتعاون العل وي  ىل الإعوالم وتكووزن ( 4م)التكنولوجيا واملشاركة يف الوصول اإ وهوذا ال خوري هيودف اإ

 .الباحلني

ىل ميدان ااراسة يف اجملال البيولويج البحوري احملودد ابلبحوار اخلاضوعة للسو يادة والويت ل تتجواوز  ن التطرق اإ اإ

ميل حبري ، عناوزن امللكيوة اخلاصوة الةرديوة أ و امحلائيوة م،و ونة بنصووص القوانون ، القوانون الووطين يف  711

اك مهنا مون يونظم قوانون امللكيوة الةكريوة الويت ااوةل صاحبة الس يادة عىل املنطقة ، ومن بني هته النصوص هن

 . أ صبحت تلعب دورا ازيا يف نقل التكنولوجيا

                                                           
1
 Gwenaëlle proutiére-Mauléon et Jean-Pierre beurrier, Quelle gouvernance pour la biodiversité marine au 

de la des zones de juridiction ?N°07/2007 gouvernance mondiale ,institut du développement durable et des 

relation internationales paris France . 
2
 Gwenaëlle proutiére-Mauléon et Jean-Pierre beurrier, Quelle gouvernance pour la biodiversité marine au 

de la des zones de juridiction ?N°07/2007 gouvernance mondiale ,institut du développement durable et des 

relation internationales paris France   
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ىل بعض ااول ال طراف يف التةاقيوة ومجموعوة  خصوصوا جورت مناقشوات يف  22من خالل الهتامات املو ة اإ

ية  أ كورب يف جموال يف امل،متر احلادي عرش لدلول ال طراف لهاي أ زن مت وضع خطوو معل تت، ن شةاف  7117

نشاء جلنة عل يوة دوليوة ميكون مون خاللهوا أ ن جت وع  7110 املعلومات وتبادل فوائدها ويف س نة اقرتحت فرنسا اإ

 . ااول هبدف الوصول اىل مس توى اعىل من التنس يق و التبادل العل ي و التكنولويج  

ن غياب التنظ  اخلاص واملتخصص ابلتنوع البيولويج البحري وحامية ا ملوارد اجلينية اليت حتوهيا أ عوامق البحوار اإ

أاد برانميف معل خاص عرف بو واليت تعتوين    mandat de Djakartaوويقة جاكرات :هو ما اس تدع الع ل عىل اإ

ابلتنوع البيولويج البحوري والسواحيل، يف خ،وم  املو،متر الثواين لودلول ال طوراف يف اتةاقيوة التنووع البيولوويج 

أاد خطة لتطبيق اتةاقية حول التنووع البيولوويج البحوري  0224 اندونيس يا نومفربواخيي انعقد يف  ىل اإ وهيدف اإ

 :والساحيل وأ   املبادئ ال ساس ية املقرتحة

ماكحفوة زرع ال نوواع  - حتديد املناطق البحرية احمل ية -معايري التس يري املتوازن لل جالت البحرية والساحلية   -

 .الغريبة والغازية 

الاسو تعامل املنوتظم لل ووارد البحريوة والسواحلية ، وتعنود الوويقوة عوىل املونظامت  -اسة التود وري عوىل البيئوة در  -

قلميية،احلكومات واملنظامت الغري حكومية    ااولية، التةاقيات وخط  الع ل الإ

 .ااولية ذات الصةل ابلتنوع البيولويج البحري الواثئق: الةرع الثاين   

ن احلياة يف  احمليطوات ميكون أ ن  ،وع أ ي،وا للحاميوة مون خوالل وسوائل وأ ليوات قانونيوة أ خورى ويه الواثئوق اإ

قلميية واليت تتعلق ابل نواع أ و الساكنة املهوددة واملقوارابت  التقليدية ااولية لقانون البيئة ، التةاقيات امحلائية والإ

قلميية وملالها تنظ  وتس يري الصيد البحري  الإ

           تنظ  الصيد البحرييف جمال : اول 

حتوت رابعيوة منظ وة ........اتةاقيتان هم تان تتعلق بتنظ  الصيد البحري القانون التووجهيىي للصويد املسو،ول   

 0277-07-01والتةاق املتعلوق بتطبيوق بنوود التةاقيوة لوو مم املتحودة قوانون البحوار 0224يف أ كتوبر  FAOالةاو 

نيويووورك –لوويت تنتقوول يف خمتلوون ال قووال  البحريووة وال سووامك املهوواجرة الكووربى واملتعلووق مبخووزون ال سووامك ا

0224،0/17/0224  

واليت وضعت من أ جل معليات الصيد يف أ عايل البحار فالقانون التوجهيىي للصيد اخيي ي،ب  تطبيقوات الصويد 

سوو تعامل املعقووول ويف تةعيوول مبوودأ  احليطووة يف تسو يري احتووزون والا( 11م)املسو،ول موون خووالل واجوب ااول 

ل دوات الصيد اليت حتافظ عىل البيئوة و يونص أ ي،وا عوىل واجوب ااول عوىل الع ول فوامي بيهنوا مون أ جول نقول 

سرتاتيمية موحدة يف أ خذ القرارات والع ل عىل تقليص معليات الصيد الةائ،ة حيوث تع ول  املعلومات ووضع اإ

تطبيوق القوانون والويت تع ول داخول املنطقوة الاقتصوادية دول العب عىل مراقبة السةن اليت حت ل عل ها ويلزهما ب 

 . التابعة لس يادهتا ابلتعاون مع دول امليناء
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جبارهوا  ن اتةاقية نيويورك وضعت ااول الشاطئية موضوع السو و مون ااول الويت متوار  الصويد مون خوالل اإ اإ

 التعامل ابلقوانني املةروضة عىل املناطق اليت  ،ع لدلول املطةل عىل البحر 

طوارا تةصويليا حوول  ذ حت ول اإ ىل حاميوة التنووع البيولوويج البحوري اإ هذه التةاقية هم ة أ ي،ا من حيث نظرهتوا اإ

مبوادئ قوانون .... حامية خمزون ال سامك اليت تنتقل يف خمتلن ال قال  البحرية وال سامك املهاجرة الكربى حيوث 

ار ل ميكن أ ن  ،ع لنشاو سواكن ااول الشواطئية البيئة مكبدأ  احليطة، ملال ذكل حبال الصيد يف أ عامق البح

 . واليت تترضر أ حياان من معلية الصيد  

دخاهلم من قبل منظ ة الةواو ....... بعض عنارص  طوار احتطو  الرابوع للع ول ااويل  FAOمت اإ وملوال ذكل يف اإ

 من أ جل تس يري فرتات الصيد وحامية وتس يري احليتان وحامية الطيور البحرية يف املصائد 

          يف جمال ماكحفة التلوث: اثنيا 

وث ويف يف جموال التلو" OME"املقاربة ال كرث أ  ية ميكن أ ن نستسقي من خالل معل املنظ ة ااوليوة البحريوة 

طار الإقرار العام للحامية من التلوث البحري ابلسةن ، املنظ وة  بعثوت أ نظ وة املسو،ولية املدنيوة مون " OMI"اإ

 7110أ جوول التجوواوب مووع ال رضار الوويت خيلةهووا التلوووث النةطووي أ و النقوول البحووري للب،ووائع اخلطوورية منووذ سوو نة 

ذن  وت،طلع هذه املنظ ة أ ي،ا ابكتشاف وحتديود املنواطق الويت متثول منةعوة خاصوة يف جموال احلةوظ وامحلايوة ،اإ

دماج أ لية لل راقبة مضن مناطق أ عايل البحار  . ميكهنا اإ

تبحث أ ي،ا عن حامية البيئة البحرية من التلوث البحري الناع عن السوةن وخاصوة التةاقيوة "  OMI"املنظ ة 

أ ن  ،ع لتس يري عوىل مسو توى املووائن أ و ااولية حول مراقبة وتس يري املياه واجلزر واحلواجز املائية اليت أب 

زكولوجية مستنةرة  املياه اليت يه يف حاةل اإ

ىل عدد من التةاقيات يف نةس اجملال  : وميكن أ ن نشري أ ي،ا اإ

غراق  0221املعدةل يف  0227اتةاقية لندن  - املتعلقة ابمحلاية من التلوث البحري الناع عن النةاايت واليت تن،م اإ

 .ال،ارة  ومعاجلة النةاايتحر النةاايت يف الب

غراق النةواايت ملول املواء املسو تع ل أ و السووائل  0227اتةاقية مار لبول  - اليت تس ح بتحديد مناطق لتةريغو اإ

 ال خرى ال،ارة 

املتعلقة ابلسواحل الشاملية وال طلس ية و يف أ عايل البحار ما عودا حبور البلطيوق والبحور  0227اتةاقية أ وس بار  -

 ال بيض املتوس  

 برانميف الع ل ااويل محلاية الوس  البحري من التلوث الناع عن ال نشطة الربية  -

عالن مونرتايل حول حامية ال وساو البحرية من التلوث الناع عن الزلزل وماكحفة تلو - وث اجلووار والسواحل اإ

 .الناع عن النشاطات الربية 
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هذه النصوص ل تت، ن بصورة مبارشة أ عايل البحار ولكهنا هتدف اإىل ماكحفة التلوث والتقليص من احلووادث  

 البحرية فهىي تساعد عىل الع ل عىل حامية التنوع البيولويج البحري يف أ عايل البحار 

 : يف جمال حامية ال نواع

 : لنصوص اليت ميكن ذكرها واليت ميكن تطبيقها هبدف حامية ال نواع وميكن ذكرما بني ا -

  0201-واش نطن –التةاقية ااولية محلاية مس  احلوت  -

  -0242-التةاقية امل،قتة محلاية الةق ة يف القطب الشاميل  -

  -0247-جنين  حول الصيد واحملافظة عىل املوارد البيولوجية ل عايل البحار  اتةاقية -

 اتةاقية التجارة ااولية ل نواع والنبااتت واحليواانت املتوحشة واملهددة ابلنقراض واش نطن  -

 . اتةاقية بون حول ال نواع املهاجرة -

 : يف جمال حامية البيئة البحرية : اثلثا 

ىل اتةاقية لامي املتعلقوة حباميوة البيئوة البحريوة واملنواطق السواحلية   أ خريا ويف جمال حامية البيئة ميكن الاستشارة اإ

قلمييوة  07/00/0200لل حي  ال طليس اجلنوب رشأ املنعقد يف  ومن  ة أ خرى التةاقيوات املتعلقوة للبحوار الإ

املتعلقووة حباميووة التنوووع البيولووويج للبحوور ال بوويض  71/00/0221واتةاقيووة موانكووو  0224ملوول اتةاقيووة برشوولونة 

 . املتوس  والبحر ال سود

التةاقيات ال خرية اكنت تت، ن بروتوكول اجملالت البحرية احمل ية واليت تساعد عىل الع ل عىل حتديود اجملوالت 

 . احمل ية يف خمتلن املساحات البحرية ويف أ عايل البحار

ت،و ن بروتوكوول يونص عوىل اجملوالت احمل يوة يف البحور ال بويض املتوسو  ومنوذ سو نة ت  0224فاتةاقية برشلونة 

ماكنيوة حتديود املنواطق احمل يوة وحتقيوق الاسو تغالل  7110 ت، ن بصوةة خاصوة التنووع يف جموال معو  ومون مث اإ

املنواطق  واخيي ينص عىل حاميوة 70املس تدام للتنوع البيولويج محمي وهو ما حيقق جتس يد حتط  الع ل للقرن 

 . البحرية املهددة وكذا ساكنهتا  

وميكن تبين نصوص اتةاقية برشلونة وتطبيقها يف جمالت حبرية أ خرى اوري البحور ال بويض املتوسو  مون خوالل 

ال فاق والتنظاميت املوجودة وال ليات اليت ميكن تةعيلها حلاةل التنووع البيولوويج البحوري نسوجل أ ن هنواك تنووع 

قلمييوة تتصول مبوارشة أ و بصوةة اوري مبوارشة ابلتنووع البيولوويج البحوري يف النصوص تت، ن أ   دوات جامعية واإ

 وت،ع الزتامات عىل ااول 

 .وهنا يظهر احلديث عن تطبيق هته النصوص أ و صعوبة تطبيقها ميدانيا 
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 تنةيذ الربانميف الع يل بشد ن التنوع البيولويج البحري : املبحث الثاين  الثاين 

 ادارة املناطق البحرية و حامزهتا  :   املطلب ال ول 

 :التاكمل يف جمال ادارة املناطق البحرية و حامزهتا : الةرع ال ول 

اشار م،متر الاطراف يف اتةاقية التنوع البيولويج اىل أ ن برانميف الع ل التةصوييل سو يكون سواي املةعوول ملودة 

و عندها س يمرى اس تعراض مع ق للتنةيذ و تنقيح برانميف الع ل عند الاقت،اء ، ( 7101-7110)س نوات  11

جراء اس تعراض مع وق لوربانميف الع ول بشود ن التنووع البيولوويج البحوري والسواحيل يف  وقرر م،متر ال طراف اإ

 . لويجاجامتعه العارش وقد أ جري هذا الاس تعراض وفقا لل بادئ التوجهيية الواردة يف اتةاقية التنوع البيو 

دارة موتاكمةل لل نواطق [ البدلان املتقدمة والنامية عوىل حود سوواء]تطبق معظم البدلان الساحلية يف العامل  ال ن اإ

ن  7114 البحرية والساحلية ووفقا للتقارزر الوطنية الصادرة عام من مجيع ال طوراف يف التةاقيوة املتعلقوة % 27فاإ

دارة متاكمةل  حمس نة لل ناطق البحرية بغية لتقليل الرواسوب وال حوامل املغذيوة يف ابلتنوع البيولويج قد أ قامت اإ

فقو  مون الوبدلان اجمليبوة تتووفر عوىل % 77حيامن اكنت  7117 البيئة البحرية ويدل هذا الرمق عىل زايدة منذ عام

دارية وترشيعية لتنةيذ الإدارة املتاكمةل لل ناطق البحرية  ترتيبات ميدانية م،سس ية واإ
1
 

موون الووبدلان  اكنووت قوود وضووعت هووذه الرتتيبووات يف ذكل الوقووت وعووىل الوورمغ موون عوودم توووافر  %47بيوود أ ن 

اإحصاءات حمدوة مفن املرر أ ن تنةيذ الإدارة املتاكمةل لل ناطق البحرية والساحلية يف خمتلون أ شواكهل قود ازداد 

وعيوا قود أ بلوغ حوىت ال ن يف الوقت احلارض ، وزكون لك بدل من البدلان الساحلية اليت قدمت تقرزرا وطنيا  ط

دموواج  عوون بعووض املبووادرات ذات الصووةل ابلإدارة املووتاكمةل لل نوواطق البحريووة والسوواحلية ومووع ذكل فووال زووزال اإ

شواال التنوع البيولوويج يف ال نشوطة القطاعيوة ميثول أ حود التحودايت الويت توا هوا الإدارة املوتاكمةل لل نواطق 

ىل املزيود مون التعززوز البحرية والساحلية وابملثل فالتنس يق بني  القطاعات واملس توايت احلكوميوة يظول حباجوة اإ

لكون العديد من ال نشطة و الس ياسات والترشيعات ل تزال ذات طابع قطاعي ول توفر تدابري فعواةل لتحقيوق 

. التاكمل 
2
    

ل العواملي محلايوة البيئوة وقد تنىس أ ي،ا تنةيذ الإدارة املتاكمةل لل ناطق البحرية والساحلية من خالل برانميف الع 

اخيي وضعه برانميف ال مم املتحدة للبيئة ،ووفقا لالس تعراض احلكويم ااويل [ GPA]البحرية من ال نشطة الربية

بودلا يف الع ليوات ذات الصوةل  11فقود شوارك أ كورث مون  7111الثاين اخيي أ جراه برانميف الع ل العاملي يف عوام 

قلمييوة املنسوقة الويت تبوذلها مونظامت البحوار  برباميف الع ول الوطنيوة ويه متثول يف معظ هوا جوزءا مون اجلهوود الإ

ىل التنةيذ الةعويل  قلميية ذات الصةل ويرتاوح وضع براميف الع ل الوطنية هذه من مرحةل التخطي  أ و الإعداد اإ الإ

                                                           
1
 04ص 7101مايو70-01، نريويب 00تقرزر الهيئة الةرعية لل شورة العل ية والتقنية والتكنولوجية ، التةاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج الاجامتع  - 

2
  01نةس املرجع ص 
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[ Pops]هذه ال نشطة عىل ماكحفة التلوث مبا يف ذكل امللواثت الع،وية الثابتة من خالل مشاريع رائدة وتش نل

. واملعادن الثقيةل ومعاجلة مياه ال ف الصحي البييئ والرصد ابلإضافة اىل اصالح البيئة 
1
 

دارة املووتاكمةل لل نوواطق البحريووة والسوواحلية تنووزي بشوو ولها وسووعة نطاقهووا  قلمييووة لووالإ ن وضووع خطوو  وطنيووة واإ اإ

النطاق الواسع للنظم الإزكولوجية وتراعي ال نظ ة الإزكولوجية وال نواع واملوائول ابلإضوافة اإىل الاسو تخدامات و 

ن دخمعت هذه اخلط  عىل حنو مزتايد حىت ولوو مل زكون ذكل بشولك شوامل بس ياسوة  والاحتياجات البرشية اإ

دارة موتاكمةل مجليوع املنواطق عامة ومكثال عىل ذكل فقد وافق برملان الرنوجي عىل تلبية احلاجة اا اعيوة اإىل وضوع اإ

دارة موتاكمةل لل حيطوات ويه بصودد تطبيقهوا يف  البحرية ابلستناد اإىل هنيف النظام الإزكولويج وأ قاموت كنودا اإ

ويت، ن الوهنيف حكوموة الإدارة املوتاكمةل لل حيطوات وهيئاهتوا [ LOMAs]سس مناطق واسعة لإدارة احمليطات

الشامةل للخصائص الاجامتعية والاقتصادية والازكولوجيوة وموا يقابلهوا مون حةوظ لهوذه الاستشارية والتقياميت 

قلمييوة قامئوة عوىل قاعودة عل يوة وأ وبتوت هوذه  املناطق يقوم عىل النظام البييئ وقد وضوعت اسورتاليا خططوا بيواإ

دارة متاكمةل لل ناطق البحرية والساحلية .اخلط  فعاليهتا يف جمال  طي  وتنةيذ اإ
2
 

دارهتا :الثاينرع الة  نشاء مناطق محمية واإ  . اإ

ىل  يت،ح من التقارزر الوطنية والطوعية املقدمة مبوجب التةاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج بروز الاجتاه الورايم اإ

نشاء مناطق حبرية  محمية جديدة أ فادت  نشواء منواطق حبريوة % 20اإ من ال طراف بد ن خططها القادمة تت،و ن اإ

ىل أ ن مجيع البدلان الساحلية اليت قدمت تقارزرهوا و قود أ نشود ت منطقوة  وساحلية محمية جديدة وتشري التقارزر اإ

واحدة أ و ب،عة مناطق حبرية وساحلية محمية جديدة وأ قامت يف بعض احلالت ش باكت وطنية ويف الكلري مون 

لالإجعاب ويبدو أ ن هذا الاجتواه  احلالت تعد التغطية اليت حتققت لل ناطق البحرية والساحلية احمل ية معال ملريا

نشواء شو باكت ومنواطق حبريوة  س يواصل يف املس تقبل حيث أ ن العديد من البدلان قد حددت أ هدافا تتعلق ابإ

ىل حاميوة موا بوني  ىل  01وساحلية محمية وزريم الهدف املنشود يف معظوم   ال حيوان اإ يف املائوة مون املوائول  01اإ

ىل الرتكزي  عىل أ نواع حمددة من النظم الإزكولوجية ملل الشعاب املرجانيةالبحرية والساحلية أ و اإ
3
 

نشواء شو باكت ومنواطق  وهناك العديد من ال نشطة اليت ت،طلع هبا البدلان بصورة فردية أ و جامعية من أ جل اإ

هنوا ل  توزال حبرية وساحلية محمية وعىل الرمغ من تزايد املساحة اليت تغطهيا املناطق لبحرية والسواحلية احمل يوة فاإ

ىل نس بة  اليت تشلك الهدف اخيي حددته التةاقية املتعلقوة ابلتنووع البيولوويج وابلإضوافة %01اكفية للوصول  اإ

ن الش بكة العاملية لل ناطق البحرية والساحلية البحرية ل متثل حىت ال ن ش بكة شامةل أ و مالمئوة أ و  اإىل ذكل فاإ

ز كولوجيوة الشوديدة البعود عون الشوواطئ واملوجوودة يف مدارة بكةاءة وبوجوه خواص فوال زوزال متثيول الونظم الإ

                                                           
1
  01ص 7101مايو70-01، نريويب 00الاجامتع تقرزر الهيئة الةرعية لل شورة العل ية والتقنية والتكنولوجية ، التةاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج  - 

2
 01نةس املرجع ،ص 
3
 02نةس املرجع ص 
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ل عوىل قودر  املناطق الاقتصادية اخلالصة وما وراءها متثيال انقصا كام أ ن موائول احمليطوات املةتوحوة ل حتصول اإ

ضوافية  ضئيل للغاية من امحلاية وس يةرض  تغري املناخ عىل مدزري املناطق البحرية والساحلية احمل يوة حتودايت اإ

ل أ ن  نشاء مناطق أ خرى مهنا قد زكون أ حد أ ف،ل الس بل الكةيةل بزايدة مرونة النظم الإزكولوجية الهشة اإ .اإ
1
 

دارة املتاكمةل لل ناطق البحرية : املطلب الثاين    أ هداف و أ فاق الإ

 حةظ املوارد احلية واس تخدامه املس تدام: الةرع ال ول  

 01و 411111املعروفة عىل ال رض وحتتوي عىل ما بوني شعبة حية من شعب الاكئنات  07ت،م حميطات العامل 

ىل  نوع يف املورت املربوع الواحود يف احملوي  الهنودي  0111ماليني نوع حبري ومن املعروف أ ن تنوع ال نواع يصل اإ

الهووادئ وأ نووه أووري بشوولك دامئ اكتشوواف أ نووواع حميطيووة جديوودة ول سوو امي يف أ عووامق البحووار وخيكل مفوون اووري 

ىل املسوو تغرب أ ن تنطوو وي املوووارد اجلينيووة يف حميطووات العووامل وسووواح  عووىل فائوودة حقيقيووة وحموونةل ابلنسوو بة اإ

الاس تخدامات التجارية عىل البرشية وأري حاليا عىل نطاق عاملي لتم ع املعلومات املتعلقة بطائةة واسوعة مون 

مليوة مون البواحلني اخيزون   النظم الإزكولوجية وال نواع البحرية من طرف تعداد احلياة البحريوة وهوو شو بكة عا

مليوون  01 ال ن عىل وش  الانهتاء من معلهم وتش نل قاعدة بياانت التعداد حىت ال ن عىل جسالت ل كرث مون

 .نوع من ال نواع املكتشةة حىت ال ن

زكولوويج يف مصوائد  ويقدم الع ول اجلواري مون خوالل منظ وة ال اذيوة والزراعيوة بشود ن وضوع هنويف للنظوام الإ

دارة املوارد البحريوة كوام  (EAF)ال سامك  ملال واعدا عىل تطبيق هنيف النظام الإزكولويج يف القطاع القامئ عىل اإ

املدعوموة مون مرفوق البيئوة  (LME)ا ذت مبادرات هامة مون طورف املشواريع الازكولوجيوة البحريوة الكبورية 

نةيووذ الإدارة املووتاكمةل لل حيطووات العامليووة ويه املشوواريع الوويت تعكوون عووىل جتريووب واختبووار السوو بل الكةوويةل بت 

زكولوويج وقود قودم مرفوق البيئوة  والسواحل ومصاب ال هنار وأ حواض املياه العذبوة مون خوالل هنويف النظوام الإ

متوويالت كبورية امع املشواريع املودارة قطوراي مون أ جول بودء الع ول ابلتقيواميت واارسوات  0224العاملية منذ عوام 

قامئة عىل النظام الإزكولويج يف املشاريع الإزكولوجية البحريوة الكبورية القامئوة حوول الإدارة املتعددة القطاعات وال

حواف احمليطات، وقد أ طلقت خالل الس نوات القليةل املاضية مبادرات كربى جديدة من أ جل حةظ الشوعاب 

وطين مون خوالل املرجانية واس تخداهما املس تدام وتت، ن هذه املبادرات اجلهود اجلاري بذلها عوىل املسو توى الو

قلميية ملل مبادرة للشعاب املرجانية يف احملي  الهوادئ    (ICRAN)املبادرة ااولية للشعاب املرجانية ومبادرات اإ

(CRISP)  وحتدي ميكرونزياي وحتدي منطقة البحر الاكرييب وحتدي احملوي  الهنودي وبورانميف البحووث احملوددة

ق البيئوة العامليووة والبنو  ااويل وتعود احملافظووة عوىل أ عووىل الهودف بشود ن الشووعاب املرجانيوة املشورتك بووني مرفو
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ليوه اندونيسو يا والةلبوني وموالزياي  معدلت التنوع البيولويج العاملية للشعاب املرجانيوة يه الهودف اخيي تسوع  اإ

واببواغينيا اجلديدة وجزر سلامين وتميور
1
 

دلعووات  الويت أ طلقهتوا اتةاقيوة التنووع اسو تجابة ل 7111وشلكت هذه البدلان مبوادرة مللوث الشوعاب يف عوام  

البيولوويج والصوندوق العواملي للطبيعوة واملنظ ووة ااوليوة حلةوظ وصوون الطبيعوة بغيووة احلود مون ضوياع التنوووع 

نشاء ش باكت لل ناطق البحرية احمل ية وتقدم هوذه املبوادرة ملوال عوىل اجلهوود املبوذوةل عوىل نطواق  البيولويج واإ

 . ملرجانية عىل الانتعاشواسع لبناء قدرة الشعاب ا

ن التةاقيووة املتعلقووة ابلتنوووع البيولووويج توو،دي دورا رئيسوو يا يف دمع معوول امجلعيووة العامووة فووامي يتعلووق ابملنوواطق  اإ

البحرية احمل ية الواقعة خارج الولية الوطنية وذكل مون خوالل الرتكوزي عوىل تووفري املعلوموات العل يوة وحسوب 

البيولوويج البحوري وبتطبيوق هنويف النظوام الازكولوويج  الاقت،اء ، املعلومات واملشورة التقنية املتعلقة ابلتنووع

ن اتةاقية التنوع البيولويج ت،دي هذا ااور من خوالل تطووزر واعوامتد  7101وعىل حتقيق هدف عام  ومن مث فاإ

ىل امحلايوة يف ميواه احمليطوات  زكولوجيوا أ و بيولوجيوا والويت حتتواج اإ معايري عل ية لتحديد املناطق البحرية امله وة اإ

وحة وموائل أ عامق  البحار وعن طريق تعززز الع ل املتعلق ابس تعراض وتولين أ حودث املعلوموات العل يوة املةت

. املتعلقة هبذه املناطق ابلإضافة اإىل وضع نظام للتصنين البيوجغرايف ملناطق احمليطات الع يقة 
2
 

 ع الغريبة الغازية الوقاية من ال اثر السلبية لرتبية الاحياء البحرية و الانوا: الةرع الثاين

 التقدم احملرز يف الوقاية من ال اثر السلبية : أ ول 

ترشويعات ولوواحئ [ أ و يه يف طوور صويااة] سنت العديد من البدلان املتقدموة مهنوا والناميوة عوىل حود سوواء 

اقبهتوا وتكةول وطنية تتعلق برتبية ال حياء املائية ويه حتمك جمالت الرتخيص لرتبية ال حيواء املائيوة ورصودها ومر 

هذه الصكوك القانونية قيام لك تطوزر لهذه الصناعة عىل مشاريع مس تدامة ويف مواقع مناس بة ووفقا ملسو توايت 

عالية من امحلاية البيئية والازكولوجية وتغطي معظم القوانني واللواحئ أ و ا عدة جلانب العرض يف تربيوة ال حيواء 

وامليواه وميواه ال وف الصوحي والبوذور وال عوالف والاسوتامثر يف  املائية مبا يف ذكل التخطي  وفرص الوصول

تربية ال حياء املائية وحركة ال سامك وماكحفة ال مراض ووفقوا للتقوارزر الوطنيوة الثالثوة املقدموة مبوجوب التةاقيوة 

ن  بيوامن يف املائة من مجيع ال طراف قود وضوعت أ سواليب فعواةل للوتحمك يف الة،والت والنةواايت السوائةل و  04فاإ

يبدو أ ن معظم البدلان متتكل أ حاكما قانونية وأ طورا س ياسواتية ميدانيوة لتحقيوق تمنيوة مسو تدامة يف جموال تربيوة 

نةاذ القوانني والتقيد ابلس ياسات ل ززال ميثل مشلكة يف الكلري من احلالت واالبا ما تكون  ن اإ ال حياء املائية فاإ

ىل املوارد املالية والبرشية الالزمة لرصد اللو  نةاذها موارد حمدودة وميثل هذا الوضع مشلكة خاصة ابلنسو بة اإ احئ واإ

البدلان اليت متتكل أ عدادا كبرية من صغار املزارعني وتت، ن التقنيات ال كورث شو يوعا يف جموال تنةيوذ تقيو  ال ثور 
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يوة مون ال اثر السولبية البييئ واختيار املوقع ومن احملنل  أ ي،ا أ ن تلق  هذه التقنيات أ وسع النجاح يف جمال الوقا

عىل التنوع البيولويج واحلد مهنا ، كوام حظيوت مسود لتا التقليول مون ت وين السوائةل يف البيئوة ومنوع الانبعوااث 

ىل املزيد من الع ل والبحث  دارة املوارد اجلينية حباجة اإ ابلهامتم، ول تزال مسد ةل اإ
1
 

 التقدم احملرز يف الوقاية من ال نواع الغريبة الغازية واستئصالها :  اثنيا

ن تسو تقر  –ل تزال ال نواع الغريبة الغازية السواحلية والبحريوة متثول مشولكة خطورية يف مجيوع أ حنواء العوامل  مفوا اإ

دارهتا ول س امي داخول البيئوة البحر  يوة وأوري ال ن ال نواع الغريبة الغازية حىت يصبح من الصعب استئصالها أ و اإ

التعامل مع انقل مياه الصابورة من خالل التةاقية ااولية ملراقبة وت ين مياه صوابورة السوةن ورواسو هبا اوري 

أ ن هذه التةاقية مل تدخل بعد حزي النةاذ ويتعني الاس نرار يف مراقبوة املوواد الويت تطلوق يف امل ورات الرئيسو ية 

ىل مسوا ة التلووث وبوجه خاص مراقبة التلوث البيولويج وذ كل من خالل اجلهوود ااوليوة املبوذوةل وابلنظور اإ

البيولويج عىل موا يبودو يف حودوث غوزوات ال نوواع البحريوة مفون الرضووري معاجلوة هوذه املسود ةل عوىل وجوه 

نوه عوىل ىل املزيود مون الاهوامتم وأ خوريا فاإ  الاس تعجال وقد حتتاج تربية ال حياء البحرية ونواقل النةاايت البحرية اإ

ىل الوقايووة موون الغووزوات اجلديوودة أ ن تد خووذ يف حسوو باهنا أ ن التلوووث البحووري وتوودهور  سوورتاتيمية تووريم اإ لك اإ

نه ينبغي لها أ ن تت،و ن عن و بنواء  املوائل أعالن النظم الازكولوجية أ كرث ضعةا أ مام هذه الغزوات ومن مث فاإ

.مرونة النظم الازكولوجية من خالل حتسني الإدارة وامحلاية
2
 

 :ة خامت

ىل  ةيون ال رضار و ال خطوار املهوددة  لقد أ دى الاهامتم حبامية البيئة و الع ل عىل تقليص و ماكحفوة التلووث اإ

لل كوانت الطبيعية للبيئة من موارد بيولوجية ع،وية و مادية مبوا يف ذكل مصوادر تنووع ال حيواء البحريوة أ و موا 

املبوذوةل عوىل املسو توى ااويل و احملويل هبودف  اصطلح عليه ابلتنوع البيولويج البحري و ذكل نتيجوة للمهوود

حتقيق التمنية املس تدامة دون الإخالل ابلنظام الازكولويج ، و ملا اكنت البحوار و احمليطوات مصودر اسورتزاق 

الإنسان ملا توفر من مصادر اذائية هامة من خالل خمزون ال سامك و تنووع ال نوواع يف هوذا احتوزون ، أ و مون 

بيعية املس تخدمة يف الصناعات التحويلية ، أ و اس تخدام البحر يف حد ذاتوه كطريوق للتنقول و خالل املوارد الط 

، ل جل هذا تةطنت ااول و العاملني يف جمال البيئة اىل اخلطر الكبري اخيي يشولكه ( النقل البحري) الانتقال 

كل املنواطق الويت تبقو  مةتوحوة تدهور البيئة البحرية ر اىل التنوع البيولويج يف أ عوامق البحوار و خاصوة يف تو

للك ااول و ل  ،ع لس يادة أ ي دوةل ، و احتواءها الرصيد ال كرب من خمزون ال سامك أ و من مصادر الطاقوة 

أواد سو بل جديودة مزتنوة و منسوقة بوني أ ع،واء  ىل الع ل عوىل اإ و املعادن ، لهذا لكه تو ت اجلهود و النوااي اإ

ااول ال طوراف يف اتةاقيوة التنووع البيولوويج بوجوه خواص مون أ جول جتسو يد اجملنع ااويل عىل الع وم و بوني 
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النصوص القانونية املتةوق علهيوا و املتعلقوة حباميوة التنووع البيولوويج البحوري مون خوالل الاسو تغالل املسو تدام 

 .للرثوات البحرية و التوزيع العادل و املنصن بني ال طراف 

ال حيووان ل يسوو ح لووبعض ااول أ و ل يامتشووا مووع العهووود ااوليووة و اووري أ ن تغليووب املصوواحل اخياتيووة يف أ الووب 

املواويق اليت صودق عليه ، خاصة ما تعلق مهنا بنقل التكنولوجيا و التقنية املتطورة و جرب الرضور ، ان حاميوة 

أاد أ ليات قانونية أ خرى عول نسوق اتةاقيوة منظ وة ال  بحوار ال حياء داخل احمليطات ميكن ان يتبلور من خالل اإ

ل ميكن القوول أ ن  7110، و منذ س نة  0224أ و اتةاقية برشلونة  0227أ و اتةاقية أ وس بار  0227ااولية مارلبول 

منوا الإشواكل يطورح حوول كيةيوة تةعيول و  ال مر ل  يتعلق بوفرة النصوص القانونية من عدمه و اجلوزم بوذكل و اإ

عطاءهوا الاختصاصوات تطبيق النصوص و توفري املوارد املالية لو ليات العامةل  يف جمال حامية البيئة البحرية و اإ

 . املتعلقة حبامية التنوع البيولويج البحري اخيي يعترب رمقا همام يف معادةل احلياة الطبيعية عىل كوكب ال رض 

 :قامئة املراجع

  ابللغة العربية 

   www.un.org/deptslos/coventions 0277اتةاقية قانون البحار لعام  -0

   www.un.org/deptslos/coventions  0227اتةاقية التوع البيولويج لعام  -7

الاس تعراض املتع ق لتنةيذ برانميف الع ل بشد ن التنوع البيولوويج البحوري و السواحيل ، الاجوامتع الرابوع عرشو   -0

-01الهيئة العل ية لل شورة العل ية و التقنيوة و التكنولوجيوة ، نوريويب اول ال طراف  يف التةاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج، 

 www.cbd.int/doc/meetings/sbstta-14/offical/sbstta-14-04ar          7101مايو  70

برانميف الع ل الاسرتاتيمي لل حافظة عوىل التنووع البيولوويج ،بورانميف الامم املتحودة للبيئوة ، خطوة معول البحور   -0

 www.sapbio.rac-spa.org.     ال بيض املتوس  ، مركز ال نشطة الإقلميية لل ناطق املنتعة حبامية خاصة 

وحدة التنوع احليوي و برانميف ال مم املتحدة للبيئة ، ااراسة الوطنية للتنووع –وزارة ااوةل لش،ون البيئة السورية  -4

  0222احليوي يف امجلهورية العربية السورية 

،  00ملتعلقوة ابلتنووع البيولوويج الاجوامتع تقرزر الهيئة الةرعية لل شورة العل ية والتقنية والتكنولوجية ، التةاقيوة ا  -1

 7101مايو70-01نريويب

موذكرة ماجسو تري يف .العايب جامل ،التنوع البيولوويج كبعود يف القوانون ااويل واجلهوود ااوليوة واجلزائريوة محلايتوه  -2

 .7114،س نة  10القانون ااويل و العالقات ااولية ،جامعة اجلزائر 

  ابللغة ال جنبية 

8- Gwenaëlle proutiére-Mauléon et Jean-Pierre beurrier, Quelle gouvernance pour la 

biodiversité marine au de la des zones de juridiction ?N°07/2007 gouvernance mondiale 

,institut du développement durable et des relation internationales paris France   

9- A-KISS D Shelton , traite de droit Européen de l’environnement , édition frison –

poche1995 

 

http://www.un.org/deptslos/coventions
http://www.un.org/deptslos/coventions
http://www.un.org/deptslos/coventions
http://www.un.org/deptslos/coventions
http://www.sapbio.rac-spa.org/
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دعوى الرجوع ضد مرتكب اخلطد  من أ جل التعويض يف جمال ال،امن الاجامتعي
*
 

 مس تغامن  -بن ابديس جامعة عبد امحليد  -لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية -"ب"أ س تاذ حمارض - سامل كاملبن / د

 :امللخص

من املةيد القول أ ن هاجس احتاطر املهنية املتعددة من حوادث الع ل وال مراض املهنية، أ صوبح هيودد  

أ من وسالمة فئات عري،ة من اجملنع النش ي ، اا أ اثر حةيظة الرأ ي العوام العواملي، عوىل رأ سوه أ ع،واء منظ وة 

يف أ ماكن الع ول أ حود أ ولوايهتوا العليوا، قبول مسود ةل  الع ل ااولية، اليت جعلت مسد ةل الوقاية من احتاطر املهنية

معاجلة احتاطر املهنية، واضعة يف اعتبارها حامية أ من وسالمة الةئات النشو يطة يف اجملنوع مضون سوب أ ولوايهتوا، 

منتقدة بعض نظم امحلايوة الاجامتعيوة احلاليوة الويت أ عةوت املسو تخدم مون مسو،وليته املبوارشة والشخصوية عون 

 . أ خطاء اتبعيه احملنةل يف جمال الوقاية الصحية وال من وطب الع لأ خطائه أ و 

وضع املسو تخدم أ موام مسو،ولياته املهنيوة املرتتبوة عون الوقايوة الصوحية وال مون وطوب  -يف هذا الإطار-مقرتحة 

لزام املس تخدم اب واذ تودابري امحلايوة،  الع ل، لس امي يف حاةل حوادث الع ل وال مراض املهنية، وعدم الاكتةاء ابإ

بل حت ل أ ي،ا تبعات الإخالل بتدابري امحلايوة الواجبوة للعوامل، مهنوا مسوا ته املاليوة يف معاجلوة تبعوات احتواطر 

ىل جانب صناديق ال،امن الاجامتعي  .املهنية اإ

ليه املرشع اجلزائري، حيث أ جاز  لهيئوة ال،وامن الاجامتعوي أ و لل رضوور أ و  -وبصةة اسو تثنائية-وهو ما ذهب اإ

 .حقوقه الرجوع ضد مرتكب اخلطد ، يف حاةل وبوت اخلطد  عىل أ سا  القواعد العامة  لل س،ولية املدنية ذوي

أ مام سكوت قانون املنازعات يف جمال ال،امن الاجامتعوي عون طبيعوة اخلطود  املرتكوب ن سوا  لقيوام مسو،ولية 

ام لبيوان حودود املسواحة احتصصوة املس تخدم أ و الغري وعن معايري تقدزره، يبق  تودخل احملمكوة العليوا ملحوا وهمو

لق،اة املوضوع يف تكيين اخلطد  الشخو لل س تخدم أ و اتبعه أ و خطد  الغري، ن سا  ل ي دعوى رجوع هيئوة 

كووام أ نووه سووزييل الصووعوابت الع ليووة املرتتبووة عوون اسووتيةاء التعووويض . ال،ووامن الاجامتعووي أ و املوو،من هل اجامتعيووا

 . من املس تخدم أ و الغري أ مام اجلهات الق،ائية احتتصة التمكييل أ و مبلغ ال داءات املقدمة

Résumé : 

Dans l’exercice même de son activité professionnelle, le travailleur court des risques 

divers. Avec le développement du machinisme au cours du 19éme siècle, avec l’utilisation des 

forces et de produits nouveaux, s’est accru le risque d’accidents du travail ou de maladies 

professionnelles. 

                                                           
يداع املقال  00/12/7101: اترخي اإ

72/12/7101: اترخي حتك  املقال *
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A la suite d’une lente évolution, la société a certes assumé la charge de leur réparation. Mais 

du moment où les principaux acteurs de la relation de travail se participent effectivement par 

ses actes dans le préjudice causé à la victime, en ce moment là, et par conséquent, on doit 

responsabiliser les auteurs du préjudice causé à l’assuré sociale.  

Il est nécessaire de rappeler que si la violation des règles de sécurité a causé un préjudice 

sans provoquer d’accident du travail, les règles générales de la responsabilité civile seront 

appliquées. L’employeur sera responsable non seulement de ses propres fautes mais aussi de 

celles de ses préposés et devra réparer le préjudice causé.  

Mais en cas d’accident du travail, les règles de droit commun sont écartées pour laisser place 

à la législation spéciale de la réparation forfaitaire par l’organisme de la sécurité sociale. Ni la 

victime, ni ses proches en cas d’accident mortel, ne peuvent faire condamner l’employeur ou 

un salarié de l’entreprise à réparer le préjudice causé. C’est seulement en cas de faute 

inexcusable ou intentionnelle de l’employeur que la victime peut exceptionnellement obtenir 

une réparation complémentaire ou un remboursement du montant des prestations servies 

qui sera versée par l’organisme de sécurité sociale, mais mise à la charge de l’employeur. 

Il est préférable de rappeler, que devant silence de la législation de sécurité sociale en matière 

de détermination de la nature juridique de la faute et leurs critères de qualification, reste 

éventuelle intervention de la cour suprême nécessaire afin de  déterminer les frontières de la 

zone réservé aux juges de fond en matière de définition et  de qualification de la faute 

personnelle de l’employeur ou celle de son préposé ou du tiers responsable, du préjudice 

causé à l’assuré sociale.  

Cette éventuelle intervention va donc, sans doute, permettre aux organismes de sécurité 

sociale ou de l’assuré social ou de ses ayants droit de se retourner contre l’auteur de la faute 

pour une réparation complémentaire ou un remboursement du montant des prestations 

servies.  

 :املقدمة

موا  اارسة العامل ل ي نشاو همين أع  معرضا حتاطر همنيوة متعوددة كحوادث الع ول أ و املورض املهوين، وهوو

يقتحتوو التوود مني عووىل احتوواطر املهنيووة اى هيئووة ال،ووامن الاجامتعووي، هووذه ال خوورية تتوووىل جوورب احتوواطر املهنيووة 

والتقليل من أ اثرها عىل املسار املهين للعامل أ و حصتوه أ و حياتوه، وهوو موا يعكوس أ حود موزااي نظوام التد مينوات 

 . الاجامتعي املنثل يف طابعه الت،امين
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أ ن مجموع احتاطر املهنية النامجة عن اارسة نشاو همين ما، أ اي اكن نوعه، تتكةل هيئة ال،وامن  جتدر الإشارة اإىل

الاجامتعي جبرب ال رضار الالحقة ابمل،من هل اجامتعيا أ و ذوي حقوقه، أ اي اكن  الشوخص املتسوبب يف حودو ا، 

 )...(.املرضور، أ و خطد  الغريسواء اكن املتسبب املس تخدم خبطئه الشخو، أ و خبطد  أ حد اتبعيه، أ و خطد  

أ جاز لهيئة ال،امن الاجامتعوي كوام أ جواز لل رضوور أ و ذوي حقوقوه  -وبصةة اس تثنائية -اري أ ن املرشع اجلزائري

الرجوع ضد مرتكب اخلطد ، يف حاةل وبوت اخلطد  اخيي أ ساسه القواعد العامة  لل س،ولية املدنية
1
. 

الاجامتعوي، ل تقووم املسو،ولية املدنيوة لل سو تخدم سوواء جتواه هيئوة ال،وامن يف اعتقادان، طبقا ملبادئ القوانون 

ل يف حواةل وبووت خطود   الاجامتعي أ و املرضور أ و الغري عىل أ سا  القواعد العامة املقوررة يف القوانون املودين، اإ

ليه رصاحة قانون املنازعو ات يف جموال املس تخدم أ و اتبعه، اجنر عنه حادث معل أ و مرض همين، وهو ما أ شار اإ

ال،امن الاجامتعي حيث أ حال امل،من هل اجامتعيا أ و ذوي حقوقوه وكوذا هيئوة ال،وامن الاجامتعوي عوىل القواعود 

 .العامة لل س،ولية املدنية من أ جل املطالبة ابلتعويض

يف اعتقادان، هاجس احتاطر املهنية املتعوددة، مون حووادث الع ول وال موراض املهنيوة، اخيي أ صوبح هيودد أ مون 

سالمة فئات عري،ة من اجملنع النش ي ، وأ اثر حةيظة الورأ ي العوام العواملي،عىل رأ سوها أ ع،واء منظ وة الع ول و 

ااولية، اليت جعلت مسد ةل الوقاية من احتاطر املهنية يف أ ماكن الع ل أ حد أ ولوايهتوا العليوا، قبول مسود ةل معاجلوة 

ةئات النش يطة يف اجملنوع مضون سوب أ ولوايهتوا، منتقودة احتاطر املهنية، واضعة يف اعتبارها حامية أ من وسالمة ال 

بعض نظم امحلاية الاجامتعية احلالية اليت أ عةت املس تخدم من مسو،وليته املبوارشة والشخصوية عون أ خطائوه أ و 

 . أ خطاء اتبعيه احملنةل يف جمال الوقاية الصحية وال من وطب الع ل

لياته املهنيوة املرتتبوة عون الوقايوة الصوحية وال مون وطوب وضع املسو تخدم أ موام مسو،و -يف هذا الإطار-مقرتحة 

لزام املس تخدم اب واذ تودابري امحلايوة،  الع ل، لس امي يف حاةل حوادث الع ل وال مراض املهنية، وعدم الاكتةاء ابإ

اطر بل حت ل أ ي،ا تبعات الإخالل بتدابري امحلايوة الواجبوة للعوامل، مهنوا مسوا ته املاليوة يف معاجلوة تبعوات احتو

ىل جانب صناديق التد مني الاجامتعي املهنية اإ
2
  . 

                                                           
1
 .ابملنازعات يف جمال ال،امن الاجامتعياملتعلق  7117فربازر  70امل،رخ يف  17-17:رمق.من ق 12.م - 

2
 -Dans le rapport général « Risques professionnels : protection sociale et responsabilité de l’entreprise », 

présenté au congrès mondial de droit du travail et de la sécurité sociale (Paris, 5 au 8 septembre 2006), il est 

signalé qu’on observe, aujourd’hui, que les régimes public d’allocations maladie sont souvent remplacés, 

pour une période plus au moins longue, par des obligations pesant sur l’employeur, pour l’inciter de mettre 

en œuvre les mesures de prévention. Dans certains pays(la Slovénie, par exemple) l’employeur doit verser 

une indemnité, prélevée sur ses propres fonds, au travailleur absent au cours des 30 jours ouvrés., citée par 

M.N.Koriche, Droit du travail, les transformations du droit Algérien du travail entre statut et contrat, Tome 

2, O.P.U. 2009, p.35. 
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ما طبيعة اخلطود  املرتكوب ن سوا  لقيوام مسو،ولية املسو تخدم أ و الغوري جتواه هيئوة ال،وامن الإشاكل املطروح، 

الاجامتعي أ و امل،من هل اجامتعيا؟ وما يه معايري تقدزره طبقا لجهتاد احملمكوة العليوا لسو امي بعود سوكوت قوانون 

 عات يف جمال ال،امن الاجامتعي؟ املناز 

ما يه حدود املساحة احتصصة لق،اة املوضوع يف تكيين وتقدزر اخلطد  الشخو لل س تخدم أ و اتبعه أ و خطود  

 الغري ن سا  ل ي دعوى رجوع هيئة ال،امن الاجامتعي أ و امل،من هل اجامتعيا؟

أ و مبلوغ ال داءات املقدموة مون املسو تخدم أ و  ما يه الصعوابت الع لية املرتتبة عون اسوتيةاء التعوويض التمكوييل

 الغري أ مام اجلهات الق،ائية احتتصة؟ 

جابة عن الإشاكل املطروح، تناولنا يف املبحث ال ول املس،ولية املدنية عن خطود  املسو تخدم أ و اتبعوه أ و خطود   اإ

جراءاهتا الغري، واملبحث الثاين  .رشوو دعوى الرجوع من أ جل التعويض واإ

 املس،ولية املدنية عن خطد  املس تخدم أ و اتبعه أ و خطد  الغري: املبحث ال ول

انطالقا من املبدأ  املدين املتعلق ابملس،ولية املدنية الوارد حتت عنوان الع ول املسو تحق للتعوويض، اخيي يقحتو 

بد ن لك فعل أ اي اكن زرتكبه الشخص خبطئه ويسبب رضرا للغري، يلوزم مون اكن سوببا يف حدوووه ابلتعوويض
1
 ،

طوار اارسوة صوالحياته املتعلقوة ابلوقايوة  يعد املس تخدم مس،ول مدنيا عن خطئه املرتكوب أ و خطود  اتبعوه يف اإ

 . الصحية وال من وطب الع ل، مىت اجنر عنه أ رضار تس توجب تعويض حضية حادث معل أ و مرض همين

نه يشرتك من حيث أ راكنوه يف اخلطو ن اختلن فاإ د  والرضور والعالقوة من الوال أ ن الع ل املس تحق للتعويض واإ

الس ببية، ومبا أ ن مس،ولية املس تخدم عن حوادث الع ل وال مراض املهنية تقصريية، فهىي ال خورى تتكوون مون 

 . والوة أ راكن، خطد  املس تخدم أ و اتبعه والرضر والعالقة الس ببية بيهنام

 مةهوم خطد  املس تخدم أ و خطد  الغري ومعايري تقدزرهام: املطلب ال ول

ذا اكن  اخلطد  الشخو لل س تخدم أ و اتبعه ن سا  لقيام مسو،وليته املدنيوة، فالبود مون حتديود طبيعوة اخلطود  اإ

 .ومعايري تقدزره

من املةيد القول أ نه ل يعترب املس تخدم مس،ول عن أ خطائوه الشخصوية فقو ، بول تقووم مسو،وليته أ ي،وا عون 

دارته، وذكل تطبيقا ملبدأ  مدين  اخيي أعل املتبوع مس،ول عن الرضور اخيي أ خطاء اتبعيه اخيزن يع لون حتت اإ

حيدوه اتبعه بةع  ال،ار مىت اكن واقعا منه يف حاةل تد دية و يةته أ و بسبهبا أ و مبناسوبهتا، كوام أ نوه وبغوض النظور 

عن أ ليات تشغيل التابع وكيةبات تنصيبه، تتحقق عالقة التبعية ولوو مل زكون املتبووع حورا يف اختيوار اتبعوه موىت 

ال خري يع ل حلساب املتبوعاكن هذا 
2

، كام لهذا ال خري حق الرجوع عىل اتبعه يف حاةل ارتاكبه خطد  جس امي
1
. 

                                                           
1
 )...(.املت، ن القانون املدين، املعدل واملنم 0224سبنرب  71امل،رخ يف  47-24: رمق. من أ   070.م- 

2
 .املت، ن القانون املدين 47-24: رمق. من أ    001.م- 
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 مةهوم اخلطد  ن سا  لقيام مس،ولية املس تخدم أ و الغري :  الةرع ال ول

ىل مصودره الترشويعي  أ و من املةيد بداية تعرين عبارة اخلطد  من الناحية اللغوية والناحية الاصطالحية ابلنظور اإ

 . الق،ايئ أ و الةقهىي، وبد بعاده املعنوية واملادية

من سكل سبيل خطد  عامدا أ و اري عامد، وهو ضد الصواب :اخلطد  لغة
2
. 

لقد تقدم الةقه ابلعديد من الاقرتاحات حول تعرين اخلطد ، كوام متكون الاجهتواد الق،وايئ مون  :اخلطد  اصطالحا

أاد تعرين قانوين للخطد ، ولكهنا يف مجملها اق  براز أ راكن اخلطد  اإ ت ت عىل اإ
3
. 

"اإخالل ابلزتام سابق نشد  عن العقد أ و عن القانون أ و قواعد ال خالق: "فهناك من عرف اخلطد ، عىل أ نه
4

، كوام 

"اإخالل بواجب اكن ابلإماكن معرفته ومراعاته: "عرف البعض اخلطد ، عىل أ نه
5
. 

موا، اوري أ ن هنواك صوعوبة يف حتديود طبيعوة يت،ح من هذزن التعريةني أ ن اخلطد  هو اإخالل الشوخص ابلوزتام 

ومصدر الالزتام حمل الإخالل، فهناك الزتامات حموددة ومعينوة بدقوة، ل تثوري أ يوة صوعوبة يف حتديودها ومون مث 

حتديد اخلطد ، اكللزتامات الناش ئة عن العقد، أ و الالزتاموات الويت زرتهبوا القوانون، ولكون هنواك حوالت أ خورى 

ام احتل، خاصة وأ ن مةهوم اخلطد  ينطوي عىل عن  معنوي، فاخلطد  هو احنراف الةرد يصعب فهيا حتديد الالزت 

عن السلوك املد لوف، مبعىن أ ن الشخص زرتكب خطد  ليس عند خمالةته لواجبات قانونية انش ئة عن القوانون أ و 

العقد أ و العرف حفسب، بال كذكل  عند خمالةة واجبات أ خالقية أ و من طبيعة أ خورى
6

ليوه ، وهوو موا ذ هوب اإ

الووبعض، ابلقووول بوود ن اخلطوود  املوودين عكووس اخلطوود  اجلووزايئ ل خي،ووع ملبوودأ  الرشووعية، وموون مث اسوو تحال ح وو 

الالزتامات اليت زرتب الإخالل هبا خطد  
7
. 

هناك من الةقه من زرى أ ن اخلطد  هو اإخالل ابلثقة املرشوعة، مبعوىن مون حوق الةورد يف تعامالتوه موع الغوري أ ن 

ذا تبني أ ن الغري قد أ خل هبذا السلوك، فيكون حينئذ قد أ خل ابلثقة يتوقع سلواك عاداي خال  يا من سوء النية، واإ

املرشوعة، وارتكب خطد  
8
 . 

                                                                                                                                                    
1
 .املت، ن القانون املدين 47-24: رمق. من أ    002.م - 

2
 .071. ، ص7117الثالثة وال ربعون،  س نة . بريوت، و: نجد يف اللغة وال عالم، دار املرشقامل - 

3
 .40و 47.، ص7107الثالثة، س نة . اجلزائر، و: ، مومف للنرش(الع ل املس تحق للتعويض)عيل فياليل، الالزتامات - 

4
 - La faute est définie comme : « le manquement à une obligation préexistante », Planiol, Traité élémentaire 

de droit civil, 2
ème

 éd. , T. 2, N. 863.   
5
 - La faute est définie comme : «la faute est l’inexécution d’un devoir que l’agent pouvait connaitre et 

observer », J.Savatier, définition citée dans l’ouvrage d’Ali fillali, OP.CIT, p.53.   
6
 -L.Borsali Hamdan, réflexion sur la notion de faute en droit civil algérien, Th. Oran 1990, p.55  

7
 -G.Marty, l’illicéité et responsabilité, Etudes juridiques offertes à L. Julliot de la Morandiére, p.344.  

8
 .44.عيل فياليل، املرجع السابق، ص- 
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زرى التيار احلديث أ نه زكةي اإخالل ابلزتام تةرضه القواعود القانونيوة لوجوود اخلطود  املودين مون دون أ ن نتسواءل 

عن ا ذاتيوا بول يقت و عوىل عن و موضووعي فقو ، اوا عن احلاةل النةس ية للةاعل، فاخلطد  املدين ل يت، ن 

، فاخلطود  املودين يف تصوور  هوو لك فعول )...(يس ح مبسائةل ال شخاص الاعتبارية وكذا اجملنون والغوري امل وزي

زرتكبه الشخص ويلحق رضرا ابلغري، وهو ما يس   ابخلطد  املوضوعي، ومن مث يعووض ال،وحية بغوض النظور 

عن سلوك الةاعل
1
. 

مون القوانون املودين ابملةهووم التقليودي للخطود  اخيي  074مكورر و070و 070أ خذ املرشع اجلزائري يف املوواد لقد 

ىل جانب التعدي توفر عن  الإدراك اى الةاعل حىت يسد ل يقتحت اإ
2

 .، وهو ما سنتعرض هل لحقا

 رمعايري تقدزر خطد  املس تخدم أ و اتبعه أ و خطد  الغري أ و خطد  املرضو: الةرع الثاين

ن ارتباو اخلطد  ابعتباره أ سا  املس،ولية الشخصية بنيزي الةاعل، يثوري بعوض الصوعوبة ابلنسو بة لل ،سسوات  اإ

املس تخدمة ن شخاص اعتبارية، ل هنا ليست حقيقية بل يه جمرد خشصية مةرتضة ل وجود لها عوىل الواقوع، بول 

لهيا املرشع قصد حتقيق بعض النتاجئ، و  درااك ول متيزياجمرد حيةل قانونية اهتدى اإ  .من مث ل متكل اإ

دارتوه، فيكوون  ميار  الشخص الاعتباري نشاطاته احتتلةوة بواسوطة اتبعيوه أ و عون طريوق ال ع،واء القوامئني ابإ

الشخص الاعتباري مس،ول متبوعا ابلنس بة لو رضار اليت يتسبب فهيا اتبعوه، يف حني زكون مس،ول خشصويا 

رادة الشخص املعنويعن ال خطاء اليت زرتكهبا اث  ال  .قانوين اخيي يعرب عن اإ

قد يقوم الشخص بةعل التعدي بقصد الإرضار ابلغري، وقد حيصل منه ذكل عن اري قصد، وقد زكون الالوزتام 

القانوين حمل التعدي ذا أ  ية ابلغة، وقد زكون أ مرا بس يطا، ويرتتب عىل هذه الاحوامتلت وجوود نيوة الإرضار 

من  ة، وأ  ية الالزتام القانوين احتل به من  ة أ خرى، فهناك اخلطود  الع ودي واخلطود  ابلغري أ و عدم وجودها 

هامل، واخلطد  اجلس  ، واخلطد  البس ي ، واخلطد  التافه، واخلطد  الغري املعذور أ و اخلطد  اري املغتةر ابإ
3
. 

                                                           
1
 -« En principe, il semble impossible d’admettre une conception subjective et morale de la faute. Cette 

conception se détruit d’elle-même.(…). A la vérité, le juge ne peut considérer les hommes que de l’extérieur 

s’il prétend les pénétrer ; il commence à entrevoir leurs raisons de leurs défauts et il ne se permettra jamais 

de les condamner. », tunc, Intervention au colloque de Bale de 1968 sur le fondement et les fonctions de 

responsabilité civile, Travaux de ce colloque, éd.1973, p.203. 
2
لك فعول أ اي اكن زرتكبوه الشوخص خبطئوه، ويسوبب : "وضعت حدا للخالفات الةقهية اليت أ اثرهتا صياغهتا ال صولية، الويت جواء فهيوا 070املادة  - 

 ".رضرا للغري يلزم من اكن سببا يف حدووه ابلتعويض
3
 .27.السابق، صعيل فياليل، املرجع - 
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أ ن نتيمهتوا واحودة  كقاعدة عاموة، ومون الناحيوة النظريوة، لويس لهوذا التبوازن يف ال خطواء أ  يوة معليوة، حيوث

هامل مول  ملول اخلطود  الع ودي، يلوزم  ابلنس بة لل س،ولية املدنية، ويه جرب الرضر الالحق ابل،حية، فاخلطد  ابإ

الةاعل املس،ول بتعويض الرضر اخيي أ صاب ال،حية ل اري
1
  . 

املتعلووق اووري أ نووه اسوو تثناء، قوود تعتوود بعووض الترشوويعات بدرجووة اخلطوود  يف بعووض احلووالت اخلاصووة، اكلترشوويع 

ابملنازعات يف جمال ال،امن الاجامتعي اخيي اعتد ابخلطد  الغري املعذور واخلطد  الع ودي اخيي زورتكهبام املسو تخدم 

ضد امل،من هل اجامتعيا
2

، والتقنني املدين اخيي اعتد بدرجة اخلطد  لقيام مس،ولية املدزن يف حاةل الغش يف تنةيوذ 

يذ الع لالع ل، أ و حاةل ارتاكبه خلطد  جس   يف تنة 
3
. 

ذ كثريا ما هيمت بوضوعية ال،وحية يف حواةل  من الوال معليا أ ن القايض يتد ثر  يف تقدزره للتعويض بدرجة اخلطد ، اإ

 .اخلطد  الع دي، بيامن زراعي الوضع الاجامتعي أ و الاقتصادي لل س تخدم يف حاةل ارتاكبه خلطد  بس ي  أ و اتفه

 :تكيين وتصنين خطد  املس تخدم أ و اتبعه-0

طوار نظوام التود مني جتدر  ىل أ نوه رمغ تغطيوة الرضور الالحوق ابملو،من هل اجامتعيوا أ و ذوي حقوقوه يف اإ الإشوارة اإ

ماكنوه احلصوول عوىل تعوويض عوىل  -وبصوةة اسو تثنائية-الاجامتعي، يبق  حضية حادث الع ل أ و املرض املهوين ابإ

يت س تقدهما هيئة ال،وامن الاجامتعوي، عاتق املس تخدم طبقا ل حاكم القانون العام، تمكةل لو داءات املقدمة أ و ال

بسبب اخلطد  اري املعذور أ و اخلطد  الع دي املرتكب من طرف املس تخدم أ و اتبعه
4
 . 

ىل ما ورد مون درجوات اخلطود  يف الترشويع املتعلوق ابملنازعوات يف جموال ال،وامن الاجامتعوي،  من املةيد الإشارة اإ

اخيي قد زرتكهبام املسو تخدم ضود املو،من هل اجامتعيوا، حيوث  ويتعلق ال مر ابخلطد  الغري املعذور واخلطد  الع دي

تتحدد عىل ضوهئام مس،ولية املس تخدم عن خطئه الشخو أ و مسو،وليته عون خطود  اتبعوه، وهوو موا انسومم 

متاما مع توصيات منظ ة الع ل ااولية
5
. 

 

                                                           
1
 -écrit L.Borsali Hamdan : « La distinction entre  faute intentionnelle et faute non intentionnelle et la 

distinction entre différentes fautes non intentionnelles sont sans conséquences véritable sur le plan de 

l’obligation à réparation. », OP.CIT, p.118. 
2
 .املتعلق ابملنازعات يف جمال ال،امن الاجامتعي 17-17:رمق.ق 20.م- 

3
 . املت، ن القانون املدين 47-24: رمق. من أ   027.م- 

4
 - M.N.Koriche, OP.CIT, p.36. 

5
 - Dans le rapport général « Risques professionnels : protection sociale et responsabilité de l’entreprise », 

présenté au congrès mondial de droit du travail et de la sécurité sociale (Paris, 5 au 8 septembre 2006), il est 

observé que les rapports nationaux sont unanimes pour relever que la règlementation procède à une 

combinaison du régime forfaitaire de réparation avec des possibilités de recours de droit commun, en cas de 

négligence caractérisé ou de faute intentionnelle de la part de l’employeur., M.N.Koriche, OP.CIT, p.36. 
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 :اخلطد  الع دي-أ  

ية املدنية لل سو تخدم جتواه املو،من هل اجامتعيوا أ و مل يعرف املرشع اجلزائري املقصود ابخلطد  الع دي لقيام املس،ول 

 . ذوي حقوقه أ و هيئة ال،امن الاجامتعي

ىل القواعد العامة، حدد املرشوع اجلزائوري صوور التعسون يف اسو تعامل احلوق، واعتربهوا خطود  موجبوا  ابلرجوع اإ

و الإرصار اى الةاعول للتعويض، مىت اكنت الغاية مهنا الإرضار ابلغري،  وهو ما يتطلب وجوود عن و الع ود أ  

حلاق الرضر ابلغري، حيوث يعورف اخلطود  الع ودي بةعول التعودي اخيي يصودر عون الشوخص بقصود الإرضار  ابإ

حلاق الرضر ابلغري، فهو زريد ال اثر املرتتبة عن فع  رادته احلرة، بل رغبة منه يف اإ ابلغري، وليس مبحض اإ
1
 . 

ىل درجوة تشواهبها كام سوت القواعد العامة بني السلوك اخيي ينطوي  عىل الغش أ و التدليس أ و اخلطد  اجلسو   اإ

ابخلطد  الع دي، فالغش أ و التدليس يتطلبوان دامئوا وجوود نيوة الغوش والتحايول اى الةاعول، وهوذا يعوين حوامت 

الإرضار ابلغري
2
. 

العب، والثانيوة بيامن مل يس تقر الةقه عىل تعرين موحد للخطد  الع دي، بل ارتب  تعريةه بنظريتني، ال وىل نظرية  

نظرية الإرادة، فريى أ نصار النظرية ال وىل أ نه لبد من وجود رغبوة يف الإرضار ابلغوري اى الةاعول، ن ن زكوون 

حوداث  عىل عب ودراية بد ن الةعل اخيي يقدم عليه س يلحق رضرا ابلغري، فالإرادة حس هبم ل سو يطرة لهوا عوىل اإ

منا تقت  عىل الةعل فقو ، فوالعب رادة الةعول صوةهتا اوري املرشووعةالنتيجة، واإ بيوامن زكتةوي .  هوو اخيي يعطوي اإ

دراك الةاعول عوىل أ ن زكوون الةعول اخيي زرتكبوه قود يلحوق رضرا ابلغوري ولوو اكن ل  أ نصار النظريوة الثانيوة، ابإ

زرغب فيه
3
 . 

رادي من جسوامة اسو تثنائية قود ارتكبوت  بيامن عرف املرشع الةرنيس اخلطد  املتع د، بد نه عبارة عن وجود فعل اإ

رادة الةعل، ونية الإرضار: بنية الإرضار ابلغري، فاخلطد  الع دي ابلنس بة هل يتكون من عن زن، هام اإ
4
. 

حداث الرضر ابلعامل، وهوو  ىل اإ رادة املس تخدم يف ارتاكب الةعل، بل يتطلب اجتاه نية املس تخدم اإ فال تكةي اإ

ما يشلك صعوبة معلية للتعرف عىل النية احلقيقية لصاحب الع ل، كوهنوا مسود ةل ابطنيوة، فالعامول املرضوور أ و 

وبالاجامتعيذوي حقوقه، أ و هيئة ال،امن  ات سوء نية املس تخدم، ن سا  ل ي دعووى ، يقع عىل عاتقهام عئب اإ

رجوع ضده، وهو ما أعل احامتل حصوهلام عىل التعويض ضئيال أ و منعدما
5
. 

                                                           
1
 .املت، ن القانون املدين 47-24: رمق. مكرر من أ   070.- 

2
 .املت، ن القانون املدين 47-24: رمق. من أ   077و 027.م- 

3
 - L.Borsali Hamdan, OP.CIT, p.128. 

4
 .من قانون ال،امن الاجامتعي الةرنيس 0-047راجع املادة - 

5
 .وما يلهيا 047.،ص7114ية للعامل من ال خطار املهنية، مذكرة ما جس تري، جامعة تزيي وزو، الس نة قالية فريوز، امحلاية القانون  - 
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ىل أ نه يف حاةل هتاون املسو تخدم أ و عودم مراعاتوه لقواعود الوقايوة الصوحية وال مون وطوب الع ول  جتدر الإشارة اإ

ن نسبت هذه احتالةوات اإىل ذا مل  يتعرض لل سائةل اجلزائية، حىت واإ هنوا تعتورب مون فعول املسو تخدم، اإ العوامل، فاإ

يتخذ هذا ال خري الإجوراءات الرضوورية لةورض احورتام التعلواميت القانونيوة يف هوذا اجملوال، ومل يتخوذ العقووابت 

ذا ارتكبوت هوذه احتالةوات معودا مون طورف  التد ديبية عىل مرتكيب هذه احتالةات، اري أ نه ل يسد ل املسو تخدم اإ

العامل
1

ما خيول يف هذه احلاةل احلق لل،حية يف املطالبة ابلتعوويض التمكوييل مبوارشة مون مرتكوب اخلطود  ، وهو 

 . الع دي

 :اخلطد  اري املعذور-ب

مل يعرف املرشع اجلزائري املقصود ابخلطد  اري املعذور يف قانون املنازعات يف جمال ال،امن الاجامتعي، بيوامن اكن  

حودى : "هقد عرفه يف القانون السابق، عىل أ ن زنثل اخلطد  اري املعذور والصادر عون صواحب الع ول يف تووفر اإ

خطد  ينمم عون -عدم اس تدلل صاحب الع ل بد ي فعل مربر،  -خطد  ذو خطورة اس تثنائية،-: الرشوو التالية

دراك صاحب الع ل ابخلطر اخيي يسببه، "خطد  ينمم عن فعل أ و عن تغاض متع د -اإ
2
. 

معيوار موضووعي ومعيوار ذايت، : طد  اري املعذور، نورى أ ن معوايري تقودزره نوعوانانطالقا من قراءتنا لرشوو اخل

تربزور اخلطود   واسو تحاةلفالرشطني ال ول والثاين، معياران موضوعيان، لوتعلقهام بتحديود درجوة اخلطود  املرتكوب، 

وبوو ات عووب املرتكووب موون طوورف املسوو تخدم، بيووامن الرشووطني الثالووث والرابووع، معيوواران ذاتيووان، لتعلووق ال ول ابإ

ىل  املس تخدم ابلرضر اخيي ميكن أ ن يلحق ابلعامل، وتعلق الثواين ابلإرادة، ولهوذا فاخلطود  اوري املعوذور ينقسوم اإ

عنووارص، موضوووعية وأ خوورى ذاتيووة، ت،ووعه مووا بووني اخلطوود  الع وودي واخلطوود  اجلسوو  ، وجتعوو  موون أ نووواع اخلطوود  

املوصوف
3

     . 

س ح للقايض بتقدزر اخلطد  اوري املعوذور مبمورد تووفر أ حود املعوايري من خالل الصيااة القانونية ال حية للامدة، ت 

املذكورة يف القانون السابق، بيامن اشرتو الق،اء الةرنيس استيةاء الرشوو لكها يف اخلطد  اري املعذور
4
. 

                                                           
1
، 0277-10-72م،رخوووة يف . ر.املتعلوووق الوقايوووة الصووحية وال مووون وطووب الع ووول، ج 0277ينووازر  71املووو،رخ يف  12-77:رمق. موون ق 01.م-

 .002.،ص0.ع
2
 .املتعلق بزناعات ال،امن الاجامتعي 0270لية جوي  10امل،رخ يف  04-70: رمق. من ق 04.م- 

3
 .وما يلهيا 070.قالية فريوز، املرجع السابق، ص - 

4
 -La cour de cassation française toutes chambres réunies a définit la faute inexcusable dans un arrêt du 15 

juillet 1941 dans les termes suivants : « La faute inexcusable s’entend d’une faute d’une gravité 

exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en, 

avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d’un élément 

intentionnel de la faute visée au paragraphe 1 de la loi du 9 avril 1898. ».  
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، من الوال أ ن اخلطد  اري املعذور يتسم بدرجة من اخلطورة عرب عهنا املرشوع اجلزائوري ابخلطوورة الاسو تثنائية

وأ نه سلوك متع د صادر عن الإرادة احلرة لصاحب الع ل، كام أ نه سلوك يدرك صاحب الع ول مسو بقا عواقبوه 

 . من اخلطد  اجلس   -اعتقادان -اخلطرية اليت قد تلحق ابلعامل، وليس هل ما يربره معليا، وهو ما أع  يقرتب يف

ين خطد  الغوري املعوذور، اوري أ نوه اعتوربه سوببا رمغ سكوت قانون املنازعات يف جمال ال،امن الاجامتعي عن تعر 

موجبا اعوى رجوع هيئة ال،امن الاجامتعي ضد املس تخدم، وهو ما يتطلوب تودخل احملمكوة العليوا يف تعريون 

اخلطد  اري املعذور، أ و بيان معايري تقدزره لق،اة املوضوع، تد س يا مبحمكة النقض الةرنس ية اليت عرفت اخلطد  اوري 

رادي لل،و ري، اوا هيودد مضوري املعذور، بد نه خطو هوامل اإ د  ذو خطوورة اسو تثنائية انع عون احنوراف سولوك أ و اإ

 .الةاعل، وهو خطد  يقرتب من اخلطد  الع دي

مفثال من قبيل اخلطد  اري املعذور اخيي قد يصدر عن املس تخدم يف أ ماكن الع ول، عودم تووفري للعامول ال لبسوة 

ةعالية املعرتف به مون أ جول امحلايوة، ابلتووازي موع طبيعوة النشواو اخلاصة والتمهزيات واملعدات الةردية ذات ال

ىل رقابة دورية وصيانة من أ جل احلةواىل عوىل حسون سوريها، ومون  وال خطار، أ و عدم اإخ،اع وسائل الع ل اإ

ىل ال،وواب  الوطنيوة أ و ااوليوة  مث ضامن ال مون يف وسو  الع ول، أ و اسو تعامل أ  وزة أ و أ لت ل تسو تميب اإ

ال الوقاية وال من، بسبب عيوب يف تص ميها أ و صنعها أ و خلل حلقهوا، أ و امتنواع املسو تخدم عون السارية يف جم

توفري طب الع ل يف أ ماكن الع ل نةسها، كعدم اإخ،واع العامول للةحووص الطبيوة عنود التشوغيل أ و الةحووص 

ند تشغيل النسواء والعوامل ااورية أ و اخلاصة أ و املتعلقة ابس تئناف الع ل، عدم ا اذ تدابري ال من والسالمة ع 

الق  والعامل املعوقني
1
. 

فهذه مجيعها الزتامات همنية تقع عىل عاتق املس تخدم يف جمال الوقاية الصحية وال من وطب الع ل، فعند وبووت 

لك خمالةة من طرف املس تخدم، يتعرض هذا ال خري بصةة خشصية للعقوابت املنصوص علهيوا يف قوانون الوقايوة 

ذا مل يتخوذ الصحية  هنوا تعتورب مون فعول املسوري، اإ ىل العوامل، فاإ وال من وطب الع ل، وعندما تنسب احتالةوات اإ

الإجراءات الرضورية لةرض احرتام التعلاميت القانونية يف هذا اجملال، ومل يتخذ العقووابت التد ديبيوة عوىل مورتكيب 

هذه احتالةات
2
. 

ىل يتعوورض املسوو تخدم للعقوووابت املنصوووص علهيووا يف قووان ضووافة اإ ون الوقايووة الصووحية وال موون وطووب الع وول، اإ

العقوابت اليت قد يتعرض لها تطبيقا لقانون العقوابت، يف حواةل حوادث معول أ و وفواة أ و جوروح، طبقوا ملةهووم 

الترشيع املع ول به
3

، وما يرتتب عنه من متابعات مدنيوة مون طورف املصواب أ و ذوي حقوقوه أ و هيئوة ال،وامن 

ون املنازعات يف جمال ال،امن الاجامتعيالاجامتعي طبقا لقان
4
. 

                                                           
1
 .املتعلق الوقاية الصحية وال من وطب الع ل 12-77:رمق. من ق 00اإىل  1من . م - 
2
 .املتعلق ابلوقاية الصحية وال من وطب الع ل 12-77:رمق. ق من  00اإىل  04من . م -
3
 .املتعلق ابلوقاية الصحية وال من وطب الع ل 12- 77:رمق. ق من  07و 00.م- 

4
 .املتعلق ابملنازعات يف جمال ال،امن الاجامتعي 17-17:رمق.من ق 22اإىل  12من . م - 
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هامل متع د من املسو تخدم، ابلورمغ مون  فاخلطد  اري املعذور هو خطد  ذو خطورة اس تثنائية، ينتيف عن فعل أ و اإ

دراكه للخطر اخيي يسببه من دون أ ي مربر  .اإ

 :خطد  املرضور -7

و  بات خطد  املرضور أ و خطد  الغري كوسو يلتني مل مينع قانون املنازعات يف جمال ال،امن الاجامتعي املس تخدم  من اإ

نصواف املسو تخدم أ و الغوري يف حتديود نصويب لك موهنام يف  لنةي املس،ولية عن نةسه ولو جزئيا، وذكل بغرض اإ

كقيام مس،ولية املرضور عون  املس،ولية يف حاةل تعدد املس،ولني عن الرضر الالحق ابل،حية أ و ذوي حقوقه،

لية املس تخدم أ و الغري الشامةل أ و املشورتكة عون خطئوهيام، فةوي هوذه احلواةل ل خطئه ولو جزئيا، أ و قيام مس،و

 .ميكن لهيئة ال،امن الاجامتعي سوى الرجوع عىل املس تخدم أ و الغري يف حدود مس،وليهتام الشامةل أ و املشرتكة

جامتعوي، كوام بيامن مس،ولية املرضور عن خطئه املرتكب ولو جزئيا ليست حمال اعوى رجوع لهيئوة ال،وامن الا

أ ن حقوق املرضور الاجامتعية املرتتبة يف ذمة هيئة ال،امن الاجامتعي، اوري وارد أ ن تكوون حموال لقتطواع مون 

هذه ال خرية، ل ن حقوق امل،من هل اجامتعيا أ و ذوي حقوقه يه حمل الزتام هيئة ال،امن الاجامتعي
1
. 

 :خطد  الغري-0

،امن الاجامتعي خطود  الغوري املتسوبب يف الرضور الالحوق ابملو،من هل عاجلت أ حاكم قانون املنازعات يف جمال ال

هيئوة ال،وامن الاجامتعوي ابلرجووع عوىل الغوري -يف احلوالتني-اجامتعيا سواء اكن جزئيا أ و شوامال، حيوث أ لزموت 

لتعويض املبالغ اليت دفعهتا أ و اليت علهيا أ ن تدفعها لل ،من هل اجامتعيا أ و ذوي حقوقه
2
 . 

ذا اكنت املس،ولية عون ال رضار مشورتكة بوني الغوري واملسو تخدم، ميكون  اري أ نه ينبغي هنا التةرقة بني حالتني، اإ

لهيئوة ال،ووامن الاجامتعووي أ ن ترجووع عووىل أ حوودهام أ و لكوهيام مت،ووامنني
3

ذا اكنووت املسوو،ولية عوون ال رضار  ، بيووامن اإ

ل مشرتكة بني املرضور والغري أ و املس تخدم، فال ميكن لهيئة ال،امن الاجامتع ي الرجووع عوىل هوذزن ال خوريزن اإ

يف حدود مس،وليهتام
4
. 

وبات عالقة الس ببية بني خطد  املس تخدم أ و اتبعه والرضر الالحق ابل،حية : املطلب الثاين  عئب اإ

ت،كد القواعد العاموة املتعلقوة ابملسو،ولية الشخصوية للةاعول عوىل أ ن لك معول أ اي اكن زرتكبوه الشوخص خبطئوه 

زم من اكن سببا يف حدووه ابلتعويض، مبعىن ل تكنل املس،ولية التقصريية للةاعل جملورد ويسبب رضرا للغري، يل

حلاق الرضر به، بل لبد من وجود عالقة س ببية بيهنام، مبعوىن أ ن  وجود اخلطد  املرتكب من طرف الشخص، واإ

الرضور الالحوق  زكون اخلطد  هو اخيي أ حلق الرضر، أ و بعبارة أ خرى أ ن زكون خطد  املس،ول هو املتسبب يف

                                                           
1
 - M.N.Koriche, OP.CIT, p.36et 37. 

2
 .املتعلق ابملنازعات يف جمال ال،امن الاجامتعي 17-17:رمق.من ق 21. م - 

3
 .املتعلق ابملنازعات يف جمال ال،امن الاجامتعي 17-17:رمق.من ق 20. م - 

4
 .املتعلق ابملنازعات يف جمال ال،امن الاجامتعي 17-17:رمق.من ق 24. م - 
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ابملرضور، أ ي أ ن زكون الرضر قد ترتب كنتيجة مبارشة للةعل ال،ار، وقد زكون هناك خطد  ورضر ولكون ل 

توجد رابطة س ببية بيهنام
1
. 

اشرتو قانون املنازعات يف جمال ال،وامن الاجامتعوي قيوام عالقوة السو ببية بوني اخلطود  الشخوو لل سو تخدم أ و 

هل اجامتعيووا أ و ذوي  حقوقووه لقيووام مسوو،ولية املسوو تخدم، وموون مث اسوو تحقاق اتبعووه والرضوور الالحووق ابملوو،من 

التعويض التمكييل أ و اسرتداد مبلغ ال داءات املقدمة
2
 . 

وبات عالقة الس ببية بني اخلطد  الشخو لل س تخدم أ و اتبعه والرضر الالحق ابمل،من هل اجامتعيوا  يثري موضوع اإ

وبات احملنةل؟ أ و ذوي حقوقه تساؤلت حول من يقع عليه ع وبات؟ وما يه وسائل الإ  ئب الإ

وبات عالقة الس ببية: الةرع ال ول  اإ

طار بياهنا ملعايري تقدزر التعوويض، اشورتطت يف  ىل القواعد العامة مل تعرف عالقة الس ببية، ولكن يف اإ ابلرجوع اإ

نةيوذهالرضر املوجب للتعويض أ ن زكون نتيجة طبيعية لعدم تنةيذ الالزتام أ و للتد خر يف ت 
3

، فالعتوداد ابلرضور 

اخيي زكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء ابللزتام يعين ابلنس بة للةقهواء أ ن املرشوع اجلزائوري اعنود نظريوة السوبب 

املنتيف، وكرسها الق،اء اجلزائري يف أ كرث من مناس بة
4
 . 

وبوات عالقوة السو بب  وبات عالقة الس ببية تسواؤلني، هوام عوىل مون يقوع عوئب اإ وبوات يثري موضوع اإ ية، ووسوائل اإ

 .عالقة الس ببية

وبات عالقة الس ببية/ أ ول  :عئب اإ

وبوات عالقوة السوو ببية يف قوانون املنازعوات يف جموال ال،وامن الاجامتعوي أووب  يف غيواب أ حواكم خاصوة تونظم اإ

وبات أ ن البينة عوىل املودعي والميوني عوىل مون أ نكور، اوري أ ن ىل القواعد العامة، اليت تقحت يف مادة الإ  الرجوع اإ

التطبيقات الق،ائية أ  هرت مرونة يف تطبيقها
5
. 

وبات عالقة الس ببية يقع عىل عاتق املرضور-أ    :عئب اإ

طبقا للقواعد العامة أوز لل رضور أ ن يثبت عالقة الس ببية بلك الوسائل، اكلشوهود والقورائن املاديوة واخلوربات 

 )...(.مبختلن أ نواعها

                                                           
1
يرسد بعض الةقهاء ملال عن ذكل، كام لو أ ن خشصا د  السم لشخص أ خر، وقبول أ ن يرسوي السوم يف جسوده، قوت  أ حود ال شوخاص بعيوار - 

ق دون ش  يف جانب من د  هل السم، ولكنه ل يسود ل عون مقوت ، ل نوه ل توجود بوني اخلطود  اخيي ارتكبوه وبوني مقتول انري، فاإن اخلطد  قد حتق

 .الشخص، أ ية عالقة س ببية
2
 .املتعلق ابملنازعات يف جمال ال،امن الاجامتعي 17-17:رمق.من ق 27و 20و 21.م- 

3
 .020.عيل عيل سلامين، املرجع السابق، ص- 

4
 .002و 007.املرجع السابق، ص عيل فياليل،- 

5
 -(Actori Incumbi Probatio). 
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ل اكنت دعوواه مبدئيا عىل املرضور أ ن يثبت خطد  املس،ول و  الرضر اخيي أ صابه ووجود عالقة س ببية بيهنام، واإ

وباهتوا عوىل عواتق املرضوور طبقوا للوامدة  وبات، ويقع عوئب اإ مون  070اري م،سسة قانوان، فهذه ال راكن واجبة الإ

 .القانون املدين اجلزائري

اض املهنيوة، عودمي الةعاليوة، ملوا من القانون املدين يف جمال حوادث الع ول وال مور  070يف اعتقادان تطبيق املادة 

يرتتب عهنا من صعوابت معلية، من شد هنا الإرضار مبصلحة املرضور عوض حاميته، وحت ي  مسو،ولية ل موربر 

ىل حود ينسومم موع خصوصوية العالقوة،  بداء املرونة يف تطبيقهوا مون طورف ق،واة املوضووع، اإ لها، اا يتطلب اإ

 . روزراعي حساس ية املركز القانوين لل رضو

من املةيد النيزي بني املرضور كشخص عادي ل تربطه أ ية عالقوة قانونيوة مبرتكوب اخلطود  املتسوبب يف الرضور، 

واملرضور بصةته عامال تربطه عالقوة معول ابملسو تخدم، حيوث توصون هوذه العالقوة اخلاصوة ابلع ول املود جور 

 وي  أ كورث اوا ميكون أ ن يوتح   معليوا، التابع، فالعامل ابعتبواره الطورف ال،وعين يف عالقوة الع ول ل ميكون حت 

أ خذزن بعني الاعتبار احلةاىل عىل مساره املهين، بيوامن املسو تخدم مرتكوب اخلطود  املتسوبب يف الرضور الالحوق 

ابمل،من هل اجامتعيا أ و ذوي حقوقه، ابعتباره الطورف ال قووى يف عالقوة الع ول، ملوا ميلكوه مون نةووذ وسولطات 

 .يئة املس تخدمة، لها أ اثر مبارشة عىل تنةيذ عالقة الع لمرتتبة عن مس،ولية تس يري اله 

يف وقت يعاين فيه العامل املصاب تداعيات حصية حلادث الع ل أ و املرض املهين، قد تبعده م،قتا عون الع ول، 

وبات خطد  املس تخدم أ و اتبعه، من و ة نظران هم ة ش به مس تحيةل اسو تحاةل مواداي يف هوذه .  حن   فهيا عئب اإ

أابيا وأ كرث فاعليوة مون أ جول حت ول عوئب املرضوور يف هوذا اجملوال، أ و عوىل  احلاةل لبد أ ن يلعب الق،اء دورا اإ

وبات عالقة الس ببية، وهذا ليس احنيازا لطورف عوىل حسواب ال خور،  ال قل مشاركته املرضور يف حت ل عئب اإ

ىل وقل طريف العالقة القانونية  .بل ترجيح لكةيت املزيان، ابلنظر اإ

وبات عالقة الس ببية وسائل-ب  :اإ

ل ميكن حت يل العامل عئب الإدلء ابلشهادة ضد املس تخدم أ و اتبعه، جتنبا لو اثر السلبية احملنةل لهوذه الوسو يةل 

وبات عىل مساره املهين  .من الإ

وبوات بوديةل أ كورث فعاليوة عوىل  -يف جمال حوادث الع ول وال موراض املهنيوة-يف اعتقادان لبد من تةعيل وسوائل اإ

املس توى الق،ايئ يس تعني هبا ق،اة املوضوع عند احلاجة، عوىل غورار القورائن القانونيوة الويت خصصوت ل،وحية 

حادث معل أ و مرض هموين، والقورائن الق،وائية الويت يس تخلصوها القوايض مون مالبسوات احلوادث أ و املورض، 

 لل،بطية الق،ائية، وحموارض ومرافعات ال طراف، والواثئق واملستندات املقدمة، من حمارض التحقيق الابتدايئ

ابلمتثوال واحتالةوات احملوررة مون طورف مةتيشو الع ول، أ و  والإعوذاراتالتحقيق الق،ايئ، وحموارض املعاينوات 

حموارض احتالةووات احملوررة موون طورف أ عوووان الرقابوة التووابعني لهيئوة ال،ووامن الاجامتعوي، وكووذا التقوارزر ااوريووة 

 . ال من التابعة للهيئة املس تخدمةالصادرة عن جلنة الوقاية الصحية و 
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وبات اخلاصة ابملادة الاجامتعية، تراعي خصوصية العالقوة الويت تورب  مرتكوب اخلطود   لبد من تةعيل وسائل الإ

ابل،حية،  هذه العالقة اخلاصة تسو تدعي تودخل أ عووان مراقبوون حملةوون يسوهرون عوىل اسو تقرارها،  وعودم 

 .وبات لعدم فاعليهتا الع لية يف كثري من احلالتالاكتةاء ابلقواعد العامة يف جمال الإ 

وبات يف جمال حوادث الع ل وال مراض املهنية-ج  :تو ين القرائن القانونية كوس يةل اإ

اس تثناءا، وهبدف حامية الطورف املرضوور أ و ذوي حقوقوه، افورتض قوانون حووادث الع ول وال موراض املهنيوة 

وبات الطابع املهين للحوادث  وجود عالقة الس ببية بني اخلطد  والرضر، حيث ىل بعض القرائن القانونية يف اإ أ حال اإ

موا يف وقوت بعيود عون  ورف  أ و املرض، حيث اعترب لك حادث أ و وفاة تطرأ  يف ماكن الع ول أ و يف مدتوه، اإ

ما أ وناء العوالج اخيي عقوب احلوادث، انجتتوني عون الع ول موا مل يثبوت العكوس، مون طورف  وقوع احلادث، واإ

ئة ال،امن الاجامتعياملس تخدم أ و هي 
1
. 

افرتض أ ي،وا القوانون الطوابع املهوين حلوادث الع ول، لك حوادث معول يطورأ  أ ونواء املسوافة الويت يقطعهوا املو،من 

لذلهاب اإىل مع  أ و الإايب منه، وذكل أ اي اكنت وس يةل النقل املس تع ةل، رشيطوة أ ل زكوون املسوار قود انقطوع 

أ و احنرف
2

لعليا، وهو ما اس تقرت عليه احملمكة ا
3
. 

ذا اعرتض ذووا احلقوق عىل طلب  ترشحي اجلثة املقدم  اري أ نه يسق  الطابع املهين حلادوة الوفاة بقوة القانون، اإ

وبوات عالقوة السو ببية  من طرف هيئة ال،امن الاجامتعي، يف هذه احلاةل يقع عىل عواتق ذوي حقووق ال،وحية اإ

بني احلادث والوفاة طبقا للقواعد العامة
4
. 

أ ن حامية العامول املو،من هل اجامتعيوا أ و ذوي حقوقوه، مون وراء افورتاض الطوابع املهوين للحوادث أ و  من الوال

 .املرض مبوجب أ حاكم خاصة

بيامن زكون املس تخدم مسو،ول مسو،ولية خشصوية عون الرضور اخيي حيدووه اتبعوه بةعو  ال،وار، موىت اكن هوذا 

اتبعه املرتكب للخطود  اجلسو   واملتسوبب يف الرضور ال خري يع ل حلسابه، اري أ نه لل س تخدم حق الرجوع عىل 

الالحق ابل،حية أ و ذوي حقوقه
5
. 

 

                                                           
1
 )...(.املتعلق حبوادث الع ل وال مراض املهنية، املعدل واملنم 0270جويلية  7امل،رخ يف  00-70:رمق. من ق 2.م- 

2
 .املتعلق حبوادث الع ل وال مراض املهنية 00-70:رمق. من ق 07.م - 

3
صوابة أ و وفواة  :املبدأ  : "74.، ص7.، ع0221لعام . ق.، م0224-12-00: ، قرار بتارخي007170: ، ملن رمق.ع.م.اإ .غ-  من املقرر قانوان أ ن لك اإ

ذا وبت العكس ل اإ ثر . تطرأ  يف ماكن الع ل أ و أ وناء مدته، تعترب انجتة عن الع ل ومس توجبة للتعويض، اإ ومىت تبني أ ن مورث الطاعنني تويف عىل اإ

ثر الوفاة، فاإن ق،اة سكتة قلبية وهو يقو  د شاحنة اتبعة للبدلية اليت اكن يع ل هبا، ورصحت اللمنة الوطنية للطعون بقبول ااعوى حادث الع ل اإ

 ."املوضوع برف،هم طلب التعويض لعدم التد سيس، قد خالةوا القانون واس توجب قرار  النقض
4
 . يةاملتعلق حبوادث الع ل وال مراض املهن  00-70:رمق. من ق 00.م - 

5
 .املت، ن القانون املدين 47-24: رمق. من أ   002و 001.م - 
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جراءاهتا: املبحث الثاين  رشوو دعوى الرجوع من أ جل التعويض واإ

عرف الترشيع اجلزائري خالل الس نوات ال خرية انتشارا ل نظ ة خاصوة للتعوويض، منةصوةل عون القواعود العاموة 

اكد يةوق عدد ال،حااي اخلاضعني لهذه ال نظ ة اخلاصوة عودد املترضورزن اخيزون ميكون لل س،ولية املدنية، واليت ز

أ ن تسعةهم القواعد العامة لل س،ولية املدنية
1

، حيث أ جواز قوانون املنازعوات يف جموال ال،وامن الاجامتعوي لهيئوة 

عيا من أ جول تعوويض ال،امن الاجامتعي الرجوع عىل مرتكب اخلطد  املتسبب يف الرضر الالحق ابمل،من هل اجامت

مبلغ ال داءات املقدمة، كام أ جاز لل ،من هل اجامتعيا أ و ذوي حقوقه الرجوع عىل مرتكوب اخلطود  قصود احلصوول 

عىل تعويض تمكييل
2

  .، وهو ما س نتناوهل لحقا

 دعوى رجوع هيئة ال،امن الاجامتعي ضد مرتكب اخلطد  : املطلب ال ول

ىل أ ن تناول موضووع دعووى رجووع هيئوة ال،وامن الاجامتعوي ضود مرتكوب اخلطود  املتسوبب يف  جتدر الإشارة اإ

جراءاهتا  .الرضر الالحق ابمل،من هل اجامتعيا، يثري تساؤلت حول طبيعهتا القانونية ورشوطها واإ

 الطبيعة القانونية اعوى رجوع هيئة ال،امن الاجامتعي ضد مرتكب اخلطد  : الةرع ال ول

ىل أ ن رجووع هيئوة ال،وامن الاجامتعوي ضود مرتكوب اخلطود  املتسوبب يف الرضور الالحوق  من املةيد أ ن نشوري اإ

 .ابمل،من هل اجامتعيا اترة زكون وجوبيا واترة زكون جوازاي

ابلرجوع اإىل رصحي القانون، رجوع هيئة ال،امن الاجامتعي عوىل الغوري زكوون وجوبيوا-0
3

، بيوامن عوىل املسو تخدم 

زكون جووازاي
4

ىل كو ون الغوري وهوو املتسوبب يف الرضور الالحوق ابملو،من هل ، ورس اخوتالف احلوالتني، يعوود اإ

اجامتعيا أ و ذوي حقوقه، املرتتب عن حادث الع ل املقرتن حبوادث املورور، وطاملوا الغوري مو،من هل اى رشكوة 

التد مني، فتقوم مس،ولية هذه ال خرية بصةهتا املس،ول عن احلقووق املدنيوة، ومون مث تقووم مسو،ولية الغوري عون 

ويس توجب متابعته سواء من طرف ال،حية أ و ذوي حقوقه أ و مون طورف هيئوة ال،وامن  ،نوعهخطئه أ اي اكن 

 .الاجامتعي من أ جل التعويض

                                                           
1
 -Ali Filali, L’indemnisation du dommage corporel : la consécration d’un système d’indemnisation exclusif 

de la responsabilité civile, RASJEP, n° 01-2008, p.99. ouvrage cité par Bentria maamar, L’influence de la 

notion de risque sur le régime juridique de la responsabilité civile des professionnelles, m. Tlemcen-2012, 

p.17.    
2
 .املتعلق ابملنازعات يف جمال ال،امن الاجامتعي 17-17:رمق.من ق 12.م- 
3
أب عىل هيئة ال،امن الاجامتعي، طبقا ل حاكم القانون العوام، الرجووع : "امن الاجامتعياملتعلق ابملنازعات يف جمال ال، 17-17:رمق.من ق 21.م -

 )...(".عىل الغري
4
ميكن هيئة ال،امن الاجامتعي، طبقا ل حاكم القانون العام، الرجوع عىل : "املتعلق ابملنازعات يف جمال ال،امن الاجامتعي 17-17:رمق.من ق 20.م - 

 )...(".املس تخدم
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بيامن املس تخدم أ و أ حد اتبعيه، يةرتض قيام عالقة معل بني العامل واملس تخدم ، م،من علهيا اجامتعيا اى هيئوة 

زراد س نوي يدفع أ قسواطا وفقوا للترشويع املع وول بوه، ال،امن الاجامتعي من التعرض حتتلن ال خطار املهنية،  ابإ

وحت يل املس،ولية القانونية عوىل عواتق املسو تخدم، خيا  يتخوذ رجووع هيئوة ال،وامن الاجامتعوي عوىل املسو تخدم 

الطابع اجلوازي، الغايوة منوه الظواهرة، اسورتداد مبوالغ ال داءات املقدموة لل،وحية أ و خيوي حقوقوه، و اخلةيوة أ و 

حتسيس املس تخدم ابلتقصوري يف مسو،وليته يف حاميوة سوالمة وأ مون العوامل يف وسو  الع ول، ويه  املقنعة يه

حسب البعض شلك من أ شاكل العقاب لل س تخدم حىت يتمنب مس تقبال هذه اارجة من اخلطد  اري املعوذور 

نوووع موون أ و اخلطوود  الع وودي، وهووو مووا يووربر امتنوواع خمتلوون ترشوويعات ال،ووامن الاجامتعووي التوود مني عووىل هووذا ال 

ال خطاء، ل ن املس تخدم ملزم حبامية العامل همنيا وأ خذ احليطة وتةوادي اخلطور، ول ميكون التود مني علهيوا لتربزور 

ن اكن موو،من اجامتعيووا عووىل العاموول  أوواد غطوواء قووانوين حي يووه، حووىت واإ احتالةووات الوويت يقرتفهووا املسوو تخدم، واإ

املصاب
1
 . 

ن الاجامتعي عىل املس تخدم، هو تكريس لوبعض حوالت رجووع الطابع الاس تثنايئ اعوى رجوع هيئة ال،ام-7

هيئة ال،وامن الاجامتعوي عوىل املسو تخدم موىت اسو توفت الرشووو القانونيوة، ويه اسو تثناء عون مبودأ  حصوانة 

ماكنية مطالبة صاحب الع ل ابلتعوويض لةائودة  صاحب الع ل يف جمال نظام حوادث الع ل، واملقصود به عدم اإ

ىل الهيئوات الويت حوددها القوانون لهوذا  املصاب أ و ذوي حقوقه أ و لهيئة ال،امن الاجامتعي، بل ينبغوي اللمووء اإ

الغرض
2

ليه اجمللس ال عىل ، وهو ما انهتى  اإ
3
حتمكه قواعد القوانون العوام فالس تثناء، 

4
حتمكوه قواعود املبودأ  ، بيوامن 

القانون اخلاص
5
. 

 مرتكب اخلطد  رشوو دعوى رجوع هيئة ال،امن الاجامتعي ضد : الةرع ال ول

من الوال أ ن رشوو دعووى رجووع هيئوة ال،وامن الاجامتعوي ضود املسو تخدم أ و الغوري نوعوان، رشوو عاموة 

مقووررة وفقووا ل حوواكم القووانون العووام، ورشوو خاصووة مقووررة وفقووا ل حوواكم قووانون املنازعووات يف جمووال ال،ووامن 

 .الاجامتعي

                                                           
1
 ،7114ية فريوز، امحلاية القانونية للعامل من ال خطار املهنية، مذكرة ما جس تري، جامعة تزيي وزو، الس نة قال - 

 .وما يلهيا 070.ص
2
 .وما يلهيا 24. طحطاح عالل، حوادث الع ل بني نظرية ال خطار املهنية وقواعد املس،ولية، مذكرة ماجس تري، جامعة اجلزائر، ص- 

3
مىت اكن من املقرر قانوان أ ن التعوي،ات النامجوة عون : املبدأ  : "040.، ص7.، ع.ق.، م0270-10-07: ، قرار بتارخي00210:رمق، ملن .أ  .م.اإ .غ- 

ن الق،اء هبا عىل املس تخدم اخيي يعترب أ جنبيا عن الزناع  يعد خرقا حوادث الع ل وال مراض املهنية، يتح ل تاكليةها صندوق ال،امن الاجامتعي، فاإ

-ذا اكن الثابت، أ ن ال مر يتعلق بطلب تعويض العامل عن مرض انتابه نتيجة انتاك  حلادث معل، واكن اجمللس قود ق و عوىل الرشوكةاإ . للقانون

بصةهتا املس تخدمة للعامل ابلتعويض هل عن هذا املرض، فاإن اجمللس هبذا الق،اء خرق أ حاكم القانون، وموىت اكن كوذكل اسو توجب نقوض -الطاعنة

 ".ملطعون فيه تد سيسا عىل الوجه املثار من الطاعنة مبخالةة أ حاكم هذا املبدأ  وابطال القرار ا
4
 .قواعد املس،ولية التقصريية-- 

5
 .قواعد حوادث الع ل وال مراض املهنية يف جمال ال،امن الاجامتعي-  
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 :الرشوو العامة اعوى الرجوع/ أ ول

امن الاجامتعووي التقيوود يف دعواهووا برشوووو قبووول ااعوووى، ورشوو افتتوواح ااعوووى، يتعووني عووىل هيئووة ال،وو

جراءات قيدها أ مام اجلهة الق،ائية احتتصة طبقا لقانون الإجراءات املدنية والإدارية واإ
1
. 

 :الرشوو اخلاصة بدعوى الرجوع/ اثنيا

 .يه موضوعية يه شلكية، ومهنا ما الرشوو اخلاصة بدعوى الرجوع، مهنا ما

 :الرشوو الشلكية اعوى الرجوع-0

ىل دعوى الرجوع ضود املسو تخدم أ و الغوري حتوت طوائةل عودم -أ   يتعني عل هيئة ال،امن الاجامتعي قبل اللموء اإ

ىل تسوية وضعيته يف أ جل والوني  عذار املس تخدم أ و الغري ودعوته اإ يوما ابتداء مون اترخي ( 01)قبولها ش ، اإ

موا بواسوطة حمرضو ق،وايئ  اس تالم التبليغ، عىل أ ن يبلغ ما برساةل موىص علهيا مع وصل ابلس تالم، واإ الإعذار اإ

أ و عون مراقبة معند اى ال،امن الاجامتعي مبحرض اس تالم
2
. 

جوراء وجوويب، يرتتوب عون  لةوه عودم قبوول  عذار املس تخدم أ و الغوري هوو اإ ىل اإ جلوء هيئة ال،امن الاجامتعي اإ

ن اكن املرشع اجلزا فقورة  01ئري مل ي ح بذكل، فق  من خالل الوقوف عىل صويااة املوادة ااعوى ش ، واإ

من قانون املنازعات يف جمال ال،امن الاجامتعي، تويح بد ن قبول دعوى الرجوع ش  يتوقن عوىل اسوتيةاء  0

جراء الإعذار  .اإ

حي ليشو ل مل زكتن املرشع اجلزائري ابلت حي عن وجوبية الإعوذار اكإجوراء شولكي جووهري، بول امتود الت و

ماكنيوة قبوول دعووى  بياانت الإعذار، حيث بتخلن أ حدها أعل الإعذار ابطال ون نه مل زكن، اا يويح بعودم اإ

مون  7فقورة  01الرجوع ش  لعدم حصة حمرض تبليغ الإعذار، من خالل الوقوف عوىل الصويااة الوواردة ابملوادة 

، البيواانت حتت طوائةل الوبطالنب أ ن يت، ن الإعذار أ: "قانون املنازعات يف جمال ال،امن الاجامتعي، التالية

 :)...(".التالية

اختصاص القسم الاجامتعي لل حمكة ابلةصل يف دعوى الرجوع هيئة ال،امن الاجامتعي ضد املسو تخدم أ و  -ب

الغوري طبقووا لقواعوود قوانون الإجووراءات املدنيووة والإداريوة، وهووو املقصووود مون العبووارتني ال ووحيتني الووواردتني يف 

أب عىل هيئة ال،امن الاجامتعي، : "أ نهمن قانون املنازعات يف جمال ال،امن الاجامتعي، عىل  20و 21املادتني 

ليه احملمكة العليا)...("،طبقا ل حاكم القانون العام ، وهو ما انهتت اإ
3
. 

                                                           
1
 .من قانون الإجراءات املدنية والإدارية 02اإىل  00املواد من  - 

2
 .املتعلق ابملنازعات يف جمال ال،امن الاجامتعي 17-17:رمق.من ق 0و 0.ف 01.م - 

3
، محودي عبد الرزاق، دليول الاجهتوادات الق،وائية يف الق،وااي الاجامتعيوة، 7110-11-07: ، قرار صادر بتارخي712210: ، ملن رمق.ع.م.اإ .غ- 

 .712.، ص0.، و7.ج
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سووو نوات ابتوووداء مووون اترخي ( 0)احوورتام تقوووادم دعووووى الرجووووع هيئووة ال،وووامن الاجامتعوووي يف أ جووول أ ربووع-ج

الاس تحقاق
1

جراء الإعذا ذا ابرشت هيئة ال،امن الاجامتعي اإ ر قبل رفع دعووى الرجووع تسوق  مودة ، اري أ نه اإ

التقادم ابتداء من اترخي اس تالم حمرض تبليغ الإعذار لل س تخدم أ و للغري
2
. 

 :الرشوو املوضوعية اعوى الرجوع-7

وبوت خطد  الغري أ اي اكن نوعه، أ و وبوت اخلطد  اري املعذور أ و اخلطد  الع دي لل س تخدم أ و خطد  أ حد اتبعيوه، -أ  

ليه احملمكة العلياكرشو ل ي دعوى رجوع تب ارشها هيئة ال،امن الاجامتعي، وهو ما انهتت اإ
3
. 

ىل قانون املنازعات يف جمال ال،امن الاجامتعي ل ميكن رجوع هيئة ال،امن الاجامتعي عوىل املسو تخدم  ابلرجوع اإ

ل يف حاةل وبوت خطد  أ حدهام، اري أ نه فرق بني حالتني، خطد  الغري وخطد  املس تخدم  .أ و الغري اإ

اكخلطود  )، اكتة  املرشع برشو ارتاكب الغري للخطد  أ اي اكن نوعه، مبعىن مل يشرتو درجة اخلطد  احلاةل ال وىليف  

 يف احلواةل الثانيوة، ، بيوامن( البس ي  أ و اخلطد  التافه أ و اخلطود  اوري املعوذور أ و اخلطود  الع ودي أ و اخلطود  اجلسو  

عوذور أ و خطود  معودي، ن سوا  ل ي دعووى اشرتو درجة اخلطد  اى املس تخدم، وهو أ ن زكون خطود  اوري م

 .رجوع ضد أ حدهام

يف اعتقادان، اختالف احلالتني مرده، كون الغري هوو املتسوبب يف الرضور الالحوق ابملو،من هل اجامتعيوا أ و ذوي 

حقوقه، املرتتب عن حادث الع ل املقرتن حبادث املورور، فتقووم مسو،ولية رشكوة التود مني بصوةهتا املو،من عوىل 

، واملس،وةل عن احلقوق املدنية، ومن مث تقوم مس،ولية الغري عن خطئه أ اي اكنت درجتوهحوادث املرور
4

، بيوامن 

املس تخدم أ و أ حد اتبعيه، يةرتض قيام عالقة معول بوني العامول واملسو تخدم ، مو،من علهيوا اجامتعيوا اى هيئوة 

ل ال،امن الاجامتعي من خمتلن ال خطار املهنية، خيا ل ميكن لهيئة ال،امن الا جامتعي الرجووع عوىل املسو تخدم اإ

عند ارتاكبه للخطد  اوري املعوذور أ و اخلطود  الع ودي مون أ جول تعوويض مبوالغ ال داءات املقدموة أ و الويت سو تدفع 

 .لل،حية أ و خيوي حقوقه

                                                           
1
 .امتعياملتعلق ابملنازعات يف جمال ال،امن الاج 17-17:رمق.من ق 22.م - 

2
 .املتعلق ابملنازعات يف جمال ال،امن الاجامتعي 17-17:رمق.من ق 0.ف 22.م - 

3
من املقرر قانوان أ نه ل ميكن رفوع أ يوة دعووى عاديوة  :املبدأ  : "002.، ص7.، ع.ق.، م0272-10-70: ، قرار بتارخي41722: ، ملن رمق.ع.م.اإ .غ- 

ن النعوي  من طرف ال،حية أ و ذوي حقوقها للتعويض التمكييل عن ل يف حاةل وبوت خطد  صاحب الع ل أ و أ حد اتبعيوه ومون مث فواإ حادث الشغل اإ

أ ن اجمللوس رفوض دعووى املدعيوة يف الطعون -يف ق،وية احلوال-وملا اكن مون الثابوت. عىل القرار املطعون فيه ابنعدام ال سا  القانوين يعد اري مربر

وباهتا خل ليوه أ عواله،  012مل أ و أ حد اتبعيه مطبقوا يف ذكل املوادة èطد  صاحب العالرامية اإىل احلصول عىل تعويض تمكييل لعدم اإ مون ال مور املشوار اإ

 ".ومىت اكن كذكل اس توجب رفض الطعن
4
ماكنية رفع دعوى رجوع هيئة ال،امن الاجامتعي ضد الغري يف حاةل اقرتان حادث الع ل حبادث املرور، أ زن يتسبب فيوه الغوري خبطئوه يف -   تتاح اإ

حلاق الرضر  ابلعامل امل،من هل اجامتعيا أ و ذوي حقوقه، وهو يقود املركبة املو،من علهيوا اى رشكوة التود مني، فتقووم املسو،ولية املدنيوة لهوذه ال خورية اإ

لزامية التد مني عىل الس يارات ونظام التعويض علهيا جاع موا فتقووم هيئوة ال،وامن الاجامتعوي ابسورت . بصةهتا املس،وةل عن احلقوق املدنية طبقا لقانون اإ

رتجاع ما دفعته من الرشكة امل،منة لل ركبة املتسببة يف احلادث طبقا للقانون، بصةهتا املس،ول عن احلقوق املدنية عن طريق دعوى الرجوع، أ ي ابس

طار نظام حوادث الع ل وال مراض املهنية  .مت دفعه لل،حية أ و ذوي حقوقه من مبالغ ال داءات املقررة يف اإ
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نه طبقا ملا ورد يف املادتني -ب من قانون املنازعات يف جموال ال،وامن  20و 21حتديد موضوع الطلب الق،ايئ، فاإ

الاجامتعي، يتحدد موضوع دعوى الرجوع بتعويض مبالغ ال داءات املقدمة أ و اليت علهيا أ ن تدفعها هيئة ال،وامن 

 .الاجامتعي لل ،من هل اجامتعيا أ و ذوي حقوقه

 تعدد املس،ولني عن الرضر الالحق ابمل،من هل اجامتعيا أ و ذوي حقوقه  :الةرع الثاين

امن الاجامتعي حاةل تعدد املس،ولني عن الرضر الالحق ابمل،من هل اجامتعيا افرتض قانون املنازعات يف جمال ال،

أ و ذوي حقوقه، كقيام مس،ولية املرضور عن خطئه ولو جزئيا، أ و قيام مس،ولية املس تخدم أ و الغوري الشوامةل 

وبوات خطود  املرضوور املو،من هل اجامتعيوا أ و خطو د  الغوري أ و املشرتكة عن خطهئام، وهوذا بعود قيوام املسو تخدم ابإ

كوس يلتني لنةي املس،ولية عن نةسه ولو جزئيا
1
. 

 التساؤل املطروح، عىل أ ي مهنام ميكن رجوع هيئة ال،امن الاجامتعي؟

أ جاب املرشع اجلزائوري رصاحوة عوىل هوذا التسواؤل املطوروح، جبووازه لهيئوة ال،وامن الاجامتعوي الرجووع عوىل 

ت مسوو،وليهتام املشوورتكةاملسوو تخدم أ و الغووري أ و لكووهيام مت،ووامنني يف حوواةل وبووو 
2

، اووري أ ن رجوووع هيئووة ال،ووامن 

ذا حت ول املو،من هل اجامتعيوا  ل يف حدود مس،وليهتام املشورتكة، اإ الاجامتعي أ ي،ا عىل هذزن ال خريزن ل زكون اإ

املس،ولية عىل الرضر جزئيا وحت ل الغري أ و املس تخدم اجلزء ال خر
3

ليه احملمكة العليا ، وهو ما انهتت اإ
4
. 

يد القول أ ن هذه ال حاكم اخلاصة ابملس،ولية الشوامةل أ و املشورتكة بوني املسو تخدم والغوري، أ و بوني هوذا من املة 

ال خري واملرضور، جاءت منسم ة مع القواعد العامة املتعلقة ابلتنةيذ عن طريق التعويض
5
 . 

 

 

 

                                                           
1
ذا أ وبت أ ن الرضر قد نشد  عن سبب ل  072أ جازت املادة  - من القانون املدين للشخص املس،ول أ ن يتخلص من مس،وليته عن فع  الشخو اإ

مون نةوس القوانون لل سو تخدم  اخيي  027يد هل فيه كحادث مةاجئ أ و قوة قاهرة أ و خطد  صدر من املرضور أ و خطد  من الغري، كام أ جازت املوادة 

وبوات أ ن قامت مس،وليته الشخصية، سوا ء عن خطئه الشخو أ و عن خطد  اتبعه، أ ن يتخلص من املس،ولية املرتتبوة عليوه، وذكل عون طريوق اإ

  .الرضر اخيي يدعيه املرضور هو من فعل السبب ال جنيب، وهذا مامل تتةق ال طراف أ و يقحت القانون خبالف ذكل
2
 .الاجامتعياملتعلق ابملنازعات يف جمال ال،امن  17-17:رمق.من ق 20.م - 

3
 .املتعلق ابملنازعات يف جمال ال،امن الاجامتعي 17-17:رمق.من ق 24.م - 

4
ذا اكنوت مسو،ولية الغوري : "77.، ص7.، ع0227لعام . ق.، م0221-12-70: ، قرار بتارخي20277: ، ملن رمق.ع.م.م.غ-  من املقرر قانوان أ نوه اإ

يس ح لصندوق ال،امن الاجامتعي ابملطالبة برد التعوي،ات الويت تولوت دفعهوا اإىل حودود صاحب احلادوة شامةل أ و مشرتكة مع مس،ولية املصاب، 

ن الق،اء مبا خيالن هذا املبدأ  يعد خمالةا للقانون أ ن ق،واة اجمللوس بق،واهئم  -يف ق،وية احلوال-وملا اكن الثابوت. التعويض املتكةل به الغري، ومن مث فاإ

وموىت اكن . مل تقدم عىل انةراد ابلنس بة لدلعوى ال صلية املقدمة من طورف ال،وحية خوالةوا القوانون برفض دعوى صندوق ال،امن الاجامتعي، كوهنا

 ."كذكل اس توجب نقض القرار املطعون فيه
5
 .املت، ن القانون املدين 47-24: رمق. من أ   027و 022.م - 
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 دعوى رجوع امل،من هل اجامتعيا أ و ذوي حقوقه ضد مرتكب اخلطد  : املطلب الثاين

رجوووع املوو،من هل اجامتعيووا أ و ذوي حقوقووه ضوود الغووري أ و  أ جوواز قووانون املنازعووات يف جمووال ال،ووامن الاجامتعووي

التساؤل املطوروح، موا املقصوود ابلتعوويض التمكوييل؟ وموا يه . املس تخدم من أ جل املطالبة ابلتعويض التمكييل

 أ ليات استيةائه؟ 

 ه يف تمكةل التعويضحق امل،من هل اجامتعيا أ و ذوي حقوق: الةرع ال ول

املقصود ابلتعويض التمكييل املت، ن يف موضوع الطلب الق،ايئ، احملدد من طورف املو،من هل اجامتعيوا أ و ذوي 

هو الةارق بني التعويض اجلزايف احملدد يف قانون التد مينات الاجامتعية، والتعوويض الاكمول اخيي يقودره  ،حقوقه

املدنيووة، وهووذه القاعوودة مبثابووة ضووامن لعوودم جتوواوز املوو،من هل اجامتعيووا القووايض وفقووا للقواعوود العامووة لل سوو،ولية 

 .للتعويض، فال يرثى املرضور بال سبب

ذا افرتضنا تسوب العامول حلقوه يف التعوويض  يف اعتقادان، ل وجود لقاعدة امجلع بني التعوي،ني عن رضر واحد، اإ

صابة الع ل من هيئة ال،امن الاجامتعي، بيامن يتقاىض أ ي ،ا حقه يف التعويض التمكوييل مون املسو،ول عون عن اإ

الةعل ال،ار الالحق به، فال مانع مون امجلوع بوني التعوي،وني ل هنوام متحودان يف الغايوة وهوو جورب الرضور، جوربا 

ثراء بال سبب ماكفئا هل ل أوز أ ن زكون زائدا عليه ل ن لك زايدة تعترب اإ
1
. 

 :أ سا  حق املرضور يف تمكةل التعويض-0

ىل أ نواع، أ  ها الرضر املادي والرضور املعنووي، فالرضور املوادي هوو اخيي طبقا  للقواعد العامة، ينقسم الرضر اإ

يصيب املرضور يف حق من حقوقه اليت حي هيوا القوانون، سوواء يف جسو ه أ و يف مواهل، أ و يصويب يف مصولحة 

واطةووه أ و يف رشفووه أ و يف ماديووة مرشوووعة، بيووامن الرضوور املعنوووي فهووو اخيي ميووس املرضووور يف مشوواعره أ و ع

عقيدته
2
. 

مبدئيا لك أ نواع الرضر سواء اكنت مادية أ و معنوية قابةل للتعويض عهنا وفقا للقواعد العامة لل سو،ولية املدنيوة، 

هنووا تنووزي بووبعض  طووار نظووام حووادث الع وول وال مووراض املهنيوة، فاإ ذا تعلووق ال موور ابملسو،ولية املدنيووة يف اإ بيوامن اإ

مس توى الرشوو املوجبة للتعويض يف النظامني، بل تمكن يف طبيعوة ال رضار املعووض اخلصوصية، ليس عىل 

طار نظام حوادث الع ل وال مراض املهنية  .عهنا، وهو ما يربر الطابع التمكييل للتعويض يف اإ

ن اكان قوابالن للتعوويض وفقوا للقواعود العاموة لل سو،و لية من املةيد القوول أ ن الرضور املوايل والرضور املعنووي واإ

املدنية، اري أ هنام ل ميكن تعوي،هام وفقوا لقواعود ال،وامن الاجامتعوي الويت اشورتطت رصاحوة أ ن تكوون الإصوابة 

                                                           
1
 .وما يلهيا 070.قالية فريوز، املرجع السابق، ص - 

2
 .017.جع السابق، صعيل عيل سلامين، املر  - 
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جسدية، فالرضر الوحيود املوجوب للتعوويض هوو الرضور اجلسودي، لسوكوت املرشوع اجلزائوري عون لك مون 

ىل وفاتهالرضر املايل والرضر املعنوي الذلان أ صااب امل،من هل اجامتعيا أ و ذوي حق ن أ داي اإ  .وقه، حىت واإ

طوار نظوام حووادث الع ول، مبحواوةل  قد أ جد تربزرا لهذا الرفض للتعويض عن الرضر املايل والرضر املعنوي يف اإ

ضووافية عوون أ خطوواء ليسووت مسوو،وةل عهنووا، اكل خطوواء الع ديووة  جتنيووب هيئووة ال،ووامن الاجامتعووي أ عبوواء ماليووة اإ

املرتكبة من الغري أ و املس تخدم، وابلتوايل اإرشاك ال طوراف املسو،وةل  وال خطاء اري املعذورة وال خطاء اجلس مية

حلاق الرضر ابمل،من هل اجامتعيا أ و ذوي حقوقه اكلغري أ و املس تخدم، وليس حامزهتم قانوان، ل ن املسو تخدم  عن اإ

تكهبوا أ و ملزم حبامية سالمة وأ من العامل يف الوس  املهين، وابلتايل ل ميكون عودم مسوائلته عون أ خطواء هوو ار 

 . سا  يف ارتاكهبا

ن اكن هووذا التربزوور ل زووروق لووبعض رشاح القووانون املوودين، اخيزوون زوورون فيووه خمالةووة للقواعوود العامووة املقووررة  واإ

للتعويض عن املس،ولية التقصريية، يف وقوت ينتظور مون ترشويع خواص أ ن يبوني أ و زمكول حقوا أ ساسو يا أ قرتوه 

القواعد العامة عوض نةيه
1
. 

قانون املنازعات يف جمال  املرضور عن هيئة ال،امن الاجامتعي يف استيةاء حقوقه طبقا ل حاكم مدى أ ولوية-7

 ال،امن الاجامتعي؟

عون ( املو،من هل اجامتعيوا أ و ذوي حقوقوه)مل ي ح قانون املنازعات يف جمال ال،امن الاجامتعي بد ولوية املرضوور

اء حقوقوه مون الغوري أ و املسو تخدم، خالفوا ملوا فعو  يف هيئة ال،امن الاجامتعي يف تمكةل التعويض أ و يف اسوتية

من ال مور املتعلوق ابلتد مينوات، عوىل  07نظام التد مني عن حوادث املرور، حيث ورد يف الةقرة واحد من املادة 

وأب أ ن يس تةيد أ ولواي امل،من هل مون أ يوة دعووى رجووع حوىت اسوتيةائه التعوويض اللكوي حسوب : ")...( أ نه

أوب أ ن : "مون نةوس ال مور، عوىل أ نوه 007، وورد أ ي،ا يف الةقورة الثانيوة مون املوادة )...("تبةاملس،وليات املرت 

"يس تةيد امل،من هل أ ولواي من تقدمي أ ي طعن حىت استيةائه التعويض اللكي حسب املس،وليات املرتتبة
2
. 

لويوة يف ذكل، حبيوث الوال من هذه ال حاكم أ ن املرضور ليس هل احلق يف تمكةل التعويض حفسب، بل هل ال و 

 . يتقدم عىل حق امل،من يف اسرتجاع املبالغ اليت دفعها جربا للرضر اخيي أ صاب ال،حية

ىل  12رمغ الطابع امحلايئ الغالب عىل ال حاكم املنظ ة للطعون ضد الغري أ و املس تخدمني يف املواد مون  مون  22اإ

 اجامتعيا أ و ذوي حقوقه ، تبق  مسد ةل حق ال ولوية قانون املنازعات يف جمال ال،امن الاجامتعي لةائدة امل،من هل

                                                           
1
 .وما يلهيا 020.قالية فريوز، املرجع السابق، ص - 

2
 70-11: ، والقوانون رمق7111-17-71املو،رخ يف  10-11:املتعلق ابلتد مينات، املعدل واملونم ابلقوانون رمق 0224-10-74امل،رخ يف 12-24:رمق. أ  - 

املت، ن قوانون املاليوة التمكوييل لسو نة  7117-12-70امل،رخ يف  17-17: مر رمق، وال  7112املت، ن قانون املالية لس نة  7111-07-71امل،رخ يف 

 .7101املت، ن قانون املالية التمكييل لس نة  7101-17-71امل،رخ يف  10-01: ، وال مر رمق7117
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أ و حق التقدم لهذا ال خري عن هيئة ال،امن الاجامتعي يف استيةاء حقوقه مون الغوري أ و املسو تخدم اوري واحضوة 

 .ابلشلك ال حي اخيي رأ يناه يف نظام التد مني عن حوادث املرور

 دعوووى الرجوووع مووع فوورص توودخل هيئووة ال،ووامن مبقارنووة فوورص توودخل املوو،من هل اجامتعيووا أ و ذوي حقوقووه يف

الاجامتعوي، يبقو  املو،من هل اجامتعيوا أ و ذوي حقوقووه أ وفور حظوا مون هيئووة ال،وامن الاجامتعوي، حيوث ميكوون 

لل ،من هل اجامتعيا التدخل يف دعوى الرجوع املرفوعة من طرف هيئوة ال،وامن الاجامتعوي سوواء ضود الغوري أ و 

دخوال هيئوة ال،وامن ضد املس تخدم من أ جل اسرتجاع مبا لغ ال داءات املقدموة، كوام ميكون لل و،من هل اجامتعيوا اإ

الاجامتعي يف دعوى الرجوع اليت زرفعها ضد الغري أ و ضد املس تخدم من أ جل املطالبة بتعوويض تمكوييل، وهنوا 

يف هوذه  يتجىل الطابع امحلايئ لهذه ال حاكم، نظرا لكون امل،من هل اجامتعيا أ و ذوي حقوقه هو الطرف ال ضعن

العالقة الاجامتعية
1
. 

 أ ليات دعوى رجوع امل،من هل اجامتعيا أ و ذوي حقوقه ضد مرتكب اخلطد  : الةرع الثاين

ل مبوجوب طوريقني،  مبارشة دعوى رجوع املو،من هل اجامتعيوا أ و ذوي حقوقوه ضود الغوري أ و املسو تخدم ل يومت اإ

 .طريق ااعوى ال صلية وطريق ااعوى التبعية

دعووى ق،وائية ترفوع مون قبول املو،من هل اجامتعيوا أ و ذوي حقوقوه ضود الغوري أ و : عن طريق ااعوى ال صلية

املس تخدم، من أ جل مطالبة أ حودهام أ و لكوهيام بتعوويض تمكوييل، وذكل يف ح،وور املودخل يف اخلصوام وجوواب 

املنثل يف هيئة ال،امن الاجامتعي
2

رية ملزموة ابحلومك الصوادر، ، كطرف أ صيل يف ااعوى حىت تكون هذه ال خ

وذكل قبل قةل ابب املرافعة،  ضامان حلسن سري العداةل واإ هوارا للحقيقوة، وذكل وفقوا لإجوراءات الإدخوال يف 

اخلصومة املقررة يف قانون الإجراءات املدنية والإدارية
3
. 

ل عن طريق تسميل دعوى تت، ن التدخل : عن طريق ااعوى التبعية يف اخلصومة من ل تمت هذه ااعوى اإ

طرف امل،من هل اجامتعيا أ و ذوي حقوقوه أ موام القسوم املودين لل حمكوة احتتصوة، وأ ونواء رساين دعووى الرجووع 

جوراءات  املرفوعة من طرف هيئة ال،امن الاجامتعي ضد الغري أ و املس تخدم، وقبل قةل ابب املرافعة، وفقوا لالإ

املقررة لرفع ااعوى
4
. 

 

 

 

                                                           
1
 .املتعلق ابملنازعات يف جمال ال،امن الاجامتعي 17-17:رمق.من ق 20و 27.م - 

2
 .املتعلق ابملنازعات يف جمال ال،امن الاجامتعي 17-17:رمق.من ق 27.م - 

3
 .وما يلهيا من أ حاكم قانون الإجراءات املدنية والإدارية 022من . م - 

4
 .املتعلق ابملنازعات يف جمال ال،امن الاجامتعي 17-17:رمق.من ق 20.م - 
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 لترشيعي ملبدأ  عدم جواز امجلع بني التعوي،ات التو ين ا: الةرع الثالث

يف حوواةل حووادث معوول مقوورتن حبووادث املوورور، لبوود موون موا ووة هووذه احلوواةل املزدوجووة يف  وول أ حوواكم قووانون 

املنازعات يف جمال ال،امن الاجامتعي، لتةادي امجلع بني التعوي،ني، التعويض عن حادث الع ل والتعوويض عون 

 .حادث املرور

لزامية التد مني عىل الس يارات وبنظام التعويض عن حوادث الع ل وال موراض  01 طبقا للامدة من ال مر املتعلق ابإ

طوار نظوام التود مني عون حووادث املورور والتعوي،وات امل نوحوة  املهنية، مينع امجلع بني التعوي،ات امل نوحوة يف اإ

بعنوان حوادث الع ل وال مراض املهنية
1
 . 

حقوقه الاس تةادة  يف وقت واحد من التعويض امل نوح من رشكة التد مني عوىل  مبعىن ل ميكن لل صاب أ و ذوي

أ سا  حادث املرور، والتعويض امل نوح من طرف هيئة ال،امن الاجامتعي عىل أ سوا  حوادث الع ول، وهوو 

ما اس تقر عليه ق،اء احملمكة العليا
2
 . 

ملصواب أ و ذوي حقوقوه تعوي،وات عون نةوس يف اعتقادان، الغاية من منع امجلع بني التعوي،ات هو تةادي أ خذ ا

الرضر
3
. 

يف حاةل حصول املصاب أ و ذوي حقوقه عىل التعوي،ني معا يف أ ن واحد، لهيئة ال،وامن الاجامتعوي الاسو تئلار 

عووذار لل صوواب أ و ذوي  حبووق اسوورتجاع مبووالغ ال داءات املدفوعووة دون رشكووة التوود مني، وذكل  مبوجووب تبليووغ اإ

املنازعووات يف جمووال ال،ووامن موون قووانون  22حقوقووه قبوول أ ي دعوووى للرجوووع، وهووو املقصووود مبووا ورد يف املووادة 

جراء تسوية ودية بني هيئة ال،امن الاجامتعوي ورشكوة التود مني، عون طريوق اقتطواع  ماكنية اإ الاجامتعي، وهو اإ

هذه ال خرية مبالغ ال داءات املس تحقة لل،حية بصةهتا م،من هل اجامتعيا أ و ذوي حقوقه املطالب هبا مون طورف 

طار نظام حوادث املورور، ولكون معليوة الاقتطواع هيئة ال،امن الاجامتعي، من مبلغ التعو  يض اخيي متنحه يف اإ

ىل تنظ  مل يصدر اإىل حد الساعة حباجة اإ
4
. 

                                                           
1
لزامية التد مني عىل الس يارا 0220-10-70امل،رخ يف  04-20:رمق. أ   -  ت وبنظام التعويض عن حوادث الع ل وال موراض املهنيوة، املعودل املتعلق ابإ

 .0277-12-02امل،رخ يف  00-77: واملنم ابلقانون رمق
2
ليه يف املرجع، محوودي عبود الورزاق، دليول الاجهتوادات 0227-14-00: ، قرار بتارخي21727: ، ملن رمق.ع.م.اإ .غ-  ، قرار اري منشور، مشار اإ

من املس تقر عليه ق،اءا أ نه ل أوز أ ن أ ع املرضور بني التعويض احملدد مبقت  الترشيع : "771.، ص0.، و7.امتعية، جالق،ائية يف الق،ااي الاج

أ ن احلوادث -مون مسوتندات الق،وية-املتعلق جبرب حوادث الع ل، والتعويض املنصوص عليه مبوجب الترشيع اخلاص حبوادث املرور، وملوا اكن اثبتوا

بع حادث الشغل، وعىل أ ساسه سدد صندوق ال،امن الاجامتعي لل طعون ضده معاشا دوراي اسرتجعه الصوندوق فوامي بعود املترضر منه زكتيس طا

 ".من الرشكة امل،منة لل ركبة املتسببة يف احلادث طبقا للقانون
3
وم علهيا بدفع التعوي،ات لل،حية أ و ذوي ما أري من الناحية الع لية، وتةاداي ل خذ تعوي،ني عن نةس الرضر، جلوء بعض رشاكت التد مني احملك- 

قبول حقوقه عن الرضر الناع عن حادث املرور، اإىل اشرتاو  تقدمي شهادة رفع اليد عن ال داءات امل كن دفعها من طرف هيئة ال،امن الاجامتعوي 

 .يئة ال،امن الاجامتعي بقوة القانونبتسديد مبلغ التعويض اإىل ه ( املس،ول املدين)دفع أ ي تعويض، يف هذه احلاةل تلزتم رشكة التد مني 
4
 .املتعلق ابملنازعات يف جمال ال،امن الاجامتعي 17-17:رمق.من ق 22.م - 
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من املالحظ أ ن هناك العديد من حالت الوزناع  الويت تشوب بوني هيئوة ال،وامن الاجامتعوي ورشكوة التود مني، 

ىل املصاب أ و ذوي حقوقه يف حاةل احلادوة ىل املادتني  حول التعوي،ات املدفوعة اإ مون  07املزدوجة، فبالرجوع اإ

،  لهيئة ال،وامن الاجامتعوي أ ن حتول حمول ال،وحية أ و ذوي 00-77: من القانون رمق 01واملادة  04-20: ال مر رمق

حقوقه بقوة القانون، من أ جل مطالبة رشكة التد مني ابسرتداد ما مت دفعه من مبالغ ال داءات املسو تحقة لل،وحية 

اليت يتعني دفعها هلمأ و ذوي حقوقه أ و 
1
. 

من قانون الإجراءت اجلزائية أ ساسا حللول هيئوة ال،وامن الاجامتعوي حمول ال،وحية أ و ذوي  002ل تعترب املادة 

حقوقه لل طالبة ابلتعويض أ مام الق،اء اجلزايئ، بل يه أ سا  حللول املسو،ول عون احلقووق املدنيوة حمول املوهتم 

روراملتسووبب يف الرضوور النوواع عوون حووادث املوو
2

وع اجلزائووري رصاحووة للصووندوق اخلوواص  ، بيووامن أ جوواز املرشو

ابلتعوي،ات التدخل يف الزناع أ مام الق،اء اجلزايئ يف مجيع ااعاوى القامئة بني املصابني جسامنيا حبوادث املورور 

أ و ذوي حقوقهم
3
. 

دخوال هيئوة ال،وامن الاجامت عوي يف ااعووى اري أ نه من الوال أ ن موقون املرشوع اجلزائوري ابت مورتددا مون اإ

لزام اجلهوة الإداريوة  املدنية املرتبطة اباعوى الع ومية، فال هو أ دخلها يف ااعوى، ول هو أ خر ا مهنا هنائيا، فاإ

رسال حمرض وقوع احلادث أ وناء املسوار يف غ،وون عرشوة ىل هيئوة ال،وامن الاجامتعوي ( 01)أ و الق،ائية ابإ أ ايم اإ

مون حقهوا يف الإطوالع عوىل املسوتندات اخلاصوة ابلإجوراءات اجلاريوة  ملاكن احلادث، وكذا متكني هذه ال خورية

املتعلقة اباعوى املدنية املرتبطة اباعوى الع ومية، تسل ها لها النيابة العاموة أ و القوايض امللكون ابمللون، بنواءا 

عىل طلهبا
4
 . 

مون  00و 00و 00واملوواد  00-77: مكورر مون القوانون رمق 01حبذا لو تع م املقت،يات املنصوص علهيا يف املادة 

لتش ل هيئوة ال،وامن الاجامتعوي، ل ن تودخل هوذه ال خورية يف ااعووى مبوارشة  02-71: املرسوم الترشيعي رمق

ميكن من تةادي منح تعوي،ات لل صاب أ و خيوي حقوقه، كام ميكهنا من اسورتجاع املبوالغ الويت دفعهتوا لل صواب 

ىل هيئة ال،امن الاجامتعي، وهو ما أ و خيوي حقوقه، اا حيول دون متلص رشكة ا لتد مني من رد املبالغ املدفوعة اإ

يعةي هذه ال خرية من رفع دعوى الرجوع أ مام الق،واء املودين ضود رشكوة التود مني جموددا، هبودف  ةيون عوئب 

الإجراءات الق،ائية ورحب للوقت وادخار للمهد، بغض النظر عن ما يرتتوب عهنوا مون أ اثر ماليوة ونةسو ية عوىل 

 .تقايضامل 

 

                                                           
1
لزامية التد مني عىل الس يارات وبنظام التعوويض اخيي ميكون أ ن يسو توفيه نةوس ال،وحااي بعنووان التعوويض عون حووادث  04-20:رمق. أ   -  املتعلق ابإ

 . الع ل وال مراض املهنية
2
 .من قانون الإجراءات اجلزائية 1و 7. ف 002. م - 

3
 .02-71: من املرسوم الترشيعي رمق 00.م- 

4
 . املتعلق حبوادث الع ل وال مراض املهنية 00-70: رمق. من ق 70و 71.م- 
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 :خامتة

همام قيل عن طبيعة اخلطد  املرتكب ن سا  لقيام مس،ولية املسو تخدم أ و الغوري، وعون معوايري تقودزره لسو امي * 

 . بعد سكوت قانون املنازعات يف جمال ال،امن الاجامتعي عن تعرين لك من اخلطد  اري املعذور واخلطد  الع دي

الاجامتعي عن تعرين لك من اخلطد  اري املعوذور واخلطود  الع ودي، سكوت قانون املنازعات يف جمال ال،امن * 

يقتحت تدخل احملمكة العليا لوضع معايري تقدزرهام وفقوا لل ةواه  الةقهيوة املتعلقوة بودرجات اخلطود  مون  وة، وموا 

 .اس تقر عليه الق،اء الةرنيس يف هذا اجملال من  ة أ خرى

لق،واة املوضووع يف تكييون وتقودزر اخلطود  ن سوا  ل ي  من الرضوري البحث عن حدود املساحة احتصصوة* 

 .دعوى رجوع هيئة ال،امن الاجامتعي أ و امل،من هل اجامتعيا ضد املس تخدم أ و الغري

لزاميووة التوود مني عووىل السوو يارات وبنظووام التعووويض اخيي ميكوون أ ن  04-20:توسوو يع تطبيووق ال موور رمق*  املتعلووق ابإ

حووادث الع ول وال موراض املهنيوة، ليشو ل حلوول هيئوة ال،وامن  يس توفيه نةس ال،حااي بعنوان التعويض عون

الاجامتعي حمل ال،حية أ و ذوي حقوقه أ مام الق،اء اجلزايئ من أ جل مطالبة رشكة التد مني ابسرتداد ما مت دفعه 

 . من مبالغ ال داءات املس تحقة لل،حية أ و ذوي حقوقه أ و اليت يتعني دفعها هلم

دراج هيئة ال،امن الاجامتعي* من قوانون الإجوراءت اجلزائيوة،  002مضن املش ولني حبق الاس تئناف يف املادة  اإ

ن سا  حللولها حمل ال،حية أ و ذوي حقوقه من أ جل املطالبة ابلتعويض أ مام الق،اء اجلزايئ يف حوادث املورور 

يئ يف مجيوع املقرتن حبادث الع ل، عىل غرار تدخل الصندوق اخلاص ابلتعوي،ات يف الوزناع أ موام الق،واء اجلوزا

 .ااعاوى القامئة بني املصابني جسامنيا حبوادث املرور أ و ذوي حقوقهم

مون  00و 00و 00واملوواد  00-77: مكرر من القوانون رمق 01حبذا لو تع م املقت،يات املنصوص علهيا يف املادة *

 .لتش ل هيئة ال،امن الاجامتعي 02-71: املرسوم الترشيعي رمق

طار تسوية ودية بني هيئوة ال،وامن الاجامتعوي ورشكوة رضورة اإصدار تنظ  حيد* د أ ليات معلية الاقتطاع يف اإ

التد مني، مبوجهبا تقتطع هذه ال خرية مبالغ ال داءات املس تحقة لل،حية بصةهتا مو،من هل اجامتعيوا أ و ذوي حقوقوه 

طار نظ  .ام حوادث املروراملطالب هبا من طرف هيئة ال،امن الاجامتعي، من مبلغ التعويض اخيي متنحه يف اإ

 :قامئة املراجع

I.  املراجع ابللغة العربية : 

 .7117الثالثة وال ربعون،  س نة . بريوت، و: املنجد يف اللغة وال عالم، دار املرشق- .0

 .7107الثالثة، س نة . اجلزائر، و: ، مومف للنرش(الع ل املس تحق للتعويض)عيل فياليل، الالزتامات  .7

 .7114القانونية للعامل من ال خطار املهنية، مذكرة ما جس تري، جامعة تزيي وزو، الس نة قالية فريوز، امحلاية - .0

 .طحطاح عالل، حوادث الع ل بني نظرية ال خطار املهنية وقواعد املس،ولية، مذكرة ماجس تري، جامعة اجلزائر- .0

 .0.، و7و 0.محودي عبد الرزاق، دليل الاجهتادات الق،ائية يف الق،ااي الاجامتعية، ج- .4

 .  10.اجلزائر، و: ج.م.، د(مصادر الالزتام يف القانون املدين اجلزائري)عيل عيل سلامين، النظرية العامة لاللزتام- .1
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II.  املراجع ابللغة الةرنس ية : 

1. M.N.Koriche, Droit du travail, les transformations du droit Algérien du travail entre 

statut et contrat, Tome 2, O.P.U. 2009. 

2. L.Borsali Hamdan, réflexion sur la notion de faute en droit civil algérien, Th. Oran 

1990. 

3. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, 2
ème

 éd. , T. 2.  

4. Bentria maamar, L’influence de la notion de risque sur le régime juridique de la 

responsabilité civile des professionnelles, m. Tlemcen-2012.     

.III     النصوص القانونية والتنظميية: 

لزامية التود مني عوىل السو يارات  0220-10-70امل،رخ يف  04-20:رمق. أ   .0 وبنظوام التعوويض عون حووادث املتعلق ابإ

 .0277-12-02امل،رخ يف  00-77: الع ل وال مراض املهنية، املعدل واملنم ابلقانون رمق

لزامية التود مني عوىل السو يارات وبنظوام التعوويض عون حووادث  0220-10-70امل،رخ يف  04-20:رمق. أ   .7 املتعلق ابإ

 .0277-12-02امل،رخ يف  00-77: الع ل وال مراض املهنية، املعدل واملنم ابلقانون رمق

 )...(.املت، ن القانون املدين، املعدل واملنم 0224سبنرب  71امل،رخ يف  47-24: رمق. أ   .0

 .7117قانون الإجراءات املدنية والإدارية اجلديد لعام - .0

 .املتعلق بزناعات ال،امن الاجامتعي 0270جويلية  10امل،رخ يف  04-70: رمق. ق .4

-72م،رخوة يف . ر.املتعلق الوقاية الصوحية وال مون وطوب الع ول، ج 0277ينازر  71يف امل،رخ  12-77:رمق. ق .1

 .002.، ص0.، ع10-0277

-17-71املو،رخ يف  10-11:املتعلق ابلتد مينات، املعدل واملنم ابلقانون رمق 0224-10-74امل،رخ يف 12-24:رمق. أ   .2

املو،رخ يف  17-17: ، وال مور رمق7112قانون املاليوة لسو نة املت، ن  7111-07-71امل،رخ يف  70-11: ، والقانون رمق7111

املت،و ن قوانون  7101-17-71املو،رخ يف  10-01: ، وال مور رمق7117املت، ن قانون املالية التمكوييل لسو نة  70-12-7117

 .7101املالية التمكييل لس نة 

 .ن الاجامتعياملتعلق ابملنازعات يف جمال ال،ام 7117فربازر  70امل،رخ يف  17-17:رمق.ق .7
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تصةية الرشكة الةعلية
*
 

 .تيارت  -جامعة ابن خدلون   -"ب"أ س تاذ حمارض  -مع ر خاا/ د

 :ملخص

يقوم ال شخاص ابلعديد من الت فات القانونية اليت قد تعترب ابطةل بطالان نسبيا أ و مطلقا ، ومعلوم 

ىل ما اكنوا عليه قبل  التعاقد حامية للنظام العام، اري أ ن هذا ال مر ل يس تق  أ ن البطالن يعيد أ طراف العالقة اإ

ىل عدم حامية الغري  ىل الإخالل ابلئامتن التجاري واإ يف جمال الرشاكت التجارية ، فاحلمك علهيا ابلبطالن ي،دي اإ

 .اخيزن تعاملوا معها وفقا للوضع الظاهر

ل عىل مس تقبل الشووركة و ما مل من أ جـل ذكل اس تحدوت فكرة الرشكة الةعلية ووفقها ل ينتيف الب طالن أ اثره اإ

ىل قواعد تصةية الرشكة الةعلية  زكن متعلقا بعدم مرشوعية موضوع الرشكة و وخيكل تطرقنا يف هذا املوضوع اإ

 .ومقارنهتا بقواعد تصةية الرشاكت الصحيحة

Résume : 

Les contrats conclus par les personnes qui sont parfois nuls et parfois absolus, sachant 

que l’annulation envois la relation des parties a la première situation dans le but de la 

protection de l’ordre public, si non ce n’est pas le cas concernant les sociétés commerciales, 

vu les effets négatifs touchant la confiance et la protection d’autrui. 

Pour cette raison l’idée de la société réelle vient pour changer l’avenir des entreprises dans 

leur objet et leur immunité, dans ce souci, nous allons traites les règles juridiques 

comparatives de la liquidation de la société réelle.   

 :مقدمة

أاد نظرية الرشكة الةعلية ذكل أ نه من املتةق عليه أ ن بطالن الت ف  لقد اكن للق،اء دور جد هام يف اإ

عامل هذه القاعدة يف جمال الرشاكت يقتحت أ نه مىت مت  ىل ما اكنوا عليه قبل التعاقد ، واإ القانوين يعيد ال طراف اإ

بطال عقد الرشكة وهمام اكنت طبيعة البطالن  ىل احلاةل اليت اكنوا علهيا ( طلقا أ م نسبيام)اإ فاإن الرشاكء يعودون اإ

 .قبل التعاقد

هذه القاعدة قد تكون حصيحة نظراي ووفقها ميكن القول بد ن عقد الرشكة أ صبح ن ن مل زكن ولكن هذا ال مر 

دينة ، و فيه من يعترب صعبا وعسريا من الناحية الع لية لرتباو هذه الرشكة مع الغري وأ يلولهتا دائنة أ و م

 .انحية أ خرى مسا  ابملراكز القانونية اليت متتع هبا من تعاملوا مع الرشكة عن حسن نية

                                                           
*
يداع املقال   00/10/7102: اترخي اإ

 7102 /04/10: اترخي حتك  املقال
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من هذه ال وضاع أ وجد الق،اء نظرية الرشكة الةعلية وفهيا يمت الع ل عىل احلد من ال اثر السلبية للبطالن 

ها منتعة بكيان فعيل وواقعي يف املايض وأ ن وتعترب الرشكة اليت تقرر بطالهنا لعيب يف تكوزهنا أ و لعدم شهر 

 .أ ثر البطالن يرسي علهيا فوراي ول ميس ماضهيا

واملواد من  0ف/404قد جاء املرشع ابلعديد من النصوص القانونية ذات الصةل هبذه النظرية ومهنا نص املادة 

ىل  200 ولكها نصوص ترخس الوجود الةعيل من القانون املدين ،  007من القانون التجاري وكذكل املادة  200اإ

للرشكة ، ومبا انه من املعلوم أ ن للك كيان قانوين بداية وهناية وأ ن الرشكة القانونية لها حياة تبدأ  ابلتد سيس 

 .وتنهتىي ابلشطب من السجل التجاري لتوفر أ ي سبب من أ س باب انق،اء الرشاكت التجارية ( القيد)

أاد وس يةل لتصةية الرشكة الةعلية ويف فاإن املشلك القانوين اخيي يثور يف ه ذا الصدد يتعلق أ ساسا يف اإ

ماكنية تطبيق النصوص القانونية املع ول هبا يف التصةية عىل الرشكة الةعلية ويف كيةية تعيني املصةي وحمافظي  اإ

 .احلساابت واملراقبني ويف بقاء أ و عدم بقاء الشخصية املعنوية للرشكة قيد التصةية

ذن فالثابت  أ ن الرشكة القانونية الصحيحة  تلن عن الرشكة الةعلية وزكون من نتاجئ ذكل أ ن قواعد التصةية اإ

 .ل بد أ ن تكون خمتلةة أ و عىل ال قل منزية فامي يتعلق ابلرشكة الةعلية

شاكلية جد هامة يف هذا املوضوع مةادها  :وخيكل ال سا  أ ردان الإجابة عىل اإ

أاد ضواب  قانونية  لتصةية الرشكة الةعلية وجتنب أ اثرها السلبية حامية للرشاكء والغري اخيزن كين ميكن اإ

 تعاملوا معها ، ابلنظر اإىل خصوصيهتا و مقاربة لقواعد تصةية الرشاكت التجارية النظامية؟

ىل  جمال وجود الرشكة الةعلية املنبلق ( مبحث)تناولنا يف ال ول  جزأ زنخيكل الغرض مقنا بتقس   هذا املوضوع اإ

عن حالت البطالن وعن اريه من احلالت ويف املبحث الثاين اإىل ضواب  وأ اثر تصةية الرشكة الةعلية وعالقة 

 .الرشاكء مع الغري أ وناء معلية التصةية

 .نطاق الرشكة الةعلية: املبحث ال ول

فع يالحظ بداية أ ن أ الب حالت وجود الرشكة الةعلية اكنت نتاج بطالن رشاكت ال شخاص اليت اند

م،سسوها لإنشاهئا اري مراعني للقواعد وال نظ ة القانونية فتسببوا يف اهنيارها قبل شهرها وبعد تد سيسها وقيد 

 .حياهتا

نشاء رشكة فعلية ، فالبطالن اخيي يلحق الرشكة قبل مزاوةل  ىل اإ اري أ ن البطالن ل ي،دي يف لك احلالت اإ

ىل ما اكنوا عليه قبل التعاقد ، ومن  نشاطها خي،ع للقواعد العامة يف ال ثر الرجعي للبطالن ويعيد ال طراف اإ

، وعىل هذا ال سا  تطرقنا يف هذا ذكل جند أ ن البطالن ليس ابلسبب الوحيد لوجود الرشكة الةعلية 
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ىل أ س باب اري تكل املتعلقة  ىل بطالن الرشكة ووجودها الراجع اإ ىل وجود الرشكة الةعلية الراجع اإ املبحث اإ

.ابلبطالن
1
 

 .وجود الرشكة الةعلية لسبب البطالن: املطلب ال ول

( العامة واخلاصة)ملوضوعية البطالن قد يلحق الرشكة لعدة أ س باب مهنا ما يتعلق ابلإخالل ابل راكن ا 

ومهنا ما يتعلق مبخالةة ( الكتابة والشهر)لتد سيس الرشاكت التجارية ومهنا ما يتعلق بتخلن ال راكن الشلكية 

 .قواعد التد سيس

 .وجود الرشكة الةعلية لسبب البطالن املقرر من  لن ال راكن املوضوعية: الةرع ال ول

ومهنا ما ( الرتايض ، احملل والسبب)لق عليه ابل راكن املوضوعية العامة ال راكن املوضوعية نوعان مهنا ما يط

تعدد الرشاكء، تقدمي احلصص، نية املشاركة ، اقتسام ال رابح وحت ل ) يطلق عليه ابل راكن املوضوعية اخلاصة 

 :ولتخلن هذه ال راكن أ اثر متعددة يف مسد ةل قيام الرشكة الةعلية نةصلها وفق ما ييل( اخلسائر

 .قيام الرشكة الةعلية املتعلق بتخلن ال راكن املوضوعية العامة: أ ول

ىل  ن  لن أ حد ال راكن املوضوعية العامة لعقد الرشكة سواء تعلق ال مر ابلرتايض أ و احملل أ و السبب ي،دي اإ اإ

ىل القول بد ن الرشكة الباطةل بطالان مطلقا ل  ميكن فهيا بطالن الرشكة بطالان مطلقا ، وهذه النتيجة أ دت اإ

احلديث عن وجود رشكة فعلية وأ ن الرشكة الباطةل ل يعتد بوجودها الةعيل يف الةرتة السابقة للحمك ابلبطالن 

وتعترب مجيع الت فات اليت قامت هبا ابطةل وت،دي اإىل سقوو مجيع احلقوق والالزتامات اليت نشد ت عن ذكل 

ىل ما اكنوا عليه قبل التعاقد تط  بيقا للقواعد العامة للبطالن ، ووفقا لهذه القواعد يمت كذكل وزرجع ال طراف اإ

.اسرتجاع احلصص وتوزيع ال رابح واخلسائر وتبطل لك العالقات مع الغري  ء النية
2
 

ىل التةصيل أ كرث يف هذه املسد ةل فريون ملال يف جانب انعدام الرضا ل حد الرشاكء هو  ويسري الةقه احلديث اإ

ذكل ل مينع حقيقة وجود رشكة فعلية بني ابأ الرشاكء اخيزن مل يشب رضا  أ ي عيب أ ن البطالن الناع عن 

ىل اسرتداد حصته اكمةل دون حت ل اخلسائر واايون .خاصة وأ ن انعدام الرضا يف الرشي  ي،دي اإ
3
 

 

 

 

                                                           
 .001: ، ص7100و محر العني عبد القادر، النظام القانوين لتد سيس رشكة املسا ة ، دار اجلامعة اجلديدة للنرش ، الإسكندرية ، القاهرة،  1

الن ل أوز للرشكة ول للرشاكء الاحتجاج ابلبطالن جتواه الغوري حسون النيوة ، اوري أ ن الوبط:" من القانون التجاري عىل أ نه  207و تنص املادة  2

اخيي الناع عن عدم ال هلية أ و عيب يف الرضاء اكن الاحتجاج به حىت جتاه الغري من طرف عدمي ال هلية واثليه الرشعيني أ و من طرف الرشي  

 "انزتع رضاه بطريق الغل  أ و التدليس أ و العنن

 .001: ، ص7100، 0احلليب احلقوقية ، بريوت ، لبنان، و و سل  عبد هللا أ محد اجلبوري ، الرشكة الةعلية ، دراسة مقارنة ، منشورات   3
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 :قيام الرشكة الةعلية املتعلق بتخلن ال راكن املوضوعية اخلاصة: اثنيا 

اصة يه تكل الرشوو الواجب توافرها لقيام عقد الرشكة واخلاصة هبا دون اريها من ال راكن املوضوعية اخل

تعدد الرشاكء ، تقدمي احلصص ، اقتسام ال رابح وحت ل اخلسائر املقرتنة لكها بنية : العقود واليت مهنا 

.الاشرتاك
1
 

نه يثور اجلدل حول انعدام أ حدها ىل هذه ال راكن املوضوعية اخلاصة فاإ نشاء رشكة فعلية  وابلنظر اإ وأ ثره عىل اإ

منا وجدت من أ جل قيام عقد واحد  ذ أ ن اختالل أ حد ال راكن ل أعل عقد الرشكة قامئا فهذه ال راكن اإ أ م ل، اإ

ن  لن أ حدها يعين ابلرضورة أ ن الرشكة مل تتد سس وابلتايل ل ميكن احلديث عن قيام  هو عقد الرشكة واإ

(.اختالل أ حد ال راكن املوضوعية اخلاصة)ليت عاهبا البطالن الرشكة الةعلية لعدم قيام الرشكة ا
2
  

يف كتابه الرشكة الةعلية هذا ال م بشد ن  لن ركن تعدد الرشاكء  سل  عبد هللا اجلبوري: يذكر ال س تاذ 

وتقدمي احلصص ونية الاشرتاك واليت تنخر يف طبيعة العقد برمته اري أ ن  لن ركن اقتسام ال رابح وحت ل 

ثره نشوء الرشكة الةعلية اخل  ن البطالن يلحق الرشكة وميكن عىل اإ سائر أ و ت، ني عقد الرشكة رشو ال سد فاإ

بيامن جند يف الترشيع اجلزائري أ ن ت، ني العقد رشو ال سد ل زرق ل ن زكون سببا مبطال لعقد الرشكة بل 

.يبطل العقد وتبق  الرشكة قامئة وليست رشكة فعلية
3
 

 .جود الرشكة الةعلية نتيجة الإخالل ابل راكن الشلكية و : الةرع الثاين

من القانون التجاري الكتابة والشهر  402و  404من القانون املدين واملادتني  007اشرتو املرشع يف املادة 

كركنني شلكيني أب توافرهام لقيام عقد الرشكة حصيحا منتجا ل اثره القانونية ملزما للاكفة  ة علهيم ، وقد 

 .ث أ ن يغةل الرشاكء أ حد هاذزن الرشطني فهل ينتيف عن ذكل قيام رشكة فعليةحيد

 .وجود الرشكة الةعلية عن  لن رشو الكتابة: أ ول

وبات  أ صبحت الكتابة الرمسية ركنا من أ راكن عقد الرشكة ل تنعقد بدونه وليست جمرد وس يةل من وسائل الإ

ىل نشاء خشص ولعل احلمكة من هذا الاشرتاو تنبيه الرشاكء اإ ىل اإ  أ  ية الع ل القانوين اخيي يقدمون عليه واإ

ذن أ ن زكون هل نظام مس تقل . قانوين معنوي هل اس تقالل عن الرشاكء ، هل حياته  فيمب اإ
4
 

                                                           
 .14: ، ص 0274و مةلح عواد الق،اة، الوجود الواقعي والقانوين للرشكة ، دار الهن،ة العربية ، القاهرة ،   1

 .12: ، ص0220و عيل حسن يونس، الرشاكت التجارية ، دار الةكر العريب ،   2

ل بونص رصحي يف هوذا القوانون أ و :" لتجاري عىل أ نهمن القانون ا 200و تنص املادة   3 ل حيصل بطالن الرشكة أ و عقد معدل للقانون ال سوا  اإ

مون القوانون  001كام أ ن هذا البطالن ل حيصل من بطالن الرشوو احملظوورة ابلةقورة ال وىل مون املوادة ...القانون اخيي يرسي عىل بطالن العقود 

 :"املدين

دراج رشو ال سد فهيا من 001ذكل أ ن املادة   .القانون املدين ق،ت ببطالن عقد الرشكة يف حاةل اإ
4
 .000:،ص7112و عامر معورة ، رشح القانون التجاري اجلزائري ، ال عامل التجارية ، التاجر ، الرشاكت التجارية، دار املعرفة ، اجلزائر ،   
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منا جاء محلاية  ن  لن ركن الكتابة ينتيف عنه وجود رشكة فعلية ل ن هذا البطالن املتعلق بتخلن ركن الكتابة اإ اإ

منا أب أ ن زنس   007/7مصاحل الغري ويف ذكل نص املادة  اخيي يةهم منه أ ن البطالن ل يقع بقوة القانون واإ

ذ ل يس تةيد هم ل من به من هل مصلحة يف ذكل ، وأ نه ل ميكن أ ن حيتيف الرشاكء  ببطالن العقد عىل الغري اإ

هامل من الرشاكء ل أوز أ ن يس تةيدوا منه للتنصل من الزتاماهتم جتاه الغري هامهل ، فعدم الكتابة هو اإ .اإ
1
 

ن الرشكة الةعلية  هامل كتابة العقد، وعىل لك فاإ اري أ نه ميكن هلم أ ن زنسكوا ابلبطالن فامي بيهنم ملسا هتم يف اإ

( الرشكة قامئة فعال بيهنم)يف لك ال حوال عن  لن ركن الكتابة سواء اكن النس  به من طرف الرشاكء تقوم 

(.البطالن ل يعدم الرشكة بد ثر رجعي)أ و من طرف الغري 
2
 

 .وجود الرشكة الةعلية لتخلن ركن الشهر: اثنيا 

عالم الغري جب يع بياانت الشخص امل  ىل اإ جراء قانوين هيدف اإ عنوي ورأ سامهل واث  وحالته القانونية الشهر هو اإ

.ليكون لك ذكل  ة علهيم وحىت زكونوا عىل اطالع وبينة من أ مر  عند التعامل مع هذا الشخص املعنوي
3
 

ذا س بق لنا القول بد ن  لن الكتابة ينتيف عنه رشكة فعلية مفن ابب أ وىل أ ن  لن الشهر اخيي يقتحت  واإ

.ال خر رشكة فعلية وجود كتابة سابقة ينتيف عنه هو
4
 

ن املرشع نص يف املادة  ل من اترخي  402مث اإ من القانون التجاري عىل أ ن الرشكة ل تنتع ابلشخصية املعنوية اإ

قيدها يف السجل التجاري ، واعرتف لها ابلوجود الةعيل عندما أ لزم الرشاكء مبس،وليهتم الت،امنية الاكمةل عن 

جراءات  201الةرتة ، وت،ين املادة مجيع التعهدات اليت حدوت يف هذه  من نةس القانون أ ن عدم القيام ابإ

زاةل البطالن .النرش هو معل ميكن تصحيحه من خالل منح أ جل للنكن من اإ
5
 

 .وجود الرشكة الةعلية لسبب البطالن املقرر من خمالةة قواعد التد سيس: الةرع الثالث

املرشع يف تنظميها وتقرزر العديد من املسائل املتعلقة هبا ومن معلوم أ ن عقد الرشكة هو من العقود اليت تدخل 

جراءات أ ساس ية للقيام بتد سيس الرشكة تد سيسا قانونيا حصيحا زكةل حامية الغري وحامية  ذكل أ نه اشرتو اإ

 .الادخار والئامتن العام

                                                           
يوة ، جامعوة و عليوة راحب ، نظرية الرشكة الةعلية ، دراسة مقارنة ، حبث مقدم لنيل شهادة املاجس تري يف القانون ، معهود العلووم القانونيوة والإدار   1

 .011: عنابة ، ص
2
 .012: و سل  عبد هللا أ محد اجلبوري، مرجع س بق ذكره، ص 

زراد لك ة   3 ، واحلقيقة أ ن املعنيني خمتلةني فالشهر كام قدمنا هو اإجراء "الشهر:"ويقصدون هبا لك ة " القانوينالإشهار "و جند يف الكلري من الكتب اإ

عالم الغوري جب يوع تةصويالت عقود الرشوكة وحامزوهتم أ كورث  قانوين أ مام مصاحل متخصصة مةاده نشد ة الشخص املعنوي وولدته القانونية واحلمكة منه اإ

يوق الورحب وجلوب الإشهار فهوو معول جتواري دعوايئ وتروأوي دوره التعريون ابلرشوكة و منتوجاهتوا  قصود حتق عند التعامل مع هذا الشخص ، بيامن 

 .املس هتلكني للتعامل مع هذه الرشكة 

 .012: ، ص7100،  4:و مسيحة القيلويب، الرشاكت التجارية ، النظرية العامة للرشاكت ،دار الهن،ة العربية ، القاهرة ، و   4

ماكنية الاحتجاج ببطالن الرشكة لعدم الشهر جتاه الغري  201،  200: و املواد   5  .تتلكم عن هذا العن   وكذا عن عدم اإ
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القانون ال سا  للرشكة ومن بني هذه الرشوو املتعلقة ابلتد سيس جند احلد ال دىن للرشاكء امل،سسني ، وضع 

يداع املبالغ ال خرى  يف قالب رمسي، احلد ال دىن لرأ سامل الرشكة ، أ داء احلصص العينية اكمةل ، التد سيس واإ

ىل اجامتع امجلعية العامة التد سيس ية وصدور قراراهتا بذكل  اى امل،سسات املالية احتتصة بذكل ابلإضافة اإ

.ابل البية املقررة قانوان
1
 

ذا   لن أ ي رشو من هذه الرشوو فهذا يعين أ ن معلية التد سيس اري حصيحة ومن دة فاإن عقد الرشكة واإ

ذا تقدم بطلب بطالن الرشكة حتالةهتا لقواعد التد سيس املنصوص علهيا  قد بطل ، وأ ن أ ي خشص ذو مصلحة اإ

ن البطالن يمت بد   ثر رجعي ول تطبق قانوان واكن ذكل قبل شهر عقد الرشكة وقيدها يف السجل التجاري فاإ

.أ حاكم الرشكة الةعلية
2

 

ن القيد ل يصحح  ذا مت قيد الرشكة واكتشن بعد ذكل أ نه اكن هناك خرق لقواعد تد سيس الرشكة فاإ أ ما اإ

ل أ ن هذا البطالن ل ميحو الوجود الةعيل للرشكة يف هذه الةرتة ول ي،ثر  الإجراءات وتعترب الرشكة ابطةل اإ

.واملعامالت اليت قام هبا هذا الشخص املعنوي مع الغري قبل تقرزر البطالنعىل حصة الت فات 
3
  

 .وجود الرشكة الةعلية لسبب اري البطالن: املطلب الثاين

قد تنشد  رشكة فعلية يف اري حالت البطالن املذكورة سلةا ن ن تس نر بعد القيام حبلها أ و حدوث سبب من 

جراءات تد سيسهاأ س باب انق،اهئا ، أ و أ ن تكون موجودة   .فعليا قبل البدء يف اإ

 .وجود الرشكة الةعلية بعد حلها وانق،اهئا: الةرع ال ول

ىل  حتل الرشكة وتنقحت للعديد من ال س باب القانونية الإرادية واري الإرادية والق،ائية و تلن من رشكة اإ

ذا حدث أ ي سبب من أ س باب انق،اء  الرشكة فال صل أ ن أ خرى وقد تكون موحدة عىل لك الرشاكت ، واإ

ىل مرحةل الزوال والتصةية .الرشكة تتحول من مرحةل الكرب والتطور اإ
4
 

ىل زوالها عىل الةور، فالرشكة  ىل انق،اء الرشاكت التجارية ل ي،دي اإ ن حدوث هذه ال س باب امل،دية اإ مث اإ

عامل معينة وقد تكون مرتبطة لطاملا تلزتم ابلعديد من التعهدات والع ليات القانونية فقد تكون ملزمة ابلوفاء بد  

ن انق،اء الرشكة حلدوث سبب من أ س باب الانق،اء أعل الرشكة يف مرحةل  أار ، وخيكل فاإ بعقود معل أ و اإ

بقاء عىل خشصيهتا املعنوية قامئة حلاجات التصةية .التصةية واليت تس تلزم الإ
5
 

                                                           
 .000: و محر العني عبد القادر ، مرجع س بق ذكره ، ص  1

و 0
 

 .071: سل  عبد هللا أ محد اجلبوري، مرجع س بق ذكره، ص

  .000: بق، صو  محر العني عبد القادر ، املرجع السا 4

والعلووم  و بن عةان خاا، النظام القانوين لتصةية الرشاكت التجارية يف اجلزائر، رساةل لنيل شهادة ااكتووراه يف القوانون اخلواص ، لكيوة احلقووق  4

 .00: ، ص7104/7101الس ياس ية ، جامعة اجلياليل اليابس ، س يدي بلعبا  ، 

قوانون ال عوامل ، لكيوة : صةية الرشاكت التجارية ، رساةل لنيول شوهادة ااكتووراه يف القوانون ،  صوص و مع ر خاا ، املس،ولية الناش ئة عن ت   5

 .027: ،ص 7104/7101احلقوق والعلوم الس ياس ية ، جامعة اجلياليل اليابس، س يدي بلعبا ، 



 05العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

395 
 

بق ن الرشكة يف هذه املرحةل وعىل الرمغ من اعرتاف املرشع ابلإ اء عىل خشصيهتا املعنوية فاإن ذكل يف ال صل مث اإ

.مرده اإىل وجود رشكة فعلية قامئة بعد حدوث سبب من أ س باب انق،اء الرشكة
1
 

وكام هو الشد ن ابعرتاف املرشع ابلوجود الةعيل للرشكة عىل الرمغ من الإخالل ابل راكن املوضوعية أ و الشلكية 

ن من شد ن الاعرتاف ابلوجود الةعيل للرشكة واس نرار خشصيهتا أ وناء مرحةل التصةية أ ن  أ و قواعد التد سيس فاإ

ىل اعتبار أ موالها ملاك  زكون فيه تسهيل لتسوية عالقات الرشكة مع الغري ل ن انعدام خشصية الرشكة ي،دي اإ

.مشاعا بني الرشاكء وأعل دائين الرشكة يةقدون حق ال ف،لية املقرر هلم عىل أ موالها
2
 

من القانون التجاري  2مكرر410، 417من القانون املدين واملادة  001واملادة  002دة وقد جاء املرشع يف املا

عىل أ نه ميكن الاس نرار يف عقد الرشكة عىل الرمغ من وجود سبب من أ س باب الانق،اء كوفاة أ حد الرشاكء ، 

ذ اشرتو املرشع يف مل ل وجود فعيل لرشكة فعلية ، اإ ل حالت هذه وهذا الاس نرار ما هو يف احلقيقة اإ

.وجوب حتول هذه الرشكة اإىل رشكة توصية ابل سهم أ و توصية بس يطة
3
 

ل  رادة الرشاكء أ وناء عقد الرشكة اإ ن اكن متعلقا بتةسري اإ ن انق،اء الرشكة التجارية لهذه ال س باب و اإ ولهذا فاإ

.عقد الرشكة أ نه يتعلق ابلنظام العام ول مينع من جواز اتةاق الرشاكء الباقني عىل الاس نرار يف
4
 

 .وجود الرشكة الةعلية قبل التد سيس: الةرع الثاين

من  402يعرتف القانون بوجود الرشكة القانونية منذ تقييدها يف السجل التجاري ، واملالحظ من نص املادة 

القانون التجاري أ ن فرتة تد سيس هذه الرشكة قد يد خذ بعض الزمن اخيي قد أعل الرشاكء امل،سسني يتعهدون 

ميكن أ ن تقبل هبذه ( الرشكة )ساب الشخص املعنوي اخيي يقومون بتد سيسه ، وأ ن هذا الشخص حل 

نشاهئا وتعترب عند ذكل مبثابة تعهداهتا منذ تد سيسها  .التعهدات بعد اإ

يف هذا النص دلةل لوجود رشكة فعلية قامئة يف فرتة التد سيس ، ويف هذه الةرتة تكون خشصيهتا القانونية قد 

جراءات التد سيس يتحول وجودها الةعيل اإىل وجود قانوين حصيحوبتت يف  .الواقع وبامتم اإ
5
 

                                                           
ار اجلامعوة اجلديودة للنرشو ، الإسوكندرية ، و عبا  مصطة  امل ي ، تنظو  الرشواكت التجاريوة ، رشاكت ال شوخاص ، رشاكت ال مووال ، د  1

 .24: ، ص7117م  ، 

كة و كام يرتتب عىل انعدام الشخصية املعنوية للرشكة أ ن لك دائن يصبح ملزما برفع دعواه عىل الرشي  بنس بة حصته مون احلقووق املرتتبوة للرشو   2

قامته   (.موطن املدع  عليه)يف ذمته وأ ن زرفعها أ مام حممكة حمل اإ

 .02: ،ص0227، 0و عبا  حل ي املزنلوي ، القانون التجاري ، الرشاكت التجارية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، و  3
4
والتصور اجلديد ملةهوم عقود الرشوكة ، الرشوكة ذات املسو،ولية احملودودة وذات الشوخص  72/ 21ال مر " و فتيحة يوسن عامري ، مقال بعنوان 

 .22: ، ص 0222،  17، رمق02للعلوم القانونية والاقتصادية والس ياس ية ، ج الوحيد ، اجملةل اجلزائرية 
5
و  

 
 .071: سل  عبد هللا أ محد اجلبوري، مرجع س بق ذكره، ص
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ل من يوم   كام ميكن يف ال صل أ ن حيتيف هبذا الوجود الةعيل عىل الغري ول تقبل دعاوى الرشكة قبل الغري اإ

جراءات الشهر القانونية ، اري أ ن املادة   امل ي ملال أ اتحت من القانون املدين 411العب هبا املقرتن بامتم اإ

جراءات الشهر ماكنية متس  الغري ابلشخصية املعنوية للرشكة ولو مل تمت اإ .اإ
1
 

ولعل الهدف من ذكل هو الاعرتاف بوجود الرشكة الةعلية منذ اترخي انعقاد العقد اا أعل الغري يف حامية 

التد سيس اليت كثريا ما تمت فهيا بعض معتربة وأعل الرشاكت حتت الرقابة السابقة عىل تكوزهنا ، ويه فرتة 

نشاء عقد الرشكة كرشاء بعض العقارات أ و املنقولت  ... .الت فات ال ساس ية لتكوزن و اإ
2
 

 .ضواب  وأ اثر تصةية الرشكة الةعلية: املبحث الثاين

عنه ، رأ ينا فامي تقدم أ ن وجود الرشكة الةعلية قد زكون ل س باب متعلقة ابلبطالن ول س باب أ خرى خارجة 

ذا قحت ابنق،اهئا ومل يمت تصحيح وضعها الواقعي ،  ن الرشكة الةعلية أب أ ن تمت تصةيهتا اإ ويف لك احلالت فاإ

ىل ال،واب  القانونية لتصةية الرشكة الةعلية سواء بتطبيق العقد  وعىل هذا ال سا  نتطرق يف هذا املبحث اإ

ج متام اإ راءات التصةية وكذا ال اثر املرتتبة عىل ذكل من عالقة ال سا  للرشكة أ م ل، وكيةية تعيني املصةي واإ

 .الرشكة ابلغري والرشاكء ابلغري أ وناء هذه املرحةل

 .القواعد العامة لتصةية الرشكة الةعلية: املطلب ال ول

 204بداية أب التذكري بد ن املرشع يقوم ابلع ل أ كرث فد كرث عىل احلد من حالت البطالن فنجده يف نص املادة 

ذا انقطع سبب البطالن يف اليوم اخيي تتوىل فيه :" القانون التجاري يقحت بد نه من تنقحت دعوى البطالن اإ

ذا اكن هذا البطالن مبنيا عىل عدم قانونية موضوع الرشكة ل اإ  ".احملمكة النظر يف ال صل ابتدائيا اإ

راكز القانونية اليت أ نشد ها وجود هذا النص فيه دلةل قاطعة عىل أ ن املرشع يسهر قدر الإماكن للحةاىل عىل امل

ماكنية اإصالح العيب  ( التصحيح)الشخص املعنوي من خالل الت،ييق من حالت البطالن ومن اس تحداوه اإ

.املوجب للبطالن
3
 

ن اإصالح العيوب اكن حىت أ وناء قيام خصومة البطالن ، ويف ذكل ميكن لل حمكة أ ن متنح أ جال خيوي  مث اإ

زاةل س  ل املصلحة من أ جل اإ بب البطالن ، ومن جانب أ خر مينع عىل احملمكة أ ن تصدر احلمك الةاصل ابلبطالن اإ

.بعد فوات شهرزن عىل ال قل من اترخي اخلوض يف اخلصومة
4
 

                                                           
 .002: و مسيحة القيلويب ، مرجع س بق ذكره ، ص  1

 .007: و مةلح عواد الق،اة، مرجع س بق ذكره ،ص 2

نه ميكن تصحي  3 ذا تعلوق ال مور بعودم مرشووعية احملول و وفقا لل رشع اجلزائري فاإ ل اإ موضووع )ح لك العيوب اليت شابت تد سيس الرشكة وحياهتا اإ

 .أ و خمالةته للنظام العام( الرشكة

أوز لل حمكة اليت تتوىل النظر يف دعوى البطالن أ ن حتودد أ جوال ولوو تلقائيوا للونكن مون :" من القانون التجاري عىل أ نه 201/0و تنص املادة   4

زا  ".ةل البطالن ، ول يصوغ لها أ ن تقحت ابلبطالن يف أ قل من شهرزن من اترخي طلب افتتاح ااعوىاإ
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ذا مل يصحح الوضع وقحت ابلبطالن  ذا مت تصحيح الرشكة فال جمال للحديث عن الرشكة الةعلية أ ما اإ ذن اإ اإ

لية، اري أ ن وضعية هذه الرشكة الةعلية متعددة ، فقد يتقرر البطالن بعد فنكون أ مام تصةية متعلقة برشكة فع 

قيام الرشكة ابلعديد من الت فات وقد زكون يف مرحةل التد سيس وقد زكون يف حالت مل تع ل فهيا الرشكة 

حية وقد زكون البطالن مطلقا وقد زكون نسبيا ، ووفقا للك ذكل  تلن مسد ةل تصةية الرشكة الةعلية من ان

عامل العقد التد سيس من عدمه .اإ
1
 

ويف لك احلالت جند أ ن العديد من احلالت تتةق فهيا قواعد تصةية الرشكة الةعلية مع الرشكة النظامية ، 

وبعبارة أ خرى أ ن قواعد تصةية الرشكة الةعلية يه نةسها قواعد تصةية الرشكة النظامية مع وجود بعض 

.الاس تثناءات
2
 

 :احتةاىل الرشكة الةعلية بشخصيهتا القانونية خالل التصةية: الةرع ال ول

ىل تصةية الرشاكت  أ ىت املرشع عىل ال حاكم اخلاصة بتصةية الرشكة الةعلية يف نةس املوضع اخيي تطرق فيه اإ

من القانون التجاري أ ن الرشكة حتتةظ  211/7من القانون املدين واملادة  000النظامية ، وذكرت املادة 

.املعنوية طيةل مدة التصةية وابلقدر الالزم حلاجاهتا فق  بشخصيهتا
3
 

ىل امس الرشكة عبارة  رشكة يف :" ويس توي يف أ اثر بقاء الشخصية املعنوية للرشكة الةعلية أ نه أب أ ن ي،اف اإ

وأب علهيا أ ن حتتةظ مبوطهنا وجنسيهتا ملعرفة الاختصاص الق،ايئ ولها أ ن تمت بعض الت فات  " حاةل تصةية

.الالزمة للتصةية
4
 

 .متثيل الرشكة الةعلية من طرف املصةي: الةرع الثاين

ويف احلالت اليت تكون فهيا الرشكة ابطةل فاإن احملمكة تعني :" من القانون املدين عىل أ نه 004/0تنص املادة 

حالت  فيةهم من هذا النص أ نه حىت يف" املصةي وحتدد طريقة التصةية بناء عىل طلب لك من هي ه ال مر

هناء ال اثر  ىل اإ ليه مبارشة الع ليات اليت مبقت،اها أب الوصول اإ نه أب تعيني مصن تولك اإ بطالن الرشكة فاإ

.لقانونية اليت خلةها الشخص املعنوي املبطل
5
 

                                                           
1
، رساةل للحصول عىل درجة ااكتوراه يف احلقوق ، جامعة القاهرة ، لكية ( دراسة مقارنة )و محود محمد محمد مشسان ، تصةية الرشاكت التجارية    

 .714: احلقوق ، قسم القانون التجاري، ص

 .001: و عليوة راحب، مرجع س بق ذكره، ص  2

ا و يس توي ال مر كذكل بشد ن ال اثر املرتتبة عىل بقاء الشخصية املعنوية ل ن املرشع أعل من البطالن سببا مون أ سو باب حول الرشوكة وانق،واهئ  3

بود مون أ ن  ول جمال للتةرقة بني الرشكة الةعلية والرشكة النظامية عنود التصوةية فوال..." همام اكن السبب:"... من القانون التجاري  211وفقا للامدة 

 .تظهر للغري بد هنا يف مرحةل تصةية وفق  ، وهذا لكه حامية هلم وتسهيال لتسوية عالقات الرشكة ابلرشاكء والغري
4
 .707: سل  عبد هللا أ محد اجلبوري، مرجع س بق ذكره، صو   

5
 Etienne Grosbois ,Responsabilité civile et contrôle de la société , thèse de doctorat de l’université deوو 

CAEN BASSE- NORMANDIE ; spécialité : droit privé et sciences criminelles, soutenue le 04 /12/2012, 

p :203. 
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اري أ ن احملمكة اليت ق،ت ابلبطالن يه اليت أب علهيا أ ن تعني مصةيا أ و عدة مصةني للرشكة الباطةل 

وح هو هل عىل احملمكة تعيني الشخص اخيي مت حتديده يف العقد التد سييس أ م تعيني خشص والس،ال املطر 

 أ خر؟

ذا تةحصنا نصوص املواد  ننا جندها متةقة لكها  000من القانون التجاري واملادة  200.214اإ من القانون املدين فاإ

تنص عىل  200عىل تطبيق أ حاكم القانون ال سا  للرشكة حمل التصةية ما مل تتعارض مع النظام العام، فاملادة 

أ نه يمت الرشوع يف تصةية الرشكة الباطةل طبقا ل حامك القانون ال سا  والقسم اخلامس من القانون التجاري ، 

واليت تنص رصاحة أ ن معلية تصةية الرشاكت التجارية  ،ع لو حاكم اليت يش نل علهيا  214ملادة اخيي يبدأ  اب

.القانون ال سا 
1
 

طار تصةية رشكة قانونية وزنتع بلك السلطات  ويقوم املصةي بنةس املهام اليت يقوم هبا لو اكن يف اإ

هناء ال اثر اليت خلةهتا الرشكة امل  نحةل عن طريق استيةاء حقوقها وتسوية املراكز والصالحيات املراد مهنا اإ

.القانونية اائنهيا ومطالبة الغري مبا يقع يف ذمهتم من أ موال للرشكة
2
 

 .بعض احلالت التةصيلية لتصةية الرشاكت التجارية: املطلب الثاين 

منا قد ت كون وفقا س بق أ ن أ رشان يف املبحث ال ول أ ن جمال الرشكة الةعلية ليس هو البطالن وفق  واإ

ن املرشع عندما أ وجد نظرية التصحيح وال حاكم اخلاصة بتقادم دعاوى البطالن اكن  ل س باب أ خرى ، مث اإ

ىل الوضع الظاهر اخيي أ صبح زنتع به ىل احملافظة عىل هذا الكيان القامئ ابلنظر اإ  .زريم اإ

ةل التد سيس ول ترتب  بد ية اري أ نه قد ل زكون هذا الوضع قامئا فالكلري من الرشاكت اليت تبطل يف مرح

بطالها  .عالقات مع الغري ،ومهنا ما يمت تد سيسها ومل تقم بد ي معل ومل ترتب  بد ي عقد ، ومهنا من معلت ومت اإ

 .تصةية الرشكة اليت أ بطلت يف مرحةل التد سيس: الةرع ال ول

صادي وخالل فرتة قد جتنع قوى مجموعة من ال شخاص لإنشاء رشكة جتارية حيققون هبا مرشوعهم الاقت

التد سيس ينةقون العديد من امل وفات ويلزتمون ابلكلري من عقود التوريد والتمهزي والهتيئة، ولكن قد يتعرث 

جمهود  ويتعطل لوجود سبب من أ س باب بطالن الرشكة كعدم مرشوعيهتا أ و اهنيار ركن تعدد الرشاكء فهيا، 

( .فرتة التد سيس)ن الزمن فيمب عندئذ تصةية هذا الاكئن اخيي وجد لةرتة م
3
 

ذا  ذا اكن البطالن نسبيا وفامي اإ ذا اكن البطالن مطلقا أ و اإ يف هذه احلاةل أب النيزي بني حالت متعددة فامي اإ

 .ارتبطت الرشكة قيد التد سيس بعالقات مع الغري أ م ل

                                                           
 .004: و مع ر خاا ، مرجع س بق ذكره ، ص  1

اجلوامعي ، و حسني أ محد محمد الغشايم ، الإجراءات القانونية لتصةية الرشاكت التجارية، جمةل الاجهتاد لدلراسات القانونية والاقتصوادية، املركوز   2

 .27: ،ص7104، جوان 17:اتمنغست، اجلزائر ، عدد 
3
 .001: و مع ر خاا ، مرجع س بق ذكره ، ص  
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 .تصةية الرشكة الباطةل بطالان مطلقا - أ  

احلديث عن وجود رشكة فعلية فالبطالن املطلق هيدم الوجود الةعيل  الرشكة الباطةل بطالان مطلقا ل ميكن فهيا

ويعدمه وتعترب ميع الت فات اليت قامت هبا الرشكة ولو خالل مرحةل التد سيس ابطةل وت،دي اإىل سقوو مجيع 

.احلقوق والالزتامات اليت نشد ت عن ذكل
1
 

جراء معل حماس يب بني الرشاكء امل،سسني نه يمت اإ  ملعرفة م وفات التد سيس وخص ها من وبشد ن تصةيهتا فاإ

ذن لتعيني مصةي، فهذه الع ليات احملاسبية كثريا ما  عادة الباأ عىل الرشاكء ول رضورة اإ مجموع رأ   املال واإ

.يقوم هبا الرشاكء أ نةسهم مجيعهم أ و أ حد  حبسب ال حوال
2
 

ىل تعيني مصةي فال صل أ ن احملمكة اليت ق،ت اب ذا دعت الرضورة اإ لبطالن يه اليت تتوىل تعيينه وتبني أ ما اإ

.صالحياته ول يعتد بعقد الرشكة ل نه معدم ول اعتبار هل
3
 

 .تصةية الرشكة الباطةل بطالان نسبيا - ب

ذا توفر سبب من أ س باب البطالن النس يب ويقت  أ ثر البطالن عىل املس تقبل اا أعل  تبطل الرشكة فهيام اإ

ن ملل هذه الرشكة قد عقد الرشكة حمل اعتبار عىل عكس حاةل  البطالن املطلق اليت تعدمه متاما، مث اإ

هناء عالقاهتا وتصةيهتا ، وعىل  مارست نشاطها يف املايض كرشكة حصيحة وخيكل أب تسوية ش،وهنا و اإ

احملمكة اليت ق،ت ابلبطالن أ ن تقوم بتعيني مصن وفقا للعقد التد سيس وعىل ما اتةق عليه الرشاكء، ويف حاةل 

.ةاق تتوىل احملمكة ذكلعدم الت
4
 

 :تصةية الرشكة اليت مل تع ل بعد -ج

ال صل أ ن اس تغالل الرشكة وقياهما بنشاطها اخيي أ نشئت من أ ج  يعترب من النظام العام مل  ملل رضورة 

و الالزتام ابس تغالل احملل التجاري، وقد اشرتو املرشع ( الالزتام ابلس تعامل )اس تعامل السكن امل،جر 

عالم مراقب السجل  01ال ردين يف قانون الرشاكت منح همةل  حباةل التوقن عن ( السجل التجاري)يوما قصد اإ

لغاء تسميلها  النشاو حيث يقوم حيث يقوم املراقب مبنح الرشكة مدة زمنية لس تئناف نشاطها حتت طائةل اإ

.وشطهبا
5
 

مل نتوصل لنص ااول يف الترشيع اجلزائري ، حيث قد زكنل البناء القانوين للرشكة وتصبح أ هال للبدء يف  

م بذكل وتظل عىل هذا النحو فرتة من الزمن ون هنا أ صبحت بال غرض ، ومعلوم أ ن نشاطها اري أ هنا ل تقو 

                                                           
 .املبحث ال ول املتعلق حبالت وجود الرشكة الةعلية لتخلن ال راكن املوضوعية وأ   ال قوال يف ذكلو ينظر فامي س بق املطلب ال ول من  1
2
 .700: و سل  عبد هللا أ محد اجلبوري، مرجع س بق ذكره، ص 

3
 .PHILIPPE MERLE Droit commercial, sociétés commerciales . 2eme édition, Précis dalloz ,p 103و  

4
 .022: محمد محمد مشسان ، مرجع س بق ذكره ، صمحود و  

5
 .001: و مع ر خاا ، مرجع س بق ذكره ، ص 
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ذا  هنا اإ انهتاء الغرض اخيي أ نشئت من أ ج  الرشكة هو سبب من أ س باب انق،اء الرشاكت ، وابلتايل فاإ

عامل نةس القواعد العامة اليت  ،ع لها الرشاكت التجارية أ وناء انق، نه أب اإ اهئا من دخلت دور التصةية فاإ

ن مل زكن فتتوىل احملمكة ذكل .تعيني املصةي وفقا ملا اش نل عليه العقد التد سييس واإ
1
 

 :خامتة

يظهر بداهة أ ن الرشكة الصحيحة القامئة عىل أ سس قانونية  تلن عن الرشكة الةعلية يف العديد من ال حاكم 

اخيزن تعاملوا مع كيان وجد خمالةا للقانون عىل اعتبار ال خرية اس تثناء املقصود منه حامية الغري حس ين النية 

 .واخندعوا بوضعه الظاهر وتعاملوا معه 

ىل مقاربة بشد ن ال حاكم املطبقة عىل تصةية الرشكة الةعلية ، فوجدان  ومن خالل هذا املوضوع أ ردان الوصول اإ

بقاء عىل الاكئن أ ن املرشع يقوم بوضع العديد من ال حاكم والقواعد القانونية لتمنب حالت البطالن و ابلتايل الإ

 .املعنوي و سريورته خفصص هل أ حاكم التصحيح وضيق عىل طلب البطالن مبواعيد متعددة

الناع عهنا ) مث أ حال عىل تطبيق القواعد العامة املتعلقة بتصةية الرشاكت التجارية عىل تصةية الرشاكت الباطةل 

عدم مرشوعية احملل ، حيث قرر انعدام العقد يف املايض  واس تثىن حاةل البطالن املقرر من( الرشكة الةعلية

 .واملس تقبل وجعل من التصةية معليات حماسبية يقوم هبا الرشاكء أ نةسهم

أ ما ابأ احلالت فال فرق بني قواعد تصةية الرشكة الةعلية والرشكة الصحيحة ل من حيث بقاء الشخصية 

عامل العقد التد سييس ول  . من حيث تعيني املصةي وحتديد صالحياتهاملعنوية ول من حيث اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
جموةل الرشويعة والقوانون، عوامن . املس،ولية املدنية لل صوةي جتواه الرشوكة املسوا ة العاموة يف التصوةية الإجباريوة. و منصور عبد السالم ال ازرة  1

 .071: ، ص 7100جانةي  04: ال ردن، العدد 
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اإعامل مبدأ  الوجاهية يف جمال الواقع والقانون يف ااعوى املدنية
*

 
 بتتس ميس يلت احلقوق والعلوم الس ياس ية معهد-"أ  "أ س تاذ مساعد  -شايم يسني /أ  

 :ملخص

اإىل نصووص تقورره ولعول مبودأ  ل عداةل بدون دفاع مفن املسب أ ن حوق اافواع حوق اثبوت للخصووم ل حيتواج 

الوجاهية هو أ كرب متثيل لهذا احلق وأ مشل صورة من صور هذا املبدأ  ال مع فالوجاهية يه أ حد التعبوريات الةنيوة عون حوق 

عالهمم بلك وقائع ااعوى اإل أ ن تطبيقات هوذا املبودأ   تلون يف جموال الواقوع  اافاع حيث تت، ن العب التام ابخلصومة واإ

 .عدة أ وجه وهو ما ميثل جوانب للقايض وجوانب للخصوم يف ااعوى والقانون من 

Résumé: 

No justice without defense, it is recognized that the right of defense is the right of opponents 

does not need to texts decided by perhaps the principle of defaulting parties is the largest 

representation of this right and most comprehensive form of this broader Confrontatio principle is 

one of artistic expressions of the right to defense, where includes full science antagonism and inform 

them of all the facts of the case only the applications of this principle differ in fact and law in many 

ways, representing aspects of the judge and the aspects of the litigants in the lawsuit.. 

 :مقدمة 

يف اكمول يعترب مبودأ  الوجاهيوة مون املبوادئ ال ساسو ية يف قوانون الإجوراءات املدنيوة ابعتبواره أ   تطبيقوات حوق اافواع 

 .مراحل ااعوى حفقوق اافاع ترتكز عىل مبدأ  أ سا  وهو مبدأ  املساواة بني اخلصوم

فان جلد  املتقاضوون اإىل الق،واء طلبوا للحاميوة الق،وائية وجوب عوىل القوايض أ ن يتبوع يف الق،واء بيوهنم مجموعوة مون القواعود 

ث يتجوادل اخلصووم أ موام القوايض وزورد لك موهنم وال سس اليت تكةل هلم العداةل وتعد الوجاهية بني اخلصوم رضورة، حي

 .عىل  يف ال خر بعد أ ن يعب هبا ومينح املهةل الالزمة لتنظ  دفاعه وهذا ما يعرف يف الةقه الإجرايئ مببدأ  الوجاهية 

العنوارص اإل أ ن اإعامل املبدأ  خيتلون يف جموال الواقوع وهوو الوجوود املوادي لوقوائع ااعووى وبوني جموال القوانون واملنثول يف 

سهاب يف حبثنا هذا   .القانونية املنظ ة لدلعوى ابلنس بة للقايض واخلصوم، وهو ما سوف نتطرق هل ابإ

يف موا مودى تطبيوق مبودأ  الوجاهيوة يف مسوائل الواقوع والقوانون يف وعىل أ سا  ما س بق فان الإشاكل املطروح زنثل 

 .ااعوى املدنية  ؟

                                                           
*
يداع املقال   00/17/7102: اترخي اإ

 7102 /77/17: اترخي حتك  املقال
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وتبيوان ( املبحوث ال ول ) جلهتا ابلتطرق لنطاق الواقوع والقوانون يف ااعووى املدنيوة ولالإجابة عن هذه الإشاكلية ارتد ينا معا

 (.املبحث الثاين ) تطبيقات مبدأ  الوجاهية يف ميدان الواقع و القانون  

 نطاق الواقع والقانون يف ااعوى املدنية  :املبحث ال ول 

من ال موور املعقودة مشولكة اكنوت ومازلوت تشوغل ابل الةقهواء ومل اإن النيزي بني مسائل الواقع والقانون يف ااعوى املدنية 

حتز يوما اإجامعهم 
1

كام أ ن التةرقة بني الواقع والقانون ليست دامئا واحدة سوواء مون حيوث اإماكنيوة وجودهوا أ و مون حيوث 

حيوث أ ن املبودأ  شوامل فائدهتا، كام أ ن النيزي بني مسائل الواقع والقانون يصعب تطبيقه عىل مسد ةل اإعامل مبودأ  الوجاهيوة 

لاكمل مراحل ااعوى املدنية منذ انعقادها اإىل ااية احلمك فهيا ليتخطاهوا اإىل اإجوراءات التنةيوذ وهوو موا لون زكوون ابل مور 

 .الهني وعليه سنتطرق لل وضوع بشلك متدرج منهد هل بتحديد مسائل الواقع والقانون كنهيد نس هتل به حبثنا هذا 

 ملةاهميي جملال الواقع والقانونالإطار ا :املطلب ال ول 

ااعوى يه سلطة الالتجاء للق،اء للحصول عىل تقرزر حق أ و محلايته 
2
ووجوود   ويه تتكون من وجوود موادي للوقوائع 

زوراد وقوائع الادعواء و اافووع املثوارة يف موا وة ال دةل  قانوين وعىل هذزن ال ساسوني يقووم القوايض بتكووزن قناعتوه مون اإ

حصة هذه الوقائع املقدمة لإوبات
3
 

و ينبين عىل هذا ويقوم عليه أ ن مسائل الواقع يه جوهر الإجوراءات ل هنوا تودفع القوايض محلايوة التنظو  القوانوين كوام أ هنوا 

مصودر الورواب  القانونيوة الوويت قود تكوون طبيعيوة أ و اختياريووة والوقوائع الاختياريوة اإموا أ ن تكووون ماديوة أ و أ عوامل قانونيووة 

نية اإما أ ن تكون صوادرة عون جانوب واحود أ و صوادرة عون جوانبني والقوانون هوو اخيي حيودد ال اثر القانونيوة وال عامل القانو 

الناجتة عن أ عامل الواقع 
4
. 

وابلتايل فان جمال الواقع يف ااعوى املدنيوة ينح و يف وقوائع ااعووى واملنوثةل يف الوسوائل الويت ت،سوس علهيوا ااعووى  

ابلإضافة اإىل املستندات والواثئق اليت ت،يد ااعوى 
5 

 .وأ دلهتا وطلبات املدع  وأ سانيده

ويه أ ن احملمكوة تعوب القوانون ويه ملزموة بتطبيقوه  أ ما جمال القانون فان أ ساسه  هو القاعودة الويت سوادت الةكور القوانوين

وعووىل أ ساسووها حيوومك القووايض مسوو تعينا خبربتووه القانونيووة وكووذكل خبرباتووه العامووة 
6
فهووو اخلبووري يف القووانون ول ينتظوور موون  

                                                           
 070ص.0220.دار الهن،ة العربية.الزتام القايض ابحرتام مبدأ  املوا ة دراسة حتليلية مقارنة يف قانون املرافعات امل ي والةرنيس .محمد عيد القصاص  1

 047ص.منشد ة املعارف .0221. 04و.املرافعات املدنية والتجارية .امحد أ بو الوفا   2

ق جلسوة  07سو نة  010الطعون رمق ". اافاع يف ااعوى وحتديد نطاقه وما يعد جتواوزا هل مون سولطة قوايض املوضووع موىت أ قوام حمكوه عوىل أ سو باب صوائغة " 3

 070ص.7111.الإسكندرية .دار املطبوعات اجلامعية .7ج.اليت قررهتا حممكة النقض امل ية  مجموعة املبادئ القانونية.فتيحة قره . 70/10/0270

جامعوة .جموةل احملقوق للعلووم القانونيوة والس ياسو ية . 7112.ال ثر الإجرايئ للواقوع والقوانون يف حتديود وصون حممكوة النيوزي.هادي حسن الكعيب.منصور حامت حمسن  4

 1ص. .ال ولالإصدار .اجملدل ال ول. .اببل

عورض موووجز للوقوائع والطلبووات "...70ج ر رمق  .7117فربازوور 74املت،و ن قووانون الإجوراءات املدنيوة والإداريووة املو،رخ يف  17/12مون القووانون 04نوص املووادة   5

 .."والوسائل اليت ت،سس علهيا ااعوى 

 70ص .  7112.دار الةكر اجلامعي. 0و.دور القايض يف الإوبات . .حسر اإمام  6
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طباقوا عوىل ال طراف أ و و هئم  أ ن ي،وةوا عوىل طلبواهتم أ وصوافا قانونيوة حموددة أ و أ ن حيوددوا القاعودة القانونيوة ال كورث ان 

حيثيات الزناع وابلتايل فال ميمك هل تةويض الغري اراسة املسائل القانونية املثارة يف ااعوى
1
. 

 دور اخلصوم يف جمال الواقع والقانون: الةرع ال ول 

اإن دور اخلصوم يف جمال الواقع ينح و يف موضووع الوزناع ويتحودد موضووع الوزناع ابلدعواءات الويت يقودهما اخلصووم يف 

يةة الافتتاحية لدلعوى املدنية ومذكرات الرد حص 
2 

فالطلبات يه الويت تنشود  هبوا اخلصوومة الق،وائية ويه الويت يتحودد هبوا 

موضوع الزناع  اإل أ ن ذكل ل ينةي اإماكنية تعوديل هوذا الطلوب ابلوزايدة أ و النقصوان  بول أ جواز تعوديلها بنواء عوىل تقودمي 

ابلدعاءات ال صلية  أ و اإبداء الطلبات بشلك مضين طلبات عارضة برشو أ ن تكون الطلبات مرتبطة
3
. 

كام يقع عىل عاتق اخلصم توضيح الوقائع احملددة واملنتجة واليت يعتود هبوا القوانون وهوذا عون طريوق حةوظ حوق العوب بولك 

ئل و اإجراءات اخلصومة الق،ائية وما حتتويه مون عنوارص يف جموال الواقوع  أ ي العوب مبوا اى اخلصوم مون ادعواءات ووسوا

دفوع، فهىي العب بوجود الإجراء اخيي يتخذ لنشد ة اخلصومة فيموب عوىل املودع  أ ن يبلوغ املودع  عليوه بعري،وة ااعووى 

اليت أ نشد ت اخلصومة واليت حتتوي بياانهتا وقائع ااعوى وطلبات املدعي وأ سانيده واحملمكة املرفوعوة أ ماهموا واترخي اجللسوة 

اء سريها كام لو قدم أ حد اخلصوم طلبوا عارضوا أ و دفعوا مون اافووع أ و دلويال مون أ دةل ، وكذكل العب بلك اإجراء يتخذ أ ون

الإوبات
4
وبوات القوانون طبقوا للقاعودة التقليديوة القوايض يعوب   وبوات الواقوع دون أ ن زلكةووا ابإ حبيث يقع عىل اخلصوم عئب اإ

القانون 
5
 .ئيا تطبيقا ملبدأ  اخلصومة مكل ل طرافها فاخلصوم أ س ياد حقوقهم املوضوعية و  اخيزن ميلكون ترمجهتا ق،ا.

أ ما ابلنس بة اور  يف جمال القانون فينح  يف تقدمي الادعاءات وال سوانيد دون الالوزتام بتحديود القاعودة القانونيوة الويت 

اكنت تعطهيم اكمل احلوق يف جموال الواقوع تنعودم يف  اليتفالقاعدة .تنطبق عىل هذه الوقائع لن هذا من ص  معل القايض 

جمال القانون واخيي يعد مون احلقووق احل وية  الويت يوتحمك القوايض هبوا دون اخلصووم فهوو احتوول ابلبحوث عون القاعودة 

 .القانونية الواجبة التطبيق ابلإضافة اإىل تةسريها وفقا ملا تقت،يه وقائع ااعوى 

 جمال الواقع والقانون دور القايض يف :الةرع الثاين

اإن دور القوايض يف جموال الواقوع وال جويل مبوىن أ ساسوا عووىل عودم تودخ  يف البنيوان الوواقعي لدلعووى ابلشوولك اخيي 

طرحه اخلصوم ابتداء فنشاو القايض مطلوب وليس معروض
6 

ابلإضافة اإىل امتناعه عىل عدم تد سويس حمكوه عوىل وقوائع 

سوادة   اخلصووم  " يت سوادت وموازال صوداها يطغو  عوىل الةكور القوانوين يه أ ن مل يرثها اخلصووم ذكل أ ن القاعودة الو

                                                           
 01ص.مرجع سابق .هادي الكعيب .منصور حامت حمسن   1

 "يتحدد موضوع الزناع ابلدعاءات اليت يقدهما اخلصوم يف عري،ة افتتاح ااعوى ومذكرات الرد" من قانون الإجراءات املدنية والإدارية  74نص املادة   2

 12ص.7112.دار أ سامة للنرش والتوزيع . 0و.اجلزء ال ول . 17/12الإجراءات املدنية يف  ل القانون .شوحية زينب   3

 70ص .0222.الإسكندرية.دار املطبوعات اجلامعية .مبدأ  املوا ة ودوره يف التنةيذ اجلربي دراسة يف واجب الإعالم يف جمال القانون الإجرايئ.أ محد خليل  4

 7ص.مرجع نةسه .هادي حسن الكعيب .حامت حمسن منصور   5

 707ص.0220القاهرة .دار الهن،ة العربية .أ عامل القايض اليت حتوز  ية الامر املقحت وضواب   يهتا . أ محد ماهر زالول  6
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" الوقائع 
1
فااعوى مكل ل طرافها   اخيزن يبدؤوهنا ويقوموون بتوجهيهوا كويةام شواءوا وميلكوون وقةهوا أ و تركهوا فهوم اخيزون  

حيددون موضوعها حمال وسببا مبا يقدمونه من طلبات و دفوع وأ دةل 
2 

رون املبوادرة يف تقدميوه ولعول السوبب أ ي أ هنم حيتك

ال خر لهذه القاعدة هو ما يس   حبياد القايض وهو مبدأ  رئييس وأ سا  حيومك نشواطه يف ااعووى مةواده أ نوه عوىل هوذه 

ال خووري أ ن زووزن املصوواحل القانونيووة للخصوووم ابلعوودل وزان جمووردا موون ال هووواء حمايوودا ابحلوومك يف ااعوووى بنوواء عووىل ال دةل 

مامه والوقائع الواردة يف امللن املطروحة أ  
3
. 

فتتحدد واجبات القايض ابلنس بة جملال الواقع مبا عرضه اخلصوم يف الادعواءات الهنائيوة فوال يعتود القوايض اإل ابلوقوائع الويت 

تصلح أ ساسا لالدعاء وابلوقائع اليت تقدم قبل اختتام املرافعة
4
 . 

وحىت ابلنس بة لل ةهوم السوابق حليواد القوايض فوان املةهووم اجلديود للحيواد السوليب قود أ حضو  حيواد اأوايب زود القوايض 

بسلطات ومكنات تعينه عىل القيام بدوره فقد اجتهت النصووص الإجرائيوة واملوضووعية لقووانني املرافعوات يف الترشويعات 

الع ل الق،ايئ وم، ونه حبيث ميكون القوول ابن سوري ااعووى املدنيوة  املقارنة اإىل  ويل القايض رصاحة احلرية يف شلك

منا هناك دور فعال اأايب نشو  للقوايض يف ااعووى املدنيوة عاموة ويف  مل يعد خاضعا واتبعا فق  لإرادة املرتافعني وحد  اإ

اإدارة االيل خاصة 
5
أ ن يةصول يف نوزاع معوني كذكل للقايض أ ن يتحرر يف حالت اس تثنائية من مبدأ  الطلب فيسو تطيع  

تعتورب هوذه املسود ةل  اإذدون احلاجة اإىل طلوب اخلصووم يف احلوالت الويت تتعلوق فهيوا املسود ةل املتنوازع علهيوا ابلنظوام العوام 

املطروحة عىل احملمكة بقوة القانون وتقحت فهيا من تلقواء نةسوها دون احلاجوة لطلوب خيكل فيسو تطيع القوايض اخيي ينظور 

اكن سبب الوبطالن متعلقوا ابلنظوام العوام كوام لوو اكن  اإذامعني أ ن حيمك ببطالن العقد من تلقاء نةسه  يف نزاع متعلق بعقد

سبب العقد اري مرشوع ملال
6
 

أ ما خبصوص دور القايض يف جمال القانون فان القوانون هم وة القوايض وهوو الع،وو املنووو بوه الةصول يف املنازعوات طبقوا 

عامل القانون وتطبيقه من تلقاء نةسه ول يعترب ذكل مون قبيول حومك القوايض بعل وه  للقواعد القانونية اليت حتمكها فانه يلزتم ابإ

بتقودمي تةسوريات  أ وصووم بتقودمي النصووص القانونيوة الويت تنطبوق عوىل الوزناع الشخو ويتةرع عن ذكل عودم الوزتام اخل

عطاءقانونية معينة لتكل النصوص أ و  الزناع تكييةوه القوانوين فيكةوي اخلصووم تقودمي الواقوع رصفوا دون تلوينوه بود ي لوون  ابإ

قانوين
7
 يطلوب اخلصووم رصاحوة تطبيقوه فالقايض ملزم ابلةصل يف املنازعوات املعروضوة أ ماموه طبقوا للقوانون حوىت وان مل 

لن س يطرة القايض يف نطاق القانون مطلقة ن سا  لتوزيع املهام الإجرائيوة بوني القوايض واخلصووم يف ااعووى كوام أ ن هل 
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أ ن يد مر يف اجللسة حب،ور اخلصوم خشصيا لتقودمي توضويحات زراهوا رضوريوة 
1
ح،وار أ ي وويقوة   وهل أ ن يود مر شوةاهة ابإ

قيام بد ي اإجراء من اإجراءات التحقيق لنةس الغرض كام هل ال 
2

وهل تكيين الوقائع والت فات حمول الوزناع التكيون القوانوين 

الصحيح دون التقيد بتكين اخلصوم 
3
ابلإضافة لعدة سلطات خولها هل املرشع نوص علهيوا مون خوالل قوانون الإجوراءات  

 .املدنية والإدارية

القوانون بول وهل أ ن يسو تعني مون اخلورباء واملتخصصوني يف جموال  كام أ نه للقايض أ ن يطلب من اخلصوم توضيحات بشود ن

القانون يف الواقعة اليت حتمكها املسد ةل حيث أ ن الزتام القايض بتطبيق القانون ل يتنايف موع حقوه يف طلوب معاونوة اخلصووم 

الهيوا مصولحهتم يف تطبيوق  وليس فامي يقدمه اخلصوم من ال دةل اليت تيرس للقايض العب ابلقانون سوى معاونة موهنم تودفعهم

هذا القانون ول ترىق ابلتايل ملرتبة الالزتام
4
 

 أ  ية النيزي بني مسائل الواقع والقانون : املطلب الثاين 

تنثل أ  ية النزي بني مسائل الواقع والقانون من انحيتني 
5
 

 الناحية الإجرائية : الةرع ال ول 

مييل جانب كبري من الةقه اإىل أ ن مسد ةل النيزي بني مسائل الواقع والقانون لها ال  ية الكبرية يف حتديود نطواق رقابوة احملمكوة 

العليا ابعتبارها  ة القانون اليت تنظر فامي اإذا اكنت احملامك قد طبقت النصوص واملبوادئ القانونيوة بصوةة سولمية يف ال حواكم 

حاكم اري الصحيحة الصادرة مهنا ونقض ال  
6

،وعليه فوان حتديود نطواق احملمكوة العليوا مورتب  مبودى تطبيوق احملوامك للقوانون 

 بشلك سل  ويف حال العكس تدخل الق،ية اختصاص احملمكة العليا 

اإل أ ن بعض الةقه 
7
 زرى بد ن احملمكة العليا ل تراقوب لك مسوائل القوانون ول ينموو مون رقابهتوا لك مسوائل الواقوع وخيكل 

منوا يف  زرى أ ن حتديد الإطار اخيي تراقوب فيوه حممكوة الونقض قوايض املوضووع ل زمكون يف النيوزي بوني الواقوع والقوانون واإ

 .تل س احلدود اليت بسطت فهيا احملمكة العليا رقابهتا عىل قايض املوضوع 

 من انحية حتديد دور القايض واخلصوم : الةرع الثاين 

ة يف حتديوود دور القووايض أ  يووجملووال الواقووع والقووانون يف حتديوود نطوواق احملمكووة العليووا فووان هل ابلإضووافة لو  يووة الإجرائيووة 

وال طراف يف ااعوى املدنيوة حيوث خيوتص اخلصووم بتقودمي الواقوع يف حوني خيوتص القوايض بتطبيوق القوانون فيسو تطيع 

سووا  ابلوقووائع الوويت عرضووها القوايض اسووتبدال النصوووص لتصووحيح ال خطوواء الوويت ارتكهبووا اخلصوووم لكوون برشووو عوودم امل 
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اخلصوم واحرتام مبدأ  الوجاهية فامي قدمه من تلقاء نةسوه مون مسوائل القوانون 
1

، ويلوزتم القوايض مبعرفوة العورف ويسو تطيع 

اإاثرته من تلقاء نةسه ول يعد ذكل تدخال منه يف ميدان الواقع اإل أ ن جانبا من الةقه زرى بود ن هوذا التةريوق مل يعود منطقيوا 

ب دور القايض تطور اأايب أ دي لتدخ  يف جمال الواقع بعدما مل تعد الس يادة املطلقوة للخصووم كوام أ ن السو يادة بعدما أ صا

منا حتديد معل لك من القايض واخلصووم يف ااعووى عوىل أ سوا  مبودأ  الوجاهيوة مبعوىن   املطلقة للقانون مل تعد للقايض واإ

 جمال القانون بدأ ت جتد دورها يف حدود مبدأ  الوجاهية أ ن سلطة القايض يف جمال الواقع ابلإضافة لسلطته يف
2
. 

 تطبيق القايض واخلصوم ملبدأ  الوجاهية يف ميدان الواقع والقانون : املبحث الثاين 

اإن م، ون مبدأ  الوجاهية هو اإحاطة أ طراف ااعوى علام مبا ميكن اإدخاهل يف ملن ااعوى من وقائع عون طريوق اوري  

 .من أ وجه القانون  وكذكل ما ينطبق علهيا

 .وعليه نعاجل يف هذا املبحث تطبيقات مبدأ  الوجاهية يف مسائل الواقع والقانون 

 مبدأ  الوجاهية يف مسائل الواقع : املطلب ال ول 

 .نتناول يف هذا الصدد تطبيقات مبدأ  الوجاهية يف مسائل الواقع من خالل الوقائع وأ دةل الإوبات

 وقائع وأ دةل الإوبات النيزي بني ال:الةرع ال ول 

لهيا يف ادعاءاهتم مفون يودع  حقوا أ موام الق،واء  من ال عباء اليت تقع عىل عاتق اخلصوم تقدمي توضيح الوقائع اليت يستندون اإ

يتعني عليه تقدمي الوقائع املنش ئة لهذا احلق
3 

أ سوا  الادعواء وبوني  أ وميزي الةقه يف هذا الصدد بني نوعني من عنارص الواقع أ ولها الويت تكوون سوبب الطلوب الق،وايئ 

هتم وبوني وسوائل الواقوع ءاأ سانيد أ وبات هذه الوقائع فهناك جانب من الةقه ميزي بني الوقائع اليت ي،سس علهيوا اخلصووم ادعوا

أ موا اجلانوب ال خور فميوزي بوني الوقوائع الويت يطرهحوا اخلصووم عوىل القوايض بصوةة  هبدف النيزي بوني الوقوائع وأ دةل الإوبوات

 .أ ساس ية وتكل اليت يطرحوهنا عليه بصةة مساعدة وأ سا  هذه التةرقة هو ااور اخيي تقوم به الواقعة املطروحة 

" أ موا الوقوائع الةرعيوة فهوىي "  تكل اليت أ حلق هبا القانون نتاجئ قانونية تسو تميب لطلبوات اخلصووم"  يهفالوقائع ال ساس ية 

"ن مبارشة ال ثر القوانوين املطلووبالوقائع اليت ل حتدد بذاهتا النتيجة القانونية املطلوبة ول زرتب  هبا القانو
4

،فالتةرقوة واحضوة 

وبوات لهوذه  بني ما يقدمه اخلصوم من وقائع لتد سيس ادعاءاهتم وما يقدمونه أ و يقووم بوه القوايض مون تلقواء نةسوه مون أ دةل اإ

 .الوقائع 
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ويتعني عىل القايض يف بناء حمكه وتكوزن عقيدته بشد ن واقعة الزناع أ ن ي،سوس هوذا الاقتنواع بنواء عوىل الوقوائع الوواردة 

يف ملن ااعوى 
1
 

 اإعامل الوجاهية يف  وقائع ااعوى والإوبات : الةرع الثاين 

ويتمسد اإعامل مبدأ  الوجاهية يف مسد ةل الواقع من خالل عدة نقاو لعول أ  هوا هوو الوزتام القوايض بود ن ل يعنود يف تقودزر 

مون قوانون  71أ دةل الإوبات وتورجيح موا زوراه راحجوا مهنوا عوىل عنوارص واقعيوة مل يتعورض اخلصووم ملناقشو هتا فونص املوادة 

ي،سوس حمكوه عوىل وقوائع مل تكون حمول املناقشوات واملرافعوات فوال ميكون الإجراءات املدنيوة وال أ لوزم القوايض ابن ل 

للقايض بناء قناعته بشد ن مصوداقية دليول موا عوىل أ سوا  مل زورد يف املرافعوة واملناقشوات حيوث أ ن اخلصوومة يه حموور 

عوب اخلصووم ال سا  اخيي يس ند منه القوايض اقتناعوه وهوذا موا ي،و ن أ ن تكوون ااعوامئ الويت أ قو  علهيوا احلومك حمول 

مطروحة للنقاش بيهنم احرتما ملبدأ  الوجاهية ، كام أ ن اإعامل مبدأ  الوجاهية يف مسوائل الواقوع يتطلوب أ ن ل يصول القوايض 

اإىل نتيجة مةاجئة مل يتناقش اخلصوم عىل أ ساسها ومل يتوقعوهوا
2
فاقتنواع القوايض م،وبوو مبوا تنواقش فيوه اخلصووم  

3
هوذا 

عالم بع،هم ابل دةل الكتابيوة مبوجوب املوادة لك من اخل ابلإضافة اإىل الزتام خطوار  21صوم والقايض ابإ مون نةوس القوانون واإ

وتنةيووذها عالنيوة اإعووامل ملبودأ  الوجاهيووة بووني  74اخلصووم موون طورف القووايض حل،ووور اإجوراءات التحقيووق مبوجوب املووادة 

يقوم هبوا القوايض مبوجوب املوادة  وحق اخلصوم يف احلصول عىل نسخ من حمارض املعاينات اليت 72اخلصوم مبوجب املادة 

واريهوا مون عنوارص  040وتطبيق مبدأ  الوجاهية حال سامع الشهود عن طريق دعوة اخلصوم للح،ور مبوجب املادة  002

 .الواقع اليت تةيد برضورة اإعامل الوجاهية يف ميدان الواقع  

 اإعامل مبدأ  الوجاهية يف مسائل القانون :املطلب الثاين 

يداع حصيةهتا قب الكتاب وحتديد موضوع الزناع وكذكل الوقائع من ص  معل اخلصووم فوان مسود ةل اإذا اكن رفع  ااعوى واإ

 .القايضسبب الادعاء وتةسري قواعد القانون يقع عىل عاتق  وتكيين تطبيق القاعدة القانونية
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 تكيين سبب الادعاء: الةرع ال ول 
1
 

ية والإدارية اجلديد كيةية حتديد نطاق موضووع الوزناع بود ن الوزناع امل،سوس عوىل من قانون الإجراءات املدن  74تعرف املادة 

مزامع املدع  تريم اإىل التحصويل عوىل نتيجوة بواسوطة املبوادرة  أ ووسبب فالدعاء _ موضوع _ عىل حمل  ينطويادعاء 

تيجة املطالوب هبوا ت،سوس مون الناحيوة جزاءا وتعوي،ا وهذه الن  أ والق،ائية اليت يقوم هبا فقد تكون النتيجة املتوخاة اإبطال 

القانونيووة عووىل سووبب قوود زكووون عقوودا أ و مسوو،ولية تعاقديووة أ و جزائيووة وهووذان العن ووان هووام املكوووانن املوضوووعيان 

للخصومة
2
 

وكام س بق القول فان القايض هل اكمل السولطة يف جموال القوانون يف ااعووى املدنيوة ولعول تكييون الوقوائع وال عوامل الويت 

يقدهما اخلصوم ن سا  لدعاءاهتم من صلب مع  
3
عوادة التكييون للوقوائع وال عوامل املتنوازع علهيوا  أ واإموا بتكيةوه بوداءة   ابإ

م فهوو ملوزم لإسو باغ الوصون القوانوين الصوحيح عوىل ادعواءات اخلصووم دون وذكل بتعديل التكيين املقرتح من اخلصوو 

التقيد بتكين اخلصوم لها يف حدود سبب ااعوى 
4
حبمك وقافته القانونية وخربتوه العل يوة وعليوه فوان تكييون الواقعوة أ مور  

ر قوب كتواب احملمكوة أ و يقوم به القايض من تلقاء نةسه دون طلب اخلصووم وهوو موا يعوين عودم الزتاموه مبتابعوة و وة نظو

اخلصوم بشد نه
5

، وخيتلن اإعامل مبدأ  الوجاهية يف جمال التكيين من حيث اعامتد القايض يف سوبيل التكييون عوىل أ وجوه 

موون قووانون الإجووراءات املدنيووة  71واقعيووة مل يناقشووها اخلصوووم وهووو مووا جنوود نووص القووانون رصحيووا اجتاهووه مبوجووب املووادة 

 .زي هل تد سيس حمكه عىل وقائع مل تكن حمل املناقشة بني اخلصوموالإدارية بقاعدة أ مرة ل جت

فالقانون عن  مكون لعنارص السبب الق،ايئ وهو اخيي مينع القايض من املسا  به خش ية تعديل السوبب
6
فوال أووز  

يعترب حيهنا حكام بغري طلب اإذاهل أ ين صدر يف حمكه عن سبب اري سبب الطلب 
7
 

لزم حيامن ي،دي واجبوه يف تكييون سوبب الادعواء املعوروض عليوه بود ن ل يتعودى حودود فال خالف عىل أ ن القايض م 

الواقع اخيي انقشه اخلصوم
8

، اإل أ ن ذكل ل مينع من احامتل اعامتد القوايض عوىل عنوارص واقعيوة مل يناقشوها اخلصووم ملوال 

                                                           
ملزيود مون .توركزيه اإزاء املشولكة القانونيوة احملوددة مبوجبوهسبب الإدعاء هو احملدد لعنارص اخلصومة ومو ها للحل  املطلووب وهوو اخيي يسو ح للقوايض بود ن يوجوه   1

 704ص .7117.الإسكندرية .دار اجلامعة اجلديدة.سبب الطلب الق،ايئ أ مام حممكة الاس تئناف .نبيل اسامعيل معر .التةصيل زراجع 

 22اجلزائر ص.دار مومف للنرش .7و..قانون الإجراءات املدنية والإدارية اجلديد ترمجة لل حامكة العادةل .عبد السالم ديب   2

فتيحوة . 01/0/0270ق جلسوة  40لسو نة  170طعون رمق ".حتصيل فهم الواقع يف ااعوى من سلطة حممكة املوضوع تكيين هوذا الةهوم وتطبيوق القوانون عليوه "  3

 070ص.مرجع سابق .قره 

 01ص.مرجع سابق.حسر اإمام  4

 047.مرجع سابق . أ بو الوفا  5

 702ص.سبب الطلب الق،ايئ  .نبيل اسامعيل معر   6

 00ص.سلطة القايض التقدزرية .نبيل اسامعيل معر   7

 004ص .مرجع سابق .فتيحة قره . 72/10/0270ق جلسة  40لس نة  010طعن رمق " حممكة املوضوع ل متكل تغيري سبب ااعوى من تلقاء نةسها "   8
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أ ن يد خوذ يف اعتبواره بعوض الوقوائع ذكل حيامن حيل القايض حمل اخلطد  الشخو املسو،ولية عون ال شو ياء فانوه جمورب عوىل 

اجلديدة 
1

اليت مل بتباحهثا اخلصوم 
2
. 

 تةسري القاعدة القانونية : الةرع الثاين 

قد يقوم اخلصم مبحاوةل تةسري القاعدة القانونية قاصودا محول القوايض عوىل أ ن يةهوم القوانون الةهوم اخيي يتةوق موع مصولحته 

صول فهيوا لن تةسوري القوانون مون هموام القوايض اخيي يسو تعني يف هوذا العوب ويه لن تعدو جمرد حماوةل للقايض القول الة

مبراجعة نصوص القانون وما وضعه الةقه من رشح لهذه النصوص وما قرره الق،اء من مبوادئ يف تطبيقهوا ،فالقوايض ملوزم 

يعوين ذكل حرمانوه مون  بد ن يع ول فه وه ووقافتوه القانونيوة لتحديود حمتووى القاعودة الويت حتومك ااعووى املعروضوة دون أ ن

 .الاس تعانة مبا يقدمه اخلصوم منةهم قانوين 

 .ويف اإطار حبثنا هذا فقد انقسم الةقه حول عالقة مبدأ  الوجاهية بتةسري القاعدة القانونية 

 اجتاه يستبعد مبدأ  الوجاهية يف جمال تةسري القانون :أ ول 

عوامل الوجاهيوة يف جموال القوانون املتعلوق بتةسوري القاعودة  normand زرى ال س تاذ  هبذا الصودد أ ن القوايض اوري ملوزم ابإ

فةوي مطلوق ال حووال فوان القوايض يعنود عوىل فه وه "افرتاض عب القوايض ابلقوانون " القانونية معندا يف ذكل عىل قاعدة 

منوا زكو ون هوذا الةهوم الشخوو خاضوعا لرقابوة احملمكوة الشخو ل حاكم القانون ول يقيده يف ذكل فقه أ و ق،اء سابق واإ

العليا فتعقب عىل ق،ائه مبا ترى التعقيب عليه ،وتةسوري املعوايري القانونيوة مون طورف القوايض زكوون خارجوا عون املرافعوة 

ليوه ال سو تاذ  يف أ ن القوايض ملوزم  viatte وابلتايل فانه ل خي،ع لل ناقشة التوا ية حسب رأ ي ال س تاذ وهوو موا ذهوب اإ

عامل الوجاهية لكام أ اثر من تلقاء نةسه و ا قانونيا ل ميثل اإاثرة لوجه قوانوين مل يطلوب تطبيقوه مون أ ي مون اخلصووم أ موا  ابإ

قبول أ و رفض تطبيق قاعدة قانونية طلهبوا اخلصووم ولكون عوىل أ سوا  سوبب قوانوين خمتلون فوان ال مور حيهنوا يسو تلزم 

 .مناقشة توا ية 

 لوجاهية يف جمال تةسري القانون اجتاه يوجب اإعامل ا: اثنيا 

عامل الوجاهية أ ونواء تةسوريه للقوانون فواإذا اكن تطبيوق القوانون عوىل  زرى الاجتاه املعارض للرأ ي السابق أ ن القايض ملزم ابإ

الواقع خي،ع ملبدأ  الوجاهية فانه ل يتصور كين يةلت تةسريها من هذا املبدأ  فالقايض قبل أ ن يطبوق قاعودة القوانون ينبغوي 

ن يعرف ماذا تعين وما يه الرشوو الالزمة لها فالتطبيق اإذا يةرتض التةسري وموىت اكن مون واجوب القوايض أ ن يطبوق أ  

قاعدة القانون بد عامل مبدأ  الوجاهية بني اخلصوم فانه ملزم ابن يبوني هلوم كيون يةهوم هوذه القاعودة فيناقشوونه يف هوذا الةهوم 

وحياولون تعدي 
3
. 

                                                           
يف تغيري التكيين عىل عنارص واقعية أ دخلت اىل ااعوى بطريقة حصيحة فال ميكن هل ملال الاعوامتد عوىل معلوموات خشصوية  جتدر الإشارة اإىل أ ن اعامتد القايض  1

 .اري اثبتة مبلن ااعوى 

 710ص.مرجع سابق.محمد عيد القصاص   2

 720ص.مرجع نةسه . محمد عيد القصاص  3
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 :خامتة 

ننوا انهتينوا اإىل أ ن اإعوامل الوجاهيوة يف دراستنا اليت يف جموال   دارت حول اإعامل مبدأ  الوجاهية يف مسائل الواقع والقوانون فاإ

الواقع والقانون ينح  يف حق ال طراف خصوما وقوايض يف العوب التوام ويف وقوت مةيود باكفوة اإجوراءات اخلصوومة وموا 

حتتويه من عنارص واقعية وقانونية ميكن أ ن تكون أ ساسا يف تكوزن اقتنواع القوايض وهوو بوذكل صوورة مون صوور حاميوة 

شلك ل يدع جموال للشو  يف أ ن احملامكوة قود انبنوت عوىل اقتنواع حقوق اخلصوم وصورة من صور اإعامل حقوق اافاع ب 

 .سل  للقايض للوصول حلمك ق،ايئ عادل يف ااعوى املدنية 

 :قامئة املراجع 
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التم يعات الاقتصادية يف  ل قانون املنافسة اجلزائري الرقابة عىل
*
 

 .املركز اجلامعي أ محد زابنة الزيان  -"أ   "أ س تاذ مساعد   -قارة سلامين محمد خليد/ أ  

 :ملخص

متزي النظام الاقتصادي العاملي بظاهرة تركزي امل،سسات التجاريوة، و حتوالن الرشواكت الكوربى، لبنواء  

ىل نشووء رشاكت جديودة تةورض سو يطرهتا عوىل ال سوواق اوا اسو تدع  .وحدات اقتصادية معالقة، اا يو،دي اإ

ات الرتكزي الاقتصوادي، تدخل الترشيع من اجل احلد من خطر نةوذ الرشاكت الاحتاكرية، و ذكل بتقييد معلي

 .حةا ا عىل النظام العام الاقتصادي

Résumé : 

Le système économique mondial est marqué par le phénomène de la concentration 

des entreprises, et l'Alliance des grandes sociétés, pour le but de  construire des unités 

économiques géantes.conduisant à l'émergence de nouvelles entreprises dominantes dans le 

marché, ce qui a nécessité l’intervention de législateur afin de réduire le risque d'influence 

des entreprises monopolistiques, par la limitation des opérations de concentration 

économique, afin de préserver l’ordre public économique. 

 :مقدمة

يشهدالنظام الاقتصادي العاملي املعارص  اهرة تركز القووى الاقتصوادية بصوورة مل نشوهدها مون قبول، و تعوود 

اس باب هذه الظاهرة لظروف احلياة احلديثة ، و املصاعب و املشالك اليت تقن يف وجوه الرشواكت الصوغرية و 

وقوود سووا  التطووور التكنولووويج يف زايدة معليووات الرتكووزيات، اذ ترتووب عليووه جعووز امل،سسووات  تعيووق تقوودهما،

الصغرية يف حتقيق اهدافها، حيث  لت منعزةل تتصارع فامي بيهنوا، و أ حضو  السوبيل الوحيود اماهموا هوو جت عهوا 

خش ية من أ ن تبتلعها الرشواكت ال،وخ ة الويت اصوبحت تسو يطر عوىل ال سوواق
1
ىل . أ ن بعوض دول ابلإضوافة اإ

العامل
2
جشعت الرشاكت الصغرية من أ جل الص ود و عدم الانسحاب مون السووق، ابلتكتول و انشواء مجمعوات،  

حيث جشعت امل،سسات الصغرية عىل التحالن فامي بيهنا لتقوية مركزها التنافيس اجتاه الرشاكت الكبرية
1
 . 

                                                           
*
يداع املقال   17/12/7101: اترخي اإ

 7101 /00/12: اترخي حتك  املقال

.010. عدانن ابأ لطين، التنظ  القانوين لل نافسة و منع املامرسات الاحتاكرية، دار الكتب القانونية، م  ، ص 
1
 

2
ة احلكوموة ملال عن تكل التجارب، تشميع احلكومة الكندية امل،سسات الكبرية عوىل التعاقود مون البواطن موع امل،سسوات الصوغرية ، و كوذا جتربو 

و الويت مةادهوا   الاخوة الصغار،الياابنية اليت اابحت لل ،سسات الصغرية التم ع من أ جل ضامن بقاء الرشاكت الصغرية، و وفرت ما يعرف بةكرة 

تقويوة وجود رشاكت صغرية تع ل يف قطاع الصناعة، حيث ترتب  مع رشاكت اكرب من خالل عقود من الباطن لتوريود مسو تلزمات الانتواج و يومت 

 .الرشاكت الكبرية بتوفري التقنيات احلديثة و املعلومات الالزمة للرشاكت الصغرية و امدادها ابلقروض
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ىل التد كود مون تعد رقابة معليات الرتكزي أ و التم يع الاقتصادي من قبيل ا  لرقابة الاحتياطية املس بقة، الراميوة اإ

عودم بلووغ بعوض امل،سسوات مسو توى مون القووة الاقتصوادية أعلهوا يف وضوع هموني يصوعب تةاديوه فوامي بعوود، 

ىل أ ن اإخ،واع معليوات التم يوع املو،ثرة يف  ويةرتض أ ن ينتيف عنه اإضعاف لل نافسة ابلسوق، موع الإشوارة هنوا اإ

ىل الرقابة،  ل يعين منعها أ و عدم التشميع علهيااملنافسة اإ
2
. 

ىل  ملام اباراسة جب يع النقواو القانونيوة للرتكوزيات الاقتصوادية، فسو نقوم بتقسو   هوذه ااراسوة  اإ حماوةل منا لالإ

جراءات اإخ،اعه للرقابة  .قس ني نعاجل يف ال ول ملاهية الرتكزي، وخنصص الثاين لرشوو واإ

 .ديماهية التم يع الاقتصا:ال ول املبحث

س نحاول يف هذا اجلزء من البحث تسلي  ال،وء عىل تعرين معليات التم يع و التطور التارخيي لرقابة املرشوع 

 (.املطلب الثاين)، لنتبعه بد نواع الرتكزيات الاقتصادية و طرقها (املطلب ال ول)اجلزائري علهيا 

 .لرقابة علهياتعرين معليات التم يع الاقتصادي والتطور التارخيي ل: املطلب الاول

ل أ ن ال مور تغوري، حيوث أ ن التم يعوات أ صوبحت  يف بداية ال مر مل تكن معليات الرتكزي الاقتصادي حمظورة اإ

ترض ومتس املنافسة، ال مر اخيي أ وجب عىل املرشعني التحرك من أ جل الوقوف يف وجه الاحتاكر النواع عون 

عووىل معليووة التم يووع ولل ةهوووم الةقهووىي والقووانوين هووذه الع ليووات، وعليووه سوونتعرض للتطووور التووارخيي للرقابووة 

 .للتم يعات الاقتصادية

 :تعرين التم يعات الاقتصادية: الةرع ال ول

بداية أب التنويه اىل ان االب الترشيعات املقارنة ل تعطي تعريةا حمددا للرتكزي الاقتصادي، و امنوا تعرفوه عون 

يه يف الاسا  هم ة فقهيه ل ترشيعيةطريق وصن حالته، ابعتبار ان اعطاء التعريةات 
3
. 

و عليه س نحاول التعرض ل   التعريةات الترشيعية للرتكزي الاقتصادي، لنلهيا بتعرين الترشيعات املقارنوة وكوذا 

 .تعرين املرشع اجلزائري

 :التعرين الةقهىي لع لية التم يع-أ ول

واخيي ينووتيف عنووه تغيوري مسوو نر يف هيلكووة ميكون تعريوون الرتكوزي الاقتصووادي بد نووه جت وع عوودد موون امل،سسوات 

ىل فقد امل،سسات اجمل عة لس تقالليهتا مع تعززز القوة الاقتصادية للتم يع السوق، ما ي،دي اإ
4
. 

                                                                                                                                                    
محمد فتحي صوقر،واقع املرشووعات الصوغرية و املتوسوطة و ا يهتوا الاقتصوادية، حبوث مقودم لنودوة املرشووعات الصوغرية و : ل كرث معلومات راجع 

 و ما بعدها 01. ص www.ssic2008.com: ، متاح عىل املوقع7110ينازر  77اىل  02اهرة من املتوسطة يف الوطن العريب، الق
1
 .7. ، م ، ص7100طاهر شوأ مومن، التم يع امل،قت لل رشوعات، دار الهن،ة العربية،  
2

 .711. ، ص7101الاردن،  معني فندي الش ناق، الاحتاكرات و املامرسات املقيدة لل نافسة، دار الثقافة للنرش و التوزيع، عامن،
3

. ، ص7100أ سامة فتحي عبادة  يوسن، النظام القانوين لع ليات الرتكزي الاقتصادي يف قانون املنافسة، دار الةكر و القانون، املنصورة، م ، 

10. 
4

 .004. ، ص7107بن وطا  اميان، مس،ولية العون الاقتصادي، دار الهومة، اجلزائر، 
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كام ميكن تعريةه عىل أ نه اندماج ابللتحام بني م،سس يت أ عامل أ و أ كرث يمت مبوجهبا فقدان هوية م،سسة أ عامل أ و 

م،سسة واحدةأ كرث وتكون النتيجة قيام 
1
. 

وورد تعرين أ خر للتم يع عىل أ هنا عبارة عن مجموعة من الرشاكت املنزية، لولك واحودة مهنوا خشصويهتا القانونيوة 

املس تقةل، ترتب  فامي بيهنا بعالقات بنيوية مس نرة انمجة عن الاشورتاك يف رأ   املوال، وتودار اجمل وعوة بواسوطة 

اإحدى رشاكهتا
2
. 

 اهرة اقتصادية تمت بمنو  م امل،سسات من  ة واخنةاض عدد امل،سسات : لةقه بد نهكام عرفه جانب أ خر من ا

اليت تع ل يف السوق من  ة أ خرى
3
. 

 :التعرين الترشيعي للتم يع الاقتصادي -اثنيا

، (مون القوانون التجواري الةرنيسو001.0L.واليت تقابلها املوادة )من قانون املنافسة اجلزائري  04لقد عرفت املادة 

 :التم يع أ نه

ذا"  :يمت التم يع يف مةهوم هذا ال مر اإ

 .اندجمت م،سس تان أ و أ كرث اكنت مس تقةل من قبل (0

حصل خشص أ و عدة أ شخاص طبيعيني هلم نةوذ يه م،سسوة عوىل ال قول أ و حصولت م،سسوة أ و  (7

رشة عدة م،سسات عىل مراقبة م،سسة، أ و عدة م،سسات أ و جزء مهنا أ و جزء مهنا بصةة مبارشة أ و اوري مبوا

عن طريق أ خذ أ سهم من رأ   املال أ و عن طريق رشاء عنارص من أ صوول امل،سسوة أ و مبوجوب عقود أ و بد يوة 

 ".وس يةل أ خرى

ذا اكن : "أ ما املرشع املغريب فقد عرف الرتكزي الاقتصادي بد نوه ينوتيف الرتكوزي عون لك عقود، كويةام اكن شولكه، اإ

بعض اتلاكت منشد ة وحقوقها والزتاماهتا أ و عنودما زكوون  يقحت بتحويل امللكية والانتةاع فامي يتعلق مبم وع أ و

الغرض منه أ و يرتتب عليه متكني منشد ة أ و مجموعوة منشود ت مون اارسوة نةووذ حوامس عوىل واحودة أ و أ كورث مون 

"املنشد ت ال خرى بصةة مبارشة واري مبارشة
4
. 

 :قانون املنافسة ال ردين عىل أ نهمن  0فقرة  2أ ما املرشع ال ردين فلقد عرف الرتكزي الاقتصادي يف املادة 

يعترب تركزا اقتصاداي ملقاصد هذا القانون لك معل ينشد  عنه نقل لكي أ و جزيئ مللكية أ و حقووق الانتةواع مون "

اووتلاكت، أ و حقوووق أ و أ سووهم أ و حصووص أ و الزتامووات م،سسووة أ و مجموعووة م،سسووات موون السوو يطرة بصووورة 

"من م،سسات أ خرى مبارشة أ و اري مبارشة عىل م،سسة أ و مجموعة
5
. 

                                                           
1
 .021. ص.7101، دار الثقافة للنرش و التوزيع ، الاردن، عبد الةتاح مراد، رشح قانون املنافسة و منع املامرسات الاحتاكرية،  
2

 .010. ، ص7112حامية املنافسة، الطبعة الاوىل، املكتبة الع ية، م ،    حسني املايح، ،
3

 .740. ، جامعة حلوان، م ، ص7111-7114كتوراه، س نة اجلامعية لينا حسن ذيك، حامية املنافسة و منع الإحتاكر، رساةل د
4
 .7111، الصادر يف يونيو 7111يونيو  4املتعلق حبرية الاسعار و املنافسة املغريب، امل،رخ يف  11-22من القانون  00املادة  
5
 .10/12/7110 اترخي 0120منشور يف اجلريدة الرمسية رمق  7110لس نة  00قانون املنافسة الاردين رمق  
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قاموة : " ... أ ما املرشع امل ي فقد عرف التم يع بو اكتساب أ صول أ و حقووق ملكيوة أ و انتةواع أ و أ سوهم، أ و اإ

ىل السو يطرة أ و يعظوم مون  دارة خشصني أ و أ كرث عىل حنو يو،دي اإ احتادات أ و اندماجات أ و دميف، أ و امجلع بني اإ

 ...".الوضع املس يطر 

 :التعارين الترشيعية نالحظابس تعراضنا جمل وعة من 

اختالف املرشعني يف املصطلح املسو تع ل لودللةل عوىل الرتكوزي، فهنواك مون اسو تع ل التم يوع عوىل غورار :أ ول

ن املصوطلح  مرشعنا وهناك من اس تع ل الرتكز ومن اس تع ل الانودماج ومون اسو تع ل الرتكوزي، وابعتقوادان فواإ

اب  ابللغة الةرنس ية واخيي يق" الرتكزي"الصحيح وااقيق هو مصطلح 
1

« Concentration ». 

مجيع التعارين تصب بد ن هناكل معيارزن لتحديد مةهوم التم يوع زنثول ال ول يف الوسو يةل املسو تع ةل ويه  :اثنيا

 .الاندماج، أ ما الثانية فتنثل يف نقل سلطة الرقابة والس يطرة

 :عات يف  ل القانون اجلزائريالتطور التارخيي لع لية الرقابة عىل التم ي: الةرع الثاين

الرتكزي ي،دي يف كثري من الاحيان اىل ااثر سلبية عىل معلية املنافسوة، و مون اجول توكل الااثر اعتنوت مجيوع 

الترشيعات العاملية بتنظ  الاندماج، و ذكل محلاية اقتصادها من تسلل الرشاكت املتعوددة اجلنسو يات و حمواوةل 

 .الوطنيةتكوزهنا لحتاكرات يف اسواقها 

ىل قوانون ال سوعار الصوادر يف  0272زرجع تنظ  التم يعات مل  ملل حظر التةاقوات والتعسون يف الهمينوة اإ
2
 

ىل جت يوع امل،سسوات قصود الوتحمك الةعويل يف جوزء هوام مون السووق  امللغوي اخيي اكن خي،وع لك فعول زوريم اإ

ىل ترخيص مس بق الوطنية اإ
3

املتعلوق ابملنافسوة 11-24، وقود كورر هوذا احلومك بصوورة أ ول يف ال مور 
4
امللغو   

ىل حتقيوق  مون  %01اخيي أ وجب عوىل ال عووان الاقتصواديني تقودمي معليوات أ و مشواريع التم يوع الويت توريم اإ

الرفضاملبيعات املنمزة عىل مس توى السوق اااخلية اإىل جملس املنافسة اخيي يتوىل البث فهيا ابلقبول أ و 
5
 . 

ىل أ ن أ ورد ال مر  املتعلق ابملنافسة املعدل واملونم 10/10اإ
6
يف اببوه الثواين املتعلوق مببوادئ املنافسوة فصوال اثلثوا  

ذ خصص هل املواد من " التم عات الاقتصادية"عنوانه  ىل  04وأ وله أ  ية خاصة اإ ، ويظهور ل ول وهوةل أ ن 77اإ

                                                           
1
La concentration est le regroupement de deux ou plusieurs entreprises ayant une logique industrielle, 

commerciale ou financière ( par fusion absorption =, apport partiel ou prise de participation) afin de 

constituer un ensemble plus vaste (un groupe). 

Dictionnaire français Larousse, disponible sur le site : 

www.larrousse.fr/dictionnaires/français/concentration/17866?q=concentration#17739 
2
 .72، العدد 02/12/0272الصادرة بتارخي . ر.،ج 14/12/0272املتعلق ابل سعار الصادر بتارخي  72/07قانون  
3
 .السالن اخيكر 72/07من القانون  00املادة  
4
 . 2، عدد 0224فيةري  77ر الصادرة بتارخي .، الصادر ب ج 0224ينازر  74و املتعلق ابملنافسة امل،رخ يف  11- 24قانون  
5
الواقعتني حتت الةصل الثاين املعنون مبامرسوات املنافسوة و املعوامالت  07و  00التم يعات و مشاريع التم يعات يف املادتني  24/11ينظم ال مر  

 .املنافية لل نافسة من الباب الاول اخلاص مببادئ املنافسة
6

 .00، عدد71/12/7110رة بتارخي الصاد. ر.، ج 02/12/7110املتعلق ابملنافسة الصادر بتارخي  10/10الامر 

http://www.larrousse.fr/dictionnaires/français/concentration/17866?q=concentration#17739
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ىل فرض رقابة عىل امل،سسات، تقيود حرزهتوا يف اارسوة النشواو الاقتصوادي وتقيود ابلتوايل  هذا الةصل زريم اإ

ل أ ن أ حاكمه تبني أ نوه وضوع مون أ جول حاميوة السوري احلسون للسووق ومون أ جول حاميوة حريوة  حرية السوق، اإ

املنافسة، فالهدف من تنظ  التم يعات عن طريق مراقبهتا هو منع موا ميكون أ ن يونمم عهنوا مون خمالةوات تقيود 

املنافسة
1
. 

 :أ نواع التم يعات وطرقها: ب الثايناملطل

اا ل ش  فيه ان للرتكزيات انواع خمتلةة، حيث ل يقت  يف صورة واحدة فق ، فقد نكون امام تركزي افقي، 

كام قد نكون امام تركزي اقتصادي معودي او رأ  ، هذا ل مينع من وجود نوع اخر من الرتكزي و هو ما يس   

ضافة اإىل ذكل فقد حدد املرشع اجلزائري يف من قوانون املنافسوة، طرقوا يومت  01و  04املواد  ابلرتكزي التنويعي، اإ

 .و هذا ما س نحاول التطرق اليه فامي ييل. هبا التم يع الاقتصادي

 :أ نواع التم يعات: الةرع ال ول

ما ان زكون افقيا حيث زكون بني رشاكت متنافسوة يف املنوتيف  حدى الصورتني، فاإ يتحقق الرتكزي الاقتصادي ابإ

نتاج منتيف ما يف مراحل انتاج خمتلةوة، قود نةسه، و قد زكون رأ س يا او  معوداي، حيث يقوم بني رشاكت تقوم ابإ

زكون الرتكزي خليطا بني الرتكزي الافقي و الع ودي
2
 . 

ليه انه ميكننا ان نصادف نوعا اخور مون الرتكوزي و هوو الرتكوزي التنوويعي، حيوث زنوزي هوذا  و ما جتدر الإشارة اإ

 . بني الرشكة اااجمة و املندجمةالاخري ابنتةاء الصةل الاقتصادية 

 :التم ع ال فقي: أ ول

ىل هوذا النووع بغورض  يتمسد هذا النوع من التم يع ابندماجالرشاكت املتنافسة يف نةس املنتيف، واالبا ما يلجد  اإ

ىل زايدة نصيهبا يف السووق  التخلص من املنافسة بني الرشاكت املتنافسة، وزكون ذكل ابندما ا معا اا ي،دي اإ

قوهتا الاحتاكريةو 
3
. 

وبعبارة أ خرى يقصد ابلتم يع ال فقي ان،وامم رشكتوني أ و أ كورث يف اخلو  التجواري نةسوه، ويف السووق اجلغورايف 

ىل رفع ال سعار شد نه شد ن تكووزن التحالةوات، وذكل ل ن هوذا النووع مون الانودماج  نةسه، وهو اندماج ي،دي اإ

ىل تقليول  يس ح لرشاكت اكنت متنافسة من قبل، أ ن تس يطر عىل نتاجيوة فوامي بيهنوا، ول نوه يسوع  اإ املرافوق الإ

 . عدد الرشاكت املتنافسة يف السوق

رمغ أ ن هذا النوع من الرتكزي قد يرتتب عليه اخنةاض التاكلين وأ حيواان  ةويض ال سوعار يف السووق مقارنوة مبوا 

ل أ نه يف الهناية ززيود نسو بة الرتكوزي أ و السو يط رة عوىل السووق، ويسو ح بتكووزن اكنت عليه من قبل التم يع، اإ

نتاج وال سعار ىل التحمك يف الإ الاحتاكرات بعد زايدة ال  ام ونسب الرتكزي اا ي،دي اإ
1
. 

                                                           
1

 .004. بن وطا  اميان، املرجع السابق، ص

.00-07. ، ص7110حسام اازن عبد الغين الصغري، النظام القانوين لندماج الرشاكت، دار الةكر اجلامعي، الإسكندرية، م ،  
2
 

3
 .041. ،  ص7111أ مل شليب،احلد من أ ليات الاحتاكر، دار اجلامعة اجلديدة،م ،  
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 ":الرأ  "التم يع الع ودي : اثنيا

نتوواج  ويقصوود هبووذا النوووع موون التم يعووات ان،ووامم رشكتووني أ و أ كوورث، تع وول يف مراحوول خمتلةووة موون مراحوول الإ

نتاج والتسويق تنةيذا داخليا، ورمغ فائودة هوذا الاخنةواض والتسويق، وذكل من خال ل تنةيذ بعض معليات الإ

ل أ ن هذا النوع مون التم يوع قود يسو تخدم لإاوالق قنووات التوزيوع أ موام املنافسوني ال خورزن يف التاكلين، اإ
2
 .

ىل و  ىل أ ن التقييد اخيي يتسبب فيه التم يع الورأ   أ و الع وودي، حوني يو،دي اإ ضوع عراقيول وأب التوضيح اإ

أ مام دخول رشاكت جديدة اإىل سوق املنتجات أ و اخلدمات املعنية، اليت تس تحوذ الرشاكت املندجمة عىل وضع 

ما : مس يطر يف ذكل السوق، ي،ع الرشاكت اري املشاركة يف التم يع أ مام حلني ما الانسحاب من السوق، واإ اإ

ليه بنشاطها أ و ال نشطة ال خرى املتاكمةل  .ااخول اإ

ار  الرشكة املتم عة اجلديدة أ سلوب الاقصاء اجتاه الرشواكت املنافسوة بتكبيودها اخلسوائر، وذكل عون وقد مت

طريق رفع سعر املادة ال وليوة أ و املوادة النصون مصونعة، والويت حتتا وا الرشواكت املتنافسوة مون أ جول اارسوة 

رهواق ىل اإ املتنافسوني وذكل بسوبب سوعر  نشاطها، وابملقابل  ةض الرشوكة املتم عوة سوعر البيوع، اوا يو،دي اإ

ىل اقصواد مجيوع الرشواكت املتنافسوة  نتاج املرتةع والباهض، وسعر املنخةض للسلع املنافسة، وهذا ما يو،دي اإ الإ

من السوق
3
 . 

 :التم يع التنويعي: اثلثا

ذ أ ن هذه امل،سسوات ل تتنوافس فوامي بيهنو ا يش ل هذا التم يع م،سسات تشارك يف أ نشطة اقتصادية متنوعة اإ

بسبب اختالف منتوجاهتا
4
ىل . مبةهوم أ خر، يعد التم يع التنويعي أ و احتتل ، قيام رشكة معينة مبد نطواق معلهوا اإ

أ سواق سلعية، أ و جغرافية جديدة بدل من أ ن تتوسع داخليا
5
ن اندماج رشكتني أ و أ كرث اكنوت قبول الاحتواد .  اإ

نتاج ومل تكن هناك عالقة أ و صةل تع ل يف خطوو جتارة خمتلةة، أ و معلت يف أ جزاء ومس توايت  خمتلةة من الإ

جتارية فعليوة بيهنوا، فالسو ة امل وزية للتم يوع التكوتيل أ نوه ل توجود عالقوة وصوةل اقتصوادية بوني الرشوكة اااجموة 

والرشكة املندجمة
6
. 

 

                                                                                                                                                    
1

القواهرة،  مغاوري شليب عيل، حامية املنافسة و منع الاحتاكر بني النظرية و التطبيق، حتليل ل   التجوارب ااوليوة العربيوة، دار الهن،وة العربيوة،

 .07. ، ص7114م ، 
2

 .07. السابق، صمغاوري شليب عيل، املرجع 
3
  .011. حسني املايح ، املرجع السابق، ص 
4
ري، حلراري وززة، حامية املس هتكل يف  ل قانون حامية املس هتكل و مقع الغش و قانون املنافسة، مذكرة لنيل شهادة ماجس تري، جامعة مولود مع و 

 .70. ، ص7101-7100تزيي وزو، اجلزائر، الس نة اجلامعية 
5

 .701. املرجع السابق، ص معني فندي الش ناق،
6

مدى تد ثر املنافسة احلرة ابملامرسات التجاريوة، رسواةل لنيول شوهادة دكتووراه، جامعوة مولوود مع وري، توزيي وزو، اجلزائور، السو نة  جالل مسعد،

 .020. ، ص7100، 7107اجلامعية 
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 :طرق التم يع:الةرعالثاين

حودى الطورق من قوانون املنافسوة السوالةة اخيكور  04من خالل اس تقرائنا للامدة  نسو تنتيف بود ن التم يوع زكوون ابإ

 :التالية

 :التم يع ابلندماج: أ ول

الاندماج يه الع لية اليت جتنع بة،لها رشكتان أ و أ كرث من أ جل تكوزن رشكة واحدة، ينوتيف هوذا اامويف سوواء 

نشاء رشكة جديدة من طرف الرشاكت املوجودة سابقا بطريقة ال،م، أ و عن طريق اإ
1
. 

قانونية تتوحد مبقت،اها رشكتان او اكرث، و يمت هذا التوحد اما ابنصهار احودهام يف الاخورى، و الاندماج معلية 

اما مبز ام معا يف رشكة جديدة حتل حملهام
2
. 

الانوودماج فكوورة قانونيووة معقوودة نظوورا لتعوودد جوانهبووا، و تنوووع تنظميهووا، فهووو عقوود فريوود موون نوعووه هل قواعووده و 

تنةيذه مبراحل متعددة رشوطه، و مير اجنازه اجنازه و
3

، اذ يربمه اثلو رشكتني او اكورث ، يو،دي اىل ي رشكوة 

يف اخرى فزتول به الاوىل و تبق  الثانية، او تزول الونتان معا لتكوزن رشكة واحدة جديدة
4
. 

ىل أ ن املرشع اجلزائري قد تعرض ملوضوع الاندماج يف املادة  مون القوانون التجواري 200جتدر الإشارة اإ
5
ث حيو 

 :ذكر عدة طرق يمت عربها اندماج الرشاكت و يه اكليت

 « Fusion par absorbation »: الاندماج بطريقة ال،م -0

من القانون التجاري اجلزائري، ميكننا القول ان الاندماج بطريق ال،وم  200ابلرجوع اىل الةقرة الاوىل من املادة 

هو التحام رشكوة او اكورث برشوكة اخورى، فوزتول الشخصوية املعنويوة لوو وىل و تنتقول اصوولها و خصووهما اىل 

ة، اذ الثانية، اليت تظل حمتةظة بشخصيهتا املعنوية، و الاندماج بطريق ال،م هو الاكرث وقوعوا يف احليواة الع ليو

عادة ما ل تكون الرشكتان املندجمتان عىل نةس القدر من الا ية الاقتصوادية فتبتلوع الرشوكة الاقووى الرشوكة 

                                                           
1
 Mohamed SALAH, les sociétés commerciales, tome 1, édition edik, Algérie, 2005, p 142. 

2
محموود فريوود العووريين، الرشوواكت التجاريووة، املرشوووع التجوواري امجلوواعي بووني وحوودة الاطووار القووانوين و تعوودد الاشوواكل، دار اجلامعووة اجلديوودة،  

 .770. ، ص7117الاسكندرية، م ، 
3

 : ملزيد من املعلومات راجع

Mohamed SALAH, op.cit., p.160 et suite. 

 .و ما يلهيا 020. ، املرجع السابق، صمحمد فريد العريينكذكل 
4
ندماج الرشاكت و انقساهما، دار الةكر اجلامعي، الاسكندرية م ،    .01. ، ص7107محمود صاحل قائد الارايين، اإ
5
للرشكة ولو يف حاةل تصةيهتا، ان تدميف يف رشكة اخرى ا وان تسوا  يف تد سويس رشكوة جديودة : " تنص عىل ما ييل. ج. ت. من ق 200املادة  

 .بطريق ااميف

 .كام لها ان تقدم ماليهتا لرشاكت موجودة او تسا  معها يف اشاء رشاكت جديدة بطريقة الاندماج و الانةصال

 ".لها لرشاكت جديدة بطريقة الانةصالكام لها ان تقدم رأ سام



 05العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

418 
 

الاقل قوة
1

، فغالبا ما  تلن القدرات املالية للرشاكت اااخةل يف الاندماج، ل ن الرشكة الاقوى تلجود  اىل ي 

هذه الصورة مون صوور الانودماج الايرسو و الاقول  ال ضعن، و لكن مبوافقة الرشكة الاخرى، ف،ال عن ان

ندماج بطريق املزج اخيي يقتحت ا اذ اجراءات تد سيس رشكوة  تلكةة للرشاكت الراغبة يف الاندماج، خالفا لالإ

جديدة ، و هذا ما يتطلب وقتا طويال و نةقات كبرية
2
 

ىل " أ  "املندجمة يف الرشكة " ب"ملال عن الاندماج بطريق ال،م، انصهار الرشكة  حيوث تو،دي هوذه الع ليوة اإ

 .اااجمة" أ  "املندجمة، أ و فقداهنا لشخصيهتا املعنوية وزايدة رأ   مال الرشكة " ب"حل الرشكة 

 «fusion par combinaison »: الاندماج بطريق املزج أ و ااميف-7

ااول او القطاعوات  تعد هذه الصورة تةاعال اأابيا بني رشكتني او اكورث، اسو تجابة لظوروف اقتصوادية متور هبوا

الاقتصادية ذاهتا، او رغبة يف منافسة اقتصادية اكرب، و حيدث عندما تتةق رشكتان او اكورث عوىل تووقةهام عون 

الوجود، و انصوهارهام معوا يف رشكوة واحودة جديودة متوتكل مجيوع موجوودات الرشواكت السوابقة و أ موالهوا، كوام 

 .تتتح ل كقاعدة عامة ديون و الزتامات تكل الرشاك

و ينووتيف عوون الانوودماج بطريووق املووزج زوال الشخصووية الاعتباريووة مجليووع الرشوواكت املندجمووة، و نشوووء خشصووية 

 . اعتبارية واحدة جديدة للرشكة املنشد ة نتيجة لهذا النوع من الاندماج

نويوة و خيتلن الاندماج ابملزج عن الاندماج ابل،م، فاإن الاول اي الابتالع ل ي،دي اىل زوال الشخصية املع 

للرشكة املبتِلعة او ال،امة، بل تظول مسو نرة منتعوة بشخصويهتا املعنويوة، بعكوس الرشوكة املبتلَعوة الويت توزول 

خشصيهتا املعنوية، و تةقد وجودها متاما، اما الندماج بطرق املزج فت،دي اىل احنالل مجيع الشخصويات املعنويوة 

يد، زكون هوو املسو،ول عون مجيوع الزتاموات الرشواكت للرشاكت الرتغبةيف الاندماج، و  هور كيان قانوين جد

املندجمة ابعتباره خلةا عاما لها
3

             . 

ىل " ب"و " أ  "تنثل هذه الصورة يف اندماج الرشكتني  يف رشكة جديدة واحدة، حيث ي،دي هوذا الانودماج اإ

 ".ج"حل الرشكتني املندجمتني وتكوزن رشكة جديدة 

 

 

 

 

                                                           
1

ندماج الرشاكت و انقساهما دراسة مقارنة بني القانون امل وي و الةرنيسو، دار الكتوب القانونيوة، القواهرة، م و،  . ، ص7112حس ين امل ي، اإ

02. 
2

  .07-02. محمود صاحل قائد الارايين،املرجع السابق، ص
3
 .02. سابق، صمحمود صاحل قائد الارايين، املرجع ال  
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 « Fusion par scission »: الاندماج عن طريق الانةصال -0

الانةصال يه معلية مبقت،اها يقسم رأ سامل الرشكة عىل عودة رشاكت جديودة أ و قامئوة، و يف هوذه احلواةل اشوار 

املرشع  حاةل الاندماج عن طريق الانةصال، و هوو معليوة مبقت،واها تقودم رشكوة ماليهتوا لرشواكت موجوودة او 

يف انشاء رشاكت جديدة تسا  معها
1
. 

ميكن القول بد ن الاندماج بطريوق الانةصوال هوو انقسوام ذموة رشكوة واحودة اىل قسو ني او اكورث، و دجمهوا يف 

رشكتني قامئتني، او انقسام ذمة اكرث من رشكة اىل عدد من الاقسام لتنشد  علهيا رشكتان جديداتن او اكورث، و 

تخصيص يف الانتاج او اعادة تنظميهزنثل الغرض من هذه الع لية يف حتقيق ال 
2
. 

 :التم يع عن طريق املراقبة: اثنيا

مون قوانون املنافسوة  01تطرق املرشع اجلزائري ملسد ةل التم يوع عون طريوق اارسوة النةووذ أ و املراقبوة يف املوادة 

 :واليت نصت

قوانون العقوود أ و عون طورق أ خورى أ عاله املراقبة الناجتة عون  04من املادة  7يقصد ابملراقبة املذكورة يف احلاةل "

ماكنية اارسة النةوذ ال كيد وااامئ عىل نشواو م،سسوة  تعطي بصةة فردية أ و جامعية حسب الظروف الواقعة اإ

 :ل س امي فامي يتعلق مبا يد يت

 .حقوق امللكية أ و الانتةاع عىل اتلاكت م،سس ته أ و عىل جزء مهنا -0

نةوذ ال كيد عىل أ  زة امل،سسة مون انحيوة تشوكيلها أ و حقوق أ و عقود امل،سسة اليت يرتتب علهيا ال   -7

 ".مداولهتا أ و قراراهتا

نالحظ أ ن املرشع اجلزائري حدد وسائل اارسوة النةووذ ال كيود عوىل سوبيل املثوال ل  01ابس تقرائنا لنص املادة 

 ".ل س امي فامي يتعلق"احل  اذ اس تع ل مصطلح 

ذ منوا فوتح البواب أ موام  وحنن نرى بد ن املرشع اجلزائري عىل حق اإ اكن هدفه عدم التقيد مبةهوم قوانوين م،ويق واإ

 .اجهتاد جملس املنافسة يف حتديد وسائل اارسة النةوذ

أ و عون النةووذ . واملراقبة تنتيف من النةوذ اخيي ميلكه خشص أ و عودة أ شوخاص طبيعيوني عوىل م،سسوة أ و أ كورث

ويومت ذكل . ،سسات أ خرى أ و عوىل جوزء مهنوااخيي متتلكه م،سسة أ و عدة م،سسات، عىل م،سسة أ و عدة م

موا مبوجوب عقود انقول مللكيوة لك أ و  ما عن طريق رشاء أ سهم فهيا أ و عن طريق رشاء عنارص من أ صوولها، واإ اإ

أار التس يري، أ و عن طريق أ ية وس يةل أ خرى  جزء من اتلاكهتا كعقد بيع أ و عقد انقل حلق الانتةاع هبا، ملل اإ

                                                           
1
Mohamed SALAH, op.cit., p.160. 

2
 .07. حس ين امل ي، املرجع السابق، ص
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كيدا عوىل م،سسوة أ خورى، تسو ح ابلتودخل يف سوريها والتود وري علهيوا مون حيوث تكتسب هبا امل،سسة نةوذا أ  

تشكيلها أ و مداولهتا أ و قراراهتا
1
. 

حدى امل،سسات أ و الرشواكت بشولك مبوارش  ومةاد هذه احلاةل من حالت الرتكزي الاقتصادي، أ نه قد حتصل اإ

جزيئ لو سهم ابلرشواء أ و بغوريه،  أ و اري مبارش، عىل جزء من رأ سامل م،سسة أ خرى، يف شلك تنازل أ و نقل

فمينح ذكل اجلوزء اخيي حصولت عليوه امل،سسوة املكتسو بة حوق التصوويت وا واذ القورار يف م،سسوة أ خورى، 

وينمم عن ذكل متتع الرشكة حامةل أ البية ال سهم بنةوذ وتد وري مل و 
2
. 

سووة، لبوود موون توووافر مون أ جوول خ،وووع التم يووع اخيي يتمسود يف شوولك اارسووة النةوووذ لرقابووة سولطات املناف 

الرشوو اليت حددها املرشع اجلزائري
3
. 

نشاء م،سسة مشرتكة: اثلثا  :التم يع عن طريق اإ

نشاء م،سسة مشرتكة تتةرع من م،سسو تني متنافسو تني فوامي بيوهنام أ و أ كورث، والهودف مون  يمت التم يع كذكل ابإ

نشاهئا هو بس  س يطرهتا عىل قطاع اقتصادي معني، أ و الس يطرة عىل  أ سوواق معينوة موع احلود مون املنافسوة اإ

 .فامي بيهنا، وحتقيق مطالهبا عىل قدم املساواة

زكون الةرع عادة حتت رقابة متساوية بني رشاكت ال م، لك واحدة مهنا متكل حصوهتا مون ال سوهم، وزكوون لهوا 

 .حق الانتخاب يف امجلعية العامة

نشاؤه يقتحتو حتوول لك أ و جوزء مون ال مووال وحقووق خي،ع الةرع املشرتك لل راقبة اخلاصة ابلتم يعات، ل ن اإ 

والزتامات امل،سسة، كام قد ت،دي هذه امل،سسة الةرعية اإىل وضع اتةاقيات بني امل،سسات ال م، تكوون منافيوة 

نه حيظر التةاق املا  ابملنافسوة  ذا اكنت معلية مباحة بعد اإخ،اعها لل راقبة، فاإ لل نافسة وهو ال مر احملظور، فاإ

،سسات املتم عوةبني امل
4
ذ يومت اعتبارهوا اترة أ ليوة مون أ ليوات .  هنوا تثوور مشولكة تةسوري امل،سسوة املشورتكة اإ

التم يع أ و الرتكزي الاقتصادي، واترة أ خرى يمت ترمجهتا وحتليلها عىل أ هنا اتةواق مقيود لل نافسوة، هوذه الصوعوبة 

ىل اإصدار منشورزن واردزون يف لحقوة  للنيوزي بوني امل،سسوة املشورتكة بصوةهتا  0272أ دت ابجمل وعة ال وروبية اإ

صودار لحئوة عون  0222ويف سو نة . معلية تركزيية وبني امل،سسة املشرتكة بصةهتا معلية تواطئية أ و تنس يقية مت اإ

                                                           
1

 .118. بن وطا  اميان، املرجع السابق، ص
2

 .717.جالل مسعد، املرجع السابق، ص
3

 : تنثل هذه الرشوو فاميييل

 .أ ن زكون النةوذ دامئ و اسرتاتيمي -

 .رضورة اكتساب وسائل اارسة النةوذ الاكيد -

 .اكتساب حقوق امللكية عىل اتلاكت م،سسة كوس يةل ملامرسة النةوذ الاكيد -

 .اكتساب حقوق الانتةاع عىل اتلاكت م،سسة كوس يةل لل امرسة النةوذ الاكيد -

 .العقد كوس يةل لل امرسة النةوذ و املراقبة -
4
 .77.حلراري وززة ، املرجع السابق، ص 
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اجمل وعة ال وروبية واليت نصت عىل جهر معلية النيزي والتةرقة، ل هنا تةرقة مركبة ومعقدة، ويف  ل هذا التعوديل 

ن اكن هدفها أ و نتيف عهنا مسا  ابملنافسوة تعترب امل،سسة و مون أ جول تيسوري . املشرتكة معلية جت يعية حىت واإ

تطبيق فكرة عدم النيزي بني امل،سسة املشرتكة التواطئية وامل،سسة املشرتكة التم يعية
1

، وضع معيار أ و نظريوة 

موار   7الالحئوة ال وروبيوة يف واخيي ت،و نته  L’entreprise de pleine exerciceامل،سسوة اكموةل املامرسوة 

ل عوىل امل،سسوة املشورتكة اكموةل  ،0227 ن مراقبوة التم يعوات الاقتصوادية ل زكوون اإ مبقت  هوذه النظريوة، اإ

ذ أب أ ن تكون مراقبة من طرف وحدتني منزيتني عىل ال قل، هذا ما يقو احلاةل الويت ميكون فهيوا  املامرسة، اإ

 . ة لوحده، بدون أ ن ميكل الرشاكء ال خرون احلق يف الاعرتاضل حد الرشاكء ا اذ القرارات امله

كام أوب عوىل امل،سسوة املشورتكة اكموةل املامرسوة أ ن تتصول مبوارشة ابلسووق كوام يةعول منافسووها، وابلتوايل  

يستبعد الةرع املنشد  من أ جل البحث والتطوزر، ابعتبار هذا الةرع اتبوع لل ،سسوات الويت أ سسو ته، فوامي يتعلوق 

التوزيعمبه ة 
2
. 

ولقد أ خذ املرشع اجلزائري بنظرية امل،سسة املشرتكة اكمةل املامرسة ابعتبار امل،سسة املشرتكة اليت ت،دي بصةة  

 .دامئة همام م،سسة اقتصادية مس تقةل جت يعا اقتصاداي

خ،اع التم يع للرقابة: املبحث الثاين  :رشوو اإ

لهيوا حىت ل تقع معليوة مراقبوة التم يوع حتوت طوائةل الوبطال ن لبود مون تووفر رشوو حيوث سو نقوم ابلتطورق اإ

 :ابلتةصيل يف النقطة املوالية

 :الهمينة عىل السوق: املطلب الاول

مون قوانون املنافسوة  04ل زكةي أ ن تكون معلية التم يع الاقتصادي متطابقة مع التعرين الوارد يف  نص املادة 

م يع اري ذات أ  ية، ول تنتع بثقول اقتصوادي يعوول اجلزائري لإخ،اعها للرقابة حيث تكون بعض معليات الت 

ذ ول خيىش معها أ ن تتسبب يف تقييد املنافسة يف السوق، بيامن تبلغ بعض معليات الرتكزي من احلمم موا  عليه، اإ

 .خيىش معه أ ن تصبح ذات تو ات احتاكرية ترض ابملنافسة احلرة

علهيا بةعل التم يع عىل مقاييس معينة، يةرتض القوانون أ ن يعند من أ جل معرفة مدى القوة الاقتصادية احملصل 

ىل تقييد املنافسة ميكن أ ن تقا  القوة الاقتصوادية حبموم املبيعوات أ و املشورتايت . بلوغها أ و جتاوزها س ي،دي اإ

 كوام ميكون قيوا  القووة الاقتصوادية( وهذا ما أ خذ به املرشوع اجلزائوري)اليت حتققها امل،سسات املعنية ابلتم يع 

(هذا املعيار أ خذ به املرشع الةرنيس وال مرزيك)ابلعامتد عىل رمق ال عامل 
3
. 

 

 

                                                           
1

 .717.جالل مسعد، املرجع السابق، ص
2
MarieMALAURIE-VIGNAL, droit de la concurrence, 2

ème
 édition, armand colin, dalloz, paris, 2003, p.230. 

3
 .700.جالل مسعد، املرجع السابق، ص



 05العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

422 
 

 :معيار احلصة يف السوق: الةرع الاول

(أ  )أ ن نتطرق لتحديد مةهوم السوق و نطاقه( ب)ل بد علينا قبل التطرق لنس بة احلصة يف السوق 
1
. 

 :حتديد السوق: أ ول

ن حتديد السوق املعين ابلندماج أ مر  ابلغ ال  ية من أ جل التعرف عىل مقودار املنافسوة ومودى درجوة الرتكوزي اإ

 .اخيي تنتع به الرشاكت املندجمة واخيي يتطلب حتديد أ مرزن هام البعد السلعي والبعد اجلغرايف للسوق

 لك: السووق –ب : ......عرف املرشع اجلزائري السوق يف املادة الثالثة من قانون املنافسة بنصوه عوىل موا يويل

سوق للسلع واخلدمات املعنية مبامرسات مقيدة لل نافسة وكذا تكل اليت يعتربها املسو هتكل اواوةل أ و تعوي،وية ل 

س امي بسبب ازياهتا وأ سعارها والاسو تعامل اخيي خصصوت هل واملنطقوة اجلغرافيوة الويت تعورض امل،سسوات فيوه 

 ".السلع أ و اخلدمات املعنية

أ ي املواكن : البعود النظوري)البعود ال ول هوو املنوتيف : ون املنافسوة بعودزنويغطي مةهوم السوق من منظوور قوان

النظري اخيي يتقابل العرض والطلب لل نتجات أ و اخلدمات اليت يعتربها املشرتي أ و املس تع ل معوضه لبع،وه 

قلميي)، والبعد ال خر هو البعد اجلغرايف (البعض  (.شاطهأ ي املناطق اليت ميار  فيه البائع ن : أ ي البعد الإ

شواكليات معليوة تتعلوق بتحديود قامئوة املنتجوات الويت يعودها املسو هتكل قوابةل للتعوويض  ويثري لك من البعدزن اإ

بع،ها ببعض ابعتبار خاصيهتا واس تغاللهتا وأ سعارها وكذكل بتحديد املناطق اليت تكون فهيا  روف املنافسوة 

متجانسة
2
. 

ع اجلزائري، نس تنتيف أ نه يقوم عوىل أ سوا  تلبيوة حاجوة معينوة ابلستناد عىل تعرين السوق اخيي أ ىت به املرش 

 :لل س هتكل حيث يقوم بتحديد البعد السلعي للسوق عىل معطيات عديدة مهنا

وال  يوة تقوا  مون زاويوة مودى احلاجوة : أ  ية السلعة أ و اخلدمة اليت تقدم من الرشاكت املتنافسوة -

ملسو نرة ااامئوة للسولعة أ و اخلدموة، حيوث أ نوه لكوام ازدادت للسلعة، أ و اخلدمة، وامجلهور املس هتدف واحلاجوة ا

أ  ية السلعة ازدادت أ  ية البحث يف مدى وجود املامرسات املقيدة لل نافسة اكلتم يع ملال
3
 . 

 .متاول املنتجات يف اخلصائص والاس تخدام -

ىل منوتيف أ خور نتيجوة للتغيوري النسو يب يف السوعر - ماكنية حتول املشرتزن عون منوتيف اإ أ و يف أ يوة  مدى اإ

 .عوامل تنافس ية أ خرى

ىل منتجوات أ خورى نتيجوة  - ا اذ البائع لقراراته التجاريوة عوىل أ سوا  حتوول املشورتزن عون املنتجوات اإ

 .التغيري النس يب يف السعر أ و يف العوامل التنافس ية

                                                           
1

 .020. معني فندي الش ناق، املرجع السابق، ص
2

 .024. معني فندي الش ناق، املرجع السابق، ص
3

 .77. حسني املايح، املرجع السابق، ص
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مدى توافر املنتجات البديةل أ ما املس هتكل -
1
. 

ار  فهيوا امل،سسوة نشواطها التجواري حيوث تعورض فيووه وميكون تعريون السووق اجلغورايف بد نوه املنطقوة الويت متو

منتجاهتا عىل القاطنني أ و املرتددزن عىل هذه املنطقة، وتسود  روف واحدة لل نافسة
2
. 

 :ويف هذا الصدد ي،خذ يف الاعتبار فرص التنافس احملنةل، وكذا تد وري املعايري ال تية

نتيجوة التغيوريات النسوبية يف ال سوعار أ و يف مدى القدرة عىل انتقال املشورتزن بوني منواطق جغرافيوة  -

 .العوامل التنافس ية ال خرى

ذا اكن البائعون يتخذون قراراهتم التجارية عىل أ سا  انتقال املشرتزن بني املناطق اجلغرافيوة، مبوا  - أ ما اإ

مناطق جغرافية يف ذكل تلكةة التد مني والوقت الالزم لزتويد املنطقة اجلغرافية ابملنتجات املعنية، من أ سواق أ و 

 .أ خرى أ و من اخلارج

الرسوم امجلركية والقيود امجلركية عىل املس توردزن احمليل واخلاريج -
3
. 

 :نس بة احلصة من السوق: اثنيا

ل تكل اليت اعتربهوا ذات قميوة اقتصوادية كبورية والويت مون  ىل رقابة جملس املنافسة اإ مل خي،ع املرشع التم يعات اإ

ثوره تقرزور التم يعوات الواجوب اإخ،واعها شد هنا املسا  حبرية املنافس ة يف السوق، حيث وضع حدا يومت عوىل اإ

من املبيعات أ و املشرتايت املنمزة يف سووق  %01لرقابة جملس املنافسة، وزنثل هذا احلد يف حتقيق حد يةوق 

ليه الإشارة هنا أ ن ال مر  مون %01نونيوة بوو املتعلق ابملنافسوة امللغوي، حودد العتبوة القا 24/11معينة، وما جتدر اإ

 10/10املبيعات املنمزة عوىل مسو توى السووق اااخليوة مون السولع أ و اخلودمات، ولعول رفعهوا يف  ول ال مور 

ىل توس يع نطاق حرية التم يعات هيدف اإ
4
. 

اعند املرشع اجلزائري يف السابق عىل عدة معايري من أ جل تقدزر العتبة القانونية للتم يعات، والويت نوص علهيوا 

 :ويه 7111أ كتوبر  00امل،رخ يف  004-7111املثال يف املرسوم التنةيذي عىل سبيل 

 .حصة السوق اليت حيوزها لك عون اقتصادي معين بع لية التم يع -

 .حصة السوق اليت متسها معلية التم يع -

 .أ اثر معلية التم يع عىل حرية اختيار امل ونني واملوزعني املتحاملني ال خرزن -

 .السلع واخلدمات املعنية بع لية التم يعتطور العرض والطلب عىل  -

                                                           
1

 .022. معني فندي الش ناق، املرجع السابق، ص
2

 .77. حسني املايح، املرجع السابق، ص
3
 .002. بن و طا  اميان، املرجع السابق، ص 
4

 .071. املرجع نةسه، ص
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 .حصة الواردات من سوق السلع واخلدمات نةسها -

 .النةوذ املايل والاقتصادي الناع عن معلية التم يع -

لغائوه لل رسووم التنةيوذي  ل أ ن املرشع اجلزائري أ لغو  هوذه املعوايري وذكل ابإ مون  20مبوجوب املوادة  004-7111اإ

يف تقودزر  07ق  عىل املعيار المكي وهو املعيار الوحيود اخيي نصوت عليوه املوادة ، وأ صبح يعند ف10/10ال مر 

 .التم يعات

ىل املشورتايت  07ويمت تقدزر النس بة املنصوص علهيا يف املادة  ىل املبيعات أ ي العرض، وابلنظر كذكل اإ ابلنظر اإ

نتو دخال لك قطاعات النشواو الاقتصوادي مون اإ اج وتوزيوع وخودمات أ ي الطلب، ولعل الهدف من ذكل هو اإ

 .واس ترياد يف جمال املراقبة

ديسو رب  0أ ما املرشع الةرنيس فقد اكن يعند عىل عتبتني من أ جل اإخ،اع التم يع للرقابة، وهذا يف  ول أ مور 

ذ نصت املادة 0271 ذ زكةوي  7فقرة  07، اإ من ال مر السالن اخيكر عىل عتبة نسبية وأ خرى نقديوة أ و مطلقوة، اإ

حدى العتبتني فقو ، وتنثول العتبوة النسوبية يف حتقيوق الرشواكت املتم عوة موا مجموعوة حتقيق الرشاكت اجمل  نعة اإ

من املبيعات، املشرتايت أ و معليات أ خرى يف سوق وطنيوة للسولع أ و اخلودمات القوابةل لالسوتبدال، أ و  74%

يف جزء جوهري منه
1.
 

ماليوري  2أ ما العتبة النقدية أ و املطلقة فتنثل يف حتقيق الرشاكت موضوع التم يع رمق أ عامل بودون رسووم يةووق 

فرن  فرنيس، مع وجوب توفر رشو زنثل يف حتقيق رشكتني عوىل ال قول مون التم يوع حتقوق رمق أ عوامل يةووق 

ذ زكةوي مليارزن فرن  فرنيس، مع العب أ نه ل معىن لتحديد السوق اخيي حقق ت فيوه الرشواكت أ رقوام أ عاملهوا، اإ

فق  حتقيقه من أ جل اإخ،اع التم يع للرقابة
2
 . 

صداره لقانون  لغاء معيار احلصة يف السوق وأ بق  عوىل معيوار  7110لنس بة  NREلكن املرشع الةرنيس وابإ قام ابإ

 .رمق ال عامل

 :معيار رمق ال عامل: الةرع الثاين

ذ يعترب أ حياان معرفوة  وم السولع واخلودمات  ية،ل اللموء ملعيار رمق ال عامل ملعرفة حصة امل،سسة يف السوق اإ

ذ اعند عىل هذا املعيار يف فرنسا مبوجب قانون  ، 7110لسو نة  NREاليت تريم معلية التم يع لتحقيقها صعبا، اإ

ذا حتققت الرشوو التاليةحيث ل تصبح معلية التم يع حمال لل راقبة من طرف سلطة املن ل اإ  :افسة الةرنس ية اإ

جاميل عاملي مون اوري الرسووم يةووق  - ذا حققت لك امل،سسات ال طراف يف التم يع رمق أ عامل اإ  041اإ

 .مليون أ ورو

                                                           
1
Jaune Bernard BLAISE, droit de affaires, L G D J , delta, 1999, p. 456. 

2
 .702. جالل مسعد، املرجع السابق، ص
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جواميل مون اوري الرسووم حمقوق يف  - ذا حققت م،سس تني اونتني عوىل ال قول مون التم يوع رمق أ عوامل اإ اإ

 .،سسة عىل حدىمليون أ ورو للك م 41فرنسا يةوق 

طار تطبيق الالحئة ال وروبية رمق  - املت، نة مراقبوة معليوات التم يوع  72/0110أ ل يدخل التم يع يف اإ

 .بني امل،سسات

 :مسا  التم يع ابملنافسة: املطلب لثاين

ذا اكنت ذات طبيعة متس ابملنافسة خاصوة خبلوق أ و  ل اإ تعززوز ل  ،ع مشاريع التم يع بني امل،سسات للرقابة اإ

وضعية الهمينة عىل السوق، ينتيف املسوا  ابملنافسوة عون التغوري ااامئ لهيلكوة السووق وخاصوة بظهوور وضوعية 

الهمينة عليه
1
. 

، حفىت يقرر جملس املنافسة منعها أ و حظرهوا 07ل زكةي أ ن حتقق التم يعات احلد أ و ما يةوق ما وضعته املادة 

حداث أ اثر سلبية عىل املنافسة، وتعززز وضعية الهمينوة أب ابلإضافة اإىل ذكل أ ن ت،دي هذه التم ي ىل اإ عات اإ

املتعلوق ابملنافسوة، أ ن ينوتيف عون تعززوز الهمينوة يف  10/10من ال مور  02يف السوق، وهذا ما نصت عليه املادة 

لع السوق أ اثرا سلبية عديدة، مهنا ملال، تع د امل،سسة اليت حتتل وضوعية الهمينوة رفوع أ سوعار املنتوجوات والسو

اليت تعرضها، أ و اخلدمات اليت ت،دهيا اا ي،ثر عىل القدرة الرشائية لل س هتكل، كام أ ن نةس امل،سسة ويف نةوس 

ىل التقليوول موون جووودة ونوعيووة السوولع  الوضووعية ونظوورا لعوودم وجووود منافسووني حقيقيووني يف السوووق قوود تلجوود  اإ

 .واخلدمات املعروضة عىل امجلهور

ىل التقلويص مون عودد ، حيوث تعنود امل،سسوة كام قد ي،ثر التم يع عىل عدد امل  ذ هيدف اإ نافسني يف السوق اإ

ىل احلد من دخول منافسوني جودد للسووق وذكل مون خوالل وضوع قيوود اخوول السووق واسوتبعاد  املتم عة اإ

املنافسني احملنلني
2
. 

 : خامتة

،سسوات املندجموة، و زايدة يف ختام دراستنا جتب الاشارة اىل ان معليات الرتكوزي تو،دي اىل رفوع تنافسو ية امل

قوهتا يف السوق، الا ان االبية هذه الع ليات قد ت،دي اىل اعطاء امل،سسات النامجوة عهنوا، وضوعية همينوة او 

. مركز هممين، او قد تعززها بشلك ييسء اىل وضع املنافسة يف السوق، و ابلتايل يرضو ابلقتصواد و املسو هتكل

اخيي حيمك الرتكزيات الاقتصادية يف  ول تبوين س ياسوة حريوة التجوارة و و يف هذا الس ياق نشري اىل ان املبدأ  

 .املنافسة، هو ان الرتكزي اري حمظور يف ذاته، بل احملظور منه ما ي،ثر سلبا عىل املنافسة

 

 

                                                           
1
Jaune Bernard BLAISE, op cit, p. 452. 

2
 .077. بن وطا  اميان، املرجع السابق، ص
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 : قامئة املراجع

 :ابللغة العربية 

 :كتب و م،لةات -0

الاقتصادي يف قانون املنافسة، دار الةكر و القانون، أ سامة فتحي عبادة  يوسن، النظام القانوين لع ليات الرتكزي  .0

 .7100املنصورة، م ، 

 .7111أ مل شليب،احلد من أ ليات الاحتاكر، دار اجلامعة اجلديدة،م ،  .7

 .7107بن وطا  اميان، مس،ولية العون الاقتصادي، دار الهومة، اجلزائر،  .0

 .7111ر اجلامعي، الإسكندرية، م لرشاكت، دار الةكحسام اازن عبد الغين الصغري، النظام القانوين لندماج ا .0

ندماج الرشاكت و انقساهما دراسة مقارنة بني القانون امل ي و الةرنيس، دار الكتب القانونيوة،  .4 حس ين امل ي، اإ

 .7112القاهرة، م ، 

 .7112حامية املنافسة، الطبعة الاوىل، املكتبة الع ية، م ،    حسني املايح، ، .1

 .، م 7100مومن، التم يع امل،قت لل رشوعات، دار الهن،ة العربية،  طاهر شوأ .2

، دار الثقافوة للنرشو و التوزيوع ، الاردن، عبد الةتاح مراد، رشح قانون املنافسة و منوع املامرسوات الاحتاكريوة،  .7

7101. 

 .لقانونية، م عدانن ابأ لطين، التنظ  القانوين لل نافسة و منع املامرسات الاحتاكرية، دار الكتب ا .2

محمد فريد العريين، الرشاكت التجارية، املرشوع التجاري امجلاعي بني وحدة الاطار القانوين و تعدد الاشاكل، دار  .01

 .7117اجلامعة اجلديدة، الاسكندرية، م ، 

ندماج الرشاكت و انقساهما، دار الةكر اجلامعي، الاسكندرية م ،  .00  .7107محمود صاحل قائد الارايين، اإ

معني فندي الش ناق، الاحتاكرات و املامرسات املقيدة لل نافسوة، دار الثقافوة للنرشو و التوزيوع، عوامن، الاردن،  .07

7101. 

مغاوري شليب عيل، حامية املنافسة و منع الاحتاكر بني النظرية و التطبيق، حتليل ل   التجارب ااولية العربيوة،  .00

  .7114دار الهن،ة العربية، القاهرة، م ، 

 :رسائل و مذكرات -7

مدى تد ثر املنافسة احلرة ابملامرسات التجارية، رساةل لنيل شهادة دكتووراه، جامعوة مولوود مع وري،  جالل مسعد، .0

 .7100، 7107تزيي وزو، اجلزائر، الس نة اجلامعية 

لووان، ، جامعوة ح7111-7114لينا حسن ذيك، حامية املنافسة و منع الإحتاكر، رساةل دكتووراه، سو نة اجلامعيوة  .7

 .م 

حلراري وززة، حامية املس هتكل يف  ل قانون حامية املس هتكل و مقع الغش و قوانون املنافسوة، موذكرة لنيول شوهادة  .0

 .7101-7100ماجس تري، جامعة مولود مع ري، تزيي وزو، اجلزائر، الس نة اجلامعية 
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نظرة تد صيلية عىل ضوء الةقه  اجلزائريتد وري العدول عن التعاقد عىل الاس تقرار العقدي يف القانون املدين 

.الإساليم
*
 

 .جامعة تيارت -بلكية احلقوق والعلوم الس ياس ية " أ  " أ س تاذ مساعد قسم  -شارف بن حيي

 7طالب دكتوراه  صص القانون املدين بلكية احلقوق جامعة وهران و 

 :ملخص

أ صبح العدول عن التعاقد سواء يف املرحةل السابقة للتعاقد أ و الالحقة هل مياكنزيم يةرض نةسه من 

اجل حامية الطرف ال،عين خاصة يف العالقة التعاقدية لس امي يف عقود الاس هتالك والعقود الالكرتونية أ مام 

ن التعاقد مببدأ  القوة امللزمة للعقد اا التطور الرهيب لوسائل التعاقد احلديثة، ورمغ التصادم ااامئ للعدول ع

ىلدفع برجال القانون لك مرة   .خلق اس تثناءات جديد هل وفق مقت،يات العداةل العقدية اإ

أاد التوافق بني  ةين  اري أ ن الةقه الإساليم اكن س باقا من خالل نظرية اخليارات والعقد اري الالزم يف اإ

قرار مكنة العدول  .قوة هذا املبدأ  واإ

Résumé : 

Il est devenu le droit de  repentir soit  dans la période pré -contractuelle ou après lui, 

un mécanisme qui lui-même impose pour protéger la partie la plus faible surtout dans la 

relation contractuelle, En particulier, la consommation des contrats et des contrats 

électroniques devant la terrible évolution des moyens modernes de contrat,  Malgré la 

collision constante de le droit de  repentir avec le principe de la force obligatoire du contrat 

Incitons les hommes de la loi chaque fois Pour créer de nouvelles exceptions à lui 

conformément aux exigences de la justice contractuel . 

Cependant, le Fiqh islamique A été un pionnier dans la recherche de compatibilité entre 

alléger la puissance de ce principe Et l'adoption d'une façon de repentir (dédit.) grâce à la 

théorie des options. 

 :مقدمة

أ صبح موضوع العدول عن العقد يةرض نةسه اليوم لرتباطه مبعامالت النا  وما اس تجد فهيا من تطور 

ىل الترسع أ و سوء التقدزر قبل  برامورسعة ت،دي يف الكلري من ال حيان اإ العقد وحىت بعده،  ولعل تطور  اإ

زاةل جانب كبري  رادة املنةردة يف هدم واإ الترشيعات والنظم القانونية لل منعات فرض بلك حزم دورا هاما لالإ

                                                           
*
يداع املقال   72/10/7102: اترخي اإ

 7102 /12/17: اترخي حتك  املقال
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نشاء ت فات  ىل وقت ليس ببعيد يف مدى قدرهتا عىل اإ من الت فات القانونية بعدما اكن منح ا دورها اإ

املس ند من تد صيل لقواعد الةقه الإساليم احلنين واخيي ت، نه  املرشع قانونية ويف حدود ضيقة، هذا ااور 

رادة املنةردة مكصدر من مصادر الالزتام دراجه يف نصوص القانون املدين لالإ  .اجلزائري من خالل اإ

رادة  ماكن أ حد أ طراف العالقة التعاقدية العدول عن التعاقد من خالل تطبيقات نظرية عيوب الإ ذا اكن ابإ واإ

ضامان تقليداي محلاية الرضا، فاإن هذا ال،امن مل اكفيا اليوم أ مام تطور وسائل التصال والتعاقد احلديثة  تشلك

من  ة وحاجة البعض اإىل رضورة مشاورة أ هل خربة أ و اس تعامل مبيع أ و توفري متسع من الوقت للتةكري قبل 

 .حتديد املوقن املناسب من التعاقد

ن القوة امللزمة للعقد وما  تس توجبه عىل طريف العقد من رضورة الالزتام به وعدم الرجوع عنه مبمرد تالأ اإ

رادته وحده لكنه  الإرادتني وتوافق الإأاب ابلقبول، فالشخص وان اكن حر يف ااخول يف العالقة التعاقدية ابإ

. اري حر يف اخلروج مهنا
1
  

القوة امللزمة للعقد حبيث يس توعب ال وضاع هذا ما جعل الةقه الةرنيس يتجه حنو طرح مةهوم جديد ملبدأ  

القانونية املس تجدة اليت ل يس ح هبا املةهوم التقليدي لل بدأ  برمغ كرثة الاس تثناءات الواردة عليه وتتابعها، 

وذكل من خالل فكريت النافع والعادل يف العقود وكذا التوقعات املعقوةل لدلائن وما هلام من ارتباو وويق مببادئ 

.واملس،ولية والثقة بني املتعاقدزن احلرية
2
 

ىل أ ي مدى يشلك العدول عن التعاقد هتديدا ملبدأ  القوة امللزمة للعقد يف القانون املدين اجلزائري؟ : الإشاكلية اإ

وينسن ابلس تقرار العقدي؟ أ م انه للك قاعدة اس تثناء هل مربراته الهادفة محلاية الرضا؟ وما موقن الةقه 

 الإساليم من ذكل؟

ىل مبحثني ال ول حول مةهوم العدول عن التعاقد والثاين  جابة عىل هذه الإشاكلية ل بد   ابلتعرض اإ ولالإ

 .زنحور حول أ حاكم العدول وتطبيقاته

 مةهوم العدول عن التعاقد: املبحث ال ول

قية لإرادة الطرفني أ مام عدم كةاية نظرية عيوب الإرادة وقصورها عن توفري امحلاية الالزمة وحتقيق املقاصد احلقي 

يف ااخول يف العالقة التعاقدية، وبرمغ من توافر رشوو انعقاد وحصة العقد اا يس توجب تنةيذه، بيد أ ن ما 

ت بصةة جذرية أ مناو ووسائل التعاقد التقليدية وأ دت  يعرفه الوقت احلايل من حاملت دعائية وتروأية ارية

الهادفة لنزتاع رضا املتعاقد  ventes agressivesية أ و العدوانية اإىل  هور ما يصطلح عليه ابلبيوع الاس تةزاز 

                                                           
1
 .77، ص 7101، لبنان، 0راين عادل انرص، حق الرجوع عن العقد، منشورات ززن احلقوقية،  و - 

2
، 0س ياق الالزتامات التعاقدية دراسة يف دور الإرادة املنةردة يف النطاق العقدي، منشورات ززن احلقوقية، وعالء حسني عيل، الانةرادية يف  - 

 وما بعدها 00، ص7100
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دون منحه فرصة الرتوي والتةكري 
1
برام العقد من حيث الرتوي والتد مل    يدفعنا رضورة توفري املناخ املالمئ لإ

 .وعدم الترسع

 تعرين العدول وصوره: املطلب ال ول

ن احلديث عن العدول عن العالقة التعاقدية يس تو  جب حتديد دقيق ملعىن العدول يف حد ذاته مع تبيان اإ

 .الصور احتتلن اليت يتمسد فهيا عرب خمتلن مراحل التعاقد

ولن الةقه الإساليم حي ل يف طياته مقاصد جليةل حلةظ حق العاقد يف حتقيق مصلحته املرشوعة مبا لها من 

رادة منةردة حتت مس   املرونة والواقعية من خالل نظرية اخليارات، جنده قد عاجل فك رة العدول عن التعاقد ابإ

. العقود اري الالزمة
2
 

 تعرف العدول عن التعاقد: الةرع ال ول

قد  تل  ابلعدول عن التعاقد مصطلحات ونظم قانونية مشاهبة ل يسع ال مر لتةصيلها مهنا البطالن والةسخ 

والرشو والالزتام التخيريي، 
3
اا يس توجب وقةة لإجالء اللبس بيهنا، اري أ ن الكلري من القوانني العربية ما   

تطلق عىل العدول مصطلح الرجوع فالعدول عن التعاقد أ و الرجوع عن التعاقد هلام نةس ااور وال ثر فق  

تعاقد  تلن املس يات، هذا ابلرمغ من حماوةل البعض ق  العدول عن التعاقد يف املرحةل السابقة لل 

براموصن الرجوع عن العقد يف املرحةل ما بعد  بيامن . العقد اإ
4
  

العدول عن التعاقد قد زكون يف شلك الرجوع عن الإأاب أ ي قبل توافق الإأاب ابلقبول وارتباطهام  كام أ ن

. ومبعىن أ دق قبل قبول القابل أ ي يف الةسحة الزمنية بني صدور الإأاب وقبيل قبول القابل
5
  

العدول نةس التعرين وال ثر سواء اكن يف مرحةل قبيل  أ وننا نرى العكس من ذكل فللك من الرجوع اري أ  

برامهبعد  أ وتكوزن العقد   .ما تكون منةردة واليت كثرياحيث أ ن ال،اب  بني املرحلتني وليد الإرادة احلرة  اإ

 

 

                                                           
1
القوانون يف ابراه  ااسوأ أ بو الليل، الرجوع يف التعاقد كوس يةل محلاية الرضا دارسة لةكرة العقد اوري الوالزم يف الرشويعة الإسوالمية وتطبيقاتوه  - 

 .22، جمةل احملايم الكويتية، ص0274الوضعي، 
2
يف القوانون ابراه  ااسوأ أ بو الليل، الرجوع يف التعاقد كوس يةل محلاية الرضا دارسة لةكرة العقد اري الوالزم يف الرشويعة الإسوالمية وتطبيقاتوه   - 

 .20الوضعي، نةس املرجع، ص 
3
 .وما بعدها 72املرجع السابق، ص راين عادل انرص، حق الرجوع عن العقد، - 

4
يف القوانون ابراه  ااسوأ أ بو الليل، الرجوع يف التعاقد كوس يةل محلاية الرضا دارسة لةكرة العقد اوري الوالزم يف الرشويعة الإسوالمية وتطبيقاتوه  - 

 .21ص الوضعي، نةس املرجع، 
5
 017دراسة مقارنة يف الةقه والقانون املدين، دار الثقافوة العربيوة، القواهرة، ص  أ سس التعاقد ابلوسائل املس تحدوةمحمد جنيب عوضني املغريب،  - 

 .وما بعدها
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 تعرين العدول عن التعاقد من و ة نظر القانون: الةقرة ال وىل

رادته املنةردة اس تثناء عىل القواعد العامة اليت  العدول مكنة وقدرة أ حد املتعاقدزن يف الرجوع عن تعاقده ابإ

لة ابتةاق الطرفني،  برامه قوة ملزمة حتول دون نق،ه أ و العدول عنه اإ جتعل للعقد مبمرد اإ
1
وزرى البعض بد نه   

. احلق املعط  لل تعاقد بد ن يلغي من طرف وأ حد العقد اخيي قب  واخيي أب أ ن زكون مبدئيا ابات وهنائيا
2
 

ن العدول عن التعاقد يةرتض أ مرزن أ ما يف أ ن زكون العدول  يف مرحةل تكوزن العقد  زكون يف العدول عن  أ واإ

مسا  مببدأ  الرضائية أ ما يف الثاين فةيه هتديد ملبدأ  القوة امللزمة  تنةيذه بعد أ ن ابرم حصيحا، فةي ال مر ال ول

.للعقد
3
 

رادة منةردة حقا أ م أ نه جمرد رخصة؟  أ اثرهولعل التساؤل اخيي  الةقه خبصوص اعتبار العدول عن التعاقد ابإ

ىل كون العدول ليس حقا خشصيا ل ن العدول ل خيول صاحبه سلطة اقت،اء أ داء معني ، ذهب البعض اإ

براه لي،ين ااكتور  .النجار بد نه حق خشو ذو طبيعة خاصة اإ
4
 

ل  ول لصاحبه سلطة عىل يشء أ و عىل أ ي اكئن  اليتوهناك من أ درجه مضن  احلقوق الإرادية أ و الرتخيصية 

رادته املنةردة منا ترخص يف أ ن زهنىي عالقة قانونية  ابإ . يف العامل اخلاريج واإ
5
 

قا خشصيا ول حقا عينيا ول جمرد رخصة بل هو مكنة قانونية وقدرة اي يف مرحةل فالعدول عن التعاقد ليس ح

. وسط  بني الرخصة واحلق
6
 

ىل  العدول عن التعاقد يف جمال حامية املس هتكل لس امي يف العقود الالكرتونية اخيي االبا ما  ولبد من الإشارة اإ

لن التقنيات التكنولوجية احلديثة، وقد تناول املرشع يعرتى املشرتى فهيا الترسع جراء ااعاية الرهيبة مبخت

قرارهمبناس بة  0220الةرنيس هذه النقطة ل ول مرة س نة  للرجوع عن التعاقد لطالب العب اخيي يتلق  العب عن  اإ

. طريق املراسةل
7
 

                                                           
1
يف القوانون ابراه  ااسوأ أ بو الليل، الرجوع يف التعاقد كوس يةل محلاية الرضا دارسة لةكرة العقد اوري الوالزم يف الرشويعة الإسوالمية وتطبيقاتوه  - 

 .017ص الوضعي، املرجع السابق،
2
 - pierre bareeze, guide juridique de l’internet et du commerce électronique, ed vuibert, paris, p215 

3
 .010، الإسكندرية، ص7117محمد السعيد رشدي، التعاقد بوسائل التصال احلديثة،منشد ة املعارف،  - 

4
ة الرضا دارسة لةكرة العقد اوري الوالزم يف الرشويعة الإسوالمية وتطبيقاتوه يف القوانون ابراه  ااسوأ أ بو الليل، الرجوع يف التعاقد كوس يةل محلاي - 

 .001ص   الوضعي، املرجع السابق،
5
ال ول، عبد احلي  ازي، مدى خيار ااائن بني التنةيذ والةسخ، مقال مبجةل العلوم القانونية والاقتصادية لكية احلقوق جامعة عني مشس، العدد  - 

 .017، ص0242الثانية، الس نة 
6
يف القوانون ابراه  ااسوأ أ بو الليل، الرجوع يف التعاقد كوس يةل محلاية الرضا دارسة لةكرة العقد اوري الوالزم يف الرشويعة الإسوالمية وتطبيقاتوه  - 

 .000 ص الوضعي، املرجع السابق،
7
 .وما بعدها 77عاقد بوسائل التصال احلديثة، املرجع السابق، صمحمد السعيد رشدي، الت :انظر يف نشد  الرجوع عن التعاقد يف فرنسا - 
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حدى ال ليات القانونية احلديثة اليت أ وجده ا املرشع لغرض خيكل عرف العدول عن التعاقد يف هذا اجملال بد نه اإ

.توفري امحلاية الالزمة والةعاةل لل س هتكل يف مرحةل تنةيذ العقد
1
 

 تعرين العدول عن التعاقد من و ة نظر الةقه الإساليم : الةقرة الثانية

ىل نظرية  ولقد عرف الةقه الإساليم العدول عن التعاقد من خالل نظرية العقد اري الالزم اليت تستند أ ساسا اإ

يت اش هتر هبا الةقه الإساليم وميتاز الرجوع يف التعاقد اخيي يقرره الةقه الإساليم مع العقد اري اخليارات ال

الالزم بد نه ل يقت  عىل حاةل الترسع يف التعاقد بل يش ل حالت أ خرى تقررت محلاية الرضا بصةة عامة 

.وليس فق  الترسع فيه
2
 

رفيه دون توقن عىل رضاء ال خر وموافقته، والعقد اري الالزم هو لك عقد ميكن فسخه من أ حد ط
3

وقد    

.."  الرجوع فسخ العقد بعد متامه:" عرف الكساين الرجوع يف ابب الهبة بقوهل 
4
  -ويالحظ أ ن الةقيه الكساين  

الرجوع يف الةقه الإساليم امشل و امع بكلري من الةسخ اخيي قد  أ نق  الرجوع يف الةسخ اري  -مكل العلامء 

حد صوره فق  فلك فسخ رجوع وليس لك رجوع فسخ، كام يطلق عىل الرجوع أ ي،ا لك من الرد يعترب ا

. والنقض
5
 

 صور العدول عن التعاقد وتطبيقاته: الةرع الثاين

بني املرحةل السابقة  ترتاوحبعد التعرين مب، ون العدول عن التعاقد ل بد   من تبيان صوره وتطبيقاته اليت 

برامللتعاقد ومرحةل بعد  ىل والث تقس اميت حبسب طبيعة العقد ومقت،اه كام  اإ العقد، وهناك من قسم العدول اإ

هو احلال ابلنس بة للعدول عن الهبة وحبسب الترشيع وهو ما يس   ابلعدول الترشيعي لس امي يف عقود 

. الاس هتالك وحبسب التةاق ويطلق عليه العدول التةاأ عن التعاقد
6
 

 العدول عن العقد يف املرحةل السابقة للتعاقد والعقود املعلق عىل رشوصور : الةقرة ال وىل

براموتت، ن هذه املرحةل عديد ال وضاع القانونية اليت يتمسد من خالل العدول عن التعاقد قبل  العقد أ صال  اإ

 :مهنا

                                                           
1
ية منصور حامت حمسن وارساء خ،ري مظلوم، العدول عن التعاقد يف عقد الاس هتالك الالكرتوين، مبجةل احملقق احليل للعلوم القانونية والس ياس     - 

 .47لكية القانون جامعة اببل، العدد الثاين الس نة الرابعة، ص
2
 . 000و 012و 010د السعيد رشدي، التعاقد بوسائل التصال احلديثة، املرجع السابق، صمحم - 

3
 027محمد جنيب عوضني املغريب، أ   النظرايت الةقهية يف الترشيع الإساليم، دار الثقافة العريب،  لكية احلقوق جامعة القاهرة، ص  - 

4
 .077، لبنان، ص0271، 7، و1ائع الصانع يف ترتيب الرشائع، جعالء اازن ايب بكر بن مسعود الكساين احلنةي، بد - 

5
حتوت  انين محمد العم ي، الرجوع وأ ثره يف العقود يف الةقه الإساليم، رساةل ماجس تري يف الرشيعة الإسالمية بلكيوة دار العلووم جامعوة القواهرة - 

 .وما بعدها 1، ص 7110اإرشاف ااكتور محمد بلتايج حسن، 
6
 سوأ أ بو الليل، الرجوع يف التعاقد كوس يةل محلاية الرضا دارسة لةكرة العقد اوري الوالزم يف الرشويعة الإسوالمية وتطبيقاتوه يف القوانونابراه  اا - 

 .40و 00و 70ص  الوضعي، املرجع السابق،
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 :العدول يف التعاقد ابلعربون -0

مكرر، ويعترب مكرحةل هم ة من  27يف نص املادة  14/01نظم املرشع اجلزائري التعاقد ابلعربون مبوجب القانون

املراحل السابقة للتعاقد، والعربون هو مبلغ من املال أ و أ ي يشء أ خر حتدد قميته يف العقد يدفعه أ حد 

املتعاقدزن لو خر بعد التةاق عىل املسائل اجلوهرية ال خرى عىل أ ن يتةقا أ ي،ا عىل حتديد مدة زمنية معقوةل 

 .ما توكيد العقد أ و اس تعامل حقه يف العدول ب ف النظر عن الرضر ما مل زكن متعسةاتس ح لل تعاقد اإ 

ىل البائع كام يعرف العربون يف جمال حامية املس هتكل بد نه املبلغ املدفوع  مس بقا من طرف املس هتكل أ و احملرتف اإ

زرد ضعةه من قب،ه ما مل ل،امن تسل  السلعة وتنةيذ العقد عىل انه عند العدول عن ذكل يةقده من دفعه و 

 .يشرتو يف العقد اري ذكل
1
 

مكرر ال صل يف احلرية لل تعاقدزن يف التةاق عىل دلةل  27وقد ترك املرشع اجلزائري من خالل نص املادة 

ذ  املنطلق يف هذا  أ نالعربون عىل اعتبار أ ن النص القانوين السالن اخيكر من النصوص املمكةل وليس ال مرة، اإ

ىل تطبيق النص القانوين أ زن النص هو  رادة مث يف حاةل الاختالف بني املتعاقدزن نلجد  اإ تطبيق مبدأ  سلطان الإ

وبذكل تكون أ حاكم العربون الواردة يف هذه املادة حكام عاما يصدق عىل الب املرشع اجلزائري دلةل العدول، 

د أ طراف العقد مقابل فقدان قمية العربون يف سائر العقود، والعدول عن التعاقد ابلعربون حق اثبت ل ح

. رد ضعةها ما مل زكن متعسةا يف اارسة العدول أ والعربون 
2
 

ذا عدل عنه  ذا أ راد املتعاقد العدول دفع دنه وفقا لقاعدة اإ ىل أ ن العربون بدل عن العدول فاإ ولبد من الإشارة اإ

.من دفع لةقده وان عدل عنه من قب،ه رده ومل 
3

 

واختلن الةقهاء يف جواز التعاقد به معوما فد بط  احلنةية واملالكية هذا وقد عاجل الةقه الإساليم العربون 

والشافعية حلديث الهنىي عنه وملا فيه من الرشو الةاسد والغرر ودخوهل يف أ لك املال ابلباطل وروى عن معر 

وابنه وامحد جوازه،  
4
كخيار الرشو اخيي قد زكون أ ي،ا خيار رؤية أ زن مت التعرض هل مضن فقه اخليارات   

م،ائه،  أ و خيار عيب وقد زكون خيار عدول مبعىن أ ن لل تعاقد احلق يف العدول عن التعاقد بةسخه وعدم اإ

                                                           
1
- Brunelle Fessars, les obligations non matérialisées dans les contrats, thèse pour obtenir le grade de 

docteur, université de Montpellier, soutenue le 05/12/2015,  p90 - 91 
2
يف القوانون ابراه  ااسوأ أ بو الليل، الرجوع يف التعاقد كوس يةل محلاية الرضا دارسة لةكرة العقد اوري الوالزم يف الرشويعة الإسوالمية وتطبيقاتوه  - 

 .07ص   الوضعي، املرجع السابق،
3
 .017، ص0271محمد ش تا أ بو سعد، الرشو كوصن الرتاىض يف القانون املدين املقارن والرشيعة الإسالمية، عامل الكتب، القاهرة،  - 
4
 .77، ص0220، دار احلديث، م ، 0الصنعاين، س بل السالم رشح بلوغ املرام، ج - 
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ماكن فسخه،  متام العقد واإ عطاء املتعاقدزن حرية العدول عن اإ ودفع العربون لل تعاقد ال خر يعىن اإ
1
والعدول   

رادة املتعاقدزنهبذا الاعتبار، فهو خي .  ار ل يوهن القوة امللزمة للعقد ل نه خيار تعاقدي نشد  ابإ
2
 

 :العدول يف الوعد ابلبيع -7

ىل التعاقد هو  ن الغرض من ااعوة اإ براماإ العقد زرتب حقوقا وواجبات عىل الطرفني لكن قد حتول عوامل  اإ

ىل الوعد بدل  برام فيلجا ال طراف اإ بر مادية دون النكن من هذا الإ ليه املادة  اماإ  20العقد هنائيا وهو ما أ شارت اإ

.مدين جزائري
3
 

أاب، فهو مرحةل دون التعاقد  ويعترب الوعد ابلتعاقد وس  بني الإأاب والعقد الهنايئ فهو عقد اكمل ل جمرد اإ

الهنايئ وخطوة حنوه عند قبول الطرف ال خر
4
 مدين جزائري عىل أ حاكم الوعد 27و  20وقد نصت املادتني  ، 

وقد  ابلتعاقد مشرتطة رضورة التطرق لل سائل اجلوهرية وتوفر الشلكية يف الوعد املرتب  ابلعقود الشلكية،

يقرتن الوعد ابلتعاقد سواء اكن ملزم جلانب واحد أ و للجانبني ابلعربون لدللةل عىل رغبة ال طراف يف اس تكامل 

برام العقد أ و لدللةل عىل حق ال طراف يف العدول عن الو   .عد مقابل فقدان قمية العربون أ و ضعةهاإ

فبتوفر الرشوو القانونية للوعد ابلتعاقد ينتيف هذا ال خري أ اثره، 
5
بداء رغبة    فللواعد العدول عن التعاقد قبل اإ

ذا أ علن املوعود هل خالل فرتة احملددة رغبته يف  براماملوعود هل، أ ما اإ العقد مت التعاقد دومنا حاجة اإىل رضا  اإ

جانب الواعد ويصبح العقد هنائيا واجب التنةيذ فان عدل الواعد عن التنةيذ جاز لل وعود هل أ ن جديد من 

.مدين جزائري 27يطلب التنةيذ العيين ابس تصدار حمك ق،ايئ يقوم مقام العقد وفقا لنص املادة 
6
 

لزام الشخص نةسه حال بد مر يةع  يف  أ ما الةقه الإساليم فنجده يعرف الوعد يف الةقه الإساليم بد نه اإ

املس تقبل، 
7
خبارويعرف أ ي،ا بد نه جمرد    نشاء أ مر مس تقبل دون الزتام هل يف احلال،  اإ عن اإ

8
وجاء يف فتح  

لزام الشخص نةسه ال ن " العيل املاليك  ل خالف عىل اس تحباب الوفاء ابلوعدو.. أ ما العدة  فليس فهيا اإ
9

 " . 

                                                           
1
 022، ص 0227الابتدايئ، دار الكتب القانونية، القاهرة، عبد احلمك فودة، الوعد والنهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع  - 

2
، ص 0227، عامن ال ردن، 7محمد وحيد اازن سوار، التعبري عن الإرادة يف الةقه الإساليم دراسة مقارنة ابلةقه الغريب، مكتبة دار الثقافة، و - 

427 
3
 .047ص<، 7100اجلزائر، ، 0عيل فياليل، الالزتامات النظرية العامة للعقد، مومف للنرش،و - 
4
 .740، دار احياء الرتاث العريب، لبنان، ص 0الس هنوري، الوس ي ، ج - 
5
وموا  001، ص7100، السوعودية، 0بلحاج العريب، الإطار القانوين لل ورحةل السوابقة عوىل التعاقود يف ضووء القوانون املقوارن، دار حوافظ،  و  -

 .بعدها
6
 .007، ص7110، عني مليةل اجلزائر، 7، دار الهدى، و0املدين اجلزائري، جمحمد صربي السعدي، رشح القانون  - 
7
 .01، ص0220، القاهرة، 0، و0عبا  حس ين محمد، العقد يف الةقه الإساليم،  ج -
8
 .717، ص0222،  سوراي، 7فتحي ااريين، النظرايت الةقهية، منشورات جامعة دمشق، و -
9
 .740 ، ص. ، دار املعرفة ، لبنان، د0 الةتوى عىل مذهب الإمام ماكل،جمحمد أ محد عليش، فتح العىل املاكل يف -
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رادة واحدة ويف الةقه الإساليم أ ملةل كثرية متناثرة يف كتب الةقه ذكر   فالوعد يعترب من صور الالزتام ابإ

.الزحييل البعض مهنا
1
 

نشاء الزتام  ولبد من التوضيح أ ن الوعد يف الةقه الإساليم خيتلن عن العقد من نواح عدة، فالعقد يت، ن اإ
2
  

يف احلال أ ما الوعد زكون ابلنس بة لل س تقبل،
3
يف حني عاجل املالكية هذه املسد ةل بد ن الوفاء ابلوعد ل خالف  

منا الاختالف يف وجوب الق،اء به يف مواقن أ ربعة ل أب الوفاء به  -أب الوفاء به مطلقا، ب  -أ  : فيه واإ

ذا اكن معلق لسبب وان مل يد -مطلقا،  ج كقوكل أ ريد (  الوعد ) خل املوعود يف سبب العدة أب الوفاء به اإ

سلةين كذا فقال هل نعم مث بدا هل قبل الرشاء فهذا الوعد يلزمه سواء بطلب املوعود هل أ و د  أ ن اشرتى كذا ف

ن اكن من اري سبب  بعرض من الواعــــد من تلقاء نةسـه ن ن يقول لـ  سد سلة  كــــذا لشوووووراء كـذا، أ ما اإ

رشاء ) كذا أ و يقول كل سد سلة  كذا دون حتديد الغرض من هذا التسلين  أ سلةين به كقوكل فال يقحت

ذا اكن معلق عىل سبب ودخل املوعود يف السبب جراء الوعد كقوهل  -، د(كذا يف املثال ال ول أب الوفاء به اإ

. لبناء دار جديدة أ سلة اهدم دراك وأ ان 
4
 

بني قاعدة الكذب وقاعدة الوعد وما أب الوفاء به :" من فروقه 700ق ويف نةس املعين يقول القرايف يف الةر 

كذا فتقول نعم،  أ سلةينواخيي ل يلزم من ذكل أ ن تعده من اري ذكر سبب فيقول كل ":" ... وما ل أب

."بذكل ق  معر بن عبد العززز
5
 

لزام ابلوعد ما لو اكن الوعد مصواا يف صورة تعليق، وقد نصت  أ ما فقهاء احلنةية فقد اس تثنوا من حمك عدم الإ

ذ 0477و  0407و  0400و  170و 70املواد  وهو الوعد اخيي ل يش ل ) أ ن الوعد اجملرد  عىل أ حاكم الوعد اإ

(  عىل اإأاب وقبول قطعيني
6
ذا ابعه ماهل بيعا ل يلزم الوفاء به رشعا عند احلن    لة يف صورة واحدة ويه اإ ةية اإ

ذ اكتسبت بصورة التعاليق  ابات بغنب فاحش مث وعده املشرتى بد ن زرد هل الدن حص الوعد اجملرد، ل ن املواعيد اإ

.تكون لزمة
7
 

                                                           
1
 .70، ص0274، دمشق، 7،  دار الةكر، و0وهبة الزحييل، الةقه الإساليم وأ دلته، ج - 
2
ملاكل يف الةتوى عىل مذهب محمد أ محد عليش، فتح العىل ا :وقد مزي الةقه الإساليم بني الالزتام والوعد يف أ كرث من نقطة و للتةصيل أ كرث انظر - 

 .وما بعدها 742، املرجع السابق، ص0الإمام ماكل،ج
3
 .717فتحي ااريين، النظرايت الةقهية، املرجع السابق، ص - 
4
 .وما بعدها 740، املرجع السابق، ص0محمد أ محد عليش، فتح العىل املاكل يف الةتوى عىل مذهب الإمام ماكل، ج -
5
، ص 7110، م و، 0، دار السوالم، و0أ محد بن ادريس بن عبد الرحامن الصهنايج املشوهور ابلقورايف، الةوروق، ج شهاب اازن أ يب العبا  -

0000. 
6
 .020، ص7107، دار القب، دمشق، 7مصطة  أ محد الزرقا، العقود املسامة يف الةقه الإساليم عقد البيع، و - 
7
 07وانظور رشح املوواد  41جهوري، ص 0014، ال سو تانة العليوة، 0يب، اجملودل ال ول، وسل  رس مت ابز اللبنواين، رشح اجملوةل، منشوورات احللو - 

 .من نةس املرجع 0477و  0407و  0400و 170و



 05العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

435 
 

يف  قلت ل محد قيل لسةيان ماذا ترى: وقال ابن منصور :" وذكر ابن تميية احلنبيل أ كرث من ملال عن الوعد 

ذا ملكت عرشة درا  فهىي عىل املساكني، مفلكها؟ فد جاب فهيا قال: رجل قال قيل هل . أ حب أ ن يتزنه عهنا: اإ

."نعم: يتصدق هبا لكها، قال
1
 

ذا وجد ما مينع من الوفاء اكملوت أ و  لة اإ وزرى ال س تاذ بدران أ بو العينني بد ن الوعد أب الوفاء به ق،اء اإ

.مس تقبيل الإفال  ابعتباره ميهد لعقد
2
 

ذا صدر معلقا عىل رشو منعا لتغرزر  وعليه فالوفاء ابلوعد لزما عند احلنةية يف حاةل واحدة دون سواها اإ

ذا اكن هذا الوعد مبنيا عىل سبب ورشع  املوعود، أ ما املالكية فالوفاء ابلوعد زكون عىل الرار عند  لزما اإ

ذا الوعد، يف حني الوفاء ابلوعد عند الشافعية واحلنابةل اري املوعود يف ااخول يف هذا السبب فعال بناء عىل ه

.واجب ول أرب الواعد عىل الوفاء مبا وعد به
3

 

 :العدول يف البيع ابلتمربة -0

ذا مت البيع برشو التمربة احتةظ املشرتى حبق جتربة املبيع ووبت هل خيار قبول املبيع  رف،ه خالل مدة  أ واإ

يف البيع عىل رشو :" مدين جزائري 044معينة، وقد نظم املرشع اجلزائري أ حاكم البيع ابلتمربة يف املادة 

ذا رفض املشرتى املبيع  أ نالتمربة أوز لل شرتى أ ن يقبل املبيع أ و زرف،ه وعىل البائع  ميكنه من التمربة فاإ

ا فان مل زكن هناك اتةاق عىل املدة فةي مدة معقوةل يعيهنا البائع، أب عليه أ ن يعلن الرفض يف املدة املتةق علهي

ذا انق،ت هذه املدة وسكت املشرتى مع جتربته لل بيع اعترب سكوته قبول  .فاإ

ن البيع  ذا تبني من التةاق أ و من الظروف اإ لة اإ يعترب البيع عىل رشو التمربة بيعا موقةا عىل رشو القبول اإ

 ". معلق عىل رشو فاخس

ىل خيار العدول عن التعاقد  ذاوعليه يتحلل رشو التمربة اإ اثر  أ يانه مع الرشو الواقن ل زرتب العقد  اإ

برامفيتوقن  تعليق البيع عىل رشو واقن حيقق  أ نالعقد عىل قبول املشرتى لل بيع بعد جتربته، ول ش   اإ

رادةنة العدول عنه ، فال يصبح البيع لزما لل شرتى بل مينحه مك أ و مصلحة املشرتى بشلك  منةردة بعد  ابإ

رادةجتربة املبيع دون انتظار  . البائع اإ
4
 

                                                           
1
 .وما بعدها 24جهري، ص 0070، القاهرة، 0ابن تميية، العقود،  مكتبة املورد، و - 
2
 .012بدران ابو العينني بدران، اترخي الةقه الإساليم ونظرية امللكية والعقود، املرجع السابق، ص - 
3
 .04، ص0220، مجموعة دةل للربكة، 0عزاازن محمد خوجة، نظرية العقد يف الةقه الإساليم،و -
4
ارسوة لةكورة العقود اوري الوالزم يف الرشويعة الإسوالمية وتطبيقاتوه يف ابراه  ااسوأ أ بو الليل، الرجوع يف التعاقد كوس يةل محلاية الرضوا د: انظر - 

ومحمد ش تا سعد، الرشو كوصن للرتاىض يف القانون املقارن والرشيعة الاسالمية، املرجوع السوابق، ص  04ص   القانون الوضعي، املرجع السابق،

004 
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فاملهةل امل نوحة لل شرتى خالل فرتة التمربة يه نةسها املدة القانونية ملامرية العدول، 
1
فلل شرتى حرية الرفض   

بداءدون  املشرتى وحده هو : " للقانون املدين امل ي بقولها الإي،احيةمعينة وهو ما جاء يف املذكرة  أ س باب اإ

اليت يتطلب فهيا ان تناسب  ال ش ياءزكون املبيع من  أ نفان املةروض ...اخيي يتحمك يف نتيجة التمربة 

".املشرتى مناس بة خشصية فهو وحده اخيي يس تطيع ان يقرر ذكل
2

 

 :العدول يف البيع ابملذاق -0

لل ينعقد ابلبيع برشو املذاق  ايهبعد متام مذاق املبيع من املشرتى وقبوهل  اإ عالنمع  اإ ذكل للبائع حسب نص  اإ

يقبل املبيع كيةام شاء اري انه أب  أ نيتعني عىل املشرتى يف البيع برشو املذاق :" مدين جزائري 040املادة 

لالعرف، ول ينعقد العقد  أ واحملدد بعقد التةاق  ال جليعلن بقبوهل يف  أ نعليه   ."الإعالنوم هذا من ي اإ

لاملشرتى  اإىلوعليه فامللكية ل تنتقل  نناقبل املذاق  أ مابعد مذاق املبيع وقبوهل،  اإ نكون بصدد وعد ابلبيع  فاإ

ذالصاحل الراغب يف الرشاء  اليشءمن جانب واحد وهو ماكل  مت املذاق فلل شرتى خيار العدول بعد  فاإ

.املذاق
3
 

برامالعدول عن التعاقد بعد :  الةقرة الثانية   العقد اإ

برامتطبيقا للعدول عن التعاقد بعد  ال كرثولعل عقود الاس هتالك  العقد،فالتطور التكنولويج احلاصل وما نتيف  اإ

برامهعنه من عقود الكرتونية سا  يف رضورة منح املس هتكل بعد  نللعقد تد ميننا للحامية القانونية هل بغية  اإ  قاذهاإ

كراهمن  عدم توفر اخلربة الةنية وامل،هالت القانونية والوقت  أ ماماملعنوي اخيي ميارسه عليه املهين لس امي  الإ

. ااعايئ القوي الإغراءالاكيف للتةكري يف مجيع جوانب العقد فيقع عندئذ حضية 
4
 

هذه  اإىلد جلد  املرشع الةرنيس خيكل وفر املرشع لل س هتكل مكنة العدول عن التعاقد حىت وان انعقد العقد وق

أوز لل كتتب :" منه  70نصت املادة  أ زناخلاص ابلنويل الئامتين  10/10/0227املكنة يف الترشيع الصادر يف 

." يوما 04يف هذا الئامتن الرجوع فيه خالل مدة حمددة ل تقل عن 
5
 

عالماخلاص  0227لتتواىل الترشيعات الةرنس ية يف الصدور س نة  وحامية املس هتكل يف نطاق معليات الئامتن  ابإ

يف  أ ماخبصوص حق الرجوع عن التعاقد يف البيع عرب املسافات واللبيع عن طريق التلةزيون،  0277ويف 

                                                           
1
 .070سابق، صمحمد السعيد رشدي، التعاقد بوسائل التصال احلديثة، املرجع ال  - 

 
2
 .01، ص 0277محمد حس نني، عقد البيع، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  - 
3
ابراه  ااسوأ أ بو الليل، الرجوع يف التعاقد كوس يةل محلاية الرضا دارسة لةكرة العقد اري الالزم يف الرشيعة الإسالمية وتطبيقاتوه : انظر لك من - 

 .04ومحمد حس نني، عقد البيع، املرجع السابق، ص  01ص   سابق،يف القانون الوضعي، املرجع ال 
4
 .01راين عادل انرص، حق الرجوع عن العقد، املرجع السابق، ص  - 

5
ن يف القوانوابراه  ااسوأ أ بو الليل، الرجوع يف التعاقد كوس يةل محلاية الرضا دارسة لةكرة العقد اوري الوالزم يف الرشويعة الإسوالمية وتطبيقاتوه  - 

 .02ص  الوضعي، املرجع السابق،
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 أ ربعةخيار الرجوع لل شرتى يف البيع الاأاري خالل  أ عط صدر قانون  0201القانون الاجنلزيي  فةي س نة 

. 0207س هتاليك س نة الئامتن الا اإىلمث امتد  أ ايم
1
 

ن خيار العدول هذا تقرر بصةة خاصة يف جمال وسائل الاس هتالك احتتلةة بقصد ضامن وحامية  رضاء املتعاقد  اإ

رادةاخيي ل جتديه وسائل امحلاية التقليدية املتعلقة بعيوب  .الإ
2
 

موضوع  أ راكنهفرا عىل لك توفري مكنة العدول عن التعاقد يف العقد الصحيح السل  اخيي ابرم وهو متو  أ ن

ونظ ه يف شلك العقود اري الالزمة عند احلنةية والعقود اجلائزة عن امجلهور،  الإساليمالةقه  أ ي،ااعتين به 

رادةاجلائز هو عقد يقبل الرجوع فيه  أ وفالعقد اري الالزم  املتعاقدزن دون توقن ذكل عىل  ل حدمنةردة  ابإ

. ال خررضاء املتعاقد 
3
 

.من خالل خيار اجمللس وخيار الرؤية وخيار العيب الإساليمالترشيعي يف الةقه  أ وويتحقق العدول الرشعي 
4
 

 : أ سا  العدول عن التعاقد: املطلب الثاين

نظرا خلطورة العدول عن التعاقد ومساسه مببدأ  القوة امللزمة للعقد وتصغريه اور الرضا كركن ركني يف العالقة 

عن  التحريقانوين للقول هبذا الاس تثناء، مث كذكل لبد من  أ سا بد من البحث عن التعاقدية اكن ل

مقت  التوفيق بني مبدأ  القوة امللزمة  لإأادلك ذكل  الإساليمالتد صيل الةقهىي للعدول عن التعاقد يف الةقه 

 .للعقد ومكنة العدول عنه

   : ال سا  القانوين للعدول عن العقد: الةرع ال ول

نأ دى أ خذ املرشع املدين اجلزائري مببدأ  سلطان الإرادة وصعوبة العدول عن التعاقد لقد   مل زكن مس تحيال  اإ

ىل الإطالقعىل  اري اكف لتحقيق التوازن  -مع مرور الزمن وتغري وسائل التعاقد وم،اميهنا  -فيه  أ صبححد  اإ

موجة التطور الصناعي والاقتصادي اليت يعرفها العامل اليوم فرضت  أ نالعقدي بني الزتامات العاقدزن، ذكل  

ىلمعايري جديدة ووسائل مس تحدوة حتتاج  ترو وتةكري قبل الإقدام والإ ام عن أ ي معلية عقدية، اإ
5
بل   

برامهبعد  أ ووتس ح مبامرسة العدول عن التعاقد سواء يف الةرتة السابقة عن العقد   . اإ

                                                           
1
 وما بعدها 70ص محمد السعيد رشدي، التعاقد بوسائل التصال احلديثة، املرجع السابق،*  

2
يف القوانون ابراه  ااسوأ أ بو الليل، الرجوع يف التعاقد كوس يةل محلاية الرضا دارسة لةكرة العقد اري الالزم يف الرشويعة الإسوالمية وتطبيقاتوه   -ا 

  .71ص  الوضعي، املرجع السابق،
3
 .070، ص0221محمد أ بو زهرة، امللكية ونظرية العقد يف الرشيعة الإسالمية، دار الةكر العريب، م ،  - 

4
 .711و  744و  701، ص7110، لبنان، 0محمد سكحال اجملايج، أ حاكم عقد البيع يف الةقه الإساليم املاليك، دار ابن حزم، و - 

5
الياقوت، عقد البيع وحامية املس هتكل يف الترشيع اجلزائري، رساةل ماجس تري يف العقوود املسو،ولية حتوت ارشاف ااكتوور أ محمود توفيوق جرعود   - 

 .7، ص7117بسعي، لكية احلقوق جامعة اجلزائر، 
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ىلالرجوع عن التعاقد ويقسم الةقه العدول و  عدول يف العقود اري الالزمة بطبيعهتا كعقد الواكةل والع ل والهبة  اإ

والرشكة والوديعة والكةاةل والرهن وعدول ترشيعي بنص القانون كبيوع املسافات والبيوع الالكرتونية وعدول 

.ذاقاتةاأ مت، ن عربون العدول وبيع الوفاء والبيع برشو التمربة والبيع برشو امل
1
 

رادي البحت أ و اعتباره من قبيل  ورمغ احملاولت العديد للقول ابن أ سا  العدول عن التعاقد هو الرشو الإ

الرخصة، التكوزن التدرأي  للرضا 
2
ل   ليهالقانوين اخيي يستند  ال سا ابءت ابلةشل ليكون  أ هنا اإ خيار  اإ

لنس بة ملن تقرر هل اخليار لن العقد اري الالزم هو العدول ميكن يف جعل العقد اخيي يت، نه عقدا اري لزم اب

. العقد اخيي أزي الرجوع فيه ابلإرادة املنةردة
3
 

 أ سا  العدول عن التعاقد يف الةقه الإساليم: الةرع الثاين

ذا ذيف العقد الالزم تنةيذه حةا ا عىل اس تقرار املعامالت، فقد ي،ار منه من يتعجل يف التعاقد  ال صلاكن  اإ  اإ

 أ ولنقص اخلربة يف التعامل اا يس توجب جتربة املبيع  أ وحيصل عىل القدر الاكيف من الرتوي والتةكري  مل

وقد عىن .. والقبول لصار هذا اللزوم  املا  الإأاباس تعامهل، فلو اكن ال مر بلزوم العقد مطلقا مبمرد صدور 

أادالةقه الإساليم للم ع بني اجلدية يف التعاقد لتحقيق اس تقرار املعامالت وبني  خمرج لبعض ما يلحق العقد  اإ

". اخليارات" تس تلزم التخةين من حدة اللزوم وهو أ مورمن 
4
  

ذ ىلاللزوم يف العقد تعود  أ  يةتمكن  اإ صباغ أ  ية اإ ية عىل التعاقد وانه مىت مت العقد حصيحا انفذا ل أوز اجلد اإ

. ال طرافالتالعب والاس هتانة بقوة العقد ولزومه من احد 
5
  

وعليه فان نظرية العقد اري الالزم والعدول عن التعاقد بصوره وتطبيقاته احتتلةة تشلك نظاما عاما ينظ نه الةقه 

حد تنظميه يف نظرية  اإىلوان مل تصل  ال خرىه النظم القانونية تنظامي دقيقا مةصال ومبارشا وتعرف الإساليم

. متاكمةل مس تقةل
6
 

 

 

                                                           
1
 وما بعدها 02صراين عادل انرص، حق الرجوع عن العقد، املرجع السابق،  - 

2
الليل، الرجوع يف التعاقد كوس يةل محلاية الرضا دارسة لةكرة العقد اوري الوالزم يف الرشويعة الإسوالمية وتطبيقاتوه يف القوانون ابراه  ااسوأ أ بو  - 

 .22ص  الوضعي، املرجع السابق،
3
يعة الإسوالمية وتطبيقاتوه يف ابراه  ااسوأ أ بو الليل، الرجوع يف التعاقد كوس يةل محلاية الرضوا دارسوة لةكورة العقود اوري الوالزم يف الرشو : انظر - 

 .014صمحمد السعيد رشدي، التعاقد بوسائل التصال احلديثة، املرجع السابق، و  27ص  القانون الوضعي، املرجع السابق،
4
، اترخي الةقوه بدران ابو العينني بدران  711محمد جنيب عوضني املغريب، ا  النظرايت الةقهية يف الترشيع الاساليم، املرجع السابق، ص: انظر - 

 . 477صالإساليم ونظرية امللكية والعقود، املرجع السابق، 
5
 .وما بعدها 027محمد جنيب عوضني املغريب، ا  النظرايت الةقهية يف الترشيع الاساليم، املرجع السابق، ص - 

6
 .71صراين عادل انرص، حق الرجوع عن العقد، املرجع السابق،  - 
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 أ حاكم العدول عن التعاقد: املبحث الثاين

ن طالقاالقول ابلعدول عن التعاقد عىل  اإ قراريشلك فعال هدما ملبدأ  القوة امللزمة للعقد، ومنه  اإ نظرية العقد  فاإ

اري الالزم ل مينع من رضورة احملافظة عىل الاس تقرار العقدي قدر املس تطاع لتحقيق توازن بني اداءات 

أادوعطاءات املتعاقدزن، وعليه اكان لزاما  ضواب  للعدول عن التعاقد لبد من احلرص عىل توفرها، لتتحقق  اإ

حة ورفعا للمور عن املس هتكل ال،عين من جربوت العدول عن التعاقد كحامية للرضا وحتقيق لل صل أ اثر

 .املهين احملرتف

 ضواب  العدول عن التعاقد: املطلب ال ول

العدول عن التعاقد يشلك اس تثناء عن القاعدة العامة املنثةل يف مبدأ  القوة امللزمة للعقد وحىت  أ نعىل اعتبار 

عىل   املتعاقدزن الالزتام بقواعد الرشف  زكون اس تثناء يعزز القاعدة وحيقق سبب وجوده النبيل، لبد

خ،اععند التةكري يف ااخول يف العالقة التعاقدية او تنةيذها، بل ومن الرضوري  وال مانةوحسن النية   اإ

نالعدول  اعتربانه حقا ملبدأ  همم وهو عدم التعسن يف اس تعامل احلق، لك ذكل يك ن، ن عداةل عقدية  اإ

 .معقوةل

 :فامي ييلرشوو اارسة العدول وحالت انق،ائه  اإىلض وذكل من خالل التعر 

 العدول عن التعاقد رشوو اارسة: ال وىلالةقرة 

برامبعد  أ واارسة خيار العدول عن التعاقد سواء يف املرحةل السابقة للتعاقد  العقد ل خي،ع ن صل عام  اإ

رادة أ ي الإرادةلرشوو حمددة بذاهتا بل هو تعبري عن  لالعدول خالل فرتة حمددة  اإ سق  خيار العدول  واإ

ذااخيي قد زكون رصحيا كام قد زكون مضنيا،  عىل وس يةل معينة  ال طرافمل يتةق  أ ومل يتطلب القانون  فاإ

للعدول جاز العدول عن التعاقد بد ي طريقة اكنت،  وما عدا حاةل عربون العدول اخيي يشرتو فيه تطبيق 

دان العربون ورده م،اعةا، فان جمانية العدول عن التعاقد م، ونة  ول يس توجب قاعدة العدول من خالل فق

عند اارس ته تقدمي مبلغ مايل فهو يس تع ل بال مقابل لس امي يف عقود الاس هتالك ابعتبار العدول تقرر ملصلحة 

ذيف العالقة التعاقدية،  والتةكريللنهل  الاكيفاملس هتكل حامية لرضاه وتوفري للوقت  زكون ضامن  أ نل يعقل  اإ

.ميار  خيار العدول من صاحبه ن صل عام أ نالرضا هل مقابل يلزتم املس هتكل بدفعه،  عىل 
1
  

ن:" ..قوهل" بني املكل وبني الت ف"  071ولقد ذكر القرايف يف الةقه املاليك يف الةرق   أ نقد ميكل  الإنسان اإ

 اليشءل زنكن من الت ف، ول أ خذ العوض من ذكل ميكل  أ نمفن مكل : ل؟ قولن أ مميكل هل يعد مالاك 

.." ميلكه أ ناخيي مكل 
2
 

                                                           
1
الليل، الرجوع يف التعاقد كوس يةل محلاية الرضا دارسة لةكرة العقد اري الوالزم يف الرشويعة الإسوالمية وتطبيقاتوه يف القوانون ابراه  ااسوأ أ بو  -  

 .002و  001الوضعي، املرجع السابق، ص 
2
 .0100، املرجع السابق، ص 0القرايف، الةروق، ج - 
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خ،اعهاشرتطها بعض الةقه للعدول عن التعاقد رضورة  من ال،واب  اليت اإن لرقابة الق،اء للتحقق من مدى  اإ

التعسن يف اس تعامل احلق ابعتبار ان تطبيق نظرية التعسن يف اس تعامل احلق عىل العدول عن التعاقد من 

تشلك وس يةل ضامن وبات واس تقرار العقود، ومعلوم أ ن الرتاب  بني احلق واملصلحة هل جذوره لس امي  أ نشد هنا 

ذا اعتربان أ ن احلق عبارة عن مكنة  قانونية محلاية املصلحة املراد هبا هذا احلق، اا يقت  عدم التعسن يف اإ

اس تعامهل ل جل حتقيق مصلحة اري مقصودة ل رشعا ول قانوان لالإرضار ابلغري، ويةحت هذا التالزم بني احلقوق 

رية التعسن واملصاحل اإىل رضورة التقيد عند اس تعامل هذه احلقوق ابملصاحل اليت أ نيطت هبا، ذكل أ ن معل نظ

. هو الرقابة عىل اس تعامل احلقوق واس تخداهما
1
 

ولقد أ كدت حممكة النيزي الةرنس ية أ ن العدول اخيي مور  عن سوء نية زكون اري فعال، وأ ن خطد  من 

لزاما عىل عاتقه ابلتعويض عن الرضر اخيي أ حلقه ابملتعاقد ال خر . مار  العدول زمكن يف أ نه ينشئ اإ
2
 

لعدول عن العدول فاس تعامل خيار العدول زكون هنائيا قياسا عىل عدم جتزئة خيار الرؤية يف اري انه ل ميكن ا

العدلية لن ترك الباأ يوجب تةريق الصةقة وهو اري  ال حاكممن جمةل  077وفقا لنص املادة  الإساليمالةقه 

.جائز قبل متام العقد وخيار الرؤية مينع متامه
3
  

 خيار العدول عن التعاقدانق،اء : الةقرة الثانية

لخيار العدول خيار م،قت كقاعدة عامة ينقحت اس تعامهل خاللها  أ نعىل اعتبار  سق ، فتخرج حالت  واإ

ما عدم تعبريه عهنا أ وناء مدة اخليار أ و لتغيري يف املبيع بعد القبض رادة املشرتي اإ  .الإسقاو ابلرضورة عن اإ

 :اختيار انهتاء املدة املتةق علهيا للخيار من اري -0

يبطل خيار العدول ابنق،اء مدته دون قيام املشرتي بةسخ العقد فيبق  العقد بال خيار ويصبح عندها لزما،  

"  وان م،ت املدة ومل يةسخا بطل خيارهام ولزم العقد وهو ال حص:" ويف ذكل يقول صاحب املبدع
4
يف   

اكل جل،  اهر املذهب، ل ن مدة اخليار ملحقة ابلعقد فبطلت ابنق،اهئا
5
خفيار اجمللس ملال ينقحت ابنة،اض   

. ال بداناجمللس وتةرق 
6
 

                                                           
1
 .720ة الةقه الإساليم، دار املطبوعات اجلامعية، الإسكندرية، صمحمد رساج، نظرية العقد والتعسن يف اس تعامل احلق من و  - 
2
 .02، ص7100، لبنان، 7مسر فازز اسامعيل، العربون يف العقود، منشورات ززن، و - 
3
 .020سل  رس مت ابز، رشح اجملةل، املرجع السابق، ص  - 
4
، ص 7110، بيت ال فواكر ااوليوة، لبنوان، 0الإنصاف، جواملرداوي،  12، املكتب الاساليم، ص 0ابن املةلح، املبدع رشح املقنع، ج: انظر - 

027. 
5
 .040، ص7101، لبنان، 0، دار النوادر، و0أ يب يعيل الةراء، التعليقة الكبرية، ج - 
6
 .702يم املاليك، املرجع السابق، صمحمد سكحال اجملايج، أ حاكم عقد البيع يف الةقه الإسال - 
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ذا أ ما وقت شاء صاحبه، أ يمل تعني مدة للخيار كرجوع الواهب يف الهبة فيكون العدول يف  اإ
1
يف الةقه  أ ما 

.فهناك تطبيقات عديدة  خليار العدول اري احملدد املدة كخيار الرؤية وخيار العيب الإساليم
2

 

 :موت من هل حق اخليار  -7

موت من هل اخليار عند احلنابةل، ل ن خيار العدول ل يورث عند  ل نه جمرد رغبة ومشيئة،
3
وملل هذا ل  

خيلن الوارث فيه املورث،  
4
فيصري العقد لزما ل نه وقع العمز عن الةسخ فيلزم رضورة ما مل يطالب به قبل   

ىل  . الوروةموته فيموز حينئذ انتقال احلق فيه اإ
5
 

الوروة رمغ الصةة الشخصية  اإىلاري انه يف القانون الوضعي ل يسق  خيار العدول مبوت صاحبه بل ينتقل 

.اليت زنتع هبا العدول عن التعاقد، هذا ما مل زكن اخليار قد منح لعتبارات خشصية
6

 

 : هالك املبيع أ و تعيبه بعد قب،ه أ وناء مدة اخليار  -0

هالكه يف يد املشرتي بعد قب،ه أ وناء مدة اخليار، يسق  خيار املشرتي ويبط ، ذكل تعيب حمل العقد أ و 

ذا تعيب ميتنع رده، فاملنصوص  ل ن فسخ العقد بعد القبض موجب لرد املقبوض، وبعد هالكه ل ميكن رده، واإ

بقاء اخليا ر، ويس توي يف ذكل أ نه زرجع ابلدن ل نه مغرور كام قال ابن قدامة، وحينئذ ل زكون هناك معىن لإ

. الهالك بةعل من هل اخليار أ و بةعل اريه أ و بد فة ساموية
7
 

ذا تلن املبيع يف يد املشرتى سق  خياره واس تقر الدن يف ذمته .  وعليه فاإ
8
 

 

 

 

                                                           
1
يف القوانون ابراه  ااسوأ أ بو الليل، الرجوع يف التعاقد كوس يةل محلاية الرضا دارسة لةكرة العقد اوري الوالزم يف الرشويعة الإسوالمية وتطبيقاتوه  - 

 .070الوضعي، املرجع السابق، ص
2
 .وما بعدها 077، ص7112، لبنان، 0الةقهية، دار الهن،ة العربية وكتبة الزهراء، و عبد امحليد اجلياش، التعرين ابلةقه الإساليم والنظرايت 
3
 .074عبد امحليد اجلياش، التعرين ابلةقه الإساليم والنظرايت الةقهية، املرجع السابق، ص -
4
 .117، ص 0221، القاهرة، 7محمد سالم مدكور، املدخل للةقه الإساليم، دار الكتاب احلديث، و - 
5
 . 22، املكتب الإساليم، دمشق، ص 0مطالب أ وىل الهنى ، جالرحيباين،  - 
6
يف القوانون ابراه  ااسوأ أ بو الليل، الرجوع يف التعاقد كوس يةل محلاية الرضا دارسة لةكرة العقد اوري الوالزم يف الرشويعة الإسوالمية وتطبيقاتوه  - 

 .074الوضعي، املرجع السابق، ص
7
وأ يب اخلطاب حمةوىل بن امحد بن احلسن اللكووزاين، الهدايوة   071، ص 0224، دار جهر، 00لإنصاف الرشح الكبري، جاملقنع ا: انظر لك من - 

، 0دار جهور، و، 0الواكيف، جوابون قداموة املقود ،  702، ص 7110، الكويوت، 0عىل مذهب الإمام أ محد بن حنبل، رشكة غرا  للطبوع، و

 . 074، ص0222م ، 
8
وعبوود هللا السووامري احلنووبيل،  010، ص 7110، لبنووان، 7، دار الكتووب العل يووة، و7لةقووه عووىل املووذاهب ال ربعووة، جاجلززووري، ا: انظوور - 

 .112ص ، 7110، مكة، 0، و0املس توعب، ج
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 : ال حي الإسقاو -0

ىل اشرتاو موافقة البائع يف ذكل سواء اكن حارضا أ و اائبا ل ن  من ل وخيار العدول يعد فسخا دون حاجة اإ

ن ريض أ خذ وان خس  ترك جاء عىل الع وم دون  يعترب رضاه يف رفع العقد ل يعترب ح،وره، كام أ ن حديث اإ

.اشرتو ح،ور البائع أ و غيبته
1
 

ول ن اخليار يبطل :" ويف ذكل يقول ابن قدامة وأ هيام مت الت حي به أ وناء الةرتة املتةق علهيا اسق  اخليار

". ابلت حي ابلرضا
2
 

 :ابالةل الإسقاو -4

منا يت ف يف املبيع أ وناء فرتة اخليار مبا يدل عىل  سقاو خيار العربون واإ يف هذه احلاةل ل ي ح املشرتي ابإ

ذا ابع أ و وهب أ و أ و رهن أ و قام بد ي ت ف أ خر يف املبيع خالل فرتة  أ وقن ذكل، فيسق  خيار املشرتي اإ

اخليار، 
3

م،اء وترك للةسخ   فةي ذكل اختيار لالإ

جازة للتعاقد وابلتايل تد كيد العقد بقاء املكل واإ . فتصبح هذه الت فات دليال عىل قصد اإ
4
 

 العدول عن التعاقد عىل الاس تقرار العقدي أ اثر: املطلب الثاين

ىلابلتعرض  ل ابزمة للعقد مببدأ  القوة املل اإخالهلالعدول عن التعاقد عىل الاس تقرار العقدي ومدى  أ اثرلبيان   اإ

عاملحاةل العقد والزتامات املتعاقدزن قبل  عامهلخيار العدول عن التعاقد مث عند  اإ عىل املرحةل السابقة للتعاقد  اإ

 .وكذا الالحقة هل

عامهلاثر خيار العدول قبل : ال وىلالةقرة   اإ

عن التعاقد خيتلن اثر العدول بني املرحةل السابقة  الإ ام أ و الإقدامخالل فرتة العدول وقبيل الةصل يف 

 .للتعاقد والعقد الهنايئ

 :أ طرافه ل حداعتبار العقد اري لزم    –0

اخيي ل ميكل خيار العدول، بيامن صاحب اخليار  ال خريبق  العقد قبل اارسة العدول انفذا ابلنس بة لل تعاقد 

 .يف مرحةل ا اذ القرار ابلعدول من عدمه

                                                           
1
ص ، ، نةوس املرجوع0وعبود هللا السوامري احلنوبيل، املسو توعب، ج 077و  072، املرجع السوابق، ص 0أ يب يعيل الةراء، التعليقة الكبرية، ج - 

112. 
2
 . 07،  ص 0222، الرايض، 0، دار عامل الكتب، و1ابن قدامة، املغين، ج - 
3
، املرجوع 1وابون قداموة، املغوين، ج 472بدران ابو العينوني بودران، اترخي الةقوه الإسواليم ونظريوة امللكيوة والعقوود، املرجوع السوابق، ص: انظر - 

 . 70السابق، ص
4
 .002محمد أ بو زهرة، امللكية ونظرية العقد يف الرشيعة الإسالمية، املرجع السابق، ص - 
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ىلي،دي العدول  أ زنبد هنا من النيزي بني اثر العدول يف املرحةل السابقة للتعاقد ول متامعدم  اإ العقد وابلتايل  اإ

تد جل تكوزن العقد بصةته الهنائية اا سيتوجب الزتام اار  العدول حبسن النية  أ ناارسة العدول من شد هنا 

لزتامات يف هذه املرحةل اليت ترتب املس،ولية قبل والاعتدال واجلدية والاس تقامة والتعاون واريها من الا

يوجب ال،امن والتعويض عن فرصة  الإساليمالةقه  أ نالتعاقدية جراء تةويت الةرصة وت،ييعها، كام جند 

. املنةعة اليت انعقد سبب وجودها
1
 

براماثر العدول يف املرحةل الالحقة  أ ما ىلالعقد في،دي  لإ قد لةرتة حمددة مبهةل التةكري وقن تنةيذ الزتامات املتعا اإ

ماكنيةوالرتوي مث  .الاس نرار فيه أ والعدول عن التعاقد  اإ
2
 

 ةن هذا اللزوم،مفثال يف خيار  أ ناخيي يعترب اخليارات موانع للزوم العقد من شد هنا  الإساليمويف الةقه 

العقد خالل زمن اخليار زكون اري لزم يف حق من اشرتو اخليار ولزم يف حق من مل  أ نالرشو جند 

.يشرتطه
 3
 

ماكنية -7  :ال خرتنةيذ العقد من الطرف  اإ

ن العقد املقرتن به خيار العدول زكون اري لزم ملن تقرر هل اخليار فق  وابلتايل فان العقد ابلنس بة لل تعاقد  اإ

يف القانون الةرنيس لل شرتى فيه خيار  vende a domicileتنةيذ فةي البيع املزنيل زكون لزما قابال لل  ال خر

ذذاك من تسل  املبيع منذ حلظة توقيع العقد  العدول خالل همةل حمددة ول مينع البائع رمغ قد زكون من صاحل  اإ

. املشرتى جتربة املبيع وحفصه
4
 

عامل: الةقرة الثانية  خيار العدول عن التعاقد اإ

ن م،اء أ مرزنخيار العدول عن التعاقد يعطي لصاحبه التخيري بني  اإ العقد فيصبح العقد ابات هنائيا انفذا لزما  اإ

اري قابل للعدول عنه او رفض العقد واعتبار التعاقد ن ن مل زكن، وابختيار املحت يف العقد ترتتب ااثر تبعية 

 :مهنا

 مبمرد ابرام العقد تنهتىي هذه العالقة ابنهتاء مربرها،اختةاء عالقة اخل،وع بني املتعاقدزن اذ  -

 سقوو وانق،اء خيار الرجوع مبمرد اس تعامهل، -

                                                           
1
 027و وموا بعودها و ص  14بلحاج العريب، الاطار القانوين لل رحةل السابقة عىل التعاقد يف ضوء القانون املدين املقوارن، املرجوع السوابق، ص - 

 وما بعدها
2
الرجوع يف التعاقد كوس يةل محلاية الرضا دارسة لةكرة العقد اوري الوالزم يف الرشويعة الإسوالمية وتطبيقاتوه يف القوانون ابراه  ااسوأ أ بو الليل،  - 

 .077، ص الوضعي، املرجع السابق
3
 .وما بعدها 711محمد جنيب عوضني املغريب، ا  النظرايت الةقهية يف الترشيع الاساليم، املرجع السابق، ص  - 

4
 سوأ أ بو الليل، الرجوع يف التعاقد كوس يةل محلاية الرضا دارسة لةكرة العقد اوري الوالزم يف الرشويعة الإسوالمية وتطبيقاتوه يف القوانونابراه  اا - 

 .000 الوضعي، املرجع السابق، ص
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.زوال حاةل الش  وعدم اليقني اليت اكنت تشوب العقد -
1

      

 :خامتة

 أ وعىل الرمغ من رصامة مبدأ  القوة امللزمة للعقد ابعتباره رشيعة املتعاقدزن اليت ل تقبل املسا  هبا ابلتعديل 

لحىت العدول عن التعاقد سواء يف املرحةل السابقة للتعاقد او املرحةل الالحقة هل،  أ والنقض  أ و الإهناء  أ ن اإ

امة من خالل العدول عن التعاقد اتةاقا او ترشيعا لس امي يف املنةردة لها دور كبري يف تقليص هذه ال   الإرادة

جمال حامية املس هتكل من جشع احملرتف وما يس تع   من وسائل عالية التطور لدلعاية واس تةزاز املس هتكل 

براملل حت يف   .العقد اإ

  جمرد اس تثناء هل العدول يبق أ نمة امللزمة للعقد ذكل اهتديد ملبدأ  القو  أ يفالعدول عن التعاقد ل يشلك 

الاس تقرار العقدي مكةول برمغ  أ نضوابطه اليت ل تس ح هل ابخلروج عن بعيدا عن فكل هذا املبدأ ، كام 

مااارسة العدول عن التعاقد  ذا أ خرىمن خالل ضامانت  أ ومن خالل تطبيق قاعدة عربون العدول  اإ اكن  اإ

العدول جمانيا اكحرتام مبدأ  تنةيذ العقد حبسن نية وعدم التعسن يف اس تعامل احلق والتعويض عن تةويت 

 .الةرص واملس،ولية عن قطع املةاوضات ابلنس بة لل رحةل السابقة للتعاقد

وفقه من خالل تطبيقات نظرية العقد اري الالزم  الإساليميف الةقه  أ ي،ايه مبادئ وأ فاكر لها أ بعادها 

التوافق بني  القوة امللزمة للعقد والعدول عن التعاقد الهدف منه هو حامية الرضا  لإأاداخليارات كوس يةل جدية 

 .وحتقيق املصلحة لل تعاقدزن

ىلاليوم التعاقد حباجة  فد صبح مشورة اكرب  ل هل اخلربة أ و اس تعامل مبيع أ و توفري متسع من الوقت للتةكري  اإ

 .عىل التعاقد خاللها ميكن اارسة خيار العدول لس امي يف العقود الالكرتونية الإقداموالرتوي قبل حتديد 

 :قامئة املراجع

 .7101، لبنان، 0راين عادل انرص، حق الرجوع عن العقد، منشورات ززن احلقوقية،  و  -0

املنةوردة يف النطواق العقودي،  الإرادةعالء حسني عيل، الانةرادية يف س ياق الالزتامات التعاقدية دراسوة يف دور  -7

 .7100، 0منشورات ززن احلقوقية، و

ابراه  ااسوأ أ بو الليل، الرجوع يف التعاقود كوسو يةل محلايوة الرضوا دارسوة لةكورة العقود اوري الوالزم يف الرشويعة  -0

 .، جمةل احملايم الكويتية0274الإسالمية وتطبيقاته يف القانون الوضعي، 

دراسوة مقارنوة يف الةقوه والقوانون املودين، دار  التعاقود ابلوسوائل املسو تحدوة  أ سس، محمد جنيب عوضني املغريب  -0

 . الثقافة العربية، القاهرة

 .، الإسكندرية7117منشد ة املعارف، محمد السعيد رشدي، التعاقد بوسائل التصال احلديثة، - -4

                                                           
1
الرشويعة الإسوالمية وتطبيقاتوه يف القوانون  ابراه  ااسوأ أ بو الليل، الرجوع يف التعاقد كوس يةل محلاية الرضا دارسة لةكرة العقد اوري الوالزم يف - 

 .004 الوضعي، املرجع السابق،
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وم القانونيوة والاقتصوادية لكيوة احلقووق عبد احلي  ازي، مدى خيار ااائن بني التنةيذ والةسخ، مقال مبجةل العلو -1

 .0242جامعة عني مشس، العدد الاول، الس نة الثانية، 

منصور حامت حمسن وارساء خ،ري مظلوم، العدول عن التعاقود يف عقود الاسو هتالك الالكورتوين، مبجوةل احملقوق    -2

 .س نة الرابعةلعدد الثاين ال ااحليل للعلوم القانونية والس ياس ية لكية القانون جامعة اببل، 

، دار الثقافوة العوريب،  لكيوة احلقووق الإسواليمالنظورايت الةقهيوة يف الترشويع  أ  محمد جنيب عوضوني املغوريب،  - -7

 .جامعة القاهرة

 .، لبنان0271، 7، و1عالء اازن ايب بكر بن مسعود الكساين احلنةي، بدائع الصانع يف ترتيب الرشائع، ج - -2

بلكيوة  الإسوالمية، رسواةل ماجسو تري يف الرشويعة الإساليميف العقود يف الةقه  أ ثرهو انين محمد العم ي، الرجوع  - -01

 .7110ااكتور محمد بلتايج حسن،  اإرشافدار العلوم جامعة القاهرة حتت 
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لةاعلية اتةاق التحك  و تد وريها عىل منازعات الاستامثر ال طر القانونية
*

 
 امللحقة اجلامعية ق  الشالةل -جامعة ابن خدلون تيارت - "أ  "أ س تاذ مساعد -زيبار الشاذيل / أ  

 :امللخص

راديت طوريف العقود عوىل أ سوا  مبودأ  حريوة التعاقود  عوالن , يربم اتةاق التحك  بتطابق اإ لكون مبمورد اإ

ىل الهيئوة , القبول ابلتحك  كوس يةل حلل الزناعات اليت حينل نشوهبا مبناسو بة تنةيوذ العقود ال صويل حيوال الوزناع اإ

بول أوب عوىل , دلوةل امل،ويةة  لالسوتامثرالتحكميية اليت تس تد ثر بنظر الزناع،ويستبعد بذكل الق،واء الووطين لو

ذا طرح الزناع أ مامه ودفع أ حد  ابتةاقية التحك  ، يعين املبودأ  القوانوين  ىل التحك  ، اإ حاةل ال طراف اإ القايض اإ

كوام أ ن التةواق عوىل التحكو  يقيود حريوة لك , املتعلق حبلول هيئة التحك  حمل الق،اء اااخيل لةوض الوزناع  

 .العالقة ابلزناع التحكميي سواء املستدر أ و ااوةل اليت حي ل جنسيهتا ال طراف ذات 

abstract ; 

the accord of arbitrage with voluntary of organs of contract primary independent of 

the contract ,but advertise the accepting with arbitrage as instrument to solve the conflicts’ 

which possible to start occasionally, to practice the original contract, the conflicttransmit  to 

arbitration  treatment which see to conflictfaraway the national low for the country  

receiver to investement, but the judge must take the organs to arbitrage if the conflict 

proposed in front him and one of them go to take convention of the arbitrage it means legal 

principle which concern instead arbitrage treatment the internal low to solve the conflict, 

and the accord of the arbitrage close the independent all the organs which related arbitrary 

conflict so the investor or the country which takes her nationality. 

 :مقدمة 

ىل هيئوات التحكو  اخلواص ااويل ، ابت   يف  ل التطور املس نر للعالقات اخلاصة ااوةل، و تزايود اللمووء اإ

من الرضوري البحث عن قاعدة عامة تنظم العالقة بني احملامك الوطنيوة و هيئوات التحكو  ، قاعودة حتودد جموال 

ذا  اكن لل حامك الوطنية سلطة التدخل فامي يعرض عىل هيئة التحكو  مون منازعوات فوان اختصاص لك مهنم ، فاإ

 .ذكل س يمرد نظام التحك  من أ ي قمية عل ية ذات طابع قانوين 

، فقود رأ ى واضوعوا اتةاقيوة نيويوورك ضوامان فعوال لنظوام  0247ومل تكن هناك قاعدة يف هذا الشد ن حىت س نة 

، وجووب ال خوذ بقاعودة دوليوة جديودة يف 0247الاعرتاف ابل حاكم ال جنبية  الصادرة عن ال مم املتحودة سو نة 

                                                           
*
يداع املقال   12/17/7102: اترخي اإ

 7102 /00/17: اترخي حتك  املقال
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م،داها فرض الزتام عىل احملامك الوطنية لدلول املوقعوة عوىل التةاقيوة ابلمتنواع عون سوامع ااعووى  0فقرة7املادة 

 .تقام أ ماهما ابحتالةة لتةاقيات التحك  املربمة اليت

ىل تقودم حقيقوي  جراءاهتا لن ي،دي اإ ذ أ نه لوحظ أ ن توحيد قواعد تنةيذ أ حاكم التحك  ال جنبية ، و تبس ي  اإ اإ

ىل  ذا  ل الباب مةتوحا للتخلص من نتاجئ احلصول عىل حمك حتك  ، عن طريق جلوء أ حود ال طوراف ابتوداء اإ اإ

 . بدعوى ق،ائية ، ميكن النس  هبا كعقبة يف سبيل حتقيق التحك  مس بقاالق،اء الوطين

, وسلطات الهيئات التحكميية ااوليوة , ولتةادي أ ي تداخل بني صالحيات الهيئة الق،ائية وحدود اختصاصها  

التةاقيوات  سوواء تعلوق ال مور ابلقووانني اااخليوة أ و, جلد ت معظم التنظاميت اخلاصة ابلتحك  التجواري ااويل 

 .ااولية أ و لواحئ وأ نظ ة التحك  لل ،سسات ااولية

اإىل حماوةل وضع قواعد عامة حتاول تنظ  العالقة بني الطرفني حبيث حتودد هوذه القواعود نطواق التحكو  كمهوة  

يوة أ ن احملوامك الوطن ,ومتنع اخلروج عن هذا الاختصاص أ و الاعتداء عىل الاختصاص بد ن من املتةوق عليوه دوليوا

حاةل نزاعهم عوىل  ذا تبني لها وجود اتةاق بني ال طراف عىل اإ ملزمة ابلمتناع عن سامع ااعوى اليت تقام أ ماهما اإ

ىل اجلهات احتتصة املنصووص علهيوا يف التةواق، وهوو موا يطورح مجموعوة مون  التحك  ، وتوجيه أ طراف الزناع اإ

أ اثر قبوول اتةواق التحكو  عوىل منازعوات الاسوتامثر  موا هوو دور القوانون يف ضوب : التساؤلت القانونيوة مهنوا 

قورار مبودأ   جابة عن هذا التساؤل نتناول حاةل وبوت عدم حصة التةاق التحكميي ، وبوذكل مت اإ ال جنيب ؟ و لالإ

ىل هيئوة التحكو    استبعاد القايض الوطين عن الق،ية، وابلتايل نزع الاختصاص من الق،اء اااخيل و حتووي  اإ

ل أ ن هذا الاستبعاد ليس مطلقا بل يبق  لهذا القايض دور ل ميكن حرمانوه منوه ( ول الةرع ال  ) سوواء يف , ، اإ

عطواء القووة التنةيذيوة لقراراهتوا أ و املسوا ة يف تشوكيلها أ و القيوام بود ي دور أ خور  مساعدة هيئة التحكو  أ ويف اإ

ايه ال طراف أ و القانون   (.الةرع الثاين ) منحه اإ

 .ال سا  القانوين لزنع الاختصاص من الق،اء اااخيل وحتوي  لهيئة التحك     :الةرع ال ول

ىل اسوتبعاد القوايض الووطين ونوزع   ىل التحكو  يو،دي اإ اس تقر القانون والةقه والق،اء عىل أ ن القبوول ابللمووء اإ

الاختصاص منه يف نظر الزناع 
1

حك  عىل هذا املبدأ  ، وقد نصت معظم القوانني والتةاقيات ااولية وأ نظ ة الت

لكهنا اختلةت فامي بيهنا حول موقن اجلهات الق،ائية من حتديد طبيعة اافع ابس تقالل اتةاق التحكو  , ( أ ول )

 (.اثنيا)

 

 

                                                           
1
بون عكنوون،  شوشو عاشور ، امحلاية التةاقية لالستامثر ال جنيب يف اجلزائر ،  مذكرة  لنيل شهادة ماجس تري فرع القانون اخلواص ،لكيوة احلقووق  -

 .11، ص 7117جامعة اجلزائر ،س نة 
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طاره العام : أ ول   .فعالية التةاقيات ااولية يف تةعيل مبدأ  اس تقاللية التحك  يف اإ

لمووء ملثول هوذا ال سولوب اخيي هيودد فاعليوة نظوام التحكو  اخلواص ملوا ة ال اثر السلبية اليت ترتتوب عوىل ال

ااويل
1

،  وضعت هذه القاعدة موضع التطبيق حىت ل يرتك ال مر للترشيعات اااخلية الويت تتةواوت مواقةهوا ، 

و يعطي بع،ها للق،اء اااخيل سلطة تقدزرية تتنا  مع احلسم املطلوب 
2
. 

قاموة تعهود دويل مصودره الان،وامم ااويل وبناء عليه فقد ت، نت التةاقية  نوص قطعوي االةل يف الع ول عوىل اإ

لالتةاقيات ااولية املشرتكة اليت تتناول التحك  ااويل
3
، و اخيي م،داه أ ن يقع الزتام مبوارش عوىل اكهول حموامك  

ق اتةوواق ااوةل، و اخيي موون شووانه رضورة الووتخيل عوون النظوور يف املنازعووات الوويت زكووون موضوووعها مضوون نطووا

التحك 
4

مون اتةاقيوة نيويوورك و أ اي موا اكن جنسو ية 0فقورة 7، و اخيي توافرت فيه الرشوو اليت تتطلهبا املوادة 

أ طراف اتةاق التحك 
5
 .، و أ اي ما اكن انعقاده  

ىل فكرة تطبيق القوة امللزمة لالتةاق أ و مبدأ   "العقد رشيعة  املتعاقدزن : " زرجع الةقه هذه القاعدة اإ
6
ابعتبواره ، 

موون املبووادئ املسوو تقرة يف القووانون ااويل للعقووود
7

وع اجلزائووري هبووذا املبوودأ  يف القووانون  رمق  12-17، أ خووذ املرشو

املت، ن قانون الإجراءات املدنية والإداريوة 
8
زكوون القوايض اوري خموتص " عوىل 0104حيوث نوص يف املوادة  , 

ذا اكنت اخلصومة التحكميية , ابلةصل  يف موضوع الزناع  ذا تبوني هل وجوود اتةاقيوة حتكو  , قامئة اإ عوىل أ ن ¸أ و اإ

ذا وجد اتةواق بيوهنم عوىل "تثار من أ حد ال طراف  ، كام اقت  استبعاد القايض بناء عىل طلب أ حد ال طراف اإ

ىل التحك  حاةل نزاعاهتم اإ  .اإ

                                                           
1
اويل ايرس اكمل الصرييف ،اتةاق التحك  بني الرضائية و الشلكية يف ضوء مقت،يات التجارة ااولية ، حبث مقدم اإىل مو،متر التحكو  التجواري ا -

، 7117أ فريول  70اإىل  70مارات العربية املتحدة ،أ بو  ويب مون املنعقد بلكية احلقوق ، جامعة الإ " أ   احللول البديةل حلل املنازعات الاقتصادية " 

 :املتواجد عىل املوقع الإلكرتوين  01اإىل 0ص من 

http:// Ama2.Alfadal.net/ montada-f9/ Tepic -1527 html.  
2
مع قوة يف نظوام التحكو ،دار الكتوب د مصطة  انطق صاحل النارصي، التطورات احلديثة يف التحك  التجاري ااويل، دراسة قانونية مقارنوة و  -

 .20، ص7104القانونية،م  ، س نة 
3
 ، حسيين ميينة ، ترايض ال طراف عىل التحك  أ مام املركز ااويل لتسوية منازعات الاستامثر ، موذكرة ماجسو تري ، فورع قوانون التعواون ااويل -

 .07، ص  7100لكية احلقوق ، جامعة مولود مع ري تزيي وز، س نة 
4
، أ ن تنص هذه املادة عىل أ نه و عىل احملمكة ااوةل املتعاقدة عندما تطرح أ ماهما دعوى بشد ن مسد ةل س بق لو طراف التةواق عوىل التحكو  فهيوا  - 

حالهتا عىل التحك    .....".تد مر بناء عىل طلب أ حد ال طراف ابإ
5
دراسة يف ضووء أ   و  –ااولية لقبول التحك  يف منازعات التجارة ااولية د صالح اازن جامل اازن و محمود صالح اازن مصيلحي ، الةعالية  -

 .01، ص  7111دار الةكر للنرش و التوزيع ، امجلهورية العربية امل ية ، س نة –أ حدث أ حاكم التحك  ااويل 
6
ل ابتةواق الطورفني ، أ و  العقود رشيعوة املتعاقودزن ، فوال:" من أ حواكم القوانون املودين اجلزائوري عوىل  011تنص املادة  - أووز نق،وه ول تعودي  اإ

 ."لو س باب اليت يقررها القانون
7
 .01د صالح اازن جامل اازن و محمود صالح اازن مصيلحي ، مرجع سابق ، ص   -
8
أ فريول سو نة  70بتوارخي صوادرة  70يت، ن قانون الإجراءات املدنية و الإدارية ، ج ر ، العودد 7117فيةري  74، م،رخ يف  12-17قانون رمق  -

7117  . 
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ه اافع بعدم اختصواص لكنه مل حيدد الوقت اخيي أب أ ن يثار في, سواء اكنت اخلصومة التحكميية قامئة أ م ل  

, ةل من مراحلها عىل الصوعيد ااويلالقايض فهل زكون قبل الرشوع يف مناقشة موضوع ااعوى أ و يف أ ي مرح

أ ول اتةاقية أ كدت مبدأ  استبعاد القايض الوطين عىل الوزناع املطوروح  0247ميكن اعتبار اتةاقية نيويورك لس نة 

 .عىل التحك  

تقووم أ ي "حيث جاء يف الةقرة الثالثة مون املوادة الثانيوة مون التةاقيوة , ىل التحك  أ و متةق بشد نه عىل اللموء اإ 

حواةل ,  دوةل متعاقدة  لهيا نزاع بشد ن ق،ية أ برم ال طوراف خبصوصوها اتةاقيوة حسوب مةهووم هوذه املوادة ابإ زرفع اإ

ذا لحوظ أ ن التةاقيوة املوذ, بناء عىل طلوب احود ال طوراف, ال طراف عىل التحك   ل اإ أ وعدميوة , كورة ابطوةل اإ

ىل التحكو  ااويل لوزنع الاختصواص مون  التد وري ل ميكن تطبيقها ،فهذه التةاقية مل تشرتو جلوء احد الطورفني اإ

ل ن يودفع أ حود الطورفني بعودم , بل زكةوي وجوود رشو حتكميوي فيالعقود ال صويل املوربم بيوهنام , الق،اء اااخيل 

ستنادا عىل اتةاقية التحك  اختصاص القايض أ و بعدم قبول ااعوى ا
1

                .
 

أ مووا القووانون المنوووذيج  للتحكوو  التجوواري ااويل اخيي وضووعته جلنووة ال مم املتحوودة للقووانون
2

التجوواري ااوليسوو نة 

بد نوه عوىل احملمكوة الويت ترفوع أ ماهموا دعووى يف مسود ةل أ بورم بشود هنا اتةواق , فقد نصت املادة الثامنوة منوه , 0274

ذا طلوب مهنوا أ حود الطورفني يف موعود أ قصواه اترخي بيانووه ال ول يف التحكو   ىل التحكو  ، اإ أ ن حتيول الطورفني اإ

شوارة , موضوع نزاع  ما مل يت،ح لها أ ن التةاق ابطل أ و لغ  أ و عدمي ال ثر أ و ل ميكن تنةيوذه يف هوذا الونص اإ

ىل أ ن احملمكة اليت يطرح أ ماهما الزناع املتةق بشد نه عىل التحك   ىل اإ حواةل ال طوراف اإ ل تس تطيع أ ن تتخذ قورار اإ

 .التحك  من تلقاء نةسها 

ذا مل يةعل تس نر احملمكة يف نظر الزناع عىل   بل أب أ ن يثريه احد اخلصوم قبل اخلوض يف موضوع الزناع ، واإ

، حصتهراسة التةاق التحكميي ومدى أ سا  قبول ال طراف مضنيا ابختصاصها ، كام أ عطيت احملمكة صالحية د

ىل ااية اإصدار حمك يالحوظ  ذا تبني لها انه ابطل أ و منعدم أ و لتنةيذ تتجاه  ، وتواصل السري يف اخلصومة اإ فاإ

 .، استبعاد لك س بل حل الزناع ال خرى مبمرد موافقة الطرفني عىل التحك  0214يف اتةاقية واش نطن لس نة 

ذا مت التةاق يف العقد ال   ل اإ ل أ ن التةاقيوة أ عطوت لولك دوةل طبقا لهذه التةاقية ، اإ صيل عىل خالف ذكل ، اإ

لهيا حق وضع رشو اسوتنةاذ وسوائل احلول اااخليوة ، قبول اللمووء للتحكو  كوام منحهتوا حوق اختيوار  منظ ة اإ

درا ا يف اتةاقية التحك   حواةل ( عدم قابليهتا للتحك ) املواضيع اليت ل ترغب اإ ن وجوود اتةواق التحكو  أ و اإ ، اإ

ىل الت ىل وسو يةل أ خورى حلول نوزاع اإ طار اتةاقيات الاستامثر ل يت، ن موا سو بق يعوين تنوازل اإ حك  املركز يف اإ

 .دون أ ي حتك  

                                                           
.07صالح اازن جامل اازن ومحمود صالح اازن مصيلحي، مرجع سابق ، ص  -

1
 

2
مع التعديالت الويت اعنودت سو نة  0274القانون المنوذيج للتحك  التجاري ااويل اخيي وضعته جلنة ال مم املتحدة للقانون التجاري ااويل س نة  -

 :،منشور يف املوقع  7111

www.uncitral.org/pdf/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-EBOOK-a.pdf 



 05العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

451 
 

ىل للق،اء الووطين ل يت،و ن أ ي "أ ي أ مام  ة ق،ائية أ خرى أ و الطعن اهيا بقرار التحك    ،  وهو استبعاد اإ

ىل الق،واء قبول اللمووء  جراءات مس بقة أ و اللمووء اإ ماكنية لشرتاو استنةاذ اإ اإ
1

ىل التحكو  ، وهوو ماجواء يف  اإ

عوىل ت،و ينه طورق حول املنازعوات املتعلقوة  معظم التةاقيات الثنائية لتشوميع وحاميوة الاسوتامثر ، كوام نصوت

, حيث أ عطت الاختيارلل ستدرال جنيب بني الق،اء اااخويل والتحكو  اخلواص والتحكو  امل،سيسو, ابلستامثر 

ذا خاصة أ مام الهيئات التحكميية لل ركز ااويل لتسوية خالفات الاستامثر بني ااول ورعااي ااول ال خورى ، فواإ

ذا اختار املستدر الل ىل هذا ال خري فوان نظاموه هوو اخيي يطبوق وابلتوايل يسوتبعد القوايض الووطين، أ موا اإ موء اإ

اختار التحك  اخلاص فان الهيئة التحكميية تعندعىل بنود التةاق الثنايئ لتحديد  اختصاصها
2
. 

جب التطبيوق عوىل ووال أ ن ل طراف الزناع املعروض عىل حتك  املركز، احلرية يف حتديد واختيار القانون الوا

جووراءات التحكوو  فووامي بيووهنم  اإ
3

،  لهووذا السووبب نصووت بعووض التةاقيووات رصاحووة عووىل اختيووار احوود الطوورق  

املنصوص علهيا حلل الزناع، و اليت تعترب أ ن جعل الاختيار هنائيا ميثول ت،ويقا عوىل امحلايوة امل نوحوة لالسوتامثر 

 .ياره ال جنيب حيث ل مينح املستدر فرصة لتصحيح سوء اخت 

ذا س بق هل طرح الزناع أ مام الق،واء، لتودع  فكورة اسوتبعاد الق،واء اااخويل  ىل التحك  اإ فال يس تطيع اللموء اإ

ىل التحكو  التجواري ااويل، ن عودم  0214وحسوب اتةاقيوة واشو نطن لسو نة  مبمرد  التةواق عوىل اللمووء اإ فواإ

وفر امحلاية من التد م  مهنوا حريوة حتويول الرسواميل حتويل مبالغ ال،امن يتعارض مع أ حاكم التةاق الثنايئ اخيي ي

ال جنبية ،  ومنع لك متيزي لل عامةل  العادةل واملنصةة لالستامثر واريها
4
 . 

ىل اتةاقية واش نطن عىل النحو التايل   :جاء قرار هيئة التحك  ااويل ابلستناد اإ

ىل مواكن , طرة نوعا من احتا, اإن الاستامثر أب أ ن زكون هل صةة  ااميومة " ىل التحويالت املاليوة  اإ ابلإضافة اإ

منا اتةاق تعاقدي ل خي،ع  لختصاص املركوز , الاستامثر  ن الزناع املطروح ل يتعلق ابستامثر،  واإ ومبوا , خيكل فاإ

ليه حالته اإ أ ن العقد ال صيل حييل عىل حتك  مركز القاهرة ااويل فان الهيئة التحكميية  تنصح ابإ
5
." 

 .موقن اجلهات الق،ائية من حتديد طبيعة اافع ابس تقالل اتةاق التحك   : اثنيا 

ذا اثر نزاع متةق بشد نه عىل التحك  ورفع احد اخلصوم دعووى أ موام الق،واء الووطين، خبصووص نةوس الوزناع   اإ

أوز للطرف ال خر أ ن يدفع بوجود اتةاق التحك  ،حىت مينع احملمكة من الةصل يف الق،وية  تنةيوذا لبنوود هوذا 

                                                           
1
قريف ايسني ، ضامانت الاستامثر يف الترشيع اجلزائري ، موذكرة لنيول شوهادة املاجسو تري  صوص قوانون ال عوامل، لكيوة احلقووق ، جامعوة محمود   -

 .17،   7117خيرض بسكرة ، س نة 
2
 .042، ص 7110ختياري و الإجباري ، منشاة املعارف ابلإسكندرية ،م  ، س نة د أ محد أ بو الوفا ، التحك  الا - 
3
 .07د صالح اازن جامل اازن و محمود صالح اازن مصيلحي، مرجع سابق ، ص  -
4
 .012د أ محد أ بو الوفا ، مرجع نةسه، ص -
5
اجلزائور عوىل ضووء نظوام حتكو  املركوز ااويل لتسووية منازعوات د بن سهةل اثين بن عيل و د نعميوي فووزي ، تطوور الاسوتامثرات ال جنبيوة يف   -

 .00، ص 7117، س نة  00الاستامثر ، جمةل الإدارة ، جامعة اجلزائر ، العدد 
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  دفعوا بعودم اختصواص احملمكوة أ و دفعوا التةاق، لكن اجلدل القامئ خبصوص املنع يدور حول طبيعته هل يعترب

 .لقبول ااعوى 

زرى جانب من الةقه أ ن هذا اافع يعود مون قبيول اافووع بعودم الاختصواص، وهوو ل يتعلوق ابلنظوام العوام ، 

ىل أ ي دفاع موضوع متعلقا ابلوزناع، ول ميكون  لل حمكوة أ ن تد خوذ  فيتعني أ ن يثريه من هي ه ال مر قبل التطرق اإ

ذا نص يف املادة به من تلقا مون قوانون الإجوراءات املدنيوة  0104ء نةسها، سازر املرشوع اجلزائري هذا الاجتاه اإ

ذا تبوني  ذا اكنت اخلصومة  التحكميية قامئوة أ و اإ والإدارية عىل عدم اختصاص القايض ابلةصل يف موضوع الزناع اإ

قية التحك  يوزنع الاختصواص مون القوايض هل وجود اتةاقية حتك  عىل أ ن تثار من احد ال طراف ، فاافع ابتةا

 .حسب القانون اجلزائري 

بيامن ذهب املرشع امل ي يف اجتاه أ خر واعترب أ ن اافع ابتةاقية التحكو  يعود مون قبيول اافووع بعودم القبوول  

وليس عدم الاختصاص
1

لهيوا   أب عىل احملمكة اليت زرفوع: "من قانون املرافعات والتحك   00،  جفاء يف املادة  اإ

بدائه أ ي طلوب  ذا دفع املدعي عليه بذكل قبل اإ نزاع يوجد بشد نه  اتةاق  حتكميي أ ن حتمك بعدم  قبول ااعوى اإ

أب أ ن نناقش ال سس اليت اعند علهيا لك طرف لتربزور تةسوريه  لطبيعوة اافوع  ابتةاقيوة " لدلفاع يف ااعوى

 .التحك  

ن نزع الاختصاص من احملمكة مبمرد طلب اح يبدوا اري واقعوي ل ن , د اخلصوم بناء عىل اتةاق حتكميي حصيح اإ

اافع بعدم الاختصاص يعوين أ ن احملمكوة اوري خمتصوة أ صوال بنظور الوزناع املعروض،علهيوا طبقوا لقواعود  توزيوع 

الاختصاص الق،ايئ اليت مبقت،اها يمت توزيع ااعوى عىل احملامك التابعة جلهوة ق،واء واحودة ، بول عوىل العكوس 

تطبيق هذه ال خرية يعد أ مر جوهري تنص عليه لك النظم القانونية وميثل مبدأ  عام  فاإن
2
. 

لكن التحك  ليس ق،اء عاما حىت منزي بني اختصاصه  اباعوى وعدم اختصاص احملمكة املرفوع أ ماهموا الوزناع ، 

ىل أ ي حممكوة  يعورتض عوىل السولطة اخلصوم يف, ويف احلقيقة عندما يدفع املدعي عليه ابتةواق التحكو   اللمووء اإ

 .سواء اكنت خمتصة أ صال أ و مل تكن و ابلتايل  فهو ل ينكر الاختصاص حملمكة معينة 

ن احملمكة اليت انزتعت مهنا سلطة نظور الوزناع ميكون أ ن تلعوب دورا مسواعدا أ و   منا  ينكره  مجليع  احملامك مث اإ و اإ

رقابيا لع ل الهيئة التحكميية
3

ذن اافوع يف هوذه ،  اك اذ بعض الإجراءا ت الوقتية أ و تعيني احملمكني أ و اريهوا ، اإ

ىل اجلهات الق،ائية ، وليس تنازل عن احلوق يف  احلاةل ليس دفع بعدم القبول للتنازل عن احلق يف رفع ااعوى اإ

منا هو عدم قبول لالحنوراف عون الطريوق املتةوق عليوه حلول الوزناع وأ صول التةواق عوىل  ىل الق،اء ، واإ اللموء اإ

قامة مانع حيول دون طرح الزناع عىل الق،اء أ ن اافع ابتةاق التحك  ليس من النظام العاما  .لتحك  هو اإ

                                                           
1
 .00، ص7114س نة ،د جامل محمود الكردي ،القانون الواجب التطبيق يف دعوى التحك  ، دار اجلامعة اجلديدة للنرش، م  -
2
 .07ل اازن و محمود صالح اازن مصيلح  ، مرجع سابق ،ص د صالح اازن جام -
3
 .017د امحد أ بو الوفا ، مرجع سابق ، ص  -
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ل سق  هذا احلوق ل ن أ ساسوه هوو  اثرته قبل بدأ  أ ي دفع يف املوضوع واإ بل مقرر ملصلحة اخلصوم خيكل أب اإ

عن طريق اخلصوومة العاديوة فوال أووز  اتةاق الطرفني عىل التحك  ، والتنازل عن حقهام يف الةصل يف ااعوى

 لل حمكة أ ن تقحت به من تلقاء نةسها، وقد نصت عىل هذا املبدأ  معظم الترشيعات الوطنية والتةاقيات ااولية 

من قانون املرافعوات والتحكو  عوىل رضورة عودم قبوول ااعووى الويت  00فاملرشع امل ي ملال نص يف املادة  

بدائوه أ ي طلوب لدلفواع يف ااعووى ، ومل يوذكر يوجد بشد هنا  اتةاق حتكمي ذا دفع املودعي عليوه بوذكل قبول اإ ي اإ

اثرة اافع  قبل أ ي دفع يف املوضوع لكنه اشرتو  اثرته  من أ حد اخلصوم " املرشع اجلزائري رشو اإ واشورتو " اإ

أ ن تكون اخلصومة التحكميية قامئة أ و أ ن توجد اتةاقية حتك   بني الطرفني
1
. 

جراءات التحك  ، بل زكةوي أ ن يوجود ومل تشرتو هذ ه القاعدة لرتتيب أ ثرها أ ن زكون ال طراف قد بدؤوا يف اإ

رشو التحك  يف العقد لريتب عىل ذكل ال ثر املانع للق،اء الوطين من نظر الزناع املعروض
2

 

بق حيوث اكن املت،و ن قوانون الإجوراءات املدنيوة السوا 12 -20و لبد من التوضيح أ ن املرسوم الترشيعي رمق  

ذ مل زكون الطرفوان قود رشعوا يف  ىل الق،اء اإ يشرتو أ ن تكون اخلصومة  قامئة ومل زكن واحضا يف مساةل اللموء اإ

 .اتةاق التحك  

ىل مووا جواءت يف املووادة الثانيوة موون اتةاقيووة , أ موا عووىل مسو توى التةاقيووات متعوددة ال طووراف  فووميكن الإشوارة اإ

لهيوا نوزاع : " ية وتنةيذها حيث نصت عوىل نيويورك لالعرتاف للقرارات التحكمي  تقووم أ يوة دوةل متعاقودة  زرفوع اإ

حاةل ال طراف عىل التحك  بناء عىل  ىل اإ بشد ن ق،ية أ برم ال طراف خبصوصها اتةاقية حسب مةهوم هذه املادة اإ

 .مبةهوم احتالةة "احد ال طراف 

ذا مل يطلب احد ال طراف ال خذ اتةاقية التحك  تك ون احملمكة خمتصة وتس نر بنظر الوزناع ابعتبوار نس تنتيف انه اإ

قبول ال طراف هبذا الاختصاص ، وتنوازهلم ال،و ين عون حقهوم يف الاعورتاض وطلوب التحكو  جواء يف املوادة 

الثامنة من قانون المنوذيج للتحك  التجاري ااويل
3
عىل احملمكة الويت ترفوع أ ماهموا دعووى مسود ةل ابورم بشود هنا :" 

ذ طلب مهنا ذكل احد الطرفني يف موعد أ قصاه اترخي تاتةاق حتك   طرف ، "قدمي بيان أ ول يف موضوع الزناعني اإ

يظهر من العبارة ال خورية أ ن املقصوود هوو اافوع بعودم القبوول قبول أ ي دفوع يف املوضووع وقود اسو ندت معظوم 

ن المنوذيج الترشيعات الوطنية اخلاصة ابلتحك   التجاري ااويل نصوصها من ال حاكم هذا القانو
4
 

وأ صبح من املتةق عليه أ ن تقدمي اافع أب أ ن زكون يف أ ول جلسة وخوض ال طراف يف موضوع الزناع يعوين 

 .تنازهلم عن احلق  

                                                           
1
 .40، ص 7111د أ محد هندي ، سلطة اخلصوم و احملمكة يف اختصام الغري ، دار اجلامعة اجلديدة للنرش ، م  ، س نة  -

.02ق ، ص د صالح اازن جامل اازن و محمود صالح مصيلح ، مرجع ساب -
2
 

3
لقانون التجاري ااويل القانون المنوذيج للتحك  التجاري ااويل ، جلنة ال مم املتحدة لقانون التجارة ااولية بصيغته اليت اعندهتا جلنة ال مم املتحدة ل 

 .، مرجع سابق 0274، يونيو 
4
 .002، ص  7110ااولية ، دار اجلامعة اجلديدة للنرش ، م  ، س نة د نبيل اإسامعيل معر، التحك  يف املواد املدنية و التجارية الوطنية و  -
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 .موقن خمتلن الترشيعات و القوانني من اافع ابتةاقيات التحك   : اثلثا

حالت القوايض ال طوراف  ىل الهيئوة التحكمييوة،  برشوو انعودام أ و مبا أ ن معظم التةاقيات والترشيعات ربطت اإ اإ

ذا حتقوق  ىل اخيهن التساؤل عن املوقن اخيي أب عوىل القوايض ا واذه اإ نه يتبادر اإ بطالن اتةاقية التحك  ، فاإ

 .هذا الرشو ؟

ىل الترشيعات اااخلية وبعض التةاقيات ااولية  ذا نظران اإ نسو تخلص أ ن القوايض اخيي يطورح أ ماموه الوزناع , اإ

ذا  تبوني هل أ هنوا , بشد نه عىل التحك  ملزم بدراسة اتةاقية التحك ، والتد كد من مدى حصهتا أ و بطالهنا  املتةق فاإ

ذا اكن , ابطةل أ و ل ميكن تطبيقها ل يعتد هبا ويس نر يف نظور الوزناع ويوزنع الاختصواص مون هيئوة التحكو   واإ

ىل التحك  جراءات اللموء اإ وبات عدم وجوود التةاقيوة لينعقود هل زك . ال طراف مل يرشعوا بعد يف اإ تةي القايض ابإ

ل أ ن يقحتو بعودم الاختصواص، لكون يف الواقوع , الاختصاص  ذا وبوت وجوود وحصوة التةاقيوة مفوا عليوه اإ أ ما اإ

عطاء القايض الوطين سلطة دراسة اتةاقية التحك  قد يتعوارض موع مبودأ  اختصواص هيئوة التحكو  يف حتديود  اإ

جود وحصة التةاقية وتقرر عىل أ ساسوها اختصاصوها مون عدموه خيكل أوب النيوزي اختصاصها حيث تنظر يف و 

 :بني حالتني

ذا اكنت اخلصومة التحكمييوة قامئوة أوب عوىل القوايض اخيي يطورح عليوه الوزناع أ ن يقحتو بعودم الاختصواص  اإ

ىل اتةاق التحك  ىل التحك  دون أ ن يتطرق اإ وحييل ال طراف اإ
1
 . 

ذا اكنت اخلصومة اري ق جراءات التحك   فان القايض يبحث يف مسود ةل بطوالن اإ امئة أ ي مل يرشع  الطرفان يف اإ

ماكنيوة تطبيقهوا ، نصوت بعوض الترشويعات عوىل عودم قبوول ااعووى  اتةاقية التحك  أ و انعداهما أ و مودى عدماإ

ذا وجد بشد هنا اتةاق حتك  دون أ ن تشرتو حصة التةاق لكن الةقهاء زرجعوون ذكل اإ  ىل كونوه رشطوا الق،ائية  اإ

مضنيا 
.

 .فال يتصور أ ن يقصد املرشع الاعامتد عىل اتةاق ابطل لزنع الاختصاص من القايض

ليوه هبوا مون ال طوراف  ذا اكن هدف الرقابة الق،وائية الوطنيوة هوو التويقن مون الوزتام احملومك بو يةتوه املعهوود اإ واإ

جراءاته  واحرتامه للقواعد القانونية املرتبطة ابتةاق التحك  و اإ
2
. 

ىل الق،واء العوادي بصودد املوضووع املتةوق عليوه  ن اافع ابتةاق التحك  زرتب حرموان اخلصووم مون الالتجواء اإ اإ

ال ثور "وابلتايل منع احملمكة املقامة أ ماهما دعوى يف موضوع الزناع من نظره وهو موا يسو   , بشد نه عىل التحك  

فهوو يتودخل يف عودة مراحول مون , الوطين لويس مطلقوا لكن مبدأ  استبعاد القايض ," السليب لتةاقية التحك  

 .اخلصومة التحكميية 

 

                                                           
1
 .21د جامل محمود الكردي ، مرجع سابق، ص  -

.000د صالح اازن جامل اازن و محمود صالح اازن مصيلحي  ، مرجع سابق ، ص  -
2
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 مبدأ  جتس يد استبعاد الق،اء اااخيل :الةرع الثاين

رادة أ طوراف الوزناع  تس تدعي فعالية التحك  التجاري ااويل استبعاد الق،وااي املتعلقوة ابلتحكو  ، وقوفوا عنود اإ

لكون حاجوة هيئوة التحكو  ملسواعدة الق،واء  جتعول هوذا , الووطين اخيزن اختاروا حل  طرقا بديةل عون الق،واء 

، (أ ول)الاستبعاد ليس مطلقا بل ميكن أ ن يتدخل رقابة ق،واء ااوةل  عوىل خمتلون مراحول خصوومة التحكو  

ذا طلب منه ذكل   (.اثنيا)كام ميكن أ ن يتدخل  بصةة اس تعجالية اإ

قرار رقابة ق،اء ااوةل عىل خمتلن مراحل خصومة التحك  : أ ول   اإ

هبدف تودع  فعاليوة التحكو  , زنتع القايض بسلطات واسعة يف مساعدة الهيئات التحكميية والرقابة عىل أ عاملها 

صوودار أ واموور تقوو, ومتكينووه موون أ داء ااور احملوودد هل عووىل املسوو توى اااخوويل وااويل  رتن  فهووو ميووكل سوولطة  اإ

عكس احملمك اخيي تنح  سلطاته فامي يقرره هل ال طوراف ويف حودود , جبزاءات يف حاةل  عدم الالزتام بتنةيذها

ما يس ح به القانون 
1
 . 

ذا مل تلوزتم لك ال طوراف  طواعيوة  جوراءات خصوومة التحكو  اإ وهذا يو،ثر عوىل قدرتوه اخياتيوة يف تسو يري لك اإ

 .بد وامره 

قورار رقابوة ق،واء ااوةل عوىل , من أ جل جتنوب هوذا العموز  حرصوت قووانني التحكو  الوطنيوة وااوليوة عوىل اإ

التحك  
2
ومعاونيه يف احلالت اليت ميكن أ ن تتسبب يف تعرث الع لية التحكمييوة والويت مل تتةوق ال طوراف عوىل , 

 .كيةية موا هتا 

ر  مات،و نه القوانون اجلزائوري و كمنوذج عىل جمالت تدخل الق،اء يف التحك  مضن الترشويعات اااخليوة نود

 (ب)وعىل املس توى ااويل نتطرق ملا جاء به القانون المنوذيج للتحك  التجاري ( أ  )

 :دور القانون اجلزائري يف حتديد نطاق تدخل القايض يف الع لية التحكميية  / أ  

ذا ل يةصل القايض يف موضووع الوزناع موىت وجودت اتةاقيوة حتكو  ، أ و اكنوت اخلصوومة التح  ل اإ كمييوة القامئوة اإ

ليوه موىت وجود نةسوه "ومل يرتك اجملال مةتوح , ارت  الطرفان املتنازعان اختصاصه  للطرف الس ئي النية للموء اإ

جراء التحك   "همددا ابإ
.

 12  - 20رمق  املرسووم الترشويعيمكورر مون  047 التةسوريات للوامدةمللام ذهبت بعوض 

لغائه مبقت  القانون رمق   . 12-17قبل اإ

لكن هناك حالت عديدة أد القايض اجلزائري نةسوه م،وطرا للتودخل عوىل أ سوا  السولطات الويت منحهوا هل 

 :نلخص بعض احلالت فامي ييل, املرشع

                                                           
012.د جامل محمود الكردي ، مرجع سابق، ص  -

1
 

2
-FOUCHARD (ph), les conflits de lois en matière d’arbitralitè des litiges de propriété industrielle, Rev 

.arb.1977.p63. 
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 (.احملمكني) املساعدة يف تعيني  احملمك  -0

, ال طوراف يدخل مضون اختصواص ( استبداهلم )واستبداهل( عزهلم)وعزهل ( أ و احملمكني)ال صل أ ن تعيني احملمك 

ل أ ن القايض الوطين ميكل صالحية التدخل يف هذه امله ة، يف حاةل غيواب التعيوني أ و عودم التةواق عليوه أ و  اإ

طلب احد الطرفني املساعدة لعوزل أ و اسوتبدال احملومك يف لك احلوالت أوب أ ن زرفوع الطلوب ابلطورف املعوين 

ىل القايض احتتص ، حسب ما نصت عليه املادة  من قانون الإجوراءات املدنيوة والإداريوة الويت  0100ابلتعميل اإ

:"تنص عىل أ نه 
.

يعني القايض احملمك  بد مر عىل ذيل العري،ة اا ل يس ح ابلس امتع  اإىل مجيع ال طراف
.
مبا فوهيم  

وهذا مون شوانه أ ن يعرقول معليوة تشوكيل احملمكوة التحكمييوة ويو،ثر عوىل الةعاليوة املرجووة مون , "احملمك  املعني 

جوراءات التح ىل الرشووع يف اإ ذا معد احد ال طراف اإ ذا رفوض احملومك املعوني امله وة " رد احملومك"ك  خاصة اإ أ و اإ

لهيا اا أعل تشكيل حممكة التحك  اري حصيح وفق القانون اجلزائري  .املس ندة اإ

 :سلطة القايض يف رد احملمكني -7

قانون الإجوراءات املدنيوة والإداريوة  من0101 نذكر بد ن املرشع اجلزائري بعد تطرقه حلالت الرد يف املادة
1
أ كود , 

بد مر بناء عىل طلب من هي ه التعميول يف احلواةل الاسو تثنائية , عىل اختصاص القايض يف الةصل يف طلب الرد

جوراءات رد احملمكوني وجعوز ال طوراف عوىل  اليت ل يت، ن فهيا نظام التحك  كيةيات تسوية الزناعوات اخلاصوة ابإ

 .وزكون أ مر القايض يف هذه  احلاةل اري قابل ل ي طعن , هذه الإجراءات التةاق عىل 

هناء هم ة التحك امس - 0  :ةل اإ

ىل تود خري يف  ذا انقطع عن أ داهئا  مبوا يو،دي اإ ذا رفض احملمك  القيام مبه ته أ و تعذر عليه ذكل حبصول مانع هل أ و اإ اإ

جراءات التحك    .ول جل ذكل يتةق الطرفان عىل عزهل, اإ

بورام العقوود أ و حمول تنةيووذه   هنوواء امله ووة , أووز لوورئيس احملمكوة الوويت يقوع يف دائوورة اختصاصوها حموول اإ أ ن يود مر ابإ

التحكميية بناء عىل طلب أ حد اخلصوم 
2
ذا رفض احملمك القيام مبه ته أ و تعذر عليه  ذكل  حبصوول موانع هل أ و   ، اإ

جوراءات ال  ىل تود خري يف اإ ذا انقطع عون أ داهئوا مبوا يو،دي اإ ومل يتةوق الطرفوان عوىل عوزهل أووز لورئيس  , تحكو  اإ

هنواء امله وة التحكمييوة بنواء عوىل , احملمكة  برام العقد أ و حمل تنةيذه أ ن يود مر ابإ اليت يقع يف دائرة اختصاصها حمل اإ

 .طلب احد ال طراف

                                                           
1
 :أوز رد احملمك يف احلالت ال تية :" املت، ن قانون الإجراءات املدنية والإدارية اجلزائري عىل 12-17من قانون  0101تنص املادة  -

 .بني ال طرافعندما لتتوافر فيه امل،هالت املتةق علهيا -0

 .عندما يوجد سبب رد منصوص عليه يف نظام التحك  املوافق عليه من قبل ال طراف-7

عندما تتبني من الظروف ش هبة مرشوعة يف اس تقالليته، لس امي بسبب وجود مصلحة أ و عالقة اقتصادية أ و عائلية مع أ حد ال طراف مبوارشة أ و -0

 .عن طريق وس ي 

.771سابق ، ص د امحد أ بو الوفا ، مرجع  -
2
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و رف،وه القيوام   ينهتىي التحك   بوفاة احد احملمكوني: 12-17من  القانون رمق( 0فقرة ) 0170حيث نصت املادة  

ذا اتةق ال طوراف عوىل اسوتبداهل مون , ما مل يوجد رشو خمالن , مبه ته مبربر أ و تنحيته أ و حصول مانع هل  أ و اإ

ويف حاةل غياب التةاق تطبق أ حاكم املادة,قبل احملمك أ و احملمكني الباقني 
1
 ".أ عاله 0112 

 :ولية هيئة التحك سلطة القايض يف موا ة املسائل العارضة اليت  رج عن  -0

جراءات التحك  مسد ةل  رج عن ولية هيئة التحك  ، كحصول عارض جنوايئ   ذا عرضت خالل اإ أ و طعون ,اإ

جوراءات جنائيوة عون تزوزرهوا  حواةل , ابلزتوزر  يف ورقة قودمت لهوا أ و ا وذت اإ وجوب عوىل حممكوة التحكو  اإ

ىل اجلهة الق،ائية احتتصة  يقاف الإجراءات, ال طراف اإ حىت يصدر احلمك الهنايئ يف هذا الشد ن ويرتتوب عوىل  واإ

ذكل وقون رساين امليعواد احملوودد لإصودار حوومك التحكو  ، ويسوو تد نن رساين هوذا امليعوواد مون اترخي احلوومك يف 

 .املسد ةل العارضة 

 :تدخل القايض بصدد الطعون ببطالن ال حاكم التحكميية -4

الصادر يف اجلزائر أ مام اجمللس الق،ايئ اخيي صدر حومك التحكو  زرفع الطعن ابلبطالن يف حمك التحك  ااويل 

ويقبل الطعن ابتداء مون اترخي النطوق حبومك التحكو  ل يقبول الطعون بعود يف أ جول شوهر , يف دائرة اختصاصه 

واحوود موون اترخي التبليووغ الرمسووي لو موور القووايض ابلتنةيووذ يف هووذه احلوواةل  زكووون الاختصوواص ح وواي للقووايض 

 .ول ميكن لو طراف التةاق عىل خمالةته هذه القاعدة ال مرة , اجلزائري 

صدار ال مر بتنةيذ حمك احملمكني -1  :تدخل القايض بصدد اإ

ذا اكن اري خمالن للنظام العام ااويل ل اإ ويمت التنةيذ بعد أ ن يصدر رئويس , ل ينةذ احلمك التحكميي يف اجلزائر، اإ

ذا اكن مقور التحكو  موجوودا , دائرة اختصاصها أ و حممكة حمل التنةيوذ  احملمكة اليت أ صدرت أ حاكم التحك  يف اإ

قل  الوطين  عطائه الصيغة التنةيذية) أ مر بتنةيذ ,خارج الإ  (.أ ي اإ

عىل تنظ  كيةيوة تودخل الق،واء ملسواعدة , ( ومعظم قوانني التحك  املقارنة ) حرص القانون التحكميي اجلزائري 

يناو به جبانوب دوره التقليودي املنثول يف الرقابوة الالحقوة عوىل أ عوامل احملمكوني،  جديد كدور,التحك  وتدعميه

يبدأ  دور الق،اء يف مساعدة هيئة التحك  مع  ميالد اتةاق التحك  ، ويس نر حىت بعد صدور حومك  احملمكوني 

يرتتوب عوىل حىت ل , لكن املرشع حرص عىل ح  وحتديد حالت تدخل القايض وت،ييقها يف معظم ال حيان

                                                           
1
ذا اعرتضت صعوبة تشوكيل حممكوة : " املت، ن قانون  الإجراءات املدنية و الإدارية اجلزائري عىل أ نه 12-17من القانون رمق  0112تنص املادة  - اإ

قبول رئويس احملمكوة الواقوع يف دائورة التحك  ، بةعل احد ال طراف أ و مبناس بة تنةيذ الإجراءات تعيني احملمك أ و احملمكني ، يعني احملمك أ و احملمكني من 

برام العقد أ و حمل تنةيذه  ".اختصاصها حمل اإ
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املبالغة فهيا شل فعالية التحك  واحتوائه من طرف الق،اء الوطين فميس بوذكل اجلووهر الق،واء السول  لع ليوة 

التحك 
1
. 

 :لمنوذيج  للتحك  التجاري ااويلنطاق تدخل القايض الوطين يف الع لية التحكميية مضن أ حاكم القانون ا/ ب

تحك  التجاري ااويل من أ   متطلبات حتقيق فعالية هذا التحكو  خيكل احلد و التقليص من تدخل احملامك يف ال 

قرار هذا املةهووم  بشولك رصحي  حيوث نصوت املوادة , حرصت جلنة ال مم املتحدة للقانون التجاري ااويل عىل اإ

ل حيوث زكوون» : اخلامسة عىل أ نوه   يف املسوائل الويت ينظ هوا هوذا القوانون ل أوب ل ي حممكوة أ ن تتودخل اإ

منصوصا عىل ذكل يف هذا القانون 
 

مبا أ ن احلد من تدخل احملامك يس تلزم ابلرضورة حتديد حالت التدخل ، فقد جاء يف املادة السادسة من القوانون 

حممكوة أ و سولطة أ خورى ل داء و وائن معينوة "حتوت عنووان  0274المنوذيج للتحك  التجواري ااويل  لسو نة 

النص عوىل احلودود الويت ميكون لل حمكوة أ و احملوامك الوطنيوة أ ن , "تتعلق ابملساعدة والإرشاف  يف جمال التحك  

تتدخل فهيا يف مسائل التحك  التجاري ااويل 
.
 :ميكن ذكر بع،ها عىل النحو التايل , 

 :د  أ و عزهلمحاةل تعيني احملمكني أ و ر  -0

تباعه يف تعيوني احملومك واحملمكوني  فوان مل زكونووا قود اتةقووا عوىل , لو طراف حرية التةاق عىل الإجراء الواجب اإ

تباع  الإجراءات التالية  ويقووم  , يعوني لك مون الطورفني حمكوام , يف حاةل التحك  بثالووة حممكوني -ذكل  وجب اإ

ذا  مل ي, احملكامن املعينان  بتعيني احملمك الثالث  قم احود الطورفني  بتعيوني احملومك خوالل والووني يوموا مون اترخي  واإ

ىل احملمكوة , تسل ه طلبا بذكل من الطرف ال خر  ذامل يتةق احملكامن عىل احملمك الثالث تو،ؤل مسود ةل تعيينوه اإ أ و اإ

أ و السلطة  احتتصة 
2
. 

ذا مل يس تطع الطرفان التةاق عىل تعيينه - ذا طلوب مهنوا أ حود تقوم احملمكوة احت , احملمك الةرد اإ تصوة هبوذا التعيوني اإ

هنواء  00و00الطرفني ذكل ، كام نصت املاداتن  من القانون عىل سلطة القوايض الووطين يف التودخل مون أ جول اإ

ذا توووفرت  , وليوة احملومك اخيي مل يسوو تطع القيوام مبه تووه عوىل أ حسوون وجوه  وكووذكل لتصودي املسوود ةل رد احملومك اإ

أ س باب الرد 
3
 .اري قابل  للطعن  وذكل بقرار  هنايئ, 

 

 

                                                           
1
، جامعوة 17حسن طاليب،تسوية املنازعات يف القانون اجلزائري لالستامثرات ، اجملوةل اجلزائريوة للعلووم القانونيوة الاقتصوادية الس ياسو ية ، العودد  -

 .012-011، ص ص ، 0272اجلزائر ، مار  
2
عاد ، التحك  التجاري ااويل ك،امن من ضامانت الاسوتامثر ، رسواةل لنيول شوهادة املاجسو تري لكيوة احلقووق بون عكنوون ، اجلزائور ، بودودة س -

 .20س نة  ، ص 7107
3
 .070، ص   7117س نة ، محمد كول ،تطور التحك  التجاري ااويل يف القانون اجلزائري ، منشورات بغدادي  -
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 :الطعن يف اختصاص هيئة التحك   -7

, ولهوذه الهيئوة أ ن تةصول يف اافوع , ميكن ل ي طرف اافع بعد اختصاص هيئة التحك   أ و جتاوزها سولطهتا  

ذا قووررت أ هنووا خمتصووة  تتوودخل احملمكووة أ و السوولطة احتتصووة يف ااوةل امل،وويةة لالسووتامثر   بطلووب موون احوود , اإ

للةصل يف موضوع الاختصاص املثار ال طراف 
1
 .بقرار اري قابل للطعن 

 :اعرتاف احملامك ابتةاق التحك  -0

فتحيول طوريف أ ي دعووى ترفوع , عىل احملامك الوطنية الاعرتاف ابتةاق التحك  الصحيح ذي ال ثر امل كن تنةيذه

ىل التحك  بناء عىل طلب احدهام, أ ماهما بشد ن مسد ةل مرتبطة  .قبل اخل،وع يف موضوع ااعوى ابلتةاقية اإ

كحالت الطعون يف قورار التحكو  عون , كام نص القانون المنوذيج عىل حالت أ خرى لتدخل السلطة الق،ائية 

لغاء جراءات التحك  (00املادة ) طريق طلب الإ ( 72املوادة )أ و مساعدة هيئة التحك  للحصول عىل ال دةل يف اإ

جووراءات وقتيووة سووواء قبوول  جووراءات التحكوو  أ و يف أ وناهئووا أ و ا وواذ اإ ،أ و يف مسوود ةل ( 02و 2املووادة ) بوودء  اإ

 (.01و 04املادة )الاعرتاف بقرارات التحك  وتنةيذها 

تلعوب احملوامك , نس تخلص بد نه وفقا لنصوص القانون المنوذيج للتحك  التجاري ااويل ,و ابس تقراء للك ما تقدم 

  ، ابتوداء مون مورحةل التةواق عوىل التحكو  ، حوىت تنةيوذ قورار الوطنية دورا همام يف مساعدة هيئات التحكو

 .ملا لها من سلطات واسعة يف ا اذ الإجراءات الردعية الرضورية يف بعض املسائل واملواقن, احملمكني 

لن اتساع نطاق تدخ  قد يقلوص مون فعاليوة , لكننا نرى ابن الق،اء يقوم بدور تمكييل يف الق،ااي التحكميية  

ىل العوزوف عون الاسوتامثر يف , وي،ويق جموالت امحلايوة  لالسوتامثرات ال جنبيوة , تحك  ال  ويودفع املسوتدرزن اإ

 .ااوةل اليت توسع نطاق تدخل ق،اهئا

 .اثر اتةاق التحك  عىل نطاق تدخل قايض ال مور املس تعجةل:اثنيا

ة املس تعجةل يف لل نازعوات املتةوق بشود هنا تعد مسد ةل الاختصاص يف ا اذ تدابري امل،قتة والتحةظية ذات الطبيع

عىل اتةاق التحكو  
2

و مون املسوائل الهاموة يف التحكو  التجواري نظورا اورهوا لتعززوز فعاليوة التحكو  يف حول 

 .نزاعات الاستامثر

ن الغاية من ا اذ تدابري مس تعجةل يف الق،ااي املتةق بشود هنا عوىل التحكو  تنثول يف حتقيوق الوقايوة مون خطور  اإ

 .اإىل حني البت يف موضوع الزناع, حمدق هيدد املصلحة اليت حي هيا القانون مىت اكن متنازعا علهيا

                                                           
1
 702.مرجع سابق  ، ص  د نبيل اإسامعيل معر، -
2
 .10، ص7117مشهور حديثة اجلازي ، التحك  يف منازعات الاستامثر ، مقال منشور يف جمةل نقابة احملامني ، العددان التاسع و العارش ، س نة  -
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فقد يسبب أ ي تد خري يف تشكيل هيئة التحك  أ ويف الإجراءات أ ماهما أ و يف صدور قرارها يف املوضووع أ و يف  

جراءات تنةيذه ت،ييع الوسائل الالزمة لتحقيق امحلاية القانونية للحق  مس تقبال، واحلق لويس هوو الرابطوة ل هنوا اإ

ل املوضوع اخيي ينظ ه القانون  ليست اإ
1

عن طريق احلقوق و الواجبوات ، وابلتوايل يلعوب ق،واء الاسو تعجال 

جراءات حمدودة ومواعيد قصرية  وتكوون انفوذة جوربا , دورا ابرزا يف دمع املتخاصني بد حاكم عاجةل تصدر بعد اإ

 .، ن لو طراف الاط ئنان عىل فعالية القرار اخيي يصدر يف املوضوع ال مر اخيي ي, مبمرد صدورها 

وبات حواةل, احلراسة الق،ائية, احلمز التحةظي, من أ ملةل التدابري املس تعجةل منوع املقواول مون التوقون , دعوى اإ

 .نظرا ملا يرتتب عىل هذا التوقن من أ رضار ل ميكن جربها, عن الع ل قبل البت يف موضوع الزناع

ذا احرتموا لإرادة , اكن اتةاق التحكو  مينوع الق،واء العوادي مون نظور الوزناع املتةوق عوىل طرحوه عوىل التحكو   اإ

ن الإشاكل زمكن  يف نطاق هذا ال ثر فهل يقت هذا املنع عىل الق،واء العوادي أ م  ال طراف اليت أ قرها املرشع فاإ

امل،قتة ذات العالقة مبوضوع الزناع ؟ مث هل ميتد ليش ل اختصاص وسلطة الق،اء املس تعجل يف ا اذ التدابري 

ميكن للهيئة التحكميية ا اذ قرار مس تعجل أ وناء معلية التحك  ؟ وهل أووز التةواق عوىل مونح هيئوة التحكو  

سلطة الةصل يف املسوائل املسو تعجةل ؟ أ م املسوائل املسو تعجةل تعود مون النظوام العوام ول أووز التةواق عوىل 

 .التحك  بشد هنا 

ذه التساؤلت تدفع للبحث والتحري يف القوانني املقارنوة و التةاقيوات ااوليوة عون أ ثور اتةاقيوة التحكو  عوىل ه

 :اختصاص قايض ال مور املس تعجةل

ىل الق،واء , أ عط  املرشع اجلزائري احلق لل دعي عليوه يف النسو  ابتةواق التحكو    ذا قوام املودعي ابللمووء اإ اإ

ذا اكنووت اخلصووومة بشوود هنا عووىل التحكوو  لكنووه نوو ص علىعوودم اختصوواص القووايض ابلةصوول يف موضوووع الووزناع اإ

ىل اسوتبعاد حفوص , التحكميية قامئة شارة املرشوع اإ ذا أ وبت الطرف  املترضر وجود  اتةاقية حتك  حصيحة، فاإ أ و اإ

ذا نظر, املوضوع  ىل يرتك اجملال مةتوحا للتساؤل عن مدى استبعاد دور قايض ال مور املس تعجةل ، خاصة اإ ان  اإ

ما جاء يف املادة 
2

ماكنيوة ال مور , من قوانون الإجوراءات املدنيوة والإداريوة  0101 حيوث أ عطو  حممكوة التحكو  اإ

اب اذ التدابري امل،قتة أ و التحةظية بناء عىل طلب أ حد ال طراف ما مل ينص اتةاق التحكو  عوىل خوالف ذكل
.
 ,

حيوث أووز لهوذه ال خورية أ ن تطلوب , للهيئوة التحكمييوة وجعل تدخل القايض الوطين حمصورا يف تقودمي اامع 

راداي  ذا مل يقم الطرف املعين بتنةيذ هذا التدبري اإ  .تدخ  اإ

ميكن حملمكة التحك  أ و القايض أ ن خي،ع التدابري امل،قتوة :" بيامن الةقرة ال خرية من املادة املذكورة أ عاله تنص عىل

 ".طرف اخيي طلب هذا التدبريأ و التحةظية  لتقدمي ال،امانت من قبل ال

                                                           
1
قوانوين ،دار الهودى للنرشو و الت وف ال–النظريوة العاموة لاللزتاموات مصوادر الالوزتام " د محمد صربي السعدي،رشح القانون املدين اجلزائري  -

 .00، ص  7110التوزيع ، اجلزء ال ول ، الطبعة الثانية ، اجلزائر ، س نة 
2
جوراءات م،قتوة أ و حتةظيوة بنواء عوىل :" من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية اجلزائري عىل  0101تنص املادة  - ميكن حملمكة التحك  أ ن تتخذ اإ

 ". طلب احد ال طراف 
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ىل هذا النص  ميكن لقايض ال مور املس تعجةل أ ن يد مر ابلتدابري امل،قتوة , استنادا اإ
1

، ويقررهوا بطلوب ال،وامانت 

رادة ال طراف اخيي يعترب أ سوا  التحكو  التجواري ااويل  ذا خولوت , املالمئة بناء عىل مبدأ  احرتام اإ نوه اإ خيا فاإ

حك  رصاحة النظر يف املنازعات املوضووعية والتحةظيوة  اخلاصوة ابلوزناع املتةوق بشود نه اتةاقية التحك  هيئة الت

ذا طلبوت الهيئوة التحكمييوة , عىل التحكو   ل اإ فلويس مون حوق احملمكوة الوطنيوة ا واذ ملول هوذه الإجوراءات اإ

حواةل ذا مل  يت، ن اتةواق التحكو  اإ جراءات م،قتة ، أ ما اإ  املسوائل املسو تعجةل مساعدهتا يف تنةيذ ماا ذته من اإ

ىل هيئة التحك  فال ميكن لهذه ال خرية نظرها  .اإ

عندئوذ ميكون الرجووع للقواعود , ل ن سلطهتا اس تثنائية ومسو ندة مون اتةاقيوة التحكو ، ول أووز لهوا جتاوزهوا 

جراء أ خر   .العامة، وفتح الباب لقايض ال مور املس تعجةل للبت يف أ ي طلب ل اذ تدبري م،قت أ و أ ي اإ

موون قووانون الإجووراءات املدنيووة والإداريووة متنووع احملووامك اجلزائريووة موون نظوور ااعوواوى 0101ميكوون القووول أ ن املووادة 

طار اتةاق التحك  دون املنازعات يف الق،ااي ذات الطابع الاس تعجايل اليت تبقو  مضون , املوضوعية اااخةل يف اإ

 .الاختصاص النوعي لقايض ال مور  املس تعجةل 

بقاء عىل الاختصاص يف املسائل املس تعجةل للقايض احتتص كوام فال تناقض ب حاةل موضوع نزاع للتحك  والإ ني اإ

ل ن دور القايض يف هوذه احلواةل هوو دور مسواعد  , واللموء للتحك  , حدده قانون الإجراءات املدنية ولإدارية 

 .وليس دور تدخليا 

وقبول  تشوكيل الهيئوة التحكمييوة  يف هوذه , التحكو   قد حيدث أ ن تقوم منازعة  مس تعجةل  بعد التةواق عوىل

ىل اايوة تشوكيل احملمكوة  ذا انتظوران اإ احلاةل نكون أ مام خطر حمدق هيدد مصلحة احد الطورفني ل ميكون جتنبوه اإ

التحكميية ، لطرح الزناع أ ماهما فيكون يف هوذه احلواةل  تودخل الق،واء الووطين رضوراي  لل حافظوة عوىل احلوق 

 .يل يدمع تدخل القايض يف فعالية اتةاق التحك  املهدد وابلتا

بناء عىل طلب احدهام, عىل حرية ال طراف يف التةاق عىل أ ن زكون  لهيئة التحك  , أ كد املرشع امل ي 
2
  ,

ن اكنت مجيعها تصب يف عدة حماور حبيث أ نه ميكن أ ن تد مر أ اي مهنام ا اذ ما تراه مناس با مون تودابري م،قتوة  و اإ

ويف , وأ ن تطلوب تقودمي ضوامن اكف لتغطيوة نةقوات التودبري اخيي تود مر بوه , ية  تقت،هيا طبيعة الزناع أ و حتةظ 

ىل القايض امل ي لإصدار ال مر بتنةيذ التدبري , حاةل عدم تنةيذ التدبري طوعا   .ميكن اللموء اإ

ننا ندر  أ حواكم التودابري امل،قتوة , أ ما عىل صعيد التةاقيات ااولية وال نظ ة املتعلقة ابلتحك  التجاري ااويل فاإ

 :يف البعض مهنا كام ييل

 

                                                           
1
و القوانون املقوارن ، موذكرة ماجسو تري  20-20تعويلت كرمي ، اس تقاللية اتةاق التحك  التجاري ااويل ، دراسة عىل ضووء املرسووم الترشويعي  - 

 .10، ص 7110فرع قانون ال عامل ، لكية احلقوق ،  جامعة مولود مع ري تزيي وزو، 

.21د جامل محمود الكردى ، مرجع سابق ، ص  -
2
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 :يف نظام التحك  لغرفة التجارة ااولية  -0

ىل هيئوة ,من نظام التحك  اخلاص لغرفة التجارة ااولية لو طراف  7فقرة70أزي نص املادة   رسال امللن اإ قبل اإ

ىل أ يوة سولطة ق،وائية للحصوول عوىل تودابري م،قتوه أ و حتةظيوة , التحك   ىل توكل , اللمووء اإ ول يعود اللمووء اإ

السلطة عىل هذا النحو انهتااك لتةاق التحك  
1

صواص هيئوة التحكو  ، ول يشلك عدول عنه ول ينال من اخت

السالةة اخيكر اعرتفت أ ي،وا هيئوة التحكو  ابختصواص قوايض  70يف هذا الشد ن اري أ ن الةقرة ال ويل من املادة 

 .ال مور املس تعجةل 

ليووه جانووب موون الةقووه حووني  ي،كوود ابن اتةوواق  التحكوو    وان اكن ل يسوولب قووايض ال مووور , وهووذا مووا دعووا اإ

ل انووه مي, املسوو تعجةل اختصاصووه  فيكووون , كوون أ ن  ووول هيئووة التحكوو  أ ي،ووا البووت يف املسووائل املسوو تعجةل اإ

الاختصاص مشرتاك بني قايض ال مور  املس تعجةل وهيئة التحك  
2
. 

 :0274قانون التحك  اخيي وضعته جلنة ال مم املتحدة للقانون ااويل لس نة   -7

ىل التودابري امل،قتوة , 7111املعودل سو نة , 0274تطرقت قواعد القانون المنوذيج للتحك  التجاري ااويل لس نة  اإ

حيووث أ عطووت سوولطة ا وواذ التوودابري امل،قتووة لهيئووة التحكوو  وجعلووت دور القووايض الوووطين , يف الةصوول الرابووع

 :من القانون عىل 02فقد نصت املادة, مساعدا

 :فان عىل خالف ذكلمامل يتةق الطر  ,أوز لهيئة التحك  أ ن تصدر تدابري م،قتة بناء عىل طلب احد الطرفني"

تود مر فيوه هيئوة التحكو  أ حود , التدبري امل،قت هو أ ي تدبري وقيت سواء أ اكن يف شلك قرار أ م يف شلك أ خور-

 الطرفني يف أ ي وقت 

  :يس بق القرار اخيي يةصل هنائيا يف الزناع  مبا ييل 

ىل ما اكن عليه اإىل حني الةصل يف/أ    : الزناع أ وأ ن يبق  احلال عىل ما هو عليه أ و يعيده اإ

جراء مينع  حدوث رضر حايل أ و وش ي  أ و مسا  بع لية التحكو  نةسوها أ و ميتنوع  عون ا واذ / ب أ ن يتخذ اإ

جراء حينل أ ن يسبب ذكل الرضر املسا   أ و   :اإ

 :أ ن يوفر وس يةل لل حافظة عىل املوجودات الاليت ميكن بواسطهتا تنةيذ قرار لحق أ و/ج

 ."قد تكون هامة و جوهرية يف حل الزناع أ ن حيافظ عىل ال دةل اليت/ د

ذا مل يتحقوق ذكل, وقد أ لزم القانون ال طراف ابلعرتاف ابلتدبري امل،قت و نةواذه يتعوني عوىل الطورف املعوين , واإ

ىل احملمكة احتتصة لطلب ال مر ابلتنةيذ ابلتنةيذ اللموء اإ
1
. 

                                                           
.12كرمي ، مرجع سابق ، ص تعويلت  -

1
 

2
، 0، عودد اإسكندر أ محد ، التحك  كوس يةل لةض املنازعات ااولية ابلطرق السل ية ، اجملةل اجلزائرية للعلوم القانونيوة والس ياسو ية و الاقتصوادية  -

 .000، ص 0222س نة 
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 :ورعااي ااول ال خرى يف حتك  املركز ااويل لتسوية خالفات الاستامثر بني ااول-0

ىل هتديد جديد ووقائع حقيقية تةقد احلومك املنتظور لك فعاليتوه  يتعوني ا واذ , عندما يتعرض نزاع موجود فعال اإ

وهنا تظهر أ  ية الإجراءات امل،قتة  الويت أوب أ ن تقووم , قرارات رسيعة  ومالمئة للحةاىل عىل احلقوق املهددة 

مل تةصل  يف مسد ةل الإجراءات , 0214هات الق،ائية لكن اتةاقية واش نطن لس نة أ و اجل / هبا الهيئة  التحكميية و

ن حتقوق حوىت ميكون  ال مور هبوذه الإجوراءات  بول نصوت , الوقتية أ و التحةظية ومل حتدد الرشوو الويت أوب اإ

صودار توصوية مون طورف حممكوة التحكو  املشولكة مون طورف املركوز مبوافقوة 02املادة  , ال طوراف عىل جواز اإ

 .اب اذ اكفة التدابري التحةظية اليت تس هتدف فق  احملافظة عىل حقوق ال طرافو

ىل الإحواكم الق،وائية  لزام ق،واء ااوةل ابلنصوياع اإ ي،اف اإىل ذكل تد كيد اإ
2
موىت قودرت أ ن الظوروف تتطلوب  

ىل  ىل نية اجتاه ال طراف املعنية هبا لتنة "توصية "ذكل مبا أ ن النص يشري اإ  .يذها طواعيةفان تنةيذها خي،ع اإ

فوان هوذه , أ ما يف حاةل رفض التنةيذ أ و الالزتام ابلإجراءات التحةظيوة املتخوذة مون طورف احملمكوة التحكمييوة  

ىل الق،اء الوطين  لطلوب ا واذ  ىل أ ي قوة ردعية  قد يس تدعي ذكل جلوء الطرف املترضر اإ الإجراءات تةتقر اإ

 .ما حيةظ هل حقه  املهدد 

ن تدخل اجلهات الق،وائية  بطلوب مون احود : من لحئة املركز نصت يف فقرهتا اخلامسة  02خاصة وان املادة   اإ

طراف الزناع ل اذ تدابري حتةظية  جراءات التحك  , اإ ل يشلك  تناق،وا ول تعارضوا موع ,سواء قبل أ و ال وناء اإ

 عىل ذكل من التةاقية مىت وجد اتةاق بني الطرفني 02اتةاق التحك   ول مع  أ حاكم املادة 
3
. 

 :يف التةاقية املوحدة لستامثر رؤو  ال موال العربية يف ااول العربية -0

، بعود أ ن  0270لقد دخلت التةاقية املوحدة لستامثر رؤو  ال موال العربية يف ااول العربية حزي التنةيذ س نة 

وان،و ت لوتكل  0271سوبنرب  70عوامن يف مت التوقيع علهيا قبل ذكل التارخي بس نة خالل الق ة العربيوة املنعقودة ب

دوةل عربية 70التةاقية 
4
. 

صودار أ وامور الإجوراءات  ذا اكنت معظم القوانني والتةاقيات ااولية أ عطت الق،اء اااخويل دورا هاموا يف اإ و اإ

هيئوة التحةظية فوان اتةاقيوة املوحود لسوتامثر رؤو  ال مووال العربيوة يف ااول العربيوة ، أ عطوت  هوذا ااور لل 

وهذا ما تنص عليه املادة, التحكميية فق  
5

من التةاقية ، فب تنص التةاقيوة عوىل الظوروف املالمئوة ل واذ  72

                                                                                                                                                    
1
 .004اإسكندر أ محد ، مرجع نةسه ، ص -
2
 . 021، مرجع سابق  ، ص  د صالح اازن جامل اازن ، محمود مصيلحي -
3
 .777، ص  7110د ماجد راغب احللو، العقود الإدارية و التحك ، دار اجلامعة اجلديدة للنرش،م  ، س نة  -
4
 ،  7111دار هومه للطباعة و النرش، اجلزائر ، س نة "التحك  التجاري ااويل ضامن الاستامثرات "د قادري عبد العززز  ،الاستامثرات ااولية  -

 .014ص 
5
" بناء عىل طلب احد  من الطرفني أ ن  تتخذ أ ايإجراء م،قت  أ و حتةظي تراه رضوراي , للهيئة :" من التةاقية عىل  72تنص املادة  -

5
. 
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ىل أ ي دور للقوايض الووطين يف , الإجراء التحةظي بل تركت ذكل للسلطة التقدزريوة حملمكوة التحكو   ومل ترشو اإ

 .ا اذ هذا النوع من الإجراءات 

ىل اري أ ن التةاقية تس ل أ ن رفوع ااعووى اإ ىل ق،اء ااوةل املسو تقبةل لسوتامثره ، اإ  ح لل ستدر العريب ابللموء اإ

ىل ق،اء ااوةل املسو تقبةل لالسوتامثر و العكوس ابلعكوس أ ي أ ن  حممكة الاستامثر مينع ذكل املستدر من اللموء اإ

ريب رفع ااعوى أ مام ق،اء تكل ااوةل مينع من عرضه عىل حممكة الاستامثر الع
1

 . 00وفقا ل حاكم املادة 

لهيا سابقا  ن القامس املشرتك  بني مجيع  القوانني والنصوص املشار اإ جامعها عىل عدم تد ثر اختصواص , اإ زنثل يف اإ

جوراء حتةظوي (الوطنيوة)قايض ال مور املس تعجةل املنصوص عليه يف القووانني  اااخليوة  مبوا  ووهل  , ، يف ا واذ اإ

جوراء اتةاقية  التحك   لله  ىل القايض،  لطلوب أ ي اإ جراءات ااوةل وعىل اعتبار اللموء اإ يئة التحكميية من ا اذ اإ

م،قت ل يعين التنازل عن اتةاقية التحك  ،كام أ ن هذه  القوانني مل ت،ع الرشوو اليت أب توافرها حىت ينعقود 

 .الاختصاص لقايض ال مور  املس تعجةل

ىل القواعد العامة اليت تشرتو قيام حاةل الاسو تعجال ورضورة الوزتام القوايض  وهذا يعين الإحاةل اإ
 .

كوام رأ ينوا يف 

خاصوة قوانون التحكو  اخيي وضوعته جلنوة ال مم املتحودة للقوانون التجواري ااويل , معظم التةاقيات والنصوص 

 (.uncitral)املس   قانون 

نظوام التحكو  واختصواص احملومك و اختصواص  قوايض ال موور املسو تعجةل  فهوذا خيا فانه ل يوجد تعوارض بوني 

حيمك يف املسد ةل املطروحة أ مامه بصوةة م،قتوة دون املسوا  بد صول احلوق ول يو،ثر بتواات عوىل (uncitral)ال خري

 .احلمك يف املوضوع  اخيي سوف تصدره  الهيئة  التحكميية

ا حوىت يف احلوالت الويت اعورتف فهيوا لهيئوة التحكو  اب واذ التودابري بل يعترب س ندا لها وداعوام لةعاليوة أ حاكهمو 

فاإن معظم قراراهتا يف هذا اجملال ل تكون ذات فعالية ل هنا سووف تصوطدم , التحةظية ابعتبارها حممكة موضوع 

بعقبات قانونية ومادية عنود تنةيوذها
2
جبوار ال طوراف عوىل الالوزت ,   ام  فهوىي ل متوكل سولطة الوردع ول سولطة اإ

بد وامرها ، فال مناص من طلب تدخل القايض الوطين احتتص ملساعدة الهيئة التحكميية عىل تنةيوذ الإجوراءات 

أ و أ هنا تطلب منوه ا واذ هوذه الإجوراءات ومتابعوة تنةيوذها ملوا ميلكوه مون سولطة املتابعوة , الوقتية اليت ا ذهتا 

دارة أ وامر التنةيذ اجلربي  .واإ

تصاص حممكة التحك  يف ا اذ الإجراءات التحةظية يبقو  قامئوا ل جودال مون حيوث رمغ لك ما س بق  فان اخ 

 .أ صبح هذا الاختصاص ذا أ  ية كربى تصطدم أ حياان مع اختصاص ق،اء ااوةل 

                                                           
.017د قادري عبد العززز ، مرجع سابق  ، ص  -

1
 

2
اجسو تري  صوص قوانون ال عوامل ، لكيوة احلقووق العلووم همدي جززرة ، توطني الاستامثرات العربيوة يف الووطن العوريب ، موذكرة لنيول شوهادة امل -

 .47، ص 7107الس ياس ية جامعة اجلزائر ،، س نة
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فقد تد مر الهيئة التحكميية يف بعض احلالت بتدابري معاكسة  للتدابري اليت أ مر هبا القايض الوطين بل أ صوبح يف  

ماكن هذه الهيئة أ ن تتخذ الوقت احل ىل منوع الطورف مون مواصوةل دعوواه أ موام ايل ابإ جراء مسو تعجال  هيودف اإ اإ

القووايض 
1

جووراءات حتةظيووة مدروسووا بدقووة موون طوورف أ ع،وواء الهيئووة  ، لكوون أووب أ ن زكووون موضوووع ا وواذ اإ

 .التحكميية لتقدزر مدى أ  ية ملل هذا الإجراء وجتنب الطلبات التعسةية ل اذه 

وت معظم أ نظ وة التحكو  ،كنظوام غرفوة التجوارة ااوليوة والقوانون المنووذيج للتحكو   التجواري خاصة مع سك

عن حتديد الرشوو املطلوبة لقبول طلب الإجراءات الوقتية ي،اف اإىل ذكل انعدام مبودأ  أ سوا  مون , ااويل

 ". يف الق،ااي الاس تعجالية"املوا ة بني ال طراف "مبادئ التقايض وهو مبدأ  

فوان أ كورب عقبوة موا توزال , ( امل،قتوة)ابلرمغ من القبول ابختصاص حممكة التحك  يف جمال التدابري الاس تعجالية 

ىل , توا ها يه انعدام الطابع التنةيذي لقراراهتا  حيث مل تتطرق اتةاقيوة نيويوورك ول معظوم  القووانني الوطنيوة اإ

عطوواء الصوويغة  التنةيذيووة  "للهيئووة التحكمييووة لو واموور امل،قتووة " مسوود ةل اإ
2

ذا رف،ووت  اووا أعلهووا بوودون فعاليووة اإ

جراء حتةظي "حمك حتكميي "ال طراف الانصياع لها طواعية ،بقبول طعن البطالن ضد  دون أ ن ,م،قت اب اذ اإ

وقود فوتح هوذا القورار اجملوال للمهوات الق،وائية . تنتظر احملمكة صدور احلمك يف موضوع الزناع لقبول هوذا احلومك

لغاء الت دابري امل،قتة اليت تصدرها الهيئات التحكميية لإ
3
لغاء بعض الإجراءات الوقتيوة ,  ماكن الق،اء اإ ذا أ صبح ابإ اإ

 .املتخذة من طرف حمامك التحك  س يكون أ وىل به أ ي،ا أ ن يعطي الصيغة التنةيذية لهذا النوع من القرارات 

نه يف جموال التودابري التحةظيوة ,  عندما يقدر بد هنا م،سسة قانوان همام اكنت الاجهتادات والتصورات ل ميكون ,فاإ

ىل الق،واء الووطين ملسواعدهتا, للهيئات التحكميية أ ن تس تد ثر ابلختصواص احل وي  ل هنوا سو تكون حباجوة اإ
4
  ,

عطوواء الصوويغة التنةيذيووة ل وامرهووا أ و  اب وواذ الإجووراءات التحةظيووة عوون طريووق الاسوو تعجال دون أ ن , سووواء ابإ

يف موضوع نزاع ابعتباره اختصاصا ح اي لها ل ينازعها  ق،اء ااوةليسلب مهنا اختصاص النظر 
5
. 

 :خامتة 

هبدف تودع  فعاليوة التحكو  , زنتع القايض بسلطات واسعة يف مساعدة الهيئات التحكميية والرقابة عىل أ عاملها 

صوودار أ واموور تقوورتن  فهووو ميووكل سوولطة  اإ , ومتكينووه موون أ داء ااور احملوودد هل عووىل املسوو توى اااخوويل وااويل 

                                                           
1
، تطووزر  تشام فاروق ، الاستامثرات العربية ، واقعها و أ فاقها يف  ل النظام العاملي اجلديد ، ورقة معل مقدموة اإىل مو،متر الاسوتامثر و النويول -

 .04، ص7110ر ، املنظ ة العربية للتمنية الإدارية ، س نة الإدارة العربية لتطوزر الاستامث
2
ة حسويبة محمد بواو ،التحك  يف حل الزناعات ااولية ،مذكرة لنيل شهادة املاجس تري يف القانون العام ، لكية احلقوق و العلوم الس ياس ية ، جامع -

 .17، ص 7117بن بوعيل الشلن ، س نة 
3
، اجلزائر ،لكية احلقوق  بن عكنون لتجاري ااويل  يف القانون املقارن ، مذكرة لنيل شهادة املاجس تري ، جامعةكروم نرسزن ، اإجراءات التحك  ا -

 00، ص  7112
4
نتووري خليل بوصنبورة ، القرار التحكميي وطرق الطعن فيه وفقا للقانون اجلزائري ، أ طروحة لنيل شهادة ااكتوراه يف القانون العام ، جامعوة م  -

 .20، ص 7117،لكية احلقوق ،س نة  قس نطينة

012.د جامل محمود الكردي ، مرجع سابق، ص  -
5
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عكس احملمك اخيي تنح  سلطاته فامي يقرره هل ال طوراف ويف حودود , جبزاءات يف حاةل  عدم الالزتام بتنةيذها

 . ما يس ح به القانون

ذا مل تلوزتم لك ال طوراف  طواعيوة  جوراءات خصوومة التحكو  اإ وهذا يو،ثر عوىل قدرتوه اخياتيوة يف تسو يري لك اإ

 .بد وامره 

قورار رقابوة ق،واء ااوةل عوىل , ذا العموز من أ جل جتنوب هو حرصوت قووانني التحكو  الوطنيوة وااوليوة عوىل اإ

ومعاونيه يف احلالت اليت ميكن أ ن تتسبب يف تعورث الع ليوة التحكمييوة والويت مل تتةوق ال طوراف عوىل , التحك  

ذا اثر نزاع متةق بشد نه عىل التحك  ورفع احد اخلصوم دعوى أ م ام الق،اء الووطين، خبصووص كيةية موا هتا فاإ

نةس الزناع  أوز للطرف ال خر أ ن يدفع بوجود اتةاق التحك  ،حىت مينع احملمكة من الةصل يف الق،ية  تنةيذا 

لبنود هذا التةاق، لكن اجلدل القامئ خبصوص املنع يدور حول طبيعته هل يعترب  دفعا بعدم اختصاص احملمكوة 

 .أ و دفعا لقبول ااعوى 

جراءات التحكو ، وتسوهيل تنةيوذ قورارات الهيئوات التحكمييوة ل ميكن  , أ ن ي،دي وضع قواعد دولية لتبس ي  اإ

ذا بقي اجملال مةتوحا لتدخل الق،اء اااخيل  ىل فعالية حقيقة  للتحك  اإ صودار القورارات , اإ لوضع عراقيول أ موام اإ

عية املتعلقة، ابلستامثر مجموعة مون القواعود خيكل وضعت معظم التةاقيات الثنائية  وامجلا, التحكميية أ و تنةيذها 

ىل التحكو   جراءات اللموء اإ بول زكةوي أ ن يت،و ن , ل جل أ ن يمت  لرتتيب أ ن  زكون ال طراف قد رشعوا يف اإ

 .العقد ال صيل رشو التحك  حىت يرتتب ال ثر املانع  للق،اء الوطين يف نظرة الزناع املعروض أ مامه

ىل التو    :صيات التالية ومن لك ذكل خنلص اإ

ىل التوجه اجلديد لل رشع يف تناول مجيع املسائل القانونية اليت لها عالقة ابتةاق التحك  و  - أ ن ال وان اإ

عالقته ابلستامثر فد اثر قبول فاعلية اتةاق التحك  عىل منازعات الاستامثر فكرة قانونيوة حواول رجوال القوانون و 

طواره  الةقه عىل الع ل عىل جتس يدها و تكريسها ابلنظر للعالقة الوطيودة بوني اتةواق التحكو  و الاسوتامثر يف اإ

 . العام 

ىل هيئوة التحكو  و ضووبطه  - رضورة تنظو  مسود ةل نوزع الاختصواص مون الق،وواء اااخويل و حتووي  اإ

طار قانوين سلس حىت أسد أ كرث من فعالية للتحك  التجاري ااويل   .ابإ

ئل التحكميية حىت ل زكون هنواك توداخل يف الصوالحيات رضورة حتديد دور القايض بدقة يف املسا -

 .و سوء فهم القانون من انحية أ خرى
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 :قامئة املراجع 

 :الكتب/ 0

د مصطة  انطق صاحل النارصي، التطورات احلديثة يف التحك  التجاري ااويل، دراسة قانونية مقارنة و مع قوة يف نظوام  -0

 . 7104التحك ،دار الكتب القانونية،م  ، س نة 

 –رة ااولية د صالح اازن جامل اازن و محمود صالح اازن مصيلحي ، الةعالية ااولية لقبول التحك  يف منازعات التجا -7 

،  7111دراسة يف ضوء أ   و أ حدث أ حاكم التحك  ااويل دار الةكر للنرش و التوزيع ، امجلهوريوة العربيوة امل وية ، سو نة 

 . 01ص 

 .042، ص 7110د أ محد أ بو الوفا ، التحك  الاختياري و الإجباري ، منشاة املعارف ابلإسكندرية ،م  ، س نة  -0

، 7114سو نة ،ي ،القانون الواجب التطبيق يف دعووى التحكو  ، دار اجلامعوة اجلديودة للنرشو، م د جامل محمود الكرد -0

 .00ص

 .40، ص 7111د أ محد هندي ، سلطة اخلصوم و احملمكة يف اختصام الغري ، دار اجلامعة اجلديدة للنرش ، م  ، س نة  -4

الوطنية و ااولية ، دار اجلامعة اجلديدة للنرش ، م و ، سو نة  د نبيل اإسامعيل معر، التحك  يف املواد املدنية و التجارية -1

7110 . 

 .  7117س نة ، محمد كول ،تطور التحك  التجاري ااويل يف القانون اجلزائري ، منشورات بغدادي -2

ف القانوين ،دار الت  –النظرية العامة لاللزتامات مصادر الالزتام " د محمد صربي السعدي،رشح القانون املدين اجلزائري  -7

 .  7110الهدى للنرش و التوزيع ، اجلزء ال ول ، الطبعة الثانية ، اجلزائر ، س نة 

 .777، ص  7110د ماجد راغب احللو، العقود الإدارية و التحك ، دار اجلامعة اجلديدة للنرش،م  ، س نة  -2

دار هوموه للطباعوة و النرشو، "اويل ضامن الاستامثرات التحك  التجاري ا"د قادري عبد العززز  ،الاستامثرات ااولية  -01

 .  7111اجلزائر ، س نة 

 :املقالت / 7

د بن سهةل اثين بن عيل و د نعميي فوزي ، تطور الاستامثرات ال جنبية يف اجلزائر عىل ضووء نظوام حتكو  املركوز ااويل   -0

 .00، ص 7117، س نة  00العدد  لتسوية منازعات الاستامثر ، جمةل الإدارة ، جامعة اجلزائر ،

حسن طاليب،تسوية املنازعات يف القانون اجلزائري لالستامثرات ، اجملةل اجلزائرية للعلوم القانونيوة الاقتصوادية الس ياسو ية ،  -7

 .012-011، ص ص ، 0272، جامعة اجلزائر ، مار  17العدد 

 .070، ص 
0
الاستامثر ، مقال منشور يف جمةل نقابة احملامني ، العددان التاسع و العوارش ، مشهور حديثة اجلازي ، التحك  يف منازعات  -

 .10، ص7117س نة 
0
اإسكندر أ محد ، التحك  كوس يةل لةض املنازعات ااولية ابلطورق السول ية ، اجملوةل اجلزائريوة للعلووم القانونيوة والس ياسو ية و  -

 .000، ص 0222، س نة 0الاقتصادية ، عدد 
4
، الاستامثرات العربية ، واقعها و أ فاقها يف  ل النظام العاملي اجلديد ، ورقة معل مقدمة اإىل م،متر الاسوتامثر  تشام فاروق -

 .7110و النويل ، تطوزر الإدارة العربية لتطوزر الاستامثر ، املنظ ة العربية للتمنية الإدارية ، س نة 

 :موووووووووووووذكرات و رسائل دكتوراه / 0

شور ، امحلاية التةاقية لالستامثر ال جنيب يف اجلزائر ،  مذكرة  لنيل شهادة ماجس تري فرع القانون اخلاص ،لكيوة شوشو عا - 0

 ، 7117احلقوق بن عكنون،  جامعة اجلزائر ،س نة 
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فورع حسيين ميينة ، ترايض ال طراف عىل التحك  أ مام املركز ااويل لتسووية منازعوات الاسوتامثر ، موذكرة ماجسو تري ،   -7

 . 7100قانون التعاون ااويل ، لكية احلقوق ، جامعة مولود مع ري تزيي وز، س نة 

قريف ايسني ، ضامانت الاسوتامثر يف الترشويع اجلزائوري ، موذكرة لنيول شوهادة املاجسو تري  صوص قوانون ال عوامل، لكيوة   -0

 .17،   7117احلقوق ، جامعة محمد خيرض بسكرة ، س نة 

حك  التجاري ااويل ك،امن من ضامانت الاستامثر ، رساةل لنيول شوهادة املاجسو تري لكيوة احلقووق بون بودودة سعاد ، الت -0

  7107عكنون ، اجلزائر ، س نة  

4-
.
و القانون املقارن ،  20-20تعويلت كرمي ، اس تقاللية اتةاق التحك  التجاري ااويل ، دراسة عىل ضوء املرسوم الترشيعي  

 . 7110ون ال عامل ، لكية احلقوق ،  جامعة مولود مع ري تزيي وزو، مذكرة ماجس تري فرع قان

خليل بوصنبورة ، القرار التحكميي وطرق الطعن فيه وفقا للقانون اجلزائوري ، أ طروحوة لنيول شوهادة ااكتووراه يف القوانون -1

 .7117العام ، جامعة منتوري قس نطينة،لكية احلقوق ،س نة  

الزناعوات ااوليوة ،موذكرة لنيول شوهادة املاجسو تري يف القوانون العوام ، لكيوة احلقووق و العلووم محمد بواو ،التحك  يف حل  -2

 .7117الس ياس ية ، جامعة حسيبة بن بوعيل الشلن ، س نة 

كروم نرسزن ، اإجراءات التحك  التجاري ااويل  يف القانون املقارن ، مذكرة لنيل شهادة املاجس تري ، جامعة اجلزائر ،لكية  -7

 . 7112قوق  بن عكنون ، احل

هدي جززرة ، توطني الاستامثرات العربية يف الوطن العريب ، مذكرة لنيل شهادة املاجس تري  صص قوانون ال عوامل ، لكيوة -2

 .7107احلقوق العلوم الس ياس ية جامعة اجلزائر ، س نة

 :امللتقيات/ 0

ايرس اكمل الصرييف ،اتةاق التحك  بني الرضائية و الشلكية يف ضووء مقت،ويات التجوارة ااوليوة ، حبوث مقودم اإىل مو،متر  -0

املنعقود بلكيوة احلقووق ، جامعوة الإموارات العربيوة " أ   احللول البديةل حلول املنازعوات الاقتصوادية " التحك  التجاري ااويل 

 :املتواجد عىل املوقع الإلكرتوين  01اإىل 0، ص من 7117أ فريل  70اإىل  70املتحدة ،أ بو  يب من 

http:// Ama2.Alfadal.net/ montada-f9/ Tepic -1527 html.  

 :القوانني / 4

يت،وو ن قووانون الإجووراءات املدنيووة و الإداريووة ، ج ر ، 7117فيةووري  74، موو،رخ يف  12-17قووانون رمق   -0

 .  7117أ فريل س نة  70صادرة بتارخي  70العدد 

القوانون المنووذيج للتحكو  التجوواري ااويل اخيي وضوعته جلنوة ال مم املتحوودة للقوانون التجواري ااويل سوو نة  -7

 :،منشور يف املوقع  7111مع التعديالت اليت اعندت س نة  0274

www.uncitral.org/pdf/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-EBOOK-a.pdf 
 :ال جنبية الكتب ابللغة /  1

1
-FOUCHARD (ph), les conflits de lois en matière d’arbitralitè des litiges de propriété 

industrielle, Rev .arb.1977.p63. 
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س تغالل ال طةال يف جمال الع ل اإ
*

 
احلقوق و العلوم  لكية -طالبة يف ااكتوراهو  جامعة عبد امحليد ابن ابديس، مس تغامن -"أ  "أ س تاذ مساعد  -عالق نوال/ أ  

 7الس ياس ية، جامعة وهران 

 :ملخص

وابلنس بة لو طةال زكوون تشوغيلهم . للك خشصقانواًن ورشعًا يعترب احلق يف الع ل حقا أ ساس يا اثبت 

ذ حقق التوفيق بني حق الطةل يف الرعايوة والمنوو السول  والرفاهيةوة وحقوه يف الع ول مكخسوا ة  معقول ومقبوًل اإ

وقبل اعرتاف النصوص الوضعية هبوذه . مقبوةل للعيش من أ جل الإس تعداد ملرحةل البلوغ والتح،ري حلياة البالغني

ل بعدما تةامقت أ شاكل الاسو تغالل وانترشوت دوليوًا يف زكاحلقوق، مل  ن يصنن معل ال طةال كظاهرة سلبية اإ

ت اجملنوع ااويل اكحفتوه مون أ ولوواية ومون هوذا املنظوور تخعوىن املعوايري ااوليوة لع ول . أ مقت صورها، وصوارت مخ

ليوه واسو تغالهلعون طريوق منوع لك موا مون شود نه الإ  ال طةال وخمتلن الترشيعات حبامية الطةل العامول . سواءة اإ

هوذا ولع ول . وهذا ما يقتحت حتديد أ نواع ال عامل اليت ميكن أ ن زلكن هبا ال طةال واليت تشولك خطورًا علىوهيم

ال طةال يف الرشويعة أ حواكم و ضوواب  تورر مرشووعيته رشيطوة أ ن زكوون الع ول مرشووعًا وأ ن يومت تلكيون 

دنيوة والعقليوة وأ ل يتنوا  موع الرعايوة الاكموةل للطةول الطةل عىل سبيل النةدب ل الوجووب وحسوب قدراتوه الب

 .وحاميته من مجيع أ شاكل الإس تغالل

Résumé :  

Le droit au travail est un droit fondamental reconnu, à chaque personne, en droit 

positif et par la Charia. L’emploi des enfants peut être raisonnable et acceptable s’il arrive à 

concilier les droits de l'enfant à la protection, à une croissance saine et à son bien-être avec 

son droit au travail considéré comme une contribution acceptable lui permettant de se 

préparer à la vie des adultes. Avant la reconnaissance de ces droits, le travail des enfants 

n’était pas considéré comme un phénomène négatif. Mais cette vision des choses a changé 

avec l’aggravation et l’expansion des formes négatives de l'exploitation, voir des pires formes 

de travail des enfants. Et la lutte contre ces formes d’exploitation des enfants par le travail est 

devenue l'une des priorités de la communauté internationale. Dans cette perspective, les 

normes internationales et la législation du travail des enfants visent à protéger les enfants en 

empêchant tout abus et exploitation. Ce qui nécessite l’identification des différentes formes 

de travail qui constituent des dangers pour les enfants. Ceci étant, le travail des enfants est 

légalisé par la Chariâa à condition qu’il soit licite, que l’enfant n’y soit pas contraint, qu’il 

                                                           
*
يداع املقال   12/17/7102: اترخي اإ

 7102 /00/17: اترخي حتك  املقال



 05العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

470 
 

n’affecte pas ses capacités physiques et morales et qu’il ne soit en aucun cas incompatible 

avec les nécessité de sa protection contre toute forme d’exploitation. 

 مقدمة

، كسن أ دىن للع ل، مع اشرتاو (س نة يف عقود النهني 04)س نة  01طةل ما مل زكنل ' تو ين' مبدئيًا ل أوز

ه الرشعي يةِ اخلطرية واليت تنعدم فهيا النظافة أ و ترضُّ حصةته أ و متوسة كام يخ نع اس تخدامه يف ال شغال . رخصة وصةِ

أ خالقيةات
1
وحتديد مةهووم الطةول يف خطور وحالتوه  7101من دس تور  12ومع دسرتة هذا املنع مبوجب املادة  .

، تتد كد خطورة جمال الع ول ابلنسو بة لو طةوال، ورضورة 7104من قانون حامية الطةل لس نة  7مبوجب املادة 

ساءات  واس تغالل التصدي ملا  . قد يتعرضون هل من اإ

س نة اكمةل، فسواء مت تشغي  قبل أ و بعد اكوامتهل السون ال دىن للع ول  07فباعتبار الطةل هو لك خشص مل يبلغ 

ذًا زمكن يف هوذا الإحوامتل .فاإن احامتل تعرضه حتاطر الإس تغالل قامئاً  يوه . فالإشاكل اإ وابلتوايل هول لك معول ي،دة

ىل أ ي مدى يتد كةد اس تغالل ال طةوال يف جموال الع ولال طةال هو بطبي  ليخعتورب مون معول  عته اس تغالًل هلم ؟ واإ

وعامةل ال طةال واخيي يقتحت املوا ة؟ هذزن السو،الني متالزموني وسو نحاول الوردة علوهيام بتحديود ماهيوة معول 

جمال الع ل معوموًا و موا خيوص من املنظورزن القانونيي والرشعي مث تبيان أ حاكم الاس تغالل يف ( أ ول)ال طةال 

  (.اثنياً )منه ال طةال حتديداً 

 ماهية معل ال طةال    :  أ ول 

  النظرة الوضعية لع ل ال طةال -أ  

 و مةهوم معل ال طةال 0 

وول أ ي مطبووع : هو امِلهْنة والِةْعل  الع ل لغة   ذ همنة، وامجلع أ عوامل؛ ورجول مَعخ معل الرجل أ ي فعل فعاًل وا ة

تَْعَ  ؛ واْعتََ ل الرجلخ  َ  ارَيهخ واس ْ َل مَعَاًل، وَأمْعَ وامةل: عىل الع ل؛ ومَعِ َل بنةسه؛ الِعْ وةَل والَعوامةل والعخ َأْجورخ موا : مَعِ

عِ  ِل، ورزق العامل اخيي جخ ل هل عىل ما قخدلةِ من الَعَ لمعخ
2
والَعَ ةًل   القومخ يَْعَ لوون بدَيودهيم رضواًب مون الَعَ ول . 

يف طني َأو َحْةر  َأو اريه
3
لودللةل عوىل فئوة اليود العوامةل ومهنوا عوامةل ' الَعَ واةل'ويف نةس املعىن تسو تع ل لك وة . 

والع ول اصوطالحًا   main d’œuvre infantileلأ ي فئة اليد العامةل من ال طةوا travail des enfantsال طةال 

                                                           
1
لسو نة  02الرمسية العودداملتعلةق بعالقات الع ل اجلريدة  0221أ بريل  70املوافق  0021رم،ان  71امل،رخ يف  00-21من القانون رمق  04املادة  -

0221. 
2
 لةريوزأ ابدي'  القامو  املخحي '، و ' الصحاح يف اللةغة' اجلوهريو '  لسان لعرب' ابن منظور -
3
 '  لسان لعرب' ابن منظور -
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أ و /هو لك  د مرشوع مقصود ومنظم، بدنيًا أ و ذهنيًا أ و لكهيام، يبذهل الإنسان لإأاد منةعة اقتصادية ماديوة و

معنوية
1

                                                       . 

ف تشغيل أ و معل ال طةال، عىل أ نه لك اس تخدام لو طةال يف نشاو اقتصادي يونمم  ومن منظور وضعي يخعرة

عنه مسا  بكرامهتم و الإرضار بمنو  الطبيعي، اجلسدي والنةيس
2
معل أ و عامةل "وهو ما يخطلق عليه تس ية . 

عة". ال طةال تنوة  .ويتخذ هذا النشاو مظاهر عديدة و مخ

عون طريوق منوع  ري ااولية لع ل ال طةال وخمتلن الترشيعات حبامية الطةول العامولومن هذا املنظور تخعىن املعاي

طوار  تشغيل من مل يبلغ السن ال دىن للع ل وحرض بعض ال شاكل من الع ل مع ضب  توكل املسو وح هبوا يف اإ

زي القوانني واملعايري ااولية تشغيلهم م ملن جتخ  .منظة

صوناف و أ شواكل مون ال عوامل، فواإن حاميوة ال طةوال يف جموال الع ول فانطالقًا من وجود فئوات معريوة تخقابلهوا أ  

اوري أ ن وجوود أ شواكل اقوتوة، أ و اوري مسو وح هبوا، . تقتحت ضب  العالقة بني هذه ال شاكل وتكل ال صناف

اكحفوة معول ال طةوال مون أ جول الق،واء  اهرة وهوو منطوق مخ ي للظة ىل اس تعامل منطق أ خر للتصدة ةلموء اإ فرض ال

 .عليه هنائيا  

اكحفة أ سوء أ شاكل معل ال طةال مقبوةل بل ورضورية، فهل لك أ عوامل ال طةوال اوري مقبووةل  ذا اكنت مخ لكن، اإ

 وابلتايل تقتحت ماكحفهتا؟ 

ال عوامل املقبووةل أ و املسو وح هبوا وال عوامل امل قوتوة أ و اوري : ميكن النزي بني نوعني من أ عامل ال طةوال يف الواقع

املس وح هبا
3
لري للجدلومع ذكل تتعدة .   .د ال شاكل و التةس يات ويبق  معها معل ال طةال مصطلح وضعي مخ

 مةهوم وضعي ملري للجدل – 7

ً ' ، 'عامةل ال طةال '، 'معل ال طةال ' : يبدأ  اجلدل مع املخصطلحات املس تع ةل  ، 'ال طةوال املخنشوغلون اقتصواداية

 ' ً ووني . 'ال طةووال النشووطون اقتصوواداية ِ ىل التَحديوود وابلنسوو بة لووبعض املخختصة يتَّ،ووح هووذا اللُّووبس ابلرجوووع اإ

ىل ا ملبادرات الوضوعية ال وىل للتصودي لع ول ال طةوال كظواهرة الاصطاليح الوارد يف اللغة الإجنلزيية استنادًا اإ

 «child labour »و     «work child » اجامتعية و اقتصادية و قانونية حيث يخ زي بني عباريت

ن مل " لدللةل عىل  « work child » فتخس تع ل العبارة ال وىل سا ة مقبوةل للعويش والتح،وري حليواة البوالغني اإ مخ

رفاهية الطةل معوما وليس يف هذا النوع من الع ول اسو تغالل ول اسورتقاقا وهوذا النووع مون زكن فهيا مسا  ب

                                                           
1
نتاج يف الإقتصاد"العيل صاحل امحليد،  - عنارص الإ

 
، 0النرش والتوزيع، دمشوق، و، دار الاميمة للطباعة و "الإساليم و ال نظ ة الإقتصادية املخعارصة

 . 01ص  7111
2
 0272  اتةاقية حقوق الطةل لس نة - 
3
، ديةيد  »ق،ااي واجتاهات ابلنس بة للبن  ااويل: ال طةال( تشغيل) عامةل«و وصةها البن  ااويل بعامةل ال طةال ال،ارة مكشلكة خطرية، املرجع  -

 .2، ص0222فزير، وويقة البن  ااويل، أ كتوبر -كوخ.دي فريانيت و اكو ك
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ذًا معول معقوول ومقبوول ابلنظور اإىل رضورات التوفيوق بوني ". املخشاركة يف اقتصاد العائةل ل مينع النودر  فهوو اإ

 . البلوغحق الطةل يف الرعاية والمنو السل  وحقه يف الع ل من أ جل الإس تعداد ملرحةل 

«child labour » يف حني تخ ثةِل الثانية ة الع ول  يول عوىل نشواو ابلوقوت : درجة أ عىل مون حيوث ِحودَّ فهوىي حتخ

عواةل أ رستوه البئيسوة  لزم ابملخسا ة يف اإ ناِقَ،ة للندر  العادي للطةل الةقري اخيي هو مخ فوامجلع بوني ". الاكمل ومخ

خيا فهىي حت ل معوىن . الغالب السبيل حنو أ شاكل معل منبوذة ال،عن والةقر يةتح يف: الهشاش تني واخلاصيتني 

الصغرية/اليد العامةل الصبيانية" la main d’œuvre enfantine وميكن أ ن تخقابلهام يف اللُّغة العربية عبواريت معول . 

travail des enfantsال طةال وعامةل ال طةال، يف حني تخرًدد نةس العبارة ابلةرنس ية اكحفوة  فتارة زكوون حمول؛  مخ

lutte contre le travail des enfants واترة زكون موضوع ضب  وتنظ ، réglementation du travail des 

enfants.   

صة ِ وهذا ما نل سه من تقارزر ودراسات الهيئات املختخصة
1
وقد أ ىت هوذا النيوزي واحضوًا يف . مكنظ ة الع ل ااولية 

".الش باب أ وناء الع ل و حامية منع تشغيل ال طةال" حتت عنوان امليثاق الإجامتعي ال ورويب
2
 

، فاإن معل ال طةوال مل زكون "املخعارضني هلم"و" أ نصار معل ال طةال"وبغَّضةِ النةظر عن موقن لك من الزنعتني 

ل بعودما تةامقوت أ شواكل الاسو تغالل وانترشوت دوليوًا يف أ مقوت صوورها وحيهنوا صوار . يخعترب  واهرة سولبية اإ

الوضووعيةخطوواب الزنعووة 
3
اكحفتووه ابعتبوواره  وواهرة سوولبية موون . زنحووور حووول معوول وعووامةل ال طةووال  وصووارت مخ

ت اجملنع ااويل . فبات من الرضوري انهتاج أ سلوب التةع   عن طريوق التصودي لظواهرة معول ال طةوال. أ ولواية

ال الق ة وال حداث كظاهرة أ نىس امجليع قمية معل ال طة - بسبب انتشار سلبيةاهتا - ن نة املوقن العدايئ لها" و

طار عائيل أابية أ و عىل ال قل ذات منةعة ولو فردية، خشصية أ و عائلية، اكل عامل يف اإ "اإ
4
 . 

ن معل ال طةال مصطلح ملري للجدل  جتلوب لهوا قودحا مون  فهناك من يعترب طلب ال م من ابنهتا الصوغرية أ ن: اإ

نساين يدخل مضن معل واس تغالل ال ط وهنواك مون يعتورب الع ول جوزء . ةال وأب الق،اء عليهاملاء معال اري اإ

سووق الع ول ملوا وة الواقوع وليتودربوا  من تنشئته الطةل، وهذا ما أعل فئة من ال ثورايء زرسولون أ بنواء  اإىل

 ".    العامل احلقيقي"عىل كيةية العيش يف 

                                                           
1
- Michel Bonnet « Le travail des enfants: terrain de luttes », Cahiers libres, Editions - Page : Deux, 1999, p 

126.  « Regards sur les enfants travailleurs La mise au travail des enfants dans le monde contemporain 

Analyse et études de cas », Editions Page Deux, 1998, p 231. - MANIER Bénédicte,« Le travail des enfants 

dans le monde », La Découverte, collection Repères, 0
ème

 édt°, 2011, p 18 et svt.  
2
 - Charte sociale européenne 1961, révisée en 1996, document du Conseil de l’Europe, Série des traités 

européens n° 35S. 
3
 .ويه ل تتعلق ابلقوانني والنصوص الوضعيىة حفسب بل كذكل مبختلن العلوم الإجامتعية والإقتصادية والس ياس ية واريها فلكها نزعات وضعية -

4
 - S. VARENNE ,  « Les valeurs du  travail des  enfants, Etude économique et sociale du travail des 

enfants », thèse, Nantes, 2001, p.60. 
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ىل تشميع أ بناهئم ان وبني هذا وذاك كثريون  ، أ و دفعهم للع ل يك يسا وا يفت،طر   روف احلياة الصعبة اإ

أابيوا أوب . رفد دخل العائةل ذا اكن مةهووم معول ال طةوال سولبيا فقو  أ م حينول معوىن اإ هنا زمكن اجلدل فوامي اإ

حاوةل ضبطه  .الإعرتاف به ومخ

رِضة ابل طةالف  ليس لك معل هو ابلرضورة مخ
1

هانوة أ و اخلطور ض نةسوه لالإ فوبعض . ، وليس لك طةل يع ل يخعرة

ال طةال يسا ون يف همام مزنلية ويساعدون وااهيم يف بعض ال عامل دون أ ن ينال ذكل مون متدرسوهم و منوو  

بَّان والقخ َّ ما بني . اجلسدي والنةيس س نة من يع لون بطريقوة مرشووعة متاموًا ويف  وروف  07و 04ومن الش خ

وم زكتسو بون التد هيول والسولوك الذلزون سو يحتاجون . لس هنم ول تخشلكةِ خطرا عىل منو  العادي مطابقة هنة بل اإ

طارات يف املس تقبل ويسا ون بقدراهتم وكةاءاهتم يف الرخاء الاقتصادي لبدل  لهيام كعامل و اإ  .اإ

عتقواد سوائدًا، وهوو ل خيوص سووى ورمغ أ ن عامةل ال طةال بةهوهما العام تخَعودُّ خرقوا للقوانون ااويل فوال زال الإ 

 بد ن معل ال طةال هو أ مر طبيعي بل ورضوري لتنش ئة الطةل تنش ئة متكنه من" ااول العربية والنامية فق ، 

بول وأ ن هنواك مون يس تحسون رضب أ حصواب الع ول لو طةوال لتود دزهبم يك ...الاعامتد عىل نةسه يف املسو تقبل

"يصبحوا رجال أ قوايء يف املس تقبل
2
.       

عاة  هو،لء   أ مول املسو تقبل و   و  املناه،ون لع ول ال طةوال ابعتبوار" النظرة الإنسانية"ويف املخقابل جند دخ

أ ف،ل استامثر ل ي جمنع
3
وحسب تقدزرات اخلرباء فاإن مزااي الق،اء عىل عامةل ال طةال يف العوامل تعوادل سو بعة  .

هناء هذه املامرسات ضوايف يف . أ ضعاف التاكلين اليت ترتتب عىل اإ ويف لغة ال رقام يعين هوذا الاسوتامثر ارتةواع اإ

%00املداخيل الس نوية املس تقبلية بنس بة 
4
ىل  أ ي أ ن فوائد الق،واء عوىل عوامةل ال طةوال.  تريليوون  0.4تصول اإ

ر ب  قابل تلكةة الق،اء عليه تخقدة مليار دولر 211دولر مخ
5
. 

ويتعلةق ال مر ابل عامل امل قوتة أ و اري املس وح هبا ويه لك ال عامل اري املرغوب فهيا ل س باب اكمنوة فهيوا كوهنوا 

وه مون النودر  أ و التكووزن هخ أ و تَْ نَعخ ووَّ خ خ ىل الع ووم تخشوري املعوايري والتةاقيوات وعو. ترض بصحة الطةول وتخعيوق ن

اكحفهتا ىل والوة فئات من ال عامل اليت أب مخ  :ااولية لع ل ال طةال اإ

 م عن احلد ال دىن املبديئ أ و املناسب لها؛ هنُّ ن يَِقلُّ س ِ اة ِم َّ خَ،دَّ  ال عامل امل

                                                           
1
 « Considérer toute activité économique comme également inacceptable, c’est jeter la confusion, banaliser la 

question et rendre encore plus difficile l’élimination du travail des enfants », Rapport UNICEF, « La 

situation des enfants dans le monde», 1997  
2
 ..10/12/7110، . .ب.ب'، موقع ال"عامةل ال طةال انهتاك لطةولهتم"محيد عيل الكةايئ  - 
3
           .2، ص 7110/0/71، 274احلوار املندن، العدد  ،"أ طةال ال شغال الشاقة" لامي نبيل،  - 
4
دراسة اقتصادية للتاكلين والةوائد املرتتبة  عىل الق،اء عىل عامةل ال طةوال .. الاستامثر يف لك طةل" دراسة أ جرهتا منظ ة الع ل ااولية بعنوان  -

 . 7110، وويقة املكتب ااويل للشغل، منظ ة الع ل ااولية، جنين، "
5
 م.   7، نةس املرجع ، ص "أ طةال ال شغال الشاقة"  -

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E1%ED%E3%C7+%E4%C8%ED%E1
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=785
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   خالقية؛ال عامل اخلطرة اليت حتنل الإرضار بصحة الطةل اجلسدية أ و العقلية أ و ال 

  077/0222ال عامل املوصوفة بد سوأ  أ شاكل معل ال طةال طبقًا لالتةاقية . 

ىل حني الق،اء الهنايئ عىل معل ال طةال مفا البديل للعائالت واجملنعات الةقرية؟    لكن واإ

وةِ الاقتصادي واملعايري ااولية لع ل ال طةال ل تنطبق عىل واقع    نة النةامذج النةظرية للنُّ خ اجملنعوات الويت ل زال اإ

ىل البحث عن لك س خ  ىل الشووارع " بل العيش ولو بدفع الةقر املخذقع فهيا يدفع ال فراد و ال رس اإ فذلات أ كبواد  اإ

ل ىل أ كرث من ذكل ؛ بل و"..للع ل أ و التسوُّ  .اإ

َ جِليةًا بد ن م، ون حامية ال مضون حاميوة الطةول عامول ينودرج ابلرضوورة طةول الابس تطراد العنارص السابقة يتبنية

ختلن مراحلها و أ وصوافها الاكمنوة راهوق، شواب :والطةوةل يف مخ : ، أ و العليقوة هبوا ...طةول، قوارص، حودث، مخ

  . عامل، معل، عامةل، وما قد  ينطوي عىل هذه ال وصاف من اس تغالل وقهر واسرتقاق

 معل ال طةال من منظور رشعي -ب 

لهيوا مكقاربوة شوامةل ( 7)اكمه قبل تبيان موقن الرشع من معل ال طةال وأ ح علينا حتديد ال سوس الويت يسوتند اإ

 (.   0)لل نظور الرشعي 

 أ سس املنظور الرشعي للع ل – 0

ىل درجوة العبوادة قتصوادي عبوادة '. أ كةد الإسالم كرامة الع ل، ورفع من قودره وارتقو  بوه اإ فالع ول والنشواو الإ

م الرشعيةطاملا اقرتن ابلنية الصاحلة والزتم ابل حاك' و اد
1
 :  014مصداقا لقوهل تعاىل يف سورة التوبة، ال ية  

هادة فيخنبئمك مبا ك " ىل عامل الغيب والشة دُّون اإ ْ،ِمنخوَن وسرتخ خ َوالْ خ وهلخ ْ َوَرسخ لمَكخ خ مَعَ لخوا فََسرَيَى اّللَّ  "نمت تع لونَوقخِل امْعَ

نتاج وهو مطلوب لإغناء  النةس ولو رسة ولل منع بل ولو حياء عاموة فالع ل كحق وواجب من أ عظم أ راكن الإ

ولعامرة ال رض
2 
. 

م الإنسان قائاًل جل و عىل -  :و كرة

" ولقد كرمنا بين أ دم ومحلنا  يف الرب والبحر ورزقنا  من الطيبات ف،لنا  عوىل كثوري اون خلقنوا تة،ويال "

 (21أ  الإرساء، )

والعبوادة لكُّهوا منوافع ول ترضو . ىل أ سا  أ ن الع ول عبوادةفتكرمي الإنسان يتحقةق مع العبادة وتة،ي  ابلع ل ع

لة كذكل  .وما يه اإ

                                                           
1
صواحل محيود ؛ و كوذكل  000م، ص0224/ه0004 0وسن القرضاوي، دور الق  وال خالق يف الاقتصاد الإساليم، مكتبة وهبة، القواهرة وي -

 .27ص  ، املرجع السابق،العيل
2
 .041اإىل  004يوسن القرضاوي، نةس املرجع، ص - 
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ون هللا نةسوا ل : " كام أ ن رفع احلرج عن العباد، ودرء الرضور عوهنم مون أ سوس العبوادات و املعوامالت  ل زلكةِ

مووات واملخةسوودات العقليووة و . ول رضر ول رضارا" وسووعها ىل نةسووه ابملخَحرَّ البدنيووة، ول ربة فووال العاموول يخسووئ اإ

فتقووى هللا يف الونةس والعبواد مون املقاصود الرشوعية . الع ل يقهر مس تخدميه ابلقرس وتلكويةهم موا ل يطيقوون

  . الرضورية

ن الرمحة أ سا  الإرتقاء ابلعبادات واملعامالت - لويس منةوا مون مل : "قال رسول هللا صىل هللا عليه وسوب . مث اإ

"يوقةر كبريان، وزرمح صغريان
1
  

فاحلديث ت، ن التنبيه عىل أ  ية الرفق والشةقة عىل الصغري والتوقري والتعظ  للكبوري، ومون مل يتصون بوذكل 

مفن ل زكون من أ هل الرمحة ل طةالنا، ومل يوقر،أ ي مل يعظوم  كبوريان  .فقد خالن س نة النبيصىل هللا عليه وسب

املتقني من مل زرمح صغريان لعمزه وبراءتوه عون فليس من املسل ني و .وهو يش ل الشاب والش يخ، فهو ليس منا

فيموب أ ن زخورمح ابلتعلو  . قباحئ ال عامل وقد زكون صغريا ، جلهو  وغباوتوه وخرقوه وغةلتوه وضوعةه وهشاشو ته

ئخولي َعْن َرِعيَِّتهِ " :  قال عليه الصالة والسالم .والإرشاد والشةقة ْ َراع  َوَمس ْ ُّمكخ  " لكخ

اةا س بق أ ن الع ل عبادة وتكرمي الإنسان ف،ل من هللا اخيي كتب عىل نةسوه الرمحوة وأ وجهبوا عوىل  ونس تنتيف

والإجامتعيوة  والرمحة من أ صول الواجبات ال رسية وال طةال أ وىل ابلرعاية والعطن هبم،. لرعايةاعباده ابلعطن و 

، من ابب أ وىل، يف جموال الع ول ، أ حووج مو .والزتامات أمويل ال مر ىل امحلايوة لنكيوهنم مون المنوو و خ ن اوري  اإ

قاربوة شوامةل لرعايوة . السل  وحت،ري  كنساء و رجال املخس تقبل ىل مي فاملنظور الرشوعي لع ول ال طةوال يسوتند اإ

 . الطةل والطةوةل

ىل أ ي مودى؟ وموا يه احواكم معول زي هذه املخقاربة معول ال طةوال؟ واإ ىل توكل /فهل جتي عوامةل ال طةوال ابلنظور اإ

ىل الرفق ابل طةال؟  ال سس  الرشعية من تكرمي الإنسان اإ

قةِوق مقاصود  وبعبارة أ خرى أ دقة ما حمك تشغيل ال طةال يف الةقه الإساليم؟ وما يه ال،واب  الرشوعيةة الويت حتخ

ع يف هذا احلمك؟  الرشَّ

ن الإجابة عن هذه التساؤلت تن ف اإىل حمك و ضواب  عامةل ال طةال يف الرشيعة   .اإ

 احلمك وال،واب : ال طةال يف الرشيعة  معل – 7
2
  

أ ع الباحلون واحتتصون:  حمك عامةل ال طةال يف الرشيعة –0.7
1
عىل أ ن يف هذه املسد ةل قولن اى لك من  

 : القداىم واملعارصزن

                                                           
1
ْر َكِبورَيان "ويف رواية أ خرى - َّا َمْن لَْم زَْرَحْم َصِغرَياَن َويخَوقةِ مون مل زورمح صوغريان، ويعورف حوقة "عون أ يب هرزورة ، و كوذكل رواه البخواري  "لَيَْس ِمن

  . "كبريان، فليس منةا
2
بره  املواجدة،  - بوره  : و كوذكل . 7111ماجسو تار، جامعوة م،توة، " رشعويعامةل ال طةال مون منظوور "مرام اإ محود خفوري محود عوزام و مورام اإ

 .7117، 0اجملةل ال ردنية يف ااراسات الإسالمية، اجملدل الرابع، العدد" الإساليمةقه حمك عامةل ال طةال يف ال" املواجدة

file:///C:/Users/User/AppData/Desktop/PLAN%202015/ENFANTS%20DROIT%20INTERNATIONAL%20DU%20W%20DES%20ENF%20Projet%20de%20loi%20relatif%20au%20travail%20des%20enfants_.htm%202_fichiers
file:///C:/Users/User/AppData/Desktop/PLAN%202015/ENFANTSعمالة%20الأطفال%20من%20منظور%20شرعي.pdf
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ن البحوث يف مرشووعية معول الطةول  - كتواجر أ ما ابلنس بة للعلامء القخداىم، ويخَصنَّةخون مضن الةقه التقليودي، فواإ

ىل قولني  :وأ جري يةحت اإ

ذن من قبل وليه اخيي خيتوربه :  القول ال ول  ے ي زي يف التجارة ون جري مع وجوب اإ زي معل الطةل امل وهو أخ

ليه لك من احلنةية واملالكية واحلنابةل و اري . قبل البلوغ وهذا ما ذهب اإ
2
ةِني بقوهل تعاىل  س تدل         :مخ

ذا "  لهيم أ مواهلمو ابتلوا اليتاىم حىت اإ شدًا فادفعهوا اإ ن أ نس مت مهنم رخ   (.1النساء، أ  " )بلغوا الناكح فاإ

اب: " وقوهل أ ي،اً  ِ َم الرة   (24البقرة، أ  " )َو َأَحلَّ هللاخ الَبْيَع َو َحرَّ

ذ مل تخَ زيةِ ال ية بينه و بني الكبري " و كام أ ن ت ف الصغري مبا يف ذكل مع  ن جوري هو. فبيع الصغري عىل الإابحة اإ

ىل الصوواب  الت ف الصادر عن طةل اوزي أ هول لهوذا الت وف ابعتبواره عواقال اوزيًا، واحوامتل عودم هدايتوه اإ

جازة الويل لتدارك ما قد يقع فيه من خطد   "مدفوع بتوقن ت فه عىل اإ
3
. 

والقول الثاين  ے
4
َ وزيةِ   ًا، و وهو قول الشوافعية واخيي ل أوزيخ ت وف الصوغري يف البيوع والإجوارة ولوو اكن مخ

ُّوا بقوهل تعاىل   :اس تدل

م أَ "  لهَْيِ
ِ
وا ا ْشدًا فَاْدفَعخ ْ ِمهْنخم رخ متخ ْن أ نَس ْ

ِ
َذا بَلَغخوا النةِاَكَح فَا

ِ
َةهَاء َأمَوالمَكخ َحىتَّ ا  (1-4النساء، أ  " )ْمَوالَهخمْ ول تخ،تخوا السُّ

غري سةيه ل نَه ل حيسن الت ف خيا زخهنى  عن متكينه من املال ول ل حوني فالصَّ  يصح ت فه يف البيوع والإجوارة اإ

شد  . حتقُّق البخلوغ والرُّ

ترجيح القول ال ول وهو حصة ت ف الصغري يف البيوع والإجوارة ملوا يف " وبعد مناقشة أ دةل لك من الةريقني مت  

ذكل من تعويده عىل الع ل والإلزتام واكتساب احلرف كام أ ن يف تصحيح عقود  مصولحة خيوهيوم، فهنواك أ رس 

ب املتواجر يود ذنون ل ولد  ابلبيوع والرشواء يف فقرية تعند يف نةقهتا عىل كسب أ طةالها، كوام أ ن كثوريًا مون أ حصوا

وع  ذ جواء الرشَّ ذا اكن يف الع ول حورج ومشوقةة، اإ حمالهتم التجارية حال غياهبم لق،اء حوواجئهم ، ويخ نوع الطةول اإ

 : برفعهام معال بقوهل تعاىل 

زِن ِمْن حَرج  "  ِ  (77أ  احليف،" )وَما َجَعَل عَلَْيمْك يِف ااة

روف حياة ال طةال من حمي  وع  العلامء السابقني اإىل  وروف وحيواة ع وية جتعول  َ  خ ن تَغَريُّ ومع ذكل، فاإ

فالعـلامء املعارصون زكيةةون حومك معول ال طةوال مون و وني وعوىل . النظرة اإىل حمك معل ال طةال تتكين معها

 : قولني

زي تشغيل ال طةال بدلةل الكتاب و الس   القول ال ول  ے  : نة؛ مفن الكتاب قوهل تعاىلوأخ

                                                                                                                                                    
1
   . نةس املرجعني السابقني -
2
  .عةريةالظاهرية و الإابضية و اجل -
3
بره  املواجدة،   -  .4املرجع السابق، ص " الإساليمحمك عامةل ال طةال يف الةقه "محد خفري محد عزام و مرام اإ
4
بره  املواجدة،  محد خفري محد عزام و مرام -  .4املرجع السابق، ص " الإساليمحمك عامةل ال طةال يف الةقه "اإ

file:///C:/Users/User/AppData/Desktop/PLAN%202015/ENFANTSعمالة%20الأطفال%20من%20منظور%20شرعي.pdf
file:///C:/Users/User/AppData/Desktop/PLAN%202015/ENFANTSعمالة%20الأطفال%20من%20منظور%20شرعي.pdf
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خْ،ِمنخون"  خ َو امل وهلخ ْ َو َرسخ لمَكخ لخوْا فََسرَيَى هللا مَعَ  (014أ  التوبة،" ) و قخِل امْعَ

سب يف حصيحوه " ومن الس نة، . ويف هذه ال ية دلةل عىل  مرشوعية الع ل للصغري والكبري دون متييزب أ خرج مخ

و أ ان أ لعب موع صىل هللا عليه وسب أ ىت عيل رسول هللا ' قال  -ريض هللا عهنام -عن اثبت، عن أ نس بن مكل

ىل حاجوة، فبطود ت عوىل أ يم فلوام جئوت؛ قالوت موا حبسو ؟ قلوت بعثوين : الغلامن، قال  فسب علينا، فبعثين اإ

هنوا رس، قالوتصىل هللا عليه وسب رسول هللا  ثن برسو رسوول هللا : حلاجة، قالت وما حاجته؟ قلوت اإ ودةِ ل حتخ

وت ، اي اثبت: أ حدًا، قال أ نس عليه وسب  صىل هللا وت به أ حدًا حلدَّ  ".وهللا لو حدَّ

جواز تلكين ال طةوال بود عامل سوواء اكنوت بود جر او بودون أ جور، فع لهوم مرشووع وهوو "ويف هذا دلةل عىل 

"املطلوب
1
. 

 اكًل مون معول من مىسو: " أ نه قال  صىل هللا عليه وسبعن رسول هللا  -ريض هللا عهنام -وعن ابن عبا  -

 ."يده أ مىس مغةورًا هل

فوواكن معول الصووغري م،و وان يف معوووم ' فةوي هوذا احلووديث حوث الإنسووان عوىل الع وول دون متيوزي يف السون، 

' احلديث 
2
. 

زرى الباحلون واحتتصون ومن املعقول 
3
بد ن لبعض ال طةال القدرة عىل أ داء بعض ال عامل، اكل عامل البسو يطة  

كام أ ن اخلوف عىل ال طةوال مون الع ول وتوربيهتم عوىل االل تةسود  وجتعلهوم  الكبار؛  واملتكررة، أ حسن من

 .عاجززن عن موا ة صعوابت احلياة املس تقبلية

أابياته مجمةل فامي ييل   :وميكن دمع رأ ي اخيزن أ جازوا معل ال طةال برأ ي علامء النةس والاجامتع واخيزن أ قروا اإ

  ،زايدة دخل ال رسة 

  ال خرزن و كسب حمبَّهتم،احرتام 

 ،تعب ال طةال حرفة ت،هلهم لكسب املال 

 الشعور بتح ل املس،ولية. 

للعلامء املعارصزن أ ما القول الثاين ے
4
ىل ما ييل   نه ل أزي تشغيل ال طةال استنادأ ً اإ  :فاإ

 

                                                           
1
بره  املواجدة ، نةس املرجع، ص  -    .1محد خفري محد عزام و مرام اإ

2
 .1محد خفري محد عزام، نةس املرجع، ص -  

3 
بره  املواجدة ، نةس املرجع، ص  -   .1محد خفري محد عزام و مرام اإ
4 
قتصواد" محمد املبارك، : و   - ؛ وعبود 70 -71، ص 0270، 0بوريوت، دار الةكور العوريب، و -"مبوادئ و قواعود عاموة  : نظام الإسالم يف الإ

لوهيام يف املرجوع 710، ص 711، 0، الورايض، مكتبوة املوكل فهود الوطنيوة،و'حقوق الإنسان يف الإسوالم" اللطين بن سعيد الغامدي، شوار اإ ، مخ

بره  املواجدة ، ص   . 1السابق محلد خفري محد عزام و مرام اإ
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 :قوهل تعاىل  من الكتاب -  

ْسَعهَا"  لَّ وخ نخ هللاخ نةسًا اإ  (721أ  البقرة، "  )ل زخلَكةِ

فال ية د لت عىل عدم تلكين الإنسان ما ل يطيوق و مون ابب أ وىل الصوغار ل،وعةهم وعودم قودرهتم عوىل أ داء 

               .أ و عقوهلم عىل استيعاهبا/أ عامل ل تقوى أ جساهمم علهيا و

نَّة - و من الس خ
1
صوىل هللا  عرضت عىل رسوول هللا: "قال  -ريض هللا عهنام -ما أ خرجه الرتميذي عن ابن معر 

وْز ".  يف جيش وأ ان ابن أ ربع عرشة فب يقبلينعليه وسب  ِ ويف احلوديث دلةل عوىل منعوه جتنيود ال طةوال، فوب أخ

فسائر أ نواع الع ول . للمهاد وهو ابن أ ربع عرشة س نة -ريض هللا عهنام -صىل هللا عليه وسب عبد هللا بن معر 

 .اليت قد يتعرض هللا انوعة يف حق الطةل ل،عةه ولل خاطر وال رضار

ليس منا من مل زرمح صوغريان " صىل هللا عليه وسب قال رسول هللا  –ريض هللا عهنام  -وما رواه بن عبةا   -

  .  ومن الرمحة ابلصغري عدم تلكيةه ابلع ل ل نه ضعين وجس ه ل زال زمنو" . ويوقر كبريان

وهو يودل عوىل وجووب رعايوة ال ابء ل بنواهئم، ..." ل لكمك راع و لكمك مس،و "وحديثه صىل هللا عليه وسب  -

 نةسه بتح ل مس،ولية الع ل؟ فالطةل ضعين عقال وجسدًا  فال يتح ل مس،ولية نةسه فكين زلكَّن 

نمك موىت لكةةنوو  " : ما ورد عن عامثن بن عةةان ريض هللا عنه قال  ومن ال ثر - ةوا الصوبية الكسوب فواإ ل تخلكةِ

ىل " هذا ت حي  ويف ؛"الكسب رسقوا  ىل  احنرافوات تودفعهم اإ مبنع تشغيل ال طةال؛ ل ن معلهم قد ي،دي هبم اإ

 ".الرسقة 

وقود أ وبوت ااراسوات مودى خطوورة عوامةل . أ نه ل أوز تشغيل الصغار قبل متام منوو  وتوربيهتم: ومن املعقول 

لهيا أ نةاً   .ال طةال عىل أ خالقهم وأ بداهنم ومن لك اجلوانب؛ وقد أ رشان اإ

 الرأ ي الرار يف حمك عامةل ال طةال

ةهتا متة ترجيح  " جواز تشغيل ال طةال اكسو تثناء عوىل ال صول، " بعد مناقشة ال راء السابقة مبختلن أ قوالها وأ دل

فالرشوع مل زلكون الصوغري يف هوذه ". ل ن ال صل هو  صيص هوذه املورحةل للرتبيوة والتعلو  واحلةوظ ل للع ول

ذا أ قودم عوىل معول . سو ية والعقليوة والنةسو ية، فهوىي اوري هميود ة بعود للع ولاملرحةل، ل،وعن بنيتوه اجل  ل أ نوه اإ اإ

جوب مرشوع فقبوهل زكون اس تثناءًا وعىل سبيل النةدب ل الوخ
2
 . 

 

ةِودة لهوا  ىل أ سو باب م،ي ىل ال دةل السالن ذكرها واإ وامع  جواز معل ال طةال و ترجيح  مرشوعيته مت الإستناد اإ

كام ييل
7
: 

 : ِلَ ا أ خرجه البخاري يف حصيحه عن أ نس ابن ماكل، ريض هللا عهنام قال -

                                                           
1
 .1س املرجع، ص نة -
2
 2. محد خفري محد عزام، املرجع السابق ، ص -
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ملَاَّ قدم رسول هللا صىل هللا عليه وسب املدينة أ خذ أ بو طلحة بيودي فوانطلق يب اإىل رسوول هللا صوىل هللا "  

ن أ نسًا رجل كيةِسي فليخدم ، قوال : عليه وسب فقال قوال يل شوئ  خفدمتوه يف احلرضو و السوةر، فووهللا موا: اإ

صنعته ِلَم صنعهتهذا هكذا؟ ول لشئ لَْم  أ صنعه ِلَم لَْم تصنع هذا هكذا؟
1
 

ة سو نرَّ ولوو اكن معول ال طةوال . ويخس تدلُّ من هذا احلديث جواز تشغيل ال طةال ليس أ نيًا حفسب بل وبصةة مخ

ول  سخ لهم سوواء خلدموة رب الع ول أ م وحصابتوه الكورام مون بعود  تشوغي  صوىل هللا عليوه وسوبانوعًا ملا أ قرَّ الرَّ

.للكسب
2
 

كام أ جاز عدد من الةقهاء معل ال طةوال بول اهنوم أ سوقطوا عون الوويل النةقوة عوىل طةو  موىت اكن قوادرًا عوىل  -

الكسب، ل نَّ ال صل أ ن يخنِةوق الإنسوان عوىل نةسوه كبوريًا أ اكن أ م صوغريًا، ول ن النَّةقوة عوىل الووا للحاجوة ول 

تب الةقه نصوص رصحيةفةي ك . حاجة مع الغين
3
حرتفوًا يخنةوق مون معو  عوىل '   ةل أ ن زكون عاماًل و مخ زي للطةِ جتخ

لك ن  ' و لكن . نةسه ماكانته ل نه أ صاًل اري مخ  .  'حسب قدراته و اإ

فيخوودرج مضوون تكوووزن وتطوووزر خشصوويته . 'فالنوودب يف حووق الصووغري زكووون كسووائر الطاعووات اكلصووالة واريهووا 

وول املسوو،ولية ووعالقاتووه ابجملنووع واكتسوو د عووىل حت ُّ هووذا دليوول وال عووىل 'اب الثقووة يف الوونةس واخلووربة والتعوووُّ

' .مرشوعية معل ال طةال لكام حتقق التَّناسب بني التلكين والقدرات العقلية والبدنيَّة
4
   

 ضواب  عامةل ال طةال يف الرشيعة – 7.7

ن تقرزر مرشوعية معل ال طةال يقتحت حتديد ال،وواب   طوار تكورمي الإنسوان اإ وعية يف اإ خَحقةِقَوة لل قاصود الرشة امل

ىل العبووادة ودرء ال رضار واملةاسوود الوويت ميكوون أ ن تتووواَّ عنووه وتووتلخص هووذه ال،ووواب  يف . وارتقوواء الع وول اإ

قةِوق الع ول للطةول مصولحة و  مرشوعية الع ل َ ذن الوويل أ و الوويص وأ ن حيخ وأ ن زكون الطةل ازيًا مع اشرتاو اإ

َدَّ  توه وأ جرتوه وأ ن ل يو،ثر الع ول يف تعلميوه ول عوىل أ خالقوه أ ن حيخ د نوع الع ل و روفه تناس با موع قدراتوه ومدَّ

الإسالمية وأ ن ل مينعه من اللَِّعب
5
 :وميكن توضيح ذكل كام ييل. 

ورم عوىل ال طةوال الع ول يف احملرموات كصوناعة امخلور  - ذ حيخ مرشوعية الع ل اخيي ي،ديه أ و زخلَكَّون بوه الطةول اإ

ية واخلخلقية والنَّةس ية والإجامتعيوة  ليه من مةاسد متسُّ اجلوانب الصحة ي اإ واحتدرات وتوزيعها واملتاجرة هبا ِلَ ا تخ،دةِ

قتصادية وكوذكل ال مور ابلنسو بة للوزىن والويت تنرشو اسو تغالل . فامخلر من احملرمات بدليل الكتاب والس نة. والإ

 :ال طةال ومةاسد كثرية، قال تعاىل 

                                                           
1
    7012كتاب الة،ائل، حديث رمق ' حصيح مسب'و مسب،  1200كتاب من اس تعان عبدًا أ و صبيةًا، رمق احلديث"  حصيح البخخاري"البخاري  -
2
  .01محد خفري محد عزام، نةس املرجع ص . وسب عرش س نواتجاء يف رواية مسب أ ن أ نس ريض هللا عهنام خدم رسول هللا صىل هللا عليه  -
3
ِكَر مهنا   -           . 0،  داين جمدلات يف فقه احلنةية، ج(م0042 -م0077)، لبن اهلامم "فتح القدزر يف رشح الهداية"  -: ذخ

 (. م 0040 -م0010)، حمل ود بن أ محد بدر اازن العيين"رشح حصيح البخخاري' يف'معدة القاري "  -

            .املاليك( م 0121 -م 0110)، حمل د بن عبد هللا اخلريش "رشح اخلريش عىل خمت  س يدي خليل"  -

مام اخلطيب الرشبيين، "مغين احملـتاج اإىل معرفة معاين أ لةاىل املهناج "  -    .   الشافعي( م0421 -م---) ، لالإ
4
 .00و  01محد خفري محد عزام، املرجع السابق، ص  -  

5
بره  املواجدة، املرجع السابق، ص  -    .00اإىل  00محد خفري محد عزام و مرام اإ
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نه اكن فاحشة و ساء سبيالً ول تق "  (.07أ  الإرساء، ") ربوا الزىن اإ

ليه  ىل اخيرائع املوصةل اإ َى اإ ال فوالم والصوور الإابحيوة  -والوزىن –... شاربه وساقيه وابئعه -اكمخلر: والتحرمي يتعدة

ِم شويئًا ويبويح اخيرائوع امل -...واس تغالل ال طةال والإجتار هبم جنس يا   ورة وع أ ن حيخ ليوه، ومون فال ميكون للرشَّ وصوةل اإ

لهيا  .      ذكل اس تخدام ال طةال مبارشة يف احملرمات أ و كوساطة أ و وس يةل تةحت اإ

ًا أ ي قادرًا عىل النيوزي بوني ال موور خريهوا و رشهوا حسو هنا   - وقبيحهوا انفعهوا . أ ن زكون الطةل مخ زيةِ

ن يه قدرة أ ولية اري اكمةل ري امل زيةِ ل نه ل يدرك معوىن الع ول و ول يعتدُّ الرشع بت فات الطةل ا. وضارها واإ

'زي اعتبارًا بد مر الصغري ابلصالةوا ذ سن السابعة كسن للني. 'ل املصاحل املقصودة من ترشيع الع ل' أ  يَّته و
1
 

ذن الووويل والووويص عووىل الطةوول ل نووه املسوو،ول عوون تربيتووه ورعايتووه وهووو اخيي زخراعووي  -             اشوورتاو اإ

ليهمصاحله فيدرأ    .عنه من ال عامل ما قد يرضُّ به أ و يس ئيخ اإ

. اككتساب عب أ و حرفة أ و مال ينتةوع بوه وحيقوق مصولحته' أ ن حيقق الع ل للطةل مصلحة  اهرة'  -

فانتةاء املصلحة يعتربه الةقهاء عبثًا و العبث ل يخرَشَّع
2
 . 

القيام بوه حصي وا وأ مني وا رضورة حتديد طبيعة الع ل اخيي زلكن به الطةل من حيث نوعه و روف   -

ته وأ جرته تةاداي ل ي اس تغالل اقتصادي  .تناس با مع قدراته وكذا حتديد مدَّ

ىل املسو توى املطلووب ملوا وة   - ةِر الع ل عىل تعل  الطةل أ و تكوينه حيت يتس ىنة هل الإرتقاء اإ أ لَّ يخَ،ث

زتايوودة احليوواة والع وول يف املسوو تقبل اخيي يتطلووب موو،هالت وكةوواءات وهمووارات وأ لة يوو،ثر كووذكل يف تربيتووه . مخ

ختابعووة تةوواداًي لوقوعووه يف الةووواحش و السوولوك  ه ووة ومسوو،ولية الووواازن ابملراقبووة وامل وأ خالقووه الإسووالمية يه مخ

فال صول أ ن مورحةل الطةووةل . " الإجرايم من خالل الإحتاكك بباأ ال طةال وزموالء الع ول و صواحب الع ول

ن أ خلَّ الع ل هبذا ال صل فهو اري مرشوعللتعل  والتد ديب واحلةظ م "ن لك سوء والرعاية، فاإ
3
    

متكووني الطةوول موون اارسووة اللعووب بتوووفري الوقووت الوواكيف هل و صوويص طةولتووه للةعووب واكتسوواب   -

املهارات ل هنا مرحةل احلركية والإكتشافات والتود وريات الإأابيوة عوىل منوو الطةول وذاكئوه وتوازنوه البودين والعقويل 

عراموة الصويب يف " : قوال صوىل هللا عليوه وسوبفعن أ نس بن ماكل ريض هللا عوهنام أ ن رسوول هللا . نةيسوال 

"صغره، زايدة هل يف عق  يف كربه
4
. 

ةة والقوة والرشاسة يف الصغر ل ترض، بول يه دليول عوىل الةطنوة واخياكء  كوام أ ن . فكرثة اللعب واحلركة واحليوي

ة والعقلهناك رابطة ل تنةصم بني احلرك
5

هخ علامء النةس ملا ِلل عب مون أ  يوة . ، وبني الصغر والكرب وهذا ما ي،كةِدخ

                                                           
 

1
بره  املواجدة، املرجع السابق، ص  -   . 00محد خفري محد عزام و مرام اإ
2
 . 07نةس املرجع، ص  - 

3
بره  املواجدة، املرجع السابق -   .07 ، صمحد خفري محد عزام و مرام اإ

4
  .أ ي َحَدوخهخ و رَشاس ته و لعبه و حيويته و كرثة حركته: عةةه؛ عرامة الصيب وقد رواه وض - 

5
 .7110، أ كتوبر 00120، جمةل اليوم، الرايض، العدد "الطةل وتمنية اخياكء" امحد رمحة،  حسر - 
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َراتوه  وي قخدخ ه مبا يف ذكل من تقوية جس ه وهتدئته النةس ية والإحسا  ابلسعادة وهوو موا يخنَ ةِ ِ يف حياة الطةل ومنوة

 . واس تعداداته الةكرية والإجامتعية

ذ العطن عىل ال طةال والرمحة هبم و   - ل وسوعها" تلكيةهم مبا يطيقون اإ مون "و" ل زلكن هللا نةسوًا اإ

الرفوق بوه واحملافظوة عليوه بتخةيون اللكون وال وقوال 'ف،عن الطةل يقتحتو . ، كام س بق بيانه"ل زَرمح ل زخرمح

.'عنه
1
  

. ع بطةوولهتمحترمي تشغيل ال طةال يف ما يرضُّ  أ و حينل اخلطر أ و مينعهم من النُّ وو العوادي والتَّ تُّو  -

.بل، ومن هذا املنظور، لقد رفع الإسالم التلكين لكية عن الصيب حىت يبلغ
2
  

ذا لكةنوواه مفوون"  عانووة العبوود اإ ذا اكن الرشووع أ موور ابإ ابب أ وىل حيوورص عووىل عوودم حت يوول ال ولد   ول شوو  أ نووه اإ

ذا لكةنا  بيشء عانهتم اإ    ."وال طةال فذلات ال كباد ما ل يطيقون وحيخضُّ عىل اإ

عاية الاكمةل، وابلتايل، وبد دةل من الكتاب والس نة ورأ ي الةقهواء والعلوامء  ع خصة الطةل ابلرة ومةاد القول أ ن الرشة

ل اس تثناءًا و برشوو وضواب  ت،و ن هل امحلايوة الاكموةل خوالل  نه مل أز معل ال طةال اإ القداىم واملعارصزن، فاإ

 .مجيع مراحل طةولته، بعيدًا عن أ ي اس تغالل

 اس تغالل ال طةال يف جمال الع ل: اثنيا 

لة ل شواكل الإسو تغالل الويت  ما اكنت عامةل ال طةال وتشغيلهم لتحتلَّ الصدارة كظاهرة سولبية وموضووع جودل اإ

وززداد املوضووع أ  يوة يف جموال الع ول . تكتنةها وردود فعل حامة حقوق الإنسان والطةل ملوا ة هذه ال شاكل

ومون هوذا . وتداعياته مون أ بورز اخلصوائص التارخييوة والإجامتعيوة لعوامةل ال طةوال ابعتبار الإس تغالل الإقتصادي

 (. ب)نبني طبيعته اخلاصة بع ل ال طةال ( أ  )ويف جمال الع ل  املنطلق، وبعد حتديد ماهية الإس تغالل معوماً 

  مةهوم الإس تغالل يف جمال الع ل -أ  

خ املخنطلق ال سا  تتجىل أ  ية حتديد مدلول الإس تغالل يف جمال الع ل  وأ حاكمه وطبيعته من حيث أ نه يخَشلكةِ

عوة تَكيُّةوه موع  ة و رسخ لوضع اسرتاتيميات التصدي هل و لعامةل ال طةال، بدءًا بد برز خاصيَّاته و يه طبيعته املتغريةِ

ِره ف أ صوال ويخدرج الإس تغالل يف جمال الع ل مضن الإس تغالل الإقتصادي واخيي ين  . احملي  و انتشاره وجتذُّ

ىل الإس تغالل مبةهومه العام  .اإ

س ِتغاَلل لغوايً  - 0 ، اكسو تغالل ال رض حبر وا وزرعهوا أ ي الإسو تةادة ِموْن  امس هو الإ سو تغلَّ و مصودر لةعول اإ

َّهِتووا، واملنووامج ابسوو تخراج املعووادن و الانتةوواع هبووا نتةوواع منووه واغتنامووه . َمْحصوووِلها واَل واسوو تغالل الوقووَت هووو الإ

تَغَلَّ ماهَلخ . الةرص والظروف واستامثره،وكذكل اْستَلَْ َرهخ وموقةوًا اسو تخلص فائودًة منوه: واس ْ
3

، ويف جموال النقول 

                                                           
 

1
 .حول تةسري الرعي و الرعاية يف أ حد ال حاديثلسان العرب لبن منظور  -

 
2
جمةل أ طةال اخللييف، جامعة املكل عبد العززوز و امل لكوة العربيوة السوعودية، ، "حقوق الطةل من وجه نظر الإسالم"، العالعادل محمد صاحل أ بو  -

  http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=68&topic_id=1757: ، املوقع 7104فرباي 
3
    " املعاين"الغين و املعمم الوس ي  و اللغة العربية املعارص، موقع  :املعامج -

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=68&topic_id=1757


 05العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

482 
 

نتةواع هبوا تنظ  سري وحركوة وسوائل النقول وشو باكته والإ
1
. ، ِتْغالل هوو َأْخوذخ الغَوةلة بوراز قميوة يشء  الإسو ْ فهوو اإ

"يخِغلة عليهاس تَغَلة عبَده َأي لكَّةه َأن "ويقال أ ي،ًا . والإس تةادة منه
2

 . ؛ وقد حي ل هذا التَّعرين مةهومد  سلبيا  

خبالغوة والتعسون يف حوق    ال عىل التوذليل وتقليول الشود ن يعوين الوامتدي  وامل والإس تغالل ابملةهوم السليب وااة

خشص وشعوره وضعةه وسذاجته
3
ِتْغالِل خشص هبذا املعىن هو ف . ، جلاهه أ و نةووذه " اس ْ نتةاع منه بغري حقة الإ

معول عوىل الاسو تةادة منوه ابخلوداع والوسوائل : واس تغلة شيئًا و َل فالن  . ىن من ورائه أ غراًضا خشصيَّةجل ،

نتةاع بطريقة ل أ خالقية ساَءِة ف. امللتوية والإ
ِ
ىَل ال
ِ
ي هَيِْدفخ ا ِ ِتْعاملخ اخيَّ ْغوائِِه هو الاس ْ

ِ
ِتْغالل خشص َوا اس ْ

4
. 

ت  الإس تغالل يف  اد و عب الاجامتع و يف قانون الع لويف الاقتصاد الس يا  و عب الاقتص -7 التنةع " خيخ

ىل ". اري العادل هخ به اإ عالقة اجامتعية مس نرة يعامل فهيا أ شخاص معيَّنون بشلك  ء أ و  امل من أ جول " فيخنَوَّ

رب نةعيوة فيخعامول املخسو تغَلُّ كوسو يةل أ و يشء و يخسو تخَدم مكوورد موايل لتحقيوق اواايت و مود  ". مصلحة أ خرزن

تَْخَدم  وس  -أ و مجموعة-فهو بذكل يعين هنب يشء من خشص  . خشصية عىل حساب املخس ْ بدون وجوه حوق وخَبْ

عاملته بشلك متيزيي ينتيف عنوه  جبار خشص بلك ال ساليب عىل الع ل أ و كذكل مخ ال خرزن حقهم يف التجارة أ و اإ

قبل َمرَضَّة فائدة مخ
5
.  

ذًا الاسوو تغالل الاقتصووادي كظوواهرة اقتصوواديةفالإسوو تغالل املقصووود معومووا والشووائع  . اجامتعيووة-اسوو تعامهل هووو اإ

قامة نظرايت بشد هنا .وحاولت خمتلن الإجتاهات الةكرية والإيديولوجية تةسريها واإ
6
  

ىل انتةواع الرأ سوامليةِني جبهود وعورق ال خورزن و  الطبقوة الاكدحوة فهتومت . فيخشري الاس تغالل يف الةكر املاركيس اإ

أ ساسووا بتحليوول اسوو تغالل طبقووة جمنعيووة ل خوورى ابعتبووار الإسوو تغالل كعن وو أ سووا ة  مووالزم  هووذه النظريووة 

ردي بني اقتصاد و. للرأ ساملية السوق وترامك رأ   املال من  ة ونس بة الاسو تغالل " حرية"فيتحقَّق التةوافق الطَّ

ىل التنازل عن نصويبه مفن أ جل عيشه وبقائه ي،طر العامل املخ . من  ة أ خرى واليت  لق القمية الةائ،ة س تَغَلُّ اإ

فيدفع هذا ال خري للعامل أ جرًا أ قول مون قميوة . لةائدة رب الع ل الرأ ساميل( ال رابح و الةوائد)من القمية الةائ،ة 

 . ما أ نتجه و ده وعرقه

                                                                                                                                                    
   http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar / 
1
- CNRTL  ) Centre national de Ressources Textuelles et Lexicales), in http://www.cnrtl.fr/    

2
  .لسان العرب لبن منظور -

3
 -Dictionnaire de Français :   http://www.toupie.org/Dictionnaire/        

4
ة و اس تغالل النةوذ َمِطيًَّة لتحقيق مد رب خشصية، و اس تغالل مبارش  - هو أ ن يس تغلَّ صاحب ال رض أ رضه : ويخقال أ ي،ًا يس تغلة عالقاته اخلاصة

.، املرجع السابق"املعاين"بنةسه أ و حلسابه،  
  

  
5
   . نةس املرجع -

 
6
َّة املاركس ية ، و النظرية التنظميية ال س يكية اجلديدة:كنظرية الاس تغالل   -   .البنيوي

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
http://www.cnrtl.fr/
http://www.toupie.org/Dictionnaire/
http://www.toupie.org/Dictionnaire/
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، يطووول احلووديث عوون اسوو تغالل ااول املسوو تعِ رة لوودلول  قتصووادي، وموون منظووور لكووية  ويف نةووس السوو ياق الإ

طوار العوومةل . وموهنم ال طةوال تعَ رة واس تزناف ثرواهتا واسو تعباد شوعوهبا و هودر الطاقوات البرشويةاملخس   ويف اإ

امرساته، بل وبعقلنته و ترش يده ًة لينترش الإس تغالل الإقتصادي يف أ بشع صور مخ تزداد املخشلكة ِحدَّ
1

    . 

قتصاد،  ذا ما دفع رب معل أ جو" ويف جمال الع ل، ابعتباره عصب الإ ريا أ قول اةوا يسو تحق أ و طلوب منوه أ ن فاإ

تَِغلٌّ جلهده وعرقه س ْ ".يع ل فوق طاقته فهو مخ
2
والإس تغالل، مون هوذا املنظوور، مةهووم متغوري بتغوري ال نشوطة  

يامر  فهيا الع ول وحتوول كيةيَّوات التةةاعول معهوا، و مهنوا الكيةيوات والطورق السولبية  واجملالت والقطاعات اليت ي

ىل الرضر و  الإساءة من أ جل حتقيق أ غراض أ اننية مون قبول املخسو تخِدم املخسو تِغلةِ عوىل حسواب العامول الرامية اإ

ووةيةة بشوولك خوواص هووو لك معوول يوو،دَّى يف  ووروف معوول ف . املخسوو تغَلة  يعكووس خطووورة انهتووااكت احلقوووق تعسُّ

 .ال ساس ية املعنية

ل أ ن ينصواعوا وهذا عني الإس تغالل اخيي أ كرث ما يخامر  يف حق ال طةال، كوهنم ضعةاء ول  حول هلم ول قوة اإ

قتصادية و الإجامتعية املخزرية جربون عىل موا ة حالهتم و أ وضاع أ رس  الإ  . و  مخ

حَيخضُّ الإسالم عىل الكسب احلالل والع ل املخنوتيف وحيوارب الإحوتاكر اخيي يقووم عوىل  ومن منظور رشعي -0

اس تغالل النا  وحاجاهتم
3
 : اطل قال تعاىلوأ لك أ مواهلم ابلإمث و ابلب 

مِ " اكَّ ىَل الْحخ
ِ
ْ  ايأ هيا اخيزن أ منوا ل تد لكوا أ موالمك بينمك ابلباطل َوتخْدلخوا هِبَا ا مْثِ َوَأنمتخ

ِ
ْن َأْمَواِل النَّاِ  اِبْل خوا فَرِيقًا مةِ ِلتَدلْكخ

ونَ   (077أ  ، البقرة")تَْعلَ خ

فةوي . عىل العودل وعوىل مواكرم ال خوالق وعوىل حت ول ال مانوة واملسو،ولية صىل هللا عليه وسب حث النيب كام

أ ل لكومك راع و : "قوال صىل هللا عليه وسب  الصحيحني من حديث عبد هللا بن معر ريض هللا عهنام أ ن النيب

'اايبواج عوىل مسوب'يف  ، قال العالمة السو يوطي رمحوه هللا..."لكمك مس ئول عن رعيته
4
لكومك راع أ ي حوافظ  

 . و مهنم العامل ...م،متن ملزتم صالَح ما قام عليه وما هو حتت نظره

                                                           
1
 -Robert Cabanes, « de la socialisation par le travail l’exploitation- logique domestique et logique du 

marché», in « L’enfant au travail - opression, mise au travail, prolétarisation-, Collectif sous la direction de 

Bernard Schlemmer, publié avec le concours du BIT, éditions KARTHALA et ORSTOM, Paris, 1996, p 390.  
2
 :يف هذا الشد ن ما ييل ' زول'و كتب ال ديب الةرنيس . نةس املرجع. ،"املعاين"معمم  -

 « Cet argent qui (...) favorise l'exploitation du travailleur (...) en réduisant son salaire à la plus petite 

somme dont il a besoin, pour ne pas mourir de faim » (E. Zola, Argent,1891, p. 305  
3
 .7117جمةل الإحتاد، أ بو ضيب، الإسالم حيارب الاحتاكر واس تغالل حاجة النا ، معرو أ بوالة،ل،  -
4
اإحسواق احلوويين، دار ابون عةوان للنرشو والتوزيوع، اخلورب، امل لكوة  أ بو: ، حتقيق"اايباج عىل حصيح مسب بن احلجاج "عبد الرمحن الس يوطي،  -

 .  0772، رمق 0، اجملدل0م، و0221 -ه0001العربية السعودية، 
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فال أوز اس تغالل  روف ال خرزن واستنةاد طاقاهتم وعدم الاكرتاث حباهلم، وخاصة مون طورف مون اكنوت "

"هل مس،ولية علهيم
1
عطاء لك ذي حق حق.  ل ال مانة واإ ن الرشع جاء ابلرفق ووجوب حت ُّ ذ أ ن لك راع بل اإ ه اإ

العووامل و كووذكل لل منووع وااول دور يف موا ووة /فوولك رب معوول مسوو،ول عوون رعيةتووه. مسوو،ول عوون رعيةتووه

 .  الظواهر السلبية اكلإس تغالل بوجه عام ويف جمال الع ل بوجه خاص

ن النيب  توه و أ مرهوا برعاصىل هللا عليه وسب فباعتبار ال جر أ ول حق من حقوق العامل، فاإ حوق "يوة أ وىص أممة

ليه دون تد خري وااطةل بل و قبول جةواف عرقوه كنايوة عون وجووب املبوادرة و " و هوذه ". ال جري بتد دية أ جره اإ

لوزتام و هوو ال جور" الإرساع يف الإعطاء عقب فراغ الع ل مطال يف الوفواء ابلإ .درءًا ل ي اإ
2
فعون عبود هللا بون  

" أ عطووا ال جوري أ جوره قبول أ ن أون عرقوه" سوب قال رسول هللا صىل هللا عليه و : معر ريض هللا عهنام قال

 (. ويف رواية حقه بدل أ جره)

عاملتوه، أ مانوة بوني يودي وعوىل عواتق  يذائوه وحسون مخ فالعامل ولك حقوقه، من أ جر وراحة ورفوق بوه وعودم اإ

س تخدمه؛ وقد أ مر هللا بد داهئا؛  مخ

ىَل " 
ِ
وْا اَلَمااَنِت ا ْ َأن تخ،دُّ مكخ رخ َ يَدْمخ نَّ اّللة

ِ
 (47أ  النساء، ) "َأْهِلهَاا

مرته  س تخدم أ ن يظب عامل حتت اإ ْن فََعوَل َشويْئًا مون ". بنقص أ جرته أ و ااطلتوه يف أ داهئوا هل " فال أوز لل خ فَواإ

ب والظاملني يف كتابه فقال عز وجل   :ذكل فقد ارتكب  لام، وهللا تعاىل َذمَّ الظُّ

اِلِ نَي ِمْن نَِصري  "      ( 20أ   احليف،) "َوَما ِللظَّ

كام حذر الرسول صىل هللا عليه وسب منه؛ فعن جوابر بون عبود هللا ريض هللا عوهنام أ ن رسوول هللا صوىل هللا 

ن الظب  لامت يوم القيامة"  :عليه وسب قال   (رواه مسب" )اتقوا الظب فاإ

هخْم يووم قوال هللا ":قوال النويب صوىل هللا عليوه وسوب : و عن أ يب هرزرة، ريض هللا عنه، قوال  واََلوَوةي أ ان َخْصو خ

تَ  تَدَْجَر َأِجورًيا فَاسو ْ لي اس ْ ، َوَرجخ ا فَدلََكَ وََ نَهخ ر  لي اَبَع حخ َّ اََدَر، َوَرجخ لي َأْعَط  يِب مثخ ْوَ  منوه ومل يخْعو ِ الِْقيَاَمِة، َرجخ

 (رواه البخاري) "َأْجَرهخ 

نوه خصو "قال املناوي، رمحه هللا  م لك  وامل، لكنوه أ راد التغلويظ علوهيم لغرابوة قوبح ذكر الثالوة ليس للتقييود فاإ

. "فعلهم
3
والثالث هذا الرجول اخيي اسو تد جر أ جوريا فاسو تو  منوه وقوام " وقال الش يخ ابن عثميني، رمحه هللا  

                                                           
1
ختَِّحدة، رمق  -   :  املوقع   7101أ بريل-01 9909 الةتوىالهيد ة العامة لش،ون الةتوى، الإمارات العربة امل

 http://www.awqaf.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=9909    
2
 : املوقع 02/17/7100، ش بكة ال لوكة، 'اس تغالل حاجة احملتاج يف نظر الإسالم ' ،الش يخ محمود شلتوت  -

http://www.alukah.net/contactus.aspx   
3
 (.هو 0100/ هو 952)لل ناوي  004/ 0" فيض القدزر رشح اجلامع الصغري من أ حاديث البشري النذزر" -

http://www.awqaf.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=9909
http://www.alukah.net/authors/view/home/4054/
http://www.alukah.net/publications_competitions/0/87119/
http://www.alukah.net/contactus.aspx
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هذا  ب وأ لك حسث والعياذ ابهلل، و زكون هللا خصم هذا الظامل يووم ... ال جري ابلع ل اكمال مث مل يعطه أ جرته

ويد خذ من حس ناته ويعطهيا هذا العاملالقيامة، 
1
. 

بطاء أ و تود خري، ليرضوب  هللا عليه وسب صىل ملصطة و قد ذهبت س نة ا ىل أ بعد من أ داء حق ال جري دون اإ اإ

لهيا بشد ن أ نس بن مواكل ريض هللا عنوه حيوامن  أ روع ال ملةل يف معامةل اخلادم أ حسن معامةل عىل حنو ما أ رشان اإ

الحظة وقود حوذر النويب صوىل هللا عليوه وسوب أ اب ذرة  الغةواري ريض هللا عنوه مون . خدمه طويال دون أ دىن مخ

: ة للخادم فقال الإساء
2
خوانمك جعلهم هللا حتت أ يدزمك فد طع و  اا تد لكون وأ لبسو  اا تلبسون ول "...   خ اإ

ن لكةنو  فد عينو    "تلكةو  ما يغلهبم فاإ

القرأ نخ الكرمي قد قابَل يف كثري من أ ايتوه بوني صوورة الورتامح املطلوبوة وصوورة الاسو تغالل " وميم ل القول أ ن 

 َ يةة يف توضيح ذكل، "  قوتة؛ املخظل ة امل يك يخ ِعن النا رون يف ال اثر الطيبوة " وأ سهبت ال حاديث النبوية الرشَّ

".لصورة الرتامح، وال اثر السيئة لصورة الاس تغالل
3
 

طوار همويلك  وينطبق هذا عىل لك أ شاكل وف،اءات الع ل وأ طرافه سواء يف  ل عالقات معل مرشووعة يف اإ

طار قوانوين أ و أ دىن ضوواب  أ خالقيوةأ و يف  ل اس تخدام اليد  واوا  .العامةل لتحقيق مد رب خشصية خارج أ ي اإ

ىل ال طةووال بوجووه عووام لكوون . ل شوو  فيووه أ ن لك مووا سوو بق ذكووره عوون الإسوو تغالل يف جمووال الع وول ين ووف اإ

 . خصوصيات هذه الةئة تس توقةنا من أ جل تبيان طبيعة اس تغاللها يف جمال الع ل

 ل يف جمال الع لطبيعة اس تغالل ال طةا -7

نوزلق  زنزية  وعن والهشاشوة والقابليوة للتود ثر والإ ىل ال،ُّ اس تغالل ال طةال يف جمال الع ل بطبيعة خاصة ابلنظر اإ

د . فئة خاصة من الةئوات الويت تسو توجب امحلايوة و الرعايوة ل طةالا واليت جتعل من ويه اخلصوائص الويت حتودةِ

س تخَدم وهو أ ضعن اَّا لو اكن ابلغاً ' املخس تِغل'عالقة املخس تخِدم القوي  ةل الخ خ  . ابلطةِ

ىل حاميوة الةئوة ال،وعيةة وبوني املخ  ذا عالقة تتود رر بوني املعوايري وال،وواب  القانونيوة الويت تسوع  اإ امرسوات فهىي اإ

نتةاع عىل حساب هذه الةئة ىل . وال،غوو اليت يةرضها ذوي املصاحل لالإ ل هوذه العالقوة اإ ومن مث، وحوني تتحووَّ

 .رصاع، تربز نزعات وأ فاكر  لتد ييد أ و ماكحفة معل ال طةال

قيقوة واخيي حيموب الواقوع واحل ( ة)السائد -الإيديولوجية  -الةكر " مفسد ةل اس تغالل ال طةال مبنية عىل أ سا  

سو تغالل سوواء حتوت غطواء " كحجاب فعَّال  رات جواز تشغيل ال طةال و ابل شاكل املخةرطة لالإ ربَّ همام اكنت مخ

                                                           
1
لتقو  أ هول احلوديث، ..."أ عطو ال جري أ جوره" ، أ يب عبد هللا محزة الناييل، يف رشح احلديث (1/720)ابن عثميني يف رشح رايض الصاحلني  - ، مخ

                              املوقع  

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=306703     
2 
 .، الهيد ة العامة لش،ون الةتوى، املرجع السابق7112يونيو 07-5764الةتوى رمق  ، "معامةل اخلدم ابحلس ىن" -

3
  .، املرجع السابقالش يخ محمود شلتوت  -

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=306703
http://www.alukah.net/authors/view/home/4054/
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سعاف ال رسة ماداي يف بعض اجملنعات، طار الثقافة السائدة فهيا مع الرضوا الاجامتعوي بوه  اإ ، (ابلإسو تغالل)يف اإ

عوادة التووازانت قتصوادية بوني ااول الغنيوة وااول الناميوة والةقورية كوام  أ و حبجة الطابع امل،قت هل يف انتظار اإ الإ

تدعيه ومتارسه كربى الرشاكت والنظرايت الرأ ساملية اليت تدمعها
1

 . 

ِضعت معوايري وقووانني تنحوور لكهوا حوول طبيعوة و  من أ جل موا ة هذا الإشاكل، والتصدي لعامةل ال طةال، وخ

س تغالل ال طةال س تغالل ال طةوال يودرج معوموا وما دامت حقوق الطةل يه . اإ ن اإ جزء من حقوق الإنسان فاإ

نسان مع افرتاض وجود توازن ومساواة بني الةئوات الإجامتعيوة س تغالل الإنسان لالإ ىل . مضن اإ نوه وابلنظور اإ مث اإ

خها سولطة القووي عوىل ال،وعين بودنيةًا وذهنيةوًا  خصوصيات الطةل والطةوةل يتةخذخ الإس تغالل صبغة خاصة تخ زيةِ

خيا تسع  القوانني واملعايري ااولية لع ل ال طةال اإىل ضب  املةاه  من أ جل الكشون عون العوامول . دايةً واقتصا

ي لهووا يهووا موون أ جوول حتديوود أ ليووات ووسووائل التصوودةِ وموون هووذه املةوواه  مةهوووم . واخلصووائص الوويت تكتنةهووا وتخَ زيةِ

     .الإس تغالل يف جمال الع ل

ال طةالفطبقًا لل عايري ااولية لع ل 
2
يخعدُّ اس تغالل لك اس تخدام من حيث طبيعته و وروف أ دائوه مون شود نه  

املسا  بصحة ال طةال وأ مهنم وحياهتم وأ خالقهم ومنهو  البدين واخيهين؛ فهيودر طاقواهتم ويخَةووةِت علوهيم فرصوة 

دما م الإجامتعي مبا ي، ن هلم حياة وطةوةل عوىل غورار ابأ ال طةوال متابعة تعلُّ هم واإ
3
هودار للمهود  . فهوو لك اإ

 .البدين والعقيل وللصحة والوقت والطةوةل وحلياة ال طةال

شود نه املسوا    بد ن الإس تغالل يش ل لك ما مون 0272من اتةاقية حقوق الطةل لس نة  01ويخس تةاد من املادة 

ذ بةوتح وهذا مةهوم أ وسع من مةهووم حقووق الطةول ولكنوه قَو ةِ ". مظاهر رفاهية الطةل" والإرضار بلك        اإ

س تغالل  . أ بواب الإعتبارات املعنوية واخللقية والإجامتعية لالإ

ة نظ ة الع ل ااولية، فاإن ومن منظور خاص مب  سو نرَّ
مةهوم الإس تغالل يف الع ل انبع من املالحظوة امليدانيوة املخ

نظ وة بود ن أ حسون املخ  وتعتورب. حتصيهنم وحامية الش بان العاملني من لك خماطر الع ول لواقع معل ال طةال هبدف

' وهوذا موا أ مستوه بطريقوة . أ داة فَعاةل للكشن عن الإس تغالل هوو مالحظوة ال طةوال العواملني يف عوني املواكن

-La méthode d’Observation et de Suivi du Travail des Enfants :مالحظوة ومتابعوة معول ال طةوال 

OSTE     

                                                           
1
-Bernard Schlemmer, «L’ENFANT EXPLOITÉ-oppression, mise au travail, prolétarisation », Éditions 

Karthala-Orstom, 1996, pp 9-11.    
2
تةاقييت املنظ ة العاملية للشغل  -   حول أ سوء أ شواكل معول  0222لس نة  077حول السن ل دىن و رمق  0220لس نة  007رمق : املنثةةل اساسًا يف اإ

 :   ، املرجع 0272ال طةال و اتةاقية ال مم املتحدة حول حقوق الطةل لس نة 

"Rapport mondial sur le travail des enfants : Vulnérabilité économique, protection sociale et lutte contre le 

travail des enfants ", Genève : BIT, 2013  .  
3
تةاقية  0/0املادة  - تةاقية  0و املادة  007/0220من الإ  . 0272من اتةاقية  0-04املادة و  07/0و املاداتن  077/0222من الإ
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د و تشوعُّب أ شواكل الإسو تغالل و امرسواته و حتولتوه هذا دليل عوىل تعودُّ تةاقيوة ال مم . قطاعوات مخ خيا أ شوارت اإ

'عورب الوطنيوة'املتحدة حول اجلرمية املنظ ة 
1
سو تغالل أ ي، يشو ل، عوىل سوبيل املثوال ل   ىل أ دىن تعريون  لالإ اإ

نسانية ...احل ، ااعارة وأ شاكل الإس تغالل اجلنيس وال شغال الشاقة والإسرتقاق اإ واملعامالت الالَّ
2
. 

'ابلرم'لربتكول وطبقًا 
3
‘Palerme’يتوقَّون  -النسواء وال طةوال عوىل وجوه اخلصووص –حول الإجتار ابل شخاص

ىل جانب عن  حركة ونقل خشص أ و أ شخاص حتقق ووبوت اجلرمية عىل عن  الإس تغالل اإ
4
. 

قتصوادي لو طةوال يف جموال الع ول  هنا كذكل تظهر وتثبوتخ أ  يوة وخطوورة الإسو تغالل الاقتصوادي واوري الإ

ىل طبيعتوه املخسويئة وال،وارة ابلنظور اإ
5
ومساسوه بكراموة وحقووق الطةول 

6
ََّ وا انطووى . معول ال طةوال عوىل  فلكخ

الإس تغالل حتول اإىل خرق كرامة وحقووق ال طةوال
7
وسُّ حبقووق " وبعبوارة أ خورى  . ول  يَ خ يخَعودُّ اسو تغالًل لكُّ مَعَ

"الطةل
8
 .بل وكذكل برفاهيته كام س بق توضيحه 

فيعتورب كوذكل . اإىل وضع تسعة معايري لوصن معل ال طةال عوىل أ نوه اسو تغالل اليونيساف منظ ةوقد ذهبت 

بد شوغال تنطووي عوىل ضوغوو  –حبمم ساعي كبري زخَكرَّ  للع ل  –لك معل يخَ،دةى بوقت اكمل يف سن مبكر 

ة والتعلو  بشغل مينع من الرتبيو –بةرض مس،ولية مةرطة  –بد جر اري اكف  –بدنية واجامتعية ونةس ية مةرطة 

ىل املسا  بكرامة الطةل واحرتام خشصه  – أ و ل يخسهةِل المنو الإجامتعي والنةيس الاكمل للطةل  -ي،دةي اإ
9

 

                                                           
1
، والتةاقيوة تمكلهوا والووة 7110سوبنرب  72، و دخلوت حوزي التنةيوذ يف 7111نوومفرب  04بتوارخي للم عية العاموة  44/74اعندت مبوجب قرار  -

 .بروتوكول منع ومقع ومعاقبوة الاجتوار ابل شوخاص، وخباصوة النسواء وال طةوال: بروتوكولت، اليت تس هتدف ال نشطة ومظاهر اجلرمية املنظ ة حمددة

لرب والبحر واجلو؛ بروتوكول ماكحفة صنع والاجتار اري املرشوع يف ال سلحة النارية وأ جزاهئا ومكوانهتا بروتوكول ماكحفة هتريب املهاجرزن عن طريق ا

 .واخيخرية
2
ب0/0و أ  /0املادة  -

 
تةاقية ختَِّحدة  من اإ  . 7111لس نة ... حول اجلرمية املنظ ة ال مم امل

3
 - art 3(a) du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 

organisée  visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des 

enfants (Protocole de Palerme année 2000 entrée en vigueur en 2003); - « Travail des enfants, Les réponses 

politiques et législatives modernes au travail des enfants », BIT( Bureau international du Travail), Genève, 

2007, p 53.     
4
 -Yao Agbetse et Alessandra Aula, « Manuel sur la traite des êtres humains », UNODOC (Office des 

Nations Unies contre la Drogue et le Crime, Vienne, New York, 2010, p 10 et svt. Site de l’Office 

https://www.unodc.org        
5
- « le travail des enfants:mettre un terme à l’exploitation : renforcer la position des enfants travailleurs » 

Fondation Terre des hommes(Tdh), ONG Suisse, 12 mai 2014, p1. Site : www.tdh.de/fileadmin/   
6
- « Quand le travail est synonyme d’exploitation », Tdh, op.cité, p 2.  

7
- « Quand le travail est synonyme d’exploitation »,  

Ibd.
,
 
p 3. 

8
 - Ibd., p 5. 

9
 -UNICEF, «Qu’est-ce que le travail des enfants», in site de l’UNICEF www.unicef.org.  

http://www.unicef.org /evaldatabase/index_23753.html       

https://www.unodc.org/
http://www.tdh.de/fileadmin/
http://www.unicef.org/
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َُّ هوم ومتدرسوهم وبوني ال عوامل  فالإس تغالل معيار احلد الةاصل بني ال عامل املقبوةل واليت تنةع ال طةال وتخسازر تعل

لوهيماملنبوذة اليت زخلَكَّونخ هبوا ال طةوال  معيوار معنووي خلقوي ابلنسو بة لعوامل 'وهوو يف نظور الوبعض  .ويه تخسوئ اإ

ق عىل . 'الصغار بةِ ذا ما طخ قتصاداي  اإ فقد يعرتض هذا ال خوري يف . 'الكبار'يف حني يتخذ مةهوم الإس تغالل طابعًا اإ

حاةل التعسن يف حقه واس تغالهل، وهو أ مر ل يخذكر بشد ن ال طةال
1

   . 

زاةل ، ومنذ اويف اجلزائر َذت ماكحفة مجيوع أ شواكل اسو تغالل الإنسوان والنيوزي واإ ِ لنصوص ال ساس ية ال وىل، ا ُّ

عادة الإعتبار لكرامة الإنسان َخلَّةات الاس تعامر من ال هداف ال ساس ية لبناء ااوةل املخس تقةل واإ مخ
2
وكت .  " فنسة

نسان ديد ل نه نقيض النظوام الإسو تعامري فهو ج". بتشييد جمنع جديد أ ساسه الق،اء عىل اس تغالل الإنسان لالإ

النيزيي والإس تغاليل
3

  .، واخيي سلب من أ طةال اجلزائر طةولهتم وحرهمم من العيش كباأ ال طةال

ر حظر أ ي تعامل مون شود نه اسو تغالل  -، واخيي كرة  الهنيف الإشرتايك0221مفوجب دس تور  - الإجامتعي، تقرَّ

طار عالقات معل أ و خارج هذا الإطار وتد كَّود . منه 00و  01فهو مبدأ  جوهري أ قرته املاداتن . الغري، سواء يف اإ

ه مببدأ   0227مبوجب القانون ال سا  العام للعامل لس نة  قدرتوه ولولك حسوب من لك حسوب م" واخيي دمعَّ

هانوة العامول أ و هتديوده أ و ال،وغ  عليوه أ و محو  عوىل التشو يع و التبعيوة" مع  ."ول أووز اإ
4
َز مبوجوب   وتََعوزَّ

قامة عالقات " اليت منعت لك امل،سسات  2منه مكبدأ  عام واملادة  7و ابخلصوص يف املادة  0221دس تور  من اإ

"الاس تغالل والـتبعية
5
  

طار أ خر تعديل ىل املوادة  7101دس توري لسو نة  ويف اإ منوه 01أمضويةت فقورة اثلثوة اإ
6
مون دسو تور  00املوادة ) 

، "ت،وو ن ااوةل عوودم انهتوواك حرمووة الإنسووان" فةووي صوويااة فقرتهيووا ال وىل والثانيووة السوواريتني (. املعوودل 0221

ِم ". وحيظر أ ي عنن بدين ومعنوي أ و أ ي مسا  ابلكرامة" امةل القاسو ية أ و املعو" وأ توت الةقورة املخ،وافة لتخمورة

نسانية أ و املخهينة ىل جانب مقع " الالاإ ذ يق ع القانون ويخعاقب عىل اقرتافها اإ ".العنن ضد ال طةال"اإ
7
وهذه قاعودة  

نسان، ومن ابب أ وىل يف جمال الع ل ويه تتناسوب وتتاكمول موع َدسورتة  .عامة و ص كذكل الطةل ابعتباره اإ

مبدأ  جوهرية  وهو املعاقبة عىل تشغيل ال طةال دون سن السادسة عرش س نة
1
 . لتعززز املنع املخقرر قانوانً  

                                                           
1
 -Olga Nieuwenhuys, « L’exploitation des enfants en économie domestique - le cas du Kerala (Inde) », in 

Bernard Schlemmer, op cité, p 421.                                                  
2
 . 010/0220، العدد .(ر.ج)وميثاق وقانون التس يري الإشرتايك لل ،سسات، اجلريدة الرمسية 0210من ااس تور اجلزائري ال ول لس نة 01املادة  -

3
 . 20/0221العدد . ر.، ج0221نومفرب   70يف الصادر 0221مقدمة دس تور  -
4
. ر.املت،و ن القوانون ال سوا  العوام للعامول، ج 0227وت أ   14املوافوق ل 0027املو،رخ يف أ ول رم،وان 07-27من القوانون رمق  7-4-0املواد  -

 .07/0227.العدد
5
 .2/0272العدد. ر.، ج0272من التعديل الس توري لس نة  2و 7، و يه صيااة املادتني 0221ديس رب  7امل،رخة يف  21رمق  -
6
 ؛  00/7101. ر.بت، ن التعديل ااس توري، ج 7101مار   1املوافق  0002جامدى ال وىل  71م،رخ يف 10-01 قانون -
7
ىل املادة  -   (. 47سابقا املادة ) 7101بعد التعديل ااس توري لس نة  27الةقرة الرابعة املخ،افة اإ
1
 (.44سابقا املادة ) 7101من التةعديل ااس توري لس نة  69 الةقرة اخلامسة من املادة  -
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وهذا ما أعل عالقات الع ل تندرج مضن هذه املبوادئ، ومون مث ي،وح  اسو تغالل ال طةوال يف جموال الع ول  

َرة دس تورايً ' امل نوعات'من  خقَرة مي رشعوًا كوام أ سولةنا بيانوه مون خوالل املنظوور الرشوعي . امل مورَّ مي ومخ َحورَّ بل وأ نوه مخ

س تغالل يف جمال الع ل السولوك احتوالن " وجاء التعديل ااس توري اجلديود ليخ،كةِود حتورمي ومون مث جتورمي . لالإ

لخق الإساليم  يف جمال الع ل مضون هوذا ، ويخدرج اس تغالل ال طةال (سابقاً  2املادة )منه  01مبوجب املادة " للخخ

 .التحرمي وذكل املنع

النص ال سوا  و املرجعوي ملنظوموة  0221أ فريل  70امل،رخ يف  00-21ميثل قانون  وعىل املس توى الترشيعي -

ليه. الع ل ى ملسد ةل الإس تغالل سواء بتعريةه أ و الإشارة اإ ىل أ حاكمه فنالحظها ل تتصدة و موع ذكل . و ابلرجوع اإ

ىل ' السالمة البدنية و املعنوية للعامل و كرامته و حاميته مون أ ي متيوزياحرتام ' جعلت  مون حقوقوه ال ساسو ية اإ

.جانب حقوق أ خرى
1
  

فوضوعت قاعودَة ومعيواَر . منه رشةعت املبدأ  ال سا  ملنع اسو تغالل ال طةوال يف جموال الع ول 04اري أ ن املادة 

ِن ال دىن للتو ين، وهو  سو نة ابلنسو بة لعقوود النهوني  04الرشوعي؛ أ و  س نة موع جمووب رخصوة الوويل 01السة

يف ال شوغال " القوارص /كوام أ هنوا أ قاموت حظورًا عوىل اسو تخدام الطةول العامول. حسب النصووص الويت حتمكهوا

وو بصووحته أ و متوس بد خالقيةاتووه وهووذه لكهووا موون عنووارص تعريوون . " اخلطورية أ و الوويت تنعوودم فهيووا النظافووة أ و ترضُّ

ط  . ار رشوو عالقة الع ل و روف أ دائهالإس تغالل بشد ن ال طةال يف اإ

املتعلق حبامية الطةل 7104يوليو  02امل،رخ يف  07-04وطبقًا لقانون 
2
يعترب الإس تغالل من الس بل والسولواكت  

وص الإسو تغالل  .يف حصته أ و أ خالقه أ و تربيته أ و أ منه أ و  روفه املعيش ية" الطةل يف خطر"اليت جتعل  ِ صة وخخ

ذ يتعلوق، عوىل سوبيل املثوال، بولك تشوغيل أ و تلكيون بع ول حيورم  الإقتصادي للطةل بتعرين   اري ح ي، اإ

ته أ و بسالمته البدنيوة و تابعة دراس ته أ و زكون ضارًا بصحة .أ و املعنوو يوة/الطةل من مخ
3

وكوذكل ال مور ابلنسو بة  

ىل خمتلون أ شواكهل  س تغالل اجلنيس اخيي ين وف اإ  عوروض لسو امي املوواد الإابحيوة والبغواء والإرشاك يف" لالإ

".جنس ية
4

 

وذهب قانون العقوابت
1
قتصوادي واوريه وهوو أ قورب   امول شامل للك أ شاكل الإس تغالل الإ ىل تقدمي تعرين مخ اإ

لهيا يشو ل الإسو تغالل اسو تغالل دعوارة " ...منوه  0مكرر  010فطبقا للامدة . من تعرين املعايري ااولية املخشار اإ

الغري وسائر أ شاكل الإس تغالل اجلنيس أ و اس تغالل الغري يف السخرة أ و اخلدمة كرها والإسرتقاق أ و املخامرسوات 

                                                           
1
 . 02/0221العدد. ر.ج, املتعلق بعالقات الع ل 0221أ فريل  70امل،رخ يف  00-21من قانون  1املادة  -
2
 .7104لس نة  02اجلريدة الرمسية العدد  -
3
 .7104من القانون املتعلق حبامية الطةل لس نة  7املادة  -
4
 .املتعلق حبامية الطةل 7104نون من قا 7املادة  -
1
 .02/0211. ر.ملت، ن قانون العقوابت، املعدل و املخنم، ج 0211جوان  17امل،رخ يف  041-11ال مر  -
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ِق أ و الإسوو تعباد أ و نووزع ال ع،وواء ".الشووبهية ابلوورة
1
ةووة  د هووذه ال شوواكل ابلكيةيووات التقليدي الةزيايئيووة  -ول تتحوودة

  املبارشة فق ،

مةهوم الاس تغالل يف القانون اجلزائري عون ذكل اخيي جواءت بوه اتةاقيوة حقووق الطةول  وعىل الع وم ل خيرج

7110من امليثاق العريب حلقووق الإنسوان لسو نة  00وعن خصائصه اليت أ وردهتا املادة 
2
مون امليثواق  04واملوادة  

.0221الإفريقي حلقوق الطةل ورفاهيته لس نة 
3
  

قتصوادي  تونيس اإىل صياغتني رصحيتني لتعرين لك من الإس تغاللوقد ذهب املرشع ال  اجلنيس والإس تغالل الإ

املتعلةِق حبامية الطةل؛ 0224من قانون  71و 74يف املادتني 
4
سو تغالل والوواردة يف   ىل العنارص العاموة لالإ ضافة اإ اإ

ضافة نوع أ خور مون . من نةس القانون 71و 7املادتني  ةِوق مبخختلون اري أ ن هذا القانون انةرد ابإ الإسو تغالل املتعل

ب والكراهية وحتريض "لك سلوك من شد نه  02أ شاكل اجلرمية املنظ ة حيث أ ضاف مبوجب املادة  غر  التعصُّ

 ".ال طةال عىل ارتاكب أ عامل العنن والإرهاب 

 :خالصة 

َعقَّدة ذات أ بعاد  خ  اهرة مخ اجامتعية واقتصوادية ووقافيوة جوهر القول أ ن اس تغالل ال طةال يف جمال الع ل يخَشلكةِ

تداخةل ومرتابطة يف لك املس توايت" وس ياس ية وطنية ودولية  "مخ
5
ولةِ .  فطبيعة الإس تغالل هوذه جتعو  ميوس جبخ

 :ومهنا أ ساسًا  0272حقوق الطةل املخعرتف هل هبا رشعًا و قانواًن، والواردة يف اتةاقية حقوق الطةل لس نة 

 احلق يف احلياة، -

 ة و منع النيزي،احلق يف املساوا -

 احلق يف امحلاية من مجيع أ كشال العنن و سوء املخعامةل و الإهامل، -

عادة الرتبية، -  احلق يف اخلدمات الطبية و اإ

 احلق يف التعل  و الرتبية و التكوزن، -

                                                           
1
 .04/7112. ر.املت، ن تعديل قانون العقوابت، ج 7112فربازر  74بتارخي  10-12أمضيةت هذه املادة مبوجب قانون  -
2
خعند بتونس يف ماي  -  .  17/7111. ر.ج 7111فربازر  00امل،رخ يف  17-11و املصدق عليه مبوجب املرسوم الرأ    7110امل
3
خعند بد ديس أ اباب يف  -  .00/7110. ر.، ج7110جويلية 7امل،رخ يف  707-10و املصدق عليه مبوجب املرسوم الرأ   0221امل

4
  - Loi n° 95-92 du 9 novembre 1995, relative à la publication du code de la protection de l'enfant, JORT n° 

90/1995.    
5
-  « Le travail des enfants : mettre un terme à l’exploitation, renforcer la position des enfants 

travailleurs »,op cité, p 2.    
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احة و اللةعب والتةسلية -  ...احلق يف الرة

هتا املادة  ختعلةِق  7104من قانون  0و يه احلقوق اليت أ قرة ىل جانب حقووق أ خورى ت،و ن كرامتوه امل حبامية الطةل اإ

                              .و حاميته يف خمتلن احلالت و اجملالت، و جتع  عن مند ى من لك اس تغالل
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احلصوووووة مك،شووووور لوجوووووود وضعيوووووووة الهمينوووووة فووووي السووووووووق
*
 

 جامعة ابن خدلون تيارت -لكية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التس يري  "أ   "أ س تاذ مساعد -خبدة كامل/ أ  

 :ملخص 

عند البحث عن تواجد م،سسة موا يف وضوعية همينوة مون عدموه ، االبوا موا تسو تعني الهيئوات امللكةوة 

صوة السووقية  قود زكوون ابملنافسة ابملعيار المكي اخيي يستند اىل حصة امل،سسة يف السوق املعين ، و وم احل

كبريا ل يدع جمال للش  يف أ ن امل،سسة يف مركز مس يطر ، كام قد زكون متوسوطا أ و صوغريا ل زكةوي لوحوده 

للحمك بوجود وضعية الهمينة ، ويعند حساب احلصة السوقية عىل  وم املبيعوات احملققوة مون قبول امل،سسوة يف 

 .السوق املعين ابملقارنة مع ابأ املنافسني 

 . السوق –امل،سسة  –الهمينة  –احلصة : اللكامت املةتاحية 

Résumé 

Lorsqu’on cherche si une entreprise est on position dominante ou non , Les organes 

chargés de la concurrence se réfères souvent au critère quantitatif , qui se base sur la part de 

l’entreprise sur le marché concerné. 

Le volume de la part peut être grand ne laisse aucun doute que l’entreprise est on position 

dominante , tout comme il peut être une part moyenne ou petite, qui ne peut être seule 

convaincante de l’existence de la position dominante. le calcul de la part de marché s’appuyé 

sur le volume des ventes réalisés par l’entreprise dans le marché concerné par rapport au 

autres concurrents. 

Mots- clés : part –domination – entreprise- marché.  

 :مقدمة 

مل،سسة من احلصول عوىل مركوز قووة اقتصوادية يف السووق املعوين تعترب الهمينة الاقتصادية الوضعية اليت متكن ا

زاء منافسو هيا  ىل حود معتورب اإ ماكنية القيام بت فات منةردة اإ ومن شد هنا عرقةل قيام منافسة فعلية فهيا ، وتعطهيا اإ

أ و زابئهنا أ و اونهيا
1
اجد م،سسوة ، واالبا ما يثور التساؤل حول امل،رشات او االئل اليت من شد هنا اجلزم بتو  

 .ما يف وضعية همينة اقتصادية يف السوق املعين 

                                                           
يداع املقالاترخي *  00/07/7101: اإ

 00/07/7101: اترخي حتك  املقال

املعودل 7110-12-71امل،رخوة يف  00املتعلوق ابملنافسوة ج ر رمق  7110جويليوة  02امل،رخ يف  10-10من ال مر رمق  10الةقرة الثالثة من املادة  1

اوت  04املو،رخ يف  14-01واملعودل ابلقوانون رمق  7117-12-17م،رخوة يف  01ج ر رمق  7117جووان  74امل،رخ يف  07-17ابلقانون رمق .واملنم

  .7101-17-07م،رخ يف  01ج ر رمق  7101
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وجند أ ن هذه االئل تنقسم يف الغالب اىل نووعني ، دلئول رئيسو ية ويه تشو ل املو،رشات المكيوة  وأ خورى  

اثنوية او ممكةل ويه دامئا تكون كيةية أ و نوعية ، وسوواء اكنوت هوذه االئول أ و املو،رشات رئيسو ية أ و ممكوةل 

حلالتني تتمسد يف صةات واوزيات تنتوع هبوا امل،سسوة احلوائزة لوضوعية الهمينوة  ل تتووافر لنظراهئوا يف فهىي يف ا

السوق املعتربة قانوان ، هذه اخلصائص وامل زيات قد زكون مصدرها التةووق التكنولوويج واملعرفوة الةنيوة، وقود 

 .زكون التةوق املايل لل رشوع املس يطر 

أ ن وضعية الهمينة الاقتصادية ليسوت حمظوورة يف حود ذاهتوا ، ولكون احملظوور هوو ونشري يف هذا الس ياق اىل  

التعسن يف اس تغاللها ، وقد أ رسوت خمتلون الترشويعات وال حواكم الق،وائية املقارنوة عودة معوايري للحومك عوىل 

و نصويب أ  ) م،سسة بد هنا حائزة ملركز مس يطر ، ويعد املعيار المكي أ  ها ، وهو يستند عىل احلصة يف السوق 

جاميل عدد احلصص يف السووق وهوو معيوار زواكد يلقو  الإجوامع ( امل،سسة مون قبول الةقوه والق،واء عوىل من اإ

ذ زكةي لوحده يف معظم احلالت للقول أ ن م،سسة ما يف وضعية همينة يف السوق املعوين ل سو امي اذا أ  يته ،  اإ

ماهو مقودار احلصوة يف السووق اخيي زكةوي :  اكنت احلصة كبرية ، ويثري هذا املوضوع عدة تساؤلت لعل أ  ها

للقول بتواجد امل،سسة يف وضعية همينة ؟ كيةية حساب هذه احلصة السووقية ؟ وموايه التطوورات الويت تطورأ  

 عىل  احلصة يف السوق سواء يف املايض أ و يف املس تقبل ؟

جابووة عووىل هووذه التسوواؤلت قسوو نا هووذه ااراسووة اىل مبحثووني يتننوواول امل  ال ول مقوودار احلصووة يف بحووث ولالإ

 .، مث تقدزر احلصة يف السوق  يف املبحث الثاين السوق

 مقدار احلصة يف السوق : املبحث ال ول 

تعترب احلصة يف السوق املعيار ال ول اخيي يتعوني اللمووء اليوه للحومك عوىل اموتالك م،سسوة موا لوضوعية همينوة 

 حواةل وبووت التعسون يف اسو تغاللها ، وخيتلون  وم اقتصادية يف السوق املعوين مون عدموه متهيودا لإدانهتوا يف

احلصة من سوق لخر، فقد تكون احلصة كبرية وهوذا يعود مو،رش قووي عوىل تواجود امل،سسوة يف موضوع قووة 

نعدام املركوز املهومين  ابملقارنة مع ابأ املنافسني ، كام قد تكون احلصة صغرية ومتواضعة ل تاكد تذكر  تدل عىل اإ

، وجند حصة متوسطة ليست ابلكبرية كام أ هنا ليست صغرية ،  فهوذه يه أ نوواع احلصوص يف يف السوق املعين 

السوق ، وعليه نقسم هذا املبحث اىل مطلبني،  يتنواول ال ول احلصوة الكبورية يف السووق ، يف حوني يتعورض 

 .للحصة املتوسطة واحلصة الصغرية  الثاين

 احلصة الكبرية يف السوق املعين : املطلب ال ول 

حاطة مبةهوم  احلصة الكبرية يف السوق املعوين ، نتنواول دراسوة  احلصوة الكبورية يف القوانون املقوارن ، وكوذا  لالإ

 .احلصة الكبرية يف القانون اجلزائري
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 احلصة الكبرية يف القانون املقارن : الةرع ال ول 

 م احلصة الكبورية يف السووق هل  ومعناه أ ن حتوز امل،سسة حصة كبرية يف السوق املعين ، وغين عن البيان ان

أ ثر كبري سواء عىل هيلكة السوق او عىل املتنافسني فيوه ، فيعتورب احلموم يف حود ذاتوه مصودر قووة ، وي،و ن 

ابلتايل امحلاية ضد املنافسة القوية التية من الغري
1
، مع التد كيد أ نه ل يوجد رمق معني حيدد مقدار هذه احلصة 

2
 . 

ىل أ ن  هناك عددا من ااول من سون ترشويعات حتودد نسو بة معينوة تعتربهوا قرينوة عوىل تواجود جتدر الإشارة اإ

امل،سسة يف وضوعية همينوة ، ملول مواهو عليوه احلوال ابلنسو بة للقوانون ال ملواين اخيي يعتورب املرشووع يف مركوز 

ذا تعدى نصيبه من السوق   72مون قوانون املنافسوة ال ملواين الصوادر يف  77طبقا ل حاكم املادة  %00مس يطر اإ

 0242جويلية 
3

، كام حدد املرشع امل ي هذه النس بة من خالل املادة الرابعة من قوانون حاميوة املنافسوة ومنوع 

 %74املامرسات الاحتاكرية، وجعلها تبدأ  مون
4

، يف حوني تركوت دول أ خورى ال مور للهيئوات امللكةوة ابملنافسوة 

 .لنس بة اليت زراها مالمئة وكذا الق،اء لإرساء ا

ولقد أ وىل الق،اء ال وريب أ  ية كبرية حلمم احلصة اليت حتوزها امل،سسوة ، واعتربهوا دلويال واحضوا عوىل تواجود 

 HOFF«امل،سسة يف وضعية همينة، فبحسب اجهتاد حممكة العدل ال وربية عند نظرها يف ق،ية

MANN.LAROCHE  ل أ ن احلصوة الكبورية عىل الرمغ من اختالف ال  ية القانون ية للحصة من سوق ل خور اإ

دليل عىل املركز املسو يطر واملرشووع اخيي يسو تحوذ عوىل حصوة -دون وجود الظروف الاس تثنائية–حبد ذاهتا

 »هو مبوجب هذه احلصة يف وضع مس يطر .كبرية لبعض الوقت
5
.  

يف السووق قرينووة عوىل تواجوود ويت،وح مون ق،وواء احملمكوة أ نووه يتعوني توووافر رشطوني للقووول ابن احلصوة الكبوورية 

 :امل،سسة يف وضعية همينة 

 .عدم تواجد  روف اس تثنائية جتعل من احلصة الكبرية قليةل التد وري يف السوق:  الرشو ال ول-

ذا حاز املرشوع عىل حصة سووقية كبورية بصوورة :  الرشو الثاين- متالك احلصة لبعض الوقت يف السوق ، فاإ اإ

نتقالية معينة ، فال ت،خذ هذه احلصة احلصة بعني الإعتبارطارئة أ و م،قتة أ و خالل مرح ةل اإ
1
 . 

                                                           
 .00، ص 7112معر محمد حامد ، الإحتاكر واملنافسة اري املرشوعة  دراسة حتليلية مقارنة ، دار الهن،ة العربية ، القاهرة ، الطبعة ال وىل ،   1

 .02، ص  7101منشورات بغدادي ،  ، 10-10والقانون  10-10محمد رشين كتو ، قانون املنافسة واملامرسات التجارية وفقا ل مر   2

م و ، املكتبوة العامليوة،  –دراسوة مقارنوة يف القوانون امل وي والةرنيسو وال وريب  –لينا حسن ذيك ، قانون حامية املنافسوة ومنوع الاحوتاكر   3

 .710، ص 7104

حوداث % 74ته عوىل الس يطرة عىل  سوق معينة يف تطبيق أ حاكم هذا القانون يه قدرة الشخص اخيي تزيد حص  «   4 مون توكل السووق عوىل اإ

قووانون حاميووة املنافسوة ومنووع املامرسووات   »تود وري فعووال عوىل الاسووعار أ و  ووم املعوروض هبوودون أ ن تكوون  ملنافسوو يه القوودرة عوىل احلوود مون ذكل 

 .10/7114الاحتاكرية امل ي حتت رمق 

5 HOFFMANN.LAROCHE.AFF85/76.1979.  
، دار الةكور والقوانون ، ( دراسوة حتليليوة مقارنوة )أ سامة فتحي عبادة يوسن ، النظام القانوين لع ليات الرتكزي الاقتصادي يف قانون املنافسوة   1

 .001، ص  7100م  ، 
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اري أ نه يعاب عىل هذا احلمك ابلرمغ من أ  يته أ نه مل حيدد مقدار احلصة الكبورية ، كوام مل يرشو اىل الوقوت اخيي 

الاقتصاديةحىت ميكن اجلزم بتحقق وضعية الهمينة ( الكبرية) يتعني أ نه حيتةظ فيه املرشوع هبذه احلصة 
1
 . 

يف ق،وووية 80% اىل%21ويف قووورارات لحقوووة حوووددت احملمكوووة ال وربيوووة مقووودار احلصوووة يف السووووق ب 

(HILTI/AG) ملال واعتربت هذه النس بة دليال واحضا عىل أ ن الرشكة تنتع مبركز مس يطر داخل السوق
2
. 

 71اىل % 21حصوة  رأ ات احملمكوة ال وربيوة ان TELEFONICAويف قرار حوديث يتعلوق برشوكة التصوالت 

من السوق تشلك حبد ذاهتا دليال واحضا عىل وجود امل،سسة يف وضعية الهمينة%
3
 . 

مون سووق البوث التلةزيووين املودفوع  %21لنسو بة   canal-plusأ ما الق،واء الةرنيسو اعتورب أ ن اموتالك رشكوة 

payant أعلها يف وضعية همينة يف هذا السوق
4
حتاد  منتمي ا   (CAVES)جلنب وكذا رشكة ، كذكل ال مر مع اإ

يف حني ميتكل الاخرزن حلصص تنح و موا  Requefortمن سوق صناعة اجلنب من نوع  %20حبصة تزيد عن 

متالك الإحتاد ملركز مس يطر يف هذا السوق %17و  %12بني  فق  ل يدع جمال يف اإ
5
 . 

ويالحظ أ ن معظم القرارات وال حاكم الصادرة عن الهيئوات امللكةوة ابملنافسوة حوددت مقودار احلصوة السووقية 

س تغالل وضعية الهمينة بنس بة جتاوزت يف معظم ال حيوان بكلوري  ساءة اإ عندما يتعلق ال مر مبراقبة التم يعات واإ

به ، ولهذا اعترب اللموء اىل املعايري الكيةية اري رضوري 41%
1
. 

 احلصة الكبرية يف  ل القانون اجلزائري : الةرع الثاين 

املتعلق ابملنافسة 10-10يف حني أ ن الترشيع اجلزائري عرف صدور ال مر 
2
، هذا ال خوري أ لغو  مجيوع النصووص  

املتعلق ابملنافسة 11-24السابقة مبا فهيا ال مر 
1
000-7111، وكذ املرسوم التنةيذي رمق  

2
، هوذا ال خوري اكن قود  

                                                           
رسواةل دكتووراه  –ة مقارنوة دراسو –وليد عزت ااسوأ عرشي اجلالد ، الوضع املس يطر يف قانون حامية املنافسة ومنع املامرسوات الإحتاكريوة   1

 .47، 42، م  ، ص  7100لكية احلقوق ، جامعة املنوفية ، 

2 «  Une part de marché de 70% à 80% constitue en elle-même un indice clair de l’existence d’une position 

dominante »TPI.12décembre 1991-HILTI AG/COMMISSION. 

3 TUE.T 336/07 TELEFONICA.DA et  TELEFONICA DE ESPANA ,SA contre commission 29 Mars 2012. 

4 Cass.com.30 mai 2000  .BULL.CIV.IV112(chaine de télévision a péage représentant plus de 70 % des 

abonnés de télévision payant ). 

5  Conseil de la concurrence français 08avril 2004 société des caves et des producteurs de requefort  réunis. 

1  « Il convient d’observer, d’ailleurs que les parts  de marché relevées dans la plupart des arrêts ou des  

décisions rendus par les autorités de la concurrence , en matière de contrôle des concentration ou d’abus de 

position , sont largement supérieur a 50% le plus souvent , le recours aux critères qualitatifs n’est donc pas 

nécessaire » ANDRE Décocq et GEORGES Décocq, droit de la concurrence .droit interne et droit de l’union 

Européenne 5eme éd .p 151.152 n 101. 

 .املتعلق ابملنافسة  7110جويلية  02امل،رخ يف  10-10ال مر رمق   2
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  حدد املقاييس اليت تبني أ ن العون الإقتصادي يف وضعية همينة من خالل املادة الثانية واليت نصت عىل ماييل 

املقاييس اليت حتدد وضعية همينة عون اقتصادي عىل سوق السلع او اخلودمات او عوىل جوزء مهنوا يه عوىل   «

 :اخلصوص ما اييت 

نووة اىل حصووة الوويت حيوزهووا لك عووون موون الاعوووان حصووة السوووق الوويت حيوزهووا العووون الاقتصووادي مقار -

  .  » ...الاقتصاديني وبني الاخرزن املوجودزن يف نةس السوق 

املذكور أ عاله مل حيدد املقواييس الويت تبوني أ ن امل،سسوة يف وضوعية  10-10اري أ ن املرشع مبناس بة صدور ال مر 

ىل توورك ال مور جمللوو س املنافسووة وكوذا خمتلوون سوولطات ال،ووب  همينوة وبقووي صووامتا ، ويبودو أ ن املرشووع مووال اإ

الاقتصادي للقيام هبذه امله ة ، ويف هذا الس ياق س بق لسلطة ضب  الربيد واملواصالت السلكية والالسولكية 

قتصوادية ،  أ ن وضعت معايري حمددة للقول بوجود م،سسة انشطة يف سووق الهواتن النقوال يف وضوعية همينوة اإ

ن العوامل اليت ت،خذ بعني الإعتبار للقول أ ن م،سسة أ وراسوكوم تيلكووم أ   11حيث جاء يف قرارها احلامل رمق 

ختصارا ) اجلزائر  هنايوة  %41يف وضعية همينة يه حصوهتا يف السووق املعنيوة الويت جتواوزت (  OTAاملعروفة اإ

 : وقد جاءت حيثيات القرار كام ييل 7111شهر ديس رب 

ماليني ابل،وب  حسوب  01،   7111ة شهر ديس رب جتاوز هناي OTAحيث أ ن عدد املشرتكني يف م،سسة  «

املعلومات املرسةل من طرف امل،سسة اىل مصاحل سلطة ضب  الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية حووايل 

 .مشرتك 01.401.771

يف سوق الهاتن احمل ول املوجه للم هوور مون نووع  7111حتوز مع هناية شهر ديس رب  OTAحيث أ ن م،سسة 

GSM من عدد املشرتكني  %41وق حصة تة. 

قتصادية ابملةهوم املنصوص عليوه يف ال حواكم   OTAحيث أ نه بناء عىل ماس بق تعترب م،سسة  يف وضعية قوة اإ

 »الترشيعية والتنظميية سارية املةعول 
1
. 

عامتده بصةة ش به لكية عىل حصة امل،سسة لسو امي مون حيوث عودد  أ   ما ميكن مالحظته عىل هذا القرار هو اإ

املشرتكني للقول بوجود وضعية الهمينة الاقتصادية
2
 . 

سولطة  « العديود مون الصوالحيات ومون مضهنوا  10-10مون الامور  00أ ما جملس املنافسة فقد أ ولكت هل املادة 

ا اذ القرار والاقرتاح وابداء الراي مببادرة منه أ و بطلب من الوززر امللكن ابلتجارة أ و لك طرف معين هبودف 

                                                                                                                                                    
 (.ملغ ) 12يتعلق ابملنافسة ج ر رمق  0224ينازر  74امل،رخ يف  11-24ال مر رمق   1
حيدد املقاييس اليت تبني أ ن العون الاقتصادي يف وضعية الهمينة وكذكل مقواييس  7111أ كتوبر 00امل،رخ يف  000-7111املرسوم التنةيذي رمق   2

 (.ملغ ) 7111س نة  10الاعامل املوصوفة ابلتعسن يف وضعية الهمينة ج ر رمق 

1 Décision n 06/SP/PC/ATPT du 06 février 2007 déclarant l’operateur ORASCOM TELECOM ALGERIE 

en positions dominante sur le marché de la téléphonie mobile au public de type GSM .W.W.W.ARPT.D.2 

2 Menouer MUSTAPHA , droit de la concurrence, Berti éd ,2013,p 126. 
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ن ال،ب  الةعال للسوق ابي وس يةل مالمئة أ و ا اذ القرار يف لك معل أ و تودبري مون شود نه ضوامن تشميع وضام

 .  ».... السري احلسن لل نافسة وترقيهتا 

، »  يبدي جملس املنافسة رأ يوه يف لك مسواةل تورتب  ابملنافسوة اذا طلبوت احلكوموة ذكل «  04كذكل املادة  

بداء رأ يه خبصوص قرينة اسو تغالل املوقون  ومعال بد حاكم هذه املادة  طلب وززر التجارة من  جملس املنافسة اإ

أ ن  «، وجواء يف الورأ ي اخيي أ بوداه اجمللوس  LAFRAGEاملهمين عىل مسو توى سووق الامسنوت مون قبول مجموع 

 01بنس بة   LAFRARGEع ومجم %40بنس بة   GICAهناك بعد احتاكري ونايئ لسوق الامسنت بني لك مجمع 

ابلنس بة لل س توردزن يتقامس اجمل عني السوق عن بعد بسبب عودم خنوه ل ي شولك تةوا  أ و  %00ونس بة %

يف احلقيقة ل تبدو املعلومات اجمل عة عىل أ رض الواقع اكفية جللب دلئول رمسيوة يف حوني وجوود ... «.  »حتالن

  » .. 10-10ال مور رمق من  00املوقن املهمين كام هو حمدد يف املادة 
1

مون  00، وننووه اىل أ ن الإحواةل اىل املوادة 

قتصادية ، واكن عوىل اجمللوس الإحواةل اىل املوادة  10-10ال مر  جاءت يف اري حملها كوهنا تتعلق بوضعية التبعية الإ

 .10-10من ال مر  12

سوو تغالل املوقو ن املهومين مون قبول مجمووع مون خوالل هوذا الورأ ي يبودو جليووا أ ن جملوس املنافسوة يف حبثوه عون اإ

LAFARGE   قام أ ول ابلتحقوق اذا اكن اجمل وع املوذكور يف وضوعية همينوة ، ويف سوبيل ذكل قوام ابلبحوث عون

حوتاكر ونوايئ  احلصة السوقية للك امل،سسات الناشطة عوىل مسو توى سووق الإمسنوت ،  وتبوني هل أ ن هنواك اإ

حموتال بوذكل املرتبوة ال وىل ، يف حوني  %40بة عىل نسو   GICAويقصد بذكل همينة جامعية ، جيث حيوز مجمع 

من السووق ، ويبودو % 00، وجاء الباأ يف املرتبة الثالثة ب  %01يف املرتبة الثانية ب  LAFARGEجاء مجمع 

متواضعة اذا نظران الهيوا ( سوق الامسنت ) من السوق املعتربة قانوان % 01أ ن جملس املنافسة اعترب ان نس بة 

مون % 00واخورون  GICA %40،  بول هنواك مون ميوكل (مشوتتة)مبةردها لكون ابأ احلصص ليست مبعورثة

لويس يف مركوز همومين عوىل هوذه السووق مبةورده   LAFRAGEالسوق ، هذا الامر جعل اجمللس زرى أ ن مجمع 

لسوقية وابلتايل ل ميكنوه اسو تغالل هوذا املركوز بشولك منوايف لل نافسوة لعودم قدرتوه عوىل استنادا اىل حصته ا

 .مبةرده   التد وري عىل السوق املعين

 احلصة املتوسطة واحلصة الصغرية: املطلب الثاين 

كذكل جنود حصوص اخورى خمتلةوة ال  وام ، فهنواك حصوة صوغرية تكوون يف الغالوب نسو بة متدنيوة مون  وم 

السوق ، وتوجد حصة متوسطة ليست صغرية وليست كبرية ، وعليوه سونتعرض لهوذه ل نوواع مون  املبيعات يف

 .احلصص يف السوق اتباعا

                                                           
ر تبعا لطلب وززر التجارة املتعلوق بقرينوة اسو تغالل املوقون املهومين عوىل مسو توى الصاد 7100امل،رخ يف جويلية  10رأ ي جملس املنافسة رمق   1

املعدل واملنم املتعلق ابملنافسة ، جملس املنافسة ، النرشة الرمسية  7110جويلية  02بتارخي  10-10من الامر رمق  04سوق الامسنت تطبيقا للامدة 

 .17،7100لل نافسة عدد 
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 احلصة املتوسطة يف السوق املعين : الةرع ال ول 

ول يه ابحلصوة الصوغرية  %21أ و  %71احلصة املتوسطة يف السوق ليسوت ابحلصوة الكبورية ارجوة تصول اىل 

منا يه حصوة متوسوطة ل تزيود يف الغالوب عون  %01ارجة تصل اىل  وقود  %74ول تقول عون  %41ملال ، اإ

 ZONE GRISEسامها جانب من الةقه الاوريب ابملنطقة الرمادية 
1

، يف حني أ ن الق،واء ال مورزيك حودد هوذه 

واطلق علهيا نس بة الش  %21و %01النس بة ما بني 
2
 . 

هذه الاخرية ل ت،دي اىل الس يطرة تلقائيا أ و أ وتوماتيكيوا يف  ويعود هذا الرتدد حول نس بة هذه احلصة اىل كون

السوق املعتربة ، وخيا فاإن م،رشات السلوك وكذا الاجناز الهيلكي الاخر ينبغي أ ن ي،خذ يف عوني الإعتبوار
3
  ،

ثانويوة ويتةق الق،اء ال مرزيك مع نظريه ال وريب اثال يف احملمكة الابتدائية أ نوه أوب أ ن نبحوث يف املو،رشات ال 

عوىل أ هنوا مو،رشات رئيسو ية وأ ن ننظوور اىل احلصوة يف السووق عوىل أ هنوا موو،رش اثنووي
4
، وذكور الةقوه عووبعض  

 :امل،رشات اليت أب النظر الهيا قبل الرجوع احلصة السوقية وتنثل يف ماييل 

املوواد  مدى قدرة منتجني جدد عىل دخول السوق املعنيوة دون موا وة عوائوق ، ومون أ مولةل العوائوق نودرة 0

اخلام أ و عدم متكهنم من احلصول علهيا ملل املنتيف الرئييسو ، وجوود حقووق امللكيوة الةكريوة مرتبطوة مبثول هوذا 

 .النوع من السلع 

ذا اكن بعوض املنتجوني يف حواةل ماليوة متعورثة رمغ  7 القراءة املس تقبلية للسوق ملل احلاةل املالية لل نتيف نةسوه فواإ

متالكهم حلصة كبرية نسبيا يف فال ميكن منطقيا تصوور أ نوه يسو يطر عوىل السووق وميوتكل  %21 السوق تتعدى اإ

حتاكرية قوة اإ
1
 . 

مفثل هذه امل،رشات للسوق تكون امل،رش الرئييس اخيي عىل أ ساسه ميكن القول بقيام وضوعية الهمينوة يف حوق 

م،سسة ما من عدمه مع الإس تئنا  دامئا ابحلصة يف السوق املعين
2
 . 

                                                           
1 Nicolas PETIT , Droit européen de la concurrence, Montchrestien Lextens éd 2013  p 289 n 779. 

رشويعات أ مرية عبد الغةار محمود ، الوسوائل القانونيوة ملاكحفوة املامرسوات الاحتاكريوة وحاميوة املنافسوة ، دراسوة مقارنوة بوني القوانون امل وي والت   2

 .27، ص  7101،  الامرزكية املقارنة ، رساةل دكتوراه ، جامعة القاهرة

يودة ، أ محد محمد محمود خلن ، امحلاية اجلنائية لل س هتكل يف جمال عودم الاخوالل ابلسوعار وحاميوة املنافسوة ومنوع الاحوتاكر ، دار اجلامعوة اجلد 3

 .70، ص  7117مجهورية م  ، 

4 « Or dans une autre situation ,lorsque la part détenue par l’entreprise est insuffisante  c’est –a –dire 

inferieur a 50%" ces éléments secondaires doivent êtres analysés à titre principale pour déterminer si 

l’entreprise est en situation de domination ,ces éléments peuvent être qualifiés d’indices secondaire de 

domination  »   Valérie FAURE , L’apport de tribunal de première instance des communautés européennes 

au droit communautaire de la concurrence , DALLOZ 2005 ,p 590 n 882. 
 .22ع السابق ، ص وليد عزت ااسوأ ، املرج  1

 .20سايم عبد الباأ ، املرجع السابق ، ص   2
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 صة الصغرية يف السوق املعين احل:الةرع الثاين 

يف  %01تعد احلصة الصغرية دليال واحضا عىل عدم حيازة ال،سسة لوضعية الهمينة ، حفصوة تعوادل أ و تقول عون 

السوق املعتربة قانوان تعد قرينة عىل انعدام هذا املركز
1
، و س بق حملمكوة العودل ال وربيوة أ ن اكودت عوىل هوذا  

أ نه نظراي ل ميكن مل،سسوة أ ن تكوون يف وضوعية همينوة  SABA IIال مر ، فعىل سبيل املثال اعتربت يف ق،ية 

متالكها حلصة تعادل  ل اذا توافرت  روف اس تثنائية %01مع اإ فق  يف السوق املعين اإ
2
 . 

أ هنوا ل متوتكل الا حصوة  La française de maintenanceق،ية م،سسوة كام رأ ى جملس املنافسة الةرنيس يف 

من سوق ال لعاب اا دفع جملوس املنافسوة اىل رفوض موزامع منافسو هيا ابمتالكهوا مركوز مسو يطر يف هوذه  01%

(همام اكنت الامتيازات والتة،يالت اليت تنتع هبا ) السوق 
3
 .    

ليال عىل وجوود مركوز همومين برشوو تووافر  وروف اسو تثنائية ، س بق القول أ نه ميكن لنس بة قليةل أ ن تكون د

حيوث أ نوه عوىل الورمغ مون حيوازة هوذه  TETRA PACK IIوجند يف الق،اء ال وريب بعض الامولةل مهنوا قورار 

ل أ ن وجود حوواجز اخوول منافسون جودد يف هوذه السووق  % 71امل،سسة ل  فق  من سوق املنتيف املعين اإ

سو تثنائية منحوت هوذه  وخاصة احلواجز التكنولوجية أ دت ابحملمكوة اىل اعتبوار هوذه احلوواجز  وروف خاصوة اإ

امل،سسة القدرة عىل تقييد املنافسة ابلرمغ من ضعن حصهتا
4
 . 

 تقدزر احلصة يف السوق: املبحث الثاين  

تعترب مسد ةل حساب  م احلصة السوقية هم ة للغاية،  فلكام اكن طريقوة حسواب نصويب امل،سسوة يف السووق 

املعتربة قانوان دقيقا لكام أ دى ذكل اىل سالمة القرارات وال حاكم الصادرة عن الهيئات امللكةة ابملنافسة ، كذكل 

تطور احلصة  فنجد أ ن هذه ال خرية قد تطورأ  علهيوا تغوريات سوواء يف املوايض أ و املسو تقبل ، وعليوه سو ندر  

 .طور احلصة السوقية يف املطلب الثاين مضن هذا املبحث  حساب احلصة السوقية يف املطلب ال ول ، وت

 حساب احلصة يف السوق : املطلب ال ول 

حلساب احلصة يف السوق يتعني دامئا الرجوع اىل السوق املعين ، فهناك من يعند عىل  وم مبيعوات امل،سسوة 

 .انوانيف السوق املعتربة ق  يف السوق ، يف حني زرى اخرون الإعامتد عىل القدرة الانتاجية لل ،سسة

 طرق حساب احلصة يف السوق : الةرع ال ول

حدى الطريقتني   :عادة ما تقا  احلصة يف السوق ابتباع اإ

                                                           
 .002أ سامة فتحي عبادة يوسن ، املرجع السابق ، ص   1

2 CAUE C75/84 SABA II et métro /contre commission ,22 octobre 1986. 

3 «  quels que soient par ailleurs les avantages ou les privilège dont elle disposes » cité par Clair 

Mongouachon , Abus de position dominante et secteur public, BRUYLANT ,2012, p 142 n 211. 

4 TP I 06 OCTOBRE 1994 TETRA PAK/commission affaire .T 83/91. 
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تعند عىل حساب  م املبيعات عىل أ سا  العدد أ و القمية فبحسب هذه الطريقة تعد امل،سسوة ال كورث  ال وىل

بيعوا ، فتعتورب امل،سسوة الويت حتقوق مبيعوات  بيعا ملنتوجاهتا يف مركز أ ف،ل  ابملقارنة مع مركز امل،سسات ال قل

اذا  فاحلصة يف السوق عىل ضوء هذه الطريقة يه مكيوة ، % 71فاإن حصهتا من السوق املعين تكون  %71ب 

او  م املبيعات اليت حققهتا امل،سسة من اجواميل مبيعوات السووق املعوين
1
، حبيوث تقووم امل،سسوة ابلسو يطرة  

عىل نس بة عالية من املبيعات اليت حتقت يف السوق كلك ابملقارنة مع  م مبيعوات امل،سسوات الاخورى العاموة 

اليت تنش  يف ذات السوق
2
 . 

قتصوادي الطريقة الثانيةأ ما  نتاجوا تكوون مقودرهتا الإ نتاجيوة لل ،سسوة ، فامل،سسوة ال كورث اإ ة تعند عىل املقدرة الإ

نتواج سولعة  %41أ كرب من امل،سسة اليت تنتيف أ قل ، فبحسب هذه الطريقة تعد امل،سسة اليت تنوتيف  مون  وم اإ

من السوق املعين% 41أ و منتيف ما حائزة حلصة 
3
، وهذا بغض النظر عون  وم املبيعوات يف السووق ، فطاملوا  

ماكن امل،سسة انتاج مكية أ كرب من منافس هيا تعترب حصهتا كبرية  .يف السوق املعين  اكن يف اإ

 تقي  طريقيت احلساب : الةرع الثاين 

مييل االبية الةقه اىل ال خذ ابلطريقة الاوىل كوهنا الاكرث تعبريا عن حقيقة املقدرة الاقتصادية الةعليوة لل ،سسوة 

يف السوق املعين
4
ية كبرية مون ، فلكام اكن  م املبيعات كبريا لكام دل ذكل عىل عىل متتع امل،سسة بقدرة اقتصاد 

شد هنا التد وري عىل السوق املعين بشولك كبوري
1
نتاجيوة   ، يف حوني أ ن الطريقوة الثانيوة والويت تعنود عوىل القودرة الإ

لل ،سسة لتحديد احلصة يف السوق املعين ل تعرب عن حقيقوة القودرة الاقتصوادية لل ،سسوة،  ويعوود ذكل اىل 

 ةق يف بيع وتسويق منتجاهتا وعليوه ل ميكون أ ن ند خوذ يف ان هذه الاخرية قد تنتيف اكرث من حاجة السوق ، و 

احلس بان مجموع السلع  اري امل فة مضن احلصة السوقية لهذه امل،سسة
2
. 

عالوة عىل ماس بق ية،ل جانب كبري من الةقه الاعامتد عىل مو،رش  وم املبيعوات ولويس قميوة املبيعوات عنود  

ة الاوىل املذكورة انةاحساب حصة امل،سسة من السوق عند اتباع الطريق
3
، وتت،ح فائدة ال خوذ هبوذا الورأ ي  

من السوق ،  %41من خالل املثال التايل ، لنةرض أ ن  م مبيعات م،سسة ما أ لن وحدة من سلعة ما متثل 

                                                           
1  « La part de marché ,C’est la partie des ventes totales d’un marché que réalise une entreprise », Nicolas 

PETIT OP.CIT,p 151 n 352.  

ص  ،7107ثر املنافسة احلرة ابملامرسات التجارية ، رساةل دكتوراه ، لكية احلقووق ، جامعوة مولوود مع وري توزيي وزو، د  جالل مسعد ، مدى ت  2

004. 

ساءة اس تغالل املركز املس يطر يف العالقات التجارية ، دار الهنصة العربية ،م  ،    3  . 70، ص 7100سايم عبد الباأ أ بو صاحل ، اإ

، ولحئتوه التنةيذيوة ، املكتبوة الع وية  7114لسو نة  10دراسة مقارنة يف ضووء احواكم القوانون امل وي رمق  –حسني مايح ، حامية املنافسة   4

 . 22الطبعة الاوىل ،م  ،  ص 

 . 70سايم عبد الباأ أ بو صاحل ، املرجع السابق ، ص   1

 . 22حسني املايح ، املرجع السابق ، ص   2
 يوت ،أ محد عبد الرمحن امللحم ، الاحتاكر والافعال الاحتاكرية دراسة تطبيقية مقارنة يف القانون الامورزيك والاوريب والكووييت ، جامعوة للكو   3

 .14، ص 0222
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مون %74وحودة متثول  وم  411ويف نةس الوقت يبلغ  م مبيعات م،سسة أ خرى منافسوة مون نةوس السولعة 

نتاجه بسعر الوحدة  ذا اكن املرشوع ال ول يبيع  اإ دينار ملال ، فيكون حينئذ اجاميل قمية مبيعاتوه  011السوق فاإ

دينوار ، فيكوون  701، يف الوقت اخيي يبيع فيه منافسه الوحدة من السلعة بسعر ( 011.111)مائة الن دينار 

دينووار  ، فةووي هووذا املثووال يشووري موو،رش نصوويب دينووار  مائووة وسسووة الوون ( 014.111)اجوواميل قميووة مبيعاتووه  

مون اجواميل مبيعوات السووق ، ابلورمغ مون ان قميوة  %41امل،سسة ال وىل لوضعية همينوة مبقودار حصوة تووازي 

ل ان  وم مبيعاتوه ل  مبيعاهتا مائة الن دينار فق  ، بيامن امل،سسة الثانية قمية مبيعاهتا مائة وسسة أ لن دينوار اإ

 .وق من الس% 74يتعدى 

ونظران اىل مقدار احلصة من زاوية قمية املبيعات س يكون املرشووع الثواين يف مركوز مسو يطر  يف حني اذا اريان

وهذا راجع بطبيعة احلال لإرتةاع قمية مبيعاته اىل مائة وسسة الن دينار ابلرمغ من كونوه لويس املسو يطر  فعليوا 

،سسوة يف السووق اوري معورب عون حقيقوة الوضوع يف عىل السوق املعترب ، خيكل يعتورب مو،رش قميوة مبيعوات امل

السوق املعوين لكونوه ل يعطوي مقياسوا دقيقوا يعكوس  وم احلصوة  الويت حتوزهوا امل،سسوة يف السووق املعوين
1
 

 .وابلتايل قدرهتا عىل التد وري عىل املنافسة

 تطور احلصة يف السوق : املطلب الثاين 

وبات أ و نةي قيام وضعية الهمينة يف حق م،سسة ما خالل فرتة  تةيد دراسة تطور احلصة يف السوق املعتربة يف اإ

زمنية حمددة ، حفيازة احلصة السوقية لةرتة وجزية أ و عارضة ل يعتد به ، وتلجود  عوادة الهيئوات امللكةوة ابملنافسوة 

تكون أ و ابلعكس خالل فرتة ( يف املايض)اىل معرفة نس بة هذه احلصة وتطورها سواء خالل فرتة زمنية سابقة 

 .مس تقبلية من خالل معطيات معينة ول س امي يف ال سواق اليت تعرف حركة ومنو متسارعني 

 .وترتيبا عىل ماس بق نتعرض مضن الةرع ال ول اىل تطور احلصة يف املايض ، مث تطور احلصة يف املس تقبل اثنيا 

 تطور احلصة يف املايض : الةرع ال ول 

حدى الواثئق التوجهييوة  ذا اكنوت   «الصوادرة عون الإحتواد ال وريب أ نوه   Document d’orientationجاء يف اإ اإ

احلصة أ السوق كبرية والوكة منذ مودة طوويةل فهوذا عن و حينول أ ن يشولك دليول أ ويل جودي عوىل وجوود 

ماكنية وقوع اارسات تعسةية خطرية   »وضعية الهمينة يف بعض الظروف و اإ
1
. 

عىل النقيض من ذكل اذا أ صبحت حصص م،سسة ما يف السووق ابلرتاجوع فهوذا يودل عوىل ان هوذه الاخورية 

فقدت وضعية الهمينة ، فامل،سسة اليت ل تس تطيع احلةاىل عىل مقدار اثبت حلصهتا يف السووق يعود دليول عوىل 

                                                           
 .710معر محمد طاحون ، تد وري الهمينة الاقتصادية عىل التوازن العقدي ، رساةل دكتوراه ، جامعة املنوفية ، لكية احلقوق ، م  ، ص   1

1 «  si la part de marché et élevée et soutenue longtemps il est très probable que cet élément constitue un 

premier indice sérieux de l’existence d’une position dominante  et dans certaines circonstance d’éventuels 

effets graves de pratiques abusives »  cité par Nicolas PETIT , op cit n 787. 



 05العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

502 
 

اىل هوذا الاخوري واملنافسوة فيوه  أ هنا ل تنتع مبركز مس يطر طاملا اكن مبقدور ابأ املنافسني يف السووق ااخوول

والاسو تحواذ عوىل حصوص معتوربة ،  مبوا حاصوو  أ ن امل،سسوة املعنيوة ل تسو تطيع الت وف ابسوو تقاللية دون 

اعتبار ملنافس هيا أ و معالهئا
1
.  

يف حني يعتقد جانب من الةقوه أ ن فقودان امل،سسوة لوبعض حصصوها يف السووق ل يعود ابلرضوورة دلويال عوىل 

( مسو تقطب) ركزها الرايدي يف السوق املعين ، ل سو امي اذا اكن السووق أ صوال اوري جوذابفقدان امل،سسة مل

peu attractif  بوني املنافسوني املتوواجني هبوذه ( مشوتتة) ابلنس بة لل نافسني أ و اذا اكنت ابأ احلصوص مبعورثة

بية احتدرة واكن لهوا يف جمال املواد الط  ABBOTTالسوق ، ويول املثال التايل هذه الوضعية ، تع ل م،سسة 

احتاكر اكمل يف هذه السوق وبدأ ت تد تهيا تدرأيا منافسة من قبل الغري داخول هوذه السووق ، هوذه املنافسوة 

، هوذا الامور دفوع هوذه الاخورية اىل مراجعوة أ سوعارها ABBOTT فرضت أ سوعار أ قول مون أ سوعار م،سسوة 

اعتورب ت وفها هوذا تكيةوا موع الوضوع اجلديود يف وجعلها مساوية لو سعار اليت وضعها املنافسوني اجلودد ، وقود 

سوو تقالل اجتوواه منافسوو هيا ، فبقياهمووا ابعووادة النظوور يف اسووعارها  السوووق ولوويس فقوودان لقوودرهتا عووىل الت ووف ابإ

احتةظت حبصة جوهرية من الةائدة اليت اكنت جتنهيا يف السابق ، وس تحافظ عوىل حصوهتا الكبورية ابملقارنوة موع 

ابأ املنافسني
2
 . 

مل هتمت املةوضوية الاوربيوة   MICHELIN IIحني ل تشاطر بعض هيئات املنافسة هذا الرأ ي ، فةي ق،ية يف 

عند معاينة وضعية الهمينة برتاجع حصة رشكة ميشالن يف السوق بل اعتربته عامل اضايف يدزن الرشكة ، وأ نوه 

جشعها عىل القيام مبامرسات تعسةية محلاية مصاحلها
1

مل تكون  FEUDORق و بود ن رشكوة ، ويف مناس بة أ خورى 

يف سووق بيوع الولعوات  %02يف مركز مس يطر عىل الرمغ من ان حصوهتا يف السووق ل بود   هبوا ، تقودر ب 

Briquets  يف تناقص مس نر %)02(اليت ترىم بعد الاس تعامل لكون هذه النس بة
2
 . 

 تطور احلصة يف املس تقبل : الةرع الثاين 

التطور احملنل للحصة يف السوق يف املس تقبل أ مر همم خاصة يف ال سواق اليت تعرف الابوتاكرات ملول أ لعواب 

ملول   saisonnierاخل ، كوذكل الامور ابلنسو بة لو سوواق املومسيوة ...الةيديو والهاتن النقوال ، الإعوالم ال يل 

                                                           
 .72وليد عزت ااسوأ ، املرجع السابق ، ص   1

2 CONS.CONC, déc n 2001-D-23mai société ABBOTT et le marché des produits anesthésiques, cité par 

Marie MALAURIE VIGNAL, L’abus de position dominante L.G.D.G. 2002 ,p 68 n 99.  

1 Exemple cité par Nicolas PETIT,p 291 n 789. 

2Avis, Briquets non rechargeables 1105/1979. 

دراسوة –أ شار اليه فيكتور اتدر  ، املركز املس يطر لل رشوع يف السوق املعنيوة عوىل ضووء أ حواكم قووانني املنافسوة ومنوع املامرسوات الاحتاكريوة 

 . 72، دار الهن،ة العربية ، ص  -مقارنة
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نتاج ال فالم السيامنئية  مون السووق ان تةقود حصوهتا برسوعة ،  %011 فميكن مل،سسة حائزة ل Prêt à porterاإ

وهذا ابلنظر لتقلبات السوق ، وقد اعرتفت املةوضية ال وربية مضنا هبذه الوضعية
1
 . 

جند يف الوقت احلايل عوامل أ خرى تتدخل يف بعض ال حيان لت،ثر عىل حصة م،سسوة موا ، ملول ااور اخيي 

ت طبيوة ، اجامتعيوة دينيوة ، بعود أ ن أ صوبح لك مهنوا يلعوب يقوم به الإعالم واجملنع املدين مبا ي، ه مون مجعيوا

دورا أ ساس يا يف توجيه املس هتكل حنو سلع أ و منتجات بعيهنا ، أ وابلعكس تغيري و وة املسو هتكل عون سولع أ و 

منتجات معينة ملل ما حدث مع منتجات ال لبان اامناركية اليت اكنت مس يطرة عىل هذه السوق يف العديد مون 

مية خاصة دول اخللييف ، حيث قامت محةل واسعة يف معظوم ااول الإسوالمية ملقاطعوة املنتجوات ااول الإسال

حدى اجملالت اامناركية رسوما مسيئة للرسول الكورمي عليوه الصوالة والسوالم ، هوذه امحلوةل  اامناركية بعد نرش اإ

اصة يف دول اخللييف العوريب أ دت اىل تراجع كبري يف حصص ومدا خيل الرشاكت اامناركية اىل حدود قياس ية خ

 .بعد ةأ ن لقت هذه ااعوات اس تجابة واسعة من قبل املس هتلكني 

نوذار  7104كام حدث كذكل مع رشكة فولسةاقن ال ملانية لصناعة الس يارات يف  بسبب ف،يحة تتعلوق بود  زة الإ

هنوا ل تع ول و ل تقووم عن التلوث بعد أ ن تبوني ل  وزة الرقابوة يف الوو م أ  أ ن هنواك غوش يف هوذه ال  وزة وأ  

ابلتنبيه عن وجود مواد ملووة صادرة عن الس يارات احلامةل لعالمة فولسةاقن، وهذا هبدف الإفالت مون رقابوة 

قبال عىل رشاء س يارات مصونع فولسوةاقن وتراجوع  ال  زة احتتصة ، وتس ببت هذه الق،ية يف تراجع كبري يف الإ

 .، وهذا نظرا للرضر  الكبري  اخيي أ صاب مسعة الرشكة ال ملانية حصصها يف الو م ا و خمتلن أ حناء العامل 

 :خامتة 

ابلرمغ من ال  ية اليت متثلها احلصة يف السوق للحمك عوىل تواجود م،سسوة موا يف وضوعية همينوة اقتصوادية مون 

ذا اكنووت احلصووة الكبوورية توودل دلةل توواكد تكووون قاطعووة عووىل حيوواز  ل أ ن ذكل يعوود اووري اكف ، فوواإ ة عدمووه ، اإ

امل،سسة ملركز مس يطر ، فاحلصة الصغرية والويت االبوا موا تعتورب اوري اكفيوة وابلتوايل تةلوت مون رقابوة الهيئوات 

امللكةة ابملنافسة ، قود متكون امل،سسوة مون اارسوة تود وري فعوال عوىل السووق املعوين ، وذكل ابلقيوام بت وفات 

عاقة املنافسة أ و احلد من ااخول اىل ا ذا مل زكون يف مقودرة ابأ احتاكرية زكون هدفها اإ لسوق املعين ، لس امي اإ

 .املنافسني موا ة هذه الت فات بسبب التاكلين الإضافية اليت سيتح لوهنا او احلواجز اليت متنع دخوهلم 

كام يعترب حتديد نسو بة معينوة حتمكيوا ول زراعوي مقت،ويات السووق ، مفوا يعتورب نسو بة هم وة أ و كبورية يف بعوض 

الصناعات قد زكون متواضعا يف أ خرى ملل صناعة الإمسنوت وصوناعة املرشووابت مبختلون أ نواعهوا ، فوال وىل 

تعتورب % 71 من املتعاملني ، فنسو بة يوجد فهيا عدد قليل من املتعاملني يف حني أ ن الثانية تعرف تواجد الكلري

متواضعة ابلنس بة لصناعة الإمسنوت ، أ موا ابلنسو بة لصوناعة املرشووابت فهوىي تعتورب هم وة وكبورية وهوذا بسوبب 

تواجد عدد كبري من املتعاملني يف السوق والسو يطرة عليوه ليسوت ابل مور الهوني ، وموع هوذا ل ميكون أ ن ننكور 

                                                           

1  Même ouvrage , p 290-291. 
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ذ زكةي القو  ل أ نه  أ نه مل حيدث أ ن اعندت هيئات املنافسة عىل معيار أ خور لوحوده مون أ  ية احلصة السوقية اإ

 .دون أ ن تس تعني مبعيار احلصة يف السوق
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شاكلية الهتيئة الع رانية بني السكنات اخلرضاء  ل املعايري ااولية والترشيعات اجلزائرية واخيكية يف اإ
*
 

 مس تغامنجامعة  -طالب دكتوراه –لطرش عيل 

 :امللخص

واحدة من أ كرب املد   البيئية  يف اجملنع اجلزائري يه الةوىض الع رانية اليت تةامقت مشالكها عىل البيئوة 

ىل البحوث يف ميودان املبواين  قتصادية والإجامتعية والثقافية ، وللحد مهنا سوع  العوب مون  وة اإ بلك معايريها الإ

. عن راحة ورفاهية الإنسان من خالل املباين اخيكية من  وة أ خورى  اخلرضاء صديقة البيئة ، كام سع  للبحث

ىل هذا العب نصويبه مون الترشويع والتنظو  ، وقود يعوزى سوبب ذكل  ولكن ابملقابل  مل يعطي املرشع اجلزائري اإ

ىل عوالج تةوامق أ زموة الإسواكن مون خوالل عوالج موويض دون التخطوي   حلداوة هذا العب ، أ و سوعي املرشوع اإ

 .اتيمية  بعيدة املدى لإسرت 

Résumé: 

Un des plus grandes tragédies de l'environnement dans la société algérienne est le 

chaos problèmes urbains exacerbées pour l'environnement dans toutes les normes 

économiques, sociaux et culturels, et de réduire les cherchèrent la science d'une part à la 

recherche dans le domaine de l'environnement de l'environnement de la construction 

écologique, a également cherché à regarder pour le confort et le bien -être à travers les 

bâtiments intelligents, d'une part d'autre part. Mais le contraste ne donne pas le législateur 

algérien de partager cette connaissance de la législation et de la réglementation, la cause peut 

être attribuée à la nouveauté de cette science, ou de chercher le législateur de remédier à la 

crise du logement aggravation en traitant Modi sans planification de la stratégie à long 

terme. 

 املقـدمـة

لو مقنا بع لية حسابية بس يطة حول الوقت اخيي نق،يه خارج املباين مقارنة مع ما نق،يه داخلها ، لوجودان أ ننوا  

ىل فرتة الليل ، نقحت االبية الهنا ضافًة اإ ر داخل املباين ن مواكن الع لواملطوامع نعيش أ الب أ وقاتنا داخلها، حيث اإ

واملقايه ، وخيكل فاااعي أ كرب لالإهامتم ببيئهتا اااخلية لتوفري الراحوة احلراريوة ،الصووتية ، الب وية والهوائيوة ، 

دارة الطاقوة  هامتمات لن توجد عىل أ رض الواقع مامل ت،ب  الإسرتاتيمية اخلاصة ابلرتش يد والكةواءة يف اإ وهكذا اإ

وحيث أ صبحت واقعا مل وسا يف الكلوري مون دول ومودن العوامل الويت رأ ت أ نوه ل منواص مون .والنةاايت واملياه 

                                                           
*
يداع املقال   04/07/7101: اترخي اإ

 7101 /02/07: اترخي حتك  املقال
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ل من خالل السوكنات اخلرضواء واخيكيوة ، فكيون ميكون لل رشوع اجلزائوري أ ن  توفري لك اخيي أ تينا عىل ذكره اإ

 .يسا  يف تةعيلها مادامت  دم التمنية بلك معايريها 

طار البيئةالع رانية اخلرضاء التمنية:املبحث ال ول  الع رانية املس تدامة يف اإ

معووايري البنوواء ال خرضوو ااوليووة بووني ةهوووم البنوواء ال خرضصووديق البيئووة ، ونتنوواول نسوو تعرض يف املطلووب ال ومل 

 . املطلب الثاينيف التةعيلوالترشيع املساعد

 مةهوم البناء ال خرض= املطلب ال ول 

نَّ  اهرة البناء ال خرض تبنهتا ال مم السابقة قبل الثوورة الصوناعية بوزمن طويول، حيوث التاكمول الكبوري بوني    اإ

ىل اخيوابن ، مكسواكن الإسوكميو مون اجلليود و اليواابن مون قصوب  طبيعة البناء و البيئة احمليطة هبلتصل أ حيااًن اإ

لكها شعوب زاوجت بني من  البنواء . ت املساكن اخلشبيةاملامبوا والهنود امحلر من جلود احليواانت ، وكذكل اكن

طار حامية البيئة  والبيئة اليت بخين علهيا فاكنت مبانهيم مس تدامة يف اإ

 تعرين البناء ال خرض= الةرع ال ول 

، ومل تتوقون بعودها مبوادرات  0221لقد نشد ت حركوة املبواين اخلرضواء يف الوولايت املتحودة ال مرزكيوة عوام   

وقود متة تعريون . الإس تدامة احلديثة للبناء ال خرض ، حيث أ صبحت واقعًا مل وسوًا يف العديود مون دول العوامل 

نوين أ قورتح تعريةوًا أ وع بوني ذكل نشواهئا ، واإ املبواين " : املباين اخلرضاء من حيث التص   والتقنية والغايوة مون اإ

ع البيئة احمليطة هبا ،تس تلهم مهنا الهويلك واجلووهر فتد خوذ اخلرضاء يه فلسةة التص   املتاكمل لل باين املندجمة م

طار حامية البيئة   "مهنا املواد ال وليةوتس تخدهما بتقنيات عل ية ت، ن التمنية الع رانية املس تدامة يف اإ

 خصائص البناء ال خرض= الةرع الثاين 

ن البناء ال خرض تص   معراين قدمي اثرت عليه املباين احلديثوة ، ولكون سولبياهتا جعلوت الإنسوان مون جديود  اإ

عادة بعثه  :خلصائصه يةكر يف اإ

طاةل معر البناء املص م مبواد أ ولية من البيئة احمليطة وبتقنيوات  –0 خاصية التمنية الع رانية املس تدامة من حيث اإ

صوـية خا – 7. الإس تدامة  اليت تليب حاجيات ال جيال احلوارضة دون التةوري  يف حاجيوات ال جيوال الالحقوة 

محـاية البيئـة من التلوث بلك أ صنافه مع خلوق جوو مون التعوايش السول ي  موع الطبيعوة وحاميوة البيئوة الثقافيوة 

قتصادية للساكن          ،الإجامتعية والإ

 ال هداف املراد حتقيقها من البناء ال خرض= الةرع الثالث 

نَّ البناء ال خرضو كةكورة  ت،و ن التمنيوة الع رانيوة املسو تدامة طوار حاميوة البيئوة مبوا هيودف محلايوة سواكن  اإ  يف اإ

طاةل معره مبواد بناء حملية ، احلةاىل عىل موارد البنواء لو جيوال املباين قتصاد يف البناء واإ ، اإ هار وقافة اجملنع ، الإ
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سو تخدام املووارد الطاقويوة  املس تقبلية، حتسني  روف العيش والع ل ابحلد مون التودهور البيويئ ،موع ترشو يد اإ

 الناضبة

 معايري البناء ال خرض ااولية بني التةعيل والترشيع املساعد : املطلب الثاين

 معايري التص   اخلاريج ااولية للبناء ال خرض= الةرع ال ول 

جامل أ   هذه املعايري يف والويت . الراحة احلرارية ، الراحوة الصووتية ، الراحوة الب وية ، الراحوة الهوائيوة : ميكن اإ

لهياعن طريق حساابت تقنية بوني اوالف السوكنات مون حيوث املسواحة ، موواد البنواء البيئيوة ميكن ال وصول اإ

ولكن تطبيق مواصةات كهذه تعند عوىل البنواء التقوين و عوىل بوراميف ودورات . املرخصة بعالمة البناء ال خرض 

ىل تع اميت للسكنات اخلرضاء بد قل التاكلين   . تدريبية وحتةزيات خاصة للوصول اإ

 معايري التصام  اااخلية ااولية للبناء ال خرض= الةرع الثاين 

دارة الطاقوةو امليواه و النةواايت  هنا تنثل يف الرتشو يد والكةواءة يف اإ مون خوالل التنسو يق العل وي الع ويل بوني . اإ

اايت عووىل أ نظ وة الوتحمك اااخليووة لهوذه السووكنات وبوني نظووام الوتحمك املركوزي للطاقووة الكهرابئيوة وامليوواه والنةو

 مس توى البدلية أ و ااائرة أ و حىت عىل مس توى الولية قليةل التعداد الساكين

 ال ليات الترشيعية لتبين اجلزائر املعايري ااولية للسكنات اخلرضاء= الةرع الثالث 

سرتاتيمية تمنوية بعيودة املودى وبنظورة تاكمليوة موع حاميوة البيئوة لتتووىل بعودها السو لطات توضع هذه ال ليات ابإ

دارية  وت فات حتدث أ ثرًا عىل البيئة  ن عل نا أ َن القطواع العقواري يف . التنةيذية تطبيقها يف صوورة قرارات اإ واإ

اجلزائر يعيش جدًل واسعًا بني أ هل  الإختصاص وأ َن أ زمة السكن مازالوت حلود السواعة تشولك هاجسوًا هيودد 

ل  س ياسوات ترقيوع ابنةجار اإجامتعي ، وأ َن الس ياسوات املتبعوة لإحتوواء ذكل فود ن ال وان ابملرشوع .   ليسوت  اإ

ىل التةكري يف مس تقبل عقاري صديق البيئة  من خالل املباين اخلرضاء كةكر وقايف عقاري جديد   .اجلزائري اإ

طار البيئةالع رانيةاخيكية  : املبحث الثاين  التمنية الع رانية املس تدامة يف اإ

ن املباين اخيكية محلاية البيئة ، تبناه العامل احلديث  وهو يف ال صل وا وة معرانيوة حديثوة لظواهرة قدميوة ،  مفنوذ اإ

وموع مورور الوزمن تطوورت حيوـاته السوكنية مسوخرًا . القدم والإنسـان يبين مد واه بتصـام  خاصـة تد ويه وحت يه

ىل ااراسة والتنظو  ولكن هذا السلوك الع راين.خيكل العب والتكنولوجيا  فهول نسولخ تصوامميه الورقيوة  حيتاج اإ

وهل لهوذه املبواين أ ثور يف حوارضان ؟ (copier – coller )من العامل ال ول و نص م ذكل عىل واقعنا البييئ بنسق

 املعامري ؟ وكين يه نظرة املرشع اجلزائري لهذا النوع من الع ران ؟ 

 مةهوم البناء اخييك : املطلب ال ول

سو هتالك الطاقوة الناضوبة ومو،ثر يف  من حق الإنسان أ ن حيب بثورة يف سكنه يك حيوهل مون جوامد مرسوف يف اإ

ىل مووزنل ذيك صووديق هل وللبيئووة ، هووذا املووزنل حيوواور صوواحبه  موون خووالل تقنيووات وأ ليووات تكنولوجيووة  البيئووة اإ
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نوذا رسال مراسوالت اإ ىل هاتةوه النقوال ، ويتصول متطورة ، فينذره بد ي خطر يف البيت  حىت يف حالغيابه ابإ ر اإ

كام يسهل عليه عناء اخلدمات املزنلية ، ويخ،َّمن هل حياته بتوذكريه . ابلرشطة لإعالهمم عن جرمية الرسقة يف تِوها 

ذا أ مغي عليه أ و تعرض ل زمة قلبية ،كام ِيو،َّمن هل مواهل اخيي  تصاهل مبقربيه أ و امحلاية املدنية اإ وقت تناول ااواء واإ

كوام يعود صوديقًا للبيئوة عنودما ل يرسوف يف . غرفة ل تةتح ابملةتاح بل ببصامت اليد والعني والصوتيدخره يف 

س هتالك الطاقة الناضبة ابلتحمك يف الإانرة اااخلية لل زنل حسوب احلركوة البرشوية وحسوب الإضواءة املتسولةل  اإ

ىل البيت من الشو س ، وابلوتحمك يف التدفئوة  وتكييون الهوواء أ ليوًا حسوب  ىل اإ اجلوو اخلواريج دون احلاجوة اإ

 . ضب  يدوي 

 تعرين املبىن اخييك: الةرع ال ول

املباين اخيكية يه املباين اليت توفر بيئوة رسيعوة الإسو تجابة ، وفواعةل ، ودامعوة مون أ جول حتقيوق أ داء أ ف،ول "  

" ملس تخديم املباين 
1

بد هنوا مبواين تودميف فهيوا " ، كام عرفها معهد املباين اخيكيوة  يف الوولايت املتحودة ال مرزكيوة 

أ نظ ة متعددة بكةاءة عالية لإدارة املوارد والإماكنيات مون أ جول تعظو  ال داء الةوين ، وزايدة العائود ، وترشو يد 

" تلكةووة التشووغيل ، وحتقيووق املرونووة 
2

، كووام مت تعريةهووا بد هنووا مبوواين تنووزي بةاعليووة وتغووري مسوو نرزن ، وكووذكل 

نةواق ، ومتوافقوة بيئيوا مون خوالل تس تميب لإحتياجات ال فراد وتسا نتواج ، وترشو يد الإ عد عىل رفع كةواءة الإ

التةاعل املتواصل بني املكوانت الرئيس ية  لل باين اخيكية ويه البناء والع ليات ، واملس تخدمني والإدارة ، وكوذا 

. العالقات املتبادةل بيوهنم 
3

املبواين اخيكيوة يه نسوخة حديثوة لظواهرة "  : أ موا التعريون اخيي أ قرتحوه فهوو اكل يت

معرانية قدميوة  حيوث و ون الإنسوان أ حودث التقنيوات العل يوة عوىل املبوىن التقليودي للحصوول عوىل أ حسون 

نسان والبيئة   ".ال داءات الةنية اليت حولت هذا امجلاد اإىل صديق لالإ

 ابلتص  املباين اخيكية بني هندسة التص   والتقنيااتملدجمة :الةرع الثاين

لكرتونيوة ووسوائل  ذا اكنت املباين اخيكية مشلكة من هيلك وتقنيات مدجمة يف هذا الهيلك كرشواحئ ووسوائ  اإ اإ

تصال واكمريات واريها  َن التقنية لها أ  ية أ كرب من الشلك ،ل ن الشلك تمكن أ  يته يف احلةاىل عىل البيئوة . اإ فاإ

فهىي صامم ال مان خيكل لكوه مون خوالل الربجموة والوتحمك والتواصول الثقافية ،الإجامتعية والاقتصادية أ ما التقنية 

عن بعد ، ن ن زنكن الةرد من خالل مقور معلهبغلوق نوافوذ املبوىن البعيود عنوه وتشوغيل املكيون والتنبيوه عون 

وخيكل جنود عنود .  اخلطر من خوالل الشو بكة العنكبوتيوة املوصووةل ببواأ الوصوالت والتمهوزيات الإلكرتونيوة 

                                                           
1
- Kell , A ,Intelligent Buildings Now ,Electro-technology , October /November ,pp.26-27. 

2
رة بلكية أ س تاذ بقسم العام)ربيع محمد رفعت أ محد ، تقنيات املباين اخيكية ودورها يف تدع  بناء مدن املعرفة  ،املدينة املنورة ،العربية  السعودية  - 

 Email : rabee@kfupm.edu.sa(تصام  البيئة جبامعة املكل فهد للبرتول واملعادن
3
-Lustig , A , CIB Working  group , Meeting heldat international building congressproceedings 

,1995 
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ن اكنت تةتقود شويئًا مون التقنيوة فواإن ااول أ   ىل املدينة اخيكية، علامً أ َن اجلزائر واإ نتقال من املباين اخيكية اإ فاق لالإ

س تةادت من عل هم وتصامميهم دوًل أ خرى  نتاج خض ة كام لها علامء اإ لها عوامل اإ
1
 

 تد وري من  ااراسات الإسرتاتيمية عىل املبانياخيكيةكتمنية معرانيةمس تدامة :املطلب الثاين

أابيًا يف جمال التمنية وحاميوة البيئوة يه الويت  لقد كشن الواقع الإقتصادي ااويل أ َن ااول اليت أ حدوت تطورًا اإ

سرتاتيمية بعيدة املدى و اكنت خططها التمنوية والبيئيوة مبنيوة عوىل ا لتاكمليوةوضعت س ياسات اإ
2
كوام أ وبتوت . 

التمربة اجلزائرية أ َن اخلط  التمنوية قصرية املدى مل توفر للبيئة حامية ول للتمنية ما اكن موـد مول مهنوا ،  وابلواكد 

ىل عودم تاكمول الس ياسوة التمنوووية موع الس ياسوة  ضوافة اإ نتواج  اإ جامتعيوًا رمغ تووافر عوامول الإ سو تقرارًا اإ وفرت اإ

ىل التصدي الةعيل لل شالك الواقعية املعقدةامحلـائية للبيئة اخيي مل  . يعطي نتاجئًا ترىق اإ

 تد وري ااراسات املعامرية لل باين اخيكية املنةصةلعن ااراسات البيئية: الةرع ال ول

َن اجلزائر شاسعة املساحة، متعددة البيئات الثقافية اإ
3

و الإجامتعية
4

ذا أ مقنا دراسـات عل ية أ وصيااات  ، وخيكل اإ

ىل تود وري ذكل عوىل هوذه البيئوـات ، سو نجد  ترشيعية أ و تنظمييوة  لهوذا الومن  الع وراين اخييك دون أ ن نتعورض اإ

متاموًا كوام حودث وحيودث موع السيوـاسة املركزيوة . أ نةس نا أ مام فوضو  معرانية  نق بيئـاتنا الثقافية والإجامتعية  

امل نوح والتص   املقرتح  ، ن لية لإمتصوـاص أ زموة السوكن الع رانية للبناء الريةي املوحد بتوحيد الغالف املـايل 

 .دون أ دىن دراسة تكـاملية مع البيئة 

 تد وري ااراسات املعامرية لل باين اخيكية املتبوعةلدلراسات البيئية  :الةرع الثاين

ن درس نا املباين اخيكية بشلك متبوع لدلراسات البيئية ، نكون قد حمَكنا جوزء مون البيئوة امل عامريوة عوىل البيئوة اإ

متاموًا ملول التصوام  املركزيوة املوحودة . الع رانية كلك و ال بعواد البيئيوة ال خورى ، وهوذا ينشوئ فووىض معرانيوة

نطباعًا بد ن هذه ااراسة مل تد خذ بعني الإعتبار تد وريها املبارش واوري املبوارش  املةروضة عىل لك الوطن،اا يعطي اإ

جعلت لهذه ال بعاد أ  ية اثنوية مقارنة ابل  يوة ال ساسو ية ويه التع وري ، أ ي نصو م عىل ال بعاد البيئية  أ و أ هنا 

 .مث نبين املباين اخيكية وبعدها ندر  تد وريها وخدمهتا للبيئة ،وحيهنا تكون هذه ااراسة عقمية 

 

  

                                                           
1
حتلت  -  املراتب ال وىل و حصدت جوائز عامليةلقد صم العامل اجلزائري لوو بوانطريو  مباين ذكية  ومداًن ذكية اإ
2
 .التاكملية ونقصد هبا أ ن زكون هناك تاكمل بني ااراسات التمنوية وااراسات البيئية  -
3
الشاوية ، القبائلية  :عىل سبيل اخيكر ل احل  تنوع البيئات الثقافية يف اجلزائر انع عن تنوع احل،ارات هبا ، ومن هذه البيئات الثقافية جند -

 ،التارقية ، املزابية ، الزانتية ، الريغية ، الش نوية ، الشلحية واريها
4
بل حىت . ة اجملنع الريةي خيتلن عن جمنع املدينة ، كام أ ن جمنع املدن الساحلية  و اااخلية و الصحراوية واحلدودية يه بيئات اإجامتعية خمتلة - 

 .اصة أ و سطين أ و وهران  تلن بيئهتا الإجامتعية عن املدن املتوسطة أ وصغرية النس ة املدن املكتظة ابلساكن اكلع
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 تد وري ااراسات املعامرية لل باين اخيكية التابعة لدلراسات البيئية:  الثالث ةرعال

ي أ ن الثور وصاحبه هو من أر ويتحمك يف احملراث وليس العكس ،فالبيئوة متويل رشوطهوا الةالحيوة عوىل منطق

الةالح عن نوع احملوراث ومعوق احلورث وطريقوة وزمون الوزرع ، ومون هوذا البواب أوب أ ن تكوون ااراسوات 

ق  تصادية ،الإجامتعية  والثقافيوة يه الويت املعامرية لل باين اخيكية اتبعة لدلراسات البيئية ، أ ي أ َن البيئة بد بعادها الإ

تتحمك ومتيل رشوطا عىل املعامري واملهند  واملقاول املنمز لل باين اخيكية كام متويل رشوطهوا عوىل املرشوع اخيي 

لزامية للك ال شخاص املعنيني هبذا المن  الع راين احلديث   .يطرمج ذكل لكه اإىل ترشيعات اإ

ىل املباين اخيكية فيالقوانني والتنظاميت    : املطلب الثالث  نظرة املرشع اجلزائري اإ

ىل املباين اخيكية يف القوانني والتنظاميت الع رانية  : الةرع ال ول  نظرة املرشع اجلزائري اإ

هنت هبذا الومن  الع وراين احلوديث ،  حىت ل أ س تغرق وقتًا طوياًل يف البحث عن الترشيعات والتنظاميت اليت اإ

ىل املصاحل اري امل ركوزة للووزارات املعنيوة ابلسوكن عوىل مسو توى وليوة الوزيان ويه مدزريوة تو   ت مبارشة اإ

السكن والتمهزيات الع ومية ، مدزرية البناء والهتيئوة الع رانيوة ، مدزريوة الطاقوة واملنوامج
1

، ومون خوالل احلووار 

الظواهرة الع رانيوة نصويبًا مون الإهوامتم  عكوس  العل ي  مع مس،ويل هذه املصاحل تبني أ َن املرشع مل يعطي لهوذه

الع ران ال س ييك ، بل حىت املبواين الع وميوة حديثوة الإنشواء أ و املوجوودة عوىل التصوام  والتختوات ليسوت 

ىل أ سوو باب أ وجزهووا يف  أ زمووة السووكن املهووددة   -7.  حداوووة كهووذا منوو  معووراين  - 0:ذكيووة،  وقوود يعووزى ذكل اإ

نةجار اإجامتعي اكنت وم ىل البحوث عون العوالج املوضوعي لعوالج هوذه ال زموة دون ابإ ازالت دومًا تودفع املرشوع اإ

سرتاتيمية بعيدة املدى ، وخيكل مل زكن من أ ولوايت املرشع هذا المن  الع راين احملافظ عوىل البيئوة   -0. وضع اإ

 .الاجامتعيةالرشاحئ  تقطابلس  دقة املقارابت واملقارانت بني البناء اخييك والبناء ال س ييك مازالت مل تتحدد ب

ىل املباين اخيكية فيالقوانني والتنظاميت البيئية : الثاينةرعال  نظرة املرشع اجلزائري اإ

طوار 0:مل يتناول املرشع رصاحة املباين اخيكية ،وأ شار لها مضنيًا، من خالل قانون ترقيوة الطاقوات املتجوددة  يف اإ

 12/10 رمق التمنية املس تدامة
1
مجموع الطرق اليت تسو ح ابقتصواد معتورب " حيث عرف الطاقات املتجددة بد هنا . 

ىل تقنيات هندسة املناخ احليوي يف معلية البناء  ولكن نصوصه ل تقوود اإىل رشاكوة موع ". يف الطاقة ، ابللموء اإ

 11-11رمق القانون التوجهيىي لل دينة  –7.ال شخاص املعنية ابلسكن والهتيئة الع رانية للبناء اخييك
2

حيوث يونص 

قل  وتمنيتوه املسو تدامة املنةوذة ابلتنسو يق والتشواور  طار هتيئة الإ عداد املبادئ العامة لس ياسة املدينة يف اإ عىل اإ

                                                           
1
عتبارها مس،وةل عن الطاقات الناضبة و املتجددة من حيث املنشد  والإس تعامل ، ومن الطاقات املتجددة جند الط - اقة مدزرية الطاقة واملنامج ابإ

 الش س ية
1
طار التمنية املس تدامة امل،رخ يف  املتعلق برتقية 12-10القانون رمق  -  47الصادر ابجلريدة الرمسية رمق  7110اوت 00الطاقات املتجددة يف اإ

 (من خالل الةقرة الثانية من املادة الثالثة) 7110أ وت  07امل،رخة يف 
2
 7111مار   07امل،رخة يف 04الرمسية رمق الصادر ابجلريدة  7111فيةري  71املت، ن القانون التوجهيىي لل دينة امل،رخ يف  11-11القانون رمق  -
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طووار الالمتركووز  مووع خمتلوون القطاعووات والةوواعلني املعنيووني انطالقووا موون خيووارات حمووددة موون ااوةلومنةووذة يف اإ

ليوه ااوةل مون خيوارات مث يدرسوون مبعنى. والالمركزية والتس يري اجلواري  لك ال شخاص ينةذون موا توصولت اإ

لنيِقر بد َن نظرة ااوةل حيال هكذا موضوع ليست مبنية عوىل التاكمليوة . تد وري ذكل عىل البيئة والتمنية املس تدامة 

 .ملدينة بنظرة التبعية الإأابية ، بل يه م،سسة عىل التبعية السلبية ، أ ي حامية البيئة اتبعة لس ياسة ا

 .املرصد الوطين لل دينة بني الواقع واملس تقبالملد مول لبناء مدن ذكية : الثالث ةرعال

َن املرصد الوطين لل دينة املنصوص عليه يف املادة  نعلق عليه أ مال  11-11من القانون التوجهيىي لل دينة رمق  71اإ

طار حاميوة البيئوة  نشاء املدن اخيكية  يف اإ عوداد  - 0: ، وذكل ملوا هل مون صوالحيات أ برزهواكبرية ابملسا ة يف اإ اإ

ىل احلكوموة لرتقيوة الس ياسوة الوطنيوة لل دينوة   -7. دراسات حول تطور املدن  قرتاحات و تودابري اإ  -0تقدمي اإ

ستشارة املواطن عىل احلكومة  طار نشاو يس ح مبشاركة واإ قرتاح اإ . املسوا ة يف ترقيوة التعواون ااويل  –0. اإ

عوداد دراسوات فهو حلقة وصل قانونية بني السلطة التنةيذية  وبوني املو ىل اإ ضوافة اإ واطن ليشوارك ويستشوار ، اإ

تقنية حول املدينة والإحتاكك دوليًا مبا خيودم الصواحل العوام لل دينوة اجلزائريوة وحيقوق التمنيوة املسو تدامة وي،و ن 

نون ولكن هذا املرصد اخيي نعلق عليه أ ماًل يف بناء مدن ذكية مل ينشد  بعد ، ل َن تنظميوه أ حواهل القوا.حامية البيئة 

ىل التنظ  اخيي مزال مل يصدر بعد   . ويف انتظار صدور هذا التنظ  يبق  هذا النص القانوين جامدًا . اإ

  خـاتـ ـة

حيتوواج البنوواء اخيكيوواإىل وقةووة عل يووة بووني أ هوول العووب ورجووال القووانون والتشوواور واحلوووار بووني لك ال شووخاص 

نهبار مبا وراء تدمر بيئتنا الإجامتعية والثقافيوة ، البحار فنسكل منه نسخًا   املعنيةهبكذا بناء، ليس من منطلق الإ

وخيكل عوىل . بل ننحت من واقعنا الإجامتعي والثقايف تصام  معارصة حت ي بيئتنا وحتافظ عىل جذوران الثقافيوة 

نةاذ مشاريع تمنوية  بعيدة املودى ، ل أ ن يودزر لهوا  هور  ه ابلتقوقوع املرشع أ ن يسري ابلتوازي  مع هذه الظاهرة لإ

ىل ترقيعوًا وعالجوا مْوِضوعيًا ، ول بتم يود  عىل املباين التقليدية بداعي احللول امل،قتة ل زمة السكن اليت ليست اإ

ىل التنظ  اخيي ل زرى النور اكملرصد الووطين لل دينوة ، أ موا فوامي خيوص الع وران ال خرضو  حيالت اإ النصوص ابإ

سوقاو ذكل عوىل راحوة الإنسوان يف سوكنه والويت لهوا عتبوات فال ميكن احلديث عن داره د صديق البيئة  ون اإ

دارة الطاقوة  قياس ية تقنية عاملية ، وحيث ليس من السهل املوازنة بني هوذه الراحوة وبوني احلومكوة والرتشو يديف اإ

واملياه و النةاايت، مفن الرضوري تودخل املرشوع لتنظو  السوكنات اخلرضواء ملوا لهوا مون أ  يوة ابلغوة  يف حيواة 

قتصادية ، الإجامتعية وحىت الثقافية امل أااب عىل معايري التمنية اااخلية لدلوةل الإ  .واطن من  ة وتنعكس اإ
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الةشل ااوليت يف ليبيا بني احليثيات والتداعيات
*
 

 (10)جامعة اجلزائر  -ابحث دكتوراه -ابجلياليل محمد

 :ملخص

اجتاحت منطقة شامل أ فريقيا موجات من الثورات الشعبية مع بداية العرشية احلاليوة مطالبوة ب،وخ دم 

جديد يف دواليب احلمك وحتقيوق الاحتياجوات اجملنعيوة حيوث اكنوت أ وىل موجاتوه بثوورة اليوامسني عوىل خلةيوة 

ينوازر يف م و  74،مث تلهتوا ووورة  لتتوسع رقعة الاحتجاجات يف املنطقة اس تلهاما مبوا حققوتحادوة البوعزززي 

قلمييوة وتوازانهتوا 02فلورة  قلميوي يف احلةواىل عوىل . فربازر يف ليبيا،واليت اريت البيئة الإ ونظورا ل  يوة الامون الإ

ااويل توليوه أ  يوة ابلغوة ،وتعتورب أ ي ال من اااخيل واخيي  لت خمتلن الوحدات الس ياس ية املكون لل منوع 

قلميي هتديدا ل مهنا القويم ،ونظورا لتبوازن ردود أ فعوال الونظم القامئوة يف الثوورات الثالثوة فقود  حتول يف ف،اهئا الإ

اس تجابت لك من تونس وم  لل طالب امجلاهريية اري أ ن ردة فعل النظام اللييب متخض عهنا حرب أ هلية بوني 

القذايف واملليش يات املسلحة املناوئوة هل اوا واة دوةل فاشوةل يف املنطقوة خلةوت مجموعوة مون  كتائب العقيد مع ر

قلمييوة و ااوليوة يف  ول تنوايم نشواو اجمل وعوات الإرهابيوة مبختلون  التداعيات سواء يف البيئة اااخليوة أ و الإ

يبيوا ،ابلإضوافة اىل الهتديودات مس ياهتا من القاعدة يف بالد املغرب الإسواليم اإىل مجموعوات داعوش يف رشق ل 

ىل تنوافس القووى الكوربى  الالمتاولية وجهورة اوري رشعيوة ،وجتوارة احتودرات والاجتوار ابلبرشو واريهوا ابلإضوافة اإ

قلميوي  والصاعدة عىل موارد املنطقة حتت ذريعة احلورب عوىل الإرهواب لكوه قنابول موقوتوة ابتوت هتودد ال مون الإ

 .مبختلن أ بعاده

Abstract 

Swept North Africa waves of popular revolts with the current decimal beginning 

claim to inject new blood in the spokes of governance and societal needs, where the first 

Mujath revolution jasmine on the back of Bouazizi incident to expand the scope of the 

protests in the region Inspired including achieved, then followed by the January 25 

revolution in Egypt revolution 17 February in Libya, and that changed the regional 

environment and balances. Due to the importance of regional security in maintaining 

internal security, which remained the various political units component of the international 

community taking utmost importance, and considers any shift in the regional-space threat to 

national security, due to the differing reactions of the existing systems in the third 

revolutions have responded to both Tunisia and Egypt, the mass of the demands is that the 

                                                           
*
يداع املقال   04/07/7101: اترخي اإ

 7101 /02/07: اترخي حتك  املقال



 05العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

513 
 

rose Libyan regime did resulted in the civil war between the battalions of Colonel Muammar 

Gaddafi and armed militias opposed to him than a failed state was born in the region left a 

range of consequences, both in the domestic environment, regional and international in the 

light of the growing activity of terrorist groups of various denominations from al-Qaeda in 

the Islamic Maghreb to Daesh groups in eastern Libya, in addition to the asymmetric threats 

and illegal immigration, and drug trafficking, human trafficking, etc. in addition to the big 

power rivalry and emerging on the resources of the region under the pretext of the war on 

terror the whole time bombs threatening regional security and its various dimensions      

  :مقدمة

اجتاحت منطقة شامل أ فريقيا موجات من الثورات الشعبية مع بداية العرشية احلاليوة مطالبوة ب،وخ دم جديود  

ة حادووة يف دواليب احلمك وحتقيق الاحتياجوات اجملنعيوة حيوث اكنوت أ وىل موجاتوه بثوورة اليوامسني عوىل خلةيو

ينوازر يف م و فلوورة  74،مث تلهتوا ووورة  البوعزززي لتتوسع رقعة الاحتجاجات يف املنطقة اس تلهاما مبا حققوت

قلمييوة وتوازانهتوا 02 قلميوي يف احلةواىل عوىل ال مون . فربازر يف ليبيا،واليت اريت البيئة الإ ونظورا ل  يوة الامون الإ

املكون لل منع ااويل توليه أ  ية ابلغة ،وتعترب أ ي حتول يف اااخيل واخيي  لت خمتلن الوحدات الس ياس ية 

قلميي هتديدا ل مهنا القويم ،ونظرا لتبازن ردود أ فعال النظم القامئوة يف الثوورات الثالثوة فقود اسو تجابت  ف،اهئا الإ

ائوب لك من تونس وم  لل طالب امجلاهريية اري أ ن ردة فعل النظام اللييب متخوض عهنوا حورب أ هليوة بوني كت

العقيد مع ر القذايف واملليش يات املسلحة املناوئة هل اا واة دوةل فاشةل يف املنطقة خلةت مجموعة من التوداعيات 

قلميية و ااولية يف  ل تنايم نشاو اجمل وعوات الإرهابيوة مبختلون مسو ياهتا مون  سواء يف البيئة اااخلية أ و الإ

ت داعش يف رشق ليبيا ،ابلإضافة اىل الهتديدات الالمتاوليوة وجهورة القاعدة يف بالد املغرب الإساليم اإىل مجموعا

ىل تنافس القوى الكربى والصواعدة عوىل مووارد  اري رشعية ،وجتارة احتدرات والاجتار ابلبرش واريها ابلإضافة اإ

قلميي مبختلن أ بعاده  .املنطقة حتت ذريعة احلرب عىل الإرهاب لكه قنابل موقوتة ابتت هتدد ال من الإ

قلمييوة وااوليوة حيوال موا جورى يف ليبيوا والويت  ويف  ل هذه التطورات اخلطرية تباينوت ردود أ فعوال ااول الإ

أ نبد ت بربوز دوةل فاشةل صارت عبء عىل املنطقة وأ مهنا واسو تقرارها وأ ابنوت عون انكشواف أ موين يف املنطقوة 

 .الوضع تعقيدا وهيدد ابلخرتاق من قبل قوى دولية طامعة يف ثروات املنطقة اا زاد

مون خوالل بو الةشول ااوليت يف ليبيوا بوني احليثيوات والتوداعيات وهذا ما تطرقت هل هذه ااراسة املوسومة 

ىل أ س باب الةشل ااوليت يف ليبيا،أ موا احملوور الثواين انقوش توداعيات فشول ااوةل  حمورزن رسد احملور ال ول اإ

 .الليبية 

موا يه تود وريات الةشول ااوليت يف ليبيوا عوىل أ مون : ة البحثية الواردة وانطالقا من ذكل تطرح ااراسة املشلك

 واس تقرار منطقة شامل أ فريقيا؟
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 .أ س باب الةشل ااوليت يف ليبيا:احملور ال ول

قلمييوة مهنوا واخلارجيوة لتخوواة فشول ااوةل يف ليبيوا فال سو باب احملليوة  تزاوجت مجموعة من ال سو باب احملليوة والإ

ىل البنوواء تةرعووت اإىل مجم ىل طبيعووة النظووام القووامئ ومنوو  القيووادة ،اإ وعووة موون الةواعوول موون السووريورة التارخييووة اإ

بات اخلارجيووة موون ال وضوواع  الاجامتعووي والهوويلك الاقتصووادي واملخكووون الثقووايف والهووواييت ،زايدة عووىل املخسووبةِ

قلميية اليت بدأ ت عىل ما زربو عون عقودزن مون الوزمن وتسوارعت  اجلوس ياس ية يف امل ح العاملي والتوازانت الإ

وتريته يف بداية العرشية اجلارية ،وفامي ييل تعرج هذه ااراسة عوىل ال سو باب اااخليوة واخلارجيوة الويت شولكت 

ن مل تكن حاةل الالدوةل  .      البيئة احلاضنة لتةيش م،رشات وعوامل فشل ااوةل الليبية اإ

 :ال س باب اااخلية-0

لية اليت خلةةت فشول ااوةل يف ليبيوا وصوارت تشولك هتديودا لو مون والسوب اااخويل تََشعَّبت ال س باب اااخ 

قلميي وحىت ااويل واليت مشلت طبيعة النظام الس يا  اللييب ومن  القيادة منذ توويل العقيود مع ور القوذايف  والإ

ة احلمك يف البالد ،ودور املعط  القبيل والوين يف خمتلون التطوورات الويت شوهدهتا  ىل طبيعوة سدة ضوافة اإ ليبيوا اإ

ىل أ سو باب س ياسو ية وأ منيوة  الاقتصاد اللييب اخيي  ل يعند عىل الريووع النةطيوة ،وارتود ت ااراسوة تقسو ميها اإ

 .وأ خرى اقتصادية واجامتعية

 :ال س باب الس ياس ية وال منية-أ  

ىل السوريورة التارخييوة خ،ووعت للحومك العوامثين ابتوداء موون  عنوودما  0200 مون سوبنرب 77حوىت  0440ابلرجووع اإ

يطاليا احلرب عىل تركيا ،واحتلت سةهنا طرابلس وبوين اوازي ،لتختومت ابلتوقيوع عوىل معاهودة أ ويش يف  أ علنت اإ

م لتدخل ليبيا يف مرحةل جديدة من الاسو تعامر الإيطايل،وبعود هنايوة احلورب العامليوة الثانيوة  0207سويرسا عام 

ىل ليبيوا خ،وعت برقوة طورابل دارة ودخول القوات احلليةة اإ دارة العسوكرية الربيطانيوة املبوارشة وفوزان لوالإ س لوالإ

يطاليوا وبريطانيوا وفرنسوا والوولايت  0202العسكرية الةرنس ية ،ويف عوام  مت تشوكيل جلنوة رابعيوة مكونوة مون اإ

أ علون عون  0240اكنوون ال ول عوام  70املتحدة الامرزكية قصد تنظ  اسو تةتاء حوول تقرزور املصوري ،حيوث يف 

.نظام مليك فيدرايل ،مث أ علن عن دوةل موحدة اس تقاللها حتت
1
   

مون قبول مجموعوة  0212ومل يس نر احلمك املليك طويال حيث تعرض لنقالب عسكري عش ية الةوا  مون نوومفرب 

وي مجهووري ،ومت  من ال،باو ال حرار الوحدويني بقيوادة املوالزم أ ول مع ور القوذايف اخيي متخوض عنوه قيوام مسخ

. تشكيل جملس قيادة الثورة برئاسة القوذايف ليخلون اكفوة امل،سسوات السوالةة لتودخل ليبيوا يف مورحةل جديودة

س   الاحتاد الاشرتايك ،مث مت واقتداء ابجلارة الرشقية م  تبنت مجموعة الانقالب نظ ام احلزب الواحد حتت مخ

عوالن القوذايف وورتوه الشوعبية ،مث يف احلقبوة ذاهتوا  أ خوذ أسود ( السو بعينيات)التخيل عليه بعد عوامني عقوب اإ

                                                           
1
سووامعيل، - شوواكلية الإصووالح يف النظووام السوو يا  الليوويب"دنيووا ال موول اإ :   موود خوذ موون املوقووع.   0110،07/12/7101،احلوووار املندن،العوودد "اإ

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=222083  00:40عىل الساعة  01/10/7104:اترخي الاطالع. 
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أ فاكره الواردة يف الكتاب ال خرض واافاع عن نظريته العاملية الثالثة الويت اعتربهوا مسوكل اثلوث بوني الرأ سواملية 

شرتاكية ،واليت متثل اامقراطية املبارشة عرب امل،مترات واللجوان الشوعبية واعتبوار ال حوزاب الس ياسو ية عوار والا

أب جتنبه
1
. 

ىل امجلاهرييووة العربيووة الشووعبية ( السوو بعينيات)ويف الةوورتة ذاهتووا  ل امس ليبيووا موون امجلهوريووة العربيووة الليبيووة اإ عوودة

.م 0271مرزكية عىل ابب العزززية عام الاشرتاكية أ حلق هبا العظ   عقب الهمامت الا
2
 

اري زمخ املعارضة ارتةع بداية من النصن الثاين من الامثنينيوات وزادة وتورية الانقالبيوة العسوكرية للوتخلص مون 

نقاذ ليبيا العام  بوراه  فايود العوام  0271القذايف حتت قيادة اجلهبة الوطنية لإ ضوافة  0272م وانقالب قاده فايود اإ اإ

ىل حماو ةل أ خرى جمل وعة شو باب مون قبويةل املزاريوع املعروفوة بعوداهئا لقبويةل القذاذفوة الويت ينحودر مهنوا القوذايف اإ

.م 0220،اكنت أ خر حماوةل انقالبية عام 
3
رمغ القب،وة احلديديوة للقوذايف عوىل مجمول احليواة الس ياسو ية وال منيوة  

 .توالت احملاولت الانقالبية ضده اري أ هنا ابءت لكها ابلةشل

ن بوود كرث موون لووون خفووالل سوو بعينيات القوورن املووايض أ   مووا س ياسووة ليبيووا اخلارجيووة الوويت اتسوو ت ابلتبوودل والتلوووُّ

اصطبغت بصبغة العروبة والوحدة العربية ،اري أ ن تردي الع ل امجلاعي العريب عىل خلةية التطبيوع موع اإرسائيول 

ل دائورة اهووامتم القوذايف يف س ياسو ته ا خلارجيوة حنوو ااائورة ال فريقيوة اووا واة مون قبول بعوض ااول العربيوة حووة

 .مسارات تد زمية يف عالقات ليبيا العربية عىل مس تواها الثنايئ

مفحصةل أ كرث من أ ربعة عقود حتت مظةل فلسةة الكتاب ال خرض ق،ت عىل لك الوسائ  امل كنوة بوني اااخول 

رية الاعوالم ،اوا خلةون خلوال بنيوواي يف واحملكوم فامي خيص ال حزاب الس ياس ية ،أ و مجعيات اجملنع املدين أ و ح

ىل عدم قدرته عىل التكين مع تغريات البيئتني اااخلية واخلارجيوة ،وهوو موا بودا  النسق الس يا  اللييب أ دى اإ

.جليا عش ية الق،اء عىل نظام القذايف مبقت 
1
 

ايف أ دوات لدلميقراطيوة املبوارشة فنظام امجلاهري القامئ عىل اللجان الشعبية وامل،مترات الشعبية الويت اعتوربت القوذ

ت فرااا م،سساتيا وخلقت بيئة اازكتاتورية وتةيش الةساد وال  زة ال منية املوازية للجويش النظوام التابعوة  واة

جراءات ق ية ل بنائه اكنت أ داة يف يد مكل ملوك أ فريقيا لإحاكم قب،ته عىل الشعب وال رض الليبية ابإ
2

    . 

هنا حىت بداية العرشية احلالية ،حيث اجتاحت موجات ما مسي ابلربيوع العوريب منطقوة و لت ال مور تراوح ماك

شامل أ فريقيا عىل خلةية اقدام الشاب اجلامعي البطال محمد البوعزززي  النار يف جسد يف توونس لتنتقول أ لسو نة 

                                                           
1
،مركوز دراسوات الوحودة العربيوة،بريوت ، "اخل،وع والعصيات يف ليبيا أ وناء الاسو تعامر وبعوده: ال صوات امله شة"عيل عبد اللطين أ محيودة، -

  .002،ص  7112
2
ىل امجلاهريية... رش عاما عىل الثورة الليبية من مرحةل الوحدوية تسع ع "محيدة نعنع، -  . 14/12/0277، 777جمةل الت،امن ،فرنسا العدد ،"اإ

.0127،10/10/0220جريدة الرأ ي ،ال ردن ،العدد -
3
  

1
دريس،-    .10،ص  7100سبنرب  1،العدد ،مركز ااراسات املتوسطية وااولية "ال زمة الليبية و تداعياهتا عىل منطقة املغرب العريب"أ محد اإ

2
 1- 012 تقرزر الرشق ال وس  رمقفهم ال اع يف ليبيا ،( :2)الاحتجاجات الشعبية يف شامل أ فريقيا و الرشق ال وس  - 

 
 .7100جوان 
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حةل جديدة  ن كرثا مون النار وتطرق ابب العزززية وحترق كرس يا معةر أ زيد من أ ربعة عقود ،وتدخل ليبيا يف مر 

املتتبعني أ هنا شعاع جفر جديود اوري أ هنوا أ ابنوت عون قطوع مون الليول ال سوود فكو  ااوةل الليبيوة وق و عوىل 

 .  مد سسة ااوةل فهيا يف  ل تغُّول امليليش يات املسلحة عىل الساحة الليبية

 :ال س باب الاجامتعية والاقتصادية-ب

كن الركني يف البناء الاجامتعي نظرا للعالقة الوويقوة بوني  عند استنطاق تركيبة اجملنع اللييب يخالحظ أ ن  القبيةل الرُّ

الةرد والقبيةل اا شلكة أ زمة هوية وتغلغل لدلوةل يف اجملنع الليويب ،حيوث تقودر نسو بة شوعور الانوامتء القوبيل يف 

قبيةل ،ولعبوت دورا ابرزا يف مجمول حمطوات اترخي ليبيوا ودرجوة تد وريهوا  001واليت تقدر بد كرث من   %21ليبيا بو 

.عىل النس ييف الاجامتعي واملعط  الس يا 
1

     

وتعترب الظاهرة القبلية  اهرة متتاز هبا جل اجملنعات ومل تكن يوما مع،ةل همددة لكيان ااول كوهنا نتاجوا طبيعيوا 

ومهنوا ليبيوا أ فورزت  سو تعامر يف سوائر دول موا بعود الاسو تعامر،اري أ ن التو ين الس يا  يف دوةل ما بعد الا

ل بعدد احلالت املعزوةل دة  ملاليني الس نني اإ  . اختاللت بنيوية يف جمنعات  لت القبائل هبا تعيش يف وخ

ل أ نه اس تع لها يف تكريس اس نراريته يف السلطة من خالل قبيل    توه فرمغ اعتبارها جرما يف اديولوجية القذايف اإ

ىل متوازز منواطقي واة رصاع بوني   القذاذفة ،أ و عن طرق بناء ش بكة من العالقات موع قبائول أ خورى اوا أ دى اإ

الرشق ليبيا وغرهبا خصوصا يف توزيع الريوع النةطية اري العادل ،اا واة احتقاان اجامتعيا خطوريا بوني مقاطعوات 

ن مدن رشق ليبيا الثوار ضد النظوام امللويك مث تعوانق رشق البالد وغرهبا ساحلها وحصراهئا ،ول غرابة أ ن حتت،

وتخشِعل رشارات اللهيب الويت أ حرقوت ابون  ومن ،وحوامت سووف تودلو القبويةل بودلوها يف  7100فربازر  02وورة 

.خمتلن احملطات القادمة من مس تقبل ليبيا
1
 

عطوا هاموا يف كسوب تد ييود اجلهبوة الاجامت عيوة وتد ييودها للنظوام مون عدموه أ ما املعط  الاقتصادي الويت يخعتورب مخ

،وحبمك طبيعة الاقتصاد اللييب املخعند عىل الريوع النةطية ذو اجلودة العالية عىل غرار الوفرة اكن مون امل كون أ ن 

ن بشلك عقالين رش يد ،اوري أ نوه اكن نق وة عوىل شوعهبا  يف  ول  ينقةل ليبيا اإىل مصاف ااوةل املتقدمة لو وخ ةِ

ل مةاصل ااوةل واس تئلار فئة قليةل من الليبيني بوه مون عوائةل القوذايف خصوصوا أ بنواءه اس تةحال الةساد يف اكم

وقبيلته والبطانوة املقربوة منوه ،وأ دمنووا عوىل حورق دولراتوه يف البوذخ و  لووا قوابعني يف غورف شوهر العسول 

قلميية و دولية اكنت وابل علهيم وعىل الشعب اللييب ة ملةات اإ  .وتورطوا يف عدة

ةاع دخول اخلزينة الليبية بعد رفع احلصار الغريب وارتةاع أ سعار النة  يف ال سواق العاملية  حيث تقودر ورمغ ارت

مليار دولر من عوائد النة  ،عالوة عىل دخول اخلزينة الليبية ما زربوو عون  711أ رصدة النظام اللييب ما يةوق 

                                                           
 

1
،اترخي   www.bakeel.net.p.2// http:،موود خوذ موون املوقووع( بكيوول نووت)،موو،متر قبائوول بكيوول العووام " القبوويةل وطبيعهتووا"بكيوول نووت ،-

 .                         07:17عىل الساعة  07/12/7104:الاطالع

.7100دراسة حاةل لقبل و بعد وورة فربازر : تد وري القبلية عىل املعلية الس ياس ية يف ليبيا ااميقراطية ويب ، -
1
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واملناطقيوة رمغ تد كيود بعوض التقوارزر ااوليوة  مليار دولر س نواي اري توزيع هذه الثورة  ل زكر  الطبقيوة 41

.عىل الرثاء النس يب للعشب اللييب  مقارنة مع شعوب املنطقة
1
  

يعواز مون صوندوق  7111اري أ ن س ياسة اخلوصصة اليت تبناه النظام بداية من  م ق،ت عىل الطبقة الوسوط  ابإ

دات يف ال جور ،فرمغ املو،رشات اجليودة النقد ااويل فارتةعت أ سعار املواد ال ساس ية بشلك جنوين رمغ الزاي

مث املركووز  7112يف تقرزور ( 44)،حيوث احتلوت املركوز  يف التمنيوة البرشوية ونصويب الةورد مون ااخول القوويم

م عىل املس توى العاملي و لت حتتل املركز ال ول عىل املس توى ال فريقي يف التمنية البرشية 7101عام (47)
2

ل  ،اإ

رة لثوورة  هذا ل يعكس حبق البيئة م  7100فربازور  02اااخلية املعاشة واليت اكنت أ قوى العوامل اااخلية املخةمةِ

ت فشال دولتيا ليه ال وضاع يف ليبيا بعد وورة وواة  .  وسببا فامي أ لت اإ

 :ال س باب اخلارجية*

زت العوامل اااخلية السالةة اخيكر بنظريهتا اخلارجية الويت متخوض عوىل الةشول ااوليت يف ليبيوا وفوامي يويل  تعزة

 : تورد ااراسة مجةل العوامل اخلارجية اليت أ سه ت يف رمس مالمح الةشل ااوليت يف ليبيا 

 :الس ياسة اخلارجية الليبية*

بلوورة القوميوة العربيوة ووحودهتا ،واافواع عوىل الق،وااي التحرريوة عوىل السوعي ل  س ياس ته اخلارجيوة القذايف بىن

،وهوو موا ردده القوذايف ( م )وتقري مصري الشعوب املس تع رة و مناه،ة الامربايلية  اقتداء ابجلارة الرشقية 

ليه بد مانة الوحدة العربية بعد وفاته ،وابلتايل اجنور عوىل ذكل مجموعوة  يف خطاابته من أ ن جامل عبد النارص عهد اإ

قلمييوة  من التو ات يف الس ياسوة اخلارجيوة للقوذايف الويت أ لقوت بوه يف مجوةل مون املغوامرات عوىل السواحتني الإ

.وااولية
1
     

ومنذ ذكل الوقت اكنت تو ات القوذايف حيوال العوامل اخلواريج يسوودها التبودل والتنواقض اجنور عهنوا تووترات 

ىل القوى الكوربى ،فنشوبت وأ زمات س ياس ية وحروب وحصار وعقوابت ،انطالق ىل أ فريقيا اإ ا من دول اجلوار اإ

عقوب ( تونس)م من دون أ س باب مقنعة ،و اكدت أ ن تندلع مع اجلارة الغربية  0222حرب بني ليبيا وم  عام 

.أ حداث ةالقةصة
2
ىل تورو القوذايف يف الوزناع  ( تشاد)ومع اجلارة اجلنوبية   ضافة اإ نشت حرب ل س باب واهية ،اإ

ىل ال،ولوع السوداين م ضوافة اإ يواء جامعات مسلحة ضد احلكومة السودانية يف اجلنوب قبل انةصواهل اإ ن خالل اإ

                                                           
. 10،ص  07/12/7100ركز اجلززرة لدلراسات،،تقارزر ميف شامل أ فريقيا وتداعياهتا  7100نظرة يف وورات عام  -

1
  

2
م  7117،أ طروحة دكتوراه يف العلوم الس ياس ية جبامعة اجلزائر ،املةاه  وم،رشات القيا  ،دراسة حاةل ليبيا : التمنية البرشية فتحي محمد أ ممية ،-

  .01 -01،ص 
1
-Patrick Haemzadeh ,Au cœur de la libye de kadhafi, Paris:j lattés,1én edn.2001. 

.001،ص 0،7100،منتدى املعارف ،بريوت ،و"ليبيا و الس نوات العجاف :دن احلرية  "الهبلول اشتيوى ، -
2
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يف الكلري من الانقالابت و حماولت اغتيال رؤسواء عوىل غورار حمواوةل الانقوالب عوىل املوكل املغوريب احلسون 

.الثاين ،وحماوةل اغتيال املكل السعودي عبد هللا بن سعود
1
 

ىل دفع ال س ضافة اإ ىل توجيه رضابت لليبيا خالل مناورات النمم الساطع قباةل خلييف اإ طول الساد  ال مرزيك اإ

ىل قصوون الووولايت  ىل مقتوول والوووة جنووود أ موورزاكن أ دى اإ رست ،وحادوووة امللهووى  اللووييل يف أ ملانيووا اخيي أ دى اإ

الويت أ دت ابل رسة  (A.T.A.772)املتحدة ال مرزكية لطرابلس ،وق،ية لوكريب و حادوة سقوو الطائرة الةرنس ية 

ااولية بةورض حصوار عوىل ليبيوا دام أ زيود مون دانيوة سو نوات
2
،زايدة عوىل عبوارات السوب والشو مت والإهانوة  

عالمية أ و مقوم ال مم املتحودة وجامعوة ااول العربيوة واريهوا يصوةهم ابلغبواء والتود مر  لرؤساء ااول يف ت حيات اإ

 .واخلبث واريها

قلمييوة العربيوة وال فريقيوة وااوليوة ،والويت مل لك هذه الس ياسات والت فات و ت هل أ عوداء كورث يف ال طور الإ اة

قلميية ودولية  تةوت فرصة للق،اء عليه بعد وورة شعبه عليه وابلتايل  رهن مس تقبل ااوةل الليبية يف يد فواعل اإ

 .مصلحية

 :احلراك العريب*

ننعوة عون أ يوة حتوولت دميقراطيوة حقيقيوة يف خمتلون  لت أ الب ال نظ ة الس ياس ية يف منطقة شامل أ فريقيا  مخ

موجات التحول ااميقراطي يف العامل ،ومن اري املتوقع بزغ شعاع جفر جديد يف سواحل تونس لينتقل عرب كرات 

ىل اكفة منطقة الشامل ال فريقي  وأ سقطت عروش  نت اهنا مانعة حصوهنا ،ووحةدت امجلاهري هتافها  البيليارد اإ

قه الساسة يف عبارة اخيي طامل سقاو النظام"ا فرة ،حيوث برهنوت الثوورات عوىل نقوةل نوعيوة يف "الشعب زريد اإ

أ ساليب وتكتياكت املطالبة ،فةي العصور الغوابرة اقرتنوت الثوورات ابلعنون واامواء لكون الربيوع العوريب شولك 

ل أ ن  تار ال سلوب الراأ ملقارعة أ نظ ة زاةل الرؤساء وأ بت اإ  لوت عورب فورتات تقتطوع نصويبا  عهدا جديد يف اإ

ن مل نقول لك احلوروب  ة لثورة شعوهبا ،ل هنا فشلت أ و خرست جول اإ دَّ وافرا من موارد ااوةل للتسلح وتعد العخ

.اخلارجية
1
   

ك ملهوم  74فاحلراك الشعيب اخيي قطن الشعب التونيس داره بثورة اليامسني ،وش باب وورة  ينازر يف م  حرة

ل أ ن خصوصوية ليبيوا ونظاهموا محول تبوازن " فتحي تربل"بيا فربازر يف لي  02وورة  ،ورمغ عامل القرب اجلغورايف اإ

درجة الاس تجابة للنظم الثالث ،فةوي الثوورتني التونسو ية وامل وية اسو تجاب النظوامني لل طالوب الشوعبية يف 

                                                           
.002نةس املرجع ،ص  -
1
  

2
 .22،ص  0227مركز دراسات العامل الإساليم ،: ،بريوت "ق،ية لوكريب و مس تقبل النظام ااويل "أ محد الس يد النجار ،-
1
ص .،ص  7107جديدة ،  7،ااار العربية للعلوم انرشون ،و "من املنظومة اإىل الش بكة :وورات القوة النامعة يف العامل العريب"ب ،عيل حر - 

،2-2.  



 05العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

519 
 

ل أ ن تعنت القذايف ورف،ه ملطالب شعبه أ دى اإىل عسكرة الث ورة الليبيوة ،اوا  ل حياد امل،سسة العسكرية ،اإ

.واة فوىض سالح وأ ابن عن فشل ااوةل
1
 

ابتت العوملة ونواجتها من الوقائع الافرتاضية وش باكت العنكبوتية أ داة تعبئة وجتنيد وصنع رأ ي عام عوريب ودويل 

لتكوزن جت عات افرتاضية دلت بدلوها يف مسارات الثوورات العربيوة حيوث دعوت امجلواهري الليبيوة عورب مدونوة 

ىل يوم غ،ب يف "جامل احلايج "تب اللييب الاك .م واملطالبة لرحيل النظام 7100فربازر  02اإ
2
  

نساين*  :  التدخل الإ

تباينت ردود أ فعال أ نظ ة شامل أ فريقيا حيال املطالب امجلاهريية بني الاسو تجابة والورد ابلقووة وهوو موا جتوىل يف 

ىل احلاةل الليبية ،حيث اس تخدمت كتائب القذايف القوة امل ةرطة ،اا وا موقةا شاجبا يف البدايوة تطوور رسيعوا اإ

نساين  .تدخل اإ

فاإخةاق نظام القذايف يف حلحةل ال زمة وطبيعة الاس تجابة اليت واجه هبا املظاهرات الشعبية خصوصوا يف رشأ 

لوت ليبيا ،رسعان من حتولت اإىل حرب مةتوحة اس تخدم فهيا ال سلحة الثقيةل أ جنر عنه تدخل قوى خارجيوة جعة 

.بسقوطه وفتح الباب عىل م اعيه لالهنيار امل،سسايت وابت هيدد مس تقبل ووحدة ااوةل الليبية
3
 

وخبالف احلالتني التونس ية وامل ية جاء الرد اخلاريج رسيعوا مون قبول جامعوة ااول العربيوة اخيي دعوا جملوس 

نسان يف قبل القوات املوالية للعقيود ال من ااويل لتح ل مس،وليته حيال تدهور ال وضاع وانهتااكت حقوق الا

 0221م،ودمع قوراري جملوس ال مون ااويل رمق   7100مار   17بتارخي  2727القذايف من خالل تبين القرار رمق 

.0220و 
1
 

نسانية أ و مبقت و أ خوالأ جعلهوا حمول شو  يف رشعيتوه واملسوا   اري أ ن السلوك التدخيل للناتو لعتبارات اإ

ضاف ىل التودخل يف ليبيوا اوري بس يادة ااول ،اإ ة اإىل الازدواجية يف املعايري والانتقائية يف التدخل حيث سارع اإ

ضوافة  نسانية يف عدة دول وابلتايل فهدفه مصلحي ملةوف ابلبعود ال خوالأ اإ أ ن امتنع عن ذكل حيال انهتااكت اإ

.اإىل خطر التدخل العسكري عىل املدنيني
2
   

                                                           
1
،أ فريول  070،العودد    01،جموةل الس ياسوة ااوليوة ،اجملودل "اهنيار النظم الس ياس ية يف املنطقة العربية:الانتةاضات املتتالية "خاا حنةي عيل، - 

 . 42،ص  7100
2
ىل التدخل ااويل "زايد عقل ،-    .04،ص  7100أ فريل   021،القاهرة ،ملن ال هرام الاسرتاتيمي،عدد "ال زمة الليبية من الاحتجاج السل ي اإ

منائية ،مركز مناء للبحوث و اا:،بريوت أ س ئةل الثورة سلامين العودة ، - .042،ص  7107راسات الإ
3
  

http: //www.un.org/en/ -موقع منظ ة ال مم املتحدة عىل الراب  التايل نصوص القرارات الثالوة عىل:
1
  

.7100يونيو  10،الرشق ال وس  ،"الناتو و الربيع العريب "أ ندر يس فوج رامسوسن ، -
2
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أ حد املتغوريات الويت همودت الطريوق لتةورخي امليليشو يات املسولحة وتصوارع  ومن دة اكن التدخل الإنساين للناتو

خمتلن الةواعل الس ياس ية ما بعد القذايف عىل املتوقع يف اخلريطة الس ياسو ية املسو تقبلية يف ليبيوا بودافع املصواحل 

قلميية وااولية  .   الشخصية والقبائلية واملناطقية ال،يقة ذات الامتدادات الإ

 .تداعيات الةشل ااوليت يف ليبيا:الثاين احملور 

اس تطاع ووار ليبيا حسم املعركة ضد القذايف  لصاحلهم مبساعدة الرضابت اجلوية للناتو بعد حورب داموت دانيوة 

أ شهر متخض عهنا مقتل القذايف لتطوي ليبيا صةحة دامت أ زيد من أ ربعة عقود  اابت  فهيا هيلكيوة م،سسواتية 

ىل وأ د  تس تطيع قيادة ليبيا وةِهت البوىن الاجامتعيوة واملعوامل الثقافيوة اوا أ دى اإ ىل بر ال مان ،و شخ ما بعد القذايف اإ

الع لية التحولية  منذ ولدته وتخنبد  مبيالد دوةل مهنارة يف منطقة شامل أ فريقيا توا مجموعة من التداعيات اااخلية  

قلميوي  قلميية  اليت تشلك هتديود لو مون احملويل و الإ ىل توداعيات فشول ااوةل والإ ،وفوامي يويل تتطورق ااراسوة اإ

قلميي  :الليبية عىل املس توى اااخيل وكذا الإ

 :تداعيات فشل ااوةل الليبية عىل املس توى اااخيل -0

مل تس تطع الةواعل املتحمكة يف الساحة الليبية من اس تصدار عقد اجامتعي جديود ميكهنوا مون اخلوروج مون حواةل 

ىل التوداعيات الس ياسو ية الالدوةل والولوج  عادة مد سسة احلياة الس ياس ية وال منية ،ويتطرق هذا العن و اإ ىل اإ اإ

 .وال منية وكذا الاجامتعية الاقتصادية

 :التداعيات الس ياس ية وال منية-أ  

ت أ كرث من سسة س نوات عىل سقوو نظام القذايف وما تزال ال اعات الس ياس ية مكتس ية طابع الرشوعية   مرة

خ عىل مجمول السواحة الس ياسو ية  يف  ول تةكو  امل،سسوات أ و انعوداهما   الثورية مقابل الرشعية الس ياس ية  خ ةِ

ل امليليش يات املسلحة عىل خمتلن احلكومات املتعاقبة  موا بعود القوذايف  وفلوول النظوام السوابق ،وأ   موا  وتغوُّ

مزيها هو تعرث معلية بناء م،سسات س ياس ية ومعلية الانتقال ااميقراطي رمغ تشكيل اجمللس الوطين الانتقوايل 

عالنوه عون خارطوة طريوق ملسو تقبل ليبيوا مون خوالل مويالد  هبدف توجيه مسارات الثورة وبلووغ أ هودافها ،و اإ

) م اترخي انتخواب جملوس وطوين جديود  7107جويلية  12م ،و حتديد اترخي  7100الوويقة ااس تورية يف أ وت 

.م 7100أ كتوبر  00و اختيار الس يد عبد الرح  الكيب رئيسا للحكومة الانتقالية يف ( امل،متر الوطين العام
1
   

                                                           
1
جوةل املستن وية ،(" رؤيوة س ياسو ية حتليليوة:) 7100/شو باو / 02بيا عىل اثر ووورة  التطورات الس ياس ية يف لي "عبد العظ  جرب حافظ ،- 

  .000،ص  07لدلراسات العربية وااولية ،العدد  
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رتبة ال وىل وتالهوا وابلةعل مت أ جراء الانتخاابت يف موعدها احملدد واليت متخض عهنا حصول تيار ليربايل عىل امل

مقعدا يف حني خصصوت   71حرب العداةل والبناء اخيراع الس يا  حلركة الاخوان املسل ني اليت تنافست عىل 

.مقعدا للقوامئ املس تقةل 071
1
  

ىل اسو تقطاابت داخول املو،متر الووطين العوام  بوني التيوارات  071اري أ ن الولءات اري املعلنة للنواب الوو  أ دى اإ

وسعهيا لةرض أ جندات قبلية وفئوية و  وية ،وزادت حدته بعد التحصني ااس توري لقوانون العوزل  املنافسة 

.7100أ فريل  00الس يا  يف 
2
وتزامن هذا مع الانةالت ال مين اخلطري خصوصا يف العاصة طرابلس ومدينوة   

قودام  اللوواء املتقاعود دخلت ليبيوا يف حورب شوامةل عقوب  7100بنغازي رشأ ليبيا ،اري أ نه يف منتصن عام  اإ

خلةية حةرت عىل اإطالق ما سامها معلية الكرامة لتطهري ليبيا من الإرهاب حسب وصوةه وهودد أ ع،واء املو،متر 

.الوطين العامة واحلكومة املنبلقة عنه ابلس تقاةل أ و الاعتقال
3
  

أ فريول  77رحيول القوذايف بتوارخي وبغية حللحةل ال زمتني الس ياس ية وال منية  أمجريت اثين انتخواابت برملانيوة بعود 

اليت شهدت صعود حتالن القوى الوطنية املدعوم ابلةيدراليني عىل حساب التيار الإسواليم الويت لقوت  7100

نتخِخب  احملسوب عىل نظام القذايف رئيسوا للربملوان اخي لكةون عبود هللا الثوين عقيةل صاحل قويدر ترحيبا دوليا ،واخ

.لتشكيل احلكومة
4
 

لوورتدي ال وضوواع ال منيووة يف طوورابلس وبنغووازي الاغتيووالت الوويت طالووت العسووكريني السووابقي والق،وواة ونظوورا 

ىل مدينة طربق ورفض ح،ور جلسوة الاسو تالم والتسول  يف  والإعالميني ،أ علن الربملان اجلديد حتويل مقره اإ

ه يف طربقوعقد جلسات( لحئة فربازر) العاصة طرابلس يف خرجة خمالةة لالحئة ااس تورية 
5

،حيوث لىق هوذا 

ىل احملمكوة العليوا ااسو تورية الويت ق،وت بعودم  القرار رف،ا من قبل امل،متر الوطىن العام  اخيي تقدم بشوكوى اإ

لغواء املعليوة الانتخابيوة و  ىل عدم دس تورية قانون الانتخواابت وابلتوايل اإ ضافة اإ رشعية جلسات برملان طربق ،اإ

ديدنتاجئها ،وهو ما رف،ه الربملان اجل
1
 . 

قلميية  ودولية حللحةل ال اع وأ  هوا الويت ترشوف علهيوا ال مم املتحودة  وأ مام لك هذه التطورات سعت أ طراف اإ

واليت لكلت ابلتوقيع عىل اتةاق لتشكيل حكومة وفاق وطين ،اوري أ هنوا جتابوه حتودايت عودة خصوصوا يف  ول 

ةودرةل واملصواحل املناطقيوة عوىل حسواب الكةواءة متس  الواء خليةة حةرت حبقيبة وزارة اافاع وحتدايت دعواة ال

زايدة عىل حتدي مجع السالح ودميف امليليش يات يف اجليش الوطين الليويب لكهوا عقبوات سووف تكشون ال ايم 

                                                           
1
اجنوازات و جناحوات رمغ ...ليبيوا "الإسالم اليووم ،- http//www.islamtoday.net.70:02:،عىل الساعة  07/07/7104:،اترخي الاطالع  

  :املوقع،من "املعوقات

.نةس املرجع -
2
  

3
                70:44:عىل الساعة ، 10/10/7101:،اترخي الاطالع eg.org-www.eiss :،من املوقعومواقن الإخوان املسل ني ...عوائق احلوار الوطين -

 ،07/07/7104. BBC
 

نتاجئ الانتخاابت الربملانية الليبية-
 
عريب،

4
  

. 17،ص  14/17/7100، 104،جريدة امل يون ،العدد أ وىل جلسة للربملان اللييب تثري جدل س ياس يا وقانونيا  -
5
  

. 01/07/7104،حديث الثورة ،اجلززرة نت ،احلمك ببطالن برملان طربق و سيناريوهات ما بعد ه  -
1
  

http://www.eiss-eg.org/
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مدى قدرة حكومة الوفاق الووطين بقيوادة الرسواج عوىل فو  شوةراهتا خصوصوا بعود دخوول فاعول جديود عوىل 

 . سالمية يف ليبيا وتوسعهالساحل الليبية وهو تنظ  ااوةل الإ 

 :التداعيات الاجامتعية والاقتصادية-ب

أ لق  ال اع بني الةرقاء الليبيني ب،الهل عىل البعدزن الاقتصادي والاجامتعي كحال الثنائية الس ياس ية وال منيوة 

وع النةطية بورزت نظرا ارجة الارتباطية يف اكفة هذه املتغريات ،ونظرا لطبيعة الاقتصاد اللييب املرتكز عىل الري

مجموعات قبلية ومناطقية ترفض الان،واء حتوت قبوة ااوةل ،وتسوع  جاهودة لسو نرارية عودم التوافوق وتع يوق 

ال اع بني الرشق والغرب والشامل واجلنوب عىل شالكة أ مراء احلروب وابلتايل ل ميكن اخوزتال ال واع عوىل 

 02اه اإىل رصاع اقتصوادي واجامتعوي ،ومنوذ انودلع ووورة الرشعية الثورية مقابل الرشعية ااس تورية بل يتعود

ىل دول اجلوار ووفق تقرزر صدر عن ال مم املتحودة يف موار   7100فربازر  م  أ ن  7104م تزايد عدد الالجئني اإ

جبوار أ كورث مون  7774تصاعد العنن املسلح أ سةر عن مقتل ما ززيد عون  .أ لون خشوص عوىل الوزنوح 020واإ
1
 

بوويةل يف ال وواع ااائوور بووني خمتلوون ال طووراف وحموواوةل جعلهووا بووديال عوون ال حووزاب زايدة عووىل تو يوون الق 

 .الس ياس ية

واس نر املعط  القبيل واملناطقي حىت يف تشكيل حكومة الوفاق الوطين الويت عكسوت منطوق احملاصصوة  بوني 

قلو    يتيوقأ مع  أ محمود؛ فوازز مصوطة  الرسواجال قال  الثالث الرئيس ية فالنواب الثالث لورئيس احلكوموة  مون اإ

قل  برقة ،و فتحي اجملربيطرابلس ،و قل  فزان موىس الكوينمن اإ .من اإ
2
   

نتواج  و ل اجلانب الاقتصادي هو ال خر حبيس تكل ال واعات خصوصوا يف املنواطق النةطيوة ،حيوث يبلوغ اإ

نتاج الوطين وتوجد أ ربعة منشد ت من أ صل سو تة رشأ  ليبيوا وابلتوايل النة  والغاز يف املنطقة الرشقية وليث الإ

ىل تعرضوها للتخريوب  ضوافة اإ سع  طريف ال اع للس يطرة علهيا قصد توفري املوارد املاليوة ضود الطورف ال خر،اإ

.لكم من أ انبيب النة  والغاز تعرضت للهموم  والتعطيل 01.111حفوايل 
1
 

ىل  برميول يوميوا بعود أ ن اسو تعادت عافيتوه عقوب  011.111ونتيجة للك هذا تراجعت صادرات الونة  الليبيوة اإ

،نظوورا لتسوواع رقعووة ال وواع و الانقسووامات الس ياسوو ية احلووادة وجهووامت داعووش عووىل  7100فربازوور  02وووورة 

.املنشد ت النةطية خصوصا يف رست اليت ابتت حتت س يطرهتا
2
 

                                                           
1
براه  منشاوي ،- عادة بناء ااوةلتشكيل احلكومة الليبية :فرص و حتدايت "اإ  02012،املركز العوريب للبحوث  وااراسوات ،العودد "اجلديدة و اإ

  .12،ص  7104أ كتوبر  00،

.17،ص  7104ديس رب  10، 014،تقرزر مجموعة ال زمات رمق  الل اع عىل ثروات الطاقة الليبية:اجلائزة  -
2
  

.0نةس املرجع ،ص  -
1
  

2
،اترخي    http://www.alaraby.co.uk/economy:،مون املوقوع"اقتصواد ل يعورف الهدنوة : ليبيا ال واعات و الةووىض"أ محد طرابليس ،-

                                        77/01/7104:الاطالع 

http://www.alaraby.co.uk/economy
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ىل التنافس قصد للس يطرة عىل امل،سسات الرئيس ية مك وف ليبيوا املركوزي وامل ،سسوة الوطنيوة للونة  زايدة اإ

مليوار دولر وجت وع خوربات تكنوقراطيوة عاليوة  001وامل،سسة املالية لالستامثر كوهنا متثل جمنعوة موا ززيود عون 

عادة بناء ااوةل ،دون نس يان درجة الةساد املايل والإداري اخيي تةىش بعود الثوورة ،حيوث  الكةاءة قادرة عىل اإ

ىل ا رت قميوة ال مووال املهربوة اإ م ،و كوذا  7104م وأ واسو   عوام  7107مليوار دولر بوني عوام   71خلوارج بوو قخدةِ

.ت،خ  فواتري أ جور العامل خصوصا امليليش يات املسلحة
1
  

  

قلميي-7  :تداعيات فشل ااوةل اليبية عىل املس توى الإ

ن أ ي تغوري يف أ حود هام أ و لكوهيام سووف نظرا ملدى ارتباطية البيئة اااخلية وجوارها الاقلميي من تود ثر وتود وري فواإ

كت سائر جامهري املنطقة وابلتايل فتداعيات ال اع اللييب  أ لقوت بظاللهوا  ِي،ثر يف ال خر فالثورة  التونس ية حرة

عىل سائر املنطقة وما جاورها ،بتداعيات هذا الةشل تصيب لك من شامل أ فريقيا  والساحل ال فريقي ،ال،وةة 

 .ة يف دفة هذا الشطر من احملورالشاملية لل توس  وهو ما درجته ااراس

 :  تداعيات فشل ااوةل الليبية عىل شامل أ فريقيا-أ  

تنوعوت بوني امنيوة واقتصوادية واجامتعيوة ( م و)أ وىل ااول تد ثرا ابلةشول ااوليت الليويب يه اجلوارة الرشوقية 

مل ية يف ليبيوا بود كرث مون وس ياس ية ،وأ برزها عىل املس تويني الاقتصادي والاجامتعي حيث قخدةِ ر عدد العامةل ا

مليون ونصن تعرضوا لهتديدات خصوصا بعد تويل عبد الةتاح السييسو رئاسوة م و ،اوا ابت يشولك أ عبواء 

.قبطيا م اي يف السواحل الليبية  والتدخل امل ي يف ليبيا 70اقتصادية عىل مص ،وأ برزها مقتل 
2
  

ىل  وووف القيووادة امل ووية اجلديوودة موون صووعود التيووار الاخووواين يف ليبيووا والهتديوودات الوويت تشوولكها  ابلإضووافة اإ

ىل سويناء الويت ابتوت  خصوصا بعد ادرا ا مضن قامئة الإرهاب ،دون نس يان تدفق السالح مون ليبيوا وانتقواهل اإ

.تشلك هتديدا لو من القويم امل ي
1
  

ويف تونس يه ال خرى اليت مل تكنل مسارات التحول ااميقراطي بعد وورة اليامسني حوىت وجودت نةسوها أ موام 

وجلووا يف املستشوةيات  711احت،ان التونس يني ل كرث من  أ لن لجئ لييب انهي  عون أ لف اجلورىح اخيزون عخ

ىل عودة قرابة والوة أ لف مو ن تونيس اكنوا يش تغل ون يف ليبيا وتبخر عقود معل يةووق التونس ية ،ابلإضافة اإ

ىل ليبيا 0011أ لن مليار دولر ،توقن حوايل  00 .رشكة تونس ية تصدر اإ
2
  

                                                           
.أ محد طرابليس ،مرجع سابق -

1
  

:،من املوقع"العامل امل يون يف ليبيا...احلكومة اام امل ي رخصة  اذل "انجني الس يد ، -
 2
 

http://www.albawabhnews.com/1111924  00:12:،عىل الساعة  01/10/7101:،اترخي الاطالع            

ش بكة الاخبار العربية -ANN.01/10/7101،"اخلطر القادم من ليبيا عىل ال من القويم امل ي والعريب "، -
1
 

2
  .01 ص 12/07/7104،جريدة الوطن التونس ية ،العدد ،"أ بعاده وتداعياته عىل تونس:ال اع يف ليبيا "عبد اللطين احلنايش ،-

http://www.albawabhnews.com/1111924ت
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ىل اااخل التونيس وتوفري اامع لوجيستييك وهتريب ال سولحة  ابلإضافة اإىل خطر متدد تنظ  ااوةل الإسالمية اإ

ىل  رهابية أ  ها الهموم عىل فندق وتوفري معسكرات لتدريب لعنارص  ادية ،وقد تعرضت تونس اإ ة جهامت اإ عدة

صابة  02اخيي خلةن  71/11/7104يف حمافظة سوسة يف  أ خورون موهنم سو يةاح أ جانوب ،ابلإضوافة  01قتيل و اإ

اإىل الاعتداء عىل متحن ابردو ابلعاصة التونس ية وشوهدت توونس تصواعد وتورية الاعتوداءات الإرهابيوة عوايم 

.معلية 0717م  لتبلغ   7104م و  7100
1
 

ىل داخل الةواعل الس ياس ية التونسو ية حيوث توسوعت هووة اخلالفوات بوني كبوار  ىل تعدي تداعياته اإ ابلإضافة اإ

 .   رجال ال عامل والس ياسة خصوصا بني حركة الهن،ة ونداء تونس

لهيوا ال وضواع يف ليبيوا وأ اث رهوا عوىل واجلزائر يه ال خرى مل تكن يف مئن من خملةات احلواةل املرتديوة الويت أ لوت اإ

الساحل ،فاجلزائر أ مام انر دولتني فاشلتني عىل حدود اجلنوبية يف ليبيا ومايل من خالل سعي عدة أ طوراف يف 

قلوو  برقووة وكووذا تد سوويس الكيووان ال زوادي يف شووامل مووايل و وووف اجلزائوور موون انتقووال هووذه  لك موون ليبيووا يف اإ

ىل اااخل اجلزائري ملا متلكه من تنوع اوين  .املطالب اإ

لكوم  الويت تتعورض لهتديودات فووق  0111لكم وأ زيود عون  0111ت مشلكة تد مني احلدود اجلزائرية مع ليبيا و ل

الإرهووابيني " أ نصووار الرشوويعة"و" املرابطووون"دولتيووة ،وأ كوود تقرزوور للمنووة العقوووابت يف ال مم املتحوودة عووىل أ ن 

ليبيا متثل نقطوة ربو  لنودد داعوش  يتخذان من ليبيا قاعد خلةية لشن جهامت عىل اااخل اجلزائري وأ ضاف أ ن

بووني الرشووق ال وسوو  وشووامل أ فريقيووا والسوواحل وأ ورواب الوويت تكتيسوو أ  يووة كبوورية لتوسوو يع التنظوو  منوواطق 

.س يطرته
1
ىل تدفق أ لف املهاجرزن اري حيث بلوغ تعوداد    اوا يشولك  7104أ لون همواجر عوام  41ابلإضافة اإ

يو  ن ال صلينيهتديدا للنس ييف الاجامتعي وتزايد نةقات اإ .اهئم ،خطورة ال مراض اليت حت لوهنا عىل الساكة
 2
 

 :تداعيات فشل ااوةل الليبية عىل الساحل-ب

واصوولت ارتوودادات فشوول ااوةل الليبيووة يف الزحوون حنووو منطقووة السوواحل ال فريقووي نظوورا للقوورب اجلغوورايف 

كووت مشوواعر امحلووا  يف السوواحل ال فريقووي  ونيووة ،فعقووب سووقوو نظووام القووذايف حترة والامتوودادات العرقيووة والإ

ان ااوةل  مون خوالل خصوصا دوةل  مايل  اليت عانت من مشالك داخلية ،واليت تسارعت وتريهتا  وهددت كي

سعي حركة ال زواد لبناء كيان مس تقل عن ابماكو واليت اكنوت للقوذايف اليود الطووىل يف حيثيوات مشولكة موايل 

  محمد أ غم لعنارص معارضة حلكومة مباكو وعىل رأ سهم   7111والطوارق من خالل دميف العقيد مع ر القذايف عام 

براه  أ غ ابهنغااخيي حتالن مع  عقب اهنيوار نظوام القوذايف ليخلعنووا عون تد سويس كيوان أ زوادي يف  اخيي عاد  اإ

                                                           
1
 .17،ص 2210،72/11/7104،العرب،العدد جهوم دموي عىل فندق يف تونس ينسن  ود تد مني املناطق الس ياحية- 

1
ىل أ ن املرابطون و أ نصار الرشيعة يس تخدمان ليبيا لس هتداف اجلزائر وتونستق-  ،ص  10/07/7104، 0101،الةمر اجلزائرية ،"رزر أ اي أ شار اإ

17.  

02:44: ،عىل الساعة 74/10/7101قناة اخلرب اجلزائرية، -
2
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الناشو  يف كتائوب القوذايف كووززر اافواع  أ غ انمجوي أ ي،وا   بوالل أ غ الرشوينم حتت قيادة   7107أ فريل 

.من ال رايض املالية %11حيث س يطرة عىل أ كرث من 
1
 

عوات اجلهاديوة مون أ نصوار اازون وحركوة اري أ ن حب تد سيس كيان لو زواد رسعان ما تبخر عقوب سو يطرة جام

.التوحيد اجلهاد أ ذرع القاعدة يف بالد املغرب الإساليم عىل سائر املنطقة املس تقةل
2
  

وأ مام هذه التطورات سارعت ال مم املتحدة و الاحتاد ال فريقي لبحوث سو بل موا وة هوذه التطوورات ،حيوث 

ل ااويل يف ال زموة املاليوة ،وتبنوت مجموعوة الازكووا  احملودد لشولك التودخ 7120تبين جملس ال من القرار رمق 

حتت اإرشاف جملوس ال مون ال فريقوي التوابع لالحتواد الافريقوي خطوة للتودخل يف شوامل موايل ،اوري أ ن القووات 

ىل قاعودة  ىل التدخل وتبعها دمع دويل دفاعا عن مصاحلها يف الساحل وابلتايل حتولت موايل اإ الةرنس ية سارعت اإ

. وعات املسلحة املتطرفةصلبة ت،وي اجمل
3
  

 :خماطر فشل ااوةل الليبية عىل شامل املتوس -ج

ىل تبين عدة اسرتاتيميات سوواء يف   لت الهمرة اري الرشعية تد رق ساسة دول الاحتاد ال ورويب اليت سعت اإ

ىل التعاون مع ليبيا يف عهد القوذايف اخيي  ول  يطاليا سعت اإ طار جامعي بني دول ال،ةتني أ و بشلك ونايئ ،فاإ اإ

ات ماديوة  وعسوكرية لهوذا ال خوري اخيي  هيدد أ ورواب بزحن ماليني املهاجرزن حنوو أ ورواب بغيوة تقودمي مسواعد

ىل  .م 7101هماجرا عام  700 ل متحكام يف امللن وتناقص عدد املهاجرزن اري الرشعيني حىت وصل اإ
1
  

توودفق أ لف املهوواجرزن اووري الرشووعيني عووىل أ ورواب انطالقووا موون  7100فربازوور   02اووري أ نووه يف أ عقوواب وووورة 

ىل ووالث مورات تقريبوا  71حيث بلغت السواحل الليبية ارتةع بوترية متسارعة  أ لن همواجر اوري رشعوي لرتتةوع اإ

م ،ابلإضافة اإىل هالك ال لف يف عرض البحر املتوس  اوا  7100أ لن العام  707أ لن ،و  21م بو  7100العام 

حوراج الاحتواد ال ورويب ،وحبسوب احصوائيات املةوضوية  شولك الوجوه أ سووء عوام يف اترخي حووادث الغورق واإ

من املهاجرزن اري الرشعيني اخيزن دخلوا  السواحل الإيطاليوة  %71مم املتحدة لش،ون الالجئني أ ن السامية لو  

.انطلقوا من السواحل الليبية ،حبيث جتاوز عدد  يف أ لن خشص يف اليوم الواحد
2
    

                                                           
1
  .10،ص 7107أ وت  72اجلززرة لدلراسات ،،مركز أ فاق الوضع ال مين والس يا  يف شامل مايل عبد هللا ماما دوابه ،-

.070،ص  7،0272،مركز ااراسات ش،ون الصحراء ،و  الطوارق عرب الصحراء الكربىمحمد سعيد اقشاو ، -
2
  

3
 :املوقوع مون  .12- 14املس تقبل العوريب ص ص،،( منوذج مايل)حاةل ااوةل الةاشةل :أ زمة ااوةل ما بعد الاس تعامر يف أ فريقيا احلافظ النويين ،-

www.caus.org.lb/PDF02:40: ،عىل الساعة  01/10/7101:،اترخي الاطالع  
1
نسانية برمس التسعري... الهمرة اري الرشعية عرب ليبيا"احلسني الش يخ العلوي ،-   .17،ص  7104ماي  00،مركز اجلززرة لدلراسات "معاانة اإ

مم املتحدة لش،ون الالجئنياملةوضية  -:،من املوقع السامية لو 
2

 

http//www.alhura.com/content/Europe-meeting-policy-immigration-reform-/269592.html 

  70:44: ،عىل الساعة  70/10/7101:اترخي الاطالع

http://www.caus.org.lb/PDF
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 مون دول وابلتايل اس نرار ال اع بني الةرقاء الليبيني سهل مد موريوة شو باكت هتريوب املهواجرزن اوري رشعيوني

الساحل والصحراء اخيزن ا ذوا من ليبيا قاعدة لنطالق املهاجرزن اري الرشوعيني عوىل طوول السوواحل الليبيوة 

متدادات برية ل لف الكيلوومرتات يف  ول غيواب شو به اتم ملراقبوة احلودود  0711اليت متتد عىل مسافة  لكم و اإ

سوواحل الايطاليوة طالبوت دول الاحتواد ال ورويب هماجر اري رشعي قبواةل ال  711،وعقب اكروة غرق أ كرث من 

اوري أ نوه لىق رف،وا  7100تةوي،ا من جملس الامن ميكهنا من همامجة زوارق املهاجرزن اري الرشعيني يف أ فريول 

.واسعا
1
 

وعيني اووا هيوودد النسوو ييف الاجامتعووي وزايدة النةقووات  ىل مشووالك الانوودماج لل هوواجرزن اووري الرشو ابلإضووافة اإ

ىل تنوايم  الاقتصادية عىل دول الوصول خصوصا يف  ل الازمة الاقتصوادية الويت تشوهدها أ ورواب ،ابلإضوافة اإ

ىل أ ورواب وهتديد أ من أ ورواب ماكنية تسلل عنارص  ادية اإ .الهمامت الإرهابية واإ
2
   

 :اس تنتاجات

يف أ نوه تووفرت من خالل تتبع مسارات ااراسة واكإجابة عىل املشلكة البحثية واختبار الةرضيات املصواة نسو تنت

وبة لبلووغ حواةل  الةشول ااوليت مث الاهنيوار زادت خمواطر توداعياهتا عوىل  ِ مجةل من امل،رشات والعوامول املخخصة

قلميي وااويل  .املس تويني احمليل ،الإ

نسوان  ماكنية تعرضوها للتودخالت ااوليوة حتوت معطو  امحلايوة احلقوقيوة لالإ ولكام توفرت تكل امل،رشات زادت اإ

 .قوعها حتت رمحت الةواعل الكربى اليت حت ل يف بواطهنا دوافع مصلحية،وابلتايل و 

ىل املزاوجوة بوني  املسو بيبات اااخليوة ومليالهتوا اخلارجيوة يف بلوورة فشول ااوةل الليبيوة  كام خلصت ااراسة اإ

 .لتعبئة والتمنيد،وهذا ل يعين التسل  بنظرية امل،امرة  اليت  ل النظام اللييب يستند علهيا ،وا اذها وس يةل ل 

 :قامئة املراجع
1
 :،من املوقع07/12/7101، 0110،احلوار املندن،العدد "اإشاكلية الإصالح يف النظام الس يا  اللييب"دنيا ال مل اإسامعيل،-

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=222083  عووىل السوواعة  01/10/7104:،اترخي الاطووالع،

00:40. 
7
وناء الاس تعامر وبعده: ال صوات امله شة"اللطين أ محيدة،عيل عبد - ،مركز دراسوات الوحودة "اخل،وع والعصيات يف ليبيا أ 

  .002،ص  7112العربية،بريوت ، 
0
 777جموةل الت،وامن فرنسوا العودد ،"اإىل امجلاهرييوة.. تسع عرش عاما عىل الثورة الليبية من مرحةل الوحدويوة "محيدة نعنع،-

،14/12/0277 . 

                                                           
.07/10/7101،أ ورواب تسع  لقصن قوارب الهمرة اري الرشعية بليبيا برا و حبرا و جوا س ياسة بوست ، -

1
  

2
ووية - : ،مركوووز ااراسوووات الاسووورتاتيمية و اابلوماسووو ية ،مووون املوقوووعوالبحووور املتوسووو  الطريوووق ال خطووور يف العوووامل ... الهمووورة الرسو

http//www.csdo.content/uploads/2015/05/1886_tun3.ngp.(72/10/7101                  ) 
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  .0127،10/10/0220جريدة الرأ ي ،ال ردن ،العدد -0

دريس-4 سوبنرب  1،مركز ااراسوات املتوسوطية وااوليوة ،العودد "ال زمة الليبية وتداعياهتا عىل منطقة املغرب العريب:"أ محد اإ

  .10،ص  7100
1
 1-012 لرشق ال وس  رمقتقرزر افهم ال اع يف ليبيا ،(:2)الاحتجاجات الشعبية يف شامل أ فريقيا والرشق ال وس  -

 
جوان 

7100. 

               www.bakeel.net.p.2//http: ،مد خوذ مون املوقوع( بكيل نت)،م،متر قبائل بكيل العام " القبيةل وطبيعهتا"بكيل نت ،-2

 .  07:17،عىل الساعة  07/12/7104:اترخي الاطالع

 .7100دراسة حاةل لقبل و بعد وورة فربازر : الس ياس ية يف ليبيا  تد وري القبلية عىل املعليةااميقراطية ويب،-7

. 10،ص  07/12/7100،تقارزر مركز اجلززرة لدلراسات يف شامل أ فريقيا وتداعياهتا  7100نظرة يف وورات عام -2  
 

دكتوراه يف العلوم الس ياسو ية ،أ طروحة املةاه  وم،رشات القيا  ،دراسة حاةل ليبيا : التمنية البرشية فتحي محمد أ ممية ،-01

  .01-01م ،ص  7117جبامعة اجلزائر ،

 11-Patrick Haemzadeh ,Au cœur de la libye de kadhafi, Paris:j lattés,1én edn.2001 

        .                       001،ص 0،7100،منتووودى املعوووارف ،بوووريوت،و "ليبيوووا والسووو نوات العجووواف:دووون احلريوووة"الهبلوووول اشوووتيوى،12-

 .22،ص  0227مركز دراسات العامل الإساليم : ،بريوت "ق،ية لوكريب و مس تقبل النظام ااويل"أ محد الس يد النجار،-13

ىل الش بكة :وورات القوة النامعة يف العامل العريب"عيل حرب،-14 ،جديدة 7و ،،ااار العربية للعلوم انرشون "من املنظومة اإ

  .2-2ص ،.ص       7107،

 01،جموةل الس ياسوة ااوليوة ،اجملودل "اهنيار الونظم الس ياسو ية يف املنطقوة العربيوة:الانتةاضات املتتالية "خاا حنةي عيل،-04

 . 42،ص  7100،أ فريل  070،العدد 

 

ىل التدخل ااويل "زايد عقل ،-01   021،القاهرة ،ملن ال هورام الاسورتاتيمي عودد "ال زمة الليبية من الاحتجاج السل ي اإ

  .04ص     7100أ فريل 

.042،ص  7107مركز مناء للبحوث و ااراسات الإمنائية ،:،بريوت أ س ئةل الثورة سلامين العودة ،-02   

http://www.un.org/en/ :موقع منظ ة ال مم املتحدة عىل الراب  التايل نصوص القرارات الثالوة عىل-07  

 .7100يونيو  10،الرشق ال وس  ،"الناتو و الربيع العريب "أ ندر يس فوج رامسوسن ،-02

("  رؤية س ياس ية حتليلية:) 7100/ش باو / 02التطورات الس ياس ية يف ليبيا عىل اثر وورة  "عبد العظ  جرب حافظ ،-71

  .000،ص  07جمةل املستن ية لدلراسات العربية وااولية ،العدد 

:،اترخي الاطالع   http://www.islamtoday.net  70- من "اجنازات و جناحات رمغ املعوقات...ليبيا "اليوم ،الإسالم،

:املوقع  

70:02:،عىل الساعة 07/07/7104:   

www.eiss-eg.org :،من املوقعومواقن الإخوان املسل ني ...عوائق احلوار الوطين -77 10/10/7101:اترخي الإطالع  ،   

.70:44:عىل الساعة     

 ،07/07/7104.  BBC
 

نتاجئ الانتخاابت الربملانية الليبية-70
 
عريب،  

. 17،ص  104،14/17/7100،جريدة امل يون ،العدد أ وىل جلسة للربملان اللييب تثري جدل س ياس يا وقانونيا-70  

 .01/07/7104،حديث الثورة ،اجلززرة نت ،احلمك ببطالن برملان طربق و سيناريوهات ما بعد ه -74

http://www.eiss-eg.org/
http://www.eiss-eg.org/
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ب-71 عادة بناء ااوةل:فرص و حتدايت "راه  منشاوي ،اإ ،املركز العريب للبحث وااراسات "تشكيل احلكومة الليبية اجلديدة واإ

  .12،ص  7104أ كتوبر  00، 02012،العدد 

.17،ص 7104ديس رب  014،10،تقرزر مجموعة ال زمات رمق  الل اع عىل ثروات الطاقة الليبية:اجلائزة-72   

 :،موووووون املوقووووووع"اقتصوووووواد ل يعوووووورف الهدنووووووة :ليبيووووووا ال وووووواعات و الةوووووووىض "طرابليسوووووو ،أ محوووووود -77

http://www.alaraby.co.uk/economy    77/01/7104:اترخي الاطالع   

،من املوقع"العامل امل يون يف ليبيا...اام امل ي رخصة  اذل احلكومة "انجني الس يد ،-72  

http://www.albawabhnews.com/1111924  00:12:،عىل الساعة  01/10/7101:،اترخي الاطالع            

.01/10/7101،"اخلطر القادم من ليبيا عىل ال من القويم امل ي والعريب "،- ANN ش بكة الاخبار العربية -01  

 12/07/7104،جريودة الووطن التونسو ية ،العودد "أ بعاده وتداعياته عىل توونس:ال اع يف ليبيا "عبد اللطين احلنايش ،-00

  .01 ص

  .10،ص 7107أ وت  72،مركز اجلززرة لدلراسات ،أ فاق الوضع ال مين والس يا  يف شامل مايل عبد هللا ماما دوابه ، -07

.070ص  7،0272،مركز ااراسات ش،ون الصحراء ،و  صحراء الكربىالطوارق عرب المحمد سعيد اقشاو ،-00   
 

 14املس تقبل العريب ص ص،( منوذج مايل)حاةل ااوةل الةاشةل :أ زمة ااوةل ما بعد الاس تعامر يف أ فريقيا احلافظ النويين ،-00

  02:40: ،عىل الساعة  01/10/7101:،اترخي الاطالع www.caus.org.lb/PDF:من املوقع  12-

نسانية برمس التسعري... الهمرة اري الرشعية عرب ليبيا"احلسني الش يخ العلوي ،-04 ماي  00،مركز اجلززرة لدلراسات "معاانة اإ

  .17،ص 7104

مم املتحدة لش،ون الالجئني :،من املوقع املةوضية السامية لو 
 
01-  

http://www.alhura.com/content/Europe-meeting-policy-immigration-reform  اترخي

70:44: ، الساعة  70/10/7101:الاطالع  html.269592/-عىل  

  .07/10/711أ ورواب تسع  لقصن قوارب الهمرة اري الرشعية بليبيا برا وحبرا وجوا ،س ياسة بوست،-02

: ،مركوز ااراسوات الاسورتاتيمية واابلوماسو ية مون املوقوعوالبحر املتوس  الطريق ال خطر يف العوامل ... الهمرة الرسية -07

.http://www.csdo.content/uploads/2015/05/1886_tun3.ngp ،72/10/7101           .                         

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alaraby.co.uk/economy
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البعد ال مين يف الس ياسة الإرسائيلية ااولية جتاه القارة ال فريقية بعد احلرب الباردة
*

 

 (10)جامعة اجلزائر  -ابحث دكتوراه -وضايح ميلود

 :امللخص ابلعربية

فريقية القارة يفهتا تو ا عىل ابلرتكزي الإرسائيلية اخلارجية   الس ياسة تناول املةال اهذ حاول  عاموة، الإ

 بعود موا فرتة خالل وحمدداهتا أ هدافها عىل والرتكزي الس ياسة، لهذه املةرسة النظرايت أ   عىل التعرجي مت حيث

 أ ف،ول وانتقواء اختيوار يف حوذرة تكون الإرسائيلية ااوةل من جعلت جديدة بسامت متزيت اليت الباردة احلرب

دراك حسوب عوىل ابحتاطر حمةوفة بيئة وس  ماكنهتا عىل للحةاىل البدائل  ااراسوة حتواول كوام الإرسائيليوني، اإ

 الويت واخللةيوات ال هداف ذكل يف مربزة الإفريقي القرن بدول الإرسائيلية العالقات عىل ال،وء تسلي  كذكل

 اخلارجية، س ياس هتا حمددات أ   مضن ال منية املع،ةل تد يت حيث املنطقة، هذه حنو التوجه اإرسائيل من جعلت

 القوويم أ مهنوا ضوامن أ جول مون وقائيوة تودابري ا اذ علهيا تةرض وخارجية داخلية حتدايت تواجه أعلها ما وهذا

دارة يف والتحمك  .الإرسائييل العريب ال اع اإ

فريقيا :اللكامت املةتاحية   الس ياسة اخلارجية، اإرسائيل، ما بعد احلرب الباردة، اإ

Résumé 

l'article a essayé d'aborder la politique étrangère Israélienne, en mettant l'accent sur 

les tendances dans le continent Africain en général et les pays de la Corne de l'Afrique, en 

particulier, comme il a été question de démontrer les principales théories explicatives de cette 

politique et se concentrent sur les objectifs au cours de la période de l'après-guerre froide 

marquée par de nouvelles caractéristiques qui ont fait de l'état d'Israël à faire preuve de 

prudence dans choisir les meilleures alternatives pour maintenir sa position au milieu d'un 

environnement risqué selon la perception Israélienne. L'étude tente également de faire la 
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lumière sur les relations Israéliennes avec les pays de la Corne de l'Afrique, en soulignant les 

objectifs et les horizon qui ont fait Israël pour aller sur cette région où vient la sécurité parmi 

les déterminants les plus importants de sa politique étrangère ce qui met Israél face à des 

défis internes et externes qui leurs sont imposées a prendre des mesures préventives afin 

d'assurer sa sécurité et de gérer le conflit Israélo-arabe. 

Mots clés : la politique étrangère, Israél, l'après-guerre froide, l'Afrique. 

 

 : مقدمة

فريقية الإرسائيلية احلظة ال وفر يف الكلري من ااراسات الس ياس ية والاقتصوادية، خاصوة  لقد انلت العالقات الإ

البوواردة والوويت أ ثوورت يف تو ووات القووادة الإرسائيليووني اجتوواه دول العووامل، وموون خووالل هووذه بعوود موورحةل احلوورب 

فريقيوة يف اكفوة اجملوالت  قلميية والعاملية حاولت اإرسائيل بناء عالقات وطيدة مع عودد مون ااول الإ املتغريات الإ

ىل احلةواىل الس ياس ية والاقتصادية والعسكرية وال منية، حبيث انطلقت من ق  ومبادئ اثبتو ة تسوعنن خاللهوا اإ

قلميية  حمةوفة ابحتاطر عوىل حسوب و وة  نظور  عىل مصاحلها احليوية ابعتبارها دوةل نشد ت حديثا وس  بيئة اإ

دراك الإرسائيليني  .واإ

وتبق  عالقة اإرسائيل اخلارجية مع ااول واملنظامت ااوليوة احتتلةوة تسو تحوذ عوىل ماكنوة كبورية مون فكورة قوادة 

ومن معل م،سساهتا الرمسية واري  الرمسية وكذا أ  زهتا املدنية وال منيوة ولعول ديةيود بوني غوريوون هوو ااوةل 

أ ول رئيس وزراء أ كرث اهامتما بتطوزر عالقات اإرسائيل اخلارجية ومتكني هذه العالقات مع ااول احتتلةوة خاصوة 

ضةاء الرشعية عىل ااوةل اليت أ صبحت يف أ رض شعب أ خر مون  وة، ومون  وة  ااول الكربى وذكل قصد اإ

أ خرى الق،اء عىل عوزةل الإرسائيليوني وسو  مجموعوة مون ااول الويت تشولك هتديودا عوىل أ موهنم القوويم، فقود 

ىل الظوروف  شلكت عالقات اإرسائيل ااولية مدخال أ ساسو يا يف رصاع هوذه ااوةل مون أ جول البقواء ابلنظور اإ

لس يا  والعسكري الإرسائوييل موضوع اهوامتم العديود مون دول اليت نشد ت  فهيا، وأ صبح التقدم الاقتصادي وا

فريقية العامل الغنية والةقرية، وخنص ابخيكر دول القارة الإ
(1)
. 

فريقيوة بعود احلورب  ىل بنواء عالقوات موع دول القوارة الإ هذا ما يودفعنا للتسواؤل عون خلةيوات توجوه اإرسائيول اإ

 يلية يف هذه احلقبة ؟الباردة؟ وما يه أ ولوايت الس ياسة ااولية الإرسائ 

 ال سا  الوجودي اوةل اإرسائيل:  املبحث ال ول 

                                                           
1
خةاقواتأ بو س ين عاطن،   ، مودار املركوز الةلسوطيين لدلراسوات الإرسائيليوة، ال ايم عالقات اإرسائيل الس ياقات وال دوات، الاقرتاحوات والإ

 .01-12، ص ص 7100للطباعة، رام هللا، فلسطني، نيسان 
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يعترب قيام ااوةل الإرسائيلية يف قلوب الووطن العوريب نتيجوة لوتالأ املصواحل الاسو تعامرية الغربيوة موع ال هوداف 

، واكن لربيطانيوا 0722واملصاحل الإرسائيلية واليت تتبلور بشلك معيل بعد انعقاد امل،متر الصوهيوين ال ول يف ابزل 

وتراجوع دور بريطانيوا السو يا  م 0202ااور ال سا  يف قيام هذا الكيان، وبعد اندلع احلرب العاملية الثانيوة 

اإرسائيوول )وأ داهئووا نسووبيا بوورزت الووولايت املتحوودة ال مرزكيووة، حيووث خلةووت ااور  الربيطوواين يف دمع وحاميووة 

قلمييوة وموا اكن لهوا مون  ومصاحل احلركة الصهيونية، ومن هنا اكن لزاما التطرق اإىل عرض الظروف التارخييوة والإ

تد وريات عوىل انهتواج بعوض التو وات اخلاصوة ابل مون والس ياسوة اخلارجيوة ابعتبوار اإرسائيول دوةل دخويةل عوىل 

املنطقة
(1)
. 

قلميية لقيام النظام الس يا  الإرسائييل: املطلب ال ول  الظروف التارخيية والإ

قلمييةالظروف ا-أ    :لتارخيية والإ

متتكل فلسطني موقعا جغرافيا اسرتاتيميا ازيا يف املنطقوة العربيوة والعوامل بود رسه، حبيوث تشولك منطقوة نشو يطة 

خبطوو املواصالت ومعرب حبري ومنةذ جوي ل ورواب من اجتاه الرشوق، كوام تقوع كوذكل ابلقورب مون الرشواين 

يونية الإرسائيلية  بشلك خاص والغربية بشلك عام، ولس امي مون املايئ احليوي، اخيي يعترب حمطا لو طامع الصه 

 .قبيل الولايت املتحدة ال مرزكية

عداد لتحقيق الغاية الصهيونية ببث ااعوة وتشميع العودة اإىل صهيون وذكل من خوالل  من هنا بدأ ت  مرحةل اإ

( تيوودور هرتوزل)اسوة الصوحةي خمط  مرسوم ومنظم يف هناية القرن التاسع عرشو  وبدايوة القورن العرشوزن برئ

نشاء ما يس   ابلوطن القويم الهيودي يف فلسطني، واسو نرت هوذه احتططوات حوىت  عادة اإ ىل اإ واخيي هيدف اإ

عالن قيام دوةل اإرسائيل يف  م0202ماي  04متكن الصهاينة من حتقيق هدفهم ال ول من خالل اإ
(1)
. 

ىل عوودة الهيوود  بد عوداد كبورية يف العقوود ال خورية، اس تصولحوا العقوار وبعد حتقيوق الهودف ال مسو  واخيي أ دى اإ

، هل حياته الاقتصوادية والثقافيوة اخلاصوة،  حياء لغهتم، وبنوا املدن والقرى وأ سسوا جمنعا قواي دامئ المنوة وأ عادوا اإ

عالن قيام دوةل اإرسائيل نشواء لودلوةل الهيوديوة، وقود عوربة ذكل 0207وأ صبح اإ عوادة اإ د اإ يف ( موويش داين)م جمورة

، بقوهل حصلنا عىل ااوةل وحققنا الاسو تقالل السو يا  واكن 0217حديثه مع الطلبة يف اجلامعة العربية يف عام 

وح أ ما اجلسد اخيي أ لبس لهذه الروح من احلدود واملناطق فاكن أب من انحية المكة، أ ن زكوون  هذا مبثابة الرة

صووهيونية الهنووايئ، معوول الووزعامء والقووادة ابلقوودر الووالزم لالحتةوواىل هبووذه الووروح وموون أ جوول حتقيووق هوودف ال 

وةل سرتاتيمية عليا حتافظ عىل كيان هذه ااة الإرسائيليون عىل وضع اإ
(2)
. 

                                                           
1
اوي،  -  .21، ص7107، دراسة يف الإسرتاتيمية الإرسائيلية، القاهرة، العريب للنرش والتوزيع، اإرسائيل يف حوض النيلهمند الندة
1
 .04املرجع نةسه، ص-
2
سواكت التوارخي الةلسوطيين)اختالق اإرسائيول القدميوة وايتالم كبت،  - ، ص 0222، حسور الهنيودي، الكويوت، سلسوة عوامل املعرفوة: ، ترمجوة(اإ

 . 022-027ص
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سرتاتيمية مشلوت لك  وانطالقا من هذه اخللةيات التارخيية بدأ ت الس ياسة القومية لإرسائيل تتجىل يف نظرات اإ

ويل  اجملالت ساعية اإىل حتقيق أ هدافها مبا ي، ن أ مهنا القويم، مراعية يف ذكل عامل الزمان واملواكن واحملوي  ااة

ملةاه  ابلعنارص وال غراض اليت س يطرت دامئا عوىل اخيي يتكون ابل سا  من مجموعة متشابكة من املقومات وا

. عقيدة وأ من اإرسائيل، وهذا ما أعل القادة الإرسائيليني يبحثون عن ذواهتوم واوري واوقوني بود هنم ميتلكوون دوةل

ابلقول أ ن اإرسائيل مل حين لها الوقت يك تكون نظاموا اجامتعيوا حموددا يوتالءم بقودر معقوول  مناح  بيغناا دفع 

ل الاس تقرارمن أ ج
(1)
. 

 

 : النظام الس يا  الإرسائييل -ب

يعترب النظام الس يا  الإرسائييل من ال نظ ة حديثة التكوزن والةريودة يف نشود هتا ولهوا خصوصوية معينوة سوواء 

دارهتا ملواطين هوذه ااوةل، أ و مون انحيوة تعريون نةسوها بد هنوا دوةل هيوديوة دميقراطيوة ، ال مور  اكن من انحية اإ

ي مدلولت متعددة ومتناق،ة عىل طريقة احلمك وعالقهتا مبكوانهتوا وأ بعواد اجملنوع الإرسائوييل، هوذا موا اخيي يعط

عوالن قياهموا وذكل  ن لودلوةل وذكل منوذ اإ جعل اإرسائيل تواجه من الناحية القانونية مشلك صيااة دس تور مدوة

 : لو س باب التالية

 .ري التوراة واعتبار احلاخامات   قادهتارفض الاجتاه اايين وضع دس تور لدلوةل العربية ا -

ن االبية الهيود يف خارج ااوةل يقولون اري اكن أ ن ت،ع ال قلية دس تور حيمك ال البية الساحقة - اإ
(1)
. 

من  ة أ خرى تشلك الثقافة الس ياسو ية السوائدة اى اجملنوع الإرسائوييل احلومك اخيي ينبغوي للقائود أ ن يسولكه 

ابلكوادر والقيوادات الويت توراه احلواةل ال منيوة يه ال سوا  الوجوودي اوةل اإرسائيول اوا  ابعتبارها متد ال حزاب

أعل ااميقراطية تةقد جوهرها من حيث التسلسل الإداري يف ا اذ القرارات وبنواء مشواركة س ياسو ية سولمية 

 .تقوم عىل الإحسا  ابملواطنة والانامتء وحرية املسا ة يف صناعة القرار

 مةهوم ال من من املنظور الإرسائييل: ايناملطلب الث

دووة الكلووري موون التعريةووات املتنوعووة لو موون القووويم أ و ال موون القخطووري ويه تعريةووات معظ هووا أ جنوويب تعكووس 

ىل مس توى أ خر  مرتب  ابلثقافوة والهويوة والتمنيوة  التطورات اليت طرأ ت عىل املةهوم بداية من القوة العسكرية اإ

 .الشامةل

 :الإرسائييل تعرين ال من-أ  

                                                           
1
دارة يف اإرسائيلهمنا محمد ن ، معروف خدلون انيج،  -  .07، ص0221دار غريب للطباعة والنرش، : ، القاهرةاحلمك والإ
1
 .12املرجع نةسه، ص -
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ف اللواء الإرسائييل  ال من عىل أ نه هو ضامن أ من ال مة واحلةاىل عوىل مصواحلها احليويوة دون ( اإرسائيل اتل)يعرة

فوه ابلإطوار اخيي يع ول فيوه اجلويش ( ملوان فلنوايئ)حتديد ماهية املصاحل احليوية وكيةية حتقيقها، أ ما اللوواء  فيعرة

د ما املقصوود ابجلهود القوويم كمزء من  د قويم عام يعربة عن مجمل ق درات ااوةل ل،امن وجودها دون أ ن حيدة

أوال )العام، وما يه العنارص اليت يتكون مهنا، وابلتايل التعريةوان يتسوامن بصوةة التع و ، وعليوه زورى العقيود  اإ

ىل كونووه حمصوو( أ لوون فوواع عون شووعب ضود مجيووع ال عووامل العدائيوة موون اخلوارج اإ ةل أ ن ال موون القوويم يتعوودى ااة

اتصالت لدلوةل مع بيئهتا القريبة والبعيدة، واليت تعكس قوهتا وجاهززهتوا وقودرهتا عوىل التنةيوذ مون أ جول حاميوة 

مصاحلها احليوية وحتقيق أ هدافها
(1)
. 

ومن خالل التعريةات السابقة تت،وح معوادةل ال مون الإرسائيليوة املكونوة مون والووة متغوريات كيةيوة ويه القودرة 

 .والغاية الوس يةل

 (متخذي القرارات واجليش ومساحة ااوةل)القوة واجلاهزية القومية : القدرة 

 املصاحل وحتقيق ال هداف: الغاية 

 اجليش والوسائل املتعلقة به: الوس يةل. 

 :مقومات ال من الإرسائييل-ب

يعتقد الهيود وفقا للرشائع الهيودية بود هنم شوعب هللا احتتوار، حيوث جواء يف التل وود  :املقومات ااينية -

دت  بد ن لك ما خيص ال مم هو موكل لو موة الهيوديوة املو،هةل ل ن تسو تويل علهيوا بودون أ دىن شو ، حبيوث حودة

الهيوديقرن حسب املةهوم  04التوراة  حدود دوةل بين اإرسائيل بلك دقةة، وتةصيل منذ أ كرث من 
(1)
. 

واكن بن غوريون ي،يد و ة النظر هذه حيوث ترخسوت هوذه املعتقودات والرشوائع العن وية الةوقيوة يف عقليوة 

 0220وفكر القادة الإرسائيليني واملةكرزن، أ ما شارون فقد طالب رمسيا أ ونواء انعقواد مو،متر حوزب الليكوود عوام 

قاموة اإرسائيول  يف س ياسو هتا( احلدود التوراتية)برضورة تبين اإرسائيل  الرمسيوة، فوبعض الصوهاينة زورى رضورة اإ

 .الكربى اليت تش ل اكمل سيناء وال ردن وسوراي ولبنان وأ جزاء من تركيا

 (:الصهيونية)املقومات القومية  -

تعرف الصوهيونية كعقيودة قوميوة عوىل أ هنوا الإميوان ابلوحودة القوميوة جب يوع الهيوود املنحودرزن مون أ صوول هيوديوة 

العرق يه أ سا  الوحدة القوميوة بوني الهيوود، أ ي احلقيقوة البيولوجيوة احمل،وة يه الويت جتعول مون فالسالةل أ و 

                                                           
1
 .17م، ص0271م،سسة ااراسات العربية، : بريوت -أ قلية مقابل أ كرثية -ال من القويماإرسائيل اتل،  -
1
يديولوجية الصهيونية املسريي عبد الوهاب،  -  .000، ص0270، الكويت، سلسةل عامل املعرفة، 17، ج(دراسة يف عب اجامتع املعرفة)ال 
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ىل  الشخص هيوداي يف نظر الصهيونية، أ ما س ياس يا فتعرف الصهيونية بد هنوا حركوة الشوعب الهيوودي يف طريقوه اإ

فلسطني اليت يعتربوهنا أ رض ال ابء وال جداد
(1)
. 

 :واملبادئ اليت تقوم علهيا هذه القوميةوفامي ييل عرض خمت  للقواعد 

حبيث يبق  احلافز ال كرب هو متكوني ال مون الهيوديوة مون حتقيوق ذاهتوا عون طريوق جت يوع  :الانغالق عىل اخيات

الهيود يف دوةل خاصة هبم كام أ شوار أ حود قوادهتم ابن هودف الصوهيونية هوو بنواء قوميوة هيوديوة ملول القوميوات 

ا أعل مهنا حتافظ عىل هوزهتا بدل فقداهناال خرى كةرنسا وبريطانيا ا
(2)
. 

 : وقد مت تطبيق هذه الةكرة وفق املنطلقات ال تية

 .ل يس تطيع الهيود بةطرهتم أ ن يتعايشوا مع اري الهيود -

 .رضورة التخلص من ساكن فلسطني ال صليني ل هنم يشلكون خطرا علهيم -

 . هناك حواجز قانونية وس يكولوجية تةصل بني الهيود واري -

م والنار س تقوم هيودا"حتت شعار : العنن والزنعة التوسعية- "ابام والنةار سقطت هيودا واباة
(3)
. 

ة جموازر اوا  من خالل املقوةل تظهر س ياسة العنن ضد العرب يف املدن والقرى الةلسطينية حيوث ارتكبوت عودة

منوا ن فور  اد أ ي،وا كديةيود بون غوريوون، جعل السجل الصهيوين حافل ابلعنن والإرهواب لويس كودوةل فقو  واإ

 ...غواامائري، بيغن، موش يه داين

 : وبناء عىل ما س بق ميكن تلخيص املبادئ ال منية لإرسائيل يف أ ربع نقاو

دع أ و القوة العسكرية -  .الاس تخدام ااامئ للحرب وحامية أ من اإرسائيل اااخيل سواء ابلرة

 (تطوزر قدراهتا يف لك اجملالت نوعيا ومكيا ابلهمرة)العربية الاعامتد عىل النوع يف التغلب عىل ااول  -

جنازا عربيا س ياس يا -  .الاعامتد عىل ترامك الانتصارات يقنع العرب أ ن خيار القوة ل حيقق اإ

 .التحالن مع دوةل مركزية عاملية هو مبدأ  أ سا  وذكل ابلجتاه حنو الولايت املتحدة ال مرزكية -

 (املقارابت و ال هداف)ياسة اخلارجية الإرسائيلية الس  : املبحث الثاين 

لقد اجتاحت ميدان العالقات ااولية من الناحية النظرية موجة جديدة من التنظري تودعي ال صواةل واملصوداقية 

العل ية والقدرة عىل التد وري يف العالقات ااولية وتوجهيها مبا حيدث حتول جوذراي يف طبيعوة وحمتووى التةواعالت 

                                                           
1
 .01، ص0214، مركز ال حباث، الاس تعامر الصهيوين يف فلسطنيفازز الصايغ،  -
2
 .000م، ص0212لبحوث وااراسات العربية، ، القاهرة، معهد ادراسة يف العسكرية الإرسائيليةهيمث الكيالين،  -

3
-zerbavel Yaël , Desovred roots. Collective memory and the making of israeli national tradition , Chicago 

press,1955 , P23. 
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يةااول 
(1)

، حبيث س نحاول عرض أ   املقارابت وتوضيح القدرة التةسوريية لهوذه املقوارابت يف حتليول الس ياسوة 

 .اخلارجية الإرسائيلية

 املقارابت التةسريية: املطلب ال ول

يبدوا أ ن الواقعية مللت لةرتة زمنية تزيد عن أ ربعة عقود الإطار النظوري ال كورث همينوة عوىل  :املقاربة الواقعية -أ  

العالقات ااولية، فقد اكنت مبثابة الاجتاه ال كرث مالمئة لتةسري جولة الظوواهر الويت موزيت فورتة احلورب البواردة 

اخل، وابلةعول اكنوت هوذه الظوواهر يه احملوور ال سوا  اخيي تودور ..ملل ال حالف، مواززن القوي، احلوروب

اي حقيقيا للةكر الواقعي حبمك أ نوه مل حوهل خمتلن الس ياسات اخلارجية، ولكن اهنيار الاحتاد السوفييت  شلك حتدة

يساعد عىل التكهن هبذا التحول فةكرة توازن القوى يف النظام ااويل التعددي عند الواقعيني ال سو يكيني أ و 

ك أ سا  للسولوك اخلواريج أ صويبت بتصودع هائول يف الوضوع  نظام الثنائية القطبية عند الواقعيني اجلدد مكحرة

ااويل اجلديد
(2)
. 

وعليه تبق  الواقعية بتةرعاهتا احتتلةة تتةق عىل مجموعة طروحوات ملول أ ن القووة خاصوية وجوديوة يف لك مواكن 

بوراز منطلقوات املدرسوة الواقعيوة مون  وزمان وأ ن الس ياسة بوني ال مم ذات طبيعوة تنافسو ية، ومون هنوا ميكون اإ

 : خالل النقاو التالية

لالقائد يت ف يف جمال الس ياسة ااولية  -  عىل أ سا  العةلة الوجودية لدلوة

 .مبادئ ال حالف العاملية مشكوك يف وجودها -

 .بقاء ااوةل يتطلب من قائد ااوةل أ ن يبتعد عن ال خالق -

 .الاس نرارية أ   من التغري -

القوة أ سا  بقاء اجلوةل وبقوة اكرب متار  نةوذا أ كرب -
(1)
. 

عداد القرارات وا اذ ها ابلنظر اإىل مجموعة من التغريات مهنوا ال هوداف العسوكرية ومن هنا يةرس الهنيف الواقعي اإ

والاقتصادية والثقافية للك دوةل والبحث عن ال من والرفاهية وحامية الهوية الوطنية
(2)
. 

ىل الس ياسة اخلارجية لإرسائيل جند هذه ال خرية تنطلق من ق  ومبادئ اثبتة للحركة الصهيونية الويت  وابلرجوع اإ

النظوري واملوادي لهوا، فقيوام هوذه ااوةل فووق ال رايض العربيوة الةلسوطينية جعول يف طليعوة شلكت ال سوا  

أ هداف س ياس هتا اخلارجية السعي لتد مني العنارص ااولية الالزمة لتثبيت وجودها كدوةل طبيعية ذات سو يادة، 

                                                           
1
 .704، ص7117دار هومة، ، اجلزائر، الس ياسة اخلارجية، دراسة يف عنارص التشخيص والاجتاهات النظرية للتحليلبوقاره حسني،  -
2
 .771املرجع نةسه، ص -
1
 .072 -077، ص ص 7112، عنابة، دار العلوم للنرش والتوزيع، املدخل للعالقات ااوليةغ،بان مربوك،  -
2
 .001، ص0227، اجلزائر، امل،سسة الوطنية للةنون املطبعية، العالقات ااوليةعبد العززز جراد،  -
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ىل الع ل عىل ضامن أ مهنا القويم، فةي هذا الس ياق أ كد بن غوريون عىل أ ن أ مون ااوةل الإرسائيليوة  ابلإضافة اإ

القويم أب أ ن زكون النقطة احملورية اليت تتحرك حولها الس ياسة اخلارجية اخلاصة هبا
(1)
. 

ىل رؤيوة الميوني املتطورف الويت تقووم عوىل أ سوا  مون عودم  دع والقووة قود ارتكوز اإ من  ة أ خرى جند مبدأ  الورة

امول موع ال خور يه وسو يةل القووة، فاحليواة الإرسائيليوة الاعرتاف ابل خر، وابلتايل الوس يةل الوحيدة املتاحوة للتع

سورتاتيمية  قامت عىل أ سا  من أ يديولوجية القوة والعنن اليت زرعهتا الصهيونية يف الونةس الهيوديوة وجعلهتوا اإ

عامة لدلوةل الهيودية
(2)
. 

 أ و احلودود ويف هذا الصدد كذكل يشري بن غوريون بد ن أ من ااول ليس ق،ية حامية الاسو تقالل أ و ال رايض

منا يه ق،ية البقاء وعىل قيد احلياة أ ي أ ن املةهوم الإرسائييل لو مون يعوين بقواء اإرسائيول والشوعب  أ و الس يادة اإ

كلك، ومن هنا جند أ ن تعبري ال من يشلك حمورا  ومربرا لكلوري مون املبوادئ أ و ال نشوطة الإرسائيليوة، وزرجوع 

ىل العقلية الإرسائيلية ذ ىل الوضعية اليت أ قميت هبا اإرسائيلتعا م مةهوم ال من اإ اهتا، كام زرجع اإ
(3)
. 

ةام تسع  لتد مني البقواء ن مبعوىن أ خور وجودهوا املوادي , وعليه فالواقعية اجلديدة تةرتض أ ن ااول كةواعل عقالنية اإ

(Survival ) دراكهوا البيئوة ااوليوة عوىل أ هنوا ىل اإ وهذا هدف أ سا  ينسب اإىل خمتلن أ نواع الةواعول ابلنظور اإ

تنافس ية، وبذكل تكون رغبة ااول يف البقاء يه الهدف ال كرث مالمئة نظراي مكتغري اتبوع ل جول أ هوداف نظريوة 

مواكانت برشوية وجغرافيوة  ىل ااول العربيوة عوىل أ هنوا متوكل اإ واقعية للس ياسة اخلارجية، حيث تنظور اإرسائيول اإ

فريقيوة اجملواورة لودلول هائةل هتدد كياهنا وهذا ما جعلها تتجه حنو بناء عالقات خارجية  مع مجيوع ااول خاصوة الإ

العربية
(1)
. 

 : املقاربة البنائية -ب

تقدم البنائية فهام بديال جمل وعة من املواضيع املركزية يف نظرية العالقات ااولية تت،و ن معواين الةووىض وتووازن 

لس ياسووة ااوليووة موون انحيووة القوووى، العالقووة بووني هويووة ااوةل ومصوواحلها، توسووع القوووة ومشوواهد التغيووري يف ا

البنائيوة التقليديوة والبنائيوة النقديوة حيوث "أ خرى،كام أب أ ن يةهم أ ن البنائيوة ابعتبارهوا تتكوون مون رافودزن 

ترتب  بشلك كبري ابلنظرة الاجامتعية النقديوة، أ موا البنائيوة التقليديوة فهوىي حتودد املع،والت اخلاصوة ابلتيوارات 

                                                           
1
فريقيا جنوب الصحراء بعد احلرب الباردةرسور عبد النارص،  -  .041، ص7101، جمةل جامعة اخلليل للبحوث، الس ياسة الإرسائيلية اجتاه اإ
2
، القاهرة، دار العلوم للنرش والتوزيع ال ان وال خر  الشخصية العربية والشخصية الإرسائيلية يف الةكر الإرسائييل املعارصعالم عبد العيل معرو،  -

 .027، ص7114واملعلومات، 
3
 .710، ص0272، بريوت، دار الهن،ة العربية للطباعة والنرش، 7، والةكر الإرسائييل وحدود ااوةلرايض محمود عادل،  -
1
 .47، ص0220، القاهرة، املكتب العريب لل عارف، حرب الة،اء ونظرية ال من الإرسائييلطاهر عالء،  -
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ات ااولية وتع ل عىل حلهوا والويت تتعلوق بق،وااي الهووايت يف الس ياسوة العامليوة الرئيس ية يف جمال نظرية العالق

والتنظري اور الس ياسة اااخلية والثقافية  يف نظرية العالقات ااولية
(1)
. 

عىل هذا املس توي ينظر لل منوع كولك وكوذا خمتلون اجمل وعوات الاجامتعيوة اااخليوة كعامول حوامس التود وري يف 

جامتعية اليت تةرز توقعات قمية حول السلوك املالمئ للس ياسة اخلارجية ملل مون حنون، كيون معلية التنش ئة الا

لينا ال خرون، موا هوو ااور املتوقوع منوا، يه عنايوة مرجعيوة لرؤيوة ااوةل نةسوها يف  نعرف أ نةس نا كين ينظر اإ

ىل تود وري الس ياق ااويل، ومن مث لسلوكها اخلاريج، وبناء عوىل موا سو بق مون الطورح النظوري مي كون الإشوارة اإ

الهويووة وال فوواكر والقوو  يف دوةل ةاإرسائيوول بوودءا بنشوود ة هووذه ااوةل وخلةيووة التسوو ية، حيووث ف،وول الصووهاينة 

وهووو دوةل الهيووود " هرتووزل"اولووهتم بوودل موون الامس اخيي قوود حوودده " دوةل اإرسائيوول"اسوو تخدام هووذا الامس 

 "ل س باب مهنا

أاد تناسق بني امس ااوةل والامس-  .العربي لةلسطني وهو أ رض فلسطني اإ

يثار الصةة العن ية الاكمنة يف امس اإرسائيل زنوزي ابونوني - دوةل اإرسائيول، والتووراة ويف هوذه املناسو بة قيول "اإ

"عىل دوةل اإرسائيل أ هنا تعند عىل ااوةل ككيان س يا  منظم ذي س يادة وعىل القومية العربية التوراتية
(2)
. 

شد ة اجملنع الإرسائييل يه نشد ة صهيونية ابارجة ال وىل وبناؤه بناء صهيوين يف جووهره، تعترب ن "من  ة أ خرى 

حيث املواطن يف اإرسائيل داخل الش بكة كثيةة من الرموز ال ساطري اليت نسمها الصوهاينة مون الورتاث اايوين 

"الهيودي، وأ عطوها م، وان قوميا
(3)
ائيليوني وجعلهوم أ داة فواعةل وهذا ما يدمع فكرة التنش ئة الاجامتعيوة لالإرس  

وم،ثرة يف صانع القرار وهنيف سلواكت معينوة تقودم املصولحة القوميوة  للهيوود يف ذكل تد كيود القو  القتاليوة مكتغوري 

 .أ سا  يف نظام الق  السائدة يف اجملنع الإرسائييل

تووفر تصوورات خاصوة حوول هنا جند البنائية تةرتض أ ن الهويوة ابسو نرار هودف حتديود مصولحة ااوةل، ل هنوا 

ااايت ووسائل س ياس هتا اخلارجية، وهذه العالقات ل  زتل يف تد وري الق  واملعايري  القامئة أ و التجارب الوطنية 

السابقة، بل أ ن فهم ااوةل للبيئة  اليت تتةاعل يف  لها وموقعها ودورهوا فهيوا ي،وةر بعودا تقومييوا عوىل تو وات 

دراك وتةسوري ااوةل لسو ياقها الاجامتعوي وهوذا موا ينطبوق س ياس هتا اخلارجية، هذا الت قومي زرتب  االبا بطريقة اإ

 .عىل دوةل اإرسائيل وحتركها يف املنطقة

                                                           
1
مركوز كردسو تان الاسورتاتيمية، : ، دراسة نقدية مقارنة يف ضوء النظرايت املعوارصة، الطورقت اوليةنظرية الواقعية يف العالقافرج محمد أ نور،  -

 .001، ص 7112
2
 .01، ص 0220سلسةل عامل املعرفة، : الكويت, (بين تكةري ااوةل ولعبة الس ياس ية)القوى ااينية يف اإرسائيل الشايم عبد هللا رشاد،  -
3
يديولوجية الصهيونية اامليرسي محمد عبد الوهاب،  - ، ص 0270سلسوةل عوامل املعرفوة، : ، الكويت7، ج (دراسة حاةل يف عب الاجامتع املعرفة)لإ

01. 
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لهوىي بنكوني بوين اإرسائيول مون فلسوطني وموا  وهنا جند العقيدة العسكرية وال منية للهيود قد متثلت يف املوعد الإ

سب ليك تطبق حيث تقوم احلربحولها حيث يمت رمس العقيدة العسكرية، وقت ال 
(1)
. 

ميكن القول أ ن التصور الإرسائييل لةكرة ال من القويم والس ياسوة اخلارجيوة يعنود بصوةة "واعامتدا عىل ما س بق 

كبرية عىل القو  واملعتقودات والهويوة ااينيوة وهوذا موا نالحظوه مون خوالل قورارات امل،سسوات الرمسيوة، واوري 

لوضع ااويل العام مون خوالل احلورب عوىل احلوراكت ااينيوة ال خورى ابمس التطورف الرمسية اليت حتاول مواكبة ا

وحتت امس احلرب عىل الإرهاب
(2)
. 

 أ هداف الس ياسة اخلارجية لإرسائيل يف  ل التو ات الربغامتية: املطلب الثاين 

 :التو ات الربغامتية - أ  

ىل تثبيت رشعيهتا وحامية وجودها فقد اعند  عىل ضوامانت الوولايت  بن غوريونكام اكنت الهيودية حتتاج دامئا اإ

املتحودة ال مرزكيوة كقوووة قوادرة عوىل موولء الةوراغ اخيي تركتوه بريطانيووا، فقود وضوع بوون غوريوون بعوض ووابووت 

صوار ااويل عوىل كيانوه، واعنود يف سوبيل الس ياسة اخلارجية اليت اعتربها رضورية لتجواوز الطووق العوريب واحل

قلميية  أ ي أ نه رب  ااوةل العربيوة اجلديودة بود ووق " طي الصعوبة ال وىل مبا عرف س ياسة القةز فوق احلواجز الإ

قاموة جسوور أ منيوة  فريقية عىل حد سواء مكحطوات رئيسو ية ميكون بواسوطهتا اإ العالقات مع ااول ال س يوية والإ

د عىل التخةين من وطد ة احلصار العريبواقتصادية وس ياسة تساع
(3)
. 

لهيوا  ن اإرسائيل لزالت تعند يف معادةل مزيانيهتا عىل املساعدات اخلارجية اليت تصل اإ مفن الناحية الاقتصادية، فاإ

ىل املووارد الطبيعيوة ل ميكهنوا مون بنواء اقتصواد متوني  من  ود العامل يف خارج اإرسائيل، كام أ ن افتقار اإرسائيل اإ

ا  تبذل اإرسائيل قصارى  دها لرتصني اقتصادها ابلتصنيع أ ول وابلزراعة اثنيا، حيث حتاول عقد عالقات ولهذ

فريقية وال س يوية عىل حد السواء اقتصادية مع ااول الإ
(1)
. 

ه وهنا يظهر التوجيه الرباغاميت يف اعتبار الكيان  الصهيوين القارات الثالث ميودانيا هموام للنشواو املتعودد الوجوو 

ويقت وو عووىل جموورد العالقووات اابلوماسوو ية، بوول ومرسووحا همووام ميكوون أ ن يوو،دي فيووه الكيووان الصووهيوين أ دوارا 

اقتصادية وأ منية، ويبدوا أ ن اإرسائيل أ عطت ال س باب الاقتصادية أ  ية خاصة يف حتركها لتربزر تغلغلهوا خاصوة 

فريقيا  :يف اإ

فري -  .قياانزتاع مواطئ أ قدام مزتايدة الاتساع يف أ سواق اإ

                                                           
1
 .74املرجع نةسه، ص  -
2
 .17،  ص 0220، القاهرة، املكتب العريب لل عارف، حرب الة،اء ونظرية ال من الإرسائييلطاهر عالء،  -
3
 .12، ص 7112، لبنان، مركز ابحث لدلراسات، ق جهبة أ س يا رؤية جيواسرتتيميةاإرسائيل واخرتامحمود أ محد معني،  -
1
 .077، ص 0217، بريوت، دار الطليعة للطباعة النرش، العسكرية الإرسائيليةخطاب شبت محمود،  -
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فريقيوا يه - الاس تحواذ عىل مواقع الورثوة ومصوادر الطاقوة املسو تقبلية حيوث أ ن الورثوات الهوائةل الويت تنلكهوا اإ

سرتاتيمية الةاحتة للشهية الإرسائيلية قبل أ ي حساابت اإ
(1)
. 

ع ويف هذا الإطار جند القادة الإرسائيليوني زربطوون عالقوهتم موع ااول عوىل حسوب قوهتوا وموقعهوا وسو  اجملنو

اترة بريطانيا واترة فرنسا واترة أ خرى الولايت املتحدة ال مرزكية، حيث تةاعلت مع ال خرية بقوة خاصوة , ااويل

يف اجلانب الاقتصادي، فع لت عىل تشميعها لخورتاق دول أ سو يا الوسوط  والقوقواز، كوام خولوت  لإرسائيول 

ىل ااول الإسوالمية ابارجوة بعض املهام اجلديودة يف امجلهوورايت اجلديودة وبود ن توجوه مسواعي  هوذه ال خورية اإ

زوران، وبعوض ااول  سورتاتيمية حموارصة واحتوواء نةووذ روسو يا الاحتاديوة واإ ال وىل حىت تكون طرفا فعوال يف اإ

العربية للحيلوةل دون انتشار املد الرادزاكيل الإساليم
(2)
. 

نشواء وخالصة القول جنود اإرسائيول تبحوث عون تعظو  مصولحهتا لسو امي  الاقتصوادية وال منيوة، حيوث حتواول اإ

قلميية، حيوث تعورض املسواعدات الةنيوة  فريقيا وكرس طوق عزلهتا الإ فريقية وخباصة رشق اإ عالقات مع ااول الإ

ىل توطيد عالقهتا اخلارجية وفقا ملا تقت،يه الرضورة يف جمال الزراعة والتمنية الاقتصادية، وتسع  جاهدة اإ
(3)
. 

 : يـــةال هـــداف ال من   - ب

التغلب عىل املقاطعة الس ياس ية و الاقتصادية اليت اختارهوا العورب ضود اإرسائيول بغيوة عزلهوا عامليوا  -

حيوث عارضوت اإرسائيول , وذكل بردة فعل و حماوةل عزل ااول العربية عن الغرب ومناطق أ خورى مون افريقيوا

قامة عالقات وويقة وودية بني الولايت املتحدة ال مرزكية و العرب و  وبات أ هنا الصديق الوحيود اإ  دت دامئا لإ

.ل مرزاك يف املنطقة العربية
1
 

الهمينة عىل ق،وااي ال واع العوريب الإرسائوييل ة الويت مون أ  هوا ال واع اخيي يشو ل البحور ال محور  -

حيث ميثل مصدرا لل اع بني البدلان اجملاورة هل و اإرسائيل 
2

 

رسو حواجز العوزةل املةوروض مون طورف دول العوامل تطويق ااول العربية و ت،وييق اخلنواق علهيوا وك  -

فريقوي و احلصوول عوىل  فريقية بصةة خاصة من خوالل كسوب الورأ ي العوام الإ الثالث بصةة عامة و من ااول الإ

 .تد ييده

                                                           
1
ماجس تري، جامعة الرشق الوسو ، قسوم ، رساةل 7100-7111" السودان منوذجا"اإرسائيل ودورها يف بلقنة الوطن العريب حابس الةازز هما،  -

 .27، ص 7100العلوم الس ياس ية، لكية ال داب والعلوم، 
2
، لكية العلوم الس ياس ية، والعالقات ااولية، جمةل الةكور، العودد التاسوع، جامعوة البعد الاسرتاتيمي للعالقات ال مرزكية الإرسائيليةفول مراد،  -

 .041محمد خيرض، ص 
3
سرتاتيميتنين عبد هللا، السلطان عبد احملس - ، بريوت، مركز ااراسات الوحدة 10، و البحر ال محر وال اع العريب الإرسائييل، التنافس بني اإ

 .777، ص 0277العربية، 

.72، مرجع سابق، ص البحر ال محر و ال اع العريب الإرسائييلعبد هللا عبد احملسن السلطان،  - 
1
  

. 72ص , املرجع نةسه - 
2
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خاصوة فوامي يتعلوق , دمع متطلبات ال من املايئ الإرسائوييل الويت متثول عوامد اسو نرار ااوةل و توسوعها -

يف البحر ال محر ن حد املعطيات احمللية لو من الإرسائوييل مبوا يشو   مون تووفري املتطلبوات ابملالحة الإرسائيلية 

 .العسكرية و الاقتصادية

التحمك يف ال اع العريب الإرسائييل من منظور أ يديولويج و ذكل مبحارصة قوى الإسالم السو يا   -

فريقيووا يشوولك قلقووا كبووريا لوودلوةل  حيووث أ صووبح انتشووار الإسووالم السوو يا  يف, الوويت تعووادي بع،ووها اإرسائيوول  اإ

الإرسائيلية خاصة يف ااول اليت حتتوي عىل قواعد للمامعات اجلهادية ملل الصومال
1
 . 

 :خامتة 

ن ااوةل الإرسائيلية جعلت مون أ مهنوا القوويم شويئا اسو تثنائيا  حوىت ابت مون ,من خالل ما س بق ميكن القول اإ

ىل ,  عىل اخللةيات التارخييوة و الس ياسو ية املعتقد انه مرادفا لوجودها معندزن يف ذكل حيوث سوعت اإرسائيول اإ

متتووني عالقاهتووا يف اكفووة اجملووالت الس ياسوو ية و الاقتصووادية و العسووكرية مووع لك دول العووامل خاصووة دول القووارة 

د خاصة بعو,الس راء مس تةيدة من ترابطها الع،وي مع الولايت املتحدة ال مرزكية يف خدمة تو اهتا يف املنطقة 

 .من خالل ما يس   ابحلرب عىل الإرهاب 7110سبنرب 00أ حداث 

و عليه أ صبح عن  ال من ابرز مالمح الس ياسة ااولية لإرسائيل يف املنطقوة حيوث شولكت املسوائل ال منيوة 

يئهتوا ركزية أ ساسو ية يف سولوكياهتا اخلارجيوة اجتواه ب ( الرضبة الوقائية,احلسم الرسيع,الردع)وفقا للرؤية الإرسائيلية 

و أ صبحت لك القرارات تبىن عىل البعد ال موين و هوو اجلوزء ال سوا  مون و يةوة ,الس ياس ية و الإسرتاتيمية 

فال سوا  املعلوموايت و التقودزرات و , خيا تشرتك يف صناعة القرار اخلواريج جب يوع موراح , امل،سسة العسكرية

سوواء اخيزون   حتوت اخلدموة أ و , عني لهواالتحليالت تصدر من أ  وزة امل،سسوة العسوكرية و ال شوخاص التواب

و هذا يعطوي دلةل واحضوة يف حتديود ال ولووايت ال منيوة يف , أ ولئ  اخيزن ميارسون الس ياسة بنةس التو ات 

 .الس ياسة ااولية لإرسائيل

 :قامئة املراجع 

املركوز الةلسوطيين ، مودار عالقات اإرسائيل الس ياقات وال دوات، الاقرتاحات والإخةاقواتأ بو س ين عاطن،  (0

 .لدلراسات الإرسائيلية، ال ايم للطباعة، رام هللا، فلسطني

 .م0271م،سسة ااراسات العربية، : بريوت -أ قلية مقابل أ كرثية -ال من القويماإرسائيل اتل،  (7

، اجلزائور، دار الس ياسة اخلارجية، دراسة يف عنارص التشوخيص والاجتاهوات النظريوة للتحليولبوقاره حسني،  (0

 .7117ة، هوم

سورتاتيميتنيالسلطان عبد احملسن عبد هللا،  (0 ، 10، و البحر ال محر وال اع العريب الإرسائييل، التنافس بوني اإ

 .0277بريوت، مركز ااراسات الوحدة العربية، 

                                                           
.014ص , مرجع سابق -الاخرتاقات و الإخةاقات, الس ياقات و ال دوات–عالقات اإرسائيل ااولية , بو س ين عاطنأ    - 

1
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، رساةل ماجسو تري، 7100-7111" السودان منوذجا"اإرسائيل ودورها يف بلقنة الوطن العريب حابس الةازز هما،  (4

 .7100الرشق الوس ، قسم العلوم الس ياس ية، لكية ال داب والعلوم، جامعة 

 .0217، بريوت، دار الطليعة للطباعة النرش، العسكرية الإرسائيليةخطاب شبت محمود،  (1

 .0272، بريوت، دار الهن،ة العربية للطباعة والنرش، 7، والةكر الإرسائييل وحدود ااوةلرايض محمود عادل،  (2

فريقيا جنوب الصحراء بعد احلرب البواردةرسور عبد النارص،  (7 ، جموةل جامعوة اخلليول الس ياسة الإرسائيلية اجتاه اإ

 .7101للبحوث، 

سلسوةل عوامل : الكويوت, (بين تكةوري ااوةل ولعبوة الس ياسو ية)القوى ااينية يف اإرسائيل الشايم عبد هللا رشاد،  (2

 .0220املعرفة، 

، العربيوة والشخصوية الإرسائيليوة يف الةكور الإرسائوييل املعوارص ال ان وال خر  الشخصيةعالم عبد العيل معرو،  (01

 .7114القاهرة، دار العلوم للنرش والتوزيع واملعلومات، 

 .0220، القاهرة، املكتب العريب لل عارف، حرب الة،اء ونظرية ال من الإرسائييلطاهر عالء،  (00

 .0227للةنون املطبعية،  ، اجلزائر، امل،سسة الوطنيةالعالقات ااوليةعبد العززز جراد،  (07

 .7112، عنابة، دار العلوم للنرش والتوزيع، املدخل للعالقات ااوليةغ،بان مربوك،  (00

 .0214، مركز ال حباث، الاس تعامر الصهيوين يف فلسطنيفازز الصايغ،  (00

: ة، الطورق، دراسة نقديوة مقارنوة يف ضووء النظورايت املعوارص نظرية الواقعية يف العالقات اوليةفرج محمد أ نور،  (04

 .7112مركز كردس تان الإسرتاتيمية، 

، لكية العلوم الس ياس ية، والعالقوات ااوليوة، جموةل البعد الاسرتاتيمي للعالقات ال مرزكية الإرسائيليةفول مراد،  (01

 .الةكر، العدد التاسع، جامعة محمد خيرض

 .م0212وااراسات العربية، ، القاهرة، معهد البحوث دراسة يف العسكرية الإرسائيليةالكيالين هيمث،  (02

يديولوجيوة الصوهيونية املسريي محمد عبد الوهاب،  (07 : ، الكويوت7، ج (دراسوة حواةل يف عوب الاجوامتع املعرفوة)الإ

 .0270سلسةل عامل املعرفة، 

 7112، لبنان، مركز ابحث لدلراسات، اإرسائيل واخرتاق جهبة أ س يا رؤية جيواسرتتيميةمحمود أ محد معني،  (02

، الكويوت، سلسوةل عوامل 17، ج(دراسوة يف عوب اجوامتع املعرفوة)ال يديولوجية الصهيونية الوهاب،  املسريي عبد (71

 .0270املعرفة، 

دارة يف اإرسائيلهمنا محمد ن ، معروف خدلون انيج،  (70  .0221دار غريب للطباعة والنرش، : ، القاهرةاحلمك والإ

اوي،  (77 يمية الإرسائيليوة، القواهرة، العوريب للنرشو والتوزيوع، ، دراسة يف الإسرتات اإرسائيل يف حوض النيلهمند الندة

7107. 

حسر الهنيدي، الكويت، سلسة عامل : ، ترمجة(اإساكت التارخي الةلسطيين)اختالق اإرسائيل القدمية وايتالم كبت،  (70

 . 0222املعرفة، 
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