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 قواعد النرش ابجملةل

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

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

 كيةية تقدمي املقالت

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

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

 .بنسخة ابلربيد الإلكرتوين لتسهيل معلية الطباعة
 

 :ينظم املقال اكل يت

 .، ملخ  املقال ابللغي،ن،  م البح عنوان املقال، امس صاحب املقال، اللكية واجلامعة والبدل
 

 :املراجع

ذا اكن كيوااب زكتوب امس ولقوب امل،لون، عنووان الكتواب، : تكتب املراجع داخل الن  حسب الطريقة اليالية اإ

 .اجلزء، الطبعة، س نة الطبع، الصةحة

ذا اكن جمةل يذكر أ سامء امل،لة،ن، عنوان البح ، س نة النرش، امس اجملةل، رمقها   .وعدد الصةحات املس يغةلأ ما اإ

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

تباع القواعد امليةق علهيا عامليا يف جمال الإحالت والاختصارات واملصطلحات  .كام ييوجب عىل الباح  اإ
 

 :مالحظة

 .بعد النرش مينح صاحب املقال املنشور نسخي،ن أ صليي،ن من اجملةل

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

ىل أ حصاهبا  .املقالت اليت ل تنرش ل ترد اإ
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 السادس افتياحية العدد

قلمييوا وعامليوا، و  يف  ذكل خييوربون  يبح  رجال القانون والس ياسوة عون معوايري حتقيوق قووة ااوةل اإ

احلديثوة عوىل اليحوول يف  املعرفة العل ية الصحيحة للحمك الراشد، ويف هذا اجملال أ كدت ااراسوات ال اكدمييوة  

ىل مةهوم قوة ااوةل اذلي تطور من  ىل القودرة عوىل اليوث ،ري النظر اإ ىل مودى اموتالك  مةهووم اليوث ،ري، اإ اسوتنادا اإ

  ااوةل لإماكنيات مادية وم،سساتية معينة جتعل مهنا قوة تةرض احرتام الغري لها، 

ماكن دوةل موا أ ن  فمل  احلمك عىل قوة ااوةل  معايري  تغريت  يف مةهوم قوة ااوةل  وبناء عىل هذا اليغيري  يعد ابإ

قلميية، أ و دولية، ابلعامتد فق  عىل عوامل القوة اليقليدية، اكملساحة وعدد الساكن والوووة ت،كد ماكن هتا كقوة اإ

، بول ابت ال مور ييطلوب  - لقووة ااوةل الاكمنوة اجلوهريوة كقاعودة  عوىل أ ييهتوا  -الطبيعية والقدرة العسكرية،

و،وابهتا، املعيوار ال سواس لقيواس مودى قووة  يس يجيب ملقومات امجلاعة امتالكها لنظام س يايس وقانوين مس يقر

ااوةل، وهو املعيار اذلي يطلق عليوه الوبعض معيوار احلومك الراشود ، كونوه العامول املو،لر يف حتويول قووة ااوةل 

ىل قوة فعلية،   املادية اإ

وعوىل  خي،وعان ملعوايري اجلوودة واحلاكموة فالترشيع والس ياسات العامة يف ظل دوةل امل،سسات والقوانون صوارا 

 ضوءهام يمت الكشن عىل مدى قوة ااوةل،

طووار هووذا اليقوودمي جوواءت مقووالت هووذا العوودد السووادس  موون جملوويمك جمووةل البحوووث يف احلقوووق والعلوووم  ويف اإ

الس ياس ية راصدة ملظاهر اجلودة القانونية والس ياس ية يف الع لية اليمنوية لدلوةل اجلزائرية، حي  سولط  معظوم 

  .عىل أ خر الترشيعات الوطنية املقارنة ء ااراسات البحثية ال،و 

خوراج هوذا  ويف الإطار  تشكر هيئة اليحرزر أ ع،واء الهيئوة العل يوة ومجيوع النوارشزن عوىل اجلهوود املبوذوةل يف اإ

العوودد مصووححا،، واذلي سوو يكون بدايووة ل عووداد أ خوورى وفقووا للينظووه اجلديوود اذلي تبنتووه الوووزارة الوصووية 

نشوواء بوابووة  ل ووي، وحتقيووق قةووزة نوعيووةخبصوووص،تطوزر معليووة البحوو  الع عووىل اكفووة املسوو يوايت، حيوو    اإ

 .الكرتونية لل جالت الوطنية احملمكة

كوام ...( السرية اذلاتيوة، املنشوورات)تسجيل البياانت امليعلقة هبم  .مجيع خرباء جملينا نرجو من ويف هذا الإطار

عدادات احلساب للك خبري مون خوالل موقوع اجملوةل بوداء  هو مب،ن يف اإ عوىل البوابوة ليلقوي البحووث وتقوميهوا واإ

عطاء القرار بشث هنا من خالل هذه البوابة وليس عن طريق الربيد الالكرتوين  .املالحظات بلك شةافية، واإ
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البطالن يف ظل قانون الإجراءات املدنية والإدارية
*

 
 تيارت –جامعة ابن خدلون  -لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية -بوسامحة الش يخ / د.أ  

 املركز اجلامعي تيس س يل  -القانونية والإداريةمعهد العلوم  -بوجالل فاط ة الزهراء/ أ  

 امللخ 

ىل اجلهوات  ىل تنظوه معليوة اللجووء اإ تعد القواعد الإجرائية أ ساس النظوام الق،وايئ خاصوة وأ هنوا توريم اإ

تباعها وأ ن يومت    الق،ائية محلاية احلقوق املوضوعية ذلا أ وىل لها املرشع عناية خاصة وسطر لها طرقا لبد من اإ

جراء و  ل عد مشواب وابليايل يعرض جلزاء البطالناإ  .فقا لمنوذجه القانوين واإ

هدار أ اثره القانونية ىل هدم الع ل الإجرايئ املعيب واإ  .هذا ال خري اذلي ي،دي اإ

ومن خالل ما س بق أ وردان من خوالل هوذا املوضووع تسولي  ال،ووء عوىل النظوام القوانوين للوبطالن الإجورايئ 

ماكني  .ة تصحيحه أ م لوتبيان أ نواعه ومدى اإ

abstract: la nullité d’acte de procédure : 

Les procédures sont considérées comme  la base de l’organisation juridique 

particulièrement, et ont pour but la réglementation de recourir aux instances juridiques pour 

la protection des droits d’objectivité. 

Pour cela, le législateur lui a réservé une considération particulière et lui  a tracé des voies à 

suivre et que chaque procédure soit entamée salon  son type juridique si non il est considéré 

comme compromis et par voie de conséquence i est exposé à sa nullité. 

Ce dernier conduit à la destruction de la procédure défectueuse et à l’annulation des 

conséquences juridiques sur ce qui vient d’être mentionné, nous avons voulu éclaircir à 

propos de ce sujet, la nullité d’acte de procédure de saisie et montrer ses types ainsi que sa 

possibilité d’amendement ou non. 

 :مقدمووووووووووووة

تكتيس نظرية البطالن أ يية ابلغة يف اجملوال الإجورايئ لكوهنوا مون أ   اجلوزاءات الإجرائيوة الويت تلحوق ال عوامل 

ىل أ حد الرشوو الشلكية أ و املوضوعية املطلوبة ل صحهتا قوانوان ،ويف هوذه احلواةل يوث يت الإجرائية حاةل افتقادها اإ

هودار  ىل هودم الع ول الإجورايئ املعيوب واإ لزام يف القاعدة الإجرائية ،وي،دي اإ جرايئ لميثل صةة الإ دوره كجزاء اإ

هدار الكثري من احلقوق ىل اإ ل أ ن ال خذ بنظام البطالن عىل مطلقه قد ي،دي اإ  .أ اثره القانونية ،اإ

                                                             
*
يداع املقال   04/10/7102: اترخي اإ

 12/17/7102: اترخي حتكه املقال
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هل حتقق الغاية من الإجراء حتوول دون بطالنوهو وموا هوو املعيوار : هذا ال خري جيعلنا نطرح الإشاكليات اليالية

السوابقة  الإجوراءاتالقانوين اذلي اعمتده املرشوع لينظوه حوالت الوبطالنو وموا ر أ اثر تقرزور الوبطالن عوىل 

 والالحقة هلو

 رايئالبطالن كجزاء ليخلن الع ل الإج: املبح  ال ول

 . البطالن هو ذكل الوصن اذلي يث خذ الع ل القانوين اخملالن للقواعد الإجرائية بصةة عامة

 :الطبيعة القانونية للبطالن: املطلب ال ول

ذا موا قورر القوانون أ ن معوال معينوا جيوب أ ن يومت وفوق شولك حمودد حتو  طوائةل  البطالن الإجرايئ يقصود بوه اإ

 .منه معال ابطالالبطالن فاإن صدوره بشلك خمالن جيعل 

 :عنارص فكرة البطالن: الةرع ال ول

 :من خالل اليعرين أ عاله جند أ ن البطالن ييكون من عنرصزن

 :عيب يصيب الشلك/ 0

نياج أ اثره القانونية ،فوالعةل مون تقرزور  ىل عدم تطابق الإجراء مع منوذجه القانوين وعدم اإ وهو وجود عيب ي،دي اإ

توضويحه ر أ ن الإجوراء اذلي اشورتو فيوه املرشوع أ ن زكوون وفوق  بطالن الإجراء املعيب حسوب موا سو بق

منوذج مع،ن وهذا استنطاقا لةكرة أ ن القاعدة القانونية قاعدة ملزموة لل خواطب،ن بث حاكهموا ول جيووز خمالةهتوا فواإن 

ىل توقيع جزاء عىل ذكل وهو بطالن هذا الإجوراء ومنعوه مون ترتيوب أ اثره الويت زرت و ا وقوع ذكل ي،دي لزوما اإ

ىل عودم فعاليوة  القانون لو اكن الع ل القانوين حصيح ووفق منوذجه القانوين ولهذا قيول بوث ن هوذا اجلوزاء يو،دي اإ

 .الع ل القانوين وافتقاده لقمييه القانونية املةرتضة يف حصيه

غري أ ن هوذا العنرصو ل ميكون أ ن ي،خوذ عوىل معوموه كوون أ ن العيوب اذلي يصويب الإجوراء ل زرتوب يف مجيوع 

حوال البطالن فبعض احلالت قد زكون الإجراء معيبا ومع ذكل زرتب   أ اثره كوام لوو اكن سولح ،كح،وور ال  

 .ق اإ م اإ  07املدعى عليه جللسة احملامكة رمغ عدم تبليغه عن طريق احملرض وفقا ملا هو مقرر يف ن  املادة 

ىل جانب عنرصو العيوب اذلي يصويب  الشولك ليحقوق الوبطالن الإجورايئ أ ل ذلا لبد من توافر العنرص الثاين اإ

 .وهو جعز الإجراء املعيب عن ترتيب أ اثره القانونية

 :جعز الإجراء املعيب عن ترتيب أ اثره القانونية/ 7

لبد ليوقيع البطالن عىل الإجراء املعيوب أ ن يعجوز هوذا ال خوري عون ترتيوب ال اثر القانونيوة الويت اكن ل بود أ ن 

ن اكن سولح وابل  فقوادهيوايل عودم حتقوق الغايوة الويت أ قرهوا املرشوع مون الإجوراء وابليوايل زرت ا اإ القميوة القانونيوة  اإ

 .املةرتضة يف حصيه
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 تقس ه املرشع للبطالن: الةرع الثاين

هناك عدة تقس حت للبطالن الإجرايئ من طرف الةقه ك خذ معيار القابلية ليصوحيح الع ول املعيوب مون عدموه 

ومعيار ال لر اللكي أ و اجلزيئ للبطالن ومعيار النظام العام ،غوري أ ن املرشوع اجلزائوري قسوم الوبطالن الإجورايئ 

ىل بطالن موضوعي وجويب وبطالن شلكي جوازي  . اإ

 : يالبطالن الشلك/ أ  

تطبق بلك رصامة مما جعل الاجهتاد يف تطوراتوه خيلوق " ل بطالن بدون ن "يف السابق اكن  القاعدة القائةل 

ذا اكن  ال وىل تس يلزم نصا رصحيا جلوزاء خمالةهتوا فالثانيوة  تةرقة ب،ن الإجراءات الثانوية والإجراءات اجلوهرية ،فاإ

ة توجهيوات تسوهل هوذه اليةرقوة مةرسوة الطوابع اجلووهري  ،ع ليقدزر الاجهتاد وقدم  حممكة النقض الةرنس ي

 0400لالإجراء مبا يوربر وجوود هوذا ال خوري وموا هوو رضوري ل داء الوظيةوة املنوطوة بوه ،بعود ذكل ويف سو نة 

املدنيوة  الإجوراءاتمون قوانون  000/0تدخل املرشع الةرنيس لإضافة رشو الرضر لرشو الن  بيعوديل املوادة 

ذا ،ب  أ نه يرضو مبصواحل اخلصوم "حي  جاء فهيا ما ييل  ل اإ قراره اإ جرايئ ل ميكن اإ أ ي بطالن لصحيةة أ و معل اإ

ذا حتقق الرضر من اخملالةة ل اإ ،وتبعا ذلكل فال ميكن احلمك  ابلبطالن ولو ن  عليه القانون اإ
1
 . 

ل  11وقد نص  املادة  ذامن ق اإ م اإ أ نه ل يقرر بطالن ال عامل الإجرائية شو  اإ ن رصاحوة عوىل نو  القوانو اإ

 :أ ي جيب أ ن يقرتن رشطان, ذكل وعىل من زمتسك ابلبطالن أ ن يثب  الرضر اذلي حلقه

 وجود ن  يي، ن البطالن -

،بات الرضر من طرف من زمتسك ابلبطالن -  اإ

 :البطالن املوضوعي/ب

راشود وي،سس البطالن املوضوعي أ و الوجويب حرصا عىل انعدام أ هلية اخلصوم كيبليغ الاسو يدعاء اإىل صو  

لكن انق  ال هلية أ و رفع دعوى ضد ص  متوىف أ و ضد مسري الرشكة بعد تصوةيهتا أ و ااعووى املقاموة مون 

طرف قارص أ و ضد قارص غري ممثل أ و اليبليغ مل ثل قارص غري م،هل قانوان أ و مع،ن ق،ائيا
2
 . 

 املعيار القانوين ليقرزر البطالن : املطلب الثاين

حل حبي  اكن  كةكرة جامدة ل تقبول أ ي أ سواس وتطبوق برصوامة لكوام اسو يدعى لقد مرت فكرة البطالن مبرا

ىل حتقيوق العوداةل مون  ىل غاية تبس يطها يف الةكر احلدي  وأ صبح للبطالن ضواب  عقالنية توريم اإ ال مر ذكل اإ

 .هجة واحلةاظ عىل حقوق امليقاض،ن من هجة أ خرى

 

                                                             
1
 .004،ص encyclopédie،الإجراءات املدنية عىل ضوء أ راء الةقهاء و أ حاكم الق،اء ،زودة معر .أ   
2
 .22عبد السالم ديب ،قانون الإجراءات املدنية والإدارية ترمجة حملامكة عادةل ،مومف للنرش ،ص 
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 الإجرائويالاجتاهـات اخمليلةـة يف البطـالن : الةرع ال ول

 :البطالن يف القانون الةرنيس/ أ  

ابلنس بة لنظام البطالن يف فرنسا فلقد عرف تطورا كبريا وقد بدأ ت اجمل وعة الةرنس ية القدمية عند وضعها سو نة 

ىل تدخل املرشع ليعديهل مرت،ن عوىل اليووايل  0711 بنظام للبطالن  م تعرض للهجوم من الةقه والق،اء مما أ دى اإ

0400 وس نة 0400س نة 
1
0174-0101، فقد جاءت املادت،ن  

2
 :يف م، وهنام تن  عىل مبدأ زن و هام 

ل بطالن بغري ن  وأ ن البطالن وجويب فاكن القايض يف هذا النظام يبح  عن اخملالةة اليت زكون القوانون  -0

ن هنواك رضر مون قد ن  عىل خمالةهتا جزاء البطالن ،وحيمك هبا وجواب همام اكن  توكل اخملالةوة اتفهوة سوواء أ اك

ذا لحظ وجود خمالةة هموام اكنو  خطورية وعودم وجوود نو  ل يق و  ن القايض اإ جراء ذكل أ م ل وابلعكس فاإ

ىل قواعد العداةل ىل القياس أ و الاستناد اإ نه ليس هل أ ن حيمك ابلبطالن بدعوى الاليجاء اإ ببطالهنا فاإ
3
. 

مبدأ  ل بطالن من غري ن  يس يوجب لل خذ به  وقد واجه هذا نقدا من قبل   من الةقه والق،اء ،ذكل أ ن-

وجود مرشع عىل قدر كبري من الكةاءة حي  يس يطيع أ ن ييقىصو مجيوع ال شواكل امله وة ويون  عوىل الوبطالن 

جزاء عىل خمالةهتام
4
 . 

و تطورا لةكرة ماهيوة ال شواكل اجلوهريوة يف أ وسواو الةقوه والق،واء وربطهوا بةكورة الغايوة مهنوا ، فقود توصول 

ضافة معيار جديد هو معيار حتقق الرضر من  لن الشلك القانوين الق،اء ىل اإ  .اإ

ونو  أ نوه  0174وعدل املادة  0400وكام س بق  الإشارة بث ن املرشع الةرنيس عىل ضوء الانيقادات تدخل س نة 

ذا ترتب عليوه مسواس مبصواحل اافواع وابليوايل هوذا تكوريس ملبودأ  ل بطوالن بغوري رض  ل اإ ر ل حيمك ابلبطالن اإ

 .واذلي خي،ع يف ال خري ليقدزر القايض

منوه ،بوث ن الوبطالن ل  000/0مبوجوب املوادة  0420املدنية لس نة  الإجراءاتوقد أ كد املرشع الةرنيس يف قانون 

ذا أ ،ب  اخلصم اذلي زمتسك به أ ن العيوب قود سوبب هل رضرا وذكل يف غوري احلوالت الويت  ل اإ ميكن احلمك به اإ

 .جوهري أ و اكن البطالن متعلقا ابلنظام العام ييعلق فهيا البطالن بشلك

 

 

                                                             
1
 .771،ص  0442فتحي وايل ،نظرية البطالن يف قانون املرافعات ،منشث ة املعارف الإسكندرية ،طبعة .د  

2
 ARTICLE 1030 DE CODE DES PROCEDURES CIVILS FRANÇAIS,"AUCUN EXPLOIT OU ACTE DE 

PROCEDURE NE PEUX ETRE DECLARE NUL,SI LA NULLITE N’EST PAS FORMELLEMENT 

PRONONCEE PAR LA LOI" .. 
3
 .772فتحي الوايل ،املرجع نةسه ،ص.د 
4
 .007معر زورة ،املرجع السابق ،ص . أ   
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 البطالن يف القانون املرصي / ب

ذا نو  "أ نوه  0417مون قوانون املرافعوات املرصوي الصوادر سو نة  71لقد نص  املوادة   زكوون الإجوراء ابطوال اإ

ذا شوابه عيوب مل تيحقوق بسوببه الغايوة مون الإجوراء ،ول حيومك ابلوب طالن رمغ القانون رصاحة عىل بطالنوه أ و اإ

ذا ،ب  حتقق الغاية من الإجراء  ".الن  عليه اإ

ذا نو   71مفن خالل اس يقراء املادة  ن مبدأ  الوبطالن يف القوانون املرصوي هوو حتقوق الغايوة مون الإجوراء ،فواإ فاإ

تباع شلك مع،ن أ و أ وجب أ ن تي، ن الورقوة بيواان معينوا وقورر الوبطالن رصاحوة جوزاءا  القانون عىل وجوب اإ

ذا وقع  خمالةة هذا الشلك ،وعوىل مون تقورر الشولك ملصولحيه أ ن عىل عدم احرتام ن الع ل زكون ابطال اإ ه فاإ

ل أ ن الغاية قد حتقق  من الإجراء  .يثب  أ نه ابلرمغ من حصول اخملالةة املوجبة للحمك ابلبطالن اإ

ذا ا،بو  املمت  ل اإ ذا مل ين  القانون عىل البطالن رصاحة فال صل أ ن الإجوراء ل يبطول اإ سوك العيوب اذلي أ ما اإ

ىل عدم حتقق الغاية من الإجراء شاب الإجراء أ نه قد أ دى اإ
1
. 

 املعيار القانوين ليقرزر البطالن يف القانون اجلزائري : الةرع الثاين

من خالل ما س بق عرضه فح خي  الاجتاهات اخمليلةة للبطالن يف ال نظ ة املقارنة وجدان أ نه بعدما اكن اجلوزاء 

ع ول الإجورايئ ابلنسو بة لل متسوك يف القانون الةرنيس زرتكز عىل فكرة الرضور يف  لون ال كةكرة جامدة أ صبح

أ ما يف القانون املرصي فقد أ خذ بةكرة الغاية من الإجوراء وابليوايل فةكورة الوبطالن يف هوذا النظوام تيوقون  ،به

 .حول حتقق الغاية من عدمه

ل أ ن املامرسوة الق،وائية اكنو  تيجوه  وو  - وفح خي  القانون اجلزائري يف القانون القدمي الزتم املرشع الص   اإ

ل يقورر "منوه الويت تون  عوىل أ ن  11املوادة  اإىلوابلرجووع  14-17فكرة الرضر يف البطالن ،أ ما بصدور قانون 

ذا ن  القانون رصاحة ل اإ عىل ذكل ،وعىل من زمتسك به أ ن يثبو   الرضور  بطالن ال عامل الإجرائية ش  ،اإ

 ..."اذلي حلقه

لهيوا يف دراسوة الوبطالن يف   ميكن اس يخالص أ ن املرشع اجلزائري قد اعينق نظرية الرضر اليت س بق اليطرق اإ

   :أ ساس ي،ن وهامالنظام الةرنيس واليت تقوم عىل مبدأ زن 

 . مبدأ  ل بطالن بغري ن  -

 .لل متسك به مبدأ  حتقق الرضر ابلنس بة -

من قوانون الإجوراءات املدنيوة الةرنيسو وتبناهوا يف  000وما يعاب عىل املرشع اجلزائري عند نقهل مل، ون املادة 

أ نه قد أ سق  مهنا الةقرة الثانية واليت ر اس يثناء عىل ال صل يف نظرية الوبطالن املبنيوة عوىل وجووب  11املادة 

                                                             
1
 017-010معر زودة ،املرجع السابق ،ص. أ   
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نيس املسائل اجلوهرية أ و امليعلقة ابلنظام العام ،وهذا ما مل زورد يف الينصي  والرضر حبي  اس يثىن املرشع الةر 

مموا يثوري الإشواكل  0420من الترشيع اجلزائري وهذا ما اكن سائدا عليه الترشيع الةرنيسو قبول تعوديل  11املادة 

غةال املرشع للنظام العام والإجراء اجلوهري اكن الغرض منه أ ن املرشوع مل يتنواول ا: اليايل لوبطالن للنظوام هل اإ

العووام والإجووراء اجلوووهري وابليووايل فالقاعوودة ال وىل تطبووق حبووذافرها أ م أ ن النظووام العووام والإجووراء اجلوووهري ل 

ىل ن  وابليايل يطبق دون احلاجة اإىل ن  رصحيو  .حيياجان اإ

يوة مون لكن ما جتدر الإشارة هل أ ن بعض الةقه توصل اإىل حل وسو  بو،ن الاجتواه،ن ،أ ي أ ن فكورة حتقوق الغا

الإجراء أ و فكرة حتقق الرضر هوام يف احلقيقوة فكوراتن تعوودان عوىل صواح ا بونةس النتيجوة ،ل ن دور القوايض 

عندما زكون بصدد احلمك ابلبطالن يبح  حول حتقوق املصولحة مون عودهما ولويس هنواك فوارق بو،ن تقرزور أ ن 

مل يلحوق أ ي رضر ،وأ ن اليعبوري عون  الإجراء قد حتقق  منه املصلحة أ و الغاية أ و أ ن  لون الإجوراء مون ذكل

لهيا الإجراء ل تعبري عن حتقق املصلحة نةسها اليت اكن زريم اإ حتقق الغاية من الإجراء ليس اإ
1

  . 

و أ ن نظرية ل بطالن بغري رضر ر أ ي،ا تعرب يف جوهرها عن املصلحة ،ل ن املمتسك ببطالن الع ل الإجرايئ 

تطبيقا للقاعدة القائةل بث نه ل يقبل أ ي طلوب أ و دفوع موا مل زكون لصواحبه مل ييرضر منه ينةي عنه املصلحة وهذا 

ذا حتقق من وقوع رضر للخصم، مصلحة فيه ل اإ  .فالقايض ل حيمك ابلبطالن رمغ الن  عليه يف القانون اإ

،بات هذا الرضر يقع عىل من زمتسك ابلبطالن الإجرايئ أ ي عليه أ ن يثب  فووات املصولحة الويت زريود  وعبء اإ

املدنيوة و  الإجوراءاتمون قوانون  17وهوذا موا أ كدتوه املوادة . القانون حتقيقهوا مون الشولك اذلي وقعو  خمالةتوه

صحيح الإجراء املشوب ابلبطالن برشوو جيوز للقايض أ ن مينح أ جال للخصوم لي "...الإدارية اليت تن  عىل أ نه 

عدم بقاء أ ي رضر قامئ بعد اليصحيح ،وكام زرى ااكيور عبد احلكه فودة أ ن الرضر املقصود يف بطالن الع ول 

الإجرايئ ليس الرضر مبعناه يف جمال املس،ولية اليعاقدية أ و اليقصريية ،بل يقصد به الرضر الإجورايئ ،واملقصوود 

هدا ر للغاية اليت اس هتدفها املرشع يف الع ل الإجرايئبه ما ييحقق من اإ
2
. 

 :أ حاكم البطالن الإجرايئ: املبح  الثاين

 :قواعد المتسك ابلبطالن: املطلب ال ول

منوه والويت اعمتود علهيوا  017مل يي، ن ق ا م القدمي يف هذا الشث ن نصوصوا تونظم هوذا املوضووع موا عودا املوادة 

ماكنيوة تصوحيح  املعيبوة ،خبوالف ق اإ م اإ اذلي  الإجوراءاتأ ساسا يف تةسري أ حاكم المتسك ابلبطالن ومودى اإ

 .نظم هذا املوضوع

 

                                                             
1
 .010أ معر زودة ،املرجع السابق ،ص  
2
 .701عبد احلكه فودة ،البطالن يف قانون املرافعات املدنية واليجارية ،ص. د 
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 :اافع ابلبطالن: الةرع ال ول

 .س نتناول فح ييل صور المتسك ابلبطالن وكيةية تصحيح الإجراء املعيب

ل ملن تقرر البطالن لصاحلهأ نه ل جيوز  10تن  املادة  المتسك ببطالن ال عامل الإجرائية ش  اإ
1
. 

وبناءا عىل ما س بق زكون املرشع تطرق حلاةل خمالةة قاعدة مقررة ملصلحة ص  مع،ن أ و أ شخاص معينو،ن أ ي 

ذا اكن الوبطالن جوزاءا مقوررا محلايوة املصولحة اخلاصوة وابليوايل ملعرفوة مون هوو اذلي قورر ال قوانون يف حاةل ما اإ

ىل نيوة املرشوع مون وراء تقرزور الإجوراء أ و الشولك املعيوب  القاعدة اخملالةة ملصلحيه جيب الرجوع يف   حواةل اإ

ما بطوالان عاموا مقورر محلايوة املصولحة  ،غري أ نه قد تقرر القاعدة القانونية لل صلحة العامة وعليه فالبطالن زكون اإ

مون ق اإ م القودمي مبةهووم اخملالةوة  017/0ربت عنوه املوادة العامة وهوو موا يعورف ابلوبطالن املطلوق ،وهوو موا عو

اثرته تلقائيا من طرف القايض ،وجنود تطبيقوا هل يف القوانون اجلديود  ابلبطالن امليعلق ابلنظام العام واذلي ميكن اإ

اثرتوه تلقائيوا كوام ور ماكنيوة اإ د يف من خالل الينصي  عليه يف بعض املواد أ ن الإجراء متعلق ابلنظام العام مون اإ

ق اإ م اإ وكذا البطالن اخلواص اذلي يرتتوب عوىل خمالةوة قاعودة مقوررة محلايوة مصولحة خاصوة ل حود  010املادة 

 .اخلصوم ،وهو ما يعرف ابلبطالن النس يب

 :صور المتسك ابلبطالن: الةرع الثاين

يغنينا عن اليعرض اافع ابلبطالن دفع شلكي يثار قبل أ ي دفع يف املوضوع أ و دفع بعدم القبول والةصل فيه قد 

هناء الوزناع كوام أ ن اسو يئناف  لل وضوع واحلمك الصادر بقبول اافع الشلكي ل ميس بث صل احلق ول يرتتب عليه اإ

عادة الق،ية  احلمك الصادر بقبول اافع الشلكي فال جيوز لل جلس أ ن يق  يف موضوع ااعوى بل ينبغي عليه اإ

 .اإىل حممكة اارجة ال وىل

 :طالن النس يبالمتسك ابلب/ 0

رادة اخلصم صواحب املصولحة فيوه فوهل أ ن يثوريه أ و أ ن ميينوع عون  ييوقن اس يعامل هذا النوع من البطالن عىل اإ

ل الشوخ  اذلي قورر  ذكل ،فالقاعدة املقررة يف هذا اجملال أ نه ل يسو يطيع المتسوك ابلوبطالن يف هوذه احلواةل اإ

بطالن ،كوام أ ن القوايض ل يسو يطيع أ ن يق و هبوذا الوبطالن ملصلحيه وليس لغريه ول للنيابة العامة المتسك ابل 

من تلقاء نةسه
2
. 

وابلنتيجة ل جيوز أ ن زمتسك ابلوبطالن الشوخ  اذلي تسوبب فيوه وأ سواس هوذه القاعودة أ ن مون تسوبب يف 

بداؤه قبل أ ي دفع يف املوضوع أ و دفوع  اخلطث  ل يس يةيد منه ،وعىل اعيبار أ ن اافع ابلبطالن دفع شلكي جيب اإ

ق ا م ا الويت نصو  أ ن اافوع بوبطالن ال عوامل الإجرائيوة شو   10بعدم القبول وهذا ما أ قره املرشع يف املادة 

                                                             
1
ل ملن تقرر البطالن لصاحله"  10املادة    ".ل جيوز المتسك ببطالن ال عامل الإجرائية ش  ،اإ
2
 .042،املرجع السابق ،ص فتحي الوايل .د 
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ذا قدم من متسك به دفعا يف املوضوع لحقا للع ل  املشووب  الإجرايئيثار خالل القيام به ،ول يعيد هبذا اافع اإ

اثرته  .ابلبطالن دون اإ

طاةل أ مد الوزناع وهوو ذات احلومك اذلي أ كوده والغاية من تقرزر هذه القاعدة ه و جتنب كوة ال حاكم ابلبطالن واإ

بداء اافوع الشلكية يف أ ن واحد قبل أ ي دفاع يف املوضوع 01املرشع يف املادة   . من ق اإ م اإ اليت أ وجب  اإ

 :المتسك ابلبطالن املطلق/7

حواكم املقوررة للوبطالن النسو يب ،ومون  وة عندما زكون البطالن مقرر محلاية مصلحة عامة فال جمال ليطبيق ال  

اثرته مون تلقواء نةسوه رعايوة لل صولحة العاموة  اثرته يف أ ي مرحةل اكن  علهيا ااعوى وكذا ميكن للقايض اإ ميكن اإ

يثوري القوايض تلقائيوا انعودام "مون ق اإ م اإ بقولهوا رصاحوة  10اليت تعلو عىل أ ي اعيبار مثل ما جاءت به املوادة 

أ ن لل حمكووة سوولطة احلوومك ابلووبطالن يف   موورة ييعلووق فهيووا ابلنظووام العووام دون حاجووة لوون  كووام ..." ال هليووة

رصحي
1

،وهنا تطرح صعوبة حتديد فكرة النظام العام اذلي جيزي لل حمكة أ ن حتمك به من تلقاء نةسها ،لكن ميكون 

لويت توريم اإىل ضوامن حسون القول بث ن مجيع القواعد امليعلقة ابلينظه الق،وايئ ،وأ هليوة اخلصووم و  ال شواكل ا

سري الق،اء مكرفق عام ،كام ميكن للك ذي مصلحة المتسك ابلبطالن املطلق حىت ولو مل يقورر ملصولحيه كعودم 

 .حصة تبليغ بقية الور،ة

ىل أ نه ميكن المتسك ابلبطالن يف صورة دعوى وجند  :من أ مثةل ذكل وجتدر الإشارة اإ

جراءات الينةي بطال اإ ماكنية اإ وذكل لإزاةل أ اثر احلجوز  اسو يعجاليهذ أ و احلجز عن طريق دعووى الينصي  عىل اإ

 .ق ا م ا 100طبقا لن  املادة 

 :مسقطات المتسك ابلبطالن/ 7

ىل ما ورد يف قانون الإجراءات املدنية والإدارية جنده ن  عىل حاةل واحدة يسق  فهيا اافوع ابلوبطالن  رجوعا اإ

اثرة اافع ببطال" منه  10تن  املادة  ن ال عوامل الإجرائيوة شو  خوالل القيوام هبوا ول يعيود هبوذا اافوع ميكن اإ

 " املمتسك به دفاعا يف املوضوع لحقا للع ل الإجرايئ 

بوداء  س بق القول وأ ن اافع ابلبطالن خي،ع لنةس القواعد الشلكية فح خي  ترتيبه ،فاافع ابلوبطالن يسوق  ابإ

دفع يف املوضوع
2
. 

فع ابلبطالن فاإن املرشع مل يتناول أ نواع الزنول عن اافع ابلبطالن وهوذا ابعيبوار أ ن أ ما ابلنس بة للينازل عن اا

رادي خي،ووع للقواعوود العامووة يف اليعبووري عوون الإرادة ،فووالزنول ال،وو ين  المتسووك ابلووبطالن النسوو يب هووو حووق اإ

رادتوه يف الينوازل عون المتسوك ابلوبطالن ،كوام لوو ه القايضيستشة ورد عون  يف سولوك اخلصوم اذلي يعكوس اإ

جراء ما يةيد أ نه متنازل عن اافع  . الإجراء ما يدل أ نه يعيرب حصيحا أ و قام بع ل أ و اإ

                                                             
1
 .01،بدون طبعة و ل دار نرش ،ص 0أ محد مليجي ،اليعليق عىل قانون املرافعات بث راء الةقه والصيغ القانونية وأ حاكم النقض جزء . د 
2
 .077ص، 0441أ محد أ بو الوفاء ،اإجراءات الينةيذ يف املواد املدنية واليجارية ،منشث ة املعارف ،. د 
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بوداء اافوع يف املوضووع أ ما الزنول الرصحي  موا ابإ رادة اخلصم رصاحة يف الينازل عن هوذا احلوق وهوذا اإ هو اجتاه اإ

ىل الينازل عنه أ و زكون نتيجوة التةواق بو،ن صوا حب املصولحة يف اافوع واخلصوم موا دام واجتاه الإرادة رصاحة اإ

 .التةاق حاصل بعد قيام سبب البطالن

ذا اكن حموددا بوبطالن معول  جازته اإ ىل اإ أ ما التةاق مقدما عىل الزنول عن اافع ابلبطالن ،فمييل الرأ ي الغالب اإ

جورايئ معو،ن أ و غوري حمود ذا اكن التةواق عاموا غوري حمودد بوبطالن معول اإ د بسوبب مع،ن ولسوبب معو،ن ،أ موا اإ

مع،ن،فال جيوز للخصم أ ن يزنل عن البطالن دون أ ن زكون عىل عمل بسببه
1
،وزورى الةقوه أ نوه ليحقوق الوزنول  

سواء اكن رصحيا أ و مضنيا يشرتو فيه ما ييل
2
  : 

نه ل زرتوب أ ي أ لور فوزنول الغوري ل  ذا صدر من الغري فاإ أ ن يصدر الزنول ممن هل احلق يف المتسك ابلبطالن ،فاإ

ل أ ن نزول احملايم بصةته وكيال عن اخلصم زكون حصيحا  . جيدي ،اإ

رادة الزنول ،فالإراد ة سوواء توافر أ هلية الزنول ،فتكةي هنا أ هلية الاختصام للخصم املينازل ،أ ن تثب  للخصم اإ

اكن  رصحية أ و مضنية ،كام ل يشرتو قبول اخلصم ال خور هبوذا الوزنول ول يعيورب هوذا مون قبيول الينوازل عون 

707و 700اخلصومة املنصوص عليه يف املواد 
3
من قانون الإجراءات املدنية والإدارية ،اذلي ييوقن عىل قبول   

 .فائدة حم،ة لصاحل الطرف ال خر املدعى عليه ، ل ن الزنول عن المتسك ابافع ابلبطالن هو

ماكنية المتسك به مورة أ خورى بوث ي وسو يةل  ذا تنازل اخلصم عن المتسك ابلبطالن ترتب عىل هذا الزنول عدم اإ اإ

ذا زال الوبطالن ا الع ول الإجورايئ ويعيورب ك نوه وا حصيحوا  اكن  ول أ مام أ ي درجة من درجات اليقايض فواإ

 .  منذ نشث ته بث لر رجعي

     :الباطل الإجراءتصحـيح  :اينالةرع الث 

رجاع القدرة لالإجراء ليحقوق ال لور القوانوين  زاةل الرضر اذلي أ صاب املمتسك به واإ زكون اليصحيح بصةة عامة ابإ

 .اذلي وجد من أ جهل

يقواع  نه جيوب اإ ذا وجدت اخملالةة فاإ وقد اعرتض بعض الةقه عىل فكرة اليصحيح عىل اعيبار أ ن البطالن جزاء فاإ

ذ أ ن املصلحة تمكون يف اسو مترار اخلصوومة وهوذا الاجتواه اذلي سوار  اجلزاء ،غري أ ن هذا الاجتاه مل يلق اليث ييد اإ

ق اإ م اإ والويت تون   17ما ن  عليه يف املوادة عليه املرشع اذلي أ جاز تصحيح الإجراء املشوب ابلبطالن هذا 

عىل أ نه جيوز للقايض أ ن مينح أ جال للخصوم ليصوحيح الإجوراء املشووب برشوو عودم بقواء أ ي رضر قوامئ بعود 

                                                             
1
 .07الشورايب ،البطالن املدين ،الإجرايئ ،واملوضوعي ،املكتب اجلامعي احلدي  ،الإسكندرية ،صعبد امحليد . د 
2
 .142فتحي وايل ،املرجع السابق ،ص. د 
3
ماكنية خموةل لل دعي لإهناء اخلصومة ول يرتتب عليه اليخيل عن احلق يف ااعوى "700تن  املادة    " الينازل هو اإ

ذا قدم هذا ال خري عند الينازل طلبا مقابل أ و اس يئناف فرعي أ و دفوعا بعدم زكون تنا" 707وتن  املادة  زل املدعي معلقا عىل قبول املدعى عليه اإ

 "القبول أ و دفوعا يف املوضوع 
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ماكنية اليصحيح يف ق اإ م اإ يف امل . اليصحيح بصةة عامة سوواء اكن مقوررا محلايوة مصولحة  17وقد قرر املرشع اإ

 .خاصة أ و عامة

 :يصحيحصور ال / أ  

 :زكون اليصحيح بث حد الصور اليالية

 .زوال العيب وحتقق الغاية من الإجراء -

 .زوال العيب بع ل جديد ييجنب فيه هذا العيب -

 .الينازل من طرف من تقرر لصاحله البطالن عن حقه يف اافع -

ضافة الإجراء اذلي ينقصه الإجرايئتمكةل الع ل  -  .الباطل ابإ

زاةل البطالن بوقائع لحقة و  - ل يقىضو "من ق اإ م اإ اليت تون  عوىل أ نوه  11فق ما نص  عليه املادة اإ

ذا زال سووبب ذكل الووبطال جووراء موون الإجووراءات القووابةل لليصووحيح ،اإ جووراء لحووق أ ،نوواء سووري بووبطالن اإ ن ابإ

 ...".اخلصومة

 :سلطة القايض يف تصحيح الإجراء املعيب/ ب

 :وتظهر سلطة القايض يف تصحيح الإجراء املعيب فح ييل

 .منح ال جل للخصوم لمتكيهنم من تصحيح الإجراء املشوب -

ن اكن  الغاية حتقق  من عدهما -  .تةسري رشو الرضر حبثا عن غاية املرشع يف تقرزر البطالن وما اإ

 .تقدزر عدم بقاء أ ي رضر بعد اليصحيح -

جراء لحق أ ،ناء سري اخلصومة -  .تقدزر زوال سبب البطالن ابإ

ىل أ ن ال مر  بيصحيح الإجراء املعيوب ومونح ال جول مون طورف القوايض يعيورب مون بو،ن أ عوامل وجتدر الإشارة اإ

 .الإدارة اليت يقوم هبا الق،اة ومن  ة ل جيوز الطعن فهيا بث ي طريقة من طرق الطعن

 احلكــم ابلبطـالن: املطلب الثاين

 صور احلكـــم ابلبطــالن : الةرع ال ول

اافع الإجرايئ عىل اس يقالل كحاةل تعلقه ابلعري،ة الافتياحيوة أ و يف جرى الع ل الق،ايئ أ ن يةصل القايض يف 

جوراءات اليقوايض  عوادة اإ ىل اإ عري،ة املعارضة أ و الاختصاص أ و الإعالن وهذا رحبا للوق  ورصف ال طوراف اإ

ذا رفوض القوايض اافوع  ماكنيوة تصوحيح الع ول الإجورايئ املعيوب ،واإ وفق مقت،ياته القانونية موا مل تكون هنواك اإ

موا اب لبطالن واس متر ابلنظر يف املوضوع  فاإن هذا احلمك ل يقبول الطعون فيوه عوىل انةصوال وهنوا عليوه الإجابوة اإ

 .بقبول اافع أ و برف،ه وهذا احرتاما حلقوق اافاع
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،ـار البطــالن: الةرع الثاين  أ 

الن ،فوال ترتتوب أ اثر يعيرب الع ل الإجورايئ حصيحوا منيجوا ل اثره حوىت يقورر القوايض بطالنوه أ اي اكن نووع الوبط

ذا ق  به ل اإ البطالن اإ
1
. 

ل فح تعلق منه ابلنظام العام وذلكل وجوب احلومك بوه ،كوام  يعيورب احلومك الصوادر  ول يقع البطالن بقوة القانون اإ

جرايئ ك نه مل زكن ول ينتج أ ي أ لر كقاعدة عامة ذا حمك ابلبطالن اعيرب الع ل اإ ابلبطالن حكام مقررا واإ
2
 . 

ذا ق ذا اكنو  واإ ىل الإجوراءات الالحقوة عليوه اإ   ببطالن الع ل الإجرايئ فقد أ لوره القوانون وامتود هوذا ال لور اإ

مرتبطة به ومع هذا فاإن احلمك ابلبطالن يف بعض احلالت ل يعودم الع ول الإجورايئ لكيوا فيبطول اجلوزء املعيوب 

جرايئ ما اع  ذا موا تووفرت ويع ل ابجلزء البايق ،كام ميكن رمغ احلمك ببطالن معل اإ يبوار الع ول الالحوق حصيحوا اإ

جرايئ أ خر حصيح ،جفاءت ن  املادة  من قوانون الإجوراءات املدنيوة كوامدة وحيودة تون   11فيه رشوو معل اإ

نه ل يق  ابلبطالن ،وتث صويال  جراء لحق أ ،ناء سري اخلصومة فاإ ذا زال سببه ابإ عن أ اثر البطالن فهذا ال خري اإ

هنا اس يثناء  عن ال صل ل ن ال صل يف بطالن ال عامل الإرادية هو بطالن ال عامل الالحقوة املرتبطوة لهذه املادة اإ

 .به ولكنه ل ي،لر عىل ال عامل اليت س بقته

نوه ل يو،لر عوىل حوق  - ذا حومك بوبطالن الع ول الإجورايئ فاإ لهيوا أ نوه اإ ومن ال اثر ال خرى اليت توجب الإشوارة اإ

عادة الإجراء الباطل ابعيبار  ذكل ل ميس بث صل احلق ورشو عدم بقاء الرضر اذلي زكون املمتسك اخلصم يف اإ

 . ابلبطالن قد أ ،بته طبقا ال حاكم البطالن الإجرايئ املنصوص علهيا يف الترشيع اجلزائري

 خامتة

ىل القوول أ ن  من خالل عرضنا لنظام البطالن الإجرايئ عىل ضوء قوانون الإجوراءات املدنيوة والإداريوة إلو  اإ

زائري حب  عن نقطة اليوازن املرجوة من تقرزر البطالن عىل غرار معظم الترشويعات الإجرائيوة الويت املرشع اجل

ضةاء الرصامة يف القواعد الإجرائية رعاية لل صلحة العاموة مون هجوة والليونوة الالزموة محلايوة حقووق  ذهب   و اإ

زائوري يسوري  وو مراعواة الس ياسوة ال فراد وفقوا ملوا يبتغونوه مون هجوة أ خورى وموا يالحوظ أ ي،وا أ ن املرشوع اجل

الترشيعية احلديثوة يف جموال الإجوراءات والويت مقاهموا فكورت،ن أ ساسو يت،ن ،وهوام فكورة اجلوزاء املورتب  ابلقاعودة 

القانونية حىت تكون مكةوةل ابلحرتام ،وفكرة مراعاة حقوق ال فوراد حبيو  أ ن ترتيوب اجلوزاء بصوةة شولكية قود 

هدار الكثري من احل ىل اإ جراءات اليقايض غاية يف حد ذاهتا ،بول ر وسو يةل ي،دي اإ قوق ،وهذا حىت ل تصبح اإ

 .لةض الزناعات

 

                                                             
1
 .100فتحي وايل ،املرجع السابق ،ص .د 
2
 .027معر زودة ،املرجع السابق ،ص .أ   
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موقن املرشع اجلزائري من نظام الإفراج املرشوو
*

 
 .الطاهر مولي سعيدة . جامعة د -لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية -"أ  " أ س ياذ حمارض -لريد محمد أ محد. د

 ملخ 

الإفراج املرشووو يف الترشويع اجلزائوري، و الويت تعيورب شولك مون أ شواكل تتناول هذه ااراسة مسث ةل 

اليت تعةي السج،ن احملكوم عليه بعقوبٍة سالبة للحرية من تنةيذ املدة امليبقية من العقوبة داخول امل،سسوة  الإفراج

دموواج السووج،ن عووادة اإ يقبلهووا هووذا  يف احليوواة الاجامتعيووة وفووق رشوٍو  العقابيووة، و ذكل هبوودف حاميووة اجملمتووع و اإ

 .ال خري

Résumé 

Cette étude traite la question de la libération conditionnelle dans la législation  

algérienne, qui  est une forme de libération permise par une mesure d’application de la 

sentence d’emprisonnement qui a pour but de contribuer à la meilleure protection de la 

société en favorisant la réinsertion sociale du détenu, suivant les conditions déterminées et 

acceptées par le délinquant. 

 مقدمة

اليت يرتتب علهيا حرمان احملكوم عليوه مون حرييوه  نظرًا لالنيقادات الالذعة اليت واهجهتا العقوابت السالبة للحرية

جياد أ نظ وة بوديةل لسولب احلريوة موع يف احلدود اليت يةرضها تنةيذ العقوبة، اجته  ال نظ ة العقا ىل اإ بية املعارصة اإ

بقاء عوىل العقووابت السوالبة للحريوة، وبصوةة عاموة فوالنظم البوديةل لسولب احلريوة يف العرصو احلودي  تث خوذ  الإ

صورت،ن أ ساس يت،ن، فالصورة ال وىل زكون فهيا استبدال سلب احلرية استبدالا جزئيوا مبعوىن أ ن احملكووم عليوه 

ن العقوبة يف وس  مغلق كام يس ح هل بق،اء جانوب أ خور يف الوسو  احلور، أ موا الصوورة الثانيوة يق  جانبا م

زكون فهيا استبدال سلب احلرية استبدالا لكيوا مبعوىن أ نوه يسو ح فهيوا لل حكووم عليوه بق،واء   فورتة العقوبوة 

 .السالبة للحرية يف وس  حر

استبداًل جزئيًا جند نظام ش به احلرية، نظام التشغيل ابخلوارج ولعّل أ   ال نظ ة اليت يستبدل فهيا لسلب احلرية 

ذ زورى  ونظام الإفراج املرشوو اذلي دخول يف النظوام القوانوين للعديود مون ال نظ وة العقابيوة احلديثوة لودلول، اإ

دة، الرأ ي الراحج من الةقه أ ن هذا النظام هو نظام أ جنلوسكسوين يعود اترخي ظهوره ل ول مرة يف امل لكوة امليحو

ىل العديد من ااول الغربية اكزرلندا وفرنسا، اخل... م انيقل اإ
1
وقد ُكّرس يف الترشيع العقايب اجلزائوري ل ول مورة . 

                                                             
*
يداع املقال   70/14/7101: اترخي اإ

 02/01/7101:  املقالاترخي حتكه
1
 .000، ص 0440مبادئ عمل العقاب، دار الهن،ة العربية، القاهرة، : محمود كبيش 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ration_(droit_p%C3%A9nal)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emprisonnement
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0427فيةري  01امل،رخ يف  27/17مبوجب ال مر رمق  0427يف س نة 
1

امل،رخ  10/10، امللغى مبوجب القانون رمق 

عادة الإدماج الاجامتعي لل حبوس،ناملي، ن قانون تنظه السجون  7110فيةري  11يف  واإ
2
. 

ىل دراسوة أ حاكموه  وعليه س نحاول تبيوان أ يييوه وقمييوه العقابيوة يف الترشويع العقوايب اجلزائوري، ذكل ابليطورق اإ

 .السالن اذلكر 10/10الواردة يف القانون 

فراج املرشوو: املبح  ال ول  مةهوم نظام الإ

ن نظام الإفراج املرشوو اس متد تس ييه من خ،واع احملكووم  اإ خالل طبيعيه، وعىل هذا النحو زكوون مرتبطوا ابإ

ىل جانووب ذكل فهووو ييصوون مبج وعووة موون  عليووه اإىل رشوو معينووة موون أ جوول الاسوو يةادة موون هووذا النظووام، اإ

 .اخلصائ  متزيه عن غريه من ال نظ ة العقابية ال خرى الشبهية به

 م، ونه و غاييه: املطلب ال ول

لّ أ ّن معظ ها يقرتن بعنرص وموضووع احلوبس رمغ تعدد اليعارين اليت أ ط  لقها الةقه عىل نظام الإفراج املرشوو اإ

اإخالء سبيل املهتم احملبوس م،قتا عىل ذمة اليحقيوق بوزوال موربرات احلوبس : امل،ق ، فهناك من عرفه عىل أ نه

امل،ق ، وقد زكون الإفراج وجوبيا كام قد زكون جوازايً 
3
. 

اإخالء سبيل احملكوم عليه اذلي قىض فورتة معينوة مون العقوبوة قبول انق،واء مودة  : "يف ح،ن هناك من زرى بث نّه

العقوبة اكمةل حت  رشو أ ن يسكل سلواك حس نا أ ،ناء وضعه حت  املراقبة والاختبار
4

." 

ث حد أ سواليب املعوامةل العقابيوة، مبقت،واه يةورج و يف الع وم ميكن حتديد املقصود بنظام الإفراج املرشوو عىل أ هنّ 

احملكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل انق،اء مدهتا وذكل لةرتة معينة لليث كد من حسن سلوكه واسو يقامته، عن 

ذا ،بو  خروجوه  ذا انق،  تكل املدة دون أ ن خيل املةرج عنه برشوو الإفراج صار هذا الإفراج هنائيًا، أ ّما اإ فاإ

لس يكامل مدة العقوبة السالبة للحرية عىل تكل الرشوو أ عيد من أ فرج عنه مرة أ خرى لل ،سسة العقابية
5
. 

ّن املرّشوع اجلزائوري يف القوانون رمق  ليه الترشيعات املقارنة، فواإ ومون قوبهل ال مور  10/10وعىل عكس ما ذهب  اإ

ىل تعرين نظام الإفراج املرشوو بل اكيةى ابلن  من الغايوة منوه فقو  ذكل مون خوالل  27/17رمق مل ييطرق اإ

ىل تكوريس مبوادئ وقواعود لإرسواء س ياسوة :" ن  املادة ال وىل منه اليت تن  عوىل أ نوه هيودف هوذا القوانون اإ

                                                             
1

عادة تربية السجون، ج ر عدد  0427فيةري  01امل،رخ يف  27/17أ مر رمق   .  0420، الصادرة يف جانةي 040يي، ن تنظه السجون واإ
2

عادة الإدماج الاجامتعي لل حبوس،ن، ج ر عدد ، 7110فيةري  11امل،رخ يف  10/10قانون رمق  ، الصوادرة يف 01يي، ن قانون تنظه السجون واإ

 .7110فيةري  00
3
 .070مبادئ الإجراءات اجلنائية، دار اجليل للطباعة، ص : رؤوف عبيد 
4

براهه منصور  .000، ص0440ج، .م.موجز يف عمل العقاب والإجرام، الطبعة الثانية، د: اإحساق اإ

 .701، ص 0440الإفراج الرشطي يف ضوء الس ياسة العقابية احلديثة، مكتبة اجلالء اجلديدة، املنصورة، : عيد الغريبمحمد 5
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عوادة الرتبيوة  عقابية قامئة عىل فكرة اافاع الاجامتعي اليت جتعل من تطبيق العقوبة وس يةل محلاية اجملمتع بواسوطة اإ

"والإدماج الاجامتعي لل حبوس،ن
1
 . 

وتبدو احلمكة من هذا النظام جلية واحضة واليت تمتثل يف تشجيع احملكوم عليه عىل سولوك مسولاكً قوميوًا خوالل 

فوراج املرشووو ىل اليود. مدة تنةيذ العقوبوة   يتسو ىن هل الاسو يةادة مون نظوام الإ رج كوام هيودف هوذا النظوام اإ

فوراج  ىل مرحةل تقيد احلرية ابلإفراج امل،قو  عنوه متهيودًا لالإ مبعامةل احملكوم عليه من مرحةل سلب احلرية الاكمةل اإ

 .الهنايئ عنه فييجنب بذكل مساوئ الإفراج املةاجئ عنه

 خصائصه: املطلب الثاين

 :زمتزي نظام الإفراج املرشوو مبج وعة من اخلصائ  أ يها

فراج املرشوو ل -أ     زهن ي العقوبة الإ

ذا   الإقرار به سببًا لإهناء العقوبة، ل ّن الإفراج هو ق،اء احملكوم عليوه املودة  ل ميكن اعيبار الإفراج املرشوو اإ

من بعوض احلقووق أ ،نواء املودة  امليبقية من العقوبة خارج امل،سسة العقابية، ممّا يعين أ ن احملكوم عليه يبقى حمروماً 

لّ عىل سبيل الاسو يدلل فقو  أ و حرمانوه الساري فهيا مقرر الإف راج املرشوو، كحرمانه من الإدلء ابلشهادة اإ

قامة يف ماكن مع،ن، خل...من تقدّل بعض الوظائن أ و منعه من الإ  .اإ

فراج املرشوو ل يعيرب حقا لل حكوم عليه-ب  الإ

ناّم  ّن نظام الإفراج املرشوو ليس حقًا خموًل لل حكوم عليه احملبوس، واإ ىل هيئوة مبوجوب قوانون، تقورره اإ خيّول اإ

ذا   عدم قبول طلبه  .بناًء عىل سلوك احملكوم عليه، وهذا ال خري ل ميكن هل الاحتجاج اإ

فراج  املرشوو يعيرب من أ ساليب املعامةل العقابية احلديثة -ج  الإ

مون دول العوامل يف ترشويعاهتا  يعيرب الإفراج املرشوو من ب،ن ال ساليب العقابية احلديثة اليت تعمتود عليوه الكثوري

عادة تث هيهل وتقومي سلوكه بودًل  ىل املزااي اليت حيققها خاصة عىل احملكوم عليه، من خالل اإ العقابية، ذكل ابلنظر اإ

فاملعامةل العقابيوة ل تقترصو فقو  عوىل موا تطبقوه الإدارة العقابيوة مون أ سواليب  من زّجه يف امل،سسات العقابية،

ناّم ىل ما تث خذ بوه الترشويعات املعوارصة مون نظوم تطبوق يف الوسو  احلور داخل السجون، واإ  متيد هذه املعامةل اإ

 .خارج امل،سسة العقابية

فراجًا هنائياً  -د فراج ليس اإ  الإ

فوراج املرشووو تودخل مضون مودة العقوبوة  فراج هنايئ، ل ّن مودة الإ طالقا اإ ّن تقرزر الإفراج املرشوو ل يعين اإ اإ

خوالل املةورج عنوه بث حود الرشووو احملكوم هبا، كام ميكون  فوراج يف أ يوة حلظوة ذكل يف حواةل اإ أ ن يلغوى مقورر الإ

 .املةروضة عليه خالل مدة رساين الإفراج

                                                             
1
 .، املرجع السالن اذلكر10/10من القانون رمق  10راجع ن  املادة  



 11العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية
 

15 
 

فراج املرشوو: املطلب الثال   طبيعة الإ

ماكفث ة لل حكوم عليه عىل حسون ه منحة و تيعّدد طبيعة الإفراج املرشوو وفقًا للغرض املرجو منه، فميكن اعيبار 

ميكن اعيباره مرحةل من مراحل تنةيوذ العقوبوة السوالبة للحريوة حو،ن زكوون ، كام داخل امل،سسة العقابية هسلوك

 بووادرهاليث هيول اذلي بودت يف الوسو  احلوّر لليحقوق مون لزتاموات لعدٍد مون الارج عنه ةاإخ،اع املاملالمئ  من

 .مس يقاًل لليث هيل الاجامتعي ، وأ خريًا ميكن اعيبار الإفراج املرشوو تدبرياً العقابية داخل امل،سسة

فراج امل  -أ    رشوو مكنحةالإ

ىل الإفراج املرشوو يف بداية تطبيقه عىل أ نّه منحوة هتذيبيوة الهودف مهنوا ماكفوث ة احملكووم عليوه عوىل لقد   نُظر اإ

اكفيوًا وابليايل اكن ق،واء احملكووم عليوه فورتة معينوة داخول امل،سسوة العقابيوة ، حسن مسلكه أ ،ناء تنةيذ العقوبة

ماكنيوة  فراج عنه قبل انق،اء   مدة العقوبة برصف النظر عن اليحقق من اإصالحه ابلةعل ، ومدى توافر اإ لالإ

اليث هيل الاجامتعي
1

 : مهنانياجئ عّدة ، وقد ترتّب عىل هذه النظرة 

قبل انهتاء مودة  هداخل امل،سسة العقابية يعّد رشطًا جوهراًي لإماكن الإفراج عناحملكوم عليه أ ّن ُحسن سلوك  -

لويت تقوال اواكن  احلجة ، و أ و الزتاماتوخي،ع ل ي رش املزمع الإفراج عنه  زكن، فمل العقوبة اليت حددها احلمك

ذا خوالن املةورج عنوه القوانون ليربزر ذكل  لغاء الإفراج املرشووو اإ اكيف ل ن ابرتاكبوه جرميوة لحقوة أ ن الهتديد ابإ

ىل تقومي نةسه  .يدفعه اإ

فوراج الرشوطي نظوام أ نّه ل حمل  - فوراج املرشووو، واحلجوة يف ذكل أ ن الإ ليطلب رضاء احملكووم عليوه ملونح الإ

عقايب تطبقه السلطة اليت خيولها القانون ذكل، ول حمل ليدخل احملكوم عليه يف تطبيق هذا النظام، ف،واًل عون 

ىل تث هيهل  .أ ن احملكوم عليه قد جيهل الطريق الصحيح اإ

مبثابة ماكفث ة لل حكوم عليه عىل حسن سلوكه داخل امل،سسة املرشوو عيبار الإفراج يف أ انّ شك ل يداخلنا ال و

فوواكر ال سوو يكية يف الس ياسووة العقابيووةلانعوواكس يعوود العقابيووة  سووامة اكنوو  تقوودر العقوبووة بقوودر اجل ، الوويت ل 

ل وسو يةل لالعقوبوة تورى يف ومل تكون مرتك وا وظروفوه   شخصييه ل وفقًا ل الإجرامية املوضوعية للواقعة  لوردع اإ

رضواء العوداةل  ىلالنظورة  اكنو  وابمجلوةل. ل وسو يةل لليث هيول والإصوالحالعام واإ العقوبوة عوىل أ هنوا سوداد ازون  اإ

 . أ خاليق يدزن به اجملرم  و اجملمتع ابرتاكب جرمييه

فراج -ب  لينةيذ العقايبل مكرحةل  املرشوو  الإ

ىل أ ن الس ياسوة العقابيوة احلديثوة ظل تطور الإفراج املرشوو يف لقد  أ صوبح وسو يةل تةريود لل عوامةل الهتذيبيوة اإ

صوداره مرسووومًا ولقود اكن املرشووع الةرنيسو سوو باقًا يف ذكل ، لل حكووم علووهيم حووّدد فيووه  0407ول أ فريول أ  يف ابإ

ُُ ون  ل ول مورة عوىل جلوان مسواعدة املةورج ع  نوه الرشوو اخلاصة اليت ميكن أ ن خي،ع لها املةرج عنه رشطيًا

                                                             
1

 .702املرجع السابق اذلكر، ص:محمد عيد الغريب
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وبذكل أ قر هذا املرسوم ااور الهتذييب لنظام الإفراج الرشطي، وقد ترتّب عىل هوذه النظورة عوّدة نيواجئ ،رشطياً 

 : مهنا

ىل اليث هيول برضاء احملكوم عليه، وعوةّل ذكل أ ّن هوذا النظوام أ صوبح هيودف رشوو امل الإفراج وجوب ارتباو  - اإ

ذا توافرت ابواليقومي لّ اإ مون املعوامةل الإرادة الاكموةل لالسو يةادة احملكوم عليه لةعل اى ، ال مر اذلي ل ييحقق اإ

 .هذا النظام لعقابية اليت ينطوي علهياا

رشاف وجوب خ،وع  - ق اليث هيول الاجامتعوي لل ةورج يوحتق تكةول مسواعدة الويت و املةرج عنوه ليودابري رقابوة واإ

عوادة اليث هيول والإصوالحعنه، وينبغي أ ن تكون مدة الإفراج الرشطي مناس بة حبي  تس ح مبيابعة  عون  هجود اإ

 .طريق تكل اليدابري

فووراج املرشوووو  ل أ نووه مل يقووم مبووا اكن مر  ذووابلوورمغ موون أ ن الإ منووه يف تث هيوول  واً جووم،وو ون تربوووي وهتووذييب اإ

صالح احملكوم علهيم ىل اس مترار ارتباطهوذكل ي ،واإ وااليول عوىل ذكل ابلعقوبة احملكوم هبا،  عود بصةة أ ساس ية اإ

ملةورج عنوه اكنو  تسو متد حتديودها مون الإفراج املرشوو والالزتامات اخلاصة اليت ميكن أ ن خي،ع لهوا أ ن مدة ا

ّن تدابري الرقابة والإرشاف اكن  تنهت ي ابنق،اء مدة العقوبة احملكووم هبوا، حوىت ومل زكون  حمك الإدانة، وكذكل فاإ

فوراج الرشوطي قصورية يف الغالوب عنودما ما حيدث قد حتقّق تث هيل و اإصالح املةرج عنه، وهو  تكوون مودة الإ

اجلزاء اذلي اكن يوقع عىل املةرج عنه عند خمالةته لاللزتاموات والقيوود الويت تةورض عليوه اكن ، وكذكل فاإن جداً 

لّ . من حمك الإدانةأ ي،ًا مس متد  ىل امل،سسوة فهذا اجلوزاء مل زكون اإ فوراج املرشووو وعوودة املةورج عنوه اإ لغواء الإ اإ

 .امليبقية من العقوبة العقابية ليس يويف املدة

فراج  -ج   كيدبري مس يقل لليث هيل الاجامتعياملرشوو الإ

فوراج الرشوطي االة،ل يف الاجامتعي اكن  ل فاكر مدرسة اافاع  لينبيه اإىل رضورة فصوم الصوةل الويت تورب  الإ

ىل الإفراج املرشوو كيدبري مس يقل ليث هيل والإصوالح الاجامتعوي، ومل يعو ليوه ابلعقوبة، حبي  ينظر اإ د ينظور اإ

 .ك سلوب لينةيذ العقوبة

قانون الإجراءات اجلنائيوة كبريًا بعد اليعديالت اليت أ دخلها يف ولقد قطع املرشّع الةرنيس يف هذا السبيل شوطًا 

فوراج املرشووو 0407س نة  مون قوانون الإجوراءات الةرنيسو للووززر  207حيو  أ جوازت املوادة ، عوىل نظوام الإ

طاةل تدابري املسا ىل ما بعد انق،واء العقوبوة احملكووم هبوا، ملودة ل تزيود عون سو نةاخملي  اإ وتظهور ، عدة والرقابة اإ

فووراج الرشووطي اكفيووة لسوو يةادة املةوورج عووهنم موون بوورامج اليث هيوول  فائوودة هووذا الوون  عنوودما ل تكووون موودة الإ

 .والإصالح

فراج املرشوو وال اثر املرتتبة عنه: املبح  الثاين  ال حاكم امليعلقة بنظام الإ

ليه أ عواله،  10/10لقد نّظم املرشع اجلزائري   ال حاكم امليعلقة بنظام الإفراج املرشوو يف القانون رمق  املشار اإ

جوراءات  فوراج أ و ابلنسو بة لالإ سواًء تعلّق ال مر بيبيان الرشوو الواجب توافرها يف احملبوس   يس يةيد من الإ
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فوراج تباعها من طرف الهيئة اخمليصة مبونح الإ فوراج املرشووو ترتتوب عنوه أ اثر هاّموة عوىل الواجب اإ ، كوام أ ن الإ

املس يةيد من هذا ال سلوب من املعامةل العقابية والعقوبة احملكوم هبا عليه، كام أ ن هدف العقوبة ل تيوقون فقو  

ىل ما بعد الإفراج عن احملكوم عليه ناّم غازهتا متيد اإ  . عند الإقرار ابلإفراج املرشوو واإ

فراج املرشووأ حاك: املطلب ال ول  م الإ

جراءاته من هجة أ خرى، وهو ما سنتوىل  نعين بدراسة أ حاكم نظام الإفراج املرشوو تبيان رشوطه من هجة، واإ

 :توضيحه وفق ال يت

فراج املرشوو -أ    رشوو الإ

ىل  000ييب،ن لنا من مطالعة املوواد مون  ملي،و ن تنظوه السوجون الويت ي،و ها الةصول الثالو  مون القانوان 001اإ

فوراج املرشووو عون  عادة الإدماج الاجامتعي لل حبوس،نواإ  أ ن املرشع اجلزائري قد وضع عدة رشوو ليقرزور الإ

ما ابللزتامات املالية يف ذمة احملكوم عليه ما مبدة العقوبة، واإ ما ابحملكوم عليه، واإ  .احملكوم عليه، وبع،ها ييعلق اإ

فوراج ومن خالل حتليل م، ون املواد املبينة أ عاله نس يخل  أ    الرشوو الواجب استيةااها لالس يةادة من الإ

 :املرشوو ور اكليايل

 أ ن زكون احملبوس قد حمك عليه بعقوبة سالبة للحرية.0

حودى العقووابت السوالبة للحريوة، هوذه  ّن الإفراج املرشوو ميكن أ ن يس يةيد منه احملبوس اذلي ُحومك عليوه ابإ اإ

عودام، السوجن  ال خرية قد ّ  ذكرها يف قانون العقوابت الويت تي،و ن العقووابت ال صولية يف موواد اجلنواايت اكلإ

وكوذا العقووابت ال صولية يف موواد اجلونح سو نة،  71سو نوات و 10امل،بد والسجن امل،ق  ملّدة تورتاوح موا بو،ن 

ىل  خل...س نوات، 10اكحلبس ملدة تيجاوز شهرزن اإ اإ
1
. 

حودى هوذه العقووابت  ّن الإفراج املرشوو يُطبق عىل اإ عودام الويت ل  -و عىل هذا النحو فاإ ابسو يثناء عقوبوة الإ

ة، ول ينطبوق موع ابيق رشيطة أ ن زكوون حمبوسوًا فعواًل يف م،سسوة عقابيو -ميكن لل حكوم عليه الاس يةادة منه

 . العقوابت ال خرى اكلعقوابت اليمكيلية أ و اليبعية أ و تدابري ال من ولو اكن  سالبة للحرية

أ ّن املرّشوع قود تورك اجملوال لل جورم،ن  10/10مون القوانون رمق  000وما ميكن مالحظيه مون خوالل نو  املوادة 

وبة بغوض النظور عون اجلرميوة املودان هبوا محوى ولوو الاس يةادة  من الإفراج املرشوو من خالل أ خذه مببدأ  العق

خل...تعلق ال مر ابجلرامئ الإرهابية أ و تكل املاسة بث من ااوةل،  .اإ

 

 

 

                                                             
1

 . ، املي، ن قانون العقوابت، املعدل واملمتم0411يونيو  07،رخ يف ، امل11/001من ال مر رمق  10راجع ن  املادة 
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 ق،اء فرتة الاختبار من مدة العقوبة يف امل،سسة العقابية . 7

ماكنية اس يةادته من الإفراج املرشوو ل بد أ ن زكون قود ن احملكوم عليه من أ جل اإ اختبوار معينوة قىضو فورتة  اإ

من مدة العقوبة احملكوم هبا يف امل،سسة العقابية، أ ّما فح ييعلق بيحديود فورتة الاختبوار فهو ي  يلون ابخوتالف 

 أ صناف احملبوس،ن، ذكل عىل النحو اليايل 

 .فقد حّددت فرتة الاختبار بنصن العقوبة احملكوم هبا: ابلنس بة لل حبوس املبيدئ -

فقد حّددت فرتة الاختبار بثليث العقوبة احملكوم هبوا عليوه عوىل أ ن ل تقول  :د الإجرامابلنس بة لل حبوس املعيا -

 .عن س نة

يف فقرهتوا الرابعوة  000فرتة الاختبار قد حددهتا نو  املوادة : ابلنس بة لل حبوس احملكوم عليه ابلسجن امل،بد - 

اليت   خة،ها مبوجب العةوو الرئوايس  خب سة عرش س نة، كام بين  الةقرة ال خرية من نةس املادة عىل أ ن املدة

حتسب وك هنا فرتة حبس ق،اها احملكوم عليه احملبوس فعال وحتسب مضن فرتة الاختبار وذكل فح عدا احملبوس 

 .عليه بعقوبة السجن امل،بد

ماكنيوة اسو ية 10/10من القانون  000واليشء اجلدزر يف هذا املقام، أ ن املرشّع يف م، ون املادة  ادة ن  عوىل اإ

احملبوس من الإفراج املرشوو دون ق،ائه لةرتة الاختبار عندما يبلغ السلطات اخمليصة عن حادث خطوري قبول 

وقوعووه واذلي موون شووث نه املسوواس بووث من امل،سسووة العقابيووة، أ و يقوودم معلومووات لليعوورف عووىل مدبريووه أ و يقوووم 

يقافهم  .ابلكشن عن اجملرم،ن واإ

ييوخوواه املرشّووع هوو احملافظووة عووىل أ مون وسووالمة امل،سسووات العقابيووة  ويبودو واحضووًا أ ّن الهوودف اذلي زريود أ ن

 . ابارجة ال وىل

 أ ن يس يويف احملبوس اكفة الزتاماته املالية.0

ملنح الإفراج املرشوو لل حكوم عليه لبد أ ن زكون قد أ وىف ابللزتامات املالية احملكووم هبوا عليوه، وعوةل تطلوب 

زكشن عن عدم ندمه عىل جرمييه وعودم  -رمغ اس يطاعيه  – الالزتامات ذكل أ ن عدم وفاء احملكوم عليه بيكل

ذا موا  ن هو أ وىف، كام أ ن عدم الوفاء قد يعزز من اخملاطر اليت هتودد ال مون العوام اإ جدارته ابلإفراج ، والعكس اإ

 .أ فرج عنه فيسق  بذكل أ حد الرشوو امليطلبة ليقرزر الإفراج

ر املصارين الق،ائية ومبالغ الغرامات واليعوي،ات املالية املق و هبوا فقو ، والالزتامات اليت ييع،ن الوفاء هبا 

لر احملامكة وكذا املبالغ املس يحقة لل،حية نتيجة اجلورم  فال بد عليه أ ن يدفع ما عليه من حقوق للخزينة الع ومية اإ

الويت دخول بسوب ا  اذلي ارتكبه، ونرى أ ن الوفاء بيكل املبالغ واجوب حوىت ولوو اكنو  انشو ئة عون جرميوة غوري

 . امل،سسة العقابية
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،بات حسن سرية وسلوك احملبوس.0  اإ

يقصد حبسن السلوك هنا أ ن ينئب وضع احملكووم عليوه يف امل،سسوة العقابيوة عون احامتليوة اسو متراره هكوذا أ ،نواء 

الإفراج امل،ق  عنه، فتقدزر سلوك احملكوم عليه جيب أ ن زكون متجهًا  و املس يقبل
1
. 

السوالن اذلكور، أ ن زكوون سولوك احملكووم عليوه  10/10من القانون رمق  001وعىل هذا ال ساس، توجب املادة 

ىل الثقة ليقومي نةسوه خوالل فورتة الاختبوار بنواًء عوىل تقرزور يعوده رئويس  خالل مدة وجوده يف السجن يدعو اإ

ىل سولوكه القوومي أ ،نواء مودة تنةيوذ امل،سسة العقابية، وهكذا زكون الإفراج املرشوو ماكفوث ة لل حكووم عليوة عو

 .العقوبة السالبة للحرية

 تقدمي ضامانت جدية لالس يقامة.0

 10/10ميكوون لنووا أ ن نلوومتس رشو تقوودمي ضووامانت جديووة اسوو يقامة احملبوووس ابلطووالع عووىل م،وو ون القووانون 

10/071واملرسوم الينةيذي رمق 
2

 يف عمل النةس ، ذكل من خالل ت، ،ن ملن الإفراج املرشوو ليقرزر أ خصايئ

وتقرزر أ خر لل ساعدة الاجامتعية، حي  ميكن ل  اليقرزرزن تقودزر ال،وامانت ومودى قابليوة احملبووس لليث هيول 

فوراج عون احملكووم عليوه  والإصالح الاجامتعي،ورباّم زريد املرشّع من خالل تقرزره لهذا الرشوو أ لّ زكوون يف الإ

 .خطورة عىل ال من العام

ن اكن ال مر كذكل فوراج عنوه واإ  ميكن القول عىل أ نّه ليس هناك ارتباو بو،ن حسون سولوك الشوخ  املزموع الإ

لّ أ ّن خروجوه  وب،ن تث ،ريه عىل ال من العام، فقد زكوون سولوك احملكووم عليوه حسو نًا داخول امل،سسوة العقابيوة اإ

ته وأ رسة اجملوين يشلك خطورة معينة عىل الوس  اخلاريج ك ن يرتتّب عىل خروج الزنيل جتديد الزناع ب،ن أ رس 

 .عليه

فوراج املرشووو معواًل بوث حاكم املوادة   10/10مون القوانون  000وعىل الع وم تلمك ر رشوو الاسو يةادة مون الإ

ىل م،و ون نو  املوادة  جنود أ هّنوا أ وردت اسو يثناًء  007السابق اذلكر واليت متثل القاعدة العامة، لكن ابلرجووع اإ

ماكنية الاس يةادة من الإفراج املرشوو دون أ خذ بعو،ن الاعيبوار الرشووو السوابقة ذكرهوا، بصودور  زمتثل يف اإ

عاقوة دامئوة تتنواىف وبقائوه يف  ذا اكن احملبووس مصوااب مبورض خطوري أ و اإ مقرر مون وززور العودل حوافظ ال ختوام اإ

 . احلبس

فراج املرشوو -ب  السلطة اخمليصة ابلإ

هنجًا واحدًا يف حتديد السلطة اخمليصة بيقرزر الإفراج املرشووو، فهنواك مون الترشويعات مون لترشيعات ال تتبع 

ىل  ىل السلطة الينةيذية ممثةل يف القامئ،ن عوىل الينةيوذ العقوايب، بيوامن ذهبو  ترشويعات أ خورى اإ أ و  هذا ال مر اإ

 .ق،اء حمكأ و اكن   ق،اء تنةيذ ويل هجة ق،ائية هذا الاختصاص، سواء اكن  تكل اجلهة الق،ائية 

                                                             
1

 .277، ص 0422رشح قانون العقوابت، القسم العام، دار الهن،ة العربية، : محمود جنيب حس ين
2
 .7110ة ، لس ن00ر عدد .، يي، ن تشكيل جلنة تطبيق العقوابت وكيةيات سريها، ج02/10/7111، م،رخ يف 10/071مرسوم تنةيذي رمق  
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وفح خي  ابلترشيع العقايب اجلزائوري فقود أ سو ند هوذه امله وة اإىل   مون قوايض تطبيوق العقووابت مون هجوة، 

جراءات الإفراج املرشوو فهو ي منظ وة مون خوالل .ووززر العدل حافظ ال ختام من هجة أ خرى أ ما فح ييعلق ابإ

ىل  002املواد  املي،و ن،ن تشوكيل جلنوة  10/070و 10/071،ن الينةيوذي،ن وكذا املرسوم 10/10من القانون  000اإ

 . تطبيق العقوابت وجلنة تكيين العقوابت عىل اليوايل

 قايض تطبيق العقوابت:أ ولً 

ذا اكن ابيق العقوبووة  ىل قووايض تطبيووق العقوووابت اإ فووراج املرشوووو قوود خوووهل املرشووع اإ ن البوو  يف طلبووات الإ اإ

جلنة تطبيق العقوابتشهر بعد أ خذ رأ ي  70يساوي أ و يقل عن 
1

اليت تنشث  عوىل مسو يوى   م،سسوة وقايوة 

عادة اليث هيل يف املراكز اخملصصة للنساء، ور تتشلك من عادة الرتبية و  م،سسة اإ  :و  م،سسة اإ

 قايض تطبيق العقوابت رئيسًا، -

 مدزر امل،سسة العقابية أ و مركز اخملي  ابلنساء ع،وًا، -

 رئيس الاحتباس ع،وًا، -

 ول كيابة ال،ب  الق،ائية لل ،سسة ع،وًا،مس،  -

 طبيب امل،سسة العقابية ع،وًا، -

 أ خصايئ يف عمل النةس ابمل،سسة العقابية ع،وًا، -

 مريب من امل،سسة العقابية ع،وًا، -

 مساعدة اجامتعية من امل،سسة العقابية ع،وًا، -

عو ىل جانوب مودزر مركوز اإ دمواج ال حوداث حيوامن وتيوسع ع،وية اللجنة لتش ل قايض ال حوداث اإ ادة الرتبيوة واإ

 .ييعلق ال مر ابلب  يف طلبات الإفراج املرشوو عن ال حداث

أ ما أ مانة اللجنة يسريها أ م،ن ضب  مع،ن من طرف النائوب العوام، ويف حواةل شوغور منصوب رئويس اللجنوة أ و 

خطوار  10وز حصول مانع هل ينتدب رئيس اللجنة بناًء عىل طلب النائوب العوام قوايض ملودة ل تيجوا أ شوهر موع اإ

الإدارة املركزية اخمليصة بوزارة العدل، واللجنة جتمتع مرة واحدة يف   شهر بناًء عىل طلوب مون رئيسوها أ و مون 

طرف مدزر امل،سسة العقابية وتيداول اللجنة أ عاملهوا حب،وور ،لويث مون أ ع،وااها عوىل ال قول، وتيخوذ مقرراهتوا 

 .ًا يف حاةل تساوي ال صواتبث غلبية ال صوات وزكون صوت الرئيس مرحج

نّ  جراءات البّ  يف طلبات الإفراج املرشوو فاإ طلوب قايض تطبيوق العقووابت ييلقوى أ ما خبصوص اإ
2
فوراج   الإ

املرشوو من احملكوم عليه أ و ممثهل القانوين أ و يف شلك مون اقرتاحوه أ و اقورتاح مون مودزر امل،سسوة العقابيوة
3

 ،

                                                             
1

 .، املرجع السابق اذلكر10/10من القانون  000راجع املادة 
2

 7110/400فح خيض طلب الإفراج املرشوو هو عبارة عن ملن يشو ل ووعوة مون الواثئوق ال ساسو ية، وقود   حرصوها مبوجوب اليعلميوة رمق 

عادة الإدماج 10/10/7110امل،رخة يف   . الصادرة عن املدزر العام لإدارة السجون واإ
3

 .، السالن اذلكر10/10من القانون  002أ نظر املادة 
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ب  اللجنوة بعود اليحقوق مون دفوع اكفوة الالزتاموات املاليوة،  م ويمت تسجيهل يف جسل خاص من طرف أ م،ن ضو 

حيرر هذا ال خري اس يدعاءات ل ع،واء اللجنوة حل،وور اجللسوة بعود توقيوع رئويس اللجنوة علهيوا، وتعقود اللجنوة 

جلس هتا حب،ور ،ليث أ ع،ااها لييخذ قراراهتا ابل غلبية لييوىل أ م،ن ال،ب  حترزر حمرض الاجوامتع ومقورر املوافقوة 

ىل منح الإفراج املرشوو موع توقيعوه وتوقيوع قوايض تطبيوق العقووابت ويبلغوه لولك مون النائوب العوام مرفوقوًا ع

 .بنسخة من ملن الإفراج، وكذا احملبوس مبوجب حمرض اليبليغ

ىل أ نّ  خّول للنائب العام ابجمللس الق،ايئ اذلي يقع يف دائورة اختصاصوه امل،سسوة العقابيوة  املرشّع و هنا نشري اإ

فوراج املرشووو وجود هبا املس يةيد من هذا النظامامل ماكنية الطعن يف مقورر الإ اإ
1

أ ايم ابيوداًء مون  17، يف أ جول 

ىل جلنة تكيين العقوابت للةصل فيه يف ميعاد  يوموا  00اترخي تبليغه، حبي  يقدم الطعن مرفوقًا بيقرزر مسبب اإ

 .خالل هذه املهةل يعد رف،ا للطلبوهذا ابيداًء من اترخي تسجيل الطعن ويف حاةل عدم الب  فيه 

ذا قبول  ىل قايض تطبيق العقووابت، أ موا اإ ذا رف،  جلنة تكيين العقوابت الطعن يبلغ بواسطة النيابة العامة اإ واإ

لغاء مقرر الإفراج املرشوو اذلي أ صدره  .الطعن وبعد تبليغ قايض تطبيق العقوابت مبقرر قبول الطعن يقوم ابإ

 ل ختاموززر العدل حافظ ا: اثنياً 

 :املرشوو يف حالت حمددة تمتثل يف الإفراجخيي  وززر العدل حافظ ال ختام هو أ ي،ا ابلبّ  يف طلبات 

ذا اكن  املدة امليبقية من العقوبة تزيد عن   -  شهر، 70اإ

ذا اكن طلب الإفراج املرشوو مبين عىل أ س باب حصية، -  اإ

ذا اكن طلب الإفراج املرشوو يعد ماكفث ة -  .اإ

10/070ويف هذا اجملال اس يحدث املرشع جلنة ليكيين العقوابت مبوجب املرسوم الينةيوذي رمق 
2

، الويت تيووىل 

دراسة طلبات الإفراج املرشوو اذلي يعود اختصاص الب  فهيا لوززر العدل حافظ ال ختوام وبوداء رأ هيوا قبول 

 :تتشلك هذه اللجنة منو اإصدار مقررات بشث هنا، 

 لعليا رئيسًا،قايض من احملمكة ا -

دارة السجون برتبة انئب مدزر عىل ال قل ع،وًا، -  ممثل عن املدزرية امللكةة ابإ

 ممثل عن املدزرية ابلش،ون اجلزائية ع،وًا، -

حدى امل،سسات العقابية ع،وًا،_   طبيب اإ

 .ة للجنةع،وان خييارهام وززر العدل حافظ ال ختام من ب،ن الكةاءات واليت لها دراية ابلوظائن املس ند -

 .س نوات قابةل لليجديد مرة واحدة 10ويمت تع،ن أ ع،اء اللجنة بقرار من وززر العدل حافظ ال ختام ملدة 

                                                             
1
 .، املرجع نةسه000من املادة  10و 10رت،ن راجع الةق 
2
 .7110، لس نة 00ر عدد .، يي، ن تشكيل جلنة تكيين العقوابت وكيةيات سريها، ج02/10/7110، م،رخ يف 10/070مرسوم تنةيذي رمق  
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نّ  فوراج املرشووو أ موام جلنوة تكييون العقووابت فواإ جراءات البوّ  يف طلبوات الإ قوايض تطبيوق  أ ّما خبصوص اإ

عوىل اقرتاحوه أ و اقورتاح مون مودزر امل،سسوة طلبات الإفراج املرشووو مون احملبوسو،ن أ و بنواًء  العقوابت ييلقى

ىل أ مانة جلنوة تكييون العقووابت ويقووم رئويس اللجنوة ب،وب  جودول أ عاملهوا وحتديود موعود  العقابية، وزرسلها اإ

 .اجامتعها وتوزيع امللةات عىل أ ع،ااها لإعداد ملخ  عن   ملن وعرضه عىل ابيق ال ع،اء

عىل ال قل ليصدر بعد ذكل مقرراهتا بث غلبية ال صوات وتبدي اللجنوة تعقد اللجنة اجامتعها حب،ور ،ليث أ ع،ااها 

 01رأ هيا يف طلبات الإفراج املرشوو اليت يعود اختصاص الةصول فهيوا لووززر العودل حوافظ ال ختوام يف أ جول 

 . يوما ابيداًء من اترخي تسجيلها ابل مانة

فراج املرشوو: املطلب الثاين   ال اثر املرتتبة عن الإ

مقرر الإفراج من السلطة اخمليصة يصوبح سواري املةعوول، وعوىل هوذا ال سواس ترتتوب عنوه أ اثر هاموة بصدور 

حداها خاصة وأ خرى عامة  :اإ

 ال اثر اخلاصة -أ  

فراج املرشوو عىل املدة امليبقية من مدة العقوبة واملرحةل اليت تيل انق،ااها  .تيحّدد ال اثر اخلاصة لالإ

فراج املرشوو قبل انق،ا (0)  ء مدة العقوبةأ اثر الإ

ماكنية اإخ،اعه لعدد مون  لعّل أ   ال اثر اليت ميكن أ ن ترتتب عىل منح الإفراج املرشوو الإفراج عن احملبوس واإ

لغاء الإفراج  .تدابري املساعدة والرقابة، ولعدد من الالزتامات اليت تع،ن عىل تث هيهل ويف حاةل عدم امتثاهل لها يمت اإ

 راقبة ومساعدةفرض الزتامات خاصة وتدابري م -

ذا اكن   قد تباين  يف فرض الزتامات خاصوة وتودابري مراقبوة ومسواعدة مون عودهما الترشيعات العقابية املقارنة اإ

ىلنتيجة اختالف   مهنا يف ال  ذ البعض مهنا زرى عودم فورض الزتاموات عوىل املةورج الإفراج املرشوو نظرة اإ ،اإ

امل،سسوة العقابيوة اكيف ليوقوع اسو مترار احملكووم عليوه يف عنه عىل اعيبار أ ن حسن سولوك احملكووم عليوه داخول 

ذا  ،احرتام القانون بعد الإفراج عنه لغاء الإفراج الرشطي اإ جرميوة املةرج عنوه وقع  من ف،اًل عىل أ ن الهتديد ابإ

فوراج الرشوطي ابعيبواوهذا الاجتاه  ،سكل الطريق القومياكيف ل ن ي يف املس يقبل  ره ييةق مع النظرة اليقليدية لالإ

بيود أ ن املةهووم أ ،ناء تنةيذ العقوبة احملكووم هبوا،  منحة هتذيبية الهدف منه ماكفث ة احملكوم عليه عىل حسن سلوكه

فراج املرشوو عىل جعهل ىل تث هيول احملكووم عليوه  احلروس  الأ سلواًب لل عامةل الهتذيبية يف  احلدي  لالإ هيودف اإ

فوراج احرتاهما حىت  يهلزتامات ييع،ن عل جمل وعة من الااملةرج عنه ع اخ،يوجب اإ اجامتعيًا،  لغواء الإ ل ييعورض لإ

ىل فرض الزتاموات عوىل املةورج عنوه رشطيوًا املرشوو،  ويف ظل هذا املةهوم فاإن كثري من الترشيعات تذهب اإ

 .ملساعدته عىل اليقومي واليث هيل
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مون القوانون  000املوادة  اجلزائري، وييجىل ذكل من خالل م، ون العقايبوعىل هذا الهنج ال خري سار املرشع 

ةرض الزتاموات خاصوة وتودابري لووززر العودل حوافظ ال ختوام عىل أ نه ميكن لقايض تطبيوق العقووابت أ و 10/10

 . مراقبة ومساعدة، وعىل املةرج عنه اليقييد هبا

ليه املرشع اجلزائري يف القانون القدمي حيوامن حوّدد هوذه الالزتاموات واليودابري وعىل عكس ما ذهب اإ
1

نوه يف ،  فاإ

القانون اجلديد مل يةصح عهنا، ليمتيع عوىل هوذا النحوو   مون قوايض تطبيوق العقووابت والووززر العودل حوافظ 

 .ال ختام بصالحيات واسعة جدا يف هذا اجملال

لغاء الإفراج املرشووو: و هنا يطرح التساؤل ال يت  مىت يمن اإ

لغاء الإفراج املرشوو أ حد الترشيعات تنهتج  ما تقرزور فح ييعلق ابإ لغواء كجوزاء عوىل خمالةوة املةورج املذهب،ن، اإ الإ

ما تعنه لاللزتامات املةروضة عليه  فوراج زقر ، واإ لغاء يف حاةل فشول املعوامةل اليث هيليوة الويت ينطووي علهيوا الإ ر الإ

صالح املةرج عنه  .املرشوو يف تث هيل واإ

فراج الرشطي  خوالل عودم عوىل رشو هوو  ةمعلقومكنحوة فال ول ييطابق مع املةهوم ال س ييك لالإ املةورج عنوه اإ

ذا حبي  ، عليه يف قرار الإفراجابللزتامات املةروضة   .ي  هذه املنحةحتقق الرشو أ لغ ما اإ

ىل اإخالل املةورج عنوه لاللزتاموات املةروضوة عليوه ابعيبواره زكشون عون أ ن املعوامةل أ ّما الاجتاه ال خر ف  ينظر اإ

فوراج املرشو  صوالح املةورج عنوه، مموا يقت و أ ن حتودد اليث هيلية اليت أ نطوى علهيوا الإ وو مل تونجح يف تث هيول واإ

لغاء عىل  و يس ح بيقدزر صصية املةرج عنه، وتب،ن مدى صالحييه لنظام الإفراج الرشوطي وقود  .أ س باب الإ

فوراج  لغواء الإ  سووء السولوك أ و عودم اخل،ووع يتملرشووو يف حوالاأ خذ هبذا الاجتواه املرشوع اجلزائوري فث جواز اإ

املساعدة والرقابة أ و عدم مراعاة الالزتامات اخلاصة ، أ و صدور حمك جديد ابلإدانة لإجراءات
2
. 

ذا اكن مقرر الإفراج املرشوو قود صودر مون  لغاء الإفراج املرشوو  يلن حبسب ما اإ أ ّما ابلنس بة لإجراءات اإ

اإىل   مون مودزر نسوخ ترسول  10قايض تطبيق العقوابت أ و مون وززور العودل، فةوي احلواةل ال وىل حيورر يف 

ىل امل،سسة العقابية الويت يق و فهيوا عقوبيوه مبجورد  نائب العامامل،سسة العقابية وال  واملةرج عنه برشو، ويعاد اإ

فووراج  نقوواص الويت ق،واها حتوو  طوائةل نظوام الإ تبليغوه لسو يكامل موا تبقووى مون العقوبوة احملكوووم هبوا عليوه بعود اإ

ىل وززر العد لثانية فيحرر مقورر ال ومصلحة السوابق الق،ائية، أ ّما يف احلاةل املرشوو، كام ترسل أ ي،ا نسخة اإ

لغاء يف عدة نسخ وترسل نسخة اإىل   من قايض تطبيق العقوابت ومدزر امل،سسة العقابيوة والنائوب العوام  الإ

 . واملةرج عنه برشو مع مراعاة نةس الإجراءات السابقة

                                                             
1
 .، املرجع السالن اذلكر27/17من ال مر  072اإىل  070أ نظر املواد من  
2

 .، املرجع السابق اذلكر10/10القانون من  002و 000راجع املادت،ن 
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ذا اكن املةرج عنه مسجواًن لسبب أ خر يف م،س  فوراج عنوه أ ّما اإ سة عقابية غري تكل الويت اكن مسوجوان قبول الإ

لغاء ويطلب ملن احملكوم عليه مون امل،سسوة  برشو، يبلغ مدزر امل،سسة العقابية املسجون فهيا ليقييد مقرر الإ

لغاء ىل مقرر الإ  .اليت أ فرج  عليه ل، ه اإ

فراج املرشوو بعد انق،اء مدة العقوبة( 7)  أ اثر الإ

رشوو بعد انق،اء مدة العقوبة أ اثر أ خرى نرى بث هنا هامة، فجمجرد انق،اء املدة احملوددة يف ترتتب عن الإفراج امل 

فراج هنايئ  ىل اإ ويصوبح ابليوايل املةورج   -انق،اء العقوبة احملكوم هبا -مقرر الإفراج املرشوو ييحول هذا ال خري اإ

ىل جانب ذكل تس ق    الالزتاموات اخلاصوة وتودابري عنه برشو زمتيع باكمل حقوقه بدءا من اترخي ترسحيه، اإ

 . املراقبة واملساعدة اليت اكن  مةروضة عليه احملددة يف مقرر الإفراج املرشوو

 (الرعاية الالحقة)ال اثر العامة  -ب

فوراج"عادة ما يواجوه املةورج عوهنم عنود خوروهجم مون امل،سسوة العقابيوة موا يسو ى  الويت تنشوث  عون  "بث زموة الإ

حيو  يصوادفون  ،احلياة اليت اعيادوا علهيا داخل امل،سسة العقابية وب،ن احليواة خارهجواب،ن ظروف الاختالف 

وقود . توفريهواقد يةشلون يف مادية اس يعاملها ومس ئولية قد يعجزون عن حت لها ومطالب ينحرفون يف حرية قد 

 فيعوودون مرسوع،نو معول معزول،ن دون مث وى أ  فيعيشون ملاضهيم الإجرايم نظرًا من أ فراد اجملمتع يلقون صدودًا 

ىل   . سلوك سبيل اجلرمية مرة أ خرىاإ

الرعاية الالحقة بقصود مسواعدته ل جل هذا اجته  الس ياسة العقابية احلديثة اإىل الاعرتاف لل ةرج عنه حبقه يف 

اًب تمكيليًا فالرعاية الالحقة تعيرب أ سلو ،حلريةاسلب انق،اء فرتة ه يف اجملمتع بعد يعىل اس يعادة ماكن ماداًي ومعنواًي 

ىل اس يكامل ما   تطبيقه من أ ساليب معوامةل  اخول امل،سسوة العقابيوة، دبورامج تث هيول و للينةيذ العقايب هتدف اإ

هتذيبو من اإصالح  هذه ال خريةبلك ما حققته هل املةرج عنه  وحىت ل تذهب املشا  اليت تعرتض
1
. 

 أ شاكل الرعاية الالحقة لل ةرج عهنم( 0)

 :من الرعاية الالحقة تعمتد علهيا ترشيعات ااول اخمليلةة نذكر مهناهناك أ نواع عديدة 

عاانت مالية -  اس يةادة املةرج عهنم من اإ

ميكن لل ةرج عنه الاس يةادة من املساعدات املالية اليت تغطي حاجياته مون موث    وفقًا للترشيع العقايب اجلزائري

قامته ىل ماكن اإ عاانت ت، ن تنقهل اإ ، مع العمل أ ن هذا النووع مون املسواعدات مقترصو فقو  وملبس، وكذا عىل اإ

عىل فئة معينة من املةرج عهنم واليت تش ل فئوة احملبوسو،ن املعووززن، وتومت الاسو يةادة مهنوا عون طريوق تقودمي 

                                                             
1

 .712املرجع السابق، ص:محمد عيد الغريب
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فوراج عنوه، وقود   الع ول هبوذا النظوام مبوجوب  ىل مدزر امل،سسة العقابية خالل شهر قبل الإ احملبوس لطلب اإ

07/00/7110 امل،رخ يف 10/000 ينةيذي رمقصدور املرسوم ال 
1
. 

اتحة فرص الع ل لل ةرج عهنم  -  اإ

جياد مناصب معل هلم تتناسب ومو،هالهتم العل يوة، ذكل مون أ جول تووفري  حبي  يمت مساعدة املةرج عهنم عىل اإ

 .حاجياهتم بث نةسهم حىت ل يثقلون اكهل ااوةل

عداد السجناء داخل امل،سسات العقابية -  اإ

فوراج تقوم ا عوداد املةورج عوهنم بطورق شو ىت، كهتيئوهتم نةسو يا ملورحةل الإ مل،سسوات العقابيوة اخمليلةوة مبسواعدة واإ

اتحة فرص الع ل هلوم، وميكون أ ن نستشون  وزكون ذكل بربامج تكوينية وحص  للعالج النةيس لل ساج،ن واإ

احلريوة النصوةية، اليوقيون هذا من أ حاكم القانون اجلديد اذلي وضع بعض ال نظ ة ليحقيوق هوذه الغايوة كنظوام 

خل...امل،ق  لينةيذ العقوبة،  .اإ

فراج( 7)  اجلهات امللكةة ابلرعاية الالحقة لالإ

ميكن أ ن جند هيئات خميلةة قد تكون عامة أ و خاصة تيكةول بع ليوة املسواعدة وتقودمي الرعايوة الالحقوة لل ةورج 

 :عهنم

ىل الإماكنيات املادية اليت ت : الهيئات العامة - هنوا مبقودورها أ ن تو،دي هوذا ااور ابلنظر اإ متيع هبا هذه الهيئات فاإ

عىل أ حسن وجه، ابعيبار أ هنا اتبعة لدلوةل ومموةل من طرفها، فةوح خيو  الترشويع اجلزائوري اسو يحدث املرشوع 

دمواهجم الاجامتعوي مبوجوب املرسوووم  عوادة اإ عوادة تربيوة احملبوسو،ن واإ جلنوة وزاريوة مشورتكة لينسو يق نشواطات اإ

وتيكون مون مموثيل الووزارات اخمليلةوة، يرتأ سوها وززور العودل،  ،07/00/7110امل،رخ يف  10/074مق الينةيذي ر

فووراج عووهنم، كووام أ سوو ندت لهووا وظيةووة تقيووه وضووعية  عووداد بوورامج الرعايووة لل حبوسوو،ن بعوود الإ ور تشووارك يف اإ

اس بة يف هذا اجملالم،سسات البيئة املةتوحة ونظام الإفراج املرشوو وتقدمي الاقرتاحات اليت تراها من
2
 . 

جووراء تووراه رضوري وهووو موون شووث نه تقوودمي املسوواعدة  :امجلعيات الوطنية - ميكون لهووذه امجلعيووات أ ن تيخووذ أ ي اإ

خل...والرعاية الالحقة لل ةرج عهنم من خالل مثال تقدمي املساعدات املادية واملعنوية هلم،  .اإ

لوجود مثل هذا النوع مون امجلعيوات يف اجلزائور عكوس الكثوري وعليه، نوّد الإشارة يف هذا املقام أ ّن هناك ندرة 

 .من ااول ال خرى يف العامل

 

                                                             
1
، حيودد رشوو وكيةيوات مونح املسواعدة الاجامتعيوة واملاليوة لل حبوسو،ن املعووززن عنود 07/00/7110، م،رخ يف 10/000مرسوم تنةيذي رمق  

 . 7110، لس نة 20ر عدد .الإفراج عهنم، ج
2
عوادة 07/00/7110، م،رخ يف 10/074مرسوم تنةيذي رمق   عوادة تربيوة احملبوسو،ن واإ ، حيدد تنظه اللجنة الوزارية املشرتكة لينسو يق نشواطات اإ

دماهجم الاجامتعي وهماهما وسريها،ج  .7110، لس نة 20ر عدد .اإ



 11العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية
 

26 
 

 :خامتة

نسانية معقدة تعمتد عىل مجةل من العنارص والظروف صصوية اكنو   ن الإفراج املرشوو بصةة عامة هو معلية اإ اإ

خل، كام أ هنا معلية تيوقن نياجئها وأ اثرها عىل مد...أ و بيئية أ و ،قافية، ى اسو يجابة اجملمتوع احلور ليحسو،ن موافقوة اإ

 . و اجملرم ومدى اس يعداده لقبوهل مكواطن صاحل

نّوه ميكون لنوا اسو ينتاج  ومن خالل عرضنا لنظام الإفراج املرشوو يف الترشيع العقايب اجلزائري، بصةة خاصة، فاإ

، فرمغ كون أ ن 10/10ديد رمق بعض املظاهر الاجيابية لهذا النظام من خالل ال حاكم اليت اس يحدهثا القانون اجل

ىل الإدمواج الاجامتعوي لل حبووس  ل أ ن املرشوع هيودف مون خوالل تكريسوه اإ هذا النظام يف حود ذاتوه عقوبوة اإ

فوراج املرشووو ليصوبح بوذكل قوايض  وتث هيهل وكذا اإصالحه، كام كرس القوانون اجلديود أ ي،وا لمركزيوة مونح الإ

ىل جانب وززر العدل اجلهي،ن فوراج بعودما اكن القوانون القودمي  تطبيق العقوابت اإ اخملول لها قانوان سلطة مونح الإ

 .يقترص ال مر فق  عىل وززر العدل

ليه أ نه ل بد من الاعرتاف بوث ن دور ااوةل اجلزائريوة يف الرعايوة الالحقوة يظول  وعىل الع وم، ما ينبغي الإشارة اإ

ل برضوورة تودخل قارصًا نظرًا ل،عن الإماكنيات املادية ل هجزهتا، و نرى بث نه  ل يتس ىن تعوويض هوذا الونق  اإ

امجلعيات اخلاصوة واجملمتوع املودين، مموثاًل يف رجوال ال عوامل وأ حصواب املرشووعات الصوناعية واليجاريوة، فتصوبح 

 . ماكحفة الظاهرة الإجرامية رساةل اجملمتع اكفة
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مس،ولية مراكز نقل اام
*

 
 .تيارت –خدلون  ابنجامعة  -"أ  "أ س ياذة حمارضة - طةياين خمظارية/د

 :ملخ  

نقاذ حياة املرىض واملصاب،ن يف احلوادث اخمليلةوة، ذلكل فانوه اذا  تعيرب معلية نقل اام وس يةل عالجية لإ

مل  ،ع هده الع لية لإجراءات وحفوصات طبية دقيقة لليث كد من خلووه مون الةريوسوات، تصوبح وسو يةل لنقول 

اثرت هذه املسث ةل مشا  قانونية متعددة تمتثول يف حتديود املسو،ول عون معليوة وذلكل فقد أ  . ال مراض اخلطرية

و كوذا حتديود . نقل اام امللّوث سواء أ اكن املستشةى العوام أ م اخلواص، أ و الطبيوب املعوام أ م مركوز نقول اام

 .أ ساس قيام دعوى املس،ولية 

Résumé :  

Thérapeutique des transfusions de sang sont un moyen de sauver la vie des malades 

et des blessés dans des accidents divers, de sorte que si cette opération sous réserve de 

modalités précises et des tests pour s’assurer qu’il est exempt de virus, il devient un moyen 

de transmission de maladies graves. Par conséquent, cette question a soulevé de nombreux 

problèmes juridiques consiste à déterminer les responsables de la transfusion de sang 

contaminée, publics ou privés, Centre hospitalier ou médecin ou transfusion sanguine. Et 

définir la base d’une revendication de responsabilité. 

 .مقدمة

تعيوورب املسوو،ولية رشطووا أ ساسوو يا للحريووة
(1)

،فالسوولطة الوويت ل تسووث ل عوون أ عاملهووا تعووين أ هنووا سوولطة طاغيووة 

ودكياتوريووة، والإنسووان غووري املسوو،ول يُعووّد عنرصووا موون عنووارص املياعووب،وزكون يف مرتبووة أ دىن موون الناحيووة 

لووزام الإنسوانية، أ ّموا الإنسوان احلوّر فهوو اذلي  يقوّدر نيوواجئ أ عوامهل وزكوون مسو،ول عهنوا، وتمتثول املسو،ولية يف اإ

املس،ول بيعويض املرضور عام أ صابه من أ رضار،ويث خذ اليعويض غالبا صوورة مبلوغ موايل معوادل لقميوة الرضور، 

وقود ق،و  حممكوة الونقض يف . فاحلق يف تعويض الرضر يعيرب من احلقوق ال ساس ية، فهو من حقوق الإنسوان

وما يلهيوا  مون القوانون املودين اجلزائوري أ ّن ال صول يف املسواءةل  070ييب،ّن من نصوص املواد »لصدد بث نه هذا ا

املدنية أ ن اليعوويض معوموا يقودر مبقودار الرضور املبوارش اذلي أ حد،وه اخلطوث  ويسو يوي يف ذكل الرضور املوادي 

سوة لل رضوور دون  صوي  معوايري والرضر ال ديب عىل أ ن زراعي القايض يف تقودزر اليعوويض الظوروف املالب 

                                                             
*
يداع املقال   10/07/7101: اترخي اإ

 14/10/7102: اترخي حتكه املقال

 . 077،ص 0440نظرية العامة لاللزتام ، مصادر الالزتام ، اجلزء ال ول ، الطبعة الثانية، وو حسام اازن اكمل ال هواين ، ال 0
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«معينة ليقدزر اليعويض عون الرضور ال ديب 
(1)

، وتتنووع املسو،ولية حبسوب موضووعها، فقود تكوون املسو،ولية 

دارية، وقد تكون مدنية  .وهذه ال خرية قد تكون عقدية أ و تقصريية. اإ

ذا اكنو  هوذه املراكوز  تيحوّدد حبسوب تصيب املرىض ومس،ولية مراكز نقل اام عن ال عامل ال،ارة الييقد موا اإ

ملحقة مبستشةى اتبع لدلوةل أ و لإحدى هيئاهتا العامة،فتنعقود املسو،ولية الإداريوة لهوذه املركوز
(2)

، أ و أ ن مراكوز 

طار مسو،ولية مراكوز  نقل اام ملحقة مبستشةى خاص أ و مراكز خاصة، فتكون مس،وليهتا مدنية، و أ ي،ا يف اإ

ومون خوالل ذكل كيون .جيب حتديد طبيعة العالقة ب،ن املوريض ومركوز نقول اام اام املدنية، و يف هذه احلاةل

 .هو أ ساس قيام تكل املس،وليةو مس،ولية تكل املراكزو وما حتدد طبيعة

 .طبيعة مس،ولية مراكز نقل اام:املبح  ال ول

ّما  يلن طبيعة مس،ولية داريةأ ن تكون  مراكز نقل اام حبسب طبيعة املركز فاإ ّموا أ و مدن  اإ ية،وهوذه ال خورية اإ

 .تكون تقصريية أ نيكون عقدية أ و

دارية و املس،ولية املدنية:املطلب ال ول  .طبيعة مس،ولية مراكز نقل اام ب،ن املس،ولية الإ

بوورام عقووود لزتويوود  تيعاموول مراكووز نقوول اام مووع املستشووةيات أ و امل،سسووات العالجيووة، فتقوووم هووذه املراكووز ابإ

لهيا، وقد تيعامل مراكز نقل اام مبارشة مع ال فوراد ك ن  املستشةيات بمكيات اام أ و أ حد مش يقاته اليت حتياج اإ

ىل مكية حمّددة من اام من  فصيةل معينة، أ و ل حد مش يقات اام، عىل أ خوذ ييةق مريض أ و أ حد أ قاربه حمياج اإ

ونظرا لهذا ااور الةعوال اذلي تقووم بوه مراكوز نقول اام يف . هذه المكية يف مقابل مبلغ مع،ن
موداد اإ
املستشوةيات  

واملرىض بمكيات اام أ و أ حد مش يقاته، فقد اثر جدل فقهيا يف فرنسا حول طبيعة مس،ولية هذه املراكز، هول 

د أ ّن مركووز نقوول اام يعيوورب مرفقووا  اريووة أ م مسوو،ولية مدنيووةو ذهووب رأ ي يف الةقووه الةرنيسوو اإىلر مسوو،ولية اإ

عاما
(3)

عوام ورضوري بواسوطة هوذا املركوز، فولك عنوارص املرفوق العوام  لحوتاكر، حبي  أ ن اام زكون حموال 

 .متوافرة يف مركز نقل اام

وااور اذلي تقوم به يف معلية نقل اام زكشن حقيقة نشواو  –ممثةل يف وزارة الصحة  –فاختصاصات ااوةل 

املرفق العام اذلي تمت مراقبيه من خالل ااوةل 
(4)

، كام أ ن ووع النصوص القانونية  لق مرفقا عاما متعلقوا بنقول 

ىل الينظه اليدرجيي ملركز نقل اام املع  متد من قبل وززر الصحة، واحتاكر اام أ و أ حود مشو يقاته، اام ابلنظر اإ

                                                             
1

 . 121،ص 010ق ، رمق  07، ووعة أ حاكم النقض، الس نة  7/0/0477وو نقض مدين 
2
ذ ا اكن  هذه املراكز خاصة وتعاقدت مع م،سسوة   دارية اإ عالجيوة اتبعوة لودلوةل أ و لإحودى وو أ ي،ا تكون مس،ولية مراكز نقل اام ذات طبيعة اإ

ليه هذه امل،سسة العالجية لعالج املرىض  .هيئاهتا العامة عىل توريد اام أ و أ حد مش يقاته اذلي حتياج اإ
وو3
Savatier (R), De Sanguine Jus ,D.1954, Chr ,P 141. 

وووو4
Stahlbereger (E ):3.Responsabilite Administrative Et Contamination Par Transfusion Sanguine, 

Rev.fr.dr.adm.mai –juin1992 ,P.552 –Debouy (ch.) :Le reponsabilité de l’Administration française du fait de 

la contamination par le virus du SIDA ,J.C.P. 1993 ,I ,3646. 
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فتسله منيجات اام زكون منظام بقرار من وززر الصحة. وحةظه وتوزيعه
(1 )،

وأ ي،ا ييوىّل وززر الصحة تعيو،ن  

اذلزن ييولوون الرقابوة عوىل حت،وري وحةوظ و وززن اام أ و أ حود مشو يقاته ال شخاص
(2)

وذلكل قىضو جملوس .  

ااوةل الةرنيسوو
(3)

الوويت ترتكبووه يف ممارسووة  مبسوو،ولية ااوةل عوون   خطووث ، ولوويس فقوو  عوون اخلطووث  اجلسوو ه 

 .اختصاصاهتا

 –أ و أ حود مشو يقاته –تقووم خبدموة عاموة لل ورىض يف تزويود  ابام  –طبقوا لهوذا الورأ ي  –مفراكز نقول اام 

فهووذه املراكووز حتقووق . بطريوق مبووارش أ و بطريووق غوري مبووارش، يف ال حوووال الويت تقت وو ظووروفهم الصوحية ذكل

مصلحة عامة من خالل س ياسة ااوةل يف جمال الصحة العامة، وأ ي،ا من خالل الرقابة اليت متارسوها ااوةل عوىل 

مراكز نقل اام
(4)

دارية.   .ولهذا فاإن طبيعة مس،ولية مراكز نقل اام تكون اإ

ىل أ نه ل مي كن أ ن تعيرب مراكوز نقول اام مرفقوا وعىل العكس من ذكل، فقد ذهب رأ ي أ خر يف الةقه الةرنيس اإ

عامووا
(5)

ذ أ ن هووذه املراكووز ل تمتيووع ابمتيووازات السوولطة العامووة ، ولهووذا فووال خيووي  الق،وواء الإداري بوودعاوى . اإ

 .املس،ولية املرفوعة عىل مراكز نقل اام اخلاصة

را لعدم توافر مراكوز ونعيقد أ ن أ يية هذا اخلالف الةقه ي حول طبيعة مس،ولية مراكز نقل اام قد يي،اءل نظ

ونرى أ ن الإجابة عىل التساؤل السابق ييطلب بداية حتديد طبيعة العالقة ب،ن مراكوز نقول . نقل اام يف اجلزائر

ذا اكنو  مراكوز نقول اام  اام من هجة، وامل،سسات العالجية أ و املرىض احملياج،ن لنقل دم من هجة أ خرى، فاإ

ن العقود اذلي تربموه هوذه املراكوز موع امل،سسوات ملحقة مبستشوةى اتبوع لودلوةل أ و لإحودى ه  يئاهتوا العاموة، فواإ

ذا اكن  مراكز نقل اام اتبعة ملستشةى خواص أ و  -أ و أ حد أ قاربه -العالجية أ و املريض داراي، أ ما اإ زكون عقدا اإ

ن العقد اذلي تربمه هذه املراكز مع املستشةيات أ و أ حد املرىض، زكون عقدا مدنيا  .مراكز خاصة، فاإ

ذهووب الق،وواء الةرنيسوو يف تكييوون العالقووة بوو،ن مراكووز نقوول اام وامل،سسووات العالجيووة عووىل أ هنووا عقوود  وقوود

توريد
(6)

، فق،  حممكة اس يئناف ابريس
(7)

قلميوي لنقول اام   بث ن العقد املربم ب،ن املستشةى اخلواص واملركوز الإ

منا هوو عقود توريود دم لينةيوذ الوصوةة الطبيوة ل يعد عقدا للعالج الطيب .  يلزتم مبوجبه املركز بعالج املريض، واإ

                                                             
وو1
 .من قانون الصحة العامة الةرنيس  L-669املادة  

وو2
 .من قانون الصحة العامة الةرنيس  L-670املادة  

3
 .Cons.d’Etat ,9 avril ,1993,p ,312وو

4 و
 .Cass. Civ.14 nov.1995,Bull.Civ.,I ,No.414,P.289و

ووو5
Deforges (J-M.) :Sida :Responsabilité et indemnisation des préjudices résultant de contamination par 

transfusion sanguine ,Rev.dr.Sanit. et social.1992,No 4,P.555. 

0وو  Paris ,28 nov. 1991 ,D.1992,note Dorsner –Dolivet(A) –J.C.P 1992 ,P85 . 

 Nice, 27 juill.1992 ,D.1993 , ,note Vidal (D),P.38وو7
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 Niceوقد ق،  أ ي،ا حممكة نيس
(1)

طار عقد توريد اام املربم بو،ن  -يف فرنسا - بث ن حقن مريض ابام يمت يف اإ

 .املستشةى ومركز نقل اام

بةرنسا Toulouseوأ كّدت كذكل حممكة تولوز 
(2)

د توريد موربم بو،ن املستشوةى اذلي يتنواول فيوه عىل وجود عق

املريض العالج ومركز نقل اام حي  يلزتم هذا ال خري ب،امن سالمة املوريض اذلي زكوون مون حقوه احلصوول 

 .عىل دم نظين غري ملوث

ذا اكن  مراكز نقل اام خاصة أ و اتبعوة ملستشوةى خاص،وأ خلو  ابلزتاماهتوا  وو املورىض اذلزون  وعىل ذكل فاإ

ولكن ما نوع مسو،ولية هوذه املراكوز، هول . جون غىل نقل دم أ و أ حد مش يقاته، انعقدت مس،وليهتا املدنيةحييا

 .ر مس،ولية عقدية أ م مس،ولية تقصريية، هذا ما سوف نتناوهل يف املطلب الثاين

 طبيعة مس،ولية مراكز نقل اام ب،ن املس،ولية العقدية و املس،ولية اليقصريية:املطلب الثاين

الالزتام بيعويض الرضر املرتتب عىل الإخالل ابلزتام أ صويل سوابق -بوجه عام –املس،ولية املدنية ر 
(3)

هوذه . 

فاملسو،ولية الويت تنشوث  عون الإخوالل . الالزتامات ال صلية ينشث  بع،ها من العقد، والوبعض ال خور مون القوانون

» رتتّوب عوىل الإخوالل ابلوزتام قوانوين تسو ى واملسو،ولية الويت ت« مس،ولية عقدية» ابلزتام عقدي يطلق علهيا 

 .«مس،ولية تقصريية

ن تطبيق أ حاكم املس،ولية العقديوة يسو يلزم وجوود عقود حصويح بو،ن املرضوور واملسو،ول، وأ ن زكوون  ولهذا فاإ

حدى الالزتامات الناجتة عن هذا العقد أ ما أ حاكم املسو،ولية اليقصوريية . الرضر انش ئا عن اإخالل هذا ال خري ابإ

تباع يف حاةل انيةواء الرابطوة العقديوة بو،ن املسو،ول واملرضوور،أ و أ ن الرضور اذلي أ صواب هوذا تكون  واجبة الإ

 .ال خري مل زكن انش ئا عن الإخالل ابلزتام تعاقدي

ذا تعاقد املريض املرضور مبوارشة موع مركوز نقول اام عوىل احلصوول عوىل مكيوة مون  –أ و أ حد أ قاربوه  -وذلكل اإ

اام
(4)

خوالهل ابللوزتام  -هأ و أ حد مش يقات - من فصيةل معينة، فاإن مس،ولية هذا املركوز تكوون عقديوة يف حواةل اإ

ىل  يودز، ال مور اذلي يو،دى اإ اليعاقدي،ك ن يسمل املريض املرضور دما غوري نظيون وملووث بةوريوس مورض الإ

صابة املريض هبذا املرض اللع،ن  .اإ

                                                             

  :وو ولقد جاء يف هذا احلمك1

»L’injection de sang à un patient transfusé s’inscrit dans le cadre d’un contrat de fourniture de sang a titre 

anereux exclusif de tout bénéfice.» 

 .Toulouse ,9 juin 1992 ,D,1992,inf.rap ,P.204وو2

خلامسووة، و سوولحن موورقس، الوووايف يف رشح القووانون املوودين، يف الالزتامووات ، يف الةصوول ال،ووار واملسوو،ولية املدنيووة ،اجملوودل الثوواين، الطبعووة اووو 3

 .00،ص 0477

 .Limoges,31 juill.1991 ,Gaz.Pal.1992,somm,P.407وو4
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ذا مل تكن هناك  ة عالقة تعاقدي ة ب،ن املريض ومركز نقول اام، فواإن مسو،ولية هوذا ولكن خييلن الوضع متاما اإ

ىل املريض  .ال خري تكون تقصريية، يف حاةل نقل دم ملوث اإ

ذ قّرر بث ن مس،ولية مركز نقل اام تكون تقصريية وليسو   ليه الق،اء الةرنيس، يف ابدئ ال مر، اإ هذا ما اجته اإ

فلقوود ق،و  حممكووة اسو يئناف ابريووس.معقديوة، حيوو  تنتةوي الرابطووة العقديوة بوو،ن املوريض ومركووز نقول اا
(1)

 

مبس،ولية مراكز نقل اام عىل أ ساس املسو،ولية اليقصوريية، نظورا لعودم وجوود عالقوة عقديوة بو،ن هوذا املركوز 

ليه ملوث هبذا املرض Syphilisواملريض اذلي أ صيب مبرض الزهري   .نتيجة نقل دم اإ

،بوات خطوث   -م ملوثيف حاةل نقل د –ولكن تطبيق أ حاكم املس،ولية اليقصريية  يقت  قيام املريض املرضور ابإ

مركووز نقوول اام، ولهووذا فووث حاكم املسوو،ولية اليقصووريية ل توووفر امحلايووة الاكمووةل لل ووريض املرضووور اذلي أ صوويب 

 .بةريوس مرض الإيدز نتيجة للخطث  اذلي ارتكبه مركز نقل اام

ىل تطبيق أ حاكم املس،ولية العقدي ة ابلرمغ من عدم وجود رابطة تعاقديوة بو،ن مركوز وذلكل جلث  الق،اء الةرنيس اإ

: نقل اام و املريض املرضوور، رغبوة يف تووفري حاميوة أ قووى لهوذا ال خوري، واسوتند الق،واء عوىل وسو يلي،ن هوام

 .فلنتناول   وس يةل عىل حده يف فرع مس يقل.الاشرتاو ملصلحة الغري،وااعوى مبارشة

 .الاشرتاو ملصلحة الغري : الةرع ال ول

شرتاو ملصلحة الغري عقد ب،ن طرف يس ى املشرتو وطرف أ خر يس ى امليعهود، مبقت،واه حيصول املشورتو الا

عىل الزتام امليعهد جتاه وملصلحة ص  اثل  من الغري يس ى املس يةيد أ و املنيةع من الاشرتاو
(2)

 . 

طار العالقات القانونية ،ال،ية ال طوراف الويت  تسو هتدف أ ن ترتوب ملصولحة فالشرتاو ملصلحة الغري يدخل يف اإ

الغري،اذلي ليس طرفا يف العقد،حقا مبارشا يف مواهجة امليعهد
(3)

 . 

صابة املريض بةريوس مرض الإيدز الناشوئ  ولقد طبق الق،اء الةرنيس أ حاكم الاشرتاو ملصلحة الغري يف حاةل اإ

ليه، فث جاز الق،اء لل رضور أ ن زرجع ابليعويض عىل مركز نقل ا ام عىل أ سواس املسو،ولية عن نقل دم ملوث اإ

ليوه اام امللووث  -العقدية ابلرمغ من انيةاء الرابطة العقدية بيهنام، حبي  يعيرب املوريض مسو يةيدا مون  –املنقوول اإ

العقد املربم ب،ن مركز نقل اام وامل،سسة العالجية اليت ييلقى فهيا املريض العالج، مما يعطي لهذا املوريض احلوق 

 .ى املس،ولية العقدية عىل مركز نقل ااميف الرجوع مبارشة بدعو 

                                                             
1
  .Paris,26avil.1948,D,1948,P.272وو

2
 .010وو حسام اازن اكمل ال هواين،املرجع السابق،ص  
و 3

الغري ييعاقد املشورتو موع امليعهود ابمسوه من القانون املدين أ نه يف الاشرتاو ملصلحة  0/ 000مةاد ن  املادة »و ق،  حممكة النقض املرصية بث ن 

منا زكسوب ح قوه مبوارشة مون ملصلحة صصية يف تنةيذ امليعهد الالزتامات امليعاقد علهيا  و املنيةع دون أ ن يدخل املنيةع طرفا يف العقد وأ ن املنيةع اإ

عا فيه وجيري تعيينه بشخصه أ و بوصةه صصا مس يقبال أ و زكون العقد ذاته املربم ب،ن املشرتو وامليعهد بث ن تشرتو الالزتامات لصاحله ابعيباره منية

 .،140،ص 000ق، رمق  71،ووعة أ حاكم النقض، الس نة  74/10/0414نقض مدين  » مس يطاعا تعيينه وق  أ ن ينتج العقد أ لره 
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فاملريض يعيرب مس يةيدا من العقد املربم ب،ن مركز نقل اام وامل،سسوة العالجيوة ابلورمغ مون أ نوه لويس طرفوا يف 

أ ن ينشوث  لل وريض حقوا  -امليعهد –هذا العقد، ابعيبار أ ن هذه ال خرية قد اشرتط  مضنيا عىل مراكز نقل اام 

 .ركزمبارشا جتاه هذا امل

وذلكل زكون مركز نقل اام مس،ول عن   تقصوري يف أ داء الزتاماتوه  وو املسو يةيد، كوام لوو توث خر املركوز يف 

أ ن زرجوع عوىل  -املوريض -تقدمي اام يف املواعيد امليةق علهيا، أ و قّدم دما ملواث وغري نظين، فيكون لل سو يةيد

ولكون جيووز ملركوز نقول اام أ ن .املسو،ولية العقديوة هذا املركز بدعوى مبارشة لل طالبة ابليعويض عوىل أ سواس

بلك اافوع اليت ميكن أ ن زمتسك هبا يف مواهجة امل،سسة العالجية، بوث ن  -املس يةيد -يامتسك يف مواهجة املريض

 .طلهذه ال خرية مل تقم ابلوفاء ابلزتاماهتا امليواة عن العقد املربم بيهنا وب،ن مركز نقل اام، أ و أ ن هذا العقد اب

ذا اكن  امل،سسة العالجية تيعامل مع أ كو من مركز نقول دم للحصوول عوىل مكيوة  ويثار التساؤل حول احلمك، اإ

عوىل   هوذه املراكوز ابعيبوار  -املسو يةيد–فهل زرجع املوريض. الالزمة لعالج املرىض -أ و أ حد مش يقاته -اام

ركزا من ب،ن مراكز نقل اام زرجع عليه بودعوى مدعى علهيم يف دعوى املطالبة ابليعويض،أ م أ ن خييار املريض م

ذا اختار املريض مركزا بعينه، مفا هو املعيار اذلي ييحّدد عىل أ ساسه هذا الاختيارو  اليعويضو فاإ

جابة عىل هذه التساؤلت، ينبغي اليةرقة ب،ن فرض،ن  :لالإ

ذا اكن املريض :الةرض ال ول موع امل،سسوة العالجيوة وحصول  يعمل مركز نقول اام اذلي ييعامول  -املس يةيد -اإ

 -أ و أ حد مشو يقاته–منه عىل اام امللوث بةريوس مرض الإيدز، بث ن حتدد هذه امل،سسة مصدر   كيس دم 

ن املوريض زرجوع عوىل هوذا املركوز لنقول اام بودعوى املسو،ولية العقديوة  ابلكتابة عليوه أ نوه اتبوع ملركوز مع،ن،فواإ

 .ن الاشرتاو ال، ين ملصلحة الغريلل طالبة ابليعويض ابعيبار أ نه مس يةيدا م

ذا اكن املريض : الةرض الثاين ل يعمل أ ي مركز لنقول اام اذلي حصول  منوه امل،سسوة العالجيوة  -املس يةيد–اإ

نه متاش يا موع اجتواه الق،واء الةرنيسو يف تووفري أ كورب قودر مون امحلايوة  عىل اام امللوث بةريوس مرض الإيدز، فاإ

ن هذا ال خري يس يطيع أ ن زرجوع عوىل   هوذه املراكوز الويت تيعامول موع امل،سسوة فاإ  -املريض -الةعاةل لل رضور

-أ و أ حود مشو يقاته -العالجية للحصول عىل دم نظيون 
(1)

عوىل أ سواس أ ن   تعاقود بو،ن هوذه ال خورية وبو،ن  

حدى هذه املراكوز أ ن اام -املريض  -مراكز نقل اام يي، ن اشرتاطا مضنيا ملصلحة الغري  ىل أ ن تثب  اإ اذلي  اإ

صوابة املوريض بةوريوس مورض  تعاقدت ىل اإ مع امل،سسة العالجيوة للحصوول عليوه، لويس هوو اام اذلي أ ّدى اإ

 .الإيدز

                                                             
1
 Jourdain (P) :Responsabilité civile et contamination par le virus du SIDA à la suite deووووو

transfusions,Rev.tr.Dr.civ.1992,P.117. 

 :ما ييل 071وقد قرر هذا الةقيه يف صةحة 

«Les responsables sont tous des fournisseurs de sang» 
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فكرة الاشرتاو ال، ين ملصلحة الغري، بوث ن العقود املوربم  -يف فرنسا –ولقد أ كدت العديد من ال حاكم الق،ائية 

أ و أ حود  –نيوا ملصولحة املوريض احمليواج اىل اام ب،ن مركز نقول اام وامل،سسوة العالجيوة يي،و ن اشورتاطا مض 

فق،  حممكة ابريس اجلزئية –مش يقاته 
(1)

طوار العالقوات اليعاقديوة   بث ن توريد وحقن اام لل ريض زكون يف اإ

ذ املستشوةى قود اتةوق  -اليت ترب  هذا املريض، ليس فق  ابملستشةى وابجلراح، ولكن أ ي،ا مبركز نقل اام، اإ

 .عىل الاشرتاو ملصلحة املريض -يعهدامل  -مع هذا املركز

وق،  حممكة اس يئناف ابريس
(2)

قلميوي لنقول اام يووا اشورتاطا مضنيوا   بث ن العقد املربم ب،ن مستشةى ومركز اإ

منا هوو –ملصلحة املريض  املس يةيد، ول زكون هذا العقد للعالج الطيب، فال يلزتم هذا املركز بعالج املريض، واإ

 .عقد توريد دم لينةيذ الوصةة الطبية

صوابة املوريض  وقد رّدد الةقه الةرنيس ما اعينقه الق،اء مون تطبيوق أ حواكم الاشورتاو ملصولحة الغوري يف حواةل اإ

ليه فلقد أ كد الةقه الةرنيس.بةريوس مرض الإيدز الناشئ عن نقل دم ملوث اإ
(3)

عىل أ ن املريض يعيورب مسو يةيدا 

ذ يي،و ن هوذا العقود  من العقد املربم ب،ن امل،سسة العالجية ومركز نقل اام، ابلرمغ من أ نه مل زكن طرفا فيه، اإ

بدعوى املس،ولية -امليعهد-أ ن زرجع عىل هذا املركز-املس يةيد-طا مضنيا ملصلحة الغري، حبي  زكون املريضاشرتا

 .العقدية لل طالبة ابليعويض، يف حاةل اإخالل مركز نقل اام ابلزتامه بيقدمي دم نقي وخال من الةريوسات

غري أ ن ما ق،  به احملامك الةرنس ية، واخذ به الةقه الةرنيس، مون رجووع املوريض عوىل مركوز نقول اام بودعوى 

املس،ولية العقدية، ابلرمغ من أ نه مل زكن طرفا يف العقد املربم ب،ن هذا املركوز وامل،سسوة العالجيوة، ابعيبوار أ ن 

ولكن فكورة . لنس بة لكتشاف فريوس مرض الإيدزهذا العقد يي، ن اشرتاطا ملصلحة الغري، قد يبدو حديثا اب

 0400الاشرتاو ملصلحة الغري قد ُطبق  من قبل عىل حاةل مما،ةل،فق،  حممكة النقض الةرنسو ية يف عوام 
(4)

 ،

يف حاةل تلقي مريض لمكية من اام ملوث بةريوس مرض الزهري وهوو مورض مما،ول يف ذات الوقو  لةوريوس 

يع أ ن زرجوع مبوارشة عوىل مركوز نقول اام ابملسو،ولية العقديوة تطبيقوا ل حواكم بث ن املريض يس يط  -مرض الإيدز

ذ أ ن العقد املربم ب،ن املستشةى اذلي ييلقى فهيا املريض العوالج ومركوز نقول اام قود  الاشرتاو ملصلحة الغري،اإ

رضار الويت ت، ن اشرتاطا مضنيا ملصلحة املريض، فيكون لهوذا ال خوري أ ن يطالوب مركوز نقول اام بيعوويض ال  

                                                             
وو1
Paris ,1

er
juill.1991 ,J.C.P.1991, II ,21762 , note Harichaux(M.). 

 .Paris ,28 nov .1991,D.1992 ,P.85,note Dorsner-Dolivet (A)-J.C.P.1992 ,Il ,21797 ,note Harichaux  (M)وو2

 :وقد جاء يف هذا احلمك ماييل

«Le contrat conclu entre une clinique et un centre département du transfusion sanguine, auquel le 

bénéficiaire du sang est associé par la stipulation tacite qu’il contient en sa faveur.» 
3
 Jourdain(P) :Responsabilité civile et contamination par le virus du SIDA à la suite deووووو

transfusions ,Rev.tr.dr.civ.1992 ,P.117 et SS.Morançais-Demeester (M.L.) :Contamination par transfusion du 

virusdu SIDA :Responsabilité et indemnisation ,D.1992 ,chr.P.189 et S. 
4
 .Cass.Civ.17dec.1954 ,D.1955 ,P.269 ,note Rodiere(R) –J.C.P.1955 ,Il ,8490,note Savatier (R)وو

 :احلمك الصادر من ااائرة ال وىل  حملمكة النقض الةرنس ية اذلي أ كد رصاحة عىل وجود الاشرتاو ملصلحة الغري، حي  جاء يف هذا احلمك
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ولقود اعورتض جانوب .أ صابيه من جراء اإخالل هذا املركز ابلزتامه اليعاقدي بيقدمي دم نقي وخال من الةريوسات

من الةقه
(1)

ذا مل تيجوه نيوة امليعاقودزن   عىل فكرة الاشرتاو ال، ين ملصلحة الغوري بسوبب طابعهوا الاصوطناعي،اإ

ىل أ ن زكتسب املريض حقا من عقد ليس طرفا فيه  .اإ

ىل نشوء حق لل ريض املرضور جتاه مركز نقل اامفمل  رادة الطرف،ن اإ  .تنرصف اإ

ملا مل يورد الشارع املرصي نصا خاصا يقرر أ ن لل صاب حقوا مبوارشا » وق،  حممكة النقض يف هذا الصدد بث نه

ىل الق واعود يف مطالبة امل،من ابليعويض عن الرضر اذلي أ صابه واذلي يسث ل عنه قبل املس يث من وجب الرجوع اإ

ذا اكن  و،يقة اليث م،ن عىل مس،ولية املس يث من قصود هبوا اشورتاو ملصولحة الغوري أ م قصود هبوا  العامة لنعرف ما اإ

منا اشرتطه لنةسوه فوال زكوون هنوا ذا اكن احلق اذلي اشرتطه املس يث من اإ  اتةاق خاص ب،ن الطرف،ن امليعاقدزن،فاإ

ذا تب،ن مون مشوارطة اليوث م،ن أ ن العاقودزن اكشرتاو ملصلحة الغري حىت لو اكن  تعود منه منةعة عىل ا لغري،أ ما اإ

ن القواعوود اخلاصووة ابل شوورتاو ملصوولحة الغووري ر الوويت قصوودا  ويوول املصوواب احلووق املبووارش يف منووافع العقوود،فاإ

«تطبق
(2)

. 

ىل فكرة الاشرتاو ملصلحة الغوري، فقود أ جواز جانوب أ خور مون الةقوه ه اإ زاء النقد اذلي ُوّجِّ واإ
(3)

و الق،واء 
(4)

أ ن  

ليوه  -املريض -رجع املرضورز عىل مركز نقل اام ابليعوويض عون ال رضار الويت أ صوابيه بسوبب نقول دم ملووث اإ

 -رمغ انيةاء الرابطة العقدية ب،ن املريض ومركز نقول اام -بةريوس مرض الإيدز، عىل أ ساس املس،ولية العقدية 

لكون ابعيبوار املوريض دائنوا لهوذا املركوز، ليس ابعيبار املريض مس يةيدا من الاشرتاو ال، ين ملصلحة الغري، و 

 .فيس يخدم ااعوى مبارشة

 .ااعوى املبارشة : الةرع الثاين 

ىلااائون حاميوة خاصوة، اإىلالت اليت زريد أ ن ي،ين يقر القانون يف بعض احل أ ن جيعول لهوذا ااائون دعووى  اإ

مبارشة قبل مدزن املدزن ويس يث لر ااائن بة،ل هذه ااعوى املبارشة ابحلق اذلي ملدينه يف ذموة مودزن املودزن 

ّن ااعووى  ،ويصبح مبثابة دائن هل امتياز عىل هوذا احلوق ييقودم مبقت،واه عوىل سوائر ااائنو،ن ولهوذا السوبب فواإ

                                                             

La victime M.X…» ayant invoque .des la première instance , l’existence d’une stipulation faite a son profit 

par les prescripteurs» Cass.civ,14 nov .1995,Bull.Civ,I. no 414. 
1
,Viney (G), Traité de droit civil ,La responsabilité :conditions ,L.G.D.J,1982وو

NO
 188. 

 . 721نقال عن عبد احلي جحازي ،النظرية العامة لاللزتام ، اجلزء الثاين، مكتبة عبد هللا وهبه ،القاهرة ،ص 
2

 ، 0124، ص 001ق ، رمق 1، ووعة أ حاكم النقض، الس نة  0/0/0400وو نقض مدين 
3
ووووو  Jourdain(P) :Responsabilité civile et contamination par le virus du SIDA à la suite de 

transfusions ,Rev.tr.dr.civ.1992 ,P.117 et SS.Morançais-Demeester (M.L.) :Contamination par transfusion du 

virus du SiDA :Responsabilité et indemnisation ,D.1992 ,chr.P. 074 –  Viney (G) : Responsabilité 

civile.J.C.P.1996 ,I.3985. 
4
 Cass , civ.12avril.1995 ,2arrêts, J.C.P.1995 ,Il ,22467,note Jourdain(P)-Cass.civ.9ووووووووووووو

juill.1996 ,D.1996 ,inf.rap.P.211. 
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لّ بونّ  خواص، ومل يقوّرر القوانون يف شوث هنا املبارشة تعيرب نوعا من أ نواع الي هنا ل تيقوّرر اإ –ث مينات، وابليايل فاإ

عامة نظرية -نظرا لطبيعهتا
(1)

. 

براهما، وحىت حلظوة الانهتواء  وانطالقا من هذا اليعرين فالشخ  اذلي يعد أ جنبيا عن العالقة اليعاقدية، منذ اإ

بيامن الشوخ  اذلي مل زكون موجوودا . ليرصفات القانونيةمن تنةيذها هو اذلي خيرج من نطاق مبدأ  نسبية أ اثر ا

نوه ييعو،ّن  برام العقد، ولكنه شارك يف تنةيذ هوذا العقد،فاإ  طبقوا ملةهووم-اعيبواره عاقودا عىل مرسح اليعاقد وق  اإ

ويس يةيد من ااعوى املبارشة العقدية يف رجوعه عىل مدزن مدينه -لسلسةل العقديةا
(2)

Durryوي،كود الةقيوه.
(3)

 

ذكل، مقررا بث نه جيب البح  عن معيار يس ح ابلمتيزي ب،ن الغري، اذلي زكون هل احلق يف المتسك بقواعود عىل 

املس،ولية اليقصريية، وذكل اذلي مينع من هذا احلق، وخي،ع لقواعد مس،ولية امليعاقود موع حمودث الرضور اذلي 

 .حلق به

وق،  حممكة النقض الةرنس ية
(4)

طار اجمل وعوة العقديوة ل ميكنوه الرجووع عوىل   يف هذا الصدد بث ن املرضور يف اإ

لّ  لّ طبقا لقواعد املس،ولية العقدية، رمغ انيةاء الرابطة العقدية بيهنام، ل ّن الشخ  مل يصب برضور اإ املس،ول، اإ

 .بسبب كونه دائنا ابلزتام تعاقدي

ام أ و أ حود مشو يقاته، فواإن هنواك الزتاموا بيحقيوق نتيجوة ويف جمال الإصابة بةريوس مرض الإيدز بسبب نقل ا

عىل عاتق مركز نقل اام زمتثل يف توريد دم نظين، غري ضار، وخال مون الةريوسوات، ف،وال عون أ ن زكوون 

اام من نةس فصيةل دم املريض ليك حيقق الغرض املنشود من العالج
(5)

هذا الالوزتام امللقوى عوىل عواتق مركوز .

ع الزتام البائع املهيننقل اام يتشابه م
(6)

. 

ذا اكن الةقه واإ
(7)

ل أ ن  املرشع اجلزائري نو   قد تردد كثريا يف اعيبار اام شيئا ميكن أ ن زكون حمال لعقد بيع، اإ

هوو، ولهوذا ميكون اعيبوار اام  مون قوانون الصوحة ومل جيودد موا 011-004-007 ن  عىل العالج ابام يف املواد

                                                             
1

سولحن مورقس، الووايف يف رشح القوانون املودين، يف الالزتاموات ، أ حواكم الالوزتام،  -،70،ص0470وو محمد عيل معران، الوجزي يف أ اثر الالزتام، 

 .017، ،ص  0447دل الرابع ،الطبعة الثانية، اجلزء الثاين، اجمل
2
 .Mestre, obs.rev.trim.dr.civ.1989 ,P.75-Delebecque, obs.sous cass.Civ.21 juin 1988 , J.C.1988 ,Il,15294وو

3
 .Durry, obs.Rev.trim.dr.civ.1973,P.128وو

4
  .Cass.civ.21 juin.1988,D.1989 ,P.5-J.C.P.1988 ,II ,15294,obs.Delebecque (ph)وو

5
Paris, 1ووو

er
juill 1991,J.C .P.1991 , Il,21762, note Harichaux (M)- Paris, 28 nov.1991 ,D.1992 ,P.85 ,note 

Dorsner- Dolivet (A) –J.C.P 1992 ,II.21797 ,note Harichaux (M) –Cass .Civ.14 nov.1995,Bull.civ ,I ,
No

 414- 

Cass civ ,12 avr.1995 ,2 arrêts, J.C.P.1995 ,II ,22467,note Jourdain (P)-Cass.civ.9 juill.1996,D.1996,inf 

.rap.P.211. 
6
 Savatier (R) : De sanguine jus,D,1954,chr.P.141-Rodiére (R ) note sous cass Civ.17وووووو

déc.1954,D.1955 .P.269. 
7
 Jourdain (P) ,note sous.civ.12 avr.1995,2 arrêts, J.C.P.1995, Il,22467 Resposibilité civile et contaminationووو

par le virus du SIDA à la transfusions, Rev.tr.dr.civ.1992,P,117. 
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شويئا داخول دائورة اليعامول، خاصوة ابلنسو بة لودلم اذلي يقووم هوذا املركوز  اذلي يورد بواسطة مركز نقول اام

نه زكون حمال لعقد بيع  .حبةظه، ومعاجليه وتقدميه لل غراض العالجية، فاإ

حدى املستشةيات يوا الزتاما عىل عواتق هوذا املركوز ابلتسوله،  ىل اإ ن قيام مركز نقل اام بيوريد اام اإ وذلا فاإ

وخي،وع الالوزتام ابل،وامن ليوجيوه .وابل،امن من ال رضار الويت حتودث بسوبب هوذا اام وب،امن العيوب اخلةية،

امليعلوووق ابملسووو،ولية عووون فعووول املنيجوووات  0470يوليوووو عوووام  70الصوووادر يف  70-020رمق  ال ورويب الاحتووواد

املعيبة
(1)

ليوه يو،دي  ىل موريض حييواج اإ ىل اكوامتل ،أ ي،ا  قيام هذا املستشةى ببيع مكيوة اام أ و أ حود مشو يقاته اإ اإ

السلسووةل العقديووة، فيعيوورب مركووز نقوول اام مبثابووة الصووانع أ و املنوويج خاصووة ابلنسوو بة ملشوو يقات اام الوويت تعووام 

صناعيا
(2)

فيجوز للك .،واام أ و أ حد مش يقاته مبثابة املنيج، وفريوس مرض الإيدز املوجود يف اام مبثابة العيب

دعوى مبارشة ذات طبيعة عقدية عىل أ ي مون الصوانع أ و  أ ن زرفع -فريوس مرض الإيدز -مرضور مبنيج ملوث

وبعبارة أ خرى يس يطيع املرضوور أ ن زرجوع اباعووى  -اام أ و أ حد مش يقاته–املنيج أ و البائع لهذا املنيج امللوث 

ىل فكورة  املبارشة العقدية عوىل   ال شوخاص اذلزون ل توربطهم بوه  وة عالقوة تعاقديوة مبوارشة وذكل اسوتنادا اإ

 .العقدية السلسةل

طوار  ماكنية متسك املس،ول يف مواهجة املرضور ببند الإعةاء مون املسو،ولية يف اإ وقد أ ،ري التساؤل حول مدى اإ

حوودى امل،سسووات  ذا اكن هنوواك بنوود يعةووي مركووز نقوول اام موون املسوو،ولية جتوواه اإ فكوورة السلسووةل العقديووة ،فوواإ

اهجوة املوريض املرضوور وتعةوى مون مسو،وليهتا العالجية، فهل جيوز لهذه ال خورية أ ن تمتسوك هبوذا البنود يف مو 

 ابلرمغ من عدم وجود مثل هذا الإعةاء يف العالقة ب،ن امل،سسة العالجية واملريضو

لشك أ ن من مقتىض حصة بند الإعةاء من املس،ولية هو حرمان املرضوور مون احلصوول عوىل اليعوويض اجلوابر 

ذا مل تكن هوذه الرشووو متووافرة بوث ن وذلكل جيب أ ن تيوافر رشوو تطبيق . للرضر اذلي أ صابه هذا البند، فاإ

قام املس،ول بغش، أ و ارتكب خطا جس ح
(3)

ىل عدم تطبيق بند الإعةاء من املس،ولية  .، فهذا ي،دي اإ

طوار السلسوةل العقديوة، عومل املرضوور هبوذا البنود وقبووهل  أ ي،ا يشرتو، ليطبيق بند الإعةاء من املس،ولية يف اإ

ذا اكن من حق  ايه، فاإ مركز نقل اام أ ن زمتسك يف مواهجة املريض املرضوور باكفوة البنوود الوواردة يف العالقوة اإ

ل أ ن ذكل مرشووو بعوومل  اليعاقديوة الوويت تسوا  يف تكوزهنووا، وخاصوة البنوود امليعلوق ابلإعةوواء مون املسوو،ولية، اإ

املريض املرضور هبذا البند وقبوهل هل
(4)

ذا مل زكون املوريض يعومل هبوذا ال . بنود، أ و اكن عاملوا بوه ولكنوه مل وابليوايل اإ

يقبهل، فال جيوز لل ،سسة العالجية أ ن تمتسك ابلإعةاء من املس،ولية يف مواهجة املريض، عىل أ سواس أ ن عومل 

                                                             
1
 .Ghestin produits défectueux ,D.1986 ,chr,P,135وو

2
 Margeat (H ) :Séroposivite,SIDA et Jurisprudence,Gaz.Pal.oct.1991,P.11وو

وو3
 -ومابعدها 022، املرجع السابق، ص حسن ز  ال برايش

4
 .ومابعد  004وو  املرجع نةسه، ص 
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ذ أ ن  ايه يعيورب مون الرشووو اجلوهريوة الويت يلوزم توافرهوا لصوحة هوذا البنود، اإ هذا ال خري ببند الإعةاء وقبوهل اإ

هدار هذا الرشو رجوع املريض املرضور اباعوى املبارشة العقدية عىل املس،ول جيب أ ل يرتتب عليه اإ
(1)

. 

كذكل يشرتو لصحة بند الإعةاء من املس،ولية أ ل زكون الرضر متعلقا بصحة الإنسان أ و سالمة جسده، فقود 

ذهب الورأ ي الوراحج
(2)

ىل بطوالن بنود الإعةواء مون املسو،ولية يف حوالت الرضور اجلسوامين، عوىل أ سواس أ ن   اإ

 ال رضار اليت تلحق ابلإنسان يف جسده أ و يف حصيه جيب أ ن  رج

نسان،خاصوة وأ ن سوالمة اجلسود متعلقوة ابلنظوام العوام  عن دائرة اليعامول تكرميوا لالإ
(3)

ن الإنسوان ل .  وذلا فواإ

يس يطيع أ ن ييرصف يف جسده أ و يف حياته بث ي عقد من العقود
(4)

. 

نه ل جيوز لل ،سسوة العالج  يوة أ ن تمتسوك يف مواهجوة املرضوور ببنود الإعةواء مون املسو،ولية وتطبيقا ذلكل، فاإ

الوارد يف العالقة القانونية بيهنا وب،ن مركز نقل اام، ف،ال عن عدم جواز هذا ال خري المتسوك ببنود الإعةواء يف 

ذ أ ن اام امللوث يصيب املريض بث رضار ابلغة يف -أ و أ حد أ قاربه -مواهجة املرضور امليعاقد معه مبارشة  جسوده اإ

ىل املوت احملقق عةاء امل،سسة العالجية . ت،دي اإ  .من املس،ولية -أ و مركز نقل اام –فال جيوز اإ

ونرى أ ن ال ساس القانوين لهذا الرشو زمكن يف اعيبار أ ن بند الإعةاء من املس،ولية اس يثناء مون القاعودة الويت 

صوابة صو  برضور، وذلا ل جيووز ال  تق  بوجووب اليعوويض يف قيواس عوىل هوذا البنود أ و اليوسوع يف حواةل اإ

تةسريه
(5)

من القانون املدين اجلزائري اليت تن  عىل  014كام جيب عمل اخللن اخلاص ببند الإعةاء تطبيقا للامدة .

ىل خلوون خوواص، فوواإن هووذه »أ نووه ذا أ نشووث  العقوود الزتامووات وحقوقووا صصووية تيصوول بيشووء انيقوول بعوود ذكل اإ اإ

ىل هوذا  ذا اكنو  مون مسو يلزماته واكن اخللون اخلواص يعومل هبوا وقو  ... اخللون الالزتامات واحلقوق تنتقل اإ اإ

ليهء انيقال اليش ويي،ح من هذا الن  أ ن املرشع قد تطلب عمل اخللن اخلاص ببند الإعةواء مون املسو،ولية .«اإ

 .حىت ميكن لل س،ول أ ن زمتسك هبذا البند يف مواهجيه

اذلي قود يشورتطه مركوز  -حاةل عدم تووافر رشوو تطبيقوهيف –وانطالقا من بطالن بند الإعةاء من املس،ولية 

حودى امل،سسوات العالجيوة، عنود توريود دم ملووث بةوريوس مورض  نقل اام يف العالقة القانونية بينوه وبو،ن اإ

صابة املريض هبذا الةريوس اللع،ن، فاإن هذا ال خوري يسو يطيع أ ن زرجوع عوىل مركوز نقول اام  ىل اإ الإيدز، أ دى اإ

ةبدعوى مبارشة عقدي
(6)

، ابلرمغ من انيةاء الرابطة اليعاقدية ب،ن املوريض ومركوز نقول اام، لل طالبوة ابليعوويض 

ليه  .عن ال رضار اليت أ صابيه بسبب انيقال فريوس مرض الإيدز اإ

                                                             
1
 Viney (G) :l’action en responsabilité entre participants à une chaine deوووووووو

contrats,melanges,Holleaux,1990,PP.423 et s. 
2

 .وما بعدها 70،ص 0441مش ت املس،ولية املدنية، اجلزء الثاين، مطبعة جامعة القاهرة، وو محمد جامل اازن ز ، 
3

 .وما بعدها 072، العدد الثال ، ص  0404وو محمود جنيب حس ين ، احلق يف سالمة اجلسد، جمةل القانون والاقتصاد، سبمترب 
4

 .000وو  حسام اازن اكمل ال هواين ،املرجع السابق ،ص 
5

 .001،ص  0470، لاللزتامالرشقاوي، النظرية العامة وو مجيل 
6
 .Cass.Ass.Plén.7 fév.1986 ,2 arréts,J.C.P.1986 ,Il ,20616 ,obs.Malinvaud(ph)وو 
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 .ولكن ما هو أ ساس مس،ولية مركز نقل اامو هذا هو موضوع دراسة املبح  الثاين

 .م أ ساس مس،ولية مراكز نقل اا:املبح  الثاين

ليوه، كوام  برام عقود لزتويد املستشوةيات بمكيوات اام أ و أ حود مشو يقاته اذلي حتيواج اإ تيعامل مراكز نقل اام ابإ

ىل مكيات من اام من فصيةل معينة، أ و ل حود  تربم أ ي،ا هذه املراكز عقودا مبارشة مع املرىض اذلزن حيياجون اإ

 .مش يقات اام، يف مقابل  ن نقدي

الق،اء الةرنيس يف تكيين العالقة ب،ن مراكوز نقول اام وامل،سسوات العالجيوة عوىل أ هنوا  ولقد اس يقرت أ حاكم

عقد توريد، تلزتم فيه هذه املراكز بيوريد دم مبقابل لينةيوذ الوصوةة الطبيوة
(1)

كوام أ ن عقود اليوريود يلقوي عوىل . 

سات وال مراض املعديةعاتق مراكز نقل اام الزتاما بيحقيق نتيجة حمهل تقدمي دم سله خال من الةريو
(2)

. 

 م مواهو (مطلوب أ ول)مودى توث ،ري أ حواكم عقود البيوع خاصوة الزتاموات البوائع عوىل عقود توريود اامو ولكن موا

 و(مطلب اثن)م، ون الزتام مراكز نقل اام

 .مدى تث ،ري أ حاكم عقد البيع عىل عقد توريد اام:املطلب ال ول

مركز نقل اام بعقبة ممتوثةل يف النظوام القوانوين ام الإنسوانلقد اصطدم تكيين عقد توريد اام عن طريق 
(3)

 

من القانون املدين الةرنيس 0077هذه العقبة مصدرها املادة .
(4)

اليت تقرر أ ن ال ش ياء اليت تصولح لليعامول فهيوا،  

ر اليت تكوون حموال لالتةواق، ونظورا ل ن جسوم الإنسوان، واام يعيورب جوزءا مون هوذا اجلسوم، خوارج دائورة 

 .اليعامل، فال زكون حمال ل ي عقد

نظم القانونيوة طبيعة العقد املربم ب،ن مركوز نقول اام، وامل،سسوة العالجيوة زكوون رضوراي لبيوان الو  حتيد ولكن

وذلا موزّي الق،واء الةرنيسو. لل س،ولية العقدية لهوذا املركوز
(5)

بو،ن اام -يف حمواوةل لوضوع تعريون قوانوين لودلم  -

ابام ومركوز نقول اام خييلون متاموا عون التةواق  املورد،واام املنقول،عىل أ ساس أ ن التةاق املربم ب،ن امليوربع

ليهاملوجود ب،ن هذا ال خري واملس يةيد بن  .قل اام اإ

                                                             
1
-Paris, 28 nov.1991,D,1992,P.85,note Dosner-Dolivet (A) –J.C.P.1992 ,II ,21797,note Hari chaux (M)ووو

Nice ,27juill.1992,D.1993,P.38,note Videl (D) – Cass Civ ,17déc.1954,D ,1955 ,P.269 ,note Rodiére (R)-

J.C.P1955 ,II ,8490,note Savatier(R).  
2
 Paris ,1ووو

er
Juill .1991.J.C.P.1991.II.21762 ,note Harichaux (M)-Toulouse,5nov.1991,Gaz.Pal 1992,Il ,P ,405, 

note Cukier (B) –Rev.Trim.dr.civ.1992,P.117,obs.Jourdain(P). 
3
 Morançais-Demeester (M-L) :Contamination par transfusion du virus de SIDA :responsabilité etوووو

indemnisation D.1992, chr.P.190-Joudain (P) :note sous 2 arrêts, cass.Civ.12avril.1995 ,Il,22467. 
4
وو Il n’y a que les choses qui sont dans le commence qui peuvent être l’objet de convention». 

5
 .Toulouse , 16 juill,J.C.P.1992 ,Il ,21965 ,note Labbée(X)وو
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د اذلي يطلبه الطبيب املعام ملري،ه من مركز نقل اام هو عبارة عن وحدة دم اليت ميكون أ ن تعيورب  فاام املورَّ

وفقا للقانون شيئا داخال يف دائرة اليعامل، وقابةل أ ن تكون حمال لعقود بيوع
(1)

، وأ ّن  ون اام حموّدد سو نواي عون 

الويت  -يف فرنسوا -مون قوانون الصوحة العاموة  L.673طبقا حلمك املادة من وززر الصحة طريق قرار وزاري صادر

تقورر أ ن  ون الع ليوات امليعلّقوة بودم الإنسوان، والبالزموا، ومشو يقاته، واخلاصوة ابليح،وري واليخوززن والتسوله 

 .مبقابل، تكون حمدودة بقرار من وززر الصحة العامة

اام ميكن أ ن زكون حمال لعقد بيع، فقررت بث ّن اليخيل عون من ذات القانون عىل أ ن  L.667 ولقد أ كدت املادة

 .اام زكون مبقابل،وأ ن توزيع اام حيقق هدف عاليج

بتنظوه  0471لسو نة  027كذكل أ قر املرشّع املرصي رصاحة جواز اليرصوف يف اام وذكل مبقتىضو القوانون رمق 

قله اجلنويب معليات مجع و ززن وتوزيع اام ومركباته ابلإ
(2)

ونّص  املادة اخلامسة مون قورار وززور الصوحة رمق  ،

جراءات مجع و ززن اام ومركباته ومش يقاته وحتديد اجلهة الويت تقووم بةحو   0411لس نة  001 يف شث ن تنظه اإ

امليطوع،ن واليعلحت الواجوب اتباعهوا يف نقول اام والرشووو الويت جيوب أ ن تيووافر يف امليطووع،ن وأ  وان اام 

اتهومركباته ومش يق
(3)

 :حتدد ماكفث ت امليطوع،ن وأ  ان اام ومركباته ومش يقاته الوجه ال يت» عىل أ ن 

 :ينقسم أ نواع اليطوّع ابام ابلنس بة لل اكفث ت اإىل

 .ترصف هل شارة حيدد نوعها وقمييه تبعا لعدد مرات اليطوع( رشف) تطوع جماين اكمل -0

 .تطوع جماين مع هدية قميهتا يف حدود مخس،ن قرشا -7

مس 011مائة ومخسون قرشا لمكية دم  001ظري ماكفث ة مالية قدرها تطوع ن -0
0
. 

مس 711مائة قرش لمكية  011تطوع نظري ماكفث ة مالية قدرها  -0
0

عطائوه  ، عىل أ ن يعطوى امليطووع بعود اإ

 .«  ...اام وجبة خةيةة

وذلكل يي،ح أ ن اليرصوف يف اام زكوون مبقابول
(4)

بدموه يشء  ، حقيقوة أ ن املقابول اذلي حيصول عليوه املعطوي

فال يقدح يف وجود عقود البيوع ضوث ةل املقابول » .ضئيل ل يذكر، ولكن من الناحية القانونية تيوافر هل تكل الصةة

واء رغيوون العوويش يف مرصوو بث قوول موون  وون تلكةتووه ل مينووع موون أ ن العوويش يبوواع  نسووبيا لقميووة املبيووع، فرشو

ويشرتى،فيكةي لوجود البيع عدم تةاهة المثن
(5)

». 

                                                             
1
وو  Labbée(X) note sous, Toulouse ,16 juill.1992,op.Cit. 

2
 .001، العدد  07/1/0411وو اجلريدة الرمسية يف 

3
 .00،العدد  02/0/0410وو الوقائع املرصية يف 

4
رم،ان أ بو السعود، الوس ي  يف رشح مقدمة القوانون املودين، النظريوة العاموة  -24وو محدي عبد الرمحن ، معصومية اجلسد، املرجع السابق ،ص 

 وما بعدها  70، دار الثقافة اجلامعية،ص 0440محمد لبيب شنب وعاطن عبد امحليد حسن، دروس يف نظرية احلق، – 070، ص 0447للحق، 
5
 .007ن اكمل ال هواين، املرجع السابق ص وحسام اازو 
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ىل امل،سسات العالجية يتشابه مع عقد البيوع، ال مور اذلي وذلا فاإن ع قد توريد اام من جانب مركز نقل اام اإ

ىل تث ،ري أ حاكم عقد البيع  عىل عالقوة مركوز نقول اام ابملستشوةى يف جموال -فح ييعلق ابلزتامات البائع –ي،دي اإ

 .ليهتلّوث دم املريض بةريوس مرض الإيدز الناجت عن معلية نقل دم ملوث اإ 

 0474يونيوو عوام  00هذا التشابه اذلي أ قر به توجيوه جملوس الاحتواد ال ورويب الصوادر يف 
(1)

، وأ كّوده املرّشوع 

و امليعلق ب،امن سوالمة اام وال دويوة 0440ينازر عام  0الصادر يف  0-40الةرنيس بعد ذكل يف القانون رمق 
(2)

 ،

 .ق مراكز اام العامة أ و اخلاصة ابل دويةحي  قرر تشبيه مركبات اام احملرّضة صناعيا عن طري

La directive du conseil des Communautés européennes assimile:
« 
les composants du sang 

préparés industriellement par les établissements publics ou privés 
»
 à des médicaments. 

نه جيب الاقورتاب مون وابليايل تصبح هذه املركبات قابةل ل ن تكون  حمال لعقد البيع، أ ما ابلنس بة لدلم املنقول فاإ

جسم الإنسوان حوىت  صول عوىل هوذا اام عون طريوق حسبوه مون هوذا اجلسوم، وهوذا ال مور يةورتض تودخل 

 .الطبيب

ولقد عّرف الق،اء الةرنيس
(3)

 . .يقت  وجود طبيب حلظة القيام هبذه الع لية معلية نقل اام بث هنا معل طيب 

وعىل ذكل فاإن تشبيه عقد اليوريد املربم ب،ن مركز نقل اام وامل،سسة العالجية بث نه عقد بيع يبودو واحضوا مون 

خالل ال حاكم الق،ائية اليت ت،ع عىل عاتق هذا املركز   الزتامات البائع
(4)

. 

فلقد ق،  حممكة ابريس
(5)

الإيدز الناشوئ ، مبس،ولية مركز نقل اام، بسبب تلّوث دم املريض بةريوس مرض 

ليه، مقّرة بوجود الزتام بيحقيق نتيجة عوىل عواتق هوذا املركوز، دون أ ن حتودد  الناشئ عن معلية نقل دم ملوث اإ

 .طبيعة هذا الالزتام وم، ونه

ذ أ ن  وأ قام  حممكة ابريس هذا الالزتام عىل أ ساس طبيعوة العالقوة املوجوودة بو،ن املوريض ومركوز نقول اام، اإ

قة املوجودة ب،ن املريض ومركز نقل اام، واليت تدّل علهيوا الثقوة الويت مينحهوا املوريض الطبيعة اخلاصة لهذه العال

                                                             
1
 .Toulouse,16 Juill,J.C.P.1992 ,Il ,21965وو

ووو1 La loi No 93-5 ,du 4 janv.1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament 

,J.O.5 janv.1993 ,P .237 –D.1993,Lég,P.154. 
3
 .Toulouse, 16 juill.1992,J.C.P.1992,II ,21965 ,note Labb ée (X) وو

4
 Savatier (R) : De sanguine jus,D.1954,chr ,P ,141- cass.civ.4fév.1959,J.C.P.1959,Il ,11046-D.1959,P.153,noteوو

Esmein (P). 

حداث اإصاابت جدلية عديدة، اس يلزم  وقد ق،  حممكة النقض الةرنس ية يف هذا احلمك مبس،ولية املستشةى نتيجة حلقن املريض مبصل أ د ىل اإ ى اإ

 .بائعنوعا من اليطعه،ذلكل فاإن املستشةى يلزتم بيوريد سائل يةي بطبيعيه وصةاته ابلغرض املنشود منه،ولهذا فقد ش    احملمكة املستشةى ابل 
5
Paris,1وو

er
juill. .1991, J.C.P.1991 ,Il,21762,noteHari chaux (M). 
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ىل امليعاقدزن معه  جتعول هوذا ال خوري ملزتموا بيوريود دم يةوي بطبيعيوه ( املستشةى والطبيب ومركز نقول اام)اإ

وصةاته ابلغرض العاليج املنشود
(1)

. 

ذا اكن  حممكة ابريس مل تِّ،كد رصاحة يف حمك  لّ أ نوه واإ ها عىل طبيعة الالزتام امللقى عىل عاتق مركوز نقول اام، اإ

ميكن أ ن يس يخل  هذا الالزتام من انعقاد مس،ولية هذا املركز بسبب توريد دم ملوث بةريوس مرض الإيدز 

ىل املدعية، فيعيرب مركز نقل اام خمال ابلزتامه، فتنعقد مس،ولية هذا ال خري  .اإ

زتام مركز نقل اام، وابعيباره الزتاما بيحقيق نتيجة، ليطبيوق ال حواكم العاموة امليعلقوة غري أ نه ل زكةي تكيين ال

ابلزتامووات البووائع عووىل عقوود توريوود اام عوون طريووق هووذا املركووز، وذكل هبوودف توووفري حاميووة أ ف،وول لل ووريض 

 والالوزتام ب،وامنتمتثول يف الالوزتام ابلتسوله،  -الويت تيةوق موع احلواةل حمول البحو  -هوذه الالزتاموات.املرضور

العيوب اخلةية
(2)

، والالزتام ابلسالمة
(3)

ونظرا ل ن   الزتام من هذه الالزتامات امللقاة عىل عاتق البائع خي،وع . 

ن الق،اء الةرنيس قود تووىّل حتديود م،و ون الوزتام  الالزتاماتلنظام قانوين خييلن يف أ حاكمه عن  ال خرى، فاإ

 .دود املس،ولية العقدية لهذا املركزمركز نقل اام بيحقيق نتيجة لبيان ح

قامة مس،ولية مركز نقل اام عىل أ ساس أ حاكم الالزتام ابلتسله حتقوق فائودة ابلنس بة لاللزتام ابلتسله ، هل اإ

Toulouse- لل ريض املرضورو هذا ما ق،  به حممكة
(4)

ليه  بث ن تسوله يشء تطبيقوا حلومك  –السابق الإشارة اإ

                                                             
1
ووو

«
 La  nature particulière de ces relations marquées par la confiances que le malade doit nécessairement 

faire à ses cocontractants implique pour ces derniers (en l’espéce la clinique ,le médecin et l’organisme 

fournisseur du sang) l’obligation de fournière et d’injecter un sang répondant  par sa nature et ses qualités 

au but thérapeutique poursuivi. 
2

، وووو عبوود الرسووول عبوود الرضووا ،الالووزتام ب،ووامن العيوووب اخلةيووة يف القووانون،ن املرصووي والكوووييت، رسوواةل دكيوراه،لكيووة احلقوووق ، جامعووة القوواهرة

 .071،ص0420
3

 .71،ص0441يف عقد البيع ، دراسة مقارنة ، دار الهن،ة العربية،القاهرة،وو عيل س يد حسن ،الالزتام ابلسالمة 

Viney (G) :La responsabilité civile, conditions, L.G.D.J,1982,No 500. :نقض فرنيس   

Cass .Civ.11juin 1991,Bull.Civ.I ,No 201-J.C.P.1992 ,I ,3572,ob .Viney  (G) – 

Rev.Trim.dr.civ.1992,P.114,obs.Jourdain (P)-D.1993 ,somm,P.241,obs.Tournafond(o). 

 :ولقد جاء يف هذا احلمك

La vendeur a une obligation contractuelle de sécurité qui consisté a ne livrer que des produits exempts de 

tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature a créer un danger pour les personnes ou pour les biens. 
4
 La délivrance de la chose au sens de l’article 1604 du code civil suppose que cette dernière soit propre à » ووو

l’usage que les parties avaient en vue lors de la vente ; or il est démontrea l’produit livre était vicie par un 

virus entrainant la mort, alors qu’il est d’évidence que ce produit avait pour seul but de guerir. 

En ne livrant pas un produit sain conforme é sa destination, le centre de transfusion sanguine a manqué à 

son obligation de délivrance ». 

Toulouse, 5 nov.1991,op.cit.-Le Tourneau ( ph) ,La responsabilité civile, 1982,Nos 1749 et S. 
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املدين يقت  أ ن هذا اليشء يةي ابلغرض مون اسو يعامهل حسوب اتةواق الطورف،ن حلظوة من القانون  0110املادة 

برام عقد البيع  .اإ

ذا اكن الثاب  أ ن املنيج اذلي   تسلميه ىل املوت، يف ح،ن أ نه من البودهي ي  -اام -واإ اكن معيبا بةريوس ي،دي اإ

ّن عودم تسوله منويج نظيون.أ ن هدف هذا املنويج الوحيود هوو شوةاء املوريض مطابقوا للغورض املقصوود مون  فواإ

نظرا لطبيعة هذا الةريوس امل ي ، ونياجئه اجلس مية سوواء  اس يعامهل، جيعل مركز نقل اام خمال ابلزتامه ابلتسله

من الناحية النةس ية أ و الاجامتعية أ و الاقتصادية
(1)

. 

نوه يبودو أ ن أ ّما فح ييعلّق ابللزتام ب،امن العيوب اخلةية، يف جمال تلّوث دم املريض بةوري  يودز، فاإ وس مورض الإ

غوري نظيون يف جسوم املوريض،ل ن احلواةل الصوحية لهوذا ( اام)فريوس الإيدز مبثابة العيب اذلي جيعول اليشوء

ىل حود املووت –نتيجة لع لية نقل اام  -ال خري تكون بعيدة عن اليحّسن، بل عىل العكس تيةامق ارجة تصول اإ

ز نقل اام عىل قواعد ضامن العيوب اخلةية ل يووفّر لل وريض املرضوور ذلكل نرى أ ن قيام مس،ولية مرك -احملقق

 .امحلاية الالزمة

،بات العيب اخلةي يعد أ مرا صعبا عىل املرضور ،بوات -مفن انحية أ ّن اإ وهو امللكَّن بعبء الإ
(2)

ذا اكن  - خاصوة اإ

ذا العيب عبارة عن فريوس مرض الإيدز اذلي جعز العلامء حىت ال ن عن اكتشاف عالج  فعوال للق،واء عليوه،واإ

ن تقرزور اخلوربة غالبوا ل زكوون  ،بات وجود هذا العيب من عدموه، فواإ اكن  اخلربة الطبية تلعب دورا رئيسا يف اإ

يف مصلحة املرضور
(3)

. 

ومن انحية اثنية أ نه جيب عىل املرضور أ ن زرفع دعوى ضامن العيوب اخلةية يف خالل املدة القصرية طبقا للوامدة 

ل سق  حقوه يف رفوع ااعووى  ون املدينمن القان 070 اجلزائري اليت قّررت أ هنا مدة س نة من اترخي التسله، واإ

متثل عقبوة أ موام املوريض، ل ن فوريوس  –اليت جيب أ ن ترفع خاللها دعوى ال،امن  –هذه املدة القصرية.ابليقادم

ل بعد مرور مودة مون الوزمن  هوذه . عوىل معليوة نقول ااممرض الإيدز ل زكتشن عادة يف جسم هذا ال خري اإ

املدة تيجاوز مدة ال،امن القانوين املنصوص علهيا يف املادة  سالةة اذلكر
(4)

، مما ي،دي اإىل سقوو حوّق املرضوور 

 .يف رفع دعوى ال،امن

                                                             
1

وموا  02، دار الهن،وة العربيوة،القاهرة ،ص  0440وو مجيل عبد البايق الصغري، عرض املشا  الناجتة عن مرض الإيدز، القانون اجلنايئ والإيدز، 

 .بعدها
2
،ص  0471 رشح القانون املدين، البيع واملقاي،وة، اجلوزء الرابوع، الطبعوة الثانيوة، دار الهن،وة العربيوة، عبد الرزاق أ محد الس هنوري، الوس ي  يفــ 

170. 
3
 .00وو أ محد السعيد الزقرد، تعويض حضااي مرض الإيدز والهتاب الكبد الوابيئ، املرجع السابق ، ص  
4

مدة سقوو دعوى ضامن العيوب اخلةية حتيودا رمقيوا بسو ية أ شوهر، كوام هوو –ي مدين مرص  007تقابل املادة  -مدين فرنيس 0107وو مل حتدد املادة 

منا تسق  دعوى ضامن العيوب اخلةية مب  مدة قصرية خييلن تقدزرها حبسوب ظوروف   واقعوة عوىل حوده  . احلال يف القانون املدين املرصي، واإ

، دراسة مقارنة ب،ن القانون املرصي وقانون دوةل الإمارات والقووان،ن حسن عبد الباس  مجيعي، رشوو اليخةين والإعةاء من ضامن العيوب اخلةية

 . 074، ص 10،ص 0440ال وروبية ، 
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صوابة املوريض بةوريوس  ومن انحية اثلثة أ ن تطبق أ حاكم ضامن العيوب اخلةية يرتتّوب عليوه نيواجئ ل تيةوق موع اإ

ذ زكوون لل وريض احلوق يف رفوع دعووى ضوامن مرض الإيدز ، ال مر اذلي جيعهل ل يس يةيد من هذه ال حواكم، اإ

العيب اخلةي
(1)

نقواص الومثن واليعوويض عوىل العيوب، كوذكل زكوون لل رضوور  بقاء اليشء املبيع يف اإ ، يف حاةل اإ

ن اكن هل مقتىض ذا حدث فعال الإصوابة واإ .احلّق يف رفع دعوى لرد اليشء املبيع بسب العيب اخلةي واليعويض اإ

ن اليعويض املقرر يف دعوى ال،امن ل زكون اكفيوا  -بةريوس مرض الإيدز، وأ صبح املريض حامال للةريوس، فاإ

أ ن هذا ال خري يعوض عام حلقه من خسارة وموا فاتوه مون  لرتضية املرضور عام أ صابه من أ رضار جس مية ابعيبار

 .كسب بسبب العيب

ذا مل زكن العيب جسو ح،  ل اليعوويضواإ فوال زكوون لل رضوور اإ
(2)

وقود ق،و  حممكوة الونقض املرصوية يف هوذا .

الصدد بث نه 
 «
ذا اختار املشرتي  ل أ ن  -من القانون املدين 000وفقا حلمك املادة  -اإ نوه ل زكوون هل اإ استبقاء املبيع فاإ

لهيوا وبوجوه يطالب البائع ابلةرق ب،ن قمية املبيع سلح وقمييه معيبا ومرصوفات دعوى ال،امن اذل ي أ ضطره البائع اإ

عام ما حلقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب العيب
(3)

. 

م لل رضور امحلاية الالزموة،  ن تث سيس مس،ولية مركز نقل اام عىل قواعد ضامن العيوب اخلةية ل تقّدِّ وذلكل فاإ

بقاء اليشء املبيع نقاص الومثن والي -اام -فال جيد هذا ال خري نةعا سواء اإ  -اام -اليشوء املبيوع ردّ  عوويض، أ ومع اإ

يودز نتيجوة معليوة نقول اام، وتسولّل هوذا  واسرتداد المثن مع اليعويض، ل ن املوريض أ صويب فعوال بةوريوس الإ

 .الةريوس اإىل جسم املريض وأ صبح حامال للةريوس

نوه يبتعود عون    أ ما فح ييعلق ابللزتام ب،امن السالمة، ابعيباره الزتام مس يقل عون ضوامن العيووب اخلةيوة، فاإ

ىل  ابلتسوله و ب،وامن العيووب اخلةيوة الالوزتامسهام النقد الويت وهجو  اإ
(4)

، ف،وال عون أ نوه يووفّر حاميوة فعواةل 

ىل .لل ريض املرضور ن الق،اء الةرنيس قد أ كد يف أ حاكمه عىل وجود الزتام ب،امن سوالمة اام املنقوول اإ وذلا فاإ

يرب مس،ول عن ال رضار اليت تصويب املوريض نتيجوة نقول دم ملووث املريض يقع عىل عاتق مركز نقل اام، ويع 

ليه بةريوس مرض الإيدز  .اإ

ابلسالمة امللقى عىل عاتق مراكوز نقول اامو هوذا موا سووف نتنواوهل يف املطلوب  الالزتامهو م، ون  ولكن ما

 .الثاين

 

                                                             
1
 .020،فقرة 400عبد الرزاق أ محد الس هنوري، املرجع السابق، ص ــ 
2

 .000وو ووعة ال حاكم اليح،ريية للقانون املدين ، اجلزء الرابع،ص 
3

 .01،رمق  710،ص  07أ حاكم النقض ، الس نة ، ووعة  71/10/0412وو نقض مدين 
4
.Cass.Civ.11 juin 1991 ,Bull.Civ.Iوو 

No
201-J.C.P.1992,I,3572,obs.Viney(G)- 

Rev.Trim.dr.civ.1992,P.114,obs.Jourdain (P)-D.1993,somm.,P.241,obs.Tournafond (O). 

 L’action en resposabilité contractuelle exercée contre le vendeur pour manquement é son:وقد جواء يف هوذا احلومك 

obligation de sécurité n’est pas soumise au bref délai imparti par l’art 1648C.civ. 
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 ( .الالزتام ب،امن السالمة) م، ون الزتام مراكز نقل اام :املطلب الثاين 

اس يقر الق،اء الةرنيس يف العديد من أ حاكمه عىل أ ن مركز نقل اام زكون ملزتموا ب،وامن سوالمة اام املنقوول 

ليوه بةوريوس  ىل املريض، ويعيرب مس،ول عن ال رضار اليت تصيب هوذا ال خوري الناشو ئة مون نقول دم ملووث اإ اإ

Toulouse فقررت حممكة.مرض الإيدز أ و بث ي فريوس أ خر
(1)

ب،وامن السوالمة عوىل عواتق مركوز  وجود الزتام 

 .نقل اام بسبب احرتام تاكمل جسم الإنسان

Parisوق،و  حممكووة ابريووس 
(2)

يلوزتم بتسووله دم خووال موون العيوووب، ول  -بصووةته همنيووا -بووث ن مركوز نقوول اام 

ّل  -عون عودم تنةيوذ الزتاموه ابلسوالمة بتسوله دم معيوب -يس يطيع مركز نقل اام أ ن يويخلّ  مون مسو،ولية اإ

،بات السبب ال جنيب اذلي ل يد هل فيه  .ابإ

En sa qualité de professionnel, le centre doit livrer un sang exempt de vices, sa responsabilité 

en cas d’inexécution de son obligation de résultat de livrer du sang non vicié ne peut lui être 

imputée. 

Montpellierوق،  حممكة 
(3)

بث ن الالزتام امللقى عوىل عواتق مركوز نقول اام ليوريود اام هوو الوزتام بيحقيوق  

بواسووطة  -نتيجووة مبقت،وواه يلووزتم هووذا املركووز بووث ن يسوومّل املوورىض سووواء بطريووق مبووارش أ م بطريووق غووري مبووارش

 .دم غري معيب-امل،سسات العالجية

L’obligation pesant sur les centres de transfusion sanguine en tant que fournisseurs de sang 

humain, est une obligation de résultat, il appartient à ces établissements de livrer aux 

malades soit directement, soit indirectement par le truchement d’un établissement 

hospitalier, un sang non vicié. 

لهيا،فاإن مركز نقل اام ملزتم بيوريد دم نقوي وتطبيقا  ملا اس يقرت عليه أ حاكم الق،اء الةرنيس، السابق الإشارة اإ

ونظين وخال من الةريوسات املعدية ويةي ابلغرض املنشود من العالج
(4)

ىل . ذا قّدم مركز نقول اام، سوواء اإ فاإ

حدى امل،سسات العالجيوة، دموا غوري نظيو صوابة املوريض بةوريوس املريض مبارشة أ و عن طريق اإ ىل اإ ن أ ّدى اإ

خوالهل ابلوزتام بيحقيوق نتيجوة حموهل ضوامن سوالمة  نه زكون مس،ول عون اإ مرض الإيدز أ و بث ي فريوس أ خر، فاإ

ىل املريض  .اام املنقول اإ

                                                             
1
 .Toulouse ,16juill.1992,J.C.P.1992,Il,21965,noteLabbée (X) وو

2
 .Paris,28nov,1991,J.C.P.1992 ,II ,21797,note Harichaux (M)-D.1992 P.85,note Dorsner –Dolivet (A) وو

Toulouse ,5 nov.1991,Gaz,Pal,1992,II,P .405,note Cukier (B) –Rev .Trim.dr.civ.1992,P.117,obs,Jourdain (P). 

Nice ,27juill.1992,D.1993 ,P.38,note Videl (D). 

Toulouse ,9juin .1992,D.1992,inf.rap.P.204. 

Cass.civ.20mars.1989,Bull .Civ .I,No137-D.1989,P.381,note Malourie (ph). 
3
 .Montpellier,13 fév.1992,J.C.P.1992.IV ,P.229,No 2094 وو

4
Paris,1وو

er
 juill.1991,J.C.P.1991 ,II ,21762 ,note Harichaux.(M). 
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ب،امن السالمة من صنع الق،اء الالزتاموحقيقة ال مر أ ن 
(1)

. 

فقد نشث  هذا الالزتام يف عقد النقل
(2)

اتسع نطاقوه يف معظوم حوالت املسو،ولية خاصوة عنودما  ،  م ما لب  أ ن

ييعرض أ حد طريف العقد خلطر يف جسده
(3)

نسوان يف مواهجوة  ذ  هودف الالوزتام ابلسوالمة تووفري امحلايوة لالإ ،اإ

اليطور اليكنولويج
(4)

 . 

ز نقول لكن يلزم لقيام الالزتام ب،امن السالمة توافر رشوو معينة، فهل تنطبق هذه الرشووو عوىل الوزتام مركو

اام ابلسالمة جتاه املريضوزمتثل أ ول رشوو الالزتام ابلسالمة، يف وجود خطر هيودد سوالمة أ حود العاقودزن 

اجلس ية
(5)

ذ أ ن لسالمة جسد الإنسان قدس ية ذا سمل ص  جسده ل خر، وائمتنه عىل أ غىل ما ايوه يف .، اإ فاإ

نه ينتظر منه ضامان خاصا، يصطبغ بصبغة القدس ية  اليت تتسم هبا هذه الوديعة احليةهذا الوجود، فاإ
(6)

 . 

أ و  -وبيطبيق هذا الرشو عىل نشاو مركز نقل اام، جند أ نه متوافر، ذكل أ ن معل هذا ال خري هو جت يع اام

ونظورا ل ن اام يعيورب . وحةظه وتوزيعه بطريقوة ت،و ن خلوو هوذا اام مون الةريوسوات املعديوة -أ حد مش يقاته

عىل حصة وسالمة املريض، فاإن ذكل يقت  أ ن يلزتم مركوز نقول اام بيوريود دم منيجا خطرا بطبيعيه وصةاته 

ىل املوريض عورب معليوة نقول اام .نقي وسله ذا اكن اام ملواث بةريوس مرض الإيدز،فاإن هذا الةريوس ينتقل اإ فاإ

ليه، فتنعقد مس،ولية مركز نقل اام لإخالهل ابللزتام ب،امن السالمة اإ
(7)

 . 

يف أ ن يسمّل أ حد طريف العقد نةسه لل خر –من رشوو الالزتام ب،امن السالمة  –الثاين وييعلق الرشو 
(8)

 ،

لل خر
(8)

ىل العاقد ال خور وهوذا هوو حوال املوريض اذلي يعهود . ، مبعىن أ ن سالمة جسد أ حد العاقدزن موكول اإ

ىل الطبيب اذلي ييوىّل عالجه ويثق يف كةاءته، ويف مركز نقول اام اذلي يقودم لل وريض  اام أ و أ حود بنةسه اإ

مش يقاته ابعيبار أ ن هذا ال خري الطرف ال،عين يف عالقته ابلطبيب أ و مبركوز نقول اام نظورا لظوروف مرضوه 

وهجهل بث ساليب العالج وحتاليل اام املس يخدم يف عالجه
(9)

. 

                                                             
1

، ووعووة أ حوواكم 72/10/0411نقووض موودين -24 ، رمق 077ق ، ص  00، ووعووة أ حوواكم الوونقض ، السوو نة  10/0417/ 71ــوونقض موودين 

 .Cass.Civ.21 nov.1911,D.1913.P.73 , note Sarrut:و يف الق،اء الةرنيس .،044ص ، 71ق،رمق 02النقض،س نة 

Cass.Civ.70 Avril 1967,Il,15156,note Rodieré. 
2
 . 000،ص 0471لهن،ة العربية، وو محمد عيل معران، الالزتام ب،امن السالمة وتطبيقاته يف بعض العقود، دار ا 

 .Lambert –Faivre (Y) :Fondement et régime de l’obligation de sécurité, D.1994 ,P,81و يف الةقه الةرنيس
3
 .ومابعدها 77عيل س يد حسن، الالزتام ابلسالمة يف عقد البيع ، املرجع السابق، ص  وو

4
 .Lambert –Faivre (Y) :Fondement et régime de l’obligation de sécurité, D.1994 ,P,81وو

5
 . 000محمد عيل معران ،املرجع السابق، ص  وو

6
 .Goldschmidt(S) :Théorie de l’obligation de sécurité, thése,Lyon,1947,P,133 وو

7
 ., Cass.Civ.12AVRIL 1995 وو

8
  . 000وو محمد عيل معران، املرجع السابق،ص 

9
وو   Pris, 28 nov .1991,D,1992,P,85,noteDorsner-Dolivet (A)- J.C.P.1992 ,Il,21797 note Harichaux (M).  

 .Le Tourneau (ph) ,La responsabilité civile ,Dalloz,3ed ,1982,Nos.1096-1097:و أ ي،ا
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ه مون الة ىل املوريض وخلوّوِّ نه يقع عىل عواتق مركوز نقول اام الوزتام ب،وامن سوالمة اام املنقوول اإ ريوسوات ذلا فاإ

 .املعدية

مفةوواده أ ن زكووون املوودزن ابللووزتام ب،ووامن السووالمة  –موون رشوو الالووزتام ابلسووالمة –أ مووا الرشووو الثالوو  

حمرتفا
(1)

ذكل أ ن احلمكة من هذا الرشو تمتثل يف أ ن الناس تُقدم عىل اليعامل مع هذا املهين ملا ييوافر ايه من .

عليه أ ن زكون ملام ابل صوول العل يوة واخلوربات الةنيوة الويت  من خربة ودراية بث صول همنيه أ و حرفته، وذلا جيب

ذا أ خوّل هبوذه الثقوة، . ت،ههل من ممارسة نشاطه عىل أ مكل وجه، حىت زكون أ هال للثقة اليت مينحها هل معوالؤه فواإ

نه زكون خمال ابلزتامه وتنعقد مس،ولييه فاإ
(2 )

. 

عامل هذا الرشو عوىل مركوز نقول اام، ييّ،وح أ نوه حيورتف هم  وحةظوه  -أ و أ حود مشو يقاته –نوة جت يوع اام وابإ

وتوزيعه بطريقة معينة، فيكون ملزتما دامئا بيعويض ال رضار الناش ئة عن معلية نقل اام الويت تصويب املوريض، 

مادام مركز نقل اام اكن يعمل ابلعيب، أ و اكن يف مقدوره أ ن زكشةه، ل نه يف احلاةل ال وىل زكوون يسء النيوة، 

ماكنوه  -أ و أ حد مش يقاته -هم ال لعدم قيامه بةح  اام ويف الثانية أ ما ّموا تنقصوه اارايوة لعودم اإ قبل توريده، واإ

فيعيرب مركز نقل اام، يف احلالي،ن، قد ارتكب خطث  جسو ح، يرسوي عليوه . أ ن زكشن العيب املوجود يف اام

احلوومك املقوورر يف حوواةل سوووء النيووة
(3)

حوودى  ذلكل يلووزتم مركووز نقوول اام ب،ووامن سووالمة.  ىل اإ اام اذلي يقدمووه اإ

صوابة املوريض بةوريوس  ىل املريض مبارشة، حبي  زكون خمال هبوذا الالوزتام يف حواةل اإ امل،سسات العالجية أ و اإ

ليه  .مرض الإيدز الناش ئة عن معلية نقل دم ملوث اإ

وقد اس يقر الق،اء الةرنيس
(4)

خوالهل  عىل أ ن مركز نقل اام ل يس يطيع أ ن ييخلّ  من مس،ولييه الناش ئة عن اإ

ذا أ ،بو  السوبب ال جنويب اذلي ل يود هل فيوه واملمتثول يف القووة القواهرة أ و  ل اإ اإخالهل ابللزتام ب،امن السالمة اإ

خطث  املرضور أ و خطث  الغري
(5)

. 

(La responsabilité du centre de transfusion sanguine ne peut être écartée que par la preuve 

d’une cause étrangère telle que la force majeure). 

خوالهل  ولكن هل يعيرب فريوس مرض الإيدز مبثابة القوة القاهرة اليت تعةوي مركوز نقول اام مون مسو،ولية عون اإ

ذا مت  معلية نقل اام يف وقو  مل  تيووافر فيوه املعطيوات الطبيوة حوول هوذا  ابللزتام ب،امن السالمة، خاصة اإ

الةريوس وطرق انيقاهل
(6)

. 

                                                             
1
- Cass civ.20mars1989 ,Bull.civ,I,No137-D.1989.P.381 ,note,Malaurie(Ph).  

2
 .711يليت ، النظرية العامة لاللزتام ب،امن سالمة ال شخاص، املرجع السابق ،ص محمود ال   وو
3

 وما بعدها 071وو محمود جامل اازن ز ، املرجع السابق، ص
4
 .Toulouse ,5 nov.1991,op.cit .- Cass.civ.14 nov.1995 ,Bull-و

5
 .Lambert –Faivre (Y) :Fondement et régime de l’obligation de sécurité, op.cit.P.84وو

6
 Morançais -Demeester( M-L) :Contamination par transfusion du virus du SIDA :responsabilité et وووو

indemnisation,D,1992,chr.P.189 ,surtout P.191. 
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لق،اء الةرنيس يف جعل فريوس مرض الإيدز مبثابة قوة قاهرة لإعةاء مركز نقل اام مون املسو،ولية لقد تشدد ا

فقد ربط  حممكة ابريس.
(1)

ل ييوافر -يف هذا اليارخي –ب،ن اترخي نقل اام وب،ن اعيبار أ ن فريوس مرض الإيدز

ماكنيووة اليوقوع واسوو يحاةل اافوع، عووىل أ سواس أ ن خموواطر تلووث  اام اكنوو  معروفوة، وطريقووة فيوه رشو عودم اإ

ذا   نقول اام قبول عوام . تسخ،ن اام اكن  م،لرة ، برشوو أ ل زكوون 0470ولهذا قوررت حممكوة ابريوس بث نوه اإ

يودز قود حودث قبول هوذا اليارخي،فواإن مركوز نقول اام قود يعةوى مون مسو،ولييه  تلوث اام بةريوس مرض الإ

مبثابوة قووة قواهرة، بول العوربة  -عوىل ااوام -واقعوة معينوة غوري أ نوه ل ميكون اعيبوار. بسبب وجود القووة القواهرة

ابلظروف اليت أ حاط  هبا يف خصوص احلادث حمول الوزناع، حبيو  يثبو  للواقعوة هوذا الوصون، أ و ينتةوي، 

ذا اكن توقعها، أ و جتنب أ لرها، يف تكل الظروف، مس يحيال أ و ممكنا حبسب ما اإ
(2)

. 

ذا اكن عيووب اخلصيصووة اخلارجيووة  ن العيووب وعوىل ذكل اإ يشوولك عقبووة يف الاعورتاف بوجووود القوووة القوواهرة، فوواإ

ل يعيرب سوببا لإعةواء مركوز نقول اام مون املسو،ولية -حىت ولو اكن غري ظاهرا -اااخيل
(3)

وذكل ابعيبوار أ ن . 

البائع املهين يتشابه مع البائع يسء النيوة، حبيو  ل يسو يطيع أ ن يسوتند عوىل العيوب اذلي يصوعب كشوةه لويك 

مس،ولييهيعةى من 
(4)

. 

ولكن تعد خماطر اليطور من قبيل القوة القاهرة اليت تعةي مركز نقل اام من املس،ولية، يقصد مبخاطر اليطوور 

تكل اخملاطر اللصيقة بطبيعة اليشء واليت ل ميكن كشةها حلظة صناعة اليشء أ و بيعه، طبقوا لل علوموات الةنيوة 

 اطر أ ن امليوافرة يف ذكل الوق ،  م ما تلب  هذه اخمل

تنكشن فح بعد نتيجة لليقدم العل ي
(5)

. 

ن العيب اللصيق ابام امللووث  يودز –ويف جمال معلية نقل اام امللوث، فاإ ييطوابق متاموا موع فكورة  -فوريوس الإ

لإحدى امل،سسات العالجية أ و املريض مبوارشة،  -أ و أ حد مش يقاته -حبي  أ ن وق  توريد اام.خماطر اليطور

ملركز نقل اام  العيب املوجود يف اام طبقا لل علومات العل ية امليوافرة يف ذكل الوقو ، ولكون  مل زكن معروفا

رسعان ما ينكشن هذا العيب فح بعد نتيجة لليقدم العل ي
(6)

. 

                                                             
1
 Paris, 1وو

er
juill. .1991 ,op.cit. – Toulouse,5 nov.1991 ,op.cit. 

2
 . 717 ، املرجع السابق،ص وو محمود جامل اازن ز

وو3
 Huet (J) :op.cit.

 No
 523 et S. 

4
 , .Huet (J) :op.citوو

No
 491 et 497- cass.com.15 nov.1971,D.1972,P ,211. 

5
.Huet (J) :op.cit وو

 No
 526. 

 .00،ص  0472العريب ، محمد شكري رسور، اليث م،ن ضد ال خطار اليكنولوجية، دار الةكر : و أ ي،ا يف تعرين فكرة خطر اليقدم
6
 Lambert-Faivre(Y) L’indemnisation des vitctimes post – transfusionnelle du SIDA,hier,au jour d’hui etووو

demain,Rev.Trim.dr.civ.1993,P,1,surtout P.13. 
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وقد اس يقر الةقه
(1)

عىل أ ن الصانع ييحّ ل خماطر اليطّور ابعيباره همنيوا يتسواوى موع البوائع يسء النيوة 
(2)

، فوال 

عةاء من املس،ولية تعد  .خماطر اليطور سببا لالإ

وتصونيع منيجوات اام، فوال  -أ و أ حود مشو يقاته -يقووم حبةوظ اام -ابعيبواره همنيوا –كذكل أ ن مركز نقول اام 

تعيرب خماطر اليطور سببا لليخل  من مس،ولييه، بل يلزتم ابليعويض عن ال رضار اليت تصويب املوريض نتيجوة 

واذلي اس يطاع اليقدم العل ي، فح بعد، أ ن زكشون هوذا  -فريوس الإيدز–توريده  للعيب املوجود ابام وق 

 .العيب

 :خامتة

لقاء عوبء ال رضار الويت حيودهثا اام ابعيبواره  -عوىل عواتق مركوز نقول اام -أ و أ حود مشو يقاته -العداةل تُوجب اإ

قودمي دم نقوي وسوله وخوال مون حىت ولو مل زكن يف مقدوره كشن العيب املوجوود ابام، ل نوه ملوزتم بي -همنيا

 .الةريوسات املعدية ويةي ابلغرض املنشود من العالج

وذلكل نعيقد أ ن الزتام مركز نقل اام ب،وامن سوالمة اام املنقوول لل وريض حيقوق فائودة معليوة لهوذا ال خوري يف 

ذ ل زلَُكن املريض املرضور بعبء ،بات، اإ ،بوات خطوث  مركوز نقول اام املمتثول يف جمال الإ تلووث اام املنقوول  اإ

،بات هذا اخلطث   ليه، نظرا لظروفه الصحية وحاليه املرضية اليت جتعهل يعجز عن اإ ،بوات أ نوه .اإ وذلا زكةي املريض اإ

أ صيب بةريوس مرض الإيدز بسبب اام اذلي تلقاه من مركز نقل اام، حىت تنعقود مسو،ولية هوذا ال خوري،و 

،بات السبب ال جنيب حي  لاذلي ل يس يطيع أ ن ييخلّ  من هذه املس،ولية  لّ ابإ  .يد هل فيه اإ

ىل املريض ن الزتام مركز نقل اام هو الزتام بيحقيق نتيجة، حمهل ضامن سالمة اام املنقول اإ  .وذلكل فاإ

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 .Morancais-Demeester (M.L) :Contamination par transfusion du virus du SIDA ,op.cit.P.191وو

 .070محمود جامل اازن ز ، املرجع السابق ،ص 
2
.Cass.civ.19 janv.1965,D.1965 ,P,389وو .    12،رمق  742ق ،ص  72، ووعة أ حاكم الونقض، السو نة  0/10/0421/ 71نقض مدين 
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املوظن ااويل عىل ضوء النظم ال ساس ية  لل نظامت ااولية
*
 

 تيارت -جامعة ابن خدلون  -"أ  "أ س ياذ حمارض  -قومس احلاج غويث/د

 تيارت  -جامعة ابن خدلون  -ابح  دكيوراه -محمدي محمد ال م،ن

 :ملخ 

لوهيم هموام  من اجل أ داء املنظامت ااولية لنشاطها ييوجب علهيا تع،ن ووعة من املوظة،ن اذلزن توو  اإ

ص  يع ل ابمس املنظ ة و حلسواهبا و : انه يسهرون عىل تنةيذها ، وذلكل ميكن تعرين املوظن ااويل عىل 

يس يوي بعد ذكل أ ن زكون معهل ذات طبيعوة دامئوة أ و م،قتوة ، وسوواء اكن ييقواىض عنوه أ جورا أ م اكن ي،ديوه 

 .دون مقابل 

تبوواع أ سوولوب،ن ، ال ول مووهنام زمتثوول يف توودخل ااول ال ع،وواء يف املنظ ووة  و ييطلووب ليعيوو،ن املوظوون ااويل اإ

ما زكون هذا اليعيو،ن خواص بكبوار املسو ئول،ن الينةيوذي،ن يف املنظ وة ، أ موا ال سولوب الثواين  مبارشة  ، وعادة

 .فيمكن يف تعي،ن ابيق املوظة،ن عن طريق املوظن الإداري ال كرب يف املنظ ة ذاهتا 

و من اجول اسو يقالل املوظون ااويل يف أ داء هماموه جيوب أ ن ل خي،وع هوذا ال خوري  يف ممارسو يه لع وهل ابمس 

 .املنظ ة و حلساهبا بث ي نوع من ال،غوطات اليت قد تسل  عليه من أ ي هجة اكن  

و خي،ع هذا املوظن ااويل لنظام قانوين مع،ن يقصد به ووعة القواعد القانونيوة الويت حتمكهوم منوذ أ ن ييولوون 

ىل أ ن يرتكوهوا ل ي سوبب مون ال سو باب، و يقت و ذكل بيوان القواعود القانونيوة الويت  حتومك ممارسو يه مناص م اإ

 ل عامل وظيةته، خاصة تكل املبينة حلقوق املوظن و الزتاماته يف مواهجة املنظ ة

و من اجل حتقيق أ هداف املنظ ة و حاميوة املوظون أ ،نواء تث ديوة هماموه مون اليعسون ، وجوب هنوا أ ن حيظوى 

 .املوظن ااويل بعدة ضامانت تكةل هل حقوقه مقابل أ داءه لواجبه 

Résumé: 

Pour la performance des organisations internationales pour leurs activités doivent être 

par un groupe d'employés affectés pour les tâches OBLIGATOIREMENT SEJOURNE sur 

leur mise en œuvre a dû être, donc peut l'international employé est défini comme: une 

personne agissant au nom de l'organisation et pour son propre compte et ceux égaux alors 

fait avec un permanent ou temporaire nature, et si les frais elle lui a versé ou a été réalisée 

sans frais. 

Et il exige la nomination de membres du personnel international de suivre deux méthodes, la 

première d'entre elles est l'intervention des États membres de l'Organisation directement, et 

                                                             
*
يداع املقال   10/10/7102: اترخي اإ

 77/10/7102: اترخي حتكه املقال
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le plus souvent cette nomination de cadres supérieurs spéciaux dans l'organisation, tandis 

que la seconde méthode réside dans la nomination du reste du personnel à travers le plus 

grand dans l'organisation elle-même agent administratif. 

Et pour l'indépendance de l'employé international dans l'exercice de ses fonctions si celui-ci 

ne sont pas soumis à l'exercice de son travail au nom de l'organisation et pour son propre 

compte dans toute sorte de pressions qui peuvent le répandre de toute partie que ce soit. 

Et est soumis à ce régime salarié international des moyens juridiques spécifiques des règles 

juridiques qui sont régies par un groupe, car ils sont en fonction de quitter pour une raison 

quelconque, et exige une déclaration des règles juridiques régissant l'exercice de son travail et 

son contrôle, notamment celles prévues pour les droits de l'employé et obligations face à 

l'organisation 

Afin d'atteindre les objectifs de l'organisation et de la protection des employés pendant 

l'exercice de ses fonctions de l'arbitraire, il ici que le membre du personnel international a un 

certain nombre de garanties pour assurer que ses droits en échange de son exercice de leurs 

fonctions. 

 :مقدمة 

تنشث  املنظامت ااولية عن طريق اتةاق بو،ن دوليو،ن أ و أ كوو، مون اجول حتقيوق أ هوداف أ و غواايت معينوة ، و 

يعيرب الاعرتاف ابلشخصية القانونيوة لل ونظامت ااوليوة مون أ   احملواور، والويت ييووا عهنوا ووعوة مون ال اثر و 

 .من احلقوق و الالزتامات  ينبثق عهنا كذكل مجةل

طوار اختصاصوها ووعوة مون املووظة،ن و اذلزون  و ييطلب لهذه املنظامت ااولية يف تس يري نشاطها اااخل يف اإ

 .توىل هلم همام تيةاوت حسب أ ييهتا و طبيعهتا، وكذا ابلعامتد عىل جانب مايل يف تس يري ش،وهنا املادية

منووا يعمتوود و بشوولك كبووري عووىل املوووارد البرشووية ، فنشوواطها ل ييحقووق عووىل حسوواب الوسووائل ا ملاديووة فقوو  و اإ

ليوه هوذه املنظ وة ،  فاملس يخدم ااويل أ و املوظن ااويل عامل م،لر من عوامل اليطوور و المنوو اذلي تصوبو اإ

ىل تنظه مع،ن و تكووزن خواص مون شوانه أ ن زرفوع مون  مثهل مثل املوظن اااخيل أ و الوطين ، كام انه خي،ع اإ

 . حتقيق أ هداف املنظ ة قدرات 

ىل جانوب انوه زورتب  ارتباطوا  و،يقوا  و ابعيباره عنرصا جوهراي ل ميكن الينازل عليه يف تس يري ش،ون املنظ وة اإ

 :بنظاهما ال سايس  ، ارتث ينا طرح الإشاكلية اليالية 

 .ما ر العالقة القانونية اليت ترب  املوظن ااويل ابملنظ ة ااولية و  -
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  ماهية املوظن ااويل: ولاملبح  ال  

زمتزي املوظن ااويل عن طائةة من ال شخاص اذلزن يع لون حلساب دولهتم، ذكل يف عدة جوانب مون حيو  

اختصاصاته و كذكل مون انحيوة مركوزه القوانوين كوام أ هنوم خييلةوون لكيوا عون مموثيل ااول ال ع،واء يف املنظ وة 

 . ااولية 

 :يل مةهوم املوظن ااو: املطلب ال ول

من البدهي ي و الواحض أ ن ييطلب لل ونظامت ااوليوة يف أ داء نشواطها ووعوة مون :  تعرين املوظن ااويل -0

لهيم همام يسوهرون عوىل تنةيوذها ، حبيو  زكوون لهوذه املهوام تةواوت حسوب الطبيعوة و  املوظة،ن اذلزن تو  اإ

 : حي  يعرف عىل انه ال يية ، و من هنا ميكن أ ن زكون لهذا املوظن تعريةا خاصا به ، 

  ص  يع ل ابمس املنظ ة و حلساهبا و يس يوي بعد ذكل أ ن زكون معهل ذات طبيعة دامئة أ و م،قتوة ، ) 

( . وسواء اكن ييقاىض عنه أ جرا أ م اكن ي،ديه دون مقابل
 

د بصود 0404و هذا اليعرين قد جاءت به حممكوة العودل ااوليوة يف رأ هيوا الاستشواري الشوهري الصوادر سو نة 

مدى حق ال مم امليحدة يف املطالبة ابليعويض عن ال رضار اليت تلحق مبس يخدمهيا أ ،ناء قياهمم بع لهم 
(1)

. 

و نعيقد أ ن هذا اليعرين يغين عن الكثري من العنارص الويت ييطل وا الةقوه يف املوظون ااويل ، اكلع ول لينةيوذ 

ل عون طريوق اتةواق بو،ن احلكوموات ، و كرضوورة أ ن يو،دي  اتةاق دويل حبمك كون املنظامت ااوليوة ل تقووم اإ

حتقيق املصولحة العاموة ااوليوة ، و موع ذكل  الع ل ملصلحة اجملمتع ااويل ، ذكل أ ن هدف املنظامت ااولية هو

 :  فبيحليل هذا اليعرين يي،ح أ مامنا رضورة توافر الرشوو ال تية يف املوظن ااويل 

جيب أ ن يع ل املوظن ااويل يف خدمة ليس  اتبعة ملصلحة دوةل معينة و ل جمل وعة من املونظامت اخلاصوة  *

منا لإدارة دو  منا مبج وع ااول ال ع،اء اليابعة جلنس يات خميلةة و اإ  لية ل تيصل بدوةل معينة و اإ

يع ل املوظن ااويل من اجل حتقيق ال هداف الويت أ نشوئ  مون اجلهوا املنظ وة ، ومون  م فهوو ل ينشوغل  *

منا مبصاحل اجملمتع ااويل يف اجمل وعة   .ابملصاحل اخلاصة اوةل ع،و ، واإ

لقواة عوىل عاتقوه ، و مبعوىن أ خور جيوب أ ن زكوون املوظون ااويل ينبغي أ ن ييةور  املوظون ااويل لل ه وة امل *

موظن طول الوق  اى منظ ة دولية مس مترة و غري م،قتة ، وهنا جند فكرة الاس مترار ر اليت تس ح بمتيوزي 

املوظن ااويل عن املس يخدم ااويل و هو اذلي يندب ل داء معل غري مس متر 
(2)

. 
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 :خصائ  املوظن ااويل / 7

ذن يف املوظن ااويل هو انه يع ل ابمس املنظ ة و حلساهبا عىل سبيل اليةور  و الاسو مترار، الصةة  امللحوظة اإ

 .و يس يةاد من ذكل عدة معاين تعيرب النتيجة لتصافه هبذا الوصن

ن قيام املوظن ااويل بع هل يف خدمة املنظ ة ل يعين بث ي حال انةصاهل عن اجلنس ية اليت تربطه بودوةل:  أ ول  اإ

معينة ، و ل تعةيوه مون الزتاماتوه مكوواطن  وهوا ، و موع هوذا فطاملوا يقووم بع وهل مكوظون دويل ، فوان ولءه 

الوظيةي ينبغي أ ن ينحرص يف املنظ ة حفسب و طبيعي أ ن ذكل يصدق أ ي،ا يف عالقة املوظون ااويل اباول 

ال خرى ال ع،اء و غري ال ع،اء يف املنظ ة ااولية 
(1)

. 

ن :  اثنيا قيام املوظن ااويل بع هل يف خدمة املنظ ة وحدها تةيد يف متيزي طائةة املوظة،ن ااولي،ن عون غوري  اإ

طار املنظ ة ااولية و اذلزون ميارسوون نوعوا مون الازدواج الووظيةي يف هوذا  ممن يع لون بصورة أ و بث خرى يف اإ

 .الصدد 

ه،لء يع لون ابمس ااوةل اليابع،ن لهوا و حلسواهبا، و فهم زمتزيون عن ممثيل ااول ال ع،اء يف املنظ ة ااولية، ف 

لهيم مهنا و ييقيدون هبا  .ييلقون اليعلحت الصادرة اإ

و   زمتزيون كذكل عن طائةة من ال شخاص اذلزن يع لون يف ذات الوق  حلساب دولهتم مون انحيوة ، و يف 

طوار اختصاصوواهتا مون انحيوو ة أ خورى ، و موون ذكل موثال القوووات أ داء هم وة أ مورت هبووا املنظ وة أ و توودخل يف اإ

ىل املنظ ة اليت تمتيع بع،وزهتا   .العسكرية اليت تعريها دوةل ما اإ

 :تعي،ن املوظن ااويل : املطلب الثاين

تبوواع أ سوولوب،ن ، ال ول مووهنام زمتثوول يف توودخل ا ن تعيوو،ن املوظوون ااويل زكووون ابإ اول ال ع،وواء يف املنظ ووة اإ

ي،ن خاص بكبار املس ئول،ن الينةيذي،ن يف املنظ ة ، أ ما ال سلوب الثاين فويمكن ، وعادة ما زكون هذا اليع مبارشة

 .يف تعي،ن ابيق املوظة،ن عن طريق املوظن الإداري ال كرب يف املنظ ة ذاهتا 

 :تعي،ن كبار املس ئول،ن /  0

ىل ال مانة العامة يف الةصول اخلوامس عرشو املوادة   زكوون للهيئوة : ) عوىل أ ن  42لقد أ شار ميثاق ال مم امليحدة اإ

أ مانة تش ل أ مينا عاما و من حتياهجم الهيئة من موظة،ن ، و تع،ن امجلعية العامة ال م،ن العوام بنواءا عوىل توصوية 

 ( .  جملس ال من 

مفن خالل هذه املادة نس يطيع أ ن نس ينتج ابن اختيار الرؤساء الينةيذي،ن يف منظ ة ال مم امليحدة مبا فهيوا ال مو،ن 

، هو من اختصواص ااول ال ع،واء ، هوذا وقود تلجوث  املنظ وة ااوليوة لودلول ال ع،واء فهيوا طالبوة موهنم  العام
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ترش يح و اقرتاح أ شخاصها و اليت تورا  صواحل،ن للع ول ابملنظ وة ، ول ميوس هوذا الرتشو يح حريوة املنظ وة يف 

تعي،ن من تشاء و اعيبار املرحش معينا من قبل املنظ ة وحدها 
(1)

. 

حظ أ ن هذا الإجراء سارت عليه ابيق املنظامت ال خرى حبي  زكون تعي،ن ال م،ن العام لل نظ وة و ابيق و املال

املوووظة،ن الينةيووذي،ن موون اختصوواص ااول ال ع،وواء وهووذا قوود زكووون موون ابب حمافظووة   دوةل ع،ووو عووىل 

 .مصاحلها بيعي،ن من زرعى تكل املصاحل

 :تعي،ن املوظةون العادي،ن/ 7

تعي،ن ابيق املوظةون ال خرون ممن ليسوا عىل ذات أ يية ، عن طريوق املوظون الإداري ال كورب  عادة ما زكون

 :من ميثاق ال مم امليحدة قد نص  عىل ما ييل  010يف املنظ ة ، وذلكل جند أ ن املادة 

 .يع،ن ال م،ن العام موظةي ال مانة طبقا للواحئ اليت ت،عها امجلعية العامة -0) 

الاقتصادي و الاجامتعي و جمللس الوصاية موا زكةوهيام مون املووظة،ن عوىل وجوه دامئ و يعو،ن يع،ن لل جلس  -7

ليوه موهنم ، و تعيورب مجوةل هو،لء  املووظة،ن جوزءا مون لغريهام مون فوروع ال مم امليحودة ال خورى موا ر حباجوة اإ

(ال مانة
(2)

. 

و هوو املسو ئول الةوين و الإداري .....) . 00كام ن  دس يور منظ ة الصوحة العامليوة يف الةصول السوابع ، املوادة 

 .حي  يقصد هبذه املادة ال م،ن العام لل نظ ة ( لل نظ ة 

فبعد تع،ن ااول لالم،ن العام لل نظ ة فان هذا ال خري هو بدوره مون يقووم بيعو،ن ابيق املووظة،ن وفقوا للقواعود 

ما بشخ  املوظون أ و مرتبطوة ابملنظ وة  الينظميية لل نظ ة ، مع مراعاة الرشوو الرضورية اليت تكون مرتبطة اإ

 .يف حد ذاهتا 

ننا جند الةقرة الثالثة من ن  املادة  ىل مراعاة الرشوو اليت جيب احرتاهموا  010و ذلا فاإ ينبغوي يف :  ) قد أ حمل  اإ

اس يخدام املوظة،ن و يف حتديد رشوو خدمهتم أ ن زراعى يف املاكن ال ول رضورة احلصول عىل أ عوىل مسو يوى 

و الكةاءة و الزناهة ، كام أ ن من املهم أ ن زراعوى يف اختيوار  اكورب موا يسو يطاع مون معواين اليوزيوع من القدرة 

( اجلغرايف 
(3)

 . 

ننا جند أ ول رشو زمتثل يف السالمة العقليوة و اجلسودية و ذكل  مفن هجة الرشوو املرتبطة بشخ  املوظن فاإ

رشو الكةواءة العل يوة و املهنيوة الويت جيوب أ ن حىت زمتكن هذا املوظون مون القيوام بث عبواء وظيةتوه ، وكوذكل 

ليه   .تيوافر يف هذا املوظن من أ جل السري احلسن لل ه ة اليت أ ولك  اإ
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ىل حتقيوق رشطوي اليوزيوع  ننا جند أ ن معظم املونظامت ااوليوة تسوعى اإ أ ما من هجة الرشوو املرتبطة ابملنظ ة فاإ

 .    اجلغرايف العادل واملساواة ب،ن اجلنس،ن

 :اس يقالل أ داء املوظن ااويل : الثال املطلب 

يقصد ابس يقالل املوظون ااويل يف أ داء هماموه ابن ل ينبغوي أ ن خي،وع هوذا املوظون يف ممارسو يه لع وهل ابمس 

 .املنظ ة و حلساهبا بث ي نوع من ال،غوطات اليت قد تسل  عليه من أ ي هجة اكن  

 : عىل ما ييل 7و0يف   من الةقرت،ن  011رش ، املادة وعليه فقد ن  ميثاق ال مم امليحدة يف الةصل اخلامس ع 

ليس لالم،ن العام و ل لل وظة،ن أ ن يطلبوا أ و أ ن ييلقوا يف تث دية واج م تعلحت من أ ية حكومة أ و من أ ية  -0

ىل مراكوز  بوصوةهم مووظة،ن  سلطة خارجة عن الهيئة ، و علهيم أ ن ميينعووا عون القيوام بوث ي معول قود ييسوء اإ

 .مس ئول،ن أ مام الهيئة وحدها دولي،ن 

ييعهد   ع،و يف ال مم امليحدة ابحرتام الصةة ااوليوة البحيوة ملسو،وليات ال مو،ن العوام و املووظة،ن و بوث ل  -7

ىل اليث ،ري فهيم عند اضطالعهم مبس،ولياهتم  يسعى اإ
(1)

. 

أ ،ناء تث دية املوظون ملهاموه ، و املالحظ أ ن الةقرة ال وىل قد أ كدت عىل رضورة عدم الانصياع ل ي هجة اكن  

ىل مركوزه كونوه  ابس يثناء هيئة ال مم امليحدة فق  ، وكوذكل امتنواع املوظون عون   فعول قود جيلوب الإسواءة اإ

 .موظن دويل خاضع ملس،ولية الهيئة وحدها 

اليعهود أ ما الةقرة الثانية فقد أ كدت عىل وجوب ااول ال ع،اء لحرتام اس يقالل املوظة،ن ااولي،ن عن طريوق  

لعدم اليدخل يف مس،ولياهتم 
(2)

. 

مووا الاسوو يقالل  و اسوو يقالل املوووظة،ن ااوليوو،ن ميكوون أ ن ييخووذ مظهوورزن احوودهام سوو يايس و ال خوور مووايل ، فاإ

الس يايس فانه يعين من انحية أ ن احلكومات اخمليلةة ينبغي أ ن حترتم الصةة ااولية للوظيةة ااولية و القامئ هبوا ، 

 أ خرى أ ن عىل املوظن ااويل أ ن ميارس معهل حبياد اتم و نزاهة اكمةل كام ينبغي من انحية 

أ ما عن الاس يقالل املايل فانه يعين أ ن عىل املوظن ااويل أ ن ميينع عن ممارسة أ ي نشاو ذي طابع اقتصوادي 

طار ال مم امليحدة و يصل اإىل حد حتورمي متوكل امل ذن من املنظ ة ، هذا احلظر يوجد يف اإ وظون أ و مايل بدون اإ

دارهتا  ااويل ل سهم أ و س ندات يف م،سسة ما تكةل هل ماكنة الس يطرة عىل اإ
(3)

. 
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 :النظام القانوين لل وظن ااويل: املبح  الثاين

ىل أ ن  يقصد ابلنظام القانوين لل وظة،ن ااولي،ن ووعة القواعد القانونيوة الويت حتمكهوم منوذ أ ن ييولوون مناصو م اإ

اب، و يقت و ذكل بيوان القواعود القانونيوة الويت حتومك ممارسو يه ل عوامل وظيةتوه، يرتكوها ل ي سبب من ال سو ب

خاصة تكل املبينة حلقوق املوظن و الزتاماته يف مواهجة املنظ ة 
(1)

. 

 :حقوق املوظن ااويل: املطلب ال ول

 :زمتيع املوظن ااويل جب ةل من احلقوق لعل أ يها

 :المتيع ابحلقوق املالية: أ ول

يف مقابل ال عباء اجلس مية امللقاة عىل عاتق املووظة،ن ااوليو،ن ، جنود أ ن املونظامت ااوليوة حتورص عوىل مونحهم 

حقوقا جمزية تكةل تعوضهم عام زاكبدونه يف تث دية أ عامهلم من مشاق ، و   يوضعون بشلك عام يف مركوز ممتوزي 

لهيا جبنسيهتم من ابلنس بة ملوظةي ااوةل اليت هبا مقر املنظ ة من انحية ، و  ابلنس بة ملوظةي ااوةل اليت ينمتون اإ

لهيوا املوظون  انحية أ خرى ، ول  ،ع هذه اليعوي،ات للرضائب اليت تةرضها دوةل املقور أ و ااوةل الويت ينمتوي اإ

جبنسيته 
(2)

. 

 :حرية الرأ ي و الةكر الس يايس: اثنيا

ليوه رصاحوة اكفوة اللوواحئ و ال نظ وة زمتيع املوظن ااويل حبرية الرأ ي و الةكور السو يايس، و هوذا  موا أ شوارت اإ

 : بقولها “ و “ فقرة  0الوظيةية ، فقد ن  النظام ال سايس ملوظةي احملمكة اجلنائية ااولية يف املادة 

“مع أ ن أ راء املوظة،ن و معيقداهتم الشخصية، ومعيقداهتم الس ياس ية و ااينيوة جيوب أ ن تظول مصوونة“ 
(3)

، و 

 .ااويل زمتيع حبرية الرأ ي مبخيلن أ نواعه الس ياس ية و ااينية هذا يعين أ ن املوظن

 : احلق يف امحلاية: اثلثا 

زمتيع املوظن ااويل بنوع من امحلاية الوظيةية ، ور حامية املنظ ة ااولية ملوظةهيا ضود   موا ميكون أ ن يقوع  

مجيوع وسوائل املطالبوة عوهنم ، و علهيم من رضر أ و اعيداء بسبب تث دية وظيةهتم ، ور يف سبيل ذكل تبوارش 

يف ق،وية مقتول املبعووث  00/10/0404هذا ما أ كدتوه حممكوة العودل ااوليوة يف رأ هيوا الاستشواري الصوادر يف 

، وتعيرب امحلاية الوظيةية أ مر رضوري ل،امن اس يقالل املوظن يف معوهل فاملنظ وة ( لكون  برياندوت ) ال ممي 

جراءات و انهتوااكت أ و م،وايقات ضود  و الويت ااولية تيوىل حامية موظةهيا يف اا ول اليت يع ل فهيا من أ ي اإ

تعيق أ داء معلهم 
(4)

. 
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 : احلق يف تكوزن نقاابت: رابعا 

من احلقوق املياحة لل وظة،ن ااولي،ن حق تكوزن نقاابت تدافع عن مصاحلهم يف مواهجة املنظ ة ، وهنواك مون  

ال سايس ملثل هذه النقواابت قبول قياهموا ، كوام أ ن مهنوا موا حيظور عوىل املنظامت ما يشرتو املوافقة عىل النظام 

موظةيه الاليحاق ابلنقاابت املهنية كام هو احلال يف احتاد املواصالت السلكية و الالسلكية 
(1)

. 

 : الزتامات املوظن ااويل: املطلب الثاين 

الالزتامات امللقاة عىل عاتقه ، حبي  تكون هذه كام أ ن لهذا املوظن مجةل من احلقوق وجب عليه كذكل حت ل 

طار أ داء همامه   .الالزتامات طبعا يف اإ

 :الزتام الولء ااويل الاكمل و املطلق لل نظ ة ااولية : أ ول 

يعيرب هذا الواجب أ و الالزتام جحر الزاويوة يف الالزتاموات ااوليوة و أ كوهوا جودل و ووضوا و حساسو ية ، و 

مبارشا ابس يقاللية املوظن ااويل و عدم ازدواجية ولئوه و تبعييوه الإداريوة حيو  نصو  مجيوع زرتب  ارتباطا 

املوا،يق ااولية املنش ئة لل نظامت ااولية و ال نظ ة ال ساس ية و اللواحئ اااخلية عىل هذا الالوزتام ال سوايس و 

مصوواحلها العليووا دون اعيبووارات  اذلي زوورتب  بوجووود الوظيةووة ااوليووة و يع وول عووىل حتقيووق أ هوودافها و حاميووة

أ خرى
(2)

. 

عوىل موا “ ب“و قد نص  عىل هذا الالزتام املادة ال وىل من النظام ال سايس ملوظةي هيئة ال مم امليحدة فقورة  

أ علون رمسيوا ابن ) يديل املوظةون ابلإعالن الكتايب اليايل حب،ور ال م،ن العوام أ و مموثهل اخملوول هل ذكل  “ : ييل 

يل بصةيت موظةا مدنيا دوليا يف ال مم امليحودة ، وان أ ؤدي هوذه املهوام أ مارس بلك و لء و مضري املهام املس ندة اإ

و انظم سلو  واضعا نصب عيين مصواحل ال مم امليحودة وحودها ، وأ ل الومتس أ و اقبول أ يوة تعلوحت فوح ييعلوق 

(بث داء واجبايت من أ ية حكومة ، أ و هجة أ خرى خارجة عن املنظ ة 
 (3)

  

فشاء الرس املهين: اثنيا   :  الالزتام بعدم اإ

ىل حتقيوق أ هوداف  يلزتم املوظن ااويل ابحملافظة عوىل أ رسار همنيوه ، و أ ن يو،دي معوهل بوروح دوليوة هتودف اإ

املنظ ة اليت خيدهما و جيب عىل املوظن ااويل أ ن يعرف كين ييرصف حبمكة و حسن تقدزر 
(4)

. 

و يف هذا الس ياق نص    ال نظ ة ال ساس ية لل نظامت ااولية عىل واجوب كوامتن ال رسار الوظيةيوة و عودم 

لزاميوة النظوام ال سوايس ملووظةي ال مم  فشااها حىت بعد مغادرة الوظيةوة ااوليوة و هوذا موا نل سوه مون خوالل اإ اإ
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دراسة يف ضوء أ حاكم القانون ااويل الإداري ، مقال مون  –منصور الةييو ري حامد ، الزتامات املوظن ااويل جتاه املنظ ة و دوةل املقر . د  
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امل مع ال رسار الوظيةيوة لل نظ وة مون امليحدة ، حي  جيب عىل مجيع املوظة،ن اخذ احليطة و احلذر عند اليع

 :“ و“فقرة  ½خالل املادة ال وىل البند 

ىل )  ميارس املوظةون أ قىص قدر من احلصانة فح ييعلق جب يع مسائل الع ل الرمسي ، و ل جيوز هلم أ ن ينقلووا اإ

مركووز   أ ي حكومووة أ و كيووان أ و صوو  أ و أ يووة هجووة أ خوورى أ يووة معلومووات زكونووون قوود اطلعوووا علهيووا حبوومك

(الرمسي
(1)

. 

 :  الالزتام ابحلياد و الزناهة يف الع ل ااويل: اثلثا 

تدور الزتاموات املووظة،ن ااوليو،ن حوول رضورة الوزتام احليواد و الزناهوة يف أ داء و وظوائةهم 
(2)

، و قود تطورق 

ىل هووذا النظوام ال سووايس لهيئووة ال مم امليحوودة حتوو  بنوود  احلقووق و الواجبووات ال ساسوو ية لل وووظة،ن ااو  ليوو،ن اإ

ىل  ما ييل “ ب“فقرة ½ البند  0الالزتام من خالل املادة   : اإ

زمتسك املوظة،ن بث عىل مس يوايت الكةاءة و املقدرة و الزناهوة و يشو ل مةهووم الزناهوة عوىل سوبيل املثوال ل ) 

 ( احلرص الاس يقامة ، احلياد و العدل ، ال مانة و الصدق يف مجيع ال مور اليت متس معلهم و مركز  

ىل احلياد الس يايس حي  نص  عىل  7كام تطرق  الةقرة  ن ميارسووا حوق اليصووي  ، و لكون لل ووظة،ن أ  : ) اإ

علهيم كةاةل أ ن زكون اشرتاكهم يف أ ي نشاو س يايس مامتش يا مع الاس يقالل و احلياد ، اذلزن يقت،وهيام مركوز  

 ( .مكوظة،ن مدن،ن دولي،ن ، وغري ضار هبذا احلياد 

 : اليةر  اليام للوظيةة: رابعا 

لوزتام ال سوايس حيو  أ لزمو  املوظون ااويل ابليةور  نص  ال نظ ة ال ساس ية لل نظامت ااولية عىل هذا الا

اليام ، و  صي    وقته و هجده لوظيةتوه و حرضوت عوىل املوظون القيوام بوث عامل و لوو اكنو  م،قتوة دون 

موافقة املنظ ة 
(3)

، و يف هذا الس ياق جاء النظام ال سايس ملوظةي جامعة ااول العربية لي،كد هذا الالوزتام يف 

حيرض عىل موظن اجلامعة امجلع ب،ن وظيةتوه و بو،ن : ) “ و“ حت  عنوان واجبات املوظة،ن فقرة مادته الثامنة 

 ( .معل أ خر 

 : ضامانت املوظن ااويل: املطلب الثال  

من اجل حتقيوق أ هوداف املنظ وة و حاميوة املوظون أ ،نواء تث ديوة هماموه مون اليعسون ، وجوب هنوا أ ن حيظوى 

 . حقوقه مقابل أ داءه لواجبه املوظن ااويل بعدة ضامانت تكةل هل
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 :  ضامانت املوظن يف عالقته ابملنظ ة -0

دارية لل وظن ااويل /أ   عندما ييعرض املوظن ااويل لإجراء تعسةي من طرف رئيسه و اكن : ال،امانت الإ

داريوة سواب) هذا اليرصف عىل وضوح من عدم الصحة، فان ال،امانت الإدارية هنوا توربز بقسو هيا  قة ضوامانت اإ

دارية لحقة   (.وضامانت اإ

هنا ل تكةي :  ال،امانت الق،ائية لل وظن ااويل /ب  من اجل اس يةاء ال،امانت اخلاصة ابملوظن ااويل ، فاإ

منا ييطلب ال مر وجود أ لية حت وي هوذا احلوق مون اليعسون ، وموثلام هنواك حموامك  ال،امانت الإدارية وحدها ، واإ

داريوة خاصووة هبووذا الشوث ن عووىل املسوو ي وى الوووطين ، فوان هنوواك كووذكل حمووامك دوليوة خميصووة يف حاميووة حقوووق اإ

 .املوظةون ااوليون 

 ( :احلصاانت و الامتيازات ) ضامانت املوظة،ن ااولي،ن يف مواهجة ااول  -7

تقت  طبيعة الوظيةة ااولية ممارسة بعض ال عامل اليت قد تس يلزم الينقل ب،ن أ قواله خميلون ااول ال ع،واء ، 

جرت موا،يق املنظامت ااولية عىل كةواةل عودد معو،ن مون احلصواانت و الامتيوازات الويت هتو  لل وظون  ولقد

 .ااويل جوا من الط ث نينة و الثقة يف أ دااهم ملهاهمم 

و كذكل زمتيوع املنودوبون عون أ ع،واء : ) عىل ما ييل  010من املادة  7و لقد ن  ميثاق ال مم امليحدة يف الةقرة 

ة و موظةو هذه الهيئة ابملزااي و الإعةاءات الويت ييطل وا اسو يقالهلم يف القيوام مبهوام وظوائةهم امليصوةل ال مم امليحد

( ابلهيئة 
(1)

. 

و قد تيقرر احلصاانت و الامتيازات مبوجب اتةاق يربم بو،ن املنظ وة و ااول ال ع،واء فهيوا و حتودد ماهيهتوا و 

احلصواانت و الامتيوازات مون حيو  م،و وهنا و موداها حبسوب مداها و من زمتيع هبا ، وغالبا ما تيةاوت هذه 

 .اارجة اليت يشغلها املوظن ااويل ، ومن الطبيعي أ ن تزداد لكام عل  درجة املوظن ااويل 

و زمتثل م، ون احلصاانت و الامتيازات غالبوا يف حصوانة ق،وائية جنائيوة اكنو  أ و مدنيوة ، ويف منحوه حريوة 

اةل رسية و يف منحه ووعة من الإعةاءات املالية و امجلركية و الرضيبية الانيقال و التصالت و كة
(2)

    . 

 :خامتة 

مما تقدم من هذه ااراسة املوجزة نس يطيع القول ابن لل نظامت ااولية ال لر الكبوري و البوالغ يف ظهوور الوظيةوة 

ااولية اليت تطورت و أ صبح  عىل ما ر عليه اليوم ، كام تبو،ن لنوا ابن املوظون ااويل هل خصوائ  معينوة 
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زون يع لوون حلسواهبا مون سوةراء و قنصولي،ن و متزيه عن بعض الوظائن اليت تش  ه عىل غورار مموثيل ااوةل اذل

 .غري  

ىل أ ن لهذا املوظن ااويل نظام قانوين مع،ن و هل عالقة خاصوة تربطوه ابملنظ وة الويت يع ول حلسواهبا ،  ضافة اإ اإ

وهذا يقت  طبيعة الع ل اليت تربطه ابملنظ ة و اليت متنحه بدورها ووعة مون احلقووق و ابملقابول زكوون عليوه 

 .الالزتامات و املس،وليات  مجةل من

و هذا ما ي،كد عىل أ ن العالقة ب،ن املوظن ااويل و املنظ ة ااولية ر عالقوة عقديوة غالبوا موا ت،وع املنظ وة 

 .نظاهما القانوين اذلي يناس  ا لرعاية مصاحلها 

ليوة و الويت حتودد و مبا أ ن هناك تشابه اإىل حد كبري ب،ن ال نظ ة ال ساس ية املوضووعة مون طورف املونظامت ااو 

كيةية تعي،ن املوظن ااويل و كذا حتدد ما عليه من واجبات و ما هل من حقوق، نرى ابن توحيود هوذا النظوام 

ال سايس أ مرا هماما ، ليصبح نظاما دوليا خاضعا ل حواكم القوانون ااويل، و لويك يسو يةيد منوه أ شوخاص اجملمتوع 

وليوة اخلاصوة هبوذا الشوث ن مثول احملمكوة الإداريوة ملنظ وة الع ول ااويل من هجة ، و يقل  اجلهد عوىل احملوامك اا

 .ااولية أ و احملمكة الإدارية ملنظ ة ال مم امليحدة للةصل يف املنازعات املعروضة علهيا 
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مع،ــةل حتديد مصطلح جرامئ الإرهاب يف النظام اجلنايئ ااويل وأ لر ذكل عىل تكريس فكرة عدم املرشوعية 

العالقات ااوليةيف 
*
. 

 تيس س يل   -وق املركز اجلامعيمعهد احلقو -"أ  "أ س ياذ حمارض   - أ محدمبخوتة  /د

 :ملخ 

أ صبح  احلرب ضد الإرهاب أ حد املرتكزات ال ساس ية يف س ياق العالقات ااوليوة، خاصوة ابعيبواره 

تنطوي عىل فئة من ال فعال متوس ابملصواحل امليعلقوة بوث من وسوالمة البرشوية، وابلنظوام اليت أ حد اجلرامئ ااولية 

خاصة أ نه يعّد أ حد املش ت ال ساس ية ملرشووعية ال فعوال  العام ااويل وتس هتدف زعزعة العالقات ااولية، 

خلو  متعلوق  العسكرية ال حادية ضود الإرهواب يف غيواب تعريون متةوق عليوه جلورامئ الإرهواب مموا يو،دي اإىل

ابن احلرب الباردة، حتاول حتقيق اليوافوق  ابليصنين القانوين ل فعال العنن، حي  ظل  منظ ة ال مم امليحدة، اإ

حول موضووع اليعريون ال سوايس، لكون دون جودوى، وبعود احلورب البواردة، حودد جملوس ال مون يف اجامتعوه 

اجمللووس ومسوو،ولياته يف حةووظ السوومل وال موون ، الإرهوواب ابعيبوواره احوود أ   ق،ووااي 0447ينووازر 00املنعقوود يف 

ىل معاجلة   هذه ال فعال بشلك فّعال، مون أ جول أ مون واسو يقرار  ااولي،ن، مما ي،كد عىل حاجة اجملمتع ااويل اإ

طوار اليعواون بو،ن أ ع،واء  اجملمتع سواء عىل املس يوى ااويل أ و اااخيل، فاكن مون الوالزم أ ن تومت ماكحفيوه يف اإ

رسواء  اجملمتع ااويل مع احرتام اكمل لقواعد القانون ااويل ذات الصةل، وعىل الورمغ مون جنواح اجملمتوع ااويل يف اإ

ل أ ن خلو نظام احملمكة اجلنائية من اعيبار الإرهاب جرميوة  دعامئ نظام جنايئ دويل دامئ، مع اعامتد ميثاق روما، اإ

، بول أ نوه أ صوبح ظواهرة خطورية هتودد السومل دوليًة، خاصة ملا متثهل ظاهرة الإرهاب وأ لرهوا عوىل النظوام ااويل

اثرة  وال من ااولي،ن وال من امجلاعي ااويل، كام أ ن مةهوم الإرهاب يعّد من أ كوو املةواهه الس ياسو ية والقانونيوة اإ

ىل تعرين حمودد متةوق عليوه ملةهووم الإرهواب، وهوو مورتب  ابلورؤى  للجدل، حال  دون توصل اجملمتع ااويل اإ

ل أ ن ال مول يبقوى قامئوا 7110سبمترب  00جية املعايري خاصًة بعد أ حداث امليباينة وازدوا ، وعىل الورمغ مون ذكل اإ

ىل تعرين موحود وجتورمي هوذه ال فعوال كوام اكن ال مور ابلنسو بة ملةهووم  يف اليصدي ملشلكة الإرهاب والوصول اإ

ام احلقووق املرشووعة للشوعوب جرمية العدوان، مما من شث نه أ ن يساعد عىل احرتام مبادئ القانون ااويل واحورت 

 .ف،اًل عن توحيد اجلهود ااولية ملاكحفة الإرهاب

Résumé: 

La guerre contre le terrorisme est devenu l'un des piliers fondamentaux dans le 

contexte des relations internationales, en particulier comme l'un des crimes internationaux 

impliquant la catégorie des actes portant atteinte aux intérêts liés à la sécurité et la sécurité 

humaine, et le système du droit international public et visant à des relations internationales 

                                                             
*
يداع املقال   17/17/7102: اترخي اإ

 71/17/7102: اترخي حتكه املقال
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de déstabilisation, notamment en ce qui est l'un des problèmes fondamentaux de la légalité 

des actions militaires unilatérales contre le terrorisme l'absence d'une définition commune 

des crimes de terrorisme, menant à la confusion liée à la qualification juridique des actes de 

violence, où les Nations Unies ont été, pendant la guerre froide, en essayant de parvenir à un 

consensus au sujet de la définition de base, mais en vain, et après la guerre froide, 

sélectionnez Sécurité lors de sa réunion tenue le 31 Janvier 1992, le terrorisme comme l'une 

des questions les plus importantes et les responsabilités du Conseil dans la paix et la sécurité 

internationale, qui souligne la nécessité pour la communauté internationale pour répondre à 

tous ces actes efficacement pour la sécurité et la stabilité de la société, tant au niveau 

international ou interne, était trop être combat dans le cadre de la coopération entre les 

membres de la communauté internationale dans le plein respect des règles du droit 

international, pertinentes, et malgré le succès de la communauté internationale pour établir 

les bases d'un système pénal international permanent, avec l'adoption du Statut de Rome, 

mais l'absence de système de justice pénale de considérer le terrorisme est un crime 

international, en particulier, car il représente J le terrorisme et son impact sur le système 

international, mais il est devenu un phénomène dangereux qui menace la paix et la sécurité 

internationales de sécurité collective internationale, et le concept de terrorisme est l'un des 

concepts les plus politiques et juridiques controversés, empêché d'atteindre la communauté 

internationale à une définition convenue spécifique du concept du terrorisme, qui est lié à 

des visions divergentes et les doubles standards, surtout après les événements du 11 

Septembre 2001, et bien que seul espoir reste valable pour résoudre le problème du 

terrorisme et de parvenir à une définition commune et la criminalisation de tels actes comme 

ce fut le cas pour le concept de crime d'agression, qui contribuerait à respecter les principes 

du droit international .Des droits légitimes des peuples, ainsi que l'unification des efforts 

internationaux pour lutter contre le terrorisme. 

 : مقدمــــة

خط  فكرة العداةل اجلنائية ااولية خطوة معالقوة، ابعوامتد نظوام روموا ال سوايس اذلي جيسود اعورتاف امجلاعوة 

ااوليووة، ابحلاجووة املاّسووة لرؤيووة العووداةل ااوليووة تسووود بيطبيقاهتووا هجوواز موون ق،ووايئ دويل جنووايئ دامئ، ميووارس 

لجامعة ااوليوة، لكون خلوو النظوام ال سوايس لروموا سلطاته الوقائية والردعية جتاه   انهتاك لل صاحل اجلوهرية ل

رسواء دعوامئ نظوام  من تعرين وجترمي ال عامل الإرهابية كجرمية دوليوة، وعوىل الورمغ مون جنواح اجملمتوع ااويل يف اإ

ل أ ن خلو نظام احملمكة اجلنائية من اعيبار الإرهاب جرمية دولية، قود  جنايئ دويل دامئ، مع اعامتد ميثاق روما، اإ

ر جدًل كبريًا، خاصة ملا متثهل ظاهرة الإرهاب وأ لرها عوىل النظوام ااويل، ول شوك أ ن الإرهواب يعوّد اخطور أ اث

الظواهر اليت هتدد أ من واس يقرار اجملمتع سوواء عوىل مسو يوى النظوام العوام ااويل أ و اااخويل، بول أ نوه أ صوبح 
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، كام أ ن مةهوم الإرهاب يعّد من أ كوو املةواهه ظاهرة خطرية هتدد السمل وال من ااولي،ن وال من امجلاعي ااويل

ىل تعرين حمدد متةق عليه ملةهووم الإرهواب  اثرة للجدل، حال  دون توصل اجملمتع ااويل اإ الس ياس ية والقانونية اإ

خاصة أ ن ال مر ييعلق ال مر بيربزر اس يخدام القوة، وتكشن من انحية أ خرى اجلودل حوول العالقوة بو،ن عودم 

وم اجلرامئ الإرهابية، وتةتح الباب أ مام اليةسري اذلايت لقواعد القوانون ااويل، مموا أ فورز س ياسوة املرشوعية ومةه

معايري مزدوجة ليس  يف القرارات ال ممية اليت هتم ااول، بل كذكل يف حقول العوداةل اجلنائيوة ااوليوة، حبيو  

القوانون ااويل اجلنوايئ حتو  مراقبوة  يقع ذكل يف س ياق س ياسات القوى وهمينة املصاحل الإسورتاتيجية، ميوارس

ن الإشواكلية تمتحوور يف بيوان ماهيوة الإرهواب مون حيو  تقودمي  جملس ال من الةعلية أ ساس انيقايئ، ومن  ّم فاإ

دراج الإرهاب مضون ال فعوال  مةهوم حمدد ورضورة وضع نظام قانوين خاص بيحديد ال فعال الإرهابية، ومن  ّم اإ

دراجه كجرمية دوليةالغري مرشوعة مبقتىض القانو  . ن ااويل واإ

 :معامل النظام القانوين ااويل امليعلق بيعرين وحتديد ال فعال الإرهابية : املبح  ال ول

تقت  س يادة القانون عىل املس يوى ااويل وفق املبادئ العامة للقانون ااويل، الع ول وفوق روح ميثواق ال مم  

ة يف العالقوات ااوليوة لكون توداخل املصواحل لودلول الكوربى أ ظهور امليحدة، واذلي مرتكزة عدم اس يخدام القوو 

شاكلية س يادة القانون عىل الصعيد ااويل، خاصة يف احلرب عىل الإرهاب ومع تغريات العالقو ــــات ااوليوة يف اإ

ق ل ال حادية القطبية، وعندما ييعلق ال مر بيربزر اس يخدام القوة ضد بعوض ااول، انطالقوًا مون فكورة احلوظــ

حوودى املشوو ت  يف الةعوول الوقووايئ ضوود الهتديوودات الإرهابيووة، دون تعريوون مصووطلح الإرهوواب، وهووو يعووّد اإ

ال ساس ية ملرشوعية ال فعال العسوكرية ال حاديوة ضود الإرهواب، يف غيواب تعريون متةوق عليوه، وابليوايل يقوع 

لإرهابيوة واحلوق يف املقاوموة، اذلي خل  متع د ييعلق ابليصنين القانوين لويكل ال فعوال، والمتيوزي بو،ن اجلورامئ ا

 . كّرسه القانون ااويل

 :اجلهود الترشيعية ااولية لليوصل لوضع نظام قانوين جلرامئ الإرهاب: املطلب ال ول

تطور القانون ااويل بصورة متسارعة لس ح بعد هناية احلورب البواردة مموا أ اتح الةرصوة أ موام حتديود معوامل نظوام 

وحتديد اجلرامئ الإرهابيوة، وظهوور العديود مون النصووص القانونيوة ااوليوة، والويت تيعلوق قانوين خاص بيعرين 

ابلإرهاب وابليايل تكريس العديد من املبادئ القانونيوة الويت تعوام ظواهرة الإرهواب، فوال حاكم امليعلقوة بظواهرة 

ة والقرارات الصادرة عون الإرهاب يف القانون ااويل تكرس بصورة أ ساس ية خاصة عن طريق املعاهدات ااولي

منظ ة ال مم امليحدة، خصوصًا امجلعية العامة وجملس ال من، عىل الرمغ من أ ن حماوةل الوصول اإىل وضوع تعريون 

رهوواب موون أ صووعب املسووائل القانونيووة، يف ظوول أ ن مصووطلح الإرهوواب قوود تطووور وتغووري منووذ بدايووة  دويل لالإ

ىل ال  يغري يف مةهوم الإرهاب، بل أ ن الإرهاب أ صبح اليوم مسوة اس يخدامه، حي  أ ن تغري النظام ااويل أ دى اإ
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دراج جرميوة الإرهواب يف النظوام ال سوايس لل حمكوة  غةوال اإ من سامت النظام ااويل اجلديود، وهوو موا يةرسو اإ

اجلنائية ااولية
(1)

. 

 : املعاهدات ااولية امليعلقة بيحديد طائةة ال فعال الإرهابـــية: الةرع ال ول

تعّد املعاهدات ااوليوة تعوّد مصودرا أ ساسو يًا لقواعود القوانون ااويل، ل هنوا تعوين بيودوزن القواعود املوجوودة يف 

القانون ااويل ور يف معظ ها قواعد عرفية دولية، كام تع ل عىل تمنية وتطوزر القانون ااويل عن طريق وضوع 

 َ  موضوع تعريون الإرهواب ابهوامتم كبوري مون طورف قواعد دولية جديدة بواسطة املعاهدات ااولية، لهذا ح ِّ

بورام  اجملمتع ااويل، بدءًا بث وىل احملاولت يف عهد عصوبة ال مم، ابعوامتد اتةاقيوة دوليوة ليعريون مةهووم الإرهواب ابإ

: الويت اعمتودت حسوب نو  اايباجوة 0402معاهدة منع ومعاقبة الإرهواب املربموة سو نة 
«

قصود أ ن زكوون منوع 

ا طابع دويل أ كو فعاليوةمعاقبة الإرهاب ذ
»

،  غوري أ هنوا مل تودخل أ بودا حوري الينةيوذ
(2)

وجواء تعريون الإرهواب . 

جراميوة موهجوة ضود ااوةل، زمتثول 7، يف فقرهتا 0ااويل يف املادة عوامل الإرهواب بث هنوا أ فعوال اإ ، من أ نوه زوراد ابإ

ل شوخاص، أ و عاموة غرضها أ و طبيعهتوا يف خلوق حواةل رعوب يف أ ذهواب صصويات معينوة، أ و جامعوات مون ا

الناس
(3)

. 

بوضوع الإرهواب مضون  "كوورت فواهوامي"وجتددت احملاوةل يف عهد ال مم امليحدة مببادرة من أ ميهنوا العوام أ نوذاك 

ذ عْنونَو  رسواةل ال مو،ن العوام 0427أ جندهتا عقب الةعل الإرهايب خالل ال لعاب الاوملبية يف ميوونيخ سو نة  ، اإ

:العنوان ال يتيف الاجامتع السابع والعرشزن 
«

جراءات ملنوع الإرهواب، وابيق أ شواكل العنون الويت هتودد ال بورايء  اإ

هتدد احلرايت ال ساس ية، وكذل دراسة ال س باب الاكمنة وراء تكل ال شاكل الإرهابيوة وال فعوال العنيةوة والويت 

ىل الي،حية ابحلياة البرشية مبا يف ذكل حياهتم تدفع بعض الناس اإ
»

طوويةل بوضووح  سوعي ، تب،ن هذه الصوياغة ال

ىل دوافعوه وأ سو بابه، منوا  أ ي،وًا اإ ىل معاجلة أ عراض الإرهاب، واإ  اجملمتع ااويل أ نذاك، اذلي اكن مييل ليس فق  اإ

ذ انصوّب توركزي املنظ وة يف  07تنب  ال مم امليحدة  0410نذ س نة مف  اتةاقات متعددة ال طراف حول الإرهواب، اإ

معاهودة طوكيوو، تركزيهوا العنون املرتكوب ضود زعوامء : من ذكل مثال البداية عىل سالمة الطريان املدين، نذكر

                                                             
1
،  أ ي،اً محمود صاحل 07 -00، ص 0477، دار الهن،ة العربية، القاهرة، مرص، "الإرهاب ااويل وفقًا لقواعد القانون ااويل العام:" نبيل حل ي  - 

 .04، ص 7110، دار الةكر، الإسكندرية، "لقانون اجلنايئ لالإرهابموسوعة ا:" العديل 
2
ل أ هنا مل تودخل حوزي النةواذ لعودم اليصوديق علهيوا، وموع ذكل فواإن 0402نومفرب  01أ برم  اتةاقية جنين اخلاصة بيجرمي والعقاب ااويل يف  -  ، اإ

، "لعامالإرهاب يف ضوء أ حاكم القانون ااويل ا:" مسعد عبد الرحامن زيدان قامس:أ حاكهما لها أ يية يف جمال اليعرين جبرمية الإرهاب ااويل، أ نظر

 .000، ص 7112دار الكتب القانونية، احملةل الكربى، مرص، 
3
، اجملةل املرصوية "حول تعرين الإرهاب ااويل وحتديد م، ونه من واقع قواعد القانون ااويل وقرارات املنظامت ااولية:"عبد العززز رسحان - 

 : وأ ي،ا. 020، ص 0420، 74للقانون ااويل، اجملدل 

 

 

 

 



 11العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية
 

64 
 

ااول والشخصيات الرمسية واابلوماس ية، حي  وقع  معاهدة منع ومعاقبوة اجلورامئ ضود ال شوخاص احمل يو،ن 

، وقوود اتسووع جمووال معاهوودة ال مم امليحوودة يف 0420ديسوو رب  00 دوليووا، مبوون فووهيم امل ثلووون اابلوماسوو ي،ن يوووم

 0422، التةاقيوة ال وروبيوة لق وع الإرهواب سو نة 0424ووووووووواية املطاف، ليش ل معاقبة اختطاف الرهائن هنووووو

ومتويول  0442واليةجوريات الإرهابيوة بصوةة عاموة سو نة  0447مرشوع اتةاقية دولية لق ع الإرهاب النووي س نة 

ىل اللجنوة اخملصصوة  7110، مرشوع التةاقية الشامةل بشث ن الإرهاب ااويل عوام 0444الإرهاب س نة  املقدموة اإ

ذلكل، واليت تناول  عدة مسائل خاصوًة نطواق التةاقيوة واليعريةوات، وعالقوة التةاقيوة بغريهوا مون التةاقيوات 

املناه،ة لالإرهاب
(1)

. 

 :بيجرمي ال فعـــال الإرهابووووويةقرارات منظ ة ال مم امليحدة امليعلقة : الةرع الثاين

ف،ال عن هذه املعاهدات امللزمة قانونيًا، تعّد قرارات املنظامت ااولية واليت تعرب عن الإرادة اخلاصة لهوا، ومون 

دانة وماكحفة الإرهاب، وقورارات تيعلوق مبعواجةل  أ يها قرارات منظ ة ال مم امليحدة اليت أ رس  املبادئ امليعلقة ابإ

رة الإرهاب عىل املس يوى ااويل، والقرارات امليعلقة اب اذ اليدابري الرضورية ملاكحفهتا،  منذ بدايوة أ س باب ظاه

ىل اعيبوار  الس بعينات ابلنس بة للج عية العامة، يف ح،ن قرارات جملس ال من اجته  بعود هنايوة احلورب البواردة اإ

سو يدعي تطبيوق أ حواكم الةصول السوابع مون مساندته هتديودًا للسومل وال مون ااوليو،ن، ي  أ والإرهاب وتشجيعه 

امليثاق اليت تس ح جمللس ال من مبعاقبة ااول اخملةّل ابلسمل وال من ااولي،ن، فصدرت قرارات عديدة هتومت بوضوع 

جراءات لستئصواهل، مون بو،ن الإجوراءات اجلديوة اعوامتد امجلعيوة العاموة  سرتاتيجية ملواهجة الإرهاب ااويل، واإ اإ

نشواء  فورع منوع الإرهواب، زورتب  مبكتوب ال مم امليحودة ملراقبوة اخملودرات ومنوع اذل 0444قرار س نة  ي يق و ابإ

جوراءات استئصوال  اجلرمية يف فيينا، ومن بيهنا أ ي،ا قرار امجلعية العامة حول تقرزر اللجنوة السادسوة اذلي هيوم اإ

مبوجوب الةصول  0020)مق، وقورار جملوس ال مون ر(7111فيةوري  7الصوادر يف  001/00قورارا )الإرهاب ااويل 

اذلي يتيح تث سيس ما يس ى بلجنة ماكحفة الإرهواب 7110سبمترب  77السابع بيارخي 
(2)

، وموع صودور القورار رمق 

فةي فقرتوه الياسوعة أ سسو  امجلعيوة العاموة لول مم امليحودة جلنوة خاصوة،  0441ديس رب  02املعمتد يوم  701/00

هم هتا بلورة معاهدة دولية ملنع اليةجريات الإرهابية، ومنذ تث سيس هذه اللجنة انكب  عوىل صوياغة اتةواق دويل 

 اعورتف يف ترصوحي لوسوائل الإعوالم "روهوان بريازورا"شامل حول الإرهاب غري أ ن رئيس اللجنوة الرسويالنيك 

من مسودة املعاهدة موضووع توداول اللجنوة وامليعلقوة بيعريون الإرهواب وكوذا ( 7)ابس يحاةل التةاق حول املادة

اليت هتمت بث فعال القوات املسلحة أ و ال طراف يف نزاع موا، وابلإشوارة احملومتةل اإىل الاحوتالل ال جنويب،  07املادة 

                                                             
1
بوراهه محموود، الإرهواب : وأ ي،اً . 000، ص 7107، س نة "دراسة حتليلية تث صيلية/ النظرية العامة للجرمية ااولية:" د لش،نأ رشف محم -  أ محود اإ

مركز ااراسات الس ياس ية والإسرتاتيجية ابل هرام،  002اجلديد، الشلك الرئييس للرصاع املسلح يف الساحة ااولية، جمةل الس ياسة ااولية، العدد 

 .7117قاهرة ينازر ال
2
، دار الهن،ة العربيوة، "الإرهاب ااويل مع دراسة لالتةاقيات ااولية والقرارات الصادرة عن املنظامت ااولية:" عبد العززز خممير عبد الهادي - 

 .010القاهرة، ص 
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ىل اس يحاةل حصول اليوا فوق حوول موادة مةرتضوة هتوم مون س يقصوون مون ف،ال عن ذكل أ شار رئيس اللجنة اإ

جمال التةواق ذكل أ ن السو،ال العووي  حوول احوامتل اسو يثناء حوراكت اليحورر الووطين ل زال يو،رق اللجنوة 

ظاهراي، مل تس يطع مسودة التةاق اليوفيق ب،ن أ راء ووعة ااول الغربيوة مون هجوة وانشوغالت ااول ال ع،واء 

صة امليعلقة مهنا بوضع احلراكت مثل املنظ ة اليحرزر الةلسطينية من هجة أ خورى، يف منظ ة امل،متر الإساليم خا

عداد مقاربة موحدة يبقى حبيس حلقة مةرغة تدور حول فكورة تةيود أ ن ىل اإ اليعريون اخلواص : فلك هجد زريم اإ

ل لصواحل لل ةهوم حيدد الاس يثناءات ويف املقابل قود حتودد الاسو يثناءات الراهبوة الويت تطالوب هبوا بعوض ااو 

مقاتلهيا من أ جل اليحرزر، جمال اليعرين وعوامهل ال ساس ية وهكذا دواليك
(1)

. 

 :7110سبمترب  00اليكيين القانوين للهجامت الإرهابية : الةرع الثال 

دراج هذه الهجامت عوىل مسو يوى ال مم امليحودة خاصوة جملوس  7110سبمترب  00عقب جهامت  ىل اإ مبارشة أ دى اإ

( 00)وان املسلح اذلي يتويح حوق اسو يخدام القووة طبقوا ملقت،ويات مليثواق خاصوة املوادة ال من، يف نطاق العد

شواكلية هاموة عوىل مسو يوى بنيوة القوانون ااويل، ل نوه  امليعلقة حبق اافاع الرشعي الةردي وامجلاعي، مما أ اثر اإ

لقوانون ااويل، هوذه يةرض اليعامل مع أ وضاع مل تس يقر بعد، عن طريق أ دوات مل يمت وضعها واسو يحداهثا يف ا

الإشاكلية أ اثرت نقطي،ن هامت،ن ال وىل تيعلق ابلطبيعة القانونية ليكل الهجامت، والثانية تيعلوق مبودى مرشووعية 

حي  انه بعد هناية  احلرب البادرة اعيرب جملوس ال مون يف عودة حوالت ابن . اليدابري املسلحة امل،ادة لالإرهاب

للسومل وال مون ااوليو،ن، فالهتديود اذلي لحظوه جملوس ال مون يف قراراتوه دمع دوةل ما لالإرهاب يشلك هتديودا 

امليعلقة بليبيا والسودان وأ فغانس يان هو هتديد مصدره دوةل متورطة يف الإرهاب أ و دامعة هل كام يف حاةل ليبيوا، 

رهوابي،ن كوام هوو احلو ال ابلنسو بة أ و مصدر حكومة راعية لالإرهاب من حي  أ هنا تقدم املث وى واملالذ ال مون لالإ

للسودان وأ فغانس يان عىل عهد حكومة طالبنا بعد تةجوري السوةارت،ن ال مورزكيي،ن يف نوريويب كينيوا ودار السوالم 

، هذا اليوسع النوعي ملةهوم هتديد السمل وال من ااولي،ن ليش ل ال فعوال الإرهابيوة الصوادرة 0447تزنانيا يف عام 

 77الصوادر يف  0020يع لون ابمس أ ية دوةل أ و ملصلحهتا امتد ابلقورار  عن اخلواص اذلزن ل ميثلون أ ية دوةل ول

ليش ل أ ي متويل أ و مساعدة لالإرهاب من قبل الكياانت القانونية اااخليوة اكلبنووك وامل،سسوات  7110سبمترب 

ىل أ حاكم الباب السوابع  0020املالية وواكلت ال سةار ووسائل املواصالت والتصالت فالقرار  استند رصاحة اإ

من ميثاق ال مم امليحود، واسو يحدث أ ليوة لل راقبوة عوىل مسو يوى جملوس ال مون ر ال وىل مون نوعهوا يف جموال 

اخوزتل سولطة جملوس ال مون يف سولطة  0017ماكحفة الإرهاب ومراقبة متويهل، لكون املةارقوة هنوا ر أ ن القورار 

جمللس ال من سلطة جديدة وواسوعة يف جموال  0020بيامن منح القرار  7110 سبمترب 00اليكيين القانوين لهجامت 

املراقبة املالية واس يخدام الوسائل غري العسكرية، وبيعبري أ خر امتنع جملس ال من عون ا واذ اليودابري العسوكرية 

                                                             
1
أ محود محمود املهيودي اب  : ، وأ ي،اً "لإرهاب ااويلالإرهاب رؤية س ياس ية قانونية حول اليطورات املعارصة لظاهرة ا:" محمد شويق عبد العال - 

 .000ص. 7101،النظرية العامة للق،اء ااويل اجلنايئ،دار الهن،ة العربية، القاهرة، و ال وىل ، س نة 
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ذ أ بعود نةسوه مون يف اجملال احملجوز هل مبقتىض ميثاق ال مم امليحدة، وهو جموال حةوظ السومل وال مون ااوليو،ن،  اإ

هذه املس،ولية امللقاة عوىل عاتقوه، وا واذ مبووازاة ذكل قورار ينطووي عوىل ا واذ تودابري غوري عسوكرية يف جموال 

ماكحفة الإرهاب خاصة يف جمال المتويل، وهو جمال لن ميارس فيه جملس ال من أ ية سلطة حقيقوة هوذا اليوسو يع 

ء متطابقا من حي  م، ونه، ومتناسق مون حيو  الهودف منوه، النوعي ملةهوم هتديد السمل وال من ااولي،ن جا

ىل درجوة  رهواب بطبيعوة الغ،وون اليوام وزرتقوي بوه اإ مع وهجة النظر ال مرزكية اليت اعمتدت مةهوما غري حمدد لالإ

العدوان املسلح، وليس هناك شك يف أ ن جملس ال من قد موارس سولطة ممنوحوة مبقتىضو ميثواق ال مم امليحودة 

امت احلادي عرش من سبمترب عىل أ هنا هتديد خطري للسمل وال من ااولي،ن وعدواان مبةهوم املادة بشث ن تكيين جه

من ميثاق، لكن هذه السلطة اليت مارسها جملس ال من ر سلطة جزئية وحمدودة جودًا ول تشولك جووهر  00

ااولي،ن، فطبقا للبواب السوابع  السلطة ال ساس ية اليت زمتيع هبا جملس ال من يف جمال احملافظة عىل السمل وال من

من امليثاق، تمكن السلطة الرئيس ية جمللوس ال مون يف ا واذ الإجوراءات الالزموة لل حافظوة عوىل السومل وال مون 

 .ااولي،ن مبا يف ذكل الإجراءات اليت تنطوي عىل اس يخدام القوة املسلحة

اهدة شامةل، توكل الويت سو يوحد وتمكول املث سوية يبدوا أ ن مرشوع مع 7110سبمترب  00عىل الرمغ من أ حداث 

رهواب، ل زالو  بعيودة   البعود عون متنواول  املقاربة العرفية ملعاهدات ال مم امليحدة الإ،ين عرشو املناه،وة لالإ

ذ ل ميكون امجلوع بو،ن املصواحل الس ياسو ية (الشو،ون العاموة)اللجنة اخلاصوة، وجلنوة امجلعيوة العاموة السادسوة  ، اإ

يل املبادئ الكونيوة حلقووق الإنسوان ابعيبارهوا جوزاء مون املتشعبة واليصورات الع رفية امليناق،ة مبجرد الإشارة اإ

, املبادئ السامية للقانون ااويل العام، وقد جعل غياب الإجامع الةعول امليعودد مسو يحيال مون الناحيوة الع ليوة

غرابة يف ظل هوذه الظوروف وأ صاب منظ ة ال مم امليحدة ابلشلل يف واحد من أ   جمالت ال من امجلاعي، فال 

ذ  رهابيوة أ و دول متوول الإرهواب، اإ أ ن تكون املبادرة موضع ابزتاز دول ترى نةسها همددة مون طورف جامعوات اإ

ىل الكونغرس يوم" جورج بوش"سل  الرئيس ال مرزيك  سبمترب  02ال،وء عىل راهنية املشلكة يف و،يقة سل ها اإ

:ايئ قائال طالب فهيا ابحلق يف فعل أ حادي  بل ووق 7117
«
لن جتدي مةواهه الوردع اليقليديوة نةعوا ضود عودو  

رهايب، تزنع تكتياكته املعلنة  و واليدمري الوحيش، واس هتداف ال برايء وحب  جنوده عىل الشوهادة ول حيمتوي  اإ

بث ي دوةل
»(1)

. 

ناه،وة تمكن مشولكة هوذه املعاهودات والقورارات، فوح ييعلوق مببوارشة تنةيوذها مون أ جول س ياسوة منسوج ة م 

ن اليعرين ااقيق لالإرهاب غائب يف هذه املوا،يق ال مميوة ذكل أ ن : لالإرهاب لل جمتع ااويل، يف الةكرة القائةل اإ

ل تعريةوات مضنيوة أ و معليوة وذكل  ذ ل توجود اإ غياب تعرين متةق عليه يتناقض حبده مع طابعه الإس يعجايل، اإ

ىل غيوواب الإجووامع يبوو،ن ااول ال ع،وواء عووىل الع واموول ال ساسوو ية الوويت حتوودد ال فعووال الإرهابيووة، وعووىل موورده اإ

اليت تقدم بعض الاس يثناءات اخلاصة لبعض احلراكت مبوجوب )اخلصائ  اليت متزيها عن أ فعال اليحرر الوطين 

                                                             
1
:" لقديس ااويكمجيل ا: وأ ي،اً . 001، ص (0447)، مركز ااراسات العريب ال ورويب "الإرهاب ااويل:"محد محمد رفع ، صاحل بكر الطيار - 

 .01، ص "الإرهاب والقانون ااويل  دارسة للجرامئ الإرهابية الإرسائيلية
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، من  م ميكن تلخي  املع،وةل الويت ل زالو  تسو يع  عوىل احلول حوىت ال ن يف (معاهدات مناه،ة الإرهاب

اليحرر الوطينصيغة الإرهاب يف مقابل 
(1)

، وابليايل ل ميكن حل مشلكة تنةيذ القانون ااويل اليت نيج  عون 

ل خبطوات معلية مضن نظام ال مم امليحدة مثل تث سيس امجلعية العاموة فورع  غياب الإجامع حول مةهوم الإرهاب اإ

نشاء جلنة ماكحفوة الإرهواب الوواردة أ عواله سو نة  0444ماكحفة الإرهاب س نة  ب قورار ملوزم، كوام مبوجو 7110واإ

ىل امجلعية العام يوم فاحت أ كيوبر  ىل جملس ال مون  7110سل  ال م،ن العام ال،وء عىل تكل املع،ةل يف رساليه اإ واإ

ذ اعيرب الس يد 7110نومفرب  07يوم  تعرين الإرهاب ق،ية من أ صعب الق،وااي املطروحوة عوىل " كويف عنان"، اإ

نه يةهم احلاجة  ىل اليدقيق القانوين ويقبلها، غري أ ن ال مو،ن العوام أ شوار اإىل وووع أ عوراف املنظ ة العاملية وقال اإ اإ

القانون ااويل الإنساين القامئة اليت مبوج ا زكون اس هتداف ال برايء املدني،ن حىت يف ظروف الزناع املسلح غوري 

ىل أ عراف القانون الإنسواين امل ىل كيةيوة قانوين، قد يعطي تل يح ال م،ن العام لل مم امليحدة اإ شوارة صواحلة اإ لزموة اإ

جرس الهوة ب،ن مدار الةكر امليعارضة اليت بيعرين الإرهاب عىل أ نه جرمية
(2)

. 

رهاب: املطلب الثاين  : مبادئ القانون ااولووي امليعلقة بيجرمي ال فعال اليت تعدُّ جرمية اإ

ىل  طوار قوانوين متناسوق مجيع النصوص القانونية ااولية عىل كوهتا وحدا،وة بع،وها مل تصول بعود اإ درجوة وضوع اإ

ومتةق عليه، ومل ت،ع مدّونة ملزموة تيعلوق ابليصودي لظواهرة الإرهواب ااويل عون طريوق وضوع معوايري دقيقوة 

رهوواب متةووق عليووه عامليووا، واملالحظووة الثانيووة ور أ ن  وضووواب  عووادةل وهووو مووا يسوو يدعي وجووود تعريوون لالإ

دانوة النصوص القانونية ااولية تكشن يف الواقع عن و وعوة مون مبواديئ القوانون ااويل سوواء عوىل مسو يوى اإ

 . وجترمي ال فعال الإرهابية ااولية أ و عىل مس يوى ماكحفة هذه ال فعال

رهاب ااول: الةرع ال ول رهاب ال فراد واإ  :مبدأ  عدم المتيزي ب،ن اإ

ىل النصووص القانونيوة ااو  ليوة مون معاهودات وقورارات ميكن حتديد لحئة ابل فعال الإرهابية من خالل الرجوع اإ

دولية واجهتادات ق،ائية دولية، لكن املالحظ هو أ ن ال حاكم القانونية ااولية ل جتورم فقو  ال فعوال الإرهابيوة 

دانة رصحية ل فعال الإرهابية الصادرة عن ااول، وعوىل هوذا ال سواس  منا تي، ن أ ي،ا اإ الصادرة عن ال فراد، و اإ

دانة الإرهاب يف القانون ن اإ ااويل تش ل ال فعال الإرهابية الصادرة عون ال فوراد مون هجوة وال فعوال الإرهابيوة  فاإ

دانووة ال فعووال الإرهابيووة هبووذا الشوولك يثووري  ىل دوةل موون ااول موون هجووة أ خوورى، لكوون اليوسووع يف اإ املنسوووبة اإ

دأ  املسو،ولية ور أ ن هذا اليوسع يعكس يف الواقع اليطور احلاصل يف مب: املالحظة ال وىل: مالحظي،ن هامت،ن

منووا تشوولك أ ي،ووا  ااوليووة، حبيوو  أ صووبح  ال فعووال املووواة لل سوو،ولية ااوليووة، ل تقترصوو فقوو  عووىل ااول واإ

                                                             
1
 .27ص (. 7110) 0، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، و"الإرهاب ااويل يف ظل امليغريات ااولية:"محد محمد سويدان،  - 
2
 001-004ص.  7101، 0، ترمجة، محمد جليد، و"عداةل عاملية ام انيقام شامل و /العداةل اجلنائية ااولية يف مةرتق الطرق  :"هانس كولكر  - 

رهاب مةهومه وا  جرامئه يف القانون ااويل اجلنايئ:" مصطةى مصباح دابرة: وأ ي،اً  ، 0441، منشورات جامعة، قار يوونس، بنغوازي، ليبيوا، "الإ

 .014-017ص 
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ل شخاص الطبيعي،ن سواء اكنوا مس ئول،ن حكومي،ن أ و أ فراد عادي،ن وسواء اكنووا يع لوون مون تلقواء أ نةسوهم أ و 

 .يع لون ابمس دوةل أ خرى أ و ملصلحهتا

ور أ ن الةورد أ صوبح مسو ئول أ موام القوانون ااويل مبوارشة نتيجوة ليطوور قوانون املسو،ولية : ةواملالحظة الثاني

ااولية من هجوة، ولظهوور فوروع جديودة يف القوانون ااويل اكلقوانون ااويل اجلنوايئ والقوانون ااويل الإنسواين 

دانة الإرهاب يف النصوص القان ونية ااولية اخمليلةوة مشول ال فوراد والقانون ااويل حلقوق الإنسان، وهكذا مفبدأ  اإ

وااول عىل حد سواء، وهذا هو الطابع امل زي بصورة عامة لنصوص املعاهدات ااولية والقرارات الصوادرة عون 

دانوة الإرهواب وماكحفيوه، لكون املالحوظ هوو أ ن النصووص  امجلعية العامة وجملس ال من واحملوامك ااوليوة بشوان اإ

 .اجته   و بلورة مبدأ  جديد هو مبدأ  توس يع نطاق اجلرمية الإرهابيةاجلديدة يف القانون ااويل 

 :مبدأ  توس يع نطاق اجلرمية الإرهابية: الةرع الثاين

دانة ال فعال الإرهابية أ و زجرها  و صياغة مبودأ  قوانوين جديود زمتثول  فالنصوص ااولية ال كو حدا،ة يف جمال اإ

جورامئ أ خورى أ صوبح  طبقوًا لهوذه النصووص يف حومك ال فعوال  يف توس يع نطاق أ عامل الإرهاب ااويل لتش ل

الإرهابية خاصة ال فعال املرتبطة بمتويول الإرهواب ابجلرميوة املنظ وة وال فعوال امليعلقوة بغسو يل وتبيويض ال مووال 

والاجناز غري املرشوع يف اخملودرات، وال سولحة والنقول غوري املرشووع لل وواد النوويوة والكحويوة والبيولوجيوة، 

، فقود أ دخلو  0444أ كيووبر  04هذا ما يبدوا واحضًا يف املعاهدة العاملية امليعلقة مباكحفة متويل الإرهاب املوقعة و 

طار جرمية الإرهاب، دمع ومساندة الإرهواب ابل مووال أ و بوث ي نووع مون املقتنيوات ال خورى أ و  هذه ملعاهدة يف اإ

ن هوذه املعاهودات أ لقو  ابملسو،ولية عوىل الواثئق أ و توفري املساكن ال منوة أ و املواصوالت أ و غوري  ذكل، بول اإ

ىل جانب ال شوخاص الطبيعيو،ن مثول واكلت ال سوةار وامل،سسوات  الكياانت القانونية من هيئات وم،سسات اإ

اليت تيوىل حركوة النقود والسو ندات املاليوة عورب احلودود وماكتوب اليحوويالت املاليوة الويت ميكون اسو يغاللها يف 

متويل الش باكت الإرهابية، لكن هذا اليوجه  و توس يع نطاق اجلرمية الإرهابيوة يو،دي معليات غس يل ال موال و 

ىل اخلل  ب،ن مةاهه قانونية متناق،ة ترتاوح ب،ن الاس يخدام غري املرشوع للعنون كوام  من الناحية الع لية أ دى اإ

ن الونةس ويف تقرزور املصوري هو الشث ن يف الإجرام املنظم العابر للحدود وب،ن الاس يخدام املرشوع يف اافاع ع

واحلصول عىل الاس يقالل الووطين، رمغ أ ن مبودأ  اسو يثناء املقاوموة مون العودوان بصوورة عاموة ومون الإرهواب 

 .بصورة خاصة هو مبدأ  من املبادئ املس يقرة يف القانون ااويل

 :اعيباره من جرامئ الإرهاب  مبدأ  اس يثناء حق املقاومة من: الةرع الثاين

ن القانون ااويل ميزي ب،ن الإرهواب واملقاوموة الوطنيوة ضود السو يطرة الاسو يعامرية أ و العنرصوية أ و الاحوتالل  اإ

ال جنيب، وقد اجته  امجلعية العامة لل مم امليحدة منذ بداية الس يينات  و تث كيد احلق وتواتر قراراهتوا عوىل حوق 

ا يف تقرزور مصوريها مبوا يف ذكل اللجووء غوىل الكةواح الشعوب يف اس يعامل مجيع الوسائل من اجل ممارس هتا حلقه

ن امجلعية العامة يف قرارهوا رمق  امليعلوق مببوادئ القوانون ااويل اخلاصوة  0421أ كيووبر  70يف  7100املسلح، بل اإ

ابلعالقات الودية واليعاون بو،ن ااول طبقوا مليثواق ال مم امليحودة، طالبو  مون هجوة مجيوع ااول ابلمتنواع عون 
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رهوايب مون اس يخدا م القوة أ و الهتديد هبا وكذكل ابلمتنواع عون الينظوه أ و ملسواعدة أ و املشواركة يف أ ي معول اإ

كراه دوةل أ خورى واحلصوول مهنوا عوىل أ هوداف س ياسو ية أ و ماكسوب أ خورى، ويف ذات الوقو  طالبو   اجل اإ

هوا يف تقرزور املصوري، ابلمتناع عن اس يخدام القوة ليجريد الشوعوب مون هوزهتوا القوميوة ومنعهوا مون ممارسوة حق 

وهذا يعين أ ن العنن احملظور يف القانون ااويل يش ل العنن اذلي يس هتدف حرمان شعب مون ممارسوة حقوه 

رهاب ااوةل طار اإ  .يف تقرزر املصري، وهذا النوع من العنن يندرج يف الواقع يف اإ

لعنون ضود حركوة حترزور وطوين وعىل هذا ال ساس، اعيربت قرارات امجلعية العامة ابن اليدخل العسكري أ و ا

هو معل غري مرشووع يف القوانون ااويل، يف حو،ن أ ن تقودمي اامع املعنووي واملسواندة املاديوة حلوراكت اليحرزور 

ليه سابقا والصادر عن امجلعية العامة لول مم امليحودة يف 0100فالقرار . الوطين   معل قانوين ديسو رب 07 املشار اإ

نية الن،ال من اجل اليحرر الوطين وموزيه بينوه وبو،ن الإرهواب ااويل، ومو،دى ت، ن تث كيدا رصحيا لقانو  0427

ذكل لكه أ ن قواعد القانون ااويل تكرس مبدأ  مرشوعية املقاومة الوطنية ك داة ملامرسوة احلوق يف تقرزور املصوري 

ذا اجملوال هوو أ ن وماكحفة الاحتالل ال جنيب والسو يطرة الاسو يعامرية أ و العنرصوية، ولكون املثوري لالنتبواه يف هو

الولايت امليحدة وااول امليحالةة معها ل تعرتف مبرشوعية املقاومة يف بعوض احلوالت كوام هوو الشوث ن ابلنسو بة 

لل قاومووة اللبنانيووة أ و الةلسووطينية ضوود الاحووتالل الإرسائووييل، بيووامن ر تعوورتف مبرشوووعية املقاومووة ضوود ااول 

ها مبرشوعية املقاومة ال فغانية ضد الاحتالل السوفييت ل فغانس يان فوح واحلكومات اليت تعيربها عدوة لها اكعرتاف 

يوااهوا ل سوامة بون لدن 0474و  0424ب،ن  ، أ و اعرتافها مبرشوعية الكةواح املسولح ضود حكوموة طالبوان بعود اإ

سولحة وتنظه القاعدة، هذه الازدواجية يف موقن الوولايت امليحودة وحلةااهوا مون مبودأ  مرشووعية املقاوموة امل 

تقدم اليةسري احلقيقي لعدم وجود تعرين لالإرهاب متةق عليه عامليًا، يس ح بيحديد من هو الإرهايب أ و مون   

 . الإرهابيون، ويف الواقع فاإن هذه الازدواجية لها أ اثر سلبية فح ييعلق بيطبيق املبادئ امليعلقة مباكحفة الإرهاب

 :ة ااولية يف ظل الغ وض حول تعرين اجلرامئ الإرهابيةعوائق تطبيق العداةل جلنائي: املبح  الثاين

اليصدي للجرامئ ااولية احد جمالت اختصاصوات احملمكوة اجلنائيوة ااوليوة، ويف غيواب تعريون واعوامتد جورامئ 

الإرهاب فاإن ولزهتا الق،ائية تصبح مس يحيةل، خصوصًا يف ظل واقوع العالقوات ااوليوة، ورصاع القووى الويت 

شاكلية فرض سلطة احملمكة عوىل ااول، ور تعكوس املع،وةل أ صبح   وّ  ل جمللس ال من اليدخل، مما زرتب اإ

يف سو ياق الس ياسوة لواقعيوة للعالقوات ااوليوة، وتث ،ريهوا عوىل . ال ساس ية اليت تعيشها العوداةل اجلنائيوة ااوليوة

 .مبادئ القانون ااويل يف مواهجة مصاحل س ياسات القوة الكربى 

فعال الإرهابية بوصةها جرامئ دولـــية: ال ولاملطلب  شاكلية الطبيعة القانونية لل   :اإ

يعوّد نظوام روموا ال سووايس امل،سوس للنظوام اجلنووايئ ااويل، ركوزية أ ساسو ية للعووداةل اجلنائيوة ااوليوة، ومرجعووًا 

املرتكوب زكتسوب أ ساس يًا يف جترمي بعض ال فعوال، اكنهتوااكت للقوانون ااويل، وهوو املرجعيوة يف كوون الةعول 

صةته اجلنائية، أ و يعّد انهتااكً للزتامات دولية، وابليايل عند دراستنا لةكرة الإرهاب كجرمية دولية، فوال بود مون 

 .بيان ال فعال اليت ترتب الإرهاب جرمية دولية
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 :الإرهاب ليس جرمية دولية مبوجب النظام ال سايس لروما: الةرع ال ول

حودى الإشواكلت أ ،نواء صوياغة النظوام ال سوايس  اكن حتديد ماهية اجلرامئ الويت تودخل يف اختصواص احملمكوة اإ

اكن املقورتح أ ن  وي   0440ال سايس اذلي أ عدته جلنة القوانون ااويل عوام  نظام رومالل حمكة، فةي مرشوع 

ل أ ن أ   –من ب،ن ما  ي  به  –احملمكة  راء الوفود قد توزعو  بو،ن م،يود لهوذا بنظر جرامئ الإرهاب ااويل، اإ

حي  رأ ى امل،يدون أ نه من غري امليصور استبعاد جورامئ الإرهواب ااويل مون اختصواص احملمكوة، . ومعارض هل

دراهجوا يف اختصواص احملمكوة سووف  ابلنظر لطبيعهتا شديدة اخلطورة واهامتم اجملمتع ااويل هبا، ف،واًل عون أ ن اإ

ىل العووداةل يسوواعد ااول الوويت تعوواين موون الا ضووطراابت الس ياسوو ية، وتعجووز عوون تقوودمي مقوورتيف هووذه اجلوورامئ اإ

أ موا املعارضوون . اااخلية، من أ ن تس يع،ن ابحملمكة يف حتقيق هذه الغاية، ومن  م ل يةل  مقرتفوها من العقواب

ىل أ ن جرامئ الإرهاب الواردة يف التةاقيات ااولية، مل تعود بعود جوزًءا مون القوانو ن ااويل العوريف، فقد ذهبوا اإ

،قال اكهول ال خورية بنظور هوذه اجلورامئ الإرهابيوة قود  كغريها من اجلرامئ ال ساس ية اليت  ي  هبا احملمكة، وأ ن اإ

رهواب فشال هم هتا، ف،واًل عون عودم وجوود تعريون جوامع موانع لالإ ، يف ظول اخلوالف السو يايس يتسبب يف اإ

الظاهر ب،ن م،مترو م،متر روما اابلومايس
(1 )

. 

دراج الإرهاب كجرمية دولية وفق نظام روما ال سايس: ع الثاينالةر  ماكنية اإ  :اإ

سرتاتيجية دولية ملاكحفة الإرهاب، وجب اليةكوري بع وق يف مسوث ةل مودى احلاجوة  طار السعي اإىل صياغة اإ وىف اإ

دراج جرمية الإرهاب يف اختصاص احملمكة اجلنائية ااولية ىل اإ أ ول حممكوة  وكام هو معلوم فاإن هوذه احملمكوة ر. اإ

عون اجلورامئ ( أ ي ال فراد ولويس امل،سسوات أ و ااول)جنائية دولية دامئة،  ي  مبحامكة ال شخاص الطبيعي،ن 

اليت اعيربهوا اجملمتوع ااويل أ شود اجلورامئ خطوورة، كوام أ وردت ديباجوة ميثواق روموا املنشوئ لل حمكوة وموادهوا 

مون امليثواق بوث ربع جورامئ ر، جرميوة الإابدة امجلاعيوة، ال خرى ذات الصةل، وىه الويت حوددهتا املوادة اخلامسوة 

اجلرامئ ضد الإنسانية، جرامئ احلرب، جرمية العودوان، خاصوة يف ظول اليطوورات الياليوة بعود أ حوداث احلوادي 

ىل اإصدار قورارات عديودة يعيورب فهيوا الإرهواب مبوزنةل 7110عرش من سبمترب  ، قد دفع  جملس ال من ااويل اإ

عىل أ ن الزايدة الكبرية يف عدد الع ليوات الإرهابيوة، وعودد حضاايهوا، ف،واًل عون . من ااولي،نهتديد للسمل وال  

ىل ما ييخذه جملس ال مون يف  ىل امجلاعات الإرهابية، تس يدعى مجيعها ابلإضافة اإ اليطور الهائل يف أ عداد املنمت،ن اإ

دراج جرمية الإرهاب يف اختصاص احملمكة ا جلنائية ااوليةهذا الصدد، النظر يف شث ن اإ
(2)

. 

مون ميثواق روموا مون أ ن اجلورامئ ( 74)أ وًل ما ق،و  بوه املوادة . وتمتثل القمية الكربى ملثل هذا الإدراج فح ييل

دراهجوا يف  -مورتكيب جرميوة الإرهواب -اليت تدخل يف اختصاص احملمكة ل تسق  ابليقادم، ومون  م فواإن  حوال اإ

                                                             
1
رهواب الصوةري:"ابمس عيل خريسان، : ، وأ ي،اً 000ص مسعد عبد الرحامن زيدان قامس مرجع سابق،  -  ، جموةل "الس ياسوة ااوليوة ومنطوق الإ

 .مقال  منشور  يف الإنرتن . 7110الس نة السادسة، نيسان  000أ وراق دولية، مركز ااراسات ااولية، جامعة بغداد، العدد 
2
 .من النظام ال سايس حملمكة اجلنائية ااولية( 070)أ نظر ن  املادة  - 
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ن طوال ال مود دون أ ن تسوق  الهت وة اختصاص احملمكة س يكونون عرضة ليطبيوق  اختصواص احملمكوة علوهيم، واإ

اثنياً أ ن متكن مرتكيب جرمية الإرهاب من الةرار من العداةل، لعودم . ابليقادم كام هو شث ن القوان،ن اااخلية لدلول

القوانون  قدرة أ و عدم رغبة النظم الق،وائية القامئوة يف ااوةل، الويت يوجودون عوىل أ راضوهيا يف حموامكهتم وتطبيوق

ىل انعقواد الاختصواص مبحوامكهتم لل حمكوة اجلنائيوة ااوليوة، ومون  م ل يسو يطيع هو،لء  علهيم، ي،دى مبوارشة اإ

دراج جرميووة الإرهوواب، ومووا . الةوورار موون العووداةل ابلبقوواء يف دول ل تسوو يطيع أ و ل ترغووب يف حمووامكهتم اثلثووًا أ ن اإ

بعووض ااول، يف اختصوواص احملمكووة جيعوول حوواكم وكبووار زوورتب  هبووا موون متويوول وحاميووة للقووامئ،ن هبووا موون جانووب 

مس ئويل ااول اليت متول الإرهاب وترعاه، أ و تقدم للقامئ،ن به مالذًا أ منًا، خي،عون لختصواص احملمكوة، حيو  

مون امليثواق بنصوها عوىل أ نوه  72ل عربة يف هذا الصدد حلصاانت مرتبطة مبناص م الرمسية، وهو ما قررته املادة 

هذا النظام ال سايس عىل مجيع ال شخاص بصورة متسواوية دون أ ي متيوزي بسوبب الصوةة الرمسيوة،  يطبق -0»

ن الصةة الرمسية للشخ ، سواء اكن رئيسًا اوةل أ و حكومة أ و ع،ووًا يف حكوموة أ و برملوان،  وبوجه خاص فاإ

اجلنائيوة مبوجوب هوذا النظوام  أ و ممثاًل منيخبًا أ و موظةًا حكوميًا، ل تعةيه بث ي حال من ال حوال من املسو ئولية

ل حتوول احلصواانت أ و القواعود الإجرائيوة  - 7. ال سايس، كام أ هنا ل تشلك يف حد ذاهتا سببًا ليخةين العقواب

طار القوانون الووطين أ و ااويل، دون ممارسوة  اخلاصة اليت قد ترتب  ابلصةة الرمسية للشخ ، سواء اكن  يف اإ

رهواب، اليةكوري «احملمكة اختصاصها عىل هذا الشخ  نوه مون البودهي ي أ ن تعيود ااول ااامعوة لالإ ، ومون  م فاإ

ىل موا جواء يف نو    ضوافة اإ ن ،بو  الاختصواص لل حمكوة،  اإ مرارًا وتكرارًا قبل الإقدام عىل مثل هوذا الةعول اإ

من نظام روما ال سايس، الليان تس حان بيوس يع الاختصواص املوضووعي لل حمكوة، وذكل  070و 070املادت،ن 

دراهجوا يف قامئوة اجلورامئ اااخوةل مضون اب ىل تعرين مقبوول لهوا واإ لنظر يف جرامئ الإرهاب ااويل بقصد اليوصل اإ

من امليثاق قد حتسب  ملسث ةل تعديل ميثاق احملمكوة، فقوررت يف ( 070) حي  أ ن ن  املادة. اختصاص احملمكة

م ال سوايس، جيووز ل ي دوةل طورف أ ن بعد انق،اء سو بع سو نوات مون بودء نةواذ هوذا النظوا»فقرهتا ال وىل أ نه 

ىل ال م،ن العام لل مم امليحدة، ليقوم عىل الةور بيع ميه عوىل  تقرتح تعديالت عليه، ويقدم ن  أ ي تعديل مقرح اإ

يلوزم تووافر أ غلبيوة ،لويث ااول ال طوراف لعوامتد أ ي »،  م قوررت يف فقرهتوا الثالثوة أ نوه «مجيع ااول ال طراف

ىل توافق أ راء يف اجامتع مجلعية ااول ال طراف أ و يف م،متر اس يعرايضتعديل ييعذر بصدده الي ، فواكن «وصل اإ

، ابقورتاح اكن مون شوث نه 7101أ ن تقدم  هولندا يف هذا امل،متر واذلي عقود يف العاةوة ال وغنديوة مكبوال عوام 

دراج جورامئ اليعامل مع جرمية الإرهاب بذات الطريقوة الويت   اليعامول هبوا مون قبول موع جرميوة العودو  ان، أ ي اإ

الإرهاب ااويل يف قامئة اجلرامئ املنصوص علهيا يف الةقرة ال وىل من املوادة اخلامسوة مون النظوام ال سوايس، موع 

ىل تعرين ورشوو ملامرسوة هوذا الاختصواص،  رجاء ممارسة الاختصاص الق،ايئ يف شث هنا اإىل ح،ن اليوصل اإ اإ

ً يف موافقة ،ليث ااول ال طراف يف النظام ال سايسزكوان مقبول،ن من جانب اجملمتع ااويل، ممثال
(1)

عىل الورمغ ، 

ن اليحودايت شوديدة  رهواب حوىت ال ن، فواإ من صعوبة تنةيذ املقرتح يف ضوء عدم التةاق عىل تعرين حمدد لالإ

                                                             
1
 .7101ّ  اليوصل اإىل تعرين جرمية العدوان بنةس الطريقة خالل م،متر مكبال الاس يعرايض ماي  - 
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اخلطورة اليت يةرضوها تصواعد موجوات الإرهواب عوىل  وو غوري مسو بوق، قود تكوون دافعوًا لل جمتوع ااويل أ و 

 .ابل حرى ينبغي أ ن تكون كذكل لليغلب عىل مشلكة اليعرين

رهاب : املطلب الثاين ىل تعرين دويل شامل لالإ  :اخملرج  من املع،ةل يف سبيل اليوصل اإ

ليس  ة شك أ ن مةهوم الإرهواب، سوواء دوليوَا أ و حمليوًا ميثول هاجسوًا حقيقيوًا يف النظوام القوانوين، خاصوة يف 

ق لهذا املةهوم، مما جيعل مصوطلح الإرهواب يةتقود حمليووى قوانوين حمودد، لكون عوىل غياب اليعرين احملدد ااقي

الرمغ من الغ وض املس متر ميكن بشلك عام الاعوامتد عوىل مجوةل مون العنوارص ميكون ا واذ أ ساسوًا للوصوول اإىل 

 .تعرين حمدد ومقبول عامليًا، يسهم يف اليصدي لهذه الظاهرة بوصةها جرمية دولية

نساين وااويل اجلنايئ :الةرع ال ول  :من خالل وسائل الإدماج يف القانون،ن ااويل الإ

تقت  س يادة القوانون عوىل الصوعيد ااويل، كوام هوو الشوث ن ابلنسو بة لولك املصوطلحات املرتبطوة ابلإجوراءات 

 ن أ و يث خوذ امللزمة مبا يف ذكل اس يعامل القوة، تعريةا قانونيا دقيقا ملصطلح الإرهاب هذا اليعرين، جيب أ ن يي،

ذا جيوب أ ن  بع،ن الاعيبار متيزيا واحضا ب،ن أ فعال الإرهاب اجلنائية، وأ فعال املقاوموة ضود الاحوتالل ال جنويب، اإ

زكووون نظووام أ عووراف القووانون ااويل الإنسوواين، ويف مقوودمهتا تووكل الووواردة يف معاهوودات جنيوون، الوويت حتوودد 

يف " س ياسوة املعوايري املزدوجوة"منسج ة بغية تةادي  وت،ب  الةعل ااويل املوجه ضد الاعيداءات الإرهابية،

جمال تنةيذ القانون ااويل، ينبغي أ ن تكوون  وة، مضون نظوام عورف دويل موحود يف ال ن ذاتوه، ينشوث  اكمتوداد 

للواثئق القانونية القامئة، ووعات قواعد مرافقة تن  عىل معاقبة الهجومات عوىل املودني،ن أ و البنيوات املدنيوة يف 

، ومعاقبوة الهجوموات املقصوودة عوىل املودني،ن يف زمون السومل، كوام (كام تغطهيوا معاهودات جنيون)حلرب زمن ا

لهيا أ عاله سابقا، مفن شث ن الانسجام ب،ن القواعود القانونيوة ال ساسو ية  تغطهيا معاهدات ماكحفة الإرهاب املشار اإ

رهواب ااوةل املرتبطة ابل فعال العنيةة ذات احلوافز الس ياس ية املوهجة ضد املدن  دماج مصوطلح اإ ي،ن، أ ن جتعل اإ

مضن اليعرين العام لالإرهاب منسجام من الناحية القانونية كذكل، كام س يعين هذا الانسوجام، أ ن أ حواكم املوادة 

املشرتكة ب،ن معاهدات جنيون، وخاّصوة معاهودة جنيون الرابعوة امليعلقوة حباميوة ال شوخاص املودني،ن، قود ( 0)

، (سوواء ذات بعود دويل أ و وطوين)نن ذات احلوافز الس ياس ية يف ظروف السمل تطبق كذكل عىل أ فعال الع 

يف س ياق مقاربة شامةل مثول هوذه جيوب كوذكل أ ن تطبوق مبوادئ الربوتوكوول الثواين امللحوق مبعاهودة جنيون، 

ل جيووز اليت تن  عىل أ نوه ( 7)00خاصة املادة ( 0422) امليعلقة حبامية ال،حااي يف الزناعات املسلحة غري ااولية

أ ن زكون الساكن املدنيون بوصةهم هذا ول ال شخاص املدنيون حمال للهجووم وحتظور أ عوامل العنون أ و الهتديود 

ىل ب  اذلعر ب،ن الساكن املدني،ن به، الرامية أ ساسا اإ
(1)

يف و،يقة منظ ة اليقدم العواملي  0472، وتث كد هذا س نة 

عالن جنين حول الإرهاب" عداد تعرين شامل يي، ن أ فعال ااول، وامجلاعوات ، اليت ابرشت هجدا زروم "اإ اإ

وال فراد عىل الصعيدزن ااويل والوطين، وتنسوجم هوذه املقاربوة الشوامةل بول وتياكمول، موع الانشوغالت الويت 

                                                             
1
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عربت عهنا ال مم امليحدة بشلك متكرر مببدأ  تقرزر املصري، وكام ين  عليوه ميثواق ال مم امليحودة، واحلوق الثابو  

ملصري واس يقالل   الشعوب، الواقعة حت  الاحتالل ال جنيب، النابع منه ما ينوتج عنوه مون حةواظ يف تقرزر ا

(0440ديس رب  4الصادر يوم  00/01القرار)عىل مرشوعية كةاح حراكت اليحرر الوطين 
(1)

. 

كوام حتواول ذكل ااول يف الغالوب عنودما تكوون يف موقوع )ول ينبغي جترمي أ فعال املقاومة الوطنية يف حد ذاهتا 

ذ ينبغوي (القوة احمليةل ، لكن ينبغي أ ن حتامك طبقا لنةس القواعد اليت حتمك أ فعال جويش وطوين يف زمون احلورب  اإ

الإنساين ااويل، من الناحية املثالية جيب أ ن يشولك أ ن  ،ع ااوةل والةاعلون من غريها لنةس معايري القانون 

عوالن منظ وة  تعرين الإرهاب وضب  عقوابته، جزءا مون النظوام العوريف لتةاقيوات جنيون، كوام يقورتح ذكل اإ

ومن الناحيوة اليطبيقيوة قود ييحقوق هوذا املبيغوى يف صويغة برتوكوول  0472مارس  70اليقدم العاملي الصادر يوم 

ىل الربوتوكوول،ن الإضوافي،ن سو نة  اإضايف يمت التةاق ، مون 0422عليه، عرب مةاوضات شبهية بويكل الويت انهتو  اإ

حداث قانون شامل، قد يي،ح أ ن املقاوموة أ و احلوراكت اليحورر الووطين ل  ىل اإ خالل هذا اجلهد اذلي هيدف اإ

ىل اليكتوياكت الإرهابيوة، كوام قود ييبو،ن أ ن أ يوة موا مرشووعة مون الناحيوة ا لس ياسو ية ل توربر تلجث  بوث ي حوال اإ

ذ ميكون معاقبوة ال سواليب الإرهابيوة  ابلرضورة   الوسائل املياحة، أ و أ ي وسو يةل أ خورى  ودم الغايوة ذاهتوا  اإ

نساين دويل موحود، بغوض النظور عون ال هوداف الس ياسو ية اخلاصوة الاكمنوة  داخل الإطار العام لنظام قانون اإ

ذا اكن  حراكت حتررية أ و جيوش نظامية ترتكب توكل ال فعوال، بول ميكون تبوين  وراءها، وبرصف النظر عام اإ

معاهدة دولية عىل هذا ال ساس حتيل يف ديباجهتا عوىل مبوادئ معاهودة جنيون الرابعوة، والربوتوكوول الإضوايف 

الثاين
(2)

. 

ن املشلكة العويصة املرتبطة ابلس يثناءات أ ،ناء تطبيق معاهدة شوامةل حوول الإرهواب، والويت تشولك أ حودى  اإ

ذا لن ييعلق ال مور بنواء عوىل هوذا الطورح مبسوث ةل املع،الت  نشااها، اإ اليت تواجه جلنة ال م،ن العام اخلاصة منذ اإ

اس يثناء بعض امجلاعات، اليت تقاتل الاحوتالل ال جنويب مون تطبيوق معاهودة ماكحفوة الإرهواب املقرتحوة لسو نة 

ون غوري الورمسي،ن، العوواملون يف ، مون  م سو يحيمك امجلاعوات العسوكرية، وغوري العسوكرية وااوةل والةواعل0404

ىل املعايري ذاهتوا، مفنوذ أ حوداث يوو بوذل  اللجنوة اخلاصوة  7110سوبمترب  00مظرفية ما دون حرب معلنة رمسيا اإ

هجوودا متجوددة توروم اعوامتد اتةواق . 0441الصادر سو نة  701/00اليت تث سس  مبوجب قرار امجلعية العامة رمق 

ن مس،ولية يف املعركة ضد الإرهاب، بيث سيس ما يس ى بلجنة مناه،وة وعىل  و مما،ل أ كد جملس ال م. شامل

، غووري أ ن مووث زق جلنووة مناه،ووة 7110سووبمترب  77اذلي اعمتوود يوووم ، (7111) 0020الإرهوواب مبوجووب قووراره رمق 

الإرهاب، اليت قام  عىل أ ليات تنةيذية صارمة ين  علهيا الةصل السابع، مون امليثواق الويت تمتيوع بصوالحيات 

نكبوااب حاسوام، لكون يف  واسعة زاء ااول ال ع،اء، ييجسد يف فكرة مةادها أ نه جيب أ ن تنكب عىل املوضوع اإ اإ

                                                             
1
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غيوواب تعريوون ذكل املصووطلح ذاتووه، حيوو  يف ظوول هووذه الظووروف ل زووزال اجملمتووع ااويل مشوولول بسووبب 

لح، والاسو يثناءات الزناعات، وتصارع القوى ب،ن ااول ال ع،اء يف ال مم امليحدة حول موضووع تعريون املصوط

احمليل ة يف تطبيقه، فةي النظام ال حوادي القطبيوة صوار مون الصوعب حول الينوازع املصواحل امليجوذر بو،ن ااول 

ذ ل ززال الس،ال اجلوهري اذلي يوث   احلول هوو مون ميويكل سولطة اليعريون، وطاملوا ل يوجود أ ي : ال ع،اء  اإ

الاقرتاحات النظرية القانونية وتنازع مصاحل ااول ال ع،واء  جواب عن هذا الس،ال، مادام أ نه ل ميكن امجلع ب،ن

 .فاإن منظ ة ال مم امليحدة ستبقى عاجزة عن اعامتد مقاربة انجعة متعددة ال طراف يف حماربة الإرهاب

 :رضورة وضع س ياسة منسج ة برعاية ال مم امليحدة حملاربة الإرهاب وجترميه دولياً :  الةرع الثاين

ل ل ميكن لل مم ا سرتاتيجية مامتسكة حماربة الإرهاب تقوم عىل س يادة القوانون وأ حواكم امليثواق اإ مليحدة أ ن ت،ع اإ

دماج املعايري واملعاهدات القانونيوة القامئوة يف نظوام أ عوراف كووين زكوون مبثابوة قوامس مشورتك للونظم  من خالل اإ

ذا افرتضنا أ ن امجلعية العامة س يتبىن  يف هناية املطواف معاهودة شوامةل حوول الةرعية املعينة أ و العكس حصيح، اإ

الإرهاب وس يدجمها يف ووع ال عراف القامئة يف القانون الإنساين ااويل، اإخ،اع مصاحل معينة لودلول ال ع،واء 

نشواء  ىل اعوامتد معاهودة دوليوة، موع اإ مبا يف ذكل القوى العظ ى لل راقبة الةعلية خالل سريورة اليةاوض امل،دية اإ

عين ابلعقوابت واجلزاءات اليت س يةرض عىل أ ساس هذه املعاهدة وعىل أ ساس قدرة هوذا م،سسة حمك دويل ت

،  (تشو به منووذج اشو يغال حممكوة العودل ااوليوة)اجلهاز عىل اليرصف بطريقة مس يقةل وموضوعية وغوري منحوازة 

لغاء حق الةييو اخملّول ل ع،اء جملس ال من، بغية السوامح للحومك ااويل ابليرصوف يف اسو يقال لية اكموةل، ومون اإ

ن مل تكون  دون تدخل من الةرع الينةيذي لل مم امليحدة، ول نه حدود اليوم منح امتياز الةييو حصوانة واقعيوة، واإ

رهاب ااوةل نتيجوة القاعودة الإجرائيوة الةعواةل،  قانونية للعديد من منهتيك القانون الإنساين ااويل، بل وملرتكيب اإ

ذا اكن املنهتوك ع،ووا دامئوا يف جملوس ال مون، أ و حليةوا هل، ل غرابوة أ ن اليت جتعل أ ي فعل تنةيذي ل يبارش  اإ

تثب  هذه الوضعية العامة يم اجملمتوع ااويل بشولك معيوق فوح ييعلوق مبقت،ويات تنةيوذ القوانون، عوىل الصوعيد 

زاء ااول أ و ال فراد، مفن الناحيوة املثاليوة جيوب أ ن يعهود ذكل لل حمكوة اجلنائيوة ااو  ليوة، ابليقوايض يف ااويل اإ

شواكلية اإوراو جملوس  ذ ،بتو  طبيعوة اإ دعاوى قصد تةادي تطبيق املعايري املزدوجة من قبل جملوس ال مون، اإ

ال من يف املسائل الق،ائية، وذكل عىل  و متكرر يف ممارسة حممكة يوغسالفيا اخلاصة، مبقاضواة جورامئ احلورب 

ن تعوّرف يف مون قوانون ( 0)0  معاهودة دوليوة شوامةل يف لحئوة املوادةيف لهاي، وقد تدرج جرمية الإرهاب موا اإ

ىل أ ربعوة أ نوواع مون اجلورامئ ودرت يف الالحئوة ور جورامئ  روما، امل،سس لل حمكة اجلنائية ااوليوة، ابلإضوافة اإ

دراج أ فعال الإرهواب يف لحئوة جورامئ  احلرب، وجرمية الإابدة واجلرامئ ضد الإنسانية، وجرمية العدوان كام ميكن اإ

ذا ارتكب  أ ،ناء احلرب، عىل الرمغ من ىل اجلهوود الراهنوة  احلرب اإ أ نه ييجىل دور س ياس يا القوى اذلي ييسوء اإ

الراميوة اإىل وضوع قووان،ن وأ عووراف شوامةل حوول الإرهوواب يف املعارضوة ال مرزكيوة املسوو متيية لوضوع قوانون رومووا 
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هوددت مون خوالهل الإدارة ال مرزكيوة بةورض عقووابت )امل،سس لل حمكة اجلنائية ااولية، ودخوهل حزي الينةيذ 

ل اعزتم  املصادقة عىل قانون روماعىل دو 
(1)

. 

ذا اكن ن،من حقا مبنظ وة ال مم امليحودة، ابعيبارهوا ال،وامن لسو يادة القوانون فوال يوجود أ ي بوديل عون  غري أ نه اإ

القبول مب،سسة ق،وائية دوليوة مسو يقةل، تكوون قوادرة عوىل الع ول كحومك يف ق،وااي الإرهواب ااويل، ومعاقبوة 

لنظر عن موقعهم أ و جنسهم بناء عوىل أ سواس متسواو وصوارم، سويبقى املرشووع مرتكيب هذه اجلرمية، برصف ا

الط وح البعيد املنال امليجسد يف تطوزر وووع القوانون ااويل والقوانون اجلنوايئ ااويل، بوصوةه جوزءا منوه كوام 

ذ مل  زكن وضع واثئوق قانونيوة موحودة لينةيوذ القوانون ت  شولك معاهودة يدافع عنه دعاة نظام عاملي جديد وهام، اإ

شامةل حملاربة الإرهاب، ل ا وجوهرها ويصاح ا اإصوالح حقيقوي ملنظ وة ال مم امليحودة، وجيوب أ ن يي،و ن هوذا 

لغواء امتيواز الةييوو الووارد  عادة حتديد دور اجمللس ال من، وخاصة مةهوم ال ع،اء ااامئ،ن، مبوا زوروم اإ الإصالح اإ

ليس فق  عىل القرارات امليخوذة مبوجوب الةصول السوادس، بول من امليثاق، أ و تطبيق بند الامتناع  72املادة 

كذكل عىل تكل امليخذة مبوجوب الةصول السوابع، حوىت ل زومتكن ال ع،واء ااامئوون مون اليرصوف حبصوانة، يف 

، اذلي يعيورب اتالق،ااي امليعلقة ابلسمل وال من ااولي،ن، وينبغي أ ن ينكوب الإصوالح عوىل مبودأ  فصول السولط

جوراءات تسو ح بيعريون رضوراي لس يادة ا لقانون سواء عوىل الصوعيد الووطين أ و ااويل، وجيوب أ ن يي،و ن اإ

أ دق لصالحيات جملس ال من،   ذكل من اجل اليصدي لظاهرة الإرهاب، اذلي يشلك مع بزو  جفر القورن 

احلووادي والعرشووزن، أ خطوور حتوود لسوو يادة ال مم امليحوودة يف مسووائل فوورض مبووادئ قانونيووة مشوورتكة ليخ،ووع   

لةاعل،ن يف الساحة ااولية لنةس معايري مرشوعية أ فعالهوا الس ياسو ية، كوام تنوادي بوه ديباجوة امليثواق، كوام أ ن ا

ل من خالل تقن،ن ال عراف امليعلقة ابلإرهاب مبوا يف ذكل  شاكلية تعرين الإرهاب يف القانون ااويل، ل تيث ىت اإ اإ

عوراف يف الإطوار العوام للقوانون ااويل الإنسواين اليت تنظم سلوك حوراكت اليحورر الوطنيوة، وتوحيود توكل ال  

 . والقانون ااويل اجلنايئ

 :خامتة

أ صبح  اجلرامئ الإرهابية من امل،كد اليوم تشلك احد مصادر اجلرامئ ااوليوة، خاصوًة لرتباطهوا ابلسومل وال مون 

مع،وةل الإرهواب قود أ دت ااولي،ن، وأ ي،ا تكل امليعلقة حبقوق الشعوب يف تقرزر مصوريها، ويبودوا واحضوًا أ ن 

ىل تقدمي قراءة جديوة ل حواكم القوانون ااويل، وأ ن حتديود ال فعوال الإرهابيوة قود أ ضوة  تطوورًا عوىل القوانون  اإ

ااويل، وأ ما من شث ن ذكل يف حقيقة ال مر املبوادئ ال ساسو ية مكبوادئ حتورمي اسو يخدام القووة وعودم اليودخل 

امجلاعي وترس يخ الاحرتام العاملي حلقووق الإنسوان، وهوو موا ييطلوب وقواعد الرشعية، واملبادئ امليعلقة ابل من 

بذل هجود وسعي حثي  من قبل اجملمتع ااويل، من أ جل اليصودي ومعاجلوة هوذه الظوواهر الإجراميوة، ووضوع 

هنا اليوم تعّد أ خطور  س بل املعاجلة موضع اجلّد والياكتن ملنع ومعاقبة جرامئ الإرهاب ااويل، اليت ما من شك فاإ

دراج جرمية الإرهاب مضن النظام ال سايس لل حمكوة  اليحدايت اليت تواجه اجملمتع ااويل اليوم، لهذا يس يوجب اإ
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ىل تودخل ال مم امليحودة عوىل مجوةل مون املسو يوايت، سوواء عوىل املسو يوى تشوجيع  اجلنائية ااولية، ابلإضوافة اإ

ىل الكراهية وزايدة  يديولوجية تدعوا اإ س بل اليمنية واملساعدات الإنسوانية، وا واذ وترس يخ احلوار ورفض   اإ

تدابري فعاةل وحازموة وعواجةل بشوث ن منوع وماكحفوة ال نشوطة الإجراميوة املرتكبوة، هبودف تشوجيع الإرهواب بولك 

أ شاكهل ومظواهره، وتعززوز الامتثوال العوايل للصوكوك واملوا،يوق واملعاهودات ااوليوة امليعلقوة مباكحفوة الإرهواب، 

قلمييوة وااوليوة ورضورة تو،يق الينس ي ق واليعاون ب،ن ااول يف ماكحفة اجلرمية، وتةعيول املعاهودات البينيوة والإ

خي  اجلرمية املنظ ة لالإرهاب، والالزتام مبعايري ال مم امليحدة وقواعدها يف جموال منوع اجلرميوة والعوداةل اجلنائيوة، 

قود أ صوبح  ر " احلورب ضود الإرهواب"لتسهم يف اجلهوود املبوذوةل ملعاجلوة الإجورام معواجةل فعواةل، ذكل أ ن 

العامل ال سايس يف صياغة اليةاعالت الس ياس ية ااولية، يف عامل ما بعود احلوادي عرشو مون سوبمترب، ويف بنواء 

وتدين ،قة الشعوب وال فراد بقواعد القانون ااويل وم،سسواته . حتالةات جديدة عىل حساب غريها من العوامل

ل ذريعة جديودة حوىت تومتكن ااوةل العظ وي  وعيل رأ سها ال مم امليحدة، وما احلرب ضد الإرهاب، يف حقيقهتا، اإ

حوداث تغيوريات جذريوة فهيوا تتناسوب ومصواحلها،  صاحبة القوة، من اليودخل يف الشو ئون اااخليوة لودلول، واإ

ىل تعرين موحد وجترمي هذه ال فعال كام اكن ال مور اب لنسو بة وابلنتيجة أ ن اليصدي ملشلكة الإرهاب والوصول اإ

ملةهوووم جرميووة العوودوان، موون شووث نه أ ن يسوواعد عووىل احوورتام مبووادئ القووانون ااويل واحوورتام احلقوووق املرشوووعة 

 .للشعوب ف،اًل عن توحيد اجلهود ااولية ملاكحفة الإرهاب، واس يكامل دعامئ النظام القانوين اجلنايئ ااويل
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البيئة الالكرتونية و ال من القانوين
*
 

 مس يغامن/ جامعة عبد امحليد بن ابديس   -لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية  -"أ  "أ س ياذ حمارض  -فرقاق مع ر/ د

 مس يغامن/ جامعة عبد امحليد بن ابديس  -طالبة دكيوراه بلكية احلقوق والعلوم الس ياس ية   -بلح زي فهمية 

 :ملخ 

ا بنواء دوةل القوانون، و هوذا املبودأ  يعوين أ ن يعيرب مبدأ  ال من القانوين من أ   املبوادئ  الويت يقووم علهيو

تلزتم   سلطات ااوةل بيحقيوق قودر مون الثبوات للحقووق و املراكوز القانونيوة بو،ن املوواطن،ن يف تعوامالهتم ، 

صوودارها  ىل الووزتام السولطة الترشوويعية يف اإ هبودف توسوو يع مبودأ  ال موون و الاسو يقرار ، كووام هيودف هووذا املبودأ  اإ

و السلطة الينةيذية يف اإصدارها للواحئ تنةيذية ، بعدم مةاجئة املواطن،ن ، و هدم توقعواهتم للنصوص القانونية ، 

و تكريسا ملبودأ  ال مون القوانوين و تةعيول أ   صوورة مون صووره أ ل و ر احورتام اليوقعوات  -املرشوعة ، لهذا 

عالم املواطن،ن ، -املرشوعة  يصال و اإ ىل اعامتد اليقنية يف اإ بلك ما هو جديود خيو  اجملوال  معدت جل ااول اإ

 .اخل ......القانوين من نصوص قانونية أ و مراس ه أ و لواحئ 

ا أ صووبح  موون خصووائ  ااوةل فالبيئووة الالكرتونيووة تعيوورب وسوو يةل هامووة و حمتيووة يف الوقوو  الووراهن ، و أ هنوو

طريوق املعلوماتيوة أ و ، و الويت تبوارش اختصاصواهتا و تقووم بتسو يري م،سسواهتا ، و متابعوة أ عاملهوا عون احلديثة

منا يودل " احلكومة الالكرتونية"الش بكة الالكرتونية ، لهذا ظهر يف العامل مصطلح  ن دل عيل يشء فاإ ، و هذا اإ

اتحوة العومل هبوا مون هجوة ، و  يصال املعلومة القانونية ، و اإ عىل احلاجة املاسة لل جمتع املعارص لهذه اليقنية ، يف اإ

عامل ،بات املعامالت القانونية من هجة اثنية حامية احلقوق و املراكز القان  .ونية ، و اإ

Résumé : 

Le principe de la sécurité juridique est parmi des principes les plus importants pour le 

fondement de l'Etat de droit, et ce principe des moyens qui sont conformes à toutes les 

autorités de l'Etat pour atteindre la plus grande cohérence des droits et des centres juridiques 

entre les citoyens dans leurs relations afin d'étendre le principe de la sécurité et de la 

stabilité. Ce principe vise à l'engagement à l'autorité législative pour la délivrance des textes 

juridiques et le pouvoir exécutif dans la délivrance des règlements exécutif de ne pas 

surprendre les citoyens et la démolition de la confiance légitime, pour cela - et dédié au 

principe de sécurité juridique et d'activer l'image la plus importante d'une image qui est le 

respect des attentes légitimes - procédé Unis vrac Adoption de la technologie dans la 

prestation et informer les citoyens de tout ce qui est nouveau pour le domaine juridique des 

textes légaux ou des décrets ou règlements ...... etc. 

                                                             
*
يداع    11/17/7102: املقالاترخي اإ

 72/17/7102: اترخي حتكه املقال
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L'environnement électronique est considéré comme un moyen important et inévitable à 

l'heure actuelle et il est considéré comme l'une des propriétés de l'Etat moderne et qui 

exercera ses termes de référence et la conduite de ses institutions et de leur suivi sur 

l'information ou le réseau électronique, par cet après-midi dans le monde, le terme "e-

gouvernement" et cela montre la nécessité urgente la société contemporaine de cette 

technologie dans la prestation de l'information juridique et de la disponibilité de la science 

d'une part et la protection des droits et des centres juridiques et la mise en œuvre de la 

stabilité des transactions juridiques de seconde main. 

 :مقدمة

تسلي  هوذا اليقودم يف اجملوال  تقدما تكنولوجيا خضام يف جمال املعلوماتية  دفع هبا اإىل حماوةل لقد حقق  البرشي

القانون و القاعدة القانونية من اليغيري و احلذف و كذا حامية أ من ال فراد و امجلاعات ، كوام  القانوين هبدف حامية

حاول اجملمتع ااويل اس يغالل هذا اليقدم اليكنولويج الباهر عن طريق وضع طرق موثىل لالسو يةادة منوه، مون 

من هجة ،و ل بث من ااوةل و اس يقرارها من هجة اثنية ، مما أ وجب عوىل  ال فراد دون املساس حبقوق و حرايت

حلقوق ال شخاص و أ مهنم -ابارجة ال وىل-ااوةل سن قيود لهذه املامرسة اليكنولوجية حامية 
1
. 

رساء مقومات الرشوعية القانونيوة ، و مون أ بورز و  ن دوةل القانون عىل اختالف ال زمنة حتاول جاهدة اإ أ حودث اإ

ليه كبوار الةقهواء و رجوال القوانون ال مون القوانوين لويك زكوون  مقوم اندت به ال حباث القانونية اجلديدة  ،ودعى اإ

دعامة من دعامئ دوةل القانون من هجة ،و حام أ ساس حلقوق الإنسان من هجة اثنية 
2
. 

ىل حاميوة املوواطن،ن مون ال   اثر اجلانبيوة السولبية للقوانون، ال من القانوين هو مبدأ  مون مبوادئ القوانون ،هيودف اإ

عوودة  وخاصووة اليناق،ووات أ و تعقيوود القوووان،ن واللووواحئ، أ و تغيووريات متكووررة ، و هووذا املبوودأ  يشوورتو لقيامووه

يسو متد ال مون القوانوين مون القوانون و مةهوما، ميكن الينبو، بوه، معيواري ، :متطلبات، فيجب أ ن زكون القانون

الطبيعي للسالمة
3

ال من القانوين هوو الإعوالن العواملي حلقووق "سو هذه الةكرة م،كدا أ ن ، ويوحض دومينيك رو

هذا هو واحد من جوانب ال من، فدمج مصطلح ال من ابلقانون يعين أ ن هناك خطرا يودا  القاعودة ." الإنسان

ة أ ن زكون   ص  يف مث من مون القاعود القانونية ، سواء أ اكن  ترشيعية أ و تنظميية أ و ق،ائية  ومقتىض هذا

القانونية ، و من خطرها اكليعوديل املةواجئ لهوا أ و عودم الثقوة فهيوا ، و عليوه، مفبودأ  ال مون القوانوين يقووم عوىل  

 :عنرصزن أ ساس ي،ن  هام 

 قابلية القانون لليوقع _

                                                             
1
نسان و غري قابةل لليقادم و يشو ل  0274من الإعالن الةرنيس حلقوق الإنسان و املواطن  2و  7املادة _  أ عيرب أ ن ال من من احلقوق الطبيعية لالإ

 .منه 01و  7كذكل أ من احلقوق حسب املادة 
2

 .0417كام   الاعرتاف به دوليا من قبل حممكة العدل لل ج وعة ال وروبية يف قرارها لس نة  0410ا س نة و   ترس يخ هذا املبدأ  يف أ ملاني_ 
3

 .071، صةحة 7111أ محد ابراهه حسن، دراسة يف فلسةة القانون، دار املطبوعات اجلامعية الإسكندرية _ 
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 وضوح القاعدة القانونية املطبقة _

رشطا أ ساس يا اوةل القانون -أ ي مبدأ  ال من القانوين-فث صبح هبذا 
1

قيقية حلقوق الإنسوان و لليطوور ،و ضامنة ح 

 .فهو مطلب دويل أ كو منه مطلب داخيل  الاقتصادي يف ااوةل، و ابليايل

جياد البيئوة الالكرتونيوة عرصونة أ و تقننوة ااوةل ن اذلي رسع مبيالد واإ اإ
2

و مون أ   اجملوالت الويت مسو هتا اليقنيوة 

صودار القاعودة القانونيوة احلديثة لدلوةل املعارصة القانون ، حي  تعمتد ااوةل عىل خ اصية املعلوماتيوة يف نرشوه واإ

 .احلديثة و تبيان رشوو تطبيقها و جمالها 

فايل أ ي مدى متثل البيئة الالكرتونية دورا يف ترس يخ و تةعيل ال من القانوينوو و هل ميكن اعيبارهوا وسو يةل 

رساء دوةل القانون من هجة، و حامية حقوق ال فراد و م  راكز  القانونية من هجة اثنية وووفعاةل يف دمع و اإ

جابة عىل هذا  :الإشاكل حاولنا الرتكزي عىل نقطي،ن هم ي،ن  هام  و لالإ

 أ لر اس يخدام البيئة الالكرتونية عىل ال من القانوين _ 

 .مساية البيئة الالكرتونية يف حتقيق ال من القانوين _ 

 أ لر اس يخدام البيئة الالكرتونية عىل ال من القانوين : ال ول املبح 

ن اجملمتع املعارص هو جممتع تكنولويج ابارجة ال وىل ، و لقد أ صبغ   جمالت حياة ال فراد هبذه اليكنولوجيـــا،  اإ

ىل ظهوووور مصوووطلحات عديووودة مرتبطوووة  و انعكوووس هوووذا عوووىل القوووانون و  قاعووودة قانونيوووة، مموووا أ دى اإ

،كووووووووو كننة القانوووووووووون ابلقانون
3

ىل ظهووور فووروع قانونيووة جديوودة تووامتك والبيئووة الالكرتونيووة،  ، ابلإضووافة اإ

كقانون املعامالت الالكرتونية واليجارة الالكرتونية ، العقد الالكرتوين ، اجلرامئ الالكرتونيوة و أ خوريا احلكوموة 

 .الالكرتونية

س ييك ،و أ صبح وس يةل تقنيوة ابارجوة ال وىل، و نويج عنوه أ ن رجوال نالحظ أ ن القانون قد جتاوز تعريةة ال 

القانون عىل اختالفهم ، ملزمون مبعرفة   خبوااي البيئوة الالكرتونيوة و الشو بكة املعلوماتيوة ، و هبوذا أ صوبح  

عالم القاعدة القانونية   .اليكنولوجية احلديثة وس يةل تسا  يف نرش و اإ

 القانونية العمل ابلقاعدة : ال ول املطلب

يصووال املعلومووات اخمليلةووة و يف  أ صووبح  البيئووة الالكرتونيووة متثوول دورا ابرزا يف ااوةل احلديثووة ، موون خووالل اإ

جمالت عديدة و متعوددة ، و عوىل رأ سوها القاعودة القانونيوة املنظ وة لشو،ون ال فوراد، و شو،ون ااوةل بصوورة 

                                                             
1

مون قانوهنوا ال سوايس و انوه مورتب  ابلثقوة املرشووعة لل وواطن،ن و  71 اعيربت أ ملانيا أ ن مبدأ  ال من القانوين هو مبدأ  دس يوري حسوب املوادة_ 

 .حذت حذوها اس بانيا 
2

لكرتونية، دار اجلامعة اجلديدة الإسكندرية ، _   .7اىل0، الصةحة من  7112حس،ن محمد منصور، املس،ولية الإ
3
_J .PAILLUSSEAU.le droit est aussi une science d’organisation,Rev,SSOC ,1996, p10 



 11العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية
 

80 
 

لقوانونعامة، و من هنا أ صبح مبودأ  عودم جوواز الاعيوذار جبهول ا
1
مبودأ  دسو يوراي، بعود أ ن اكن مون املبوادئ  

النرشو و فووات مودة زمنيوة حموددة ، فتقووم هبوذا : أ ساس ي،ن  هام  القدمية اليت عرفهتا ااوةل ، القامئ عىل ركن،ن

نه ل ميكن الاحتجاج بعدم العمل هبوا ، وصوار  دأ  مبو)القرينة القانونية عىل العمل ابلقاعدة القانونية ، و بناء عليه، فاإ

مون ااسو يور اجلزائوري 20منصوصا عليه يف املوادة ( عدم جواز الاعيذار جبهل القانون
2

، و موع ارتبواو ااوةل 

احلديثة ابلبيئة الالكرتونية أ صبح مبدأ  عدم جواز الاعيذار جبهل القوانون حتمكوه قواعود جديودة تسو ى ابلنرشو 

 ال،امانت القانونية اليت يوفرها النرش العادي والالكرتوين، فهل يوفر هذا النرش العمل ابلقاعدة القانونية 

ن معلية النرش تعيرب من أ   وسائل العمل ابلقاعودة القانونيوة ،سوواء اجلديودة أ و املعودةل و هموام اكن مصودرها ،  اإ

العومل :فنةواذ القوانون يشورتو رشطوان أ ساسو يان و هوام " .....من القوانون املودين اجلزائوري 0حي  تن  املادة 

صودارهبوجوده و  فع ليوة النرشو  يلون عون معليوة الإصودار..." الزمان و هو مرور يووم اكمول مون اإ
3
، فهوذا  

عوالن رمسوي عون وجودهوا  ال خري زكون مبوجب مرسوم رئايس بوجوود القاعودة القانونيوة و هوو مبثابوة اإ
4

، و ل 

ل بعد توفر املعلومات اخلاصة به أ ي عالم الناس بوجوده  زكون انفذا عىل امجليع اإ ، و هوذا زكوون عون طريوق اإ

ىل عومل مجيوع  اإىل النرش ، فهذا ال خري هو عبارة عن وس يةل هتدف يصاهل اإ دراج  القانون يف اجلريدة الرمسية و اإ اإ

املواطن،ن 
5

 "و هذه امله ة تقوم هبا طبعا السولطة الينةيذيوة، فاملوادة ال خورية مون   نو  ترشويعي تون  عوىل 

 ".ة للج هورية اجلزائرية ااميقراطية الشعبيةينرش هذا القانون يف اجلريدة الرمسي

عالم الناس مبحيوى الترشيع ، حىت يسلكوا طريقا يناسب هذا القوانون اجلديود ، و ل  فالغرض من النرش هو اإ

خيالةونه من هجة، و مون هجوة اثنيوة حوىت زكونووا يف موث من مون مبواغيهتم بيطبيقوه علوهيم 
6

، فالوسو يةل الوحيودة 

لهيوا معليوة النرشو املس يع ةل ر اجلري دة الرمسية، فال تغين عهنا أ ية وس يةل أ خرى هموام اكنو  ، و الويت انيقلو  اإ

،ووىن عرشوو ، أ مووا حاليووا أ صووبح  البيئووة  للقاعوودة القانونيووة بعوودما اكنوو  يف القوودمي توومت عوون طريووق ال لووواح الإ

املنصووص علهيوا يف املوادة الالكرتونية تةرض نةسها يف معلية النرش ، فهل املرشع اجلزائري حرص معلية النرش 

ىل اجلريودة الرمسيوة  0 من القانون املدين عىل النرش الوريق و العوادي فقو ، أ م ميكون أ ن تو،ول معليوة النرشو اإ

 الالكرتونية و

                                                             
1

دار هوموة  7117الطبعة الثالثوة ، سو نة ( يف اليطور اليارخيي ملبدأ  عدم جواز الاعيذار جبهل القانون)محمد سعيد جعةور، مدخل للعلوم القانونية_

 .771اىل 702اجلزائر،ص
2

 .04دار رحيانة اجلزائر ، ص ،7111النظرية العامة للقانون و تطبيقاهتا يف الترشيع اجلزائري،الطبعة الثانية، : عامر بوضياف_ 
3

ذا أ خطورت "من ااس يور اجلزائري 000تن  املادة _  ايه، غوري انوه اإ يصدر رئيس امجلهورية القانون يف أ جل ،ال،،ن يوما ابيداء من اترخي تسل ه اإ

يف ذكل اجمللوس ااسو يوري اجمللس ااس يوري قبل صدور القانون يوقن هذا ال جل حىت يةصل 072سلطة من السلطات املنصوص علهيا ابملادة 

 " 077وفق الرشوو اليت حتددها املادة 
4

 .700 اإىل 707، ص من  7110عيل فياليل ، مقدمة يف القانون ، دار هومة للنرش ، _
5

 "حتسب ال جال ابليقومي امليالدي ما مل ين  القانون عىل خالف ذكل" من القانون املدين اجلزائري  0تن  املادة _
6

 .070 اإىل 070أ محد ابراهه حسن ، املرجع السابق، ص من _
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لكرتونية، و هذا ما جنوده يف نو   جند أ ن املرشع اجلزائري عندما عرف الكتابة، مل حيدد الكتابة أ ر عادية أ و اإ

،بوات ابلكتابوة مون تسلسول احلوروف : "من القانون املدين اجلزائري و اليت تن  عىلمكرر  070املادة  ينتج الإ

أ و أ وصاف أ و أ رقام أ و أ ية عالمات أ و رموز ذات معىن مةهوم، همام اكن  الوس يةل اليت تي، هنا، و كوذا طورق 

رساهل موا الكتابو:و ابليايل نةهم ابن كيابوة اجلريودة الرمسيوة زكوون وفوق طوريقت،ن،"اإ ة الورقيوة العاديوة أ و الكتابوة اإ

الالكرتونية ، فالنرش الالكرتوين
1
للجريدة الرمسية حيقق مبودأ  ال مون القوانوين و زورةل دوةل القوانون ، فوااوةل  

عووالن القاعوودة القانونيووة ، تكووون ملزمووة بيحسوو،ن  املمتووثةل يف السوولطة الينةيذيووة الوويت يقووع عووىل عاتقهووا نرشوو و اإ

 توالمئ ل للعمل الرسيع ابلقاعودة القانونيوة يف وقهتوا ، و هوذا موا يسو يوجب مهنوا أ نخدماهتا، و توفري طرق أ ف،

أ عاملها مع ما تتيحوه البيئوة الالكرتونيوة مون تكنولوجيوا واسوعة يف هوذا اجملوال ، و تع ول عوىل تطووزر خودماهتا 

الالكرتونيوة الويت أ ي،ا مع اليطور اليكنولوويج اذلي تعرفوه البرشوية ، و جتسو يدا ملوا يسو ى ابحلكوموة  لييالءم

أ صبح  من رضورات دوةل القانون احلديثة   فقد ن  القانون الةرنيس رصاحة عىل رضورة اس يعامل اليقنيوات 

احلديثة 
2

، وغاية هذا تسهيل و تبسو ي  النصووص  0000/7110لتسهيل معلية الإدارة، و هذا وفقا للقانون رمق 

ذ ا   هوذا، صوارت البيئوة الالكرتونيوة الوسو ي  ال سوايس بو،ن القانونية و اليعديالت الويت يعرفهوا القوانون ، واإ

املواطن،ن من هجة، وب،ن النصوص القانونية اجلديدة أ و املعدة أ و امللغاة همام اكن مصدرها من هجة اثنية ، و هبوذا 

 قوربال ف،ول و ال رسع و ال   يصري النرش الالكرتوين اكلنرش العادي يف توافر احلقوق القانونية،ويصبح الطريق

 .لل فراد،من اجلريدة الرمسية الورقية 

 جحية النرش الالكرتوين: املطلب الثاين

احلكومة الإلكرتونية  أ صبح 
3

النرش العادي والنرش الالكرتوين ، وصوار هوذا الطريقوة : احلديثة متيش بطريق،ن

املثىل اليت ل ميكن الاس يغناء عهنا حاليا ، فهو حيوز عىل القووة نةسوها الويت حيووز علهيوا النرشو العوادي الووريق 

 .يعيرب هبذا دعامة اوةل القانون و ملبدأ  ال من القانوين (النرش الالكرتوين)وهو 

ل أ نه اثر جدل فقه ي حول جحية النرش الالكرتوين من عدمه للقوان،ن ،و تطبيقا ملبدأ  ل يعذر جبهل القوانون ،  اإ

 :فهناك أ راء متعددة 

                                                             
1
_ RECHA roroy, l’avenir du droit ,optimisme malgré tous, p 822   

2
و اذلي عودل النظوام  0/1/0441امليعلق ابخلدمة العامة لل عطيات القانونية و بصدور اجلريدة الرمسية بيارخي  00/10/0441املرسوم امل،رخ يف _

و أ عطى خدمة ب  النصوص الترشويعية  CNIJووضع املركز الوطين الةرنيس لل علوماتية القانونية  70/01/0470ايئ احملدد مبوجب املرسوم الابيد

 .و القرارات الق،ائية اإىل احد الرشاكت اخلاصة
3

ن من  7117تقرزر اللجنة الالكرتونية بيارخي ديس رب _  أ   تطبيقات احلكومة الالكرتونية يف اجلزائر ر حول احلكومة الالكرتونية يف اجلزائر ، اإ

ىل الإدارات و اليت تي، ن  دارة الالكرتونيوة و  027معلية مهنا الع ليوة رمق أ   00اخلدمات الالكرتونية املوهجة اإ قاموة خمطو  تووجهي ي لوالإ اخلاصوة ابإ

جياد خمط  قان وين و تنظميي لليوقيع الالكرتوين عىل واثئق الإدارة الع وميوة، اذلي يع ل عىل وضع اإجراءات لتسهيل الوظائن الإدارية الكرتونيا و اإ

قامة بوابة احلكومة الالكرتونية لتشكيل يزة وصل ب،ن املواطن،ن و الإدارات ، ص  070و الع لية رمق أ    . 07،00،00،00،01،02،07اخلاصة ابإ
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زرى أ نه ابلرمغ من أ ن الوس يةل الوحيودة للنرشو  ر اجلريودة الرمسيوة ، فهو ي غوري اكفيوة ل ن : الرأ ي ال ول_ 0

ل بناءأ غلب املواطن،ن ل ميكهنم احلصول علهي عىل اشرتاك مس بق أ و طلوب مون املطبعوة الرمسيوة ، و ابليوايل  ا اإ

الاجتواه أ ن اسو يعامل طورق أ خورى ل يقووم مقاهموا أ بودا، و أ هنوا تبقوى  زورى هوذا.فه ي ليس  يف متنواول امجليوع

عالما ملواطن،نالطريقة الوحيدة و الرمسية للنرش و   .ابلنصوص القانونية  اإ

عوامل مبودأ  ل عوذر جبهول القوانون مون اترخي زرى أ ن ال : الرأ ي الثاين_ 7 نرش الالكرتوين هل جحية مطلقة ، يف اإ

منوا جحيوه مون اترخي  نرشه يف املوقع الالكرتوين للجريدة الرمسية ، و هبذا فهو ل حييواج اإىل أ ي هموةل اكنو  ، و اإ

يداع هذا القانون  يف املوقع الالكورتوين ، و هوذا تودعح لةكورة اندى هبوا الوبعض ،  و الويت تمتحوور حوول أ ن اإ

ىل الةرد ل العكس  القاعدة القانونية جيب أ ن تذهب ر اإ
1
. 

ل أ نوهفبالرمغ من اخوتالف ال راء و تعوددها  دراج النصووص  اإ ل ميكننوا الينكور لودلور اجلديود ، اذلي يسو ح ابإ

و تطبيقهوا يف الوقو  نةسوه، فث صوبح  تمتيوع  يسوهل نرشوهاالقانونية يف شلك الكرتوين للجريدة الرمسيوة ، مموا 

ويج ، فنجود عودة مواقوع بنةس القوة و القمية القانونية للنرشو العوادي ، و أ خوذت اجلزائور هبوذا املنحوى اليكنولو

سواء للسلطة الترشيعية املمتثةل يف الربملان بغرفتيه ، و مواقع الكرتونيوة للسولطة الينةيذيوة  املمتوثةل يف الكرتونية 

مانة احلكومة، و كذا الوزارات اخمليلةة ، واحلال نةسه ابلنس بة للسولطة الق،وائية أ زون جنوذ   حممكوة أ و موقع أ  

جملس ق،وايئ أ و هيئوات ق،وائية ذات اختصواص واسوع و شوامل اكحملمكوة العليوا و جملوس ااوةل ، لهوا موقوع 

، قصد تعززوز الثقوة املطلوبوة بو،ن  الكرتوين ليصةح   جديد و متابعة   ما ييعلق ابلنصوص القانونية اجلديدة

 .ال فراد و سلطات ااوةل اخمليلةة 

فلك هوذه املواقوع الالكرتونيوة عوىل اختالفهوا و اخوتالف مصودرها ، أ صوبح  رضورة مون رضورايت ااوةل 

لإرسااهااحلديثة و متطلبات احلكومة الالكرتونية ، اليت تسعى اجلزائر جاهدة 
2

من هجة و تعززز ما يس ى ببنك 

 .املعلومات القانونية من هجة اثنية ، و   هذا يصب يف جتس يد و تةعيل مبدأ  ال من القانوين 

فث صبح النرش الالكرتوين يووفر العومل احلقيقوي و الةعويل للقووان،ن ، و هوذا موا أ خوذت بوه ااوةل الةرنسو ية أ زون 

اعيربت أ ن النرش زكون ورقيا عاداي و الكرتونيا مبوجب ال مر
3
، و أ صوبح نةواذ  7110فيةري 71 الصادر بيارخي 

 .الكرتونيا  عاداي أ والقاعدة القانونية بعد يوم من نرشها سواء أ اكن النرش 

أ ما اجلزائر و ابلرمغ من اجلهود املبذوةل يف سبيل تعززز احلكوموة الالكرتونيوة ، و حتسو،ن اخلودمات املعلوماتيوة 

وضع النصوص القانونية املنظ ة لالنرتنو  كخدموة تقودهما  من خالل البواابت الالكرتونية اخمليلةة و العديدة ، و

وزارة الربيد و اليكنولوجيات ، و الترشيع اخلاص بشهادة اليصديق عىل اليوقيع الالكرتوين، و ضب  النصوص 

                                                             
1
 _NICOLE tortello ,PASCALtointier, internet pour les juriste, dalloz,paris,1996,p194 et195 

2
 .07أ نظر تقرزر اللجنة الالكرتونية حول اجلزائر الالكرتونية ، املرجع السابق، ص _ 

3
_ Loi n 1343-2004 Du 9/12/2004 de simplification du droit NOR :FPPX 0400010L JORF du 10/12/2004 , 

précisément les articles 1,2,3  
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املنظ ة لع لية الكتابة و اليوقيع الالكورتوين ، و طورق اافوع احلديثوة ، و سو بل حماربوة اجلرميوة الالكرتونيوة و 

ىل ال ييوة، تبقى هذه اجلهود انقصوة ابلنظور ....هاغري  رسواء دوةل تقنيوة ابارجوة  اإ البالغوة لليقنيوات احلديثوة يف اإ

ىل اليطور اذلي أ حرزته ااول ال وروبية يف هذا اجملال   .ال وىل و ابلنظر اإ

 .مساية البيئة الالكرتونية يف حتقيق ال من القانوين: املبح  الثاين

ذا اكن ااور الا رساء مبدأ  ال من القانوين مون اإ جيايب اذلي متثهل البيئة الالكرتونية ، يف ترس يخ دوةل القانون و اإ

يصال القاعودة القانونيوة و عودم الاعيوذار جبهلهوا أ و عودم العومل هبوا ، فواإن  خالل اس يعامل اليقنيات احلديثة يف اإ

خوالل  حاميوة احلقووق و املراكوز القانونيوة مساية البيئة الالكرتونية يف حتقيق ال مون القوانوين يظهور أ كوو مون 

لل فراد و اس يقرار املعامالت القانونية اخمليلةة 
1

 .اليت جت ع ال شخاص ابختالف أ دوار  ومرات م يف اجملمتع

عوىل -ال صول يف-وحىت تكون البيئة الالكرتونية ذات فعالية يف حتقيق متطلبوات ال مون القوانوين لبود أ ن حتووز

جراميوة، فعالقوة أ مون ال من و امحلاية  من اخلرق و الاسو يغالل مون طورف أ شوخاص جمهوول،ن ، أ و تنظوحت اإ

ل  البيئة الالكرتونية ابل من القوانوين عالقوة وطيودة ، و ل ميكون لنوا حتقيوق ال مون القوانوين يف عرصوان احلوايل اإ

ا موا سووف نتنواوهل بيشوء بيوفري ال من الاكيف لل عطيات ، و املعلومات اليكنولوجية همام اكن مصدرها ، و هوذ

 .من اليةصيل 

 حامية احلقوق و املراكز القانونية و ،بات املعامالت القانونية : ال ولاملطلب 

متام معلية امحلاية الالكرتونية للحقوق و املراكز القانونية 
2
و اس يقرار املعوامالت القانونيوة ،قوامئ عوىل تووفري ،قوة  

 .ملرتبطة ابلبيئة الالكرتونية  اكفية عند اس يعامل اليقنيات احلديثة ا

نه مل حيودد مواصوةات لليوقيوع الالكورتوين ،  قرار املرشع اجلزائري حبجية الكتابة الالكرتونية ورشوطها، فاإ رمغ اإ

مون القوانون املودين، و املمتوثةل يف توووووووووسلسل  0مكورر 070و جعل الاعيداد به برشوو ن  علهيا يف املادة 

وووووووووووام و ال وصواف و الرمووز ، و هوذا مون أ جول اليث كيود و اليث كود مون هويوة صواحب احلروف و ال رقوووووووو

اليوقيوع البيوومرتي، اليوقيوع ابلقومل الالكورتوين و اليوقيوع :الالكورتوين عودة أ نوواع مهنوا  جند لليوقيوعاليوقيع ، كام 

الكودي 
3
. 

                                                             
1
_ANNE penneau , la securité juridique à travers le processus de normalisation ,p1,2 ,3 

2
 .710اإىل  711أ محد ابراهه حسن ، املرجع السابق، ص من _

3
نسان اكلبص ة،مسح الع،ن و نربة الصوت ، أ ما اليوقيع ابلقومل الالكورتوين هوو _ عبوارة اليوقيع البيومرتي و زكون ابس يخدام مواصةات فزيايئية لالإ

رمس الشخ  ليوقيعه عىل شاشة احلاسوب و يمت  ززهنا يف ذاكرة احلاسوب، أ ما اليوقيع الكودي فهو يمت ابسو يعامل رمق رسي يف شولك أ حورف  عن

 .أ و أ رقام يمت مجعها يف شلك مع،ن ليحديد صصية صاح ا
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ف ب،ن الةقهاء يف جحيهتا من عودهما، فهنواك مون أ ما يف ما خي  جحية الكتابة الرمسية الالكرتونية ، فهناك اختال

ماكنية  زرى أ نه ل ميكن ال خذ هبا لوجود نصوص قانونية تس يثين الرمسية من الكتابة الالكرتونية ، و هذا لعدم اإ

تدخل ال،اب  الع ويم يف مثل هذه الكتاابت 
1
. 

أ ما الاجتاه الثاين و هو الاجتاه امل،يد للكتابة الالكرتونية الرمسية
2
و عىل رأ سه املرشوع الةرنيسو اذلي مونح    

ال جنبية، و هذا بةوتح موقوع  ل حصاب الاستامثرات الوطنية أ و الإدارة و تسهيل الإجراءات التسهيالت لعرصنه

الكرتوين لل و،ق،ن 
3

 .حي  ميكهنم من خالهل حترزر ترصف قانوين الكرتوين رمسي 

كرتونية ، فهنواك كوذكل اخوتالف يف وهجوات النظور بو،ن الةقهواء حوول أ ما القمية القانونية لليوقيع أ و الكتابة الال

مون القوانون  0فقورة  0001قميهتا القانونية ، و تبازن ال راء ب،ن م،يد و معارض ، فهناك مون متسوك بون  املوادة 

،بات عكسها   .املدين الةرنيس اليت جتعل من شهادة اليصديق عىل اليوقيع الالكرتوين قرينة بس يطة ميكن اإ

ن البيئة الالكرتونية  اليت مس  خميلن ميادزن القوانون،  اكن لهوا أ لور ابرز حوىت عوىل الق،واء ، حيو  جنود  اإ

العديد من ااول و مهنا اجلزائر قد اس يحد،  ما ميىس ابحملامك الالكرتونية
4
جوراءات اليقوايض   هبودف تسوهيل اإ

اخلصوومة، تنةيوذ ال حواكم الق،وائية، و الالوزتام و تبس يطها، فتقدمي املذكرات، الالزتام ابملواعيد، تبليغ أ طراف 

  هذه الإجراءات و غريها تعد من الإجراءات الرضورية محلاية حوق ال فوراد مون ........بث جال و طرق الطعن 

هجة ، و احلصول عىل امحلاية املطلوبة 
5

من القانون أ و القاعودة القانونيوة مون هجوة اثنيوة ، ولكون اليطوور الكبوري 

البيئة الالكرتونية و اس يخدام اليكنولوجيات العرصية ، لتسهيل احلصول عىل املعلومات القانونية ، اذلي عرفته 

ىل اس يخدام احملامك الالكرتونية ، حبي  أ صبح اليقايض هو عبارة عن تس يري تقين عل ي معلومايت لل لةوات   دفع اإ

يوغ ابل حواكم و تنةيوذها تومت عون و امليقاضي،ن، و أ صبح   من تسوجيل ااعووى و ح،وور اجللسوات و اليبل 

عوووالم الالكووورتوين اذلي يسوووهل عوووىل امليقوووايض طريوووق الإ
6
اميوووة أ كووورب و أ وسوووع و أ رسع احلصوووول عوووىل ح 

 .،اختصارا للوق  والرسعة يف احلصول عىل املعلومة اذلي يعد حقا من حقوق ال فرادحلقوقهم

حي  متكوهنم مون التصوال ابمليقاضو،ن ، و طلوب كام متثل احملمكة الالكرتونية دورا همام حىت ابلنس بة للق،اة ، 

جراءات اليقايض عن طريق نظام احملامك الالكرتونية  الواثئق و ال وراق و ال دةل الالزمة ، و كذكل مبارشة اإ
7
. 

                                                             
1

 . 700اإىل  700عيل فياليل ، املرجع السابق ، ص من _
2

،بات ابلكتابة عىل الوورق " نون املدين اجلزائري املعدل و املمتممن القا 0مكرر 070تن  املادة _ ،بات ابلكتابة يف الشلك الالكرتوين اكلإ يعيرب الإ

ماكنية اليث كد من هوية الشخ  اذلي أ صدرها و أ ن تكون معدة و حمةوظة يف ظروف ت، ن سالمهتا  ".برشو اإ
3

 .منه  01امليعلق بيث سيس ترصف املو،ق ، خاصة املادة  01/17/7110امل،رخ يف  7110_420خاصة بعد صدور املرسوم رمق _ 
4

 00، ص  7101حازم محمد رشعة، اليقايض الالكرتوين و احملامك الالكرتونية كنظام ق،ايئ ، الطبعة ال وىل، دار الثقافة عامن _
5

 01حازم محمد رشعة ، املرجع نةسه، ص_ 
6

 .07اإىل  00، ص  7112اهتا أ مام احملامك،دار الةكر اجلامعي الإسكندرية، الطبعة ال وىل،خاا محمود ابراهه، ااعوى الالكرتونية و اإجراء_
7

 . 10خاا محمود ابراهه ، املرجع نةسه ، ص_ 
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يوداع تقوارزر  فقد غدت معلية تسجيل ااعوى ، و دفوع الرسووم ، و تقودمي امللةوات ، و العورائض اجلوابيوة و اإ

ىل احملوامك كوام اكن اخلربات أ مرا سهال ، ومل يعد من الالزم عوىل هيئوة اافواع و غريهوا مون ال طوراف، الانيقوال اإ

تباعالشث ن ابلنس بة لل حامك العادية ، أ زن ميكن هلم  ابلعامتد عىل الش بكة العنكبوتيوة للحصوول  هذه الإجراءات اإ

 .عىل حقوقهم أ و حامية مراكز  القانونية 

يزة وصل ب،ن امليقايض من هجة و ب،ن هيئة الق،اء مون هجوة اثنيوة ، و هوذا موا  فهذه ال ةل أ صبح  بال منازع

ن اسو يعامل البيئوة الالكرتونيوة يووفر حاميوة أ كورب لل لةوات خوفوا مون  ي، ن حامية حقيقية و فعاةل للحقوق   فواإ

اسو يعامل السو ند  ضياعها ، و ابملقابل حامية احلقوق و املراكز القانونية تكون بشلك واسع و م، ون، كام يعيرب

الالكورتوين ( أ ي الس ند)الالكرتوين وس يةل فعاةل و أ كو مصداقية يف اكتشاف حقائق جديدة ، و ي، ن هذا 

 .اإىل مصدره سهوةل الاطالع عليه و الوصول

 عالقة امن البيئة الالكرتونية ابل من القانوين : املطلب الثاين

ن أ من البيئة الالكرتونية و اس يقرارها ، فيه  اس يقرار و أ من للحقوق و اليرصفات القانونية عىل اختالفها ، كوام اإ

فوراد حوول مصودر هوذا اليرصوف الالكورتوين و قانونيتوه، فوث من البيئوة الالكرتونيوة أ نه يوفر ،قة أ كرب لل 
1
مون  

مون الناحية ال اكدميية هو البح  عن الاسرتاتيجيات ليوفري امحلاية لل علوموات مون اخملواطر الويت هتوددها، أ موا 

جياد الوسوائل و الإجوراءات الالزموة ليووفري حاميوة املعلوموات و ضوامهنا ، أ موا مون الناحيوة  الناحية اليقنية فهو اإ

القانونيووة فووث من البيئووة الالكرتونيووة هووو حاميووة رسيووة و سووالمة حميوووى املعلومووة الالكرتونيووة و ماكحفووة أ نشووطة 

 .الاعيداء علهيا 

أ من البيئة الالكرتونية فش ل أ نشطة معاجلة ، و نقل البيواانت  مايت أ ولقد اتسع اس يخدام مصطلح ال من املعلو 

ال مون املعلوموايت  ومعاجلة و خزن البياانت ، و تداولها و اليةاعل معها عرب ش باكت املعلوماتيوة، وبوذكل أ صوبح

من أ برز الهواجس اليت ت،رق اجملمتعات
2
 . 

ن لكرتونيوة ، و كوذا هودف اليودابري الترشويعية هوو ال حباث ، و اسرتاتيجيات وسوائل أ مون البيئوة الا غرض اإ

لكرتونية زراد حامزهتا ضامن توفري العنارص اليالية ل ي معلومة اإ
3
: 

و تعوين اليث كود مون أ ن املعلوموة ل تكشون أ و ي،وطلع علهيوا مون قبول أ شوخاص غوري : الرسية أ و املو،وقية_ 0

 .خمول،ن بذكل

ن أ ن حميووى املعلوموة الالكرتونيوة حصويح و مل يومت تعوديهل أ و و هوو اليث كود مو: الياكملية و سالمة احمليوى_ 7

 .العب  به

                                                             
1

 . 700، ص 7117جامل محمد غيطاس، امن املعلومات و ال من القويم ، دار الهن،ة القاهرة ، مرص _
2

 00،ص  0447لعاملية ، مكتبة ع،ن مشس، القاهرة مرص ، مسري الس يد، حمارضات يف ش بكة املعلومات ا_
3

 .711اإىل  047جامل محمد غيطاس ، املرجع نةسه، ص_
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ناكر اليرصف املرتب  ابملعلومة الالكرتونية_ 0 نواكر الشوخ  اذلي قوام : عدم اإ و يقصد من هذا ضامن عودم اإ

،بوات أ ن هوذا اليرصوف قوام بوه صو  معو،ن و يف  بيرصف مرتب  ابلبيئة الالكرتونية  ، حيو  تيووفر قودرة اإ

 .حمددوق  

فاخملاطر احملدقة ابلبيئة الالكرتونية عديودة و متعوددة ، مموا ييطلوب مون اجملمتوع تووفري امحلايوة الالزموة لهوا ، مون 

جوراء  خالل سن قواعد قانونيوة منظ وة و رادعوة ل ي ترصوف خموالن لل مون املعلوموايت ، فيجوب عوىل ااوةل اإ

تصور لل خاطر القانونية احملدقوة ابلبيئوة الالكرتونيوة 
1

و حتديود ال ليوات القانونيوة لليعامول معهوا، ابلورمغ مون أ ن 

غةوال اخملواطر القانونيوة يطوال اكفوة املواقوع و  املواقع العربية عىل اخلصوص تةتقد لقانون تقنية املعلومات، خفطور اإ

امل،سسوات يف ااوةل ، و أ صوبح خطورا م،واعةا خاصوة يف بيئويت اليجوارة الالكرتونيوة و ال عوامل الالكرتونيووة 

 .اصة مهنا ال عامل املرصفية الالسلكية و ال عامل املرصفية الالكرتونية خ

فوسائل أ من البيئة الالكرتونية ر عبارة عن ووعة من الإجراءات و ال ليات اليت تسو يخدم للوقايوة، أ و احلود 

ظهوار الثقوة اى الهتديدات اليت تطال اجملال الالكرتوين، فهدف حاميوة البيئوة الالكرتونيوة هوو  أ ومن اخملاطر  اإ

 .املس يخدم و توفري أ كرب الوسائل محلاية حقوقه و ترصفاته القانونية 

و تي، ن وسائل أ من البيئة الالكرتونية
2
 :يف  

واليث كود مون أ ن املعلومات،اليعرين و السوالمة مون خوالل تزويود نظوام املسو يقبل ابلثقوة يف حاميوة حوزم _ 0

ليه مل تعدل  .املعلومة اليت وصل  اإ

لهيا  حامية حميوى حزم املعلومات من الإفشاء: الرسية _ 7 ل للجهة املرسل اإ  .اإ

 .و تعين تقييد التصالت ، و حرصها ب،ن النظام املرسل و النظام املس يقبل: اليحمك اباخول _ 0

ىلفتحول هاجس أ من البيئة الالكرتونية   أ   نه ماعيبار أ   الهواجس اليت ت،رق ااوةل املدنية احلديثة ، عىل  اإ

فرازات اليقدم اليكنولويج الرسيع اذلي يشهده العوامل يف ال ونوة ال خورية مون هجوة ، و مون هجوة أ خورى حاميوة  اإ

 .ابل من القانوين عىل وجه اخلصوص حلقوق ال فراد و مراكز  ، و حتقيق ما يس ى

ىل أ نووه كووام جتوودر الإشووارة يووة يف حاميووة احلقوووق و ،بووات ابلوورمغ موون ااور الكبووري اذلي تلعبووه البيئووة الالكرتون  اإ

ل أ هناليرصفات القانونية،  ساعدت بشلك كبري يف تنايم ظاهرة اجلرامئ ااإ
3
، وأ شواكلهاعربها ، و تعددت صورها  

ىل اجلورامئ ال خالقيوة فمل ييوقن ال مر عند اقتحام الش بكة و  رز ا و رسقة املعلوموات ، بول وصول ال مور و  اإ

تنايم ظاهرة الإرهاب و اجلرامئ املنظ ة 
4

، و يف هذا حيذر اخمليصوون مون رضورة وضوع نصووص قانونيوة رادعوة 

                                                             
1

لكيوة اليودريب ، عبد احلق ابسو، الإرهاب املعلومايت يف القانون املغريب و ااويل، أ حباث ااورة اليدريبية ملاكحفة اجلرامئ الإرهابية املعلوماتيوة ،_ 

 .01، ص  7111،  ال منيةم جامعة انين للعلو 
2

 701، ص7117جامل محمد غيطاس، أ من املعلومات و ال من القويم، دار الهن،ة ، القاهرة ، مرص _ 
3

 .74، ص  7112هشام فريد رس مت ، قانون العقوابت و خماطر تقنية املعلومات، دار الهن،ة العربية ، _ 
4

 .00املغريب و ااويل، املرجع نةسه، ص عبد احلق ابسو ، الإرهاب املعلومايت يف القانون _ 
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ىل للحد من هذه اجلرامئ الالكرتونية ، و قد أ شارت أ خر الإحصائيات أ ن معليات رسقوة الهويوة عورب الشو بكة  اإ

ىل  ىل  لحصوول عوىل ال مووالأ لن حواةل ، وبلغو  عودد جورامئ الاحتيوال ل 47الالكرتونية وصل  اإ أ لون  712اإ

 .أ لن معلية اخرتاق حلواسيب عرب الانرتان  000حاةل، و مت  

فوث من البيئووة الالكرتونيووة أ صووبح موون الق،وااي الراهنووة ، و الوويت توو،لر عووىل احليواة العامووة و اخلاصووة معووا، فووث من 

ة البيواانت و احلوق يف حرموة املعلومات هل عالقة وطيدة حبقووق امللكيوة الةكريوة، الرسوية و اخلصوصوية، حاميو

ىل غريها من احلقوق اللصيقة ابلإنسان، و املكةول حامزهتوا سوواء مبوجوب نصووص دوليوة و ..... احلياة اخلاصة  اإ

ىل داخلية ، و جتدر الإشارة أ ن هناك تقرزرا عن اجلرميوة الالكرتونيوة و القووان،ن الوطنيوة اإ
1
اذلي تنواول الوضوع  

دول  01أ ن هناك  دوةل ، و ب،ن 07القانوين لوو
2

 4فقو  مون أ صودر ترشويعا ملواهجوة اجلورامئ الالكرتونيوة ، وأ ن 

دول  
3

دوةل مل تقوم بيعوديل أ و حتودي  لقوانيهنوا مون أ جول  00فق  قد قاموا بيعديل جزيئ يف قووانيهنم ، و أ ن 

 .جماهبة مثل هذه اليحدايت ، و حتقيق أ من البيئة الالكرتونية

  :خامتة

ن اليطور الرسيع  اذلي يعرفه اجملمتع يف مجيع امليادزن ، و أ خر املس يجدات اليت تطرأ  عليه ، جعل  من النظوام اإ

القانوين زمتزي بنوع من املرونة يف تطبيقه ، حىت زكون قادرا لالس يجابة ملثول هوذه امليغوريات و مواكبهتوا ، فعوامل 

ة ، و فورض مصوطلحات قانونيوة جديودة اليكنولوجيات ، أ حدث تغيوريات كبورية يف القوانون أ و القاعودة القانونيو

نشواء أ سواليب أ و منوا  قانونيوة  تامتك مع اليطوور اليكنولوويج و اليقوين ، كوام سوا  اليطوور اليكنولوويج يف اإ

،بووات الالكوورتوين، اليوقيووع و الكتابووة  مسوو يحد،ة تطلبهتووا البيئووة الالكرتونيووة ، مثوول النرشوو الالكوورتوين ، الإ

ه الإجراءات و غريها من الإجراءات اليقنيوة ، سواي  يف تسوهيل احلصوول عوىل اخل ،   هذ....الالكرتونية 

املعلومووة القانونيووة وحاميووة حقوووق ال فووراد و اسوو يقرار معووامالهتم القانونيووة بطريقووة أ رسع و أ مضوون ، و هووذا لكووه 

 الويت تةورض نةسوها جتس يدا و تةعيال ملبدأ  ال من القانوين ، عىل اعيبار أ ن املعلوموة الالكرتونيوة القانونيوة ، ر

ماكنيته الاحتجاج بعذر هجهل للقانون ، و هذا لكوه  عىل امليلقي أ و امليصةح لل وقع الالكرتوين،  و ابملقابل عدم اإ

ىل حتقيقها   .يصب يف جمال قانونية ااوةل أ و ااوةل القانونية ، اليت تصبو   دول العام اإ

احملدود أ و ال،يق اذلي تعرفه ، مواكبة هوذا اليقودم اليقوين ، و قد راع  اجلزائر ابلرمغ من اليطور اليكنولويج 

من خالل فتح بواابت الكرتونية خمليلن م،سسوات ااوةل ، سوواء الترشويعية أ و الينةيذيوة و حوىت الق،وائية ، 

العامة مهنا و اخلاصة، رغبة مهنا يف تكريس احلكومة الالكرتونية ، و اليت أ صبح  حمتيوة يف الوقو  الوراهن ، 

ل ىل اليطورات الويت تعرفهوا ااول ال جنبيوة،  خاصوة مهنوا ال وروبيوة يف  اإ أ نه تبقى جتربة اجلزائر انقصة ابلنظر اإ

                                                             
1
 _ Cyber crime and punishment, Archaiclawsthreaten global information. Areportprepared by Mc 

connelldecembre 2000,www.mcconnellinternational.com    
2

 .ال مرزكية، موريش يوس، اسرتاليا، كندا، اس يونيا، الهند و الياابنو ييعلق ال مر بلك من البريو، الةلب،ن، تركيا، الولايت امليحدة _ 
3

 .و هذه ااول ر الربازيل ، تش ييل، الص،ن، تش يك، كوراي ، ااامنرك ، مالزياي، بولندا، اس بانيا و بريطانيا_ 
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هذا اجملال، وخاصة موا ييعلوق بوضوع ترشويع خواص ابلبيئوة الالكرتونيوة يع ول عوىل تنظميهوا و حتديود و ضوب  

، حفامزهتوا فيوه حاميوة للقوانون بوجوه عوام و  جمالهتا ، حىت تكون يف مث من من الاخرتاقات و الاعيداءات علهيوا

 .أ من و اس يقرار القاعدة القانونية بوجه خاص
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نساين معوقات احملمكة اجلنائية ااولية يف تنةيذ قواعد القانون ااويل الإ
*
 

 املركز اجلامعي تيس س يل   -" أ  "أ س ياذ حمارض  -لعورويس أ محـد /د

 جامعة ابن خدلون تيارت  -"ب"أ س ياذ مساعد  -بن همورة نس ميـة/ أ  

 : ملخ 

ن امليتبع للعالقات ااولية، وبشلك أ دق، العوداةل اجلنائيوة ااوليوة، ميكون أ ن يسو ينتج وبوضووح، أ ن  اإ

الانهتااكت اخلطرية اليت حتصل يف العديد من دول العامل، عوىل غورار موا حودث وحيودث يف العوراق وفلسوط،ن 

فالهتوم مون العقواب، نظورا لعجوز احملمكوة عون  وسوراي و ليبيوا والومين وغوري ، اكنو  نتيجوة ،قوة مرتكبهيوا مون اإ

اليصوودي لالنهتووااكت واجلوورامئ ااوليووة الوويت تسوو هتدف قواعوود القووانون ااويل الإنسوواين خاصووة أ ،نوواء الزناعووات 

لقوانون ااويل، املسلحة، ااولية مهنا واااخلية، مموا جعول هوذه الهيئوة حمول انيقواد مون طورف فقهواء ورجوال ا

خاصة نظاهما ال سايس اذلي انطوى عىل الكثري من الثغرات القانونية والقيود الويت حتوول دون قيوام هوذه الهيئوة 

 .ابملهام املرجوة مهنا

Abstract: 

Anyone who has followed international relations, and more precisely, the 

international criminal justice, it can be concluded and clearly, that the serious violations that 

occur in many countries of the world, along the lines of what has happened and is 

happening in Iraq, Palestine, Syria, Libya, Yemen, and others, were the result of the 

perpetrators the confidence of impunity, due to the inability of the court to address the 

violations and international crimes against the rules of international humanitarian law, 

especially during armed conflicts, international and internal, making this body has been 

criticized by scholars and men of international law, especially its statute, which involved a lot 

of legal gaps and constraints without this body do the desired tasks. 

 :مقدمة

تعيرب ولدة احملمكة اجلنائية ااولية أ مرا هاما عوىل صوعيد القوانون ااويل اجلنوايئ، ولسو ح يف موا ييعلوق بيقنو،ن 

وتدوزن العديد من القوان،ن ااولية اجلديدة، خاصة وأ ن موا توصول هل مرشوعي النظوام ال سوايس لل حمكوة جواء 

                                                             
*
يداع املقال   04/10/7102: اترخي اإ

 10/10/7102: اترخي حتكه املقال
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توازنوة يف معاجلوة موضووع اجلرميوة، اسو يدع  بعد سلسةل امتدت ل كو من قورن مون الزموان جلهوود حثيثوة وم 

تشكيل العديد من احملامك
(1)

 . للنظر يف اجلرامئ ااولية، اليت ارتكب  يف حق الشعوب يف تكل الةرتة  

 أ ليوة ضون اجملمتوع ااويل أ نوه يعمتود فعليوا عوىل وجوود 7117وبدخول النظام ال سايس لل حمكة حزي الينةيذ عوام 

ل أ نوه وبعود مورور قرابوة عقودزن مون الوزمن يةرتض فهيا أ هنا ال قدر  عىل معاقبة مرتكيب أ خطر اجلرامئ ااولية، اإ

عىل دخول هذا النظام حزي الينةيذ ، مل تزل الانهتااكت اخلطرية حلقوق الإنسوان أ ول والقوانون ااويل الإنسواين 

اثنيا
(2)

نصو  عليوه التةاقيوات  نظورا ملوا أ رتكوب فهيوا مون خورق معمتود وواحض لولك موا -تةوق   اليخيالت  

ااوليووة والقواعوود الوويت حتوومك احلووروب والزناعووات يف الوقوو  الووراهن، واكن السووبب يف ذكل زمكوون يف النظووام 

ىل القيوود  ضوافة اإ ال سايس لل حمكة اجلنائية ااولية يف حد ذاته، واذلي شوابيه الكثوري مون الثغورات القانونيوة، اإ

 .ل الكربى عىل معل احملمكة اجلنائية ااولية الع لية والواقعية اليت تةرضها بعض ااو 

 :شاكلية ااراسةاإ 

ل أ ن هناك معوقات تقن أ ما مسوعى احملمكوة،  هتدف احملمكة اجلنائية ااولية اإىل حمامكة مرتكيب اجلرامئ ااولية، اإ

الكوربى نشث ت من الثغرات القانونية يف النظام ال سايس لل حمكة، ومن املواقون السولبية لوبعض ااول خاصوة 

شواكلية ااراسوةوعليوه تمكون . مهنا، وما تعلوق مهنوا بيحودايت احلصوانة ومسوث ةل السو يادة الوطنيوة وغريهوا يف  اإ

 : التساؤل اليايل

نساين أ مام احملمكة اجلنائية ااولية و    ما ر معوقات تطبيق قواعد القانون ااويل الإ

أ لرت سلبا عىل حتقيوق العوداةل اجلنائيوة وقوضو  معول ول نه ل ميكن الإحاطة بلك هذه الثغرات والعوائق اليت 

ىل مبحثو،ن، نتنواول يف   :املبحو  ال ولاحملمكة اجلنائيوة ااوليوة، سو نكتةي بدراسوة أ يهوا مون خوالل تقسو ميها اإ

العوائق اااخلية لل حمكة اجلنائية ااوليوة الويت حتوول دون تنةيوذ قواعود القوانون ااويل الإنسواين، ونيطورق يف 

 .   للعوائق اخلارجية : لثايناملبح  ا

نساينالعوائق اااخلية لل حمكة اجلنائية ااولية يف تنةيذ القانون ااويل : املبح  ال ول   الإ

ل أ ن نظاهموا ال سوايس  نشاء احملمكة اجلنائية ااولية ليحقيوق العوداةل اجلنائيوة ااوليوة، اإ رمغ بناء أ مال كبرية عىل اإ

وتمتثول هوذه العوائوق يف ووعوة  .ل هودافهاشابيه ووعة من العوائق اااخليوة الويت حالو  دون حتقيوق احملمكوة 

 اش متل علهيوا النظوام ال سوايس لل حمكوة اجلنائيوة ااوليوة، الثغرات القانونية اليت وردت يف بعض النصوص اليت

                                                             
1
، حممكوة طوكيوو  0400حممكة نورنبور  حملامكوة جموريم احلورب ال ملوان عوام :  اليت أ نشئ  قبل دخول نظام روما حزي الينةيذ من احملامك اجلنائية  - 

، وحممكوة روانودا (717/40)مبوجب قرار جملس ال من رمق  77/7/0440، وحممكة يوغسالفيا السابقة يف  0401حملامكة جمريم احلرب الياابني،ن عام 

 . )  100/40)وجب القرار رمق مب 17/00/0440يف 
2
ام هيدف القانون ااويل الإنساين، والقانون ااويل حلقوق الإنسان اإىل حتقيوق هودف مشورتك زمتثول يف حاميوة الإنسوان واحورتام  كرامتوه، موع أ هنو -

الزناعات املسلحة، وهيدف اإىل حتقيق غواايت أ كوو خييلةان من حي  طابعهام و أ صلهام وتطورهام، فالقانون ااويل الإنساين هو القانون املطبق زمن 

 .تعقيد وحتديد مقارنة مع مةهوم حقوق الإنسان 
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ىل عالقوة احملمكوة مبجلوس ال مون وهمينيوه (املطلوب ال ول)واليت تعيق احملمكة يف أ دااها لختصاصها  ، ابلإضوافة اإ

 (.املطلب الثاين)عىل اختصاصها 

  اجلنائيةالعوائق امليعلق ابختصاص احملمكة : املطلب ال ول

 :ه العوائق فح ييلوتمتثل أ   هذ

عاقة الطابع اليعاهدي لنظام روما ال سايس جمال اختصاص احملمكة   : الةرع ال ول  اإ

نشاء احملمكة عن طريق معاهدة دولية من ب،ن العوائق اليت أ لرت سلبا عون ممارسوة احملمكوة لختصاصواهتا  يعيرب اإ

حبيوو  يرتتووب عووىل الطبيعووة اليعاهديووة لنظووام رومووا يف مواهجووة اجلوورامئ ااوليووة الوويت تثووري قلووق اجملمتووع ااويل، 

ال سايس أ ن ااول غري ملزمة ابلرتباو هبذا النظام رغام عهنا، مفسث ةل املوافقوة واملصوادقة والقبوول والان،وامم
(1 )

ىل نظوام رومووا خاضوعة لرغبووة ااول، كوام يرتتووب عوىل هووذه الطبيعوة أ ي،ووا، اإخ،واع نظووام روموا ملبوودأ  نسووبية  اإ

وبوذكل يسو ح هوذا املعاهدات، فاللزتامات املرتتبة عنه تلزم فق  ااول ال طراف دون ااول غوري ال طوراف، 

فالت من العقاب عن اجلرامئ ااولية اخلطري  ةال سلوب مبنح فرصة واسعة لالإ
(2)

.
 

وعليه، فتقرزر اختصاص احملمكة هبذا الشلك يف مواهجة ااول غري ال طراف فيه تناقض مع مبدأ  عامليوة العقواب 

ليه نظام احملمكة ل ااول الويت  يف مواهجة اجلرامئ ااولية، واذلي يسعى اإ ذ قد ل تصادق عىل هوذه املعاهودة اإ ، اإ

فوالت موواطين ااول غوري ال طوراف، ل  ىش أ ن زكون مواطنهيا عرضة لل حامكة أ مام  هذه الهيئة، مموا يعوين اإ

زاء اجلرامئ اليت زرتك ا هو،لء، كوهنوا أ نشوئ  مبوجوب  وابليايل ل زكون لهذه احملمكة فائدة، حي  تقن عاجزة اإ

ل ااول ال طراف، عنود وقوعهوا يف  0ل ن احملمكة  ي  بنظور اجلورامئ الوواردة يف نو  املوادة  معاهدة ل تلزم اإ

ذا  حدى ااول ال طراف سواء اكن املعيدي من جنس ية ااول الطرف أ و من جنس ية دوةل أ خرى، أ ما  اإ قله اإ اإ

ل  قلميها اجلرمية ليس  طرفا يف املعاهودة، فالقاعودة أ ن احملمكوة ل  وي  بنظرهوا اإ اكن  ااوةل اليت وقع  عىل اإ

ذا قبل  تكل ااوةل ابختصاص احملمكة بنظر تكل اجلرمية، وذكل .  تطبيقا ملبدأ  نسبية أ لر املعاهدةاإ
(3)

  

 ت،ييق نطاق اختصاص احملمكة املوضوعي: الةرع الثاين

ىل اجلرامئ ال ربعة ال ساس ية الويت أ عمتودها نظوام روموا ال سوايس، أ شوارت املوادة  ضافة اإ مون مسوودة النظوام  0اإ

ال سايس أ ي،ا اإىل جرامئ أ خرى، متثل  يف جرمية الإرهاب، واجلرامئ املرتكبة ضد موظةي ال مم امليحودة وال فوراد 

                                                             
1
، أ موا الان،وامم فهوو 00تث يت مصطلحات املوافقة و القبول مرادفة ملصطلح اليصديق، وذكل حسب اتةاقيوة فيينوا لقوانون املعاهودات وفوق املوادة  -

مون قوانون  00ب واملوادة 7/0: قيوع عوىل املعاهودة أ ن تصوبح طرفوا فهيوا، وقود نصو  عوىل ذكل  املوواداإجراء يس ح لدلول الويت مل يسو بق لهوا اليو 

 . املعاهدات 

 . 002، ال ردن، ص 7117، الطبعة ال وىل، دار الثقافة، "احملمكة اجلنائية ااولية ااامئة واختصاصها"لندة مع ر يشوي،  -
2
ذ مل تومتكن احملمكوة مون متابعوة وهو ما حدث فعال حبي  بقي  اجلرامئ الإنسا - نية اليت ترتكب ضد الةلسطيني،ن يف دائرة الإفالت من العقواب ، اإ

 .املس،ول،ن عهنا ، ل ن اإرسائيل ليس  طرفا يف نظام روما
3
 . 700بريوت، ص  7110، الطبعة ال وىل، منشورات احلليب احلقوقية "القانون ااويل اجلنايئ"عىل عبد القادر القهويج،  -
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،لرات العقليوة وال سولحة ف،وال عون اجلورامئ احملوددة املرتبط،ن هبم، وجرامئ الاجتار غري املرشوع ابخملدرات واملو

 .ابتةاقيات دولية 

ل أ هنا مل تعمتد يف الصيغة اخليامية، وهو ما يب،ن لنا جبوالء مسوث ةل  ورمغ ت، ،ن مسودة نظام روما لهذه اجلرامئ، اإ

نةوراد ب عوض ااول ابلقورار تغليب الاعيبارات الس ياس ية واملصاحل الشخصية عىل مصلحة اجملمتع ااويل بث رسه واإ

 . ااويل 

فعند انعقاد م،متر روما اابلومايس   استبعاد جرامئ جد خطرة، مثل جرمية الإرهاب
(1) 

اليت أ صبح  اليوم من 

أ خطر اجلرامئ اليت هتودد اجملمتوع ااويل بوث رسه، وكوذا جرميوة الاجتوار ابخملودرات املو،لرات العقليوة وكوذا الاجتوار 

وابنهتواء الصويغة الهنائيوة لنظوام روموا   حتديود اختصواص احملمكوة ابجلورامئ ال ربوع  ابل سلحة، ويف أ خر املطواف

 .  املعروفة 

وابلرمغ أ ن النظام ال سايس لل حمكوة اجلنائيوة ااوليوة فوتح اجملوال لودلول ال طوراف لإضوافة جورامئ أ خورى وفقوا 

ل أ ن ذكل مقيد بعدد من الرشوو اليت مون شوث هنا ال ( 070، 070)للامدت،ن  ماكنيوة توسو يع نطواق اإ ي،وييق مون اإ

اختصاص احملمكة، وابليايل سيمت استبعاد الكثري من اجلرامئ اخلطرية، كوام ميكون ااول مون عورقةل تطووزر نظاهموا 

ال سايس، بل ال كو من ذكل احلد من ااور اذلي ميكن أ ن تلعبه يف تعززوز فاعليوة النظوام القوانوين ااويل
(2)

 ،

ىل أ ن أ ي تعديل يط ضافة اإ ل لدلول املوافقة عليه، وهو ما نص  عليه اإ رأ  عىل النظام ال سايس لن زكون ملزما اإ

من النظام ال سايس 070/0املادة 
(3)

       .    

ن اكن الاختصوواص املوضوووعي لل حمكووة اجلنائيووة ميثوول جوووهر العالقووة بوو،ن احملمكووة وقواعوود القووانون ااويل  واإ

الإنسواين، فواكن ال جودر ابلنظوام ال سووايس توسو يع اختصواص احملمكوة ليشو ل جوورامئ جود خطورة مثول جرميووة 

ضوويق موون الاختصوواص  الإرهوواب، والاجتووار عووري املرشوووع ابل سوولحة واملوو،لرات العقليووة، ولكوون نظووام رومووا

دراج مثل هذه اجلورامئ عوىل أ سواس أ ن  تعريةهوا، املوضوعي لل حمكة، ل ن الاجتاه الغالب يف م،متر روما رفض اإ

 .يثري الكثري من املياعب، وأ نه من ال ف،ل أ ن زكون الاختصاص حمدود  غري نظرها،

 

 

                                                             
1
دراج جرمية الإرهاب من طرف الهند وتركيا ، أ ما جرمية الاجتار ابخملدرات وال سلحة فقد اكن   من اقرتاح دول  أ مرزاك الال - ل   اقرتاح اإ تينية ، اإ

دراهجا لصعوبة تعريةها   .أ ن هذه الاقرتاحات لقي  معارضة شديدة انهت  بعدم اإ
2
 . 017-011، ص 7117، الطبعة الثالثة، اندي الق،اة، القاهرة "احملمكة اجلنائية ااولية"محمد رشين بس يوين،  -
3
مون هوذا النظوام ال سوايس انفوذا ابلنسو بة اإىل ااول  0يصوبح أ ي تعوديل عوىل املوادة : )من نظام روما ال سوايس عوىل أ نوه 070/10تن  املادة  -

يوداع صوكوك اليصوديق أ و ال  وىف حواةل ااوةل الطورف الويت ل تقبول . قبوول اخلاصوة هبواال طراف اليت تقبل اليعديل، وذكل بعد س نة واحدة مون اإ

زكون عىل احملمكة أ ل متارس اختصاصها فح ييعلق جبرمية مش وةل ابليعديل عندما زرتكب هذه اجلرمية مواطنون من تكل ااوةل أ و ترتكوب . اليعديل

قلميها   ( . اجلرمية يف اإ
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 :ظاهما ال سايسقرص اختصاص احملمكة عىل اجلرامئ املرتكبة بعد نةاذ ن: الةرع الثال 

نظرا للرغبة يف ان،امم أ كرب عدد من ااول لتةاقية احملمكة اجلنائية ااولية،   حتديود اختصواص احملمكوة ابجلورامئ 

اليت ترتكب بعد رساين نظاهما ال سايس
(1)

، يف ح،ن أ ن مقت،ويات العوداةل ااوليوة اجلنائيوة تقت و أ ن اجلورامئ 

البرشووية ل ميكون أ ن تيقووادم، خاصوة توكل الوويت ارتكبو  يف وقوو  قريوب وبقووي ااوليوة اخلطورية املرتكبووة ضود 

مرتكبوها مبنث ى عن املساءةل والعقاب اإىل حد ال ن
(2)

 . 

فوالت اجملورم،ن  وعليه، فقرص اختصاص احملمكة عىل اجلرامئ املرتكبة بعد نةاذ نظاهموا ال سوايس يعوين ابلرضوورة اإ

ة، وهو أ مور حموب  للغايوة خصوصوا يف حوق حضوااي هوذه اجلورامئ أ و من عقوبة أ بشع اجلرامئ خطورة عىل البرشي

نصافهم من قبل هذه احملمكة، فث ي ظومل أ سووء مون  امليرضرزن مهنا اذلزن انيظروا وقتا طويال معلق،ن أ ماهلم عىل اإ

هذا الظمل
(3)

.  

 :متك،ن ااول من رفض اختصاص احملمكة فح ييعلق جبرامئ احلرب: الةرع الرابع

 070من أ برز العيوب واملث خذ اليت ت، هنا النظام ال سايس يف جمال جرامئ احلورب، احلومك الووارد يف نو  املوادة 

من نظام احملمكة ، واذلي يقر أ نه يس ح لل طراف يف النظام ال سايس الإعالن رصاحة بعودم قبولهوا اختصواص 

ما ييعلق جبرامئ احلرب الواردة يف نو  املوادة  س نوات من بدأ  رساين هذا النظام علهيا، وذكل يف 2احملمكة ملدة 

دعاء ابنهتواك موواطن،ن اتبعو،ن لويكل ااوةل ابرتاكهبوم جورامئ حورب، وأ ن  7 من النظام ال سايس، عند حصول اإ

قلميها هذه اجلرامئ اقرتف  عىل اإ
(4)

. 

ذ يرتتب ع  070وعليه يعيرب ن  املادة  ليه استبعاد اختصواص من النظام ال سايس حمك انيقايل خطري يف أ اثره، اإ

وقد جاء الن  ابقرتاح من فرنسا ك ف،ل تسوية، حي  عربت ااول عن عدم رضاها عوىل . احملمكة لةرتة طويةل

ذ أ ن وضوع نظوام جلورامئ احلورب خييلون عون  هذا احلمك اذلي اعيربته خيبة أ مل كربى أ صيب هبا م،متر روموا، اإ

بث ن جرامئ احلرب ليس  جسو مية كجسوامة اجلورامئ ال خورى  النظام املطبق عىل اجلرامئ ال خرى يعطي الانطباع

مون نظوام احملمكوة،  070كوام ميثول هوذا احلومك الووارد ابملوادة . الواردة يف النظام ال سايس رمغ أ هنا ال كوو وقوعوا 

حل واملعمتد يف هناية أ عامل امل،متر، تنازل من جانب ااول امل،يدة حملمكة جنائية دوليوة واسوعة الاختصواص، لصوا

ااول احملافظة اليت بذل    ما يف وسعها لي،ييق اختصواص هوذه الهيئوة الق،وائية اجلديودة، ونظورا خلطوورة 

                                                             
1
 : سايس عىل أ نهمن نظام روما ال   00يف هذا الصدد نص  املادة  -

ل فووووووح ييعلووووووق ابجلوووووورامئ الوووووويت ترتكووووووب بعوووووود بوووووودء نةوووووواذ هووووووذا النظووووووام ال سووووووايس -0)  .لوووووويس لل حمكووووووة اختصوووووواص اإ

ل فوح ييعلوق ابجلورامئ ا -7 ذا أ صبح  دوةل من ااول طرفا يف هذا النظام ال سايس بعد بدء نةاذه، ل جيووز لل حمكوة أ ن متوارس اختصاصوها اإ لويت اإ

عالان مبوجب الةقرة  ترتكب بعد بدء نةاذ  ( .07من املادة  0هذا النظام ابلنس بة ليكل ااوةل، ما مل تكن ااوةل قد أ صدرت اإ
2
 . 071، 070، ص 7110، الطبعة ال وىل، مركز املعلومات واليث هيل حلقوق الإنسان، المين، "احملمكة اجلنائية ااولية"أ محد امحليدي،  -
3
، أ طروحة دكيوراه، لكيوة ااراسوات "معوقات تطبيق القانون ااويل اجلنايئ أ مام احملمكة اجلنائية ااولية"ي، خاا بن عبد هللا أ ل خلين الغامد -

 . 000، ص 7100العليا، جامعة انين العربية للعلوم ال منية، السعودية 
4
 . 072عىل عبد القادر القهويج، مرجع سابق ، ص -
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لغاءه خاصوة ااول امليحالةوة لصواحل  ىل اإ هذا الن  وتث ،ريه عىل العداةل ااولية اجلنائية، اندت العديد من ااول اإ

احملمكة اجلنائية ااولية
(1)

.  

 زاءات املقررة يف النظام ال سايس لل حمكة ضعن اجل: الةرع اخلامس

تطبيقا ملبدأ  رشعية اجلرامئ العقوابت حدد نظام روما ال سايس عوىل سوبيل احلرصو العقووابت الواجبوة اليطبيوق 

منه 22ضد مرتكيب اجلرامئ ااولية، وهذا يف املادة 
(2)

ذا اكن الاجتواه  .الإعودام، مستبعدا أ   عقوبة واليت ر  واإ

لغاء عقوبة الإعدام من القوان،ن اااخلية، عىل غورار موا قامو  بوه بعوض ااول،  العام يف اجملمتع ااويل يطالب ابإ

ل أ ن ال مر خييلن ابلنس بة للجرامئ ااولية وبصةة خاصة اجلد خطرية مهنوا مثول جورامئ احلورب، واجلورامئ ضود  اإ

ه اجلرامئ والوحش ية اليت تمت هبا والنيواجئ اجلسو مية الويت ترتتوب عهنوا، جتعول الإنسانية وجرمية الإابدة، فةظاعة هذ

بقاء عىل عقوبة الإعدام أ مر مربرا ولو عىل سبيل الهتديد والردع   .الإ

ومل ي،ع نظام روما ال سايس لعقوبة السوجن رشوو خاصوة ول حود أ دىن وهوو نةوس احلوال للغراموة، وهوو موا 

ىل تةاو  شوارة . ت العقوابت يف جرامئ مشاهبةي،دي يف بعض ال حيان اإ وكام مل يي، ن نظوام احملمكوة ااوليوة أ يوة اإ

ذ ل زكةوي رد ال مووال الويت   الاسوتيالء علهيوا  لليعوي،ات اليت يمت دفعهوا لل جوين علوهيم يف اجلورامئ ااوليوة، اإ

ة جسو مية يسو يحقون بصورة غري مرشوعة ، فقد يصيب اجملين علهيم من جراء هذه اجلرامئ أ رضار مادية ومعنوي

عهنا اليعويض، مفا ر اجلهة اليت حتدد مقدار هذا اليعويض و ومن ييح ل فيه هذا اليعويض و هل   ال فراد 

اذلزن نيج الرضر عن أ فعاهلم أ م ااوةلو 
(3)

. 

 همينة جملس ال من عىل اختصاص احملمكة اجلنائية ااولية: املطلب الثاين

شاكليات كثرية أ ،ناء م،متر روما، خاصوة وأ ن جملوس ال مون أ اثرت عالقة جملس ال من  ابحملمكة اجلنائية ااولية، اإ

هو أ   أ هجزة ال مم امليحدة، فت،ارب  وهجات النظر حول ذكل
(4)

عطواء  ، واسو يقر املو،مترون يف الهنايوة، عوىل اإ
                                                             

1
لغاء ن  املادة  - طار امل،متر الاس يعرايض ال ول اذلي نعقد يف مكبال العاةة ال وغنديوة مون  من النظام 070  اقرتاح اإ اإىل  10- 01ال سايس يف اإ

دماج هذه املادة يف نظام روما ال سايس ي،عن دور احملمكوة  7101   11 - 0 ن اإ ، حبي  عربت ااول امليحالةة ل جل احملمكة اجلنائية ااولية عىل اإ

 خطورة،  كام أ هنا ل تيطابق مع موضوع وهدف نظام روما يف ماكحفة الإفالت من العقاب ملرتكيب أ خطر اجلرامئ ااولية يف مقع اجلرامئ ااولية ال كو

بقاء  عىل ن  املادة  بقاء عىل هذه املادة وانهتي  املناقشة  عىل الإ  .دون تعديل  070، بيامن عربت دول أ خرى عىل رضورة الإ
2
 . س نة، والسجن امل،بد، والغرامة واملصادرة  01من نظام روما ال سايس يف السجن ملدة أ قصاها  22ملادة تمتثل العقوابت الواردة يف ا -
3
 . 740و 740عىل عبد القادر القهويج، مرجع سابق، ص -
4
ميكون أ ن يو،دي اإىل اجتاه رفض أ ن زكون جمللس ال من ااويل أ ي دور يف ممارسة احملمكة لختصاصواهتا ، ذكل أ ن وجوود مثول هوذا ااور هناك  -

خراهجا من الإطار القانوين السله  عطاء دور كبري لل جلوس يف   موا يعورض عوىل . تس ييس الق،ااي املعروضة عىل احملمكة، واإ ىل اإ ودعا اجتاه اثين اإ

عطاء اجمللس بعض بيامن حاول اجتاه اثل  تويخ الوسطية، حي. احملمكة ، واكن هذا رأ ي ااول اليت متكل سلطة واسعة داخل جملس ال من    رأ ى اإ

 : ينظر يف هذا الصدد   من. الصالحيات فق 

، دار الهن،وة "حودود سولطات جملوس ال مون يف معول احملمكوة اجلنائيوة ااوليوة"لعبيدي ال زهور،  -.  701لندة مع ر يشوي، مرجع سابق، ص  -

 . 77، ص 7101العربية، القاهرة 

، جموةل العلووم القانونيوة والاقتصوادية، لكيوة احلقووق جامعوة عو،ن مشوس، العودد ال ول، "ة اجلنائية ااوليةنظم الإحاةل اإىل احملمك"حازم محمد عيمل،  -

 . 070، ص 7110، جانةي 00الس نة 



 11العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية
 

95 
 

ىل احملمكوة وفقوا ل حواكم الةصول ا حواةل ق،وية اإ لسوابع مون ميثواق ال مم دور جمللس ال من ومتثل يف منحه سلطة اإ

 . شهرا قابةل لليجديد 07امليحدة، وكذا منحه سلطة تعليق أ و تث جيل النظر يف ق،ية معينة أ مام احملمكة ملدة 

ولقد اكن  هذه السلطة الثانية ر اليت أ اثرت أ كرب الانيقادات أ ،نواء مو،لر روموا، ل ن مون شوث نه اليعوارض موع 

مبدأ  اس يقاللية احملمكة، ولكن مع ذكل   مترزر الن  يف امل،متر وأ خذ موضعه يف النظام ال سايس مبوجب املادة 

رج 01ابلنس بة لسلطة الإحاةل، واملادة  00  .اء وتعليق اختصاص احملمكة اجلنائية ابلنس بة لسلطة اإ

ىل احملمكة اجلنائية ااولية/ أ ول  سلطة جملس ال من يف الإحاةل اإ

 حييول، مترصوفا أ ن اجلنائيوة ااوليوة لل حمكة ال سايس النظام من ب 13/ للامدة وفقا ااويل ال من جمللس جيوز

 حواةل أ يوة لل حمكة العام املدعى اإىل ال مم امليحدة،ميثاق  من السابع الةصل يف هل امل نوحة الصالحيات مبوجب

قود ارتكبو  ااوليوة اجلنائية احملمكة اختصاص يف اليت تدخل اجلرامئ من أ كو أ و جرمية أ ن فهيا يبدو
(1)

 وذكل. 

قله عىل ارتكب  ارتاكهبا، سواء النظر عن ماكن بغض قلوه  أ و لل حمكة ال سايس النظام يف طرف دوةل اإ عىل اإ

 يف طورف دوةل مون رعوااي مرتك وا اكن مرتك وا، سوواء جنسو ية عون أ ي،ا النظر فيه، وبغض طرف غري دوةل

 .فيه  طرف غري دوةل رعااي من اكن أ و لل حمكة ال سايس النظام

 :واشرتط  املادة السالةة اذلكر ،الث رشوو حىت تصح الإحاةل ر

 .من النظام ال سايس ارتباو الإحاةل ابجلرامئ الواردة يف املادة اخلامسة  -0

 .ترصف جملس ال من مبوجب الةصل السابع من ميثاق ال مم امليحدة  -7

 .حاةل يبدو فهيا أ ن جرمية أ و أ كو من هذه اجلرامئ قد ارتكب   -0

ذ  ورمغ ما متثهل السلطة امل نوحوة جمللوس ال مون يف جموال الإحواةل لل حمكوة اجلنائيوة ااوليوة مون أ ييوة خاصوة، اإ

ىل السولطات اخملووةل لهوذا اجمللوس تسا  يف ح ضوافة اإ ل أ ن هوذه السولطة تعود، اإ ةظ السمل وال من ااوليو،ن، اإ

ذ أ ن اضطالع اجمللوس هبوذه السولطة قود . مبقتىض الةصل السابع من ميثاق ال مم امليحدة، يف غري صاحل احملمكة اإ

ربى دامئوة الع،ووية عليوه زكون من شث نه خ،ووع اجمللوس لالعيبوارات الس ياسو ية، وهمينوة وسو يطرة ااول الكو

ابس يخدام حق الةييو، ضد   ما ييعارض مع مصاحلها أ و مصواحل ااول املواليوة لهوا
(2)

، فيظول ابليوايل جملوس 

                                                             
1
ذ يشرتو فيه موافقة أ غلبية تسعة مون أ ع،وائه - حاةل جملس ال من حاةل اإىل احملمكة اجلنائية ااولية من املسائل املوضوعية، اإ مون بيوهنم  يعيرب قرار اإ

حدى هذه ااول ال خرية أ و امتنع  عن اليصوي ، فاإن هذا قد ي،لر يف قناعة احملمك. ااول دامئة الع،وية فيه ذا ما تغيب  اإ ة حول ممارسوة وبذكل اإ

لهيا، لكن يف الهناية يةعل هذا الاختصاص وتبقى مسوث ةل ممارسو يه مون عودهما متعلقوة بقناعوة احملمكو مودوس . ةاختصاصها القانوين عىل الق،ية احملاةل اإ

، 72جامعة الكوي ، الس نة جمةل احلقوق، " 0447أ لية حتديد الاختصاص وانعقاده يف نظر اجلرامئ ااولية وفقا لتةاق روما لعام "فالح الرش يدي، 

 .  71، 70، ص 7110العدد الثاين جوان 
2
ال ول ييعلق ابلوضع يف ال رايض الةلسطينية احملويةل وموا تعانيوه مون ويوالت قووات الاحوتالل الإرسائوييل، : ونرضب يف هذا الصدد مثال،ن ا،ن،ن -

من ساكنا ليحيل اجلرامئ ااولية اليت ترتك ا اإرسائيل، بعد دخول نظام منهتكة حقوق الإنسان عىل مرأ ى ومس ع من العامل، دون أ ن حيرك جملس ال  

يف هذا روما ال سايس حزي الينةيذ، لل حمكة اجلنائية ااولية بسبب اس يعامل الولايت امليحدة ال مرزكية حلق النقض ضد أ ي قرار يعرض لليصوي  

حاةل ما حيدث يف سو . الشث ن راي، من جمازر وانهتااكت جس مية لقواعد القانون ااويل الإنساين اإىل احملمكة اجلنائية والثاين، هو جعز جملس ال من عن اإ
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ل ضود ااول ال،وعيةة حيو  مل حيودث  وأ ن أ حيلو   –وقود ل حيودث  –ال من ل يس يعرض سلطة الإحواةل اإ

ىل احملمكة اجلنائية ااولية، تيعلق جبرمية  ارتكبو  يف أ رايض دول مون ااول ا وس الكوربى املمتيعوة حبوق حاةل اإ

 .   النقض مثال أ و اكن املهتم فهيا من رعااي تكل ااول

رجاء اليحقيق أ و املقاضاة  -اثنيا  :سلطة جملس ال من يف اإ

ضافة  اجلنائيوة ال سوايس مون لل حمكوة النظوام مون ب/00للوامدة  وفقوا الإحواةل سولطة ال مون جملوس مونح اإىل اإ

من نةس النظام 01املادة  ااولية، فقد منح 
(1)

 من يطلب هل بث ن السامح يف تمتثل ال من سلطة أ خرى جملس 

رجاء ال مم امليحدة، ميثاق من السابع مبوجب الةصل هل طبقا للصالحيات امل نوحة احملمكة،  أ و البدء تث جيل أ و اإ

جراءات اليحقيق  ملودة سو نة اجلنائية ااوليوة احملمكة أ مام منظورة أ ي دعوى يف احملامكة أ و حىت الاس مترار يف اإ

لليجديد قابةل
(2)

 . 

وقد أ اثر هذا الن  خماوف العديد من ااول ل نه يعطي جملس ال من سلطة مطلقة وغوري خاضوعة ل ي قيود أ و 

لقودرة حدود مبا زمتيع به من سلطة منع اليحقيق أ و املالحقة أ و وقةه مرارا أ و تكرارا، من دون أ ن زكون لدلول ا

دخوال اجلورامئ ال كوو خطوورة عوىل اجملمتوع ااويل يف املعوادةل . عىل منع اليجديد وتمكن خطوورة هوذه املوادة يف اإ

خراهجا من امليابعة الق،ائية   . الس ياس ية واإ

ىل البودء أ و امل و وهوذا يعوين أ ن اجمللوس زمتيوع بسولطة 01واملالحظ كذاك عىل صياغة املادة  ، أ هنوا أ شوارت اإ

هودار ال دةل وضوياع  ىل اإ طلب اليث جيل يف أ ي مرحةل تكون علهيا ااعوى املنظورة أ مام احملمكة، مما قد يو،دي اإ

جحام الشهود عىل الإدلء بشهاداهتم، ور مسائل ت،لر عىل سري اليحقيقات، ف،ال عن  أ هنوا غوري أ اثر اجلرمية واإ

ىل أ جل قد زكون غري مس ى ول يعين حتديد مدة اليث جيل بةرتة ا،ين عرشو . حمدودة بةرتة زمنية بل أ هنا متاحة اإ

ن . شهرا، أ هنا حمدودة، ل ن املادة أ جازت لل جلس جتديد هوذه املودة ملورات غوري حمودودة ومون هجوة أ خورى، فواإ

ىل اتةاق مجيع ال ع،اء ااامئ،ن في ه لس يخدام هذه السلطة، حبي  ميكون اوةل واحودة أ ن جملس ال من حيياج اإ

وهذا ما يةرس تبعية احملمكة كهيئة ق،ائية جنائية لوليوة جملوس . تسلب اجمللس هذه السلطة بلعب ورقة الةييو

                                                                                                                                                           

وما اكن هذا ليحدث لوو أ عطيو  امجلعيوة العاموة لول مم امليحودة سولطة . ااولية، وهذا نتيجة أ ي،ا لس يعامل حق النقض من طرف روس يا والص،ن

 .د حلق النقض فهيا الإحاةل اإىل احملمكة اجلنائية ااولية، ل نه ل وجو 
1
ل جيووز البودء يف : ) من مرشوع جلنة القانون ااويل بشث ن احملمكوة اجلنائيوة ااوليوة والويت تون  عوىل أ نوه 70هو املادة  01ومصدر حمك املادة  -

خوالل ابلسومل ااويل أ و معول مو ن أ عوامل العودوان مبوجوب اإجراءات املقاضاة الناش ئة عن وضع زكون حمل نظر جملوس ال مون ابعيبواره هتديودا أ و اإ

 (.الةصل السابع من امليثاق، ما مل يقرر جملس ال من خالف ذكل
2
خيو  لقد اثر اخلالف حول املادة العارشة من مرشوع النظام ال سايس املعروض عىل امل،متر اابلومايس، ابلنس بة حلق النقض جمللس ال من فح  -

ذ ت، ن  هذه ا. احلالت املعروضة عىل احملمكة ماكنيوة البودء يف املقاضواة مون قبول احملمكوة حلواةل تيعلوق ابلسومل اإ ملادة خيارزن، ال ول ييعلوق بعودم اإ

مليثواق، وال من ااولي،ن أ و حاةل عدوان، واليت ر حمل نظر اجمللس ابعيبارها هتديدا أ و خرقا للسمل أ و تشلك عودواان مبقتىضو الةصول السوابع مون ا

رجاء النظر يف حاةل . دون موافقة مس بقة من جملس ال من نه يس ح جمللس ال من مبقتىض الةصل السابع من ميثاق ال مم امليحدة ابإ أ ما اخليار الثاين، فاإ

 0شهرا قابةل لليجديد، وهذا اخليار جاء نتيجة لقرتاح س نغافورة املقدم أ ،ناء اجامتع اللجنة اليح،ريية الرابع مون  07معروضة أ مام احملمكة وهذا ملدة 

 .     0442 أ وت 00اإىل 
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ىل اليووازن السو يايس  ال من ابعيباره هيئة س ياسو ية، ويف هوذا تسو ييس لل حمكوة يف ظول نظوام عواملي يةتقور اإ

بية ال حاديةوتيحمك فيه القط 
(1)

. 

نساين  : املبح  الثاين  العوائق اخلارجية لل حمكة اجلنائية ااولية يف تنةيذ القانون ااويل الإ

فوالت  ىل العوائق اااخلية اليت حتول دون قيام احملمكة اجلنائية ااولية مبهاهموا، والويت اكنو  سوببا يف اإ ابلإضافة اإ

عوة مون العوائوق اخلارجيوة يعيربهوا الوبعض أ كوو مون توكل الثغورات الكثري من اجملرم،ن من العقواب، هنواك وو 

وتمتثول هوذه العوائوق يف العوامول اخلارجيوة الويت . اااخلية خطورة عىل معل واس يقاللية احملمكة اجلنائية ااولية

شواكلية اليعواون واملمتوثةل يف اإ تعيق احملمكة اجلنائية ااولية يف أ دااها لل هام اخملوةل لهوا مبوجوب نظاهموا ال سوايس، 

ىل موقون بعوض (املطلوب ال ول)ااويل واملساعدة الق،ائية وحتدايت احلصانة والسو يادة الوطنيوة  ، ابلإضوافة اإ

نشاء احملمكة اجلنائية   ( . املطلب الثاين)ااول من اإ

شاكليات اليعاون مع احملمكة وحتدايت احلصانة والس يادة الوطنية: املطلب ال ول  اإ

ن العوائق ال كورب اذلي ميكون أ ن يواجوه  ل أ طرافهوا، فواإ مبا أ ن النظام ال سايس لل حمكوة معاهودة دوليوة ل تلوزم اإ

ىل حتوودايت احلصووانة والسوو يادة الوطنيووة، وهووو مووا  احملمكووة هووو مسووث ةل تعوواون ااول غووري ال طووراف ابلإضووافة اإ

 :       س نحاول اليعرف عليه يف الةروع اليالية 

ش :ال ولالةرع    ااوليةاكلية اليعاون ااويل مع احملمكة اجلنائية اإ

خ  النظام ال سوايس لل حمكوة اجلنائيوة ااوليوة البواب الياسوع لسو يعراض أ حواكم اليعواون ااويل واملسواعدة 

الق،ائية
(2)

، حبي  يعد اليعاون مع احملمكة واجب ينطبق عىل مجيوع الهيئوات الق،وائية الوطنيوة اخمليصوة، سوواء 

أ و عسكرية، وحتيل احملمكة طلبوات اليعواون عون طريوق القنووات اابلوماسو ية أ و أ ي قنواة أ خورى  اكن  مدنية

 (.INTERPOL)مناس بة حتددها   دوةل طرف عند اليصديق، أ و عن طريق املنظ ة ااولية للرشطة 

نه ل يوجد ن  رصحي يف النظوام ال سوايس يطلوب  أ ما يف ما خي  ااول غري ال طراف يف النظام ال سايس، فاإ

ن  ل أ طرافهوا، فواإ مهنا اليعاون مع احملمكة اجلنائية ااولية، ومبا أ ن نظام روما أ نشث  مبوجوب اتةاقيوة دوليوة ل تلوزم اإ

فاحملمكوة ل متوكل صوالحية الرتخوي  اوةل طورف  مسث ةل تعاون هذه ااول مع احملمكة أ مر صوعب، وهموام زكون

 . ابس يعامل القوة ضد دوةل أ خرى من أ جل احلصول عىل اليعاون

روما تسو ح لل حمكوة أ ن تودعوا أ ي دوةل غوري طورف ليقودمي املسواعدة الوواردة يف  من نظام 72ورمغ أ ن املادة 

ل أ   ن هذا الالزتام ابليعاون، ل ميكون اعيبواره الباب الياسع عىل أ ساس ترتيب خاص أ و اتةاق مع هذه ااوةل، اإ

                                                             
1
ىل النظام ال سايس لل حمكة اجلنائية ااولية"مانع جامل عبد النارص،  -  : ، مقال منشور ابملوقع الالكرتوين اليايل"أ فاق ان،امم ااول العربية اإ

http://www.legalarabforum.org/ar/node/287 
2
الق،وائية، القوبض عوىل ال شوخاص ووضوعهم حتو  الويحةظ، نقول أ و قبوول  تسوله املطلووب،ن، الإانبوة: وتيخذ املساعدة الق،ائية عدة صور مهنوا -

اجلنائيوة يف  اإجراءات املراقبة، نقل حصن احلاةل اجلنائية، نقل أ و قبول تنةيذ ال حاكم الق،ائية، ور الصورة اليت أ خذ هبا النظام ال سايس لل حمكوة

  . اببه العارش عندما نظم العالقة ب،ن احملمكة ودوةل الينةيذ 
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سوى الزتام شولكي، حيو  مل يي،و ن النظوام ال سوايس الون  عوىل عقوبوة فعليوة ميكون تسوليطها عوىل ااوةل 

ىل نظوام روموا خاللها ابلزتاماهتا الناجتة عن الان،وامم اإ ىل افتقوار احملمكوة جلهواز تنةيوذي . الطرف، يف اإ ابلإضوافة اإ

وليس ق،ايئ جنايئ دويل، ال مر اذلي يشلك عقبة من شوث هنا أ ن تعرقول معول احملمكوة يف يتبعها، وعدم وجود ب

متابعة مرتكيب اجلرامئ ااولية اااخةل يف اختصاصها ل،امن تنةيوذ قواعود القوانون ااويل الإنسواين، وهنوا يطورح 

لزام ااول ال طراف من هجة وااول غري ال طوراف  التساؤل عن ال لية اليت أ وجدها النظام ال سايس لل حمكة لإ

من هجة أ خرى لينةيذ قراراهتا، خاصة وأ ن اليعاون ااويل مع احملمكة ل يقترص عىل تسله املهتم ابرتاكب اجلورامئ 

ااولية، ولكن قد زكون هذا اليعاون يف مسائل أ خرى مثل تقدمي الواثئق امليعلقة ابلق،ية، وتسوهيل اسو يدعاء 

 .  ن الشهود وغريها من صور اليعاو 

شاكلية احلصانة أ مام احملمكة اجلنائية ااولية      : الةرع الثاين  اإ

غالبا ما تثار مشلكة احلصانة عند رفع ااعوى ضد مرتكيب الانهتااكت اخلطرية لقواعد القوانون ااويل الإنسواين، 

حبي  يدفع املهتم ابحلصانة اليت زمتيع هبا ابعيباره من املس،ول،ن حاليا، أ و مون املسو،ول،ن الع وومي،ن أ و ابعيبواره 

ل مر اذلي يعد خمالن للنظام ال سايس لل حمكوة اجلنائيوة ااوليوة، دبلوماس يا، أ و رئيسا حاليا أ و سابقا لدلوةل، ا

من نظاهما اذلي يقر مبدأ  عدم الاعيداد ابلصةة الرمسية 72خاصة ن  املادة 
(1)

. 

وعليه، فاإن هجود احملمكة اجلنائية ااولية للحود مون احلصواانت ااوليوة عنود وقووع اجلورامئ ااوليوة تواهجهوا عودة 

ىل . صعوابت واقية أ كو مهنا قانونية مفن هجة هناك ضعن يف بعض موواد نظاهموا املرتبطوة ابحلصوانة، ابلإضوافة اإ

لكوة هذه العوائق امليعلقة ابحلصانة س نكتةي بث كوهوا ونظرا . من نةس النظام 72مع املادة  47تعارض ن  املادة 

 . تث ،ريا عىل اختصاص احملمكة 

 :مع مبدأ  احلصانة 47أ ول و تعارض ن  املادة 

أ ن احملمكة اجلنائية ااولية ل متكل وس يةل م،لرة انحجة يف اإح،ار املس،ول،ن عون اجلورامئ  47يبدو من ن  املادة 

يةورتض تواجود املشو ول،ن ابحلصوانة مون رؤسواء أ و  47فون  املوادة . ل أ ماهمااليت تدخل مضن اختصاصها لل ثو 

لهيا جبنسيهتم، وتطلوب احملمكوة مون ااوةل الويت  قله دوةل غري ااوةل اليت ينمتون اإ قادة عسكري،ن أ و غري  عىل اإ

                                                             
1
 : من نظام روما ال سايس عىل أ نه 72تن  املادة  -

ن الصوةة الرمسيوة . يطبق هذا النظام ال سايس عىل مجيع ال شخاص بصورة متسواوية دون أ ي متيوزي بسوبب الصوةة الرمسيوة -0) وبوجوه خواص، فواإ

ظةا حكوميا، ل تعةيه بث ي حال مون ال حووال مون للشخ ، سواء اكن رئيسا اوةل أ و حكومة أ و ع،وا يف حكومة أ و برملان أ و ممثال منيخبا أ و مو 

 .املس ئولية اجلنائية مبوجب هذا النظام ال سايس، كام أ هنا ل تشلك، يف حد ذاهتا، سببا ليخةين العقوبة

طوار القوانون الووطين -7 أ و ااويل، دون  ل حتول احلصاانت أ و القواعد الإجرائية اخلاصة اليت قد ترتب  ابلصةة الرمسية للشخ ، سواء اكن  يف اإ

 ( .ممارسة احملمكة اختصاصها عىل هذا الشخ 
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لهيا ييواجدون فهيا تسله ه،لء اإ
(1)

، وحسب نةوس املوادة ييوجوب عوىل احملمكوة اجلنائيوة أ ن تطلوب مون ااوةل 

ذا  اليت حي ل املهتم جنسيهتا الينازل عن حصانة ه،لء املهت و،ن املعورتف هلوم هبوا حسوب ترشويعاهتا الوطنيوة، فواإ

قلميهوا أ ن تويخىل عون الزتاماهتوا مب وجوب رف،  ذكل ل تس يطيع احملمكة أ ن تطلب من ااوةل امليواجودزن عوىل اإ

 .  من نظام روما  72مع املادة  47التةاقيات ااولية املي، نة احرتام احلصانة، وابليايل ت،ارب ن  املادة 

 :حاةل تعدد اجلنس ية  -اثنيا

قد تيعقد املشلكة مىت اكن الشخ  املطلوب اى احملمكة اجلنائية ااولية املمتيع ابحلصانة مزدوج اجلنسو ية، أ ي 

قله دوةل أ خرى حي ل جنسويهتا مون دون أ ن متنحوه أ يوة حي ل جنس ية دوةل متن حه حصانة معينة، وييواجد عىل اإ

قلميها أ ن تيعواون موع احملمكوة اجلنائيوة مبوارشة دون انيظوار حصوول  حصانة، فهل ميكن لدلوةل اليت ييواجد عىل اإ

 .نحه هل من حصانةواحملمكة عىل اليعاون من جانب ااوةل ال خرى، اليت زمتيع جبنسيهتا الثانية و ومبا مت 

ن ن  املادة  يق  جبعل عئب احلصول عىل اليعاون مون ااوةل الويت متونح الشوخ  هوذه احلصوانة ولويس  47اإ

قلميهوا مون تقدميوه  لهيا الطلب، ومن  ة فلن تمتكن ااوةل اليت يقه الشوخ  املطلووب عوىل اإ عىل ااوةل املوجه اإ

ىل احملمكة اجلنائية قبل احلصول عىل اليعاون ليه، والسبب يف ذكل هو أ ن املادة  اإ مل تةرق ب،ن حاليت  47املشار اإ

 . مزدويج اجلنس ية 

ىل احملمكوة  ومن جانب اثين، تربز مشلكة أ خرى مل تعاجلها أ حواكم النظوام ال سوايس ور مودى تقودمي الالجوئ اإ

اليت تنةورد فهيوا   دوةل  اجلنائية ااولية، يف ضوء الاعرتاف حبق اللجوء ابعيباره من احلقوق الس يادية اخلالصة

عطاء هذا احلق ملن يطلبه   .بتنظه القواعد اليت يمت مبوج ا منح أ و رفض اإ

 حتدي احملمكة ملسث ةل الس يادة الوطنية : الةرع الثال  

أ ،ري موضوع الس يادة الوطنية
(2) 

أ ،نواء مو،متر روموا، ورأ ت بعوض الوفوود أ ن احملمكوة اجلنائيوة تبقوى هجوة أ جنبيوة 

مون نظوام احملمكوة  0متارس اختصاص هو أ صال من اختصاص احملامك اجلنائية الوطنية، لس ح ما جاءت به املادة 

 .اجلنائية ااولية، وإ  ابذلكر وفود اجمل وعة الغربية

نشاء احملمكة اجلنائية ا اولية يعين وجود سولطة ق،وائية دوليوة يةورتض أ هنوا أ عوىل ماكنوة مون السو يادة فلام اكن اإ

الوطنية، فقد خشي  العديد من ااول أ ن تنزتع مهنا هذه احملمكة س يادهتا الوطنية، واكن  احلجوة الويت أ بوداها 

نشاء احملمكة ل ييةق مع مبدأ  الس يادة ليعارضه مع م  نشاء تكل السلطة الق،ائية، أ ن اإ بدأ  الاختصواص معارضو اإ

                                                             
1
لر الغارة اليت قام  هبا الولايت امليحدة عىل ليبيا يف  - حي  أ صيب أ كو من مئيت ص  من املدني،ن ب،ن  0471أ بريل  00ومن ذكل ما حصل اإ

لقتيل وجرحي، وقد رفع حضااي الغارة دعوة أ مام احملمكة ال مرزكية ضد الرئيس ال مورزيك أ نوذاك والعديود مون املسو،ول،ن املودني،ن والعسوكري،ن  أ ن ، اإ

ىل أ ن املدعى علهيم زمتيعون ابحلصانة   .  الق،اء ال مرزيك رفض ااعوى استناد اإ
2
تكل السلطة اليت متلكها ااوةل ممثةل يف هيئاهتا العامة يف مواهجوة أ شوخاص القوانون ااويل ال خورى، ور الويت متوزي ااوةل "تعرف الس يادة بث هنا  -

 " .عن غريها من الكياانت اكل مم والقبائل، وعن غريها من أ شخاص القانون ااويل اكملنظامت ااوليةكوحدة س ياس ية قانونية عىل الصعيد ااويل 

 . 010، 010، ص 7117، دار الهن،ة العربية، القاهرة، "القانون ااويل العام"عبد الرحامن مصطةى س يد، 
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ماكن الق،اء اجلنايئ الوطين، من وهجوة نظور ، القيوام بث عبواء احملامكوة عون  اجلنايئ اااخيل لدلوةل، خاصة أ نه ابإ

اجلرامئ ااولية
(1)

   . 

مون النظوام ال سوايس اذلي جيوزي  0/0 ومن النصوص اليت ترى هذه ااول أ هنا تيعارض مع س يادهتا نو  املوادة

ا خوارج مقرهوا عنودما تورى ذكل مناسو با، وهوذا يعوين أ ن لهوا عقود جلسواهتا يف دوةل لل حمكة أ ن تعقد جلساهت

 .أ خرى غري دوةل مقر احملمكة مما ييعارض مع س يادة هذه ااوةل بوجود حممكة أ جنبية عىل أ راضهيا 

حوودى ااول وأ ن جي ووع أ دةل اجلرميوو 00/0كووام خولوو  املووادة  قلووه اإ ة وأ ن املوودعي العووام ابليحقيووق يف اجلوورامئ يف اإ

قله تكل ااوةل  .اخل...يس يجوب املهت ،ن واجملين علهيم والشهود عىل اإ

غري أ ن اليعلول مبسوث ةل اليودخل يف الشو،ون اااخليوة واملسواس ابلسو يادة ر تعلويالت غوري منطقيوة، ابعيبوار 

دارة س ياسو ية تسوعى لل،وغوو الس ياسو ية والاقتصوادي ة، بول احملمكة اجلنائية ااولية م،سسة ق،ائية وليس  اإ

ىل هوذا، فنظوام احملمكوة  أ هنا حممكة تمتيع ابلس يقاللية، وبعوض قوانيهنوا مسو متدة مون القووان،ن احملليوة، ابلإضوافة اإ

ذ أ ن  ال سايس عبارة عن اتةاقية دولية ييحدد فهيا املبدأ  ال سايس يف قانون املعاهودات، وهوو مبودأ  الرضوائية، اإ

نشواءه كودوةل ااول يف هذه احلاةل ل تيعامل مع حممكة أ جنب  ية، بل تيعامل موع هجواز ق،وايئ دويل شوارك  يف اإ

من ديباجة النظام ال سايس بث ن احملمكة تكون ممكةل للولايت الق،وائية اجلنائيوة  4طرف، وهذا ما دمعيه الةقرة 

الوطنية
(2)

 . 

ع ااويل كووام أ ن مةهوووم السوو يادة املطلقووة هووو أ موور مل يعوود هل وجووود، ول ينسووجم مووع الرتكيووب اجلديوود لل جمتوو

ىل أ ن س يادة ااوةل قد أ صبح  مقيدة بقواعد القوانون ااويل، حيو  يعيورب قبوول  ضافة اإ والينظحت ااولية، اإ

ىل ال مم امليحدة اعرتافا مضنيا من جان ا ابلينازل عن جزء من س يادهتا، وهكذا مل يعود ابلإمواكن  ااول الان،امم اإ

ل حم اوةل ملنح احلصانة للرؤساء والقادة وكبار املسو،ول،ن لهوذه ااول، اذلي اليذرع مبةهوم الس يادة اذلي مل زكن اإ

غالبا ما ترتكب اجلرامئ ااولية بث مر  أ و بيغاض مهنم
(3)

  . 

ونتيجة للمتسك مببدأ  الس يادة واملبالغة يف حامزهتوا، اذلي يقورتن يف الغالوب بسووء النيوة، تبقوى كثوريا مون ااول 

ن ة اجلنائية ااولية، وعىل رأ سها الولايت امليحدة ال مرزكية، وهوذا موا نوراه مومرصة عىل عدم الاعرتاف ابحملمك

 .خالل املطلب الثاين ال يت ذكره

 

 

                                                             
1
 .  000، 001خاا بن عبد هللا أ ل خلين الغامدي، مرجع سابق، ص  -
2
ة، ين عبد السالم، اليحدايت الراهنة لل حمكة اجلنائية ااولية يف ظل همينة جملس ال من، أ طروحة دكيوراه، لكية احلقوق والعلوم الس ياس يدحام -

 . 010، ص  7107جامعة مولود مع ري، تزيي وزو 
3
نسوانية يف ضووء أ حواكم النظوام ال سوايس لل حمكوة اجلنائ "سوسن متر خان بكة،  - ، الطبعوة ال وىل، منشوورات احللويب "يوة ااوليوةاجلرامئ ضد الإ

 . 21، ص 7111احلقوقية، بريوت، 
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نشاء احملمكة اجلنائية: املطلب الثاين  موقن بعض ااول من اإ

ىل عودم  واجه النظام ال سايس لل حمكة اجلنائية ااوليوة معارضوة شوديدة مون بعوض ااول الويت اكنو  تسوعى اإ

رسائيل، هذا من هجة، ومن هجة اثنية، هناك بعض ااول،  نشاء هيئة ق،ائية دولية، مثل الولايت امليحدة واإ اإ

ل أ هنا مل تصدق عىل نظوام روموا رمغ أ نه اكن لها دور كبري يف بلورة النظام  ال سايس لل حمكة اجلنا ئية ااولية، اإ

ل س باب عديدة، مفهنا ما هو متعلق ابملواءمة ااسو يورية املرتتبوة عوىل اليصوديق، ومهنوا موا هوو متعلوق بوبعض 

 . اجلرامئ اليت تدخل يف اختصاص احملمكة مثل ااول العربية، وهو ما سوف نيطرق هل يف الةروع اليالية 

نشاء احملمكة اجلنائية ااولية معارض: الةرع ال ول   ة ااول الكربى لإ

رسائيول أ بدت بعض ااول الكربى، ول س ح تكل املس يطرة واملهمينة عىل املصواحل ااوليوة اكلوولايت امليحودة واإ

هنوا ابليث كيود سو يكون  ن وجود ابلةعول فاإ نشواء ق،واء دويل جنوايئ دامئ، ل نوه اإ وغريهام، عدم اس يعدادها ليث ييود اإ

طالقا لقبوول هوذه الةكورة موا دام أ ن مثووهلم  ال وىل يف قة  الهتام، كام أ ن رؤساء هذه ااول غري مس يعدزن اإ

زاء انهتوااكهتم ضود قواعود القوانون ااويل الإنسواين بصوةة  دانوهتم ليسو  ابلبعيودة اإ أ مام هذا الق،واء أ مور وارد واإ

ق،اء ليس فيه حصانة لكبار مووظةي هوذه س ح وأ ن هذا الون ااويل اجلنايئ بصةة خاصة، لعامة، وقواعد القان

ااول ما داموا جمرم،ن
(1)

 . 

نشواء  وقد اكن  الولايت امليحدة ال مرزكية من أ كرب ااول حت سا لقيام ق،اء جنوايئ دويل مقو ، مون خوالل اإ

ذا موا اكنو  حتقوق مصواحلها ابارجوة ال وىل حممكة جنائية دولية، اإ
(2)

 ، ولكون بعود أ ن أ دركو  أ هنوا لون تسو يطيع

اليحمك بقرارات احملمكة، كام أ هنا لن تس يطيع اس يعامل حق النقض أ ماهما مما س يجعل مواطنهيا عرضوة لل سواءةل، 

ىل اليحايل عىل نظام روما والع ل عىل حامية مواطنهيا من املثول أ مام احملمكة اجلنائية ابدرت اإ
،
وهذا من خوالل  

 .بعض القوان،ن والتةاقيات يف هذا الصدد 

 : ون حامية القوات املسلحة قان: أ ول 

رئيس جلنة (   Jesse helms)سن  الولايت امليحدة ال مرزكية هذا القانون ابقرتاح من  7117سبمترب  01بيارخي 

ويق و هوذا القوانون بعودم تعواون احملوامك ال مرزكيوة موع احملمكوة . الش،ون اخلارجية يف جملس الشو يوخ ال مورزيك

اجلنائية ااولية، واحلد من مشاركة القوات ال مرزكية يف معليات حةظ السالم ال ممية، ف،ال عن عدم اسوتبعاد 

ىل اس يعامل القوة  لإطالق رساح املواطن،ن  .   ال مرزكي،ن احمليجززن اهيا اللجوء اإ

                                                             
1
 . 047، ص 7110، الطبعة الثانية، دار الهن،ة العربية، القاهرة "امحلاية ااولية حلق الإنسان يف السالمة اجلسدية"حسن سعد،  -
2
،  م حسبو  توقيعهوا بيوارخي 00/07/7111الورئيس بيول لكينتوون بيوارخي  وقع  الولايت امليحدة ال مرزكية عوىل نظوام روموا ال سوايس يف عهود -

 .حبجة مساس هذا اليوقيع ابل من الوطين ال مرزيك واملصاحل الوطنية يف عهد الرئيس جورج دبليو بوش  11/10/7117
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كام ت، ن هذا القانون الن  عىل منوع املسواعدات ال مرزكيوة الاقتصوادية والعسوكرية عون ااول ال طوراف يف 

النظام ال سايس لل حمكة اجلنائية ااولية، وعدم جواز متابعة هذه احملمكة اجلنائية ااوليوة املوواطن،ن ال مورزكي،ن 

 . ال سايس مع ااس يور ال مرزيكليعارض أ حاكم نظاهما 

 :اتةاقيات احلصانة والإفالت من العقاب -اثنيا

من نظام روما ال سوايس،  47لقد اس يغل  الولايت امليحدة ال مرزكية ال،عن الوارد يف الةقرة الثانية من املادة 

قلميهوا طاملوا اكن هو ذا الطلوب ييعوارض موع واليت متنع احملمكة من مطالبة دوةل بتسله أ شخاص متواجودزن عون اإ

الزتامات ااوةل السابقة عىل توقيعها أ و تصديقها عىل نظام روموا، وحتايلو  عوىل هوذا الون  وفرسوته مبوا خيودم 

ىل اس يغالل ن  هذه املادة للحصول عوىل حصوانة لرعاايهوا عورب دفوع دبلوماسويهتا يف العوامل  مصاحلها  م معدت اإ

عىل اتةاقيات تعةي مبوج ا رعاايهوا مون تسولميهم اي احملمكوة  خلوض مةاوضات مع حكومات تكل ااول لليوقيع

اجلنائية، وتطلب فهيا املوافقة املس بقة عىل أ ي معلية تقدمي ل حد رعاايها مهتم جبرمية تدخل يف اختصاص النظام 

ال سايس لل حمكة اجلنائية ااولية
(1)

  . 

 اولية  موقن ااول العربية من احملمكة اجلنائية ا: الةرع الثاين 

يعيرب الان،امم أ و املصادقة عىل النظام ال سايس لل حمكة اجلنائية ااولية اخلطوة ال وىل اليت جيب ا اذها حىت 

ل أ ن هنواك بعوض  ميكن لدلوةل أ ن تكون طرفا فيه، وابليايل الع ل عىل بودء تنةيوذ الالزتاموات املرتتبوة علهيوا، اإ

ىل احملمكوة اجلنائيوة ااوليوة ابلورمغ مون املشواركة اليخوفات اليت مازال  تشعر هبا ااول الع ربيوة جتواه الان،وامم اإ

واكنو  جلنوة ااول العربيوة املنبثقوة عون . العربية الةاعةل يف صياغة النظام ال سوايس والصوكوك ال خورى امللحقوة

توصوية  جملس وزراء العدل العرب، قد أ جورت تقيوح ملسوث ةل اليوقيوع يف اجامتعهوا ابلقواهرة، حيو  خلصو  اإىل

ىل  ابليوقيع عىل النظوام ال سوايس لل حمكوة اجلنائيوة ااوليوة، ورفوع املوضووع اإىل جملوس وزراء العودل العورب واإ

 . احلكومات العربية ل اذ قرار مناسب هبذا الشث ن يف الوق  اذلي تراه   دوةل مناسب

ىل عدم اليصديق عىل النظام ا ل سايس لل حمكة اجلنائية، حيو  والواقع أ ن هناك أ س باب دفع  ااول العربية اإ

أ ن معظم ااول العربية تقع يف دائرة العامل الثال  الويت  ىشو مون أ ن تسو يخدم احملمكوة ضودها، ابعيبارهوا دول 

نسانية مثول تعوذيب املعارضو،ن والقتول خوارج القوانون ىل أ ن . تش هتر ابرتاكب العديد من اجلرامئ الالاإ ابلإضوافة اإ

ا توقعيه ااول العربية اليت اكن  تيوقع أ ن احملمكة لن تدخل حزي النةاذ قبول عرشو وترية اليصديق اكن  أ رسع مم

                                                             
1
 00لو  يف اتةاقيوات ،نائيوة اإىل حووايل وصول عودد ااول الويت دخ 7117بعد دخول النظام ال سايس لل حمكة حزي الينةيذ مبارشة، ويف حدود  -

وصول عودد ااول الويت سوارت عوىل (  7110/  01/ 00)، ويف ( 7117/  17/  10)دوةل ، اكن  أ ولها رومانيا اليت وقع  اتةاقية مع أ مرزاك يف 

فريقية، وتسع دول أ مرزكية، وس ية دول من الرشق ال وس  11درب رومانيا اإىل  من الرشق  00والرشق ال دىن، و دوةل، من بيهنا عرشون دوةل اإ

دوةل ، وقد اكن  مرص من ااول اليت  41وصل العدد اإىل (  7110/ 77/12)دول أ وروبية، وس بع دول من أ قيانوس يا، وحىت اترخي  0ال قىص، و

يوة ال ردنيوة الويت وقعو  اتةاقيوة موع وقع   اتةاقية ،نائية مع الولايت امليحدة رمغ أ هنا من ااول املوقعة عىل معاهودة روموا، وكوذكل امل لكوة الهامش 

، "احملمكة اجلنائية ااولية وتطور القانون ااويل اجلنوايئ"زايد عيياين، ( .  7110/ 01/07)الولايت امليحدة ال مرزكية رمغ أ هنا من ااول املصادقة 

 . 777، ص 7114الطبعة ال وىل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، 
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ل أ هنا فوجئ  ابكامتل النصاب املطلوب لليصديق قبل أ ن جتوري ااول العربيوة اليعوديالت املطلوبوة  س نوات، اإ

حودى يف قوانيهنا الوطنية مبا ل ييعارض مع النظام ال سايس لل حمكة، أ و ما يعورف ابملوامئو ة ااسو يورية، ور اإ

ىل احملمكة اجلنائية أ ن تصوادق علهيوا أ ي،وا، وعنود  ذ عىل ااول اليت ترغب يف الان،امم اإ أ   رشوو الان،امم، اإ

اليصديق جيب أ ن زكون النظام ال سوايس لل حمكوة اجلنائيوة ااوليوة متناسو با موع دسواتري ااول املن،و ة وكوذا 

 .اخل هذه ااول ترشيعاهتا اااخلية حىت ينةذ النظام د

حداث تعديالت دسو يورية لنةواذ  ذلكل عىل ااول اليت تكون ترشيعاهتا خمالةة لنظام روما، وترغب ابلن،امم، اإ

جوراء تعوديالت ااسو يور،  النظام ال سايس فهيا، وهنا تمكن صعوبة ال مور، ذكل أ ن اليعقيودات الويت ييطل وا اإ

حودى أ بورز ال سو باب الويت خاصة فح ييعلق ابحلصانة امل نوحة لل س،ول،ن  والويت ل يقرهوا نظوام روموا، اكنو  اإ

ىل اعرتاض بعض ااول عىل النظام ال سايس وعدم اليصديق عليه لغاية اليوم ومهنا ااول العربية   .أ دت اإ

جحوام كثوري مون ااول، خاصوة ااول العربيوة، املصوادقة عوىل نظوام روموا أ ن أ وضواعها  كام أ نه من ب،ن أ س باب اإ

حواةل الق،وااي الس ياس ية ا ىل السلطة اليت منحها نظام احملمكة اإىل جملس ال من ابإ ااخلية غري مس يقرة، ابلإضافة اإ

 .أ مام احملمكة، واليت غالبا ما تكون لعيبارات س ياس ية 

 :   خـامتـة

ملام ابلعوائوق والقيوود، سوواء اااخليوة مهنوا أ و اخلارجيوة   الويت حتوول لقد حاولنا يف ااراسة قدر املس يطاع، الإ

دون قيام العوداةل اجلنائيوة ااوليوة مون خوالل احملمكوة اجلنائيوة ااوليوة، ونظورا لكووة  هوذه العوائوق و توداخلها  

ىل أ كوها تث ،ري عىل معل احملمكة اجلنائية حسب رأ ي أ غلب فقهاء القانون ااويل والعارف،ن بذكل   .تطرقنا اإ

بداء بعض املالحظات ىل اإ  :واليوصيات اليت نرى أ نه من ال حسن لو تتبع، تمتثل فح ييل وتوصلنا يف ال خري، اإ

عادة النظر يف املادة  -0 من النظام ال سوايس لل حمكوة اجلنائيوة ااوليوة الويت منحو  جملوس ال مون سولطة  01اإ

رجاء اليحقيق واملقاضاة يف أ ي حاةل ما، ملدة   شهرا قابةل لليجديد دون أ ن حتدد عدد اليجديدات، أ ر مورة 07اإ

واحدة أ و عدة مرات، وهذا ما قد جيعل الق،ية املرفوعة أ مام احملمكة اجلنائية ااوليوة لعبوة يف يود جملوس ال مون 

زرجئ اليحقيق فهيا حسب هواه عىل الرمغ من الرشوو املوضوعة لالإرجاء، وهوذا نظورا للهمينوة ال مرزكيوة عوىل 

الشوهر، هول  07ملادة مل حتودد اترخي ميعواد بودء مودة كام أ ن هذه ا. جملس ال من واس يئثارها فعليا مبعظم قراراته

تكون من اترخي تقدمي الطلب أ و من اترخي صدور القرار بذكل من قبل جملس ال من، وهوذا موا ينبغوي حتديوده 

 .ل يييه 

عادة النظر يف أ حاكم املادة  -7 اليت حوددت العقووابت الويت تق و هبوا احملمكوة اجلنائيوة ااوليوة، وت،و يهنا  22اإ

ل عق وبة الإعدام، ل ن جسامة وبشاعة اجلرامئ اليت تدخل يف اختصاص احملمكة، لن زكون لهوا رادع ول مقابول اإ

 .الإعدام 
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من النظام ال سايس لل حمكة اجلنائية ااولية، واذلي ينقض متاما ما أ ورده ن  املوادة  47مراجعة ن  املادة  -0

فووالت الكثووري موون اجملوورم،ن موون بشووث ن عوودم الاعيووداد ابحلصووانة، والنتيجووة املرت  72 ىل اإ تبووة عووىل ذكل توو،دي اإ

 .املس،ولية 

لغاء ن  املادة  -0 من النظام ال سايس لل حمكة اجلنائية ااولية حول تعليق اختصاص احملمكوة ابلنظور يف  070اإ

عوىل  س نوات ابلنس بة ل ي دوةل تن،م لل حمكة، ل هنا ل تشلك حكام انيقاليا يشوجع ااول 2جرامئ احلرب ملدة 

فالت من العقاب أ مام احملمكة، وهوذا موا مون شوث نه  ىل احملمكة، كام رأ ى البعض، بل تشلك ذريعة لالإ الان،امم اإ

 . التشكيك يف مدى فاعلية هذه احملمكة 

ينبغي عىل ااول ال طراف يف نظام روما ال سايس أ ل توقع أ و تصادق عوىل اتةاقيوات الإفوالت مون العقواب  -0

لهيوا،  مع الولايت امليحدة، و أ ل ترفض اعيقال ال شخاص املهت ،ن من جانب احملمكة اجلنائية ااولية أ و تقدميهم اإ

 0الياكمول، كوام هوو جمسود يف اايباجوة، ويف املوادت،ن  ل هنا بذكل تكون قد خرق  الزتاماهتا املرتتبة عىل مبودأ  

، 72، 71، 72من نظام روما ال سايس، وكذا الزتاماهتا ابليعاون مع احملمكة، كام هو منصوص عليه يف املواد  02و

هذا من هجة ومن هجة أ خورى، ييعو،ن عوىل احملمكوة اجلنائيوة ااوليوة عودم الاعيوداد . ، من نةس النظام41، 74

جووراءات الهتووام ابتةاقيوو فووالت موون العقوواب الوويت أ برمهتووا الووولايت امليحوودة، والسووري بشوولك طبيعووي يف اإ ات الإ

حي ل اجلنس ية ال مرزكية ارتكب جرمية دولية، لكون هوذه  –مدين أ و عسكري  –واحملامكة ل ي رئيس أ و قائد 

فرا  لتةاقية روما من حميواها وجتاوز ل حاكهما ةاقية روما، وابعيبارها اتةاقية جامعيوة، كام أ ن ات. التةاقيات ر اإ

 .جيب أ ن تس و عىل مجيع التةاقيات الثنائية اليت  الةها 

ينبغي عىل دول العوامل الثالو ، وخاصوة ااول العربيوة، تعوديل ترشويعاهتا العقابيوة، وفقوا ملوا يقت،ويه النظوام  -1

ية باكفة أ راكهنوا وت،و ،ن القواعود امليعلقوة مبحامكوة ال سايس لل حمكة اجلنائية ااولية، وخاصة تعداد اجلرامئ ااول 

 م اليصديق عىل النظام ال سوايس لل حمكوة ااوليوة . الرؤساء والقادة، اليت تاكد تكون منعدمة يف ااول العربية

ليمتكن من متابعة مرتكيب اجلرامئ اااخةل يف اختصواص احملمكوة أ موام حمامكهوا، ال مور اذلي مينعهوا مون أ ن تكوون 

دراج اجلورامئ ااوليوة مضون . ة لقرارات جملس ال مون اجلوائرة عوىل غورار اليجربوة السوودانيةحضي ىل أ ن اإ ضوافة اإ اإ

ن اكنو  خمالةوة لويكل الويت وردت يف  الترشيعات اااخليوة لهوذه ااول، وتقرزور العقووابت الالزموة لهوا حوىت واإ

حيو  أ ن العقووابت الويت سو يطبقها . النظام ال سايس، يساعد عىل سد أ وجه القصور اليت شواب  هوذا النظوام

ذا ت، ن  الإعدام، سو يكون رادعوا ملون تسوول هل نةسوه ارتواكب مثول هوذه اجلورامئ  حمامك هاته ااول وخاصة اإ

دراج عقوابت أ قىس من اليت أ وردها وفق املادة   .   71خصوصا وأ ن النظام ال سايس ل يعارض فكرة اإ
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النشاو ومقت،يات املراقبة سلطة ال،ب  الس عي البرصي ب،ن همام تشجيع
*

 
 تيارت -خدلون بناجامعة  -"أ  "حمارضأ س ياذ  -القادر بوراس عبد /د

 تيارت -خدلون نابجامعة  -طالب دكيوراه  ص  قانون عام -بن بوعبد هللا فريد 

 :امللخ 

تعيرب معلية ضب  النشاو الس عي البرصي يف اجملال الإعاليم من أ   املسائل الويت تثوري اهوامتم رجوال 

عاليم نوعي واحرتايف بعيد عن املامرسات السو عية البرصوية الويت تيسوء  الإعالم من أ جل احلصول عىل نشاو اإ

نشوواء سوولطة ضووب  وفقووا للقووانو ىل الع وول الإعوواليم الهووادف وموون أ جوول ذكل   اإ امليعلووق ابلنشوواو  00/10ن اإ

منه وعليوه إصو  هوذه الورقوة البحثيوة  07الس عي البرصي تس ى سلطة ضب  الس عي البرصي وفقا للامدة 

 من أ جل تناول سلطة ال،ب  هذه من حي  تكوزهنا وطريقة معلها ودورها يف جمال ال،ب  الإعاليم 

Résumé : 

Il ne fait aucun doute que l’activité audiovisuel dans les média est l’un des plus 

importants sujets de préoccupation pour les média, a fin d’obtenir l’activité de média et de 

l’autorité professionnelle et il à été établé ajustée en fonction de la lois 14/04 sur l’activité 

audiovisuelle et donc on a consacrer cet article a remédier a cette autorité de régulation de 

l’audiovisuelle en terme de son mode de fonctionnement et de composition et de son rôle 

dans le domaine du control des média.  

 مقدمة

طوار الوريق  ة ممارسة النشواو السو عي البرصوي تعيورب مون الرضوورة مبواكنل خييلن ا،نان يف كون أ ن حري يف اإ

س ح ما تعلوق مهنوا حبريوة اليعبوري واليوداول املعوريف، بول تعود مون مو،رشات ااول املعوارصة حبقوق الإنسان ل

كورزن عوىل والرايدية يف جمال الإعالم، كام أ ن موضوع النشاو الس عي البرصي قد أ سال حمابر الإعالميو،ن واملة

مدار اليارخي القدمي واحلدي  يف سبيل تث طري هذا النشواو وتوجهيوه اليوجيوه السوله اذلي قواموه احلةواظ عوىل 

 .ال خالقيات السامية اليت يةرضها واجب اليحيل ابلحرتافية واحرتاميف اللغة،  والاستامثراملقومات الوطنية 

م مبخيلن أ نواعه وإو  ابذلكور اجلانوب السو عي البرصوي يف و نظرا لل هام النبيةل اليت جيب يقدهما رجل الإعال

ن الإرادة الس ياسو ية معلو  جاهودة  طار ترقية اجملمتع والع ل عىل املعاجلة املوضوعية خمليلن جوانب احليواة، فواإ اإ

صودار القوانون  جياد مناخ مناسب ملامرسة النشاو الس عي البرصي وتوج ذكل قيوام السولطة الترشويعية ابإ عىل اإ

 01اخلاص ابلنشاو الس عي البرصي اذلي صادق عليه الربملوان يف هنايوة شوهر ينوازر وصودر يف العودد  10/00

مادة تنظم قطاع السو عي البرصوي  000حييوي عىل  7100مارس  70من اجلريدة الرمسية للج هورية اجلزائرية ل

                                                             
*
يداع    04/10/7102: املقالاترخي اإ

 12/17/7102: اترخي حتكه املقال
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املبادئ اليت ترتب  ابلواقوع السو يايس العوام ابجلزائر وقد أ كد يف وهل عىل الاحرتافية ومبدأ  املساواة وغريها من 

 .وحىت ابلواقع الإعاليم أ ي،ا

ول شك أ ن الكثري من املهمت،ن ابلنةتاح الس عي البرصي اكن ينتظور أ ن يصودر القوانون امليعلوق ابلقطواع لكون 

ىل املشاهد ا جلزائوري قبول أ ن املةارقة العجيبة أ ن توجد قنوات ف،ائية جزائرية تنش  يف اجلزائر وتب  براجمها اإ

يصدر القانون امليعلق ابلنشاو الس عي البرصي، ويس ح لها بذكل بطريقوة رمسيوة بعيودا عون الناحيوة القانونيوة 

رادة  رادة س ياس ية من قبول املسو،ول،ن وكوذكل اإ وك ن ال مر ييعلق بث مور عرفية، ييطلب ال مر ابارجة ال وىل اإ

نوه عوىل  شوارة فاإ عالمية من قبل املهني،ن، ولالإ الورمغ مون مورور عوام،ن عوىل صودور القوانون الع،ووي امليعلوق اإ

ىل خلوق املزيود مون الةووىض  ن املس يةيدزن من الةوىض الإعالمية ي،غطون يف الاجتاه اذلي يدفع اإ ابلإعالم، فاإ

ىل القطواع السو عي البرصوي  يف القطاع وأ ن العرشات مهنم من منيحيل همنة الصحافة تةننووا يف نقول الةووىض اإ

واس يةاد هو،لء مون الريوع الإعواليم غوري املرشووع واملامرسوة . هو ال خر مرتعا للةساد املهين واملايلاذلي أ صبح 

الإعالمية املنحرفة ل ن الشةافية واملهنية والاحرتافية سوف تقىض عىل مصاحلهم املاديوة الويت اكتسو بوها بطورق 

 .غري رشعية وغري قانونية

سلطة ال،ب  الس عي البرصي تسوهر عوىل حريوة ممارسوة النشواو  فاإن 10/00من القانون  00وفقا لن  للامدة 

الس عي البرصي مضن الرشوو احملددة يف هذا القوانون والترشويع والينظوه سوارف املةعوول والسوهر عوىل عودم 

حتزي ال شخاص املعنوية اليت تس يغل خدمات التصال الس عي البرصي اليابعة للقطاع العام وضوامن املوضووعية 

 ". ، كام أ هنا معنية أ ي،ا ابلسهر عىل ترقية اللغي،ن الوطنيت،ن والثقافة الوطنيةوالشةافية

وتمتيووع سوولطة ضووب  السوو عي البرصووي قصوود أ داء هماهمووا بصووالحيات يف جمووال ال،ووب  واملراقبووة والاستشووارة 

ىل أ ن السلطة ملكةة بدراسة طل . 00وتسوية الزناعات حددها القانون يف مادته  نشواء وتشري نةس املادة اإ بوات اإ

خدمات التصال الس عي البرصي وتب  فهيا عالوة عىل  صي  الرتددات املوضوعة حت  ترصفها مون طورف 

نشواء خودمات التصوال السو عي البرصوي ال ريض  الهيئات الع ومية امللكةة ابلب  الإذاعي واليلةزي من أ جل اإ

طار الإجراءات احملددة يف هذا القانون ويف جمال املراقبة ت  سهر سلطة ضب  الس عي البرصوي عوىل احورتام يف اإ

مطابقوة أ ي بوورانمج مسعووي برصوي كوويةام اكنوو  وسوو يةل بثوه للقوووان،ن والينظووحت سوارية املةعووول وضووامن احوورتام 

نياج الس عي البرصي الووطين واليعبوري ابللغيو،ن الووطنيت،ن وعلهيوا أ ي،وا أ ن متوارس . احلص  اانيا اخملصصة لالإ

 .ناس بة عىل موضوع وم، ون وكيةيات برجمة احلص  الإشهاريةالرقابة بلك الوسائل امل 

ومن أ جل دكل خصصنا هذه الورقة البحثية ملعاجلة همام املراقبة وال،ب  والاستشوارة املولكوة لسولطة ال،وب  

ىلالس عي البرصي واليت   تقس ميها   :حمورزن عىل الشلك اليايل اإ
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 : سلطة ال،ب  الس عي البرصيالنظام القانوين لينظه سري  :املبح  ال ول

07/10 لشك أ ن قانون الإعالم رمق
(1)

يعيرب مرجعا أ ساس يا يف حتديد املبادئ والقواعد اليت حتمك ممارسة النشاو 

الإعاليم والصحةي لكونه أ سس مرحةل جديدة تقوم عىل عرصنه قطاع الإعالم حتورتم مون خاللهوا حريوة ممارسوة 

الصحافة طبقا للقانون
(2)

من خاللها حرية ممارسوة الصوحافة طبقوا للقوانون وت،و ن مون خاللهوا امحلايوة ، وت، ن 

لرجل الصحافة والإعالم مبا يف ذكل تعززز ماكنة وترقية حقوقه اليت اكن  قبل صدور هذا الإعالم غام،ة وغوري 

صودار القوانون  امليعلوق ابلنشواو السو عي البرصوي 00/10منظ ة، وكمثرة لهذا القانون   اإ
(3)

م نشواطا اذلي نظو

هاما حييل أ يية ابرزة يف جمال الإعالم، وهو النشاو الس عي البرصي من خالل حتديود خدماتوه يف القطواع،ن 

طار القانون مبا حيقق الاس يقرار والريق يف هذا اجملال  .العام واخلاص وتوفري اجلو املناسب ملامرس يه يف اإ

طار الع ل عىل تنظه الن  شواو السو عي البرصوي وتوث طري خدماتوه   تث سويس وحرصا من املرشع اجلزائري يف اإ

داري تس ى سلطة ضب  الس عي البرصوي سلطة ضب  مس يقةل ذات طابع اإ
(4)

مون القوانون  07مبوجوب املوادة 

 :واليت من خاللها   توضيح همام هذه السلطة وطريقة تشكيلها ومعلها نوجزها فح ييل  00/10

 الس عي البرصي النشث ة القانونية لسلطة ضب : املطلب ال ول

نوه يقوع لزاموا  ابعيبار أ ن سلطة ضب  الس عي البرصي من ب،ن ال هجزة املس يحد،ة يف ميدان ال،وب  معوموا، فاإ

دورها يف ضب  جامح النشاو الس عي البرصي من املامرسوات غوري  اإىلعىل الباح  يف هذا اجملال قبل املرور 

هبا من حي  تث سيسها ونشث هتا وضوواب  الع،ووية فهيوا وموا يف بعض ال حيان الإحاطة  الاحرتافيةاملهنية أ و غري 

 :ينجر عن ذاك من أ اثر قانونية، وعليه   تقه هذا املطلب اىل ما ييل من فروع

 :تشكيةل سلطة ضب  الس عي البرصي : الةرع ال ول

هتومت  امليعلوق ابلنشواو السو عي البرصوي   تث سويس سولطة ضوب  00/10مون القوانون  02 طبقا ل حاكم املادة

طار القانون والترشيعات املع ول هبا يف هوذا اجملوال ووفقوا لون  املوادة  ابلسهر عىل رضورة ممارسة النشاو يف اإ

 :أ ع،اء مبوجب مرسوم رئايس كام ييل 14فان سلطة ضب  الس عي البرصي ر سلطة معينة تكون من  02
                                                             

0
لغاء القانون السابق رمق  07/7110: حت  رمق  07/10/7107: قانون الإعالم هو قانون ع،وي صادر بيارخي  - امل،رخ يف  41/12: عىل أ عقاب اإ

 .الس عي البرصي واملالحظ أ نه ينمتي اإىل ووعة القوان،ن الع،وية عىل نقيض القانون 0441أ فريل  00: 
7
 يقصد ابلنشاو الإعاليم يف مةهوم القانون الع،وي عىل نرش أ و ب  الوقائع وال حوداث أ و الرسوائل أ و أ راء أ و أ فواكر أ و معوارف عورب أ ي وسو يةل-

 .مكتوبة أ و مس وعة أ و متلةزة أ و الكرتونية تكون موهجة للج هور أ و لةئة منه
3
ييعلق بتنظه اجملال الس عي البرصي اذلي يقصد به   معل  10/17/7100: الصادر يف  00/10ي رمق القانون امليعلق ابلنشاو الس عي البرص  -

شوهارية مسعي برصوي ماعودا ال عوامل السويامنتوغرافية واجلرائود واحلصو  الإعالميوة واملنوعوات وال لعواب والوربامج الرايضوية املعوادة والإعوالانت الإ 

 .والاقتناء عرب اليلةزيون 
4
ور اجلديد لدلوةل اذلي أ صطلح عىل تس ييه ابل،ب  كورس مون الناحيوة امل،سسواتية القانونيوة بعود انسوحاب ااوةل وظهوور شولك جديود أ ن اا -

 autoritéوظيةي ينووب عون ااوةل يف هماهموا الرقابيوة خمليلون النشواطات واملرافوق، وهوذا الشولك مل زكون معهوودا سوابقا مسوي بسولطة ال،وب  

régulation مس يقةل لها دور حيادي عن الإدارة والسلطة الس ياس ية، هماهما الع ل عيل املراقبة ومطابقة أ ي نشواو موع القوانون تعورب  ور سلطة

دارية  ،ع للرقابة الق،ائية رادهتا مبوجب قرارات اإ  .عن اإ
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 .أ ع،اء من بيهنم الرئيس خييار  رئيس امجلهورية 10 -

 .ام رئيس جملس ال مةع،وان يقرتهح -

 .ع،وان يقرتهحام رئيس اجمللس الشعيب الوطين -

يالحظ عىل هذه الع،وية أ   ما
(1 )

أ هنا  ،ع لسلطة عليا يف تعييهنا، ور جمربة عىل عرض تقارزرهوا خبصووص 

وتطلعوات النشاو الس عي البرصي أ مام رئاسة امجلهورية ابعيبارها سلطة اليعي،ن، ال مور اذلي مل يعكوس أ موال 

أ ن تكون مثل هذه اللجنة مس يقةل اس يقالل اتموا، ول  ،وع  رجال الإعالم والصحافة اذلزن اكنوا يط حون اإىل

ل للقانون كام اكن من ال جدر أ كودت  07أ ن تكون منيخبوة خاصوة يف اجلزئيوة امليعلقوة ابلورئيس رمغ أ ن املوادة  اإ

مبدأ  اس يقاللية سولطة ال،وب  موع موا يسو ى ابلنقيواد  عىل اس يقاللية هذه السلطة اس يقاللية مطلقة، ويتناىف

لسلطة اليعي،ن
(2)

 .غري قابةل لليجديد( 11)وتيحدد عهدة أ ع،اء هذه السلطة بس ية س نوات  

 : حالت الينايف خبصوص أ ع،اء سلطة ضب  الس عي البرصي :الثاينالةرع 

ىل أ حاكم القانون  لوهيم فان أ ع،اء سلطة ال،ب  ل جيوز  00/10ابلرجوع اإ ىل جانوب املهوام املولكوة اإ أ ن ميارسوا اإ

طار ال،وب  أ ي وظيةوة معوميوة أ و نشواو هموين أ و مسو،ولية تنةيذيوة، كوام تتنواىف وظوائةهم موع   معول  يف اإ

برملاين
(3)

من ذات القانون، كام تتناىف الع،وية يف هوذه السولطة موع ممارسوة أ ي نشواو هل  10معال بث حاكم املادة 

مدة العهدة ملدة س نت،ن انق،اءالبرصي حىت بعد عالقة ابجملال الس عي 
(4)

، وأ ي خمالةة ل حاكم الينايف تقع حتو  

ضوافة اإىل ذكل مينوع عوىل أ ي  طائةل الاس يخالف الإجباري بناءا عىل اقرتاح الرئيس وموافقوة سولطة اليعيو،ن، اإ

هوذهأ ي مقابل أ خر غري ذكل امليعلق مبهاموه  أ و ع،و من أ ع،اء السلطة أ ن ييقاىض أ تعااب
(5 )

ولعول العوربة مون 

ىلالينايف ك،واب  يف جموال الع،ووية هوو رضورة اليةور   الع ول اجلودي يف جموال ال،وب  ومتابعوة مجيوع أ نوواع  اإ

                                                             
1
دارية مس يقةل يمت اختيار أ ع،ااها لعهدة متيد اإيل - غري قابةل ليجديد أ ع،اؤها خييوارون بنواءا س نوات  1سلطة ال،ب  الس عي البرصي ر سلطة اإ

دي مون عيل كةاءهتم وخربهتم واهامتهمم ابلنشاو الس عي البرصي وغالبا ما زكونون من جمال الإعالم، ويف اجلزائر   تنصيب الس يد زواوي بن حوام

 .خلةا للس يد ميلود رشيف 70/11/7101واكن ذكل يف  طرف الوززر ال ول سابقا عبد املاكل سالل

: ، ص7111حنةي عبد هللا، السلطات الإدارية املس يقةل، دراسة مقارنة، دار الهن،ة العربية، الطبعة ال وىل، دوةل مرصو العربيوة، القواهرة، سو نة -

000. 
2
ن مصطلح السلطات الإدارية املسو يقةل مل يعمتود بشوث نه تعريةوا توافقيوا بصوةة مطلقوة وذكل يعوود لغيواب نظوام قوانوين موحود للسولطات ا- لإداريوة اإ

الرئييسو  املس يقةل، وما ميكن اس ينتاجه من املصطلح هو أ ن سلطة ال،ب  تعيرب من أ شاكل السلطة الإدارية كام أ هنا تمتزي ابلسو يقاللية وهوو املوربر

 . لإنشااها مبعين غياب أ ي رقابة سل ية أ و وصائية، كام تمتيع ابلشخصية املعنوية
3
 .مهنا املهام امل،قتة يف اليعله العايل والإرشاف يف البح  العل ي حالت الينايف اخلاصة ابل ع،اء يس يثىن-
4
 .10/10/7112امليعلق حبالت الينايف والالزتامات اخلاصة ببعض املناصب والوظائن امل،رخ يف  12/10ال مر من  01املادة  -
5
 .02 املنصوص علهيا يف ن  املادةما يتبع بشان كيةيات اليع،ن 17حاةل الاس يخالف ييابع بشث هنا معال بث حاكم املادة -

دارة، اجلزائر، العدد ال ول، طبعة  -  01:، ص7110انرص لباد، السلطات الإدارية املس يقةل، اإ
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طوار خوصو  القطواع وموا يةرضوه ذكل مون  النشاو الس عي البرصوي خاصوة أ موام كوتوه وتنوعوه لسو ح يف اإ

 .صاحل داخل اجملمتعحتدايت يف سبيل احلةاظ عىل توازن احلقوق واحلرايت وامل

أ ن مييلكوا مصاحل يف م،سسات تع ل يف جمال الإعالم طيةل شوغلهم لهوذا املنصوب وهوذا  كام مينع عىل ال ع،اء

وتس متر حاةل الينايف حىت بعد انهتاء عهدة ال ع،اء ملدة سو نت،ن مينوع  00/10من القانون  10ما يوافق ن  املادة 

ابجملال السو عي البرصوي ولعول احلمكوة يف ذكل ضوامن احليواد اى ال ع،واء خالهلام ممارسة أ ي نشاو هل عالقة 

 .وعدم اليعليق عىل قراراهتم السابقة اليت   ا اذها

كام تعيرب من حالت الينايف أ ي موانع م،قو  يصويب رئويس سولطة ال،وب  السو عي البرصوي ل ي سوبب اكن 

عليوه بو،ن ال طوراف معوال ابلينظوه اااخويل اذلي   حبي  تس ند الرئاسة وفقوا ملوا   التةواق ( قانوين، مادي)

مون قوانون  07املصادقة عليه من طرف سلطة ال،ب  قبل الرشوع يف أ داء هماهما، وهذا ما جاء يف ن  املادة 

ذا اس متر املانع ابن أ صبح دامئا فانه وفقا لن  املادة  00/10 من ذات القانون تس ند الرئاسوة م،قتوا للع،وو  70واإ

ابن زكوون مون بو،ن ا سوة اخمليوارزن مون طورف رئويس  02من بو،ن ال ع،واء رشو احورتام املوادة  ال كرب س نا

 .أ شهر 11امجلهورية عىل أ ن يمت تعي،ن رئيس جديد وفقا لل حاكم السابقة يف اجل أ قصاه 

 :عوارض الع،وية: الةرع الثال 

ن ممارسة املهام مضن سلطة ضب  الس عي البرصي قد تصطدم ببعض العوارض الويت مون شواهنا احللوول دون  اإ

اس مترارية الع،و يف هذه السلطة، حبي  انه يف حاةل شغور منصب أ ي ع،وو ل ي سوبب اكن يومت اسو يخالفه 

همامه لل دة امليبقية فقو  مون  ، برشو أ ن ميارس الع،و اجلديد02وفقا لطريقة اليعي،ن السابق ذكرها وفقا للامدة 

العهدة، وأ ية خمالةة حلالت الينايف املنصوص علهيا سابقا مون طورف أ ي ع،وو يرتتوب علهيوا بعود اقورتاح رئويس 

سلطة ال،ب  اس يخالفه 
(1 .) 

أ شووهر ويف هووذه احلوواةل يوومت  11كووام يعيوورب موون عوووارض الع،وووية انقطوواع العهوودة ل ي سووبب اكن ملوودة تيجوواوز 

 .قا لل حاكم السابقة، وأ ن الع،و املس يخلن ميارس همامه لل دة امليبقية فق الاس يخالف طب

 طريقة معل سلطة ضب  الس عي البرصي: املطب الثاين

ىلبعد الإشارة  اليكوزن القانوين لسلطة ضب  الس عي البرصي يصوري رضوراي اليطورق اىل طريقوة معول هوذه  اإ

براز كيةية ا اذ القرار فهيا، وما يةرضه ذكل من الزتامات عىل عواتق أ ع،وااها  م إلو  اىل  السلطة من خالل اإ

 : احلدي  عن خميلن مصاحلها ال ساس ية وأ حاكهما املالية كام ييل

 

                                                             
1
من قانون  17حةاظا عىل مسعة أ ع،اء السلطة وأ بعادا لش  ة الةساد أ و يف سبيل أ ن ل تكون الع،وية مصدرا للواء يس يوجب طبقا لن  املادة -

يرصح أ ع،اء سلطة ضب  الس عي البرصي ابمل يلاكت واملداخيل اخلاصة هبم أ مام السلطة اخمليصة، ولعل ذكل يعيرب امتدادا اإىل معلية  أ ن 00/12

دارة من الةساد واذلي توج ابلقانون   .امليعلق ابلوقاية من الةساد وماكحفيه 11/10اليطهري الإداري لالإ
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 :زتامات أ ع،اء سلطة الس عي البرصيال: الةرع ال ول

ابلرسو املهوين بشوث ن الوقوائع  00/10مون القوانون  11يلزتم أ ع،اء سلطة ال،ب  خالل مدة عهدهتم طبقا للوامدة 

فشواء الرسو املهوين، الةعول  وال عامل واملعلومات اليت   الاطالع علهيا مبناس بة أ داء هماهمم حت  طوائةل جنحوة اإ

مون قوانون العقووابت  010قا لن  املوادة املنصوص واملعاقب عليه طب
(1  )

الويت تعاقوب املو،متن،ن حبومك الواقوع أ و 

لوهيم وافشووها يف غوري احلوالت الويت يسو ح هبوا ذكل  املهنة أ و الوظيةة ااامئوة أ و امل،قتوة عوىل أ رسار أ ديل هبوا اإ

ىل  10ابحلبس من  ىل  011أ شهر وبغرامة من  11شهر اإ  .دج 0111دج اإ

سلطة ضب  الس عي البرصي طيةل أ داء  ملهاهمم وكذا يف الس نت،ن املواليي،ن لنهتااها ابلمتنواع كام يلزتم أ ع،اء 

عن ا اذ أ ي ترصف أ و موقن جتاه املسائل أ و الق،ااي اليت حصل اليداول بشث هنا ويدخل يف ذكل حوىت توكل 

 .املسائل اليت قدموا بشث هنا رأ اي استشاراي

 :قرارات سلطة ال،ب : الةرع الثاين

صودار هنوا تعمتود أ سولوب املوداولت يف اإ داريوة مسو يقةل فاإ  ابعيبار أ ن سلطة ال،ب  السو عي البرصوي هيئوة اإ

أ ع،واء عوىل ال قول وأ ن تومت ابلغوة  10لصحة املوداولت أ ن تومت حب،وور  070ويشرتو طبقا لن  املادة  قراراهتا

لواجوب الالوزتام برسوية املوداولت  00/10العربيوة والغريوب يف ال مور أ نوه مل يومت اليطورق مضون أ حواكم القوانون

.والغالب يف ال مر أ ن تكون كذاكل وفقا للقواعد العامة
(2 )

 

وبناء عىل املداولت اليت جتري بشث ن املسوائل املعروضوة عوىل السولطة ال،وب  يومت ا واذ القورارات ابل غلبيوة  

 .املطلقة لل ع،اء احلارضزن وأ نه يف حاةل التساوي زكون صوت الرئييس مرحجا 

                                                             
1
ن من موانع الع،وية وعوارضها صدور حمك جزايئ ضد أ ي ع،و من ال ع،اء بعقوبة سالبة للحريوة أ و فاإ  00/10من قانون  14طبقا لن  املادة  -

 .املشار أ لهيا سابقا 02خمةل ابلرشف ويمت الاس يخالف وفقا ال حاكم املادة 
2
يعاقوب : اء فهيوا يف فقرهتوا ال وىل الويت جو 010يف مادته  0411جويلية  17احملرر يف  11/01قانون العقوابت اجلزائري الصادر مبوجب ال مر رمق -

دج ال طبواء واجلراحوون والصويادةل والقوابالت ومجيوع ال شوخاص املو،متن،ن حبومك  0111دج اإىل  011ابحلبس من شهر اإىل س ية أ شهر وبغرامة من 

لهيم وأ فشوها يف غري احلالت اليت فشوااها ويرصوح هلوم  الواقع أ و املهنة أ و الوظيةة ااامئة أ و امل،قتة عىل أ رسار أ ديل هبا اإ يوجوب علوهيم فهيوا القوانون اإ

 .ذاكل

ديب نذزرة، اس يقاللية سلطات ال،وب  املسو يقةل يف القوانون اجلزائوري، موذكرة لنيول شوهادة املاجسو يري يف القوانون فورع القوانون العوام  صو   -

 .27:حتولت ااوةل لكية احلقوق والعلوم والس ياس ية جامعة مولود مع ري تزيي وزو، ص

: ، ص7111نةي عبد هللا، السلطات الإدارية املس يقةل، دراسة مقارنة، دار الهن،ة العربية، الطبعة ال وىل، دوةل مرص العربية، القواهرة، سو نة ح  -

000. 
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داري صادر عن سولطة مركزيوة فث نوه معوال  و مبا أ ن القرار اذلي تيخذه سلطة ضب  الس عي البرصي هو قرار اإ

وما بعدها من قانون الإجراءات املدنية والإداريوة يومت الطعون فهيوا أ موام  410وكذا أ حاكم املادة  77بث حاكم املادة 

عاملها ت،اف اإ  .ىل الرقابة الإرشافية اليت متارسها سلطة اليعي،نجملس ااوةل، وهذا يشلك رقابة ق،ائية عىل اإ
(1) 

دارية اليابعة لسلطة ضب  الس عي البرصي : الةرع الثال    : املصاحل الإ

ن القانون  أ درج مجةل  00/10من أ جل السري احلسن لع ل سلطة ال،ب  وضامن الاس مترارية نشاطها وتنظميه فاإ

ذاكلمن املصاحل الإدارية اليت تسهر عىل حتقيق 
 (2  )

عىل أ ن توضع هذه املصاحل الإدارية والينةيذية حت  سولطة 

ىل ال م،ن العام اذلي يمت تعينه مبرسوم رئايس ابقرتاح مون الورئيس سولطة ال،وب ،  الرئيس، و أ ن يعهد سريها اإ

ساسو ية أ ما رؤساء املصاحل واملاكتب الإدارية فيمت تعييهنم من طرف رئيس سلطة ال،ب ، ولعل ن ب،ن املهوام ال  

عداد احملارض والع ل جداي عىل تنةيذ القرارات امليخذة، غوري أ نوه ل جيووز  لل م،ن العام املشاركة يف املداولت واإ

.هل اليصوي 
 (3  )

. 

 الامتيازات املالية ل ع،اء سلطة ال،ب  الس عي البرصي : الةرع الرابع 

ها مبوجوب مرسووم رئوايس أ موا خبصووص يس يةيد أ ع،اء سلطة الس عي البرصي من تعوي،ات مالية يمت حتديد

الإعامتدات الرضورية اليت حتياهجا سلطة ال،ب  ليث دية هماهما يمت احلصول علهيا بناء عوىل اقورتاح السولطة ذاهتوا، 

عىل أ ن يمت تنةيذ هذه الإعامتدات يف املزيانية العامة لدلوةل ويعيورب رئويس سولطة ال،وب  السو عي البرصوي هوو 

جراءات املراقبة وفقا ال مر ابلرصف، و ،ع ه ذه الإعامتدات لقواعد احملاس بة الع ومية املع ول هبا ومتارس علهيا اإ

 .ملقت،يات احملاس بة الع ومية كذكل

 :دور سلطة ال،ب  الس عي البرصي يف ضب  النشاو: املبح  الثاين

ىل النظام القانون لسلطة ال،ب  الس عي البرصوي وتنظميهوا يف احملوور ال   ول وابليوايل سونتطرق س بق الإشارة اإ

ىل املهوام والصوالحيات الويت ت،وطلع هبوا هوذه السولطة، والويت تمتثول  يف احملور الثاين من هذه الورقة البحثيوة اإ

خصوصا يف همام ذات طبيعية عاموة أ يهوا الع ول عوىل مطابقوة النشواو السو عي البرصوي مبخيلون صووره موع 

                                                             
1
عوداد احملوارض ويع ول عوىل تنةيوذ القورارات امليخوذة ويشوارك 00/10مون قوانون  24طبقا ل حاكم املوادة  - ىل اإ ن ال مو،ن هوو اذلي يسوعى اإ يف  فواإ

م،واء عوىل   الواثئوق امليع لقوة مداولت سلطة ال،ب  الس عي البرصي غري أ نه ل حيق هل اليصوي ، كام ميكن لرئيس السلطة أ ن مينحه تةوي،ا ابإ

 .ابلسري ل املصاحل الإدارية واليقنية
2
أ خورية ث ن خيوي  جملوس ااوةل كدرجوة أ وىل و بو 410يون  يف مادتوه  70/17/7117احملورر يف  17/14قانون الإجوراءات املدنيوة والإداريوة رمق  -

لغاء واليةسري وتقدزر املرشوعية يف القرارات الإداريوة الصوادرة عون السولطات الإداريوة املركزيوة والويت تعيورب سولطة  ال،وب  ابلةصل يف دعاوى الإ

 .واحدة مهنا كام خيي  ابلةصل يف الق،ااي اخملوةل هل مبوجب نصوص خاصة
3
نشاء املصاحل الإدارية واليقنية للينظه اخلاص عىل شلك أ حاكم داخلية يمت اإصدارها 20وفقا للامدة  00/10أ س ند القانون  -  .اإ

ديب نذزرة، اس يقاللية سلطات ال،وب  املسو يقةل يف القوانون اجلزائوري، موذكرة لنيول شوهادة املاجسو يري يف القوانون فورع القوانون العوام  صو   -

 .70:والس ياس ية جامعة مولود مع ري تزيي وزو، صحتولت ااوةل لكية احلقوق والعلوم 
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وكوذا هموام أ خورى يف جموال ال،وب  والرقابوة وكوذا تسووية  القوان،ن والترشويعات والينظوحت السوارية املةعوول،

بووداء الوورأ ي يف خميلوون املسووائل ذات الصووةل ابلنشوواو السوو عي البرصووي ور النقوواو الوويت سووتمت  الزناعووات واإ

 :معاجلهتا فح ييل 

 الس عي البرصي يف جمال ال،ب   ضب همام سلطة : املطلب ال ول

ذ أ ن معليوة ال،وب  تعيورب يعيرب احلدي  عن همام هذه السلطة جحر ا لزاوية يف م، ون هذه الورقوة البحثيوة، اإ

أ فوالم، )أ   معلية ت،طلع هبا هوذه اللجنوة والويت ينواو هبوا السوهر عوىل أ ن ميوارس النشواو السو عي البرصوي 

طار القانون بعيود عون ......( مسلسالت، حص ، مسابقات طوار النظوام العوام لودلوةل  فواتاالا ر يف اإ ويف اإ

ذا   رصوود أ ي  موون شووث نه املسوواس حبسوون سووري  انووزلقاجلزائريووة وعليووه فقوود يسووار اىل تقييوود هووذا الع وول اإ

النشاو
1

ىل هم ة ال،ب  يناو هبذه السلطة همام عامة أ خرى تدخل مضون نشواو السولطة املعيواد  ، وابلإضافة اإ

 : الي،نوعليه يمت تناول هده النقاو يف الةرع،ن الي

 :املهام العامة لسلطة ضب  الس عي البرصي : الةرع ال ول 

فاإن سلطة ال،ب  الس عي البرصي ت،طلع جب ةل مون املهوام ذات  00/10من القانون  00طبقا املقت،يات املادة 

الويت  الصةل ابلسهر عىل حرية ممارسة النشاو الس عي البرصي يف الإطار القانوين وفقا للقواعود واملبوادئ العاموة

طوار  قواهما احلرص عىل أ ن تكون اخلودمات املقدموة مون طورف ال شوخاص املعنويوة اليابعوة للقطواع العوام يف اإ

احلياد وعدم اليحزي
(2)

ل ي طرف همام اكن ميوهل أ و توهجه أ و انامتئه وفقا لقواعود الشوةافية واملوضووعية كوام تع ول 

 : ييل  سلطة ضب  الس عي البرصي عىل حتقيق ما

ترقيووة اللغيوو،ن الوووطنيت،ن العربيووة وال مازغيووة موون خووالل احلوورص عووىل نوعيووة اخلطوواب املقوودم يف الووربامج  - 0

هامل عامل اللغة   .الس عية البرصية وعدم الانصياع وراء املواضيع فق  واإ

ل الع ل عىل احرتام حرية اليعبري اليعددي اذلي يعكس خميلن الييارات الةكرية والس ياسو ية لسو ح خوال - 7 

 .حص  الإعالم الس يايس والعام

الاهوامتم بث صوناف الوربانمج املقدموة مون طورف  السعي لل حافظة عىل الينووع الثقوايف الووطين مون خوالل –0 

 .الس عي البرصي انرشو خدمات التصال

 .الكرامة الإنسانية  الع ل عىل احرتام -0

 .السهر عىل حامية الطةل واملراهق -0

                                                             
1
 .امليعلق ابلقواعد اخلاصة للوقاية من اجلرامئ امليصةل بيكنولوجيات الإعالم والتصال وماكحفهتا 14/10من القانون  -01-0-7-0املواد - 
2
: ، ص7111عة ال وىل، دوةل مرص العربية، القاهرة، سو نة حنةي عبد هللا، السلطات الإدارية املس يقةل، دراسة مقارنة، دار الهن،ة العربية، الطب -

07. 
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ىل الوربانمج املوهجوة للج هوور ومراعواة ذاكل تسهيل وصول ال شخاص ذ -1 وي العاهات البرصية أ و السو عية اإ

 .  جدية

احرتام البعد البييئ وترقية الثقافة البيئية مبا يف ذاكل حصة لساكن-2
(1)

. 

اليوجيه الصحيح للس عي البرصي حبيو  ل يو،دي البو  البرصوي منوه اإىل حرموان جوزء مون امجلهوور مون  -7

ماكنية متابعة  ل مون اإ ال حداث الوطنية ذات ال يية القصوى احملددة عن طريق الينظوه، ول يومت ضوامن ذاكل اإ

 .اليليةزيون  خالل توفري خدمة جمانية بواسطة

 :ال،ب صالحيات سلطة ال،ب  الس عي البرصي يف جمال :الةرع الثاين

حياهتا مضنوه وابليوايل ميكون يعيرب جمال ال،ب  اجملال ال   اذلي متوارس سولطة ضوب  السو عي البرصوي صوال 

تةصيل معلية ال،ب  يف أ ول مرحةل ابلقول أ ن طلبات منح الرخصة عىل الب  اليت تقدم مون طورف املرتحشو،ن 

وموا  71ذلاكل لسلطة الس عي البرصي اليت يعود لها الاختصاص يف دراسة   الرتحشات طبقا لل حاكم املادة 

الإرشاف عىل ضب  معلية منح وترخي  الب  أ   معلية ضب  ملا لها مون وعليه يعيرب  00/10يلهيا من القانون 

أ لر عىل اخلدمات الس عية البرصية، طاملا أ ن سلطة ال،ب  لهوا صوالحية رفوض الطلوب أ و قبووهل ال مور اذلي 

يعيربه البعض رقابة قبلية عىل ال شخاص املرتحشة لنيل الرخصة تنصب عىل رشوو يف أ غل ا تعيرب تعسةية
(2)

 . 

واذلي حيودد  00/10مون القوانون  72انهيك عن دفرت الرشوو اذلي مينح لل رتحش،ن املقبول،ن وفقا لون  املوادة 

اخلطوو امحلراء اليت ل جيب جتاوزها أ ،ناء الرشوع يف ممارسة النشاو الس عي البرصي ور املورحةل الرضوورية 

بل ال كو أ يية يف معلية ال،ب 
3

الويت تقووم هبوا سولطة ال،وب  ر عيهنوا وظيةوة  ، وعليه فواإن معليوة املطابقوة

 : ييل  ال،ب  اليت تمتثل يف رضورة مراعاة ما

 .احرتام متطلبات الوحدة الوطنية وال من واافاع الوطني،ن -

 .احرتام املصاحل الاقتصادية واابلوماس ية للبالد -  -

                                                             
1
طار اليمنية املس يدامة املعدل واملمتم10/01املادة ال وىل من القانون  -  .امليعلق حبامية البيئة يف اإ
2
دة املاجس يري يف القوانون فورع قوانون عز اازن عساوي، السلطة الق عية للهيئات الإدارية املس يقةل يف اجملال الاقتصادي واملايل، مذكرة لنيل شها -

 .077:، ص7111ال عامل لكية احلقوق والعلوم والس ياس ية جامعة مولود مع ري تزيي وزو 

طبعوة  عبد الغاين بس يوين عبد هللا، وقن تنةيذ القرار الإداري يف أ حاكم الق،اء الإداري، الطبعوة الثانيوة، منشوورات احللويب احلقوقيوة، لبنوان، -

7112. 
3
قنووات مورخ  لهوا قوانوان، وتوكل  10قنواة ايإسو يثناء  00ري يف هذا الصدد بث ن عدد القنوات اليليةزيونية الناشطة بودون تورخي  يف اجلزائورنش -

يوة القنوات متارس نشاطها خارج القانون وتثري الةووىض ومتوارس الإشوهار الواكذب وتنهتوك احليواة اخلاصوة ومتوارس الي،وليل الإعواليم وتبو  الكراه 

قناة ال طلس بسبب املعارضة الةاحشة اليت ل تعمتد عوىل ال،وواب  القانونيوة، ضون اإىل ذكل  7100، وقد أ غلق  السلطات يف شهر مارس لدلوةل

 .قناة الوطن املقربة من الييار الإساليم امليطرف
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رسية اليحقيق احرتام -
(1)

. 

 .ابملرجعية ااينية الوطنية وكذاكل ال داين ال خرى وعدم املساس هبا  ماالالزت  -

 .س ح رموز ااوةل حسب مقت،يات ااس يور احرتام مقومات ومبادئ اجملمتع ل -

 .ترقية ،قافة احلوار وروح املواطنة   -

 العامة والنظام العام النقل ال دابمتطلبات  احرتام -

لهيا مضو والويت مون بيهنوا الإرشاف عوىل مراقبوة  00/10مون القوانون  07ن املوادة وغريها من الصالحيات املشار اإ

الورتددات املوضووعة سولةا حتو  ترصوفها مون طورف الهيئوة الع وميوة امللكةوة ابلبو  الإذاعوي واليلةزيووين وفقوا 

 .لالإجراءات القانونية املع ول هبا

نياج والربجموة  - سو ح حصو  اليعبوري املبوارش لالإرشاف عىل مدى احرتام القواعد امليعلقة برشوو الإ

 .خالل امحلالت الانيخابية 

الوقوف عىل مدى احرتام احلص  اخملصصة لب  الوربامج امليعلقوة مبخيلون التشوكيالت الس ياسو ية  -

 واملنظامت الوطنية النقابية واملهنية املعمتدة 

شهار املقنع لل نيج ابلس يعاملالع ل عىل حتديد الرشوو اليت تس ح  - اإس  ات بعيدا عن القانوين لالإ

 كوس يةل لل نافسة غري املرشوعة التصالبرامج  عامل

 .الإرشاف عىل معلية حتديد حميوى البياانت ذات املنةعة العامة الصادرة عىل السلطات الع ومية   -

 والاستشاريالس عي البرصي يف اجملال الرقايب  ضب همام سلطة  :املطلب الثاين

ىل املهام العامة وهمام ال،ب  يناو هبذه السلطة همام أ خرى تمتثل يف مراقبوة النشواو السو عي البرصوي  ضافة اإ اإ

طوال الس نة من حي  املوضوع وامل، ون وتقييده طبقا للقانون مبا زكةل اليوزيع الصحيح هل ابللغي،ن وفقا ملبدأ  

اتحة الةرص مجليع الناشط،ن وفقا ملبادئ العداةل واحليا ذا ما طلب مهنا ذكل  الاستشاريد، كام  ي  ابلع ل اإ اإ

 .خبصوص الق،ااي الوطنية ذات الصةل

 صالحيات السلطة ضب  الس عي البرصي يف جمال املراقبة : الةرع ال ول

ضافة اإىل الاختصاص ال صيل لسلطة ال،ب  الس عي البرصي ت،طلع هذه ال خرية مبهام وصوالحيات أ خورى  اإ

يف جمال املراقبة
(1)

 : ييل واليت أ يها ما 

                                                             

الويت تون  يف حميواهوا  70/12/7100املو،رخ يف  00/04من قانون الإجراءات اجلزائية املعودةل مبوجوب ال مور  00وهذا ما يوافق ن  املادة  -04

اإىل عىل رضورة احرتام الرسية يف اليحقيق الابيدايئ خاصة وأ ن الإعالم حيصل عىل املعلومات الرضورية مون طورف النيابوة ابلقودر اذلي ل يو،دي 

 .املساس بقرينة الرباءة ال صلية أ و حرمة احلياة اخلاصة لل شتبه فهيم
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الع ل عيل تقييد الربامج الس عية البرصية مع مقت،يات القانون وكذا الينظحت السارية املةعول –أ   
(2)

. 

شارات، وهوذه  -ب  مراقبة معلية اس يخدام ترددات الب  الإذاعي للوقوف عىل ضامن اس يقبال جودة عالية لالإ

مع الهيئة الع ومية امللكةة بتس يري طين الورتددات الراديويوة وكوذا الهيئوة امللكةوة ابلبو   ابلشرتاكاملهام تكون 

 . الإذاعي واليلةزي

نيواج السو عي البرصوي والووطين واليعبوري ابللغيو،ن  -ج الوقوف عىل اليوزيع السله للحص  اانيا اخملصصوة لالإ

 . الوطنيت،ن مراعاة ملبدأ ي العداةل واحلياد

 .ص  الإشهارية بلك الوسائل املياحة من انحية املوضوع وامل، ون وكيةيات برجمهتامراقبة احل –د 

لهيوا مضون نو  املوادة  –و ، 07الوقوف عىل مدى توافق النشاو الس عي البرصي مع دفورت الرشووو املشوار اإ

ويف أ داء هماهما فواإن سولطة ال،وب  لهوا احلوق يف أ ن تطلوب مون انرشي ومووزعي خودمات التصوال السو عي 

عداد أ رااها وقراراهتا، كوام لهوا   الصوالحيات يف مجوع  البرصي أ ية معلومة مةيدة ل داء هماهما، لس ح من أ جل اإ

املعلومات الرضورية من خميلن الإدارات والهيئات وامل،سسات دون أ يوة حودود أ و تودخالت سووا توكل الويت 

ميلهيا القانون
(3)

. 

 لبرصي يف اجملال الاستشاريصالحيات سلطة ال،ب  الس عي ا: الةرع الثاين

من مضون املهوام والصوالحيات املولكوة لسولطة ال،وب  تبودي هوذه ال خورية أ رااهوا يف موا ييعلوق ابلإسورتاتيجية 

الوطنية ليمنية النشاو الس عي البرصي
(4)

ستشواري أ ،نواء وضوع النصووص والينظوحت  ، كام تسوا  يف توجيوه اإ

، ولهوا أ ن تبودي الورأ ي يف خميلون الق،وااي الوطنيوة امليعلقوة مبوقون القانونية امليعلقة ابلنشاو الس عي البرصوي

زاء املةاوضات ااولية حول خدمات الب  الإذاعي واليلةزيوين امليعلقوة لسو ح ابلقواعود العاموة  ااوةل اجلزائرية اإ

 .مبنح الرتددات 

                                                                                                                                                           
1
: ، ص7111سلطات الإدارية املس يقةل، دراسة مقارنة، دار الهن،ة العربية، الطبعة ال وىل، دوةل مرص العربية، القاهرة، سو نة حنةي عبد هللا، ال  -

017. 
2
رع قوانون عز اازن عساوي، السلطة الق عية للهيئات الإدارية املس يقةل يف اجملال الاقتصادي واملايل، مذكرة لنيل شهادة املاجس يري يف القوانون فو -

 .001-007: ، ص ص7111ال عامل لكية احلقوق والعلوم والس ياس ية جامعة مولود مع ري تزيي وزو 
3
انون خاللن خاا، الرقابة الق،ائية عىل أ عامل سلطات ال،ب  املس يقةل، مذكرة لنيل شهادة املاجس يري يف القانون فرع القانون العام  صو  القو- 

عامل، جامعة محمد الصديق بن حي  . ىي جيجلالعام لل 
4
: ، ص7111حنةي عبد هللا، السلطات الإدارية املس يقةل، دراسة مقارنة، دار الهن،ة العربية، الطبعة ال وىل، دوةل مرص العربية، القاهرة، سو نة  -

017. 

القوانون العوام  صو  ديب نذزرة، اس يقاللية سلطات ال،وب  املسو يقةل يف القوانون اجلزائوري، موذكرة لنيول شوهادة املاجسو يري يف القوانون فورع  -

 .70:حتولت ااوةل لكية احلقوق والعلوم والس ياس ية جامعة مولود مع ري تزيي وزو، ص
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قامة عالقات وجسور تعاون مع خميلون السولطات والهيئوات الوطن  يوة وال جنبيوة الناشوطة يف كام لها احلق يف اإ

بداء الورأ ي أ موام الق،واء بنواء عوىل طلوب  ىل ذاكل اإ اجملال الس عي البرصي هبدف ترقية هذا النشاو، ي،اف اإ

 .هذا ال خري يف   نزاع ييعلق مبامرسة النشاو الس عي البرصي 

 صالحيات سلطة ضب  الس عي البرصي يف جمال تسوية الزناعات : الةرع الثال 

لهيوا سوابقا معليوة من ب،ن صال ىل الصوالحيات املشوار اإ حيات سولطة ال،وب  السو عي البرصوي الويت ت،واف اإ

اليحكه يف الزناعات القامئة ب،ن ال شخاص املعنوية الويت تشوغل خدموة التصوال السو عي البرصوي سوواء تعلوق 

اجملوال يف اليحقوق يف ال مر يف نزاعات قامئة بيوهنم أ و توكل القامئوة بيوهنم وبو،ن املسو يع ل،ن، وترشوف مضون هوذا 

الشاكوى الصادرة عن ال حزاب الس ياس ية والينظوحت النقابيوة وامجلعيوات وكوذا ال شوخاص الطبيعيوة عون أ ي 

أ خالل يقع أ ،ناء ممارسة النشاو الس عي البرصي ويعيرب انهتاك للقانون
(1)

  . 

 :خامتة

حقيقوة أ سوس ملورحةل جديودة مون  07/10من هذه الورقة البحثيوة يي،وح جليوا أ ن قوانون الإعوالم  بعد الانهتاء

اترخي الإعالم اجلزائري من انحية اليث طري القانوين وتنظه حرية ممارسوة النشواو الإعواليم ور الوظيةوة الويت مل 

ل انه كرس مبدأ  تدخل ااوةل بيقييد حرية الصحافة حتو  مظوةل القوانون  41/12تيحقق يف ظل القانون القدمي  اإ

اذلي يعيرب الابون البوار هوو بودوره مون عوزز هوذا اليقييود مون خوالل  00/10البرصي  كام أ ن القانون الس عي

سلطة ال،ب  الس عي البرصي اليت أ صبح  هاجسوا ابلنسو بة لهوذا النشواو اذلي زورى العواملون يف سواحته 

برضورة أ ن ل زكون حت  وصاية رئاسة امجلهورية خاصة أ مام اليدخالت والاسو يدعاءات الويت أ صوبح  تووج 

طرف سلطة ال،ب  اليت خول لها القانون مراقبة الربامج خمليلن أ نواعهوا واليودخل مجلوح النشواو السو عي من 

البرصي لكام انه خمالن للقانون وحييوي عىل جتاوز بناء عىل مطابقة الويت جترهيوا موع قواعود القوانون الويت قامو  

 .السلطة بس نه

ن اكن يف احلقيقة قانون الإعالم والقانون الس ع ي البرصي جاءا من أ جل تنظوه السواحة الإعالميوة مبخيلون و اإ

ىل وق  لليث قمل معوه لكونوه حييووي  ل انه جاء يف الواقع ليخلق وضعا جديدا مل زكن مث لوفا سابقا حيياج اإ نشاطها اإ

 عىل قواعد صارمة ل تيوافق مع هذا النشاو اذلي طاملا اكن حرا طليقا وفقا لعيقاد البعض اذلزن زورون ابن ل

 .حدود حلرية الإعالم ما دام انه ي،دي الرساةل اليت زريدوهنا

كام أ ن هاذزن القانون،ن مل يعكسا بعد ط وحات وتطلعات رجال الإعالم والصحافة واملامرس،ن يف اجملال السو عي  

عادة النظور يف دواليوب هوذا القوانون موا دام أ ن اغلوب قواعوده معطوةل وانوه يف  البرصي، ل ن ال مر يس يدعي اإ

ارض الواقع ل تزال عديد القنوات الة،ائية تنش  بدون تورخي  أ و تقييود قوانوين سووى الوبعض اذلي خي،وع 
                                                             

1
ةل، جوهرة براكت، نظام املنازعات امليعلقة بنشاو سلطات ال،ب  الاقتصادي، مذكرة لنيل شهادة املاجس يري يف القانون العام فرع حتوولت ااو -

 .00:ص لكية احلقوق جامعة تزيي وزو،
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أ صوبح شواغل ابل املشو يغل،ن يف  ذلكل، هنيك عن الا طاو اذلي يشهده اسو يعامل اللغيو،ن الووطنيت،ن حبيو 

ل أ لةواظ خادشوة للحيواء موا دام أ ن الس عي البرصي توجيه املادة الإعالمية ولو بلغة ركيكة أ و عامية أ و ابس يعام

ال مر يعود ابلةائدة علوهيم، بغوض النظور عوىل املسو هتكل اذلي أ صوبح أ خور الاهامتموات الويت ميكون مراعاهتوا يف 

 .معادةل الإعالم مبخيلن أ نواعه اذلي يعيرب السلطة الرابعة جمازاي يف ااوةل
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ال جر الوطين ال دىن امل، ون
*
 

 املركز اجلامعي غيلزيان –معهد احلقوق - "أ   "أ س ياذ حمارض  -همــــدي خبـــدة /د

 :امللخ 

يشلك ال جر الوطين ال دىن امل، ون أ حد أ قسام ال جر وخييلن عن ال قسام ال خرى كونه من النظوام 

 .دىن من املعيشةالعام الاجامتعي يقره الترشيع وحتدده السلطة وفقا للقدرة الرشائية للعامل لي، ن القدر ال  

شلك حتديد القمية املالية لل جر الوطين ال دىن امل، ون وحميوايهتا مش ت كبورية يف ال وسواو العامليوة سوواء 

تعلق ال مر مب، ون ال جر ذاته أ و لعدم تناسب قمييه مع القدرة الرشائية، مما رفع سقن املطالب النقابية وصوعد 

لغاء النصوص الويت حتودد م،و ون ال جور الووطين ال دىن من الاحتجاجات العاملية يف ال ونة ال   خرية لل طالبة ابإ

وزادت وترية  0410، ومل يسعن تدخل ااوةل من ح،ن ل خر يف رفع قمييه منذ س نة (مكرر 72املادة )امل، ون

وصول   كوام زاد ال مور تعقيودا اليخوب  اذلي الرفع من قمية احلد ال دىن يف الس نوات ال خرية ويف فرتات متقاربة

لغاء الن  القوانوين احملودد مل،و ون ال جور الووطين ال دىن  ليه السلطة الينةيذية يف ال شهر ال خرية ح،ن تقوم ابإ اإ

امل، ون أ حياان وتقوم بيعديهل أ حيواان أ خورى عون طريوق تعوديل حميووى ال جور ال دىن امل،و ون ابلعوامتد عوىل 

 ، ون مطلب توفري القدرة الرشائية للعاملومكوانته، فهل س يليب احمليوى اجلديد لل جر ال دىن امل

Summary: 

The national minimum guaranteed constituted the wage sections and are different 

from other sections of being a social public order legislation approved and specified by the 

Authority in accordance with the purchasing power of workers to ensure the minimum 

amount of living. 

Determine the shape of the financial value of the national minimum wage guaranteed 

substance and contents big problems in labor circles Whether it is the content of the same 

pay or not to fit with the value of the purchasing power  , Raising the ceiling of the trade 

union demands and ascended from labor protests recently to demand the cancellation of the 

texts that define the content of the national minimum guaranteed wage (Article 87 bis) , 

And not ministering state intervention from time to time to raise its value since the year 

1963 and increased the pace Increase the minimum value in recent years and in frequent 

intervals, and is further compounded the confusion has reached the executive branch in 

recent months, while the cancellation of the legal text specific to the content national 

minimum wage sometimes secured and are sometimes amended again by adjusting the 

                                                             
*
يداع املقال   77/07/7101: اترخي اإ

 14/10/7102: اترخي حتكه املقال
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minimum guaranteed wage depending on the content of its components, is the new content 

will meet the minimum wage requirement secured the purchasing power of workers? 

 :مقدمــة

أ مجع  خميلن الترشيعات العاملية عىل أ ن ال جر يعيرب عنرصا أ ساس يا من عنوارص عقود الع ول والويت سواي  

ابن أ صال يف ظهور القواعد العاملية ابحلاةل الراهنة، ل ن موا اكن ييق اضواه العوامل يف أ واخور القورن الثوامن عرشو اإ

الثورة الصناعية من أ جور زهيدة ل تتناسب وفرتات تواجد  بث ماكن الع ل ول ابجملهود املبوذول هوو اذلي أ دى 

ىل قيام تكتالت نقابية واحتجاجات عامليوة سواي  عوىل مور السو ن،ن يف حتسو،ن الوضوعية الاجامتعيوة للعوامل  اإ

 .لهذا جند املوا،يق ااولية والترشيعات العاملية املقارنة متنح للعامل احلق يف أ جر مناسب ومهنا رفع ال جور،

ىل أ جر أ سايس أ و أ جر قاعدي  وهو النامج عن اليصنين املهين داخل   salaire de baseغري أ ن ال جر ينقسم اإ

ليه اليعوي،ات املرتبطة حبمك ال قدميوة أ و م ذا ما أ ضين اإ قابول السواعات الإضوافية أ و حبومك الهيئة املس يخدمة فاإ

جواميل   salaireظروف الع ل وعالوة املنطقة أ و تكل املرتبطة ابملردودية وغريهوا نكوون أ موام أ جور رئييسو أ و اإ

brut القانون عن طرق اقتطاع نس بة الرضيبة عىل ااخل ونس بة اليوث م،ن اى  وعندما يمت الاقتطاع سواء بقوة

 .salaire netنكون أ مام أ جر صايف  مثل اخلصم من ال جر أ و حبمك الع لال،امن الاجامتعي 

فهذه اليقس حت امليعلقة ابل جر ترتب  ابليصنين املهين للك هيئة مس يخدمة وكذا اليعوي،ات والعالوات الويت 

 . ،ع لها، فه ي هبذا احلال ترتب  ابلع ل داخل الهيئة املس يخدمة و يلن من م،سسة ل خرى

ىن امل،و ون فهوو يشولك القوامس املشورتك بو،ن سوائر القطاعوات الاقتصوادية الويت  ،وع أ ما ال جر الوطين ال د

لقانون الع ل بل وخي،ع هل أ ي،ا قطاع الوظين الع ويم حبي  ل ميكون بوث ي حوال مون ال حووال أ ن يقول أ جور 

ال دىن  العاموول أ و املوظوون همووام اكنوو  رتبتووه أ و سوول ه يف اليصوونين املهووين عوون القميووة احملووددة لل جوور الوووطين

 .امل، ون

ىل النصووص الويت تبو،ن   شاكلية م، ون وحميووى ال جور الووطين ال دىن امل،و ون ابلنظور اإ هبذا القول تثور اإ

 .ال طراف والعوامل اليت تدخل يف حتديده

س نحاول من خالل ذكل اليطرق ليعريةات ال جور الووطين ال دىن امل،و ون ومراحول تطوور قمييوه لسو ح يف   

شوواكلية هووذا النوووع موون ال جووور ذات الطبيعووة اخلاصووة، ابسوو يعامل املووهنج اليحلووييل السوو نوات ال خووري  ة وكووذا اإ

ىل مبحثو،ن ا،نو،ن  إصو  املبحو  ال ول  واليارخيي واملقارن يف بعوض ال حيوان عون طريوق تقسو ه املوضووع اإ

شاكلية ال جر الوطين ال د  :ىن امل، ونملةهوم ال جر الوطين ال دىن امل، ون ويف املبح  الثاين نعام اإ

 مةهوم ال جر الوطين ال دىن امل، ون: املبح  ال ول

 يلن التس ية املعمتدة يف القانون اجلزائري منذ الاس يقالل عهنا يف الترشويعات املقارنوة وكوذا املوا،يوق ااوليوة 

د ويف الترشويعات ااوليوة احلو( SMNG) امل،و ون حيو  يسو ى يف اليقنو،ن اجلزائوري ابل جور الووطين ال دىن



 11العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية
 

120 
 

عطاء مودلول لل جور الووطين ال دىن أ و احلود ال دىن مون  ن اكن املدلول واحد، لهذا س نقوم ابإ ال دىن لل جور واإ

ال جور يف املطلب ال ول  م نعرج عىل اعرتاف املوا،يق ااولية ابحلوق يف حصوول العوامل عوىل أ جور أ دىن مضون 

 :املطلب الثاين

 امل، ونتعرين ال جر الوطين ال دىن : املطلب ال ول

ن املقصود اللغوي لهذا املوضوع املركب يعين القمية املالية اانيا الويت ( ل يقبل بث قول مهنوا) من خالل التس ية، فاإ

 .ي، هنا الترشيع الوطين للك من ييقاىض أ جرا سواء من العامل أ و املوظة،ن

ل جند تعريةوا يف القوانون اجلزائوري احلوايل الاصطالحويف 
1
ين ال دىن امل،و ون، بول اكيةوى ملوادة ال جور الووط 

بيحديد حميوايته وطرق حتديده وقمييه املالية
2

، وهذا هو ال   طاملوا أ ن القاعودة القانونيوة هم هتوا حتديود ال حواكم 

عطاء اليعريةات اليت غالبا ما ترتك للةقه  .وليس اإ

بيامن جند املرشع املغريب
3
واذلي ي،و ن لل جوراء ذوي ااخول هو القمية اانيا املس يحقة لل جوري »: يعرفه ابلقول 

 والاجامتعيوة ال،عين قدرة رشائية مناس بة ملسوازرة تطوور مسو يوى ال سوعار واملسواية يف اليمنيوة الاقتصوادية

 .«وتطوزر املقاوةل 

من خالل النظر يف الترشيعات املغاربية ييب،ن أ ن املرشع املغريب هو الوحيود اذلي مونح تعريةوا لل جور الووطين 

 . ون خبالف الترشيعات ال خرى مبا فهيا ترشيع الع ل اجلزائريال دىن امل،

احلوود ال دىن اذلي ي،وو ن ذلوي ال جووور امليدنيووة و ال،ووعيةة قوودرة رشائيووة »: أ مووا املرشووع الةرنيسوو فعرفووه بث نووه

«لل مة الاقتصاديةومساية يف اليمنية 
4
. 

                                                             
1
ال جر اذلي حيدد تبعا لحتياجات احليوية للعامل وزورتب  »: امللغى ال جر الوطين ال دىن امل، ون بث نه 27/07عرف املرشع اجلزائري يف القانون   

 .«أ ساسا مبيطلبات اليمنية وال هداف الاقتصادية والثقافية والاجامتعية اليت تسعى ال مة اإىل حتقيقها

. امليعلوق بعالقوات الع ول 41/00امليعلق ابلقانون ال سايس العام للعامل امللغى ابلقانون  0427أ وت  10امل،رخ يف  27/07من القانون  074املادة 

 .270ص 0427س نة  07ر عدد .ج
2
لعامل حيدد ال جر الوطين ال دىن امل، ون املطبق يف قطاعات النشاو مبوجب مرسوم بعد استشارة نقاابت ا: ما ييل 41/00وقد جاء يف القانون   

نياجيوة الوطنيوة : واملس يخدم،ن والينظحت النقابيوة ال كوو متثويال، وزراعوى عنود حتديود ال جور الووطين ال دىن امل،و ون تطوور موا يوث يت متوسو  الإ

امليعلوق  0441أ فريول  70املو،رخ يف  41/00من القانون  72املادة . الظروف الاقتصادية العامة -ال رقام الاس يدللية ل سعار الاس هتالك -املسجةل

 ،7100ص  40سو نة 17ر عودد .ج 0440ديسو رب  70املو،رخ يف  40/74لقانون املعدل واملمتم اب 017ص 41س نة 02ر عدد .جبعالقات الع ل 

ر عودد .ج 0441جويليوة  4املو،رخ يف   41/70، وال مور 10ص 40سو نة 71ر عودد .ج 0440أ فريول  00امل،رخ يف  40/10واملرسوم الترشيعي 

 .10ص 42س نة 10ر عدد .ج 0442جانةي 00امل،رخ يف  42/10وال مر  0442جانةي  00امل،رخ يف  42/17وال مر  ،11ص 41س نة00
3
الصوادر  7110ديسو رب  17امل،رخوة يف  0012الصادرة  يف اجلريدة الرمسيوة عودد  امليعلق مبدونة الشغل املغربية   10.44من القانون  007املادة  

 .7110سبمترب  00امل،رخ يف  0.10.040بتنةيذه الظهري الرشين 
4
 Art L.142-2 :« le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus 

faibles la garantie de leur pouvoir d’achat et une participation au développement économique de la nation».  
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القمية املالية اانيوا احملوددة مون طورف ااوةل ميكن أ ن نس يخل  تعريةا لل جر الوطين ال دىن امل، ون بث نه ميثل 

 .واليت جيب أ ن ل ييقاىض   عامل أ قل مهنا ل،امن املس يوى املطلوب من املعيشة

من خالل ما س بق من اليعريةات، يظل ال جر ال دىن هو احلد اذلي ل ميكون الوزنول عنوه عنود حتديود ال جور 

من النظام العوام الاجامتعوي ، وقواعود النظوام العوام معوموا ل ميكون عن طريق حميوايته احملددة قانوان ل نه يعيرب 

ذا اكن فيوه مصولحة  خمالةهتا ل هنا قيد زرد عىل حرية امليعاقدزن يف حتديد ال جر حىت يف النظام اليعاقودي لكون اإ

فوورمغ اخوتالف الترشوويعات العامليووة حووول مةهومووه بسووبب اخووتالف . للعامول فووميكن رفووع احلوود ال دىن لل جووور

قراره لهدف مع،ن هو ضامن متوس  معييش مالمئ ل أ هنا تشرتك يف اإ  .املذاهب الاقتصادية امليبعة اإ

ىل املذاهب الاقتصادية املوجودة يف العامل جند املذهب الليربايل احلر اذلي يعمتود عوىل الطوابع اليعاقودي  ابلنظر اإ

بوث ن ال جور ال دىن امل،و ون ميثول القميوة القوادرة واذلي يعمتد يف تعريةه للحد ال دىن عىل املعيار املادي فهو زرى 

ش باع حاجات العامل املادية  .عىل اإ

شو باع  خبالف املذهب الاشرتا  اذلي يعمتود عوىل املعيوار الاجامتعوي فيعيورب احلود ال دىن مون ال جوور يقووم ابإ

  .احلاجات املادية والثقافية والاجامتعية وفقا لل س يوى الاقتصادي واحل،اري داخل ااوةل

ىل معيارزن معا حي  جند الةقيه رزاكردو يعورف ال جور ال دىن امل،و ون بث نوه  وهناك من الةقه الغريب من ينظر اإ

 .ال جر اذلي يس ح للعامل ابلبقاء و ليد جنسهم أ و جتديده دون زايدة أ و نقصان

هلوم الاحتةواظ بنووعهم أ ما أ دم مسي  فريى بث ن ال جور املدفوعة للعامل جيب أ ن تكون ابلقدر الاكيف ل ن تتويح 

 .طبقا لطلب اجملمتع علهيم زايدة و نقصا أ و يف حاةل ،بات

نالحظ أ ن الةلسةة اليت اكن  سائدة يف تكل الةورتة 
1
توويح بوث ن النظورة لل جور ال دىن اذلي ييقاضواه العامول  

ذ ميكنه أ ن ززيد عن املسو يوى املعييشو كوام ميكنوه أ ن يونق   اكن  تعرب عن وجوده وجماهبيه لل عيشة واحلياة، اإ

 .عنه أ و أ حياان يوفر هل ذكل احلد ال دىن الثبات فرتة ما

ىل املسو يوى  فاحلد ال دىن من ال جور هبذا املعىن يعرب عن الوجود العواميل ومركوز  الاجامتعوي اذلي ل يصول اإ

ل عند وجود توازن اقتصادي ب،ن ال جور وال سعار املعييش املقبول اإ
2
. 

 املوا،يق ااولية ابحلق يف ال جر ال دىناعرتاف : املطلب الثاين

ليه املوا،يق ااوليوة يف هوذا الشوث ن، حيو  اعيورب الإعوالن العواملي حلقووق الإنسوان أ نوه حيوق  ذكل ما أ شارت اإ

للعامل احلصول عىل ماكفث ة عادةل ومرضية تكةل هل ول رستوه وجوودا جودزرا ابلكراموة الإنسوانية
3

، بيوامن أ شوارت 

يعلقة ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعيوة والثقافيوة اإىل رضورة اعورتاف ااول حبوق   صو  التةاقية ااولية امل 

                                                             
1
 .00ص  0477محمد الشطا النظرية العامة لل جور واملرتبات  ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر  حامد / د  

2
 .04ص 7111خميار امعرة الينظه القانوين للحد ال دىن لل جر يف ظل امليغريات الاقتصادية دار الهن،ة العربية القاهرة / د  

3
 .0407ديس رب 01من الإعالن العاملي حلقوق الإنسان الصادر عن ال مم امليحدة يف  10ف  70انظر املادة   



 11العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية
 

122 
 

يف المتيع بظروف معل مواتيوة تمتثول يف املاكفوث ة املقدموة لولك العوامل كحود أ دىن ت،و ن هلوم ولعوائالهتم معيشوة 

لئقة
1
 . 

بشوث ن حتديود  000التةاقية ااوليوة رمق أ ما التةاقيات ااولية اخلاصة ابلع ل فقد أ صدرت منظ ة الع ل ااولية 

ل أ هنوا أ لزمو    دوةل  احلد ال دىن مون ال جوور ومل يوث ت تعريةوا لهوذا النووع مون ال جوور يف موادهوا القانونيوة اإ

تصادق عىل هذه التةاقية بوضع نظام ملس يوايت اانيا لل جور خاصوة جب يوع العوامل،ن بوث جر اذلزون يسو يحقون 

ذكل
2
. 

قورار  0421الصوادرة عون املنظ وة ذاهتوا سو نة  007يوصية ااولية رمق من هجهتا أ قرت ال  ال هوداف املرجووة مون اإ

 .ااول للحدود اانيا لل جور وكذا معايري وطرق حتديدها وتعديلها دون أ ن تب،ن ماهية احلد ال دىن لل جر

بشوث ن  00عربيا، قام  منظ ة الع ل العربية عن طريق م،متر الع ل العريب ابملصادقة عوىل التةاقيوة العربيوة رمق 

ذ عرف  احلد ال دىن العام لل جور بث نه املس يوى املقدر لل جور ليكوون اكفيوا لإشو باع »: حتديد وحامية ال جور اإ

نساين لئقاحلاجات الرضورية للعامل وأ رسته، اكمللبس واليغذية والس «كن للعيش مبس يوى اإ
3
. 

فقد  0421لس نة  11املعدةل ابلتةاقية العربية رمق  0411بشث ن مس يوايت الع ل لس نة  10أ ما التةاقية العربية رمق 

نص  عىل رضورة أ ن ت،ع   دوةل صادق  عىل هذه التةاقية حد أ دىن لل جور ي،و ن سود حاجوات العوامل 

د الاختالفات القامئة ب،ن خميلن الصناعات واملناطقال ساس ية، وزراعى يف هذا اليحدي
4
. 

 0740اترخييا تعيرب بريطانيا ااوةل الس باقة يف ترشويع ال جور ال دىن عنودما ا وذ جملوس الع ووم الربيطواين سو نة 

لزايم يف مجيع العقود املربمة ب،ن احلكومة واملقاول،ن ين  عىل رشو ال جر العوادل يلوز  دراج بند اإ م قرارا يق  ابإ

نشاء هيئات خاصوة  املقاول بث ن يدفع للعامل أ جرا ل يقل عن ال جور السائدة يف منطقة الع ل، تاله بعد ذكل اإ

صودار 0400تيوىل حتديد ال جوور اانيوا للعوامل يف املهون والصوناعات اخمليلةوة ابيوداء مون عوام  ، ويف فرنسوا   اإ

لقووانون اذلي حيوودد احلوود ال دىن ل جووور عووامل ا 0400توواله سوو نة  0744املرسوووم امليعلووق ابل جوور العووادل سوو نة 

املنازل
5
. 

                                                             
1
، 0411ديسو رب  01ف أ  من التةاقية ااولية امليعلقة ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعيوة والثقافيوة الصوادرة عون ال مم امليحودة يف  12انظر املادة   

 .001ص  0474س نة  02ر عدد .ج. 0474أ فريل  70امل،رخ يف  74/17ذه التةاقية مبوجب القانون وقد صادق  اجلزائر عىل ه
2
جووان  10بشوث ن حتديود احلود ال دىن لل جوور الصوادرة عون منظ وة الع ول ااوليوة يف  000من التةاقية ااوليوة رمق  10انظر املادة ال وىل  ف   

 .جلزائر مل تصادق عىل هذه التةاقية حلد ال نا.  0427أ فريل  74واليت بدأ  نةاذها يف  0421
3
اجلزائور مل تصوادق عوىل . بشث ن حتديد وحامية ال جور الصادرة عن منظ ة الع ل العربيوة 0470لس نة  00من التةاقية العربية رمق  01انظر املادة   

 .هذه التةاقية حلد ال ن
4
الصوادرة عون  0421لسو نة  11املعودةل ابلتةاقيوة العربيوة رمق  0411وايت الع ول لسو نة بشوث ن مسو ي 10من التةاقية العربية رمق  00انظر املادة   

 .اجلزائر مل تصادق عىل التةاقيي،ن حلد ال ن. منظ ة الع ل العربية
5
 .47ص  7100بطاهر أ مال النظام القانوين محلاية ال جور دار اجلامعة اجلديدة الإسكندرية : نقال عن  
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رمغ أ ن املرشع اجلزائري أ قر حبق العوامل يف احلصوول عوىل أ جور ل يقول عون احلود ال دىن املقورر مبرسووم وذكل 

املي، ن التس يري الاشرتا  لل ،سسات  20/20ابل مر 
1

ل  غري أ نوه مل ي،سوس ال جور الووطين ال دىن امل،و ون اإ

ذ حودد احلود ال دىن لل جوور  20/17جب ال مر مبو  0420س نة  حي    منحه للك العامل ابختالف نشاطاهتم اإ

ساعة من الع ل الةعيل يف الس نة بيوامن يف القطواع الزراعوي  7171ابلنس بة للقطاع غري الزراعي ابلساعة ومعدل 

فيحدد ابليوم
2
. 

شاكلية ال جر الوطين ال دىن امل، ون يف اجلزائ: املبح  الثاين  راإ

أ وجدت مسث ةل ال جر الوطين ال دىن امل، ون منوذ فورتة جودل كبوريا يف اجملمتوع وأ صوبح مشو  للطبقوة العامليوة 

ولل نظامت النقابية حي  أ حض  تطالب برفع قمييه أ و تغيري مكوانتوه مبوا يويالءم واحلةواظ عوىل القودرة الرشوائية 

ايه وحتقيق املس يوى املعييش املطلوب للعامل رمغ النصوص املبكو رة الويت أ قورت هوذا احلوق بصويغ أ مورة معيوربة اإ

سقاطه لكيا أ و جزئيا  .حق أ سايس مرتب  ابلنظام العام، ل ميكن الينازل عنه ول اإ

سوقاطات  لليعرض لالإشاكلت اليت أ اثرهتا النصوص القانونية يف هذا اجملال، وكذا القه الويت حوددهتا املراسو ه واإ

ور حتديد قمية ال جر الووطين ال دىن امل،و ون يف اجلزائور يف املطلوب ال ول ذكل عىل الواقع العاميل، س نعام تط

 : م إص  املطلب الثاين لعنارص ال جر الوطين ال دىن امل، ون

 تطور ال جر الوطين ال دىن امل، ون يف اجلزائر: املطلب ل ول

ومنوذ ذكل الوقو   20/17س بق اذلكر أ ن املرشع اجلزائري أ سوس ل ول مورة مسوث ةل ال جور ال دىن وفوق ال مور 

دخل هذا املوضووع لنصووص الترشويع اجلزائوري، سوواء تعلوق ال مور بيحديود قمييوه أ و حتديود املصودر القوانوين 

امل،سس ليكل القمية ومعايري حساهبا وكذا الطرق اليت يمت هبوا اعوامتد احلود املقورر قوانوان وكوذا حميووايت ال جور 

هذا ال مر حتد،  عن الاعرتاف حبوق العوامل يف خميلون القطاعوات ال دىن، ابلرمغ من أ ن هناك نصوص سابقة ل 

ياَم دنيا لل جر الوطين ال دىن امل، ون سواء يف القطاع الةواليح أ و القطواع  ابحلدود اانيا لل جور كام حددت قِّ

 .غري الةاليح

سواعة للحود ليحوددا عوىل الرتتيوب أ جور ال  27/002واملرسووم  27/077اس يدلل ملا س بق، فقود صودر املرسووم 

واحلد ال دىن لل جر الةاليح امل، ون للك يوم معل فعويل ( غري الةاليح)ال دىن امل، ون لل جر الوطين املهين

ابلنس بة للقطاع الةاليح، وهو ما ميزي النصوص الينظميية أ نذاك حي  اكن حتديود احلود ال دىن يف ال عوامل غوري 

الةالحية
3
سواعة يف الشوهر  041.11اعة يف ال س بوع أ ي ما يعوادل س 00يمت ابلساعة وفق جحم ساعي يقدر ب  

                                                             
1
 .0201ص  0420س نة  010ر عدد .ج. امليعلق ابلتس يري الاشرتا  لل ،سسات 0420نومفرب  01امل،رخ يف  20/20ال مر من  01انظر املادة   

2
ص  0420سو نة  17ر عودد .ج. املي، ن تث سيس ال جر الوطين ال دىن امل،و ون 0420جانةي  01امل،رخ يف  20/17من ال مر  17انظر املادة   

27. 
3
سو نة  02ر عودد .ج. يي،و ن حتديود أ جور السواعة للحود ال دىن امل،و ون لل جور الووطين املهوين 0427جوان  12امل،رخ يف  27/077املرسوم   

 .212ص  0427
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ج، ويف ال عامل الةالحية.د 0.20مع تقدزر سعر الساعة ب 
1
ذ يقودر سوعر اليووم ب    4.71حيدد ال جر ابليوم اإ

 .ج عن   يوم معل فعيل.د

الحوة أ و اذلي رفع من سقن احلد ال دىن لل جر الوطين امل،و ون سوواء يف الة 21/70وبعد ذكل جاء املرسوم 

ج لولك سواعة .د 7.01يف القطاعات املهنية ال خرى، فقودر سوعر السواعة لل جور الووطين ال دىن امل،و ون ب 

ج عن   يوم معل فعيل.د 00.01معل لل عامل املهنية، أ ما الةالحة فمت حتديدها ابليوم مبقدار 
2
. 

عر اليووم ر حودود دنيوا ل جيوب أ ن ويف هذا اجملال جيب اليث كيد عىل أ ن تكل القه سواء بسعر الساعة أ و بسو

ورضب سعر اليووم يف ،ال،و،ن جيوب  041.11يقل عهنا أ جر العامل مبا يعين أ ن حاصل رضب سعر الساعة يف 

 .أ ن زكون هو احلد ال دىن لل جرة الشهرية اليت جيب أ ن ل ييقاىض العامل أ قل مهنا

املهنيوة و قميوة اليووم ابلنسو بة لعوامل الزراعوة وعليه نسجل ارتةواع يف تسوعري قميوة السواعة ابلنسو بة للنشواطات 

22/007بواسطة املرسوم 
3
22/000واملرسوم  

4
27/47 م املرسووم  

5
اذلي ورد نصوا منةوردا يوحود احلودود اانيوا  

يف غريها لكنه حودد قميوة احلود الووطين ال دىن يف القطاعوات غوري الةالحيوة ابلشوهر  أ وسواء يف قطاع الةالحة 

 .وليس ابليوم خالفا ملا اكن معيادا من قبل

ل يف سو نة  مل تشهد النصوص الينظميية احملددة لقمية ال جر الوطين ال دىن امل، ون توحيودا لسوائر النشواطات اإ

ج يف الشهر، حبيو  أ وجبو  عوىل .د0111ل دىن الشهري ب أ زن حددت احلد ا 41/01مبوجب املرسوم  0441

الهيئات املس يخدمة والقطاعات الإدارية بث ن ل تقل أ جور العامل و املوظة،ن عن تكل القمية
6
. 

ويساوي  0440ينازر  10اذلي حدد احلد ال دىن مرت،ن، تبدأ  الةرتة ال وىل من  41/070مرورا ابملرسوم الينةيذي 

ىل غايوة  0440جويليوة  10ج بيامن متيد الةرتة الثانية من .د 0711احلد ال دىن الشهري  وتكوون  0447موارس  00اإ

                                                             
1
 .421ص  0427س نة  10ر عدد .ج. يي، ن تعي،ن احلد ال دىن لل جر الةاليح امل، ون 0427جويلية  72امل،رخ يف  27/002املرسوم   

2
ص  0421سو نة  07ر عودد .ج. يي، ن حتديد سعر الساعة لل جر الووطين ال دىن امل،و ون 0421فربازر  12امل،رخ يف  21/70ملرسوم انظر ا  

027. 
3
سو نة  27ر عودد .ج. يي، ن حتديد ال جر الوطين ال دىن امل، ون يف القطاع غري الةواليح 0422اكيوبر  00امل،رخ يف  22/007انظر املرسوم   

 .0122ص  0422
4
سو نة  27ر عودد .ج. يي،و ن حتديود ال جور الووطين ال دىن امل،و ون يف القطواع الةواليح 0422اكيووبر  00امل،رخ يف  22/000انظر املرسوم   

 .0127ص  0422
5
. 001ص  0427سو نة  07ر عودد .ج. يي، ن رفوع ال جور الووطين ال دىن امل،و ون وحتديوده 0427ابريل  74امل،رخ يف  27/47انظر املرسوم   

ج اإىل .د 77اذلي زرفع ال جر الوطين ال دىن امل، ون يف القطاع الةواليح فقو  مون  0424ديس رب  00امل،رخ يف  24/017لنظر كذكل املرسوم ا

 .07ص  0471س نة  10ر عدد .ج. 0471ينازر  0ج عن   يوم معل فعيل بدء من .د 00.17
6
 .700ص  0441س نة  10ر عدد .ج.الوطين ال دىن امل، ون حيدد ال جر 0441ينازر  01امل،رخ يف  41/01انظر املرسوم   
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ج.د7111قمية الشهر كحد أ دىن مقدرة ب 
1

ىل أ ن يمت رفعها جمددا مبوجب املرسوم الينةيوذي  ليصول  47/007، اإ

ىل  ج كحد أ دىن يف الشهر.د 7011اإ
2
 . 

ل وتدهور قمية ااينار بعد الظوروف الاقتصوادية الصوعبة الويت ومع غالء ال سعار واإةاض القدرة الرشائية للعام

مرت هبا البالد منوذ بدايوة التسوعينات، انصوب  النصووص الينظمييوة احملوددة لل جوور اانيوا عوىل مواكبوة توكل 

فوراد حيو  أ ورد  الظروف عن طريوق رفوع توكل القميوة متاشو يا موع الظوروف الاقتصوادية للوبالد واملعيشو ية لل 

0440ج يف سوو نة .د 0111ارتةوواع قميووة احلوود ال دىن الشووهري ب  42/007و  40/22لينةيووذاين املرسووومان ا
3

      ،

ىل أ ن اس يقر عنود .د 0011ج مرورا ب .د 0711أ ما مضن املرسوم الثاين فقد تعددت احلدود اانيا بدء من  ج اإ

ج.د 1111
4

سواعة  00مون  42/10، مع تسجيل اختالف يف احلجم الساعي الشهري اذلي تغوري مبوجوب ال مور 

ىل   .ساعة يف ال س بوع 01اإ

من سقن ال جر  00/011وأ خريا  14/001،  11/040،  10/012،  7111/047من هجهتا رفع  املراس ه الرئاس ية 

ىل  ضوافة اإ الوطين ال دىن امل، ون بقه معيوربة بسوبب المنوو الاقتصوادي اذلي جسليوه اجلزائور يف توكل الةورتة واإ

 00111ج ، .د 07111ج، .د01111ج، .د7111ارتةاع أ سعار النة  حي    حتديد ال جور اانيا امل،و ونة ب 

ج.د 07111عند عيبة  7100ج  م اس يقر حاليا منذ س نة .د
5
. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 .0101ص  0441س نة  00ر عدد .ح. حيدد ال جر الوطين ال دىن امل، ون 0441نومفرب  70امل،رخ يف  41/070انظر املرسوم الينةيذي  
2
 .024ص  0447س نة  71ر عدد .ج .حيدد ال جر الوطين ال دىن امل، ون 0447مارس  00امل،رخ يف  47/007انظر املرسوم الينةيذي   

3
 .12ص 0440س نة  71ر عدد .ج. حيدد ال جر الوطين ال دىن امل، ون 0440ابريل  14امل،رخ يف  40/22انظر املرسوم الينةيذي   

4
 .0442س نة  77ر عدد .ج. حيدد ال جر الوطين ال دىن امل، ون 0442ماي  01امل،رخ يف  42/007انظر املرسوم الينةيذي   
5
 :ور اكليايل 7111انظر املراس ه الرئاس ية الصادرة منذ س نة  

 .11ص 7111س نة  20ر عدد .ج. حيدد ال جر الوطين ال دىن امل، ون 7111ديس رب  11امل،رخ يف  7111/047املرسوم الرئايس  -

 .10ص  7110س نة  21ر عدد .ج. حيدد ال جر الوطين ال دىن امل، ون 7110ديس رب  17امل،رخ يف  10/012املرسوم الرئايس   -

 .00ص 7111س نة  27ر عدد .ج. حيدد ال جر الوطين ال دىن امل، ون 7111نومفرب  07امل،رخ يف  11/040املرسوم الرئايس  -

 .10ص  7114س نة  20ر عدد .ج. حيدد ال جر الوطين ال دىن امل، ون 7114ديس رب  01امل،رخ يف  14/001املرسوم الرئايس  -

 .10ص  7100س نة  11ر عدد .ج. حيدد ال جر الوطين ال دىن امل، ون 7100نومفرب  74امل،رخ يف  00/012ئايس املرسوم الر  -
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 :تبعا ذلكل س نب،ن تطور احلدود اانيا يف النصوص الينظميية مضن اجلدول اليايل

 

 

الن  

 القانوين

 

 

اترخي الن  

 القانوين

 

 

 م، ون الن  القانوين

ال جر الوطين ال دىن 

احلجم الساعي  ال جر الشهري/ امل، ون

/ الشهري

 الس نوي

بداية رساين 

 الينةيذ
 سعر الساعة

اليوم سعر 

الةعيل 

 للع ل

 

املرسوم 

27/077 

12/11/0427 

حتديد أ جرة الساعة للحد 

ال دىن امل، ون لل جر 

 الوطين املهين

 ج.د 0.20

 
 

ساعة  041.11

 يف الشهر
10/10/0427 

 

املرسوم 

27/002 

72/12/0427 
تعي،ن احلد ال دىن لل جر 

 الةاليح امل، ون
 ج.د 4.7 

ساعة  041.11

 يف الشهر
 

املرسوم 

21/70 
12/17/0421 

حتديد سعر الساعة لل جر 

 الوطين ال دىن امل، ون
 ج.د 7.01

00.01 

 ج.د

ساعة  041.11

 يف الشهر
10/10/0421 

/22املرسوم

007 
00/01/0422 

حتديد ال جر الوطين ال دىن 

امل، ون يف القطاع غري 

 الةاليح

 ج.د111

 ج.د0.01
 

ساعة 041.11

 يف الشهر
10/10/0422 

املرسوم 

22/000 
00/01/0422 

حتديد ال جر الوطين ال دىن 

امل، ون يف القطاع 

 الةاليح

 10/10/0422  ج.د 71 

 

املرسوم 

27/47 

74/10/0427 
رفع ال جر الوطين ال دىن 

 امل، ون وحتديده

ساعة  041.11  ج.د211

 يف الشهر
10/10/0427 

 ج.د 70 ج.د 0.14

ساعة  041.11  ج.د 711

 الشهريف 
10/00/0427 

 ج.د 77 ج.د 0.70

املرسوم 

24/017 
00/07/0424 

رفع ال جر الوطين ال دىن 

امل، ون يف القطاع 

 الةاليح

 
00.17 

 ج.د

ساعة 041.11

 يف الشهر
10/10/0471 

 ساعة 041.11  ج.د 0111حتديد ال جر الوطين ال دىن  01/10/0441 
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املرسوم 

الينةيذي 

41/01 

 امل، ون

 ج.د 0.70

 الشهريف 

 

 املرسوم

الينةيذي 

41/070 

70/00/0441 
حتديد ال جر الوطين ال دىن 

 امل، ون

 ج.د 0711
 

ساعة 041.11

 يف الشهر

 

10/10/0440 
 ج.د 4.00

 ج.د7111
 

ساعة 041.11

 يف الشهر
10/12/0440 

 ج.د 01.07

املرسوم 

الينةيذي 

47/007 

00/10/0447 
حتديد ال جر الوطين ال دىن 

 امل، ون

 ج.د7011

 
ساعة 041.11

 يف الشهر

 

 ج.د00.00 0/10/0447

املرسوم 

الينةيذي 

40/22 

14/10/0440 
حتديد ال جر الوطين ال دىن 

 امل، ون

 ج.د0111

 
ساعة 041.11

 يف الشهر
10/10/0440 

 ج.د71.47

املرسوم 

الينةيذي 

42/004 

01/10/0442 

معدل ساعة الع ل  حتديد

لل جر الوطين ال دىن 

 امل، ون

 ج.د0111

 
ساعة 020.00

 يف الشهر
00/10/0442 

 ج.د70.12

املرسوم 

الينةيذي 

42/007 

01/10/0440 
الوطين ال دىن  ال جرحتديد 

 امل، ون

 ج.د0711
  

 

 

ساعة 020.00

 يف الشهر

10/10/0442 
 ج.د72.14

 ج.د0011

 ج.د00.00
 

 

10/10/0447 

 ج.د1111

 ج.د00.17
 10/14/0447 

املرسوم 

الرئايس 

7111/047 

11/07/7111 
حتديد ال جر الوطين ال دىن 

 امل، ون

 ج.د7111

 ج.د01.00
 

ساعة 020.00

 يف الشهر
10/10/7110 

املرسوم 

الرئايس  

10/012 

17/07/7110 
حتديد ال جر الوطين ال دىن 

 امل، ون

 ج.د01111

 ج.د02.21
 

ساعة 020.00

 يف الشهر
10/10/7110  
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املرسوم 

الرئايس 

11/040 

07/00/7111 
حتديد ال جر الوطين ال دىن 

 امل، ون

 ج.د07111

 ج.د14.70
 

ساعة  020.00

 يف الشهر
10/10/7112 

املرسوم 

الرئايس 

14/001 

01/07/7114 
حتديد ال جر الوطين ال دىن 

 امل، ون

 ج.د00111

 ج.د71.00
 

ساعة 020.00

 الشهريف 
10/10/7101 

املرسوم 

الرئايس 

00/012 

74/00/7100 
حتديد ال جر الوطين ال دىن 

 امل، ون

 ج.د07111

 ج.د010.70
 

ساعة 020.00

 يف الشهر
10/10/7107 

 

 عنارص ال جر الوطين ال دىن امل، ون:  املطلب الثاين

حيو   20/17لقد س بق القول أ ن قمية ال جر الوطين ال دىن امل، ون حتدد مبرسوم وذكل منوذ تث سيسوه ابل مور 

تيوىل السلطة الينظميية حتديد قمييه بعد اقرتاح من وززر الع ل سواء اكن  تكل املراس ه تنةيذية كام هو الشث ن 

 .يف فرتة التسعينات أ و مراس ه رئاس ية يف الةرتة احلالية

عىل أ نه جيب عند حتديود توكل القميوة  7100قبل تعديلها بقانون املالية لس نة  41/00من القانون  72نص  املادة 

نياجيووة الوطنيووة املسووجةل وال رقووام الاسوو يدللية ل سووعار  والظووروف  الاسوو هتالكمراعوواة تطووور متوسوو  الإ

 .ملس يخدم،نالاقتصادية العامة كام تستشار الهيئات النقابية المتثيلية للعامل وا

املعودل واملومتم  40/10مكورر بواسوطة املرسووم الترشويعي  72من هجة أ خرى اس يحدث املرشع اجلزائري املوادة 

أ عواله  72يشو ل ال جور الووطين ال دىن امل،و ون املوذكور يف املوادة »: حي  نص  عىل ما ييل 41/00للقانون 

ابسو يثناء اليعوي،وات املدفوعوة لتسوديد املصوارين ال جر القاعدي والعالوات واليعوي،ات همام اكنو  طبيعهتوا 

 .«اليت دفعها العامل

ذكل يعين أ ن حميوايت ال جر ال دىن تش ل ال جر القاعدي و  اليعوي،ات عدا تعوي،وات تسوديد املصوارين 

دون حساب الاقتطاعات الرضيبية واشرتااكت ال،امن الاجامتعي وغريهام مموا يعوين عودم مسوازرة القميوة احملوددة 

 .للقدرة الرشائية للعامل واملوظن

وموون هنووا بوودأ ت الطبقووة العامليووة وكووذا تنظحهتووا النقابيووة تطالووب برفووع قميووة ال جوور الوووطين احلووايل املقوودر ب 

لغاء املادة .د07111 مكرر حي  اكن  يف نظر العامل الن  اذلي يقيد قمية ال جر ال دىن بدرجوة كبورية  72ج و اإ

اانيا بسبب غالء ال سوعار واإةواض قميوة ااينوار، ضون اإىل ذكل تودهور قميوة  ل تس ح هلم بيحقيق املعيشة

 .البرتول يف ال سواق العاملية
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ىل غاية صدور قانون املالية لسو نة  حيو     7100واش يد ال،غ  عىل السلطة الينةيذية يف الس نوات ال خرية اإ

مرسوم ون  عىل رضورة حتديد عنارص ال جر ال دىن مبوجب 72تعديل املادة 
1
مكرر 72وأ لغى املادة   

 2
. 

مون القوانون  72تطبيقا ذلكل صدر املرسوم الينةيذي احملدد لعنارص ال جر الوطين ال دىن امل، ون طبقوا للوامدة 

يشو ل ال جور »: مون املرسووم عوىل موا يويل 17حيو  أ وردت املوادة  7100املعدةل بقانون املالية لسو نة  41/00

القاعدي واليعوي،ات والعالوات هموام اكنو  طبيعهتوا ابسو يثناء توكل امليعلقوة مبوا الوطين ال دىن امل، ون ال جر 

تعويض تسديد املصارين الويت دفعهوا العامول،اخلربة املهنيوة أ و أ ي تعوويض يودفع بعنووان ال قدميوة، تنظوه :يث يت

زةل، املردوديوة أ و الع ل واليت    الع ل اليناويب واخلدمة ااامئة والساعات الإضافية، الظوروف اخلاصوة ابلعو

احلوافز أ و املساية يف النياجئ ذات الطابع الةردي أ و امجلاعي
3
». 

من خالل هذا الن  فاإن حساب قميوة ال جور الووطين ال دىن امل،و ون ومقارنهتوا ابلقميوة احملوددة يف املرسووم   

ملنصوب الع ول موع ينبغي أ ن زراعى فهيا حساب ووع   مون ال جور القاعودي املناسوب ( ج.د07111)الرئايس

اكفة اليعوي،ات والعالوات اليت ت،اف لهذا ال جر ابس يثناء اليعوي،ات اليت يسوددها العامول وتسورتجعها مون 

قدمية اليت متكون العامول مون الوزايدة امل،سسة مثل مصارين ال مر مبه ة وكذا تعويض اخلربة املهنية أ و منحة ال  

لهيا منحة الع ل اليناويب والساعات الإضوافية  (l’astreinte)واخلدمة ااامئة( travail posté)يف اارجات ي،اف اإ

(les heures supplémentaires) ومنحة العزةل ومنحة املردودية. 

مكورر مون حيو  الشولك لكون يف امل،و ون هوو أ ىت بعنوارص مكونوة  72ذكل أ ن املرشع اجلزائري أ لغى املوادة 

مكورر وفوق موا  72مكورر، أ ي أ نوه عودل املوادة  72لل جر ال دىن  يلن عن تكل اليت اكن يي، هنا ن  املادة 

ليه من حي  مكوانت ال جر ال دىن اليت أ وردها املرسوم الينةيذي  حماول اليخةيون مون ال عبواء  00/04ينظر اإ

ها العامل لس ح أ ولئك اذلزن ييقاضون أ جورا ل تكةهيم لل عيشة مون خوالل اسو يثناء عودد مون املونح اليت ييح ل 

 .اليت اكن  يف السابق تشلك عنارص لل جر الوطين ال دىن امل، ون

ىل ارتةواع أ جوور الوبعض مون  وابليايل زكون املرشع يف ال ونة ال خرية قد قطع مرحةل تعيرب ذات أ ييوة ابلنظور اإ

 .البسطاء واس يجاب من وجه أ خر لل،غوطات العاملية مراعيا يف ذكل أ ي،ا الوضع الاقتصادي العام العامل

ينبغي الإشارة يف هذه املسث ةل أ ن قمية احلد ال دىن لل جور تعيورب مون النظوام العوام حيو  ل ميكون يف الوظيون 

ود الع ويم أ ن تستبدل بغريها طاملا أ ن نظام الوظيةة زمتزي بطبيعة لحئية، ل ذا موا ُوجِّ كن ميكن خمالةتوه ابلوزايدة اإ

                                                             
1
تعوديال  41/00مون القوانون  72الويت عودل  املوادة  7100يي، ن قوانون املاليوة لسو نة  01/07/7100امل،رخ يف  00/01من القانون  74املادة  

 .ارص ال جر ال دىن بواسطة مرسومشلكيا زايدة عىل أ هنا أ وجب  حتديد عن
2
 .السابق اذلكر 00/01من القانون  41املادة   

3
سو نة  17ج ر عودد . حيدد العنارص املكونة لل جر الووطين ال دىن امل،و ون 7100فربزر  17امل،رخ يف  00/04من املرسوم الينةيذي   17املادة  

 .07و 00ص 7100
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اتةاق ب،ن نقابة العامل واملس يخدم مينح قمية لل جر الوطين ال دىن امل، ون أ كرب من تكل اليت حوددها املرسووم، 

 .مبعىن أ ننا أ مام قميي،ن ال وىل تنظميية وال خرى اتةاقية تكون أ كو فائدة للعامل

وع العوواميل اجلز  ائووريأ كووو موون ذكل اعيوورب املرشو
1
خمالةووة قميووة ال جوور الوووطين ال دىن امل،وو ون سووواء اكنوو   

جرميوة يعاقوب علهيوا ( القميوة احملوددة ابتةاقيوة جامعيوة أ و اتةواق جامعوي)أ و اتةاقيوة( القمية احملددة مبرسووم)تنظميية

 .ابعيبار الرضر اذلي حلق ابلعامل حي  ت،اعن حبسب عدد اخملالةات املعاينة

 :خامتة

استنا ملوضوع ال جر الوطين ال دىن امل، ون أ ن املرشوع اجلزائوري حودد اجلهوة الويت ت،وب  ييب،ن من خالل در 

قمية ال جر ور السلطة الينظميية ممثةل يف أ عىل هرم السلطة الينةيذية، سوواء مبرسووم كوام اكن يف ظول النظوام 

ىل اليوم 7111نة الاشرتا ، أ و مبرسوم تنةيذي كام هو يف فرتة التسعينات، أ و مبرسوم رئايس منذ س    .اإ

اذلي حيودد قمييوه ب  00/012حاليا يعمتد تقن،ن قميوة ال جور وحتديود العنوارص املكونوة هل عوىل املرسووم الرئوايس 

اذلي جيعول مون ال جور القاعودي  00/04ج أ ما عنوارص ال جور أ و حميوايتوه فيقنهنوا املرسووم الينةيوذي .د07111

 .ليعوي،ات عند حساب قمية ال جر امل نوح للعاملاملناسب ملنصب الع ل، ويس يثين عدد كبري من ا

نتيجة لهذا اليحديد، زكون املرشع قد سا  يف رفع جوزء مون القودرة الرشوائية للعوامل أ حصواب ال صوناف اانيوا 

دومنا زكةي وحيقق املعيشة الالزمة، خاصة مع عودة ارتةاع أ سعار املواد الاسو هتالكية واإةواض قميوة ااينوار مموا 

 .ل تليب احلدود اانيا لل عيشة للكثري من العامل( ج.د07111)ة املالية احملددة كسقن أ دىن جعل القمي

منا الوضع الاقتصادي للبالد أ ي،وا  لكن املرشع ل زراعي عند حتديده للقمية اانيا لل جور القدرة الرشائية فق  واإ

 .من القدرة الرشائية للعامل وهو ما حيمت عليه البح  عن بدائل أ خرى حتسن الوضع الاقتصادي وترفع

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 .كرالسابق اذل 41/00من القانون  004املادة  
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ال،واب  الرشعية للحق يف اليمنية
*

 
 أ درار  -جامعة أ محد دراية   -"أ  "أ س ياذ حمارض  -موفق طيب رشين/ د

 : امللخ 

لهيوا مسورية حقووق الإنسوان موع منيصون  يعيرب احلق يف اليمنية من أ سوس حقووق اجليول الثالو  الويت انهتو  اإ

ل. س بعينيات القرن املايض أ نه ورمغ اجلهود املبوذوةل مون طورف هيئوة ال مم امليحودة واملونظامت اليابعوة لهوا يف  اإ

ىل القوه  ىل الوروح الويت ييث سوس علهيوا تةعويهل، ويةتقور اإ نه يالحظ أ ن هوذا احلوق يةتقود اإ الهنوض هبذا احلق، فاإ

 .الإنسانية اليت حتصل هبا الينش ئة الشامةل واليمنية املياكمةل

مضن هوذا املقوال العل وي  اذلي  واول مون خوالهل تةصويل ال،وواب  الويت يُةورتض أ ن  هذه القه ر حمل حب 

ىل الةطرة الإنسانية اليت حيصل حولها التةواق هموام  تيقيد هبا   تمنية لييحقق مقصودها، واليت نرى أ هنا تستند اإ

 . اختلة  النظم وتباين  الةلسةات وتعّددت املذاهب

ىل أ ربعوة مطالوب، تنواول ال ول مهنوا ضوب  مةهووم احلوق يف وقد   معاجلة اإشاكل البح  من  خالل تقسو ميه اإ

صو  بقيووة املطالوب لسو يقراء خميلوون ال،وواب  امليعلقوة بعنووارص اليمنيوة الوثالث ور ابلعنرصوو : اليمنيوة، وُخّصِّ

 .البرشي، الع ل واملال

 .اليمنية، احلق، الإنسان، ال،واب ، الإنسانية :اللكامت املةتاحية

Abstract : 

Throughout these papers we intend to expose that the right of development is considered as  

one among the principal and basic rights of the third genearation which ended with human 

rights during the 1970 seventies inspite of the great efforts made by the united nations 

organization and other organizations related to it thought this matter of right is still without 

soul that is based on to be more effective and far also from the human values which is the 

base of total development. It is through these pages that we show the basic principles that 

development should be governed with to relize this progress and protect human values ispite 

of the different philosophies and ruling systems.  

key words : Development, right, controls, humanity. 

 

 

                                                             
*
يداع املقال   10/17/7102: اترخي اإ

 70/17/7102: اترخي حتكه املقال
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 :املقدمة

من حقوق اجليل ال ول اإىل حقوق اجليل الثاين بسوبب الةجووة الع يقوة الويت وقعو  بو،ن ال فوراد،  اكن الانيقال

 .وانتشار الطبقية بسبب أ فاكر املذهب الةردي

لّ أ ن حقوق اجليل الثاين اليت رافع عهنا رواد املذهب الاشرتا  مل حُتقِّّق اليووازن املطلووب، وسو بب  بودورها  اإ

ىل عوامل جفوة معيقة، لكن هذه املرّ  منا ب،ن الشعوب وال مم، حي  انقسوم العوامل عوىل نةسوه اإ ة ليس ب،ن ال فراد، واإ

ال مور اذلي . متطور تكنولوجيا واقتصواداًي، وعوامل متخلّون منشوغٍل بث زماتوه اااخليوة مون فقور وأ وبئوة وأ موراض

ىل هذه ااول ومساعدهتا للخروج من أ زماهتوا وهتيئوة الظوروف ل  منوهوا حتقيقوًا لليووازن تطلب رضورة الاليةاتة اإ

 .العاملي يف اجملال الاقتصادي، والاجامتعي، والعل ي واليكنولويج وغريها

ىل هتديود البيئوة بةعول املوواد  ومن هجة أ خرى أ دى اليطور الصناعي واليكنولويج اذلي عرفته ااول الصناعية اإ

الكوووارث البيئيووة الوويت ابتوو  هتووّدد  الكمييائيووة عاليووة الرتكووزي، واليصووّحر، والانبعوواث احلووراري، وغووري ذكل موون

 .اس مترار الكون ف،اًل عن حياة الإنسان واس يقراره

كام أ ن اليوسع الاقتصادي، وما سبّبه من أ طوامع ااول املصونّعة يف خوريات بقيوة ااول، تورك انطبواع الشوعور 

لودلول املصونّعة مون طورف ابلهتديد والالأ من اى شعوب دول العامل الثال ، فووّا ذكل عنةوًا م،وادًا وكراهيوة 

ىل اليحرك  و نرش ،قافة السمل ونبذ العنن والكراهية  .تكل الشعوب، ال مر اذلي دفع اإ

  هذه العوامل اكن  اكفية ليعلن عن بروز جيول جديود مون حقووق الإنسوان، فرضوهتا الظوروف الاجامتعيوة 

 . والاقتصادية والكونية

القانون ااويل ابمس حقوق الي،امن، حي  تيطلع البرشية مون  يعرف هذا اجليل الثال  من حقوق الإنسان يف

ىل بيئة نظيةوة يف جممتوع دويل متووازن اقتصواداًي واجامتعيوًا و،قافيوًا، تسووده ،قافوة السومل واليعواون ن .  خالهل اإ واإ

لّ أ هنا تمتحوور حوول احلقووق ال تيوة البيئيوة،  احلوق يف اليمنيوة، احلقووق: اكن  هذه احلقوق تزتايد مبرور الوق  اإ

 .احلق يف السمل

عالن احلق يف اليمنيوة أ ن احلوق يف اليمنيوة 0من املادة 0وقد بيّن  الةقرة من اإ
1
حوق مون حقووق الإنسوان  غوري " 

نسان ومجليع الشعوب املشاركة والإسهام يف حتقيق تمنية اقتصادية واجامتعيوة  قابل لليرصف، ومبوجبه حيق للك اإ

عوامل  عوامل مجيوع حقووق الإنسوان واحلورايت ال ساسو ية اإ و،قافية وس ياس ية، والمتيع هبذه اليمنية اليت ميكن فهيوا اإ

 ".اتما

نسان والشعوب عىل حد سواء، وعليه يومت  فقد أ كّدت هذه املادة أ ن اليمنية أ حض  من أ   حقوق الإنسان، لالإ

 :بيان مةهوهما، ورمس ضوابطها من خالل املطلب،ن  ال تي،ن

                                                             
1
 .0471ديس رب  0امل،رخ يف  00/077اعمتد ونرش عىل املل  مبوجب قرار امجلعية العامة لل مم امليحدة  
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 .مةهوم احلق يف اليمنية: املطلب ال ول -

 .ضواب  العنرص البرشي: املطلب الثاين -

 .ضواب  الع ل: املطلب الثال  -

 .ية املالضواب  تمن : املطلب الرابع -

 : مةهوم احلق يف اليمنية: املطلب ال ول

 :  نتناول مضن هذا املطلب مةهوم اليمنية يف   من اللغة العربية، والةقه الإساليم من خالل الةرع،ن ال تي،ن

 :اليمنية يف اللغة العربية: الةرع ال ول

زايدة كامً ونوعاً والمنو يف اللغة هو الكوة وال. اليمنية يف اللغة من منا زمنو أ ي زاد
1
حوداث .  فاليمنيوة يف اللغوة تعوىن اإ

نبووات والينشوو ئة والارتةوواع  الكوووة والووزايدة، كووام وردت يف القوورأ ن مبعووىن المنووو والووزايدة والصووالح والطهوور والإ

 . والربوز وهو معىن أ وسع من جمرد الزايدة كام ونوعا

 :مهنا. ية يف املعىنوقد ورد يف القرأ ن الكرمي الكثري من ال لةاظ املرادفة لليمن 

َها﴿: يف قوهل تعاىل: الزاكة  - أ ي منّاها وأ صلحها وصةاها تصةية عظمية ، [4الش س ]﴾ قَْد َأفْلََح َمْن َزاكَّ

مبا يرسه هللا هل من العلوم النافعة وال عامل الصواحلة
2
ْم ﴿: وقووهل تعواىل . وْن َأْموَوالِّهِّْم َصوَدقًَة تَُطهِّّوُرُ ْ َوتُوَزكِّّهيِّ ُخوْذ مِّ

َا مبعىن تمني بيكل الصدقة حس ناهتم وأ مواهلم ،[010اليوبة ]﴾هبِّ
3
. 

نبات - ويدِّ ﴿: قال تعاىل: الإ وهِّ َجنَّواٍت َوَحوبَّ الَْحصِّ َ اءِّ َماًء ُمبَاَراًك فَثَنَْبتْنَوا بِّ َن السَّ لْنَا مِّ : ، قووهل[4ق]﴾َونَزَّ

وُع اس يدلل بنةس النبات أ ي ال جشار تمنو وتزيد فكذكل بدن ﴾ فَثَنَْبتْنَا﴿ الإنسانِّ بعد املوت زمنُو وززيوُد أ ي زُرجِّ

ىل ال جشار بواسطة ماء السامء ليه قوة الامنء كام يعيدها اإ هللا اإ
4
. 

 :مةهوم اليمنية يف الإسالم: الةرع الثاين

طارا ممزيا ليحصيل املصاحل وتنظميها فهو يشو ل   جموالت احليواة اانيويوة , شلّك الإسالم منذ بداايته ال وىل اإ

حي  زرتب  ع،واي اباوةل والس ياسة والقوانون واجملمتوع، وزكتنون احليواة العاموة واخلاصوة، وهوو مل , وال خروية

وعوىل . يوي، وبو،ن موا هوو رويح وموا هوو بودين زموينيُةّرِّق بث ّي حال من ال حوال ب،ن ما هو ديين وما هو دن 

طوارا مالمئوا افوع اليمنيوة الشوامةل , ذكل فاإن اازن يف املنظور الإسواليم هوو مهنواج شوامل ال مور اذلي جيعوهل اإ

                                                             
1
 .000، ص 00لسان العرب، ج: ابن منظور 
2
براهه بن معر)البقاعي   نظم اارر يف تناسب ال ايت والسور، حتقيق عبد الرازق غالب املهدي، دار الكتب العل يوة، (: برهان اازن أ يب احلسن اإ

 .000، ص 7، ج 0440بريوت، لبنان،، و 
3
رشاد العقل السله، ج: أ بو السعود/  00، ص 00روح املعاين، ج: ال لويس   .44، ص 0اإ
4
 .04، ص 07، ج 0447، 0اللباب يف علوم الكتاب، دار الكتب العل ية، بريوت، لبنان، و(: معر بن عيل بن عادل)أ بو حة   
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م يف ابيق امليوادزن الويت , وامليواصةل ذا صاحبه وتوافق معه تقودُّ ل اإ ذكل ل ن اليقدم يف ميدان ما ل ميكن أ ن يمّت اإ

 .م حياة الإنسانتنظ

ذ اعيربهوا عبوادة   تعواىل،  وقد اهمت الإسالم ابليمنية وأ عطاهوا معوىن أ معوق مون جمورد حموااكة املةورد اللغووي، اإ

لَْيوهِّ ﴿: وجعلها من واجبات الاس يخالف قال تعاىل
ي
يَْغةُِّروُه  ُمَّ تُوبُووا ا هيَوا فَاسو ْ يَْعَ َرمُكْ فِّ َن اْلَْرضِّ َواس ْ ُهَو َأنَْشثمَُكْ مِّ

 
ي
يبٌ ا اخلالفة النيابة عن الغوري، : "قال الراغب ال صةهاين طلب منمك عامرهتا، ، أ ي[10هود ]﴾نَّ َريّبِّ قَرِّيٌب ُمجِّ

ما لترشين املس يخلَن، وعىل هذا الوجه ال خري اس يخلن هللا  ما لعجزه، واإ ما ملوته واإ ما لغيبة املنوب عنه، واإ اإ

"أ ولياءه يف ال رض
1
ن يف هذه ال  : "وقال اجلصاص.  "ية دلةل عوىل وجووب عوامرة ال رض للزراعيوة وال بنيوةاإ

2
، 

ن فهيا طلب العامرة، والطلب املطلق مون هللا تعواىل زكوون عوىل الوجووب: "ويقول القرطيب وعوامرة ال رض ". اإ

هبذا املةهوم تسعي خللق جممتع امليقو،ن اذلي يسو يخدم املووارد املسوخرة هل يف المتيوع مبسو يوي معييشو طيوب موع 

"وى هللا  يف ذكلاستشعار تق
3
. 

وقد اس يخدم املسل ون ال وائل لةظ عوامرة ال رض لودللةل عوىل اليمنيوة  واندي املةكورون منوذ صودر الإسوالم 

ىل الولة، ومن أ عظوم موا ورد يف ذكل موا جواء يف كيواب عويل  بعامرة ال رض، ولقد جاء ذكل يف كيب اخللةاء اإ

ىل واليه يف مرص  -ريض هللا عنه –بن أ يب طالب  هوذا موا : ".. وقود ابيودأ ه بقووهل: ماكل بن احلارث ال شورت اإ

ليوه حو،ن وله مرصو جبايوة خراهجوا وهجواد : أ مر عبد هللا عيل أ مري امل،من،ن ماكل بن احلارث ال شرت يف عهده اإ

وليكن نظورك يف عوامرة ال رض أ بلوغ مون نظورك "..  :،  م أ تبعه يقول"عدّوها، واس يصالح أ هلها، وعامرة بالدها

ل ابلعامرة، من طلب اخلراج من غري عامرة أ خرب البالديف اس ي "جالب اخلراج ل ن ذكل ل يدرك اإ
4
 . 

مفةهوم اليمنية يف الإسالم يظهر من خالل الهدف من اليمنية، واملرتب  بيحقيق مقاصد الرشيعة وما يقت،ويه مون 

رساء العداةل الاجامتعية لاكفة اجملمتع الإنساين واليوزيع العادل لل وار    .داإ

وىف الةكر الإساليم املعارص أ و القدمي ل يوجود أ ف،ول مون ابون خودلون يف رشح مةهووم عوامرة ال رض، حيوامن 

ىل الع ران جفعهل معمتدًا بصةة رضوريوة عوىل متغورّي السواكن يف أ ي بقعوة مون ال رض فلكّوام ازداد عودد . تطّرق اإ

ش باع حاجاهتم من مث   ومرشوب فالساكن يسعون . الساكن،ن لكام ازداد الع ران والعكس حصيح ىل اإ بطبيعهتم اإ

هنم يةلّحون ال رض ويقميون الصوناعات اخمليلةوة ويشو يدون املبواين. وملبس ومسكن وحيو  ييعواون . وابليايل فاإ

نيايج عىل أ كو من كةازهتم بكثري الساّكن ويقتس ون ال عامل فح بيهنم حيصلون من جراء جمهود  الإ
5
.  

                                                             
1
 .000، ص 0مةردات أ لةاظ القرأ ن، ج: الراغب ال صةهاين 
2
 .027، ص 0ج: أ حاكم القرأ ن 
3
 .01، ص 4ج: اجلامع ل حاكم القرأ ن 
4
بوراهه، البوايب احللويب، القواهرة، و(: محمدعبد امحليد بن هبة هللا بن )ابن أ يب احلديد   ، ج 0407، 0رشح هنج البالغة، حتقيق محمد أ بوو الة،ول اإ

 .21، ص 02
5
 .010ص :  املقدمة 
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ران معمتدًا عىل أ مال الساكن، واليت تيوقن عىل املناخ الس يايس والاقتصادي السوائد  م جعل ابن خدلون الع 

ذا اكن  ااوةل متساحمة مع الرعااي وتقترص يف جبايوة ال مووال عوىل الواجبوات الرشوعية مثول الوزاكة،   يف اجملمتع فاإ

نيوايج واتسوع  ال سوواق وازدادت املاكسوب ذا . انبسط  أ مال الرعااي وازداد نشاطهم الإ والعكوس ابلعكوس اإ

ىل اجلبايوة الرشوعية، بول وقود توزايف النواس يف  طغ  ااوةل وأ رسف  يف مجع الرضائب مون النواس ابلإضوافة اإ

نشاطهم اخلاص حينئذ حيدث اخلراب الاقتصادي
1
. 

مون  وقد تناول بعض املعارصزن من املهمت،ن ابلبح  يف الةقه الإساليم تعرين اليمنية  يف حماوةل مهنم لالقورتاب

مةهوم حمّدد لها من منظور اإساليم ورب  ذكل ابلونظم القانونيوة املعوارصة، يومت ذكور بعوض هوذه اليعوارين مون 

 :خالل ال سس املعمتدة فهيا ور

نياج عايل وتوزيع عادل"حي  عّرف بع،هم اليمنية من خالل ربطها بةكرة العدل بث هنا : العدل - "اإ
2
. 

خالص الع ل   عز وجلالإ "حي  عّرف  اليمنية بث هنا : الإخالص - "نياج املرتب  ابإ
3
.  

نيواج ولوروة اجملمتوع مون أ جول حتقيوق مقاصود الرشويعة، وأ ن : "فمّت تعريةها بث هنا: مقاصد الرشع - تمنية الإ

"اليمنية معنية بيوفري متطلبات كرامة الإنسان، أ ول وما يلحق من متطلبات ،قافية ومادية
4
. 

ر الاقتصادي الغريب زرى البعض أ ن اليمنية يف الإسوالم حتمكهوا خالفا لليمنية يف الةك: أ داب الإسالم -

نةواق عوىل ضووء ال حوواكم : "أ داب وأ خوالق الإسوالم، فعّرفهوا بث هنووا  العومل اذلي يبحو  يف طورق الكسووب والإ

"وال داب اليت ت، نهتا رشيعة الإسالم
5
  . 

عومل وسوائل اسو يخدام : "هنواتعرين املوسوعة العل يوة والع ليوة للبنووك الإسوالمية بث  : املهنج الرشعي -

الإنسان لسد حاجات الةرد واجملمتع اانيوية طبقا ملهنج رشعي حمدد
6 
. 

وووع ال حواكم والقواعود : "ومن خالل موا سو بق ميكون أ ن نسو يخل  تعريةوًا جديودًا لليمنيوة يف الإسوالم بث هنوا

نساين، ش باعاً حلاجات اجملمتع الإ الةردية وامجلاعية، اانيوية وال خروية،  والوسائل الرشعية امليبعة لعامرة ال رض اإ

 ."املادية واملعنوية، حتقيقا لعبادة هللا تعاىل ورعاية ملقاصد رشعه مبا حُيقّق حسن الاس يخالف يف ال رض

 : وزمتزّي هذا اليعرين عن غريه مبا ييل

  ىل الينش ئة الاجامتعية وفق املصطلح احلدي  . تعرين شامل ييجاوز اليمنية احمللية اإ

                                                             
1
 .010ص : املصدر نةسه 
2
براهه   .00، ص 0471املهنج الإساليم يف اليمنية الاقتصادية، الاحتاد ااويل للبنوك الإسالمية، القاهرة، و :يوسن اإ
3
 .41، ص 0470، 0، م،سسة الرساةل، بريوت، لبنان، و-دراسة مقارنة–متويل اليمنية يف الاقتصاد الإساليم :  أ محد دنياشويق 
4
 .070، ص 0470 و النظرية الاقتصادية يف الإسالم، املطبعة العربية احلديثة، جدة، و : عبد املنعم محمد عةر 
5
، 0، رشكوة مكتبوات عواكظ، جودة، الورايض، و0سوالم، سلسوةل الاقتصواد الإسواليم، رمق املوذهب الاقتصوادي يف الإ : محمد شويق الةنجري 

 .07، ص 0470
6
 .77، ص0، ج0477ال صول الرشعية وال عامل املرصفية يف الإسالم، القاهرة، و : املوسوعة العل ية والع لية للبنوك الإسالمية 
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 رب  اليمنية ابلإطار الرشعي الإساليم، واملمتثل يف ووع ال صول والقواعد الرشعية. 

  رب  حمك الغاية حبمك الوس يةل يف تةعيل اليمنية، خالفا للةلسةة النةعية امليكيافلية القامئوة عوىل أ سواس

 ".الغاية تربر الوس يةل"قاعدة 

 ىل اعيبار اليمنيوة ال خرويوة، وحةوظ حقووق ال جيوال الالحقوة، عوىل  اعيبار اليمنية ااينية وجتاوزها اإ

"غرسوا فث لكنا، ونغرس ليث لكوا"ضوء قاعدة 
1
ذا جتواوز الةورد أ اننيتوه وربو  أ عوامهل بثوواب .  ل اإ وذكل ل ييحقّق اإ

 .ال خرة

  نسوان مون اليمنية يف الإسالم ل تقترص عوىل الإشو باع املوادي، بول تشو ل أ ي،وًا اليمنيوة الروحيوة لالإ

ىل امتثوال الة،وائل واجتنواب الرذائول، عوىل  وو ييحقّوق معوه مةهووم الياكفول خالل تزكية نةس  ها والس و هبوا اإ

 .بناء عىل أ ن الإنسان جسد وروح. الاجامتعي العنوان الرئييس لليمنية البرشية

  اليمنيووة يف الإسووالم تسووري يف اجتوواه،ن متوووافق،ن، حتقيقووًا لليوووازن بوو،ن الزنعيوو،ن الةرديووة وامجلاعيووة

نسان، ىل هدم أ سس اجملمتع وتدمري كيانه لالإ  .مراعاة حلاجات الةرد ومتطلباته مبا ل ي،دي اإ

  ،مراعوواة مقاصوود الرشووع يف خلقووه، خاصووة الرضووورية مهنووا حةظووًا ملصوواحل الإنسووان يف دينووه، ونةسووه

 .ونسهل، وعقهل، وماهل

  يول رضوا هللا عوز رب  اليمنية ابلعقيدة وفكرة الإخالص، بث ن زكون القصود مون مجيوع بورامج اليمنيوة ن

،َن ﴿: وجل لقوهل تعاىل ِّ َرّبِّ الَْعالَ ِّ َّ نَّ َصاَليتِّ َونُُسيكِّ َوَمْحَياَي َوَمَ ايتِّ ّلِلِّ
ي
وْرُت ( 017)قُْل ا َ ُأمِّ َل رَشِّيَك هَلُ َوبَِّذكلِّ

،نَ  ُل الُْ ْسلِّ ِّ الشواب  عون -صىل هللا عليه وسومل –واس يح،ارًا حلدي  الرسول  ،[010 -017ال نعام ]﴾َوَأاَن َأوَّ

ه ونشاطه ما أ جَع ُم فمتنوا لو اكن يف سبيل هللا، فقال  ن اكن خرج يسعى عىل : )اذلي أ جَعَب الصحابة من جدَلِّ اإ

ن اكن يسوعى  ن خرج يسعى عىل أ بوزن شو يخ،ن كبوريزن فهوو يف سوبيل هللا واإ واه صغارا فهو يف سبيل هللا واإ

ن اكن خرج رايء و  (تةاخرا فهو يف سبيل الش يطانعىل نةسه يعةها فهو يف سبيل هللا واإ
2 
. 

 عامرة ال رض وحسن الاس يخالف فهيا: عنوان اليمنية يف الإسالم.   

 :ضواب  العنرص البرشي: املطلب الثاين

عداد الإنسان للقيام مبه وة الاسو يخالف،  مون خوالل تسوخري املوال خلدمتوه ومتكينوه منوه قصود اهمت الإسالم ابإ

وووياًل َموووا ﴿: قوووال تعووواىل. الاسووو يعامل أ و الانيةووواع هيَوووا َمَعوووايَِّش قَلِّ َولَقَوووْد َمكَّنَّوووامُكْ يفِّ اْلَْرضِّ َوَجَعلْنَوووا لَووومُكْ فِّ

َ ََسََّر لمَُكْ َموا يفِّ اْلَ ﴿: ، وقوهل أ ي،اً [01ال عراف ]﴾تَْشُكُرونَ  وثَْمرِّهِّ َألَْم تََر َأنَّ اّلِلَّ ورِّي يفِّ الَْبْحورِّ بِّ ْرضِّ َوالُْةوكْلَ جَتْ
                                                             

1
رَي امللوك، ترمجة يوسن حسو،ن بواكر، دار الثقافوة، قطور، و س ياسة انم(: نظام املكل احلسن بن عيل بن اإحساق)الطويس   ، ص 0472ة أ و سِّ

020. 
2
 .حصيح: قال ال لباين. 00400، رمق 074، ص 04املعجم الكبري، ج: رواه الطرباين 
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هٌ  لنَّاسِّ لََرُءوٌف َرحِّ َ ابِّ نَّ اّلِلَّ
ي
ْذنِّهِّ ا

ي
لَّ ابِّ
ي
َ اَء َأْن تَقََع عىََل اْلَْرضِّ ا ُك السَّ َألَْم تَوَرْوا ﴿: ، وقوهل تعاىل[10احلج ]﴾َويُْ سِّ

َ اَواتِّ وَ  َ ََسََّر لمَُكْ َما يفِّ السَّ نَوةً َأنَّ اّلِلَّ َرًة َواَبطِّ َبَغ عَلَوْيمُكْ نَِّعَ وُه َظواهِّ ، وقووهل عوز [71لقوامن ]﴾َما يفِّ اْلَْرضِّ َوَأسو ْ

ِّ َولََعلَّمُكْ تَشْ ﴿: وجل ْن فَْ،هلِّ ثَْمرِّهِّ َولِّيَبْتَُغوا مِّ يهِّ بِّ ي ََسََّر لمَُكُ الَْبْحَر لِّيَْجرَِّي الُْةكْلُ فِّ ِّ ُ اذلَّ  . [07اجلا،ية ]﴾ُكُرونَ اّلِلَّ

وأ صوهل تسوهيل . ابلتسخري تسهيل الانيةاع بدون مانع وهو ي،ذن بصعوبة الانيةاع لول ذكل التسوخريواملقصود 

بول رادة المتنع مثل تسهيل اس يخدام احليوان اااجن مون اخليول، والإ والبقور، والغومن و وهوا، . الانيةاع مبا فيه اإ

نسوان،  لون لالإ مبوا يف طبعوه أ و يف حواهل موا ييعوذر   م أ طلوق عوىل تسوهيل الانيةواعبث ن جعل هللا فهيا طبع الإ

ليه الإنسان من وسائل اليغلوب علهيوا بيعوّرف نواميسوه وأ حوواهل وحراكتوه وأ وقوات  الانيةاع به لول ما أ هلم هللا اإ

ظهوره
1
. 

سووالمية  عووداد الإنسووان للقيووام بواجووب الاسوو يخالف املمتثوول يف عووامرة ال رض عوون طريووق تربيتووه تربيووة اإ ويوومت اإ

ايه عن طريق الاس يخالف حصيحة، وتعريةه بث ن نه مطلووب منوه أ ن ييرّصوف املال مال هللا مملّكه اإ ، وابليايل فاإ

يوهِّ ﴿: ملكه مبا ييوافق مع أ صول ومقاصد الرشع، قال تعاىل يف يَْخلَةِّ،َن فِّ وا َجَعلَومُكْ ُمسو ْ ، [2احلديود] ﴾َوَأنْةُِّقووا مِّ َّ

ي أ َاتَ ﴿: وقال أ ي،اً  ِّ ِّ اذلَّ ْن َمالِّ اّلِلَّ تُوُ ْ مِّ منوا ر أ مووال : "، قال الرازي[00النور ] ﴾مكُْ َوأ َ ال موال اليت يف أ يودزمك اإ

ذن الرشوع،  نه تعاىل جعلها حت  يود امللكون، وحتو  ترصوفه لينتةوع هبوا عوىل وفوق اإ نشائه لها،  م اإ هللا خبلقه واإ

"فامللكن يف ترصفه يف هذه ال موال مبزنةل الوكيل والنائب واخلليةة
2

   سو بحانه، أ صل املكل: "، وقال القرطيب

ل اليرصف اذلي زريض هللا فيثيبه عىل ذكل ابجلنة "وأ ن العبد ليس هل فيه اإ
3
. 

عداده عل يًا وفنيًا وذكل عن طريوق اليعلوه واليودريب  نه جيب اإ وليك يقوم الإنسان هبذا الع ل عىل أ مكل وجه فاإ

نياج والإماكانت، ووضوعه يف املواكن املناسوب وتمنييو ليوه ومّده بث ف،ل وسائل الإ كسوابه هموارات موا حتيواج اإ ه واإ

ال مة وتشجيعه عىل اذلوق والابياكر، مع رضورة تزويده بسالح العمل الرشعي، خاصوة موا تعلوق ابملعلووم مون 

جيواد العنرصو البرشوي اذلي تيحقوق فيوه . اازن ابلرضورة، حىت ل يقع يف حمظور أ و ش  ة حورام وهبوذا ميكون اإ

ىل جانووب اخلوورب  نَّ َخوورْيَ َموونِّ ﴿: ة والكةوواءة والقوووةصووةة الصوودق وال مانووة اإ
ي
ْرُه ا يَثإجِّ ْحووَداُيَا اَي َأبَوو ِّ اسوو ْ

ي
قَالَووْ  ا

،نُ  يُّ اْلَمِّ يَثإَجْرَت الْقَوِّ القوي ال م،ن هو خري من تس يث جره للرعي، : "جاء يف تةسري الطربي ،[71القص  ]﴾اس ْ

"القوي عىل حةظ ماشيتك والقيوام علهيوا يف اإصوالهحا صوالح ال مو،ن اذلي ل  واف خيانيوه فوح تث منوه عليوه
4
 .

فهذان الوصةان، ينبغي اعيبارهام يف   من ييوىل معالً 
5
 . 

                                                             
1
 .707، ص 02اليحرزر والينوزر، ج: ابن عاشور 
2
 .007، ص 74ج : مةاتيح الغيب 
3
 .707، ص 02ج : اجلامع ل حاكم القرأ ن 
4
 .017، ص 04ج: جامع البيان يف تث ويل القرأ ن 
5
 .100تيسري الكرمي الرمحن يف تةسري الكم املنان، ص : السعدي 
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املو،من القووي : )-صىل هللا عليه وسومل –قال رسول هللا  :قال -ريض هللا عنه –عن أ يب هرزرة ويف احلدي  

(خري وأ حّب اإىل هللا من امل،من ال،عين، ويف   خري، احرص عىل ما ينةعك، واسو يعن اب ، ول تعجوز
1
 .

ويف هذا احلدي  ح ٌّ عظوه عوىل قووة املو،من يف   يشء، فوالقوة يف احلودي  مطلقوة تشو ل قووة الإميوان، 

فهذا امل،من القوي ينتج عنه خوري كثوري يف . اختالفه، وقوة البدن وقوة املال، وسائر القوى والع ل الصاحل عىل

ل ال،عن والقةل، ول تقوم به دنيا ول دزن  .  امليادزن، وامل،من ال،عين ل ينتج عنه يشء اإ

طارها الصحيح ريض  –اكن معور  وقود. فوجود العامل ال م،ن يف معهل القوي يف أ دائه رشو لقيام اليمنية مضن اإ

"أ شوكو اإىل هللا ضوعن ال مو،ن وخيانوة القووي: "يشكو ضعن ال م،ن وخيانة القووي، فواكن يقوول -هللا عنه
2
 .

 .زريد أ ن ي،يّده بقوي أ م،ن يس يع،ن به يف أ مور اخلالفة

النواس كام يلزمه أ ن ي،من بث ن تةاوت الناس يف الرزق س نة هللا يف خلقه، ورضورة كونية، حتقيقًا لغاية  تسخري 

منوا هوو رمحوة منوه، . لبع،هم البعض فقد ب،ّن هللا عز وجل أ ن التسخري املرتتب عىل ما ب،ن الناس من تةاضول اإ

وا جيَْ ﴿:يقول تعاىل ِّّوَك َخورْيٌ مِّ َّ وُة َرب اَي َوَرمْحَ ورِّ وَذ بَْعُ،وهُْم بَْعً،وا َُسْ ﴾ َ ُعوونَ َوَرفَْعنَا بَْعَ،هُْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجواٍت لَِّييَّخِّ

خدمة بع،هم البعض، ومعل بع،هم لبعض، فيكون بع،هم سوببا : ومعىن تسخري بع،هم لبعض، [07الزخرف ]

ملعاش بعض
3

ل ن نظام العوامل يف اانيوا، ييوقون قياموه عوىل ذكل، مفون "، وهذه من س  هللا يف خلقه، وذكل 

هوذا ضوعيةا ل يقودر عوىل الع ول حمكيه جل وعال، أ ن جيعل هذا فقريا مع كونه قواي قادرا عىل الع ول، وجيعول 

بنةسه، ولكنه تعاىل هيّ  هل درا ، ي،جر هبا ذكل الةقري القوي فينيةع القوي بدرا  ال،عين، وال،عين بع ول 

فقد أ وحض تعاىل حمكوة هوذا اليةاضول، واليةواوت يف ال رزاق، واحلظووظ  . .القوي، فتنيظم املعيشة للك مهنام 

"والقوة وال،عن، و و ذكل
4
. 

هووذا التسووخري اذلي أ قووّره الرشووع الإسوواليم وامليوافووق مووع سوو  الكووون لوويس فيووه انيقوواص ول حوو ٌ لكرامووة و 

ليسو يع ل بع،وهم : "-يف معوىن ال يوة–الإنسان، مىت الزتم فيه الطرفان بث صول وأ حاكم الرشع، يقوول ال لوويس 

ىل مورافقهم ل  بع،ًا يف مصاحلهم ويس يخدمو  يف همهنم ويسخرو  يف أ شغاهلم حىت ييعايشوا ويرتافدوا ويصلوا اإ

                                                             
1
 .1400، رمق 01، ص 7كياب القدر، ابب يف ال مر ابلقوة وترك ال،عن، ج: رواه مسمل 
2
 .011، ص 71اليحرزر والينوزر، ج: ابن عاشور 
3
فقال بع،هم ابلتسخري مبعىن أ ن ينتةع بع،هم ببعض، وهو قول قتادة وال،حاك، وقوال بع،وهم ابلسوخرية . عىل معني،ن" َسراي"اختلن يف تةسري  

/  70، ص 01اجلامع ل حاكم القرأ ن، ج: القرطيب/  707، ص 2معامل ليزنيل، ج: البغوي/ اليت ر مبعىن الاس هتزاء، وهو قول ال خةش والسدي 

  771، ص 2تةسري القرأ ن العظه، ج: كثريابن 

ايَ ﴿:اختلة  القراء يف قراءة قوهل: "وقال الطربي    رِّ  :﴾ عىل معني،نَُسْ

 فقرأ ه بعض قراء احلجاز وبعض أ هل البرصة والكوفة بكرس الس،ن، وييث ولون يف كرسها أ ن معىن ذكل الهزء،  -

ذا مض  مفعىن اللك ة - هنا اإ والصواب من القول يف ذكل،  ..والاس يعباد، وقرأ  ذكل عامة قراء املدينة والكوفة ب،م الس،ن، السخرة : وقال البعض اإ

يس يعرف مون أ هنام قراءاتن مشهوراتن، ولغيان معروفتان مبعىن واحد، قد قرأ  بلك واحدة مهنام علامء من القراء، فبث زهتام قرأ  القارئ ذكل مفصيب، ول 

ذا كرست الس،ن واإ   .71، ص 04ج: جامع البيان" /  ذا مض فرق ب،ن معىن ذكل اإ
4
 .007، ص 2أ ضواء البيان، ج: الش نقيطي 
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"لكامل يف املوسع عليه ول لنق  يف املقرت عليه
1
منا هو حلمكة أ رادها هللا رمحوة ابلعبواد، ذكل أ ن املوال اذلي .  واإ

منا هو قس ة من هللا عوىل النواس، يقوول ابون  لل غنياء واملسّخر للةقراء مقابل ما يقّدمونه هلم من منافع وأ عامل اإ

ن: "عاشور "هللا أ عطى   يشء خلقه وجعل لل ش ياء حقائقها ومقادزرها فاإ
2
. 

ومن هنا جيب عىل الةرد املسمل السعي لكسب الرزق امتثاًل ل مر هللا والرضا مبا قس ه هل وفوق حمكيوه وعودهل 

ُن قََسْ نَا بَيهَْنُْم مَ ﴿: وعل ه مبا هو صاحل هلم قال تعاىل َِّّك َ ْ َة َرب ُ وَن َرمْحَ نَْيوا َوَرفَْعنَوا َأُ ْ يَْقسِّ هَتُْم يفِّ الَْحَيواةِّ ااُّ يشو َ عِّ

َ ُعونَ  ا جَيْ َِّّك َخرْيٌ مِّ َّ ُة َرب اَي َوَرمْحَ رِّ َذ بَْعُ،هُْم بَْعً،ا َُسْ  .[07الزخرف ]﴾بَْعَ،هُْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت لَِّييَّخِّ

ن بوث ن موزاوةل النشواو الاقتصوادي ويلزم أ ي،ا لإعداد الإنسان قصد القيوام ابليمنيوة الاقتصوادية، أ ن يعومل ويو،م

ما مثاب أ و معاقب فاإن سعى لكسب الرزق وبذل اجلهود فيوه ابيغواء . عبادة، وهو حماسب علهيا ومن هنا فهو اإ

ذا  قوام بوذكل مبوا هيودم  نوه يثواب علهيوا، أ موا اإ مرضاة هللا، ومساعدة هل عىل القيام بواجباته اليت أ موره هللا هبوا فاإ

نوه يعاقوبأ صوول الرشوع، أ و يتنواقض موع  و،َن ﴿: قوال تعواىل. مقاصووده فاإ عِّ ُْم َأمْجَ ووَك لَنَْسوثَلهَنَّ ِّّ مَعَّوا اَكنُوووا ( 47)فََوَرب

، ومون هنوا فوال بود أ ن يوّجوه هوذا النشواو وفوق أ وامور هللا وتوجهياتوه وأ ن زكوون [40 -47احلجور ]﴾يَْعَ لُونَ 

نسوان موزاوةل نشواطه الاقتصوادي مبوا .  الهدف منه اليمنية اليت تعود عىل مجيع ال موة ابخلوري  وحوىت ييحقوق لالإ

منوا : )-سوملصىل هللا عليوه و –ييوافق مع رشع هللا ورضا ربّه وجب أ ن يتسلّح بسالح العمل، قال رسول هللا  اإ

اانيا ل ربعة نةر، عبد رزقه هللا مال وعلام فهو ييقي فيه ربه ويصول فيوه رمحوه ويعومل   فيوه حقوا فهوذا بث ف،ول 

وعبد رزقه هللا علام ومل زرزقه مال فهو صادق النية يقول لو أ ن يل موال لع لو  بع ول فوالن فهوو نيتوه . املنازل

زرزقه علام فهو خيب  يف مواهل بغوري عومل ل ييقوي فيوه ربوه ول يصول فيوه وعبد رزقه هللا مال ومل . فث جرها سواء

وعبود مل زرزقوه هللا ل موال ول علوام فهوو يقوول لوو أ ن يل موال . رمحه ول يعمل   فيه حقا فهذا بث خبو  املنوازل

(لع ل  فيه بع ل فالن فهو بنيته فوزرهام سواء
3
. 

 :ضواب  الع ل: املطلب الثال 

والع ول . نسان بعامرة ال رض فالبد من الع ل ابس مترار من أ جل تمنية أ و تمثري املال ليغطية حاجاته ليك يقوم الإ 

بذل اجلهد ااائب يف تمثري املووارد، وم،واعةة الغوةل مون أ جول رخواء ال موة ودمع وجودهوا وقيَ هوا "املقصود هو 

خالق، وتتسع به دائرة الرب وحيةوظ بوه اازون وهو الع ل الصاحل  واذلي تُزّّك به  النةس  وتقوم به ال  ". العليا 

 .والبدن والعقل واملال والنسل

فيشرتو أ ن زكون الع ل اذلي حيقّق اإصالح اازن واانيا، اذلي تُنوزتع بوه ال اننيوة وزوزول بوه الاحوتاكر فويعّم 

-أ نوس  عنأ روع مثال وأ حسن صورة عن ذكل، ف -صىل هللا عليه وسمل–وقد رضب رسول هللا . اخلري امجليع

                                                             
1
 .  27، ص 70ج: روح املعاين يف تةسري القرأ ن العظه والس بع املثاين 
2
 .710، ص 70ج: اليحرزر والينوزر 
3
لبواين. 7070، رمق 017، ص 0كياب الزهد، ابب مثل اانيا مثل أ ربعوة نةور، ج: والرتمذي/  07100، رمق 017، ص 74ج: رواه أ محد  : قوال ال 

 . حصيح
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ما من مسمل يغرس غرسا أ و ززرع زرعا فيوث   : ) -صىل هللا عليه وسمل -قال رسول هللا: قال -ريض هللا عنه

ل اكن هل به صدقة نسان أ و هبمية اإ (منه طري أ و اإ
1
. 

نسوان وهوو الع ول . فالع ل املقصود هو الع ل اذلي يع ور ال رض، وينوتج الطيبوات، وحُيقّوق احليواة الكرميوة لالإ

والَِّحاتِّ ﴿: اذلي ييحقق بوه معوىن الاسو يخالف يف ال رض لقووهل تعواىل لُووا الصَّ ونْمُكْ َومَعِّ زوَن أ ََمنُووا مِّ ِّ ُ اذلَّ َوعَوَد اّلِلَّ

ُْم يفِّ اْلَْرضِّ ََكَ  يَْخلَِّةهنَّ ونْ لَيَس ْ ُْم مِّ لهَنَّ ي اْرتىََضو لَهُوْم َولَُيَبوّدِّ ِّ زوهَنُُم اذلَّ وَ َّ لَهُوْم دِّ هِّْم َولَُيَ كِّّ وْن قَوْبلِّ زَن مِّ ِّ يَْخلََن اذلَّ بَْعودِّ   اس ْ

وُقونَ  َ فَثُولَئِّوَك ُ ُ الَْةاسِّ وُكوَن يبِّ َشويْئًا َوَموْن َكَةوَر بَْعوَد َذكلِّ هِّْم َأْمنًا يَْعُبُدونيَنِّ َل يرُْشِّ فوث خرب أ ن . [00لنوور ا]﴾َخْوفِّ

الع ل الصاحل املقرون ابلإميان الصادق سبب لالس يخالف املذكور
2
. 

اتحهتا للك قادر، فالإسالم حيو  ال فوراد عوىل  كام يلزم ليحقيق اليمنية الاقتصادية الشامةل توفري فرص الع ل واإ

ل بيعبئوة ال طاقوات البرشوية ودفعهوا يف اكتساب الرزق عن طريق الع ول، والسوبيل احلقيقوي لليمنيوة ل زكوون اإ

نياج اخمليلةة واملينوعوة لسوّد مجيوع احلاجوات الإنسوانية، وحتقيوق مشويئة هللا يف عوامرة ال رض،  يقوول جمالت الإ

ل : "-رمحه هللا -س يد قطب  مشيئة هللا يف عامرة هوذه ال رض اقت،و  أ ن تكوون للنواس حاجوات ل ينالوهنوا اإ

ىل مواكن ، وتوداول هوذه ابلع ل والكد ، وفالحة هوذه ال رض ، و  صوناعة خاماهتوا، ونقول خرياهتوا مون مواكن اإ

"اخلريات وما يقابلها من سلعة أ و نقد أ و قه  يلن ابختالف الزمان واملاكن
3
 . 

لهية يف عامرة ال رض أ مر عز وجل ابل عامل ال تية  :وليحقيق هذه املشيئة الإ

ووا يفِّ اْلَْرضِّ ﴿: فقوال عوز وجول. بشقهيا الربي والبحري :اليجارة: أ ولً  - ُ واَلُة فَانْترَشِّ ويَ ِّ الصَّ َذا قُ،ِّ
ي
فَوا

َّمُكْ تُْةلُِّحوونَ  َ َكثِّرًيا لََعل ِّ َواْذُكُروا اّلِلَّ ْن فَْ،لِّ اّلِلَّ ي ََسَّوَر الَْبْحوَر ﴿: ، وقووهل تعواىل[01امجلعوة ] ﴾َوابْيَُغوا مِّ ِّ َوُهوَو اذلَّ

يَْخرُِّجوا  اَي َوتَسو ْ نُْه لَْحً ا َطورِّ َّومُكْ لِّيَثإلُكُوا مِّ ِّ َولََعل وْن فَْ،وهلِّ يوهِّ َولِّيَبْتَُغووا مِّ َر فِّ لَْيوًة تَلْبَُسووهَنَا َوتَوَرى الُْةوكْلَ َموَواخِّ نْوُه حِّ مِّ

 .[00النحل ]﴾تَْشُكُرونَ 

وقد رفع الإسالم من قمية الزراعة وجّشع الناس علهيا ووعد  بثواب عظه، ذكل ل هنوم : الزراعة: اثنياً  -

وقود أ كوو . قيقي،ن اذلزن يع رون ال رض ويس يخرجون خرياهتا ويةيدون البالد والعباديُ ثّلون بع لهم امل،من،ن احل 

نياج الزروع وخريات ال رض، فقال وَ اءِّ َمواًء ﴿:هللا عز وجل من اليذكري مبا أ نعم به من اإ َن السَّ ي َأنَْزَل مِّ ِّ َوُهَو اذلَّ

نْوُه خَ  ٍء فَثَْخَرْجنَوا مِّ نْوَواٌن َدانَِّيوٌة فَثَْخَرْجنَا بِّهِّ نََباَت ُ ِّّ يَشْ هَوا قِّ وْن َطلْعِّ وَن النَّْخولِّ مِّ ًبوا َومِّ اكِّ نْوُه َحبَوا ُمرَتَ ورُِّج مِّ وا ُإْ ً رضِّ

َذا َأ،َْ و
ي
ىَل ،ََ ورِّهِّ ا

ي
ٍه انُْظوُروا ا ًا َوغرَْيَ ُمتََشوابِّ اَن ُمْشتَ ِّ مَّ يُْيوَن َوالرُّ ْن َأْعنَاٍب َوالزَّ نَّ يفِّ َذلِّومُكْ َل َ َوَجنَّاٍت مِّ

ي
وهِّ ا اَيٍت َر َويَْنعِّ

نُوونَ  وهِّ ﴿: وقوال أ ي،واً   ،[44ال نعوام ] ﴾لِّقَْوٍم يُْ،مِّ ىَل َطَعامِّ
ي
نَْسواُن ا

ي
 ُمَّ ( 70)َأانَّ َصوَببْنَا الَْ واَء َصوبَا ( 70)فَلَْيْنُظورِّ اْل

هيَا َحبَا( 71)َشقَْقنَا اْلَْرَض َشقَا  نًَبا َوقَْ،ًبا ( 72) فَثَنَْبتْنَا فِّ هَوًة ( 01)َوَحَدائَِّق غُلًْبا  (74)اًل َوَزيُْيواًن َوإَْ ( 77)َوعِّ َوفَاكِّ

                                                             
1
كيواب املسواقاة، ابب ف،ول الغورس والوزرع، : ومسومل/   7040، رمق 702، ص 7كياب املزارعة، ابب ف،ل الزرع والغرس، ج: رواه البخاري 

 .0101، رمق 72، ص 0ج
2
 .071تيسري الكرمي الرمحن يف تةسري الكم املنان، ص : عبد الرمحن السعدي 
3
 .7421ص : يف ظالل القرأ ن 
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مُكْ ( 00)َوَأاَب  َنَْعامِّ ُر،ُووَن ﴿: ، وقال أ ي،اً [07 -70عبس ] ﴾َمتَاعًا لمَُكْ َولِّ وُن  (10)َأفَوَرَأيمُْتْ َموا حَتْ َأَأنْومُتْ تَْزَرُعونَوُه َأْم َ ْ

ارُِّعونَ  ْن ﴿: وقال أ ي،اً  ،[10-10الواقعة ] ﴾الزَّ : سو بحانه وتعواىل ، وقوال[00النور ] ﴾جَشََرٍة ُمبَاَرَكٍة َزيُْيونَةٍ يُوقَُد مِّ

ُدونَ ﴿ نُْه تُوقِّ َذا َأنمُْتْ مِّ
ي
َجرِّ اْلَْخرَضِّ اَنًرا فَا َن الشَّ ي َجَعَل لمَُكْ مِّ ِّ   [.71يس ] ﴾اذلَّ

أ نوس بون  أ يية الزراعة ح،ن أ مر هبا حىت ولوو قامو  السواعة، فعون -صىل هللا عليه وسمل–وقد أ كّد الرسول 

ن قام  الساعـة ويف يد أ حدمك فسو يةل : )أ نه قال -صىل هللا عليه وسمل  –عن النيب  -ريض هللا عنه–ماكل  اإ

(فان اس يطاع أ ن ل تقوم حىت يغرسها فليغرسها
1
. 

من غري أ اننيوة يف طلوب النيواجئ، وذكل . والإسالم يعمّل الإنسان أ ن يقصد بع هل اليخطي  البعيد، واعيبار املث ل

ولعل فورض اخلوراج عوىل ال رايض املةتوحوة عنووة يعودُّ يف مقدموة الترشويعات . من عوامل حتقق اليمنية الشامةل

 .ية حصيحةمن أ صول رشع  -ريض هللا عنه –اليت اس ينبطها معر بن اخلطاب 

ذن : " -ريض هللا عنوه–أ راد قسم سواد العراق ب،ن املسل ،ن فقال معاذ  -ريض هللا عنه–فقد ُروَي أ ن معر  اإ

ىل الرجول  ن قس هتا اليوم صار الريع العظه يف أ يدي القوم  م يبيدون فيصري ذكل اإ نك اإ وهللا ليكونن ما تكره، اإ

 الإسوالم مسودا و  ل جيودون شويئا فوانظر أ مورا يسوع أ وهلوم الواحد أ و املرأ ة  م يث يت من بعد  قوم يسدون يف

ىل قول معاذ ". وأ خر  ريض هللا عهنام–فصار معر اإ
2
- . 

احرث انياك ك نك تعيش أ بدا، وامعول ل خرتوك ك نوك : "قوهل -ريض هللا عهنام–وروي عن عبد هللا بن معر 

"متوت غدا
3
وربو  ذكل بيوذكر ال خورة وفنواء الإنسوان، . وفيه حو  عوىل بوذل الع ول ورمس أ هدافوه البعيودة. 

 .ليقرتن الع ل ابلإخالص

"أ نورشوان"حيامن اكن وروي أ ي،ًا أ نه 
4
خارجا للصيد يوموا وخاصويه معوه، مور بوث طراف قريوة فورأ ى جعووزا يف  

. التسع،ن من معره يغرس جوزا فمتلكه العجب ل ن هذه الغراس ل ت،يت أ لكها قبول عرشو سو نوات أ و عرشوزن

أ فسو يعيش حوىت توث   : "قال أ نورشوان". أ جل اي مولي: "قال". اي ش يخ أ تغرس جوزاو: "وان هلقال أ نورش

و أ نوورشوان جلوابوه وقوال". فيوث لكون غرسووا فث لكنوا ونغورس: "قال". من  اره فنواول املووَ  ". أ حسون : "فرُسَّ

قوال ".  وار هوذا الشوجر اي موولي مل يسو بقين أ حود اإىل جوين: "فقال الشو يخ. ابخلزانة العجوز أ لن دينار حال
                                                             

1
 .حصيح: قال ال لباين.  024، رمق 017، ص 0كياب البنيان، ابب اصطناع املال، ج: رواه البخاري يف ال دب املةرد 
2
 .01، دار الكتب العل ية، بريوت، لبنان، ص 0470، 0ل حاكم اخلراج، و الاس يخراج(: عبد الرمحن بن أ محد)ابن رجب  
3
 .000، ص 00اجلامع ل حاكم القرأ ن، ج: القرطيب 
4
قوايض أ محد بن احلسن أ نورشوان بن أ محد بن احلسن بن أ نورشوان الرازي ال صل  م الرويم احلنةي أ بو املةاخر ابن أ يب الة،ائل جالل اازن ابن  

حدى أ و ا،ن،ن ومخس،ن وس امتئة ابنكورية من الروم وقرأ  القرأ ن واش يغل يف النحوو واليةسوري والةقوه، الق،اة حسام اا زن ابن اتج اازن وا س نة اإ

قال القطب يف اترخي مرص اش يغل كثريًا واكن جامعًا للة،ائل وحيب أ هل العمل مع السخاء وحسن العرشة وقود ويل الق،واء وهوو صوغري ابون سو بع 

، قال ابن رافع حدث ابلسوامع عون الةخور ابون البخواري، وقوال الوربزايل ويل ق،واء 201برت ودرس بدمشق وقدم مرص س نة  عرشة س نة خبرت

ىل النواس  الشام وانب عن وااه قبل وذكل ودرس ابخلاتونية والقصاع،ن واكن  هل عناية جبامع ال صول أ لقاه دروسًا وحيةظ منوه كثوريًا واكن حمبووابً  اإ

ل الس ع وكيب اخل  املنسوب عىل الويل اذلي اكن ببالد الروم ومات س نة كثري الصدقة جواد ابن / واكن قد ا ىن من الكرب  140ًا متع حبواسه اإ

 .01اارر الاكمنة يف أ عيان املائة الثامنة، دار الكتب احلديثة، القاهرة، مرص، دت، ص (: أ بو الة،ل أ محد بن عيل العسقالين)جحر 
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لو مل أ كن أ غرس جوزا ومل ميور موولي مون هنوا فيسوث لين موا سوث ل وأ جبوه مبوا : "قال الش يخ. كينو: أ نورشوان

فوث عطى املووَ  ابخلزانوة الرجول " أ حسون ، أ حسون : "فقوال أ نوورشوان". أ جب  فث ىّن يل هذه ال لن دينارو

"أ لة،ن أ خرزن جلراين أ حسن  عىل لسان أ نورشوان مرت،ن
1
 . 

فهذه مناذج حةظها اليارخي الإساليم، يف ح،ن أ ن الس ياسات العاملية  احلديثة تبح  عون تةعيول أ ليوات حةوظ 

 .حقوق ال جيال الالحقة

حيواء  ىل اإ كام رغّب  نصوص الرشع يف اس يصالح ال رايض وهتيئهتا للزراعة، ومنح  حوق المتليوك ملون يبوادر اإ

مون أ معور أ رضوا : )قوال -صوىل هللا عليوه وسومل –عون النويب  -اريض هللا عهنو–عن عائشوة ال رايض املوات، ف

(ليس  ل حد فهو أ حق
2.
. 

وقد تناول الإسالم القَِّه امله وة حلصوول اليمنيوة الزراعيوة اكليودبري الزراعوي الويقظ، حيو  وضوع نظاموًا للمتووزن 

بقاء  . علهيا ل عوام القحو وحض عىل الاحتةاظ ابحلبوب يف س نابلها يف الس ن،ن اخملصبة صيانة من السوس، واإ

ا تَثإلُكُوَن ﴿: يقول تعاىل لَّ قَلِّياًل مِّ َّ
ي
ِّ ا نِّ،َن َدَأاًب فََ ا َحَصْدُ ْ فََذُروُه يفِّ ُسنُْبهلِّ ْبَع س ِّ ْن  (02)قَاَل تَْزَرُعوَن س َ  ُمَّ يَثإيتِّ مِّ

لَّ قَلِّوياًل مِّ 
ي
ْممُتْ لَهُونَّ ا َداٌد يَثإلُكَْن َما قَودَّ ْبٌع شِّ َ س َ وُنوَن بَْعدِّ َذكلِّ صِّ وا حُتْ يوهِّ يُغَواُث  (07) َّ َ عَواٌم فِّ وْن بَْعودِّ َذكلِّ  ُمَّ يَوثإيتِّ مِّ

ونَ  ُ يهِّ يَْعرصِّ  [. 04-02يوسن ] ﴾النَّاُس َوفِّ

ذا أ َخوذت هبوا  ول شك أ ن هذه ال ايت الكرمية حت ل يف جوهرها العديد من املعاين السامية واليوجهيوات الويت اإ

تبّوأ ت ماكنهتا السامية ب،ن ال مم اكفة، وحصول  لهوا اليمنيوة املنشوودة بيحقوق  ال مة الإسالمية وجعلهتا نرباسًا لها

 . ال من الغذايئ

تناول  نصوص الرشع اجملال الصناعي يف العديد من املواضع، لييث كد أ يية ونظرة الإسالم : الصناعة: اثلثاً  -

نوزال الكتو ىل درجوة أ نوه قورن اإ ليه، وبلغ اهامتم القرأ ن الكورمي ابلصوناعة اإ ب السواموية أ سواس الرشوائع، ابحلديود اإ

ُع لِّلنَّاسِّ ﴿: أ ساس الصناعة فقال س بحانه وتعاىل يٌد َوَمنَافِّ يهِّ بَثإٌس َشدِّ يَد فِّ ، وقود بو،ّن [70احلديود ] ﴾َوَأنَْزلْنَا الَْحدِّ

عوز صوناعة احلديود، واارع فقوال  -عليوه السوالم–عز وجل يف مقام الامتنان ابلنعم العظ ى أ نه عمّل نبيّه داود 

مُكْ فَهَْل َأنمُْتْ َشاكُِّرونَ ﴿: وجل ْن بَثإسِّ نمَُكْ مِّ َّْ نَاُه َصْنَعَة لَُبوٍس لمَُكْ لُِّيْحصِّ ، كام لة  القرأ ن الكرمي [71ال نبياء ] ﴾َوعَل

ىل الصناعات اخمليلةة، مثل البناء، وصناعة اجللوود، والنسو يج، فقوال عوز وجول وْن ﴿: النظر اإ ُ َجَعوَل لَومُكْ مِّ َواّلِلَّ

قَواَمتِّ 
ي
ةُّوهَنَا يَوْوَم َظْعونِّمُكْ َويَوْوَم ا يَخِّ وْن ُجلُوودِّ اْلَنَْعوامِّ بُُيوواًت تَسو ْ هَا َوَأْواَبرَِّهوا بُُيوتِّمُكْ َسَكنًا َوَجَعَل لمَُكْ مِّ وْن َأْصوَوافِّ مُكْ َومِّ

،ٍن  ىَل حِّ
ي
ُ ( 71)َوَأْشَعارَِّها َأاَثاًث َوَمتَاعًا ا َبوالِّ َأْكنَوااًن َوَجَعوَل لَومُكْ َواّلِلَّ وَن الْجِّ اَلًل َوَجَعوَل لَومُكْ مِّ ا َخلََق ظِّ َجَعَل لمَُكْ مِّ َّ

َّومُكْ تُْسولُِّ ونَ  ُّ نِّْعَ يَوُه عَلَوْيمُكْ لََعل َ يُومتِّ ويمُكْ بَثإَسومُكْ َكوَذكلِّ ابِّيوَل تَقِّ ابِّيَل تَقِّيمُكُ الَْحورَّ َورَسَ ، وأ مور [70-71النحول ] ﴾رَسَ

زوَن ﴿: -عليه السوالم –حرية وهو يث مر نبيّه نوح ابلصناعة الب ِّ ْبينِّ يفِّ اذلَّ واطِّ نَوا َوَل ُ َ ثَْعُينِّنَوا َوَوْحيِّ ِّ الُْةوكْلَ بِّ َواْصونَع

ُْم ُمْغَرقُونَ  هنَّ
ي
ىل خميلون الصوناعات الويت حيياهجوا الإنسوان يف [02هوود ] ﴾َظلَُ وا ا ، كوام أ شوار سو بحانه وتعواىل اإ

                                                             
1
 .020أ و سري امللوك، ص  س ياسة انمة: الطويس 
2
 .7012، رمق 000، ص 7ابب من أ حىي أ رضًا موااًت، ج: رواه البخاري 
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َياٍت ﴿: حياته اليومية فقال عز وجل َةواٍن اَكلَْجوَوابِّ َوقُوُدوٍر َراسو ِّ وْن َمَحارِّيوَب َوتََ ا،ِّيوَل َوجِّ يَْعَ لُوَن هَلُ َما يََشواُء مِّ

ُكور َي الشَّ َبادِّ ْن عِّ لُوا أ ََل َداُووَد ُشْكًرا َوقَلِّيٌل مِّ  [.00س بث  ] ﴾امْعَ

ّن هللا حُيّب العبد ا): يف الصناعة فقال -صىل هللا عليه وسمل–وقد رغّب النيب  (مل،من احملرتفاإ
1
 ، وبو،ّن أ ييوة 

صوىل هللا  –فقوال ال من الغذايئ املرتب  مبجال الصناعة، من خالل حتةزي أ فراد ال مة عىل صوناعة موا يوث لكون، 

ن نويب هللا داود اكن يوث   مون معول : )-عليه وسمل ما أ   أ حد طعامًا ق  خري من أ ن يث   من معول يوده، واإ

(يده
2
ذ .   .ل خري يف أ مة ل تث   مما تنتج، ول تلبس مما تصنعويف ذكل حتذزر من الوقوع يف اليبعية للغري، اإ

دريوس خياطوا، فقد  -علهيم السالم–ونظرًا ل يية الصناعة فقد اش يغلها كثري من ال نبياء  اكن نوح جنوارا، واكن اإ

واكن داود خواصًا، واكن زكراي جناراً 
3
.  

نصوص الرشع ابلصناعة خّص  فقهاء الإسالم فصووًل ومباحو  مسو يقةل بعقود الاس يصوناع، ومن كوة اهامتم 

فث متوا بذكل تقنو،ن عقود الاس يصوناع . فبيّنوا أ يييه، وأ حاكمه، ورشوطه، وضوابطه، وفروعه، وخميلن مسائهل

 .يف وق  اكن فيه الغرب ل ززال اتاها يف ظل ة القرون الوسطى

م، رضورة ربطه ابلعبوادة ابيوداء وانهتواء وممارسوة، ذكل حوىت ل ييغلّوب اليكووزن ومن ضواب  الع ل يف الإسال

شو باع حاجاتوه املاديوة،  نسان، عىل جوهره الةطري، وكيانه الرويح، وحوىت ل ينجور الإنسوان وراء اإ املادي لالإ

ذا نودي للصالة، قال َوا ﴿: تعواىل لهيا وغافال عن تمنية وتزكية جانبه الرويح  فث مر عز وجل بقطع الع ل اإ اَي َأهيُّ

ِّ َوَذُروا الَْبْيَع َذلِّمُكْ  ْكرِّ اّلِلَّ ىَل ذِّ
ي
ْن يَْومِّ الُْجُ َعةِّ فَاْسَعْوا ا اَلةِّ مِّ َي لِّلصَّ َذا نُودِّ

ي
زَن أ ََمنُوا ا ِّ ْن ُكْنومُتْ تَْعلَُ وونَ اذلَّ

ي
﴾  َخرْيٌ لَومُكْ ا

حلقيقة رب  الع ل ابلعبوادة، وموا يرتتوب أ روع تصوزر  -املسامة بسورة ال خالق-وتذكر سورة النور  ،[4امجلعة ]

ِّ ﴿ :عليه من أ اثر، فيقول س بحانه وتعاىل يف وصون املو،من،ن بوث هنم ْكورِّ اّلِلَّ واَرٌة َوَل بَْيوٌع َعوْن ذِّ َ ْم جتِّ رَِّجواٌل َل تُلْهِّوهيِّ

يهِّ الُْقلُوُب َوا َُّب فِّ افُوَن يَْوًما تَيَقَل اَكةِّ خَيَ ييَاءِّ الزَّ
ي
اَلةِّ َوا قَامِّ الصَّ

ي
، لييواصل الس ياق القورأ ين بث نوه [02النور ]﴾ْلَبَْصارُ َوا

ذا حتقّق هذا الوصن من رب  الع ل ابلعبادة تيحقق اليمنيوة، وحيوّل ف،ول هللا عوىل العبواد فيقوول عوز وجول : اإ

ُ زَْرُزُق َمْن يََشاُء بِّ ﴿ ِّ َواّلِلَّ ْن فَْ،هلِّ لُوا َوزَزِّيَدُ ْ مِّ ُ َأْحَسَن َما مَعِّ َساٍب لَِّيْجزِّهَيُُم اّلِلَّ  [.07النور ] ﴾غَرْيِّ حِّ

ذا غةل الإنسان عن  رب  معهل بعبادة ربه اكن معهل كرساب، فتيوقّن اليمنية، ملا يف ذكل من حجوود للنع وة  أ ما اإ

بصوار املصولحة  اليت تُدخل الإنسان يف ظلامت أ اننيته، وط عه، اليت حتبسه يف دائرة مصواحل نةسوه فمتنعوه مون اإ

ةظ اجملمتع الإنساين، وتيحقّق معه اليمنية املنشودة، اليت ت، ن مصواحل الةورد واجملمتوع يف احلقيقية والشامةل اليت حت

طار من اليوازن والياكفل َذا َجواَءُه ﴿: قال تعاىل. اإ
ي
ْ ث َُن َماًء َحىتَّ ا ُبُه الظَّ س َ اٍب بِّقِّيَعٍة حَيْ الُهُْم َكرَسَ زَن َكَةُروا َأمْعَ ِّ َواذلَّ

ْدُه َشيْئًا َوَوجَ  َسابِّ لَْم جَيِّ ُ رَسِّيُع الْحِّ َسابَُه َواّلِلَّ ْنَدُه فََوفَّاُه حِّ َ عِّ وّيٍ يَْغَشواُه َموْوٌج ( 04)َد اّلِلَّ وٍر لُّجِّ َأْو َكُظلَُ واٍت يفِّ حَبْ

                                                             
1
، 7شوعب الإميوان، ج: والبهيقوي/  702، ص 1جوامع ال حاديو ، ج: والسو يوطي. / 7400، رمق 071، ص 7املعجم ال وس ، ج: رواه الطرباين 

 . 0702، رمق 77ص 
2
 .0411، رمق 201، ص 7سب الرجل ومعهل،  جكياب البيوع، ابب ك : رواه البخاري 
3
 .011، ص 0فتح الباري، ج: ابن جحر 
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َذا َأْخَرَج يََدُه لَْم زََكْد زََراَها َوَمنْ 
ي
هِّ حَسَاٌب ُظلَُ اٌت بَْعُ،هَا فَْوَق بَْعٍض ا ْن فَْوقِّ هِّ َمْوٌج مِّ ْن فَْوقِّ ُ هَلُ نُوًرا  مِّ َعلِّ اّلِلَّ لَْم جَيْ

ْن نُورٍ  ىل  فتكون العبوادة نوور الإنسوان العامول [.01 – 04النور ] ﴾فََ ا هَلُ مِّ اذلي يُبرصو بوه الطريوق الصوحيح اإ

 . اليمنية الشامةل

تقان الع ل وتث دييه عىل الصورة املطلوبة،  لّ ابإ – وذكل لقووهلول ييحقق هذا الرب  ب،ن الع ل والإخالص   اإ

ذا معل معال أ ن ييقنه: )-صىل هللا عليه وسمل (اإن هللا حيب من أ حدمك اإ
1
. 

ميانيًا واعيقاداًي بث ن يقصد املسومل  وييحقّق أ ي،ًا الرب  ب،ن الع ل والعبادة يف الإسالم، من خالل توجهيه توجهيا اإ

مع   معل يقوم به رضا هللا عز وجول، وبوذكل ييحقّوق هل النةوع يف اانيوا وال جور يف ال خورة، فيكوون الع ول 

ة الويت يعوزتل معهوا صواح ا النواس والع ول حبجوة اليةور  عبادة، ويبتعد اجملمتع الإساليم عن ااروشوة، والرهبنو

فيقوع اليووازن اذلي . لعبادة هللا، كام يبتعد هبا اجملمتع الإساليم عن املادية اليت يندفع أ حصاهبا وراء املادة بال روح

 . تيحقق معها اليمنية

 :ضواب  تمنية املال: املطلب الرابع

ذا صوار ذا موال، وتصوغريه ما ملكته من مجيوع ال  املال يف لغة العرب  ل موول ومو،ول اإ شو ياء، وموال الرجول ميوّوِّ

مويل
2
. 

قاموة مصواحلنا بوه، ولكون ابعيبوار وصون : "أ ما اصطالحًا فقد عّرفه الرسخيس احلنةي بث نه امس ملا هو خملوق لإ

"المتّول، والمتّول صيانة اليشء وادخاره لوق  احلاجة
3
ليوه املوكل ويسوتبد ما يقع ع "وعّرفه الشاطيب املاليك بث نه  .

ذا أ خذه من وهجه "به عن غريه اإ
4
ل عوىل مواهل قميوة يبواع هبوا، "وقال الس يوطي الشافعي .  ن امس املوال ل يقوع اإ اإ

ن قل ، وما ل يطرحه الناس مثل الةلس، وما أ  ش به ذكل "وتلزم متلةه، واإ
5
موا "وعّرفه ال وويت احلنوبيل بث نوه . 

"فيه منةعة مباحة لغري حاجة ورضورة
6
. 

ومطلوب من الإنسان يف الإسالم تمنية املال وتكثوريه، مفوا حيصول اى الإنسوان مون موال ابلسوعي أ و ابلورا،وة 

منا عليه تمنييه وتكثريه بث ي نوع من أ نوواع الاسوتامثر  نةاق، واإ والهبة و وها يُطلب منه دينًا أ ن ل يرتكه ييث   ابلإ

 . أ و النبات املرشوعة، جتارة يف لعروض، أ و اس ينسال يف احليوان

                                                             
1
 .حصيح: قال ال لباين. 0000، رمق 000، ص 0شعب الإميان، ج: رواه البهيقي 
2
 .020، ص 0ج: الهناية يف غريب احلدي : ابن اجلزري/  070، ص 7اتج العروس، ج: الزبيدي/  770، ص 00لسان العرب، ج: ابن منظور 
3
 .24، ص 00ج: املبسوو 
4
 .02، ص 7ج: املوافقات 
5
 .072ص : ال ش باه والنظائر 
6
 .007، ص 0ج: كشاف القناع 
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منا اكن ذكل ل ن املال زمنوو  وذلكل فقد جاء رواج املال وتداوهل ب،ن الناس أ مرًا مطلواًب يف الرشيعة الإسالمية، واإ

اجتوروا : "حيوامن قوال -ريض هللا عنه–وززيد ابليداول، وييث   وينق  ابلكزن، وهذا ما قصده معر بن اخلطاب 

"يف أ موال اليياىم ل تث لكها الزاكة
1
. 

ل ابملال، فاملال وجه من وجووه اليع وري،  منا ليمنييه وتكثريه ملا فيه من اليع ري اذلي ل ييحقق اإ فالجتار يف املال اإ

وبه ييحقّق حةظ الكرامة البرشية بيوفري العيش الكرمي، وهو أ   وسائل اليمنية الشامةل، فهو لويس حكورا عوىل 

ل أ نّوه اليمنية الاقتصادية وحدها بل ييجاوزهوا اإىل    ن اكن جوزء مون احملوي  املوادي اإ أ نوواع اليمنيوة، فاملوال واإ

معام ابلسعي الإنساين عىل سبيل الكسب، فث صبح  عالقتوه ابلإنسوان عالقوة متوكل، ور عالقوة ذات بعود 

نةيس، كام أ نّه أ صبح ابليداول ب،ن الناس زكتسب بعدًا اجامتعياً 
2
 . 

لّ هبا، ذلكل حّذر عز وجل مون وقوعهوا يف يود مون ل  فاملال هو من الرضورايت اليت ل تس يقه مصاحل اانيا اإ

نةاقها، و ل يدرك قميهتا يَاًموا﴿: قال تعاىل. حيسن اإ ُ لَومُكْ قِّ َةهَاَء َأْمَوالمَُكُ الَّيتِّ َجَعوَل اّلِلَّ [. 0النسواء ] ﴾َوَل تُْ،تُوا السُّ

ش الناسفاملال هو قوام معا
3
. 

ذا ارتب  مةهوم املوال بولك موا زمتوّوهل الإنسوان مون  ىل املال ماّسة يف حق الةرد وامجلاعة وال مة كلك، اإ واحلاجة اإ

وعليه فاملقصود من املال يف الرشيعة الإسوالمية لويس هوو كوزنه أ و اليةواخر . متاع أ و نقد أ و غريهام من القمييات

منا ليحقّق مصاحل رشعيوة أ عظوم وأ جول تليقوي يف هنازهتوا حوول مقصود اليمنيوة وعوامرة ال رض وفوق املوهنج  به، واإ

 .الرابين

ّن هللا عز وجل قال: )-صىل هللا عليه وسمل–يقول الرسول  يياء الزاكة ولو اكن : اإ قام الصالة واإ ان أ نزلنا املال لإ اإ

لهيام اثل  ول ليه اثن ولو اكن هل واداين ل حب أ ن زكون اإ  ميل  جووف ابون أ دم لبن أ دم واد ل حب أ ن زكون اإ

ل الرتاب  م ييوب هللا عىل من اتب (اإ
4
لّ ملون يعومل، ويو،دي حقووق هللا فيوه، قوال .  فاملال مال هللا ل يُعطوى اإ

زَن يفِّ َأْمَوالِّهِّْم َحوقٌّ َمْعلُووٌم ﴿: تعاىل ِّ وائِّلِّ َوالَْ ْحوُرومِّ  (70)َواذلَّ وقود تقوّدم  هوذه ال يوة [. 70-70املعوارج ] ﴾لِّلسَّ

،بات  ذا ابإ لّ اإ ايه، اإ صةة البخل وأ هنا طبع يف الإنسان، ذلكل وبسب ا ل ي،دي حقووق هللا يف املوال اذلي رزقوه اإ

ل ابلإميان ومداوموة الصوالة الويت تهنو ى عون الةحشواء واملنكور، قوال تعواىل نَّ ﴿:عّدل طباعه، وذكل ل زكون اإ
ي
ا

نَْساَن ُخلَِّق َهلُوعًا 
ي
ُّ جَ ( 04)اْل ُه الرشَّ َذا َمسَّ

ي
ُه الَْخرْيُ َمنُوعًا  (71)ُزوعًا ا َذا َمسَّ

ي
ِّّ،َن  (70)َوا لَّ الُْ َصول

ي
زوَن ُ ْ  (77)ا ِّ اذلَّ

ْم َدائُِّ ونَ  ِّ منا حصل الرب  ابلصالة ل هنوا تُعومّل الإنسوان احملافظوة عوىل الوقو ، [70-04املعارج ] ﴾عىََل َصاَلهتِّ ، واإ

 .واليمنية الةعاةلوالرتكزي يف ال داء، والينظه، ور أ سس الع ل الناحج 

                                                             
1
 .074، رمق 074، ص 7املوطث ، ج: ماكل بن أ نس 
2
 .074 – 071مقاصد الرشيعة بث بعاد جديدة، ص : انظر عبد اجمليد النجار 
3
 .021، ص 2ج: جامع البيان يف تث ويل القرأ ن 
4
 حصيح: قال ال لباين. 70411، رمق 702، ص 01ج : رواه أ محد بن حنبل 
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وقد قُرن  الصالة ور عامد اازن ابلزاكة أ   أ راكن الإسالم املرتبطة ابملال ارتباطًا مبارشًا يف الكثري مون ال ايت 

حووداهام دون ال خوورى: "القرأ نيووة، حووىت قيوول "قوورن هللا الصووالة ابلووزاكة ومل زوورض ابإ
1
لشوورتاكهام يف الطهووارة، . 

تيوان الةوواحش واملنكوراتفالصالة طهارة للنةس وال فعال  واَلَة تهَْنَو ى َعونِّ الَْةْحَشواءِّ ﴿: قوال تعواىل. من اإ نَّ الصَّ
ي
ا

ْن َأْمَوالِّهِّْم ﴿: قال تعاىل. والزاكة طهارة للنةس من الشح والبخل، وطهارة للامل[. 00العنكبوت ] ﴾َوالُْ ْنَكرِّ  ُخْذ مِّ

َا ْم هبِّ أ ي تطهور  وتوزكهيم عون الاسو يغراق يف طلوب : "قال الةخر الورازي.[010اليوبة ] ﴾َصَدقًَة تَُطهُِّّرُ ْ َوتَُزكِّّهيِّ

"اانيا
2
. 

نةاقواً  لّ يف . واملسمل جيب أ ن زراعوي أ حواكم هللا عوز وجول يف مواهل كسو بًا واإ ل طيبوًا، ول ينةقوه اإ فوال زكسوب اإ

لّ ملن ي،دي حقوقه  . املواطن املرشوعة، ول مينحه اإ

ال مسّخر هل، وليس العكوس، وذلكل وجوب أ ن يلوزتم أ حواكم الرشوع يف فرياعي الإنسان يف كس به للامل بث ّن امل

كس به للامل، فال زكسوب مواهل ابلوراب، ول ابلقوامر، ول ابلغوش أ و الاحوتاكر وغريهوا مون طورق الكسوب غوري 

 .املرشوع

ِّّي مواهل ويسوتمثره يف موواطن الكسوب املرشووع، ول زورتب  ابل مواين، أ و زورؤ ذلل السو،ال،  كام يلزمه أ ن زمُن

نسان قُّدر هل رزقه فعليه الرضا به َل بَْعَ،ومُكْ عَوىَل بَْعوٍض ﴿: قال تعاىل. فال رزاق مقّدرة من هللا، و  اإ ُ فَ،َّ َواّلِلَّ

لُو  زَن فُّ،ِّ ِّ ْزقِّ فََ ا اذلَّ َحوُدونَ يفِّ الّرِّ ِّ جَيْ نِّْعَ وةِّ اّلِلَّ يوهِّ َسوَواٌء َأفَبِّ هِّْم عىََل َما َملََكْ  َأيَْ اهُنُْم فَهُْم فِّ ْزقِّ ي رِّ النحول ] ﴾ا بَِّراّدِّ

َِّّسوا﴿: ، وقال أ ي،اً [20 ُبوا َولِّلن وا اْكتَسو َ ويٌب مِّ َّ ُ بِّهِّ بَْعَ،مُكْ عىََل بَْعٍض لِّلّرَِّجالِّ نَصِّ َل اّلِلَّ ويٌب َوَل تَيََ نَّْوا َما فَ،َّ ءِّ نَصِّ

ٍء عَلِّميًوا َ اَكَن بِّولُكِّّ يَشْ نَّ اّلِلَّ
ي
ِّ ا ْن فَْ،هلِّ َ مِّ ا اْكتََسْْبَ َواْسثَلُوا اّلِلَّ كوام أ ن احلسود ومتوين ال رزاق ، [07النسواء ] ﴾مِّ َّ

أ نوس بون مواكل أ ن فعون  . يورث الط ع اذلي ي،دي اإىل الاحتاكر واكيناز املال، فُيحبس عون اسوتامثر وتمنييوه

لوو أ ن لبون أ دم واداي مون ذهوب أ حوب أ ن زكوون هل واداين، ولون : )قال -صىل هللا عليه وسمل –رسول هللا 

ل الرتاب وييوب هللا عىل من اتب (ميل  فاه اإ
3
. 

نةاقه لقوهل تعاىل ِّ ﴿: ول ن احتاكر املال واكينازه حمّرم رشعًا فقد وجب اإ يهِّ فَواذلَّ يَْخلَةِّ،َن فِّ ا َجَعلمَُكْ ُمس ْ زَن َوَأنْةُِّقوا مِّ َّ

ري نْمُكْ َوَأنَْةُقوا لَهُْم َأْجٌر َكبِّ ي أ َاَتمكُْ ﴿: ، وقال أ ي،اً [2احلديد] ﴾أ ََمنُوا مِّ ِّ ِّ اذلَّ ْن َمالِّ اّلِلَّ تُوُ ْ مِّ ويلوزم [. 00النور ] ﴾َوأ َ

نةاقها نةاق املال، فال ي،تهيا من ل يعرف حق هللا فهيا، ول حيسن اإ  :قوال تعواىل. الإنسان مراقبة رشع هللا أ ،ناء اإ

هيَا َواْكُسوُ ْ َوقُولُووا﴿ يَاًما َواْرُزقُوُ ْ فِّ ُ لمَُكْ قِّ َةهَاَء َأْمَوالمَُكُ الَّيتِّ َجَعَل اّلِلَّ النسواء ] ﴾لَهُوْم قَوْوًل َمْعُروفًوا َوَل تُْ،تُوا السُّ

ريض هللا –البخول مون أ رش صوةات الرجول، فعون أ يب هرزورة  -صىل هللا عليه وسمل–، وقد جعل الرسول [0

(رش ما يف رجل حُشٌ هالع، وجْب خالع: )-صىل هللا عليه وسمل–قال رسول هللا : قال  -عنه
4
 . 

                                                             
1
 .00، ص 0احملرر الوجزي يف تةسري الكتاب العززز، ج: ابن عطية 
2
 .22، ص 01ج : مةاتيح الغيب 
3
 .1120، رمق 7010، ص 0كياب، ابب ما يُيقى من فتنة املال، ج: رواه البخاري 
4
 .حصيح: قال ال لباين. 744، رمق 007ياب حسن اخللق، ابب املال الصاحل لل رء الصاحل، ص ك : رواه البخاري يف ال دب املةرد 
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صوىل –فث رشد الإسالم اإىل حسن اس يعامل ال موال واليرصف فهيا، حىت تقّرر املبودأ  الإسواليم بقوول الرسوول 

(نعم املوال الصواحل للرجول الصواحل: )-هللا عليه وسمل
1
ن أ سواء صواحب املوال ذاتوه يف مواهل، وتعّسون يف   ، فواإ

وذكل مبوين . اس يعامهل، ووضعه يف غري مواضعه الرشعية قرر الإسوالم احلجور عوىل املعيووه، والسوةيه، واملبوذر

"املال مال هللا وأ ن الةرد مس يخلن فيه"عىل قاعدة من أ   قواعد النظام الاقتصادي الإساليم ور أ ن 
2
. 

نه أ مر بذكل عىل الاعيدال، واليوسو  مموا  م أ ن الإسالم واإ  نةاق، فاإ ن منع البخل والشح والاحتاكر، وأ مر ابلإ

ىَل ُعُنقَِّك َوَل تَبُْسْطهَا ُ َّ الْبَْس ِّ فَتَْقُعوَد َملُوًموا ﴿: قال تعاىل. يدل عىل حسن الاقتصاد
ي
َعْل يََدَك َمْغلُوةَلً ا َوَل جَتْ

يلِّ َوَل ﴿: عز وجل اليبذزر فقال ، مفنع هللا[74الإرساء ] ﴾َمْحُسوًرا وبِّ ْسكِّ،َن َوابْوَن السَّ َوأ َتِّ َذا الُْقْرَ  َحقَُّه َوالْ ِّ

زًرا ْر تَْبووذِّ ي َأنَْشووثَ َجنَّوواٍت َمْعُروَشوواٍت َوغَوورْيَ َمْعُروَشوواٍت ﴿: ، وحووّرم الإرساف فقووال[71الإرساء ] ﴾تَُبوّذِّ ِّ َوُهووَو اذلَّ

ْرَع ُمْخيَلًِّةا  تُووا َحقَّوُه َوالنَّْخَل َوالزَّ َذا َأ،َْ وَر َوأ َ
ي
وْن ،ََ ورِّهِّ ا ٍه لُكُووا مِّ ًا َوغَورْيَ ُمتََشوابِّ واَن ُمتََشواهبِّ مَّ يُْيووَن َوالرُّ يَوْوَم ألُُكُُه َوالزَّ

،نَ  وفِّ بُّ الُْ رْسِّ َُّه َل حُيِّ ن
ي
هِّ َوَل ترُْسِّفُوا ا َدَم ُخوُذوا زِّينَوتَ  ﴿: ، وقووهل أ ي،واً [000ال نعوام ] ﴾َحَصادِّ ْنوَد ُ ِّّ اَي بَوينِّ أ َ مُكْ عِّ

،نَ  بُّ الُْ رْسِّفِّ َُّه َل حُيِّ ن
ي
بُوا َوَل ترُْسِّفُوا ا ٍد َولُكُوا َوارْشَ  [.00ال عراف ] ﴾َمْسجِّ

فهذه تمنية شامةل، تيواءم معها الينش ئة الاجامتعية املطلوبة، من خالل تمنية عنارصها الوثالث الإنسوان والع ول 

جامعية حتمكها القه ال خالقية اليت تةتقدها أ نظ ة وبورامج ومنوا  العوامل ور تمني مادية وروحية، فردية و . واملال

 .حفدث الاهنيار املينايف مع اليمنية املنشودة. اليت سقط  يف عبودية املادة

 :خامتة وتوصيات

 :بعد معاجلة الإشاكلت امليناوةل يف املقال يمت اخلروج جب ةل من النياجئ واليوصيات بيان أ يها يف ال يت

حقوق الإنسان مضن اجليل الثال ، واحلق يف اليمنية ابذلات يُشلك نقةل للةلسةة الإنسانية خبصووص  .0

منوا ر تةاعول بو،ن الإنسوان  ىل الكوون، ذكل أ ن اليمنيوة اإ ىل النظورة اإ ىل الإنسوان اإ حقوق الإنسوان مون النظورة اإ

ر ليلبية حاجاته  .والكون اذلي َُسِّّ

جليول الثالو  ابحلوق يف السومل، واحلقووق البيئيوة منطقوي عوىل ارتباو احلق يف اليمنية مضون حقووق ا .7

اعيبار أ نه ل ميكن حتقيق اليمنية يف وس  غري أ من، ول يف بيئة غري سوية، ذلكل ابت يُطلوق عوىل هوذا اجليول 

 .ل ن حتقيقها مس،ولية امجليع" حقوق الي،امن"امس 

ش باع احلاجات والهنوض ابلإنسانية .0 حتقيقا ل مانة الاس يخالف وحسن عوامرة  احلق يف اليمنية متعلق ابإ

 .ال رض

 .الزتام القه للهنوض ابليمنية كةيل حبل الكثري من اإشاكلت العرص وأ زماته الاقتصادية والاجامتعية .0

                                                             
1
 .حصيح: قال ال لباين. 40، ص 7شعب الإميان، ج: رواه البهيقي 
2
تةسري الكم  تيسري الكرمي الرمحن يف: السعدي/  00، ص 7تةسري القرأ ن العظه، ج: ابن كثري/  717، ص 0مةاتيح الغيب، ج : الةخر الرازي 

 .012املنان، ص 



 11العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية
 

148 
 

  تياكمول لكهوا ..اليمنية املنشودة متعّددة اجملالت خميلةة الرتب  من تمنية اقتصادية واجامتعيوة و،قافيوة .0

نسانية قاطبةليحقيق الينش ئة   .الاجامتعية املنشودة لالإ

 .اليمنية الةعاةل تقت  الاستامثر يف الإنسان، فهو رأ س املال احلقيقي للهنوض بلك جممتع .1

الع ل عىل رب  حقوق الإنسان عامة واليمنية خاصة ابلقه الإنسانية املس يوحاة من الةطورة الإنسوانية   .2

 .ادي عىل حساب اليحصيل القمييمنعا من اإخالل اليوازن ابلسعي  و المنو امل
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قراءة يف ال حاكم القانونية امليعلقة ابلقرارات الإدارية املي، نة تث سيس ال حزاب الس ياس ية عىل ضوء القانون 

07/10الع،وي 
*
 

- تيس س يل  –جامعة أ محد بن حيي الونرشييس  -"ب"أ س ياذ حمارض  -ابية عبد القادر/ د

 ملخ 

امليعلق ابل حزاب الس ياس ية مون بو،ن  7107جانةي  07ملخ  امل،رخ يف  07/10يُعد القانون الع،وي 

، ابعيبوار 7107أ   القوان،ن اليت   ترشيعها مضن رزمة الإصالحات الس ياس ية اليت ابرشهتا اجلزائر مطلع سو نة 

أ ن هذا الترشيع هل أ يية كبرية يف  بنواء دوةل القوانون، هوذه ال خورية الويت زكوون مون أ   دعامئهوا وجوود تعدديوة 

صوودار القوورارات الإداريووة امليعلقووة بيث سوويس ال حووزاب  حزبيووة، وموون  م فوواإن هووذا الترشوويع موونح صووالحيات اإ

دارة ممثةل يف وزارة اااخلية، هذه القرارات اليت قود تةصوح عهنوا الإدارة رصاحوة بقبوول أ و رفوض  الس ياس ية لالإ

اعامتد الطلب املقدم لها بشث ن تث سيس حزب س يايس، كام ميكون أ ن زكوون قرارهوا ابلقبوول مضنوا حيوامن تصو   

ن ال حاكم القانونية الويت وردت يف القوانون الع،ووي . عن الرد خالل ال جل احملدد لها قانوان  07/10و من  م فاإ

 .القرارات لها من ال يية مباكن يف مساةل اعامتد التشكيالت الس ياس يةامليعلقة هبذه 

Summary: 

The Organic Law 12/04, which was issued on 07 January 2012 on political parties 

among the most important laws that began within the package of political reforms initiated 

by Algeria early in 2012, given that this legislation is of great importance in building a state 

of law, the latter of which is the most important pillars multi-party system, and therefore this 

legislation granting powers to issue administrative decisions relating to the establishment of 

political parties for the administration, represented by the Ministry of Interior, these 

decisions may disclose administration explicitly accept or reject the adoption of the 

application submitted her on the establishment of a political party, it can also be its 

acceptance implicitly when silent for a reply within the specified term has legally, Thus, the 

statutory provisions contained in the Organic Law 12/04 relating to these decisions it is 

important in the adoption of political formations. 

 :مقدمة

موا أ ن تنوهتج  تسكل الإدارة العاموة خوالل ممارسو هتا لوظيةهتوا يف اليعامول موع ال فوراد أ سولوب،ن رئيسو ي،ن، فهو ي اإ

رادة الشوخ   –مكبدأ  عام  –أ سلواب تعاقداي يعمتد ابل ساس رادة الإدارة العاموة واإ رادتو،ن، اإ عىل تناظر وتوافق اإ

                                                             
*
يداع املقال   74/10/7102: اترخي اإ

 70/17/7102: اترخي حتكه املقال
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رادهتوا املنةوردة امليعاقد معها، وأ سلواب أ خرا ل يث خذ  فصواح الإدارة العاموة عون اإ الهنج اليعاقدي، وهو زمتثل  يف اإ

 .يف مواهجة الةرد، ويطلق عىل ال ول العقد الإداري أ ما الثاين  فيعرف ابلقرار الإداري

منوا تسو مت رادهتا املنةردة يف تعاملها مع ال فراد ابس يعامل القرارات الإدارية اإ فصاح الإدارة العامة هذا عن اإ ده مون واإ

رادهتوا عوىل ال فوراد جوربًا عنود الاقت،واء، أ ي  ممارس هتا لسلطة عامة تكون ظهريا لها تمتكن مون خاللهوا فورض اإ

 .ابس يعامل القوة اجلربية

غري أ ن الإدارة العامة ليس لها مطلق احلرية حيامن متوارس سولطهتا العاموة مبوجوب القورارات الإداريوة، بول جيوب 

ملزتمة حبدوده جتس يدا ملبدأ  املرشوعية مبةهومه الواسع، ذكل أ ن عودم خ،ووعها  علهيا أ ن تكون خاضعة للقانون

دارة مطلقوة غوري مقيودة، ال مور اذلي يعيورب خطورًا حمودقًا حبقووق وحورايت  للقانون وعدم الزتاهما به جيعل مهنوا اإ

فراغهوا يف قالو. ال فراد رادهتوا اإ ب و شولك معو،ن، غوري أ ن والقانون كقاعدة عامة ل يلزم الإدارة عند اليعبري عن اإ

تباع شلكيات زكون مون شوث ن عودم احورتام الإدارة لهوا بوث ن تعورض قراراهتوا  هناك أ ي،ا حالت أ خرى جيربها ابإ

 .للبطالن

تعيرب القرارات الإدارية الوس يةل القانونية ال كو اس يعامل من قبل الإدارة العامة، وذكل من أ جل حتقيق املصولحة 

ومون بو،ن أ   القورارات الويت تصودرها الإدارة املركزيوة، . ساس ية ل عامل ال،ب  الإداريةالعامة اليت ر الغاية ال  

 .ر تكل امليعلقة مبوضوع تث سيس ال حزاب الس ياس ية

داريوة  لقد أ و  املرشع اجلزائري هم ة اإصدار القرارات الإدارية امليعلقة بيث سويس ال حوزاب الس ياسو ية لسولطة اإ

ىل قانون ال حزاب، هوذا ال خوري اذلي عورف تغيوريات عديودة منوذ مركزية ر وزارة اااخلية، وذ كل استنادا اإ

، اذلي اعرتف ل ول مرة ابليعدديوة احلزبيوة، ومون  م صودر قوانون امجلعيوات ذات 0474صدور دس يور فيةري 

نشواء  (01)الطابع السو يايس تكريسوا للوامدة مون هوذا ااسو يور، متبنيوا مون خوالهل نظوام اليرصوحي املسو بق يف اإ

وع مووا لبوو  أ ن اعمتوود نظووام الرتخووي  املسوو بق ليث سوويس ال حووزاب طبقووا ال   حووزاب الس ياسوو ية، لكوون املرشو

طار دس يور 42/14لل مر  . 0441املي، ن قانون ال حزاب، وذكل يف اإ

 07/10أ قوور املرشووع اجلزائووري القووانون الع،وووي  7107ومووع انطووالق الإصووالحات الس ياسوو ية يف اجلزائوور سوو نة 

ي، ن قانون ال حزاب، اذلي أ بقى فيه عىل نظام الرتخي  املس بق ليث سويس حوزب امل  00/10/7107امل،رخ يف 

داري يصدر مون الإدارة الويت زكوون عوىل عاتقهوا وحودها مونح  س يايس، هذا الرتخي  اذلي يث خذ شلك قرار اإ

 .الرتاخي  ابعامتد ال حزاب الس ياس ية يف اجلزائر

ىل اسو يقراء ال حواكم القانونيوة امليعلقوة ابلقورارات الإداريوة املي،و نة تث سويس ال حوزاب  يس هتدف هذا البحو  اإ

طار قانون ال حزاب  طوار 07/10الس ياس ية، يف اإ ، متجنب،ن اخلووض يف اجلوانوب الس ياسو ية الويت  ورج عون اإ

قراران يف ذات الوق  بصعوبة الةصول بو،ن م،و ون القورارا ت الإداريوة امليعلقوة هبوذا الشوث ن هذه ااراسة، مع اإ

دارة العاموة مون هجوة، وأ اثر هوذه القورارات الإداريوة والإشواكلت  اذلي يدخل مضن الع ل الإداري البح  لوالإ

ن الإشواكلية الرئيسو ية الويت . اليت قد تعرتضها أ ،ناء تنةيذها ملا لها من عالقة وطيدة من هجوة أ خورى ومون  م فواإ
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رات الإدارية الصادرة بشث ن تث سيس ال حزاب الس ياس ية وفقوا للقوانون الع،ووي هل القرا: تُطرح يف هذا الصدد

 كةيةل معليا مبامرسة النشاو احلزيب يف اجلزائرو 07/10

طبيعوة القورارات الإداريوة امليعلقوة بيث سويس ال حوزاب موا ر : وتندرج حت  هذه الإشاكلية التسواؤلت الياليوة

اعامتد ال حزاب الس ياس يةو وكين متو  معاجلوة النصووص القانونيوة وهل للق،اء الإداري  دور يف و الس ياس ية

 ليةعيل هذه القرارات معلياو

جابة عىل الإشاكلية والتساؤلت ال خرى املرتبطة هبا، اعمتدت عىل موهنج حتليول ال حواكم القانونيوة الوواردة  ولالإ

كوهنام ييعلقوان مبويالد احلوزب السو يايس واملرتبطة حرصا مبسالي،ن هلام من ال يية مباكن  07/10ابلقانون الع،وي 

ىل احلياة الع لية ملبارشة همامه وهام  .اليرصحي بيث سيس حزب س يايس واعامتده: وخروجه اإ

ىل مبحث،ن ا،ن،ن  :وذلكل ارتث ي  تقس ه هذا البح  اإ

  طبيعة القرارات الإدارية امليعلقة بيث سيس ال حزاب الس ياس ية: املبح  ال ول

طار قانون   07/10ال حزابيف اإ

طار قانون ال حزاب: املبح  الثاين  07/10دور الإدارة يف تنةيذ قراراهتا يف اإ

طار القانون الع،وي: املبح  ال ول دارية امليعلقة بيث سيس ال حزاب يف اإ  07/10طبيعة القرارات الإ

ذ بغوريه يسو يح  رادهتوا أ مور وجوويب ورضوري ملويالد القورار الإداري، اإ فصاح الإدارة عن اإ ن اإ يل اليعورف عوىل اإ

عنرص الإرادة، وهذا يعين عدم وجودها وابليايل عدم وجود القرار الإداري اذلي هو أ ول وقبول   يشء معول 

رادي قصدي  . اإ

 07/10يف حاةل ال حاكم امليعلقة ابلقرارات الإدارية املي، نة تث سيس ال حزاب الس ياس ية وفق للقانون الع،ووي 

ذ ل ميكون أ ن تنشوا  - يف هوذه احلواةل تمتثول يف وزارة اااخليوةواليت -فان تعبري الإدارة العامة  زكوون وجوبيوا، اإ

طار ال حاكم اليت حيددها هذا القانون  .أ حزااب بدون أ ن تُعمتَد من قبل هذه الإدارة يف اإ

طوار  07/10والقانون الع،وي  ذا قُودم لهوا طلوب يف اإ راداهتوا يف حواةل موا اإ ب،ن عدة أ وجه لإفصواح الإدارة عون اإ

 .جراءات املرتبطة بيث سيس حزب س يايس، فقد زكون هذا الإفصاح رصحيا أ و مضنياالإ 

وللخوووض يف املسووائل امليعلقووة ابل حوواكم القانونيووة امليعلقووة ابلقوورارات الإداريووة املي،وو نة تث سوويس ال حووزاب 

دارة العاموة  ىل املةاهه املرتبطة ابليعبري الإرادي لوالإ ابعيبارهوا عنرصوا الس ياس ية، زكون من الرضوري اليطرق اإ

ىل القورارات الإداريوة  أ ساس يا مكوان لعنارص القورار الإداري يف املطلوب ال ول،  م اليعورض يف املطلوب الثواين اإ

طوار القوانون الع،ووي  ، والويت قود زكوون م،و وهنا مويالد احلوزب ودخووهل  07/10الرصحية مهنا وال، نية يف اإ

 .النشاو الس يايس أ و تكون خالف ذكل
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رادهتا : ولاملطلب ال   دارة عن اإ فصاح الإ  أ وجه اإ

حداث الور  رادهتا املنةردة وامللزمة بقصد اإ فصاح هجة الإدارة عن اإ جي ع الةقه والق،اء عىل أ ن القرار الإداري هو اإ

داري  قانوين مع،ن، فالإفصاح عن الإرادة أ و اليعبري عهنا عنرص جوهري ل غىن عنه حوىت نكوون بصودد قورار اإ

ي معل قانوين عىل وجه الع وم، ويف غياب هذا الإفصاح ل نكوون أ موام معول قوانوين عىل وجه اخلصوص أ و أ  

منا نكون بصدد أ عامل مادية يف اإحدى صورها غري الإرادية .واإ
1
 

خراجه اإىل حزي الوجود  ظهار الإدارة ملا تكنه أ و تبطنه واإ ل يعوين أ ن زكوون قورار الإدارة اجيابيوا " الإفصواح" واإ

رادة الإرادة بث ي شلك من ال شاكل دامئا، فلك ما ييطلب    .لوجود هذا العنرص هو أ ن يمت الإفصاح عن اإ

فصواحا عون الإرادة وحمققوا العنرصو ال ول  رادهتا يعد اإ ذا اكن  أ ي عالمة ما أ و شلك مع،ن ليعبري الإدارة عن اإ واإ

ىل تقسو ه القورارا ت الإداريوة مون حيو  لوجود القرار الإداري، فان الةقه والق،اء يف فرنسا ومرصو قود انهتو ى اإ

رادة اجلهة الإدارية وشلك هوذا اليعبوري اإىل صوور ،والث تمتثول يف القورار الرصوحي ، (الاجيوايب)أ داة اليعبري عن اإ

.القرار السليب، القرار ال، ين
2
. 

داري الرصحي      : أ ول  القرار الإ

ل هنواك بعوض الةقوه ية،ول  "الاجيوايب"يطلق أ ي،ا عىل هذا النووع مون القورارات الإداريوة ابلقورار الإداري  ، اإ

يويح ابن القرار الإداري الصادر زكون اجيابيوا، " اجيايب" التس ية ال وىل، مربرزن هذا اليوظين بث ن مصطلح 

غري أ ن لك ة اجيايب يف رأ ينا ل تعين دامئا قبوول طلوب . أ ي صدر ابملوافقة عىل الطلبات ذوي الشث ن ومل زرف،ها

ن اكن م،و ون الورد منحوا أ و ذوي الشث ن بل أ ن املعىن احلق  يقي لها هو وجود رد عىل الطلب املقدم، ول هيوم اإ

 ."اجيايب" منعا، و  ما يف ال مر أ ن صاحب الطلب اس يقبل الرد عىل طلبه، وهذا هو املدلول احلقيقي للةظ 

ون ابملونح وفق هذا القسم من الةقه مرده أ ي،ا حسب رأ هيم أ ن القرار الرصحي كام زك" رصحي" وحتبيذ مصطلح 

الويت " أ ي اجيابيا يف م،و ونه ميكون أ ن زكوون ابملنوع أ ي سوليب امل،و ون، وهوذا هوو مودلول  مصوطلح اجيوايب

تعرضنا هل سابقا، ويوجد قسم أ خر من الةقه يس يع لهام عىل أ هنام مرتادف،ن، ومن  م فان القورار الإداري الرصوحي 

رادهتا الا" هو  جيابية واملل وسوة حبيو  يسو يطيع ذوو الشوث ن اليعورف ذكل القرار اذلي تةصح فيه الإدارة عن اإ

عىل وجود القرار عرب دلئل ظاهرة للعيان وم،رشات خارجية ل تدع جموال للظون أ و اليث ويول أ و الافورتاض أ و 

اليخ ،ن
.3

 

ذا ما عربت الإدارة عن ردها كيابة أ و أ هنا ترد عليه مشوافهة ، بول أ ن حممكوة  وتكون القرارات الإدارية الرصحية اإ

شارة ما تب،ن قصود الإدارة امليجوه لإحوداث ال لور القوانوين يعود  الإدارية العليا يف مرص اعيربت أ ن جمرد الإمياء ابإ

                                                             
1
 .000، ص 0441محمود عاطن البنا، الوس ي  يف الق،اء الإداري، دار الةكر العريب، مرص،  - 

2
 .00، ص 7100القاهرة، مرص،رأ ف  فودة، عنارص وجود القرار الإداري، دراسة مقارنة، دار الهن،ة العربية،  - 

3
 . 00املرجع نةسه، ص  - 
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داراي رصحيا .قرارا اإ
1
بعوض أ حواكم جملوس ااوةل الةرنيسو يف القورارات الإداريوة ومثوال ذكل أ ي،وا موا ورد مون  

.الةردية الصادرة شةاهة، رفض احلكومة شةاهة تسله احد اجملرم،ن لل  ثل اابلومايس السويرسي
2
  

داري السليب : اثنيا  القرار الإ

واجوب علهيوا رفوض الإدارة أ و امتناعهوا عون ا واذ ترصوف، اكن مون ال:" يعرف القرار الإداري السليب عىل أ نوه

لهيا، وذكل لكه خالل مدة معينوة حيوددها  ا اذه، وفقا للقوان،ن واللواحئ، أ و سكوهتا عىل الرد عن اليظمل املقدم اإ

".القانون
3
  

ليوه الإدارة عنودما متينوع  ومن خالل اليعرين السابق يي،ح أ ن القرار الإداري السليب، هو ترصف قانوين تلجث  اإ

جراء اكن مون الواجو موا أ ن عن ا اذ اإ ب علهيوا ا واذه، عوىل أ ن يسو ح القوانون بوذكل،ومن  م فواإن صوورته، اإ

ترفض الإدارة اإصدار قرار اكن من الالزم أ ن تصدره، أ و متينوع عون فعول ذكل
4

، وهوذا لكوه خوالل مودة زمنيوة 

.معينة حمددة سلةا،أ و أ ن تسك  عن الرد عىل تظلامت ال فراد خالل مدة زمنية حمددة قانوان
5
  

القرار الإداري السليب عن حاةل امتناع الإدارة عن ا اذ قرار مبا لها من سلطة تقدزريوة، فوال وىل ر كام خييلن 

جبوار مون  امتناع الإدارة عن ا اذ قرار يةرضه علهيا القانون واللواحئ، أ ما احلاةل الثانية فان الإدارة غري معرضة لالإ

ة يف القيوام ابلع ول، أ و الامتنواع عون ذكل، والإدارة يف قبل القانون ابلقيام بث ي معل، بل مينحها سولطة تقدزريو

 .هذه احلاةل ارتث ت الامتناع عنه

داري ال، ين    : اثلثا  القرار الإ

فصواح  –ذكل املوقون اذلي تكشون ظوروف احلوال :" القرار ال، ين أ و احلمكي هو عوىل أ ن الإدارة  –دون اإ

"تيخذه حيال أ مر معو،ن
6
ويف هوذا الشوث ن يعيورب ال سو ياذ عوامر بوضوياف أ ن القورار الإداري زكوون مضنيوا أ و . 

" مىت توافرت قرائن وظروف ومالبسات مبا يس يدل عىل اجتاه موقون الإدارة حيوال موقون معو،ن" حمكيا
7
  .

                                                             
1
 .7107ص ( 0470 -0410)، الس نة العارشة، ووعة املبادئ اليت قررهتا احملمكة يف مخسة عرش عاما 0014احملمكة الإدارية العليا، الطعن رمق  - 

2
  -  C.E , 14 /12/1994 , confederation helvétique , Rec, p, 549, A.J.D.A. 1995.p.56.conc. C. Vigouroux. 

3
، الشوعبة املرصوية  لل عهود 0440، يونيوو  10جمةل العلوم الإداريوة، العودد  –دراسة مقارنة  -عادل الطبطبايئ، نشث ة القرار الإداري وخصائصه -  

 . 00، ص 0440ااويل للعلوم الإدارية، 
4
اذلي حيدد كيةيات حت،ري شهادة اليع ري ورخصوة اليجزئوة  0440يم  77امل،رخ يف  40/021نص  املادة السادسة من املرسوم الينةيذي رمق  -  

املوو،رخ يف  12/000وشووهادة اليقسوو ه ورخصووة البنوواء وشووهادة املطابقووة ورخصووة الهوودم ، وتسووله ذكل، املعوودل واملوومتم ابملرسوووم الينةيووذي رمق 

أ و يف حواةل سوكوت السولطة اخمليصوة خوالل ال جوال ÷ ابلورد اذلي يبلوغ لميكن صاحب شهادة اليع ري عند عدم اقتناعوه :" عىل أ نه77/10/7112

 ".املطلوبة،أ ن ييقدم بطعن رمسي أ و زرفع دعوى اى اجلهة الق،ائية اخمليصة
5
وموا  11، ص 7117غيياوي عبد القادر، وقن تنةيذ القرار الإداري ق،ائيا، مذكرة ماجس يري، لكية احلقوق، جامعة أ يب بكر بلقايد، تل سان،  -  

 .بعدها
6
 .74رأ ف  فودة، مرجع ساق، ص  - 

7
لغاء يف قانون الإجراءات املدنية والإدارية، جسور للنرش واليوزيع،   -    .02، ص 7114عامر بوضياف، دعوى الإ
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رادهتو" أ ما ال س ياذ محمد الصغري بعيل فيعرب عنه بث نه موا ابلقبوول أ و حاةل سكوت الإدارة ملدة معينة تعبريا عون اإ ا اإ

"الرفض
 
 .

1
  

وعىل النقيض من القرار السليب اذلي زكوون دامئوا سولبيا يف مظهوره وجووهره، فوان القورار ال،و ين النوامج عون 

. حسو   يةرتضوه املرشوع أ و الق،واء " أ ي الورفض" أ و املنوع " أ ي املوافقوة" سكوت الإدارة قد زكون ابملنح 
2
 

ن القرار الإداري ا دارة، هوذه ال خورية ل تسو يجيب :" ل،و ين هوووبصورة مبسطة فاإ صو  ييقودم بطلوب لوالإ

".مضن ال جل احملدد لها قانوان، ومن  م يوا قرار مضنيا ابلقبول أ و الرفض حسب ما يقت،يه القانون
3
 

دارية امليعلقة بيث سيس ال حزاب الس ياس ية: املطلب الثاين  أ قسام القرارات الإ

أ حد املظهورزن، فهو ي  07/10يث سيس ال حزاب الس ياس ية وفق القانون الع،وي تث خذ القرارات الإدارية امليعلقة ب 

دارية مضنية دارية رصحية أ و قرارات اإ ما أ ن تكون قرارات اإ  .اإ

داري الرصحي امليعلق بيث سيس ال حزاب الس ياس ية:الةرع ال ول  القرار الإ

ذا أ صدرت الإدارة  قرارها بقبول اليرصوحي بيث سويس حوزب سو يايس أ و اعامتدهوا هل أ و قرارهوا ( وزارة اااخلية)اإ

فصاهحا قد أ خذ ش  قانونيا سلح يُعيد به، واذلي يعرف من خالل اليبليوغ هبوذا القورار يف  برفض ذكل، واكن اإ

القانوين السله، مبوا ي،و ن اسو يالمه حقيقوة مون  ال جال احملددة قانوان، ف،ال عىل أ ن يث خذ هذا اليبليغ الشلك

قبل أ ع،اء الهيئة اليث سيس ية اكن هوذا القورار رصحيوا، ومون  م زرتوب   النيواجئ القانونيوة الويت أ وج وا القوانون 

 .    07/10الع،وي 

داري ال، ين امليعلق بيث سيس ال حزاب الس ياس ية: الةرع الثاين  القرار الإ

داري مضوين مون وفقا لليعرين املقدم سابق ن ال مر ل خييلن يف حاةل صودور قورار اإ ا للقرار الإداري ال، ين، فاإ

الإدارة ييعلق بيث سيس حزب س يايس، غري أ ن هذا القورار الإداري زكوون مضنيوا مقبوول وفوق مقت،ويات نو  

لإدارة عون ويُس يَدل هذا من ن  املادة السابقة حيامن اعيوربت ةو  ا .07/10من القانون الع،وي  (00)املادة 

 . الرد عىل الطلب املقدم لها ابعامتد احلزب مضن أ جل مع،ن قبول ابلعامتد

داراي مضنيوا ابلقبوول  م  سنتطرق من خالل هذا املطلب للرشوو اليت جيوب توافرهوا حوىت يعيورب هوذا القورار اإ

 .اليعرف عىل ال ساس القانوين للقرار الإداري ال، ين بقبول تث سيس احلزب الس يايس

                                                             
1
 .27، ص 7110محمد الصغري بعيل، القرارات الإدارية، دار العلوم للنرش واليوزيع، اجلزائر ،   -  

2
خطار الوايل  من قبل رئيس اجمللس الشعيب البدلي، قصود املصوادقة عوىل 00/01من قانون البدلية  07نص  عليه املادة  ومثال ذكل ما -   عند اإ

املزيانيات واحلساابت، قبول الهبات والوصااي ال جنبية، اتةاقيات اليوأ مة، الينازل عن ال مالك العقاريوة، ومل يعلون الووايل قوراره : املداولت املي، نة

يداع املداوةل ابلولية، تعيرب هذه ال خرية مصادقا علهيا( 01)ل مدة ،ال،،ن خال  .يوما ابيداء من اترخي اإ
3
 - Le régime du retrait des décisions implicites d'acceptation (CE, avis, 12/10/2006, Cavalo Epouse 

Cronier), citeé sur le site : http://www.fallaitpasfairedudroit.fr/droit-administratif... Date de Consultation: 

25/01/2017. 

http://www.fallaitpasfairedudroit.fr/droit-administratif
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داري ال، ين ابلقبول امليعلق بيث سيس حزب س يايس : أ ول  رشوو القرار الإ

 :لقيام القرار الإداري ال، ين ابلقبول امليعلق بيث سيس احلزب الس يايس ل بد من توافر رشط،ن أ ساس،ن هام 

مون  (00)عن الرد عىل الطلب املقدم مون احلوزب وذكل وفقوا ملوادة ( وزارة اااخلية)سكوت اجلهة الإدارية /0

، ذكل أ ن القرار ال، ين هو نتيجة السكوت، واملقصوود ابلسوكوت هنوا هوو السوكوت 07/10قانون ال حزاب 

ليه سابقا ن الطلب يظهور يف حوالي،ن ا،نتو،ن . املنيج اذلي ينبغي أ ن يس بقه الطلب اذلي ارشان اإ و بصةة عامة فاإ

 :هام

وهووذه احلوواةل غووري معنيووة مبووا ييعلووق بيث سوويس  الطلووب اذلي يعوورف يف القووانون الإداري ابلوويظمل،: احلوواةل ال وىل

ل انه كقاعدة عامة وتطبيقا للامدة  07/10ال حزاب الس ياس ية، فالقانون  ىل هذه احلاةل، اإ من قوانون  701مل يرش اإ

، ميكون لل ع،واء امل،سسو،ن يف حواةل رفوض الإدارة الرصوحي للطلوب املقودم 17/14الإجراءات املدنية والإدارية 

مل،متر اليث سييس للحزب أ و طلب اعامتده بعد ذكل أ ن يقدموا تظلوام لووزارة اااخليوة للنظور يف ابلرتخي  بعقد ا

ىل  الطلب املقدم من جديد مضن ال جال احملددة بث ربعة أ شهر من اترخي اليبليغ بقرار الرفض، وذكل قبل اللجووء اإ

 .الق،اء

دارة مل : احلاةل الثانية وزمكون الةورق . يس بق لها أ ن اس يقبليه من قبولالطلب اذلي يعين تقدمي موضوع جديد لالإ

داري رصحي خموالن للقوانون أ و معول  لغواء قورار اإ ب،ن احلالي،ن يف أ ن الغرض مون الطلوب يف احلواةل ال وىل هوو اإ

مون قوانون ( 72( )07)موادي ضوار قامو  بوه الإدارة، أ موا احلواةل الثانيوة ور الويت عنو  هبوا   مون املوادت،ن 

أ و  (07)قصود هو احلصول عىل الرتخي  بعقد امل،متر الس يايس للحزب ابلنس بة للوامدةال حزاب الس ياس ية، فامل

 .(07)احلصول عىل اعامتده ابلنس بة للامدة

مون اترخي تقودمي الطلوب يف احلوالي،ن املوذكورت،ن سوابقا، ( 11)اس مترار السكوت ملدة تةوق عن س ي،ن يوموا /7

الإدارة وهذه املدة احملددة غري قابةل لليعديل مون جانوب 
1

، ور يف نظوران تعيورب مون النظوام العوام، وهوذه ر 

طبيعة ال جال القانونية اليت حيددها املرشع يف أ غلب القوان،ن أ و حىت الينظحت ملا لها عالقوة وطيودة ابسو يقرار 

 .      ال وضاع القانونية اخمليلةة

داري ال، ين امليعلق بيث سيس : اثنيا  احلزب الس يايسال ساس القانوين للقرار الإ

من قانون ال حزاب الس ياس ية يف هناية املودة ( 00)و(70)يوا القرار الإداري ال، ين ابلقبول وفق ن  املادت،ن 

دارة للرد عىل الطلب املقدم لها، ور مدة س يون  يوما من اترخي تقدمي الطلوب لووزارة ( 11)القانونية احملددة لالإ

داري يعيرب ابن القرار الإداري ال،و ين عوىل معوموه سوواء اكن منحوا أ و اااخلية، ويف هذا الشث ن فان الةقه الإ 

                                                             
1
 . 04، ص 0440رش، محمد جامل عامثن، السكوت يف القانون الإداري يف اليرصفات الإدارية الةردية، دون ذكر دار الن  -  
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نه يوا مبوت السكوت  . منعا فاإ
1
وابليايل فةي حاةل الطلب املقودم مون أ جول عقود املو،متر اليث سييسو أ و طلوب  

ن قرار الإدارة اذلي يُعيرب ردا ُوا مبوت السكوت اذلي انقىض بةوات مدة س يون   .يوما( 11)اعامتد احلزب فاإ

كام أ ن هذه احلاةل تعيرب فهيا الظروف املصاحبة للسكوت حمددة سلةا من قبل ن  قانوين، وهو ما يُطلق عليوه 

رادة اجلهة الإدارية" ابلسكوت املوصوف" فقها  رادهتوا، ( وزارة اااخلية)وهو اذلي يعرب عن اإ يف الإفصاح عون اإ

ومون . عقد امل،متر اليث سييس أ و تعلق ابعامتد احلزبوقد جعل الن  السكوت يف مقام القبول سواء تعلق ذكل ب

رادة املرشوع، عوىل عكوس  ن ال ساس اذلي بني  عليه دلةل السكوت املوصوف ابلقبول هوو اإ السوكوت " م فاإ

اذلي يُبىن عىل فرض وجود قرائن أ و ظروف يسو ينب  مون خاللهوا الق،واء الإداري دلةل السوكوت " املالبس

 .اذلي بدر من الإدارة

الةرض ييحقق يف مجيع احلالت اليت غةل فهيوا املرشوع عون بيوان دلةل السوكوت، مثول افورتاض الق،واء  وهذا

لوجود خطث  من جانب املوظن لقيام مس،ولية الإدارة عن أ عامل موظةهيا
2
 . 

طار قانون ال حزاب: املبح  الثاين دارة يف تنةيذ قراراهتا يف اإ  07/10دور الإ

يس يف النظام القوانوين اجلزائوري عنود اسوتيةاء مجوةل مون الرشووو منعوا أ و ل تيوقن حدود تكوزن حزب س يا

منحا، بل جيب اجتياز امليقدم،ن لطلب تث سيس احلزب الس يايس حاجزا أ خر أ موام الإدارة العاموة يتشولك مون 

مرحلي،ن، تمتثل املرحةل ال وىل يف اليرصحي اذلي يقدمه ال ع،اء امل،سسوون معلنو،ن رغبوهتم يف تشوكيل حوزب 

س يايس أ ما املرحةل الثانية تمتحور حول مساةل  الرتخي  املقدم من قبل الإدارة العامة تث ذن فيوه ابعوامتد احلوزب 

 .   ودخوهل كرمق اإضايف جديد يف الساحة الس ياس ية

ىل تعوديل قانوهنوا  ف،ال عون ذكل فوان ال حوزاب الس ياسو ية وبعود حصوولها عوىل الاعوامتد القوانوين قود تع ود اإ

خطوار الإدارة  هبوذه  07/10يري قياداهتوا أ و هيئاهتوا الوطنيوة أ و احملليوة، ومون  م أ لزهموا القوانون ال سايس أ و تغ  ابإ

اليغيريات واليعديالت يف ال جال احملددة قانوان، ويف الوق  ذاته يس يوجب مهنا انيظوار الورد مون قبول الإدارة، 

فكين زكون الوضع القوانوين ابلنسو بة  .ومع ذكل فان هذه ال خرية قد متينع عن الرد وتة،ل السكوت عن ذكل

فصواح  لهذه ال حزابو ىل الصوةة الإداريوة ملصودر القورار  م شولك اإ جابة عن ذكل أ ول ابليطورق اإ سنتعرض لالإ

 الإدارة عن قراراهتا امليعلقة بيث سيس ال حزاب الس ياس ية   

دارية ملصدر القرار امليعلق بيث سيس احلزب الس يايس : املطلب ال ول  الصةة الإ

ن اعامتد ال حزاب الس ياس ية يف اجلزائر وفقوا للقوانون الع،ووي  مون اختصواص وزارة اااخليوة كقاعودة  07/10اإ

عامووة الوويت ر موون أ   وحوودات السوولطة املركزيووة يف اجلزائوور،  هووذه السوولطة الوويت يُقصوود هبووا ووعووة ال هجووزة 

طار السلطة الي  نةيذية اليت لها اختصاص ذو طوابع وطوين، غوري والهيا  والينظحت الإدارية القامئة والعامةل يف اإ

                                                             
1
 . 70محمد جامل عامثن، السكوت يف القانون الإداري يف اليرصفات الإدارية الةردية، مرجع سابق، ص  -  

2
 . 02، ص 0440رأ ف  فودة، ق،اء املس،ولية الإدارية، دار الهن،ة العربية،  -  
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ل أ ن مقابول ذكل  دارة، اإ أ ن الإدارة قد ترفض اعامتد حزب من ال حوزاب، وهوذا حوق أ صويل كةوهل املرشوع لوالإ

طار القانون  ذا  07/10منح املرشع  يف اإ لغاء قرار الرفض ، فواإ ل حصاب الشث ن أ ن يطعنوا أ مام الق،اء مطالب،ن ابإ

جبوار الإدارة فوورا عوىل تسوله قورار ما اس يجاب الق،اء ذلكل  عَُد مبثابة اعامتد للحوزب اكإجوراء أ ويل، ومون  م اإ

 . الاعامتد ذلوي الشث ن

 الاختصاص ال صيل لوزارة اااخلية: الةرع ال ول

ن تث سيس حزب س يايس وفوق القوانون الع،ووي  ىل كيةيوات حوددهتا  12/10/7107املو،رخ يف  07/10اإ خي،وع اإ

 : لنحو اليايلمنه عىل ا( 01)ةاملاد

 يودع ال ع،اء امل،سسون ترصحي بيث سيس حزب س يايس اى الوززر امللكن ابااخلية، -

داري زرخ  بعقد امل،متر اليث سييس، يف حاةل مطابقة اليرصحي، -  تسله قرار اإ

 م تث يت املرحةل ال خرية واملمتثةل يف اعامتد احلوزب السو يايس بعود اليث كود مون اسوتيةاء رشوو املطابقوة ل حواكم  -

 . 07/10القانون الع،وي 

واسوو يقراءا لهووذه املووادة يي،ووح أ ن   مراحوول تشووكيل احلووزب السوو يايس ترشووف علهيووا الإدارة، فال ع،وواء 

ل  .حت  برص الإدارةامل،سسون ل يقومون بث ي خطوة همام اكن  اإ
1
كام يس يخل  من هوذه املوادة أ و حوىت مون  

ن  دارية أ خرى، حوىت واإ غريها من مواد القانون السابق اذلكر أ نه ل تةويض يف منح الاعامتد لل حزاب اإىل هجة اإ

 .اكن  أ عىل من الإدارة اليت خولها القانون اإصدار قرار الاعامتد أ و موازية لها

 ايئ للحزب الس يايس الاعامتد الق،: الةرع الثاين

فواإن ذلوي الشوث ن احلوق يف تقودمي طعون ضود قورار الإدارة  07/10مون القوانون الع،ووي  (00)وفق ن  املادة 

بوورفض اعووامتد احلووزب جمللووس ااوةل اجلزائووري، وزكووون ذكل موون خووالل ااعوووى الق،ووائية املرفوعووة موون قبوول 

، ومن  م فان  قبول اجمللوس للطعون (وزارة اااخلية)ال ع،اء امل،سس،ن بعدما   رفض اعامتده من قبل الإدارة 

املقدم هل زكون مبثابة اعامتد للحزب، مع ترتيب هذا احلمك الق،وايئ لنتيجوة مسو يعجةل ل تقبول اليوث خري تمتثول يف 

 . التسله الةوري لقرار الاعامتد ل حصاب الشث ن من طرف الوززر امللكن لدلاخلية

بل الق،اء ل جنده حيامن ييعلق ال مر ابلطلوب املقودم بعقود املو،متر اليث سييسو هذا الاعرتاف ابعامتد احلزب من ق 

موون نةووس القووانون الوويت أ جووازت الطعوون عووىل القوورار الإداري بوورفض  (70)للحووزب ، وذكل وفقووا لوون  املووادة 

ل أ هنا يف الوقو  نةسوه مل تعورتف للحومك الق،وايئ  الصوادر الرتخي  بعقد امل،متر اليث سييس أ مام جملس ااوةل، اإ

لغاء القرار الإداري السابق مبثابة ترخي  بعقود املو،متر اليث سييسو موثلام  ذا اكن م، ونه اإ هبذا الشث ن يف حاةل ما اإ

 . فعل  مع حاةل رفض الاعامتد

                                                             
1
 . 07/10من القانون الع،وي (  00 – 01) راجع يف ذكل املواد  -  
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لغواء قورار  وما ميكن تسجيهل يف هذا الشث ن أ ن املرشع مزي ب،ن احلالي،ن، من خالل عدم اعيباره احلمك الصوادر ابإ

مبثابة ترخيصا بعقد امل،متر اليث سييس دون الانيظار من جديود لينةيوذ هوذا احلومك أ و الانيظوار  الرفض أ ن زكون

وابس يقراء لون  املوادت،ن السوابقت،ن يي،وح أ ن املرشوع . حل،ن صدور ترخي  جديد مثلام فعل مع حاةل الاعامتد

ويف الوق  ذاتوه أ جحوم عون  منح حق اعامتد احلزب بعد تقدمي الطعن عىل قرار الرفض وقبول هذا الطعن منه، 

ذكل يف موضوع الرتخي  بعقد امل،متر اليث سييس، مع أ ننا نرى أ ن موضوع الاعامتد أ خطر من مسواةل الرتخوي  

ل حلقة وصل اليت ميكن عىل أ ساسها اعامتد احلزب مون قبول  بعقد امل،متر اليث سييس، بل أ ن هذا ال خري ما هو اإ

الإدارة، 
1
شهار الرتخوي  بعقود املو،متر وذكل خالل ال جل القانوين   اذلي عينه القانون واحملدد بس نة من اترخي اإ

امللغوى امليعلوق ابل حوزاب  42/14اليث سييس من قبل ال ع،اء امل،سس،ن، هذا الإشهار اذلي اكن وفوق القوانون 

مون صوالحيات وزارة اااخليوة اذلي أ ولكهوا القوانون هم وة نرشو وصول اليرصوحي يف  0442مارس  1امل،رخ يف 

.اجلريدة الرمسية وذكل بعد املوافقة عىل طلب اليرصحي ابليث سيس لوزارة اااخلية
2
  

ليوه فوح ييعلوق ( 70)كام أ ن ن  املادة  ذا قبل جملس ااوةل الطعون املقودم اإ السابق اذلكر مل يوحض أ ي،ا حاةل ما اإ

لرتخوي  مون الإدارةو أ م أ ن برفض الرتخي  بعقد امل،متر اليث سييس، فهل يعين ذكل عقد املو،متر دون انيظوار ا

 عليه أ ن ينتظر اإصدار الرتخي  و 

ونرى أ نه اكن عىل املرشع أ ن يس يع ل نةس الهنج اذلي ا ذه مع موضوع الاعامتد، وبذكل يسو ح بعقود املو،متر 

ىل اس يصدار قرار الرتخي  من قبول الإدارة ل أ ن . اليث سييس فورا دون احلاجة اإ وعوىل الورمغ مون هوذا القوول اإ

ن قبلهوا مفوا عليوه اإل ة  ا ملرشع يف هذه احلاةل م،داه أ ن ينتظر رافع ااعوى نتيجهتا أ موام الق،واء الإداري، فواإ

أ ن ينتظر مرة أ خرى ليس يمل الرتخي  بعقد امل،متر اليث سييس يف أ جل قد حيودده الق،واء أ و يورتك ذكل للسولطة 

دارة وذكل مراعاة ل حوال وظروف الإدارة مصدرة الق  . راراليقدزرية لالإ

طار : املطلب الثاين دارة يف اإ  بيث سيس احلزب الس يايس " اليرصحي"قرارات الإ

يوداع وجووب  يوداع ملون اى وزارة اااخليوة، ويرتتوب عوىل هوذا الإ يمت اليرصحي بيث سويس حوزب سو يايس ابإ

يداع بعد اليحقق احل،وري من واثئق امللن تسله وصل اإ
3

مون قوانون  04، هوذا ال خوري اذلي حوددت املوادة 

                                                             
1
ل أ نه يبقى اإجراءا جوهراي ل غىن، -   حي   عىل الرمغ من أ ن عقد امل،متر اليث سييس هو حلقة الوصل ب،ن اإجراء  قبول اليرصحي ومساةل الاعامتد اإ

 .رتب املرشع عىل عدم انعقاده خالل أ جل مع،ن وقن أ ي نشاو ل ع،ائه
2
 .اذلي يي، ن القانون الع،وي امليعلق ابل حزاب الس ياس ية  0442رس ما 11امل،رخ يف  42/14من ال مر رمق ( 2)راجع يف ذكل املادة -  

3
يوداع اليرصوحي ابحلوزب السو يايس ، وذكل بعود أ ن تيحقوق مون ( 07)أ وجب  املادة   -   عىل الإدارة العامة تقدمي وصل اس يالم امللون امليعلوق ابإ

ذا تعسة  الإدارة ورف،  تسوله الوصول رمغ اسو يالهما   الواثئوق . واثئق امللن وحب،ور امليقدم،ن ابلطلب ل انه قد يطرح التساؤل حول ما اإ اإ

قدم،ن  كنة بذكل، أ و أ هنا رف،  اس يالم امللن بث ي جحة اكن  أ خرى ليس لها عالقة ابلواثئق املطلوبة يف امللن، فةي هذه احلاةل كين يثب  امليامل 

يداع امللنو دارة ابإ يداع اليرصحي أ هنم تقدموا لالإ  ابإ

ا ملوضوع تشكيل ال حزاب الس ياس ية من انعاكسات عوىل النظوام و نرى أ ن هذه احلاةل اس يثنائية واندرة احلدوث ولكن هذا ل ينةي افرتاضها، مل   

ل أ ن يقوموا بيقودمي اليرصوحي مورة أ   خورى يف ح،وور العام وحتديدا يف جانبه امليعلق ابل من العام، ومن  م مفا عىل امليقدم،ن ابلطلب يف هذه احلاةل اإ

رفاق امللن مبحرر من قبل حمرض ق،ايئ جانةي  07امل،رخ يف  07/11من قانون امجلعيات ( 07)نص  علهيا املادة  وهذه احلاةل. حمرض ق،ايئ، أ و ابإ
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عىل مش متالته واليت ل  رج عون نووع،ن مون الواثئوق 07/10ال حزاب 
1

حوداها ييعلوق ابل ع،واء امل،سسو،ن  ، اإ

 .والثانية ابحلزب ذاته

وبعد أ ن تس يمل الإدارة امللن، ينتظر ال ع،اء امل،سسون ال جال احملددة قانوان، ليظهر النتيجة بعود ذكل والويت 

قد تسةر عن قبول اليرصحي أ و رف،ه أ و سكوت الإدارة عن الرد، و  هوذه الوضوعيات تيطلوب وجوود قورار 

داري ميكن الاعيداد بوه يف مواهجوة الإدارة، حوىت يف حواةل ةو  الإدا رة، ذكل أ ن هوذا الصو   رتوب عليوه اإ

لهيا  . املرشع قرارا مضنيا بقبول الطلب املقدم اإ

داري بقبول اليرصحي أ و رف،ه: الةرع ال ول  القرار الإ

ذا وجدت الإدارة أ ن امللن املقدم مكمتل ومطابق لل حاكم القانونية الويت جواء هبوا القوانون ، تقووم عوىل 07/10 اإ

صدار قرار منح الرتخي  لرها ابإ ومن  م زكوون عوىل . بعقد امل،متر اليث سييس مع تبليغ ال ع،اء امل،سس،ن بذكل اإ

عالميي،ن وطنيت،ن عىل ال قل شهار الرتخي  يف يوميي،ن اإ .عاتق ال ع،اء امل،سس،ن ابإ
2
 

هنوا تورفض مونح قورار اليرصوحي  ذا رأ ت الإدارة أ ن امللن املقدم لها غري مطابق للرشوو املطلوبوة قوانوان، فاإ أ ما اإ

ىل ال ع،واء بيث سي صودار قورار بورفض الرتخوي  يبلوغ اإ س حوزب سو يايس، وزكوون هوذا الورفض عون طريوق اإ

كام أ ن املرشع أ لوزم .  يوما اليت حددها القانون من اترخي تقدمي الطلب( 11)امل،سس،ن قبل انق،اء أ جل س يون 

زرادها يف  ىل مربرات قانونية مع اإ صلب القرار، وأ ضاف  املوادة الإدارة يف هذه احلاةل أ ن تستند يف قرار رف،ها اإ

ماكن امليقدم،ن بطلب اليرصحي ابليث سيس أ ن يطعنوا عىل قرار الإدارة القايض ابلورفض أ موام جملوس (  70) أ ن ابإ

 . ااوةل يف أ جل أ قصاه ،ال،ون يوما من اترخي اليبليغ

 

 

                                                                                                                                                           

مع الإقرار . حيامن أ لزم  م،سيس امجلعية أ ن زرفقوا مع اليرصحي اليث سييس ابمجلعية حمرض امجلعية العامة اليث سيس ية حمرر من قبل حمرض ق،ايئ 7107

وموع ذكل نورى . اب يشرتو القانون انعقاده بعد منح الإدارة اليرصحي بيث سويس احلوزبفامل،متر اليث سييس لل حز . أ ن ال مر خييلن ابلنس بة لل حزاب

دارة ،بات تقدمي ملن اليرصحي ابليث سيس لالإ تباع هذه الطريقة لإ  .أ نه ميكن لل ع،اء اإ
1
 : أ عاله عىل ما ييل 07يش متل امللن املذكور يف املادة : "عىل ما ييل 07/10من قانون ال حزاب  04نص  املادة  -  

ن ( 0)طلب تث سيس حزب س يايس يوقعه ،ال،ة  - أ ع،اء م،سس،ن، يذكر فيه امس وعنوان ومقر احلزب الس يايس وكذا عنواوزن املقورات احملليوة، اإ

 وجدت،

ويي،و ن هوذا اليعهود موا . ولايت الوطن عوىل ال قول (¼)م،سسان عىل ال قل عن   ولية، منبثقة عن ربع ( 7)تعهد مكتوب يوقعه ع،وان  -

مون قوانون  70احرتام أ حاكم ااس يور والقوان،ن املع ول هبا، وعقد امل،متر اليث سييسو للحوزب السو يايس يف ال جول املنصووص عليوه يف املوادة : ث يت ي

نسخ، ومرشووع متهيودي للوربانمج السو يايس، ومسو يخرجات مون عقوود مويالد ( 0)ال حزاب، وتقدمي مرشوع القانون ال سايس للحزب يف ،الث 

لل ع،واء امل،سسو،ن، وشوهادات اجلنسو ية اجلزائريوة لل ع،واء امل،سسو،ن،  0مل،سس،ن، ومس يخرجات من حصيةة السوابق الق،ائية رمق ال ع،اء ا

قامة ال ع،اء امل،سس،ن  .وشهادات اإ
2
ل عىل ال ع،اء امل،سس،ن عدم الاعيداد بقرار الرتخي  بعقد امل،متر ال  10/ 07من القانون الع،وي ( 70)حظرت املادة   -   يث سييس أ مام الغري اإ

عالميي،ن عىل ال قل شهاره من قبل يف يوميي،ن وطنيت،ن اإ  .بعد اإ
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دارة عن الرد: الةرع الثاين داري ال، ين)سكوت الإ  (القرار الإ

امتناع الإدارة بص هتا عن الرد عىل الطلب املقدم لهوا، بعود انق،واء أ جول  07/10القانون  من( 70)اعيربت املادة

يوما، مبثابة تورخي  لل ع،واء امل،سسو،ن مون أ جول الع ول عوىل عقود املو،متر اليث سييسو للحوزب ( 11)س يون 

شوهار الرتخوي  يف يووميي،ن وطنيتو،ن، واشورت  ط  املوادة الس يايس يف ال جل احملدد بس نة واحدة ابيوداء مون اإ

عودد الوولايت عوىل ال قول، موزعوة عورب الورتاب ( 0/0) لصحة امل،متر اليث سييس أ ن زكون ممثال بث كو من ،لو 

وبذكل فاإن املرشع مل يعيرب سوكوت الإدارة قورارا سولبيا ابلورفض كوام ييعوارف عليوه يف النظريوة العاموة . الوطين

دارة عىل متاطلها عن الرد يف ال جل احملدد قانوانللقرارات الإدارية، وهو ما اعيربه بعض الةقه بث نه عق .اب لالإ
1
 

رادهتوا بشولك سوليب، حيوامن امتنعو  عون  فصاح الإدارة عن اإ وسكوت الإدارة يف هذه احلاةل ميثل يف حد ذاته اإ

ىل الن  القانوين اذلي خولها حق الص   أ م أ هنا مل هتمت ابلرد دون ال خوذ بعو،ن  الرد، سواء استندت يف ذكل اإ

الاعيبار الن  القانوين
2

زاء هوذا الصو   نتيجوة اجيابيوة عون هوذا السوكوت متثلو  يف  ل أ ن املرشع رتوب اإ ، اإ

املوافقة ال، نية عىل طلب اليرصحي بيث سويس احلوزب السو يايس، عوىل الورمغ مون املظهور السوليب لردهوا حيوامن 

 .ر الإداري املوصوفوهو ما يعرف كام تطرقنا أ نةا ابلقرا. امتنع  عن الرد الطلب املقدم لها

شهار قرار الرتخي  ال،و ين غوري الرصوحي وغوري املكتووبو ذكل : غري أ ن الس،ال اذلي قد يطرح  كين ميكن اإ

يرسوي ابيوداء مون اترخي  07/10مون القوانون الع،ووي ( 70)أ ن حساب ال جل احملدد قانوان بس نة وفوق املوادة 

شهار قرار الرتخي ، ومن  م فهل ميكن لل ع،اء امل،سس يوداع اإ شوهار وصول اإ ،ن أ ن يس يغنوا عنه وحيل حمهل اإ

ونرى أ ن ذكل غري ممكون مون الناحيوة الإجرائيوة، وابليوايل مفون ال حسون أ ن يلوزم املرشوع . ابليرصحي اليث سييس

الإدارة بيبيلغ الرتخي  الرصحي بعقد امل،متر بعد انهتاء ال جل احملدد، ليك زكون مبقودور ال ع،واء امل،سسو،ن مون 

شه جوراء الإشوهار امليعلوق ابلرتخوي  وال خوذ ابليرصوحي ال،و ين كوام أ كودت عليوه القيام ابإ اره، أ و اليخيل عون اإ

 .(70)املادة

طار اعامتد احلزب واليعديالت الالحقة عىل قانونه اااخيل: املطلب الثال  دارة يف اإ  قرارات الإ

ن قرارات الإدارة اجتاه طلب الاعامتد املقدم لها يف شلك ملن يي، ن واثئو مون ( 77)ق معينوة حوددهتا املوادة اإ

حودى القورارات الياليوة ،07/10القانون الع،وي  موا تُصودر قورارا بقبوول الاعوامتد أ و : فه ي ل  رج عن اإ فهو ي اإ

ذا قبلو  اعوامتد  رف،ه أ و أ ن تسك  عن الورد، ونةوس احلواةل ميكون أ ن تورد عوىل قورارات الإدارة يف حواةل موا اإ

                                                             
1
رفعو  عيود السوعيد، القورارات الناشو ئة عون سوكوت : لل راجعة أ كو فح ييعلق ابلقورار الإداري ال،و ين النوامج عون سوكوت الإدارة  راجوع  -  

ود جامل عامثن جربيل، السوكوت يف القوانون الإداري يف اليرصوفات الإداريوة الةرديوة، : أ ي،اوراجع  7111الإدارة، دار الهن،ة العربية، القاهرة،  

 0440دون ذكر البدل، 
2
  - Le régime du retrait des décisions implicites d'acceptation (CE, avis, 12/10/2006, Cavalo Epouse 

Cronier), citeé sur le site : http://www.fallaitpasfairedudroit.fr/droit-administratif... Date de Consultation: 

25/01/2017. 

 

http://www.fallaitpasfairedudroit.fr/droit-administratif
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ىل تعوديل قانونوه ال سوايس أ و حزب ودخل هذا ال خري يف النشاو الس   يايس املرخ  هل، فقود يع ود احلوزب اإ

بوال  وزارة اااخليوة  نه يس يوجب عوىل احلوزب اإ تغيري قياداته أ و هيئاته الوطنية أ و احمللية، ويف   ال حوال فاإ

قرار هذه الإجراءات امليخذة أ و أ ن ترف،ها، عىل أ ن  زكون بلك ما قد يقوم به من تغيريات، ومن  م زكون لها اإ

دارية صادرة عهنا حرصا قرار أ و الرفض عن طريق قرارات اإ  .الإ

داري ابلقبول أ و الرفض الرصحي،ن لالعامتد : الةرع ال ول  القرار الإ

تظهوور موافقووة الإدارة عووىل الطلووب املقوودم لهووا امليعلووق ابليرصووحي بيث سوويس حووزب سوو يايس موون خووالل ردهووا 

لهيوا بقبول اعامتد احلزب، وزكون ( الاجيايب)الرصحي هذا القبول رصحيا بلك ال شاكل والإجراءات اليت قد تع ود اإ

ىل هيئة ال ع،اء امل،سس،ن  .الإدارة يف طريقة تبليغه اإ

نوه يسو يوجب عوىل ال ع،واء امل،سسو،ن أ ن يعقودوا مو،متر  اليث سييسو خوالل أ جول  وللحصول عىل الاعامتد فاإ

 07/10مون القوانون الع،ووي ( 72)  املوادةووفقوا لون. أ قصاه س نة واحودة ابيوداء مون اترخي اشو هتار الرتخوي 

يوموا الويت تليوه ( 01)نيةوض امل،متر اليث سييس رصاحة عىل الر انعقاده ع،وا مون أ ع،واءه يقووم خوالل الوثاليث

ىل أ ن نو   يداع حال، ونشري اإ يداع ملن طلب الاعامتد اى الوززر امللكن ابااخلية، مقابل تسله وصل اإ ابإ

ىل  . ال اثر املرتتبة عن عدم تقدمي طلب الاعامتد يف ال جل احملدد بثال،،ن يوماهذه املادة أ هنا مل يرش اإ

يوما لليث كد من مطابقوة ( 11)من نةس القانون أ ن الوززر امللكن ابااخلية هل أ جل س يون ( 74) وأ ضاف  املادة

جراء اليودقيق  ،07/10طلب الاعامتد مع أ حاكم القانون الع،وي  ىل أ نه ميكن لوززر اااخلية وبعد اإ مع الإشارة اإ

الالزم خالل ال جول احملودد أ ن يطلوب اسو يكامل واثئوق انقصوة أ و اسو يخالف أ ي ع،وو يف الهيئوة القياديوة ل 

نه ل ميكن لوززر اااخليوة أ ن زورفض طلوب الاعوامتد ل ول  يس يويف الرشوو اليت ن  علهيا القانون، ومن  م فاإ

 .ل متنح فرصة للحزب ليصحيح ما أ مكنوهةل ب

موا يومت رفوض طلوب الاعوامتد ومون  م ل  ما قبوهل وابليايل اعوامتد احلوزب واإ وتقدمي هذا الطلب زرتب نتيجي،ن، اإ

 .ييث سس احلزب الس يايس

 القبول الرصحي لطلب اعامتد احلزب الس يايس: أ ول

داري رصحي صادر عون الووززر فاإن احلزب  07/10من القانون الع،وي ( 00)طبقا للامدة  الس يايس يُعمتد بقرار اإ

ىل الهيئات القيادية للحزب الس يايس وينرشه يف اجلريدة الرمسية، وهذا الاعامتد خيوول  امللكن ابااخلية ويبلغه اإ

احلزب الس يايس الشخصية املعنوية وال هلية القانونيوة واسو يقاللية التسو يري ابيوداء مون اترخي نرشوه يف اجلريودة 

.مسية الر 
1
 

ل من اترخي تبليغه، كوام ييطلوب  ذ ل حييج به اإ عالم ال ع،اء امل،سس،ن ابلقرار اإ وتمكن أ يية اليبليغ الإلزايم يف اإ

رفاق العري،ة بنسخة منه لغاء يف القرار الإداري اإ  .الطعن ابلإ

                                                             
1
 . 07/10من القانون الع،وي ( 0)راجع يف ذكل ن  املادة  -  
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جراء جوهري يعرف من خالهل قبول ملن اعامتد احلزب ليبارش نشواط اته، وزمكول بنواء واليبليغ يف هذه احلاةل اإ

هيالكه الوطنية واحمللية، وبدونه نكوون أ موام وضوعية ةو  الإدارة اذلي يعوين قبوول مضنيوا ابلعوامتد، وهوو موا 

ليه يف الةرع الثاين من هذا املطلب  . سنتطرق اإ

 الرفض الرصحي لطلب اعامتد احلزب الس يايس: اثنيا

الإدارة أ ن زكون قرارها بورفض الاعوامتد معلوال وقوابال منه عىل  (00)وفقا للامدة 07/10أ وجب القانون الع،وي 

ومسوث ةل تعليول القورار . من اترخي تبليغه (7)للطعن أ مام جملس ااوةل من قبل ال ع،اء امل،سس،ن خالل شهرزن

ن قراراهوا  جراء جووهري ل جيووز اخلوروج عنوه، ويف حواةل عودم احورتام الإدارة ذلكل فواإ اذلي اشرتطه املرشع اإ

لغاء أ مام جملس ااوةلزكون معرضا ل .الإ
1
 

وقبول الطعن املرفوع من قبل ال ع،اء امل،سس،ن للحوزب السو يايس عوىل قورار الإدارة الورافض لعوامتد احلوزب 

زكون مبثابة اعامتد، ومن  م يَُسمَل هذا ال خري فورا بقرار من الوززر امللكون ابااخليوة ويبلوغ للحوزب السو يايس 

 .املعين

، ومن  م يطورح السو،ال "التسله الةوري لالعامتد" غري أ ن هذه املادة زكتنةها بعض الغ وض فح ييعلق مبسث ةل 

وابليايل اليعرف عىل تنةيذ أ حاكم الةقرة الثانية مون املوادة و  L’immédiateté "الةورية" تنةيذ هذه حول كيةية 

ذا ما رف،  الإدارة تنةيذ احلمك الق،ا (00) يئ اذلي يوجب عوىل الإدارة تسوله الاعوامتد فوورا أ و أ هنوا يف حاةل اإ

ظهار رفض اليلس ه  .متاطل  دون اإ

فةي هذه احلاةل املةرتضة نكون أ مام رفض الإدارة لينةيذ أ حاكما ق،ائية يلزهموا املرشوع رصاحوة بتنةيوذها، مبعوىن 

وزارة اااخليوة، وابليوايل هوذا أ ن احلمك الق،ايئ ل زكون اكفيا لالعامتد ، فهوذا ال خوري هوو اختصواص أ صويل لو

داري اكن من الواجب أ ن يصدر مون قبول الإدارة امل وثةل يف وزارة اااخليوة ل اكشن عن قرار اإ . احلمك ما هو اإ

لزام الإدارة بتسله قرار الاعامتد فورا  . وابليايل اكن عىل املرشع أ ن حيدد ال،امانت الع لية والكةيةل ابإ

دارة عن الرد: الةرع الثاين داري ال، ين)سكوت الإ  ( القرار الإ

يوموا املواليوة لطلوب الاعوامتد قبوول مضنيوا  (11)سكوت الإدارة عن طلب رد الاعامتد خالل مدة س يونيعيرب 

ابلعامتد، كام أ نه ل ميكهنا بعد انق،اء هذا ال جل أ ن تصدر قرارا برفض الاعامتد، فهو اعامتد رصحي بقووة القوانون 

السابق اذلكور، يطورح  (00)وفق ن  املادة ةالإدار غري أ ن مسث ةل اليبليغ هبذا القرار من قبل . رج ال جالتقرر خا

جوراء جووهري جيوب عوىل أ ع،واء احلوزب انيظواره تسولميه  م القيوام : أ كو من س،ال  فهول يعيورب هوذا اليبليوغ اإ

النرشو يف اجلريودة الرمسيوةو فسوكوت ابلنشاو احلزيبو أ م أ نه ميكن حقهم مزاوةل النشواو يف انيظوار اليبليوغ و 

                                                             
1
ن عنرص التس بيب يوحض مدى مرشو  -   ذا اكن مبنيا عىل أ س باب موضوعية تيعلق مبخالةة أ حاكم القانون الع،وي، اإ عية القرار الإداري امليخذ  اإ

 .ومن  م يسهل عىل القايض الإداري  هم يه يف الةصل يف ااعوى
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الإدارة يف هذه احلاةل يصاحبه نتيجي،ن، اليبليغ ابلقورار والنرشو، لكون غيواب ا واذ هوذزن الإجوراءزن مون قبول 

داري مضوين جوراء  قورار املرشوع بوجوود قورار اإ الإدارة املعنية يةهم منه أ ن  احلزب مل يعمتد بعد، عىل الورمغ مون اإ

شاكلية الوضعية القانونية ل ع،اء احلوزب املامرسو،ن .  ال جال احملددة قانوان ة  الإدارة وعدم ردها يف كام تثار اإ

 .للنشاو احلزيب دون اليبليغ والنرش من قبل وزراه اااخلية 

لقد أ خذ املرشع اجلزائري ابلقرار الادار ال، ين اذلي ميثل ضامنة أ ساس ية حلريوة تث سويس ال حوزاب الس ياسو ية 

مازالو  السولطة الإداريوة يف اجلزائور مل " بعود قوانوين حتورري"ىل حد تعبوري أ حود البواحث،ن  يف اجلزائر، فهو ع

تيعود عليه بعد، ومعليا جند أ ن   ال حزاب الس ياس ية يف اجلزائر معمتدة بقرارات رصحية، ومل يعمتد أ ي حوزب 

.س يايس بقرار مضين حلد ال ن
 1

 

ن اجلانب اليطبيقي لن  امل صوعب اليحقوق معليوا،  07/10من القانون الع،ووي ( 00)ادةوعىل الرمغ من ذكل فاإ

امليعلق ابل حزاب أ ،ب  عدم فاعلييوه مون قبول  42/14فالقرار الإداري ال، ين ابلقبول اذلي جاء به سابقا ال مر 

الإدارة، ويثب  هذا أ ن عدة أ حزاب عقدت م،متراهتا اليث سيسو ية وأ صوبح اعامتدهوا رصحيوا بقووة القوانون بسوبب 

ل أ ن هوذه ال خورية قوررت رفوض اعوامتد هوذه ال حوزاب وقامو  بغلوق انق،اء ا دارة، اإ ل جال احملوددة قوانوان لوالإ

مقراهتا
2

، وهذا يعيرب خمالةة رصحيوة للقوانون، فاملرشوع مل يون  عوىل الورفض ال،و ين لالعوامتد، ومون  م يطورح 

عامل القرا قرار ال حاكم القانونية اليت تي، ن اإ  .رات الإدارية ال، نية  م ل تطبقمساةل الةائدة املرجوة من اإ

داري امليعلق بيعديالت القانون ال سايس للحزب أ و هيئاته :الةرع الثال    القرار الإ

أ ن تبلوغ الإدارة بوث ي تعوديالت قود عوىل ال حوزاب الس ياسو ية  07/10من القانون الع،ووي  (01)أ وجب  املادة 

تطرأ  عىل تنظه الهيئات القيادية وتشكيالهتا طبقا للقانون ال سايس والنظام اااخيل للحزب، وكوذا   تعوديل 

 .يوما املوالية عىل هذه اليغيريات( 01)للقانون ال سايس للحزب خالل الثال،،ن 

موا قورار مضنيوا بقبوول هوذه اليغيوريات،  وهوو نةوس يو ( 01)ويعد سكوت الإدارة عن الرد خالل مودة الثال،و،ن

خبصووص تشوكيل الهيئوات احملليوة للحوزب واليغيوريات الويت  (00)ال جل اذلي ن  عليه املرشع يف نو  املوادة

قورار ال،و ين يف حواةل سوكوت الإدارة عون الورد  ىل مسواةل الإ ل أ ن املادة نةسها مل تيطرق اإ سوف تطرأ  علهيا، اإ

ويالحوظ أ ن املرشوع قود . ل ه بشث ن اليغيريات اليت قد تطرأ  عىل تشكيةل الهيئوات احملليوةعىل اليبليغ اذلي تس ي

مزي يف الرد عىل تنظه الهيئات القيادية وتشكيالهتا طبقا للقانون ال سايس والنظام اااخويل للحوزب، وكوذا   

 .علهيا تعديل للقانون ال سايس، وب،ن رده عىل تشكيليه هيئته احمللية وبلك تغيري يطرأ  

                                                             
1
لووراري رشو يد، الإجوراءات القانونيوة لإنشواء ال حوزاب الس ياسو ية يف اجلزائور، موذكرة ماجسو يري يف القوانون، لكيوة احلقووق جامعوة اجلزائور،  -  

 .70، ص  7112/7117
2
 .007، ص7117/7110تريعة نوارة، صور املشاركة الشعبية يف النظام ااس يوري اجلزائري،رساةل ماجس يري،لكية احلقوق ، جامعة اجلزائر،   -  
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قرار مهنا هبذه اليغيوريات، بيوامن يف  (01)فةي احلاةل ال وىل اعيرب ة  الإدارة ملدة ،ال،،ن  يوما بعد تبليغها مبثابة اإ

السوابقة ( 01)فهل يف هذه احلاةل ميكن تطبيوق أ حواكم املوادة . احلاةل الثانية مل تن  املادة عن حاةل الص   هذه

 اذلكرو 

امليعلقة ابلقرارات الإدارية املرتبطة بيث سيس احلوزب السو يايس جنود  07/10يف القانون  ابس يقراء لل حاكم الواردة

أ ن املرشع قد تبىن الاس يثناء عىل القاعدة العامة ابلنس بة للقرارات الإدارية اليت تعيرب سكوت الإدارة عون الورد 

قبوول مضوين، واملرشوع حيوامن فعول  مضن ال جل القانوين احملدد لها مبثابة رفض، وذكل حيامن اعيرب الص   مبثابوة

طوار تث سويس  ماكنية تعسن الإدارة ومتاطلهوا يف الورد عوىل الطلبوات املقدموة لهوا يف اإ ذكل أ راد من خالهل عدم اإ

 . ال حزاب الس ياس ية، وابليايل رتب تكل النتيجة

عوىل اليغيوريات ومن  م اكن عىل املرشع أ ي،ا أ ن يسكل نةس الاجتاه اذلي أ خوذ بوه يف اليعامول موع اليبليغوات 

يوما لقبولها وسوكوته يعيورب ( 01)اليت قد تطرأ  عىل املس يوى القيادي وعىل قانونه ال سايس وحيدد أ جل ،ال،ون 

داري قد تيخذه الإدارة ضدها جراء اإ  . قبوهل هبا مضنيا ، وحىت ل يرتك الهيئات احمللية للحزب عرضة ل ي اإ

 :خامتة 

وع اجلزائووري وموون خووالل القووانون الع،وووي  ىل أ ن املرشو امليعلووق ابل حووزاب  07/10إلوو  موون هووذا البحوو  اإ

جرائية رضورية لالعرتاف هبا يف احلياة الس ياس ية حيو  . الس ياس ية قد جعل تث سيس هذه ال خرية متر مبراحل اإ

ىل الإدارة مموثةل يف وزارة اااخليوة  م مورورا  تمتثل املرحةل ال وىل ابيداء بيقدمي طلب اليرصحي بيث سيس احلوزب اإ

ىل املورحةل الهنائيوة الويت يومت  ذا اكن هذا الطلب حمل قبوول، ووصوول اإ مبرحةل عقد امل،متر اليث سييس يف حاةل ما اإ

 .فهيا قبول طلب الاعامتد أ و رف،ه من قبل الإدارة

دارة حق مرافقة هذه ا 07/10ومع هذه املراحل مجيعها منح القانون الع،وي  لإجوراءات وتقيميهوا، وذكل عون لالإ

دارية هذه ال خرية اليت قد تيخوذ مظهورا اجيابيوا حيوامن زكوون رد الإدارة رصحيوا سوواء . طريق اإصدارها لقرارات اإ

اكن هذا الرد منحا أ و منعا، كام قد تيخذ هذه القرارات مظهرا سلبيا حيامن تص   الإدارة عن الرد عوىل الطلوب 

احلزب مكرحةل أ وىل أ و اعامتده أ و رف،ه مكرحةل هنائية، عىل الرمغ من فوات ال جول املقدم لها ابليرصحي بيث سيس 

يوموا، وهوو موا أ سو بغ عليوه املرشوع ابلقبوول مضنيوا، هوذه احلواةل الويت تعود اسو يثنائية  (11)احملدد قانوان بس يون

نق،واء ال جوال مبثابوة رفوض ابلنس بة للنظرية العامة للقرارات الإدارية اليت تعيرب ة  الإدارة كقاعدة عامة بعود ا

رساء قواعد حرية اليعبري بلك أ شاكلها طار اإ  .الطلب، وهو ما ميكن اعيباره قةزة نوعية يف اإ

طوار القوانون الع،ووي   07/10وعىل الرمغ من تمثيننا لل حاكم القانونية امليعلقة ابعوامتد ال حوزاب الس ياسو ية يف اإ

قورار مضوين ابعوامتده، اليت اعيربت ة  الإدارة عن الرد عىل طلب اعامت د احلزب الس يايس مدة معينوة مبثابوة اإ

دارة، ذكل أ ن هذه ال خورية ومون خوالل جتوارب سوابقة  ل أ ن ذكل لكه يبقى عىل حمك الاختبار ابلنس بة لالإ  -اإ

أ ،بت  عدم جدزهتا يف تةعيل مثل هكذا أ حواكم، ومون  م نورى  -42/14وحتديدا يف اليعامل مع قانون ال حزاب 

عوامل النصووص القانونيوة بيةعيول القورارات الإداريوة أ نه زكون ع ىل املرشع أ ن يوي هذه ال حاكم بقواعود تودمع اإ
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دراج وسائل ومكنات ت،و ن ل حصواب الشوث ن حقهوم يف اعوامتد احلوزب السو يايس اجتواه  ال، نية ابلقبول، عرب اإ

 . متاطل الإدارة يف القيام بذكل
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القانونية السلمية يف الق،اء ااس يوري املقارنمبدأ  الوسائل 
*

 
 تيارت -ابن خدلونجامعة   -"ب"حمارض  أ س ياذ -ابجلياليل خاا/ د

  :ملخ 

تعوين حريوة الاختيوار بو،ن عودة بودائل أ و خيوارات لل سوث ةل حمول   ملا اكن  السلطة اليقدزرية لل رشوع

الينظه الترشيعي دون أ ن يةرض امل،سس ااس يوري عىل املرشع أ سولواب معينوا عنود تنظميوه ملسوث ةل معينوة أ و 

ذ أ ن أ غلوب الونظم  منوا  ،وع للرقابوة ااسو يورية اإ حرية من احلرايت العامة،فاإن تكل السلطة ليسو  مطلقوة واإ

 . جت ع عىل حمتية اليالزم ب،ن السلطة اليقدزرية لل رشع والرقابة ااس يورية علهيا ااس يورية

ومن ب،ن ال ليات الةنية اليت يس يخدهما القايض ااسو يوري وهوو بصودد ممارسوة رقابيوه عوىل السولطة اليقدزريوة 

الترشويع وحمهل،وكوذا لل رشع مبدأ  الوسائل القانونيوة السولمية،ورقابة املالءموة واليناسوب الترشويعي بو،ن سوبب 

فالوسوائل القانونيوة السولمية ترتكوز عوىل معيوار املعقوليوة،أ ما املالءموة .رقابة اخلطث  الظواهر يف اليقودزر الترشويعي

معيارها مدى اليالؤم ب،ن النصوص الترشويعية موع أ حواكم ااسو يور نصوا وروحوا،يف حو،ن أ ن اليناسوب معيواره 

 . موضوع الترشيع،ومدى توافق هذا اليناسب مع غاايت الترشيعارتباو الوسائل اليت اس يخدهما املرشع مع 

ذكل بث ن البح  يف موضوع مبدأ  الوسائل القانونيوة السولمية يف الق،واء ااسو يوري تةورض علينوا أ ول الوقووف 

 . عىل مةهوم مبدأ  الوسائل القانونية السلمية، م اليطرق اإىل جمال تطبيق هذا املبدأ  يف الق،اء ااس يوري

 .سلطة تقدزرية ،مرشع، وسائل قانونية سلمية، مالءمة،ق،اء دس يوري،تناسب ترشيعي: ت املةتاحيةاللكام

Abstract 

If the discretionary power of the legislator is a necessity Imposed by the logic because 

the constitutional legislator cannot put comprehensive and detailed regulation and 

prominent solutions for all problems of the society, this power is not absolute and 

encroaching on principal of the legality ;The contemporary constitutional systems almost 

agree on inevitability of the collocation between the discretionary power of the legislator and 

the judicial control on it ,as it considers the criterion which separates between the 

discretionary power and absolute one. 

   There are technical mechanisms , used by the constitutional judge to Impose his control 

upon the discretionary power for the legislator, including the  due process of law, 

compatibility and proportionality control and manifest error of the discretion. 

                                                             
*
يداع املقال   10/10/7102: اترخي اإ

 71/10/7102: اترخي حتكه املقال
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  Thus ,the criterion of the due process of law is the reasonability. For the compatibility, its 

criterion is adapting  the legislative texts to the constitutions texts in its correct 

interpretation under spirit of the constitution .while criterion of the proportionality is 

linkage the methods, created by the legislator, with the objectives that he to attain; For the 

manifest error of the discretion, its criterion is attainment of the causation relationship and 

place in the legislation with the constitution or one of its principles. 

Key words: discretionary power of the legislator, criterion of the due process of law, apparent 

error, Legislative proportionality, legislator. 

 مقدمة

مما ل شك فيه أ ن ااس يور بوصةه الترشيع ال سايس ال عىل يف ااوةل يس وا عىل اكفوة القواعود القانونيوة القامئوة 

نية اليت ترتكز عىل مبودأ  سو يادة يف ااوةل مضن مبدأ  تدرج القواعد القانونية،يعد جحر الزاوية يف بناء ااوةل القانو 

القانون ك حد املبادئ الرئيس ية لقيوام دوةل القانون،وخ،ووع   مون يف ااوةل حواكم وحمكوم،ن،سولطات عاموة 

وأ فراد للقواعود القانونيوة القامئوة يف ااوةل،وتبعوا ذلكل جيوب عوىل   سولطة مون السولطات العاموة الوثالث أ ن 

 .قانوين القامئ يف ااوةلتكون ترصفاهتا متةقة مع النظام ال

ذ  اليت يعيربهوا جانوب مون الةقوه عوىل أ هنوا السولطة ااوةل يف السلطات العامة أ   من الترشيعية السلطة تعد اإ

 .للربملان ال ساس ية القوان،ن اخمليلةة،الوظيةة سن كقاعدة عامة تيوىل ال م،اليت

الترشيعية كغريها من السولطات العاموة يف ااوةل وملا اكن مبدأ  س يادة ااس يور يق  برضورة خ،وع السلطة 

ل أ ن ذكل ل يعين عدم متيوع السولطة الترشويعية جبانوب مون حريوة اليقودزر  طاره،اإ ل حاكم ااس يور والع ل يف اإ

والاختيار ور بصدد مبوارشة اختصاصواهتا الويت أ ولكهوا لهوا ااسو يور بسون الترشيع،خاصوة وأ ن القوانون ك داة 

لعاموة يف اجملمتوع ييوث لر ابلظوروف واملسو يجدات الويت يةرضوها الواقوع الع يل،ومون  م ييعو،ن يف لينظه العالقات ا

الترشيع الصادر عون السولطة الترشويعية أ ن زكوون مواكبوا لل سو يجدات واليطوورات احلاصوةل يف اكفوة جموالت 

 .احلياة العامة 

قامة نوع من اليوازن بو،ن رضورة الوزتام السولطة الترشويعية  حودى أ   السولطات العاموة يف ااوةل ومن أ جل اإ اإ

مببدأ  املرشوعية ،وب،ن رضورة متيع املرشع جبانب من حرية الاختيوار ملواهجوة املسو يجدات الويت يةرضوها الواقوع 

الع يل نشث ت السلطة اليقدزرية لل رشع،اليت تعين حرية املرشع يف املةاضوةل بو،ن بودائل أ و خيوارات موضووعية 

 .يعيلل سث ةل حمل الينظه الترش 

ن  وملا اكن الاعرتاف بوجود السلطة اليقدزرية لل رشع هو أ مر مسمل بوه يف أ غلوب الونظم ااسو يورية املقارنوة،فاإ

ذ تواكد الونظم  تكل السلطة ليس  مطلقة،ومن الرضوري اإخ،اعها لنوع مون الرقابوة حوىت ل يسواء اسو يعاملها،اإ

لل رشوع وخ،ووعها للرقابوة ااسو يورية،اليت  ااس يورية املعارصة ت،كد عىل حمتية اليالزم ب،ن السلطة اليقدزريوة
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تعد مبثابة املعيار الةاصل ب،ن السلطة اليقدزرية والسلطة املطلقة،ذكل بث ن القول بوجود السلطة املطلقة هو أ مور 

ي،دي اإىل الاستبداد واليعسن يف اس يعامل تكل السلطة،ال مر اذلي ييعوارض موع مةهووم ااوةل القانونيوة الويت 

 . س يادة القانون،ومبدأ  الةصل ب،ن السلطاتتقوم عىل مبدأ  

عامل رقابيه عىل السلطة اليقدزرية لل رشوع يسو يخدم عودة تقنيوات  واحلقيقة أ ن القايض ااس يوري وهو بصدد اإ

أ و أ ليووات فنيووة،أ يها اسوو يخدام مبوودأ  الوسووائل القانونيووة السوولمية،رقابة املالءمووة واليناسووب واخلطووث  الظوواهر يف 

ييوجب عىل الهيئة اليت متوارس الرقابوة ااسو يورية الالوزتام ابلقيوود أ و ال،وواب  ابلشولك  اليقدزر الترشيعي،ذلا

ىل تعارض هذه الرقابة مع مبدأ  الةصل ب،ن السولطات،وهو أ مور قود يونعكس سولبا عوىل نطواق  اذلي ل ي،دي اإ

 .السلطة اليقدزرية لل رشع،وقد ي،لر عىل احلقوق واحلرايت العامة لل فراد

ن البحوو  يف ا ملوضوووع امليعلووق مببوودأ  الوسووائل القانونيووة السوولمية يف الق،وواء ااسوو يوري املقووارن يةوورض علينووا اإ

الاعامتد عىل عدة منا  للبح  العل ي أ ولها املوهنج اليحلوييل مون خوالل اسو يقراء ال راء الةقهيوة والق،وائية الويت 

ىل املهنجو،ن  قيل  حول مبدأ  الوسائل القانونية السلمية،وكذا اسو يقراء و حتليول النصووص ضوافة اإ ااسو يورية، اإ

 .اليارخيي واملقارن

كام أ ن  دراسة موضوع مبدأ  الوسوائل القانونيوة السولمية تنصوب أ ساسوا ابلبحو  حوول مبودأ  الوسوائل القانونيوة 

السوولمية ك ليووة موون ال ليووات الةنيووة الوويت يسوو يخدهما القووايض ااسوو يوري يف رقابيووه عووىل السوولطة اليقدزريووة 

شاكلية أ ساس ية حول ال ساس القانوين ملبدأ  الوسائل القانونية وحدودهولل رشع،وهو أ مر يث  ري اإ

ن الإجابة عىل هذه الإشاكلية توجب علينا اليطرق أ ول اإىل حتديد مةهوم مبدأ  الوسائل القانونية السلمية الةقورة )اإ

 (.الةقرة الثانية)، م اليطرق اإىل جمال تطبيق مبدأ  الوسائل القانونية السلمية(ال وىل

 مةهوم مبدأ  الوسائل القانونية السلمية: الةقرة ال وىل

يعد مبدأ  الوسائل القانونية السلمية من أ   ال ليات اليت يس يخدهما القوايض ااسو يوري يف رقابيوه عوىل السولطة 

ذا اكن املرشوع عنود تنظميوه للحقووق واحلورايت العاموة قود اسو يخدم ال سولوب  اليقدزرية لل رشع،للوقوف فوح اإ

 .والطريق الواجب قانوان حمرتما يف ذكل أ حاكم ااس يور أ م ل السله

وليحديد مةهوم مبودأ  الوسوائل القانونيوة السولمية يف اجملوال ااسو يوري ينبغوي علينوا أ ول تعريون مبودأ  الوسوائل 

ة ضوواب  ،وأ خوريا معرفو(اثنيوا)، م بيان ال سواس القوانوين ملبودأ  الوسوائل القانونيوة السولمية(أ ول)القانونية السلمية

الع ل هبذه ال لية اليت يةرتض أ ن تستند عىل معايري موضوعية ل عوىل معوايري صصوية،أ ي بيوان املعيوار  اذلي 

 (.اثلثا)حيمك الإطار العام ملبدأ  الوسائل القانونية السلمية
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 تعرين مبدأ  الوسائل القانونية السلمية:أ ول

عطاؤهوا ملبودأ  الوسوائل القانونيوة املالحظ عىل فقهاء القانون العام بث هنم قد اختلةو وا حوول التسو ية الويت ميكون اإ

السلمية،مفهنم من يس يه مببدأ  الوسائل القانونية السلمية
1

،يف ح،ن يس يه البعض ال خر برشو الطريوق الواجوب 

قانوان،أ و الإجراء القانوين املناسب،أ و الإجراءات القانونية ال صولية
2
. 

أ ي القواعوود القانونيووة الواجووب )راء القووانوين املرشوووع،أ و القواعوود املرعيووةوهنوواك موون اجتووه  ووو تسوو ييه ابلإجوو

(مراعاهتا
3

 ويف رأ ينا جند أ ن تس ية مبدأ  الوسائل القانونية السلمية ر التس ية ااقيقة وال كوو شو يوعا يف الةقوه 

 .والق،اء ااس يورزن

عطوواء تعريوون اثبوو  ودقيووق ملبوودأ  الوسووائل القانونيووة السوولمية هووو أ موور صووعب حلدا،ووة الةكوورة موون  ذكل بووث ن اإ

 .هجة ولرتباو هذا املةهوم ابلقواعد اليت حتدد اختصاص املرشع يف جمال الترشيع،من هجة اثنية

ولقد عّرف  احملمكة العليا ال مرزكية مبدأ  الوسائل القانونية السلمية بث هنا القواعد القانونيوة والإجرائيوة السولمية الويت 

اليت تنظم احلقوق واحلرايت الةردية  وتكةل حامزهتا تنبع من القواعد واملبادئ
4
 . 

كام حاول جانب من الةقه تلخي  م، ون هذا املبدأ  يف لك ة واحدة ور العداةل،اليت يث خذ مةهوهما عدة معوان 

سواواة يف العداةل يف الإجراءات،أ و العداةل يف املعامةل،واملساواة أ مام القانون،املساواة أ موام املرافوق العامة،امل :مهنا

تويل الوظائن العامة،املساواة يف الواجبات العامة وغريها من املبادئ اليت جتسد مظاهر العداةل
5
. 

طوار حمامكوة ُمنصوةة  وقد عّرف البعض ال خر مبدأ  الوسائل القانونية السلمية بث نه ال،امانت الواجب مراعاهتوا يف اإ

 .لإصدار حمك ق،ايئ عادل

ااس يورية العليا يف مرص تعبريا عن مبودأ  الوسوائل القانونيوة السولمية،عىل أ ن  ويف ذات الس ياق،اجته  احملمكة

تكل الوسائل تعكس نظاما قانونيا متاكمل املالموح تراعوى فيوه ال سوس الويت يقووم علهيوا حةوظ كراموة الإنسوان 

ىل املسوواس بوويكل ال،ووامانت مبووا يُْةّرِّغُ  هَووا موون وحاميووة حقوقووه وحرايتووه ال ساس ية،ابلشوولك اذلي ل يوو،دي اإ

م، وهنا
6

ل  ىل القوول بوث ن هوذا املبودأ  موع ووضوه موا هوو اإ ،وهو أ مر دفع جانب من الةقه ااس يوري املرصوي اإ

تعبري عن مبدأ  املرشوعية
7
. 

                                                             
1
 .077.،ص7101انظر،محمد رفع  عبد الوهاب،رقابة الق،اء ااس يوري عىل دس يورية القوان،ن،دار اجلامعة اجلديدة،مرص،-
2
لغاء القرارات الإدارية،و-  .104.،ص ص7110املعارف،مرص، ،منشث ة0انظر،سايم جامل اازن،الوس ي  يف دعوى اإ
3
 .774.،ص ص0427انظر،عيل الس يد الباز،الرقابة عىل دس يورية القوان،ن يف مرص،دار اجلامعات املرصية،الإسكندرية،-
4
دراسووة )عووامد محموود محموود أ بووو حلمية،الرقابووة عووىل السوولطة اليقدزريووة لل رشووع 071.انظر،هوواةل أ محوود سوو يد أ محوود املغووازي،املرجع السووابق،ص ص-

 .024.،ص7100،دار الهن،ة العربية مرص،(قارنةم
5
 .077.،ص صنةسهانظر،هاةل أ محد س يد أ محد املغازي،املرجع  -
6
 .0440ينازر7،ق،ائية دس يورية،بيارخي01لس نة0ليةصيل أ كو انظر حمك احملمكة ااس يورية العليا يف مرص يف الق،ية رمق -
7
 .010.انظر،أ محد كامل أ بو اجملد،املرجع السابق،ص-
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وترتيبا عىل ما س بق،ميكننا القول بث نه يصعب وضع تعرين من،ب  ودقيق ملبدأ  الوسائل القانونيوة السولمية ك ليوة 

يس يخدهما القايض ااسو يوري يف رقابيوه عوىل السولطة اليقدزريوة لل رشوع الويت تث خوذ معوىن العوداةل أ و احملامكوة 

ء ااس يورزن لليعبري عن هذا املبدأ  وعىل الورمغ مون املنصةة أ و غريها من اليعبريات اليت اس يخدهما الةقه والق،ا

ل أ هنا تبقى انقصة  . احملاولت السابقة ليحديد مةهوم مبدأ  الوسائل القانونية السلمية،اإ

 ال ساس القانوين ملبدأ  الوسائل القانونية السلمية :اثنيا

قانونية مضن مبدأ  تدرج القواعد القانونيوة ملا اكن ااس يور ابعيباره الترشيع ال عىل اذلي يس و عىل اكفة القواعد ال

القامئة يف ااوةل،واذلي حيدد للسلطات العامة اختصاصاهتا وحدودها فاإن منح املرشع جانب من حريوة اليقودزر 

وسلطة تقدزرية يف املةاضةل ب،ن عدة بدائل أ و خيارات مبناس بة تنظميه ملسث ةل معينة أ و حوق أ و حريوة معينوة يف 

هل امل،سووس ااسوو يوري،وذكل ل ن الترشوويع يعوود ضووامنة حقيقيووة محلايووة وصووون احلقوووق  الإطووار اذلي حوودده

قاموة نووع مون اليووازن بو،ن ممارسوة توكل احلورايت الةرديوة واملصولحة  فوراد،وك داة فعواةل لإ واحلرايت الةردية لل 

فوراد مبودأ  الوسوائل العامة ومن ب،ن ال ليات اليت أ قرها ااس يور ال مرزيك حامية للحقووق واحلورايت الةرديوة لل  

 .القانونية السلمية

ىل الورب  بو،ن اترخي نشووث ة الرقابوة الق،وائية عووىل دسو يورية القوووان،ن يف  ولقود اجتوه جانووب مون الةقوه ال موورزيك اإ

الولايت امليحدة ال مرزكية ومبدأ  الوسائل القانونية السلمية،ذكل بث ن املراحل اليت مرت هبوا هوذه الرقابوة موا ر 

ل تعبري عن   .تطور مدلول هذا املبدأ  يف الق،اء ال مرزيكاإ

واملسومل بووه يف الةقوه ال موورزيك هوو أ ن فكوورة الوسوائل القانونيووة السولمية قوود نشوث ت يف بدايووة ال مور يف القووانون 

وقود اكن .«Magna carta» 0700 عوام الاجنلزيي القدمي أ زن   ذكرهوا ل ول مورة يف امليثواق ال عظوم الصوادر يف

 . لزيية يف أ مرزاك تث ،ري كبري عىل القواعد القانونية اليت   ا اذها يف تكل املس يع راتلل س يع رات الاجن

ىل ااسوو يور ال موورزيك الصووادر يف اذلي جوواء خاليووا موون الوون  رصاحووة عووىل هووذا  0272سووبمترب02وابلرجوووع اإ

 :ييلعىل ما  0240املبدأ ،وت، نه اليعديل،ن اخلامس والرابع عرش،حي  ين  اليعديل اخلامس لعام

« No person shall be held to answer for a capital or otherwise infamous crime ,unless on a 

presentment or indictment of a grand jury, except in cases arising in the land or naval forces, 

or in the militia, when in actual service in time of war or public danger ;nor shall any person 

be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb ;nor shall be 

compelled in any criminal case to be a witness against himself ,nor be deprived of life 

,liberty, or property be taken for public use without just compensation . » 

ل بناء عىل شكوى اهتام تقدم من قبول  يةهم من هذا الن  بث نه ل جيوز اهتام أ ي ص  جبرمية كربى أ و شائنة اإ

هيئووة حملةوو،ن كربى،ابسوو يثناء اجلوورامئ احلاصووةل حوو،ن اكن املووهتم يسوو يخدم يف القوووات الربيووة أ و البحريووة أ و يف 

 وجود خطر معويم كام أ نوه ل جيووز أ ن يعورض أ ي صو  للهتديود مورت،ن يف امليلش يا يف وق  احلرب أ و حاةل
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حياتووه أ و جسوو ه بسووبب اجلرميووة ذاهتووا أ و أ ن جيوورب أ ي صوو  عووىل أ ن زكووون شوواهدا ضوود نةسووه يف ق،ووية 

تبواع الإجوراءات القانونيوة العاديوة   جنائية،ول أ ن حيرم ص  من حقه يف احلياة أ و احلرية أ و امل ويلاكت دون اإ

 .ل جيوز تسخري أ ية ملكية خاصة لس يخداهما يف سبيل الصاحل الع ويم دون تعويض عادلكام 

يف الةقرة ال وىل منه عوىل أ نوه ل جيووز ل ي وليوة أ ن حتورم صصوا مون  0717 كام ن  اليعديل الرابع عرش لعام

وز لها أ ن حترم أ ي ص  اتبوع حقه يف احلياة أ و احلرية أ و امل يلاكت دون تطبيق القواعد القانونية العادية،ول جي

لسلطهتا القانونية يف امحلاية القانونية
1
. 

بث نوه اسو يخدم م،و ون مبودأ  الوسوائل القانونيوة السولمية دون أ ن  0407 واملالحظ عىل ااس يور الةرنيسو لعوام

عوالن حقووق الإنسوان واملوواطن .يون  عوىل ذكل رصاحوة يف صولب الو،يقوة ااسو يورية ال مور اذلي ورد يف اإ

ل يف  4و7و2يف املواد 0274اوت71،رخ يف امل نسوان أ و توقيةوه أ و جحوزه اإ اليت نص  عىل أ نه ل ميكن اهتام أ ي اإ

ل مبوجوب قوانون صودر  احلالت احملددة يف القانون،وطبقا لل شاكل اليت ن  علهيا ول ميكون أ ن يعاقوب أ حود اإ

دانيه.قبل وقوع اجلرمية كام يعد   ص  بريء حىت تثب  اإ
2
. 

ىل ااس يور املرصي الصادر يف وابلرجو  وعىل غورار ااسواتري املرصوية امليعاقبوة،اليت مل تون  –7100ينازر07ع اإ

موون 40رصاحووة عووىل مبوودأ  الوسووائل القانونيووة السوولمية،لكنه أ خووذ مب،وو ونه،ال مر اذلي نصوو  عليووه مووثال املووادة

ل «عىل أ ن 7100ااس يور املرصي لس نة بناء عىل قانون، ول توقع عقوبوة العقوبة صصية،ول جرمية ول عقوبة اإ

ل حبمك قانوين دانيه يف حمامكة قانونيوة عوادةل زكةول هل «اليت تن  عىل أ ن  41واملادة» ..اإ املهتم بريء حىت تثب  اإ

                                                             
1
 :ما ييل 0717جاء يف الةقرة ال وىل من اليعديل الرابع عرش لس نة- 

    « All persons born or naturalized in the United States ,and subject to the jurisdiction thereof, are citizens 

of the United States and of the state wherein they reside .No state shall make or enforce any law with shall 

abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any state deprive any person 

of life ,liberty ,or property ,without due process of law, nor deny to any person within its jurisdiction the 

equal protection of the law.  » 
2
عالن حقوق الإنسان واملواطن امل،رخ يف 07تن  املادة-  :عىل ما ييل 0274اوت71من اإ

   «Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les 

formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, 

doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend 

coupable par la résistance. » ; 

عالن حقوق الإنسان واملو 08تن  املادة  :عىل ما ييل 0274اوت71اطن امل،رخ يف من اإ

    «La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni 

qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. » ; 

عالن حقوق الإنسان واملواطن امل،رخ يف  من 09تن  املادة  :عىل ما ييل 0274اوت71اإ

    « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable ,s’il est jugé indispensable 

de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement 

réprimée par la Loi. » 
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ي،و ن القوانون لغوري القوادرزن ماليوا وسوائل «اليت تن  عوىل أ ن 47 ،واملادة» ....فهيا ضامانت اافاع عن نةسه

ىل الق،اء   » .واافاع عن حقوقهمالاليجاء اإ

ىل ااس يور اليونيس الصادر يف جنده هو ال خر قد تبىن مبدأ  الوسوائل القانونيوة 7100جانةي70وابلرجوع كذكل اإ

دانيوه تثب  أ ن اإىل بريء املهتم« عىل أ ن27 السلمية،وهو ما ن  عليه  الةصل  فهيوا هل تُكةول عوادةل حمامكوة يف اإ

 اإل تكوون صصية،ول العقوبة« اذلي ين  عىل أ ن 28 الةصل.» واحملامكة اليتبع أ طوار يف اافاع ضامانت مجيع

يقاف ميكن ل «عىل أ نه 29كام  ين  الةصل »ابملهتم ال رفق الن  حاةل عدا الوضع، سابق قانوين ن  مبقتىض  اإ

ليوه،وهل املنسووبة وابلهت وة فوورا حبقوقوه بقرار ق،ايئ،ويعمل أ و اليلبس حاةل يف اإل به الاحتةاظ أ و ص   أ ن اإ

 يف احلق جس،ن للك « اذلي ين  عىل أ نه 31 والةصل .» بقانون والاحتةاظ الإيقاف مدة وحتدد .حماميا ينيب

نسانية معامةل عوادة عوىل ال رسة،وتع ل مصلحة للحرية السالبة العقوابت تنةيذ يف ااوةل تراعي .كرامته حتةظ اإ  اإ

دماجه السج،ن تث هيل   .» اجملمتع يف واإ

ليه امل،سس ااس يوري ال مرزيك والةرنيسو واملرصوي  ولقد حذا امل،سس ااس يوري اجلزائري حذو ما ذهب  اإ

مون  56 نصو  عليوه املواّدةواليونيس يف الع ول مببودأ  الوسوائل القانونيوة السولمية،ال مر اذلي نصو  عليوه املوادة 

0441 لدلس يور اجلزائوري لسو نةاملي، ن اليعديل ااس يوري  7101 مارس1 امل،رخ يف01/10القانون رمق 
1

عوىل 

طوار نظاميّوة ق،وائيّة هجوة تثبِّو  حوىّت  بريئا يُعيرب ص   «أ ن دانيوه،يف اإ  ال،وامانت هل تو،ّمن عوادةل حمامكوة اإ

 القوانون حيودد الق،وائية املساعدة يف احلق املعوززن لل شخاص «عىل أ نه 57 ،واملاّدة»نةسه عن لدلفاع الالزمة

دانوة ل«بث نوه 58كوام تون  املواّدة، »احلومك هوذا تطبيق رشوو لّ  اإ  الةعول ارتواكب قبول صوادر قوانون مبقتىضو اإ

 لل شواكل ابلقانون، وطبقوا احملّددة الرشوو مضن حُييجز،اإل أ و يُوقن أ حد،ول يُيابع ل بث نه59 «،واملاّدة»اجملّرم

جراء امل،ق  احلبس.علهيا نّ   اليّت  عوىل القانون يعاقب.متديده ورشوو ومدته أ س بابه القانون حيدد اس يثنايئ اإ

 اليّحوّراّيت جموال يف للنّظور اليّوقين خي،ع60 « ،وكذكل ما نص  عليه املاّدة»اليعسةي الاعيقال وأ فعال أ عامل

 للنّظور يُوقن اذّلي الّشخ  ميكل .ساعة(48)  وأ ربع،ن  ان مّدة ييجاوز أ ن ميكن الق،ائيّة،ول للّرقابة اجلزائيّة

 . بث رسته فورا التّصال حّق 

عالم جيب  هوذا ممارسة من حيدّ  أ ن القايض وميكن مبحاميه، التصال يف أ ي،ا حبقه للنظر يوقن اذلي الشخ  اإ

طار يف احلق  . القانون علهيا ين  اس يثنائية ظروف اإ

لّ  اليّوقين مّدة متديد ميكن ول   .ابلقانون احملّددة للرّشوو اس يثناء،ووفقا للنّظر،اإ

أ ن  عوىل ذكل، طلب اإن املوقوف، الّشخ  عىل طيّبّ  حف  جُيرى أ ن جيب للنّظر، اليّوقين مّدة انهتاء واى

جباري الطيب الةح .احلالت   الإماكنيّة،يف هبذه يُعملَ   .»  للقرص ابلنس بة اإ

                                                             
1
 . 7101لس نة00،اجلريدة الرمسية،العدد0441املي، ن اليعديل ااس يوري لدلس يور اجلزائري لس نة7101مارس1امل،رخ يف01/10القانون رمق -
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ن اكن ااس يور الةرنيس واملرصي واليونيس واجلزائري مل ين  رصاحوة عوىل مبودأ   ومما س بق،ميكنا القول بث نه واإ

ل أ نوه يف احلقيقوة توث لر الوس ائل القانونية السلمية عند حتديد سلطة املرشع يف تنظوه احلقووق واحلورايت العاموة،اإ

هبذا املبدأ  ومعل مب، ونه،ذكل بث ن الن  عىل قرينة الرباءة ابلنس بة لل وهتم ورضورة تووفري ال،وامانت الإجرائيوة 

طوار حمامكوة عوادةل وغريهوا مون ال،وام انت يعود يف حقيقوة ال مور تطبيقوا وامتودادا ملبودأ  واملوضوعية لدلفواع يف اإ

 .الوسائل القانونية السلمية

ذا اكن مبدأ  الوسائل القانونية السولمية جيود أ ساسوه ومصودره يف ااسو يور،لنا أ ن نتسواءل عون ضوواب  هوذا  واإ

،بات هذا مبدأ  الوسائل القانونية السلمي  ةواملبدأ ،وذكل من خالل البح  عن املعيار أ و املعايري لإ

 ضواب  مبدأ  الوسائل القانونية السلمية:اثلثا

منا ترتب  أ ساسا مببودأ   لعل احلدي  عن الرقابة الق،ائية عىل دس يورية القوان،ن يف الق،اء ااس يوري ال مرزيك اإ

الوسائل القانونية السلمية ك لية يس يخدهما القايض ااسو يوري يف رقابيوه عوىل السولطة اليقدزريوة لل رشوع،حي  

هذا املبدأ  أ ساسا عىل فكرة املعقولية،وهو ما يس يخل  من أ حواكم الق،واء ااسو يوري ال مرزيك حيو  يستند 

عوىل أ ن WARLEYضود BUCHANANيف الق،وية بو،ن  0741قررت احملمكوة الاحتاديوة العليوا ال مرزكيوة عوام

ناكرا لالإجراءات القانو   .نية الصحيحةالترشيع اذلي يقيد حق املاكل يف اليرصف يف ملكه لشخ  أ خر يعد اإ

ىل سولطة ال،وب   0410ويف حمك أ خر لها عام ق،  احملمكة ال مرزكيوة يف ق،وية لوتضو ضود وليوة نيويوورك اإ

ىل املسواس حبقووق  الإداري امل نوحة للولايت مقيدة ابحلدود الويت فرضوها ااسو يور،والقول بغوري ذكل يو،دي اإ

هدارها،وجيعل ىل اإ للسلطة الإداريوة سولطة حتمكيوة تيعوارض موع مبودأ   ال فراد وحرايهتم الةردية،بل وقد ي،دي اإ

ىل القول بث ن الترشيع املطعوون فيوه أ ماهموا،اذلي زورتب  برضوورة احملافظوة عوىل حصوة  املرشوعية،لينهت ي احملمكة اإ

العامل بوضع حد أ قىص لساعات الع ل بث نه جياوز   حدود املعقولية يف اليعاقد خملالةتوه مبودأ  الوسوائل القانونيوة 

ةالسلمي
1
. 

بوث ن احلريوة  BOLLING V SHARPEيف الق،وية بو،ن0400الاحتادية يف عوام ومن ذكل أ ي،ا حمك احملمكة العليا

ل لغايووة توورتب  ابملصوولحة  ىل اكموول السوولوك اذلي يقوووم بووه الةوورد،واذلي ل ميكوون تقييووده اإ وفقووا للقووانون متيوود اإ

ل ابملصولحة العاموة وخيوالن رشو الإجوراءات العامة،ذكل بث ن اليةرقة بو،ن ال فوراد يف اليعلوه ل ميكون أ ن تيصو

جوراءات القانونيوة  قله كولومبيا تعد جتواوزا خطوريا لالإ الصحيحة،عىل أ ن اليةرقة العنرصية يف املدارس العامة يف اإ

 .0717الصحيحة اليت ت، هنا اليعديل الرابع عرش لعام

                                                             
1
 .740انظر، أ محد كامل أ بو اجملد،املرجع السابق،ص ص-
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وي مووا ق،وو  بووه احملمكووة اا سوو يورية العليووا يف مرصووو وموون تطبيقووات ذكل يف الق،وواء ااسوو يوري املرصو

فح ييعلق ابلقيود الاس يثنائية اليت ترد عىل العالقة الإجيارية ومدى مساسها حبوق امللكيوة الويت 0440مارس01يف

كةلها ااس يور
1
. 

ىل أ ن0441فيةوري10ومن ذكل ما ق،و  بوه احملمكوة ااسو يورية العليوا يف مرصو يف حريوة اليعبوري الويت كةلهوا "اإ

نواكرا  ااس يور عىل ما تقدم ر ل هبا ول يعدوا الإخوالل هبوا أ ن زكوون اإ القاعدة يف   تنظه ترشيعي ل يقوم اإ

حلقيقة أ ن حرية اليعبوري ل جيووز فصولها عون أ دواهتوا وأ ن وسوائل مبارشهتوا جيوب أ ن تورتب  بغازهتوا،فال يعطول 

رسااها ...م، وهنا أ حد ول يناقض ال غراض املقصودة من اإ
2
" 

ل النصوص القانونية الويت نظوم هبوا املرشوع موضووعا حموددا عون أ هودافها بول جيوب أ ن ل جيوز أ ن تنةص"كام أ نه

لهيا،وموطنا لإش باع مصلحة عامة لها،وحدد ذكل أ ن   تنظه ترشيعي ل يصدر  تكون هذه النصوص مدخال اإ

طوارا  نةاذ أ غوراض بعيهنوا ييوخاهوا،وتعكس مرشووعيهتا اإ لل صولحة من فرا  ول يعيرب مقصودا ذلاته ،بل مرماه اإ

لهيا العامة اليت أ قام املرشع علهيا هذا الينظه ابعيباره أ داة حتقيقها وطريق الوصول اإ
3

". 

ىل ااس يور الةرنيس واليونيس واجلزائري جنده قد استند عىل فكرة املعقولية كجووهر ملبودأ  الوسوائل  وابلرجوع اإ

ذا اكن لل رشووع وليووة عامووة يف تنظووه احلقوووق  واحلوورايت العامووة،فاإن ذكل موورتب  برضووورة القانونيوة السوولمية،فاإ

هوودار أ صوول احلووق أ و احلريووة أ و  ىل اإ احوورتام ال،ووواب  واحلوودود الوويت وضووعها ااسوو يور،دون أ ن يوو،دي ذكل اإ

رهاقا،مبا يةقد هوذا الترشويع معقولييوه ابلشولك اذلي يُْةورِّّْ  مبودأ   تعطيلها، أ و فرض رشوو جتعل ممارس هتا أ كو اإ

 .من م، ونه،وي،ةي الطابع غري ااس يوري عىل هذه الترشيعات الوسائل القانونية السلمية

،بوات مبودأ  الوسوائل القانونيوة السولمية لنوا أ ن نتسواءل عون  ذا اكن  فكرة املعقولية ك،اب  أ صيل أ و معيوار لإ واإ

ذا اكن تنظه املرشع للحقووق واحلورايت العاموة  ال،واب  اليت من خاللها يس يطيع القايض ااس يوري بيان فح اإ

 .يتسم ابملعقولية أ و جيافهيا

وفكرة املعقولية ر عالقة ب،ن ما يي، نه الع ل القانوين من ضوواب  أ و حودود أ و تنظوحت وبو،ن الهودف اذلي 

ذا خرج  هذه العالقة عن هذا الإطار املقبوول عقوال  ىل حتقيقه من وراء ذكل،وتنتةي املعقولية اإ يسعى املرشع اإ

 . سبب الترشيع وحمهل ومنطقا،ومن  م ينتةي اليناسب ب،ن

احلقيقة أ ن فكرة املعقولية تيحمك فهيا عدة ضواب  أ يها رضورة ارتبواو ال هوداف الويت يسوعى املرشوع مون وراء 

ذا اكن  الوسائل اليت يعمتد علهيا املرشع وهو بصودد تنظوه احلوق  تنظميه للحق أ و احلرية وب،ن وسائل حتقيقها،فاإ

                                                             
1
 .0440مارس01ق د بيارخي 00لس نة10يف مرص يف الق،ية رمق انظر حمك احملمكة ااس يورية العليا -
2
 .0441فيةري10ق د جبلسة  01لس نة  17انظر حمك احملمكة ااس يورية العليا يف مرص يف ااعوى رمق -
3
 .7111ينازر00ق د جبلسة  71لس نة  071انظر حمك احملمكة ااس يورية العليا يف ااعوى  رمق -
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ليه امل،سس ااسو يوري أ مور حتقيقهوا،اكن هوذا الينظوه خمالةوا أ و احلرية ل ت،دي اإىل حتقيق الغا ايت اليت أ و  اإ

ملبدأ  الوسائل القانونية السلمية ليعارضه مع فكرة املعقولية اليت تستند عىل العقل واملنطق
1
 . 

ضافة اإىل ذكل يعد معيوار املوازنوة بو،ن املوزااي وال عبواء ك،واب  لةكورة املعقوليوة،حي  يقووم هوذا املعيوار عوىل  اإ

أ ساس املوازنة ب،ن ال عباء اليت تةرضها النصوص القانونية املنظ ة للحقوق واحلورايت العاموة واملوزااي الويت تسوعى 

ن الترشويع يتسوم بعودم  ذا زادت ال عباء اليت تةرضها تكل النصوص القانونية عوىل املوزااي فواإ ىل حتقيقها،عىل أ نه اإ اإ

 .انونية السلميةاملعقولية اليت يقوم علهيا مبدأ  الوسائل الق

يف 0420ومن تطبيقات ذكل يف الق،واء ال مورزيك موا ق،و  بوه احملمكوة العليوا ال مرزكيوة يف حمكهوا الصوادر يف 

امليعلقة بيوقين طالب عن متابعة ااراسوة ملودة عرشوة أ ايم، لرتاكبوه سولواك GOSSV V LOPEZ ب،نالق،ية 

ىل القول بوث ن عودم خمالةا ليعلحت ااراسة،ودون السامح هل قبل اإصدار  القرار ابافاع عن نةسه،لينهت ي احملمكة اإ

خوالل مببودأ   جرائية قبل اإصدار قرار الوقن،والسامح للطالب ابافاع عن نةسه يعد يف حد ذاته اإ وجود حامية اإ

الوسائل القانونية السلمية
2
. 

ليوا يف مرصو يف حمكهوا ومن تطبيقات ذكل يف الق،اء ااس يوري املرصي ما ق،و  بوه احملمكوة ااسو يورية الع 

بةورض رضيبوة عوىل مرتبوات  0474لسو نة 774 اذلي قىض بعدم دس يورية القانون رمق 0440ديس رب1الصادر يف

العامل،ن يف اخلراج،تث سيسا عىل عدم تناسب دزن الرضيبة مع مقدرا ااخل اخلاضع لها
3
. 

ىلابلقوول  70/047ويف الشث ن ييجه اجمللس ااس يوري الةرنيس يف قراره رمق أ ن املرشوع وقود أ خوذ يف اعيبواره "اإ

املدة احملددة لليعيو،ن امل،قو  لل جلوس ال عوىل للجامعات،وقود وسوع مون السولطة اخملووةل هل أ اي اكنو  ال خطواء 

."املرتكبة من الإدارة،جيب أ ن ينظم هذه القواعد وفقا ملقت،يات املرفوق العوام واملصولحة العاموة
4

ويف قورار أ خور 

                                                             
1
ذا اكنو  الوسو يةل الويت   ويف الشث ن أ يدت احملمكة - لبان،بث نوه اإ العليا ال مرزكية قانون صادر عن ولية نيويورك ييعلق بيحديود أ سوعار منيجوات ال 

جته  الاعامتد علهيا ذات عالقة معقوةل ومتناس بة مع غرض ترشيعي مناسب،فاإن متطلبات مبدأ  الوسائل القانونية السلمية حمقق ويف ذات الس ياق ا

ال صل يف   تنظه ترشيعي أ ن زكون منطواي عىل تقس ه أ و تصنين أ و متيزي مون خوالل "...بقولها7العليا يف مرص يف الق،ية رمق احملمكة ااس يورية

 عالقة منطقية بو،نال عباء اليت يلقهيا عىل البعض أ و املزااي اليت مينحها لةئة دون غريها،وييع،ن دوما ل،امن اتةاق هذا الينظه مع ااس يور،أ ن تيوافر 

النصووص  ال غراض املرشوعة اليت اعينقها املرشع يف موضوع حمدد وفاء مبصلحة عامة لها اعيبارها،والوسائل اليت ا ذها طريقا لبلوغهوا،فال تنةصول

لهيا،مبوا مو،داه أ ن املوزااي الويت منحهوا املرشوع لل عووق،ن مون خوالل هوذه  القانونية اليت نظم هبا هذا املوضوع عن أ هودافها بول جيوب أ ن تعود مودخال اإ

 ليةاصيل أ كو انظور حومك ...."النصوص املطعون علهيا ل ميكن فصلها عن أ وضاعهم،ول عن ال غراض اليت توخاها من خالل فرص معل مكهنم مهنا

 .0440أ وت0ق د بيارخي01لس نة7احملمكة ااس يورية العليا يف مرص يف الق،ية رمق
2
محمد مصطةى غنه،الوجزي يف القانون ااس يوري،املبادئ ال ساس ية لدلس يور ال مرزيك،نرش أ ورده أ  جريوم،و س ابرون،وتوماس دينيس،ترمجة - 

 .074.،ص ص0447امجلعية املرصية لنرش املعونة والثقافة العاملية،جاردن سييت،القاهرة،
3
ىل القول بث ن الينظه الترشيعي اذلي يسعى اإىل جمورد -  تمنيوة مووارد ااوةل مون خوالل تقرزور رضيبوة لقد اجته  احملمكة ااس يورية العليا يف مرص اإ

،كام أ ن العوداةل تةتقر اإىل قوال ا الشلكية أ و ل تيوافر يف أ راكهنا ودوافعها ال سس املوضوعية اليت ينبغي أ ن تقوم علهيوا ،ل يسو هتدف املصولحة العاموة

ضافة اإىل ذكل يعد حتديد دزون الرضويبة رشطوا لزمهتوا  الاجامتعية اليت تقوم علهيا الرضيبة تكون ضابطا لها يف احلدود املنصوص علهيا يف ااس يور،اإ

 .0440ديس رب1ق د بيارخي  00لس نة00لعدالهتا  ليةاصيل أ كو ،انظر حمك احملمكة ااس يورية العليا يف مرص يف الق،ية رمق
4
 .0470اوت7الصادر يف70/041،والقرار رمق0470يوليو70الصادر يف 70/047انظر قرار اجمللس ااس يوري رمق - 
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اجمللوس ااسو يوري أ ن متثيول ال قواله اخمليلةوة جيوب أ ل زكوون نسوبيا ابلرضوورة  اعيرب0470أ وت7صادر عن يف

قله   ابلنس بة لساكن   اإ

« Cas considérations ne peuvent cependant intervenir que dans mesure limité qui ,en 

l’espiéce a été manifestement dépassée. » 

ن اجمللس ااسو يوري الةرنيسو قود أ كود عوىل رضورة أ ن زكوون الترشويع ومن خالل هذزن القرارزن يي،ح لنا بث  

اذلي ينظم احلقوق واحلرايت العامة لل فراد مستندا عىل فكرة املعقولية اليت تعد أ ساس مبدأ  الوسوائل القانونيوة 

  .السلمية

قابووة ااسوو يورية أ مووا يف اجلزائر،نظوورا لليجربووة احلديثووة للق،وواء ااسوو يوري اجلزائووري،اذلي عووادة مووا ميووارس الر 

ل أ نووه ي،كوود يف قراراتووه عووىل  ىل البحوو  يف بواعوو  الترشوويع وموودى مالءمتووه،اإ البسوو يطة دون أ ن متيوود رقابيووه اإ

 .رضورة اليوافق واليالؤم ب،ن سبب الترشيع وحمهل،ومدى توافق هذا اليناسب مع الغاية من الترشيع

ىل جانووب ذكل تعوود خاصووية اليقوو،ن يف اجملووال ااسوو يوري اذلي يسوو  تند عووىل القوورائن القانونيووة القاطعة،ك حوود اإ

ال،واب  احلامكة ملعيار املعقولية جووهر مبودأ  الوسوائل القانونيوة السولمية،ال مر اذلي أ كودت عليوه احملمكوة العليوا 

ىل القوول بث نوه 0420ال مرزكية يف حمكها  الصادر يف يف ق،ية جملس اليعله ب،ن لكيةالند و لفلور،حي  ذهب اإ

ذا اكن  قواع جوازة ولدة بودون أ جور اإ دارة أ ية مدرسة تيطلوب أ ن تث خوذ   مدرسوة يف حواةل محول اإ د جملس اإ

ل جل حمدد دون أ ن زكون لهوا حوق الاعورتاض،ذكل بوث ن افورتاض عودم قودرة مجيوع السو يدات احلوامول عوىل  

جبارية بدون أ جر هو أ مر خيالن جوهر مبدأ  املعقولية، وذكل  جازة اإ ىل الع ل قبل الولدة،مع منحهن اإ ابلنظور اإ

أ ن هناك س يدات يس يطعن الع ل حىت وق  الولدة،ذلا وجب اليةرقة يف املعامةل تبعا لظروف   حاةل
1
. 

ومما س بق،ميكننا القول بث ن فكرة املعقولية تعد أ سواس مبودأ  الوسوائل القانونيوة السولمية،ل هنا تعود ال،واب  العوام 

تناد عليوه للوقووف عوىل مودى واليناسوق واليناسوب واملعيار ال سايس اذلي يس يطيع القايض ااس يوري الاسو 

واملالءمة فح تناوهل املرشع من تنظه يف جمال احلقوق واحلرايت العامة وفقا لسلطيه اليقدزرية مع مبدأ  الوسوائل 

عاملهوا يف الق،واء  القانونية السلمية،اذلي يقوم عىل فكرة املعقولية اليت حتمكها ووعة ال،واب  واحلدود من أ جول اإ

 .ااس يوري

وبعد تعرين مبدأ  الوسائل القانونية السلمية وال ساس القانوين هل،وكذا ال،واب  اليت حتمكه لنوا أ ن نتسواءل عون 

 نطاق أ و جمال تطبيقهو

 

 

                                                             
1
أ  جوريوم،و س ابرون،وتومواس دينيس،ترمجوة محمود مصوطةى غنه،الووجزي يف القوانون ااسو يوري،املبادئ ال ساسو ية لدلسو يور ال مرزيك،نرشو  -

 .071،ص ص0447امجلعية املرصية لنرش املعونة والثقافة العاملية،جاردن سييت،القاهرة،
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 جمال تطبيق مبدأ  الوسائل القانونية السلمية: الةقرة الثانية

القانونية والإجرائيوة السولمية الويت تنبوع مون القواعود وملا اكن مبدأ  الوسائل القانونية السلمية يش ل ووعة القواعد 

واملبادئ اليت تنظم احلقوق واحلرايت الةردية وتكةل حامزهتا،أ و هو الطريق الواجب قوانوان،أ و الإجوراء القوانوين 

نه موون الرضوووري حتديوود نطوواق أ و جمووال تطبيووق مبوودأ  الوسووائل  املناسووب،أ و الإجووراءات القانونيووة ال صووولية،فاإ

جوراءات القانوني جورايئ ُملوّزِّم للسولطات العاموة اذلي  ،وع هل اإ ذا اكن هذا املبدأ  جمرد قيد اإ ة السلمية،لبيان فح اإ

احملامكة العادةل،أ و أ نه قيد موضوعي ييصل ابمحلاية اليت يقررها امل،سس ااس يوري واملرشع العادي عند تنظميوه 

فراد للحقوق واحلرايت العامة لل فراد خاصة احلقوق الاقتصادية  .والاجامتعية لل 

ىل بيوان  وملعرفة جمال تطبيق مبدأ  الوسائل القانونية  السلمية يف اجملال ااسو يوري سووف  واول اليطورق أ ول اإ

جرائيا أ و موضوعيا ، م عرض بعض مناذج أ و اليطبيقات لهوذا (أ ول)مبدأ  الوسائل القانونية السلمية ابعيباره قيدا اإ

 (.نيااث)املبدأ  يف الق،اء ااس يوري

جرائيا أ و موضوعيا: أ ول  مبدأ  الوسائل القانونية السلمية ابعيباره قيدا اإ

جرائيوة تسو يوجب رضورة تووف ن مبدأ  الوسائل القانونية السلمية منذ نشث ته يعد ضوامنة اإ ري ال،وامانت الإجرائيوة اإ

ل فراد،لينتقل بوذكل هوذا املنصةة العادةل ملنع تعسن السلطة الإدارية يف اس يخدام سلطهتا يف مواهجة الل حامكة 

ىل قيد موضوعي يلزم السلطات العامة يف ااوةل بعدم خمالةته  جرايئ اإ  .املبدأ  من قيد اإ

جورايئ عوىل تودخل السولطات العاموة يف جموال  ومن ب،ن جمالت تطبيق مبدأ  الوسوائل القانونيوة السولمية كقيود اإ

جوراءات قانونيوة احلقوق واحلرايت العامة املسائل اجلنائية اليت تس يلزم قبل  صودار احلومك فهيوا رضورة وجوود اإ اإ

 .سلمية تش ل مجيع املراحل اليت متر هبا احملامكة ليوقيع اجلزاء احملدد قانوان عىل   من ،بت  الهت ة عليه

ذكل بث ن احملامكوة العوادةل تسو يوجب تووافر ووعوة مون العنوارص أ يهوا رضورة وجوود نو  قوانوين حيودد بدقوة 

صودار السلوك غري املرشو ال حواكم الق،وائية،اذلي ع واجلزاء املقرر ذلكل،أ ي،ا حياد القوايض واسو يقاللييه يف اإ

ضافة اإىل حق اافاعيعد أ ساس   . احملامكة العادةل،اإ

ذ يقع عىل املرشع مس،ولية حتديد ال فعال اليت تعد جرامئ وبيان أ راكهنا وحتديد العقوابت املقررة لها،وذكل مون  اإ

قامة نوع من اليو  ازن ب،ن  ممارسة الةرد حلقوقه وحرايته العامة وب،ن ممارسة ال فراد ال خورزن لويكل احلقووق أ جل اإ

ىل اليوسع  واحلرايت العامة،ذلا ينبغي أ ن تكون الترشيعات اجلنائية واحضة وحمددة بدقة حىت ل ي،دي ووضها اإ

يف تةسريها ابلشلك اذلي قد ي،لر عىل حقوق وحرايت ال فراد
1

  . 

                                                             
1
ىل القول بث نه يقع عىل املرشع واجوب حتديود يف هذا الشث ن اجته احملمكة ااس يورية العليا يف-  مرص فح ييعلق بغ وض النصوص الترشيعية اجلنائية اإ

ا ليةاصويل اجلرامئ والعقوابت املقررة لها بصورة واحضة وحمددة بصورة يقينية،ابلشلك اذلي ل يرتك للقايض أ و الإدارة أ ية سولطة لليوسوع يف تةسريه

 وهوو ال مور اذلي أ كودت عليوه احملمكوة العليوا 0472يوليوو0ق د بيوارخي07لسو نة 70العليا يف مرص يف الق،ية رمق أ كو،انظر حمك احملمكة ااس يورية

ذا اكن غام،ا و غري حمدد يف عباراته ،مبا يعطي هل  أ كو من  مدلول،زكون هذا الترشويع خمالةوا 0407ال مريكية يف حمكها الصادر يف من أ ن الترشيع اإ

 .747.السلمية أ ورده،أ محد كامل أ بو اجملد،املرجع السابق،ص ملبدأ  الوسائل القانونية
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اس يقالل الق،اء وحياد القوايض مون أ   ضوامانت احملامكوة العوادةل،ويف هوذا الشوث ن جنود اليعوديل الرابوع كام يعد 

عرش من ااس يور ال مرزيك قد اشرتو سالمة الإجراءات القانونية يف احملامكة اجلنائية بواسطة قايض عادل غري 

عووالن حقوووق الإنسووان 7و2 متحووزي ل ي طوورف يف ااعوى،وهووو نةووس ال موور اذلي نصوو  عليووه املووادت،ن موون اإ

 . 0274واملواطن الةرنيس لعام

ىل ااس يور املرصي الصادر يف وعىل غرار ااساتري املرصية السابقة،جنده هو ال خور – 7100ينازر07وابلرجوع اإ

ليه ااس يور ال مرزيك و الةرنيس يف اليث كيد عوىل مبودأ  احملامكوة العوادةل ومبودأ  اسو يقالل  قد حذا حذو ما ذهب اإ

 حىت بريء املهتم«عىل أ ن7100من ااس يور املرصي لعام 41الق،اء وحياد القايض،ال مر اذلي نص  عليه املادة

دانيه تثب   ال حواكم اسو يئناف وينظم القوانون.نةسه عن اافاع ضامانت فهيا هل تُكةل عادةل، قانونية حمامكة يف اإ

 .اجلناايت يف الصادرة

 »للقوانون وفقواً  الاقت،واء، عنود واملبلغو،ن واملهت و،ن والشوهود علوهيم لل جوين امحلايوة ااوةل وتووفر
1

 ومون بو،ن 

املوادة  7100عىل اس يقالل الق،واء وحيواد القوايض يف ااسو يور املرصوي لسو نة ت،كدالنصوص ااس يورية اليت 

وفقوًا  أ حاكهموا ودرجاهتا،وتصودر أ نواعهوا اخوتالف عوىل احملوامك الق،وائية مسو يقةل، تيولهوا السولطة« 070

،واملوادة »تسوق  ابليقوادم ل الق،وااي،جرمية أ و العوداةل شو ئون يف صوالحياهتا،واليدخل القوانون للقوانون،ويب،ن

 متسواوون يف لغوري القوانون،و  معلهم يف علهيم سلطان للعزل،ل غري قابل،ن مس يقلون الق،اة« اليت تن 071

جوراءات القانون رشوو والواجبات،وحيدد احلقوق عاراهتم،وتقاعود ،وينظم واإ  تث ديبيوًا، ول مسواءلهتم تعييهنم،واإ

ل للجهات جزئياً  أ و لكياً  ندهبم جيوز  اسو يقالل الق،واء حيةوظ مبوا لكوه القوانون،وذكل حيددها اليت ال عامل ويف اإ

  »املقررة هلم وال،امانت والواجبات احلقوق القانون ويب،ن.املصاحل تعارض وحيدهتم،وحيول دون والق،اة

ن خالل اس يقراءان لهذه النصووص ااسو يورية يي،وح لنوا بوث ن امل،سوس ااسو يوري املرصوي قود أ كود عوىل وم

رضورة توفري ضامانت احملامكة العادةل يف اكفة املراحل اليت متر هبا ااعوى،م،كودا عوىل رضورة ضوامن اسو يقالل 

                                                             
1
 ل مصوونة طبيعوي،وىه حوق الشخصوية عىل أ ن احلريوة00املادةما نص  عليه 7100ومن ب،ن ضامانت احملامكة العادةل يف ااس يور املرصي لعام - 

 .اليحقيق يس يلزمه ُمسبَّب ق،ايئ بث مر اإل قيد بث ي حرييه تقييد أ و حبسه، أ و تةتيشه، أ و أ حد، عىل القبض جيوز ل اليلبس، حاةل عدا تُ س،وفح

 اليحقيق سلطة اإىل يُقّدم فورًا،وأ ن ومبحاميه بذويه التصال من ويُ كٌن كيابة، حبقوقه وحياو ذكل، بث س باب حرييه تقيد من   فوراً  يُبلغ أ ن وجيب

 .حرييه تقييد وق  من ساعة وعرشزن أ ربع خالل

 املقوررة لالإجوراءات وفقواً  الإعاقوة، ذلوى الالزمة املساعدة توفري مع حمام، هل نُدب حمام، هل زكن مل فاإن حماميه، ح،ور يف اإل معه اليحقيق يبدأ   ول

تعذيبوه،ول  جيووز عليوه كرامتوه،ول حيةوظ مبوا معامليوه جتب حرييه تقيد حُيبس،أ و أ و عليه، يُقبض من   «اليت تن  عىل أ ن00القانون واملادة يف

كراهه، ول ترهيبه، يذاؤه ول اإ نسانياً  لئقة ذلكل خمصصة أ ماكن يف اإل حبسه جحزه،أ و زكون معنواًي،ول أ و بدنياً  اإ  بيوفري وسائل ااوةل وحصيًا،وتلزتم اإ

 .الإعاقة ذوى لل شخاص الإاتحة

 أ و تقدم، مما يشء وطث ة حت  حميجز من صدر أ نه يثب  قول و  .الص   حق ولل هتم .للقانون وفقاً  مرتك ا يُعاقَب جرمية ذكل من يشء وخمالةة

  .» عليه يُعّول ول منه،هيدر بيشء الهتديد
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صوو دار ال حوواكم الق،ووائية الق،وواء وحيوواد القووايض النوواظر يف ااعوووى دون ل يووة توهجووات أ و ضووغوطات قبوول اإ

 .ك ساس لل حامكة العادةل

بث نوه هوو ال خور قود اجتوه  وو تكوريس مبودأ  7100جوانةي70واملالحظ كذكل عىل ااس يور اليونيس الصوادر يف

اس يقالل السلطة الق،ائية وتوفري ال،امانت الالزمة لهوذا املبودأ ،اذلي يعود أ حود املبوادئ ال ساسو ية الويت تقووم 

دانيه تثب  أ ن اإىل بريء املهتم27 «العادةل،ال مر اذلي ن  عليه الةصلعلهيا احملامكة   هل عوادةل تُكةول حمامكة يف اإ

قاموة مس يقةل سلطة الق،اء102 «الةصل،و »واحملامكة اليتبع أ طوار يف اافاع ضامانت مجيع فهيا  العودل، ت،و ن اإ

 لغوري يف ق،وائه عليوه سولطان ل مس يقل القايض.واحلرايت احلقوق وحامية القانون، وس يادة ااس يور، وعلوية

 أ دائه يف منه والزناهة،وّ  اإخالل ابحلياد الالزتام عليه وجيب .الكةاءة القايض يف يشرتو103«،الةصل»القانون

يقافوه ميكن تتبعوه ول جزائية، حبصانة القايض زمتيع 104« ،والةصل» لل ساءةل موجب لواجباته  ترفوع مل موا أ و اإ

يقافه جيوز جبرمية ساليلب حاةل عنه،ويف عالم اإ ليوه الراجوع الق،اء جملس واإ  رفوع مطلوب يبو  يف ابلنظور اذلي اإ

  .» احلصانة

ىل القووانون رمق املي،وو ن اليعووديل ااسوو يوري لدلسوو يور اجلزائووري 7101مووارس1املوو،رخ يف 01/10 وابلرجوووع اإ

واحلرايت العاموة، وتنظوه اذلي ت، ن العديد من الإصالحات اليت مس  ابخلصوص كةاةل احلقوق 0441لس نة

السلطات العامة يف ااوةل ومن ب،ن النصوص ااس يورية اليت نصو  عوىل اسو يقالل السولطة الق،وائية وحيواد 

طوار يف وتُوامَرس مسو يقةّل، الق،وائيّة الّسولطة 156« القايض،املوادة املواّدة ضوامن  امجلهوريوة رئويس. القوانون اإ

 وللّك واحود للج يع وت، ن واحلّراّيت، اجملمتع الق،ائيّة الّسلطة حت ي157« ،واملاّدة»الق،ائية السلطة اس يقالل

 سواسو ية أ موام الولكّ .واملساواة الرّشعيّة مبادئ الق،اء أ ساس 158 « ،واملاّدة»ال ساس يّة حقوقهم عىل احملافظة

لّ  القوايض خي،وع ل 165« ،واملواّدة»القوانون احورتام وجيّسوده امجليوع متنواول يف الق،واء،وهو  » لقوانونل اإ

 همّ يوه،أ و متوّس  بوث داء ترّضو قد اليّت واملناورات واليّدّخالت الّ،غوو أ شاكل  ّ  من محميّ  القايض 166« واملاّدة

 شوث نه املسواس مون سولوك أ يّ  ييةوادى أ ن القوايض عوىل جيب. العداةل سري يف تدخل أ يّ  حُيظر. حمكه نزاهة

  » .بزناهيه

يشرتو يف احملامكة العادةل خاصة يف املسائل اجلنائيوة رضورة احورتام القواعود وبناء عىل ما تقدم ميكننا القول بث نه 

ضافة اإىل ضامن اس يقالل السلطة الق،ائية ور  الشلكية والإجرائية واملوضوعية اليت تقوم علهيا احملامكة العادةل،اإ

اد والزناهوة وعودم اليحوزي بصدد ممارسة اختصاصاهتا ااس يورية اليت منحها لها ااس يور،مع الوزتام القوايض ابحليو

رادته يف الق،ية املطروحة أ مامه ل ي طرف،أ و اخل،وع ل ية ضغوو اكن ،أ و فرض اإ
1
. 

                                                             
1
عوىل أ ن عودم احورتام القوايض ملبودأ  0477ومن حالت جتاوز القايض لدلور اذلي منحه لها ااس يور ما ق،  بوه احملمكوة العليوا ال مرزكيوة يف عوام-

مه ابملوضوعية يف ممارسة اختصاصه،بث ن تكون هل مصلحة صصية يف الق،ية يعد انهتااك لهذا املبدأ  وجتاوزا لإرادة الوسائل القانونية السلمية وعدم الزتا

هادة امل،سس ااس يوري،واملرشع العادي  ذكل بث ن قيام القايض تلقائيا بيحذزر شاهد اافواع الوحيود مون شوهادة الزور،مبينوا العقوبوة الالزموة لشو 

ىل امتنع الشاهد عن الشهادة،ومن  م ،فلقد اكن  مالحظات القوايض تي،و ن عبوارات غوري رضوريوة،ال مر اذلي الزور،حبي  دفع سلوك ا لقايض اإ
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فوراد  ل،وامن احملامكوة العوادةل احلوق يف اافواع ومن القيوود الإجرائيوة أ و ال،وامانت املقوررة لل 
1

يعيورب مون  اذلي 

،بات ادعاءاته أ و الرد  املبادئ ال ساس ية  حلقوق الإنسان،وزمكن هذا احلق يف  الإماكنيات املياحة للةرد هبدف اإ

عىل   دفاع،حفق اافاع حق أ ساسه مصلحة امليقايض يف أ ن ييلقى حمامكة عادةل  ومس يقةل لدلفاع عون نةسوه 

،ال مر اذلي أ كودت عليوه الونظم ااسو يورية اخمليلةوة وموا،يوق مبحام لدلفاع عنه بيوكيلاحملامكة أ و يف   مراحل 

عالانت حقوق الإنسان  . واإ

ىل تطور مةهوم مبودأ  الوسوائل القانونيوة السولمية  ولقد أ دى اليطور اذلي شهدته احلياة الاجامتعية والاقتصادية اإ

جوورايئ ُملزم،لصوبح قيوودا موضوووعيا ييعو،ن مراعاتووه،حبي  توسووع م  ةهووم هووذا املبوودأ  كقيوود اذلي اكن جمورد قيوود اإ

ىل اكفة احلقوق واحلرايت العامة ذات الطبيعوة الاجامتعيوة والاقتصوادية،مثل احلريوة ااينيوة، حريوة  موضوعي اإ

اليعبري وغريها من احلقووق واحلورايت الةردية ولقود اسو يخدم  احملمكوة العليوا ال مريكيوة مبودأ  حريوة اليعاقود يف 

بطال العديود   ALLGEYER Vمون الترشويعات،ومن ذكل موا ق،و  بوه يف الق،ويةأ حاكهما ك ساس للق،اء ابإ

LOUISIANA" ىل أ ن احلرية الواردة يف اليعوديل الرابوع عرشو ل تعوين حاميوة الةورد مون العودوان املوادي عوىل اإ

منا تشوو ل فوووق ذكل حووق الةوورد يف المتيووع بمثوورات مواهبووه،ويف اسوو يغاللها باكفووة الوسووائل  صصووه حفسووب،واإ

ش ويع ل حي  يشاء مكتسو با قوتوه بوث ي طريوق مرشووع،وممتيعا يف سوبيل ذكل،حبوق املرشوعة،ويف أ ن يعي

.ااخول يف أ ي تعاقد خيياره وزراه رضوراي ومناس با ليحقيق يشء من هذه ال عراض
2
" 

واس يكامل اراستنا اليت تيعلق مببدأ  الوسائل القانونية السلمية يف الق،اء ااس يوري سوف نعورض بعوض منواذج 

س يخدام الق،اء ااسو يوري ملبودأ  الوسوائل القانونيوة السولمية يف رقابيوه عوىل دسو يورية القووان،ن أ و تطبيقات ل

 .الصادرة عن املرشع

 مناذج أ و تطبيقات ملبدأ  الوسائل القانونية السلمية يف الق،اء ااس يوري:اثلثا 

لمية يف الق،وواء يف هووذا اجملووال سوووف  وواول عوورض بعووض الووامنذج لسوو يخدام مبوودأ  الوسووائل القانونيووة السوو 

ااس يوري يف رقابيه عىل السلطة اليقدزرية لل رشع،لس ح يف ق،اء احملمكة العليا ال مرزكية ابعيبوار أ ن اليجربوة 

ال مرزكية تعد همود مبودأ  الوسوائل القانونيوة السولمية ومن تطبيقاتوه هوذا املبودأ  يف الق،واء ااسو يوري ال مورزيك 

                                                                                                                                                           

ىل أ ن مون رشوو حيواد احملمكوة أ ل يقوع ق،واهتا حتو  توث ،ري ال،وغ  داخول احملمكوة  أ و دفع الشاهد اإىل الامتناع عوىل الشوهادة ذلا قوررت احملمكوة اإ

خوالل برشوو الوسوائل القانونيوة السلمية ليةاصويل أ كوو ،انظور حومك احملمكوة العليوا ال مرزكيوة عوام خارهجا،وأ ن اليث لر مبثل هذا   0477ال،غ  يعود اإ

 . 744.أ ورده،كامل أ بو اجملد،املرجع السابق،ص ص 
1
ىل أ ن  «:عىل ما ييل 0407فقرهتا  ال وىل من الإعالن العاملي حلقوق الإنسان الصادر عام يف  00تن  املادة   -    ص  مهتم جبرمية يعيرب بريئا اإ

ااسو يوري اجلزائوري اليعوديل مون 04 كوام نصو  املوادة »يثب  ارتاكبه لها قانوان يف حمامكة علنية قد وفرت هل فهيا مجيع الالزموة لدلفواع عون نةسوه

نسان ال ساس ّية احلقوق عن امجلعّية طريق عن أ و الةرديّ  اّافاع«بث ن 7101لس نة  وهوو موا نصو  »م،و ون وامجلاعّيوة، الةرديّوة اّيتاحلورّ  وعن لالإ

 حمامكوة يف احلوق صو  للك« 7100من ااس يور اليونيس لعام018 الةصل ،والةصل7100ينازر07من ااس يور املرصي الصادر يف41عليه املادة 

 لغوري وزكةول الق،واء اإىل اللجووء القوانون م، وانن،وييرسو اافواع وحوق اليقوايض حق .الق،اء أ مام متساوون وامليقاضون معقول، أ جل يف عادةل

   .» الإعانة العدلية ماليا القادرزن
2
 .070.أ ورده،كامل أ بو اجملد،املرجع السابق،ص ص -
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احلياة ابلنس بة للجن،ن،حي  يعد احلق يف احلياة من أ   احلقووق ال ساسو ية اس يخدام هذا املبدأ  محلاية احلق يف 

عووالن العوواملي حلقوووق الإنسووان الصووادر  الوويت زمتيووع هبووا الإنسووان،ال مر اذلي نصوو  عليووه املووادة الثالثووة موون الإ

 :بقولها 0407ديس رب01يف

«Tout individu  droit à la vie ,à la liberté et à la sureté de sa personne »   

ذا ل جيووز املسواس هبوذا  مبعىن للك فرد احلق يف احلياة ويف احلرية وال مان مبا ي،و ن سوالمة صصوه وأ موواهل اإ

ذا ارتكب جرمية تكوون  ل اإ ل وفقا لل شاكل احملددة قانوان،مفثال ل جيوز تنةيذ عقوبة الإعدام عىل ص  اإ احلق اإ

 .عقوبهتا الإعدام

ىل ااس يور ا اذلي ين  عىل  0717 لعام لس ح يف اليعديل الرابع عرش 0272ل مرزيك الصادر يف عاموابلرجوع اإ

 : أ نه

« …No state shall any state deprive any person of life ,liberty, or property ,within its 

jurisdiction the equal protection of the laws;… » 

صصا من حقوه يف احليواة أ و احلريوة أ و امل ويلاكت دون تطبيوق الإجوراءات أ ي أ نه ل جيوز ل ي ولية أ ن حترم 

 .القانونية العادية

 Webster V Reproductiveيف الق،وية0474حمكهوا الصوادر لعوام ولقود ذهبو  احملمكوة العليوا ال مرزكيوة يف

Health Services جراء اإهجاض للجن،ن رضورة معل ذ يشرتو قانون ميسوري لل وافقة اإ احلامول حتلويال عون ،اإ

فرتة امحلل ووزن اجلن،ن ون،ج الرئة بعد مرور عرشزن أ س بوعا من امحلل،واى عرض هذا القانون عىل احملمكوة 

ىل أ ن هووذا القووانون الهوودف منووه حاميووة احليوواة  العليووا ال مرزكيووة أ كوودت عووىل دسوو يورييه،وانهت  احملمكووة اإ

السلمية البرشية،ال مر اذلي ييةق مع مبدأ  الوسائل القانونية
1
 . 

جوراء بعووض اليحاليول والاختبوارات الطبيووة لل ورأ ة احلاموول للوقووف عووىل  وعليوه،فاإن اشورتاو الوليووة رضورة اإ

ماكنية بدء احلياة فيه،يعد مون هجوة تكريسوا للحوق يف احليواة املكةوول مجليوع ال فراد،بول ومييود احلوق يف احليواة  اإ

ىل اجلن،ن ومن هجة اثنية،تطبيقا ملبدأ  الوسا  . ئل القانونية السلميةكذكل اإ

ومن تطبيقات مبودأ  الوسوائل القانونيوة السولمية حاميوة احلوق يف احليواة ابلنسو بة لل شوخاص اذلزون يودخلون يف 

 Cruzan Vغيبوبة،واملوصول،ن ابل هجزة الصناعية ،ال مر اذلي ق،  به احملمكة العليا ال مرزكية يف الق،وية بو،ن

Director Missouri Dept of Health497 U.Sحيو  تويلخ  وقوائع هوذه الق،وية يف أ ن فتواة، Cruzan 

Nancy لرهوا مون ال وكسوج،ن ملودة 0470ينوازر00أ صيب  جبروح خطرية يف حادث س يارة بيوارخي حرمو  عوىل اإ

                                                             
1
عامد محمد محمود أ بوو  أ ورده، Webster V Reproductive Health Servicesيف الق،ية  0474الصادر لعام حمك احملمكة العليا ال مرزكية يف -

 .011.جع السابق،صحلمية،املر 
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تالف بعض ال جزاء من املخ،ليدخل بعد ذكل يف غيبوبة ملودة 00و07ترتاوح ما ب،ن ىل اإ دقيقة،ال مر اذلي أ دى اإ

م ال طباء بناء عىل طلب املري،ة قبل دخولها يف غيبوبهتا ااامئة بزرع أ انبيب اليغذية واملاء ،ال،ة أ سابيع،ولقد قا

يف معوودهتا،غري أ هنووا دخلوو  يف غيبوبووة دامئووة يف مستشووةى حكووويم بوليووة ميسوووري،هذه ال خوورية اكنوو  قوود 

ذا اكن ذكل ييةوق أ صدرت قانوان جيزي نزع أ هجزة اليغذية و الإرواء الصناعية عن املرىض امليئوس من حو الهتم ،اإ

رادة سابقة وواحضة هلم،وبناء عىل ذكل تقدم وااي ال،حية بطلب لإحدى احملوامك احملليوة للحصوول عوىل أ مور  واإ

 .بسحب ال هجزة عهنا ،غري أ ن احملمكة رف،  الطلب لعدم وجود املوافقة السابقة من املري،ة

دم دس يورية القوانون اذلي جيوزي نوزع أ هجوزة اليغذيوة و واى عرض الق،ية عىل احملمكة العليا ال مرزكية حول ع

رادة سوابقة وواحضوة هلم،حيو  أ كودت  ذا اكن ذكل ييةوق واإ الإرواء الصناعية عن املرىض امليئوس من حالهتم،اإ

احملمكة العليوا ال مرزكيوة عوىل دسو يورية هوذا القوانون لعودم خمالةتوه ل حواكم ااسو يور،ومبدأ  الوسوائل القانونيوة 

 .السلمية

 بث ن اشرتاو موافقة املريض عىل نزع ال هجزة عنه يعد تطبيقا ملبدأ  الوسائل القانونية السلمية وك،وامنة محلايوة ذكل

هودار هوذا احلوق أ و  احلق يف احليواة أ حود أ   احلقووق ال ساسو ية الويت كةلهوا ااسو يور والقواعود ااوليوة،ومنع اإ

ل ابلوسائل القانونية السلمية  . الانيقاص منه اإ

كذكل فعالية مبدأ  الوسائل القانونية السلمية يف حتديد ضواب  جحية اليشء املق  به ابلنسو بة لل حواكم  كام جند

  TAYLOR  Vيف الق،ووية بوو،ن7117سوو نة الق،ووائية،ومن ذكل حوومك احملمكووة العليووا ال مرزكيووة الصووادر يف

STRUGELL N°7-371U.S 2008حي  تيلخ  وقائع هذه الق،ية يف أ ن الس يد،HERRICK  تقودم بطلوب

من رشكة فريتشوايدل مبوجوب 00-لإدارة الطريان الةيدرالية للحصول عىل املواصةات الةنية لطائرة من طراز اإ ف

ل أ ن طلبه رفض،ابعيبار أ ن تكل الواصةات متثل أ رسار جتارية  ورج مون نطواق  قانون حرية تناول املعلومات،اإ

 .املعلومات اليت جيوز تداولها مبوجبه

بطلب أ خور لإدارة الطوريان الةيدراليوة للحصوول عوىل املواصوةات الةنيوة TAYLORتقدم الس يد وبناء عىل ذكل

دارة الطوريان الةيدراليوة دفعو   ل أ ن اإ ذلات الطائرت،ن ،واى رف،ه أ قام دعوى ق،ائية أ موام حممكوة كولومبيوا ،اإ

عامل حلجية ال مر املق  بوه يف  ااعووى املقاموة مون قبول بعدم جواز نظر ااعوى لس بق الةصل يف املوضوع اإ

دارة الطريان الةيدرالية وق،  بعودم جوواز ،HERRICKرشزكه حي   أ خذت احملمكة ابافع املقدم من طرف اإ

اكن خصوام حقيقيوا يف ااعووى TAYLORالنظر يف ااعوى لس بق الةصل يف املوضوع تث سيسا عوىل أ ن السو يد

 .السابقة

ىل القوول بوث ن وعند الطعن يف احلمك أ مام احملمكة العليا ال م رزكية اليت ق،و  بونقض احلومك لكيوة،حي  ذهبو  اإ

ذ لبود مون ضوامن وكةواةل  جمرد صدور حمك يف نةس ااعوى ل يعد جحة يف مواهجة مطلقة ل طراف اخلصوومة،اإ

 .حق اافاع ،ال مر اذلي أ كد عليه اليعديل الرابع عرش لدلس يور ال مرزيك
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ن هجة ابحلمك ذاته الصادر عن اجلهة الق،وائية اخمليصوة ابعيبواره ذكل بث ن رشوو جحية ال مر املق  به ترتب  م

 .حائزا لقوة اليشء املق  به،كام ينبغي يف احلمك الصادر أ ن زكون قطعيا فاصال يف موضوع ااعوى

ومن هجة اثنية،ترتب  رشوو جحية ال مر املق  به ابحلوق املودعى بوه،حي  ينبغوي أ ن زكوون هنواك احتواد يف 

 .،وكذكل أ ن زكون هناك احتاد ب،ن سبب ااعوي،ن ال وىل والثانيةأ طراف ااعوى

موون عوورض دعووواه أ مووام احملمكووة واافوواع عوون حقووه يف احلصووول عووىل  TAYLORوموون  م،فوواإن حرمووان السوو يد

املواصووةات الةنيووة للطووائرات الوويت ميلكهووا املدعي،والق،وواء بعوودم جووواز النظوور يف ااعوووى لسوو بق الةصوول يف 

عووامل حلجيوو نوواكر حووق ال فووراد يف موضوووعها اإ ىل اإ منووا ييجوواوز حوودود تووكل احلجيووة اإ ة ال موور املق وو بووه ،اإ

اليقايض،ابلشولك اذلي ل ييةووق مووع مبوودأ  الوسوائل القانونيووة السوولمية املنصوووص عليوه يف اليعووديل الرابووع عرشوو 

لدلس يور ال مرزيك
1
. 

 مبودأ  الوسوائل القانونيوة السولمية واملس يقر يف ق،اء احملمكة ااس يورية العليا يف مرص بث هنا قد اس يع ل  كوذكل

يف رقابهتا عىل السلطة اليقدزرية لل رشع وهو بصدد تنظوه احلقووق واحلورايت العاموة متوث لر يف ذكل مبوا اسو يقر 

وتتنوع تطبيقات مبدأ  الوسائل القانونية السلمية يف ق،واء احملمكوة .عليه الق،اء ااس يوري ال مرزيك يف هذا اجملال

ومن أ   احلقوق اليت تكةلها حامية احلرية الشخصية حوق . مرص ب،ن حامية احلرية الشخصيةااس يوري العليا يف

 الةووورد يف اختيوووار الزوج،حيووو  اجتهووو  احملمكوووة ااسووو يورية العليوووا يف مرصووو يف حمكهوووا الصوووادر بيوووارخي

،وتوويلخ  وقووائع الق،ووية يف أ ن أ حوود ال فووراد عوو،ن كنوودوب يف جملووس ااوةل اعيبووارا موون 0440مووارس07

، م ع،ن بعد ذكل مستشارا،وبعد زواجه من فرنس ية أ صدر رئيس امجلهورية قورارا بيعيينوه وكويال 0427اكيوبر10

لغواء  عاما هبيئة النيابة الإدارية،فطعن املوظن ضد قرار رئيس امجلهوريوة أ موام احملمكوة الإداريوة العليوا لل طالبوة ابإ

 02 مون قوانون جملوس ااوةل رمق20ن املوادةذكل القرار م،سسا دعوواه عوىل عودم دسو يورية البنود السوادس مو

0427لس نة
2
. 

الوزواج زكوون يف م،و ونه ومرمواه "...ويف هذا الصدد ق،  احملمكة ااس يورية العليا يف هذه ااعوى عىل أ ن

ىل حود تقديسوها،ول جيووز ابليوايل  عقيدة ل تنةصوم عراهوا أ و هتون صالحيهتا،وتصول روابطهوا يف خصوصويهتا اإ

هووذه العالئوق للحوود مون فوورص الاختيوار الوويت تنشو ىلا ،وتقميهووا عوىل أ سوواس مون الوفوواق  اليودخل ترشويعيا يف

ىل مصلحة جوهرية لها ما  واملودة،ذكل ما مل تكن القيود اليت فرضها املرشع عىل هذا الاختيار عائدة يف بواعهثا اإ

احلريوة الشخصوية لغوري يظاهرها،تسو  مبوجباهتا تنظه احلرية الشخصوية مبوا ل هيودم خصائصوها،ذكل أ ن تقييود 

نه مىت اكن ذكل فاإن حوق اختوريا الوزوج ل ميكون أ ن زكوون منةصوال عون ....مصلحة جوهرية ل يغيةر وحي  اإ

                                                             
1
منشوور عوىل املوقوع TAYLOR  V  STRUGELL N°7-371U.S 2008يف الق،ية ب،ن7117س نة حمك احملمكة العليا ال مرزكية الصادر يف - 

 www.superme.justia.com:الالكرتوين
2
موع ذكل  أ ل زكون مزتوجا من أ جنبيوة...ااوةليشرتو فمين يع،ن ع،وا مبجلس « عىل أ نه0427لس نة02من قانون جملس ااوةل رمق20تن  املادة- 

حدى البالد العربية ىل اإ ذا اكن مزتوجا ممن تنمتي جبنسيهتا اإ ذن من رئيس امجلهورية الإعةاء من الرشو اإ   .» جيوز ابإ
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ذ ييصل بيكوزهنا خوالل ابلقوه الويت ...خواص احلياة العائلية أ و واقعا وراء حدودها،اإ نواكره أ ن زكوون اإ ول يعدو اإ

رشو الوسوائل القانونيوة السولمية،وما ييوخواه مون صوون احلريوة  تقوم علهيا احلريوة املنظ وة،وهو كوذكل ينواقض

جرائيوة،أ و وفوق قواعود موضووعية ل تليوح و أ حواكم ااسو يور ول ...الشخصية مبا حيول دون تقييدها بوسوائل اإ

جيوز ابليايل أ ن زركن املرشع ولغري مصلحة جوهرية اإىل سلطيه اليقدزرية ليحدد عىل ضواها من يزتوج ومبن،ول 

ن أ ن  ييدخل يف أ غوار هذه العالئق بعد اكامتل بنياهنا ابلزواج،ذكل أ ن السلطة اليقدزرية الويت ميلكهوا املرشوع واإ

ل  اكن قواهما أ ن يةاضل ب،ن البدائل اليت بقدر مناسبهتا لينظه موضوع مع،ن وفوق موا زوراه حمققوا للصواحل العوام،اإ

....."علهياأ ن حدها الهنايئ زمتثل يف القيود اليت فرضها ااس يور 
1
 

ومن خالل اس يقراءان حلمك احملمكة ااس يورية العليا أ عاله يي،وح لنوا بث نوه ل ميكون تقييود حوق الةورد يف اختيوار 

ذا اكن ذكل احلظر سببه مصلحة عامة ترتب  بكامتن أ رسار ااوةل أ و ال مون  ل اإ الزوج،أ و حظر الزواج بث جنبية اإ

من فرص اختيار قبل الزواج،أ و اليدخل بعود قياهموا ميثول مصوادرة القويم للبالد،ذكل بث ن تدخل املرشع للحد 

 .للحق يف الزواج بغري الوسائل القانونية السلمية،ابلشلك اذلي يعد انهتااك للحرية الشخصية امل، ون دس يورا

توقيوع ومن تطبيقات مبدأ  الوسائل القانونية السلمية يف ق،اء احملمكة ااس يورية العليا يف مرص مبدأ  عودم جوواز 

العقوبووة عووىل الةعوول الواحوود مرت،ن،ال موور اذلي ق،وو  بووه احملمكووة ااسوو يورية العليووا يف مرصوو يف الق،ووية رمق  

توويلخ  وقائعهووا يف أ ن أ حوود ال فووراد ،بوو  أ نووه مسووجل خطوور سوو بق ضووبطه يف ق،ووااي  الوويت 0440لسو نة0000

 0440فيةوري  4 ارك، وبيوارخييف قسم جناايت خمدرات امجلو 0447لس نة074 اخملدرات أ خرها اكن يف الق،ية رمق

حوودى امل،سسووات الاجامتعيووة ملوودة سوو نة،فعارض احلوومك لي،كوود حممكووة  يداعووه اإ ق،وو  حممكووة اجلوونح غيابيووا ابإ

 .الاس يئناف احلمك السابق

ذ طعن مرة اثنية يف هوذا احلومك م،سسوا طعنوه ابافوع بعودم دسو يورية املوادة   077 مكورر مون القوانون رمق 07 اإ

0411 لسوو نة 01 اكحفووة اخملوودرات وتنظووه اسوو يعاملها املعوودل ابلقووانون رمقفووح خيوو  م 0411 لسو نة
2

ذ اجتهوو    اإ

ىل القول  ن من املقرر أ ن مبدأ  خ،ووع ااوةل للقوانون احملودد "احملمكة ااس يورية العليا يف هذه الق،ية اإ وحي  اإ

هبوا مةرتضوا أ وليوا لقيوام ااوةل عىل ضوء املةهوم ااميقراطي م،داه أ ل  ل ترشيعاهتا ابحلقوق اليت يعيورب التسوله 

القانونية،وضامنة أ ساس ية لصون حقوق الإنسان وكرامته وصصييه املياكمةل،ويندرج حت  طائةة احلقووق الو،يقوة 

ىل مكوانهتا وخصائصها،ومن بيهنوا أ ل تكوون العقوبوة همينوة يف ذاهتوا،أ و اكشوةة  الصةل ابحلرية الشخصية ابلنظر اإ

تقييد احلرية الشخصية بغوري انهتواج الوسوائل القانونيوة السولمية،أ و مت،و نة معاقبوة  عن قسوهتا ،أ و منطوية عىل

                                                             
1
 .0440مارس07ق دس يورية بيارخي01لس نة70ليةاصيل أ كو،انظر حمك احملمكة ااس يورية العليا يف مرص يف ااعوى رمق-
2
حتمك احملمكة اجلزئية اخمليصة اب اذ أ حد اليدابري ال تية عىل   مون سو بق احلومك « :عىل ما ييل 0411لس نة077مكرر من القانون رمق07تن  املادة-

حدى اجلناايت املنصوص علهيا يف هذا القانون يداع يف م،سسات الع ل اليت-0:عليه أ كو من مرة،أ و اهتم ل س باب جدية أ كو من مرة يف اإ  حتدد الإ

قامة يف هجة معينة-7.بقرار من وززر اااخلية قامة يف هجة معينة-0.حتديد الإ حظر الرتدد عىل أ ماكن أ و حمال -0.الإعادة اإىل املوطن ال صيل-0.منع الإ

ت،ويف حواةل خمالةوة ول جيوز أ ن تقل مدة اليدبري احملكوم به عن سو نة،ول تزيود عون عرشو سو نوا.احلرمان من ممارسة همنة أ و حرفة معينة-1.معينة

 » .احملكوم عليه اليدبري احملكوم به حيمك عىل اخملالن ابحلبس
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الشخ  أ كوو مون مورة عوىل فعول واحد،وهوذه القاعودة ال خورية الويت كةلهتوا الونظم القانونيوة مجيعهوا، وصواغهتا 

ن اكن ال صول املوا،يق ااولية ابعيبارها مبدأ  مس يقرا ب،ن ااول مردها أ ن اجلرمية الواحدة ل تزر وز رزن،وأ نوه واإ

ل أ ن توقيعهوا يف شوث ن مرتكبهيوا واسو يةاءها،يعين قود اكمتول  أ ن يةرد املرشع للك جرميوة العقوبوة الويت تناسو  ا،اإ

...."ابقت،ااها،وليس ل حد بعدئذ عىل فاعلها من سبيل
1
  

عىل السولطات العاموة يف ااوةل ومما س بق ميكننا القول بث نه تطبيقا ملبدأ  الوسائل القانونية السلمية اليت تعد كقيد 

عند تنظميها للحقوق واحلرايت العامة،ل ميكن توقيع اجلوزاء مورت،ن عوىل الةعول الواحود،ل ن القوول خبوالف ذكل 

 . يعيرب انهتااك ملبدأ  الوسائل القانونية السلمية وضامانت احملامكة العادةل

ليه احملامكوة العوادةل احلوق يف اافواع،اذلي يعيورب مون ومن تطبيقات مبدأ  الوسائل القانونية السلمية اليت تستند ع 

،بوات ادعاءاتوه أ و  املبادئ ال ساس ية  حلقوق الإنسان،وزمكن هذا احلق يف  الإماكنيوات املياحوة للةورد هبودف لإ

الرد عىل   دفاع،وزكون حق اافاع يف   مراحل اخلصومة،حفق اافاع حوق أ ساسوه مصولحة امليقوايض يف 

عادةل ومس يقةل لدلفاع عن نةسه بيوكيول احملوايم، وينطبوق هوذا املبودأ  أ ساسوا عوىل الإجوراءات  أ ن ييلقى حمامكة

ىل تنظوه عوادل   ذ جيوب أ ن خي،وع اإ اليت تيخذها الإدارة  مثال حبق املوظن قبل فرض العقوبوة اليث ديبيوة حبقوه،اإ

ذا اكن   العقوبة اليث ديبية الويت توقعهوا الإدارة ي، ن هل اافاع عن نةسه أ مام هيئة اليحقيق أ و احملامكة اليث ديبية،فاإ

نوه  يف املقابول متكو،ن املوظون العوام املوهتم لدلفواع عون  عىل املوظن العام لقرتافه خطث  يعاقب عليه القانون ،فاإ

ليه ،علام بث ن الإدارة ر الطرف ال قوى يف العالقة الينظميية اليت ترب  املوظن العوام  نةسه،ورد الهتم املنسوبة اإ

نه ميكن الطعون يف ابلإدارة ذا خالة  الإدارة النظام القانوين اذلي ينظم العالقة بيهنا وب،ن املوظة،ن أ و الغري،فاإ ،فاإ

لغااها أ و اليعويض عهنا ولقود وّسوع الق،واء  القرارات الصادرة عن الإدارة أ مام اجلهات الق،ائية اخمليصة من اجل اإ

بوادئ العاموة،واليت اسو يطاع عون طريقهوا مون احتوواء الإداري من نطاق وظيةتوه الرقابيوة مون خوالل نظريوة امل 

 .النق  يف النصوص الترشيعية املنظ ة لليث ديب الإداري

ضافة اإىل ذكل يعد حق الطعون يف ال حواكم الق،وائية  مون ضوامانت احملامكوة العوادةل ( اليقوايض عوىل درجتو،ن) اإ

املي،و ن  7101 مارس1امل،رخ يف 01/10 ون رمقتطبيقا ملبدأ  الوسائل القانونية السلمية،ال مر اذلي أ كد عليه القان

 مبودأ ي اإىل اجلزائيّوة العقوابت  ،ع« بقولها 011 يف املادة 0441 اليعديل ااس يوري لدلس يور اجلزائري لس نة

 .» تطبيقها كيةيات وحيدد اجلزائية املسائل يف درجت،ن عىل اليقايض القانون ي، ن.والّشخصيّة الرّشعيّة

ىل قانون الإجراءات املدنية و الإدارية اجلزائري،اذلي ن  عىل مبدأ   اليقايض عىل درجتو،ن، حيو   وابلرجوع اإ

املبدأ  أ ن اليقوايض يقووم عوىل درجتو،ن موا مل يون  القوانون عوىل خوالف «:تن  املادة السادسة منه بقولها بث ن 

 » .ذكل

                                                             
1
 .0441يونيو00ق،ائية دس يورية بيارخي  02لس نة01ليةصيل أ كو،انظر حمك احملمكة ااس يورية العليا يف مرص يف الق،ية رمق- 
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م أ موام اجلهوات الق،وائية  ووفقا ذلكل فقد  كةل املرشع لل يقاض،ن حوق الطعون ضود ال حواكم الصوادرة يف حقهو

لغاء احلومك الصوادر عون اجلهوات الق،وائية ك ول درجوة،وذكل ليصوحيح موا يعورتي ال حواكم  اخمليصة ملراجعة أ و اإ

 .الق،ائية الصادرة من قصور أ و أ خطاء ،حبي  مينح لل يقاضي،ن  طلب مراجعة ال حاكم الصادرة يف حقهم

ال حاكم اخلاصة مبامرسة حق الطعن ضد ال حاكم الق،ائية الصادرة وقد نظم قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

داريووووووة،جملس ااوةل)عوووووون هجووووووات الق،وووووواء الإداري  ،ونوووووو  عووووووىل ذكل يف املووووووواد(حمووووووامك اإ

مون قوانون الإجوراءات املدنيوة و الإداريوة 711منه،حي  تن  املوادة402،400،404،402،471،410،417،711)

لنظر يف املنازعات الإداريوة الويت تكوون ااوةل أ و الوليوة أ و البدليوة أ و عىل أ ن احملامك ر صاحبة الاختصاص ل 

حدى امل،سسات الع ومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فهيا اإ
1
. 

زكون الطعن يف ال حاكم الق،ائية الصادرة عن هجات الق،اء الإداري ك ول درجة  من اختصاص جملوس ااوةل 

خيوي  جملوس ااوةل ابلةصول  «املدنية والإدارية،اليت تن  عىل أ نوه  من قانون الإجراءات417وفقا لن  املادة 

 .يف اس يئناف ال حاكم وال وامر الصادرة عن احملامك الإدارية

 » .كام خيي  أ ي،ا كجهة اس يئناف ،ابلق،ااي اخملوةل هل مبوجب نصوص خاصة

ة عون احملوامك الإداريوة أ و ونس ينتج من ن  هوذه املوادة أ ن ممارسوة حوق الطعون ضود ال حواكم الق،وائية الصوادر 

القرارات الصادرة عنه كدرجة أ وىل لليقايض،زكون  أ مام جملوس ااوةل،اذلي يعيورب يف هوذه احلواةل درجوة اثنيوة 

 .لليقايض

ىل ال حاكم  اخلاصة بطرق الطعن والواردة يف قانون الإجراءات املدنية والإداريوة يف البواب الرابوع يف  وابلرجوع اإ

منوه عوىل  404   اخلاص بطرق الطعن العادية  وغري العادية عىل الرتتيب،فقد نصو  املوادةالةصل ال ول والثاين

.أ نه جيوز ل طراف اخلصومة اس يئناف احلمك أ و ال مر  الصادر عن احملوامك الإداريوة أ موام جملوس ااوةل وفقوا
2
كوام  

ابلوونقض ضوود ال حوواكم موون قووانون الإجووراءات املدنيووة و الإداريووة  عووىل أ ن الطعوون  402 نصوو  كووذكل املووادة

والقرارات الةاصةل يف موضوع الزناع والصادرة يف أ خر درجة عن احملامك الإدارية أ و جملس ااوةل
3
. 

وترتيبا عىل ما س بق،خيي  جملس ااوةل  كدرجة اثنيوة لليقوايض للق،واء الإداري ابلنظور والةصول يف الطعوون 

العادية  والطعون غري العادية املطروحة عليه من أ طراف  اخلصومة الإدارية ضود ال حواكم الابيدائيوة  الصوادرة 

                                                             
1
 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية  711انظر ن  املادة - 
2
جيوز للك طرف حرض اخلصومة أ و اس يدعي بصةة قانونية ،ولو مل يقودم « :من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية عىل ما ييل 404  املادة تن - 

  .أ ي دفاع ،أ ن زرفع اس يئنافا ضد احلمك أ و املر الصادر عن احملمكة الإدارية ،ما مل ين  القانون عىل خالف ذكل
3
توزع الطعون ابلونقض  املعروضوة أ موام جملوس ااوةل عوىل الغورف مون « :الإجراءات املدنية و الإدارية عىل ما ييل من قانون 402تن  املادة  - 

مون هوذا  007تطبق ال حاكم امليعلقوة بث وجوه الونقض املنصووص علهيوا يف املوادة  « :منه عىل أ نه  404 كام تن  املادة » طرف رئيس جملس ااوةل

 » .القانون أ مام جملس ااوةل
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درة عن جملس ااوةل وفقا لالإجراءات القانونية احملوددة عن احملامك الإدارية  ابارجة ال وىل،والقرارات الهنائية الصا

قانوان اليت تكةل حق الطعن أ و حق اليقايض عىل درجت،ن
1
. 

 :خامتة

من خالل دراستنا ملبدأ  الوسائل القانونية السلمية يف الق،اء ااس يوري املقوارن توصولنا اإىل ووعوة مون النيواجئ 

 :مهنا

ن مبدأ  الوسائل القانونية السلمية  ك لية يس يخدهما القايض ااس يوري يف رقابيه عىل السلطة اليقدزرية لل رشوع، اإ

مع رضورة مراعواة واحورتام ال،وواب  واحلودود الويت وضوعها ااسو يور،ذكل بث نوه جيد أ ساسه يف فكورة املعقوليوة،

هدار أ صل احلق أ و احلريوة أ و  ىل اإ تعطيلهوا،أ و يشرتو يف الترشيع املنظم للحقوق واحلرايت العامة أ ن ل ي،دي اإ

رهاقا،مبوا يةقود هوذا الترشويع معقولييوه ابلشولك اذلي يُْةورِّّْ  مبودأ  الوسوائل  فرض رشوو جتعول ممارسو هتا أ كوو اإ

 .القانونية السلمية من م، ونه،وي،ةي الطابع غري ااس يوري عىل هذه الترشيعات

ن فكرة املعقولية اليت تعد أ ساس مبدأ  الوسائل القانونية السلمية تيحمك فهيو ا عودة ضوواب  أ يهوا رضورة ارتبواو اإ

ال هداف اليت يسعى املرشع من وراء تنظميه للحق أ و احلرية وبو،ن وسوائل حتقيقهوا، ومعيوار املوازنوة بو،ن املوزااي 

ذ يقوم هوذا املعيوار عوىل أ سواس املوازنوة بو،ن ال عبواء الويت تةرضوها النصووص  وال عباء ك،اب  لةكرة املعقولية،اإ

ىل حتقيقها،ف،ال عن ذكل القانونية املنظ ة للحق تعود خاصوية اليقو،ن يف وق واحلرايت العامة واملزااي اليت تسعى اإ

اجملال ااس يوري اذلي يستند عىل القرائن القانونية القاطعة،ك حد ال،واب  احلامكة ملعيار املعقوليوة جووهر مبودأ  

 .الوسائل القانونية السلمية

                                                             
1
 .02.،ص7117انظر،دايل الهادي،مرشد امليعامل مع الق،اء الإداري ،منشورات بغدادي،اجلزائر،-

ن اإىل جانب مبدأ  املساواة وحق اليقايض أ مام الق،اء، وحق اافاع،وحق الطعن يف القرارات الإدارية وال حاكم الق،وائية،توجد وسوائل أ خورى مو-

 .املساعدة الق،ائية،وحق طلب اليحقيق،وحق طلب اخلربة الطبيةمقومات احملامكة العادةل مهنا حق طلب 

جرائية قانونية مبقت،اها يعةى امليقايض املعوز من حت ل نةقوات وأ عبواء تسوديد خميلون الرسووم الق،وائية ا ملسو يحقة فتعد املساعدة الق،ائية وس يةل اإ

 .اعدة الق،ائية اخمليصةللخزينة الع ومية  عند حصوهل عىل املساعدة الق،ائية من طرف مكتب املس

لزايم أ مام اجلهات الق،ائية الإدارية    داريوة،جملس ااوةل)وطاملا أ ن متثيل اخلصوم مبحايم اإ مون قوانون الإجوراءات 771،اسوتنادا لون  املوادة(حموامك اإ

جياد صيغة قانونية جديودة امع ومسواعدة امليقوايض املعووز غوري القوادر عوىل حت ول نةقوات ومصوارين ااعووى  املدنية والإدارية،اكن من الرضوري اإ

 .الق،ائية

 وحىت زمتكن امليقايض املعوز من احلصول عىل املساعدة الق،ائية،عليه أ ن ييوجه أ ول بطلب ملكتب املساعدة الق،ائية اخملي  عوىل مسو يوى     

داريوة  حتو  اإرشاف حموافظ ااوةل،عوىل أ ن زكوون الطلوب مرفوقوا وابلواثئوق والسو ندا ت الرمسيوة الويت تثبو  وضوعييه الاجامتعيوة هجة ق،ائية  اإ

 .والاقتصادية 

ن حتديد أ حقية الانيةاع ابملساعدة الق،ائية يس يلزم الوقوف عىل أ مرزن،ال مر ال ول ييعلق بصةة املس يةيد من هذا اليودبري،واحلالت الو    يت متونح اإ

ىل ال مور رمقفهيا هذه املساعدة،وال مر الثواين زمتثول يف الإجوراءات امليبعوة للحصوول عوىل  10املو،رخ يف02-02 املسواعدة الق،وائية،وذكل اسوتنادا اإ

موون قووانون 401و400و401و412و701و774و011و010)امليعلووق ابملسوواعدة الق،ووائية،وكذا املووواد14-17املعوودل واملوومتم ابل موور رمق0420أ وت

مون قوانون  707،ائية،قطع رساين ال جال احملددة قانوان وفقا لن  املادة ومن ب،ن ال اثر القانونية اليت ترت ا املساعدة الق.الإجراءات املدنية والإدارية

 .الإجراءات املدنية والإدارية 



 11العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية
 

188 
 

ل أ ن عووىل الوورمغ موون أ ن لل رشووع وليووة عامووة وسوولطة تق دزريووة واسووعة يف تنظووه احلقوووق واحلوورايت العامووة،اإ

اس يخدام مبدأ  الوسائل القانونية السلمية يعد ضوامنة حقيقيوة لصوون هوذه احلقووق واحلورايت العاموة ،خاصوة يف 

ىل املسواس بث صول احلوق أ و احلريوة،أ و فورض رشوو جتعول  احلاةل اليت ي،دي فهيا الترشيع الصادر عن املرشوع اإ

رهاقا لل فرادممارس يه أ كو   .اإ

ن اكن اس يخدام مبدأ  الوسائل القانونية السلمية الويت يسو يخدهما القوايض ااسو يوري يف رقابيوه عوىل السولطة  واإ

ىل املساس خبيارات املرشوع  اليقدزرية لل رشع،يعد ك،امنة محلاية احلقوق واحلرايت العامة،ينبغي أ ل ي،دي ذكل اإ

رادة القايض ااسو يوري حمول وهو بصدد تنظه تكل احلقوق واحلرايت العا ىل اإحالل اإ مة،ابلشلك اذلي ي،دي اإ

رادة املرشع،وهو أ مر يتناقض مع مبدأ  الةصل ب،ن السلطات  .اإ

عوامل مبودأ  الوسوائل القانونيوة السولمية  ذلا ينبغي عىل امل،سس ااس يوري أ ن حيدد ال طر والنطاق الويت ميكون اإ

ىل املساس ابلسولطة اليقدزريوة لل رشوع لينظوه فيه،ورمس حدود اس يخدام هذا املبدأ  ابلشلك اذلي  ل ي،دي  اإ

ليه ااس يور   .وتسوية املسائل اليت أ ولكها اإ

وملا اكن مبدأ  الوسائل القانونية السلمية يعود مون بو،ن ال ليوات الةنيوة الويت يسو يخدهما القوايض ااسو يوري عنود 

ثول أ ساسوا يف رقابوة املالءموة الويت يلجوث  رقابيه عىل السلطة اليقدزرية لل رشع،توجد وسائل أ و أ ليات أ خرى تمت 

لهيا القايض ااس يوري ملراقبة اخليارات أ و احللول اليت استند علهيا املرشع عنود تنظوه ملسوث ةل مون املسوائل أ و  اإ

 .تنظميه للحقوق واحلرايت العامة

ىل جانب رقابة اليناسب الترشيعي اذلي يستند أ ساسا عىل فكرة اخلطث  الظواهر يف اليقودزر ا لترشويعي، وك ليوة اإ

فنيووة يسوو يخدهما القووايض ااسوو يوري يف رقابيووه عووىل السوولطة اليقدزريووة لل رشووع للوقوووف عووىل موودى اليوافووق 

واليالؤم واليناسب ب،ن سبب الترشيع وحمهل،ومدى توافق هذه اليناسوب موع الغايوة الويت يقصودها املرشوع مون 

 .وراء اإصداره لهذا الترشيع 

اس يعامل السلطة الترشيعية كذكل ك لية فنيوة يسو يخدهما القوايض ااسو يوري يف  وأ خريا تعد فكرة الا راف يف

رقابيه عىل السلطة اليقدزريوة لل رشوع ،تطبيقوا لرقابيوه عوىل ركون الغايوة يف الترشويع،وذكل للوقووف عوىل الغايوة 

صوداره لهوذا الترشويع ،ومودى اتةواق هوذه الغايوة موع الغايو ة الويت أ و  احلقيقية اليت قصدها املرشوع مون وراء اإ

ن شواء  ليوه يف أ حبا،نوا القادموة اإ امل،سس ااس يوري أ مر حتقيقها لل رشع العوادي،وهو أ مور سو نحاول اليطورق اإ

 .هللا
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النامجة عن  اليلوث البييئ  ااولية أ ساس املس،ولية
*
 

 تيارت  –بن خدلون اجامعة   -"ب"أ س ياذ حمارض  -لق ش محمد أ م،ن  /د

 :لخ امل

 ااويل القوانون قواعود  من خوالل  مةهووم  البييئ   اليلوث  النامجة  عن  ااولية املس،ولية موضوع 

العام ر مرتابطة ترابطا مو،قا نتيجة هجود اجملمتوع ااويل الراميوة اإىل وضوع قاعودة قانونيوة  ليوطيود دعوامئ امحلايوة  

 .يف هذا الصدد 

النظوام القوانوين لل سو،ولية مبةهوهموا  عاليوة و ف جناعوة  مودى توضويح مون وراء هوذه ااراسوة ر  أ موا الغايوة 

 للقوانون ااويل ، احورتام   ال سواس اجلووهري  ابعيبارهوا مون ظواهرة  اليلووث، البيئوة حامية يف ال س ييك 

 أ ن ميكون ل للبيئة حامية أ ية أ نّ  وذكل البيئة، حامية جمال املس،ولية مكةهوم عام ل ميكن فصلها عن أ ن فالثاب  

لّ  لهدفها حمققة  تكون  .نظام لل س،ولية بوضع اإ

    النظام القانوين لل س،ولية ، القانون ااويل العام ، اليلوث البييئ: اللكامت املةتاحية 

Résumé:  

Le sujet de la responsabilité internationale causé par la  Pollution de l'environnement 

selon le droit internationale  public  est lier au effort de la communauté internationale qui 

vise a instauré une base juridique afin de renforcé la protection dans ce sens. 

L’utilité  de cette étude ; vise à éclaircir la fiabilité et l’efficacité du système juridique de la 

responsabilité selon ça notion classique  dans le domaine de la protection de l’environnement 

par rapport au phénomène de la pollution,  En tant que base  fondamentale du droit 

internationale, il est claire que la responsabilité autant que notion général ne peut être séparé 

du domaine de la protection d’environnement ;ce si dit que n’importe quel protection 

apporter à l’environnement ne peut être abouti   sans qu’il soit instauré un système de 

responsabilité .        

 :مقدمة 

لإنسوان حور يف امون حيو  املبودأ  أ ن   ال نظ ة القانونية احلديثة  تقر بوجود نظام املسو،ولية و الويت تعورف 

ترصفاته،  ولكن هذه احلرية قد تصطدم حباجز هو عودم الإرضار ابلغوري، ومون هنوا منشوث  نظريوة اليعسون يف 

ذه احلودود قود تةرضوها ال خوالق، اس يعامل احلق، و يرتتب عىل ذكل أ ن احلرية يف اليرصف تيقيود حبودود، وهو

ن الشوخ  ييح ول تبعوة  وقد يةرضها القانون  ومبجرد جتاوز هذه احلدود  سواء أ اكن  أ خالقية أ م قانونيوة ، فواإ

                                                             
*
يداع املقال   11/10/7102: اترخي اإ

 77/10/7102: اترخي حتكه املقال
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موا أ ن تكوون أ دبيوة، أ ي La responsabilité  ذكل، وهوذه ر املسو،ولية ، وييبو،ن مون ذكل أ ن املسو،ولية اإ

ما  أ ن تكون قانونية  .أ خالقية، واإ

ل يسوو يثين تطبيووق هووذه القاعوودة  و بطبيعوة احلووال يعوورف مبةهوووم أ خوور أ ي املسوو،ولية  ام القووانوين ااويلفالنظو

 .ااولية متاش يا مع خصوصية اجملمتع ااويل و اذلي يقوم أ ساسا عىل مبدأ  س يادة ااول 

امتناع عون معول  وهذا النظام القانوين ينشث  يف حاةل قيام دوةل أ و ص  من أ شخاص القانون ااويل بع ل أ و 

خمالن لاللزتامات املقررة وفقًا ل حاكم القانون ااويل و اذلي من شث نه   احدث رضرا ابلنس بة لل شوخاص أ و 

امل ويلاكت أ و حوىت النظوام  البيويئ ، ومون  م تيح ول ااوةل أ و الشوخ  القوانوين ال خور يف هوذه احلواةل تبعووة 

 .حرتام و اذلي يس يوجب معها اليعويض ترصفاته اخملالةة للزتاماته ااولية الواجبة الا

 ال رضار عون واليعوويض فال رضار البيئية ر من أ   انشغالت اجملمتع ااويل  و اليت ر مرتبطة  ابملسو،ولية 

غةواهل  ميكن ل  البيئية فهذا الشّق  ذا موا جعوزت   اإ  البيويئ،  اليلووث أ رضار معاجلوة يف الوقائيوة الإجوراءات اإ

ذ أ خر دوراً  العاليج لدلور ابلإضافة حيقّق ملس،وليةنظام ا وأ ن خاصة  مرضواً  نشاطاً  ميارس من س يجد وقايئ،اإ

لزامه ابليعوي،ات جتنباً  أ نشطيه خطورة من حدّ  ل قىص الإقالل م،طرًا اإىل نةسه ابلبيئة  تكوون ما غالباً  اليت لإ

 .ابهظة 

و موا هوو  البيويئ امليووا عون اليلووث   الرضور عون املسو،ولية ااوليوة  طبيعوة عن من هذا  املنطلق نتساءل

 الرضر جلرب اكفية البييئ أ لية مضن اجملال املس،ولية مبةهوهما ال س ييك  مبدأ   أ ن تةعيل  وهل أ سسها القانوين ،

 البيئة و   و ابلنتيجة حامية

ماكنية  تطبيق نظام املس،ولية  ااولية عن اليلوث:  املبح  ال ول   البييئ      اإ

ن  املس،ولية ااولية  ر رابطة قانونية تنشوث  يف حواةل الإخوالل ابلوزتام دويل بو،ن أ شوخاص  القوانون ااويل و اإ

اليت يرتتب قياهما ، فهذا املبدأ   هو من املبادئ املسمل هبا يف القانون ااويل العام ، و الويت  تنظ وه ووعوة مون 

 يشلك هذا املبدأ  أ حد ال راكن الرئيس ية للنظام القوانوين ااويل القواعد العرفية اليت أ فرزهتا املامرسة ااولية ، كام

لزامية أ حاكمه .ابعيباره ضامان لينةيذ قواعده واليكريس الةعيل لإ
1
 

                                                             
1
 ص 1995 اجلزائور، جامعوة-لكيوة احلقووق دكيووراه، أ طروحوة العام، ااويل القانون ضوء يف اليلوث من حامية البيئة أ حاكم أ سكندري، أ محد    

360 

،  0440نبيل أ محد حل ي، امحلاية القانونية ااولية للبيئوة مون اليلووث  ، دار الهن،وة العربيوة للطبوع والنرشو واليوزيوع، القواهرة،  -/و أ نظر كذكل د

مون اليلووث ، جموةل ال اكدمييوة لدلراسوات الاجامتعيوة و  و أ نظر كذكل ال س ياذ محمد بواو ، فعالية نظام املس،ولية ااولية يف حاميوة البيئوة. 72ص

 .   021، ص  7101، جانةي  00الإنسانية قسم العلوم الاقتصادية و القانونية ، العدد 
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لّ  البيئيوة ال رضار عون املدنية ل راكن املس،ولية القانوين الإطار حتديد تكتنن اليت الصعوابت ورمغ  حت ول أ ن اإ

غةواهل بعود ميكون ل شوّق  هوو البيئيوة ال رضار عون واليعوويض املدنيوة املسو،ولية  فشول اإ

البييئ اليلوث أ رضار معاجلة يف والوقائية الاحتياطية الإجراءات
1
. 

 . املةهوم   املس،ولية  ااولية نتيجة اليلوث البييئ : املطلب ال ول 

ااولية يف جمال حامية البيئوة ، ل يوجد يف فقه القانون ااويل موضوع أ اثر من اخلالف مثل ما أ اثرته املس ئولية 

هبام من الناحية النظرية ،ذلكل اجتهو  اجلهوود  فال يوجد جمال زكتةه ما زكتنن املس ئولية ااولية من ووض واإ

طوار دويل لل حافظوة  اإىل رضورة تدوزن قواعد املس ئولية ااولية لس يقرار العالقات السل ية بو،ن ااول مضون اإ

عىل البيئة
2
الةقه من جانب ال اعيرب و أ مام هذا احل 

3
و  ااوليوة لل سو،ولية النظريوة اليقليديوة أ ن  مبدأ  تطبيق 

ّما اليت تقوم  ّما مبدأ  اخلطث    أ ساس عىل اإ  . املرشوع ااويل غري الع ل أ ساس عىل واإ

 مةهوم العام  لل س،ولية ااولية : الةرع ال ول 

املس،ولية ااولية موضوع حدي  يف ااراسات القانونية فرضويه اليطوورات الرسويعة الويت عرفهوا اجملمتوع ااويل، 

فلجنووة القوانون ااويل اليابعوة لوول مم امليحودة والوويت . وهوو موا زال يثووري نقاًشوا واسوًعا يف الةقووه والع ول ااوليو،ن

 .رار دويل حول املس،ولية ااوليةمل تصل بعد اإىل وضع ن  ق 0410رشع  ابلع ل منذ العام 

وتمكن أ يية املس،ولية ااوليـة فوي القانوون ااولوي العـام ابعيبارها جزًءا أ ساس ًيا من   نظـام قانوين، فةعاليوـة 

هذا النظـام تيوقن عىل مدى ن،ج قواعد املس،ولية ومنوها ابعيبارهـا أ داة تطوور مبوا تكةوهل مون ضوامانت ضود 

ن ا املسو،ولية ااوليوة موضووع .«قواعود املسو،ولية مةتاًحوا لكوــل نظوــام قانونوووي»لوبعض يعيورب اليعسن، بل اإ

حدي  يف ااراسات القانونيوة فرضويه اليطوورات الرسويعة الويت عرفهوا اجملمتوع ااويل، وهوو موا زال يثوري نقاًشوا 

دة والويت رشعو  ابلع ول منوذ العوام فلجنوة القوانون ااويل اليابعوة لول مم امليحو. واسًعا يف الةقه والع ل ااولي،ن

وتمكون أ ييوة املسو،ولية ااوليوـة فووي  .مل تصل بعود اإىل وضوع نو  قورار دويل حوول املسو،ولية ااوليوة 0410

القانوون ااولوي العـام ابعيبارها جزًءا أ ساس ًيا من   نظوـام قوانوين، فةعاليوـة هوذا النظوـام تيوقون عوىل مودى 

ن الوبعض يعيورب  ومنوها  ن،ج قواعد املس،ولية ابعيبارهـا أ داة تطور مبا تكةهل من ضامانت ضد اليعسن ، بل اإ

.«قواعد املس،ولية مةتاًحا لكــل نظــام قانونووي » 
4

 

                                                             
1
 ، 01 العدد ، 26 اجملدل القانون، لكية بغداد جامعة القانونية العلوم اليلوث، جمةل من البيئة حامية يف ااولية املس،ولية دور أ معر، محمود معر   

 313 ص، 2011
2
نة بدرية عبد هللا العويض، دور املنظامت ااولية يف تطوزر القانون ااويل البييئ ،حب  منشور يف جمةل احلقوق الكويتية،لكية احلقوق،السو   -/د   

  .  70، ص 0470الياسعة،العدد الثاين،
3
    77، ص  7117ن اليلوث البييئ ، دار اجلامعة اجلديد ، الإسكندرية ، ايرس محمد املنياوي ، املس،ولية املدنية الناش ئة ع -/د  

4
 من ال،ار الةعل وقع اليت للجامعة، املكونون اكفة ال فراد ب،ن املةرتض الي،امن أ ساس عىل تقوم جامعية، مس ئولية قدميا ااولية املس ئولية اكن     

يصوبح  وأ ن أ خورى، مجلاعوة واملكوون،ن ال فوراد ل حد رضار يسبب معينة مجلاعة املكون،ن ال فراد من أ حد فعل شث ن من اكن الةرتة تكل فةي أ ع،ااها،

 أ واخور حوىت ال وروبيوة ااول سوائر يف الوضوع مطلقوا هوذا ظول الرضر، هذا تعويض عن ابلي،امن مس ئول،ن ال وىل للجامعة املكون،ن ال فراد مجيع
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 املةهوم الةقه ي لل س،ولية ااولية : أ ول 

ال مر جند ابن الةقه الغريب بصورة عامة و الةقه الةرنيس يف  بداية
1
ىل املسو،ول   ية ااوليوة بصوورة خاصوة نظور اإ

عىل أ هنا واجب الرد يف حاةل انهتاك قاعدة قانونية و هذا ال مر اثب  و منبثق من املةهووم القاعودي و ال سوايس 

لزامية القاعدة القانونية عىل الصعيد الوطين و  ااويل   لل س،ولية من ال نظ ة القانونية ذاهتا و اذلي يعكس اإ
2
 

 خرق   عن ابليعويض الالزتام ينشئ اذلي املبدأ    ذكل ر   ااولية الةقه  أ ن  املس،ولية فعرف بعض من 

رضر   ويسبب مس ئوةل ترتكبه دوةل للقانون ااويل و
3
 تقووم واقعيوة فكرة بث هنا  بعض أ خر من الةقه  عرفها و 

صالح ااوةل الزتام عىل لهيا منسوب مرشوع غري  معل عن النياجئ  ابإ . اإ
4
              

ااولية، فمل خيرج عن نطاق الةقه الغريب يف هندسة  مةهووم  العريب كذكل ملسث ةل املس،ولية الةقه  تصدى  وقد

ن  املس،ولية   لةوه  عوىل ترتوب ابلزتاماتوه و القيام عن ااويل  لن ص  من أ شخاص  القانون  فاعيرب ما اإ

 القانون يةرضه  اذلي الالزتام  لةقه بث هنابعض من ا فعرفها   هبا، الوفاء عن لمتناعه   تبعة  املس،ولية  حت ل  

لهيا ينسب اليت ااوةل ااويل عىل  حضية اكن  اليت لدلوةل تقدم بث ن ااولية، الزتاماهتا امتناع خيالن أ و ترصف اإ

.جرب لهذا الرضر   من جيب ما الامتناع أ و اليرصف هذا 
5
  

 أولة دو ملقانونية في حالة قياالية ولدالية ول س،اابن   -يف نةس  السو ياق -و عرفها البعض ال خر من الةقه 
 مفقا ألحكاو رةل قرا لاللزتامووووووواتعن ع ل مخالن  عميناا أولي بع ل ولدا نلقانوا صشخاأشخ  من 

                                                                                                                                                           

معومل أ نظور يف هوذا   . اخلطوث   نظريوة ور املةورتض الي،وامن نظوام حمول جديودة اببياكر نظرية وذكل أ خر، تطور حدث أ ن اإىل عرش السابع القرن

أ طروحة ااكيوراه يف القانون العوام ، لكيوة احلقووق و العلووم الس ياسو ية ، جامعوة  –حاةل الرضر البييئ –، املس،ولية ااولية بدون رضر  يوسن

 00، ص  7100منيوري ، قس نطينة ، 
1
  La responsabilité est le devoir de répondre en cas de violation du droit, chaque ordre juridique a des règles 

sur ce qu’il doit se passer dans le cas ou le droit est violé. De ce point de vue la responsabilité est une 

fonction cardinale du droit, c’est une autre manière de déterminer le caractère obligatoire d’une règle 

juridique. Voir dans ce sens ;  Patrick Dailler et Alain Pellet, Droit international public, 7è éd., L.G.D.J., 

Paris, 2002, p. 796. 
2
  La violation de celles-ci est sanctionnée par l'engagement éventuel de la responsabilité des Etats. La notion 

de responsabilité «ne s'entend pas comme une nouvelle obligation à charge de l'Etat défaillant mais plus 

largement comme l'ensemble des nouvelles relations juridiques qui s'établissent entre lui et les autres Etats 

intéressés au respect de la légalité. Voir dans ce sens  Jean Combacau et Serge Sur ; Droit international 

public, 4è éd., Montchrestien, Paris, 1999, p. 518. 
3
      01، ص  0444ال وىل، اجلزائر ،  واليوزيع،الطبعة والطباعة للنرش القافةل دار ااولية، يييس رضا ، املس،ولية   

4
 00نةس املرجع ، ص   ااولية، يييس رضا ، املس،ولية   

5
   . 00، ص   7114واليوزيع، اجلزائر ،  والنرش للطباعة هومة  ااولية ،دار حيياوي ، املس،ولية  أ معر -/د   



 11العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية
 

193 
 

 ليولدالشخ  اعلى  اءهي تطبيق جز ولقانونية الية ول س،الك ذييرتب على  ولي ولدا نلقانوا
.ولل س،ا

1
  

 املةهوم القانوين  لل س،ولية ااولية : اثنيا 

لل س،ولية ااولية  -اليقليدي –اكن املةهوم القانوين 
2
يقوم عوىل أ سواس اخلطوث  البسو ي  اذلي مورده املسو،ولية  

 تدل لّكها الع يقة ،و  خ،ع  ليطورات  ااولية املةرتضة  أ ي اخلطث  القامئ و الثاب  ، غري أ ن جمال املس ئولية

 وميكون السول ي موا بو،ن  الشوعوب املع وورة ، لليعايش حتقيقا  وذكل مس مترة، يف حركية ااويل اجملمتع أ ن عىل

 مرورا اخلطث   و الةعل غري املرشوع ،  نظرية متاش يا مع  ظهرت اليت النظرايت تكل يف اليطورات هذه حرص

 .ااويل القانون حيظرها ل أ فعالعن  الناجتة ال رضار عن املس،ولية نظرية اإىل ووصول اخملاطر بنظرية

مةاد هذه النظرية حسب البعض من الةقه:   نظرية اخلطث    -/أ       
3
 موا تعيرب مس،وةل أ ن ميكن ل ااوةل أ نّ  

 من غريها يرض زكين عىل أ ساس أ نه   فعل ااوةل من مل يصدر ما ااولية املس،ولية تقوم ل  مّ  ومن  طئ، مل

 .ااول 

ّما اخلاطئ الةعل الناجت عن  وهذا   فييخوذ صوورة نشواو ااوةل( مبوارش ) خطث  يف شولكه الإجيوايب  زكون أ ن اإ

حلاق الغاية من ورااها  زمكون أ ساسوا يف    (غوري مبوارش) سلبياً  ،و قد يث خذ ش  أ خر   أ خرى بدوةل الرضر اإ

ذافعىل هذا ال    به، القيام ينبغي بع ل اكن القيام عن   الامتناع أ فعال  عوىل  مسو،ولية فوال اخلطث   انيةى ساس اإ

ذ ااوةل . الإهامل أ و حىت  اخلطث   ،بوت بغري تعويض ل اإ
4
 

ال ساسو ية الويت  من ب،ن املبادئ  املرشوع غري ااويل الةعل نظرية تعيرب:  الةعل ااويل غري املرشوع -/ب   

و هوذا الطورح تواضوع   ااوليوة، لل سو ئولية بنية هبندسة القانونية حددت من خاللها البعود احلقيقوي و املنطقوي

 غوري الةعول هو وليود  -النظرية  هذه أ نصار حسب - فالرضر ،  ااويل و سازره فح بعد الق،اء الع ل به فقها

 جلورب املناسوب    الرضور اليعوويض يف املسببة ااوةل تيح ل أ ن البدهي ي  من اكن وابليايل املرشوع ل أ كو ،

.الرضر املرتكب هذا
5
 

                                                             
1
  002، ص  7110،ية رإلسكندا، لجامعيةالثقافة ام،سسة ، ليطبيق ا ولنظرية الية بين ولدا اءاتلجزا، بو عطية ألسيد ا -/ د  

2
  00، ص  7110اجلامعية ،القاهرة ،  الثقافة واليطبيق ، م،سسة النظرية ب،ن ااولية اجلزاءات ابوعطية ، الس يد -/د   

3
 314 ص ، 2007 مرص، العربية، الهن،ة دار اخلطرة و ززن النةاايت نقل عن ااولية املس،ولية احلافظ، عبد محمد رتيب مع ر  -/د   

4
،  01 العودد ، 26 اجملودل القانون، لكية بغداد جامعة القانونية العلوم اليلوث،جمةل من البيئة حامية يف ااولية املس،ولية دور أ معر، محمود معر -/د  

 313 ص، 2011
5
و أ نظر كذكل يف نةس الصدد معمل يوسن ، املسو،ولية  00واليطبيق ، نةس املرجع ، ص  النظرية ب،ن ااولية اجلزاءات ابوعطية ، الس يد -/د  

لكيوة احلقووق و العلووم  –فورع قوانون دويل –أ طروحة مقدمة لنيل شهادة ااكيوراه يف القوانون العوام  –حاةل الرضر البييئ  –ااولية بدون رضر 

 و ما يلهيا  70، ص  7100-7107الس ياس ية ، جامعة منيوري ، قس نطينة ، اجلزائر ، 
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املرشووع  غوري والةعول اخلطوث   نظريوة أ فرزهتوا الويت الثغورات لسود اخملاطر نظرية جاءت: نظرية اخملاطر -/ ج   

واليكنولوويج العل وي اجملوال يف احلاصول اليقودم و،رية مواكبة عىل قدرهتام وعدم وقصورهام
1
 النظريوة ، وهتودف 

 املرضوورزن اإىل اليعوويض وصوول وهوو رئييسو هودف وراء وتسوعى ااوليوة نطاق املسو،ولية ليوس يع اجلديدة

رسعة ممكنة و بطريقة عادةل  بث قىص
2

 جتواه املس ئولية لقيام زكةي وحده الرضر ، و متاش يا مع هذا الطرح ،  فاإن

 والشوخ  الرضور بو،ن السو ببية عالقوة قيوام رشيطوة دوليوا، احملظوور الةعل غري أ و النشاو متارس اليت ااوةل

املرشوعللةعل  املبارش القانوين
3
  . 

 ال رضار الناجتووة عوون أ فعووال ل حيظرهووا القووانون ااويل  -/د    
4
و يوويخل  م،وو ون هووذه النظريووة يف أ ن : 

قامة االيل عىل خطوث  ( القانون ااويل) الشخ  ىل اإ جيب أ ن ييح ل املس،ولية يف بعض ال حيان دون حاجة اإ

عىل افرتاض وجوود عالقوة سو ببية بو،ن اخلطوث  الشخ  املس،ول و ذكل عىل افرتاض وقوع مثل هذا اخلطث  أ و 

والرضر
5
 . 

منا تبىن عىل جمرد وجود عالقة س ببية اليت تقوم ب،ن نشاو ااوةل و ب،ن الرضور  فاملس،ولية  طبقا لهذه النظرية اإ

ىل فكوورة ، أ ن املسوو يةيد موون النشوواو  اذلي أ صواب ااوةل ، فهوو ي مسوو،ولية ذات صووةة موضوووعية و تسووتند اإ

.  ل مس،ولية ال رضار النامجة عن هذا النشاو حىت ولو اكن الةعل املقرتف مرشوعا اخلطر جيب أ ن ييح
6
   

 .اليلوث البييئ : الةرع  الثاين 

ىل ت،وافر اجلهوود  يعد اليلوث من املشا  الكبرية اليت يواهجها الإنسان املعارص ل بل وأ خطرهوا، ور حباجوة اإ

نسوان نةسوه ااور الوواحض يف زايدة خطورهتوا مون اكفة ملعاجلهتا واحلد مهنوا ، ومموا ززيود املشولك ن لالإ ة تعقيودًا اإ

عون تث ،ريهوا يف الاكئنوات احليوة ال خورى مموا  ف،والً .  خالل نشاطاته اخمليلةة اليت أ صبح  هتدد احلياة البرشوية

حيدث تغريا يف اليوازن الطبيعي للبيئة ومكوانهتا اخمليلةة احلية مهنا وغري احلية
7
 . 

                                                             
1
  77-70، ص  7110العربية ،  الهن،ة دار ااويل، القانون يف املوضوعية املس،ولية اازن، بدر محمود محمد صاحل -/د     

2
 . 70-70نةس املرجع ، ص  –حاةل الرضر البييئ  –معمل يوسن ، املس،ولية ااولية بدون رضر   

3
 70نةس املرجع ، ص   –حاةل الرضر البييئ  –بدون رضر  معمل يوسن ، املس،ولية ااولية  

4
 la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas 

interdites par le droit international  
5
، الطبعة ال وىل ، مركوز ( املس،ولية ااولية املوضوعية ) اإسالم دسويق عبد النيب دسويق ، النظرية العامة لل س،ولية ااولية بدون خطث   -/د   

  . 014، ص  7101ااراسات العربية للنرش و اليوزيع ، 
6
  021، نةس املرجع ،ص (املس،ولية ااولية املوضوعية ) خطث  اإسالم دسويق عبد النيب دسويق ، النظرية العامة لل س،ولية ااولية بدون  -/ 
7
قلميوي، جامعوة (ال بعاد املاكنية لليلوث البييئ ملصةى ااورة)السعدون  وليد عبد الهادي ، -/د  ، رساةل ماجس يري، مركز اليخطوي  احلرضوي و الإ

براهه ،  -/و انظر   د 00، ص   7111بغداد،  ري العل وي ، املو،متر القطو(حتديد امللواثت يف مياه ال هنار وتث ،ريهوا عوىل البيئوة)العاين  هيةاء عبد اإ

، منظ وة 7111ترشوزن الثواين  1-0ال ول يف تلوث البيئة و أ ساليب حامزهتا ، منظ ة الطاقة اذلرية ابليعاون مع دائرة حامية وحتس،ن البيئة، بغوداد، 

 .  012، ص  7111الطاقة اذلرية العراقية ابليعاون مع دائرة حامية وحتس،ن البيئة، بغداد، 
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  و أ نواعه البييئتعرين اليلوث : أ ول  

ىل البيئوة، وتسو ى هوذه :   تعرين اليلووث -أ        ضوافة موواد مرّضوة اإ مون امل كون  أ ن يعورف اليلووث بث نّوه اإ

اثت أ اثرًا سلبيًة يف البيئة تو،ّدي  اثت ور كمييائيّة أ و فزيايئيّة أ و حيويّة، وتسبب هذه املُلَوِّّ العنارص واملواد ابملُلَوِّّ

اثت يف العنارص احليوية يف البيئة بشلك مبارش أ و غري مبارشاإ  .ىل دمارها واختالل توازهنا، كام ت،لر هذه املُلَوِّّ
1
 

 :  أ نواع اليلوث -ب  

حيدث اليلوث الهوايئ من املصادر خميلةة واليت قد تكون طبيعيوة أ و مون ال نشوطة اخمليلةوة  :اليلوث الهوايئ*  

نسان ، فالطبيعية مثل  ويسهم الإنسان ابجلوزء ال كورب يف .لعواصن والرعود والإمطار والزلزل والةي،اانت ا:لالإ

حدوث اليلوث الهوايئ عن طريق خملةات الرصوف الصوحي والنةواايت واخمللةوات الصوناعية والزراعيوة والطبيوة 

حلواق العديود ىل اإ مون ال رضار  والنة  ومش يقاته واملبيدات واخملصوبات الزراعيوة واملوواد املشوعة،وهذا يو،دي اإ

 .ابلنظام البييئ

ىل ال رض يف صووورة نقيووة ،خاليووة موون اجلوورا،ه امليكروبيووة أ و امللووواثت    :اليلوووث املووايئ*       يووزنل املوواء اإ

ىل ماء غري صواحل للرشوب  ال خرى،لكن نتيجة لليطور الصناعي الهائل ييعرض للعديد من املش ت مما حيوهل اإ

خبورة وغوازات ، ونتيجوة ومن أ كو ال مثةل عىل ذكل تلوث ماء املطر مبا تطلقه املصانع من أ  .والاس هتالك ال ديم 

كام ييلوث املاء ابلعديود مون امللوواثت اخمليلةوة فييلووث عوىل سوبيل املثوال . ذلكل نشث  ما يس ى ابملطر امحل  

الرصوواص والزئبووق : مبخلةووات الرصووف الصووحي وابملنظةووات الكمييائيووة اخمليلةووة وبووبعض العنووارص املعدنيووة مثوول 

 .والةوسةات والنرتات واللكور والنة 

حوداث تلووث خييلون عون امللوواثت املعروفوة وهوو اليلووث    :اليلوث الاشعاعي     *  تسبب الإنسان يف اإ

وقد يظهر توث ،ري هوذا اليلووث بصوورة رسيعوة .الإشعاعي اذلي يٌعد يف الوق  احلايل من أ خطر امللواثت البيئية 

ادموة ، ومنوذ احلورب العامليوة الثانيوة ومةاجئة عىل الاكئن احلي ،كام قد يث خذ وقتًا طووياًل ليظهور يف ال جيوال الق

نياج أ خطر القنابل النووية والهيدروجينية  .وحىت وقتنا احلايل اس يطاع الإنسان اس يخدام املواد املشعة يف اإ

تعد مشلكة اليلوث ابلعنارص املعدنية السامة يف الوقو  احلوارض مون   :اليلوث عن طريق مواد معدنية  *    

. امليخصص،ن يف جمال البيئة ،ذكل ل هنا ذات أ رضار حصية ابلغة عىل حصوة الإنسوان أ   املش ت اليت تواجه 

وقد تةامق  هذه املشلكة نتيجة لليطور الرسيع يف اجملالت الصناعية اخمليلةوة ،فعوىل سوبيل املثوال زادت نسو بة 

ر نتيجوة لحورتاق أ ما عنرص الرصاص فقد لوحظو  زايدتوه ابسو مترا. غاز أ ول أ كس يد الكربون يف الهواء اجلوي 

 .العديد من وقود املركبات 

                                                             
1
دخال امللو    ىل اليلوث هو اإ موا أ ن تكوون موواد النظام البيويئالطبيعية مما يلحق الرضر هبا ويسبب الاضطراب يف  البيئةاثت اإ ، وهوذه امللوواثت اإ

فقو  بول مييود ليشو ل اليلووث  ابملوواد الكمييائيوةدخيةل عىل البيئة أ و مواد طبيعية ولكن جتاوزت مس يوايهتا النسوب املقبووةل، ول يقورتن اليلووث 

 ( https://ar.wikipedia.org/wiki)أ نظر الراب  اليايل  .واليلوث احلراري اكليلوث ال،وضايئاخمليلةة  الطاقةبث شاكل 

 (  71/12/7110املوافقة  00جريدة رمسية رمق ) 04/12/7110امل،رخ يف  01-10من القانون رمق  17و أ نظر أ حاكم املادة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%B6%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki
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تزداد شدة ال،وضاء يف عاملنا املعارص بشلك ملحوظ ،ومل تعد مقترصة عوىل املودائن الكوربى    :ال،وضاء   * 

نشواء طورق  ىل ال رايف ،واسو يطاع الإنسوان أ ن يصونع ال،وضواء بة،ول اإ منوا وصول  اإ واملناطق الصوناعية ،واإ

كام مل تسمل البيوت مون ال،وضواء .ديدية والطائرات وال لت الزراعية والصناعة لس يارات احلديثة والسكك احل

بعد أ ن َسر الإنسان   وسائل اليقنية احلديثة لرفاهييوه مون راديوو وتلةزيوون وأ دوات تنظيون وأ دوات طوبخ 

هناية هذا القورن ورمبا حىت . وغريها ،وبلكامت أ خرى لقد غزت ال،وضاء املث وي القليةل الباقية للص   يف العامل 

ىل بقعة هادئة ذا أ راد الهرب اإ ليه اإ  .لن جيد الإنسان ماكاًن ابقيًا   يلجث  اإ

 أ لر اليلوث  العابر للحدود :  اثنيا  

كام جاءت به منظ ة اليعواون و اليمنيوة الاقتصوادية –يعرف اليلوث العابر للحدود 
1
هوو اليلووث  –يف تعريةهوا  

ون مصدره أ و أ صوهل الع،وو املتسوبب بع ليوة اليلووث خاضوعا أ و موجوودا الع دي و غري الع دي ، و اذلي زك

لكيا أ و جزئيا يف منطقة  ،ع لختصاص الوطين لدلوةل و زكون هل أ لره يف منطقوة أ خورى خاضوعة لختصواص 

.الوطين اوةل أ خرى 
2

      

فث صبح املةهوم احلايل و نتيجة لعدم حتمك يف ال اثر العرضوية لظواهرة اليلووث ، بودأ  القوانون ااويل للبيئوة 
3
هيومت  

 .ابليلوث العابر للحدود اذلي تيعدى أ اثره ااوةل الواحدة و متيد لدلوةل أ خرى أ و العديد من ااول  ال خرى

أ ن البعض من الةقه ااويل   -يف ذات الس ياق-وجند 
4
أ نه يف مثل هوذه احلوالت ل يعيود ابحلودود الس ياسو ية  

لدلوةل و ابليايل بدأ  اجملمتوع ااويل يف اليعامول موع اليلووث العوابر للحودود مون خوالل وضوع ووعوة مون القواعود 

القانونية ااولية و اليت تسا  يف احلد من ظاهرة اليلووث يف بعوده ااويل ، و لعول  الوقووف عنود أ   مصوادر 

رادة ااول  ر املعاهوودات و التةاقيووات ااوليووة ، و العوورف ااويل يف جمووال القووانو ن ااويل و اذلي يعكووس اإ

 . حامية البيئة 

ول تقترص أ لر اليلووث البيويئ العوابر للحودود عوىل البيئوة الربيوة فقو  ، بول تشو متل الغوالف اجلووي و الة،واء 

، هوذا موع ال خوذ بعو،ن الاعيبوار   مصوادر اليلووث  اخلاريج و البيئة املائيوة و غريهوا مون العوامول ال خورى

.ال خرى العابرة للحدود 
5
 

 

                                                             
1
  01ص . 7100عيل عدانن الةيل ، رشح اليلوث البييئ يف قوان،ن حامية البيئة العربية ، الطبعة ال وىل ، املركز القويم لإصدارات القانونية ،  -/د  

2
 01عيل عدانن الةيل ، رشح اليلوث البييئ يف قوان،ن حامية البيئة العربية ،ص -/  

3
  10هامش  01يف قوان،ن حامية البيئة العربية ،ص عيل عدانن الةيل ، رشح اليلوث البييئ  -/  

4
  00عيل عدانن الةيل ، رشح اليلوث البييئ يف قوان،ن حامية البيئة العربية ،ص -/  

5
  00عيل عدانن الةيل ، رشح اليلوث البييئ يف قوان،ن حامية البيئة العربية ،ص  -/  
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 .احلدي  لل س،ولية  ااولية يف جمال اليلوث البييئ    املةهوم:   املطلب الثاين 

 البيويئ اليلوث ااويل ،  التساؤل املطروح ابلنس بة لدلوةل  ر مسث ةل ال رضار النامجة عن  القانون   اجملال يف

طوار  فاملس،ولية  من هوذا املنظوور حيمكوه  ااويل،   اجملمتع مواهجة يف اذلي سو بق  –البيويئ  ااويل القوانون اإ

ليه      ااوليوة التةاقيوات يف مصودرها ال سوايس جتد اليت القانونية القواعد من ووعة عىل يقوم اذلي  -اليطرق اإ

 اوليوة ا املسو،ولية حتديود جموال يف البيئوة، و حامية جمال يف ااويل الق،اء قرارات و للقانون العامة املبادئ و

 . البيئة  تلوث أ رضار عن

 فقو ، ركنو،ن عوىل تقووم اليت الرضر فكرة اإىل اذلي يستند القانونية و املس،ولية من هذا املنطلق ، يقوم نظام

.املطلقوة املوضووعية ابملس،ولية يس ى ما ومنه ظهر أ حد،ه اذلي الةعل وب،ن بينه الس ببية وعالقة وهام الرضر
1

 ،

 و متاش يا مع هذا ييجىل مبدأ  امللوث ااافع ك ساس لإس ناد املس،ولية ااولية 

 ( نظرية اخملاطر) املس،ولية املطلقة : الةرع ال ول 

ىل مةهوووم املسوو،ولية املطلقووة أ و نظريووة اخملوواطر ، فهووذه النظريووة ر وليوودة ال مووور  لقوود سوو بق لنووا و تطرقنووا اإ

،بووات اخلطووث  أ و حوواةل  املسوو يحد،ة أ و بعبووارة أ خوورى سوو ببية وجودهووا ر ال نشووطة اخلطوورة الوويت يصووعب معهووا اإ

.اليعسن يف اس يعامل احلق 
2
 

ل أ ن  اجته  لل خذ بنظرية املس ئولية املطلقة يف قوانيهنوا اااخليوة ملواهجوة ال رضار النامجوة  مفاكن  عىل ااول اإ

،بووات وقوووع خطووث  موون املسوو ئول عوون اسوو يخدام هووذه ال هجووزة اخلطوورة دو   م اجتهوو  القوووان،ن   ن احلاجووة لإ

ىل ال خذ ابملس ئولية املطلقة  .والتةاقيات ااولية اإ
3
 

قاموة االيول  ىل اإ و بعبارة أ خرى ، جيب أ ن ييح ل الشخ  ااويل  املس ئولية يف بعض ال حيوان دون حاجوة اإ

هوذا اخلطوث  أ و عوىل افورتاض وجوود عالقوة  عىل خطث  الشخ   ااويل املس ئول وذكل عىل افرتاض وقوع مثل

منا تبىن عىل جمرد وجود عالقة الس ببية اليت تقوم ب،ن  س ببية ب،ن اخلطث  والرضر ، فاملس ئولية طبقًا لهذه النظرية اإ

ىل فكورة أ ن  نشاو ااوةل وب،ن الةعل اخملالن للقانون ااويل ، فهو ي مسو ئولية ذات صوةة موضووعية وتسوتند اإ

اخلطر جيب أ ن ييح ل مس ئولية ال رضار النامجة عن هذا النشواو حوىت ولوو اكن الةعول  املس يةيد من النشاو

. املقرتف مرشوعا 
4
 

                                                             
1
نسوانية ، العودد  -/أ       ، جوانةي  00محمد بواو ، فعالية نظام املس،ولية ااوليوة يف جموال اليلووث البيويئ ، ال اكدمييوة لدلراسوات الاجامتعيوة و الإ

 027، ص  7101
2
 25، ص  2013ة س ناء، امحلاية القانونية للبيئة من اليلوث يف ضوء القانون ااويل الإنساين، منشورات بغدادي، طبع رص هللا  -/د  

3
 0470مثل اتةاقيوة روموا لعوام  . 71س ناء، امحلاية القانونية للبيئة من اليلوث يف ضوء القانون ااويل الإنساين، نةس املرجع ، ص  رص هللا  -/د  

اخلاصة  0417بروكسل لعام  امليعلقة ابملس ئولية عن ال رضار اليت تصيب الغري عىل سطح ال رض من الطائرات اليت حتلق يف اجلو ، وكذكل اتةاقية

 اخلاصة ابملس ئولية عن ال رضار النووية 0410ابملس ئولية عن السةن النووية كام أ خذت هبا اتةاقية فينا لعام 
4
الطبعوة ال وىل عبد الغين محمود و املطالبة ااولية لإصالح الرضر يف القانون ااويل العام والرشيعة الإسالمية و دار الطباعة احلديثة القاهرة و  -/د  

 07، ص  0471
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و بعبارة أ خرى ، أ ن امليرضر عليه فق  أ ن يثب  وجود العالقة السو ببية بو،ن الرضور اذلي وقوع بوه وبو،ن فعول 

ىل  أ ن ترصووفه اكن مرشوووعًا ، الشووخ  املووهتم ، ولوويس عووىل هووذه ال خوورية الينصوول موون مسوو ئولييه اسووتنادا اإ

.واملس ئولية هنا تنطلق من فكرة ضامن تعويض املةهوم اذلايت للرضر
1

 

س ناد ك ساس يدفع امللوث مبدأ  : الةرع الثاين    .ااولية املس،ولية لإ

احلديثة ،  البيئية اليوهجات  أ وجب  لقد
2
لزامية حت يل  حلاق يف املسبب اإ  النةقوات امليعلقوة   ابلبيئة الرضر اإ

عادة كذا و اليلوث من الوقائية ابليدابري  اسوتنادا حالهتوا ال صولية اإىل النشواو جراء من ترضرت اليت ال ماكن اإ

 يف البيئيوة املسو،ولية تقووم علهيوا الويت الرئيس ية القانونية املبادئ ب،ن من يعيرب اذلي و ااافع، امللوث مبدأ   اإىل

.دولية اتةاقيات عدة يف و ااول من العديد ترشيعات يف عليه اليث كيد   واذلي الغربية اجملمتعات 
3
  

ااافع امللوث مبدأ   يعرف و
4
 يف اخلودمات املعروضوة أ و السولع أ ن يعوين اذلي و اقتصوادي، مةهووم ":أ نوه عىل 

لقاء نةاايت أ ن ذكل البيئية، املوارد ذكل يف مبا املس يع ةل، املواد لكةة تعكس أ ن جيب السوق  الهواء يف ملو،ة اإ

نياج و عوامل مضن املوارد هذه اس يعامل من نوع هو الرتبة أ و املياه أ و  هوذه اسو يخدام  ون دفوع عدم ي،دي الإ

نياج عوامل مضن تدخل اليت البيئية املوارد  "علهيا الق،اء و هدرها وحتطميها اإىل الإ
5
. 

رسواء يف يسوا  هوام مبودأ   ااافوع امللووث مبودأ   أ ن يبودو و ما ميكون مالحظيوه كوذكل ، و  اجلديودة القواعود اإ

يف  لل سو،ولية اليقليديوة القواعود كوون أ ن هوذا املبودأ  جواء لييجواوز توكل  ااولية مبنظور حودي  ، لل س،ولية

.مةهوما اقتصاداي ابعيباره اخلطث ، أ ساس عىل تقوم مواهجة ظاهرة اليلوث ما ب،ن أ شخاص اجملمتع ااويل و اليت
6
 

.اقتصاداي
6
 

                                                             
1
ومن السوابق ااولية اليت أ خوذت هبوذه النظريوة احلومك  " 26، ص 2003محمود عبد املوىل، اليلوث البييئ، م،سسة ش باب اجلامعة، طبعة -/ د  

عودام أ حود املوواطن،ن الةرنسو ي،ن مون قبول بعوض أ فوراد القووات 2/1/0474الصادر يف  فقود ُطلِّبو  . املكسو يكية عن اليحكه فرز جيل يف ق،ية اإ

احلكومة املكس يكية تعويض هذا الرضر عىل الرمغ من أ ن الإعدام حصل عىل أ يدي جنود ممتوردزن ودون أ يوة أ وامور صوادرة عون قيوادهتم الرشوعية 

 "املةروض أ ن يتبعوها
2
 ااويل، .للقوانون  املرصوية امجلعيوة عن ،الصادرة 62 العدد ااويل، للقانون املرصية اجملةل  يدفع، امللوث مبدأ   جحازه ، أ بو  عرفات أ رشف  -/د   

 .  14، ص   7111مرص ،  القاهرة،
3
امليعلق ابملسو،ولية املدنيوة    77/00/0414و امل،رخة يف   74/00/0414يف  امل،رخة بروكسل اتةاقية املعىن هذا أ كدت اليت ااولية التةاقيات   

  0427لس نة  00جريدة رمسية رمق  12/12/0427امل،رخ يف  02- 27رمق  أ مر مبوجب اجلزائر علهيا صادق  اليت و الزي  عن النامج اليلوث عن
4
-7100بوفلجة عبد الرحامن ،املس،ولية املدنية عون ال رضار البيئيوة و دور اليوث م،ن ، لكيوة احلقووق و العلووم الس ياسو ية ، جامعوة تل سوان ،     

 .  001، ص  7101
5
 . 002املس،ولية املدنية عن ال رضار البيئية و دور اليث م،ن ،نةس الرساةل ، ص بوفلجة عبد الرحامن ،   

6
 يف اجلووار  حسون مبودأ   ورد وقود. "   007بوفلجة عبد الرحامن ،املس،ولية املدنية عن ال رضار البيئيوة و دور اليوث م،ن ،نةوس الرسواةل ، ص   

 ااويل للقوانون العامة املبادئ من "أ ن   واليت أ قرت  0414من الاحتاد ال ورويب س نة  الصادرة اليلوث من العذبة املياه  حبامية ال وروبية التةاقية

 ."جماورة دوةل يف رضر كبريا تسبب أ ن ميكن بطريقة الطبيعية مواردها اس يغالل دوةل ل ي حيق ل
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حول مشولكة    يف ال ساسو ية واحملوور العنوارص أ حود يعيورب ار اجلوو   حسون مبودأ   أ ن نالحوظ و عىل الع وم ، 

لوزام    حي  من أ ساسا وضع وقد اليلوث ،  متعلقوة النقطوة و هوذه  ، ااويل  القوانون مبوادئ مون مكبودأ   الإ

أ فعال و اليت قود حيرضوها القوانون ااويل كوام  ال،ارة عن النياجئ عن ااولية املس،ولية  لنظام اليدرجيي ابليطور

   .حيرضها  ل قد 

   أ   اليطبيقات  احلدي  لل س،ولية ااولية يف جمال  اليلوث البييئ :  املبح  الثاين 

زرى بعض الةقهاء
1
صعوبة فبيطبيق القواعد   اخلاصة ابملس،ولية ااوليوة عوىل ال رضار الويت تصويب البيئوة مون  

دارية أ و فنية أ و وسائل قانونية غري تقليدية مون أ جول  ىل وسائل اإ جراء اليلوث ، وية،ل ه،لء الةقهاء اللجوء اإ

 (22)د عرب عن هذه احلقيقة املبدأ  رمق حتقيق حامية فعاةل للبيئة يف ظل اليطورات اليت مير هبا اجملمتع ااويل، وق

عالن اس يولكهم اخلاص ابلبيئة يف عام  عوالن ريوودي جوانري و عوام ( 00)م ، وكوذكل املبودأ  رمق 0427من اإ مون اإ

م ، وذكل بتشجيع اليعاون ااويل من أ جل الع ل عىل تطوزر قواعد املسو،ولية ااوليوة عون أ رضار الويت 1992

.تلحق البيئة
2
  

طار  الينظه القانوين ااويل لل س،ولية عن ال رضار البيئية  من جوراء اليلووث س نقسوم هوذا املبحو  اإىل ويف اإ

فةي املطلب ال ول نيطرق  الصعوابت اليت تعرتض تطبيق القواعد املس،ولية ااولية يف جموال   املطلب،ن اليالي،ن

حلول املناس بة للصعوابت  اليت تواجه اجملمتوع حامية البيئة من جراء اليلوث ، و  أ ما يف  املطلب الثاين نيطرق لل

.ااويل  من جراء اليلوث
3

 

الصعوابت اليت تعرتض تطبيق القواعود املسو،ولية ااوليوة يف جموال حاميوة البيئوة مون جوراء : املطلب ال ول 

 اليلوث

قلمييوة اوةل أ خورى ن ال رضار العابرة للحودود والويت تصويب منواطق تقوع داخول نطواق السو يادة  لإ يثوري عودة  اإ

تساؤلت تيعلق ابلقواعد اليقليدية لل س،ولية ااولية ،والويت يوث يت يف مقودمهتا  العالقوة السو ببية بو،ن اليرصوف 

فوال ميكون أ ن حتودد بدقوة  املسافة    يثري اليلوث العابر للحدود عدة مشا  مهنا : اخملالن والرضر الناشئ عنه

املاكن اذلي حدث فيه الرضر، كيلوث الهواء اجلوي أ و تلوث امليواه املسافة اليت تةصل ب،ن مصدر الرضر وب،ن 

ىل مسافات بعيودة مون الصوعب حتديودها  . ابلنةاايت املشعة أ و ابلدخنه ل يعرف حدودًا معنية و ابليايل مييد اإ

.و الس يطرة علهيا أ ي،اً 
4
 

                                                             
1
  Massoud Mentri ;la coopération entre l’union européenne et l’Algérie au titre de la protection de 

l’environnement ; revue des sciences juridique et administrative ;2003 ; n 1 ;p 73        
2
 ص.7117  ، القانونية الكتب املدين، دار والقانون الإساليم الةقه يف ةمقارن دارسة ال،ار، الةعل يف والتسبب املبارشة ، س يد صابر  محمد -/د  

 071 
3
 072املدين، نةس املرجع ،ص  والقانون الإساليم الةقه يف مقارنة دارسة ال،ار، الةعل يف والتسبب املبارشة ، س يد صابر  محمد -/د  

4
 632 ،ص 7114العدد   والقانون، الرشيعة جمةل مقارنة، دراسة    .البيولوجية ال رضار عن املدنية املس،ولية . امجلال  حامد مسري/ -د  
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 ليلوث العالقة الس ببية ب،ن اليرصف اخملالن و الرضر الناشئ عن ا:  الةرع ال ول

،بوات اكن وان ، ابلنتيجوة الةعول ترب  اليت واملبارشة امل،كدة الربطة ر الس ببية العالقة موع  ييةوق املبودأ   هوذا اإ

،باته ا جد صعب فهو اليقليدية العامة القواعد  بسوبب البيويئ و ابل خو  مون جوراء اليلووث ، هوذا اجملال يف اإ

لل س،ولية عن الرضر البييئ من جراء اليلوث   ل جند هل تطبيوق البييئ فال ساس القانوين  الرضر مصادر تعدد

ل قاعودة عرفيوة دوليوة تسو ح بيطبيوق نظريوة  –يف مرحليوه الراهنوة  -مبارش  يف القانون ااويل العام  مفوا ر اإ

ىل درجة اعيبارها أ حد املبادئ العامة  للقوانون، املس،ولية املطلقة أ و املشددة ،كام أ ن هذه النظرية مل تصل بعد اإ

ل مون  ىل هذه النظرية ل ميكون أ ن حيودث اإ ن اللجوء اإ ذكل اى الاجتاه الغالب يف فقه القانون ااويل ،ولهذا فاإ

ليه  .خالل اتةاق دويل رصحي ،وهذا ابلةعل هو ما جلث ت اإ
1
 

،بوات تثري مشولكفالعالقة الس ببية ب،ن اليرصف اخملالن و الرضر الناشئ عن اليلوث    بو،ن السو ببية الربطوة اإ

 يف والغ ووض الصوعوبة ،وتوزداد هوذه عاموة بصوةة املسو،ولية نطواق يف الصوعوابت مون الكثوري والرضور اخلطث  

 مون زكون ووعة قد بل ، واحدا فعال أ و واحدا  حادث زكون ل السبب ل ن وذكل البيئية املدنية املس،ولية

ذا النتيجوة تظهور ل وعليه النتيجة، توافرها عن وينشث   الرشوو، امس علهيا يطلق وال فعال احلوادث   والن   اإ

حداث يف تسا  و م،لرات عوامل، ووعة ظل يف املس،ول هوية حتديد لصعوبة   نظرا الرشوو، هذه أ حد  اإ

 فارق حصول يف البيئية ال رضار عن املدنية لل س،ولية اثل  كركن الس ببية العالقة صعوبة تمكن الرضر وكذكل

 حصوول مون زمنيوة مدة بعد البييئ الرضر يظهر ما فعادة منه،  الثاين الركن وحتقق ال ول الركن ب،ن حتقق زمين

.ال،ار الةعل
2
 

 .ال اثر املرتتبة عن تطبيق قواعد املس،ولية يف جمال حامية البيئة من جراء اليلوث : الةرع الثاين 

ن  عوىل  الصوعيد ااويل،   جوراء اليلووثال اثر املرتتبة عن تطبيق قواعد املس،ولية يف جمال حاميوة البيئوة مون اإ

ينعكس من خالل خميلن القوان،ن والتةاقيات ااولية   يف جمال اس يغالل مواردها الطبيعيوة وممارسوة سولطاهتا 

منا هوو نسو يب فهوو  مقيودًا ابحلودود املرسوومة  ول جيووز  لودلوةل أ ن  واختصاصاهتا، غري أ ن ذكل ليس مطلقًا واإ

 خرجو  عون دائورة احلوق ليحوول اإىل سووء اسو يعامل احلوق ، وحت ول  ااوةل  تيجاوزه، فواإن ر خالةو  ذكل

                                                             
1
 القوانون يف  ااكيووراه درجوة لنيول اعد قانوين عل ي حب . دويل، حمظورة غري بث فعال البحرية البيئة تلوث عن ااولية املس،ولية مرمي،  عودة   

   701ص  ، 7117دمشق ،  ،جامعة ااويل
2
 . 700دويل،الرساةل السابقة ، ص  حمظورة غري بث فعال البحرية البيئة تلوث عن ااولية املس،ولية مرمي،  عودة   
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تبعات ذكل من حي  املس،ولية ااولية عن ال رضار اليت تلحق ابل شخاص وامل ويلاكت جوّراء اليعودي ال،وار 

.عىل البيئة من خالل معليات اليلوث
1
 

يل عن ال رضار البيئية، فهوذا زورتب  ارتباطوا و،يقوا من هذا املنطق تقوم  املس،ولية القانونية لل فراد  اجملمتع ااو

ابخلطث  يف  الةعل املرتكوب و  اذلي ل يشورتو يف   ال حووال  أ ن زكوون متع ودا ، ل ن املسو،ولية ميكون أ ن 

هامل أ و عدم اليبرص، و من هذا املنظور  فاإن   خطث  يسبب رضرًا للغري يلزم من وقوع  تقوم بناًء عىل اخلطث  ابإ

بيعوي،ووه، فقيووام أ ي صوو  تسووبب  بيلويوو  املوواء أ و الهووواء أ و الرتبووة أ و امتناعووه عوون ا وواذ  الرضوور خبطئووه

الإجراءات الالزمة   ملنع حدوث اليلوث من النشاو اذلي يقوم بوه يعرضوه ليح ول املسو،ولية واليعوويض عون 

.ال رضار اليت تقع
2
 

ىل  حامية اجملمتع ممن أ خول بث منوه واسو يقراره ابرتاكبوه أ ما فح خي  اجلانب اجلزايئ من املس،ولية القانونية فهيدف اإ

جراميًا عرفه القانون ووضع هل العقاب املناسب   معاًل اإ
3

خوالل ابلوزتام   ، ومن املعلوم أ ن املسو،ولية تنشوث  عون اإ

قووانوين سووابق بعوودم الإرضار ابلبيئووة، وزكووون الإرضار غووري املرشوووع مصوودرًا لل سوو،ولية يف حوودود النصوووص 

 .حتمكها، وليقن،ن مبدأ  املس،ولية عن ال رضار البيئية   القانونية اليت

املرتتبة عون تطبيوق قواعود املسو،ولية يف جموال حاميوة البيئوة مون جوراء اليلووث ر ابلطبوع ولعل من أ   ال اثر 

فكرة  النظام العام ااويل من أ جل حاميوة البيئوة ليحقيوق اليووازن بو،ن احتياجوات البيئوة ومتطلبوات  تالزهما مع

يمنية و احلد من ظاهرة اليلوث و وضع   ااول أ مام مس،ولياهتم، ذكل أ ن حامية البيئة  من مشلك اليلووث ال 

واحلةاظ علهيا يس يدعي اجلهود ااولية لودلول قاطبوة، و هوذا ابحملومت سوينعكس عوىل طبيعوة العالقوات موا بو،ن 

. ربامج اليمنية الاقتصادية يف  دول العاملأ شخاص القانون ااويل عىل أ ن  أ ل يشلك ابملقابل عائقًا رئيس يًا ل
4

 

 احللول املناس بة للصعوابت  اليت تواجه اجملمتع ااويل  من جراء اليلوث:   املطلب الثاين 

                                                             
1
الالزتام ااويل حبامية البيئة البحرية واحلةاظ علهيا من أ خطار اليلوث، دراسة قانونية يف ضووء اتةاقيوة ال مم امليحودة " عبد الواحد محمد الةار  -/د   

لعل  هوذا موا   تث كيوده يف مو،متر ال مم امليحودة الثواين حوول البيئوة .  000،ص  0470، دار الهن،ة العربية، القاهرة،  " 0477لقانون البحار س نة 

متكل ااول وفقًا مليثاق ال مم امليحدة ومبوادئ القوانون ااويل احلوق "، حي  ن  املبدأ  الثاين منه عىل أ ن 0447واليمنية اذلي عقد يف الربازيل س نة 

منائيوة ور مسو،وةل عون ضوامن أ ل تسوبب ال نشوطة الويت تودخل يف نطواق ولزهتوا أ و الس   يادي يف اس يغالل مواردها وفقوًا لس ياسواهتا البيئيوة والإ

ىل املبودأ   رمق "س يطرهتا أ رضارًا لبيئة دوةل أ خرى أ و ملناطق واقعة خارج حدود ولزهتا الوطنية  ئ مون ووعوة مبواد( 70)، ويف هوذا اجملوال نشوري اإ

عىل ااوةل مس،ولية ضامن ال نشوطة الويت تومت داخول حودود ولزهتوا أ و حتو  اإرشافهوا ل تسوبب "اذلي ن  عىل أ ن  0427م،متر س يوكهومل لس نة 

 0427ة كام جاء يف اتةاقية الكوي  حول البيئة البحرية للخليج العريب لس ن". رضرًا لبيئة ااول ال خرى أ و لل ناطق فح وراء حدود ولزهتا الوطنية

قورار القواعود والإجوراءات املناسو بة ليحديود املسو،ولية املدنيوة واليعوويض عون ا ل رضار الن  عىل أ ن تيعهد ااول ال طراف فح بيهنا يف صوياغة واإ

 .النامجة عن تلوي  البيئة البحرية مع مراعاة القواعد والإجراءات ااولية السارية وامليعلقة هبذه ال مور
2
 . 011الالزتام ااويل حبامية البيئة البحرية واحلةاظ علهيا من أ خطار اليلوث،نةس املرجع ،ص " عبد الواحد محمد الةار  -/د  

3
 . 017الالزتام ااويل حبامية البيئة البحرية واحلةاظ علهيا من أ خطار اليلوث،املرجع السابق ، ص " عبد الواحد محمد الةار  -/د  

4
 .،7101، الطبعة ال وىل ، دار الثقافة للنرشو واليوزيوع، عوامن،   "املس،ولية املدنية عن أ رضار تلوث البيئة البحرية "  النارص، أ محد خاا  -/د  

 .070ص 
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نه مل ية  ال وان بعد و أ صبح أ كو من سابقه  ليك  ابلرمغ من ال خطار اااية اليت هتدد توازن اجملال احليوي فاإ

تدرك الإنسانية أ ن الرضورة حتومت القيوام بووعي فكوري وعقويل يف ال رض  و حت ول  املسو ئولية ليحديود خارطوة 

ن هوذا الينظو   -يف أ يطوار جممتوع دويل موحود  -ه اجلديودطريق موحدة  من أ جل ضامن  جممتع  دويل مسو يقر، اإ

هنواء  ييطلب احملافظة عىل املناطق الطبيعية واملواطن الإنسانية أ و عوىل ال قول الاحتةواظ حبود أ دىن لليطوور، واإ

اليبذزر يف املواد اليت ل تيجدد، وكذكل اليبذزر يف الطاقة ووضع س ياسة ساكنية مزتنة و جماهبة ابارجة ال وىل 

.ث ظاهرة اليلو 
1
 

 الاجتاهات ااولية  احلديثة ملعاجلة ظاهرة اليلوث: الةرع ال ول 

طار اجملمتع ااويل  القيوام بعودة هموام أ ساسو ية ل غوىن عهنوا مجيعوا  تس يلزم حامية البيئة من ظاهرة اليلوث  يف  اإ

 : ليحقيق الهدف املنشود ور

 وسائل امحلاية من اليلوث: أ ول 

  : اكن القيام بعدة همام أ ساس ية ل غىن عهنا مجيعوا ليحقيوق الهودف املنشوود ورتس يلزم حامية البيئة يف أ ي م

ينبغي رفع مس يوى الوعي البييئ اى الساكن ليةادي خماطر اجلهل بث يية احلةواظ  : الاهامتم ابلوعي البييئ -0 

دخال حامية البيئة مضون عىل البيئة ومواهجة حالت اليلوث اليت تكون الرذيةل فهيا هجال ،ويمت ذكل عن طريق  اإ

برامج اليعله يف املدارس واجلامعات واس يخدام أ هجزة الإعالم العرصية واسعة الانتشوار ،أ يهوا اليلةواز وكوذكل 

تقدمي املعلومات لرجال ال عامل اليقنية السل ية بيئيا ومزاايها
2
. 

عداد الةني،ن  امل،هل،ن -7 عداد الةني،ن ال كةاء يف جمالت عل  : اإ وم البيئة ابلقدر الاكيف للع ل عىل حاميوة جيب اإ

البيئة ووقازهتا من   أ نواع اليلوث وذكل يف جمايل اليخطي  والينةيذ عىل السواء حىت تكون حامية البيئة مون 

عنووارص دراسووة اجلوودوى ابلنسوو بة لل رشوووعات املووراد أ قامهتووا، وموون أ   ضووب  السوولوك البرشووي يف اجملووالت 

 .س وعاداهتم بصةة عامةالينةيذية ويف حياة النا

يلزم سن القوان،ن الالزمة محلايوة البيئوة مون الاعيوداءات الويت ميكون أ ن تقوع عوىل أ ي  : سن القوان،ن الالزمة-0

عنرص من عنارصهوا ،والقووان،ن ال كوو فعاليوة ر توكل الويت تقوي مون اليلووث وحتوول دون وقوعوه ، مفوضووع 

ليس بقصد معاقبة املعيدزن بقودر موا هوو هبودف منوع ال خورزن مون العقوابت الرادعة عىل خمالةات البيئة وذكل 

الاعيداء عىل البيئة خش ية العقاب
3
. 

ميكن الاس يةادة من ط وحات الإنسان ورغبيه يف حتقيق املاكسب املادية يف حاميوة  : منح احلوافز البيئية - 0

ىل تقنيوات البيئيوة النظيةوة ،وتقودمي املسواعدة اليقنيوة  البيئة، وذكل عن طريق تقدمي القروض امليرسوة ليحوول اإ

                                                             
1
 . 72، ص 0440نبيل أ محد حل ي، امحلاية القانونية ااولية للبيئة من اليلوث،  دار الهن،ة العربية للطبع والنرش واليوزيع، القاهرة،  -/د  

2
  01نبيل أ محد حل ي، امحلاية القانونية ااولية للبيئة من اليلوث،  املرجع السابق ، ص  -/د  

3
 00ونية ااولية للبيئة من اليلوث،  املرجع السابق ، صنبيل أ محد حل ي، امحلاية القان -/د  
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امل،دية اإىل حامية البيئة عن طريق السامح ابملياجرة يف تصارحي اليلوث، حبي  تس يطيع املنشث ة قليةل اليلوث أ ن 

ىل منشث ة يةوق تلوهثا احلدود املس وح هبا  تبيع حصهتا من اليلوث املس وح به اإ
1
. 

ن خوف الإنسان من الع : ردع ملويث البيئة-0 ىل تقومي سلوكه، ذلكل ينبغي تمنية قدرات اإ قاب كثريا ما يدفعه اإ

امل،سسات املس ئوةل عن الكشن عن اخملالةات البيئية وعدم الرتايخ يف توقيوع العقووابت البيئيوة عوىل اخملوالة،ن 

. لقوان،ن البيئة 
2
 

 الإجراءات الوقائية واحللول املقرتحة ملعاجلة اليلوث: اثنيا 

 .الوقائية لل حافظة عىل سالمة الهواءالإجراءات : -0

تباعها حىت تقي من اليلوث الهوايئ، مهنا عىل سبيل املثال اليخطوي   هناك عدد من الإجراءات واليدابري ميكن اإ

نشواء أ يوة صوناعة ،حبيو  زراعوي املنواخ والي،واريس وحتديود املقواييس اخلاصوة ابلرتكوزيات  العل ي السله عند اإ

نشواء نقواو رصود ومراجعوة لقيواس جوودة الهوواء يف القصوى لل واد امللو،ة  اليت يسو ح بوجودهوا يف الهوواء ،واإ

مناطق خميلةة من   مدينة مع مراعاة أ مناو المنو يف هذه املدن ومكية املواد امللو،ة ،ونرش معوايري جوودة الهوواء 

يلةوة ،والاهوامتم بزراعوة ابلنس بة لل واد امللو،ة ،وكذكل نياجئ ورصد قياس توكل اجلوودة يف وسوائل الإعوالم اخمل 

.ال جشار وزايدة املسطحات وال حزمة اخلرضاء حول املدن واملناطق الصناعية 
3
  

ومن احللول املقرتحة ملقاومة تلوث الهواء اختيار أ نواع من الوقود خالية ر وخملةاهتا من املواد امللو،ة، واليحوول 

ىل مصادر جديدة للطاقة قليةل اليلوث ومراقبة الس يا يقاف أ ية وسو يةل مواصوالت اإ رات ووسائل النقل العامة واإ

تنبع  مهنا نس بة غازات عالية ،ومراقبة مصادر اليلوث وابذلات أ لت الاحورتاق يف املصوانع  وحمطوات الطاقوة 

. الكهرابئية، وذكل لليقليل من مكية املواد امللو،ة املنطلقة مهنا 
4
  

  : املاءالإجراءات الوقائية لل حافظة عىل سالمة : -7

عوداد قووامئ قياسو ية لهوا ودراسوة طبيعوة املواء مون حيو  جحوم وتركيوب  من ذكل اس يقصاء املواد امللو،ة للامء واإ

وحشنة اجلس حت امللو،ة منوه وكوذكل خواصوه، وحتديود اليوث ،ريات املزمنوة لل وواد امللو،وة عنود تعورض الإنسوان 

املنقوةل عون طريوق امليواه امللو،وة وسون الترشويعات والاكئنات ال خرى لرتكزيات منخة،ة مهنا وحتديد ال مراض 

بقووواء عوووىل املووواء يف حووواةل كمييائيوووة وطبيعيوووه وبيولوجيوووة ل تسوووبب  نسوووان واحليووووان الةرديوووة لالإ أ رضارا لالإ

  . ،واحلرص عىل اليحليل ااوري لل ياه كمييائيا وبيولوجيا لليث كد من سالمهتا ابس متراروالنبات

                                                             
1
 00نبيل أ محد حل ي، امحلاية القانونية ااولية للبيئة من اليلوث،  املرجع السابق ، ص -/د  

2
 07نبيل أ محد حل ي، امحلاية القانونية ااولية للبيئة من اليلوث،  املرجع السابق ، ص -/د  

3
 001، الطبعة ال وىل ، املرجع السابق ، ص "املس،ولية املدنية عن أ رضار تلوث البيئة البحرية " أ محد خاا النارص،   -/د  

4
 000، الطبعة ال وىل ، املرجع السابق ، ص"املس،ولية املدنية عن أ رضار تلوث البيئة البحرية " أ محد خاا النارص،    -/د  
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حتس،ن طرق معاجلة مصادر املياه العاموة ،ومعاجلوة ميواه اجملواري لسود : تلوث املاء  ومن احللول املقرتحة ملعاجلة

احلاجة امل،طرة لل ياه نظرا لزدايد أ عداد الساكن واليقدم الصناعي والزراعي وما حتياجه الصناعة والزراعوة مون 

. مياه 
1
   

 الإجراءات الوقائية لل حافظة عىل سالمة الرتبة: -/0

نه يلزم ا اذ مجةل مون هوذه الإجوراءات  ومبا أ ن اليلوث ىل الرتبة ،فاإ مل يقترص عىل جمايل الهواء واملاء، بل تعداه اإ

الوقائيووة لل حافظووة علهيووا ،ور ماكحفووة ال فووات ال،ووارة والوويخل  موون بعووض اخملالةووات اكملووواد البالسووتيكية 

والإطارات املطاطية وذكل بةرهما وخلطها مبواد رصن الطرق
2

 .  

ذا ما دع  الرضورة القصوى لس يخدام املبيدات، نسو يخدم توكل : احللول املقرتحة ملعاجلة تلوث الرتبة وعن  فاإ

ذا موا دعو  الرضوورة لسو يخدام املبيودات الثابيوة فيكوون ذكل بث قول قودر  الرسيعة اليحليل بدل من الثابية واإ

جراء املزيد من  البحوث عن العالقوة بو،ن املبيودات الويت ممكن، ويف ظروف جتعلها أ قل تلويثا للبيئة ، وكذكل اإ

تلوث البيئة وب،ن الاكئنات احلية مهنا، مع اليوعية واليدريب املس متران ملس يخديم املبيدات لليعرين ابل سواليب 

املثىل ملاكحفوة ال فوات واسو يخدام أ قول مكيوة ممكنوة مون املبيودات ليحقيوق الغورض املطلووب وحتسو،ن معودات 

. اس يخدام املبيدات
3

 

  دور  أ شخاص اجملمتع ااويل و مس،وليهتم يف حامية البيئة من اليلوث :ع الثاين الةر 

نشووااها  رسوواء قواعوود املسوو،ولية ااوليووة الوويت حتوومك اإ ىل اإ و نقصوود بووذكل ذكل الينظووه ااويل و اذلي يسووعى اإ

جمال حاميوة البيئوة مون ونشاطها ،هذا من خالل   أ نواع املنظامت ااولية  و من خالهل أ ييهتا و جنا عهتا  يف 

 .اليلوث

يف خميلن أ رجاء العامل عىل اليخل  من اليلوث اذلي يسبب اليلون ل رضونا   النشاو احلكويم هل دور فعال ف

، وقود سون   .من ايبسة وهواء وماء ،وابلإضوافة اإىل ذكل بوذل  هجوود دوليوة عديودة محلايوة املووارد ال رضوية

 . عد يف تنقيه البيئةالعديد من احلكومات القوان،ن اليت تسا
4

 

دافوع لالهوامتم الواسوع مبجاهبوة و لعل من ب،ن اجلهود اذلي يقدم علهيا اجملمتع ااويل هو عىل الصعيد العل ي فال

.ظاهرة اليلوث عىل الصعيد ااويل ، هو قناعة رجالت العمل للبح  عن احللول اليقنية لهذه املسث ةل 
5
 

جياد طرق لليخ  ىل منعوه   هوذا فبعض ال حباث حتاول اإ ل  من اليلوث أ و تودبريه ، وبع،وها ال خور هيودف اإ

.أ مام مس،ولية دولية قامئة
1

 

                                                             
1
رهاب اليلوث والنظام العاملي -/د    . 22، ص  7117،امل،سسة اجلامعية لدلراسات والنرش، عامر محمود طراف، اإ
2
رهاب اليلوث والنظام العاملي ، نةس املرجع ، ص  -/د      27عامر محمود طراف، اإ

3
رهاب اليلوث والنظام العاملي ،نةس املرجع ، ص  -/د     . 71عامر محمود طراف، اإ

4
 001، الطبعة ال وىل ، املرجع السابق ، ص "وث البيئة البحرية املس،ولية املدنية عن أ رضار تل" أ محد خاا النارص،   -/د  

5
 007، الطبعة ال وىل ، املرجع السابق ، ص "املس،ولية املدنية عن أ رضار تلوث البيئة البحرية " أ محد خاا النارص،   -/د  
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احلةظ الطاقة من أ   الطرق اليت ميكن للةرد أ ن يتبعها للحد  هذا مع أ خذ بع،ن الاعيبار هجود ال فراد يف جمال 

عوىل سوبيل -سوث ةل احلةواظ عوىل الطاقوة مع وضع حكوماهتم أ مام مس،ولياهتم احمللية و ااوليوة ، مف  . من اليلوث

  .حيد من اليلوث الهوايئ النامج عن احملطات املتسبب فيه  -املثال

 : خامتة

ن مساةل حامية  و كذا موا حيوي  هبوا مون  خصوصوية  يف ضول الرهواانت احلاليوة  عوىل  اليقين   مبةهوهما البيئة اإ

ل نتيجة ظاهرة اليل وث اليت سوب ا عامول  الإنسوان و موا اجنور عهنوا مون الصعيد ااويل ، ما اكن   أ ن تكون اإ

ىل عدم تواكب  أ دت انعاكسات خطرية جورب الرضور  املسو،ولية  ااوليوة  مبةهوهموا ال سو ييك ل جول  قواعود اإ

 جواءت ليبو،ن ذكل الورتاب  القوامئ موا بو،ن قواعود املسو،ولية و ظواهرت اليلووث  ،  ااراسوة فهذه أ لحق هبا

 .   احلدي  مضن اجملمتع ااويل  العرص مشا  من أ كو اليوم أ صبح   ابعيبار أ هنا 

 تقترصو ل و مسو،ولية ااوليوة مللووث البيئوة، لقيوام جووهري رشو هو البييئ اليلوث الرضر الناجت عن فيعيرب

منوا و اخلاصوة، تلحوق بوث مواهلم الويت توكل أ و ال شوخاص تصيب اليت تكل عىل اليلوث عن تنتج اليت ال رضار  اإ

اليلووث خاصوة مون  مبصوادر حتي  اليت ال ساس ية و   الطبيعية البيئة بعنارص الإرضار أ ي،ا اليلوث عىل يرتتب

 . بشث هنا املس،ولية عهنا وتقرزر اليعويض يلزم بلك أ نواعها ال رضار هذه و ااول املصنعة يف الكثري من ال حوال،

عوىل  بيوق نظريوة املسو،ولية ااوليوةتط  صوعوبة نل سوه كوذكل مون خوالل هوذه ااراسوة ، هوو  أ ن ميكون  ما 

تبنهتوا  اليت القانونية ال س يكية امليواضع الع ل هبا يف مثل هذه احلالت و  املبادئ مع مقارنة  البيئية، ال رضار

 الوقايوة و اليزون  أ   ومبود الاحتيواو جل النظم القانونية احلديثة  ، فونل س العديود مون املبوادئ مهنوا  مبودأ  

ىل تصور  حيياجان  مون  العديود جلرب   تس ح بيطبيقهام قانوين  واقعي ليةعيلهام  عىل الصعيد ااويل و ابلنتيجة اإ

 الكةيةل جملاهبة هذه الظواهرة  موع الوزتام   و اليدابري العالجية الوقائية الإجراءات   ا اذ  مع  البيئية ال رضار

قلميوي و العواملي هبا  عىل الصعيد اجلهوي   ااول طوار موا يعورب عليوه ابملسواعي ااوليوة  ملنوع   والإ وقوعهوا  يف اإ

 البيئة يف بعدها محلاية -عىل حسب اعيقادان  -القانونية   الطرق أ ف،ل ور البيئة حامية أ جل اليصدي لها منو 

 .ااويل  

 

                                                                                                                                                           
1
 001، الطبعة ال وىل ، املرجع السابق ، ص "املس،ولية املدنية عن أ رضار تلوث البيئة البحرية " أ محد خاا النارص،   -/د  
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جرامئ الإعالم املاسة ابلسلطة الق،ائية
*
 

- س يدي بلعباس-جامعة جياليل ليابس-لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية -"ب"أ س ياذ حمارض  -اتبري خميار/ د

 :ملخ 

أ ن فلسةة اليجرمي يف ال عامل الإعالمية اجتاه السلطة الق،ائية تمتحور ،حوول  اإىلإل  مما س بق ذكره 

ذا ارتكب الإعاليم ابختالف صور نشاطاته الإعالمية، فعال يعيرب جرمية يف حق السلطة الق،وائية يعاقوب  ما اإ

 .      علهيا القانون

ملسواس برشوف واعيبوار الق،واة، كجرميوة ولعل من أ   هذه ال فعال الإعالميوة اجملّرموة ،ر موا ييعلوق مبسوث ةل ا

 .القذف والسب العلين املرتكب من طرف الإعاليم اجتاه السلطة الق،ائية هذا من هجة

هانوة اجملوالس الق،وائية  ومن هجة أ خرى تكل ال فعال الإعالمية اخملةل ابلحرتام الواجب  و الهيئات الق،ائية، اكإ

 .واحملامك عىل سبيل املثال

 .اجملالس الق،ائية-الاحرتام -السب -القذف -الصحةي -الق،اة: حيةاللكامت املةتا

Summary  

We conclude from the above told me that the philosophy of crime in the media 

business of the judicial authority centered on whether the media are committed in images of 

media activities, is in fact a crime against the Justice is punishable by law, and Ola of the 

most important of these established press offenses is the issue of prejudice to honor and 

consideration judges, as a crime of defamation and defamatory media perpetrated by the 

Directorate of Justice of 'a part. 

On the other hand, these acts against the media the respect due to the judicial organs, insult 

the courts and for example. 

Key words :The judges-journalist- Defamation-insults-respect- Legal advice. 

 :مقدمة

الإعالم والق،اء من أ   ال هجزة الةاعةل يف بناء وجتس يد مةهوم دوةل احلوق والقوانون، بول أ ن يعيرب   من هجاز 

الثاب  يف حيواة اجملمتعوات امليحرضوة أ ن حريوة اليعبوري وحوق الإعوالم حيظوى برعايوة وحاميوة أ قودس هجواز وهوو 

                                                             
*
يداع املقال   04/10/7102: اترخي اإ

 12/17/7102: اترخي حتكه املقال
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ل مون خوالل ااور اذلي يلعبوه العداةل، كام أ ن تكريس مبدأ  العداةل ب،ن أ فراد اجملمتع الواحد ل يربز ول يتبو ازن اإ

حقاق احلق وتكريس العدل ب،ن أ طياف اجملمتع براز اإ  .هجاز الإعالم يف مدى اإ

ل أ نه قد ترتكب بعض ال عامل الإعالمية اليت متس حبرمة هجاز الق،اء وتربر تكل ال عوامل عوىل أ هنوا مون قبيول  اإ

عووالم، ذلكل معلو  خميلوون  الترشوويعات يف منظوماهتووا ولسو ح اجلزائيووة عووىل وجووه حريوة اليعبووري واحلووق يف الإ

 ر ال فعال الإعالمية اليت تعيرب جمرمة يف نظر قانون العقوابتو اخلصوص بيجرمي بعض ال فعال، مفا

 الق،اة واعيباراملساس برشف : أ ول

 :القذف  -0

دعواء بواقعوة مون شوث هنا املسواس  برشوف :" من قوانون العقووابت القوذف بث نوه 741عرف  املادة   واعيبوار  اإ

عووادة النرشوو حووىت ولووو  م ذكل عووىل وجووه  ال شووخاص أ و الهيئووة املوودعي أ و ذكل الإسوو ناد مبووارشة أ و بطريووق اإ

ذا قصد به ص  أ و هيئة دون ذكر  دي  ولكن اكن من امل كن حتديدها من عبوارات احلو الامسالتشكيك أ و اإ

 ".أ و الصياح أ و الهتديد أ و الكتابة أ و املنشورات أ و الالفتات أ و الإعالانت موضوع اجلرمية

، وقود نو  0770جويليوة  74من قانون حرية الصوحافة الةرنيسو الصوادر يف  0فقرة  74هذه املادة تش به املادة 

خ،واعها املرشع الةرنيس عىل جرمية القذف مضن أ حاكم قانون الصحافة ل جول احلود مون امل  يابعوات اجلزائريوة واإ

للقيوم الإجرائية اليت ين  علهيا القانون املذكور غري أ نه ابلرمغ مما يف هذا املوقن من حرص عىل حاميوة القوذف 

اذلي قد زرتكب يف س ياق الع ل الصحةي والإعاليم وب،ن القذف اذلي زرتكبه عامة الناس
1
. 

حوامتل تصوديقها كبوريا، ال مور  وتعيرب جرمية القذف ذات خطورة خاصة ل هنا تيخوذ عوادة صوورة واقعيوة جتعول اإ

 والاعيبووارعووىل الرشووف  الاعيووداء، ور بووذكل أ شوود جوورامئ والانتشوواراذلي يتوويح لهوو  جمووا واسووعا لييوووع 

جسامه
2
. 

 741وليوضيح الركن املادي جلرمية القذف ييع،ن الوقوف عىل معاين العنارص اليالية املس يخلصة من نو  املوادة 

 (:ق،ع)

 الإس ناد -

 تعي،ن الواقعة -

  والاعيباراملساس ابلرشف  -

 تعي،ن الشخ  أ و الهيئة املقدوفة  -
                                                             

1
 Rassat Michél-Laure , droit pénale spécial, Dalloz, 1999, n° 239, p 130. 

2
 100،ص  0471رشح قانون العقووابت القسوم اخلواص، دار الهن،وة العربيوة ، مطبعوة جامعوة القواهرة والكتواب اجلوامعي، : ود جنيب حس ينمحم 

 707فقرة،
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 .العالنية -

س ناد  -  : L’imputationالإ

يعين نس بة ال مر اإىل ص  املقذوف عىل سبيل اليث كيد
1
وهو ما يةيد أ ن الةاعل زكون عىل عمل صيصو بوذكل  

ال مر
2
نه حيم معىن  l’allégationأ ما الإدعاء   زراد اخلرب اذلي حيمتل الصودق أ و الكوذبفاإ الرواية عن الغري أ و اإ

3
 

بنةسه بل أ مرا زكون قد وصل اإىل معهل عون  عنايةزروي شيئا  وخييلن ال مر هنا عن الإس ناد لكون الةاعل ل

طريق الغري أ و حىت عن طريوق الإشواعة
4
أ ن هوذزن الةعلو،ن يشو لها اليجورمي ( ق،ع) 741وقود أ كودت املوادة  

ذا  الاسوو يةهامأ و  Forme dubitativeمتووا بصوويغة التشووكيك حووىت اإ
5
الافوورتاضأ و  

6
ومعومووا أ ي تل وويح جيعوول  

 .الشكوك حتوم حول الشخ  املقذوف

منوا  وخالصة القول أ ن ال سلوب املس يع ل يف القوول أ و الكتابوة غوري ذي أ ييوة يف تقودزر مودى قيوام اجلرميوة واإ

 .العربة  مبا يوحيه هذا ال سلوب من معىن مش،ن

عوادة نرشوه  أ و   Publication originelleعوىل منشوور أ صويل  اعوامتداكام أ ن نرش اخلرب اذلي يشولك قوذفا أ و اإ

دانة املرتكوب ال صويل للقوذف  رواييه عن الغري يشلك جرمية جديدة ييابع علهيا الةاعل بقطع النظر عن متابعة واإ

عادة النرش" عبارة اس يعاملوهو ما قصده املرشع من خالل   ".اإ

 : الواقعةتع،ن -

ىل الغوري وصوةا ماسوا ابلرشوف  هذا العنرص هوو اذلي ميوزي القوذف عون السوب فوال زكةوي أ ن يسو ند الةاعول اإ

بل ينبغي لقيام جرمية القذف أ ن زمتثل ال مر املنسوب للشخ  املعين يف واقعة معينة ميكن حتديودها  والاعيبار

كذبه ابلرجوع اإىل وق  وظروف  يف الزمان واملاكن، فالواقعة جيب أ ن تمتثل يف أ مر ميكن اليحقق من حصيه أ و

 .ارتاكبه

غري أ ن القذف قد يس يغرق السب
7
ىل   الشخ  املقوذوف يف نةوس الوقو  وصوةا عندما زكون ال مر املس ند اإ

فهذا الوصن يعيرب  يف أ ن واحود سو با " مشينا وذا صةل بوقائع حمددة ومثال ذكل أ ن يوصن الشخ  ابحلر 

ملا حي هل من معاين اليحقري واملساس ابلرشف ويعيرب أ ي،ا قذفا ل نه يي، ن وقائع حمددة ور تعامول الشوخ  

                                                             
1
  007،ص فقرة  0470رشح قانون العقوابت القسم اخلاص، مطبعة جامعة القاهرة ، الطبعة الثامنة ، : محمود محمود مصطةى  

2
 Rassat  Michél- laure , op.cit , n° 240 , p221. 

3
 007فقرة، 001املرجع السابق ،ص : محمود محمود مصطةى  

4
  Rassat Michél- Laure, opcit , n° 244, p 250.  

5
 Crim 3mai 1997 , Bull Crim n° 344, 15 mars 2004, Bull Crim n° 99 . 

6
 Crim ,24 avril 1987  DP  79 .1 . 435 . 

7
 Crim  8 aout  1989 Bull crim n° 286. 
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دارة أ و جيش  ذا أ طلق عىل ص  مولود بعود خ الاحتاللاملعين مع اإ الل حرب اليحرزر غري أ ن هذا الوصن اإ

ن الظوروف واملالبسوات احمليطوة  الاس يقالل نه يشلك س با ل ن الواقعة املس ندة مس يحيةل اليحقيوق ذلكل فواإ فاإ

 .ابلإس ناد ر اليت حتدد الوصن اجلزايئ للةعل 

 :والاعيباراملساس ابلرشف  -

ذا اكنوو  الواقعووة املسوو ندة أ و املزعوووم  (ق،ع) 741جرميووة مبةهوووم املووادة  ل ل اإ موون طوورف الشووخ   ارتاكهبووااإ

ليه متس ابلرشف أ و  املنسوبة  .الاعيباراإ

صوةل بزناهوة الشوخ   ليسا لك يو،ن مرتادفتو،ن بول لولك موهنام معناهوا احملودد فالرشوف ذو والاعيباروالرشف 

خالصووه وذكل همووام اكنوو  مرتبتووه  اذلي زكتسوو به  وابلحوورتامفهووو موورتب  ابليقرزوور  الاعيبووار، أ مووا الاجامتعيووةواإ

الشخ  يف حميطه
1
. 

لهيا فوفق املنظور اذلايت ييحدد الرشوف  ابختالفمن املسائل النسبية اليت  يلن  والاعيباروالرشف  نظرتنا اإ

حساسه بث نه يسو يحق مون  انطالقا والاعيبار من وهجة نظر الشخ  املقذوف نةسه ومقدار شعوره بكرامته واإ

هوو  والاعيبوارمع هذا الشعور، أ ما وفوق املنظوور املوضووعي فواإن الرشوف  متةق،ن واحرتاماد اجملمتع معامةل أ فرا

املاكنة اليت حييلها الشخ  يف اجملمتع وما ييةرع عهنا من حق يف أ ن يعامل عىل النحو اذلي ييةق مع هذه املاكنة  

حساسه بقطع النظر عن شعوره الشخيص واإ
2
. 

حممكة النقض الةرنس ية بث نوه ينبغوي عوىل القوايض عنود تقرزوره  ملسوث ةل املسواس ابلرشوف  ويف هذا الشث ن ق، 

ول بنظرة الرأ ي العام لهوذا الشوخ   والاعيباريعيد بنظرة الشا  الشخصية واذلاتية للرشف  أ ن ل والاعيبار

ل ن القانون عندما جرم القذف مل ميزي ب،ن ال شخاص عىل أ ساس املقاييس املذكورة
3
. 

ليوه حمول وت  عيرب أ ي،ا ماسة ابلرشف، الوقائع اليت تمتثل يف خمالةة القواعد ال خالقية وجتعل الشوخ  املسو ندة اإ

أ و أ نه بشوث ن مسوث ةل معينوة أ و  الامتحانيف نظر الناس، ومثال ذكل أ ن يقال عن الشخ  أ نه غش يف  احتقار

 . أ نه اكن سكراان يف مناس بة حمددة

سوواء حلقتوه الإسواءة يف  الاجامتعويه ي اليت تكوون ذات صوةل  مبحوي  الشوخ  ف  ابلعيبارأ ما الوقائع املاسة 

حياته اخلاصة أ و يف حياته العامة واملهنية
4
كوصن الشخ  بث نه مصاب مبرض عقويل أ و مبورض معود أ و ورايث 

5
 

ورايث
5
أ و بث ن هل صةل قرابة مع جمرم 

1
س ناد الوقائع اليت هتز  ماكنوة الشوخ  يف وسوطه املهوين   كام يعيرب قذفا  اإ

                                                             
1
 Encyclopédie Dalloz  , pénal –diffamation (mise à jour 31 aout 2001) n°77. 

2
 .771فقرة،  117املرجع السابق ،ص : محمود جنيي حس ين 

3
Crim ,2 juill 1944, Bull Crim , n°174 

4
 Rassat Michèle ; op.cit ,p 402n°406 

5
 Crim , 29nov 2001 ,DP 46 , 148 
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طوار املسواعدة  من حي  الثقة اليت وضع  فيه كوصن احملوايم بث نوه أ يول اافواع عون املوهتم ل ن تووكيهل   يف اإ

الق،ائية
2
عوىل  اعوامتدايف الشاشوة ليسو  حمبوبوة وذكل  صوورتهل ن  اإة،و أ و القول أ ن شعبية حصةي قود  

معلية سرب ال راء مزعومة
3
. 

 :تعي،ن الشخ  أ و الهيئة املقذوفة -

أ ن زكووون القووذف موهجووا ضوود صوو  معوو،ن غووري أ نووه لوويس لزمووا أ ن زكووون هووذا ( ق،ع) 741تشوورتو املووادة 

ذا اكن  العبارات املس يع ةل اكفيوة لليعورف عوىل الشوخ  املقوذوف  ابلمسالشخ  معينا  واجلرمية تعيرب قامئة اإ

منوا زكةوي أ ن يعورف كام أ نه ليس رشطا  أ ن ييعرف عىل ال،حية مجيع من وصول  اإىل معوهل ال خبوار املشو  ينة واإ

أ و املهين اذلي يعيش فيه الاجامتعيالشخ  املقذوف يف الوس  
4
حممكوة الونقض الةرنسو ية أ ن  لعيوربت وقد 

ذا ما  احملمكة من عنارص خارجة عن اخلطواب أ و الكتواابت  اس يخلصهتاتقدزر هذه املسث ةل خي،ع لق،اة املوضوع اإ

ذا  هنا  ،ع لرقابة حممكة النقضمن تةسري الكتااب اس يخلص اجملرمة أ ما اإ ت املذكورة فاإ
5
 . 

يشورتو ليحريوك ااعووى الع وميوة يف جرميوة القوذف  0770ولل وضوع أ يييه  يف القانون الةرنيسو ل ن قوانون 

 .07والسب الشكوى املس بقة للشخ  أ و الهيئة امليرضرة وفقا للرشوو اليت حددهتا املادة 

عووىل حوود سووواء وهووو  الاعيبوواريي الشووخ  الطبيعووي والشووخ  حت وو(ق،ع) 741ينبغوي اليوضوويح أ ن املووادة 

حممكة النقض يف فرنسا أ نه ميكن لرشكة جتارية أ ن تصاب يف رشفهوا  اعيربتوقد " الشخ " املقصود مبصطلح 

دارهتوا واعيبارها ل ن القذف اذلي حيصل يف حقهوا يلحوق القوامئ،ن ابإ
6
أ موا مصوطلح هيئوة اذلي يقوابهل يف الون   

وأ ي،وا عوىل الهيئوات الويت  corporationsفينطبق عىل اجمل وعات اليت تمتيع بشخصية معنويوة    Corpsالةرنيس

" الهيئات النظاميوة" ليس  لها صصية معنوية مس يقةل اكحملامك أ و اجملالس الق،ائية وقوات اجليش ويش ل أ ي،ا 

اليت منحها ااس يور والقوان،ن جوزءا اليت عرفهتا حممكة النقض الةرنس ية بث هنا الهيئات اليت لها وجود رشعي دامئ و 

من السلطة أ و الإدارة الع ومية
7
. 

( ق،ع 747املوادة ) أ ما ابلنس بة جمل وعات ال فراد عدا اجمل وعات العرقية  واملذهبية اليت حت هيوا نصووص  خاصوة

ن املادة  أ فوراد امجلاعوة للك فرد من  الاعرتافالق،ايئ يف فرنسا عىل  الاجهتاد اس يقرتش لها أ ي،ا وقد  7414فاإ

                                                                                                                                                           
1
 Crim10 mars 1999 :bull crim , ,n° 150 

2
 Trib cour Dijon 9 qrs 1901 Dp 1901 .2.462 

3
 Crim22mars 1985 Bull , crim n°15 

4
 Crim 13vov 1990 , DT pén 1991 , comm 131 ; cité par Rassat, op.cit , 400 

5
 Crim 12 juillet 1981, B 242 11 mai 1992 ,B170 

6
 Crim 10 juillet 1993,Bull Crim n° 147 ,12oct 1996 ,ibid n° 287 Rev secrim 1997 ,G levasseur  

7
 0770جويلية  74من قانون  01الواردة يف املادة   Corps constituésصدر هذا القرار بشث ن عبارة   

Crim 26avr , 1982 ; Bull crim n° 106 
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ذا اكن  امجلاعة حمدودة العدد ىل الق،اء اإ حبقه يف اللجوء اإ
1
ذا تعلق ال مر بطائةة كبرية كام لو تعلوق الوصون   أ ما اإ

تقبل ابملاسوني،ن أ و ابلشواذ فاإن ااعاوي اليت يقميها ال فراد بشلك مس يقل ل
2
. 

 :العالنية -

ذا   نرشوه وحتققو  ( ق،ع)741جرمية مبةهوم املادة  والاعيبارزكون الإس ناد أ و الإدعاء املاس ابلرشف  ل ل اإ اإ

عالهنا عالنيته جفرمية القذف تقت  العالنية وخطورهتا ل تمكن يف العبارات املشينة ذاهتا بقدر ما تمكن يف اإ
3
. 

وتيحقق هذه العالنية ابحلدي  أ و الصياح أ و الهتديود ومعوىن احلودي    أ قووال مةهوموة جيهور هبوا الةاعول أ موا 

مل زكن مركبا من أ لةاظ واحضة الصياح فيعين   صوت ولو
4
حلواق   والهتديد هو   تعبري حي ل معىن الوعيد واإ

حلاق ال ذى يق وق  لحق ملن يوجه هل وميكن أ ن يقع الهتديد ابلقول أ و الكتابة غري أ نه يف احلالي،ن مثهل مثول  واإ

ىل عومل امجلهوور، معوويم و  اجوامتعاحلدي  والصياح جيوب أ ن يومت يف مواكن معوويم أ و يف  بشولك جيعوهل يصول اإ

واملاكن الع ويم قد زكون معوميا بطبيعيه اكلشارع الع ويم أ و يصبح معوميوا ابليخصوي  مثول قاعوات العورض 

اليت تةتح للج هور يف أ وقات حمددة كام ميكن أ ن يصوبح املواكن اخلصووو معوميوا ابملصوادقة ومثوال ذكل فنواء 

فيه عودد كبوري  احتشدالع ويم فهو   جت ع  الاجامتعامجلهور لسبب ما أ ما  مكتب املدزر اذلي يدخهل املزنل أ و

ليه بصةة خاصة ول ليوه وذكل بقطوع النظور عون املواكن  من الناس مل يدعوا اإ حورج عوىل أ ي صو  أ ن ين،وم اإ

اذلي وقع فيه اليج ع
5
. 

مجيع هذه ال ساليب جيوب  املاس يعويقع القذف أ ي،ا ابلكتابة أ و املنشورات أ و الالفتات أ و الإعالانت غري أ ن 

أ ن حيقق العالنية وحيصل ذكل بيوزيع الكتاابت أ و املطبوعات عىل الناس سوواء اكن عودد  قلويال أ و كثوريا أ و 

ىل عدة هجات أ و بعرضها لل نظار يف ماكن ظاهر ليطلع علهيا امجلهور أ و بيعها أ و عرضها للبيوع، وواحض  رسالها اإ ابإ

 .املةتوحة للج هور Internet انرتن ريق مواقع الش بكة املعلوماتية ااولية  أ ن العالنية تيحقق أ ي،ا عن ط

 

 

 :السب العلين -7

                                                             
1
 Crim  16 jan 1976 b, 35-28 oct  1985 , B315 

2
 Crim 16 fevr 1893 , D94-1.25 .25juillet 1900 .1.376 , 9fev  1954 D1954 . 117 note M.R.M.P  crim 19 oct 

1984 gaz-pal 1985 , nota  Doucet 
3
 . 000،ص  7111لقاهرة والكتاب، رشح قانون العقوابت قسم اخلاص، دار الهن،ة العربية، مطبعة جامعة ا: محمود محمود مصطةى   

4
 . 002املرجع السابق ،ص : محمود محمود مصطةى   

5
 . 007و 002نةس املرجع ،ص : محمود محمود مصطةى   
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ينطووي  من قانون العقوابت السب بث نه   تعبري مش،ن أ و عبارة تي،و ن حتقوريا أ و قودحا ل 742عرف  املادة 

س ناد أ ية واقعة وييب،ن من هذا املرشع عرف جرمية السب بمتيزيها عن جرمية القذف فالقذف كام أ سولةنا " عىل اإ

س ناد واقعة حمددة للشخ  املقوذوف، أ موا السوب وهوو أ ي،وا  والاعيباريقع فيه املساس ابلرشف  من خالل اإ

سو ناد والاعيبارمن اجلرامئ املاسة ابلرشف  ييعلوق بواقعوة حموددة ويوذكل  عوام ل فييحقوق بوث ي وضون وبوث ي اإ

سو ناد أ مور معو،ن ابعيبارزكون  السب أ مشل من القذف  أ ن   قذف يي، ن ابلرضوورة اإ
1
وهوو موا عورب عنوه  

الوركن  لكوامتلأ موا الرشوو الثواين ......."   تعبوري مشو،ن أ و عبوارة تي،و ن حتقوريا أ و قودحا.... املرشع بصيغة 

ن مل ينس علهيا املرشع رصاحة كام سرنى  املادي يف جرمية السب فهو العالنية  .واإ

 :اليعبري املش،ن أ و عبارات اليحقري والقدح -

 احورتامهام وووع للشوخ  مون رصويد معنووي يوجوب  والاعيبارذكران عند تعرضنا جلرمية القذف أ ن الرشف 

 تكون هوذا عندما تنكر عليه صةة من الصةات اليت واعيبارهوتقدزر الغري هل وحيدث املساس برشف الشخ  

ما يف صةاته الةطرية اليت تتبع من كرامته أ و صةاته املكتس بة حبمك املركوز اذلي حيويهل الشوخ   الرصيد واملمتثةل اإ

الاجامتعووييف حميطووه 
2
وع مل يترشووو رصاحووة أ ن زكووون السوولوك اجملوورم ماسووا ابلرشووف   واملالحووظ أ ن املرشو

ن العبوارات املشوينة أ و مون   عبوارة تي،و ن كام يف جرمية القوذف ل ن ذكل يسو يخل  مبوارشة مو والاعيبار

اليحقري والقدح
3
. 

ذا  ننا اإ  واعيبوارالقذف اذلي هل رشوطه اخلاصة كام ذكران يصبح س با   سلوك ميس برشف  ثنيناي اس  وهكذا فاإ

 .اجملين عليه

نوه قود يقوع بوث ي وسو يةل مون وسوائل  ورمغ أ ن املرشع مل ين  رصاحة عىل الشلك اذلي ييخذه هذا السولوك فاإ

ذا اكن  لها يف العرف دلةل املساس ابلرشف   . والاعيباراليعبري اكلقول أ و الكتابة وحىت ابلإشارة اإ

منووا تعووين أ ي،ووا الرموووز والرسوووم والصووور كووام أ سوولةنا  وتشوو ل أ ي،ووا  والكتابووة ل تعووين اللغووة املةهومووة فقوو  واإ

اخملطوطات واملطبوعات وسواء اكن  العبارات املكتوبة أ و املنطوق هبوا رصحيوة أ و يف شولك كيابوة فواإن اجلرميوة 

الونقض يف مرصو حيو  وهوذا موا حمكو  بوه حممكوة  والاعيبوارتعيرب قامئة مىت أ ردت معىن املساس ابلرشوف 

عربة يف اجلرامئ القولية ابملوداواة يف ال سولوب  ساوت من هذه الناحية ب،ن السب والقذف والإهانة م،كدة أ نه ل

"ما دام  العبارات مةيدة بس ياقها معىن الإهانة
4
. 

                                                             
1
 077،ص 7110رشح قانون العقوابت قسم اخلاص، دار الهن،ة العربية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب، : محمود جميب حس ين  

2
 .001نةس املرجع ،ص: محمود جنيب حس ين  

3
 Rassat M.L op.cit , p 403 N° 407 

4
فقورة  211أ ورده ااكيوور محموود جنيوب حسو ين ، املرجوع السوابق  ،ص ) 001،ص  41ووعة القواعود القانونيوة ج رمق  0400فربازر  72نقض   

400). 
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أ و قبيحوة أ ما م، ون العبارة اليت تكون السب فقد ييجدد من خالل اللك ة املسو يع ةل ذاهتوا اكن تكوون انبيوة 

دا تووفرت رشوطهوا  ومثال ذكل ال م اخملل ابحلياء اذلي يشلك يف نةس الوق  جرمية الةعل  اخملل ابلإحيواء اإ

أ ي جترحيوا يف صصوه وييحقوق  invectiveكام حيدث اجلرم الشخ  أ و قودحا " املش،ن" وهو املقصود ابليعبري 

س ناد عيب أ خواليق أ و بودين للشوخ  كوصوةة بث نوه لو  أ و  نصواب أ و أ و فاسوق أ و وصوةه بث نوه أ عوور ذكل ابإ

سو ناد عيوب معو،ن  مسلول و  هذه ال وصاف تي، ن القودح  واليحقوري، وميكون أ ي،وا أ ن يقوع السوب بغوري اإ

كوصن الشخ  ابمحلار أ و اللكب، ويقع السب أ ي،ا زمتىن الرش للشخ  مكن يس يع ل عبارة زمتىن هبا املووت 

 .والهالك ال،حية

بصةة الشخ  املقذف للقوول مبودى قيوام اجلرميوة فواإن  الاعيدادمية القذف من عدم وخالفا ملا هو مقرر يف جر 

أ ن ماكنة ال،حية ذات أ يية يف جرمية السب ل ن ال سولوب اذلي خياطوب بوه  اعيربتحممكة النقض الةرنس ية 

وززر خييلن عن ال سلوب اذلي خياطب به سكري أ و عربيد
1
اىف  يتنو احورتاموكذكل القايض مفا جيب  وه مون  

وخماطبيه بلغة سوقية
2
. 

ذا اكنو  العبوارة املسو يع ةل حت ول ال دةل مشوينة أ و معوىن اليحقوري  وجيب القول أ ن للعرف دوره يف حتديود موا اإ

.والقدح
3
 

تعووين  فلك وة هيوودي ل ودللهتواوكوذكل تيودخل الظوروف احمليطوة بواقعوة  يف حتديود معوىن العبوارة املسو يع ةل 

منا  ذا قاليحقري يف حد ذاهتا واإ بظوروف معينوة ووقعو  يف حموي  معو،ن بول كيةيوة  اقورتبد ت،دي هوذا املعوىن اإ

 .النطق والنربة املس يع ةل يف ال م قد تعطي للقول معاين خميلةة

جيب اليوضيح أ ي،ا أ ن جرمية السب تقت  أ ن تكون العبارة املشوينة والقبيحوة موهجوة لشوخ  حمودد سووا ء 

ىل أ شوخاص خوالي،ن فوال جرميوة ومثوال ذكل  ذا اكنو  ال لةواظ عاموة أ و موجوة اإ اكن صصا طبيعيا أ و معنواي فواإ

ىل اليةوه بعبارات  يقصد هبا صصا معينوا ابذلات غوري أ و انبية دون أ ن  قبيحةالسكري اذلي تدفعه حاةل السكر اإ

ذا أ مكن اليعرف عىل الشخ  املقصود رمغ  عبوارات عاموة فواإن اجلرميوة تيحقوق ويف   ال حووال  اس يعاملأ نه اإ

ىل  قايض املوضوع وقد ق،  حممكوة الونقض املرصوية بث نوه لويس رشطوا  أ ن يقوع  ن تقدزر هذه املسث ةل زرجع اإ فاإ

                                                             
1
 Crim 20 oct 1991 : bull crim n° 329 

2
 Paris , 2 mars 1995, Dt pén , 1995 , comm 121 à propos d’un procureur  de la République qui  à été traite 

de mec et de  barjo  
3
بالغها وكشةها للغوري أ و يف وسو  ا   لوبالد فلك ة قواد  مثال ت،دي معاين خميلةة يف رشق اجلزائر  وغرهبا فةي الرشق قد تث خذ معىن نقل ال خبا راإ

ن  س يغالل دعارة النساءوغرهبا فاإ  .معناها أ قرب من القوادة  والإسرتزاق من اإ
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ىل عل  الاجامتعيوة وه فقود قصود املرشوع مون جرميوة السوب حاميوة املاكنوة السب حب،ور املقصود أ و أ ن يصول اإ

صيانة نةسه من ال ذى قد ييعرض هل من جراء السب لل عيدي عليه ل
1
 . 

 اختصوارهاولبد من الإشارة يف احلمك غىل العبارات اليت تشلك السب كام صودرت عون املوهتم دون حتريةهوا أ و 

عطاء العبارة وصن السب خي،ع لرقابة احملمكة العليا مثهل مثل العبارات اليت تكون جرمية القذف ل ن اإ
2
. 

ىل  ذا اكنو  موهجوة اإ ىل أ ن العبوارات هموام اكنو  بذيئوة وقبيحوة ل تشولك جرميوة السوب اإ وجتدر الإشارة أ خريا اإ

ذا اكن موهجوا اإىل صو  أ و ينمتوون  مذهب مع،ن أ و فكرة معينة مع املالحظة أ ن ال مر خييلن ويصبح جرميوة اإ

ىل دزن مع،ن، واليجرمي هنوا حيودد أ ساسواه يف نو    املوادة اإىل و مكورر مون  747وعة عرقية أ و مذهبية أ و اإ

 .قانون العقوابت

 :العالنية -

املوادة ) مل ين  املرشع رصاحة عىل رشو العالنية لكنه يس يخل  من جترميه للسب غري العلين بون  مسو يقل

للشوخ ، واملسواس  الاجامتعيةور حامية املاكنة   ويس يخل  أ ي،ا من احملمكة  يف جترمي السب( ق،ع 010

ذا مسوع النواس ان نعو  بوه ال،وحية مون أ وصواف  هبذه املاكنة ل ل اإ أ و موا قيول بشوث نه مون عبوارات  بذيئوةيقع اإ

 .اليحقري والقدح 

ومثل القوذف تيحقوق العالنيوة  هنوا عون طريوق اجلهور ابلقوول يف مواكن معوويم زوراتده امجلهوور ف   وقو  

اكلساحة العامة أ و ماكن  معويم زراتده امجلهور يف أ وقات حمددة اكملطعم أ و املقه ى أ و قاعة العورض كوام تيحقوق 

ذا وقع السلوك اجملرم يف  ن وسوائل الإعوالم الويت تتويح للج هوور معوويم وتيحقوق أ ي،وا مبخيلو اجوامتعالعالنية اإ

توزيع املطبوعات أ و الصور املشينة لعودد مون ال فوراد بغوري متيوزي أ و : معرفة العبارات املشينة أ و اليحقريية، مثل

تيحقوق  عرضها يف ماكن يتيح رؤزهتا ملن زكون يف ماكن عام وكوذكل بيعهوا أ و عرضوها للبيوع غوري أ ن العالنيوة ل

ىل الشخ  املقصود ابلسب وحده ويف هذه احلاةل يصوبح الةعول مشو  جلرميوة السوب غوري ابلرساةل املوهجة اإ 

ذا توفرت رشوطه  ىل عدد كبري مون النواس فتيح( ق،ع 010املادة )العلين اإ ق قوأ ما الرساةل اليت تنسخ وترسل اإ

 .هبا العالنية ل هنا تعيرب مبثابة توزيع 

 

 

 الواجب  و الهيئات الق،ائية  ابلحرتامالإخالل : اثنيا

                                                             
1
محمووود ) 017،ص  014رمق  70، اجمل وعوة الرمسيوة ،ص  0447فربازور  72-70،ص  07رمق  00اجمل وعوة الرمسيووة ،ص  0400فربازور  0نقوض   

 (.407فقرة  210جنيب حس ين ، املرجع السابق ،ص 
2
 Rassat M.L op.cit , n° 407, p 403. 
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هانة اجملالس الق،ائية واحملامك -0  :اإ

من قانون العقوابت عىل جترمي  الإهانوة أ و السوب أ و القوذف املوجوه بواسوطة الوسوائل الويت  001نص  املادة 

حدى غرفتيه أ و ضد اجملوالس  الق،وائية أ و احملوامك 0مكرر  000ومكرر  000املاداتن  حجدهتا  أ و ضد الربملان أ و اإ

 ".أ و أ ية هيئة نظامية أ و معومية أ خرى الشعيبضد اجليش الوطين 

املعودل  7110يونيوو  71املو،رخ يف  14-10القوانون رمق  احتواهوامون مضون املوواد الويت ( قو،ع) 001اكن  املادة 

ىل الهيئوة الترشويعية  001واملمتم لقانون العقوابت ومبوجب هذا الن    توس يع نطواق تطبيوق املوادة  واجملوالس اإ

الق،ائية واحملامك واجليش الووطين الشوعيب وأ يوة هيئوة معوميوة وذكل بعود أ ن اكن تطبيقهوا يقترصو عوىل الهيئوات 

 .النظامية

 :خامتة

نس ينتج مما س بق أ ن الإعالم حق من حقووق ال ساسو ية الويت كةول لهوا املرشوع حاميوة خاصوة مبوجوب خميلون 

ل أ ن وظيةة الق،اء تقت  لهيئاهتا اخمليلةة حىت حتقوق ااور اذلي  وانقياد احرتام ر ال خرى ال ليات القانونية، اإ

القانون والسهر عىل تطبيقه، وجتس يد معىن العداةل ب،ن أ فوراد اجملمتوع، ذلكل معود  احرتاموجدت من أ جهل، وهو 

فوراد حاميوة جزائيوة للهيئوات الق،وائية وممثلهيوا، وذكل ل لحود مون املرشع اجلزائري كغوريه مون الترشويعات عوىل اإ

بواجوب  الاعورتافاليجاوزات اليت ميكون أ ن تصودر مون الإعواليم اجتواه السولطة الق،وائية ، وعليوه لبود مون 

 .الياكمل ب،ن اجلهاززن الإعالم والق،اء ابعيبارهام الوس يلي،ن ال ساس يت،ن ملعيار حترض جممتع ما من  لةه
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الطبـية ال حاكم القانونية للتسخرية
*
. 

 .املركز اجلامعي مغنية -مبعهد احلقوق والعلوم الس ياس ية  -"أ  "أ س ياذ مساعد  -أ محد عزززاب/ أ  

 :ملخ 

طار هم يه مكساعد للعداةل ومصاحل ا سو ح الرشوعي ابجلهوات لرشوطة الق،وائية ، ييصول الطبيوب ليف اإ

موا أ ن زكوون  حودى الوسو يلي،ن ، فاإ مودعوا بنواًء عوىل الق،ائية اجلزائيوة مبناسو بة البحو  عون االيول اجلنوايئ ابإ

 . بةحوصات أ و معاينات مس يعجةل ل حتمتل اليث خري   تسخرية طبية للقيام

أ و بناًء عىل أ مر أ و حمك ينتدبه لإجوراء خوربة طبيوة و حترزور تقرزور جييوب فيوه عون ال سو ئةل الويت سو بق و أ ن 

هجاز العداةل كام تشو ن حددهتا هل اجلهة اليت انيدبيه   فهااتن الوس يليان تش ن حلقة وصل ب،ن الطبيب و 

يف نةس الوق  ال داة ال كو اس يعامل املوضوعة حتو  ترصوف القوايض اجلوزايئ اذلي ميكنوه بواسوطهتا أ ن يةّعول 

 . دوره الإجيايب يف البح  عن االيل اجلنايئ يف املسائل اجلزائية

Résumé: 

Dans le cadre de sa mission en tant que complément aux intérêts de la justice et la 

police judiciaire, le médecin concerne en particulier judiciaire pénale légitime approche à 

l'occasion de la recherche de preuves en matière pénale dans l'une des deux méthodes, soit 

être invité basée sur harnaché médicale pour effectuer des contrôles d'urgence ou les 

inspections ne peuvent pas être retardées. 

Ou sur le délégué de l'ordre ou jugement d'expertise médicale et la modification d'un 

rapport répondant aux questions déjà et mettre son corps qui a attribué par: Ces deux 

moyens constituent un lien entre le médecin et le système de justice et constituent en même 

temps le plus largement utilisé mettre l'outil à la disposition du juge pénal dans lequel, qui 

peut faire un rôle positif dans la recherche de preuves en matière pénale en matière pénale. 

 :تـ وهـيـد  

تعيرب التسخرية الطبية من أ كو الوسائل اس يعامل لتصوال اجلهوات الق،وائية ابلطبيوب ، فهوذا ال خوري ل خيطور 

ل تنةيذا ل مر صادر عون هجوة ق،وائية،  نةسه بنةسه، فهول يلعب دوره مكسا  يف البح  عن االيل اجلنايئ اإ

ذلي غالبوا موا يظهور يف شولك تسوخرية طبيوة وعليه فهو ييدخل يف حدود الإطار املب،ن هل مبوجب هذا ال مور ا

                                                             
*
يداع املقال   12/11/7102: اترخي اإ

 70/11/7102: اترخي حتكه املقال
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ماكانتوه  زلكن بناءا علهيا ابلإجابة عن قامئة ال س ئةل املطروحة عليه واذلي يلزتم ابلورد علهيوا يف حودود معرفتوه واإ

 .ليحرر تقرزرا بذكل يودعه اى اجلهة اليت انيدبيه

ر حووالت  هووات املسووخرة و مووار اجل  ممووا يوودفع بنووا اىل التسوواؤل حووول املقصووود ابلتسووخرية الطبيووة ، مووا 

 و و فح زمتثل شلك التسخرية والتسخرية

ىل أ ربعة مباح  ، ال ول س نعام فيه مةهوم التسوخرية الطبيوة ،  جابة عن هذه ال س ئةل ،س نقسم حبثنا هذا اإ لالإ

ىل اجلهوات املسوخرة ، يف حو،ن أ ن حوالت التسوخرية الطبيوة فسو نتناولها يف امل  بحو  أ ما الثاين سنتطرق فيوه اإ

 . املواىل عىل أ ن شلك التسخرية فيكون حمل لل بح  الرابع

 LA REQUISITION   مةهوم التسخرية: الـ ـبح  ال ول

تعرف التسخرية الطبية بث هنا أ مر صادر اإىل طبيب للقيوام بتنةيوذ هم وة ذات طوابع طويب ق،وايئ غالبوا موا تتسوم 

طبيب ممارس حاصل عىل شهادة يف الطب بغوض النظور التسخرية هبذا املعىن تعين    ابلطابع الإس يعجايل، و

ىل القيووام بووث عامل فنيووة طبيووة تقت،ووهيا موورحةل اليحوورايت ال وليووة و مجووع  عوون كونووه طبيبووا رشعيووا، و هتوودف اإ

احوامتل اختةااهوا و زوالهوا، و تمتوزي  الاس يدللت حةاظا عىل ال دةل اليت لكام تث خر تدخل الطبيب املسوخر زاد

جراء اخلربة ال  طبية اليت تث مر هبا هجوات اليحقيوق أ و احلومك بطابعهوا الإسو يعجايل ودورهوا يف حةوظ االيول عن اإ

 .أ كو من البح  عنه

ليوه   طوار تسوخرية طبيوة ل ميكنوه رفوض أ داء امله وة املسو ندة اإ ىل أ ن الطبيب املسوخر يف اإ وميكن الإشارة هنا اإ

ذ لويس طاملا أ نه زمتيع بصوةة الطبيوب و هوو موا يةورض عليوه واجوب قبوول امل  ه وة وأ داءهوا يف نةوس الوقو ، اإ

ذا  ل اإ ليوه،اللهم اإ للطبيب املسّخر أ ن يناقش أ مور التسوخري أ و أ ن يودفع بعودم كةاءتوه يف تنةيوذ املهوام املسو ندة اإ

طوار خوربة طبيوة غالبوا ىل ال طباء الرشعي،ن يف اإ أ موا . تعلق ال مر مبه ة ترشحي اجلث  مثال، اليت تس ند حرصا اإ

ت فيبقى أ مر التسخري واجب الينةيذ حت  طوائةل العقووابت املنصووص علهيوا يف املوادة يف سائر ذكل من احلال

من قانون العقوابت مكرر 072
(1)

ذا تعلق ال مر مبعاينات و حفوصات ل ميكن تث خريها كوام هوو الشوث ن  ، لس ح اإ

ر نسو بة العجوز و يف معاينة الوفاة وكذا حف  حضااي اجلوروح الع ديوة و حترزور شوهادات طبيوة وصوةية و تقودز

حداهثا  .تبيان الوس يةل املس يع ةل يف اإ

 .الوجهات الـ ـسووخورة: الـ بح  الثاين  

تعيرب التسخرية الطبية من ال دوات اليت وضعها املرشع حت  ترّصف النيابوة العاموة وال شوخاص العوامل،ن حتو  

رشافها بغرض مجع ال دةل أ و عوىل ال قول احلةواظ عوىل االيول وعوىل حواةل ال مواكن ريوامث ييودخل أ هول  سلطهتا واإ
                                                             

(1 )
اإىل  7أ نه يعاقب ابحلوبس مون شوهرزن:  7111ديس رب س نة  71امل،رخ يف  70-11املعدةل مبوجب القانون رمق  مكرر 072جاء يف ن  املادة  -

حودى هوات،ن العقووبي،ن فقو    مون ل مييثول دج01.111 اإىل دج 0.111أ شهر و بغراموة مون  1س ية  ل مور تسوخري صوادر ومبلوغ هل وفقوا  أ و ابإ

 .لل شاكل الينظميية
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ن اقتىضوو ال موور للينقيووب عوون االيوول، و  يف انيظووار ذكل ونظوورا للطووابع الاختصوواص مبوجووب خووربة طبيووة اإ

 .الإس يعجايل للع لية فقد خّول املرشع لوكيل امجلهورية

و ضباو الرشطة الق،ائية أ ن يس يعينوا بلك صو  م،هل زرون تدخهل رضوراي أ ،نواء اليحورايت عون طريوق 

جوراء التسخرية، و هذا ما نص  عليه املادة  كيول امجلهوريوة من قانون الإجراءات اجلزائيوة حيوامن أ جوازت لو 17اإ

ن اكن الون  هنوا  الانيقال اإىل ماكن وقوع اجلرمية و اصطحاب أ شخاص قادرزن عىل تقدزر ظروف الوفواة، و اإ

ل أ نه جيب القول أ نه ل يوجد ص  أ خر غري  ىل أ ن الشخ  املسّخر جيب أ ن زكون طبيبا اإ ل يشري رصاحة اإ

ن نةس القوانون ل،وباو الرشوطة الق،وائية يف حواةل م 04الطبيب أ هال ليقدزر ظروف الوفاة، كام أ جازت املادة 

ذ نصو  عوىل أ نوه ىل أ هل الاختصواص موىت تطلبو  اجلرميوة املرتكبوة ذكل اإ ذا اقتىضو  « اليلبس أ ن يلج،وا اإ اإ

جراء معاينات ل ميكن تث خريها، فل،باو الرشطة الق،ائية أ ن يس يعينوا بث شخاص م،هل،ن ذلكل   .»...ال مر اإ

 .ت الـتسوخوورةحال: الـ ـبح  الثالـ  

ل 17لقد خ  قانون الاجرءات اجلزائية ابذلكر حاةل اكتشاف جثة كحاةل مون حوالت التسوخرية يف مادتوه   ، اإ

ىل  04أ ن ذكل جاء عىل سبيل املثال طاملا أ ن املادة  من نةس القانون  ول ل،وباو الرشوطة الق،وائية اللجووء اإ

خريها نةس الإجراء مىت تعلق ال مر مبعاينات ل ميكن تث  
(1)

و من هنا يظهر أ ن معيوار حتديود حوالت التسوخرية  

زمكن يف الطابع الإس يعجايل للوقائع واخلش ية من زوال ال اثر اليت يرتكها اجلاين يف مرسح اجلرمية والويت غالبوا موا 

ىل التسخري الطيب يف ما ييل خةااها وعليه ميكن حتديد بعض احلالت اليت يلجث  فهيا اإ  :يية  يف اإ

 Levée du corps et état des lieux: رفع اجلـثـة و حاةل ال ماكن : ب ال ول املطل

ن اكتشاف جثة ميثل دامئا حداث ق،ائيا قانوين هام جدا عادة ما ي،دي اإىل حتريك ااعوى الع ومية من طورف  اإ

.النيابة
(2)

تعرف معلية رفوع اجلثوة بث هنوا معليوة طبيوة رشعيوة ميكون أ ن تسو ند ل ي طبيوب مموارس حتو  شولك  

تسخرية سواء من وكيل امجلهورية أ و من ضباو الرشطة الق،ائية يف حواةل العثوور عوىل جثوة و اكنو  أ سو باب 

 .وفاهتا جمهوةل بغض النظر عن طابعها الإجرايم

ليه املادة  و فرفع اجلثة هو حف  أ ويل لهذه ال خرية مند اكتشوافها حبومك أ نوه أ ول  ج،.اإ .من ق 17هو ما أ شارت اإ

  .اتصال مادي ب،ن الطبيب الرشعي و اجلثة

ىل احلصول عىل معلومات من شث هنا توجيه اليحقيق لليعرف عىل الشلك و الطيب الرشوعي  هتدف هذه الع لية اإ

جرايم أ و عريض ذا اكن  انجتة عن حادث أ و ذات طابع اإ  .)قتل،انيحار، موت طبيعي( للوفاة وما اإ

                                                             
(1 )

-
 

لل زيود مون اليةاصويل عون ... خمودرةك ن جيد احملقق نةسه أ مام حاةل فتح خزائن حممكة ال قةال أ و معرفة طبيعة مادة كحئية أ و تقدزر وزن موادة 

، الطبعة الثانيوة ، دار هوموة تنظـه و همام الرشطة الق،ائية  الوجزي يف: حت  عنوان أ محد غاي ال شخاص املِّ،هل،ن ، راجع م،لن ت تسخريحال

 .و ما يلهيا 04: ، صةحة رمق  7111اجلزائر، 
(2 )

 .04: ، ص 7110، اجلزائر ديس رب 21الرشطة، العدد  ، جمةل ية القو،ائيةـ العالقة بـ،ن الطب الرشعي الق،ـاء و ال،بط  :براجع خميار -
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و يقع عىل الطبيب املسخر هم ة الإجابة عن ال س ئةل املوهجة هل من اجلهة املسخرة و اليت غالبوا موا تودور حوول 

حتديد الشلك الطيب الرشعي للوفاة، حتديود حلظوة الوفواة والبحو  عون عالموات العنون املرتمجوة للجرميوة
(1)

و  

ن الطبيب مير يف  مورحةل حفو  حواةل  مراحل، تمتثول أ ساسوا يف (03)هم يه هذه عرب ،الث وصول اإىل ذكل فاإ

 .وواجدة يف مرسح اجلرمية  م مرحةل الةح  اخلاريج للجثـة وأ خريا فوحو  املـالبـستال ماكن وال ش ياء امل 

وهكذا نقول بث ن لرفع اجلثة مصلحة طبيوة رشعيوة تمتثول اساسوا يف
 

اليعورف عوىل اجلثوة، حتديود . معاينوة الوفواة

الشلك الطيب الرشعي للوفاة، حف  حاةل ال ماكن، البح  عن ال اثر و االئل، حتديود و توجيوه معليوات رفوع 

اليوجيه املةيد والةعال لليحقيق ال مين مون . العينات، حتديد متوقع اجلثة يف ماكن اكتشافها و  املعاينات املةيدة

أ ن من بو،ن أ   العوائوق  سهيةل لعرييبو يف هذا الس ياق ترى ااكيورة . مع تقين مرسح اجلرمية خالل الينس يق

:ييل أ و املشا  اليت تعرتض رفع اجلثة ما
(2 )

همةل تدخل الطبيب الرشوعي، تعةون اجلثوة، ط وس معوامل اجلرميوة، 

.الرفع البيولويج و اليحاليل اخملربية
 

 . ورححاةل الورضب و اجل: املطلب الثاين 

ىل التسخرية الطبية يف هذه احلاةل غالبوا ليحديود مودة جعوز ال،وحية عون الع ول الشخيصو وكوذا ال رضار  يلجث  اإ

و اليت كثريا ما حتيوي عوىل مودة جعوز ل تقابول  الالحقة هبا و هذا تةاداي لشهادات اجملامةل اليت حيرضها ال،حية

جووراء تطلبووه القووانون نةسووه اذلي أ وقوون عليووه احلقيقووة اإرضارا ابملووهتم، ضوون اإىل ذكل أ ن حتديوود موودة ال عجووز اإ

ذا حّدد الطبيب املسخر مودة العجوز بث قول مون   00تكيين اجلرمية، و ابليبعية حتديد اجلهة الق،ائية اخمليصة، فاإ

املوادة (أ شهر يف اجلروح اخلطث  أ خذت اجلرميوة وصون اخملالةوة  10يوم يف الرضب و اجلرح الع دي،ن أ و أ قل من 

ذا زادت عن  )العقوابتقانون  007 هنا تث خوذ وصون اجلنحوة  10يوم أ و  00أ ما اإ أ شهر يف اجلروح اخلطث  فاإ
(3)

 ،

ذا تعلق ال مر بث عامل عنن نيجو  عهنوا عاهوة مسو يدمية كةقودان البرصو، أ و بورت أ حود ال ع،واء فواإن  يف ح،ن اإ

اجلرمية تيخذ وصن اجلناية 
(4)

صواابت  وهنا ينصح ابلرتي  يف معاجلة مثل هذه املسائل خاصة ذا نيج  عهنوا اإ اإ

ىل اليحقيق و انيظار اليئام اجلروح لليث كود مون عودم وجوود  حاةل الق،ية اإ بليغة فال نسب يف مثل هذه احلالت اإ

العاهات املس يدمية أ و حدوث املوت 
(5)

ىل البحو   جوراء التسوخرية هنوا ل هيودف اإ ، و الواحض أ ن الهدف من اإ

ذا ت،و ن  التسوخرية ذاهتوا حتديود عن االيل اجلنايئ بقدر ما يساعد عىل حتد ل اإ يود اختصواص احملمكوة اللهوم اإ

                                                             
(1 )

املليقوى أ شوغال  .منشوورة موداخةل غوري .بيل سان خربة مصلحة الطب الرشعي ماكنة الطبيب الرشعي ، :مرسح اجلرمية لعرييب سهيةل ، / د -

 .7117نومفرب  11: تل سان يوم ، طب رشعي وجممتع -الوطين ال ول
(2 )

لهيا أ نةا سهيةل لعرييب، املداخةل املشار/ د -  .اإ
(3 )

 .من قانون العقوابت 774 – 710 :أ نظر املواد -
(4 )

 .من قانون العقوابت 10فقرة  710: أ نظر املادة -
(5 )

 .00:، دار هومة، ص 7117، اجلزء ال ول، طبعة " الوجزي فوي القانون اجلنـايئ اخلاص:" أ حسن بوسقيعة / د -
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،بات عوىل الظورف  ذ هنا تصبح شهادة الطبيب مبثابة دليل اإ وس يةل الرضب أ و اجلرح ابعيبارها ظرف مشدد، اإ

 املشدد قابل لل ناقشة،

ذ قود يرصوح ومن  ة فللنيابة أ ن تمتسك به لل طالبة بتشديد العقوبة أ و حىت تغيوري اليكييون القوانوين  للجرميوة اإ

يووم  00قايض حممكة اخملالةات بعدم اختصاصه يف نظر جرمية الرضب واجلرح الع د اليت نيج عهنا جعز أ كو مون 

س ناد الوقوائع  نه جتدر الإشارة أ ن هذه الشهادة الطبية ل تةيد يف اإ أ و مع اس يعامل السالح، و لكن و مع ذكل فاإ

ذا أ نكر ارتاكهبا و مل  ىل املهتم اإ ليوه، ذكل أ ن الشوهادة الطبيوة احملوررة اإ زكن هناك دليل أ خر ضده يس ند الوقائع اإ

سو ناد ارتواكب الوقوائع املشولكة  ،بات الرضور و ل تةيود يف اإ هبذه الصةة و حسب اجهتاد احملمكة العليا تةيد يف اإ

 .للركن املادي للجرمية لل هتم

 . حـالـة هـتـك الـعورض: املطلب الثـالـ  

ك العرض يف القانون اجلزائري أ ن تكوون هنواك مواقعوة رجول لمورأ ة بودون رضواها، أ و حوىت تقت  جرمية هي

ذا اكنو  ل تيجواوز  سو نة، وملوا اكنو  هوذه اجلرميوة تيطلوب كوركن موادي لهوا حودوث فعول الوقواع  01برضاها اإ

نه يقع عىل النيابة ابعيبارها سلطة اهتام أ ن تثب  هذا الركن، و مبوا أ ن  أ اثر العنون معرضوة واس يعامل العنن، فاإ

ن النيابة و مبجرد ما تودع اهيا شكوى هبذه اجلرمية غالبا ما تسوارع اإىل حترزور  خلطر الزوال مع مرور الوق ، فاإ

ذا اكنو  هنواك أ اثر  تسخرية اإىل طبيب رشعي حتدد هل هم ة حف  ال،حية و ابل،وب  اجلهواز اليناسويل و موا اإ

يالج وعالمات تدل عىل حدوث عراك ب،ن اجل اين وال،حية ال مر اذلي يثب  عنرص اسو يعامل العنون اذلي لالإ

،بوات  يعيرب جوهراي لقيام هذه اجلرمية،و التسخرية عىل هذا النحو تشلك سعيا من النيابة للحصول عىل دليول اإ

ليه الس يد ضاب  الرشطة الق،ائية يف اليحرايت ال وليوة . متهيدا لعرضه عىل قايض احلمك وهو ما يليجث  اإ
(1)

عوىل .

ىل مصولحة الطوب أ ن  مصاحل الرشطة الق،ائية أ ول من يقوم ابس يقبال ال،حية و سامعها، حيو  يومت توجهيهوا اإ

ذا تعلوق ال مور بةتيوات كون  الرشعي أ و طب النساء ليخ،ع اإىل حف  طيب دقيق من الةعل اجلنيسو أ و امحلول اإ

ىل السوو يد وكيوول امجلهور يووة مصووحوبة مبلوون حضووااي اغيصوواب وتوودون   اليةاصوويل يف شووهادة طبيووة ترفووق اإ

 .الإجراءات اليت يمت ا اذها

 . توحديــد نسـبة الـكوحول يف الـدم: املطلب الرابع

عرب الطرق و سالمهتا  امليعلق حبركة بتنظه املرور 04/17/7110امل،رخ يف  00-10من القانون  04نص  املادة 

جوراء معليوة الكشون عون تنواول  وأ مهنا عىل أ نه يف حاةل وقوع حادث مرور جسامين تقووم الرشوطة الق،وائية ابإ

الكحول بواسطة هجاز زفر الهواء و عندما تب،ن معلية الكشن عن احامتل تناول مرشووب كحوويل أ و يف حواةل 

جوراء معليوات الةحو  الطويب  اعرتاض السائق عىل نياجئ هذه الع ليات أ و رف،ه ذكل تقوم الرشطة الق،ائية ابإ

                                                             
(1 )

منقول عن ،  7112، املنعقد يف أ واخر شهر مارس لس نة ال طةال حضااي العنن و سوء املعامةل: خرية مسعودان، أ شغال اليوم اارايس حول -

 .7112، اجلزائر70: جمةل الرشطة، العدد
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،بووات ذكل، وتثبوو  حوواةل السووكر بوجووود الكحووول يف اام بنسوو بة  ىل اإ و الإستشووةايئ و البيولووويج للوصووول اإ

 0111/  ,710تعادل أ و تزيد 
(1) 

ج عوادة .ا.مون ق 04، حي  أ ن مث مور ال،ب  الق،ايئ و مبقتىض ن  املوادة 

امليوورو يف جنحوة القيوادة يف حواةل -تلكين صيص من أ جول نوزع عينتو،ن مون دم ما يسخر الطبيب مبوجب 

جوراء اليحاليول علوهيام قصود موافواة  طار تسخرية اثنية اإىل خمرب الرشطة العل ية بغيوة اإ سكر لرتسل القنينت،ن يف اإ

وقود . وليواتمصاحل ال من اى دائرة الاختصاص بيقرزر كيايب عن اخلربة العل ية املنجزة مون طورف فورع الكح

،بات جنحة الس ياقة يف حاةل سكر ولو اعرتف املهتم أ كدت جبارية اخلربة لإ احملمكة العليا عىل اإ
(2)

وهوو موا يةيود . 

ىل ال،عن يف تشديد العقوبة ابعيبار هذه النس بة ظرفا مشددا قد يغلظ العقوبة اإ
(3)

. 

 حف  ال شخاص املوقوف،ن للنظر : املطلب اخلامس

ن الةح  الطيب اذلي  ن  القانون عىل وجوبه عند انق،اء أ جال اليوقين للنظور مون شوث نه أ ن زكشون عون اإ

لهيا ضباو الرشوطة الق،وائية مون  املامرسات غري املرشوعة وال عامل املنافية للقانون وال داب اليت ميكن أ ن يلجث  اإ

ىل العنن و القوة، ال مر قد ينتج ذ قد يلجث  اإ عنه أ اثر عىل جسوم  أ جل استئصال املعلومات عنوة من املوقوف اإ

 .الشخ  حمل اليوقين اذلي رفض الإدلء بيرصحيات حول اجلرمية أ و أ نكر عالقته متاما هبا

ج يف فقرهتا الثانيوة عوىل أ نوه عنود انق،واء مواعيود اليوقيون للنظور يومت .ا.من ق 10مكرر  00ولقد نص  املادة 

ذا موا طلوب ذكل أ و بواسوطة جراء حف  طيب للشخ  املوقووف اإ حماميوه أ و عائليوه وجيورى الةحو   وجواب اإ

ذا تعوذر . الطيب من طرف طبيب خيياره الشخ  املوقوف من ال طباء املامرس،ن يف دائرة اختصاص احملمكة و اإ

... ذكل يع،ن هل ضاب  الرشطة الق،ائية تلقائيا طبيبا، ت،م شهادة الةح  الطيب مبلن الإجراءات
(4)

. 

ديسو رب  12بيوارخي  -اجلزائور-ال مانة العامة لوزارة العدلالصادرة عن  14/أ ع/0000املذكرة رمق وهو ما ت، نيه 

و اليت أ كدت أ ن عرض املوقوف للنظر للةحو  الطويب  خبصوص الةح  الطيب لل وقوف حت  النظر، 7114

ينبغي أ ن يمت يف هناية فرتة اليوقيون و قبول تقدميوه أ موام وكيول امجلهوريوة، و لهوذا جيوب أ ن تودون عوىل شوهادة 

الطيب ساعة ح،ور املوقوف أ موام الطبيوب املعوازن، كوام جيوب أ ن يومت الةحو  الطويب لل وقووف عوىل الةح  

انةراد مع الطبيب املعازن ما مل زكن ح،ور أ عوان ال من رضوراي اواعي أ منية وجيب أ ن توضع شهادة الةحو  

و يوجه موع ملون  (.رسي)الطيب وجواب، ويف مجيع ال حوال يف ظرف مغلق خبمت الطبيب املعازن و عليه عبارة 

ىل وكيل اجلهورية اخملي   . الإجراءات اإ

                                                             
(1 )

 .2009 .، لعام 00:، اجلريدة الرمسية العدد7114س نة  يوليو 77امل،رخ يف  10-14املعدل و املمتم مبوجب ال مر رمق  -
(2 )

، اجملوةل 14/01/0470و كوذا القورار الصوادر عون اجمللوس ال عوىل سوابقا بيوارخي  .00: نرشوة الق،واة عودد،  0470 /04/17قرار م،رخ يف  -

 .0470، لس نة 10: الق،ائية، العدد
(3 )

 .من قانون العقوابت 741 :أ نظر املادة  -
(4 )

جووازة املدرسووة العليووا للق،وواء، اافعووة السادسووة عرشوو، وزارة، التووووقين للووـنظر: مبخووويت فاط ووة  - العوودل،  مووذكرة اليخوورج لنيوول اإ

 .00:ص.7114اجلزائر،
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شوارة فوان حفو  ال شوخاص املوقووف،ن للنظور مون طورف ال طبواء الرشوعي،ن يف فرنسوا يومت داخول مقورات  لالإ

( ال من العسكري ، اارك الوطين ، الرشطة) ال،بطية الق،ائية 
 
. 

 العلـين السافور السكرحفو  ال شخاص امليواجدزن يف حاةل : املطلب السادس 

امليعلوق بق وع  0420أ بريول سو نة  74املو،رخ يف  71-20:حي  أ نه و معال مبوا هوو منصووص عليوه يف ال مور رمق 

فوان   صو  يوجود يف حواةل سوكر يف  11س ح نو  املوادة يم و حامية القرص من الكحول ، لالسكر الع و

ىل مركوز  يف املقار أ و يف احلاانت أ و يف احملالتأ و الشوارع  الع ومية ال خرى جيب، من ابب ال من أ ن يقواد اإ

ىل أ ن يسورتجع وعيوه ىل غرفة ال من ميك  هبوا اإ عوىل أ نوه ل يوجود أ ي نو  قوانوين يلوزم . الرشطة ال قرب أ و اإ

ل أ ن الواقع الع يل أ مىل ذكل حبمك أ نوه ومون ابب  مصاحل ال من بةح  احلاةل الصحية ل حصاب السكر الب،ن ، اإ

الوقائية و أ ،ناء اليواجد ابخلدمة و بعد معلية اليل س اجلسدي عادة ما يقتاد عورب مركبوة املصولحة أ و الإجراءات 

ىل أ قورب الاسو يعجالت أ و أ ي مرفوق حصوي معوويم ليعورض عوىل الطبيوب املنواوب  س يارة السالح اخملوالن اإ

سومل الطبيوب املعوازن ذكل بعود ت  ليحدد هوذا ال خوري بعود الةحو  الطويب و خباصوة اجلسوامين حواةل احمليجوز و

تسخرية صادرة عن الرشطة أ و اارك الوطين صاحبة الإجراء بغية موافاهتم بشهادة طبية تثبو  احلواةل الصوحية 

ىل الغرفوة ال منيوة لميكو  هبوا حلو،ن . ليوضع حت  ترصفهم و بعود مبوارشة هوذه الإجوراءات يعواد املعوين ابل مور اإ

ىل السو يد وكيول اس يعادة متام رشده و فور زوال حاةل السكر و  اجنالاها يمت سامعه ليحرر تقرزر عن خمالةة زرفوع اإ

قلمييا ، و هكذا يطلق رساح املس وع عىل اليو  . امجلهورية اى احملمكة اخمليصة اإ

 نزع اام لإجراء خربة طوكسيـكولوجية  :املطلب السابع 

لعنوارص الرشوطة العل يوة أ و موا  حي  أ نه يف حاةل اكتشاف جثة تبارش اكفة اجلهوات اخمليصوة معلهوا ، عوىل أ ن

يعرف يف الواقع الع يل بةرق اليعرين الق،ايئ العديد من ال عامل اليقنيوة سوواء توكل املنجوزة مبرسوح اجلرميوة ، 

،بوات  مصلحة حةظ اجلث  و كذا ابحملطة كرفع البصامت و معاينة املالبس و أ خو  صوور فوتوغرافيوة لغورض اإ

ماكن ذات العنارص ت . حالهتا  ىل كام ابإ سخري الطبيب الرشعي من أ جل نزع اام مون جسوم ال،وحية ، لريسول اإ

جراء خربة طوكس يكولوجية عليوه لإخ،واعه ليحاليول كمييائيوة وجمهريوة ليحديود نوعيوة  خمرب الرشطة العل ية بغية اإ

السم ودرجة تركزيه من عدمه 
(1)

 . 

 حاةل تث جيل تنـةـيذ ال حاكم اجلوزائية  : املطلب الثامون 

عوادة  7110فربازر  11امل،رخ يف  10-10من قانون رمق  01جاء يف م،دى ن  املادة  امليعلق بتنظه السجون و اإ

ل  الإدماج الاجامتعي لل ساج،ن أ نه ل جيوز منح الاس يةادة ابليث جيل امل،ق  لل حاكم اجلزائيوة لل حكووم عليوه اإ

                                                             
(1 )

،بواتوالطب الشوورعي و دوره فو: لالسزتادة و اليوسع أ كو يف هذا اجملال راجع مذكرتنا املوسومة بعنوان  -  موذكرة اليخورج لنيول .اجلنوايئ ي الإ

 .7100/ 7101بلقايد ، تل سان ، اجلزائر، س نة  ، لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية ، جامعة أ يب بكر نون الطيبشهادة املاجس يري يف القا
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ذا اكن املعين ابل مور مصواب مبورض خطوري معوازن  مبوجوب تقرزور طويب منجوز مون طورف طبيوب يف حاةل ما اإ

 . تسخره النيابة و يتناقض مع وجوده رهن احلبس

 .شـكـل التـسخيورة الطـبية: املبح  الرابع 

طوار تسوخرية طبيوة فواإن  نظرا للطابع الإس يعجايل لل عاينوات الويت يطلوب مون الطبيوب املسوخر القيوام هبوا يف اإ

 ة جيوز أ ن ي،مر هبا كيابة  القانون مل خي،ع هذه ال خرية لشلك مع،ن و من
(1)

، كام ميكون أ ن يو،مر هبوا شوةاهة 

كام هو الشث ن مثال يف حالت حتليل اام للكشن عن نس بة الكحول، بل و قد ي،مر هبوا عون طريوق الهواتن 

.يف حالت الاس يعجال القصوى عىل أ ن تلحق كيابيا بعد ذكل
 

الإجراءات اجلزائية اليت توجب عىل الطبيوب املسوخر تث ديوة من قانون  17، 04هذا مع مراعاة ما تقت،يه املواد 

بداء رأ يه مبا ميليه عليه الرشف و ال، ري، ما مل زكن قد س بق هل و أ ن أ داهوا عنود قيوده ل ول  المي،ن كيابة عىل اإ

 .مرة يف اجلدول

هيوا ابليعورض وملا اكنو  حواةل تسوخري النيابوة للطبيوب الرشوعي ر ال كوو شو يوعا فواإن ذكل يودفعنا للرتكوزي عل

 .للخصائ  أ و الرشوو الشلكية و املوضوعية للتسخرية

ذا اكن  الشلكية عادة ل تطرح اإشاكلت ك ن تكون معلومة املصدر م،رخة و موقعوة، تعو،ن الطبيوب املعوين  فاإ

هبا، فاإن الرشوو املوضوعية تس يوجب الوقوف عندها لعدة أ س باب
(2)

: 

ديود هم وة الطبيوب الرشوعي بولك دقوة و حتديود املطلووب منوه يف عىل اجلهة املسخرة حت: من حي  امله ة  -0

ذا اقتىضو ال مور  ل اإ ىل الترشوحي العوام اللهوم اإ س ياق البح  عن احلقيقة ليةادي الع وميوة و اللجووء املبوالغ فيوه اإ

 .ذكل

عادة ما تسمل التسخرية يف شلك ورقة وحيدة غري مرفقة بث ي يشء ميكن بواسطيه توجيه الطبيوب الرشوعي  -7

رفاقها عىل ال قل بشهادة معاينة الوفاة، ونسخة من اليقرزر الإخباري ال ويل يف احلاةل الويت  ذلكل ينصح برضورة اإ

ذا موا تعلوق ال مور ابلبحو  يف أ سو باب  زكون قد س بق معاينهتا من طرف طبيب عام ، وذكل بطبيعوة احلوال اإ

 .الوفاة

ليه أ نه لكام اكن  ال س ئةل املوهجو ىل و مما ينبغي الإشارة اإ ة للطبيوب واحضوة دقيقوة زاد ذكل يف احوامتل الوصوول اإ

احلقيقة، ابعيبار أ ن دقة طرح الس،ال يشلك نصن اجلواب الوايف ليةادي أ ي تث ويول أ و دراسوة خمالةوة لليقرزور 

 .الطيب
                                                             

(1 )
قلمييا عادة ما يطلب أ ن  عىل أ ن الواقع الع يل أ ،ب  - ىل العنووان احملودد مون  من الطبيب الاليحواق بوه هاتةياضاب  الرشطة الق،ائية اخملي  اإ اإ

 .مثال ملعاينة اجلثةيـن صويص ـ تلك ، ليقوم فح بعد بتسلميه  طرفه بدقة
(2 )

صـالح الـعداةل : محمد لعزززي  - : ، ص 7110، جمةل الطالب القايض، املدرسة العليا للق،اء ، عدد جترييب ، لس نة الطب الرشعي ودوره يف اإ

01 . 
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ومصواحل الرشوطة  ال طبواء تعيورب فعوال وحقيقوة يوزة وصول مواب،ن -الطبية  –واعيبارا ابلنتيجة فان التسخرية  

 . ق،ائية واجلهات الق،ائية و هكذا يقع الياكمل ماب،ن خميلن اجلهات اخمليصةال
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ااويل الهدام وقواعد القانون ااويلاليدخل 
*
 

 املركز اجلامعي البيض -"أ   "أ س ياذ مساعد -جمادي أ م،ن /أ  

 :ملخ 

ن واجب ااول جممتعة هو دمع حق الشعوب يف الاس يقالل وهذا  الواجب يقابهل الالزتام بعدم جوواز اإ

ما أ ن يث خذ شلك مبارش أ و غري مبارش، وهذا ال خري يعود مون  اليدخل يف الش،ون اااخلية لدلول، واليدخل اإ

اخطر أ شاكل اليدخل أ و ما يس ى ابليودخل الهودام، حيو  اسوتنكرته   اجلهوود ااوليوة وحرمتوه، ويومت مون 

رسال العصاابت املسلحة واملرتز  قاموة الإذاعوات املعاديوة أ و بو  الإشواعات املغرضوة أ و خالل اإ قوة وجتنيود ، واإ

اثرة الةنت، وذكل بغية خلق حواةل مون عودم الاسو يقرار اااخويل  القيام بدمع حرب أ هلية، أ و بيدعه املمتردزن واإ

قلمي  يوة لودلوةل أ و الةوىض بقصد تقويض نظام احلمك القامئ يف دوةل أ خرى أ و هدمه، وهذا ما ي،لر يف السالمة الإ

ىل هتديد السمل وال من ااولي،ن  .أ و الاس يقرار الس يايس لها، وهذا حامت ي،دي اإ

Summary 

It's all countries duty to support the right of independence of all peoples and this 

duty on other side requires commitment of no interference of countries internal affairs, this 

interference could be direct or indirect. The indirect one is considered the most dangerous 

aspect of interference which is called destructive interference and it was forbidden by 

international organization, this is carried out by sending armed gangs and mercenaries , 

recruiting them , creating enemy radios and spreading rumors or supporting civil war or 

rebellion to create a state of internal instability or chaos to topple the existing regime which 

affects territorial peace and political stability and hence all of this affects indirectly 

international peace and security.  

 مقدمة

حوالل وحةوظ السوالم، وترقيوة اليعواون ااويلزريم ىل غايي،ن تمتوثالن يف اإ ومون اجول .  الينظه ااويل معوما اإ

حتقيق هات،ن الغايي،ن جيب أ ن تنطلوق العالقوات ااوليوة مون قاعودة أ ساسو ية تمتثول يف احورتام قواعود وأ حواكم 

ل الهودام شو  مون أ شواكل اليودخل الرشعية ااولية، وعدم اليدخل يف الش،ون اااخلية لدلول، ويعد اليدخ

ذ ييخذ هذا النوع من اليودخل صوورا وأ سواليب خميلةوة، وذكل مون اجول خلوق حواةل مون عودم  غري املبارش، اإ

                                                             
*
يداع املقال   17/10/7102: اترخي اإ

 70/10/7102: اترخي حتكه املقال
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زرع الةوىض، أ و زعزعة ،قة املواطن،ن بقصد تقويض نظام احلمك القامئ يف دوةل أ خرى أ و  أ والاس يقرار اااخيل 

 .هدمه

س ابلرضورة أ ن زكون اليودخل يف شو،ون ااول معوال عسوكراي ومبوارشا حوىت وتمكن أ يية املوضوع يف انه لي

منا هناك صوورا ووسوائل أ كوو واكورب خطوورة مون ال عوامل  زكتسب صةة اليحرمي القانوين يف اجملال ااويل، واإ

فقود شوهدان سوقوو . العسكرية املبارشة، وهو ما يس ى اليدخل الغري املبارش حبي  زكوون هوداما وأ كوو فوتاك

زوران عوام ا ىل اليودخل املبوارش مثول موا حودث يف اإ  0400لعديد من ال نظ ة بواسطة دول أ خرى دون احلاجة اإ

7110ابلإضوافة اإىل جورجيوا يف سو نة  0412ونياكراغووا عوام  0400لإسقاو حكومة مصدق، وجوواتحل عوام 
1
 

ىل ما حدث يف العامل العريب أ واخر  ن هوذا  7100وصول اإ ىل يومنا هوذا، كوام اإ النووع اجلديود مون اليودخل قود اإ

ىل دوليو،ن ومو،خرا أ وكرانيوا ابن،وامم  سا  بشلك كبري يف تقس ه بعض ااول عىل غرار السودان اليت انقس   اإ

ىل روس يا قله القرم اإ  .اإ

وموضوعنا ينطلق من أ ن ميثاق ال مم امليحدة قد حرم اس يخدام القوة أ و الهتديد ابس يعاملها، ما عدا حاةل اافواع 

ىل املووادةالرشووع منووا اكن ( 00)ي اسووتنادا اإ موون امليثوواق، ولكوون امليثوواق مل يعووام حتوورمي اليوودخل بوون  مبووارش، واإ

من امليثاق، ولكن حىت يف هوذه املوادة ( 7)يس ينب  من الن  عىل حترمي اس يخدام القوة يف الةقرة الثالثة املادة 

طار هذا اليحرمي ومن حي  حتديد نطاقه عىل القو   .ة املسلحة أ م القوة مبعناها العاماختلن الةقه يف اإ

فالإشاكل اذلي زرد هنا هو مدى مرشوعية اليدخل ااويل الهدام، وكذكل قياس خطورة اليدخل الهودام مون 

قلميية لدلوةل واس يقاللها الس يايس، ومون  م سووف يعورض السومل وال مون ااوليو،ن  حي  مساسه ابلسالمة الإ

ىل للخطر، وذكل يف حال قيام ااوةل املي رسال العصاابت املسلحة للقيام ابل عامل الهدامة، الويت هتودف اإ دخةل ابإ

ىل اافاع عن النةس للحود مون هوذا اليودخل  تغيري نظام احلمك، وهل يبيح لدلوةل امليدخل ضدها حق اللجوء اإ

 .ووقةه، ومن اجل توضيح ذكل قد اعمتدان املهنج الاس يدليل يف كيابة هذا البح 

جابة عىل هذه ا ىل مبحثو،ن، تناولنوا يف ولالإ لتساؤلت اليت انطلق  مهنا يف هوذا البحو  نقسوم هوذا املوضووع اإ

املبح  ال ول مةهوم اليدخل ااويل الهدام  وماهية عنوارصه وال سواس القوانوين اذلي ميكون أ ن يوربره، أ موا يف 

 . املبح  الثاين فقد تناولنا فيه أ ساليب اليدخل الهدام وال اثر املرتتبة عليه

 مةهوم اليدخل ااويل الهدام: بح  ال ولامل 

س نتناول يف هذا املبح  مةهوم اليدخل ااويل الهودام وذكل مون خوالل تبيوان تعريةوه والعنوارص املكونوة لهوذا 

ىل مطلبوو،ن يف ال ول نيطوورق ليعريوون  النوووع، ومووا ر الطبيعووة القانونيووة هل ذلكل سوووف نقسووم هووذا املبحوو  اإ

 . نارصه أ ما يف املطلب الثاين نبح  عن ال ساس القانوين لليدخل ااويل الهداماليدخل ااويل الهدام وبيان ع 

                                                             
1
 .07، ص 0447محمد اتج اازن احلسيين، اليدخل وأ زمة الرشعية ااولية، مطبوعات أ اكدميية امل لكة املغربية، سلسةل ااورات ، الرابو  -  
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 :تعرين اليدخل ااويل الهدام وعنارصه: املطلب ال ول

ىل تعرين اليدخل ااويل الهدام وماهية املةاهه اليت يي، هنا، وحتديود صوورة واحضوة عون م،و ونه  سنتطرق اإ

ىل ال عوامل الهدامووة، ومون خاللهووا وحتديود الهودف اذلي تووروم ااوةل امليودخ ىل حتقيقووه مون خوالل اللجوووء اإ ةل اإ

ىل العنارص اليت يي، هنا اليدخل الهدام  .سوف نصل اإ

 :تعرين اليدخل ااويل الهدام: الةرع ال ول

قد انهت  احلقبة الزمنية اليت اكن  فهيا احلورب اليقليديوة ر السوائدة يف العالقوات ااوليوة وحول حملهوا الهودم  

يةل فعاةل يف حتقيق أ هداف وغاايت ااول العظ ى، واليوم أ صبح اليدخل ي،لر يف اجلانب النةيس والةكوري كوس  

قلميية هلم وأ صوبح  اليودخالت يف الوقو  احلوارض غوري مبوارشة بصوورة اكورب  للناس أ كو مما ي،لر يف البقعة الإ

ذا اكنوو  احلوورب سوو. وبوودأ ت تيعوواظم جمالتووه س ياسوو ية، اقتصووادية ونةسوو ية ابقا ر اسوو مترار للس ياسووة فووان واإ

 .الس ياسة يف الوق  احلارض أ صبح  امتدادا للحرب ولكن بوسائل أ خرى

ضعاف قوته، أ ما الصةة فيقصود هبوا الإضوعاف للنظوام السو يايس أ و  وعليه فان الهدم كةعل يعين هدم اليشء واإ

حلكومة ما
1
ذ تعود املعركوة  . وهذا المنوذج من اليدخل يعمتد بشلك كبري عوىل الصورب والط ووح كعنرصوزن فيوه، اإ

لهيوا  ىل هدم اخلصم ماداي ومعنوواي عون طريوق أ سواليبه الويت سونتطرق اإ املبارشة من أ سوأ  احللول حبي  هيدف اإ

ونه اااخليوة مون نووايح لحقا وخلق حاةل من عدم الاس يقرار اااخيل فيه واس يزناف قدراته واليدخل يف ش، 

متعددة متهيدا للق،اء عليه هنائيا
2

، وعليه فان هذا النوع من اليدخل ميثل خطورة كبرية قياسوا ابليودخل املبوارش 

وذكل لس هتدافه اجملمتعات امليعددة القوميات واملذاهب الطائةية اليت من الصعب جدا توحيدها، هذا ابلإضوافة 

ىل اس يغاللها لل وضاع اليت مي كن أ ن  لةها بعض ال نظ ة ااكياتوريوة موع فئوات معينوة مون الشوعب، انهيوك اإ

عن القصور يف اجلانب القانوين لليعرين مبثل هذا النوع من اليدخل وحتديد الالزتامات امللقواة عوىل ااول الويت 

ليه، والعقوبة اليت تةرض عىل ااوةل اليت تقوم به  .تلجث  اإ

ىل مثل هذا النوع مون اليودخل وال،وغ ، وان ااول ال،وعيةة  يف الوق  احلارض نالحظ جلوء القوى العظ ى اإ

ىل الهجوم املسلح املبارش بل تة،ول  تكون أ كو عرضة من غريها لليدخل الهدام  حي  ل تلجث  ااول العظ ى اإ

ل أ ن هذا النوع ليس مق اثرة فوىض داخلية وتقدم املساعدة للثوار، اإ صورا عىل ااول العظ ى فق  ل نوه ممكون اإ

قامة الإذاعات املعادية مثل ما هوو واقوع لسووراي  الوقوع ب،ن ااول امليجاورة عن طريق التسلل عرب احلدود أ و اإ

والمين حاليا، ابن القانون ااويل يقر ابحلق يف الثورة، فانه ل يس يطيع أ ن يس ح للحكومات ال خورى ابليودخل 

ذا اسو ينتج  أ ن هوذا الوزناع هيودد ملنعها، وال مم امل  ل اإ يقواف الوزناع ال هويل اإ يحدة نةسها ل تس يطيع اليودخل لإ

                                                             

1- Callins cobwld – English dictionary, London , 1995. 
2
 .00، ص0470، امل،سسة العربية لدلراسات والنرش، بريوت،0أ راء يف احلرب الإسرتاتيجية وطريقة القيادة، و: أ كرم دزري -  
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ال من والسمل ااولي،ن أ و يي، ن انهتااك حلقوق الإنسان
1

ىل أ ن الإعوالم املعوادي والتسولل عورب  ، هذا ابلإضافة اإ

الرأ ي وحرية التصال عورب احلودود احلدود واليخريب املس يخدم يبدو ك نه محمي بالحئة حقوق الإنسان يف حرية 

الوطنية، وبسبب هذه الصعوابت س يكون من الرضوري أ ن يعرف القانون ااويل وبوضوح مصوطلح اليودخل 

 .الهدام وذكل لمتيزيه من التصالت ااولية واليجارة والسةر واملساعدات املالية  املرشوعة

اخلةي أ و اخملرب أ و املسو يرت أ و املقنوع وهوو مون اخطور وعليه ميكن أ ن نعرف اليدخل ااويل الهدام أ و اليدخل 

أ نواع اليدخل ل نه جيري يف تكمت وخةاء يف الش،ون اااخلية اوةل أ خرى عون طريوق أ شوخاص تبعو  هبوم أ و 

اثرة الةونت والمتورد أ و  تشرتهيم ااوةل امليدخةل، لإاثرة الةوىض والاضطراابت وعون طريوق ااعايوة الهداموة، أ و اإ

ىل دمع احلرب ا ل هلية يف دوةل من ااول، أ و تشجيع أ و متويل ال نشطة اليخريبية الهداموة الويت هتودف مجيعهوا اإ

قلمييوة  سقاو نظام احلمك القامئ وتغيريه، فهوو بوذكل ميوس احلقووق السو يادية لودلوةل ومهنوا حقهوا يف السوالمة الإ اإ

ىل تبديل توازن ال قوى القامئ يف اجتواه أ كوو تالؤموا موع والاس يقالل الس يايس، وهذا بطبيعة احلال لكه هيدف اإ

مصاحل ااول اليت متارس هذا اليدخل
2
. 

 :عنارص اليدخل الهدام: الةرع الثاين

 :  ليك زكمتل املعىن بصورة دقيقة لبد من بيان العنارص اليت يقوم علهيا اليدخل الهدام ور اكل يت

دارة مجيووع شوو،وهنا أ ي أ ن تكووون متوو  :أ ن زكووون اليوودخل واقعووا عووىل دوةل مسوو يقةل: أ ول يكل ااوةل احلووق يف اإ

اااخلية واخلارجيوة دون أ ن تكوون خاضوعة قوانوان لسو يطرة دوةل أ خورى، فالسو يقالل رشو لزم لقيوام ااوةل 

بتس يري ش،وهنا ومن  م الامتناع عن اليدخل يف ش،وهنا، فهذا رشو همم جدا توافره للقول بوقوع تودخل عوىل 

ل عووىل دوةل تمتيووع ابلسوو يقالل حموواوةل لكرسوو هووذا دوةل مووا موون ااول، وان اليوودخ ل الهوودام ل ميكوون أ ن يقووع اإ

ضعافه  .الاس يقالل واإ

مبا أ ن الس يادة تي، ن أ مورا عديدة، ور متثل الركزية ال ساس ية للقانون  :أ ن ميس اليدخل س يادة ااوةل: اثنيا

ا واسو يقاللها، ل نوه زكوون موهجوا  وو ااويل العام، فاليدخل الهودام ينهتوك سو يادة ااوةل امليودخل يف شو،وهن

اثرة احلورب  اثرة الزناعات اااخلية أ و المترد أ و العصويان داخول ااوةل، أ و اإ ىل اإ عالقة ااوةل مبواطنهيا، وهيدف اإ

فهوو بوذكل ميوس السوالمة (. دارفور ابلسودان، القرم ابكورا نيوا ) ال هلية أ و دمع فئة معينة لالنةصال عن ااوةل

قلميية لدل  .وةل وحرزهتا يف اختيار النظام الس يايس اذلي ترتئيه وهو من اختصاص ااوةل اااخيل احملضالإ

أ ن زكون الهدف الرئييس لليدخل الهدام هو : أ ن زكون الغرض من اليدخل هدم النظام الس يايس القامئ: اثلثا

ضعافه واس يزنافه ماداي سواء ع ن طريوق دمع احلورب ال هليوة تغيري نظام احلمك، وهدم قوته وتث ،ريه، عن طريق اإ

رسوال العصواابت املسولحة أ و املرتزقوة أ و جتنيود  اثرة الةونت، أ و اإ رسوال جنوود ) أ و دمع المترد أ و العصويان أ و اإ اإ
                                                             

1
 - Quincy, Wight, op , cit, p530. 

2
 .722، ص0472، منشورات ذات السالسل الكوي ، 0اإسامعيل صربي مقدل، العالقات الس ياس ية ااولية، و -  
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زراين وأ فراد حزب هللا اللبناين اإيل سوراي أ و معنواي من خالل ااعايوة الإعالميوة والبيواانت ( احلرس الثوري الإ

يوديولوجيا، جفووهر اليودخل الهودام هوو هودم نظوام احلومك الهدامة والهتديد أ و عن طر  يق اليدخل اقتصواداي أ و اإ

 . القامئ

وهو عنرص جوهراي ميزي اليدخل الهدام من اليدخل املبارش، فهو زمتوزي ابخلةواء،  :أ ن زكون اليدخل خةيا: رابعا

لجث  بصورة غري مبوارشة وذكل وذلكل أ طلق عليه بعض الكتاب اليدخل اخلةي أ و املس يرت أ و املقنع، لن ااوةل ت

ىل هودم اخلصوم مواداي  جتنبا لل س،ولية اليت تكون واحضة وجلية يف اليدخل املبارش، وهوو هيودف كوام أ سولةنا اإ

 .              ومعنواي عن طريق أ ساليبه خللق حاةل من عدم الاس يقرار اااخيل متهيدا للق،اء عليه هنائيا

قلميية منه حرمي اليدخل الهدام وموقنال ساس القانوين لي: املطلب الثاين  املنظامت ااولية والإ

من خالل هوذا املطلوب سو نحاول اإخ،واع اليرصوف اذلي تقووم بوه ااوةل لون  قوانوين معو،ن ونبو،ن موقون  

 .املنظامت ااولية منه

 :ال ساس القانوين ليحرمي اليدخل الهدام: الةرع ال ول

دقيقة مدى الإابحة أ و اليحورمي لهوذا اليرصوف سووى نو  املوادة من خالل حبثنا مل جند ن  واحض حيدد بصةة 

ميينع مجيع أ ع،اء الهيئة يف عالقواهتم ااوليوة عون " من ميثاق ال مم امليحدة واليت تن  عىل انه( 0)يف فقرهتا (7)

اسو يخداهما ضود سوالمة ال رايض أ و الاسو يقالل السو يايس ل يوة دوةل أ و عوىل أ ي  أ والهتديد ابس يخدام القووة 

ومبا أ ن اليدخل الهدام زمتزي عن اليدخل املبوارش سووف نوربز اجلانوب " وجه أ خرا ل ييةق ومقاصد ال مم امليحدة

لسالن اذلكور ر اذلي ي،لر يف هذا النوع من اليدخل يف العالقات ااولية، ويبد أ ن القوة املقصودة يف الن  ا

القوة مبعناها الواسع، أ ي أ ن اليحرمي يش ل مجيع أ نواع اليدخل مبا فهيا اليدخل الهدام، حسب موا ورد يف قورار 

0421لعووام ( 7170)امجلعيووة العامووة 
1
قلمييووة   ، وعليووه علينووا أ ن نبوو،ن معووىن اسوو يخدام القوووة ضوود السووالمة الإ

 .والاس يقالل الس يايس ل ية دوةل

قلمييةالسالمة : أ ول قلمييوة  تعوين وحودة  :الإ ىل قرارات ال مم امليحدة ونصوص امليثاق فان السوالمة الإ ابلرجوع اإ

ىل ااوةل امليودخةل، وعودم خورق  أ رايض ااوةل وعدم تغيري حدودها أ و تقسو ميها أ و اقتطواع جوزئ مهنوا ومضوه اإ

دمع روس يا لل متردزن يف ش به جززرة البحري، وهذا ما حدث يف دوةل أ وكرانيا من خالل  أ وجمالهتا سواء الربية 

ىل روس يا، وهذه ال خورية تسوعى يف نةوس املنحوى مون اجول  القرم جنواب حي  انةصل  عن أ وكرانيا وان،   اإ

و ابلإضوافة اإىل ذكل فوان السوالمة . مض اجلهة الرشقية مون خوالل اسو يعامل   طورق اليودخل ااويل الهودام

قلميية لدلوةل تي، ن حرزهتا يف اس يغال  .ل مواردها الاقتصادية والس يطرة علهياالإ

                                                             
1
، لكيوة القوانون والس ياسوة 71احلرب يف القانون ااويل املعارص ب،ن النظرية واليطبيق، جمةل القانون املقوارن، العودد: امحد محدي صالح اازن -  

 . 710،ص0472جامعة بغداد، 
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وعليووه فووث ي دمع لل متووردزن تقدمووه ااوةل امليوودخةل لةصوول جووزء موون أ رايض ااوةل امليوودخل يف شوو،وهنا يشوولك 

قلميية لدلوةل  .مساس ابلسالمة الإ

ل أ هنا ل تمتيع ابلسو يقالل ا :الاس يقالل الس يايس لدلوةل: اثنيا لسو يايس، لن قد زكون لدلوةل صصية قانونية اإ

ىل توافر الشخصية القانونيوة لودلوةل، وعليوه فوان ااوةل تكوون  هذا ال خري ييطلب توافر أ هلية ال داء ابلإضافة اإ

دارة ش،وهنا بنةسها حبريوة اكموةل واملمتثول يف حوق ااوةل يف اختيوار  مس يقةل س ياس يا عندما تكون مس يقةل يف اإ

رادهتا احلرة مبا ييوافق ونظاهما، فااوةل الواقعة حت  نظام احلمك اذلي يليق هبا، وكذكل حرزهتا يف  سن القوان،ن ابإ

ل أ هنا ل متكل الاس يقالل الس يايس  .الوصاية متيكل الشخصية القانونية اإ

ىل الةقرة ال وىل من نةس املادة اليت تن  عىل املساواة يف الس يادة ب،ن ااول ومن واجوب   دوةل  وابلرجوع اإ

. انونيوة لودلول ال خورى، وان متينوع مون تغوري نظاهموا السو يايس أ و الاجامتعوي أ و الثقوايفأ ن حترتم الشخصوية الق

ىل الةقرة الثانية والثالثة واليت حت  عىل حسن النيوة ابللزتاموات وفوض الزناعوات بو،ن أ ع،واء الهيئوة  ابلإضافة اإ

 .ابلوسائل السل ية

ىل  اليدخل الهودام لإسوقا و نظوام احلومك القوامئ يف دوةل مون ااول، هوو ومن خالل ذكل لكه ييْب أ ن اللجوء اإ

مون ميثواق ( 0)يف الةقورة( 7)مساس ابلس يقالل الس يايس ليكل ااوةل، ومن  م فهو ميثول انهتوااك لون  املوادة 

كام أ ن أ ي تدخل أ جنيب ابليغيوري اااخويل سوواء . ال مم امليحدة، وملبدأ  عدم اليدخل يف الش،ون اااخلية لدلول

عىل الإطاحة ابحلكومات الرشعية أ و مبساعدة احلكومة للق،اء عىل الثورة، يعيورب تودخال خمالةوا مبساعدة الثوار 

سوواء أ اكن ملسواعد احلكوموة أ و ملسواعدة  0401للقانون ااويل مثل اليدخل يف احلرب ال هلية الاس بانية س نة 

الثوار فهو خمالن للقانون ااويل
1

 .، وكذكل ما حيصل اليوم يف سوراي

ىل أ ن مثول هوذا اليودخل ميكون أ ن حيودث مون قبول احلكوموات مون خوالل اامع اذلي تقدموه جتدر الإ  شوارة اإ

فووراد عووىل قلووب نظووام احلوومك وتقوودمي اامع ااويل هلووم  للجامعووات املسوولحة، أ و موون خووالل اليكوووزن املقوودم لل 

يديولوجيا وهو ما يقع خمالةا للنصوص السالةة اذلكر، كام ميكن أ ن زكون هذا اليدخل  الهدام مون قبول أ فوراد أ و اإ

جامعات من ال فراد أ و ما يعرف بيجار احلروب
2
والوواكلت اخلاصوة، ولن هوذه ال عوامل الصوادرة عون ال فوراد  

ضد دول أ جنبية ل تسا  يف قيام املس،ولية ااولية ليكل ااول، ذلكل اعيربت حممكة نرينبور  اليح،وري زايدة 

اجلورامئ ااوليوة املعاقوب علهيوا، كوام اعيوربت هوذه احملمكوة وابيق احملوامك عىل اليخطي  والمتهيد لشن احلورب مون 

ااولية جلرامئ احلرب ال شخاص اذلزن حيرضون ويعدون الناس نةس يا للحرب العدوانيوة مسو ئول،ن ومسو،وليهتم 

ل تقل عن مس،ولية القادة واملنظ ،ن والرشاكء يف اجلرمية ملثل هذه احلروب
3
. 

                                                             
1
 .017، ص 0410ولةغانغ فريدمان، تطور القانون ااويل، ترم جلنة من ال ساتذة اجلامعي،ن، منشورات دار ال فاق اجلديدة، بريوت، -  

2 - Quincy Wright, OP. Cit, p532. 

3 - Quincy Wright, OP. Cit, p533. 
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 املوقن ااويل من اليدخل الهدام: الةرع الثاين

ىل املوقن ااويليف هذا ال بوراز أ   احملطوات ااوليوة  ةرع سوف نيطرق اإ من اليدخل الهدام وذكل من خوالل اإ

واملمتثةل يف خميلن املوا،يق ااولية يف هذا الشث ن من هجة، ومن هجوة أ خورى نلقوي ال،ووء عوىل موقون الق،واء 

 .ااويل من هذه الظاهرة

 :قرارات والإعالانت ااولية امليعلقة بيحرمي اليدخل الهدامال: أ ول

هناك العديد مون القورارات الصوادرة عون هيئوة ال مم امليحودة يف هوذا الصودد منوذ نشوث هتا حيو  : القرارات -أ  -

 :س نذكر أ   ما صدر عهنا

قرار ابلإجامع يندد جب يوع أ نوواع ااعايوة الويت تثوري الةونت والويت يومت بهثوا مون أ يوة دوةل  0407س نة  -           

ىل هتديد السمل أ و من املرحج أ ن تثري هذا الهتديود، كوام دعو  ال مم امليحودة عوام  ىل  0404والهادفة اإ   ااول اإ

رادة الشعب اثرة حرب أ هلية  أ و تقويض اإ  .عدم اإ

بعنوان عدم اليدخل يف الش،ون اااخلية لدلول، واذلي ي،كود حتورمي  0421مة لس نة قرار امجلعية العا -         

رسال املرتزقوة مون طورف دوةل أ و ووعوة  اليدخل اخلةي والرصحي، املبارش والغري مبارش، كام حيرم اس يخدام واإ

 ...دول

ا ااوليوة عون عودم هنواك العديود مون الإعوالانت الويت أ كودت عوىل امتنواع ااول يف عالقاهتو :الإعالانت -ب-

كراه املوجه ضود الاسو يقالل  كراه العسكري أ و الس يايس أ و الاقتصادي أ و غري ذكل من أ شاكل الإ اس يخدام الإ

قلميية ل ية دوةل، ومن  أ والس يايس   :أ هامالسالمة الإ

عالن ال مم امليحدة  -        وحاميوة  وامليعلق بيحرمي اليودخل يف الشو،ون اااخليوة لودلول  0410لس نة  7000اإ

اس يقاللها وس ياس هتا
1
. 

عالن مبادئ القانون امليعلقة ابلعالقات الودية واليعاون ب،ن ااول وفقا مليثواق ال مم امليحودة -        واذلي   : اإ

قراره من قبل امجلعية العامة لل مم امليحدة ابلقرار رمق  ليس ل ية دوةل " عل انه( 0)حي  ن  يف فقرته (  7170)اإ

ااول أ ن تيوودخل بصووورة مبووارشة أ و غووري مبووارشة ول ي سووبب اكن يف الشوو،ون اااخليووة أ و  أ و ووعووة موون

مبعىن حترمي اكفة أ شاكل اليدخل الظاهريوة أ و توكل اخلةيوة اكليودخل الهودام باكفوة " . اخلارجية ل ية دوةل أ خرى

أ شاكهل
2
. 

                                                             
1
 .000، ص0477عالء اازن حس،ن ميك خامس، اس يخدام القوة يف القانون ااويل، دار الش،ون الثقافية العامة،بغداد،  -

2 - P.M. Dupuy, les grands textes de , Droit international public, 2 ( edition), 2000,p32,34.  
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عالن خاص عن عدم جواز اليدخل يف الش،ون اااخلية لدلول املع  -          01/010متد بقرار امجلعيوة العاموة اإ

اثرة  0470لسوو نة  بعنوووان عوودم قبووول اليوودخل يف الشوو،ون اااخليووة ، ييطوورق اىل أ نووواع متعووددة لليوودخل، واإ

العصيان أ و عدم الاس يقرار داخل ااوةل
1
 . 

ذ يو  -        فريقيوة، اإ عالن ال عامل الهدامة اذلي اقر يف أ كرا مون قبول رؤسواء ااول واحلكوموات الإ ن  عوىل اإ

الامتناع عن اليدخل بصورة مبارشة أ و غري مبارشة، وكذا الامتناع عن تنظه النشواطات الهداموة أ و املسولحة 

ىل تغيري نظام احلمك يف دوةل معينة  .الرامية اإ

ىل هذه الإعالانت والقرارات ااولية هناك مرشوع اجلورامئ ضود الإنسوانية وأ مهنوا واذلي جواء مضون  وابلإضافة اإ

ذ نصوو  عووىل العديوود موون اجلوورامئ و موون بيهنووا   0400لسادسووة للج عيووة العامووة لوول مم امليحوودة لسوو نة ااورة ا اإ

 :وخاصة يف فقرهتا الرابعة واخلامسة والياسعة واليت تن  عىل اليوايل عىل ما ييل( 7)املادة

قلوه دوةل أ خورى، أ و اب)  قلميها أ و داخول اإ لتشوجيع عوىل قيام سلطات دوةل ما بتنظه عصاابت مسلحة داخل اإ

قلميهوا، أ و  ذكل، بغية شن غرات عىل أ رايض دوةل أ خرى، أ و ابليغايض عن تنظه مثل هذه العصاابت داخول اإ

قلميهوا كقاعودة أ و نقطوة انطوالق لشون غوارات عوىل أ رايض دوةل أ خورى،  عن اس يخدام مثل هوذه العصواابت لإ

(رشاكذكل ابلشرتاك املبارش يف مثل هذه الغارات أ و بدمعها دعام مبا
2
 

ىل أ اثرت حورب أ هليوة يف دوةل أ خورى، أ و ابلتشوجيع عوىل ذكل، أ و )  قيام سولطات دوةل موا بث نشوطة توريم اإ

اثرة حرب أ هلية يف دوةل أ خرى ىل اإ  (بيغايض عىل مثل هذه السلطات عن تنظه أ نشطة تريم اإ

ية، ذات طووابع توودخل سوولطات دوةل مووا يف الشوو،ون اااخليووة أ و اخلارجيووة اوةل أ خوورى اب وواذ توودابري قرسوو )

(اقتصادي أ و س يايس من اجل فرض أ رادته للحصول عىل مزااي ااي اكن  طبيعهتا
3
 . 

قلميية من اليدخل الهدام: اثنيا  :  موقن املنظامت ااولية والإ

عىل الرمغ من اجلهود الكثيةة لل مم امليحدة ليحقيق السمل وال مون :  موقن ال مم امليحدة من اليدخل الهدام -0-

ويف   مون الةقورة ال وىل والرابعوة والسوابعة مون ، (0)مون املوادة  (0،7)ي،ن وخاصة موا جواء يف الةقورت،ن ااول 

ممن ميثاق ال مم امليحدة( 7)املادة
4

، وكذكل قرارات ال مم امليحدة الصادرة عن امجلعية العامة والويت حتورم اليودخل 

رسال العصاابت املسلحة أ و جتنيد  داخول ااوةل امليودخل يف شو،وهنا،  الهدام جب يع وسائهل سواء عن طريق اإ

                                                             
1
 (010/01) انظر قرار امجلعية العامة رمق -
2
عامل جلنة القانون ااويل، ال مم امليحدة، و -   070، ص 0477، نيويورك7اإ

3
 071.نةس املرجع ،ص - 

4
 من ميثاق ال مم امليحدة (. 2)، (0)، (0)فقرة ( 7)واملادة ( 7)، (0)فقرة (  0)املادة : انظر  - 
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ىل مووا أ كدتووه حممكووة العوودل ااو . وغريهووا موون ال سوواليب املووذكورة يف هووذا القوورار ليووة يف ق،ووية هووذا ابلإضووافة اإ

77/1/0471نياكراغوا  يف القرار الصادر يف 
1
 . 

غةاهل، حبيو   فان انعدام الن  املبارش وااقيق اخلاص هبذا النوع من اليدخل أ ل وهو اليدخل الهدام ل ميكن اإ

ذا اكن  تكل اليدخالت مرشوعة أ م غري مرشوعة ل نه  ل ميكن الاسوتناد دامئوا عوىل املوادة  يصعب حتديد فح اإ

ىل  الثانية يف فقرهتا الرابعة من امليثاق وامليعلقة أ صال بيحرمي الهتديود ابسو يخدام القووة أ و اسو يعاملها، هوذا نظورا اإ

اليطور اليكنولويج والعل ي لوسائل التصال حبي  أ حض  تنقل الصورة حية بواسطة ال مقار الصناعي، كام أ ن 

ال،غوطات الاقتصادية بل تعدى ال مور ذكل ومشول  أ و اليدخل مل يعد مقصورا عىل اس يخدام القوة  املسلحة،

دراهجا مضن املادة الثانية السالةة اذلكر من ميثاق ال مم امليحدة  .العديد من الوسائل وال ساليب اليت ل ميكن اإ

قلمييووة موون اليوودخل الهوودام -7- حبوومك انامتئنووا اإىل   موون جامعووة ااول العربيووة والاحتوواد  :موقوون املوونظامت الإ

 .ريقي سوف نقترص عىل هذزن املنظ ي،ن فق الإف

يل جاء هبا ميثاق اجلامعة مبدأ  عدم اليدخل يف نظم احلمك، وكذا مبدأ   :جامعة ااول العربية -أ  - من أ   املبادئ اإ

املساواة يف الس يادة ب،ن ااول ال ع،اء، مع اليث كيود عوىل احورتام اسو يقالل ااول العربيوة وسو يادهتا يف ديباجوة 

ىل القوة للحةاظ عىل السومل وال مون ااوليو،ن، ، كوام امليثاق و  تو،يق الصالت ب،ن ااول والامتناع عن اللجوء اإ

ىل تغيوري هوذا النظوام سوواء أ اكن معوال ( 7)أ ن املادة من ميثاق اجلامعة تن  عىل الامتناع من أ ي معل زوريم اإ

مبارشا أ م غري مبارش
2
 . 

فريقي -ب- ىل اليدخل الهدام والقيوام بوث عامل  ريبيوة تع د ااول ال   :منظ ة الاحتاد الإ فريقية اإىل حترمي اللجوء اإ

فريقيوة هبوذا النووع مون ال عوامل الويت متوس الاسو يقالل السو يايس  حتقيقا ل هدافها ولقد نددت منظ ة الوحدة الإ

 .ووحدة أ رايض ااوةل املوجه ضدها

واجوب عودم اليودخل يف " يقيوة عوىل انوه مون ميثواق منظ وة الوحودة الإفر ( 7)يف الةقورة ( 0)ذلكل تن  املادة 

عوىل الاسوتناكر املطلوق ل عوامل " من نقس املادة عىل انه ( 0)، تن  الةقرة "الش،ون اااخلية لدلول ال ع،اء

م بووه دول جموواورة أ و أ ي دوةل الاغييووال السوو يايس يف مجيووع صوووره وكووذكل أ نووواع النشوواو الهوودام اذلي تقووو 

"أ خرى
3
. 

فريقيوة، ن هذا النوع من اليدخل ل   فريقية الإ خيلق حاةل من الةوىض وعدم الاس يقرار الس يايس يف العالقات الإ

فريقية اليت تستنكر وترفض هذه ال عامل الهدامة نذكر مهنا  :وذلكل عقدت العديد من امل،مترات الإ

                                                             
1
، قسوم ااراسوات 7ل يوسن، س ياسة اليدخل ضد القانون ااويل من العراق اإىل يوغسالفيا ، جمةل دراسات قانونية، بي  احلمكة، العوددابس ي -

 071،  ص7111القانونية، 
2
 .710،ص 7110حسن انفعة، محمد شويق عبد العال، الينظه ااويل، مكتبة الرشوق ااواية،  - 

3
 . 001، ص0440ن مدزرية دار أ قواس للنرش، مطبعة فن وأ لوان، تونس، 0ن العالقات ااولية، وعبد اجمليد العبديل، قانو - 



 11العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية
 

234 
 

ابليوقون اذلي استنكر ما تقوم به ااول اجملاورة مون هوذه ال عوامل وطال وا  0410م،متر مرنوفيا عام  -

 .عن تشجيع تكل امجلاعات املعارضة اليت تقوم ابلنشاطات الهدامة بصورة مبارشة أ و غري مبارشة

  من خالهل حتديد ال ساليب اليت يومت هبوا اليخريوب ور امحلوالت الإعالميوة،  0410م،متر أ كرا عام  -

اثرة الةنت، تقدمي اامع واملساعدة عىل زايدة هذه ال عامل يف  ااول ال فريقية اليت هبا هده ال عاملالع ل عىل اإ
1
. 

 أ ساليب اليدخل ااويل الهدام وأ اثره: املبح  الثاين

لليدخل الهدام اذلي متارسه العديد من ااول أ سواليب خميلةوة  يلون عون ابيق أ نوواع اليودخل ال خورى وذكل 

لوهيم، لليخل  من املس ئولية ااولية، فبعض من هذه ال ساليب ينصب عوىل اجلانوب املعنوو  فوراد املوجوه اإ ي لل 

مما زرتب أ اثًرا ابرزة عىل خميلون ال صوعدة لودلوةل امليودخل . وقد ييخذ هذا اليدخل شلك اامع املادي املل وس

 . ضدها

 أ ساليب اليدخل الهدام:املطلب ال ول

ىل فورع،ن ابل ول يتنواول اليودخل املعنووي وموا ينطووي عليوه أ موا يف الثواين نبو،ن اليودخل  تقس ه هذا املطلب اإ

 . املادي

ىل اليث ،ري يف اجلانوب النةيسو : اليدخل املعنوي: الةرع ال ول هيدف هذا ال سلوب من أ ساليب اليدخل الهدام اإ

لووهيم، وذكل موون خووالل توووجهيم حسووب مووا خيوو فووراد املوجووه اإ دم مصوولحة ااوةل امليوودخةل ويوويجىل ذكل يف لل 

 (. ااعاية، البياانت الهدامة)

متثوول ااعايووة احملوورك الرئييسوو لليووث ،ري يف الوورأ ي العووام حبيوو  تدفعووه اإىل دمع حكومتووه أ و تغيريهووا  :ااعايوة: أ ولً 

قود أ نشوث ت و  0247سو نة ( شوال رومبيوو)وظهرت لك ة ااعاية يف اجملال ااويل أ ول مرة حسب رأ ي ال س ياذ 

ىل اسو يعامل ااعايوة خوالل احلورب  0427فرنسا سو نة  ل ول مورة وزارة لدلعايوة، كوام جلوث ت بعوض احلكوموات اإ

العاملية الثانية كوس يةل لليدخل ملصلحهتا حي  انشث  هيلر هجاًزا لدلعاية، ومهنا قد أ صبح  ااعايوة وسو يةل هم وة 

من وسائل اليدخل الهدام
(2)

. 

مواكن وصووهل اإىل رشاحئ اجملمتوع اخمليلةوة دون املورور ابلقنووات اابلوماسو ية وأ   وزمتزي هذا النوع من اليود خل ابإ

ىلدعامئ ااعاية اس يعامل الكذب كشلك من أ شاكل ااعاية، وت،دي  اليت متوس الونةس ليحوول  وال عاملالقتل  اإ

ىل ش ياط،ن كام اسامه   .املالي،ن من املواطن،ن الروس( احامتل،ن)الهيود اإ

                                                             
1
نسوانية، العودد : فاروق صادق حيدر -  قلمييوة وقراراهتوا، جموةل العلووم الاجامتعيوة والإ ، الهيئوة القوميوة (0)حترمي اليدخل يف املوا،يوق املونظامت الإ

 .700ص  0441للبح  العل ي، طرابلس، 

(
2
 اليدخل وأ زمة الرشعية ااولية، املرجع السابق، صمحمد اتج اازن احلسيين،  - (
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لهيم، حي  فه ي قد تستن اثرة نةس ية الةرد أ و امجلاعة املوهجة اإ ىل اإ ىل الكذب أ و قلب احلقائق وهو ما ي،دي اإ د اإ

هنام تس يطيع زرع العواطن امللهتبوة واليث جيجيوة يف نةووس ال فوراد وامجلاعوات وتسو يطيع حتري،وهم عوىل أ عوامل  اإ

اثرة الةوىض وعدم الاس يقرار  . القتل واحلرق والينكيل واإ

ابارجة ال وىل عىل واكلت ال نباء والصحافة أ و من خالل الكتب والتصالت الشخصية خاصوة وتعمتد ااعاية 

 . وأ خطر الوسائل انتشاريف ال ونة ال خرية عن طريق ش باكت اليواصل الاجامتعي اليت أ صبح  أ كو 

 :البياانت: اثنياً 

البيواانت الصوادرة عون ال شوخاص امليلكةوة ييعلق هذا املوضوع ببياانت القذف والتشهري حبكومات أ خرى مثل 

زرانية العراقية وكذا حورب العوراق ال ول ابلإعالم اى الرئاسة قبل احلرب مثل ما حدث قبل احلرب الإ
(1)

،وموا 

نشهده من بياانت هدامة من خالل الرتاشق الإعاليم الواقع ب،ن ااول اخلليجية من هجة ودوةل قطور مون هجوة 

 .أ خرى

ليه الإشارةقد    .الهتديد: اثلثاً  عالن مةويض ااول  اإ الصادر عن امجلعيوة العاموة  اوواجباهتيف   من مرشوع اإ

من ميثاق ال مم امليحدة، وكذكل ن  املوادة  0يف فقرهتا  7، و كذكل ن  املادة 0400س نة  12لل مم امليحدة رمق 

من نةس املادة 00من مرشوع قانون اجلرامئ اخملةل بسمل الإنسانية وأ مهنا وكذا الةقرة  7فقرة  7
(2)

. 

زرانيوة العراقيوة سو نة  لغواء معاهودة احلودود لسو نة  0410ومن ال مثةل يف ذكل احلورب الإ مون  0402مون خوالل اإ

يرصوف هتديودًا للسومل جانب واحد ومعلية اليعبئة العسكرية والبعثة العسكرية عوىل احلودود حيو  ميثول هوذا ال 

وال من ااولي،ن
(3)

. 

يقوم هذا ال سلوب من اليدخل الهدام من خالل اليث ،ري ماداًي عىل ااوةل امليدخل : اليدخل املادي: الةرع الثاين

يف ش ئوهنا، عن طريق تقدمي اامع املادي واملساعدة والمتويل أ و التشجيع متهيدًا ليحقيق هودف ااوةل امليودخةل 

 -:شاكلوهل عدة أ  

 .يث يتتقدزر مةهوم احلرب ال هلية عرب عدة حمطات عديدة عىل غرار ما .  دمع احلرب ال هلية: أ ولً 

ىل السالح داخول  طار دوةل واحدة، وذكل عندما يلجث  طرفان مت،ادان اإ تعيرب حراًب أ هلية تكل اليت جتري يف اإ

ىل السلطة فهيا، أ و عندما تقووم نسو بة كبورية مون املوواطن،ن يف دوةل موا حب ول السوالح  ااوةل لغرض الوصول اإ

ضد حكومته الرشعية
(1)

. 

                                                             

(
1
، جميس بينتي  وتوماس ديلور يزنو، ال اكذيب الرمسية، كين يمت ت،ليل واش نطن ترمجة محمود برهوم ونقوًل انرص دار الةكر للنرش واليوزيوع  -(

 .77، ص 0440عامن، 

(
2
زرانية واملوقن العريب، جمةل احلقوق، العددان شةيق عبد الرازق  -( ، احتاد احلقوقي،ن العراقي،ن، مطبعة العامل  4- 0السامراين، احلرب العراقية الإ

 07-00، ص 0471 -0470املركزية بغداد، 

(
3
 . 000، ص 0470، نيويورك، 01دورة 7، م7.حولية القانون ااويل، ج -(
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ذا اكن للوزناع  ل اإ ومبا أ ن قواعد القانون ااويل، ل تطبق فح ييعلق ابحلرب ال هليوة أ و الاضوطراابت اااخليوة اإ

ىل اليث ،ري يف السمل وال من ااولي،ن، فةي هذه احلاةل تس يطيع ال مم امليحدة  أ ن تيدخل للحةاظ اااخيل أ لر مييد اإ

ىل نصابه عادته اإ  . عىل السمل وال من ااولي،ن واإ

ذلكل قوود جوورت عوودة حموواولت لإخ،وواع الووزناع اااخوويل للقووانون ااويل وذكل للحوود موون الق ووع والقتوول اذلي 

 . 0404ييعرض هل املمتردون من قبل حكوماهتم، وقد   ذكل يف م،متر جنين اابلومايس لعام 

قورار املوادة  الويت أ درجو  يف اتةاقيوات جنيون ال ربوع تون  يف حواةل قيوام نوزاع  0قد توج  تكل اجملهودات ابإ

علهيوا  هل صةة دولية يف أ رايض أ حد ال طراف  امليعاقدزن ييع،ن علهيم تطبيوق ال حواكم املنصووص ليس مسلح 

يف هذه املادة عىل   طرف يف الزناع
(2)

. 

قود زكوون موجوه اىل فئوة معينوة مون الشوعب للثوورة والانيةاضوة عوىل احلكوموة  هذا النوع من اليدخل الهدام

الرشعية القامئة، كام ميكن أ ن تقوم دوةل معينة بدمع احلرية ال هلية عن طريق تقدم املسواعدة للحكوموة الرشوعية 

( 7)املوادة وبذكل ل نه تدخاًل يف حركة الإرادة الشعبية والك الاجتاهات من اليدخل تعد غري مرشوعة حسوب 

فقرة خاصة ميثاق ال مم امليحدة
(3)

. 

ىل التةاقات املعقودة يف عدة من ااول مينع اليدخل سواء اكن  سابقة للحورب ال هليوة أ و املصواحبة  ابلإضافة اإ

ىل أ ن مثول هوذا  لها مثل اتةاقية املنعقدة يف ااول ال وروبية بشوث ن احلورب ال هليوة ال سو بانية، هوذا ابلإضوافة اإ

عالن حقوق ااول وواجباهتا املقدم اىل جلنة القانون ااويل س نة  0يشلك خرقًا للامدة اليدخل   . 0444من اإ

 7كام أ ن قيام ااوةل مبثل هذه ال نشطة الهدامة يشلك جرمية من جرامئ اخملةل بسمل الإنسوانية وأ هنوام مضون املوادة 

0يف فقرهتا 
(4)

 . 

اثرة: اثنياً   يلن ال ساليب املعمتدة يف اليدخل ابخوتالف املراحول والطورق ومون أ برزهوا موا . الةنت ودمع اذلمم اإ

تعمتد عليه ااول اليت تس يع ل اليدخل الهودام هوو اسو يغالل اليعودد اايوين أ و العوريق داخول الووطن الواحود 

، وكوذا ولكن من خالل خلق الةتنة ب،ن الطوائن أ و خميلن العرقيات كام حصل يف العراق ب،ن الس نة والش يعة

 . داخل سوراي خالل ،ورهتا ب،ن الس نة والطائةة العلوية

                                                                                                                                                           

(
1
 . 01 -00شعبية املسلحة يف القانون ااويل العام، دار الةكر العريب، القاهرة، ص صالح اازن عامر، املقاومة ال  - (

(
2
 71صالح اازن عامر، نةس املرجع، ص  -(

(
3
 . 70، ص 0470، دار منشورات عوبدات، بريوت، 0شارول زورغيب، احلرب ال هلية، ترمجة أ محد برز، و(

(
4
، ص 0، و7، اجلوزء7ن ااويل اإىل امجلعية العامة عن أ عامل دورهتوا ال ربعو،ن، ال مم امليحودة، اجملودلأ عامل جلنة القانون ااويل ، تقرزر جلنة القانو(

070. 
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قلميهوا، أ ي  اإىلذكل هبدف اقتطاع جزء مهنوا ومضوه  ااوةل امليودخةل أ و حمواوةل دمع أ ي انةصوال ل ي جوزء مون اإ

قلمييوة والاسو يقالل  سالمة وحدة أ راضهيا، ويعمتد الالوزتام دويل مبنوع اليودخل وحيو  عوىل احورتام السوالمة الإ

 . من ميثاق ال مم امليحدة 0فقرة  7س يايس املنصوص عليه يف املادةال 

حبي  أ ن ااوةل امليدخةل تقوم ابليدخل الهدام من خالل تشجيع وحتريض الشعوب امليدخل يف ش ئوهنا خاصوة 

ااوةل اليت تيكون من قوميات متعوددة وأ قليوات عريقوة ودينيوة وذكل للمتورد مون أ جول الانةصوال، أ ي تقسو ه 

ىل دولي،ن أ و أ كو مثل ما حدث مع السودان وذكل لإضعاف قوته وتةتي  قدرتهااوةل  .  امليدخل ضدها اإ

قله ااوةل امليدخل ضدها لصاحل ااوةل امليدخةل وذكل ما حودث ابلةعول  كام ميكن أ ن هيدف اإىل مض جزء من اإ

ث ،ري عوىل الةئوة الشوعبية امليلك وة يف ال ونة ال خرية عىل الساحة ااولية يف أ وكرانيا حيو  سوع  روسو يا اىل اليو

ىل اسو يةتاء   القووان،ن وال عوراف ااوليوة حمواوةل  ابلغة روس يا أ ن تعلن المترد والانةصال عىل أ وكرانيا ودع  اإ

ضةاء الرشعة عىل هذا اليدخل الهدام  . بذكل اإ

و ليحقيووق هووذا لكووه ييعووارض مووع مبوودأ  الوحوودة اذلي حيظوور   دعوووة انةصووالية ل ن سووالمة ال رايض ر رش 

الوحدة الوطنية يشلك مبدأ  عدم املساس ابحلدود واحرتام ال رايض الوطنيوة قاعودة اثبيوة يف القووان،ن واملوا،يوق 

 . ااولية

ىل اليقطيوع أ و الهتودمي اللكوي أ و  حي  ل يوجد يف القانون ااويل أ ي مبدأ  جيزي أ و يشجع معاًل مموا اكن يو،دي اإ

ة مسو يقةل حيو  أ ن قووان،ن ال مم امليحودة ل تقبول حوىت ال ن أ ي انةصوال اجلزيئ مجليع أ رايض دوةل ذات سو ياد

ل ي جزء من الساكن يف دوةل مس يقةل وتث كد ذكل والإعالن اخلاص مببادئ القانون ااويل الوديوة اليعواون بو،ن 

.70/01/0421الصادر يف  7170ااول رمق 
(1)

 

 .الاس يقالل الس يايس: اثلثاً 

دارةعنودما تكوون حورة يف  تكون ااوةل مس يقةل س ياسو ياً  شو ئوهنا اااخليوة واخلارجيوة بنةسوها وبولك حريوة،  اإ

قلميها، كام لها أ ن ت،وع لدلسو يور  اإىلوذكل من خالل اختيار نظام احلمك اليت جتزيه وذكل استنادًا  س يادهتا عىل اإ

وطبيعة احلمك، وذلكل لها اكمل احلرية يف تغبري نظاهما أ و تشكيلها احلكويم، وأ ن تسن موا يناسو  ا  ييالءماذلي 

كراه أ و س يطرة خارجية من قوانيهنا بعيدًا عن أ ي اإ
(2)

. 

فااوةل اليت تقوم ابليدخل الهدام زكوون هودفها ال ول وال سوايس هوو تغيوري نظوام احلومك يف ااوةل امليودخةل يف 

ىلتع د ش ئوهنا، حي   حتقيق ذكل الهدف بلك الوسائل وال ساليب مثول موا حودث يف نياكرغووا مون خوالل  اإ

                                                             

(
1
 . 72، ص 0471، امل،سسة اجلامعية لدلراسات والنرش و اليوزيع، بريوت،0اإسامعيل الغزايل، القانون ااويل العام، و -(

(
2
 . 021، ص  القانون ااويل اس يخدام القوة يفعالء اازن حس،ن ميك خاميس،  -(
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يوديولوجيًا ملوا تودعو  تدخل الولايت امليحدة يف الإطاحة بنظام احلمك القامئ فهيا اذلي اكن أ نذاك خمالةًا ومتنافيوًا اإ

ليه الولايت امليحدة ال مرزكية اإ
(1)

. 

صدد أ كودت خبصووص هوذه الق،وية أ ن تبوين أ ي دوةل لعقيودة معينوة ل زمتثول حي  أ ن احملمكة ااولية وهبذا ال

أ خريًا القانون ااويل العززز وحماوةل الزعه يعرب ذاتيًا زكوون هدفوه تةريوغ مبودأ  السو يادة مون حميوواه اذلي زرتكوز 

عليه القانون ااويل
(2)

. 

ةل امليودخل يف شو ئوهنا ويف مموا زهتوانيئ فهذه ال عامل الهداموة تشولك خرقوًا مبوارشًا لالسو يقالل السو يايس لودلو

 .من ميثاق ال مم امليحدة 0فقرة  7حي  املادة  ترتئيهاختيار النظام الس يايس اذلي 

 .ال اثر املرتتبة عىل السمل وال من ااولي،ن : الةرع الثاين

ن املقصد املهوم والرئييسو لول مم امليحودة هوو حةوظ السومل وال مون ااوليو،ن وحواةل عيابوة  مواكن حتقيوق اإ عيوان اإ

املقاصد أ و ال هداف الإجرائية أ مر من الصعب حتقيقه، فهذا ميثل القاعدة ال ساسو ية الويت تيبوىن عوىل وجودهوا 

من ميثاق ال مم امليحدة أ ن مقصد ال مم امليحودة  0فقرة  0املقاصد وال هداف ال خرى لل مم امليحدة حي  تن  م

الرئييس هو حةظ السمل وال من ااولي،ن
(3)

. 

عامل القانون وحتقيق العدل هو أ مر رئييس لبلو  هذا املقصود، وهنواك  عون اليودخل الهودام،  ابلمتنواع الوزتامواإ

اثرة الةوونت أ و المتوورد ضوود  ىل اإ صوودار دعايووة معينووة أ و بيوواانت أ و ترشوويعات هتوودف اإ وذكل ابلمتنواع يف القيووام ابإ

قبول ااعايوة الروسو ية وكوذا مثول موا حودث يف احلكومة القامئة يف دوةل أ خرى مثل ما حدث موع أ وكرانيوا مون 

 . سوراي وااعاية الإعالمية القامئة لتشجيع الثورة

قرارات حتظر   أ نواع ااعاية اليت تنرشو الةونت  0404وس نة  0422وقد تبن  امجلعة العامة لل مم امليحدة س نة 

ذاعات معادية اليت هتدف  قامة اإ اثرة احلرب ال هلية أ و اإ تغري النظوام السو يايس القوامئ أ و دمع  ىلاإ والامتناع عن اإ

 .احلراكت الانةصالية

مواكن نشووب نوزاع مسولح بو،ن ااوليو،ن امليودخةل  وتعمتد ال مم امليحدة ممتثةل مبجلس ال من عىل معيارزن ال ول اإ

ىلوامليدخل ضدها مما هيدد السمل وال من ااولي،ن وخيرق مبادئ القانون ااويل اذلي حي ل اللجوء   .القوة اإ

واملعيار الثاين زمتثل فح يرتتب عىل اليدخل الهدام يف ااوةل امليدخل يف شو ئوهنا حبيو  تيوث لر   اجملوالت هبوا 

ىلاقتصاداي، اجامتعية والإنسانية، حي  يو،دي ذكل  قيوام حواةل مون الةووىض وعودم الاسو يقرار داخول ااوةل  اإ

ماكن قيام حرب أ هلية، وهذا ما ي،لر عىل  مرامس احلدود وامتوداد اجلرميوة املنظ وة وخول اجملوال امليداخةل فهيا واإ
                                                             

يديولوجية الس ياس ية، جمةل مرص املعارصة، العدد   -(1)  .012، ص 0422، مطابع ال هرام اليجارية، القاهرة، 720محمد محمود ربيع، الإ

(.
2
)- Seif Ahmed el – Wadydies Romahi, Studies in international law and diplomatic practice part, Idatal 

aboinc, tokyo, p151. 

(
3
 . 020، ص 0442، مطبعة قطر الوطنية، قطر،0محمد صاحل املسةر، منظ ة ال مم امليحدة، خلةيات النشث ة واملبادئ، و -(
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شواعة جوو مون عودم اليعواون وانعودام العالقوات  للجامعات امليطرفة،   هذا ي،لر يف السمل وال من ااوليو،ن واإ

الودية ب،ن الةواصل يف اجملمتع ااويل
(1)

. 

 ييةوق موع مقاصود ال مم امليحودة وبوذكل وال مم امليحدة قد تبن  الن  عىل  قيام ااوةل ابليدخل الهدام ال مور ل

قلمييوة  0من امليثاق 0يف فقرهتا  7فهو يشلك انهتااكً للامدة  ، وملا اكن اليودخل الهودام ميوس كوام أ سولةنا ابل دةل الإ

نه ابليث كيد يعرض السمل وال مون ااولو،ن للخطور يف ذكل لإمواكن  لدلوةل امليدخل ضدها واس يقاللها الس يايس فاإ

اثرة ماكن حدوث انهتااكت خطرة حلقووق الإنسوان عوىل غورار موا حيودث  امتداد اإ اىل ااول اجملاورة ف،اًل عن اإ

 . اليوم يف ليبيا وسوراي والعراق

 :خامتة

ن عدم وضع اتةاقية دقيقوة وحموددة ملثول هوذا النووع مون اليودخل وال سواليب الويت يومت هبوا، ومسو ئولية ااوةل  اإ

ىل انتشار  هذا اليدخل الهدام يف العالقات ااولية، وذكل ملا ييصن بوه مون خةواء امليدخةل عهنا سوف ي،دي اإ

ماكن عدم قيوام املسو ئولية ااوليوة عنوه عوىل ااوةل الويت تنهتجوه، وهوذا لكوه يعورض السومل وال مون ااوليو،ن  واإ

ىل انوه نشواو رسي حموهل الهودم بوصوةه  للخطر، وهذا المن  من اليدخل ميكون القوول أ نوه قود انهتو  احلقيقوة اإ

وس يةل فعاةل يف حتقيق أ هداف ااول العظ ى، ويعمتد هذا النوع من اليدخل عىل عنرصزن أ ساسو،ن هوام الصورب 

ىل كرسو امليودخل ضوده،  ىل هدم اخلصم يف اااخل مموا أ دى معنوواًي اإ والط وح وهيدف هذا النوع من اليدخل اإ

ًا لقلوب نظوام احلومك أ و تقسو ه من خالل أ ساليب خميلةة ليحقيق نوع مون عودم الاسو يقرار والاضوطراب متهيود

 .ااوةل امليدخل ضدها

ذ تطور هذا النوع وا ذ عدة أ ساليب، وزكون أ موا بصوورة  ابليايل فان اليدخل الهدام هو اليدخل غري املبارش اإ

ليوه  (0)ف( 7) معنوية أ و مادية، وطبيعيه القانونية  ،عه لن  املادة من ميثاق ال مم امليحدة، لن جلوء ااوةل اإ

 ييةق مع مقاصد ال مم امليحدة، كام انه ميثل خرقا ملبدأ  عدم اليدخل وانه يسواوي ابيق أ نوواع اليودخل ال خورى ل

 .0471من حي  اخلطورة وعدم املرشوعية وهو ما أ كدته حممكة العدل ااولية يف ق،ية نياكراغوا س نة 

ىل السلطة بطريق د ىل أ ن النظام الس يايس اذلي مل يث يت اإ ميقراطي زكون بينه وب،ن الشعب جفووة مموا قد توصلنا اإ

جناح اليدخل الهدام  .يسهل اإ

قلمييوة والاسو يقالل السو يايس لودلوةل امليودخل يف  يرتتب عىل قيام ااوةل ابليدخل الهدام املساس ابلسالمة الإ

مواكن نشووب نوزاع مسولح بو،ن ااولي،ن،وهوو موا  هيودد السومل  ش،وهنا، مما قد يصعد مون درجوة املواهجوة  م اإ

 .وال من ااولي،ن وميكن امتداده لدلول اجملاورة

                                                             

(
1
 .ميثاق ال مم امليحدة.من  0يف الةقرة  7انظر املادة  -(

 



 11العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية
 

240 
 

 .توصيات

يف ظل غياب ن  واحض جيب الع ل عىل صياغة نو  واحض يعوام موضووع اليودخل الهودام بصوةة دقيقوة موع  

حتديد عنارصه وال ساليب اليت ممكن أ ن ييخذها، وكذكل حتديد الالزتام الواقع عىل ااول يف حةوظ مبودأ  عودم 

العقوبة املناسو بة ذلكل، ومون خوالل هوذا الون  جيوب وضوع حود فاصول بو،ن حةوظ حقووق  اليدخل مع تقرزر

 .   الإنسان وحرية التصال من هجة واليدخل ااويل من هجة أ خرى

ويف املقام الثاين عىل ااول أ ن تسعى قدر الإماكن اإىل سد الةجووة بو،ن احلواكم واحملكووم،ن مون خوالل معاجلوة 

 .اليباعد واليعامل بث كو شةافيةال س باب اليت أ دت اإىل 
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قله الوطين يف الترشيع اجلزائري املنع من مغادرة الإ
*

 
 بودواو-لكيـة احلقووق -جامـعة امحمد بوقرة بومورداس -"أ   " مسـاعـد أ ستـاذ -سالمووي دليـةل/ أ  

 :ملخو 

ن أ   احلقوق واحلرايت اللصيقة ابلإنسان ر حرية الينقل،  ويقصد هبا حرية الإنسان يف الانيقال مون اإ

لهيا مىت شاء ىل خارهجا والعودة اإ  .ماكن ل خر داخل دوليه، أ و من ااوةل اإ

نسان وقود ت،و ن  املعاهودات واملوا،يوق  قله الوطين من احلقوق ال ساس ية لالإ وتعد حرية السةر أ و مغادرة الإ

مون  07من الإعالن العاملي حلقوق الإنسوان، واملوادة  00ااولية مظاهر هذه احلرية، ومن ذكل ما جاء يف املادة 

العهد ااويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية، حي  أ كدا عوىل حوق الةورد يف مغوادرة أ ي بودل مبوا فيوه بودله 

ليه  .والعودة اإ

منوا تورد عليوه بعوض القيوود،  يلون هوذه ال خورية قلوه الووطين لويس مطلقوا، واإ  ورمغ ذكل فاإن حق مغوادرة الإ

جوراء املنوع، سوواء اكنو  هجوات ق،وائية واملمتوثةل يف وكيول امجلهوريوة، قوايض  ابختالف اجلهوة اخمليصوة اب واذ اإ

داريوة، تودرج مضون سولطهتا يف احملافظوة  اليحقيق، قايض حمك، وييخذ أ ،ناء امليابعة الق،ائية، أ و اكن  هجوات اإ

 .عىل املصلحة العامة

Résumé : 

Les droits et les libertés les plus importants inhérents à l'être humain est la liberté de 

mouvement, et sont destinées à la liberté humaine de se déplacer d'un endroit à l'autre dans 

l'état ou de l'Etat à l'extérieur et y revenir quand il veut. 

La liberté de voyager ou de quitter le territoire national des droits de l'homme fondamentaux 

ont été traités et conventions internationaux inclus les manifestations de cette liberté, et il est 

énoncé à l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 12 du Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international, où a souligné le 

droit de l'individu de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir. 

Néanmoins, le droit de quitter le territoire national n'est pas absolue, mais y répondre 

certaines limites, celle-ci varient en fonction de l'autorité compétente pour la prévention de 

l'action, que ce soit des organes judiciaires représentés par le procureur, le juge d'instruction, 

le juge a statué et pris au cours du suivi judiciaire, ou étaient des organes administratifs, 

inclus dans son autorité pour maintenir l'intérêt public. 
                                                             

*
يداع املقال   10/10/7102: اترخي اإ

 02/10/7102: اترخي حتكه املقال
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 :مقدمـة

فوراد، حيو  تون  الةقورة ال وىل مون اليعوديل  ىل اخلارج من احلقووق ااسو يورية املقوررة لل  تعد حرية الينقل اإ

ااس يوري 
(1 )

قامته، وأ ن حيق للك مواطن زمتيع حبقوقه املدنية : " عىل أ نه والس ياس ية، أ ن خييار حبرية موطن اإ

ىل الرتاب الوطين واخلروج منه م، ون هل . يتنقل عرب الرتاب الوطين   ".حق ااخول اإ

قلميهووا وعووىل ال شووخاص امليواجوودزن عليووه، زكووون لهووا يف حووالت معينووة ول مووور  عووامل لسوو يادة ااوةل عووىل اإ واإ

قلميهوا اسو يثناءا عوون  تسو يوجب ذكل، وضوع قيوود عوىل حريوة ال فوراد يف الينقوول، ولهوا أ ن متونعهم مون مغوادرة اإ

ل يف حوالت  ل أ ّن صالحية ااوةل يف هذا اجملال ليس  مطلقة،فال جيوز لهوا املسواس حبوق الينقول اإ ال صل، اإ

قلوه اجلزائوري اكإجوراء قوامئ حبو ّن املرشع مل ينظم املنع من مغادرة الإ طار القانون، ورمغ ذكل فاإ د اس يثنائية ويف اإ

منا يس يخل  جراء املنع بصةة رصحية، أ و مون  ذاته، واإ ذكل من خالل بعض النصوص القانونية اليت تن  عىل اإ

قله الوطين ىل منع الشخ  سواء اكن وطنيا أ و أ جنبيا من مغادرة الإ جراءات معينة هتدف يف ولها اإ  . خالل اإ

جراء قلوه الووطين عوىل سوبيل   اول من خالل هذه ااراسة حتديد اجلهات اخمليصة اب اذ اإ املنع مون مغوادرة الإ

 . املثال ل احلرص، مع توضيح ال س باب امل،دية ذلكل

 اجلهات الق،ائية: املبح  ال ول

ل ملودة حموددة : " تن  الةقرة الثالثة من اليعديل ااس يوري عىل أ نه ل ميكون ال مور بوث ي تقييود لهوذه احلقووق اإ

 ". ومبوجب قرار مربر من السلطة الق،ائية

يس يةاد من هذا الن  أ ن القيود الواردة عىل حرية أ و حق الينقل تكون م،قتة، ابعيبوار أ ن املرشوع نو  عوىل 

طار متابعة املهتم ق،وائيا، ول مدة معينة يمت من خال لها تنةيذ الإجراء اذلي ا ذ، ويمت تقييد مثل هذا احلق يف اإ

ل من طرف السلطة الق،ائية، واملمتثةل يف  :يمت اإ

 وكيل امجلهورية: املطلب ال ول

ل أ ن املرشوع قود مونح لو كيول ال صل أ ن وكيل امجلهورية ابعيباره سولطة اهتوام ل ميوكل هموام سولطة اليحقيوق، اإ

ق اإ ج  0مكورر01امجلهورية بعض همام اليحقيق وذكل عىل سبيل الاس يثناء، ومن ب،ن هوذه املهوام جنود املوادة 

صودار أ مور مبنوع أ ي صو   جراءات الرقابوة الق،وائية مبنحوه سولطة اإ اليت خّول  لوكيل امجلهورية ممارسة بعض اإ

اليحورايت ال وليوة الويت يقووم هبوا ضوباو سواء اكن وطنيا أ م أ جنبيا من مغادرة الورتاب الووطين، وذكل خوالل 

دارهتوا، واملنوع مون املغوادرة هوو جوراء جووازي  الرشطة الق،ائية، ابعيبار أ ن وكيل امجلهورية ر اجلهة امللكةة ابإ اإ

 :وليس وجويب، لكنه مقيد بيوافر الرشوو اليالية

 .مثل هذا الإجراءأ ن تقت  اليحرايت ال ولية امليخذة من طرف ال،بطية الق،ائية رضورة ا اذ -

                                                             
1
 .00،يي، ن اليعديل ااس يوري، ج ر عدد 7101مارس  1،م،رخ يف 10-01قانون رمق  -



 11العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية
 

243 
 

 .تقدمي ضاب  الرشطة الق،ائية تقرزرا مسببا لوكيل امجلهورية-

 .وجود دلئل ترحج ضلوع الشخ  يف جناية أ و جنحة-

جراء املنع من مغادرة الرتاب الوطين مبوجب أ مر-  .صدور اإ

جراء املنع من مغادرة الرتاب الوطين ،ال،ة أ شهر، ور قابةل لليجديد -  .مرة واحدةأ ل تيجاوز مدة اإ

ىل غايوة  اس يثىن املرشع من هذا المتديد اجلرامئ امليعلقة ابلإرهواب أ و الةسواد، حيو  أ جواز بشوث هنا متديود املنوع اإ

 .الانهتاء من اليحرايت

جراء املنع من مغادرة الرتاب الوطين بنةس ال شاكل  .وزرفع اإ

 قايض اليحقيق: املطلب الثاين

ىل مواهل مون سولطة يف جموال يستند اختصاص قايض اليحقيق يف ا اذ اإ  قلوه الووطين اإ جراء املنع من مغوادرة الإ

جوراء يطبوق  طوار امليابعوة الق،وائية، وهوو اإ جراء الرقابوة الق،وائية، يف اإ اليحقيق الق،ايئ، وييعلق ال مر اب اذ اإ

فوراج امل،قو  اخلو(الةورع ال ول)عىل املواطن،ن وال جانب عىل حد سواء  جوراء الإ  اص، كوام نو  املرشوع عوىل اإ

جراء املنع من املغادرة  ،كام ميكن منع ال جنيب مون املغوادرة بسوبب (الةرع الثاين)ابل جانب اذلي قد يرتتب عليه اإ

 (.الةرع الثال )عدم دفع الكةاةل ال،امنة للعقوابت املالية املس يحقة

 الرقابة الق،ائية: الةرع ال ول

وذكل  لطة الهتوام، واملمتوثةل يف قوايض اليحقيوقأ س ند املرشع هم ة اليحقيق الق،ايئ اإىل سلطة مس يقةل عن سو

جوراءات اليحقيوق بنووع  ك ول درجة من اليحقيق، ويتسم هذا اليحقيق ابلطبيعة الق،ائية،ذلكل خو  املرشوع اإ

من الشودة يف مبارشهتوا   تةيود يف الكشون عون احلقيقوة
(1)

، ومون أ جول ذكل خوّول املرشوع قوايض اليحقيوق 

جراءصالحية ا اذ  كقيد عىل حرية املوهتم يف الينقول، سوواء  حسب الواثئق اليت تس ح مبغادرة الرتاب الوطين اإ

طوار موا يسو ى ابلرقابوة الق،وائية املنصووص علهيوا يف الةقورة الثانيوة مون املوادة  اكن وطنيا أ م أ جنبيا، وذكل يف اإ

ق اإ ج070
(2)

 . 

ذا اقت،و  ال ل اإ رضوورة ذكل، فال صول أ ن املوهتم يبقوى حورا أ ،نواء ول ي،مر بوضع املهتم حت  الرقابوة الق،وائية اإ

جراءات اليحقيق، وضامان ملصلحة اليحقيق ومن أ جول اليقليول مون فورص الهورب خوارج الووطن، يومت   اإخ،واعاإ

تسله اكفوة الواثئوق الويت تسو ح مبغوادرة :"وامليعلقة بو 0مكرر 070الةقرة الرابعة من املادة لاللزتام الوارد يف املهتم

ىل أ مانة ال،ب  أ و مصلحة أ من يعيهنا قايض اليحقيق، مقابل وصل...الرتاب الوطين ما اإ  ".اإ

                                                             
1
 .704، ص7101عبد الرمحن خلةي، الإجراءات اجلزائية يف الترشيع اجلزائري واملقارن، دار بلقيس، الطبعة الثانية،-
2
ذا اقت،  الرضورة ا : "ق اإ ج عىل أ نه070الةقرة الثانية من املادة تنص - خ،واعه للزتاموات غري أ نه اإ اذ اإجراءات ل،امن مثوهل أ مام الق،اء ميكن اإ

 ".الرقابة الق،ائية
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لوزام املوهتم بتسوله اكفوة الواثئوق الويت تسو ح  يس يةاد من هذا الن  أ ن املرشع خوّول قوايض اليحقيوق سولطة اإ

ىل خوا رج حودود مبغادرة الرتاب الوطين، كجواز السةر اذلي يعد الو،يقة ال ساس ية اليت  وّول صواح ا السوةر اإ

ىل أ مانة ضب  احملمكوة أ و مصولحة الرشوطة أ و فرقوة اارك الويت يعيهنوا قوايض  الوطن، ويمت تسله هذه الواثئق اإ

 .اليحقيق، وذكل مقابل وصل

امليعلوق بسو ندات وواثئوق السوةر 10-00وقد ن  القانون رمق 
(1)

عوىل أ نوواع أ خورى مون سو ندات  0يف املوادة  

 :ة الرتاب الوطين، واملمتثةل يفوواثئق السةر اليت متكّن من مغادر 

 .رخصة طيار ابلنس بة لقائدي الطائرات -

نقاذ ملس يخديم املالحة اجلوية اليجارية -  .شهادة ال من والإ

 .دفرت املالحة البحرية -

جوراءات اليحقيوق،  ويصدر ال مر بوضع املهتم حت  الرقابة الق،ائية مون قوايض اليحقيوق، ويف أ يوة مورحةل مون اإ

 :اليالية لكن بيوافر الرشوو

 070أ ن تكون اجلرمية معاقبا علهيا بعقوبة احلبس أ و لعقوبة أ شد، طبقا ملا نص  عليوه الةقورة ال وىل مون املوادة  -

 .ق اإ ج 0مكرر

طبقوا ملوا نصو  عليوه  برضورات اليحقيق، مبعىن ضوامن مثوول املوهتم أ موام الق،واء الإجراءييع،ن أ ن يربر هذا  -

 .ق اإ ج 070املادة 

جراء -  .ق اإ ج   0مكرر 070املادة  الرقابة الق،ائية مبوجب أ مر، وهو ما نص  عليه الةقرة الثانية من صدور اإ

جراء ييخذ يف مواهجة املهت ،ن البالغ،ن فق   - ّن الرقابة الق،ائية اإ اإ
(2)

، ول ييخذ ضد املهت ،ن ال حداث أ ي مون 

س نة  07  دون سن 
(3)

. 

من اليوارخي احملودد يف القورار الصوادر عون هجوة اليحقيوق، ويف حواةل  ءابيداتدخل الرقابة الق،ائية حزي اليطبيق 

ىل أ ن ترفعه اجلهوة الق،وائية املعنيوة طبقوا ملوا نصو  عليوه حاةل املهتم أ مام هجة احلمك تبقى الرقابة الق،ائية قامئة اإ  اإ

 .ق اإ ج 0مكرر070الةقرة ال وىل من املادة 

                                                             
1
 .7100مارس  70، م،رخة يف 01، ييعلق بس ندات وواثئق السةر، ج ر عدد 7100فربازر  70م،رخ يف  10-00قانون رمق  -
2
املهتم يف احلبس امل،ق  وهو ما نص  عليه الةقرة الثالثة مون املوادة خاصة وأ ن الإخالل ابلزتامات الرقابة الق،ائية ينجم عنه بصةة اس يثنائية وضع -

 .ق اإ ج 070
3
 .002، ص7107محمد حزي ، مذكرات يف قانون الإجراءات اجلزائية اجلزائري، دار هومه، الطبعة السادسة، -
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ما جراء ق،ايئ، وذكل اإ قاموة ااعووى صوادر عون مبوجب أ مر ترفع الرقابة الق،ائية ابإ قوايض  بعدم وجود وجه لإ

اليحقيووق بصووةة تلقائيووة، أ و مبوجووب طلووب موون وكيوول امجلهوريووة، أ و بطلووب موون املووهتم بعوود استشووارة وكيوول 

امجلهورية
(1)

 .ق اإ ج 7مكرر 070، وهو ما نص  عليه املادة 

فراج امل،ق  لل جنيب: الةرع الثاين  الإ

بق عىل املهتم ال جنيب اذلي وّضع يف احلوبس امل،قو ، حيو  يسو يةيد حسوب ن  املرشع عىل حمك خاص يط 

هجوة اليحقيوق أ و هجوة : ق اإ ج من الإفراج امل،ق ، ويمت اإصدار مثل هذا ال مر مون طورف   مون 074املادة 

 .احلمك حبسب احلاةل

، وغرفوة الهتوام ق اإ ج 071تمتثل هجة اليحقيق يف   من قايض اليحقيق كدرجة أ وىل لليحقيق حسب املوادة 

 .ق اإ ج، وذكل قبل أ ن تصدر هذه اجلهة قرارها بث لّ وجه لل يابعة 071كدرجة اثنية لليحقيق حسب املادة 

طوار اليحقيوق الهنوايئ اذلي تقووم بوه، وذكل حسوب  أ ما ابلنس بة جلهة احلمك فيمت الإفراج عن املهتم ال جنيب يف اإ

 .                                                  ق اإ ج، وذكل قبل أ ن تصدر هذه اجلهة حمكها الهنايئ يف ااعوى077الةقرة ال وىل من املادة 

ال جنويب اذلي أ خويل سوبيهل  اإخ،واعويف الك احلالي،ن، سوواء تعلوق ال مور جبهوة اليحقيوق أ و جبهوة احلومك، يومت 

قامة،و  خمالةة لهذا الإ  جراء حتديد الإ ىل اإ  .جراء يرتتب علهيا عقوبة جزائيةابلرضورة اإ

قامة: أ ول  حتديد الإ

طار الرقابة الق،ائية، حي  نص  املادة  قامة مضن اليدابري امليخذة يف اإ عىل  0مكرر 070أ درج املرشع حتديد الإ

ذا اكن  ال فعال املنسوبة لل هتم قود تعرضوه لعقوبوة احلو : "أ نه بس ميكن قايض اليحقيق أ ن يث مر ابلرقابة الق،ائية اإ

 .أ و عقوبة أ شد

ىل الزتام أ و عدة الزتامات، ور اكل يت  :تلزم الرقابة الق،ائية املهتم أ ن خي،ع، بقرار من قايض اليحقيق، اإ

ذن هذا ال خري-0 ل ابإ قلميية اليت حددها قايض اليحقيق اإ  ".عدم مغادرة احلدود الإ

قامة امليخذ سواء من طرف قايض اليحقيق، أ و غر  فة الهتام، أ و هجة احلومك، تقييود حريوة يرتتب عىل حتديد الإ

قله الووطين، ويلوزتم وكيول امجلهوريوة ابعيبواره اخملوي  حسوب  ال جنيب يف الينقل، وابليايل منعه من مغادرة الإ

قامووة  01البنوود السووابع موون املووادة  ق اإ ج، بتنةيووذ قوورارات اليحقيووق وهجووات احلوومك، تبليووغ قوورار حتديوود حموول الإ

قاموة احملودد، وتسوله اليرصوحيات الإجبارية لووززر اااخ  ليوة اخملوي  اب واذ الإجوراءات امليعلقوة مبراقبوة حمول الإ

امل،قتة ابلينقل يف داخل ال رايض اجلزائرية عند الاقت،اء، ابعيباره املرشف عىل منافذ احلدود، ملنع ال شوخاص 

                                                             
1
 .ق اإ ج 7مكرر070املادة -
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خطار هجة اليحقيق بذكل، وييخوذ نةوس .من مغادرة الرتاب الوطين مليعلوق ابليبليوغ، بعود أ ن يومت وا الإجوراءمع اإ

 .   رفع الرقابة الق،ائية

قامة: اثنيا جراء حتديد الإ  العقوبة املقررة عىل خمالةة اإ

قامة عقوبي،ن، ال وىل أ صلية والثانية تمكيلية، تمتثل العقوبوة ال صولية يف  يرتتب عىل خمالةة املهتم لإجراء حتديد الإ

ىل 011 ،الث س نوات، والغرامة اليت تورتاوح قميهتوا مون احلبس اذلي ترتاوح مدته من ،ال،ة أ شهر اإىل  01.111اإ

حدى هات،ن العقوبي،ن  .دج أ و ابإ

أ ما العقوبة اليمكيلية واليت يمت احلمك هبا بصةة وجوبية، فتمتثول يف حسوب جوواز السوةر بصوةة م،قتوة، كوام جيووز 

دراج جلهة اليحقيق أ و احلمك، حبسب احلاةل، أ ن متنع ال جنيب من مغادرة الورتا ب الووطين، ويف هوذه احلواةل يومت اإ

امسه يف قامئة امل نوع،ن من السةر وامليواجدة عىل مسو يوى مجيوع منافوذ اخلوروج القانونيوة سوواء اكنو  بريوة أ و 

 .حبرية أ و جوية

مون  000ق اإ ج، جنود أ ن املرشوع قود نو  عليوه يف املوادة  074نةس احلمك املطبق عىل ال جنيب مبوجب املادة 

املي، ن قانون الق،اء العسكري  77-20ال مر رمق
(1)

. 

 املنع من املغادرة بسبب عدم دفع الكةاةل ال،امنة للعقوابت املالية املس يحقة: الةرع الثال 

قلوه  أ خ،ع املرشع املوهتم سوواء اكن وطنيوا مقوح يف اخلوارج، أ م أ جنبيوا، بوجووب دفوع كةواةل عنود مغوادرهتم لالإ

مكرر من  7اجلزائري، ت، ن هذه الكةاةل دفع العقوابت املالية املس يحقة، وذكل مبوجب الةقرة الثالثة من املادة 

 77-41ال مر رمق  
(2)

ىل   امليعلق بق ع خمالةة الترشيع والينظوه اخلاصو،ن ابلرصوف وحركوة رؤوس ال مووال مون واإ

ييوقن خروج املهت ،ن املقمي،ن يف اخلارج أ و ذوي اجلنسو ية ال جنبيوة امليوابع،ن : " حي  نص  عىل أ نه اخلارج،

ىل اخلوارج عوىل وجووب تقودمي كةواةل  ابرتاكب خمالةة للترشويع اخلواص ابلرصوف وحركوة رؤوس ال مووال مون واإ

 ".ت، ن دفع العقوابت املالية املس يحقة 

                                                             
1
 .، املعدل واملمتم0420ماي  00، م،رخة يف 07سكري، جريدة رمسية عدد، يي، ن قانون الق،اء الع 0420أ بريل  77م،رخ يف  77-20أ مر رمق-

زكون ق،اء اليحقيق أ و ق،اء احلمك اذلي يةرج عن مهتم من جنس ية أ جنبية أ و يقرر الإفراج امل،ق  عنه أ و عون ظنو،ن : "عىل أ نه 000تن  املادة 

قامة هل وحيظر عليه الا ذن قبل صدور قرار مبنع احملامكة أ و حمك هنايئ، حت  طائةل أ و مش يىك عليه، هو وحده اخملي  بيحديد حمل اإ ل ابإ بيعاد عنه اإ

حدى هات،ن العقوبي،ن فقو ، وف،وال عون ذكل يقورر وجووب  01.111اإىل  011احلبس من ،ال،ة أ شهر اإىل ،الث س نوات وبغرامة من  دينار أ و ابإ

 .حسب جواز السةر م،قتا

قامة لوززر اااخليوة قاموة احملودد وتسوله ال ذون امل،قتوة ابلينقول داخول ال رايض  ويبلغ قرار حتديد حمل الإ جوراءات مراقبوة حمول الإ اخملوي  اب واذ اإ

خبار ق،اء اليحقيق بذكل. اجلزائرية عند الاقت،اء  .وجيرى اإ

 ".ويعاقب من هترب من اإجراءات املراقبة ابلعقوابت املنصوص علهيا يف الةقرة ال وىل من هذه املادة
2
ىل اخلارج،جريودة 0441يوليو 4م،رخ يف  ،77-41أ مر رمق  - ،ييعلق بق ع خمالةة الترشيع والينظه اخلاص،ن ابلرصف وحركة رؤوس ال مووال مون واإ

 .، املعدل واملمتم0441جويلية  01، م،رخة يف 00رمسيةعدد 
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طار القواعد العامة املنصو  ص علهيا يف قانون الإجراءات اجلزائية، جنود أ ّن املرشوع قود نو  يف املوادة لكن ويف اإ

ق اإ ج عىل أ ّن الإفراج بكةاةل ر مسوث ةل جوازيوة مرتوكوة للسولطة اليقدزريوة جلهوة اليحقيوق، وقود ضويق  007

فوراج  جراءا خاصا ابملهت ،ن ال جانب احملبوس،ن م،قتا املراد الإ عوهنم القانون من نطاق الكةاةل، جفعلها اإ
(1)

، وذكل 

 :يف مجيع احلالت اليت ل زكون فهيا الإفراج بقوة القانون، وت، ن هذه الكةاةل

جراءات ااعوى لينةيذ احلمك -0  .مثول املهتم يف مجيع اإ

 :أ داء ما يلزم حسب الرتتيب ال يت -7

 .املصارين اليت س بق أ ن قام بدفعها املدعي املدين -  

 .املصارين اليت أ نةقها القامئ اباعوى الع ومية -  

 .الغرامات -  

 .املبالغ احملكوم بردها -  

 .اليعوي،ات املدنية -  

وحيدد قرار الإفراج املبلغ اخملص  للك جوزء مون جوزيئ الكةواةل، وتسومل الكةواةل ليود اكتوب احملمكوة أ و اجمللوس 

ذا اكن  عبارة عن  س ندات الق،ايئ، أ و حمصل التسجيل اإ
(2)

. 

 قايض احلمك: املطلب الثال 

 ".ل جرمية ول عقوبة أ و تدبري أ من بغري قانون: "تن  املادة ال وىل ق ع عىل أ نه

ل  ل بنواء عوىل قوانون حيودد نوعهوا ومقودارها، ول توقوع اإ املالحظ من خالل ن  املادة أ ن تقرزر العقوبة ل يومت اإ

ق ع جنود أ هنوا نصو  عوىل نووع،ن مون العقووابت، عقووابت أ صولية  0مبوجب حمك ق،ايئ، وحسب املادة 
(3)

 

العقووابت اليمكيليوة ر توكل الويت ل جيووز " :وعقوابت تمكيلية، هذه ال خرية عّرفهتا الةقرة الثالثة مهنوا كوام يويل

جباريوة أ و . احلمك هبا مس يقةل عن عقوبة أ صلية، فوح عودا احلوالت الويت يون  علهيوا القوانون رصاحوة موا اإ ور اإ

 ".اختيارية

ىل العقوبة ال صلية، وقد حددت املوادة   4املالحظ عىل هذا الن  أ ن العقوبة اليمكيلية ر العقوبة اليت ت،اف اإ

وامليعلقوة بسوحب جوواز السوةر، ور عقوبوة  00هذه العقوابت، ومن بيهنا العقوبوة املقوررة يف البنود رمق  ع ق

                                                             
1
 .002، 001ص، 7110ائر،دار هومه، اجلز –اليحري واليحقيق -رشح قانون الإجراءات اجلزائية اجلزائريعبد هللا اوهايبية،  -
2
 .ق اإ ج 000، 000، 000: ملزيد من املعلومات أ نظر املواد -
3
 ".العقوبة ال صلية ر تكل اليت جيوز احلمك هبا دون أ ن تقرتن هبا أ ية عقوبة أ خرى: "ق ع، عىل أ نه0تن  الةقرة الثانية من املادة -
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 70-11مبوجب القانون رمق  7111مس يحد،ة عند تعديل قانون العقوابت س نة 
(1)

، ور العقوبة اليت من خاللها 

 .مينع احملكوم عليه من مغادرة الرتاب الوطين

 :رشوو تطبيق هذه العقوبة، واملمتثةل يف 0مكرر 01حددت املادة 

 .أ ن ييعلق ال مر جبرمية لها وصن جناية أ و جنحة -

دانوة   -حممكة اجلنح أ و حممكة اجلناايت حبسب احلاةل-صدور حمك أ و قرار من اجلهة الق،ائية اخمليصة - يق  ابلإ

حدى العقوابت املقوررة يف املوادة  وبسوحب جوواز السوةر كعقوبوة  مكورر ق ع كعقوبوة أ صولية، 0، واملوادة 0ابإ

ل مبوجب حمك  .تمكيلية، فال عقوبة اإ

س نوات تبدأ  رسايهنا مون اترخي النطوق ابحلومك، ومل ميوزي املرشوع ابلنسو بة ( 0)أ ل تزيد مدة العقوبة عن مخس  -

 .لهذه املدة ب،ن اجلناايت واجلنح

ىل وزارة اااخلية -  .أ ن يبلغ احلمك اإ

 .ق ع، عىل أ ن ي،مر ابلنةاذ املعجل ابلنس بة لهذا الإجراء 0مكرر 01ملادة وقد أ جازت الةقرة الثانية من ا

ق ع  0مكورر 01وال صل أ ن عقوبة حسب جواز السةر ر عقوبة اختيارية بدليل أ ن املرشع اس هتل ن  املادة 

رات امليعلووق ابلوقايووة موون اخملوود 07-10، وموون أ مووثةل ذكل مووا نوو  عليووه املرشووع يف القووانون رمق "جيوووز"بعبووارة 

وامل،لرات العقلية ومقع الاس يعامل والاجتار غري املرشوع،ن هبا 
(2)

: منه واليت تون  عوىل أ نوه 74وذكل يف املادة  

يف حاةل الإدانوة خملالةوة ال حواكم املنصووص علهيوا يف هوذا القوانون، للجهوة الق،وائية اخمليصوة أ ن تق و بعقوبوة "

 .س نوات( 01)س نوات اإىل عرش( 0)احلرمان من احلقوق الس ياس ية واملدنية والعائلية من مخس 

 ...".جواز السةرحسب -... :وجيوز لها، زايدة عىل ذكل، احلمك مبا يث يت

شوارتهكام ن  املرشع عىل هذه العقوبة كعقوبة اختيارية لكون بث سولوب أ خور، وذكل عنود  ماكنيوة تطبيوق  اإ ىل اإ اإ

حدى العقوابت اليمكيلية أ و أ كو املنصوص علهيا يف املادة  ق ع، ومن بيهنا عقوبة حسب جواز السةر، وهوو  4اإ

يف : "منه والويت تون  عوىل أ نوه 01من الةساد وماكحفيه يف املادة  امليعلق ابلوقاية 10-11 ما جنده يف القانون رمق

حاةل الإدانة جبرمية أ و أ كو من اجلرامئ املنصوص علهيا يف هذا القوانون، ميكون اجلهوة الق،وائية أ ن تعاقوب اجلواين 

 ". بعقوبة أ و أ كو من العقوابت اليمكيلية املنصوص علهيا يف قانون العقوابت

                                                             
1
 .70لقانون العقوابت، جريدة رمسية عدد  املعدل واملمتم 7111ديس رب  71م،رخ يف  70-11قانون رمق -
2
،ييعلق ابلوقاية من اخملدرات وامل،لرات العقلية ومقوع الاسو يعامل والاجتوار غوري املرشووع،ن هبوا، 7110ديس رب  70، م،رخ يف 07-10قانون رمق  -

 .70جريدة رمسية عدد 
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جباريوة يف موضوع أ خور، ومثوال عىل عقوبة حس املالحظ ب جواز السةر أ ن املرشع قود نو  عوىل أ هنوا عقوبوة اإ

ذكل
(1 )

امليعلق مباكحفة الهتريوب  11-10من ال مر رمق 04املادة 
(2)

دانوة مون : "، والويت تون  عوىل أ نوه يف حواةل الإ

حدى اجلرامئ املنصوص علهيا يف هذا ال مر، يعاقب اجلاين وجوواب بعقوبوة تمكيليوة أ و أ كوو مون العقووابت  أ جل اإ

 ". حسب جواز السةر-: ...ال تية

ق ع، معاقبوة احملكووم عليوه ابحلوبس مون ،ال،وة  0مكورر01ويرتتب عىل خرق الالزتام املنصوص عليه يف املادة 

ىل ،الث ( 0) ىل  70.111س نوات، وبغرامة من( 0)أ شهر اإ  01د ج طبقا ملوا نصو  عليوه املوادة  011.111د ج اإ

 .ق ع 1مكرر

دارية: الثايناملبح    اجلهات الإ

طوار صوالحياهتا  ي،ول الاختصاص للجهات الإدارية فح ييعلق بيقييد حرية الوطين أ و ال جنيب يف الينقول، يف اإ

حدى الإجراءات اليالية  :امليعلقة ابل،ب  الإداري، ومن أ جل ذكل ميكن أ ن تيخذ اإ

 عدم تسله أ و جتديد جواز السةر: املطلب ال ول

جواز السوةر سو ند سوةر فوردي :"امليعلق بس ندات وواثئق السةر عىل أ نه 10-00ن القانون رمق م 1تن  املادة 

 ".مينح بدون رشو السن للك مواطن ما مل زكن حمكوما عليه هنائيا يف جناية ومل زرد اعيباره

صول عوىل املالحظ من خالل هذه املادة أ ن املرشع قد نّ  عىل املبدأ  العام واملمتثل يف حق   مواطن يف احل

ذا اكن ابلغا سن الرشود واحملوددة بتسوعة عرشو سو نة، أ م قوارصا وهوو موا  جواز السةر، بغض النظر لس نه ما اإ

 ".بدون رشو السن"يس يةاد من العبارة 

السلطات امللكةة بتسله س ندات وواثئق السوةر، حيو  خّولو  للووايل صوالحية  10-00ق  00حددت املادة 

قله الوطين، كام جيوز أ ن يسمل مون طورف   موظون تسله جواز السةر العادي لل وا طن،ن امليواجدزن يف الإ

أ ما ابلنس بة لل واطن،ن املقمي،ن أ و امليواجدزن يف اخلارج فاإن جوواز السوةر أ و رخصوة .م،هل يةّوضه لهذا الغرض

يل مةوّوض املرور القنصلية تسمل من طرف رؤساء املراكز اابلوماس ية والقنصلية اجلزائرية أ و أ ي موظون قنصو

 . لهذا الغرض

 .وتدرج هذه الإجراءات مضن سلطة ااوةل يف تنظه كيةية ممارسة مواطنهيا حلق الينقل خارج حدودها

ذا اكن ال صل أ ن للك مواطن احلق يف احلصول عىل جواز السةر، فقد نو  املرشوع عوىل الاسو يثناء الووارد  واإ

و جتديودها حبسوب   حواةل، مون طورف السولطات عىل هذا ال صل واملمتثل يف رفض تسوله و،يقوة السوةر أ  

                                                             
1
 0مكرر 074احملكوم عليه لرتاكبه اجلرامئ املنصوص علهيا يف املادت،ن يطبق عىل الشخ  الطبيعي : "ق ع، عىل أ نه 0مكرر 074كام تن  املادة  -

 ".من هذا القانون 4عقوبة واحدة أ و أ كو من العقوابت اليمكيلية املنصوص علهيا يف املادة  7مكرر 074و
2
 .، املعدل واملمتم04، ييعلق مباكحفة الهتريب، جريدة رمسية عدد 7110أ وت  70، م،رخ يف 11-10أ مر رمق-
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أ ن رفض منح هذه الواثئق  وما يرتتب عىل ذكل. طبقا ملبدأ  توازي ال شاكل امللكةة بتسله هذه الواثئق، وذكل

ىل  قله الوطين، ل ن هذه الواثئوق تعود لزموة لولك موواطن مون أ جول السوةر اإ يعد ابلرضورة منعا من مغادرة الإ

 .10-00ق  0و 7اليت اس هتل هبا املرشع ن  املادت،ن " جيب"لك ة  اخلارج، وما ي،كد ذكل

أ ّن املرشع خ  فق  جواز السةر دون بقيوة الواثئوق ال خورى مون الامتنواع  1املالحظ من خالل ن  املادة 

 :عن اس يصدارها، كام أ نه قيّد هذا الامتناع بيوفر الرشط،ن اليالي،ن

 :ة اجلزائية اخمليصة، وييعلق ال مر بلك منصدور حمك هنايئ من طرف اجلهات الق،ائي -0

فعال املوصوفة جنواايت  - حممكة اجلناايت، اليت ي،ول لها الاختصاص يف احلمك جزائيا ابلنس بة لل 
(1)

واملرتكبوة  

من طرف ال شخاص البالغ،ن سن الرشد اجلزايئ واحملددة بامثنية عرش س نة 
(2)

. 

حممكة ال حداث، امليواجدة مبقر اجمللس الق،ايئ ابعيبارها اخمليصوة ابلنظور يف اجلنواايت الويت زرتك وا ال طةوال  -

امليعلق حبامية الطةل  07-00من القانون رمق  04حسب الةقرة الثانية من املادة 
(3)

. 

عدم توافر رشوو رد الاعيبار لل حكوم عليوه بنوعيوه القوانوين والق،وايئ -7
(4)

وهوو موا ي،كود عودم اسو يقامة ، 

 .احملكوم عليه

 احلصول عىل رخصة: املطلب الثاين

ىل اخلارج لنظام الرتخي ، وهوو نظوام يسو ح للسولطة  جيوز للسلطة الينةيذية، أ ن  ،ع ممارسة حرية الينقل اإ

ام ومصواحل العامة أ ن تيخذ موقن اليدخل الوقايئ ملامرسة احلق يف الينقل، من أ جل منع   اإخالل ابلنظام العو

 :ااوةل، ومن أ مثةل ذكل

 تنقل ال طةال القرص: الةرع ال ول

ن خروج ال طةال القرص من الرتاب الوطين  وو اخلوارج مونظم مبوجوب اليعلميوة الصوادرة عون وزارة اااخليوة  اإ

اب ، امليعلقووة خبووروج ال طةوال القرصوو اجلزائووري،ن موون الوورت 0427أ وت  74امل،رخووة يف  00وامجلاعوات احملليووة رمق 

 .7101جويلية  00امل،رخة يف  01-17الوطين، واملعدةل مبوجب اليعلمية الوزارية رمق 

سو نة ( 04)حميوى هذه اليعلمية أ ّن ال طةال القرص اذلزن تقل أ عامر  عون تسوعة عرشو
(5 )

خي،وعون لإجوراءات 

منوا  خاصة عند سةر  خارج الوطن، فال زكةي حيوازة الطةول القوارص جلوواز سوةر فوردي، قيّود الصوالحية، واإ

                                                             
1
 .ق اإ ج 707أ نظر يف ذكل املادة  -
2
 .ق اإ ج 704أ نظر يف ذكل املادة  -
3
 .04، ييعلق حبامية الطةل، جريدة رمسية عدد 7100يوليو  00، م،رخ يف 07-00قانون رمق  -
4
 .ق اإ ج 140اإىل  121نّظم املرشع أ حاكم رد الاعيبار يف املواد من  -
5
وسون . بلغ سن الرشد ممتيعا بقواه العقلية، ومل حيجر عليه، زكون اكمل ال هلية ملبارشة حقوقوه املدنيوة  ص  : "ق م عىل أ نه 01تن  املادة  -

 ".س نة اكمةل( 04)الرشد تسعة عرش
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ظهارهوا أ ،نواء خوروج ال طةوال  ىل الواثئق ال خرى الرضورية واليت جيب اإ جيب حصوهلم عىل رخصة، ابلإضافة اإ

 : عرب املراكز احلدودية، واليت  يلن حبسب احلاةل اليت ييواجد علهيا الطةل القارص، واملمتثةل يف

د الواازن املمتيع حبق الولية القانونية، مصادق علهيا من طورف حمافظوة ترخي  خبروج الطةل مقدم من أ ح -0

قاموة أ و اى امل ثليوات اابلوماسو ية  قلمييا، أ و من طرف ضواب  احلواةل املدنيوة لبدليوة مقور الإ الرشطة اخمليصة اإ

ذا خرج الطةل القارص مبةرده أ و مصحواب بشخ  أ خر  .والقنصلية املعمتدة ابخلارج، يف حاةل ما اإ

قلمييوا  -7 ترخي  خبروج الطةل القارص املكةول من الرتاب الوطين بث مر مون رئويس احملمكوة اجلزائريوة اخمليصوة اإ

ذا اكن الطةل مكةول لهيا املو،ق اذلي أ عد عقد الكةاةل، يف حاةل ما اإ  .اذلي وافق عىل الكةاةل، أ و احملمكة اليابع اإ

  من طرف مدزر املركز أ و من طرف رئيس احملمكوة ترخي  خبروج الطةل القارص من الرتاب الوطين مم -0

ذا اكن الطةل القارص مكةول ومتواجد مبركوز محلايوة الطةووةل املسوعةة  قلمييا عند الاقت،اء، يف حاةل ما اإ اخمليصة اإ

 . اليابع لدلوةل

قاموة، شوهادة مدرسو ية  -0 ،بااتت املبيّنة ليواجد الطةل القارص ابخلارج بصوةة منيظ وة كسو ند اإ ابخلوارج،   الإ

ذا اكن الطةل القارص مقه ابخلارج، وسوواء ...جواز سةر أ و بطاقة اليعرين الوطنية مّعدة ابخلارج ، يف حاةل ما اإ

اكن مسافرا مبةرده أ و مصحواب
(1)

. 

ىل أ ن الرخصوة ال بويووة تشورتو موون   ال طةووال القرصو احلووامل،ن للجنسو ية اجلزائريووة همووام اكن  جتودر الإشووارة اإ

قامهتم س واء داخل الوطن أ و خارجوه، ول تطلوب يف حواةل سوةر القوارص رفقوة أ حود الوواازنموطن اإ
(2)

منوا  ، واإ

جيب يف هذه احلاةل تقدمي و،يقة تثب  صةل القرابة واملمتوثةل يف اافورت العوائيل أ و نسوخة طبوق ال صول مصوادق 

 .علهيا

ذا اكن قود اس يصود ر أ حود واايوه أ مورا ق،وائيا مون غري أ نه ل يس ح للطةل القارص من مغادرة الرتاب الوطين اإ

ىل اخلوارج حدى اجلهات الق،ائية اجلزائريوة اخمليصوة، يق و مبنعوه مون السوةر اإ وتقووم النيابوة العاموة ابعيبارهوا .اإ

اخمليصة بتنةيذ ال حاكم الق،ائية 
(3)

، مبجرد صدور ال مر القايض مبنع الطةل القارص من مغادرة الرتاب الووطين، 

خطار مصاحل الرشطة ال ق،ائية الواقعة مضن دائرة الاختصاص اليت تيخذ بغري متهل، الإجوراءات الالزموة ملنوع ابإ

ىل اخلارج الطةل من السةر اإ
(4)

. 

 :أ ما ابلنس بة لل طةال القرص اذلزن واوا من زواج خميل ، فيجب يف هذه احلاةل المتيزي ب،ن حالي،ن

                                                             
1
من الوطين، اإجراءات خروج القرص من الرتاب الوطين، خلية التصال والصحافة، -  .7100املدزرية العامة لل 
2
 .40ق،ائية يف اجلزائر، دار هومه، اجلزائر، صأ معر قادري، ممارسة ال،بطية ال -
3
 ".الع ل عىل تنةيذ قرارات اليحقيق وهجات احلمك-: يقوم وكيل امجلهورية مبا يث يت: "عىل أ نه 01تن  الةقرة الثامنة من املادة  -
4
من الوطين، املرجع السابق،  -  .7100املدزرية العامة لل 
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ذا اكن القارص مولودا من أ ب جزائري وأ م أ جنبية، - يبقى القارص خاضعا لو،يقوة الرخصوة ال بويوة هموام  حاةل ما اإ

قامته سواء داخل الوطن أ و خارجه  .اكن موطن اإ

ذا اكن القارص مولودا من أ ب أ جنيب وأ م جزائرية، فةي هذه احلواةل ل زكوون القوارص ملزموا بيقودمي و،يقوة  - أ ما اإ

الرخصة ال بوية عند خروجه عرب املراكز احلدودية 
(1)

. 

 تنقل موظةي ال من واملس يخدم،ن العسكري،ن: الةرع الثاين

املي،وو ن القووانون ال سووايس اخلوواص ابملوووظة،ن املنمتوو،ن  077-01موون املرسوووم الينةيووذي رمق  00توون  املووادة  

لل سالك اخلاصة ابل من الوطين
 (2 )

ل برخصوة :" عىل أ نه ل ميكن ملوظةي ال من الوطين مغادرة الرتاب الووطين اإ

 ".السلطة اليت لها صالحية اليعي،نكيابية مس بقة من 

يس يةاد من ن  املادة أ ن موظةي ال من مقيّدزن بشث ن مغادرهتم للرتاب الوطين بوجوب احلصول عوىل رخصوة، 

 :ويشرتو يف هذه الرخصة ما ييل

 .أ ن تكون كيابية، فال زكةي اليرصحي الشةوي ابملوافقة -

م بوه موظون ال مون اذلي يعوزتم عوىل مغوادرة الورتاب أ ن زكون طلب احلصول عىل الرخصة اكإجراء أ ويل يقو  -

 .الوطين

 .أ ن يمت منح هذه الرخصة من طرف اجلهة اخمليصة ابليعي،ن، طبقا ملبدأ  توازي ال شاكل -

املي، ن القوانون ال سوايس  17-11من ال مر رمق  01كام يطبق نةس احلمك عىل العسكري،ن، وذكل مبوجب املادة 

،ن العام املس يخدم،ن العسكري
(3)

جيب أ ل متس حرية تنقل العسكري املوجود يف نشواو : "، اليت تن  عىل أ نه

حيودد قوانون اخلدموة يف اجلويش القواعود . اخلدمة عرب الرتاب الوطين، بث ي حال من ال حووال، مبامرسوة وظائةوه

 .امليعلقة بذكل

 ".خي،ع الينقل خارج الرتاب الوطين لرتخي  مس بق حيدد عن طريق الينظه

د من ن  املادة، وجوب استيةاء العسكريون عىل رخصة ملغادرة الرتاب الوطين تقودم مون طورف وزارة يس يةا

 .اافاع

 

                                                             
1
 .40أ معر قادري، املرجع السابق، ص -
2
، يي،وو ن القووانون ال سووايس اخلوواص ابملوووظة،ن املنمتوو،ن لل سووالك اخلاصووة ابل موون 7101ديسوو رب  77موو،رخ يف  077-01مرسوووم تنةيووذي رمق  -

 .27الوطين، جريدة رمسية عدد 
3
 0،رخوة يف ، م07،يي، ن القوانون ال سوايس العوام املسو يخدم،ن العسوكري،ن، جريودة رمسيوة عودد7111فربازر  77، م،رخ يف 17-11أ مر رمق  -

 .7111مارس 
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 منع ال جنيب من املغادرة لعدم تسوية وضعييه: املطلب الثال 

قله اجلزائري بسبب تواجده يف وضعية غري قانونية منعوه ، كوام جيووز (الةرع ال ول)قد مينع ال جنيب من مغادرة الإ

 (.الةرع الثاين)ل س باب تيعلق بعدم تنةيذ الزتاماته الرضيبية 

 احلجز امل،ق  جلواز أ و و،يقة السةر اخلاصة ابل جانب: الةرع ال ول

قلوه اجلزائوري  مل زكتن املرشع تقييد حرية ال جنيب يف الينقل من خالل وجوب تقدمي ال جنيب عند مغادرته لالإ

امليعلوق برشووو دخوول  00-17مون القوانون رمق  1،ن املةعوول حسوب املوادة جواز السوةر وبطاقوة املقوه سواري

قووامهتم هبووا وتوونقلهم فهيووا ىل اجلزائوور واإ ال جانووب اإ
(1)

، مبعووىن عووىل ال جنوويب أ ن يلووزتم ابملغووادرة مبجوورد انق،وواء موودة 

قله اجلزائري، قامة ابلإ قامته، أ و املدة القانونية املرخ  هبا لالإ أ موا ابلنسو بة ليث شورية  صالحية تث شريته أ و بطاقة اإ

لغااها، وهو ما يس يةاد من خالل ن  املوادت،ن   1اخلروج فمل تعد تشرتو بعد أ ن   اإ
(2 )

 4و
(3 )

مون القوانون رمق 
17-00 . 

ل أ ن املادة  ميكون مصواحل ال مون أ ن حتجوز م،قتوا جوواز أ و و،يقوة : "تون  عوىل أ نوه 00-17من القانون رمق  71اإ

ىل غايوة البو  السةر اخلاصة ابل جانب املوجو  دزن يف وضعية غري قانونية مقابل وصل، يعد مبثابة بيان لهوزهتم، اإ

 ".يف وضعيهتم

تعيورب وضوعييه غوري  ،00-17من القوانون رمق  4و 1يس يةاد من ن  املادة أ ن ال جنيب اذلي خيالن حمك املادت،ن 

بوه عوىل أ ن يودفع هل وصول مقابول  قانونية، وابليايل جاز ملصاحل ال من أ ن حتجز جواز أ و و،يقوة السوةر اخلاصوة

ىل أ ن تسووى  قلوه الووطين م،قتوا اإ ذكل، ويرتتب عىل احتجواز مثول هوذه الو،يقوة منوع ال جنويب مون مغوادرة الإ

 .وضعييه

 املنع من املغادرة بسبب عدم تسديد الرضائب املس يحقة: الةرع الثاين

قله اجلزائريا يقت  خروج الرضوائب واحلقووق والرسووم املسو يحقة ال داء مساءلهتم عون مجيوع  ل جانب من الإ

ىل مساهامت ال،امن الاجامتعوي مبوجوب الترشويعات الاجامتعيوة، وهوو موا  مبوجب قانون الرضائب، ابلإضافة اإ

امليعلق حبامية مصاحل اخلزينة وصناديق ال،امن الاجامتعي  041-10نص  عليه املادة ال وىل من املرسوم رمق
(4)

. 

                                                             
1
قامهتم هبا وتنقلهم فهيا، جريدة رمسية عدد 7117يونيو  70م،رخ يف  00-17قانون رمق  -  .01، ييعلق برشوو دخول ال جانب اإىل اجلزائر واإ
2
قله اجلزائري مبجرد انق،اء مدة صالحية تث شريته أ و بطا: " عىل أ نه 00-17ق  1تن  املادة  - قامتوه، أ و املودة القانونيوة عىل ال جنيب مغادرة الإ قة اإ

قله اجلزائري قامة ابلإ  .املرخ  هبا لالإ

ىل الولية اليت أ صدرهتا عادة بطاقة املقه اخلاصة به اإ  ".وعىل ال جنيب املقه اإ
3
قله اجل: "عىل أ نه 00-17ق  4تن  املادة  - قامة يف الإ طار ميكن ال جنيب غري املقه واملوجود يف وضعية قانونية من حي  الإ زائري، أ ن يغادره يف اإ

 ".الترشيع والينظه املع ول هبام
4
 -décret n°63-196 du 5 juin 1963 portant protection des intérêts du trésor et des caisse de sécurité sociale à 

l’égard des personnes sortant du territoire national ,j o n°38. 
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قله اجلزائري حسوب املوادة  ومن أ جل ذكل ميكن أ ن ذا مل  ،041-10مون املرسووم  7مينع ال جنيب من مغادرة الإ اإ

الواثئوق الويت تشو ل اليرصوحيات امليعلقوة بيصوةية الرضوائب ( رشطة احلودود)يلزتم بيقدمي أ مام املصاحل اخمليصة 

قله اجلزائري  . والرسوم واملساهامت،واليت تثب  دفعه لها، وذكل عند مغادرته لالإ

منوه قود اسو يثن   0وييحدد نطاق تطبيوق هوذا املرسووم ابلنسو بة لل جانوب املقميو،ن فقو ، ابعيبوار أ ّن املوادة 

 .املواطن،ن اجلزائري،ن وال جانب ذوي احلصاانت والامتيازات، وال جانب غري املقمي،ن

 :خامتـة

قله الووطين مون أ خطور الإجوراءات الويت  طوار تقييود ييب،ّن مما س بق، أ ّن املنع من مغادرة الإ ميكون ا اذهوا يف اإ

ذا   فورض ضوواب  عوىل اجلهوة اخمليصوة  حرية الشخ  يف الينقول، وابلورمغ مون ذكل يعود وسو يةل مرشووعة اإ

ل لرضورة اقت،هتا الظروف، وييع،ن أ ن ييخذ لةرتة م،قتة، ينهت ي ابنهتاء السوبب اذلي  اب اذه، ول زكون ذكل اإ

ىل ا اذه  .أ دى اإ

قله الوطين امليخذ من طرف اجلهات الق،ائية، عكس اجلهوات الإداريوة، زكوون مع العمل أ ّن املنع من  مغادرة الإ

قابال للطعن فيه، حي  جيوز الطعن ضد ال وامر الصادرة مون طورف قوايض اليحقيوق أ موام غرفوة الهتوام، أ موا 

طار الرقابة الق،وائية فوال جيووز الطعون فهيوا أ موام ا القرارات الصادرة عن هذه ال خرية يف حملمكوة العليوا حسوب اإ

ق اإ ج، أ موا ابلنسو بة جلهوات احلومك، فوالطعن يف أ حاكهموا يومت وفقوا لطورق الطعون  041الةقرة ال وىل من املوادة 

 .العادية وغري العادية
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موجبات اس يئناف أ حاكم حمامك اجلناايت يف اجلزائر
*

 
- تيارت  -جامعة ابن خدلون   -"ب"أ س ياذ مساعد  -محمد بن أ محد/ أ  

 :ملخ 

نشاء درجة اثنية من درجات اليقوايض يف اجلنواايت  ليس غريبًا أ ن تي، ن هذه املقاةل رضورة املطالبة ابإ

ىل ركب أ خالقيات العداةل وضواب  الترشيع الإجرايئ، ل ن الاقتصار عىل درجة واحودة لليقوايض يف اجلنواايت  اإ

عادة دانيه أ مام درجة أ عىل، بل ينال ذكل وبصورة مبارشة من مسو  ل هيدر فق  حق الإنسان املهتم يف اإ حف  اإ

ىل مصاف العداةل والإنصاف، حال كون حممكة النقض ليسو  درجوة مون درجوات اليقوايض بول  أ حاكم الق،اء اإ

ر طبقة أ عىل من طبقات اليقايض، حتامك احلمك املطعون فيه عىل مدى الزتاهما بصحيح القوانون مون عدموه ول 

ىل درجوة أ عوىل مون تيدخل يف    ما خيي  بوه قوايض املوضووع مون تقودزرات حتيواج يف كثوري مون ال حيوان اإ

 .هبا املق ما تعيد النظر يف أ مر الإدانة أ و مقدار العقوبة  درجات اليقايض  

بوجود خلل يف عنارص العداةل احلالية هوو بدايوة لإصوالحه، وعودم وجوود درجوة اثنيوة مون درجوات  فالعرتاف

جراءاهتا، جيب أ ن نعرتف به لنصححهاليقايض  . يف اجلناايت هو يف احلقيقة خلل يف نظام العداةل و اإ

Abstract 

Not surprisingly, this study include the need to claim creates a second class of degrees of 

litigation in the criminal to ride the ethics of justice and controls procedural legislation, 

because only the one degree of litigation in the criminal is not wasted just the human right 

of the accused to re-examine the guilty before a higher degree, but receives it and more 

directly from His Highness the provisions of the judiciary to the level of justice and fairness, 

the event that the Court of Cassation is not the degree of litigation, but is higher than the 

layers of litigation layer, try the impugned judgment over Altzmha correct. law or not does 

not interfere in regard by the trial judge of the estimates need often to the point of the 

highest degrees of litigation in order to reconsider the conviction or the amount of the 

penalty ordered by the res judicata. 

The recognition of the existence of a defect in the elements of the current justice is 

beginning to fix it, and the absence of second-class degrees in criminal litigation pieces of 

legislation and is in fact a defect in the justice system and its procedures, we must recognize 

done to correct it. 

                                                             
*
يداع املقال   04/14/7101: اترخي اإ

 00/01/7101: اترخي حتكه املقال
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 : مقدمة

رسواءعىل الرمغ من ريق امله ة الويت زوهنض هبوا مبودأ  اليقوايض عوىل درجتو،ن يف  ن  اإ قواعود العوداةل اجلنائيوة، فواإ

الترشيعات الإجرائية  احلديثة يف ااول اخمليلةة، قد تباين  مواقةها بشث ن تطبيق هوذا املبودأ  عوىل أ حواكم حموامك 

موام مجيوع أ نوواع الق،واء اجلنوايئ العوادي مون حموامك فمثة ترشيعات جنائيوة أ قورت تطبيوق هوذا املبودأ  أ  . اجلناايت

اخملالةات وكذا اجلنح وحىت اجلناايت    ل زكون املهتم املالحوق جنائيوًا أ موام حممكوة اجلنواايت أ قول حظوًا مون 

 .نظريه اذلي تمت حمامكيه أ مام حممكة اجلنح

مون حموامك اجلنواايت، فث خوذت  وعىل العكس من ذكل، أ هدرت ترشيعات أ خرى هذا املبدأ  يف ال حاكم الصادرة

ىل وجوود ضوامانت أ خورى يف اجلنواايت،  بنظام اليقايض عىل درجة واحدة أ مام هذا النوع من اجلرامئ، اسوتنادًا اإ

 . كبديل اكيف عن اارجة الاس يئنافية

ة الياليوة وأ برز ما ميثل الطائةة ال وىل يف الوق  احلايل الترشيع الةرنيس وكذا الترشيع اليونيسو، وييصودر الطائةو

ن اكن هذا ال خري ن  عىل دس يورية هوذا  الترشيع اجلزائري، وقةل من قوان،ن دول أ خرى اكلترشيع املرصي، واإ

، يف انيظوار موا سووف يقودم عليوه 7101، وتبعوه يف ذكل دسو يور اجلزائور لعوام 7100املبدأ  مع بوروز دسو يور 

 .الربملان اجلزائري

ذا اكن هوذا الن ن الباحو   ظوام مالمئوًا لل خوذ بوه يف النظوام الق،وايئ اجلزائوري،وحىت نس يطيع أ ن  دد ما اإ فواإ

ماكنيته امليواضعة، أ ن ييحدث بيشوء مون اليحليول والنقود لوبعض الإجوراءات املقوررة   أ موامسوف حياول قدر اإ

 .حممكة اجلناايت يف النظام الإجرايئ اجلزائري، واليت تعيرب من أ   ال س باب املوجبة لس يئناف أ حاكم اجلناايت

هذه ال س باب املوجبة لس يئناف ال حاكم الصادرة من حمامك اجلناايت، ر اليت دفع  ابلنظام الإجرايئ اجلنوايئ 

وابليث موول جنوود أ ن جلهووا   جهووره موون طوورف . جلنوواايتيف اجلزائوور بعوودم ال خووذ ابلنظووام الاسوو يئنايف ل حوواكم ا

الترشيعات املقارنة اليت أ صبح  تث خذ بقاعدة اليقايض عىل درجت،ن يف اجلناايت، وهذه الإجراءات تيعلق بعودم 

، وأ خوريا حمدوديوة أ جوال (مبحو  اثين)، ومسوث ةل نظوام احمللةو،ن (مبحو  أ ول)تس بيب أ حواكم حموامك اجلنواايت 

 (.اثل  مبح )الطعن ابلنقض 

 عدم تس بيب حمك حممكة اجلناايت: املبح  ال ول

يعيرب تس بيب وتعليل ال حاكم ضامنة ابلغة ال يية للرأ ي العام واخلصوم عوىل حود سوواء، وذكل مون خوالل موا 

ييحقق بعمل الرأ ي العام، وكذا ال حاكم الصادرة ابمس الشعب  فميكنه من رقابيه واليحقق من حصهتا وعودالهتا مبوا 

ل لقتنواع يش بع  حاسة الثقة يف اجلهواز الق،وايئ كوام أ نوه وسو يةل قانونيوة للوردع العوام، غوري أ ن ذكل ل ييحقوق اإ

 . الناس مجيعًا بعداةل احلمك

وعليه فاإن الالزتام ابلتس بيب وابليعليل جيعول احلومك وسو يةل لالقتنواع ومون هنوا يصوبح هل دور هوام يف حتقيوق 

لزاميةاليوازن ب،ن القوة  الاقتناع بوه، وحيقوق أ ي،وا اليووازن الةعويل بو،ن القوانون والواقوع يف اجملمتعوات للحمك و الإ
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احلديثة
(1)

. 

موون موضوووع تسوو بيب ال حوواكم ( 017) وموون خووالل مادتووه 7101ولقوود جعوول ااسوو يور اجلزائووري اجلديوود لعووام 

اكم الق،وائية تعلول ال حو: "الق،ائية معومًا، الزتام يقع عوىل عواتق القوايض، حيو  جواء يف نو  هوذه املوادة أ نوه

..."وينطق هبا يف جلسات علنية
(2)

. 

مفن خالل قراءتنا لهذه املادة، جندها تيلكم بشولك واحض ورصحي عوىل وجووب أ ن تسوبب وتعلول   ال حواكم 

وع اجلزائووري يف أ كووو موون قووانون ل سوو ح قووانون الإجووراءات املدنيووة  الق،ووائية، وهووو ال موور اذلي كرسووه املرشو

ع اجلزائري قد اعمتود عوىل نظوام،ن ا،نو،ن والإدارية، أ ما فح ييعلق بقانون الإجراءات اجلزائية، فهنا جند أ ن املرش 

، فوح خيو  اجلونح واخملالةوات مبوا ي،كود (نظام تس بيب ال حاكم اجلزائية: )يف تعليل أ حاكم الق،اء اجلنايئ، وهام

، (بنظوام ال سو ئةل)مون ااسو يور، وابملقابول جنود نظوام أ خور يعورف ( 017)حرصه عىل الامتيش مع نو  املوادة 

 .جلناايت واذلي ل أ ساس هل يف ااس يور اجلزائريابلنس بة ل حاكم حممكة ا

  حومك جيوب : "ق اإ ج ج بقولهوا( 024)فةح ييعلق بنظام تس بيب أ حاكم اجلنح واخملالةات، فقد نص  املوادة 

أ ن ين  عوىل هويوة ال طوراف وح،وور  أ و غيواهبم يف يووم النطوق ابحلومك، وجيوب أ ن يشو متل عوىل أ سو باب 

دانوة ال شوخاص املوذكورزن أ و . احلومك ومنطوق، وتكون ال سو باب أ سواس ويبو،ن املنطووق اجلورامئ الويت تقورر اإ

مس،ولياهتم أ و مساءلهتم عهنا، كام تذكر به العقوبة ونصوص القانون املطبقة وال حاكم يف ااعوى املدنية، ويقووم 

"الرئيس بيالوة احلمك 
(3)

أ   الراكئوز فنجد أ ن هذه املادة جاءت بصويغة الوجووب، حبيو  تعود ال سو باب مون . 

ذ ل ييصور وجوده بدوهنا  .وااعامئ اليت يقوم علهيا احلمك اجلزايئ اإ

ومع   ذكل، وخالفًا ملا هو مع ول به قانواًن يف ابيق اجلهات الق،ائية اجلزائية، ل خي،ع احلمك الصادر يف موواد 

منا يقوم م قام ذكل نظام ال س ئةل  ويربر ذكل اجلناايت يف النظام الق،ايئ اجلزائري لل حاكم العامة للتس بيب، واإ

هووذا موون هجووة، وكووذا عالقووة ذكل بةكوورة الاقتنوواع ( ق،وواة وحملةوو،ن)خبصوصوية تشووكيل حممكووة اجلنوواايت موون 

                                                             
(1)

 .720، ص 7100، منشورات أ م،ن، اجلزائر، 7ف،يل العيش، رشح قانون الإجراءات اجلزائية اجلزائري ب،ن الواقع واليطبيق، ج. د 
(2)

لزامية يف تعليل وتس بيب أ حاكم الق،اء، قد كرسو هتا مجيوع  ااسواتري امليعاقبوة يف اجلزائو  ىل القول بث ن هذه الإ ر، سوواء وجتدر الإشارة أ ي،ا هنا اإ

، وهو ال مور نةسوه 0441من دس يور ( 000)، وأ خريًا املادة 0474من دس يور ( 000)، وكذا املادة 0421من دس يور ( 021)ذكل مبوجب املادة 

ل بعد تس بيبه، وجيب أ ن يسبب احلمك من حي  الواقع والقانون": من ق اإ م اإ جزائري بقولها( 722)ما أ كدته املادة   ...".ل جيوز النطق ابحلمك اإ
(3)

وتعود    حكـم جيـب أ ن  يي، ن أ س بابه ومنطوقه،": من ق اإ ج فرنـيس عىل أ ن( 070)فةي القـانون الةرنيس عىل س بيـل املـثال نص  املادة  

 ."ال س باب أ ساس احلمك

- Article 485: " -Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif. - Les motifs constituent la base de la 

décision ". 

ل أ نه ل يلزم الشارع الةرنيس حممكة اجلناايت ول حممكة اس يئناف اجلناايت بتس بيب احلمك الصادر من أ ي مهنام، ومن  ة فاإن حممكوة ا  -  سو يئناف اإ

 .اجلناايت وحممكة النقض يعرض علهيام حمك جنايئ غري مسبب

-Voir: Stefani (G) et Levasseur (G) et Bolouc (B) :- procédure pénale. 21
éme 

ED.Dalloz, paris.1996, p 652. 
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الشخيص للقايض من هجة أ خرى
(1)

. 

حي  يقوم نظام طرح ال س ئةل يف ال حاكم الصوادرة يف موواد اجلنواايت مقوام التسو بيب وتعيورب ورقوة ال سو ئةل 

دانيوه املوهتم او براءتوه، ور ابليوايل مورأ ة الع ود الة قري يف جسم احلمك اجلنوايئ، ور املرجوع الرئييسو للقوول ابإ

بطاهل املنطوق اجلنايئ، كام أ هنا تعيرب ورقة رمسية يرتتب عىل خلو احلمك اجلنايئ مهنا نق،ه واإ
(2)

 . 

ييلو الورئيس قبول مغوادرة احملمكوة من ق اإ ج جزائري جندها أ هنا تن  عىل أ ن ( 012)ومن خالل قراءتنا للامدة 

قاعووة اجللسووة اليعلووحت ال تيووة والوويت تُعلووق ف،وواًل عوون ذكل حبووروف ابرزة وكبوورية يف أ ظهوور موواكن موون غرفووة 

ن القوانون ل يطلوب مون الق،واة أ ن : "املداوةل، وهذه اليعلحت اليت نص  علهيا املادة أ عاله واليت جاء فهيا أ نه اإ

ىل تكووزن يقدموا حسااًب عن الوسائل  ، ول زورمس هلوم قواعود هبوا ييعو،ن علوهيم أ ن اقتنواعهماليت هبا قد وصلوا اإ

خي،عوا لها عىل ال خ  تقدزر متام أ و كةاية دليل ما، ولكنوه يوث مر  أ ن يسوث لوا أ نةسوهم يف ةو  وتودبر، وأ ن 

ىل املوهتم و  دراكهوم ال دةل املسو ندة اإ خالص ضامئر  يف أ ي تث ،ري قد أ حد،يوه يف اإ أ وجوه اافواع عهنوا ومل يبحثوا ابإ

("هل ازمك اقتناع صيصو: )ي،ع لها القانون سوى هذا الس،ال اذلي يي، ن   نطاق واجباهتم
(3)

.   

وعليه ومن خالل هذه املادة ميكن أ ن نقول، أ ن موا ميوزي أ حواكم حممكوة اجلنواايت يف الترشويعات املطبقوة لنظوام 

عووىل ( بوونعم أ م ل )دون بيووان ل سوو باهبا ليحوول حملهووا ال جوبووة احمللةوو،ن اكلنظووام الق،ووايئ اجلزائووري، أ هنووا تصوودر 

ال س ئةل اليت يطرهحا رئيس احملمكة عىل هيئة احلومك يف اجللسوة قبول البودء يف املوداوةل
(4)

، وهوذه ال سو ئةل الويت 

، والويت يطلوق علهيوا تسو ية  décision de mise en accusationييلوها الرئيس جتد مصدرها يف قرار الإحواةل 

، واس يثناءا قد تسو متد مون   جديود يطورأ  أ ،نواء املرافعوات، وذكل questions principalesس ئةل ال صلية ال  

ق اإ ج جزائري، حبي  يشرتو القانون أ ن يطورح سو،ال عون   واقعوة وعون   ( 011)و( 010)معاًل ابملواد 

ظرف مشدد
(5)

 .، وعند الاقت،اء عن   عذر قانوين بس،ال مس يقل

هل يس يطيع أ ن زكون نظوام ال سو ئةل بودياًل عون نظوام تسو بيب ال حواكمو، : لكن الباح  يطرح س،ال مةاده

ن اكن  ر حممكة اقتناعو   خاصة أ مام حممكة اجلناايت واإ

                                                             
(1)

رشح قوانون الإجوراءات اجلزائيوة اجلزائوري، ديووان املطبوعوات اجلامعيوة، اجلزائور،  رشح قانون الإجراءات اجلزائية اجلزائوري،معر خوري، . د 

 . 001، ص 7114

    .007ص  ،7110ااول العربية ، دار هومة، اجلزائر، تس بيب ال حاكم الق،ائية يف القانون اجلزائري وبعض طاهري حس،ن، . د    
(2)

 . 11، ص0470لس نة  0، الغرفة اجلنائية ال وىل، نرشة الق،اة، اجلزائر، ع 07/01/0470، بيارخي 00071قرار احملمكة العليا رمق  
(3)

قةال ابب املرافعة 017اإىل  010زراجع ن  املواد من    . من ق اإ ج جزائري، القسم الرابع يف اإ
(4)

 .  027، ص 7107، 0زوليخة الييجاين، نظام الإجراءات أ مام حممكة اجلناايت، رساةل دكيوراه، لكية احلقوق، جامعة اجلزائر . د 
(5)

دانوة املوهتم، مفعوروف أ ن ال سو ئةل روف اخملةةـة، ل ن الس،ال ب ويس يثنوى مون ذكل الظ  ذا ما طرح، س يدل عن توجه احملكـ ة واقتناعووها ابإ شث هنا اإ

دانة املهتم، زراجوع يف ذكل ل بعد ،بوت اإ ، الصوادر بيوارخي 771074قورار احملمكوة العليوا رمق : )اخلاصة ابلظروف اخملةةة ل تطرح عىل أ ع،اء احملمكة اإ

 . (004، ص 7110ر، ، اجملةل الق،ائية، اجلزائ70/00/0444
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ىل رأ ي،ن جابة عىل هذا التساؤل فقد انقسم جانب من الةقه والق،اء يف اجلزائر خبصوص هذه املسث ةل اإ  : ولالإ

 :الرأ ي ال ول

أ نصار هذا الورأ ي أ ن نظوام ال سو ئةل هوو مبثابوة تعليول لل حواكم اجلنائيوة، كوام ميكون لهوا أ ن تي،و ن ورقوة  زرى

  العنارص مبا فهيا الن  القوانوين وكوذا الوقوائع، لكون مون دون ذكور  -مبا حتيويه من أ س ئةل وأ جوبة  -ال س ئةل 

ال دةل اليت تشلك أ ساس التس بيب
(1)

قنواعتلعوب دورًا كبوريًا يف ، فال س ئةل وال جوبة عهنا قود  اخلصووم بعوداةل  اإ

ىل منطوق احلمك ال حاكم، وتوحض الطريقة اليت توصل هبا الق،اة اإ
(2)

. 

 . وقد ساق أ نصار هذا الرأ ي جحي،ن لرف،هم مبدأ  تس بيب أ حاكم اجلناايت

مقدسووًا ل سووبيل ، فقوورار احمللةوو،ن اكن يعيوورب قوورارًا "هيئووة احمللةوو،ن موون اخلطووث  "قواهمووا معصووومية  :جحووة اترخييووة

لس يئنافه أ و الرقابة عليه، فاحمللةون ميثلون الشعب، وابليايل ق،اؤ  هوو ق،واء هللا، حيو  قيول عوىل لسوان 

 :أ حد الةقهاء

 "  le jury c’est le jugement du peuple, le jury c’est le jugement du pays, le jury c’est le 

jugement du dieu " 

ن عداةل احمللة،ن ر صوت الشعب وصوت الورب : "كام قال أ خرون  وعويهل اعيورب ". vox populi, vox dieuاإ

قرار احمللة،ن قرار س يادي ل جمال ليربزره أ و تس بيبه أ و الطعن فيه، ل ن لك ة الشعب جيوب أ ن ل تورد، خاصوة 

دميقراطية هجاز الق،اء وأ ن وجود احمللة،ن اليوم مضن تشكيةل حممكة اجلناايت يعد دلياًل عىل
(3)

 . 

ذا   تس بيب حومك حممكوة اجلنواايت، فواإن ذكل قود يو،لر يف عقيودة هوذه  :جحة معلية ق،ائية وتيجسد يف أ نه اإ

نشواء اسو يئناف  متوام اإ احملمكة، مما ي،عن من الةائدة املنيظرة مهنا، أ ضن اإىل ذكل الصعوابت امجلة اليت تعووق اإ

ب عودم  صو  أ ع،واء هيئوة احمللةو،ن مون انحيوة، والعودد الكبوري اذلي اجلناايت كدرجة اثنية لليقايض  بسوب

تتشلك منه حممكة اجلناايت من ق،اة وحملة،ن من انحية أ خرى، ف،ال عن صعوبة اليوفيق ب،ن أ رااهوم للوقووف 

عىل ال س باب اليت يستند علهيا احلمك
(4)

. 

 اخلواص بغوريه مون الق،واة أ و أ ع،واء كام يصعب أ ي،ا عىل القايض امللكن بوضع أ س باب احلومك اخورتاق اليقو،ن

نه غالبًا ل ي،ع أ س باب اقتناعه، وقد يلجث  اإىل وضع ال سو باب اخلاصوة بزمالئوه الق،واة،  هيئة احمللة،ن، وذلكل فاإ

                                                             
(1)

 .77، ص 7101زويش رايض، اإجراءات تث سيس احلمك اجلنايئ، دار الهدى، اجلزائر، . د 
(2)

 .000، ص 7117، اجلزائر، 0جيالين بغدادي، الاجهتاد الق،ايئ يف املواد اجلزائية، اايوان الوطين لل شغال الرتبوية، ج. د 
(3)

 .002، 001املرجع السابق، ص  ،مام حممكة اجلناايتنظام الإجراءات أ   زوليخة الييجاين،. د 

- Soyer (J-c) :- droit pénal et procédure pénale, op-cit, p 352. 

- Merle (R) et viti (A) :- traité de droit criminel, T 2 procédure pénale, 5éme ED, cujas, paris, 2001, p 644.    
(4)

 .074، ص 7100، ، دار املطبوعات اجلامعية، الإسكندرية0، و(اس يئناف أ حاكم اجلناايت)الق،ايئ  محمد عيل سويمل، الإصالح. د 
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لكن قد ل زكون من اليسري عليه أ ن ييصور ال س باب اخلاصة بث ع،اء هيئة احمللة،ن
(1)

. 

دانوة أ و ابلورباءة يف هنايوة املرافعوات،  وتمتثل الصعوبة الثانية يف رضورة اس مترار املرافعات حىت صدور احلومك ابلإ

ماكنيةودون  تث جيل النطق ابحلمك أ و حتديد جلسة لها اإىل جلسة اتليوة عوىل النحوو امليعوارف عليوه أ موام احملوامك  اإ

يف الترشيع املرصي، حبي  ييطلب هنوا وضوع ال سو باب ال خرى ذات التشكيل الق،ايئ اخمليلن كام هو احلال 

ن مل زكن مس يحيالً  وقتًا اكفيًا، خاصة ابلنس بة للجرامئ اخلطرية مما جيعل تس بيب ال حاكم أ مرًا صعبًا اإ
(2)

. 

( اجلزائر أ و فرنسا)كام شهد الواقع الع يل الق،ايئ أ ي،ا يف كثري من املرات نقض أ حاكم حمامك اجلناايت سواء يف 

ذا اكن  ورقة ال س ئةل هبا يشء من اليعقيد، والواقع أ ن هذا النوع مون ال سو ئةل املعقودة كثوريا موا زكوون  وذكل اإ

سببًا لنقض ال حاكم اجلنائية
(3)

. 

 :الرأ ي الثاين

ىل املنواداة بيث ييود مبودأ  تسو بيب أ حواكم حممكوة  -الةقه ي والق،ايئ  -ولقد ذهب هذا الرأ ي  السوائد يف اجلزائور اإ

ن السوبب اليوارخيي اذلي سواقه راف و  اجلناايت، وأ ن املربرات اليت س يق  لرفض التس بيب مل تعد قامئوة، فواإ

التس بيب مل يعد هل وجود من الناحية الع لية، ل نوه أ صوبح ال ن   مون احمللةو،ن والق،واة ييوداولون فوح ييعلوق 

ذانب املهتم او براءته يف   ما ييعلق ابلواقع والقانون  .ابإ

لقانونية، فالتس بيب هو ال ساس ال ول لةهم ال حاكم وتقبلها، وهو أ حد املعايري امله وة ملصوداقية أ ما من الناحية ا

ىل الروية واليةكري الهادئ فح يصدره من أ حاكم حىت تيةق مع طبيعوة الواقوع  العداةل  ل ن وجوده يدفع القايض اإ

ن قرار الإحاةل اإىل حممكة اجلنااي. وحصيح القانون ماكنيوة ف،اًل عن ذكل، فاإ ت زكون مسببًا، ومل يعورتض أ حود ابإ

تث ،ري هذه ال س باب عىل حممكة اجلناايت ك ول درجة
(4)

 . 

دانيه، وال،وحية يف  كام أ ن عدم تس بيب أ حاكم اجلناايت سوف ي،دي اإىل جتاهل حق املهتم يف معرفة أ س باب اإ

معرفة أ س باب براءة املهتم
(5)

كيون تومتكن حممكوة الونقض مون فكين يتس ىن ل ي مهنم الطعن عىل هذا احلمك، و . 

 .ممارسة دورها الرقايب يف رقابة القواعد القانونية واملوضوعية وضامن توحيد لك ة القانون

                                                             
(1)

 Virginie (Mggio): le jury de cour d’assises, thèse, faculté de droit et science politique, Marseille, France, 

2005- 2006, p90.    
(2)

 .772الق،ايئ، املرجع السابق، ص محمد عيل سويمل، الإصالح . د 
(3)

 . 722، ص 0474، اجلزائر، 0، اجملةل الق،ائية، ع10/10/0470، بيارخي 00071قرار احملمكة العليا رمق  

 .747، ص 0474، اجلزائر، 0، اجملةل الق،ائية، ع00/10/0470، بيارخي 00720قرار احملمكة العليا رمق  - 

 .740، ص 0474، اجلزائر، 0، اجملةل الق،ائية، ع74/10/0470، بيارخي 00222قرار احملمكة العليا رمق  - 

 .701، ص 0440، اجلزائر، 0، اجملةل الق،ائية، ع17/00/0477، بيارخي 10277قرار احملمكة العليا رمق  - 
(4)

 .001محمد عيل سويمل، الإصالح الق،ايئ، املرجع السابق، ص . د 
(5)

 . 71، ص 7101راحب بوداش، احمللة،ن ومبدأ  الاقتناع الشخيص يف مادة اجلناايت، مقال منشور مبركز البحوث القانونية والق،ائية، اجلزائر، . د 
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ال خوري أ نوه جيوب توذليل مجيوع الصوعوابت والعوائوق الويت حتوول دون التسو بيب،  الاجتاهوذلكل لكه ي،كد هذا 

ليوه، وهوو موا يعوين أ نوه ييعو،ن عوىل احملمكوة يف عىل حق املهتم بث ن يواجه ابلوقائع امل  الاجتاهوشدد ذات  نسوبة اإ

ل بتس بيب ال حواكم، فصوار اليووم  دانيه أ ن تثب  تورطه يف ارتاكب الةعل اجملرم، ول زكون ذكل قطعًا اإ حال اإ

من حق   مهتم معرفة مجةل ال س باب اليت دفعو  هيئوة احلومك لإدانيوه حوىت زومتكن مون مبوارشة حوق الطعون 

الثانيوة، وهووو موا أ كدتووه خميلون املوا،يوق ااوليووة ونظور دعوتوه لل وورة
(1)

، والويت اعيووربت أ ن ذكل جمافيوًا للحووق 

دانيه وعقابه  .والعدل، وماسًا حبقوق املهتم ح،ن حرمانه من معرفة أ س باب اإ

ومن هجة أ خرى أ ل جيوز لنا أ ن نتساءل أ ي،ا، كين أ ن احلمك الةاصول يف اجلنحوة أ و اخملالةوة اذلي يق و فقو  

تس بيبه وتعليهل، يف ح،ن أ ن حمك حممكة اجلنواايت اذلي  أ عاله( 024)بعقوبة احلبس والغرامة، توجب معه املادة 

عودام ل يسوبب و  يعمتود فقو  عوىل الاقتنواع الشخيصو للق،واة سيت، ن احلمك ابلسجن امل،ق  أ و امل،بود أ و الإ

واحمللة،ن حسب ما يقت،يه مضري   واحد مهنم، مبجرد طرح ال س ئةل والإجابة عهنا فق 
(2)

. 

 :  رأ ينا يف املوضوع

نووه أ حضووى موون الرضوووري عووىل املرشووع اجلزائووري تعووديل قووانون  وعليووه وابلنظوور لل سوو باب السووالن ذكرهووا فاإ

امليعلق بتشوكيةل حممكوة اجلنواايت، ليصوبح مشولكة مون ق،واة معنيو،ن ذوي خوربة الإجراءات اجلزائية يف شقه 

،بات املنصوص علهيا قانواًن، وبعيدًا عن مبودأ  الاقتنواع الشخيصو اذلي  عالية، يسببون أ حاكهمم طبقًا لقواعد الإ

أ ،بت  معه املامرسات امليدانية بطشه أ حيااًن حبقوق احملكوم علهيم
(3)

 . 

 رشاك احمللة،ن يف احلمك اجلنايئاإ :  املبح  الثاين

ن اجلزائر ر ااوةل العربية الوحيدة اليت مازال  ممتسوكة بنظوام احمللةو،ن اإ
(4)

يف حممكوة اجلنواايت، وذكل بون   

صودار ال حوواكم، وميكون أ ن يعيووهنم يف ذكل : "والويت جوواء فهيوا 7101مون دسوو يور  010املوادة  خيوي  الق،وواة ابإ

مون مبودأ  صودور ال حواكم ابمس  انطالقواوذكل ". مساعدون شعبيون حسوب الرشووو الويت حيوددها القوانون

الشعب
(5)

. 

                                                             
(1)

 . 10،17، ص 7101عامر بوضياف، احملامكة العادةل يف النظام اجلنايئ الإساليم واملوا،يق ااولية، منشورات جسور، اجلزائر، . د 
(2)

 .717، ص 7107عبد العززز سعد، أ صول الإجراءات أ مام حممكة اجلناايت، دار هومة، اجلزائر، . د 
(3)

 .71راحب بوداش، احمللة،ن ومبدأ  الاقتناع الشخيص يف مادة اجلناايت، املرجع السابق، ص . د 
(4)

 : جند عىل سبيل املثال( لنظام احمللة،ن) ومن ب،ن املصطلحات القريبة  

 .يف   من اجنلرتا واس بانيا( juge de paix)السالم  ق،اة - 

 . يف   من املغرب( juge communal)القايض البدلي  - 

وهو النظام املع ول به يف   من اجلزائر وفرنسا، ورمغ ذكل ل ززال ية،ل اس يعامل مصطلح نظام احمللةو،ن ( l’échevinage)مساعدي الق،اة  - 

(le système du jury.) 
(5)

 ".يصدر الق،اء أ حاكمه ابمس الشعب" : واليت تن  عىل أ نه 7101من دس يور  004وذكل تبعا لن  املادة  
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منوا ن مع،ةل اإرشاك احمللة،ن يف تشكيل حممكة اجلناايت أ و عدم اإرشاكهم فهيا ليس  وليدة اليوم واإ ر مع،وةل  واإ

قدمية وجديدة يف أ ن واحد، فه ي قدمية ابعيبار أ ن مسث ةل مشاركة عنارص شعبية يف تشكيل حممكوة اجلنواايت، 

جوراءات جنائيوة  عوداد أ ول قوانون اإ واهجة املرشع اجلزائري منذ السو نوات ال وىل لالسو يقالل، وذكل مبناسو بة اإ

 .0411جوان  17 وامل،رخ يف 000-11جزائري اذلي رأ ى النور مبوجب ال مر رمق 

ورمغ تكوريس خميلوون دسوواتري ااوةل اجلزائريووة امليعاقبووة
(1)

، رضورة احلةوواظ عووىل العنرصوو الشووعيب مضوون هجوواز 

صودار  أ فورادمن ق اإ ج ج الويت تشوجع فيوه ( 707)الق،اء، فقد نص  املادة  مون عاموة الشوعب املسواية يف اإ

وهكذا فوال زوزال نظوام . ،قة املواطن،ن يف هذه ال حاكمال حاكم، وذكل ابعيبار  ميثلون الرأ ي العام، مما ي، ن 

احمللة،ن يف اجلزائر حمل جدل  ونقاش، حبي  طرحو  هوذه املسوث ةل أ موام اللجنوة الوطنيوة لإصوالح العوداةل يف 

بقاء عليه فانقسوم   موهنم ( 7111 و0444)الةرتة ما ب،ن  لغاء هذا النظام والإ فاكن موقةها مرتددا وتث رحج ما ب،ن اإ

 . ما ب،ن م،يد ومعارض لهذا النظام وللك مهنم جحجه يف ذكل

ىل بيوان : ابلنس بة مل،يدي نظام احمللة،ن: أ ول يف سبيل اافاع عن نظام احمللة،ن وضامن سريورته، معد م،يودوه اإ

ىل اعيبارزن أ حدهام اترخيي وال خر س يايس دس يوري مزاايه، ويستندون يف  .ذكل اإ

تنطلق هذه احلجة من مسل ة أ ساس ية مةادهوا أ ن الشوعب هوو مصودر  :مبدأ  ااميقراطية وس يادة الشعب( أ   

  السلطات
(2)

، وأ ن الشعب هو اذلي منح الس يادة للحامك عىل ااوةل وليس العكس، ومبا أ ن احمللةون ممثلو،ن 

يعربون تعبريا صادقا عن الس يادة الشعبية يف اجملال الق،ايئ، فتث يت قراراهتم تعبريا عن الشوعور عن الشعب فهم 

 .العام يف اجملمتع

رشاك احمللة،ن يف حممكة اجلنواايت عنووان اميقراطيوة الق،واء واإ
(3)

وذكل ابعيبارهوا رابطوة بو،ن الشوعب والعوداةل  

ىل ه  الان،وامموتدعه الزنعة الوطنية، حبيو  ميثول  يئوة احمللةو،ن وسو يةل فعواةل ليودعه هوذه الزنعوة الوطنيوة يف اإ

ذ ملا اكن  هيئة احمللة،ن ت،وطلع بنظور ااعواوى اجلنائيوة الناشو ئة عون أ شود اجلورامئ  عالقهتا ب،ن الةرد وااوةل، اإ

ضد ال شخاص أ و ال موال أ و املصولحة العاموة، فواإن ذكل زمنوي اى احمللةو،ن شوعورًا ابلي،وامن  سواءجسامة، 

طين مع غري  من أ قراهنم يف اجملمتع كولك، وذكل تث سيسوًا عوىل موا لويكل الوظيةوة مون دور مبوارش يف ا واذ الو 

جراءات قد متسهم صصيا يف مراحل لحقة اإ
(4)

. 

                                                             
(1)

، تون  مجيعهوا عوىل العنرصو 0441يف دسو يور  001، وأ ي،وا املوادة 0474يف دسو يور  002، وكوذا املوادة 0421يف دس يور  017فنجد املادة  

 .الشعيب ودوره يف تشكيل حممكة اجلناايت
(2)

لوروة بودوي، الونظم الس ياسو ية، . د -. 07ص  ،7114، دار الهن،ة العربية، القاهرة، 0حممكة اجلناايت املس يث نةة، وأ سامة حس ن،ن عبيد، . د 

وقاوي، الوونظم الس ياسوو ية يف العووامل املعووارص، دار الهن،ووة العربيووة، القوواهرة، . د -.070، ص 0444دار الهن،ووة العربيووة، القوواهرة،  سووعاد الرشو

 .04،ص7117
(3)

 .07، ص 7101أ حسن بوسقيعة، مرافعة من أ جل حممكة اجلناايت مبحلة،ن أ و بدوهنم، مقال مبركز البحوث القانونية والق،ائية، اجلزائر. د 
(4)

 .12أ سامة حس ن،ن عبيد، حممكة اجلناايت املس يث نةة، املرجع السابق، ص . د 
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وهوو موا يةرسو   la vérité absolueويرتتب عىل ذكل أ ن أ حاكم حمامك اجلناايت تث يت تعبوريا عون احلقيقوة املطلقوة

أ ساس رفض اس يئناف أ حاكهما
(1)

 . 

ن وجووود احمللةوو،ن يف تشووكيةل حممكووة اجلنوواايت يعوود ضووامنة لل ووهتم، فوواحمللن زمتيووع  :مبوودأ  الاسوو يقاللية( ب اإ

زاء السلطة اليت ل تس يطيع ال،غ  عليه كونه ليس معينا من طورف ااوةل مقارنوة ابلق،واة اذلزون  ابلس يقاللية اإ

ل ل، ريهتعيهنم السلطة الع امة، كام أ ن احمللن يف منث ى عن شكوك الرأ ي العام ل ن احمللن ل خي،ع اإ
(2)

وبذكل  

 .فهو جيسد ابلةعل مبدأ  اس يقاللية الق،اء

حودى ال،وامانت الهاموة لل وهتم ل نوه أ درى بظروفوه وحميطوه، : مبدأ  حتقيق العداةل( ج ن وجود احمللون يعيورب اإ اإ

اذلي ل زمتيع مبا زمتيع به احمللن من معرفة موا يقوبهل اجملمتوع وموا يسوتنكره،  ونظرته أ كو موضوعية مقارنة ابلقايض

جراءاهتا أ ف،ل من الق،اة، ل ن احمللة،ن جيودون يف هوذه  ف،ال عن ذكل أ ن احمللن يويل اهامتما بسري احملامكة واإ

بسوبب ممارسو يه  الوظيةة جتربة جديدة خيوضوهنا بلك جدية حمط ،ن بذكل حاجز الروت،ن اذلي يعيشوه القوايض

ااامئة لوظيةة الق،اء
(3)

ىل أ ن القايض قد يطغى عىل معهل اجلانب اليقين من قراءة للن  وتطبيقوه  ضافة اإ   هذا اإ

عووىل الوقووائع، يف حوو،ن أ نووه يطغووى عووىل احمللوون شووعور العوودل، وقوود ييةووق ذكل مووع روح القووانون ل مووع نوو  

القانون
(4)

 . 

مل يسمل نظام احمللة،ن من الانيقاد، حبي  ي،كد بعض الةقه اجلنايئ ولس ح  :ابلنس بة ملعاريض نظام احمللة،ن: اثنيا

بوث س هنوا أ ن نركوز  لكون ل. يف اجلزائر واذلزن زرون فيه ذكل النظام املعيب، وهذا لكووة العيووب اللصويقة بوه

 : عىل الانيقادات اليت وهج  للحجج اليت تبناها الرأ ي امل،يد لهذا النظام، وأ ذكر مهنا

ن نظام احمللةو،ن يف اجلزائور ليسو  هل مرجعيوة ول: نظام احمللة،ن يف اجلزائر نظام موروث( أ   رشعيوة مون أ ي  اإ

منوا هوو مووروث اسو يعامري ور،نواه عون  طبيعة اكن ، فهو ليس مبوروث ،قايف أ و عقائدي ول تقليدًا وطنيًا، واإ

الترشيع الةرنيس ملا قبل الاس يقالل
(5)

ن اكن يصولح  ، ومع ذكل فاإن هذا ل مينعنا من القول بث ن نظام احمللةو،ن واإ

نه نظام يعيرب قدميا جدا جتاوزه الزمن، ودليل ذكل أ ن العامل اليوم مييش  و  ايه فاإ  الاسو يغناءلغريان ممن أ ور،وان اإ

صودار أ حواكم ج  نائيوة كوربى، وأ ن عنه، وأ نوه بوذكل مل يعود لل حلةو،ن أ ي دور أ و فائودة يف اإرشاك الق،واة يف اإ

                                                             
(1)

 Durieux (F):- le double degré de juridiction  applique à la peine, ED, Dalloz, Paris 1991, p 113. 
(2)

 Larguier (J):- Droit pénal  général et procédure pénal, 5
éme

 ED, D, Paris, 1974, p 117.   
(3)

 .077زوليخة الييجاين، نظام الإجراءات أ مام حممكة اجلناايت، املرجع السابق، ص . د 
(4)

نرص اازن معران،تس بيب احلمك اجلنوايئ بو،ن مقت،ويات القوانون ومتطلبوات احملامكوة العوادةل، موذكرة ماسورت يف العلووم اجلنائيوة، جامعوة ابون . د 

 .77، ص 7100خدلون، تيارت، 
(5)

اكنـ  حينوها هوذه احملوامك تتشولك  ،0700أ وت  04ل ول مرة يف اجلزائر مبرسوم ( les cour d’assises)للعمل أ نه عندما أ نشئ  حمامك اجلناايت  

ل   مبرسوم ( 10)مون مخسة  ، لكن املرشع اجلزائري بعود الإسو يقالل مبوارشة 0721أ كيوبر  70ق،ـاة حمرتف،ن، ولـم يدرج مضـهنا العنورص الشـعيب اإ

بقاء عوىل نظوام مسواعدي الق،واة  ختار الإ  001 -10وذكل مون خوالل املرسووم رمق ( نظوام احمللةو،ن)ونظرا لل ناخ الس يايس اذلي اكن سائدا، فقد اإ

 .  من هذا املرسوم 12وذكل مبوجب املادة ( 11)واذلي أ نشث  احملامك اجلنائية الشعبية وجعل عدد املساعدزن احمللة،ن س ية  70/10/0410وامل،رخ يف 
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الق،اء بدوهنم س يكون أ ف،ل وأ عدل من الع ل مع أ شخاص غرابء عن احلقل الق،ايئ
(1)

. 

والواقع اليوم يثب  أ ن الس ند ال سوايس لسو مترار نظوام احمللةو،ن حوىت ال ن هوو الاعيبوار اليوارخيي اذلي صوّور 

أ ي،ا فكرة راَسوة يف تقاليود ااول الويت  وجود احمللة،ن مضن هجاز الق،اء مكظهر من مظاهر ااميقراطية، كام أ نه

أ خذت به مما ّصعب علهيا اليخيل عنه
(2)

. 

وي،كد بعض الةقه أ ن س يادة الشعب كس ند لنظام احمللة،ن فَقََد بريقه، ومن وهجة نظر  أ ي،وا أ ن الق،واء مل يعود 

منا أ صبح اختيار رجال الق،اء يمت من أ فوراد ال  شوعب طبقوا ملعيوار الكةايوة مقصورًا عىل طبقة اجامتعية معينة، واإ

والكةوواءة، ولوويس عووىل أ سوواس انووامتاهم الطبقووي  ي،وواف اإىل ذكل أ ن سوو يادة الشووعب تكةلهووا القوووان،ن اخمليلةووة 

 .   وعىل هذا النحو، زهنار ال ساس اذلي يقوم عليه نظام احمللة،ن. وصدور ال حاكم ابمس الشعب

فةح ييعلق ابلقميوة الع ليوة لنظوام احمللةو،ن، فيعواب عوىل هوذا  :عدم متيع احمللة،ن ابلثقافة القانونية والق،ائية( ب

ىل أ شخاص ل عمل هلم ابلقانون، وقود  النظام أ نه ل زمتيع ابلختصاص الوظيةي، حبي  يعهد ابلةصل يف ااعوى اإ

جيهلووون املبووادئ ال وىل للق،وواء، والنتيجووة احلمتيووة ذلكل أ ن جتوويء أ حاكهمووم منطويووة عووىل اجلهوول ابلقووانون 

يف تطبيقه ضطرابوالا
(3)

 . 

فهيئة احمللة،ن   من عامة الشعب وليس هناك أ ي ارتباو أ و صةل ب،ن تكوزهنم العل ي أ و تشكيلهم الثقايف وبو،ن 

القانون العقايب، وذلكل تثور صعوبة مشواركهتم يف أ موور قانونيوة معقودة، خاصوة موا ييعلوق مهنوا بوث خطر اجلورامئ 

عوأ شدها مساسا حبقوق الةرد واجملمت
(4)

لزاميوة، كوام وأ نوه ل توجود أ ي جديوة يف اختيوار هو،لء احمللةو،ن سووى   اإ

ملام ابلقراءة والكتابة الإ
(5)

. 

وهذا أ قىص ما يطلبه القانون اجلزائري ونظريه الةرنيس
(6)

 .ابلنس بة لل حلن 

ولكن الس،ال يطرح نةسه هنا، هول زكةوي رشو الكتابوة والقوراءة ل ن زكوون احمللون كشوخ  قوايض شوعيب 

 مثايل يشارك يف اإصدار أ خطر ال حاكم و 

                                                             
(1)

  .000، 007عبد العززز سعد، املرجع السابق، ص . د 
(2)

 .071، 070زوليخة الييجاين، نظام الإجراءات أ مام حممكة اجلناايت، املرجع السابق، ص . د 
(3)

 . 077، ص 0447محمود جنيب حس ين، ااس يور والقانون اجلنايئ، ااس يور والقانون اجلنايئ، دار الهن،ة العربية، القاهرة، . د 
(4)

 .770، ص محمد عيل سويمل، الإصالح الق،ايئ، املرجع السابق. د 
(5)

جوه هذا الرشو قد يعيرب رشطًا قارصًا، مفجرد معرفة القراءة والكتابة دون معارف أ خورى لسو ح يف اجملوال القوانوين، قود يقون جحورة عووة يف و  

ملام هبا، وذكل خالفًا لبعض الترشيعات مثل اجنلرتا، والو ن املرشع اجلزائري مل يشرتو اللغة املطلوب الإ جتعول مون  يتحتقيق عداةل جنائية حقة،  م اإ

وكام هو معروف أ ن احمللة،ن يف اجلزائر معظ هوم (.   من اكن عل ه ابللغة الإجنلزيية غري اكف)أ س باب عدم الصالحية يف جلوس احمللن مع الق،اة 

 .  ابللغة العربية فق من كبار السن امليث لرزن ابللغة الةرنس ية واملتش بع،ن هبا، وقد ل يةقهون كثريا مما جيرى من مرافعات احملام،ن واليت تكون 
(6)

 .71/07/7111وامل،رخ يف  77-11رمق ( ق اإ ج ج)من  710املادة : زراجع يف ذكل ن    من املادت،ن 

Voir : Loi N° 2011-939 du 10 Août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice 

pénale. Article 255 à 257.      
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فريى الةقه املعارض لنظام احمللة،ن أ ن املس يوى العل ي والثقايف ال،عين ملعظم احمللةو،ن يصوعب معوه اسوتيعاب 

واس يجواب، أ و ما يقدم من تقارزر اخلربة، مما مينعهم مون امليابعوة السولمية لإجوراءات ما يدور حوهلم من مرافعة 

احملامكة، ال مر اذلي قد جيعل احمللن لق ة سوائغة أ موام املرافعوات الراننوة لل حوام،ن
(1)

، فوال جيودون مون سوبيل 

لون بو،ن مسوائل الواقوع لإخةاء هذا العيب سوى الان،امم أ ليا لرأ ي الق،اة خاصة عندما خييل  ال مر عوىل احمل

questions de fait (كامدايت اجلرمية) ومسوائل القوانون ،questions de droit (اكل راكن القانونيوة للجرميوة)
(2)

 .

ىل تلخي  الق،ية لل حلة،ن بشلك يبسو  هلوم الةهوم، ومسواعدهتم يف حتليول النصووص  مما ي،طر معه الق،اة اإ

 . القانونية واستيعاب الوقائع اجلرمية

مفا ابلنا والعامل مييش اليوم  و اليكنولوجيا واليت قد يس يةيد مهنا حىت اجملرم،ن يف تطوزر أ ساليب الإجرام والويت 

ملام ابلقراءة والكتابة فق  و . قد تبقى معها ال دةل احلديثة عاجزة  فهل زكةي لل حلن الإ

ةل اليث ،ري عىل احمللة،ن، فكثريا موا ينجورون وما يعاب عىل هذا النظام أ ي،ا سهو: سهوةل اليث ،ري عىل احمللة،ن( ج

ن اكن  تةتقد لليث صيل القانوين، أ و زكوون نصوي ا  وراء املرافعات اخلطابية اليت يقدهما احملامون احملنكون حىت واإ

منا تعمتد فق  عىل العاطةة أ و العبارات البالغية، مما ينعكس عىل احمللة،ن سوواء  من اليث صيل القانوين حمدودًا، واإ

 التسامح املبالغ فيه أ و التشدد املةرو عند ا اذ  القراريف
(3)

كام أ ن طوول املرافعوات يبعو  يف روح احمللةو،ن . 

امللل، وبدوره هذا ي،لر يف مدى استيعاهبم ومتابعهتم جملرايت احملامكة، ذلكل ينبغي أ ل تصدر ال حواكم الق،وائية 

منا تبىن عىل اقتناع صيص يقيين      .      متث لرة، واإ

زاء ما يسود الورأ ي العوام مون شوائعات،  ويعاب عىل هذا النظام كذكل سهوةل تث لر  بوسائل الإعالم وضعةهم اإ

حبي  أ هنم ييث لرون مبا تبثه وسائل الإعالم املرئية أ و اليعليقات الصحةية عن الق،ااي اليت عينوا للةصل فهيا
(4)

 . 

ما خمةةة لبعض اجلرامئ اليت ييعواطن معهوا  كام قد يظهر هذا اليث لر السليب لل حلة،ن يف صدور أ حاكم بعقوابت اإ

حودى حموامك اجلنواايت يف ( العاطةي أ و الشةقة)احمللةون، مثل املوت الرحه  أ و الإهجاض، وهذا موا ق،و  بوه اإ

بلجياك ابلرباءة ل م اتةق  مع طبيب ال رسة عىل قتل ابنهتوا حديثوة الوولدة ل هنوا وات مشووهة نتيجوة تعواطي 

أ ،ناء امحلل، و  وضع السم للطةةل يف وجبة الرضاعة اخلاصة هبا مفات  من فورها، واكتشوة  ( الثالوميد)عقار 

اجلرمية واهت   ال م والطبيب من طرف النيابة، دفع  وقهتا ال م عن نةسوها بشودة وقالو  أ هنوا مل تكون تطيوق 

ذانب ال م والطبيوب يف  تسو ه الطةوةل، أ جواب احمللةوون بعود رؤية طةلهتا معذبة، وبس،ال هيئوة احمللةو،ن عون اإ

                                                             
(1)

نرص اازون معوران، تسو بيب احلومك اجلنوايئ، املرجوع . د -. 070املرجع السابق، ص نظام الإجراءات أ مام حممكة اجلناايت، زوليخة الييجاين، . د 

 .74السابق، ص 
(2)

 . 021، ص 7110، اجملةل الق،ائية لس نة 71/10/0447بيارخي  771010قرار احملمكة العليا رمق  
(3)

 .074محمود جنيب حس ين، املرجع السابق، ص . د -.04جع السابق، ص أ حسن بوسقيعة، املر . د 
(4)

 .070زوليخة الييجاين، نظام الإجراءات أ مام حممكة اجلناايت، املرجع السابق، ص . د 
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تث لر  بذكل ابلنةي وصةق امجلهور لهيئة احمللة،ن، و  تربئة املهت ،ن من احملمكة
(1)

  . 

بعض ال حاكم قاس ية يف بعض اجلرامئ ال خرى نتيجة تث لر هيئوة احمللةو،ن أ ،نواء  جتيءوعىل العكس من ذكل فقد 

حدى الوقائع اليت تويف فهيا زوج بعد فورتة رصاع موع املورض، وبودت الوفواة وك هنوا  احملامكة، ومثال ذكل أ نه يف اإ

ىل تسو م ابلوزرنيخ، وهوو كسوم ل تظهور رواسو به بوضووح عنود  طبيعية، وبترشحي اجلثة ،ب  أ ن الوفاة ترجوع اإ

ىل زوجته  وهذا لس بب،ن ال ول أ هنوا اكنو  تقووم خبدمتوه وتقودمي : اليحاليل ال ولية، وهج  النيابة العامة الهتام اإ

ليه، والثاين   العثوور عوىل خطواابت متبوادةل بو،ن الوزوج،ن ييصواحفان مون بعوض اخلالفوات  الطعام والرشاب اإ

ذانهبا وحمك علهيا ب عقوبة السجن، وصدر لها عةوا بعد م  سو نة غوري أ هنوا فارقو  الزوجية، فث جاب احمللةون ابإ

احلياة بسبب هذه اليجربة املرزرة، وات،ح فح بعد أ ن القاتل احلقيقي هو زوج شقيقة امليوىف وذكل ط عوا يف أ ن 

ىل زوجته مرياث أ خهيا، وبورر ااافوع الرئييسو وراء ذكل احلومك ومعاقبوة الزوجوة بسوبب توث لر عواطون  ي،ول اإ

ء احمللة،ن عند مشاركهتم يف احلمكوأ هوا
(2)

، وهذا ما ي،كد ال اثر السلبية ملشاركة غري القانوني،ن يف حمامكة أ خطور 

اجلرامئ ور اجلناايت
(3)

.       

 :رأ ينا يف املوضوع

ل أ ن وجوود هيئوة احمللةو،ن يف تشوكيل حممكوة اجلنواايت يف  مع أ ن جحج   من الرأ ي،ن تبدو منطقيوة ومقنعوة، اإ

يعد مبثابة جحر الزاوية يف تقرزر وجود أ و عدم وجود درجة اثنية لليقايض يف اجلنواايت، وذلكل أ دمع رأ ف  اجلزائر

ل نورى تناق،وا رصحيوا بو،ن الوظيةوة : "...مبا جاء عىل لسان العالمة ااكيوور أ سوامة حسو ن،ن عبيود حيوامن قوال

مووداد حممكووة اجلنوواايت الاجامتعيووة لهيئووة احمللةوو،ن ونظووام اليقووايض عووىل درجتوو،ن يف اجلنووااي ذ ل مووانع موون اإ ت، اإ

املس يث نةة مبحلة،ن جدد، زكةل هلوم املرشوع رشعيوة خاصوة، سوواء مون حيو  زايدة عودد  عون حملةوي حممكوة 

ىل حتقيقوه فعوال يف ...". جناايت أ ول درجة أ و من حي  تدعه متثيلهم للشعب وهو ما سوعى املرشوع الةرنيسو اإ

 .00/11/7111 قانون

 حمدودية أ جل الطعن ابلنقض وأ س بابه  :املبح  الثال 

نظوام هل وظيةتوه، والويت خييلون هبوا عون الطورق ال خورى   le pourvoi en cassationيعيورب الطعون ابلونقض 

للطعن يف ال حاكم، حي  يعيربه جل الةقه املقارن أ نه طريق طعن غري عادي انقل موصوف أ و حمدد اجملال
(4)

  

ىل مراجعووة ال حوواكم والقوورار  ات الهنائيووة الصووادرة ابارجووة ال خوورية وذكل موون أ جوول اليث كوود والوويةح  هيوودف اإ

                                                             
(1)

 .130محمد عيل سويمل، املرجع السابق، ص  
(2)

 .7، ص 0444، الإسكندرية، 0رمسيس هبنام، قانون العقوابت، جرامئ القسم اخلاص، منشث ة املعارف، و. د 
(3)

 Merle (R) et viti (A) :- traité de droit criminel, T 2 procédure pénale, 5
éme

 ED, cujas, paris, 2001,p 795   
(4)

 . 071،  ص 7110، أ اكدميية انين العربية للعلوم ال منية، الرايض، 0محمد ابراهه زيد، نظم العداةل اجلنائية يف ااول العربية، و. د 
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واليحقق من مطابقهتا للقانون
(1)

   . 

ىل أ نه بيامن يع ل القايض يف احملوامك الابيدائيوة  وليك نةهم مدى ذكل الاختالف اذلي يتسم به هذا النظام نشري اإ

نوه يف الونقض ييعورض بصوورة مةيودة مون حيو  عىل معرفة   ما ييعلق اباع -مبا فهيا حممكة اجلناايت - وى فاإ

ىل بعض النقاو اخلاص ابحلمك الق،ايئ، وذلكل يقال أ ن قايض النقض هو قايض القانون يف ح،ن  المك والكين اإ

أ ن الق،اة ال خرزن   ق،اة وقائع
(2)

ذلكل يعيرب الطعن ابلنقض حمامكوة للحومك أ و حكوامً عليوه. 
(3)

ذ أ ن تنظميوه  ، اإ

فح ييعلق بولية الق،اء من حيو   سواءزريم اإىل حتقيق تكل الوظيةة ال صلية املرتبطة ابلرقابة عىل املرشوعية 

املوضوع أ و من حي  توفري ذكل الالوزتام اخلواص برقابوة تسو بيب ال حواكم سوواء مون حيو  وجودهوا أ و مون 

 . حي  تعارضها وتناق،ها يف عنارصها

قارن أ ي،ا حقيقة أ خرى للطعن ابلنقض، هو أ ن هذا النظام يع ل عىل ضامن اليطبيوق الصوحيح ويعطي الةقه امل

ذ ينصب النشاو من خالهل عىل رقابة تطبيق القوانون تطبيقوًا سولحً، وتنحرصو هم وة احملمكوة العليوا للقانون، اإ
(4)

 

يورب هوذه احملمكوة درجوة اثلثوة ومبقتىض ذكل ل تع . بصدده يف اليث كد من حصة ال حاكم من حي  أ خذها ابلقانون

من درجات اليقايض
(5)

ن الطعن يف احلومك أ ماهموا ل يرتتوب عليوه طورح الوزناع برمتوه مون جديود بول   وابليايل فاإ

تنحرص وظيةهتا يف احلمك ذاتوه يف نطواق اليطبيوق القوانوين، مموا يودل معوه أ ن احلومك املطعوون فيوه ابلونقض قود 

لل سوائل الواقعيوة، أ موا املسوائل القانونيوة فتةتقور ملثول توكل احلجيوة  اكتسب جحية اليشء املق  فيه ابلنسو بة

 .  انيظارا ملا ستسةر عنه مرحةل النقض

ولكن ذكل ل يعين أ ن   ما ييصل بواقع ااعوى من أ وجه طعن ل يقبل أ موام حممكوة الونقض، مفسوائل الواقوع 

ا احلمك املطعون فيه وتقترصو هم هتوا عوىل مراقبوة ليس  مبنث ى عن رقابة حممكة النقض فه ي تسمل ابلوقائع كام أ ،بهت

ذا اكن  هذه الوقائع اكفية ليربزر احلمك أ م أ صاهبا اليحريون، أ و ترتوب علهيوا نيواجئ غوري سوائغة ل تسو يقه يف  ما اإ

العقل أ و املنطق
(6)

وبذكل يي،ح أ ن لل حمكة العليا. 
(1)

عن غريها مون احملوامك  -متةرد وممتزي -نظام قانوين خاص  

                                                             
(1)

 . 040ف،يل العيش، رشح قانون الإجراءات اجلزائية اجلزائر، املرجع السابق، ص . د 
(2)

، املركوز العوريب لدلراسوات ال منيوة واليودريب، الورايض، د ت ن 0 الترشويعات العربيوة، جمحمد ابراهه زيد، تنظوه الإجوراءات اجلزائيوة يف. د 

 . 700ص
(3)

 Larguier (J) et Conte (PH) :- procédure pénal, op-cit, p 402. 
(4)

 : ، ولها مصطلحات أ خرى مما،ةل(la cour suprême)يصطلح عىل احملمكة العليا بو  

 . رص وفرنساحممكة النقض يف   من م - 

 . حممكة اليعقيب يف   من تونس - 

 .حممكة المتيزي يف   من الكوي  وال ردن - 

  .حممكة اجلزاء الكربى يف   من العراق - 
(5)

 Pradel (J) :- procédure pénal, 7
éme

 ED, cujas, paris, 1993, p 665,666.  
(6)

 .00، ص 7111محمد جامل اازن محمد جحازي، رقابة حممكة النقض عىل موضوع ااعوى اجلنائية، رساةل دكيوراه، الإسكندرية،  
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املنظوموة الق،وائية اباوةل، فوال  ،وع أ حاكهموا ل ي رقابوة مون سولطة أ خورى يف ااوةل، كوام ل يبواح  احملامك يف

الطعن يف أ حاكهما أ مام أ ي هيئة ق،وائية أ خورى، فهودفها هوو املصولحة العاموة املمتوثةل يف وحودة القوانون، فهو ي 

ىل أ مسوى ت، ن اليطبيق الصحيح للقانون وبذكل حتقق وحدة الق،اء يف ااوةل  م وحد ة القانون نةسه، وصول اإ

وأ عىل املبادئ ااسو يورية وهوو مسواواة املوواطن،ن أ موام القوانون، وهوو موا يشولك ااعاموة الس ياسو ية للنظوام 

القانوين والق،ايئ يف ااوةل
(2)

 . 

ن الطعن ابلنقض طريق  ل يف حوالت حوددها  اس يثنايئوابلرجوع اإىل صلب املوضوع فاإ ليوه اإ ل جيوز الاليجاء اإ

 -le délai-املرشع عىل سبيل احلرصو موع تووافر سوائر الرشووو احملوددة قوانوان، والويت مون بيهنوا أ جوال وميعواد 

 .الطعن

ومن هنا سوف نركز يف حديثنا عىل أ جال وأ وجه الطعن ابلنقض يف الترشيع اجلزائري ك حد أ   ال س باب الويت 

جياد درجة اثنية لليقايض يف اجلناايت، وذكل مع تبيا  .ن نوع من املقارنة مع نظريه املرشع املرصي يف ذكلتدمع اإ

 يف حمدودية أ جال الطعن ابلنقض: أ ول

(ق اإ ج ج)مون  000من خالل الاطالع عىل ن  املوادة 
(3)

: ، جنود أ هنوا تون  يف الةقورة ال وىل مهنوا عوىل أ نوه

بعد أ ن ينطق الرئيس ابحلمك ينبه عىل املهتم"
(4)

أ ايم اكمةل منوذ النطوق ابحلومك للطعون فيوه ( 17)أ ن هل مدة  انية  

أ ايم للطعون  (17)للنيابوة العاموة وأ طوراف ااعووة  انيوة : "منه تن  عوىل أ ن 047كام جند ن  املادة ". ابلنقض

 ...".ابلنقض

ومن خالل حماوةل يف حتليل هذزن النص،ن، يي،ح لنا أ ن قانون الإجراءات اجلزائيوة اجلزائوري قود مونح احملكووم 

أ ايم اكموةل ملامرسوة حقوه  (17)مك صادر عن حممكة اجلناايت ابعيبارها حممكة أ ول وأ خر درجة، همةل  انية عليه حب

يف الطعن بطريق النقض، وذكل أ مام احملمكة العليا يف هذا احلمك
(5)

. 

                                                                                                                                                           
(1)

يوة سابقا اكن اجمللس ال عىل للق،اء يف اجلزائر هوو اذلي هل الوليوة يف مراقبوة مودى حصوة وتطوابق ال حواكم موع قواعود قوانون الإجوراءات اجلزائ  

 ، فث صبح  تس ى ال ن ابحملمكة العليا واليت تسهر عىل ضامن07/07/0474وامل،رخ يف  77-74والعقوابت، وأ لغي هذا اجمللس بصدور القانون رمق 

ق اإ ج ) 001و كوذا  011حسن تطبيق القانون، كام ميزي الترشيع اجلزائري ب،ن الطعن ابلنقض، والطعن لصواحل القوانون وذكل تبعوا لون  املوادت،ن 

 (.  ج
(2)

 .11،12، ص 0477أ محد فتحي رسور، النقض يف املواد اجلنائية، دار الهن،ة العربية، القاهرة، . د 
(3)

 ".احلمك اذلي يصدر يف ااعوى الع ومية: "، القسم الثاين فح ييعلق بو(ق اإ ج ج)من  000اإىل  000زراجع يف ذكل املواد من  
(4)

وذكل ح،ن ممارس يه حقوه " احملكوم عليه"ل ت،دي معناها يف هذه املادة، مقارنة بعبارة " املهتم"اكن من املةروض أ ن يالحظ ذكل املرشع، فعبارة  

طار ضامانت احملكوم عليه وليس ضامانت املهتم، وأ كيد أ ن هناكل فرق واحض بيهناميف ا  .   لطعن بطريق النقض، ل ن هذا ال خري يدخل يف اإ
(5)

، وهوذه املوادة جواءت لي،وع "ليس لل حكوم عليه امليخلن عن احل،ور حق الطعن ابلونقض": من نةس القانون واليت نصها 070للعمل أ ن املادة  

 .  احملكوم عليه يف اجلناية وحقه ااس يوري وهو الطعن بطريق النقضحاجزا ب،ن
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من قانون النقض املرصي 00/0ومقارنة مع ن  املادة 
(1)

حيصل الطعن بيقرزر يف قمل اكتوب : "واليت جاء فهيا أ نه 

، ويبو،ن مون نو  ..."يوما حتسب من اترخي احلمك احل،ووري( 11)احملمكة اليت أ صدرت احلمك يف ظرف س ي،ن 

هذه الةقرة ان املرشع املرصي قد حدد ميعادًا واحدًا للطعن بطريق النقض، وهو سو ي،ن يوموا سوواء اكن احلومك 

ن ميعواد املطعون فيه صا درًا يف ااعوى اجلنائية أ و يف ااعوى املدنية، وأ اًي اكن اخلصم الطاعن عوىل احلومك، فواإ

السوو ي،ن يومووًا هووو امليعوواد اذلي حوودده القووانون للطعوون ابلوونقض، وجعووهل رشطووا هامووا موون رشوو قبووول هووذا 

الطعن
(2)

. 

  مون املرشوع اجلزائوري ونظوريه واحضا يف تقرزر أ جال وميعواد الطعون ابلونقض بو،ن  الاختالفوابليايل يظهر 

 .بشث ن أ جل ومدة الطعن ابلنقض يف حمك حممكوة اجلنواايت ويبع  عىل التساؤل الانتباهاملرصي، وهذا ما يثري 

يوم يف الترشيع املرصي نراها مودة اكفيوة ومعقووةل، تتناسوب موع   ال حواكم الويت ( 11) فبالنس بة ملدة الس ي،ن

أ ايم يف الترشيع اجلزائري فه ي مدة قصورية جودا ل تتناسوب موع ( 17)مدة الامثنية جيوز الطعن فهيا ابلنقض، بيامن 

خطورة الإدانة وجسامة العقوبة لس ح يف مادة اجلناايت واليت ترتاوح موا بو،ن السوجن امل،قو  وامل،بود ول رمبوا 

ىل عقوبة الإعدام أ حيااًن، خاصة ابملقارنة مع ال حاكم اجلنحية اليت ل تيجاوز عقوبهتا سوى ب،عة سو نوات  تصل اإ

تعطوي احملكووم عليوه فرصوة  ابلس يئنافأ و شهور من احلبس، أ ضن اإىل ذكل أ ن مدة الطعن يف أ حاكم اجلنح 

 .حملاوةل ممارسة حقه يف اليقايض عىل درجت،ن، ور فرصة غري متاحة ملن صدر ضده حمك عن حممكة اجلناايت

نه يسعى من خالهل  -عادي أ و غري عادي  -س يعامهل يف الطعن وال صل أ ن القانون عندما حيدد ميعادا معينا ل فاإ

اإىل ضامن الاس يقرار القانوين
(3)

نوه يبتغوي  ، وهذا ما ل خييلن عليه ا،نان، ذلا املرشع عند حتديده لهذا امليعواد فاإ

 : كلوذ( أ حدهام يف صاحل اجملمتع والثاين يف صاحل احملكوم عليه)من وراء ذكل اليوفيق ب،ن أ مرزن ا،ن،ن 

القوانوين داخول اجملمتوع، عون طريوق وضوع حود للوزناع ورسعوة الإجوراءات  الاسو يقرارالرغبة يف حتقيق : ال وىل

 .اجلنائية

عداد دفاعه واعرتاضاته عليه: الثانية اتحة الةرصة لل حكوم عليه يف دراسة احلمك واإ  .هو اإ

لهيا مع وجود مدة زمنية لهذه احملدودية مليعاد الطعن ابلنقض  .       فال وىل وقد حتقق ، أ ما الثاين فال سبيل اإ

ننا نعيقد جازم،ن أ ن حمدودية أ جال الطعن ابلونقض بامثنيوة  أ ايم يف حومك خبطوورة وقسواوة ( 17)وعىل   حال فاإ

دانوة وال ذا حمك حممكة اجلناايت، هو أ جل ل يتناسب موع الإ عقوبوة املقوررة واحملكووم هبوا عوىل الطواعن، خاصوة اإ

                                                             
(1)

يوموا، فث صوبح ال ن ميعواد الطعون ( 01)، حي  اكن ميعاد الطعن قبول اليعوديل أ ربعو،ن 0447لس نة  70معدةل ابلقانون رمق  00/10هذه املادة  

 .7112لس نة  20من قانون النقض املرصي وذكل مبوجب القانون رمق يوما وذكل بعد تعديل الةقرة ال وىل من هذه املادة ( 11)ابلنقض س ي،ن 
(2)

 040، ص 7107، دار املطبوعوات اجلامعيوة، الإسوكندرية، 7ج -اليحقيق الابيودايئ واحملامكوة-أ م،ن مصطةى محمد، قانون الإجراءات اجلنائية. د 

 .وما بعدها
(3)

 .7، د د ن، ص0اوريب، طرق الطعن يف ال حاكم اجلنائية يف ضوء الةقه والق،اء، جاملستشار عز اازن ااانصوري و ااكيور عبد امحليد الش 



 11العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية
 

270 
 

عل نا أ ن أ س باب أ وجه الطعن ابلنقض ر ال خرى حمدودة ومذكورة عىل سوبيل احلرصو، ور أ سو باب تيعلوق 

أ ساسا ابل خطاء الإجرائية القانونية ول تتسع ملناقشة ال خطاء املوضوعية
(1)

 . 

 يف أ وجه الطعن ابلنقض : اثنيا

نوه لبود أ ن يشو متل طلوب الونقض عوىل أ سو باب ال حواكممبا ان الطعن ابلنقض طريق غري عادي للطعن يف  ، فاإ

ل تعورض احلومك أ و القورار حمول  قانونية واليت يستند علهيا الطاعن يف طلبه، ولبد أ ن حيدد ال سو باب اجلديوة واإ

 .الطعن بعدم القبول ورف،ه تث سيساً 

ىل احلرصو ومن هذا املنطلق فقد اختلةو  الترشو  يعات املقارنوة فوح ييعلوق بث وجوه الطعون ابلونقض بو،ن املرونوة اإ

ن أ غلب هوذه الترشويعات حتودد أ سو باب الونقض  والويت ميكون أ ن يبوىن   les causes d’ouvertureالشديد، فاإ

ونظوريه املرصوي ( ق اإ ج ج)مون  011علهيا هذا الطعن، فةح خي    من املرشوع،ن اجلزائوري مبقتىضو املوادة 

ن (2)يف هذه املسث ةل، قد أ ورد هذه ال وجه وال س باب عىل سوبيل احلرصو( ق اإ ج م)من  01وجب املادة مب ، واإ

 .اكن هناكل اختالف واحض بيهنام

ل عوىل أ حود : "واليت نصها اكل يت( ق اإ ج ج) 011حي  جاء يف ن  املادة  ل جيوز أ ن يبوىن الطعون ابلونقض اإ

 : ال وجه اليالية

 .الاختصاصعدم ( 0

 .جتاوز السلطة (7

 .خمالةة قواعد جوهرية يف الإجراءات( 0

 .أ و قصور ال س باب انعدام( 0

غةال الةصل يف وجه الطلب أ و يف أ حد طلبات النيابة العامة( 0  .اإ

تناقض القرارات الصادرة من هجات ق،ائية خميلةة يف أ خر درجة، أ و اليناقض فح قىضو بوه احلومك نةسوه أ و ( 1

 .القرار

 .لقانون أ و اخلطث  يف تطبيقهخمالةة ا( 2

 ".ال ساس القانوين انعدام( 7

لولك مون النيابوة العاموة، واحملكووم عليوه، واملسو،ول عون : "والويت جواء فهيوا( ق اإ ج م)مون  01أ ما عن املوادة 

                                                             
(1)

 .وما بعدها 700عبد العززز سعد، املرجع السابق، ص . د 
(2)

( ق اإ ج ف)مون  044، 040، 047، 040حالت وذكل مبوجب املواد ( 14)كام أ نه   حرص أ وجه الطعن ابلنقض يف الترشيع الةرنيس بتسعة  

( 1خرق القوانون، ( 0خرق القواعد الشلكية، ( 0جتاوز السلطة، ( 0عدم الاختصاص، ( 7التشكيةل غري القانونية لل حمكة، ( 0: عىل اليوايلور 

( 4حيوامن يق و احلومك بغوري موا طلوب اخلصوم،( 7اخللو من ال س باب أ و نق  أ و قصوور فهيوا، ( 2خمالةة القواعد املقررة قانوان لليحقيق الابيدايئ، 

          .الإخالل حبقوق اافاع
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احلقوق املدنية واملدعى هبا، الطعن ابلنقض يف احلمك الهنايئ الصادر من أ خر درجوة يف موواد اجلنواايت واجلونح، 

 :كل يف ال حوال ال تيةوذ

ذا اكن احلمك املطعون فيه مبنيًا عىل خمالةة القانون أ و عىل خطث  يف تطبيقه أ و يف تث ويهل( 0  .اإ

ذا وقع بطالن يف احلمك( 7  .اإ

ذا وقع يف الإجراءات بطالن أ لر يف احلمك( 0  ". اإ

يف حتديود أ وجوه  اختلةتوابداية ما ميكن قوهل عن هاته املادت،ن يف   من الترشيع،ن اجلزائري واملرصي جند أ هنام 

ىل احلرص الشديد، وما هو معلوم عند معظم الةقه اجلنوايئ أ نوه لكوام اكنو   الطعن ابلنقض ب،ن يشء من املرونة اإ

السليب عىل مبدأ  قرينة الرباءة والعكس حصيح أ وجه الطعن ابلنقض حمصورة وحمددة لكام اكن ذكل هل أ لره
(1)

 . 

 : خامتة

بداءة ل بد وأ ن نذكر أ نه ليس املقصود من هذه اخلامتوة تكورار أ و تلخوي  أ و اخوزتال موا سو بق تنواوهل يف هوذا 

لهيا، ف،اًل عن تسجيل أ   اليوصويات الويت  منا املقصود هو اس يخالص أ برز النياجئ اليت   اليوصل اإ البح ، واإ

زراها الباح  لزموة يف لةو  أ نظوار املرشوع اجلزائوري لل خوذ هبوا مون أ جول سود ،غورة عودم ال خوذ ابزدواجيوة 

 .اليقايض يف املادة اجلنائية

 أ برز النياجئ : أ ولً 

أ ،ب  هذا البح  أ ن اجلزائر ر ااوةل العربية الوحيدة اليت تث خذ بنظام احمللة،ن، وأ ن أ حاكم اجلنواايت فهيوا ( 0

منا تعمتد عىل نظام ال سو ئةل، كوام أ ن قوانون الإجوراءات اجلنائيوة فهيوا ل يث خوذ مببودأ  اليقوايض عوىل ل تسبب،  واإ

منا يعمتد ذكل يف اجلنح وبعض اخملالةات فق   .درجت،ن يف مادة اجلناايت، واإ

كوام ييوافوق هوذا البحوو  موع موا ينوادي بووه املرشوع ااسو يوري اجلزائوري، فقوود أ حسون صونعًا، حو،ن قوو  ( 7

مبدأ  اليقايض عوىل درجتو،ن يف املوواد اجلنائيوة، دعوامً حلوق امليقوايض وتث كيودًا ملعوىن العوداةل  7101يور لعام ااس  

نسانية وح،ارية، حتةظ لل هتم حقه يف حمامكة عادةل ومنصةة  .اجلنائية، كقمية اإ

 أ   اليوصيات: اثنياً 

عادة النظر يف الينظه الق،ايئ حملمكة اجل  ناايت، مبا ي،و ن فعاليوة تطبيوق اسو يئناف زرى الباح  أ نه من أ جل اإ

نشواء حممكوة اسو يئناف اجلنواايت، وتمتثول أ    أ حاكهما، فرنى رضورة اس هتداء املرشع ابملقرتحوات الياليوة عنود اإ

 :مالمح الينظه الترشيعي املقرتح فح ييل

من ااس يور تلزم رصاحة بتسو بيب ال حواكم الق،وائية، ونظورًا لكوون التسو بيب  (162) اعيبارًا لكون املادة( 0

                                                             
(1)

 .722، ص 0474، اجلزائر، 0، اجملةل الق،ائية، العدد 10/10/0470بيارخي  00071قرار احملمكة العليا رمق  
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يع ل من هجة أ وىل عىل متك،ن هجة الاس يئناف من مراجعة احلمك الابيدايئ، وكذا متك،ن احملمكة العليا مون أ داء 

 الع ول الق،وايئ دورها ااس يوري املمتثل يف تقومي أ عامل احملامك واجملالس الق،ائية، ومن هجوة اثنيوة ي،وةي عوىل

واعيبارًا كذكل لكون التس بيب مكرس بشث ن أ فعال أ قول خطوورة ور اجلونح واخملالةوات، . مزيدًا من الشةافية

نه ييع،ن من ابب أ وىل أ ن يش ل ال فعال ال كو خطورة ور اجلناايت  .فاإ

أ حوواكم حمووامك ذلا نوووو املرشووع بوجوووب الوون  يف قووانون الإجووراءات اجلنائيووة عووىل تكووريس مبوودأ  تسوو بيب  -

 . اجلناايت بدرجهتا ال وىل والثانية

ىل تشكيةل تي، ن حملة،ن شعبي،ن تعرتهيم مجوةل ( 7 واعيبارًا لكون استناد حمامكة اجلناايت ور أ خطر اجلرامئ، اإ

 .من النقائ  اليت أ ،بتهتا املامرسات الع لية يف قصور هذا النظام

عادة النظر يف تشكيةل حممكة ا - جلناايت، ليصبح متكونة من ق،واة حمرتفو،ن فقو ، وذكل عوىل نوو املرشع ابإ

 .مس يوى اارجت،ن معاً 

ىل املرشع اجلزائري، أ نه ويف ظل اليطور الترشيعي الةرنيسو وكوذا موا أ حد،وه ( 0 ويف ال خري نيوجه حبثنا هذا اإ

نه مل يعد لقانو ليه العديد من ااول العربية، فاإ ن الإجوراءات اجلنائيوة ااس يور املرصي م،خرا، وأ ي،ا ما ذهب  اإ

ليه للمتسك مبوقةه الرافض لس يئناف أ حاكم اجلناايت، وأ صوبح موقون املرشوع  اجلزائري مصدرًا اترخييًا يستند اإ

اجلزائري يف هذه اجلزئية غريبًا ب،ن نظرائه من املرشع،ن، كام أ ن هذا املطلب يث يت حتقيقًا لل وزااي الويت يوجود مون 

 .  يف اجلناايتأ جلها مبدأ  اليقايض عىل درجت،ن
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أ لر الّظروف الاس يثنائية يف احلياة اخلاصة لل فراد يف الترّشيع اجلزائري
*
 

 جامعة وهران –ابح  دكيوراه  –جالد سله 

 امللخ 

لهيوا   جممتوع، أ ن يوث من أ فوراده عوىل حيواهتم اخلاصوة، في،و ن هلوم  من مظاهر الاس يقرار اليت يصبوا اإ

ماهل عالقة ابلرّسوية واخلصوصوية مون مسوكن ومراسوالت واتصوالت، وكوذا اليودخل يف القانون امحلاية يف   

 .العةة اجلسدية والعقلية وال خالقية، فث صبح لزاما حتديد نطاق احلياة اخلاصة وحامييه 

دُّ من نطاقها كظروف اس يثنائية مموا اسو يدعى و  ضوع ويف املقابل هناك بعض القيود تَرُِّد عىل احلياة اخلاصة،  وحَتُ

 .قوان،ن اس يثنائية توازن ب،ن حةظ خصوصيات ال فراد، وحةظ النظام العام وأ من وسكينة اجملمتع

نطواق وقيوود  –الظوروف الاسو يثنائية   -اخلصوصوية   -احليواة اخلاصوة   -حقوق الإنسوان :اللكامت املةتاحية 

 .احلق 

Résumé : 

L’une des caractéristiques d’une société stable est la protection et la sécurisation de la 

vie privée de ses individus. la loi leur garantit ainsi la confidentialité de leurs biens, leurs 

logements, leurs correspondances ainsi que leurs communications : elle intervient également 

sur l’intégrité physique, mentale et éthique de l’individu. Cela exige une caractérisation du 

domaine de la  vie privée et de le protéger.  

En revanche, il existe certaines restrictions qui réduisent l’étendue de la vie privée tel les cas 

exceptionnelles où il serait question de créer un équilibre entre le droit à la vie privée et le 

devoir de maintenir l’ordre public et la sécurité de la société. 

 :مقدمة

ّن احلق يف احلياة اخلاصة أ و اخلصوصية يعد من أ برز احلقوق اللصيقة بشخصية الةورد وا ملالزموة حلياتوه، لَِّ وا هل اإ

من أ لر كبري يف حتقيق الكرامة الإنسانية، كام يَُصنَّن مضن أ   احلرايت لتصاهل بكيان الةورد، وبِّقَوْدرِّ متيّعوه هبوذا 

ذلا اكن لزاما عىل الرشعة ااوليوة أ ن تقور بوه كحوق مون حقووق . احلق ميكنه مبارشة احلقوق واحلرايت ال خرى

كوام أ رّصت ( 02والعهود ااويل اخلواص ابحلقووق املدنيوة والس ياسو ية املوادة ،07ي املوادة الإعالن العوامل)الإنسان 

اللجنة املعينة عىل رضورة ضامن هذا احلق يف مواهجة مجيع اليدخالت والاعيوداءات سوواء اكنو  صوادرة عون 

 وجووب الوزتام ، كام تسهر اللجنوة العاموة عوىل(01اليعليق العام رمق)سلطات ااوةل، أ م عن أ شخاص طبيعي،ن 

                                                             
*
يداع املقال   04/10/7102: اترخي اإ

 10/10/7102: اترخي حتكه املقال
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ااول ال طراف يف املنظومة ال ممية عىل احرتام حق يف احلياة اخلاصة، والالوزتام حبامييوه مون اليودخل اليعسوةي 

 .وغري املرشوع، وذكل بواسطة السلطات الترشيعية والإدارية والق،ائية

كور، فقود حظوي احلوق يف احليواة واجلزائر ابعيبارها ع،وا يف ال مم امليحدة، ومصوادقة عوىل املوا،يوق الّسوابقة اذلّ 

حوىت  0421اخلاصة ابهامتم امل،سس ااسو يوري ، حيو  نو  يف جوّل ااسواتري الويت تعاقبو  بودءا بدسو يور 

عىل عدم جواز انهتاك حرمة حياة املواطن اخلاصة، واعيربه حقّوا " احلقوق واحلرايت"حت  فصل  0441دس يور

ضامانت حت ي نطاق هذا احلق كام جّرم املساس والاعيداء عوىل م، وان حي يه القانون، و َذَكَر املرشع رصاحة 

 .هذا احلق يف قانون العقوابت يف ابب اجلناايت واجلنح ضد ال فراد

شاكلية حدود امحلاية امل، ونة يف الترشويع اجلزائوري ومعيوار اليوفيوق  ولكن حامية احلق يف احلياة اخلاصة يطرح اإ

متع يف ال من والسالمة، مما اس يدعى مون املرشوع وضوع قيوود تقلو  مون ب،ن رعاية خصوصية ال فراد، وحّق اجمل 

 .نطاق احلق يف احلياة اخلاصة 

ل جل ذكل   دراسة هذا املوضوع مضن حمورزن، اس يوجب ال ول حتديد مةهوم احلق يف احلياة اخلاصة ونطاقوه 

رهوا الكبوري يف تقييود احليواة اخلاصوة وفق الترشيع اجلزائري، أ ما الثاين   اليطرق فيه للظروف الاس يثنائية، وأ ل

عطاء تةسري مّعا قد يظهر من تعارض ب،ن ضامانت حت ي نطاق هذا احلق، وقيوود حتوّد مون هوذه  لل فراد،  مع اإ

 .  امحلاية

 مةهوم احلق يف احلياة اخلاصة ونطاقه القانوين:  احملور ال ول 

 (اخلصوصية) مةهوم احلق يف احلياة اخلاصة :  أ ول 

ل انه مل يمت الاصطالح عوىل تعريون دقيوق للحيواة رمغ  الاعرتاف ابحلق يف احلياة اخلاصة يف جّل الترشيعات، اإ

َُّب،ن مدلول هذا احلق، حي  اجته  اخلاصة أ و اخلصوصية، مما انعكس عىل وضع تعرين دقيق ب،ن فقهاء القانون ي

ىل تعرين احلق يف اخلصوصية بعض الةقه الةرنيس اإ
1
ينطوي عىل عنرصو اذلاتيوة يف الإنسوان والويت حق " بث نه  

"تيعلق بشخصه وأ منه وط ث نينته بعيدا عن تدخل الغري
2

جنلوسكسوونية يف حاول رجال القانون يف البالد ال   ،كام

"مرادف ملةهوم احلرية:" بث هنابداية ال مر حتديد فكرة احلياة اخلاصة 
3

 قلب احلرية يف ااول امليقدمة،  :"، أ و ر

                                                             
1
  : م00ن يف القر  Privacyيف اللغة الاجنلزيية اس يخدم مصطلح اخلصوصية  -

The term privacy refers to individuals’ interests in preventing the inappropriate collection, use, and release 

of personally identifiable information. Privacy interests include privacy of personal behavior, privacy of 

personal communications, and privacy of personal data. Department of justice, Privacy, civil Rights and civil 

liberties, Policy Templates for justice information systems, United States,2008,p2.  
2
 .070، ص 7111، س نة  0نان ، وامل،سسة احلديثة للكتاب ، لب   -دراسة مقارنة -عيل أ محد عبد الزعيب ، حق اخلصوصية يف القانون اجلنايئ -
3
 072، صم 0470 -ه 0010حامية احلياة اخلاصة يف القانون اجلنايئ ، دراسة مقارنة ، دار الهن،ة العربية ، بدون و، س نة ممدوح خليل حبر ،  -
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حوىت دسو يور  0410وضع يف ااساتري اجلزائرية فومل تي،و ن تعريةوا للحيواة اخلاصوة بودءا مون دسو يور أ ما عن ال

ل جيووز انهتواك حرموة حيواة :" بقووهل (01)، بل اكيةى امل،سس ااسو يوري حباميوة هوذا احلوق يف املوادة  0441

ميوارس : "بقوهل ( 22)اصة يف املادة ، كام ملّح اإىل رسية احلياة اخل"املواطن اخلاصة، وحرمة رشفه وحي هيام القانون

طووار احوورتام احلقوووق املعوورتف هبووا للغووري يف ااسوو يو  ر، لسوو ح احوورتام احلووق يف   واحوود مجيووع حرايتووه ، يف اإ

"، وسرت احلياة اخلاصة ، وحامية ال رسة والشو بيبة والطةووةلالرّشف
1
ومون املالحوظ أ ن امل،سوس ااسو يوري . 

 .اخلاصة، ومل يس يع ل لك ة اخلصوصية أ و احلق يف اخلصوصيةاس يخدم عبارة حرمة حياة املواطن 

كام حرصو ااسو يور احليواة اخلاصوة يف حرموة الرشوف ورسيوة املراسوالت والتصوالت اخلاصوة بولك أ شواكلها 

، وأ درج صووورة حت ووي ( 02املووادة)كووام الووزتم ب،ووامن عوودم انهتوواك حرمووة املسووكن ( 01املووادة)واعيربهووا م،وو ونة 

 ( .01املادة ) يف جمال معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخيص  ال شخاص الطبيعي،ن

 010كام جّرم املرشع يف قانون العقوابت املساس حبرمة احلياة اخلاصة لل شوخاص بث يوة تقنيوة اكنو  وفقوا املوادة 

(7111امل،رخ يف ديس رب  70 -11القانون رمق )مكرر 
2
ه وأ عطى للُ ْعيَوَدى عليوه يف حقوقوه املالزموة لشخصويي. 

من القانون املدين 02احلق يف طلب وقن هذا الاعيداء واليعويض عام زكون قد حلقه من رضر طبقا للامدة 
3
. 

وما ميكن اس ينتاجه ممّا ُذكر َأنَّ املرشع اجلزائري انوهتج موهنج العودول عون وضوع تعريون للحوق يف حرموة احليواة 

حرمة احلياة اخلاصة لل شخاص، ولعهّل تورك الة،واء اخلاصة، واكيةى برسد ما ميكن حامييه من اعيداء واقع عىل 

 .لالجهتاد الق،ايئ مسرتشدا بيطبيقاته، ل ن حرص هذا احلق ينق  من نطاق امحلاية 

ىل تعريون مجةل اليعريةات  ويس يخل  من واحملاولت املبذوةل ليحديد معىن احلياة اخلاصة أ ن صوعوبة الوصوول اإ

ىل م، ون احلياة اخلا صة  ل نه مرتب  ارتباطا و،يقا ابليقاليد والقه ال خالقية وااينيوة والثقافيوة جامع مانع زرجع اإ

ىل أ خرى، ويف داخول ااوةل  والنظام الس يايس والاجامتعي السائد يف   جممتع، ومن  م فهو خييلن من دوةل اإ

ساسو،نذلا تُرَِّك ال مر للةقه والق،اء وفقوا لظوروف   جممتوع، عوىل أ ن زرتكوز عوىل أ  . من زمن ل خر
4
يشو ل :  

ال ول حق الةرد يف اختيار أ سلوب حياته دون أ ي تدخل من الغري يف حدود النظام العوام، والثواين حوق الةورد 

يف رسيّة ما ينتج عن هذه احلرية يف اختيار أ سلوب حياته من معلومات أ و وقائع بعيودا عون معرفوة أ ي صو  

                                                             
1
 .7101مارس 12الصادرة بيارخي 00، اجلريدة الرمسية العدد7101مارس11امل،رخ يف  10-01املعدل ابلقانون 0441دس يور  -
2
مودمع ابلجهتواد الق،وايئ، منشوورات بورييت،  7111ديسو رب  71بوسقيعة أ حسن، قانون العقوابت يف ضوء املامرسة الق،ائية، وفق تعوديالت  -

 .002، ص7117اجلزائر، بدون و، س نة 
3
 70، الصوادرة بيوارخي 27ريدة الرمسيوة العودد املي، ن القانون املدين، اجل 0420سبمترب 71املوافق  0040رم،ان 71امل،رخ يف 07 -20ال مر رمق -

م0420سبمترب  01املوافق  0040رم،ان  ل واملَُي َّ  ، املَُعدَّ
4
لووهيام ااكيووور، أ محوود فتحووي رسور ، -  ن هووات،ن النتيجيوو،ن توصوول اإ احلووق يف احليوواة اخلاصووة، جمووةل القووانون و الاقتصوواد للبحوووث القانونيووة و  اإ

 .00م ص 0471س نة   00القاهرة، العدد ة جامعة الاقتصادية، مطبع
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ية ر الّس ة امل ذ أ ن الرّسّ  زية لص ه احلياة اخلاصوة للةورد مبوا ي،و ن هل احورتام ذاتيتوه اكن وبث ّي وس يةل اكن ، اإ

الشخصية وحيقق هل السكنية وال من بعيدا عن تدخل ال خرزن
1
. 

 النطاق القانوين للحياة اخلاصة يف الترشيع اجلزائري: اثنيا 

هووامتم جووّل مموا يالحووظ يف الترشوويع اجلزائووري أ نّووه نووّ  رصاحووة عووىل بعوض الصووور الوويت تَُعوودُّ أ ساسوو ية وحموول ا

الترشيعات، أ و ما تعرف ابلصور امليةق علهيا، ل هنا تدخل يف صلب نطاق أ و منطقوة احلوق يف احليواة اخلاصوة، 

ْ جدل كبريا يف الةقه والق،اء، وتمتثل يف حرمة املسوكن، رسيوة املراسوالت والتصوالت اخلاصوة، حرموة  ومل تُوِّ

 . بشلك موجزوفح ييل سيمت عرض هذه العنارص. الرشف والاعيبار

 حرمة املسكن  – 0

مل يعرف املرشع اجلزائري املسكن بصدد جترميه لةعل انهتاك حرموة املسوكن، يف قسوم الاعيوداء عوىل احلورايت 

الةردية وحرمة املنازل واخلطن
2
بول عّرفوه بصودد تشوديد العقوبوة يف الرسوقة ( من قانون العقوابت 740املادة ) 

ذا ما وقع  يف ماكن مسكون اإ
3

يعوّد موزنل مسوكوان   : "من قانون العقووابت تون  عوىل أ نّوه  000ادة ، فامل

ن مل زكن مسكوان وقتوذاك واكفوة  مبىن أ و دار أ و غرفة أ و خمية أ و كشك ولو متنقل مىت اكن معدا للسكن، واإ

توابعووه مثوول ال حووواش وحظووائر ااواجوون وخمووازن الغووالل الإسووطبالت واملبوواين الوويت توجوود بووداخلها همووام اكن 

"يعاملها حىت ولو اكن  حماطة بس ياج خاص داخل الس ياج أ و السور الع ويماس  
4
. 

وحرمة املسكن تَُعدُّ ضامان كةهل امل،سس ااس يوري يف مجيع ااساتري اليت تعاقب ، فبسو  امحلايوة الالزموة هل، 

ل:" من دس يور أ نه  02حي  ن  يف املادة   مبقتىضو ت،و ن ااوةل عودم انهتواك حرموة املسوكن، فوال تةتويش اإ

ل بث مر مكتوب صادر عن السلطة الق،ائية اخمليصة طار احرتامه ول تةتيش اإ "القانون ويف اإ
5
. 

ومل ييوقن املرشع اجلزائري أ ،نواء حةوظ خصوصويات املسوكن عوىل منوع صو  معو،ن، بول يسو يوي يف ذكل 

:" قوانون عقووابت عوىل أ ن  000الشخ  العادي أ و املوظن عند ااوةل همام اكن  رتبته، حي  ن  يف املادة 

  موظن يف السكل الإداري أ و الق،ايئ و  ضاب  رشطوة و  قائود أ و أ حود رجوال القووة الع وميوة دخول 

بصووةته املووذكورة مووزنل أ حوود املووواطن،ن بغووري رضوواء، ويف غووري احلووالت املقووررة يف القووانون وبغووري الإجووراءات 

                                                             
1
بوراهه خورايش ، ضوواب  / 770حبور ممودوح خليول، املرجوع السوابق، ص/ 07قايد أ سامة عبد هللا ، املرجوع السوابق، ص -  عوادل عبود العوال اإ

ة احلقوق، جامعة الزقازيق، مرصو، ، لكي(رساةل دكيوراه)اليحري والاس يدلل عن اجلرامئ، دراسة مقارنة ب،ن القانون الوضعي والش يعة الإسالمية، 

 . 740م ، ص  7117هو،  0070س نة 

 . 000أ حسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص -2

مون  040:م) واكن من ال حسن لو أ ن تعرين املسكن ورد يف القسم اخلاص ابلعيوداء الواقوع عوىل احلورايت الةرديوة وحرموة املنوازل واخلطون  -3

 .نسجام يف طبيعة املسكن اذلي ييطلب امحلايةحىت زكون هناك ا( قانون العقوابت

 .011أ حسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص -4

 .7101مارس11امل،رخ يف  10-01املعدل ابلقانون 0441دس يور   -5



 11العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية
 

277 
 

ىل سو نة ىل  71.111وبغراموة مون  املنصوص علهيا فيه يعاقب ابحلبس من شهرزن اإ دج دون الإخوالل 011.111اإ

"012بيطبيق املادة 
1
. 

ومن املالحظات اليت ميكن أ ن توجه يف هذا الصدد هو افتقار النصوص القانونية عنود املرشوع اجلزائوري لعبوارة 

ة املاكن ، ل ن فكرة املاكن اخلاص أ مّع وأ مشل من فكرة املسكن، وحامي"املسكن"تبعا ملصطلح " املاكن اخلاص"

ذا اكن هذا الشخ  موالاك أ و مسو يث جرا أ و زائورا أ و  اخلاص متيد لتش ل   من يَْ ُكُ  فيه برصف النظر مّعا اإ

قاموة، يف حو،ن يشو ل املواكن . موجودا بصورة عرضية ف،وال عون أ ن املسوكن ينطووي عوىل مةهووم واقعوي لالإ

 . ر ال نشطة الةرديةاخلاص   ماكن يقه فيه الشخ  بصةة م،قتة أ و دامئة، ويش ل مظاه

 رسية املراسالت والتصالت اخلاصة  -7

 رسية املراسالت/ أ  

ن املقصود ابملراسالت اكفة الرسوائل املكتوبوة، سوواء أ رسول  بطريوق الربيود أ و بواسوطة رسوول خواص، كوام  اإ

اقوة يقصد هبا الربقيات واليلكسات، ويس يوي أ ن تكون الرساةل داخل ظرف مغلق أ و مةتووح أ و أ ن تكوون بط

مكشوفة، طاملا أ ن الواحض من قصد املرسل عدم اطالع الغري علهيا بغري متيزي
2
. 

وجدر الإشارة أ ن املراسالت ترسي علهيا صةة الرّسية يف ظل أ حودث الوسوائل، كيبوادل الرسوائل عورب الربيود 

فغالبا ما يس يع ل الربيد الالكرتوين لنقل و ززن امللةوات والبطاقوات، موا يلوزم معوه عودم ، E-mailالإلكرتوين 

ل عون طريوق الق،واء أ و السولطات الإداريوة ل سو باب  جواز مراقبة املراسالت، ول الكشن عون املعلوموات اإ

موا نصو  عليوه  وهوو. مرشوعة، وذكل ل ن الربيد الإلكرتوين يعد جزءا من مةهووم املراسوالت واحليواة اخلاصوة

من التةاقية ال وربية حلقوق الإنسان واحلرايت ال ساس ية املوقعة يف س يارس بور  17املادة 
3
. 

ومن مقتىض احلرمة اليت تمتيع هبا املراسوالت ابعيبارهوا مسو يودعا اخلصوصويات ال فوراد ، فقود كةلهوا ااسو يور 

ت والتصووالت اخلاصووة بوولك أ شوواكلها رسيووة املراسووال:"حيوو  ت،وو ن أ ن 17الةقوورة  01اجلزائووري يف املووادة 

"م، ونة
4
. 

                                                             

 10، الصوادرة بيوارخي 70املمتم ، اجلريودة الرمسيوة، العودد  7111ديس رب  71امل،رخ يف  70-11املعدل واملمتم ابلقانون رمق  001  -11ال مر رمق  -1

 م 7111ديس رب  70املوافق 0072ذو احلجة 

امحلاية اجلنائية حلرموة احليواة اخلاصوة ،  محمد الشهاوي،/ 704ممدوح خليل حبر، املرجع السابق، ص/ 00أ محد فتحي رسور، املرجع السابق، ص -2

 .070، ص م 7110دار الهن،ة العربية ، القاهرة ، دون و ، س نة 

يل ليوابس، كرمي كرمية، حامية احلق يف اخلصوصية من اليعدي يف ظل جممتع املعلوماتية، جمةل العلوم القانونية والإدارية، لكية احلقووق، جامعوة جويال -3

- بيرصف -002م، ص7111، س نة 7س يدي بلعباس، العدد 

 .7101مارس11امل،رخ يف  10-01املعدل ابلقانون 0441دس يور . -4
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ذ أ ضواف اسو يثناءا لل،وامنة، حيو   01/7وممّا يالحظ يف املادة  من ااس يور أ ن امل،سس ااسو يوري أ صواب اإ

جّوز املسواس برسوية املراسوالت والتصوالت اخلاصوة بوث مر معلول مون السولطة الق،وائية وذكل عنود البحو  

عودم دسو يورية الةصول الرابوع امليعلوق ابعورتاض املراسوالت وتسوجيل  واليحري عن اجلرمية  وبذكل خرج مون

 (.0مكرر 10املادة) ال صوات واليقاو الصور يف ابب اليحقيقات يف قانون الإجراءات اجلزائية 

ىل جانب ال،امانت ااس يورية اليت حت ي رسية املراسالت، فقد أ حاو املرشع اجلزائري هذا احلوق بنصووص  واإ

  مون يةوض أ و ييلون :" مون قوانون العقووابت والويت نصو  عوىل أ ن 010عليه، مهنوا املوادة جتّرم   اعيداء 

ىل الغري وذكل بسوء نية، ويف غري احلالت املنصوص علهيا يف املوادة  يعاقوب  002رسائل أ و مراسالت موهجة اإ

ىل سوو نة ( 0)ابحلووبس موون شووهر واحوود  حوودى  011.111دج اإىل 70111و بغرامووة موون (0)اإ هووات،ن دج أ و ابإ

"العقوبي،ن
1
ذا صدر الاعيداء مون مووظةي ااوةل وذكل موا نصو  عليوه املوادة .  مون  002والعقوبة تكون أ شد اإ

  موظن أ و عون من أ عوان ااوةل أ و مس يخدم أ و مندوب عن مصلحة للربيد يقوم بةض :" قانون العقوابت

ىل الربيد أ و يسهل ف،ها أ و اختال تالف رسائل مسل ة اإ تالفها ابحلبس مون ،ال،وة أ و اختالس أ و اإ ( 0)سها أ و اإ

دج ويعاقوب ابلعقوبوة نةسوها   مسو يخدم  011.111دج اإىل 01.111س نوات وبغرامة من ( 0) أ شهر اإىل مخس

ويعاقب اجلواين ف،وال عون ذكل ابحلرموان . أ و مندوب يف مصلحة الربق خييلس أ و ييلن برقية أ و يذيع حميواها

من اكفة الوظائن أ و اخلدمات الع ومية
2
"من مخس اإىل عرش س نوات 

3
 . 

 (احملاداثت الشخصية)حرمة التصالت اخلاصة / ب

ىل غوريه وهوذه ال حاديو  . تعيرب ال حادي  الشخصية أ سلواب من أ ساليب احلياة اخلاصة، فةهيا هيودأ  امليحودث اإ

موث من مون تعّد جمالت ليبادل ال رسار وتناقل ال فاكر الّشخصية، دون حرج أ و خوف من تصون  الغوري، ويف 

ف،ول اسرتاق الّس ع
4
. 

ما أ ن تكون مبارشة واليت تدور ب،ن ال فراد مبوارشة، أ و تكوون غوري مبوارشة، وتمتثول يف  واحملاداثت الشخصية اإ

ال حاديوو  امليبووادةل عوورب وسووائل التصووال احلديثووة السوولكية والالسوولكية، ويوومت الاعيووداء علهيووا عوون طريووق 

اليصن 
5
. 

                                                             

ديسو رب  70، املوافوق لوو 0072ذو احلجوة  10، الصوادرة بيوارخي 70، اجلريدة الرمسية، العدد 7111ديس رب  71امل،رخ يف  70 -11القانون رمق  -1

 .70، ص7111س نة 

 .ل املوظن ابعيبار أ نه أ صبح غري أ م،ن عىل أ رسار اجملمتعلقد أ ورد املرشع عقوبة عز  -2

 . 71، اجلريدة الرمسية، العدد نةسه، ص7111ديس رب  71امل،رخ يف  70-11القانون رمق  -3

القوانون اجلنوايئ  قسوم( رسواةل دكيووراه )أ دم عبد البديع أ دم حس،ن، احلق يف حرمة احلياة اخلاصة ومدى امحلاية اليت زكةلها هل القانون اجلنوايئ،  -4

 000 -000م ، ص 7111 -ه0071لكية احلقوق، جامعة القاهرة ، س نة 

 .02أ محد فتحي رسور، املرجع السابق، ص -5
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نة مما،ةل لل راسالت، ذلا قُرِّنَ  يف ااس يور ابملراسالت، واعيربها م، ونة بولك حتظى التصالت اخلاصة حبصا

كام جرم املرشع   اعيداء علهيا، وجعل املسواس هبوا انهتوااك حلرموة احليواة . الّسالةة اذلكر( 01/7املادة )أ شاكلها 

اخلاصة
1

يعاقوب ابحلوبس مون سو ية  :"من قوانون العقووابت ونصوها 0مكرر الةقرة  010،وقد ورد ذكل يف املادة 

ىل ،ال،ة ( 1) ىل  01.111س نوات وبغرامة من ( 0)أ شهر اإ دج   من تع د املساس حبرمة احلياة  011.111دج اإ

ابليقاو أ و تسجيل أ و نقل ماكملات أ و أ حاديو  خاصوة أ و رسيوة، : اخلاصة لل شخاص، بث ية تقنية اكن  وذكل

ذن صاح ا أ و رضاه لية اجلنائية عند وقوع الاعيداء عىل التصالت اخلاصة، هموام ورتّب املرشع املس،و". بغري اإ

يعاقووب :" موون قووانون العقوووابت ونّصووها 0مكوورر 010اكنوو  صووةة الةاعوول أ و املسوواية يف اجلرميووة طبقووا للووامدة 

ابلعقوابت املنصوص علهيا يف املادة الّسابقة   من احتةظ أ و وضوع أ و مسوح بوث ن توضوع يف متنواول امجلهوور أ و 

الغري، أ و اس يخدم بث ية وس يةل اكن  التسجيالت أ و الصور أ و الواثئوق امليحصول علهيوا بواسوطة أ حود ال فعوال 

مكرر من هذا القانون، عندما ترتكب اجلنحة املنصووص علهيوا يف الةقورة السوابقة  010املنصوص علهيا يف املادة 

عوون طريووق الصووحافة، تطبووق ال حوواكم اخلاصووة املنصوووص علهيووا يف القوووان،ن ذات العالقووة ليحديوود ال شووخاص 

"املس،ول،ن
2
. 

العاموة، أ و مون  والواقع أ ن احملاداثت اخلاصة أ و الشخصية قد تيعرض لكثوري مون الانهتواك مون قبول السولطات

رادة ال فووراد بغيوة  ىل مراقبة هوذه احملواداثت هبودف ال،وغ  عوىل اإ قبل ال فراد العادي،ن، فسلطات ااوةل تلجث  اإ

حتقيق أ غراض س ياس ية، أ و من أ جل كشون احلقيقوة يف جرميوة قود ارتكبو  يف حو،ن أ ن ال فوراد العوادي،ن قود 

ىل هذه الوسائل للحصول عىل دليول يثبو  حقووقه ميلجئون اإ
3
ذلا ذهوب بعوض الق،واة يف الوولايت امليحودة . 

ال مرزكية اإىل وصن اليجسس عىل املاكملات اليليةونية بث نّه معل دينء غري رشعي
4
. 

فح خي  املرشع اجلزائري فقد وضع اس يثناءات ملبدأ  رسية التصالت اخلاصة، فث جاز اعرتاض املراسالت الويت 

ذا اقت،و  رضورات اليحوري أ و اليحقيوق الابيودايئ يف تمت عن طريق وسائل التصال السولكية وال السولكية اإ

                                                             

، 0دراسة مقارنة، منشورات احلليب احلقوقية، لبنوان، و( اجلرامئ الالكرتونية) عبد هللا عبد الكرمي عبد هللا، جرامئ املعلوماتية والانرتن : ينظر -1

 .000-000م، ص7112ةس ن

 .70، اجلريدة الرمسية، العدد نةسه، ص(7111ديس رب  71امل،رخ يف  70 -11القانون رمق ) -2

  -وما بعدها -001أ دم عبد البديع أ دم حس،ن، املرجع السابق، ص -3

لكرتونية أ كرب سالب خلصوصية الإنسان، وزرى أ نه من douglasوزرى القايض دوجالس   -4 أ جول س ياسوة اجامتعيوة مقبووةل، جيوب  أ ن املراقبة الإ

لكرتونية، أ و عىل ال قل قرصها عىل احلالت شديدة الاضطرار لغاء املراقبة الإ وحقيقة أ ن املراقبة الالكرتونية امل يدة يشء ل يطاق يف جممتوع زمتيوع . اإ

خلاصوة، دراسوة مقارنوة يف ترشويعات الينصو  يوسن الش يخ يوسون، حاميوة احلوق يف حرموة ال حاديو  ا:  ينظر.حبرية اليعبري واحلرية الشخصية

 .702ممدوح خليل حبر، املرجع السابق، ص/ 002م، ص0447 -هو 0007، س نة 0وحرمة احلياة اخلاصة، دار الةكر العريب، القاهرة، و
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 10، و7مكورر 10، و2مكورر  10، و 1مكورر  10، و 0مكورر  10بعض اجلورامئ، وفقوا ملوا نّصو  عليوه املوواد 

من قانون الإجراءات اجلزائية 01مكرر 10، و4مكرر
1
 . 

 حرمة الرشف والاعيبار -0

عيبارالا ت،ارب  ال راء يف وضع تعرين للرشف و
2

ىل كوهنا مرتادفوات فيعوّرف الرشوف  ،  فذهب بعض الةقه اإ

ابليعرين املقّرر لالعيبار والعكس
3
هو ووعة املزيات واملكنات الويت :" وزرى جانب أ خر من الةقه أ ن الرّشف. 

، متثل قدرا من القوه أ دىن مون القوه ال دبيوة، يةورتض توافرهوا ابلرضوورة اى   فورد حبومك كونوه صصوا أ دميوا

"فيس يوي أ ن زكون صاحب احلق صغريا أ و كبوريا غنيوا أ و فقوريا رشيةوا أ و خارجوا عون القوانون
4
أ موا الاعيبوار . 

"حصيةل الرصيد ال ديب أ و املعنوي اذلي اكتس به الشخ  تدرجييا من خالل عالقاته بغريه:" فيقصد به
5
. 

، وكوذا فعلو  التةاقيوة (07املوادة )وقد عين الإعالن العاملي حلقوق الإنسان عىل حامية احلقو،ن يف نو  واحود 

(02املوادة )ااولية للحقوق املدنية والس ياسو ية 
6

، و امل،سوس ااسو يوري سوار عوىل نةوس الوهنج حيو  كةول 

ل جيووز انهتواك :" ور وورد فهيوامون ااسو ي 01حرمة الرشف يف موضع كةاةل حرمة احلياة اخلاصة حسب املادة 

، وهوذا فيوه دلةل عوىل وجوود العالقوة بو،ن احليواة "حرمة حياة املواطن اخلاصة، وحرمة رشفه، وحي هيا القوانون

ىل جانووب العنووارص ال خوورى املمتووثةل يف رسيووة املراسووالت والتصووالت وحرمووة  اخلاصووة والرشووف والاعيبووار اإ

ليه بعض ا لةقه والق،اء من أ ن توافر املساس ابحلياة اخلاصة مع الاعيداء عىل املسكن، ويع،د ذكل ما ذهب اإ

حق الشخ  يف رشفه واعيباره يش ن تعددا صوراي ب،ن اجلرميي،ن
7
ىل اليرصحي املبارش يف املادة .  ضافة اإ  22اإ

مون  01من ااس يور، هنواك ترصوحي غوري مبوارش حبرموة الرشوف والاعيبوار، وذكل موا نصو  عليوه املوادة  22

أ ي مسواس  أ وت، ن ااوةل عدم انهتاك حرمة الإنسان، وحيظر أ ي عنون بودين أ و معنووي :" بقولها  ااس يور

                                                             

ديسو رب  70املوافوق لوو  0072ذو احلجوة  10، الصوادرة بيوارخي 70اجلريدة الرمسية، العدد ( 7111ديس رب  71امل،رخ يف  77-11القانون رمق )  -1

 .4 -7، ص7111

ىل القول بث ن احلق يف الرّشف والاعيبار هو حق يف الّس عة، ورأ ى أ خرون أ ن الّس عة ر الرّشف دون الاعيبار -2 ، ذهب  بعض ال راء الةقهية اإ

محمد انيج ايقوت، فكرة احلق يف السو عة، منشوث ة املعوارف، الإسوكندرية، بودون و، ول : ملزيد من اليةصيل ينظر. وذهب فريق اإىل عكس ذكل

 .71، صس نة و

 وما بعدها 4مدح  رم،ان، امحلاية اجلنائية لرشف واعيبار الشخصيات العامة، دار الهن،ة العربية، بدون و، ول س نة ، ص  -3

- ، وما بعدها71محمد انيج ايقوت، املرجع السابق، ص -4

 .040م ، ص 7117بدون و، س نة  عامد محدي جحازي، احلق يف اخلصوصية ومس،ولية الصحةي، دار الةكر اجلامعي، الإسكندرية، -5

ول محلوالت متوس ... ل جيوز تعريض أ حد ليدخل تعسةي يف حياته اخلاصوة:" جاء فهيا  0407من الإعالن العاملي حلقوق الإنسان  07ن  املادة  -6

تعريض أ ي صو ، عوىل  وو تعسوةي  ل جيوز:" فنصها 0411من العهد ااويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية  02وأ ما املادة .." رشفه ومسعيه

نعامن دغيوش، معاهدات دولية حلقوق الإنسان :" ينظر". ول ل ي محالت غري قانونية متس رشفه أ و مسعيه... أ و غري قانوين ليدخل يف خصوصياته

 .021 -04م، ص 7117تعلو القانون، دار الهدى، اجلزائر، بدون و، س نة 

 .07م، ص7112، س نة 0، دار الهن،ة العربية و(دراسة مقارنة) امحلاية اجلنائية للحياة اخلاصة أ رشف توفيق مشس اازن، الصحافة و  -7
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يعاقب القانون عىل اخملالةات املرتكبة ضد احلقووق واحلورايت، وعوىل موا ميوّس :" ونّصها 00وكذا املادة "ابلكرامة

 ".سالمة الإنسان البدنية واملعنوية

ف والاعيبار، فقد جرم مجيع ال فعال املاسة هبام، وأ ّول هذه الاعيوداءات كام وّسع املرشع من نطاق حامية الرش 

يعّد قذفا   ادعاء بواقعوة مون شوث هنا املسواس :" قانون العقوابت بقوهل 741جرمية القذف، فقد عّرفها يف املادة 

برشف واعيبار ال شخاص
1

لوهيم، أ و توكل الهيئوة، وي سو نادها اإ عاقوب عوىل نرشو ، أ و الهيئة املدعى علهيا بوه أ و اإ

عادة النرش حىّت ولو ّ  ذكل عوىل وجوه التشوكيك، أ و قصود  هذا الإدعاء أ و ذكل الإس ناد مبارشة، أ و بطريق اإ

به ص  أ و هيئة دون ذكر الامس، ولكن اكن من امل كن حتديدها من عبارات احلدي  أ و الصوياح أ و الهتديود 

 747وحودد للقوذف عقوبوة بون  املوادة ". ضووع اجلرميوةأ و الكتابة أ و املنشورات أ و الالفتات أ و الإعالانت مو 

ىل ال فراد ابحلوبس مون شوهرزن:"قانون العقوابت ورد فهيا يعاقب عىل القذف املوّجه اإ
 
ىل سو ية ( 7) أ شوهر ( 1)اإ

حوودى هووات،ن العقوووبي،ن، وي،ووع صووةح ال،ووحيّة حووّدا لل يابعووة  011.111دج اإىل 70111وبغرامووة موون  دج أ و ابإ

"اجلزائية
2
املرشوع لقيوام القوذف عودم حّصوة الواقعوة املسو ندة لل عوين عليوهومل يشورتو .

3
، عوىل خوالف املرشوع 

،بوات حصوة الوقوائع ينةوي ( من قانون حرية الصوحافة 00يف املادة ) الةرنيس اذلي ن  بشلك رصحي  عوىل أ ن اإ

عرش سو نوات جرمية القذف ما مل تيعلق هذه الوقائع ابحلياة اخلاصة لل،حية أ و بةعل مىض عىل وقوعه أ كو من 

أ و اكن حمل عةو
4
. 

قوانون  742ومن صور الاعيداء عوىل حرموة الرشوف والاعيبوار جرميوة السوب، وقود عّرفهوا املرشوع يف املوادة 

سو ناد واقعوة:" العقوابت بقوهل  ،ٍن أ و عبوارة تي،و ن حتقوريا أ و قودحا ل ينطووي عوىل اإ بَا   تعبري َمشِّ "  يعّد س َ

نون العقوابتقا 744وحّدد لها عقوبة بن  املادة 
5
ىل فورد أ و عودة أ فوراد ابحلوبس :"  يعاقب عىل الّسب املوّجه اإ

ىل ،ال،ة ( 0)من شهر  دج، وي،ع صوةح الّ،وحية حودا لل يابعوة  011111 دج اإىل71111أ شهر وبغرامة من (0)اإ

 ".اجلزائية

                                                             

ل اكن مشوووواب ابلقصوووور -1 برازهوووا يف القووورار، واإ ، 7غرفوووة اجلووونح واخملالةوووات، ق) تيطلوووب جرميوووة القوووذف تووووافر العالنيوووة الووويت جيوووب اإ

 (، غريمنشور047102ملن040144قرار

 .77، ص7111ديس رب  0072/70ذو احلجة  0الصادرة بيارخي  70اجلريدة الرمسية العدد ( 7111ديس رب  71مل،رخ يف ا 70-11القانون رمق ) -2

ىل أ راكن جرمية القذف ابشرتاو عدم حصة الواقعة املس ندة لل جوىن عليوه يف -3 ضافة ركن جديد اإ ن احملمكة العليا قد خالة  أ حاكم القانون ابإ القورار  اإ

  منشووور، ملزيوود موون  040000ملوون  7/00/0444قوورار  7  منشووور، والقوورار ف ج م ف : 024700ملوون  2/4/0444قوورار  7  ج م ق 

 .000أ حسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص: اليةصيل ينظر

 :ينظر -4

,Dalloz,5
e
 édition, Paris,2001, p450.  Gilles Leberton, Libertés publiques et droits de l’homme 

5
ىل الو م املشو،ن املوجوه لل،وحية، واذلي يشولك الوركن املوادي للجرميوة 744تطبيق املادة يقت   - غرفوة اجلونح واخملالةوات )الإشوارة يف القورار اإ

 (.070، ص7117/0، اجملةل الق،ائية، عدد خاص،00/10/7111، قرار040001ملن
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ىل جانب جرمييت القذف والّسب أ ضاف املرشوع جرميوة الوبال  الواكذب أ و الوشواية الاكذبوة،  واعيبارهوا مون واإ

صور الاعيداء عىل الرّشف والاعيبار حسب تصنيةها يف القسم اخلامس من قانون العقوابت، وتمتثل الوشواية 

ليوه نَُد اإ الاكذبة يف الإخبار بواقعة غري حصيحة تس يوجب عقاب من تُس ْ
1
ىل رجوال ال،وب  الق،وايئ أ و   موهجوة اإ

الرشطة الإدارية أ و الق،ائية
2

عقوبة احلوبس مون سو ية :"من قانون العقوابت 011 املادة ،وقد رتب لها املرشع يف

دج وجيووز للق،واء عوالوة عوىل ذكل أ ن يوث مر 011.111 دج اإىل71.111 أ شهر اإىل مخوس سو نوات وبغراموة مون

"بنرش احلمك أ و ملخ  منه يف جريدة أ و أ كو عىل نةقة احملكوم عليه
3

، ولعّل املرشع زريد من وراء نرشو احلومك 

ليه الوشايةرد الاعيبار، وحة  .ظ رشف من ُوهج  اإ

 الإطار القانوين للظروف الاس يثنائية  املقيدة للحق يف احلياة اخلاصة: احملور الثاين 

 مةهوم الظروف الاس يثنائية -0

وتيلخ  نظرية الظروف الاس يثنائية
4
يف أ ن بعض اليرصفات اليت تقوم هبا الإدارة واليت تعيرب يف ال صول غوري  

الظورف  -مرشوعة لو اكن  يف الظروف العادية، تصوبح مرشووعة يف نظور املرشوع والق،واء موىت قوام مربرهوا

جراءات تنةيذها حسب مقت،يات  -الاس يثنايئ عالهنا واحرتم  اإ النظام العوام وتوث م،ن  حةظوتوفرت رشوو اإ

 .رافق العامةسري امل

ذا اكن  نظريوة الرضوورة أ ساسوا فلسوةيا ليربزور السولطات الاسو يثنائية يف الظوروف الاسو يثنائية، فواإن ذكل  اإ

وحده ل زكةي ما مل تس ح الرشعية ااس يورية هبذا الاس يثناء
5
. 

 حالت الظروف الاس يثنائية  – 7

ىل ااس يور اجلزائري يالحظ أ نّه قد تبىن عّدة أ وجه ل  لظروف الاس يثنائية وتندرج يف حاةل الطووارئ، ابلنّظر اإ

1996اإىل 0421وحاةل احلصار، واحلاةل الاس يثنائية، وحاةل احلرب، وقد تعاقب ذكرها رصاحة منذ دس يور
6
. 

                                                             
1-

ن تقدزر الوقائع املبلغ عهنا موكول لجهتاد ق،اة املوضوع عىل رشو   ، نرشوة 4/00/0477قورار 7غرفوة جنائيوة ) أ ن يعلّلووا ق،واء  تعلويال اكفيوا اإ

 (.71، ص0470/7الق،اء 

 -بيرصف - 01محمد انيج ايقوت، املرجع السابق، ص -2

أ حسون بوسووقيعة، املرجوع السووابق، : ينظوور. 7111ديسو رب  71املوو،رخ يف  70-11موون القوانون رمق  11ع املعودةل املمت ووة ابملوادة .ق 011املوادة  -3

 .000ص
4
يود، مراد بدران، القيوود الوواردة عوىل حقووق الشخصوية يف ظول الظوروف الاسو يثنائية، جموةل العلووم القانونيوة والإداريوة، جامعوة أ يب بكور بلقا - 

 .770م، ص7117س يبمترب  00 -00تل سان، عدد خاص، املليقى الوطين حول حقوق الشخصية، يوم 

م، 0440أ محود فتحووي رسور، الرشوعية ااسوو يورية وحقوووق الإنسوان يف الإجووراءات اجلنائيوة، دار الهن،ووة العربيووة، القواهرة، و معووّدةل، سوو نة  -5

 .011ص

أ عاد تبوين  0474، وكذا دس يور 070اإىل  004فقد ن  علهيا يف املواد  0421ت رصاحة، أ ما دس يور مل يذكر احلال 04يف املادة  0410دس يور  -6

 7101بنةس احلالت، وكدا اليعديل ااس يوري 41اإىل  40يف مواده من  0441، وقد احتةظ دس يور 40اإىل  71تبين هذه احلالت يف املواد من 



 11العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية
 

283 
 

عالن حاةل الظروف الاس يثنائية، وبوذكل  ومتثل حاةل احلصار احلاةل ال كو هتديدا لسالمة ااوةل مما يس يوجب اإ

اس يثنائية وحاةل اس يعجالية ملجئة توضع ملواهجوة أ شود الظوروف الويت تعجوز فهيوا السولطات فه ي تعيرب سلطة 

لهيا حكومة بدل يف حاةل خطر وش يك عىل ال من اااخيل أ و اخلاريج، يسو ح  املدنية عند مبارشة هماهما، تلجث  اإ

ىل السلطة العسكرية، مما يسو ح لهوذه ال خورية بيقييود  بنقل سلطات حةظ النظام الع ويم من السلطة املدنية اإ

احلرية واحلد من ممارس هتا
1

، ول ن الق،اء العسكري حيل حمل الق،اء العادي يف كثري من احلالت
2
. 

بو،ن حواةل احلصوار وحواةل الطووارئ مون حيو   010وابلنس بة حلاةل الطوارئ مل ميزي ااس يور اجلزائري يف املادة 

هواالقواعد اليت حتمكهوا أ و املوربرات الويت تعلون ل جل 
3

، ويبقوى الةورق بو،ن احلوالي،ن يف السولطة اخملوّول لهوا ا واذ 

اليوودابري الكةوويةل حبةووظ النظووام العووام، فةووي حوواةل الطوووارئ السوولطة املدنيووة تيوووىل تسوو يريها وليسوو  السوولطة 

قلميي ة هلم العسكرية، فوززر اااخلية وامجلاعات احمللية يف اكمل الرتاب الوطين أ و جزء منه، والوايل يف دائرته الإ

طار احرتام اليوجهيات احلكومية صالحيات ا اذ القرارات وفقا لل حاكم املنصوص علهيا ويف اإ
4
. 

وممّا س بق ذكره يظهر أ ن الظروف الاس يثنائية لها أ لر كبري يف تقييد احلرايت ال ساسو ية لرضوورة حةوظ النظوام 

يثارا لل صلحة العامة عىل املصلحة اخلاصة اليت حي هيا ااس يور اإ
5
ن احلق يف احلياة اخلاصة كبايق احلقووق ييوث لر اإ  .

ابليقييوود اذلي يةرضووه تطبيووق ال حوواكم الاسوو يثنائية، وعليووه مفووا حوودود الي،ووييق اذلي ميووارس أ ،نوواء الظووروف 

 الاس يثنائية عىل مظاهر احلق يف احلياة اخلاصة و

 القيود الواردة يف الظروف الاس يثنائية عىل احلياة اخلاصة  –0

مون املرسووم  2ليت توحض أ لر الظروف الاسو يثنائية عوىل احليواة اخلاصوة موا نّصو  عليوه املوادة من اليطبيقات ا

املي، ن تقرزر حاةل احلصار 041 -40الرئايس رمق 
6

، حي  مكّن  السلطة العسكرية اخملّوةل صالحيات للرشطة 

                                                                                                                                                           

دسو يور امجلهوريوة / 747 -741 -711 -047 -007 -01ائور، الصوةحات حسوب املووادانرص لباد، دسواتري اجلز : ينظر  001اإىل 010من املادة 

 72-71، ص7101اجلزائرية ااميقراطية الشعبية، دار بلقيس، اجلزائر،بدون و،س نة
1
 010م، ص7110شطاب كامل، حقوق الإنسان يف اجلزائر ب،ن احلقيقة ااس يورية والواقع املةقود، دار اخلدلونية، اجلزائر، بدون و، س نة  -

لكيوة احلقووق والعلووم الإداريوة، جامعوة اجلزائور، ( موذكرة ماجسو يري) حسن،ن أ محود، احلورايت العاموة يف ظول الظوروف الاسو يثنائية يف اجلزائور -2

 .  71م، ص7110س نة

 .04محمد الصغري بعيل، الوجزي يف املنازعات الإدارية، املرجع السابق، ص -3

عالن حاةل الطووارئ، اجلريودة الرمسيوة،  0447فربازر 4املوافق 0007شعبان 0امل،رخ يف 00 -47ايس رمق من املرسوم الرئ 0وفق املادة  -4 املي، ن اإ

 .770م، ص0447فربازر  14املوافق لو  0007شعبان  0، الصادرة بيارخي 01العدد 

انون، دار اجلامعة اجلديدة، الإسكندرية، بودون و، سو نة عليان بوزاين، دوةل املرشوعية ب،ن النظرية واليطبيق، دراسة مقارنة ب،ن الرشيعة والق -5

 .027م ص7114

عالن حاةل احلصار، ذكور عوىل سوبيل املثوال، وقود رفعو  حواةل احلصوار مبوجوب املرسووم رمق 041 -40املرسوم الرئايس رمق  -6  001 -40املي، ن اإ

 70املوافوق  0007ريوع ال ول  01الصوادرة بيوارخي  00الرمسية، العدد  ، اجلريدة0440سبمترب س نة  77املوافق  0007ربيع ال ول عام  00امل،رخ يف 

 .0170، ص0440سبمترب 
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جراء تةتيشات ليلية أ و هنارية يف احملال الع ومية أ و اخل جراء أ و اليلكين ابإ اصوة، وكوذكل داخول املسواكنيف اإ
1
 .

عووالن حوواةل الطوووارئ  00 -47موون املرسوووم الرئووايس رمق  11ف /1كووام نصوو  املووادة  املي،وو ن اإ
2
أ ن لوووززر :"  

طار اليوجهيوات احلكوميوة  اااخلية وامجلاعات احمللية يف   الرتاب الوطين والوايل عىل امتداد تراب ولييه يف اإ

"ليةتويش هنوارا أ و لويالسلطة اإصدار ال وامر اسو يثنائيا اب
3

، وييّ،وح مون خوالل املوادت،ن السوابقت،ن أ هنوام قيودات 

أ ن :" الويت جواء فهيوا 02صورة من صور احلياة اخلاصوة، ور حرموة املسوكن امل،و ون دسو يوراي وفوق املوادة 

ل طوار احرتاموه، ول تةتويش اإ ل مبقتىض القانون يف اإ  بوث مر ااوةل ت، ن عدم انهتاك حرمة املسكن، فال تةتيش اإ

 ". مكتوب صادر عن السلطة الق،ائية اخمليصة

ويالحظ يف حاةل احلصار أ و الطوارئ مل يوضع ضواب  ليةتيش املسواكن موثلام هوو احلوال يف الظوروف العاديوة، 

فقد يقع يف   وق  ليال وهنارا
4

، حفرمة املسكن كغريها من احلقوق  ،ع ملامرسوة قيود ال،وب  الإداري شوث هنا 

امل الإدارية لقواعد املرشوعية، فاتساع سلطات ال،وب  لإداري يف مواهجوة حرموة املسوكن يف شث ن سائر ال ع

جوراءات تيووافر فهيوا ال،وامانت  ل مون خوالل اإ الظروف الاس يثنائية ل يرتتوب علهيوا املسواس حبرموة املسوكن اإ

ذ ل ييصور أ ن تكون حرموة املسوكن قيودا عوىل السولطة العاموة أ و معّوقوا لهوا ، ويف املقابول ل يعوين القانونية، اإ

توافر ظرف اس يثنايئ عدم خ،وع أ عامل السلطة لقواعد املرشووعية بصوورة مطلقوة، بول املقصوود هوو توسو يع 

قواعد املرشوعية بصةة اس يثنائية، وعليه حفرمة املسكن جيب أ ن ل حتجب عن الإدارة قدرا مون احلريوة ت،و ن 

حسن الس يطرة عىل ال من والّسكينة
5
. 

ىل أ نّه رمغ عدم ذكر القيود الواردة عىل صورة احلق يف احلياة اخلاصة رصاحة يف حواةل الطووارئ وجتدر الإشار  ة اإ

ل مووا تعلووق مهنووا بيةتوويش املسوواكن، غووري أ نووه يُْةهَووُم اليقييوود موون خووالل السوولطات اخملوووةل للجهووات  أ و احلصووار اإ

يارات يف أ مواكن العسكرية واحلكومة وابل حرى لوزارة اااخلية وامجلاعات احمللية يف من ع مرور ال شوخاص والسو ّ

قاموة اجلربيوة    قامة أ و وضوع حتو  الإ قامة املنظ ة لغري املقمي،ن، ومنع من الإ نشاء مناطق الإ وأ وقات معينة، واإ

ص  راشد ييّ،ح أ ن نشاطه مرض ابلنظام العام أ و سري املصاحل الع ومية
6
. 

                                                             

 .0177، ص0440يونيو  07املوافق  0000ذو العقدة  74الصادرة بيارخي  74اجلريدة الرمسية، العدد  -1

 0007ربيوع ال ول  71املو،رخ يف 10 -00،  م أ لغوي مبوجوب ال مور رمق  17 -40، ومتديوده ابملرسووم الترشويعي رمق 00 -47املرسوم الرئوايس رمق  -2

 .0، ص7100فربازر 70املوافق لو  0007ربيع ال ول  71الصادرة يف  07املي، ن رفع حاةل الطوارئ، اجلريدة الرمسية لعدد  7100فربازر 70املوافق

 .770، ص0447فربازر  4املوافق  0007شعبان  0الصادرة يف  01اجلريدة الرمسية العدد  -3

 00 -47من املرسوم الرئايس رمق  11من  01امليعلق بيقرزر حاةل احلصار، واملادة  041 -40من املرسوم الرئايس  2وقد س بق ذكر ذكل يف املادة  -4

عالن حاةل الطوارئ  .املي، ن اإ

 -بيرصف -077عبد الزغيب، حق اخلصوصية يف القانون اجلنايئ، املرجع السابق، صعيل أ محد  -5

 0000ذو القعودة  70املو،رخ يف  041 -40مون املرسووم الرئوايس رمق  2ذكر سلطة القيام هبذه الإجوراءات خولو  لسولطة العسوكرية يف املوادة  -6

عطواء املي، ن تقرزر حاةل احلصار، وقد ذكرت هذ 0440يونيو  0املوافق  ه الإجراءات يف هذا البح  رمغ رفوع حواةل الطووارئ واحلصوار مون ابب اإ

 .بعض ال مثةل اليطبيقية اليت تةرضها الظروف الاس يثنائية عىل احلياة اخلاصة أ و عىل صورها
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ائية اليت ميكن أ ن تيخذها احلكومة والسولطة العسوكرية، أ ضن اإىل ذكل الإجراءات الينظميية واليدابري الاس يثن

 .واليت متّس صورا أ خرى للحق يف احلياة اخلاصة اكعرتاض املراسالت وتسجيل ال صوات واليقاو الصور

ىل أ ن الظروف الطارئة همام بلغو  حوّدهتا فلويس مون شوث هنا أ ن توربر اليرصوفات غوري الةعواةل أ و  وجيدر الينويه اإ

ذا اكن املنيجة ل رضار  ل اإ زائدة أ و متجاوز فهيا، وابليايل فاإن ممثيل السلطة ل متينع مساءلهتم يف توكل ال حووال اإ

يصدق علهيا حاةل الرضورة
1

، وتكون الغاية من الترشويع اسو هتداف املصولحة العاموة حوىت ل تكوون أ موام عيوب 

ذا حاد املرشع عون حتقيوق املصولحة العاموة ليحقيوق  غواايت أ خورى كيحقيوق النةوع الا راف الترشيعي، حي  اإ

لبعض ال فراد وحلزب من ال حزاب أ و جمل وعة من ال شخاص، أ و يصودر هبودف الكيود أ و الانيقوام مون بعوض 

ن الترشيع يف   هذه الصور واحلوالت ينطووي عوىل  غلبية الربملانية أ و احلزب احلامك، فاإ اخلصوم الس ياس ي،ن لل 

، وعليه زكون غري دس يوريا راف ابلسلطة الترشيعية، أ و احلزب احلامك
2
. 

شاكلية مدى دس يورية مرسويم تنظه حاليت احلصوار والطووارئ يف اجلزائور، ذكل أ نوه  ويف هذا الصدد تطرح اإ

ذا اكن يرتتووب عووىل حوواةل احلصووار والطوووارئ تقلووي  احلقوووق أ و احلوورايت العامووة، فوواإن مسووث ةل تنظووه حقوووق  اإ

:" من ااس يور وجاء فهيا أ نوه  001رشع دس يوراي طبقا للامدة ال شخاص وحرايهتم ر من املسائل احملجوزة لل  

حقووق ال شوخاص وواجبواهتم : يرشع الربملان يف امليادزن اليت خيصصها هل ااسو يور وكوذكل يف اجملوالت ال تيوة

، ويرتتب عىل هوذا .."ال ساس ية، لس ح نظام احلرايت الع ومية، وحامية احلرايت الةردية، وواجبات املواطن،ن

ن السلطة اخمليصة بتنظه حاةل احلصوار أ و الطووارئ ر مون املسوائل الويت تودخل يف اجملوال الترشويعي العائود أ  

، ولوويس يف اجملووال الينظميووي000و 001للربملووان طبقووا للووامدة 
3
موون  000/0العائوود لوورئيس امجلهوريووة طبقووا للووامدة  

لوضع يف حدود ما تس ح بوه النصووص دس يور اذلي ليس هل سوى أ ن ييخذ الإجراءات الرضورية لس يتباب ا

نوه جيوب أ ن  الترشيعية، مفادام أ ن حاةل احلصار وحاةل الطوارئ يرتتب علهيا املساس بويكل احلقووق واحلورايت فاإ

طار ما تس ح به النصوص الترشيعية يمت ذكل يف اإ
4
. 

 

 
                                                             

 -بيرصف -000م، ص0424محمد ز  أ بو عامر، امحلاية اجلنائية للحرايت الشخصية، منشث ة املعارف الإسكندرية، بدون و، س نة  -1

، دار الهن،ة العربية، القاهرة، بدون و، سو نة "الرقابة كوس يةل محلاية احلقوق واحلرايت"شعبان أ محد رم،ان، امحلاية ااس يورية حلقوق الإنسان  -2

 .00م، ص7111

دارية تبدو كوس يةل غري مالمئة يف جم -3 ىل أ ن تنظه حاةل احلصار أ و حاةل الطوارئ بقرارات اإ ذا جتدر الإشارة اإ ال حامية احلقوق واحلرايت العامة، أ ما اإ

خطوار   تنظميها بترشيع الربملان، فيرتتب عنه الرقابة  عىل دس يورية القوان،ن، وهو ما ل جيوز يف النظام ااس يوري اجلزائوري نظورا حلرصو هجو ات اإ

نوه يسو يحيل الطعون يف ذكل أ موام ، ول ن اجلزائر ل تث خذ ابلرقابة الق،ائية عىل0441اجمللس يف ،ال،ة هيئات مبوجب دس يور  دس يورية القوان،ن، فاإ

م، 7117مراد بودران، الرقابوة الق،وائية عوىل أ عوامل الإدارة يف الظوروف الاسو يثنائية، دار املطبوعوات اجلامعيوة، بودون و، سو نة : ينظر. القايض

 .021ص

 .071، 070عليان بوزاين، دوةل املرشوعية ب،ن النظرية واليطبيق، املرجع السابق، ص -4
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 :خامتة

الةرديوة، واحرتاموه أ صوبح مون لقد اعرتف  جّل النظم بةكورة احلوق يف احليواة اخلاصوة، واعيربتوه أ مسوى احلقووق 

ِّّ وتقدم ال نظ ة، وييجىل الاعرتاف يف عديد مون التةاقيوات ااوليوة، وعقود العديود مون املو،مترات  مقاييس ُريقِّ

والإعالانت والعهود واحللقات ااراس ية، وقد تزمع  ذكل ال مم امليحدة يف ااعووة اإىل رضورة احرتاموه، ف،وال 

عىل املس يوى اااخويل، فنجود امل،سوس ااسو يوري قود تبنواه يف معظوم ااسواتري عام انهل هذا احلق من اهامتم 

اليت تل  املصادقة عىل التةاقيات، كام كرس املرشوع موا جواء بوه ااسو يور حيو  ّجورم املسواس بوه يف قوانون 

ذ نو  عوىل جوّل الصوور امليةوق علهيوا كحرموة  العقوابت، وقد ت، ن الترشويع اجلزائوري نطواق احليواة اخلاصوة اإ

  .املسكن  ورسية املراسالت والتصالت اخلاصة، كام أ ضاف صورا خميلن فهيا كحرمة الرّشف والاعيبار

وبعد هذه ااراسة اخمليرصة، ميكن رسد بعض املقرتحات أ و اليوصيات اليت قود تووي الرعايوة املرجووة للحوق يف 

 :احلياة اخلاصة ور اكل توووي

ل هنووا حمصووورة يف " مووواطن"موون ااسوو يور اجلزائووري بوودءا حبووذف لك ووة  01يقوورتح تعووديل املووادة  -0

الويت جعلو  اافواع عون  04ال شخاص املمتيع،ن ابجلنس ية، ور تةرقة ل أ ساس لها، وتيعارض مع نو  املوادة 

 . احلقوق ال ساس ية الإنسان وعن احلرايت الةردية وامجلاعية م، ون

ق يف احلياة اخلاصة يف قانون العقووابت، ولويس ل بد من  صي  فصل خاص بيجرمي املساس ابحل -7

دراجه حت  فصل اجلناايت واجلونح ضود ال شوخاص، لِّيََسوَع مجيوع اجلورامئ احلديثوة الويت متوس احلوق، ول  جمرد اإ

عادة النظر يف العقوابت احلالية، ل هنا ليس  اكفية للردع ومنع الاعيداء  .ينحرص عىل اليقليدية فق ، مع اإ

ن القيود اليت و  -0 ىل ااقة وال،وب ، اإ ضعها املرشع واليت حتد من ممارسة احلق يف احلياة اخلاصة حتياج اإ

فعىل سبيل املثال أ ،ناء قيام ضاب  الرشطة الق،ائية مبه وة الاعورتاض عوىل املراسوالت والتسوجيل الصوويت أ و 

جراءات أ كو حيطة حةاظ ا عوىل ال رسار الس عي البرصي تنهتك حرمات أ طراف أ برايء، ذلكل اكن لزاما وضع اإ

 .املهنية

ل بد من تشديد الرقابة عىل بيع واس يرياد ال هجزة امليطّورة خاصوة الرمقيوة مهنوا سوواء موا تعلوق مهنوا  -0

ل برتخووي  موون هيئووة خميصووة، ويَُةّ،وول أ ن تكووون ابلينسوو يق مووع  ابليصوووزر والتسووجيل، وذكل بعوودم تووداولها اإ

 .ل هذه ال هجزةالهيئات الق،ائية مع تسجيل من هلم احلق يف اس يعام
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لل نافسة الَسلطة الإدارية امليخصصة يف مواهجة املامرسات املقيدة
*
 

 سعيدة جامعة -ابح  دكيوراه – قع ويس هواري

 ملخ 

جياد أ ليات جديدة ،  َن أ يية موضوع املنافسة يف اقتصاد الَسوق جعل أ غلب الترَشيعات تبح  عن اإ اإ

داريووة  مسوو يقةل تسووهر عووىل املنافسووة يف الَسوووق ، فث سوو ندت هم ووة الَرقابووة مبووا يف ذكل اسوو يحداث سوولطات اإ

دارية معومية ممتثةل يف بعوض مصواحل وزارة اليَجوارة ، و جملوس  واليَحقيق ىل هيئات اإ و امليابعة وبصةة حرصية اإ

 .املنافسة كهيئة قطاعية ملَكةة ابلَ،ب  الاقتصادي تمتزَي ابلس يقالل و احلياد 

Résumé: 

     L'importance du sujet de la concurrence dans l'économie de marché, ce qui rend le plus 

de la législation et la recherche de nouveaux mécanismes, y compris la création d'une des 

autorités administratives indépendantes veillent à la concurrence sur le marché, la fonction 

de surveillance , et l'enquête et le suivi et exclusivement à des organismes administratifs 

généralement représentés dans certains des intérêts du Ministère du commerce, et Conseil de 

la concurrence en tant qu'organe chargé de sectoriel exactement caractérisée par 

l'indépendance économique et la neutralité. 

 مقدمة

الإدارة صاحبة اَاور الةعال لإمواكن اليَطبيوق الةعويل للقواعود القانونيوة الَويت تكةول حاميوة املسو هتكل ل هَنوا  تعيرب

ىل  اجلهة املنوو هبا تنةيذ هذه القواعد ،وقدرهتا عوىل دقَوة و سوالمة اليَنةيوذ، تنتقول امحلايوة مون جموال الترَشويع اإ

َل الواقع الةعيل اذَلي حيقَق امحلاية عىل أ رض الواقع ،و لنئ اكن لوزارة اليَجارة اَاور الكبري يف حامية املسو هتكل  اإ

، لبوَد أ َن ذكل ل يقترص علهيا وحدها بل جيب أ ن تشاركها َ  اجلهات الإدارية ذات العالقة حباميوة املسو هتكل 

مبحو  )ملنافسوة امليابعوة الإداريوة جمللوس ا( مبحو  أ َول)من تصدي وزارة اليَجارة لل امرسات املنافية لل نافسة 

 ( .اثين

 تصَدي وزارة اليَجارة لل امرسات املنافية لل نافسة: املبح  ال َول 

ال هجزة الإدارية تمتثَل يف أ عوان مقع الغش اذَلزن ينمتون لوزارة اليَجارة وييعلَق ال مر ابخلصوص أ و  لها املرَشوع 

دارية هم َ  ة رقابوة الَسووقلل دزرية العاَمة ل،ب  النَشاطات اليَجارية كسلطة اإ
(1)

، سو نتناول املبحو  مون خوالل 

 (اخملالةات مطلب اثين متابعة)  م (مطلب أ َول)و اليحقيق املعاينة

                                                             
*
يداع املقال   04/10/7102: اترخي اإ

 12/17/7102: اترخي حتكه املقال
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 املعاينة و اليحقيق:  املطلب ال َول

جراء املعاينات   ( اثنيا)تس يع،ن ال هجزة الإدارية مبوظة،ن م،هل،ن قانوان يف حدود صالحياهتم أ ول،اإ

 املوَظةون امل،هلون و حدود صالحياهتم :  أ ول

17-10 من القانون 04ذكر املرَشع اجلزائري يف نَ  املاَدة 
(2)

لهيم همَ وة  ، املعَدل و املمتَم املوَظة،ن اذَلزن أ س ندت اإ

اَلزموة و اليَحقيق يف خمالةات  املامرسات اليَجارية،و هذا يدَل عىل نية املرَشع يف توفري ال ليوات ال القيام ابملعاينة

قامة اليَوازن ب،ن امليدخل و املس هتكل   اليَت من شث هنا اإ

ىل ه،لء املوَظة،ن الوارد ذكر  يف املادة  ضافة اإ َن فئوة  17-10مون القوانون  04اإ علهيوا املرَشوع  أ خورى ي،وةي فواإ

ن املي،وَ ن 710-41من املرسووم اليَنةيوذي رمق   1ال مر ييعلَق ، ابملادة  صةة أ عوان ضباو الرَشطة الق،ائية ، اإ

نشاء سكل احلرس البدلي وحتديد همامه و تنظميه اإ
(3)

. 

ىل ال عووان  امليعلق ابملنافسة 11-40ال مر  من 27لقد اكن  همَ ة املعاينة واليَحقيق حسب املادة  امللغىُ تسو ند اإ

ومقع الغوش ، بعود هيلكوة الإدارة ،  أ عوان املةتش ية اجلهوية لليَحقيقات وال سعار، وكذا اليَابع،ن ملدزرية املنافسة

014-10من املرسوم اليَنةيذي  01أ صبح ه،لء ال عوان مبوجب املاَدة 
(4)

، 

ىل املودزرايت الولئيوة أ و اجلهويوة لووزارة اليَجوارة ،هو،لء املوَظةوون يقوموون مبراقبوة  املعَدل و املومتَم ، ينمتوون اإ

قلميي  .ال سواق حسب الاختصاص الإ

ىل املوَظة،ن امل،هل،ن املهام امل :  أ ول  س ندة اإ

املعَدل واملمتَم ، جنود املرَشوع اجلزائوري قود حرصو املهوامةي هم يو،ن  17-10من قانون  00و  04من نَ  املادت،ن 

أ ساس يت،ن ، همَ ة املعاينة و اليَحقيق يف جرامئ البيع املرتكبة ، و جحز الَسلع حمل جرمية البيع و زكون ذكل عىل 

 .النَحو اليَايل

يشرتو قانون املنافسة و املامرسوات اليَجاريوة عوىل املووَظة،ن املو،هل،ن الإذن الق،وايئ  ل: املعاينة واليَحقيق – أ  

داراي ، جتواراي ، حماسوبيا   معلوماتيوا يوجود  من أ جل زايرة احملاَلت اليَجارية،أ و تةح  أ َي مستند سوواء اكن اإ

                                                                                                                                                           
1
صوادرة يف  0،يي، ن تنظه املصاحل اخلارجية يف وزارة الَيجارة و صوالحياهتا ، ج ر عودد7100ينازر 71م،رخ يف  14-00مرسوم تنةيذي رمق   - 

 . 7100ينازر  70
2
معوَدل و  7110جووان  72صوادرة يف  00، حيَدد القواعد املطَبقة عىل املامرسات الَيجارية ، ج ر  7110يونيو  70م،رخ يف  17-10القانون رمق - 

 . 7101غش   07صادرة يف  01، ج ر  7101غش   00م،َرخ يف  11- 01ممتَم ابلقانون رمق 
3
نشواء سوكل احلورس الوبدلي و حتديود هماموه و تنظميوه ، ج ر العودد  0441أ وت  0امل،رخ يق  710-41املرسوم الينةيذي رمق -  ، 02، املي، ن اإ

 .، معدل و ممتم 0441أ وت ،  7الصادرة 
4
، امليعلَق بتنظه املصاحل اخلارجيوة لووزارة الَيجوارة و صوالحياهتا و معلهوا ، معوَدل  و  7110نومفرب  0م،َرخ يف  014-10املرسوم الَينةيذي رمق  - 

  7110نومفرب 14، صادرة يف  17، ج ر عدد  ممتَم
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هووذه املوورحةل جت ووع بوو،ن البحوو  و معاينووة ( امليوودَخل) داخوول امل،َسسووة أ و احملووَل اليَجوواري للعووون الاقتصووادي

املامرسات اليَجارية اليَت  الن الترَشيع املع ول به ، زلَُكن املوَظةون امل،هلون قانوان للقيام مببارشة اليَحقيوق ،و 

 :ززَودون بلَك الوسائل القانونية و املادية،تمتثَل َسلطاهتم يف

ىل احملاَلت اليَجارية– 0 ىل 17- 10مون القوانون  07تونَ  املوادة : اَاخول اإ ، لل وَظون امل،هول حَريوة اَاخوول اإ

احملالت اليَجاريوة و املاكتوب و امللحقوات و أ مواكن الَشوحن و اليَخوززن و بصوةة عاموة َ  موا اكن هل عالقوة
(1)

 ،

هَنم خيطورون قلمييوا للحصو ابس يثناء ال ماكن املعَدة للَسكن يمَت فاإ ذن مكتووب وكيول امجلهوريوة اخملويَ  اإ ول عوىل اإ

بيةتيش احملل الَسكين
(2)

، وميكن لل حقَق،ن ممارسة معلهم خالل نقل الب،وائع أ و فوتح أ َي طورد أ و متواع حب،وور 

ليووه،أ و النَاقوول ، زكووون اخليووار لل وووَظة،ن امللَكةوو،ن ابملعاينووة و اليَحقيووق بوو،ن جحووز هووذه  املرسوول أ و املرسوول اإ

ذا اكن  تشلَك املستندات و  ضافهتا لل حرض اإ ،بوات ضوَد امل،َسسوةاإ عادهتوا بعود اخملالةوة،أ و  وسو يةل اإ اليَحقيوق   اإ

عادة املستندات احملجوزة و تسمَل نسخة ىل امل،َسسة اخملالةة ويف هذه احلاةل يمَت حترزر حمرض اإ  .منه اإ

مون قوانون  00املقرر يف جملس املنافسوة هل صوالحية اليَحقيوق يف اجلورامئ اخملوةَل حبريوة املنافسوة مبوجوب املوادة 

أ ن يطالب ابس يالم أ يَة و،يقة حيامث  املعَدل واملمتَم،ميكن لل قرر أ ن يةح  َ  و،يقة رضورية أ و 10-10املنافسة 

 .وجدت ،أ و حيجز املستندات 

 ة اخملالةات  متابع: املطلب الثَاين 

 7احلجز  ميكن لل وظة،ن امل،هل،ن القيام حبجز الب،ائع و الَسولع و ذكل يف حوالت معَينوة حوَددهتا املوادة : أ ول 

11-01من قانون رمق 
(3)

ذ نَص  عىل أ نَه  و  7و  2و 1و0و 0ميكن جحز الب،ائع معد خمالةوة أ حواكم املوواد   ": ،اإ

مووون هوووذا  77و ( 2و  7)فقووورة 72و71و70و70و7مكووورر و 77و  77و  71و  00و  00و 07و  00و 01و   4

القانون ، كام ميكن جحز العيواد و اليَجهوزيات الَويت اسو يع ل  يف ارتاكهبوا َموع مراعواة حقووق الغوري ذوي حسون 

النَية، جيب أ ن تكون املواد احملجوزة موضوع حمرض جرد وفق الإجراءات اليت حتَدد عن طريق اليَنظه واحلجز 

 .جحزا عينيا أ و جحزا اعيباراي قد زكون 

زلَُكون .." للَسولع َ  جحوز موادي"..احلجوزالعيين عوىل أ نَوه17 -10من القوانون  01عَرف  املادة : احلجز العيين -أ  

اجلرمية عىل أ ن حُتَدد قمية املواد احملجوزة عىل أ ساس سوعر البيوع املطَبوق مون  املوظن امل،هل حبجز الَسلع حملَ 

ىل الَسووعر احلقيقووي يف الَسوووق،زلَكن اخملووالن حبراسووة الَسوولع واليَجهووزيات الَوويتصوواحب اخملالةووة أ و ال  َرجوووع اإ

                                                             
1
 -  BURST (J) et KOVAR (R) , Droit de la concurrence , Paris , 1981, Page.333 

2
 0411يونيوو 01،صوادرة يف  07، يي،و ن قوانون الإجوراءات اجلزائيوة ،ج ر عودد  0411يونيوو  7مو،رخ يف  000 – 11املادة  من ال مر رمق  - 

 .معَدل و ممتَم 
3
،حيوَدد القواعود املطَبقوة عوىل املامرسوات  7110يونيوو 70مو،رخ يف  17-10، يعَدل و زمتَم القوانون  7101أ وت  00م،َرخ يف  11-01القانون   - 

 .7101أ وت  07، صادرة يف  01الَيجارية ، ج ر عدد 
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برشوو أ ن ميويكل حموالت ليخززهنوا  11-01مون القوانون  7اس يع ل  يف ارتاكب اخملالةة املنصوص عهنا يق املادة 

دارةزكون احلجز عوىل  بعد تش يعها وعند اليَحقق من أ َن العون ل ميكل حماَلت لليَخززن تكوون  أ موالك اَاوةل اإ

 .اليَاكلين املرتبطة به عىل عاتق مرتكب اخملالةة

" احلجوز الاعيبواري عوىل أ نَوه  17- 10من فوانون  01عَرف  املادة : احلجز الاعيباري للَسلع و اليَجهزيات –ب

واليَجهوزيات  للَسولع، يف حاةل احلجز الاعيباري ..."َ  جحز ييعلَق بسلع ل ميكن لل خالن أ ن يقَدهما لسبب ما 

ل ميكن فهيا لل وَظن احملقق احلصوول عوىل الَسولعة و اسو يالهما مون طورف مرتكوب اخملالةوة مون أ جول احلجوز 

علهيا،فاحلجز الاعيباري جمرد وصةي ومكي لهوية الَسلع و قميهتا احلقيقية و يعمتد يف ذكل عوىل قاعودة سوعر البيوع 

ورة،أ و الَسعر احلقيقي يف الَسوقاذَلي تطَبقه امل،َسسة اخملالةة حسب الةات
(1)

 . 

قلمييا بناء عىل اقرتاح املدزر الوليئ امللَكن ابليَجارة أ ن ييَخذ بشث ن املواد احملجووزة  غري أ نَه ميكن للوايل اخملي  اإ

حدى القرارات اليَالية  :اإ

ذا اكن  من ب،ن ال ش ياء احملجوزة مواد رسيعة اليَلن يومَت بيعهوا مون قبول حموافظ الب  - يوع ابملزايودة دون املورور اإ

 .اليت تتَسم ابليَعقيد  ابلإجراءات الق،ائية

ىل امل،َسسات ذات الَطابع الاجامتعي و الإنساين  -  .يقَرر حتويل املواد احملجوزة اإ

و حتو   تيلن املواد احملجوزة من قبل مرتكب اخملالةة و حب،وور وكيول امجلهوريوة و حب،وور املصواحل املو،هةل -

 .رقابهتا

ىل اضوطراب حمسووس للَسووق أ و ييَ  ذا اكن فقودان مثول هوذه احملجووزات يو،دي اإ خذ الوايل مثل هوذا القورار اإ

ذا قورر الووايل بيوع الَسولع  صعوابت مزمنة يف اليَ وزن داخل قطاع نشاو معو،ن أ و يف منطقوة جغرافيوة معَينوة،اإ

يداعوه اى أ مو،ن اخلزينوة ا لولئيوة يف انيظوار صودور قورار العوداةلاحملجوزة ، فاَن املبلغ الناجت عن البيع يمَت اإ
(2)

 ،

نهواليَ  ابملعاينة احلجز،أ و بع لية ال مر تعلق سواء  .حمرض يف تدون أ ن جيب حقيق،فاإ

 اخملالةة  حمرض حترزر: اثنيا 

 هويوة فيوه اليَحقيوق تبو،َن  هنايوة اترخي من ابيداء أ ايم 8 فيظرف احملرض حيَرر  17- 10منالقانون 00مبوجب املادة 

 والعقوبوة البيوع جرميوة نووع اخملالةة،وكوذا امل،َسسوة ونشواو وعنووان هويوة وكوذا قاموا ابليَحقيوق اذَلزن املوظة،ن

ىل أ ي،ووا احملرضوو يف يشووار كووام مصوواحلة بغرامووة اخملالةووة تعاقووب أ ن ميكوون عنوودما املقرتحووة جووراء واترخي موواكن اإ  اإ

                                                             
1
، اايووان   04لعلووم القانونيوة و الاقتصوادية و الس ياسو ية ، اجلوزء بوحلية عيل ، هجاز املرافبة و هماموه يف حاميوة املسو هتكل ، اجملوةَل اجلزائريوة ل - 

 . 71، ص 7110الوطين لل شغال الرتبوية ، اجلزائر ،
2
 ، مرجع سابق  17-10من قانون 00املادة   - 
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ىل املنجزة واليَحقيقات ةلاملسجَ  املادية املعاينات  بولكَ  احملرضو زرفوق أ ن حودوهثا ،عوىل حواةل يف احلجوز معليوة واإ

 .الَسلع احملجوزة  َ   اليَت اجلرد واثئق

ذا صصيا عاينوا اذَلزن املوَظة،ن قبل من توقيعه يمت أ ن حصيحا ،جيباحملرض  زكون وحىت -  اسو يوىف اخملالةوة فواإ

 .ابلزَتوزر فيه يطعن حىت قانونية جحة هل اكن  الَشلكيات هذه مجيع احملرض

داري لل حاَلت اليَجاري: اثلثا   الغلق الإ

 0و  0املوواد  خملالةتوه احملَل اليَجاري للعون الاقتصادي املوَظةون امل،هلون هلم اكمل الَصالحيات يف اقرتاح غلق

 00و  77و  72و 71و  70و   70و 70مكووووَرر  77و  77و  71و  00و  00و  07و  00و 01و  4و 7و 2و 1و 

قلمييا قرار الغلق امل،قَ  بناء عىل اقرتاح مون املودزر الووليئ امللَكون  17-10القانونمن  ، يصدر الوايل اخمليَ  اإ

 .  11-01من القانون  01ابليَجارة طبقا لنَ  املاَدة 

 يوما  11جيب أ ن زكون الغلق ملَدة أ قصاها  -

 اليَبليغ يبلَغ القرار لل عين ، و زكون ساري املةعول ابيداء من اترخي -

لغاء قورار زكون قرار - ذا ق،  هجة الَطعن ابإ الَطعون فانَوه  الغلق قابال للَطعن أ مام اجلهات الق،ائية اخمليَصة ،واإ

لل يرَضر املطالبة بيعويض الرَضر اذَلي حلقه أ مام اجلهوة الق،وائية اخمليَصوة
 (1)

لغواء أ موام احملمكوة  بواسوطة دعووى اإ

 .الإدارية 

العون الاقتصادي احملكوم عليه من ممارسة أ ي نشاو بصوةة  عقوبة الغلق امل،قَ  ومينعت،اعن العود  يف حاةل -

زايدة عووىل ذكل تكووون عقوبووة احلووبس موون ،ال،ووة أ شووهر اإىل مخووس  ،قَتووة ملوودة ل تزيوود عوون عرشوو سوو نواتم

س نوات
(2. )

 

 امليابعة أ مام جملس املنافسة :املبح  الثَاين

جيوواد أ ليووة  مراقبووة النَشوواو الاقتصووادي و ضووب  الَسوووقاكن لبووَد موون اليَةكووري يف اإ
(3)

، ممووثةل يف جملووس  

ىلاملنافسة  :،قس نا هذا املطلب اإ

 والَرقايب لل جلس  اليَنظميي اَاور: املطلب ال َول

 :الاستشارة  املرَشع جمللس املنافسة أ و  

 

                                                             
1
 .، املرجع الَسابق  11-01من القانون  01الةقرة الثالثة من املادة   - 
2
 .، من نةس القانون  00ملادة الةقرة الثانية و الثَلثة  من ا  - 
3
جاموة  0عيساوي نرص اازن، املاكنة ااس يورية  للهيئات ااس يورية املس يقةل مث ل مبدأ  الةصل ب،ن السلطات، جمةل الاجهتاد الق،وايئ، العودد  - 

 710بسكرة ص 
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 الاستشارة الاختيارية: أ ول

جوراءات اسو يثنائية للحوَد يبدي جملس املنافسة رأ يه يف َ  مسث ةل تيعلق ابملنا لزاميوا ا واذ اإ فسة كوام يستشوار اإ

من ارتةاع ال سعار أ و حتديدها املةرو بسوبب اضوطراابت
(1)

مون ال مور قود مسحو   07أ ن املوادة  ،الَسووق كوام

 .أ ي ق،ية متَصةل ابملامرسات املقيَدة للهيئات الق،ائية ابستشارة اجمللس  يف

و الَويت  جورامئ البيوع النَاجتوة عون اليَعسون يف اسو يغالل وضوعية اليَبعيوةمل يقترص دور اجمللس عوىل الةصول يف 

طار تعاقد امل،َسسوات موع بع،وها، بول توَسوع  صوالحياته أ ي،وا يف فصول الزَناعوات النَاشو ئة عون  تدخل يف اإ

 من هوذا ال مور، و يعوود الَسوبب 07تعامل م،َسسة مع املس هتكل كجرمية البيع خبسارة املنصوص عهنا يف املادة 

 .يف ذكل أ ن أ اثر هذه اجلرمية ل تيوقَن عند املس هتكل،و لكن  تيجاوزه لل ساس ابملنافسة كلكَ 

لزامية: اثنيا   :الاستشارة الإ

ذ  لزاميا ابعيباره خبوريا يف جموال الَسووق قصود عودم الوقووع يف املامرسوات املنافيوة،اإ يستشار جملس املنافسة و اإ

ن  ترشويعي أ و تنظميوي هل صوةل  شار جملس املنافسة يف َ  مرشوعيست "ال مر نةسه عىل  من 01تنَ  املادة 

 ابملنافسة أ و يدرج تدابري بشث هنا ، 

بوداء الورأ ي مببوادرة منوه أ و بطلوب مون الووززر امللَكون  مفجلس املنافسة زمتيع بسلطة ا اذ القورار و اقورتاح و اإ

حوَد مون الارتةواع املةورو لل سوعار،أ و اليَ ووزن ابليَجارة و ضامن الَ،ب  الةعال للَسوق، فميكنوه اَ واذ تودابري لل

 .داخل نشاو قطاع نشاو مع،ن 

 كيةية تدخل جملس املنافسة: اثلثا 

خطار جمل اجلهات اليَت لها حق 10.10من النَ  الترَشيعي  00عَدد املرَشع اجلزائري مبوجب املادة  املنافسوة س اإ

مون نةوس ال مور الَويت  07و  00رامئ املنصووص علهيوا يف املوادة و من بيهنا اجل لإحاطيه ابملامرسات اخملةَل املنافسة

يَوايل ضوامن منافسوة حوَرة و مموا جيعوهل ييَخوذ الإجوراءات الالزموة للحوَد مهنوا ابل  حتدث عوىل مسو يوى ال سوواق

 .مرشوعة

زمتيَوع جملوس املنافسوة بسولطة النَظور يف الق،وااي تلقائيوا و اليَودخل يف قطاعوات و أ سوواق : الإخطار اليَلقوايئ -

ذ نص  عىل أ نوه  10-10من ال مر  00تسود فهيا ممارسات مقيَدة لل نافسة و ذكل مبوجب املادة  ينظور يف "... اإ

 ...."الق،ااي من تلقاء نةسه 

 

 

                                                             
1
 .املعدل و املمتم، مرجع سابق 10-10ما بعدها من ال مر  00ينظر املواد  - 
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 املنافسةالإجراءات أ مام جملس : أ  

ىل تقييود املنافسوة هموام اكن أ طوراف العقود  جملس املنافسة أ صبح خيي  ابلنَظر يف دعاوي جرامئ البيوع امل،ديوة اإ

 . 10-10من ال مر  07و  00املنصوص علهيا يف املادت،ن 

د ، احملودَ  0441ينوازر 02املو،رخ 41/00مون املرسووم الرئوايس  02، 01، 07لقد بين  املوواد :رشوو الإخطار  -

ىل اجمللس   للنَظام اَااخيل اجمللس املنافسة ، الَشلك اذَلي جيب أ ن زكون عليه الإخطار املوَجه اإ

جراءات اليَحقيق:ب   اإ

ي  10-10مون ال مور  01تبدأ  مرحةل اليَحقيق اذَلي يقووم بوه موَظةوون م،هلوون و   حسوب املوادة   املقورر اذلَّ

ىل اجمل يووىل املقوَرر حترزور تقرزور أ ويل يي،وَ ن عورض الوقوائع و كوذا ي لوس ، ييوىَل اليَحقيق يف الق،ااي املرفوعة اإ

ىل وززر اليَجارة،اإىل مجيع ال طوراف ذات املصولحة  ىل ال طراف املعنية و اإ املث خذ املسَجةل،و يبلغ رئيس اجمللس اإ

بداء مالحظات مكتوبة يف أ جل ل ييجاوز  و ،10-10مون القوانون  07و 00طبقوا للامدتو،ن أ شوهر 0اذَلزن ميكهنم اإ

من نةس القانون املث خوذ املسوَجةل  00حيَرر تقرزر أ خر هنايئ معلَل يمت عند اختيام اليَحقيق يي، ن حسب املادة 

ذا اقتىضو ال مور ذكل  و مراجع اخملالةات املرتكبة،كام يقرتح فيه القرار الواجب ا اذه و كوذا اليَودابري اليَنظمييوة اإ

ىل وززور اليَجوارة اذَلزون علوهيم  جمللس يبلوغ اليَقرزور لل طوراف، عندئذ رئيس ا 02طبقا ل حاكم املادة  املعنيوة،و اإ

بداء مالحظاهتم املكتوبة يف أ جل شهرزن  و حيَدد هلم اترخي اجللسة و ذكل قبل   .يوما من اترخيها 00اإ

ىل ال طراف املعنية ح،وراي و اليَت علهيا أ ن تقودم موذكراهتا مكتوبوة ا املرَشوع وقود منحهو يس متع جملس املنافسة اإ

َما  :حق اَافاع  عن حقوقها بنةسها أ و بواسطة ممثل عهنا،و  تمتَخض عن اجللسة اإ

خطواره مون صو  غوري ذي : الَرفض - ييَخذ جملس املنافسة مقررا ابلَرفض لنعدام الَصةة و املصلحة يف حواةل اإ

طار املصاحل اليت لكَن حب ليه ل تدخل يف اإ ذا اكن  الوقائع املرفوعة اإ  .امزهتاصةة،أ و اإ

طوار تطبيوق املوواد :عدم القبول  - ذا ما تب،َن هل بث َن امللةات املرفوعوة ل تودخل يف اإ َن جملس املنافسة اإ ، 1،2،4اإ

 .من قانون املنافسة 07، 00، 01

عندما تب،َن جمللس املنافسة أ َن العرائض و امللةات املرفوعة أ ماموه مون اختصاصوه ييودَخل لوضوع حوَد : امليابعة -

 .ت املنافية لل نافسةلل امرسا

10-01 وامتدت أ حاكم قانون املنافسة
(1)

، فوَسع مبوجب املادة الثَانية الةقرة الثَانية مون تطبيوق مبوادئ املنافسوة 

ىل املونح الهَنوايئالتش ل الَصةقات الع ومية ابيود للَصوةقة،و بوذكل كوَرس املرَشوع تودخل قوانون  ء مون الإعوالن اإ

 .املنافسة 

                                                             
1
مر 00/17/7101م،رخ يف  10-01 قانون رمق -   .07/17/7101م،رخة يف  01، ج ر عدد 10-10، ييعلق ابملنافسة ،  يعدل و زمتم لل 
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ن القووانون،ن  حوواةل أ و الووَرب  بوو،ن ( قووانون املنافسووة، و قووانون الَصووةقات الع وميووة)اإ مل يي،وو نا أ ي مقتىضوو لالإ

أ حاكهمام،غوري أ هنوال يعوين القطيعوة بيووهنام ،حيو  مون اليرسو اسو ينتاج عنووارص اليَقواطع بيوهنام سوواء مون حيوو  

 الَشةافية لإجراء الَصةقات و توفري الَ،امانت امليعلَقة حبرية اَاخول للَطلبات أ و املساواة ب،ن املينافس،ن
(1)

. 

و مون تطبيقوات   10-10مون القوانون  2و  1قد منع املرشع اجلزائري املامرسات املقيدة لل نافسة مبوجب املادت،ن

701-17من املرسوم الَرئايس رمق 4/ 070هذا املبدأ  ما نَص  عليه املادة 
(2)

ذ نَصو   ،املونظم للَصوةقات الع وميوة اإ

ذااليَت ت "..عىل أ نَه أ ،بو  أ نَوه يرتتَوب عوىل  بيح للَجنوة اليقيوه أ ن تقورتح عوىل املصولحة امليعاقودة رفوض العورض اإ

يف اإخالل املنافسة يف القطاع املعين  و ابليَوايل تةوادي  املصلحة منح املرشوع همينة امليعامل املقبول أ و يتسبَب

 .َ  تعسن قد ينتج عن هذه الوضعية

حيظور عورض ال سوعار أ و ممارسوة أ سوعار بيوع منخة،وة بشولك "عوىل أ نَوه  10-10من ال مر  07كام نص  املادة 

ىل الَسوق ... تعسةي  بعاد م،َسسة أ و عرقةل أ حد منيوجاهتا من اَاخول اإ ىل اإ  "اإ

ذا اكن العورض : "عوىل أ نَوه 701-17من املرسووم الَرئوايس  070/00من تطبيقات هذا املبدأ  ما نَص  عنه املادة  اإ

نَوه ميكون لل صولحة امليعاقودة أ ن املايل لل يعامل الاقتص ادي اخمليار م،قتا ، يبودو منخة،وا بشولك غوري عوادي فاإ

 ".ترف،ه بقرار معلَل

 ااور الردعي جمللس املنافسة: املطلب الثَاين

 قرارات جملس املنافسة متنوعة تكون حسب طبيعة الزَناع و الاختصاص

 امل،قتةصالحية اَ اذ ال وامر و اليَدابري : الةرع ال َول

 القرارات الَصادرة عن جملس املنافسة: أ َول 

 .زمتيَع جملس املنافسة بصالحيات جزائية واسعة ، ما تعلَق ابليَج يع غري املرشوع 

 العقوابت املطَبقة عىل اليَج يع غري املرشوع  –أ  

مون  10مبوجوب املوادة العقوابت اليَت يطبقها جملس املنافسة عىل اليَج يعات غوري املرشووعة  10-10ت، ن أ مر 

أ عاله و اليت أ جنزت بودون  02يعاقب عىل معليات اليَج يع املنصوص علهيا يف أ حاكم املادة " فانَه  10-10ال مر 

ىل  من رمق ال عامل من غري الَرسوم ، احملقوق يف  %2ترخي  من جملس املنافسة ، بغرامة مالية ميكن أ ن تصل اإ

                                                             
1
، ص 7101لعوام  7محمد الرشين كيو، حامية املنافسة ف الصةقات الع ومية، اجملةل اجلزائرية للعلوم القانونية و الاقتصوادية و الس ياسو ية، عودد  -

20. 
2
، معودل و مومتم  71/12/7117صودارة يف  07ج ر عودد  70/12/7117، مونظم للصوةقات الع وميوة، مو،رخ يف 701-17مق مرسوم رئوايس ر -

 72/01/7117م،رخة يف  17، معدل وممتم ، ج ر عدد 71/01/7117م،رخ يف  17-007ابملرسوم الرئايس 
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ضد َ  م،َسسة ر طرف يف اليَج يع أ و ضود امل،َسسوة الَويت تكونو   اجلزائر خالل أ خر س نة مالية خميمتة ،

 ". من معلية اليَج يع 

،  %01تعَد وضعية همينة عىل سوق ما لكَام اكن اليَج يع زريم اإىل حتقيق حَد من املبيعات و املشورتايت يةووق 

َن العقوبة املقَررة ضد َ  م،َسسة ر طرف يف اليَج يع أ و امل،َسسة الَويت  %2تكَونو  مون اليَج يوع غراموة  فاإ

من رمق ال عامل خوالل أ خور سو نة ماليوة خميمتوة ، لكون الَسو،ال مواذا لوو مل تمكول لل ،َسسوة اخملالةوة سو نة مون 

نَه ل ميكن تقدزر العقوبة  -40، ذلكل اكن عىل املرَشع الاحتةاظ بنَ  ابملادة  من ال مور ( الغرامة) النَشاوو فاإ

نة %2 تقدزر الغرامة بنس بة  امللغى و اليَت تنَ  عىل 11 املاليوة اجلاريوة ابلنَسو بة لل عووان  من رمق ال عوامل للسو َ

وع اجلزائووري اسوو يدرك ذكل مبوجووب تعووديل  َل أ َن املرَشو الاقتصووادي،ن اذَلزوون مل زمكلوووا سوو نة موون النَشوواو ، اإ

7117
(1)

ذ نَص  املادة  مورتكيب اخملالةوة حسوب قميوة يمَت حساب العقوابت املالية املطَبقة عوىل " ...مكرر  17، اإ

 ".رمق ال عامل من غري الَرسوم ، احملقق يف اجلزائر خالل مَدة النَشاو املنجز

مون املبيعوات و املشورتايت مبوجوب املوادة  %01كام أ َن املرَشع اسو يثىن بعوض اليَج يعوات مون تطبيوق قاعودة 

ىل تطووزر قودرهتا اليَنافسو ية أ و  0مكَرر70 تسوا  يف حتسو،ن التَشوغيل أ و مون شوث هنا لس ح تكل الَويت تو،َدي اإ

الَسامح لل ،َسسات الَصغرية و امليوسطة بيعززز وضعيهتا اليَنافس ية ، يبدو أ َن املرشع أ صوبح ينظور اإىل وضوعية 

و ن شث نه يعرقل املنافسة يف سوق مواالهمينة مبعيارزن ، أ ل ي،دي هذا مب،َسسة من احلصول عىل قَوة اقتصادية م

 لرشوو غري متاكفئة لنةس اخلدمات ب،ن الرَشاكء  و أ  ليس هذا تطبيقا

ىل  10 -10من ال مر  17منح  املادة  قرار عقوبة ماليوة تصول اإ مون رمق ال عوامل مون غوري  %0لل جلس سلطة اإ

يف اليَج يوع أ و امل،َسسوة الَويت  الرسوم احملقَقة يف اجلزائور خوالل أ خور سو نة ماليوة خميمتوة ضوَد َ  م،َسسوة ر

مون هوذا ال مور  خاصوة توكل امليعلَقوة 04ية اليَج يع،و ذكل يف حاةل عدم احرتام الرَشوو املوادةتكَون  من معل 

تقورر العقووابت مون  0مكرر 17بيخةين أ اثر اليَج يع عىل املنافسة ،كام أ ضاف املرَشع رشوطا أ خرى يف املادة 

حلق الاقتصاد ، و الةوائود اجمل عوة  طرف جملس املنافسة معايري متعلقة خبطورة املامرسة املرتكبة و الرَضر اذَلي

 .من طرف مرتكيب اخملالةة ، و مدى تعاون امل،َسسات املهَت ة من طرف اجمللس خالل اليَحقيق 

يعاب عىل املرَشع أ نَه قد مسع للَسلطة اليَنةيذية ، أ ن ترصف النَظور عون قورارات جملوس املنافسوة  و تلغهيوا يف 

 .10-10من ال مر 70اليَج يعات مبوجب املادة

 

 

 

                                                             
1
 .7117جويلية  17، م،رخة  01، ج ر عدد 7117يونيو  70م،رخ يف 07-17القانون  -
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 العقوابت املطَبقة عىل املامرسات املنافية لل نافسة : اثنيا 

زمتَيع جملس املنافسة بصالحيات جزائية واسعة  حي  خَصوه املرَشوع بسولطة تسولي  جوزاءات ماليوة وزكوون 

تقدزرها حسب طبيعة اخملالةة املرتكبة
(1)

ن طورف العقوبة واجبوة اليَطبيوق مو 07- 17من القانون  01بين  املادة 

مون هوذا  00جملس املنافسة عىل ال شخاص الَويت ارتكبو  ممارسوة مقيَودة لل نافسوة املنصووص علهيوا يف املوادة 

من مبلغ رمق ال عامل مون غوري الَرسووم احملقَوق يف اجلزائور %07ال مر، تمتثَل هذه العقوبة يف عقوبة مالية ل تةوق 

خالل أ خر س نة مالية خميمتة ، أ و بغرامة تساوي عوىل ال قول ضوعةي الوَرحب بواسوطة هوذه املامرسوات  عوىل أ َل 

ذا اكن مرتكوب اخملالةوة ل ميوكل رمق أ عوامل حموَدد فالغراموة ل  تيجاوز هذه الغرامة أ ربعة أ ضعاف هذا الورحب ، و اإ

أ لون  01،وحيمك جملس املنافسة بغرامة هتديديه ل تقَل عن مبلغ مائوة و(  1111111)يجاوز س ية مالي،ن دينار ت 

ذا مل تنَةذ الإجراءات و ال وامر دينار عن َ  يوم تث خري اإ
 (2)

. 

 أ خوذ بوه املرّشوع حترص الترّشيعات  الاقتصادية  عىل أ ن يتناسب مقّدار الغرامة موع دخول اخملوالن  وهوذا موا

بيحريوك  حَدد احلّد ال قىص وترك جمللس املنافسة سلطة تقدزر مبلغ الغراموة اجلزائري بصةة مضنية وذكل عندما

امللغوى مل تكون  11-40أ و تشديدا ليتناسب حسب طبيعة اخملالةة  كام أ َن العقوبة يف ظوَل ال مور  مقدراها  ةيةا

ترتاوح بو،ن ضوعةي و أ ربعوة أ ضوعاف الوَرحب احملقَوق واحدة ، بل  يلن ابختالف املامرسة غري املرشوعة ، فه ي 

ابلنَس بة لالتَةاقات احملظورة ، و البيع خبسارة ومعليوات اليَج يوع غوري املرشووع ور بو،ن موَرة ونصون و ،ال،وة 

ذا ما اكن امليدخل متعسةا  .يف وضعية الهمينة يف الَسوق أ ضعاف الَرحب اإ

قورار العقوبوة مل زكون حكورا عوىل مرتكوب املامرسوو ة املقيَودة لل نافسوة حفسوب ، بول يسو يطيع جملوس املنافسووة  اإ

موون ال موور الَسووالن اذَلكوور مواهجووة َ  صوو  طبيعووي سووا  ابلَطوورق الاحتياليووة يف تنظووه  02مبوجووب املووادة 

مل زكتون املرَشوع  د ج  مون نوَ  املوادة(7111111)املامرسات املقيَدة لل نافسة و تنةيذها بغرامة قدرها مليووين 

يل نةوس الَسولعة املادي اذَلي يس يوجب املساية الَشخصية فق  ،  ابملعيار و مثاهل الغش نشاو مادي موجه اإ

بول أ درج املعيوار املعنووي أ و حوىت حبيازهتوا أ و تعبئهتا، ابلعب  فهيا عىل صورة ما، أ و عرضها للبيع أ و اس يريادها

،و لل الحظوة أ نَوه يف ظوَل متول أ و للخطورحامية لرضور حم اذَلي زمتثَل يف صةة الاحتيال اليَت تصاحب املساية 

امللغى اكن  املساية يف تنظه هذه املامرسات تعَد جنحة تقت  تودَخل القوايض اجلوزايئ للةصول   11-40ال مر 

قلمييوا قصود امليابعوة  ىل وكيول امجلهوريوة اخملويَ  اإ فهيا ، بعد قيام رئيس جملس املنافسوة بيحويول ملون الق،وية اإ

 .الق،ائية 

                                                             
1
، منقحوة و  0، دار هوموة ، و 7أ حسن بوسقيعة ، الوجزي يف القانون اجلزايئ اخلاص جرامئ الةساد و جرامئ ال عامل و جورامئ الزَتوزور ، اجلوزء  -

 . 772، امليعلَق ابلةساد ، ص  71/17/7111ممتَ ة يف ضوء قانون 
2
 .، املرجع الَسابق  07-17من القانون  07املادة  - 
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قرار غراموة تيجووز  امنائوة أ لون دينوار ميكن جمل عوىل َ  م،َسسوة تعمتود تقودمي ( د ج  711111)لس املنافسة اإ

معلومات خاطئة ، أ و غري اكمةل أ و تهتاون يف تقدميها ، أ و اليَت ل حترتم ال جال احملددة من املقوَرر
 (1)

،  و ميكون 

َ أ لن دج عن َ  يوم تث خري  011أ ن حيمك اجمللس بغرامة هتديدية ل تقَل عن  يةرضوها  يتطبقا مليطلبات املرونة ال

عطواء امل،َسسوة املرتكبوة   10-10مون ال مور  11القانون الاقتصادي دفع  املرَشع اجلزائري مبوجوب املوادة ىل اإ اإ

ذا موا لل خالةة امليعلقة ابملنافسة،أ ن تيحاك العقوبة اليَت ميكن أ ن تلحوق هبوا وتقصوهيا مون الع ليوة اليَنافسو ية ، اإ

لهيوا ، بنواء  تعاون  ابلإرساع يف اليَحقيق  و تعهدت بعدم ارتاكب خمالةات أ خرى  أ و اعرتف  ابخملالةة املنسوبة اإ

لعيبوارات اقتصوادية حرموان َ  و ،عىل هذه الرَشوو ميكن جمللس املنافسة أ ن خيةوض مبلوغ الغراموة أ و يلغهيوا

 .يةم،َسسة من هذا احلق يف حاةل العود  بغية الوقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النظام القانوين لعقد الامتياز املوجه لإجناز مشاريع استامثرية عىل ال رايض اليابعة لل مالك اخلاصة لدلوةل
*
 

 جامعة ابن خدلون تيارت/ قانون عام :  ابح  دكيوراه -معريي أ محد 

- جامعة ابن خدلون تيارت  -أ س ياذ متعاقد بلكية احلقوق والعلوم الس ياس ية و 

 :ملخ 

                                                             
1
 .، املرجع الَسابق 07-17من القانون  04املادة  -
*
يداع املقال   71/07/7101: اترخي اإ

 01/10/7102: اترخي حتكه املقال
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جراءات جديدة تي، ن رشوو وكيةيوات مونح الامتيواز عوىل  7117اس يحدث املرشع اجلزائري س نة  اإ

ال رايض اليابعة لل مالك اخلاصة لدلوةل واملوهجة لإجناز مشاريع استامثرية، والهدف من هذه الإجراءات اجلديودة 

هو تسهيل معلية اس يغالل العقار وجذب أ كرب عدد ممكن من املستمثرزن حتقيقا لليمنية، ويف نةوس الوقو  أ لغوى 

لغواء ال مور رمق املرش  ماكنية تنازل ااوةل عن العقار املوجه لالستامثر، فومت اإ ، 10-17مبوجوب ال مور رمق  00-11ع اإ

هذا ال مور اذلي جواء بث سولوب،ن ملونح الامتيواز عوىل ال رايض اليابعوة لل موالك اخلاصوة لودلوةل واملوهجوة لإجنواز 

جوراءات املوزاد العلوين، يف حو،ن زمتثول مشاريع استامثرية، فال سلوب ال ول زمتثل يف منح الامتياز  عن طريوق اإ

قلمييوا،  جراءات الورتايض وذكل مبوجوب قورار صوادر عون الووايل اخملوي  اإ ال سلوب الثاين يف املنح عن طريق اإ

ىل اشورتاو موافقوة وززور  ضوافة اإ ابقرتاح من جلان وهيئات حددها القانون، وابشرتاو موافقة هيئات أ خورى، اإ

اإشاكل زمتثل يف طول الإجراءات امليعلقة مبنح عقد الامتياز عن طريق املزاد العلوين،  القطاع اخملي ، لكن بقي

ىل العوزوف عون مشواريع الاسوتامثر الويت أ صوبح  حمتشو ة وبنسوب جود ضوئيةل، ممَّوا أ دى  هذا الوضوع أ دى اإ

ىل اليدخل مرة اثنية يف جويلية  جوراءات املونح  مبوجب قوانون املاليوة اليمكوييل وأ لغوى 7100ابملرشع اجلزائري اإ اإ

جراء الرتايض، وبعد صدور قورار مونح  جراء واحد وهو اإ عن طريق املزاد العلين، وحرص منح امتياز العقار يف اإ

دارة أ موالك ااوةل بنواء عوىل مراسوةل مون الووايل  الامتياز من طرف الوايل يمت حترزر عقد الامتياز من طورف اإ

س نة قابةل لليجديد مورت،ن ومودة  00ومينح الامتياز ملدة أ دانها تي، ن ملن املستمثر مرفقا بقرار منح الامتياز، 

 .س نة  44أ قصاها 

Summary: 

In 2008, the Algerian legislator introduced new procedures that include the 

conditions and modalities of granting concessions on land belonging to the state's  property 

and directed to make investment projects.  the aim of these new measures is to facilitate the 

exploitation of real estate and attracting as many investors as possible for the development. 

At the same time the legislator cancelled the possibility that the state renounce the real estate 

meant  for the investment property therefore order N° 06-11 was canceled under the order 

N° 08-04 which came in two modes of granting concessions on lands belonging to the State' 

real estate property and directed towards the completion of investment projects. So the first 

mode is to grant the concession by means of public auction procedures while the second 

mode is through the consensual procedures according to decision issued by the provincial 

governor expert by the suggestion of the committees and bodies specified by the law and by 

the approval of other bodies, and the approval of the concerned minister expert. However, 

the length of the procedures for granting the concession contract through auction remained 

problematic. This situation led to the reluctance of investment projects which became very 

modest and very few. The latter led the Algerian legislator to intervene again in July 2011 
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under the supplementary finance law, it canceled the grant procedures through the auction, 

and to limit granting the concession of real estate in one procedure which is a consensual 

procedure. After taking a decision on granting concession by the governor, the concession 

contract is issued by the state real estate department on the basis of a letter from the 

governor containing the investor file attached with the decision of granting concession. The 

concession is granted for a minimum of 33 years, renewable twice, and in a period of no 

more than 99 years. 

 :مقدمة

داراي وقانونيوا وأ موام حرموان  0417عرف  البالد غداة الاس يقالل س نة  وضعا اقتصاداي واجامتعيا صعبا، وفراغا اإ

اجملمتع من متطلبات احليواة ال ف،ول اكن عوىل عواتق ااوةل تلبيوة حاجيوات ال فوراد، وحموو   أ شواكل اليخلون 

ا، والبطاةل وذكل ببنواء اقتصواد قووي، واحلود مون اليبعيوة ال جنبيوة والاعوامتد عوىل القودرات الوطنيوة وتطوزرهو

اختارت السلطات الع ومية أ نذاك الهنج الاشرتا  وأ سلوب اليمنيوة حملوو ال اثر السولبية السوائدة قبول اسو يعادة 

 .الس يادة الوطنية، فركزت عىل الصناعة الثقيةل  م اخلةيةة كام هو احلال يف ال نظ ة الاقتصادية الاشرتاكية 

نشاء م،سسات صناعية ومناطق صناعية ذا ت طابع اشورتا ، حيو  امتلكو  ااوةل املووارد ومن أ مثةل ذكل اإ

اكلعقووارات، واكنوو  ر املسووتمثرة فقوود حققوو  بعووض ال هووداف اكلق،وواء عووىل البطوواةل واكتسوواب همووارات 

ىل هيلكة هذه امل،سسوات وفوتح اجملوال لالسوتامثر  وم،هالت، لكن ابملقابل ظهر سوء التس يري، فاكن الاجتاه اإ

بعود سوقوو أ سوعار  0472ع وميوة يف الإصوالحات الاقتصوادية سو نة وبودأ ت السولطات ال 0477اخلاص س نة 

، واذلي تسووبب يف أ زمووة اقتصووادية مفنحوو  ااوةل اسوو يقاللية لل ،سسووات الع وميووة 0471احملروقووات سوو نة 

 .الاقتصادية

 لوو  اجلزائوور عوون الووهنج الاشوورتا  وبوورزت مصووطلحات بووديةل كيحرزوور  0474فربازوور  70ومبوجووب دسوو يور 

سة، حترزر ال سعار، اخلوصصوة، العوملوة، هوذه املصوطلحات توامتك موع مبوادئ اقتصواد السووق السوق، املناف 

اذلي اقرتحته ااوةل يف تكل الس نة، فوسع  من صور الاستامثر وأ شاكهل، كام وفرت املناخ الاستامثري اجليود 

رئيس ية هل، ذلكل تع ل عىل اسو يغالل مع امحلاية الإدارية والقانونية، مع تدخلها يف جمال العقار ابعيبارها املالكة ال

املوروث الاجيايب من الاقتصواد اخملطو  والقاعودة الصوناعية املوجوودة واسو يغاللها لةائودة املشواريع الاسوتامثرية 

ىل تلبيوة  الصناعية وتاكملها مع قطاعات أ خورى وتسو ح لل سوتمثر بيوظيون أ موواهل وهماراتوه، وهوذا موا يو،دي اإ

 .يهتا، وعليه متي  اليد العامةل يف جمال الصناعةحاجيات املناطق املطلوب تمن 
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دارة أ حود  وتربز أ يية عقد الامتياز يف ال ونة ال خرية ملا يي،و نه مون حلوول صواحب الامتيواز حمول ااوةل يف اإ

ىل المتسوك ابقتصواد السووق، ذكل أ نَّ  مرافقها الع ومية الاقتصادية، مما ززيد من أ يييه موع تنوايم جلووء ااوةل اإ

العقد من العقود اليت تيعايش مع هذا الاقتصادهذا 
(1)

. 

 :ومن أ هداف منح الامتياز عىل ال رايض املوهجة لل شاريع الاستامثرية

 تسهيل اس يغالل العقار الاقتصادي ابعيباره عنرص جد فعَّال يف جمال الاستامثر، -

 ن،حل مشلكة انعدام أ و صعوبة توافر العقار الاقتصادي ابلنس بة لل ستمثرز -

وضع حد ليالعب وسوء نية املسوتمثرزن الوويي،ن وجلوب عودد مون املسوتمثرزن احلقيقيو،ن واحملرتفو،ن يف جموال  -

 .الاستامثر

نشاء هيئة معومية تمتيع ابلشخصية املعنويوة تسو ى الوواكةل الوطنيوة للوسواطة وال،وب  العقواري و  اإ
(2)

، تيووىل 

لل موالك اخلاصوة لودلوةل، املوجوودة يف املنواطق الصوناعية  هم ة التس يري والرتقيوة والوسواطة وال،وب  العقواري

ومناطق النشاطات أ و يف   ف،اء خمصو  للنشواو الاقتصوادي، وميكون لهوذه الوواكةل أ ن تيووىل أ ي،وا هم وة 

وساطة عقارية حلساب   املالك،ن، وللواكةل صةة املريق العقاري فتقووم بهتيئوة ال وعيوة العقاريوة لجنواز منواطق 

جنواز بنواايت ذات طوابع صوناعي صناعية وم  ناطق النشاطات و  ف،اء أ خر خمص  للنشاو الاقتصادي، واإ

 .وجتاري وحريف وماكتب

ن اعامتد ااوةل عىل عقد الامتياز يسهل اجنواز املشواريع الاسوتامثرية يف مجيوع اجملوالت، فيخةون ال عبواء عوىل  اإ

ماكنيوة املستمثرزن يف البح  عىل العقار بث  ان جد مرتةعة، وحيد  من مزامحة املستمثرزن الويي،ن اذلزن اسو يغلوا اإ

-11الينازل عن ال رايض اليابعة لل مالك اخلاصة لدلوةل واملوهجة لإجناز مشواريع اسوتامثرية وذكل مبوجوب ال مور 

00
(3)

10-17ومووع صوودور ال موور رمق  7117، لكوون يف سوو نة 
(4)

لغوواء ال موور رمق   اذلي حيوودد رشوو  00-11 َّ اإ

وكيةيات منح الامتياز والينازل عن ال رايض اليابعة لل مالك اخلاصة لدلوةل، و َّ اعامتد وتكريس عقود الامتيواز 

ماكنيوة تنوازل ااوةل عون ال رايض اليابعوة ل مالكهوا اخلاصوة، وزكوون (املزاد العلين والرتايض)بنوعيه  لغاء اإ ، مع اإ

                                                             
1
لووم مراد بلكعيبات، منح الامتياز لالستامثر الصناعي يف الترشيع اجلزائري، أ طروحة مقدمة لنيول دكيووراه علووم يف احلقووق، لكيوة احلقووق والع -

 .7، 0، ص 7100/7107يرض بسكرة، الس ياس ية، جامعة محمد خ 
2
نشاء الواكةل الوطنية للوساطة وال،ب  العقاري وحيدد قانوهنا ال سايس، ج 7112أ بريل  70، م،رخ يف 004-12املرسوم الينةيذي رمق  - ، يي، ن اإ

امل،رخوة يف  02، ج ر عدد 7107مارس  04امل،رخ يف  071-07، املعدل واملمتم ابملرسوم الينةيذي رمق 7112أ بريل  70الصادرة بيارخي  72ر عدد 

 .7107مارس  70
3
، حيدد رشوو وكيةيات منح الامتياز والينازل عن ال رايض اليابعة لل مالك اخلاصة لدلوةل واملوهجة 7111أ وت  01، امل،رخ يف 00-11أ مر رمق  -

 (.ملغى) 7111أ وت  01الصادرة بيارخي  00لجناز مشاريع استامثرية، ج ر عدد 
4
، حيدد رشوو وكيةيات منح الامتياز عىل ال رايض اليابعة لل مالك اخلاصة لدلوةل واملوهجة لإجناز 7117سبمترب  10امل،رخ يف  10-17ال مر رمق  -

 . 7117سبمترب  10امل،رخة يف  04مشاريع استامثرية، اجلريدة الرمسية عدد 
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جوراءات املوزاد العلوين يف حو،ن زمتثول الومن  منح الامتياز عىل منط،ن، المن  ا ل ول زمتثل يف املنح عون طريوق اإ

الثوواين يف املوونح عوون طريووق الوورتايض، لكوون نظوورا ليلقووي املسووتمثرزن صووعوابت كبوورية يف احلصووول عووىل العقووار 

جراءات املزاد العلوين  َّ الويخيل عون هوذا الإجوراء مون طورف املرشوع وذكل مبوجوب  الاقتصادي عن طريق اإ

جراءات املنح عن طريق الرتايض 7100نون املالية اليمكييل يف جويلية قا بقاء فق  عىل اإ  .و  الإ

مونح الامتيواز عوىل ال رايض اليابعوة لل موالك اخلاصوة لودلوةل واملوهجوة  7100حي  انهتجو  ااوةل بعود سو نة 

يف مونح الامتيواز عون لل شاريع الاستامثرية عن طريق أ سلوب الورتايض، هوذا ال سولوب هوو الإجوراء الوحيود 

طريق قرار من الووايل ابقورتاح مون جلنوة املسواعدة عوىل حتديود املوقوع وترقيوة الاسوتامثر وضوب  العقوار
(1)

، أ و 

ذا اكن املرشوع داخل يف اختصاصها،  م صودر قوانون املاليوة  ابقرتاح من الهيئة امللكةة بتس يري املدينة اجلديدة اإ

لغاء جلنة املساعدة  10-17من ال مر رمق  10عىل تعديل املادة  07 اذلي ن  يف مادته 7100اليمكييل لس نة  و  اإ

جراءات جديدة يف منح الامتياز   .عىل حتديد املوقع وترقية الاستامثر وضب  العقار، و  الاعامتد عىل اإ

س امل،سس ااس يوري اجلزائري حرية الاسوتامثر مون خوالل اليعوديل ااسو يوري ال خوري لسو نة  7101وكرَّ
(2)

 

حريوة الاسوتامثر واليجوارة معورتف هبوا، ومتوارس يف :  "اليت جواء فهيوا 00ي  أ ضاف مادة جديدة ور املادة ح 

طار القانون ، وابليايل أ درج امل،سس ااس يوري حرية الاستامثر مضون أ عوىل و،يقوة قانونيوة يف ااوةل ور ..."اإ

سوتامثر، وهوو موا سو ينتج عنوه صودور ااس يور، وابليايل زكون امل،سس ااس يوري قد قام بدسرتة حريوة الا

14-01 ترسانة قانونية وتنظميية متعلقة مبجال الاسوتامثر، اكنو  بودازهتا موع صودور القوانون رمق
(3)

امليعلوق برتقيوة  

 .الاستامثر

 :  والإشاكلية اليت ميكن طرهحا يف هذا الصدد

الصعوابت امليعلقة ابلعقوار الاقتصوادي هل ميكن أ ن يسا  منح الامتياز ابلرتايض لجناز الاستامثر يف جتاوز 

 .يف اجلزائرو وما هو دور ااوةل يف تسهيل الاستامثر وتةعيهل من أ جل دمع اليمنية الاقتصاديةو

 :الةرعية الإشاكلياتمن الإشاكلية الرئيس ية اإىل ووعة  هذه تيةرع

                                                             
1
، يي، ن تنظه جلنة املساعدة عىل حتديد املوقع وترقية الاسوتامثرات 7101ينازر  07يف امل،رخ  71-01املس يحد،ة مبوجب املرسوم الينةيذي رمق  -

لغااها مبوجوب املوادة 7101ينازر  02امل،رخة يف  0وضب  العقار وتشكيلهتا وسريها، اجلريدة الرمسية عدد  -00مون ال مور رمق  07، هذه اللجنة   اإ

 .7100املي، ن قانون املالية اليمكييل لس نة  10
2
 7الصوادرة بيوارخي ( 21)، ج ر عودد 0441نوومفرب  77، املو،رخ يف 0441من دس يور امجلهورية اجلزائرية ااميقراطيوة الشوعبية لسو نة  00املادة  -

ل أ بري 00الصادرة بيارخي ( 70)، ج ر عدد 7117أ بريل  01، املي، ن اليعديل ااس يوري، امل،رخ يف 10-17، املعدل ابلقانون رمق 0441ديس رب 

نومفرب  01الصادرة بيارخي ( 10)، ج ر عدد 7117نومفرب  00، املي، ن اليعديل ااس يوري، امل،رخ يف 04-17، واملعدل كذكل ابلقانون رمق 7117

، ج ر عودد 7101موارس  1، املي، ن اليعوديل ااسو يوري، املو،رخ يف 7101مارس  1، امل،رخ يف 10-01، واملعدل كذكل ابلقانون رمق  7117

 .7101مارس  2الصادرة بيارخي ( 00)
3
 .7101أ وت  0الصادرة بيارخي  01، ييعلق برتقية الاستامثر، ج ر عدد 7101أ وت  0م،رخ يف ، 14-01 القانون رمق -

 



 11العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية
 

302 
 

نح الامتياز وب،ن عقد الامتيازو وموا ما املقصود بعقد الامتياز املوجه لالستامثر و وما هو الةرق ب،ن قرار م  

جراءات منحهو وما ر ال اثر املرتتبة عنهو وما ر احلالت الويت ينهتو ي فهيوا عقود الامتيوازو وموا ر  ر اإ

جراءات حل املنازعات امليعلقة بهو  .اإ

ىل ماهية عقد الامتياز املوجوه لجنواز الا سوتامثر من أ جل الإجابة عن هذه الإشاكليات وأ خرى سوف نيطرق اإ

 .     (املبح  الثاين)،  م أ اثر عقد الامتياز، هناييه ومنازعاته (املبح  ال ول)

 ماهية عقد الامتياز املوجه لجناز الاستامثر : املبح  ال ول

دارة املرافق العامة الاقتصادية بطريقة غري مبارشة واليت متكون أ فوراد القوانون  يعد امتياز املرفق العام أ حد طرق اإ

ن املساية يف تمنية الاقتصاد الوطين، عن طريق تقدمي خدمات اليت من شث هنا تلبية احلاجوات العاموة اخلاص م

ىل مةهووم  للج هور واليت غالبا ما زكون لها الطابع الصناعي واليجاري، وسوف نيطرق من خالل هوذا املبحو  اإ

الاقتصواديعقود امتيواز العقوار 
(1)

ىل (املطلوب ال ول)  براموه وموربرات تبووين ،  م بعوود ذكل نطورق اإ جوراءات اإ اإ

 (.املطلب الثاين)ااوةل لعقد امتياز العقار الاقتصادي 

 مةهوم عقد امتياز العقار الاقتصادي : املطلب ال ول

ىل تعرين عقد امتياز العقار الاقتصادي  ،  م نب،ن طبيعيه (الةرع ال ول)سوف نيطرق من خالل هذا املطلب اإ

 .(الةرع الثاين)القانونية والةرق بينه وب،ن عقد امتياز املرفق العام 

 تعرين عقد امتياز العقار الاقتصادي: الةرع ال ول

ف عقد الامتياز بصةة عاموة بث نوه هوو العقود اذلي تلُكون مون خوالهل الإدارة الع وميوة صو  معوميوًا أ و : "يُعورَّ

اتوات املرتةق،ن خاصًا ابس يغالل مرفق عام  بلك أ عبائه وخماطره وأ رابحه، وييحصل عىل مقابل مايل من خالل اإ

"مبارشة
(2)

، ومثال ذكل أ ن تعهد ااوةل ل حد ال فوراد اسو يغالل خودمات توزيوع امليواه أ و الكهورابء أ و الغواز أ و 

َّوه اخل، ولقد اعيرب الق،اء ...اس يغالل البرتول أ و اس يغالل امليناء أ و ال سواق الع ومية الإداري عقد الامتيواز بث ن

دارة مرفق عام ييعهد مبقت،اه امللزتم وعىل نةقته وحت  مس،ولييه وبيلكين  داري من نوع خاص موضوعه اإ عقد اإ

دة واحلصول عىل مقابل من املنيةع،ن من ااوةل أ و أ حد هيئاها ابلقيام بنشاو مع،ن وخدمة ُمحدَّ
(3)

. 

يري املرفوق العوام الاقتصوادي، وانترشو يف اكفوة دول العوامل خاصوة يف ويُعيرب الامتياز أ سلواًب مون أ سواليب تسو  

اإىل صو  أ خور ( تس يري املرفوق)فرنسا اليت تعيرب همدًا هل، فهو عبارة عىل توكيل امله ة ال صلية للشخ  العام 

                                                             
1
 .نقصد ابلعقار الاقتصادي ال رايض اليابعة لل مالك اخلاصة لدلوةل واملوهجة لإجناز مشاريع استامثرية -

2
 - STÉPHANE Braconnier, droit des services publics, presses universitaire de France, 2004, p 383. 

3
 .002، 001، ص7112عامر بوضياف، الوجزي يف القانون الإداري، الطبعة الثانية، جسور للنرش واليوزيع، اجلزائر،  -
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اذلي ليث م،ن تس يري هذا املرفق العام الاقتصادي، فهو وجه مون أ وجوه التسو يري الويت توامتك موع الوهنج اجلديود 

0474ا ذته اجلزائر بعد 
(1)

. 

هوو أ سولوب تسو يري، ييووىل مون خوالهل صو  يسو ى صواحب : "ويُعّرِّف ال س ياذ أ محد حميوو عقود الامتيواز

"الامتياز، أ عباء مرفق خالل فرتة من الزمن، فييح ل النةقات، ويتسمل ااخل الوارد من املنيةع،ن ابملرفق
(2)

. 

فته حممكة الق،اء الإداري يف حمكها الصوادر يف  لَّ عقودا : "0401موارس  70كام عرَّ امتيواز املرافوق العاموة لويس اإ

داراًي ييعهد أ حد ال طراف أ و الرشاكت مبقت،اه ابلقيام عىل نةقته، وحت  مس،ولييه املالية، بيلكيون مون ااوةل  اإ

حدى وحداهتا الإدارية وطبقًا للرشوو اليت تُوض ع هل، بث داء خدمة عامة للج هور وذكل مقابول الرتخوي  هل أ و اإ

داري ذو عالقوة ( املرفق)ابس يغالل املرشوع  دة من الوزمن والاسوتيالء عوىل ال رابح، فواللزتام عقود اإ ملدة حمدَّ

دارة املرفق العام، وييح ول دة، وييح ل امللزتم نةقات اإ ل ملدة حمدَّ دارة مرفق عام ول زكون اإ  خاصة، وموضوعه اإ

لُها من املنيةع،ن ّصِّ "نةقات املرشوع وأ خطاره املالية، وييقاىض رسوما حُيَ
(3)

وهذا اليعرين دقيوق لكونوه يي،و ن . 

 .اكفة عنارص الامتياز من ال طراف والشلك واحملل واملقابل املايل واملدة

ىل عقد الامتياز كشلك من أ شاكل تةويض املرفوق العوام مو ا املرشع اجلزائري قد أ شار اإ  701ن خوالل املوادة أ مَّ

 702-00من املرسوم الرئايس رمق 
(4)

،
 

يف اببه الثاين املي، ن ال حاكم املطبقة عىل تةوي،ات املرفق العام، والويت 

َضَة، وييقاىض عون : "...نص  يس يغل املةوض هل املرفق العام ابمسه وعىل مس،ولييه، حت  مراقبة السلطة املَُةّوِّ

 ...".لعامذكل أ اتوى من مس يخديم املرفق ا

قاموة هوذا  واملقصود بعقد الامتياز يف مةهومه اليقليدي، هو أ ن يقوم امللزتم فق  ابس يغالل املرفق العوام، دون اإ

جناز منشوث ت أ و اقتنواء ممويلاكت رضوريوة، ل نَّ ذكل  قاموة املنشوث ت أ و اقتنواء ممويلاكت  -املرفق عن طريق اإ  -اإ

تعهود : "... املوذكورة أ عواله، حيوامن نصو  701اء يف املوادة يعيرب من  جديد وتطور لعقد الامتيواز، وهوو موا جو

وا  مَّ قامة املرفوق العوام واسو يغالهل، واإ جناز منشث ت أ و اقتناء مميلاكت رضورية لإ ا اإ مَّ َضَة للُ َةَوْض هل اإ السلطة املَُةوِّ

 ...".أ ن تعهد هل فق  ابس يغالل املرفق العام

 

 العقار الاقتصادي والةرق بينه وب،ن عقد امتياز املرفق العامالطبيعة القانونية لعقد امتياز : الةرع الثاين

                                                             
1
 .017، ص 7101زائر، اندية رضيةي، تس يري املرفق العام واليحولت اجلديدة، دون طبعة، دار بلقيس، اجل -
2
 .001، ص 0470، حمارضات يف امل،سسات الإدارية، الطبعة الثالثة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، (ترمجة محمد صاصيال)أ محد حميو،  -
3
الطبعة العوارشة، دار الةكور العوريب، ، نظرية املرفق العام، وأ عامل الإدارة العامة، (الكتاب الثاين)سلحن محمد الطاموي، مبادئ القانون الإداري،  -

 .40، 41،     ص 0424القاهرة، مرص، 
4
( 01)، يي،و ن تنظوه الصوةقات الع وميوة وتةوي،وات املرفوق العوام، ج ر عودد 7100سبمترب سو نة  01، م،رخ يف 702-00مرسوم رئايس رمق  -

 .7100سبمترب  71الصادرة بيارخي 



 11العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية
 

304 
 

شاكًل يف الةقه الةرنيس واجلزائري واملرصي، حفاول العديود مون الةقهواء  الطبيعة القانونية لعقد الامتياز طرح  اإ

 .اليحديد وبدقة الطبيعة القانونية لعقد الامتياز

 :الطبيعة الينظميية لعقد الامتياز -0

أ ن عقد الامتياز ليس عقدا أ و اتةاقا ب،ن صاحب الامتياز والإدارة العامة، بل هوو تنظوه يسو يلزم زرى البعض 

برام العديد من التةاقيات امليعددة ب،ن أ طراف خميلةة تنةيذ واإ
(1)

ىل أ نَّ الامتيواز هوو .  وذهب فريق من الةقهواء اإ

وزورؤ هل امللوزتم اختيوارًا لقبووهل رشوو  وليد أ مر انةرادي تصدره السلطة ما وة الامتيواز مبوا لهوا مون سولطة،

الامتياز
(2)

. 

 :الطبيعة العقدية لعقد الامتياز -7

ِّّود فكورة أ نَّ الامتيواز هوو عقود ابملعوىن  71وبدايوة القورن  04ظهرت هذه النظرية يف فرنسا يف أ واخر القرن  تَُ،ي

د الصحيح لللك ة، لكونه حيظوى مبوافقوة ورضوا املُلْوزَتِّْم وبوذكل يُعيورب عقو داراًي ،نائيوًا ملوزم جلوانب،ن، أ ي حُيوّدِّ دا اإ

احلقوق والالزتامات املُيبادةل ب،ن امللزتم والإدارة املا ة لالمتياز
(3)

. 

رادتو،ن يف : "... كيوب A.De Laubadére ( أ ندري دي لووابدزر)غري أ نَّ ال س ياذ  نَّ اتةواق اإ مون هجوة أ خورى اإ

ميكن اعيباره ذا طبيعة تعاقدية بسبب املوضوع اذلي يي،و نه  العالقات ب،ن ماحن الامتياز وصاحب الامتياز ل

نَّ هذا املوضوع هو تنظه وسري مرفق معويم اذلي جيب عىل الإدارة دومًا احملافظوة والويحمك فيوه  هذا التةاق، اإ

نَّ مثل هوذا املوضووع ل خي،وع لل جو ال وكذكل وضع القواعد اليت حتمكه وهو ما يس ى بقانون املرفق الع ويم، اإ

ُ أ نَّ تنظوه املرافوق الع وميوة هوو مون اختصواص السولطات  اليعاقدي وذكل طبقوًا لل بودأ  ال سوايس اذلي يَْعيَوربِّ

الع ومية فق  وبصةة انةرادية
(4)

. 

 La théorie de la double nature de la concession : الطبيعة املزدوجة لعقد الامتياز -0

ْ أ نَّ الامتياز هو معل ُمزدوج هل شوقان، شوق وترتكز هذه النظرية عىل الطبيعة  املزدوجة لعقد الامتياز، وتَْعيَربِّ

تنظميي وشق تعاقدي، فةي مواهجة املنيةع،ن، يُْعيَرَبْ الامتياز هو مبثابة قانون املرفق حتمكه أ حاكم تنظميية، لكنوه 

 .يعيرب عقد يف العالقة ب،ن صاحب الامتياز واملُلزَْتِّمْ 

                                                             
1
 .10، ص0444، س نة 14، عدد اجملةل املرصية لدلراسات القانونية والاقتصاديةهاين رس اازن، الإطار القانوين ملرشوعات البنية ال ساس ية،  -
2
 .40، 47سلحن محمد الطاموي، مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق، ص  -

3
 - YVES Madiot, Aux frontières du contrat et de l’acte administratif unilatéral, LGDJ, paris,  France, 1971, 

p148. 

ليه  . 020اندية رضيةي، مرجع سابق، ص : أ شارت اإ
4
 - A. De Laubadère, traité de droit administratif, T01, 08

ème
 Ed, L.G.D.J, paris, France 1980, p 669. 



 11العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية
 

305 
 

عقود الامتيواز هل طبيعوة تنظمييوة جُتواه املنيةعو،ن وطبيعوة تعاقديوة بو،ن السولطة املا وة لالمتيواز وهذا يعوين أ نَّ 

وصاحب الامتياز  وقد انيقدت هوذه النظريوة بسوبب اسو يحاةل تصوور تَغَوريُّ الطبيعوة القانونيوة لليرصوف بِّيَغَوريُّ 

َّه ل ميكن أ ن زكون تنظمييًا حينًا وتعاقداًي يف ح،ن أ خر أ طرافه ل ن
(1)

. 

ماكنيوة الإدارة يف  كام أ نَّ التسله بث نَّ العالقة ب،ن الإدارة املا ة لالمتياز واملُلزَْتِّْم ر عالقوة عقديوة حبيوة يُعرقول اإ

رادهتوا املنةوردة، موا يو،دي اإىل جت يود حسون سوري املرفوق  اليدخل ليعديل القواعد امليعلقة بتنظه املرفق العام ابإ

ة اجملالت اليعاقدية يف القانون العامالعام، وهو ما ييعارض مع نظري
(2)

. 

 Un Acte mixte: الطبيعة اخمليلطة لعقد الامتياز -0

عطاء تكييون مغوازر لعقود الامتيواز الإداري، وجعلووا منوه معواًل ُمخيلِّطوًا يف  ىل اإ اجته فريق أ خر من الباحث،ن اإ

، مبعوىن أ نَّ هوذا اليرصوف يف جوزء كون بعض رشوطه تكتيس الطابع الينظميي والبعض ال خر الطوابع اليعاقودي

منه تعاقدي ويف جزئه ال خر تنظميي
(3)

. 

تامتك وأ نوواع الرشووو الويت ميكون  -عىل عكس نظرية الطبيعة املزدوجة  -وهذه الطبيعة املركبة لعقد الامتياز 

يف مواهجوة   مون متيزيها يف حميواه، ابعيبار الرشووو امليعلقوة بتنظوه وسوري املرفوق تمتيوع ابلطبيعوة الينظمييوة 

دارتوه  وا الرشووو امليعلقوة ابلمتيوازات الويت متنحهوا الإدارة لل لوزتم مقابول اإ املُلزَْتِّْم واملنيةع،ن عوىل حود سوواء، أ مَّ

لل رفق تمتيع ابلطبيعة اليعاقدية
(4)

قابةل لليةاوض وتُطبق علهيا نظرية العقد رشيعة امليعاقدزن، وهوذه الرشووو ل  

مببدأ  ال لر النس يب للعقد، وقد لق  هذه النظرية صدى واسعًا وتُعيورب ال كوو قبووًل ليربزور تعين املنيةع،ن معاًل 

 .الطبيعة القانونية لعقد الامتياز الإداري، ور     ما أ خذت هبا العديد من ااول أ مثال فرنسا، مرص واجلزائر

 بعض مناذج عقود الامتياز يف الترشيع اجلزائري: 

ز املنصوووص علهيووا يف الترشوويع اجلزائووري، نووذكر عقوود امتيوواز ال رايض الةالحيووة اليابعووة موون بوو،ن عقووود الامتيووا 

10-01 من القانون 0لل مالك اخلاصة لدلوةل، املنصوص عليه يف املادة 
َّوه (5) الامتيواز هوو العقود : "اليت عرفته بث ن

املسووتمثر صوواحب "اذلي متوونح مبوجبووه ااوةل صصووا طبيعيووًا موون جنسوو ية جزائريووة، يوودعى يف صوولب الوون 

                                                             
1
مليعلقة ابمتياز املرافق الع ومية وتث جريها، مذكرة لنيل شهادة املاجس يري يف القوانون، لكيوة ا 0.40/707راضية بن مبارك، اليعليق عىل اليعلمية رمق  -

 .02، ص 7117-7110احلقوق، جامعة اجلزائر، 
2
سو ية، جامعوة انعمية أ لكي، النظام القانوين لعقد الامتياز الإداري يف اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة املاجس يري يف القانون، لكية احلقوق والعلووم الس ي -

 .20، ص 7100مولود مع ري تزيي وزو، 
3
 .21املرجع نةسه، ص  -

4
 - AUBY (J.M): ROBERT (D.A) : Grand services publics et entreprises nationales, tome1 3

ème
  trimestres, 

PUF, Paris, France, 1969, p 208, 209. 
5
د لرشوو وكيةيات اس يغالل ال رايض الةالحية اليابعة لل مالك اخلاصة لدلوةل، ج ر عدد ، املُ 7101أ وت  00، م،رخ يف 10-01القانون رمق  - حّدِّ

 .0، ص 7101أ وت  07الصادرة بيارخي ( 01)
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، حق اس يغالل ال رايض الةالحية اليابعة لل مالك اخلاصوة لودلوةل وكوذا ال موالك السوطحية امليصوةل "الامتياز

سو نة قوابةل لليجديود مقابول دفوع ( 01) ريق الينظه ملدة أ قصواها أ ربعوونهبا، بناء عىل دفرت رشوو حيدد عن ط

اتوة س نوية تُ،ب  كيةيات حتديدها وحتصيلها مبوجب قانون املالية  ". اإ

ىل قانون البدلية رمق 01-00 وابلرجوع اإ
منه أ جازت للبدلية تس يري بعض املصاحل عن طريق  001جند أ نَّ املادة  (1)

وا املوادة  004نص  علهيا املوادة الامتياز، وهذه املصاحل  مون نةوس القوانون،  7فقورة  000مون نةوس القوانون، أ مَّ

د عن طريق الينظه  .نص  عىل أ نَّ الامتياز خي،ع افرت رشوو منوذيج، حُيدَّ

ا املادة  12-07من القانون رمق  004أ مَّ
(2)

َّه  ذا تعذر اسو يغالل املصواحل الع وميوة:" امليعلق ابلولية، نص  عىل أ ن  اإ

َّوه ميكون اجمللوس الشوعيب  001الولئية املذكورة يف املادة  ن أ عاله عن طريق الاسو يغالل املبوارش أ و م،سسوة، فاإ

الوليئ الرتخي  ابس يغاللها عن طريق الامتياز طبقا للينظه املع ول به، خي،ع الامتياز افرت رشوو منوذيج 

د عن طريق الينظه ويصادق  عليه حسب القواعد والإج  ...".راءات املع ول هباحُيدَّ

هيوودف هووذا ال مور اإىل حتديوود رشوو وكيةيووات موونح :" الويت نصوو  10-17كوذكل املووادة ال وىل موون ال موور رمق 

من نةوس  01، أ ما املادة "الامتياز عىل ال رايض اليابعة لل مالك اخلاصة لدلوةل واملوهجة لجناز مشاريع استامثرية

دارة أ مالك ااوةل مرفقا بودفرت أ عبواء  0 املادة زكرس الامتياز املذكور يف:" ال مر نص  داري تعده اإ أ عاله بعقد اإ

 ". حيدد بدقة برانمج الاستامثر وكذا بنود ورشوو منح الامتياز

وهكذا يي،ح لنا بث نَّ عقد الامتياز امليعلق ابلعقار الاقتصادي خي،ع لنةس ال حاكم امليعلقة بعقد امتيواز املرفوق 

يف ال راكن سوواء مون حيو  ال طوراف أ و الرضوا أ و احملول أ و السوبب أ و الشولكية، موع  العام، لكوهنام ييحودان

اختالف بس ي  يف احملل كون املستمثر يف عقد الامتياز امليعلق ابلعقار الاقتصادي يقووم ابسو يغالل عقوار اتبوع 

يري مرفوق عوام لل موالك اخلاصوة لودلوةل هبودف الاسوتامثر، أ موا يف عقود امتيواز املرفوق العوام فيكوون حموهل تسو  

اقتصادي ول يشرتو فيه أ ن زكون من ال مالك اخلاصة لدلوةل بول قود زكوون مون ال موالك العاموة، كوذكل يف 

فاملستمثر ل ييلقى املقابول ( ال رايض اليابعة لل مالك اخلاصة لدلوةل)عقد الامتياز الوارد عىل العقار الاقتصادي 

منوا حيصول املسوتمثر عوىل -ام هو الشث ن يف عقد امتياز املرفوق العوامك -املايل من الغري نتيجة انيةاعهم ابلعقار  ، واإ

أ رابح نتيجة الاستامثر، وابليايل زكون العقار الاقتصادي وس يةل يف يد املستمثر ليحقيق غاييوه الاسوتامثرية، يف 

هوذا الانيةواع، وابليوايل ح،ن ييلقى امللزتم يف عقد امتياز املرفق العام املقابل املايل مون املنيةعو،ن ابملرفوق نتيجوة 

زكون التس يري هو هدف امللوزتم يف عقود امتيواز املرفوق العوام كونوه يعوود عليوه ابل رابح، كوذكل  يلون املودة 

رادهتوا  دارة يف عقود امتيواز املرفوق العوام أ ن تقووم بةسوخ العقود ابإ ة للك عقد من العقدزن، كذكل ميكن لالإ احملددَّ

هناء العق د لل صلحة العامة وقبل هناية مدته، يف ح،ن يف عقد امتياز العقار الاقتصوادي ل املنةردة، كام ميكن لها اإ

                                                             
1
 .10، ص7100جويلية  0الصادرة بيارخي ( 02)، امليعلق ابلبدلية، ج ر عدد 7100جوان  77، م،رخ يف 01-00القانون رمق  -
2
 .0، ص 7107فربازر  74الصادرة يف ( 07)، امليعلق ابلولية، ج ر عدد 7107فربازر  70م،رخ يف ، 12-07القانون رمق  -
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ىل اجلهات الق،ائية اخمليصوة، هوذه بعوض اجلزئيوات الويت  دارة ممارسة هذه السلطات ويبقى لها اللجوء اإ ميكن لالإ

، أ ما ابيق ال حواكم (تصادي عقد امتياز املرفق العام وعقد الامتياز الوارد عىل العقار الاق ) خييلن فهيا العقدزن 

 .ال خرى للعقدزن فه ي واحدة لس ح ال اثر القانونية ل  العقدزن

برام عقد الامتياز الوارد عىل العقار الاقتصادي ومربرات تبين ااوةل لهذا النوع من : املطلب الثاين  جراءات اإ اإ

 العقود

برام عقد  جراءات اإ ىل اإ ،  م نبو،ن (الةرع ال ول) امتياز العقار الاقتصاديسوف نيطرق من خالل هذا املطلب اإ

 . (الةرع الثاين) بعد ذكل مربرات تبين ااوةل لهذا النوع من العقود عىل ال رايض اليابعة ل مالكها اخلاصة

برام عقد امتياز العقار الاقتصادي: الةرع ال ول جراءات اإ  اإ

ة لل مالك اخلاصة لدلوةل ر حمول ملونح الامتيواز، بول يف البداية لبد من الإشارة أ نه ليس    ال رايض اليابع

10يف حو،ن نصو  املوادة  ،10-17مون ال مور  17هناك بعض ال رايض ر مس يثناة مبوجب املوادة 
(1 )

مون نةوس 

ال مر عىل أ ن الامتيواز ميونح عوىل أ سواس دفورت رشوو، عون طريوق الورتايض عوىل ال رايض اليابعوة لل موالك 

ةائدة امل،سسوات والهيئوات الع وميوة أ و ال شوخاص الطبيعيو،ن أ و املعنووي،ن اخلاضوع،ن اخلاصة لدلوةل امليوفرة، ل

وا املوادة   0للقانون اخلاص، وذكل لحتياجات مشاريع استامثرية، ومع مراعاة احرتام قواعد اليع ري املع ول هبا، أ مَّ

ةل لليجديود وأ قصواها تسوع سو نة قواب( 00)من نةس ال مر حددت مدة عقد الامتياز مبدة أ دانها ،الث و،ال،ون 

نص  عىل أ ن الامتياز زكون قابول  007-14من املرسوم الينةيذي رمق  07يف ح،ن املادة  -س نة ( 44)وتسعون 

0، أ ما املادة -لليجديد مرت،ن 
(2)

جراءات منح الامتيواز ابلورتايض حيو  جواء  10-17من ال مر رمق   نص  عىل اإ

بناء عىل اقرتاح من جلنة املساعدة عىل حتديد املوقوع وترقيوة  -: زرخ  الامتياز ابلرتايض بقرار من الوايل:" فهيا

الاستامثرات وضب  العقار عىل ال رايض اليابعة لل مالك اخلاصة لدلوةل وال صوول العقاريوة امليبقيوة لل ،سسوات 

 ومية املنحةل وال صول الةائ،ة لل ،سسوات الع وميوة الاقتصوادية وكوذا ال رايض اليابعوة لل نواطق الصوناعية الع

بناء عىل اقرتاح من الهيئة امللكةة بتس يري املدينوة اجلديودة عوىل ال رايض الواقعوة داخول  -ومناطق النشاطات، 

احة عووىل ال رايض اليابعووة ملنطقووة اليوسووع بعوود موافقووة الووواكةل الوطنيووة ليطوووزر السوو ي -حمووي  مدينووة جديوودة، 

مبوجوب  10-17من ال مور رمق  0، لكن مرة أ خرى  َّ تعديل املادة "وبعد موافقة وززر القطاع اخملي . الس يايح

بعوود  0وأ صووبح  صووياغة املووادة  7100املي،وو ن قووانون املاليووة اليمكووييل لسوو نة  10-00موون ال موور رمق  07املووادة 

بنواء عوىل اقورتاح مون املودزر الووليئ  -:زرخ  الامتياز ابلورتايض بقورار مون الووايل:"يلاليعديل عىل النحو اليا

                                                             
1
 01، ج ر عودد 7100، يي،و ن قوانون املاليوة اليمكوييل لسو نة 7100يوليو س نة  07م،رخ يف  00-00من القانون رمق  00املعدةل مبوجب املادة  -

 .7100يوليو  71الصادرة بيارخي 
2
، املي،و ن قوانون 7100يوليو  70، م،رخ يف 10-00من ال مر رمق  07من نةس القانون، واملعدةل كذكل مبوجب املادة  00وجب املادة املعدةل مب -

 .7100يوليو  70الصادرة بيارخي  01، ج ر عدد 7100املالية اليمكييل لس نة 
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وف، لكووام تطلووب ال موور ذكل، ابلينسوو يق مووع املوودزرزن الووولئي،ن للقطاعووات  امللكوون ابلسووتامثر اذلي ييرصو

بتسو يري املدينوة  بنواء عوىل اقورتاح مون الهيئوة امللكةوة -، (والبايق بدون تغيري حىت مناطق النشاطات...)املعنية

بعود موافقوة  -اجلديدة عىل ال رايض الواقعة داخل حمي  املدينة اجلديدة بعود موافقوة الووززر امللكون ابملدينوة، 

الوواكةل الوطنيووة ليطووزر السوو ياحة عوىل ال رايض اليابعووة ملنطقوة اليوسووع السو يايح بعوود موافقوة الوووززر امللكوون 

لغاء جلنة املسواعد"ابلس ياحة ة عوىل حتديود املوقوع وترقيوة الاسوتامثرات وضوب  العقوار، و َّ اعوامتد ، وهكذا  َّ اإ

جووراءات جديوودة ملوونح الامتيوواز، أ مووا املووادة  7اإ
(1)

ميكوون أ ن تسوو يةيد املشوواريع :" نصوو  10-17موون ال موور رمق  

ضوايف عوىل  الاستامثرية، بناء عىل اقرتاح من اجمللس الوطين لالستامثر وبعد قرار جملس الووزراء، مون  ةويض اإ

4، أ ما املادة "أ دانه 4مبلغ الإاتوة الإجيارية الس نوية احملددة يف املادة 
(2 )

حتودد :     " من ال مر نةس ال مر نص 

قلمييا الإاتوة الإجيارية الس نوية اليت متثل  من القمية اليجاريوة للقطعوة ال رضوية  0/71مصاحل أ مالك ااوةل اخمليصة اإ

: ارية الس نوية اليت حتددها مصاحل أ مالك ااوةل ليخةيض يطبق كوام يوث يت ةض الإاتوة الإجي. حمل منح الامتياز

جناز الاستامثر اليت ميكن أ ن متيد مون سو نة  41% - ىل ،والث ( 0)خالل فرتة اإ  %01 -سو نوات، ( 0)واحودة اإ

ىل ،والث ( 0)خالل فورتة الاسو يغالل الويت ميكون أ ن متيود كوذكل مون سو نة  ااينوار  -سو نوات، ( 0)واحودة اإ

ىل ( 01)خالل فرتة عرش ( 7م)لل رت املربع  الرمزي اتوة أ موالك  %01س نوات وترتةع بعد هذه املودة اإ مون مبلوغ اإ

ااوةل ابلنس بة لل شاريع الاستامثرية املقامة يف الولايت اليت اس يع ل  لينةيذ برانجمي اجلنوب واله،اب العليا، 

ىل ( 00)خالل فرتة مخس عرشة ( 7م)ااينار الرمزي لل رت املربع  - مون مبلوغ  %01س نة وترتةع بعد هذه املودة اإ

اتوة أ مالك ااوةل ابلنس بة لل شاريع املقامة يف ولايت اجلنوب الكبري يمت حتي،ن الإاتوة الس نوية كوام ر حموددة . اإ

وتطبق هذه ال حواكم أ ي،وا عوىل مشواريع . س نة( 00)يف الةقرة ال وىل أ عاله، بعد انق،اء   فرتة اإحدى عرشة 

مون نةوس ال موور  01أ موا املووادة ". امثرات الويت حصوول  مسو بقا عوىل الامتيوواز بقورار مون جملووس الووزراءالاسوت

دارة أ مالك ااوةل مرفقا بدفرت أ عبواء حيودد  0زكرس الامتياز املذكور يف املادة :" نص  داري تعده اإ أ عاله بعقد اإ

أ عواله يظهور لنوا الةورق بو،ن مونح  01، ومون املوادة "بدقة برانمج الاستامثر وكذا بنوود ورشوو مونح الامتيواز

( عقود الامتيواز)زكون بقرار صادر عن الوايل، أ موا الثواين ( منح الامتياز)الامتياز وب،ن عقد الامتياز، فال ول 

ىل قرار الوايل املاحن لالمتياز، كام خيول مونح الامتيواز لل سو يةيد منوه احلوق  دارة أ مالك ااوةل ابلستناد اإ ه اإ تعدُّ

نشواء رهون رمسوي لصواحل هيئوات القورض عوىل  يف احلصول عىل رخصة البناء، كام يسو ح هل زايدة عوىل ذكل ابإ

قامهتا عوىل ال رض امل نووح امتيازهوا، وذكل  احلق العيين العقاري الناجت عن الامتياز، وكذا عن البناايت املقرر اإ

ل،امن القروض امل نوحة لمتويل املرشوع اذلي مت  مبارشته فق 
(3)

. 

                                                             
1
 .، سالن اذلكر00-00من القانون رمق  00املعدةل مبوجب املادة  -
2
 .من نةس القانون 00املعدةل مبوجب املادة  -
3
 .، سالن اذلكر10-17من ال مر  00املادة  -
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  اإخالل من املس يةيد من الامتياز للترشويع السواري املةعوول ولاللزتاموات الويت يي،و هنا دفورت  ويرتتب عىل 

سوقاو حوق الامتيواز اى اجلهوات الق،وائية اخمليصوة، مببوادرة مون  ال عباء، ا اذ الإجراءات الالزمة من أ جل اإ

سق قلمييا، عىل أ ن تدفع ااوةل لل ستمثر نتيجة اإ او حوق الامتيواز تعوي،وا مسو يحقا مدزر أ مالك ااوةل اخملي  اإ

بعنوووان فووائض القميووة احملوومتةل الوويت أ ىت هبووا املسووتمثر عووىل القطعووة ال رضووية موون خووالل ال شووغال املنجووزة بصووةة 

نظامية
(1)

 . 

ىل الةقرة الثانية من املادة  007-14من املرسوم الينةيذي رمق  02ابلرجوع اإ
جيوب أ ن يي،و ن :".... جندها تن  (2)

متوام املرشووععقد الامتياز،  ".  حت  طائةل البطالن، رشوو منع الينازل أ و الإجيار من البواطن لالمتيواز قبول اإ

من نةس املرسوم الينةيوذي الويت  07كام أ قرَّ املرشع مبلكية املستمثر للبناايت املنجزة من طرفه وذكل طبقا للامدة 

متام البناايت املقوررة يف املرشووع الاسوتامثري املعاينو:" نص  ة قوانوان بنواء عوىل شوهادة املطابقوة، تكورس عند اإ

جباراي ملكية البناايت املنجزة من طرف املستمثر عىل ال رض امل نووح امتيازهوا مببوادرة مون هوذا ال خوري بعقود  اإ

ماكنية تنازل املستمثر عن ملكية البنواايت واحلوق العيوين العقواري النواجت عون الامتيواز "مو،ق ، كام منح املرشع اإ

 . من نةس املرسوم 04امليبقية برشوو حددهتا املادة  ابلنس بة لل دة

 مربرات تبين ااوةل لعقد امتياز العقار الاقتصادي: الةرع الثاين

 70-40موون القووانون  010اكنو  ااوةل تبيووع ابلورتايض ال رايض اليابعووة ل مالكهوا اخلاصووة لل سوتمثرزن وفقووا للوامدة 

جعول بعوض املسو يةيدزن ميارسوون امل،واربة بشوث ن هوذه العقوارات ، غوري أ ن 0447املي، ن قانون املالية لس نة 

عادة البيع اللكي أ و اجلزيئ، أ و تغيري النشاو وممارسوة نشواو غوري اذلي اكن مون أ جوهل رشاء العقوار، وتوث جري  اكإ

جناز املشاريع الاستامثرية من طرف املستمثرزن  .العقار، وعدم اإ

واحليلوةل دون الإرضار ابليمنيوة الشوامةل، قوررت السولطات  ومن أ جل وضع حد لهذه املامرسات غري املس،وةل،

ىل اعامتد نظام الامتياز ابيداء من املرسوم الترشيعي رمق  وما تليوه مون نصووص تنظمييوة  07-40الع ومية اللجوء اإ

اذلي كورس الامتيواز، وكشوة  اليجربوة الويت مور هبوا  10-10وبعوده ال مور رمق  077-40اكملرسوم الينةيوذي رمق 

طار املرسوم الترشيعي رمق الا عىل أ ن العقار اكن يشولك عوائق يف حتقيوق اليمنيوة، فانترشوت  07-40ستامثر يف اإ

امل،اربة ابلعقار الاقتصادي، حي    حتويل عودد معيورب مون العقوارات الاقتصوادية اإىل وهجوة غوري اسوتامثرية، 

ىل بروز عامل الندرة وحمدودية اليمنية، لكن مع ذكل جند هناك نوع مون الينواقض النوامج  اكلبناء وقد أ دى ذكل اإ

عن سوء تس يري العقار الاقتصادي، حي  جند كوة الطلبات عىل هذا العقار مون هجوة ومون هجوة أ خورى غوري 

                                                             
1
 .، سالن اذلكر10-17من ال مر  07املادة  -
2
مووالك اخلاصووة لوودلوةل 7114مووايو  7موو،رخ يف  007-14مرسووم تنةيووذي رمق  - ، حيودد رشوو وكيةيووات موونح الامتيوواز عوىل ال رايض اليابعووة لل 

 .7114مايو  1الصادرة بيارخي  72از مشاريع استامثرية،   ج ر عدد واملوهجة لجن
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مون املسواحة الإجامليوة للعقوار الاقتصوادي %00مس يغةل، فقدرهتا وزارة الصناعة أ نوذاك بوووو 
(1)

، كوام أ ن بعوض 

مسواحات كووربى موون العقوار الاقتصووادي يف حو،ن أ ن حاجاهتووا الةعليووة ل  امل،سسوات الع وميووة تسو يحوذ عووىل

 .%0تيعدى 

ويف هذا الإطار قدم وززر املالية السابق الس يد موراد مدليسو حتلويال عون وضوعية العقوار أ موام جلنوة الشو،ون 

عقار الويت حي  أ برز بعض مشا  ال، 11/00الاقتصادية واليمنية الصناعية واليخطي  مبناس بة عرض ال مر رمق 

تمكن يف كون ااوةل ر الوحيدة اليت تقدم العقار، وأ ن العقار املوجود غري مس يغل بصوةة عقالنيوة مون طورف 

بعض الرشاكت وامل،سسات اليت حتصل  عىل قطوع أ رضوية تةووق احتياجاهتوا احلقيقيوة، وذلكل اكن لزاموا عوىل 

عادة توزيعها من جدي د ليقليول ال،وغ  عوىل العقوار مون هجوة، وتووفري ااوةل اسرتجاع هذه ال رايض الةائ،ة واإ

أ رايض من هجة أ خرى لتشجيع الاقتصاد الوطين واليحةزي عىل الاستامثر
(2)

. 

لهذه املربرات  َّ الاعامتد عىل عقد الامتياز لكونوه حي وي العقوار الاقتصوادي مون امل،واربة واليالعوب، حيو  

اتوة يودفعها لودلوةل الويت تبقوى مالكوة الرقبوة لهوذا  ينحرص دور املستمثر يف اس يغالل العقار ملودة حموددة مقابول اإ

د املسووتمثرز ن احلقيقيوو،ن اذلزوون هلووم رغبووة يف الاسووتامثر، ل ن العقووار، وبواسووطة عقوود الامتيوواز نسوو يطيع أ ن  ووّدِّ

املستمثر اذلي يُقبل عىل الاستامثر وهو عىل دارية اتمة مس بقا أ ن ااوةل ل ميكن لهوا أ ن تتنوازل هل عون العقوار، 

هو مستمثر هل نية حس نة يف الاستامثر، خبالف املستمثرزن املزية،ن اذلزن   يف حقيقة ال مر سوامرسة يف العقوار 

ةون وراء قناع الاستامثر، وابليايل يعيرب عقد الامتياز مبثابوة صوامم أ موان للعقوار الاقتصوادي وسود منيوع يف خيي

 . مواجه امل،ارب،ن ابلعقار

 أ اثر عقد امتياز العقار الاقتصادي وهناييه ومنازعاته: املبح  الثاين

دارة أ موالك ااوةل وامليعاقود أ اث بورام عقود الامتيواز بو،ن اإ ر قانونيوة عديودة، أ ي تطبيوق بنوود العقود يرتتب عىل اإ

ودفرت الرشوو المنوذيج، وينجم عنه الزتامات وحقوق صاحب الامتياز، والزتاموات السولطة املا وة لالمتيواز 

جتاه املستمثر، كام تمتيع الإدارة من هجة أ خرى بسلطات واسعة يف مواهجة هذا املستمثر، كوام أ نوه هنواك حوالت 

ىل هناية عقد  .امتياز العقار الاقتصادي، كام قد ينتج عن هذا العقد منازعات تعرض عىل الق،اء قد ت،دي اإ

ىل أ اثر عقود الامتيواز وهناييوه  ،  م املنازعوات (املطلوب ال ول)وسوف  اول اليطرق من خالل هذا املبحو  اإ

 (.لثايناملطلب ا)الناجتة عن عقد امتياز العقار الاقتصادي واجلهة الق،ائية اخمليصة ابلنظر فهيا 

 

 

                                                             
1
 .00، 07مراد بلكعيبات، مرجع سابق، ص  -
2
 .00مراد بلكعيبات، مرجع سابق، ص  -
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 أ اثر عقد امتياز العقار الاقتصادي وهناييه: املطلب ال ول

دارة ما وة الامتيواز أ و ابلنسو بة لل سوتمثر  بنتج عن عقد امتياز العقار الاقتصادي أ اثر قانونية سواء ابلنس بة لالإ

ىل هناية عقد امتياز العقار الاقتصادي(الةرع ال ول)  (. الةرع الثاين) ، كام أ نه قد توجد حالت معينة ت،دي اإ

 أ اثر عقد امتياز العقار الاقتصادي: الةرع ال ول

عقد الامتياز  ابعيباره عقدا، ترتتب عليه ووعة من احلقووق والالزتاموات تقوع عوىل طوريف العقود، سوواء عوىل 

أ و عىل ااوةل ابعيبارها ما ة حلق الامتياز ،(أ ول)املستمثر صاحب حق الامتياز 
(1)

 (.اثنيا) 

 حقوق والزتامات املستمثر صاحب الامتياز: أ ول

 :حقوق املستمثر -0

 س نة،  00حق املستمثر امليعاقد يف احلصول عىل حق الانيةاع ملدة ل تقل عن  -

قامة البناايت واملنشث ت الالزمة ملبارشة نشاطه الاستامثري، -  حق املستمثر امليعاقد يف اإ

ي  الالزمة لقيامه ابملرشووع الاسوتامثري، لسو ح رخصوة البنواء حق املستمثر امليعاقد يف احلصول عىل الرتاخ  -

ىل اكفة الرخ  اليت يشرتطها القانون ملبارشة أ ي نشاو استامثري،   ابلإضافة اإ

نشواء رهوون رمسوي لصوواحل هيئوات القوورض عوىل احلووق العيوين العقوواري النواجت عوون  - حوق املسوتمثر امليعاقوود يف اإ

قامهتا عىل ال رض امل نووح امتيازهوا وذكل ل،وامن القوروض امل نوحوة لمتويول الامتياز وكذا عن البناايت املقرر  اإ

 .املرشوع اذلي مت  مبارشته

 :الزتامات املستمثر -7

 الزتام املستمثر امليعاقد ابلبداية يف نشاطه الاستامثري، -

ماكنية المت -  ديد،الزتام املستمثر امليعاقد ابجناز املرشوع يف املدة احملددة يف العقد مع اإ

 الزتام املستمثر امليعاقد بتسديد الإاتوة، -

 الزتام املستمثر امليعاقد بتنةيذ الزتامه حبسن نية، -

 الزتام املستمثر امليعاقد ابلينةيذ الشخيص وعىل مس،ولييه، -

 الزتام املستمثر امليعاقد ابحرتام مدة العقد، -

 عىل أ ساسه   منحه الامتياز عىل العقار الاقتصادي،الزتام املستمثر امليعاقد بعدم تغيري النشاو اذلي  -

                                                             
1
ون العقواري، لكيوة اتتلوت فاط ة، املعاجلة القانونية للعقار الصناعي يف ضوء الترشيع والاجهتاد الق،ايئ، موذكرة لنيول شوهادة املاجسو يري يف القوان -

 .002، 001، 000، ص 7100 -7100، 10احلقوق، جامعة اجلزائر 
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جووراء أ ي ترصووف عووىل العقووار الاقتصووادي  - ماكنيووة الينووازل عوون حووق  –الووزتام املسووتمثر امليعاقوود بعوودم اإ وهل اإ

 ،-الامتياز لل دة امليبقية من العقد وبرشوو حمددة 

 .الرشوو امللحقة بعقد الامتياز الزتام املستمثر امليعاقد بث ن حيرتم رشوو العقد الواردة يف دفرت -

 :حقوق والزتامات ااوةل ما ة الامتياز: اثنيا

 :حقوق ااوةل ما ة الامتياز -0

 حق ااوةل يف الاحتةاظ مبلكية العقار، -

سقاو حق الامتياز عن طريق اجلهات الق،ائية اخمليصة، -  حق ااوةل يف اإ

ل،وامن عودم خوروج املسوتمثر صواحب حوق الامتيواز عون  حق ااوةل يف مبارشة سولطيت الإرشاف والرقابوة -

 . البنود والرشوو احملددة هل يف دفرت الرشوو

 :الزتامات ااوةل ما ة الامتياز -7

 الزتام ااوةل املا ة لالمتياز بتنةيذ بنود عقد الامتياز، -

 الزتام ااوةل بعدم اليعرض لل ستمثر أ ،ناء مبارشة نشاطه الاستامثري، -

 الزتام ااوةل بعدم عرقةل املرشوع الاستامثري لل ستمثر، -

 الزتام ااوةل بث ن ل متنح القطعة ال رضية ملستمثر أ خر، -

 الزتام ااوةل بث ن تسا  قدر الإماكن يف اجناز املرشوع  وتسهيل اكفة الإجراءات، -

ل من طرف املاكل، الزتام ااوةل بث ن ل تطالب املستمثر بدفع الرضيبة العقارية اليت ل -  تدفع اإ

ذا مل خيل املستمثر  ابلزتاماته -يف حدود ما يس ح به القانون  -الزتام ااوةل بيجديد عقد الامتياز  -  .اإ

 هناية عقد امتياز العقار الاقتصادي: الةرع الثاين

ىل املووادة  خووالل موون املسوو يةيد موون :" جنوودها توون  10-17موون ال موور  07ابلرجووع اإ الامتيوواز يرتتوب عووىل   اإ

سقاو حق الامتيواز،  جراءات من أ جل اإ للترشيع الساري املةعول ولاللزتامات اليت يي، هنا دفرت ال عباء ا اذ اإ

قلمييوا مون املرسووم  70، كوذكل املوادة "اى اجلهات الق،ائية اخمليصة، مببادرة من مودزر أ موالك ااوةل اخملوي  اإ

سقاو حق الامتياز 007-14الينةيذي رمق  متام املرشوع الاستامثري يف ال جل احملدد  نص  عىل اإ يف حاةل عدم اإ

يف عقد الامتياز ويف ال جل الإضايف، مقابل دفع ااوةل تعويض مقابل فائض القميوة الويت أ ىت هبوا املسوتمثر عوىل 

من نةس املرسوم الينةيوذي نصو  عوىل  77القطعة ال رضية من خالل ال شغال املنجزة بصةة نظامية، أ ما املادة 

س جناز البناايت يف ال جوال احملوددة وبودون مطابقهتوا للوربانمج احملودد واإ أ و رخصوة /قاو حق الامتياز يف حاةل اإ

سقاو حق الامتياز دون تعويض، أ ما الةقرة الثانية من نةس املادة نص  كوذكل  البناء، ويف هذه احلاةل زكون اإ
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جناز املرشوع يف ال جال ا سقاو حق الامتياز يف حاةل عدم اإ حملددة مع عدم مطابقة البنواايت موع الوربانمج عىل اإ

أ و رخصة البناء، أ ما الةقرة الثالثة من نةس املادة نص  عىل أ نه عند نطق اجلهة الق،ائية اخمليصة هبودم /احملدد و

ىل حالهتوا  عادة القطعة ال رضية حمول الامتيواز اإ نه ييع،ن عىل صاحب الامتياز وعىل حسابه القيام ابإ البناايت، فاإ

ل الامتيوازات والرهوون الويت حيمتول أ هنوا أ ،قلو  ال صل  ية، أ ما الةقرة ال خرية من نةس املادة نص  عوىل أ نوه حُتووَّ

سقاو احلق ىل اليعويض النامج عن اإ  .القطعة ال رضية بسبب صاحب الامتياز اخملل ابلزتاماته اإ

، 007-14م الينةيووذي رمق مون املرسوو  77، 70أ عواله ابملوادت،ن  10-17مون ال موور رمق  07مون خوالل ربو  املوادة 

سقاو حق الامتياز تقرره السولطة  رادهتا املنةردة، بل اإ سقاو حق الامتياز  ل تقوم هبا الإدارة ابإ يي،ح لنا أ ن اإ

قلمييوا، وهنوا خييلون عقود امتيواز العقوار  خطوار مون مودزر أ موالك ااوةل اخملوي  اإ الق،ائية اخمليصوة بنواء عوىل اإ

رادهتوا املنةوردة يف حواةل الاقتصادي عن عقد امتياز املرفق  دارة بةسوخ العقود ابإ العام، فةي هذا ال خري ميكن لوالإ

دارة يف عقود امتيواز املرفوق العوام أ ن تهنو ي العقود  اإخالل امللزتم ابلزتاماته اليعاقدية، بل أ بعد من ذكل ميكون لوالإ

ذا اكنو  حىت قبل حلول مدته وتقوم ابسرتداد املرفق وذكل لل صلحة العامة، يف ح،ن ل ميكهنا أ   ن تقوم بوذكل اإ

ىل اجلهة  –عن طريق مدزر أ مالك ااوةل  –بصدد عقد امتياز العقار الاقتصادي لكون القانون أ لزهما  ابللجوء اإ

سقاو حق الامتياز وهوذا يعود مبثابوة ضوامنة ق،وائية لل سوتمثر مون تعسون الإدارة  الق،ائية اخمليصة من أ جل اإ

ز بوفاة املستمثر، وهذا لكه يعود هنايوة غوري عاديوة وغوري طبيعيوة لعقود ما ة الامتياز، كذكل ينهت ي عقد الامتيا

 .الامتياز

كام ينهت ي عقد الامتياز هناية طبيعية وهناية عادية وذكل ابنهتاء املودة احملوددة للعقود واملقودرة مبودة أ دانهوا ،والث 

قد ينهتو ي عقود الامتيواز  س نة، كام( 44) س نة قابةل لليجديد مرت،ن، ومدة أ قصاها تسع وتسعون( 00)و،ال،ون 

ذا تنازل املستمثر عن هذا احلق ملستمثر أ خر وفق للرشوو احملدد قانوان  .       اإ

 منازعات عقد امتياز العقار الاقتصادي: املطلب الثاين

، وذكل بةصول الق،واء الإداري 0441أ قر املرشع اجلزائري ازدواجية الق،اء مبوجوب ااسو يور اجلزائوري لسو نة 

داريوة تمتثول يف احملوامك الإداريوة الويت تشولك اارجوة ال وىل مون  حوداث هجوات ق،وائية اإ عن الق،واء العوادي واإ

درجووات اليقووايض يف الق،وواء الإداري، والوويت حلوو  حموول الغوورف الإداريووة عووىل مسوو يوى اجملووالس الق،ووائية، 

، واذلي حل حمل الغرفة الإدارية عوىل مسو يوى احملمكوة العليوا يف ابلإضافة اإىل جملس ااوةل كدرجة اثنية وأ خرية

 . ظل أ حادية الق،اء

ىل اجلهوة الق،وائية اخمليصوة ابلنظور يف منازعوات عقود امتيواز العقوار  وسوف نيطورق مون خوالل هوذا املطلوب اإ

نَّ الاختصاص الق،ايئ يُعيرب مسث ةل من النظام العام تثريه احملمكة من تلقاء نةسها، وأ يية حتديد  الاقتصادي، واإ

د القواعد املوضوعية والقواعد الإجرائية املطبقوة عوىل اجلهة الق،ائية اخمليصة نوعيا للنظر يف الزناع تمكن يف حتدي
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الزناع
 (1)

ىل نظام ق،وايئ واحود مموا ييعو،نَّ عوىل املودعي أ ن زرفوع (الةرع ال ول) َّه توجد حمامك عديدة تنمتي اإ ، كام أ ن

قلحً   .(الةرع الثاين)دعواه أ مام اجلهة الق،ائية اخمليصة اإ

 الاختصاص النوعي: الةرع ال ول

احملوامك الإداريوة ر هجوات الوليوة :"من قانون الإجراءات املدنية والإدارية، جندها  تن  711ىل املادة ابلرجوع اإ 

العامة يف املنازعات الإدارية،  ي  ابلةصل يف أ ول درجة، حبمك قابل لالس يئناف يف مجيع الق،ااي، اليت تكون 

حدى امل،سسات الع ومية ذا  ".ت الصبغة الإدارية طرفا فهياااوةل أ و الولية أ و البدلية أ و اإ

ىل نوو  ملامرسووة و  ووا ل حتيوواج اإ القووول بووث نَّ احملووامك الإداريووة ر صوواحبة الوليووة العامووة مبنازعووات الإدارة يعووين أ هنَّ

لَّ مبوجوب نو  رصحي، ل نَّ ، الاختصاص داري اإ بيامن ل جيوز لل حامك املدنية أ و الهيئات ال خرى نظر أ ي نزاع اإ

ىل نو  رصحياختصاصها يث يت عىل  سبيل الاس يثناء، والاسو يثناء حييواج دامئوا اإ
(2)

داري .  ولنكوون أ موام نوزاع اإ

دزن حرصوًا يف املوادة  لبد أ ن زكون أ حد طريف الزناع عىل ال قل صصًا من أ شخاص القوانون العوام، و  املُحودَّ

أ عاله 711
(3)

. 

دارة أ مالك ااوةل ر طرف يف الزناع  عوداده مدزريوة أ موالك ااوةل  -وطاملا أ ن اإ ، -لكون عقد الامتياز تقوم ابإ

مون قوانون الإجوراءات املدنيوة والإداريوة املوذكورة أ عواله يو،ول اختصواص الةصول يف الوزناع  711فطبقا للوامدة 

ىل الق،اء الإداري مم   .ثال يف احملامك الإدارية، وذكل طبقا لل عيار الع،ويامليعلق بعقد امتياز العقار الاقتصادي اإ

ىل املادة  ىل اختصاص احملمكة الإدارية بنظور  710وابلرجوع اإ من قانون الإجراءات املدنية والإدارية جندها تشري اإ

وةل منازعات املصاحل غري امل ركزة لدلوةل عىل مس يوى الولية، ومدزرية أ مالك ااوةل ر مصلحة غرية ممركزة لدل

شوواكلت القانونيووة الوويت اكنوو  سووائدة قبوول صوودور قووانون  عووىل مسوو يوى الوليووة، وابليووايل  َّ وضووع حوود لالإ

الإجراءات املدنية والإدارية، فالبعض اكن يقايض الووايل ابعيبواره منودوب احلكوموة عوىل مسو يوى الوليوة وأ ن 

أ هلية اليقايض، والبعض ال خر اكن يقول برفوع مدزرية أ مالك ااوةل ليس لها الشخصية املعنوية وابليايل ل متكل 

ااعوى ضد ااوةل ممثةل يف وززر املاليوة لكوون أ ن مدزريوة أ موالك ااوةل ر مصولحة غوري ممركوزة لودلوةل اتبعوة 

لوووزارة املاليووة ولوويس الوليووة وابليووايل زكووون جملووس ااوةل هووو اخملووي ، وبصوودور قووانون الإجووراءات املدنيووة 

ل مر ومنح الاختصاص لل حامك الإداريوة، لكون ااعووى ل ترفوع ضود مدزريوة أ موالك ااوةل والإدارية فصل يف ا

منا ضد ااوةل ممثةل يف وززر املالية مموثال يف مودزر أ موالك ااوةل عوىل مسو يوى الوليوة، وهوذا مبوجوب قورار  واإ

                                                             
1
جويليوة  00معر بوجادي، اختصاص الق،اء الإداري يف اجلزائر، رساةل لنيل درجة دكيوراه دوةل يف القانون، لكية احلقووق، جامعوة توزيي وزو،  -

 .  00، ص 7100

-
2
، الطبعة اخلامسوة منقحوة، ديووان املطبوعوات اجلامعيوة، -نظرية الاختصاص –الإدارية، اجلزء الثاين مسعود ش هيوب، املبادئ العامة لل نازعات  

 . 2، 0، ص 7110اجلزائر، 

-
3
، دار هومة للطباعة والنرش واليوزيوع، اجلزائور، 7100، طبعة -دراسة قانونية تةسريية  –حلس،ن بن ش يخ أ ث ملواي،  قانون الإجراءات الإدارية 

 .01، ص 7107
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ك ااوةل ابلوولايت وزاري صادر عن وززر املالية يةوض وي،هل املدزر العوام لل موالك الوطنيوة ومودزري أ موال

 10ومدزري احلةظ العقاري ابلولايت بمتثيل وززر املالية يف ااعواوى املرفوعوة أ موام الق،واء، فقود نصو  املوادة 

 :ي،هل لمتثيل الوززر امللكن ابملالية يف ااعاوى املرفوعة أ مام العداةل   من: "منه

 :مالك ااوةل واحلةظ العقاري املرفوعة أ ماماملدزر العام لل مالك الوطنية يف الق،ااي امليعلقة بث   -

 احملمكة العليا 

 جملس ااوةل 

 :مدزري أ مالك ااوةل ابلولايت ومدزري احلةظ العقاري ابلولايت   فح خيصه يف الق،ااي املرفوعة أ مام -

 احملامك 

 اجملالس الق،ائية 

 احملامك الإدارية 

سوقاو حوق الامتيواز طبقوا للوامدة وهكذا عندما خيطر مدزر أ مالك ااوةل اجلهات ال مون  07ق،ائية من أ جول اإ

نه ييرصف ابعيباره ممثال لوززر املاليوة، ل ن مدزريوة أ موالك ااوةل ل متوكل أ هليوة  10-17ال مر  املذكورة أ عاله فاإ

ذا صودر قور  لهيا يف هذا املقوام مةادهوا أ نوه اإ ار اليقايض أ صال، وهناك مالحظة يف غاية ال يية لبد من الإشارة اإ

لغواء هوذا القورار أ و قوام  عن الوايل مبنح الامتياز وقبل حترزر مدزرية أ مالك ااوةل لعقد الامتياز، وقام الووايل ابإ

لغاء أ و السحب غري مرشوع فهنا يمت مقاضاة الولية ممثةل يف ص  الووايل، ونةوس ال مور  بسحبه واكن قرار الإ

ذا رأ ى املستمثر أ نه مل يس يةد من منح الامتياز رمغ تووافره عوىل اكمول الرشووو، يف حو،ن   مونح  يف حاةل ما اإ

الامتياز ملستمثرزن أ خرزن هلم نةس الوضعية القانونية معه، فهنا كذكل يمت مقاضاة الولية ممثةل يف ص  الووايل، 

لغاء وزكون قايض جتاوز السلطة هو اخملي ، هذا قبل حترزر عقد الامتيواز لكون  وابليايل نكون أ مام دعوى الإ

ن أ ي نزاع قد يطرأ  فتكون ااوةل طرفا يف الزناع ممثةل يف وززور  مبجرد حترزره من طرف مدزرية أ مالك ااوةل فاإ

قلمييوا وابليوايل نكوون أ موام دعووى الق،واء الاكمول، وتبقوى احملمكوة  املالية ممثال يف مدزر أ موالك ااوةل اخملوي  اإ

ا جملس اا أ و ( هجوة اسو يئناف)وةل زكون خمي  ابعيباره درجوة اثنيوة الإدارية ر اخمليصة للةصل يف الزناع، أ مَّ

ذا اكن  ااعوى املرفوعة ضد صاحب الامتياز من طرف ص  من أ شخاص القانون اخلواص . هجة نقض ا اإ أ مَّ

فهنا زكون الق،اء العادي هو اخملي ، اكملنازعات الناجتة عن الينازل عن ملكية البناايت واحلق العيوين العقواري 

قود ( ااوةل)الامتياز لصاحل مستمثر أ خر، فها تكون احملمكة  العاديوة ر اخمليصوة، أ موا مالكوة العقوار الناجت عن 

 . تكون مدخةل يف اخلصام فق 

ىل رقابوة قوايض  -ومهنوا عقود امتيواز العقوار الاقتصوادي  -وال صل العام أ نه ل  ،ع منازعات العقوود الإداريوة  اإ

لكون . ضائية والتةاقية ب،ن الطرف،ن، وابليايل فه ي من دعاوى الق،اء الاكمولجتاوز السلطة ل هنا من ال عامل الر 
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ال عوامل الإداريوة :"هذه القاعدة ليس  مطلقة حبي  توصول   مون الةقوه والق،واء الإداريو،ن اإىل وضوع نظريوة 

هنوا " املنةصةل ن اكن موضوعها مرتب  مبارشة ابلعقود الإداريوة فاإ أ عوامل انةراديوة ومةادها أ ن هذه ال عامل حىت واإ

ذا توافرت فهيا عنارص القرار الإداري، وقود صونن الق،واء الإداري ال عوامل املنةصوةل  لغاء اإ قابةل لرقابة قايض الإ

برام العقد وال عامل امليعلقة بتنةيذه ىل أ عامل متعلقة ابإ  .اإ

قلميي: الةرع الثاين  الاختصاص الإ

قلميووي هووو الاختصوواص احملوويل لل حووامك الإداريووة، ولقوود أ حالوو  املووادة  موون قووانون  710املقصووود ابلختصوواص الإ

ىل تطبيق القواعد العاموة املنصووص علهيوا يف املوادت،ن  مون نةوس القوانون،  07و 02الإجراءات املدنية والإدارية اإ

قلميي يعود للجهة الق،ائية   .اليت يقع يف دائرة اختصاصها موطن املدعى عليهفالقاعدة العامة أ ّنِّ الاختصاص الإ

لِّّ أ نَّ املادة  اسو يثناءات عوىل مبودأ  اختصواص ( 7)من قانون الإجراءات املدنية والإداريوة، أ وردت  انيوة  710اإ

من نةس القانون، وهذه الاس يثناءات مون النظوام العوام  02حممكة موطن املدعى عليه املنصوص عليه يف املادة 

ع أ وجب رفوع بعوض ااعواوى أ موام حموامك ُمعيَّنوة دون سوواها، ويالحوظ بوث نَّ املرشوع مل يث خوذ مبووطن ل نَّ املرش 

، بل أ خذ بطبيعة النشاو موضوع الوزناع ومواكن تنةيوذه أ و مواكن -ابلنس بة لهذه الاس يثناءات  –املدعى عليه 

قلميي تسهياًل لالإجراءات اليحقيقيوة أ عواله يف  710، فنصو  املوادة حصول التةاق عليه ليحديد الاختصاص الإ

يف مادة العقود الإدارية، همام اكن  طبيعهتا، أ موام اجلهوة الق،وائية الويت يقوع يف دائورة :"...عىل ما ييل 0املطة رمق 

برام العقد أ و تنةيذه قلميوي ابلنسو بة ملنازعوات عقود ..."اختصاصها ماكن اإ ، وهكذا يوجد معيارزن لالختصواص الإ

بورام العقود، أ و احملمكوة الويت يقوع يف امتياز العقار الاقتصا ا احملمكة الويت يقوع يف دائورة اختصاصوها مواكن اإ مَّ دي، اإ

دائرة اختصاصها ماكن تنةيذه أ ي ماكن تواجد العقار الاقتصادي، ويف الغالب فان احملامك الإدارية لها اختصواص 

برام  قلميية للولية، وابليايل زكون ماكن اإ قلميي ييطابق مع احلدود الإ عقد امتيواز العقوار الاقتصوادي هوو مواكن اإ

داريوة أ خورى  قله الولية اتبوع حملمكوة اإ ل يف احلالت اليت زكون فهيا جزء من اإ مثول بدليوة  -تواجد هذا العقار، اإ

داراي لولية تيارت لكهنا ق،ائيا اتبعة لل حمكة الإدارية بتس س يل   يف هذه احلواةل ميكون أ ن  -همدية فه ي اتبعة اإ

متياز العقار الاقتصادي مربم من طرف مدزرية أ مالك ااوةل لولية تيارت يف ح،ن أ ن هوذا العقوار زكون عقد ا

قلمييوا للةصول يف  يقع ببدلية همدية، فهنا   من احملمكة الإدارية بتيارت واحملمكة الإدارية بتس سو يل  خميصوي،ن اإ

جوراءات اليحقيقيوة مون ال ف،ول أ ن ترفوع الزناع وعىل رافع ااعووى أ ن خييوار بو،ن احملمكيو،ن، لكون تسوهيال لالإ 

ااعوى أ مام احملمكة الإدارية اليت أ برم يف دائرة اختصاصها العقد
(1)

. 

مون قوانون الإجوراءات  712أ ما ابلنس بة لطبيعة الاختصاص يف جموال املنازعوات الإداريوة، فنصو  عليوه املوادة 

قلميوي لل حوامك الإداريوة مون النظوام العوام، :"املدنية والإدارية، اليت جاء فهيا الاختصاص النوعي والاختصاص الإ

                                                             
1
ىل أ ن هذا املثال افرتايض لليوضيح فق  لكون أ ن احملمكة الإدارية بتس س يل  مل يمت تنصي ا بعد -   .لبد من الإشارة اإ
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اثرتوه تلقائيوا مون  اثرة اافع بعدم الاختصاص من أ حد اخلصوم يف أ ية مرحةل اكن  علهيا ااعووى، جيوب اإ جيوز اإ

 ".طرف القايض

قلميووي يف أ يووة موورحةل اكنوو  علهيووا  وهكووذا يف مقوودور ال طووراف اثرة اافووع بعوودم الاختصوواص النوووعي أ و الإ اإ

الإجراءات أ مام اارجة ال وىل لليقايض، سواء اكن  الق،وية يف مورحةل اليحقيوق أ و أ ،نواء جلسوة املرافعوة، كوام 

اثرة اافع بعدم الاختصاص أ ،نواء الاسو يئناف أ و أ موام قوايض الونقض، وحوىت َولَوْو لل ورة ا ل وىل، وعوىل ميكن اإ

نَّ قواعد توزيع الاختصاص ب،ن اجلهات الق،ائية الإدارية نةسها، أ و بيهنا وب،ن هجات الق،اء العوادي ر  ذكل فاإ

 . من النظام العام

 :خامتة

لغاء ال مر رمق  10-17وهكذا بصدور ال مر رمق  جوراء الينوازل عون ال رايض اليابعوة  00-11 َّ  اإ و َّ اليخيل عون اإ

املوزاد ) لل مالك اخلاصة لدلوةل واملوهجة لإجناز مشاريع اسوتامثرية، و  اعوامتد وتكوريس عقود الامتيواز بشولكيه 

لسو نة  00-00حةاظا عوىل الوعواء العقوار مون امل،واربة، وبصودور قوانون املاليوة اليمكوييل رمق ( العلين والرتايض

عاد املرشع مرة أ خرى ليرتاجع عن املزاد العلين، وكرس الرتايض يف منح الامتياز تسوهيال للحصوول عوىل  7100

 .العقار الاقتصادي من املستمثرزن

حيوو  انهتجوو  ااوةل موونح الامتيوواز عووىل ال رايض اليابعووة لل مووالك اخلاصووة لوودلوةل واملوهجووة لإجنوواز مشوواريع 

و الوحيد يف منح الامتياز، وزرخ  الامتيواز ابلورتايض بقورار مون الووايل استامثرية بمن  الرتايض، هذا المن  ه

بناء عىل اقرتاح من املدزر الوليئ امللكون ابلسوتامثر ابلينسو يق موع املودزرزن الوولئي،ن للقطاعوات املعنيوة عوىل 

حةل وال صول الةائ،وة ال رايض اليابعة لل مالك اخلاصة لدلوةل وال صول العقارية امليبقية لل ،سسات الع ومية املن

لل ،سسات الع وميوة الاقتصوادية وكوذا ال رايض اليابعوة لل نواطق الصوناعية ومنواطق النشواطات، وبنواء عوىل 

اقرتاح من الهيئة امللكةة بتس يري املدينة اجلديدة عىل ال رايض الواقعة داخل حمي  املدينوة اجلديودة بعود موافقوة 

لوواكةل الوطنيوة ليطووزر السو ياحة عوىل ال رايض اليابعوة ملنطقوة اليوسوع الوززر امللكون ابملدينوة، وبعود موافقوة ا

املي،و ن قوانون  10-10مون ال مور رمق  07الس يايح بعد موافقة الوززر امللكن ابلس ياحة، وهكذا مبوجب املادة 

لغاء جلنة املساعدة عىل حتديد املوقوع وترقيوة الاسوتامثرات وضوب  ا 7100املالية اليمكييل لس نة  لعقوار، الويت  َّ اإ

 . اكن  تعيرب اكحبا لالستامثر احمليل نظرا لثقل هذه ال لية يف الاس يجابة ملطالب املستمثرزن

دارة أ موالك ااوةل  -بعد اقورتاح وموافقوة الهيئوات املوذكورة أ عواله  -وبعد منح الامتياز من طرف الوايل  تقووم اإ

داري مرفقا بدفرت الرشوو، واملدة احملددة لع عداد عقد اإ سو نة قوابةل ( 00)قد الامتياز أ دانهوا ،والث و،ال،وون ابإ

ل مونح الامتيواز لل سو يةيد منوه احلوق يف ( 44)لليجديد مرت،ن، ومدة أ قصواها تسوع وتسوعون  سو نة،  كوام خيوّوِّ

نشاء رهن رمسي لصواحل هيئوات القورض عوىل احلوق  احلصول عىل رخصة البناء، كام يس ح هل زايدة عىل ذكل ابإ

قامهتا عىل ال رض، وذكل ل،امن القروض امل نوحوة العيين العقاري الناجت  عن الامتياز وكذا عن البناايت املقرر اإ
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خوالل مون املسو يةيد مون الامتيواز للترشويع السواري املةعوول  لمتويل املرشوع الاسوتامثري، ويرتتوب عوىل   اإ

سقاو حق الامتياز، اى جراءات من أ جل اإ اجلهوات الق،وائية  ولاللزتامات اليت يي، هنا دفرت الرشوو ا اذ اإ

قلمييا، كام ميكون لل سوتمثر الينوازل عون ملكيوة البنواايت واحلوق  اخمليصة، مببادرة من مدزر أ مالك ااوةل اخملي  اإ

 .العيين العقاري الناجت عن الامتياز فور الاجناز الةعيل ملرشوع الاستامثر والبدء يف النشاو 
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ميثاق ال مم امليحدة و واقع املامرسة ااوليةضواب  اافاع الرشعي يف 
*
 

 17امعة اجلزائر ج -ابح  دكيوراه  -عيىس راحب أ ي 

 :لخ امل

ىل  القوة املسلحة حبجة اافاع الرشوعي عون الونةس  اس يخدامأ جاز ميثاق ال مم امليحدة لدلول أ ن تلجث  اإ

ل أ ذا اكن هناك عدواان مسلحًا حواًل  افع خطر الاعيداء الواقع علهيا من قبل دوةل أ خرى، وهذا احلق ل ينشث  اإ

ومبارشًا واقعًا عىل نةس ااوةل املدافعة أ و غريها مون أ ع،واء امجلاعوة ااوليوة الويت تورتب  معهوا بوراب  املصولحة 

 .كة،و وضع  ذلكل رشوو وضواب  خاصةاملشرت 

ل أ ن الواقع ااويل واملامرسة ااولية الراهنة غريت من مةاهه القوانون ااويل ومون م،واميهنا وأ شواكلها ، ومون  اإ

سورتاجتية اافواع  ىل اإ خراج الإسرتاجتية اافاعية الويت اكنو  حتويمك اإىل ضواب  العودوان اإ ب،ن هذه اليغريات هو اإ

القوة ضد دوةل أ خورى مبجورد الهتديود ابلعودوان ، أ ي أ ن  اس يخدامفميكن مبوجب هذا املةهوم الرشعي الوقايئ، 

قلميها اس يخداممينح لدلوةل حق   .القوة العسكرية قبل تعرضها لهجوم عسكري موجه ضد اإ

شاكلية هذا املقال ترتكز عىل حتديد رشوو وضواب  حوق اافواع الرشوعي الووارد يف املوادة   ن اإ  (00)وعليه فاإ

براز مةهووم اافواعي الرشوعي الوقوايئ ومودى رشعييوه يف املامرسوات ااوليوة يف ظول  من ميثاق ال مم امليحدة واإ

 النظام ااويل اجلديد

Résumé : 

La Charte des Nations Unies permettait aux Etats de recourir à l'usage de la force 

armée sous le prétexte de la légitime défense pour le risque de pousser  l'attaque par un autre 

État, que la droite ne se pose pas sauf s'il existe une agression armée directe et le même 

plaidoyer d'État ou autres membres de la communauté internationale qui relient l'intérêt 

commun et donc mettent des conditions et des contrôles. 

 Mais les réalités internationales et aux pratiques internationales actuelles changé les 

concepts du droit international et de son contenu et les formes et parmi ces changements est 

le résultat de la stratégie défensive était invoquant un agent d'agression, à une stratégie 

d'autodéfense préventive, en vertu de ce concept, le recours à la force contre un autre État 

avec la simple menace d'agression, ce qui donnerait à l'état le droit d'employer la force 

militaire avant l'attaque militaire contre son territoire. 

                                                             
*
يداع املقال   17/00/7101: اترخي اإ

 00/07/7101: اترخي حتكه املقال
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  Ainsi, le problème de cet article est basé sur la fixation des conditions et contrôle de  droit 

de légitime défense prévu à l'article (51) de la Charte des Nations Unies, mettant en évidence 

la notion de légitime défense et la façon dont sa légitimité dans la pratique internationale 

sous le nouvel ordre international. 

 :متهيد

عند هناية احلرب العاملية الثانية اكن ميالد منظ ة ال مم امليحدة، أ تو  بعود اخلوراب و ااموار اذلي تعرضو  هل  

القووة حترميوا  اسو يخدام البرشية من جراء قيام هذه احلرب،حي  جاء ميثواق ال موــم امليحودة ليحورم اللجووء اإىل

ىل أ سولوب القووة العسوكرية،  مطلقا،ودون قبوول أ ي أ عوذار أ و موربرات مون جانوب ااول الويت تريود اللجووء اإ

نقاذ ال جيال املقبةل مون ويوالت احلورب ،عون طريوق  فعربت ديباجة امليثاق عن عزم شعوب ال مم امليحدة عىل اإ

الةقرة الرابعة من املادة الثانيوة مون ميثواق ال مم امليحودة التسامح من أ جل العيش يف سالم ،حي  ورد يف ن  

ميينع أ ع،اء الهيئة مجيعا يف عالقاهتم ااولية عن الهتديد ابس يعامل القوة أ و اس يخداهما ضود سوالمة : )) عىل أ نه

.ال رايض و الاس يقالل الس يايس ل ية دوةل أ و عىل أ ي وجه ل ييةق و مقاصد ال مم امليحدة
1
 

قووة املسولحة يف العالقوات ال اسو يخداممون أ ن ميثواق ال مم امليحودة أ قوّر املبودأ  العوام و هوو حتورمي وعىل الورمغ 

ل أ نووه أ ورد عوىل هووذا املبودأ  اسوو يثناءات جيوووز مبوج وا ااوليوة القووة أ و الهتديوود هبوا، وتعيوورب هووذه  اسوو يخدام،اإ

حيو  أ جواز ميثواق ال مم امليحودة . الاس يثناءات يف نةس الوق  تث كيد لل بدأ  نةسه أ كو من كوهنا خروجوا عليوه

جراءات ال من امجلاعي اليت يقررها جملس ال من وفقوا لنصووص الةصول السوابع  اس يخدام القوة يف حاةل تطبيق اإ

 .من امليثاق

القوة يف العالقات ااولية وهوو موضووع حبثنوا  اس يخداملثاين اذلي أ جازه ميثاق ال مم امليحدة يف أ ما الاس يثناء ا

ىل  القووة املسولحة ارء خطور  اسو يخدامزمتثل يف اافاع الرشعي ور احلاةل اإىل جيوز مبقت،اها لدلوةل أ ن تلجث  اإ

مون امليثواق عنودما ( 00)يف املوادة  ثناءالاسو ي وقود   اليث كيود عوىل هوذا .الاعيداء الواقع علهيا من دوةل أ خورى 

ليس يف هذا امليثاق ما ي،عن أ و ينق  احلق الطبيعي لدلول فورادى أ و جامعوات  يف اافواع : "نص  عىل أ نه

ىل أ ن ييخوذ جملوس ال مون اليودابري  ذا موا اعيودت قووة مسولحة عوىل أ حود أ ع،واء ال مم امليحودة اإ عن النةس ،اإ

 ".يلالالزمة حلةظ السمل و ال من ااو

                                                             
1
 021ص  7111قاهرة،أ محد أ بو الوفا، القانون ااويل والعالقات ااولية،دار الهن،ة العربية،ال/د - 
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ىل احلاةل اليت ترّد فهيوا دوةل " اافاع املرشوع"وينرصف هذا الن  اذلي يعام اافاع عن النةس أ و ما يس ى  اإ

،وهوو حوق طبيعوي و أ صويل  اسو يقاللهاحضية لعدوان مسلح حال عوىل هوذا العودوان دفاعوا عون وجودهوا و 

ل أ ن يبارش جملس ال من سلطاته و صالحياته يف  .جمال حةظ السمل و ال من ااولي،نوظيةته رد العدوان اإ
1
 

ن أ حداث  سبمترب شلك  نقطة حتول هامة عن مسار العالقات ااوليوة وحوىت عوىل مةواهه القوانون  00ولكن اإ

خووراج  ااويل، فغووريت موون م،وواميهنا و أ شوواكلها واكن موون بوو،ن اليغووريات الوويت أ فرزهتووا هووذه ال حووداث هووو اإ

اذلي اكن حيويمك اإىل ضواب  العودوان ،ليربزهوا يف حوةل جديودة مبةهووم  الإسرتاجتية اافاعية من بعدها اليقليدي

. اجملمتع ااويل وتطبق مغازر عن ذكل اذلي أ لةه
2

                                            

طوار اافواع الرشوعي الوواردة يف منظ وة ال مم امليحودة و وموا ر أ سو باب  مفا ر ضواب  اسو يخدام القووة يف اإ

 حول نطاقه و وما مةهوم اافاع الرشعي الوقايئ و وما مدى رشعييه و الاختالف 

حيو  نتنواول يف املبحو  ال ول منوه رشوو ممارسوة .مبحث،نس نحاول الإجابة عىل هذه التساؤلت من خالل 

يل الرشووو اخلاصوة بةعول العودوان املسولح  م  حق اافاع الرشعي يف ميثواق ال مم امليحودة و نيطورق خوالهل اإ

أ موا املبحو  الثواين نعوام فيوه نطواق اافواع الرشوعي و  اخلاصة ابافاع و رشو رقابة جملس ال مون ، الرشوو

 .أ س باب الاختالف حول نطاقه،  م مةهوم اافاع الرشعي الوقايئ و مدى رشعييه 

  رشوو ممارسة حق اافاع الرشعي يف ميثاق ال مم امليحدة: املبح  ال ول

ن احلق يف  ذا اكن  اس يخداماإ ل اإ القوة املسلحة حبجة اافاع الرشعي عن النةس يف مواهجوة العودوان ،ل ينشوث  اإ

هناك عدواان مسلحا حال و واقعا عوىل نةوس ااوةل املدافعوة أ و غريهوا مون ال ع،واء يف امجلاعوة ااوليوة و الويت 

 .ترتب  معها برابو املصلحة املشرتكة 

القووة  اسو يخداممسولح ،و هوو موا يقتىضو ابلرضوورة أ ن زكوون  فالهدف من اافاع عن النةس هو رد عودوان

ذا اكن ميكن  لغاايت اافاع أ مرا رضوراي و متناس با مع الةعل املوجه ضد ااوةل املهدد لوجودها و لس يادهتا ، فاإ

رد الاعيداء بوسائل غري عسكرية ل تقوم حواةل اافواع ، كوام جيوب أ ن تلوزتم ااوةل يف ردهوا بوث ن زكوون فعول 

ىل هذزن الرشط،ن رشو أ خر ورد اا فاع بقدر جحم الاعيداء و أ ن ل تيجاوزه ليحقق مرام أ خرى، و ي،اف اإ

.من امليثاق و هو الرشو اخلاص برقابة جملس ال من( 00)رصاحة يف املادة 
3
  

 

                                                             
1
ووعي يف ظووول القووووانون ااويل،موووذكرة ماجسووو يري يف القوووانون اجلنوووايئ ااويل،جامعوووة سووووعد  -  عووويل دحامنيوووة،جتاوز حوووق اافووواع الرشو

 12،ص7112دحلب،البليدة،
2
 ،لكية احلقوق جامل حمي اازن ، دور جملس ال من يف حتقيق السمل وال من ااولي،ن يف ظل اليغريات ااولية،مذكرة ماجس يري/ د -  

 .0447بن عكنون،اجلزائر،
3
 721،ص0440،الع ل غري املرشوع ك ساس  لل س،ولية ااولية،منشورات حلب،:تونيس بن عامر ،املس،ولية ااولية/ د - 
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 الرشوو اخلاصة ابلعدوان : املطلب ال ول 

غري مرشوع ،وأ ن زكون هوذا العودوان حواًل و ينبغي لقيام حاةل اافاع الرشعي أ ن نكون بصدد عدوان مسلح 

قلوه و الاسو يقالل  مبارشًا و أ ن هيودد أ حود احلقووق اجلوهريوة لودلوةل املعيودى علهيوا ،و املمتوثةل يف سوــالمة الإ

                                                                    :                    الس يايس و حق تقرزر املصري، و من هنا يـــيب،ن لنا أ ن شوروو العدوان تــــمتثل يف ،ال،ة رشوو ور

 حدوث عدوان مسلح غري مرشوع : الةرع ال ول 

طوار اافواع الرشوعي مرشووعا مون وهجوة نظور القوانون ااويل  اس يخداموحىت زكون هناك  القوة املسلحة يف اإ

وان مسلح ،غوري أ ن التسواؤل اذلي يطورح يف جيب أ ن زكون مربر اس يخداهما مواهجة اعيداء مسلح أ و رد عد

هذا الصدد،ما ر ال عامل اليت تشلك عودوان يف نظور القوانون ااويل ،و الويت يسو ح وقوعهوا لودلول مببوارشة 

ماكنيوة  القووى املسولحة مبوجوب   اسو يخدامحق اافاع عن نةسها و لس ح أ ن ميثاق ال مم امليحدة اكيةى ببيان اإ

طار اافاع الرشعي) (00)أ ن مادت،ن  طوار حةوظ السومل و ال مون ااوليو،ن)( 00)و املوادة ( يف اإ دون أ ن ( يف اإ

.حيدد مةهوم العدوان
1
 

رهاصاهتا اإىل عصوبة ال مم امليحودة مون خوالل مو،متر  نتيجة ذلكل ظهرت عدة حماولت ليعرين العدوان و تعود اإ

املوضووع يف ال مم امليحودة سو نة  يتد السووفيادون جودوى،  م أ اثر بعودها الإحتوا 0400-0407نزع السوالح عوام 

ىل اللجنوة العاموة ملو،متر نوزع السوالح سو نة  0401 عقب نشوب احلرب يف كووراي ميا،ول املرشووع اذلي قدموه اإ

ىل تعرين العدوان0400 ،غري أ ن ت،ارب املصاحل و اختالف الإيديولوجيات و وقهتا حال دون اليوصل اإ
2
 

ىل غاية صدور قرار امجلعيوة العاموة ال مم امليحودة رمق  أ زون  0420سوبمترب  00يف  0000وضل  احملاولت مس مترة اإ

رسوال ااوةل ابمسهوا ووعوة أ و قووات غوري :"وضع تعريةا للعدوان يف مادته ال وىل اليت جواء فهيوا  العودوان هوو اإ

قلوه دوةل   م اسو يطردت املوادة الثالثوة مون ذات " أ خورىنظامية أ و مرتزقة شن معل مسلح هل خطورتوه عوىل اإ

القووة حبجوة اافواع  اسو يخدامالقرار ليعدد مجةل مون ال عوامل الويت يشولك ارتاكهبوا معوال عودوانيا خيوول لودلول 

 .الرشعي لرده 

ن (أ ي يف املادة الثالثة)ت،ين أ ن ال عامل املعددة أ عاله ( 0000)وجند املادة الرابعة من القرار  ليس  جامعوة و اإ

.اجمللس ال من سلطة الإقرار ابعيبار أ عامل أ خري شلك عدوان مبقتىض امليثاق
3
 

ذا اجمتعو  فيوه عودة عنوارص أ يهوا  ل اإ مكيوة السوالح )أ ما عن فعول العودوان املسولح فوذكل ل يغودو متووافرا اإ

اخلطورة النامجوة  املس يخدم و نوعييه،الصةة العسكرية للعدوان ،القصد العدواين لدلوةل البادئة ابلعدوان و أ خريا

، كام نالحظ أ نه لبد أ ن تكون للةعل العدواين درجة معينة من اخلطورة واجلسامة وبودون (عن الةعل العدواين

                                                             
1
 010أ محد أ بو الوفا، املرجع السابق،ص/ د - 

2
 47،ص0447م القانونية،جامعة عنابة ،اجلزائر،العدد السابع،أ محد بو عبدهللا،العدوان يف ضوء القانون ااويل املعارص ،جمةل العلو /د - 

3
 ديس رب 00الصادر يف  0000انظر قرار امجلعية العامة لل مم امليحدة رمق   -  
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هذه اخلطورة ل نكون بصدد عدوان مسلح ،ولعل هذا ما ميزي حق اافاع الرشعي يف القوانون ااويل عنوه يف 

درجة معينة من اجلسامة بل يشرتو فيه فق  أ ن زكون عودوااًن  اذلي ييطلب( القانون اجلنايئ)القانون اااخيل 

.خطر حال أ و وش يك الوقوع
1
  

ينحرص عن أ عامل املقاومة وذكل أ ن حوق  ( العدوان)ومن ال يية مباكن أ ن نوحض هنا أ ن لةظ الاعيداء املسلح 

.ون ااويلالشعوب يف الكةاح من أ جل تقرزر مصريها أ صبح مبدأ  من املبادئ ال ساس ية يف القان
2
 

  أ ن زكون العدوان املسلح حاًل و مبارشاً  :الةرع الثاين

أ ن زكون العدوان قود وقوع فعوال و لكنوه مل ينتوه بعود ،أ و وقوع ول زالو  أ اثره ابديوة ،ومون  م ل جيووز اافواع 

.الرشعي املواهجة العدوان احملمتل أ و املس يقبيل حىت ولو اكن وش يك الوقوع
3

 

ذ ل زكةوى أ ن زكوون العودوان  ومعىن ذكل أ ن العدوان جيب أ ن زكون واقعا ابلةعل و ليس عىل وشك الوقوع اإ

ذ  عوداد العودة للهجووم ابلةعول، اإ وش يك الوقوع حىت ولو اكن منطوي عىل هتديود ابسو يخدام القووة،أ و اقورتن ابإ

ىل جملوس ال مون ل واذ موا زوراه مناسو ب ا يف هوذا زكون يف وسع ااوةل املوجه ضدها الهتديود لليقودم بشوكوى اإ

ىل أ ن العدوان جيب أ ن زكون مبوارشا مبعوىن أ ن تكوون ( 04)الصدد وفقا لن  املادة من امليثاق،وهذا ابلإضافة اإ

قلوه دوهل أ خرى،أ موا العودوان غوري املبوارش اذلي زمتثول يف  القوات املسلحة اوهل ما قد بدأ ت ابلةعل يف غوزو اإ

اثرة  نه ل يعد من قبيل العودوان اذلي يسو يوجب قيوام القيام مبناورات عىل احلدود أ و اليحريض عىل اإ احلرب فاإ

.حاةل اافاع الرشعي
4

 

أ ن زكون العدوان موهجا ضد سالمة دوهل ع،و يف ال مم امليحدة أ و اس يقاللها الس يايس أ و أ ن  :الثال الةرع 

عاقة شع ا يف تقرزر املصري  . زكون من شث نه اإ

من ميثاق ال مم امليحدة حي  أ لزم ااول ال ع،اء بث ن متينوع عون  (0) ةالةقر ( 7)وهذا ما   اليث كيد عليه يف املادة 

الهتديد ابس يعامل القوة أ و اس يخداهما ضد سالمة ال رايض الاس يقالل الس يايس لبقيوة ااول ال ع،واء أ و عوىل 

قلميية يف مجيوع مشواريع تعريون العودوان حوىت  قورار وجه أ خر ل ييةق وأ حاكم امليثاق،كام ورد حق السالمة الإ

 .0000امجلعية العامة الصادر ليعرين العدوان رمق 

أ ما عن حق الاسو يقالل السو يايس يعوين الاعورتاف حلوق ااوةل يف ممارسوة مظواهر سو يادهتا و سولطاهتا عوىل 

املس يوي اااخيل أ و ااويل حبرية اتمة و دون تودخل مون أ حد،وعليوه يعوّد أ ي دمع أ و مسواعدة مون الثووار أ و 

 .ام احلمك عدواان عىل الاس يقالل الس يايس ااوةلاملمتردزن بقلب نظ

                                                             
1
 744ص .املرجع السابق.رجب عبد املنعم متوىل / د - 
2
دريس،مبدأ  عدم اليدخل يف القانون ااويل املعارص،امل،سسة الوطنية/ د -    077،ص 0441للكتاب،اجلزائر،  بوبكرا اإ

3
أ محد س ين اازون ،جملوس ال مون، ودورة يف حاميوة السوالم العاملي،قودم هل ااكيوور محمود اجملذوب،منشوورات احللويب احلقوقيوة، الطبعوة / د -  

 00،ص7107ال وىل،
4
طار قواعد القانون ااويل العام،دار / د -  رهاب ااوةل يف اإ  714،ص7117اجلامعة اجلديد،مرص،جاد عبد الرحامن واصل،اإ
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ن احلق يف تقرزر املصري يعين أ ن تكون للك شعب السلطة العليا يف تقرزر مصريه دون تودخل أ جنبويي  ولهوذا .اإ

.احلق جوانب داخلية و أ خرى دولية
1
 

س ياق املادة ال وىل يف فقرهتوا من امليثاق،جفاء ( 00) و املادة (7) الةقرة(0)ولقد تث كد حق تقرزر املصري يف املادة 

منواء العالقوات الوديوة عوىل أ سواس :"الثانية واحضا عىل هوذا احلوق حيو  قالو   أ ن مون مقاصود ال مم امليحودة اإ

احرتام املبدأ  اذلي يق  ابلتسوية يف احلقوق ب،ن الشعوب وبث ن زكون للك مهنا حوق تقرزور مصوريها، وكوذكل 

".ز السمل العاما اذ اليدابري ال خرى املالمئة ليعزز
2
 

رغبوة يف هتيئوة دواعوي الاسو يقرار و الرفاهيوة الرضووري،ن لقيوام عالقوات :"هذا احلق يقولها (00) وأ كدت املادة

سل ية ودية ب،ن ال مم م،سسة عىل احرتام املبودأ  اذلي يق و ابلتسووية يف احلقووق بو،ن الشوعوب و أ ن زكوون 

 ".للك مهنا حق تقرزر مصريها 

 00/0000يلون املوا،يوق ااوليوة و قورارات امجلعيوة العاموة لول مم امليحودة أ يهوا القورار رمق كام ن  عوىل هوذا خم 

. 0411ديس رب  00الصادر يف 
3
   

 الرشوو اخلاصة ابافاع : املطلب الثاين 

من الرشوو الواجب توفرها مبقتىض القانون ااويل العريف يف ممارسة اافاع عن النةس رضورة فعول اافواع و 

 .ه مع فعل الاعيداء أ و الهجوم املسلح تناس ب

"اكرول،ن"وهو رشو مس يقر يف القانون ااويل منذ حاد،ة السةينة
4
فقد أ لون الكتواب و ااول معوا .0402عام  

لهيا امع الإدعاء ابحلق عن اافاع عن النةس بث نه جيب أ ن زكون رضوراي ومتناس با مع الاعيداء ىل الرجوع اإ .اإ
5
 

 .فاع رشطان هام اللزوم و اليناسبوعليه يرشو يف فعل اا

 :اللزوم :الةرع ال وىل 

 : ييل اافاع عن النةس و يشرتو فيه ما ةبكيةيييعلق 

 

                                                             
1
 710،ص0472صاحل اازن عامر،قانون الينظه ااويل،النظرية العامة،دار الهن،ة العربية،الطبعة الثالثة،/ د -  

2
 .0440،أ فريل 001محمد ابو الة،ل،جنوب السودان وحق تقرزر املصري،جمةل الس ياس ية ااولية،العدد / د -  

3
 الصادر عن امجلعية العام لل مم امليحدة 00/0000انظر القرار رمق  -  

4
زعاهجوا، " اكرول،ن"تيلخ  وقائع هذه الق،ية يف  اس يخدام السةينة ال مرزكية -   من قبل جامعات مسولحة كنديوة لإرهواق السولطات يف كنودا واإ

قوات الربيطانية مبهامجهتا وتدمريها ،وقد أ ،ريت قانونية السولوك الربيطواين عنودما وبيامن اكن  راس ية يف أ حد املوائن ال مرزكية احملاذية لشاطئ،قام  ال

رغب  السلطات الربيطانية بيحرزر أ حد ال شخاص املشارك،ن يف الهجووم ضود السوةينة، حيو  أ وحضو  حكوموة الوولايت امليحودة يف ردهوا عوىل  

 .اسب ب،ن الاعيداء وفعل اافاعالطلب الربيطاين أ ن اافاع عن النةس مقيد برشو الرضورة والين
5
 42/47محمد خليل املويس،املرجع السابق،ص/ د -  
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 :أ ن زكون اافاع هو الوس يةل الوحيدة لصد الهجوم-أ  

ىل اس يعامل القوة ارء الاعيداء فاإن وجودت لهوا  يقصد بذكل أ ن ااوةل ليس  اهيا وس يةل أ خرى غري اللجوء اإ

القوة فال زكون يف هذه احلاةل فعل اافاع مباحًا، ويعيرب الةعل اذلي  اس يخداموس يةل أ خرى لصد العدوان غري 

يف الوقو  املناسوب  الاسو يعانةذا متكنو  ااوةل مون تث تيه ااوةل يف هذه احلاةل عدوااًن،وتطبيقا ذلكل نرى أ نوه اإ 

نقاذه من العودوان املسولح املرتكوب ضودها ،فوال زكوون  مبعونة منظ ة دوليه  و اكن  املعونة عىل درجة اكفية لإ

اافاع الرشعي حمل،و املغزى من هوذا الرشوو هوو جتنوب اسو يعامل القووة املسولحة طاملوا اكن يف وسوع ااوةل 

ىل الإجوراءات السول ية امليووفرة يف القوانون ااويل و متواح  ءاكللجوو بطورق أ خورى  الاعيداءاملعيدى علهيا رد  اإ

.ذكل لها 
1
 

 :أ ن زكون اافاع موجه ضد ااوةل املعيدية –ب

ل اكن عودوااًن، و يرتتوب عوىل ذكل  ىل دوهل أ خوري واإ ل جيوز أ ن زكون مصدر العودوان دوةل موا ويوجوه الورد اإ

ىل اافواع الرشوعي عون نةسوها أ و عون حلةااهوا عون أ ي،ا أ نه ل جيوز أ ،ناء  قيام احلورب أ ن تلجوث  ااوةل احملاربوة اإ

 .حياد دوةل غري مشرتكة يف احلرب انهتاكطريق 

ذا وقووع  ن لهووا أ ن تقوووم بووث عامل  الاعيووداءوموون  م اإ عووىل أ حوود ااول و مارسوو  ااوةل حقهووا يف اافوواع فوواإ

اافاع،وتوجهيها لنةس ااوةل املعيدية ول جيوز أ ن يوجه معل اافواع ضود دوةل غوري ااوةل املعيديوة حوىت ولوو 

ل عدّ  هوذا العودوان،  هذا انهتااك حليادها ومن  م زكون لها حق اافواع الرشوعي يف مواهجوة اكن  من حلةااها واإ

فوال زكوون  0712و حيواد لوكسو بور  املكةوول مبوجوب معاهودة  0704مثل انهتاك أ ملانيا حلياد بلجياك مبعاهودة 

عامل احلق يف اافاع الرشعي يف مواهجيه .تربزره عىل أ نه دفاعا رشعيًا بل هو عدوااًن مسلحًا يس يوجب اإ
2
 

 :الطابع امل،ق  لدلفاع الرشعي -ج

فهو ي تلوزم ااول ال ع،واء يف ال مم .من ميثاق ال مم امليحدة جمللس ال من دورا مركزاي و أ ساس يا (00)متنح املادة 

امليحدة اليت ا ذت عددا من اليدابري اس يعامل حلقها يف اافاع الرشعي عىل النةس أ ن تبلغ جملوس ال مون فوورًا 

ينهتو ي حلظوة أ ن   un droit temporaire هبذه اليدابري وهكذا يظهر أ ن احلق يف اافاع عن النةس هو م،قو 

.اليدابري اليت زراها رضورية حلةظ السمل و ال من ااويل( جملس ال من)ييخذ اجلهاز اخملي  
3
 

ىل أ ن ييخوذ جملوس ال مون اليودابري  فيجب أ ن زكون اافاع يف حلظة العدوان و عند غيواب جملوس ال مون أ و اإ

من امليثاق اليت نص  عىل ذكل بقولهوا  (00)احض يف ن  املادة املناس بة ملواهجة العدوان وهذا العدوان و هذا و 

ىل أ ن ييخووذ جملووس ال موون اليوودابري الالزمووة حلةووظ السوومل و ال موون ااويل"  ااوةل  اختصوواصو ك ن " وذكل اإ
                                                             

1
 727تونيس بن عامر ،املرجع السابق،ص/ د -  

2
 011/012رجب عبد املنعم متويل،املرجع السابق،ص/ د -  

3
 010محمد خليل املويس،املرجع السابق،ص/ د-  
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ابافاع هنا مقيد بقيد احللول يف الاختصاص أ و بصالحية أ عامل الواكةل أ و النيابة عند غيواب ال صول يف القيوام 

.امل اافاع بث ع
1
 

حقهوا يف اافواع الرشوعي مبجورد  اسو يخدامأ ي أ ن مقتىض هوذا الرشوو أ ن تيوقون ااوةل املعيودى علهيوا عون 

 الع ويلتدخل جملس ال من و ا اذه لاكفة اليدابري الالزمة حلةظ السمل و ال من ااوليو،ن ،وزكشون لنوا الواقوع 

تكل اليدابري من قبل جملس ال من قد يس يغرق فرتة زمنية طويةل،نظرا لالإجراءات امليعددة اليت جيوب  ا اذأ ن 

تباعها حىت ميكن اليدخل لنجدة ااوةل املعيدى علهيا ، مما ميكّن املعيودى مون جوين  وار عدوانوه و  عىل اجمللس اإ

ىل تدهور خطري يف أ وضاع ااوةل املعيدى علهيا يف حاةل عدم .متكهنا من صد العدوان ي،دي اإ
2
 

 اليناسب : الةرع الثاين

ييعلق رشو اليناسب بمكية اافاع أ ي مبدى تناسب الوس يةل املس يخدمة يف اافاع مع الوس يةل املس يخدمة يف 

أ و مع فعل العدوان و يعين هذا تناسب الوس يةل اليت تس يخدهما ااوةل حضية العدوان يف اافواع عون  الاعيداء

 .العدوان نةسها مع فعل 

 الاعيووداءموون ميثوواق ال مم امليحوودة أ فعووال اافوواع الرشووعي عوون الوونةس يف حووالت ( 00)فلقوود أ جووازت املووادة 

اافاع الرشعي عن النةس جحوة  ا اذ،غري أ نه ييع،ن عىل ااول ال ع،اء يف ال مم امليحدة أ ن ت، ن عدم املسلح

غي أ ن  دد معوايري موضووعية ليحديود نطواق حوق القوة بطريقة غري مرشوعة، و يف هذا الصدد ينب لس يخدام

عوىل  لالستيالءاافاع الرشعي و أ حد هذه املعايري هو مبدأ  اليناسب فليس هناك أ ي مربر أ مام ااوةل املهددة 

قلميها .السلطة يف دوةل أ خرى أ و تغيري نظاهما الس يايس القامئ أ و مض اإ
3
 

ذا وضوع يف نةوس مفعيار اليناسب يف القووان،ن اجلنائيوة اااخليوة يقو وم عوىل أ سواس مسوكل الشوخ  العوادي اإ

 :أ ما يف اجملال ااويل هناك رأ ي،ن الظروف احمليطة ابملدافع،

حي  تقوم وهجة النظور ال وىل عوىل أ سواس حتديود اليناسوب يف ضووء ال خطوار املرتكبوة سولةا، فاليناسوب  -

ىل اا أ موا ال حوداث املسو يقبلية  فواع الرشوعي،ييعلق فق  حباةل عدم املرشووعية السوابقة الويت بوررت اللجووء اإ

 .فليس لها دور يف تقدزر اليناسب

أ ما وجه النظر الثانية فرتى أ ن لس يخدام امليناسب للقوة هو ذكل لس يخدام اذلي يقصد به منع املعيدي مون -

هناء هذا اليرصف و عدم الإرصار عىل القيام به مس   .يقبالً تكرار أ و معاودة ترصفه غري املرشوع، وحثه عىل اإ
4
  

                                                             
1
 012رجب عبد املنعم متويل،املرجع السابق،ص/د - 

2
 700سايم عبد الرحامن واصل،املرجع السابق،ص/د-  

3
 770/777تونس بن عامر،املرجع السابق،ص/د -  

4
 701سايم جاد عبد الرحامن واصل،املرجع السابق،ص/ د-  
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منووا املشوولكة يف أ عووامل العوودوان الوويت توومت  و املشوولكة هنووا ليسوو  يف العوودوان ابل سوولحة العاديووة أ و اليقليديووة اإ

 ابل سلحة النووية أ و احلديثة هل يمت الرد علهيا ابل سلحة اليقليدية أ م بنةس ال سلحةو

ية و ال سلحة النووية مون حيو  القووة ولعل صعوبة هذا الوضع ترجع اإىل الاختالف الب،ّن ب،ن ال سلحة اليقليد

اليدمريية الهائةل اليت ترتتب عن ال سلحة النووية خبالف احلال ابلنس بة لل سلحة اليقليديوة فواإن مكيوة ااموار و 

 اسو يخداماخلراب اليت حتدهثا تكون حمدودة ، وفهيا ييعلق بيوقي  الرد عىل توكل ال سولحة مموا لشوك فيوه أ ن 

ن مودى ال سولحة اليقليديوة  السالح النووي الهجوم ل يورتك فرصوة لودلوةل املعيودي علهيوا يف اليةكوري و الورد،اإ

 .حمدود بيامن تيجاوز ال سلحة النووية حدود ااوةل املعيدى علهيا اإىل حدود غريها من ااول اجملاورة

منا معناه الرد يف أ ضويق نطواق لورد العودوان أ و وقةوه أ و تةوادى  مفعيار اليناسب ليس معناه الامت،ل أ و التساوي اإ

ىل الووراء حيو  عرصو سو يادة القووة عوىل  ل ترتوب عوىل الورد ابملثول ابلعودوان اإ نياجئه ال،ارة قدر الإماكن و اإ

ن اكن  هناك معيشة أ و حياة مفن املعلوم أ ن السوالح  ن قدر و اإ القانون و لعش نا يف عرص رشيعة الغاب هذا اإ

.ريية شامةل حاةل و مس يقبلية بل متيد أ اثره عرب أ جيال قادمةالنووي سالح ذو قوة تدم
1
 

  رشو رقابة جملس ال من: املطلب الثال 

خطار جملس ال مون باكفوة اليودابري الويت ( 00)بناًء عىل ن  املادة من ميثاق ال مم امليحدة تلزتم ااول ال ع،اء ابإ

بيقدمي توصويات لودلول،وذكل اب واذ تودابري  (01) املادةا ذهتا لدلفاع عن نةسها ،ويقوم جملس ال من بناء عىل 

هل مون  م،قتة دون الإخالل حبقوق املينازع،ن ، ول ميكن أ ن ت،لر هذه اليدابري امليخذة من طرفه بوث ي حواةل فوح

سلطات و مس،وليات املسو متدة مون أ حواكم هوذا امليثواق يف وقو  موا يشواء مون أ عوامل حلةوظ السومل ول مون 

ع ىل نصابهااولي،ن أ و اإ .ادته اإ
2
 

بال  جملس ال من مبا  لزام ااول املعنية ابإ حلقهوا يف اافواع الرشوعي،  اسوتنادامن تودابري  ا ذهلعل الهدف من اإ

ىل  زمكن يف متك،ن هذا اجلهاز املعين أ ساسا حبةظ السمل و ال من ااويل،من اليحقق من تووافر رشوو اللجووء اإ

ارس حقها يف اافاع عن نةسها ابل،واب  اليت جيوب مراعاهتوا عنود ممارسوة ااوةل اليت مت الزتاماافاع الرشعي ، 

هذا احلق،وذكل حىت ميكن لل جلس أ ن ييخذ ما زوراه مناسو با مون تودابري حلةوظ السومل و ال مون ااوليو،ن، يف 

.ضوء ما   ا اذه من تدابري من قبل ااوةل املعنية وظروف احلاةل املعروضة
3
 

                                                             
1
 017/014رجب عبد املنعم متويل،املرجع السابق،ص/د-  

2
 724بوكرا ادريس،املرجع السابق،ص/ د-  
3
رب ضووود الإرهوووواب واافووواع الرشووووعي يف ضووووء أ حوووواكم القوووانون ااويل،دار الهن،ووووة العربية،القاهرة،الطبعووووة عبووود هللا املسوووودي،احل/د- 

 74،ص7111ال وىل،
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ي يف الوق  اذلي ي،طلع فيه جملس ال من مبس،ولياته اب اذ تدابري  و احلةواظ عوىل وينهت ي حق اافاع الرشع

ال من و السمل ااولي،ن، ولكن جيب أ ن تكون اليدابري ذات م، ون واحض وفعوال ومون  م ل زكةوى أ ن يناشود 

.جملس ال من ااويل ااول أ طراف الزناع بوقن الع ليات العسكرية و ضب  النةس
1
  

ىل جانب  - عوالن ااوةل اإ هذه الرشوو توجد رشوو أ خرى خاصة ابافاع عن النةس امجلواعي ور اإ

 . ال،حية تعرضها لهجوم مسلح و طل ا تدخل طرف اثل  و رشو وجود اتةاق لدلفاع املشرتك

أ خريا ميكننوا القوول أ ن حوق اافواع الرشوعي مون خوالل القوانون ااويل ومون خوالل ميثواق ال مم امليحودة،ميثل 

القووة أ و الهتديود هبوا يف العالقوات  اسو يخدامناء الوحيد عىل املبدأ  ال سوايس املكورس فيوه وهوو حظور الاس يث 

ااولية، وهذا املبدأ  اذلي أ لغى من قاموس القانون ااويل اليقليدي فكرة حريوة ااوةل يف شون احلورب ،حيو  

 .اكن  تعد من ب،ن وسائل اليعامل يف عالقات ااول

 حق اافاع الرشعي يف النظام ااويل اجلديد  ممارسة: املبح  الثاين

ن حق ااول يف اافاع الرشعي عون الونةس يّعود مون بو،ن قواعود القوانون ااويل اكسو يثناء عون مبودأ  حظور  اإ

اس يخدام القوة يف العالقوات ااوليوة بودأ  ييوث لر مبوا يقوع يف اجملمتوع ااويل مون تطوورات و تغوريات متسوارعة يف 

أ حوادي القطوب  دويلو تبدل مةاهه القانون ااويل بسبب ظاهرة العوملة الويت حتومك نظوام مواززن القوة ااولية 

نةراد الولايت امليحدة ابلرايدة عىل املس يوى ااويل ا اذيف دواليب   .القرار من خالل اإ

 و وما مةهوم اافاع الرشعي الوقايئ و وما مدى رشعية و مفا نطاق احلق يف اافاع الرشعي

جابة عىل هذه الإشاكلية ىف ،ال،ة مطالب س نحاول   :اليعرض يف هذا املبح  لالإ

 .نطاق احلق يف اافاع الرشعي:املطلب ال ول

 .مةهوم اافاع الرشعي الوقايئ:املطلب الثاين

 .مدى رشعية اافاع الرشعي الوقايئ: املطلب الثال 

 .نطاق احلق يف اافاع الرشعي: املطلب ال ول 

اثرة للجودل  يوصن نطاق احلق يف اافواع عون الونةس بث نوه مون أ كوو احلقووق املعورتف هبوا يف القوانون ااويل اإ

وكوذكل  –واسع يف القانون ااويل خبصوص نطاق احلق حيو  يعيقود بعوض ااارسو،ن  انقسامواخلالف، فمثة 

 ل أ ي،وا و بث ن اافاع عن الونةس يشو"  self-défonce"بوجود حق يف اافاع عن النةس الوقايئ -بعض ااول

حامية املواطن،ن يف اخلارج ،وهوو لويس خالفوًا جديودًا يف القوانون ااويل،حيو  متيود جوذوره بعيودا يف أ عوامق 

                                                             
1
 700،ص0440محمد السعيد ااقاق،الينظه ااويل ،دار اجلامعة اجلديدة للنرش،اإسكندرية،/د-  
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ىل هذا اخلالف موضوع أ خور  الةكر القانوين و مل زكن طي النس يان أ ،ناء وضع ميثاق ال مم امليحدة،وقد أ ضين اإ

رهابية ابس يخدامييعلق  .اافاع عن النةس كرد عىل أ عامل اإ
1
 

ن  امليحودة،  ال مممن ميثواق ( 00)الاختالف حول نطاق دفاع عن النةس زرجع اىل تةسري ن  املادة  أ س باباإ

الويت تعورتف حبوق اافواع الرشوعي ( املقوررة)نظريوة اليةسوري املوسوع : حي  تتنازع عىل هذا اليةسوري نظرييوان

و الويت و  لكسونوبهنوامي و أ نصوارها أ و ( املنشو ئة)، ونظريوة اليةسوري ال،ويق  كيلوو وموييك الوقايئ و أ نصارها 

.ضع  رشوطًا لدلفاع الرشعي
2
 

زاء تةسري ن  املادة   الوارد يف ميثاق ال مم امليحدة  ( 00)فهناك اجتاهات فقهيان خميلةان اإ

 :نظرية اليةسري الواسع:الةرع ال وىل

أ ن احلق يف اافاع عن النةس هو حق واسوع،فهو يعطوى احلوق  لرأ ياتس ى النظرية املقررة و زرى أ نصار هذا 

مجليع ااول ال ع،اء يف الهيئة ااولية وغري ال ع،اء بصةة فردية أ و جامعية يف ممارسة حقهم يف اافواع الرشوعي 

وهذا النظرية تعرتف ابحلق يف اافاع الرشوعي بصوةة عاموة عنود وقووع جهووم مسولح أ و عودوان أ و حوىت جمورد 

.يد ابلعدوان وىه تعرتف هبذا حبق اافاع الرشعي الوقايئهتد
3
 

ىل هذا اليةسري الواسع وهجة نظره عىل مجةل من الراكئز و ال سانيد أ يها  :ي،سس الييار اااعي اإ

ىل احلق الطبيعي (00)يظهر من الإشارة الوارد يف املادة  -0 لدلفاع عون " le droit naturel"من امليثاق اإ

اذلي اكن معروفًا به يف القانون ااويل العريف،و أ نه مل ينشث  حقًا جديدًا خمالةوًا ذلكل اذلي اكن النةس عىل ،ناايه 

 .معروفًا قبل نةاذه

يف اافاع عن النةس املعرتف به يف القانون ااويل العريف املع ول بوه قبول " احلق الطبيعي"لقد اكن  -7

،فاكن ري اافاع عن النةس ضد جهووم مسولحعن النةس غنةاذ ميثاق ال مم امليحدة يي، ن صورًا متنوعة لدلفاع 

 .يش ل حامية املواطن،ن و اافاع عن النةس الوقايئ

 :نظرية اليةسري ال،يق : الةرع الثاين

ل يف أ ضويق احلودود  constitutive))تس ى النظرية املنش ئة  وهذه النظرية ل تعرتف ابحلق يف اافاع الرشعي اإ

ويسوتند أ نصوار ، klsen-brwnlie-sorsen—kunzأ وبهنوامي  و حموددًا مون أ نصوارها  اكموالً الىت جتعل هل م،و وانً 

 :هذه النظرية عىل الراكئز اليالية

                                                             
1
 007محمد  خليل املوىس،املرجع السابق ،ص/د -  

2
 071رجب عبد املنعم متويل،حرب الإرهاب ااويل والرشعي ااولية،دار الهن،ة العربية،القاهرة،ص/ د -  

3
 741رجب عبد املنعم متويل،مبدأ  حترمي الاستيالء عىل أ رايض الغري ابلقوى يف ضوء القانون ااويل املعارص،املرجع السابق،ص/د -  
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 -  agrerssion armedذاهتا رصاحة عىل احلق يف اافواع عون الونةس ضود جهووم مسولح( 00)تن  املادة  -0

attack armeé. 

( 7)اسو يعامل القووة يف العالقوات ااوليوة املقوررة يف املوادةعىل مبودأ  حتورمي  اس يثناءيعد اافاع عن النةس  -7

جيوب أ ن يةرسو تةسوريًا  –من ميثاق ال مم امليحدة، والاسو يثناء وفقوًا للقواعود املسو يقرة يف اليةسوري ( 0)الةقرة 

 .ضيقًا دون توسع

ذا ( 00)ل يعدو للقيود والرشوو املدرجة يف ن  املادة  -0 جورى اليوسوع يف من امليثواق أ ي معوىن أ و مغوزى اإ

ىل أ دىن مدى ممكن .حتديد نطاق احلق يف اافاع عن النةس ، لن غازهتا تقييد ممارسة هذا احلق اإ
1
 

وما يالحوظ يف املامرسوات ااوليوة أ ن ااول تسوعى جاهودًة اإىل جتنوب املواقون واليةسوريات املي،واربة بشوان  

 .سع مدى ممكن أ و متاح لها يف ممارسة هذا احلقنطاق اافاع عن النةس لكهنا تسعى يف الوق  ذاته للمتيع بث و 

 مةهوم اافاع الرشعي الوقايئ: املطلب الثاين

 تعرين اافاع الرشعي الوقايئ: الةرع ال ول

سبمترب شلك  نقطة حتوول هاموة عوىل مسوار العالقوات ااوليوة وحوىت مةواهه القوانون  00ل شك أ ن أ حداث 

خوراج الإسورتاجتية ااويل فغريت من م،اميهنا وأ شاكلها واك ن من ب،ن اليغريات اليت أ فرزهتا هذه ال حداث هو اإ

برازها يف حةل جديدة مبةهوم وتطبيق مغوازر  اافاعية من بعدها اليقليدي اذلي اكن حييمك اإىل ضاب  العدوان، واإ

.عن ذكل اذلي أ لةه اجملمتع ااويل
2
 

ىل بعودزن  فث حض  الإسرتاجتية اافاعيوة يف ظول الوضوع الوراهن لسو ح عوىل مسو يوى املامرسوة ااوليوة حيويمك اإ

ل أ ن شو بحها موازال يلووح  ا سارها، ييعلق البعد ال ول ابلهتديدات النووية، رمغ أ خرزن عقب احلرب البواردة اإ

زران،كوراي  يف ال فووق يف منوواطق متةرقووة موون العووامل مثوول الص،ن،روسوو يا،مجهورايت الإحتوواد السوووفيايت سووابقًا،اإ

 .يانالشاملية،الهند،ابكس  

أ ما البعد الثاين اذلي أ صبح الباع  لإعوامل الإسورتاجتية اافاعيوة فهو ي الهجوامت الإرهابيوة الويت أ طلو  برأ سوها 

 .كبعد أ خر يف املعادةل

فاكن من املنطقي أ ن تنعكس مثل هوذا اليغوريات اجلذريوة الراهنوة عوىل أ ليوة اافواع الترشويعي اليقليودي اذلي 

(.اافاع الرشعي الوقايئ)ل حت  مس ى احلرب الوقائية أ صبح زكتيس طابعًا وشً  أ خر دخ
3
 

                                                             
1
 070محمد خليل املوىس، املرجع السابق،ص/د - 

2
 000،ص7100ليىل نقول الرحباين،اليدخل ااويل،مةهوم يف طور اليبدل،منشورات احلليب احلقوقية،الطبعة ال وىل / د -  

3
 77،ص7112عبد الرحامن حلرش،اجملمتع ااويل،اليطور و ال شخاص،دار العلوم والنرش واليوزيع،عنابة،اجلزائر،الطبعة/د -  
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سوتباقية  "  per empitive  strikes" ويقصد ابافاع الرشعي الوقوايئ قيوام  دوةل أ و أ كوو هبجوامت عسوكرية  اإ

ىل  أ نه دوةل أ خرى أ و أ كو سترشوع مبهامجهتوا عسوكراًي،  الاعيقادعند ما تكون متث كدة أ و اهيا أ س باب تدفعها اإ

القووة العسوكرية  اسو يخدامااول حوق "   anticipatory self défence"متنح فكرة اافاع عون الونةس الوقوايئ 

قلميها قلميها أ و ضد قوات عسكرية اتبعة لها موجودة خارج اإ .قبل تعرضها لهجوم عسكري موجه ضد اإ
1
 

 اافاع الرشعي الوقايئ أ ساس فكرة: الةرع الثاين

لهيوا  –تستند فكرة اافاع عن النةس الوقايئ   argument"" امليياقانونيوة"اإىل جحوة  –من هجة نظر اااعيو،ن اإ

Meta – guridique " حفواها أ ن عامل اليوم يعج بث سلحة هتدد أ مون ااول و وجودهوا مثول الصووارخي البالسوتية

وغريها من أ سولحة ااموار الشوامل الويت ميكون بواسوطهتا تودمري أ يوه  بعيدة و متوسطة املدى وال سلحة النووية

ىل مواهجة عسكرية مبارشة ب،ن ااول، فليس مقبوًل أ و منطقيوًا أ ن تنتظور ااول  دوةل تدمريًا لكيا دون احلاجة اإ

ىل هتديد جدي مينحها حق القيوام برضواب ت وقوع جهوم متوقع كهذا ضدها من جانب دوةل أ خر،فتعرض ااوةل اإ

ستباقية حةاظًا عىل وجودها وأ مهنا .اإ
2
 

السالةة اذلكر،يقودم م،يودو فكورة اافواع عون الونةس الوقوايئ أ ساسوًا قانونيوًا امع "امليياقانونية"ابلإضافة اإىل جحة

وهجة نظر ،حي  يوحضون أ ن القاعودة ااوليوة الويت اكن مع ووًل هبوا قبول نةواذ ميثواق ال مم امليحودة مل تسو ح 

قرار املادة من امليثاق، وهو ما يعين أ ن القاعدة ااولية العرفية املوجوودة قبول وضوع امليثواق ظلو  عوىل  (00) ابإ

.أ و تلغي احلمك فهيا،ور قاعدة اكن  جتزي اافاع عن النةس الوقايئ( 00)حالها ومل تعدلها املادة 
3
 

عالن حورب شوامةل عليوه يف   كام حاول  الولايت امليحدة ال مرزكية حتديد مةهوم الإرهاب بصورة منةردة واإ 

 .وظهور نظرية احلرب الوقائية مظهر من مظاهر اافاع الرشعي " املقاومة "ماكن واخلل  بينه وب،ن مةهوم 

 مدى مرشوعية اافاع الرشعي الوقايئ : املطلب الثال  

ىل بداايت  احلرب العاملية الثانية  عندما اسو يخدمته أ ملانيوا ضود يعود اس يعامل اافاع الرشعي الوقايئ ل ول مرة اإ

الوورنوب بذريعووة منووع غووزو احللةوواء أ ملانيووا، غووري أ ن حممكووة نووورمرب  رف،وو  احلجووة ال ملانيووة وأ كوودت عووىل عوودم 

ىل عدم الاعرتاف مببدأ  اافاع الرشعي الوقايئ  شارة واحضة اإ  .مرشوعيهتا يف اإ

 :موقن الةقه ااويل : الةرع ال ول 

وقد ساي  املامرسات الإرسائيلية كام هو معروف يف تطوزر هذا املبدأ  حي  اكن  غالبا ما تمتسك مبوا يسو ى 

ابافاع الرشعي الوقوايئ دعوام مون اجهتوادات الةقهواء الارسائليو،ن اذلزون سوايوا بقسو  كبوري يف تث صويل هوذه 
                                                             

1
 070لسابق،صمحمد خليل املوىس،املرجع ا/د -  

2
  - Thomas frank. « recourse to force.state action against thceats and armed attack ».combridge. Cambridge  

université presse.2003.p140 
3
  -  Antonio cassese « international law ».oxford ;oxford university press.2001.p308   
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ىل النظرية ، أ ما عن موقن رجال القانون ااويل حيال مبدأ  اافاع الرش  عي الوقوايئ فيوذهب السوواد ال عظوم اإ

ن اكن نوذر ( 00)اليث كيد عىل أ ن اافاع الرشعي املعرتف به هو موا ت،و نيه املوادة  مون ميثواق ال مم امليحودة ، واإ

قليل مهنم هيلل لهذا املبدأ  ويدمع حق ااول يف توجيه رضابت وقائية مواهجة خلطر حممتل ولعل ابورز املنظورزن 

ابلورمغ مون أ ن " يويل  ه ال مرزيك اوبهنامي اذلي جاء يف كيابوه القوانون ااويل الطبعوة الياسوعة موالهذا املبدأ  الةقي

ىل اس يخدام حق اافاع عن النةس الوقايئ غري قانوين ولكنه يف الوق  نةسه ليس ابلرضورة انوه معول  اللجوء اإ

ا عىل وجه اليخصي  جديوة الهتديود ، غري قانوين يف مجيع احلالت ويعمتد ال مر عىل حقائق الوضع القامئ ي، هن

"ل الوحيد ليةادي الهتديد احلقيقيواىل أ ي حد زكون رضوراي اس يخدام الرضبة الإستباقية ، وهل أ هنا السبي
1
. 

أ ن العورف ااويل وكوذاكل قورارات احملوامك قبول منظ وة ال مم امليحودة اكنو  تقوّر  bowettويف هذا الإطار يقول 

اذلي اكنو  توربره الرضوورة الويت ل تورتك اجملوال لختيوار الوسوائل ول الوقو  الواكيف مبرشوعية اافاع الوقايئ 

للتشاور ، رشيطة أ ن زكون هناك خطر جدي وش يك الوقوع وانه ل تكوون هنواك وسو يةل أ خورى بوديةل افوع 

حموددة برضوورة اخلطر أ و الهتديد، وان تكون الإجراءات الوقائية اليت تقوم هبا ااوةل دفاعا عن النةس معقوةل و 

ذا رأ ت ذكل رضوراي ملواهجووة دوةل " زوورى انووه  wettakامحلايووة فقوو  أ مووا  ااوةل ميكهنووا اافوواع بطريقووة وقائيووة اإ

أ خرى ، أ و الهتديدات ابلهجوم أ و اليح،ريات أ و مجيع ال عامل ال خرى ، اليت مون شوث هنا أ ن جتعلهوا  ىشو نيوة 

"الهجوم 
2
. 

 nagendraوتث سيسًا عىل اليطور الكبري يف جموال أ سولحة ااموار الشوامل ، ولسو ح ال سولحة النوويوة ذهوب 

singh   ىل القول رغام ااوةل اليت تكوون عوىل بووادر عودوان مسولح ظواهر ، وذكل بوث ن تعطوي فرصوة " اإ بث نه اإ

مون ( 00) ييةق مع هدف وغايوة املوادة لدلوةل اليت هتددها بث ن توجه لها الرضبة ال وىل واليت قد تكون قاضية ل

ىل دليول قواطع فاليث كيود جيوب أ ن ترتكوز عوىل " ميثاق ال مم امليحدة  كذكل بول ولغو فيرت بث ن احلرب ل حتياج اإ

النيات والقدرات
3
  . 

رسعوة ال سولحة النوويوة وقوهتوا اليدمرييوة جتوزي ممارسوة "  أ ناذلي زورى  delivanis)) والطرح نةسه جنده عنود

ع الرشعي الوقوايئ ، ل نوه ل ميكون أ ن نطلوب مون ااول يف عرصو الصووارخي وال سولحة الهيدروجينيوة أ ن اافا

 .تنتظر وقوع الاعيداء املسلح 

فكورة اافواع الوقوايئ مرشووعة و مقبووةل يف "و يسرتسول قوائاًل أ ن " علهيا حىت يس ح لها ابافاع عون نةسوها 

ذا توافرت فهي  ."ا الرضورة و اليناسبممارسة أ هجزة ال مم امليحدة،اإ

                                                             
1
 70رش،املرجع السابق،صعبد الرحامن حل/ د -  

2
 010،ص7110حسام حسن حسان،اليدخل الإنساين يف القانون ااويل املعارص،دار الهن،ة العربية ،القاهرة،/د -  

3
 000/007ليىل نقول الرحباين،املرجع السابق ،ص/د -  
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الةقه العريب جند نظرية اافاع الرشعي بعوض امل،يودزن ، فيوذهب أ سو ياذان ااكيوور العالموة محموود جنيوب  يفو

ىل أ ن  "حق اافاع الرشعي ينشث  حال كون العدوان املسلح وش يك الوقوع "حس ين اإ
1
. 

 موقن ال مم امليحدة : الةرع الثاين 

من ميثاق ال مم امليحدة مل جتسم احملمكة يف حمكها ( 00)ن مسث ةل تةسري ن  املادة أ ما عن موقن ال مم امليحدة ع

،فقود أ علنو  احملمكوة أ ن 0471الصادر يف ق،ية ال نشطة العسوكرية و شو به العسوكرية يف يناكراغووا و ضودها 

ىل القانون ااويل العريف النافذ قبل ( 00)ميثاق ال مم امليحدة يف املادة  زراده لعبوارة منه يشري اإ قراره من خالل اإ اإ

يف هذه املادة، فالقانون ااويل امليعلق ابافاع عن الونةس يعويش جنبوا " احلق الطبيعي يف اافاع عن النةس" 

".اإىل جنب مع ال مم امليحدة
2
 

كام أ ن حممكة العدل ااولية مثاًل رف،  أ ن يث خذ حق اافاع الرشعي هوذا الشولك و هوذا موا ظهور جليوًا مون 

بشث ن اجلدار العازل الإرسائييل و أ لزم  ال خرية بث حاكم ميثاق ال مم امليحودة  7110ل رأ هيا الاستشاري عام خال

 (. 00)مبعىن أ حاكم املادة 

ىل أ ن امليثاق ذاته مل يي، ن تنظحً خمليلون اجلوانوب و املسوائل املرتبطوة ابافواع عون الونةس و  هذا ابلإضافة اإ

 .مب، ونه و نطاقه

ل من ااويل فبدوره مل حيد عن موقن حممكة العدل ااولية و أ كد يف أ كو مون مناسو بة عوىل رفوض أ ما جملس ا

اذلي  0470لعوام  071من ضواب  ،  كام ينصح ذكل يف القرار (  00)خروج اافاع الرشعي عام رمسيه هل املادة 

لعرايق عىل اعيباره موقوع مشوكوك فيوه أ دان فيه اإرسائيل نتيجة الرضبة الوقائية اليت قام  هبا اجتاه مةاعل متوز ا

 .ليطوزر أ سلحة اامار الشامل

 :موقن ااول : الةرع الثال 

أ ما فح ييعلق بسلوك ااول بشث ن اافواع الرشوعي الوقوايئ فواإن معظوم ااول  و  فكورة اافواع عون الونةس 

كية توصيات امجلعيوة العاموة و هذه السلو انعكس الوقايئ يف ح،ن أ ن طائةة بس يطة مهنا تقر هباته الةكرة، وقد 

عالانهتا امليعلقة  القوة،فااول الراف،ة لدلفاع عن النةس الوقايئ تعورض موقةهوا يف العوادة رصاحوة و  ابس يخداماإ

عطاء املادة  معنًا واسًعا يش ل دفاعا عن النةس وقائيًا عىل منوع  ( 00)تمتسك به ، بيامن تع ل ااول الراغبة يف اإ

.و الإعالانت أ حاكًما و نصوًصا تةصيلية ودقيقة تيعلق بنطاق اافاع عن النةيس ت، ،ن هذه اليوصيات
3
 

                                                             
1
 017حسام حسن حسان،املرجع السابق،ص/ د -  

2
 071محمد خليل املوىس،املرجع السابق،ص/ د -  

3
 072محمد خليل املوىس،املرجع السابق،ص/د -  
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ويالحظ من الناحية الع لية أ ن ااول اندرًا ما تيذرع بنظرية اافاع عن النةس الوقوايئ و ر تة،ول الاسوتناد 

ىل اليث كيود عوىل عىل اافاع عن النةس ردًا عىل جهوم مسلح لكام اكن هنوا متاًحوا وممكنًوا ، وتسوعى ااو  ل أ يً،وا اإ

سوو يخدام القوووة اسوو يخداما مةهوووم واسووع للهجوووم املسوولح بوودًل موون الاحووامتء ابافوواع عوون الوونةس الوقووايئ أ و اب

ستباقيا ل عنودما يسوق  يف يودها و تعودم اإ ىل نظرية اافاع عن النةس الوقوايئ اإ ، فااول ل تلجث  عىل ما يبدو اإ

جياد أ ي جحة أ و ذريعة أ خرى تدمع  .اس يعامل القوة ضد أ ي دوةل من ااولاإ
1
 

أ موام جلنوة القووات " روانا رامسوةيدل"أ ما عون الوولايت امليحودة ال مرزكيوة فقود أ علون وززور اافواع ال مورزيك 

أ ن الوولايت امليحودة ال مرزكيوة مل تغوزو العوراق بنواًء عوىل  7110جويليوة  14املسلحة يف جملوس الشو يوخ يووم 

و اكن " من منظور جديد"أ سلحة اامار الشامل العراقية بل أ هنا قرأ ت املعلومات معلومات جدية و أ كيدة عن 

ماكنيوة القيوام برضوابت بنواء عوىل تووافر معلوموات  يقصد بذكل احلرب الإستباقية ، ويقصد ابحلرب الإستباقية اإ

حباو أ عامل ميكن أ ن ت،لر عىل ال من القويم للولايت امليحدة ال مرزكية .بقصد اإ
2
 

ن عىل الوولايت امليحودة ال مرزكيوة أ ن "اعامتد الإسرتاجتية ال مرزكية خيار احلرب الوقائية ورد أ نه وعن سبب  اإ

حباو   مبادرة يقوم هبا أ و يةكر ابلقيوام هبوا أ ي عودو مون أ عودائنا للنيول  حتيةظ و تظل حميةظة بقدراهتا عىل اإ

رادتوه علينوا أ و حلةائنوا أ و من قوتنا سواء اكن هذا العدوان دوهل أ و غري منه، وأ ن تزتع من ا لقدرة عوىل فورض اإ

خصوومنا  ااكنوو أ صدقائنا يف العامل بل ستبقى قوتنا القوة الكربى اليت تردع مجيع خصومنا و تشل قودراهتم سوواء 

".ابلةعل أ و خصوما حممتل،ن
3
  

 أ ي وق  سنتحرك يف" ليقول  7110جويلية  10يوم  الاس يقاللهذا دعاء الرئيس ال مرزيك بوش مبناس بة عيد 

رهابيووة أ و نظووام خووارج عوون القووانون أ ن ميوويكل أ سوولحة اامووار  نوورى ذكل رضوراي و لوون نسوو ح ل ي ووعووة اإ

 ." الشامل

 :خامتة

عون  0440أ خذت الوولايت امليحودة ال مرزكيوة تيحودث منوذ  ةالش يوعيبعد تةكك الاحتاد السوفيايت وسقوو 

معامل الواقع ااويل اجلديود اذلي اصوبح يتبلوور بصوورة واحضوة بداية القرن ال مرزيك والزعامة ال مرزكية،فربزت 

 .ورسيعة بةعل اليغريات ااولية الكثرية

مل يعد اافاع الرشعي يقوم فق  بوقوع عدوان مسلح ، بل يقوم أ ي،ًا بوجود خطر انشئ عن فعول حيمتول معوه 

حووالل عوىل أ حوود املصواحل الويت حي هيووا القوانون ااويل اكليوذرع ابا اعيوداءوقووع  فواع عوون حقووق الإنسوان أ و اإ

ااميقراطية وحىت الإطاحة ابل نظ ة اازكتاتورية من أ جل  لي  الشوعوب الويت يعواين مهنوا،وأ كو مون هوذا ، 

                                                             
1
 072نةس املرجع،ص -  

2
 000ليىل نقول الرحباين،املرجع السابق،ص/د -  

3
 020أ محد س ين اازن،املرجع السابق،ص/ د -  
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ىل مبودأ  مقبوول عوىل  مسو يوى  هناك حماولت ليقن،ن اافاع الرشعي الوقايئ، فتحول بذكل من نظرية منبوذة اإ

 .املامرسة وحىت القانون ااويل

ىل وال القووة  اسو يخدامااول لقاعودة حتورمي  امتثوالشوديدة جوراء عودم  انيقاداتقانون ااويل املعارص ييعرض اإ

الواردة عىل هذا املبدأ  خاصة فوح ييعلوق مبةهووم اافواع الرشوعي  الاس يثناءاتاكماًل، واليوسع يف مةهوم  امتثال

القووة،  اسو يخدام ضوب  سولوك ااول يف جموال عن النةس،فال ينكر أ حد أ ن القانون ااويل مل يونجح متاموًا يف

 .وأ ن هناك جفوة ب،ن النظرية واملامرسة الةعلية لدلول يف هذا  اجملال
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املساية واليحدايت: أ خالقيات الوظيةة الع ومية وماكحفة الةساد
*
 

 س يدي بلعباس -جامعة اجلياليل اليابس -ابح  دكيوراه قانون عام -محمد عابد

 :ملخ 

شاكليات ذات العالقوة بةحووى هوذه  كثريا ما يثري انتشار مدوانت السلوك خاصة يف الة،اء الع ويم اإ

املرشووع  القواعد الوافدة وقميهتا القانونية، ولكنه من وهجة نظور أ خورى يطورح عودة تسواؤلت حوول ماكنهتوا يف

ليه نصوص وأ ليات ماكحفة الةساد املنطلق، موضووع يودعو لليث مول يف هوذا وهو من هذا . ال خاليق اذلي ترنو اإ

 .ااور واليحدايت اليت تواهجه

Résumé: 

L’émergence des règles de la déontologie dans la sphère publique pose de véritables 

problématiques quant au contenu de ces nouvelles règles et leur valeur juridique. Elles 

occupent un rôle remarquable dans le cadre du politique anti-corruption. Un rôle qui mérite 

d’être souligné à travers cet article. 

 :مقدمة

 ومية يف مسار ماكحفة الةساد ضامن مسار أ خلقة احلياة العامة، عىل يثوري أ كوو تقيه دور أ خالقيات الوظيةة الع

ولعول مون أ بورز مظواهر . من اإشاكل ويةتح عدة مسلامت متعلقة بقواعد سري احلياة العامة عىل املساءةل والنظور

مرشووع أ خلقوة هذا اليث ،ري هو انتشار مدوانت أ خالقيات املهنة يف مجيع مظواهر احليواة العاموة كرموز ليجسو يد 

ىل تقيه معيوق حلقيقوة توث ،ريه املعيواري وواقوع  احلياة العامة، غري أ ن هذا الانتشار رمغ كثافته المكية يبقى حباجة اإ

 .انتشاره الع يل

ليقيه تث ،ري القه ال خالقية خاصة تكل اليت عرضوهتا س ياسوات ماكحفوة الةسواد عوىل املرجعيوة ال خالقيوة للحيواة 

ليل مدى تث ،ري هذه القه عىل الوظيةة الع ومية ابعيبارهوا الةاعول املنشو  ابسو مترار للحيواة العامة، ل بد من حت 

ىل جانب امل،سسات الس ياس ية ال خرى اليت تيجاوز موضوع هذا املقال  .  العامة اإ

ىل أ نوه رمغ أ ن اجلو (déontologie)ذور الةلسوةية ل خالقيوات املهنوة يف هذا الس ياق، ل بد من الينبيه اإ
1
تعوود  

"معرفة ما هو حصيح ومناسوب"اذلي اكن يعيربها مبثابة  Jérémy Benthamللةيلسوف النةعي 
1

، و يقصود هبوا 

                                                             
*
يداع املقال   10/11/7102: اترخي اإ

 71/11/7102: اترخي حتكه املقال
1
La déontologie, «ensemble des devoirs qu’impose à des professionnels l’exercicede leur métier» 

(Dictionnaire Robert), s’apparente davantage à la morale. Comme celle-ci, la déontologie donne lieu à 

codification. La différence essentielle étant que cette codification émane des représentants de la profession, 
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"عمل الواجبات"بوجه عام 
2
طار همين مع،ن، ورمغ أ ن ظهورها اليوارخيي ارتوب  ابملهون احلورة ال سو يكية  يف اإ

3
 

عطااها نوعا من الهيبة والثقة، وليعززز اس يقاللية أ   حصاب هذه املهن اجتواه اجملمتوعمن أ جل اإ
4

ل أ ن تةيشو هوذا  ، اإ

شواكلت حوول فعاليهتوا  المن  يف خميلن أ وجه احلياة، خاصة حت  ضغ  س ياسات ماكحفة الةساد، أ اثر عودة اإ

 .القانونية والينظميية، وتث ،ريها عىل احمليوى املعياري للقه ال خالقية

ذا اكن  الإدارة الع ومية ر املهتم ال ول يف ان  تشار الةساد، واحملور الرئييس يف   س ياسات ماكحفيوه، فالبود اإ

ىل أ ن حماولت اإصالهحا وأ خلقهتا س بق  متطلبات ماكحفة الةسواد، نظورا لالنيقوادات الويت وهجو   من الينبيه اإ

ن  دارة مون دون مضوري ليسو  "لها منذ س بعينيات القرن املايض، خاصة فح ييعلق ابلةعالية واملردوديوة، بول اإ اإ

ل G. Thuillierو  R. Catherineحسب وصن " أ اثر دوةل اإ
5
 . 

نه من الرضوري المتيزي ب،ن تكل اجلهود الرامية اإىل حتس،ن أ سواليب سوري القطواع العوام وتوكل الهادفوة  وعليه، فاإ

ىل حماربة الةساد، رمغ أ ن لهذزن املقصدزن الكثوري مون الغواايت املشورتكة كوام سو يث يت بيانوه ومون هوذا املنطوق . اإ

شاكلية تقيه اجلرعة ال خالقية اليت محلهتا مدوانت السلوك عىل طبيعوة الوظيةوة س يكو ن من الرضوري ليناول اإ

الع وميوة وموودى مسووايهتا يف ماكحفوة الةسوواد، لبوود أ ول مون حتديوود احلووزي ال خواليق امليصوواعد يف هووذا اجملووال 

 (.املبح  الثاين)لعقبات اليت تواهجه ومن  م حماوةل قياس تث ،ري هذا المنو والوقوف عىل ا( املبح  ال ول)

 :ماكنة ال خالق يف ال ساليب اجلديدة للتس يري الع ويم: املبح  ال ول

عرف  أ ساليب التس يري الإداري منذ تث سيس ااوةل تطورات متيالية ونوعيوة حتو  ضوغ  اخلوصصوة املزتايودة 

املنامجنو  "التسو يري مون خوالل مقوارابت  وتث ،ري المنوذج ال جنلوساكسوين، وهو ما مسح ابعامتد قه جديودة يف

 ".الع ويم

                                                                                                                                                           

alors que la morale met au premier rang le souci du bien général dont les impératifs peuvent s’affirmer en 

contradiction avec ceux de telle ou telle profession. 
1
 B. Beignier, « Déontologie », in D. Alland et S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, 

Lamy/ PUF, coll. « Quadrige/Dicos de poche », 2003, p. 361. 
2
M. Hecquard-Théron (dir.), Déontologie et droit, Toulouse, Presses de l’Institut d’études politiques de 

Toulouse, 1994, p. 175. 
3
لويت جت وع تعيرب أ خالقيات املهن وفق هذا املنظور ووعة الواجبات امليعلقة مبامرسة همنة حرة معينة، حتدد يف الغالب مون طورف املنظ وة املهنيوة ا 

 .مماريس املهنة أ نةسهم

la déontologie comme un « ensemble des devoirsinhérents à l’exercice d’une activité professionnelle libérale 

et le plus souvent définis par un ordre professionnel»: G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 

coll. «Quadrige», 2002, p. 281. 
4
E. Causin, « Déontologie », in A.-J. Arnaud (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie 

du droit, Paris, LGDJ, 2e éd., 1993, p. 175.  
5
DIDIER Jean-Pierre, « L’éthique du fonctionnaire civil », LGDJ, Paris, 1999., P69  
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 :تطور الانشغال ال خاليق يف أ ساليب التس يري الع ويم: املطلب ال ول 

لقد اكن الالزتام ابلرشعية القانونية وراء القه الويت حمكو  التسو يري الع وويم وسولوك املوظون الع وويم ملودة  

ىل اعامتد قوه أ خورى مسو يوحاة مون  طويةل، غري أ ن الاجتاه  و التس يري ابلنياجئ وفق أ ساليب أ كو مرونة دفع اإ

 .املامرسة اخلاصة مع تكيين مالمئ لها

 :تث ،ري أ ساليب التس يري اجلديدة عىل املنظومة القميية لل وظن الع ومية:الةرع ال ول  

ىل لقرن املايضمنذ منيصن  انيناات ، ظهر تيار قوي ينتقد أ ساليب التس يري اليقليدي للشو،ون العاموة مسوتندا اإ

قامئوة عوىل  ةيون الهيووا  أ زموة املاليوة العاموة يف توكل الةورتة، ودفوع  وو اعووامتد أ سواليب جديودة يف التسو يري 

عوادة هندسوة  ىل درجوة اإ البريوقراطية والتس يري ابلنياجئ، أ لرت هذه ال مناو بصةة مبوارشة عوىل الوسو  املهوين اإ

العالقات اااخلية خاصة تكل اليت ترب  املوظن ابملنيخب
1
. 

ىل اعيناق قه جديدة تيالءم مع هوذا احلوراك اجلديود  يف ظل هذه اليحولت، جيد املوظن العام نةسه مدعوا اإ

اذلي يبح  ابس مترار عن الةعالية
2
ل أ هنوا مل تسوةر عون حتوور .  ورمغ أ ن هذه اليحولت جارية منذ فرتة معيربة اإ

هنايئ بل ل زال  يف صدد خماض مس متر لبناء ،قافة جديدة للخدمة الع ومية، خاصة يف حاةل ااول السوائرة يف 

 .    هذه اليحولت الكثري من العراقيل والاس يثناءات طريق المنو، واليت تةرض خصوصياهتا عىل

أ دت هذه اليحولت اإىل ظهور مجةل من الطلبات امليناق،ة املرتبطة ابلقه اخمليلةة واملينافسة الويت محلهتوا موجوة 

 اإىل صعوبة اليوفيق ب،ن  ةين ال عباء الهيلكية وزايدة جموال حريوة O. Larsenبيعبري أ وحض، يشري . اليغيريات

املبادرة لل وظة،ن مع رضورة احرتام ال هداف احملددة حسب م،رشات تركز عىل املردودية، وكوذكل امجلوع بو،ن 

البح  عن أ ساليب جديدة للع ل والالوزتام بتنةيوذ بورامج حموددة زمنيوا رمغ متزيهوا ابلكثوري مون املرونوة وتعودد 

(D.A. Good, 2003)مراكز ا اذ القرار خاصة يف حالت الرشاكة ب،ن العام واخلاص 
3
. 

ىل تكووزن منواخ غوامض ملامرسوة احلومك يقووم حوول هيوا   من وهجة نظر رمسية، لقد أ دى تقلو  جحوم ااوةل اإ

كون أ ن اعوامتد أ سواليب مرنوة " انيصار الغ وض"، جعل  البعض يعلن عن "polycentriques"متعددة املراكز 

D. Wolfishو  G. Smithوغري رمسية يف التس يري صوار أ مورا رضوراي حسوب
4

ن هوذا اليطوور جمواف .  مون -اإ

لل خوووالق، أ ي أ ن تعووودد القواعووود يعيووورب خمالةوووا لةكووورة املسووواءةل ( رمسوووي)ليصوووور معيووواري  -املبووودأ  حيووو  

(responsabilisation )وتدرج املساءةل حسب السلطة . 

                                                             
1
Pelletier Daniel et Beaulieu Alexandre , « Éthique et gouvernance : un regard criminologique »,La Revue 

des Sciences de Gestion, 2009/5 n°239-240, p. 123 
2
Pelletier Daniel et Beaulieu Alexandre, «Éthique et gouvernance , Op. cit, p. 123 

3
Cité par Pelletier Daniel et Beaulieu Alexandre, «Éthique…, Op. cit, p. 123 

4
Cité par Pelletier Daniel et Beaulieu Alexandre, «Éthique .., Op. cit., p. 123 
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اليقليدية، مون أ برزهوا لقد أ دى اعامتد هذه ال ساليب اجلديدة يف التس يري الع ويم اإىل مضور الكثري من املبادئ 

فرا  فكرة املس،ولية الوزارية من حميواها ، بل صارت الإدارة الع ومية اتبعة لسولطة س ياسو ية خاضوعة ملنطوق اإ

التس يري ابلنياجئ وفق برامج حمددة زمنيا حسب العهدة الانيخابية، وهو ما أ سةر عن نقل لكي لوعواء املسو،ولية 

 . من طرف ل خر

ح اليحكه صعبا لنيقاء القه اليت ميكن أ ن متنح املوظن القدرة املعنوية الاكفيوة للقيوام يف ظل هذا اليةاعل، يصب

ن هووذه اليحوولت تطورح العديود موون التسواؤلت حوول حوودود . مبهاموه وفوق متطلبوات املرفووق العوام اجلديود اإ

ىل تث ،ريها املبارش عىل عال ضافة اإ قة الإدارة ابحملوي  العوام مس،ولية املوظن، وتقس ه الع ل، وتقيه املردودية، اإ

 .اذلي يشهد حتولت مما،ةل

 املنظومة القميية اجلديدة يف مواهجة الةساد: الةرع الثاين 

تةرض معلية انسحاب ااوةل وما ينجم عهنا من اختاللت هيلكيوة ومعياريوة، حتقيوق بعوض امليطلبوات امليعلقوة 

جياد منو  لإحوالل اليووازن عوىل غورار ال خوالق مئةالامليابملردودية واملساءةل  . مع تدرج السلطة بشلك يوجب اإ

ىل أ بعادها املعيارية الرضورية، ل جيب أ ن متس روح الإبداع النابعوة مون الةورص  غري أ ن هذه ال خرية ابلإضافة اإ

 . املياحة يف هيا  حكومية منةتحة عىل غري العادة

ن  ةيون الهيوا  احل كوميوة والإداريوة ميونح الإدارة نوعوا مون اخلصووبة ويعطوي املووظة،ن بصةة أ كو وضووحا، اإ

هووذا املنوواخ يوووفر رشوو انتشووار اخملوواطر والشووكوك . اسوو يقاللية أ كوورب يف ا وواذ القوورار وحيوورر روح املبووادرة

ل أ ن زكوون املعيوار  خبصوص ا اذ القرارات من طرف أ عوان ااوةل مما ييطلوب منطوا جديودا للرقابوة ل ميكون اإ

نه عىل املس يوى املنظور، احلل الوحيد الكةيل ب،امن هذا اليووازن الشواق . خاليق بسبب طابعه الشخيصال   اإ

 .يف ال زمة اليت تشهدها ال مناو ال خرى

يوالء بعوض العنوارص  ن هذا اليصور ل يعين اعامتد النظام املةتووح كبوديل لتسو يري املووارد البرشوية، بول يعوين اإ اإ

خاصة يف ظل وظيةة معومية مزودة مبنظومة قميية حمينة ومتناسقة، ل يعدو أ ن زكوون امله ةل واملس يجدة عناية 

ل أ داة تنظميية  .النظام املعمتد فهيا اإ

ن ال خالق العامة تنترش يف احملي  املساعد عىل ا اذ القرار مثلهوا مثول اللوبيوات مون أ جول  من هجة أ خرى، فاإ

رمغ طابعوه غوري الرمسوي، أ ي أ ن ال مور ييعلوق بدراسوة توث ،ري  اإحالل اليوازن املنشود يف هذا الة،اء املكشوف

الاعيبارات ال خالقية عىل سولوك املوظون أ ،نواء أ و مبناسو بة ممارسوة هماموه، ول ييعلوق بويكل القوه املو،لرة يف 

صياغة الس ياسات العامة اس يجابة لليطلعات وامليطلبوات ال خالقيوة الصواعدة مثول توكل املالحظوة يف الصوحة 

 .والبحوث العل ية ااقيقةالع ويم 
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يف التسو يري الع وويم" املنواطق الرماديوة"من خالل خميلن ال حباث، يي،ح جليا أ ن الةساد ينترش يف 
1

، الويت 

تسجل تث خرا ملحوظا ابملقارنة مع املنطق الاقتصادي واملايل، رمغ أ ن هذه املقارنوة هتودف فقو  ليوصوين هوذه 

 la gestion patrimonialeملناطق تش ل   أ ساليب التس يري ال بوي بيعبري أ خر فاإن هذه ا. املناطق ل أ كو

 . للامل العام عىل عكس أ ليات اليقيه والينةيذ اليت زكرسها املنطق الاقتصادي

ضافة اإىل ذكل، فاإن عدم وجود تقيه شامل لل  يلاكت الع ومية والعجز عن وضع س ياسوات دقيقوة لتسو يريها  اإ

نشاء شو باكت اجامتعيوة  لالسو يغالل غوري الرشوعي لهوذه ال موالك، وهوو موا ززيود مون سولطة الهيئوات يشجع اإ

(offre corruptive) البريوقراطية، وزرفع ابليايل فرص عروض الةساد
2
. 

ذن، فال خالق يف هذا احملي ، عبارة عن قمية لليوازن وال،وب  كوهنوا تعورب عون أ ف،ول موا ميكون أ ن يقووم بوه  اإ

عطاء وصةا هنا تبع  ال مل لإانرة طريق ب،ن متطلبات حاميوة الصواحل العوام . ت منطيةالإنسان ول تقترص عىل اإ اإ

من هجة، وف،اءات احلرية من هجة أ خرى، خاصة يف مسائل التس يري الع ويم
3
. 

 :ظهور أ خالقيات الوظيةة الع ومية: املطلب الثاين 

ىل الة،وواء الع ووويم لبوود موون الإ  ىل تناق،وو،ن رئيسوو ي،ن عنوود معاجلووة تطووور أ خالقيووات املهنووة وانيقالهووا اإ شووارة اإ

 :س ي،لران يف حتليلنا

هنوا تعوام انشوغالت قدميوة  (0 ذا اكن  أ خالقيات الوظيةة الع ومية حديثة الظهوور نسوبيا يف احليواة العاموة، فاإ اإ

ىل بداية تكوزن ااوةل الوطنية مع اجليل ال ول من ال عوان الع ومي،ن  . ترجع اإ

ذا اكن من السهل حف  حميوى أ خالق  (7 يات املهنة يف مةهوهما الةلسةي، ابعيبارها علام للواجبات، فاإن حتديد اإ

 .م، ون ومدى أ خالقيات الوظيةة الع ومية حباجة اإىل هجد كبري

 :تعرين أ خالقيات الوظين الع ويم:الةرع ال ول 

تعورف أ خالقيوات املهنوة عوىل أ هنوا ووعوة مون القواعود والالزتاموات الويت تونظم السولواكت امليبعوة مون طوورف 

ن اكنو  مةروضوة مون طورف القوانون أ م جمورد نتيجوة  ال ع،اء أ و ال فراد املشورتك،ن يف نةوس املهنوة، ول هيوم اإ

                                                             
1
Mathias Emmerich, La corruption des élus: de l'intérêt général aux services particuliers, Le Banquet, n°9, 

1996/2, P15 
2
Mathias Emmerich, La corruption ...Op. Cit., P16. 

3
Louis Côté, La vague de fond éthique, Vigie (Ecole nationale d’Administration Publique du Québec), 

Volume 7, numéro 2, avril 2004,  
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ملسار اجامتعي غري رمسي، وابليايل فه ي تكّون أ خالقيات همنة معينة
1

ن هذه املرونة تطرح أ كو مون تسواؤل ، اإ 

 .عندما ييعلق ال مر ابلوظيةة الع ومية بسبب أ يية القواعد الشلكية والرمسية يف هذا الة،اء

اليطورات املييالية  مبا فهيا اعوامتد قووان،ن وس ياسوات ملاكحفوة الةسواد، جعلو  هوذا النووع مون القواعود ينترشو 

نمتي للوظين الع ويمبشلك رسيع ليش ل أ سالاك عديدة خميلةة ت 
2

، وأ خرى مس يقةل عنه، بل توسع  اإىل همن 

 . اليت اكن  تعيرب مزيهتا اخلاصة" الطب، احملاماة والصحافة"أ خرى عدا تكل املهن الليربالية اليقليدية 

ن اليطور الالف  هو ذكل اذلي جعلها متس ووعة من املهن يف نةس الوق  أ ي أ صبح  أ خالقيات موا بو،ن  اإ

طار أ ليات ال،ب  الاقتصادي " interprofessionnelle"همنية  خل...الإشوهار، املنواوةل)تندرج معظ ها يف اإ (اإ
3
 .

لقد أ سهم هذا اليطور يف توس يع اليعرين اليقليدي ل خالقيات املهنوة، وزاد يف الوقو  نةسوه، مون أ ييوة دور 

 .هذه ال لية يف أ خلقة احلياة العامة بشلك مبارش

مليطلبوات خارجيوة تمتثول  Jacques Bourdonتس يجيب فكرة أ خالقيات الوظيةوة الع وميوة حسوب ال سو ياذ 

أ ساسا يف انتشار الةساد وأ اثره عىل عالقة الإدارة ابحملي  الاجامتعوي، وفقودان املعوامل ال خالقيوة والإيديولوجيوة 

اليت اكن  توجه سلوك ال فراد، ومتطلبات أ خرى داخلية تيعلوق بمتكو،ن الإدارة أ و املرفوق العوام مون اليوث قمل موع 

  جوهر ااوةل تنظح وسريااليطورات املييالية اليت مس
4
. 

ىل أ ن اليحوودي اذلي اكن يواجووه املوظوون الع ووويم ل ييعلووق 0440يف سوو نة ، R.A.Chapmanوقووبهل، نبووه  ، اإ

مبدى احرتام النظم والقوان،ن، بل زرتب  مبامرسة سلطاته اليقدزرية يف ظل غياب معامل توجهيية واحضة من هجوة، 

لإنسانية من هجة أ خرىوت،ارب القه ال خالقية اكلةعالية وا
5
 . 

ىل أ بعد مون ذكل حو،ن ي،كود بوث ن املع،وةل ال خالقيوة تمكون يف تقوادم أ و تصودع املبوادئ  O.Larsenويذهب  اإ

يف هوذه . العامة للنشاو الع ويم، ويف بعض ال حيان يف غياب مبوادئ حتومك النشواو الع وويم يف جموال معو،ن

ىل ا اذ القرار يف  طار ضبطي يس ح بيقيه ال اثر امليوقعةاحلاةل، زكون املوظن م،طرا اإ غياب اإ
6
بيعبري أ شود  .

وضوح ميكن القول أ ن ظهور هذه القواعد جاء كرد فعل عن الةرا  ال خاليق اذلي وجد فيه املوظن نةسه
7
. 

                                                             
1
Document final, La déontologie dans la fonction publique, séminaire des 30 juin et 1er juillet 2011, institut 

régional d'administration de Nantes - promotion Julie-victoire Daubié, p 2 
2
C. Vigouroux, Déontologie des fonctions publiques, Paris, Dalloz, coll. « Praxis », 2006, p 786. 

3
D.Terré,…Op. Cit., P500. 

4
François Chambon et Olivier Gaspon, La déontologie administrative, L.G.D.J.,  0442 , P1 

5
Pelletier Daniel et Beaulieu Alexandre,Op Cit., p. 119.  

6
Larsen, O. Administration, Ethics and Democracy, 2000, Aldershot : AshgatePublishingCompany., cité par 

Pelletier Daniel et Beaulieu Alexandre ,op. cit, P118   
7
Pelletier Daniel et Beaulieu Alexandre, « Éthique et gouvernance…, op. cit, P.119. 
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ن أ خالقيات الوظيةة الع وميوة الويت تسوعى ل،وامن جوودة ونزاهوة النشواو الع وويم حت ول ابلرضوورة  وعليه، فاإ

القه وال هداف، ر يف احلقيقة مبثابة أ ساسها ال خاليقووعة من 
1
. 

 :م، ون وخصوصية أ خالقيات الوظيةة الع ومية: الةرع الثاين 

هنا مثل غريها من املهن،  ،ع جمل وعة مون القواعود ال خالقيوة والويت تعيورب قدميوة  ابلنس بة للوظيةة الع ومية، فاإ

طار أ خالقيات املهنوة يف  مةهوهموا احلودي ، حيو  أ ن طريقوة الويت وجودت هبوا جتعلهوا جدا دون أ ن تدرج يف اإ

ىل قواعد أ خالقيات املهنة كام هوو عليوه احلوال يف املهون احلورة ىل اليقاليد وال عراف الإدارية منه اإ ولكون . أ قرب اإ

الالف  للنظر هو انتشار هذه القواعد يف حمي  خي،ع تقليداي لنصوص قانونية خاصة وصارمة
2
. 

ن اليحدي اذلي  تواهجه أ خالقيات الوظيةة الع ومية هو ذكل امليعلق بيحديود حميووى هوذا الومن  مون ال،وب  اإ

لقد أ دت اليطورات اليت عرفها تس يري الوظيةة الع ومية اإىل ظهور مةاهه وقه جديدة، مسو متدة أ ساسوا . املهين

توكل اجلديودة مون أ بورز من طرق التس يري احلدي ، وابليايل صار البح  عن س بل اليوفيق ب،ن القه القدمية و 

وابليوايل، فواإن ربطهوا مباكحفوة الةسواد هوو يف قلوب   . اهامتمات البحووث اجلاريوة منوذ عرشويي،ن عوىل ال قول

 . حماولت اليوفيق ب،ن هات،ن املنظومت،ن

من حي  امل، ون، وانطالقا من القول بث ن للك همنة أ خالقها، فاإن هذه املودوانت تسوعى لبنواء نظوام أ خواليق 

ل وظن الع ويم من خالل حتديود نوعيوة هوذا النظوام عون طريوق حتديود موهنج سولوك املوظون وحوىت همين ل

ىل دورهوا اليقليودي، س يصوبح املودوانت ال خالقيوة وسو يةل للرقابوة املسو بقة للسولوك . وصةه وعليه، فاإضوافة اإ

نه عىل عكس ما ييداوهل الكثريون، سو متكن هوذه املو.  احلسن يف الإدارة الع ومية دوانت مون تع يوق وبذكل فاإ

منطق امل نوعات اذلي أ سس  هل النصوص اليقليدية للوظيةة الع ومية
3
. 

ىل الينواقض اذلي ميوزي القوه امليصوارعة  يشلك حتديد م، ون أ خالقيات املوظن الع ويم حتداي حقيقيا ابلنظر اإ

ملوواطنا -ليوجيه سلوك العون الع ويم، فرمغ الإجامع عىل الانيقوال الهنوايئ اإىل عرصو املوظون
4
ل أ ن حتديود   اإ

وحتليل الالزتامات ال خالقية لل وظن تبقى أ مرا غري ميسور
5
. 

                                                             
1
 D. Terré, Op. Cit ., P500 

2
Nicolas Guillet, « Interdits et interdictions dans le droit de la fonction publique », Droit et cultures [En 

ligne], 57 | 2009-1, mis en ligne le 08 septembre 2009, consulté le 21 juillet 2011. URL : 

http://droitcultures.revues.org/1247 
3
Nicolas Guillet, « Interdits et interdictions dans le droit de la fonction publique », Droit et cultures [En 

ligne], 57 | 2009-1, mis en ligne le 08 septembre 2009, consulté le 21 juillet 2011. URL : 

http://droitcultures.revues.org/1247 
4
Document final,La déontologie dans la fonction publique,  séminaire des 30 juin et 1er juillet 2011, institut 

régional d'administration de Nantes - promotion Julie-victoire Daubié, p  7 et 3 
5
 J-P Didier, Op. cit., P65 

http://droitcultures.revues.org/1247
http://droitcultures.revues.org/1247
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يف الةقه الةرنيس، يقدم البعض تصنيةات لهذه القه املينوعة اليت تةرض نةسوها عوىل املوظون الع وويم بو،ن قوه 

نسانية، حبي  تعكس هذه اليةواعالت رضورة اليةكوري يف ا عوامتد منظوموة قمييوة مجهورية، وقه همنية، وأ خرى اإ

جديدة كام أ وىص الكتاب ال بيض حول مس يقبل الوظيةة الع ومية
1

          . 

ىل دور ووعوة القوه الويت محلهتوا اليجربوة الوطنيوة خوالل مسوار بنواء  ابلنس بة لدلول النامية، لبد من الإشارة اإ

ال والبناء الوطين والإخوالص يف ظول ااوةل يف حتديد واجبات املوظن، فطاملا رب  الع ل احلكويم بقه الن،

ىل اس يعادة احلرية، كام أ ن ال زمات اليت عرفهتا بعض هذه ااول بعد الاس يقالل ساي  يف صقل قوه  السعي اإ

 .أ خرى اكللزتام خبدمة ااوةل، والي،حية

ن وجود مثل هذه القاعدة القميية تسا  يف عل ية بناء املنظوموة القمييوة اخلاصوة ابلوظيةوة ا لع وميوة مون خوالل اإ

ولكون يف . الرتامك الةعيل لليجارب اليت ترةل اليقاليد وال عراف امل،لرة يف سري الإدارة أ كو من أ ي قاعودة أ خورى

نةس الوق ، توجد الوظيةة الع ومية يف هذا النوع من ااول يف قة  الهتام بسبب ارتباطها املبوارش ابلةسواد 

 .ر مقاومة اليغيري مبا فهيا ذكل اذلي حت هل س ياسات ماكحفة الةسادالإداري، واعيبارها من مضن أ قوى دوائ

وابليايل فاإن هذه ااول م،طرة ليكيين وظيةهتا الع ومية وفق خصوصوياهتا اااخليوة مسو يعينة بثقافهتوا احملليوة 

يف ترس يخ واجبات املوظن، ومس يجيبة لليطورات النوعية اليت عرفها النشاو العوام مون أ جول حتقيوق مةهووم 

 .                                    املواطن –املوظن 

 الإسهامات واليحدايت: أ خالقيات الوظيةة الع ومية: لثاين  املبح  ا

انتشار نظام أ خالقيات املهنة يف الوظين الع ويم نتيجة عدة عوامل مركبة ووس  مواقن خميلةة، دفع م،يدهيا 

ىل الرتكزي عىل تث ،ري هذه القواعد الوافدة عىل املرفق واملوظن الع ومي،ن، يف ح،ن ركوز املورتددون حيالهوا عو ىل اإ

شاكلية القميوة القانونيوة لهوذه القواعود مثوار جودل موا  مجةل اخملاطر واليحدايت اليت تواهجها،   ذكل بيامن بقي  اإ

 .زال يف بداايته

تقان ووفق مقارابت متعددة  مع ذكل، مازال  أ خالقيات الوظيةة الع ومية تشق طريقها  و مزيد من المتزي والإ

 .تعكس حيوية املوضوع وحساسيته

 : حصيةل أ خالقيات الوظيةة الع ومية: طلب ال ول امل

دخال نظام أ خالقيات املهنوة يف الوظيةوة الع وميوة، فبوالرمغ مون  ليس من السهل حرص   ال اثر اليت أ حدهثا اإ

ل أ ن اليحوودايت الوويت تواجووه  -دون شووك-أ ن مسوواهامته املعياريووة والع ليووة تبقووى  جوودزرة اباراسووة والاهووامتم، اإ

 .لها تربز جحم اليةاعل النامج عن هذه الع لية النوعيةانتشارها وتةعي 

 

                                                             
1
Document final,La déontologie dans la fonction publique, op. cit., p  0  
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 :مساهامت أ خالقيات الوظيةة الع ومية:الةرع ال ول 

نظرا ل ن اعامتد أ خالقيات الوظيةة الع ومية ييجاوز حدود الان،باو أ و اليحةزي داخل املرفق العام، فاإن حرص 

وفوق هوذا . قميي، وذكل دون الاقتصوار عوىل حواةل معينوةأ اثره يدفع لختيار املواضيع ال شد تث لرا هبذا اليطور ال 

ىل أ ربعوة عنوارص أ ساسو ية  املنطق، ميكن تقس ه مساية أ خالقيات الوظين الع ويم من حي  جموال تودخلها اإ

 .دون أ ي ترتيب بيهنا

 :تث ،ري أ خالقيات الوظيةة الع ومية عىل أ سلوب التس يري:أ ول 

حودى أ ليوات الرقابوة اااخليوة ت،لر أ خالقيات الوظيةة الع ومية مبارشة  عىل املنامجن  الع ويم نظرا لعيبارهوا اإ

جراءات وقواعد معلية حبي  تشلك س ياسة شامةل للزناهة خاصة عندما ميكن جتس يدها من خالل اإ
1
. 

نه ميكن اعيبار موا،يق أ خالقيات املهنة وس يةل مساعدة لل سواليب اجلديودة يف  من وهجة نظر تس يريية حبية، فاإ

نياجيوووة يف الوقووو   Kan-Banفووواعامتد طريقوووة . التسووو يري الووويت حلووو  حمووول الطريقوووة اليايلوريوووة امليعلقوووة ابلإ

productionjusteà tempsخيلوق مصوادر جديودة  ، مون خوالل خموزن صوةري وجوودة شوامةل، مون شوث نه أ ن

لل،غ  داخل أ ي تنظه، وهو ما يس يدعي وجوود ووعوة مون القوه امجلاعيوة الويت ت،و ن اليوافوق والانصوهار 

داخل ووعة الةاعل،ن، ور امله ة اليت ميكن لهذه املوا،يق الاضطالع هبا، كام ميكهنا أ ن تسهل نقول هوذه القوه 

ىل ال جيال امليالحقة اإ
2

هنا بذكل، تعيرب   .وس يةل لبناء وحةظ ،قافة التس يري اجلديدة، اإ

ن تطور أ خالقيات املهنة هيدف ليقن،ن ووع من الالزتاموات املهنيوة مون أ جول ضوامن تطبيوع  ضافة اإىل ذكل، اإ اإ

واحلاةل هذه، فاإن وضع معايري لسلوك والزتام املوظن بقه املرفق العام خاصوة . اكمل مجلةل املامرسات واليوهجات

اجباته املهنيةما تعلق مهنا بو 
3

  ".auto-controle"، ميثل و،بة حقيقية يف جمال التس يري يع م الرقابة اذلاتية 

نه من الرضوري ضامن حد من اليكوزن ليلق،ن هذه ال خالقيات لل وظن مون هجوة من أ جل ذكل فاإ
4

، والسوهر 

عىل ترقيهتا من خالل النصوص الالزمة يف شلك موا،يق ومدوانت سلوك لإضوةاء نووع مون الرمسيوة أ و اجلديوة 

قناعوه بنةعهوا، سو يدجمها يف سولوكه . علهيا من هجة أ خرى ن املوظون مون خوالل تعويوده عوىل هوذه القواعود واإ اإ
                                                             

1
Chantal HEBETTE, La responsabilité et l’éthique dans le secteur public, Journée d’études Centre d’Études 

et de Recherches enAdministration publiquede l'Université Libre de Bruxelles du 27 octobre 2010. 
2
Gilles DRYANCOUR, Les chartes éthiques sont-elles un outil de gestion ? in Ethique économique : 

Fondements, chartes éthique, justice (Actes du colloque organisé par le Centre de Recherches en Éthique 

Économique et des Affaires et Déontologie Professionnelle de la Faculté de Droit d'Aix-Marseille, avec le 

soutien du Club des Eurométropoles), paru dans la collection « Ethique et déontologie », Librairie de 

l’Université d’Aix-Editeur, 1996, P6. 
3
J.-M. Auby, J.-B. Auby, D. Jean-Pierre, A. Taillefait, op. cit., p. 326. 

4
A. Taillefait, Déontologie des fonctionnaires et principes du service public de l’Education nationale, mars 

2006, 16 p. (disponible sur http://esen.education.fr). 

http://esen.education.fr/
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أ داة لرقابة اذلاتية الةردية، فسو يكون املوظون وابعيبار أ خالقيات املهنة . بشلك جيعلها ترتقي اإىل صةة الطبيعي

جمربا، يف   مرة، عىل اليوفيق ب،ن سلواكته املنيظرة ومضريه اخلاضع ل خالقيات املهنة
1
 . 

بناء عىل ما س بق، فاإن حميواها س يحاول املزج ب،ن املهارات املهنية املكتس بة والقه ال خالقية اجلديدة املشورتكة 

 .يف الوظيةة الع ومية

 :املساية املعيارية ل خالقيات الوظيةة الع ومية:نيا اث

لقد سا  ظهور أ خالقيات الوظيةة الع ومية مثل غريهوا مون مودوانت السولوك يف تعقيود املشوهد القوانوين مون 

خالل هذا النوع اجلديد من النصوص اذلي يقوم عوىل تث سويس قوانوين وأ خواليق قووي، ولكون يعوام مواضويعه 

 . قع ب،ن اخلطاب الوعظي والالزتام القانوين، دون أ ن ييحقق فهيا أ راكن أ ي مهنامبطريقة وسطية تمتو 

ىل المتيووزي بوو،ن قووانون رخووو MireilleDelmas-Martyوهووذا مووا دفووع ابل سوو ياذ  ، قووانون وديووع ledroitmouاإ

ledroitdoux  وأ خر ضبايبledroitflou للقوانون، ، متثل عىل ترتيب أ شاكل فوضوية، متعوددة القوه ومتناق،وة

الرمسية، الإمربيقية و احملورية، ابلطريقة اليت جتعل التساؤل حوول قودرة هوذه : مناظرة لثال،ة أ نواع من الرشعية

ال مناو املس يحد،ة عىل تكوزن ضامانت اكفية محلاية اجملمتعات املعارصة، أ كو من حثي 
2
. 

جبات بدل الزتاموات، ذكل أ ن الالوزتام موا نتيجة ذلكل، فاإن مدوانت السلوك غالبا ما تمت صياغهتا يف شلك وا

ل املقابل النظري حلق الغري لل طالبة خبدمة، يف ح،ن أ ن الواجب يبقى مرتبطا فق  بصاحبه كقميوة داخليوة  هو اإ

يف اس يقاللية اتمة عن ال شخاص والظروف
3
 . 

ىل يصبح ال مر أ كو تعقيدا عندما ييعلق ال مر بدراسة مثل هذا اليوصوين يف جممتعوات موا زال الاحوتاكم فهيوا اإ

اازن مقياسا ليقيه ال فعال، حي  يث خذ أ ي الزتام أ و واجب عدة أ بعاد معقدة الرتكيب تيطلب مراعاة   واحود 

 . مهنا بشلك ي، ن انسجام املنظومة القميية وفعالية ال،ب  الاجامتعي

 :جودة املرفق العام:اثلثا 

ىل ما كيبه  : املوظون الةرنيسو"، حت  عنوان 0410س نة  Robert Catherineميكن يف هذا الصدد، الإشارة اإ

ىل أ خالقيات الوظيةة الع ومية "احلقوق، الواجبات والسلواكت، مدخل اإ
4

، واذلي مل يقترصو عوىل ذكور وتعوداد 
                                                             

1
La déontologie ne se contente donc pas d’imposer un certain comportement, elle cherche aussi à « modeler 

le psychisme » : Ph. Jestaz, cité par D. Jean-Pierre, L’éthique du fonctionnaire civil, op. cit., p. 23, note 106. 

Dans le même sens, la Commission nationale de déontologie de la sécurité écrit : « La déontologie régit le 

comportement professionnel mais tend également à créer un état d’esprit » : http://www.cnds.fr 
2
 Cité par D.TERRE, Op. cit., P500 :Mireille Delmas-Marty, Pour un droit commun, Paris, Le Seuil, 1994. 

3
D.Terré, Op. cit., P500 

4
R. Catherine, Le fonctionnaire français. Droits, devoirs, comportements. Introduction à une déontologie de 

la fonction publique, Paris, Albin Michel, 1961, P411  

http://www.cnds.fr/
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ووعة القواعد الرمسية لقانون الوظين الع ومية امللزمة لل وظن، بول تعوداها اإىل طورح ووعوة مون امليطلبوات 

، "حس املس،ولية"اليت تةرض نةسها عليه، واليت تش ل عىل سبيل املثال، قواعد أ ساس ية " املهنية"اليطبيقية 

ضوافة اإىل ووعوة مون اخلصوال املرتبطوة "ادرةاليواضع، الشجاعة، الزناهة، روح املبو"وصةات أ خالقية ممتزية  ، اإ

 . أ و الرئيس يف الإدارة الع ومية القائدبشخ  

ن اقتحام أ خالقيات املهنة لعامل الوظيةة الع وميوة، زايدة عوىل  رسواء سولواكت محيودة أ و رشو يدة،  معلهوااإ عوىل اإ

 une morale"الع وميووة تظهوور الإرادة والرغبووة يف وضووع أ خووالق همنيووة، ذات طووابع فووردي، خاصووة ابلوظيةووة 

professionnelle" ن أ خالقيات املهنة مالء قواعد سلوك عوىل املوظون، اإىل حتسو،ن  تيعدى، وبذكل فاإ جمرد اإ

نوعية املرفق العام بل اإىل ضامن جودة خدماته
1
 . 

 : بناء نظام للزناهة وماكحفة الةساد:رابعا 

دخال أ خالقيات املهنة يف الوظيةة الع ومية من شث نه أ ن خيلوق  معوما، ميكن القول أ ن تزامن ماكحفة الةساد مع اإ

وزكوون ابليوايل وسو يةل ل،وب  . ولو بصةة جزئيوة، الشوعور ابلنوامتء اإىل ووعوة واحودة  ،وع لقواعود مشورتكة

قصاء العنارص غري املن،بطة وتةكيك رابطة الي،امن ب ،ن من خيرتقوون قواعود السولوك امليةوق علهيوا، اجمل وعة واإ

ن أ خالقيات املهنة تشلك منطا مالمئا لل،ب  يسوهل خلوق رقابوة ذاتيوة جامعيوة، ر يف ال خوري نوواة  وابليايل فاإ

  .«autorégulation»لل،ب  اذلايت 

نوه مون اجلودزر الاهوامتم بيع وه  الميو،ن ليو،يوق الوزتام من أ جل ترس يخ فكرة الرقابة اذلاتيوة الةرديوة وامجلاعيوة، فاإ

ال عوان الع ومي،ن بقواعد أ خالقيات املهنة
2
وعليه فاإن ترس ه هوذه القواعود وتشوخي  الرقابوة اذلاتيوة وتع ميهوا . 

ووضع معايري للسلواكت املهنية مون شوث نه أ ن جيعول مون أ خالقيوات املهنوة أ داة فعواةل لتسو يري املووارد البرشوية، 

سلوك امحليد داخل الإدارة الع ومية من طرف ال عوان اذلزن يشواركون حبي  يصبح من السهل ضامن احرتام ال 

 . يف وضعها منذ البداية

ذن، ابلنس بة لس ياسات ماكحفة الةساد، فاإن موا،يق أ خالقيات الوظيةة الع ومية تعيرب مضن ال دوات الوقائيوة  اإ

ض ىل دورهوا يف عقلنوة  تنظوه اليت ت،ب  الإجراءات الواجب القيام هبا، وتكل اليت جيب الامتناع عهنا، اإ افة اإ

السلوك وفق منطق التس يري البح 
3
. 

  

                                                             
1
A. Taillefait, op. cit., p. 326. 

2
 اول حظي فهيا المي،ن ابهامتم ابلغ نظرا خللةييه اليارخيية اليت رَس  هذه املامرسة ورقتوه اإىل مسو يوى العورف مثول موا هوو عليوه احلوال يفبعض ا 

 ليو،يوق الوزتام الميو،نالإدارة الةرنس ية اليت تةتخر كثريا هبذا اليقليد، كوام ميكون أ ن زكوون أ داة فعوال يف ااول الويت توويل ،قافهتوا احملليوة اهامتموا بث ليوة 

 .املوظن مثلام هو عليه احلال يف الثقافة الإسالمية
3
Gilles DRYANCOUR, Les chartes éthiques sont-elles un outil de gestion ? Op Cit, P6. 
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 : حتدايت أ خلقة الوظيةة الع ومية:الةرع الثاين 

ىل طابعهوا اخلواص،  تواجه أ خالقيات الوظيةة الع ومية عدة حتدايت مرتبطة بيكوزهنا ورشوو تطورها ابلنظور اإ

مصوادرها مون هجوة، وابلنظور اإىل الا رافوات الويت قود وهو ما أ اثر اخملاوف من انةجارها املبكور بسوبب تنووع 

 .تشوب اس يعاملها

 :خطر الانةجار املبكر:أ ول 

ل أ ن هذه املقاربة رمغ ما حتومتهل مون نقود مون خميلون برمغ الزنعة السائدة  ث ن ال خالق تقوم عىل أ سس عاملية، اإ

فةوي حو،ن تقودم النظورة . مصودر لهوذه القوه املدارس الثقافية، فه ي حىت يف الثقافة الغربية ذاهتا، تقدم أ كو من

اليقليدية املقاربة النةعية القامئة عىل تقدزر نياجئ اليرصف حمول اليقيوه، تسو يع،ن أ خورى مبقاربوة أ دبيوة تعمتود عوىل 

القواعد وال عراف املوجودة مس بقا، بيامن تعمتد مقاربوة أ خورى عوىل اليوافوق حمويةل بوذكل ال خوالق عوىل أ سواس 

تعاقدي
1
 . 

اخلصوص، تقدم الثقافوات ال خورى أ جوبوة خميلةوة ليحديود مصودر ال خالقيوات ابلسو يعانة برتاهثوا اخلواص  هبذا

سواء من خالل أ دبياهتا اليارخيية أ و قميها ااينية، أ و حىت ابلستناد اإىل جتارهبا الوطنيوة احلديثوة مون أ جول بنواء 

ن أ ي خيار ييخذ. القه املالمئة ملوظةهيا منا يعكس يف احلقيقوة قوح أ خالقيوة معينوة وبوذكل وهمام زكن ال مر، فاإ ، اإ

ما مقبول أ و مرفوضا حسب املرجعية ال خالقية اليت يمت اعامتدها زكون اإ
2
 . 

ومبا أ ن احلسم يف مصدر أ خالقيات الوظيةة الع ومية متوقن عىل رصاحة القواعود املعمتودة ومودى قودرهتا عوىل 

نياج من  ضب  واحض وخال من اليناق،ات، فةي كثري من ال حيان ييحول اليناقض املوجود بو،ن خميلون القوه  اإ

ىل نوع من  دماهجا اإ ن أ خالقيوات املهنوة، وفوق هوذا (. bricolage moral) "الرتقيع ال خواليق"املراد اإ وعليوه، فواإ

ىل  ال خواليق اذلي ترنوو ليجسو يده، وخاصوة وفقوا خلصوصوية  املبودأ  اليصور، مزدوجة ابليعرين، عامة ابلنظور اإ

 .القطاع واملهنة اليت تريد مراعاهتا

يف اجلزائر، بين  النقاشات اليت أ ،ريت عىل هامش خميلن الاحتجاجات اليت عرفهتا أ سالك الوظين الع ويم 

جحم املةارقات والغ وض خبصوص أ خالقيات املهنة، من ال مثةل عوىل ذكل، غلبوة الانشوغالت املاديوة عوىل   

 . احلكومية ملشا  املردودية املعاجلةاملطالب النقابية وحىت عىل 

حول اخلدمة املدنية اى ال خصائي،ن الطبيو،ن جحوم الاخوتالف بو،ن  -مثال- نةس الس ياق، بين  النقاشات يف

تصورات املهني،ن وقناعات احلكومة يف ظروف متغرية تعكس الةرا  القميي اذلي تمنو فيوه الوظيةوة الع وميوة يف 

 .اجلزائر
                                                             

1
Pasquero Jean , « Commentaire : Éthique des affaires, responsabilité sociale et gouvernance sociétale : 

démêlerl'écheveau » ,Gestion, 2007/1 Vol. 32, p. 112 
2
Pasquero Jean , « Commentaire : Éthique des affaires,….op. cit., p. 112 
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 :ميةالا رافات الرباغامتية ل خالقيات الوظيةة الع و :اثنيا 

ن وجود اعيبارات مثالية وراء انتشار أ خالقيات املهنة ليس أ مورا مسولام بوه، ذكل أ ن حتليول نصووص موا،يوق  اإ

يف هوذا الصودد، . أ خالقيات املهنة زكشن عن تث ،ري ال بعواد الرباغامتيوة والنةعيوة عوىل صوياغة هوذه اليصوورات

ن،وباو وفوق موهنج معويل، كوام أ ن جوزًء القواعد تس يجيب لرضورات تقس ه املهوام والا معظمأ ن  Terréي،كد 

معيربا من هذه القواعد جاء تيوجيا ملسار اجامتعي ات،ح من خالهل جحم الةوائد الع ليوة الويت ميكون لعوامتد مثول 

هذه القواعد أ ن جيل ا
1
. 

منا ر  رة  معينوةهتودف ليعظوه منةعوة جامعوة " فلسةة انهتازية"نتيجة ذلكل ميكن القول أ ن أ خالقيات املهنة اإ
2

 ،

ىل ترقية احلياة العامة بشولك يسوا  يف كوبح جوامح الةسواد بصوةة  ول تعكس ابلرضورة انشغال أ خالقيا يسعى اإ

 .جذرية

أ كو من ذكل، ميكن أ ن تريم أ خالقيات املهنة اإىل حتقيق أ هداف أ خورى قود تكوون منافيوة لل خوالق أ و عوىل 

ال قل للعب دور تل يعي أ و جت ييل ل يعكس حقيقة الالزتام بوروح الوظيةوة، موثلام هوو عليوه احلوال موع ظهوور 

دخرزن، أ موام خميلون ال خطوار الويت أ خالقيات املامرس،ن يف ال سواق املالية والبورصات من أ جل كسب ،قة امل

ىل هذه الطرق المتويلية يف ظل منافسة شديدة ب،ن خميلن ال سواق املالية  . حيمتلها اللجوء اإ

من هجة أ خرى، تعكس فكرة أ خالقيات املهنة انزلقوا س ياسو يا وفلسوةيا خةيوا ولكنوه أ كيود، مون خوالل تقودمي 

أ ن ال عوان  "Droit de la fonction publique"كياب  مقاربة ترتكز عىل الواجبات قبل احلقوق، حي  ي،كد

طوار موا تسو ح بوه هوذه  الع ومي،ن مشوغولون حبقووقهم قبول واجبواهتم، وأ ن الإدارة م،وطرة لينظوه هماهموا يف اإ

احلقوق أ و عىل ال قل دون املساس هبوا، وبوذكل فواإن ت،و ،ن الالزتاموات القانونيوة لل وظون مضون أ خالقيوات 

صةة تدرجيية، من خلق نوع من ال س بقية للواجبات عىل احلقوق يف الع ل اليويماملهنة س متكن، ولو ب
3
 . 

وابعيبار هذه القواعد قريبوة مون ال خوالق يف مةهوهموا اليقليودي، مون حيو  طبيعهتوا، ومون حيو  موضووعها 

ن أ خالقيات املهنة سزتيد من كثافة الواجبوات وتع وق حفووى امل نوعوات (حتديد مس بق لسلواكت منوذجية) ، فاإ

غري حمررة، س يصبح مكتوبة ومعلنة يف قانون الوظيةة الع ومية، وبذكل فاإن ووعة القواعد اليت اكن  منترشة و 

 . بصةة رمسية، رمغ عدم تث كد قانونيهتا

شاكلية القمية القانونية لقواعد أ خالقيات املهنة: املطلب الثاين  : اإ

ن خصوصية الوظيةة الع ومية تةرض الكثري من اليحدايت عىل مسار أ خلقهتا ابلنظور لصوعوبة دموج النصووص  اإ

يم مضون ووعوة القواعود الويت خي،وع لهوا، ونظورا مليطلبوات الرقابوة اااخليوة املكرسة ل خالقيات املوظن الع و
                                                             

1
 D. Terré, Op. cit.,  P504 

2
 D. Terré, Op. Cit, P504 

3
A. Taillefait, op. cit., p. 326. 
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شاكلية القمية القانونيوة لقواعود أ خالقيوات الوظيةوة الع وميوة يف .واخلارجية اليت خي،ع لها سلوك املوظن تندرج اإ

طار النقاش الةقه ي حول تطور العالقة ب،ن القانون وال خالق، فهو ي متثول امتودادا حقيقيوا وحتو داي معليوا لهوذه اإ

 .العالقة غري واحضة املعامل

 :يف الةقه موقن متةائل وتث ،ري حمدود :ال ول الةرع

ن انتشار موا،يق أ خالقيات املهنة جيسد اليقاطع الاجامتعي ب،ن القانون وال خالق، وهو ما يطورح الكثوري مون  اإ

هوذا الاليحوام هوو سوبب يف حودوث حفسب البعض، . التساؤلت حول تث ،ري هذا الياليق عىل النظام القانوين

، ابعيبار ال خالق هتديدا للقانون، وهو ما يس يدعي منح القواعد ال خالقية الصوةة القانونيوة يف "فوىض قانونية"

أ قرب وق  ممكن تةاداي ل ي أ اثر سلبية انمجة عن هذه الازدواجية الينافس ية
1
. 

ن جميء هذا النوع من القواعد مل زكن مةاجئا، فقد س بق ل منذ فرتة طويةل، أ ن تنبث  بيطور العالقة ب،ن Ripertو اإ

 . القانون وال خالق عىل هذا النحو، رمغ أ ن نياجئ هذا اليطور ل تشلك البية نقطة اتةاق ب،ن الةقهاء

هنا تس يقر مبحواذاة القوانون،  Ripertحفسب  ، عندما ل جتد القاعدة ال خالقية ماكان لها يف املنظومة القانونية، فاإ

طار قواعد القانون الطبيعوي ليمت ن هوذه احلواةل ليسو  . اعيبارها عىل ال قل، كقاعدة شبهية بيكل املندرجة يف اإ اإ

نياج لةكرة القواعد غري امللزمة اليت طاملا رف،ها أ حصاب املنطق القانوين الصارم عادة اإ ل اإ اإ
2
 . 

أ لور عوىل حتديود القميوة " الصواعدة"يوة تبعا ملا س بق، فاإن الاختالف حول العالقة ب،ن القانون والقواعد ال خالق 

، أ ن قواعود أ خالقيوات املهنوة ر Gurvitchمبودئيا، يعيقود الكثوريون، وابل خو  منوذ . القانونية لهذه ال خورية

، فهذا الةقيه يعيرب أ ن املونظامت املهنيوة تقووم بنشواطات معياريوة pluralisme juridiqueبداية ليعددية قانونية 

RomanoوSantiة شبهية ابملصادر ال ولية للقانون، وهو ما ي،يده وتنظميية ر يف احلقيق
3

غري أ ن هوذا ال خوري . 

صوداره، هوو اذلي حيودد القميوة القانونيوة لبوايق  ي،ين رشطا همام، حبي  يعيرب أ ن القانون، اذلي حتيكر ااوةل اإ

 . ال نظ ة مبا فهيا تكل املنبثقة عن قواعد أ خالقيات املهنة

نه بذكل، يبس  همي  أ ي أ ن قواعود أ خالقيوات املهنوة ميكون أ ن . نة القاعدة القانونية عىل ابيق القواعد الاجامتعيةاإ

تكون ملزمة غري أ هنا تبقى خاضعة لسلطة القانون اذلي ي،ةي علهيا نوعا من النسبية أ و ي،عها يف مرتبوة مالمئوة 

مضن الهرم القانوين
4
مةهووم القوانون حيو  أ نوه أ خوذ  ولكن الغ وض اذلي حيي  هبذه الإجواابت ييعلوق بيحديود.

 . الك املةهوم،ن م  ،ن مضن نطاق واسع جيعل

                                                             
1
 D. Térré, Op. cit, P499 

2
 Cité par D. TérréOp. Cit., Georges Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, Paris, LGDJ, 4e éd., 

1949. 
3
 D. Terré, Op. Cit., P501 

4
 D. Terré, Op. Cit , p501 
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ن فيلسوف القانون  جابة أ كو واقعية، حي  يعيورب أ ن النظوام القوانوين ييكوون مون أ نوواع Hartوعليه، فاإ يقدم اإ

عديدة من القواعد القانونية
1
 : 

 اليت تةرض سلواكت معينة عىل ال فراد: القواعد ال ولية -

خووتاللت احلمتيووة الوويت تعورتض أ ي جامعووة برشووية وتيكووون الوويت حتوواول تسو يري الا: الثانويووة القواعود -

 :بدورها من

 الطرق اليت يمت هبا تغيري القواعد ال ولية،: قواعد الإجراءات .0

الويت متونح لووبعض السولطات صوالحيات الةصول يف الزناعوات امليعلقوة بيطبيووق : قواعود ا واذ القورار .7

 القواعد ال ولية،

 .ور اليت حتدد القواعد ال ولية اليت جيب تطبيقها: قواعد الاعرتاف .0

أ موا ابلنسو بة . أ ن هذه القواعد تيةاعل مضن نظوام قوانوين قابول لليكيون، وزمتوزي بنووع مون اليقنيوة Hartوي،كد 

ن  عوداد البنيووي Hartللقواعد ال خالقية، فاإ ىل درجوة الإ اذلي يعيورب أ نوه ل ميكون ل ي نظوام أ خواليق أ ن زورد اإ

ن القاعدة ال خالقية ابلنس بة هل، تمتزي ابعرتاف اجمل وعة برضورة احرتاهما مون  ليه النظام القانوين، وعليه فاإ وصل اإ

 .من هجة أ خرى هجة، واس يحاةل تغيريها مبجرد اليعبري عن الرغبة يف ذكل

نه ميكن اعيبار قواعد أ خالقيات املهنة مبثابة قواعد أ ولية  متيل سلواكت حمددة عوىل ال فوراد، وفقا لهذا المنوذج، فاإ

ىل القواعود الثانويوة وخاصوة توكل امليعلقوة  غري أ هنا ل تيوفر عىل نظام قانوين بث   معىن اللك وة، نظورا لفتقارهوا اإ

ابلعرتاف وا اذ القرار
2
. 

أ و  تث خذ هذه القواعد طابعا خاصا ابعيبارهوا حتودد قواعود اللعبوة يف احليواة الاجامتعيوة، LeTourneauحسب 

هذه القواعود تو،دي يف . ابل،ب  داخل جامعة همنية معينة، ر يف هذه احلاةل الوظيةة الع ومية أ و أ حد فروعها

ىل ممارسة مس مترة تصل ارجة تشكيل عرف خاص كونه ييعلق مبهنة معينة أ و حوىت مبنطقوة بوذاهتا  عدة أ حيان اإ

رادة املس يقةل لهذه امل  هنةحبي  تُعربِّ عن اذلاكرة امجلاعية لالإ
3
. 

هبووذا املعووىن تث خووذ الهيئووات اليث ديبيووة والق،ووائية بعوو،ن الاعيبووار هووذه القواعوود موون أ جوول معاينووة الإخووتاللت 

وامليطلبات املس يجدة يف احلياة املهنية مما يسا  بدوره يف تمث،ن املساية املعيارية لهذه القواعد من هجة، وزورةل 

 . دورها يف ال،ب  املهين والاجامتعي من هجة أ خرى

                                                             
1
Cité par D. Terré, Op. Cit. , P502. 

2
D. Terré. Op cit.,  p501 

3
 Le Tourneau Philippe, L’éthique des affaires et du management au XXI

E
 siècle, essai, Dalloz Dunod, 2000, 

p 20. 
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طريقا أ خر ليكيين هذه القواعد مون خوالل المتيوزي بو،ن توكل الويت تكتةوي Louise Lalondeانبه، يطرح من ج

لزامية عالهنا، وتكل اليت يدجمها القانون يف منظومته الإ كوراه . النصوص ابإ ابلنس بة لول وىل، فهو ي تعواين غيواب الإ

ن قميهتا مرتبطة بية . وعدم ااقة وانعدام الطابع الإجباري . سريها من طرف الق،اة وال عووان الع وومي،نوعليه، فاإ

ن تةسوريها مون طورف الق،واء وال عووان  هنا حتوز بال شك القميوة الاكموةل للقاعودة القانونيوة، بول اإ أ ما الثانية، فاإ

الع ومي،ن جيعلها قابةل لليطور مثل املبادئ والقواعد القانونية ال خرى
1
. 

اثرة مساية القايض يف حتديد القمية القا ىل  J-P. Didierنونية لقواعد أ خالقيات الوظيةة الع وميوة، يشوري عند اإ اإ

أ ن لهذه ال خرية عالقة مزدوجة مع الرقابة الق،ائية، فه ي أ ول غاية الرقابوة مون حيو  سوعي القوايض اإىل ضوامن 

طار عام رمغ أ ن مةهوهما يبقى غام،ا، وهو ما ي عرب احرتام قواعد أ خالقيات املوظن واملرفق عىل حد سواء يف اإ

كووام أ هنووا يف نةووس الوقوو ، ". la moralité administrative"ابل خووالق الإداريووة  Hauriouعنووه الع يوود 

ابعيبارها مرجعا قمييا، متثل أ داة للقيام ابلرقابة الق،ائية ومنحها الةعالية الالزمة
2
. 

نياج القانون وحتقيوق ال،وب ، غوري أ ن هوذه القواعود أ كوو  يف ال خري، من الواحض أ ن ال مر ييعلق بمن  جديد لإ

ىل كيواابت . لراًء وتنوعا، مع العمل أ ن اعامتدهوا لويس جديودا ابلنسو بة للجامعوة يي،وح أ ن Hayekمفوثال ابلعوودة اإ

عها تةاعل البرشأ سس القانون يف حد ذاته ر نتيجة أ نظ ة ومسارات تلقائية يطب 
3
وابليايل فواإن هوذه املوا،يوق . 

ماكهنا أ ن تنشئ أ نظ ة تلقائية وحىت سلطوية ابإ
4

ىل  ، تعكس تةاعال محموما ب،ن ال خوالق والقوانون ل يعومل موث هل، اإ

 تصادم أ و تاليفو  

 :ماكنة أ خالقيات الوظين الع ويم يف القانون اجلزائري: الةرع الثاين 

ن حتديد القمية القانونية لقواعود أ خالقيوات الوظيةوة الع وميوة الويت مازالو  يف خطواهتوا ال وىل يف اجلزائور أ مور  اإ

صووعب يشوووبه الكثووري موون الغ وووض، نظوورا لعوودم وضوووح موقوون امل،سووس ااسوو يوري هبووذا اخلصوووص، 

والانشغالت الاس يعجالية اليت حتيكر ساحة النقاشات العامة حت  ضغ  حمنة القوان،ن ال ساس ية منذ صودور 

 . 7111نون ال سايس العام للوظيةة الع ومية س نة القا

ننا مطالبون يف هوذه النقطوة، ابلبحو  عون ال سوس القانونيوة الويت ميكون أ ن تكوون الإطوار الرشوعي  وعليه، فاإ

 .ليكوزن أ خالقيات املوظن الع ويم يف ظل غياب أ طر خاصة

                                                             
1
Louise Lalonde, « Les « lois éthiques », un défi pour le droit », Éthique publique [En ligne], vol. 13, n° 

1 | 2011, P 122, mis en ligne le 20 décembre 2011, http://ethiquepublique.revues.org/394 
2
 Didier Jean-Pierre, L’éthique du fonctionnaire civil, son contrôle dans les jurisprudences administrative et 

constitutionnelle françaises, Librairie Générale de Droit et de la Jurisprudence, 1999, P8. 
3
Cité par D. Terré, Op. Cit, P499, Gérard Farjat, «Nouvelles réflexions sur les codes de conduite privée », in 

Jean Clam et Gilles Martin (dir.), Les transformations de la régulation juridique, Paris, LGDJ. 1998 
4
 D. Térré, Op. Cit., P499 

http://ethiquepublique.revues.org/394
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وضع ال،وامانت  140من الناحية اليث سيس ية، وعىل خطى ااس يور الةرنيس، جعل ااس يور اجلزائري يف مادته 

ال ساس ية لل وظة،ن، والقانون ال سايس العام للوظين الع ويم، من اختصاص املرشع
1
 . 

يطورق ل ي معوايري ورمغ أ ن هذا اليحديد هو مبثابة اليث سيس ااس يوري لقوانون الوظيةوة الع وميوة غوري أ نوه مل ي 

ن . لتشخي  مس يوى تدخل املرشع يف جمال غالبا موا حتيكور السولطة الينةيذيوة تنظميوه وتسو يريه وابليوايل، فواإ

اعووامتد هووذا ال سوواس ليحديوود القميووة القانونيووة ل خالقيووات املوظوون الع ووويم يبقووى مرتبطووا بيةسووري املقصووود 

 ".ال،امانت ال ساس ية لل وظة،ن"بو

ظيةوة الع وميوةالقانون ال سايس للو 
2

ىل موضووع أ خالقيوات املهنوة اإىل يف موضوع واحود عنود  بودوره مل ييطورق اإ

منوه حيو  أ كود أ ن هوذه الهيئوة ملكةوة ابلسوهر عوىل  04حتديد همام اجمللس ال عىل للوظيةة الع وميوة يف املوادة 

يوة لل وظون واحورتام كوام أ ن هوذا القوانون مل زورب  بو،ن املسو،ولية اليث ديب . احرتام أ خالقيوات الوظيةوة الع وميوة

نه مل ين  عىل كيةيات اعامتدها أ و مصادرها  .أ خالقيات املهنة، بل اإ

امليعلق مباكحفوة الةسواد 10-11قبل هذا الن  بث شهر، صدر القانون رمق 
3
ىل غوري   اذلي وسوع وصون املوظون اإ

حمددا القه اليت جيب املوظة،ن الع ومي،ن مبةهوم القانون ال سايس، كام ن  عىل رضورة اعامتد مدوانت للسلوك 

مون أ جول دمع ماكحفوة الةسواد، تع ول "أ ن ترتكز علهيا، حي  نص  املادة السابعة مون هوذا القوانون عوىل أ نوه 

ااوةل واجملووالس املنيخبووة وامجلاعووات احملليووة وامل،سسووات والهيئووات الع وميووة وكووذا امل،سسووات الع وميووة ذات 

مانة وكذا روح املس،ولية بو،ن موظةهيوا ومنيخبهيوا، لسو ح مون النشاطات الاقتصادية، عىل تشجيع الزناهة وال  

خالل وضع مدوانت وقواعد سلوكية حتدد الإطار اذلي ي، ن ال داء السله والزنيه واملالمئ للوظوائن الع وميوة 

 ".والعهدة الانيخابية

ىل اعوامتد مودوانت سولوك لل ووظة،ن الع وو  مي،ن مون أ جول نرشو يف هذا الصدد، لبد من اليذكري بث ن ااعووة اإ

وترس يخ ،قافة الزناهة وال مانة وردت يف مجيع التةاقيات ااولية امليعلقة مباكحفوة الةسواد، وهوو موا نصو  عليوه 

موون قبوول اتةاقيووة ال مم امليحوودة ملاكحفووة الةسوواد يف مادهتووا الثامنووة اخملصصووة ملوودوانت قواعوود سوولوك املوووظة،ن 

الع ومي،ن
4

يقية اللجنة الاستشارية ملاكحفة الةساد ابلسهر عىل وضع وترقية اعوامتد ، يف ح،ن لكة  التةاقية الإفر 

مهنا 77موا،يق موحدة لل عوان الع ومي،ن يف املادة 
5

من املادة العارشة مون التةاقيوة العربيوة  0، كام نص  الةقرة 

                                                             
1

 .7101مارس  2الصادر بيارخي ة املعدل دس يور امجلهورية اجلزائرية ااميقراطية الشعبي
2

 .01يي،ّ ن القانون ال سايس العام للوظيةة الع ومية، اجلريدة الرمسية رمق  2006يوليو   15  امل،رخ  يف  03-06 أ مررمق
3

  .7111مارس  7الصادرة يف  00امليعلق ابلوقاية من الةساد وماكحفيه، اجلريدة الرمسية عدد  7111فيةري  71امل،رخ يف  10-11القانون رمق 
4

 (املكس يك)مبريدا  7110اتةاقية ال مم امليحدة للوقاية من الةساد وماكحفيه املوقعة يف أ كيوبر 
5

 7110جويلية  00اتةاقية الاحتاد الإفريقي ملاكحفة الةساد املوقعة يف 
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 نللوظوائه الصوحيح واملرشوف والسول ال داءمدوانت ومعوايري سولوكية مون أ جول "ملاكحفة الةساد عىل تطبيق 

"العامة
1
. 

يي،ح من الةقرة ال خرية مون املوادة الثامنوة مون اتةاقيوة ال مم امليحودة ملاكحفوة الةسواد أ ن ااول ال طوراف اكنو  

قاموة املسو،ولية اليث ديبيوة لل وظون يف حواةل  جباريوة مون خوالل اإ ىل منح مدوانت السلوك قمية قانونية اإ تسعى اإ

ماكحفة الةساد والقانون ال سايس العوام للوظيةوة الع وميوة أ يوال متاموا هوذا خمالةة هذه املدوانت، غري أ ن قانون 

 .املوضوع

ىل املواد امليعلقة بيقيه املوظون الع وويم حيو  مل  ن هذا اليوجه يف القانون اجلزائري يظهر جليا عند اليطرق اإ اإ

 واملردوديوة، وكيةيوة املهنيوة، الةعاليوة يصنن الالزتام بقواعد أ خالقيات املهنة مضن املعايري املعمتدة جبانب الكةاءة

 .من القانون ال سايس العام للوظيةة الع ومية 44اخلدمة املنصوص علهيا يف املادة 

ضافة اإىل ذكل، فاإن املرشع يف هذا القانون خالل معاجليوه لواجبوات املوظون وصوالحيات هيئوات املشواركة  اإ

ع وويم سوواء مون ابب اليث كيود علهيوا مضون الزتاموات والطعن، مل ييطورق لحورتام قواعود أ خالقيوات املوظون ال

لقود تورك املرشوع هوذا الةورا  امليعلوق . املوظن أ و من خالل اس يغالل هذه الهيئات ل،امن احرتاهما وتطوزرهوا

جووراءات لوضووع هووذه  بيحديوود اجلهووة امللكةووة بوضووع هووذه القواعوود وضووامن احرتاهمووا، كووام أ نووه مل يوون  عووىل أ ي اإ

 . النصوص

النقاو، ميكن القول أ ن املرشع اجلزائري مل زكن متح سا لإدماج مدوانت السلوك مضن النظوام من خالل هذه 

بقواء علهيوا يف صويغهتا ال دبيوة، كوام يي،وح كوذكل أ ن فكورة مودوانت السولوك  القانوين لل وظن، بول حواول الإ

ن اليوجه  و تلكيون  ستبقى مرتبطة بقانون ماكحفة الةساد أ كو منه بتس يري وتنظه الوظين الع ويم، وهبذا فاإ

طوار تسو يري رئوايس  الإدارة بوضع هذه املدوانت ميس بطابعها الاجامتعوي ويقلو  مون جحيهتوا كوهنوا تنودرج يف اإ

 .مرهون ابل حاكم املس بقة اليت اكتس  ا املوظةون حول سلطاهتم الإدارية

نشواء كام أ نه من احملري اليباط، اذلي يعرفه تطبيق القانون ال سايس العام للوظية ة الع وميوة خاصوة فوح ييعلوق ابإ

اجمللس ال عىل للوظيةة الع ومية، اذلي ينتظر أ ن يقووم بع ول كبوري يف جموال الينظوري واليةسوري يف هوذا اجملوال، 

ويف ظول عودم تنةيوذ . عوض الاكيةاء مبراقبة القانونية اليت ت،طلع به املدزرية العامة للوظيةة الع ومية حلود ال ن

نون فاإن مرشوع أ خالقيات املوظن الع وويم يبقوى مون دون راع رمسوي يسواعد عوىل بعو  هذا الشق من القا

 .هذه الثقافة وترقيهتا ابملوازاة مع ال حاكم الواردة يف قانون ماكحفة الةساد

 

 

                                                             
1

 (.مجهورية مرص العربية)مبدينة القاهرة  7101ديس رب  70ربية ملاكحفة الةساد املوقعة بيارخي التةاقية الع
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 : خامتة

براز مالمح عالقة جديدة ب،ن القانون وال خالق من خوالل منووذج مودوانت  الهدف من املقال هو املساية يف اإ

السلوك يف ظل س ياسات ماكحفة الةساد، حيو  تي،وح رضورة ت،و ،ن الاعيبوار ال خواليق يف معوايري جوودة 

القاعدة القانونية، وأ يية اعيبار الغايوة ال خالقيوة خوالل تقيوه املصولحة العاموة، وخاصوة مون أ جول بنواء وظيةوة 

 .وزن نظام مناعة ضد الةسادمعومية قامئة عىل الزناهة عرب ووعة من القه ال خالقية الكةيةل بيك

ولل سن، عىل صعيد بناء منظومة أ خالقية ل،ب  احلياة العامة، يي،ح أ ن املنظومة الاجامتعية اجلزائرية بعيودة 

بشلك مزدوج عن منطق اليطوزر يف هذا اجملال، فه ي مل تس يوعب بعد متطلبات ما بعد املعارصة، ومل تسو يطع 

 . صها تمث،ن مواردها القميية لبناء منظومة

يف هذا الصدد، جيب اليث كيد عىل أ ن احملافظة عوىل ماكنوة القوانون يف ف،واء ال،وب  الاجامتعوي، تةورض ترقيوة 

ن بناء عالقوة .وتطوزر وظائةه املعيارية ابعيباره منطا لل،ب  عن طريق بناء عالقات جيدة مع القواعد ال خالقية اإ

يا ليعززز رشعيوة القوانون وبنواء مرجعيوة أ خالقيوة للوظيةوة تاكملية ب،ن القانون وال خالق يعيرب مرشوعا مس يقبل 

 . الع ومية
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دور اجملمتع املدين يف تعززز س يادة القانون يف جممتعات ما بعد الرصاع
*

 

 جامعة تكري   -ماجس يري قانون عام  -امحد العبيدي أ نورسامل / الباح 

 جامعة تكري   -والاقتصاد الإدارةامحد العبيدي املدرس يف  لكية  أ نورمحيد . م/ الباح 

 :امللخ 

ىلالرصاعات  ا،ث رحتياج ااول اليت تعاين من  تعززز س يادة القوانون والويت متثول العوالج الشوايف لكثوري  اإ

ىلفالبنية اليحيية حتياج , من مشا  تكل البدلان لهيوا ان وع, عاجل وكوذكل م،سسوات ااوةل املهنوارة اإصالح اإ

مفون خوالل تعززوز سو يادة القوانون ترشوع القووان،ن العوادةل , تيعامل مع تركة خض ة من انهتااكت حقووق الإنسوان

ويف هوذه امله وة الصوعبة حتيواج ااول , ويقام العودل, وتسرتد احلقوق اليت اس يلب , واحملققة لط وحات ال،حااي

ىلاخلارجة من الرصاعات  لهيا اإ وهنا يربز دور اجملمتوع , عىل املس يوى الوطين ام ااويلسواء , أ ي مساعدة تقدم اإ

واملمتيع ابلزناهة والشةافية الالزمة لليوس  ب،ن املواطن،ن واحلكومة لإيصال صوهتم  ال م،ناملدين بصةته الوس ي  

عون  أ م, سواء بيقدمي املساعدة القانونية بشلك استشارات قانونية وورش معول ليعوريةهم حبقووقهم, بلك اإخالص

احلقيقووة والكشوون عوون جحووم الانهتووااكت الوويت تعرضوووا لهووا يف فوورتة الرصوواع  اإىلطريووق مسوواعدهتم يف الوصووول 

 .من خالل مساعدهتم ودمع مطال م يف احلصول عىل اليعويض أ م, السابقة

Abstract 

 The countries that suffer from the effects of conflicts need to strengthen the rule of 

law which is represent a remedial for many problems of these countries, however, the 

infrastructure needs urgent reform as well as the collapsed state institutions, and they have 

to deal with a huge of human rights violations, However, through the promotion of the rule 

of law the fair laws will be legislated which realize the aspirations of the victims recover the 

rights, and establish the justice. In this  difficult task the countries that came out from the 

conflicts need any assistant offer to them, whether at the national level or international level, 

here the role of civil society is appearing as an honest mediator characterized by integrity 

and transparency which is necessary to play this role  between citizens and government, 

whether by providing the legal assistance as legal advices and  workshops to educate them 

with their rights, or by helping them to get to the truth and revealing the extent of the 

violations they suffered from in the previous period of the conflict or through their help and 

support in their demands for compensation.  

                                                             
*
يداع املقال   17/00/7101: اترخي اإ

 01/00/7101: اترخي حتكه املقال
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 :املقدمة

لقد شهدت الةرتة اليت تل  احلرب الباردة زايدة ملحوظة يف عدد الرصاعات املسلحة اااخليوة والويت تنوعو   

مامامليحدة عاجزة  ال مموأ اثرها فوقة   أ س باهبايف  فمل تعود قوادرة مبةورده , هذه الزايدة الهائةل يف تكل الرصاعات اإ

, تواجه هذا المك الهائل يف عدد هذه الرصاعات وأ اثرهوا أ ن, وسائلها اليقليدية من صنع السالم وحةظ السالموب

تسووية س ياسو ية  اإىلفصنع السالم بوصةه وس يهل توافقية حلل الرصواع وجتواوز اخلالفوات الويت تعووق اليوصول 

مئة ليحقيق السالم مون خوالل وحةظ السالم اذلي يعد رضوراًي خللق ظروف مال, انحجة تريض   ال طراف

امليحدة ملواهجة الرصواعات الويت تنشوب بسوبب معليوات الانيقوال السو يايس الةاشوةل  ال ممالبعثات اليت ترسلها 

والانقالابت العسكرية وكذكل الرصاعات اليت تنشب بسوبب اليوزيوع غوري العوادل لل ووارد والةصول العنرصوي 

الوبدل  أ بنواءلرصواع ل هنايوة هل بو،ن  ال وىلتكوون الرشوارة  أ ننشوب الرصاعات واليت ميكن  أ س بابوغريها من 

هنوا سووف تسو يةحل وقود هتودد , تيودخل ملعاجلوة هوذه ال زموات أ نامليحودة  ال ممالواحد وهنا جيب عىل  ل فاإ واإ

ااهوا مك هائول مون انهتوااكت   هذه الرصاعات  لن ور. السورية منا ببعيد ال زمةاس يقرار البدلان اجملاورة وما 

ىلواليت حتياج , والبنية اليحيية املدمرة وضعن يف احرتام القانون وس يادته الإنسانحقوق  اليعامل احلذر معهوا  اإ

ىلامليحوودة يف هووذه امله ووة الصووعبة حتيوواج  ال ممولعوول ,   ل تعووود تووكل الووبدلان الرصوواع املسوولح موورة أ خوورى  اإ

طوور املسوواعدة واملشوواركة موون اكفووة  الرصوواع وهنووا يووربز دور موونظامت اجملمتووع املوودين ابعيبارهووا ال قوورب موون  افاإ

املواطن،ن اذلزن ل ززالون يعانون بشلك جس ه من أ اثر الرصاعات اليت دمرت بالد  وما زمتيع به اجملمتوع املودين 

 .تمن اس يقاللية والزناهة والشةافية يف الع ل جتعل منه لعبًا ل ينكر دوره يف تكل اجملمتعا

تلعبه منظامت اجملمتع املدين يف املورحةل الويت تويل  أ نااور اذلي ميكن  أ نالبح  يف  أ ييةتمكن  -:البح  أ يية

 اإىلحتيواج  الإنسوانخصوصًا يف اليعامل مع تركة املايض من انهتوااكت واسوعة حلقووق , الرصاعات يعد دورًا همامً 

عوادةنهتوااكت الويت تسو يوجب توكل الا, من ييعامل معها ابس يقالليه وحيادية وهمنية توكل  اإىلسو يادة القوانون  اإ

من خالل حتقيق العداةل عن طريق احملاكامت العادةل والعلنية وكذكل من خوالل الكشون عون احلقيقوة , البدلان

امليحودة  ال ممو  هوذا ااور ت،وطلع بوه , وتعويض ال،حااي اذلزن عانوا من انهتااكت ف،يعة يف املورحةل السوابقة

سوهام اجملمتوع املودين مون خوالل املونظامت غوري  أ نويف   هوذا ميكون , بناء السالم حت  مس ى زكوون دور واإ

 .احلكومية والنقاابت وغريها من تشكيالت اجملمتع املدين م،لرًا حاسامً 

زايدة عودد الرصواعات يف املورحةل الياليوة للحورب البواردة اكنو   أ نتمكن مشلكة البحو  يف  -:مشلكة البح 

شوعوب توكل  أ طيوافوسائل واليات مس يحد،ة تقوم عوىل مشواركة جممتعيوة واسوعة يسوا  فهيوا    اإىلحتياج 

وهوذا موا اكنو  تعمتوده , تكون غري قامئة عىل اليطبيق املبارش لقوالب جواهزة مون احللوول أ نوكذكل , اجملمتعات

ىلولهتوا الوصوول امليحدة ل لية بنواء السوالم وحما ال ممفربمغ من اس يحداث , امليحد يف الغالب ال مم , سوالم دامئ اإ
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ل  ىلمل تسعى بشلك جاد  أ هنااإ ىلاجملمتع املدين يف تكل ال لية مما جعل الوصول  اإرشاك اإ السالم ااامئ ومسو يقر  اإ

 .عسري وصعب أ مر

دور اجملمتع املدين يف تعززز س يادة القانون يف جممتعات ما بعود ) سوف يتناول الباحثان حب   -:هيلكية البح 

املةاهميي ملصطلحي اجملمتع املدين وسو يادة القوانون مون خوالل  الإطار ال وليعام املبح  , يف مبحث،ن (الرصاع 

 أ مووا, الثواين فيعووام مةهووم سو يادة القووانون وعنوارصه أ موا, مةهوووم اجملمتوع املودين وعنووارصه ال وليتنواول , مطلبو،ن

ىلوقود قسو ناه , يف جممتعات ما بعد الرصواعتعززز س يادة القانون  أ لياتاملبح  الثاين خفصصناه لبح  تةعيل   اإ

سهام ال ول،الث مطالب سوف نتناول يف املطلب  واملطلب الثواين لإسوهام , اجملمتع املدين يف تةعيل دور احملامك اإ

واملطلب الثالو  لإسوهام اجملمتوع املودين يف تةعيول دور صوناديق , اجملمتع املدين يف تةعيل دور جلان تقيص احلقيقة

 . ،حاايتعويض ال

 الإطار املةاهميي ملصطلحي اجملمتع املدين وس يادة القانون: املبح  ال ول

يعد الع ل الاجامتعي واليمنوي اليطوعي من أ   الوسائل املس يخدمة لل شواركة يف الهنووض مباكنوة اجملمتعوات يف 

اتسواع الهووة بو،ن مووارد عرصان احلايل، وزكتسب الع ل الاجامتعي أ ييوة مزتايودة يوًموا بعود يووم ولسو ح موع 

احلكومات وازدايد احتياجات الشعوب، حي  برز دور الع ل اليطوعي لسد توكل الةجووة ومل تعود احلكوموات 

قادرة عىل توفري احتياجات أ فرادها وجممتعاهتا سواء يف البدلان امليقدمة أ و النامية، وذلكل اكن ل بد مون وجوود 

دورهوا ليلبيوة الاحتياجوات الاجامتعيوة، ويطلوق عوىل هوذه اجلهوة هجة أ خرى تساند اجلهات احلكومية وتمكول 

"املنظامت ال هلية"أ و " منظامت اجملمتع املدين"
1
ول نظن أ ن اجملمتعوات القدميوة، والوسو يطة، اكنو  مبنوث ى عون . 

اغل اذليَ  شغل دامئًا ابل البرش، وهو كيةية اإطالق ترصفاهتم وتدبر ش،وهنم وتنظه عالقاهتم يف طار  هذا الشَّ اإ

ن , اجملمتع اذلي حيي،هنم، وهو ابلرضورة جممتع س يايس زرعاه قانون معو،ن ، اذلي لويس ابلنتيجوة غوري "القوانون"اإ

ىل مصوادر متباينوة تبودأ  ابملقودس، ومتور ابلةلسوةي 
ي
ووعة أ و كيةل من القواعد السلوكية ال مرة، مودزن بوجووده ا

ىل الوضوعي وال خاليق، وتعوّول يف أ مكنوٍة وأ زمنوٍة عوىل الوواقعي وقود , والاختبواري، وتصول يف هنايوة املطواف اإ

ىت ليه، أ و دارت يف مداره، تس يات ش ّ انتسب  اإ
2
املةواهميي  الإطوارسوف يتناول الباحثوان يف هوذا املبحو  . 

ملةهووم اجملمتووع املودين وعنووارصه وخصوو   ال ولخصوو  , ملصوطلحي اجملمتووع املودين وسوو يادة القوانون يف مطلبوو،ن

 .ةهوم س يادة القانون وعنارصهاملبح  الثاين مل 

 

                                                             
1
 .701ص, 7117, 7ع, 70مج, والقانونيةجمةل جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية , أ يية منظامت اجملمتع املدين يف اليمنية: أ محد ابراهه مالوي. د 
2
, 0ص,  , 7111-7110, , مودخل اىل حومك القوانون: غالب غوامن. د, حمك القانون لقاءات وحمارضات: املركز العريب ليطوزر حمك القانون والزناهة 

اخر زايرة  www.arabruleoflaw.com/files/the_rule_of_law_meetings_and_lectures_book.pdf: متاح عىل املوقع اليايل

(0/01/7100.) 

http://www.arabruleoflaw.com/files/the_rule_of_law_meetings_and_lectures_book.pdf
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 مةهوم اجملمتع املدين وعنارصه: املطلب ال ول

وقود , حتديد مةهوم اجملمتع املدين يقت  البح  يف اجلذور اليارخيية لهذا املةهوم وحماوةل تث صيهل بشولك سوله اإن

كوام ان هل عنوارصه اخلاصوة الويت متوزيه عون غوريه مون , خ،ع مةهوم اجملمتوع املودين للعديود مون احملواولت ليعريةوة

 ال ولخصوو  , مةهوووم اجملمتوع املوودين يف مطلبو،ن  هوذا اقتىضوو مون الباحثووان تنواول , اليكوينوات الاجامتعيووة

 .وكرس الثاين لبح  عنارصه, ليعرين اجملمتع املدين

 تعرين اجملمتع املدين: الةرع ال ول

ليه دع  ما مع ييطابق واجامتعية أ خالقية أ بعاد من املدين اجملمتع أ طروحة ت، نيه ما  الكثوري يف السوامء رساةل اإ

 والتسوامح وال خووة اليعواون اإىل املو،من،ن تودعوا الويت الرشويةة النبويوة وال حاديو  الكرميوة القرأ نية ال ايت من

اخل...أ مور  وتنظه واحملبة والياليف والوحدة
1  

ِّ َوَل )تعواىل  قووهل ومهنا.  لُّووا َشوَعائَِّر اّلِلَّ زوَن أ ََمنُووا َل حُتِّ ِّ َوا اذلَّ اَي َأهيُّ

ووهَْر الَْحووَراَم َوَل الْهَووْدَي َوَل ا َذا َحلَلْوومُتْ الشَّ
ي
ْضووَوااًن َوا ووْم َورِّ ِّ ووْن َرهّبِّ وو،َن الَْبيْووَ  الَْحووَراَم يَبْتَُغوووَن فَْ،وواًل مِّ ّمِّ لْقاََلئِّووَد َوَل أ َ

دِّ الَْحوَرامِّ َأْن تَْعيَوُدوا َوتََعواَونُوا  ومُكْ َعونِّ الَْ ْسوجِّ نَث َُن قَوْوٍم َأْن َصودُّ رَِّمنَّمُكْ ش َ ِّّ وَ فَاْصَطاُدوا َوَل جَيْ اليَّْقوَوى َوَل عَوىَل الْوربِّ

قَابِّ  يُد الْعِّ َ َشدِّ نَّ اّلِلَّ
ي
َ ا َُّقوا اّلِلَّ  ْمِّ َوالُْعْدَوانِّ َوات

ي
(تََعاَونُوا عىََل اْل

2
. 

ليوه أ رسوطو ابعيبواره ووعوة  وقد نشث  مةهوم اجملمتع املودين ل ول مورة يف الةكور اليووانين الإغريقوي حيو  أ شوار اإ

بو،ن ااوةل واجملمتوع املودين فوااوةل يف اليةكوري السو يايس ال ورويب  س ياس ية  ،ع للقوانون أ ي انوه مل زكون ميوزي

القدمي يقصد به جممتعًا مدنيًا ميثل جت عا س ياس يا أ ع،اؤه من املوواطن،ن اذلزون يعرتفوون بقووان،ن ااوةل وييعرفوون 

وفقا لها
3
عوىل اجملمتوع املودين مون مةهووم وتعريون جموددزن  أ سو بغولويس مون فيلسووف أ و مةكور سو يايس هموام . 

-0001يس يطيع أ ن زكون خارج هذا الإطار املرجعي ال س ييك الغوريب، منوذ بدايوة عرصو الهن،وة ال وروبيوة 

، وامتداًدا اإيل عرص هيغل وماركس وغراميش0111
4

  . 

 مون رأ وا اذلي الشولك واىل كورزناملة لووعي اليارخيية احلدود اىل ظهوره منذ خ،ع( املدين اجملمتع)اليعرين  أ ن

 مكخلووق املودين لل جمتوع (هووبز)رؤيوة  املقارنوة سوبيل عوىل زكةوي, ابل فوراد الس ياسو ية السولطة عالقوة خالهل

 اليجوارة وعالقوات امللكيوة دائورة يشو ل ابعيبواره 18 القورن يف هل (لووك (برؤية  17) القرن(لدلوةل  اصطناعي

يف القورن الياسوع عرشو  أ موا, امجلاعيوة املصاحل حامية ت، ن اليت الس يايس واجملمتع ااوةل من عىل ال،د واليبادل

 الطبقوات املهون، العوائةل،: ومتعارضوة متنوعوة عنارص وي،م يوحد جممتعا فيه هيغل ال ملاين فقد رأ ى الةيلسوف

                                                             
1
 .101ص, 7107, 710ع, جمةل ال س ياذ, دور منظامت اجملمتع املدين يف تعززز البناء ااميقراطي يف العراق: عباس فاضل محمود 
2
 .7سورة املائدة ال ية  القرأ ن الكرمي 
3
مقدمة اإيل املشارك،ن يف الربانمج اليودرييب , منظامت اجملمتع املدين النشث ة ال ليات وأ دوات الع ل وحتقيق ال هداف: محمد الةاحت عبد الوهاب العيييب 

: متواح عوىل املوقوع اليوايل, 0ص, 7114, رية المينمجهو , تث هيل القيادات واملنظامت الغري حكومية عىل الإدارة ااميقراطية وهمارات اليحالن واليغيري

 www.arabsi.org/attachments/article/2544 (.0/01/7100)اخر زايرة 
4
 .00-00ص, 0442, دمشق, مكتبة ال سد, احتاد الكتاب العرب, اجملمتع املدين وااوةل الس ياس ية يف الوطن العريب: توفيق املديين 

http://www.arabsi.org/attachments/article/2544
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اخل ......الاجامتعية
1
ىلأ ما ماركس فنظر .  أ ي انوه , الوواقعي لودلوةل ال سواسم،سسات اجملمتع املودين ابعيبارهوا  اإ

فهو زرى فيه جماًل للرصاع الطبقوي وهوو يشولك   احليواة الاجامتعيوة قبول , رب  مةهوم اجملمتع املدين ابلقتصاد

بوصووةه مسوو يوى تطووور العالقووات الاقتصووادية, ااوةل أ و, وحيوودد املسوو يوى السوو يايس, نشوووء ااوةل
2
 أ مووا. 

اس يعار مصطلح اجملمتع املدين واجملمتع السو يايس مون  (0402-0740) ممي انطونيو غراميشل  الةيلسوف واملناضل ا

متاما مثلام فعول   , منظومة الةكر الربجوازي وحتديدا من كياابت هيغل وقام بيحويل هذزن املةهوم،ن الهيغلي،ن

قطووع تعبوري اجملمتوع املودين م أ صوبح أ نواكنو  نتيجوة هوذا اليحويول  أ خرىمن ماركس واجنلز مع مةاهه هيغلية 

ىلفبعدما اكن يشري , الصةل بدللته السابقة أ صوبح جوزءًا مون البنيوة , دائرة الينوافس الاقتصوادي بو،ن ال فوراد اإ

ىل( غراميش)الةوقية يشري به  امل،سسات الطبقية والاجامتعية اليت  ي  ابلوظائن ال يدلوجية اإ
3
. 

 ( الاسوتبداد  طبوائع) كيابوه  يف املوضووع لهوذا تصودى مون أ ول العوريب، العامل يف الكواكيب، الرمحن عبد يعد

 الويت واحملاس بة الشديدة املراقبة حت  تكن مل ما الاستبداد وصن عن ل  رج احلكومة) أ ن  اإىل أ شار حي 

احلواكم تعسون مون احلود لغرض احلمك يف الانيخابية ال ليات لس يخدام ودعا ،(فهيا  تسامح ل
4
أ موا مصوطةى  .

نياجيوةليشو ل امل،سسوات ) اكمل الس يد فيوسع تعريةه لل جمتوع املودين  والطبقوات الاجامتعيوة وامل،سسوات  الإ

(ااينية واليعلميية والاحتادات املهنية والنقاابت وال حزاب الس ياس ية جبانوب العقائود الس ياسو ية اخمليلةوة 
5
ويف . 

تبنو  تعريةوًا  0447ظ هوا مركوز دراسوات الوحودة العربيوة بوريوت الويت ن ( اجملمتع املودين)هذا الس ياق فان ندوة 

يقصود بوه امل،سسوات الس ياسو ية والاقتصوادية والاجامتعيوة والثقافيوة املسو يقةل عون ) لل جمتع املدين عوىل انوه 

 ال حوزابمتعددة اكملشاركة يف صنع القرار الس يايس عىل املسو يوى الووطين عورب  أ غراضسلطة ااوةل ليحقيق 

جانوب نرشو الووعي  اإىلواافاع عن مصاحل الع ل النقوايب واملسواية يف الع ول الاجامتعوي واليمنيوة , الس ياس ية

الثقايف
6
. 

 

 

                                                             
1
 00.-00ص, 7110, بغداد, مطبعة الرواد, بعض اإشاكليات اجملمتع املدين واجملمتع الس يايس وااميقراطية: صاحل ايرس. د 
2
, جامعوة تكريو , ونلكيوة القوان, رسواةل ماجسو يري, م،سسات اجملمتع املدين ودورها يف حامية احلقوق واحلورايت العاموة: أ ديب محمد جامس امحلاوي 

 .00ص, 7114
3
متواح , 00ص, 7110, الطبعوة ال وىل, فلسوط،ن, غوزة, مركز دراسات الغد العريب, تطور مةهوم اجملمتع املدين وازمة اجملمتع العريب: غازي الصوراين 

 (.0/01/7100)اخر زايرة riad.yolasite.com/resourceswww.hamdouche : عىل املوقع اليايل
4
 .4ص, 7112, دهوك, مطبعة زاان, دور منظامت اجملمتع املدين يف اليمنية الاجامتعية: منظ ة هارزاكر غري احلكومية 
5
 .017ص, 7110, عامن, دار الرشوق للنرش, 0و, اجملمتع املدين وااوةل: عاطن أ بو س ين 
6
جامعوة قاصودي مورابح , لكيوة احلقووق والعلووم الس ياسو ية, رسواةل ماجسو يري, متع املدين ودوره يف مراقبة الانيخاابت يف اجلزائوراجمل : خرية بن زيد 

bu.univwww.-: متوووووووووووووووووووواح عووووووووووووووووووووىل املوقووووووووووووووووووووع اليووووووووووووووووووووايل, 02ص, 7100, اجلزائوووووووووووووووووووور, بووووووووووووووووووووورقةل

 ouargla.dz/master/pdf/Benzaid_Khayra.pdf?idthese=3076 (.4/01/7100)اخر زايرة 

http://www.hamdoucheriad.yolasite.com/resources
http://www.hamdoucheriad.yolasite.com/resources
http://www.bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/Benzaid_Khayra.pdf?idthese=3076
http://www.bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/Benzaid_Khayra.pdf?idthese=3076
http://www.bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/Benzaid_Khayra.pdf?idthese=3076
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 عنارص اجملمتع املدين: الةرع الثاين

ذ ، اليقليدية الاجامتعية اليكوينات من غريها عن متزيها أ ساس ية عنارص عىل املدين اجملمتع أ طروحة ترتكز  أ ن اإ

 والشوةافية والهدفيوة ابحلركيوة غالبوا تمتوزي والويت العنوارص، هوذه تووافر مدى هو عهنا ميزيه اذلي الرئييس الةارق

اااخلية وااميقراطية واليطوع والعطاء
1
- :وابرز هذه العنارص ر. 

أ ي املشاركة الإرادية  وهو موا ميوزي اجملمتوع املودين عون ابيق اليكوينوات الاجامتعيوة اليقليديوة -:الطوعية/ أ ول
2
. 

وهبوذه , أ و بلك ة أ خرى املشاركة الطوعية اليت ر ابل سواس الةعول الإداري احلور أ و الطووعي" الطوعية"فكرة 

الطريقووة تمتووزي تكوينووات و بووىن اجملمتووع املوودين عوون ابيق اليكوينووات الاجامتعيووة املةروضووة أ و امليوار،ووة حتوو  أ ي 

اعيبار
3
. 

داري نظام عىل تعمتد وم،سسات تنظحت مضن الع ل ورةرض  هو مهنا واملقصود  -:امل،سس ية والينظه/ اثنياً   اإ

سرتاتيجية أ نية وبرانمج وأ هداف ذ معينوة، واإ  تنظوه دون مون ومو،لر فاعول نشواو أ و معول أ ي جنود ل نواكد اإ

داري فوين هجاز به يقوم مس بق  و طي  عاليوة وخوربة وكةواءة مبهوارة زمتيوع واإ
4
وهوو  هبوذا خييلون عون اجملمتوع . 

ىل فكورة , العوام مبةهوموه ال سو ييكاليقليدي  الويت تطوال وول احليواة " امل،سسو ية"حيو  يشوري هوذا الوركن اإ

واليت تش ل احلياة الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية و الثقافية, احل،ارية تقريبا
5
 . 

داريو تنظمييوة، ماليوة، اسو يقاللية( وهمينهتوا ااوةل سولطة عون اسو يقاللية -:الاسو يقاللية/ اثلثواُ  ةاإ
6
 ونعوين. 

 أ و اخلوارج مون والهمينة اليبعية أ شاكل من شلك ل ي املدين اجملمتع م،سسات  ،ع ل أ ن ر هنا ابلس يقاللية

 يف سولبا يو،لر اذلي ال مور املهمينوة، اجلهوة وخطو  وبورامج واموالءات وس ياسات أ راء بةرض واملمتثةل اااخل

 مون الوبعض تلجوا وقود يف الاسو يقاللية، ومطال ا امجلاهري ط وحات مع تنسجم ل ل هنا حامت وفشلها مس يقبلها

 مموا ال سوايس العنرصو هوذا ليجواوز املواطن،ن مع اليعامل يف الشةافية مبدأ   اس يخدام عدم اإىل امل،سسات هذه

 متوارس أ ن املودين اجملمتوع مل،سسوات لبود وعليوه, والبعيود امليوسو  ال جول يف وفشلها هبا ،قهتم عدم اإىل ي،دي

 وفوق عوىل أ ل اجملمتعوي دورهوا وت،وعن معلهوا تعرقل اليت واخلارجية اااخلية اليث ،ريات هذه عن بعيدا نشاطها

 حال بث ي ااوةل عن املدين اجملمتع م،سسات اس يقاللية يعين ول اجملمتع، طرف من ومقبوةل وشةافة حمددة أ طر

 همينوة دون وحيوول والقانونيوة ااسو يورية الرشوعية ااوةل ميونح كونوه قووة عامول هوو بول ضوعةها، ال حوال من

                                                             
1
 .170ص, مصدر سابق, عباس فاضل محمود 
2
: يلمتاح عىل املوقوع اليوا, 00ص, 7100, 007ع, جمةل املس يقبل العريب, اإشاكلية ااور: اجملمتع املدين واليحول ااميقراطي يف اجلزائر: مرزويق معر 

www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_432_marzouki_omar.pdf  (.4/01/7100)أ خر زايرة 
3
 .4ص, مصدر سابق, محمد الةاحت عبد الوهاب العيييب 
4
 .177ص, مصدر سابق, عباس فاضل محمود 
5
 .4ص, مصدر سابق, محمد الةاحت عبد الوهاب العيييب 
6
 .00ص, مصدر سابق, مرزويق معر 

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_432_marzouki_omar.pdf


 11العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية
 

361 
 

ذ ،(اخل.… والعشوائرية والقوميوة والعرقية املذهبية الطائةية)ال،يقة  والانامتءات الولءات  يف القويوة ااوةل اإن اإ

التسلطية لدلوةل ليس  مرادفة ر الهناية
1
 . 

داخول  ت،ديوه اذلي ااور مبدى ترتب  املدين اجملمتع م،سسات وتث ،ري فاعلية اإن ومعناها -:ااور أ والغاية / رابعاً 

 دوةل، م،سسوات ولويس أ موة م،سسوات متثول ابعيبارهوا فشلها، أ و جناهحا مدى حيدد ذكل ضوء وعىل اجملمتع

ذ أ ي،وا ااوةل مع عالقاهتا تيحدد امل،سسات هذه به تقوم اذلي ااور خالل ومن  أ ن جيوب الطورفي،ن الك اإن اإ

 وحورة طوعيوة وتنظوحت م،سسوات أ جيواد فوان هنا ومن ,لل جمتع خدمة تقدمي يف البعض بع،هام مع يتنافسان

 يووازن ما السلطة من لها جديدة اجامتعية قوى خلق خالل من ال مة وحيوية فاعلية عن وتعرب بنشاو تيحرك

 من القرار صنع معلية يف واستبدادها تةردها دون وحيول واخلارجية، اااخلية س ياساهتا يف وي،لر ااوةل سلطة

 والاقتصوادية والس ياسو ية الاجامتعيوة القووى مون مبج وعوة قراراهتا زمتثول عىل مس متر رقابة نظام وجود خالل

طار يف من،وية وتسلطها ااوةل ا راف دون احليلوةل عىل تع ل املدين اجملمتع م،سسات اإ
2
 تقووم اذليوااور . 

 اجامتعيوة تنظوحت ر حيو  مون ااوةل وهمينوة السولطة عون لس يقاللها الكربى ال يية و الينظحت هذه به

الاجامتعي،ن الينافس و الرصاع أ و الامتسك و الي،امن عالقة اإىلتشري  رواب  و س ياقيف  تع ل
3
.  

 مةهوم س يادة القانون وعنارصه: املطلب الثاين

  ,املصوطلح هذا ملعىن دقيق دون حتديد وااويل الوطين الصعيدزن عىل واسعاً  رواجاً  “ القانون س يادة” تلقى 

 أ موام واملسواواة القانون، ومسو القوان،ن، عىل مبنية حكومة القانون وجود س يادة تقت  الوطين، الصعيد فعىل

 ,ااويل املسو يوى عىل هذه املبادئ تطبيق خالل من القواعد، عىل املبين ااويل النظام تعززز وي،دي ,القانون

 سو يادة أ ن عون وف،وال, الإنصواف أ سوس احرتام كةاةل و ومنع اليعسن لسلوك،اب الينب، عىل القدرة زايدة اإىل

نه  بعد الزناع، ما مرحةل يف السالم لبناء أ داة س يكون القانون لهيا ينظر فاإ  أ و الزناعات ملنع أ داة حاليًا عىل أ هنا اإ

أ ي،اً  حلها
4
كوام ان هل عنوارص , وزرى الباحثان هنا رضورة للبح  يف تعرين س يادة القوانون وجوذوره اليارخييوة.

 .                     زرتكز علهيا ذلكل سوف يةرد الباحثان للك مهنام فرع مس يقل

 تعرين س يادة القانون: الةرع ال ول

ن  العرشزن القرن أ واخر)فقانون محورايب , حسيقة وعهود ، قدمية ح،ارات اإىل تعود لل سث ةل ال وىل الرشارات اإ

تشدد ، املثال سبيل عىل ، (تقريًبا .م.ق  , الارتشاء أ و الإهامل طريق عن برسالهتم الق،اة اخمّلل،ن معاقبة يف َُ

                                                             
1
 .170-177ص, مصدر سابق, عباس فاضل محمود 
2
 .177ص, املصدر نةسه 
3
, ورقوةل-جامعوة قاصودي مورابح, قووق والعلووم الس ياسو يةلكيوة احل, رساةل ماجسو يري, دور اجملمتع املدين يف ارساء حقوق الإنسان: مخييس ابتسام 

اخوووور زايرة ouargla.dz/master/pdf/Khemissi_Ibtissem.pdf-www.bu.univ : متوووواح عووووىل املوقووووع اليووووايل, 00ص, 7100

(4/01/7100.) 
4
 .0ص, (A/63/69- S/2008/270)الو،يقة رمق , س يادة القانون عىل الصعيدزن الوطين وااويل, جملس ال من: امجلعية العامة 

http://www.bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/Khemissi_Ibtissem.pdf
http://www.bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/Khemissi_Ibtissem.pdf
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 ال لوواح وقوانون ,دميقراطيوة مبسوحة اليوانن يف الس يايس الع ل مسح( م .ق السادس القرن) صولون وترشيع

 ومحوى املدنيوة الق،وااي عون اازون انةصوال كرس بدائيته، عىل, (م.ق ٠٥٤ العام حوايل)روماين ال عرشة ال،ين

لل واطن،ن حقوقًا أ ساس ية
1
ذاول نبالغ .  بول انوه , والرشوائع السواموية ال دايناكن حموور مجيوع  الإنسوانقلنوا ابن  اإ

ومبوا حيقوق السوعادة هلوم يف اانيوا , فه ي جاءت ليام،ن مصاحل الناس جبلوب النةوع هلوم ودفوع امل،وار عوهنم, غازهتا

ىلوتعد اااينة املس يحية من الرشائع والرسالت الساموية الويت تودعو , وال خرة , اليوحيود يف موا خيو  العقيودة اإ

ضافةوقد  ال ساس يةرايته وح الإنسانكام اهمت  حبقوق  ىل اإ بعوض  الإنسوانوقوانون حقووق  ال وربيوةاحل،ارة  اإ

املبادئ السامية امليعلقوة بكراموة الشخصوية الإنسوانية وفكورة حتديود السولطة
2
يتسوق يف  الإسواليمالةكور  أ ن. 

 ةهووم واذلي فهوو ييةوق موع اليةسوري الشولكي لل , مع مةهوم س يادة القانون طبقًا الليوه العاموة املشورتكة أ صوهل

حتمك العالقات بو،ن النواس يف اجملمتوع  أ نييعلق بوجوب وجود قانون ينظم حركة اجملمتع من خالل تقرزره وجوب 

أ ي النظام القوانوين الإسواليم الإسالميةقواعد عامة جمردة سابقة عىل نشث ة تكل العالقات ر الرشيعة 
3
يقوول . 

نَ ))تعاىل  ٍن َوَل ُمْ،مِّ َ َوَما اَكَن لُِّ ْ،مِّ ْ َوَموْن يَْعو ِّ اّلِلَّ وْن َأْمورِّ ِّ ُة مِّ ورَيَ ُ َوَرُسوهُلُ َأْمًرا َأْن زَُكوَن لَهُوُم الْخِّ َذا قىََض اّلِلَّ
ي
ٍة ا

ينًا ((َوَرُسوهَلُ فَقَْد َضلَّ َضاَلًل ُمبِّ
4
ن.   أ رسوطو قوال, الغريب ااميقراطي النظام يف أ سايس أ مر هو القانون حمك اإ

ن, " اكن أ ايً  الةورد، حومك مون أ ف،ل القانون حمك " س نة من أ لةي أ كو منذ  احلودي  معنواه يف القوانون حومك اإ

ن كياابت . داييس . ف. أ   للربوفسور  بيعريةه الكثري يدزن  ذات ر القوانون حومك حوول داييس الربوفسور اإ

هنواك وكوذكل , ٥٨٨٥ عوام ال وىل لل ورة القوانون حومك حول داييس فان أ لربت حمارضات نرشت  . ابقية دلةل

حودى فصول معرض يف  (Mwalusanya)موالوسانيا اليزناين القايض أ ،بته القانون اذلي حمك ملصطلح اليحديد  اإ

 ، احلكوموة عوداةل كوذكل يعوين فهو القانون وفق يمت ترصف من أ كو يعين القانون حمك " ٥٨٨٨ عام ااعاوى

 خ،ووع القوانون حومك فهيا حّيمت مبالغًا سلطاٍت  احلكومة يعطي و أ ل ، املثال تةح  وجوب اإىل مييد أ ن وجيب

للحكومة القانون خ،وع ل للقانون احلكومة
5

لقود سواق بعوض الةقهواء تعريةوًا مقت،وبًا لسو يادة القوانون حيو  . "

ومما يلحوظ عوىل هوذا ( احلكومة الرمسية واملواطن،ن عىل السواء مقيدون وملزتمون ابلقانون أ نيعين ) بث نهعرفوه 

هوذا اليعريون بعوض احلجوج  أ حصوابوهنوا يسووق  الإنسانااميقراطية وحقوق  اإىلشارة اليعرين خلوه من الإ 

امع رأ هيوم
6
العووام لول مم امليحوودة يف تقرزوره عوون سو يادة القووانون والعوداةل الانيقاليووة يف  ال مو،نهووذا وقود صووا  . 

                                                             
1
 .71ص, مصدر سابق, غالب غامن. د, املركز العريب ليطوزر حمك القانون والزناهة 
2
 .77-72ص, 7114, جامعة املوصل, لطباعة والنرشدار ابن ال،ري ل , حقوق الإنسان والطةل وااميقراطية: ماهر صاحل عالوي وووعة م،لة،ن. د 
3
: متوووووواح عووووووىل الووووووراب  اليووووووايل, 0ص, مةهوووووووم سوووووو يادة القووووووانون يف الةكوووووور القووووووانوين املقووووووارن: صووووووربي محموووووود خليوووووول. د 

  www.drsabrikhalil.wordpress.com/2012/01/21  (.70/01/7100)ة أ خر زاير 
4
 .01القران الكرمي سورة ال حزاب ال ية  
5
 .01-4ص, مصدر سابق, غالب غامن. د, املركز العريب ليطوزر حمك القانون والزناهة 

6
 Brian Z. Tamanaha: The History and Elements of The Rule of Law, Singapore Journal of Legal Studies, 

2012, p.233. 

http://www.drsabrikhalil.wordpress.com/2012/01/21
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مبودأ  للحومك زكوون )نه تعريةًا لس يادة القانون حي  عرفه بث   7110جممتعات الرصاع وجممتعات ما بعد الرصاع عام 

مسو،ول،ن أ موام قووان،ن , مبوا يف ذكل ااوةل ذاهتوا, وامل،سسوات والكيواانت العاموة واخلاصوة ال شخاصفيه مجيع 

ىل ق،واء مسو يقل, صادرة علناً  طارهوا اإ وتيةوق موع القواعود واملعوايري , وتطبق عوىل امجليوع ابلتسواوي وحيويمك يف اإ

واملسواواة , أ  كذكل ا اذ تدابري لكةاةل الالزتام مببادئ سو يادة القوانونويقت  هذا املبد. الإنسانااولية حلقوق 

واملشواركة يف صونع , والةصول بو،ن السولطات, والعدل يف تطبيق القوانون, واملس،ولية أ مام القانون, أ مام القانون

(والشةافية الإجرائية والقانونيوة, وجتنب اليعسن, واليق،ن القانوين, القرار
1
 يف ابلإجوامع ع،واءال   ااول أ قورت. 

 القوانون بسو يادة امجليوع تقيود برضوورة ( ٥٤٤٥ سوبمترب/يف أ يلوول امليحودة ال مم عقدته اذلي العاملية الق ة م،متر

 دويل بنظوام) الزتاهموا  جموددا وأ كودت ( السوواء عوىل وااويل الوطين عىل الصعيدزن اليطبيق موضع ووضعها

ىل س يادة يستند  مثول الإعوالن موا،يوق يف السوابقة النوداءات موع جتواوب هوذا ويف (ااويل والقانون القانون اإ

عوالن( ال مم بو،ن القوانون فوح سو يادة تعززوز ) اإىل أ شوار اذلي ٥٨٩٤ لعام ااول ب،ن الودية العالقات بشث ن  واإ

 عوىل والوطنيوة ااوليوة الشو،ون يف سو يادة القوانون احورتام تعززوز) ال ع،واء ااول فيوه قوررت اذلي ال لةيوة

(السواء
2
. 

 عنارص س يادة القانون: الةرع الثاين

مقتىض س يادة القانون وفقًا لل عايري السائدة يف اجملمتع املعارص هو الزتام مجيع أ ع،اء اجملمتع وسلطات ااوةل عىل 

ل ان سو يادة القوانون ل تعوين فقو  جمورد الالوزتام ابحورتام  السواء ابحرتام القانون ك سواس ملرشووعية ال عوامل اإ

 أ هنواكام جيب أ ن زكةل القانون احلقوق واحلرايت لل فراد حي  , بل تعين أ ي،ًا مسو القانون عىل ااوةل, أ حاكمه

ذن ليس جمرد أ داة لع ل ااوةل ولكنه أ ي،ًا ال،امن اذلي زكةل حقووق ال فوراد , س يادة القانون أ ساس فالقانون اإ

يف مواهجة ااوةل
3
ن.  ىلالعنارص اليت يقوم علهيا مبدأ  س يادة القانون تنقسم  اإ  -:عنرصزن هام اإ

, تقت  س يادة القانون أ ن تكون القوان،ن قواعد تتسم مبج وعة من اخلصائ  الشولكية -:العنرص الشلكي/ أ ول

اخلصوائ   أ موثةلومون , وهذه اخلصائ  تسو ى شولكية ل هنوا ل تقوول شويئًا عون م،و ون او جووهر القوواني،ن

الرمسيوة القانونيوة الوطنيوة القانون الصادر يي، ن السامت اليت تبو،ن أ نوه ترشويع نرُشو يف اجلريودة أ نالشلكية 
4
 .

غوري  أ ول ن القوواني،ن غوري الواحضوة , ومنشوورة بشولك اكيف, تكون واحضة وم،كدة أ نالقواني،ن جيب  أ نحي  

اليق،ن والوضووح ميكون  أ نكام , س يكون الناس غري قادرزن عىل الانصياع لها, غري املعلنة بشلك اكيف أ وامل،كدة 

وخصوصوًا مون  ال خورزنييوقعووا سولوك  أ نل نه يصبح مبقدور املواطن،ن , ن،نلل واط  أ ف،لتوفر نوعية حياة  أ ن

                                                             
1
, 7110, (S/2004/616)رمق الو،يقوة, س يادة القانون والعداةل الانيقالية يف جممتعات الرصاع وجممتعات موا بعود الرصواع: جملس ال من, ال مم امليحدة 

 .1-0ص
2
 .00ص, مصدر سابق, س يادة القانون عىل الصعيد الوطين وااويل: جملس ال من, امجلعية العامة 
3
 .77-70ص, 7111, عامن, دار الرشوق للنرش, امحلاية ااس يورية للحقوق واحلرايت: امحد فتحي رسور. د 
4
 .4ص, 7107, السويد, س يادة القانون دليل للس ياس ي،ن: معهد راؤول ويلنبري  حلقوق الإنسان والقانون الإنساين 
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ىلتنطوي عىل معومية معينة وفكرة الع ومية هذه تشوري  أ نالقواني،ن جيب  أ نكام , يشغلون مناصب رمسية  أ ن اإ

فهو ي , فهيوا بول تنطبوق عوىل عاموة فئوات املوواطن،ن الإعوالم أ سوامءل حتيووي عوىل  أ نالقواني،ن الوضعية جيوب 

يوذاءفهو ي متنوع بشولك فعوال القوواني،ن مون , حتقق املساواة احلقيقية ب،ن املواطن،ن أ هنا اإىلابلإضافة  فوراد اإ أ و /و اإ

سو يادة  أ نتكون مس يقرة قدر الإماكن حيو   أ نالقواني،ن جيب  أ نكام , ووعات اجامتعية بشلك غري رضوري

ذا اكن يمت تغيري الترشويعات أ و تعوديلها عوىل حود كبوري ابسو مترار اليغيوري املسو متر يف  أ نكوام , القانون ل تزدهر اإ

حيو  , خيططوا حلياهتم وفقا للقوانون أ نالقانون الوضعي جيعل من الصعب ان مل زكن من املس يحيل لل واطن،ن 

مثر ب،ن املواطن،نالاس يقرار يف النظام القانوين يسهل اليةاعل امل  أ ن
1
 . 

فوراد وتعيورب هوذه  أ نوهو  -:العنرص املوضوعي/ اثنياً  زكةول القوانون يف م،و ونه احورتام احلقووق واحلورايت لل 

وهو يف هذا الصدد ميثل أ داة فعاةل محلايوة توكل احلقووق واحلورايت, ملامرسة ااميقراطية أ سايساحلقوق رشو 
2
 .

 يتسو ىن ل الويت و طبيعينوا يف امليث صوةل احلقووق " بث هنوا معوموا نسوانالإ  حقووق اإىل امليحدة ال مم هيئة ونظرت

ن  " ..البرش عيشة أ ن نعيش بغريها ناكر اإ  مث سواة جمورد لويس– امليحودة ال مم هيئوة ت،وين – الإنسوان حق اإ

نه ، صصية و فردية  موا عوىل عوالوة الس يايس، و الاجامتعي الاضطراب فهيا يش يع خلق ظروف اإىل ي،دي اإ

بيهنوا فح و ااول و داخل اجملمتعات الرصاع و العنن بذور من يغرسه
3
هوذا العنرصو ييعلوق ابلطريقوة الويت  أ ن. 

منيخبون من جانب الشوعب و  أ شخاصي،عها  أ نتوضع هبا القواني،ن وهناك بصةة عامة خياران فالقوان،ن ميكن 

يف نظوام ل  أ وتوضوع بطريقوة دميقراطيوة  أ نوميكن , أ و ي،عها أ شخاص مل جير انيخاهبم, خي،عون لل سائةل أ مامه

ل يف ظول نظوام سو يايس  أ نومن البدهي ي , تطبق فيه أ ي دميقراطية سو يادة القوانون ل ميكون تةعيلهوا ابلاكمول اإ

لوهيماذلزن تو   ال شخاصخي،ع للقانون  أ نهنا هو  ال سايسوال مر , دميقراطي وان خي،وعوا , سولطة ترشويعه اإ

ىلتيحقق  أ ناخلصائ  الرمسية لس يادة القانون ميكن  أ نذا ل ينةي وه, لرقابة دس يورية مناس بة حود موا أ ي،وًا  اإ

ويصودق هوذا , س يادة القانون تس يلزم احرتام حقوق الإنسان أ نكام , يف بعض النظم الس ياس ية غري ااميقراطية

عىل وجه اخلصوص عىل احرتام احلقوق املدنية والس ياسو ية
4
ذا.  نسوانية، ةقميو متثول ااميقراطيوة اكنو  واإ  فوان اإ

 ,للسولطة السول ي واليوداول واملسواءةل، الرشوعية، : معوايري ر بثال،وة غليوون برهوان حسب تيحدد معايريها

الوطنيوة وحودهتا عوىل واحلةواظ لبنواء اجملمتعوات انحجة أ لية متثل بث هنا القول فميكن
5
والصوةة الرئيسو ية يف الونظم . 

                                                             
1
 Dr. Augusto Zimmermann: The Rule of Law as a Culture of Legality, eLaw Journal, vol 14, no 1, 2007, 

p.18-19. 
2
 .77ص, مصدر سابق, امحد فتحي رسور. د 
3
 .77-72ص, مصدر سابق, مخييس ابتسام 
4
 .01-4ص, مصدر سابق, معهد راؤول ويلنبري  حلقوق الإنسان والقانون الإنساين 
5
 .100ص, مصدر سابق, عباس فاضل محمود 
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املواطن،ن اذلزن ميارسون دور  بطريقة غري مبارشة من خوالل  أ مام أ فعاهلمااميقراطية ر مس،ولية احلاكم عن 

تنافس ممثلهيم املنيخب،ن وتعاوهنم
1
. 

ن  أ نمةهويم اجملمتع املدين وس يادة القانون مةهومان ضارابن يف القدم وقد دلو  علوهيام خميلون الرشوائع  وهوذا  اإ

منووا يوودل عووىل أ ييووهتام ل , مووهنام عنووارصه الوويت زمتووزي هبووامةهومووان مسوو يقالن ولوولك  أ هنووامكووام , دل فاإ هووذه  أ ناإ

يلعبوان دور هموم ومو،لر وخصوصوًا يف الةورتة الويت تويل  أ نميكون  اإذالاس يقاللية ل تعين الانةصوال اليوام بيوهنام 

ىلالرصاعات العنيةة واليت  لن ورااها تركة ،قيةل حتياج   .ت،افر اجلهود لليعامل معها اإ

ابرزة يف  أ ييووةامتعووي اليطوووعي اذلي ت،ديووه موونظامت اجملمتووع املوودين  ذو الع وول الاج أ نهووذا وزوورى الباحثووان  

ان ظوروف عودم , الهنوض بواقع اجملمتعات حي  يلعب دور الوس ي  ب،ن احلكومة والشعب ليسد الةجووة بيوهنام

نظوراًن , ايسا  اجملمتوع املودين يف حتسويهن أ نالثقة ب،ن مواطين البدل الواحد وكذكل ب،ن املواطن،ن واحلكومة ميكن 

ملا زمتيع به من اس يقاللية من مجيع النوايح عون ااوةل وهوذه الاسو يقاللية ر الويت جتعول املوواطن،ن يلجو،ون 

لهيا وزرضون هبوا كوام  وكوذكل , هوذه الاسو يقاللية ر الويت متزيهوا عون غريهوا مون التشوكيالت الاجامتعيوة أ ناإ

يلعبوه اجملمتوع املودين دور مو،لر  أ ناور اذلي ميكون امل،سس ية والطوعية والغاية لكها عنوارص رضوريوة ليجعول ا

 .  وفعال

 تةعيل أ ليات تعززز س يادة القانون يف جممتعات ما بعد الرصاع: املبح  الثاين

عطاء  ن قيام ااوةل ووجودها يعمتد عىل تعززز واإ وان وجود ااوةل ومبودأ  سو يادة , ملبدأ  س يادة القانون ال ولويةاإ

دارة أ نحي  , متاكمل،ن ويعمتدان عىل بع،هامالقانون يعيربان عنرصزن  الزناعات العنيةة تعمتد عىل ترس يخ هوذا  اإ

املبدأ  وان اارجة اليت يقاس هبا وجود وقانونية ااوةل بعد فرتات الزناع ر مدى توزيع وتوس يع وظوائن ااوةل 

( صووانعة القوووان،ن )  وأ ي،ووا تعمتوود عووىل موودى توزيووع هووذه الوظووائن عووىل السوولطة الترشوويعية, خلدمووة ال فووراد

(املطبقة للقوان،ن ) والق،ائية ( املنةذة للقوان،ن ) والينةيذية 
2
س يادة القانون من تقيد ممارسوة  اإىلل تنبع احلاجة . 

بل من اليعامل بشلك حصيح مع تركوة , السلطة وحتقيق اليق،ن القانوين واحلرية وحتقيق املساواة يف املعامةل فق 

شعار املوواطن،ن ابن حقووقهم الويت اسو يلب  سووف تورد هلوم وان  الإنسانهتااكت حقوق املايض الثقيةل من ان واإ

وان احلقيقوة الويت اكنو  خمةيوة طووال فورتة , الق،اء اااخيل سوف تيحقوق أ ماماملساواة يف ما بيهنم يف اليعامل 

ل وسوف يعود لصواحبة حيو  جيوب , الرصاع سوف تظهر بلجان حقيقة وطنية وان ما من يشء قد اس يلب اإ

تعززوز سو يادة القوانون يف جممتعوات موا  أ ليواتذلا سوف يتناول الباحثان تةعيل , يعوض بشلك عادل وانجز أ ن

واملطلوب الثواين , لإسهام اجملمتع املدين يف تةعيل دور احملامك ال ولع يف ،الث مطالب مس يقةل إص  بعد الرصا

                                                             
1
نسوانية سوكول القوانون, رساةل ماجس يري, حقوق الإنسان يف جممتعات ما بعد الرصاع ضامانت: فهيل جبار جايب  , جامعوة دهووك, فالكيت العلووم الإ

 .70ص, 7100
2
 .40ص, مصدر سابق, فهيل جبار جليب 
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واملطلوب الثالو  لإسوهام اجملمتوع املودين يف تةعيول دور , لإسهام اجملمتع املدين يف تةعيل دور جلان تقيصو احلقيقوة

 .صناديق تعويض ال،حااي

سهام اجملمتع املدين يف: املطلب ال ول  تةعيل دور احملامك اإ

ىلزكون للجوء  أ نمن املهم  عن عرض ق،يهتم عىل احملوامك ل ن  ال فرادل حيجم  أ ناحملامك ميسورا للناس وجيب  اإ

ىلويعد اللجوء , معقد أ ومرهق  أ وذكل ملكن للغاية  العوداةل عنرصو هموم يف جممتوع خاضوع لسو يادة  القوانون اإ
1
 .

ت من العقاب اليت مسح  ابرتاكب الانهتااكت يعطي اإحساسًا ابل موان تطبيق ،قافة املساءةل ماكن ،قافة الإفال

لل،حااي ويوجه حتذزرًا ملن يةكرون يف ارتاكب انهتااكت يف املس يقبل كام أ هنوا تعطوي قودرًا مون الإنصواف ملعواانة 

ال،ووحااي
2
ىل جانووب املسوو،ولية القانونيووة ااوليووة الوويت تيح وول تبعهتووا ااوةل عوون جوورامئ احلوورب هنوو.  اك أ ي،ووا واإ

أ ما أ ن زكوون مصودرها القووان،ن الوطنيوة مثول قوانون العقووابت أ و , مس،ولية جنائية لل فراد عن جرامئ احلرب

وأ ما أ ن زكوون مصودرها أ حواكم ومبوادئ القوانون ااويل, القوان،ن العسكرية
3
واملسو،ولية اجلنائيوة عون اجلورامئ . 

مل  0412فاتةاقية لهواي لعوام , قبل احلرب العاملية الثانيةاملرتكبة خالفًا ل عراف وقوان،ن احلرب مل تكن موجودة 

ولكن بعود احلورب , بل اكية  بيحديد مس،ولية ااوةل بدفع اليعويض فق , تيعرض لل س،ولية اجلنائية لل فراد

فقود ُشولك  حممكوة عسوكرية مسيو  , العاملية الثانية أ صبح نطاق املس،ولية ااولية يشو ل املسو،ولية اجلنائيوة

شولك  حممكوة دوليوة خاصوة مبوجوب قورار  0440ويف عوام , ة نورمبري  العسوكرية حملامكوة جموريم احلوربمبحمك

قلوه يوغسوالفيا السوابقة 717/0440جملس ال من رمق  ا وذ جملوس  0440ويف العوام , حملامكة جموريم احلورب يف اإ

ي،ا تعززت املس،ولية ااوليوة بتشكيل حممكة دولية خاصة مبجريم احلرب يف رواندا وأ   440/0440ال من القرار 

قرار النظام ال سايس لل حمكة ااولية اجلنائية يف روما عوام  ابإ
4

 ابرزاً  دوراً  املودين اجملمتوع تنظوحت تلعوب. 0447

 موواطن،ن عون دفاعها زكون قد الإطار يف هذا الإنسان حلقوق ااولية املنظامت خباصة و العاملي، الصعيد عىل

 حبقوق تبطش عاملية أ و قوة دوةل ضد دفاعها زكون قد و ااوةل لهذه القومية السلطات مواهجة يف معينة دوةل

 يف عاملنوا البرشو هبوا زمتيوع أ ن ينبغوي حقووق عوىل احلصوول أ جول مون دفاعها زكون قد أ و أ خرى دوةل مواطين

املعارص
5
ويف العراق تيعاون منظامت دولية مع منظامت اجملمتع املدين من اجل فتح ماكتب استشارة قانونيوة يف . 

العوداةل يف ) عون انطوالق بورانمج ( USAID) لليمنيوة ال مرزكيوةالوواكةل  أ علنو فقود , حمافظات خميلةة من البدل

                                                             
1
 .01ص, مصدر سابق, معهد راؤول ويلنبري  حلقوق الإنسان والقانون الإنساين 
2
: متوووواح عووووىل املوقووووع اليووووايل, معهوووود الربيووووع العووووريب, ة واملصوووواحلة الوطنيووووة يف العووووامل العووووريبالعووووداةل الانيقاليوووو: رضوووووان زايدة. د 

www.arabsi.org/index.php?option=com/attachments/article/123%D8%A7%D9 (.71/1/7107: )أ خر زايرة 
3
رسوواةل , امحلايووة ااوليووة ل،ووحااي الزناعووات املسوولحة يف ضوووء أ حوواكم الرشوويعة الإسووالمية والقووانون ااويل الإنسوواين: عبوود هللا بوون انرص السووبيعي 

 .002ص, 7117, جامعة انين العربية للعلوم ال منية, ماجس يري
4
متواح عوىل املوقوع , 00ص, 7117, جامعوة بريزيو , لكيوة احلقووق والإدارة العاموة, أ ،ناء الزناع املسلححامية املدني،ن : ال ء محمد فارس عبد اجلليل 

 (.01/2/7107)أ خر زايرة  www.freewebs.com/plhr/Alaa%20Abdel%20jalil.pdf : اليايل
5
 .20ص, در سابقمص, مخييس ابتسام 

http://www.arabsi.org/index.php?option=com/attachments/article/123%D8%A7%D9
http://www.freewebs.com/plhr/Alaa%20Abdel%20jalil.pdf
http://www.freewebs.com/plhr/Alaa%20Abdel%20jalil.pdf
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يي،و ن فوتح ماكتوب استشوارات قانونيوة  يف عدة حمافظات عراقية مون مضهنوا حمافظوة اايوانيوة( متناول امجليع 

مون خوالل , تيبىن اافاع عن الةئات امله شة والرتافع عهنا أ مام احملامك اخمليصة وتقدم الاستشارات القانونيوة جمواانً 

هذا وتع ل يف هذا امليدان عدة منظامت جممتع مودين , الينس يق مع منظامت اجملمتع املدين احمللية يف   احملافظات

من، ة الواحة اخلرضواء وكوذكل شو بكة فكور واملونظامت املن،ووية معوه من مضهنا
1
هوذا ول خيةوى ااور اذلي . 

 الإنسوانتلعبه احملمكة اجلنائية ااولية يف جمال حتقيق املس،ولية اجلنائية الةردية عن الانهتوااكت اجلسو مية حلقووق 

 أ طلوقهناك حتوالن يف ضول هوذه احملمكوة  أ نول خيةى كذكل , من العقاب الإفالتوماكحفة  الإنساينوالقانون 

وقد تلكم الس يد بيل بيس منظم اجامتعات حتالن , عليه حتالن املنظامت غري احلكومية لل حمكة اجلنائية ااولية

: املنظامت غري احلكومية لل حمكة اجلنائية ااولية عن العالقة بو،ن احملمكوة واملونظامت غوري احلكوميوة حيو  قوال

جنازًا لظاهرة جيوس ياس ية جديدة قوية  ال سايسشلك نظام روما ) أ ل ور معول دميقراطيوات ذات سولطة  –اإ

صغرية ومتوسطة من مجيع املناطق والنظم القانونية يف رشاكة غري رمسية مع مونظامت اجملمتوع املودين مون اجلنووب 

بوه اليحودايت العامليوة  والشامل من أ جل وضع قوان،ن ومنظامت دولية جديدة لها من السلطة واملووارد موا تواجوه

(امليجذرة
2
. 

سهام اجملمتع املدين يف تةعيل دور جلان تقيص احلقيقة: املطلب الثاين  اإ

أ ن الالزتام ابليحقيق يف انهتااكت حقوق الإنسان يعد الزتامًا مبوجب املعاهدات ااولية وكذكل مبوجب القوانون  

ااويل العريف واحد مكوانت الزتام ااوةل بث ن ت، ن
3
فةي أ عقاب الانهتااكت اجلس مية أ و املهنجية وبعد فورتات . 

عداد اليعويض اجملدي ينطوي عىل حتودايت وصوعوابت جسو مية, الرصاع العام ن اإ فقود زكوون عودد ال،وحااي , فاإ

ىل الةرد أ م اجمل وعة, خضامً  وقد زكون هل أ اثر بعيدة املودى , والرضر اذلي حلقهم قد ييعذر عالجه سواء ابلنس بة اإ

ن , وقود تكوون انهتوااكت حقووق الإنسوان قود أ صوبح  ر القاعودة ولويس الاسو يثناء, اجملمتع كلكل فراد  كوام اإ

رمبا تكون قد اهنارت خوالل الرصواع , مثل احملامك أ و هجات اليحكه املعيادة, امل،سسات اليت تكةل تكل احلقوق

 ال وضواع تصوبح الإجوراءات ويف مثل توكل, أ و فسدت نتيجة اليدخل الس يايس, حت  وطث ة اليحدايت اخمليلةة

ىل احملوامك والنظور يف  ىل منةعة ال،وحااي واجنواز اليعوي،وات بودًل مون اللجووء اإ الع لية أ جدر الس بل اليت ت،دي اإ

املظامل وااعاوي عىل حدة
4
وغوري ق،وائية , وم،قتوة, هيئوات رمسيوة) وقد   تعرين جلان تقيصو احلقوائق بث هنوا . 

عوادة موا ترتكوب ,   من انهتااكت حقوق الإنسان أ و القانون ااويل الإنساينليقيص احلقائق اليت حتقق وجود من

                                                             
1
, مقوالت وتقوارزر, منظامت دولية وحملية تع ل عىل فتح ماكتب استشارة قانونية يف اايوانيوة وعودة حمافظوات أ خورى: واكةل أ نباء ع،ن العراق نيوز 

 (.70/01/7100)أ خر زايرةraqnews.com/index.phpwww.aynali : متاح عىل املوقع اليايل, 70/01/7100ال ربعاء 
2
 .01ص, 7117متوز 02, نيويورك, ال مم امليحدة, نظام روما ال سايس الاحتةال ابذلكرى العارشة: احملمكة اجلنائية ااولية 
3
 .00 ص, 7110, جنين, اللجنة ااولية للحقوقي،ن, الق،اء العسكري والقانون ااويل: غوزمان -فيدزرزكو أ ندرو 
4
: متوووواح عووووىل املوقووووع اليووووايل. 0ص, 7112, نيويووووورك, املركووووز ااويل للعووووداةل الانيقاليووووة, اليعووووويض نظووووراًي ومعليوووواً : لووووزيا ماغاريوووول 

. pdf-Arabic-2007-Practice-Reparations-Global-s/ictjwww.ictj.org/sites/default/file  (.70/07/7100)أ خر زايرة 

http://www.aynaliraqnews.com/index.php
http://www.aynaliraqnews.com/index.php
http://www.ictj.org/sites/default/files/ictj-Global-Reparations-Practice-2007-Arabic-pdf
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بودًل مون , عىل مدى عدد من الس نوات والهدف من هذا اليحقيوق وجوود منو  مون انهتوااكت حقووق الإنسوان

(حدث مع،ن 
1
يظهر بوضووح يف مراحول خميلةوة سوواء  أ ندور منظامت اجملمتع املدين ميكن  أ نوزرى الباحثان . 

عوداديف مورحةل  أ ويف املرحةل تشكيلها وممارس هتا لع لهوا  أ و املرحةل اليت تس بق تشكيل جلان احلقيقة يف اليقرزور  اإ

 .الهنايئ للجنة

ذاليك يمت حتديد ما  نشاء جلنة تقيص احلقائق يف ذاته أ مرًا مالمئًا أ م ل اإ ,  م حتديد الشلك املناسوب للجنوة, اكن اإ

ن تقووم بوث جراء حبووث أ ساسو ية لليعورف عوىل ال راء السوائدة اى امجلواهري بطورق ميكن ملنظامت اجملمتع املدين أ  

أ و / و, واملناقشوات التشواورية, والنودوات, وورش الع ول, مهنوا اسو يخدام اسو يطالعات الورأ ي العوام, متعددة

ووعات الرتكزي عىل موضوعات حمددة
2
طارفةي .  ىلاملساعي الرامية  اإ ،ويحة وبعود ف , حل الرصواع الكولووميب اإ

اليواط، ب،ن ووعات ش به عسكرية وقوات أ من اتبعة لودلوةل مون هجوة وبو،ن ووعوات شو به عسوكرية وزعوامء 

أ طلق  ووعة مّضو  أ اكدمييو،ن (  Parapolitica)س ياس ي،ن عىل املس يوايت احمللية واجلهوية واملعروفة بة،يحة 

, ن سو بل الاسو يجابة ملطالوب العوداةل واملسوث ةلوانشط،ن حقوقي،ن وحضااي وقيادات من اجملمتع نقاشًا وطنيًا بشوث  

جراء املةاوضات حول ترسحي املقاتل،ن وتوقيع اتةاقات سالم يف املس يقبل وارتةعو  أ صووات هجوات حكوميوة  واإ

وغري حكومية مطالبة بكشن احلقيقة والإنصواف وجورب الرضور اكإجوراءات مقرتحوة ليحقيوق اليووازن يف معوادةل 

السالم والعداةل
3
ومون  م فهوم يقوموون بودور هموم يف , اللجنة الواهجة العامة للجنوة تقيصو احلقيقوة ءأ ع،اميثل . 

وكثووريًا مووا تشووارك املوونظامت غووري احلكوميووة مشوواركة و،يقووة يف البوو  معليووة  , تعززووز مصووداقيهتا ومرشوووعيهتا

يف " صواحلة جلنوة الاسو يقبال واحلقيقوة وامل" فةوي حواةل , يف بعوض ال حيوان ال ع،اءبل ويف اختيار , الاختيار

 أ واللجنة الوطنية الس بعة زمتيعون خبربة واسوعة يف الع ول موع اجملمتوع املودين  أ ع،اءتميور الرشقية اكن س ية من 

فريقياويف جنوب , املنظامت غري احلكومية جراءاتاملنظامت غري احلكومية  أ عدت اإ اختيار أ ع،اء اللجنوة واكن  اإ

يف مجيوع املراحول , اركة املنظامت غري احلكومية فهيا بدرجوة ملحوظوةلها تث ،ري كبري يف ضامن املشاركة العامة ومش

أ ن وضع تصور مبديئ لليقرزر الهنايئ يف مرحةل مبكرة يساعد املونظامت غوري احلكوميوة عوىل احلةواظ عوىل وعهيوا 

جامليوة رضوري ل،وامن اجنواز اللجنوة هم هتوا يف صوورة مرشووع مةيود  أ موركوام يعود , بيوجيه املرشوع بصوورة اإ

وقد تعورض اليقرزور الهنوايئ للجنوة احلقيقوة واملصواحلة جبنووب , لل جمتع حيسن تسخري امحلاس السائد اى العامة

كوام جتاهول , افريقيا اىل الانيقاد بسبب تركزيه عىل ،نائية ويية تقسم العنن اىل عنن سو يايس وعنون جنوايئ

                                                             
1
 The United Nations High Commissioner for Refugees: Truth, Justice and Reparation, Establishing An 

Effective Truth Commission, Amnesty international, 11 June 2007, p.1, املوقووووع متوووواح عووووىل  

:اليايل www.unhcr.org/refworld/pdfid/4678de4a2.pdf (.71/1/7107)أ خر زايرة  
2
اليوجهييوة لل ونظامت غوري " فورايت " مبوادئ , جلان تقيصو احلقوائق واملونظامت غوري احلكوميوة العالقوة ال ساسو ية : املركز ااويل للعداةل الانيقالية 

www.ictj.org/sites/default/ICTJ-:  متوواح عووىل املوقووع اليووايل,  01ص, 7110, نيويووورك, , احلكوميووة العووامةل مووع جلووان تقيصوو احلقووائق

Arabic.pdf-2004-Guidelines-TRC-Global (.00/1/7107) أ خر زايرة 
3
 .07ص, 7114فربازر  00-07الرابو من , مةهوم وحتدايت جرب الرضر امجلاعي: تقرزر الرابو 

http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4678de4a2.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4678de4a2.pdf
http://www.ictj.org/sites/default/ICTJ-Global-TRC-Guidelines-2004-Arabic.pdf
http://www.ictj.org/sites/default/ICTJ-Global-TRC-Guidelines-2004-Arabic.pdf
http://www.ictj.org/sites/default/ICTJ-Global-TRC-Guidelines-2004-Arabic.pdf
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اذلي اكن هو السبب اليارخيي وراء الةصل العنرصي واملنيةع،ن من العنون املورتب   ال سايسجامتعي اجلدل الا

ذا اكن  صالحيات اللجنة احملددة تقيد ابلرضورة جحم اليحقيقات وتةرض عليه الانيقائيوة, به مفون امل كون ان , فاإ

وعىل تشجيعها عىل الاسو يةادة منوه , هجاتهتع ل املنظامت غري احلكومية عىل تعرين اللجنة جبو الرأ ي العام وتو 

يف اليقرزر الهنايئ
1
 . 

سهام: املطلب الثال   اجملمتع املدين يف تةعيل دور صناديق تعويض ال،حااي اإ

-0202)  تطورت هذه الةكرة عىل أ يدي العديد من الةالسةة والةقهاء أ مثال الةيلسوف الانلكزيي جوريم بنثوام

رة ااوةل بيعويض اجملين علهيم وامليرضرزن مون ال عوامل العدائيوة مون اخلزانوة واذلي اندى بوجوب مباد, ( 0707

كوذكل رأ ى جوارو فوالو احود أ قطواب املدرسوة الايطاليوة , حبيو  ل يورتك املرضوورون ملصوري  الويعس, العامة

ن عىل ااوةل واجبًا عامًا يف تث سيس صندوق لليعوي،ات, الوضعية ىل تعوويض ال شوخاص امليرضو , اإ رزن زوريم اإ

من اجلرمية حيامن ل يس يطيعون احلصول عىل أ ي تعويض من مرتكب ال عامل الإرهابية
2
واليعويض أ مور عاجول . 

ذا أ ردان أ ن يشعر ال،حااي بث ن هلم ماكاًن من حي  مسو يقبل الوبالد وخوالل حقوب الرصواع , ل حيمتل الانيظار اإ

عادة توطن،ن النازح،ن ن ال ولوية قد تكون لعيبارات ال من واإ ,  والساكن اذلزون أ لورت علوهيم ظوروف احلوربفاإ

وهموام اكنو  الإجوراءات امل،قتوة فينبغوي , أ ما اليعوي،ات ال خرى من امل كون أ ن تنتظور حوىت تسو ح الظوروف

ىل دمع , مراعاة حتقيقها ل قىص فائدة مرجوة من حي  اليعويض اليعويض هوو دامئوًا ق،وية طوويةل املودى حتيواج اإ

فورتة بقواء احلكوموة ذاهتوا وعون املودة القانونيوة املقوررةس يايس قد زكون أ طول مودى عون 
3
ويظهور جليوًا دور . 

مفوثاًل يف سورياليون   تشوكيل صوندوق حضوااي , منظامت اجملمتع املدين يف جمال تةعيل صناديق تعويض ال،وحااي

ة احلوورب اذلي سوو يدمع معليووات جوورب الرضوور واذلي واجووه مشووا  يف متووويهل واذلي مووا اكن لمي وو لووول منحوو

امليحودة لبنواء  ال مموقد طلوب صوندوق  7112مالي،ن دولر يف عام  0امليحدة لبناء السالم بقمية  ال ممصندوق 

اللجنوة الوطنيوة  أ حود،  7117ويف ايلوول , رصف هوذه املنحوة أ وجوهالسالم من املنظ ة ااولية للهجرة تدبري 

ر وقود اكن لل جمتوع املودين متثيول واحضللع ل الاجامتعي مدزرية جرب الرضر بغرض تنةيذ س ياسوة جورب الرضو 
4
 .

دارةليش يت وعىل الورمغ مون دعووة ترشويعات وليوة -ويف تميور ىل (UNTAET)امليحودة الانيقاليوة فهيوا  ال مم اإ  اإ

حداث  أ دارتوقود , فان هوذا الصوندوق مل زورى النوور أ بودا, صندوق استامئين ل،حااي اجلرامئ اخلطرية وأ رس  اإ

هشاشوة  ال كوومون ال،وحااي  211مون  أ كوجلنة الاس يقبال واحلقيقة واملصاحلة برانجمًا طارئًا لليعوي،ات ساعد 

                                                             
1
 .01-02ص, مصدر سابق, جلان تقيص احلقائق واملنظامت غري احلكومية العالقة ال ساس ية: نيقاليةاملركز ااويل للعداةل الا 
2
سلسةل مرشووع , الهيئة الينةيذية املس يقةل حلقوق الإنسان, تعويض امليرضرزن ماداًي جراء ال عامل العدائية خالل انيةاضة ال قىص: عبد الرحه طه 

 (.74/1/7107) أ خر زايرة www.ichr.ps/pdfs/legal32.pdf: متاح عىل املوقع اليايل, 00ص , 7110أ ب , رام هللا, (00)تطوزر القوان،ن 
3
: متوووواح عووووىل املوقووووع اليووووايل. 01ص, 7112, نيويووووورك, املركووووز ااويل للعووووداةل الانيقاليووووة, اليعووووويض نظووووراًي ومعليوووواً : لووووزيا ماغاريوووول 

. pdf-Arabic-2007-Practice-Reparations-Global-www.ictj.org/sites/default/files/ictj  (.70/07/7100) أ خر زايرة 
4
 .00ص, مصدر سابق, تقرزر املغرب 

http://www.ichr.ps/pdfs/legal32.pdf
http://www.ictj.org/sites/default/files/ictj-Global-Reparations-Practice-2007-Arabic-pdf
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 0444-0420ومل يعوود حضووااي الاحووتالل , عوىل احلصووول عووىل الرعايوة الصووحية واملشووورة وخوودمات اامع العاموة

ة العامةل عىل املس يوى احمليلييلقون من املساعدات املالية سوى ما تقدمه املنظامت غري احلكومي
1
أ ما ابلنسو بة . 

نشاء الصندوق أ لستامئين لل،حااي واملنصوص عليه يف املادة  وهو جوزء , ( 24) لل حمكة ااولية اجلنائية فقد   اإ

منوا , من احملمكة ااولية اجلنائية وقد انشث  هوذا الصوندوق لالعورتاف بوث ن العوداةل ل تقترصو عوىل معاقبوة اجلنواة واإ

صوودارها ابسوو ي عادة ال،ووحااي لكوورامهتم، ب،ووامن حصوووهلم عووىل اليعوي،ووات املالمئووة الوويت حتووددها احملمكووة عنوود اإ

هنوم عواجزون عون دفوع اليعوويض  ل حاكهما، ل ن اغلوب اجلنواة ل ميلكوون ال مووال الالزموة ليعوويض ال،وحااي واإ

دارة اجمللس وامليطوع،ن, املطلوب ن أ ما فوح ي , ويدار هذا الصندوق من جانب اإ يعلوق بوث موال هوذا الصوندوق فواإ

أ غل ا يث يت ابليربعات اليت تدفع من ال فراد واملنظامت والرشاكت واحلكومات ف،ال عون ال مووال الويت جت وع مون 

الغرامات واملصادرات اليت تةرضها احملمكة عىل اجلناة
2.
. 

تقييد ممارسة السلطة واملسواواة ترس يخ س يادة القانون يف جممتعات ما بعد الرصاع ل يعين فق   أ نجيد الباحثان 

خاصة لليعامول موع تركوة كبورية مون  أ لياتبل ييطلب , حامك،ن للقانون أ ميف املعامةل وخ،وع امجليع سواء حاكم 

زكوون هوذا اليعامول عاجول وحمقوق  أ نوجيوب , والقوانون ااويل الإنسواين الإنسوانالانهتااكت اخلطورية حلقووق 

 . اليت يصبون لها لط وحات ال،حااي يف حتقيق العداةل

زكوون مو،لر وفعوال ويف  أ نيلعبه اجملمتوع املودين يف هوذه املورحةل ميكون  أ نااور اذلي ميكن  أ نوزرى الباحثان 

زكون اجملمتع املدين عواًن هلم يف   مرحةل مون مراحول مطوالبهتم  أ نفميكن , صاحل العداةل اليت يصبو لها ال،حااي

 الإفصواحقد حتةز  عىل املطالبة هبا خصوصًا يف الق،وااي الويت غالبوًا موا يعوزف ال،وحااي عون  أ هناحبقوقهم ل بل 

وقود زكوون عودم مطوالبهتم حبقووقهم انمج عون عودم , عهنا واملطالبة حبقوقهم خصوصًا يف ق،ااي الاعيداء اجلنيس

ين اامع الوالزم والاستشوارة القانونيوة تقدم منظامت اجملمتوع املود أ نالقدرة املالية عىل املطالبة حبقوقهم وهنا ميكن 

 .الرضورية

 :خامتة

توصولنا اىل ( دور اجملمتع املدين يف تعززز س يادة القانون يف جممتعوات موا بعود الرصواع ) ويف ختام حبثنا املوسوم 

- :مجهل من الاس ينتاجات واملقرتحات ور

- :الاس ينتاجات/ أ ول

مةهومان ضارابن يف القدم وقد دلو  علوهيام خميلون الرشوائع  ان مةهويم اجملمتع املدين وس يادة القانون  -0

منا يدل عىل أ ييهتام ل , مةهومان مس يقالن وللك مهنام عنوارصه الويت زمتوزي هبوا أ هنامكام , وهذا ان دل فاإ هوذه  أ ناإ

                                                             
1
 .07ص, مصدر سابق, ملغربتقرزر ا 
2
, اجلامعوة املستنرصوية, لكيوة القوانون, رسواةل ماجسو يري, "دراسة حاةل العوراق"تعويض حضااي انهتااكت القانون ااويل الإنساين : مازن سلامن عناد 

 .002-001ص, 7100
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تويل  الاس يقاللية ل تعين الانةصوال اليوام بيوهنام اذ ميكون ان يلعبوان دور هموم ومو،لر وخصوصوًا يف الةورتة الويت

 .الرصاعات العنيةة واليت  لن ورااها تركة ،قيةل حتياج اىل ت،افر اجلهود لليعامل معها

ن  -7 ابرزة يف الهنووض بواقوع  أ ييوةالع ل الاجامتعي اليطوعي اذلي ت،ديه منظامت اجملمتوع املودين  ذو  اإ

 . الةجوة بيهنامحي  يلعب دور الوس ي  ب،ن احلكومة والشعب ليسد , اجملمتعات اخلارجة من الرصاعات

يسوا   أ نظروف عدم الثقة ب،ن موواطين الوبدل الواحود وكوذكل بو،ن املوواطن،ن واحلكوموة ميكون  اإن -0

نظراًن ملا زمتيع به من اس يقاللية من مجيوع النووايح عون ااوةل وهوذه الاسو يقاللية ر , اجملمتع املدين يف حتسيهنا

لهيوواالوويت جتعوول املووواطن،ن يلجوو،ون  هووذه الاسوو يقاللية ر الوويت متزيهووا عوون غريهووا موون  أ نوزرضووون هبووا كووام  اإ

 أ نوكذكل امل،سس ية والطوعية والغاية لكها عنارص رضورية ليجعل ااور اذلي ميكون , التشكيالت الاجامتعية

 . يلعبه اجملمتع املدين دور م،لر وفعال

صووالح  اإن -0 اجملمتووع املوودين ذو دور سوواند وتمكووييل للحكومووة يف ممارسووة دورهووا يف سوود احلاجووات واإ

ل , ظروف املواطن،ن تيجاوزها  أ ناليالية للرصاعات تكون صعبه وليس من اليسري عىل أ ي دوةل  ال وضاع أ ناإ

اوةل لن اندرًا موا ينحرصو ييحرك اجملمتع املدين وكوذكل اجملمتوع ااول وبرسوعة امع توكل ا أ نمبةردها وهنا جيب 

 .الرصاع يف بدل واحد بل يف كثري من ال حيان مييد ليرضب بث اثره دول جماورة أ خرى

ترس يخ س يادة القانون يف جممتعات ما بعد الرصاع ل يعين فقو  تقييود ممارسوة السولطة واملسواواة  اإن -0

خاصة لليعامول موع تركوة كبورية مون  لياتأ  بل ييطلب , حامك،ن للقانون أ ميف املعامةل وخ،وع امجليع سواء حاكم 

زكوون هوذا اليعامول عاجول وحمقوق  أ نوجيوب , والقوانون ااويل الإنسواين الإنسوانالانهتااكت اخلطورية حلقووق 

 .لط وحات ال،حااي يف حتقيق العداةل اليت يصبون لها

فعوال ويف صواحل زكوون مو،لر و  أ نيلعبه اجملمتع املدين يف هذه املورحةل ميكون  أ نااور اذلي ميكن  اإن -1

زكوون اجملمتوع املودين عوواًن هلوم يف   مورحةل مون مراحول مطوالبهتم  أ نفوميكن , العداةل اليت يصوبو لهوا ال،وحااي

 .قد حتةز  عىل املطالبة هبا أ هناحبقوقهم ل بل 

 تعززز س يادة القوانون يف أ لياتمن  أ ليةااور اذلي يلعبه اجملمتع املدين يف    أ ناليجارب  أ ،بت لقد  -2

مناجممتعات ما بعد الرصاع   .  ويف الغالب حمقق للعداةل بشلك كبري, هو دور تمكييل اإ

- :املقرتحات/ اثنياً 

عطاءجيب   -0 ىل ال قورباملزيد من ااور ملنظامت اجملمتع املدين يف مورحةل موا بعود الرصواع كوهنوا ر  اإ  اإ

 .ال،حااي ور اليت يثقون هبا بشلك كبري

ل تعد طرفًا يف  أ هناق عىل منظامت اجملمتع املدين وحماوةل استبعادها حبجة ل يمت ت،ييق اخلنا أ نجيب  -7

 .حيرتم دورها عىل املس يوى احلكويم أ نأ ي نزاع بل جيب 

تسجيل   تشكيالت اجملمتع املدين بشلك رمسوي وقوانوين اى ااوةل  أ ييةيمت اليث كيد عىل  أ نجيب  -0

 .لل حاوةل للتشكيك يف اس يقالليهتا أ وممارس هتا اورها احليوي  أ مامليك ل زكون عدم التسجيل عائقًا 
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وييطلب تظوافر   اجلهوود احملليوة  ال ييةابلغ  أ مرتعززز س يادة القانون يف الةرتة اليت تيل الرصاعات  -0

ميارسوه اجملمتوع املودين ممتوثاًل بوبعض التشوكيالت احملليوة  أ نوااولية وبشلك مس يعجل ولعل ااور اذلي ميكن 

 .هي ل هذا ااور أ نزكون م،لرًا وفعاًل ذلكل ل جيب  أ نالقبلية البس يطة ميكن و 
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تدريب املوظن العام رؤية اسرتاتيجية
*
 

- تيارت –أ س ياذ متعاقد جبامعة ابن خدلون  -عيشوبة عامر

- بلعباسس يدي  -جامعة جياليل اليابس -"قانون عام مقارن" طالب الس نة الثانية صن دكيوراه 

  :مـلخوو 

ليه مبهارة واحرتافية زرتب  أ شد  ن رفع كةاءة املوظن العام وتث هيهل للقيام ابملهام املولكة اإ مبدى  الارتباواإ

سرتاتيجيةوجود  دارة املعنية، تقوم عىل خطوات مهنجية مدروسة سلةا تامتك  اإ واحضة لليدريب من طرف الإ

دارة مواردها البرشية  . والس ياسة العامة لدلوةل كلك خبصوص تس يري م،سساهتا واإ

، هو حدي  عن حق من حقوق املوظن العام، احمل ي مبوجب كام أ ن احلدي  عن تدريب املوظن العام

دارية –ال سايس العام للوظيةة الع ومية القانون  -القانون  .وليس مكزية تية،ل هبا املصلحة الإ

 .املوظن العام، اليدريب، الإسرتاتيجية، الكةاءة  :اللكامت املةتاحية

Résumé  :   

Le perfectionnement de la compétence du fonctionnaire et sa réhabilitation pour 

assurer les fonctions qui lui sont confiées avec professionnalisme est très lié à l’existence de 

la présence d’une stratégie claire pour la formation par l’administration concernée qui se 

base sur des mesures méthodologiques antérieurement étudiées convenables à la politique 

générale de l’état concernant la gestion de ses institutions et de ses ressources humaines. 

Le fait de parler de la formation du fonctionnaire c’est parler de l’un de ses droits protégé 

par la loi - statut général de la fonction publique - et non comme privilège offert par service 

administratif. 

Mots clés : le fonctionnaire public, formation, stratégie, compétence. 

 :مقدمة

جيابية ممثةل يف مرافقها العامة مبا  داري، وأ خرى اإ ن ااوةل تو  لها هم ة القيام جب ةل من الوظائن اكل،ب  الإ اإ

هنا تس يع،ن تقدمه من خدمات متنوعة لل رتةق،ن  واملنيةع،ن مهنا، وحىت تمتكن من أ داء هذه الوظائن فاإ

عىل غرار املال العام واملوظن العام، هذا ال خري اذلي يعيرب احملرك الةعال  مبج وعة من الوسائل بغية حتقيقها

 .ليث دية ااوةل ملهاهما والظةر ابمليطلبات اليت حيياهجا املواطن

                                                             
*
يداع املقال   71/07/7101: اترخي اإ

 01/10/7102: اترخي حتكه املقال
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ذا مل تقم الإدارة بزتويده بةرص مالمئة لليدريب واليكوزن غري أ ن هذا املورد البرشي لن ز كون م،هال ذلكل اإ

كساهبمحىت يمت تعززز قدراهتم  طار الس ياسات  واإ لهيم يف اإ املهارات اليت ت،هلهم للقيام ابملهام املولكة اإ

طردية ب،ن  والإسرتاتيجيات العامة املنهتجة من طرف ااوةل يف جمال تس يري مواردها البرشية، فهناك عالقة

حتس،ن أ داء املوظن العام  ومس يوى اخلدمة الع ومية املقدمة لل واطن، فلكام حتسن أ داء املوظن العام 

ىل جانب الرسعة يف الوصول  وارتةع  كةاءته بةعل الربامج اليدريبية، لكام حتسن  نوعية اخلدمات املقدمة اإ

لهيا  .من طرف املنيةع،ن مهنا اإ

 وضوع حمل ااراسة،انطالقا من كونه يعيرب موضوعا أ ساس يا من موضوعات الإدارة يف وتربز ال يية البالغة لل

 .مبارش مبس يوى كةاءة املوظن العام وتمنية املورد البرشي بوجه عام عرصان احلايل نظرا ملا هل من ارتباو

ىل أ ن اليدريب  ضافة اإ دارية، اإ ميكن املوظة،ن من كام يلعب دورا همام يف سد العجز والقصور يف الكةاءات الإ

لهيم والع ل عىل تغيري سلواكهتم  اكتساب املهارات والقدرات واملعارف اليت تث هلهم ل داء املهام املوكوةل اإ

 .ابلإجياب

دارة املوارد البرشية يعد مرحةل سابقة عىل اليةكري بوجود برشية فاعةل عىل  فاحلاجة لوجود اسرتاتيجيات فاعةل لإ

نياج  .الاسرتاتيجيات اإ

 :تقدم توجب علينا طرح الإشاكلية اليالية  خالل ما ومن

لإدارة املوارد البرشية يف رفع كةاءة املوظن العام وحتس،ن اخلدمات  اكإسرتاتيجيةمدى مساية اليدريب  ما

 الع وميةو

حمل البح    انهتاج خطة من مبحث،ن، حي  ت، ن املبح  ال ول ماهية  الإشاكليةوحىت يمت الإجابة عىل 

اليدريب، واذلي خص  املطلب ال ول منه ملةهوم وأ يية اليدريب، أ ما الثاين ل نواع اليدريب وأ هدافه، يف 

دارة املوارد البرشية من معلية اليدريب، أ ما املبح  الثاين عام  ح،ن وحضنا يف املطلب الثال  دور اإ

عدادها، وقد  سرتاتيجيةاإ  اليدريب من خالل أ بعاد اليدريب يف مطلب أ ول، أ ما الثاين فت، ن خطوات اإ

دارة املوارد البرشية القطري   . واليت س نث يت عىل رشهحا تباعا".منوذجا"خصصنا املطلب الثال  لقانون اإ

 ماهية اليدريب: املبح  ال ول

ةاءة املوظن العام ل داء همامه ابحرتافية عالية، اليطرق تيطلب دراسة موضوع اليدريب كعامل أ سايس لرفع ك

ىل أ يية وانعاكسات اليدريب عىل احلياة الوظيةة داخل امل،سسة، عىل أ ن  ملةهوم هذه الع لية ومن  م الإشارة اإ

 .اليدريب جناحيو  ال مر لإدارة املوارد البرشية ابمل،سسة للوقوف عىل 
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 اليدريب  مةهوم وأ يية: املطلب ال ول

 تعرين اليدريب: الةرع ال ول

ىل أ هنا تيةق يف كونه أ لية هم ة لرفع كةاءة املوظن العام وحتس،ن اخلدمة  رمغ تعدد اليعريةات بشث ن اليدريب اإ

رضاء املرتةق،ن من املرافق العامة لدلوةل ىل اإ  .الع ومية، مما ي،دي اإ

 : ييل ومن ب،ن مجةل هذه اليعارين نورد ما

معرفة أ و همارات ل داء معل مع،ن، أ و بلو  هدف   لية املنيظ ة واملس مترة واليت تكسب الةردهو تكل الع "  

 ".حمدد

حداث تغيريات يف امليدرب،ن من انحية املعلومات واملهارات  ىل اإ نساين خمط  هل هيدف اإ فاليدريب هو نشاو اإ

ومعدلت ال داء وطرق الع ل والسلوك والاجتاهاتواخلربات 
(1 )

. 

حداث تغيريات يف الةرد وامجلاعة " أ ن اليدريب  ااكيور عبد الكرميوزرى  ىل اإ هو نشاو خمط  هل هيدف اإ

نياجية، مبا جيعل الةرد أ و امجلاعة قادرزن عىل أ داء الع ل بكةاءة والاجتاهاتمن انحية املعلومات واخلربات   واإ

عالية
(2 )

. 

مات واملعارف، حبي  أ ن معلية اليدريب ييةاعل أ ي أ ن اليدريب يع ل عىل صقل املهارات واخلربات واملعلو 

 .فهيا   من امليدرب،ن واملدرب،ن وأ دوات اليدريب

فاليدريب الةعال حيدث اليغيري يف املورد البرشي، رشيطة أ ن تكون ايه القابلية لليغري واليطور من مس يوى 

ل خر
(3)

 . 

اس يعامل  موجه ليطوزر أ داء الوظيةة أ و تزويد املوظن مبهارات ومعارف وقواعد وسلوك" كام عرف عىل أ نه

"تقنية حديثة تيعلق ابلوظيةة وتث هيل املوظن لشغل مركز أ عىل مس يقبال
(4)

. 

فهو تعبري عن مجةل من ال نشطة اليت تساعد املوظة،ن عىل رفع أ دااهم،أ ي الع ل احلايل واملقبل من خالل زايدة 

هماراهتم أ و تمنية معارفهم
(5)

. 

                                                             
1
دارة ال فراد -   . 700صةحة بدون س نة نرش، ، مكتبة ع،ن مشس، القاهرة، "هنج حتلييل" عيل عبد الوهاب، اإ
2
بوداعي واسورتاتيجية اليودريب عوىل أ داء العوامل،ن يف رشكوة نةو  الكويو ، جامعوة الرشوق  - جواهر عبد الهوادي محمود العبيودي، أ لور اليوجوه الإ

 . 00، ص7100ال وس ، ماجس يري، 
3
ة الباحوة، خاا عبد هللا املرابين الغامدي، دور اليدريب يف رفع كةاءة أ داء موظةي القطاع العام، ماجس يري، لكيوة العلووم الإداريوة واملاليوة جامعو -

 . 00ه ص 0000امل لكة العربية السعودية، 
4-
 . 00نةس املرجع، صةحة  

5-
دارة املوارد البرشية، دار املعرفة ا    704، ص0442جلامعية، أ محد صقر عاشور، اإ
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معلية نظامية ليغيري سلوك العامل،ن ابجتاه حتقيق أ هداف املنظ ة،وهو " زرى بث نهIVANCEVICHأ ما ال س ياذ 

ييعلق مبهارات الع ل احلالية، كام أ نه نشاو موجه يساعد يف احلصول عىل القابليات اليت حيياجوهنا من أ جل 

جناهحم يف الع ل
(1)

. 

طار ومما تقدم يي،ح أ ن اليدريب معل هادف، تقصد الإدارة من  خالهل جعل موظةهيا أ كو كةاءة وفاعلية يف اإ

لهيماملهام املولكة  بداعبقاعدة أ ساسها القدرات واملهارات وروح  اإ اليت مييلكها املوظن، واليت تتبازن من فرد  الإ

 .ل خر

 أ يية اليدريب: الةرع الثاين

سرتاتيجيةتنبع أ يية اليدريب انطالقا من كونه    البرشي اذلي يعد حمرك أ ي معلية تعىن خبدمة وتطوزر العنرص اإ

نياجية وهبذا فاليدريب هل ابلغ ال لر يف مسار املوظن من هجة، ويف حتس،ن اخلدمة وتطوزر املرفق  تمنوية أ و اإ

 .أ و املصلحة العامة من هجة أ خرى

ىل اكتساب املهارات واملعارف واملعلومات  مة ال مثل للقدرات الالز  والاس يغاللفاليدريب يدفع املوظن اإ

ل داء الوظائن بشلك مناسب، فهو يعيرب من ب،ن ال ليات الةعاةل اليت تساعد املوظن عىل املبادرة وتةجري 

القدرات الاكمنة وتةعيلها وكذا حسن اس يغاللها ومما ززيد من قمية اليدريب أ نه جيعل املوظن أ كو مواكبة 

 . مهنا لليطورات اليكنولوجية احلديثة والينظميية

جيايب  وهبذا املعىن فاليدريب هل ابلغ ال لر   عىل سلوك املوظن،مفن خالهل يمت تغيري سلوكه السليب  و سلوك اإ

ضافة اإىل رسعة  خيدم املوظن واملصلحة املعنية، ال مر اذلي ي، ن جودة يف اخلدمات املقدمة لل رتةق،ن اإ

 .الإجناز

ىل جانب تعرين املوظة،ن ابلظروف كام يسا  يف رفع الروح املعنوية لل وظة،ن و ةيض س اعات الغياب، اإ

دارات ال خرى املرتبطة ابلوظيةة وتنوزر  فح خي  عالقات هذه املصلحة سواء ابملواطن أ و الإ
(2)

. 

ىل رفع مس يوى الرقابة اذلاتية، فاملوظن اذلي   يمت تدريبه يعرف مواذا يةعولو وكيونهذا ف،ال عىل أ نه ي،دي اإ

تقاني،دي معهل  غري امليدرب فيشلك عبئا لرؤسائه وزمالئه يف الع ل و أ ماابإ
(3)

. 

 

 

                                                             
1 - 

 IVANCEVICH J.M.1998: human resource management.7/e McGraw- hall companies, Inc.,p 416  
2-
دارة املوارد البرشية   yazantayyem@live.com:      ، متاح عىل املوقع الإلكرتوين"أ ساليب الإدارة احلديثة" ززن ته، اإ

3- 
، ماجسو يري، جامعوة ابيج خميوار "دراسة ميدانيوة مبركوب مطوال سوتيل عنابوة " بله ي حسينة، عالقة اليدريب ابحتياجات املرشف،ن وانيظاراهتم 

 . 07صةحة  7111عنابة 

mailto:yazantayyem@live.com
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 أ نواع اليدريب وأ هدافه: املطلب الثاين

سرتاتيجيةييوقن اعامتد امل،سسة عىل نوع من أ نواع اليدريب كرؤية  دون غريه عىل فلسةة وس ياسة امل،سسة  اإ

 .يف اليدريب اخلاصة هبا، واليت ترى جناعهتا مبا حيقق ما تريد بلوغه من أ هداف مس يقبال

 أ نواع اليدريب: الةرع ال ول 

 اليدريب حسب املرحةل الوظيةية: أ ول

 املوظن املرتب  -أ  

حة املعنية اإىل ووعة من القدرات والكةاءات ويف هذه املرحةل حيياج املوظن ابعيباره عنرصا جديدا يف املصل

 .معهل ملبارشة واملعلومات اليت تث ههل

وهذا النوع من اليدريب هل ابلغ ال لر عىل املوظن، سواء من الناحية النةس ية والع لية أ و اذلهنية واليت زكون 

لها ارتباو كذكل باكمل مساره املهين
(1)

. 

دارة املو  وييحقق هذا ال مر ابعامتد ارد البرشية عىل مجةل من ال ليات اليت تقوم علهيا معلية اليدريب ابلإضافة اإ

ىل  ابلزمالء من املوظة،ن القداىم اذلزن ميلكون اخلربة املهنية اليت ت،هلهم ل داء هماهمم بكةاءة عالية،  الاحتاككاإ

ومبعىن أ خر اليدريب عىل الربامج المتهيدية واليعريةية لل وظة،ن اجلدد
(2.)

 

هذا النوع من اليدريب خيو  املوظون اذلي ،بو  ورمس يف منصوب دامئ، غوري أ ن تقوادم املرمس  املوظن-ب

عن اليطوور الرسويع لليكنولوجيوا، وكوون احلاجوات كوذكل  تيجودد اى  ةالناجت املعارف واملهارات واملكتس بات

ه وحتودي  هماراتوه الوظيةيوة املواطن وتتنوع عرب الزمن، ال مر اذلي يةرض عىل املوظون العوام اكتسواب معارفو

 .ابس مترار

 اليدريب حسب نوع الوظيةة: اثنيا

 اليدريب املهين والةين  -أ  

يعيرب اليدريب املهين أ و الةين من أ قدم ال ساليب اليت اس يخدم  ليعله املهن والوظائن، اذلي صاحب  

نشاء مدارس اليدريب املهين يف  اليوسع الصناعي ال،خم اذلي شهده العامل وابخلصوص يف أ مرزاك أ زن   اإ

 .0412نيويورك عام 

                                                             
1- 

ملركز الإستشةايئ ابجلامعة، احلكه ابن ابديس حماوةل دراسة حاةل اب"دور برامج تدريب املوارد البرشية يف حتس،ن نوعية اخلدمة ابمل،سسة 

 . 00ص  CHUCقس نطينة 
2-
ري، فهد بن محد السعدون، دور الربامج اليدريبية اليخصصية يف حتس،ن أ داء العامل،ن يف هيئة اليحقيق والادعاء العام مبنطقة الرايض، ماجس ي 

 . 02، ص7100جامعة انين العربية للعلوم ال منية،السعودية 
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عىل أ سلوب  الاعامتداملوظة،ن اذلزن يقومون بث عامل يدوية وع،لية من خالل  يش ل هذا النوع من اليدريب

 اخل....ابلورشات أ و اخملابر الاس يعانةالمته،ن اذلي ييطلب 

يدانية اليطبيقيةاليدريبات امل  يف هذا النوع من الربامج اليدريبية عىل الاعامتدأ ي 
(1)

. 

 اليدريب اليخصيص -ب

ىل معارف وهمارات من الوظائن املهنية  أ عىل يوجه هذا النوع من اليدريب لةئات املوظة،ن اذلزن   حباجة اإ

من خالل تص ه ال نظ ة التشغيلية والوظيةية واليخطي  لها والةنية اليت يشغلوهنا
(2)

. 

عدادواليت تظهر خالل  الع ل، ويمت  املش ت الواقعيةومزية هذه الربامج أ هنا توجه ملواهجة  هذه الربامج  اإ

 .ابشرتاك ب،ن املصلحة القامئة عىل اليدريب واجلهة املس يةيدة من اليدريب

 اليدريب حسب املاكن:اثلثا

 يف ماكن الع ل -أ  

ن هذا النوع من أ نواع اليدريب يقوم عىل فكرة أ ن امليدرب لبد أ ن خي،ع لهذه الع لية يف نةس البيئة اليت  اإ

يع ل فهيا، وحىت يمت أ ي،ا تةادي الغياب، وتكين املوظن مع املناخ والبيئة اااخلية لل صلحة املس يخدمة، 

 .أ ما خبصوص املدرب فقد زكون زميال ذو خربة وأ قدمية أ و الرئيس املبارش لل وظن

دارة املعنية من أ جل ذكل مبدرب،ن من خارج امل،سسة لالس يةادة من اخلربات اليت  كام ميكن أ ن تس يع،ن الإ

مبوظةهيا اذلزن  الاس يعانةاملصاحل الإدارية عىل  بعضمييلكوهنا يف هذا النوع من اجملالت، ويف هذا الصدد تعمتد 

طار عقود م،قتة قابةل أ حيلوا عىل اليقاعد من أ جل تدريب املوظة،ن اذلزن   حباج ىل اليدريب ، يف اإ ة اإ

 .لليجديد حسب حاجة املصلحة

 اليدريب خارج امل،سسة -ب

لهيا، من خالل املعاهد أ و هيئات  أ ي تكوزن وتدريب املوظن يف بيئة خارجة عن نطاق امل،سسة اليت ينمتي اإ

 .  متخصصة

أ ن  الع ل لةرتات معينة،كام ميكن ومن ب،ن خصائ  هذا النوع من أ نواع اليدريب أ ن املوظن ينقطع عن

خراج املوظن من ضغ  الع ل فرداي أ و زكون جامعيا، زايدة عىل كونه يسا  يف اإ
(3)

. 

 

                                                             
1-

CHUC00، مرجع سابق، ص. 
2
 . 01نةس املرجع، ص -
3
 .00بله ي حسينة، مرجع سابق، ص -
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 أ هداف اليدريب: الةرع الثاين

سرتاتيجيةهيدف اليدريب كرؤية  ىل رفع كةاءة اجلهاز الوظيةي، وتزويده ابملهارات وامل،هالت مبا حيقق كةاءة  اإ اإ

 :ال داء من خالل حتقيق ال هداف اليالية

سرتاتيجيةالقوة ومعاجلة نقاو ال،عن يف أ داء املوظة،ن من خالل  تعززز جوانب- منظ ة وهادفة،وذكل بهتيئة  اإ

مس يقبال أ و قد تواجه املرفق القامئ عىل خدمة املرتةق،ن املوظن نةس يا ملواهجة الصعوابت اليت قد تواهجه 

من خدماته ناملس يةيدز
(1)

. 

اى  والاس يعداداتبتمنية وحتدي  املهارات والقدرات  الاهامتمتمنية همارات املوظة،ن وقدراهتم، أ ي  -

ىل التس يري البناء املوظن العام للوصول اإ
(2) . 

عادة اليوازن النوعي  - ذا حدث فائض يف  ص  أ و مصلحةالإسهام يف اإ ما،ميكن  والعددي لهيلك العامةل، فاإ

 .من خالل اليدريب اليحوييل تث هيلهم ليخص  أ و  صصات أ خرى

عىل معايري لقياس مدى تقدم  ابلعامتدحتس،ن مس يوايت ال داء، أ ي حتس،ن مس يوى أ داء الةرد وامجلاعة  -

فعالية ال داء الينظميياملوظن اذلي خ،ع لع لية اليدريب مما ززيد معه 
 (3)

. 

تطوزر الإماكانت والقابليات واملهارات من خالل اليعله املس متر، وااورات اليدريبية واليطوزرية، حاةل  -

أ ساس ية تيطل ا امل،سسة ليحقيق ال هداف بكةاءة وفاعلية
(4)

. 

تعيرب  وولء املوظة،ن العامل،ن يف املصلحة املعنية، وخلق اجيابية داخلية وخارجية  وها، كام انامتءتعززز  -

خمزون من املوارد البرشية يس يعان هبا عند احلاجة
(5)

. 

 

 

 

                                                             

 :الالكرتوين الراب  عىل ،متاح10الاحتادية،ص احلكومة ملوظةي واليطوزر اليدريب نظام-1

http///www.moe.gov.aek .71/01/7101: بيارخي  
2
 .17تل سان،ص جامعة حبثية ورقة اجلزائرية، امل،سسة يف الكةاءات وتطوزر اليكوزن واقع وأ خرون، السالم عبد عبد هللا بندي -
3
 جامعوة واليطووزر، اجلوودة عوامدة حائول، جبامعوة واليطووزر اجلوودة عوامدة يف اليدريبيوة الوربامج ل لر تقيميية دراسة وأ خرون، محمد اجمليد عبد هيمث -

 .07ص بدونس نة، السعودية، حائل،
4
دارةبيطبيق معايري  الالزتامفاحل جشاع فاحل العييب، مدى  - دارةدراسة تطبيقيوة عوىل  –اجلودة الشامةل وأ لرها عىل مس يوى أ داء املوارد البرشية  اإ  اإ

 . 72، ص7101، ماجس يري، جامعة الرشق ال وس ، -املوارد البرشية يف احلرس الوطين الكوييت 
5-.

دارةدنيوة يف عبد هللا بن عطية الزهراين، اسرتاتيجية اليدريب وأ لرها عىل اجلدارات السلوكية للعامل،ن يف املصارف اليجارية السعودية، اجملةل ال ر   اإ

 . 207، ص7107الرابع  ، العدد17العامل، اجملدل
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دارة املوارد البرشية: املطلب الثال   اليدريب وظيةة اإ

دارة املوارد البرشية: الةرع ال ول  مةهوم اإ

ييل س نورد مجةل من  تعرين حمدد ودقيق لإدارة املوارد البرشية، غري أ نه يف ما يصعب يف الواقع حتديد

 .اليعارين اليت حاول  ضب  هذا املةهوم

دارية امليعلقة بيخطي  وتوظين وتنظه وتطوزر وحتةزي ورقابة :"عىل أ هنا حبيب الصحافعرفها  الع لية الإ

نياجية واحملافظة عىل العنارص البرشية م " ومدراء اذلزن ي،دون معال داخل املنظ ةموظة،ن  نال داء والإ
(1)

. 

دارة فريى بث ن ابراهه الغ ريأ ما  ر الع لية املرتبطة ابلعنرص البرشي يف املنظامت من : " املوارد البرشية  اإ

حي  البح  عن مصادر القوى البرشية، واختيارها وتمثيهنا وتدرز ا وهتيئة املناخ املالمئ اذلي من شث نه أ ن 

ىل بذل أ قىص هجود  يف سبيل حتقيق أ هداف املنظ ة "يدفع ال فراد اإ
(2)

. 

دارةأ ي أ ن   الإدارة  م  احتياجاتال مثل لل وارد البرشية بدءا بيحديد  الاس يخداماملوارد البرشية تع ل عىل  اإ

دارة املعنية  .توصيةها  م اس يعاملها متاش يا والإسرتاتيجية املعمتدة من الإ

دارةاليدريب هم ة : الةرع الثاين  املوارد البرشية اإ

ن  دارةاإ دارة، أ ي جعل  –لل وظة،ن  –بتمنية وهتذيب القدرات املوجودة  املوارد البرشية تيكةل اإ داخل الإ

املوظن مبس يوى مع،ن جيعهل ي،دي معهل بكةاءة عالية ووفق معايري حديثة ليليب متطلبات املرتةق،ن وتكون 

م، أ ي تزويد املوظة،ن مبهارات جديدة عىل ضوء تقيه أ دااهمعند حسن تطلعاهت
(3)

. 

دارة ىل تسعى البرشية املوارد فاإ  تمنية رأ سها عىل واليت ال نشطة، من العديد خالل من الينظميية الةعالية حتقيق اإ

 الإسرتاتيجية ال هداف حيقق مبا والابياكر اليجديد عىل القادرزن املوظة،ن وكذا اختيار املوظن، قدرات

داراهتا يف ممثةل –احلكومة  قبل من املسطرة ل من خالل معلية اليدريب الةعال  -الع ومية  اإ وهذا ل ييث ىت اإ

واخملط  هل مس بقا
 (4)

. 

                                                             
1-
دارة املوارد البرشية وش،ون العامل،ن، مكتبة لبنان ان   . 10، ص0442رشون، الطبعة ال وىل بريوت، لبنان، حبيب الصحاف، معجم اإ

2-
 . 00، ص0444ابراهه الغ ري، ال فراد والسلوك الينظميي، دار اجلامعات املرصية، القاهرة، مرص،  

3-
جامعة محمد رشكة املنامج فوسةات تبسة، ماجس يري، : دراسة حاةل -معري سايم، فعالية  طي  املوارد البرشية يف ظل اليخطي  الإسرتاتيجي

 .10ص 7112بوضياف مس يةل، 
4
دارة املوارد البرشية  رؤية  -  . 07، ص7110، بدون دار النرش،القاهرة، اإسرتاتيجيةعادل محمد زايد، اإ
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دارة املوارد البرشية تيعامل مع العنرص  أ ي لبلو  هذه ال هداف ل بد من تدريب وتكوزن هذا املورد، فاإ

دارهتا وتطوزرها استامثرهاأ صول استامثرية جيب  أ نه عىل البرشي واإ
(1)

. 

سرتاتيجية: املبح  الثاين  تدريب املوظن العام اإ

عداد برامج اليدريب، وذكل ابحرتام مجةل من املراحل الواجب  تقوم اجلهة املس،وةل عن تدريب املوظن العام ابإ

تباعها داء، بغرض تقومي سلواكت ه،ل اإ ء املوظة،ن، حىت حتقق ال هداف وال بعاد من تص ه وتنةيذ فتقيه لل 

عدادهااملرجوة مهنا، عىل أ ن زراعى يف   . ما ميكن أ ن يطرأ  من ظروف قد تشلك عائقا لينةيذها اإ

 البعد الإسرتاتيجي لليدريب: املطلب ال ول

ن لإسرتاتيجية اليدريب أ بعاد جد هامة بدءا ابعيبارها نظاما فرعيا، أ و  نظرا لس مترارزهتا وجتددها ااامئ، أ و  اإ

لهيا تباعا يف الةروع ال تية  : لكوهنا تش ل مجيع املوظة،ن داخل املصلحة، واليت سنتطرق اإ

 اليدريب نظام فرعي: الةرع ال ول

ذا  ن تدريب املوظن العام جزء من الإسرتاتيجية املسطرة لدلوةل كلك، حبي  ل تُث يت هذه الإسرتاتيجية ألُكها اإ اإ

 .مل حيقق اليدريب أ لره عىل أ داء املوظن العام، وابليايل اخلدمات املقدمة لل نيةع،ن من املرفق

ذكل كام س بق اذلكر أ ن الإدارة   متاكمل حبي  أ ن  لن أ ي جانوب مون هوذه اجلوانوب سو ي،لر سولبا عوىل 

 وظائن ااوةل وواجباهتا 

منوافتدريب املوظن العام ليس غاية يف حد ذاهتوا،   ى جمورد وسو يةل أ موام املصولحة العاموة الويت تقت و ي،وح واإ

 .مس مترزن، ول ييث ىت ذكل يف حال ضعن هذه املوارد البرشية  واطرادحتسن اخلدمات املقدمة وتوفرها ابنيظام 

  اليدريب معلية مس مترة: الةرع الثاين

دارة املووارد البرشوية نشواو مسو متر اسو مترار معول  ن معلية اليدريب اليت تقوم هبا اإ املرفوق، ذكل أ ن احلاجوات اإ

ن احلمكة من اسو مترارية اليودريب ل تيوقون عنود .متجددة ومتطورة ال مر اذلي يةرض اس مترار معلية اليدريب اإ

مناهذا احلد،  هوذا مون هجوة،  والصوعوابت تيعداه اإىل جعل املورد البرشي قوادرا عوىل اليكيون موع اليغوريات واإ

ه املوارد البرشية ل،امن انامتاها ووفااهاومن هجة أ خرى أ نه ميس ابجلانب السلو  لهذ
(2)

. 

ن   .أ ول خطوة  و تطوزر املورد البرشي للقيام بوظائن مس يقبلية قد حتياهجا الإدارة الاس مترارومعوما فاإ

                                                             
1
دراسة عىل موظةي الواكةل يف قطاع "يف العنرص البرشي الاستامثرأ محد شليوت، تمنية املوارد البرشية مكدخل اسرتاتيجي ليعظه  أ ماين خرض -

قلميي) غزة لليوسع أ كو ينظر جواهر عبد الهادي محمد . 01، ص7114فلسط،ن، -غزة -ماجس يري، اجلامعة الإسالمية  ( الرئاسة ومكتب غزة الإ

 .01العبيدي، مرجع سابق، ص
2-
دارة املوارد البرشية يف تس يري اليغيري  الكوربى يف وليوة سوطين، أ طروحوة دكيووراه، لكيوة العلووم  الاقتصوادية يف امل،سسات رقام ليندة، دور اإ

 . 01ص 7100وعلوم التس يري والعلوم اليجارية ، جامعة سطين، الاقتصادية
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 اليدريب معلية شامةل: الةرع الثال 

دارة املوارد البرشية يش ل مجيع  املوظة،ن املنمت،ن لل صلحة يعين هذا العنرص كون اليدريب كنشاو من أ نشطة اإ

من  -أ ن يش ل جل املسار الوظيةي لهذا املوظن منذ ولوجه للوظيةة املعنية من هجة أ وىل، ومن جانب أ خر

ىل غاية بلوغه سن اليقاعد  -خالل قرار اليعي،ن  .-قرار الإحاةل عىل اليقاعد  –اإ

دارة املوار  كام أ ن الرؤاي الشامةل لليدريب دراك اإ سرتاتيجيةد البرشية تس يدعي رضورة اإ ومتطلبات وخط   اإ

برامج معل القطاعات ال خرى، وكذا عدم اخلروج عىل الإسرتاتيجية العامة كلك بشث ن تس يري املوظن العام 

داخل امل،سسة
(1)

. 

عداد : املطلب الثاين  اليدريب اإسرتاتيجيةخطوات اإ

ن جناح معلية اليدريب يعمتد بشلك كبري عىل حتديد الاحتياجات الي  حي   دريبية لل وظة،ن املراد تدرز ماإ

ال داء  الكةاءة وزايدة حيققيعيرب ذكل امل،رش اذلي يواجه اليدريب من خالهل اليوجه ال مثل، واذلي 

 .  لل وظة،ن، ومن  م زايدة فعالية الإدارة وحتقيق أ هدافها املرجوة

دارة املوارد البرشية فاليخطي  زمتثل يف معلية حتديد  -املوظة،ن -وي،دي اليخطي  دورا هاما يف جمال اإ

املوظة،ن املعني،ن ابليدريب والنوع والوق ، يف ضوء الطلبات امليغرية وامليجددة لل نيةع أ و املرتةق من املصلحة 

عداد الإدارية سرتاتيجية، حي  أ ن معلية اإ  :راحل الياليةاليدريب متر ابمل اإ

 .اليدريبية الاحتياجات حتديد-0

 .اليدريبية الربامج وتص ه  طي  -7

 .اليدريبية  الربامج اليدريب، ويف مرحةل رابعة يمت تقيه هذه خطة تنةيذ -0

 اليدريبية الاحتياجات حتديد: الةرع ال ول

ن مرحةل حتديد الاحتياجات اليدريبية اإ
(2)

دارة  اكإسرتاتيجيةجد هم ة لنجاح معلية اليدريب،   منظ ة تنهتجها الإ

 .لرفع كةاءة املوظن وعرصنة الوظيةة العامة

دارة املعنية أ و  أ و اختصاوويس يمل املشلكة اليدريبية  الهيئة املس،وةل عن اليدريب، سواء اكن من داخل الإ

 .سةحاةل عدم توفر اخلربة و الوسائل داخل امل،س  من خارهجا

                                                             
1-

Arab British Academy for higher Education  ووية دارة املووووارد البرشو متووواح عوووىل املوقوووع  الإسووورتاتيجية، مةووواهه اإ

 .70/01/7101، بيارخي www.arab.co.ukالإلكرتوين

مارات العربية امليحدة لل وارد البرشوية احلكوميوة، نظوام اليودريب واليطووزر ملووظةي احلكوموة  الاحتاديةالهيئة  -2 ، بودون سو نة نرشو، الاحتاديوةلالإ

 .11ص
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حداهثا يف الةرد : " بث هنا درويش وت اليدريبية كام عرفها  فالحتياجات ووعة من اليغيريات املطلوب اإ

وامليعلقة مبعارفه وهماراته وخرباته وسلوكه واجتاهاته جلعهل لئقا لشغل وظيةة أ عىل أ و ل داء اختصاصات 

 ".وواجبات وظيةته احلالية بكةاءة عالية

عداد اخلط  أ ي من خالل هذه  دارة املوارد البرشية اإ اخلطوة من مراحل اسرتاتيجية اليدريب تس يطيع اإ

الثغرات يف املعرفة أ و الكةاءات لل وظة،ن بث سلوب فعال وتاكلين جمدية. اليدريبية ل،امن معاجلة اليدريب
 (1)

. 

وظن القامئ ابلع ل فه ي الةارق ب،ن ما جيب أ ن زكون عليه املوظن من همارات ومعلومات، وما زمتيع به امل

 .املطلوبة الاحتياجاتحىت نمتكن من حتديد 

حداهثا يف:" اليدريبية عىل أ هنا الاحتياجاتكام تعرف معلية حتديد   ووع امليغريات واليطورات املطلوب اإ

معلومات وهمارات واجتاهات سلواكت املوظة،ن العامل،ن، لليغلب عىل املشا  اليت تعرتض سري الع ل أ و 

"حتقيق ال هداف الإسرتاتيجية املسطرة تعرقل
(2)

. 

 :وييوقن اليحديد السله لهذه امليطلبات عىل دراسة النقاو اليالية

 . هيلك الينظه -0

ىل اليدريب : الوضع احلايل لل وظة،ن -7 أ ي حتليل سلواكت املوظة،ن من خالل دراسة مدى حاجة ال فراد اإ

 .أ دااهم هو مس يوى ه،لء املوظة،ن من خالل قياس وما

خالل حتليل ما تيطلبه الوظيةة من أ عباء ومس،وليات ليحديد اليدريب  وصن الوظائن وذكل من -0

املطلوب
(3)

. 

  طي  وتص ه الربامج اليدريبية: الةرع الثاين

اعوامتد  حىت يث يت اليدريب بامثره جيب أ ن تكون معلية اليدريب قامئة عىل خطوات ومراحول مدروسوة سولةا أ ي

سرتاتيجية دارةمنظ ة، ذلا ييع،ن عىل  اإ عداداملوارد البرشية  اإ ضوافة اإىل حتديود مزيانيوة ( أ ول) خطوة اليودريب اإ اإ

طار ال هداف اليت تبتغي الإدارة بلوغها(اثنيا)خاصة لهذه الع لية  .، يف اإ

 

 

                                                             

سورتاتيجيةسعد العزني، م،يد الساعدي، فلسوةة  -1 ، 7112،العوراق، 00، العودد00والإداريوة، اجملودل  يةالاقتصواداملووارد البرشوية، جموةل العلووم  اإ

 .02ص

 . 742عادل محمد زايد، مرجع سابق ص -2

دارةعباس سهيةل،  -3 : ، لليوسوع أ كوو زراجوع041، ص7110، دار وائل للنرش واليوزيع، الطبعوة أ وىل،عوامن "مدخل اسرتاتيجي"املوارد البرشية  اإ

 . 00، صةحة 7117عبده عز اازن، معلية تدريب املوظن العام يف اجلزائر، ماجس يري جامعة اجلزائر، 
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عداد خطة اليدريب : أ ول  اإ

عداد خطة اليدريب بناء عىل اليقرزر اخلاص بيحليل احتيا دارةجات اليدريب من طرف يمت اإ املوارد البرشية  اإ

دارة املعنية  .مضن الإ

عدادها النقاو اليالية  :وحىت تسازر خطة اليدريب املامرسات الإدارية احلديثة لبد أ ن زراعى يف اإ

 .تقس ه املوظة،ن اإىل ووعات ووضع حلول تدريبية للك فئة  -

حتديد النياجئ املرجوة من   حل تدريب -
 (1)

. 

 .حتديد احمليوى واملدة الزمنية اليت يس يغرقها اليدريب -

 . للحلول اليدريبية الإجامليةاليلكةة  -

 املزيانية اخلاصة ابليدريب -اثنيا

دارة مضن املزيانية اللكية املعمتدة، ت،م تغطية مالية لهذه ااورات  أ ي رضورة وجود بنود خاصة يف مزيانية الإ

ذا اكن اليدريب خارج أ ماكن الوظيةة، نةقات  اليدريبية من عالوات لل درب،ن، وتغذية أ و أ ماكن اليدريب اإ

قامة لل وظن املعين بدورة اليدريب السةر  اخل... والإ

 ...(. أ فالم، القاعات،أ هجزة الإعالم ال يل: ) كام تش ل املزيانية أ دوات اليدريب املس يع ةل

 :حتديد أ هداف الربانمج اليدرييب -اثلثا

ر الغاايت املنشودة من خالل هذا الربانمج اليدرييب املعمتدو واملمتثةل غالبا يف السلوك امليوقع مبعىن أ خر ما 

من املوظن بعد اس يكامهل حملاور الربانمج اليدرييب، عىل أ ن تتناسب و احتياجات ورغبات ه،لء 

املوظة،ن
(2)

. 

غةال رضورة وجود انسجام ب،ن متطلبات الوظيةة وحميوى ا لربانمج، فلكام زادت دقة حتديد كام ل جيب اإ

 .اليدريبية لكام زادت ابلرضورة فرص حتقيق أ هداف معلية اليدريب الاحتياجات

 تنةيذ خطة اليدريب: الةرع الثال 

ن ما ميزي هذه املرحةل أ هنا مرحةل معلية  تعيرب هذه املرحةل نتيجة حمتية واتبعة ملسث ةل وضع خط  اليدريب، واإ

عداده من خط  واقعا مل وسا يف احلياة الع لية لل وظن وتطبيقية، حي  جتعل ما  .  اإ

مبا ورد يف برانمج اليدريب املعد  الالزتامعىل املصلحة املعنية ابليدريب من خالل هذه املرحةل  حي  جيب

 (.املدربون) سلةا من حي  أ شاكل اليدريب، وأ ليات تطبيقها، والزمن احملدد لهذه الع لية، وهيئة اليدريب
                                                             

1
 . 002ززن ته، مرجع سابق، ص -
2
 . 001نةس املرجع، ص  -
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ذا ما اقت،  املصلحة العامة ذكل كحصول تعديالت  الالزتامغري أ ن هذا  ل مينع من مراجعة هذه اخلطة اإ

دارة، أ و ظهور تكنولوجيا حديثة، أ و  ابلنس بة لل زيانية، أ و تغيري ظروف الع ل يف مس يوى مع،ن من الإ

يبلصدور تنظحت قانونية جديدة، أ ي لبد من توقع العقبات اليت تعرتض اليدر 
 (1)

. 

 :اليت حتول دون حتقيق اليدريب لاكمل أ اثره ما ييل املعوقاتومن ب،ن هذه   

دارة العليا اباور الإسرتاتيجي لليدريب  -0 ميان الإ  .ضعن اإ

 .عدم وضوح ال هداف والس ياسة العامة لدلول كلك ابلنس بة لربامج اليدريب -7

 .، اليكنولوجيا احلديثةالتصالظم املعلومات، نظم اليدريب كن لإسرتاتيجيةعدم توفر ال ليات احملققة  -0

اليدريب لإسرتاتيجيةعدم توفر البيئة الثقافية ااامعة  -0
 (2)

. 

 تقيه الربامج اليدريبية:الةرع الرابع

عىل حتليل  أ ن اليقيه أ و اليقومي وس يةل للحصول عىل حقائق وبياانت حمددة ل هنا تساعد كامل املةيت وزرى

واملس،وليات  املوظن ومسلكه يف الع ل خالل فرتة معينة، ومدى كةاءته للهنوض ابل عباءوتقيه أ داء 

 .والواجبات امليعلقة بع هل احلارض واملس يقبيل

 الطريقة املنظ ة ليحديد وقياس مدى جناح معل مع،ن يف حتقيق ال هداف اليت  : "اليقيه بث نه جرينيلوعرف 

"أ جهل من تص ميها
(3)

. 

هذه املرحةل الوقوف عىل مدى فعالية اليدريب وقياس مردودييه وأ لره يف سلواكت ه،لء  ويمت من خالل

 املوظة،نو

ن الهدف الرئييس لليقيه هو قياس مدى تث ،ري النشاو اليدرييب عىل املوظة،ن املس هتدف،ن يف الربامج  ومعوما فاإ

 .اليدريبية

والزمن املس يغرق، وهل   احرتام املدرب،ن للرزانمة  خبطة اليدريب، الالزتامفع لية اليقيه تيطلب حتديد مدى 

املسطرة يف برامج أ و خطة اليدريبو وهل هذا النوع من الربامج اليدريبية مالمئ لهذه الةئة من املوظة،ن حمل 

الع لية أ م لووهل اس يطاع املوظةون من خالل هذا الربانمج اليدرييب جتاوز نقاو ال،عن وتعززز نقاو 

                                                             
1- 

  10بندري عبد السالم وأ خرون، مرجع سابق، صةحة

 . 200عبد هللا بن عطية الزهراين، مرجع سابق، صةحة  -2

لزتام بيطبيق مراحل اليدريب وأ لره يف 00خاا عبد هللا املرابين الغامدي، مرجع سابق، ص -3 ، لليوسع أ كو ينظر حتس،ن أ محد الطراونة، الإ

، جامعة انين العربية للعلوم ال منية، الرايض، السعودية 00، العدد71ربية لدلراسات ال منية واليدريب، اجملدل جمالت أ داء العامل،ن، اجملةل الع

 .وما بعدها 711، صةحة 7101
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ل ن هذه املسث ةل ييوقن علهيا مدى الاس مترار ابلع ل .مس يوى املوظة،ن مل يعرف أ ي تغري يذكر القوةو أ م أ ن

عادة تغيريه مس يقبال  .هبذا الربانمج أ و رضورة اإ

ومازال هذا املهنج صاحلا لليطبيق  0404مهنج قياس العائد عىل اليدريب عام  دوانا كري كباتريكوقد ابيكر 

ىل يومنا هذا ليه  بعد الاجهتادات، حي  اقترصت -املرجع ال ساس لع لية اليقيه -الع يل اإ ذكل عىل الإضافة اإ

دون استبداهل
(1)

. 

ويف اخليام ميكن القول أ ن معلية أ و مرحةل حتديد الاحتياجات اليدريبية ر ال ساس املوضوعي اذلي ميكن   

عليه يف تقيه نياجئ معلية اليدريب، فنشاو اليدريب نشاو اقتصادي هيدف اإىل حتقيق نياجئ حمددة  الاعامتد

نةاقه   مقابل ما من خمصصات مالية لهذا النشاو اإ
(2)

. 

دارة املوارد البرشية القطري: املطلب الثال   " منوذجا" قانون اإ

دارة املوارد البرشية    مكثال منوذيج عن ااول " اوةل قطر"ارتث ينا من خالل هذا املطلب اليطرق لقانون اإ

سرتاتيجية اليت اهمت  قانون اخلدمة املدنية القطري اذلي  حي  ُألغي، تدريب املوارد البرشية ابلغ الاهامتم ابإ

دارة املوارد البرشية املذكور أ عالهاكن املرجع العام لينظه الوظيةة العامة يف دوةل قطر مبو  جب قانون اإ
(3)

 

دارة الاهووامتمحيوو  أ حضووى  املووورد البرشووي حمكووام مبوجووب قووانون، وهووذا يوووحض درجووة اليطووور والوورؤاي  ابإ

املوظون الإسرتاتيجية املسطرة من طرف احلكومة القطرية خبصوص تمنية قدرات مواردهوا البرشوية وخصوصوا 

 .العام

مهنا، واليت جتعل حوق املوظون العوام  الع ليةوكذا  النظريةبا هاما كونه ت، ن ال ليات ويعد هذا القانون مكس   

 طوي  "  بووو من هذا القوانون واملعنوون (17) يف اليدريب واليكوزن موضع الينةيذ، حي  ت، ن الةصل الثاين

ال مثول لل ووارد البرشوية  ابلسوتامثرواذلي أ لزم املرشع القطري مبوجبوه اجلهوة احلكوميوة ".البرشية وتنظه املوارد

ملوظةهيااملياحة مبا حيقق  تطوزر القدرات الةردية 
(4)

. 

ليه يف أ غلب القووان،ن "اليدريب واليطوزر"منه ومس بعنوان( 10) أ ما الةصل اخلامس ،ال مر اذلي مل يمت الإشارة اإ

ىل العربية، رمغ وجود  اليت تنظم جمال الوظيةة العامة يف ااول املقارنة بعض املواد القليةل جدا واليت حتيل غالبوا اإ

 .الينظه

                                                             

مارات العربية امليحدة لل وارد البرشية احلكومية، نظام اليدريب واليطوزر ملوظةي احلكومة  الاحتاديةالهيئة -1   .01، صةحة الاحتاديةلالإ
2-

 . 747محمد عادل زايد، مرجع سابق ،صةحة 
3-

دارة املوارد البرشية القطري رمق  . 17/10/7114ه املوافق ل 11/10/0001: ، الصادر مبوجب اايوان ال مريي بيارخي7114لس نة  17قانون اإ
4-
دارة املوارد البرشية القطري رمق    . 7114لس نة  17املادة ال وىل من قانون اإ
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من هذا الةصل اجلهة احلكومية بيطوزر مواردهوا البرشوية، مون خوالل  (00)حي  أ لزم  املادة الثالثة ومخسون

لوزام هوو تمنيوة وتعززوز قودرات  تزويد موظةهيا بةرص مالمئة لليدريب واليطوزر واليث هيل، والغورض مون هوذا الإ

 .العام ليث دية همامه بكةاءة عالية، مما ييحقق معه القبول ابخلدمات املقدمة لل رتةق،ناملوظن 

وموا بعودها مون هوذا الةصول نصو  عوىل الكيةيوة الويت يومت هبوا حتليول  (00)عىل أ ن املادة اخلامسة وا سو،ن  

يوات الع ليوة ليطبيوق اليدريبية، هذا ما يعزز مون ماكنوة هوذا القوانون، كونوه ت،و ن يف طياتوه ال ل  الاحتياجات

سرتاتيجية  .اليدريب اليت خي،ع لها املوظن العام  اإ

دارة ال داء هبدف حتةزي الإجنازات الةردية اليت اكن  ك لر  (11)عىل أ ن الةصل السادس ت، ن نظام تص ه واإ

مبارش لليدريب
(1)

. 

 اجلزائري ال سايس العام للوظيةة الع ومية القانون: الةرع الثاين

مبوجووب القووانون ال سووايس العووام للوظيةووة الع وميووة  اجلزائوورتونظم املوووارد البرشووية يف جمووال الوظيةووة العامووة يف 

اجلزائري
(2)

واذلي ت، ن مادت،ن فق  وهو جحوم "اليكوزن" منه واملعنون ب (10) ، واذلي ن  الةصل اخلامس

دارةضئيل جدا مقارنة بقانون  ىل اليكوزن واليودريب مجوةل وتةصويالاملوارد البرشية القطري اذلي تطرق  اإ فلقود .اإ

 .منه عىل كون اليكوزن واليدريب حق من حقوق املوظن العام 07نص  املادة 

ييع،ن عىل الإدارة تنظه دورات اليكوزن وحتس،ن املس يوى بصةة دامئة قصود : " جفاء نصها اكل يت 010أ ما املادة 

 ".هل ملهام جديدةاملهنية، وتث هي وترقييهضامن حتس،ن تث هيل املوظن 

غةالعىل الينظه فح خي  رشوو الاليحاق ابليكوزن،كام ل جيب  010يف ح،ن أ حال  املادة  موا نصو  عليوه  اإ

عىل اعيبار اجمللس ال عىل للوظيةة الع ومية مس،ول عون حتديود س ياسوة تكووزن املووظة،ن وتودرز م  04املادة  

ليحس،ن مس يوا 
(3)

 

أ حاكم عامة مل حتدد بدقة أ ليات وكيةيوات تطبيوق الوربامج اليدريبيوة للهنووض بكةواءة وكام س بق اذلكر تبقى جمرد 

 .املوظن العام يف اجلزائر بغية حتس،ن نوعية اخلدمة الع ويم

 

 

                                                             
0- 

 . ، من نةس املصدر17املادة 
2-

 10،ص01العدديدة الرمسيةر اجل،7111 يوليو 00 يف وامل،رخ 11/10 ال مر مبوجب الصادر اجلزائريالع ومية  للوظيةة العام ال سايس القانون

 . 7111لس نة
3-

ىل اإضافة دارة الوطنية املدرسة اإ  م،سسة ور، 07ر رمق .ج ،0410 س نةجوان  7 يف امل،رخ 000- 10 رمق املرسوم مبوجب أ نشث ت اليت لالإ

 . معومية
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 :خـامتـة

ىل  ختاما لهذه ااراسة اليت عني  مبسث ةل اليدريب اذلي خي،ع هل املوظن العام منذ حصوهل عىل قورار اليعيو،ن اإ

حاليه عىل اليقاعد، فالوظيةة العامة حي هيا مبدأ  املسار واذلي يشلك هو ال خر مدرسة مسو مترة وحقيقيوة غاييه  اإ

 .لليكوزن تيطور من خالهل الكةاءات

سوورتاتيجيةوحوىت زكووون اليودريب فعووال ابعيبواره  بغورض رفووع كةوواءة  الإدارةتنهتجهووا  هادفوة ذات أ بعوواد ومعوامل اإ

 .لعامة، فال بد أ ن مير خبطوات معينة حتدد سلةاموظةهيا وعرصنة قطاع الوظيةة ا

ىل أ ن هذا ااور يناو  دارةمع الإشارة اإ املوارد البرشوية والويت يف سوبيل قياهموا هبوذا ااور تسوتند اإىل ووعوة  ابإ

يقت و معوه   اذلي العوام لهوا ال مور الإطوارال ليات والوسائل اليت يعيرب القانون بنصوصوه الترشويعية والينظمييوة 

عا  .دة النظر يف القوان،ن وال نظ ة لإزاةل امجلود امليعلق ابلنشاطات اليدريبيةاإ

ومن هنا وجب اليذكري برضورة الاهامتم ابلعنرص البرشي واس يغالهل اس يغالل أ مثل، مع فتح اجملال لل بوادرات 

ال سوواس لع ليووة  ، فهووو احملووركةاليدريبيووالةرديووة وامجلاعيووة أ ي رضورة تطوووزر ،قافووة تنظمييووة دامعووة للنشوواطات 

  .اليمنية، والرأ س املال احلقيقي وااامئ لدلوةل وال مة كلك
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اليجريد اإىلتطور نظام السجل اليجاري اجلزائري من املعيارية 
*
 

 تيارت -ابن خدلون جامعة -أ س ياذ اليعله العايل -عيل فتاك /د.أ  

 :لخ امل

مراحل متعاقبة مر هبا الترشيع اجلزائري ذي الصوةل، واكن السجل اليجاري اجلزائري تغريت أ حاكمه مع 

املرشع دامئا يقوارب بو،ن النظوام،ن املعوروف،ن هل املمتثلو،ن يف الإحصوايئ والقوانوين، ويغلوب يف   مورحةل بعوض 

أ حاكم هذا النظام أ و ذاك، ليس يقر ال مر عند نظام اإحصوايئ، تمتوزي أ حاكموه مبراعواة لسو ح الطوابع الالكورتوين 

 .قيدلل 

Résumé: 

Les règles de registre de commerce algérien ont changer toute au long les différentes 

étapes successives qui a suber la législation algérienne, et que le législateur algérien a 

toujours choisie entre l’un de deux, et qu’il fait dominer l’un ou l’autre, et enfin il a choisi le 

régime administratif, et qui a pris en considération l’au tille informatique pour l’inscription.     

 :مقدمة

ن  ن امليتبع لليطوور الترشويعي لنظوام السوجل اليجواري اجلزائوري، يسو يخل  نتيجوة يف غايوة ااقوة، مةادهوا اإ اإ

ا ال خري اكن ترمجة لليحوولت الويت شوهدهتا ااوةل يف امليودان الاقتصوادي، و اكن مون اليطور اذلي شهده هذ

 .جانب أ خر شاهدا عىل رغبة ملحة يف اليطوزر ولكن صاح ا مع ال سن تردد واحض يف الوس يةل

و ذلكل فان البح  يف أ حاكم السجل اليجواري يسو يوجب منوا رصود حركيوة تطوور أ حاكموه يف مةهوهموا العوام 

 .ليحديد هوييه ب،ن أ نظ ة السجل اليجاري املعروفة، ومن  م ال حاكم اليت اس يقر علهيا حاليا

 تطور أ حاكم السجل اليجاري -أ ول

ىل غايووة بدايووة ، وبعوود الاسوو يقالل اسوو مترت هووذه ال حوواكم يف 0417، اكنوو  القوووان،ن الةرنسوو ية ر السووائدة اإ

ىل غاية صدور القانون اليجاري، حي  ت،  ن هذا ال خري أ حاكموا للسوجل اليجواري مبوجوب املوواد الرساين، اإ

ىل  04من   :منه، تليه عدة نصوص قانونية خاصة، متثل  عىل اليوايل مبا يث يت 74اإ

 املي، ن تنظه السجل اليجاري، 70/10/0424امل،رخ يف  00-24املرسوم رمق -

 امليعلق ابلسجل اليجاري،  71/10/0470امل،رخ يف  707-70املرسوم رمق -

 املي، ن  ةين رشوو التسجيل يف السجل اليجاري،  0/00/0477امل،رخ يف  774-77القانون رمق -
                                                             

*
يداع املقال   04/10/7102: اترخي اإ

 12/17/7102: اترخي حتكه املقال
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وتشلك هذه املورحةل، البدايوة ال وىل لنظوام السوجل اليجواري اجلزائوري يف ظول حقبوة الاسو يقالل، مموا يعوين 

، فواقعيا هنواك وضوعية بسو يطة البداية الينظميية لهذه امل،سسة، م،سساتيا وترشيعيا، واكن لهذا ال مر ما يربره

 .لل يدان اليجاري، و س ياس يا هناك هنج اقتصادي مطبق حيرص تدخل القطاع اخلاص يف النشاو اليجاري

ىل الوجوود نصووص قانونيوة ترشويعية    و تنظمييوة هاموة،  املرحةل الثانية،أ ما يف  فلقد دفع  الإرادة الترشيعية اإ

لهيا هو الينظه ااقيق ل  لور اعوامتد الوهنج الرأ سواميل، اكن ااافع اإ ل يدان اليجاري اذلي عرف تغري جوهري عوىل اإ

ىل الووزتام ااوةل بودورها اليقليوودي و فسووح اجملوال للقطوواع اخلواص لكتسوواح احلقوول  ال مور ال خووري اذلي يودفع اإ

مييوة و اليجاري، مما وا رغبة يف تنظوه هوذه امل،سسوة الهاموة، أ ي السوجل اليجواري، ليكوون أ داة ااوةل الينظ 

فالت هذا القطاع من يدها  .الرقابية امليقدمة خبصوص امليدان اليجاري متكهنا من ضامن عدم اإ

 :ومشل اليعديل صدور نصوصا ترشيعية وتنظميية هامة، اكن  كام يث يت

 املو،رخ يف 00-40امليعلق ابلسجل اليجاري، و املمتم ابلقوانون رمق  07/17/0441امل،رخ يف  77-41القانون رمق  -
00/14/0440، 

اذلي زهن ي وصاية الوززر املنيدب لينظه اليجوارة عوىل  0441-00-01امل،رخ يف  000-41املرسوم الينةيذي رمق  -

 املركز الوطين للسجل اليجاري و ي،عه حت  اإرشاف وززر العدل،

ابملركووز الوووطين املي،وو ن القووانون ال سووايس اخلوواص  07/17/0447املوو،رخ يف  17-47املرسوووم الينةيووذي رمق  -

 للسجل اليجاري  وتنظميه،

املي،وو ن القووانون ال سووايس اخلوواص مبووث موري املركووز  07/17/0447املوو،رخ يف  14-47املرسوووم الينةيووذي رمق  -

 الوطين للسجل اليجاري، 

 امليعلق ابلنرشة الرمسية لالإعالانت القانونية،07/17/0447 امل،رخ يف 21-47املرسوم الينةيذي رمق  -

فلقد لحظ  الإرادة الترشيعية النق  احلاصل عىل املس يوى الترشيعي و الينظميوي، مموا يف املرحةل الثالثة، أ ما 

صوودار العديوود موون النصوووص ذات الصووةل ليصوولح املعوووج ىل اإ و لتسوود الوونق ، جفوواءت مبووا يووث يت موون   دفعهووا اإ

 :النصوص

دونة النشاطات الاقتصادية اخلاضعة للقيود يف امليعلق مب 07/10/0442امل،رخ يف  02-42املرسوم الينةيذي رمق  -

 السجل اليجاري،

املي، ن كيةية مونح مموثيل الرشواكت اليجاريوة ال جانوب  07/10/0442امل،رخ يف  07-42املرسوم الينةيذي رمق  -

 بطاقة الياجر،

ن املقننوة اخلاضوعة امليعلق مبعايري حتديد النشاطات وامله 07/10/0442امل،رخ يف  01-42املرسوم الينةيذي رمق  -

 للقيد يف السجل اليجاري وتث طريها،
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 امليعلق برشوو القيد يف السجل اليجاري،  07/10/0442امل،رخ  00-42املرسوم الينةيذي رمق  -

امليعلوق  07/17/0447املو،رخ يف  77-41املعودل واملومتم للقوانون رمق 01/10/0441 املو،رخ يف 12-41ال مر رمق  -

 ابلسجل اليجاري،

املي،و ن القوانون  17-47املعودل لل رسووم الينةيوذي رمق  02/10/0442امل،رخ يف 40-42ملرسوم الينةيذي رمق ا -

 ال سايس اخلاص ابملركز الوطين للسجل اليجاري،

املي،و ن  14-47املعدل واملمتم لل رسووم الينةيوذي رمق  02/10/0442امل،رخ يف  47– 42املرسوم الينةيذي رمق  -

 اخلاص مبث موري املركز الوطين للسجل اليجاري، القانون ال سايس

امليعلوق برشووو  00-42املومتم لل رسووم الينةيوذي رمق  71/17/0442امل،رخ يف  077-42املرسوم الينةيذي رمق  -

 القيد يف السجل اليجاري، 

املو،رخ  17-47املعودل و املومتم لل رسووم الينةيوذي رمق  7110-17-10امل،رخ يف  711-10املرسوم الينةيذي رمق  -

املعوودل و املوومتم و املي،وو ن القووانون ال سووايس اخلوواص ابملركووز الوووطين للسووجل اليجوواري و  0447-17-07يف 

 تنظميه، 

و مل تيوقن ال ةل الترشيعية عون الع ول، فقامو ، اسو يجابة لغايوة احلصوول عوىل معلوموات حديثوة عون الوضوع 

صدار نصوص تنظم معلية الإحصوا ء الشوامل لليجوار، و جتسود ذكل مبوجوب موا يوث يت الاقتصادي اجلزائري، ابإ

 : من النصوص

عادة قيد اليجار الشامل، 07/10/0442امل،رخ يف  07-42املرسوم الينةيذي رمق  -  املي، ن اإ

املي،وو ن  0442 07-42املومتم لل رسووم الينةيوذي رمق  71/17/0442املو،رخ يف  070-42املرسووم الينةيوذي رمق  -

عادة قيد اليجار الشا  مل،اإ

املعودل و  7110-07-10املو،رخ يف  000-10، فقد دشون  مون خوالل املرسووم الينةيوذي رمق املرحةل الرابعةأ ما 

وامليعلق برشوو القيد يف السجل اليجاري، املعدل  0442-10-07امل،رخ يف  00-42املمتم لل رسوم الينةيذي رمق 

عوداد ترشويعي واملمتم، فامتش يا مع حت،ري اجلزائر لالن،امم لل نظ ة العا ملية لليجارة، وما يس يتبع ذكل مون معليوة اإ

-00املو،رخ يف  17-10وهيلكي، أ صدر املرشع املرسوم الينةيذي املذكور، ولكنه ما لب  أ ن أ صودر القوانون رمق 

املي،وو ن رشوو ممارسووة ال نشووطة اليجاريووة، ولعوول أ   مووزية ييصوون هبووا هووذا الوون ، تمتثوول يف أ نووه  17-7110

عطاء حرية أ وسع للقامئ،ن ابلنشاو اليجاري، حي  جواء هوذا الون  خاليوا مون يعكس نظرة جديدة ، تمتثل يف اإ

رشوو ممارسوة ال نشوطة "عنوانه اليقليدي ابعيباره متعلقا ابلسجل اليجاري، ليحل حمهل عنواان جديدا زمتثل يف 

دت مون خوالل املرسووم ، حييل فهيا السجل اليجواري حوزيا ضويقا، مموا يعوين تث كيود للرغبوة الويت جتسو"اليجارية

عةواء املورتحش للقيود 000-10الينةيذي رمق  ، اذلي ت، ن  ةيةا لرشوو القيد يف السجل اليجاري، مون خوالل اإ
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من تقدمي الكثري من الواثئق، واليت اكن  تشلك عقبة ك،ود أ مام الكثريزن، ال مر اذلي دفعنا ليوقع تطورا هاموا 

مطبوعينا املوسومة نظرية الياجرس يجسده نصوص ترشيعية وتنظميية لحقا يف 
1
. 

لغاء جزء كبري من القانون رمق  ليه أ حاكم هم ة حتددت ابإ حي  نصو  املوادة مون  77-41كام انه ميكن أ ن ن،ين اإ

ابس يثناء املواد  77-41تلغى ال حاكم اخملالةة لهذا القانون، لس ح أ حاكم القانون رمق :" عىل انه 17-10القانون رمق 

 ". منه 00و  07و  00و  70و  07و  7مكرر 00و  0مكرر 00و  7ال وىل و 

معليا من تنظه السجل اليجاري، فدل عىل انه مل يبق لهذا ال خري قوانون  77-41وبذكل   استبعاد القانون رمق 

 . ينظ ه، بل أ ن الينظه تعلق ابل نشطة اليجارية

املي،و ن تعوديل القوانون رمق  70/12/7100املو،رخ يف  11-00فان املرشع اجلزائري اصودر القوانون رمق  وابلةعل

10-17
2

 :، حبي  مشل اليعديل النصوص اليالية

 منه اليت تيعلق ابل شخاص اذلزن ل جيوز هلم القيد، 17املادة  -

 مكرر من خالل الن  عىل القيد الالكرتوين، 0ابملادة  0مت   املادة  -

لقانونيووة للرشوواكت اليجاريووة وامل،سسووات اخلاضووعة للتسووجيل يف عوودل  ومت وو  املووادة امليعلقووة ابلشووهارات ا -

 السجل اليجاري،

منوه امليعلقوة ابلشوهارات القانونيوة للشوخ  الطبيعوي اخلاضوع للتسوجيل يف السوجل  00عدل  ومت   املادة  -

 اليجاري،

يجواري مون بنصها عوىل عودم خ،ووع امل،سسوات الع وميوة ذات الطوابع الصوناعي وال  02عدل  ومت   املادة  -

 .واجب الاشهارات القانونية

 امليعلقة مبوطن اخلاضع للقيد، 70عدل  ومت   املادة  -

مل، ون اليعديالت جندها جمرد تعوديالت تقنيوة لسو ح موا تعلوق مهنوا ابلقيود الالكورتوين انسوجاما موع  وتقدزرا

 .اليوجه الالكرتوين

احملودد لكيةيوات  10/10/7100املو،رخ يف  000-00وانسجاما مع اليعديل الترشيعي صدر املرسووم الينةيوذي رمق 

القيد واليعديل والشطب يف السجل اليجاري
3
. 

                                                             
1
 .7100-7107املعمتدة من قبل اجمللس العل ي لللكية يف الس نة اجلامعية  - 

2
 .00/12/7100امل،رخة يف  04ج ر عدد  - 

3
 .00/10/7100امل،رخة يف  70ج ر عدد  - 
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يشلك جويال جديودا  ي يف مرحليه الرابعةولعل الس،ال اذلي يطرح هل أ ن م،ام،ن اليعديل الترشيعي والينظمي

 ممتزيا مكوان لهوية متجانسة تنترص لصورة من أ نظ ة السجل اليجاري املعروفةو

ىل  بداء مالحظات اليالية حول النصووص املعنيوة، لنصول يف هنايوة ال مور اإ ىل اإ أ ن الإجابة عىل التساؤل تقودان اإ

 .تشخي  طبيعة نظام السجل اليجاري اجلزائري

لهيا يف ما ييلتيلخ  ال حاكم اجلديدة املش  :ار اإ

ىل القوانون رمق  000-00مون املرسووم الينةيوذي رمق  0أ ن املرشع اغةل مبوجب املوادة  - املعودل  77-41الإشوارة اإ

 . واملمتم، وهذا ما ي،كد الينصل من صورة النظام القانوين للسجل اليجاري

ام اكن منصوص علهيا مبوجب املوادة أ نه مل يمت الن  عىل حق مث مور السجل اليجاري يف اليحقق من الواثئق ك -

، ممووا قوود يسوو ينتج معووه الوويخيل عوون الوظيةووة القانونيووة للسووجل اليجوواري 00-42موون املرسوووم الينةيووذي رمق  00

 .وترجيح الوظيةة الإحصائية هل

 أ حاكم التسجيل يف السجل اليجاري النافذة -اثنيا

 رشوو التسجيل يف السجل اليجاري املوضوعية -أ  

عوادة التسوجيل، وذكل كوام التسجيل يف ا لسجل اليجاري قد زكون قيدا أ و تعديال أ و شطبا، كام قود ييعلوق ابإ

 :يث يت

 القيد -0

ذا تعلوق مب،سسوة وحيودة أ و م،سسوة رئيسوة  القيد قد زكون أ ساس يا وقد زكوون اثنوواي حبسوب ال حووال موا اإ

اثنوية( ات)وم،سسة
1
. 

 :يلزتم ابلقيد يف السجل اليجاري ال شخاص ال تية

   اتجر، ص  طبيعي أ و معنوي، -

   م،سسة جتارية زكون مقرها يف اخلارج وتةتح يف اجلزائر واكةل أ و فرع لها أ و م،سسة أ خرى، -

   ممثلية جتارية أ جنبية ممارس نشاطا جتاراي عىل الرتاب الوطين، -

   م،سسة حرفية و  م،دي خدمات، صصا طبيعيا اكن أ و معنواي، -

ري للسجل اليجاري   مس يث جر مس -
2
. 

                                                             
1
 .000-00من املرسوم الينةيذي رمق  1املادة  - 

2
 .املي، ن القانون اليجاري املعدل واملمتم 71/14/0420امل،رخ يف  04-21من ال مر رمق  71و  04املادت،ن  - 
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 اليعديل -7

رادة  ضوافات أ و تصوحيحات أ و حوذف عبوارات واإ ميكن أ ن ييجسد تعديل السجل اليجاري، حسب احلواةل، ابإ

يف السجل اليجاري
1
. 

عادة التسجيل -0  اإ

عوادة  بناء عىل نصوص تنظمييوة تصودرها السولطة اخمليصوة يلوزتم ال شوخاص املسوجل،ن يف السوجل اليجواري، ابإ

عوادة قيود اليجوار  07/10/0442يف  07-42، بشلك شامل، ومثهل املرسوم الينةيذي رمق تسجيلهم فيه املي،و ن اإ

 .الشامل

 الشطب -0

اليوقون الهنوايئ عون النشواو، وفواة اليواجر، حول الرشوكة : يمت الشطب يف السجل اليجاري يف احلالت ال تية

او جتواري مبسو يخرج جسول جتواري اليجارية، حمك ق،ايئ يق  ابلشوطب مون السوجل اليجواري، ممارسوة نشو

منهت ي الصالحية
2
. 

 الرشوو الإجرائية للقيد يف السجل اليجاري -ب

ىل اجلهة اخمليصة الويت تراقوب امللون وتيخوذ قرارهوا خبصوصوه،  جرائيا بيقدمي ترصحي مصحواب بواثئق اإ يمت القيد اإ

مع مالحظة انه ميكن ان يمت القيد ابلطريقة الالكرتونية
3
. 

 اليرصحيات -0

يمت القيد يف السجل اليجاري، بناء عىل طلب مقدم من اخلاضع، أ و بناء عىل عرائض من غوري اخلاضوع،ن، فيومت 

التسجيل بناء عىل  طلب ال شخاص املعني،ن أ و ممثلهيم القانوني،ن
4

عادة القيد يف السجل اليجواري مون  ، كام يمت اإ

قبل اليجار املسجل،ن يف السجل اليجواري
5
بنواء عوىل طلوب مون اخلاضوع املقيود يف السوجل يومت اليعوديل كوام  ،

اليجاري، أ و بناء عىل عرائض من غري اخلاضع،ن
6

  . 

                                                             
1
 .000-00من املرسوم الينةيذي رمق  00املادة  - 

2
 .000-00من املرسوم الينةيذي رمق  71املادة  - 

3
 .املعدل واملمتم 17-10القانون رمق مكرر من  0املادة  - 

4
 .من نةس املرسوم 7املادة  - 

5
 .املعدل واملمتم 07 -42من املرسوم الينةيذي  0ف/ 0املادة  - 

6
يف  امل،رخ 007 -7111املعدل واملمتم، ينظر املرسوم الينةيذي رمق  77-41من القانون رمق  07من القانون اليجاري، ينظر املادة  71ينظر املادة  - 

، احملدد لكيةيات تبليغ املركز الوطين للسجل اليجاري من اجلهات الق،ائية والسلطات الإدارية املعنية جب يع القرارات أ و املعلومات 01/7111/ 01

 .اليت ميكن أ ن تنجز عهنا تعديالت أ و يرتتب علهيا منع من صةة الياجر
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كام يمت الشطب بناء عىل طلب من اخلاضع املقيد يف السجل اليجاري، أ و من خلةوه يف حقوقوه يف حواةل الوفواة 

أ و من مصاحل املراقبة امل،هةل بعد اليث كد من احرتام الإجراءات املطلوبة
1
. 

 الواثئق -7

 :مزي املرشع خبصوص مكوانت امللن ب،ن احلالت اليالية

  تسجيل الشخ  الطبيعي 

 :زرفق الطلب ابلواثئق اليالية

،بات وجود حمل م،هل لس يقبال نشاو جتاري - اإ
2
. 

بطاقة املقه عند الاقت،اء -
3
. 

 تسجيل الشخ  الطبيعي اذلي ميارس نشاطا غري قار 

صوي  مواكن عوىل مسو يوى ف،واء هميوث  لهوذا الغورض أ و نسوخة مون بطاقوة زرفق الطلب بنسخة مون مقورر   

قامة املعيادة طار اليجارة غري القارة، وا،بات الإ تسجيل املركبة املس يع ةل يف اإ
4
. 

 تسجيل ص  معنوي 

 :زرفق الطلب ابلواثئق اليالية

 نسخة من القانون ال سايس للرشكة، -

عالن نرش القانون ال سايس للرش  -  كة يف النرشة الرمسية لالإعالانت القانونية،نسخة من اإ

،بات وجود حمل م،هل لس يقبال نشاو جتاري - اإ
5
. 

 تسجيل الةروع و الواكلت و امل ثليات اليجارية و   م،سسة جتارية اتبعة مل،سسة مقرها يف اخلارج: 

 :زرفق الطلب ابلواثئق اليالية

،بات وجود حمل م،هل لس يقبال نشاو جتاري، -  اإ

                                                             

-
1
 .املعدل واملمتم 77-41من القانون رمق  00، ينظر املادة 000-00من املرسوم الينةيذي رمق  70ينظر املادة  
2
 .000-00من املرسوم الينةيذي رمق  2املادة  - 

3
 .من نةس املرسوم 00املادة  - 

4
 .من نةس املرسوم 17املادة  - 

5
 .من نةس املرسوم 4املادة  - 
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 .من القانون ال سايس املي، ن تث سيس الرشكة ال منسخة  -

نسخة من حمرض مداولت لل قرر اذلي ين  عىل فتح م،سسة ابجلزائر -
1
. 

 تسجيل املس يث جر املسري لل حل اليجاري 

 :زرفق الطلب ابلواثئق اليالية

 نسخة من القانون ال سايس لل س يث جر املسري الشخ  املعنوي، -

 املي، ن تث جري تس يري احملل اليجاري،نسخة من العقد اليو،يقي  -

عالن نرش العقد اليو،يقي املي، ن تث جري التس يري يف النرشة الرمسية لالإعالانت القانونية، -  نسخة من اإ

نسخة من مس يخرج السجل اليجاري ملواكل احملول اليجواري حت ول عبوارة تبو،ن توث جري تسو يري احملول  -

اليجاري
2
، 

نسخة من بطاقة املقه عند الاقت،اء -
3
. 

 قيد النشاو الثانوي 

،بات وجود حمل م،هل لس يقبال نشاو جتاري زرفق الطلب ابإ
4
، 

 تعديل السجل اليجاري لشخ  طبيعي 

 :زرفق الطلب ابلواثئق اليالية

 أ صل مس يخرج السجل اليجاري، -

،بات وجود حمل م،هل لس يقبال نشاو جتاري - اإ
 5

، 

 تعديل السجل اليجاري لشخ  معنوي 

 :اليالية زرفق الطلب ابلواثئق

                                                             
1
 .نةس املرسوم مكرر من 00املادة  - 

2
 .000-00املرسوم الينةيذي رمق من  00املادة  - 

3
 .من نةس املرسوم 00املادة  - 

4
 .نةس املرسوممن  07املادة  - 

5
 .نةس املرسوممن  00املادة  - 
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 أ صل مس يخرج السجل اليجاري، -

 نسخة من القانون ال سايس املعدل، -

عالن نرش البياانت املعدةل للقانون ال سايس يف النرشة الرمسية لالإعالانت القانونية، -  نسخة من اإ

،بات وجود حمل م،هل لس يقبال نشاو جتاري  - نسخة من اإ
1
، 

 اتجر الاس مترار يف اس يغالل السجل اليجاري يف حاةل وفاة 

 :زرفق الطلب ابلواثئق اليالية    

 أ صل مس يخرج السجل اليجاري، -

 الةري،ة، -

واكةل تو،يقية مينحها الور،ة لشخ  امللكن مبواصةل اس يغالل احملل اليجاري لل ورث -
2
. 

 جيار تس يري احملل اليجاري  تعديل السجل اليجاري يف حاةل اإ

 :زرفق الطلب ابلواثئق اليالية

جيار تس يري احملل اليجاري،نسخة من العقد  -  اليو،يقي املي، ن اإ

عالن نرش العقد اليو،يقي يف النرشة الرمسية لالإعالانت القانونية - نسخة من اإ
3
، 

 الشطب من السجل اليجاري 

يمت شطب القيد  من السجل اليجاري الرئييسو أ و الثوانوي ابلنسو بة لل شوخاص الطبيعيوة عوىل أ سواس طلوب 

 :مرفق ابلواثئق اليالية

 مس يخرج السجل اليجاري، أ صل -

 مس يخرج من عقد وفاة املورث، عند الاقت،اء، -

 نسخة من احلمك الق،ايئ القايض ابلشطب من السجل اليجاري، عند الاقت،اء، -

                                                             
1
 .نةس املرسوممن  01املادة  - 

2
 .000-00املرسوم الينةيذي رمق من  07املادة  - 

3
 .نةس املرسوم من 02املادة  - 
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شهادة الوضعية اجلبائية -
1
. 

 شطب القيد من السجل اليجاري الرئييس للشخ  املعنوي 

 :زرفق الطلب بنسخ من الواثئق اليايل 

 جل اليجاري،أ صل مس يخرج الس -

 نسخة من عقد حل الرشكة اليجارية، -

عالن نرش عقد حل الرشكة يف النرشة الرمسية لالإعالانت القانونية، -  نسخة من اإ

- 
 

 نسخة من احلمك الق،ايئ القايض ابلشطب من السجل اليجاري، عند الاقت،اء،

شهادة الوضعية اجلبائية -
2
. 

   املعنويشطب القيد من السجل اليجاري الثانوي للشخ
 

 

 :زرفق الطلب ابلواثئق اليالية

 أ صل مس يخرج السجل اليجاري، -

شهادة الوضعية اجلبائية -
3
، 

 عادة تقييد ص  طبيعي  اإ

 :زرفق الطلب ابلواثئق اليالية

 الو،يقة ال صلية للسجل اليجاري، -

 مس يخرج من أ صل عقد امليالد للخاضع لإعادة القيد، -

 مس يخرج من حصيةة السوابق الق،ائية، -

عادة القيدوصل  - تسديد حقوق اإ
4
، 

                                                             
1
 .نةس املرسوممن  77املادة  - 

2
 .000-00املرسوم الينةيذي رمق من  70املادة  - 

3
 .من نةس املرسوم 70املادة  - 

4
 .املعدل واملمتم 07-42املرسوم الينةيذي رمق نةس من  0املادة  - 
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 عادة تقييد ص  معنوي  اإ

 :زرفق الطلب ابلواثئق اليالية

 الو،يقة ال صلية للسجل اليجاري، -

 مس يخرج من أ صل عقد امليالد للخاضع لإعادة القيد، -

 مس يخرج من حصيةة السوابق الق،ائية، -

عادة القيد - وصل تسديد حقوق اإ
 1

، 

 الرقابة -0

لل ركوز الووطين للسوجل اليجواري لتسوجيل صو  طبيعوي أ و اعيبواري يف السوجل ي،هل مث مور الةرع احملويل 

اليجاري عىل أ ساس امللن املطلوب
2
. 

امللغوى بوث ن تقووم مصواحل املركوز الووطين للسوجل  00-42مون املرسووم الينةيوذي رمق  00واكن الن  طبقا للامدة 

وزرفض   ملن اكمل غري اكمل أ و حي ول اليجاري اخمليصة حب،ور اخلاضع للقيد، بةح  مطابقة امللن املقدم 

 .      أ و م، وهنا تلقائيا/واثئق غري مطابقة يف شلكها و

لغاؤه مبوجوب املرسووم الينةيوذي رمق   لينوافوان السو،ال يتبوادر  000-00غري أ ن الن  بعد اإ حوول دور موث مور  اإ

 السجل اليجاري خبصوص مبارشته للرقابة من عدمهو

املعدل واملمتم، لكهنا رقابوة مطابقوة وليسو   17-10من القانون رمق  01الرقابة تبقى قامئة طبقا للامدة  أ نويبدو لنا 

 .رقابة حصة كام اكن  عليه دامئا

 قرار املث مور -0

،بات مطابقة امللن يداع يف انيظار تسله مس يخرج السجل اليجاري يف حاةل اإ يسمل وصل اإ
3

، موع مالحظوة أ ن 

ذ ميكن أ ن يمت أ خذه يف نةس اليوم، كام انه ميكن أ ن يمت تسله مسو يخرج ال جال اخترصت من ا لناحية الع لية اإ

جراء الكرتوين السجل اليجاري بواسطة اإ
4
. 

                                                             
1
 .من نةس املرسوم 0املادة  - 

2
 .املعدل واملمتم 17-10من القانون رمق  01املادة  - 

3
 .امللغى 00-42من املرسوم الينةيذي رمق  00املادة من  7الةقرة  - 

4
 .000-00من املرسوم الينةيذي رمق  0املادة  - 
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يعد مس يخرج السجل اليجاري س ندا رمسيا ي،هل   ص  طبيعي أ و اعيباري زمتيع باكمول أ هلييوه القانونيوة، 

ىل غاية الطعن فيه ابلزتوزرملامرسة نشاو جتاري، ويعيد به أ مام الغري اإ 
1
. 

يي، ن مسو يخرج السوجل اليجواري التسوجيل يف السوجل اليجواري لل ،سسوة الرئيسو ية
2

، ويومت تسوجيل   

ىل السوجل الرئييسو م،سسة اثنوية تنشث  عرب الورتاب الووطين ابلرجووع اإ
3

ل مسو يخرج واحود مون  ، و ل يسومل اإ

السجل اليجاري للك ص  طبيعي أ و اعيباري اتجر
4
. 

ل يف احلووالت /تطلووب موون اليجووار صووورا ول  أ و نسووخ مطابقووة لل صوول موون مسوو يخرج السووجل اليجوواري اإ

املنصوص علهيا رصاحة يف الترشيع والينظه املع ول هبام
5
. 

 70/11/7111امل،رخ يف  777-11حيدد منوذج مس يخرج السجل اليجاري وحميواه مبوجب املرسوم الينةيذي رمق 

 .ل اليجاري وحميواه النافذاحملدد منوذج مس يخرج السج

يش متل امللن املطلوب لس يخراج نسخة اثنية من السجل اليجاري يف حاةل ال،ياع او الرسوقة أ و اليلون عوىل 

 :الواثئق اليالية

 طلب مم  حمرر عىل الاس امترات املسل ة من مصاحل السجل اليجاري، -

تلن مس يخرج السجل اليجاري، عند الاقت،اء أ ورسقة  أ وترصحي ب،ياع  -
6
. 

ميكن أ ي طرف هل مصلحة أ ن يبادر ابلطعون امليعلقة ابلزناعوات النامجوة عون الاعورتاض عوىل أ هليوة اليواجر أ و 

النامجة عن التسجيل يف السجل اليجاري أ مام القايض امللكن برقابة السوجل اليجواري واذلي يبو  يف املسوث ةل 

صداره أ مره يف شث هن اابإ
7
. 

ويف حاةل الطعن ابلس يئناف يوقن التسجيل حىت اإصدار القرار الق،ايئ الهنايئ
8
. 

ذا أ كوود احلوومك صووةة اليوواجر يرسووي مةعووول التسووجيل بامتمووه واكموول أ لووره، ويف احلوواةل العكسوو ية يلغووي ذكل  واإ

لغاء يف هامش السجل اليجاري التسجيل وتوضع عالمة الإ
9
. 

                                                             
1
 .املعدل واملمتم 17-10من القانون رمق  7من املادة  0الةقرة  - 

2
 .من نةس القانون 0من املادة  0الةقرة  - 

3
 .من نةس املادة 7الةقرة  - 

4
 .ةس املادةمن ن 0الةقرة   - 

5
 .من نةس املادة 0الةقرة  - 

6
 .000-00من املرسوم الينةيذي رمق  04املادة  - 

7
 .املعدل واملمتم 77-41من القانون رمق  70من املادة  0الةقرة  - 

8
 .من نةس املادة 7الةقرة  - 

9
 .من نةس املادة 0الةقرة  - 
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 :خالصة

ب،ن النظام الإحصايئ ابيداء والنظام القوانوين ليسو يقر حاليوا عنود النظوام الإحصوايئ، لقد ترحن السجل اليجاري 

ل وفقا للمنوذج املعمتد  .منسجام بذكل مع معوم القانون اجلزائري اذلي ل يقر بث ي جحية اإ

عوادة القيود والشوطب، تولو   وتيوزع أ حواكم السوجل اليجواري احلاليوة بو،ن أ حواكم تيعلوق ابلقيود واليعوديل واإ

املعودل واملومتم والنصووص الينظمييوة  17-10صوص ترشيعية لس ح القانون اليجاري املعدل واملومتم والقوانون رمق ن

  .املعدل واملمتم 07-42 واملرسوم الينةيذي رمق 000-00لس ح املرسوم الينةيذي رمق 

ليهإل   أ نولعل اجلديد اذلي ميكن  وهو موامئة السجل اليجاري مع الوس يةل الالكرتونية، من حيو  جووزا  اإ

 .القيد وكذا مس يخرج السجل اليجاري الالكرتوين
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دراسة مقارنة مع القانون العرايق ال ردينيف القانون  بقاء الرشكة بعد اليصةية
*
 

جامعة العلوم اليطبيقية اخلاصة  -مدزر مركز اليحكه والاستشارات القانونية  –معيد لكية احلقوق -طالب حسن موىس /د.أ  

 عامن –الهامشية  ال ردنيةامل لكة  -

 :امللخ 

عالنابلرمغ من  عالماملصةي انهتاء تصةية الرشكة  اإ الرشوكة  أ نيعوين  مراقب الرشاكت بذكل فهوذا ل واإ

ذزال  من العامل القانوين،   برشو واحود هوو قيوام موا اإلترصف  أ يتبقى يف حاةل س بات ل تمتكن من ممارسة  اإ

ىلهبوا  أ حصاهبواظهوور ديوون علهيوا، مل ييقودم  أ ولها، مل زكن املصةي يعمل هبا  أ مواليس يدعي ذلكل، اكن تظهر   اإ

يوق اذلي رمسوه قوانون حفينئذ ميكون سولوك الطر . املصةي قبل غلقها والانهتاء مهنا، وان اليقادم مل يرس علهيا بعد

تعي،ن مصن جديد، وبذكل تقووم صصوية معنويوة هبوذا  أ ومن قبل نةس املصةي  ال موالالرشاكت ليوزيع هذه 

و هذا يعين عدم قيام احلاجوة اىل . مدعى علهيا حسب احلال أ وتكون مدعية  أ نالقدر فق ، واذلي ميكهنا من 

ىلالرجوع  زاةل أ حاكم اإ  .القانون املدين الش يوع املنصوص علهيا يف  اإ

 صصية معنوية  –تصةية  -ا الل –رشكة  -: اللكامت اااةل

Summery: 

"The Permanency of the Company after Liquidation in the Jordanian Law" 

Comparative study with Iraqi law. 

Despite the announcement of the end of the liquidation of a company and informing the 

companies' observer about this ،such an action does not mean that the company has been 

removed from the legal world. It actually remains at a standstill ،where it is unable to 

exercise any act ،except when an important thing needs to be done. For example  ، the debt 

that the liquidator had not been informed about. Moreover ،the debt that had not been paid 

back to the liquidator before the end of the liquidation had not become due yet. In such 

cases ،Companies Law is used for the distribution or collection of these debts or funds by 

the liquidator himself or through the appointment of a new one. This is the justification for 

the company to be a 'jurisdiction person' ،where it is able to be a plaintiff or a defendant. 

Accordingly ،there is no need to use the roles of 'removing condominium' in the Civil Law. 

 

 

                                                             
*
يداع املقال   77/10/7102: اترخي اإ

 00/10/7102 :اترخي حتكه املقال
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  :مشلكة البح 

ىل الرشووكة حتوو  اليصووةية توويقل  صصوويهتا املعنويووة هنااهووااحلوود اذلي يسوواعدها عووىل  اإ . وتصووةية حسوواابهتا اإ

هناء أ نفاملةروض  بعود هوذه املورحةل، قود تظهور  أ ن اإىلولكن الواقع يشري . اليصةية يعين زوال هذه الشخصية اإ

زاةل أ حواكم اإىلل، وابليوايل الرجووع  أ محقوق وديون لها وعلهيوا، فهول تسو يعيد جوزءا مون صصويهتا  الشو يوع  اإ

ن أ ماملنصوص علهيا يف القانون املدين و   قانون الرشاكت هو الواجب اليطبيق و اإ

  :مهنج ااراسة

وحتليلهوا حتلويال  ال ردنيوةالق،وائية  ال حواكميعمتد مهنج البح  عىل اس يقراء الواقع الع يل مون خوالل مالحظوة 

- : وفق الهيلكية ال تية  0442املعدل لس نة  ال ردينقانون الرشاكت  وأ حاكمقانونيا مبا ييطابق 

 :هيلكية البح 

ىليبدأ  البح  مبقدمة  م تنهت ي  عالن اإ   -:خطة البح  ور  اإ

ىلاليصةية وينقسم  أ عامل أ ،ناءالرشكة  –: ال ولالةصل  - :مبحث،ن هام  اإ

 عدم اليالزم ب،ن الا الل و اليصةية :ال ولاملبح  

 اليالزم ب،ن الا الل و اليصةية:املبح  الثاين

ىل أ ي،ا وينقسم اليصةية أ عاملالرشكة بعد انهتاء -:الثاينوالةصل  - :مبحث،ن هام  اإ

 الرشكة بعد اليصةية لبقاء القانوين ال ساس:ال ولاملبح  

 القدر من الشخصية املعنوية للرشكة بعد غلق اليصةية:الثاين  املبح 

 نياجئ وتوصيات اإىل م ينهت ي البح  

 :مقدمة

اليصوةية والثانيوة بعود انهتواء هوذه  أ عوامل أ ،نواءالرشوكة  ال وىليق  عنوان البح  تناول الرشكة يف مورحلي،ن، 

) ال ردنيوةمفوثال قورار حممكوة المتيوزي . واذلي اس يوجب هذا البح  هو مالحظة الواقوع اليطبيقوي لهوا.ال عامل
1
) 

 أ لزمهتوارشكوة ت،وامن اسو يوردت مون السوودان حلووم واى  ليصوها مون الكوامرك  أ نحي  تويلخ  وقائعوه 

اى حممكة امجلارك البدائية  لسورتداد  0447 ةعلهيا س نالرشكة ااعوى  فث قام . الكامرك بدفع رسوم ورضائب

حممكووة امجلووارك   أ نالكووامرك ابلوورد، غووري  وأ لزموو . ق،وو  احملمكووة لصوواحلها . مووا دفعيووه موون دون وجووه حووق

قامةاملدعية رشكة قد انق،  و  تصةيهتا ابتةاق الرشاكء قبل  أ نالاس يئنافية، فسخ  احلمك حبجة  . ااعووى اإ

ب مون /70أ  و/77املوادت،ن بوث حاكم أ عوامليتبع انق،واء سولطة مودزرها املةووض فانق،  صصيهتا املعنوية مما يس  
                                                             

1
 برانمج عداةل   7111/  1/  77يف  7111/ 17رمق حقوق  -
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)املعدل  0442قانون الرشاكت لس نة 
1
ااعووى مقاموة ابمسهوا مبوجوب  أ نكوام ,القانونيوة  ابل هليةومل تعد تمتيع ,( 

سو يوجب مموا ي ,ميوكل حوق تقودميها  فتكون ااعوى مقامة ممون ل. واكةل موقعة من ص  انهت  سلطيه وصةته

ذاكين تس يعيد الرشكة املصةاة حقوقها  ر, البح فاملساةل واجبة . ردها  أ نظهرت بعود تصوةيهتا و وهول  ما اإ

النافذ تنواول هوذه احلواةل و  ال ردينقانون الرشاكت  أ نو وهل  وأ سانيدهحمك الاس يئناف اكن صائبا يف جحجه 

حتيةظ بقودر مهنوا حبيو  ميكهنوا  أ هنا أ مالرشكة اليت مت  تصةيهتا تزول عهنا صصيهتا املعنوية ابلاكمل،  أ نوهل 

هناءحق قد يظهر بعد  بث يمن املطالبة  الرشويك ينتصوب خصوام ابمسهوا و ونةوس  أ ناليصوةية و وهول  أ عوامل اإ

ماكنههل ,الس،ال يقوم ابلنس بة للغري اليت تظهر هل حقوق ومل يرس علهيا اليقادم  ىلييوجه  أ ممقاضاة الرشكة  ابإ  اإ

ىلالعامل مثال يوجه مطالبيه  أ نيقايض املصةي اذلي توىل اليصةية و وهل  أ مالرشاكء  الرشيك بعد الا والل  اإ

ىل أ م عالنزهنض  الس،ال جتاه مدزرها، لن القانون جيرده من صةته مبجرد  الرشكة املنحةل و حامت ل اإ اليصوةية  اإ

جابة.ها وتعي،ن مصن  ل , - :تقدم، يمت تناول املوضوع من خالل خطة البح  ال تية  عن   ما ولالإ

 اليصةية أ عامل أ ،ناءالرشكة : ال ولالةصل 

عنود  أ ولالانق،واء   أ ومبعىن تبدأ  مرحةل الا والل . اليصةية مرحةل لحقة ل الل الرشكة  أ نمن امليةق عليه 

الةورتة  بث هنواالا الل ليدخل يف مورحةل جديودة ر مورحةل اليصوةية والويت تعورف  أ س بابسبب من  أ يحتقق 

.  أ كوو أ وويقوم هبذه الع لية مصون واحود  اوما علهيالزمنية املبيدئة من وق  ا الل الرشكة حىت تسوية مالها 

) وتنهت ي ابلقس ة 
2
ثوه يف املبحثو،ن يومت حب  ولكن هل   مورحةل ا والل تلهيوا حوامت مورحةل اليصوةية و هوذا موا 

- :اليالي،ن 

 عدم اليالزم ب،ن الا الل و اليصةية:  ال ولاملبح  

ليعد مثال جمرد نشوء نزاع ب،ن الرشاكء سببا ل اللها  ل ذا اإ مون  00توافرت فيه الرشوو الويت وردت يف م  اإ

ول . يوجد مقابل لهذا السوبب ل يف القوانون العورايق امللغوى ول يف القوانون النافوذ ول. ال ردينقانون الرشاكت 

مون القوانون النافوذ،  002مش ول مضنا وفعليوا يف السو بب،ن املنصووص علوهيام يف م  ل نهيعيرب هذا نقصا ترشيعيا 

دث بسوبب هوذا وهوذا قود حيو. وهام عودم مبوارشة الرشوكة نشواطها، واثنيوا توقةهوا عون ممارسوة هوذا النشواو 

لمفجرد حتقق هذا السبب ل يعوين لوزوم اليصوةية .الزناع ذا اإ كوام ان حممكوة المتيوزي  .  الطلوب مون ذي صوةة  اإ

حواةلوان مطالبوة الرشويك "   أ ضواف  ال ردنية ىلاخلوالف بينوه وبو،ن رشاكئوه  اإ اليحكوه طبقوا لرشووو عقود  اإ

") أ صالالرشكة ل يعين انه زرغب ابلنسحاب من الرشكة وابليايل ل يعد سببا لال الل 
3
وكوذكل الرشوكة (   

فالسهااليت يشهر  ىلفقد يومت اليوصول ,ا ليصةيهتا ببزكون هذا س  قد ل اإ حول مون احللوول الويت نو   أ وصولح  اإ

                                                             

 -77بدل من ]  00وم   77بدل من  07يبدو وجود خطث  مطبعي يف رمقي املادت،ن فيجب ان تكن م 
1

 

-000املوجز يف الرشاكت اليجارية ص  –د طالب حسن موىس  
2

 
3
 منشورات مركز عداةل 04/1/0441اترخي ( هيئة خامس ية) 470/0441قرار حممكة المتيزي ال ردنية بصةهتا احلقوقية رمق  -
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)علهيا قانون اليجارة 
1

 ال ردينمون قوانون الرشواكت  711الا والل الوواردة يف م  أ س بابحتقق يف حاةل  وأ ي،ا( 

يقوافحينئذ ميكن الطلب مون احملمكوة الويت تنظور يف ا اللهوا  ، يفال س بابولكن قام  الرشكة بياليف هذه   اإ

وعنودما تيةوق . النظر يف دعووى الا والل واليصوةية ولكون برشوو انوه مل تصودر حمكهوا ابل والل واليصوةية 

وييووفر فيوه   ,ائويالف مون اجول القيوام بتنةيوذ مقواوةل موا او مرشووع معو،ن  تث سيسالرشاكت فح بيهنا عىل 

وبوذكل نكوون . ثل ابلتسجيل والنرشوالرشكة، ولكن من دون توفر الركن الشلكي املمت  ليث سيسالالزمة  ال راكن

تصوةية لهوا بسوبب عودم  أ يبقاء الرشاكت املكونة لهذا الئيالف، ول توجود  أ ساسرشكة فعلية تقوم عىل  أ مام

رغبة هوذه الرشواكت املكونوة لهوذا الئويالف ابل والل كوام انوه ل يوجود مقوتض قوانوين يودعو لهوذا الا والل 

يسو يتبع  فوان هوذا اليوقون ل,توقن الرشكة عن مزاوةل نشاطها اليجواري عند أ ماو  .بنشاطهامادام  مس مترة 

مناا اللها تلقائيا   ىلزكون لل راقب نقلها من قامئة الرشاكت العامةل  واإ قامئة الرشاكت املوقوفة عون الع ول ومون  اإ

يعووودا سووببا مل  الإداريووةااخووول يف موورحةل اليصووةية، لن هووذا الشووطب واملنوواقةل  الإجووراءدون ان يعووين هووذا 

دارايقرار الا الل مل يعد قرارا  أ نل الل الرشكة كام اكن يف القانون غري املعدل بسب  منا اإ   حرصه بوليوة  واإ

)الق،وواء
2
لهيووااملشووار  07القووانون يف مادتووه  أ نوحيسوون مالحظووة (.   تنق وو رشكووة  -ح–قوود نوو  يف فقرهتووا  اإ

لهوذا الون  ييصوور  فالقوارئ.هوذا القوانون  أ حواكمتىضو الي،امن بشطب تسجيل الرشكة بقرار من املراقب مبق 

لهيواأ  املشوار /  00الا الل بيامن عاد القوانون يف مادتوه  أ س بابلزال من  الإداريالشطب  أ نخطاء  ذا بث نوه اإ  اإ

رشيك فهيا تبليوغ املراقوب بوذكل خوالل  أ ي أ وفعىل الرشيك املةوض  أ عاملهاتوقة  رشكة الي،امن عن ممارسة 

ذا. ،ال،،ن يوما من اترخي توقةها ، وبعود اليحقوق مون أ عاملهواالرشكة متوقةة عن ممارسوة  أ نوصل لعمل املراقب  واإ

همالهاذكل، فهل يف لكيا احلالي،ن  ذا، أ عاملهوامدة حمودودة لسو يئناف ممارسوة  اإ جوراءمل تسو يجب، فوهل طلوب  واإ  اإ

زائدة وحشووا بسوبب وجوود  أ صبح بةقرهتا املذكورة  07ميكن القول ابن املادة .  جباريةاإ تصةية الرشكة تصةية 

زكون بقرار من احملمكوة،  أ نوان احلل جيب . الا الل أ س بابلسبب بس ي  انه مل يعد الشطب من  00املادة 

همالهاواليوقن عنه ابلرمغ من  أ عاملهاعدم ممارسة الرشكة  اإىلواذلي يستند  ذا.  يعوود لل حمكوة، وتقودزر ذكلاإ  واإ

ولكون القوانون تنواول املوضووع ذاتوه . صدر القرار ابحلل، فانه يندرج حت  عنوان املبح  الثاين من البحو  ما

. و ذات املسو،ولية احملودودة ابل سوهمولكن بشلك خميلن ابلنس بة لرشكة املساية العامة و اخلاصة و اليوصية 

ذا" -أ   – 722فن  يف مادته   أ وخوالل سو نة مون تسوجيلها  أ عاملهوارشكة من هذه الرشواكت يف  أ يمل ترشع  اإ

خطارهواتوقة  عن الع ل ملدة ل تقل عن س نة دون سبب  مربر مرشوع و،بو  بعود  مون  والإعوالنخطيوا  اإ

بياانت تثب  قياهموا  أ يعدم قياهما بيقدمي  أ وقبل املراقب بصحيةة يومية حملية ملرة واحدة عن توقةها عن الع ل 

، حيوق للووززر بنواء عوىل تنسويب املراقوب الإعالنخالل ،ال،،ن يوما من اترخي نرش  أ وضاعهاويب ابلع ل وتص

                                                             
1
 0470لسوووو نة  01ومووووا يلهيوووا موووون قوووانون اليجووووارة العووورايق  رمق  127مووون قوووانون اليجووووارة ال ردين وموووا يلهيووووا ويقابلهوووا  م  071م   -

http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SP=ALL&SC=120120014595943&PageNum=34 

-من قانون الرشاكت 722و م  07ح من م / ف 
2
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. ويعلن عن  هوذا الشوطب يف اجلريودة الرمسيوة، ويف حصيةتو،ن يووميي،ن حملييو،ن ملورة واحودة. شطب تسجيلها

صوالحية احملمكوة يف  الإجوراءول ميس هوذا . الرشاكء قامئة اكن الرشكة مل تشطب أ ووتبقى مس،ولية امل،سس،ن 

حول  أ سو بابمون  أ ي،واهنوا مل يعود  الإداريفالشوطب " تصةية الرشكة اليت   شطب تسجيلها مون السوجل 

وترتتوب علهيوا الغراموات لهوذا . تعد قامئة، ولكهنا رشكة متوقةة ل هناتدخل يف معلية اليصةية  الرشكة، وابليايل ل

لالوضع ول تتبعها اليصةية  ذا اإ )القرار من احملمكة اخمليصةصدر  اإ
1
سوبب ا والل الرشوكة  أ نفيظهر مموا تقودم (  

ىلنقلها من جسل الرشاكت العامةل  أ ون جمرد شط ا أ  و  قد يقع فعال بسبب توقةها عن نشاطها جسول الرشواكت  اإ

لاليصةية  أ عامليس يتبع ااخول يف  املوقوفة، ل ذا اإ  أ ن أ وةية حصل القرار ابلطلوب مون احملمكوة ملبوارشة اليصو  اإ

. أ كووقانون الرشاكت العرايق النافذ فيعطي مسجل الرشواكت صوالحية  وأ ما. الرشكة ذاهتا قررت املبارشة فهيا 

توقةهوا عون ممارسوة  أ ودون عوذر مرشووع  تث سيسوهافالرشكة اليت مل تبارش نشاطها ابلرمغ من مرور س نة عوىل 

اسو يحاةل  أ ومن اجهل  تث سس از املرشوع اذلي اجن أ ونشاطها مدة متصةل تزيد عىل الس نة دون عذر مرشوع 

يس بقه تنبهيها خالل مدة ل تقل عن سو ي،ن  أ نقرار تصةيهتا برشو  اإصدارتنةيذه وجب عىل مسجل الرشاكت 

عووىل القوورار اى احملمكووة  وحيووق للرشووكة الاعوورتاض. أ وضوواعهاتعووديل  أ ويومووا بوجوووب املبووارشة يف اليصووةية 

)اخمليصة
2
أ   عوىل الانودماج كسوبب مون / 07يف مادتوه ال ردينين  عليه قانون الرشواكت  ومثال أ خر هو ما(  

) أ ي،واا الل الرشوكة، واذلي يشو ل بشولك غوري مبوارش اليحوول  أ س باب
3
فيعود سوببا لنق،واء الرشوكة (.   

.)يسو يتبع هوذا حتقوق معليوة اليصوةية بشلكها القدمي، ولكون ل
4
 اإىلوتظول موجوودات الرشوكة قامئوة وتو،ول (  

. الغوري رمغ انق،وااها قوانوان أ مواماذلي يعين بقاء الكيان املادي للرشوكة  ال مركة اااجمة حبالهتا دون تصةية، الرش 

جراءاتوعىل هذا ي،ع اخمليصون س،الا مةاده هل جيوز ا اذ  اليقايض يف مواهجة الرشكة املندجمة بعود وقووع  اإ

 La théorie de l'apparenceالغري و أ مام ببقااها ووجودها ماداي مما يويح. الاندماج استنادا للوضع الظاهر 

وزوال  ةاملندجموخل  الق،اء الةرنيس ابن هذا القول غوري سوديد لن الانودماج يرتتوب عليوه انق،واء الرشوكة  

تبواعصصيهتا الاعيبارية فوال جيووز  جتاههوا والقوول جبوواز ذكل موردود لن شوهر انق،واء الرشوكة  الإجوراءات اإ

،بواتيقبل  املندجمة يعيرب قرينة قانونية عىل العمل بوقوع الاندماج مبا ل  أ ضوافالق،واء املوذكور  أ نالعكوس كوام  اإ

تصوةية  اإىلل حمل ليطبيوق قاعودة اسو مترارية صصوية الرشوكة لرضوورات اليصوةية لن الانودماج ل يو،دي  بث نه

مناكة املندجمة الرش  ىلت،ول موجوداهتا  واإ )الرشكة اااجمة  اإ
5
 ). 

                                                             

ب/  - م  277
1
 

اثنيا   – 007م  -
2
 

عوىل أ ن مون أ سو باب رابعوا  – 002املعودل يون  يف مادتوه  0442لسو نة  70وما ي،كد هذا اليةسري هو أ ن قانون الرشواكت اليجاريوة العورايق رمق 

- الا الل   من اندماج الرشكة أ و حتولها 
3
 

10ص  – 0472س نة  –القاهرة  – 0و –النظام القانوين لندماج الرشاكت  –د حسام اازن عبد الغين الصغري  -
4
 

071- 070ص  –النظام القانوين لندماج الرشاكت  –دحسام اازن عبد الصغري 
5
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شارةعدم  أ نو اجلدزر ذكره   ىلالن  القوانوين  اإ يعوين انوه ل يعود  الا والل، ل أ سو باباليحوول كسوبب مون  اإ

ىلفق   الإشارةكذكل، لقتصار الن  عىل  جوراءلن اامج قود يي،و ن . اامج  أ والاندماج  اإ فقود . اليحوول اإ

هذا من هجوة، ومون هجوة .  مع رشكة ذات مس،ولية حمدودة  أ وتندمج رشكة ت،امن مع رشكة توصية بس يطة 

منواالا والل وردت يف القوانون عوىل سوبيل احلرصو،  أ س باب أ نميكن القول  ، لأ خرى وردت عوىل سوبيل  واإ

.  00جواء يف نو  املوادة  وهوذا موا. لق،وايئمبا يعرف ابل الل ا أ وعادةل  ل س باباملثال بدليل وجود الا الل 

املندجمة يبقى رشاكؤها، بل قود زوزداد عودد   أ وفالرشكة امليحوةل . ميكن حرصها هذا الا الل ل أ س بابوان 

ا الاكموةل، ول هتوهليث  ، بول حتويةظ بأ هليهتاالالزمة ليحقيق غرضها ول تنتق   أ عاملهاوتبقى تزاول . حسب احلال

دارةجملوس  أ و، بل يبقى يدزرها مودزر يمت تعي،ن مصن لها  أ ووان اليحوول . هيئوة مةوضو،ن حسوب احلوال أ و اإ

حتودث  الع ليوة ل أ ن أ ولمون سوبب،  ل كووزكون سببا حبلول أ جال اايون املرتتبة عىل الرشوكة  الاندماج ل

منواابلتةاق ب،ن الرشواكء فقو  ومون دون رقابوة مراقوب الرشواكت  لبود مون املوافقوة املكتوبوة اخلطيوة اائنهيوا  واإ

كوام جيووز للغوري ولولك ذي , -ب/ 701من ،ليث اايون املرتتبة علهيوا يف اليحوول  اسوتنادا للوامدة  ل كواملالك،ن 

وان القانون يشوجع عوىل اليحوول والانودماج لتشوجيع . 700يعرتض عىل معلية اامج استنادا للامدة  أ نمصلحة 

املنافسوة اليجاريوة الشوديدة يف عوملوة  أ مواميكتل ليصوبح قووة تمتيوع بنةوذهوا اليجواري وليصو د الرشاكت عىل ال 

ضووافةالعرصوو،  ىل اإ الرشوواكت مثوول املسوواية  أ شوواكلتقوودما موون بوو،ن  ال كوووالتشووجيع عووىل اختيووار الشوولك  اإ

عةواءعوىل  770وذلا فوان القوانون يون  يف مادتوه . واملس،ولية احملودودة سوايهيا والرشوكة الرشوكة املندجموة وم  اإ

الرشاكء فهيا من مجيع الرضائب والرسوم مبا يف ذكل رمس نقل امللكيوة  أ والرشكة الناجتة من الاندماج  أ واااجمة 

 أ موالهواتبيع  الناجتة عن الاندماج، والرشكة امليحوةل ل أ وفالرشكة املندجمة . بسببه أ واليت ترتتب عىل الاندماج 

ىل ال سهم أ وول ترد احلص   منارشاكاها،  اإ املال للرشكة الناجتة مون  رأ سليكون  أ موالاهيا من  ما تقدمييمت  واإ

 اليشوءونةوس .  فطبيعة وهدف   من اليحول والاندماج تيقاطع ومعلية اليصةية . هات،ن الع ليي،ن القانونيت،ن

ا الا والل ل ميكن قوهل عند قيام الرشيك يف الرشكة ذات الشخ  الواحد  حبل رشكيوه هوذه فوان مثول هوذ

مناتتبعه تصةية     :ذمة هذا الرشيك وحبسب العبارة الةرنس ية  اإىليف ذمة الرشكة املنحةل  حيدث حتول   ما واإ

Elle entraine la transmission universelle du patrimoine à cet associé   (
1

   )  

صصوا معنوواي رشكوة  أ وهذا الشخ  الواحد يف هذه الرشكة صصا طبيعيا وهو الغالب حدو،وه  أ اكنوسواء  

)دوةل  أ وم،سسة  أ و
2
ىلالرشوكة قود تيخوذ قورارا يو،دي  أ ن أ ي،واواجلدزر ذكوره (   نوزال اإ ىل رأ سواملها اإ الصوةر  اإ

ذالس ح  ذا، ولكهنوا رأ سواملهاعودام حتقق سبب ا اللهوا لن اإىلاكن  مساية عامة وان مثل هذا القرار ي،دي  اإ  اإ

ىل رأ سواملهاا ذت يف نةس الاجامتع قرارا معاكسوا بوزايدة  اذلي ييطلبوه القوانون، فوان مثول هوذا  ال دىناحلود  اإ

                                                             
1
لهيوا دالووز 7100مارس 00الةرنس ية الغرفة اليجارية قرار حممكة المتيزي  -  –ابريوس  –اجملةل الةصلية لقوانون اليجوارة والقوانون الاقتصوادي ويشوار اإ

 -/100RTDCOMص  - 0ع  – 7100
2
لهيا ع  0477هذا ما ن  عليه القانون املدين الةرنيس املعدل لس نة  -    077ص  – 7117لس نة  7اجملةل الةصلية الةرنس ية املشار اإ
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وان مثوول هووذه الع ليووة يطلووق علهيووا بةرنسووا نغ ووة . القوورار الثوواين جين ووا الا ووالل، وابليووايل جين ووا اليصووةية

)ال كورديون
1

       )LE COUP D'ACCORDEON  

 ال ردنيووةفةووي ق،ووية انوودماج رشكووة بنووك املرشووق يف امل لكووة و  ال ردينيالحظهووا الق،وواء  ال حوواكمفهوول هووذه 

، ق،  حممكة المتيزي، ابن الرشكة املندمج 0440واخلليج املساية احملدودة س نة  ال ردنالهامشية يف رشكة بنك 

وحتول حمول الرشوكة املندجموة رشكوة بنوك . واخلليج ر اخللن القانوين للرشوكة املندجموة ال ردنفهيا رشكة بنك 

ىلوتنتقول مجيوع حقووق والزتاموات الرشوكة املندجموة . املرشق باكفة حقوقها مبواهجة الغري الرشوكة املنودمج فهيوا  اإ

عامل يرتتب عليه تصوةية الرشوكة  الاندماج ل أ نوالسبب يف ذكل هو . من قانون الرشاكت 707املادة  ل حاكم اإ

ىلبل تنتقل ذمهتا املالية مبا تش هل من عنارص اجيابية وسولبية ، املندجمة واقتسام موجوداهتا  أ والرشوكة اااجموة  اإ

)اجلديدة 
2

هوذه احلقيقوة  أ ملو وقود . الرشوكة املندجموة ليحقيقوه قامئوا ومسو مترا تث لةو ويظول املرشووع اذلي (. 

ىلالرشكة املندجمة لينرصف  أ برمهتااس مترار العقود اليت   أ برمهتوار الويت  وك هنوااجلديودة  أ والرشكة املندمج فهيا  اإ

الق،ية اكن  تدور حول عقود الع ل اليت اكن  مربمة مع الرشكة املندجمة، فق،و  احملمكوة  أ نومبا . منذ البداية

رضا الرشكة املندمج فهيوا لسو ح تبقى سارية جتاه الرشكة املندمج فهيا، ول ييوقن ذكل عىل رضا العامل و  أ هنا

تكوون غواايت الرشواكت الراغبوة يف الانودماج  أ نمن قانون الرشواكت تشورتو حلصوول الانودماج / 777م  أ ن

)مووتاكمةل  أ ومووامت،ةل 
3

حممكووة المتيووزي اثبيووة عووىل هووذا الق،وواء و فةووي ق،ووية ق،وو  خبووالف حممكووة  أ نفهوول ( . 

ليثيووات ر واحوودة احل  أ نالاسوو يئناف وحممكووة البدايووة ابلوورمغ موون  الرشووكة هنووا ر رشكووة ت،ووامن، وان  أ ن اإ

برامعنواهنا اليجاري اكن عند  برامهو رشكة عوابدة وعودة، وبعد  الإجيارعقد  اإ وانسوحاب بعوض  الإجيوارعقود  اإ

)الرشاكء، دخل رشاكء جدد وتعودل عنواهنوا، ليصوبح رشكوة هواين العوابودة ورشاكه 
4

اعيوربت " ويف ق،وية (. 

هناية صصيهتا املعنوية وقيوام صصوية معنويوة جديودة، وابليوايل تعيورب الرشوكة  خرىأ  رشكة  املندجمة يفالرشكة 

شغالهاوان . املندمج فهيا من الغري )"الإخوالءزكون مون دون موافقوة املو،جر مموا يسو يوجب  املث جور اإ
5
ول .  ( 

ر الويت  املسو يث جرةالرشوكة  أ نفلوو فرضونا . هذا الق،اء لس ح يف تعليهل ابلنس بة للرشوكة املندجموة تث ييدميكن 

ابختةواء صصويهتا اختةو  و وموع ذكل لوو سول نا بق،واء احملمكوة  أ ناكن  مندجما فهيا، فهل يصح قول احملمكوة 

ذتغيوري يف عقودهوا  أ ييرتتوب عوىل هوذا الاختةواء  انوه ل اإلصصية الرشكة املندجموة  تبقوى سوارية املةعوول،  اإ

ىلوتنتقل أ اثرها  ىلالرشكة املندمج فهيا كخلن قانوين استنادا  اإ من قانون الرشواكت القودمي لسو نة  717حمك م  اإ

                                                             
1
لهيا  –اجملةل الةصلية الةرنس ية  -  وما يلهيا 041ص  0ع  -7117س نة  –مشار اإ
2
يوهنا من اجل استبعاد انيقالهوا اإىل الرشوكة اااجموة حفوىت يف هوذه احلواةل ل لو خصص  الرشكة املندجمة جزءا من ذمهتا املالية الاجيابية لسداد د -

د  –نودماج توجد تصةية  ل نه ل يمت توزيع اإي موجودات عىل الرشاكء فهم يبقون كرشاكء يف الرشكة املندمج فهيا او الرشكة اجلديدة الناجتة بعد الا

 072 0471س نة  0و  –اندماج الرشاكت وانقساهما  –حس ين املرصي 
3
 7112-7110ص  0440س نة  01و4ع –جمةل نقابة احملام،ن ال ردني،ن – 142/40متيزي حقوق رمق  -
4
 0124-0120ص  7117لس نة  2جمةل النقابة ع  7117/   0/  07يف  7111/ 010لحظ متيزي حقوق رمق  -
5
 7002-7000ص  0440س نة  7و2جمةل نقابة حملام،ن ال ردني،ن ع  – 0440/ 77/0يف  400/40متيزي حقوق رمق  -
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احملمكوة موزيت  أ نغري .بسب عدم حتقق اليصةية   0442من قانون الرشاكت املعدل لس نة  707وتقابهل م  0474

ىلب،ن العقود ليت تنرصف أ اثرها  وجوود هل ل  ل هوذا المتيوزي لوان مثو. تنرصف الرشكة اااجمة والعقود اليت ل اإ

 الإجيوارلويس عقود و أ  ". احلقووق والالزتاموات "يف الن  القدمي ول يف الن  النافذ، بل الصويغة شوامةل ور 

التشجيع عىل الانودماج واذلي قود زكوون طريقوا مون  أ مامزكون عقبة  أ ي،امش ول هباو وان مثل هذا الق،اء 

ذنيالحوظ . ممارسة حومكيه علهياالطرق اليت يتبعها مراقب الرشاكت عند  غوري مسو يقر يف  ال ردينالق،واء  أ ن اإ

هول يعود عقود الرشوكة بعود ,مساةل خروج رشيك من رشكة ت،امن وحلول أ خر عنه، وابليايل تعديل عقودها 

جوراءاليعديل حال للرشكة اليت اكنو  موجوودة بعود  اعيوربت رشكوة الي،وامن الويت " فةوي ق،وية  اليعوديل و اإ

لهياانسحب مهنا رشيك وان،م  وان ان،وامم الرشويك اجلديود (. حملووةل ) رشيك جديد جيعلها رشكوة مةسووخة  اإ

مموا جيعلهوا شواغةل  الإجيوارعقود  أ برمو عن الرشوكة الويت  وبث شخاصهايعين تشكيل رشكة جديدة  يلن ابمسها 

وكة للووامكل وحت وويهل اجوور للعقووار موون دون موافقووة املوو،جر موواكل  العقووار، واحلوومك عليووه بعوودم معارضووة الرشو

.)"املثل
1
عوادةهذا القرار جاء خمالةا حلمك حممكة البدايوة وحلومك حممكوة الاسو يئناف وابلورمغ مون  أ نويالحظ .(  اإ

لالقرار منقوضا من قبل حممكة المتيزي  وعند متيوزيه . اخملالن حلمك المتيزي رأ هياعىل  أ رصتحممكة الاس يئناف  أ ن اإ

حممكوة المتيوزي وهوذا موا حصول فعوال بقوول  لرأ يحممكة المتيزي وهبيئهتا العامة عىل وجوب الامتثال  أ رصتاثنية 

 -:احملمكة 

زوال صصويهتا  أ خورىللعقوار برشوكة  املسو يث جرةانودماج الرشوكة  أ نوهبذا يرتتب  مبوجب هوذا الق،واء عوىل "

شووغالهاوتعيوورب الرشووكة اااجمووة صصووية خميلةووة عوون صصووية الرشووكة املندجمووة،  ويعيوورب اسوو مترار . الاعيباريووة  اإ

خووالءلل ووث جور دون موافقووة املوواكل اخلطيووة موجبووا   واملسوو يث جرزنموون قووانون املووالك،ن  0/ج/0معووال ابملووادة  لالإ

مجيووع حقوووق والزتامووات الرشووكة  أ ن يغووري موون ذكل ،  ولالإجيوارابعيبارهوا موون الغووري وليسوو  طرفووا يف عقوود 

ىلاملندجمووة توو،ول  موون قووانون  707الرشووكة اااجمووة حبوودود عقوود الانوودماج ابعيبارهووا خلةووا لهووا معووال ابملووادة  اإ

ذالرشاكت،   ما يعام حاةل  0474لس نة  0املالية،  وليس يف قانون الرشاكت رمق   ال مور اإىلذكل ينرصف  أ ن اإ

هوو القوانون اذلي يعوام هوذه احلواةل، فيكوون احلومك  واملسو يث جرزنقانون املالك،ن  أ ن،  ومبا جرةاملس يث  العقارات 

خالء )"القانون أ حاكمييةوق مع  املث جور ابإ
2
ماذا تقول احملمكة لوو اكن شولك الرشوكة املندجموة واملنودمج  ولكن. (

 فهل يوجد اختالف يف الشخصية املعنوية و. فهيا من شلك واحد

منافان الشخصية املعنوية ر ذاهتا ومل تيغري، . اجلواب هو النةي ولو اختلن الشلك يوجود  الشلك تغري، ول واإ

ويف موضووع مشوابه، ولكنوه يف عقود الاعوامتد البونيك عنودما ميونح البنوك اعوامتدا . تصوةية أ وا الل  أ يهناك 

بوراملرشكة ت،امن موثال، وبعود  ىلالعقود تيحوول الرشوكة  اإ لن قوانون ,ومون دون موافقوة البنوك  شولك أ خور اإ

                                                             
1
 0220-0220ص  7111لس نة  07و00جمةل نقابة احملام،ن ال ردني،ن ع – 01/0/7111يف  44/ 7200وكذكل يف الق،ية متيزي حقوق رمق  -
2
 .، منشورات مركز عداةل77/0/0440اترخي ( هيئة خامس ية) 400/0440قرار حممكة المتيزي ال ردنية بصةهتا احلقوقية رمق  -
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هنواءالرشاكت ل يوجب مثل هذه املوافقة، فةي مثل هذه احلاةل ل يس يطيع البنك طلب  عقود الاعوامتد حبجوة  اإ

وهوذا موا . نشوء ص  معنوي أ خر خميلن عن السابق، والوزمع ابل والل أ خرىبعبارة  أ وتغري شلك الرشكة 

 رشكة توصية بس يطة، ل يو،لر عوىل موا اإىلرد حتول رشكة الي،امن جم أ ن أ كدتحمك  به ذات احملمكة حي  

شلك  الرشكة ل يصولح سوببا للبنوك  جمرد تغري أ ناذلي يةيد  ال مرعلهيا من الزتامات،  للرشكة من حقوق وما

ذانةرق  ب،ن احلمك  فح  أ نول يعقل .بوجود ن  يق  بذكل  اإليف تقلي  مدة الاعامتد   أ و انودماج أ موامكنا  اإ

)يف نةس الوق   أ ي،اقد يش ل الثاين  ال ولحتول لن 
1

تكوون يف وضوع  الرشوكة املندجموة قود أ نواخلالصوة ( 

فةوي وضوعها كرشوكة مو،جرة، يرتتوب عوىل الانودماج انيقوال ملكيوة . يف وضع رشكة م،جرة أ و مس يث جرةرشكة 

ىلاحملال امل،جرة  ول يثري هذا الانيقال صوعوبة .اجلديدة  أ والرشكة اااجمة  أ خرىبعبارة  أ والرشكة املندمج فهيا  اإ

املربموة موع  الإجيوارتكل احملال بتنةيذ اكفة الالزتامات اليت ترت ا عقود  مس يث جريوجيوز لها ابليايل مطالبة . تذكر

ذا وأ ما.الرشكة املندجمة  يثوري بعوض  الإجيوار، فوان انيقوال احلوق يف املسو يث جراكن  الرشوكة املندجموة يف وضوع  اإ

ذااملش ت  مبقتىضو رشو  أ وهوذا املنوع مقوررا حبومك القوانون  أ اكنسوواء  الإجيواراكن ل جيوز لها الينازل عن  اإ

ىلفان منع الرشكة املندجمة يف هوذه احلواةل تطبيقوا للقواعود العاموة يو،دي . الإجيارمانع يف عقد  حرموان الرشوكة  اإ

 أ صوولجووهراي مون  أ صوالوقود ميثول هوذا الانيةواع . اس يث جرهتايت اجلديدة من الانيةاع من احملال ال أ واااجمة 

واعيود القوانون الةرنيسو هبوذه احلقيقوة الاقتصوادية .وهل اعيبار يف حتقيوق هوذا الانودماج ,هذه الرشكة املندجمة 

 يف حاةل الاندماج، حي  قرر املرشع الةرنيس ببقاء هذه العقوود ولوو وجود رشو الإجياربقاء عقود  أ ييةمدراك 

الرشوكة اااجموة حتول حمول  أ نموربرة  0420وبذكل ق،  حممكة ابريس بذكل يف حومك لهوا سو نة . خيالن ذكل

ول جيووز التةواق عوىل غوري .حبمك القانون  الإجيارالرشكة املندجمة يف اكفة احلقوق والالزتامات اليت يواها عقد 

ويربر اخمليصون هذا الق،اء حبجة انيقوال ذموة الرشوكة املندجموة ل ينصوب يف حواةل الانودماج عوىل حوق .ذكل 

منافق   الإجيار  أ صوولها)ينصب عىل ذمة الرشكة املندجمة ابلاكمل مبوا تشو هل مون عنوارص اجيابيوة وسولبية     واإ

اجلديدة عنارص اذلمة املالية منةصةل بع،ها عن بعض، للك عنرصو مهنوا   أ والرشكة اااجمة فال تيلقى (. وديوهنا 

فتةوىن ذاتيوة العنوارص يف . ذاتيته وكيانه املس يقل، بل تيلقى اكفة العنارص جممتعة يف هيئة كويةل واحودة مون املوال

منواة حقوا حقوا، ومادام  الرشكة اااجمة ل تيلقى حقوق الرشكة املندجم. اجمل وع اذلي تكونه لهيواتو،ول  واإ اكفوة  اإ

احلق يف الاجيوارة يةقود ذاتيتوه وكيانوه املسو يقل ويوذوب يف اجمل ووع اذلي ييكوون مون  أ نفباليايل .هذه احلقوق 

عاملعنارص اذلمة املالية دون  ولن مرشووع الرشوكة املندجموة يظول قامئوا . الإجيوارالرشو املانع الوارد يف عقد  اإ

هذه العقوود  أ برم وك ن هذه الرشكة اااجمة ر اليت . وخصوهما أ صولهااااجمة  لةها يف وان الرشكة .ومس مترا 

                                                             
1
مع الهوامش  71ص  – 7100س نة  0جامعة بغداد لكية القانون ع  –جمةل العلوم القانونية –املةهوم القانوين لالعامتد املرصيف  -فائق محمود الشامع -

000  
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جيوارمون  ويوجوه هو،لء اخمليصوو،ن ااعووة لولك املرشووع،ن لسولوك مسوكل املرشووع الةرنيسو  يف هووذا . وغريهووا اإ

)الصدد
1

 ). 

 اليالزم ب،ن الا الل و اليصةية: املبح  الثاين 

الرشوكة مون  تث سسو حتقيق الغايوة الويت  أ وتةايق لإ الا الل مثل الا الل ا أ س بابسبب من  أ يعند حتقق 

هنواالويت تق و حلهوا وتصوةيهتا،  ال سو بابسوبب مون  ل ي أ والا الل الق،وايئ  أ واجلها  تودخل يف مورحةل  فاإ

عيورب رشكوة ت " أ  ابلنس بة لرشوكة الي،وامن بقووهل/ 00عرب عنه قانون الرشاكت يف مادته  وهذا ما. اليصةية حكام

ول يعوين هوذا ..."املنصووص علهيوا يف القوانون يف حواةل تصوةية  ال س بابسبب من  ل يالي،امن بعد انق،ااها 

ول "أ بقووهل / 707موثال يف مادتوه  ءكام جافسخها عىل حد اليعبري الوارد يف القانون  أ وا اللها  أ وزوال الرشكة 

لتةسخ الرشكة  جراءاتبعد اس يكامل  اإ بداية هذه املرحةل ابلنس بة لليصوةية  -أ  / 712وحددت م .."  .تصةيهتا  اإ

..." )اترخي تقدمي لحئوة دعووى اليصوةية لل حمكوة " تبدأ  من  أ هناالق،ائية بقولها 
2
هنواوبطبيعوة احلوال ( تبودأ  يف  اإ

ذامن اترخي تعي،ن املصةي  أ واليصةية الاختيارية من اترخي قرار الرشاكء    تعيينه بعد صودور قورار اليصوةية م  اإ

 .ب / 011

لك مدة حمددة لهذا الاس يكامل و مل زرد جواب اولكن هل هن أ  بقولهوا /  707ابلنس بة لرشوكة املسواية يف م  اإ

ذا"  جراءاهتوامل تنته اليصةية خالل س نة مون بودأ   اإ ل ال حووالويشورتو يف مجيوع ... اإ تزيود مودة اليصوةية عوىل  اإ

ل،الث س نوات  يف احلالت الاس يثنائية اليت يقدرها املراقوب يف حواةل اليصوةية الاختياريوة واحملمكوة يف حواةل  اإ

ن"  الإجباريةاليصةية  مونح الصوالحية لل راقوب يف حتديود املودة الويت حتياهجوا  اإىلصيغة الن  تشري بوضوح  اإ

 اإىلرشواكت موون دون احلاجووة وهووذا ينطبوق عووىل   ال .  الإجباريوةاليصوةية الاختياريووة ولل حمكوة يف اليصووةية 

 أ سو بابقانون الرشاكت العرايق النافذ فيالحظ عليه الارتبواك عنودما تنواول  وأ ما. الرشاكت  أ شاكلالمتيزي ب،ن 

ليوه أ شوارالنافذ يف حو،ن  ال ردينالا الل الق،ايئ خبالف القانون امللغى والقانون  اإىلالا الل حي  مل يرش   اإ

)س يطة عند تناوهل ا الل الرشكة الب 
3

القوانون العورايق النافوذ زريود حسوب صوالحية  أ نمما يثري السو،ال هول ( 

جيواابزكوون  أ نالا الل الق،ايئ ابلنس بة للرشواكت غوري البسو يطة  و اجلوواب ل ميكون   فهوذه الصوالحية ل. اإ

ول ميكون المتيوزي هبوذا . الق،واء  وتعارضوه وفقوه الرشواكت  اإىلميكن حس ا من الق،اء ليعارضه مع حوق اللجووء 

ىلفان اكن  رشكة بس يطة ميكن اللجووء . الرشاكت أ شاكلب،ن  الشث ن لالق،واء،  اإ لفوال ميكون  واإ ىلاللجووء  اإ  اإ

لجنواز  أ قىصوفانوه نو  عوىل مودة مخوس سو نوات كحود  أ خورىهذا من هجة، ومون هجوة . مسجل الرشاكت 

يةهوم مون  وهوذا موا. وابنهتااها يصدر قراره بشوط ا، ولوو مل تنتوه ,صدور القرار ابليصةية من اترخي  اليصةية تبدأ  

                                                             
1
 -110ص  –النظام القانوين لندماج الرشاكت  –نقال من د حسام ااينعبد الغين الصغري  -
2
تعد يف حاةل تصةية منذ تث شري القايض ابملوافقوة عوىل اليصوةية ل منوذ تسوجيل لحئوة طلوب اليصوةية فقود ل اكن ال ف،ل الن  عىل أ ن الرشكة  -

 .يوافق عىل الطلب
3
 اثلثا -041م  -
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ذا -7 – أ ول/ 022صياغة مادته  جراءاتاس يغرق   اإ اليصةية مدة تزيد عىل مخس س نوات من اترخي صودور  اإ

جوراءاتقراره ابليصةية، و،ب  لل سجل تعذر اسو يكامل  الشوطب  ييوةأ   وهوذا يثوري التسواؤل موا." اليصوةية  اإ

بقيودها يف جسول  ال ردينالسري عىل خطى املرشع  ابلإماكناكن  ال قلامل،دي لليصةية وهذه غري مكمتةل و ويف 

ىلالرشاكت غري العامةل  او مبورور املودة الالزموة ذلكل   يقووم يشوط ا متاموا ,ح،ن الانهتواء مون تصوةيهتا فعوال  اإ

 .ابعيبارها رشكة منحةل ومصةاة 

ق،وائية  أ ماختياريوة  أ اكنو اء هبوا سوو  البودءر قرار اليصةية ترتتب عليوه النيواجئ ال تيوة ومبجورد صدو  أ نو عليه 

- :ور

/  00من غري  وحيل حمهل املصوةي م  أ ومن الرشاكء  أ اكنسواء   ابلإدارةتنهت ي سلطة املدزر املةوض  -0

 . ال ردينأ  من القانون / 711و 700ب وم 

زكوون هوذا لزموا  أ نفيعقد العقود وينةذها بشلك اعييادي، برشوو . ابمسها ال عاملميارس  أ نوعليه  -7

وبوذكل تكوون الصويغة الوواردة .ب /  02ما الزتم  به الرشكة قبل دخولها مرحةل اليصوةية م  لإمتامرضوراي  أ و

عن ممارسوة  تيوقن الرشكة اليت تقرر تصةيهتا" تن  عىل  ل هناغري دقيقة -أ  / 700لرشكة املساية العامة يف م 

من اترخي صدور قرار الهيئة العامة يف حاةل اليصةية الاختيارية ومون اترخي صودور قورار احملمكوة يف حواةل  أ عاملها

 أ ول– 007وبعكس القانون العرايق اذلي اكيةى بصيغة واحضوة ومووجزة بنصوه يف مادتوه ..."  الإجباريةاليصةية 

 .الاختصاصات امل نوحة هل خالل مدة اليصةية يعيرب املصةي وكيال عن الرشكة يف حدود  -7 –

 أ نقامئوة و يشوري بعوض اخمليصو،ن  أ خورىتيخذ قرارا ابلندماج موع رشكوة  أ ناليصةية  أ ،ناءوهل ميكن للرشكة  

هوذا النظور لويس يف حموهل  أ نغوري .املنطق القانوين اجملرد يقت  عودم جوواز انودماج الرشوكة يف دور اليصوةية 

ىلي،دي  ل نه ال مواللس ح لرشاكت  ليس  جمرد ص  قوانوين  ال مرفالرشكة يف حقيقة .عدم سالمة النياجئ  اإ

منافق   ىل ابلإضافةر  واإ ذكل خلية اقتصادية يلزم احلةاظ علهيا وتشجيع اس مترارها وقد اعيد املرشع يف كثوري  اإ

الةقوه والق،واء الةرنسو يان  أ دركوقود .من احلالت هبذه احلقيقة الاقتصادية عىل حساب املنطق القوانوين اجملورد 

)هذه احلقيقة 
1
) 

ضافةعىل املصةي  -0 ج /700م " ومراسوالهتا  أ وراقهاامس الرشكة يف مجيع  اإىل"حت  اليصةية " عبارة  اإ

 . أ ول -010وتقابلها يف قانون الرشاكت العرايق النافذ م 

 اكن  عليه قبل ااخول فهيا و  ما اإىلوهل ميكن العدول عن اليصةية ورجوع الرشكة 

يودعو الرشواكء للحصوول عوىل مووافقهتم  أ نفيجووز لل صوةي . الق،ائية أ منعم ميكن سواء يف اليصةية الاختيارية 

ذاابلرجوع عن اليصةية  ذا وأ ما.أ  / 710اكن  اختيارية م  اإ اكن  ق،ائية، فلوززر الصناعة واليجارة الطلوب مون  اإ

                                                             
1
 20و20ص  –النظام القانوين لندماج رشاكت الاموال  –حسام اازن عبد الغين الصغري .د -
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يقافمن احملايم العام املدين  أ ومراقب الرشاكت  وقبول صودور القورار  أ وضواعهااليصةية برشو قياهموا بيوفيوق  اإ

 .ب / 711بيصةيهتا م 

ما اكنو  اختياريوة ييعو،ن عوىل الرشوكة  أ ناليصوةية  أ ن 004مبوجب القوانون العورايق فويةهم مون صويغة مادتوه  واإ

املوربرة لهوذا الرجووع،  ال سو بابةية مع بيان الطلب من مسجل الرشاكت املوافقة عىل الرجوع عن قرارها ابليص 

وان اكن  اليصةية مبوجب قرار مسجل الرشاكت، فللرشكة حق الاعرتاض اى احملمكة اخمليصة خوالل ،ال،و،ن 

ف بصوةهتا المتيزييوة وقرارهوا وزكوون قورار احملمكوة قوابال للمتيوزي اى حممكوة الاسو يئنا. يوما من اترخي تبليغهوا بوه

 .قطعي

 اليصةية أ عاملالرشكة بعد انهتاء : الةصل الثاين

ن ييعوارض ومبودأ  حريوة  امجلاعية املمتثةل يف قواعد اليصةية النامجة مون ا والل الرشواكت ل ابلإجراءاتالع ل  اإ

 أ نميكون  بث هنوامينوع مون القوول  وان  القوول مبووت الرشوكة ل. فاملبدأ  لزال فاعال وهو القاعدة. اليجارة والصناعة

)حرية اليجارة والصناعة أ نن اذلكر  يمببدأ  تعود لها احلياة  ليعيش ويبقى وجودها فاعال  معال 
1

عوادةفوالقول (   ابإ

. ييقاطع مع املبدأ  املذكور، بول زكوون منسوجام معوه ومقوواي هل  احلياة للرشكة بعد الانهتاء من تصةيهتا وغلقها، ل

. زرومون مبارشة نشاو جتواري أ شخاصبسبب وجود ووعة  منح الرشكة  الشخصية املعنوية هو  أ نفالقاعدة 

مصولحي،ن،  أ مواموابليوايل نكوون , تث سيسوها زروموونوتبقى صصياهتم القانونية مس يقةل عون هوذه الرشوكة الويت 

وان هذه الشخصية الاعيباريوة تقت،وهيا احلقيقوة . ومصاحل الرشاكء,مصلحة الشخ  الاعيباري املمتثل ابلرشكة 

قىضو بوه قورار حممكوة المتيوزي الةرنسو ية  وهوذا موا. لطبيعة الرشكة برصف النظر عون حومك القوانونالةنية، نظرا 

)مون  شوهر اكنوون الثواين  77يف  0400الشهري منذ س نة 
2

فيقووم السو،ال عنود الانهتواء مون تصوةية الرشوكة ( .

هل تزول هذه املصاحل، ومل يعود لهوا اعيبوار، وابليوايل تصوري الرشوكة بعود اليصوةية  ,عن هذا الانهتاء  والإعالن

هول تعود داخوةل يف ,ديون علهيا  أ ولها  أ موالوابليايل عند ظهور ,صصية معنوية  بث يتمتيع  أ نعدما، ول ميكن 

زاةلموضوع  ن الرشاكت عام هذه احلواةل وهوو الواجوب قانو أ ن أ مالش يوع املنصوص عليه يف القانون املدين و  اإ

- :عليه من خالل املبحث،ن اليالي،ن  الإجابةيمت  اليطبيق و وهذا ما

 

 

                                                             
1
  Cheik Gqlokho*حبثه -

Les atteintes à la liberté du commerce et de l'industrie résultant de la prévention et du traitement des 

difficulté des entreprises –Revue  trimestrielle de droit commercial et de droit économique   juillet   

septembre 2014  Dalloz Paris p 489  
2
- DElodie Boronad-Lesoin- La survie de la personne morale dissoute    

 .0ص  – 0 –ع  – 7110س نة  –مشار الهيا  –اجملةل الةصلية 
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 القانوين لبقاء الشخصية املعنوية للرشكة بعد اليصةية ال ساس: ال ولاملبح  

عام ويقول رشاح القوانون املودين  ك صلاليت تبدأ  ابحلياة وتنهت ي ابملوت  الإنسانيقرب هذا املوضوع مع صصية 

ىليصار  ابن كثريا ما ىلالقول ابمتداد صصية املي   اإ ذفرتة بعد الوفاة بصورة اعيباريوة  اإ يورتك امليو   غالبوا موا اإ

بعد وفاته مال يقت  توزيعه عىل الور،ة وقد تكون عليه ديون مل يسددها حال حياته مما يقت و سودادها مون 

ذنالرتكة فال بد  ذاوب،ن توزيع تركيه  الإنسانمت  فرتة ب،ن وفاة  أ ن اإ قيل ابنهتاء صصية امليوىف مبجرد وفاتوه  فاإ

زكوون هوذا املوال  أ نذمة زكون وواجلوواب ل ميكون  أ يةيشلك أ يل اثر التساؤل عن هذا املال اذلي تركه عىل 

ملورث امليوىف حىت جيري توزيوع مملواك للور،ة واايون لزال  متعلقة به فال مناص من القول ابس مترار صصية ا

ىلتسوو يقر ملكيووة املووال اذلي تركووه امليوو  يف ذمتووه  أ نتركيووه عووىل ور،يووه وعوول دائنيووه موون اجوول  جيووري  أ ن اإ

)توزيعه
1
ليوهو ما تشري ( لتركوة  القاعودة الةقهيوة الرشوعية ومةادهوا ل اإ هبوا  أ خوذتبعود سوداد اايوون والويت  اإ

  .والعرايق يف مادتهيام وعىل اليوايل ال ردينالقوان،ن املدنية ومهنا 

وملا اكن بقاء الشخصية الاعيبارية للرشكة مقصود به تسهيل معلية اليصوةية وحةوظ حقووق الغوري فوان صصوية 

لالرشكة ل تبقى  هنوافح بعود ذكل  أ مااليصةية  ل غراض اإ )توزول  فاإ
2

ومون املعوروف متيوع الرشوكة ابلشخصوية ( 

شهارها تث سيسهاهتاء من املعنوية الاكمةل منذ الان عوالن م تيقل  هذه الشخصية عند  واإ فتصوبح ابلقودر . حلهوا اإ

وهووذا هووو معووىن الوون  القووانوين، ابن الرشووكة حتوو  اليصووةية حتوويةظ . تصووةيهتا أ عوواملاذلي ميكهنووا موون اجنوواز 

ب ق /00م  هتواءاولإجراتمت تصةيهتا، وذكل ابلقدر واىل املودى الالزمو،ن لليصوةية  أ ن اإىلبشخصيهتا الاعيبارية 

)من القانون العرايق  010و010وتقابلها م . ش
3

خوارج هوذا القودر فتعيورب الرشوكة حتو  اليصوةية جمورد  وأ موا( . 

هناءرشكة فعلية ابلنس بة ملثل هذه اليرصفات اليت ل تنسجم  )حيواة الرشوكة   واإ
4

ونةوس هوذا احلومك ينطبوق (.  

عالنمن  املبيدئةعلهيا يف املرحةل  اكن  الرشكة تمتيع بقدر من هوذه  أ نفبعد .ولكن بشلك أ خر . غلق تصةيهتا  اإ

الشخصوية املعنويوة، وان هوذا القودر هل فعاليوة مون اجول تصوةيهتا، صوارت الرشوكة بعودها ممتيعوة بونةس هووذه 

                                                             
1
 000ص  – 0440عوامن ال ردن سو نة  –مكتبة دار الثقافة للنرش واليوزيوع  –املدخل اإىل عمل القانون  –د عباس الرصاف ود جورج حزبون  -

عىل الرتكة تنتقل اإىل مكل الور،ة مبجرد املوت برشو أ ل زكون هناك دزن أ و وصية كام اتةقوا أ ي،ا  ويوجد نقاش يف املذاهب الإسالمية فهم متةقون

ىل الور،ة أ م ل و راجع محم ىل الور،ة واختلةوا فح يساوي اازن والوصية من الرتكة هل ينتقل اإ د جواد مغنية عىل انيقال ما زاد عىل اازن والوصية اإ

 – 0طهوران     و  –م،سسوة الصوادق للطباعوة والنرشو  –احلنوبيل  –الشوافعي  –املواليك  –احلنةي  –سة اجلعةري الةقه عىل املذاهب ا   –

 041ص  – 0447س نة 
2
 21ص  –النظام القانوين لندماج الرشاكت  –د حسام اازن عبد الغين الصغري  -
3
يةاء الزتاماهتا وفق ما تقت،ويه أ عوامل   ان" عىل 010وميكن انيقاد صياغة القانون العرايق مفرة ين  يف مادته  - يس متر نشاو الرشكة ابلقدر الالزم لإ

مرة يون  عوىل صصوية معنويوة وك هنوا اكموةل ..." بث هنا   حتيةظ بشخصيهتا املعنوية مدة اليصةية  -أ ول – 010اليصةية  ومرة أ خرى ين  يف مادته 

مواكن املرشوع العورايق دموج املوادت،ن مبوادة واحودة ر ال يت وأ خرى ين  وك هنا حمدودة وهو الصحيح وكام جاء يف الصوياغ تمتيوع " ة ال ردنيوة واكن ابإ

 "  الرشكة ابلقدر الالزم من الشخصية املعنوية  وفق ما تقت،يه أ عامل اليصةية عىل أ ن تذكر عبارة حت  اليصةية حيامث زرد امسها 
4
عوامن ال ردن  –مكتبة دار الثقافة للنرش واليوزيوع  –للرشكة الةعلية يف القانون املقارن الوجود الواقعي والوجود القانوين  –د مةلح عواد الق،اة  -

 070ص  –من دون اترخي نرش  –
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الشخصووية، ولكهنووا  يف حوواةل سوو بات، و ابلوورمغ موون تسووجيلها يف جسوول الرشوواكت املصووةاة، ونقلهووا موون جسوول 

 وهوذا الوصون هل موا يقوابهل يف. علهيوا أ وحقوق لها  أ و أ موالزر هذا هو يف احامتل ظهور وترب . الرشاكت العامةل

فالس فلل حمكوة مون تلقواء نةسوها يف حوال حتققهوا مون وجوود املوال . الياجر حيامن يقرر القايض غلق اليةليسوة اإ

نةاقالالزم  عوادةيطلوب مون احملمكوة  أ نبطلب ييقدم ذو مصلحة  أ وعلهيا  لالإ وهبوذا قيول مون . فوتح اليةليسوة  اإ

)احلركوة  اإىلمن السكون  الإفالسحتريك هذا  ابل وىل، ميكل الإفالسميكل شهر 
1

وهوذا الةورض نو  عليوه ( 

ذا" ب بنصووها/01عنوود تنوواوهل رشكووة الي،ووامن  يف مادتووه  ال ردينقووانون الرشوواكت  تبوو،ن بعوود الانهتوواء موون  اإ

جراءات غري منقوةل ابمس الرشوكة مل تشو لها اليصوةية  أ ومنقوةل  والأ ماليصةية وشطب تسجيل الرشكة وجود  اإ

حاةليقوم املراقب   ال مووالقورار حيودد كيةيوة تصوةية هوذه  لإصودارلل حمكة بناء عىل طلوب مسو يعجل  ال مر ابإ

 ."املصةي القدمي بع هل  أ وبيعي،ن مصن جديد 

 أ حواكميومت حينئوذ يومت وفوق  موا أ نعوىل  أ كدولكنه . ب /  727وتناول نةس املوضوع يف رشكة املساية مبادته 

)اليصةية املنصوص علهيا يف قانون الرشاكت 
2
). 

. تلكين املصوةي القودمي أ والنص،ن ييحداثن عن رشكة لزال  موجودة، ولزوم تعي،ن مصن جديد  أ نيالحظ 

ىل الإشارةومل ترد  ة، وابليوايل رشكوة مسواي أ ورشكة ت،وامن  أ اكن من الرشاكء بصةاهتم الشخصية سواء  أ ي اإ

الشخصوية، لن النصو،ن يسو يوجبان تعيو،ن مون ميثول هوذه  بث سواماهمالادعاء  أ ول يس يقه النصان مع خماةهتم 

)اليصةية املنصوص علهيا يف قوانون الرشواكت أ حاكموفق  وتث كيداالرشكة املصةاة وحرصا ابملصةي، 
3

ويالحوظ (. 

فالسوهاابلنس بة للرشوكة املشوهر  070/0دته تبىن نةس هذا الهنج يف ما ال ردينقانون اليجارة   أ ن وعودم كةايوة  اإ

غالقحتمك  أ نلل حمكة  أ جازفقد . موجوداهتا لوفاء ديوهنا للك ذي مصولحة  0/ 071يف مادته  وأ جاز.تةليس هتا  ابإ

مووال اكف للقيووام بنةقووات  الطلووب موون احملمكووة الرجوووع عوون حمكهووا هووذا بغلووق اليةليسووة عنوودما يثبوو  وجووود

.)اليةليسة
4
لو اكن  أ موال خمةيوة لسوبب أ و ل خور،  م ظهورت بعود انهتواء تصوةية اليةليسوة، وانهتواء وكذكل (  

ىل  ىل توزيوع هوذه ال مووال، والقوول بغوري هوذا  يو،دي اإ احتاد ااائن،ن، يعاد فتح اليةليسة ابلقودر اذلي يو،دي اإ

                                                             
1
 و 000ص  -  0و  7101 –بريوت  –الرشاكت املدنية يف القانون اللبناين  –د عيل عصام غصن  -
2
املسواية واكن مون   رر احلمك مرت،ن مرة يف رشكة الي،امن ومرة أ خورى يف رشكوةميكن القول أ ن هذا عيب يف الصياغة الترشيعية ل ن القانون ك -

 .امل كن وضع فصل امسه تصةية الرشكة يي، ن ال حاكم العامة ليج ع القواعد املشرتكة للك الرشاكت
3
دار الثقافوة للنرشو  –الإصودار الثواين  –يوة الرشواكت اليجار  –اجملدل اخلامس  –املوسوعة اليجارية واملرصفية  –وبنةس املعىن د محمود الكيالين  -

وابملقابل هناك مون يقوول ان حيواة الرشوكة تنهتو ي ولوو ان قسو ة ال مووال مل تنوه بعود وتعود   000ص  – 7114س نة  –عامن ال ردن  –واليوزيع 

عالن املسجل شطب الرشكة د فوزي محمد سايم  دار الثقافوة  – 7114ار الرابوع سو نة الإصود –الرشاكت اليجارية  –الرشكة غري قامئة من اترخي اإ

 002ص  –ال ردن  –عامن  –للنرش واليوزيع 
4
السواري املةعوول فقو  ابلنسو بة  ل حواكم  0421لسو نة  004مون قوانون اليجوارة العورايق رمق   120و 120وتقابل هات،ن املادت،ن   من املادت،ن  -

 –دار املطبوعات اجلامعية  -الإفالس –مدح  محمد احلسيين   -العراق  –لكرتونية قاعدة الترشيعات الا –الإفالس مبوحب قانون اليجارة النافذ 

 0444لسو نة  02الإفالس والعقود اليجارية طبقا ل حاكم القانون رمق  –و د عبد الة،يل محمد امحد   021و 014ص  – 0440س نة  –اإسكندرية 

 770- 771ص  – 7111س نة  –القاهرة  –دار الهن،ة العربية  –
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ذ يتويح للوبعض سولوك الطريوق الةوردي لس يحصو الإخالل وبوذكل زكوون . ال  دينوه  ابملساواة بو،ن ااائنو،ن اإ

بعد انهتاء تصةيهتا، فوان  أ مالرشكة سواء اكن  حت  اليصةية  أ نحيامن اعيرب  أ حاكمهمنسجام مع  ال ردينالقانون 

"  وبوذكل ق،و  حممكوة اسو يئناف عوامن .احملمكوة  أ مامل ثل الوحيد لها هو املصةي سواء اذلي اختارتوه الرشوكة 

عالن وحي  انه  وتعي،ن املصةي لها، فان املصوةي هوو ( رشكة املهم لليجارة ) تصةية الرشكة موضوع ااعوى وابإ

اخلصوومة مون النظوام  أ نااعوى عىل الرشكة اليت مت  تصوةيهتا وحيو   أ قاماملدعي  أ ناخلصم احلقيقي وحي  

املودعى علهيوا  املسو يث نن ضودها أ نتثريها من تلقاء نةسها دون طلوب مون اخلصووم وحيو   أ نالعام ولل حمكة 

قاموةذه ااعووى فوان قد طعن  بصوحة اخلصوومة كوون املصوةي هوو اخلصوم احلقيقوي يف هو( الرشكة املصةاة )  اإ

")ااعوى عىل املدعى علهيا يغدو عىل هجة غري خميصة وييعو،ن معوه رد ااعووى لعودم اخلصوومة 
1
ويسو ينتج  ( 

ل الرشكة بعود غلوق اليصوةية ل ميكون خماةهتوا أ نمن هذه الق،ية   ال ردينو بو،ن القوانون .مون خوالل مصون اإ

لوان الشخصية املعنوية امليبقية لهذه الرشكة املصةاة ل تس ح لهوا اليرصوف . طريقة اختياره  مون خوالل هوذا  اإ

وابليايل فان حممكة الكامرك الاس يئنافية حيامن فسخ  قرار حممكة البداية، جتاهلو  هواذزن النصوي،ن، . املصةي 

قامةية رشكة قد انق،  ومت  تصةيهتا قبل بقولها ان املدع  لق،اء حممكوة كوامرك البدايوة جواء  وتث كيدا. ااعوى  اإ

نشواءات الةنيوة حتو  اليصوةية  أ خورىقرار حممكوة المتيوزي يف ق،وية  حيو    وضوع الرشوكة اجمل وعوة الةنيوة لالإ

وأ ن قوايض صولح  70/7/7110مصةيًا لها حيو  انهتو  تصوةية الرشوكة بيوارخي .. الاختيارية وع،ن املدعو خاا 

  خماطبووة املصووةي موون خووالل طلووب مراقووب عووام  71/01/7117اترخي  070/7112عووامن ومبوجووب كيابووه رمق 

قامة ااعوى لل طالبوة حبقووق الرشوكة وحيو  . الرشاكت أ ن هناك أ موال ظهرت بعد اليصةية و  منح الإذن ابإ

قامة ااعوى قد مت  بناء عىل قرار اليصةية الصادر بيارخي  .. خواا اذلي مونح الإذن لل صوةي 71/01/7117أ ن اإ

قامهتا وحي  أ ن لحئة ااعوى قد . أ ي بيارخي لحق ملنح الإذن 02/0/7114وى جاءت بيارخي وأ ن أ قامة ااع ابإ

حتو  ) وحض  الواكةل اخلاصة وبين  بث ن خاا أ قام ااعوى بصةته املةوض عن رشكوة خواا محودان ورشزكوه 

)مبوجب قرار حممكة بداية عامن فتكون اخلصومة حصيحة ( اليصةية 
2

لمتيزي يف ق،وية بيامن جاء قرار حممكة ا(     

ذاانوه " بقولهوا حيو   مناق،ا ملا سو بق  أ خرى   تصوةية رشكوة الرصوافة حمودودة املسو،ولية تصوةية اختياريوة  اإ

ن الرشوكة قود صوةي  ومل تعود  واس يمكل  الإجراءات القانونية اى مراقب الرشاكت و  شطب الرشوكة،  فواإ

")علوهيام فهيوا حصيحوةقامئة ول جيوز خماةهتام،  وأ ن خماةة الرشزك،ن املدعى 
3
مثول هوذا الق،واء يعوين  أ ن( .  

اتحةعدم  لوهياميف هوذزن النصو،ن القوانوني،ن املشوار  أ حواكمجاء مون  فرصة ليطبيق ما أ ي اإ ميكون  ل ، وهوذا موااإ

الرشكة املصةاة لزالو  ابقيوة هوو  أ نوما ي،كد عىل . احامتل وقوع هذه احلاةل اإىلرصاحة  أ شاراحي   أ بداتربزره 

ذامن هوذه املوادة  -ب–عىل الرمغ مما ورد الن  عليه يف الةقرة "  ج بقولها  710يف م جاء  ما مل يقودم ااائون  اإ

                                                             
1
 7117/  0/  00اترخي  7117/ 1402قرار حممكة اس يئناف عامن رمق  -
2
 منشورات مركز عداةل74/00/7100اترخي ( هيئة خامس ية) 7117/7100رمق ( حقوق)حممكة المتيزي ال ردنية  -
3
 عداةل 7110/  2/  00  -7110/ 070حممكة المتيزي بصةهتا احلقوقية  -
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تصوبح مطالبيوه يف هوذه  أ نمورحةل لحقوة عوىل  أ يمطالبيه خالل املدد احملددة فهيا، فيجوز تقدمي مطالبيوه يف 

 ."احلاةل مرتبة اتلية ملطالبات ااائن،ن املقدمة مضن املدد احملددة يف هذه املادة 

ىلبقرار حممكة الاسو يئناف لومت الرجووع  أ خذانولو . وبذكل زكون قرار حممكة بداية الكامرك هو املوافق للقانون  اإ

زاةلقواعد  أ حاكم ليوه أ شوار موا وهوذا.دينالش يوع املنصوص علهيا يف القانون املو اإ وهوو . ال ردينقوانون اليجوارة  اإ

 ،ووع الرشوواكت املرخصووة واملسووجةل مبقتىضوو قووانون " بنصووها  022القووانون العووام لقووانون الرشوواكت يف مادتووه 

ىلالرشاكت الساري املةعوول  جوراءات اإ ىل ال خورىاليصوةية الوواردة فيوه كوام  ،وع الرشواكت املدنيوة  اإ قواعود  اإ

ىلهبووذا املعوىن وكوام يقووول اخمليصوون، يو،دي  ال خوذوان عودم " . يف القوانون املوودين اليصوةية الوواردة  مزامحووة  اإ

تنسوجم هوذه القواعود موع اليعامول  ، وبذكل لأ موالهاااائن،ن الشخصي،ن للرشاكء اائين الرشكة يف الينةيذ عىل 

)اليجاري
1

 ). 

ىلالنصوص يف قانون الرشاكت نص  رصاحة عىل الرجوع   أ نفبالرمغ من  اليصوةية الويت نو  علهيوا ،  أ حواكم اإ

يعد لهوا وجوود قوانوين وان اخملاةوة  فان حممكة اس يئناف عامن تبن  الاجتاه القايض ابن الرشكة بعد تصةيهتا ل

اليت ظهورت بعود  ال مواليصبحون مالاك عىل وجه الش يوع لهذه  ل هنمبصةاهتم الشخصية  الرشاكء بث سامءتكون 

ييخذ من الوسائل ما حيةظ املوال املشورتك ولوو بغوري موافقوة  أ نالانهتاء من اليصةية، وللك رشيك يف الش يوع 

من القانون املدين، وعدم انطباق قانون الرشاكت خمالةة حممكوة بدايوة حقووق  0101م  ل حاكمابيق الرشاكء وفقا 

ابنطبواق قوانون الرشواكت وان ااعووى مقدموة ممون ل صوةة هلوم و  الرشواكء يف " لزرقاء الويت ق،و  بقولهوا ا

ذالرشكة املصوةاة،  "  )قوانون الرشواكت ل حواكماكن املةوروض يف املصوةي اليقودم هبوذه ااعووى وفقوا  اإ
2

وان ( 

يف ق،ية تيلخ  وقائعها بو،ن رشيوك  يةال ردن ق،  به حممكة المتيزي  ق،اء حممكة بداية الزرقاء هذا ينسجم وما

رشيوك فهيوا ااعووى عوىل  أ قواميف رشكة ت،امن مت  تصةيهتا من قبل مصون اختيواري، وبعود انهتواء اليصوةية 

 أ نتبو،ن لل حمكوة " حممكة المتيزي ق،  بورد ااعووى بقولهوا  أ ناملدعى عليه ازن هل لصاحل الرشكة املصةاة غري 

 مصووةيا... و  تعيوو،ن ... 7111/  7/  4ا وفسووخها ابتةوواق الرشوواكء بيووارخي رشكووة طويوول ورشمي قوود   تصووةيهت

بعد تصةية الرشوكة وتعيو،ن مصون لهوا واذلي  أ ي... املس يث ننوبذكل زكون الاس يئناف املقدم من ... للرشكة 

ليوهتوصول   وهوذا موا. مقدما ممن ل ميكل حق تقدميه  7111/  7/ 4  يف  حممكوة الاسو يئناف بقرارهوا امل وزي  اإ

المتيوزي نقورر رد  أ سو بابفقورر رده لهوذا ودون احلاجوة للورد عوىل . جاء هبذا السبب غري وارد وابليايل زكون ما

")القرار امل زي  وتث ييدالمتيزي 
3
منوااحملمكة مل ترد ااعوى لن الرشكة مصةاة و  الانهتاء مهنا،  أ نميكن القول (    واإ

لواحضا لن املدعي ولو انه اكن رشزاك مت،امنا فهيا،  سبب الرد اكن ميثول  ل ل نوهميكل حق اخلصوومة،  انه ل اإ

لهيواالويت ت،و هنا قوانون الرشواكت، واملشوار  الإجوراءاتمل يسكل  ول نهالرشكة،  قوانون  أ نويالحوظ . سوابقا  اإ

                                                             
1
 10ص 0471س نة  –القاهرة  –دار الهن،ة العربية  –اليجارية يف القانون املرصي الرشاكت  -د محمود مسري الرشقاوي -
2
 برانمج قسطاس الالكرتوين  7100/  7/  0اترخي  71020/  71077رمق القرار  -
3
 قسطاس 7110/  7177قرار حممكة المتيزي بصةهتا احلقوقية رمق الق،ية  -
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الرشكة بعود  يف اعرتافه ببقاء ال رديننون اكن متوافقا مع القا 0402لس نة  00الرشاكت اليجارية العرايق امللغى رمق 

وموع الاحتةواظ اباعووى الويت " بنصوها عوىل  –أ   –ف /  772تصةيهتا بدليل وجود مادتوه  أ عاملالانهتاء من 

ذات املسو،ولية احملودودة  أ وتقام عىل املصوة،ن بصوةهتم هوذه تسوق  دعواوى دائوين الرشوكة املسواية  أ نميكن 

خلةوااهم يف احلقووق  أ وورلهتم  أ واملقامة عىل الرشاكء  ال خرىاملقامة علهيا وتسق  دعاوى ااائن،ن يف الرشاكت 

عىل خروج احد الرشاكء يف ااعاوى املوهجوة عوىل هوذا  أ وبعد انق،اء مخس س نوات عىل قرار ا الل الرشكة 

" )الرشيك 
1

لفوال يوجود مقابول فيوه  ال ردينلرشواكت ابلنس بة لقوانون ا أ ما(   منوه ابلنسو بة 07جواء يف م  موا اإ

دارةلليقادم ا يس اذلي يرسي عىل ااعواوى الويت ميكون ان تقوام عوىل املةووض  رشكوة الي،وامن بعود انهتواء  ابإ

ة ذي مصولح أ ي أ وترجوع هبوا الرشوكة  أ نابلنس بة لليقادم ا يس عن ااعوى اليت ميكون  002تةوي،ه  ومادته 

دارةعىل رئيس جملس  واذلي يرسوي مون اترخي  الإدارةجملوس  أ ع،اءع،و من  أ ي أ والرشكة املساية العامة  اإ

يطبوق  ال ردينن الق،واء اإ وموع ذكل فو. مصادقة الهيئة العامة للرشكة عىل مزيانيهتا الس نوية وحسواابهتا اخلياميوة 

)وهوو اليقوادم العرشوي  ال ردينمون قوانون اليجوارة  07عىل غري هات،ن املسالي،ن، حمك املادة 
2

وان مثول هوذا ( 

 صي  اليقادم ا يس ابلرشاكت اليجاريوة دون  اإىلابملرشع  حدامما  ينسجم وطبيعة الرشكة اليجارية اليقادم ل

 وأ هنو تكوون الرشوكة مونحةل  أ نهذا اليقوادم ا يسو لنطباقوه يسو يوجب  أ ن أ خرىوبعبارة . الرشاكت املدنية

ل ذكل  ،ع لليقادم مبوجب قواعده العامة، وابليايل جاء هذا اليقادم اسو يثناءا مموا ينبغوي عودم فه ي قب. تصةيهتا

)اليوسع يف نطاقه لعدم وجود ن  مقابل لهذا اليقادم يف القانون املدين   
3

ذ(  يبقي البواب مةتوحوا طويةل هوذه  اإ

علوهيم،  أ وللرشواكء  أ ولهوا  أ مووالر للرشكة الويت تظهو أ اكنالعرشة س نوات لس يقبال ااعاوى واملطالبات سواء 

وبذكل يوجد متيزي ل مربر هل بو،ن نصوه عوىل اليقوادم ا يسو ابلنسو بة لدلعووى الويت تقوام عوىل املودزر املةووض 

لهياللرشكة بعد انهتاء تةوي،ه ابلرمغ من حتقق املربر لليقادم يف احلاةل اليت ي،رش   .البح   اإ

قاموةالرشكة تعد ابقيوة ابلورمغ مون انهتواء تصوةيهتا ابلسوامح اائنهيوا  أ ن ويظهر بوضوح لس ح القانون العرايق    ابإ

وهوو . لهذا البقاء وهو مخس س نوات من صدور قورار الا والل أ جالولكن القانون امللغى حدد . ااعوى علهيا

ليس ى ابليقادم ا يس،  ما ذا اإ  –ب  –انقطواع اليقوادم املنصووص عليوه يف الةقورة  أ س بابحتقق سبب من  اإ

لهيااملشار  772من املادة  سابقا ويوربر هوذا اليحديود الوزمين عوىل عودم بقواء املسوتمثرزن ومون خالهلوم رشاكهتوم  اإ

)غوري حمودود  ل جولهموددزن ابلرجووع علهيوا 
4

اى مسوجل الرشواكت عنوود  الإعوالنوتشوجيع الرشواكت عوىل ( 

عوىل  أ وةية   يبدأ  رساين هذا اليقادم ليمت الاحتجاج بوه ضود مون زريود الرجووع علهيوا اليص  أ عاملالانهتاء من 

                                                             
1
 727 –القاهرة  –دار الهن،ة العربية  – 7100س نة  0و  –الرشاكت اليجارية  –د مسيحة القليويب -
2
 07-  26588/2012قرار حممكة اس يئناف عامن رمق  -

 21-02-2013وكذكل 02/07/7114بيارخي  0400/7114حممكة اس يئناف عامن رمق قرار-
3
 –دار الةكور العوريب  –رشاكت ال شوخاص والرشوكة ذات املسو،ولية احملودودة  -0ج  –الرشاكت اليجاريوة  –ولحظ أ ي،ا د أ بو زيد رضوان  -

ليه ص  –و د مةلح عواد الق،اة  042و041ص  –من دون اترخي نرش  –القاهرة     000مشار اإ
4
 070-070ص  –اد \مطبعة املعارف بغد – 0420س نة  7املوجز يف الرشاكت اليجارية و  –د طالب حسن موىس  -
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)رشاكاها 
1

" عوىل  -اثنيوا – 022ون  يف مادته . وجاء قانون الرشاكت العرايق النافذ خلوا من مثل هذا الن ( 

ذا وأ موا"تعيرب الشخصية املعنوية للرشكة منهتية من اترخي صدور قرار شوطب امسهوا،  للرشوكة  أ مووالهورت ظ  اإ

 أ ول جتووز املطالبوة بودزن "عوىل   024علهيا، فان القانون النافذ ين  يف مادته  أ ولها  أ اكن بعد اليصةية سواء 

ذاحق عىل الرشكة فور صدور قرار شطب امسها،  ظهر دائون مل يسو يوف حقوه ومل زكون املصوةي عوىل عومل  فاإ

لهيمأ ل الرشكة مبا  أ ع،اءبذكل احلق، جاز لدلائن مطالبة  حصيه خالل ،والث سو نوات  أ و أ سه ه  حسب  اإ

 ."ويسق  حقه يف املطالبة بعد ذكل . من اترخي الشطب

- :ييل  ويالحظ عىل هذا الن  العرايق اجلديد ما

ىلاخزتل املدة من مخس س نوات -0 -0 بيامن يلزم املصةي ابلحتةاظ بسجالت الرشوكة . ،الث س نوات اإ

  .  071املصةاة مدة مخس س نوات من اترخي شط ا مبوجب مادته 

 اخرج ااعوى اليت تقام عىل الرشكة املصةاة من نطاق هذا اليقادم خالفا للقانون امللغى                                       -7 -7

عون انهتواء اليصوةية عنود  الإعوالنزوال الشخصية املعنوية للرشكة مبجرد  ىلاإ فهو يشري برصاحة  -0  -0

 .شط ا من قبل مسجل الرشاكت 

. )جفعل هذا اليقادم عىل ااعاوى اليت    الرشاكء يف الرشكة املصةاة  -0 -0
2
) 

حفينئوذ . للرشوكة بعود انهتواء اليصوةية أ مووالعنود ظهوور  ال ردينمل يعام احلاةل اليت يعاجلها الون   -0 -0

ىلتكون ملكيهتا عىل وجه الش يوع للرشواكء وورلوهتم   حسوب حصويه، وابليوايل نلوزم ابلرجووع  زاةل أ حواكم اإ  اإ

الشوو يوع املنصوووص علهيووا يف القووانون املوودين، وجتاهوول القواعوود اخلاصووة ابليصووةية املنصوووص علهيووا يف قووانون 

الرشكة  أ موالتتبع قس ة " بنصه  044ن  عليه رصاحة ابلنس بة للرشكة البس يطة يف مادته  وهذا ما. الرشاكت

 .   ال ردينوهذا متيزي ل يوجد يف قانون الرشاكت " .امليبعة يف قس ة املال الشائع  الإجراءاتالبس يطة 

 مقدار الشخصية املعنوية للرشكة بعد اليصةية: املبح  الثاين 

ذا أ خرىاليصةية تعود مرة  أ عامل أ ن اإىلن منذ القرن املايض الكتاب الةرنس يو أ شار  أ ووجودت مو،خرا ديوون  اإ

)جيوب تقسو ميها  أ مووال أ يوة أ وللرشكة املصوةاة  أ موال أ ية
3

هوذه  اإىلوهنواك مون اخمليصو،ن مون يوربر للوصوول ( 

وان هنواك معليوات رضوريوة . اليصةية اليت مل تنته ابلةعول بث هناالنتيجة هو متيزي  ب،ن تصةية ظاهرية ويةرسوهنا 

                                                             
1
لهيووا سووو نة  –اجملوووةل الةصوولية  – 7110/حززووران / 72يف اليعليووق عوووىل قوورار حممكوووة اسوو يئناف ابريوووس  -       200-200ص  – 7110مشوووار اإ

M.H.MB    -    راجع 
2
ص  –بوريوت  – 7101سو نة  –احللويب احلقوقيوة منشورات  -0رشكة الشخ  الواحد ذات املس،ولية احملدودة و –د هيوا ابراهه احليدري  -

010 
3
- Gaston Lagarde  cours de droit commercial– Paris- 1965 – p405  

ليه –د الودي بورواندلزيوان  -  70 -مشار اإ

 744ص  – 7111اجلامعة املستنرصية  –الرشاكت اليجارية  –بيامن خالف ذكل د لطين جرب كوماين -
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قةالهاترتب  بيصةية الرشكة اس يجدت بعد  ىلفالق،اء مييل يف هذه احلاةل . اإ اعيبار الشخصية املعنويوة للرشوكة  اإ

)تبقى طاملا مل يمت تسوية احلقوق والالزتامات املرتبطة ابلرشكة  وأ هنا. مل تنته
1

اليربزور  وميكن اليعليق عىل هوذا(  

ذتعقيدا  ن يف غىن عنه،  ال مرززيد  بث نه فوان . ل   أ ماكن  جمرد فقو  ظاهريوة  ةاليصةي أ نيلزم البح  هل  اإ

. هوو احلولو  وان مل تكن جمرد ظاهرية، زكون الس،ال ما. اكن  ظاهرية، زكون القول ببقاء الشخصية املعنوية

هيوا ومل تكون معلوموة مون املصوةي، زكوون احلومك ببقواء عل أ وذلا زكون اليربزر هو مبجورد ظهوور حقووق للرشوكة 

وان الشخصوية املعنويوة لهوذه الرشوكة ل تعود صصوية معنويوة .الشخصية املعنويوة ابلقودر املطلووب لسوتيةااها 

لوليس  خميلةة عن الشخصية اليت اكن  تمتيع هبا قبل اليصةية، . جديدة هنااهواصصوية حمودودة هبودف  أ هنوا اإ  اإ

لوان غلق اليصةية ل ي،دي  .متاماانوين من الوجود الق ىل اإ هناء اإ ىلالواكةل املعطاة  اإ املصوةي اذلي تووىل تصوةيهتا  اإ

)وذلا اس يقر الق،اء عىل رد ااعوى املقامة ضد املصةي بعد ذكل . عن غلقها وأ علن
2
). 

الرشوكة املصوةاة تبقوى ممتيعوة بقودر مون الشخصوية  أ ن اإىلورد مون نصووص قانونيوة تشوري  ييةق و ما وهذا ما

 ولكون   موا .وجنسويهتاوموطهنوا  وأ هليهتوااملعنوية، وبذكل ترتتب أ اثر هذه الشخصية من متيعها ابمسها وذمهتوا 

هنواءتمتيع به هو فق  من اجول  رشكة غري عامةل، وان ما أ صبح  أ هناهناك  وجودهوا والق،واء عوىل صصويهتا  اإ

لول ييحقق هذا .ل القانونية ابلاكم وذلكل فه ي حتيةظ بقودر مون صصويهتا .علهيا  بيصةية ذمهتا املالية مالها وما اإ

ىلاملعنوية، ولكن ابلقودر اذلي ميكهنوا مون القيوام ابليرصوفات الويت تو،دي   أ نوذلا ميكون .حتقيوق هوذا الغورض  اإ

.)مدعى علهيا أ وتكون مدعية 
3

ثيوات قورار حممكوة المتيوزي بشوان وميكن الاستشهاد عىل ذكل مبوا جواء يف حي (  

للينةيوذ علهيوا  أ مووالوانوه مل يبوَق للرشوكة "دعوى مقامة عىل رشاكء يف رشكة ت،امن بعد تصةيهتا حي  ق،  

من قانون الرشاكت فان الرشاكء املي،امن،ن مس،ولون ابلي،امن والياكفول عون  72و 71وهبذا وحسب املادت،ن 

) . "للينةيوذ علهيوا أ مووالمل يبَق للرشكة  ل نه أ مواهلموينةذ عىل . الرشكة ديون والزتامات
4

وهوذا يعوين لوو اكن ( 

ولكون مل يعود للرشواكء يف .حسب تعبري احملمكة العليا لاكن ممكنا رفع ااعوى عوىل الرشوكة املصوةاة  أ موالهناك 

لتلكين املصةي القدمي  أ وهذه الرشكة اخليار بيعي،ن املصةي اجلديد  هنواءعكس احلال قبل من خالل احملمكة ب اإ  اإ

ذالس ح ,اليصةية  عون امل و يف  أ صوالالرجووع  أ وتبوديهل  أ واكن  اختيارية حي  ميلكون حق تعي،ن املصةي  اإ

مون  ل كووملبوارشة نشواطها اليجواري اذلي اكن لهوا قبول اليصوةية  أ هوالالرشكة املصوةاة مل تعود  أ ناليصةية، كام 

. مصوةاة ل هنواالقانونية الالزمة ذلكل  ابل هليةوالثاين لعدم متيعها ,ة لها مادي لعدم وجود البنية اليحيي أ ولهاسبب 

لوحقوق ليس  أ مواليظهر من  تسمل ما أ و أ داءتقترص عىل  أ هليهتاوان  وميكون الاسو ينتاج مون قورار حممكوة . اإ

                                                             
1
ىل أ قوال  007ص  – 0447س نة  –النظام القانوين ليصةية الرشاكت اليجارية  –الشخانبةد القايض عبد عيل  - ويبدو أ ن امل،لن وان اكن يشري اإ

ل انه خيالةهم بقوهل جيب عدم املبالغة يف القول  هودار حقووق أ حصواب املصولحة ( أ ن عدم امتداد الشخصية املعنية  1الكتاب الةرنس ي،ن اإ ىل اإ ي،دي اإ

   001ص  –تباع قس ة املال الشائع املنصوص علهيا يف القانون املدين واحلل ايه هو اإ 
2
ليه ص   –د الودي بورواندلزيوان -  77و70وص      00و00مشار اإ
3
ليه ص  –د الودي بورواندلزيوان -  70مشار اإ
4
 7100/   7/7اترخي  7101/  707قرار حممكة المتيزي حقوق رمق  -
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 أ نابن احلساب املةتووح سوابقا بو،ن البنوك والرشوكة املونحةل ميكون  0440المتيزي الةرنس ية غرفهتا اليجارية لس نة 

ذاميدد  وفاة املصةي سوواء  أ نوكام .تطلب  اليصةية هذا المتديد وعدم غلقه جملرد حل الرشكة وغلق تصةيهتا  ما اإ

لميثلهوا  متنع من بقاء الشخصية املعنوية لهذه الرشكة املنحةل، والويت ل ل,تةاقيا اإ  أ متعيينه ق،ائيا   أ اكن املصوةي  اإ

)وليس غريه  
1

هنواءوعليه مل تعد الرشكة بعد اليصةية قوادرة عوىل مبوارشة نشواطها اليجواري اذلي اكن قبول ( .   اإ

ق،  به حممكوة العودل العليوا يف  وهذا ما. تصةيهتا وغلقها حىت لو اس يحصل  عىل قرار من السلطة الينةيذية 

) ال ردن
2

تباعواجبة  الإجراءاتفب،ن .ذكل  اإىلورمس القانون كيةية الطريق (  ، ور تقدمي طلوب مسو يعجل الإ

زكون اليعي،ن ق،وائيا  أ نوف،ل القانون . املراقب ل ميكل صالحية مثل هذا اليعي،ن أ نوهذا يعين . احملمكة  اإىل

فهاموهزكتةي بيلكين صاحب املصلحة  أ نابملرشع  ال وىلولكن بطلب من املراقب، واكن , بوجووب مراجعوة  واإ

القوانون مل يبو،ن مون اذلي  أ نويالحوظ . ي،ع عبئا عىل املراقب بيلكيةه هو بيقودمي هوذا الطلوب  أ نل ,مكة احمل

ىليقدم الطلب  صو  ذو مصولحة برشوو تعيينوه  أ ييقدموه  أ نولكون معوال ابلقواعود العاموة ميكون . املراقب اإ

ملصولحة  أ وزكون الطالب احود الرشواكء ملصولحيه الشخصوية  أ نفميكن . أ دااها أ واملطلوب اس يحصالها  ال موال

)من الغري أ والرشكة املصةاة  
3

ىلبطلبوه  أ ولييوجوه  أ نولكن هل جيب عىل ذي املصلحة هوذا (.  املراقوب و  اإ

ىلييوجه مبارشة  أ نميكن  أ م ميوكل   املراقب ل أ نمثل هذا التسلسل، كام  اإىلتشري  النصوص ل أ ناحملمكة و  اإ

لوزاموان , الشوث نقورار يف هوذا  أ يا اذ صالحية  منوا,فائودة  أ يحيقوق  ذي املصولحة بوجووب مراجعيوه، ل اإ  واإ

لزاموهويصبح احلوال ,م،يعة للوق   داريبوروت،ن  اإ قاموةقاليوه حممكوة الاسو يئناف بشوان  وان موا. تربزور هل ل اإ  اإ

فتكووون .مقامووة ابمسهوا مبوجووب واكةل موقعووة موون صو  انهتوو  سوولطيه وصووةته  ااعوووى أ نحصوويح " ااعووى

انهتواء سولطة املودزر "ب تون  عوىل /00فاملادة  " .مما يس يوجب ردها,ميكل حق تقدميها  ااعوى مقامة ممن ل

طالقال صةة هل  أ وىلومن ابب ,"املةوض للرشكة مبجرد صدور القرار ابليصةية  ذا موا وهو.بعد انهتواء اليصوةية  اإ

تنق و  أ نرشكة الي،امن ميكون " أ نأ  تن  عىل / 07وان م .الواكةل موقعة منه  أ نهو واقع يف ااعوى حي  

فالشخ  اذلي ييوابع حقووق والزتاموات مثول هوذه . وهذا ما حدث ابلنس بة للرشكة املدعية ".ابتةاق الرشاكء 

مناخيامص ابمسه  الرشاكت ل قالو   ن هذا الشوخ  رشزواك فهيوا خبوالف مواولو اك.ابمس تكل الرشكة املصةاة  واإ

 أ نجيووز للرشويك يف رشكوة الي،وامن املنق،وية املطالبوة ابايوون املرتتبوة للرشوكة موادام " ال ردنيةحممكة المتيزي 

والصوحيح القوول ابن "اتةاقية انق،ااها قد رتب  هل حق املطالبة بيكل اايون وابليايل ينتصوب خصوام لل ودين،ن 

وهوذا .وان هوذا الرشويك ايوه واكةل سوابقة مثبيوه يف اتةاقيوة انق،وااها ,الرشكة املصةاة تنتصب خصام لل ودين،ن 

 الإجوراءاتسولوك  اإىلحاجوة بوه  الرشويك ل هوذا أ نسالةة اذلكر حبيو   01الق،اء يي، ن توس يعا ملنطوق م 

                                                             
1
ليه مشار  –د الودي بورواندلزيوان -  02و 00ص     –اإ
2
 قسطاس 0410/ 01قرارها رمق  -
3
ليه  –د الودي بورواندلزيوان -  77ص  –مشار اإ
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عالمهناك الاقتصار  اليت نص  علهيا و  ما )مراقب الرشاكت ابإ
1

منوا,الرشيك مل زكن دائنا لينتصب خصامف(   واإ

متزي ب،ن خصوم حقيقوي، وهنوا زمتثول يف  أ هناومن خالل ق،اء حممكة المتيزي يالحظ . مدينة أ والرشكة ر دائنة 

وزمتثول هنوا ابلرشويك املةووض .غوري مصوةاة، وبو،ن خصوم غوري حقيقوي  أ ممنحةل ومصوةاة غري  أ مالرشكة منحةل 

لن أ اثر اخلصوومة ,زكوون خصوام حقيقيوا  فهو عندما خيامص ل. غري مدزر أ محىت املصةي مدزرا اكن  أ وابخملاةة 

ليهل تنرصف  منا, اإ ىل واإ ة عوىل مقودار ييوجوب توجيوه الميو،ن احلامسو"الرشكة الويت خيوامص عهنوا حيو  ق،و   اإ

..." )ر اخلصوم احلقيقوي اباعووى  ل هنواالراتب مل ثل الرشكة وليس للرشواكء فهيوا 
2

فواذلي يقوه دعوواه عوىل ( 

وان الرشوويك مت،ووامن مووع . أ شووخاصالرشوويك تكووون دعووواه مسوو يوجبة الوورد ولووو اكنوو  الرشووكة ر رشكووة 

)ق،   به حممكة المتيزي وهذا ما.الرشكة
3

قامةجيب "بقولها (  دعوى العامول الويت يطالوب فهيوا حبقوقوه العامليوة  اإ

ااعووى عوىل الرشويك  أ قاموةعىل الرشكة اليت معول اهيوا ولويس عوىل احود الرشواكء املي،وامن،ن، وعليوه فوان 

وان اليحقوق مون .وليس عىل الرشكة، مس يوجبة الرد لعدم توفر اخلصومة  ,املي،امن يف رشكة توصية بس يطة 

فلوو وقوع الرشويك . تب  هبا تلقائيوا  أ نوتوجب عىل حممكة املوضوع ,النظام العام توافر رشو اخلصومة هو من 

عليوه ااعووى بصوةته الشخصوية وااعووى  أ قميو فان اخلصومة تعد غري متووفرة لوو ,عقدا بصةته مدزرا مةوضا 

")تيوجب الرد 
4
قامةمينع املدعي من  ولكن ل( اكفول نظورا ااعوى عوىل ال،نو،ن ويطلوب احلومك ابلي،وامن والي اإ

 . لطبيعة هذه الرشكة 

 :النياجئ

 .يف العامل القانوين بعد انهتاء تصةيهتا ولكهنا يف س بات الرشكة موجودةتعد  -0

 .حقوق تظهر بعد مرحةل اليصةية ومل زكن املصةي عىل عمل هبا  أ يةل تسق   -7

 .عن انهتااها  الإعالناملصةي قبل  اإىلتسق  ديون ااائن،ن اذلزن مل ييقدموا هبا  كام ل -0

تبواعرمس قانون الرشاكت الطريق واجب  -0  أ وليكوون مدعيوة  أ خورىلظهوور الرشوكة املصوةاة مورة  الإ

عطواءولكن ل مينع هذا من جواز .مدعى علهيا هنواءعون  الإعوالنالا والل وقبول  أ ،نواءالرشوكة  اإ تصوةيهتا مون  اإ

عطاء ذاواكةل ملن ميثلها بعد هذه املرحةل  اإ اس يجد ما يس يوج ا لن ما رمسه القوانون يف مثول هوذه احلواةل ل  ما اإ

 .أ مرةتعد نصوصا 

ىلتقبل ااعوى املوهجة  ل -0 ىلاملصةي القدمي ول  اإ الرشاكء لعودم توجوه اخلصوومة لن املصوةي القودمي  اإ

 .الا اللانهت  واكليه ولن الرشاكء ل يعدون خلةا لهذه الرشكة بعد 

 

                                                             
1
 برانمج عداةل 0271/0447رمق احلمك  -
2
 0207-0200ص  0440وس نة 1و 0و0ع –جمةل نقابة احملام،ن ال ردني،ن  72/0/0440 7/40متيزي حقوق رمق  -
3
 الربانمج عداةل -0/0/7110يف  7117/0077رمق احلمك  -
4
 200-201ص  0444س نة  7ع  –جمةل نقابة احملام،ن ال ردني،ن  – 7770/44متيزي حقوق رمق  -
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  :اليوصيات

جراء المتيزي ب،ن اليصةية الالحقة لال الل وب،ن الا الل من دون عىل اليث كيد -0  .تصةية  أ ية اإ

ضافة ال ردينتعديل قانون الرشاكت   -7 عن غلوق  الإعالنمادة تن  عىل تقادم ،اليث يبدأ  من اترخي  ابإ

 .علهيم  أ وللرشاكء  أ وعلهيا  أ واليصةية ليش ل   دعوى للرشكة 

ىلتعديل قانون الرشاكت العرايق النافوذ ابلرجووع  -0 اكن عليوه القوانون امللغوى والون  عوىل اليقوادم  موا اإ

نولكن جعهل ،ال،يا بعد   .اكن خامس يا  اإ

عادة -0 من قانون الرشاكت العرايق بعدم شطب الرشوكة الويت اسو يغرق  تصوةيهتا  7/ 022النظر يف م  اإ

جراءاتيكامل مدة مخس س نوات وتب،ن ملسجل الرشاكت تعذر اس   تصةيهتا وعدم معاملهتا معامةل الرشكة الويت  اإ

جيادانهت  تصةيهتا بصورة طبيعية وذكل   .جسل خاص لتسجيل الرشاكت امليعذر تصةيهتا  ابإ
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ال س باب واملربرات لعامتد الوسائل البديةل حلل الزناعات كطريق لعداةل توافقية
*
 

 تيارت.جامعة ابن خدلون  -ع،و خمرب  -"أ  "حمارضأ س ياذ  -بوغرارة الصاحل/ د

 :لخ امل

معظم النظم القانونية يف العامل تدمع احلق حرصي لودلوةل يف حول الزناعوات مون خوالل نظاهموا الق،وايئ 

ومع ذكل، ميكون . ابعيباره واحدا من جوانب س يادة ااوةل احلديثة وحايم احلقوق واحلرايت يف اجملمتع، وال فراد

فراغهوا مون أ ي أ ن الإجراءات املطوةل ونوعية ال حاكم والقرارات جعل املستمثرزن ي  شككون يف حتقيق العداةل واإ

 . حميوى وأ ي قمية

جراء الإصالحات الق،ائية املطلوبة، أ صبح من الرضوري البح  عن   الس بل والوسوائل ليعززوز  ومن أ جل اإ

ذلكل، اكن . س يادة القانون والشةافية والزناهة والإنصاف والرسعة يف ا اذ القورارات وتنةيوذ القورارات الق،وائية

لزاما عىل النظام الق،ايئ اجلزائري أ ن يقوم بيطوزر املوارد امل،سسو ية والبرشوية والونظم القانونيوة ليلبيوة مطالوب 

 .العداةل واحلدا،ة

فاملرشع اجلزائري م،خرا قام بيحدي  الترشيعات الوطنية ليكيةها مع احلقوائق الاجامتعيوة والاقتصوادية الراهنوة 

وذكل من خالل قوانون الإجوراءات املدنيوة والإداريوة . يت تعيرب اجلزائر طرفا فهياوالامتثال لاللزتامات ااولية ال

جيواد وسووائل بووديةل حلوول  70/17/7117بيوارخي  17/14رمق  ىل اإ رادة املرشووع اجلزائووري اإ هووو تعبووري مل ووس عوون اإ

 .املنازعات املدنية من خالل الصلح والوساطة واليحكه

Résumé: 

La plupart des  systèmes juridiques du monde consacrent le droit exclusif de l'Etat 

pour résoudre les litiges via le système judiciaire en tant qu’un des aspects de la souveraineté 

de l'État moderne et le protecteur des droits et libertés de la société et des individus. 

Toutefois, la lenteur des procédures et l'inefficacité des jugements pourraient rendre le droit 

d’ester en justice vide de tout contenu et toute valeur ; ainsi, il est évident qu’il ne suffit pas 

de reconnaître le droit d’ester en justice, il faut aussi que l’exercice de ce droit soit facile de 

telle façon que le justiciable puisse faire valoir ses droits dans les meilleurs délais et au 

moindre coût  .  

Dans le but d’apporter les réformes judiciaires souhaitées, il est devenu nécessaire de 

rechercher toutes les méthodes et moyens pour renforcer l'État de droit, la transparence, 

                                                             
*
يداع املقال   01/01/7101: اترخي اإ

 10/07/7101: اترخي حتكه املقال
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l'intégrité, l'équité et la rapidité dans la prise et l’exécution des décisions judiciaires. Par 

conséquent, le système judiciaire algérien est appelé à développer ses ressources humaines et 

institutionnelles ainsi que ses régimes juridiques pour répondre aux exigences de la justice et 

de la modernité. 

Le législateur algérien a récemment actualisé la législation nationale pour la moderniser et 

l'adapter aux réalités sociales et économiques du moment et de la rendre conforme aux 

obligations internationales auxquelles l'Algérie a adhéré. le Code de procédure civile et 

administrative n ° 08/09 daté du 25/02/2008 est l’expression concrète de la volonté du 

législateur algérien afin de rechercher des moyens alternatifs pour résoudre les litiges civils 

par le biais de la conciliation, la médiation et l'arbitrage. 

 :مقدمة

اللجوء للوسائل البوديةل حلول الزناعوات يف وقتنوا احلوايل أ صوبح أ مورًا حمتيوا، وذكل ليلبيوة متطلبوات املعوامالت 

صودار ال حواكم املقننوة يف احلديثة، واليت مل تعد احملامك قادرة عىل ا جوراءات اإ ليصدي لهوا بشولك منةورد ووفوق اإ

القوان،ن الإجرائية، مفع اليطور املس متر يف اليعامالت واخلودمات وانةتواح ااوال عوىل العوامل اخلواريج خاصوة يف 

ىل ال سواء جمال جلب املستمثر  رسوعة ال جنيب أ م الوطين، وما نيج عن ذكل من تعقيد يف املعامالت، واحلاجة اإ

والةعالية يف حل اخلالفات اليت قد تنشث  ب،ن امليعامل،ن، و ص  من قبل من ينظر هبوذه اخلالفوات أ و يسوا  

يف حلها، نشث ت احلاجة لوجود أ ليات قانونية ميكن لل طوراف مون خاللهوا حول خالفواهتم بشولك رسيوع وعوادل 

ذن أ ن تعورف الوسوائل البوديةل وفّعال، مع منحهم مرونة وحرية ل تيوفر عادة يف احملوامك، فواكن مو ن الرضووري اإ

حلل الزناعات اهامتما مزتايدا عىل صعيد خميلن ال نظ ة القانونيوة والق،وائية، وذكل ملوا تووفره هوذه ال خورية مون 

جياد احللول ملنازعاهتم  .مرونة ورسعة يف احلل واحلةاظ عىل الرسية وما ت، نه لل طراف من مشاركة يف اإ

ونظرا ملوا أ صوبح  حتويهل الوسوائل البوديةل حلول الزناعوات مون ماكنوة ابرزة يف الةكور القوانوين عوىل املسو يوى  

العاملي، وما شهده العامل يف ال ونة ال خرية من حركة فقهية وترشيعية لينظه الوسائل البديةل، وما متثهل مون فعول 

طوار موالمئ ي،و ن لهوذه الوسوائل م،لر عىل صعيد اليقايض اكن من الطبيعوي أ ن تع ول ااول ج اهودة لإجيواد اإ

 .تقنيهنا  م تطبيقها ليكون بذاكل أ داة فاعةل ليحقيق وتثبي  العداةل وصيانة احلقوق

ونظرًا ملا زكتس به موضوع الوسائل البديةل حلل الزناعات من أ يية كبرية خاصة عىل املس يوى ااويل واااخويل  

ت تعديالت عىل قوانيهنا ومهنا اجلزائر اليت قنن  أ حاكم جديدة تامتيش ترشيعات ااول وأ صدر  تث لرتأ ي،ا فقد 

فربازور  70املو،رخ يف  14-17واليحولت الاقتصادية واليجاريوة، فنجود قوانون الإجوراءات املدنيوة والإداريوة رمق 

 ابلطرق البوديةل حلول الزناعوات وذكل بعودما اكنو  تعطوي اليخصو : خ  يف الكتاب اخلامس املعنون 7117

ىل الوسائل البديةل بنصوص رصحية  .لل حامك الوطنية حلل الزناع أ صبح  تس ح اليوم ابللجوء اإ
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ومنه تمكن أ يية املوضوع من خالل التسله مبدى فاعلية هذه الوسوائل يف حاميوة وتطووزر املعوامالت، حيو   

ابيوة، وبث قول هجود ووقو  أ نه عندما يقع نزاع فاإن مطلب   الةرقاء هو حل الوزناع بث قرصو الطورق وأ كوهوا اجي

ولكةة ممكنة وأ رسع وأ كو رسية حةاظا عىل مسعهتم كذكل جند أ ن هذه الوسائل البديةل قد حظي  ابهوامتم كبوري 

ىل انهتواج هوذه ااول حوديثا  يف الةقه الغريب وحىت العريب لكن ليس بنةس القدر من الاهامتم ورمبا هذا راجع اإ

 :اإىلودوافع ذكل من خوالل اليطورق  أ ساليبذا املوضوع من اجل فهم لهذه الوسائل وذلكل جاءت دراستنا له

 :نظام الطرق البديةل اعامتدأ س باب 

  الطرق البديةل حلل الزناعات  لعامتداملربرات املوضوعية 

 ممزيات نظام الطرق البديةل حلل الزناعات مقارنة ابلطرق الق،ائية 

ىل العوداةل لقد ابت الق،واء يف مجيوع دول العوامل يشوكوا مون  معوقوات حتوول دون حتقيوق أ هدافوه يف الوصوول اإ

برسعة وبث قول الياكليون موع احملافظوة عوىل العالقوات الاجامتعيوة للةرقواء ومون هنوا اكن اليةكوري يف اسو يحداث 

ال ليات البديةل حلل املنازعات مطلبا ملحا تبنته العديد مون دول العوامل، نظورا ل ييهتوا وممزياهتوا ولودلور الورايدي 

ذلي ميكوون أ ن تطلووع بووه يف اليخةيوون موون الثقوول اذلي تعانيووه احملووامك، واليحووول الع يووق يف القووانون والنسوو يج ا

 .الاجامتعي باكمهل

ن اس يخدام الطرق البديةل حلول الزناعوات ينطووي عوىل فوائود عد ىل حول ودي ورسيوع يودة لاإ سو ح اليوصول اإ

جراءاهتا، يشارك فيه ال طراف وبث قل الياكلين والنةقات، ف،ال عىل  ماكنيةبساطة اإ تكييةها موع ظوروف    واإ

ىل الق،اء، واختصار مدة النظر يف الق،ااي ىل ما تتسم به من  ةين اللجوء اإ  .ق،ية هذا ابلإضافة اإ

 أ س باب اعامتد نظام الطرق البديةل: املطلب ال ول

بح  نظاموا قانونيوا قامئوا بذاتوه تعرف الوسائل البديةل حلل املنازعات انتشارا واسعا يف العوامل املعوارص، فقود أ صو 

وع  تبنتووه أ غلووب الترشوويعات املعووارصة، بوول أ صووبح  هووذه الوسووائل أ ولويووة س ياسوو ية يف بعووض ااول، واملرشو

اجلزائري واكب هذا اليطور واليحول وتبىن هذا النظام يف قانون الإجراءات املدنية والإدارية
1
.

 
 

                                                             
1
ظوحت لقد عرف اجملمتع اجلزائري الوساطة والصلح مكامرسة اجامتعية مس متدة من اازن الإساليم قبل وأ ،نواء الاسو يعامر وبعود الاسو يقالل يف الين 

وهذا ليحافظ عوىل  القبلية اليت عرفهتا مناطق يف اجلزائر وهذا حلل الزناعات اليت تقوم ب،ن أ فراد القبيةل الواحدة مكنطقة القبائل وبين مزاب والشاوية

فةي منطقة القبائل مثال وخالفا للينظحت القبلية السائدة يف بعض ااول، واليت حيمكها رئويس القبويةل، . الرواب  الاجامتعية داخل القبيةل الواحدة 

وكبوار مموثيل العوائالت الويت  اذلي يتشولك مون ال عيوان" جملس القرية " أ و " اتمجع  " متارس الوساطة يف هذه املنطقة م،سسة اجامتعية تس ى 

 م مورس  الوساطة يف اجلزائر ملقاومة الاس يعامر الةرنيس، ويف هذا . يف منطقة بين مزاب" العزابة " ونةس ااور تقوم به م،سسة . تكون القبيةل

ىل الوساطة لتسوية الزناعات تةاداي للجووء اإىل احملوامك الةرنسو ية وبعود اسورتجاع السو يادة الوطنيوة انعكسو  . الس ياق نسجل تدعه وازدايد اللجوء اإ

  :أ شاكل ممارسة الوساطة أ يها اليحوال  الاجامتعية والاقتصادية للبالد عىل الينظه الاجامتعي داخل املدن وال رايف وتطورت معه

ب والينظوحت يف منطقوة بوين موزا" العزابوة" يف منطقة القبائول و م،سسوة " اتمجع  " مثل م،سسة : وساطة امل،سسات اليقليدية - أ  

 .ويالحظ يف هذا الشث ن أ ن جمال الوساطة تقل  واقترصت ب،ن الإدارة والساكن. القبلية ال خرى 
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نظاما قانونيا اكن ول ززال سلواك متجذرًا يف جممتعنا، ومرَسوًا وقبل أ ن يصبح نظام الطرق البديةل حلل املنازعات 

ملقومات الشعب اجلزائري ال صيةل، واملمتثةل يف رأ ي امجلاعة ووساطة أ هل اخلري واملصلح،ن واحلكامء، و  هذا 

هل تعواىل  انبع من تعاله ديننا الإساليم احلنين اذلي ح  عىل الصلح والإصالح ب،ن املينازع،ن، لقد جاء يف قوو

خوة فث صلحوا ب،ن أ خوزمك واتقوا هللا لع مك ترمحون)) منا امل،منون اإ ((اإ
1
وان امورأ ة خافو  مون ))، وقوهل أ ي،ا    

عراضا فوال جنواح علوهيام أ ن يصولحا بيوهنام صولحا والصولح خوري وأ حرضوت ال نةوس الشوح وان  بعلها نشوزا أ و اإ

((حتس نوا وتيقوا فاإن هللا اكن مبا تع لون خبريا 
2
 . 

كام يالحظ أ ن مجيع ال نظ ة الق،ائية يف العامل أ صبح  تعاين من مشلك كوة الق،ااي الراجئة أ مام احملوامك، وتورامك 

صودار ال حواكم،  امللةات بسبب تعدد الإجراءات، وتعقد القوان،ن، والب ء يف الب  يف الزناعات، واليوث خري يف اإ

يطلبووات بسووبب اليغيووري اذلي عرفتووه ال وضوواع وقصووور النصوووص الترشوويعية عوون الاسوو يجابة للحاجيووات وامل 

الاقتصادية والاجامتعية وفرضيه س ياسة العوملة والانةتاح الاقتصادي عيل العوامل اخلواريج، مون اجول تشوجيع 

ىل نوووع موون عوودم  الاسووتامثر ال جنوويب واليبووادل احلوور، ممووا خلووق نوعووا موون اليووذمر يف نةوووس امليقاضوو،ن وأ دى اإ

حوداث وسوائل بوديةل  اط ئناهنم يف سري الإجوراءات يل اليةكوري يف اإ صوالح ال نظ وة الق،وائية اإ ودفوع املهمتو،ن ابإ

للب  يف الزناع، مبساية ال طراف املينازعوة يف البحو  عون احللوول اليوفيقيوة واملالمئوة لإهنواء اخلوالف بشولك 

 .رضايئ يف اقرب وق  وبث قل تلكةة

ىل الطرق البديةل حلل الزناعات حسب النظام الق،وايئ امليبوع يف   دوةل، فقود اكنو    يلن أ س باب اللجوء اإ

مثول الوولايت امليحودة ال مرزكيوة  Comman Law))انطالقهتا من البدلان الويت تيبوىن الونظم ال جنلوساكسوونية 

وبريطانيا اليت تة،ل أ نظ هتا القانونية احلوار والرتايض يف حل الزناعوات وظهورت كورد فعول مون الاسوتياء العوام 

لع ل الق،ايئ كام هو احلال يف الولايت امليحدة ال مرزكيةملواطن،ن من ا
3
اكن  . أ  .م.يف و 1977وهكذا يف عام . 

هنوواك دعوووى عالقووة أ مووام الق،وواء منووذ ،ووالث سوو نوات واكن هنوواك حمووامون ومرافعووات وخوورباء وجلسووات 

ملصوارف  م ومستندات ونةقات خربة، ونةقات ق،ائية وأ تعاب حموام،ن، فث رهقو  ااعووى ال طوراف ابلوقو  وا

طرح  فكرة الوسائل البديةل حلسم هذا الزناع، ملاذا ل ن،لن حممكة مصغرة   طرف خييار كبار موظةيوه ممون 

جوراءات  هل دراية ومعرفة بيةاصيل الزناع  م خييار املوظةوون رئيسوا حمايودا، وراقو  الةكورة للطورف،ن وأ وقةو  اإ

لزامية يف يشء واس مترت اجللسة نصن سواعة، وأ دىل احملامكة الق،ائية، وعقدت احملمكة املصغرة جلسة ليس   اإ

                                                                                                                                                           

 . وتش ل الوساطة ب،ن هذه امجلعيات والساكن وب،ن الساكن والإدارة وتش ل ق،ااي املشا  اليومية: وساطة امجلعيات املدنية -ب

طار حتس،ن العالقات ب،ن السلطات احمللية والساكنور الين: وساطة الينظحت الإدارية -جوو  .ظحت اليت أ نشث هتا ااوةل بعد الاس يقالل يف اإ
1
 01سورة احلجرات ال ية  
2

 077سورة النساء ال ية 
3
ىل الطرق البوديةل حلول املنازعوات يف الوولايت امليحودة ال مرزكيوة أ نظور  لوول البوديةل هوادي منوذر، احل: ملزيد من اليةصيل حول أ س باب اللجوء اإ

 12.، ص  2004للزناعات الق،ائية، دليل تطبيقي ، طباعة شاميل، لبنان، 
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ىل غرفووة جانبيوة فوودخل يف مةاوضووات  بعودها رئوويس احملمكوة بوورأ ي حمايود شووةه ي للطورف،ن،  م دخوول الطرفوان اإ

 . Alternative » .وهوو خميرصو ADRاس مترت نصن ساعة وخرجا ليعلنا اتةاقهام وانهت  ااعوى فاكن ميالد 

dispute résolution » 

ىل ارتةوواع واك ن السووبب ال سووايس يف ابووياكر هووذه الطريقووة هووو طووول الإجووراءات وضووياع الوقوو  ابلإضووافة اإ

اليلكةة، كام قد زكون ااافع الرئييس من وراء ال خذ هبذه الطرق هو ما تيح هل ال طوراف مون تاكليون مرتةعوة 

 .مليقايض كام هو احلال يف بريطانيا

) أ مووا ااول الوويت تعمتوود النظووام الالتيووين
1
(Civil Law ن تعقيوودات النظووام الق،ووايئ أ قوول موون النظووام ، فوواإ

ل أ ن ذكل مل خيةوي الوضوع امليوث زم  ليه أ قل لكةة وسهل املنال، اإ ال جنلوساكسوين ومن الطبيعي أ ن زكون اللجوء اإ

كوام أ ن للق،اء اذلي يصارع ضغ  المك الهائل من الق،ااي مع قةل الإماكنيوات املاديوة والبرشوية واللكةوة املرهقوة، 

تطووور املبووادلت يقوورتن بزتايوود املنازعووات ف،ووال عووىل الاعيبووارات الس ياسوو ية والاجامتعيووة الوويت ت،ووافرت مووع 

ىل اقتصاد اللكةة وضامن الرسعة والنجاعة  .الاعيبارات الشخصية والرامية اإ

الإحصوائية بوث ن  فةي فرنسا أ صبح  العداةل ملكةة للغاية، وبطيئة جدا ومعقدة وفقد الةرنس يون الثقة هبا، وتدل

ن أ غلب الزناعات يف فرنسوا حتول عون  50أ كو من  ابملئة من الةرنس ي،ن ي،يدون ذكل، ولكن رمغ هذا اليث ييد فاإ

طريق الق،اء اليقليدي، لس بب،ن أ ساس ي،ن، يقوول ال سو ياذ جواك كركسوون الورئيس الرشويف لل حمكوة اليجاريوة 

ن العداةل تةض العدد ال كرب من الزناعات اخل: بباريس  :اصة ابملقاولت لس بب،ناإ

لزايم يف كثري من ال حيان 1-  أ ن اختصاصها اإ

ليوه العوامل يف  قدم امل،سسة الق،ائية وجودة خدماهتا جتعل امليقاض،ن يثقون فهيوا 2-  وموع اليطوور اذلي وصول اإ

معظوم دول اكفة امليادزن ظهرت هذه الطرق من جديد عىل الساحة القانونية العاملية حفظي  ابلقبوول مون قبول 

 .املع ورة امليخلةة وامليقدمة عىل السواء 

ىل امليدان الق،ايئ فث صبح  لإرادة أ طراف املنازعوة مةعولهوا يف حول   فاخلوصصة جتاوزت امليدان الاقتصادي اإ

الووزناع وجموورى الإجووراءات ويوويجىل ذكل موون خووالل خصووائ  وممووزيات الطوورق البووديةل الوويت تتسووم بصووبغهتا 

لهيا حىتاليةاوضية من بداية ا  .هنازهتا للجوء اإ

واجلزائر تشهد تطورا اقتصاداي وتراكام ترشيعيا ل تشولك الاسو يثناء حبيو  توويل اهامتموا خاصوا لهوذه الوسوائل 

املو،رخ يف  154/66هوذا املنحوى، فقوانون الإجوراءات املدنيوة امللغوى رمق  اتنحوو وهكذا صدرت عدة ترشويعات 

                                                             
1
ىل الطورق البوديةل حلول املنازعوات يف النظوام الالتيوين أ نظور  هوادي منوذر، احللوول البوديةل للزناعوات : ملزيد من اليةصيل حوول أ سو باب اللجووء اإ

 16.، ص  2004الق،ائية، دليل تطبيقي ، طباعة شاميل ، لبنان ، 
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ىل  442ال جنيب يف الكتواب الثوامن يف املوواد مون نظم اليحكه بنوعيه الوطين و  1966/07/08  28 .مكورر 458اإ

 1993/04/25 .امل،رخ يف  09/93وذكل مبوجب املرسوم الترشيعي رمق 

كام أ قر املرشع اجلزائري الصلح يف قانون الإجراءات اجلزائية بشث ن جورامئ حموددة، كوام جعول الصولح يف ق،وااي 

جراءا جوهراي، هذا ف، ال عام ت، نه قانون عالقوات الع ول مون مقت،ويات تيعلوق ابلصولح الطالق واليطليق اإ

 .والوساطة واليحكه 

طار اإصالح العوداةل واذلي مافتئو  تع ول عوىل جتسو يده السولطة العليوا يف الوبالد اكن لزاموا اليةكوري يف  ويف اإ

 2008/02/25املوو،رخ يف  09/08ال ليووات البووديةل حلوول الزناعووات جفوواء قووانون الإجووراءات املدنيووة والإداريووة رمق 

، ليحدث ،ورة يف املنظومة القانونيوة "الطرق البديةل حلل الزناعات " وابل،ب  يف الكتاب اخلامس منه بعنوان 

 .ومن هنا اكن اعامتد الصلح والوساطة واليحكه ك ليات بديةل حلل الزناعات جزءا من هذا الإصالح

 طرق البديةل حلل الزناعاتاملربرات املوضوعية لعامتد ال :املطلب الثاين

ليحقيق الإصالح الق،ايئ املنشود، أ صبح مون الرضووري البحو  عون   الوسوائل والطورق الكةويةل لرتسو يخ 

صودار ال حواكم وتنةيوذها، مموا  س يادة القانون والشةافية والزناهة والإنصاف والرسعة يف الإجناز عوىل مسو يوى اإ

جراءاتوه، ليسو يجيب مليطلبوات أ صبح معه النظام الق،ايئ اجلزائري مطالبا بي طووزر مووارده البرشوية وأ هجزتوه واإ

 .العدل ومتطلبات عوملة الاقتصاد وتنافسيته

يف هذا الس ياق فتح  عدة ورشوات اإصوالح مون أ جول حتودي  الق،واء اجلزائوري، يسو ينتج حت يول أ هودافها 

ه سوري الق،وااي، وتعقيود وغازهتا أ ن هناك مشا  وصعوابت حتد من دوره ورساليه، فظاهرة الوب ء اذلي يعرفو

الإجوراءات، واليعسون يف اسوو يعامل ال،وامانت وحقوووق اافواع، واليقوايض بسوووء نيوة، وتعوودد أ وجوه الطعوون، 

دخال أ و اعامتد وسائل بوديةل حلول املنازعوات سووى ... وارتةاع اليلكةة لكها عوامل ومربرات مل تزدد معه فكرة اإ

ىل هذه الوسائل البديةل وذكل .  مطلبا ملحا ملا تمتزي به من مرونة وما حتققه من فعاليوةترس يخا، وأ صبح اللجوء اإ

سو ح مون خوالل حتودي  الإدارة الق،وائية ي  الق،اء عىل الصعيد الوطين  لموازاة مع اجملهودات املبذوةل ليحد

حداث احملامك امليخصصة وتوجيه عناية خاصوة ابليكووزن  مموا سو بق ميكون حرصو .واليع ه اليدرجيي لل علومات واإ

 :هذه املربرات يف ما ييل

 واقع الق،اء: الةرع ال ول

طول أ مد اليقايض أ مام احملامك وتث خر الةصل يف املنازعات اليت تعرض عليه، أ صوبح عائقوا أ موام تطوور العالقوات 

 .اخلاصة ااولية وانس ياب اليجارة ب،ن ااول

جراءات اليقوايض وتعودد درجاهتوا وقوةل وهذا كنتيجة لعدة عوامل مهنا الزايدة امل،طردة يف عدد الق،ااي  وتعقد اإ

 .عدد الق،اة
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كام أ نه هناك مشلك حقيقي يطرحه اليقايض اليقليدي زمتثل يف صعوبة تطبيق ال حواكم الق،وائية لسو ح املدنيوة 

 .مهنا

ذ أ ن احلصول عىل حمك من احملمكة ل يعد مرضيا واكفيا ونظرا لصوعوابت اليطبيوق موثال  عنودما زكوون املودزن: اإ

جوراءات احلجوز بث نواعوه مموا ززيود  ىل اإ س   النية، فهنا نلجث  يف سبيل تطبيق ال حواكم املدنيوة امليعلقوة ابلينةيوذ اإ

 .الياكلين وتكون النتيجة غري مرضية يف غالب ال حيان

ن نق  اخلربة اى الق،اة خصوصا يف البدلان النامية، يلقى الشك حول قودرة الق،واء يف هوذه ااول  كذكل فاإ

ىل نةور امليعوامل،ن موع هوذه ااول عىل ت قدمي حلول عادةل لل نازعات اليت تبلغ حدا معينا من اليعقيد، مما ي،دي اإ

ىل اليحكه من اخل،وع لق،ااها والاجتاه لق،اء دول أ خرى أ و اإ
1
. 

ل أ ن هذه احملاولت وعىل الرمغ من جدزهتا مل تةي حبا جوة وعىل الرمغ من حماولت هذه ااول  صي  الق،اة اإ

ذلكل ويف سبيل تةادي سلبيات الع ل الق،ايئ املذكورة أ عواله ابت لزاموا عوىل هوذه ااول . املعامالت احلديثة

قرار نظام الطرق البديةل  .تنظه سلطهتا الق،ائية ابإ

 واقع املنازعات وطبيعهتا: الةرع الثاين

ن طبيعة املنازعات املعروضة عىل الق،اء، أ صبح  أ كو تعقيودا وتنوعوا نتيجوة اليطوور الع ويل واليكنولوويج،  اإ

مكنازعات امللكية الةكرية واليجارة الإلكرتونية ومس،ولية املقاول واملهندس والنقل البحوري واجلووي واحلووالات 

خل ....املرصفية الإلكرتونية   اإ

مبقودرة القوايض الإحاطوة والةصول فهيوا، وكثوريا موا تكوون هوذه ال موور حمكوموة  ور أ مور ل ييصور أ ن زكون

بث عراف وعادات وممارسات همنية ل عمل للقايض مب، وهنا وهكذا صار الةصل يف الزناع ييطلب ص  فوين مومل 

منا كذكل ابلقواعد اليت حتمكه خصوصا يف ضوء عودم اعوامتد اليخصو  يف ميودان الق،و اء، ليس فق  بوقائعه واإ

وأ مام هذه ال،غوو الناجتة عن الينوع واليقدم اليقين أ صبح الةصول يف املنازعوات ييطلوب تودخل أ هول اخلوربة، 

 .فث صبح  خربهتم ر ال ساس يف صدور ال حاكم الق،ائية بدل من أ ن تكون جمرد رأ ي استشاري

ن بوروز أ نوواع مسوو يحد،ة مون العقوود مازالو  تةرزهوا احليوواة الاقتصوادية  يوميوا ويقون القوايض غووري وأ خوريا فواإ

امليخص  عاجزا عن فهم م، وهنا أ و تةاصيلها، مما جيعل نظام الطرق البوديةل وسو يةل أ ف،ول مون الق،واء لةهوم 

 .مكنوانهتا واحلمك يف منازعاهتا 

وييةرع عن واقع املنازعات وطبيعهتا واقع أ خر زرتب  بطبيعوة العالقوة بو،ن فريقوي الوزناع، حيو  انوه يف الغالوب 

ىل ال مع  هنواء اخلوالف بيوهنام بصوورة ل خيورج اإ زرغب اكل الةريق،ن يف اس مترار عالقهتم الاقتصوادية واليعاقديوة واإ

                                                             
1
لزامية قرارات اليحكه وقوهتا الينةيذية يف اليحكه احمليل وااويل جمةل الرشيعة والقانون، العدد السادس والعرشوون،   .أ فريول  رضوان عبيدات، اإ

 469 .ص  2006
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ىل انتشوار اخلوالف نظوورا لن مون ضووامانت حسون اليقووايض  العلون وأ ن طورح الووزناع أ موام الق،وواء قود يوو،دي اإ

ىل ال. العالنية، ال مر اذلي ل زرغب به الطرفان طورق البوديةل حلول منازعواهتام نظورا ملوا ومن هنا يلجث  ال طراف اإ

يتسم به نظام الطرق البديةل من مزااي غري متوفرة يف الق،اء
1
 . 

 ظاهرة العقود املس يحد،ة:  الةرع الثال 

واليت أ فرزهتا احلياة املعارصة كام هو احلال يف العقوود امليعلقوة ابلسوتامثر واتةاقيوات البحووث واسو يعامل بوراءات 

 .قل اليكنولوجيا والعقود الإلكرتونيةالاخرتاع وعقود ن

 واقع املعامالت اليجارية واملالية: الةرع الرابع

لقد ابت من امل،كد أ ن املعامالت اليجارية واملاليوة احملليوة مهنوا وااوليوة خاصوة، ويف سوبيل حول موا قود ترتبوه 

، نظرا ل ن توكل املعوامالت تعاقداهتا واتةاقاهتا من خالن، تس يلزم س بال ذات طابع خاص لةض تكل املنازعات

واليعاقدات ر نةسها ذات طابع خاص
2
. 

فواقع هذه املعامالت اليت تنشث  عهنا املنازعات فالغالب فهيا أ ن تكون هوذه املعوامالت جمورد مظهور مون مظواهر 

ىل رغبة أ طوراف العالقوة  عالقات مس مترة حيرص طرفاها عىل تواصلها رمغ ما نشب بيهنام من خالف ابلإضافة اإ

 . الرسيةيف

من هنا تبدو أ ف،لية الطرق البديةل يف حسم منازعات العقوود اليجاريوة واملاليوة خاصوة مهنوا العقوود الاسوتامثرية 

فاليحكه يشجع وحي ي الاستامثرات وي،كد يف نظر املستمثرزن ال جانب احلياد الالزم وال،امانت الرضورية محلاية 

 .للق،اء الرمسي استامثراهتم، وذكل عىل خالف الوضع ابلنس بة

ذكل أ ن العقود الاستامثرية غالبا ما ترب  دوةل معينة مبستمثر أ جنيب ل يثق عادة يف ق،اء ااوةل امليعاقودة أ و يف 

قوانيهنا، حي  يسهل أ ن ييث لر القايض اباوافع الوطنية اليت  الن مصواحل املسوتمثر، كوام أ ن القووان،ن يف ااول 

لغا  .ء وتتسم بعدم الاس يقرارالنامية سهةل اليعديل والإ

ولعل ال مر هو ذاته مع الوسائل البديةل ال خرى، فالوساطة واليوفيق كوسائل بوديةل لتسووية املنازعوات املرتتبوة 

عن تنةيذ العقوود اليجاريوة، ر أ ي،وا خيوارات أ ف،ول مون الق،واء ل طوراف املنازعوات اليجاريوة واملاليوة، تمتوزي 

هنوو جراءاهتووا، والرسووعة يف اإ اء الزناعووات وحسوو ها، وابلشوولك اذلي ميكوون ال طووراف موون ضووامن رسيووة بسووهوةل اإ

جراءاتوه الطوويةل والبطيئوة، والويت قود  تعامالهتم، واس مترارها، وحيول بيهنم وب،ن اليورو يف تعقيودات الق،واء واإ

 .ت،لر دون شك يف نشاطاهتم اليجارية واس مترارها ابلشلك ااامئ

                                                             
1
 470 .ص . ااكيور رضوان عبيدات ، مرجع سابق  

2
ورشوة الع ول الوطنيوة الثانيوة ملناقشوة مسوودة : هاين محمد البوعاين، ال ليات والوسائل البديةل حلسم منازعات العقود اليجارية، مداخةل مقدمة لوو  

نقاذ العقود اليجارية، واسرتداد اايون يف امجلهورية المينية، صنعاء،   08.ص  /2009/12 20اليقرزر الوطين اخلاص ابإ
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ىل ال ليات البدي ن اللجوء اإ ةل لتسوية الزناعات املرتتبة والناجتوة عون تنةيوذ العقوود اليجاريوة واملعوامالت وأ خريا فاإ

ىل الوسواطة . املالية من شث نه املساية يف حتس،ن منواخ ال عوامل وتعززوز جاذبيتوه ىل تشوجيع اللجووء اإ ابلإضوافة اإ

زيوة، موع موا تووفره مون واليحكه واملصاحلة واليةاوض وغريها من الوسائل، والهنوض هبذه ال ليات البوديةل واملوا

جيابيووة موون حيوو  مرونهتووا ومقووة تاكليةهووا، سيسووهم دون شووك يف تمنيووة الاسووتامثرات احمل يووة وال جنبيووة  أ فوواق اإ

واملساية يف خلق املناخ ال من واملالمئ لقطاع ال عامل
1
. 

لية اليقوايض وعليه فاإن تطوزر أ نظ ة الق،اء والبح  عن أ نظ ة جديدة تسا  يف حل املنازعات وتكون رديةا ل  

ذا  اليقليدية من شث ن ذكل أ ن زكون ذو الر فعال يف تطووزر الناحيوة الاقتصوادية ويف تقويوة احلقووق املاليوة، فواإ

وضع  قواعد خميرصة ميرسة م،دية اإىل رسعة احلصول عىل احلقوق اكن ذلكل أ لره يف زايدة قميوة توكل احلقووق 

ىل زايدة املعووامالت وتنشوو ي  احليوواة وززيوود  الئووامتنوانيعوواش احلوواةل الاقتصووادية ويقوووي  ال،ووامن، ممووا يوو،دي اإ

الاقتصادية يف اجملمتع
2

، من انحية أ خرى فاإن تطوزر أ ليوات حول املنازعوات ابعوامتد الطورق أ و الوسوائل البوديةل 

شواعة  حلل املنازعوات زكوون هل دور اجامتعوي هموم، مظهوره موا حيد،وه قيوام قواعود صواحلة حلول املنازعوات مون اإ

 نةوس أ حصاب احلقوق وصوهنا واافاع عهنا، من هنا اكن وجود نظام الطرق البديةل حلل املنازعات الط ث نينة يف

شاعة السالم ب،ن الناس وعىل اط ئناهنم عىل حقوقهم واحلصول علهيا بيرس وسهوةل  .من العوامل امله ة يف اإ

 الق،ائيةممزيات نظام الطرق البديةل حلل املنازعات مقارنة ابلطرق : املطلب الثال 

 ة ممزيات وخصائ  تمتيع هبا هوذه الطورق جعلهتوا متقدموة عوىل الطريوق ال سوايس واليقليودي حلول املنازعوات 

ن اكن ذكل مون حيو   املدنية ونقصد به الق،اء، هذه امل زيات ابت  مقبوةل وفعاةل يف حسم هوذه املنازعوات، اإ

جراءاهتا، حي  انه ل ميكن احلدي  عون أ ييوة  الرسعة وقمية الياكلين، أ و من حي  الرسية اليت حتي  باكفة اإ

نظام الطرق البديةل دون تبيان ممزياته
3
 :ا يف الةروع اليالية هاليت س نتناول  

                                                             
1
 11.هاين محمد البوعاين، مرجع سابق، ص  

2
 282 ، ص 2010ال ردن، عامن، ال وىل، الطبعة وائل للنرش، دار املدنية، لل نازعات احللول البديةل الصلييب، بشري  

3
مغوراي عون الق،واء، بول ابت  لقد أ ،بت  اليجارب الع لية أ ن اليحكه ك حد الطرق البديةل حلل املنازعات املدنية، ابلرمغ من ممزياتوه مل يعود بوديال 

مفن حي  الرسعة وابلرمغ من أ ن القوان،ن اخلاصة ابليحكه تن  عىل أ نه جيوب فهيوا حسوم الوزناع ، . مقروان بب ء الق،اء العادي وارتةع  تاكليةه 

شاكلت تنةيذ حمك اليحكه قد تكون أ س باب اكفية ليك زكون اليحكه مقروان ب  ل أ ن تث جيل جلسات اليحكه واإ فتنةيذ حمك اليحكه . عيب الب ء اإ

أ وهلام أ ن زكون حمك اليحكه هنائيا وذكل بث ن يستنةذ طرق الطعن العادية املمتثةل يف اس يئناف حمك اليحكه يف أ جل شهر : مثال ييوقن عىل أ مرزن 

هوذا يف حواةل قبوول القوايض ال مور . الهنوايئ  واثنهيام أ ن يث مر رئيس احملمكة اليت صدر يف دائرة اختصاصوها حومك اليحكوه بتنةيوذ احلومك. من صدوره

أ ما من حي  اللكةوة الويت ييح لهوا املينوازعون .يوما من اترخي الرفض 15ابلينةيذ، أ ما يف حاةل الرفض زكون أ مر القايض قابال لالس يئناف يف أ جل 

ىل اليحكه فه ي تشلك عيبا أ خر ي،خذ عليه  لوهيم ، أ صوبح  اليووم فاحملمكون ييقاضون أ تعوااب لقواء . عند جلواهم اإ قيواهمم ابمله وة اليحكمييوة املولكوة اإ

الرسووم  تشلك أ رقاما خيالية، فاليحكه زلكن املينازع،ن أ كو من الق،اء الرمسي، اذلي تدفع ااوةل مرتبات ق،اته ول يدفع من زرفع ااعوى سووى

ىل الرسووم املطلوبوة ملركوز اليحكوه يف حواةل يدفع اخلصووم أ تعواب احملمكو،ن ومصوارين انيقواهل………املقررة ، بيامن يف اليحكه قوامهتم ابلإضوافة اإ م واإ

 .اليحكه امل،سسايت
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 بساطة الإجراءات والرسعة يف حل الزناعات: الةرع ال ول

ن طول الإجراءات وكوة الشلكيات أ صبح  الس ة امل زية للق،اء الرمسي يف أ غلب ااول مما  ي،لر سولبا عوىل اإ

منوا ينبغوي أ ن  عطاء   ذي حق حقوه واإ حقوق ومصاحل اخلصوم، حي  ل زكةي ليحقيق العداةل ب،ن امليقاض،ن اإ

وهو موا تيطلوب اعوامتد أ ليوات بوديةل خميلون . ل تث يت العداةل بطيئة بعد فوات ال وان وبعد أ ن يةقد احلق أ يييه

ي لهذه الوسائل ومقة الشلكيات يشلك املزية ال ساسو ية لهوا مقارنوة ال نظ ة القانونية والق،ائية فالإطار غري الرمس

ابلق،اء هذه املرونة أ ي مرونة الإجراءات تتسم هبا   أ نوواع الطورق البوديةل ل سو ح الوسواطة فوال توجود يف 

غةالهوا الوبطالن برشوو  جراءات أ و قواعد حمددة جيب عىل الوس ي  أ ن يتبعهوا بشولك يرتتوب عوىل اإ الوساطة اإ

 .خمالةة النظام العام وال دابعدم 

وهذا عىل خالن اليقايض اذلي يتسم ابلشلكية حي  جيب أ ن تراعى فيه الإجراءات القانونيوة الويت نو  علهيوا 

القانون ولعل مرونة الوساطة السبب اذلي جعل من القووان،ن الويت نظ و  أ حواكم الوسواطة مون بينيوا املرشوع 

ترك ال مر ل طراف الزناع والوس ي  وما ايه من همارات خللق التصال اجلزائري مل حتدد مراحل الوساطة وأ هنا 

ىل . ب،ن ال طراف واحملافظة عىل اس مترارية اليةاوض بيهنم جراء ميكون أ ن يو،دي اإ تباع أ ي اإ ىل اإ فالوساطة هتدف اإ

 .اليوصل اإىل حل مريض ل طراف الزناع

جراءات الطرق البديةل وعدم ارتباطها  جامل بشولكيات حممكوة وأ صوول حمواكامت يعوزز فقةل الشلكيات ومرونة اإ اإ

جيواد حلوول ذات  من ماكنة وفعالية هذه الوسائل فقد أ صبح  عوامل أ ساس ية يف تث ،ريها عىل حل الزناعات واإ

 .طبيعة توافقية وجهية

 رسية الإجراءات: الةرع الثاين

ل،امانت ال ساس ية مليقوايض ور من اخلصائ  امل زية للق،اء ما يعرف مببدأ  عالنية اجللسات واليت تعيرب من ا

املزية اليت تعد أ حد ال س باب اليت أ دت اإىل عزوف ال فوراد والرشواكت اليجاريوة الويت حتورص عوىل مسعهتوا عون 

ذاعة ال رسار اليجاريوة الويت متثول يف نظور اليجوار قميوة أ عوىل مون قميوة  ذ من شث ن العالنية اإ ىل الق،اء، اإ اللجوء اإ

يف مقابول ذكل تعود الرسوية مبودأ  مون املبوادئ ال ساسو ية للوسوائل  . ااعوىاحلق اذلزن يناضلون من أ جهل يف

البديةل حلل الزناعات
1
  

جراءات الوسائل البديةل فال جيوز الكشن عهنا أ و الاحتجاج هبوا اى  حي  أ ن الرسية حتي  باكفة جوانب واإ

حتجواج بوه، فالشوخ  الثالو  اجلهات الق،ائية ويرتتب عىل ذكل أ ن ما يومت مون تنوازلت أ ،نااهوا ل جيووز الا

امللكن حبل الزناع سواء اكن وس يطا أ و حمكام أ و موفقا يلزتم ابلرسية املطلقة مما يشجع ال طوراف املينازعوة عوىل 

 .تقدمي املعلومات اليت حيياهجا الةصل يف الزناع

                                                             
1
  100، ص2008لبنان، احلقوقية، احلليب منشورات ، "مقارنة دارسة " اليجارية، الزنعات حلل البديةل الوسائل ، أ ابراين ، عالء 
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موراحهل  فنظام اليحكه مثال يقوم عىل خاصية الرسية، حيو  ي،و ن لل طوراف حةوظ أ رسار  خوالل خميلون

ل مبوافقوة ال طوراف اذلزون  فال تكون جلساته مةتوحة ل شخاص أ جانب عن اخلصومة، كام ل يمت نرشو قراراتوه اإ

وهذا ما يعطي لل طراف نوعا من ال مان والراحة النةسو ية عكوس الق،واة . هلم وحد  أ و ممثلهيم اختيار احملمك،ن

 .اذلزن ل دور لل طراف يف تعييهنم

زاء كام تبىن املرشع ا جلزائري عند تنظميه للوساطة مبدأ  الرسية أ ي،ا وشدد عليه، فوث لزم الوسو ي  حبةوظ الرسو اإ

مون  1005فنص  املوادة . الغري أ ي أ ن ل يةيش املعلومات اليت حصل علهيا من ال طراف يف جلسات الوساطة

زاء ا: )) قانون الإجراءات املدنية والإدارية عىل ما ييل   ((لغرييلزتم الوس ي  حبةظ الرس اإ

 الطبيعة الرضائية للطرق البديةل: الةرع الثال 

لهيوا أ و  لوزام أ ي مون املينوازع،ن ابللجووء اإ تتسم مجيع الطرق البديةل حلل الزناعات ابلطبيعة الرضوائية فوال ميكون اإ

لزامه بقراراهتا ما مل زرت  ذكل بداية ىل هوذه الوسوائل رشو . اإ وقود ييةوق املينوازعون عوىل أ ن زكوون اللجووء اإ

س بق قبل اللجوء اإىل حسم الزناع يف تنةيذ العقد املساس حبقوق املينازع،ن والعالقة الودية بيهنم طووال تنةيوذ م 

العقد
1
عامل الصلح الق،ايئ أ مر جوازي سواء اكن اليصاحل تلقايئ أ و بسعي من القايض كام جاء يف ن  املوادة   فاإ

جيووز للخصووم اليصواحل تلقائيوا، أ و بسوعي : )) ا ما ييلمن قانون الإجراءات املدنية والإدارية اليت جاء فهي 990

ومنه نس ينتج أ ن اليصاحل خي،ع لتةاق ال طراف دون أ ي يةرض مون ((. من القايض، يف مجيع مراحل اخلصومة

 .أ ي طرف حىت ولو اكن القايض

عوام ل أ ن اإ لوزايم اإ ذا اكن عرضها عىل اخلصوم من قبل القايض هوو أ مور اإ ل هوذا الإجوراء أ ما ابلنس بة للوساطة فاإ

 .خي،ع لإرادة ال طراف املينازعة من حي  قبول أ و رفض عرض القايض حلل الزناع املطروح أ مامه

جوراء )) مون قوانون الإجوراءات املدنيوة والإداريوة  994وهو موا تون  معيوه املوادة  جيوب عوىل القوايض عورض اإ

ذا قبل اخلصوم هوذا الإجوراء، ي................الوساطة عىل اخلصوم  كوام أ ن .............(( عو،ن القوايض وسو يطا اإ

ىل اليحكه حلل الزناع احملمتل أ و الناشوئ أ مور جووازي كوام جواء يف املوادة  ءاللجو  مون قوانون الإجوراءات  1006اإ

 .املدنية والإدارية

عامهل يف أ ي وق  من الزناع: الةرع الرابع  نظام الطرق البديةل حلل الزناعات ممكن اإ

ىل نظام الطرق البديةل، وميكن أ ن يمت اللجووء  ل شك أ ن احلل الودي ليه الةرقاء عندما يلج،ون اإ هو ما يط ح اإ

ىل هذه الوسائل أ و الطرق قبل أ و أ ،ناء الإجراءات امليبعة أ مام الق،اء العادي  .اإ

عامهل قبل نشوء الزناع أ و أ ،ناءه أ و بعده طوراف وعليه قد زكوون هنواك اتةواق أ   ،مفن مزااي هذا النظام أ نه ميكن اإ

                                                             
1
 102.عالء أ ابراين، مرجع نةسه ، ص  
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ىل هوذه الوسوائل وذكل ابلون  عليوه أ ،نواء توقيوع العقود أ و يف أ ي  العقد عىل اإخ،اع نوزاعهم يف حوال نشووبه اإ

ويف هذه احلاةل خي،ع الزناع لإجراءات ورشوو هذه الوسائل وفق موا حتودده الهيئوة . مرحةل من مراحل تنةيذه

لهيا مع مراعاة أ حاكم النظام الع  .امأ و امل،سسة اليت يمت اللجوء اإ

ىل هذه الوسائل، فعىل املينازع،ن اذلزن زرغبون بتسوية نزاعهم بطريقوة  ذا مل يوجد اتةاق ين  عىل اللجوء اإ أ ما اإ

ىل امل،سسة أ و الهيئة أ و أ ي مركز حلل الزناع وداي، ويبدون اس يعداد  حلهل عون طريوق  ودية أ ن يقدموا طلبا اإ

ارش من خاللها حل الوزناع بنواء عوىل طلوب املينوازع،ن أ و ويف مقدمهتا الوساطة اليت ميكن أ ن يب. هذه الوسائل

ىل الوس ي  أ و املركز أ و امل،سسة اليت  ،ع لهوا الوسواطة فيومت حتديود الشولكيات واملواعيود ومواكن  أ حدهام، اإ

جراءاهتا جراء الوساطة واإ  .اإ

ن طريوق ااعووى وهنا نيلكم عن مزية خاصة بنظام الطرق البديةل يةتقده بشلك واحض الق،اء واذلي ييدخل ع

 .الق،ائية بعد نشوء الزناع

 قةل الياكلين يف حل الزناعات: الةرع اخلامس

ىل نظام الطورق البوديةل لتسووية الزناعوات القامئوة بيوهنم مون  لعل من ال س باب اليت ت،دي اإىل جلوء ال شخاص اإ

ييكبدها أ طراف الوزناع عنود خالل الوساطة خاصة هو ما حيققه هذا النظام من جتنب الكثري من النةقات اليت 

جراءات اليقوايض يف   . اليجااهم للق،اء فالوساطة ل تيطلب الرسوم واملصارين وأ تعاب احملاماة اكليت تيطل ا اإ

درجة من درجاته ف،ال عن طول الانيظار وما يصحبه من كوة نةقات ومصارين أ ،ناء ااعووى مون مصوارين 

 .لين حتقق مصلحة ال طراف يف حت ل تلكةة اقل حلسم الزناعات بيهنمخربة وشهود وعليه فق ة النةقات والياك

ىل قةل تاكلين حل الزناعات يف نظام الطرق البديةل مقارنة مع تاكلين اليقوايض نوذكر  ن من ال س باب امل،دية اإ اإ

جراءات احملامكة حتمكها الشلكيات الويت تيطلوب وقتوا أ طوول وموا يسو يتبع ذكل مون رسووم ومصوارين  مهنا أ ن اإ

ليه ابملرونة  .ونةقات وهجد عكس نظام الطرق البديةل اذلي ميياز كام ارشان اإ

ىل هذا النظام احلدي  العهد يف النظام القوانوين اجلزائوري  كام أ ن رغبة املرشع يف تشجيع ال طراف عىل اللجوء اإ

ر أ ي،ا من أ س باب قةل الياكلين يف هذا النظام
1
. 

                                                             
1
: " ، اذلي حيودد كيةيوات تعيو،ن الوسو ي  الق،وايئ عوىل موا يويل 2009/03/10املو،رخ يف  100/09من املرسوم الينةيوذي رمق  12تن  املادة   

تسبيقا، خيصم مون أ تعابوه . ميكن الوس ي  الق،ايئ أ ن يطلب من القايض. ييقاىض الوس ي  الق،ايئ مقابل أ تعاب ، حيدد مقداره القايض اذلي عينه

للوضووعية  اف مناصووةة مقابول أ تعوواب الوسوو ي  الق،وايئ، مووا مل ييةقووا عووىل خووالف ذكل أ و موا مل يقوورر خوالن ذكل ابلنظوورييح وول ال طور . الهنائيوة

مينع عىل الوس ي  الق،وايئ أ ن ييحصول أ ،نواء تث ديوة هم يوه : " من القانون املذكور أ عاله عىل ما ييل 13كام جاء يف املادة ......".الاجامتعية لل طراف 

أ موا يف ال ردن " . أ عاله ، وذكل حت  طائةل الشطب واسرتجاع املبالغ املقبوضوة بغوري وجوه حوق  12 املنصوص علهيا يف املادة عىل أ تعاب غري تكل

ذا مت  تسوية الزناع لكيا بطريق الوسواطة الق،وائية : " من قانون الوساطة لتسوية الزناعات املدنية عىل ما ييل  09من املادة ' أ  'فقد نص  الةقرة  اإ

ل طوراف ااعووى : " مون نةوس القوانون عوىل موا يويل  03من املوادة ' ب'كام نص  الةقرة  ".عي اسرتداد نصن الرسوم الق،ائية اليت دفعها فلل د

حاليوه عوىل صو  زرونوه مناسو با ويف هوذه احلواةل حيودد  دارة ااعوى أ و قايض الصلح التةواق عوىل حول الوزناع ابلوسواطة وذكل ابإ مبوافقة قايض اإ
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 الودية ب،ن اخلصوماحملافظة عىل العالقات : الةرع السادس

ىل قطع العالقات ب،ن اخلصوم اجامتعية اكن  أ و جتاريوة  عكس اخلصومة الق،ائية اليت ت،دي يف أ غلب ال حيان اإ

ن الطرق البديةل حلل املنازعات ر طرق انحجة للحةاظ عىل اسو مترارية هوذه العالقوات أ ف،ول مون . أ و غريها فاإ

اليةاوض واحلوار وهو ما يتيح الةرصة ليمت للقاء بشلك متواصل أ ،نواء اليقايض، ل ن هذه الطرق تقوم عىل مبدأ  

جلسات احلوار للوصول اإىل حل للزناع زرت،يه الطرفوان ل نوه صونيعة تةاوضوهم، وذكل دون الإرضار بعالقواهتم 

اتحة الةرصة لل حافظة عىل اليعامل يف املس يقبل   .واإ

 الطابع الاجامتعي للطرق البديةل: الةرع السابع

ن الينوع يف احلياة الاجامتعية والاقتصادية يشوجع عوىل اليطوور يف أ منواو حول الزناعوات، حيو  أ ن مصوطلح  اإ

الطرق البديةل حلل املنازعات ييعلق مبةهوم اجامتعي أ كو منه قوانوين ذكل أ ن احللوول البوديةل لةوض الزناعوات ل 

واجامتعيوة هاموة ويف مقودمهتا الاسو يقاللية،  تستند يف أ عاملها عىل اجلوانب القانونية حفسب، بل عىل قه همنية

والعدل والزناهة وخدمة امليخاة،ن، والع ل امجلاعي، وهذا ي،كد متزي الطرق البديةل يف أ دااها وخدماهتا، وتعيورب 

هووذه القووه راكئووز أ ساسوو ية يف حتقيووق العووداةل موون خووالل اليوفيووق واملصوواحلة وغووريهام موون الوسووائل اكليحكووه 

 .والوساطة

ساعد عرب أ دااها عىل نرش ،قافة املصاحلة ابعيبارها أ قرص الطرق وأ جنعها وأ ن الورتايض بو،ن ال طوراف هوو فه ي ت 

حل ودي ومقبوول يوزنع اخلصوومات ويعطوي احلقووق ل حصاهبوا ويعوزز صوةو العالقوات الاجامتعيوة بو،ن ال فوراد 

م الق،واء وأ طوراف الزناعوات وامل،سسات من هجة، وخيةن من ال عباء عن مجيع أ طراف معلية اليقايض مبن فهي

 .من هجة أ خرى

جيواد تواصول  ىل الطرق البديةل ييجاوز حلسن احلظ هذا الاس يخدام املنةعي، حيو  تسوا  يف اإ ل أ ن اللجوء اإ اإ

ب،ن الناس وتةادي الزناعات واحملافظة عىل الرواب  الاجامتعية، وحل الإشاكلت ابلرتايض وخلق رواب  جيودة 

ب،ن الةرقاء
1
 

 الطابع الاس يثنايئ للطرق البديةل: ثامنالةرع ال 

ىل ما جواء يف ااسو يور وقوانون  ىل الطرق البديةل حلل املنازعات طابعا اس يثنائيا وهذا ابلنظر اإ زكتيس اللجوء اإ

ىل الق،وواء هووو ال صوول فااسوو يور اجلزائووري زكةوول حووق . الإجووراءات املدنيووة والإداريووة والوويت جعلوو  اللجوووء اإ

من قانون الإجوراءات املدنيوة والإداريوة عوىل حوق   صو   03منه ونص  املادة  140اليقايض مبوجب املادة 

 . يدعي حقا، رفع دعوى أ ما الق،اء للحصول عىل ذكل احلق أ و حامييه
                                                                                                                                                           

 " .ابه ابلتةاق مع أ طراف الزناع، ويف حاةل تسوية الزناع وداي يسرتد املدعي الرسوم اليت دفعيا الوس ي  أ تع
1
: فوازز اجملوايل، معوىن الوسواطة وأ سو باهبا اى الشو باب يف اجملمتوع ال ردين : حول عالقة الطرق البديةل وابذلات الوساطة ابحلياة الاجامتعيوة أ نظور 

 77.ص  1996 .دراسة حتليلية من منظور معل اجامتعي، جمةل م،ته للبحوث وااراسات، اجملدل احلادي عرش، العدد الثال ، ال ردن، 
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جوراء الوسواطة،  كام أ ن املرشع اجلزائري نظم هذه ال ليات أ و الطرق البديةل مضن النظام الق،ايئ كام فعول موع اإ

ل بعد رفع ااعوى أ مام الق،اء وعرض القايض لهوذا الإجوراء عوىل اخلصووم فهذا ال خري ل ييحرك  حلل املنازعة اإ

وقبووول امليخوواة،ن هل، ويف حوواةل الوورفض فووذكل ل يلغووي حووق ال طووراف يف الاسوو مترار يف ااعوووى وواجووب 

 .القايض الةصل فهيا حبمك

جراء الوساطة حلل الزناع بعد قبول امليخاة،ن لعرض ا عامل اإ لقايض، ويف حاةل فشل الوساطة أ و عدم بل أ ن اإ

ىل الطريوق الق،وايئ للحصوول عوىل حومك  الاس مترار فهيا ل ي سبب اكن يعطي احلوق ل طوراف الوزناع ابلعوودة اإ

 .يةصل يف الزناع 

 الطابع اليمكييل للطرق البديةل: الةرع الياسع 

تنافسووه بوول جوواءت لتسوواعده يف تلعووب الطوورق البووديةل دورا تمكيليووا للق،وواء الرمسووي، فوومل توجوود ليعوضووه أ و 

 .اليخةين من ال عباء اليت أ صبح  تعيق سريه وأ داء همامه

جفهاز الق،اء يف مجيع ااول ل ميكن الاس يغناء عنه أ و تعوي،ه بث ي هجاز أ و نظام همام اكنو  املوزااي الويت يقودهما 

 .ق،اءواجيابياته، ومح عددان من مشا  ومعوقات تقن حائال أ مام حسن سري هجاز ال

ن نظام الطرق البوديةل حلول املنازعوات وان اكن يعورب عون حاجوة ملحوة للةصول يف املنازعوات يف أ رسع وقو   اإ

ىل حتقيقوه يسوري  وبث قل هجد وتلكةة، فيه يبقى وجه من أ وجه اإصالح قطاع العداةل اذلي ما فتئة ااول تسوعى اإ

 .ق غاية واحدة ور حل الزناعاتجنبا اإىل جنب مع هجاز الق،اء ويلعب دورا ممكال هل من اجل حتقي

 ضامن الشةافية يف حل الزناعات: الةرع العارش

من ب،ن أ   ممزيات الطرق البديةل حلل املنازعات أ هنا تكرس وت، ن الشةافية يف حل املنازعات وتظهور جتليوات 

تتويح لل طوراف الشةافية من خالل هذه الطرق يف اعامتدها عىل أ لية احلوار واليةاوض حلل املنازعوات، حيو  

شاعة ،قافة احلوار والسمل الاجامتعي  جياد احلل للزناع فتسا  بذكل يف اإ  .فرصة املشاركة يف اإ

 .الطرق البديةل حلل املنازعات ر وسائل مالمئة حلل املنازعات يف القطاعات غري املقننة : الةرع احلادي عرش

املنازعات، كوهنا مالمئة حلل املنازعات يف القطاعات غوري من املزااي اليت ميكن أ ن تذكر لنظام الطرق البديةل حلل 

ىل هذا النظوام وموا يقدموه  ىل قطاع نشاو مع،ن غري مق ، اللجوء اإ املقننة، مفن مصلحة أ طراف الزناع املنمت،ن اإ

ىل  نوه يلجوث  اإ من أ ليات ووسائل حلل الزناع بعيدا عن الق،اء، ذكل أ ن القايض وان اكن يسعى اإىل حل الزناع فاإ

عكوس الطوورف احملايوود يف الطوورق البووديةل وإوو  ابذلكوور . طبيوق القووانون املوونظم لهووذا القطوواع يف سووعيه هووذات 

الوساطة، مفه   الوس ي  تمتثل يف تقريب وهجات النظر خبلق الثقة اى املينازع،ن، وتسوهيل التصوالت فوح 

كون هل سلطة فرض حل للوزناع، دون أ ن ت. بيهنم هبدف الوصول اإىل حل ودي زهن ي الزناع يشرتاكن يف وضعه

 .وهذا بعيدا عن ما تةرضه النصوص القانونية يف حهل أ مام الق،اء
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 : خامتة

ن*  اليت املشا  ملحة تةرضها رضورة أ صبح دوةل، ل ي القانونية املنظومة مضن اليوم البديةل الطرق نظام تبين اإ

 أ ن حو،ن يف واجلهود واملوال للوق  تشلك هدرا وشلكيات تعقيدات من يةرضه وما النظايم، الق،اء مهنا يعاين

ىل بسواطهتا ابل ساس فاعليهتا تعود احلديثة الطرق هذه    لظوروف تبعوا تطبيقهوا زكةول موا وهوو ومرونهتوا، اإ

 . اليجارية أ و الاجامتعية ال رسية، قطع للرواب  دون الزناع زهن ي مبا ق،ية،

 ابلنظور وذكل الق،وائية، امل،سسوة تعانهيوا اليت ابملشا  ربطها دون البديةل الطرق عن احلدي  ميكن ل أ نه /أ  

ليوه، اللجووء يف امليقاضو،ن ،قوة اضعن الق،ايئ، مما الع ل و،قل الإجراءات، وتعقيد املرهقة اليقايض لكةة اإىل  اإ

ذا مبحامكنوا الق،وااي تورامك لوياليف ملحوا وممكنوا مطلبوا البوديةل اعامتد الطرق أ صبح لهذا  احلسو نة النووااي تووفرت اإ

 الزناعوات جفول بوالدان، عوىل غريبوة ليسو  الوسواطة فكرة وأ ن خصوصا خميلن اجلهات عىل اجلهود وتاكتة 

جنواح يسوا  أ ن شوث نه مون ذكل   الوسواطة، طريق عن ببالدان املناطق من العديد يف اكن  حتل  هوذه يف اإ

 . ااول من العديد عليه سارت ما غرار وعىل بالدان، علهيا أ قدم  اليت اليجربة

 والاجامتعوي فث صوبح  السو يايس لليطوور العاموة احلركوة نطواق يف تودخل ظواهرة ر البديةل الطرق اإن /ب

 أ فوراد بو،ن العالقات أ ن تسود ييوجب اليت للثقة رضوراي دعام توفر الاجامتعية احلياة تنظه مظاهر من مظهرا

 . أ خرى من هجة الق،ايئ هجاز  وب،ن بيهنم ما ويف هجة من بيهنم فح اجملمتع

هنواء يف ورسعوة الوقو  يف رحب مون ال طوراف ب،ن ابلصلح املنهتية لليقايض البديةل الوسائل حتققه ما رمغ /ج  اإ

نه ق،اة املوضوع عىل العبء و ةين للجهد واختصار الياكلين، من واليقليل اخلالف  أ مسوى هوو موا حيقوق فاإ

 ال مور امليصواحل،ن، الطورف،ن بو،ن الإنسوانية وتوطيد العالقوات واليجارية املدنية الرواب  اس مترار وهو ذكل من

جوراءات يف السوري ال حيوان عنود مون الكثوري يف حيصول ل اذلي  ل حود احملمكوة وانيصوار هنازهتوا اإىل اليقوايض اإ

دانة أ و اخلصوم ذ أ حد ال طراف، اإ  كام املينازع،ن الطرف،ن أ حد مصاحل متس أ رضارا ال حاكم هذه  لن ما غالبا اإ

 الطورف نةسو ية يف جروحوا  لون قود ال حواكم بعض اإن بل الاكمةل، مصاحلهام الاعيبار بع،ن تث خذ ل أ هنا قد

 . لدلعوى اخلارس أ و املدان

 لعودة عودالينا يف منظوموة جودا حمودودة تظول الراهن الوق  يف الزناعات لتسوية البديةل الوسائل ماكنة أ ن اإل

 : ور اعيبارات

 . اليحكه لقانون واملعدل للوساطة املنظم القانوين الإطار حدا،ة -

رادة اتةاق عىل متوقن الوساطة أ و الصلح أ و اليحكه اإىل اللجوء اإن -  .ال طراف اإ

 . واخلاصة الوساطة التةاقية دون الق،ائية الوساطة طريقة وتنظه اعامتد عىل اجلزائري املرشع اقتصار -
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 ذلا ، )الزناع امللكن حبل الثال  الشخ  أ و الوس ي  ( الغري عىل ال ول املقام يف الطرق هذه جناح يعمتد /د

 تيعلق واليت املوضوعية ابلرشوو بوجوده، وأ ي،ا وامليعلقة املطلوبة الشلكية ابلرشوو الغري هذا زمتيع أ ن جيب

 . وحياده واس يقالهل وكةاءته ابختصاصه

 الطورف،ن مصواحل يف الاعيبوار تث خذ ل هنا اجيابية أ كو والتةاق الصلح أ ساس عىل املبنية العداةل أ حض  هنا من

 وحتقيوق الاجامتعوي السومل تعززوز يف هنايوة املطواف يف تسا  فه ي وبذكل مغلوب، ول غالب بال الزناع وتهن ي

 . الاقتصادي الامنء

ن**   للق،واء، طريقوة منافسوة أ نه عىل فه ه جيب ل املنازعات حلل البديةل الطرق اإىل ابللجوء الزناعات فض اإ

ىل جانوب وذكل حوهل، أ و نوزاع حصول تويق لل واطن متنح جديدة فرصة ولكنه  حوق يف هل املياحوة الإماكنيوة اإ

 . الق،اء اإىل اللجوء

 موهنام   أ ن وجتوانس ذكل تاكمل عالقة اإل تكون أ ن جيب ل والق،اء البديةل الطرق نظام ب،ن العالقة أ ن كام

حقاق الزناعات فض اإىل هيدف  اليت ال ساس ية املبادئ أ ن اإل وأ صول خميلةة أ ساليب يعمتدان أ هنام ولو احلق، واإ

لزامية والقواعد اافاع، الوجاهية وحقوق احرتام حول وتمتحور واحدة، مهنا ينطلقان  . الينةيذ واجبة الإ

 ابلق،اء أ انو فاملرشع ل،امن فعالييه، الق،اء، بينه وب،ن و،يقا تعاوان البديةل الطرق نظام طبيعة تقت   ة ومن

 الشوخ  أ ن ذكل املسواعدة دور اإىل النظوام وصوول هذا عىل ابلإرشاف بدءا الغاية، هذه ليحقيق أ دوار عدة

رادة البديةل الطرق نظام يف الزناع حبل امللكن  هل تكوون أ ن دون الوزناع فوض عنود وتنهت ي ال طراف حتددها اإ

لزام سلطة  .به القايض زمتيع اذلي وال مر الإ

 املرتبطوة بعوض املسوائل يف الب  سلطة هل تعود ل البديةل الطرق نظام يف الزناع حبل امللكن الثال  فالطرف

 اإىل فهيوا حييواج والويت املسوائل العارضوة، وبعوض النظوام هوذا عون النامجوة التسوية اتةاقيات تنةيذ مكشا  به

 . الق،اء تدخل
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-اجلزء ال ول  -.املناطق الصناعية ب،ن الينظه وال فاق
*
 

 جامعة ابن خدلون، تيارت، اجلزائر -"أ  "أ س ياذ حمارض -حســاين عيل/د

 :ملخوووووووووو 

الاقتصوادي ومون  للمنوو ال هوداف العاموة حتقيوق يف الةعاةل مبسايهتا اخمليلةة الاقتصادية القطاعات تمتزي

 للجزائور واذلي لميكون ابلنسو بة الاقتصوادي المنوو مصودر اليصنيع يعيرب حي  ".الصناعة"أ   هذه القطاعات 

نياجيوة تطوزر يف مساية الصناعة تعيرب داخل اجملمتع، حي  الاقتصادي اليخلن عىل اليغلب بدونه  الهيا  الإ

املنواطق الصوناعية  مبوضووع الاهوامتم احلكوموة اإىل دفوع مموا اقتصادي حقيقوي منو لإحداث ااخل مصادر وتنويع

 .خمططاهتا اليمنوية هتا بث هنا وس يةل رضورية يف مجيعلقناع خاصاً  اهامتماً 

العديود  القوويم وخلوق وااخول احمليل الناجت زايدة يف وحيوي كبري تلعب دور املناطق الصناعية لشك أ ن هذه

 وتشجيع املعيشة مس يوى اس يقرار الوضع الاقتصادي اجليد وارتةاع من ذكل عن يرتتب الع ل، وما فرص من

ذا ما. والمنو اليطوزر أ جل من العل ي البح  نعاش الاقتصادي لس ح اإ دراهجا يف أ ولوايت برانمج الإ  .  اإ

تودهور  أ برزهوا من معقدة صعوابت هذه املناطق لكن لزال  تواجه تكتس هياال يية اليت  من فبالرمغ ذكل ومع

 .املنهتجة الاقتصادية سوق احملروقات ابجلزائر والس ياسة

Résumé: 

Les secteurs économiques sont caractérisent par des différents contributions efficaces, 

pour but de réaliser des objectifs généraux de la croissance économique. Les plus important 

de ces secteurs « L’Industrie »,ou l’industrialisation est la source de la croissance économique 

en Algérie. 

la contribution de l’industrie au développement des structures de production et de diversifier 

les sources de revenus est le seul moyen pour créer une croissance économique réelle, ce qui 

incite le gouvernement à prêter attention à la question des zones industrielles, une attention 

particulière à la conviction comme un outil nécessaire dans tous ses plans de développement. 

Il ne fait aucun doute que ces zones industrielles jouent un rôle important et essentiel dans 

l’augmentation du produit intérieur brut et le revenue national et de créer les emplois. 

                                                             
*
يداع املقالاتر   71/17/7102: خي اإ

 12/10/7102: اترخي حتكه املقال
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Malgré l’importance des zones industrielles, mais elles sont confrontés à des difficultés 

encore complexes, notamment devant la détérioration du marché du carburant en Algérie et 

la politique économique a fait connaitre.      

 :مقدمووووووة

خيةى عىل أ حد تث ،ري املناطق الصناعية عىل منو الناجت احمليل الإجاميل ل
1

داخل الولية امليواجد هبا هذه املنواطق، 

نيوايجو  ذكل منوو مبودى فعاليوة هوذه ال خورية مون حيو  مردودهوا  متلكوه مون موزيات  املرتتوب عون موا الإ

ن وجدت-ات، اكملساحة واملوقع، جحم الاستامثرات احمللية وال جنبيةومواصة وتكل الظروف ال خورى احمليطوة  -اإ

 .هبا

جيواراتبيد أ ن املناطق الصوناعية تيوث لر أ ي،وًا مبوا تقدموه ااوةل مون حووافز لل سوتمثرزن كخةوض  والياكليون  لالإ

التشغيلية، ووجود قاعدة ترشيعية شامةل، س ياسة متويلية جاذبوة لالسوتامثر، اسو يقرارا س ياسو يًا، وكوذا حتقيوق 

 ... تسهيالت اكفية ليصدزر منيجات تكل املناطق الصناعية وغريها

ن  أ ولووايت مضون عندما تدرج  والاقتصادية الاجامتعية اليمنية حتقيق بشلك كبري يف تسا  الصناعية املناطق اإ

.وهذا ما ملس ناه من خالل قراءتنا لليجربة املالزيية الاقتصادي برانمج الإنعاش
2
   

ىل منواطق ن أ ول معلية لينظه العقوار الصوناعي اكنو  يف بدايوة السو بعينات، حيو  ظهورت فكورة تقسو ميه اإ . اإ

ىل ، بيد أ نه ظهر اإشاكل 0420اكملناطق الصناعية املنشث ة عام  أ حودهام : جوانب،ن أ ساسو،نيف غاية ال يية ييةورع اإ

مورتب  ابلتسو يري وحاميوة هوذه : موضوعي، خاص بطبيعة عقد امللكيوة اخملصو  لهوذه املنواطق وال خور شولكي

املناطق، وقبل هذا وذاك تقت  الرضورة معرفة حدود هذه املناطق ومعاملها حىت زمتكن املرشع مون اإخ،واعها 

ىل نظام خاص يف اس يغال  . لهااإ

امليعلق بيكوزن جلنة استشارية لإنشواء  77/17/0420امل،رخ يف  20/00أ ول حتديد للعقار الصناعي اكن ابلقانون 

يس ى ابملناطق الصناعية ما
3

سو نوات مون  01، وكذا املراس ه الينةيذيوة الالحقوة بوه الويت صودرت بعود مورور 

                                                             

 
1
انئول محمود ابوراهه ". )زمنيوة معينوة خوالل فورتة موا منطقوة يف حمليواً  املوجودة املوارد من املنيجة واخلدمات السلع قمية" :الإجاميل هو الناجت احمليل 

 .7107-7100لإدارية، غزة، فلسط،ن، مصبح، رساةل ماجس يري يف الاقتصاد، لكية الاقتصاد والعلوم ا

 
2
نشاء يف املمتزية اليجارب من املالزيية اليجربة   الإجاميل احمليل الناجت حقق واليت الصناعية، النامية ااول مالزياي من تعيرب حي  الصناعية، املناطق اإ

 اليصونين يف ( 33 ) املرتبوة حتيول مالزياي جيعل وهذا. 2009  عام يف (% 1.714) ما نسبته مقارنة 2010 يف عام (% 7.156 ) بنس بة منوا فهيا

 أ موا معودل ،% 21.297 ) )حووايل  بلوغ الإجاميل احمليل الناجت من كنس بة مالزياي داخل الاستامثر أ ما معدل الإجاميل، احمليل الناجت لمنو وفقا العاملي

 (% 1.7 ) املس هتكل أ سعار متوس  من الي،خم كنس بة معدل ،ووصل  (% 33.113 ) فبلغ الإجاميل احمليل الناجت من الإجاميل الوطين الادخار

  . احمليل من الناجت (% 12.91 ) بلغ  اللكية الصادرات جحم اإن كام

www.economywatch.com/economic-" 7101 لعام ملالزياي الاقتصادية امل،رشات"الاقتصادي، املراقب. 

statistics/country/maleshia .  
3
  .14/10/0420السادرة بيارخي  71ج ر عدد  
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جيوواد . 0470ذكل،  أ ي خووالل سوو نة  قلووه الووبدلايت منطقووة صوون 22حيوو  حوودد رشوو اإ اعية عووىل مسوو يوى اإ

دارهتووا عوون طريووق املرسوووم رمق  املوو،رخ يف  00/70والووولايت وعوورب الوورتاب الوووطين، و  حتديوود رشوو اإ
10/10/0470.     

طوار القوانون  املي،و ن  07/10/0477املو،رخ يف  10/77بعد ذكل طة  مسث ةل العقار الصناعي عوىل الواقوع يف اإ

 10/01/0440املوو،رخ يف  07/40الع وميووة الاقتصووادية، اإىل صوودور القووانون القووانون اليوووجهي ي لل ،سسووات 

امليعلق برتقية الاستامثر اذلي شلك تنظه خواص ابلسوتامثر يف جموال العقوار الصوناعي، ومون حيو  ال هوداف 

ىل غ  0440الاقتصادية   ذكل عرب املراس ه الينةيذية الصادرة خالل س نة  ايوة واس متر احلال عوىل هوذا النحوو اإ

امليعلوق بيطووزر الاسوتامثر، وال مور رمق  10/10واملصادف لل مر  70/01/7110امل،رخ يف  01/10 صدور قانون

امليعلق بتنظه امل،سسوة الع وميوة الاقتصوادية وسوريها وخوصصوهتا، حيو    تنظوه حودود اسو يغالل  10/10

 .العقار الصناعي

 : منةصل،ن جزأ زنىل اإ يف البداية لبد أ ن نشري بث ننا قس نا هذا البح   

دارة املناطق الصناعية :اجلزء ال ول -  . ييعلق بكيةيات تس يري واإ

ُخصِّ  للحدي  عن وضعية هذه املناطق ومدى الاهامتم هبا لإصالح املنظوموة  فقد أ ما اجلزء الثاين -

 .الاقتصادية يف اجلزائر

ىل تث ،ري املناطق  الرئييسو يف السو،ال ااارسوة مشولكة صوياغة الاقتصادي ميكون المنو عىل الصناعية وابلنظر اإ

 :اليايل

احلاليوة وال فواق املبيغواة مون وراء ر وضوعيهتا  الصوناعية يف الترشويع اجلزائوري، وموا كيون   تنظوه املنواطق-

 الاهامتم هباو

 : اليالية الةرعية ال س ئةل طرح ميكن الرئييس الس،ال هذا ومن خالل 

دارهتا وكين نظم الترشيع املناطق الصناعية،  -  تس يريها واإ

 و الاقتصاد الوطين عىل الصناعية تث ،ري لل ناطق هناك هل  -

 ر الظروف اليت تعيشها هذه املناطق داخل اجلزائرو ما -

 هل فعال الس ياسة املطبقة عىل املناطق الصناعية يف اجلزائر رَس  دورها الاجيايب وأ  رت نياجئهاو  -

 رمبوا العل ي املس يوى فعىل الع يل، أ و العل ي القانوين املس يوى عىل ءسوا أ يية ااارسة لهذه اجلدزر ابذلكر أ ن

وعويل  حمودودة، اجملوال هوذا ااارسوات القانونيوة يف أ ن ذاتوه، لسو ح املوضووع يف أ خورى دراسوات  وو تودفع

يف  الاقتصوادية س يةيد بشولك أ و أ خور يف رمس الس ياسوة ل هنا خاصة أ يية ااراسة لهذه فان الع يل املس يوى
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 دمع طريوق عون سوواء الصوناعية واملنواطق املودن وتطووزر عنايةل اجلزائر من ا اذ الإجراءات القانونية الالزمة ل 

 . ال جنبية املوارد اس يقطاب أ و وتوجهيها املوارد احمللية

 مةهوم املناطق الصناعية: احملور ال ول

اكن وجود املناطق الصناعية الإطار ال ول حملاوةل تنظه وتوفري أ رايض لصاحل املستمثرزن،  م ظهر نوع أ خور مون 

ل انه خييلن عنه ور ما يعرف بـ ناطق النشاو  .  هذه املواقع العقارية اذلي يقارب املناطق الصناعية اإ

نشوواء ،وواءات ذات مسوواحة كبوورية فوتعوورف املنوواطق الصووناعية بث هنووا ر   ىل اإ نسووبيًا جمهووزة وصوواحلة، موهجووة اإ

 .وتث سيس نشاطات وأ نشطة اقتصادية

 النسو يج تقع مضن ال رض من معينة مساحة عن عبارة" :أ هنا ر مهنا الصناعية لل نطقة متعددة تعارين وهناك

"غري منظم صناعي جت ع عن عبارة أ هنا أ ي اخمليلةة ، للصناعات و ص  لل دن احلرضي
1
. 

 الصوناعات حمةوزا لإنشواء عوامال لتشلك اليحسينات علهيا أ دخل  مواقع بث هنا الصناعية املنطقة Baleكام يعرف 

 لل شاريع اخملصصة ال رايض حتديد تقترص عىل الصناعية املنطقة يف املقدمة اخلدمات وأ ن وأ جحاهما، أ نواعها بلك

 لهوذا العالقوة ذات اجلهوات تقودزر وحسوب حسب حاجتوه، مرشوع للك معينة مساحة بيخصي  الصناعية

دارة عون مسو،ول مرشووع   ويصوبح توجهيات، أ و أ ي خدمات تقدمي دون الطرق مد عن ف،ال احلاجة،  اإ

دارة وجود لعدم مرشوعه  الباحو  اكفة، وزرى وال جحام ال نواع من صناعات الصناعية وت،م املنطقة موحدة، اإ

 دون اخلرضوي النسو يج مضون تنشوث   وأ هنوا منظ وة، غوري ال رض مون مبساحة املنطقة الصناعية وصن ميكن انه

.اليوجهيات أ و اخلدمات تقدمي بدون ال رايض حتديد عىل تقترص املقدمة وان اخلدمات الريةي
2

 

كام تعرف املناطق الصناعية عىل أ هنا توكل الة،واءات العقاريوة الاقتصوادية املنشو ئة واحملوددة النطواق مون قبول 

نشاؤها خارج احملي  الع راين وهذا تةاداًي لل خواطر الويت ميكون أ ن  ااوةل لحتواء مشاريع استامثرية واليت ينبغي اإ

تنجم عن الاس يغالل الصناعي
3
 . 

 ومص  ة لالسو يخدام مقيدة ضاحية مركز أ و حرضي مركز يف ال رض اس يعاملت من أ جزاء بث هنا أ ي،ا وتعرف

داري بشلك الصناعي  ال خورى، وكثافهتوا وامليطلبوات الصوناعة نوع تش ل حمددة، ضواب  وفق عىل رمسي أ و اإ

                                                             
1
 6 ص ، 1997 ، " نيويورك ، النامية ااول يف الصناعية املناطق تث سيس دليل " ، امليحدة ال مم  

2
 J.R.Bale, " Toward a definition of Industries in India – Policies program and rogress",u.k 1989, p.p.31 -33. 

3
 La définition de la zone industrielle en Algérie est :« l’espace qui doit offrir à l’entreprise le cadre adéquat 

de travail et l’épanouissement, elle constitue un vecteur essentiel de promotion de l’investissement et 

d’amélioration de l’entreprise.(rapport du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement , 

n°21, projet SNAT, 2005, p 03). 
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منوا الصوناعة، منطقوة يف مقدموة تمنويوة وظيةوة توجود ول  ال رض للنشواو بيخصوي  تنظميوي حتديود فقو  واإ

الصناعي
1
. 

نشواء  ىل اإ أ ما مناطق النشاو ميكن تعريةها عىل أ هنا ف،اء ذو مساحة ذات جحم صغري، جمهزة وصواحلة وموهجوة اإ

نيواج . سطةالصناعات الصغرية وامليو  فه ي ف،اء عقاري أ قل جحامً من املناطق الصناعية وميارس فيه عادة نشاو اإ

نشاء هذه املناطق لستيعاب مشاريع امل،سسات الصغرية وامليوسطة  . سلع أ و خدمات أ و جتارة، و  اإ

لقطواع  يلن مناطق النشاو عن املناطق الصناعية كوهنا حتيوي عىل نشواطات صوغرية غالبوا موا تكوون اتبعوة 

هوذا مون حيو  نووع النشواو أ موا مون حيو  . اخل...نشاطات اليوزيع، الةندقوة، جتوارة،  وززن: اخلدمات مثل

الهتيئة والتس يري فيمت هتيئة وتسري املناطق الصناعية عون طريوق أ هجوزة وهيئوات  يلون عون الهيئوات املرشوفة 

 .واملسرية ملناطق النشاو

 املقصود بتس يري املناطق الصناعية : أ ول

دارهتوا مكورحةل اثنيوة، ومون الناحيوة القانونيوة فوان  تعين تس يري املناطق الصناعية هتيئهتا مكورحةل أ وىل   القيوام ابإ

معلية الإدارة تعين الهتيئة والتسو يري معوًا، وتومت هتيئوة املنواطق الصوناعية عون طريوق أ هجوزة وم،سسوات خميلةوة 

 :نذكرها حسب الرتتيب ال يت

11/17/0470امل،رخ  17/77نشاة مبوجب املرسوم هيئات معومية اقتصادية م  -
2
 عندما تكون املنطقة  

 : ييل الصناعية حتيوي عىل ما 

 .نشاطات ذات منةعة حملية -

 .....نشاطات ذات منةعة وطنية اتبعة لوزارات خميلةة ، وغريها -

دارة الة،وواءات العقاريووة، وهيئووات أ خوورى تيوووىل بصووةة تعاقديووة  هتيئووة هووذه املنشووث ت تقوووم الهيئووات املوودزرة ابإ

طوار  املشرتكة، مع احرتام رشوو ومبادئ الهتيئة الع رانية يف املناطق الصناعية، وللوايل صالحيات واسعة يف اإ

قواعود السوري، اليوقون، الوقايوة )ممارسة ال،ب  الإداري، خاصة فح ييعلق ابل من اااخيل لل نطقوة الصوناعية 

 (.اخل.......من ال خطار، وحامية البيئة

70/01نظ وو  معليووة تسوو يري املنوواطق الصووناعية ابملرسوووم رمق   
3
ىل م،سسووات   اذلي اسوو ند هووذه الع ليووة اإ

ىل التس يري امجلاعي لل ،سسات( م،سسات التس يري)اقتصادية   .بعد أ ن اكن خي،ع اإ

                                                             
1
 ..02، ص7117العراق،  بغداد، جامعة منشورة، غري ماجس يري رساةل ، الصناعي املوقع حتليالت "اكظم، مسرية الشامع، 
2
 .(0470 فيةري 14 ل 11 ر ج.)ال رايض للبناء جتزئة ورخصة البناء رخصة املي، ن 0470 فيةري 11 يف امل،رخ 17/77رمق القانون  

3
 (.1/0/70يف  01ج ر )املي، ن تنظه م،سسات تس يري املناطق الصناعية 10/10/0470م،رخ يف  70/01مرسوم تنةيذي   
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00/20وتطبيقًا ل حاكم املرسوم الترشيعي رمق 
1
نشواء منواطق صوناعية   والنصوص الينظمييوة الالحقوة هل بودأ  يف اإ

ىل أ هجزة عديدة ومتخصصة نذكر مهنا  :عهدت هم ة تس يريها اإ

 .املركز الوطين لدلراسات وال حباث الع رانية -

 .م،سسة تس يري املناطق الصناعية  -

دارة املناطق الصناعية، لكن لزال   الوضعية احلالية للعقوار الصوناعي ورمغ النصوص القانونية املنظ ة لتس يري واإ

يف هذه املناطق يشوهبا الكثري من النقائ  مما أ دى اإىل ظهور صعوابت مجة لس ح يف معلييت امليابعوة واملراقبوة 

  . لهذه املناطق

 كيةية احلصول عىل وعاء عقاري: اثنياً  

نازل ابلرتايض كطريقوة للحصوول ا ذت احلكومة تدابري جديدة جاءت ليكرس معلية الي  7100فيةري  77بيارخي 

وتش ل الإجراءات اجلديدة  ةي،ات عىل الرسوم الرضيبية وحتسينات يف طبيعوة العورض العقواري  .عىل العقار

عادة الهتيئة لل نواطق الصوناعية املوجوودة سو نة قابول  00كوام تقووم ااوةل ابلينوازل ابلورتايض ملودة  .عرب برانمج اإ

 :لليجديد مرت،ن عىل 

 .العقارية والسكنية املوهجة لالستامثر اليابعة للقطاع اخلاصال مالك  -

 .ال رايض الواقعة يف مناطق النشاطات اليابعة ل مالك الواكلت العقارية للولية -

ميكوون لل يعووامل،ن الاقتصووادي،ن البوواحث،ن عوون ال وعيووة العقاريووة أ و عوون منطقووة لجنوواز مشوواريعهم الاسووتامثرية 

عىل ذكل من قبل الواكةل الوطنية للوسواطة وال،وب  العقواري أ و عوىل مسو يوى  الاس يعالم عن كيةية احلصول

 .الواكلت اجلهوية أ و الولئية

يداع طلب عىل مس يوى أ مانوة اللجنوة اخمليصوة يف   وليوة وامللكةوة اولغرض  حلصول عىل قطعة أ رض جيب اإ

ىل مودزر بيحديد وترقية الاستامثرات وتنظه العقوار والويت يرتأ سوها الووايل أ و ممو  ثال عنوه، حيو  توو  ال مانوة اإ

 .الصناعة وامل،سسات الصغرية وامليوسطة وترقية الاستامثر

ويمت دراسة الطلب من قبل اللجنة السالةة اذلكر اليت يقرر قبول أ و عدم قبوهل، ويف حاةل املوافقوة عوىل الطلوب 

 .ائدة صاحب الطلبيمت اإصدار قرار الينازل ابلرتايض من طرف الوايل عن املكل العقاري لة

صدار عقد الينازل ملدة  سو نة زرافقوه دفورت أ عبواء حيودد بنوود ورشوو 00وتبعا لهذا القرار يقوم مدزر ال مالك ابإ

ىل املسو يةيد للسوامح هل ابليقورب مون السولطات . الينازل بعد الإعالن عون العقود للحةوظ العقواري يومت تسولميه اإ

 .املعنية للبدء يف اجناز مرشوعه

                                                             

حداث جلنة استشارية لهتيئة املناطق الصناعية 07/17/0420م،رخ يف  20/00مرسوم   (.14/10/0420يف  71ج ر )املي، ن اإ
1
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من قمية املوكل العقواري معةوى مون  71/0ل مقابل مبلغ س نوي حيدد من طرف أ مالك ااوةل ما قمييه مينح اليناز 

  .كام يمت حتديد قمية الرضائب وفقا لل رشوع وموقعه .س نة 00الرضائب احملددة قانواًن ويمت حتي،ن قمية املبلغ    

يف مورحةل الاجنواز ميكون أ ن تصول  % 41 ةويض بنسو بة :  فبالنس بة لل شاريع اليت تنجز يف شامل البالد تقرر

ىل  % 01س نوات  ةيض بنس بة  0اإىل   .س نوات0خالل مرحةل الاس يغالل ميكن أ ن تصل اإ

 : ابلنس بة لل شاريع اليت تنجز يف بدلايت اله،اب العليا واجلنوب

 1  ىل 0وأ كو من . س نوات 01دينار لل رت املربع ملدة ابملائوة مون قميوة الكوراء  01مرت يصل اليخةيض اإ

 (.أ درار، الزيي، مترناس  وتندوف) ابلنس بة لل شاريع املنجزة يف ولايت اجلنوب الكبري 

 1 ىل . سو نة 00دينار لل رت املربع ملدة  00ابملائوة خوالل  01أ كوو مون املورت املربوع تصول اليخةي،وات اإ

.س نة
1

 

ىل الوبدلايت الويت تنودرج مضون  الإشوارةيف هذا الإطار جيوب  الصوندوق اخلواص لليمنيوة الاقتصوادية لله،واب اإ

ولية البيض، النعامة سعيدة، اجللةة، املس يةل، ابتنوة، تبسوة، بشوار، بسوكرة ، :واملناطق اجلنوبية ور اكليايل

غواوالوادي، غرداية وال  
2
. 

 تسـيـيور املناطق الصناعية : احملور الثاين

نشاء جلنة استشارية لهتيئوة املنواطق الصوناعية 0420فيةري  77، امل،رخ يف 20/00يُعد املرسوم رمق  ، املي، ن اإ

أ ول تنظه قانوين لل ناطق الصناعية، حي  تلكن هذه اللجنة جب ع اكفة عنارص ومعامل امليعلقوة بهتيئوة املنواطق 

الصناعية يف اكفة الرتاب الوطين و تقدمي   مساعدة رضوريوة للقسوم الووزاري امللكون هبندسوة املودن وذكل 

 -70/00رتقية املناطق املذكورة عوىل أ حسون وجوه وتمنيوة املنواطق الع رانيوة املعنيوة، وقود حودد املرسوومان رمق ل

دارة وتس يري املناطق الصناعية 0470مارس  10امل،رخان يف  70/01 كيةيات اإ
3
. 

نشاء لل ناطق الصناعية تمت هتيئة هذه املناطق مون طورف مراكوز الهتيئوة اخملي صوة وفوور انهتواء وبعد ا اذ قرار اإ

ىل م،سسوات تسو يري املنواطق الصوناعية ل أ نوه بعود سو نوات مون اليطبيوق . من هتيئهتا تعهود هم وة تسو يريها اإ اإ

زرادات املتشلكة أ ساسوًا  ترامك  اايون عىل عاتق م،سسات تس يري املناطق الصناعية بسبب عدم حتصيلها لالإ

همم للشو باكت واملسواحات املشورتكة لل نواطق من احلص  اليت ييوجب عوىل امليعوامل،ن دفعهوا جوراء اسو يخدا

 . الصناعية

                                                             
1
موالك لودلوةل املوهجوة  7117سوبمترب  0الصادر يف  10-17ال مر رمق : انظر يف ذكل  الويت حتودد رشوو وكيةيوات الينوازل عون ال رايض اليابعوة لل 

 .7100قانون املالية اليمكييل لس نة  -.املعدل واملمتم واخلاص بقانون ال مالك 0441سبمترب 10الصادر يف  01-41القانون رمق  - .ملشاريع الاستامثر
2

 وزارة الصناعة امل،سسات الصغرية وامليوسطة وترقية الاستامثر، الواكةل الوطنية للوساطة وال،ب  العقاري   
3
ليه سابقا0420فيةري  77، امل،رخ يف 20/00من املرسوم  17م    .املشار اإ
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نشوواء أ ربعووة رشاكت لتسوو يري  وبعوود فشوول م،سسووات تسوو يري املنوواطق الصووناعية يف تسوو يري هووذه ال خوورية   اإ

وعىل املس يوى احمليل فقود   تودعه هوذه الرشواكت عون  SGP/ZIمساهامت ااوةل لتس يري املناطق الصناعية 

نشوواء رشاكت حمليووة ل  ليحوول حموول  SGFتسوو يري املنوواطق الصووناعية تسوو ى برشوواكت التسوو يري العقوواري طريووق اإ

 . م،سسات تس يري املناطق الصناعية

ىل م،سسات التس يري اخمليصة تمت هتيئهتوا  ومن خالل ما س بق، فاملناطق الصناعية قبل أ ن تعهد هم ة تس يريها اإ

ئوة املنواطق الصوناعية،  م تسو يري املنواطق أ ول عن طريق أ هجوزة الهتيئوة، وعوىل هوذا املنووال نتنواول أ هجوزة هتي 

الصناعية
1
 . 

 هتيئــة املنــاطووق الصنـــاعيـــة : أ ولً 

حوداهثا وتنظميهوا وتعيو،ن حودودها القانونيوة مبوجوب املرسووم رمق   ، 00/00تشلك املنواطق الصوناعية مواقوع   اإ

وتطبيقووا لهووذا املرسوووم    صووي  لوولك منطقووة  .والنصوووص القانونيووة املطبقووة هل 0420فيةووري  77املوو،رخ يف 

ومراكوز ااراسوات  (CNERU)صناعية هيئة قامئة ابلهتيئوة مثول املركوز الووطين لدلراسوات والاجنواز الع وراين 

  تلكيوون الووواكةل الوطنيووة للوسوواطة وال،ووب  العقوواري  7100، ويف سوو نة URBAوالاجنوواز يف جمووال اليع ووري 

ANIREF  جديدةبهتيئة مناطق صناعية . 

 ال هجزة والهيئات امللكةة بهتيئة املناطق الصناعية -0

املعمتود  01/00مون املقورر  71عىل هتيئة املناطق الصناعية، فقد جاءت املوادة  ابلإرشافهناك أ هجزة كثرية تقوم 

تنشوث  م،سسوة معوميوة ذات طوابع صوناعي وجتواري تمتيوع : "يويل عوىل موا 0401ابريول  07ابملرسوم املو،رخ يف 

والويت هتودف ( C.A.D.A.T)لشخصية املدنية والاس يقالل املايل تس ى ابلصندوق اجلزائري للهتيئة الع رانيوة اب

ىل تسهيل تطوزر املناطق السكنية والصناعية يف اجلزائور ".اإ
2
 حيو  تمتثول اختصاصوات هوذا الصوندوق يف موا 

 : ييل

نشاء وتوزيع ال حياء السكنية واملناطق الصناعية -  . املشاركة مع الإدارات املعنية بدراسة مشاريع اإ

جراء نزع امللكية -   . حيازة العقارات ابلرتايض أ و عن طريق اإ

 . هتيئة ال رايض وتزويدها مبرافق من شث هنا جلب قمية م،افة لهذه العقارات اليت ر مكل الصندوق -

كام لعوب هوذا الصوندوق دورًا هموام يف تنظوه ال رض وهتيئهتوا واكن يعيورب مكيعامول رئييسو لودلوةل وامجلاعوات  -

دارة املناطق الصناعية وقد ابرش هذا ال خوري . سواء فح ييعلق ابليخطي  املايل أ و يف معليات الاجناز. احمللية واإ

                                                             
1
ابون اتتول  فاط ة، املعاجلة القانوين للعقار الصناعي عىل ضوء الترشيع والاجهتاد الق،ايئ، مذكرة ماجس يري،  صو  القوانون العقواري، جامعوة   

 .00، ص7100-7100عكنون، اجلزائر، 
2
 (.  07/10/0401ج  ر . )0401ابريل  07املعمتد ابملرسوم امل،رخ يف  01/00من املقرر  77م  
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نشاء مناطق صناعية ابلبليدة، الرو ىل حيازة حمةظوة عقاريوة هاموة منذ س نوات عدة يف اإ بية، وهران، ابلإضافة اإ

 . ليوط،ن املشاريع املس يقبلية

وعقب الاس يقالل وضع الصندوق مبارشة حت  وصاية وزارة ال شغال الع ومية والبناء وهذا مبوجوب املرسووم  

يئوة الع رانيوة ، امليعلق بتشوكيل جملوس مراقبوة الصوندوق اجلزائوري للهت 0410جوان  07امل،رخ يف  10/702رمق 

دارته وجملس اإ
1
 . 

عطاء أ ييوة كبورية  0421بعد صدور امليثاق الوطين ودس يور س نة  توهج  الرؤاي اإىل حتديد الإطار املس يقبيل واإ

لوظيةة اليخطي  فث صبح  تيكةل به الهتيئة الع رانية وفق منظوور قوانوين واحض بووزارة قامئوة بوذاهتا ر وزارة 

فانعكس  هذه الإصالحات عىل الصندوق اجلزائري للهتيئة الع رانية فواكن موضووع اليخطي  والهتيئة الع رانية 

عادة هيلكيوه نوومفرب  77بيوارخي  71/720وهبوذا   حول الصوندوق اجلزائوري للهتيئوة الع رانيوة مبوجوب املرسووم . اإ

"حل الصندوق الوطين للهتيئة الع رانية"املي، ن  0471
2
. 

ىل ابلإضافة منذ البداية حتو  وصواية ( C.N.E.R.U)لوطين لدلراسات والاجناز الع راين ذكل   وضع املركز ا اإ

حداث املركوز  الووطين "واملي، ن  0471نومفرب  77امل،رخ يف  71/720وززر الإساكن واملنظم مبوجب املرسوم  اإ

 ".لدلراسات والاجناز الع راين

ابملهام املولكوة للصوندوق الووطين للهتيئوة  (C.N.E.R.U) كام زلكن املركز الوطين لدلراسات والاجناز الع راين 

ومواصوةل  71/701من املرسوم اخلاص بوه  07الع رانية، يف جمال اجناز املناطق الصناعية وتس يري ها طبقا للامدة 

 . اجناز ااراسات امليعلقة ابلهتيئة واليع ري

ل أ نه، يف سو نة  ـم اس يبـدالوـه ابملركوز الووطين   حول املركوز الووطين لدلراسوات والاجنواز الع وراين وتو 0470اإ

قلوه اجلزائور العاةوة فقو  دون  لدلراسات وال حباث اليطبيقية يف اليع ري واذلي تنحرص صوالحياته يف نطواق اإ

غريها من الولايت
3
نشواء سو بعة .  مراكوز "مراكوز هجويوة مموا،ةل ور  (12)أ ما النوايح ال خرى مون الووطن   اإ

يف   موون عنابووة، قسوو نطينة، سووطين، البليوودة وهووران ( U.R.B.A)ااراسووات والاجنوواز يف جمووال اليع ووري

" وتيارت، تل سان 
4
 . 

                                                             
1
  .0410/11/07لو  00ج ر، عدد   

2
 . 70/ 0474/00الصادرة بيارخي  07ج ر، العدد   

3
حتويول مميلاكتوه وأ عوامهل وهيالكوه ، املي،و ن حول املركوز الووطين لدلراسوات والاجنواز الع وراين و 0470موارس  10، امل،رخ يف 70/000املرسوم  

 (. 0470/10/17الصادرة بيارخي  01ج ر.)ومس يخدميه
4
، امليعلقة ابجناز املركز الوطين و املراكز اجلهوية لدلراسوات 0470مارس  17، امل،رخة يف 70/027اإىل  10/011املراس ه املرمقة عىل اليوايل من   

 (. 0470مارس  17الصادرة بيارخي  01ج ر .)والاجناز يف اليع ري يف   من املدن املذكورة
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أ صوبح  املنوواطق الصناعيوــة الويت اكنو  سابووـقا ملكيوة الصوــندوق اجلزائوري للهتيئووة  0470وهكوذا فةوي سو نة 

راكوز اجلهوووية مكل لل ركز الووطين لدلراسوات وال حبواث اليطبيقيوة لليع وري وملكيوة لل ( C.A.D.A.T)الع رانية

 . للـدراسات والاجناز يف جمال اليع ري

حت  وصاية وزارة اليخطي  والهتيئة الع رانيوة ( A.N.A.T)وضع  أ ي،ًا الوكــاةل الوطـــنية للتوووهيئة الع ووورانيـــة 

"الواكةل الوطنية للهتيئة الع رانية"املي، ن  0471نومفرب  77امل،رخ يف  71/722وذكل مبوجب املرسوم 
1
. 

  حتديد أ هداف هذه الواكةل ابملرسوم املنظم لهوا السوابق ذكوره، فهو ي تواصول بودورها اجنواز خمططوات الهتيئوة 

 (.E.P.U.R)وكذكل دراسة مشاريع اليع ري اجلهوية ( PAW)الولئية 

نشاء املناطق الصناعية ييخذ من طرف وززر ال شغال الع وميوة والبنواء  جتدر الإشارة، يف هذه الةرتة اكن قرار اإ

قلمييووا وقوورار الإنشوواء ل ل بعوود أ خووذ رأ ي اللجنووة  بنوواءا عووىل امللوون املقوودم موون طوورف الوووايل اخملووي  اإ ييخووذ اإ

املي، ن ، 0420فربازر  77، امل،رخ يف 20/00الاستشارية لهتيئة املناطق الصناعية املنشاة مبوجب املرسوم رمق  

ىل املدزر " ةتشكيل اللجنة الاستشارية لإنشاء املناطق الصناعي" ضافة اإ واليت تيكون من اكفة ممثيل الوزارات اإ

الع ومية والبناء العام للصندوق اجلزائري للهتيئة الع رانية وزرأ سها وززر ال شغال
2
. 

أ ما صالحياهتا فه ي تلكن جب ع اكفوة عنوارص املعوامل امليعلقوة بهتيئوة املنواطق الصوناعية يف اكفوة الورتاب الووطين 

رضورية للقسم الوزاري امللكن هبندسة املدن وذكل لرتقية املناطق املذكورة عوىل أ حسون وبيقدمي   مساعدة 

نشاء تمت هتيئهتا من طرف مراكز الهتيئة عوىل النحوو اذلي  وجه وتمنية املناطق الع رانية املعنية، وبعد ا اذ قرار اإ

 . س بق ذكره

ليه سوابقًا   الرشووع يف  صوي  لولك اإ ملشار ا 0420فربازر  77امل،رخ يف ، 20/00وطبقا ل حاكم املرسوم رمق 

لدلراسوات والاجنوازات يف جموال  منطقة صناعية مرقيًا، أ ي هيئة قامئة ابلهتيئة، حي    تلكين املركز الووطين

وث ة ( U.R.B.A) واملراكز اجلهوية لدلراسات والاجناز يف جموال اليع وري( C.N.E.R.U)اليع ري ك هجوزة مراقيوة وَمهيِّ

 . اعيةلل ناطق الصن

 دور هذه ال هجزة يف هتيئـة املناطق الصناعية  -7

دخوال خميلون  تمتثل همام أ هجزة الهتيئة السالةة اذلكر يف اقتناء واكتساب أ رايض املناطق، وبعد اكتساهبا لها يمت اإ

نشواء طورق وشو باكت  رصف املرافق فهيا من خالل توفري الغاز والكهرابء ومد قنوات املياه،  م تقووم بهتيئهتوا ابإ

. ومن  م الينازل عن هذه القطع املَهيث ة بعقود مو،قوة لةائودة امليعوامل،ن الاقتصوادي،ن واملسوتمثرزن.... املياه وغريها 

                                                             
1
 .0471/10/10الصادرة بيارخي  07ج  ر   
2
دارة ومالية، جامعة ابن عكنون، اجلزائر، "الس ياسة العقارية يف اجملال الصناعي"عبد امحليد جبار،    . 70، ص 7110، رساةل ماجس يري، فرع اإ
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ىل م،سسووات تسوو يري املنوواطق الصووناعية لإدارة  وبعوودها تقوووم هووذه ال هجووزة بيحويوول املسوواحات املشوورتكة اإ

 .املساحات واملرافق املشرتكة

ن املركز الوطين لدلراسوات والاجنواز الع وراين ومراكوز ااراسوات والاجنواز يف جموال اليع وري اذلزون  وابليايل فاإ

اقتنوا مللكيهتم ال رايض اليابعة والواقعة يف املناطق الصناعية مل يعودوا حاليوا مواكل وووع هوذه املواقوع مبوا أ نوه   

عادة الينازل عن جزء هام مهنا بواسطة عقود مو   . ،قة وذكل لةائدة متعامل،ن اقتصادي،ن ُجدداإ

ل ملا اكن  هذه املراكوز مل تقووم ( CNERU( )URBA) لكن هذا الينازل مل زكن عىل ووع هذه ال رايض لكها واإ

عادة الينازل عن مجيع قطع ال رايض املنشاة لةائدة املستمثرزن وملوا بقيو  هوذه الهيئوات موجوودة  ىل غاية اليوم ابإ اإ

 . ناطق الصناعيةيف هذه امل 

وحسوب مصواحل وزارة الصوناعة فواإن هووذا ال مور خلوق عوىل مسوو يوى هوذه املنواطق تنوازع يف الاختصاصووات 

أ ي م،سسوات تسو يري املنواطق  -والهيئة املسرية( URBA)و( CNERU) والصالحيات ب،ن الهيئة القامئة ابلهتيئة

 تعرف تودهورا مسو مترا ابلورمغ مون معليوات هذا ما زاد من تةامق وضعية هذه املناطق اليت، -(EGZI)الصناعية 

الهتيئة امل وةل من قبل ااوةل، ف،ال عن املشوا  والصوعوابت املرتبطوة ابلسو يغالل أ و عودم اسو يغالل بعوض 

 . ال رايض

دارة أ مالك ااوةل انطالقا من س نة  بث ن مجيع ال رايض اليابعة ل موالك  0442لقد أ ظهر الإحصاء اذلي قام  به اإ

داريوة لةائودة  ااوةل اليت اس يخدم  ك سوس عقاريوة لإحوداث منواطق صوناعية   حتويلهوا عورب واثئوق وعقوود اإ

 : ه،لء املرق،ن واملهيئ،ن كام س بق ذكره، غري انه ميكن تسجيل يف هذا الصدد بعض املالحظات اليالية

 . سس العقارية اليت اكن  اتبعة يف ال صل للخواصال  عدم تسوية وضعية  -

متام اإ  - جناز خميلن املرافق لنعدام الوسائل املالية أ و عدم ضب  وتسوية الوضعية القانونيوة لول رايض الويت عدم اإ

 .   الينازل عهنا

 . انعدام رخصة اليجزئة ابلنس بة لبعض املناطق صناعية -

 . ال رايضحلالت عديدة من قطع  والإداريةعدم تسوية الوضعية القانونية  -

 . يف بعض املناطق الصناعية( URBA)والاجناز يف جمال اليع رياكز ااراسات غياب مر  -

 . عدم ضب  بعض املناطق الصناعية لةائدة مراكز الهتيئة -

عدم نقل ملكية القامئ،ن ابلهتيئة لةائدة املستمثرزن الصناعي،ن -
1
 . 

                                                             
1
 .71اتتول  فاط ة، املرجع السابق، ص  
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املراقيوة لل نطقوة الصوناعية ف،ال عن ذكل، فالرشوو املالية لع لية الينازل عن قطع ال رايض من طرف الهيئوة 

 .لةائدة امليعامل،ن الاقتصادي،ن قد شلك  عائقا كبريا ليحديد أ سعار الينازل الواجب تطبيقها

فاكن  الهيئات القامئة ابلهتيئة تطالب بدفع المثن احمل،ن اذلي يعكس القمية احلقيقية للقطعة ال رضوية وقو  بيعهوا، 

لبون ابن يعادل  ن الينازل عون القطعوة ال رضوية قميوة هوذه القطعوة وقو  بيامن اكن امليعاملون الاقتصاديون يطا

امتالكها
1
. 

تقرر من طرف السلطات الع وميوة اليوقون عون أ ي معليوة تنوازل مسو يقبال  7117يف هذا الإطار، وبعد س نة 

منوع القيوام لهذا فقود    (.EPE/URB)عن ال مالك العقارية اليت حتوزها م،سسات اليع ري الع ومية الاقتصادية

ووكة لتسووو يري املسووواهامت املسوووامة  بوووث ي ترصوووف قووود تقووووم بوووه م،سسوووات معوميوووة اقتصوووادية اتبعوووة لرشو

(SGP/GENEST )عىل امل،سسات العقارية اليابعة لها
2
. 

طار هتيئة املنواطق الصوناعية اجلديودة وتنةيوذا ملوا جواء بوه قورار جملوس الووزراء لسو نة  ،   صودور 7100ويف اإ

واذلي يي،و ن اليرصوحي ابملنةعوة الع وميوة للع ليوة  7107أ بريول  00املو،رخ يف  ،07/021 املرسوم الينةيوذي رمق

امليعلقة ابجناز مناطق صناعية يف بعض الولايت من الوطن
3
. 

ىل اليرصووحي ابملنةعووة الع وميووة للع ليووة امليعلقووة ابجنوواز منوواطق صووناعية يف بعووض  حيوو  هيوودف هووذا املرسوووم اإ

من هذا املرسوم فال مالك العقارية أ و احلقوق العينية العقارية اليت تس يخدم  7لامدة الولايت من الوطن، فطبقا ل

ييووىل ولة الوولايت املعنيوة " املنةعوة الع وميوة"لجناز املناطق الصناعية يف بعض الولايت اليت تكتيس طوابع 

جراءات نزع امللكية لل نةعة العامة طبقا للترشيع والينظه املع ول هب  .ام تنةيذ اإ

هووذه . يف هووذا الصوودد جيووب أ ن تلحووق الاعووامتدات املاليووة اخلاصووة هبووذه الع ليووة بعنوووان وايل الوليووة املعنيووة

ال شخاص اذلزون   نوزع ملكيوهتم مون اجول املنةعوة )الاعامتدات تيوفر عىل اليعوي،ات امل نوحة لةائدة املعني،ن 

كوام أ ن هوذا ملرسووم . ات توودع اى اخلزينوة الع وميوة، هوذه الاعوامتد(العامة لجناز املناطق الصناعية اجلديودة

حدد قامئة املناطق الصناعية املزمع اجنازها وحدد موقعها ابل،ب  ومساحهتا ابلهكتار خب،وعها لع لية نزع امللكيوة 

.لل نةعة الع ومية
4
  

  دور الواكةل الوطنية للوساطة وال،ب  العقاري يف هتيئة مناطق صناعية جديدة: اثلثاً 

نعواش  7100فيةوري  77د ا ذ جملس الووزراء املنعقود يف لق عوادة اإ ووعوة مون اليودابري الاقتصوادية مون اجول اإ

الاستامثرات والتشغيل وخلق فرص الع ل، تيعلق هذه اليدابري بمتويول الاسوتامثرات، خلوق أ نشوطة ومناصوب 

                                                             
1
  Moukrani Nouredine, fiche relative aux zones industrielles, document non publié. 

2
 . 7110ابريل  00الصادرة يف  0001رمق ( مدزرية ال مالك اليابعة لدلوةل)تعلمية صادرة عن وزارة املالية، املدزرية العامة لل مالك الوطنية   

 
3
 7107لس نة  70ج ر، ع   

 
4
 .اذلي حيدد القواعد امليعلقة بزنع امللكية من اجل املنةعة الع ومية، املعدل واملمتم 0440ابريل  72،رخ فيو ، امل40/01القانون رمق   
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اجمللوس يف جموال العقوار  وقود ا وذ هوذا.  شغل موهجة للش باب وووعة مون احلووافز  و  القوروض املصوغرة

الصناعي ووعة من اليدابري تيعلق بكيةية منح الامتياز، ابلإضافة اإىل ذكل فقد قرر منح هبة س نوية حموددة بوو 

عادة تث هيل وهتيئة مناطق النشاطات املوجوودة ( 7100/7107)مليار دينار جزائري لصاحل امجلاعات احمللية  00 لإ

 . سابقا

منطقة صوناعية  01وقد تقرر كذكل دمع املزيانية والقروض طويةل املدى عرب الصندوق الوطين لالستامثر لجناز 

ىل الووواكةل الوطنيووة للوسوواطة وال،ووب   0111ذات مسوواحات  سوو ناد همووام هتيئووة هووذه املنوواطق اإ هكتووار، و  اإ

، املعودل واملومتم لل رسووم 7107رس موا 04، املو،رخ يف 07/071العقاري، وهوذا تطبيقوا املرسووم الينةيوذي رمق 

نشاء الوواكةل الوطنيوة للوسواطة وال،وب  العقواري  7112ابريل  70، امل،رخ يف 12/004الينةيذي رمق  واملي، ن اإ

 . وحتديد قانوهنا ال سايس

مون املرسوووم الينةيوذي  4الويت عودل  املوادة  07/071مون املرسووم الينةيوذي  0ويف هذا الصدد جاءت املوادة 

للواكةل صةة املريق العقاري ور م،هةل هبذه الصةة للقيام مبا يث يت" لين  عىل انه  12/004
1
 : 

هتيئووة ال وعيووة العقاريووة لجنوواز منوواطق صووناعية ومنوواطق نشوواطات و  ف،وواء أ خوور خمصوو  للنشوواو  -

 . الاقتصادي

ة مبوارشة أ و غوري اجناز بناايت ذات طوابع صوناعي وجتواري وحوريف وماكتوب، ور مو،هةل أ ي،وا للقيوام بصوة -

 ". مبارشة بتس يري املناطق والة،اءات املذكورة أ عاله 

لهيوا رشعو  الوواكةل الوطنيوة للوسواطة وال،وب    وعىل هذا ال ساس يف سو ياق الصوالحيات اجلديودة اخملووةل اإ

جاملية متيد اإىل   . هكتار 7111العقاري يف هتيئة مناطق صناعية مبواصةات عرصية عىل مساحة اإ

 :حتيوي" مناطق اجليل اجلديد"اجلديدة امليصةة بكوهنا  هذه املناطق

 .حتيوي عىل عقارات صناعية قابةل لليطور -

يواء، م،سسوات ماليوة  - طعام واإ مراكز خدمات مشرتكة وماكتب مل،سسات، مراكز تكوزن وابياكر، جتهزيات اإ

 . اخل...وغريها

 (. اخل...أ اثث معراين، مواقن الس يارات، ش باكت اتصال)مناطق مشرتكة منظ ة  -

 . أ نظ ة معامرية وحرضية مناس بة -

 . مرافق امجلع، املعاجلة واليخل  من النةاايت الصناعية -

                                                             
1
املو،رخ يف  07/071املعدل واملمتم مبوجب املرسوم الينةيوذي ( 70/10/7112يف  72ج ر ) 70/10/7112م،رخ يف  12/004مرسوم تنةيذي   

نشاء الواكةل 04/10/7107  (. 70/10/7107يف  02ج ر )الوطنية للوساطة و ال،ب  العقاري وحتدد قانوهنا ال سايس واملي، ن اإ
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يق اللجووء عن طر "الكةاءة البيئية " هذه الواكةل هتمت مبراعاة معايري البيئية، فه ي تسعى اإىل حتقيق مبادئ  أ نكام 

ىل الطاقوات امليجوددة، ابخلصووص الطاقوة الش سو ية، واىل املعاجلوة  ىل مواد البناء ذات جوودة بيئيوة عاليوة، اإ اإ

نياجالةورية للنةاايت الصناعية،   . وغريها....الطاقة لإعادة اليصنيع، اليحويل  اإ

ىل احرتام القواعد والينظحت اخلاصة ابملنطقة الصناعية، من خالل حتديد القطع   ال رضويةكام تيطلع الواكةل أ ي،ا اإ

 ال خورىواليجهوزيات  ابل بنيوةواليقييد ابليوصيات واليعلحت اخلاصة ابملعايري املعامرية، ومعاجلة اجلوانب احمليطوة 

 .  طقة الصناعيةاحملددة حلاةل حباةل وفق طبيعة وغاية املن

نشاء مناطق صناعية جديدة : اثلثاً   دور الواكةل الوطنية للوساطة وال،ب  العقاري يف اإ

حداث واملساية يف تنظه سوق العقارات مون خوالل رفوع جحوم   تس ح معلية حتديد املساحة العقارية عىل الر اإ

حداث هذه املواقوع الصوناعية اجل ديودة حتقيوق اليووازن بو،ن العورض العرض العقاري وف،ال عن ذكل ستس ح اإ

سو يكون  الويتالاجياريوة ور الع ليوة  الإاتوةمعلية الينازل البيع وعىل مبلوغ  أ سعاروالطلب ومالها من تث ،ري عىل 

 . املشاريع أ حصابلها الصدى الكبري وتلقى ارتياح اى 

ليه يف هذا  الإشارةمما جتدر   لع ليوة اسو يثناء العاةوة وضوواحهيا ، أ نه قد   يف املرشوع اجلديود لهوذه االإطاراإ

منواطق صوناعية متيود  12من ذكل واختيار مساحات مبدن اجلنوب اجلزائري، فاس يةادت املناطق اجلنوبيوة مون

جاملية تقدر بو  . هكتار موزعة عىل ولايت بسكرة، اجللةوة، غردايوة، بشوار ورقوةل و ادرار 0110عىل مساحة اإ

من مزااي جبائيوة عوىل غورار املنواطق اجلنوبيوة  تس يةيداله،اب العليا اليت ويف العديد من املناطق الصناعية يف 

 211أ ي،ا، وتعيرب منطقة سوطين الصوناعية أ كورب وأ   املشواريع املسو يحد،ة، ببدليوة عو،ن رموان عوىل مسواحة 

 . هكتار 070هكتار تلهيا منطقة بالرة جبيجل اليت متيد عىل مساحة 

ل،وب  العقواري عوىل مقواييس صوارمة ل،وامن اسو يقطاب املسوتمثرزن وعودم اعمتدت الواكةل الوطنية للوساطة وا

الرتكزي عىل العاةة وضواحهيا حفسب، حي     صي  منطقت،ن صناعيي،ن ببجايوة، بورج بووعررب وتيوارت، 

كام    صي  مناطق ابلطارف وقاملة وعنابة وقس نطينة ووهران وتوزيي وزو واملديوة وعو،ن اافوىل والشولن 

جانب مس يغامن ومعسكر وسعيدة وع،ن متوشن  ل،وامن انتشوار اكمول لل نواطق الصوناعية وتووفري  ىلاإ وغلزيان 

ال وعية العقارية املوهجة لالستامثر يف خميلن املناطق ليخةين ال،وغ  عوىل منواطق الوسو  وخاصوة العاةوة، 

يف بوومرداس، البووزرة وبسو يدي ، بيوامن ت،و ن  القامئوة أ ي،وا منواطق الإنشاءمل ميسها هذا  اليتالبليدة و تيبازة 

خلرض
1
. 

 

  

                                                             
1
 .70اتتول  قاط ة، املرجع السابق، ص   
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دارة املنــاطووق الصنــاعيـة : رابعاً   اإ

ىل أ ن أ ول تنظوه حقيقوي لل نواطق الصوناعية اكن يف سو نة  الإشارةلقد س بق   ، 20/00بصودور ال مور  0420اإ

حوداث جلنوة استشوارية لهتيئوة املنواطق الصوناعية واذلي حودد رش 0420فيةري  07امل،رخ يف  وو ، املي،و ن اإ

قله البدلايت والواليات وعىل اكمول الورتاب الووطين جياد املناطق الصناعية عىل مس يوى اإ و  حتديود رشوو . اإ

دارهتا وتسو يريها مبوجوب املرسووم  دارة املنواطق الصوناعية"، املي،و ن 0470موارس  10، املو،رخ يف 70/00اإ " اإ

 0470مووارس  10املشوورتك املوو،رخ يف  اذلي جوواء مب،سسووات تسوو يري املنوواطق الصووناعية وكووذا القوورار الوووزاري

دارة املنواطق  الصوناعية"املي، ن  ىل املرسووم  ابلإضوافة" دفرت الرشووو المنووذيج امليعلوق ابإ املي،و ن  70/01اإ

واذلي ييعلق بع ل هذه امل،سسات" تنظه م،سسات تس يري املناطق الصناعية"
1
 . 

دارة املنواطق  ال حواكمالوحيدة اليت تسو متد مهنوا خميلون  ال ساس يةجفل هذه املراس ه مبثابة النصوص  امليعلقوة ابإ

دارة املنوواطق الصووناعية كووام حوودد لهووا صووالحياهتا وتمتثوول هووذه  الصووناعية حيوو  صوونة  الهيئووات امللكةووة ابإ

(EGZI)امل،سسات يف مو،سسات تس يري املناطق الصـناعـية
2
. 

شووارة اإىل رشاكت التسوو يري ( EGZI)ملنوواطق الصـناعووـية  حتويوول مووو،سسات تسوو يري ا 7110فانووه يف سوو نة  لالإ

 (.SGI)العقاري 

دارة املناطق الصناعية -0  امل،سسات امللكةة ابإ

ىل املادة  00/ 70وفقا لل رسوم رمق   دارة املناطق الصناعية وابلرجوع اإ منوه يومت تسو يري املنواطق  ال وىلامليعلق ابإ

فتون  . طبيعهتا وفقًا لطبيعة النشاطات املامرسة فهيا الصناعية عن طريق ووعة من الهيئات وامل،سسات حتدد

دارة املناطق الصناعية حسب احلالت اليالية هذه املادة عىل انه تيوىل اإ
3
 : 

ذا أ قوه يف  0470موارس  04بيوارخي  70/711م،سسة معومية ذات طابع اقتصوادي منشواة مبوجوب املرسووم  -أ   اإ

 : املنطقة الصناعية ما يث يت

 . حة حمليةأ عامل ذات مصل -

 . أ عامل متعددة الصالحيات ذات مصلحة وطنية اتبعة لوصاية وزارات متعددة -

ذا  -ب م،سسة ذات طابع اقتصادي، وهذا حسب الكيةيات اليت سو يحدد مبرسووم عنودما تكوون املنطقوة أ و اإ

 . أ قمي  يف املنطقة الصناعية املعنية نشاطات ذات مصلحة وطنية نوعية اتبعة لوصاية واحدة

                                                             
1
 . 0470مارس  11الصادرة بيارخي  01مجيع هذه املراس ه ودفرت الرشوو المنوذيج جاءت يف ج ر رمق   

2
Le Conseil National Economique et Social (Commission Perspectives de Développement Economique et 

Social), Projet de Rapport sur La Configuration du Foncier en Algérie une Contrainte au Développement 

Economique, Juin 2004, p 44 . 
3
 .11/10/0470يف  01ج ر   
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ذا أ قميو  يف املنطقوة  -ت طوار القووان،ن والينظوحت مع وول هبوا، اإ بوحدة متخصصة تنشا مبوجب القوانون ويف اإ

 . الصناعية املعنية نشاطات ذات منةعة نوعية أ و ذات مصلحة وطنية اتبعة مل،سسة واحدة

شواطات نس يخل  من هذا الون  أ ن املنواطق الصوناعية الويت حتيووي عوىل نشواطات ذات فائودة حمليوة أ و ن  

هنووا توودار عوون طريووق  متعووددة الاختصاصووات وذات فائوودة وطنيووة اكلصووناعة مثووال واتبعووة لوووزارات متعووددة فاإ

موا بواسوطة قورار مون الووايل تطبيقوا ( E.G.Z.I)م،سسة معومية ذات طابع اقتصوادي  املرسووم  ل حواكمتنشوا اإ

نشوواء امل،سسووة الع وميووة احملليووة وتنظميهووا "، املي،وو ن 70/711 معووال بووث حاكم "مرسوووم "أ و مبوجووب " رشوو اإ

 .، املي، ن تنظه م،سسات تس يري املناطق الصناعية ومعلها 70/01املرسوم 

دارهتوا   هنوا تومت اإ أ ما املناطق الصناعية اليت تي، ن نشواطات اتبعوة مل،سسوة واحودة لكهنوا ذات أ ييوة وطنيوة فاإ

 . مبوجب هيئة متخصصة كام هو احلال ابلنس بة لل حروقات

دارةاختصاصات م،سسات  -7  املناطق الصناعية  اإ

ىل   0املهوام املوذكورة ابليةصويل يف املوادة يش ل اختصاص هيئات التس يري ال جزاء املشاعة من املنطقوة ومييود اإ

دارة املنواطق الصوناعية والصوادر  70/00من املرسوم  السالن اذلكر وكذا يف دفرت الرشوو المنووذيج امليعلوق ابإ

 : ور عىل اخلصوص 0470مارس  10مبوجب القرار الوزاري املشرتك امل،رخ يف 

 . امجلاعيةالكربى واليجهزيات والهتيئات  ال عاملاحملافظة عىل  -

 . املشاعة اليابعة لختصاص هيئات متخصصة وتنس يقها ال ساس يةمتابعة صيانة الهيا   -

 . مراقبة املنطقة وحامزهتا، وتنظه املساعدة امليبادةل وتنةيذها -

 . ومس يلزماته ابلتصال مع املصاحل والهيئات املعنية ال مناحرتام متطلبات  -

 . هتيئهتا تس يري املنطقة واحرتام خمط  -

 . تنظه املصاحل املشرتكة ب،ن مجيع امليعامل،ن يف املنطقة وتنش يطها واجناز اليجهزيات املناس بة -

 . حلسن سري الوحدات املقامة يف املنطقة ال زمةاجناز أ شغال اليكين أ و اليجهزيات اليمكيلية  -

اااخليوة وامجلاعوات احملليوة ووززور اليع وري مراعاة بنود دفرت الرشوو المنوذيج احملدد بقرار مشرتك ب،ن وززر  -

 . والإساكن

 . متثيل الوحدات والهيئات املقامة يف املنطقة اى السلطات احمللية فح ييعلق ابملسائل ذات املصلحة املشرتكة -
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ل   انه وابلرجوع اإىل حميوى هذه املادة نس يخل  أ هنا حددت املهام العامة مل،سسات تس يري املناطق الصناعية اإ

املشاعة والقانون اذلي يطبق علهيا ال جزاءمل حيدد معىن 
1
 . 

 امليخصصـة  الإداريةتنوظه الرشطة  -0

ىل املهام السابق ذكرها، تيوىل هيا   ابلإضافة دارةاإ املناطق الصناعية ذات الطابع النوعي حت  سولطة الووايل  اإ

اخلاصوة املنصووص علهيوا  الإداريوةتطبق تنظحت الرشطة : " اليت تن  70/00من املرسوم رمق  0حسب املادة 

ووقوفهم، وكذكل امل يلاكت ونظافة الطورق واملنشوات واملبواين  ال شخاصداخل املنطقة ومرور  ال منيف جمال 

 . وحماربة احلرائق واليلوث ال خطارواليجهزيات وأ مهنا، والوقاية من 

ييووىل مسو،ول هويلك التسو يري الينسو يق الةوين بو،ن " ف،وال عون ذكل  0من نةس املادة  7كام ت،ين الةقرة 

 ". الصناعي ال منخميلن امليعامل،ن املوجودزن يف املنطقة كام ييوىل الهيلك نةسه أ عامل اليكوزن يف ميدان 

يسو متر صواحب "مون املرسووم عوىل أ نوه  1م،سسات التس يري بصاحب املرشوع فتون  املوادة  عالقةأ ما عن  

طوار خمطو  هتيئوة املنطقوة بغوض النظور عون ممارسوة املرشوع أ   و املستمثر يف القيام جب يع املهام املنوطة به يف اإ

 ". الهيئة املسرية ملهاهما املذكورة أ عاله

تظهوور هووذه العالقووة كووون صوواحب املرشوووع يسوو متر يف ممارسووة صووالحياته يف جمووال تسوو يري الاسووتامثر ورشاء 

املنطقة، كام يقوم أ ي،ا عنود الاقت،واء بيعوديل الوربانمج مبوا يتناسوب وجحوم  ال رايض الالزمة لجناز املشاريع يف

الصناعات املقامة يف املنطقة وجح ها أ و فح ييعلق ابلهيئات اليمكيلية
2
 . 

 مادة واحدة فق  حي  يقوم بوضع  70/00أ ما ابلنس بة للقامئ ابلهتيئة فقد خص  هل هذا املرسوم 

طوار ش باكت املنطقة الصناعية ومنشاهت ا الكربى حت  ترصف الهيئات امليخصصة، واليت تيووىل اسو يغاللها يف اإ

القوان،ن والينظحت اليت ترسي عىل نشاطها 
3
. 

دارة املناطق الصوناعية  رفاقوه ابلقورار الووزاري املشورتك،  70/00جتدر املالحظة، أ ن هذا املرسوم امليعلق ابإ   اإ

دارة املنواطق الصوناعية واذلي نو   0470مارس  0امل،رخ يف  اذلي ي،ب  دفرت الرشووو المنووذيج امليعلوق ابإ

 : الهيئة املسرية واجلهة القامئة ابلهتيئة وامليعامل ال طرافعىل حقوق و واجبات 

 

 

                                                             
1
 . 01اتتول  فاط ة، املرجع السابق، ص   

2
 MEDJOUBI Khair-Eddine, Document sur la Gestion des Zones Industriel, Document non 

publié. 
3
 .السالن اذلكر 77/77من املرسوم رمق  0م   
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 واجـبـات اجلوهة القامئة ابلتس يري  -أ   

 ال حواكممنه تلزتم م،سسوات تسو يري املنواطق الصوناعية بعود فراغهوا مون القيوام ابلزتاماهتوا مبراعواة  0وفقا للامدة 

الوواردة يف  لل حاكموكذكل يف مجيع الواثئق اليت ييكون مهنا، وكذكل  ال رايضاملنصوص علهيا يف ملةات جتزئة 

الينظه املطبق يف جمال املناطق الصناعية
1
. 

 . طاهتا وأ ية و،يقة تقنية رضورية لتس يري خمط  هتيئة املناطقت،ب  ابس مترار مجيع خمط -

 . تس يري املساحات والش باكت املشرتكة جمرد تسلميها من طرف الهيئة القامئة ابلهتيئة -

اخملصصة لل رور مبجورد فتحهوا للج هوور، عنودما تيوقون الهيئوة  وال ماكنتيوىل الهيئة املسرية مراقبة الطرقات  -

بعاداخملصصة  وال وقات ال ماكنة وحتديد القامئة ابلهتيئ  . النةاايت لإ

 واجبات اجلهة القامئة ابلهتيئة  -ب 

ىل  كام تيوىل الهيئة القامئة ابلهتيئة تسو يري املسواحات والشو باكت ذات الاسو يخدام املشورتك حوىت يومت تسولميها اإ

 : الهيئة املسرية لل نطقة الصناعية كام تقوم مبا يث يت

 . امئة ابلهتيئة بتسله الهيئة املسرية خمططات الينةيذ اخلاصة ابلش باكتتلزم الهيئة الق -

موافقهتا املس بقة عىل مجيوع أ شوغال الوصول الويت يقووم هبوا امليعامول  7متنح الهيئة القامئة ابلهتيئة، حسب املادة  -

 . لرب  قطعة أ رضه بقنوات جلب املاء ورصفه

اخملصصة للج هور وال ماكنتيوىل الهيئة القامئة وفقا لنةس املادة مرافقة الطرق  -
2
. 

 حقوق وواجبات امليعامل  -ت

 . ال رايضاملنصوص علهيا يف ملن جتزئة  حاكمال  احرتام ومراعاة  -

موثلام هل اخملصصوة لل ورور عوىل حقووق ال،ووء واملنظور واملنةوذ   وال ماكنحيق لل يعامل أ ن حيصل يف الطرق  -

 . احلق يف الوصول اإىل طريق معويم مصنن قانونيا وزمتيع حبق املرور

واملسواحات غوري املشوغوةل أ و  ال ماكنجيوز لل يعامل أ ن يودع اليةريغات اخمليلةة أ و النةاايت يف الطرق أ و يف  -

يداعاكن هذا  اجملزأ ة ولو ال رايضيف   . م،قتاً  لالإ

 . ترب  قطعة أ رضه بقنوات جلب املياه القيام جب يع أ شغال الوصل اليت  -

 . اليت يتسبب فهيا بنةسه أ و أ ي مقاول يس يع هل ال رضارحت ل أ عباء ترمه  -

                                                             

 
1
 . السالن اذلكر 77/77من املرسوم رمق  7م  
2
 . السالن اذلكر 77/77من املرسوم  7م   
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عىل انه ييوىل القامئ ابلهتيئة وضع ش باكت املنطقة الصناعية وأ عاملها الكوربى  70/00من املرسوم  2ت،ين املادة 

طوار القووان،ن والينظوحت الويت ترسوي عوىل  لهاالغاسو يحت  ترصف هذه الهيئات امليخصصة والويت تيووىل  يف اإ

نشاطها
1
. 

 التـس ييور املايل مل،سسات تس يري املناطق الصناعية  -0

تيكون املوارد املالية لهيئة تس يري املنطقوة الصوناعية خاصوة مون : "عىل أ ن 70/00من املرسوم رمق  7تن  املادة 

 ". عائدات اخلدمات اليت تقدهما

تيكون املوارد املالية لهذه امل،سسات من عائدات اخلدمات اليت تقدهما هذه امل،سسات لصاحل املستمثرزن وكوذا 

ودرجوة  ال عاملمن املساهامت املالية املقدمة من الوحدات املقامة يف املنطقة تبعا لنسب املساحة املشغوةل، رمق 

ورة معوامالت موازنوة حتودد وفقوًا لل  وزيات اخلاصوة أ يية الش باكت، كام ميكن أ ن تودخل عوىل العائودات املوذك

 . احمللية

، بسبب املشا  اخمليلةة اليت تيخب  فهيا املناطق الصناعية، اصدر جملس احلكومة املنعقود يف 0440ويف س نة 

صالحاليكةل ابملناطق الصناعية  ل جلنقاو  01تي، ن  0100، تعلمية رمق 0440أ كيوبر  77 الوضع القامئ وا   واإ

 : ما جاء فهيا

نشاء جلان حملية مليابعة و تطوزر املناطق الصناعية -  . اقرتاح اإ

خاصوة يف  جموال  صوالحيهتامنح لهيئات التس يري حق ممارسة امتيازات السلطة العامة ليةعيول دورهوا وتث كيود  -

 . الاقتطاع اجلربي ملس يحقاهتا جتنبا ملشا  املوارد املالية

دارة  ابل حاكمتعد أ ن تكون تذكريا  فه ي ل ال خرىأ ما بقية النقاو  الواردة يف دفرت الرشوو المنوذيج امليعلق ابإ

 . املناطق الصناعية

ىل    07111منطقة واليت تغطوي مسواحة  21رمغ   هذه اليدابري عرف  املناطق الصناعية واليت وصل عددها اإ

هكتار مصاعب وعراقيل تمتثل يف
2
 : 

 . ال رايضس ه انعدام رخصة اليجزئة أ و تق  -

 . ظهور منازعات بسبب مشلك حتديد أ سعار معليات الينازل ابلرتايض -

 . اهرتاء الش باكت وانعدام خميلن املرافق فهيا -

                                                             
1
 .السالن اذلكر 70/00من املرسوم  2م    

2
 الصناعية املناطق عدد اإن عىل(7110 لس نة والاجامتعية الاقتصادية اليمنية أ فاق جلنة( والاقتصادي الوطين اجمللس عن الصادر اليقرزر يف جاء  

الصوناعي يف اتتولو  فاط وة، املعاجلوة القانونيوة للعقوار .) بتسو يريها أ و املناطق هذه بهتيئة امللكةة امل،سسات حسب عددها حول املعطيات  يلن

 (.7100-7100ضوء الترشيع والاجهتاد الق،ايئ، مذكرة لنيل شهادة املاجس يري، فرع القانون العقاري، بن عكنون، اجلزائر، 
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 . عدم اس يقرار الهيئات املسرية ونق  الوسائل -

فالس بعض م،سسات تس يري املناطق الصناعية -  . اإ

 . امل نوحة ال رايضتغيري طبيعة النشاو للقطع  -

 . الل رمغ ضب  وضعيهتا القانونيةبدون اس يغ ال رايضبقاء بعض  -

 . الواحضة والشةافة للحصول عىل العقار الصناعي والإجراءاتانعدام الكيةيات  - 

 . اليث خر املسجل من طرف الهيئات القامئة ابلهتيئة يف معلية هتيئة مرافق احلياة واسرتداد العقود املو،قة -

ىل ظهوور فووىض يف تعيو،ن وحتديود مواقوع املشواريع غياب  - رؤية واحضوة يف جموال الهتيئوة الع رانيوة، مموا أ دى اإ

جراءات احلصول عىل العقار الصناعي الصناعية وا راف يف اعامتد اإ
1
. 

ىل ا وواذ سلسووةل موون اليوودابري  0447أ مووام هووذه الوضووعية قووررت السوولطات الع وميووة انطالقووا موون سوو نة  اإ

 : ل يفتمتث والإجراءات

نشاء املناطق الصناعية اجلديدة ومنح العقارات امليوفرة -  . جت يد معلية اإ

اإطالق برانمج واسع لهتيئة املناطق الصناعية ومناطق النشاو فقررت السلطات الع ومية منح قروض ماليوة  -

عادة هتيئة الهيا  أ و املنشات القاعدية لبعض املناطق ىل اإ  . موهجة اإ

 . املينازل عهنا ال رايضقانونية لقطع تسوية الوضعية ال -

املنواطق الصوناعية  أ صوبح وأ مام انةتاح البالد عىل اقتصاد السوق وعىل الر ارتةاع جحم الرغبوة يف الاسوتامثر 

عوادة النظور يف نظوام التسو يري مون خوالل  معوما غري قادرة عىل تلبية طلبات احلصول عىل العقار الصناعي فمت اإ

نشاء وحدا  . تنش  عىل أ ساس املبدأ  اليجاري تاليةكري يف اإ

  7110تس يري املناطق الصناعية وفقا لقرار جملس مساهامت ااوةل لس نة : ور الثال احمل

جوراءات، بعد فشل هذه امل،سسات يف تس يري واستيعاب مشا  العقار الصناعي يف  7110يف س نة  تطهوري  اإ

الهنووض ابلعقوار  ول جول 7110جووان  77العقار الصناعي ا ذ جملس احلكومة املنعقد املناطق الصناعية بيوارخي 

جراءزالصناعي يف املناطق الصناعية   : أ ساس ي،ن ناإ

عادة النظر يف النظام احلايل لتس يري واس يعامل الة،اءات العقارية داخل املناطق الصناعية  -  . رضورة اإ

                                                             
1
 (. 7007جلنة أ فاق اليمنية الاقتصادية والاجامتعية لس نة )جاء يف اليقرزر الصادر عن اجمللس الوطين والاقتصادي  

Le Conseil National Economique et Social (Commission Perspectives de Développement  

Economique et Social), Projet de Rapport sur La Configuration du Foncier en Algérie une  

Contrainte au Développement Economique, Juin 2004 page 44. 
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نشاءرضورة مراجعة طرق تس يري مناطق صناعية املسرية مبوجب نصوص قدمية  -   . هيئات جديدة للتس يري اإ

وتطبيقا لقرار جملوس احلكوموة، صودر عون الووززر املنيودب اى رئويس احلكوموة وامللكون ابملسواية وترقيوة  

عادة تنظه تس يري املناطق الصوناعية وذكل يف دورتوـه املو،رخ يف     10القووورار رقوـم  01 الاستامثر قرارا يي، ن اإ

نشاء أ ربعة  7110جويلية لس نة 17 " SGIرشاكت تس يري مسواهامت ااوةل "واملي، ن اإ
1
تقووم هوذه الرشواكت . 

(SGP/ZI)عىل قواعد اقتصاد السوق كام تع ل عىل تكوزن حمةظة عقارية لدلوةل يف هذه املناطق . 

حسب القوان،ن السارية املةعول لسو ح (SPA) القانونية رشاكت مسايةتعيرب هذه الرشاكت من حي  الطبيعة  

املي،و ن ال شواكل اخلاصوة بوث هجزة  7110سوبمترب 70لو  10/770أ حاكم القانون اليجاري، وكذا املرسوم الينةيذي 

دارة امل،سسات الع ومية الاقتصادية وتس يريها  . اإ

نشاء هذه   : الرشاكت وهذا حسب هجات الوطن ورفالقرار السالن اذلكر حدد كيةية ورشوو اإ

 . رشكة تس يري مسايـات ااوةل لل ناطق الصنـاعية ابلغرب -

 . رشكة تس يري مسايـات ااوةل لل ناطق الصناعية ابلوس  -

 . رشكة تس يري مسايـات ااوةل لل ناطق الصناعية ابلرشق -

رشكة تس يري مسايـات ااوةل لل ناطق الصناعية ابجلنوب -
2
 . 

 همام رشاكت مساهامت ااوةل ورشاكت التس يري العقاري : أ ول

 : حسب أ حاكم القرار عىل اخلصوص ابملهام اليالية( SGP) تقوم رشاكت مساهامت ااوةل 

 . امليواجدة عىل املس يوى احمليل( SGI)تظم حافظة أ وراق أ و أ سهم م،سسات التس يري العقار -

جراءات حتويل الإطار القانوين مل،سسات تس يري املناطق الصناعية اإىل رشاكت مساية -  . السري يف اإ

 . تس يري حافظات ااوةل من أ رايض داخل املناطق الصناعية -

                                                             
1
 Résolution n° 05 portant création de 04 quatre sociétés de gestion des participations de  

de l’Etat (SGP), du 21 Juillet 2003 
2
SGP centre: 13 wilayas  

Alger –Tipaza – Boumerdes – Blida – Médéa – Ain Defla – chlef – Tissemsilt Djelfa-M’sila – Bouira – 

Bejaia –Tizi-ouzou  

SGP ouest: 11 wilayas  

Oran –Tlemcen – Mascara –Mostaganem – Ain Temouchent – Relizane –Sidi Bel Abbés- Tiaret – Saida –

El Bayadh – Naama  .  
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قلميوي وطبقوا  - اس يعامل   الوسائل والإجوراءات القانونيوة امليووفرة ليحقيوق ذكل، هوذا حسوب اختصاصوها الإ

 . اليجاريل حاكم القانون 

 . التس يري حلساب ااوةل العقار الصناعي داخل املناطق الصناعية -

نشاء رشاكت حملية لتسو يري املنواطق الصوناعية تسو ى  - تكون حافظة عقارية لدلوةل، وزكون ذكل عن طريق اإ

 ". SGIرشاكت التس يري العقاري "حسب أ حاكم هذا القانون 

طووار أ حوواكم القووانون  حتديوود رشوو وكيةيووات موونح امتيوواز اسوو يغالل - ال رايض داخوول املنوواطق الصووناعية يف اإ

املي، ن ال مالك الوطنية، املعدل واملمتم، حي    تكوريس وبصوةة هنائيوة عقود الامتيواز يف اسو يغالل  41/01

 . العقار الصناعي داخل املناطق الصناعية

طار الترشيعات السا - من ال مر  72رية املةعول لس ح املادة تعرض عىل الواكةل الوطنية ليطوزر الاستامثر ويف اإ

خميلن ال رايض امليوفرة واليت ميكون أ ن تسو يع ل ك سواس لإنشواء مشواريع " تطوزر الاستامثر" املي، ن 10/10

طوار هوذا ال مور دور أ كوو فعاليوة يف املنواطق الصوناعية  طار املناطق الصناعية وبذكل فقد اكن للواكةل يف اإ يف اإ

 . ور توهجه اإىل خميلن ال رايض امليوفرة حي  ييصل هبا املستمثر

حي  أ ن املدزر العام للواكةل الوطنية ليطوزر الاستامثر يعيرب من أ ع،اء امجلعية العامة لرشكة تسو يري مسواهامت 

 . ااوةل

وتيوووىل عووىل ( SGP)حتوو  اإرشاف رشاكت تسوو يري مسوواهامت ااوةل( SGI)تع وول رشاكت التسوو يري العقوواري  

 : اخلصوص

 املادي لل موال العقارية وعرض ال رايض امليوفرة عىل الواكةل عن طريق ممثل رشكة التسو يري العقواري التس يري -

 . عىل مس يوى الواكةل

 اس يالم طلبات احلصول عىل ال رايض  -

 . حتديد خميلن رشوو وكيةيات شغل هذه ال رايض عىل مس يوى املناطق الصناعية -

هو متوفر من عقارات عوىل مسو يوى املنواطق  جدول يي، ن   ماوضع حت  ترصف امليعامل،ن حوصةل أ و  -

 . الصناعية

قامة عالقات خاصة مع امليعامل،ن داخل املناطق الصناعية ل،امن تس يري ال جزاء املشاعة واملشرتكة -  .  اإ

 احللول املقتورحة لتس ييوور املنـاطووق الصنــاعيــة : اثنيا 

نشاء م،سسة معومية ذات طابع  -أ   نشواء م،سسوة للتسو يري لهوا قوانون اإ صناعي وجتاري، عن طريوق املبوادرة ابإ

 (. EPIC) أ سايس مك،سسة معومية ذات طابع صناعي وجتاري
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نشاء م،سسة معومية ذات الطابع الصناعي واليجاري امللكةة ابلتس يري انطالقًا مون  كام ميكن أ ن تكون املبادرة ابإ

 : ة يف م،سسة واحدة معدمج م،سسات تس يري مساهامت املناطق الصناعي

 . مراجعة مبلغ احلص  -

جبار امليعامل،ن عىل تسديد حصصهم من خالل فورض تودابري جربيوة أ و مون خوالل  - دخال تدابري من شاهنا اإ اإ

 . عىل اخلصوص منح الامتياز عىل املياه عرب فرض التسعرية الوحيدة

  ترصف امل،سسة الع ومية ذات الطوابع اجناز خدمات اامع عىل مس يوى املناطق الصناعية جيب وضعه حت -

 . الصناعي و اليجاري، ذكل عرب صندوق املنافسة

توس يع هموام امل،سسوة الع وميوة ذات الطوابع الصوناعي واليجواري لتشو ل اخلودمات حوىت بنسو بة لل يعوامل،ن  -

راداهتا  . امليواجدزن خارج املنطقة الصناعية وذاكل قصد رفع جحم اإ

دارة امل،سسوة الع وميوة ذات الطوابع الصوناعي و اإرشاك السلطات الع و  - مية عرب متثيلهم غىل مس يوى جملوس اإ

 . اليجاري

 . فرض رمس يمت جباييه من طرف الهيئات املسرية عىل العقار امل نوح وغري املس يغل -

لةائدة م،سسة التس يري الصناعي (TAP)اقتطاع نس بة مئوية من مبلغ الرمس عىل النشاو املهين  -
1
 . 

 :ةخامت

منوا احلورة الصوناعية حموددا لل نواطقاملالحظ من خالل دراستنا السابقة يف هذا اجلزء أ نه ليس هناك تعريةوا   واإ

 صوور هنواك احلورة وغريهوا مون املسو يات، و الصوناعية ابملنطقوة مبوا يسو ي عامليوا علهيوا متعوارف قواعد هناك

قامة  احلايل الاجتاه لن الصناعية لل ناطق وأ شاكل وجلوب الع وةل  لليصدزر مناطق لالقتصاد اجلزائري يويح ابإ

ذلكل فاملناطق الصناعية قود تةوي ابلغورض . الصعبة لليعويض عن اخلسارة الةادحة اليت مس  قطاع احملروقات

ذا ُوهجوو  توجهيووا حصيحووًا، وتقوودمي   املسوواعدات الالزمووة ليحرزرهووا بوودل موون تقييوودها ابليبعيووة الاقتصووادية  اإ

 . لدلوةل

العوامول  تووافر عيل أ هدافها وحتقيق ال جنبية الاستامثرات الصناعية ييوقن عىل جذب املنطقة لشك أ ن جناح

نشاءها لظروف املوقع  مالمئة دراسة من ابيداء امل،دية لنجاهحا،  املنواطق وتزويود اقتصادية، بدراسة اجلدوى اإ

مداداتالصناعية مبا يالءم جناهحا وتطورها من حوافز   .  واإ

نشاء حيقق  خميلون وتطوور لزدهوار املناسو بة البيئوة فهو ي الصناعي، للقطاع كثرية اجيابيات الصناعية املناطق اإ

دارةمون  الصوناعية املنواطق فتنظه الصناعات وتاكملها، جيواابً  وتسو يري يونعكس اإ نياهجوا تاكليون  ةويض يف اإ  اإ

                                                             
1
 .اتتول  فاط ة، املعاجلة القانونية للعقار الصناعي يف ضوء الترشيع والاجهتاد الق،ايئ، املرجع السابق ذكره  



 11العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية
 

463 
 

نياجتوفر  مزااي لها وحيقق  املنواطق انتشوار فوان أ خورى انحيوة ومون . الاسوتامثرية للياكلين وخةض الوافر، الإ

 ونقل ال جنبية، الاستامثرات واجتذاب الع ل، فرص املنافع كيوفري من ابلعديد عليه يعود بدل أ ي يف الصناعية

 والالوزتام العامليوة، ال سوواق يف املنافسوة عوىل الوطنيوة املنيجوات قودرة وتعززوز ، اليكنولوجيا واليقنية العامليوة

 .اخلدمات من ال ساس ية البنية رقعة وتوس يع البيئية، مليطلباتاب

 املوالمئ اجلوو خلوق ويف وامليوسوطة، الصوغرية امل،سسوات تطووزر يف تويجىل الصوناعية املنواطق أ ييوة أ ن كوام

ييوث ىت  هذا ل و . ال ساس ية ابلصناعات والهنوض الصناعي القطاع اإىل الاستامثرات وجذب الصناعة لس يقرار

نشاءهاالا بيوفري   الظروف الالزمة يف  بناءا عىل دراسات نظرية وتطبيقية مبنية عوىل العومل، حوىت تيحقوق  اإ

  .الغاية املرجوة من ذكل واملمتثةل يف احلصول عىل منو اقتصادي ُمعيرب داخل ااوةل

لهياامليوصل  النياجئومن أ     :اإ

 .التشغيلية والياكلين الإجيارات وارتةاع لل ستمثرزن املقدمة احلوافز ضعن -

 .والقوان،ن الترشيعات عدم كةاية -

 .لالستامثر وعدم الاهامتم بذكل اجلاذبة المتويلية ضعن الس ياسات -

 .الس يايس ،بات الاس يقرار عدم -

وابليوايل عوىل  الوولايت واملودن داخل ال وضاع غري املرشوعة وغري املقننة عىل لليجارة السليب ال لر  -

 . ناعيةالص  املناطق

 املنواطق توكل منيجوات الاكفيوة ليصودزر والتسوهيالت المتويول اجلزائريوة يف تقودمي تراجوع احلكوموة -

 . اخلارج يف أ خرى مناطق صناعية اإىل وتنتقل من الهيا  الصناعية تغلق العديد جعل مما الصناعية

 ااوليوة السووق عىل كبري تعمتد بشلك الرشاكت عدم توفر املواد اخلام يف السوق الوطنية مما جعل  -

 .مالها رأ سهذا ما لكةها خسارة كبرية وصعب حتمكها يف . اخلام املواد توفري يف

 .املال رأ س توفري يف كبري بشلك اذلايت المتويل عىل الاعامتد -

نياج معظم تسويق -  . احمليل املناطق الصناعية عىل السوق  اإ

 :مهنا اليوصيات من مبج وعة ااارسة وتوو

الاقتصوادية وعامول متووييل بوديل  ال زمةاهامتم ااوةل ابملناطق الصناعية واعيبارها كوس يةل جمدية للخروج من  -

 .عن احملروقات

دارهتوارضورة الاعامتد عىل اليقنية احلديثوة سوواء عوىل مسو يوى تسو يري املنواطق الصوناعية أ و  - ، أ و يف مجيوع اإ

نياجمراحل   .  الإ
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 .الرضيبية من طرف ااوةل لإعةاءاتوا احلوافز زايدة رضورة -

 .تقدمي التسهيالت الالزمة لل ستمثرزن يف املناطق الصناعية من متويل ودمع وتسويق لل نيجات وتصدزر  -

واملنواطق  املودن داخول املشواريع أ حصواب اإىل املقدموة اخلودمات وزايدة الإجيوار ومبلوغالرضوائب   ةويض -

 .الصناعية

عدادالالزمة  الوسائل توفري عىل الع ل -  . احمللي،ن وال جانب املستمثرزن لس يقطاب اخلاصة الربامج واإ

 . احلدود اجلزائرية، س ح الغربية مهنا عىل الق،اء عىل   وسائل الهتريب عىل الع ل -

عةاءات تسهيالت تقدمي -  اإىل منيجواهتم ليصودزر واملنواطق الصوناعية املودن داخول املصوانع ل حصاب مجركية واإ

 . اخلارجية ال سواق
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اختالف دلةل العربون وطبيعيه القانونية وأ لرهام عىل العالقة اليعاقدية
*
 

 جامعة البوزرة. بلكية احلقوق والعلوم الس ياس ية "أ  "أ س ياذ حمارض قسم  -مسري ش هياين/ د

 جامعة البوزرة. بلكية احلقوق والعلوم الس ياس ية "أ  "أ س ياذ حمارض قسم   -رضيةي الصادق/ د

 :ملخ 

 اليشء املوراد اليعاقود كثرًيا ما يوّد ص  اليعاقد مع الغري، وخيىش أ ن يقوم الطرف ال خر ابليرصف يف

ن قّدم هل صٌ  أ خَر عطاًء أ كرب عليه، ل أ و يطلب منه الّطرف الثّاين دفَع مبلغ من املوال ليبودي جّدييوه .س ح اإ

متام العقد، ويَْطَ نئِّ بث ن احتةاظه ابليشء حمّل اليعاقد مل زكن دون جدوىيف   .الإقدام عىل اإ

ما أ ن خيرس من دفع العربوون موا  ذا مل يمت، اإ متام أ و تنةيذ العقد يف اليعاقد ابلعربون قد يمت وقد ل يمت  واإ غري أ ن اإ

ما أ ن زَُرّد ُمسو يلُ ه ضوعةيه، ول نقوول حيهنوا عون أ حودهام  ذا موا اعيوربان دفع، واإ نوه قود أ خول ابلزتاموه، وهوذا اإ اإ

ما أ ن نلزم امليعاقدزن عىل تنةيذ العقد طبقا ملا اتةقا عليه أ و طبقا ملا نّ  عليه القوانون، . العربون خياًرا للعدول واإ

 .وهذا ابعيبار ما   دفعه تنةيًذا جزئًيا للعقد

رجووع، الالوزتام البوديل، الرّشوو الواقون، الرّشوو العربون، احلوّق يف العودول، احلوّق يف ال :اللكامت املةتاحية

 .الةاةل، الرّشو اجلزايئ

Résumé: 

Souvent, une personne souhaite contracter avec autrui et craint que l’autre partie puisse 

disposer de l'objet du contrat, surtout si quelqu'un d’autre lui a offert  un prix plus élevé. Ou 

si l'autre partie lui demande de verser une somme d'argent pour montrer son sérieux à 

l’exécution du contrat et s’assurer que la réservation de la chose objet du contrat n’a pas été 

en vain 

Toutefois, l’achèvement ou l’exécution du contrat avec le versement d'arrhes peut être 

conclué comme il ne peut l'être. S'il n'est pas conclué, soit celui qui a versé les arrhes perd ce 

qu'il a versé, soit celui qui a reçu les arrhes doit restituer le double du montant des arrhes, 

nous ne dirons pas alors de l'un d'entre eux avait manqué à son obligation, et ceci si l'on 

considère les arrhes comme option donnant la faculté à chacun des contractants de se dédire. 

Ou bien, on oblige les contractants à exécuter le contrat conformément à ce qui a été 

convenu, ou selon le texte de la Loi, en prenant en considération ce qui a été partiellement 

payé pour l'exécution du contrat. 

                                                             
*
يداع املقال   00/07/7101: اترخي اإ

 10/10/7102: اترخي حتكه املقال
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Mots clés: Les arrhes, Droit de dédit, Droit de rétractation, Engagement alternatif, Clause 

suspensive, Clause résolutoire, Clause pénale. 

 :مقدمة

ن العربون يف املعامالت ليس وليد اليوم بل هو ممارسٌة قانونيٌة متيدّ  ىل العصوور القدميوة  حيو  اكن  اإ جوذورها اإ

يُيََعامل به عند ال شووري،ن، والةينيقيو،ن، والقرطواجي،ن، وال راميو،ن، ويف بوالد الرافودزن، وعنود اليووانن فاكن 

ىل  001ه فيالعرص العل ي اذلي مييد من س نة كام   اليعامل ب.يعيرب ضاماًن لينةيذ عقٍد أ و وعدٍ   770قبول املويالد اإ

ىل  770ميالدية،  م يف عرص الإمرباطورية الرومانية السوةىل الويت متيود مون  010ميالديوة اإ
(1)

واكن يف هوذزن . 

ذا اثر خوالٌف حووهل ،بات عقد البيوع اإ ،باٍت ووس يةل ضامٍن أ يً،ا  فهو وس يةٌل متكّن من اإ ، العهدزن ميثل وس يةل اإ

 .كام يشلّك ضاماًن للبائع بث نه لن يةقد الثّ ن لكّه فيعيرب جزًءا من الثّ ن اللكّي اذلي عىل ذّمة املشرتي

ويف عرص هذه الإمرباطورية أ ي،ا، أ صبح العربون يعطي حقًا للعدول عن العقد أ و الصةقة
(2)

. 

متام ن العربون يعطي لل شرتي حّق العدول عن اإ ذا اختوار  أ ما يف الةقه الإساليم، فاإ الصةقة دون البائع، فيةقده اإ

متام الصوةقة، وهوذا واحض مون خوالل تعوريةهم هل بث نوه أ ْن يشورتي الرجوُل العبوَد أ و الوليودَة، أ و يوياكرى »: عدم اإ

أ ان أ عطيك ديناًرا أ و درًيا أ و أ كوو مون ذكل أ و أ قوَل، عوىل : الكراء،  م يقول ليي اشرتى منه، أ و تاكرى منه

ْن أ خذُت ا . لسلعة، أ و ركبُ  ما تاكريُ  منَك، فاذلي أ عطيُيوك هوو مون  ون الّسولعة، أ و مون كوراء اّاابوةأ يّن اإ

ن تركُ  السلعة، أ و الكراء، مفا أ عطييك، فهو كل ابطل بغري يشء «واإ
(3)

. 

                                                             
(1)

دخل العربون يف املعامالت وغري املعامالت  حي  اكن موجودا يف جمال ال حوال الشخصية، مثلام اكن مع ول بوه يف قوانون محوورايب، حيو   -

ىل امرأ ة أ خورى فقوال محليوه لون أ خوذ لو أ ن رجال قدم هبة محليه ابلإضافة اإىل هبة الزواج  م ن»: عىل اليوايل 011و  004جاء يف نيص املادت،ن  ظر اإ

عليوه أ ن ( زوجوة)لو قدم رجل هدية محليه مع هدية الزواج  م قال امحلي هل لن أ عطيوك لبنويت ». «ابنتك زوجة يل حييةظ واا الةتاة بلك ما قّدم هل

 .«زرد للرجل   ما أ خذه منه م،اعةا

ذا اكن العد ذا اكن العدول من الواا، فعليه رد ال،عنفقد اكن اخلاطب يةقد ما دفعه لواا الزوجة اإ  .ول منه، أ ما اإ

وأ خورون، رشيعوة محوورايب وأ صول الترشويع يف الرشوق القودمي، ترمجوة أ سوامة رساس، دار عوالء William H. McNeil:انظر يف هذزن النص،ن

 .002-001، ص04م، ص0440اازن، الطبعة الثّانية، دمشق، سوراي، 

ة، مثل عقد البيع والإجيار  ومن ذكل ما ورد من أ ن أ رسطو طاليس اس يث جر   معارص ملطية وش يوز بعراب،ن قلويةل، كام اكن يف املعامالت املدني

 .جعليه غنيَا بعد أ ن اكن فقرًيا

 .004، ص0402أ محد لطةي الس يد، دار الكتب املرصية، : أ رسطو طاليس، الس ياسة، ترمجة: انظر يف ذكل
(2)

  7-2، ص7112 -7111فتيحووة، العربووون، مووذكرة ماجسوو يري، لكيووة احلقوووق بوون عكنووون، جامعووة اجلزائوور، أ قلووويش : انظوور يف تةصوويل ذكل -

 0، ص7114-7117بوترفاس حةيظة، اليعاقد ابلعربون، دراسة مقارنة، مذكرة ماجس يري يف القانون،  ص  عقوود ومسو،ولية، جامعوة تل سوان، 

 .وما بعدها
(3)

بشار عواد معروف، محمود محمد خليل، م،سسة الرساةل، الطبعوة الثالثوة، بوريوت، : عب الزهري، حتقيقماكل بن أ نس، املوطث ، رواية أ يب مص -

 .010، ص7م، ج0447 -ھ0007لبنان، 
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ن »: أ و هو ن أ خذ السلعة، احتس به مون الومثن، واإ ىل البائع درًيا أ و غريه، عىل أ نه اإ أ ن يشرتي السلعة، فيدفع اإ

« يث خذها، فذكل للبائعمل
(1)

. 

ن العربون ماٌل يقّدمه أ حد امليعاقدزن لل خور عنود اليعاقود، يرتتّوب عنوه مونح  أ ما يف الةقه والقوان،ن املعارصة، فاإ

متام تنةيذ العقد عند القوان،ن الالتينية ومن حذا حذوها، أ و هو مال يدفعه أ حد  احلّق ل ّي مهنام يف العدول عن اإ

دلياًل عىل أ ن العقد أ صبح اباتَ امليعاقدزن لل خر 
(2)

عند القوان،ن اجلرمانية ومن سار مسارها 
(3)

. 

عووىل أ ن الك الاجتوواه،ن يعطيووان لل يعاقوودزن حريووة التةوواق عووىل خووالف ال صوول اذلي حووّدده الوونّ  القووانوين 

 .د امللزمة للجانب،نوهذا يعين أ ن العقود اليت تكون حماّل افع العربون ر العقو . ابعيباره ممكاًّل لإرادتهيام

موا أ ن  نوه اإ ذا اكن احلال كام قلنا، واعيربان العربون من صوور اخليوار، بوث ن يعطوي لل يعاقودزن حوّق العودول  فاإ واإ

زُكيََّن عىل أ نه بدل مضن الزتام بديل  فيكون العربون بدل من احملل ال صيل، وحيصول الوفواء بوه، فيكوون مون 

ما أ ن حيوي اتةاق،ن مامتزززن، فيكووان معلقو،ن عوىل رشطو،ن، أ حودهام . ديةاس يع هل يف حّلٍ من الزتاماته اليعاق واإ

 .  فيرتتب عن حتقق ال ول  لن الثاين، والعكس(واقن وفاةل)مغازر لل خر 

نه لبد من تنةيذ الالزتامات اليعاقديوة املنجورة  ن اليعاقد ابلعربون تعبري عىل أ ن العقد أ صبح اباَت، فاإ ذا قلنا اإ أ ما اإ

ل بيحقوق ذكل الرّشوو، . د العاديعن العق ّما أ ن زكون العقد معلقا عىل رشو واقن، فوال زرتوب أ اثره اإ وهنا اإ

ّما أ ن زكون عقًدا معلقًا عىل رشو فاةل، فيكون مرتًبا لاكفة ال اثر اإىل ح،ن حتقق الرّشو الةاةل فيصوبح ك ن  واإ

 .مل زكن

                                                             
(1)

الثوة، عبد هللا بن عبد احملسن الرت ، عبد الةتاح محمد احللو، دار عامل الكتب، الطبعوة الث: عبد هللا بن أ محد بن محمد بن قدامة، املغين، حتقيق -

 .000، ص1م، ج0442 -ھ0002الرايض، 
(2)

عطاء تعرين دقيق للعربون بسبب تعدد وظائن هذا ال خري" Redouin"زرى ال س ياذ  -  بث نه يس يحيل اإ

»Il ressort que les arrhes se caractérisent par le fait qu'elles remplissent diverses fonctions. Il est impossible, 

pour en donner une définition exacte, de les dissocier de leurs différents rôles«. 

V: LI Bei, Les arrhes, étude franco-chinoise, Thèse de doctorat endroit privé, Université Panthéon-Assas, 23 

septembre 2015, p. 38 
(3)

دين اجلديد، اجلزء ال ول، مصادر الالزتام، منشورات احلليب احلقوقيوة، بوريوت، لبنوان، عبد الرزاق الس هنوري، الوس ي  يف رشح القانون امل -

  77، ص7، ج0، موج0447  مصادر احلّق يف الةقه الإساليم، منشورات احلليب احلقوقية، بوريوت، لبنوان، 722، ص001، البند 0، مج7111

  محمد حس ن،ن، الوجزي يف 77، ص0447زتام، دار املطبوعات اجلامعية، الإسكندرية، أ نور سلطان، املوجز يف النظرية العامة لاللزتام، مصادر الال

 .00، ص0470نظرية الالزتام، مصادر الالزتامات وأ حاكهما يف القانون املدين اجلزائري، امل،سسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 

ذا اكن دفع العربون مقرتاًن بوعد ابليعاقد،  arrhes- promesse: بث ن يس ي العقود املرتبطة ابلعربون اكل يت LI Beiيقرتح   arrhes-formationاإ

ذا اكن العربون يدل عىل أ ن العقد ابت،  ذا اكن العربون يعطي احلّق لل يعاقدزن يف فسخ العقد arrhes-résolutionاإ  .اإ

ىل العربون اذلي هل دلةل العدول  ،بات، والعربون اذلي هل دلarrhes-dédieهذا لإضافة طبًعا اإ  . arrhes-preuveةل الإ

LI Bei, op. cit. p. 37. 
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أ ن تو،لر عوىل العالقوة اليعاقديوة  -اليت ذكرانهوا أ نةوا -كين لهذه الةروق ب،ن االلت وال وصاف : من هنا نقول

َه تيجىل تث ،ريات دللت العربون وطبيعة اليعاقد به عىل العالقة اليعاقديةو: ب،ن الطرف،نو وبعبارة أ خرى  فِّ

خالل ابللزتامات اليعاقدية:املبح  ال ول متام العقد ليس اإ  العدول عن اإ

منوه 0041تعيرب الترشيعات الالتينية، وعىل رأ سها اليقن،ن املدين الةرنيس يف نوّ  املوادة 
(1)

، والترشويعات الويت 

مكورر 27حذت حذوها، اكليقن،ن املدين اجلزائري يف نّ  املادة 
(2)

  العربوون وسو يةل قانونيوة تعطوي لل يعاقودزن 

متام الصةقة احلّق يف العدول عن اإ
(3)

بورام العقود لولك مون امليعاقودزن »: ، حي  جاء فيه مينح دفع العربون وق  اإ

 .«...احلّق يف العدول عنه خالل املدة امليةق علهيا

ىل امليعاقود ال خور، ول  متوام العقود دون الرجووع اإ ل عن اإ وهذا يعين أ ن ل ّي من امليعاقدزن أ ن ميارس حقه ويَعدِّ

نه يلزتم بدفع مقدار العربوون، فواإن اكن مون دفوع العربوون يعيرب حيهنا قد أ خّل ابلزتام تعاقدي،   ما يف ال مر أ  

ن اكن متلقّي العربون هو من عدل، أ رجع العربون اإىل صواحبه وزاد عليوه موثهل،  هو من عََدل، فَقََد ما دفعه، واإ

حىت ولو مل يرتتب عن ذكل العدول رضر بث حد الطرف،ن
(4)

 27مون نوّ  املوادة  0و 7، وهذا ما ورد يف الةقرت،ن 

 .مكرر

ذا دفعوه البوائع، لسو يحاةل  وُ  للطورف،ن احلوّق يف العودول اإ غري أ ن رشاح القانون يف فرنسا زرون أ ن العربون يُثبِّ

ذا دفعه املشرتي يف عقد معلق عىل رشو واقن. اعيباره جزًءا من المثن وكذكل ال مر اإ
(5)

، أ و يف بيع منقوول مل 

                                                             

 :هو اكل يت 0041نّ  املادة  -(1)

«Si la promesse de vendre a étéfaite avec des arrheschacun descontractantsest maître de s'endépartir, 

    Celui qui les a données، en les perdant, 

    Et celui qui les a reçues, en restituant le double». 

مودين  010-011مودين أ ردين، واملواداتن  012مودين ليويب، واملوادة  010مدين سوري، واملادة  010مدين مرصي، واملادة  010تقابلها املادة  -(2)

مارايت 007مدين كوييت   20-20قطري، واملاداتن   .مدين اإ

  محمد صربي السعدي، رشح القانون املدين اجلزائوري، النظريوة العاموة لاللوزتام، دار 711ص، 001، فقرة 0، مج0الس هنوري، الوس ي ، ج -(3)

 .000، ص0، ج7110الهدى، الطبعة الثانية، اجلزائر، 

ن العدول زكون من حّق من دفع العربون فق  دون الطرف ال خر، ول حمول للقوول بورد العربوو -(4) ن أ ما يف الةقه الإساليم كام س بق وأ رشان، فاإ

 .فال جمال للحدي  عن اليعاقد ابلعربون -و  مجهور الةقهاء –ومثهل، وهذا طبعا عند من جيزيون العربون و  احلنابةل، أ ما من ل جيزيونه 

امليعاقدان ماذا يقول : Thomas-Louis Bergeronاملقرتن بعربون معلّقًا عىل رشو واقن يقول -عقد البيع -تعقيبا عىل مسث ةل اعيبار العقد  -(5)

ايه 01لبع،هامو أ يقول املشرتي للبائع لن أ شرتي ال ن ولكن بعد  ل فاحتةظ ابملبلغ اذلي أ عطييك اإ ويقول . يوًما، أ و عندما ُأعلن رغبيت يف الرشاء، واإ

ليك ضعن ما أ عطيتين: املاكل ن الطرفان حّرزن يف البيع والرشاء وهذا يعين أ  . ل أ بيع، ولكن يف امليعاد احملدد سث شري اإىل رغبيت يف البيع، أ و سث رد اإ

 .من عدهمام، مما يظهر معه بوضوح أ ن هذا الالزتام هو الزتام  يريي مبين عىل حمض الإرادة

ىل أ ن اعيبار اليعاقد  ابلعربوون ل ميكون اعيبواره معلقًوا عوىل رشو واقون كوام ل ميكون اعيبواره معلقًوا عوىل رشو فواةل، ( الوعود)ويصل يف ال خري اإ

 !هام مبني،ّن عىل ُأسس غري سلمية  فالعربون يقوم عىل تعززز العالقة ب،ن الطرف،ن، يف ح،ن أ نّه ميثل مانًعا من اليعاقدابعيبار 

BERGERON Thomas-Louis, Des arrhes et de leur incidence sur la promesse de vente, Les Cahiers de droit, 

vol. 6, n° 1, 1964, p. 13-14. 
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ن اكن الوو  بيوامن اكن العوورف والق،واء املرصووي،ن . ثّ ن م،ّجول اافووعيومت تسولميه بعوود، أ و يف حوواةل احلووق، لسو ح اإ

ذا كنا بصودد عقود ابيودايئ خبوالف العقود الهنوايئ، خبوالف  يعيربان العربون عقد البيع دليال عىل جواز العدول اإ

عقد الإجيار أ زن تكون هل دلةل الب  دامئا
(1)

أ موا بعود صودور اليقنو،ن املودين اجلديود فث صوبح  دلليوه ر أ ن . 

امليعاقدزن احلّق يف العدول، ما مل يظهر خالف ذكلل  
(2)

. 

ما أ ن نرّبره عىل أ ساس أ ن العربون هو حمل يف الزتام بديل، أ و عىل أ سواس أ نوه يي،و ن اتةواق،ن  وهذا العدول اإ

مامتزززن يف الوق  نةسه
(3)

. 

                                                             

   أ نور سلطان،  املوجز يف النظرية العامة لاللوزتام، 72، ص00، فقرة 0  ج710، ص000، فقرة 0الس هنوري، الوس ي ، ج: يف ذكلانظر  -(1)

-001م، ص7110 -ھ0077  محمد رشين عبد الرمحن، مطول القانون املدين يف عقد البيوع، دار الهن،وة العربيوة، الطبعوة ال وىل، القواهرة، 70ص

002. 

موا " Troplong"هناك من جيعل اليعاقد ابلعربون عقدا متهيداي أ و مرحةل حت،ريية للعقد الهنايئ، فدفع العربون كوام يقوول ترولوو   ويف هذا الباب،

ل مرشوع أ و وعد بس ي  أ و اتةاق ينتظر الاكامتل  .هو اإ

 .70بوترفاس حةيظة، املرجع السابق، ص: انظر يف ذكل

كوام أ ن العقود . ون العقد المتهيدي ل زكوون ملزًموا للجوانب،ن، يف حو،ن أ ن اليعاقود ابلعربوون ملوزٌم للجوانب،نوهذا الرأ ي يف اعيقادان جمانب للصواب  ك

متام العقد يف العقد المتهيدي ل ترتتب ع  نه مس،ولية أ حود المتهيدي ليس عقًدا هنائيَا، يف ح،ن أ ن اليعاقد ابلعربون هو عقد اتم، وهذا يعين أ ن عدم اإ

ن اكن   الطرف،ن ما مل زكن ّما فقد العربون أ و رد ضعةه  هذا اإ هناك غش أ و تدليس، يف ح،ن أ ن العدول عن العقد يف اليعاقد ابلعربون يرتتب عنه اإ

ن اليعاقد ابلعربون  ن اكن  هل دلةل البيات، فاإ ل حمل فيه للعدول، بل جيوب فيوه عوىل الطورف،ن  -زايدة عىل كونه عقدا اتَما –هل دلةل العدول، أ ما اإ

 .نةيذ الالزتامت 

ذا اكن هناك اتةاق رصحي أ و مضين ب،ن امليعاقدزن عىل ذكل -(2)  .ميكن اعيبار دلةل العربون أ ن العقد ابت اإ

 .717، ص007، فقرة 0الس هنوري، الوس ي ، ج: انظر

، 200، ص7الةوين، عودد ، املكتوب 70، السو نة 01/12/0421، جلسوة 01لسو نة  1انظر الطعون رمق . كام قد يس يخل  ذكل من نية امليعاقدزن

وقد زريد العاقدان ابلتةاق عليه أ ن جيعال عقدهام مربما بيهنام عىل وجه هنايئ وقد زريدان أ ن جيعوال لولك موهنام ...»: حي  جاء فيه. 071القاعدة رمق 

عطاء العربون حمكه م،اء العقد أ و نق،ه، ونية العاقدزن ر وحدها اليت جيب اليعويل علهيا يف اإ  .«القانوين احلّق يف اإ

لسو نة  27الطعون رمق :  انظر(. احملمكة العليا)وهذه النية يس يخلصها قايض املوضوع من ظروف ااعوى ووقائعها دومنا رقابة عليه من حممكة النقض 

، 70/10/7110، جلسووة 20لسوو نة  7077  الطعوون رمق 000، القاعوودة رمق 400، ص7، عوودد 04، السوو نة الق،ووائية 00/10/0477، جلسووة 00

 .02، القاعدة رمق 707، ص0، عدد00لس نة الق،ائية ا

أ وهلام أ ن الرشو الةاةل وصن خواريج يف العقود أ ي أ مور عوارض، يف : هناك من اعيرب العدول رشًطا فاًَسا، لكن هذا القول يصطدم بث مرزن -(3)

ذ يرتتب عنه حسب الرضا  وال مر الثاين أ نه لو اعيربان راداَي حبيًا، ومعلوم أ ن  ح،ن أ ن حّق العدول أ مر أ سايس فيه اإ حّق العدول رشًطا لاكن رشًطا اإ

رادي حمض ابطل  . الالزتام املعلق عىل رشو اإ

 : انظر يف هذا املعىن

BERGERON Thomas-Louis, op. cit, p. 12. 

العدول من جانبه عليه دفع العربوون  وهناك من اعيرب حّق العدول نوعًا من حّق الندم عىل س ْبقِّ رِّضاء امليعاقدزن ابلعقد  ولهذا السبب، من زكون

 . نًا لهذا الندم

 .07-02، ص0440محمد حس ن،ن، عقد البيع يف القانون املدين اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الرابعة، اجلزائر، : انظر يف ذكل
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ىل فقدان البدل: املطلب ال ول  العربون بدل مضن الزتام بديل ي،دي اإ

هو الزتام هل حمل واحد، غري أ ن املودزن ابللوزتام ميكنوه أ ن يو،دي شويئًا أ خور بودَل موا هوو ملوزٌم  الالزتام البديل

عطواء موزنل لشوخ  أ خور، وحيويةظ لنةسوه حبوّق  بيث دييه، فينهت ي الزتاموه، ك ن ينشوث  الوزتام يف ذّموة صو  ابإ

ذا قدم هل املزنل فقد ن عطائه مبلغًا من املال أ و قطعَة أ رٍض ماكن املزنل، فاإ ن قودم هل املوال اإ ةّذ الزتامه ال صيل واإ

أ و ال رض فيعيرب أ يً،ا أ نه قد نةّذ الزتامه، ولكن عن طريق حمهل البديل، فث ي الالزتامات نُةِّّذ  َّ الوفاء
(1)

. 

وعىل هذا زرى بعض الةقهاء وعىل رأ سهم الس هنوري، أ ن العربون ينشئ الزتاًموا بودليَا يف ذّموة طرفيوه، ومون  َمَّ 

 الزتام بديلّ فهو بدل يف
(2)

، أ ي هو مقابل للرجوع يف العقد أ و بدل عن هذا الرجوع
(3)

. 

َذا ُاْعُيوربِّ وسو يةل للعودول عون العقود، حبيو  يعطوي  فالعربون وفق هذا الوصن هو البدُل يف الالوزتام البوديل اإ

ْن اكن العودوُل فسحًة لل دزن بث ن ي،ّديه بدًل من الزتامه ال صيل، فيةقد العربون بدَل أ ن يُنةّذ الالوزت  ام ال صويل اإ

ن اتةوق  ذا اكن العدوُل من ممن اس يمل العربون  فاإ عوىل أ ن يشورتي منوه ( ب)موع ( أ  )ممّن دفعه، أ و زرّد ضعةيه اإ

ن عَوَدَل  0111س يارة ودفع هل عربواًن بقمية  دينوار،  م عَوَدَل عون رأ يوه يف رشاء السو يارة، فَقَوَد ذكل املبلوغ، أ موا اإ

ن( ب) ىل عن بيع س يارته، فاإ وع اإ دينوار، فيعيورب حيهنوا أ ن الَك موهنام قود نةّوذ الزتاموه جُتواه  01111مبلوغ ( أ  )ه زُرجِّ

ال خر
(4)

، تنةيذا عينيا للعقد وليس تنةيذا بطريق اليعويض
(5)

. 

                                                             

 .من اليقن،ن املدين اجلزائري 701يس ى أ ي،ا ابللزتام الاختياري، وقد نّ  عليه املرشع اجلزائري يف املادة  -( 1)

مودين  010مودين كووييت   001مودين عورايق   001مودين أ ردين   000مودين سووري   727مودين مرصوي   727مودين ليويب   710تقابلها املادة 

مارايت 000حبريين   717قطري    .مدين اإ

  مسوري عبود السو يد تنواغو، عقود 74، ص7، ج0موج  مصار احلوق، 0، هامش رمق 710، ص007، فقرة 0، مج0الس هنوري، الوس ي ، ج -(2)

 .007  محمد رشين عبد الرمحن، املرجع السابق، ص17البيع، الةنية للطباعة والنرش، الإسكندرية، دون ذكر س نة النرش، ص

ة، عوامل الكتوب، القواهرة، محمد ش يا أ بو سعد، الرشو كوصن للرتايض يف القانون املدين املقارن والرشيعة الإسالمية، رساةل دكيووراه منشوور -(3)

 .017، ص0470

 ما يالحظ مون الناحيوة الق،وائية بوث ن الق،واة مل ييقيّودوا مببودأ  رّد العربوون وموثهل دامئًوا، حيو  جواء يف حومك صوادر عون حممكوة ابتنوة بيوارخي -(4)

متوام البيوع   أ ن عىل00/10/0441، واحملمكة العليا بيارخي 14/17/0440، وأ يده جملس الق،اء بيارخي 00/00/0447  ماكل العقار اذلي عدل عون اإ

 .دينار 0111أ لن دينار، ودفع تعويض مقداره  00رد املبلغ اذلي تسل ه كعربون واذلي مقداره 

، ملون رمق 00/10/0424أ لن دينار، رمغ أ ن قراًرا لل حمك العليا بيوارخي  77وهذا احلمك ليس سلح ل ابعيبار العربون حقَا للعدول حي  جيب رد 

لزام البائع اذلي عدل برد نةس املبلغ املقبووض، وأ كود أ ن الاجهتواد الق،وايئ00002  ، جاء فيه خالف ذكل، أ ي أ نّه أ عاب عىل القرار املطعون فيه اإ

 . مس يقر عىل أ ن زرد ال،عن

ن جعلنا العربون دلياًل عىل أ ن العقد ابت، حي  يلزتم هنا بتنةيذ ْن تعّذر ذكل، حيهنا قد نكوون كام ل يعيرب احلمك السابق سلح حىت واإ ل اإ ه عينًا، اإ

متام معلية البيع ونقل امللكية  .بصدد اليعويض عن الرضر، ول أ عيقد ال مر متعذًرا يف هذه احلاةل، بل اكن احلال هو رفض اإ

 .17-10أ قلويش فتيحة، املرجع السابق، ص: انظر يف هذه ال حاكم والقرارات

 .10 -17لبيع، الةنية للطباعة والنرش، الإسكندرية، دون ذكر س نة النرش، صمسري عبد الس يد تناغو، عقد ا -(5)
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وجدزر ابذلكر أ ن العرف املطبق يف اجلزائر خبصوص العربون خمالن لَِّ ا هو منصووص عليوه يف القوانون  حيو  

ذا يةقد دافع  ليوه دون زايدة اإ ذا اكن العدوُل منه، ويعيود مون تسومل العربوون موا دفوع اإ العربون املال اذلي دفعه اإ

 .ملا جاء يف الةقه الإساليم عند من جيزيون اليعاقد ابلعربون -يف شّقٍ منه -اكن العدول منه، وهذا موافق 

ىل يُ،اف اإىل ذكل أ ّن العرف اجلاري يف بالدان يق  بث ّن مرور املدة ا مليةق علهيا دون تقّدم من دفوع العربوون اإ

متام  ، وهل أ ن ييرصوف يف اليشوء ويف املوال ( تنةيذ)اإ وّلٍ العقد جيعهل خيرس العربون، وجيعل الطرف ال خور يف حِّ

ن مرور املدة دلةل عىل اس يعامل حّق العدول، يف ح،ن أ ن القوانون خبوالف ذكل، حيو  يصوبح  املدفوع، أ ي اإ

بعد مرور املدة املقررة لس يعامل حّق العودول، موا مل ييةوق عوىل خوالف ذكل طبقوا لونّ  العقد ملزًما للطرف،ن 

أ ي أ ن املبلغ املدفوع يصبح تنةيذا جزئيَا للعقد. مكرر 27/0املادة 
(1)

 .مبعىن أ ن العربون يصبح قسًطا من المثن. 

العودول جوزًءا أ و قسوًطا  عىل أ ن هناك من انيقد القوول اذلي يعيورب أ ن فووات مودة العودول جيعول مون عربوونِّ 

ىل قسو  مون الومثن، بول  معجاّلً من الثّ ن اللكي املس يحق  فال يعقل أ ن زكون حقًا للعودول  م ييحوول جفوث ة اإ

ا أ ن يُعيورب  مَّ هناك من اعيرب هذا ال مر غري سله قانواًن  ل نه ل ميكن أ ن تكوَن للعربون دلليان يف ال ن ذاته، فاإ

 .ةل عىل تث كيد العقددلةل عن حّق العدول أ و دل

ذا مل يُةسوخ العقود املقورتن : ويف هذا الصدد يقول ااكيور عبد احلوي جحوازي بوث ن ال سومل قانونيَوا هوو أ ن نقوول اإ

ىل  ابلعربون لعدم اس يعامل حّق العدول، يصبح العربون يف يدي قاب،ه بودون سوبب، وابليوايل ل بود مون رّده اإ

ننا نكون أ مام انق،اء جزيئ للعقود عون  –بسبب تنةيذ العقد  –ربون رّد الع عدم صاحبه، وما دام أ ن الغالب فاإ

طريق املقاصة ب،ن الثّ ن املس يحّق وقمية العربون، ول نعيرب العربون قسًطا من الثّ ن بيااتً 
(2)

. 

نّنا إرج عن  دائرة وفح ييعلق ابنةساخ العقد بسبب اس يحاةل الينةيذ، أ و لهالك احملل بسبب قوة قاهرة مثاًل  فاإ

ىل مون أ ّداه نه جيب يف هذه احلاةل رّد العربوون اإ العدول الاختياري من أ حد الطرف،ن عن العقد، أ ي اإ
(3)

، ويعواد 

ىل ما اكان عليه قبل دفع العربون  .الطرفان اإ

ىل أ ّن ما ورد يف نوّ  املوادة  ل ممكول  0041وجتدر الإشارة اإ مون اليقنو،ن املودين الةرنيسو مون تنظوه، موا هوو اإ

الطرف،ن يف العقد وليس من النظام العاملإرادة 
(4)

، فلهام أ ن خيالَةا ما جاء فيه من حيُ  العدوُل أ و عدُمه، ومون 

ه  .حي  رُد العربونِّ أ و فقُده من عدمِّ

                                                             
(1)

 .00محمد حس ن،ن، الوجزي يف نظرية الالزتام، ص. د - 
(2)

لهيام. ، ويف الثاين عبد احلي جحازي"Redouin: "انظر يف القول ال ول -   .71-24أ قلويش فتيحة، املرجع السابق، ص: أ شارت اإ

 .70املوجز يف النظرية العامة لاللزتام، صأ نور سلطان،  -(3)

 :انظر يف ذكل، قراري حممكة النقض الةرنس ية -( 4)

Civ. 1re، 16 juill. 1956: D. 1956. 609. Orléans, 26 oct. 1967: D. 1968. 210.  
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غري أ ن هذا اليوّجه منيقٌد بسبب أ ن الالزتام البديل هو الزتام واحود ذو حملو،ن متعوادل،ن، أ حودهام أ صويل وهوو 

ثاين بوديل جيووز لل ودزن أ ن يةوي بوه مواكن الالوزتام ال صويل، وال مور عوىل خوالف ذكل يف ال وىل ابلينةيذ، وال 

 .العربون

ْن عَوَدل عون البيوع،  فالبيع ابلعربون مثاًل ينشئ الزتاماٍت متعّددٍة يف ذّمة البائع، وّ  الزتاٍم هل حملٌّ خاصٌّ بوه  فواإ

يلن عهنا هو دفع العربون، ولهذا ل يس يقه أ ن يقال عون بَرِّئ  ذّمته مهنا مجيعا رمغ أ نه حيل حملها الزتام واحد خم 

نه البدل يف الزتام بديل العربون اإ
(1)

. 

، مةاده أ ن العربون ل عالقوة هل أ صوال بةكورة البودل يف الالوزتام "برونو سليس"وهناك اعرتاض أ خر من الةقيه 

مقورتن بويحةظ أ و خيوار، وهوذا بول هوو عقود  -كام ليس هل عالقة بةكرة الرّشوو كوام سو نذكره لحقوا –البديل 

اليحةظ أ و اخليار ليس أ مًرا عارًضا كام هو احلال يف البدل أ و الرّشو، بول هوو مسوث ةٌل أ ساسو يٌّة يف العقود، وأ ّن 

رادي زمتثول يف حوّق العودول، ومون  م زكوون مصودر  من مس يلزمات هذا اليّحةظ متيع صواحب الشوث ن حبوّق اإ

تدمعه القواعد العامة يف الالزتامات الالزتام بدفع العربون هو نّ  القانون،
(2)

. 

غري أ ن الس هنوري رّد عىل هذا الاعرتاض بث نه ل يوجد ما مينع من أ ن زكوون احملول ال صويل يف الالوزتام البوديل 

متعّدًدا، يف الوق  اذلي زكون فيه البديل واحًدا
(3)

. 

 :بدليَا، ابعيبار العربون بدًل، مهنا مع ذكل، تبقى بعض الاعرتاضات عىل اعيبار اليعاقد ابلعربون الزتاًما

نوه ل يعيورب وفواًء اتَموا   - ل فاإ أ ن البدل يف الالزتام البديل ل بود أ ن زكوون معوادًل لل حول ال صويل، واإ

نوه يبقوى  فالعربون املدفوع غالًبا ما زكون ضئياًل ابملقارنة مع قمية احملل ال صيل، وحوىت ولوو اكنو  قمييوه كبورية، فاإ

 .ن قمية احملل ال صيلدوًما أ دىن م

                                                             

  الس هنوري، الوسو ي ، 22-21، ص 0471، ، بريوت0سلحن مرقس، رشح القانون املدين، العقود املسامة عقد البيع، عامل الكتب، الطبعة  -(1)

 .0، هامش رمق40، البيع واملقاي،ة، ص0ج

 .017محمد ش يا أ بو سعد، املرجع السابق، ص: انظر يف ذكل -(2)

حيو    (000، ص7117الالزتامات، النظرية العامة للعقد، امل،سسة الوطنية للةنون املطبعيوة، اجلزائور، )وذات املعىن ذكره ااكيور عيل فياليل، 

 .زرى أ ن اليعاقد ابلعربون زمتزي عن غريه من العقود، فهو حاةل خاصة تطبق علهيا قواعد خاصة

 .0، هامش رمق40، ص01، فقرة 0الس هنوري، الوس ي ، ج -(3)

اء ييعودد هوذا احملول، ويف هذا املقام يقول ااكيور محمد لبيب شنب بث ن حمل الالزتام البوديل زمتثول ابيوداًء يف أ داء يشء واحود، غوري أ نوه عنود الوفو

ما أ ن يةي ابليشء اذلي   التةاق عليه منذ البداية أ و بيشء أ خر بدل عنه ضن اإىل ذكل أ ن املدزن هو مون خييوار الوفواء ابحملول . فيكون لل دزن اإ

 .البديل عوًضا عن احملل ال صيل

،بات: انظر -000، ص0420-0420انفوع للطباعوة، دون ذكور  بودل النرشو،  أ حاكم الالوزتام، دار -محمد لبيب شنب، دروس يف نظرية الالزتام، الإ

000. 
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عند الاس يعاضة ابلبدل يف الالوزتام البوديل نكوون قود  لصونا مون الوزتام واحود وهوو الوفواء ابحملول  -

ال صيل، فهو وميثل وس يةل للخالص من الالزتام، يف ح،ن أ ن ترك العربون بدل تنةيذ الالزتام املراد تنةيذه هوو 

هناٌء للعقد لكه، فهو ميثل وس يةل للخالص من ال عقد ل من الالزتاماإ
(1)

. 

 العربون يي، ن اتةاق،ن مامتزززن معلق،ن عىل رشط،ن خميلة،ن يف الطبيعة: املطلب الثاين

ن اليعاقود ابلعربوون يي،و ن اتةواق،ن ولويس اتةاقوا واحوًدا،    مبقابل الرأ ي ال ول، هناك رأ ي فقه ي أ خر يقول اإ

واقن أ و رشو فاةل حسب قصد امليعاقودزن، والثواين مهنام خميلن عن ال خر  التةاق ال ول معلق عىل رشو 

اتةاق عىل حتديد  ن لس يعامل احلّق يف العدول، يرتتب عنه أ ن مون يسو يع ل هوذا احلوّق يودفع مبلغوا يسواوي 

مبلغ العربون
(2)

. 

وم، ون هذا الرأ ي أ ن التةاق الثاين اذلي ينشئ الزتاما بدفع موا يسواوي قميوة العربوون مقورتٌن برشوٍو عكوس 

ّما معلقًا عىل رشو فاةلرش  ّما اتةاقًا معلقًا عىل رشو واقن واإ  .وِّ التةاق ال ول، اذلي زكون اإ

ذا اعيربان التةاق ال ول معلقَا عىل رشو واقن وهذا يعين أ نه اإ
(3)

ن التةاق الثاين معلوٌق عوىل رشو فواةل   ، فاإ

ن العقود يرسوي  ، فواإ بوث لر رجعوي، ويف الوقو  زكوون قود حتقوق فاإن حتققَّ الرّشو الواقن بوث ْن   تنةيوُذ العقودِّ

الرّشو الةاةل يف التةاق الثاين واملي، ن الالزتام بدفع العربون، فيصبح دفع العربون غوري واجوب  ل نوه مل يعود 

 .هل وجوٌد بيحقق الرّشو الةاةل فيه

ذا  لون الرّشوو الواقون يف التةواق ال ول، أ صوبح العقود ك ن مل زكون، وابليوايل ييخلوُن  الرّشوو الةواةل أ ما اإ

متام تنةيذ العقد  .امليعلق بدفع ما يساوي قمية العربون، فيصبح واجبًا دفعه من طرف من عََدل عن اإ

                                                             
(1)

 .707-700ايرس محمد عيل النيداين، العربون، دراسة مقارنة ب،ن الةقه الإساليم والقانون املدين، ص: نقال عن. 42بوترفاس حةيظة، ص - 

 .22سلحن مرقس، املرجع السابق، ص -(2)

من قانون اليث مينات، من تعطي لل يعاقدزن احلّق يف الةسخ، وقد زكون ذكل حىت بعود  002يين يف املادة وهناك من الترشيعات، مثل الترشيع الص 

قد ك ن البدء يف تنةيذ العقد، رشو أ ن زكون الةسخ ييوافق مع مبدأ  حسن النية، وأ ن ل زكون قد وصل امليعاقدان اإىل مرحةل متقدمة من تنةيذ الع

ما فقدان العربون املدفوع أ و رد ضعةه. لغ الاكمل لليشءزكون قد   دفع مبلغ يقارب املب  .ويرتتب عىل الةسخ اإ

V: LI Bei, op. cit. p.p. 75- 76. 

ضافة اإىل بعض أ حاكم الق،اء، بث ن اليعاقد ابلعربون معلق عىل رشو واقون مون بيوهنم -(3) بوودري : "زرى كثري من الةقهاء الةرنس ي،ن واملرصي،ن، اإ

 .، عبد املنعم بدراوي، أ محد جنيب الهاليل، وحامد ز "Baudry-Lacantinerie" "et "Saignet"   سيين"و" لكنيرني

 .011محمد ش يا أ بو سعد، املرجع السابق، ص: انظر يف ذكل

BERGERON Thomas-Louis, op. cit, p.p. 12. 
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ويف احلاةل الثانية اليت زكون فهيا التةاق ال ول معلقَا عىل رشو فواةل
(1)

، وهوو عودم رغبوة امليعاقودزن يف تنةيوذ 

واقن  فاإن حتققَّ الرّشو الةاةل أ صبح العقوُد ك ن مل زكون، ومون العقد، وزكون التةاق الثاين معلقَا عىل رشو 

بَل من عََدل عن تنةيذ العقد  . ّم ييحقق الرّشو الواقن يف التةاق الثاين، وهو وجوب دفع العربون من قِّ

ذا مل ييحقق الرّشو الةاةل لليعاقود، مل ييحقوق بودوره الرّشوو الواقون املقابول هل يف العربوون، و   وابلعكس، اإ

 .تنةيذ العقد دون دفع ما يساوي قمية العربون

، بوث ن الالوزتام ابلعربووون ذو طبيعوة مركبوة  فهوو يشو متل عوىل حووّق "Redouin"ويف ذات الاجتواه زورى الةقيوه 

فال،وامن يظهور يف اافوع املبوارش للعربوون عنود . العدول املقرر للطرف،ن، وعىل ال،امن امليوث يت مون دفوع العربوون

نوه ل انسحاب دافعه من  ن اكن الانسوحاب ممون قب،وه فاإ العقد تعويً،ا عن الرضر اذلي يقع للطرف ال خور، واإ

ىل مثهل تث سيسا عىل رضاه ابليعامل ابلعربوون، فهوذا  ضافة اإ يبقى هناك مربر لحتةاظه ابلعربون، وابليايل يعيده اإ

ماكنيوة عودم تنةيوذ الطورف،ن للزتامواهتام مقابول دفوع مبلوغ  النوع من اليعاقد ل خييلن عن التةاق اذلي يي،و ن اإ

مع،ن
(2)

. 

ىل مسث ةل اعيبار العربون وس يةل لل،امن اليت اكن  سائدة قدميًا، يف ح،ن أ ن العربوون لويس  هذا ال م زرجعنا اإ

وس يةل ضامن يف حّد ذاته، وحىت لو اعيربانه كذكل، لاكن من ال وىل اعيباره وس يةل ضامن لينةيذ العقود ولويس 

 .نةيذهوس يةل ل،امن عدم ت 

ماكنية عدم تنةيذ الالوزتام، الكم  ي،اف اإىل ذكل أ ن القول بث ن اليعاقد ابلعربون ميا،ل اليعاقد اذلي يي، ن بند اإ

ن مل حيدد القوانون  –غري سله، بسبب أ ن العربون  يلن دلليه حسب نيّة أ و اتةاق الطرف،ن أ و العرف  هذا اإ

متام العقد أ و تنةيذه بول يلوزهمام ابلينةيوذومن  مَّ قد ى يعطي للطرف،ن حّق ا -تكل االةل وحوىت لوو . لمتل  من اإ

ماكنية عودم تنةيوذ الالزتاموات الناشو ئة عنوه مقابول  ن العقد اذلي يي، ن بنًدا ابإ اكن  للعربون دلةل العدول، فاإ

ل عقد يي، ن رشطا جزائيَا، وهذا ال خري خييلن كثريا عن اليعاقد ابلعربون كوام سو ن وحضه يف دفع مبلغ ما هو اإ

 .املطلب الثال  من املبح  الثاين

ل يف حواةل اعيبوار العودول  ف،ال مّعا يُعرَتُض بوه عوىل أ ن اعيبوار العقود معلقوا عوىل رشو بث نوه رأ ي ل يسو يقه اإ

ننوا جنعول الالووزتام ابلعربوون مقوّرًرا يف ذّمووة الك . رشًطوا فاًَسوا لليعاقود أ ّمووا يف حواةل اعيبواره رشًطووا واقًةوا هل، فاإ

ماكن مطالبة   طورف لل خور بقميوة العربوون مون الطرف،ن  حت  رشٍو فاةٍل هو عدم العدول، ممّا يرتتب عنه اإ

                                                             

و كوملوه دي " Hamel"وهامول " Ripert"وريبوري  "Planiol"بالنيوول : من ب،ن اذلزن زرون أ ن اليعاقد ابلعربوون معلوق عوىل رشو فواةل -(1)

 .، ومجيل الرشقاوي"Colmetde SanterreGuillourd"س نتري 

  أ قلوويش فتيحوة، املرجوع 012  محمد ش يا أ بو سعد، املرجع السوابق، ص1و  0، هامش رمق 24سلحن مرقس، املرجع السابق، ص: انظر يف ذكل

 .01السابق، ص

 .47ةيظة، املرجع السابق، صبوترفاس ح : انظر يف ذكل -(2)
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ذا مل يومت  وق  اليعاقد وليس من وق  حتقق الرّشو الةاةل، و  موا يف ال مور أ نوه يقووم بورّده للطورف ال خور اإ

عاقد، كام أ نه خيالن املنطق القانوينالعدول بث ن   تنةيذ العقد، وهذا طبًعا مل زكن قصُد امليعاقدزن وق  الي
(1)

. 

ي،اف اإىل ذكل أ ن ما يُعلَقُّ عليه العقد يف اليعاقد ابلعربون لويس جمورد واقعوة حمايودة قود تقوع وقود ل تقوع، بول 

رادة أ حد الطرف،ن، حيو  زكوون ل حودهام بنواًء عوىل احلوّق الإرادي املنبثوق مون الاحتةواظ  -ييعلُق ال مر هنا ابإ

ن العقود هنوا زكوون مقورتاًن  -أ و عدم اس يعامل خيار العدول مبُكنة اس يعامل الويحمك يف مصوري العقود، ومون  م فواإ

بيحةظ وليس برشو، ل واقن ول فاةل
(2)

. 

ىل زوال العقد بشلك هنايئ، ومون  م ل جنود  ن  لَُّن الرّشو الواقن أ و حتقَُّق الرّشو الةاةل ي،ّداين اإ كذكل، اإ

عدل عون العقود بورّد العربوون اذلي اسو يل ه، أ و رده وموثهل أ ي س ند قانوين يربر الزتام من
(3)

ف،وال عون أ ّن .  

التةاق الثاين يف العقد ينايف مبدأ  اليبعية اذلي زمتزي به التةواق عوىل العربوون  ذكل أ ن العربوون موجوود خلدموة 

الالزتام ال صيل ول،امن تنةيذه
(4)

. 

 العدول وليس حّق الرجوعالعربون يعطي لل يعاقدزن حّق : املطلب الثال 

ابليطور احلاصل يف العقود اليوم، ظهرت مصطلحات تبدو ل ول وهةل أ هنا مامت،ةل، يف ح،ن أ هنا ليسو  كوذكل، 

ومن هذه املصطلحات حّق الرجووع، واذلي جنوده بشولك واسوع يف عقوود الاسو هتالك
(5)

: ، حيو  يعوّرف بث نوه

رادٍة معاكسٍة، مبقت،اها يقصد صواحب ت» وا تعبرٌي عن اإ رادتوه وحس ِّ رادة منةوردٍة الرجووَع عون اإ رّصوٍف أ و تعبورٍي ابإ

فراغها من   أ لٍر يف املايض واملس يقبل «وك هّنا مل تكن مْن أ جل اإ
(6)

رادٍة خمالةٍة لَِّ ا وقع التةواق »أ و .  تعبرٌي عن اإ

ىل]أ حد ال طراف [ ورائه]عليه، زريم من ورااها  «ك ْن مل زكن الرجوع فح وقع التّةاق عليه واعيباره[ اإ
(7)

. 

                                                             

 .0، هامش رمق22سلحن مرقس، املرجع السابق، ص -(1)

 .017 -012محمد ش يا أ بو سعد، املرجع السابق، ص -(2)

 .71سلحن مرقس، املرجع نةسه، ص -(3)

 .071-004اتل عقاب حس،ن اخلصاونة، املرجع السابق، ص -( 4)

برام اتةاقيات مالية، وبيع املنازل، والبيع عرب املسافات: كام يوجد يف عقود أ خرى كثرية، مثل -( 5)  .اليعله ابملراسةل، بيع املنازل بقصد اإ

، 7101 -7100، 0شويق بنايس، أ لر ترشيعات الاس هتالك عوىل املبوادئ ال سو يكية للعقود، أ طروحوة دكيووراه، جامعوة اجلزائور : انظر يف ذكل

 .070ص

 .077شويق بنايس، املرجع السابق، ص :ذكره. Gérard Cornuهذا تعرين  -( 6)

عامر زعيب، احلّق يف العدول عن اليعاقود ودوره يف حاميوة املسو هتكل، جموةل املةكور، لكيوة احلقووق والعلووم : ذكره. هذا تعرين لطةي بن كرمي -( 7)

 .077، ص7100، 4الس ياس ية، جامعة محمد خيرض، بسكرة، العدد 
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ييعلوق برشووو وكيةيوات  ،000-00املرسوم تنةيذي رمق : وقد نّ  عليه املرشع اجلزائري يف نصوص متةرقة مهنا

العروض يف جمال القرض الاس هتال 
(1)

يياح لل شرتي أ جول للعودول ...»: منه 00/7حي  ورد يف نّ  املادة . 

م،اء( 7)مدته  انية  «...العقد أ ايم معل، حتسب من اترخي اإ
(2)

. 

هنواء العقود، خوالل مودة معينوة،  ومقتىض هذا احلّق أ ن املشرتي، أ و املكتيب، أ و املسو هتكل معوموا، هل احلوّق اإ

رادته املنةردة تكون غالبا قصرية، ابإ
(3)

ىل البوائع أ و امليودخل  احملورتف )، مع الاحتةاظ حبقه يف اسرتداد ما دفعوه اإ

ن يوودفع أ ي يشء مقابول اسوو يعامهل حوّق الرجوووع، ودون أ ن زكووون  ، دون أ ن عوىل موون رجوع أ  (أ و املهوين سووابقا

طوار  للطرف ال خر طلوب اليعوويض عون ال رضار الويت تصويبه نتيجوة هوذا الرجووع، موا دام قود اسو يع ل يف اإ

القانون
(4)

وابليايل حفّق الرجوع امل نووح لل سو هتكل ميثّول خروًجوا عون القوّوة امللزموة للعقود يف القواعود العاموة، . 

رضورة حامية املس هتكل ابعيباره الّطرَف ال،عين اقت،يه
(5)

. 

 Faculté de"أ و رخصوة العودول " Droit de dédit"ومون خوالل موا تقودم، يظهور جليوا أ ن حوّق العودول 

dédit" ، خييلن عن حّق الرجوع"Droitderétractation "يف جوانب كثرية، تمتثل يف
(6)

: 

ن اس يعامل حّق العدول يف اليعاقد ابلعربون - ل بد فيه من مقابل، فاإن   ممن دفع العربوون، خرسوه،  اإ

ن   ممن قب،ه، رده ومثهل، يف ح،ن تكون ممارسة حّق الرجوع دون دفع أ ي مقابل  .واإ

ل لطورٍف  - ميكن اس يعامل رخصة العدول من أ ّيٍ من امليعاقدزن، يف ح،ن أ ن حوّق الرجووع ل زكوون اإ

 .البائع أ و امليدخلواحد، وهو املشرتي أ و املس هتكل معوما، وليس 

خيار العدول يف اليعاقد ابلعربون ليس مون النظوام العوام  ذلكل ميكون التةواق عوىل خمالةتوه واعيبواره  -

 .تنةيذا للعقد، يف ح،ن أ ن حّق الرجوع من النّظام العام، فهو ييعلق ابلنّظام امحلايّئ لل س هتكل

أ ن خيار العدول يعد حقا ابملعىن القانوين، لس ح أ نه يقابهل الزتام يقع عىل من يسو يع ل يف مواهجيوه،  -

يف ح،ن أ ن خيار الرجوع ل يعيرب حقا ابملعىن ااقيق، فال ميكن اعيباره حقا صصًيا مبا متثهل عالقة اّاائنيوة، ول 

 يعيرب رخصة مبا أ نه ل ميثل حقوا، ولويس حريوة أ ي،وا مبوا يعيرب حقا عينيا مبا حي هل من سلطة عىل اليشء، كام ل

ذ ميثول ُمكنوة  أ نه مقصور عىل فئة املس هتلك،ن، وليس امجليع  وابليايل فهو يف مزنةل وسطى ب،ن احلّق واحلريوة، اإ

                                                             

، ييعلق برشوو وكيةيات العوروض يف جموال القورض الاسو هتال ، اجلريودة الرمسيوة 7100مايو 07رخ يف ، م، 000-00املرسوم تنةيذي رمق  -( 1)

 .01، الصةحة 7100مايو  00، صادرة يف 70عدد 

  10-01، امليعلق ابلنقد والقرض، املعدل واملمتم مبوجب ال مر 00-10من ال مر  0مكرر  004/0وقد نّ  قبل ذكل عىل مثل هذا يف املادة  -( 2)

 .«أ ايم من اترخي اليوقيع عىل العقد( 7)ميكن أ ي ص  اكيتب تعهًدا أ ن يرتاجع عنه يف أ جل  انية »: حي  جاء فهيا

 .ويف هذا يتشابه حّق العدول امل نوح يف اليعاقد ابلعربون مع حّق الرجوع -( 3)

 .070زعيب عامر، املرجع السابق، ص: انظر -( 4)

 .070نةسه، صزعيب عامر، املرجع  -( 5)

 .074شويق بنايس، املرجع السابق، ص: انظر يف ذكل -( 6)
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رادته املنةوردة برصوف النظور عون الطورف  حداث أ لر قانوين ابإ رادي حمض يعطي لصاحبه حّق اإ قانونية، وحّق اإ

ال خر
(1)

. 

 دفع العربون يلزم العاقدزن بتنةيذ العقد: املبح  الثاين

ويف  -يف مقابل الترشويعات الالتينيوة الويت جتعول مون العربوون دلةل حلوّق العودول، جنود الترشويعات اجلرمانيوة 

001مقدمهتا القانون ال ملاين يف نّ  املادة 
(2)

تث خذ به دلةل عىل تث كيد العقد وجعهل اباتَ  -
(3)

. 

، والإموارايت 47/0اليقن،ن املدين العورايق يف نوّ  املوادة : ومن الترشيعات العربية اليت تعيربه دلياًل عىل متام العقد

يعيرب دفع العربون دلياًل عىل أ ّن العقد أ صبح اباَت ل جيوز العدول عنوه »: ، حي  جاء فهيام007/0يف نّ  املادة 

ذا قىض التةاق أ و العرف بغري ذكل ل اإ  .«اإ

قودزن االعربون هو ما يعطيه أ حود امليع»: ، اذلي اعيرب فيه أ نّ 777وظهري الالزتامات والعقود املغريب يف الةصل 

: ، ملَوا نّصو  عوىل أ ن010، وجموةل الالزتاموات والعقوود اليونسو ية يف الةصول «لل خر بقصد ضامن تنةيوذ تعهوده

متام م»  .«ا تعاقَدا عليهالعربون هو ما يعطيه أ حد امليعاقدزن لل خر ل جل اإ

بيع العربون هو أ ن يدفع املشرتي للبائع جزًءا من الوثّ ن يف بيوع »: 020والقانون املدين الميين اذلي نّ  يف املادة 

ذا أ خذ املشرتي املبيع ودفع ابيق الثّ ن سواء ع،ّن وق  افع البايق أ م مل يُع،ّن   .«اتةقَا عليه حيتسب من الثّ ن اإ

ذا دفع أ حد امليعاقد ّن ذكل يعيرب تنةيًذا جزئيَا للعقدفاإ ىل امليعاقد ال خر  فاإ ذا : فةي حاةل البيوع موثالً . زن عربواًن اإ اإ

ن اكن البوائع هوو مون دفوع  ّن ذكل املبلغ خيصم من الثّ ن اللكوي لل بيوع، واإ اكن املشرتي هو من دفع العربون، فاإ

نّه يسرتده عند تنةيذ العقد العربون، فاإ
(4)

. 

                                                             

منصور حا  حمسن، اإرساء خ،ري مظلوم، العدول عن اليعاقد يف عقد الاس هتالك الالكورتوين، دراسوة مقارنوة، جموةل احملقوق : انظر يف ذكل -( 1)

 .00 -00، ص7107د الثاين، احليل للعلوم القانونية والس ياس ية، جامعة اببل، الس نة الرابعة، العد

 :فقرة أ وىل 001جاء يف نّ  املادة  -( 2)

«Si, lors de la formation d'un contrat, il a été donné quelque chose à titre d'arrhes, cela vaut comme signe de 

la conclusion du contrat».  

 :001جاء يف نّ  املادة  -( 3)

Code civil Allemand, traduit et annoté par C. BUFNOIR et autres, tomme 1, l'imprimerie nationale, Paris, 

p483. 

ذا نةذ العقد، خصم مبلغ العربون مما هو مس يحّق عوىل مون أ عطواه»: مدين مغريب عىل 774يف هذا الصدد ينّ  الةصل  -(4) ذا اكن مون . اإ موثال اإ

ذا اكن من أ عطى العربون هو البوائع أ و املكوري [ جراملس يث  ]أ عطى العربون هو املشرتي أ و املكرتي  ، [املو،جر]خصم من  ن البيع أ و من الكراء، واإ

 .ونةذ العقد وجب رده

ذا أ لغي العقد برتايض عاقديه  .«كام جيب رد العربون أ ي،ا، اإ

ذا اتةوق عوىل »: من القوانون املودين 021نّ  يف املادة غري املرشع الميين اكن خمالةا للترشيعات العربية اليت جتعل العربون تث كيدا للعقد، وذكل حيامن  اإ

ل ميكون أ ن يسوتبقي  -ف،ال عن اعيبار العربون تث كيودا للعقود –وهذا يعين أ نه . «أ نه يف حاةل العدول عن الصةقة يبقى العربون للبائع فال يصح البيع

ماكنية العدول عن   .العقد، بل يعيرب العقد برمته ابطالمن أ خذ العربون هذا العربون، حىت ولو   التةاق عىل اإ
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ل وهذا يعين أ ن دفع ا لعربون جيعل العقد قد   بصةة هنائية، ول جيوز ل ي من الطرف،ن العودول عنوه منةورًدا واإ

ما ابلينةيذ اعُيرب ُمخاَل بتنةيذ الزتاماته، فيكون حيهنا للطرف ال خر أ ن زمتّسك اإ
(1)

العيوين للعقود أ و ابلةسوخ موع  

اليعويض
(2)

 .انون املدين، أ و ابافع بعدم الينةيذ طبقًا للقواعد العامة يف الق

واليعويض هنا زكون عن الرضر اذلي سببه الطرف اذلي أ خل ابلزتامه اليعاقدي للطرف ال خور، ول عالقوة هل 

ذ قد زكون مقدار اليعويض أ كرب من مقدار العربون وقد زكون أ قل منه، كام قود زكوون مسواواًي هل . ابلعربون، اإ

ىل قايض املوضوع وهذا زرجع تقدزره اإ
(3)

. 

ن  اعيبار العربون جزًءا من العقد، ميثل ضاماًن ملن دفع العربون بث ن الطرف ال خر لن يقووم ابليرصوف يف ولهذا فاإ

ليوه صو  أ خور بعطواء أ ف،ول، ويف ال ن ذاتوه زكوون مسو يمُل العربوون  اليشء امليعاقد عليه، حىت ولوو تقودم اإ

ىل الطرف ال خر بث نه سيمُّتِّ معلية تنةيذ العقد، وأ نه لن زرجع عن قراره مط ئنَا اإ
(4)

. 

ن دافوع العربوون يسورتدُّ موا دفعوه، سوواء اكن ابئًعوا أ م مشورتاًي، مو،جًرا أ و  ذا   الةسخ بطريوق الورتايض، فواإ واإ

...مس يث جًرا
(5)

. 

ىل رأ يو،ن مشوهورزن ن اتةق هذا الرأ ي عىل أ ن العربون تث كيٌد للعقد، فقود انقسو وا اإ غري أ نه واإ
(6)

أ حودهام جيعوهل : 

 .واقن، والثاين جيعهل عقًدا معلقًا عىل رشو فاةلعقًدا معلقَا عىل رشو 

                                                             

ل أ هنا هنا دلةل اثنوية ابلنظر اإىل االةل ال صلية اليت ت -(1) ،بات، اإ كون عند اليعاقد ولعهّل يف هذه احلاةل تظهر دلةٌل أ خرى للعربون، ور دلةل الإ

 .واليت تمتثل يف جعل العقد اباتَ 

ذا تب،ن لل حمكة أ ن العربون اكن للب  واليث كيد عوىل متوام العقود فوال جيووز ل ي ...»: ما يةيد بذكلوقد جاء يف قرار حملمكة النقض املرصية  -(2) أ ما اإ

لزام الطرف ال خر بتنةيوذ العقود, ويعيرب العربون املدفوع جزًءا من المثن, من الطرف،ن العدول عن البيع وجيورى عوىل العقود . وجاز ل ي من الطرف،ن اإ

ن اكن هل وجهالقواعد العامة من جواز امل ق،وائية، جلسوة  21لسو نة  107الطعن رمق . «طالبة ابلينةيذ العيين أ و ابليعويض أ و ابلةسخ مع اليعويض اإ

 .77، القاعدة 007، ص0، املكتب الةين، عدد 07، الس نة 10/10/7110

 .41، ص7، ح0الس هنوري، مصادر احلق، مج: انظر يف هذا املعىن -(3)

ن اكن هو السوبب يف  010لةصل وقد مسى املرشع اليونيس يف ا من جمةل الالزتامات والعقود اليعويض ابلغرامة املالية، واليت يسددها دافع العربون اإ

خبالف املرشع املغريب . عدم تنةيذ العقد أ و فسخه، حي  حيّق هل أ ن حيبس العربون اإىل ح،ن دفع الطرف ال خر الغرامة املالية اليت حيددها القايض

 .ذلي سامه تعوي،ا، ا741يف الةصل 

 .77بوترفاس حةيظة، املرجع السابق، ص: انظر يف هذا املعىن -(4)

 .من جمةل الالزتامات والعقود اليونس ية 010من ظهري الالزتامات والعقود املغريب، والةصل  7فقرة  774انظر الةصل  -(5)

ىل أ ن هناك أ راء أ خرى يف اليعاقد ابلعربون   -( 6) حي  من الةقهاء من يقول بث ن العقد املقرتن بعربون هوو اتةواق متهيودي أ و قلنا مشهورزن نظًرا اإ

رادة امليعاقدزن مل تليقِّ بصورة هنائية وابتة ىل العقد الهنايئ دليل عىل أ ن اإ مهنم جالل العدوي، محمد اكمل . ابيدايئ  ل ن اليحول من العقد الابيدايئ اإ

 .مريس، غري أ ن هذا منيقد
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 العقد املي، ن دفع عربون معلق عىل رشو واقن: املطلب ال ول

زورى بعوض الةقهواء أ ن اليعاقود ابلعربوون عقود معلوق عوىل رشو واقون
(1)

  ومعوىن ذكل أ نوه ل ميكون ل ي مون 

رادته املنةردة خوالل مودة معينوة حتو دد عون طريوق التةواق، أ و العورف، أ و مون امليعاقدزن أ ن زرجع يف العقد ابإ

الظروف املالبسة للعقد
(2)

. 

رادة امليعاقودزن  ل ن خيوار العودول يعوين أ ن رضوا  ليوه اإ وهذا يف رأ هيم هو اليكيين اذلي ييةق مع موا توذهب اإ

ىل امليعاقدزن ابلعقد ليس هنائيَا، أ ّما يف هذه احلاةل فرضاؤهام هنايّئ،   ما يف ال مر أ ن مجيع أ اثر ا لعقد تيوقون اإ

ح،ن سقوو خيار العدول، فيسق  بعدم اس يعامهل، وحيهنا ييحقق الرّشوو الواقون، وتيحقوق معوه مجيوع ال اثر 

اليت ينتجها العقد بث لر رجعي من وق  العقد وليس من وق  حتقق الرّشو الواقن
(3)

. 

أ لون  011مليون دينار، ودفع املشورتي عربوواًن مقوداره  0فلو فرضنا أ ن صص،ن اتةقا عىل مبيع مع،ن بمثن قدره 

ّن العقد يعيرب قد  ، ولكون تنةيوذه الهنوايئ متوقون عوىل عودم اسو يعامل أ حود الطورف،ن حلقّوه يف  دينار للبائع، فاإ

ن موّرت توكل املودة، أ صوبح املشورتي  العدول، خالل املدة امليةق علهيا أ و خالل املدة اليت حيوددها العورف، فواإ

ىل املشرتي 411دفع ما بقي من الثّ ن وهو ملزًما ب أ لن دينار، وصار البائع ملزًما بنقل امللكية اإ
(4)

. 

                                                             

 .بودري وس ينيا، كولن واكبيتان، جورسان: ون هبذامن ب،ن اذلزن يقول -(1)

 .7، هامش رمق40، ص01، البند 0الس هنوري، الوس ي ، ج: راجع يف ذكل

 :وانظر كذكل

BERGERON Thomas-Louis,  op. cit. p. 12-13. 

أ وردان مسوث ةل الرشوو الواقون والرشوو اعيبار العقد هنا معلق عىل رشو واقن أ و عىل رشو فاةل ليس هل ذات ال اثر اليت ذكرانها عندما  -(2)

ن الرشوو  منا دفع ل جل اخليار ب،ن امل  يف العقود، وذكل عنودما نقوول اإ ذا ما اكن للعربون دلةل العدول  ذكل أ ن العربون هنا اإ الواقون يف الةاةل اإ

أ و الةاةل يف حال اعيبوار العربوون بدايوة لينةيوذ  التةاق ال ول قد حتقق، أ و الرشو الةاةل يف التةاق الثاين قد  لن، يف ح،ن أ ن الرشو الواقن

ن ّما أ ن تكون موقوفة اإىل ح،ن حتقق الرشو الواقن، وليس ل ي من الطرف،ن الرجوع عن العقد، فاإ حتقوق،  العقد يقت  أ ن العقد قد   وأ ّن أ اثره اإ

ّما أ ْن تكون ال اثر ساريًة م. ترتب  ال اثر من وق  العقد ل من وق  حتقق الرشو ْن حتقق اعيرب واإ ن وق  العقد اإىل ح،ن حتقق الرشو الةاةل، فاإ

أ و ييخلةوان فهيوا، تكوون يف  -الواقن أ و الةواةل –  هذا مع ال خذ يف احلس بان أ ن املدة اليت ييحقق فهيا الرشطان . العقد من أ ساسه ك ن مل زكن

لتةاق أ و العقد عىل الرشو، مموا جيعول مسوث ةل هتديود العقود ابلوزوال اليعاقد ابلعربون قصرية، وليس مثل ابيق العقود، حي  قد تطول مدة تعليق ا

ْن اعيرباَن العربون تنةيًذا ُجزئيَا للعقد  .ليس  بذات احلّدة يف العقود العادية لس ح اإ

 .70أ نور سلطان، املوجز يف النظرية العامة لاللزتام، ص: انظر. وهو الرأ ي الراحج عند ااكيور أ نور سلطان -(3)

اليقنو،ن املودين اجلزائوري  يف نوّ  املوادة : أ غلب اليقنينات املدنية العربية أ خذت ابل لر الرجعي للرشو ك صول عوام، واقةوا اكن أ م فاَسوا، مون بيهنوا

ادة ، والكوووييت يف املوو721/0، والسوووري يف املووادة 070  واملغووريب يف الةصوول 702/0، والليوويب يف املووادة 721/0، واملرصووي  يف املووادة 717/0

 .أ  /701، والبحريين يف املادة 741/0، والقطري يف املادة 741/0، والعرايق يف املادة 707/0

 .من اليقن،ن املدين 011غري أ ن املرشع ال ردين أ خذ مببدأ  عدم رجعية أ لر الرشو يف نّ  املادة 

 .24أ قلويش فتيحة، املرجع السابق، ص: انظر يف ذكل -(4)



 11العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية
 

480 
 

وهذا يعين أ نه يف احلاةل املعاكسة، أ زن يس يع ل أ حد الطورف،ن حقوه يف العودول، ييخلون الرّشوو الواقون، ول 

ىل احلال ا ليت اكان علهيا قبل اليعاقود، فوريّد مون ينتج العقد أ ي أ لر قانوين، ويصبح ك ن مل زكن، فريد امليعاقدان اإ

ىل الطرف ال خر  .عََدَل العربون اإ

يف اعيقادي أ ن هذا القول جمانب للصواب، بل فيه خل  بو،ن اعيبوار دلةل العربوون ر العودول، وبو،ن اعيبوار 

عطواء دلليو،ن دلليه ر البدء يف تنةيذ العقد  فاملثال يصلح فح لو اكن  دلةل العربون ر العدول، ول ميك ن اإ

هل يف ال ن ذاته
(1)

. 

جراءات الينةيذ عىل املدزن جراء من اإ ومما يرتتب عن هذا اليكيين، أ نه ل ميكن لدلائن أ ن يقوم بث ي اإ
(2)

وهوذا . 

ىل أ ن العقد ما زال يف مرحةل اليعليق  .راجع اإ

ذا حد،  قبل حتقق الرّشو الواقن كام أ ن تبعة الهالك هنا تقع عىل البائع اإ
(3)

هنا تكوون ،  ذا حد،  بعده فاإ أ ما اإ

ذا اكن  بعد التسله عىل املشرتي اإ
(4)

. 

ىل موا اكان  لكن ما ي،خذ عىل هذا الرأ ي، أ ن  لن الرّشو الواقن جيعل العقد ك ن مل زكن، ويعواد امليعاقودان اإ

ذا عدل مون دفوع عليه قبل اليعاقد، ومن  م من دفع مبلغ العربون يسرتده، وهذا ل جنده يف اليعاقد ابلعربون،  فاإ

ذا عدل مون اسو يل ه، أ رجعوه  ورد  -وهوذا طبيعوي –العربون فقده، وابليايل بث ي حّق يث خذه الطرف ال خر، واإ

مثهل، فبث ي حّق أ ي،ا أ ن يس يمل الطرف الثاين ضعن ما دفع
(5)

 و

 ل حوّق كام أ ن هذا الرأ ي يقترص عىل بيان حمك العقد ال صيل دون أ ن حيدد طبيعة الزتام الطورف اذلي يسو يع

العدول
(6)

. 

                                                             

ليه  -(1)  " Redouin"وهذا اذلي ذهب اإ

 .71 -24أ قلويش فتيحة، املرجع السابق، ص: انظر يف ذكل

 .، والباحثة أ خلط  ب،ن ال مرزن(أ ي اذلي هل دلةل البيات)لكن ال م حسب اعيقادي ييعلق بعربون العدول وليس بعربون القس  

 .071ليعاقد، صعبد احلكه فودة، الوعد والمتهيد ل : نقال عن. 001اتل عقاب، املرجع السابق، ص -( 2)

 .7، هامش رمق40، ص0الس هنوري، الوس ي ، ج -( 3)

 (.014املادة )وهذا تطبيق للقواعد العامة يف القانون املدين  -( 4)

 .0، هامش رمق40، ص0الس هنوري، الوس ي ، ج -(5)

 ل موال الناس ابلباطل  فث خذ العربون عند عدم ولعل هذا القول مث خوذ من عند فقهاء الرشيعة اذلزن رأ وا عدم جواز اليعاقد ابلعربون، ابعيباره أ الكً 

 .تنةيذ العقد مل زكن بعوض كام مل زكن هبة، وابليايل فهو أ   ل موال الناس ابلباطل

ن العقد زكون جائزا عند امجليع متامه، فاإ ن اكن املبلغ املدفوع كعربون جزًءا من الثّ ن الإجاميل، ييع،ن اإ  .أ ما اإ

عبد هللا بون عبود احملسون : د بن أ يب بكر القرطيب، اجلامع ل حاكم القرأ ن واملب،ن ملا ت، نه من الس نة وأ ي القرأ ن، حتقيقمحمد بن أ مح: انظر يف ذكل

 .707، ص1م، ج7111-ه0072الرت  وأ خرون، م،سسة الرساةل، الطبعة ال وىل، بريوت، لبنان، 

 .04محمد حس ن،ن، عقد البيع، ص -(6)
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ي،اف اإىل ذكل أ ن الترشيعات اليت جعلو  مون العربوون دلةل عوىل أ نوه عقود اتم، ل تعيوربه معلقوا عوىل رشو 

ل ابتةواق  واقن، بل متنع اس يعامل حّق العدول للطرف الواحد، فال زكون اليخل  مون الالزتاموات اليعاقديوة اإ

ذا جرى العرف عىل ذكل، أ و تعذر تنة  . يذ العقد أ و   فسخه بسوبب عودم تقصوري أ حود الطورف،نالطرف،ن، أ و اإ

ن فسخ ابتةواق الطورف،ن أ و وفوق موا يق و بوه العورف  ذا   تنةيذ العقد احتسب العربون مضن المثن، واإ وهنا اإ

ىل حو،ن  ن للطرف ال خر الاحتةاظ ابلعربون اإ ن فسخ بسبب تقصري أ حد الطرف،ن، فاإ ىل من دفعه، أ ما اإ أ عيد اإ

 .ض اذلي حتدده احملمكةاحلصول عىل اليعوي

 العقد املي، ن دفع عربون معلق عىل رشو فاةل: املطلب الثاين

يف مقابل من زرى أ ن اليعاقد ابلعربون عقد معلق عوىل رشو واقون، يوجود رأ ي أ خور جيعول منوه عقودا معلقوا 

عىل رشو فاةل
(1)

بيوهنام، أ ي أ ن ال اثر الويت ، وهذا يعين أ ن العقد املربم ب،ن امليعاقدزن صوار هنائيوا وانفوذا فوح 

 .ينتجها العقد تكون سارية من وق  اليعاقد وليس من وق   لن الرّشو الةاةل

ذا  لن الرّشو الةاةل بوث ن مل يسو يع ل  ىل العقد املعلق عىل واقن  فاإ وهذا عكس ما هو عليه ال مر ابلنس بة اإ

 .أ ي من طريف اليعاقد حقه يف العدول، اس يقر العقد بشلك هنايئ

ن العقود زوزول بوث لر رجعوي، فوزتول معوه أ م ذا حتقق الرّشو الةاةل بث ن اس يع ل أ حدهام حقه يف العودول  فواإ ا اإ

 .ال اثر اليت اكن قد رت ا، وابليايل من عدل عن العقد اكن عليه دفع مقدار العربون

رشو واقون، أ ي وما ي،خذ عىل هذا الرأ ي هو نةسه ما ي،خذ عىل القول بث ن اليعاقد ابلعربون عقد معلق عىل 

 .أ نه ل مسوّ  لإرجاع مقدار العربون ومثهل من طرف من تسل ه، أ و خسارة العربون من طرف من دفعه

 العربون دليل بداية تنةيذ العقد، لكنه ليس رشطا جزائيَا: املطلب الثال 

هناك من الةقه من يعيرب العربوون رشطوا
(2)

ذا موا اسو يع ل أ حود الطورف،ن ح  قوه يف العودول جزائيوا يف العقود، اإ

وعدم تنةيذ الصةقة  فالعقد يعيرب قد   بشلك هنايئ، ومرتبا لاكفة أ اثره القانونية، وابليايل اس يعامل حّق العودول 
                                                             

 .04  محمد حس ن،ن، عقد البيع، ص70النظرية العامة لاللزتام، صأ نور سلطان، املوجز يف  -(1)

 .كومليه دي سانيري، جيوار: من ب،ن من يقول هبذا

 .7، هامش رمق40، ص01، فقرة 0الس هنوري، الوس ي ، ج: راجع يف ذكل

طبيعة القانونية للعربون، وهذا عىل أ ساس أ ن العربوون تقول الباحثة اتل عقاب بث نه جيب اليةريق ب،ن الطبيعة القانونية لليعاقد ابلعربون وب،ن ال  -( 2)

 .ابعيباره ميثل رشًطا، أ و هو وصن يلحق الالزتام في،لر يف نةس امليعاقدزن دون أ ن يدخل يف تكوزن العقد

 .000-000، ص7110اتل عقاب حس،ن اخلصاونة، اليعاقد ابلعربون، دراسة مقارنة، رساةل ماجس يري، جامعة أ ل البي ، ال ردن، 

ال وىل تقت و و ن نوافقها يف شق، وإالةها يف أ خر  فصحيح أ ن الطبيعية القانونية لليعاقد ابلعربون  يلن عن الطبيعة القانونية للعربون  ذكل أ ن 

أ ن الثانيوة تقت و ، يف حو،ن ...من حتديد طبيعة العالقة ب،ن الطرف،ن، ر عقد اتم مثال أ م عقد ابيدايئ أ م وعد ابليعاقد، أ م عقد معلوق عوىل رشو

أ ما موا ... البح  يف ذات العربون ودلليه، هل هو مبلغ نقدي أ م غري ذكل، وهل هو بدل عن الالزتام ال صيل، وهل ميثل دلةل عىل العدول أ م ل

ذاته بول مبلوغٌ مون املوال أ و يشٌء فهذا ليس بصحيح  فالعربون ليس رشًطا يف حّد . ل نوافقها عليه فهو َجْعُل العربون رشًطا أ و وصةًا يلحُق الالزتام

م من طرف أ حد العاقدزن، قد جيعل العقد أ و التةاق معلقًا عىل رشو، كام أ نّه عنرٌصو يف الالوزتام أ و جوزٌء منوه ولويس خارًجوا عنوه   وذلكل ل يَُقدَّ
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ذا   دفعوه دون التةواق عليوه  موا بةقود موا دفوع، أ و بورد موا أ خوذ وموثهل، أ و اإ يقت  توقيع جزاء عىل صاحبه، اإ

ابعيباره وس يةل للعدول
(1)

. 

أ ّن : ل ُمعارٌض من عّدة وجوه  فرمغ أ ّن العربون يتشابه موع الرّشوو اجلوزايئ يف بعوض املسوائل مهنواغري أ ن القو 

الَك مهنام ميثل الزتاًما من أ حود امليعاقودزن جُتواه ال خور
(2)

ىل حتقيوق سوالمة العقوود مون  ، وأ ن الك موهنام هيودف اإ

خسووارة العربووون، أ و دفووع الرّشووو اليالعووب، وحوو  امليعاقوود عووىل تنةيووذها، ذكل أ ن عوودم الينةيووذ يقت وو 

اجلزايئ
(3)

، وأ ن الك مهنام يي، ن تقدزًرا ملبلغ يُدفع  عند العدول يف العربون، وعنود الإخوالل ابلعقود يف الرّشوو 

اجلزايئ
(4)

. 

ل أ هنام   :خييلةان من عدة أ وجه -كام قلنا –اإ

العربون هو املقابل حلّق العدول عن العقد، بيامن الرّشو اجلزايئ هو تقدزر ليعويٍض عون  :الوجه ال ول -

رضر وقع بسبب عدم تنةيذ العقد
(5)

. 

العربون قامئ عند العدول حىت ولو مل يرتتب عن العدول رضر، أ ما الرّشو اجلزايئ فوال  :الوجه الثاين -

ذا وقع رضر ل اإ يس يحّق اإ
(6)

. 

                                                                                                                                                           

، ك ن نقول مثال ...يعيه أ و فئيه أ و  درجته أ و حمكهميكن اعيباره وصةًا، فالوصن أ مر خارج عن العقد يعطي لنا انطباعًا أ و تصوًرا عنه، أ و يب،ّن طب 

ذا  لن ركٌن من أ راكنه أ و رشٌو من رشوو حصة تكل ال راكن  .بث ّن البطالن وصٌن يلحق الالزتام أ و العقد، اإ

ذكل كين أ ن العربون خوارٌج عون ولس نا نةهم ك.  م ل ندري كين زكون للعربون أ ْن ي،لّر يف نةس امليعاقدزن، رمغ أ نّه ماّدي حب  وليس أ مًرا نةس يَا

رادة عودم تنةيوذه، وابليوايل هو ما أ ن زكون تنةيًذا جزئيَا لهذا العقد، أ و هو بديل عون الالوزتام ال صويل يف حواةل اإ و أ يً،وا تنةيوذ تكوزن العقد مع أ نه اإ

 !لاللزتام، ولكن من جانب مغازرو

 .41  بوترفاس حةيظة، املرجع السابق، ص001ص محمد عبد العززز، املرجع السابق،: انظر يف من قال بذكل -( 1)

 .اذلي اعيربه نوعًا من أ نواع الرشو اجلزايئ" Faribault: "وكذكل

V: BERGERON Thomas-Louis, op. cit. p.p. 19- 20. 

الثوانوي، بول هوام ملزموان بتنةيوذ ويعقب هذا ال خري عىل هذا الرأ ي قائال بث ن هذا يعين أ نه لويس للطورف،ن اخليوار بو،ن الالوزتام ال صويل والالوزتام 

 .ال،ن،ن، والعربون خبالف ذكل، حي  زكون للطرف،ن اخليار يف ذكل، كام أ نه ل ميكن شغل ذّمة املدزن ابلزتام،ن يف أ ن واحد

موارايت يف نوّ  املوادة 47/7اليقن،ن املدين العرايق يف نّ  املادة : ومن الترشيعات اليت ذكرت بث نه جزاء ذا اتةوق »: يو  ورد فوهيام، ح 007/7، والإ اإ

 .«...امليعاقدان عىل أ ن العربون جزاء للعدول عن العقد

براهه ااسويق أ بو الليل، تعويض الرضر يف املس،ولية املدنيوة، ص010ز  اازن شعبان، نظرية الرشوو املقرتنة ابلعقد، ص -( 2) نقوال . 070  اإ

يئ وأ لره يف العقود املعارصة، رساةل دكيوراه، جامعة املكل سعود، امل لكوة العربيوة السوعودية، محمد بن عبد العززز بن سعد الميين، الرشو اجلزا: عن

 .004، صه0071 -ه0070

براهه ااسويق أ بو الليل، املرجع السابق، ص -( 3)  .004محمد بن عبد العززز، املرجع السابق، ص: نقال عن. 070اإ

LI Bei, op. cit. p. 77. 

 .710، ص041، فقرة 7ي ، جالس هنوري، الوس   -( 4)

 .710  محمد حس ن،ن، الوجزي يف نظرية الالزتام، ص710، ص041، فقرة 7الس هنوري، الوس ي ، ج -( 5)

 .710، وص00  محمد حس ن،ن، الوجزي يف نظرية الالزتام، ص710، ص041، فقرة 7الس هنوري، الوس ي ، ج -( 6)
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زاء اجلوزايف الثابو  يف الرّشوو اجلوزايئ زكوون لعودم تنةيوذ العقود بصوورة غوري أ ن اجلو :الوجه الثال  -

ىل اخلطث  وهو جزاٌء تعاقدي خاصٌّ ييعلق ابملس،ولية، يف ح،ن أ ن العدول زكوون  مرشوعة للعقد، فاجلزاء راجع اإ

عند عدم الينةيذ لسبب مرشوع، وهو خارج عن فكرة جرب الرضر املوجود يف املس،ولية
(1)

 . 

العربون ل جيوز  ةي،ه من طرف القايض، بل جيب دفعه كام هو، بيوامن جيووز للقوايض  :الرابعالوجه  -

 ةيض الرّشو اجلزايئ مبا يتناسب مع الرضور  ذكل أ ن الرّشوو اجلوزايئ هوو تعوويض اتةوايق عون الرضور اذلي 

ذا اك ن مبالغا فيه، بول وهل ينشث  بسبب الإخالل بث حد رشوو العقد، ولهذا جيوز فيه للقايض أ ن خيةض مقداره اإ

ذا مل حيصل رضر للطرف ال خر، بيامن العربون واجب اافع ولو مل زكن هنواك رضر اباائون،  أ ل حيمك به أ صال اإ

فال جيوز للقايض  ةي،ه أ و عدم احلمك به
(2)

. 

فهوو بودل يف  -وكذكل مس يل ه -دافع العربون خمري ب،ن تنةيذ العقد وب،ن العدول عنه :الوجه اخلامس -

بول عليوه تنةيوذ  -فهوو تعوويض -أ ما امللوزتم ابلرّشوو اجلوزايئ فغوري خموري(. عند من يقول هبذا الرأ ي)زتام بديل ال

ن اكن ممكنا الزتامه ال صيل اإ
(3)

ذا اختار  أ حود الطورف،ن دفوع العربوون فوال حيوّق للطورف    فةي اليعاقد ابلعربون اإ

متام العقد أ ن جيرب الطرف ال خر عوىل أ خوذ  ال خر رفض اس يالمه، أ ما يف الرّشو اجلزايئ فليس لل يخلن عن اإ

ذا اس يحال تنةيذ هذا الالزتام أ و قبل بذكل ل اإ قمية الرّشو اجلزايئ بدل الالزتام ال صيل اإ
(4)

. 

أ ما الرّشو اجلزايئ . العربون ييّةق عليه وق  العقد، ول ميكننا أ ن نيصوره بعد العقد :الوجه السادس -

فيجوز أ ن ييةق عليه بعد العقد وقبل وقوع الرضر
(5)

. 

العربون يمت قب،ه وق  العقد، بل قد حيصل ذكل قبول متوام العقود وامل و فيوه، بيوامن  :الوجه السابع -

د، عند حتقق رشطه وهو وقوع الرضرزكون الرّشو اجلزايئ متث خًرا عن العق
(6)

. 

عنود عودم تنةيوذ العقود، أ و عنود : اس يحقاق الرّشو اجلزايئ زكون يف ،والث حوالت :الوجه الثامن -

ننا ل جند موا يسو ى عربوون اليوث خر يف تنةيوذ . اليث خر فيه، أ و عند تنةيذه تنةيذا معيًبا ىل العربون فاإ ذا نظران اإ واإ

يب هلالعقد، أ و عربون الينةيذ املع 
(1)

. 

                                                             
(1)
- LI Bei, op. cit. p. 77. 

  محمود رشيون 47، ص01، البيع واملقاي،ة، فقرة 0  ج710، ص041، فقرة 7  ج710 -710، ص007، فقرة 0الوس ي ، جالس هنوري،  -(  2)

 .004-007عبد الرمحن، املرجع السابق، ص

 .710، ص041، فقرة 7الس هنوري، الوس ي ، ج -( 3)

لياس انصين، موسوعة العقود : نقال عن. 47بوترفاس حةيظة، املرجع السابق، ص -( 4)  .011، ص7املدنية واليجارية، جاإ

  عبد هللا بن محمد أ ل سلحن الشهري، الرشوو اجلوزايئ وتطبيقاتوه يف 000طلبة وهبة، أ حاكم الالزتام ب،ن الرشيعة الإسالمية والقانون، ص -( 5)

 .000محمد عبد العززز، املرجع السابق، ص: نقال عن. 77احملمكة الكربى وديوان املظامل مبدينة الرايض، ص

 .000محمد عبد العززز، املرجع السابق، ص -( 6)
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ىل فسوخ العقود، بيوامن حتقوق  :الوجه الياسع - حصول العدول مبوجب احلّق اذلي مينحه العربون يو،دي اإ

ىل فسخ العقد الرّشو اجلزايئ ل ي،دي ابلرضورة اإ
(2)

. 

ذا مرت املدة امليةق علهيا أ و امليعارف علهيا يف اليعاقد ابلعربون، وأ صبح العقد هنائيا،  :الوجه العارش - اإ

ربون اإىل جزء من المثن، يف ح،ن أ ن الرّشو اجلزايئ يعيرب تعوي،ا ل ُجزًءا من المثنحتول الع
(3)

. 

 .مما س بق يي،ح أ ن العربون هل طبيعة مغازرة متاما للرشو اجلزايئ، ول ميكن بث ي حال اعيباره كذكل

 :خامتة

دم اليعامل به ب،ن  ل أ نه مل يس يقر عىل مةهوم واحود ول ختاًما لهذه ااراسة، ييب،ن لنا أ ّن العربون رمغ قِّ الناس،اإ

عطاء تعرين يش ل مجيوع  عىل دلةل واحدة، ل يف الترشيعات ول يف ال عراف السائدة، وهو ما صّعب معلية اإ

عطاء وصٍن قانويّنٍ اثبٍ  هل  .أ صنافه ودللته دون فصلها عن بع،ها، ومن اإ

ه جيعل العقد معلقًا عىل رشو واقن أ و فواةل، موع دلةل العودول فاعيبار العربون بدًل يف الزتام بديل، أ و اعيبار 

رمغ وجاهووة بع،ووها يف بعووض  -  هووذه اليوصوويةات ... أ و مووع دلةل البوو ، أ و اعيبوواره رشًطووا مقوورتاًن بوويحةظ

 .منيقدة يف جوانب عديدة، جتعل هذا اليوصين أ و ذاك غري مسمل به، وغري حامٍس لل سث ةل -اجلوانب

ختالف اكن هل ابلغ ال لر عىل حتديود طبيعوة العالقوة اليعاقديوة، وعوىل ال اثر الويت زرت وا دفوع وهذا اليعدد والا

ذا اكنو   العربون أ و العدول عن العقد أ و عدم الاس مترار يف تنةيذ العقد  حي  ييوقن مسار العقد ول زكمتل اإ

ه ذا . ومثهَلُ  للعربون دلةل العدول، واس يع ل هذا احلق، مقابل خسارة العربون أ و رّدِّ أ و يُعّد العقود ك ن مل زكون اإ

ذا اعيوربانه معلقًووا عوىل رشو واقوون، أ و بيحقووق  اعيوربانه معلقًووا عوىل رشو، وذكل بيخلوون الرّشوو الواقوون اإ

ذا ما اعيربانه معلقًوا عوىل رشو فواةل الرّشو الةاةل رمغ موا لهوذزن الوصوة،ن مون أ اثر متباينوة خبصوصواعيبار . اإ

ح،ن حتقق الرّشو الةاةل، أ و غري مرتب ل اثره اإىل ح،ن حتقق الرّشوو الواقون، ويف لكيوا  العقد مرتًبا ل اثره اإىل

 !احلالي،ن يصبح العقد ك ن مل زكن

ذا أ عطوى لطرفيوه احلوّق  ونعيقد أ ن اليعاقد ابلعربون هل وصن خاصٌّ  حي  يعدُّ أ مًرا قريًبا من املانع من اليعاقد اإ

متوام العقود، موع أ نوه يف العدول، فيكون مس يع ُل هذا احلّق ق د قطع الطريق عىل الطرف ال خر اذلي اكن يوّد اإ

 .ليس مانًعا ابملعىن القانوين ااقيق

                                                                                                                                                           

 .007محمد عبد العززز، املرجع السابق، ص: نقال عن. 77  عبد احلي جحازي، النظرية العامة لاللزتام، ص71الشهري، املرجع السابق، ص -( 1)

بوون يف الرشويعة الإسوالمية واحلقووق، جموةل احلقووق   عبد السالم الرتموانيين، أ حواكم العر 710محمد حس ن،ن، الوجزي يف نظرية الالزتام، ص -( 2)

 .007محمد عبد العززز، املرجع السابق، ص: نقال عن. 074  امحلوي، الرشو اجلزايئ، ص11، ص0422والرشيعة الكويتية، العدد ال ول، 

 :نقال عن. 40بوترفاس حةيظة، املرجع السابق، ص -( 3)

François Terré, Philippe Simler et Yves Lequette, p.350 
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كامل دافع القس  بقية ال قساو حىت يمت تنةيذ العقود هنائيَوا،  وهو قريٌب من اليعاقد ابليقس ي ، واذلي مقت،اه اإ

ن هو ذا ال خوري معلوٌق عوىل رشو واقون يف حو،ن أ ن رمغ أ نه ليس تعاقوًدا ابليقسو ي  ابملعوىن ااقيوق، حيو  اإ

اليعاقد ابلعربون ليس كذكل كام رأ ينا سابقًا، كام أ ن اليعاقد ابليقس ي  يقت و وجوود أ جوٍل تُودفع فيوه ال قسواو 

بشلك دوري، يف ح،ن أ نه ليس ابلرضورة دفع ما بقي يف أ جال متةرقة يف اليعاقد ابلعربون، بل الغالب هو دفوع 

 .فعة واحدة يف ال جل امليةق عليهما بقي مبارشة ود

ولعّل أ يرس اليوصيةات القانونية للعربون أ و اليعاقد ابلعربون هو أ نه مال يودفع مون أ حود الطورف،ن، جيعول العقود 

ومون  م  -ما مل ييةق الطرفوان عوىل دلةل أ خورى هل -مقرتاًن خبيار العدول عنه، واذلي زكون مصدره نّ  القانون

بونّ  القوانون، لكنوه يودخل يف دائورة اخليوارات املعروفوة يف الةقوه الإسواليم بشولك  يعيرب حاةل خاصة مقوررة

خووالًل منووه  متووام العقوود، دون أ ن يعيوورب ذكل اإ أ وسووع، يعطووي ل حوود ل ي موون الطوورف،ن العوودول عوون امل وو يف اإ

 .ابلزتاماته، ومينح للطرف ال خر حّق الاحتةاظ بذكل العربون، مكقابل ذلكل العدول

ن اتةق  ن العقود حيهنوا  –ور دلةل البو   –العاقدان عىل دلةل أ خرى للعربون، أ و نّ  القانون علهيوا أ ما اإ فواإ

زكون مثهل مثل أ ي عقد أ خر، ملزم لطرفيه، وجيب تنةيذه طبقا ملا اش متل عليوه، وطبقوا لقواعود حسون النيوة، 

دل، فيجرب عىل الينةيوذ العيوين، أ و والعدول عنه تنةيذه يعد أ خالل ابللزتامات امللقاة عىل عاتق الطرف اذلي ع

ن اكن هل مقتىض ن مل زكن الينةيذ العيين ممكنا، مع اليعويض اإ  .عىل الينةيذ مبقابل اإ
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ظل نظرايت القانون  حق املس هتكل الالكرتوين يف الرتاجع عن العقد وأ لره عىل النظرية العامة للعقد يف

الاقتصادي
*
 

 جامعة بن خدلون تيارت -أ  "حمارضأ س ياذ  -خباا جعايل/ د

 :امللخ 

ن العقد مىت نشث  حصيحا مس يوفيا مجيوع رشوو انعقواده  011طبقا للامدة  من اليقن،ن املدين اجلزائري، فاإ

ل ابتةواق الطورف،ن أ و لغواؤه اإ نه زكون مبثابة القوانون بو،ن الطورف،ن فوال جيووز نق،وه ول تعوديهل ول اإ  وحصيه، فاإ

القانون، ولكن نظرا ل ن امليعاقد يف العقد الإلكرتوين ليس ايوه مون الوسوائل موا زكةول لل س باب اليت يقررها 

ن الترشويعات املنظ وة لليعاقود عون بعود معوموا، ونظرياهتوا  برام العقود، فواإ ملام خبصائصها قبل اإ معاينة السلعة والإ

ذا تبو،ن هل أ نوه ترسوع يف امليعلقة ابملعامالت الإلكرتونية، أ جازت للقابل أ ن يعدل عون قبووهل بعود تنةيوذ  العقود اإ

رادته أ و أ ن قبوهل صدر عن غري يق،ن وهذا ما يس ى ابحلق يف الرتاجع عن العقد، وهوذا موا جيعول  اليعبري عن اإ

هذا احلق وس يةل من وسائل حامية رضاء امليعاقد وضامنة حقيقة لصد ما قود زرتكبوه امليعاقود ال خور اذلي ميوكل 

اخلدمة من وسائل تغري امليعاقود اذلي تسو يطر عليوه حواةل ال،وعن وتدفعوه  أ و تقنية املعلومات وميكل السلعة

برام العقد ىل اإ  .اإ

Résumé:  

Selon l’ article 106 du code civil algérien lorsqu’ un contrat nait de manière régulière 

et dans les conditions pour lesquelles il a été stipulé ce contrat fait force de  loi à l’égard de 

ses parties . 

Il ne peut être révoqué modifié ou annulé qu’avec l’accord de ces derniers. ou selon les 

moyens et causes dont dispose la loi. 

Cependant ,  lorsqu’il s’agit du contrat électronique et vu que le contractant n’a pas en sa 

position au moment de l’acte, tous les moyens qui lui permettent de visionner cette 

marchandise et de connaitre ses caractéristiques, les différentes législations qui régissent les  

contrats à distance concernant  les transactions électroniques ont permis à la partie qui a 

acquiesce à ce genre de transaction de revenir sur sa décision après l’exécution du contrat dès 

lors qu’elle prouve qu’elle s’est précipitée en exprimant sa volonté. ou lorsqu’Ille  prouve que 

son acceptation s’est faite dans l’incertitude c’est ce qu’on appelle le Droit à Repentir qui 

permet de protéger la volonté du contractant en lui donnant une  véritable garantie contre 

                                                             
*
يداع املقال   04/10/7102: اترخي اإ

 00/10/7102: اترخي حتكه املقال
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les  dépassements éventuels commis par l’autre partie qui détient la technique de 

l’information. la marchandise ou encore la prestation de service .avec à sa disposition des 

moyens qui induisent en erreur son faible vis à vis en le poussant en.fin de compte  à 

conclure ce contrat. 

 :مقدمة

مون اليقنو،ن املودين اجلزائوري 011طبقا للامدة 
(1)

ن العقود موىت نشوث  حصيحوا مسو يوفيا  مجيوع رشوو انعقواده ، فواإ

ل ابتةواق الطورف،ن أ و لغواؤه اإ نه زكون مبثابة القوانون بو،ن الطورف،ن فوال جيووز نق،وه ول تعوديهل ول اإ  وحصيه، فاإ

لل س باب اليت يقررها القانون، ولكن نظرا ل ن امليعاقد يف العقد الإلكرتوين ليس ايوه مون الوسوائل موا زكةول 

ملام خبصائصها قبل  ن الترشويعات املنظ وة لليعاقود عون بعود معوموا، ونظرياهتوا معاينة السلعة والإ برام العقود، فواإ اإ

ذا تبو،ن هل أ نوه ترسوع يف  امليعلقة ابملعامالت الإلكرتونية، أ جازت للقابل أ ن يعدل عون قبووهل بعود تنةيوذ العقود اإ

رادته أ و أ ن قبوهل صدر عن غري يق،ن وهوذا موا يسو ى ابحلوق يف الرتاجوع عون العقود اليعبري عن اإ
(2)

، وهوذا موا 

جيعل هذا احلق وس يةل من وسائل حامية رضاء امليعاقد وضامنة حقيقة لصد ما قود زرتكبوه امليعاقود ال خور اذلي 

اخلدموة مون وسوائل تغوري امليعاقود اذلي تسو يطر عليوه حواةل ال،وعن  ميكل تقنية املعلومات وميكل السولعة أ و

برام العقد ىل اإ  .وتدفعه اإ

ىل جانوب نظريوة عيووب واحلق يف الرتاجع عن العقد يف  ضوافية اإ  الترشويعات الويت نصو  عليوه، يعود وسو يةل اإ

 .الإرادة تكةل حامية للطرف اجلدزر هبا، واذلي صدر رضاؤه دون بينة من أ مره

ن ما يدعو ىل البح  يف مةهوم احلق يف الرتاجع عن العقد هو اإ حتديد م، ون هوذا احلوق ومودى توث ،ريه عوىل  اإ

براموه أ م عوىل عقود مل يوربم بعود، العقد اذلي زرد عليه، والنظ ذا اكن احلوق يف الرتاجوع زورد عوىل عقود   اإ ر فح اإ

املبودأ  اذلي جيعول العقود مربموا مبجورد تبوادل  والإجابة عىل ذكل متس يف اعيقادان مببدأ  الرضائية يف العقد، وهوو

                                                             
1
مون اليقنو،ن املودين الكووييت، واملوادة  041من اليقن،ن املودين السووري، واملوادة  007من اليقن،ن املدين املرصي، واملادة  002ور تقابل املادة  - 

 .من اليقن،ن املدين الةرنيس 0000
2
عادة  Droit à Repentirيطلق الةقه الةرنيس عىل هذا احلق عبارة  -  وقد اختلن الةقه العريب حول هذا املصطلح مفهنم من عرب عنه ابحلق يف اإ

عادة النظر يف عقود البيع بواسطة اليلةزيون، جمةل احلقووق، جامعوة الكويو ، ا: النظر اكاكيور أ محد سعيد الزقرد يف مقاهل لسو نة حق املشرتي يف اإ

براهه ااسويق أ بو الليل يف م،لةوه العقود غوري  024ص  0440، سبمترب 10عدد  04 وما بعدها، ومهنم من ف،ل اس يعامل خيار العدول، اكاكيور اإ

  وف،ول أ خورون مصوطلح احلوق يف الرتاجوع 77، ص 0440الالزم، دراسة مقارنة ب،ن الرشويعة الإسوالمية والقووان،ن الوضوعية، جامعوة الكويو ، 

،بات، منشث ة املعارف، الإسكندرية، مرصو، طبعوة اكيور محمد السعيد رشدي، اك ، ص 7117اليعاقد بوسائل التصال احلديثة ومدى جحيهتا يف الإ

اليعاقد عن بعد، قراءة حتليليوة يف اليجربوة   ومهنم من اس يع ل مصطلح احلق يف الرتاجع كام ذهب اإىل ذكل ااكيور محمد حسن قامس يف كيابه 42

شارة لقواعد القانون ال وريب، دار اجلامعة اجلديدة، مرص، طبعة ا   و ن يف هذه ااراسة نسو يع ل مصوطلح احلوق يف 00، ص7110لةرنس ية مع اإ

ىل أ ن املصطلح ااقيق اذلي يعورب عون ن اكن مرشوع تعديل اليقن،ن املدين اجلزائري قد اس يع ل مصطلح احلق يف العدول، وس نخل  اإ  الرتاجع واإ

 .خيار الرؤية أ ما املصطلح امليداول يف الةقه الإساليم ونص  عليه الكثري من الترشيعات املس متدة منه هو. ق هو احلق يف الرتاجعهذا احل
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القوة امللزمة للعقد حمول اليبواس  الإرادت،ن امليطابقت،ن، كام جيعل احلق يف الرتاجع عن العقد يف حال اعيناقه مبدأ  

ذ كين ميكن ل حد الطرف،ن العدول عن عقد أ برم حصيحا وعىل أ ي أ ساس قانوين  .وتزعزع، اإ

ىل مطلب،ن نتناول يف ال ول مهنام م، ون  ننا نقسم هذا البح  اإ بغرض وضع هذه املسائل عىل بساو البح  فاإ

 .عن العقدهذا احلق، لنعام يف الثاين أ حاكم احلق يف الرتاجع 

 م، ون احلق يف الرتاجع :ال ولاملطلب 

يعد احلق يف الرتاجع عن العقد من الوسائل اليت تتيحها الترشيعات املنظ ة لع ليات البيع عن بعد بغرض حاميوة 

رادتوه دون وعوي اتم أ و ذا    رضا املس هتكل ابعيباره يقدم يف هذا النوع من العقود عىل اليعبري عون اإ اكمول، فواإ

 .اخلدمة هبذا الشلك العقد ات،ح هل أ نه ترسع يف قبول العقد وأ نه مل زكن يعيقد أ ن السلعة أ وتنةيذ 

لكوورتوين بوصووةه عقوودا عوون بعوود ل يسوو ح لل شوورتي مووثال مبعاينووة حموول العقوود كووام يتوويح ذكل العقوود  فالعقوود الإ

برامه ل تس ح هل مبناقشة الرشوو بنةس احلرية اليت  ميلكها يف العقود العاديوة، اليقليدي، ف،ال عن أ ن طريقة اإ

ذا اكن واحضا أ ن احلق يف الرتاجع عن العقد عىل هذا النحو ن  واإ ميثل خروجا عل مبودأ  القووة امللزموة للعقود، فواإ

هذا اخلروج قد أ مليه رضورات حامية املس هتكل وذلكل فاإن بعض الةقوه زورى بوث ن ظهوور هوذا احلوق مل زورتب  

منا ارتب  وجوده بظهور الترشيعات الرامية اإىل حامية املس هتكل بتنظه اليعاقد عن بعد، واإ
(1)

.  

ننا نقسم هذا املطلب عىل فورع،ن، نعوام يف الةورع ال ول مةهووم احلوق يف الرتاجوع وكيةيوة ظهووره،  وعىل ذكل فاإ

 .لنيوىل يف الثاين معاجلة نطاق هذا احلق

 مةهوم احلق يف الرتاجع عن العقد ونشث ته: الةرع ال ول 

وس يةل مبقت،اها يتيح املرشع ل حود امليعاقودزن أ ن يعيود النظور مون جديود، مون  الرتاجع عن العقد هواحلق يف 

براموه لكون أ حود طرفيوه، وزكوون  جانب واحد، يف الالوزتام اذلي ارتوب  بوه مسو بقا فهوو يةورتض أ ن عقودا   اإ

ارتب  مبوجبه ابلعقداملس هتكل غالبا، يس يةيد من همةل لليةكري خاللها زكون بوسعه حسب قبوهل اذلي 
(2)

. 

ىل حود بعيود موع خيوار الرؤيوة اذلي قوال بوه فقهواء الرشويعة  واحلق يف الرتاجع عون العقود هبوذا املعوىن يتشوابه اإ

ن مل زكون قود رأ ه  حق امليعاقد يف أ ن يبطل العقد أ و الإسالمية، خفيار الرؤية هو جيزيه بعود رؤيوة حمول العقود اإ

بعده أ ،ناء العقد أ و
(3)

. 

                                                             
1
 .00محمد حسن قامس، املرجع السابق، ص / د - 
2
 .070ص .7117مرص، طبعة اليعاقد عرب الانرتن ، دار الكتب القانونية، دار ش يات للنرش، سامح عبد الواحد الهتايم، / د - 
3
محمد سعيد جعةور، اخليارات العقدية يف الةقوه الإسواليم مكصودر للقوانون املودين اجلزائوري، دار هوموه، اجلزائور / راجع يف موضوع اخليارات د - 

 .21، 20، ص 0447طبعة 
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من اشرتى شيئا ومل زوره ": من جمةل ال حاكم العدلية عندما عرفته بقولها 071ىل خيار الرؤية املادة وقد نص  ع

ن شاء فسخ البيع ويقال لهذا اخليار خيار الرؤية ن شاء قبهل واإ ذا رأ ه اإ ىل أ ن زراه، فاإ "اكن هل اخليار اإ
(1)

. 

ىل تقرزوره أ و سواس   موهنام، فلقود قورر فقهواء الرشويعة أ   وييةق خيوار الرؤيوة موع احلوق يف الرتاجوع يف ااافوع اإ

الإسالمية، عىل اختالف فح بيهنم
(2)

، خيار الرؤية يف العقد اذلي مل زمتكن املشرتي فيه من رؤيوة حمول العقود، 

كام أ ن الترشيعات احلديثة قررت احلق يف الرتاجع يف العقود عن بعد معوموا والعقوود الإلكرتونيوة خاصوة ل ن يف 

لكرتونيوة يف مثل هذه العقود  منوا ييواح هل عوىل دعاموة اإ ن أ تيح هل ذكل فاإ ل زمتكن امليعاقد من رؤية حمل العقد واإ

 .شلك صور قد ل تعرب عن الواقع

ويالحظ مما س بق أ ن احلق يف الرتاجع عن العقود موثهل مثول خيوار الرؤيوة ف هوام حوق مطلوق خي،وع ليقودزر 

رادته املنةردة دون معقب عليه يف  ذكل ودون اشورتاو موافقوة الطورف الثواين، ودون اللجووء املشرتي وحده ابإ

ىل الق،اء بل ويعةى صاحب هذا احلق من تقدمي مربر اس يعامهل  .اإ

مفدلول احلق يف الرتاجع عن العقد يعين أ نه حيق لل شرتي خالل املهةل اليت حوددها القوانون أ ن يعودل عون هوذا 

راداته املنةردة وذكل بث ن يعلن للبائع رغب  رجواع الومثن العقد ابإ يه يف العدول، وعندئذ جيوب عوىل البوائع أ ن يقووم ابإ

واس يعادة الب،اعة أ و السلعة
(3)

. 

وظهر حق املشرتي يف العدول عن العقد يف فرنسا مبناس بة حاميوة املسو هتكل مون الترسوع يف اليعاقود يف بعوض 

رادة املشرتي مترسعة يف ظل تث لرها بو  سوائل ااعايوة والإعوالن وتودفع أ نواع البيوع، ور تكل اليت تكون فهيا اإ

ىل اليعاقد دون أ ن يث خذ وقته الاكيف لليدبر، ف،ال عن قةل خربته أ و انعداهما أ حياان فح ييعلق مبوضوع  املشرتي اإ

العقد
(4)

. 

اخلواص ابليعلوه عون طريوق  07/12/0420وقد جلث  املرشع الةرنيس اإىل سن هوذا احلوق يف الترشويع الصوادر يف 

هذا القوانون طالوب العومل اذلي ييلقوى ااروس عون طريوق املراسوةل أ ن يرتاجوع عون العقود املراسةل حي  منح 

اذلي س بق وأ برمه مع امل،سسة اليعلميية وذكل خالل ،ال،وة أ شوهر مون اترخي بودء تنةيوذ العقود وتسومل الطالوب 

                                                             
1
مون اليقنو،ن املودين الميوين  700يقنو،ن املودين العورايق، واملوادة مون ال  002ويف اليقنينات املدنية العربية املس متدة من الةقه الإساليم راجع املوواد  - 

 .من اليقن،ن املدين ال ردين 070واملادة 
2
حودى الوروايي،ن عنوه خبيوار الرؤيوة، يف حو،ن ذهو -  ب مل يقل الإمام ماكل، ول الإمام الشافعي يف مذهبه اجلديد، ول الإمام أ محد بن حنبل يف اإ

ىل القوول مبرشووعية وجوواز خيوار الرؤيوةاملذهب احلنةي ووافقهم الشاف  حودى الوروايي،ن اإ يف تةصويل ذكل . عية يف املذهب القدمي وابن حنبول يف اإ

موام، الةقوه الإسواليم، قواعود الةقوه ونظرايتوه العاموة، دار اجلامعوة /   د27، 22د محمد سعيد جعةور، املرجع نةسه، ص : راجع محمد كوامل اازون اإ

 .  040 ، ص7110اجلديدة، مرص، طبعة 
3
، 7111اخلري عبد الونيس اخلويدلي، حق املشرتي يف فسخ العقد املربم بوسائل التصال احلديثة، دار اجلامعوة اجلديودة، مرصو، طبعوة  أ بو/ د - 

 .000ص 
4
 .000، ص  7112، عقد البيع الإلكرتوين، دار الهن،ة العربية، مرص، طبعة طاهر شويق عبد امل،من، / د - 
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رادة الطالوب ولظروفوه اخلاصوة عوىل أ ن يلوزتم بيعوو  يض امل،سسوة وسائل اليعله، وهذا اخليوار مورتوك حملوض اإ

من أ جر اليعله %01اليعلميية مببلغ ل ززيد عن 
(1)

. 

، وأ اتحه لل س هتكل يف مجيوع عقوود البيوع 77/07/0427 م كرس املرشع الةرنيس هذا احلق يف القانون امل،رخ يف 

ىل مزنهل من قبل البائع أ و مقدم اخلدمة، حي  أ جاز لل سو هتكل لر السعي اإ  يف أ و أ داء اخلدمات اليت تربم عىل اإ

 مثل هذه العقود احلق يف الرتاجع عن العقد اذلي أ برمه خوالل سو بعة أ ايم اكموةل حتسوب مون اترخي الطلوب أ و

الالزتام ابلرشاء
(2)

. 

بشث ن عقد البيع عن بعد والبيع من خالل اليلةزيوون  11/10/0477امل،رخ يف  77/07وجاء بعد ذكل القانون رمق 

العقد خالل س بعة أ ايم حتسوب مون اترخي تسول ه الب،واعة وذكل يف املوادة ومنح املشرتي احلق يف الرتاجع عن 

ن ملشرتي املنيج وذكل خوالل :" ال وىل منه اليت جاء فهيا يف اكفة الع ليات اليت يمت فهيا البيع عرب املسافات فاإ

ىل البائع لستبداهل بث خر، أ ورده واسورتدا عادته اإ د الومثن دون أ يوة س بعة أ ايم من اترخي تسمل املبيع، احلق يف اإ

"نةقات من جانبه سوى مصارين الرد
(3)

. 

ومل يقن تقرزر احلق يف الرتاجع عند حدود الترشيعات الةرنس ية، بل تقرر أ ي،ا يف دول كثرية مهنوا لوكسو بور  

بشان البيع ابملراسةل حي  جواء يف املوادة السوابعة منوه  70/17/0470اليت أ صدر املرشع فهيا القانون امل،رخ يف 

يف العقود اليت تربم عن طريق املراسةل ب،ن مورد همين ومس هتكل غري همين زكون من حق هذا ال خري :" ييلما

خالل همةل س بعة أ ايم من اترخي الطلب أ ومون اترخي متوام الرشواء وخوالل هموةل مخسوة عرشو يوموا مون اترخي 

اس يالم الب،اعة، أ ن زرجع يف الصةقة خبطاب مسجل بعمل الوصول
("4)

. 

امليعلق ابلبيع الإجياري خول لل شرتي حق العدول عون تعاقوده يف  0401القانون الإجنلزيي الصادر س نة  كام أ ن

همةل أ ربعة أ ايم تبدأ  من اترخي تسمل املشرتي نسخة من العقد، واعينق املرشوع ال ملواين حوق العودول يف القوانون 

                                                             
1
، 7110عبد العززز املريس محود، امحلاية املدنية اخلاصة لرضاء املشرتي يف عقود البيع اليت تمت عن بعد،  دار الهن،ة العربيوة، مرصو، طبعوة / د - 

لسوط،ن، حامية املس هتكل يف اليعاقد الإلكرتوين، رساةل ماجس يري، جامعة النجاح الوطنية، انبلس، ف   عبد هللا ذيب عبد هللا محمود، 21، 14ص 

 .071، ص7114
2
بوراهه، /   د40، ص0472الس يد محمد الس يد معران، حامية املس هتكل أ ،ناء تكوزن العقد، منشث ة املعارف، الإسكندرية، طبعة / د-  خاا ممدوح اإ

لكرتونية، دراسة مقارنة، ااار اجلامعية، الإسكندرية، مرص، طبعة   .712، ص 7112حامية املس هتكل يف املعامالت الإ
3
 :جاءت صياغة املادة ابللغة الةرنس ية كام ييل - 

« Pour toutes les opérations de vente à distance, l'acheteur d'un produit dispose d'un délai de sept jours à 

compter de la livraison de sa commande pour faire retour de ce produit au vendeur pour échanges ou 

remboursement sans pénalités, à l'exception des frais de retour. » 
4
 .71محمد السعيد رشدي، املرجع السابق، ص / أ ورد هذا الن  وعلق عليه د - 
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يف الرتاجع عون العقود خوالل سو بعة أ ايم  امليعلق ابلبيع ابليقس ي  حي  منح املشرتي احلق 0420الصادر س نة 

برام العقد من اإ
(1)

. 

ىل اليوجيوه ال ورويب رمق  امليعلوق  0442مواي  71الصوادر يف  42/12وانيقل تنظه احلق يف الرتاجوع عون العقود اإ

  عقود عون بعود جيوب أ ن ": يويل منه عىل ما 1بتنظه اليعاقد عن بعد، حي  نص  الةقرة ال وىل من املادة 

عىل أ حقية املس هتكل يف العدول خالل مدة ل تقل عن س بعة أ ايم تبدأ  من اترخي الاس يالم ابلنس بة  ين  فيه

بورام العقود أ ومون اترخي كيابوة  ن همةل الس بعة أ ايم تبدأ  من اترخي اإ لل نيجات والسلع، أ ما ابلنس بة للخدمات فاإ

ذا  لن املوو  ىل ،ال،ة أ شهر اإ قرار اخلطي، وتصل هذه املدة اإ قورار املورد الإ رسوال اإ رد عون القيوام ابلزتاموه ابإ

"مكتوب يي، ن العنارص الرئيسة للعقد
(2)

. 

عامل ليوصويات اليوجيوه ال ورويب، أ صودر املرشوع الةرنيسو املرسووم  ليوه  7110/200واإ اذلي سو بق  الإشوارة اإ

ضافة املادة  ىل تق،ن الاس هتالك الةرنيس مت، نة احلق يف الرتاجع ع 71-070واذلي مبقت،اه   اإ ن العقود يف   اإ

لل سو هتكل خوالل سو بعة أ ايم اكموةل أ ن ميوارس :" العقود اليت تربم عن بعد حي  نص  هذه املادة عىل ما ييل

بداء أ س باب أ و "دفع أ ية جزاءات ابس يثناء مصارين الرد حقه يف العدول دون اإ
(3)

. 

ن القووانون اليو  نيسوو اخلوواص ابملبووادلت واليجووارة أ مووا عوون القوووان،ن العربيووة امليعلقووة ابملعووامالت الإلكرتونيووة، فوواإ

منه اليت نصو  عوىل أ نوه ميكون لل سو هتكل العودول عون الرشواء يف  01الإلكرتونية فقد نظم هذا احلق يف املادة 

 :أ جل عرشة أ ايم معل حتتسب

 .و ابلنس بة للب،ائع بداية من اترخي تسل ها من قبل املس هتكل    

برام العقد      .و ابلنس بة للخدمات من اترخي اإ

رجواع  ويمت الإعالم ابلعدول بواسطة مجيع الوسائل املنصوص علهيا يف العقد، ويف هذه احلاةل ييعو،ن عوىل البوائع اإ

رجاع الب،اعة أ و العدول عن اخلدمة، وييح ل  ىل املس هتكل يف أ جل عرشة أ ايم معل  من اترخي اإ املبلغ املدفوع اإ

رجاع الب،اعة  .املس هتكل املصارين النامجة عن اإ

                                                             
1
 .40محمود الس يد عبد املعطي خيال، اليعاقد عن طريق اليلةزيون، املرجع السابق، ص / د - 
2
 077 ص السابقة، الرساةل ،  عبد هللا ذيب محمود07ص محمد حسن قامس، املرجع السابق، / د - 
3
 :من تقن،ن الاس هتالك الةرنيس كامييل 71-070جتري صياغة املادة  - 

« Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à 

justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception le cas échéant, des frais de retour ». 

ليه 11/10/77امل،رخ يف  77/07ويالحظ أ ن هذا الن  ييطابق مع املادة ال وىل من اليقن،ن رمق   .امليعلق ابلبيع عن بعد اذلي س بق  الإشارة اإ
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موارة ديب اخلواص ابملعوامالت  ذلكل مل يي، ن قانون امل لكة ال ردنية ول قانون مملكة البحرزن أ ووخالفا  قانون اإ

عوداد مرشووع  الإلكرتونية نصا خاصا يقرر حق العدول يف هذا النوع من املعامالت وكذكل فعل القامئون عىل اإ

 .قانون اليجارة الإلكرتونية اوةل الكوي 

منوه الويت قوررت حوق العودول  01أ ما مرشوع قانون املبادلت الإلكرتونيوة اوةل فلسوط،ن فقود ت،و ن املوادة 

لل س هتكل
(1)

. 

أ ما مرشوع تعديل اليقن،ن املدين اجلزائري يف جزئه امليعلق بعقد البيع واخملص  لينظه البيع عن بعود فقود أ ورد 

 :يت جاء فهياال 11مكرر  007القامئون عىل املرشوع ن  املادة 

لل شرتي همةل س بعة أ ايم اكمةل للمتسك حبقه يف العدول دون تس بيب ذكل، ول دفع أ ي تعوويض ابسو يثناء "

ن اكن   ..."مصارين الإرجاع اإ

وما يالحظ عىل هذا الن  أ ن املرشع اجلزائري قد اقتنع أ خريا برضوورة تنظوه احلوق يف الرتاجوع عون العقود يف 

ذا اكن احلق يف الرتاجع عن العقود هبوذا املةهووم البيوع اليت تمت عن بعد وا ليت من أ   صورها العقد الإلكرتوين واإ

ن التساؤل اذلي يثار هو حول نطاقه، مفا ر العقود اليت جيد احلق يف الرتاجع جمال هل فهيا وما  وتكل النشث ة، فاإ

 .ر العقود اليت يستبعد من نطاقها

 نطاق احلق يف الرتاجع: الةرع الثاين

اكن نتيجة ليواتر الترشيعات املنظ ة للحق يف العدول عن العقد، أ ن أ صبح هذا احلق متاحا يف   العقود الويت 

تمت عن بعد مبا فهيا العقود اليت زكون حملها أ داء خدمات وهذا بعدما اكن قارصا يف بداايته الترشيعية عىل بعوض 

 .العقود دون غريها

امليعلووق ابليعاقوود عوون بعوود وأ حوواكم تقنوو،ن الاسوو هتالك  42/12ويب رمق وابسوو يقراء نصوووص مووواد اليوجيووه ال ور

ىل هذا اليقن،ن ابملرسووم رمق  ، ونصووص مرشووع تعوديل اليقنو،ن املودين اجلزائوري 7110/200الةرنيس امل،افة اإ

يالحظ أ ن حق املشرتي يف العدول عن العقد يش ل   عقود البيع وعقود اخلدمات اليت تومت بوسوائل اتصوال 

لكرت  ونيةاإ
(2)

هنا من جانب أ خور أ وردت اسو يثناءات ل   ذا اكن ذكل أ صال اثبيا يف تكل النصوص ونظرياهتا، فاإ واإ

 :ييل  تقبل فهيا ممارسة احلق يف الرتاجع عن العقد ومن تكل الاس يثناءات ما

 

 

                                                             
1
رجاع املنيج عىل حا": وقد جاء يف الن  ما ييل -  ذا مل حيرتم البائع أ جال تسلميه وذكل جيوز لل س هتكل اإ ذا اكن غري مطابق لرشوو البيع أ واإ ليه اإ

 ".خالل عرشة أ ايم حتسب من اترخي التسله
2
 .710أ محد السعيد الزقرد، املقال السابق، ص /   د04محمد حسن قامس، املرجع السابق، ص / د - 
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 :عقود اخلدمات اليت يبدأ  تنةيذها قبل انهتاء املدة املقررة للعدول -أ ول

هوذا الاسو يثناء ونصو  عليوه أ ي،وا  42/12أ وردت الةقرة الثالثة من املادة السادسة من اليوجيوه ال ورويب رمق 

من تقن،ن الاس هتالك الةرنيس 17فقرة  71-070املادة 
(1)

وهذا الاس يثناء خاص بعقد من عقود تقدمي اخلودمات  

بداية تنةيوذ هوذا العقود سو يكون قبول انهتواء هموةل ويمت التةاق فيه ب،ن املهين البائع واملشرتي املس هتكل عىل أ ن 

 .العدول

لكرتونيوة زكوون حموهل موثال تقودمي خودمات مون طورف  وصورة هذا الاس يثناء أ ن يربم عقد عن بعود بوسو يةل اإ

ذا   التةواق بو،ن الطورف،ن عوىل البودء يف الينةيوذ قبول انهتواء املهوةل القانونيوة املقوررة  املهين لصاحل املس هتكل، فاإ

نه ل ميكن لل شرتي أ ن زمتسك ابلعدول عن العقدملامرس  .ة احلق يف الرتاجع، فاإ

ذا اكن الهدف من وراء هذا الاستبعاد هو تةادي أ ن يبدأ  املسو هتكل يف الاسو يةادة مون  وزرى بعض الةقه أ نه اإ

ن املسو هتكل يف كثوري مون احلو الت ل اخلدمة املقدمة هل ليعدل عن العقد بعد ذكل، مما يلحق أ رضارا ابملهوين فواإ

ل بعد البدء يف الاس يةادة مهنا، ي،اف اإىل ذكل أ ن املهوين مبوا ميوكل مون وسوائل  زمتكن من احلمك عىل اخلدمة اإ

ىل أ ن  قناع املس هتكل ابلبدء يف تنةيوذ اخلدموة قبول انهتواء املودة وذلكل ينهتو ي هوذا الورأ ي اإ تقنية، قد ينجح يف اإ

هذا الاس يثناء ل مربر هل
(2)

. 

ىل أ نه جيب أ ن زكون اتةاق املس هتكل مع املهوين عوىل بدايوة تنةيوذ العقود وليةادي هذا النق د عرض بعض الةقه اإ

خالل مدة ممارسة احلق يف الرتاجع رصحيا، وأ ن يمت من خالهل تبصري املس هتكل بث نه يف هذه احلواةل يسوق  حقوه 

يف العدول عن العقد
(3)

. 

اليونيس اخلاص ابملبادلت واليجارة الإلكرتونية حي  جواء من القانون  07وقد نص  عىل هذا الاس يثناء املادة 

اخلةيوة ل ميكون  مون هوذا القوانون وابسو يثناء حوالت العيووب الظواهرة أ و 01مع مراعاة أ حواكم املوادة :" فهيا

 :لل س هتكل العدول عن الرشاء يف احلالت اليالية

..."الرشاء ويوفر البائع ذكل عندما يطلب املس هتكل توفري اخلدمة قبل انهتاء أ جل العدول عن -
(4)

. 

احلوالت الويت يسوتبعد فهيوا  17مكرر  007أ ما مرشوع قانون تعديل اليقن،ن املدين اجلزائري فقد ت، ن  املادة 

ىل هذا الاس يثناء  .احلق يف الرتاجع عن العقد لكهنا مل ترش اإ

 

                                                             
1
 - De fourniture de service dont l'exécution a commencé avec l'accord du consommateur, avant la fin du 

délai de sept jours francs. 
2
 .11محمد حسن قامس، املرجع السابق، ص / د - 
3
 .077أ بواخلري عبد الونيس اخلويدلي، املرجع السابق، ص/   د070سامح عبد الواحد الهتايم، املرجع السابق، ص / د - 
4
لكرتونية اوةل فلسط،ن 02حرفيا مع املادة ويالحظ أ ن هذا الن  ييطابق  -   .من مرشوع قانون املبادلت الإ
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 :خدمات تيقلب أ سعارها العقود الواردة عىل سلع أ و -اثنيا

اليت ترد عىل السلع واخلدمات اليت ييغري سعرها مع تقلبوات السووق املوايل تسو يثين مون نطواق ممارسوة فالعقود 

احلق يف الرتاجع عن العقد، وهذا الاس يثناء يش ل السلع واخلدمات اليت تيقلب أ سعارها ابسو مترار موع تقلبوات 

ذا مارس املس هتكل حقه يف ا ن املهوين أ ي السوق املايل، وواحض من هذا الاس يثناء أ نه اإ لعودول عون العقود، فواإ

برام العقود وهوذا موا قود زكوون خمالةوا لسوعر السولعة أ و  البائع زكون ملزما برد املبلغ اذلي دفعه املس هتكل عند اإ

اخلدمة عند الرد
(1)

. 

ذا اكن هوذا الاسوتبعاد يشو ل أ ي،وا  ويالحظ أ ن اليوجيه ال ورويب وتقن،ن الاسو هتالك الةرنيسو، مل يوذكرا موا اإ

 .الواردة عىل السلع واخلدمات اليت تيقلب أ سعارها وفقا لظروف املواد ال وليةالعقود 

ن القامئ،ن عىل أ مر تعديل اليقن،ن املدين اجلزائري أ وردوا يف املادة  أ ن احلوق يف الرتاجوع  17مكرر  007وذلكل فاإ

 .املواد ال ولية أ و ل يقبل يف العقود اليت زكون حملها أ موالا زرتب   هنا بيقلبات سعر السوق املالية

ذا عرض لل ناقشة وصدر، النقد املوجوه لليوجيوه ال ورويب وليقنو،ن الاسو هتالك  وهبذا سيتةادى اليقن،ن املدين اإ

 .الةرنيس

ومل يي،وو ن قووانون املبووادلت واليجووارة الإلكرتونيووة اليونيسوو ول مرشوووع قووانون املبووادلت الإلكرتونيووة اوةل 

 .الاس يثناءفلسط،ن نصا عىل هذا 

 :العقود الواردة عىل سلع   تصنيعها لل س هتكل خاصة -اثلثا

وهذا الاس يثناء خاص ابلسلع اليت يمت تصنيعها ملس هتكل مع،ن ووفق متطلبوات معينوة اسو يجابة لرغبيوه، موثلام 

ائودة صو  ال مر يف ال زايء اليت يمت تص ميها مبقاسات حمددة وفقا لطلب املس هتكل، اكملنيوجات املصونعة لة هو

 .ما بناء عىل رغبيه

نياج الس يارات عىل تصونيع  فلو يارة مبواصوةات معينوة، اكلسو يارات املعودة ذلوي سو  اتةق ص  ما مع رشكة لإ

ل وقوع رضر  الاحتياجات اخلاصة، فال ميكن بعد جتهزيها  ويول هوذا الشوخ  احلوق يف الرتاجوع عون العقود واإ

ل بيح ل رضر أ كربعىل املنيج اذلي ل يس يطيع بيعها اإىل ص    .أ خر اإ

 :يف البند الثاين مهنا اذلي جاء فيه 17مكرر 007وقد نص  عىل هذه احلاةل املادة 

 . املشخصة ال موال املنجزة وفقا لرغبات املس هتكل أ و -

 :من قانون املبادلت واليجارة الإلكرتونية يف البند الثاين اذلي جاء فيه 07كام نص  عليه املادة 

                                                             
1
 42  الس يد محمد الس يد معران، املرجع السابق، ص77عبد العززز املريس محود، املرجع السابق، ص / د - 
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ذا   تز  - ويد املس هتكل مبنيوجات حسب خاصيات صصيةاإ
(1)

. 

عادهتا للبائع بطبيعهتا أ و -رابعا  :السلع رسيعة الهالك واليلن السلع اليت ل ميكن اإ

رجاعوه للبوائع عوىل حودوث  رسواهل واإ عادهتا للبائع حبسب طبيعهتا،   يشء ي،دي اإ ويقصد ابلسلع اليت ل ميكن اإ

رجاعهوا بعودما   تركي وا، أ موا ال شو ياء الويت يرسوع تغيري فيه، اكل دوية اليت يمت  ذ ل ميكن اإ تركي ا من حملول،ن، اإ

لهيا الهالك أ و  .اليلن مفثالها املواد الغذائية وال زهار اإ

عادة سلعة بعد انهتاء مدة صالحيهتا ل ميكون أ ن  وعةل تقرزر هذا الاس يثناء واحضة، ور عدم الإرضار ابملهين فاإ

 .املس هتكلزكون وس يةل محلاية 

وتقن،ن الاسو هتالك الةرنيسو يف املوادة  42/12من اليوجيه ال ورويب رمق  1وقد نص  عىل هذا الاس يثناء املادة 

من مرشوع تعديل اليقن،ن املدين اجلزائري 17مكرر  007والبند الثال  من املادة  0فقرة  070-71
(2)

. 

 :وبرامج الإعالم ال يل عند فتحها من طرف املشرتيالعقود الواردة عىل التسجيالت الس عية البرصية  -خامسا

ذا اكن حمل العقد تسجيالت مسعية برصية أ و ذا اكن قود  فال ييقرر حق العدول لل س هتكل اإ عالم ال يل اإ برامج اإ

القرص امل،غوو قام بةتح برانمج الإعالم ال يل أ و قام بزنع الغالف اخلاص ابلتسجيل الس عي البرصي أ و
(3)

. 

حامية حقوق امللكية الةكرية، مفونح املسو هتكل احلوق يف الرتاجوع  ايس من وراء هذا الاستبعاد هووالهدف ال س

بورانمج  عن العقد قد ميكنه من احلصول علهيا دون مقابل، فقد يةتح املسو هتكل التسوجيل السو عي البرصوي أ و

ىل املعووين مسووتندا عووىل حقووه يف العوودول وهووذا مووا يشوولك م  ساسووا ابمللكيووة احلاسوووب وينسووخه  م زرجعووه اإ

الةكرية
(4)

. 

اذلي  17مكورر  007وقد ن  عىل تقرزر هذا الاس يثناء مرشوع تعديل اليقن،ن املدين يف البند الرابع من املوادة 

"التسجيالت الس عية البرصية وبرامج الإعالم ال يل عند فتحها من طرف املشرتي" : جاء فيه
(5)

. 

                                                             
1
لكرتونية اوةل فلسط،ن 02وهو يطابق املادة  -   .من مرشوع قانون املبادلت الإ
2
لكرتونية اليونيس ور تيطابق مع املادة  07هذا الاس يثناء البند الثاين من املادة كام ن  عىل  -  مون مرشووع  02من قانون املبادلت واليجارة الإ

لكرتونية اوةل فلسط،ن  .قانون املبادلت الإ
3
 :من تقن،ن الاس هتالك الةرنيس بصياغهتا كام ييل 71-070وردت الةقرة الرابعة من املادة  - 

« De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatique lorsqu'ils ont été descelles par 

le consommateur. » 
4
لكرتونية، املرجع السابق، ص / د -  لكرتونيوة، /   د071محمد حس،ن منصور، املس،ولية الإ براهه، حامية املس هتكل يف املعوامالت الإ خاا ممدوح اإ

 .722املرجع السابق، ص 
5
ذ جواء فهيوا 07كام نص  عىل هذا الاس يثناء املادة  -  لكرتونيوة اإ عنود قيوام املسو هتكل بوزنع : "من قوانون اليونيسو اخلواص ابملبوادلت واليجوارة الإ

من مرشووع قوانون  02طابق مع املادة وهو يي" ال ختام عن التسجيالت الس عية أ و البرصية أ و الربجميات واملعطيات الإعالمية املسل ة أ و نقلها أ ليا

لكرتونية  .دوةل فلسط،ن لل بادلت الإ
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ماكنية تطبيق  بورامج  البرصوية أ و هذا الاس يثناء عىل التسجيالت السو عية أ ووقد اثر خالف ب،ن الةقه حول اإ

ن  احلاسوب اليت يمت رشاؤها عرب الإنرتن  وحت يلها من طرف املشرتي عىل هجازه مبارشة، فةي هذه الصوورة فواإ

الكتواب عوىل هجوازه سو يقرؤه، فهول ميكون تطبيوق هوذا الاسو يثناء  الوربانمج أ و املس هتكل بعد حت يل الةويمل أ و

 . وحرمانه من احلق يف الرتاجع

ىل أ ن الاس يثناء ل ينطبق عىل هوذه احلواةل ل ن الون  اسو يع ل لةوظ عنود نوزع ال ختوام عهنوا . ذهب البعض اإ
Lorsqu'ils ont été descellés. 

كره الون ، وهوذا موع مالحظوة أ ن مرشووع تعوديل اليقنو،ن الزنع املادي أ ما اليح يل فمل يذ واملقصود ابلزنع هو

 .املدين اجلزائري اس يخدم لةظ عند فتحها ومل يس يع ل عبارة نزع ال ختام

ىل أ ن احلمكة من الن  متوافرة والعةل أ ي،ا ور حامية امللكية الةكرية يف ح،ن ذهب أ خرون اإ
(1)

. 

 :العقود الواردة عىل الصحن واجملالت وااورايت-سادسا

ذا طوابع زموين وبعود ن احلمكة من اس يثناء العقود الواردة عىل الصوحن واجملوالت تمتثول يف أ ن اسو يعاملها زكووو 

جموةل فيقرأ هوا  م  اجملةل أ ية قمية، فوال جيووز منطقيوا أ ن ييلقوى املسو هتكل حصيةوة أ و انق،ائه ل زكون للصحيةة أ و

ن العةل مون  اسو يثنااها تمتثول يف احلةواظ عوىل حقووق امللكيوة زمتسك حبقه يف العدول، أ ما ابلنس بة لدلورايت فاإ

عادهتا الةكرية حىت ل يقوم املس هتكل بنسخها  م اإ
(2)

. 

 .وينطبق هذا الاس يثناء عىل عقود رشاء اجلرائد واجملالت وااورايت اليت يمت تنةيذها عرب ش بكة الإنرتن 

مون قوانون املبوادلت  07عوىل هوذا الاسو يثناء وكوذكل املوادة  17مكورر  007وقد ن  البند ال خري من املوادة 

واليجارة الإلكرتونية اليونيس
(3)

. 

 :العقود الواردة عىل خدمات الرهان املرصح هبا -سابعا

لشك أ ن جوهر هذه العقود يتناىف واحلق يف الرتاجع عن العقد املقرر محلاية املس هتكل، فامليعاقد يف هوذا النووع 

ل فقود من العقود يقدم  علهيا انطالقا من روح اجملازفة واملغوامرة عوىل  وول يسو ح بيخوويهل احلوق يف الرتاجوع واإ

العقد جوهره ومغزاه
(4)

. 

هوذا النووع مون العقوود ولعول القوامئ،ن عوىل املرشووع أ غةلووا الون  عليوه  17مكورر 007ومل يي، ن ن  املوادة 

 .جلزائري اليت حتظر القامر والرهانمن اليقن،ن املدين ا 107لوضعهم يف احلس بان ن  املادة 

                                                             
1
لكرتونية، املرجع السابق، ص / د -   .702أ سامة أ بو احلسن جماهد، الوس ي  يف قانون املعامالت الإ
2
 000ص   ملا عبد هللا صادق سلهب، الرساةل السابقة،020معرو عبد الةتاح عيل يونس، الرساةل السابقة، ص / د - 
3
لكرتونية اوةل فلسط،ن 02ور تطابق املادة  -   .من مرشوع قانون املبادلت الإ
4
 .10محمد حسن قامس، املرجع السابق، ص / د - 
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من تقن،ن الاس هتالك الةرنيس حالت خاصة ر  71/0-070 وابلإضافة اإىل الاس يثناءات السابقة أ وردت املادة

عقود توريد سلع اس هتالكية عادية
(1)

معول املسو هتكل مون خوالل  ، ور اليت يومت تنةيوذها يف مواكن مسوكن أ و

قامة أ وموزع،ن يقومون جبولت متكررة   الإطعام، أ و ومنيظ ة وكذكل العقود اليت زكون حملها أ داء خدمات الإ

عوىل فورتات متجوددة، فقود يقووم املسو هتكل  النقل ومعوما   تكل العقود اليت يمت الوفاء هبا يف مواكن معو،ن أ و

ت قبول توذكرة سوةر يف الطوائرة  م ميوارس حقوه يف العودول حلظوا حبجز غرفة يف فندق عن طريوق الإنرتنو  أ و

قالع الطائرة أ ويف الليةل املعنية ابحلجز يف الةندق مكن يطلب من مطعم يوفر خدمة توزيوع الوجبوات عوىل  أ و. اإ

ىل مزنهل زمتسك حبقه يف العدول عن العقد، وهذا ما يسبب لل هوين  املنازل اإح،ار وجبة، وبعد وصول العامل اإ

 .خسارة كبرية ل حتقق أ ي توازن يف العالقة الاس هتالكية

ىل حود بعيود  وقد رأ ى بعض الةقه أ ن الاس يثناءات اليت قررها القانون عىل ممارسة احلوق    يف العودول تقلول اإ

من امحلاية الواجبة لل س هتكل، وذكل أ ن هذه الاس يثناءات ستنطبق عىل كثري من العقود الإلكرتونية، غوري أ ن 

منا قورر ت يف حودود ضويقة حوىت ل تيحوول حاميوة الواحض من خالل الوقوف عىل   اس يثناء عىل حدى أ هنا اإ

ىل ذريعة لالإرضار ابملهين املس هتكل اإ
(2)

. 

ذ ل  نه ل جيوز الي،ييق مهنوا، اإ ذا اكن املبدأ  العام يق  بث نه جيوز التةاق عىل توس يع جمال حامية املس هتكل فاإ واإ

ذا اكن هذا العقد غري  وارد يف احلالت احملصورة مون جيوز التةاق عىل اس يثناء عقد مع،ن من احلق يف الرتاجع اإ

ل اكن هذا التةاق ابطال خملالةته مقت،يات النظام العام  .طرف املرشع واإ

يف فقرهتا الثامنة أ ن ال حاكم الواردة يف هذا القسم ومهنا امليعلقة  71 -070وذلكل أ ورد املرشع الةرنيس يف املادة 

ابحلق يف الرتاجع من النظام العام
(3)

. 

 أ حاكم احلق يف الرتاجع عن العقد: املطلب الثاين

نوه مون الطبيعوي أ ن يبو،ن املرشوع  يف احلالت اليت يثب  فهيا لل يعاقد احلق يف الرتاجع عن العقد اذلي أ برمه، فاإ

نوه  املدة اليت حيق فهيا لل يعاقد اس يخدام هذا احلق وكيةية ذكل، كوام أ ن احلوق يف الرتاجوع موىت   اسو يخدامه فاإ

 .القانوين ل  الطرف،ن بل ويف العقد ذاتهس ي،لر يف املركز 

ننا نكرس هذا املطلب لبحو  املهوةل الويت جيووز لل يعاقود ممارسوة هوذا احلوق وكيةيوة ممارسو يه يف الةورع  وعليه فاإ

 .ال ول، لنعام يف الةرع الثاين أ اثر المتسك هبذا احلق

                                                             
1
ل خي،ع لهذه ال حاكم توزيع ال موال ذات الاس هتالك العوادي الويت تومت يف : "من مرشوع تعديل اليقن،ن املدين 01مكرر  007جاء يف املادة  - 

 ."ل سكن املس هتكل أ و معهل عن طريق معليات توزيع متكررة ومنيظ ةحم
2
 .000سامح عبد الواحد الهتايم، املرجع السابق، ص / د - 

3
 -  Article 121- 20/8: « les dispositions de la présente section sont d'ordre public ». 
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 همةل ممارسة احلق يف الرتاجع وكيةييه: الةرع ال ول

ن بدء رسزن امل  هةل اليت زكون لل يعاقد أ ن ميارس خاللهوا حقوه يف العودول عون العقود  يلون ابخوتالف حمول اإ

 .العقد

ذا اكن حمل العقد بيع سلع أ و منيجات، فاإن همةل ممارسة حق العدول عن العقد تبدأ  منذ حلظوة تسومل امليعاقود  فاإ

الك الةرنيس يف فقرهتا الثانيةمن تقن،ن الاس هت 71 -070اخلدمة، وعىل هذا احلمك نص  املادة  للسلعة أ و
(1)

. 

ذا اكن حمل العقد أ داء خدمة فاإن همةل رساين احلق يف الرتاجع عن العقد تبدأ  منذ حلظة قبول الإجياب  .أ ما اإ

 :ييل من مرشوع تعديل اليقن،ن املدين اجلزائري ما 11مكرر 007وقد جاء يف الةقرة الثانية من املادة 

للمتسك حبقوه يف العودول دون تسو بيب ذكل ول دفوع أ ي تعوويض  لل شرتي همةل س بعة أ ايم اكمةل -

ن وجدت  .ابس يثناء مصارين الإرجاع اإ

 (.املبيع)يرسي ال جل املذكور يف الةقرة السابقة ابيداء من تسمل املال املباع  -

ذا اكن حمل العقود خدموة أ و  أ وسولعة  ويالحظ أ ول أ ن مرشوع اليعديل مل يةرق يف بدء حساب املهةل ب،ن ما اإ

 .منيوجا كام فعل املرشع الةرنيس

مون قوانون املبوادلت واليجوارة الإلكرتونيوة  01أ ما املرشع اليونيس فقد اتبع هنج نظريه الةرنيسو، فنصو  املوادة 

 :ميكن لل س هتكل العدول عن الرشاء يف أ جل عرشة أ ايم معل حتتسب:" ييل اليونيس عىل ما

 .قبل املس هتكل ابلنس بة للب،ائع بداية من اترخي تسل ها من -

برام العقد - ابلنس بة للخدمات بداية من اترخي اإ
(2)

. 

،بات التسله كام لحظ بعض الةقه أ ن تكل النصوص مل تب،ن من الطرف،ن زلكن ابإ
(3)

. 

زوراد ذكل ل ن القواعود العاموة كةويةل بوث ن جتعول املودعي هوو ىل اإ صواحب  والواقع أ ن الترشيع مل زكن يف حاجوة اإ

،بات، ف ،بوات أ نوه متسوك هبوذا احلوق يف املصلحة يف الإ اإن احتج املشرتي ومتسك حبقوه يف العودول فعليوه يقوع اإ

،بوات أ ن واقعوة  ن متسك حبقه يف العدول خارج ال جل وانزعه البائع، وقع عىل هوذا ال خوري اإ ال جل القانوين، واإ

 .التسله حد،  قبل المتسك ابحلق يف الرتاجع ملدة أ طول

                                                             
1
 - Article 121-20/2: « le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception pour les biens 

ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services ». 
2
لكرتونية اوةل فلسط،ن 00وهذا الن  ييطابق مع املادة  -   .من مرشوع قانون املبادلت الإ
3
 .007أ سامة أ محد بدر، املرجع السابق، ص   10محمد حسن قامس، املرجع السابق، ص / د - 
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ىل أ ن املرشوع جيعوهل هموةل المتسوك ابحلوق يف الرتاجوع تبودأ  مون اترخي تسومل ولبد من الإشارة يف هذا  املوضع، اإ

 عقد قامئ وهنايئ وأ ن المتسوك هبوذا احلوق هوو املبيع فاإن هذا يعين أ ن العقد اذلي ورد عليه احلق يف الرتاجع هو

ذا  011نقض للعقد من جانب واحد خوهل املرشع بن  رصحي، ويف املادة  من اليقنو،ن املودين موا يسو ع بوذكل اإ

وهذا سبب وجيه قرره املرشوع برصوحي الون  للطورف اذلي  "لل س باب اليت يقررها القانون أ و"ذكرت عبارة 

رهاق طرف ضعين  .زراه جدزرا ابمحلاية حىت ل تصبح قاعدة العقد رشيعة امليعاقدزن لك ة حق زراد هبا اإ

ن املوواد الويت قوررت هوذا أ ما عن املدة اليت ييع،ن فهيا عىل صا حب احلق ممارسة حقه يف العدول عن العقد، فاإ

مون تقنو،ن  71/10 -070فقود جواء يف املوادة .احلق يف القوان،ن اخمليلةة قد وضوع  مودة أ صولية ومودة اسو يثنائية

الاس هتالك الةرنيس أ ن لل سو هتكل مودة سو بعة أ ايم اكموةل ملامرسوة حقوه يف العودول عون العقود
(1)

 أ موا اليوجيوه 

sept jours ouvrables منه بس بعة أ ايم معل 11ال ورويب فقد عرب عهنا يف املادة 
(2)

. 

ساعة للك يووم ولكهنوا قود  70أ ن ال ايم الاكمةل يقصد هبا     والةرق ب،ن س بعة أ ايم معل وس بعة أ ايم اكمةل، هو

صادف أ خر يوم يوم عطةل و  احتسوابه فواإن ذكل يعوين أ ن  أ خر يوم يوم عطةل، فلو يصادف أ ول يوم مهنا أ و

ذا صوادف يووم  صاحب احلق قد أ همل س ية أ ايم فق ، أ ما عبارة س بعة أ ايم معل فهذا يعوين أ ن اليووم ال خوري اإ

مون تقنو،ن  71 -070عطةل فال يمت حسابه يف املهةل، وتةاداي ذلكل أ ورد املرشع الةرنيس الةقرة ال خرية من املوادة 

ذا صادق اليوم ال خري من ال ايم الس بعة املذكورة يوم سوب ، يووم أ حود، أ ويالاس هت وم  الك اليت ق،  بث نه اإ

ىل أ ول يوم معل اتل عيد أ و يوم عطةل فاإن هذه املدة متيد اإ
(3)

. 

ذا اكن مرشوع تعديل اليقن،ن املدين اجلزائري قد سار عىل خطى املرشع الةرنيس جفعل همةل ممارسة احلوق يف  واإ

نه اس يع ل لةظ اكمةل وهنا تطبق القواعد العامة يف املواعيد واليت ل حيتسب مبوج ا اليوم الرتاج ع س بعة أ ايم فاإ

ذا صادف يوم عطةل  .ال خري اإ

عىل أ ن همةل اس يعامل احلق يف الرتاجع ر عرشة أ ايم معل 01أ ما املرشع اليونيس فقد ن  يف املادة 
(4)

. 

ىل ،ال،وة أ شوهر يف احلواةل الويت ل يي،و ن فهيوا عىل أ ن همةل س بعة أ ايم املقوررة ملام رسوة احلوق يف الرتاجوع متودد اإ

 007الإجياب املوجه من طرف املوجب املعلومات اليت فورض القوانون أ ن حييوهيوا الإجيواب واملوذكورة يف املوادة 

                                                             
1
 -  Article 121-20/1 « le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de 

rétractation… » 
2
رشاح اليقنو،ن مل حيوددوا مودة زمنيوة يالحظ أ ن فقهاء الرشيعة الإسالمية عندما حتد،وا عن خيوار الرؤيوة وهوو املقابول للحوق يف العودول عنود  - 

ا توجب عىل صاحب اخليار أ ن ميارس حقه خاللها كام فعلوا مبناس بة خيار الرشو حفدده بع،هم بثال،وة أ ايم وتركوه الوبعض ال خور دون حتديود، أ مو

ة اخوتالفهم أ نوه جيوب أ ن يورتك لصواحب ابلنس بة خليار الرشو فمل حيدد الةقهاء اذلزن أ جازوا مرشوعية خيار الرؤية مدة معينة لس يعامهل، وخالص

 .40محمد سعيد جعةور، اخليارات العقدية، املرجع السابق، ص / د: اخليار همةل معقوةل لس يعامل حقه، راجع تةصيل ذكل
3
 .10محمد حسن قامس، املرجع السابق، ص / د - 
4
لكرتونية اوةل فلسط،ن فقد ورد يف املادة -   .منه عبارة خالل عرشة أ ايم دون وصن 00 أ ما مرشوع قانون املبادلت الإ
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ه وعنوانوه، هوية ابئع املوال ورمق هاتةو: ، ور اليت س بق أ ن عرضنا لها عند احلدي  عن الإجياب ومهنا10مكرر

مدة صالحية العرض والمثن املقرتح للبيع، كيةيات دفع المثن وتسله املال، مصوارين التسوله وكوذا تلكةوة تقنيوة 

ذا اكن  عىل عاتق املشرتي، امل زيات ال ساس ية للامل املعروض، كيةية خدمة ما بعد البيع ومدة تووافر  التصال اإ

 .اانيا لعقد البيع ابلنس بة للعقود املس مترةقطع الغيار، حق املشرتي يف العدول، املدة 

ىل ،ال،ة أ شهر هوو مبثابوة اجلوزاء املودين اذلي فرضوه املرشوع عوىل املوجوب اذلي يوجوه  ومتديد همةل س بعة أ ايم اإ

ليه الإجيواب هبوا حوىت يقودم  حاطة من وجه اإ جيااب ل يي، ن البياانت ال ساس ية اليت ن  القانون عىل رضورة اإ اإ

برام العقد  .عىل بصرية من أ مره عىل اإ

لزاميوة خوالل ،ال،وة أ شوهر الويت   متديود هموةل  ذا تدارك املوجب الزتامه وقام بتبصري املشرتي ابلبيواانت الإ أ ما اإ

ل همةل سو بعة أ ايم مون اترخي تبصوريه ملامرسوة احلوق يف الرتاجوع،  لهيا، فاإن املشرتي ل يبقى هل اإ احلق يف الرتاجع اإ

مون مرشووع  11مكرر 007من تقن،ن الاس هتالك الةرنيس وتبعهتا املادة  71-070  وعىل هذا احلمك نص  املادة 

تعديل اليقن،ن املدين اجلزائري
(1)

. 

نه جيوز لل طوراف  ذا اكن ال صل أ ن املدة اليت جيوز لل يعاقد أ ن يعدل فهيا عن العقد ر س بعة أ ايم اكمةل، فاإ واإ

تةاقهم حصيحا ل نوه ينسوجم موع ال سواس القوانوين اذلي تقورر التةاق عىل زايدة هذه املدة جبعلها أ كو، وزكون ا

نقاص املدة ليعلقها ابلنظام العام مبوجبه احلق أ صال وهو  .حامية مصلحة جدزرة ابمحلاية، غري أ نه ل جيوز اإ

يف فقرهتوا ال وىل مون تقنو،ن الاسو هتالك الةرنيسو  71-070أ ما عن كيةية ممارسوة احلوق يف الرتاجوع فطبقوا للوامدة 

من مرشوع قانون تعديل اليقن،ن املدين اجلزائري 11مكرر 007املوافقة للامدة 
(2)

ن املشورتي زكوون هل ممارسوة   فاإ

بداء أ سو باب ذكل، فهوو حوق خوال  لل شورتي ميارسوه  حقه يف العدول عن العقد خالل املدة احملددة هل دون اإ

رادته املنةردة  ىل تربزرابإ ىل الق،اء وبغض النظر عن موقن املهين ودومنا حاجة اإ دون العدول اإ
(3)

. 

ن اكن  اجلوانب الع لية تةرض عىل املشورتي  وذلكل فاإن املرشع مل حيدد ش  لليعبري عن ممارسة هذا احلق واإ

،بات يف حال قيام نزاع حول اترخي المتسك   .هبذا احلقأ ن زمتسك هبذا احلق عن طريق وس يةل ت، ن هل الإ

ذا وجد أ ن السلعة أ و  املنيوج اذلي أ قدم عليه غري متوافق موع موا اكن ييوقعوه أ و فقد يعدل املشرتي عن العقد اإ

املنيوج متوافق مع ما اكن ييوقعه لكنه تب،ن هل أ نه  وجد  أ ن السلعة أ و ييصوره، بل يياح هل هذا احلق حىت ولو

ليه، وبذكل فاإن احلق يف ترسع فهو  .حق مطلق  الرتاجع عن العقد هوليس حباجة اإ

                                                             
1
لكرتونية اوةل فلسط،ن -   .ومل يي، ن الترشيع اليونيس نصا مما،ال، وكذكل مرشوع قانون املبادلت الإ
2
لكرتونية اليونيس واملادة  01ور توافق املادة  -  لكرتونية اوةل  00من قانون املبادلت الإ  .فلسط،نمن مرشوع قانون املبادلت الإ
3
 .71عبد العززز املريس محود، املرجع السابق، ص /   د002سامح عبد الواحد الهتايم، املرجع السابق، ص / د - 
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ما أ ن يطلب رد املبيوع واسورتداد الومثن أ و حدى طريقت،ن، فاإ أ ن  ويس يطيع املشرتي أ ن ميارس حقه يف العدول ابإ

ذا انصوب  عوىل تغيوري  يطلب استبدال املبيع بث خر، ويالحظ يف احلواةل ال خورية   أ ن ممارسوة احلوق يف الرتاجوع اإ

 .لن تغري من جوهر العقد ولن متس بقوته امللزمةاملنيوج فاإن ممارسة هذا احلق 

وميكن لل شرتي أ ن ميارس حقه يف العودول عون العقود ابلطوريقت،ن معوا، فقود يقودم عوىل طلوب تغيوري الب،واعة 

ليوه وعندئوذ يطلوب رد  بث خرى خالل املهةل احملددة وييب،ن هل بعد تغيريها أ ن املبيع ل يصلح أ و أ نه لويس حباجوة اإ

المثن املبيع واسرتداد
(1)

. 

ممارس يه ابلقواعد العامة املطبقة عوىل عقود البيوع، فاملشورتي بعود التسوله  ول خيل اس يخدام احلق يف الرتاجع أ و

ذا وجد أ ن املبيع به نق ، أ و أ ن الصةات اليت تعهود  يةرتض فيه أ نه تسمل املبيع مطابقا متاما ملا   التةاق عليه فاإ

نقواص الومثن موع اليعوويض يف  بقوا للقواعود العاموة طلوب فسوخ العقود أ وبه البائع ل توجد به فواإن مون حقوه ط  اإ

ن اكن هل مقتىض احلالي،ن اإ
(2)

نقواص  ، وهذا خبالف احلق يف الرتاجع فال يث خوذ املشورتي أ ي تعوويض ول ميكون اإ

 .المثن فيه

 أ اثر احلق يف الرتاجع عن العقد: الةرع الثاين

ذا اكن العقد الإلكرتوين عقدا قوامه  ن اإ رادتو،ن متطوابقت،ن، فواإ الرتايض، وينعقد كام أ رشان سوابقا، مبجورد تبوادل اإ

متك،ن املشرتي يف هذا العقد من احلق يف الرتاجوع جيعلنوا أ موام صوورة جديودة مون اليعاقود تتويح لطورف واحود 

رادته املنةردة ويف هذا خروج عىل القواعد العامة  .الاس يقالل بنقض العقد ابإ

نه زرتوب أ اثرا تغوري مون مفىت ،ب  احلق يف الرتا جع عن العقد يف احلالت اليت ذكرانها ابلرشوو اليت فصلناها فاإ

 .طبيعة العقد، ومىت مت  ممارسة احلق يف الرتاجع ترتب  أ ي،ا أ اثر عىل طرفيه

ىل مرحلي،ن، مرحةل ،بوت احلق يف الرتاجوع وهوذه املورحةل تو،لر  ن أ اثر احلق يف الرتاجع ميكن تقس ميها اإ وذلكل فاإ

 . الوصن القانوين لهذا العقد، ومرحةل اس يعامل احلق يف الرتاجع ور ت،لر عىل املراكز القانونية للطرف،نيف

 :تث ،ري احلق يف الرتاجع عن العقد يف ذاته -أ ول

ذا اكن احلق يف الرتاجع عن العقد ميثل اعيداء عىل مبدأ  الرضوائية أ و خرقوا ملبودأ  القووة امللزموة للعقود،  حول ما اإ

لةقه قد اختلن بصدد هذه املسث ةل حي  ذهب البعض بث ن العقد اذلي يي، ن حق العدول ل يربم بصوةة فاإن ا

منا هو ل  هنائية واإ يف احلقيقة مازال يف طور اليكوزن، وأ ن املهةل القانونية، الويت منحهوا املرشوع لل شورتي موا ر اإ

اذلي   ب،ن البائع واملشورتي عون بعود مل زكون فرتة لليةكري والرتوي يف أ مر هذا العقد، ومعىن ذكل أ ن التةاق 

                                                             
1
لكرتونيووة، املرجووع السووابق، /   د700أ محوود السووعيد الزقوورد، املقووال السووابق، ص / د -  بووراهه، حاميووة املسوو هتكل يف املعووامالت الإ خوواا مموودوح اإ

 .724ص
2
 .مدين سوري 017مدين كوييت، و 047مدين مرصي، و 000مدين جزائري املطابقة لن  املادة  011تق  به املادة وهذا ما  - 
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ل ابنق،واء املهوةل  بورام العقود، وأ ن العقود ل يوجود اإ منا اكن جمرد رغبوة يف اإ برام العقد بصةة هنائية واإ املقصود منه اإ

املقررة ملامرسة احلق يف الرتاجع وابنق،اء هذه املهوةل زكوون امليعاقود اذلي تقوررت ملصولحيه قود حظوي ابلوقو  

لليث مل واليدبر وزكون رضاؤه قد اكمتل بصةة هنائية الاكيف
(1)

. 

ىل احلووق يف الرتاجووع عون العقوود ر أ نووه ل ميثول أ ي اعيووداء عووىل القووة امللزمووة للعقوود،  وخالصوة هووذه النظورة اإ

فيحدث العدول يف حلظوة مل زكون العقود قود أ بورم فهيوا بعود، ذكل أ ن هوذا احلوق ييطلوب تراضويا عليوه، وهوذا 

 . مرحلي،ن متيابعي،نالرتايض يمت عىل

راديت الطورف،ن، لكهنوا مورحةل ل تكةوي بوذاهتا لوامتم العقود فةهيوا يتشوكك  فةي املرحةل ال وىل يوا العقد بيطابق اإ

املرشع من ترسع امليعاقد ل س باب معينة وذلكل منحه همةل لليةكري واليث مل تبودأ  مون حلظوة تسول ه حمول العقود 

برام العقد، ول زكمتل ل ابنهتاء املهةل وهذه ر املرحةل الثانيوة الهنائيوة، فالعقود ل يوربم  أ ومن اترخي اإ وجود العقد اإ

هنائيا طاملا أ ن الةرتة املقررة ملامرسة احلق يف الرتاجع مل تنته وخاللها زكون العقد همددا ابلزوال
(2)

. 

ىل أ ي أ س ومن الواحض أ ن القول بةكرة انعقاد العقد عىل مرحلي،ن هو ذ مون املعلووم قول ل يستند اإ اس قانوين، اإ

 .أ ن العقد ينشث  مىت   الرتايض عليه، ومل يعرتف أ ي ترشيع بةكرة انقسام الرتايض عىل مرحلي،ن

ىل أ ن تقرزر احلق يف الرتاجع ل يغري من أ مور العالقوة العقديوة شويئا، فالعقود زكمتول وجووده  بيامن ذهب أ خرون اإ

رادت،ن متطابقت،ن عىل العنارص  اجلوهرية للعقد، وصاحب احلق يف الرتاجع ميكل هذا احلق مبقتىضو مبجرد تبادل اإ

ىل املشورتي وييح ول تبعوة  عقد قامئ ومنعقد، ويدمع ه،لء رأ هيم بث ن أ اثر العقد قد ترتب  عليه، فامللكية تنتقل اإ

الهالك حىت خالل همةل ممارسة احلق يف الرتاجع، كام هل أ ن ييرصف يف حمل العقد
(3)

. 

ال خر البح  عن أ ساس العقد املي، ن احلق يف الرتاجع يف الوعود ابليعاقود، وشو  وا الةورتة وقد حاول البعض 

املياحة لل شرتي يف المتسك حبقه يف العدول بةرتة الوعد، لكن انيقادا شوديدا وجوه لهوذا الورأ ي عوىل اعيبوار أ ن 

ي صواحب احلوق يف الرتاجوع، كوام أ ن الواعد يبقى مالاك لليشء ولامثره يف فرتة الوعود بيوامن تنتقول امللكيوة لل شورت 

أ ل ميارس هذا احلق فيحصن العقود، بيوامن املوعوود  املشرتي يف العقد املي، ن حق العدول ميكل أ ن يةسخه، أ و

ل أ ن يوافق عىل الوعد فيقترص دوره عىل اليعبري عن القبول هل ل ميكل اإ
(4)

. 

العقد، جيعل من الوعد ك ن مل زكن، يف ح،ن أ ن انق،اء  كام أ ن انق،اء املدة املعددة لل وعود هل لإظهار رغبيه يف

 .املهةل اخملوةل لل شرتي يف ممارسة حقه يف العدول جتعل العقد حمصنا

                                                             
1
 .070طاهر شويق عبد امل،من، املرجع السابق، ص/   د77عبد العززز املريس محود، املرجع السابق، ص / د - 
2
 .772أ محد السعيد الزقرد، املقال السابق، ص / د - 
3
 .002  عبد هللا ذيب محمود، الرساةل السابقة، ص 011د السعيد رشدي، املرجع السابق، ص محم/ د - 
4
 .40عبد العززز املريس محود، املرجع السابق، ص / د - 
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وحاول أ خرون تل وس ال سواس القوانوين للعقود املي،و ن احلوق يف الرتاجوع يف البيوع برشوو اليجربوة، وذكل أ ن 

املبيع وجتربيه فاإن مل يقبهل أ رجعه للبائع، ويف هوذا تطوابق موع البيوع امليعاقد اذلي ميكل حق العدول يياح هل رؤية 

ىل احلق يف الرتاجوع، فةوي العقود املقورتن  برشو اليجربة، والواقع أ نه من غري املقبول ال خذ هبذه النظرة القارصة اإ

يف الرتاجوع رف،ه، يف ح،ن يتسع اجملوال لصواحب احلوق  برشو اليجربة يقترص حق املشرتي عىل قبول املبيع أ و

بقاء عىل العقد مع تغيري البيع أ ورده مع اسرتداد المثن فهو ميكل الإ
(1)

. 

بوداء ال سو باب أ و كام أ ن احلق يف الرتاجع هو  حق مطلق يعةى فيه امليعاقد اذلي مارس حقوه يف العودول مون اإ

ىل الق،اء يف تقرزر حقه، بيامن خي،ع املشرتي يف البيوع برشوو اليجربوة لرقابوة  الق،واء، ي،واف اإىل ذكل اللجوء اإ

ذا تسمل املشرتي املبيوع ليجربيوه وهوكل  أ ن البيع برشو اليجربة هويف واقع ال مر عقد معلق عىل رشو واقن فاإ

ذا هوكل املبيوع يف يود املشورتي  نه هيكل عىل مالكه أ ي البائع اذلي ييح ول تبعوة الهوالك أ موا اإ بسبب أ جنيب، فاإ

نه هيكل عليه ابعي  ليهاذلي ميكل حق العدول فاإ بار أ ن امللكية قد انيقل  اإ
(2)

. 

ورحج بعض الةقهاء أ ن فكرة العقد غري الالزم تعد وصةا دقيقا للحاةل الويت زكوون علهيوا العقود املي،و ن احلوق يف 

الرتاجع ور صةة اس يثنائية ل هنا  الن ال صل العوام ور القووة امللزموة للعقود، ور صوةة م،قتوة ل هنوا توزول 

ة ملامرسة احلق يف الرتاجعابنهتاء املدة املقرر
(3)

. 

 وفكرة العقد غري الالزم معروفة يف الةقوه الإسواليم ور تعوين العقود اجلوائز أ ي اذلي جيووز ل حود الطورف،ن أ و

للكهيام فسخه فه ي عقود قبل الةسخ بطبيعهتا اكلوواكةل والوصوية والعاريوة والوديعوة، واملقصوود ابلةسوخ يف الةقوه 

هناء العقد الإساليم هو اإ
(4)

. 

ىل طائةة العقود عن بعد، ومبا أ ن املرشوع خوول لل شورتي يف  ىل القول بث ن العقد الإلكرتوين مبا أ نه ينمتي اإ ننهت ي اإ

نه هذا العقد هو عقد غري لزم ابلنسو بة  هذا النوع من العقود ممارسة احلق يف الرتاجع يف احلالت اليت جيزيها، فاإ

ليه فميكل ممارسة احلق يف الرتاجع يف احلا  .لت اليت جيزيها القانون ويف املهةل اليت حيددهااإ

 :أ اثر ممارسة احلق يف الرتاجع عىل أ طراف العقد -اثنيا

ىل  ليووه وأ اثر ابلنسوو بة اإ ذا مووارس امليعاقوود حقووه يف العوودول يف املهووةل احملووددة ترتبوو  عووىل ذكل أ اثر ابلنسوو بة اإ اإ

 .الطرف الثاين

                                                             
1
 .070محمد السعيد رشدي، املرجع السابق، ص / د - 
2
 .007أ بواخلري عبد الونيس اخلويدلي، املرجع السابق ص / د - 
3
 .701الزقرد، املرجع السابق، ص  أ محد السعيد/ د - 
4
 .20محمد سعيد جعةور، اخليارات العقدية، املرجع السابق ص/   د720أ محد فراج حس،ن، املرجع السابق، ص / د - 
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نه مىت متسك حب براموه، فبالنس بة لل شرتي املس هتكل فاإ قه يف العدول زال العقد وأ عيرب ك ن مل زكون منوذ حلظوة اإ

الينوازل عون الاسو يةادة مون اخلدموة، وجيوب أ ن يعيود  املنيووج للبوائع أ و وهذا ما يعوين الزتاموه بورد السولعة أ و

ن أ صاهبا تلن أ و الب،اعة أ و  .ابعيباره اكن مالاك لها هالك حت هل هو املنيوج ابحلاةل اليت تسل ها علهيا فاإ

مون  11مكورر 007من تقن،ن الاس هتالك الةرنيس ور تقابل املادة  71-070وطبقا لن  الةقرة ال وىل من املادة 

نوه ل ييح ول أ يوة  ن املشورتي موىت موارس حقوه يف العودول فاإ مرشوع قانون تعديل اليقن،ن املدين اجلزائري، فواإ

ن وجودت، وهوذا موا دفوع بو  جزاءات أ و ىل اليعليوق عوىل هوذا مصارين ماعدا مصارين الإرجاع اإ بعض الةقوه اإ

نه أ ي،ا حق جماين ىل كونه حقا مطلقا وتقدزراي فاإ احلق بث نه ابلإضافة اإ
(1)

. 

عةواء املشورتي حوىت مون مصوارين الإرجواع أ موا التةواق عوىل حت ول  ول يوجد ص مينوع اتةواق الطورف،ن عوىل اإ

ضافية مفصريه البطالن خملالةته قواعد حامية املس  هتكلاملشرتي أ ية نةقات اإ
(2)

. 

ذا انق،  همةل العدول دون أ ن زمتسك املشرتي حبقه يف العدول عن العقد، فواإن صوةة اللوزوم تلحوق ابلعقود  واإ

 .ويصري ابات ويس يقر هنائيا ول زكون لل شرتي ممارسة هذا احلق مرة أ خرى

عاموة يف اليقنو،ن املودين غري أ ن سقوو احلق يف الرتاجع ابنق،اء املهةل ل مينع املشرتي من الاسو يةادة ابلقواعود ال

رادتوه اكنو  معيبوة، وذكل أ ن  اخلاصة ب،امن العيوب اخلةية أ و ذا تبو،ن أ ن اإ ىل نظرية عيوب الإرادة اإ الاستناد اإ

 .وجه من أ وجه امحلاية اخلاصة اليت ل تسق  امحلاية العامة املقررة يف اليقن،ن املدين احلق يف الرتاجع هو

ةل ممارسة احلق يف الرتاجع من قبل املشرتي، برد موا قب،وه مون  ون، كوام يرتتوب أ ما ابلنس بة للبائع فيلزتم يف حا

ليه فسخ عقود القورض اذلي زكوون قود أ برموه موع املشورتي لمتويول رشاء الب،واعة أ و الاسو يةادة مون  ابلنس بة اإ

اخلدمة
(3)

. 

مون  12مكورر  007دة مون تقنو،ن الاسو هتالك الةرنيسو املوافقوة للوام 71-070فوفقا لن  الةقرة ال وىل من املادة 

نه جيب عىل البائع املهين أ ن يقوم بورد الومثن خوالل ،ال،و،ن يوموا  مرشوع قانون تعديل اليقن،ن املدين اجلزائري فاإ

نوه  من اليوم اذلي أ علن فيه املشرتي متسكه ابلعدول، ويف حاةل جتواوز البوائع هوذا ال جول دون أ ن زورد الومثن فاإ

غرامة ور الغرامة اليت يعوود تقودزرها للقوانون اذلي يونظم الةوائود القانونيوة ييعرض لزايدة يف المثن عىل سبيل ال

من  ن املبيع عن   يوم تث خري %01يف فرنسا، أ ما يف اجلزائر فقد حددها مرشوع اليعديل بو
(4)

. 

                                                             
1
 .20محمد حسن قامس، املرجع السابق، ص / د - 
2
 .007سامح عبد الواحد الهتايم، املرجع السابق، ص / د - 
3
 .002  عبد هللا ذيب محمود، الرساةل السابقة، ص 071طاهر شويق عبد امل،من، املرجع السابق، ص/ د - 

4
 -Article 121-20/1 « lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser sans 

délai le consommateur et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé, 

Au-delà, la somme due est de plein droit, productive d'intérêts aux taux légal en vigueur ». 
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رجواع   ون ابلإضافة اإىل ذكل، فاإن املرشع الةرنيس قد ن  عىل جزاء جنوايئ يوقوع عوىل البوائع يف حواةل رف،وه اإ

ىل املشرتي، حي  جاء يف املوادة رفوض رد  عوىل أ ن توقوع عقوبوة جزائيوة عوىل   ابئوع 17فقورة  71-070 البيع اإ

عالن املس هتكل عدوهل عن العقد، ويالحظ أ ن هوذه العقوبوة  املبالغ اليت دفعها املس هتكل خالل ،ال،،ن يوما من اإ

سة ومقع الغشاليت تطبق عىل البائع ر العقوابت املطبقة يف جمال املناف 
(1)

ىل احلبس  أ شوهر  1، ور قد تصل اإ

أ ورو 2011وغرامة قدرها 
(2)

. 

ذا اكن  ن البيع ممول لكيا أ و نه يرتتب قوانوان عوىل  واإ جزئيا بقرض ممنوح من البائع أ ومن الغري ابتةاق مع البائع، فاإ

ناء توكل امليعلقوة متسك املشرتي حبقه يف العدول فسوخ عقود القورض وذكل دون تعوويض ول مصوارين ابسو يث 

ىل تقنوو،ن الاسوو هتالك  70-000بةووتح الاعووامتد، وهووذا مووا نصوو  عليووه املووادة  يف فقرهتووا ال وىل والوويت أ ضووية  اإ

عوامل ل حواكم اليوجيوه ال ورويب  7110/200الةرنيس مبقتىض املرسوم  ليوه واذلي صودر اإ اذلي س بق  الإشوارة اإ

 .42/12من اليوجيه رمق  10فقرة  1لس ح املادة 

من مرشوع تعديل اليقن،ن املدين اجلزائري 07مكرر  007ذا الن  مطابقا للامدة وه
(3)

وبذكل زكون املرشع قود  

ىل العقدزن، العقد املربم عن بعد والعقد املوربم متوويال هل، ابعيبوارهام الك ل ييجوزأ  فقورر أ ن زوال ال صويل  نظر اإ

الاسو يةادة مون اخلدموة فواإن  ل لمتويول رشاء املنيووج أ ومهنا يس يتبع زوال اليابع، فاملشرتي مل يربم عقد القرض اإ 

 .متسك حبقه يف العدول فمل يبق جمال للقرض

نوه ميكون القوول بوث ن حاميوة  ومن خالل اسو يعراض مظواهر امحلايوة اخلاصوة لل يعاقودزن يف العقود الإلكورتوين، فاإ

املبادئ اليقليدية اليت حتمك النظرية العاموة املس هتكل يف العقد الإلكرتوين قد أ لق  بظاللها الكثيةة عىل عدد من 

عوادة  ما ابليدخل يف م، ون العقود هبودف اإ برام العقد هبدف حامية رضا امليعاقد املس هتكل، واإ ما حلظة اإ للعقد، اإ

ىل الرابطة العقدية، أ و  أ و( املنويج، املووزع، البوائع)حوىت ابلنسو بة ل اثر العقود بوزايدة الزتاموات املهوين  اليوازن اإ

بوداء ال سو باب أ واليوس عةواءه مون اإ  ع يف حقوق املس هتكل، بيقرزر حق العدول عن العقد اذلي أ برم حصيحا، واإ

ىل تدخل الترشيع اجلزايئ لةرض عقوابت جزائية عىل عدم تنةيوذ الزتاموات  حت ل املصارين، بل وبلغ  امحلاية اإ

 .مدنية

 

 

                                                             
1
 - Article 121-20/02: « est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe 

le refus du vendeur de rembourser dans les conditions fixées à l'article  121-20-1 le produit retourné par 

l'acheteur, lorsque celui-ci disposes d'un droit de rétractation ». 
2
 .12محمد حسن قامس، املرجع السابق، ص / د - 
3
لكرتونية اليونيس، واملوادة م 00وهذا الن  يقابل ن  املادة  -  لكرتونيوة اوةل  07ن قانون املبادلت اليجارة الإ مون مرشووع قوانون املبوادلت الإ

 .فلسط،ن
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طار خمةض ملس،ولية ال ابء ترش يد القارص اإ
*
 

 تيارت -ابن خدلون  جامعة -"أ   "أ س ياذ حمارض  -ـــادرقالمحر الع،ن عبد / د

 : امللخ 

ل عون أ فعواهل الشخصوية ، واسو يثناءا مون ذكل فوان ال وليواء لسو ح ال ابء  ال صل انوه ل يسوال املورء اإ

ىل الرقابة والرعاية ،غري انه  وببلووغهم يسالون عن ال فعال غري املرشوعة اليت يث تهيا أ بناء   القرص، كوهنم حباجة اإ

س نا معينة ميكن ترش يد  حواةل تووافر رشوو معينوة، ومون  م يعةوى ال ابء مون املسو،ولية وتنعقود مسو،وليهتم 

 .الشخصية عن ال فعال غري املرشوعة اليت زرتكبوهنا

Résumé: 

A l'origine que l’on ne demande pas seulement pour les actions personnelles, et une 

exception à cela, les saints, en particulier les parents demandent des actes illicites que les 

vocations fils mineurs, ils ont besoin de contrôler et de soins, mais il a atteint un certain âge 

peut le cas Trashidhm de disponibilité de certaines conditions, et les parents alors soulagés 

de responsabilité et d'être tenue responsabilité personnelle pour des actes illicites commis par 

eux. 

 :مقدموووووووووووووووة

ذ ال صول أ ن  -سو ح مسو،ولية ال ابء عون أ بنواء  القرصو ل -ة متويل الرقابة تُعّد مس،ولي مسو،ولية اسو يثنائية اإ

لّ عن معهل الشخيصو، ولكون القوانون قود خورج عون هوذا ال صول يف بعوض احلوالت، وجعول املرء ل يسث   ل اإ

الشخ  مس،ول عن فعل غريه لعيبارات متعوددة مهنوا الييسوري عوىل املرضوور يف احلصوول عوىل تعوويض موا 

،بات اخلطث ، وكذا تعّد هاته املس،ولية ضامنة حقيقية لل رض  عةائه من الالزتام ابإ ذ غالبا موا أ صابه من رضر ابإ ور اإ

زكون املش ول ابلرقابة صصا ل ميكل شيئا، أ و ل ميكن مسواءليه لعودم أ هلييوه لل سواءةل ال مور اذلي أ اتح مون 

 .خالهل القانون لل رضور مس،ول يعوضه عن الرضر اذلي أ صابه من ذكل الشخ  اخلاضع للرقابة

ذ جيعل ال ابء أ بنواء  القرصو املرشوعة اليت يث تهيامس ئول،ن عن ال فعال غري  ول شك أ ن القانون اإ
(1)

منوا زكوون  فاإ

ىل الرقابة نظرا حلاةل القرص الويت زكونوون علهيوا فوال تيووافر هل ملكوة الإدراك وذكل لقصوور  ذكل لكوهنم حباجة اإ

                                                             
*
يداع املقال   10/07/7101: اترخي اإ

 72/07/7101: اترخي حتكه املقال
1
لقانون املدين جند أ ن مرشعنا مل يرش اإىل مس،ولية ال ابء املي، ن ا 10/01بعد اليعديالت اجلديدة اليت جاء هبا املرشع اجلزائري مبوجب القانون  -

ىل الرقابوة بسوبب  قرصوه أ و عن أ فعال أ بنااهم القرص، وذكل اكيةاء ابلن  العام اذلي يلزم   من جيب عليه قانوان أ و اتةاقا رقابة ص  يف حاجوة اإ

من القوانون املودين اجلزائوري ،  000،  وهذا ما نص  عليه املادة بسبب حاليه العقلية أ و اجلس ية بيعويض الرضر اذلي حيد،ه ذكل الشخ  للغري
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عقوهلم  عن معرفة حقائق ال ش ياء واختيار النوافع مهنوا ل نةسوهم، والبعود عون   موا مون شوث نه الإرضار هبوم ، 

ىل عدم اكامتل منو ، وضعن قدرهتم اذلهنية والبدنية بسبب وجوود  يف سون مبكورة لويس يف  ومرد ذكل لكه اإ

اس يطاعهتم بعد وزن ال ش ياء مبزياهنا الصحيح وتقدزرها حق اليقدزر، غري انه ومبرور الزمن يودرك هو،لء معواين 

  ،  ويقصود ابلرتشو يد بلوو  ال م ومقاصوده ، ويسو يوعبون معوىن احليواة ومتطلباهتوا، ومون  م ميكون ترشو يد

القارص سن معينة حددها املرشع يف القانون يعةوى فهيوا ال ابء مون املسو،ولية املةرتضوة عون أ عوامل القوارص غوري 

املرشوعة اليت تس بب  يف رضر للغري، ويسث ل عهنا القارص املرشد عىل أ ساس مس،ولييه الشخصوية، ومل يبو،ن 

رص يف القانون املدين عىل خوالف الترشويع الةرنيسو واملرصوي ولكون مرشعنا يف هذا الصدد أ حاكم ترش يد القا

ذ الهودف  ميكن اس يخالص بعض ال حاكم اليت تطبق يف هذا الشث ن ويعةوى مون خاللهوا ال ابء مون املسو،ولية اإ

نتسوواءل عوون الرتشوو يد وأ لووره يف  موون الرقابووة والرعايووة املةروضووة قووانوان قوود زال برتشوو يد القووارص، ومنووه لنووا أ ن

 ال ابء عن أ بنااهم القرصو مس،ولية

جابة عن هذا التساؤل نتنواول الرتشو يد يف القوانون الةرنيسو واملرصوي لعودم ورود ال حواكم الاكفيوة ملسوث ةل  ولالإ

 . الرتش يد يف ترشيعنا

 الرتش يد يف القانون الةرنيس -أ ول

يسو ح للقوارص أ ن يصوبح  ويعيرب ترش يد القارص من ب،ن ال طر اخملة،ة ملس،ولية ال ابء، ويقصد به الإذن اذلي

ما ابلإذن عن طريق الزواج أ و الإذن الرصحي من ال ابء  .أ هال قانوان وميكن أ ن زكتسب بطريقت،ن اإ

Rodierفةي حاةل زواج القارص وابس يثناء الةقيه 
(0)

فاإن   الةقهاء 
 (1)

ييةقون عىل القول بث ن الإذن عن طريوق  

مون القوانون املودين الةرنيسو، ل جول  0فقورة  0070ا يف املوادة الزواج حيرر ال ابء من املس،ولية املنصووص علهيو

                                                                                                                                                           

ذ نصو  عوىل موا يويل 72وتيجسد الرقابة القانونية لالإابء  يف ما ت، نيه  املادة  زكوون ال ب وليوا عوىل أ ولده : "يف فقرهتا ال وىل من قانون ال رسة اإ

 .."القرص، وبعد وفاته حتل ال م حمهل قانوان

ذن فال ب هو الويل ذا  اإ الطبيعي عىل نةس ابنه القارص وذكل ملّا هل من سلطة أ بوية عليه  وهل احلق يف حةظه ورعاييه وهتذيبه ومراقبوة سولوكه، فواإ

ارتكب الابن القارص معال غري مرشوع ترتب عليه اإحلاق رضر ابلغري اكن ال ب مس،ول عن تعويض الغوري مّعوا حلقوه مون رضر بسوبب فعول ابنوه 

ذ القارص، ذلكل جند  ذ  وهل احلق يف حةظه ورعاييه وواجوب اإ أ ن ولية ال ب عىل نةس ابنه القارص تعّد حقا وواجبا يف نةس الوق ، فه ي حق اإ

 .تلزمه مبراقبيه ومنعه من ال رضار ابلغري
0

قاموة مسو،ولية و  Rodiereزرى الس يد  - اايوه اسوتنادا ل حواكم املوادة بث ن الإذن للقارص ابلزواج ل خيرجه من السلطة ال بوية، وابليوايل ل متنوع اإ

قاموة أ و 0فقرة  0070 ذ رشو الإ قاموة املشورتكة موع ال ابء اإ ل أ نه يقر بث ن مس،ولية ال ابء يف هذه احلاةل اندرة ما تقام ليخلن رشو املسواكنة أ و الإ  اإ

 - voir – RODIERE .RENE - La responsibilities civilاملساكنة املشرتكة رشو مون رشوو مسو،ولية ال ابء عون أ بنوااهم القرصو    

extrait de cours de droit civil français-  

de ch. Ben dendont – 2
eme

ed – Rousseau et cie -paris – 1952- p88 
1
-  JOSSERAND.LOUIS  – cours de droit civil positif français - tome2 – 3

eme
ed – p495 . 

  Et – RIPERT . G et BOULANGER .J – traite de droit civil – les obligation –  

tome2– L.G.D.J -1957 p 422 . 
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ىل أ ن القارص يصبح مس يقال ذكل زرى بعض الةقهاء اإ
 (1)

ىل أ ن السولطة ال بويوة تنهتو ي   ، ويشري فقهاء أ خرون اإ

ىل  واملس،ولية تيوقن ل نوه توزوج، وابلوزواج خيورج القوارص مون السولطة ال بويوة ليصوبح رب أ رسة أ و ينتقول اإ

ذا اكن القارص أ نىث سلطة الز  وج اإ
(2 )

. 

أ ما فح ييعلق حلاةل الإذن الرصحي برتش يد القارص فاكن يف ال صل ينشث  من مبوادرة صصوية لول ابء سوواء ال ب 

أ و ال م ويمت ذكل أ مام القايض 
(3)

ىل   ولكن هاته السلطة اليحمكية يف منح الإذن قادت جانوب كبوري مون الةقوه اإ

ذا الطةل أ حدث رضرا، مفون املنطقوي أ ن يسو يخل  مون ذكل  عةايئ، واس يدلوا بذكل عىل أ نه اإ ناكر   أ لر اإ اإ

أ ن أ ابه قد ارتكب خطث  ابلإذن هل مبامرسة بعض ال عامل
(4 )

. 

لكن الةقهاء املعارصون
(5)

ىل أ ن   اليةسوري الطبيعوي للنصووص يسو ح ابلسو ينتاج أ ن الإذن ي،وع هنايوة أ شواروا اإ

ذ ت،و ن الإذن  10/12/0420للسلطة ال بوية، وعىل   فاإن هذا اخلالف حسو ه املرشوع الةرنيسو يف قوانون  اإ

عالن أ و ترخي  من ال ابء ولكن قايض الوصاية وحوده هوو اذلي ميوكل  الرصحي، واذلي مل يعد ينشث  عن جمرد اإ

ابلإذن مىت طلب منه ذكل ورأ ى ال س باب العادةل ذلكل اإصدار قرار
(0)

. 

من اليقن،ن املدين الةرنيسو مبوا مةواده أ ن القوارص املرشود زمتيوع ابل هليوة اكلرشو يد يف  070هذا وقد جاءت املادة 

مون نةوس القوانون أ ن السون احملودد للرتشو يد ر مخسوة عرشوة  077سائر أ عامل حياته املدنيوة، ونصو  املوادة 

ت، ن  أ ي،ا أ ن القارص املرشد خيرج من سلطة أ بيه وأ مه وأ هنوام ل يسوث لن بقووة القوانون عون ال فعوال س نة، و 

 .غري املرشوعة اليت يث تهيا القارص املرشد ويسبب من خاللها أ رضارا للغري

 الرتش يد يف القانون املرصي واجلزائري: اثنيا

ذا بلغ الشخ  سن المتيزي فاإن ذكل ل يعين أ نه قد أ صبح ليه يف   أ و بعض ش،ونه،  اإ رش يدا وصاحلا للركون اإ

فهو ل ززال غري ذكل، ولكن مبرور فرتة زمترن عىل احلياة وييعرف فهيا عىل الكيةية اليت ميوارس هبوا شو،ونه فهوو 

ىل السن اليت ميكن أ ن زكون قد تكين مع احلياة وشو،وهنا فيخيورب يف ذكل  ييدرج يف ذكل تدرجا حىت يصل اإ

ذن يصودر هل يف ذكل لختبوار قدرتوه عوىل وميكن من مزاو ةل بعض اليرصوفات الويت هت وه يف شو،ونه مبوجوب اإ

 .حسن اليرصف

                                                             
1
-  SOURDAT .M – traite générale de la responsabilité ou de l’action en dommages et intévéts 

en dehors des contrats - tome.11- 5
eme

ed – L.G.D.J 1952 p 80 
2
-  MACADE.V – explication théorique et pratique du code napleon – tome7- 5 

eme
ed –1959 - p 269. 

3
 من القانون املدين الةرنيس 021املادة  -

4
-  DURNTON .M – cours de droit français suivant- le code civil c5 – 1831- p 733 . 

5
- RODIERE. R–  OP  – CIT – P89. 

0
 .من القانون املدين الةرنيس 7فقرة 022املادة  -
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ذ القوارص عوادة موا زكوون يف هوذه  ومن خالل ذكل الاختبار تعرف حواةل الشوخ  العقليوة وقدراتوه اذلهنيوة اإ

ظهار ن  ةسه وك نه قد أ صبح عواقال رشو يدا املرحةل قريبا من اكامتل قواه العقلية ويظهر ايه ط وح كبري حياول به اإ

دارة ش،ونه بنةسه فيحاول اليرصف حبذر وروية ليدلل عىل أ نه قادر عىل ذكل  ليه، وجدزر ابإ  .زركن اإ

ن القوان،ن قد اهمت  بتنظميها بوضع ضواب  ونصوص مون شوث هنا حتديود  درااك لهذه املرحةل من حياة الإنسان فاإ واإ

رص تويل ش،ون نةسه قبول بلوغوه سون الرشود القانونيوة، وهوذا مضون أ طور الكيةية والطريقة اليت يث ذن فهيا للقا

 .ورشوو حمددة وهو ما يصطلح عليه برتش يد القارص 

 الرتش يد يف القانون املرصي  -أ  

ذا بلغ الصويب امل وزي الثامنوة عرشو مون معوره وأ ذن هل يف " من القانون املدين املرصي عىل أ نه  007تن  املادة  اإ

 ".لإدارهتا أ و تسل ها حبمك القانون اكن  أ عامل الإدارة منه حصيحة يف احلدود اليت رمسها القانون تسمل أ مواهل 

للويل أ ن يث ذن للقارص اذلي بلوغ الثامنوة عرشوة يف تسومل " من قانون الولية عىل املال عىل أ نه  00وتن  املادة 

شووهاد اى املو،ووق وهل شووهاد  أ ن يسووحب أ مووواهل لكهووا أ و بع،ووها لإدارهتووا وزكووون ذكل ابإ الإذن أ و حيوود منووه ابإ

 ."...أ خر

ذا " من نةس القانون أ نه  02وتشري املادة  ل اإ ل جيوز للقارص سواء اكن مش ول ابلولية أ و الوصواية أ ن ييجور اإ

ذان مطلقا أ و مقيدا  ."بلغ الثامنة عرشة من معره وأ ذن  هل احملمكة يف ذكل اإ

ث ذون هل من قبل وليوه أ و احملمكوة أ و تطبيوق القوانون اكمول ال هليوة فوح يعيرب القارص امل" أ نه  10وت،ين املادة 

 ".أ ذن هل فيه ويف اليقايض فيه

دارة أ موواهل لكهوا أ و  ويي،ح لنا من خالل هاته النصوص أ ن املرشع املرصي قد أ جاز تث هيل القوارص والإذن هل ابإ

ذن من وليه أ و م ن احملمكة، ول يس ح هل مبامرسة اليجوارة بع،ها رشيطة بلوغه سن الثامنة عرشة وحصوهل عىل اإ

ل وفقا للقانون اليجاري وبرتخي  من الق،اء، ويعد القارص املرشود اكمول ال هليوة فوح أ ذن هل ابليرصوف فيوه،  اإ

ومن  م فهو مس،ول عن أ عامل حياته املدنية ويسث ل عن أ فعواهل غوري املرشووعة الويت تلحوق رضرا ابلغوري وترفوع 

لرتش يد مس،ولية ال ولياء اب
(0)

. 

 الرتش يد يف القانون اجلزائري  -ب 

ىل أ حاكم القانون املدين اجلزائري ل جند نصا يي، ن ترش يد القارص وبيان أ حاكموه، غوري أ نوه ابلرجووع  ابلرجوع اإ

ىل نصوص قانون ال رسة والقانون اليجاري فميكن القول يف هذا الصدد أ نه وابس يقراء نو  املوادة  مون قوانون  2اإ

س نة وللقايض أ ن زورخ  ابلوزواج  04تكمتل أ هلية الرجل واملرأ ة يف الزواج بامتم " ها تن  عىل أ نه ال رسة جند

 . قبل ذكل ملصلحة أ و رضورة مىت تث كدت قدرة الطرف،ن عىل الزواج

                                                             
0

 . 40ص  0474–القاهرة  –مكتبة ع،ن مشس  –دراسة مقارنة  –املس،ولية املدنية للواازن عن القارص  –محمد رفع  الصبايح  -
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 ".زكتسب الزوج القارص أ هلية اليقايض مبا ييعلق بث اثر عقد الزواج من حقوق والزتامات

للقايض أ ن زرخ  للقارص ابلزواج فيمت بذكل ترشو يده وزكوون هل أ هليوة اليقوايض فوح ومن هذا ميكن القول أ نه 

ذن فالقوارص املرشود هنوا ييح ول الالزتاموات واحلقووق الويت مصودرها عقود الووزواج  خيو  أ اثر عقود الوزواج، اإ

ىل اعيبواره رب أ رسة جنواهبم ابلإضوافة اإ و املسو،ول  فيكون بذكل الزوج ملزم بنةقة زوجته ورعاية أ ولده حواةل اإ

عهنا
(0)

، ومنه مفادام هذا القارص املرشد مس،ول عن ال اثر املرتتبة عن عقد الزواج فث وىل به أ ن زكون مسو،ول 

عن ال فعال غري املرشوعة الويت يث تهيوا و تسوبب رضرا للغوري، هوذا انهيوك أ ن املسو،ولية عون ال فعوال ال،وارة 

 .ولياء عن أ بنااهم القرص املرشدزن ابلزواجأ ساسها المتزي فق ، وبذكل نعيقد بعدم مس،ولية ال  

أ ما نصوص القانون اليجاري فقد وردت فيه أ حاكم خاصوة ابلقوارص اذلي جيووز هل مبوارشة اليجوارة عوىل سوبيل 

ل جيوز للقارص املرشود، ذكورا " ااربة وهذا ما يعرف بنظام اليث هيل، فنص  بذكل املادة اخلامسة منه عىل أ نه 

الع ر  انية عرش س نة اكمةل واذلي زريد مزاوةل اليجارة أ ن يبدأ  يف الع ليات اليجاريوة، كوام ل أ م أ نىث، البالغ من 

 .ميكن اعيباره راشدا ابلنس بة لليعهدات اليت يربهما عن أ عامل جتارية 

ذن وااه أ و أ مه أ و عىل قرار من جملس العائةل مصادق عليه مون احملمكوة ،  - ذا مل زكن قد حصل مس بقا عىل اإ اإ

ذا اكن متوفيا أ و غائبا أ و سقط  عنه سلطيه ال بوية أ و اسو يحال عليوه مبارشهتوا أ و يف حواةل انعودام ال ب ف ح اإ

 .وال م 

 ".الطلب التسجيل يف السجل اليجاري  وجيب أ ن يقدم هذا الإذن الكتايب دمع -

تث هيهل ملامرسة اليجوارة ويةهم من م، ون هذا الن  أ ن مرشعنا يس ح بيث هيل القارص املرشد وذكل ابلإذن هل و 

 :يف حدود معينة ومضن رشوو حمددة تيجىل أ ساسا يف

ويس يوجب مرشعنا ذلكل أ ن زكوون القوارص مرشودا دون أ ن يبو،ن املقصوود ابلرتشو يد ول : الرتش يد -0

ل ذكل امليعلق ابلقوارص املوث ذون هل  ذا ما رجعنا خمليلن نصوص القانون اجلزائري ل جند نصا يسعةنا اإ أ حاكمه، واإ

 .من قانون ال رسة سالةة اذلكر 2ابلزواج طبقا لن  املادة 

                                                             
0

هناء الولية عىل النةس عىل الشخ  القارص مبجرد البلو ،  - ىل القول ابإ والبلوو  حودده القورأ ن الكورمي ببلوو  الوناكح ذهب رجال الةقه الإساليم اإ

لَ 
ي
هْنُْم ُرْشًدا فَاْدفَُعوْا ا مُت ّمِّ ْن أ نَس ْ

ي
َذا بَلَُغوْا النِّّاَكَح فَا

ي
َ ا ْم َأْمَوالَهُمْ لقوهل تعاىل ﴿ َوابَْيلُوْا الَْيَياَمى َحىتَّ وهنوا قوال رجوال  – 11سوورة النسواء أ يوة رمق  -﴾ ...هْيِّ

منا بعد أ ن ي،نس منه الرشد، ومل حيدد رجال الةقه س نا معينة الةقه الإساليم أ ن ال ية و  ليه ماهل مبجرد بلوغه واإ احضة اليةسري يف أ ن الصغري ل يسمل اإ

ذا توافرت فيه صصيا مقومات الرشود أ موا ل اإ حتديوده  للرشد ذكل أ ن العداةل املثىل تقت  ال خذ ابملعيار الشخيص أ ي أ ن القارص ل يعيرب رش يدا اإ

ذ أ نه مما ل جدال فيه أ ن القرص ييةاوتون يف زمن اكتسواب اارايوة يف احليواة تبعوا  -كام يةعل املرشع الوضعي ال ن  -ابلسن  فال حيقق اكمل العداةل اإ

 – مكتبوة وهبوة –ضوواب  العقوود     -عبود امحليود الوبعيل   –أ نظور  –لبيئة نشث هتم وما انلوه من ،قافة وهتذيب وما زمتيعون بوه مون ذاكء وفطنوة 

 .    012ص  – 0474
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ذا مل زكون  ويالحظ يف هذا املقام أ ن املرشع قد حدد سن المتوزي بثال،وة عرشو سو نة ول جيووز قبوول الرتشو يد اإ

ن القارص املرشد هل أ هلية مبارشة ال عامل املدنية الصغري ممزيا، وعليه فاإ
(0)

ل ولويس هل مبوارشة ال عوامل اليجاريوة   اإ

 . من القانون اليجاري 1و  0وفقا للامدة 

فيشرتو ذلكل أ ن زكون القارص املرشد قد بلغ من الع ر  انية عرش س نة اكمةل، وحيق لنا أ ن  :رشو السن -7

جوراءات  نتساءل واحلاةل هاته ما فائدة اشرتاو هذا السن مع العومل أ ن سون الرشود هوو تسوعة عرشو سو نة، واإ

 قد تس يغرق أ كو من هذا الوق  أ و لكه، فاكن حري عوىل مرشوعنا أ سووة مبوا اس يحصال هذا الإذن وتسجيهل

 . فعهل قانون ال رسة أ ن جيعل هذا السن س ية عرش س نة

ىل املادة : رشو الإذن  -0 من القانون اليجواري السوالةة اذلكور يي،وح أ نوه ل يوث ذن للقوارص املرشود  0ابلرجوع اإ

ذن واا ذا حصوول عووىل اإ ل اإ ذا اكن وااه متوووىف أ و غائووب أ و سووقط  عنووه مبووزاوةل اليجووارة اإ ه، ويف حوواةل مووا اإ

أ و اسو يحال  عليوه مبارشهتوا مفون عنود أ موه، ويف حواةل عودم  –ك ن اكن جمنووان أ و معيوهوا  –السلطة ال بوية 

قرار مون احملمكوة  عطاء الإذن مع اشرتاو مصادقة أ و اإ وجود ال ب وال م فاإن املرشع قد منح جمللس العائةل حق اإ

قع يف دائرهتا مواطن القارص املرشد، هذا ومل حيودد هوذا الون  ول القوانون املودين ول قوانون ال رسة ول اليت ي

ذ خيوي  القوايض  أ ي ن  قانوين أ خر جملس العائةل، غري أ ن هوذا املصوطلح ورد يف اليقنيو،ن املودين الةرنيسو اإ

ذلزون ييكوون موهنم جملوس العوائةل وبيوان اذلي يقع يف دائرته املسكن اذلي يقه فيه الصغري بيحديد ال شوخاص ا

ىل  0عدد  ويرتاوح عدد ال شخاص املكون،ن جمللس العائةل عادة من  أ فراد 1اإ
(7)

 . 

أ وجب كذكل املرشوع اجلزائوري عوىل القوارص املرشود املوث ذون هل أ ن  :رشو قيد الإذن يف السجل اليجاري -0

يقدم القارص امل،هل طبقا ل حاكم السجل اليجاري  يقوم بقيد الإذن يف السجل اليجاري، وزكون عادة ذكل بث ن

الإذن مكتواب رفقة ملن طلب القيد يف السجل اليجاري
(0)

. 

ن القوارص املرشود زكوون موث ذوان هل مبامرسوة اليجوارة يف حودود موا  ذا ما توافرت هذه الرشووو فواإ وعىل ذكل فاإ

يسوو ح بووه القووانون 
(0)

، وموون  م نعيقوود أ ن يف ذكل الرتشوو يد ملووزاوةل النشوواو اليجوواري ومووا يرتتووب عنووه موون 

                                                             
0

ىل قانون  - امليعلق بعالقات الع ل جند أ نه حيدد السن ال دىن لليوظين بس ية عرش س نة، وهو ما يةهم منوه أ نوه  00-41ويف هذا املقام وابلرجوع اإ

ذن وليه وذكل ابلسامح هل  بنائه القرص مزاوةل همنة ما، ومن  م فيكون ذكل الوا قد رشد ابإ  .ابلع ل ك جري مبقتىض عقد الع لميكن للويل الإذن ل 

 .  0441لس نة  02رمق . ر.ج 0441أ فريل  70امليعلق بعالقات الع ل امل،رخ يف  41/00من قانون  00املادة  -    
7
- RAYMOND. LEGEAIS  – Droit civil – introduction - personnes - famille – edition –   

cujas – 1971 - p 230 
0

 .  0441لس نة  01ر رمق .ج –امليعلق ابلسجل اليجاري املعدل واملمتم  0441أ وت  07امل،رخ يف  41/77من قانون  11املادة  -
0

  0جيوز لليجار القرص املرخ  هلم طبقا لل حاكم الواردة يف املادة " من القانون اليجاري اجلزائري تن   1املادة  -

 .م أ ن زرتبوا الزتاما أ و رهنا عىل عقاراهت

تبواع أ شواكل الإجوراءات امليعلقوة ببيوع أ مووال القرصو أ   ل ابإ و عودميي غري أ ن اليرصف يف هذه ال موال سواء اكن اختياراي أ و جورباي ل ميكون أ ن يومت اإ

 " . ال هلية 
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مس،وليات لس ح والقارص زكتسب صةة الياجر 
(7)

عةاء ال ولياء من مس،وليهتم عون ال فعوال غوري املرشووعة   اإ

ذا القارص املث ذون هل ابليجارة زكون مس،ول لوحده عن ال فعوال ال،وارة الويت  اليت يث تهيا ال بناء القرص املرشدزن اإ

 .يسب ا للغري

 :خاتوووووووووووو ة

عةواء ال ابء   –أ و مون يقووم مقواهمم  –وبناءا عىل ما   ذكره فح خي  ترش يد القرص ابعيباره وس يةل من شث هنا اإ

ذ اكن أ كوو وضووحا ودقوة مون الترشويع  تبواع اإ ليوه الترشويع الةرنيسو أ وىل ابلإ من املس،ولية نقول أ ن ما ذهوب اإ

قراره رصاحة عىل الرتش يد بطريق الز  واج والإذن الرصحي يعةي ال ابء مون مسو،وليهتم اجلزائري واملرصي وهذا ابإ

بقوة القانون وهو ما مل ييبناه مرشعنا ، وأ كو مون ذكل مل يونظم أ حواكم الرتشو يد يف املسوائل املدنيوة موثلام فعول 

 .املرشع املرصي 

ح ونعيقد رضورة جتس يد ذكل ترشيعيا، كام نرى أ ن ت،ييق حالت مس،ولية ال ولياء أ مور تقت،ويه العوداةل لسو 

والقارص أ صبح ملكةا كونه قود أ حضوى زوجوا مسو،ول أ و   ترشو يده للقيوام مبعوامالت مدنيوة أ و جتاريوة تقت،وهيا 

 .احلياة الاجامتعية وأ وىل به أ ن زكون مس،ول مس،ولية صصية ول يسث ل غريه عن أ فعاهل ال،ارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7

منوا ويرتتب عىل اكتساب صةة الياجر اخل،وع  اإىل قواعد أ كو رصامة فالي،امن يف املسائل اليجارية أ مر مةرتض، ول  - مينح املدزن أ جال للوفواء واإ

ذا اكن هذا اليوقن عن دفع اايون نيجا عن تقصري أ و تدلي دارة أ مواهل، واإ فالسه وتغل يده عن اإ نه يشهر اإ س فوميكن يف حاةل توقةه عن دفع ديونه فاإ

ابون  –سووو القوانون اليجواري اجلزائوري مب  –عويل فتواك  –أ نظور  –اعيباره مرتكبا جلرمية الإفالس ابليدليس أ و الإفالس ابليقصري ل كو تةصيل 

 .وما بعدها 11ص  -7110 –خدلون للنرش 
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حالل وسائل اافع املرصفية اليقليدية ابللكرتونية اإ
*
 

- مركز تيارت  -جامعة اليكوزن امليواصل  -"ب"أ س ياذ مساعد -نعمية مولةرعة/ أ  

 :  لخ امل

يعيرب نظام و وسائل اافع ل ي اقتصاد مو،رشًا عون مودى سوريه و معوهل، و هوو موا جعول البنووك يف 

خميلن دول العامل تدرك بث ن ليطوزر و حتدي  وسائل اافع أ ولويوة، و هوذا ل ن وسوائل اافوع اليقليديوة مل تعود 

 . فعاةل يف عرص ييطلب الرسعة يف معاجلة املعامالت و الصةقات

اليطور اليكنولويج خبلق وسائل دفع الكرتونية، غري ملكةة و جمردة من املادة، لكن من هجة أ خورى ولقد مسح 

ن الع ل امليناسق لوسائل اافع الالكرتونية احلديثة النشث ة، ييطلب تنظحً قانونيًا و درجة أ مان عالية  .فاإ

جب يوة و ضوع وسوائل دفوع الكرتونيوة ار واجلزائر ر ال خرى مدركة متاما لهذه الرضوورة، لويس فقو  مون أ جول اإ

 .لكن أ ي،ا لرضورة تث لية الوسائل اليقليدية القليةل الاس يعامل من طرف اجلزائري،نو 

ذا اكن  وسائل اافع املعارصة قد أ ،بت  فعاليهتا مقارنوة ابلوسوائل اليقليديوة  يف ظل هذه الرشوو نتساءل عام اإ

 .   اتمةمما سيس ح لها بث خذ ماكن الوسائل اليقليدية بصورة 

 .وسائل اافع اليقليدية، وسائل اافع الالكرتونية: اللكامت ال ساس ية

Résumé : 

Les instruments et le système de paiement d'une économie est un indicateur de son 

fonctionnement, c'est pour ça que les banques doivent savoir, que la modernisation des 

moyens de paiement est une préoccupation majeure, car les moyens de paiement classiques 

deviennent peu efficace dans une époque nécessitant une rapidité pour le traitement des 

transactions. 

Le développement technologique a aidé à créer des instruments de paiement électronique 

efficace, moins cher, plus rapide et dématérialisés, mais d'autre part, le fonctionnement 

harmonisé de ces nouveaux instruments de paiement électroniques nécessite un cadrage 

réglementaire et de haute sécurité. 

L'Algérie aussi a réalisé l'importance de cette nécessité, non seulement pour l'installation 

obligatoire des instruments de paiement électroniques, mais aussi la nécessité d'automatiser 

les moyens classiques qui sont peu utilisés par les Algériens. Dans ces conditions, on se 

                                                             
*
يداع املقال   00/14/7101: اترخي اإ

 00/01/7101: اترخي حتكه املقال
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demande, si les moyens de paiement électroniques ont prouvé leurs efficacités par rapport 

aux moyens traditionnelles, qui permettant à ces moyens électroniques d'occuper 

complètement la place des instruments traditionnelles.                                                 

Mot Clés: Les Moyens De Paiement classiques, Les Moyens De Paiement Electroniques. 

 :مقدمة 

يف املبوادلت اليجاريوة و حوىت اليوميوة تسو يحوذ فهيوا النقوود عوىل حصوة  اليعوامالت املاليوةعىل مر العصور و 

ال سد من ول الع ليات، فقه ال ش ياء يعرب عهنا تعبريًا نقداًي، و معظم ما يدور داخل جممتوع موا مون معوامالت 

 .يمت تسوييه ابلنقود

جراء مالي،ن املعامالت و الصةقات  و القوروض ابسو يخدام النقوود، مموا لكن مع اليطور الزمين أ صبح يمت يوميا اإ

أ دى اإىل ظهور عدة مشا  أ يها الع ليات احلسابية املعقدة، حوادث الرسقة و ال،ياع، ،قل محل النقود عنود 

جراء صةقات خض ة اخل، و حلل مثل هذه املش ت حصل اتةاق ب،ن اجملمتعات يف أ زمنوة و أ مكنوة خميلةوة، ...اإ

العام و هل قمية معروفوة تسو ح بقيوام مقوام النقوود، و يطلوق علهيوا معوموا عىل ا اذ شلك مع،ن ييصن ابلقبول 

 .ابمس وس يةل اافع

غري أ ن اليطور الاقتصادي مل يس ح لوسائل اافع ابلس يقرار عىل شلك مع،ن، بل تطورت عىل عودة مراحول 

 .لييخذ أ شاكل معروفة ل زمنة معينة، أ صبح  تعرف ال ن بوسائل و نظم اافع اليقليدية

وفرض اليطور اليكنولويج يف الوق  احلارض و زايدة تطبيقوه يف مجيوع منوايح احليواة و مهنوا الع ول املرصويف، 

 . اس يخدام وسائل دفع  يلن عن تكل الوسائل اليقليدية، و اليت تعرف بوسائل اافع الالكرتونية

الع ليووات و الصووةقات وسووائل اافووع الالكرتونيووة ر ال خوورى توجوود عووىل أ شوواكل خميلةووة تووالءم طبيعووة و 

الالكرتونية و اليت ظهرت بظهور اليجارة الالكرتونية، مضون هوذا الإطوار العل وي و الةكوري امليوداخل و أ موام 

شاكلية البح  و اليت ميكن صياغهتا عىل النحو اليايل  :العرض السابق تربز مالمح اإ

ث ل وسائل اافع اليقليدية الزوال أ م هل مع اليطور الزمين يف ظل ظهور وسائل اافع الالكرتونية، س يكون م

ىل جان ا و   البقاء اإ

ىل مبحث،ن  :لقد   تقس ه هذا البح  اإ

 مةهوم وسائل اافع وتطورها: املبح  ال ول

أ صووبح  النقووود مبخيلوون أ نواعهووا أ   أ داة لليعاموول يف اجملمتووع اكفووة، ولقوود محلوو  اليطووورات الاقتصووادية و 

ائل و أ سوواليب قانونيووة للقيووام بنشوواطها بطريقووة تووامتك ومووا تيطلبووه احليوواة الاجامتعيووة البنوووك عووىل ابووياكر وسوو
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 Les moyens de" وتمتثوول هووذه الوسووائل القانونيووة يف وسووائل اافووع، الاقتصووادية موون رسعووة يف الإجنوواز

paiement" اليت خةة  من الاس يخدام الكبري للنقود سواء املعدنية مهنا أ و الورقية. 

 .ت وسائل اافع اليقليديةمكوان: املطلب ال ول 

ن أ   وسووائل اافووع ال سوو يكية و الوويت ظهوورت منووذ القوورون الوسووطى ر السووةتجة  كووام سوو بق و ذكووران فوواإ

 :، الش يك، الس ند ل مر و اليحويالت املرصفية و اليت س نتناولها فح ييل[المكبياةل]

 .السةتجة: أ ول

حمورر كيوايب وفوق رشائو  موذكورة يف القوانون "فهوا بث هنوا مل يقم املرشع اجلزائري بيعرين السوةتجة، غوري أ نوه عر 

يي، ن أ مرا صادرا من ص  هو الساحب اإىل ص  أ خر هو املسحوب عليه بوث ن يودفع ل مور صو  اثلو  

، و تسوو ى "هووو املسوو يةيد أ و حاموول السوو ند مبلغووا معينووا مبجوورد الإطووالع أ و يف ميعوواد معوو،ن أ و قابوول لليعيوو،ن

مكبياةل أ و بس ند السحب أ و بوليصةابلإضافة اإىل لك ة سةتجة ابل 
1
. 

 :وعليه تةرتض السةتجة وجود ،الث أ شخاص     

 .وهو من حيرر الورقة و يصدر ال مر اذلي تي، نه: الساحب -0

ليه هذا ال مر :املسحوب عليه -7  .وهو من يصدر اإ

 .وهو من يصدر ال مر لصاحله: املس يةيد -0

نشوااها بو،ن  هو،لء ال شوخاص الثال،وةتةرتض السةتجة وجود عالقات سوابقة عوىل اإ
2
خصوائ  هوذا  ومون أ  ،

ن اكن حلوامهل فوال ميكون  ن اكن الس ند ل مر،و التسله اإ الس ند قابلييه لليداول ابلطرق اليجارية، ور اليظهري اإ

ذا اكن  قوابةل لليوداول بطورق  ل اإ للورقة اليجارية أ ن تقوم بوظيةهتا ك داة دفع و ائامتن تغين عن اس يعامل النقود اإ

  .رسيعة تيةق و طبيعة املعامالت اليجارية اليت قواهما الرسعة و الئامتن سهةل و

 .الش يك: اثنيا

ىل غايوة  010لقد تناول املرشع اجلزائري ال حاكم املنظ ة للش يك من خالل املوواد  مون القوانون اليجواري  020اإ

ىل تعرين الش يك  . اجلزائري، غري أ نه مل ييطرق اإ

                                                             
1
، ص 7110، عوامن، ، الطبعة ال وىل، ااار العل ية ااولية و دار الثقافوة للنرشو و اليوزيوع"ال وراق اليجارية و الع ليات املرصفية"ايمليك أ كرم،  

770.   
2
 .07، دار هومة، بدون س نة النرش، ص "ال وراق اليجارية يف القانون اجلزائري"فوضيل اندية،  
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ص  يودعى السواحب اإىل صو  أ خور هوو املسوحوب عليوه بوث ن يودفع  صك يي، ن أ مرا من"الش يك هو و 

لإذن ص  اثلو  هوو املسو يةيد مبلغوا نقوداي، و ذكل مبجورد الإطوالع و عوادة موا زكوون املسوحوب عليوه يف 

الش يك أ حد البنوك و اليت تقوم بطبع مناذج للش يك يربز فيه امس البنك املسحوب عليه بشلك ظاهر
1

. " 

أ نواع ال وراق اليجارية ذيوعا يف الع ل نظرا ل يييه البالغة يف املعامالت، كام زمتوزي بث نوه  ويعيرب الش يك من أ كو

ىل اس يعامل النقود فيحد مون مكيوة توداولها كوام أ نوه ل جيورب السواحب عوىل الاحتةواظ ابلنقوود يف  قليل احلاجة اإ

ىل اليقليل من خمواطر ضوياع أ و رسقوة النقوود ىل أ نوه وسو يةل حوزته للوفاء هبا و ي،دى ذكل اإ ، هوذا ابلإضوافة اإ

ذ يقيد البنك يف دفاتره أ ن الش يك اخملص  للوفاء مببلغ مع،ن قود دفوع لشوخ  معو،ن ،بات الوفاء، اإ فعاةل لإ
2
  ،

نشوائه مقارنوة  مما جعل اس يخدام الش ياكت ك داة لدلفوع حييول املرتبوة ال وىل بو،ن ال وراق اليجاريوة رمغ حدا،وة اإ

  .ابلسةتجة و الس ند ل مر

 :لش يك عدة أ نواع خاصة، إيرصها فح ييلو ل 

زمتزي بوضع خط،ن متوازي،ن عىل صدر الش يك، مما يرتتب عليوه امتنواع البنوك عون الوفواء : الش يك املسطر -0

ذا تورك الةورا   ىل بنك لييوىل استيةاء املبلغ حلساب هذا الع يل، و التسطري قد زكون عاموا اإ ل اإ مببلغ الش يك اإ

ذا كيب لةظ بنك من غري تعي،ن امس بنك مع،ن، و قد زكون ب،ن اخلط،ن عىل بياض  دون كيابة أ ي لك ة، أ و اإ

التسطري خاصا مىت ذكر امس بنك مع،ن ب،ن اخلط،ن و عندئذ ل يقوم البنك املسحوب عليه بدفع مبلوغ الشو يك 

ل للبنك املذكور امسه ب،ن اخلط،ن، عكس التسطري العام حي  جيوز تقدمي الش يك ل ي بنك لس   .تيةاء املبلغاإ

و هو ش يك حمرر بشلك عادي، ف،ال عون أ نوه حي ول توقيوع البنوك املسوحوب عليوه عوىل : الش يك املعمتد -7

صدر الش يك مبا يةيد اعامتده مع ذكر اليارخي، و يرتتب عىل اعامتد الشو يك جت يود مقابول الوفواء لصواحل احلامول 

 . فيصبح الوفاء ابلش يك م،كدا

ىل تطور وسائل اافعالعوامل ا: املطلب الثاين    .مل،دية اإ

ىل أ شواكل أ خورى  ىل تطور وسائل اافع و حتولها مون الشولك اليقليودي اإ هناك العديد من العوامل اليت أ دت اإ

ليه فح ييل  :ت،دي نةس الوظيةة لكن بطرق خميلةة أ كو تطورا، و لعل أ   هذه العوامل ما سنتطرق اإ

 

 

 

                                                             
1
  [.000-000]، ص 0444، دار املطبوعات اجلامعية، الإسكندرية، "القانون اليجاري"عيل و الةقي محمد الس يد،  -
2
 .0، ص 7117النرش، القاهرة، ، بدون دار "جرامئ الش يك"جمدي حمب حافظ،  -

 



 11العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية
 

517 
 

 .اليقليديةتراجع فعالية وسائل اافع : أ ول

قىض ظهور وسائل اافع اليقليدية عىل الكثري من املشا  النامجة عن محول النقوود، اكلرسوقة وال،وياع و ،قول 

ن اكن  مببالغ كبرية، فث صبح  بذكل بديةل عن النقود، و ابليايل سهل  الكثري من الع ليات خاصوة  عئب محلها اإ

 .مهنا اليجارية

ل أ ن لهوذه ذلكل أ صبح الإحسواس ابل موان اذلي و واتوه وسوائل اافوع اليقليديوة مبورور الوقو  مرتةوع جودا، اإ

 :الوسائل مشا  كثرية، و مهنا

ىل الوجود الشخيص : انعدام املالمئة * لو  الطورف،ن يقيود احلريوة  -سواء صصيا، أ و عورب اليليةوون–فاحلاجة اإ

ىل توث خري يف اقتنواء امل  نويج أ و اخلدموة مموا ينوتج عنوه تلكةوة أ عوىل، املعامالتية، و ابلنس بة للع والء يورتمج هوذا اإ

زرادات نتيجة لإةاض املبيعات أ و فقدها  .وابلنس بة للبائع يعين ذكل خسارة يف الإ

جراء املدفوعات يف الوق  احلقيقي * ل تمت املدفوعات اليقليدية يف الوقو  احلقيقوي، و ييوقون اليوث خري : عدم اإ

ىل أ س بوعيف اليحقق الةعيل عىل نوعية السداد فاملد  .فوعات ابلش ياكت مثال تس يغرق ما يصل اإ

فاليوقيعات ميكن أ ن توزور و الشو ياكت و المكبيوالت و السو ندات ل مور ميكون أ ن ترسوق أ و : انعدام ال من *

 . وا للغش و الاحتيال مبخيلن أ شاكهل، ت،يع، و اليجار ميكن أ ن يلج

اإن   معامةل تلكن مبلغا اثبيوا مون املوال، و ابلنسو بة لل ودفوعات الصوغرية تغطوي : ارتةاع تلكةة املدفوعات *

 . ابلاكد تاكلين املرصوفات

وأ كورب مشولك يواهجوه اجملمتوع فوح خيو  وسوائل اافووع اليقليديوة، هوو مشولك الشو ياكت بودون رصويد حيوو  

مليوون حواةل  0,7ل املثوال أ صبح  مشلكة اجامتعية بسبب الانتشار الواسع لها، فقد جسل  فرنسوا عوىل سوبي

س نة 
1

0441  . 

، السوعودية بلغو  عودد الق،وااي امليعلقوة 7117أ لون شو يك بودون رصويد سو نة  472,6أ ما ال ردن فقد جسل  

ىل  ق،ية أ ما الإمارات حفسب بنكها املركزي فقود بلغو  قميوة الشو ياكت بودون  0711ابلش ياكت بدون رصيد اإ

، و %0ارتةاع س نوي خالل العرش س نوات املاضوية بنسو بة حي  شهدت  7117مليار دولر س نة  04رصيد 

ىل حووادث  7110مليون دولر قمية ش ياكت بدون رصيد س نة  3,2املغرب ر ال خرى جسل   هذا ابلإضافة اإ

الرسقة و ال،ياع، الاختالسات، الزتوزر و تقليد الش ياكت
2
. 

                                                             
1
-Gamdji Mohamadou , »La Sécurité Du Chèque « ,Edition L’HARRAMTTAN,Paris,1992,P[37-38].   

2
مواي 17: جريودة العورب ااوليوة، اترخي الإطوالع -، الرشوق ال وسو "ق،ااي الش ياكت بودون رصويد"احلديدي هال،  -: أ نظر يف هذا الصدد - 

7101 . 
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ت املبالغ الصغرية نظورا ليعوددها فعوىل سوبيل أ ما البنوك مفن هجهتا تعاين من ارتةاع تاكلين معاجلة الش ياكت ذا

أ ،قلو  اكهول  فالش ياكت الورقيوة،  0442مليار فرنك س نة  0املثال بلغ  ن معاجلة الش ياكت يف فرنسا حوايل 

ااول ابس هتالكها الكبري للورق اذلي يس يع ل كدعامة لها و اذلي بدوره يس يزنف أ مووال خض وة يف صوناعيه، 

ىل كوام أ ن الشو ياكت الورقيووة  تيطلوب يف معلياهتوا اليوود البرشوية لإجوراء معليووات اافوع و اليحصويل ابلإضووافة اإ

 .  تاكلين معلية املقاصة

ن اليجووار  كوام أ ن اسوو يعامل الشوو يك يف املعووامالت ااوليووة ابلإضووافة خلطوور عوودم كةايووة الرصوويد أ و انعدامووه، فوواإ

 للحصوول عوىل دفوع م،كود، جيوب طلوب يواهجون صعوبة امليابعات اجلزائية و اليت  يلن من بدل ل خر، ذلكل

رسال السلعة فهذه الطريقوة غالبوا موا يومت الع ول هبوا، خاصوة مون قبول املصودرزن يف  اافع بش يك مقدما، قبل اإ

ىل اسوتياء الع والء  الرشق ال قىص و الولايت امليحدة ال مرزكية، لكن يف فرنسا ر غري مس يحبة ل هنا ت،دي اإ

  .يف املس يقبل

صودار أ مور لل سوحوب عليوه بعودم رصف الشو يك يف غوري من اجلرامئ أ ي،و  ا اليت ترتكوب يف حوق الشو يك، اإ

احلالت املقررة قانوان و حترزر ش يك و اليوقيع عليه بصورة حتول دون رصفه
1
.  

هنا تعرض صاح ا خلطرزن كبريزن  :أ ما السةتجة، فةي حاةل تعرضها للرسقة أ و ال،ياع فاإ

 أ نه لن يس يطيع أ ن ييقدم لل سحوب عليه مطالبا ابلوفاء بعد أ ن فقد حيازة السةتجة، :ال ول

هو احامتل أ ن ييقدم من عوو علهيوا أ و مون رسقهوا، فيحصول عوىل هوذا الوفواء دون صواح ا، ذلكل مون : الثاين

ينوع عون مصلحة صاحب السةتجة مبجورد ضوياعها أ و رسقهتوا أ ن يبوادر ابملعارضوة اى املسوحوب عليوه حوىت مي 

ليه بيكل السةتجة يف ميعاد الاسو يحقاق،  م يلومتس بعدئوذ طورق احلصوول عوىل الوفواء بقميوة  الوفاء ملن ييقدم اإ

،بات حقه يف الزناع اذلي يشب بينه وب،ن حامل السةتجة    .السةتجة ال،ائعة، أ و طريق اإ

موا بواسوطة الشو ياكت أ ما اليحويالت احمللية اليت تمت من حساب اإىل حساب أ خر جرى تنةيذها يف املوا يض، اإ

أ و احلوالات املرصفية، حي  اكن  تودع الش ياكت بواسطة املس يةيدزن هبا اى بنووكهم اخمليلةوة،  م يقووم   

بنك بيج يع الش ياكت املسحوبة عىل البنوك ال خرى   ووعة عىل حدا،  م يقوم مندوبوا هذه البنوك بتبوادل 

ندوب الش ياكت املس يحقة عىل مرصفه ليجري قيدها بعد ذكل عوىل الش ياكت يف غرفة املقاصة، و يث خذ   م 

  .حساابت الساحب،ن ايه، واكن  معلية املقاصة اليت تمت عىل هذا النحو تس يغرق يف العادة ،ال،ة أ ايم

أ ما اليحويل البنيك ااويل و اذلي غالبا ما ييلخ  يف طلب املس يورد من بنكه جعل حسابه مدزن مون أ جول 

صدر دائن، مفن أ   املشا  اليت يتسبب هبا عدم القدرة عىل فهم الرسائل و ووضها، كوذكل جعل حساب امل

                                                             
1
، 7110، الطبعة ال وىل، املركز القويم لالإصدارات القانونية، مرص، "جرامئ الش يك و أ وجه اافاع و اافوع فيه"ي معوض عبد اليواب، محيد - 

 .14ص 
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،باته لعدم اعامتده عىل أ وراق اكلش يك، ذلكل غالبا ما يمت اليعامل بوه بو،ن اليجوار  يف حالت عدم اافع يصعب اإ

  .اذلزن تسود بيهنم ،قة

 .اس يخدام ش بكة الانرتني  يف اجملال املرصيف: اثنيا

اكن لليطور اليكنولويج يف جمال التصالت الة،ل يف حدوث ،ورة يف املعامالت املرصفية، من خالل شو بكة 

و ظهورت يف هوذه الةورتة  ،( World Wide Web - WWW)الانرتن  خاصوة بظهوور شو بكة الويوب العامليوة 

كة التصال الهاتةيرشاكت توفر خدمة الانرتن  حي  تزود ال شخاص ابلشرتاك خبدمة الانرتن  عرب ش ب
1
.    

حاجوة لليعامول موع املووظة،ن، أ و  وهو ما ساعد البنوك لعرض خودماهتا مموا مسوح للع والء بق،واء أ شوغاهلم دون

الانيظار ساعات طويةل يف طوابري ل جل ق،اء مصلحة مرصفية، و توفر البنووك هوذه اخلودمات بصوةة اجيابيوة 

 . وفر الاقتصاديكثرية مهنا املالمئة و الكةاءة و الرسعة و ال

و الع يل من خالل الش بكة ميكن هل أ ن زراجع حساابته و يةحصها و يسدد الةواتري اخلاصة به يف أ ي وقو  و 

دون اليقيد مبواعيد الع ل الرمسي ملوظةي البنوك
2

، فث صبح  هناك رضورة ملحة ليطبيوق اليقنيوات احلديثوة يف 

 :البنوك من أ جل

  و املتسارع لعدد حساابت الع الء ابلبنوكاليعامل بكةاءة مع المنو الهائل. 

  ةيض اليلكةة احلقيقية لع ليات املدفوعات، فقد ازداد جحم اسو يخدام الشو ياكت ك داة لدلفوع زايدة 

خض ة عقب احلرب العاملية الثانية، و تقل  اس يخدام النقود اإىل حد ما، و قد شكك الكثري من املرصوفي،ن يف 

مووع هووذا الوومك الهائوول موون الشوو ياكت و مووا يصوواح ا موون مك هائوول أ ي،ووا موون موودى قوودرة البنوووك عووىل اليعاموول 

   .املعامالت الورقية

  ذ اكن يف املايض ييعامل الع الء موع بنووكهم داخول رضورة حترزر الع الء من قيود املاكن و الزمان، اإ

م يف أ ي وقو  و مقرها و خالل مواعيد الع ل الرمسية هبا، يف حو،ن أ صوبح ال ن يف وسوعهم اليعامول موع بنووكه

ىل مقر هذه البنوك فث صبح ابلإماكن حتويل ال موال بو،ن حسواابت الع والء اخمليلةوة، و ، دون حاجهتم لالنيقال اإ

   .تقدمي طرق دفع الع الء للمكبيالت املسحوبة علهيم الكرتونيا

زكوون اافوع فهيوا  كام ساي  هذه الش بكة يف تطور مةهوم اليجارة ليظهر مصطلح اليجوارة الالكرتونيوة و الويت

الكرتونيووا، ممووا سووا  و اسوو يوجب رضورة اسوو يحداث طوورق اافووع اليقليديووة، ليظهوور بووذكل وسووائل اافووع 

 .الالكرتونية ال كو مالمئة لل عامالت املرصفية الالكرتونية

                                                             
1
 .          7، ص7110الإسكندرية، ، دار الةكر اجلامعي، "اليبادل الالكرتوين للبياانت"منري و اجلنبهي ي ممدوح،  اجلنبهي ي -
2
، 7110، اجلزء ال ول، الطبعة ال وىل، دار الةكر اجلامعي، الإسوكندرية، "النظام القانوين محلاية احلكومة الالكرتونية"ويم عبد الةتاح، جحازي بي -

 . 042ص 



 11العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية
 

520 
 

 .اليوجه  و اليجارة الالكرتونية: اثلثا

هوائةل لسو يعامل شو بكة الانرتنو  يف التسوويق و منذ تسعينات القرن املايض مت  الاس يةادة من الإماكنيات ال 

                      املعامالت اليجارية عىل نطاق واسع، و هو ما أ طلق عليه اصطالحا ابليجارة الالكرتونية

، حيو  أ صوبح  شوو بكة "الع ليوات اليجاريوة الويت تومت عورب املبوادلت الالكرتونيوة"والويت ميكون تعريةهوا بث هنوا 

توحا للبيع و الرشاء، فميكن لليواجر الإعوالن عون سولعيه ابلصووت و الصوورة و ايوه الةرصوة الإنرتن  سوقا مة 

ىل  لإجراء مقارنة بو،ن   السولع املياحوة يف   أ  واء العوامل، و لل شورتي أ ن خييوار موا زريوده و تصوهل السولعة اإ

  .مزنهل

ن اكنوو  العالقووات اليجاريووة اليقليديووة قاموو  منووذ جفوور النشوواو اليجوواري  عووىل أ سوواس الإجيوواب و القبووول و اإ

خبصوص أ ي تعاقد، و ر أ ساس الزتام البائع موثال بتسوله املبيوع بشولك موادي، و أ ن يقووم املشورتي ابلوفواء 

ما نقدا   .ابس يخدام أ دوات اافع البديل و ر وسائل اافع اليقليديةأ و  ابلمثن اإ

ن اليجارة الالكرتونية كوهنا تعرب عن تبادل السلع و اخلدما ت و معلومات ما ب،ن أ طراف متباعودة ماكنيوا عورب فاإ

ش بكة الانرتن ، اسو يوجب  تطووزر طورق و وسوائل اافوع و قود اكن ظهوور وسوائل اافوع الالكرتونيوة مون 

ابئعوون،  : العوامل املبارشة املساعدة يف منو اليجارة الالكرتونية، فاليجوارة الالكرتونيوة تقووم عوىل أ ربعوة عنوارص

   .رتن  و وسائل اافع الالكرتونيةمشرتون،  ش بكة الان

ىل اس يحداث وسائل دفع تكون مالمئة لطبيعة و متطلبات اليجوارة الالكرتونيوة،  و بذكل اس يدع  الرضورة اإ

و قد اس يةادت الرشاكت بدورها نتيجة لظهور ش بكة الانرتن  و اليجارة الالكرتونية و ابليايل وسائل السداد 

جراء تسله املدفوعاتالالكرتونية، من اإةاض الياكل  رسال الةواتري الورقية  م بعدئذ اإ  .ين مقارنة بطريقة اإ

 101111للطاقوة، و ر رشكوة لهوا أ كوو مون ( رشكة بوسطن أ ديسون)فيقول أ حد رؤساء الرشاكت ال مرزكية 

تشوري ، ر نظوام راحب فهو ي تووفر عوىل الرشوكة مبوالغ كبورية، و "أ ن نظم الةواتري و السداد الالكرتونيوة"معيل 

رسوال الةوواتري و  اليقدزرات أ ن تلكةة فواتري معيل واحد ترتاوح من واحود دولر و واحود و نصون دولر، و اإ

ىل متوس  ذا مل زكون ال مور مقنعوا ابلنسو بة  01 تلقي السداد عرب الانرتن ، خيةض اليلكةة اإ سن  للةاتورة، و اإ

قود كيوب جوون دودج حمورر حصيةوة وول سورتي   لقمية السداد الالكرتوين حينئذ لبد من اليةكري ابلبيئوة، و

 7120مليون رطل مون الوورق أ ي  1,0مليون فاتورة س نواي، فتس هتكل  0,00ترسل  "GTE"أ ن رشكة : يقول

  .جشرة
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 .وسائل اافع الالكرتونية: املبح  الثاين

ىل اسو يخدام وسوائل اافوع  ىل اكن  اليجارة الالكرتونية مون أ   ال سو باب الويت أ دت اإ الالكرتونيوة، مموا أ دى اإ

حتول النقود من شلكها املادي املل وس ليصبح تيارا غري مريئ من الالكرتونيوات احملةوظوة يف البطاقوات اذلكيوة 

 .أ و عىل قرص صلب للمكبيوتر أ و عىل الة،اء املعلومايت لش بكة الانرتن 

 .تعرين وسائل اافع الالكرتونية، أ ييهتا و خصائصها: املطلب ال ول

وسووائل اافووع امليطووورة يف الانرتنوو  ر عبووارة عوون الصووورة أ و الوسوو يةل الالكرتونيووة اليقليديووة لدلفووع و الوويت 

نس يع لها يف حياتنا اليومية، الةرق ال سايس ب،ن الوس يلي،ن ر أ ن وسائل اافع الالكرتونية تومت   معلياهتوا و 

تسري الكرتونيا، و ل وجود للحوالات و ل للقطع النقدية
1
.      

الوسو يةل الويت متكون "و تعرف املادة الثانية من قانون اليجارة الالكرتونية اليونيس وس يةل اافع الالكرتونية أ هنوا 

صاح ا من القيام بع ليات اافع املبارش عن بعد عرب الش باكت الع ومية لالتصالت
2
".     

لهووا اسووتبدال القميووة املاليووة ابلب،وواعة، أ و معليووة يوومت موون خال"كووام عرفوو  وسووائل اافووع الالكرتونيووة عووىل أ هنووا 

      ."ابخلدمات أ و ابملعلومات، فه ي تس يخدم وس يطا لتسهيل معلية اليبادل مثل البنك

معلية حتويل ال موال ر يف ال ساس  ن لسلعة أ و خدمة بطريقة رمقيوة أ ي " ويعرف اافع الالكرتوين عىل أ نه 

رسال ال   ."بياانت عرب خ  تلةوين أ و ش بكة ما أ و أ ي طريقة لإرسال البياانتابس يخدام أ هجزة المكبيوتر، و اإ

ن اتساع نطاق اليجوارة الالكرتونيوة مسوح بي،واؤل دور النقوود الورقيوة و اافوع اليقليودي أ موام ازدهوار اافوع  اإ

سوائةل أ و الالكرتوين، حي  اكن  النقود الوس يةل الرئيس ية لتسوية املعوامالت املاليوة و اكن اافوع يومت بصوورة 

 .بواسطة وس يةل بديةل اكلش يك و غريها من وسائل اافع اليقليدية

لكن تكل الوسائل ل تصلح يف تسهيل اليعامل اذلي يمت عن بعد يف بيئة غري مادية، اكلعقوود الالكرتونيوة الويت 

اد تيةوق موع تربم عرب ش بكة الانرتن  حي  تيوارى املعامالت الورقية، من هنا تظهر أ يية ابياكر وسوائل سود

 .طبيعة اليجارة الالكرتونية، لهذا يمت اافع الكرتونيا

و ميكن للع يل الوفاء مبقابول السولعة أ و اخلدموة بونةس الطورق اليقليديوة امليبعوة يف اليعاقود بو،ن غوائب،ن، مثول 

رسوال البيواانت اخلاصوة حبسوابه البونيك، لكون هوذه رسال ش يك عن طريق الربيد أ و من خالل الةواكس، أ و اإ  اإ

                                                             
1
، جامعوة ، رساةل ماجس يري، قسم علوم تس يري، لكية العلووم الاقتصوادية و علووم التسو يري"الانرتن  و اليجارة الالكرتونية"جوهر،  بن رجدال - 

 .70، ص 7117اجلزائر، 
2
 .70جحازي بيويم عبد الةتاح،  مرجع سابق، ص  - 
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ىل اافوع  الوسائل ل تصلح و خصوصية اليجارة الالكرتونية و مقت،يات الرسعة فهيا، ذلا اكنو  أ ييوة اللجووء اإ

  .الالكرتوين من خالل ش بكة اتصال لسلكية موحدة عرب احلاسب

 و ما زاد من أ يية وسائل اافع الالكرتونيوة اخلصوائ  الويت متزيهوا عون وسوائل اافوع اليقليديوة و الويت ميكون

 :تلخيصها فح ييل

أ ي أ نوه وسو يةل مقبووةل مون مجيوع ااول، حيو  يومت اسو يخدامه يتسم اافع الالكرتوين ابلطبيعوة ااوليوة، *  

لتسوية احلساب يف املعامالت اليت تمت عرب ف،اء الكرتوين بو،ن املسو يخدم،ن يف   أ  واء العوامل خاصوة مبوا أ ن 

قلمييا و دوليا، و بذ كل تسواعد وسوائل اافوع الالكرتونيوة عوىل حتسو،ن السو يطرة عوىل معليات اليجارة تيوسع اإ

معليات اليوزيع و النقل
1
.  

ور قمية نقدية تي، هنا بطاقوة هبوا ذاكورة رمقيوة أ و اذلاكورة الرئيسو ية يمت اافع ابس يخدام النقود الالكرتونية، *  

دارة معلية اليبادل  .لل ،سسة اليت هتمين عىل اإ

برام العقد ب،ن أ طراف متباعدة سوية املعامالت الالكرتونية عن بعد، يس يخدم هذا ال سلوب لت *   حي  يمت اإ

يف املاكن، و يمت اافع عرب شو بكة الانرتنو ، أ ي مون خوالل املسوافات بتبوادل املعلوموات الالكرتونيوة بة،ول 

عطاء أ مر اافع وفقا ملعطيات الكرتونيوة تسو ح ابلتصوال املبوا رش بو،ن طوريف وسائل التصال الالسلكية، يمت اإ

 .العقد

 :يمت اافع الالكرتوين بث حد ال سلوب،ن*  

ل بعود اخلصوم مون هوذه النقوود، و ل : ال ول من خالل نقود خمصصة سلةا لهذا الغرض، و من  م اافع ل يومت اإ

ميكن تسوية املعامالت ال خرى علهيا بغوري هوذه الطريقوة، و يشو به ذكل العقوود الويت زكوون الومثن فهيوا مودفوع 

 .دمامق

ن املبوالغ : الثاين من خالل البطاقات البنكية العادية، حي  ل توجد مبوالغ خمصصوة مسو بقا لهوذا الغورض، بول اإ

 .اليت يمت السحب علهيا هبذه البطاقات قابةل للسحب علهيا بوسائل أ خرى اكلش يك لتسوية أ ي معامةل مالية

متام ذكل، *   وىل هذه الع ليات الويت تومت عون بعود لتسوهيل أ ي توفر أ هجزة تييلزم تواجد نظام مرصيف معد لإ

 .تعامل ال طراف و توفري الثقة فح بيهنم

 :يمت اافع الالكرتوين من خالل نوع،ن من الش باكت*  

                                                             
1
فورع اليحليول , قسوم علووم اقتصوادية, رسواةل  ماجسو يري, "حتدي  وسائل اافع كعنرص ليث هيول النظوام املرصويف اجلزائوري", محزيي س يد أ محد - 

 .74، ص 7117, اجلزائر جامعة, الاقتصادي، لكية العلوم الاقتصادية و علوم التس يري
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ش بكة خاصة يقترص التصال هبوا عوىل أ طوراف اليعاقود، و يةورتض ذكل وجوود معوامالت و عالقوات : ال وىل

 .جتارية و مالية مس بقة بيهنم

 . ش بكة عامة، حي  يمت اليعامل ب،ن العديد من ال فراد ل توجد بيهنم قبل ذكل رواب  معينة: الثانية

ىل أ هنوا تونظم الوقو ،  ضوافة اإ وهذه اخلصائ  ابليث كيد تسو ح بيقليول و  ةويض تاكليون الع ليوات اليجاريوة، اإ

دارة النقد و الرشاكة اليجارية ب،ن امل ول،ن و الع الء  .عالوة عىل حتس،ن اإ

 .الوسائ  املرصفية الالكرتونية: املطلب الثاين

هناك العديد من الوسائ  الالكرتونية و اليت تس يخدم يف معليوة اافوع الالكورتوين، حيو  أ ن تطوور وسوائل 

 :اافع يف صورة وسائل الكرتونية فرض أ شاكل خميلةة لكيةية تداولها و أ   هذه ال شاكل املرصفية ما ييل

 [:PHONE BANK]الهاتن املرصيف  -0

ور نوع من اخلدمات املرصفية اليت تقدم للع الء عىل مدار ال ربع و عرشون سواعة طووال اليووم، و يسو يطيع 

الع يل فهيا أ ن يطلب من البنك حتويل مبلغ من املال مقابل السلعة أ و اخلدمة الويت اشورتاها عورب الانرتنو  اإىل 

دخوال الورمق الرسوي اخلواص ابلع يول البوائع، و يومت ذكل بعود اليث كود مون صصوية الع يول عو  PIN)ن طريوق اإ

NUMBER)  و املعطى هل من قبل البنك، و اليعرف كذكل عىل رمق هاتن الع يل و اذلي جيوري التصوال بوه

فه ي خدمة مرصوفية حديثوة بودأ ت البنووك ابسو يخداهما و  ،من خالل أ رقام هاتةه املعروفة اى البنك من قبل

  .تقدميها للع الء

ىل أ خر ميكن فتح حسواب جديود و خاصة ليقد جراء حتويل من حساب اإ ىل اإ مي خدمات اليجزئة، و ابلإضافة اإ

 .تلقي طلبات اقرتاض و تسديد الةواتري

و مسح تقودمي البنووك خلودماهتا عورب الهواتن العوادي بيقودمي اخلودمات عون طريوق الهواتن النقوال اذلي انترشو 

خلوية، و جعل الوبعض ييوقوع أ ن حتول رشاكت الهواتون النقواةل اس يعامهل برسعة و هو ما أ دى اإىل ظهور بنوك 

 .حمل البنوك يف معليات سداد  ن السلعة أ و اخلدمة املشرتاة عرب الانرتن 

خدمات املقاصة -7
1
 :املرصفية الالكرتونية 

مت يف حل هذا النظام ماكن أ وامور اافوع املرصوفية، و ظهور نظوام التسووية الإجامليوة ابلوقو  احلقيقوي، اذلي يو

خوودمات مقاصووة اافووع الالكرتونيووة للتسوووية الالكرتونيووة يف املوودفوعات بوو،ن املصووارف، و ذكل مضوون نظووام 

املدفوعات الالكرتونية لل قاصة، و هو نظام ينطوي عوىل عنرصو اليقو،ن حيو  تومت املودفوعات يف نةوس اليووم 

لغاء أ و تث خري   .بدون اإ

                                                             
1
 .املقاصة ر عبارة عن معلية تسوية احلقوق و اايون القامئة ب،ن البنوك بسبب معلياهتا املرصفية - 
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 :الانرتن  املرصيف -0 

ن نظام الانرتن   القامئ عىل البنك املزنيل، نظام هل أ يية كبورية سوواء عوىل مسو يوى البنووك أ و عوىل مسو يوى اإ

 :الع الء اذلزن ييوفرون عىل خطوو الانرتن ، كام تيعدد أ شاكهل فح ييل

مداد الع الء ابملعلومات اخلاصة بث رصدهتم -  .اإ

 .يةشلك بس ي  من أ شاكل النرشات الالكرتونية الإعالنية عن اخلدمات املرصف  -

 .تقدمي طرق دفع الع الء للمكبيالت املسحوبة علهيم الكرتونيا -

دارة احملافظ املالية  -  .للع الء( من أ سهم و س ندات)كيةية اإ

و ل شك أ ن هذا النوع من اخلدمات ينطوي عىل خماطر عالية حي  يس ح بنوع من التصوال احملودود بث نظ وة 

 .اخلدمة املطلوبة املعلومات اااخلية لل رصف، مبا ميكن من تث دية

ىل احلد من الاس يعامل الوريق يف املعامالت، و احلد من فوتح فوروع للبنووك موا  و قد أ دى تقدمي هذه اخلدمة اإ

دام  قد وجدت أ هجزة الهاتن و الش باكت الالكرتونية و المكبيوتر امليصوةل هبوا، و احلود مون العوامةل البرشوية 

 .اليت اكن  متصةل هبا

عن وس ي  ب،ن امليعامل،ن ييلقوى طلبوات و بيواانت   موهنام و ييحقوق مهنوا عون طريوق هو عبارة : القابض -0

موقعه عىل الش بكة، و ييوىل مبارشة معلية عرض السلعة أ و اخلدمة و التسوله و الوفواء أ و اافوع نظوري معووةل 

 .معينة

سواعدها عوىل أ داء هماهموا كام تس يخدم البنوك وسائل نقل الكرتونية لل علوموات ذات الرسوعة الةائقوة، و الويت ت 

 .  بكةاءة تامتك و اليطورات احلاصةل يف اجملال املرصيف

 :معوقات اليجارة الالكرتونية يف اجلزائر: ملطلب الثال  ا 

لكرتونية يف اجلزائر ما عدا ال قليات الويت تسو يخدم البطاقوات البنكيوة ااوليوة، و  يف احلقيقة ليس هناك جتارة اإ

 :اجلزائر ما ييللعل أ   معوقاهتا يف 

ال مية املعلوماتية، و يقصد هبا اجلهول بث سواليب و وسوائل اليعامول يف جموال املعلوماتيوة، عودد اذلزون  -

ىل  مليووون نسوو ة يف الوقوو  اذلي ل يةوووق فيووه عوودد املوو،هل،ن  17,5ميلكووون مسوو يوى تعلمييووا مقبووول يصوول اإ

 .7110مليون جزائري لس نة  00لس يعامل هذه اليقنية 

ذ أ ن معظم اليعامالت اليجارية الالكرتونية تمت ابللغة الإجنلزيية، احلاجز ال -  لغوي، اإ

س يطرة قه اجملمتع النقودي، حيو  أ ن اليعوامالت تومت يف معظ هوا ابلنقوود اليقليديوة و لويس بوث دوات  -
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 اليعامل املايل احلديثة،

الكثريزن عىل اليعامول موع الطابع الالمادي و غري املل وس لليعامل الالكرتوين، ال مر اذلي ل يشجع  -

لكرتونية غري ورقية  .أ طراف ل يواهجوهنم وهجا لوجه و عىل وسائ  اإ

تطور القوان،ن املرصفية اليت تنظم الع ليات املرصفية الالكرتونية، و اجلزائر ل تزال بعيودة جودا عون  -

الالكرتونيووة و مووا ابكل وضووع مثوول هووذه القوووان،ن، فوواجلزائر مل تقووم بوضووع قوووان،ن منظ ووة لل عووامالت اليجاريووة 

 .الع ليات املرصفية الالكرتونية

 :-البطاقات البنكية–مشا  وسائل اافع الالكرتونية  -اثنيا

مشلك ال مية جيعل ال شخاص ل يثقون سوى يف الس يوةل النقدية و غري قادرزن عوىل اسوتيعاب أ و  -

 اس يعامل البطاقات البنكية،

ل هنا أ حسن وس يةل للهترب من الرضائب و عودم القودرة عوىل  حيبذ املواطن اجلزائري اس يخدام النقد -

فوورض رقابووة، خاصووة ابلنسوو بة لليجووار اذلزوون سوو يجرب  معليووة البيووع ابلبطاقووات عووىل اليرصووحي ابلقميووة الةعليووة 

 ليعامالهتم اليجارية،

مون وجود أ زمة ،قة ب،ن الع الء و اليجار و ب،ن امل،سسات املاليوة الويت تسوري حسواابهتم، و قود زاد  -

 حدة هذه ال زمة الة،احئ املالية اليت عرفهتا البنوك اجلزائرية كبنك أ ل خليةة،

عوودم الثقووة يف النظووام و احملووامك الق،ووائية الوويت حووال وقوووع مشووا  سوو يث خذ وقتووا طووويال للةصوول يف  -

شو ياكت بودون الق،ااي، و مرد انعدام الثقة يعود اإىل طول الإجراءات الق،ائية اليت تيخذ يف الق،ااي امليعلقوة ابل 

 رصيد،  

ارتةاع الاس يعاملت امليكررة للش ياكت بدون رصيد أ و غوري اكفيوة الرصويد سوا  يف رفوع الثقوة عون  -

 .وسائل اافع مما سا  يف تة،يل الس يوةل النقدية

ىل املشا  اليت تواهجها البطاقات البنكية يف أ ي دوةل اكن  و ر و هذا ابلإضافة اإ
1
 : 

واهجة هذا املشلك   وضع يف امليناول مركز خاص هبذه احلالت ييلقى التصالت ملدة و مل: الرسقة وال،ياع-0

ييلقوى اتصوال ب،وياع أ و  و اذلي مبجورد أ ن SATIMأ ايم و هوو مركوز اتبوع لرشوكة  2/أ ايم 2سوا و  70/سا 70

ن مل ييلق هذا املركوز اليث كيود  الكتوايب مون طورف رسقة بطاقة معينة يقوم بوضع البطاقة يف حاةل معارضة، لكن اإ
                                                             

1
-"Normes Interbancaires De Gestion Automatiser Des Instrument De Paiement", Document Interne De La 

Banque D'Algérie, Février 2005, p 10.       
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يوموا فسو يقوم برفوع احلجوز عون البطاقوة، و تصوبح  00احلامل أ و بنكوه عوىل ضوياع أ و رسقوة البطاقوة يف مودة 

 .املس،ولية عىل عاتق احلامل أ و البنك

حي  ييخص  هذا املركز حبالت الرسقة و ال،ياع للبطاقات، بيامن مركزية و عوارض اافع ملكةوة بوسوائل   

 ياكت و الس ندات ل مر،اافع ال خرى اكلش  

يف حال اكتشاف اس يعامل مش بوه فيه لهذه البطاقة سويمت جحزهوا م،قتوا حوىت : للبطاقة الاحتيايلالاس يعامل -7

 .يمت اليث كد من معلية الغش، و يف حال اليث كد من براءة احلامل س يصدر بطاقة أ خرى لصاحله

ن اكن  موجودة ستسا   لكن القانون مل يقم بعد ابليطرق ملثل هذه احلالت امليعلقة ابلبطاقات و اليت ابليث كيد اإ

 40/0077من قوانون العقووابت رمق  12/10يف مقع حالت الغش و الزتوزر و الرسقة مفثال يف فرنسا تن  املادة 

ىل سو بع يعاقوب ابحلو "تن  عىل ما ييل   0440ديس رب  01امل،رخ يف  سو نوات و بغراموة  (2)بس مون سو نة اإ

حدى هات،ن العقوبي،ن فق   :مالية أ و ابإ

   من قدل أ و زور بطاقة اافع أ و السحب، -0

  من، رمغ عل ه ابليقليد أ و الزتوزر، اس يع ل أ و حاول اس يعامل السوحب أ و التسوديد ببطاقوة  -7

 مقدلة أ و مزورة،

 ".ة أ و مزورة  من، رمغ عل ه، قبل تسديد بواسطة بطاقة مقدل -0

  بطاقة أ صبح  غوري صواحلة لالسو يعامل اكنق،واء مودة صوالحيهتا أ و جتواوز الع يول : الع ليات اليعسةية -0

لل بلغ املرصح هل من قبل البنك، و   قبوول اافوع هبوذه البطاقوة مون طورف اليواجر، يومت وقون معول ال هجوزة 

لغاء العقداليابعة للبنوك و اليت تكون موجودة اى هذا الياجر، و يط  .لب من البنك امليعامل مع الياجر اإ

،بات -0 شاكلية الإ ،بات الع ليات املس يخدمة للبطاقة من خالل التسوجيالت الويت تومت أ توماتيكيوا عوىل : اإ يمت اإ

و   TPEالرشي  الالكرتوين، كام يمت اس يخدام اكفة البياانت املسوجةل حوول   معليوات السوحب مون أ هجوزة 

GAB  وDAB ل حيامن يطرح نزاع عىل الق،اء، و عادة  .هذه املشلكة ل تثار اإ

     :خاتـ ـة 

يعرف الاقتصاد العاملي حتولت أ فرزهتا معطيات خميلةة أ برزها و أ يها اليطورات اليكنولوجية خاصة موا تعلوق 

مهنا بث نظ ة التصال عن بعد، هذا اليطور جعل الاقتصاد العواملي يسو يةيد مون الرسوعة و الةعاليوة الويت يوفرهوا 

ىل الوجود أ فاكر اقتصادية جديودة تعكسوها هوذه اليطو ورات الويت تسو ح بيجديودها، هوذه ال فواكر هل، وظهر اإ

ىل اجلهاز املرصيف اذلي اس يغلها كحلول لوسائل اافع ال س يكية اليت مل تعد تدر عليه رحبًا يف غالوب  امتدت اإ

ال حيان و تكبده خسائر فادحة، فمل تعد هذه الوسائل مالمئوة و تطوورات العرصو ل مون حيو  الرسوعة و ل 
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جياد من حي  الةعالية بل تس بب   يف حدوث أ زمة ،قة ب،ن البنك و معالئه، فاكن من املنطقي أ ن يعيرب احلل اإ

 .بدائل عهنا يف ظل تطورات توفر   ال دوات و الإماكنيات ليحقيق ذكل

ىل الوجود ما يس ى بوسائل دفع الكرتونية اكن أ ولها بطاقات بنكية متكن  من الانتشار الرسويع عورب  لقد ظهر اإ

و حظ  بقبول واسع مما جشوع عوىل خلوق وسوائل دفوع أ خورى، ليسو متر اليطوور فيشو ل ابوياكر   أ  اء العامل 

أ هجزة و تقدمي خدمات جديودة تويالءم و عوامل الالكرتونيوات خاصوة معليوات اليجوارة الالكرتونيوة عورب شو بكة 

لويت حتود مون الانرتن ، غري أ ن هوذه الوسوائل الالكرتونيوة بعود تقيميهوا ات،وح انوه هنواك الكثوري مون العوائوق ا

ىل العوامول الاجيابيوة الويت حببو  امجلهوور فهيوا، و هوو اكن أ حود ال سو باب الويت سوا  يف  انتشارها ابلإضافة اإ

عادة الاعيبار لها عادة النظر يف الوسائل اليقليدية و اإ  . رضورة اإ

ل اافوع أ ما موقع اجلزائر من هذه اليطورات فهو حمتشم نوعوا موا، حيو  أ هنوا تشوهد مشوا  يف تطبيوق وسوائ

اليقليدية و حتس،ن خدماهتا فكيون هوو احلوال موع وسوائل دفوع ظهورت حوديثا و تشوهد بعوض ااول امليقدموة 

 .صعوابت يف تطبيقها

  يعود تعو اجلزائر فح ييعلق بيحدي  وسوائل اافوع، اإىل مجوةل مون املعوقوات و الويت تشولك

 :  هذه املعوقات ما ييلجحر عوة أ مام النجاح يف املشاريع اجلارية الينةيذ، و لعل أ  

ل قليال، .0  غياب ،قافة مرصفية يف اجملمتع ل ييعامل ابلش يك اإ

عدم وضوح البيئة الترشيعية و القانونية فح ييعلق بتنظه وسائل اافع الالكرتونيوة  .7

 و معليات اليجارة الالكرتونية،

نشاء و صيانة الش باكت اخلاصة ابلع ليات املرصفية الال .0  كرتونية،ارتةاع تلكةة اإ

 صغر امحلةل الإعالمية اخملصصة لليعرين ابملنيجات اجلديدة، .0

قبال الواسع لس يخدام ش بكة الانرتن ، سواء مون طورف البنووك أ و مون  .0 عدم الإ

 طرف الع الء،

  ،تسبب ظهور وسائل اافوع الالكرتونيوة يف اإةواض حمسووس لسو يخدام وسوائل اافوع اليقليديوة

ىل اختةااها و ل  : زوالها و قد ل حيدث ذكل عىل املدى القصري و هذا يعود لس بب،ن هاملكنه مل ي،د اإ

 متكن اليكنولوجيا من اإصالح بعض الإختاللت احلاصةل يف نظام اافع ال س ييك، .0

فراز وسائل اافع الالكرتونية لعيوب و عراقيل ل تث هلهوا لحوتالل مواكن الوسوائل اليقليديوة، بول  .7 اإ

 .متكهنا من اليعايش معها
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حتدايت الثقة والةاعلية :نظام حامية الرسية يف اتةاقية حظر ال سلحة الكمييائية
*
 

 10اجلزائر جامعة – "أ  "أ س ياذ حمارض -دريدي محمد خميار. د

 :ملخ 

طار اتةاقيوة ال سولحة الكمييائيوة لعوام  نظامااراسة هذه  تعام عوىل  0440حامية املعلومات الرسية يف اإ

اعيبار أ ن  حامية الرسية ر واحدة من أ   اجلوانب اليت ت، نهتا التةاقيوة، ولهوا أ ييوة حامسوة لليحقوق الةعوال 

 .من الامتثال ل حاكهما

فشواء املعلوموات الويت  طار تنةيذ الزتاماهتا احلصول عوىل ضوامانت قويوة للوقايوة مون اإ حتياج ااول ال طراف يف اإ

ىل املنظ ة واليت ميكن أ ن تكون معلومات ومعطيوات حساسوة تيعلوق بث مهنوا القوويم أ و بقطواع ال عوامل  تقدهما اإ

 . من قبل منظ ة حظر ال سلحة الكمييائيةواليجارة فهيا، وبث ن هذه املعلومات سوف تكون محمية بشلك حصيح 

من أ جل ضامن حامية الرسية، أ نشث ت املنظ ة نظاما صارما لينظه اليعامل مع املعلومات الرسية من قبل ال مانوة 

ىل املنظ ووة كووام حووددت  القواعوود الةنيووة، فوضووع  قواعوود ليصوونين املعلومووات الوويت تقوودهما ااول ال طووراف اإ

 . نواع الانهتااكتوال ليات ملعاجلة خميلن أ  

حاميوة املعلوموات  - 0440اتةاقية ال سولحة الكمييائيوة لعوام  -منظ ة حظر ال سلحة الكمييائية  :اللكامت املةتاحية

 نظام اليحقق –الرسية 

Abstract: 

This study deals with the system of the protection of confidential information under 

the 1993 Chemical Weapons Convention, given the fact that the protection of confidentiality 

is one of the most important aspects addressed by the Convention, and is critically important 

for effective verification of compliance with its provisions.  

States Parties need to get strong safeguards to prevent the disclosure of sensitive information 

relating to national security, or to the business sector, and that this information will be 

properly protected by the Organization for Prohibition of Chemical Weapons (OPCW).  

In order to ensure the protection of confidential information, the Organization has 

established a stringent system to govern the handling of classified information by the 

Technical Secretariat, as well as a set of rules and mechanisms to deal with different types of 

violations. 

                                                             
*
يداع املقال   01/01/7101: اترخي اإ

 10/07/7101: اترخي حتكه املقال



 11العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية
 

529 
 

Key words : The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons(OPCW) - 1993 

Chemical Weapons Convention - Protection of Confidential Information – Verification 

System on Compliance with the Convention. 

 :مقدمة

،0440تعيرب اتةاقية ال سلحة الكمييائية لعام 
1
أ ول معاهدة دولية متعددة ال طوراف تق و حبظور فئوة اكموةل مون  

أ سلحة اامار الشامل، ور متثل بذكل عنرصا هاما من عنارص الإطوار القوانوين احلوايل للحود مون ال سولحة و 

  .نزع السالح يف العامل

ضافة اإىل حظرهوا السوالح الكمييوايئ حظورا اكموال، أ وجودت نظوام تمتزي اتةاقية حظر ال سلحة الكمييائية  بث هنا، اإ

ويشو ل هوذا النظوام، اليحقوق مون أ ن ااول ال طوراف حتورتم الزتاماهتوا يف جموال . حتقق ابلغ الإحاكم والرصوامة

نياهجا جراءات الرقابة الو تدمري خمزوهنا من ال سلحة الكمييائية واحليلوةل دون اإ يت تةرضوها وانتشارها، ف،ال عن اإ

نياج السالح الكمييايئ  .عىل املواد الكمييائية السامة املس يع ةل يف الصناعة اليجارية ل،امن عدم حتويلها ل غراض اإ

جوراءات اليحقوق الويت تتسوم بطابعهوا اليودخيل الواسوع، ركوز امليةاوضوون  اى املناقشات اليح،ريية امليعلقة ابإ

بورزت . رسية املعلومات واملعطيوات العسوكرية واليجاريوة والصوناعيةاهامتهمم من أ جل وضع أ ليات خاصة محلاية 

طوار النظوام املنشوث  وذكل بيقلوي   بشلك خاص أ يية احملافظة عوىل ،قوة ااول والصوناعة اخلاضوعة للرقابوة يف اإ

خموواطر ترسووب معلومووات موون شووث نه الإرضار مبصوواحل ااول ورشاكت الصووناعة الكمييائيووة يف اجملووال ال مووين أ و 

 .ولويج أ و اليجاري الينافيساليكن

خالل القيام بث نشطة اليحقق الواردة يف اتةاقية ال سلحة الكمييائية مبا يف ذكل تقدمي البيواانت ومعليوات اليةتويش 

جوراءات ل،وامن أ مون املعلوموات ولتشوجيع  التةاقيةوذلكل ت، ن  . ميكن أ ن تيعرض رسية املعلومات للخطر اإ

 .اءات امحلائية الالزمة، مبا يعزز مسعى تعززز الالزتام ابلتةاقيةااول ال طراف عىل ا اذ الإجر 

نصوصا عديدة تيعلق بتنظه تداول ومعاجلة املعلومات احلساسة وحامزهتا، فاإىل جانوب امللحوق  التةاقيةت، ن  

حاةل مسث ةل الب  يف اليةاصويل امليعلقوة ابلرسوية عوىل مو،متر ااول ال طوراف،  امليعلق ابلرسية قرر امليةاوضون اإ

س ياسووة املنظ ووة امليعلقووة "اذلي أ صوودر ابلةعوول يف دورتووه ال وىل قوورارا يي،وو ن نصووا أ ساسوو يا حتوو  عنوووان 

".ابلرسية
2
 

                                                             
1
نيواج و وززن واسو يعامل ال سولحة الكمييائيوة وتودمري توكل ال سولحةاسو يحداث  حظور"فتح ابب اليوقيع عىل اتةاقية       0440جوانةي  00يف " واإ

 .0442بباريس، و دخل  التةاقية حزي الينةيذ يف أ فريل 
2
 OPCW Policy on")س ياسة املنظ وة امليعلقوة ابلرسوية"املي، ن  C-1/DEC.13: رمق 0442قرار م،متر ااول ال طراف الصادر يف ماي   

Confideniality) 
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حتودد هوذه . حييوي هذا القرار عىل ووعة من املبادئ واليوجهيات امللزموة ل هجوزة املنظ وة ومهنوا ال مانوة الةنيوة

لهيا فح ييل ابمس )الو،يقة  الراكئز واليوجهيات الس ياس ية اليت ييوجب عىل "( اسة امليعلقة ابلرسيةالس ي"املشار اإ

تباعهووااملنظ ووة  فووح ييعلووق حباميووة الطووابع الرسووي للنشوواطات امليصووةل بيطبيووق التةاقيووة، وتصوونين املعلومووات  اإ

 .نهتاكهاحسب درجة رسزهتا ومعاجلهتا، وكذا الإجراءات الواجب ا اذها يف حاةل انهتاك الرسية أ و الادعاء اب

لقد أ درك  ااول ال ع،اء بوث ن وجوود س ياسوة فوح ييعلوق ابملعلوموات الرسوية مسوث ةل أ ساسو ية ابلنسو بة لع ول 

املنظ ة نظرا ليدابري اليحقق اليدخلية اليت تس هتدف تعززز الثقة يف الالزتام ابلتةاقيوة، موع احورتام الانشوغالت 

فشا ليوه . ء املعلومات احلساسوةاملرشوعة لدلول ال طراف فح ييعلق ابحامتل اإ فواليحقق اذلي ميكون الاط ئنوان اإ

وينبغوي أ ن تقابول . ييطلب اليقبل من جانب ااول ال طراف ومس يوى من اليدخل عند القيام بث نشطة اليحقوق

ىل ااول  ،بات الزتام ااول ابلتةاقية رضورة تقدمي تث كيدات مط ئنوة اإ رضورة الكشن عن املعلومات املناس بة لإ

ف بث نووه قوود ا ووذت اليوودابري املناسوو بة ملنووع الكشوون عوون املعلومووات الوويت ل تيصوول ابلتةاقيووة وبووث ن أ ي ال طورا

 .معلومات رسية زكشن عهنا ستمت حامزهتا عىل النحو املناسب

ن  قاموة تووازن بو،ن هوذا الكشون الرضووري  التةاقيةاإ يف حتديدها حلقوق ااول ال طراف والزتاماهتوا حاولو  اإ

الالزتام ابلتةاقية ومنع الكشن عن املعلومات الويت ل تيصول ابلتةاقيوة مون أ جول حاميوة ال مون  ليعززز الثقة يف

 .القويم وحقوق امللكية، وذكل مع  مراعاة الالزتامات ااس يورية

 :مبادئ املنظ ة يف حامية الرسية

فشواء تساور ااول ال طراف والصناعة الكمييائيوة اليجاريوة اخلاصوة خمواوف بشوث ن تعورض رسيوة  معلوماهتوا، لالإ

وتش ل املعلوموات الرسوية . اخلاصة ابلبياانت واليةتيش والرصد ابملوقع التةاقيةنتيجة مليطلبات الوفاء ابلزتامات 

.لل عامل أ رسار اليجارة، معلومات امللكية، امللكية الةكرية الصناعية، واملعرفوة
1
وتوربر هوذه اخملواوف مبوا للرسوية  

نياج املواد الكمييائية واليجارة فهيامن أ اثر عىل املنافسة يف  ومن أ جل حامية تكل الرسية تي، ن املعاهودة . جمال اإ

جراءات حامئية مناس بة جراءات ل،امن أ من املعلومات ولتشجيع ااول ال طراف عىل ا اذ اإ  .اإ

 

                                                             
1
وافقوة لعب  الصناعة الكمييائية ااولية دورا هاما يف م،متر نزع السالح خالل املةاوضوات حوول اتةاقيوة ال سولحة الكمييائيوة ل نوه دون تعواون وم   

ل مو،متر خواص ابلصوناعة وقود تودمع دور الصوناعة الكمييائيوة يف املةاوضوات مون خوال. الصناعة اليت يمت تنظميها زكوون مون الصوعب تنةيوذ املعاهودة

مون  % 40، حي  اجمتع ممثلو اليجارة يف املواد الكمييائية الويت تشولك 0474عقد يف اكنبريا بث سرتاليا يف ( الصناعة ضد ال سلحة الكمييائية)الكمييائية

نياجية يف العامل مع مندويب   .سلحة الكمييائيةدوةل واتةقوا عىل أ ن الصناعة ستتعاون مع احلكومات حلظر ال   11القدرة الإ

 : انظر

The Markland Group, Selected Issues for Consideration by the Preparatory Commission to the 

Confidentiality Regime under the Chemical Weapons Convention, september 1993, 
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جنواز معليوة اليحقوق، وذل ن مجع واس يقبال بعض املعلومات الرسية يعد أ مرا ابلغ ال ييوة مون أ جول اإ كل تصوبح اإ

بقاء عىل مس يوى اكف من الثقوة بو،ن ال طوراف  فعالية ال،امانت احمليطة مبعاجلة هذه املعلومات أ مرا جوهراي لالإ

 .املعنية ل،امن حسن سري الع ل هبذا النظام

مبوودأ  أ ساسوو يا يق وو بووث ن تطلووب منظ ووة حظوور ال سوولحة  التةاقيووةل،ووامن حاميووة املعلومووات الرسووية، أ رسوو  

.در ممكن من املعلومات والبياانت الالزمة للقيام مبس،ولياهتا بةعاليةالكمييائية أ قل ق
1
كوام ييعو،ن معاجلوة املسوائل  

جوراءات اليةتويش  امليعلقة ابلرسية وكذا الطبيعوة اليدخليوة لإجوراءات اليةتويش بعنايوة خاصوة، حبيو  تسو ح اإ

أ نشوطة اليحقوق ابسوتبعاد أ ي  بيحقيق هدف املراقبوة املولكوة لل ووظة،ن بطريقوة معقووةل، أ ي رضورة أ ن جتورى

 .تدخل غري رضوري

اس يجابة لالنشغالت املرشوعة لدلول امليةاوضة فح ييعلق حبامية الرسية،   تناول املسث ةل يف مواضع خميلةة من 

فجموجب املرفق امليعلق ابلرسية حيوق للوبدل اخلاضوع . من خالل ووعة من الإجراءات واليدابري الصارمة التةاقية

كوام زكوون املةتشوون ملزموون . لليحقق تعي،ن ممثل،ن عنه حل،ور معليوة اليحقوق أ ،نواء خميلون مراحول اليةتويش

النشاو اليةتييش يف املنواطق امليةوق برضورة احرتام رشو حامية املعلومات الرسية أ ،ناء املةاوضات حول نطاق 

. علهيا، وكذكل ابلنس بة ٍلتةاقات املرافق اليت تس هتدف اليحديد املسو بق لإطوار معليوات تةتويش بعوض املواقوع

وجيب عىل ه،لء املةتش،ن حرص حتقيقواهتم عوىل موا هوو رضوري فعوال بث قول قودر ممكون مون اليودخل، وكوذا 

فشاء املعلومات الرسيةتقيد  الاكمل ابلإجراءات املوضوعة محل .اية املنشث ت احلساسة وملنع اإ
2
 

 :حتديد الطابع الرسي لل علومات

مبعىن واسع وشامل، حبي  يش ل من ب،ن أ شيـاء أ خرى، الواثئق " املعلومات"تناول  التةاقية مةهوم مصطلح 

سوويب، وكووذا أ يووة معووارف املكتوبووة، والعينووات، والصووور الةوتوغرافيووة، واملووواد السوو عية البرصووية ومووواد احلوا

.مكتسوو بة أ و مبلغووة بث يووة وسوو يةل اتصووال أ و أ يووة وس يلووـة حسوو ية
3
كووام ينطبووق مصووطلح املعلومووات عووىل أ ي . 

معلومات أ و بياانت ميكن ل ي فرد أ و لل نظ ة، مبوا يف ذكل موظةوهوا ومعوداهتا احلصوول علهيوا أ و اشو يقاقها أ و 

ن . التةاقيةيف س ياقات خميلةة يف " ياانتالب "يظهر مصطلح . التةاقيةالاحتةاظ هبا اى تنةيذ  وبوجه خاص فاإ

عوالن  مصطلح البياانت ينطوي عل املعلومات املقدمة يف هيلك أ و شلك مع،ن، مثل املعلومات اليت يي،و هنا اإ

 ."البياانت"و" املعلومات"وهجة نظر الرسية، متيزي كبري ب،ن  عىل أ نه ل يوجد، عند تةسري الن  من. وطين

    

                                                             
1
 0(/أ لن)التةاقية، امللحق امليعلق ابلرسية، الةقرة  
2
 01، 00، 00رجع، الةقرات نةس امل  

3
املعلومات تعرف بقدرهتا الةعلية أ و احملمتةل عىل أ ن توفر بطريقة مبارشة أ و غري مبوارشة بيواانت أ و :"نص  س ياسة املنظ ة امليعلقة ابلرسية عىل أ ن  

 (املرجع السابق)، C-1/DEC.13: ،  قرار م،متر ااول ال طراف رمق"أ ية معارف بغض النظر عن طابعها أ و كوهنا ماديـة أ و غري مل وسة
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ذا وصوة  كوذكل مون قبول ااوةل الويت تصودر عهنواالتةاقيةاملعلومة رسية، مبوجب تعيرب  ن أ ي . ، اإ وعليوه، فواإ

ىل املنظ ة من دوةل ما حول نشاطات دوةل أ خرى تشرتو وصةا ،نائيا حىت حت ل املعلوموة املعنيوة  معلومة ترد اإ

ذا ارتث ى ا. هذه الصةة ملودزر العوام لل نظ وة أ ن مون املعقوول وخارج هذا النطاق، ميكن اعيبار معلومة ما رسية اإ

فشاؤها بغري تورخي  يف الإرضار اباوةل أ و ابمل،سسوة اليجاريوة الويت تشوري هوذه املعلوموات  توقع أ ن يتسبب اإ

لهيا، أ و يف الإخالل بث ليات تنةيذ هذه التةاقية  .اإ

ين اذلي قود يسوببه يمت حتديد حساس ية عنرص من املعلومات من خالل مراعاة عوامل مهنا درجة الرضور ال،و 

وعوىل هوذا ال سواس تصونن   . الكشن عهنا اوةل طورف أ و أ ي هيئوة اتبعوة لهوا، أ و لالتةاقيوة أ و لل نظ وة

املعلومات اليت تنتجها املنظ ة وعنارصها املكونوة، أ و الويت حتصول علهيوا، حبسوب ،والث فئوات حموددة مطابقوة 

ىل أ كوها حساس يةارجة حساس ية املعلومات الرسية امليدرجة من أ قلها حسا  .س ية اإ

 :OPCW RESTRICTED)) "مقيدة طبقا ليصنين املنظ ة"فئة اليصنين  -أ  

تش ل املعلومات اليت يرض الإفشاء عهنا بدون ترخي  بةعاليـة التةاقية ومصوداقيهتا، أ و مبصواحل   دوةل طورف 

ىل هوذه الةئوة اليقوارزر . أ و هيئة جتارية أ و حكومية أ و مواطن من رعااي دوةل طرف ومثال املعلومات اليت تنمتي اإ

وفقا ل حواكم الس ياسوة امليعلقوة ابلرسوية ووفقوا ملرفوق  ال ولية والس نوية والإعالانت اليت تقدهما ااول ال طراف

الرسية، حيامث تعيرب ااول ال طوراف مصدر هذه املعلومات أ هنا تكتيس هذا املس يوى من احلساسو ية  وكوذكل 

 التةاقيوةاليقارزر العامة حول نيواجئ أ نشوطة اليحقوق، و املعلوموات املقدموة لولك ااول ال طوراف وفقوا ل حواكم 

 .ال خرى

 : (OPCW PROTECTED)"محمية طبقا ليصنين املنظ ة"فئة اليصنين  -ب

حلواق  ىل اإ  التةاقيوةبةعاليوة " رضر هوام"تش ل املعلومات اليت قد ي،دي الكشن عهنا بدون تورخي  وتو،دي اإ

ومصداقيهتا ومبصاحل أ ي دوةل طرف أ و هيئوة جتاريوة، مثول اليقوارزر ال وليوة والسو نوية والإعوالانت الويت تعودها 

نياج ومرافقه  اليقرزور ال ويل اليةصوييل ااو  ل ال طراف، واملعلومات اليكنولوجية غري املنشورة حول معليات الإ

حول معلية اليحقق معلوموات عاموة أ و أ قول حساسو ية متصوةل ابلصوةقات اليجاريوة، وعوامول تلكةوة الع ليوات 

نياج  البياانت واملعلومات امليعلقة جبدول تةتيشات ال م ىل الصناعية والإ انة وأ هوداف تةتويش مرفوق معو،ن وموا اإ

 .ذكل

 : (OPCW HIGHLY PROTECTED)" شديد امحلاية"فئة اليصنين  -ج

لس ح من وهجة نظر ال من القوويم أ و الرسوية " رضرا فادحا"ر الةئة اليت يلحق الكشن عهنا بدون ترخي  

 .رعااي دوةل طرفاليجارية مبصاحل دوةل طرف أ و هيئة حكومية أ و جتارية أ و مواطن من 
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من أ شاكل املعلومات املصنةة حت  فئة شديد امحلاية املعلومات الرسوية الشوديدة احلساسو ية املقدموة مون قبول 

عووالانت الوويت تقوودهما ااول ال طووراف حيووامث تعيوورب مصوودر هووذه  دوةل طوورف  اليقووارزر ال وليووة والسوو نوية والإ

عينات املث خوذة من مواقع اليةتيش والعينات املرجعة مون املعلومات أ هنا تكتيس هذا املس يوى من احلساس ية  ال 

ىل غري ذكل من مثل هذه املعلومات .اخمليربات املعينة للغرض، ونياجئ حتليل العينات اإ
1
 

ييح ل املودزر العوام املسو،ولية ال وىل يف حاميوة املعلوموات الرسوية، حيو  ييوجوب عليوه وضوع نظوام ليوداول 

وفقا لل بادئ اليوجهيية الوواردة يف التةاقيوة مبوا يف ذكل املرفوق امليعلوق ابلرسوية  املعلومات الرسية داخل ال مانة

وزكون املدزر العام مس ئول عن الإرشاف عوىل مودى الالوزتام بنظوام الرسوية داخول ال مانوة، . وس ياسة الرسية

 .وعليه أ ن يقدم تقرزرا س نواي عن تنةيذ هذا النظام

. مانة الةنية يف اجتاه ال هجزة الس ياس ية لل نظ وة أ و يف اجتواه ااول ال ع،واءيمت اإصدار املعلومات الرسية من ال  

ىل املو،متر أ و  وقد أ كد قرار امل،متر امليعلق بس ياسة الرسية عىل أ ن اإصدار املعلومات الرسية مون ال مانوة الةنيوة اإ

ىل اجمللس الينةيذي يمت وفقا لو صودار املعلوموات ال " املبادئ العامة" اإ ل أ ن القورار املوذكور مل . رسويةالويت حتومك اإ اإ

ونرى بث ن هذه العبارة تي، ن عىل ال قل املبدأ زن ال ساسو ي،ن ". املبادئ العامة"يوحض بشلك اكف مةهوم عبارة 

اليزن ينظامن رشوو الإطالع املقررة يف س ياسة الرسية وهام، من هجة رضورة تنظه الإطالع عىل املعلومات 

ة اثنية أ ن زكون توزيع هوذه املعلوموات داخول املنظ وة مقصوورا بصوورة صوارمة الرسية وفقا ليصنيةها، ومن هج

 ".من يلزهمم العمل هبا"عىل 

يرتتب عىل هذه املبادئ ال ساس ية، أ ول أ ن مس يوى حساس ية املعلوموات الرسوية هوو اذلي حيومك الإجوراءات 

يرتتب علهيوا اثنيوا رضورة أ ن يومت حتديود مون و . اليت تياح هبا املعلومات ملن ييلقوهنا والوسائل املس يخدمة محلازهتا

لهيا تيصل بث غراض التةاقية  .زرخ  هلم بيلقي املعلومات الرسية وفقا ملا يثب  من حاجهتم اإ

 :مس،ولية ال مانة الةنية يف حامية املعلومات الرسية

فعنود . يس متد ااور ال سايس لل مانة الةنية فح ييعلوق ابلرسوية مون مسو،ولية املنظ وة ومسو،ولية املودزر العوام

الينةيووذ الع وويل لالتةاقيووة زكووون حتديوود مسوو،وليات موووظةي ال مانووة يف احلةوواظ عووىل الرسووية والهنوووض هبووذه 

احلود ال دىن مون املعلوموات الالزموة للقيوام تيطلب املنظ وة . املس،وليات ورصد الهنوض هبا أ مورا ابلغة ال يية

رسواء نظوام صوارم لويكل . مبس،ولياهتا ويعيرب املدزر العام لل نظ ة املس ئول ال ول عن حامية املعلومات الرسوية واإ

ماكنيوة . امحلاية ييح ل موظةو ال مانة الزتامات خاصة خالل اشرتاكهم يف أ نشطة اليحقق ملا يتيحه هلم ذكل من اإ

املعلومات الرسية، سوواء اكنو  مدنيوة أ و عسوكرية، مبوا يف ذكل املعلوموات الويت تكشون عهنوا  الاطالع عىل

                                                             
1
 ، "س ياسة املنظ ة امليعلقة ابلرسية"املي، ن  0442قرار م،متر ااول ال طراف الصادر يف ماي    

 71-01.اجلزء اخلامس، املرجع السابق، ص
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، فوح ييعلوق ابلتشواور واليعواون،التةاقيةااوةل الطرف معال ابلزتاماهتا مبوجب 
1
وكوذكل املعلوموات احلساسوة  

 .يف حاةل الكشن عن هذه املعلومات احلساسة التةاقيةاليت ل تيصل بث غراض 

وميكن أ ن زكون مصودر املعلوموات الإعوالانت الويت . ب املعلومات الرسية عىل اخلصوص اى ال مانة الةنيةتص

ميكون أ ن تكوون هوذه املعلوموات نتيجوة لع ليوة . تقدهما ااول ال طراف مبوجب متطلبوات اليحقوق يف التةاقيوة

ميكن أ ن ترفع لعمل ال مانوة مون قبول دوةل  أ خريا. تةتيش موقعي لس ح ما تي، نه اليقارزر اخلاصة بع لية اليةتيش

جراء توضيحي أ و مبناس بة انطالق معلية تةتيش ابليحدي طار اإ  .ع،و يف اإ

وانطالقوا مهنوا تقووم املصواحل اااخليوة لل مانوة . تعيرب املصادر املذكورة أ   املصادر اخلارجية لل علوموات الرسوية

طا ر نشاطاهتا يف اليحليل واليقيوه اليقوين لل عطيوات والبيواانت الةنية بدورها بيوليد معلومات رسية لس ح يف اإ

جراءات الرقابة طار اإ  .احملصل علهيا يف اإ

 يلن رشوو الرتتيب واليخززن وكذا   معايري امحلاية امليعلقة هبوذه املعلوموات مون انحيوة درجوة احلساسو ية 

لهيا لهيا داخل ال مانة وينطبق ال مر نةسه عىل طريقة الوصول. تبعا للةئة اليت تنمتي اإ ت،اف امليطلبات اخلاصوة . اإ

 .بلك فئة اإىل الالزتامات العامة املس بقة اليت تنطبق عىل   املوظة،ن

وزكوون هنواك حتكوام صوارما . تسهر ال مانة الةنية لل نظ ة عىل  ززن املعلومات ذات الصةل ابلتةاقية  زينا أ منا

.منظ ة حظر ال سلحة الكمييائيوة يف الوصول لل علومات ومعاجلهتا من قبل موظةي
2
وتقووم ال مانوة الةنيوة بوضوع  

جراءات احلةظ ابمللةات واليوزيع وحةظ السجالت قصد رصد حركة الوصول لل علومات وميكن نسوخ صوور . اإ

. من املعلومات الرسية فق  حت  اإرشاف موظون أ خور وجيوب أ ن زورخ  بوه ع،وو مسو ئول هبيئوة املووظة،ن

وابلنس بة لولك . حتةاظ ابملعلومات بطريقة متنع حتديد املنشث ة اليت تيعلق هبا املعلوماتوجيب أ ن يمت معاجلة والا

 .موقع يف ال مانة الةنية حيدد وصن رمسي حرية الوصول الرضوري لل علومات الرسية

صودار أ ي معلوموات  زكون املوظةون املطلعون عىل املعلومات الرسوية ملزموون ابلكوامتن اليوام، فوال حيوق هلوم اإ

ىل أ ن   موظون ملووزم . ة ل ي صوو  غوري خمووول حوىت بعوود انهتواء هموواهممرسيو وهبوذا الصوودد جتودر الإشووارة اإ

اباخول مع ال مانة الةنية يف اتةاق فردي محلاية الرسية خالل   فرتة توظيةوه وخوالل ا وس سو نوات الياليوة 

.بعد انهتاء معهل
3
 

 

                                                             
1
اعدة يف توضيح أ ي حواةل قود تعيورب حيق ل ي دوةل طرف أ ن تطلب اإىل اجمللس الينةيذي املس: " من التةاقية عىل 0نص  املادة الياسعة، الةقرة  

ويقدم اجمللس الينةيذي ما ايه من معلومات مالمئة ذات صةل مبثول هوذا . غام،ة أ و تثري قلقا بشث ن احامتل عدم امتثال دوةل طرف أ خرى لالتةاقية

 "القلق 
2
 07و 0(/ابء) التةاقية، امللحق امليعلق ابلرسية، الةقرت،ن 
3
 .2، الةقرة  نةس املرجع 
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ىل املعرفة  - أ    :مبدأ  احلاجة اإ

الرسوية يف منظ وة حظور ال سولحة الكمييائيوة أ و اى ااول ال طوراف بطريقوة متنوع  يمت حةظ وتث م،ن املعلوموات

.اليعرف عوىل املنشوث ة الويت تيعلوق هبوا املعلوموات
1
ىل توكل   وتكوون هنواك رقابوة مشوددة عوىل حريوة الوصوول اإ

يف  وذلكل ل زرخ  الاطالع عىل املعلوموات الرسوية ملوظون. املعلومات ومعاجلهتا من طرف موظةي املنظ ة

ذا أ ،ب  رضورة هذا الاطالع لإجناز نشاطاته الع لية وطبقا ملبودأ   ل اإ ىل املعرفوة"ال مانة اإ حيومك هوذا ". احلاجوة اإ

فلوويس يف املنظ ووة حووق مطلووق يف تلقووي . املبوودأ  حتديوود نطوواق الإطووالع عووىل املعلومووات وحتديوود موون ييلقوهنووا

ذ ليس من حق أ ي موظن يف ال مانة أ و أ ي. املعلومات الرسية ع،وو يف أ ي هجواز مون أ هجوزة املنظ وة حوق  اإ

 .مبقتىض مركزه أ و رتبته وحدهام يف الاطالع عىل أ ي بند من بنود املعلومات الرسية ابملنظ ة

يف ال حوال العادية مينح حق الاطالع عىل املعلومات الرسية طبقا لظروف   حاةل عىل حودة وفقوا ملوا ييقورر 

ىل املعرفة رضورة غري مرشوطة لطوالع ااول ال طوراف عوىل بعوض املعلوموات   ة. من وجود حاجة وظيةية اإ

املعينة ك ن توفر ال مانة الةنية بصورة روتينية لدلول ال طراف موا تطلبوه مون بيواانت تيعلوق ابلإعوالانت ال وليوة 

.والس نوية املقدمة من ااول ال طراف
2
ىل هذه الرضورة وما ييصل هبا من أ حاكم عىل أ هنا تنشئ حا  جوة ينظر اإ

ىل املعرفوة ابلنسو بة لولك دوةل مون ااول  لليث كود مون اسو مترار امتثوال ااول ال طوراف ال خوورى  ل شوك فهيوا اإ

 .لالتةاقية

ل زرخ  ملوظةي منظ ة حظر ال سلحة الكمييائية ابلطالع عىل معلومات رسية تيعلوق بنشواطات تومت داخول 

ىل  أ رايض دوةل طرف أ و أ ي ماكن موضووع حتو  ولزهتوا أ و سولطهتا شوعار بوذكل الرتخوي  اإ رسوال اإ ل بعود اإ اإ

.ااوةل املعنية ،ال،،ن يوما عىل ال قل قبل منح الرتخي  لل وظن
3
وزكون املوظةون املطلعون عوىل املعلوموات  

الرسية ملزمون ابلكامتن اليام، فال حيق هلم اإصدار أ ي معلومات رسية ل ي صو  غوري خموول حوىت بعود انهتواء 

در اليذكري بث ن   موظن ملزم اباخول مع ال مانة الةنية يف اتةاق فردي محلاية الرسوية وهبذا الصدد جب. هماهمم

فشاء أ ي معلومات خالل ا س س نوات اليالية بعود انهتواء  خالل   فرتة توظيةه، وزكون ملزما كذكل بعدم اإ

.معهل
4
 

ىل اجلهواززن ال خورزن لل نظ وة، نالحوظ أ ن  وة تناق،وا يف  ابلنس بة لإاتحة املعلومات الرسية من ال مانة الةنيوة اإ

فه ي تق  من هجة بث ن ال مانة الةنية ومدزرها العام مس،ول،ن عن حاميوة املعلوموات الرسوية، . أ حاكم هذا اجلزء

                                                             
1
 7نةس املرجع، الةقرة   
2
 ب 7(/ أ لن)التةاقية، املرفق امليعلق ابلرسية، الةقرة الةرعية   

3
 00(/ابء)نةس املرجع، الةقرة 
4
 4(/ابء)نةس املرجع، الةقرة 
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لةنيوة، وعوىل رأ سوها املودزر العوام، يف وضوعية اجلهواز يف ح،ن جند أ ن البنية الهيلكية لل نظ وة وضوع  ال مانوة ا

 .اخلاضع لل ،متر واجمللس الينةيذي اخملول،ن قانوان ابحلصول عىل املعلومات الرسية الرضورية لع لها

ن تقييد احلصول عىل بعض املعلومات هبذا الشلك ميكون أ ن يو،لر عوىل فعاليوة نشواو اجمللوس واملو،متر عنودما  اإ

ويف حواةل الينوازع هبوذا اخلصووص، . صوهلام عىل معلومات رضورية ملعاجلة وضوعيات معينوةييعلق ال مر مثال حب

 .عىل ال مانة الةنية أ ن تيرصف مبرونة ودبلوماس ية يف تعاملها مع اجلهاز املعين لإجياد حل وس 

ىل أ ن املعلومات  ن الطابع الرسي لل عومات يصبح أ مرا نسبيا اإىل حد ما، ابلنظر اإ الويت توزود هبوا نتيجة ذلكل فاإ

ىل أ ع،واء اجمللوس  ىل ااول ال طوراف أ و اإ اتحوة الاطوالع علهيوا اإ ال مانة امل،متر أ و اجمللس تةقد صوةهتا الرسوية ابإ

 .الينةيذي

ل أ نه معليا يةورتض بوث ن ااول ال طوراف بقودر  عىل الرمغ من أ ن الس ياسة امليعلقة ابلرسية ل تعام هذا الوضع اإ

هنوا تكوون ملزموة كوذكل ما ر ملزمة ابحملافظة عىل  رسية املعلوموات الويت تيلقاهوا بواسوطة القنووات الرمسيوة فاإ

طار امل،متر أ و اجمللوس الينةيوذي تقودم ااوةل الطورف، عنود . ابحملافظة عىل رسية املعلومات اليت تطلع علهيا يف اإ

.الطلب،  تةاصيل عن تداول املعلومات اليت تزودها هبا املنظ وة
1
ومون  م فواإن ااول ال طوراف مسو،وةل عون  

فشاء ل ي معلومات رسية تزودها هبا املنظ ة  .أ ي اإ

بناء عىل ما س بق، ويف تقيه مدى فعالية نظام حامية الرسوية، ميكون القوول بث نوه انطالقوا مون فرضوية أ ن ااول 

ن أ ليوة حاميوة الرسوية تبودو اكفيوة  ال ع،اء امليلقية ملعلومات رسيوة تيرصوف حبسون نيوة يف تنةيوذ الزتاماهتوا، فواإ

ذا اكنوو  هووذه  ل أ ن ال موور لوويس كووذكل اإ ابلنسوو بة لل علومووات الرسووية ذات الطبوواع اليجوواري أ و الينافيسوو، اإ

املعلومات تكتيس طابعا س ياس يا أ و ذات عالقة ابل من القويم لدلول، فةي هذه احلواةل تصوبح توكل املعلوموات 

 .متر أ و اجمللس الينةيذي، وليس  ة من حل لهذه الإشاكليةتلقائيا يف متناول مجيع ممثيل ااول يف امل، 

 :تداول املعلومات الرسية خارج املنظ ة وااول ال ع،اء

صودارا عاموا اكموال فقود يلوزم . قد توجد حالت ييع،ن فهيا اإصدار املعلومات خوارج املنظ وة عوىل  وو ل ميثول اإ

معينو،ن موورخ  هلوم يوجوودون خوارج ال مانووة ولكووهنم توزيوع املعلومووات الرسوية لل نظ ووة عوىل كيوواانت أ و أ فووراد 

فميكن لوبعض الهيئوات أ و ال فوراد العوامةل خوارج ال مانوة . ممكلون لها يف تنةيذ وظائن معينة حمددة يف التةاقية

يف . ، الإطالع عىل معلوموات رسيوة-مثال خمابر اليحليل أ و ماكتب ااراسات-الةنية، ولكهنا مرتبطة بنشاطاهتا 

ميكن أ ن يي، ن ذكل اإصدار املعلومات ملنظ ة دوليوة أ و .  يطبق النظام اخلاص مبوظةي ال مانة الةنيةهذه احلاةل

وذلكل عىل املدزر العام أ ن ي،ع نظاما صوارما . هيئة حكومية لالس يخدام الرمسي فق  ومع مراعاة رشوو معينة

                                                             
1
 .0( أ لن)التةاقية، املرفق امليعلق ابلرسية، فقرة    
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طوالع يوافوق عليوه وفقوا لهوذا  لينظه هذا الإطوالع، كوام أ ن عليوه أ ن ييح ول املسو،ولية ال وىل ابلنسو بة ل ي اإ

ىل املعرفة. النظام ل بعد أ ن يثب  بوضوح أ ن اى امليلقي املقرتح حاجة وظيةية اإ  .ول يمت ذكل اإ

ميكن أ ن ينطبوق هوذا الإصودار احملودود عوىل املعلوموات الرسوية الويت حت ول تصونيةا مون تصونيةات املنظ وة أ و 

صوودار . املعلومووات الوويت مل تصوونن مكعلومووات رسيووةاملعلومووات الوويت رفعوو  عهنووا صووةة الرسووية، أ و  ول جيوووز اإ

ماكنيوة تووفري امحلايوة  ذا تث كود املودزر العوام مون اإ ل اإ املعلومات الرسية اليت حت ل تصنيةا من تصونيةات املنظ وة اإ

.والرقابة الاكفيي،ن يف املنظ ة أ و الهيئة اليت تيلقى هذه املعلومات
1
ت والهيئوات فقد يربم املدزر العوام موع املونظام 

صودار  اليت حيمتل تلقهيا لل علومات اتةاقا أ و ترتيبات متةق علهيا بشث ن توداول وحاميوة املعلوموات الرسوية، ويومت اإ

ىل املعرفوة وبنواء عوىل قورار مون املو،متر أ و مون اجمللوس  املعلومات الرسية خارج املنظ ة مع مراعاة مبدأ  احلاجوة اإ

.الينةيذي
2
 

ل وفقا ملبدأ  ل يمت اإصدار املعلومات الرس  ىل املعرفوة"ية خارج املنظ ة اإ ، أ ي أ ن تكوون اجلهوة امليلقيوة "احلاجوة اإ

ىل معرفة املعلومة الرسية وفقا اور هوذه اجلهوة يف تنةيوذ  وعنودما تظهور . التةاقيوةاملقصودة اهيا حاجة واحضة اإ

عداد مرشوع اقرتاح  ىل اإصدار معلومات رسية، يقوم املدزر العام ابإ ابلإصودار   التشواور بشوث نه حاجة واحضة اإ

وييع،ن اى صياغة قرار الإصدار املقرتح أ ن تبح  حبثا اكمال عوامول . واس يعراضه من جانب ال طراف املعنية

وييع،ن عند الرضورة جتهيوز املعلومات املقتورح اإصدارها يف أ شاكل أ قول . تقرزر الرسية وتصنين هذه املعلومات

فشاء أ ي معلو   .مات رسية ل تيصل ابلغرض من الإصدارحساس ية حبي  ييجنب اإ

عداد اقرتاح الإصودار، أ ن يقورتح رشوطوا أ و قيوودا معينوة عوىل نطواق هوذا الإصودار  ميكن لل دزر العام، امع اإ

ل،امن تركزي الإصدار عىل غرضه احملدد امليصل بتنةيذ التةاقية، ك ن زكون الإصدار عىل أ سواس م،قو  فقو  

ة تشاور، أ و أ ن خي،ع الإصدار اإىل ضواب  حمددة عىل بعض ال جزاء احلساسوة لالس يعامل خالل اجامتع أ و فرت 

عادهتا بعد فرتة معينة عداهما أ و اإ ذا اكن  املعلومات الرسية قد   احلصوول . من املعلومات الرسية ك ن يطلب اإ واإ

حدى هذه ااول، ييع،ن عىل املدزر العام أ ن  حيصل عىل موافقوة علهيا من دوةل من ااول ال طراف أ و تيعلق ابإ

ويف مجيع احلوالت ل ميكون ل ي دوةل مون ااول ل طوراف . كيابية من تكل ااوةل الطرف عىل الإصدار املقرتح

 .أ ن تس يخدم جحب هذه املوافقـة ليجنب الوفـاء ابلزتاماهتا مبقتىض التةاقيـة

ىل تغطية أ كرب قدر ممكن من احلالت احملمتةل موع تووفري القودر الوالزم  يالحظ بث ن هذه الصياغة الغام،ة هتدف اإ

وطاملوا أ ن قوانون املنظ وة خيوول أ حود أ هجزهتوا الس ياسو ية رفوع ق،وااي أ و مسوائل أ موام . من املرونة لهذا الغورض

ىل  نه ل ميكن ل ي دوةل رفوض تقودمي املعلوموات الرسوية امليعلقوة هبوا ل ن ذكل يو،دي اإ منظامت دولية أ خرى، فاإ

فرا  الق،ية املرفوعة من حميو  ن ااول مبصادقهتا عىل التةاقية تلوزتم ابحورتام سولطات وهموام املنظ وة. اهااإ ول . اإ

                                                             
1
 .0الةقرة ( املرجع السابق) ، اجلزء السادس،"س ياسة املنظ ة امليعلقة ابلرسية"املي، ن  C-1/DEC.13: قرار م،متر ااول ال طراف رمق  

2
 0.7نةس املرجع، اجلزء السابع فقرة    
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اتحوة الةرصوة لل ودزر العوام ليعوديل  ىل اإ ي،دي حق ااوةل املعنية يف رفض الإصدار من الناحية الع ليوة سووى اإ

ذا أ رصت ااوةل عىل الرفض بصوة. اقرتاح ذكل الإصدار مبا يامتيش مع مصاحل تكل ااوةل ن املودزر واإ ة تعنتيوة فواإ

 .العام يعرض مع ذكل املقرتح عىل امل،متر أ و اجمللس الينةيذي

يي،ح بث ن النظام اذلي وضعه   من املرفق امليعلق ابلرسية والس ياسة امليعلقة ابلرسية جاء مت،و نا متطلبوات 

صودارها مليطلبوات الزتاموات وتشو ل هوذه ا. صارمة ودقيقة بشث ن احلصول عىل املعلومات الرسية واليعامل موع اإ

ىل الإرضار بنظوام  فردية تقع عىل عاتق اكفة موظةي املنظ ة اذلزن يو،دي اإخالهلوم ابلزتامواهتم يف هوذا السو ياق اإ

ومن   تربز ال ييوة اجلوهريوة للطريقوة الويت تومت هبوا معاجلوة الإخوالل . حامية املعلومات الرسية وتعري،ه للخطر

 .هباهبذه الواجبات أ و الادعاء ابلإخالل 

دعاء ابنهتاكها  :انهتاك الرسية والإ

جوراءات  ميكن أ ن زكون الإخالل ابللزتامات امليعلقة حبامية املعلومات الرسية واقعوا يف حواةل عودم الامتثوال لالإ

صدارها وتوزيعهوا مبوا يو،دي اإىل خطور واحض حلودوث الإفشواء غوري  احملددة ليداول املعلومات الرسية وحامزهتا واإ

.مع حدوث الإفشاء فعال أ و عدم حدو،ه املرخ  به، سواء
1
 

جراء حتقيوق يف حواةل . حددت التةاقية أ ليي،ن ملعاجلة خميلن أ نواع الانهتااكت مفن هجة ميكل املدزر العام سلطة اإ

ذا توفرت يف رأ يه  عىل أ ن الالزتاموات امليعلقوة حباميوة املعلوموات الرسوية " أ دةل اكفية"وجود شك ابلنهتاك أ ي اإ

ذا تقدم  دوةل طرف ابدعاء بوقوع انهتاك الرسوية. قد انهتك  جراء حتقيق أ ي،ا اإ . ويرشع املدزر العام فورا يف اإ

أ ما ال لية الثانية اخملوةل معاجلة انهتاك الرسية فه ي جلنة تسوية املنازعات امليعلقة ابلرسية
.
. 

 :سلطات املدزر العام يف اليحقيق بشث ن الرسية

جوراء حتقيوق . ة وفقا لس ياسوة املنظ وة امليعلقوة ابلرسويةزمتيع املدزر العام بسلطات حمدد بطواء يف اإ فيرشوع دون اإ

سواء فح ييعلق ابلنهتاك من جانب موظةي ال مانة أ و ص  أ و كيان أ خر مرخ  هل خارج ال مانوة أ و ممثول أ و 

نوب أ ي دوةل كام ميكن لل دزر العام أ ن جيري حتقيقا يف أ ي ادعاء مون جا. مس،ول من دوةل من ااول ال طراف

.من ااول ال طراف بوقوع انهتاك للرسية
2
ذا اكن قود حودث انهتواك   ،بات موا اإ وزكون الغرض من اليحقيق هو اإ

صودارها، ومودى خطوورة أ ي  جراءات تداول املعلوموات الرسوية أ و حامزهتوا أ و توزيعهوا أ و اإ للرسية أ و اإخالل ابإ

                                                             
1
ىل أ ي فرد أ و حكومة أ و " انهتاك الرسية"حددت س ياسة املنظ ة امليعلقة ابلرسية مةهوم   فشاء غري مرخ  به ملعلومات ابملنظ ة اإ بث نه يش ل أ ي اإ

ساءة اس يعامل املعلومات ليحقيق فائودة صصوية . كيان خاص، برصف النظر عن النية أ و ال اثر اليت ترتتب عىل هذا الإفشاء ويغطي املةهوم كذكل اإ

 ( 7، فقرة0-س ياسة املنظ ة امليعلقة ابلرسية، اجلزء الياسع) ،"أ و ليحقيق مصاحل طرف اثل  أ و الإرضار هبذه املصاحل
2

ىل املدزر العام، وأ ن زكون مصوحواب "  :عىل 0.0، الةقرة 0-ظ ة امليعلقة ابلرسية، اجلزء الياسعس ياسة املننص      ينبغي تقدمي هذا الإدعاء كيابة اإ

ي ، والرضور اذلقدر الإماكن ابملعلومات امل،يدة، وأ ن يب،ن الادعاء طبيعة املعلومات الىت يتناولها والزمان واملاكن اذلي يدعي حبدوث الانهتاك فوهيام

 ."يعيقد حبدو،ه أ و احامتل حدو،ه مس يقبال ابلنس بة لل صاحل اليت ييعلق هبا ال مر
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ي أ ن تبحو  يف اليحقيوق أ ي،وا سو بل تعززوز نظوام وينبغ. انهتاك مبا يف ذكل درجة وطبيعة أ ي رضر ترتب عليه

 .الرسية ملنع أ ي تكرار لنهتاك الإجراءات أ و الإخالل هبا

ل أ نه جيوز هل أ ن يوقن هوذا اليحقيوق يف موراحهل ال وىل  ن املدزر العام، وابلرمغ من أ نه ملزم مببارشة اليحقيق اإ اإ

ذا ارتث ى أ ن مل ييب،ن من ال دةل وقوع انهتاك، وهل حسب ت قودزره يف هوذه احلواةل أ ن يتشواور موع ااوةل الطورف اإ

ليه من عدم وجود دليل عوىل حودوث الانهتواك . اليت تقدم  ابلدعاء أ و زهن ي اليحقيق ويقدم تقرزرا مبا توصل اإ

أ ما يف حاةل ،بوت ما يشري اإىل حدوث انهتاك يِّ،لر عىل مصواحل دوةل مون ااول ال طوراف، فيقووم املودزر العوام 

خطار اجمللو جوراءات فوريوة محلايوة مجيوع املصواحل ابإ س الينةيوذي والتشواور معوه واقورتاح موا ميكون ا واذه مون اإ

املرشوعة اليت ميكن أ ن تيث لر ابلنهتاك أ و الانهتاك املودعى بوه للرسوية، مبوا يف ذكل مصواحل أ ي دوةل مون ااول 

.ال طراف أ و مصاحل املنظ ة
1
 

 :نطاق اليحقيق

ال دةل عىل أ ساس استشاري معوما داخول املنظ وة أ و أ هجزهتوا أ و ابلنسو بة ل ي يقصد ابليحقيق هنا مجع وحف  

ضافية تقودهما ااول ال طوراف كودليل، أ و اى مموثيل الصوناعة أ و الكيواانت اليجاريوة اخلاصوة كوام ميكون . مواد اإ

جوراء اليحقيوق عوىل أ سواس مون املوضووعية والإجوراء جراء مقوابالت رسيوة موع مووظةي ال مانوة، وينبغوي اإ ات اإ

كراه للحصول عىل املعلومات من أ ي فرد ييعلق به ال مر ىل أ ي نوع من الإ  .القانونية السلمية، وأ ل يلجث   اإ

عةاء املوظون اذلي هل  خالل اليحقيق ميكن لل دزر العام أ ن ييخذ تدابري مقيدة م،قتة طوال مدة اليحقيق مثل اإ

وميكون أ ن يقورتح ا واذ . معلوموات معينوة صةل ابلق،وية مون مسو،وليات معينوة أ و حرمانوه مون الإطوالع عوىل

جراءات فورية ابلتشاور مع اجمللس الينةيذي محلايوة مجيوع املصواحل املرشووعة الويت ميكون أ ن تيوث لر ابلنهتواك أ و  اإ

 .الانهتاك املدعى به للرسية

عداد اليقرزر من  ىل املعرفة ويمت اإ جراءات اليحقيق رسية وخاضعة ليطبيق مبدأ  احلاجة اإ منوذج،ن، أ حودهام تظل اإ

منوذج اكمل يعرض الوقائع اليت ،بت  ابليةصيل، وال خر منوذج معدل حتوذف منوه بعوض املوواد الرسوية املعنيوة 

فشاء املعلومات الرسية امليصةل ابلنهتاك فح ييجواوز النطواق املورخ  بوه لالإطوالع علهيوا واحورتام  ل،امن عدم اإ

ب أ ن يعامل اليقرزر الاكمل عىل أ نه رسي وأ ن زكون تصونيةه وجي. خصوصيات املوظة،ن اليت ل تيصل ابلق،ية

ل ملون ييصولون ابليحقيوق اتصوال مبوارشا وميكون . وتناوهل طبقا ملدى حساسيته، وينبغي أ ل ييواح هوذا اليقرزور اإ

اتحة اليقرزر يف صيغيه املعدةل ل ي دوةل طرف بنواء عوىل طل وا ىل . اإ ترتتوب عوىل أ ي حتقيوق أ و تقرزور، ينهتو ي اإ

 :وت حدوث انهتاك أ و اإخالل، أ ربع فئات عامة من الإجراءات حسب احلاةل،ب

 

                                                             

 
1
 0-0و الةقرة  1-0، الةقرة 0-س ياسة املنظ ة امليعلقة ابلرسية، املرجع السابق، اجلزء الياسع  
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جراءات تث ديبية تيخذ ضد موظن يع ل ابل مانة( أ    :اإ

ذا تقرر، عند انهتاء اليحقيق، أ ن موظةا يع ل ابل مانة قد ارتكب انهتااك أ و اإخالل بث حاكم الرسية، ييخذ املدزر  اإ

ماكنيوة النظور يف العام الإجراءات اليث ديبية املناس بة و  فقا للنظام ال سايس والنظام الإداري ملوظةي املنظ ة، موع اإ

ل يف حواةل وقووع انهتواك خطوري وعنود ،بووت املسو،ولية الةرديوة . رفع احلصانة عهنم ول ينظور يف رفوع احلصوانة اإ

جوراء مشواورات رسيوة فوح. و،بوت ما ترتب عىل الانهتاك من رضر  ييعلوق وينبغي أ ن يومت رفوع احلصوانة بعود اإ

عامل الولية الق،ائية الوطنية ذات الصةل ماكنية اإ كذكل ينبغي اسو يعراض اتةواق الرسوية الةوردي اذلي وقعوه . ابإ

ماكنية اس يخدامه يف ااعوى .املوظن لبح  اإ
1
 

جراءات تيخذ ضد موظن سابق ابل مانة( ب  :اإ

ىل أ ن  ة انهتااك أ و اإخالل ارتكبه موظن سابق ابل   ذا توصل اليقرزر اإ مانة، جيووز لل ودزر العوام أ ن يقورر ا واذ اإ

جراءات زكون ما زال من امل كن ا اذها وفقا ل حاكم النظام ال سايس والنظوام الإداري ملووظةي املنظ وة . أ ي اإ

وميكن أ ن تش ل هذه الإجراءات احلرمان من اس يحقاقات املعاش اليقاعدي اليت اكتس  ا املوظن خوالل مودة 

لغاء   .ما تبقى هل من اس يحقاقات مالية أ و اس يحقاقات أ خرىخدمته ابملنظ ة أ و اإ

جراءات قانونية تيخذ يف نطاق الولية الق،ائية الوطنية( ج  :اإ

ىل أ ن صصوا طبيعيوا أ و معنوواي  ذا انهت ى اليحقيق اذلي جيريه املدزر العوام اإ خاضوعا ( مبوا يف ذكل كيوان جتواري)اإ

ل عن انهتاك للرسوية، أ و حصول عوىل منةعوة خاصوة مون و، للولية الوطنية اوةل من ااول ال طراف يبدو مس

ىل توكل ااوةل الطورف ا واذ  انهتاك للرسية، أ و تورو عىل أ ي  و أ خور يف انهتواك للرسوية، جواز أ ن يطلوب اإ

 .الإجراءات القانونية املناس بة احملددة يف س ياسة الرسية

ذا اكن ص  طبيعي أ و معنوي تثب  مس،ولييه عن انهتاك للرسية مق ح أ و موجودا بث ي صوةة أ خورى داخول واإ

ذن اجمللوس الينةيوذي أ و التةاقيةنطاق الولية الق،ائية اوةل ليس  طرفا يف  ، جيوز لل ودزر العوام أ ن يطلوب اإ

جراء مشاورات تس هتدف تشجيع تكل ااوةل عىل أ ن ترشع يف ا واذ، أ و تيرسو ا واذ، الإجوراءات  امل،متر يف اإ

 .اذ الإجراءات القانونية املرتتبة عىل الانهتاكاملناس بة اليت تساعد عىل ا 

جراءات قانونية تيخذ عندما تقوم مس،ولية دوةل من ااول ال طراف( د  :اإ

ىل أ ن دوةل من ااول ال طراف تبدو مسو،وةل، أ و أ ن موظةوا مون موظةهيوا يبودو  ذا انهت ى حتقيق املدزر العام اإ اإ

ىل احلود امل كون مبسواعدة املودزر العوام يف مس،ول، عن انهتاك الرسوية، فييعو،ن أ ن تقووم توكل  ااوةل الطورف اإ

حسم املسث ةل مبا يف ذكل تقدمي اليةاصيل الاكمةل عن كيةية تدولها وحامزهتوا لل علوموات الرسوية الويت تزودهوا هبوا 

كووام ييعوو،ن موون هجووة أ خوورى عووىل تووكل ااوةل الطوورف أ ن تيخووذ الإجووراءات القانونيووة املناسوو بة، وفقووا . املنظ ووة

                                                             
1
 .0-4، الةقرة (املرجع السابق)س ياسة املنظ ة امليعلقة ابلرسية  
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طوار مون اليعواون الاكمول موع املنظ وةلل ح .اكم ذات الصةل من الس ياسة امليعلقة ابلرسية، يف اإ
1
يالحوظ هبوذا  

ل حتوودد أ يووة توودابري داخليووة معينووة ميكوون أ ن تيخووذها ااوةل الطوورف " الس ياسووة امليعلقووة ابلرسووية"الصوودد أ ن 

ذ مسو،وليات حموددة مون مسو،وليات فوح ييعلوق ابلرسوية، أ و ابلنسو بة لينةيو التةاقيةابلنس بة ليحقيق أ هداف 

عامل الولية الوطنية  .ااول يف هذا الصدد مثل اإ

يف حاةل ،بوت انهتاك للرسية من طرف أ حد موظةي ال مانة الةنية وتسبب ذكل يف وقوع رضر اوةل من ااول 

نوه ل حيوق لهوذه ااوةل مطالبوة امل  نظ وة بيعوي،وات ال طراف أ و لإحدى رشاكهتوا اليجاريوة أ و ل حود رعاايهوا، فاإ

ل تيح ول املنظ وة تبعوة أ ي انهتواك للرسوية زرتكبوه "مالية، حي  ن  املرفق امليعلق ابلرسية رصاحة عوىل أ نوه 

".موظةو ال مانة الةنية
2
 

قبوال ابليصوديق  ميكن تةسري سبب عدم حت يل املنظ ة هبذه املس،ولية بث نوه اكن هيودف لتشوجيع ااول عوىل الإ

ماكنية . ةين من أ عباء املساهامت املالية لدلول ال طراف يف متويل املنظ ةعىل التةاقية مقابل اليخ  ن اإ ومن  م فاإ

فشواء معلوماهتوا الرسوية ييح لهوا املوظون  اليعويض عن ال رضار اليت ميكن أ ن تلحق بودوةل معينوة مون جوراء اإ

دانيه من قبل هجوة ق،وائية وطنيوة، ول  ل بعود املس،ول عن الإفشاء من ماهل اخلاص، وذكل بعد اإ ييوث ىت ذكل اإ

لهيوا امليةاوضوون  الويتويبدو أ ن هذا الوضع، عىل عالته، اكن أ ف،ل احللول الوسطية . رفع احلصانة عنه توصول اإ

برام التةاقية  .بشث ن اإ

جوراء اليحقيوق غوري راضوية عون اليقرزور اذلي يصودره املودزر العوام بعود  ذا مل تكن ااوةل الطرف اليت طلب  اإ اإ

جراء اليحقيق، وبعد  بذل   احملاولت املعقوةل حلسم املساةل عون طريوق املشواورات، زكوون مون حوق توكل اإ

.ااوةل الطرف أ ن تطلب عقد اجامتع للجنة تسوية الزناعات امليعلقة ابلرسية
3
 

 :جلنة املنظ ة اخلاصة بتسوية املنازعات امليعلقة ابلرسية

نشاء  لهيوا فوح " لتسوية املنازعات امليعلقوة ابلرسويةجلنة "ت، ن  اتةاقية ال سلحة الكمييائية الن  عىل اإ املشوار اإ

.كجهاز فرعي مون أ هجوزة املنظ وة اتبوع ملو،متر ااول ال طوراف" جلنة الرسية"ييل ب
4
وتكوون هم هتوا ال ساسو ية  

كام تيووىل اللجنوة . النظر يف حالت انهتاك أ حاكم التةاقية امليعلقة ابلرسية اليت تش ل دوةل طرف واملنظ ة معا

لهيا امل،متر يف نزاع ييصل ابلرسوية، وأ خوريا ميكون أ ن  يارهوا دوليوان مون ااول ا لنظر يف الق،ااي اليت يعهد هبا اإ

.ال طراف ينشث   بيهنام نزاع بشث ن مسث ةل تيعلق ابلرسية كوس يةل حلسم نزاعهام
5
 

                                                             
1
 7-0، فقرة 0-اجلزء الياسع ،(املرجع السابق)امليعلقة ابلرسيةس ياسة املنظ ة   

2
 .77التةاقية، املرفق امليعلق ابلرسية، الةقرة   

3
 0 -0، الةقرة 0املرجع السابق اجلزء الياسع و )س ياسة املنظ ة امليعلقة ابلرسية،   
4
 70التةاقية، املرفق امليعلق ابلرسية، الةقرة   

 
5
تةاقية، املادة    .   7الرابعة عرشة،  للةقرة  الإ
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قيق أ جري بناء عىل طلوب من الناحية املبدئية ترفع الق،ااي أ مام جلنة الرسية عند نشوء خالف بشث ن تقرزر ليح 

حدى ااول ال طراف ييعلق ابنهتاك للرسية مون طورف أ حود مووظةي ال مانوة الةنيوة ل أ ن املرفوق . تقدم  به اإ اإ

".اللجنة تنظر يف حالت الانهتاك اليت تش ل دوةل طورف واملنظ وة معوا"اليعلق ابلرسية ين  عىل أ ن 
1
ومون  

نه جيوز لدلول ال طراف أ ن ترفع الق،ااي امليعلقة ابلرسية مبارشة أ مام هذه اللجنوة دون احلاجوة عوىل طلوب   م فاإ

حدى ااول ال طراف ولويس بو،ن هوذه ال خورية . حتقيق مس بق ويف لكيا احلالي،ن نكون أ مام نزاع ب،ن املنظ ة واإ

 .وموظةي املنظ ة

 :تشكيل اللجنة

. تتشلك جلنة الرسية من أ شخاص يعينون بصةهتم الشخصية من قامئة ابملرحش،ن اذلزون تقودهمم ااول ال طوراف

وتقدم قامئوة املورحش،ن . وجيوز للك دوةل طرف أ ن ترحش واحدا من مواطنهيا زكون م،هال للع ل يف هذه اللجنة

ىل امل،متر اذلي يع،ن  ويومت اختيوار العرشوزن .رتة أ ولية مودهتا سونتانصصا مهنا للع ل يف جلنة الرسية لة 71هذه اإ

قلميية حت  اإرشاف رئيس امل،متر وينبغوي أ ن تراعوي هوذه . ع،وا من خالل معلية تشاور جتري مع اجمل وعات الإ

ىل تعيو،ن  املشاورات مبدأ  اليناوب واحلاجة اإىل ووعة متاكمةل مون جموالت اخلوربة ذات الصوةل، ليومت اليوصول اإ

ىل اجمل وعوات املعنيوةأ ربعة مرحش،ن من   قلمييوة، مون قبول ااول ال ع،واء املنمتيوة اإ .  ووعة من اجمل وعوات الإ

 .وييوىل امل،متر تعي،ن ال ع،اء كقرار بشث ن مسث ةل موضوعية

تقرتح ااول ال ع،اء املرحش،ن عىل أ ساس صةاهتم الةردية من حي  الكةاءة والقدرة والزناهوة وتووافر اخلوربة يف 

 التةاقيوةمن اجملالت امليصةل بع ل جلنة الرسية مثل ال شاكل اخمليلةوة لتسووية الزناعوات  وأ حواكم جمال أ و أ كو 

عوىل   . امليعلقة ابلرسية واليحقوق  والصوناعة الكمييائيوة  وال مون العسوكري  وأ مون البيواانت والقوانون ااويل

وعليوه، حيو  زكوون . انوة أ و غريهواتوجيوه مون بودله أ و مون ال م يف اللجنة مبارشة الع ل دون تدخل أ و ع،و

وحةاظوا عوىل اسو يقاللية . هناك تنازع يف املصاحل خبصوص نزاع مع،ن، الامتنواع عون اليعامول موع ذكل الوزناع

ولن تكون هلم أ ية عالقة قانونية أ و ماليوة أ و مصولحة ’ اللجنة لن حييل أ ع،اؤها أ ي منصب أ خر داخل املنظ ة

 .مع املنظ ة

 :كيةية معل اللجنة

وتيخوذ اللجنوة . رش جلنة الرسية معلها وفقا لإجراءات الع ل اليت تقرها ويصادق علهيا مو،متر ااول ال طورافتبا

ىل توافووق يف ال راء حيسووم ال موور بث غلبيووة الثلثوو،ن موون مجيووع . قراراهتووا بيوافووق ال راء ويف حوواةل تعووذر اليوصوول اإ

خرى، عند الاقت،اء، للنظر فح يعورض علهيوا مون تعقد اللجنة اجامتعات س نوية كام جتمتع يف مواعيد أ  . أ ع،ااها

 .منازعات

                                                             
1
 .70التةاقية، املرفق امليعلق ابلرسية، الةقرة   
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اليت تيعامل هبا اللجنة يف تسوية الزناعات، حيو  نصو  عوىل  املبادئحددت س ياسة املنظ ة امليعلقة ابلرسية 

أ ن من واجب اللجنة أ ن تعمتد وس يةل من وسائل تسوية املنازعات مناس بة للحاةل، مع مراعاة ما قد ييةوق طرفوا 

.عىل تة،يهل من وسائل التسوية الزناع
1
  

لهيا جلنة الرسوية يف  التةاقيةيالحظ من خالل هذا الن  بث ن  أ وردت ووعة من اخليارات اليت ميكن أ ن تلجث  اإ

ماكنية اعامتد معلية الوساطة كوس يةل حمبذة من أ جل تسووية  ىل اإ معلية تسوية الزناعات املعروضة أ ماهما، مشرية اإ

ية أ ن يف هذا السو ياق بث نوه جيووز للجنوة الرسو " س ياسة الرسية"ويوحض ن  . متةق علهيا عن طريق املةاوضات

قلوه جغورايف، موا مل ييةوق طرفوا  تنشث  جلنة استشارية تيث لن من مخسة من أ ع،اء جلنة الرسية واحود عون   اإ

ىل جلنوة الرسوية بشوث ن اليقودم والنتيجوة . الزناع عىل طلوب بنيوة مغوازرة وعوىل اللجنوة الةرعيوة أ ن تقودم تقرزورا اإ

.ي تسوية متةق علهيا مس متدة من هذه الع ليةاحملرززن يف أ ية مشاورات وجيب عىل جلنة الرسية أ ن تعمتد أ  
2
 

يف حال فشل الوساطة وتعذر الوصول اإىل حل متةاوض بشث ن الزناع زكون عىل جلنوة الرسوية أ ن تعود تقرزورا  

جوراءات أ خورى مون جانوب طوريف الوزناع أ و مون  حيدد الوقائع ال ساس ية للزناع ويوو مبوا ميكون ا واذه مون اإ

ب امل،متر أ و من جانب أ ي هجاز أ خر يف املنظ ة وفقا لوليوة خاصوة مون املو،متر، جانب جلنة الرسية أ و من جان

لهيوا. لتسوية هذا الزناع ول . وجيب عىل اللجنوة أ ن توزود طوريف الوزناع بيقرزور وقوائعي عون النتيجوة امليوصول اإ

اليوصيات أ ساسوا  زكون تقرزر اللجنة أ و توصياهتا ملزمة لطريف الزناع، ولكن ميكن أ ن زكون هذا اليقرزر وهذه

وجيووز للجنوة . أ و مربرا ملزيد من الإجراءات من جانب طريف الزناع أ و من جانب ال هجوزة اخمليصوة يف املنظ وة

ذا  ىل امل،متر، أ و اإىل هجاز أ خر يف املنظ ة وفقوا لوليوة خاصوة مون املو،متر اإ عىل وجه اخلصوص أ ن حتيل ال مر اإ

 .جال احلاةلاتةق طرفا الزناع عىل رضورة ذكل بسبب اس يع

تثووري صووالحيات اللجنووة يف معلهووا لتسوووية الزناعووات امليصووةل ابلرسووية، عووىل النحووو اذلي سوو بق ذكووره، بعووض 

فعىل مسو يوى النصووص املنظ وة لع ول اللجنوة، نالحوظ  أ هنوا مضنو  جموال . التساؤلت خبصوص جمال معلها

ىل  واسعا لليحرك، حي  ميكهنا أ ن تلجث  اإىل   الوسائل املناس بة لتسوية ىل الوساطة اإ الزناعات، من املصاحلة اإ

ل أ ن س ياسة املنظ ة امليعلقة ابلرسية تربز بوضوح تة،يلها للوساطة وهت ل متاما ال ليات ال خورى يف . اليحكه اإ

ضافة اإىل ذكل نالحظ وجود بعض أ وجه اللبس فح ييعلوق ببحهثوا عون . الزناعات اليت تكون فهيا املنظ ة طرفا اإ

 . بة حلل الزناعاتالوس يةل املناس  

فهول ". تث خذ اللجنة بع،ن الاعيبار ما قد ييةوق طرفوا الوزناع عوىل تة،ويهل"يثور التساؤل هنا حول معىن عبارة 

تعين أ ن اللجنة ليس  ملزمة ابحرتام الية،يل املشرتك ل طراف نزاع معو،ن خبصووص الطريقوة املعمتودة لتسووية 

ىل أ حاكم النصوص ذات الصةل جند بث ن هذا اٍلحامتل وارد، لكن يف نةوس  هذا الزناع، أ م شيئا أ خرو ابلرجوع اإ

                                                             
1
 .7-0، الةقرة 7، اجلزء الياسع و (املرجع السابق)س ياسة املنظ ة امليعلقة ابلرسية   
2
 .0-0، الةقرة  7 –، اجلزء الياسع (املرجع السابق)س ياسة املنظ ة امليعلقة ابلرسية   
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ماكنيووة عوودم ال خووذ هبووذا " تث خووذ بعوو،ن اٍلعيبووار"الوقوو  جنوود بووث ن عبووارة  كووام وردت يف سوو ياق الةقوورة تةيوود ابإ

 .الاحامتل

بطريقوة تكوون "ذات الصوةل، هوو تسووية الوزناع  التةاقيوةمن هجة أ خرى، زكون هدف اللجنة، وفقا لنصوص 

ىل تسووية مقبووةل مون "وةل من أ طراف الزناعمقب ، لكنوه يبودو مون الناحيوة الع ليوة أ ن مون الصوعب اليوصول اإ

ماكنيوة اختيوار  جوراءات زرف،ووهنا، ومون  م ل ميكون تصوور أ ن اللجنوة تورفض اإ ذا ما فرض  علهيم اإ ال طراف اإ

 .ال طراف املشرتك لوس يةل تسوية الزناعات

 :خامتة

ن التسواؤل يبقوى  عىل الرمغ من أ ن نظام حامية الرسوية يف اتةاقيوة ال سولحة الكمييائيوة جواء موتاكمال وصوارما فواإ

ذا اكن دور اللجنوة امللكةوة بتسووية الزناعوات امليعلقوة ابلرسوية  مطروحا بشث ن مدى فاعلييوه أ ،نواء الينةيوذ وموا اإ

ية الزناعووات يبوودو هووامش اليحوورك امليوواح للجنووة امللكةووة بتسووو . يسوو يجيب فعووال  لنشووغالت ااول ال طووراف

ىل املو،متر . امليعلقة ابلرسية ضيقا حاةل ملون الوزناع اإ ىل جانب ذكل ملزمة، يف حال فشلها يف مساعهيا، ابإ ور اإ

ىل ال هجزة ال خرى لل نظ ة ن أ حاكم النصوص ذات الصةل ل تتناول ااور والكيةية اليت ميكن أ ن تيعامل . أ و اإ اإ

ي،اف اإىل ذكل  كون املنظ ة ل تيح ول أ ي مسو،ولية ماليوة . ل حوالهبا جلنة الرسية مع امللن املعين يف هذه ا

 .عن أ عامل موظةهيا ابنهتاك الرسية
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دراسة يف املةاهه وال شاكل والامنذج :ال صول الةلسةية للنظم الانيخابية والسلوك الانيخايب
*

 
 تيارت  -جامعة ابن خدلون  -"أ  "أ س ياذ مساعد  -دلباز كامل/ أ  

 :ملخ 

لزام ااول نةسها بناء غرف متثيلية منيخبوة دميقراطيوا،  صوبح الانيخواب يشولك قلوب ااميقراطيوة أ  مع اإ

ميكون  النسوبية، ول ل وزانھوا وفقا الس ياس ية اجمل وعات ب،ن املھام ليقس ه مرشوعة السلطة ك لية النيابية لإس ناد

ذا اإل القمية هذه أ ن تكتسب لهذه الغرف  اإصوالح   يف أ ساسو ية عوادل كوركزية نظام انيخوايب بوجود اقرتن  اإ

ن فساده ي،دي  س يايس، بل واإ ىل اإ  اإ  .ااميقراطية وا طاطها فساداإ

النظم الانيخابية مبةهوهما احلدي  وتعدد تقنياهتا تعد مون املواضويع احلديثوة الويت شولك  ،وورة وول القول، أ ن 

 ل ي القورارات أ ھوم أ حود وأ حض  فلسةة انيقااها تشولككربى أ واخر القرن الياسع عرش بدول أ ورواب الغربية، 

 بةورض وذاكل الس ياسو ية، املشواركة دائورة ت،ويق أ و توسو يع يف الاختصواص صواحبة دميقراطوي، كوهنوا نظام

سرتاتيجية ما معينة اإ عوادة أ و الس ياس ية النخب ب،ن السلطة عىل السل ي لليداول ضامان اإ نياھجوا لإ جديود،  مون اإ

عامل النظم الانيخابية مسح لها أ ن حتيل ماكنة هامة يف دراسات العديد من البواحث،ن مون فهذا احلدث الكبري يف 

 .علامء الس ياسة وفقهاء القانون، سواء من انحية أ صولها الابس متولوجية أ و فلسةة مناذهجا الةكرية

Summary : 

Lorsque les pays s'engagent à construire une chambre de représentation 

démocratiquement élus, l’élection est devenu le cœur de la démocratie parlementaire comme 

mécanisme pour la dévolution du pouvoir à une division légitime des tâches entre les 

groupes politiques selon leurs valeurs relative, et ces chambres ne peuvent pas peut acquérir  

cette valeur si elle est couplée avec un système électoral  comme un substrat essentiel dans 

toute réforme politique, et toute corruption conduit à la corruption de la démocratie et son 

déclin.  

Les systèmes électoraux dans leurs sens moderne  et leurs diversités de ses techniques est 

l'un des sujets  modernes qui formaient une révolution majeure dans la fin du XIXe siècle, 

dans l’ouest d'Europe, et sa philosophie de sélection constitue l’une des décisions la plus 

importante de tout système démocratique, en possédant la compétence exclusive pour élargir 

ou restreindre le cercle de la participation  politique, en imposant une certaine stratégie qui 

garantit soit de la négociation pacifique pour le pouvoir entre les élites politiques ou de 

                                                             
*
يداع ا   12/10/7102: ملقالاترخي اإ

 00/10/7102: اترخي حتكه املقال
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reproduire le même pouvoir de nouveau ; Ce grand événement dans le monde des systèmes 

électoraux qui lui a permis d’occuper une place importante dans les études de plusieurs 

chercheurs parmi les politologues et les spécialistes de droit, Tant en termes de ses sources 

épistémologique ou la philosophie de son modèles intellectuels. 

 :متهيــد

 الانيخاب لقد شلك
*

فرازات اإحدى  الرصواعات الويت قطعو  شووو لل ج وعوات الس ياسو ية املشورتكة احلياة اإ

لهيوة السو يادة مون وامجلاعوات داخلهوا، فتطوور الةكور البرشوىمصواحل ونةووذ ال فوراد  العنيةة نظرا ليبوازن ىل  الإ اإ

اذلي الانيخاب وفق أ لية  gouvernant et gouverné وحمكوم حامك السلطة ب،ن تقس ه الشعب وابليايل س يادة

وسو يادته علوهيم،  لنوابوه الشوعب خ،وع ب،ن ا حيقق اليوافقمبيتيح للشعوب حق املشاركة يف احلياة الس ياس ية 

   .انغالقها من الس ياس ية اجملمتعات انةتاح درجة أ ساسه عىل تقاس املعيار اذليال مر اذلي جعهل 

 لهوذا تنتخب اليت الهيئات طريق عن العامة الش،ون تس يري يف الس ياس ية لل شاركة أ داة جوهره يف فالنيخاب

اثرة املنافسة اإىل ابلرضورة املشاركة هذه الغرض، وت،دي  أ و انخبو،ن بصوةهتم   التشكيالت الس ياسو ية ب،ن اإ

فكرة ااميقراطية التشاركية كواحدة مون أ بورز راكئوز بنواء ااوةل الوطنيوة  زرةلمنيخب،ن ال مر اذلي من شانه أ ن 

احلديثة، ووفقا لهذا الطورح تسوعى هوذه الورقوة البحثيوة الاقورتاب مون طبيعوة العالقوة الوظيةيوة بو،ن النظوـام 

 :والسلوك الانيخايب وفقا لل حاور اليالية الانيخايب

 .الانيخايبمةهووم النظـام : أ ول

لزام ااول نةسها بناء غرف متثيلية منيخبوة دميقراطيوا،  يشولك قلوب ااميقراطيوة النيابيوة  الانيخوابصوبح أ  مع اإ

ذا اإل القميوة هوذه أ ن تكتسوب ميكن لهوذه الغورف السلطة، ول لإس ناد عوادل،  انيخوايبنظوام  بوجوود اقرتنو  اإ

فسواده يو،دي فواإن وبوذكل واجامتعوي سو يايس اإصوالح   يف ال ساسو ية يشولك الوركزية ابعيباره  فسواد اإىل اإ

 .ااميقراطية وا طاطها

ىل  امتودادرمغ  -مبةهوهما احلدي  وتعدد تقنياهتا تعد مون املواضويع احلديثوة الانيخابيةفالنظم   احل،واراتأ صوولها اإ

ى يف أ واخر القرن الياسع عرش بدول أ ورواب الغربية، فهذا احلودث الكبوري يف عوامل قد شلك  ،ورة كرب  -القدمية

                                                             
*
هبا فواملةهوم خوالل  طبق اليت ال شاكل يف أ و مةهومه حميوى يف سواء اليارخي تطورا كبريا عرب عرف بداية كام هو ال ن، بل يف الانيخاب ينشث   مل - 

عطاء ديين املعرب عن الةحوى ذات Votum الالتيين  املصطلح من ذاهتا حدّ  يف املش يقةTo vote الإنلكزيية  أ ش يق من اللك ة 02ق  اإىل عهد اإ

 أ صوبح 07وخوالل ق La délibération املوداوةل معوىن أ خوذت أ ن اللك وة هذه لبث  ما ما،  م لصاحل ص  العلين أ و الإهل أ ي الالزتام الّرب

ىل أ ن أ صبح أ و جملس قبل متخذ من قرار عن يعرب اليصوي   موا، وهبوذا أ مور ابختيوار ابلقيوام يس ح لصواحبه فرداي ترصفا 04حلول ق مع مجعية اإ

 بعلوامء مورورا الانيخابيوة وااميغرافيوا اجلغرافيوا بودءا بعلوامء العل ية، احلقول من الكثري معاجلهتا ييقامس يف من املواضيع اليت الانيخاب أ صبح الشلك

ىل فقهاء الس ياسة وصول  Le droit électoral القانون الانيخايب أ ي  العام القانون فروع من قالمس ي فرعا منه جعلوا أ ن فت،و ما اذلزن القانون اإ

 .مسائل من هبا تعلّق ما و السلطة ظاهرة بدراسة هيمتّ  اّاس يوري اذلي القانون مواضيع من موضوعا اكن أ ن بعد
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مسح لها أ ن حتيل ماكنوة هاموة اى العديود مون البواحث،ن مون علوامء الس ياسوة وفقهواء القوانون  الانيخابيةالنظم 

ىل تعريون ، وقبول اليالانيخابيوةدفع بيعودد اليعريةوات اخلاصوة حبقول الونظم  الاهامتمااس يوري، وهذا  طورق اإ

متهيدا لبسو   الانيخابأ ول معرفة فاإن مهنجية اليحليل الس يايس تةرتض بداية تسلي  ال،وء  الانيخابيةالنظم 

 .الانيخايبمةهوم النظام 

 : وقانونية واصطالحيةيف طياته دللت لغوية  الانيخابحي ل  :الانيخابتعرين  -أ

أ نيخوب : مشو يق مون الةعول إب،وإوب الانيخواب"يف لسوان العورب لبون املنظوور، : لغوة الانيخاب  -1

اليشء أ ختاره، والنخبة ما أ ختاره منه، وإبة القوم وإبهتم خيار   والنخب هو الزنع  ويقوال رجول إيوب أ ي 

"خيار القوم، وهو جنيب القوم
1

وخرجنوا يف ( " ريض هللا عوهنام) ، ويف حدي  عيل  وقيل معور  بون اخلطواب

"املنيخبون من الناس املنيقون -نب،م النو -النخبة النخبة 
2

  . 

 . والانيقاء والاختيار الانزتاعحي ل دللت  الانيخابيصبح مصطلح  الاس يقراءوفق هذا 

الوبعض موهنم، رشيطوة أ ن زكونووا ذوي كةواءة  ابختيوارهو قيام املواطن،ن املو،هل،ن " :اصطالحا الانيخاب  -7

لتسري ال هجزة الس ياس ية والإدارية، وذاكل من خالل القيام بع لية اليصوي 
3
 . 

 املورحش،ن مون عودد ص  ب،ن اختيار "عىل أ نه  الانيخاب الس يايس عرف القاموس يف: الناحية القانونية  -0

لهيوا، ينمتوي الويت ميثل امجلاعة انئبا ليكون  امس عوىل الاقورتاع أ ي :الاقورتاع الانيخواب عوىل يطلوق موا اوكثوري  اإ

"مع،ن
4

لوهيم هموام ممارسوة ،  وهناك من يعده الوس يةل اليت مبوج ا خييار املواطنوون ال شوخاص اذلزون يسو ندون اإ

الس يادة أ و احلمك نيابة عهنم سواء عىل املس يوى الس يايس أ و عىل املسو يوى الإداري أ و عوىل مسو يوى املرافوق 

والثقافية والاجامتعية الاقتصادية
5
. 

 وقو  مون ور تيغوري يف دول العامل، هبا املع ول الانيخابية لقد تعددت النظم: الانيخايبالنظام  تعرين -ب

الس ياسو ية، ومون شوث ن هوذا اليعودد أ ن يونعكس عوىل تعريون الونظم  الع ليوة ومقت،ويات لظروف طبقا ل خر

 :بع،ا مهنا اس يعراضييل حتاول هذه ااراسة  ، وفحالانيخابية

                                                             
1
 .104.ص .ن.س.دااار املرصية  لليث لين والرتمجة،  : ، مرص7ج .لسان العرب، ابن منظور جامل اازن محمد -
2
، أ طروحووة دكيوووراه جامعووة (الواثئووق الس ياسوو ية املعووارصة أ منوذجووا)دراسووة دلليووة : حسوو،ن انرص أ محوود رسار، املصووطلحات الس ياسوو ية المينيووة -

 .017.، ص7114-7117لكية ال داب واللغات، قسم اللغة العربية وأ داهبا، : قس نطينة
3
- Ibtissem Garram, Terminologie juridique dans la législation Algérienne, Blida: Palais des livres, 

1998 , P. 114. 
4
 .074.ص  ، 1968العربية،  الهن،ة دار :القاهرة ،0.و. الس يايس القاموس ،عطية أ محد -

5
-Philippe Ardant.Institution politiques et droit constitutionnel .L.G.D.J. 12em_edition. Paris.2002 P.206. 
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 يف الإدلء هبوا يومت الويت لل صووات ترمجة"عىل أ نه  (IDEA) والانيخاابتتعرين امل،سسة ااولية لدلميقراطية 

"فهيوا املشوارك،ن واملورحش،ن هبوا ال حوزاب تةووز الويت املقاعد عدد اإىل الانيخاابت
1

، كوام يعورف عوىل أ نوه ترمجوة 

ىل مقاعد تةوز هبا ال حزاب واملرحشون، وفق ،ال،ة متغريات تةسوريا لهوذه الع ليوة ال صوات اليت  يمت الإدلء هبا اإ

ر
2 
: 

 .تعددية أ و أ غلبية الانيخاابتحي  كون  املس يع ةل من الانيخابيةاملعادةل  -

 (. سلسةل من الية،يالت)حي  زكون اليصوي  ملرحش واحد أ و حلزب أ ي: الاقرتاعهيلك   -

 .املنيخب،ن عن املنطقة وليس بعدد الناخب،ن امل ثل،ن، حي  هيمت بعدد جحم املنطقة -

 BROQUET" "بورو  كريسو يوف"الةرنيسو  اعمتود ااميقراطيوة أ جول مون ال وربيوة للجنوة أ موا يف تقرزور

Christophe" ابل صوات  الإدلء معلية تنظم اليت القواعد ووعة"بث نه  الانيخايب النظام عىل تعرين يف دراس يه

"مقاعد اإىل ال صوات تكل وحتويل الانيخاابت أ ،ناء
3
. 

 يعورب عوىل الويت الكيةيوة يعوين الانيخوايب فالنظام الية،يل،  عن Diteer Nohlen" ديرتنوهلن" يف ح،ن تلكم

 اإىل ذكل بعد  الية،يالت هذه حتويل يمت حبي  أ و مرحش،ن، ل حزاب سواء هتم تة،يال عن الناخبون أ ساسها

 واذلي اإحصواء ال صووات ل سولوب طبقا واخلارس الةائز حتدد اليت هو ال لية الانيخايب فالنظام وعليه تة،يل،

 ليعرين النظوام امل،رشات من ووعة الاجامتعية للعلوم ااولية ل خر، وحتدد املوسوعة نظام من بدوره خييلن

مهنا الانيحايب
4
: 

 .الانيخابية الع لية فهيا جترى اليت املنظ ة وهيلك جحم -

عطاء أ ساسه عىل يمت اذلي - وجد اإن - املعيار -  .أ خر صوت عن لصوت مرحج وزن اإ

 .الناخب،ن خيارات لتسجيل امليبعة الطريقة -

 . جامعية قرارات اإىل ال صوات ووع ترمجة أ ساسها عىل يمت اليت الطريقة -

 

                                                             
1
،  7117امل،سسوة ااوليوة لالنيخواابت وااميقراطيوة : ترمجوة أ ميون أ يووب، السوويد. أ شواكل الونظم الانيخابيوة أ ندرو رينواز بن رابويل وأ خورون، -

 .04.ص
2
والقوانون     العودد ال ول، جمةل دفاتر الس ياسوة  ،"دراسة يف املةهوم وال مناو والةواعل: السلوك الانيخايب يف اجلزائر"، مسري ابرة والإمام سل ى -

    .01.، ص7114جوان، 
3
- Christophe broquet . Alain lancelot. Les systèmes électoraux tableau de l’offre et critères de choix. 

STRASBOURG : CEDD ; 2003 .P .06. 
4
 .010.، ص7100عدد خاص،  دفاتر الس ياسة و القانون،جمةل  ،"احلزبية  ابل نظ ة وعالقهتا الانيخابية النظم" مشسة،  بوش نافة -
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تيةق متاما موع تطلعوات الوبدل وظروفوه اخلاصوة،  انيخابيةوعىل هذا ال ساس مفن املس يحيل اجلزم بوجود أ نظ ة 

سابق، أ و نتيجة ليطورات اليت تةرزها لبيئة ااولية ما يعكوس  اس يعامريفه ي غالبا ما تكون مورو،ة عن نظام 

تشوولك المنوووذج ال مثوول لمتثيوول  انيخابيووةيف الغالووب توودخل قوووى خارجيووة وهووذا مووا حيووول دون وجووود قواعوود 

ذ  رشيطوة أ ن  اسو مترارها ي،و ن انيخابيانظاما  ترث أ ن أ و حديثة أ ن  يار قراطيةدمي   عىل جيب الشعب، اإ

املواطن،ن مجيع عن تعرب بطريقة يع ل
1
حرا وعادل ينبغي أ ن ييوفر عوىل مجوةل مون  الانيخايبوليك زكون النظام  

الرشوو زمكن ذكر بع،ا مهنا
2
 : 

 .ون العامةواملشاركة يف الش،  الاقرتاعأ ن زمتيع مجيع املواطن،ن حبق  -

 .احلقوق ال ساس ية لل واطن،ن احرتامبصورة دورية، ت، ن  الانيخاابتأ ن جتري  -

جراءات  -  .رسية اليصوي  وحصة فرز البطاقات الاختيارحرية  الاقرتاعأ ن ت، ن اإ

 .هيئة مس يقةل عن بقية سلطات ااوةل الانيخابيةأ ن تراقب الع ليات  -

تبوازن كبوري  الانيخابيوة، ميكن القوول أ نوه ل يوجود اى املهمتو،ن حبقول الونظم السابقةمةاهه  اس يقراءمفن خالل 

ىل أ ن ال نظ ة   رج عن نطاق ال لية اليت ميكن من خاللهوا  ل الانيخابيةليعارفهم، ومن هجة اثنية زرى الباح  اإ

ىل مقاعد تةوز هبا ال حزاب واملرحشوون،  الاقرتاعترمجة ال صوات املدىل هبا يف معلية  قصود متثيول الشوعب يف اإ

 .الهيئات النيابية العامة

ومن انفةل القول أ ن هذه الع لية تيث لر ابلعديد من امليغريات، سواء اكن  خارجية تعكس تدخل قوى دوليوة يف 

مبا خيدهما، أ و داخلية حي  تشلك الثقافة وطبيعة املشاركة الس ياس ية أ حد طرفوا  الانيخابيةرمس مسار الع لية 

وكذا واقوع الوبدل  الانيخابيةالإدارة والهيئة والنخب اليت تدزر الع لية  اس يقالليةري، عالوة عىل مدى معادةل اليث ،

 .اقتصادي-ااميوغرايف وسوس يو

  .الانيخايبتصنيةات النظام  -ج

ن املالحظ يف العديد من ااراسات أ ن الكثري من النظم الس ياس ية عرب العوامل تسوعى ليبوين العديود مون صويغ  اإ

، مبووا يووامتيش مووع ظوورف الووبدل وتطلعاتووه اخمليلةووة، عووىل اعيبووار أ ن الوونظم الانيخابيووةمضوون اخلارطووة  الانيخوواب

ىل مقاعود يف الهيئوات املنيخبوة، ذلاكل أ صوبح  مسواةل  الانيخابية ر ال لية امليبعة ليحويل أ صوات النواخب،ن اإ

                                                             
1
 امل،سسة اجلامعية :،  لبنان7.سعد، و ترمجة جورج. الكربى الس ياس ية ال نظ ة :ااس يوري والقانون الس ياس ية امل،سسات ديةرجيه، موريس -

 .40.ص ،0447واليوزيع،  والنرش لدلراسات
2
ززون احلقوقيوة،   منشورات:  ، بريوت0.و. حول العالقة ب،ن النظام الس يايس والنظام الانيخايب دراسة: النظم الانيخابية، عصام نع ة اإسامعيل -

 .71.، ص7114
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، موا الانيخابيوةبشوان الونظم  وال اكدمييو،نلس ياس ي،ن العديد من الباحث،ن ا اهامتمكيةية ملئ املقاعد الربملانية حمل 

 .الانيخابيةدفع بيعدد أ مناو النظم 

ىل أ ن النظم  العوام املقيود،  الانيخاب: تيعدد ليصل اإىل عرشة أ نواع ر الانيخابيةفلقد أ شارة بعض ااراسات اإ

ابل غلبيوة أ نظ وة المتثيول النسو يب،  الانيخواابتابلقامئة، الرسي والعلين  الانيخاباملبارش، غري املبارش، الةردي 

ال نظ ة اخمليلطة
1

ميكون تصونيةه مضون  ،ال،وة عوائالت أ ساسو ية  الانيخابية، ومثل هذا اليعدد يف أ شاكل النظم 

ر
2
: 

 (.Systems Plurality/Majority) :ال غلبية/نظم اليعددية - -

 .  proportonal systems)): نظم المتثيل النس يب - -

 (.  mixed Systems): النظم اخمليلطة - -

 

 

 

 

 

 

 

عداد الباح  -:املصدر  .  من اإ

                                                             
1
طار املليقى ااويل اخلامس حول"املراحل اليح،ريية: دور الإدارة احمللية يف مراقبة الع لية الانيخابية" ،حسينة رشون - دور : "، ورقة مقدمة يف اإ

 .070.،ص 7114ماي / 10/10، جامعة بسكرة، املنعقد يويم" لية يف ااول املغاربيةوماكنة امجلاعات احمل 
2
 .77.،  ص7114دار دجةل ، : ، عامن، ال ردن0.و(. دراسة مقارنة)ضامانهتا، حرزهتا، نزاههتا : سعد مظلوم العبديل، الانيخاابت -

.ات النظم االنتخابيةيوضح تصنيف "1: "رقم  - الشكل 

نيخابية  عائالت النظم الإ

اليعددية/ نظم ال غلبية  نظام المتثيل النس يب ال نظ ة اخمليلطة 

 النظم

 امليوازية 

 نظام

اجلولي،ن   

 نظام

الكتةل   

احلزبية   

 نظام

الةائز   

ال ول   

 نظام

الصوت   

البديل   

 نظام

الكتةل   

 

 نظام

المتثيل   

النس يب   

عىل  

 أ ساس

الالحئة   

 نظام

 الصوت

 القابل

 لليحويل

 نظام
الصوت   

الواحد   

غري  

لامليحو  

تناسب 

الع،وية 

 اخمليلطة
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عطواء حملوة اترخييوة مووجزة حوول املنظوورات   نيخوايب حتواول ااراسوة اإ قبل اليطرق لرشح تصنيةات النظوام الإ

ذ يصوعب تةنيود الانيخابيوةالةكرية اليت تناول  أ   العوامل اليت اكنو  وراء اليطوور اذلي عرفوه عوامل الونظم  ، اإ

ة ظوروف معينوة، ويف هوذا السو ياق ميكون اليطورق امليبعة يف العامل ر وليد الانيخابيةالنتيجة القائةل أ ن النظم 

ىل ،ال،ة حمطات رئيسة يف  تيوافق مع نظرية ةوئيل هنتنغيون حول موجات اليحوول  الانيخايبالنظام  اختياراإ

 .ااميقراطي

 واذلي احلومك يف ااميقراطوي الوهنج تبين حماوةل بث نه"هنتنغيون  ةوئيل ااميقراطي حسب ابليحول بداية يقصد

 وحريوة الةورص تواكئ ظول يف الس ياسو ية ال حوزاب ب،ن السلطة عىل اليداول احلرة، الانيخاابتتبين  يي، ن

"اليحوول هذا ترعى واثبية مس يقرة س ياس ية وم،سسات للناخب،ن ابلنس بة الإختيار
1
 يف هنتنغيوون وحسوب ،

التسولطية  ال نظ وة حتوول من مميد اترخي فهناك الراهنة، الةرتة اإىل ليعود اليحول هذا فاإن" الثالثة املوجة "كيابه

ىل أ نظ ة والش ولية عرش  الثامن القرن أ واخر منذ العامل عرفها موجات ،الث خالل من ااميقراطية تيبىن اإ
2
. 

 .0471 -0777املوجة ال وىل من  -

  .0417 -0400املوجة الثانية من  -

 .حىت ال ن  0420املوجة الثالثة من  -

  SystemPlurality Majority: اليعددية -0

وأ بسطها، حي  يعرف نظام ال غلبية عىل أ نوه النظوام  الانيخابيةمن الواحض أ ن أ نظ ة ال غلبية ر أ قدم ال نظ ة 

املرحش أ و املرحشوون اذلزون حصولوا عوىل غالبيوة ال صووات انيخابيةاذلي فيه يةوز يف   دائرة 
3

، وهبوذا زكوون 

ال كوي هل صوراتن، فقد زكون أ كواي عىل أ سواس الصووت الواحود أ و الصووت امجلعوي،  فةوي احلواةل  الاقرتاع

ال وىل يمت اليصوي  ملرحش واحد أ ما يف احلاةل الثانية فيطلب أ ن يصوتوا لعدة مرحش،ن يف ذات الوقو ، وجيورى 

ال كوي عىل دورة واحدة أ و دورت،ن الاقرتاع
4
. 

عطاء نظرة عرب دول العامل، حي  ت،كود أ ن موا ززيود بقليول  الانيخابيةرسيعة عىل توزيع النظم  وحتاول ااراسة اإ

من اجمل وع  %00دوةل، أ و ما يعادل( 000) يف العامل الاس يقاللعن نصن ااول املس يقةل، وال قاله ش به ذاتية 

 (20)يوة اليعدديوة، وهنواكالربملانيوة املبوارشة تسو يخدم نظوم ال غلب  الانيخواابتاللكى اول العوامل، والويت متوارس 

                                                             
1
:  حمارضات أ لقيو  عوىل طلبوة السو نة الثانيوة علووم س ياسو ية،  جامعوة سوعيدة ."حمارضات يف النظم الس ياس ية املقارنة"، عبد القادر عبد العايل -

 .77.، ص7117 -7112قسم العلوم الس ياس ية، 
2
دار سعاد الصوباح : ، الكوي 0.ترمجة عبد الوهاب علوب، و .اليحول ااميقراطي يف أ واخر القرن العرشزن: املوجة الثالثة، صامويل هنتنجيون -

 .20.، ص0440للنرش واليوزيع، 
3
 .741.، ص7110منشورات احلليب احلقوقية، :  بريوت  .ال نظ ة الس ياس ية محمد رفع  عبد الوهاب، - 
4
 .000 -007.عصام نع ة اإسامعيل، مرجع سابق، ص ص -
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دوةل أ خورى، أ ي موا (  77) من دول العامل تس يخدم النظم المتثيل النسو يب وتسو يخدم %00دوةل، أ ي ما يعادل

من دول العامل النظم اليت تقوم عىل نظام المتثيل ش به النس يب %00يعادل 
1

، وعىل أ ية حال فواإن طريقوة حتقيوق 

 .نواع من نظم ال غلبية اليعددية كام هو واحض يف الشلكذاكل معليا  يلن بصورة واسعة،  و مخسة أ  

 .proportonal systems: نظام المتثيل النس يب -7

نزل *يث يت نظام المتثيل النس يب قات نظم ال غلبية اليعدديوة الويت متوزيت يف طابعهوا كرضورة ملحة نظرا لثغرات واإ

العام بث هنا نظم غري عادةل، كوهنا أ حلق  رضرا كبريا ابل حزاب الصغرية وحقق  موزااي لل حوزاب الكوربى، وميكون 

جنلوورتا  فوواإىل غايووة عووام  حووزب " اكن يوجوود حووزابن كبووريان 0470مالحظووة ذاكل جليووا يف احليوواة الس ياسوو ية ابإ

ضافة اإىل وجود أ حزاب صغرية أ برزها " لاحملافظ،ن والعام ، فاكن هذا ال خري حيصل عىل عدد "حزب ال حرار"اإ

 .الانيخاابتمن مقاعد يف جملس الع وم ل تتناسب مع عدد ال صوات اليت حصل علهيا يف 

الةكر الس يايس والقانوين للبح  عون نظوام زكةوي لمتثيول   ال طيواف والتشوكيالت الس ياسو ية  اجتهذلاكل  

يال حصيحا وهذا النظام هو نظام المتثيل النس يبمتث 
2

 أ و ب،ن لواحئ احلر الينافس عىل يقوم انيخايبنظام  "ابعيباره

 للنسو بة النيابيوة مسواوي املقاعود مون بعودد لحئوة   تةووز حبيو  كربى انيخابيةدوائر  يف س ياس ية تكتالت

"عددا ملقرتع،ن ووع من تنالها اليت املئوية
3

ىل نسوب مموا،ةل  ، أ ي أ نه  يرتمج للك حوزب نصويبه مون ال صووات اإ

 .من املقاعد الربملانية وبشلك حقيقي

لهذا لقي هذا النظام جتواواب كبوريا مون طورف العديود مون ااميقراطيوات اجلديودة مثول أ مورزاك الالتينيوة وأ ورواب 

رسائيول  فريقيا، ذلاكل ميكن مالحظة عدد من الوبدلان مثول انمبيوا واإ الغربية، وميثل ،ل  النظم املس يخدمة يف اإ

و اذلي حيدد توزيع املقاعد الربملانيوة، وذاكل عنودما وهولندا واامنارك ونيوزيلندا والعراق أ ن اليصوي  القويم ه

مجيع النواب أ و لعدد حمودد موهنم، كوام يتسوم  لنيخابواحدة، سواء اكن ذاكل  انيخابيةزكون البدل أ مجعه دائرة 

ىل طبيعوة وجحوم  بو،ن هوذه ال حوزاب مون  التةواقجحم ااائرة بث يية كربى ابلنس بة لنياجئ المتثيل النس يب لكية واإ

                                                             
1
 .70.، ص7114دار دجةل، : ال ردن -، عامن0.و(. دراسة مقارنة)ضامانتوها، حريتوها، نزاهتوها : سعد مظلوم العبديل ، الانيخاابت -
*
اذلي سوا  يف "انودراي"عندما الية  علوامء الرايضويات وعوىل رأ سوهم اامنوار   04لقد بدأ  اليةكري ابلقرتاع النس يب يف النصن الثاين من القرن -

دخال هذا الاقرتاع يف دس يور صوة يف بلجوياك من أ جل أ ن يطبق يف انيخاابت جملس الش يوخ، وبعد عدة س نوات أ عيد الاهامتم به أ كو خا 0700اإ

لوب وززور حتديدا يف ال وساو الاك،وليكية احملبذة لصيغة اليعددية واليت أ رادت انقاد احلزب الليوربايل املهودد مون احلوزب الاشورتا ، وبنواء عوىل ط

عداد مرشوع قانون انيخايب عىل أ ساس النظوام النسو يب اذلي أ قوره الربملوان يف أ كيووبر عوام  "فيكتور هوندت"العدل قام  وبعودها وصول   0744ابإ

 -:ملزيود انظور. يبرشارة النسبية اإىل فرنسا وبريطانيا وبعد انهتاء احلرب العاملية ال وىل توهج  أ ورواب الغربيوة مبج لهوا ابملطالبوة بيطبيوق النظوام النسو 

 .071 - 027.عصام نع ة اإسامعيل، مرجع سابق، ص ص
2
 .000.، ص7112دار الهن،ة العربية، : قاهرةال. سعاد الرشقاوي ، النظم الس ياس ية يف العمل املعارص -
3
 السوابع عرشو السو نوي اللقواء،العربيوة الوبدلان يف ااميقراطيوة دراسوات مرشووع، املدنيوة واملقاوموة الثالو  واخلو  النسو بة  وو نعوامن، عصام -

 .1.، ص7112: ،أ كسةورد
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أ خرى هجة
1

 ، كامالانيخايب النظام يف النسبية مس يوى ارتةعلكام  انيخابيةدائرة    عن املرحش،ن عدد زاد ، فلكام

 اسو يطاعهتم حيو  مون للنواخب،ن، توفرهوا اخليوارات الويت  يلن فح بيهنا عىل حسب النس يب المتثيل نظم أ ن

معا لكهيام أ و مرحش،ن منيخب،ن أ فراد أ حزاب أ و ب،ن الاختيار
2
. 

 
جراء  ذا اكن هذا النظام يةرتض اإ عىل أ ساس لحئة قود تكوون مغلقوة أ و مةتوحوة،  الانيخابوما نس ينتجه انه اإ

اى فهو يساعد عىل متثيل عدد كبري من الناخب،ن يف اجملوالس النيابيوة وهوو موا ي،و ن تكووزن معارضوة برملانيوة 

حقيقية
3
ىل أ ن مساةل  بعادنصاب ")حدود المتثيل" وجتدر الإشارة اإ (الإ

 
 .يف ظل هذا النظام تصبح ابلغة ال يية

 mixed Systems: ال نظ ة اخمليلطة -0

ن النظم اخمليلطة ليس  نوعا من النظم  ن الانيخابيوةاإ  ال نظ وة مسو يقةل بوذاهتا ولهوا خصائصوها امل وزية لهوا بول اإ

 ال غلبية /اليعددية الانيخابية ال نظ ة من للك الصةات الإجيابية املزج ب،ن تلطة قامئة عىل حماوةلل خا الانيخابية

 /اليعددية هو نظام خميلةة معادلت يس يخدمان  انيخابيان تل  نظامانل خا النظام يف والمتثيل النس يب، ويوجد

النس يب المتثيل قامئة نظام هو والثاين ال غلبية ،
4
. 

ىل  أ ملانيوا مثول ااول مون العديود اجتهو ( ال غلبية والمتثيل النس يب)من النظام،ن   عيوب سبيل جتنب ويف اإ

تقسو ه  عوىل اخملويل  النظوام السوابق،ن حيو  يقووم النظوام،ن بو،ن الك امجلع عىل يقوم جديد انيخايبنظام  اعامتد

 بطريقوة النواخب،ن مجهوور قبول مون مقاعوده انيخواب يومت قسوم قسو ،ن، اإىل ااوةل صوعيد عوىل الربملانية املقاعد

العودد  احملوددة الربملانيوة املقاعود مون تبقوى موا النظوام هوذا مبوجوب ذات الناخب،ن وينتخب ابل كوية، الانيخاب

النس يب المتثيل بطريقة مس بقا
5

، فالطابع العام للنظم اخمليلطة من خالل هذا الطورح ر توكل الونظم الويت تورتمج 

ىل مقاعد فائزة بث سلوب يقع ب،ن أ غلبية نظم ال غلبية اليعددية وتناسبية نظم   .المتثيل النس يبال صوات اإ

 :  اجملاورة ببعض املةاهه الانيخايبعالقة النظام   -د

ابلعديد من املةاهه املرتبطة به واى حتاول ااراسة كشن النقاب عون هوذه  الانيخايبكثريا ما ييداخل النظام 

 :العالقة وفقا للعنارص اليالية

                                                             
1
 .011-44. سعد مظلوم العبديل، مرجع سابق، ص -

2
 - Reynold Andrew, Reilly Ben, electoral systems désigne, Stockholm: IDEA, 2005, p.57. 

3
دارة السولطة: النظم الس ياس ية احلديثة والس ياسات العامة ،اتمر اكمل محمد اخلزرىج - سورتاتيجيات اإ دار : عوامن        0.و. دراسة معارصة يف اإ

 .701.، ص7110جمد الاوي، 
4
امل،سسوووة ااوليوووة لدلميقراطيوووة : لبنوووان. خليوووارات الرئيسووو ية يف معليوووة اليحوووول ااميقراطوووي يف العوووراقا، فرانشيسووواك بينووودا وأ نووودرو الووويس -

 .74.، ص7110والانيخاابت،
5
الهيئووة : ، رام هللا(70)، سلسوةل اليقوارزر القانونيوة"تووث ،ري النظوام الانيخوايب عوىل ال داء الرقوايب لل جووالس الترشويعي تقرزور حوول"هجواد حورب،  -

 .01، ص 7111حلقوق املواطن،  الةلسطينية
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حبوق  الاعورتافلشك أ ن موضوع اليعددية احلزبيوة يعوين : واليعددية احلزبية الانيخايبالنظام  -0

نشوواء ال حووزاب يف ممارسووة أ نشووطة احليوواة الس ياسوو ية، كوهنووا تعيوورب موون بوو،ن اليقاليوود الوويت ل غووىن عهنووا يف  اإ

حتودث يف ال نظ وة الويت تو،دي فهيوا طريقوة "ااميقراطيات الراَسة وااميقراطيات املعوارصة، فاليعدديوة احلزبيوة 

ىل الربملاناإىل الاقرتاع " وصول أ كو من حزب،ن اإ
1

مون " قواعد اللعبة"حمورا يف رمس  الانيخابية، وتشلك النظم 

أ جل توس يع أ و ت،ييق منابع هذا اليعدد، فلقد عكن العديد من املنظورزن بعود ا سو ينيات عوىل قيواس شودة 

ىل  الانيخابيوةتسوعى الهندسوة  عىل ال نظ ة الس ياسو ية وخاصوة الونظم احلزبيوة، ذلاكل الانيخابيةتث ،ري ال نظ ة  اإ

براز  واليعددية احلزبية، وفقا للعنوارص  الانيخابيةالكةيةل بيبيان العالقة اليةاعلية ب،ن النظم " الس "و" القوان،ن"اإ

 :  اليالية

 نقطوة( 1976 -1951) "ديةرجيوه "لقود شولك  أ عوامل بدايوة :نظام المتثيل النس يب واليعدديوة احلزبيوة -7

احلوزيب، حيو   والنظوام الانيخوايب النظوام بو،ن العالقوة مبوضووع اهمتو اليت  ااراسات يف احلقيقية  الانطالقة

 بيوامن حزبيوة، ،نائيوة اإىل يو،دي واحودة دورة يف ال غلبية نظام أ ن"Political parties " هكياب خالل من توصل

ال حوزابتعودد  النسو يب أ و النظوام دورتو،ن ال غلبية يف نظام من   تطبيق عن ينتج
2

، ومون هجوة اثنيوة ي،كود 

أ ن ن،ام المتثيل النس يب عالوة عىل أ نه يوفر تاكئ الةرص أ مام   ال حزاب للةووز ابملقاعود " جون جه"الةقيه 

ن مل  ن اكن موجودا أ و املنواداة بوه اإ الربملانية، فهوهو مدعاة لليعدد احلزيب اليت حترص التشكيالت عىل وجوده اإ

زكن مطبقا
3
. 

رسيعا مقارنة عوىل موا اكنو  عليوه يف  انتشارافةي أ ملانيا وميار مثال عرف  الش يوعية بة،ل نظام المتثيل النس يب 

فرنسا حي  أ مجل  بنظوام ال غلبيوة
4
ذلاكل ميكون القوول أ ن المتثيول النسو يب مل يسوا  فقو  يف مويالد حوراكت  

حزاب الكربى حىت ولوو اكن مبقودورها أ ن جديدة فق  بل مكهنا من طرح نةسها مكنافس حقيقي اكياتورية ال  

 .( 0400-0477)تتسبب باكر،ة، وخري مثال عىل ذاكل صعود الةاش ية والنازية 

ليه يف هذا الس ياق أ ن الطرح  قود خوالن " ديةرجيوه، جوون جوه"اذلي تقدم به   مون   وما جتدر الإشارة اإ

بوث ن المتثيول النسو يب هوو  الاسو ينتاجي مون غوري املنطقو" ، حيو  أ كود أ نوه "دوغوالس"الطرح اذلي جاء بوه، 

"السبب يف تعدد ال حزاب
5
. 

                                                             
1
لكيوة احلقووق والعلووم : دراسة حواةل اجلزائور، موذكرة ماجسو يري غوري منشوورة ، جامعوة بسوكرة: عةاف حبة، اليعددية احلزبية والنظام الانيخايب -

 .01.، ص7110 -7110، (فرع قانون عام) الس ياس ية، قسم احلقوق
2
-  Andre blais .Mode de Scrutin et Système de Partis . A- Laurent, P- Delfoss, A-P Frognier, les systèmes 

électoraux : permanences et innovations.paris: L'Harmattan .2004P.47. 
3
، 7100دار الةكور اجلوامعي       : ، الإسوكندرية0.و .دراسوة مقارنوة: ززن اازن بالل، ال حزاب الس ياس ية مون منظوور ااميقراطيوة املعوارصة -

 .027.ص
4
 .000.مرجع سابق، ص ،عصام نع ة اإسامعيل - 

5
 : نقال عن. 001. نةس املرجع، ص - 
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امليحودة وااميقراطيوات  والوولايت أ ورواب اليت متثل غالبا غرب املس يقرة ااميقراطيات ب،ن ما اليةرقة جتدر وهنا

العاموة  والثقافوةاليعدديوة  حيورتم ملنواخ وفقا الس ياسة فهيا املس يقرة جترى فةي ااميقراطيات اجلديدة أ و الناش ئة،

ملناخ الينوع واليعدد بيامن ويف يف ااميقراطيات الناش ئة، فاإن وجود نظوم  انعاكسما جيعل وجود المتثيل النس يب 

ذا المتثيل النس يب اكن القصد مهنا يف الغالب هو حتقيق المتثيل للك تكل ال طياف خاصة  ال خورية هوذه اكنو  اإ

،ين، عريق أ ساس عىل تناحر من قريب عان  يف وق  قد ل أ نوه مون  املسلح، الزناع درجة اإىل رمبا وصل أ و اإ اإ

الطائةي، بل أ كدت العديود مون  الاحتقان من قلل  هبا الانيخابية النظم أ ن عىل عل ي دليل هجة اثنية ل يوجد

 ترتكز ال حزاب جتعل العكس كوهنا ل الانقساماتااراسات عىل نظم النسبية اكن  السبب وراء تع يق هذه 

بنظم ال غلبية خطاابهتا عىل جمالت ضيقة، ابملقارنة س ياسات يف
1
. 

ىل أ ن نظام ال غلبية هو اذلي مبقت،اه يونجح : نظام ال غلبية واليعددية احلزبية -0 لقد أ شارة ااراسة سابقا اإ

املرحش اذلي حيوز عىل أ غلبية ال صووات الصوحيحة، ذلاكل تلعوب نظوم ال غلبيوة دورا هاموا يف زايدة ال حوزاب 

ىل ما حققته نظم المتثيول النسو يب  فلقود أ كودت بعوض ااراسوات  ن اكن  ل ترد يف هذا الس ياق اإ وتعددها واإ

أ ن ااول اليت أ خذت بنظام ال غلبيوة املطلقوة يف مورحةل موا قود صواح ا تعودد حوزيب، مفوثال أ ملانيوا بعود ال خوذ 

 0407ن يوجود سو بعة أ حوزاب عوام فقد وجد ما يقوارب الإ،وين عرشو حوزاب ويف هولنودا اك 0404بدس يور فحر

ذ بلغ عدد ال حزاب ما ززيد عن الإ،ين عرشو حوزاب 0401 انيخاابتوفرنسا يف ظل امجلهورية الثانية ويف  اإ
2
ن  ، اإ

" مووريس ديةرجيوه"العديد من الباحث،ن، فلقود قوام  اهامتمعىل اليعددية اكن جمال  الانيخايبهذا اليث ،ري للنظام 

M.duverger "اأ كد فهي بدراسة:
3
 

 .أ ن المتثيل النس يب ييوافق مع نظام ال حزاب امليعددة اجلامدة واملس يقةل -

 .أ ن اليصوي  ال غلبية عىل جولي،ن ييوافق مع نظام ال حزاب متعددة مرنة ومرتابطة -

ال كووي ذو ااورتو،ن حيوامث وجود  فالقرتاعال كوي ذوا ااورة الواحدة ييوافق مع ،نائية ال حزاب  الاقرتاعأ ن 

تكون اليعددية ر القاعدة، ل ن اليكوتالت يف ااورة الثانيوة تشوجع ال حوزاب عوىل اليحالةوات
*
مفوثال أ جريو   

                                                                                                                                                           

- Rae D.W- The political conséquences of electoral  laws ; news Haven Yale University press; 

2
e
ed.1971.p.167. 

1
 :أ نظر الراب . 02-01ص، "ال اثر الس ياس ية للنظم الانيخابية اخمليلةة"حسن مازن،  -

 http://www.fnst-egypt.org/downloadable/Political-implications-of-different-electoral-systems.pdf  .  

 .7100 /00/10: اترخي ااخول يوم
2
 .020.،ص 7100دار الةكر اجلامعي، : ، الإسكندرية0.و:. ززن اازن بالل ، ال حزاب الس ياس ية من منظور ااميقراطية املعارصة -

3
-  Duverger . m ; les partis politiques ; paris :a.colion- 9 

eme
 ed 1977.p.356. 

*
ن ال اثر املبارشة لالقرتاع ال كوي تكون مرشوطة - فعال بقوة اليحالةات الإسرتاتيجية للةاعل،ن الس ياس ي،ن فاحلزب الش يوعي الةرنيسو اكن حوزاب  اإ

مع ج ة اليسار ااميقراطي الاشرتا ، فقد حصل عىل س بعة أ ضعاف  0412تعرض لمتثيل ضعين جدا، أ ما عندما حتالن عام  0407معزول س نة

http://www.fnst-egypt.org/downloadable/Political-implications-of-different-electoral-systems.pdf
http://www.fnst-egypt.org/downloadable/Political-implications-of-different-electoral-systems.pdf
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يف تكوتالت ليوث م،ن وصوول  الانيخابيوةحي  دخل  ال حوزاب املنافسوة  7117ترشيعية يف فرنسا عام انيخاابت

ىل الربملان، كام دخل  ال ح ذ دخلو  بكوتةل م،لةوة "أ ذار 00 بيحوالن"زاب اللبنانية يف حتالةات عرفو  ممثلهيا اإ اإ

من أ ع،اء الربملان %00من
1
. 

نيواج قادر عوىل ال غلبية  نظام من طبيعة هذه العالقة أ ن اس ينتاجهوما ميكن   وجوود ظول احلوزب،ن ويف نظوام اإ

نه ضعين، اثل  وحزب حزب،ن قوي،ن ىل الإحتاد ي،طر فاإ ، اسوتبعاده ليومت مرحشيه يسحب أ و احلزب،ن أ حد مع اإ

 تكوريس يف ال غلبيوة نظوام دور عوىل مثوال بريطانيوا وحاةل احلقيقي المتثيل الس يايس يعكس ل نظام بذكل وهو

 من اليخةين عىل يع ل -فرجية دو حسب -فانه النس يب المتثيل نظام واحملافظ،ن، أ ما حزب العامل ب،ن الثنائية

 مقاعود عوىل لل حوزاب ال خورى احلصوول يسو ح بث نه النظام هذا ال كوية وزمتزي نظام ينتجها اليت القطبية معلية

، ذلي تسوعى خميلون الةواعول الس ياسو ية الاسو يقرار وضوامن اجملمتوع لمتثيول ال قورب ما جيعوهل النظوام الربملانية،

 .اذلي خيدم موقعها يف هيلك النظام الس يايس الانيخايبالنظام  لختيار

 :واملشاركة الس ياس ية الانيخابيةالنظم  -0

فوراد، وت،كود  تشلك املشاركة الس ياس ية جوهر ااميقراطية وأ حد ال بعاد امله وة ليحديود السولوك السو يايس لالإ

العديد من ااراسات عىل ااور الإجيايب اذلي ميكون أ ن يلعبوه الةورد يف احليواة الس ياسو ية اكلورتحش واليصووي  

 شوعر ااميقراطوي، فلكوام يف النظوام ،قة املوواطن،ن عىل مدى م،رشا ،   هذا يعطي...والع،وية يف ال حزاب

 والعكس العامة الانيخاابت يف املشاركة عىل أ قبلوا لكام أ كو فعالية يف اليث ،ري الس يايس درجة هلم بث ن املواطنون

لهيوا  ذهب اليت العالقة يف الس ياس ية حصيح، وتربز أ يية املشاركة  بو،ن ربو  حيو  "هينجنيوون ةووا يول"اإ

 السلطة، الامتزز تطورات ترش يد ،الث عىل تش ل -تصوره حسب-الس ياس ية، فهذه ال خرية  ابليمنية املشاركة

الس ياس ية لل شاركة الس ياس ية، والهتيئة الوظائن يف
2

، فال ميكن احلدي  عن املشاركة الس ياسو ية مبعوزل عون 

خاصوة  الانيحوايبالثقافة الس ياس ية اليت من شث هنا أ ن حتودد طبيعوة املشواركة الس ياسو ية وموقعهوا جتواه النظوام 

اليايل اخملط  يف  توحض ذاكل والنظام الس يايس واليمنية بصةة عامة، وميكن
3
: 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

جمود : ، بوريوت7.فليب بورو، عومل الاجوامتع السو يايس  ترمجوة محمود عورب صاصويال، و -:أ نظر. عدد املقاعد، رمغ أ ن أ سلوب الاقرتاع بقي نةسه

 .007.، ص7111امل،سسة اجلامعية لدلراسات والنرش واليوزيع،
1
 .000.عصام نع ة اإسامعيل، مرجع سابق، ص -
2
 . 012.مشسة، مرجع سابق، ص بوش نافة -
3
 .00 -72.،ص ص 7107، جمةل العلوم الإنسانية والاجامتعية، العدد الثامن، جوان"عالقةوأ ية : اليمنية والثقافة الس ياس ية" نبيل حليلو، -
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 .ظام ااميقراطي واليمنيةيوحض العالقة ب،ن الن" 7"الشلك رمق 

 

 

 

    .00.، صمرجع سابقأ ية عالقةو، : اليمنية والثقافة الس ياس ية" نبيل حليلو، :املصدر

ىل اإرشاك امجليوع وموا ينبثوق عهنوا مون  وهبذا تعود املشواركة الس ياسو ية خيوارا دميقراطيوا هيودف ابارجوة ال وىل اإ

لهيوا   جممتوع تسهم يف حتقيق اليمنية بلك أ بعادها واليت حتولت رائدة  الونظم أ دبيوات نظور وهجوة مونو  يط ح اإ

اليبوازن جتواه نسو بة املشواركة  حوداثاإ  دوةل يشولك عوامال يف املطبوق يف أ ي الانيخوايب النظوام الس ياس ية فاإن

 .الس ياس ية

 : الانيخايبوالسلوك  الانيخابيةالنظم  -0

ن الهدف ال مسى للنظم  زمكن يف ترسو يخ الع ليوة ااميقراطيوة وأ موام هوذه ال ييوة البالغوة ظهور عومل  الانيخابيةاإ

حودا،ييت الناخوب واملورتحش،  الانيخابيةيف الع لية  الاجامتعياذلي هيمت ببعد  الانيخاابت اجامتع املتشولكة مون اإ

اذلي يشولك أ حود أ    الانيخوايبهوذا العومل أ ن يطوور أ ليوات القيواس اخلاصوة بدراسوة السولوك  اس يطاعولقد 

ابلغوا لطورح السو يكولويج  اهامتموامباحثه الكربى كام هو احلال يف عمل النةس الس يايس اذلي أ عطى هو ال خر 

 .يف ااراسات الس ياس ية

ال اكدميي به منذ احلرب العاملية ال وىل وتزامنا موع ظهوور املدرسوة السولوكية والويت ابنيقالهوا اإىل  الاهامتمفقد برز 

اجملال الس يايس بدأ  احلدي  عن السلوك الس يايس
1
ت،وب  بشولك  الانيخوايبذاكل أ ن ممارسوة الةورد لسولوكه  

يديولوجيوة وفوق هوذا الطورح حتواول هوذه ااراسوة مزدوج من خالل القواعد القانونية واليصوورات الثقافيوة والإ 

وعالقوة ذاكل  الانيخوايبالينقيب عن طبيعة اخللةيوات السولوكية الويت تصودر عون الناخوب أ ،نواء أ دائوه لواجبوه 

 .اخمليلةة الانيخابيةابلنظم 

جيودر أ ول معرفوة املقصوود ابلسولوك  الانيخوايبقبل احلدي  عن السلوك : الانيخايبمةهوم السلوك  -

السلوك الس يايس من  همم مون أ منواو ، حي  يعيرب الانيخايبالس يايس بصةة عامة متهيدا لبس  مةهوم السلوك 

الويت ميارسوها فورد أ و ووعوة أ فوراد يشوغلون أ دوارا  اذلي يعرب عون ذاكل النشواو والةعاليوة الاجامتعيةالسلوك 

                                                             
1
 :، أ نظر الراب "دراسة يف املةهوم، ال مناو والةواعل: اجلزائر السلوك الانيخايب يف" جمذوب عبد امل،من وأ خرون، -

 http://www.bouhania.com/news.php?action=view&id=49 10/17/7100: اترخي ااخول يوم    

يف تسا    ينتج لنا  

 

نظام س يايس دميقراطي 

 يتشلك من م،سسات

،قافـة 

س ياسـية   

 مشــــاركة

 اليمنووووووووية

http://www.bouhania.com/news.php?action=view&id=49
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تنظووه احليوواة الس ياسوو ية يف اجملمتووع، وحتديوود مراكووز القوووى فيووه وتنظووه  اس ياسوو ية معينووة يسوو يطيعون خاللهوو

ب،ن القيادة وامجلاهري العالقات الس ياس ية
1
ووعوة املواقون و فهو Electoral Behaviorالانيخوايب السولوك أ موا ،

حبيو  تو،لر  معينوة انيخابيوةواليرصفات اليت ييبناها املواطنون اذلزن تيوفر فهيم رشوو اليصوي  أ ،ناء مناس بة 

عدة صور مهنا الانيخايبولسلوك  الانيخاابتيف هناية املطاف يف نياجئ تكل 
2
 : 

دلء برأ يه من خالل معلية اليصوي  :الإجيايب الانيخايبالسلوك  -  . فيه ييوجه الناخب لالإ

الامتنواعوهوو يويجىل يف ظواهرة  :السوليب الانيخايبالسلوك  -
*
عون اليصووي  وهوو موا يعكوس  

 ".ابول"و" جربائيل املوند"عىل حد تعبري ( ،قافة س ياس ية هامش ية)الالمبالة 

ىل الالموقن موقةا همام للنخب اليت تدزر الع لية الس ياس ية  :ظاهرة ال وراق امللغاة - ميكن النظر اإ

 .الامتناعكام أ نه ميكن تصنيةها مضن ظاهرة 

طار العالقة ب،ن النظام  ييوقون عنود ال ليوة الويت  ، فان حتديد هوذا ال خوري لالانيخايبوالسلوك  نيخايبالايف اإ

ن حتديد السولوك الانيخوايب الانيخايبيتشلك مهنا النظام  ىل مقاعد، بل اإ عوالوة عوىل أ ليوات -ليحويل أ صوات اإ

لور اجلودل اذلي قوام بو،ن  -النظام الانيخايب يف " لقوو"و" ديةرجيوه"تويحمك فيوه ووعوة مون امليغوريات فعوىل اإ

علامء الس ياسة حول معرفة مدى تث ،ري ال حاكم القانونية عىل سولوك النواخب،ن وعوىل سوري  اختلنا س ينيات، 

ىل أ نه من الو  عزل اليث ،ري اخلاص ل سولوب  ، ل ن ال سولوب الاقورتاعمعل املنظومة الس ياس ية، فمت اليوصل اإ

الوضووع السوو يايس واليقاليوود الثقافيووة واليارخييووة والعواموول  ميووارس أ اثره موون خووالل تةاعوول اثبوو  مووع معطيووات

.امل،سساتية ذات الصةل ابحملي  اذلي يعيش فيه الةرد
3
  

ابهوامتم العديود مون احلقوول املعرفيوة فقود تعوددت الوامنذج  الانيخوايبوفق هذا الس ياق ح و موضوع السولوك 

اي الويت يولهيوا   ابحو  لل حوددات وامليغوريات وفوق العديود مون الوزوا الانيخابيةواليحاليل املةرسة لل يولت 

،ومن مجةل هذه الامنذج ميكن رصد بعض مهنا عىل سبيل املثال وليس عوىل سوبيل والاجامتعيةالبيئية والنةس ية 

 : احلرص مفهنا

  

                                                             
1
ورقة مقدموة يف "   دراسة عىل عينة من طلبة عمل الاجامتع جبامعة سكيكدة: السلوك الانيخايب عند املواطن اجلزائري" تيش سلحن محمد مل،ن، -

طار  .0- 0.، مرجع سابق، ص ص"الانيخاابت و اليغري الس يايس يف العامل العريب : "املليقى وطين حول اإ
2
طوالةل عوىل  7112دراسوة يف ضووء ترشويعيات : واقع النشواو احلوزيب يف اجلزائور وانعاكسواته عوىل سولوك الهيئوة الناخبوة" عادل عبايس،  - موع اإ

 .  77،ص7107أ وت، 00، اجملةل العربية للعلوم الس ياس ية، العدد "الترشيعيات املقبةل 
*
متناعية  L’abstentionالامتناع  ب،ن اليةريق أ ن يبدو -  زكوون قود ظوريف موقون اإل هو ما هنا فالمتناع رضوري L’abstentionismeوالإ

متناعية زمكن بيامن ابلس ياسة الاهامتم لعدم نتيجة  ضوعن نتيجة هنائيا املشاركة لعدم لكيا ومكرس الانيخاب ملبدأ   معاد به مقتنع مذهب ها اعيبار الإ

 . 01.لحم، تةعيل دور الربملان يف حتقيق حمك شةاف، مرجع سابق، ص ابرة، ساملة مسري -: أ نظر. الس يايس الاغرتاب أ و الاندماج
3
 .012.، ص مرجع سابقفليب برو،  -
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 :الانيخايبالامنذج النظرية املةرسة للسلوك   -

 Andreأ ندريوه سو يغةريد "العديد من الباحث،ن أ مثوال  ابهامتمواذلي ح  اكملقاربة : ال منوذج البييئ -

Siegfried "لووون موووريس أ غووو Maurice Agulhon يوولغ فرانسوووا فو "و"Francois Goguel يوون ل " و

نيخايب السلوك تةسري يف هو ال ول "ال منوذج البييئ"ويعيرب، Live Lacoste"لكوس   .الإ

أ ن اليطوورات واليحوولت الرسويعة الويت عرفهوا جموال تقنيوات  تةرتض هذه املقاربة: ال منوذج النةيس -

جياد عالقة س ببية ما ب،ن الةرد وجامعوة " سرب ال راء" ، الانوامتءيف ال ربعينيات من القرن املايض قد ساي  يف اإ

ىل تسو يهتا الانيخايبوتث ،ري ذاكل يف السلوك  ل نوه حيواول الكشون عون " البنوايئ ابلجتواه"، ويوذهب الوبعض اإ

 .القة ب،ن البناء الةردي والبناء امجلاعيالع

حوول توث ،ري امحلوةل  0400مع فريوق معوهل بدراسوة يف الوولايت امليحودة ال مرزكيوة  Paul  Lazarsfeldمذلاكل قا

ىل أ ن اخليوارات الس ياسو ية للنوواخب،ن حتوددها اخلصوائ   الانيخابيوة  الاجامتعيووةيف سولوك النواخب،ن وتوصوولوا اإ

المواازن وليس وسائل الإع
1

 Identification Partisane ، فسلوك الناخب ال مرزيك حيودده الويق   احلوزيب

للناخوب فيتشولك  الاجامتعويبةعل تث ،ري الوسو   الارتباو م ييطور  بث حد احلزب،ن الكبريزن وتبااكلر املوروث 

عىل املدى البعيد الانيخايبسلوكه 
2
. 

ن ااافع وراء طرح هوذا  ال منووذج هوو القصوور اذلي  (.اليحليل الإسرتاتيجي: ) ال منوذج العقالين - اإ

 الناخبون توجه يظهر بدأ   الس بعينات س نوات ويف الانيخايبالامنذج السابقة يف تةسريها ليبازن السلوك  اكينن

 الومن  أ ن مةادهوا مون فكورة انطلوقجديود،  أ منووذج بنواء اليقيه معول عوىل ااقيقة وهذا الاختيارات يف حب 

ىل السواحة  -عقالين دامئا الانيخايب ، حيو  أ ن   -وفوق السووق احملكووم بقواعود نةعيوة الانيخابيوةيمت النظور اإ

مواطن جيري سلسةل من الع ليات اذلهنية املثالية حيدد من خاللها املاكسب والياكلين  م يقوه النيواجئ مبنظوور 

الانيخايبمبرغاميت اليت من شاهنا أ ن تسةر عن خياره وسلوكه 
3
 . 

الويت تركوز  Downs Anthonyك صور عديدة حاولو  تطووزر هوذا المنووذج مهنوا دراسوة أ نطووين داونوز وهنا 

الناخوب العقوالين أ و "، ولقد اكن ليحليالته ال لر البالغ يف ولدة مةهووم "الانيخايباليطهري "أ ساسا عىل ظاهرة 

ىل ، الانيخوووايب، حبيووو  يقووووم  الناخوووب بيكيووون صووووته موووع عوووروض السووووق "الإسووورتاتيجي ضوووافة اإ اإ

ىل من حيسن مون  Kramer"كرامر"حتليالت اذلي درس سلوك الناخب ال مرزيك، وخل  أ ن الناخب يصوت اإ

                                                             
1
 .74.مرجع سابق، ص، عادل عبايس -
2
طار املليقى الووطين حوول، "الصعوابت املهنجية اراسة السلوك الانيخايب يف الوطن العريب"عبد الغةور مرازقة، - نيخواابت : "ورقة مقدمة يف اإ الإ

 .0.،مرجع سابق، ص"واليغري الس يايس يف العامل العريب
3
     http://www.bouhania.com/news.php?action=view&id=49 :عبد املو،من جموذوب وأ خورون، مرجوع سوابق، انظور الوراب  - 

 00/17/7100:اترخي ااخول يوم

http://www.bouhania.com/news.php?action=view&id=49
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 Himmelweit- Katz-Humphreysهاملوايو  واكيوزت ويةوري "، وأ كود   موناقتصوادي-وضوعه السوسو يو

سوو يقرار يف متياليووة يف بريطانيووا، وخلصوووا أ   انيخوواابتوفووق دراسووة لسوو ية "الناخووب املسوو هتكل"مةهوووم  ن الالإ

س يثناء"وليس " قاعدة"اليصوي   مون املقرتعو،ن يغوريون تصووزهتم وفقوا حلسواابت  %21، حي  اكتشةوا أ ن "اإ

الإيديولوجية، وهذا ما جيعل المنووذج  الانامتءاتلل حزاب بعيد عن  الانيخايبعقالنية مرتبطة بعروض السوق 

حدا،ييت الرحب واخلسارةالقامئة عىل الاقتصاديةالإسرتاتيجي متث لرا ابلنظرية   اإ
1
. 

 :ووووووامتوووووووةخ

ن ما ميكن اس يخالصه من هذا العرض هو  النظم الانيخابية  تعد خيارا جوهراي لدلميقراطيوة النيابيوة وأ حود  أ ناإ

فراد يف احلياة الس ياس ية اكلرتحش واليصوي  والع،ووية يف ال حوزاب  ال بعاد امله ة ليحديد السلوك الانيخايب لالإ

لع لية الانيخابيوة وأ مام هذه ال يية البالغة ظهر عمل اجامتع الانيخاابت اذلي هيمت ابلبعد الاجامتعي يف اوغريها، 

حدا،ييت الناخب واملرتحش هذا من هجوة، ومون هجوة أ حورى فلقود اسو يطاع هوذا العومل أ ن يطوور  املتشلكة من اإ

أ ليات القياس اخلاصة بدراسة السلوك الانيخايب اذلي يشولك أ حود أ   مباحثوه الكوربى كوام هوو احلوال يف عومل 

 .رح الس يكولويج يف ااراسات الس ياس يةالنةس الس يايس اذلي أ عطى هو ال خر اهامتما ابلغا للط

 ال صوولويس يوي القول ، أ ن طبيعة العالقة الوظيةية ب،ن النظام الانيخايب والسولوك الانيخوايب تمكون  يف أ ن 

ال بس متولوجية للسلوك الانيخايب ل ييوقن حتديدها عند ال لية اليت يتشولك مهنوا النظوام الانيخوايب يف حتويول 

ىل مقاعد، ف تيحمك فيه ووعة من امليغريات ذات الصةل ابل حاكم  -عالوة عىل أ ليات النظام الانيخايبال صوات اإ

القانونية ومعطيات معل املنظومة الس ياس ية عامة، ف،ال عوىل  اليقاليود الثقافيوة واليارخييوة ذات الصوةل ابحملوي  

 .اذلي يعيش فيه الةرد الناخب واملنيخب عىل حد سواء

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 .01.مرجع سابق، ص، عادل عبايس - 
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 الانةالتاكامتل حلقة اليخص  ب،ن اجلدالات املهنجية واليوهجات النظرية وب،ن : حقل الس ياسة املقارنة

املوضوعايت
*
. 

 -تيارت  -جامعة ابن خدلون  -"أ  "أ س ياذ مساعد  -بلخرض طيةور / أ  

 :امللخ 

يُعيرب حقل الس ياسة املقارنة من أ وسع حقول عمل الس ياسة املعارص نظرا للمك الهائل مون املواضويع الويت 

جناحوات معينوة بة،ول تطوزرهوا  والاقتصواديةوالنةسو ية  الاجامتعيوةيغطهيا، وقد تث لر ابلكثري من فروع العلوم 

ل أ ن العلووم الس ياسو ية بةروعهوا ومون بيهنوا حقول الس ياسوة  ملنا  عل ية معينة تراعي خصوصوية   ظواهرة، اإ

املقارنة مل زكون لهوا نصويب يف حتقيوق نيواجئ قطعيوة فوح خيو  ااراسوات والبحووث الس ياسو ية حوول الظوواهر 

ي خلوق جودل دامئ بو،ن أ نصوار اليوهجوات النظريوة واملهنجيوة وبو،ن والوقائع الس ياس ية يف العامل، وهوو ال مور اذل

ل  توهجات أ نصار البح  املوضوعايت، وعىل الرمغ من س يطرة الك اليوهج،ن عىل احلقل لةورتات زمنيوة متةاوتوة اإ

وراء قواعود حبثيوة معينوة يف  الانسو ياقأ هنا مل تكن س يطرة مطلقة، فهناك دامئا من علامء الس ياسة مون زورفض 

عوىل مسو يوى  سوواءهمينة جامعة حبثية عىل احلقل، وهو ال مر اذلي جعل احلقل ييعرض ملراجعات دامئوة  ظل

املنووا  البحثيووة أ و عووىل مسوو يوى املواضوويع واليطبيقووات النظريووة، ولقوود ُوجوودت العديوود موون املشوو ت الوويت 

سو ية، وهوو ال مور اذلي أ لغوى صادف  علامء الس ياسة املقارنة نتيجة عدة عوامل، خاصة مع تعقد الظاهرة الس يا

بنظرايت قصرية املدى، وذكل بسبب تناق  القدرة عىل الينبو، البعيود  والاكيةاءهنائيا البح  عن نظرية عامة 

شواكلية اليحوزي واليقوقوع  يف اليحليل الس يايس، وهناك اإشاكلت موضوعية تنتج عن ااراسوات نةسوها وأ يهوا اإ

ىل هت ة احملافظة عىل الوضوع  الةكري، ور الهت ة اليت لزم  كثرياً  احلقل خاصة مع املنظور اليمنوي، ابلإضافة اإ

هامل البح  يف ق،ااي اجملمتع الةعلية، وهو أ مر ظهر جليوًا يف احلركوة املابعود السولوكية الويت جعلو  مون  القامئ واإ

شواكلت مهنجيوة نيجو  عون همينوة وتشودد اجلانوب  رضورة دراسة الواقع الس يايس من أ   مطال وا، وهنواك اإ

ىل تعوذر اسو يخدام وسوائل القيواس المكوي بسوبب  اليجرييب واملغالة فيه يف ااراسوات الس ياسو ية، ابلإضوافة اإ

 .خصوصية الظاهرة الس ياس ية وأ يها عدم ،بات متغرياهتا املنةلية

 .الس ياسة املقارنة، النظرية، املهنج املقارن، ال جندات البحثية:اللكامت املةتاحية

Abstract: 

Comparative Politics is the largest science contemporary fields of politics because of 

the enormous amount of topics covered by, has been influenced by a lot of branches of the 

social, psychological and economic sciences due to the development of certain scientific 

                                                             
*
يداع املقال   17/10/7102: اترخي اإ

 71/10/7102: اترخي حتكه املقال



 11العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية
 

562 
 

methods take into account the specificity of each phenomenon, but the political science 

branches including Comparative Politics field did not have a share in the achieve conclusive 

results with respect to research and studies political about the phenomena and political 

realities in the world, which will create a lasting controversy between supporters of the 

theoretical and methodological approaches and orientations of supporters of research 

agendas, and in spite of the control of both approaches are on the field for varying lengths of 

time, but they were not absolute control, always there are political scientists who refuse to 

yield to specific research rules in light of the dominance of a research group on the field, 

which will make the field under permanent review whether the research approaches the level 

or at the level of issues and applications theory, and I have found many of the problems 

encountered by the comparative political scientists as a result of several factors, especially 

with the complexity of the political phenomenon, which canceled the final search for a 

general theory and sufficiency of short-range theories, due to the decrease in the ability to 

run prediction in political analysis, there are problematic objective result from the same 

studies, the most important problem of intellectual bias, a charge haunted often a private 

field with a developmental perspective, in addition to the charge of maintaining the status 

quo and the neglect of research in the actual issues of society, which is clearly evident in the 

movement of post-behaviorism that has made the need to study the political reality of the 

most important demands, there are problematic methodology resulted from the dominance 

of stresses side experimental and overpricing it in political studies, in addition to not use the 

means of quantifying because of the privacy of the political phenomenon and the most 

important of the instability of uncontrolled variables. 

Keywords: Comparative politics, theory, comparative method, research agendas. 

 :مقدمــة

ن دراسة الس ياسة املقارنة ر دراسة وطيدة الصوةل حبقوول متعوددة يف العلووم الس ياسو ية والعلووم   الاجامتعيوةاإ

 يفبل وحىت العلوم الطبيعية، فه ي دراسة ترتكز عىل منظور تيقواطع فيوه حقوول معرفيوة متعوددة  والاقتصادية

ىل " دراسووات املنوواطق"دراسووة الوونظم الس ياسوو ية خاصووة   الاجووامتع، عوومل "النظريووة الس ياسوو ية"ابلإضووافة اإ

ىل أ ن دراسوة أ نظ وة احلومك والظوواهر . الس يايس، واليمنية الس ياس ية أ و ما يعرف بس ياسات اليمنية ومرد ذكل اإ

س يايس واقتصادي وقانوين واجامتعي و،قوايف واترخيوي : الس ياس ية تيطلب حتليل متعدد ال بعاد جي ع ب،ن ما هو 

ا الينوووع املعووريف أ وجوود عوودة جوودالات نظريووة ومهنجيووة داخوول اكن لهووا تووث ،ري ابلووغ يف توجيووه وغووري ذكل، وهووذ

ىل  ضافة اإ  .النظري الاستنادال ساليب البحثية واختيار املواضيع اليت جيب دراس هتا اإ
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منا تنعكس ابل ساس عىل تنوع الإقرتا ن الطبيعة املعرفية اليت زمتزي هبا حقل الس ياسة املقارنة اإ ابت الويت وذلكل فاإ

مون  الاجامتعيوةتقت و ذكل، وخميلون الونظم  الاجامتعيوةتيبناها دراسة الظوواهر الس ياسو ية  فوحودة احلقيقوة 

س ياسوو ية واقتصووادية و،قافيووة توورتب  وتياكموول مووع بع،ووها، ويرتتووب عوون ذكل أ ن أ ي حتليوول عل ووي للظووواهر 

ن دون أ ن ييحوول ابلظواهرة الس ياسو ية ال وسع ولكو الاجامتعيالإطار  الاعيبارالس ياس ية ينبغي أ ن يث خذ بع،ن 

ىل تبوين الةوروع العل يوة املزدوجوة أ و . اإىل جمرد متغري اتبع ااراسوات "ذلكل اجته   بعوض ااراسوات املقارنوة اإ

ىل " احلقووول املعرفيووة-عوورب" ، أ و "ااراسووات مووا بوو،ن احلقووول"وهووو مووا يعوورف بووو" البينيووة ال خوورى، ابلإضووافة اإ

و  هذه املشوارب املعرفيوة اخمليلةوة سواي  . الاجامتعيةعرفة العل ية الطبيعية أ و من ابيق حقول امل الاس يةادة

حووداث عوودة تغيووريات نظريووة ومهنجيووة يف حقوول الس ياسووة املقارنووة يف فوورتات زمنيووة خميلةووة  ىل حوود بعيوود يف اإ اإ

ىل غاية بداايت ال لةية لزال هذا اليخص  يعاين من عدم الامتسوك النظوري واملهنجو ىل ومتالحقة واإ ي وصوول اإ

شاكلية العدد الالمتنار من الظواهر واملواضيع اليت تدخل مضن اختصاصه  .اإ

 :وعليه يُطرح الس،ال اليايل

ىل أ ي مدى تغريت بنية حقل الس ياسة املقارنة نتيجة اجلدالات النظرية واملهنجية و  اإ

 :حماور املقاةل

 حقل الس ياسة املقارنة: أ ول -

 اليوهجات املهنجية: اثنيا -

 اليوهجات النظرية: اثلثا -

 (توسع أ جندات البح )املوضوعايت  الانةالت: رابعا -

 حقل الس ياسة املقارنة: أ ول

بدايوة وجووده  تشلك الظاهرة الس ياسو ية امتودادا طبيعيوًا زورتب  حبيواة الإنسوان واجملمتعوات، حيو  بودأ ت موع

بق،وااي تطوور اجملمتعوات وسو بل تنظميهوا يف شولك معو،ن مون أ شواكل  الاهامتموتطورت مع تطور حياته، فاكن 

ااوةل ميثل أ ولوية لدلراسات الةلسةية والس ياس ية للةالسةة والعلامء واملةكرزن الس ياسو ي،ن، وهوو موا يظهور يف 

والإنسانية منيصون القورن الياسوع عرشو،  الاجامتعيةذكل اجلهد اليقليدي اذلي اس متر طويال حل،ن ن،ج احلياة 

حي  اكن  معظم اجلامعات ال وروبية أ نذاك تدرس الس ياسة واحلمك كةرع مون فوروع الةلسوةة ال خالقيوة قبول 

الاجامتعيةأ ن ينةصل عمل الس ياسة عهنا ويغدو أ حد فروع العلوم 
1
وقد تنوع  احلقوول ال اكدمييوة الويت تتنواول . 

احود مون هوذه احلقوول، وكوذكل وفقوا اليت ينصب علهيا توركزي   و  الاهامتماتدراسات عمل الس ياسة حبسب 

لطرق وأ ساليب البح  اليت تس يخدم يف   مهنا
2
نوه ميكون . ونظرًا لتشعب ااراسة يف   من هوذه الةوروع فاإ

                                                             
1

 . 72، ص 7110دار املسرية للنرش واليوزيع والطباعة، : منظور لكي يف البنية واليحليل، عامن: فه ي خليةة الةهداوي، الس ياسة العامة
2

 .07، ص 7117دار الوفاء انيا الطباعة والنرش، : الإسكندرية. محمد نرص همنا، الاجتاهات املعارصة يف تنظري الس ياسة
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القول بث ن   مهنا يشلك علامً قامئوًا بذاتوه، وليغطيوة هوذا التشوعب جنود أ ن هنواك اجتاهوا زواكد زكوون عاموا يف 

ىل عدة فرو عتقس ه العلوم الس ياس ية اإ
1

، ويعد حقل الس ياسوة املقارنوة أ حود هوذه الةوروع ويعيورب مون أ وسوعها 

.وذكل نظرا للظواهر واملواضيع الس ياس ية اليت يغطهيا، وكذكل لدلراسات واملعارف اليت أ وجدها هذا احلقل

 

ميكن تعرين الس ياسة املقارنة بث هنا ااراسة املقارنة والنسقية خمليلن النظم الس ياس ية :تعرين الس ياسة املقارنة -أ  

ىل تةسري التشاهبات  ب،ن توكل الونظم كوام تصوبو  وو  والاختالفاتالسائدة يف العامل، وهتدف من خالل ذكل اإ

ىل تط  بيوق الرصووامة يف تطووزر جموال املقوارانت فوح بيهنووا، ويف سوعهيا  وو اس يكشواف املووداخل فهو ي هتودف اإ

ىل توظين اليحليل  ضافة اإ ملواذا : موثال) الافرتاضواتقدر الإمواكن، كوام تع ول عوىل تطووزر  والانيظامالبح  اإ

بعض ااول أ كو دميقراطية أ و تطورا أ كو من دول أ خرىو أ و ملاذا بعض ااول غنيوة ومتطوورة يف حو،ن تقبوع 

مثول اسوو يخدام )يوة عون طريوق توظيون االئول وهوذا مون خوالل ااقووة العل  ( أ خورى يف الةقور واليخلون و

وحماوةل عرض تكل الرصامة البحثية اليت ميكن اختبارها من خالل ابحث،ن أ خورزن يف دول ( الإحصاءات العل ية

.مغازرة
2
 

والس ياسة املقارنة ر دراسة ومقارنة الس ياسات فح ب،ن ااول، فدراسة الس ياسة هبوذه الطريقوة تسواعدان عوىل 

الرئيس ية يف عمل الس ياسة، من مثل ملواذا بعوض ااول متوكل أ نظ وة دميقراطيوة يف حو،ن أ ن دول  حف  ال س ئةل

 ومسو يقرة، لكون أ خورى مزتعزعوة أ خرى ذات أ نظ ة مشوليةو ملاذا وكين تيغري ال نظ ةو ملاذا بعض ااول أ منة

وهشة و
3

،نيو ،نية يف مناطق دون أ خرى، وملاذا الهوية الإ ة توربز يف أ مكنوة ول توربز ، ملاذا حتدث الرصاعات الإ

عون طريوق بورامج يف حو،ن أ ن أ حوزاب أ خورى تعمتود عوىل  لالنيخواابتيف أ خرىو ملاذا بعض ال حزاب حُترّضو 

بو، فالس ياسة املقارنة تعيرب حقل معريف جد غين ودينوامييك، وخاصوة يف  منطق العالقات الزابئنية مع املنيخِّ

ماكنه أ ن يش  ل تقريبا   ال نظ ة الس ياس ية السائدة يف العاملجمال البحوث الس ياس ية و اذلي ابإ
4
. 

                                                             
1

طار الكونية البرشية، مرصمحمد سعد أ بو عامود، ومحم .04، ص 7110الإسكندرية املكتب اجلامعي للنرش، : د جاب هللا، العلوم الس ياس ية يف اإ  

دة سو نة من أ برز اليقس حت املس يقرة حلقول عمل الس ياسة ر اليت اس يقرت علهيا جلنة اخلرباء الويت نصوبهتا منظ وة اليونسوكو اليابعوة لول مم امليحو 

ىل أ ربعة حقول ورواليت فرع  ع 0407 وقود انل عومل (. النظرية الس ياس ية، العالقوات ااوليوة، الإدارة العاموة، الس ياسوة املقارنوة: )مل الس ياسة اإ

اك بول الس ياسة أ يية خاصة منذ ذكل احل،ن ولس ح من خالل الس ياسة املقارنة اليت مل تعد تقترصو عوىل الونظم الس ياسو ية السوائدة يف أ وراب وأ مورز

ىل النظم الس ياس ية يف أ س يا وأ فريقيا وأ مرزاك الالتينية، وقد اكن للج عية ااولية لعمل الس ياسة اليت تث سس  س نة  امتدت أ ي،ا مون طورف  0404اإ

 .اليونسكو دور همم يف كسب حقول عمل الس ياسة اعرتافا وكياان دوليا
2
Wiarda Howard, Comparative Politics: Approaches and Issues. Usa, New York: Romwman & Littelfield 

Publishers, 2007, p 04. 
3
Patrick H, O’Neil, Karl Fields, and Don Share, Cases in comparative politics.3rd edition, London, Norton 

and Company Ltd, Castle House, 2010, p 02. 
4
Howard wiarda, Comparative politics: critical concepts in political science. Usa, Routledge Oxon, 2005, p 

05. 
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احلكومووات املقارنووة، الس ياسووة : وهنوواك عوودة مصووطلحات يسوو يخدهما علووامء الس ياسووة املقارنووة مكرتادفووات ور

فاحلكومات املقارنة ر اجتواه يف . املقارنة، اليحليل املقارن، عىل أ ن المتيزي هنا ممكن نظراي ب،ن هذه املصطلحات

يُعىن بدراسة احلكومة عىل أ ساس مقارن، حبي  تركوز ااراسوة عوىل اخلوربات الس ياسو ية  والاجامتعالس ياسة 

وال نظ ة وأ مناو السلوك
1

، ور هتمت أ ساسا بدراسوة امل،سسوات احلكوميوة مون تكوزهنوا ووظائةهوا وتركوز عوىل 

يول الرئيسو ية وغالبوًا موا ااوةل وم،سساهتا ودس يورها ونظاهموا القوانوين عوىل أ سواس أ ن ااوةل ر وحودة اليحل 

يس يخدم مصطلح اليحليل املقوارن مكورتادف لل وهنج املقوارن
2

، خاصوة بعود أ ن اشو هتر حقول الس ياسوة املقارنوة 

مبهنجه أ كو من موضوعه وحميواه، ل نوه لوو عورف مبوضووعه فسو يكون مون الصوعب الةصول بينوه وبو،ن النظريوة 

 أ صوبح  الس ياسوة املقارنوة الةورع الوحيود اذلي السو يايس واليحليول السو يايس، وبوذكل والاجامتعالس ياس ية 

جابة للس،ال،ن كينو وملواذاو ولويس  حي ل عنواان مهنجيًا، وليس َّكً معرفيًا أ و نطاقا جغرافيًا، ويبح  دامئا عن اإ

عن ماذاو
3
. 

و ميكن القول أ ن عمل الس ياسة اكن يف أ ف،ل حالته كعمل وكحقول درايس عنودما اكن يوظون املوهنج واملنظوور 

املقارن، ل ن أ شهر املةكورزن يف اترخي الةكور السو يايس اكنووا يف نةوس الوقو  يدرسوون الس ياسوة املقارنوة ولوو 

بطريقة املقارنة غوري الواعيوة وغوري املبنيوة عوىل أ طور عل يوة ومهنجيوة، فولك حقوول عومل الس ياسوة ولويس حقول 

نظور املقارنالس ياسة املقارنة تزداد قدراهتا اليحليلية لكام اس يع ل  املهنج وامل 
4
ذن يسو يوعب .  حفقل الس ياسة اإ

الكثري من املةاهه واليعارين خاصة لكام اقرتبنا من البنية اللكية لل ةاهه الس ياس ية اليت تةيد الشو ول مون دون 

اخلل  ب،ن حقول املعرفة الس ياس ية أ و ال،ياع يف اليةاصيل اليت ميكن لها أ ن تغيب الطرح اللكي اذلي يةيود يف 

عىل حدود املواضيع اليت ر قيد ااراسوة، وأ ي،وا الويحمك يف تقنيوات وأ سواليب املوهنج املسو يع ل يف الس يطرة 

حبوو  وتةكيووك وحتليوول وتةسووري ظووواهر ومواضوويع ووحوودات الس ياسووة املقارنووة و  ذكل موون خووالل منظووور 

 .ُمقارن

ن قابلية (: ما املقصود ابملقارنة و)تقنية املقارنة -ب ارن ل تكةوي لةهوم سو،ال موا ر للباحو  املقو الاسو يعداداإ

طار اليحليل املقارن ليحقيوق  ذ جيب تكثين املالحظة للكياانت املس هتدفة يف اإ جراء املقارنة، اإ اليطلعات وراء اإ

فااراسة املقارنة ليس  جمرد جت يع ملواضيع ودراس هتا، بل لها معاين وراء توكل ااراسوات فهو ي . 5النياجئ السلمية

مقارن من خالهل يمت الوصن، اليعرين وتةسري اليوهجوات يف بعوض احلوالت وحوىت  تس يع ل املعرفة ك سلوب

                                                             
1
 .070، صwww.kotobarabia.com: ، موقع كيب عربية2003عبد الاكيف اإسامعيل عبد الةتاح، املوسوعة امليرسة لل صطلحات الس ياس ية،  
2

 .02، ص 0472رشكة الربيعان للنرش واليوزيع، :  ، الكوي كامل املنويف، أ صول النظم الس ياس ية املقارنة
3

بستميولوجيا الس ياسة املقارنة  .44، ص 7117امل،سسة اجلامعية لدلراسات،  : المنوذج املعريف، النظرية،املهنج، بريوت: محمد نرص عارف، اإ
4

منشوورات جامعوة قواريونس، دار : ظريوة، الطبعوة الثانيوة، ليبيواق،ااي مهناجيوة وموداخل ن: محمد زار بشري املغرييب، قراءات يف الس ياسة املقارنة

 .02، ص 0447الكتب الوطنية بنغازي، 
5
Lim Timothy, Doing Comparative Politics: An Introduction to Approaches, usa, Lynne Rienner, 2006, p 

20. 

http://www.kotobarabia.com/
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الينبوو، ابلسوولوك السوو يايس، فاملقووارن،ن اى تبنووهيم لل قارنووة فهووم معنيوو،ن بيعريوون العالقووات وأ منوواو السوولوك 

الواحودة  واليةاعالت ب،ن ال فراد وامجلاعات وامل،سسات وااول و  يةحصوون يف الظواهرة الس ياسو ية املواضويع

 .1ب،ن أ و يف العنارص املس هتدفة من أ جل حتقيق املقارنة والاختالفاتبعد ال خرى لس يخالص التشاهبات 

حدى أ ساس يات النشاطات الإنسانية، ور مبثابة ال صل يف أ ي اختيار نيخوذه يف حياتنوا ونرجوع  تعيرب املقارنة اإ

لهيا يف مجيع القرارات واخليارات وذكل ابملقارنة ب،ن م ا يطورح أ مامنوا، فهو ي بوذكل معليوة منارسوها يوميوا بطريقوة اإ

مضون منظوموة مون أ جول فهوم السولوك  الاجامتعيوةفاملقارنة ر أ صول البحووث يف العلووم . واعية أ و غري واعية

مواكن علوامء الس ياسوة دراسوة احلكوموة مبعوزل  ىل دراسة العديد من الق،ااي، ل نوه ابإ البرشي، ذلكل  ن حباجة اإ

لس ياسو ية لكوهنم لوون يقودروا أ بودا عوىل الةهوم الاكموول للخيوارات اليةسوريية مون دون اليث سوويس عون الع ليوات ا

ل مون خوالل دموج دراسوة امل،سسوات موع . لل واضيع اليت يدرسوهنا سواء اكنو  مث لوفوة أ م ل ول ييوث ىت ذكل اإ

البنواء واليث سويس الع ليات الس ياس ية مون خوالل املقارنوة بو،ن أ زمنوة أ و دول أ و جممتعوات خميلةة،وهكوذا ميكون 

ل طر ميكن عن طريقها فهوم وتةسوري السولوك السو يايس
2
وعلوامء الس ياسوة اذلزون ييبنوون املقارنوة أ و موا يسو ى .

زرتكووزون يف اليحليوول املقووارن عووىل قيوواس واختبووار امليغووريات موون أ جوول تةسووري "Comparativists"ابملقووارن،ن 

عيبوار هوذه الطريقوة أ سواس املقارنوة، وذكل ابسو يخدام الامت،الت واليناق،ات ب،ن الظواهر الس ياس ية وااول اب

واحد يف الس ياسة املقارنة حييوي تطور ما يس ى ابلنظرايت الس ببية اليت تةرسو العالقوة احلمتيوة القوائةل  اقرتاب

أ ن نةس ال س باب ت،دي لنةس النياجئ، وهذه قاعدة راَسة يف املوهنج العل وي يطبقهوا املقوارنون حوىت ل ييوقةووا 

رد املقارنة السطحية بل ييجاوزون ذكل للوقوف الشامل ومعرفوة ال سو باب الاكمنوة واحلقيقيوة مون وراء عند جم

الع ليات الس ياس ية وتةاعل الظواهر الس ياس ية
3
جوون سوتيوارت "وهناك تنوع يف مةاهه املقارنة، وقود عّرفهوا .

يف  لالختالفوواتليحليوول املوونظم بث هنووا دراسووة ظووواهر متشوواهبة أ و متنوواظرة يف جممتعووات خميلةووة، أ ور ا" ميوول

بوراز  موضوع أ و أ كو عرب جممتع،ن أ و أ كو، فاملقارنة يف أ وسع معانهيا تعين ذكل النشاو الةكري اذلي يسو هتدف اإ

ب،ن الظواهر والاختالفعنارص التشابه 
4

أ ي أ هنوا مطلوب . ، ور مبثابة البديل عن اليجربة يف العلوم الطبيعية

ي ظواهرة، واملقارنوة مت،و نة بطبيعهتوا يف أ يوة حمواوةل لليحقوق مون حصوة الةوروض رئييس يف اليحليل العل ي ل  

أ و الامت،وول بوو،ن الظووواهر الواقعيووة، وحتديوود الرشوووو  والاخووتالفوليحقيووق هوودف العوومل يف دراسووة اليبووازن 

والتةاق الاختالفوالظروف اليت تقن وراء هذا 
5
 . 

                                                             
1
Laura Luehrmann,Comparative Politics of the 3d World, usa, Lynne Rienner, 2007, p 04. 

2
John McCormick, Comparative Politics in Transition, usa, Wadsworth Center Street Boston, 2010, p 01. 

3
Mark Kesselman, and others, Introduction to Comparative Politics, Usa, Houghton Mifflin Harcourt 

Publishing Company Boston, New York, 2009, p 07. 
4

 .  21، ص 7110دار هومة ، :  املةاهه، املنا ، الإقرتاابت، وال دوات، اجلزائر: محمد شليب، املهنجية  يف اليحليل الس يايس 
5

 .40، ص 7101ديوان املطبوعات اجلامعية، : مصباح عامر، مهنجية البح  يف العلوم الس ياس ية والإعالم، الطبعة الثانية، اجلزائر
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جامع بث ن الغاية من وراء  Adam Przeworski زفورسيكوفقًا لو بر (: ملاذا نقارن و)مربرات املقارنة  -ج هناك اإ

البح  املقارن ليس  املقارنة فق  بل اليةسري أ ي،ا، فاملغزى العام للبح  عرب الظواهر هو الةهوم، ل ن دعاموة 

ىل الرشوح واليةسوري الاستيعاباملعرفة املقارنة تقدم مةتاح  والس ياسوة املقارنوة كحقول هودفها . والةهم ابلإضافة اإ

مربيقية الطرح، لكن هناك دامئا طرح ل س ئةل من قبيل ماذا بعود املقارنوةو ملواذا نقوارنو موا  بناء نظرية تةسريية اإ

ىل ال،وب ، ر املربرات ليبيّن صيغة املقارنوة ابجتواه املعرفوةو، والإجابوة وفوق هوذا الطورح أ ن املقارنوة هتو دف اإ

فاملقارنة ال،ابطة ر مهنج زكون وفقا لصيغة جتريبية لكهنا تبقى تعاين من ضعن الإحاطة الشامةل، ولعل الغايوة 

من جتارب ال خرزن، فاذلي تقترص معرفته عىل بدل واحود هوو ابليث كيود  الاس يةادةمن وراء املقارنة ال،ابطة ر 

توسو يع معرفتنوا ابملنواطق الويت اجملهووةل، كوام أ هنوا حتسون قودراتنا  ل يعرف شيئا حيو  أ ن املقارنوة تسواعد عوىل

اليصنيةية يف املعارف والوقائع الس ياس ية وعىل اختبوار الةرضويات الس ياسو ية، كوام أ ن اليع وحت يف ااراسوات 

ماكنية واحامتلية الينب،، فالقدرة عىل الينب، ليس  فقو  عالموة عوىل معرفوة الو  نظم بول الس ياس ية املقارنة متيكل اإ

تزودان بقواعد اس ينباو ااروس ماب،ن ااول
1
موربرات املقارنوة John McCormick " ماكورميوك"ولقد خلوّ  .

 : يف النقاو اليالية

 .املقارنة تساعدان عىل وصن ال نظ ة الس ياس ية -

واء داخول تزودان ابلقرينة واملغزى العام، أ ي اليةسري الشامل و الصحيح للع ليات واليةاعالت الس ياسو ية سو -

 .أ و عرب ااول، كام تساعدان عىل اس ينباو قواعد الس ياسة وعىل فهم اجملمتعات ال خرى

ترتكز عىل معىن مشورتك وأ سوس مرجعيوة يف حواةل توسوع ااراسوة وتسواعدان أ كوو عوىل فهوم أ نةسو نا وماكنتنوا 

.رب ال خرزنمن جتا الاس يةادةومدى احلزي اذلي نشغهل يف العامل وتوسع خياراتنا وذكل عن طريق 
2
. 

فووريى أ ن أ هووداف املقارنووة تنحرصوو يف وصوون احمليوووى اللكووي للع ليووات  Todd Landman" لينوودمان"أ مووا 

الس ياس ية، وي،ين خاصية اليصنين النظري والإمربيقي للظواهر الس ياس ية، كام زرى أ ن املقارنة تساعد عوىل 

ىل  الينب،اختبار الةرضيات ابلإضافة اإ
3
أ ن لل قارنوة ،ال،وة مقاصود  Timothy Lim" هتميوويث لو"من جانبه زرى . 

تمتثل يف املقارنة اليت متارس ال،ب ، وهو مرة أ خرى يوافق من س بقه يف طرح مةهوم املقارنة ال،وابطة، ونةوس 

ماكنية اليةسري واخلروج بنظرية عامة الاستيعابابلنس بة لهدف القدرة عىل  اليشء والةهم وخيمت خباصية اإ
4
. 

                                                             
1
 Rod Hague, and Martin Harrop, Comparative Government and Politics:  An Introduction, 6

th
 Edition, 

USA, New York, Palgrave Macmillan Hound mills, Basingstoke, 2004, p 70. 
2
John McCormick,op, cit, p, 03. 

3
Todd Landman, Issues and Methods in Comparative Politics: An Introduction, UK, Routledge London, 

2005, p 04. 
4
Lim C, Timothy, op. cit, pp. 21-22. 
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تباعهوااختلن الباحثون يف طرهحم حول الإسرتاتيجية الواجب (: كين نقارن و)منطق اليحليل املقارن -د يف  اإ

برضوورة ت،وييق نطواق  Almond Gabrial والس ياسو ية، فقود رأ ى أ ملونود الاجامتعيوةاليحليل املقارن لل نظ ة 

تباعاملقارنة  سرتاتيجية ابإ قلميي، وهو دراسة عدة ظواهر الاقرتاب اإ ىل منطقوة معينوة الإ أ و وحودات تنمتوي اإ
1

  يف 

ح،ن وضع أ خرون تص ه ال نظ ة ال كو تشاهبا وال نظ ة ال كو اختالفا، وذكل مون حيو  خصوائ  الظوواهر 

سرتاتيجية أ خرون وأ ضاف. والوحدات املكونة ليكل ال نظ ة واليحليل املقارن يساعد عوىل . مقارنة دولي،ن فق  اإ

نظرايت الويت تبو،ن الطورق الويت تومت هبوا الع ليوات الس ياسو ية واليغوري السو يايس، تطوزر اليةسريات واختبار ال 

مفنطق املهنج املقارن اذلي يس يخدمه علامء الس ياسة هو شوبيه لل نوا  ال خورى الويت تسو يخدهما العلووم ال كوو 

ظة النيواجئ، دقة  والباح  الس يايس ل يس يطيع أ ن ي،ع تص حت جتريبية لليحمك يف العوامل الس ياس ية ومالح

.ولكنه يس يطيع أ ن يصن ويةرس اليوليةات اخمليلةة من ال حداث وامل،سسات الس ياس ية يف جممتعات خميلةة
2
 

 اليوهجات املهنجية: اثنيا

جتدر الإشارة اإىل رضورة اليةريق ب،ن الس ياسة املقارنة واملهنج املقارن، فالس ياسة املقارنة تعين دراسة الس ياسوة 

ال موة  -النسوق السو يايس، ااوةل، وااوةل: مون مثول"Macro/micro-politics" واجلزيئ عىل املس يوى اللكي 

و يوودل اترخي الةكوور . أ و الس ياسوو ية الاجامتعيووةأ مووا املووهنج املقووارن فهووو املهنجيووة امليبعووة يف دراسووة الوحوودات 

يف ااراسات الس ياس ية و خالل تطوره ارتقوى مون املقارنوة الهاويوة  الاس يعاملالس يايس أ ن املهنج املقارن قدمي 

ىل املقارنة العل ية وبة،هل احتل  ااراسات املقارنة ماكنة هامة يف عمل الس ياسة، ومن مضن اليقسو ه املعوروف  اإ

يعيرب حقل الس ياسة املقارنة هو احلقل الوحيد اذلي حي ل عنواان مهنجيا بدل أ ن زكون عنوااًن فرعياً 
3
 . 

املهنج املقارن هو أ سلوب يف البح  ييعلق مبقارنة خواص الظواهر وعنارصها اجلوهرية بتنواول :املهنج املقارن -أ  

البنيات ال ساس ية املكونة لها، كام أ ن الهدف من وراء هذا ال سلوب يف البح  هو اليع ق يف دراسة الظواهرة 

املطروحووة يف البحوو  ليوويجىل بعوود ذكل أ مووام  اضوواتالافرت الس ياسوو ية وقيوواس العالقووة بوو،ن امليغووريات وبرهنووة 

الباحوو  مسووارات واجتاهووات امليغووريات ومنحووى تبوودلهتا وموودى معووق وحوودات املقارنووة املعياريووة
4
وزوورى . 

بووث ن املووهنج املقووارن هووو أ حوود املنووا  الرئيسوو ية يف البحوو  اكملووهنج اليجوورييب، Arend Lijphart" ليجةووارت"

ىل اليث سويس لفرتاضوات أ مربيقيوة عاموة، وزورىالإحصايئ وموهنج دراسوة احلواةل   " ميكسورتوث"وهوو هيودف اإ

Theodor Meckstroth بوات حصهتوا أ و تةنيودها، وهل  الافرتاضواتأ ن وظيةته ال ولية ر اختبوار، الإمربيقيوة لإ

ىل احملواولت املهنجيوة يف اليحلويالت النظ يوة،  رهاصات اس يعاملته اإ معىن واسع كحقل درايس منةصل وترجع اإ

                                                             
1

 .011محمد نرص عارف، مرجع سابق، ص 
2

طار نظري، : غابرايل أ ملوند، وأ خرون، الس ياسة املقارنة  .77، ص 0441جامعة قاريونس، : ، ليبيا(محمد بشري املغرييب: ترمجة)اإ
3
Arend Lijphart, Comparative politics and comparative method, The American political science review, Vol. 

65, Issue.3, (Sep, 1971), p 682.  
4

 .40مصباح عامر، مرجع سابق، ص 
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ىل الرتكزي عىل اهامتمات حبثية ويعيرب أ حد املنا  العل ية وليس هو املهنج العل ي  هوو  ليس جمرد مصطلح زرمز اإ

ومهنج لكتشاف العالقات ب،ن امليغوريات أ مربيقيوا ولويس أ داة للقيواس، ل ن هوذه ال خورية تعيورب خطووة  الوحيد

كام خييلن عن أ دوات وتقنيات البح  فهوو موهنج عل ية هم ة تس بق منطقيا اس ينباو العالقات ب،ن امليغريات  

عام يش ل تكل اليقنيات
1
. 

يُعيورب حقول الس ياسوة املقارنوة مون أ كوو حقوول املعرفوة : توظين املهنج املقارن يف ااراسوات الس ياسو ية -ب

 ابلنس بة للعلوم الس ياس ية اذلي عرف جدل واسعًا من خوالل املراجعوات الويت تعرضو  هل ابلنقود، وذكل نظوراً 

ىل الظوواهر واملواضويع الويت يدرسوها، وابل خو  املنوا  وال سواليب البحثيوة  لقدم جوذوره اليارخييوة ابلإضوافة اإ

ىل نطاق دراسوات الس ياسوة املقارنوة عوىل أ نوه نطواق  امليبعة يف تكل البحوث  وأ غلب علامء الس ياسة ينظرون اإ

رص اجلوهرية يف تص ه البحو  الإمربيقوي يف ويشلك املهنج املقارن أ حد العنا. قدمي قدم دراسة الس ياسة نةسها

ىل عنارص ال،ب  واليحمك واليع وه، وتُعيورب معليوة حتديود كيةيوة لقيواس  ااراسات الس ياس ية املقارنة ابلإضافة اإ

متغريات أ ي ظاهرة س ياس ية أ حد أ كرب العقبات يف وجه الباح  املقارن، خاصوة موع تغوري قوه توكل امليغوريات 

كل ابلع لية الإجرائية وتيوقن عىل النجاح يف تث سيس وتطووزر قيواس امليغوريات اجملوردة من بدل ل خر وتس ى ت

ذات البعد املعقد مقارنة ابمليغريات البس يطة ذات امل،رشات القابةل للقياس، والع لية متعوددة املراحول وابليوايل 

عودم : قياس امليغريات ابلعوامل اليالية ييث لر ازدايد احامتلية الوقوع يف اخلطث  خالل املراحل اخمليلةة للقياس واردو

،بات أ ساس لكيةية حتديد امليغوريات مقارنوة ابلعلووم الطبيعيوة حيو  ،بوات معواين املةواهه وامليغوريات، وأ ي،وًا 

زرتب  قيواس امليغوريات يف الس ياسوة املقارنوة خبوربات، حتوزيات، فرضويات، واملرجعيوة الةكريوة الويت يودزن لهوا 

ًا لكام تغريت ال هداف اليت ييوىخ الباح  حتقيقها لكام تغريت ال سوس الويت مبوج وا يومت الباح  ابلولء، وأ خري 

قياس امليغريات
2
. 

ل مون خوالل مةهووم مركوب ي،وم موادة احلقول واملوهنج Peter Mair" مازر"ووفقًا لو  فاإن احلقول ل ميكون فه وه اإ

احلقول قود موّر بوثالث مراحول تامتزوز فوح البحيث، ومن خالل اليث سيس عىل هذا املةهوم ميكن اعيبار أ ن تطور 

بيهنا من حي  املواضيع امليناوةل وكوذكل مون حيو  ال سواليب البحثيوة امليبعوة يف ااراسوات، فواملرحةل ال وىل 

يغلب علهيا الطابع الوصةي ومشل  يف أ غل ا دراسة ااول اخلارجية، أ ما املورحةل الثانيوة جفنحو   وو اليوهجوات 

ا الزنعة العل ية، ويف مراحل متث خرة من اليطور ظهرت ااراسات الويت يغلوب علهيوا الطوابع املهنجية وتغلب علهي

اليحلييل املقارن وهو عبارة مزب من الرتكزي عىل اجلوهر واملهنج معًا، ومن املالحظ أ ن املرحةل ال وىل تطوورت 

زكي،ن بعد احلرب العاملية الثانيةيف أ ورواب، أ ما املرحةل الثانية فقد تطورت عىل أ يدي علامء الس ياسة ال مر 
3
. 

                                                             
1

 .002محمد زار بشري املغرييب، مرجع سابق، ص 
2
طار عمل الس ياسة)مصطةى عبد هللا خش ه،    .21 -14، ص ص 7117، خرين 71، اجملةل العربية للعلوم الس ياس ية، العدد (تص ه البح  يف اإ

3
Van Biezen Ingrid and Daniele Caramani, (Non)Comparative Politics in Britain, University of 

Birmingham,  Politics, Vol.26,no.01, (2006), p 29.  
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تُعيرب الثورة السلوكية اليت ظهرت يف مخسينات القرن العرشوزن أ   :اجلدالات املهنجية يف الس ياسة املقارنة -ج

لوراء  ىل الومك الهائول مون الإ تطور يف الس ياسة املقارنوة، وذكل بة،ول الطورح العل وي اذلي انهتجيوه، ابلإضوافة اإ

ل أ هنوا مل تكود متور أ قول مون عقودزن حوىت اشو يّد النقود املعريف اذلي غري جو  هر ااراسات الس ياس ية املقارنة  اإ

والسخ  عىل املهنج اذلي مل يع  أ ي أ يية خلصائ  الظواهرة الس ياسو ية، خاصوة معياريوة قميهوا وعودم ،باهتوا، 

ىل أ ن السلوكية مل تويل أ يية حلل الإشاكليات الس ياس ية واجملمتعية، واكن  جّل اهامتهما البحو  العل وي ابلإضافة اإ

ىل اليغيوري أ كوو مون رضوريوة، خاصوة يف ظول  والاس يقرار واحملافظة عىل الوضع القامئ كام هو، وبدت احلاجة اإ

ىل الوجود ما اصطلح عليه ابملرحةل ما  تصاعد الرصاع ب،ن اليوهجات ال اكدميية يف اجلامعات ال مرزكية، فظهرت اإ

عمل الس ياسة بودأ ت موع مطلوع سو بعينات القورن العرشوزن، ور حركوة تورى أ ن بعد السلوكية واليت مهنجيًا يف 

ل أ هنوا  البح  القامئ عىل املالحظة وحتليل الظوواهر الس ياسو ية لويس مبنوث ى عون اليحوزيات القمييوة والنظريوة، اإ

القويوووة مووون خوووالل البحووو   الاسووو ينتاجاتسوووارت يف طريوووق ااراسوووات البحثيوووة الووويت تسوووتند عوووىل 

الإمربيقي
1
يف عمل الس ياسة مثهل مثول موا بعود احلدا،وة مضون السو ياق الةكوري العوام، فكوام " املا بعد"لح ومصط.

واكب  السلوكية يف توهجاهتا املهنجية واجلوهرية املوضوعات الكربى للحدا،ة، فقد ارتبطو  موا بعود السولوكية مبوا 

ىل ما بعود احلدا،و ليه اليةكري البرشي يف أ واخر القرن العرشزن وركونه اإ ة، نتيجوة عودم الورىض عوام وصول  أ ل اإ

ليه ال وضواع السوائدة، مفةوردة  تعوين أ ن مورحةل اليطوور قود بلغو  مراحلهوا ال خورية مضون السو ياق " املوا بعود"اإ

الكرونولويج  و املا بعد السلوكية يف عمل الس ياسة ويف الس ياسة املقارنة مون انحيوة اليوهجوات املهنجيوة تقترصو 

 :الت ،نائيةعىل ال ولوايت اليالية مضن مقاب

 .والوصن يف مقابل اليةسري املعيارية يف مقابل الإمربيقية -0

 .والةهم يف مقابل اليغيري الاس يقراءيف مقابل  الاس يدلل -7

 (.النظرايت متوسطة املدى وش به النظرية بدل النظرية العامة.)اليحديد يف مقابل اليقينية -0

 (.اكتشاف قوان،ن عامةاليعليل بدل حماوةل .)الاس يكشافاليث ويل يف مقابل  -0

(.الس ياسة العامة بدل الس ياسة اللكية. )اليوهجات احلكومية يف مقابل اليوهجات الس ياسوية -0
2

 

ىل أ ن ااراسات املقارنة يف أ ورواب تطورت مهنجيًا يف هذه الةرتة بصورة مغازرة عن تطورها يف  وجتدر الإشارة اإ

قوورتاابت ا لمكيووة اكنوو  أ قوول تقوودمًا، ويف مقابوول ذكل ُمنحوو  أ ييووة الووولايت امليحوودة ال مرزكيووة، حيوو  أ ن الإ

قرتاابت اليارخيية واملعيارية، أ ما اليدرب عىل املنا  الإحصائية ومناذج اخليار العقوالين وال سواليب المكيوة فومل  لالإ

ل يف بعض املعاهد امليخصصة، عىل عكس امجلعيوة ال مرزكيوة للعلووم الس ياسو ية الويت كّرسو  الةصول بو،ن  يمت اإ

وهوذا ال مور مل حيودث يف أ ورواب،  ملعيارية والعل ية، واكن نتيجة ذكل خلق جامعيو،ن متالزمتو،ن يف ااراسواتا

لكن هذا مل مينعها من تطوزر البحوث وفقًا ليص ه املنا  اخمليلطة، ومل تُغلّب قرصوًا اقورتاابت مهنجيوة مكيوة عوىل 

                                                             
1
Todd Landman, op. cit, p 249. 

2
Krestin Renwick Monroe, Contemporary empirical political theory, usa, Berkeley, press, 1997, p.p74-75. 
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ات ال مرزكيووة الوويت سوو يطر علهيووا العقوول حسوواب أ خوورى كيةيووة أ و العكووس، وهووذا مووا مل حيوودث يف اجلامعوو

الاس يقرايئ
1
يف التسوعينات أ ن اقورتاابت اخليوار العقوالين لهوا قودرة Barbara Geddes" جيودز"ولقد اعيقدت .

ماكنيوة ليةسووري الواقوع موون خوالل الإختبووار الإمربيقوي، ل هنووا  قورتاابت)واإ ( مون املنطووق)تيطووابق موع َمنَطقووة ( الإ

 و اليجريد مون خوالل  تنحواجعلها أ كو واقعية وقبوًل، وتكل الإقرتاابت اكن  الإحصائية، أ ي  الاس ينتاجات

ىل بنواء نظريوة  الرتكزي عىل ق،وااي جزئيوة،  م يومت اسو ينتاج الإفرتاضوات مون منواذج دقيقوة وهوذا ال مور يو،دي اإ

مامتسوكة
2

العقوالين ونظريووة أ ن البحوووث الإمربيقيوة يف نظورايت اخليووار Margaret Levi" ليةوي"، كوام أ شووارت 

هنا تع ل اللعب يف احلقل ل زال  يف طور النشوء، عىل اليحةزي لل زيود مون اليمنوي  واليقيود ابلرصوامة  وهبذا فاإ

العل ية اليت جيب أ ن تقود عمل الس ياسة  و منعطن ااراسات المكية يف نظرايت اخليار العقالين، ومن املزيود 

لصارمة يف عمل الس ياسة مس متدة من الةوزيايء والكمييواء والوامنذج الصوارمة من الامنذج الرايضياتية، وهذه الرؤية ا

العقالين أ ن العقل البرشي واحامتليوات املعرفوة جوزء  اجلزيئ،وتةرتض الزنعة الإمربيقية ونظرايت اخليار لالقتصاد

، وتُعيورب طبيعي وهمم من اليةكوري، وهوذا اكن هل أ لوره عوىل الوضوع ال نطولوويج لبحووث ااراسوات الس ياسو ية

، اليةكيوك وحول والاخوزتالمبادئ العقالنية يف عمل الس ياسة مرافعة وتث كيد عىل الةردانيوة واذلاتيوة، التشو يي  

ىل مثالية املوضوعية، ور نةسها املبادئ اليت قامو   الارتباطات الإدراكية، اليةريق ب،ن القه والواقع، ابلإضافة اإ

عرشوزن، ومهنجيوًا فولك تةسوريات السولوك البرشوي جيوب أ ن تُبوىن عوىل علهيا ما بعد احلدا،ة يف أ واخر القرن ال 

.البنيوية –تةسريات السلوك الةردي، وهذا عكس فكر الوظيةة 
3
 

ىل ،والث  الاهامتمواتوقد اكن ل لر توسوع البحووث يف التسوعينات يف الس ياسوة املقارنوة أ ن تةرعو   املهنجيوة اإ

ملنا  المكية، وتوسع  معها دراسات املنواطق خاصوة موع املوجوة اخليار العقالين، النظرية الشلكية وا: اجتاهات

ىل معلوموات مسوحية كثورية كوام مل  العاملية لدلميقراطية وتكّون مةاهه ترش يد امل،سسات، وهو أ مر اكن حييواج اإ

غةووال تطوووزر البحوو  املهنجووي، و ل تقترصوو نظوورايت اخليووار العقووالين عووىل الإحصوواءات والقياسووات يوومت اإ

ىل اسو يعامل  ،الاقتصادية بل أ ي،ًا نظرية اللعب وتقنيات تمنوي  الوامنذج واملزيود مون أ دوات اليمكوه، ابلإضوافة اإ

املنا  اليقليدية اكملسح ال رش يةي ومقابالت النخبة وغريهوا
4
ذا اكن المنووذج اليقليودي يف عومل الس ياسوة قوام .  واإ

ملقارنوة املعوارصة   تطووزر هوذا المنووذج فةي الس ياسة ا( من حيصل عىل ماذا، مىت، وكينو)نسبيًا عىل قاعدة 

                                                             
1
Paul Kellstedt and others, The Political Methodologist: Newsletter of the Political Methodology Section, 

American Political Science Association, Vol.15, No.02, (Winter 2008), p 05. 
2
George Thomas, The Qualitative Foundations of Political Science Methodology,Perspectives on Politics, 

Review Essay, Vol.03, No.04, (December, 2005), p 856. 
3
Gerardo Munck, Game Theory and Comparative Politics: New Perspectives and Old Concerns, World 

Politics, vol.53, no.02, (January 2001), p 175. 
4
Margaret Levi, The Economic Turn in Comparative Politics. Comparative Political Studies, Vol.33, 

(August-September, 2000), p 835. 
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، والعقالنيووون اهمتووا عامووة بيةسووري الإصووالحات (موون جيعوول مون يةعوول موواذا، مووىت، وملواذا وكيوونو) ليصوبح 

" شوابريو"أ طلوق   مون  0440لكون يف سو نة .ومب،سس ية اخليار العقالين، الرصاع امجلواعي، س ياسوات ااوةل

Ian Shapiro غرزن"و "Donald Greenأ مراض نظريوة )النظرايت وذكل يف كياهبام  جه ة نقدية قوية عىل هذه

، حي  زراين أ نه سواء فكرت  هذه النظرايت يف اسو ينباو قووان،ن عاموة، أ و جعول السولوك (اخليار العقالين

نه يف لكيا احلالي،ن ستهنار النظرية يف  فع،ن الإمربيقي، وابليوايل فولك مون املودا الاختبارمضن ال ليات س ببية، فاإ

الإمربيقي، ل نه لقياس مدى جنواح أ ي نظريوة جيوب  لالختبارعن هذه النظرية أ و املنيقدزن لها مل يولوا أ ي أ يية 

الاختبارأ ن تكون لها قدرة اليةسري بواسطة 
1
ىل الةشول اليطبيقوي فقود تشوت  اليخصو  حيو  .  وابلإضافة اإ

عوىل الظوواهر  الاقتصواد وو تطبيقوات عومل أ ن أ جندات البح  منذ ا سينات اكن  واحضة، غري أ ن اليوجه 

الس ياس ية قد وّجه الكثري من الباحث،ن  و دراسة غري جمال  صصهم وأ صبح أ غل م علامء اقتصاد س يايس
2
. 

واحضًا ب،ن علامء الس ياسة حول مقولت الطرح العل ي الويت ترَسو  يف احلقول موع بدايوة  الانقسامولقد أ صبح 

ب، الامنذج الشلكية واخليار العقالين ر مقولت خارجية وغريبوة ابلنسو بة للكثوري التسعينات، فلغة نظرية اللع

، اليجريودات الافرتاضواتوصوعبة املنوال، كوام أ ن  الاخرتاقمن علامء الس ياسة، حي  وجدوها بث هنا غري ممكنة 

وتبس يطات الواقع غالبًا ما متثل عائقًا وغري مرحٌب هبا من طرف اذلزن يدرسون السلوك السو يايس مون منظوور 

و جحّة اذلزن يعارضون بشدة تطبيق املهنجية الصارمة أ نه يس يحيل الةصل ب،ن املعايري القمييوة واحلقوائق . معياري

ىل اختصار الظواهر وما تُعورب وتصادم الإفرتضات الوضعية للعمل مع واقع الظا هرة الس ياس ية، مما أ دى يف الهناية اإ

عنه من حقائق اإىل جمرد حساب مياكنييك، والوصول مبقوةل عزل احلقائق عن القه وحتقيق عومل خوال مون القوه 

ىل املطالبوة ب ىل درجة اليعامل مع حقائق مزيةة ومن  ّم عمل زائن، وذلكل اجته علامء الس ياسة احلديثة اإ رضوورة اإ

جدي حول مسو يقبل عومل الس ياسوة يف  فتح نقاش ،ومع بداية ال لةية الثالثة  الاعيبارأ خذ املعايري القميية بع،ن 

ىل تعن  أ نصار املهنج العل ي، وهو أ مر جعلهم يقرتحون فوتح اجملوال أ موام  ضوء اليقلبات اليت شهدها ابلإضافة اإ

 . يكون احلقل خالل العقد ال ول من ال لةية الثالثةمجيع علامء الس ياسة لُيقدموا تصوراهتم حول كين س  

 اليوهجات النظرية: اثلثا

نياج املعرفة، وت،م هوذه الهيلكيوة ،والث  يقوم اخلطاب العل ي عىل هيلكية بنيوية تشلك البنية اليحيية لرشي  اإ

مس يوايت أ ساس ية تمتثل يف الظواهر قيد ااراسة، املهنج والنظرية
3

النظريوة مبثابوة ووعوة  ، وهبذا املنطق تُعيرب

مدجمة من القوان،ن العامة اليت تسو يطيع توث م،ن اليةسوري النظوايم حلقول معوريف أ و ووعوة املالحظوات الويت قود 

                                                             
1
Donald Green, and Ian Shapiro, Pathologies of Rational Choice Theory: A Critique of Applications in 

Political Science, USA, New Haven and London, Yale University Press, 1994, p 32. 
2
Petter Hall, The Dilemmas of Contemporary Social Science, boundary 2, vol.34, no.03, (Fall, 2007), p 10. 

3
: أ لزيأ غزراين،فلسوط،ن: غربيوة عوابرة لالختصاصوات،ترمجة–موداخل اترشوقية : روجر هيكوك، وأ خرون، البحو  النقودي يف العلووم الاجامتعيوة

براهميث بولغدلدلراسااتاولية،جامعةبريزييومعهدعلاملإنساانلإجامتعي،   .77، ص 7100معهداإ
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ىل تةسوري الظوواهر وال حوداث  تُس يع ل للينب، ابل حداث، ومن هذه الناحية مفركزية النظرايت العل ية هتدف اإ

ىل العالقات اليت ر ليس  قابةل لل راقبة عىل  و الس ياس ية أ و الينب، هبا، ويُةرتض أ ن هذ ه النظرايت تشري اإ

واليصور النظري هو حمول خوالف وجودل يف . مبارش، غري أ هنا ُ يرب عىل  و غري مبارش عن طريق املالحظة

اذلي  الاقتصواد، فاملةهوم البسو ي  للنظريوة غوري وارد اليطبيوق فوح بو،ن احلقوول املعرفيوة مون الاجامتعيةالعلوم 

ىل ال نووبولوجيا الثقافية تبقى تةرس النظرية متامًا ك ي حماوةل تةسوري ظواهرة معو،ن وهوذا  يس يخدم الرايضيات اإ

والس ياس ية الاجامتعيةل يعين أ ن النظرية ل تلعب دورا مركزاي يف العلوم 
1
. 

 ذج سووى ابلكشون عونجووهر النظريوة هوو تةسوري الظواهرة الس ياسو ية، بيوامن ل تقووم الوامن: دور النظورية -أ  

 أ ي عون عبوارة ر فالنظريوة يف أ خور املطوافالعالقات اليت ميكن أ ن يس يخدهما الباح  يف دراسو يه وحبو،وه، 

جيواد جمادلهتوا ميكون البرشو وابليوايل ر أ طروحوات قبول من املوضوعة والافرتاضات املقولت من ووعة  موا واإ

ويي،وح مموا سو بق أ ن أ ي نظريوة تيكوون أ ساسوا مون ووعوة موداخل ر عبوارة عون . أ و حصهتوا يثب  بطالهنوا

ىل تشري اليت لل صطلحات تعريةات ال ساس ية للظاهرة أ و املوضوع املدروس ور عىل درجة كبرية مون  املةاهه اإ

 املوضووع يف معينوة دقواع أ ي افرتاضه لوجودر عبارة عن   ينات الباح ،  اليت الةرضيات م تث يت  اليجريد،

اليحليل، حي  أ ن الظواهر اليت يشاهدها الباح  تثري يف ذهنوه أ فواكرا وتصوورات معينوة تكوون الإطوار  قيد

النظري لنسق املعرفة العل ية امليعلقة ابلظاهرة، وهذه اليصورات والةرضيات تُعد مبثابة مصدر للكشن العل وي 

وجوهره
2
. 

ىل النظرايت، وينظر بناء يف كبريا دورا الةرضيات وتلعب  كوام قوائقاحل كشون عىل تع ل أ داة أ نه عىل الةرض اإ

 زورتب  أ ن وميكون معو،ن ليشوء عالقوات حوول هو عرض ، بعدها يث يت الوصن اذليالبح  يوجيهل  خطوة أ نه

ىل الوولك وتةتيوو  اليجزئووة اليحليوول فهووو أ مووا فووح خيوو  .واليحديوود واليعريوون ابليصوونين  ال ساسوو ية أ جزائووه اإ

خ،اعها ىل واإ اليةسوري اذلي هوو  واليوضيح عكوس ابلرشح اليحليل زرتب  أ ن وميكن الكيةية أ و المكية يجربةل ا اإ

ىل اخمليلةوة واليحلويالت ال فواكر مون اللك شلك يف ال جزاء جت يع وهوال خر أ حد بىُن النظرية،   معقود تركيوب اإ

 الويت ابملعوايري تُعوىن الويت "Meta- theory"وشو به النظريوة  النظريوة أ ساسو ي،ن متيوزي فهوم املهوم ومن  مامتسكو 

، كام أ ن مصطلح النظريوة املعاين من غريه عىل تقدميه جيب مهنا وأ ي النظرية معاين خميلن ب،ن للةصل تس يخدم

يُس يخدم بطريقة تث سيس ية مكةهوم المنوذج، الإطار اليحلييل و نظرة لكية
3
"Global context". 

هنووا هوول النظريووة، وظيةووة حووول اخلووالفوخييلوون البوواحثون حووول دور النظريووة يف البحوو ، حيوو    تكتةووي اإ

هنا أ م واليةسري، والةهم واليحليل واليصنين ابلوصن ىل للوصوول فرضوياهتا بنواء من تس يةيد اإ  وقووان،ن حقوائق اإ

                                                             
1
 International Encyclopedia of the Social Sciences, (William A. Darity, and others), 2nd edition, (Vol.08), 

Usa, Thomson, Star Logo and Macmillan Reference, Printed in the United States of America, 2008, p 343. 
2

 .001، ص 0441دار الراتب اجلامعية، : احلدي ، القاهرةمحمد عبد الةتاح العيسوي، منا  البح  العل ي يف الةكر الإساليم والةكر 
3
 .001ص  7117، الإمارات العربية امليحدة ،(مركز اخلليج لل حباث: ترمجة ونرش)مارتن غريةيثس، املةاهه ال ساس ية يف العالقات ااولية، 
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منا وصالحيهتا النظرية قمية بث ن زرى واليوقع،فهناك الينب، الوصول اإىل يف ذكل بعد تس يخدهما  حصة عىل تيوقن اإ

يلخو   فوالطرف ال ول.الينبو، عوىل بقودرهتا تيحقوق قميهتوا بث ن علهيا،وهناك من زرى تقوم اليت الةروض وواقعية

طار يف والبياانت احلقائق تنظه يف وظيةهتا  اسو يخالص مودلول خوالهل مون ميكون اذلي املنطقوي الرتتيوب مون اإ

 مقواييس وحتديود الظوواهر توكل ب،ن اليةاعالت يف والشذوذ الانيظام جوانب عىل احلقائق،واليعرف لهذه مع،ن

طوارا النظريوة وبوذكل تقودم، اليةواعالت توكل سو ياق يف تودخل الويت العوامول وامليغوريات ب،ن النسبية ال يية  اإ

جيواد وتصونيةها الظواهر تنظه أ ساسه عىل ميكن فكراي  أ ن وظيةوة فوريى الثواين أ موا الطورف بيهنوا  العالقوات واإ

 يشوو يغل وأ ن مالحظهتووا متوو  الوويت للظووواهر الوصوون الإنسووان ييجوواوز أ ن أ ي والينبوو،، اليةسووري ر النظريووة

ماكنيوة عوىل الاجتواه هوذا مس بقًا، ويعمتد امل،كدة الوقائع عىل املبين أ و الينب، السبيب ابليةسري  وسوائل اسو يعامل اإ

ىل ال ساس يف وينظر والإحصائيات، ل رقام المكي،مثال القياس  تكتشون وأ هنا احلقائق من وعةو بث هنا النظرية اإ

اليةسوري، اليث ويول والينبو،، : وبصةة عامة هناك ،الث وظائن للنظرية يف البحو  العل وي الةرضيات خالل من

ىل  هذه املزيات الثال،ة توافق متطلبات العلوم الطبيعية، أ ما فح خي  العلوم الس ياس ية فمل يثب  بعد وصوولها اإ

ىل مس يوى اليطور الاكيف من أ جل توليد الامنذج الصوارمة كوام هوو احلوال هذ ه اارجة من الن،ج ل هنا مل تصل اإ

يف العلوم الطبيعية
1
 . 

جتدر الإشارة أ نه ولغايوة احلوارض أ ن اسو يخدام مصوطلح النظريوة يف العلووم :النظورية يف الس ياسـة املقارنـة -ب

ىل دراسة النظم الةلسةية اليت تطرح مناذج مثالية للحكومات وال نظ وة  ، وموضووع الاجامتعيوةالس ياس ية زرجع اإ

منا فق  لكشن ووصون املعوايري والقوه، فودور النظريوة  ذن هذا النوع من النظرية ليس لرشح   الظواهر واإ اإ

حمدود وكثريا موا ييوقون عوىل اليحليول ال يوديولويج
2
عودة جودالات حوول  ولقود أ حودث اليحليول يف احلقول. 

النظرية، فهوذا اجلودال ميثول صوعوبة جديودة يف الس ياسوة املقارنوة، وطرحو  مجوةل مون الإشواكلت مون قبيول 

يديولوجيوة ر مشوورتكة بوو،ن املهنجيووة وال   الاختالفوواتالمنووذج املعووريف املسو يطر، ولكوون يف حقيقووة ال مور أ ن 

مدارس الس ياسة املقارنة
3

ل أ هنوا مل    لكن هذا مل مينع من تشلك بعوض النظورايت بعود احلورب العامليوة الثانيوة، اإ

تس يطر ابلاكمل عىل احلقل ولو أ ن املنظور اليمنوي س يطر جزئيا فق ، عكس حقل العالقوات ااوليوة حبيو  

حوول ظواهرة معينوة  الافرتاضواتال الس ياسة املقارنة يُقصود هبوا ووعوة والنظرية يف جم.همين  الواقعية ابلاكمل

   الوحودات الويت تودخل مضون نطواق املواضويع الويت يدرسوها هوذا احلقول، وحوىت تكوون هنواك نظريوة يف 

الس ياسة املقارنة جيب أ ن زكون اليحليل الس يايس املقارن يف طليعة تكل النظرية وجيب أ ن زُرب  بث ف،ل صوةل 

                                                             
1
Denis Monière, Introduction aux théories politiques, Canada, Montréal, (Une collection développée en 

collaboration avec la Bibliothèque Paul-Émile-Boulet de l'Université du Québec à Chicoutimi), 1987, p 19. 
2
Monière Denis, Critique épistémologique de l’analyse systémique de David Easton : Essai sur le rapport 

entre théorie et idéologie, Canada, Les Éditions de l'Université d'Ottawa, 1976,p 116.  
3
Atul Kohli, The role of theory in comparative politics, World Politics, vol.48, n1,(October 1995),p .0  
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نيظاموات من زاو  ية منطق البح  أ و اليصو ه البحويث املناسوب، وية،ول علوامء الس ياسوة اليث كيود أ كوو عوىل الإ

اجامتعيةالشلكية يف دراساهتم ليكل ال نظ ة، اكفرتاضهم بث ن النظام الس يايس هو ووعة تةاعالت 
1

، وبناءا عوىل 

ة النظريوة يف الس ياسوة املقارنوة، حيو  ول  يلن بنيو. ينطلقون يف بناء نظرية للنظام الس يايس الافرتاضهذا 

ىل احتوااهوا  افرتاضواتأ هنا كغريها من نظرايت العلوم الس ياس ية تيكون من ووعة  وتصوورات لكيوة ابلإضوافة اإ

 .يف الكيةية اليت يمت هبا بناء واختبار النظرية الاختالفملداخل معينة وووعة أ وصاف وحتاليل، ويبقى 

 : سـة املقارنةتصنين النظورية يف الس يا -ج

 خميلةوة معوايري عوىل وتعمتد للنظرية كثرية تقس حت طرق،فهناك بعدة املقارنة الس ياسة نظرايت تصنن أ ن ميكن

 امليبوع املوهنج معيوار أ و النظريوة، مشوليوة معيوار ييخوذ موا متقابةل،مهنا ،نائيات شلك تيخذ وأ غل ا اليصنين، يف

، وميكن القول أ نه توجد ،الث تقاليد حبثيوة الينب، أ و اليةسري أ و الوصن تقدمي عىل النظرية قدرة معيار أ و فهيا،

وعلوامء الس ياسوة املقارنوة اذلزون . اخليوار العقوالين، املقوارابت الثقافويوة، واليحليول البنيووي: قوية يف هذا احلقل

ك سواس يف حبووهثم ي،منوون أ ن الس ياسوة  "Rational Choice Theory"يسو يخدمون نظريوة اخليوار العقوالين 

واليحليل الس يايس يبدأ  من سلوك ال فراد، فواملنظورات العقالنيوة تركوز عوىل توث ،ريات وسولوك ال فوراد حيو  

اخليارات املقصودة والس ببية مبنية عىل ووعة من الية،يالت أ و الةوائد
2

ن نظريوة اخليوار  ، ويف حقيقة ال مر فواإ

ماكنيوة ااموج الوواحض ل غوراض العقالين متثل أ كو من ن ظرية واحودة، لكون متا،الهتوا فوح بو،ن اختالفاهتوا تعوين اإ

ن نظرية اخليار العام، العلوم الس ياس ية الوضعية، منواذج الةعول  ال ساليب النقدية يف العلوم الس ياس ية، ذلكل فاإ

ىل موا يسو ى بنظريوة اخليو الاقتصادي والاقرتابالعقالين،  ار العقوالين، والويت تسو ى يف الس ياسة ترجع لكها اإ

ىل دراسوات  اجلوزيئ، لكهنوا اسو ُيخدم  يف خميلون  الاقتصوادأ ي،ا نظرية الةعل العقوالين، الويت زرجوع أ صولها اإ

الةروع ال اكدميية، حبي  ارتكزت عىل دراسة تث ،ري اليغوريات يف أ فعوال القورارات الةرديوة، حبيو  يتبوع السولوك 

يف النظرية ووحدة اليحليل ر الةعل العقالين رتاضالافاملصاحل الةردية اليت تُعيرب جوهر 
3

  . 

ن املقوارابت الثقافويوة تنشود فهوم الظواهرة  approachs" "The Cultural وبعكوس نظريوة اخليوار العقوالين فواإ

الس ياس ية ابلرتكزي عىل املعاين والرموز املشرتكة وال طر اللكية للجامعوات، فاملصواحل الةرديوة والةواعول ل ميكون 

ماكنوه  وحتلويهل كوحودة واحودة، فوبعض  الاليحوامفه ها مبعزل عن بع،هام، فهذا الةهم اللكي للثقافات واجملمتعات ابإ

أ ن تُعوّرف الهووايت عون طريوق  الاجامتعيوةا أ ن تساعد بواسطة بعض القواعد تكل الثقافات واجملمتعات ميكن له

ىل بناء نظرايت س ياس ية وضعية ومثلو   الرتمزي للك من ال فراد وامجلاعات نةسها، وهتدف املقارابت الثقافوية اإ

                                                             
1
Sheldon s. Wolin, Political theory as a vocation, American Political Science Review, vol.63, no.4, (December 

1969), p 0110. 
2
Todd Landman, op. cit, p 224. 

3
Lance Lindauer, Rational Choice Theory, Grounded Theory, and Their Applicability to Terrorism. 

Pittsburgh: Carnegie Mellon University, The Heinz Journal, Vol.9, Issue.02, p 05.   
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ماكهنا المنو واليطبيق واليوسع، كام مثل  بديال للهمينة الطويةل لدلراسوات امل،سسو   قرتاابت ابإ ية والشولكية عوىل اإ

ىل ااراسة املشرتكة الويت أ جراهوا   مون  رهاصات ااراسة الثقافوية اإ دراسات حقل الس ياسة املقارنة، وترجع اإ

Sydney Verba وAlmond Gabrial ( الثقافوة املدنيوة)يف كيواهبامThe civic cultur (0410)
1
أ موا فوح خيو  . 

مثوول اليحليول الثقووافوي يوودرس الظوواهر الس ياسوو ية موون  فهوو analysis""The Structuralاليحليول البنيوووي 

منطلق اليصورات اللكية، لكنه زركز أ كو عىل العالقات اليبادليوة بو،ن ال فوراد، امجلاعوات، امل،سسوات، وهيومت 

طار ش بكة تتشلك من خالل أ و ب،ن ال فوراد، وقود سوا  كثوريا علوامء  والاقتصادبدراسة اجملمتع والس ياسة  يف اإ

تطوووزر الووامنذج البنيويووة الوويت انترشووت يف ااراسووات النةسوو ية والرتبويووة والس ياسوو ية يف الاجووامتع
2

، فاليحليوول 

عوىل املوزيات الةرديوة للةعول، بول  ،وع لليةسوري  ابلعوامتدالبنيوي زرى أ ن فهم وتةسري أ ي ظاهرة ل يمت فقو  

 . والس يايس الاجامتعيعىل تةاعالت أ جزاء البنية اللكية للنظام  ابلرتاكز

، "دراسوة اليمنيوة واليحودي " واكن من أ   املشاريع البحثية للس ياسة املقارنة يف املرحةل السلوكية هو مرشووع 

يف حماوةل تنظريية خللق نظرية عامة والقيام بيع ميها،  واكن  من أ   ال عامل يف هذا اجملوال ر اجملودلات ا سوة 

يف هوذا الوقو  مون أ كوو "Developmentalism"رية اليمنوية وس يصبح النظ. اليت أ نيجهتا جلنة الس ياسة املقارنة

اثرة للجودل وال ييوة لويس يف حقول الس ياسوة املقارنوة فقو  بول ويف العلووم الس ياسو ية لكهوا، وهوذا  البحوث اإ

ىل  ال اكدميوي  الاهوامتماملنظور اجلديد هو من س ي،سس ليصورات تسا  يف تثبي  منوذج معوريف، وابلإضوافة اإ

جياد نظرية غوري اشورتاكية لليمنيوة مون بسو  نةوذهوا يف دول العوامل يف ظول  ىل اإ فقد تطلع  اخلارجية ال مرزكية اإ

 وفها من املد الش يوعي
3

ىل تطووزر نظريوة وضوعية  ويف حماوةل لعلامء احلقول لإضوةاء طوابع العل يوة، فقود سوعوا اإ

جلديدة وب،ن حماوةل الينظري اذلي يسعى اإىل جتريود املةواهه وبنواء ميكن تع ميها، ذلكل فّرقوا ب،ن دراسة املواضيع ا

أ و نظريوة امجلاعوة  والتصواليةأ سس جمردة للع ليات الس ياسو ية، وسو يلعب النظريوة النظ يوة اافيود ايسو يون، 

ىل البنيوية الوظيةيوة لغوابرايل أ ملونود دورًا هموامً يف ذكل ذكل واكن الهودف مون وراء . لاكرل دويتش، ابلإضافة اإ

جياد أ مناو عامة للنظم الس ياس ية حُتمَك بواسطة قوان،ن وضوعية وتنب،يوة، والسوبيل الوحيود اإىل ذكل هوو جتريود  اإ

ماكهنا أ ن تةرس الوقائع اليت حتدث يف أ ي دوةل بونةس الطريقوة وبونةس املةواهه اليصورات لبناء نظرية ابإ
4
ومون .

أ و فكرة امجلاعوة، حواول ابحثوو  التصايل والاقرتاب النظ ي والاقرتابالبنيوي الوظيةي  الاقرتابخالل تعانق 

الس ياسة املقارنة اس يخدام الةزيايء ال سو يكية للبحو  عون القووان،ن العاموة ذات اليطبيقوات الكونيوة لصوياغة 

                                                             
1
Harry Eckstein, A Culturalist Theory of Political Change, The American Political Science Review, Vol.82, 

No.3, (Sep., 1988), p 789. 
2
 William T. Bielby, Structural Equation Models, Annual Review of Sociology, Vol.3,(1977),p139. 

3
Howard Wiarda, Is comparative politics dead? Rethinking the field in the post-Cold War era, Third World 

Quarterly, Vol.19, No.05, (1998), p 937. 
4
Mark Blyth, “Great Punctuations: Prediction, Randomness, and the Evolution of Comparative Political 

Science, American Political Science Review, vol.100, no.04 (November 2006), p 493.  
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، وذكل يف سوبيل تةسوريات لالختبوارأ طر مةاهمييوة وأ طروحوات لليصونين واليمنوي  ووضوع افرتاضوات قوابةل 

ماكنية الينب،جمردة وكونية للظاهر  كام أ ن هذه احملواولت الينظرييوة . ة الس ياس ية تساعد عىل فهم أ ف،ل وتس ح ابإ

ىل اليوم ور رساء البىن ال وىل لليقاليد النظرية ال ربعة واملوجودة يف حقل الس ياسة املقارنة اإ  :ساي  يف اإ

بواسوطة البيئوة  ور النظورايت الويت تةرسو كيون أ ن تة،ويالت الةواعول مبنيوة :النظرايت البنيوية -0

 .وال نووبولوجيا الاجامتع، مثل بعض الإقرتاابت النظرية املبنية عىل أ عامل عمل الاجامتعية

 .ور تةرس كين أ ن أ عراف مس يوايت اجملمتع تشلك اخملرجات الس ياس ية :النظرايت الثقافوية -7

ىل الةكر املاركيس ومةادها أ ن الةواعل يف اجملمتعات ر :نظرايت الطبقة -0  . الطبقاتترجع اإ

 .لها خلةية اقتصادية تقوم عىل مبدأ  ترش يد السلوك وفقًا حلساابت املنةعة :نظرايت اخليار العقالين -0

 تعطوي فالإحصائيات ،والاس يقراء المكي القياس طرق عىل اعامتدها ومما يُ،خذ عىل النظرية يف الس ياسة املقارنة

عطاء عن تعجز ولكهنا توصيةات  تو،دي ل واليةسوري،واليجربة الوصن ب،ن الةجوةسد  تس يطيع لو تةسريات اإ

ىل مبارشة ماكنية نيل الاعيقاداملسببات، كام أ ن  معرفة اإ  وبيواانت أ كوو معلوموات جت يع خالل مندقة النياجئ  ابإ

 علوهيم تو،لر اتم،بول جتريود يف يع لوون هنوا ل املنظورزن ل ن وذكل، احلوالت ر مغالَطوة مون عدد أ كرب وجتربة

 .مع،ن حلدود منوذج معريف والانامتءوالولء  الثقافة

 (توسع أ جندات البح )املوضوعايت  الانةالت: رابعا

تعيرب الس ياسة املقارنة حقول دينوايم، واكإطوار عوام فاملواضويع والبحووث امليدانيوة يف حواةل تغوري مسو متر ودامئ، 

و، فهوذه  فهناك دامئا مداخل ومقارابت جديدة، حراكت س ياسو ية جديودة وحوىت دول جديودة تُكتشون وتةرسَّ

وخييلن الرأ ي حول حودود حقول .  رنةيف الس ياسة املقا لالهامتماايناميات واليغريات تطرح مواضيع جد مثرية 

الس ياسة املقارنة، فهناك من يعيربه قلب عمل الس ياسة املعارص ويطالب بيوس يعه ليشو ل أ كورب عودد مون ااول 

وابليايل من امل،سسات واليةاعالت الس ياس ية اليت  ،وع لل قارنوة، واحوتج هو،لء بث نوه لويس  وة منطوق وراء 

بية كام أ نه ليس هناك معايري حتمك اختيار الوحدات موضع اليحليل املقارنعىل ااول الغر  الإمتامقرص جمال 
1
 . 

لقد تث سس  ال جندات اجلديدة للس ياسة املقارنة يف تقرزر ملرشوع :توسع أ جندات البح  الس يايس املقارن -أ  

 ، وذكلNorthwesternيف مليقوى عل وي مجوع عودة جامعوات يف جامعوة SSRC الاجامتعيةجملس حبوث العلوم 

عوالن  بة،ل املساية الكبرية لل وراق البحثية اليت تقدم هبا ووعة من علامء الس ياسوة، ويف نةوس اجلامعوة   اإ

نشاء جلنة الس ياسة املقارنة بيحةزي من جملس حبوث العلووم "ولدة الس ياسة املقارنة احلديثة"  الاجامتعيوة، و  اإ

                                                             
1

 .07كامل املنويف، أ صول النظم الس ياس ية املقارنة، مرجع سابق، ص 
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"Committee on Comparative Politics"ىل غايوة  0400ا أ ملونود مون سو نة ، والويت ترأ سوه ، والويت 0410اإ

سوف تعلب دورًا كبريًا يف تطوزر حقل الس ياسة املقارنة خالل س نوات قليةل
1
. 

والس ياسة املقارنة احلديثة مل تعد كسوابقهتا حيو  أ هنوا خبوالف املدرسوة ال وىل، اختلةو  عهنوا يف اعوامتد وحودة 

ىل اعامتد السولوك أ و اليةاعول حتليل مغازرة، فبدل اعامتد امل،سسة أ و املنظ  ة أ و ااوةل وحدة لليحليل، اجته  اإ

بدياًل يف وحدة اليحليل، أ ي الرتكزي عىل اجلانب السلو  اليةاعيل يف الع لية الس ياس ية، وهتدف من راء ذكل 

ىل تع وحت نظريووة خبصووص السوولوك الإنسواين، تودمعها أ دةل جتريبيووة قوابةل  ىل الوصوول اإ ،بوواتاإ عووىل ، بنواءًا لالإ

نيظامات السلوكية، حىت تمتكن من فهم السلوك  ماكنيوة الينبو،  الإنسايناملالحظة وتتبع الإ والع لية الس ياس ية واإ

به، فاملهنج السلو  ينظر للظاهرة الس ياسو ية كظواهرة حركيوة تقووم عوىل تةواعالت البرشو يف موقون سو يايس 

سوة السولوكيات غوري الشولكية لهوا عالقوة وتغريت الكثري من وحدات اليحليل الس يايس، حيو  أ ن درا.  مع،ن

امجلاهريي، والينش ئة الس ياس ية، ور لكها عبارة عون مةواتيح  التصالابل حزاب الس ياس ية، جامعات املصاحل، 

يمت توظيةها ليحليل النظم الس ياس ية
2

 Political"  وكوذكل حول مةهووم النظوام السو يايس أ و النسوق السو يايس

system" الوظائن  حمل ااوةل، وحّل مةهوم"Functions" بدل السلطات، وال بنية بدل امل،سسات، بل أ عيد

طار اليوجه امل،سيس اجلديد لييطابق موع املةهووم السولو  ونتيجوة . صياغة املةاهه  اليقليدية مثل امل،سسة يف اإ

حتليليوة تنطبوق ذلكل فالنظام الس يايس يف هذا الإطار ليس هل وجود واقعي مل وس، بل هو مةهوم جمرد وأ داة 

عىل العديد من املواضيع والظواهر الس ياس ية، وليعرّب عن ال شاكل اخمليلةة لوجود وممارسة السولطة عورب نطواق 

 .ااوةل أ و ما فوق ااوةل أ و يف داخل ااوةل

قرار فشل السلوكية يف تةسري الكثري من الظواهر الس ياسو ية ىل فشول المنووذج اليمنووي واذلي  ومع اإ ابلإضوافة اإ

ىل انيقاد شوديدت  وو اليغيوري، خاصوة موع بدايوة عوودة مةهووم ااوةل بقووة  تنحووابودأ ت أ دبيوات احلقول  عرض اإ

ابعيبارها وحدة حتليل أ ساس ية وذكل بة،ل اليحليل املاركيس اذلي عاد مع هناية السو يينات واذلي أ خوذ ماكنوه 

ىل اليحليل امل،سيس، وقد توسع  مقارابت جديدة يف احلقل،  خاصة اليت لها عالقة مبا بعد احلدا،وة ابلإضافة اإ

، كوام أ صوبح والاجامتعيوةواباراسات البنيوية يف الس ياسة، ور اقرتاابت يف أ غل ا ترتب  ابلوقوائع الس ياسو ية 

ىل دراسوة امل،سسوات لكون هوذه املورة مون ابب  ىل وسائل حتقيقهوا، و  العوودة اإ ىل غاية ال مور وليس اإ يُنظر اإ

ىل تبيان أ يييوه  الاقرتابواذلي مثليه امل،سس ية اجلديدة واكن هذا  يساليحليل واليص ه امل،س اجلديد هيدف اإ

، و  العوودة اإىل الانيخابيوةاليت أ يلها السلوك الس يايس كام أ يل كذكل املقوارابت البنيويوة مثول أ نوواع الونظم 

ىل  والاهوامتم دراسوة صونع القورار اليحليالت اليارخيية نظرًا لس يدراك أ ييهتا يف اليحليل السو يايس، ابلإضوافة اإ

                                                             
1
Harry Eckstein, Regarding Politics Essays on Political Theory, Stability, and Change,usa, University of 

California press, Berkeley and Los Angeles, 1992, p 103. 
2
Gerardo Munck, and Richard Snyder, Passion, Craft, and Method in Comparative Politics,usa, the Johns 

Hopkins University Press, 2007, p 43. 
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قورتاابت الويت  ابليمنية ااميقراطية ووسائل حتقيقهوا اكلثقافوة الس ياسو ية أ و مسو يوايت الرفواه، وغوري ذكل مون الإ

بدأ ت ت،كد عىل دور الةواعل اليت أ يلهتا املدرسة السلوكية، وجاء هذا اليث كيد من أ ن تكون تطبيقات الس ياسة 

.أ كو ابليص ه امل،سيس والقواعد الس ياس ية الاهامتم تكون كذكل اكن جيب املقارنة أ كو واقعية، وليك
1
 

ولقد وفرت أ وضاع النظم الس ياس ية يف الس بعينات فرصة واعدة لعلوامء الس ياسوة املقارنوة، حيو  أ ن عرشوات 

تكون ااول عرف  موجة حتولت دميقراطية بعد أ ن حتمكها أ نظ وة دكياتوريوة ملودة عقوود أ و حوىت توكل الويت مل 

كذكل، عىل الرمغ من عدم خلو تكل ااراسات مون الورب  بو،ن اليصونيع والرأ سواملية اترة وبو،ن ااميقراطيوة اترة 

ل أ هنم اس يةادوا من أ خطاء السلوكية حيو   دراك أ معوق  أ هنومأ خرى، اإ هوذه املورة حواولوا تطووزر نظورايت لهوا اإ

ابليارخي واجلغرافيا
2
اصة مع ال خري اذلي غيبته املدرسة اليعدديوة الويت ومع عودة مصطلح ااوةل وامل،سس ية، خ. 

ركزت فقو  عوىل الةواعول، والسولوكية الويت أ خورجهتام متاموًا مون ميودان البحو ، عواد هوذا املةهووم لكون لويس 

عطواء أ ييوة قصووى للةواعول الس ياسو ية  اكاراسات اليقليدية حي  الرتكزي فق  عىل ال بنية وال شواكل، بول ابإ

شواكليي،ن، ال وىل أ لور هوذه امل،سسوات عوىل النشواو، وذكل مون خوالل ، وقود عواموالاجامتعيوة  البواحثون اإ

اكتشاف أ لر امل،سسات عىل سلوك الةواعل،ن، عوىل اسورتاتيجياهتم، خيواراهتم، هووايهتم، طبيعوهتم وحوىت عوىل 

نياهجوا مضون سو   عوادة اإ نياهجا واإ ياق وجود ، الثانية ر اليعرف عىل أ صول امل،سسات وأ شاكلها وذكل بةح  اإ

ورمبا عوودة امل،سسو ية ارتبطو  ابلنيواجئ املرتامكوة عون اليحوولت الكوربى يف امل،سسوات . اترخيي وماكين مع،ن

وُعرف اليحليل امل،سيس يف هوذه املورحةل ابمل،سسواتية مع ازدايد تعقدها،  والاجامتعية، الس ياس ية الاقتصادية

ىل ،والث أ قسوام، امل،سسو ية اليارخييوة، نظر  ، وم،سسواتية اخليوار (الاجامتعيوة)يوة الينظوه اجلديدة وانقس   اإ

ىل اكتشواف  العقالين، ويُعيرب هذا ال خري الةرع الوحيد يف امل،سساتية اذلي ينهتج الطرح العل وي اذلي هيودف اإ

طوار نظورايت اخليوار  القوان،ن اليت حتمك سلوك امل،سسات، وذكل بواسطة اختبار عدة مناذج نظرية تودخل يف اإ

العقالين
3
. 

 Stein Rokkanو Lipset Seymourوفح خي  أ جندات الس ياسة املقارنة الرائدة يف هذه الةورتة فُيعيورب كيواب 

مبثابوة بدايوة جملوالت حبو  جديودة، حيو  ( 0412، الاقورتاعاليصدعات البنيوية، النظم احلزبيوة وتشوكيالت )

اسة املقارنة، كام أ ن هذه املرحةل تصوّدرها يف ميثل مصدرًا همامً ل جندات البح  يف الس ي الاجامتعلطاملا بقي عمل 

احلقل الكثري من الباحث،ن الش باب وحىت جلنة الس ياسة املقارنة تغريت أ دبياهتا وغريهوا مون ال جنودات الويت يف 

                                                             
1
John Ishiyama, Comparative Politics Principles of Democracy and Democratization,usa, Wiely-Blackwell, A 

John Wiley & Sons, Ltd., Publication, 2012, p.p 21-22. 
2
Jeffrey Kopstein and Mark Lichbach,Comparative politics interests, identities, and institutions in a 

Changing global order. 2ed edition, USA, Cambridge university press, New York, 2005, p 09. 
3
Mellen Immergut, The Theoretical Core of the New Institutionalism, Politics & Society, Vol.26, No.01, 

(Mar 1998)p05. 
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، ااوةل، عالقوة الاجامتعيوةاليغري، البريوقراطية، الثورة، العنن، العسكرية السلطوية، احلراكت : أ غل ا تدرس

ىل مةهوووم الكوربوراتيووة، تنظووه ااوةل اب جملمتووع، المتسووك ابلقووه الليرباليووة، تطوووزر دراسووة جامعووات املصوواحل اإ

ويف املنعطن املابعد سلو  بدأ  العلامء زْركنوون . ، اليكوزن يف ال حزاب، العالقة ب،ن فروع احلكومةالانيخاابت

ىل الزتام كبري ابلإقرتاابت اليت تُعىن ابلق،ااي العامة اليت  العومل "هتم اجملمتع، ومل تعود هت هوم كثوريًا ق،وية املهنجيوة واإ

، ومل تعد مواضيع احلدا،ة ومرشوع اليمنيوة الس ياسو ية حيظوى ابل ولويوة البحثيوة"الرصف
1

ىل جانوب اهامتموه  ، واإ

أ ن املنظور اليمنوي والةرضية اليت سقاها علامء الس ياسوة املقارنوة القامئوة عوىل مبودأ  " هنيغيون"ابمل،سس ية انيقد 

ىل الإصالح الس يايس، ورأ ى بث نه ل الاقتصاديالإصالح   والاسو يقرار الاقتصواديعالقة بو،ن اليطوور  يقود اإ

الس يايس، وبّرر ذكل بث ن اخللةية الةكرية لل مرزكي،ن تةتقر اإىل رضورة وجود نظام س يايس، ال مر اذلي جعلهم 

ىل احلود مون السولطة  يعّ  ون بشلك اسو يثنايئ، فهوم ل ينظورون اإىل رضورة قيوام السولطة وتورامك القووة، بول اإ

وتوزيع القوة
2

  . 

ليةكري العل ي سامته امل زية اليت أ اتح  هل بلو  نياجئه النظرية زكتسب ا: واقع حقل الس ياسة املقارنة اليوم -ب

ل بعد تطور طويل، وبعد اليغلب عوىل عقبوات كثورية، وخوالل هوذا اليطوور تباينو  أ منواو  واليطبيقية الباهرة اإ

ل توكل السوامت الويت تثبو  أ هنوا تسواعد  اليةكري، وصعدت أ شاكل منه واهنارت أ خرى، ومل تصو د يف الهنايوة اإ

نسان عىل زايدة قدرته لةه ه لنةسه ولل حي  والعامل اذلي يعيش فيه،وابعيبار حقل الس ياسوة املقارنوة بصوةة الإ 

اليت أ رادت يف فرتات معينة من مراحل تطورها الزج بث سواليب البحو   الاجامتعيةعامة جزء من حقول العلوم 

الإجنوازات، فوال مر دامئوًا وأ بودًا يبقوى  العل ي الصارمة، لكن بقي ذكل كهدف بعيد املنوال عوىل الورمغ مون بعوض

منوطًا خبصائ  الظاهرة املدروسة، فالةرق ب،ن مهنج العلوم الطبيعية والعلوم اليت تودرس الظوواهر غوري الثابيوة 

والسلوك هو يف النظام اليصنيةي، خاصة من حي  اليةسري والبناء النظوري، فوالعلوم الطبيعيوة ل تعورف شويئًا 

ية، فالبح  والينظري ُمسرّي بواسوطة املبوادئ الصولبة والصوارمة للسو ببية، أ موا ابيق العلووم حول ال س باب الهنائ 

نشاد الهناايت، أ ي أ نوه يف حبووث العلووم غوري الطبيعيوة هنواك دامئوًا  فتدور يف فكل املقاصد والوعي اليام حول اإ

ليه، سواء حت  ضغ  املعايري القميية أ و غري ذكل .قصد وهدف زُراد الوصول اإ
3
 

الةصل احلاد يف ااراسات الس ياس ية ب،ن املنا  المكية واملنا  الكيةيوة غالبوًا موا زكوون زائةوًا، والةصول زكوون و 

غري مالمئ لقوة العالقة واليغريات اليت يةرضها الزمن عىل ااراسات الس ياس ية، وهذه تُعيرب نتيجوة غوري منطقيوة 

ىل أ ي شلك  ليوه حبثوهو، فااراسوات اجليودة ر الويت ابلنس بة للس،ال اذلي يطرحه الباح ، وهو اإ سو ينهت ي اإ

ل حودهام،  الانيصوارحتافظ عىل مسافة معينوة بو،ن اجلودل القوامئ حوول املنوا  المكيوة واملنوا  الكيةيوة، ولويس 

                                                             
1
James Farr Jacob and Hacker Nicole Kazee, The Policy Scientist of Democracy: The Discipline of Harold 

D. Lasswell, American Political Science Review,  Vol.100, No.04,( November 2006), p 584. 
2

.00 – 00، ص 0440دار السايق، : ، بريوت(مسية فلو عبود: ترمجة)صامويل هنيجيون، النظام الس يايس جملمتعات متغرية،   
3
Von Mises Ludwig, Theory and history, USA, Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama, 2007, p 240. 
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ىل هدفه حبل الإشاكلية القامئة ولويس املهنجيوة امليبعوة يف حلهوا،  ماكنية وصوهل اإ وال صل يف البحوث هو مدى اإ

اليوظين املزدوج لل نا  المكية والكيةية خلدمة أ ف،ل لدلراسات الس ياس ية وأ ف،ل سبيل هو
1
 . 

ولقد أ صبح حقل الس ياسة املقارنة حقال منقسامً منذ أ واخر س يينات القورن العرشوزن، فوال يوجود ال ن اقورتاب 

علامء، ومن الوواحض جمل وعة من املسلامت النظرية اليت ييةق علهيا مجيع ال واحد هممين عىل احلقل، كذكل ل وجود

أ ن احلقل حييوي ال ن عىل ووعة من الةروع ولولك مهنوا براجمهوا البحثيوة اخلاصوة، أ ي أ نوه يوجود ووعوة جوزر 

متعددة من النشاطات البحثية مع عدم وجود أ ي نظرية مركزية توفر الامتسك للحقول لكوه
2
فهوو يف حواةل تغوري . 

الةكريووة واملهنجيووة وليغووريات الواقووع  لالجتاهوواتف،ووها اسوو يجابة دامئووة، فووالإقرتاابت يوومت تطوزرهووا وقبولهووا أ و ر 

الس يايس، وهذه اليغريات سواء اكن  مهنجية ذات توهجات عل ية أ و جوهرية ذات توهجوات موضووعاتية، ر 

حتولت طبيعية تيطلب مرونة وتكيةًا من قبل الباحث،ن، ومع فرض النسبية ملنطقها يف الس نوات ال خرية ل بود 

ن سو يطر اقورتاب موا لةورتة زمنيوة فسو يث يت  من قبول فكرة أ ن املةاهه الس ياس ية نسبية وغري مطلقوة، وحوىت واإ

عطاء أ ي تةسريات، ويف ظل هذه ال زمة س يظهر اقرتاابت أ خرى حتول حموهل،  حلظة يصبح فهيا غري قادر عىل اإ

قارنة يف الس نوات ال خورية مودى ولقد فهم علامء الس ياسة امل.وهكذا تقريبًا اكن حقل الس ياسة املقارنة منذ نشث ته

جيابية تغليب مهنج حبيث عىل أ خر، وانهت  مركزية البح   وتةكك  مةاهه ومنا  ااراسة، فوال  وجتزأ تعدم اإ

همينة ول س يطرة ل ي من ال ساليب اليت اكن  سابقًا أ و حوىت الويت تريود فورض نةسوها، وانهتو ى زمون القطعيوة 

يقواعوالنسبية، ومس يقبل حقل الس ياسة املقارنة س مييش عىل  ابلحامتليةس ياسة واليقينية املطلقة وسمّل علامء ال   اإ

أ نوه يف حقيقوة ال مور  CharlesRagin" راغان"املوازنة ب،ن املنا  المكية العل ية واملنا  الكيةية املعيارية، وأ وحض 

" ريةويال"الكثري من الإقرتاابت واليحليالت المكية  رج بنتاجئ وتةاسري كيةية، ويف الوضع الإبستميولويج يووحّض 

Cioffi-Revilla  الاحامتليةابليةسريات  الاهامتمأ نه جيب أ ن ينتقل عمل الس ياسة من اليةسريات القطعية ابجتاه. 

 : خامتة

قامئ ب،ن السوجالت النظريوة واملهنجيوة الويت قامو  يف حقول عومل الس ياسوة بصوةة عاموة يف خ،م هذا اجلدل ال

ليه عوىل أ نوه جودل عقوه، بول  ىل العديد من الةروع خاصة حقل الس ياسة املقارنة، ل جيب النظر اإ وامتداداهتا اإ

جيوة عىل العكس هو جدل حّصي يسا  يف تطور احلقل مون وهجوات نظور خميلةوة، ومون مشوارب معرفيوة ومهن 

والينافس أ و حىت اليصادم ب،ن علامء الس ياسة املقارنة اذلي حدث يف احلقل هو نتيجة طبيعيوة، وحو،ن . متعددة

ن القوه املشورتكة بو،ن العلوامء ل  ييعلق ال مر ابجلدال بشث ن النظرايت واملنا  واملواضويع الويت جيوب دراسو هتا فواإ

ىل نتيجة يف هذا الشث ن  .تكةي للوصول اإ

                                                             
1
Bent Flybjerg, Five Misunderstandings About Case-Study Research, Qualitative Inquiry, Vol.12 No.02, 

(April, 2006), p.p 241 – 242. 
2

 .740محمد بشري املغرييب، مرجع سابق، ص 
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هو متاح من معوارف نظريوة ومهنجيوة  ب،ن ما لالختيارل يف اليغري الس يايس فال مر كذكل ابلنس بة فكام هو احلا

تو ، فهوو السولطة ال عوىل الويت حتسوم ل خمتوع العل وي ال جيف احلقل، حي  ل يوجد معيار أ مسى من موافقوة ا

راسات الس ياسو ية املقارنوة عوىل وحىت يُيب،ن كين ت،لر تكل اجلدالات املعرفية، فالالزم أ ل تقترص اا. الاختيار

أ لر وفعاليوة احلجوج املسو متدة مون علوامء الس ياسوة أ نةسوهم، بول ينبغوي أ ن تشو ل أ ي،وا اليوداعيات واليوث ،ريات 

 الاهوامتموحقل الس ياسة املقارنة مل يعد هيمت ابل طر املعرفيوة املوهجوة بقودر .الواقعية ليكل ال طر العل ية واملعرفية

شواكلته مبا خيدم ق،ااي اجملمتع  والس ياسو ية، ل ن العلوامء غالبوا موا يسو يقون تصوور  للنشواو  الاجامتعيوةوحيل اإ

ىل تكل السجالت املعرفية العل ي من مصدر سلطوي أ و بنيوي اجامتعي  .ودللهتا وهو ال مر اذلي س يحجب اإ
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دراسة يف  الس يايس يف ااول امليعددةجدلية العالقة ب،ن ااميقراطية اليوافقية ومسث ةل حتقيق الاس يقرار 

(مالزياي منوذجا)ال ليات والةواعل 
*
 

 تيارت -جامعة ابن خدلون  -"ب"أ س ياذ مساعد   -معر كعيبوش/ أ  

 :امللخ 

،نيوات والطوائون  –تمتزي العديد مون اجملمتعوات ببنيهتوا الاجامتعيوة غوري امليجانسوة  تعودد العرقيوات والإ

سرتاتيجية وطنية، مما ي،لر سلبا عىل حاةل الاس يقرار السو يايس  ويف ظل –وال قليات واملذاهب  غياب رؤية اإ

والاجامتعي، وظهور الرصاعات اااخلية اليت قد تيحول اإىل حرب أ هلية ب،ن خميلن الييارات والقوى املوجودة 

هوده املكووانت يف اجملمتع ابجتاه اهنيار ااوةل وتةككها، بسبب جعوز النظوام السو يايس القوامئ عوىل اسوتيعاب   

رشاكهووا يف الع ليووة الس ياسوو ية وصووناعة القوورار السوو يايس ورمس الس ياسوو يات العامووة، ومتثوويلهم يف خميلوون  واإ

امل،سسات الرمسية، ومن أ جل معاجلة هذه املسث ةل   طرح منوذج ااميقراطية اليوافقية ك لية ليحقيق الاس يقرار 

. متعوات غوري امليجانسوة وامليعوددة الرتكيبوة الاجامتعيوةالس يايس واليخةين من حودة الرصواعات اااخليوة يف اجمل 

ودوةل مالزياي تعكس واقعا اجامتعيا وس ياس يا جدزرا اباراسوة، كوهنوا دوةل مركبوة متعوددة ال ،نيوات والعرقيوات، 

طوار توافوق سو يايس ودسو يوري، يشوجع الانوامتء للووطن  لكهنا اس يطاع  حتقيق اس يقرارا س ياس يا نسبيا يف اإ

 .ايالواحد مالزي

 .ااميقراطية اليوافقية، الاس يقرار الس يايس، اجملمتعات امليعددة، مالزياي: اللكامت املةتاحية

Summary:  

Many societies have a heterogeneous social structure - multiple ethnicities, ethnicities, 

sects, minorities and sects - and in the absence of a national strategic vision, which 

negatively affects the state of political and social stability and the emergence of internal 

conflicts that may turn into civil war between different currents and forces The collapse of 

the state and the disintegration of the state, because of the inability of the political system 

based on the absorption of all these components and involve them in the political process 

and political decision-making and the formation of public policies, and representation in 

various official institutions, and to address these The issue of : Consociational democracy has 

been put forward as a mechanism for political stability and the alleviation of internal 

conflicts in heterogeneous and multi-social societies. The State of Malaysia reflects a social 

and political reality worthy of study, as a complex multi-ethnic and ethnic state, but it has 

                                                             
*
يداع املقال   04/10/7102: اترخي اإ

 12/17/7102: اترخي حتكه املقال
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been able to achieve relative political stability within a political and constitutional consensus 

that promotes a single Malaysia. 

Keywords: Consociational Democracy, Political Stability, Multiple Communities, Malaysia 

 :مقدمة

غري امليجانسة ا،نيا وعرقيا وطائةيوا، وقود أ حضو  هوذه املوزية عائقوا أ موام تمتزي العديد من ااول يف العامل برتكيبهتا 

ماكنيوة اهنيوار وتةكوك ااوةل نتيجوة للرصواعات  حتقيق اس يقرارها الس يايس واحلةاظ عىل وحدهتا الوطنيوة، موع اإ

دي، ومون وال زمات اااخلية اليت تنشث  بو،ن خميلون املكووانت والييوارات الس ياسو ية املوجوودة يف اجملمتوع أ ليعود

دارة احلومك،  أ جل معاجلة هذه املشلكة   طرح منوذج ااميقراطية اليوافقية كشلك من اإشاكل ممارسة السولطة واإ

ومعاجلة مسث ةل الانقسامات وحتقيق اليجانس اجملمتعوي، مون خوالل اإرشاك   املكووانت يف الع ليوة الس ياسو ية 

السوو يايس واليخةيوون موون حوودة الرصوواعات  وصووناعة القوورار ورمس الس ياسووات العامووة، ليحقيووق الاسوو يقرار

وموالزياي مون بو،ن ااول الويت تمتوزي بيعودد . وال زمات اليت قد تيحول اإىل حروب أ هلية يف هذه ااوةل امليعوددة

ل أ هنوا اسو يطاع   تركيبهتا الاجامتعية كوهنا متعددة ال عراق واملذاهب والطوائن، ورمغ تركيباهتا غري امليجانسة اإ

قبوووةل موون الاسوو يقرار السوو يايس والاجامتعووي، كووون النظووام السوو يايس املووالزيي اسوو يطاع حتقيووق مسوو يوايت م 

استيعاب   اليباينات والاختالفات الثقافية والعرقية وااينية اليت زمتزي هبا اجملمتع املالزيي، وحتويل هوذا الينووع 

منواء مون ىل عامول قووة واإ خوالل ترسو يخ مةهووم  واليعدد مون عامول ضوعن همودد حلواةل الاسو يقرار السو يايس اإ

الي،امن والوحدة الوطنيوة، واليث كيود عوىل رضورة اليعوايش السول ي بو،ن خميلون الطوائون وال عوراق، وحتقيوق 

اليوازن وتكريس مبدأ  العداةل يف اليوزيع ب،ن خميلن مكوانت اجملمتوع املوالزيي مون هجوة، وبو،ن خميلون املنواطق 

ذلكل حياول الباحو  مون خوالل هوذه ااراسوة تبوازن . قي قامئوال قاله من هجة اثنية يف ظل نظام س يايس تواف

دور ااميقراطية اليوافقية يف حتقيق الاس يقرار الس يايس وحتديد ال ليات الكةيةل بنجاهحا يف اجملمتعات امليعوددة، 

ة ومون خوالل هوذا الطورح توث يت املشولكة البحثيوة لهوذه ااراسو.  والوقوف عىل اليجربة املالزيية يف هذا الصودد

ىل أ ي مدى ميكن القول أ ن ااميقراطية اليوافقية ساي  يف حتقيق الاس يقرار الس يايس يف مالزيايو: اكل يت  اإ

طار معاجلة املشلكة البحثية لهذه ااراسة ميكن الانطالق من الةرضيي،ن الياليي،ن  :يف اإ

مبودى الةاعليوة يف تطبيوق مبوادئ حتقيق الاس يقرار الس يايس يف ااول امليعددة الرتكيبة الاجامتعية مرتب   -10

 .ااميقراطية اليوافقية

ن منوووذج ااميقراطيووة اليوافقيووة يف مووالزياي يعيوورب موودخال ليحقيووق مسوو يوايت مقبوووةل موون الاسوو يقرار  -17 اإ

 . الس يايس، واليخةين من حدة الانقسامات وأ لرها عىل الوحدة الوطنية املالزيية

ىل ،ال،ة حماور رئيسو ية، حيو  يتنواول احملوور ال ول  من أ جل معاجلة هذه املشلكة البحثية،   تقس ه ااراسة اإ

، أ ما احملور الثاين فيعام الاس يقرار السو يايس (املةهوم، ال راكن وامليطلبات:)الإطار النظري لدلميقراطية اليوافقية
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ىل  ، أ ما احملور الثالو  يومت اليطورق فيوه(املةهوم، ال بعاد وامل،رشات: )مقاربة نظرية معرفية تطبيوق ااميقراطيوة اإ

  .اليوافقية يف مالزياي  ك لية ليحقيق الاس يقرار الس يايس يف جممتع متعدد ال عراق والطوائن

 (:املةهوم، ال راكن وامليطلبات: )الإطار النظري لدلميقراطية اليوافقية: احملور ال ول

بووديل عوون ااميقراطيووة الينافسوو ية أ و تعوود ااميقراطيووة اليوافقيووة يف ال صوول ابووياكرا غربيووا حووديثا، وكمنوووذج 

،نيووة = دميقراطيووة ال غلبيووة،   تطبيقهووا يف جممتعووات تتسووم ابلنقسووامات اجملمتعيووة والاختالفووات العرقيووة والإ

والطائةية، وضعن الوحدة الوطنية وصعوبة حتقيق الاسو يقرار السو يايس، فاليجربوة اليوافقيوة الويت نشوث ت بعود 

اعرتافا بقصور منوذج دميقراطية ال كوية، بذكل أ صبح  ااميقراطيوة اليوافقيوة أ حود احلرب العاملية الثانية جاءت 

الووامنذج املقرتحووة ملعاجلووة مسووث ةل املشوواركة الس ياسوو ية يف اجملمتعووات اليعدديووة، كووون ااميقراطيووة اليوافقيووة توووفر 

ىل حتقيوق ال هوداف  ال،امانت الاكفية ليبديد خماوف ال قليات من توهجات ال كويوة، مبعوىن ااميقراطيوة تسوعى اإ

.املشرتكة وتعززز الانسجام والوحدة الوطنية
1
 

:" ر Arend Lijphart" أ رنو  لي وارت " حسوب " Consociational Democracy"ااميقراطيوة اليوافقيوة 

منوذج جترييب معياري يف الوق  نةسوه، فهو ي تسو يخدم يف املقوام ال ول مبثابوة تةسوري لالسو يقرار السو يايس يف 

من ااميقراطيات ال وروبية الصغرى مثل المنسا وبلجياك وسويرسا وهولنودا، ومصوطلح اليوافقيوة مسو يلهم  عدد

 Politica" خميرصو املوهنج السو يايس"يف كيابوه " يوهانس أ ليوسو يوس" اذلي وضعه  Consociatioمن مةهوم 

Methodice Digesta .
2
   

، أ ولها الئويالف الكبوري "أ رن  لي ارت " تعرف ااميقراطية اليوافقية تبعا ل ربعة خصائ  أ و عنارص حددها 

، واذلي من خوالهل يومت حومك ااوةل مون طورف الوزعامء الس ياسو ي،ن مون خميلون Grand Coalitonأ و املوسع 

قليوة مون احلومك يف حواةل القطاعات امله ة يف اجملمتوع أ ليعوددي، وهوذا ال خوري حيول مشولكة الاسو يثن اء ااامئ لل 

ىل اليطوابق موع الانقسوامات الس ياسو ية  ،نيوة متيول اإ اجملمتعات امليعددة، كون الانقسامات الطائةيوة والعرقيوة والإ

واحلزبية، مبعىن أ ن للك مكون من هذه املكووانت حوزاب س ياسو يا ميثلهوا يف امل،سسوات الس ياسو ية ويعورب عون 

.مطال ا ومصاحلها اخمليلةة
3
  

 .Johnس لكهوون . جوون"، أ و حمك ال غلبية املرتاضوية  عنود Mutual Vetoالعنرص الثاين هو الةييو امليبادل 

C. Calhoun قليوة ضود ، ويعيرب الةييو ك لية ملنع استبداد ال كوية ضد ال قليوة، فهوو مبثابوة حاميوة س ياسو ية لل 

                                                             
1
 .710-000. ، ص ص(7100)، 07.، عداييل" دراسة يف ااميقراطية اليوافقية،: اإشاكليات اليحول ااميقراطي يف العراق" حسن تر  معري، -  

2
 .07. ، ص(7111، 10. الةرات للنرش واليوزيع، و: بغداد)حس ين زينة : ، ترمجةااميقراطية اليوافقية يف جممتع متعدد، "أ رن  لي ارت -  

3
جوانةي )، 17. ،عدفواتر امليوسو "، -قوراءة يف املقوموات الثقافيوة والاجامتعيوة-مس يقبل ااميقراطية اليوافقية يف العامل العوريب "يوسن بن ززة، - 

 .00-70. ، ص ص(7100
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ة س ياس ية لقطاعات ال قلية، فهوذه ال ليوة متونح لولك قرارات ال كوية، فاملشاركة يف الئيالف املوسع ي،من ضامن

.قطاع القدرة عىل حامية نةسه، وت،ع حقوق   قطاع وسالمته يف أ ولوايت احلمك، أ ي حت  وصاييه اخلاصة
1
  

، ويعيرب مبدأ  النسبية مبثابة ا وراف عون حومك ال كويوة، كونوه Proportionalityأ ما العنرص الثال  هو النسبية 

يتوويح لوولك ووعووة اليووث ،ري يف القوورارات بنسوو بة قوهتووا العدديووة، والعنرصوو الرابووع هووو الاسوو يقالل القطوواعي 

Segmental Autonomy قليوات والطوائون حبومك نةسوها بنةسوها فوح ييعلوق ابل موور الويت ل ، وهو يسو ح لل 

قله أ و املنطقة اذلي متثهل هذه ال قلية أ و الطائةة ، يف   سواها .الإ
2
 

تقوم ااميقراطية اليوافقية عىل شلك من أ شاكل اليعاون واليوافق ب،ن مكووانت اجملمتوع امليعودد، بودل مون حواةل 

الينافس والرصاع ب،ن هذه املكوانت، وأ ن زكون هناك اتةاقا عاموا عوىل أ سواس الوربامج الس ياسو ية وال هوداف 

:شرتكة امجلاعية، وتعمتد ااميقراطية اليوافقية عىل خاصيي،ن أ ساس يت،ن هامامل 
3
 

غلبية الانيخابية من اليةرد ابلسلطة:  اخلاصية ال وىل  .عدم السامح لل 

المتثيل الةعال مجليع مكوانت اجملمتع يف امل،سسات الس ياس ية الرمسية، ومتكيهنم من املشاركة يف :  اخلاصية الثانية

 .الع لية الس ياس ية، واملساية يف صنع القرارات اليت تيعلق حبياهتم ومصاحلهم

:استنادا عىل ما س بق ميكن حتديد خصائ  ااميقراطية اليوافقية من خالل النقاو اليالية
4
 

 .أ لية سل ية ليداول السلطة -10

 .ميكن تطبيقها يف ااول الصغرية العدد وامليعددة الرتكيبة الاجامتعية -17

 .أ لية لتشجيع املشاركة الس ياس ية عىل مس يوى اليكوينات اجلزئية وعىل مس يوى الشعب -10

 .اليخةين من حدة الرصاعات اااخلية وحتقيق مس يوايت مقبوةل من الاس يقرار الس يايس -10

 .ا اذ القرارات زرتكز عىل أ سلوب الرتايض وتقدمي الينازلت بدل من املنافسة والرصاعات -10

الاستناد عىل قاعدة المتثيل العريق والطائةي والإ،ين يف اختيار احلاكم وامل ثل،ن يف امل،سسوات الس ياسو ية  -11

 .     الرمسية، وكذكل يف شغل الوظائن العليا

                                                             
1
فريقيا ما ب،ن النجاح والإخةاق،"أ محد ش يخاوي، -   فريقيوة" ااميقراطية اليوافقية يف دوةل جنوب اإ . ، ص ص(7100موارس )، 04. ، عقراءات اإ

07-00. 

 .21. ، مرجع سابق، ص"أ رن  لي ارت -  2
3
-70. ، ص ص(7100)،00. ، عاملستنرصوية لدلراسوات العربيوة وااوليوة" اإشاكلية جتربة ااميقراطية اليوافقية يف العوراق،" أ منة محمد عيل، -  

071. 
4
 .00-70. يوسن بن ززة، مرجع سابق، ص ص - 
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وافقية كشلك من أ شاكل ممارسة السلطة يف ااول غري امليجانسة الرتكيبة، واليت تعاين مون تطرح ااميقراطية الي

الانقسووامات وال زمووات الس ياسوو ية، وضووعن يف الوحوودة الوطنيووة، ذلكل يسوو يلزم ال موور اإرشاك   الةواعوول 

جوول قيووام موون أ  . ومكوووانت اجملمتووع يف احليوواة الس ياسوو ية ومعليووات رمس الس ياسووات العامووة وصووناعة القوورارات

ااميقراطية اليوافقية لبد من توفر ووعة من العوامل امليغريات املساعدة عىل ذكل، ومن ب،ن هذه العوامول موا 

:ييل
1
 

جناح ااميقراطية اليوافقية يف ااول الصوغرية العودد زكوون اكورب مقارنوة اباوةل الكثورية العودد، : جحم ااوةل -10

جم تزداد فرص اليعارف واليعاون ب،ن خميلن مكوانت اجملمتوع وبو،ن الوزعامء من منطلق أ نه يف ااول الصغرية احل

 .والقادة الس ياس ي،ن

ىل طابعها أ ليعددي وتركيبهتا غوري امليجانسوة، جتعلهوا عرضوة : اليحدي اخلاريج -17 ضافة اإ ن صغر جحم ااوةل اإ اإ

لدلميقراطية اليوافقيوة مون ااول الكبورية ليث ،ري اليحدايت اخلارجية اليت تواهجها، مما جيعل هذه ااول أ كو حاجة 

اليت تطبق دميقراطية ال كوية، حي  يس يوجب عوىل القوادة الس ياسو ي،ن يف ااول الصوغرية احلجوم أ ن ييةوايوا 

وجود الهتديدات اخلارجية حيمت عىل القادة ال خوذ )وييعاونوا فح بيهنم ليجنيب بالد  خماطر اليحدايت اخلارجية 

 (.فقيابلمنوذج اليوا

اليوازن ب،ن امجلاعات أ سايس وليس املقصود هنا اليوازن ااميوغرايف حفسب، بول السو يايس : مزيان القوى -10

 (.توزن القوى امليعددة اجلوانب)والاقتصادي والاجامتعي وحىت العسكري 

ااميقراطيوة وجود الاختالفات الواحضة ب،ن فئوات ومكووانت اجملمتوع يشوجع عوىل قيوام : اليباينات الواحضة -10

ىل ،ال،وة أ و أ ربوع )اليوافقية، خاصة عندما تكون هذه الةئات متساوية نسوبيا وعوددها م،وبوطا  انقسوام اجملمتوع اإ

 (.فئات رئيس ية

ىل  ااميقراطية اليوافقية ليس  نظرية مثالية لإرساء الاس يقرار الس يايس فلهوا مسواواها ور  يلون مون جممتوع اإ

يس  عىل درجة اكفية من ااميقراطية، ول هنا ل تمتيع ابلقدرة الاكفية عوىل حتقيوق أ خر، وقد انيقدت كثريا ل هنا ل 

موا معارضوة صوغرية أ و ضوعيةة أ و  حكومة مس يقرة وفعواةل، حفكوموة الئويالف الواسوع تسو يلزم معارضوة حوامت، اإ

ااميقراطيوة كوام غياب أ ي معارضة رمسية يف اجمللس الترشيعي، مع العمل أ ن املعارضة ر مبثابة مكون رئييس يف 

هو احلال يف بريطانيا، ضن اإىل ذكل أ ن المنوذج اليوافقي زركز عوىل احلريوة واملسواواة وال خووة، فالقطواع اذلي 

ليه الةرد قد زكون حائال بينه وب،ن اجملمتع الوطين واحلكومة، فالمنوذج اليوافقي يش به اجملمتوع الطوائةي اذلي  ينمتي اإ

ىل اح  ىل تقسو ه تكون فيه امجلاعات متيل اإ تواء اكفة أ وجه حياة أ فرادها، كام أ ن ااميقراطية اليوافقية قود تة و اإ

ىل عنارص أ كو جتانسا واس يقاللية، أ ما مبدأ  النسبية يف اليعي،ن يف الوظوائن العليوا والس ياسوة  اجملمتع أ ليعددي اإ

                                                             
1
دارة اليعددية اللبنانية:  يف" اليوافقية من منظار اترخيي عاملي،"أ نطوان مرسة، -  ، 10. مركز عصام فارس للش،ون اللبنانية، و: لبنان) اليوافقية واإ

 .00،00. ، ص ص(7110
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 خيو  مبودأ  الةييوو امليبوادل قد زكون عىل حساب الكةاءة واجلدارة مما ي،لر سليا عىل تث دية هذه ال خرية، وفوح

ىل تعطيوول القوورارات بسووب سوووء اسوو يخدامه موون ال طووراف املشوواركة يف الئوويالف فااميقراطيووة . قوود يوو،دي اإ

اليوافقية تيطلب تيعاوان ب،ن قادة القطاعات عىل الرمغ من الانقسامات الع يقة اليت تةصل ب،ن هذه القطاعوات، 

ال حزاب الس ياس ية ابليعواون والتسوامح، وتغليوب املصولحة الوطنيوة ولبد أ ن ييصن القادة الس ياس ي،ن وقادة 

.لدلوةل عىل حساب املصاحل الشخصية، مبعىن أ ن اور القيادات دور حموري يف جناح ااميقراطية اليوافقية
1

     

 ( :املةهوم، ال بعاد وامل،رشات: )الاس يقرار الس يايس مقاربة نظرية معرفية: احملور الثاين

ىل قودرة :"الاس يقرار الس يايس هو " نية،ن مسعد"رة حسب ااكيو  ظواهرة تمتوزي ابملرونوة والنسوبية، وتشوري اإ

النظام الس يايس عىل توظين م،سساته لإجراء ما يلزم من تغوريات جملاوبوة توقعوات امجلواهري، واحتوواء موا قود 

ل يف أ ضيق نطاق دعام لرشعييه وف ".عالييوهينشث  من رصاعات دون اس يخدام العنن الس يايس، اإ
2
فالسو يقرار  

الس يايس ل يعين جت يد ال وضاع القامئة واحلةاظ عىل بقااها عىل املدى البعيد، بل ميكن أ ن ييحقوق الاسو يقرار 

الس يايس من خالل وجود أ ليات سل ية لليداول عىل السلطة ب،ن قووى س ياسو ية نشو يطة يف اجملمتوع، وهوذا ل 

ل بوجود اليعددية الس ياس ية، وحرية تكوزن ال   حزاب الس ياس ية والع ل الس يايس، ووجود انيخواابت ييحقق اإ

.نزهية دميقراطية ودورية
3
فدرجة الاس يقرار الس يايس يف أ ي جممتع مرتبطة  مبدى قدرة وكةاءة النظام الس يايس  

عىل استيعاب   امجلاعات واملكوانت الاجامتعيوة وخاصوة امجلاعوات اجلديودة، ومودى فعالييوه يف الاسو يجابة 

الةئات، وحتقيق العداةل اليوزيعيوة و وضوامن وتووفري ال ليوات الس ياسو ية والقانونيوة والإجرائيوة ملطالب   هذه 

قصوواء ل ي طوورف عووىل حسوواب طوورف أ و أ طووراف  ل،ووامن مشوواركهتا يف الع ليووة الس ياسوو ية دون هت وويش أ و اإ

 .أ خرى

قد السمل وطاعة ذكل النظام اذلي يةت:"هو  "Ted .R. Gurrتيد جور " النظام الس يايس غري املس يقر حسب 

القانون، وحتدث فيه تغريات س ياس ية واجامتعية، وتمت معلية ا اذ القرارات ليس وفقا لإجراءات م،سسوة، بول 

.نتيجة لإعامل العنن امجلاعي، أ ي أ نه يف احلصيةل عدوان موجه من قبل ال فراد ضد النظام الس يايس
4
 

رشووعية الس ياسوو ية والعووداةل الاجامتعيووة واليمنيووة الاسوو يقرار السوو يايس هووو حمصووةل أ داء النظووام يف جمووالت ال 

الاقتصادية، وقدرة م،سسات النظام الس يايس عىل الاس يجابة لل يغوريات احمليطوة ابلبيئوة احملليوة اااخليوة، أ و 

قلميية أ و ااولية، من خالل اليغيري اليودرجيي واملونظم يف وسوائل اليعبوري الويت  متغريات البيئة اخلارجية سواء الإ

                                                             
1
 .71-70 .، ص ص(7112، 10. معهد ااراسات الإسرتاجتية، و: العراق) مةهوهما ومناذهجا:  ااميقراطية اليوافقيةشاكر ال نباري،  - 

2
قليات عىل اس يقرار النظم الس ياس ية يف الرشق ال وس حسان بن نوى،  -   ، (7100، 10. مكتبة الوفواء القانونيوة، و: الإسكندرية)  تث ،ري ال 

 .20،20. ص ص
3
 .070. ص، (7110)، 714. ، عاملس يقبل العريب" اليمنية املس يقبلية يف منظور املرشوع احل،اري،" اإسامعيل صربي عبد هللا، -  

4
نسوانية" ظاهرة عدم الاس يقرار الس يايس يف دول العامل الثال ،"حس،ن عبد فياض الع ر ، -   ، ص (7100)، 72. ، ع01.، مواس  للعلوم الإ

 .047 -012. ص
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هما النظام الس يايس، وم، ون هذا اليعبري واجتاهه، هوو زايدة رشعيوة وفعاليوة النظوام السو يايس دون يس يخد

ىل اس يخدام العنن الس يايس .اللجوء اإ
1
ىل بعدزن هام   :وميكن تقس ه الاس يقرار الس يايس اإ

دارة الرصوواعات اااخليووة موون خووالل م،سسووات اا: الاسوو يقرار السوو يايس اااخوويل: البعوود ال ول وةل يعووين اإ

الرمسيووة، وموون خووالل توووازانت القوووى اااخليووة، وهووو موورتب  بقوودرة ااوةل عووىل الاسوو يجابة ملصووادر اليوووتر 

.وال،غ  يف البيئة اااخلية، واليخةين مهنا وتطوهيا خلدموة املصولحة العاموة لودلوةل
2
ومون بو،ن أ   مو،رشات   

 :الاس يقرار الس يايس اااخيل ما ييل

معليوات القتول أ و حمواوةل القتول )الس ياسو ية وحمواولت الاغييوال داخول ااوةل غياب حالت الاغييالت -10

 ....(اليت تس هتدف صصيات س ياس ية، الرؤساء، الوزراء

غيوواب حووالت العصوويان والسوو يايس  وأ عووامل الشووغب ، واملظوواهرات املعاديووة لرشووعية النظووام السوو يايس  -17

 .واحلكومة

طار   -10 ل يف اإ  .ها املرشوعغياب الإرضاابت العامة اإ

دارة احلمك)غياب الانقالابت العسكرية  -10  (.هو تغيري غري رشعي يف اإ

طارها القانوين)غياب الاعيقالت الس ياس ية وأ حاكم الإعدام املرتبطة ابلق،ااي الس ياس ية  -10 ل يف اإ  (.اإ

دارة مصاحلها العل  :الاس يقرار الس يايس اخلاريج: البعد الثاين يوا يف اخلوارج، وحامزهتوا مرتب  بقدرة ااوةل عىل اإ

من اليدخالت اخلارجية، واليت غالبا ما تسهم يف عدم اس يقرار النظم الس ياسو ية، بسوبب تث ،ريهوا عوىل خميلون 

املس يوايت اااخلية سواء  الس ياس ية أ و الاقتصوادية أ و الاجامتعيوة، أ ي تنوامغ الرصواع اااخويل موع اخلواريج 

ىل عدم الاس يقرار الس يايس .ي،دي اإ
3
دا مي   كن أ ن يث يت عدم الاس يقرار الس يايس بةعل عوامل خارجية، مثال اإ

تدخل دوةل أ جنبية وصياغهتا لنظام حمك دوةل ما، أ و أ ن تدفع دوةل أ جنبيوة لوبعض القووى الس ياسو ية اااخليوة 

اثرة عوامل عدم الاس يقرار الس يايس اااخيل .احملسوبة علهيا اإ
4
 

ن حتقيق الاس يقرار الس يايس ييطلب قدر كبري  من الرشعية، وهو هدف مشرتك للك ال نظ ة الس ياسو ية يف اإ

العامل  وهذا ييطلب قواعد قانونية مس يقرة تطبق بشلك دامئ، وتنظه انيقال السلطة سول يا بو،ن خميلون القووى 

                                                             
1
تكريو  " ،حتليل العالقة ااالية ب،ن الاس يقرار الس يايس وبنيوة الاقتصواد اخلةوي يف عينوة خميوارة مون دول العوامل" برشى عبد الباري أ محد ، -  

دارية والاقتصادية  .007 -007. ، ص ص(7100)، 01. ، ع01. ، مللعلوم الإ
2
، املستنرصية لدلراسات العربية وااولية، (7111-0441)س يايس يف ال ردن الطبقة الوسطى وأ لرها عىل الاس يقرار ال " معر ايس،ن خ،ريات، -  

 .010 -04. ، ص ص(7107)، 07. ع
3
 .املاكن نةسه -  

4
، (يف العوراق 7100-7101موع نظورة يف ضووء ااورة الانيخابيوة )النظام الانيخايب وانعاكساته عوىل الاسو يقرار السو يايس " عدي عبد مزهر، -  

 .00 -10. ، ص ص(7101)، 00. ، عسات العربية وااوليةاملستنرصية لدلرا
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ىل  ىل جلووء بعوض ال طوراف اإ الس ياس ية املشاركة يف الع لية الس ياس ية، ل ن فشول هوذا الانيقوال قود يو،دي اإ

ىل السلطة، وهو ما ي،دي اإىل حدوث حاةل من عدم الاس يقرار الس يايساس يخدام العنن  .للوصول اإ
1
 

يلجث  بعض الباحث،ن اراسة ظاهرة عدم الاس يقرار الس يايس وحتديد عواملها وم،رشاهتا من أ جل فهوم وتةسوري 

ر اذلي عرف عودم الاسو يقرا"  محدي عبد الرحامن حسن"ظاهرة الاس يقرار الس يايس، ويف هذا الصدد جند 

دارة :" السوو يايس بث نووه  عوودم قوودرة النظووام يف اليعاموول مووع ال زمووات الوويت تواهجووه بنجوواح، وعوودم قدرتووه عووىل اإ

الرصاعات القامئة داخل اجملمتع بشلك يس يطيع من خالهل أ ن حيافظ علهيا يف دائرة متكنوه مون السو يطرة والويحمك 

".اءتووه موون هجووة اثنيووةفهيووا، ويصوواحبه اسوو يخدام العنوون السوو يايس موون هجووة وتنوواق  رشعييووه وكة
2
فووالعنن  

الس يايس حسب هذا اليعرين يعيرب م،رشا حلاةل عدم الاس يقرار الس يايس والاجامتعوي داخول اجملمتوع  وينوتج 

عنه توترات واضطراابت س ياس ية داخلية، ت،لر عىل جامعات طائةية أ و أ قليوات موجوودة داخول اجملمتوع املعوين 

 .لس يايس  واس مترار رشعية النظام القامئ من هجة اثنيةمن هجة، كام ت،لر عىل حاةل الاس يقرار ا

حواةل عودم الاسوو يقرار السو يايس تو،لر سوولبا عوىل الوحودة الوطنيووة يف اجملمتعوات امليعوددة، كوهنووا تعكوس حوواةل 

الرصاعات اااخلية ب،ن خميلن القوى والييارات الس ياسو ية واملكووانت الاجامتعيوة يف اجملمتوع، هوذه الرصواعات 

ماكنيوة اهنيارهوا وتةككهوا، كوام تعرقول حواةل عودم  اااخلية قد تيطور اإىل حرب أ هلية مما هيدد اسو مترار ااوةل واإ

و توجود عودة مسو يوايت حلواةل عودم . الاس يقرار الس يايس هجوود حتقيوق اليمنيوة وبنواء امل،سسوات ااميقراطيوة

 :الاس يقرار الس يايس نذكر مهنا ما ييل

 .احلامكة ووظائةها الإدارية والس ياس يةعدم الاس يقرار عىل مس يوى النخبة  -10

 .عدم الاس يقرار اعيل مس يوى امل،سسات الس ياس ية وااس يورية اكحلكومات و الوزارات والربملاانت -17

جلوووء اجلهووات الرمسيووة ممووثةل يف امل،سسووات الرمسيووة )عوودم الاسوو يقرار عووىل مسوو يوى السوولوك السوو يايس  -10

ىل اس يخدام العنناحلكومية أ و غري الرمسية ممثةل يف ال ح  (.زاب الس ياس ية والقوى الاجامتعية يف اجملمتع اإ

بدراسة حول العالقة ب،ن عدم املساواة يف توزيع ملكيوة ال رايض وعودم " Brucen Russet"قام  0410يف س نة 

ىل نتيجوة مةادهوا أ ن ااول الويت  02عىل " ريس "الاس يقرار الس يايس، هذه ااراسة أ جراها  دوةل، ووصول اإ

شهدت مس يوايت عالية من الاس يقرار الس يايس حقق  نوع من املساواة يف اليوزيع، عىل عكوس ااول الويت 

                                                             
1
شواكلية اليعاقوب عوىل السولطة ومسو يقبل الاسو يقرار السو يايس يف امل لكوة العربيوة السوعودية،"أ محد عبود هللا انر و زيود حسون عويل ، -   " اإ

 . 07 -70. ، ص ص(7100)، 10. ، عدراسات دولية
2
 .20. حسان بن نوى، مرجع سابق، ص -  
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شهدت درجة عالية من عودم املسواواة يف اليوزيوع، عرفو  مسو يوايت عاليوة مون عودم الاسو يقرار السو يايس، 

.العداةل يف اليوزيع والاس يقرار الس يايس وابليايل توجد عالقة طردية ب،ن عدم
1
  

عدم الاس يقرار الس يايس هل ال لر الكبري يف تعطل وتث خر املشاريع والربامج اليمنوية باكفة قطاعاهتا ومسو يوايهتا، 

من خالل ال اثر الس ياس ية لعدم الاس يقرار الس يايس ممثةل يف عدم الاس يقرار ال مين والنياجئ املرتتبة عون هوذا 

ىل اخلوارج،  الوضع، ىل ال اثر الاقتصادية لظاهرة عدم الاس يقرار الس يايس ممثةل يف جهورة رأ س املوال اإ ابلإضافة اإ

ىل موطن أ كو أ منا لالسوتامثر وضوعن  فهذه احلاةل من عدم الاس يقرار ت،دي اإىل جهرة رؤوس ال موال الوطنية اإ

ب الاستامثر ال جنيب املبارش وغري املبارش مساية رأ س املال الوطين يف الع لية اليمنوية من هجة، وضعن وغيا

.من هجة اثنية، لعدم توفر بيئة س ياس ية واقتصادية مس يقرة وأ منوة
2
فظواهرة عودم الاسو يقرار السو يايس تو،دي  

ذ ل ميكون أ ن يوجوه الادخوار احملويل  ىل تراجع م،رشات اليمنية، ف،ال عن اليبعية الس ياسو ية والاقتصوادية، اإ اإ

.ستامثرية يف ظل عدم وضوح يف الرؤية، وغياب القانون املنظم لهذه الع ليةلل ساية يف الع لية الا
3
 

ن حتقيق الاس يقرار الس يايس ييوقن عىل مدى فاعلية النظام الس يايس يف معهل وأ دائه السو يايس والووظيةي،  اإ

ن هجوة، كوام ويف الاس يجابة لل طالب اجملمتعية، ووفاء النخب الس ياس ية احلامكة بيحقيق وعودهوا الانيخابيوة مو

يقت وو حتقيووق الاسوو يقرار السوو يايس موون هجووة اثنيووة توووفري الرشوووو الرضووورية لحتووواء مصووادر الاسوو يقرار 

السوو يايس والاجامتعووي، مبعووىن عووىل النظووام السوو يايس أ ن زكووون عووىل درجووة كبوورية موون الةاعليووة يف توظيوون 

ةيون مون حودة الرصواعات الويت قود م،سساته الرمسية اخمليلةة، وحسن اس يخدام املوارد امليوفرة من أ جول اليخ 

طوار القوانون  والع ول عوىل  ل يف أ ضويق احلودود ويف اإ ىل اس يخدام وسائل العنن املادي، اإ تنشث  دون اللجوء اإ

فتح وتنش ي  قنوات التصال الس يايس الرمسوي وغوري الرمسوي يف خميلون مسو يوايت النظوام السو يايس ل،وامن 

لولك املكووانت الاجامتعيوة دون متيوزي، والعوداةل يف توزيوع  وصول املعلومات، وفوتح ابب املشواركة الس ياسو ية

اخلريات املادية واملعنوية والوظائن ب،ن   فئات اجملمتع، وس يادة القانون ك داة ليوجيه سلوك ال فراد يف اجملمتوع، 

ممووا يوووفر للنظووام السوو يايس القبووول والرضووا الشووعيب، ومينحووه صووبغة الرشووعية وحتقيووق حوواةل موون الاسوو يقرار 

س يايس، فالس يقرار الس يايس ييحقق عندما يسو يطيع النظوام السو يايس القوامئ حتقيوق ال موان الرابعوي، مون ال 

لغاء مصادر اجلهل، املرض، الةقر واخلوف  .خالل اإ

                                                             
1
 - Brucen Russet ,”Inequality and Instability : The Relation of Land Tenure to Politices”, World Politces, 

N.03, (April 1992),p.442.     
2
. ص،  ص (7100)، 712. ، ع17.، مال سو ياذ" أ لر عدم الاس يقرار الس يايس عوىل اليمنيوة الاقتصوادية يف العوراق،" فوزية خدا كرم عززز، -  

70– 41. 
3
العوراق )اإشاكلية العالقوة بو،ن اليمنيوة الاقتصوادية وعودم الاسو يقرار السو يايس يف الوبالد الناميوة " رش يد ابين الظاملي و غسان طارق ظاهر، -  

دارية والاقتصادية، (منوذجا  .012 -71. ، ص ص(7100)، 10. ، ع10. ، ماملثىن للعلوم الإ
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تطبيق ااميقراطية اليوافقية يف موالزياي  ك ليوة ليحقيوق الاسو يقرار السو يايس يف جممتوع متعودد : احملور الثال  

  .ال عراق والطوائن

تعاين العديد من ااول غري امليجانسة الرتكيبة الاجامتعية من حاةل عدم الاس يقرار الس يايس والاجامتعي، نظورا 

قصواؤها  للرصاعات اااخلية اليت تنشث  ب،ن خميلن القوى والييارات املشواركة يف الع ليوة الس ياسو ية أ و الويت   اإ

،ن ي،كودون عوىل أ نوه ميكون حتقيوق الاسو يقرار السو يايس أ و هت يشها، مع ذكل فاإن ووعة من الباحث،ن واخمليص

واليخةيوون موون حوودة الرصوواعات واليوووترات اااخليووة يف اجملمتعووات امليعووددة، موون خووالل تطبيووق ااميقراطيووة 

جووامع ال راء  قوورار ااميقراطيووة والاسوو يقرار السوو يايس فقوو  عوون طريووق اإ اليوافقيووة، فووميكن يف هووذه اجملمتعووات اإ

يلن مكوانت اجملمتع أ ليعددي، ومسواية مجيوع الةرقواء الس ياسو ي،ن يف الع ليوة الس ياسو ية واليوافق العام ب،ن خم 

.ويف السلطة
1
ومن ب،ن ااول اليت معل  عىل تطبيق ااميقراطية اليوافقية ك ليوة لإدارة الع ليوة الس ياسو ية مون  

 . كوانهتا الاجامتعيةأ جل حتقيق الاس يقرار الس يايس، واليخةين من حدة الرصاعات اااخلية ب،ن خميلن م

Malaysia: 

Capital: Kuala Lumpur.  

Government type: Constitutional Monarchy. 

 Independence: 31 August 1957. 

Constitution: : 31 August 1957 Amended 16 September 1963. 

Administrative Division: 13 State on Federal Territory With Three component : Kuala 

Lumpur, Labuan, Putrajaya. 

 :اخلصائ  اجلغرافية و البرشية ملالزياي: أ ول 

 :اخلصائ  اجلغرافية -(0

درجوة شوامل، وخطوي  12درجة و  10تقع مالزياي يف جنوب رشق أ س يا قرب خ  الاس يواء ب،ن خطي عرض 

لكوم مربعوا، وهوذا يشو ل جززورة موالزياي  074.702درجة رشقا، تبلغ مساحهتا الإجامليوة  004درجة و 000طول 

يف جززورة بورينوو، وأ موا أ رخبيول ( موالزياي الرشوقية)وصباح ورسواك وولية لبوان الةيدراليوة ( مالزياي الغربية)

املاليو فهو عبارة عن ووعة من اجلزر امليقاربة، تقوع جتواه السوواحل اجلنوبيوة الرشوقية مون أ سو يا بو،ن احمليطو،ن 

                                                             

بوريوت، مركوز الاستشوارات : لبنوان)دلل عبواس : ترمجوة حوزب هللا يف لبنوان منوذجوا،:  جممتع متعددالإسالميون يفمسعود أ سد الله ي،  -  1

 .40. ، ص(7110، 10. والبحوث، و
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ندي، وتعورب أ كورب أ رخبيول يف العوام اذلي ييوث لن مون أ لف اجلوزر الويت تكوون اندونيسو يا واملاليوو الهادي واله 

.والةيليب،ن وس نغافورة وبرواني
1
 

 :اخلصائ  البرشية -(7

وتيكوون ، %0.0 مليوون نسو بة، مبعودل منوو سواكين 77.0بلوغ عودد سواكن موالزياي  7101حسب اإحصاء سو نة 

،نيات، حي  توجد  املالويو،ن والسواكن ال صوليون : أ عوراق رئيسو ية ر 10مالزياي من ووعة من العرقيات والإ

أ موا الهنودي،ن ، %70.1بنسو بة  Chineseوالصويني،ن ، %12.0بنس بة  Bumiputeras" بوميبوترا"ويعرفون ابمس 

Indians   وأ عوراق أ خورى ، %2.0ما نسوبتهOthers  املسول ون  ، يشولك%1.2بسو بةMuslims  موا نسوبته

أ موووا املسووو يحي،ن ، %1.0نسووو بة  Hindus، والهنووودوس %04.7نسووو بة  Buddhistsأ موووا البووووذي،ن ، 10.0%

Charitians  4.7فيشوولكون.%
2
هوودى "وزرجووع طبيعووة اجملمتووع املووالزيي متعوودد ال عووراق حسووب ااكيووورة  

ىل الهجرات البرشية الواسعة النطاق واملييالية، اليت" مييكيس جاءت مون رشق وجنووب أ سو يا، والويت أ دت  اإ

ىل الينوع الكبري يف الرتكيبة الاجامتعية يف مالزياي .اإ
3
 

من ااس يور املالزيي، اازن الإسواليم هوو دزون ااوةل الرمسوي، ( 10)الةقرة ال وىل (  10)حسب املادة الثالثة 

ىل دايانت أ خرى مثلمع حرية ممارسة الشعائر مكةوةل للك الطوائن ال خرى، حي  توجد  ضافة اإ : املس يحية اإ

، مووع ذكل "هباسووا مووالزياي"اخل، واللغووة الوطنيووة للووبدل ر ..البوذيووة والهندوسوو ية والسوو يخية والعقيوودة ال ائيووة

.تس يخدم اللغة الاجنلزيية يف املرتبة الثانية عىل نطاق واسع، كام توجد لغات أ خرى مثل الصينية والياملية
4
 

بوث ن ااسو يور هوو  ،(10)الةقورة ( 10)ين  ااس يور املوالزيي حسوب املوادة   :ايس ملالزياياليكوزن الس ي: اثنيا

:القانون ال عىل لالحتاد عىل الإطار القانوين ونظام احلمك عىل النحو اليايل
5
 

 .تث سيس مالزياي يف شلك احتاد -10

 .توزيع السلطات ب،ن الاحتاد والولايت -17

 .تث سيس ملكية دس يورية -10

                                                             
1
موذكرة ماجسو يري يف " مقاربوة حتلليوه دراسوة يف واقوع اليجربوة املالزييوة،: ترس يخ احلمك الراشد مكدخل ليحقيق اليمنية املس يدامة"معر كعيبوش، -  

 .70. ، ص7100-7100وم الس ياس ية، قسم العلوم الس ياس ية، جامعة املس يةل، العل
2
 - David Chew Huat Hock, “ Strving for Regime Change 1998-2014 Opposition Contestation in Multi-

Ethnic Malaysia”, Thesis is Prresented for The Degree of Doctor of Philosophy of The University of western 

Australia, 2015, pp.01,02.  
3
موارات العربيوة امليحودة)( المنووذج املوالزيي)الإسوالم السو يايس :  يف" اليجربة اليمنويوة يف موالزياي،"هدى مييكيس، -   ديب، مركوز املسو بار : الإ

 .707. ، ص(7107، 17.لدلراسات والبحوث، و
4
 .72. معر كعيبوش، مرجع سابق، ص -  

5
 .44. املرجع نةسه، ص -  
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 .تشكيل حكومة برملانية عىل غرار احلكومة الربيطانية -10

سو نوات مون اسو يقاللها عون بريطانيوا، وحتديودا  12، و بعود 0402أ وت  00حصل  مالزياي عىل اس يقاللها يف 

حتواد موالزياي، وبعود سو نت،ن  0410سبمترب  01بيارخي  شلك  مع   من س نغافورة وصباح ورسواك ما يعرف ابإ

.غافورة من الإحتاد وأ صبح  دوةل مس يقةل بذاهتاخرج  س ن( 0410أ وت  14)
1
 00حاليوا موالزياي تيكوون مون  

، عاةهتوا الرمسيوة 7110وبوتراجيا س نة  0470، لبوان س نة 0420كول ملبور س نة : ولايت فيدرالية 10ولية و

 .  كوالاملبور، أ ما عاةهتا الإدارية فه ي بوتراجيا

The Three Federal Territories or as Follows: Kuala Lumpur Was Mad a Federal Territory in 

1974, Labuan Was Mad a Federal Territory in 1984, and Putrajaya Which Was Created as a  

Federal Territory in 2001, The Administrative Capital of Malaysia is How Putrajaya.
2
  

عرف  مالزياي أ عامل عنن وأ حداث شغب ورصاعوات عرقيوة  0414بعد الإعالن عن نياجئ الانيخاابت يف ماي 

مون  70قتيل من الصيني،ن و 000)بسبب هذه النياجئ، مما أ سةر عن العديد من القتىل  0414ماي  00بداية من 

 -0421الزيية س ياسة اقتصادية جديودة من أ بناء الشعب املالزيي، وبعد هذه ال حداث تبن  احلكومة امل( املاليو

0420 (NEP) New Economic Policy  عوادة هيلكوة اجملمتوع املوالزيي وحتقيوق اليووازن بو،ن خميلون من أ جول اإ

،نيات املكونة هل .العرقيات والإ
3
   

جوراءات عواجةل  0414أ عط  هذه ال حوداث الويت شوهدهتا موالزياي يف مواي  مو،رشا قوواي عوىل رضورة ا واذ اإ

ذ ملواهج ة تصاعد اليوترات والرصاعات العرقية والع ل عىل استيعاهبا وجتةين منابعها حىت ل تيكرر مورة اثنيوة، اإ

كشة  هذه ال حداث عىل مدى هشاشة السالم الاجامتعي اذلي عاش يه البالد مند حصوولها عوىل اسو يقاللها 

اون بو،ن املكووانت العرقيوة الرئيسو ية  ، وهو دليل عىل جعز احلكومة املالزيية يف حتقيق اليقارب واليعو0402س نة 

لةشوهل يف " تنكوو عبود الورحامن"الثال،ة ممثةل يف املاليو والصوينيون والهنودي،ن، وتزايودت الانيقوادات حلكوموة 

توون عبود "، ليوث يت بعوده رئويس الووزراء الثواين0421هتدئة اليوتر العريق، وبناءا عىل ذكل قدم اسو يقاليه سو نة 

 0414قيق الانسجام العنرصي والاندماج الوطين والاس يقرار الس يايس، فث حوداث اذلي معل عىل حت " الرزاق

                                                             
1
 - Loura L Thornton, “  Malaysia,” in Peter M. Manikas and Loura L.Thornton (ed) , Political Parties Asia 

Promoting Reform and Combating Corruption in Eight Countries (United States of America : Washington, 

National Democratic Institute for International Affair, 2003), p.114.   
2
- Gordon P Means, “Malaysia (The Federation Malaysia),” Handbook of Federal Contries,2005, pp. 183-

193.     
3
- Johansson G , “On The Challenge to Competitive Authoritarianism and Political Patronage in Malaysia”, 

Stockholm – School of  Economics Asia Working Paper, N.29, (February 2014), P.09  
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فرض  رضورة مراجعة كيةية الاس يجابة  ملصاحل امجلاعوات العرقيوة اخمليلةوة يف اجملمتوع املوالزيي متعودد ال عوراق، 

.من أ جل تعززز الوحدة الوطنية والياكمل الوطين
1
 

قاموة دوةل واحودة تودزرها حكوموة واحودة، بيوامن :  ايالةيدرالية واحلمك احمليل يف مالزي -(0 أ ف،  فكرة الاحتاد اإ

مبثابوة مكووانت تكوون مبج وعهوا الةيدراليوة، وتعوزز حتديود مودى ( ولايت)أ قرت فكرة الةيدرالية بوجود دول 

، (ولايتالو)اس يقالل هذه املكوانت يف اتةاقية ،نائية، وابليايل حتديد مدى السلطة الةيدرالية عىل هذه ااول 

وبناءا عىل ذكل شلك  حكومة فيدراليوة مامتسوكة، واسو يةادة الوولايت مون اكفوة السولطات الويت متيعو  هبوا 

عندما اكن  محميات بريطانية، وقد ترأ س جملس   ولية رئيس وزراء يسو ى حوامك الوليوة، فانطلقو  املورحةل 

، وبودأ ت مورحةل اثنيوة زمتيوع فهيوا 0407يل يف فيةوري ال وىل من فيدرالية مالاي غداة تث سيس احتاد املاليو الةيدرا

الشعب حبمك ذايت، واكن  فيدرالية مالزياي املس يقةل ملكية دس يورية وفقوا لدلميقراطيوة برملانيوة، ولون تزيود مودة 

ماكنية طلب احلكومة من احلامك ال عىل  حل ( املكل)بقاء احلكومة املنيخبة يف السلطة عىل مخسة س نوات، مع اإ

جراء انيخاابت عامة يف أ ي وق  لنيخاب برملان جديد وتشكيل حكومة جديدةالربملا .ن واإ
2
   

جملسوا ترشويعيا يف  00ملالزياي نظام حمك دميقراطي وفيودرايل تيقوامس السولطة الس ياسو ية فيوه حكوموة مركزيوة و

لوولايت القليل من السلطات، وترشف حكوموات ا( ابس يثناء صباح ورسواك)الولايت وحلكومات الولايت 

دارة ال رايض واحلكومووة احملليووة والإسوواكن واخلوودمات الاجامتعيووة وتوووفري امليوواه اخل، ومتووكل احلكومووة ..عووىل اإ

الةيدرالية من خالل اجمللس الوطين للحومك احملويل مسو،ولية تنسو يق أ عوامل اجملوالس احملليوة والوبدلايت وجموالس 

دارية ابس يثناء ولي كووهنام " رسواك وصوباح"كوهنا صوغرية جودا و" برليس"ة املدن، معظم الولايت لها مناطق اإ

كبرياتن واش امتهلام عوىل منواطق اثنويوة، وترتكوز السولطة الينةيذيوة للوليوة يف يود حوامك الوليوة، و  وليوة لهوا 

حوامك الوليوة واحلكوموة احملليوة )جملسها الينةيذي اخلاص أ و حكومهتا اليت تقدم النصح حلامك الوليوة، و  موهنام 

:ويوجد عىل مس يوى ال قاله اليابعة ملالزياي هيئت،ن هام. خاضع ملساءةل اجمللس الترشيعي( للولية
3
 

، ويتشوولك موون (دسوو يور املاليووو) 0407هووو مبثابووة هيئووة رمسيووة   تث سوو يه مبوجووب دسوو يور : موو،متر احلوواكم -أ  

ال ساس ية انيخاب املكل ومندوبوه، ، وظيةته (تسعة حاكم وار،،ن وأ ربعة غري وار،،ن)سالط،ن وحاكم الولايت 

كام يقوم ابلوظيةوة التصوالية بو،ن احلكوموة الةيدراليوة وحكوموات الوولايت، وحيرضو اجامتعاتوه مون قبول املوكل 

انيخاب وعزل املكل وانئبه، مناقشة مسوائل الس ياسوة الوطنيوة، قبوول أ و رفوض )ورئيس الوزراء يقوم مبا ييل 

 (.اخل...،متر احلاكم أ ي قانون بعد التشاور مع أ ع،اء م

                                                             
1
دارة جممتع متعدد ال عراق وااروس املس يةادة لل نطقة العربيةوفاء لطةي حس،ن عبد الواحد،  -   فارقة الزنوج :اليجربة املالزيية يف اإ دراسة حلاليت ال 

 .010-011.، ص ص(7101، 10.املكتبة املرصية للنرش واليوزيع، و: مرص)  العراق يف جنوب السودان وال كراد يف
2
، 10. الش بكة العربية لل حباث والنرش، و: بريوت)أ م،ن ال يويب : ، ترمجةمذكرات ااكيور محمد هماتري: ، طبيب يف رئاسة الوزراءمحمد هماتري -  

 .074 -022. ، ص ص(7100
3
 .010 -010. معر كعيبوش، مرجع سابق، ص ص -  
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تعقد اجملالس ملناقشة املوضوعات اليت تيعلق ابختصاصاهتا، ويقوم املوواطن،ن  :اجملالس الترشيعية والينةيذية -ب

ىل أ حوزاب س ياسو ية 10ابنيخواب ممثلو،ن هلوم يف اجملوالس الترشويعية ملودة  كوام ترتكوز . سو نوات، وينمتوي أ غلو م اإ

حي  تمتيع حكومة   ولية بدس يورها اخلاص وجملوس وزراء زرأ سوه كبوري  السلطة الينةيذية للولية بيد حامك،

وزراء الولية، فاجملالس الينةيذية ر مبثابة جمالس وزارة حلكومات الولايت، ويوجد الورئيس احملويل الينةيوذي، 

 . ووظيةته تش به اإىل حد كبري وظيةة رئيس الوزراء يف احلكومة الةيدرالية

 : املكونة للنظام الس يايس املالزيي الةيدرايل الهيئات الس ياس ية -(7

، (أ غونوغ)متثل  يف املكل وجملس الووزراء، فواملكل حوامك أ عوىل يعورف يف ااسو يور ابمس  :السلطة الينةيذية -أ  

سو نوات، زكوون عواهال دسو يوراي مون دون سولطة تنةيذيوة،  10منيخبا من قبل احلاكم من بيهنم لولية مدهتا 

.الشلك، وامل، ون الثقايف املاليوي والس يادة الوطنية وزكون الرمز احلي يف
1
أ ما جملوس الووزراء فييكوون مون  

ىل هوذا اجمللوس  رئيس الوزراء وووعة من ال ع،اء اذلزن يمت اختيار  من الربملوان، وتنواو السولطة الينةيوذي اإ

.حت  رئاسة رئيس الوزراء
2
يف ال نظ وة الربملانيوة مون  فالسلطة الينةيذية يف موالزياي ل  يلون عوام هوو موجوود 

حيو  وجووود موكل دسوو يوري يقووم بوظووائن ترشويعية، مووع وجوود جملووس وزراء ييووىل الوظووائن ال ساسوو ية 

.والرمسية ممثةل يف تنس يق الس ياسة احلكومية وحتل أ عباء املس،ولية
3
 

 Consists of ر الربملان الةيدرايل، وتيكون السلطة الترشيعية من جملوس الشو يوخ : السلطة الترشيعية -ب

Senate  ويس ى( ديوان نيغارDewan Negara) ع،و  71س نوات،  10ع،وا ينتخبون ملدة  21، وييكون من

ع،وا يعينون من طرف املكل، وظيةتوه الرئيسو ية حفو  تةاصويل  00ولية، و 00مهنم ينتخبون عىل مس يوى 

لترشيع املقرر مون طورف هوذا اجمللوس النشاطات الترشيعية جمللس النواب مع تقدمي وهجة نظر تيعلق بيحس،ن ا

، (Dewan Rakyatديووان راكيوات )ويس ى ، The House of Representative، أ ما جملس النواب (النواب)

.س نوات 10ع،وا ينتخبون ملدة  704هو ديوان الرعية وييكون من 
4
  

تيث لن السلطة الق،ائية من احملمكة الاحتادية وحممكة الاس يئناف واحملمكة العليا يف ش به : السلطة الق،ائية -ج 

، ويعد قوايض الق،واة مبثابوة رئويس "رسواك"وكذكل احملمكة العليا يف " صباح"جززرة مالزياي، واحملمكة العليا يف 

امك العليوا وق،واة احملمكوة الةيدراليوة السلطة الق،ائية، ويمت تعيينه هو ورئيس حممكة الاس يئناف وقاض ق،اة احمل

من قبل املكل بناءا عىل اقرتاح رئويس الووزراء، بعود استشوارة مو،متر احلواكم، وللسولطة الق،وائية عوىل حتديود 

ومراقبة رشعية القوان،ن، كام أ هنا لها سلطة تةرس ااس يور الاحتادي ودسو يور الوولايت، والةصول الق،وايئ يف 

                                                             
1
 .077. محمد هماتري، مرجع سابق، ص -  

2
 .010. معر كعيبوش، مرجع سابق، ص -  

3
 .010. املرجع نةسه، ص - 

4
- United Nation, “Malaysia Public Administration.. Country Profile,” D P AOM , (November 2005), p.05.    
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.هجة، وب،ن أ ي وليوة واحلكوموة الةيدراليوة مون هجوة اثنيوة الزناعات ب،ن الولايت من
1
وحسوب ااكيوور محمود  

هماتري، زكةي احملامك والق،اة أ ن زكونوا بعديدزن عن تدخل الهيئوات الينةيذيوة والترشويعية، ول ميكون اسو يخدام 

قالهتم بغرض اليث ،ري عىل قراراهتم، وهنواك ق،وااي كثورية يف موال زياي حمكو  احملوامك ضغوو عىل شلك هتديدات ابإ

.فهيا ضد احلكومة أ و حزب احلكومة
2
  

دارة الع لية الس ياس ية يف مالزياي -(0 يصنن علامء الس ياس ية هذا النظام، و انطالقوا مون خصوائ  النظوام : اإ

السوو يايس املووالزيي،  بث نووه نظووام شوو به دميقراطووي أ و نصوون دميقراطووي أ و دميقراطيووة معوودةل، مبعووىن أ ن النظووام 

 .زيي ميزج ب،ن ااميقراطية والاستبدادالس يايس املال

Political Scientists have Categorist The Malaysia Quasi Democracy, Semi democracy, or 

Modified Democracy According To on Summary, Hat ever Their Theoretical Assumption 

These Characterization Implied The Political System Was Perched Uneasily Between 

Democracy and Authoritarianism.
3
         

،نيووة وامجلاعووات العرقيووة يف الع ليووة  يعكووس املشووهد السوو يايس يف مووالزياي، دور مشوواركة خميلوون الةئووات الإ

لقورارات الس ياس ية، كون خميلن الييارات والقوى املوجودة يف اجملمتع حتظى بةرصوة املشواركة يف معليوة صوناعة ا

دارة ش،ون الوبالد عوىل مجيوع املسو يوايت، ذلكل تعورف موالزياي تعدديوة  ورمس الس ياسات العامة، ف،ال عن اإ

حوزاب  00س ياس ية وحزبية، حيو  توجود ال حوزاب املشواركة يف الئويالف احلوامك، والويت ل يقول عوددها عون 

حزاب س ياس يا، هذه اليعددية احلزبية تعكوس الرتكيبوة  01س ياس يا، كام توجد اجل ة املعارضة اليت ت،م أ كو من 

،نية، وتعود ال حوزاب املشواركة  العرقية لل جمتع املالزيي، وليجنيب اجملمتع ااخول يف دوامة الرصاعات العرقية والإ

 احتادا فيدراليا لل حزاب الس ياسو ية، ور متثول شوعب موالزياي( الينظه القويم أ و اجل ة الوطنية)يف الئيالف 

منظ وة املاليوو الوطنيوة، )حوزاب س ياسو يا  00بغض النظر عن العورق أ و اجلونس أ و اازون، ور تيكوون مون 

، ابملقابول جنود اجل وة (اخل...امل،متر الهندي املالزيي، الاحتاد املوالزيي الصويين، حوزب احلركوة الشوعبية املالزييوة،

ي، حووزب العووداةل الوطنيووة، حووزب الع وول احلووزب الإسوواليم املووالزي )املعارضووة الوويت متثوول الئوويالف البووديل 

(.اخل...ااميقراطي،
4
 

                                                             
1
فادة مهنا " بار اخللييل،ماهر ج  -   ماكنية الإ دارية" دراسة اترخيية اقتصادية، –س ياسة الإساكن يف مالزياي واإ ، عودد الغري للعلوم الاقتصادية والإ

 .707 -777. ، ص ص(7100)خاص مب،متر الإساكن، 
2
: لبنوان)عبد الرحامن الش يخ وأ خورون : ، ترمجةالزيايم:  موسوعة ااكيور هماتري بن محمد رئيس وزراء مالزياي، الكتاب اخلامس محمد هماتري،  -  

 .77. ، ص(7110، 10.، و10. بريوت، دار الكتاب اللبناين، م
3
 - Suara Rakayat Malay, “Freedom of Expression and the Media in Malaysia,” Part of Series of Baseline 

Studies on Seven Southeast Asian Countries, Article 19 ,Kuala lumpur, (December 2005), p. 15.   
4
 .077، 070. معر كعيبوش، مرجع سابق، ص ص - 
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زرى ااكيور محمد هماتري أ ن حكومة اجل ة الوطنية، ر حكومة دميقراطية لكهنا ل تتبع توكل امجلاعوة الويت تعبود 

ااميقراطية كهدف يف حد ذاهتوا، ور تعيورب ااميقراطيوة وسو يةل لختيوار احلكوموة، وميكون للشوعب أ ن خييوار 

دا أ راد ذكل، لكن ل بد أ ن زكون هل حق الاختيوار، ولبود مون انيخواابت  عادة نةس احلكومة بشلك متكرر اإ اإ

عىل فرتات حمددة، ومن حق الشعب أ ن خييار  مون ميوثهل ومون يشولك احلكوموة، أ موا ابلنسو بة للحكوموة مفون 

وضع ،قهتم يف احلكوموة، وبقودر موا  واج ا ومن حقها أ ن حتمك ابلطريقة اليت تريض الناس وتقنعهم ابلس مترار يف

جيب أ ن يعرف الشعب كيون يسو يخدم ااميقراطيوة يف احلصوول عوىل أ ف،ول حكوموة هل، بقودر موا جييوب أ ن 

.تعرف احلكومة كين حتمك حىت حتيةظ ابامع ااميقراطي من الشعب وتطوره من أ جل اس مترار حقها يف احلمك
1
 

ااميقراطيوون الغربيوون اللرباليوون جيوب أ ن ميوارس مون قبول  عىل أ نوه لويس   اذلي برشو بوه" هماتري"وي،كد 

منا  ن اذلزن إيار ال صلح لنا، أ و هن ل ال سوأ  أ و غري اجملدي .املالزيي،ن، واإ
2
 

حدد النظوام السو يايس املوالزيي صوالحيات احلومك ابلشوعب وممثليوه الربملواني،ن، واذلزون يعكسوون واقوع اليعودد 

سام اجلغرايف، وذلكل بدأ ت الس ياسة املالزيية ابلرتواكز عوىل تبوين مشواريع اليمنيوة العريق واايين والإ،ين والانق 

عرب ال حزاب الس ياس ية واحلكومات عىل املس يوى احمليل، اليت تيبىن جت يوع ومتثيول مصواحل الةئوات الاجامتعيوة 

 واسو يقرارا، ذلكل ترَسو  واليعبري عهنا، مما جعل معلية صناع القرار يف الس ياسة اااخلية واخلارجية أ كو ،باات

دميقراطية توافقية دس يورية حظي  مبساندة وتث ييد الشعب املالزيي عىل اختالف مكوانتوه وطوائةوه، مموا عوزز 

من سلطة احلكومة الةيدرالية عىل تنةيذ س ياسواهتا بنجواح، وعوىل هوذا النحوو ترَسو  قوه ااميقراطيوة الغربيوة 

.ية الإسالميةبشلك مامتزج مع القه املالزيية ال س يو 
3
 

اس يطاع املالزييون تطوزر عقد اجامتعي، وهو أ حد عنارص جناح اليجربة املالزيية، وأ حد ضامانت اس مترارها، مون 

خالهل   الاعورتاف ابلينووع العوريق واايوين والطوائةي، والع ول عوىل معاجلوة الاختالفوات املوجوودة بو،ن هوده 

ات موون اجوول حتقيووق اليعووايش السوول ي، وحتسوو،ن مسوو يوايت اليكوينووات، ومعاجلووة العواموول املغذيووة لالنقسووام

جنواح  سورتاجتية يف اإ الاس يقرار الس يايس والاجامتعي، وقد أ سهم وجوود قيوادات س ياسو ية واعيوة ذات رؤيوة اإ

ذكل، موون خووالل تكووريس وحاميووة حقوووق   املكوووانت الاجامتعيووة دون متيووزي،  وفووتح ابب املشوواركة يف 

.يلن القوى والييارات الةاعةل يف احلياة الس ياس يةاملس،ولية واحلياة الس ياس ية خمل 
4
  

لقد متزي النظام الس يايس املالزيي ابملرونة، وهذه اخلاصية مكنيه من استيعاب الاختالفوات واليباينوات العرقيوة 

،نيووة والطائةيووة املوجووودة يف اجملمتووع، ممووا سوواعده عووىل حتقيووق مسوو يوايت مقبوووةل موون الاسوو يقرار السوو يايس  والإ

                                                             
1
 .00. ، مرجع سابق، صمحمد هماتري -  

2
، (حمورران)يف س ين اازن عبد الةتاح والسو يد صوديق عابودزن " الإسالم واحلركة الس ياس ية يف  فكر حماضري محمد،" مصطةى محمود منجود، -  

 .777.، ص( 7110مركز ااراسات ال س يوية، : القاهرة)ال فاكر الس ياس ية ال س يوية الكربى يف القرن العرشزن 
3
 .001 -000. ، ص ص(7100)، 10. ، ع02. ، املنارة، م(ال س يان)الس ياسة اخلارجية املالزيية جتاه دول جنوب رشق أ س يا " عقيل وصةي، -  

4
دارة الاختالف،"حمسن صاحل،  -    .10. ، ص(7107يونيو  -70)مركز اجلززرة لدلراسات، " ق،ااي المنوذج الس يايس املالزيي واإ
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عي، كون النخبة احلامكة املالزيية معل  عىل حتقيق اليوازن والعداةل ب،ن خميلن اليكوينوات الاجامتعيوة، والاجامت

مع الع ل عىل ترس يخ مةهوم املواطنة والوحدة الوطنية، ومن أ جول تعززوز هوذا الوضوع وضوع  النخبوة احلامكوة 

:يةاملالزيية مضن أ ولوايهتا ووعة من النقاو ندرهجا عىل النحو اليال 
1
 

 .تمنية املوارد البرشية والي،امن القويم -10

 .تمنية وتطوزر العالقات العرقية، ومعاجلة ق،ية عدم املساواة الاقتصادية الاجامتعية -17

صالح مس يوى واس يدامة جودة حياة املالزيي،ن -10  .اليوزيع العادل للووة، واإ

 .تقوية قدرات البالد امل،سساتية والينةيذية -10

الرشاكة مع القطاع اخلاص وم،سسات اجملمتع املدين يف معاجلة الق،ااي امليعلقة ابلةساد والزناهوة يف خميلون  -10

 .القطاعات

ىل يومنا هذا حمكها سو ية  0402مند اس يقالل مالزياي يف س نة  ىل حواةل ( 11)اإ رؤسواء وزارة، وهوذا موا يشوري اإ

:يلالاس يقرار النس يب اذلي عاش يه مالزياي، و  عىل اليوا
2
 

 (.0421 -0402)تنكو عبد الرحامن   -10

 (.0421 -0421)تون عبد الرزاق حس،ن  -17

 (.0470 -0421)تون حس،ن عون -10

 (.7110 -0470)محمد هماتري محمد  -10

 (.7114 -7110) عبد هللا أ محد بدوي -10

ىل يومنا هذا -7114)جنيب بن تون عبد الرزاق  -11  (.اإ

ىل يومنا هوذا، ويظهور ذكل مون  0402من الاس يقرار الس يايس مند اس يقاللها س نة  متيع  مالزياي نسبيا حباةل اإ

:خالل ووعة من امل،رشات اليالية
3
 

حواةل الاسو يقرار السو يايس، حيو  انيظ وو  الانيخواابت ااميقراطيوة احلورة يف مواعودها، ومل حتوودث أ ي  -10

 .انقالابت

 .    ل عراق والطوائن الس ياس ية وااينيةحاةل من اليوافق واليعايش السل ي ب،ن خميلن ا -17

 .تطور اقتصادي انعكس  فوائده عىل ول رشاحئ اجملمتع املالزيي -10
                                                             

1
 .001. ع سابق، صمعر كعيبوش، مرج -  

2
 .00-77. ، ص ص(7100العريب للنرش واليوزيع، : القاهرة) هماتري محمد والصحوة الاقتصادية..اليجربة املالزييةمحمد صادق اإسامعيل،  -  

3
 .10.حمسن صاحل، مرجع سابق، ص - 
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 .  اس يقرار يف ال من اااخيل -10

،ووين يف مووالزياي سوواعد أ كووو ممووا عرقوول موون خووالل حتالةووات وتكوينووات سوواي  يف بلووورة  الينوووع العووريق والإ

ل ن تث كيد ارتباو الانامتء العريق رمسيا ابلع لية الس ياسو ية، معول عوىل تعززوز  الاس يقرار الس يايس والاجامتعي،

كةاءة ومصداقية م،سسات احلمك يف مالزياي، هذه ال خرية اليت معل  عىل تبين أ نظ ة حملية اسو يوعب  خميلون 

،نيات وتشكيل حكومات حملية عن طريق حتالةات ب،ن جامعات عرقية خميلةة .ال عراق والإ
1
لو  النخبوة فقد مع 

احلامكووة يف مووالزياي عوول توووفري منوواخ موووايت لالسوو يقرار السوو يايس، واذلي ميثوول بوودوره أ حوود أ   راكئووز اليمنيووة 

الس ياس ية، وفقا لرؤية القيادة يف قبول قودر أ قول مون ااميقراطيوة يف سوبيل ضوامن أ كورب قودر مون الاسو يقرار 

ىل الس يايس، وقد ح،  القيادة املالزيية بقدر ملحوظ من الرشوع  ية عودا فورتات مون اليذبوذب، وزرجوع ذكل اإ

.موقع امليغري الثقايف يف الع لية الس ياس ية
2
 

الاس يقرار الس يايس يف مالزياي قامئ عىل حتالن ال عوراق أ و الالعبو،ن الكبوار املشوارك،ن يف الع ليوة الس ياسو ية 

ود، وتطوور هووذا وتعواوهنم، حو  حتوالن أ كورب حوزب لل اليوو موع أ كورب حوزب للصويني،ن موع أ كورب حوزب للهنو

ىل  00: الئيالف ليشلك اجل ة الوطنية الويت اتسوع  ل حوزاب س ياسو يا، ومالو  هوذه ال حوزاب الس ياسو ية اإ

ىل العنن أ و الابزتاز الس يايس، بل عن طريق الرضا والقبول .اليوافق، وحل مشالكه وخالفهتا دون اللجوء اإ
3
 

 :خامتة

من خالل هذه ااراسة ميكن القول أ ن منوذج ااميقراطية اليوافقية، يعيرب أ لية لإدارة احلومك والع ليوة الس ياسو ية 

يف اجملمتعات املنقس ة، ذات الرتكيبة غوري امليجانسوة، مون خوالل بلوورة وفواق سو يايس قوامئ عوىل اليعواون بو،ن 

سو يقرار السو يايس واحملافظوة عوىل الوحودة خميلن القطاعوات املشولكة لل جمتوع أ ليعوددي، مون اجول حتقيوق الا

 . الوطنية لدلوةل

،نية وااينية، مون خوالل بنواء نظوام سو يايس يقووم عوىل  مالزياي اس يطاع  مواهجة مشلكة اليعددية العرقية والإ

أ ساس اليعاون ب،ن خميلن اليكوينات والييارات الس ياس ية املشواركة يف الع ليوة الس ياسو ية، مموا سواعدها عوىل 

رشعيهتووا الس ياسوو ية ااميقراطيووة، مبووا ي،وو ن مناخووا مواتيووا هيووث  سوو بل اسوو يقرار م،سسوواهتا الس ياسوو ية توودعه 

، والاسو يقرار السو يايس والاجامتعوي بصوةة عاموة، فالنخبوة احلامكوة يف موالزياي (احلكومة الةيدراليوة، والربملوان)

دارة تعدزهتا الاجامتعية غري امليجانسوة بنجواح، فوجوود هوذه اليع دديوة يف الرتكيبوة وتعودد ال حوزاب متكن  من اإ

الس ياس ية مل يعد يشلك أ ي هتديد حلاةل الاس يقرار الس يايس داخل ااوةل املالزيية، وحتقيوق الانودماج الووطين 

اس يطاع  حتقيق مس يوايت مقبوةل من  0402واحملافظة عىل وحدهتا الوطنية، كون مالزياي مند اس يقاللها س نة 

                                                             
1
 .001. معر كعيبوش، مرجع سابق، ص -  

2
 .770، 777. هدى مييكيس، مرجع سابق، ص ص -  

3
 .14. حمسن صاحل، مرجع سابق، ص -  



 11العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية
 

601 
 

، والويت 0414سو يثناء الرصواعات العرقيوة وأ عوامل الشوغب الويت عرفهتوا سو نة ، اب(نسوبيا)الاس يقرار السو يايس 

سورتاجتية  711خلة  حوايل  طوار اإ حضية من أ بناء الشوعب املوالزيي، ولقود معلو  النخبوة احلامكوة املالزييوة يف اإ

ل اإرشاك ااميقراطية اليوافقية من أ جل معاجلة هذه املسث ةل، ليجنيب البالد الوقووع يف أ زموات مموا،ةل، مون خوال

  الةواعل والييارات يف الع ليوة الس ياسو ية، وحتقيوق العودل واملسواواة وسو يادة القوانون ك داة ليوجيوه سولوك 

ال فراد يف اجملمتع املالزيي، وحتقيق الاس يقرار الس يايس اذلي يعيرب معال مسواعدا يف حتقيوق اليمنيوة الاقتصوادية 

 .ةواليطور اذلي حققهتا مالزياي يف الس نوات ال خري 
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يف قانون العقوابت اجلزائري مةهوم امللكية العقارية احمل ية جزائيا
*
 

 . 7جامعة وهران . لكية احلقوق -دكيوراهوطالب ابح  : العريب حش  محمد ال م،ن

 :امللخ  ابلعربية

جتس يدا لل بدأ  ااس يوري القوايض حباميوة حوق امللكيوة العقاريوة، فواإن املرشوع اجلوزايئ قود تودخل مون 

عيداء مادي عىل هذه احلق العقاري أ و العيين العقاري 071خالل ن   املادة   .من قانون العقوابت لردع   اإ

وعوىل . مةهووم امللكيوة يف القوانون اجلوزايئغري أ ن مةهوم امللكية العقارية يف القانون،ن املدين والعقاري خييلن عن 

سوتيعاب اكفوة املةواهه  هذا ال ساس يبقى الن  اجلزايئ امليعلق جبرمية اليعدي عىل امللكية العقارية قارصا عوىل اإ

ىل تةسوري موسوع لوبعض املصوطلحات  اليت تثار هبذا الشث ن، لس ح فح ييعلق مةهوم احليازة العقارية، مما ي،دي اإ

 .مع ما يشلكه ذكل من اإشاكلت قانونيةاجلزائية، 

مون قوانون  071وسنتوىل من خالل هذا البح  دراسة اجلوانب القانونية والع لية اليت يثريها تطبيق ن  املادة 

جهتادات احملمكة العليا  .العقوابت، مبين،ن تطبيقاهتا من خالل اإ

Résumé : 

La reforme constitutionnelle entamée  en Algérie conforment  à la loi 01-16 du 06 

mars 2016 a mis en œuvre un ensemble de principes constitutionnels qui confèrent un 

caractère sacre  doit  de la propriété 

 publique et  prive reconnue ou non  conformément à un titre juridique. C’est ce qui ressort 

des articles 02,22 , et 64 de la constitution. 

En effet , l’article 18 de la constitution stipule que la propriété publique est un bien de la 

collectivité nationale, de même l’article 22 stipule que l’expropriation ne peut intervenir que 

dans le cadre de la loi et elle donne lieu a une indemnisation juste et équitable. L’article 64 

confère a la propriété privé une protection et une garantie constitutionnelle. 

En conséquence, le législateur a légiféré certains textes qui incriminent toute atteinte à la 

propriété immobilière publique et privé en absence de tout titre quel qu’il soit. 

c’est  ce que nous étudierons à travers l’analyse de textes de l’article 386 du code pénal 

Algérien suivi Par la jurisprudence de la cour suprême. 

 

                                                             
*
يداع املقال   04/10/7102: اترخي اإ

 12/17/7102: اترخي حتكه املقال
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 :متهيد

ووعوة  7101موارس  11املو،رخ يف  10-01جسد اليعديل ااس يوري اذلي عرفته اجلزائر مبوجوب القوانون رمق 

من املبادئ ااس يورية اليت تقدس حوق امللكيوة عاموة اكنو  أ و خاصوة، اثبيوة مبوجوب سو ند قوانوين أ و بودون 

 .من ااس يور 10و  77، 17س ند، وهذا ما يس يةاد من اس يقرار أ حاكم املواد 

ن ن  املادة اب عوىل  77ي،كد عىل أ ن امللكية العامة ر مكل لل ج وعة الوطنيوة، كوام حرصو  املوادة  07لةعل اإ

طار القانون ومقابل تعويض عادل ومنصن، وأ ما املادة  ل يف اإ فث كودت عوىل ضوامن ااوةل،  02عدم نزع امللكية اإ

عوىل امللكيوة اخلاصوة حاميوة وضوامنة  10مبخيلن م،سساهتا، عدم انهتاك حرموة املسوكن، وأ خوريا أ ضوة  املوادة 

 .دس يورية

جرائية من شوث هنا جتورمي   اعيوداء عوىل  وتنعكس هذه امحلاية من خالل اإصدار املرشع لعدة نصوص قانونية واإ

ليه مون خوالل حتليلهوا . حق امللكية العامة وكذا امللكية اخلاصة للعقار، ولو اكن  بدون س ند هذا ما سنتعرض اإ

والويت جواءت  7111ديسو رب  71بيوارخي  70-11من قانون العقوابت املعدةل مبوجوب القوانون  071ل حاكم املادة 

 .حت  عنوان اليعدي عىل ال مالك العقارية

ن م، ون ن  املادة  مون قوانون العقووابت يثوري عودة تسواؤلت قانونيوة ابملووازاة، موع احلمكوة مون تث كيود  071اإ

 ونة، وأ ن القانون يعاقب   من يعيدي عىل ملكية الغري، سواء ااس يور اجلزائري عىل أ ن امللكية اخلاصة م،

اكن حامال لس ند ملكية أ و جمرد حائزا للعقار عىل الاعيداءات، بغض النظر عن امللكية العامة، والويت ل جتووز 

ىل متلكها، ما عدا تكل احليازة اليت تث خذ طابعا اسو يغالليا ، وهوو أ مور جوائز  حيازهتا حيازة من شث هنا أ ن ت،دي اإ

 .قانوان

 من قانون العقوابت اجلزائري 071م، ون ن  املادة : أ ول

ىل ن  املادة  نه وبرصحي العبارة ي،كد أ ن حمول اجلرميوة هوو امللكيوة العقاريوة  071ابلرجوع اإ من قانون العقوابت فاإ

 .اليت يعيدى علهيا عن طريق الإرساع ابس يعامل اخللسة أ و الطرق اليدليس ية

،بوات وقبل اخلوض يف غام شاكلية امحلاية اجلزائية لل لكية العقاريوة، لسو ح اخلاصوة مهنوا، جيودر اليوذكري أ ن اإ ر اإ

حدى الوسائل اليالية  :امللكية العقارية زكون وفقا النظام القانوين اجلزائري ابإ

 .مكرر من القانون املدين 077الس ندات اليو،يقية كام ت،كد عليه املادة  -

 .من القانون املدين 070الس ندات العرفية حسب مةهوم املادة  -

 .من قانون الإجراءات املدنية والإدارية 770الس ندات الق،ائية وفق أ حاكم املادة  -

جوراء الشوهر العقواري  - الس ندات الإدارية الصادرة عن الهيوث ت الإداريوة اخمليصوة، موع مراعواة يف   ال حووال اإ

 .من القانون املدين وكذكل ما نص  عليه القوان،ن اخلاصة 240املنصوص عليه يف املادة 
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مون قوانون العقووابت عودة  071و تثري جنحة اليعودي عوىل امللكيوة العقاريوة بوصوةها املنصووص عليوه يف املوادة 

ىل اخووتالف قووراءة الوون  يف نسووخيه العربيووة مقارنووة ابلنسووخة  تسوواؤلت قانونيووة هووذا يعووود ابارجووة ال وىل اإ

من ااس يور اجلزائوري الويت تون  عوىل  0وابلرمغ من أ ن الن  العريب هو ال صل وفق أ حاكم املادة  .الةرنس ية

ل أ نوه حيودث أ ن  أ ن اللغة العربية ر اللغة الوطنية الرمسية، وهو الواجوب اليطبيوق يف حواةل وجوود تعوارض، اإ

 0411يف ال صول سو نة زكون الن  الةرنيس هو ال ا، ذكل أ ن نصووص قوانون العقووابت اجلزائريوة وضوع  

ىل العربية، موع مالحظوة هاموة وهوو أ ن الرتمجوة، يف بعوض ال حيوان اكنو  حرفيوة،  ابللغة الةرنس ية   ترمج  اإ

ومت  بصورة رديئوة يف بعوض ال حيوان، ال مور اذلي انعكوس سولبا عوىل حفووى الون ، وابليوايل خلوق تذبوذاب 

يقايض من هجوة أ خورى، وهوو موا نل سوه مون خوالل وتناق،ا يف ال حاكم الق،ائية من هجة، ومساسا حبقوق امل 

 .تعامل الق،اء، عىل خميلن مس يوايته، مع جنحة اليعدي عىل امللكية العقارية

 .طبيعة العالقة ب،ن العقار املعيدى عليه والغري صاحب احلق: اثنيا

ذا اكن املبدأ  أ ن امللكية عامة أ و خاصة أ مر مقدس حبمك ااسو يور، وأ ن القوانون يعاقوب   مون اعيودى عوىل  اإ

ملكية الغري سواء اكن حبوزته س ند أ و بدون س ند، كام هو ال مر ابلنس بة حلائز العقار، مع أ ن امللكية العاموة ل 

ن السو،ال املطوروح، و انطالقوا  منا يس ح فق  ابحليازة الاس يغاللية، فاإ ىل المتكل واإ جيوز حيازهتا حيازة ت،دي اإ

شواكلية جديوة تعوو الق،واء مون قوانون العقو 070من قراءة ن  املادة  وابت ابللغيو،ن العربيوة  م الةرنسو ية يثوري اإ

 .   اجلزائري يف العديد من املناس بات الإجابة عهنا والةصل فهيا بصةة هنائية

 .موقن القانون املقارن من املسث ةل(   0

صا خاصا ييعلوق جبنحوة ابلرجوع اإىل   من قانون العقوابت الةرنيس القدمي، وكذكل احلدي ، فاإهنام مل يي، نا ن

اليعدي عىل امللكية العقارية كام جواء يف قوانون العقووابت اجلزائوري، بيوامن تعورض قوانون العقووابت املرصوي اإىل 

ىل  014موضوع حامية امللكية العقارية مبوجب املواد مون  نهتواك حرموة موكل الغوري، واعيورب  020اإ حتو  عنووان اإ

دخول عقار حيوزه الغري هبدف منع حيازته ابلقوة جرمية، مبعىن أ ن املرشوع املرصوي جيورم رصاحوة اليعودي عوىل 

احليازة العقارية، همام اكن  طبيعة هذا العقار، وهبذا الن  تةادى املرشع املرصي الإشاكلية القانونية الويت يثريهوا 

من القانون العقوابت اجلزائري حول حتديد طبيعة حامية العقار ليش ل الك مون حوق امللكيوة  071دة تطبيق املا

 .واحليازة
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 .موقن املرشع اجلزائري من طبيعة احلق املعيدى عليه(  7

 من قانون العقوابت اجلزائري يظهر جليا أ ن جنحة اليعدي عوىل امللكيوة العقاريوة 071من اس يقراء حميوى املادة 

دانوة مرتكوب اجلرميوة وتطبيوق العقووابت املقوررة  وكبايق اجلرامئ تقوم عىل أ راكن أ ساس ية ،ال،ة واجب توافرهوا لإ

عليه ور الركن الرشعي والركن املادي والركن املعنوي 
(1)

. 

فث ما ابلنس بة للركن الرشعي جلنحة اليعدي عىل امللكية العقارية، وهو موضووع هوذا البحو ، فلقود نصو  املوادة 

 :ييل من قانون العقوابت عىل ما 071

ىل  71.111يعاقب ابحلبس من س ية اإىل مخس س نوات وبغرامة من  دج   مون انوزتع  عقوارا مملوواك  011.111اإ

 .للغري، وذكل خلسة أ و بطرق اليدليس

ذا اكن انزتاع امللكية قد وقع ليال ابلهتديد أ و العنن أ و بطريقة التسلق أ و الكرسو مون عودة أ شوخاص أ و موع  و اإ

محل السالم ظاهرا أ و خمبث  بواسطة واحد أ و أ كو مون اجلنواة، فتكوون العقوبوة احلوبس مون سو نت،ن اإىل عرشوة 

ىل  71.111س نوات والغرامة من   .دج 011.111اإ

 :س ية فهو اكليايلأ ما الن  ابللغة الةرن 

-Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq(5) ans et dune amende de vingt 

mille(20.000) à cent mille (100.000) DA quiconque ,par surprise ou fraude ,dépossède autrui 

d’un bien immeuble si la dépossession a eu lieu, soit la nuit, soit   avec menaces ou violences, 

soit à l’aide  d’escalade  ou d’effraction, soit par plusieurs personnes, soit avec un port 

d’arme apparente ou cachée par l’un ou plusieurs des auteurs, l’emprisonnement est de 

deux(2) ans à dix (10) ans et l’amende de vingt mille (20.000)DA à cent mille (100.000)DA. 

من اس يقراء ومقارنة م، ون الن  يف النسخي،ن العربية والةرنس ية يظهر جليا أ ن هنواك تبوازن واحض بيوهنام مون 

شث نه أ ن يثري اإشاكلت قانونية ومعلية، وهذا فعال ما يالحظ من خالل الإطالع عىل العديد مون الاجهتوادات 

 .ق،ائية عىل خميلن مس يوايهتا، مبا فهيا قرارات احملمكة العلياالق،ائية للهيث ت ال

 

                                                             

  . 00، ص  7111، 0الةاضل خامر،اجلرامئ الواقعة عىل العقار،اجلزائر،دار هومة،و - 1
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ىل  اليقيود ابليةسوري ال،ويق للون  العوريب للوامدة  مون قوانون العقووابت  074ابلةعل هناك اجتاه فقهو ي يوذهب اإ

فيحرص جمال امحلاية اجلزائية فق  ابلنس بة للامكل احلقيقي و ل وجود،حسو  م ل ي جنحوة اليعودي عوىل احليوازة 

العقارية
 (1)

. 

حودى قراراهتوا مون أ نوه  ليه احملمكة العليا يف اإ ىل ما ذهب  اإ تقت و جنحوة اليعودي عوىل " ويستند هذا  الرأ ي اإ

امللكية العقارية للغري أ ن زكوون العقوار مملوواك للغوري و مون  م فوان ق،واة املوضووع اليزون أ دانووا الطواعن،ن هبوذه 

"للعقار زكونوا قد أ خطئوا يف تطبيق القانون اجلنحة دون أ ن زكون الشا  مالاك حقيقيا 
 (2)

  . 

لكن رأ ي أ خر يةرس مةهوم امللكيوة العقاريوة عوىل أ سواس اخوتالف املرجوع القوانوين، فهو ي تعيورب ملكيوة الرقبوة 

والانيةوواع، وفقووا ل حوواكم القووانوين املوودين اجلزائووري، و ووول ملوواكل العقووار السوولطات الووثالث الاسوو يعامل، 

ذ يعيورب حوق الانيةواع الاس يغالل و اليرص  ىل الترشيعات اخلاصوة، اإ ذا ما رجعنا اإ ف، بيامن تث خذ صورة أ خرى اإ

واذلي حيودد  7101أ وت  00املو،رخ يف  10-01طبقا ل حواكم قوانون املسوتمثرات الةالحيوة وكوذكل القوانون رمق 

جيوه العقواري مبثابوة رشوو و كيةيات اس يغالل ال رايض الةالحية اليابعوة لل موالك اخلاصوة لودلوةل وقوانون اليو 

ىل الور،ة حق ملكية،  نظرا لتصافه اباميومة والقابلية لالنيقال اإ
 (3)

. 

 .موقن الق،اء اجلزائري من طبيعة احلق املعيدى عليه -اثلثا

ن قراءة النسخة العربية لن  املادة  ييابع جبنحة اليعدي عىل امللكيوة "من قانون العقوابت تةيد بث نه  071ابلةعل اإ

ذ " ية   من انزتع عقارا مملواك للغريالعقار  بيامن الن  ابللغة الةرنس ية يةيد   من انوزتع مون الغوري حيوازة عقوار اإ

ىل تذبوذب  la possessionواذلي يعوين انوزتاع احليوازة   dépossèdeاس يع ل يف ذكل الةعل  ، وهوذا موا أ دى اإ

الاجهتاد الق،ايئ لل حمكوة العليوا اذلي توث رحج اترة بو،ن اشورتاو امللكيوة الثابيوة مبوجوب سو ند رمسوي ومشوهر، 

 . والاكيةاء، اترة أ خرى حبيازة الغري للعقار بصةة مرشوعة وهادئة

ىل أ نوه  17/17/0477فةي قرار صادر بيارخي  ع .ق 071حي نو  املوادة يسو يةاد مون رص"ذهبو  احملمكوة العليوا اإ

احملررة ابللغة الةرنس ية أ ن اجلنحة تيحقق ابنزتاع حيازة الغري لعقار خلسة أ و بطريق الغش، وبناء عىل ذكل فوال 

ذا مل يثبو  الاعيوداء عوىل احليوازة " جرمية ول عقاب اإ
(4)

اعيوربت أ ن  00/17/0474، بيوامن يف قورار مو،رخ يف  

                                                             

 . 001، ص 7117، و  محدي ابشا معر،حامية امللكية العقارية اخلاصة، دارهومة - 1

 . 10/00/0440م،رخ يف  20404قرار رمق  - 2

 . 2، ص  7111- 0444برابرة عبد الرحامن،امحلاية اجلزائية لل مالك العقارية اخلاصة، مذكرة ماجس يري، جامعة البليدة ،   - 3

ليه يف اجلياليل بغدادي، الاجهتاد الق،ايئ يف املواد اجلزائية،  17/17/0477م،رخ يف  21قرار رمق  - 4 ، امل،سسة الوطنية للنرش  0ج ، مشار اإ

 . 010، ص  0441شهار، طبعة الإ و 
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ضد احلائز الثاين اذلي قام ابنزتاع حيازته، ل ن هذا احلق خيي  به املواكل احلائز ليس هل احلق يف رفع الشكوى 

فق  
(1)

. 

عمتدت احملمكوة العليوا يف قورار أ خور عوىل النسوخة العربيوة للون  و اعيوربت أ ن جنحوة اليعودي عوىل امللكيوة  واإ

لطاعن،ن هبذه اجلنحوة دون العقارية تقت  أ ن زكون العقار مملواك للغري، ومن  م فاإن ق،اة املوضوع اذلزن أ دانوا ا

 .أ ن زكون اجلاين مالاك حقيقيا للعقار زكونوا قد أ خطث  يف تطبيق القانون

ىل أ ن املرشوع ل يقصود بعبوارة  70/10/0440كام ذهبو  احملمكوة العليوا يف قرارهوا املو،رخ يف  " امل لووك للغوري"اإ

منا يقصود هبوا أ ي،وا امللكيوة الةعليوة ، وذلا ينبغوي أ ن ت،خوذ هوذه العبوارة مبةهوهموا امللكية احلقيقية للعقار حفسب واإ

الواسع اذلي ل يقترص عىل امللكية حسب تعريةها يف القانون املدين بل ييعداها ليش ل أ ي،ا احليازة القانونية
(2)

. 

ن هذا الرأ ي هو اذلي زرحج منطقيا ل نه ينسجم مع أ حواكم القوانون املودين اجلزائوري اذلي كةول حاميوة احليوازة  اإ

ذا أ ن احلائز هو املاكل الظاهر أ مام الغوري، مموا ميكنوه مون تقودمي شوكوى ل جول حىت حيا فظ عىل النظام العام، اإ

ىل كون احليازة الهادئة يف حد ذاهتا متنح حقوقوا مكتسو بة للطورف امليواجود  اليعدي عىل ملكية العقارية استنادا اإ

 .عىل ال رض حمل الزناع، كام أ كدته احملمكة العليا يف اجهتاداهتا

ىل  ،بوات بسوعيه اإ ،باهتوا بولك وسوائل الإ عىل أ نه ويف حاةل متسك الطرف ال خور حبقوه يف ملكيوة العقوار فعليوه اإ

جراءات اليبليغ والينةيذ اخلاصة هبذا احلمك  .احلصول عىل حمك مدين هنايئ يق  ابلطرد وأ ن يقوم ابإ

ذا موا طرحو  عل  ن الس،ال املطروح يف هذا الصدد هل القايض اجلزائوري، اإ يوه شوكوى ل جول اليعودي عوىل اإ

امللكية العقارية وأ ،ريت مسث ةل احليازة أ ن يبح  يف رشوو حصة احليازة واملمتثةل يف الهدوء والاس يقرار والعلنيوة 

ىل مدى متييع حائز العقار ابمحلاية اجلزائية  .قبل تطرقه اإ

اثرة هذه املسث ةل يدخل حت  طائةل اافوع اليت حتمكها املادت،ن  ن اإ من قانون الإجوراءات اجلزائيوة،  000و  001اإ

رجاء الةصل يف ااعوى الع وميوة، وميكون املوهتم مون تقودمي   اثرهتا من طرف املهتم، اإ ذ عىل القايض، ويف حاةل اإ اإ

 .دفوعه أ مام اجلهة الق،ائية اخمليصة

أ ي ذات   questions préjudiciellesوجتدر املالحظة أ ن اافوع يف هوذه احلواةل تعيورب مون املسوائل الةرعيوة، 

اثرهتا أ ن زرجث  النظور  طبيعة عارضة تظهر أ ،ناء الةصل يف ااعوى الع ومية، جيب عىل القايض اجلزايئ يف حاةل اإ

ىل غاية الةصل الهنايئ يف املسوث ةل الةرعيوة مون طورف اجلهوة الق،وائية اخمليصوة، ك ن يقودم  يف ااعوى الع ومية اإ

                                                             

ليه يف نوارص العياش، قانون العقوابت مدعام ابلجهتاد الق،ايئ ،  00/17/0474م،رخ يف  000قرار رمق  - 1  .042، مشار اإ

، اايوان الوطين  7110،  0الطبعة ، مشار اليه يف أ حسن بوسقيعة، قانون العقوابت ، 70/10/0440م،رخ يف  002441قرار رمق  - 2

 . 007لل شغال الرتبوية ، اجلزائر ص 
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،يقة يربز مبقت،واها أ نوه حيووز العقوار حمول الوزناع حيوازة رشعيوة، وأ ن املهتم جبنحة اليعدي عىل امللكية العقارية و 

تواجده فيه ليس ترصفا ماداي فق  
(1)

. 

يف هذه احلاةل يس يلزم ال مر صدور حمك مدين حيدد مبقت،اه من هل احلوق عوىل العقوار حمول الوزناع، ليومت تنةيوذه 

ذا رجع املنةوذ عليوه  111مىت أ صبح س ندا تنةيذاي، طبقا ل حاكم املادة  من قانون الإجراءات املدنية والإدارية، فاإ

اإىل ع،ن املاكن بعود تنةيوذ حومك الطورد عليوه اعيورب مرتكبوا جلنحوة اليعودي عوىل امللكيوة العقاريوة وتطبوق عليوه 

 .من قانون العقوابت 071العقوابت املنصوص واملنوه علهيا يف املادة 

ىل أ ن اش رتاو صدور حمك مدين يق  ابلطرد مون العقوار املعيودي عليوه لويس ويف هذا الصدد جتب الإشارة اإ

اثرة املسوث ةل الةرعيوة امليعلقوة بث حقيوة وجوود املوهتم  ل يف حواةل اإ منوا ييطلوب اإ أ مرا قطعيا ابلنس بة للك احلالت، واإ

 .من قانون الإجراءات اجلزائية 7فقرة  000ابلعقار حمل الزناع، طبقا ل حاكم املادة 

جراءات تبليغوه وتنةيوذه  م أ ما يف ابيق ا متام اإ حلالت فاإن اشرتاو صدور حمك ق،ايئ يق  ابلطرد من العقار واإ

عودة املنةذ عليه لشغل ال ماكن اليت طرد مهنا، ليس رضوراي لقيام جرمية اليعودي عوىل امللكيوة العقاريوة، وهوذا 

 .ما سارت عىل منواهل احملمكة العليا يف اجهتاداهتا الق،ائية من قبل

ماكنيوة امليابعوة اجلزائيوة عوىل أ سواس جنحوة و يف نةس الس ياق ق،  احملمكة العليوا، ويف مناسو بات عديودة، ابإ

اليعدي عىل امللكية العقارية دون اإشرتاو امللكية الثابية للعقار املعيدى عليه مبوجب س ند رمسوي ومشوهر، ذكل 

ل الزناعأ ن جمرد احليازة الهادئة متنح صاح ا حقوقا مكتس بة عىل ال رض حم
 (2)

. 

مون قوانون العقووابت  074ل يقصد بعبارة العقار امل لوك للغوري الوواردة يف املوادة "كام أ كدت يف قرار لحق بث نه 

منا احليازة كذكل "ملكية العقار فق  واإ
 (3)

 . 

 :امتةخ

وقصود مون مون قوانون العقووابت  074جرم املرشع اجلزائري الاعيداء عىل امللكية العقارية مبوجوب نو  املوادة 

سو يعامل  وراء ذكل حامية احليازة حةاظا عىل اس يقرار أ وضاع اجملمتع وال من العوام، فوال هيوزت  مبجورد الرغبوات واإ

 .القوة الةردية دون اللجوء اإىل هجاز الق،اء صاحب القول  الةصل يف حتقيق هذه امحلاية

                                                             

 . 70/11/0444م،رخ يف  077020قرار رمق  - 1

 . 001أ حسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص  - 2

 . 071أ حسن بوسقيعة، نةس املرجع، ص  - 3
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الثال،وة املعروفوة ور دعووى منوع ول خيةى عون أ حود أ ن احليوازة محميوة مودنيا عون طريوق رفوع دعواوى احليوازة 

ما محمية جزائيا، كام هوو ابلنسو بة لون   اليعرض و دعوى وقن ال شغال اجلديدة و دعوى اسرتداد احليازة، و اإ

 .من قانون العقوابت 074املادة 

ن امحلاية اجلزائية لل لكية العقارية اخلاصوة هتودف ابارجوة ال وىل اىل احملافظوة علهيوا مون أ ي اعيو داء أ و ابلةعل اإ

تالف أ و  ريب و ذكل بيوقيع عقوابت جزائية صارمة لردع   خمالن  . اإ

ن ما أ فرزته املامرسة الق،ائية عند تطبيق أ حاكم هذا الن  العقوايب هوو عودم وجوود نظورة موحودة يف تةسوري  اإ

ة العليوا من قانون العقوابت من طرف الق،اء عىل خميلن درجاته، ال مر اذلي دفوع احملمكو 074مقت،يات املادة 

يف اجهتاداهتا ال خرية اىل حماوةل توضيح معامل هذا الن  حىت يتس ىن ال خذ مبوقن موحد مكرجع أ سايس يف أ ية 

 .متابعة ق،ائية موضوعها اليعدي عىل امللكية العقارية اخلاصة

ىل نتيجة  ن  امليتبع لليطور اذلي عرفه الاجهتاد الق،ايئ لل حمكة العليا يف اجلزائر ييوصل اإ قانونية هاموة، ور اإ

اإشرتاو أ ن زكون العقار حمل جرمية اليعدي عىل امللكية العقارية مملواك للغري مبوجب س ند من السو ندات املثبتوة 

لل لكية العقارية، سواء تعلق ال مر بعقارات موجودة يف مناطق مشلهتا معلية املسح العقاري أ و مل تش لها، مبعوىن 

واك للغري مبوجب س ند رمسي مشهر، أ و زكون العقار يف حيازة الغري حيوازة يس يوي يف ذكل أ ن زكون العقار ممل

جيار رمسي  . مرشوعة، كام هو ال مر ابلنس بة لل س يث جر اذلي حيوز عىل عقد اإ

وعىل هذا ال ساس تستبعد من جمال امحلاية اجلزائية حاةل احليازة غري املرشوعة أ و الويت زكوون العقوار فهيوا حموال 

 .ملنازعة ق،ائية

موون قووانون العقوووابت ابلنسوو بة ملسووث ةل  074وهمووام تباينوو  الاجهتووادات الق،ووائية يف تةسووريها ملقت،وويات املووادة 

احليازة، فاإن الاجتاه  الراحج يقت  قراءة مشولية للك املنظومة القانونية اجلزائرية، لسو ح أ حواكم القوانون املودين 

النظوام العوام، حبجوة أ ن احلوائز يبودو يف مواهجوة العاموة، اذلي كةل احليازة بصورة شامةل حتقيقا لل حافظة عىل 

 .وك نه املاكل احلقيقي أ و الظاهر

وعىل هذا ال ساس، فان غالبية رجال القانون والق،اء ييةقون عىل أ ن ملكية الغوري احمل يوة، وفوق أ حواكم املوادة 

الظواهرة املرشووعة وغوري  من قانون العقووابت، ر امللكيوة الثابيوة مبوجوب سو ند رمسوي، وكوذكل احليوازة 074

املينازع علهيا، ذكل أ ن هذا الن  اجلزايئ وضع أ صال محلاية ال شخاص من الاعيداءات اليت زكوون حملهوا عقوار 

موجودا ب،ن أ يدهيم دون اإشرتاو ملكيهتم هل، فالقايض اجلزايئ غري خمي  النظر يف  أ صل احلوق بةحصوه مودى 

منوا يقترصوو دوره عيوداء عووىل عقوار موجوود يف يوود  وجوود امللكيوة موون عودهما، واإ يف البحو  عون موودى حتقوق اإ

   .ال،حية، ولو مل تيوفر فيه صةة املاكل احلقيقي بل تكتةي حيازته املرشوعة للعقار
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Etude sur la preuve du paiement en ligne
*
 

Abdelsadok Kheira - Faculté de droit et science politique  - Université d’Ibn Khaldoune-Tiaret 

،بات عرب اافع الالكرتوين - :لخ  ابللغة العربيةامل   .دراسة حول الإ

ن اتمو،ن اافوع الالكورتوين أ صوبح مون الرضوورايت و ذكل ليةوادي الةورا  القوانوين اذلي قود يعرقول  اإ

،بات يف هذا اجملال، خاصة ابلنس بة ليربئة ذمة  املودزن، و الق،واء مسار الع ليات الالكرتونية، ويصعب عبا الإ

 .عىل اازن

فعىل هذا ال ساس اتم،ن  سري معليات اافع الالكرتوين عرب ش باكت الانرتني  أ صبح مون الرضوورايت لويس 

متوام حتويول اافوع من اجل مصداقية الع ليات حف  منوا مون اجول سوالمة أ رشو ين املعطيوات امليوداوةل لإ سب و اإ

 .الالكرتوين

INTRODUCTION 

Il convient de sécuriser les mécanismes de paiement sur les réseaux afin d'éviter toute 

incertitude juridique qui freinerait son développement. En effet si la preuve du paiement ne 

peut être apportée ce dernier perd tout intérêt puisque la satisfaction du créancier et 

l'extinction de la dette ne sera pas acquise. 

Dès lors la sécurisation des paiements en ligne est indispensable, non seulement à des fins de 

fiabilité de la transaction mais également à des fins probatoire et de pérennité des données 

archivées. 

A) C r é a t i o n  d e  l a  p r e u v e  d u  p a i e m e n t  e n  l i g n e  

Selon le Traite de droit civil du Professeur Ghestin «prouver, au sens courant du te rme 

( . . . )  est ce qui sert à établir qu'une chose est vraie. Il n'en va pas autrement en matière 

juridique, à cette précision près que c'est le juge qu'il s'agit de convaincre de la vérité d'une 

allégation, la preuve juridique est une preuve judiciaire
1
». Dès l o r s ,  en droit civil, deux 

régimes de preuve sont distingués : la preuve libre et la preuve légale. 

1. Liberté de la preuve du paiement 

En droit français, la preuve est libre en matière commerciale en vertu de l'article 109 du 

Code de commerce ainsi qu'en, droit civil pour les actes juridiques n'excédant par 800 

                                                             
*
 Date du dépôt du l’article : 77/07/2016 

Date de l’arbitrage du l’article :07/10/7102 
1
 Ghestin 7., Traité de droit civil, introduction générale, 4

e 
édition, Paris, LGDJ, 1994. 
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euros
1
 par application de l'article 134I du Code civil. Dès lors la preuve est libre pour les 

actes juridiques, tel que le paiement, n'excédant pas ce montant, mais également lorsque le 

paiement est effectué entre commerçants ou pour le particulier partie à un acte mixte conclu 

avec un commerçant. En pratique, si la majorité des transactions de commerce électronique 

unitaires ne dépassent pas le montant de 800 euros, par contre la demande en justice pourra 

dépasser ce montant car la demande d’intérêt viendra s’ajouter à la demande en capital, ce qui 

restreint le champ de la liberté de la preuve puisque c’est le montant de la demande en justice 

qui doit être pris en compte. 

Le principe posé par l'article 1341 du Code civil connaît cependant différentes 

exceptions. Ainsi, l'article 1348 alinéa 1
er 

du Code civil prévoit une exception à 

l'exigence de la preuve légale « lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la 

possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte 

juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite  d'un cas 

fortuit ou d'une force majeure ». L'appréciation de l'impossibilité de se procurer un 

écrit relève du pouvoir du juge qui l'a admise notamment lorsqu'une partie à un 

contrat ne savait pas écrire
2
. Dès lors, bien que certains auteurs, considèrent que 

l'impossibilité matérielle pourrait résulter d'une impossibilité technique, il semble 

difficile d'envisager que le professionnel qui choisit d'opérer sur les réseaux puisse 

en cas de litiges se prévaloir d'une impossibilité de se procurer un écrit. D'autre 

part, comme l'a rappelé le sénateur Jolibois dans son rapport
3
 sur le projet de loi 

portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relatif à  

la signature électronique, ajouter à l'impossibilité matérielle et morale l'imp ossibilité 

technique «présenterait l'inconvénient de faire de l'écrit informatique un mode de 

preuve imparfait, en tant qu'exception à l'article 1341 » ce qui tendrait « à ranger le 

message électronique dans la catégorie du commencement de preuve par écrit  

(article 1347 du Code civ i l ) .  En effet, il ne s'agirait que d'un début de preuve qui 

devrait être complété par d'autres éléments extrinsèques à l'acte (par exemple un 

                                                             
1
 Décret simple n° 2001-476 du 30 mai 2001 portant adaptation de la valeur en euros du montant exprimé en 

francs figurant dans le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l
'
application de l'article 1341 du Code 

civil. 
2
 Article 1348 su code civil , alinéa 1, 13 mai 1964, Bull. Civ., 1, n° 251.  

3
 Jolibois C., Rapport n° 203 (1999-2000) sur le projet de loi portant adaptation du droit de la preuve aux 

technologies de l'information et relatif à la signature électronique, Commission  des lois. 
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témoignage) ». C'est dès lors pour cette raison que le législateur n'a pas retenu cette 

proposition tendant à intégrer le document électronique dans les dérogations 

ouvertes par le premier alinéa de l'article 1348 du Code civ i l .  

L'article 1348 alinéa2 prévoit également une exception à l'article 1341 «lorsqu'une 

partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui 

en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable ». Sachant qu'est 

réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une 

modification irréversible du support, il serait dangereux d'assimiler l'écrit électronique 

à une copie constituant une reproduction fidèle et durable. En effet, cela supposerait 

l'existence d'un original, ce qui va à l'encontre de la dématérialisation offerte par le 

monde informatique. 

L'exigence d'un écrit est également écartée lorsqu'il existe un commencement de 

preuve par écrit. Ainsi, la télécopie ou la photocopie
1
 tout comme les déclarations 

faites dans un procès verbal
2
 ont été admises par le juge comme commencement de 

preuve par écrit. Cette solution a été consacrée dans l'article 1347 du  Code civil qui 

dispose que le commencement de preuve par écrit est « tout acte par écrit qui est 

émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et 

qui rend vraisemblable le fait allégué ». Dès lors, un écrit électronique qui ne 

satisferai
t
 pas les conditions de la preuve littérale pourra toutefois être admis comme 

commencement de preuve à l'égard de la personne dont il émane.  

2. La preuve légale du paiement 

La preuve légale par écrit est exigée par application de l'article 1341 du Code civil 

pour les actes juridiques civils, excédant 800 euros. Dès lors avec l'avènement de la 

dématérialisation la question essentielle de l'admission, ou pas, de l'écrit 

électronique au titre de preuve légale s'est rapidement posée.  

La prise en compte légale de l'écrit électronique résulte de la Loi du 13 mars 2000 

qui est venue définir la notion d'écrit au sein de l'article 1316 du Code civil : «La 

preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères,  de 

chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, 

                                                             
1
 Article  1347 , alinéa 1du code civil,

 
14 février 1995, JCP, édition générale, 1995, II, 22, 402, note 

Charlier ; D. 1995, 340, note S. Piedelièvre. 
2
Article 1. 1341, alinéa 2 du code civil ,

 
15 juillet 1957, Bull. Civ, l, 1957, n° 329, p. 260.  
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quels que soient leur support et leurs modalités de transmission». Le législateur qui 

jusque là, n'avait pas jugé utile de définir la notion d'écrit s'est inspiré des 

définitions extensives de l'écrit proposées par certains auteurs dont Marcel Fontaine 

selon lequel l'écrit était « l'expression du langage sous la forme de signes apposés 

sur un support
1
» ou Jacques Larrieu pour qui l'écrit constituait « l'expression de la 

parole ou de la pensée par des signes
2
». 

Nous aborderons donc successivement les caractéristiques de l'écrit reçu à titre de preuve 

et l'admission de l'écrit électronique à titre de preuve. Mais au préalable il  convient de 

procéder à un rappel historique de la notion d'écrit.  

3. L'historique de la no t i on  d 'écr i t  

Avant l'apparition de l'écriture, le sceau était utilisé afin d'indiquer le propriétaire du bien 

sur lequel il était appliqué. Avec l'avènement de l'écriture le sceau a commencé à jouer un 

rôle différent qui n'était plus restreint à l'identification de son propriétaire mais manifestait 

son consentement à l'acte. En l'an 63 avant Jésus-Christ, la validité de certains actes 

juridiques, notamment les testaments, était subordonnée à la « subscriptio » du testateur et 

de ses témoins. Chacun d'eux devait en effet apposer de sa propre main son nom, sa qualité 

et son rôle dans l'établissement de l'acte. La force probante de l'acte découlait donc à la fois 

de la marque matérielle apposée sur l'acte mais également du caractère indestructible du 

support. Cependant jusqu'au Xll
e
 siècle, en vertu de l'adage « témoins passent lettres », tout 

écrit pouvait être attaqué par d'autres moyens de preuve tel que le témoignage. 

La preuve littérale a connu sa consécration en Europe aux XVIe-X
V
lle siècle. C'est l'article 4 

de l'ordonnance de Moulins de 1566 qui a établi la primauté de l'écrit tandis que l'exigence 

de la signature des actes en toutes lettres plutôt que de l'utilisation d'un motif, d'une croix 

ou d'un sceau a été prévue par l'ordonnance de 1667. A cette époque, un écrit non signé ne 

pouvait même pas être admis comme commencement de preuve par écrit. 

Au bas Moyen Age l'usage de la « Charte partie » qui prévoyait la rédaction des actes privés 

en autant d'exemplaires que de parties ayant un intérêt distinct au contrat, a été instaurée par 

la jurisprudence du châtelet avant d'être reconnue obligatoire en France par un arrêt du 

                                                             
1
 Fontaine M., La preuve des actes juridiques et les techniques nouvelles, Rapport présenté au colloque 

UCL sur « La Preuve », organisé à Louvain-la-Neuve les 12 et 13 mars 1989, La Preuve, 1987. 
2
 Larrieu J., « Les nouveaux moyens de preuve : pour ou contre l'identification des documents 

requise à des écrits sous seing privé », 1988, H (nov.) et 1 (déc.),  Cahiers Lamy Droit de l'informatique. 
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Parlement de Paris en 1763
1
. Cette obligation sera finalement reprise dans la rédaction de 

l'article 1325 du Code civil de 1804. 

Si la signature des parties est rapidement devenue une obligation, l'évolution de la notion 

d'écrit, au fil des siècles, a également suscité des interrogations quant au support utilisé. En 

effet, le papier a mis du temps à faire l'unanimité, car à l'époque le parchemin était reconnu 

comme étant un support plus solide que le papier et donc plus à même de garantir l'intégrité de 

l'acte. Ce désaccord était en quelque sorte prémonitoire du débat sur le support écrit par 

rapport au support électronique. 

4. Les caractéristiques de la preuve par écrit du paiement 

La preuve par écrit du paiement doit satisfaire trois fonctions, la lisibilité, la stabilité et 

l'inaltérabilité. 

4-1. La lisibilité 

Les informations doivent être accessibles à la compréhension humaine, dès lors les 

documents sur support papier satisfont sans difficulté cette exigence puisqu'ils sont rédigés 

dans un langage et une écriture directement accessibles à l'homme. 

S'agissant d'un document électronique, cette exigence de lisibilité sera satisfaite au moyen 

d'un dispositif de lecture approprié, aucun texte n'exigeant que l'accès aux informations soit 

direct. Dès lors le logiciel nécessaire à la lisibilité des informations doit être conservé ou les 

données régulièrement converties afin de les rendre lisibles par de nouveaux logiciels. 

4-2. La stabilité 

Le contenu de l'écrit doit être fixé durablement lors de sa rédaction, dès lors il convient que 

le support de l'écrit se dégrade peu. L'article I348 alinéa 2 du Code civil relatif à la copie, 

définit d'ailleurs la notion de durabilité : «est réputée durable toute reproduction indélébile 

de l'original qui entraîne une modification irréversible du support ». 

Les deux critères de la stabilité semblent donc être la durée et la permanence. Cette 

obligation de pérennité des informations est indépendante du support. Dès lors pour des 

raisons de pérennité il peut être judicieux de transférer l'écrit d'un support sur un autre voire 

d'un format vers un autre en fonction de l'évolution des technologies. 

 

                                                             
1
 de Bouârt A., Manuel de Diplomatie Française et pontificale, tome ll, Paris, l'acte privé, p. 237, 1948. 
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5. L'inaltérabilité ou immutabilité 

La condition d'inaltérabilité suppose que l'écrit ne puisse pas être modifié par les parties ou les tiers. 

Or les altérations sur support papier sont plus facilement décelables 
-
que sur support 

électronique. En effet l'écrit électronique peut être indéfiniment modifié. Toutefois ces 

modifications laissent des traces du fait de la mise à jour automatique de la date et de l'heure 

de réalisation du nouveau document. D'autre part, l'utilisation de la signature électronique 

garantit l'intégrité du document. L'écrit électronique peut donc remplir les mêmes 

caractéristiques que l'écrit papier, ce qui explique qu'il ait été reconnu de façon quasi 

universelle. 

6. Admission de l'écrit électronique comme preuve littérale  

L
'
innovation conceptuelle majeure de la Loi du 13 mars 2000 consiste à redéfinir la preuve 

littérale afin de la rendre indépendante de son support. En effet, la loi élève clairement les 

documents électroniques au rang de la preuve littérale. 

Après avoir redéfini la notion de preuve par écrit, nous nous intéresserons à la consécration de 

l'équivalence de l'écrit électronique et de l'écrit papier avant d'opérer une distinction entre 

l'acte sous seing privé électronique et l'acte authentique électronique. 

7. La notion juridique de preuve par écrit 

Bien que le signe écrit corresponde généralement à une inscription marquée à l'encre sur un 

support papier, il n'y a aucune règle imposant le mode ou le support de l'écriture. 

Selon une ancienne jurisprudence de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 27 janvier 1846
1
, 

relative à la rédaction d'un testament au crayon par un berger, « dans son acception légale, le 

mot écrire signifie tracer des lettres, des caractères ; que la loi n'a spécifié ni l'instrument ni la 

matière avec lesquels les caractères seraient tracés ». La loi ne spécifiant ni l'instrument, ni la 

matière avec lesquels les caractères doivent être tracés, la jurisprudence a considéré qu'un 

testament olographe pouvait être rédigé et signé de la main du testateur sur des supports variés 

tels que le parchemin, le papier, le métal
2
, le bois, le cuir, le carton, le verre et même 

l'épiderme du testateur
3
... Concernant le mode d'écriture, la jurisprudence considère que le 

                                                             
1
 Cour d'Appel d'Aix en Provence du 27 janvier 1846, Dalloz Périodique 1846, 2, 230. 

2
 Sur le dos d'une machine à laver le linge, Nancy, 26 juin 1986, JCP édition Notariale 1987, II, 96, note 

Venandet. 
3
 Cass. Req. 17 juillet 1906, Dalloz Périodique 1907, 1, 121. 
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testament peut-être rédigé à l'encre, à la craie, à la peinture, au crayon de papier et même avec 

du sang
1
... Ces exemples de jurisprudence démontrent la grande variété de supports et de modes 

d'écriture acceptés. Malgré tout pendant longtemps l'écrit a été considéré comme indissociable 

de son support. 

Avec le développement des nouvelles technologies c'est l'avènement de la dématérialisation de 

l'écrit. Il était dès lors normal que le contenu de la notion d'écrit évolue, car « ce qui assure la 

stabilité du droit c'est la plasticité des règles générales, qui peuvent toujours être étendues à des 

objets nouveaux
2
». 

Par conséquent, la définition juridique de la notion d'écrit instaurée par la Loi du I3 mars 2000 se 

devait de tenir compte du caractère évolutif des technologies. Dès lors le texte a adopté une 

approche neutre et « non restrictive ». 

8. Equivalence entre l'écrit papier et l'écrit électronique  

La première référence au concept d'équivalent fonctionnel résulte de la loi type de la CNUDCI 

de I996 qui s'est fondée sur la définition de l'écrit consacrée par la Convention de Vienne de 

1980
3
 qui prévoit que la notion d'écrit ne doit pas exclure les nouveaux moyens de 

communication. 

Le principe d'équivalence fonctionnelle posé par ces deux textes fondateurs a été repris par la 

Loi du 13 mars 2000
4
 dans la législation nationale. Désormais l'article 1316-1 du Code civil 

dispose que : « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit 

sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et 

qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ». 

En cas de conflit entre deux preuves littérales, le législateur a donné les pleins pouvoirs aux 

juges pour régler les conflits opposant une preuve littérale présentée par écrit et une preuve 

littérale sur support électronique. En effet, l'écrit sur support électronique ayant la même force 

probante que l'écrit sur support papier le législateur a prévu que « lorsque la loi n'a pas fixé 

                                                             
1
 Aix-en-Provence, 27 janvier 1846, Dalloz 1846, II, 250 ; Besançon, 6 juin 1882, D.P. 1883, II, 60 ; Paris, 19 

avril 1983, JCP 1983, II, 310. 
2
 Ripert G., Les forces créatrices du droit, 2e édition, Paris, LGDJ, 1994, p. 39. 

3
 Convention des Nations-Unies sur les contrats de vente internationale de marchandise, adoptée le 11 avril 1980 à 

Vienne et entrée en vigueur la 1
er 

janvier 1988. 
4
 Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et 

relative à la signature électronique, Journal Officiel de la République Française, n° 62 du 14 mars 2000, p. 3968. 
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d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de 

preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le 

support
1 
». 

La loi a donc fixé les fonctions essentielles de l'écrit (identification de l'auteur et intégrité de 

l'acte) pour pouvoir les transposer sur tout support susceptible de reproduire ces mêmes 

fonctions
2
.
 

Ainsi un écrit électronique non signé verra sa force probante affaiblie ce qui le relèguera au 

rang de commencement de preuve par écrit. Au contraire l'écrit électronique signé 

électroniquement dans les conditions fixées par décret, disposera de la même force probante 

qu'un acte sous seing privé et ne pourra être contesté que par un acte d'une valeur équivalente 

ou supérieure. 

9. Acte sous seing privé et acte authentique : 

9-1. Acte sous seing privé : 

La validité de l'acte sous seing privé est subordonnée à sa réalisation en autant d'originaux 

qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. D'autre part, lorsqu'une seule partie s'engage 

envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer: un bien fongible, cet acte 

juridique doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet 

engagement ainsi que la mention de ta somme ou de la quantité en toutes lettres et en 

chiffres. La Loi du I3 mars 2000 a donc également modifié l'article 1326 du Code civil qui 

exigeait la « «mention manuscrite » de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en 

chiffres. En effet,' l'article 1326 du Code civil dispose désormais que « l'acte juridique par 

lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui 

livrer] un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui 

souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme; ou de la 

quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous] seing privé vaut 

pour la somme écrite en toutes lettres ». 

Le fait d'exiger que la mention soit écrite par la personne qui s'engage envers une autre à lui 

payer une somme d'argent, et non plus que la mention soit manuscrite, permet dès lors de 

                                                             
1
 Article 1316-2 du Code civil français. 

2
 Caprioli E., Sorieul R., « Le commerce international électronique : vers l'émergence des règles juridiques 

transnationales », Journal du droit international (Clunet), n° 2, p. 323-393, 1997. 
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reconnaître la validité de l'acte sous seing privé passé électroniquement lorsque la personne 

qui s'engage appose la mention sur l'acte par le biais de son système informatique. 

9-2. Acte authentique : 

La reconnaissance de l'écrit électronique a été étendue aux actes authentiques (actes notariés, 

actes de l'état civil...), c'est-à-dire aux actes qui ont été reçus 1.officiers publics ayant le droit 

d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, - avec les solennités requises. L'article I316-4 

du Code civil prévoit ainsi que lorsque l'acte juridique est signé (y compris électroniquement) 

par un officier public, c'est 1 signature qui confère l'authenticité à l'acte. 

L'établissement de l'acte authentique électronique (AAE) s'appuie donc sur Ies dispositions 

relatives à la signature électronique. En effet, l'officier public de respecter les conditions 

exigées pour la validité de la signature électronique avancée - Pourtant, l'article I317 du Code 

civil dispose que l'acte authentique peut être dressé sur support électronique s ' i l  est établi et 

conservé dans des conditions fixées décret en Conseil d'Etat. Cette dispositions semble prévoir 

que l'établissement d' AAE nécessite le respect de plus de conditions que l'établissement de 

l'acte sous seing privé électronique. L'apposition de la signature électronique avancée 

l'officier public ne saurait donc suffire à l'établissement d'un AAE, dans la logique des textes 

qui prévoient une grande solennité, cette signature ne créerait qu'un acte électronique 

authentique. 

L’article 13I7 du Code civil renvoie également aux dispositions qui devront être prises par 

décret en Conseil d'Etat en matière de conservation de l'AAE. D'ailleurs dans domaine la Loi 

du 13 mars 2000 reste également silencieuse ce qui rend nécessaire l'adoption d'un nouveau 

texte. 

Il apparaît dès lors, que s'agissant des étapes de création et de conservation de l'AEE, «en 

son état actuel, le dispositif textuel est vite confronté à des insuffisances si ce n'est à des 

contradictions : on est de ce fait assez démuni à ce jour pour  effectuer une approche solide 

de l'acte authentique électronique et il faut donc souhaiter qu'un décret spécifique vienne 

mieux baliser la matière tant pour la constitution de ces actes que pour leur conservation
1
». 

                                                             
1
 Linanant et Bellefonds X. L'acte authentique  électronique. entre exégèse des textes et expérimentation, 

Revue Communication- Commerce électronique, chronique n° 22, p. 09- 13 Editions du Juris-Classeur, 

octobre 2002. 
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Pour Xavier Linant de Bellefonds le décret à venir devra écarter tout systémat i sme ,  

l'authenticité ne pouvant plus être organisée sur un modèle unique -pour tous les actes 

authentiques. Il est en effet nécessaire de prendre en compte les fonctions d'utilités de ces 

différents actes et l'impacte de solennité recherché pour adapter le processus de sécurisation. 

Il serait donc souhaitable, que différents décrets viennent définir à quelles conditions 

techniques les différents actes dressés par les officiers publics (état civil, jugements, actes 

notariés, exploits d
'
huissiers...) seront authentiques. Il estime également qu'il serait judicieux 

de limiter au maximum la dématérialisation des actes authentiques à la phase de conservation. 

La mise en œuvre des techniques actuelles de sécurisation basées sur la signature électronique 

et l’utilisation de clés de chiffrement étant assez lourde que ce soit pour la constitution de l’acte 

ou sa consultation. En effet, chaque accès ultérieure au document nécessite d’utiliser à 

nouveau les mêmes clés pour pouvoir restituer le document sous sa forme compréhensible. 

B) Pérennité de la preuve du paiement en ligne : 

Les règles applicables en matière de durée de conservation des archives sont fixées soit par la 

loi, soit en fonction des délais de prescription applicables ou des périodes pendant lesquelles 

les administrations peuvent effectuer des contrôles. Les délais varient également selon la 

nature ou le type de document envisagé. 

A titre d'exemple, en matière commerciale les documents comptables et les pièces 

justificatives des commerçants (contrats, correspondance, bons de commandes, livres et 

registres comptables, documents bancaires, factures...) doivent être conservés pendant 10 ans 

en vertu des articles L. 110-4 et L. I23-22 du Code de commerce. 

En matière civile, les contrats d'acquisition et de cession de biens immobiliers et fonciers 

doivent être conservés pendant 30 ans par application de l'article 2262 du Code civil. 

Enfin, en matière fiscale bien que la conservation soit de 3 ans, l'administration fiscale peut 

exercer son droit de communication, d'enquête et de contrôle des livres et registres 

comptables pendant un délai de 6 ans à partir de la date de la dernière opération 

mentionnée, ou de la date à laquelle le document a été établi. Dès lors, en pratique ces 

documents doivent être conservés pendant 6 ans. 
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1. La notion d'archivage : 

La Loi n° 79-I8 sur les archives publiques
1
 est le seul texte qui définisse la notion d'archive. 

Selon cette loi, les archives sont constituées de «l'ensemble des documents, quels que soient 

leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique 

ou morale, et par tout service public ou privé dans l'exercice de leur activité. La conservation 

des archives est organisée dans l'intérêt public tant pour les besoins de la gestion et de la 

justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la 

documentation historique de la recherche ». 

Ainsi, le terme d'archivage ne doit pas être confondu avec le simple stockage, évoqué 

notamment dans l'article 2(e) de la directive 2001/I15 relative à la facturation en matière de 

TVA, selon lequel le stockage est effectué « au moyen d'équipements électroniques de 

traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et en utilisant le 

fil, la radio, les moyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques ». En effet, alors 

que l'archivage renvoie l'image d'un procédé dynamique qui permet de mettre en œuvre la 

conservation d'éléments matériels, au contraire, le stockage suggère l'idée d'un état statique-

pour les éléments conservés
2
. 

Les notions de conservation et d'archivage sont également reprises au niveau technique par 

la norme ISO 15489
3
 selon laquelle, le système d'archivage est un « système d'information 

qui intègre les documents, les organise, les gère et les rend accessibles à terme ». La 

conservation comprend dès lors, l'ensemble des actions et tâches concourant à la pérennité 

technique et intellectuelle des documents. 

2. La nécessaire fiabilité du procédé d'archivage électronique : 

Le procédé d'archivage doit être fiable, c'est-à-dire susceptible d'aboutir à la finalité pour 

laquelle il a été mis en œuvre. D
'
un point de vue technique la norme ISO 15489 prévoit 

qu'un «document fiable est un document dont le contenu peut-être considéré comme la 

représentation complète et exacte des opérations, des activités ou des faits qu'il atteste, et sur 

lequel on peut s'appuyer lors d'opérations, d'activités ou de faits ultérieurs ». 

                                                             
1
 Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, Journal officiel de la République Française, p. 43, 5 janvier 1979. 

2
 Piette-Coudol T., « Conservation et archivage de l'écrit sous forme électronique» (1r

e
 partie), Revue 

Communication – Commerce électronique, chronique n °  12, p. 10-16, Editions du Juris-Classeur, mai 2002. 
3
 Norme ISO/DIS 15489 en date du 29 mai 2000 dite « Records Management », traduction française par l'AFNOR 

du document officiel en langue anglaise. 
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Dès lors, concernant l'exigence de fiabilité il peut sembler utile de s'inspirer des exigences de 

fiabilité instituées en matière de signature électronique par l'article 1316-1 du Code civil : « 

L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même  titre que l'écrit sur support 

papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit 

établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ». Les garanties 

techniques essentielles demandé
es
 sont donc l'identification de l'auteur de l'acte et l'intégrité 

de l'écrit. La technique se fait d'ailleurs l'écho de ces exigences dans une formulation plus 

générale. 

En effet la norme ISO 15489  prévoit concernant la preuve de l'authenticité d'un document 

que soit établi : qu'il est bien ce qu'il prétend être ; qu'il a été effectivement produit ou reçu 

par la personne qui prétend l'avoir produit ou reçu ; et qu'il a été produit ou reçu au 

moment où il prétend l'avoir été. Ici, encore, la question de l'identification et de l'intégrité 

est au cœur de la sécurité. 

S i  l'identification et l'intégrité sont les garanties essentielles que doit satisfaire un système 

d'archivage, il existe d'autres exigences secondaires de lisibilité et d'intelligibilité, mais 

également de traçabilité. 

3. L'identification : 

L'identification permet d'attribuer un écrit à son auteur tandis que l'intégrité est la garantie 

que l'écrit n'a pas été altéré au cours de son traitement (création, transmission, conserva t ion) .  

Lorsque l'écrit a été sécurisé au moment de sa création par l'utilisation de la signature 

électronique reposant sur un procédé de cryptologie asymétrique, et d’un certificat 

électronique, il conviendra que l'écrit, à l'issue de l'archivage, soit dans le même état que lors 

de sa création. Or la garantie de l'identité n'étant pas un attribut immédiatement visible, elle 

demande à être vérifiée. 

En effet le document électronique désarchivé ne pourra servir de preuve que si la signature 

électronique est valide. II sera donc nécessaire de vérifier la signature par 

l'emploi du certificat. Ainsi, lors de l'archivage il conviendra de conserver non seulement 

l'écrit électronique mais également la clé publique attestée par un certificat électronique lui-

même archivé, a f in  d'en faciliter la disponibilité. Précisons que la clé privée qui ne doit pas 

être divulguée n'a pas à être conservée par quelqu'un  d’autre que  son propriétaire. 
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4. L 'intégrité : 

L'intégrité suppose que le message n'ait pas été altéré lors de l'archivage. Toutefois, l'intégrité 

ne doit pas être confondue avec l'intégralité qui suppose que le message soit conservé en 

entier. L'intégrité au contraire n'implique pas que la totalité des données et informations soit 

présente dans le même message. Elles doivent simplement être archivées dans l'ordre et selon 

l'agencement d'origine. 

4-1. Intégrité et changement de support : 

L'intégrité de l'écrit doit être assurée avant et après le changement de support. Or plutôt 

qu'un changement de support, en réalité, l'écrit électronique est le plus souvent dupliqué sur 

le nouveau support et devient dès lors l'écrit actualisé, alors que l'ancien écrit électronique 

subsiste et dépérit. Dès lors, l'informatique permet la multiplication à souhait du même écrit 

électronique dont certains exemplaires n e  seront plus lisibles avec le temps. Les anciens 

exemplaires de l'écrit électronique deviennent-ils de simples copies dès lors qu'ils ne sont plus 

d'actualité ou perdurent-ils en tant qu'originaux ? Précisons d'ailleurs, que c'est bien 

évidemment sur la dernière forme électronique que pèseront toutes. Les exigences 

probatoires. Quoi qu'il en soit, dans la pratique les anciens exemplaires sont souvent 

détruits, ce qui constitue l'atteinte ultime à leur intégrité
1
. 

La norme ISO 15489 traite également de la question du sort final de l'archive et prévoit 

notamment « qu'aucune élimination ou aucun transfert n'ait lieu sans' l'assurance que le 

document n'est plus utile, qu'aucun travail relatif à ce document, n'est en cours, et qu'aucun 

contentieux ou aucune enquête ne sont en cours qui pourraient nécessiter la production de 

ce document comme preuve ». La norme préconise ainsi que la destruction ait été autorisée ; 

que les archives relatives à un contentieux ou une enquête en cours ou non close ne soient 

pas détruites ; que la destruction d'archives une fois autorisée, soit exécutée de manière à 

garantir la confidentialité des informations qui s
'
y trouvent ; que toutes les copies visées par 

l'élimination, y compris les copies de sécurité, les copies de conservation et les sauvegardes 

soient détruites. 

 

 

                                                             
1
 Piette-Coudol T., « Conservation et archivage de l'écrit sous forme électronique >1 (2

e
 partie), Revue 

Communication — Commerce électronique, chronique n° 14, p. 09-13, Editions du Juris-Classeur, juin 2002. 
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4-2. Intégrité et recours à un tiers : 

Si l'archivage interne est la solution la plus évidente, elle est également sujette à caution. En 

effet en cas de litige, comment s'assurer que le message électronique archivé objet du litige 

n'a pas été modifié ou altéré lors de sa conservation puisqu
’
il est demeuré sous le contrôle 

d'une des parties à l'acte. Dès lors, dans un souci de sécurisation, l'archivage interne peut être 

couplé à une certification externe. Ce tiers extérieur témoignera que les archives n'ont pas été 

volontairement ou involontairement modifiées, altérées... Lors de l'archivage électronique, le 

certificateur attestera de l'état d'un message à un moment donné, il pratiquera donc un 

horodatage. 

Toutefois, afin d'alléger le système d'information des parties tout en renforçant là confiance 

et la sécurité, l'archivage électronique peut être confié à un tiers archiveur. Dès lors les 

messages électroniques, les signatures électroniques, les clés publiques de chiffrement et s'il y 

a lieu les certificats électroniques devront être transmis à l'archiveur distant. D'ailleurs selon 

Le Guide de l'archivage électronique sécurisé
1
 publié en juillet 2000 par le groupe de travail 

créé par l'association IALTA France
2
 et le Conseil supérieur de l'ordre des experts 

comptables, le message électronique à archiver, sa signature électronique, le certificat 

électronique et la clé publique nécessaire au rejeu de la vérification forment un lot qui doit 

être envoyé à l'archiveur distant. Le Guide préconise ainsi que l'envoi du lot soit lui-même 

sécurisé par signature électronique. 

A réception, le tiers archiveur effectuera différents traitements destinés à vérifier hi 

permanence des garanties de sécurité des données. II vérifiera ainsi que l'émetteur e s t
 
un 

client, que les éléments transmis sont arrivés en bon état et accusera réception au client des 

éléments du lot présenté à l'archivage. 

L'archiveur distant a pour mission de conserver les informations dans l'état où il les a reçues 

afin de pouvoir les restituer à l'identique ultérieurement. A défaut de dispositions légales 

                                                             
1
 Guide de l'archivage électronique sécurisé du 12 juillet 2000, Recommandations pour la m i s e  en œuvre d'un 

système d'archivage interne ou externe utilisant des techniques de scellement aux fins de garantir l'intégrité, la 

pérennité et la restitution des informations, http//www.edificas.org/ftp/Archivage/GuidArcv.PDF (consulté le 

18/11/2003). 
2
 Association nationale pour la promotion de la signature électronique. Depuis novembre 1997,  IALTA cherche à 

promouvoir la confiance dans le commerce électronique par la modélisation d'une infrastructure apte à lier 

les tiers certificateurs et autres autorités, http://www.ialtafrance.org (consulté le 18/11/2003). 
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spécifiques encadrant cette profession, il convient de recourir au contrat afin de régler les 

rapports entre l'utilisateur et l'archiveur distant et notamment 

les situations engageant la responsabilité de ce dernier. Dans le même sens, la 

normeI S O 1 5 4 8 9  conseille de rédiger une charte d'archivage afin de formaliser le 

processus d'archivage. Il est ainsi conseillé de prévoir clairement la responsabilité 

méthodes d'archivage (classification, indexation, révision et sort final des a r c h i v e s ) ,  de 

recenser les normes applicables afin de définir les contraintes, de prévoir la documentation 

et la conservation de toutes décisions relatives aux modalités d'archivage et aux 

durées de conservation... 

4.3. Lisibilité et intelligibilité  : 

La lisibilité est le fait de pouvoir être lu par l'œil humain. Dans certains échanges  

électroniques la lisibilité est attestée par l'envoi à l'émetteur d'un accusé de 

réception électronique. En effet, la technologie informatique permet de mettre en 

place simplement, un système d'accusé de réception des envois électroniques, 

suivant l'exemple de l'avis de réception des lettres envoyées en recommandé avec 

accusé de réception. Ce système est très facile à installer, car généralement les 

clients de messagerie (Microsoft Outlook, Lotus Note...) contiennent une option 

permettant l'envoi d'un accusé de réception à l'adresse indiquée sur l'entête du 

message, dès la réception de ce dernier. D'ailleurs en matière d'EDI, ce système 

d'avis de réception est très utilisé. La lisibilité va par fois plus loin, en impliquant une 

certaine structuration des données afin de garantir l'exploitabilité directe par le 

système. 

Plutôt que de lisibilité, l'article 1316 du Code civil traite fran9ais d'une signification 

intelligible sans en préciser le sens.  L'intelligibilité exclut ainsi, contrairement à la 

lisibilité, les assemblages de caractères sans signification compréhensible. De plus, 

s'agissant des écrits électroniques le choix de la notion d'intelligibilité permet 

d'admettre les messages électroniques provisoirement illisibles du fait de l'application 

d'une technique de chiffrement. En effet, dès l'application de la clé publique, le 

message sera déchiffré transformant ainsi l'intelligibilité en lisibilité
1
. 

                                                             
1
 Piette-Coudol T., « Conservation et archivage de l'écrit sous forme électronique» (1"  partie), 

Revue Communication- Commerce électronique, chronique n
e
 12, p. 10-16, Editions du Juris-Classeur, mai 

2002. 
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Dans le même sens que la Loi du I3 mars 2000, l'article 289 bis du Code General des 

impôts modifié par la Loi de finance rectificative du 30 décembre 2002
1
 (qui transpose 

la directive européenne du 20 décembre 2001) dispose que « seules les factures 

transmises par voie électronique qui se présentent sous la forme d'un message 

structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par 

ordinateur et pouvant être traitées automatiquement et de manière univoque, 

constituent, sous réserve des dispositions ci -après, des documents tenant lieu de 

factures d'origine ». Si depuis 199I, les entreprises avaient la possibilité de 

dématérialiser et de télé-transmettre leurs factures par EDl (Echange de Données 

Informatisé), la Loi de finance rectificative du 30 décembre 2002 est venue alléger  le 

processus de dématérialisation de la facture en autorisant deux procédés de 

dématérialis
ation

 : la facture EDI et la facture signée électroniquement
2
. La stipulation 

prévoyant que les factures électroniques doivent être dans un format permettant une  

lecture par ordinateur, implique dès lors que l'ordinateur qui « lira » la facture la 

rendra lisible par l'homme, ce qui rejoint l'exigence d'intelligibilité.  

Enfin, les messages ont été créés, voire transférés et archivés sous un certain format 

correspondant à un logiciel de traitement ou de présentation, qui, lors du 

désarchivag
e
 quelques années plus tard, n'existera peut-être plus. Il convient dès lors 

d'archiver le message dans un format indépendant ou de conserver le logiciel de  

traitement initial. 

4.4. Traçabilité : 

Compte tenu de la problématique posée par la preuve en matière de relations 

dématérialisées, certains auteurs ont proposé que soit mis en place « un chemin de 

preuve » ou «une chaîne de sécurité
3
» permettant de garantir, à chaque étape du 

cycle de vie du document, que l'identification de l'émetteur et l'intégrité du message  

ont été garanties. La sécurité du document doit ainsi se maintenir lorsqu'il passe 

                                                             
1
 Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 17 finances rectificative pour 2002,  Journal Officiel, 31 

décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003. 
2
 Pour en savoir plus sur la facture électronique : Wery E., Facture, Monnaie et paiement électroniques, collection 

droit@litec, Paris, Litec, Editions du Juris-Classeur, 2003. 
3
 Piette-Coudol T., « Conservation et archivage de l'écrit sous forme électronique » (2e partie), 

Revue Communication – Commerce électronique, chronique n° 14, p. 09-13, Editions du Juris-Classeur, 

juin 2002. 
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d'un cycle de vie à un autre (création, transmission, conservation) mais également 

au sein d'un même cycle de vie (changement de support, de technologie de 

stockage...). 

Il s'agirait en fait de mettre en place la traçabilité du processus de sécurité. Ainsi,  la 

norme ISO I5489 préconise de tracer les mouvements et traitements effectués sur  les 

messages électroniques, notamment pour prévenir la perte d'un document  ; contrôler 

la maintenance du système et la sécurité, et conserver une piste d'audit des  opérations 

effectuées sur les documents archivés (intégration, enregistrement, classification, 

indexation, stockage, accès, utilisation, migration, élimination, transfert) ; maintenir 

la possibilité d'identifier là provenance fonctionnelle d'un document donné en cas 

de fusion ou de migration de systèmes...  

La traçabilité nécessite dès lors que tous les traitements et tous les évènements 

soient documentés et enregistrés dans le système informatique, notamment par le 

biais d'historiques créés automatiquement par le système ou de listes récapitulatives 

alimentées automatiquement par le système de télétransmission telles qu'exigées en matière de 

facturation électronique (liste récapitulative séquentielle, -par ordre chronologique et exhaustive 

des messages émis et/ou reçus et des anomalies éventuelles détectées lors des contrôles). Dans 

le même sens la norme AFNOR Z 42-013 préconise de mettre en place une liste récapitulative 

des évènements et caractéristiques de chaque message électronique comprenant notamment : 

– le nom et prénom de l'opérateur pour la cession, ou de la personne qui a démarré le 

système lorsqu'il n'y a pas d'opérateur ; 

– la date et l'heure de création et d'arrivée du document, 

– le format de fichier utilisé pour le stockage ; 

– la taille des documents exprimés en octets (bruts et après compression, s'il y a lieu) ; 

– le destinataire et l'émetteur lorsqu'il y a transmission de ce document ; 

– les éventuels incidents lors de la transmission si ce document provient d'un autre 

système informatique. 

Conclusion : 

Sur la lumière de cette étude on peut conclure que la preuve en ligne est un nouveau 

procédé, demandé par les nouvelles exigences de la mondialisation, sur toute l’asphère 
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financière, et par  l’usage intensif des nouvelles technologies de l’information, qui a envahit 

l’infrastructure bancaire entièrement, sachant que pour la réussite d’une transaction 

électronique cela nécessite : 

-un cadre législatif compétant qui couvre toutes les failles des nouvelles technologies de 

l’information bancaire tel que : les normes ISO, EDI, tiers de confiances, et réseau bancaire ; 

-harmoniser le rôle des centrales d’impayé et de risque à la fois comme règle prudentielle ; 

-renforcer la tache des autorités et des services financiers en ligne ; 

-vérification postérieure aux conditions d’accès à l’activité bancaire ou financière en ligne 

surtout en matière de cryptologie et de d’archivage. 
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