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 الرقابة القضائية عىل ركن السبب يف القرار التأ دييب

 ال س تاذ/بن عيل عبد امحليد       

 أ س تاذ مساعد "أ " جامعة سعيدة

 ة:ــــــــمقدم

ختضع سلطات التأ ديب يف ممارس هتا الختصاصاهتا التأ ديبية، لرقابة القضاء االإداري. حيث ختتلف هذه الرقابة حبسب         

ن الرقابة القضائية تمتثل يف الصورة اليت تفرغ ف داري فرد، فاإ داري من رئيس اإ ذا صدرت هذه العقوبة يف صورة قرار اإ هيا العقوبة التأ ديبية، فاإ

ذا وقعت العقوبة التأ ديبية يف صورة حمك قضايئ لغاء، أ ما اإ صورة دعوى اإ
1

ن صورة الرقابة القضائية ختتلف وتتنوع حبسب الطعون  ، فاإ

ىل هذا احلمكالقضائية اليت ميكن توجهي  ها اإ
2

. 

نه ينبغي عىل اجلهة القضائية اخملتصة،  وملا اكنت الرقابة القضائية من أ مه الضامانت اليت قررها القانون للموظف املعاقب  تأ ديبيا، فاإ

دف اذلي أ ن تتأ كد من أ ن القرار التأ دييب صدر عن خمتص به، عىل الشلك اذلي يقرره القانون، قاصدا حتقيق املصلحة العامة، أ و اله

ذا خالف القرار التأ دييب لك  خصصه القانون الإصداره، وأ ن يبىن هذا القرار عىل أ س باب تربره، وأ ن يرد عىل حمل ممكن وقامئ ومرشوع. فاإ

لغاء القضايئ، مبا يس تتبعه ذكل دارية، اكن قرارًا غري مرشوع، ال مر اذلي يعرضه للإ  من هذه الضوابط اليت تسري يف كنفها اكفة القرارات االإ

عدام هل ابلنس بة للاكفة.   اإ

فالسبب ك حد ال راكن املوضوعية للقرارات االإدارية وأ مهها، يعترب " العنرص ال ول للقرار أ ي السابقة اليت تتقدمه وتثريه، وتكون 

Bonnardسبب وجوده" وفقا للتعريف اذلي ساقه العميد 
3

داري لقانونية والواقعية اليت بأ هنا مجموعة العنارص ا 4، كام تعرف أ س باب القرار االإ

                                      
1

ظر الطعون يف القرارات التأ ديبية، سواء ابلنس بة للعاملني ابحلكومة، أ و هذه الصورة مطبقة يف مجهورية مرص، كوهنا تأ خذ ابلنظام القضايئ يف التأ ديب، حيث ختتص احملامك التأ ديبية بن 

منا يتناول كذكل دعوى التعويض عن ال رضار امل لغاء، واإ  ترتتبة عىل اجلااء التأ دييب اخملالف للقانون.ابلنس بة للعاملني يف القطاع العام. كام أ ن اختصاصها هذا ال يقترص عىل دعوى االإ

 القضاء االإداري ابلنس بة حملامك التأ ديبية، النظر يف القرارات اليت تنطوي عىل عقوابت مقنعة ومس تترتة كقرارات النقل والندب، حيث ينعقد الاختصاص بشأ هنا حملامكوخيرج عن اختصاص ا -

 للعاملني يف احلكومة، وللقضاء العادي ابلنس بة للعاملني يف القطاع العام.
2

  .155، ص.5991ي، الكتاب الثالث، قضاء التأ ديب، دار الفكر العريب،سلامين محمد الطاموي، القضاء االإدار  
3

 Bonnard .R, Précis de droit administratif, 4 éme éd, Paris, p.28.  
4

ار ي لها، وتندرج القواعد القانونية اليت ختداها ال جيوز اخللط بأ ي حال من ال حوال بني أ س باب القرارات االإدارية وبني تس بيهبا، حيث أ ن تس ييب القرارات االإدارية يرتبط ابملظهر اخل 

ىل عدم املرشوعية املوضوعية أ و املادية. كام أ ن السبب هو أ مر ال ذ ال يتصور صدور مضن املرشوعية الشلكية للقرار االإداري، بيامن تنرصف أ س باب القرار اإ زم ورضوري لصدور القرار اإ

داري بدون مربر، بيامن ال يكون تس بيب ا ذا أ وجبه القانون رصاحة أ و فرضه القضاء، ومثال ذكل القرارات التأ ديبية.قرار اإ ال اإ  لقرارات االإدارية الزما اإ
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ما ملبدأ  من املبادئ العامة للقانون. ما لقاعدة قانونية مكتوبة، واإ ىل الترصف، وذلا يتوجب عىل مصدر القرار الاستناد اإ دارة اإ ىل  تدفع االإ ما اإ واإ

 .1حاةل واقعية معينة

داري يه اليت تس بق صدوره، ولهذا ي  تعني أ ن تكون الوقائع سابقة الإصداره، من خلل هذا التعريف يتبني أ ن أ س باب القرار االإ

صدار القرار، حبيث يعد وجودها رشطا أ ساس يا ملرشوعية القرار نفسه أ و عىل أ قل تقدير اكنت قامئة وموجودة عند اإ
2

. 

داري عىل سبب القرار االإداري، تعد من الضامانت ال ساس ية الحترتام مبدأ  املرشوعية،  ىل أ ن رقابة القضاء االإ وجتدر االإشارة اإ

هنا قد نشأ ت يف وقت متأ خر والحق لنشأ ة مجيع أ وجه الطعن  ولكن برمغ ما حتظى به هذه الرقابة القضائية من أ مهية يف الوقت احلارض، فاإ

 ال خرى.

علن ال س باب القانونية والواقعية يف صلب القرار االإداري نفسه، يسهل الرقابة القضائية عىل تكل  ،ومما الشك فيه ن اإ فاإ

داري ملام بأ س باب القرار، حىت يس تطيع أ ن يبسط رقابته عليهال س باب، لهذا  قيل أ ن الرقابة القضائية تقتيض أ ن يكون القايض االإ
3

. 

ىل أ صل الرقابة القضائية عىل عيب السبب جند أ ن جملس ادلوةل الفرنيس     قد معل عىل فرض رقابته عىل عيب  وابلرجوع اإ

ىل رقابة امللءمة أ و ما السبب عرب مراحل خمتلفة، سواء من انحية احل اةل الواقعية، أ و القانونية. مث رقابة التكييف القانوين لتتطور فامي بعد اإ

 يعرف برقابة التناسب.

رتأ ينا ختصيصه   دارية بصفة عامة والقرارات التأ ديبية بصفة خاصة، اإ وملا اكن عنرص السبب، كام أ رشان، من أ مه أ راكن القرارات االإ

جوانب وكذكل لل مهية احليوية والهامة، اليت تتجىل يف ومسني يف ذكل ببعض أ حاكم وقرارات القضاء االإداري املقارن، ابدلراسة والتحليل مت

التقدير يف القرار التأ دييب واليت تتجسد من خلل عنرصي السبب واحملل معوما، ورقابة التناسب عىل وجه اخلصوص، ابعتبارهام يشالكن 

اسب، أ ي التناسب بني العقوبة واخملالفة التأ ديبية، كام أ ن دور القايض االإداري يعترب حموراي و مؤثرًا سواء ابلنس بة طريف املعادةل يف معلية التن

دارة أ و مس تخديم االإدارات العمومية عند رقابته لهذا الركن.   للإ

ن التساؤالت القانونية اليت يثريها موضوع البحث تمتثل أ ساسا يف تبيان مس تو ايت الرقابة القضائية عىل ركن السبب وبناء عليه، فاإ

يف القرار التأ دييب، مفا يه هاته املس توايت؟ ومايه حدود الرقابة القضائية عىل ركن السبب يف القرار التأ دييب؟ وماهو موقف املرشع 

 اجلاائري، وكذا الترشيعات املقارنة من هذه الرقابة؟       

                                      
1

 .211، ص.8002عيل خطار ش نطاوي، موسوعة القضاء االإداري، اجلاء الثاين، دار الثقافة للنرش والتوزيع، ال ردن، الطبعة ال وىل  
2

لغاء، القاهرة، دار الهنضة العربية، )ب س ط(، ص.محمد حس نني عبد العال، فكرة السبب يف ال   .98قرار االإداري ودعوى االإ
3

 .98محمد حس نني عبد العال، املرجع السابق ، ص. 



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 3 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

ن االإجابة عىل هذه التساؤالت، تقتيض دراسة تباع املهنجني الوصفي والتحلييل، متوسلني يف ذكل  اإ هذا املوضوع، من خلل اإ

ىل ثلث مباحث رئيسة. نتناول يف املبحث ال ول الرقابة القضائية عىل الوجود املادي للو  قائع، طريق ادلراسة املقارنة، مقسمني هذه ادلراسة اإ

ائع، وأ خر مس توايهتا يه الرقابة عىل ملءمة القرار االإداري للوقائع وذكل يف مبحث أ ما الثاين فنتعرض فيه للرقابة عىل التكييف القانوين للوق

ثراء هذا  داري املقارن، وذكل لكه بغية اإ داري اجلاائري والقضاء االإ اثلث، مدمعني رشحنا ببعض التطبيقات القضائية للك من القضاء االإ

 البحث.

 قابة القضائية عىل الوجود املادي للوقائع وتطبيقها:املبحث ال ول: الر - 3 -

يرادها يف شلك توجيه عام من     املرشع ، وعدم الربط كذكل بني هذه  ابلنظر لعدم حتديد اجلرامئ التأ ديبية عىل سبيل احلرص، واإ

داري من خلل رقابته عىل عنرص  يف القانون التأ دييب للوظيفة العامة، –ك صل عام  -اجلرامئ والعقوابت التأ ديبية املقابةل لها يقوم القضاء االإ

ذا اكن هناك جرمية تأ ديبية من عدمه، سواء من الناحية املادية أ و القانونية. فضل  ذا السبب يف القرار التأ دييب بدور فعال للتحقق مما اإ عام اإ

اكنت العقوبة تتوافق نوعا و مقدارا مع جسامة وخطورة اجلرمية املرتكبة أ م ال
1

ىل الكيفية اليت ولل.  وقوف عىل مدى هذه الرقابة ينبغي التطرق اإ

 تمت هبا)املطلب ال ول(، وكذا تطبيقات القضاء االإداري يف هذا اجملال )املطلب الثاين(، وذكل عىل النحو التايل:

 املطلب ال ول: الرقابة القضائية عىل الوجود املادي للوقائع:

ذ يتعني عىل  اس تقر الاجهتاد القضايئ يف لك من فرنسا، مرص واجلاائر عىل حق القضاء االإداري يف رقابة الوجود املادي للوقائع، اإ

داري ودون اخلروج عن دوره كقايض  دارية. ويف هذا الصدد، عىل القايض االإ ىل أ س باب موجودة فعل الإصدار قراراهتا االإ االإدارة الاستناد اإ

ذا اتضح بعد ذكل أ ن هذه الوقائع مرشوعية التحقق مكرحةل أ وىل من الوجود املادي للوقائ صدارها لقرارها. فاإ لهيا االإدارة عند اإ ع اليت استندت اإ

ىل فقدان القرار لسبب غري موجودة أ و مل حتدث أ صل، أ صبح  القرار الصادر عهنا مبنيًا عىل وقائع أ و أ س باب غري حقيقية، ال مر اذلي يؤدي اإ

لغاء. ومن هنا يتبني أ نه لقيام  ركن السبب يف القرار التأ دييب رضورة توفر رشطني: أ وهلام أ ن يكون سبب القرار، قامئا وجوده ويعرضه للإ

ليه  صدار القرار، وذكل تطبيقا للقاعدة العامة اليت تقيض بأ ن اترخي صدور القرار، هو الوقت اذلي جيب الرجوع اإ وموجودا حىت اترخي اإ

داري. وبناء عىل ن القرار لتقدير مرشوعية أ و عدم مرشوعية القرار االإ صدار القرار، فاإ ذا حتقق السبب ولكنه زال فامي بعد قبل اإ  ذكل، اإ

                                      
1

 .381، ص.8009ة خليفة سامل اجلهمي، الرقابة القضائية عىل التناسب بني العقوبة واجلرمية يف اجملال التأ دييب، دار اجلامعة اجلديدة للنرش، االإسكندري 
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يكون معيبا يف سببه لو صدر يف هذه الظروف، ومثال ذكل أ ن يقدم موظف طلب اس تقالته مث يعدل عنه. ومع ذكل يصدر قرار من 

االإدارة بقبول اس تقالته
1

. 

دارة يف نطاق سلطهتا املقيدة أ ما الرشط الثاين، فيمتثل يف حصة ومرشوعية السبب من  ذا حدد القانون للإ الناحية القانونية. فاإ

ىل أ س باب أ خرى ن تعدهتا اإ ن عىل االإدارة الالزتام هبذه ال س باب املنصوص علهيا قانوان، فاإ صدار قراراهتا، فاإ لهيا عند اإ غري  أ س بااًب تستند اإ

لغاء لعدم مرشوعية سببه.  ومثاهل صدور قرار بوقف موظف احتياطيا عن العمل هل سبب يف القانون، منصوص علهيا، اعترب قرارها قابل للإ

داري مع املوظف املذنب.  يمتثل يف وجود حتقيق اإ

ىل التحقق من: داري عىل حصة الوجود املادي للوقائع، تنرصف يف مضموهنا اإ ن رقابة القايض االإ  وترتيبا عىل ما س بق، فاإ

 امئة من الناحية الفعلية يف اترخي وقوعها.أ ن الوقائع املتخذة أ ساسا للقرار اثبتة وق 

ذ أ ن القرار اذلي يرتكا عىل وقائع غري حمددة، يعترب قرارا جمهوال ال   أ ن تكون هذه الوقائع حمددة، غري مهبمة وال غامضة، اإ

 سبب هل.

 أ ن تكون تكل الوقائع جدية غري منتحةل وال صورية واثبتة ثبوات يقينيا ال ضنيا. 

ذا اكنت الوقائع اليت عوقب علهيا املوظف تأ ديبيا، قد حدثت ابلفعل عىل النحو وعىل هذا ال ساس ي  تحقق القايض االإداري مما اإ

ىل املرحةل الثانية وذكل ببسط رقابته عىل التكييف القانوين اذلي أ جرته السلطة التأ ديبية عىل تكل  ذا فرغ من ذكل انرصف اإ املتقدم. فاإ

ذا اكنت تشلك قانونيا جرمية تأ ديبية من عدمه الوقائع، للتحقق مما اإ
2

. 

عطاء بعض التطبيقات القضائية لهذه الرقابة يف لك من  ولتتضح أ كرث معامل الرقابة القضائية عىل الوجود املادي للوقائع، ال بأ س من اإ

ليه يف املطلب الثاين.  القضاء الفرنيس، املرصي واجلاائري، وهو ما سنتطرق اإ

 :ة القضائية عىل الوجود املادي للوقائعتطبيقات الرقاب :املطلب الثاين

دارية مبا يف ذكل القرارات التأ ديبية، وذكل لتخلف أ و انتفاء الوقائع املادية،  لغاء العديد من القرارات االإ تصدى القضاء االإداري الإ

لغاء لعدم مرشوعية سبهبا. وهو ال مر اذلي قرره القضاء االإد اري واملقارن من خلل تطبيقاته ال مر اذلي جيعل هذه القرارات قابةل للإ

ىل هاته التطبيقات يف الفروع الثلثة التالية:  حلاالت انعدام الوجود املادي للوقائع، وسنتطرق اإ

                                      
1
 .599،800، ص.8001محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء االإداري، الكتاب الثاين، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، الطبعة ال وىل   

2
 .382خليفة سامل اجلهمي، املرجع السابق، ص.  
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 الفرع ال ول: القضاء الفرنيس والرقابة عىل الوجود املادي للوقائع:

ة عىل ال س باب الواقعية، فقد قرر أ ن من حق دأ ب جملس ادلوةل الفرنيس منذ أ وائل القرن العرشين، عىل فرض رقابته القضائي

لغاء رقابة مرشوعية الوقائع اليت تشلك ال ساس القانوين للقرار املطعون فيه قايض االإ
1

لرقابة  Monod، وعليه فقد تصدى اجمللس يف قضية 

لغاء هذا القرار، ل   دارة، رمغ أ نه يف ال خري مل حيمك ابإ دارة أ وحضت أ ن قرارها اختذ بناء عىل خمالفات الوجود املادي للواقعة اليت ادعهتا االإ ن االإ

من أ شهر ال مثةل التقليدية عىل هذا النوع من الرقابة عىل   Caminoصدرت من الطاعن، مل ترغب يف كشفها. كام يعترب حمكه يف قضية

ليه  كونه مل يراع الوقار اللزم ملوكب عنرص السبب. وتتلخص وقائعها يف صدور قرار بعال ادلكتور اكمينو من وظيفته كعمدة ملا نسب اإ

جنائري اكن يشارك فيه، حيث أ خذ عليه أ نه أ دخل التابوت من ثغرة يف حائط املقربة، مث أ مر حبفر حفرة غري اكفية للقرب بامع احتقاره 

للمتوىف، وقد أ لغى اجمللس قرار العال الستناده عىل سبب غري حصيح من الناحية املادية
2

. 

حاةل الطاعن عىل التقاعد يف حمكه الشهري الصادر يف كذكل قام جملس ادل لغاء القرار الصادر ابإ يناير  80وةل الفرنيس بعد ذكل، ابإ

. Trépontحتت عنوان  5988
3

لعدم  ثبوت الواقعة اليت اعمتدت علهيا االإدارة كسبب قانوين للقرار املطعون فيه، حيث قرر اجمللس أ نه ال  

عفاء املدعي  ميكن للسلطة االإدارية أ ن تستند من منصبه اكن  -وهو مدير -يف قرارها عىل واقعة مادية ال وجود لها، أ ال ويه االإدعاء بأ ن اإ

 بناء عىل طلبه، بيامن مل يتقدم املدعي بتاات مبثل هذا الطلب.

ع ثبوت عدم حصة واس متر جملس ادلوةل يف مراقبة الوقائع املادية بصدد فصل املوظفني من وظائفهم، كحاةل الفصل بسبب املرض م

 هذه الواقعة املادية أ و احلاةل الواقعية اليت بين علهيا قرار الفصل. 

ذا اتضح  لغاء الوظائف اليت اكنوا يشغلوهنا، خاصة اإ كام أ لغى جملس ادلوةل القرارات االإدارية التأ ديبية املتضمنة عقوبة الفصل، حبجة اإ

ظف، كام حدث يف قضية للمجلس أ ن االإدارة اختذت هذا ال مر ذريعة لفصل املو 
4
Boulard . 

لغاء  هكذا اس تقر جملس ادلوةل الفرنيس عىل ممارسة رقابته عىل الوجود املادي للوقائع يف جمال الوظيفة العامة، حبيث حيمك ابإ

ىل وقائع غري حصيحة من الناحية املادية. دارة قد استندت اإ ذا ثبت هل أ ن االإ دارية اإ  القرارات االإ

 

                                      
1
  C.E., 14 novembre 1951, Camino, Rec., p.15.  

 .381،383ص.اجلهمي، املرجع نفسه،  مأ خوذ عن خليفة سامل
2

 .908عيل خطار ش نطاوي، املرجع السابق، ص. 
3
 C.E., 20 janvier 1922. R.D.P., 1922, p.81. 

4
  C.E, 17 juillet 1923, Boulard, Rec., p. 623.           
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 اء اجلاائري ورقابة الوجود املادي للوقائع:الفرع الثاين: القض

صدار قراراهتا يف  ىل اإ لقد حذا جملس ادلوةل اجلاائري حذو نظريه الفرنيس، يف رقابته للوجود املادي للوقائع اليت دفعت ابالإدارة اإ

داري اجلاائري عىل ال  تأ كد والتحقق من أ ن الوقائع اليت خمتلف ميادين النشاط، والس امي جمال القرارات التأ ديبية. فلقد معل القايض االإ

لغاء لعدم مرشوعية سبهبا. ذا تبني هل عدم حصهتا، تصدى لها ابالإ لهيا السلطة االإدارية الإصدار قراراهتا التأ ديبية حصيحة. فاإ  استندت اإ

داري اجلاائري، جند أ ن اجمللس ال عىل  احلاالت، للقضاء قد كشف عن الكثري من ومن تطبيقات هذه الرقابة يف القضاء االإ

داري صادر يف حق مدير أ حد  لغاء لقرار اإ ىل وقائع غري موجودة أ و غري حصيحة. فقد تصدى ابالإ استندت فهيا قرارات السلطة االإدارية اإ

ىل اضطراب املرفق حسب قول اجلهة املصدرة للقرار. وبعد  قصاءه من وظيفته بسبب ارتاكبه خطأ ، أ دى اإ املستشفيات بعد أ ن مت عاهل و اإ

ىل املدير املعاول، وأ ن القرار الصادر يقوم عىل وقائع مادية ال أ ساس حفص اجمل لس لوقائع القضية تبني هل عدم ثبوت هذه الوقائع اليت نسبت اإ

لغاء القرار بتارخي  5912ديسمرب  53لها من الصحة، مما جعل معها انعدام السبب، ومن مث أ صدر اجمللس قراره ابإ
1

 . 

 ورقابة الوجود املادي للوقائع: الفرع الثالث :القضاء املرصي

نشاهئا س نة  ، عىل مراقبة الوقائع املربرة الإصدار القرارات للتحقق من حصة 5911درجت احملمكة االإدارية العليا املرصية منذ اإ

ه مبدأ  من مبادئ الوجود املادي للوقائع، حيث أ صدرت العديد من ال حاكم القضائية تطبيقا لهذه الرقابة عىل الوجود املادي، واذلي جعلت

خلل املوظف  دارية. فقد قضت احملمكة بأ نه:" ومن حيث أ ن سبب القرار التأ دييب يف نطاق الوظيفة العامة هو اإ الرقابة عىل القرارات االإ

ذا مل يثبت يف حقه يشء من ذكل اكن ال قرار بواجبات وظيفته أ و خروجه عىل مقتضياهتا، أ و ارتاكبه خارج الوظيفة ما ينعكس علهيا، فاإ

الصادر مبجازاته فاقدا لوجود الوقائع املادية، وابلتايل فاقدا لركن من أ راكنه، وهو ركن السبب، ووقع خمالفا للقانون.
2

  

دارية بصفة عامة، وكذكل القرارات التأ ديبية، بفكرة السبب  داري املرصي، يف رقابته عىل سبب القرارات االإ كام يأ خذ القضاء االإ

طار رقابته عىل مرشوعية القرارات اليت تقوم عىل أ س باب متعددة، بعضها حصيح، والبعض ال خر دون ذكل، حيث  ادلافع، وذكل يف اإ

ن القرار التأ دييب  ذا اكن السبب حصيحا، فاإ تتوقف حصة القرار التأ دييب عىل حصة السبب اذلي يرى القايض بأ نه ادلافع الإصدار القرار. فاإ

ه من ال س باب العتبارها أ س باب اثنويةيكون حصيحا، بغض النظر عن عدم حصة سوا
3

 . 

                                      
1

ملنازعات االإدارية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلاائر، ط اخلامسة .مأ خوذ عن أ محد حميو، ا73، ص.5912، جمدل العداةل 5912ديسمرب 53قرار اجمللس ال عىل للقضاء الصادر بتارخي  

 .522، ص.8003
2

  ق. 57، لس نة 5935ديسمرب 52بتارخي  738حمك احملمكة االإدارية العليا املرصية، طعن رمق  
3

 .381، ص.)د.س.ط( لكتاب احلديث، االإسكندريةعبد العايا عبد املنعم خليفة، قضاء التأ ديب، ضوابط الضامانت التأ ديبية يف الوظيفة العامة، دار ا 
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ن اكن قد ثبت  نه واإ ذا تبني أ ن القرار التأ دييب قد بين عىل س ببني، فاإ ىل أ نه:" اإ وقد ذهبت احملمكة االإدارية العليا يف هذا الشأ ن اإ

ال أ ن هذا القرار ابلر مغ من ذكل يظل محموال عىل سببه للمحمكة عدم حصة السبب الثاين، وهو خمالفة املطعون ضده للتعلاميت االإدارية، اإ

ال ول، اخلاص ابخلروج عىل مقتىض الواجب الوظيفي بتطاوهل عىل رؤسائه بدون وجه حق"
1

 . 

دارية العليا، قد اعتربت اخلروج عىل مقتضيات الواجب الوظيفي السبب ادلافع الإصدار  من خلل هذا احلمك جند أ ن احملمكة االإ

مكة هذا القرار حصيحًا، رمغ عدم حصة السبب الثاين، واملمتثل يف خمالفة املوظف للتعلاميت، ل نه يف نظرها اجلااء التأ دييب. فلقد اعتربت احمل

 يعد أ مرا اثنواي ال يغري من حصة القرار التأ دييب.

لغاء العقوبة التأ ديبية اليت وقعت عىل موظف الهتامه حبصول داري مبرص يقيض ابإ جعا يف عهدته  كام جند حكام أ خر حملمكة القضاء االإ

ىل هتشم ال خشاب وتفتهتا نتيجة سقوط سقف املعسكر علهيا، مما جيعل ما عوقب من أ جهل وهو  من اخلشب بعد أ ن ثبت أ ن ذكل راجع اإ

العجا يف العهدة غري قامئ عىل أ ساس من الصحة
2

 . 

 املبحث الثاين: الرقابة القضائية عىل التكييف القانوين للوقائع وتطبيقاهتا.

ضنا يف املبحث ال ول للوجه ال ول لعيب السبب، واملمتثل يف انعدام الوجود          املادي للوقائع، ودور القايض االإداري بعد تعر 

ىل املرحةل الثانية من الرقابة  داري اإ عىل يف التحقق من أ ن الوقائع املعاقب من أ جلها املوظف تأ ديبيا، قد حدثت ابلفعل، انتقل القضاء االإ

 القرار التأ دييب، وذكل بتسليط رقابته عىل مدى حصة التكييف القانوين اذلي أ جرته السلطة التأ ديبية عىل تكل الوقائع، عنرص السبب يف

ذا اكنت هذه ال فعال تشلك قانونيا خمالفة تأ ديبية أ م ال. وهو ما ستمت معاجلته فامي ييل من خلل رقابة القايض االإداري عىل معلية  والتحقق مما اإ

ىل بعض التطبيقات القضائية عىل هذه الرقابة  )املطلب ال ول(،القانوين للوقائع التكييف   .(ثاين)املطلب ال مث نس تعرض اإ

 املطلب ال ول: الرقابة القضائية عىل التكييف القانوين للوقائع:

خضاع واقعة معينة أ و حاةل خاصة لقاعدة القانون املراد ت  طبيقها، وذكل عن طريق نقل تتطلب معلية التكييف القانوين للوقائع، اإ

ىل وضع اخلصوصية والتجس يد للواقعة حمل التكييف. فاملقصود من معلية التكييف  هذه القاعدة من وضع العمومية والتجريد اليت يه علهيا، اإ

طار فكرة قانونية دراج حاةل واقعية معينة داخل اإ ذن هو اإ اإ
3

لغاء السعي . ىل  ففي جمال التأ ديب يتطلب ال مر من قايض االإ أ وال للتوصل اإ

عطاهئا معىن أ كرث حتديدا وأ قل معومية، مث القيام بعد ذكل برفع الواقعة الفرد ية عىل ختصيص قاعدة القانون اليت تتسم ابلعمومية والتجريد، ابإ

                                      
1

 . 93، ص.87/01/5919ق، جلسة  50لس نة  85حمك احملمكة االإدارية العليا، طعن رمق  
2
 . 89/07/5930ق بتارخي  732/83احلمك الصادر يف القضية رمق   

3
 .382،389خليفة سمل اجلهمي، املرجع السابق، ص.  
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براز صفات الوقائع اليت متزيها من الناحية القانونية حفسب، دون اجلوانب ا ل خرى عدمية اجلدوى، مس توى معومية نص القانون، والعمل عىل اإ

وبذكل ميكن حتقيق التطابق بني النص والواقع
1

حدى الطريقتني  ناال القايض حلمك القانون عىل الواقعة، يسكل هذا ال خري اإ . ويف سبيل اإ

ىل مدى تطابقها مع القانون، أ و يفرس القاعدة القانونية ملعرفة  ما أ ن يكيف الواقعة ابلنظر اإ مدى تطابقها مع الواقعة ال تيتني أ و الكهام معا. فاإ

نه ذا ما ثبت دليه عدم حصة التكييف يف احلاةل ال وىل، أ و عدم تطابق القانون مع الواقعة كام يف احلاةل الثانية، فاإ يقتيض  املعروضة عليه. فاإ

لغاء القرار االإداري لعيب يف سببه.  ابإ

داري عىل عنرص ال  ذن فالتكييف خيضع للرقابة اليت ميارسها القايض االإ سبب يف القرار التأ دييب، وذكل للحمك عىل مدى سلمة اإ

، الوصف القانوين، اذلي أ جرته السلطة التأ ديبية هبذا الصدد. وبعد معرفة الرقابة عىل التكييف القانوين لعنرص السبب يف القرار التأ دييب

ىل التطبيقات القضائية لهذه الرقابة يف القضاء االإداري.  ننتقل اإ

 يقات الرقابة القضائية عىل التكييف القانوين للوقائع:املطلب الثاين: تطب 

أ رىس القضاء االإداري العريب واملقارن، أ سس الرقابة عىل التكييف القانوين للوقائع حني مبارشته لهذه الرقابة، بفرض ثبوهتا ماداي 

كقاعدة مسمل هبا
2

ه السلطة التأ ديبية ليتحقق من أ نه مطابق اس تكامال دلوره يف بسط رقابته عىل سلمة التكييف القانوين اذلي وضعت 

 للقانون.

ولقد تعددت اجملاالت اليت قرر القضاء االإداري فهيا بسط رقابته عىل تكييف الوقائع، عىل غرار جمال الوظيفة العامة. وهو ما 

 من فرنسا)الفرع ال ول(، سيتضح أ كرث بعد عرض تطبيقات هذه الرقابة، من خلل ال حاكم والقرارات الصادرة عن هذا القضاء يف لك

 اجلاائر)الفرع الثاين(، ومرص)الفرع الثالث(.

 الفرع ال ول :القضاء الفرنيس ورقابته عىل التكييف القانوين للوقائع:

دارة عىل  دأ ب جملس ادلوةل الفرنيس، عىل بسط رقابته القضائية للتحقق من سلمة التكييف         القانوين اذلي أ نالته االإ

يف قضية  57/07/5957، حمكه الصادر بتارخي -وهو خارج جمال التأ ديب -ولعل أ شهر أ حاكمه يف هذا الشأ ن الوقائع،
1
Gomel.  

                                      
1
لغاء القرارات االإدارية، منشأ ة املعارف، االإسكندرية، الطبعة ال وىل سايم جامل ادلين، الوس يط يف دع    .130، ص.8007وى اإ
2

حداهام مبجموعة قرارات الضبط االإداري املتصةل بسلمة ادلوةل واحملافظة علهي  ىل مجموعة القرارات ذات ال خيرج عن هذه القاعدة سوى طائفتني من القرارات تتعلق اإ ا، وتنرصف ال خرى اإ

لغاء للقرارات االإدارية، املرجع السابق، .170ع العلمي أ و الفين املعقد )أ نظر يف تفاصيل ذكل، محمد حس نني عبد العال، املرجع السابق، ص.الطاب ؛ سايم جامل ادلين، الوس يط يف دعوى االإ

 وما بعدها. 178ص.
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" واليت تتلخص وقائعها يف Weissيف قضية ال نسة   "ويس  82/07/5932ومن قبيل أ حاكمه يف جمال التأ ديب قراره الصادر يف 

دعوى تلميذ معمل للحضور أ ثناء العطةل للس امتع حملارضات ذات طابع ديين، ولقد اعترب كون معلمة مترتبصة قامت بواسطة رساةل خشصية ب

بطال القرار الرافض ترس ميها يف وظيفهتا جملس ادلوةل الفرنيس بأ ن ذكل ال يعترب خرقا ملبدأ  احلياء املدريس، وقام تبعا ذلكل ابإ
2

 . 

للوقائع، مبناس بة اجلااءات التأ ديبية اليت توقع عىل املوظفني العموميني.  وقد اس متر جملس ادلوةل الفرنيس يف رقابته للوصف القانوين

ذا اكن ميكن وصفها قانوان بأ هنا أ خطاء تأ ديبية، أ ي أ خطاء لها من املمزيا ت وذكل ابلتعرض لتكييف ال فعال اليت يرتكهبا  املوظف، وعام اإ

يف قضية  53/03/5913ات التأ ديبية، وهو ما يتضح من حمكه الصادر يف وال وصاف ما يصفها ابجلرم التأ دييب اذلي يس توجب توقيع اجلااء

" Teissier" تيسري 
3

. 

 الفرع الثاين : القضاء اجلاائري ورقابته عىل التكييف القانوين للوقائع:

داري اجلاائري هو ال خر، يف بسط رقابته عىل الوصف القانوين للوقائع، والتحقق من حصة وسل مة التكييف مل يتوان القضاء االإ

 ا:اذلي أ عطته السلطة التأ ديبية للواقعة املادية بعد ثبوهتا. ويتضح ذكل جليا من خلل التطبيقات اليت تضمنهتا أ حاكمه وقراراته نذكر مهن

بني املدعي)س.ر( ضد مديرية الترتبية لوالية سطيف )مدعى علهيا(،  81/08/8003بتارخي  3718القرار الصادر يف القضية رمق 

املتضمن عاهل  09/55/5999تتلخص وقائعها يف أ ن املدعي طعن ابلبطلن يف القرار الصادر عن مديرية الترتبية لوالية سطيف بتارخي حيث 

عن منصب معهل، الطعن املرفوض من قبل قضاة ادلرجة ال وىل مبوجب القرار املس تأ نف فيه، حيث دفع الس يد )س.ر( لتربير اس تئنافه أ ن 

نصب احملتج هبا من طرف املدعى علهيا غري اثبتة ، وابلتايل القرار املتضمن عاهل عىل أ ساس التخيل عن املنصب خمالف حاةل التخيل عن امل 

ىل الشهادة  ىل مستندات القضية وابل خص اإ للقانون نتيجة خطأ  يف تطبيق القانون)أ ي عدم التكييف الصحيح للوقائع( حيث أ نه ابلرجوع اإ

ىل غاية  02/07/5992د من نس بة جعا من ادلرجة ال وىل ابتدء من الطبية تبني أ ن املدعي اس تفا  .03/07/8000اإ

ذن قرار العال 09/55/5999حيث أ ن القرار املتضمن عقوبة العال صدر يف  ، أ ي خلل مدة العطةل املرضية، وعليه يعترب اإ

، املتضمن 83/03/5921املؤرخ يف  31/19من مرسوم  531املتخذ خلل عطةل مرضية رشعية، قرارًا خمالفًا للقانون لعيب يف تطبيق املادة 

                                                                                                                        
1

بباريس فرفضت االإدارة طلبه ملا حيدثه البناء يف هذا امليدان من املساس  beauveauيف ميدان بوفو تتلخص وقائع هذه القضية يف أ ن الس يد جوميل، اكن قد طلب الترتخيص.هل ابلبناء  

ف القانوين للوقائع قرار االإدارة، ملا شابه من خطأ  يف التكيي بأ حد املعامل  ال ثرية، وعندما حبث اجمللس هذا ال مر، ظهر هل أ ن امليدان املذكور ال يدخل لكه يف عداد املعامل ال ثرية، وأ لغى بذكل

  C.E, 14 Avril 1914, Gomel, Rec., P. 488.اليت قام علهيا
2

، مأ خوذ عن مؤذن مامون، ركن السبب يف القرارات االإدارية والرقابة القضائية عليه، مذكرة ماجسترت يف القانون العام، جامعة أ يب 82/07/5932قرار جملس ادلوةل الفرنيس الصادر يف  

 .99، ص.8003-8001سان، الس نة اجلامعية بكر بلقايد، تلم 
3

، مأ خوذ عن عوابدي عامر، النظرية العامة للمنازعات االإدارية يف النظام القضايئ اجلاائري، اجلاء الثاين،ديوان املطبوعات اجلامعية، 53/03/5913قرار جملس ادلوةل الفرنيس الصادر يف  

 .133اجلاائر، ص.
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لغاء القرار املس تأ نف فيه، اذلي أ ساء فيه تقدير ال دارات واملؤسسات العمومية. ذلا ينبغي اإ وقائع القانون ال سايس المنوذ ي اخلاص بعامل االإ

بطال القرار املطعون فيه املتضمن عال املس تأ نف من م  نصب معهلوتطبيق القانون، وبعد التصدي اإ
1

 . 

لغاء 538997حتت رمق  83/03/5992ومن تطبيقات جملس ادلوةل اجلاائري أ يضا قراره الصادر بتارخي  ، واذلي قام فيه اجمللس ابإ

، واملتضمن عال قاض من اهامه حبجة أ نه خالف الواجبات املنصوص 55/03/5991قرار تأ دييب صادر عن اجمللس ال عىل للقضاء بتارخي 

، املتضمن القانون ال سايس للقضاء، حيث تمتثل ال فعال 01/09/8007املؤرخ يف  07/55من القانون العضوي رمق  52ة علهيا يف املاد

املنسوبة للقايض يف أ نه ميتكل عدة عقارات عىل الش ياع، مهنا خمرب للصور مسري من طرف أ خيه، وأ نه تدخل لصاحل أ حد أ فراد عائلته أ مام 

ىل جان ىل خارج الوطن.هجات قضائية جاائية، اإ  ب التغيب بدون مربر عن منصب معهل ابذلهاب اإ

لغاء القرار التأ دييب أ مام جملس ادلوةل اجلاائري ممتساك ابلوجه املأ خوذ من  ،وعليه قام القايض املعاول، برفع دعوى يطالب فهيا ابإ

جراءات، فأ صدر جملس ادلوةل بتارخي  ى فيه ذكل القرار التأ دييب، وذكل عىل أ ساس أ ن قرارًا أ لغ 83/03/5992خرق ال شاكل اجلوهرية للإ

اسب اجمللس ال عىل للقضاء قد ارتكب غلطا صارخا يف تقدير الوقائع، حيث رأ ى جملس ادلوةل أ ن ال فعال املنسوبة للقايض حمل املتابعة ال تتن

مع روح القانون املطبق
2

 . 

 لوقائع:الفرع الثالث :القضاء املرصي ورقابته عىل التكييف القانوين ل

داري املرصي من هجته رقابته عىل معلية التكييف القانوين للوقائع يف جمال الوظيفة العامة، وما يتصل هبا من  ابرش القضاء االإ

ىل ذا اكنت الوقائع مع فرض ثبوهتا ال تؤدي اإ هذا  منازعات. ومن قبيل تطبيقاته لهذه الرقابة، ما قضت به احملمكة االإدارية العليا من أ نه" اإ

ن السبب الصحيح ال يعترب قامئا"ا لوصف أ و أ ن تكييفها عىل هذا النحو يعترب تكييفا غري سلمي من الناحية القانونية، فاإ
3

. كذكل جند تطبيقات 

ق، حيث أ لغت احملمكة قرار فصل مأ ذون  5537/8يف الطعن رمق  01/05/5913أ خرى لهذه الرقابة وذكل مبوجب حمكها الصادر بتارخي 

ذا ثبت أ ن فصل املأ ذون قد أ سس عىل أ نه ارتكب ذنبا  رشعي الهتامه ابالإقدام عىل الاواج بعقد عريف ومما قالته احملمكة يف هذا الشأ ن أ نه " اإ

خلال من املدعى  ن قرار الفصل يكون فاقدا لركن من أ راكنه هو ركن السبب، ذكل أ ن هذا الفعل ال يعترب اإ داراي هو تاوجه بعقد عريف، فاإ اإ

                                      
1

 وما بعدها. 511، ص.8007لس نة  01، جمةل جملس ادلوةل، العدد 81/08/8001در يف قرار جملس ادلوةل اجلاائري، صا 
2

 .27/21، ص.8008لس نة  05، جمةل جملس ادلوةل، العدد 538997حتت رمق  83/03/5992قرار جملس ادلوةل اجلاائري، الصادر بتارخي  
3

لغاء من سلطة االإدارة يف مجموعة ال  213، قضية 05/08/5931حمك احملمكة االإدارية العليا، جلسة   س نة احلادية والعرشون، مأ خوذ عن أ رشف عبد الفتاح أ بو اجملد محمد، موقف قايض االإ

 .381، ص.8001تسبب القرارات االإدارية، دراسة مقارنة، ب د ن، ط 
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منا اكن مثهل يف ذكل مكثل أ ي فرد عادي، ال حرج بواجبات وظيفت ذا مل يكن يبارش عند زواجه معهل الرمسي مك ذون، واإ ه أ و سلوكه الوظيفي، اإ

جرائه عىل هذا النحو من نتاجئ عند االإناكر عليه يف أ ن يزتوج زواجا عرفيا دون أ ن يوثقه، متحمل يف ذكل ما قد يترتتب عىل اإ
1

. 

العليا يف أ حد أ حاكاها، بأ ن توظيف املوظف ل مواهل ال يعد بذاته معل جتاراي يتناىف مع واجبات  كذكل قضت احملمكة االإدارية

ن مل يقترتن بنشاط خاص تطغى عليه الصفة التجار  ية الوظيفة وكرامهتا، فمتكل املوظف لس يارة أ و حلصة فهيا ال يعترب يف ذاته معل جتاراي، اإ

طبقا للقانون التجاري
2

.  

 : الرقابة القضائية عىل تقدير أ مهية الوقائع وتطبيقاهتا:املبحث الثالث

لغاء من حيث الظاهر عىل مراقبة الوجود املادي للوقائع، وحصة تكييفها  اقترص دور القضاء االإداري ك صل عام، يف منازعات االإ

ىل مراقبة تقدير االإدارة ل مهية ال س باب الواقعية، وتقدير مدى التناسب بني أ مهيهتا وخطورهتا، وبني  القانوين فقط. دون أ ن يتعداهام اإ

لهيا. وعةل ذكل أ ن هذه الرقابة تعد خروجا عن دور القضاء االإداري واهمته، ابعتباره قايض مرشوعية ل  داري الصادر استنادا اإ جراء االإ يقوم االإ

دار دارة ويصبح رئيسا اإ دارة، فيترصف القضاء يف هذه احلاةل وك نه اإ اي أ عىل ملصدر القرارمبااوةل اختصاصات رجل االإ
3

. 

داري  صدار القرار االإ ىل تقدير مدى ملءمة اإ ماكنية مد رقابة القايض االإداري اإ هذه القاعدة العامة طرأ  علهيا اس تثناء، يمتثل يف اإ

ىل  رقابة القايض املبين عىل وقائع اثبتة ومدى تناس هبا مع مضمون القرار. ال مر اذلي ستمت معاجلته ابلتفصيل واالإيضاح من خلل التطرق اإ

، وذكل عىل (ثاين)املطلب ال ، مدمعني رشحنا ابلتطبيقات القضائية يف هذا اجملال (ول)املطلب ال  االإداري ملدى ملمئة القرار االإداري للواقع 

 النحو التايل:

 املطلب ال ول: الرقابة القضائية عىل تقدير أ مهية الوقائع وخطورهتا:

داري عىل رقابة مرشوعية القرارات خرج الك من القضاءين العريب و ال فرنيس، عن القاعدة العامة املمتثةل يف اقتصار القايض االإ

تقليديةعىل حصة الوقائع وتكييفها الب   س تثناءات جتاوز هبا حدود رقابتهاالإدارية دون التعرض لبحث مدى ملءمهتا. فلقد أ ورد علهيا بعض الا

داري.القانوين، متحججا يف ذكل بأ ن هذه الرقابة ت  عد رشطا من رشوط املرشوعية يف القرار االإ

                                      
1

 .8، مجموعة س 01/05/5913حمك احملمكة االإدارية العليا، جلسة  
2

 .217يا للس نة اخلامسة، ص.مجموعة أ حاكم احملمكة االإدارية العل  
3

 .953عىل خطار شطناوي، املرجع السابق، ص. 
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"Lebonو يعترب حمك "لبون 
1

براز الغلط البني أ و اخلطأ  الظاهر، اذلي به ميكن   أ ول حمك يف جمال التأ ديب، اكن هل ابلغ ال ثر يف اإ

ىل جمال التأ ديب، وبعد ذكل دارة ومدها اإ  تتابعت أ حاكم جملس ادلوةل بعد أ سابيع جمللس ادلوةل، بسط رقابته عىل أ عامل السلطة التقديرية للإ

Vinolayعىل غرار حمكه يف قضية  Lebonقليةل من حمك 
2

جويلية  81بتارخي  Chavalوكذا حمكه يف قضية  81/03/5932بتارخي 

5932
3

. 

حصة الوقائع والوضع نفسه مزي رقابة جملس ادلوةل املرصي عىل ملمئة القرارات التأ ديبية، حيث اكنت تقف عند حد التحقق من 

املكونة لركن السبب، وكذكل الوصف القانوين لهذه الوقائع، ومل يكن يتعدى تكل احلدود ليبحث درجة التناسب بني الوقائع، وبني مقدار 

 مات االإدارة، ومن خصائص سلطهتا التقديرية.ءاجلااء التأ دييب، ل ن ذكل اكن يعتربه من مل

ترتف لنفسه حبق رقابة ملءمة توقيع اجلااء    ومقداره، وذكل يف حاةل وجود غلو لكن تطور قضاء جملس ادلوةل املرصي، واع

أ  شديد، أ و عدم ملءمة ظاهرة بني درجة خطورة اجلرمية     التأ ديبية، وبني نوع اجلااء ومقداره. واكن أ ول ال حاكم اذلي أ قرت هذا املبد

حيث قالت احملمكة " لنئ اكن للسلطات التأ ديبية ومن بيهنا احملامك التأ ديبية  55/55/5915اجلديد، هو حمك احملمكة االإدارية العليا الصادر يف 

ال أ ن مناط مرشوعية هذه السلطة شأ هنا كشأ ن أ ية  سلطة تقدير خطورة اذلنب االإداري، وما يناس به من جااء بغري معقب علهيا يف ذكل، اإ

غلو عدم امللمئة الظاهرة مع الهدف اذلي ابتغاه القانون من التأ ديب، فهو سلطة تقديرية أ خرى، أ ال يشوب اس تعاملها غلو. ومن صور هذا ال

ذا انطوى اجلااء عىل مفارقة صارخة ... وعىل هذا ال ساس يعترب اس تعام ل سلطة بوجه عام تأ مني انتظام املرافق العامة. وال يأ يت هذا التأ مني اإ

ىل نطاق عدم املرشوعية، ومن مث خيضع لرقابة احملمكة.  تقدير اجلااء يف هذه الصورة مشواب ابلغلو، فيخرج التقدير من نطاق املرشوعية اإ

منا هو معيار موضوعي قوامه أ ن درجة خطورة اذلنب االإداري، ال يتناسب  ومعيار عدم املرشوعية يف هذه الصورة ليس معيارا خشصيا، اإ

البتة مع نوع اجلااء ومقداره
4

 . 

ن ال س تاذ سلامين الطاموي يعترب أ ن رقابة القضاء يف نطاق سلطة التأ ديب و من أ جل رشح هذا التطور يف موقف الق ضاء، فاإ

 تتناول جانبني:

                                      
1
 C.E., 09/06/1978, Lebon, Rec., p.205. 

2
 C.E., 26 juillet 1978, vinolay, Rec., p.315. 

3
 C.E. 26 Juillet 1978, Chaval. A.J.D.A., Novembre 1978, p. 576. 

4
 ، مجموعة املبادئ، الس نة العرشون.88/08/5931حمك احملمكة االإدارية العليا، بتارخي 
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داري( مس توف ل راكنه، حبيث  دارية )أ و ذنب اإ اجلانب ال ول، وهو جانب السلطة املقيدة، واملمتثل يف ارتاكب املوظف جلرمية اإ

سلطة خمتصة يف التأ ديب. وبعد ذكل تتاح للموظف اكفة الضامانت املقررة قانوان توقع عليه عقوبة من بني العقوابت احملددة قانوان، ومن 

داري، أ و حممكة  ذا مل يس توف أ ي رشط من الرشوط السابقة، اكنت العقوبة ابطةل، سواء اكنت صادرة عن رئيس اإ لدلفاع عن نفسه. فاإ

 تأ ديبية، أ و جملس تأ ديب.

ىل اذلنب الثابت يف حق املوظف. وهنا جيمع الفقه أ ما اجلانب الثاين، فيتصل مبدى ملءمة أ و تنا سب العقوبة املرفقة ابلنظر اإ

ال يف نطاق عيب  والقضاء عىل أ ن ال مر يندرج يف نطاق السلطة التقديرية لسلطة التأ ديب حبيث ال ميكن حماسبهتا عىل خطأ  التقدير، اإ

ساءة اس تعامل السلطة" الاحنراف أ و اإ
1

.
 

 

ن قضاء التناسب  دارية اخملوةل بتسليط العقاب ومن هنا فاإ أ و امللءمة يف جمال التأ ديب يضع حدا للسلطة التقديرية للجهات االإ

دارة يف داري املرتكب، دون أ ن يؤثر ذكل بطبيعة احلال عىل سلطة االإ  االإداري وذكل عند قيااها بتقدير نوع ودرجة العقوبة تبعا للجرم االإ

ذن فالرقابة القضائية يف هذه ا ذا رأ ى أ ن سلطة تقدير العقوبة التأ ديب. اإ حلاةل جد حساسة ل هنا مسأ ةل تقدير مترتوكة للقايض االإداري اإ

دارة، شاهبا الغةل يف الشدة، أ و التفريط  يف التساهل والهتاون بتطبيق العقاب املناسب.        املعقودة أ صل للإ

وخطورهتا تطبيقات كثرية ومتنوعة، س نورد بعضها يف املطلب  وللقضاء االإداري العريب والفرنيس يف جمال الرقابة عىل تقدير الوقائع

 الثاين.

 املطلب الثاين: تطبيقات الرقابة القضائية عىل تقدير أ مهية الوقائع وخطورهتا:

داري للوقائع. فبعدما اكنت تقترص عىل رقابة الوجود املادي للوقائع،  داري عىل عنرص ملءمة القرار االإ تطورت رقابة القضاء االإ

ماكنه بسط رقابته عىل التناسب وتقدير مدى ملءمة اجلااء التأ دييب مع اذلنب أ و اخملالفة التأ ديبية، و و  ذكل كذا تكييفها القانوين. أ صبح ابإ

نتيجة لفصهل يف عديد القضااي اليت أ ثريت أ مامه، واليت سامهت يف تغيري توجه هذه الرقابة. هذا ما ستمت معاجلته من خلل عرض بعض 

 قات القضائية لهذه الرقابة، يف لك من القضاء االإداري الفرنيس)الفرع ال ول(، اجلاائري)الفرع الثاين(، واملرصي)الفرع الثالث(.التطبي

 الفرع ال ول :القضاء االإداري الفرنيس ومعلية الرقابة عىل تقدير أ مهية الوقائع وخطورهتا:

 Lebonيعترب حمك 
1

من خلهل جملس ادلوةل الفرنيس رقابته عىل التناسب يف جمال  أ ول حمك ابرش -كام س بقت االإشارة  - 

 التأ ديب، بعدما اكن قبل صدور حمكه يف هذه القضية مينع من ممارسة رقابته عىل ملمئة القرار االإداري للوقائع يف جمال التأ ديب.

                                      
1

 .112،119سلامين محمد الطاموي، املرجع السابق، ص. 
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لغاء عقوبة العال من اخلدمة حيث  قرر ا81/03/5932)فينوالي( بتارخي Vinolayلتتواىل ال حاكم فامي بعد، يف قضية   جمللس اإ

يس عىل لعدم تناس هبا مع الوقائع املؤاخذ علهيا، واليت تمتثل يف معامةل املدعي ملرؤوسه بقسوة. وقد أ ظهر هذا احلمك  قدرة جملس ادلوةل الفرن

لغاء العقوبة ملا شاهبا من غلط بنين أ و خطأ  ظاهر يف التقدير مواهجة مبدأ  التناسب بني العقوبة واجلرمية يف جانبه االإجيايب، وهو اإ
2

 . 

 Mme Boury Nauronيف قضية  03/55/5939كام أ لغى جملس ادلوةل مبوجب حمكه الصادر بتارخي 
3

، قرارًا متضمنًا عال 

يف التأ خري واالإهامل يف املدعية نظرا ملا تبني للمجلس من أ ن هذه العقوبة تبلغ من اجلسامة مبا اكن مقارنة ابل فعال املرتكبة من طرفها، واملمتثةل 

 الرد عىل املراسلت الرمسية.

ليه يف قضاء جملس ادلوةل الفرنيس يف جمال الرقابة عىل التناسب بني العقوبة املوقعة عىل املوظف املذنب، وبني  ومما ينبغي االإشارة اإ

لغاء القرارات التأ ديبية بداع منا ال فعال واخملالفات اليت ارتكهبا، هو عدم اقتصاره عىل اإ رقابته أ يضا عىل  ابرشي القسوة ومتزيها ابلشدة، واإ

ذا أ معنا النظر يف هذا اجلانب جنده ذو  .اجلانب السليب واملمتثل يف قيام السلطة التأ ديبية يف املبالغة يف التساهل واللني مع املوظف املذنب واإ

ذا فتح اجملال الرتاكب ال خطاء واخملالفات التأ ديبية أ مهية ابلغة يف التأ ثري عىل سري املرفق واحلفاظ عىل وظيفته يف حتقيق امل  نفعة العامة. ل نه اإ

حلاق الرضر ابملصلحة العامة  دومنا رقيب وال حسيب، يودل دلى املوظفني املذنبني االإحساس بعدم املسؤولية والتسيب، مما ينتج معه اإ

جراء موا ن دور القايض يف هذه املسأ ةل ال غىن عنه الإ زنة دقيقة يرشك فهيا مجيع الظروف اليت سامهت يف ارتاكب اخلطأ ، للمرفق. وعليه فاإ

 وكذا مجيع الظروف احمليطة ابملوظف واملرفق بشلك عام.

لغاء  M.Leonيف قضية  08/55/5990ومن قبيل ما قرره جملس ادلوةل يف هذا الشأ ن ما قىض به يف حمكه الصادر يف  من اإ

ذ تبني من ال وراق أ نه اكن يقود  -و سائق حافةل ابلبدليةوه -العقوبة التأ ديبية املوقعة عىل املدعي لعدم تناس هبا مع خطورة اجلرمية املقترتفة، اإ

قه من احلافةل        يف حاةل سكر، مما جعل سلوكه عىل درجة كبرية من اخلطورة، ال مر اذلي يتناىف مع ما اتسم به القرار التأ دييب الصادر حب

تساهل وتفريط يف العقوبة
4

 . 

                                                                                                                        
1

ابالإحاةل  هوهو مدرس بأ اكدميية تولوز، اكن قد اهتم ابرتاكب أ فعال خمةل ابحلياء مع الطالبات الليت يقوم بتدريسهن فقرر مدير ال اكدميية معاقبت Lebonوقائعها يف أ ن الس يد لوبن  تتلخص 

لغاء هذا القرار، اليت قررت رفض طلبه، فطعن عىل هذا احلمك أ مام جملس ادلو ةل، اذلي قىض برفض الطعن، وذكل بناءا عىل عىل املعاش وطلب الس يد لوبن من احملمكة االإدارية بتولوز اإ

حاةل الس يد لبون عىل املعاش استنادا  ما جاء بأ س باب احلمك من أ ن "الوقائع اليت ثبت حدوهتا عىل النحو الوارد يف ملف القضية صداره قرارا ابإ داراي وأ ن املدير ابإ يه أ مور تس توجب عقااب اإ

ن فيه قامئا عىل أ س باب اكفية ومربرة عىل هذه الوقائع يكون قد اس تعمل سلكته التقديرية يف حدود القانون، دون أ ن يشوب ذكل غلط بني أ و خطأ  ظاهر وهو ما جيعل القرار املطعو

(C.E.,09/06/1978, Lebon, Rec., p.205.) 
2
 .819خليفة سامل اجلهمي، املرجع السابق، ص.  

3
 C.E., 07 Novembre1979, Mme Boury Nauron, R.D.P., 1980, p.1449. 

4
 C.E., 02/11/1990, M. Leon, R.D.P., 1990, p.576.   
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تضح مما تقدم أ ن قضاء جملس ادلوةل اس تقر عىل ممارسة رقابته عىل التناسب يف جمال    التأ ديب، متوسل يف ذكل بفكرة اخلطأ  وي 

 الظاهر يف التقرير، واليت أ حضت مبثابة نظرية عامة يف قضائه.

 الفرع الثاين :القضاء اجلاائري ورقابته عىل تقدير أ مهية الوقائع وخطورهتا:

داري اجلاائري مسكل جملس ادلوةل الفرنيس، وذكل ابمتناعه عن رقابة تقدير أ مهية الوقائع وتناس هبا مع مضمون انهتج القضا ء االإ

 عند املس تويني السابقني )رقابة مادية الوقائع وتكييفها القانوين(. -كقاعدة عامة  -القرار. حيث اكن يقف يف رقابته

داري مراقبة امللمئة، ويه احلاالت املتعلقة مبنازعات الوظيفة العمومية لكن هناك بعض احلاالت الاس تثنائية ميارس ال قايض االإ

لغاء لتكل العقوبة، فاالإدارة هنا ملامة  وابلتحديد تكل اخلاصة ابملهنة. فقد حيدث فعل أ ن حيصل موظف أ زحي من منصبه لفترتة طويةل عىل اإ

عادة تنظمي وضعيته جتاه ىل منصبه، بل اإ عادته اإ ذا ما حدث نااع يف  ليس فقط ابإ خل(، واإ وظيفته كام لو مل يرسح )ال قدمية، الترتقية، املرتب... اإ

دارة.  حلل تقديره حمل تقدير االإ ماكن القايض اإ نه ابإ  مثل هذا الشأ ن، فاإ

ادلوةل  ويف جمال رقابة القايض االإداري اجلاائري عىل تقدير أ مهية الوقائع وخطورهتا، يعلق ال س تاذ غناي رمضان عىل قرار جملس

حول وقائع القضية اليت مرت بنا واملتعلقة بعال قايض مبوجب قرار صادر عن اجمللس ال عىل للقضاء، من أ ن  83/03/5992الصادر يف 

ىل اس تعامل هذا لغاء عقوبة العال، يعترب بداية ملشوار ميكن أ ن يؤدي اإ  الاجهتاد القضايئ اخلاص مبجلس ادلوةل يف هذه القضية والقايض ابإ

دارة من سلطة تقديرية واسعة مثل القرارات املتعلقةالاج ىل ما تمتتع به االإ ىل أ مهيهتا، وابلنظر اإ  هتاد يف جماالت كثرية جد حساسة ابلنظر اإ

دارة سلطة تقديرية ملعرفة مدى ملمئهتا لتعلقها ابلنظام ا قامة والطرد والاستبعاد، ولك أ نواع القرارات اليت حتتكر االإ  لعام.ابل جانب واالإ

داري عىل القرارات اجلد اهمة ابلنس بة ملسار  واس تعامل هذا الاجهتاد يف منازعات الوظيفة العمومية، من شأ نه توس يع رقابة القايض االإ

املوظفني
1

 . 

بني مدير القطاع الصحي لتيقايرت والية تزيي  80/05/8007املنعقدة جبلسة  050108كام قىض جملس ادلوةل يف القضية رمق 

لغاء املقرر الصادر بتسليط عقوبة التوبيخ عىل  -م.ع-ف( ضد الس يدةوزو ) مس تأ ن  -)مس تأ نف علهيا( بتأ ييد القرار املس تأ نف املتضمن اإ

 .-املس تأ نف علهيا

                                      
1
 وما بعدها. 13، ص.8001لس نة  01، جمةل جملس ادلوةل العدد 83/03/5992غناي رمضان، تعليق عىل قرار جملس ادلوةل اجلاائري، صادر يف   
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صدار مقرر يتضمن تسليط عقوبة  حيث تتلخص وقائع القضية، يف قيام مدير القطاع الصحي لبدلية تيقايرت والية تزيي وزو ابإ

طار سكن وظيفي، فرفعت الس يدة)م.ع( دعوى أ مام جملس التوبيخ عىل الس يدة )م.ع(، نظرا لرفضها تسلمي مفاتيح الشقة اليت تشغلها يف اإ

لغاء املقر. ال مر اذلي دفع ابملس تأ نف لغاء مقرر التوبيخ، فأ صدر هذا ال خري قراره ابإ دارية( تلمتس فهيا اإ يف قضية  قضاء تزيي وزو ) الغرفة االإ

نه من اختصاص احلال برفع اس تئناف اإ  ىل جملس ادلوةل، حيث بىن طعنه عىل عدة دفوع مهنا أ ن الزناع يكتيس طابعًا اجامتعيًا وابلتايل فاإ

بعدم احملمكة الاجامتعية، كام دفع بأ ن املس تأ نف علهيا مل تقم ابلطعن االإداري املس بق، وردا منه عىل ادلفع ال ول املثارة أ مامه واملتعلق 

جراءات املدنية 03جمللس بأ ن املادة الاختصاص النوعي أ جاب ا جتعل اجمللس خمتصا بنظر الطعون املقدمة ضد  -امللغى-مكرر من قانون االإ

ن ادلفع ال ول غري مؤسس. داري فاإ دارية، وابعتبار أ ن القطاع الصحي هو مؤسسة معومية ذات طابع اإ  املؤسسات العمومية ذات الصفة االإ

جراءات  519التظمل االإداري املس بق، مل يبق مطالبا به مبوجب املادة أ ما عن ادلفع الثاين، رد اجمللس بأ ن  مكرر من قانون االإ

 .-امللغى –املدنية 

أ ما يف موضوع ادلعوى، فقد قرر اجمللس أ ن العقوبة املسلطة عىل املس تأ نف علهيا  بسبب رفضها تسلمي مفاتيح الشقة اليت تشغلها 

طار وظيفهتا وبصفة قانونية ال تتناسب دارة القطاع الصحي، كونه ال يشلك خطأ  اهنيا يف تقدير اجمللس)الغرفة  يف اإ مع اخلطأ  اذلي ادعته اإ

ن قضاة املوضوع قدروا الوقائع تقديرا سلبيا ذلا يتعني تأ ييد القرار امل  س تأ نف االإدارية( يس توجب عقوبة العامل الرافض للمتثال هل، وعليه فاإ

ورفض الاس تئناف لعدم التأ سيس
1

 . 

 الثالث :القضاء املرصي ورقابته عىل تقدير أ مهية الوقائع وخطورهتا:الفرع 

لهيا يف  لقد ساير جملس ادلوةل املرصي هو ال خر نظريه الفرنيس، يف فرض رقابته عىل ملءمة القرار االإداري للوقائع اليت استند اإ

 ية فتتعلق ابحلرايت العامة.طائفتني من القرارات، تتعلق الطائفة ال وىل ابلقرارات التأ ديبية، أ ما الثان 

وقد ابتكر القضاء املرصي لفظ الغلو
2

اكصطلح قانوين اس تعمهل يف قضائه للتعبري عن عدم ملمئة الظاهرة، أ و اخلطأ  الظاهر يف  

 تقدير العقوبة التأ ديبية.

ايها بق داري املرصي، أ نه مارس هذه الرقابة مع بداايته ال وىل مس هتل اإ رارات الضبط االإداري مث القرارات ومما حيسب للقضاء االإ

عليا التأ ديبية. وهل عدة أ حاكم قضائية ساقها من خلل تعامهل مع عدة ملفات تناولت نااعات يف جمال التأ ديب، حيث رددت احملمكة االإدارية ال 

                                      
1
 .531، 531، ص.8007لس نة  01، جمةل جملس ادلوةل، العدد 80/05/8007الصادر يف  050108قرار جملس ادلوةل اجلاائري، يف القضية رمق   
2

مبعىن التف وعظم، وغل السهم ارتفع يف ذهابه وجاوز املدى وغل ابدلين تشدد وتصلب حىت جاوز احلد وغل الغلو يف اللغة من أ صل )غلو وغل( فغل غلوا، زاد وارتفع وغل النبت  

 .112، ص.81/5925م، دار املرشق بريوت، طبعة السعر أ ي ارتفع فهو عال واملغاالة يف ال مر يه املبالغة فيه، واملغاالة يف اليشء رفع مثنه. مقتبس من قاموس املنجد يف اللغة وال عل
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نه ولنئ اكنت لسلطة التأ ديب يف كثري من املناس بات أ نه "... فامي خيتص مبدى ملءمة اجلااء لذلنب االإداري اذلي ثبت يف حق الطاعن ، فاإ

ال أ ن مناط مرشوعية هذه السلطة شأ هنا شأ ن أ ي سلطة  تقدير خطورة اذلنب االإداري، وما يناس به من جااء بغري معقب علهيا يف ذكل، اإ

داري، وبني نوع اجلااء  تقديرية أ خرى، أ ال يشوب اس تعاملها غلو. ومن صور هذا الغلو عدم امللءمة الظاهرة بني درجة خطورة اذلنب االإ

ىل نطاق عدم املرشوعية ومن مث خيضع لرقابة هذه احملمكة " ومقداره، ففي هذه احلاةل خيرج التقدير من نطاق املرشوعية اإ
1

 . 

لغاء قرار  03/08/5927ومن التطبيقات القضائية يف هذا الشأ ن، ما قضت به احملمكة االإدارية العليا يف جلس هتا املنعقدة بتارخي  ابإ

اذلي أ صدرته االإدارة ضد أ حد موظفهيا، العتدائه عىل أ حد رؤسائه ابلعمل. حيث أ سست حمكها عىل عدم تناسب اخملالفة اليت   الفصل

صدار هذا القرار دارة، وذكل يف ضوء حبهثا لاكفة ظروف اإ ارتكهبا املوظف مع العقاب اذلي وقعته عليه االإ
2

. وقد استند قضاء احملمكة يف هذه 

ىل وجو  ىل نطاق عدم املرشوعية، وابلتايل ختضع القضية، اإ د غلو يف تقدير اجلااء وعدم ملءمة ظاهرة خترج التقدير من نطاق املرشوعية اإ

 هذه القرارات لرقابهتا.

، جاء فيه " ... وقد ثبت من احلمك 87/08/5991ق الصادر بتارخي  717/32ويف حمك أ خر للمحمكة االإدارية العليا يف الطعن رمق 

هامال جس امي يف أ داء العمل املنوط به، املطعون ف  هامهل اإ ىل الطاعن تنطوي عىل اإ يه أ ن احملمكة قد أ قامت قضاءها عىل أ ن اخملالفات املنسوبة اإ

ليه، قامئ ىل توافر حصة العمد فامي أ قدم عليه الطاعن من خمالفات، ومن مث تكون اخملالفات املنسوبة اإ ة عىل ومل يس تظهر من ال وراق ما يشري اإ

ىل الوظيفة  ال دىن، يتسم الغ فةل واالإهامل، ومل تقم عىل معد هبدف غاية غري مرشوعة، مما جيعل اجلااء املوقع عىل الطاعن، وهو اخلفض اإ

لغاء احلمك املطعون فيه " ابلغلو وعدم التناسب بني اخملالفة واجلااء املوقع عهنا، ال مر اذلي يقتيض اإ
3

.
 

 

دا ري مبناس بة مبارشته لرقابته عىل تقدير أ مهية الوقائع وخطورهتا، أ نه وضع ضوابط متوسل هبا ومما يس تفاد من أ حاكم القضاء االإ

تعلق  حتقيق العداةل يف جمال منازعات الوظيفة العامة،أ خذا بعني الاعتبار مجموعة من العوامل من شأ هنا مساعدته عىل حتقيق غايته، الس امي ما

، من خلل الظروف وامللبسات احمليطة هبا، سواء اكنت عينية ال تتعلق ابجلرمية أ و خشصية تتعلق ابلتكييف ادلقيق لوصف اخملالفة التأ ديبية

 مبرتكهبا.

 

 

                                      
1
 املوسوعة احلديثة. 82/08/5998ق، جلسة  31لس نة  8931حمك احملمكة االإدارية العليا، يف الطعن رمق   

2
 مجموعة الس نة التاسعة والعرشون. 03/08/5927ق، جلسة  81لس نة  751حمك احملمكة االإدارية العليا، يف الطعن   

3
 . 128، ص.78، ج87/08/5991ق، جلسة  32 لس نة 717حمك احملمكة االإدارية العليا، يف الطعن   
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 خامتة: 

تطور رقابة  -كام أ سلفنا -ختاما ملا س بق البد أ ن ننوه عىل ال مهية القصوى لركن السبب يف القرار التأ دييب، ال مر اذلي اس توجب 

دارية الركن الركني يف سري العمل القضاء االإداري عليه، خاصة  ىل المك الهائل لل عامل االإدارية اليومية، واليت تشلك فيه القرارات االإ ذا نظران اإ اإ

ياة االإداري يف خمتلف اجملاالت، عىل غرار جمال تأ ديب املوظفني العموميني. اذلي يعترب أ خطر هاته اجملاالت، ملا هل من تأ ثري مبارش عىل ح 

خضاع مجيع القرارات التأ ديبية لرقابة القضاء االإداري لتعلقها ابحلقوق واحلرايت الفردية وامجلاعية املوظفني العمومي ني، ومن مث اكن الواجب اإ

شأ هنا يف ذكل شأ ن، القرارات الضبطية، ال مر اذلي جتسد فعل من خلل تطور رقابة القضاء االإداري عىل ركن السبب، واتساعها من رقابة 

ىل فرض رقابته عىل تقدير أ مهية تكل الوقائع، أ و مبعىن أ خر النظر يف مدى تناسب العقوبة الوجود املادي ل لوقائع، وسلمة تكييفها القانوين، اإ

 واخملالفة التأ ديبية. 

ومسأ ةل التناسب يف جمال الرقابة عىل ركن السبب، أ صبح مفهوما يترتدد مضمونه يف قضاء احملامك االإدارية، وجملس ادلوةل بكرثة. 

ىل ترس يخه وتقويته كنظرية قانونية حقيقية تقوم عىل طريف نقيض، االإفراط والتفريط، أ ي االإفراط يف توقيع العقوابت  ال مر اذلي أ دى اإ

ىل درجة الغلو، والتفريط يف التساهل ال مر اذلي يؤثر سلبا عىل سري املرافق العمومية ابنتظام واطراد.  التأ ديبية اإ

والاجهتاد القضايئ والفقهيي لتوضيح معامل رقابة التناسب عىل ركن السبب من طرف القضاء  ولكن يف خضم لك هذا التطور

لغاء القرا داري اجلاائري متأ خرا  نوعا ما يف هذا اجملال، من خلل قةل ال حاكم القضائية املتضمنة اإ دارية االإداري املقارن، بقي القضاء االإ رات االإ

ىل أ ن رقابة التناسب شاقة وعسرية، حتيط هبا التأ ديبية لعيب يف سبهبا أ و ابل حرى يف  عدم تناس هبا أ و ملءمهتا، لكن هذا التأ خر قد يعاى اإ

ن مسأ ةل التفاوت  حساسها أ كرث مما ميكن وصفها، وعليه فاإ يف الكثري من الصعوابت، كام أ هنا تش به العديد من املعاين القانونية اليت يمكن اإ

 نازعة االإدارية.ضبطها مطروحة بشلك منطقي بني قضاة امل 

يف ال خري، ميكن القول أ ن رقابة القضاء االإداري عىل ركن السبب يف القرارات التأ ديبية من ال مهية مبا اكن، مضن مواضيع القانون 

جراء قانوين تأ دييب تقدم عليه  االإداري، اليت البد من البحث فهيا وضبطها، بغية حتقيق الغاايت اليت وضع من أ جلها القانون. فلك ترصف أ و اإ

ما أ ن يكون حصيحا مبين عىل وقائع مادية وقانونية سلمية، مت تكييفه وفقا للقانون،  وجنحت االإدارة جتاه أ حد موظفهيا، يبىن عىل سبب معني. فاإ

لغاء القضايئ.   ما أ ن يكون العكس، وابلتايل سيتعرض ال حماةل للإ  االإدارة يف تقدير مدى ملءمته. واإ
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 :جعقامئة املرا

 املؤلفات ابللغة العربية: :أ وال

دارية" ترمجة فائا أ جنق وبيوض خادل، ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلاائر، ط اخلامسة  .5  .8003أ محد حميو، املنازعات االإ

 .8009سكندرية ة للنرش،االإ يار اجلامع ادلخليفة سامل اجلهمي،الرقابة القضائية عىل التناسب بني العقوبة واجلرمية يف اجملال التأ دييب،  .8

داريـة، منشـأ ة املعـارف، االإسكندرية، الطبعة ال وىل  .3 لغاء القـرارات االإ  .8007سايم جـامل ادليـن، الوس يط يف دعـوى اإ

 .5991سلامين محمد الطاموي، القضاء االإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأ ديب، دار الفكر العريب، .7

  ضوابط الضامانت التأ ديبية يف الوظيفة العامة، دار الكتاب احلديث، االإسكندرية عبد العايا عبد املنعم خليفة، قضاء التأ ديب، .1

 .8002عيل خطار ش نطاوي، موسوعة القضاء االإداري، اجلاء الثاين، دار الثقافة للنرش والتوزيع،ال ردن، الطبعة ال وىل  .1

ئري، اجلاء الثاين،نظرية ادلعوى االإدارية، ديوان املطبوعات عامر عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات االإدارية يف النظام القضايئ اجلاا .3

 اجلامعية، اجلاائر، )ب س ط(.

لغاء، القاهرة، دار الهنضة العربية، )ب س ط(. .2  محمد حس نني عبد العال، فكرة السبب يف القرار االإداري ودعوى االإ

داري، الكتـاب الثـاين، منشـورات احل .9  .8001لـيب احلقوقية، لبنان،الطبعة ال وىل محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء االإ

 اثنيا: الكتب ابللغة الفرنس ية:

BONNARD .Roger, Précis de droit administratif, 4 éme éd, Paris. 

 اثلثا: الرسائل و املذكرات:

ام، جامعة أ يب بكر بلقايد، تلمسان، مؤذن مامون، ركن السبب يف القرارات االإدارية والرقابة القضائية عليه، مذكرة ماجسترت يف القانون الع .5

 .8003 -8001الس نة اجلامعية 
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 "ال صول و القواعدن  "  لضامانت القضائية للوظيفة العامة ادلوليةا 

براهمي برامهي خمتار  ال س تاذ/ اإ

 جامعة سعيدة،" أ   "أ س تاذ مساعد 

 ةـــــــمقدم

منا يتحقق من خلل ممارس ته الفعلية حلقوقه املقررة مبوجب ال نظمة ما يعود عىل املوظف ادلويل من فائدة بوجود ضامانت وظيفي ة اإ

جياد الس بل القانون  ية الكفيةل و اللواحئ ال ساس ية وكفالهتا ابلوسائل االإدارية لقانونية، كام يقتيض اس تقرار الوظيفة العامة ادلولية وتطويرها اإ

ركا القانوين للموظفني ادلوليني وصون حقوقهم املكتس بة دون أ ن يؤثر ذكل عىل بتفعيل نظااها القانوين عىل الوجه اذلي تقتضيه حامية امل

 مصاحل املنتظم ادلويل.

ىل  البحث عن وسائل رعاية مصاحل  فقد أ دركت املنتظامت ادلولية أ مهية ذكل، فاجتهت، يف بداية عهدها ابلوظيفة العامة ادلولية، اإ

ىل وضع أ ليات الإدارية داخلي ة حلل املنازعات اليت قد تثور بيهنا وبني مس تخدمهيا يف الوقت اذلي أ جحمت النظم القضائية موظفهيا، فاهتدت اإ

 ادلاخلية عن التصدي لها.       

ن الانقسام الواحض بني دعاة حرص اختصاص النظر وحل املنازعات بيد اجلهة االإدارية ذاهتا اليت حتوز سلطة مراقبة وتطبيق لواحئ  اإ

داري الواليئ، حبيث يكون للجهة املصدرة للقرار القول الفصل، وبني مؤيدي أ سلوب الطعن القضايئ  املوظفني، مع كفاةل حق التظمل االإ

لوطنية؛ املس تقل، يكون فيه للقضاء اخملتص مبنازعات الوظيفة العامة ادلولية اليد الطول، مسايرة ملا هو جار العمل به يف ال نظمة القانونية ا

من املنتظامت ادلولية عن ال سلوب االإداري ولعدة أ س باب أ مهها: فاكن املنهتيى، عاوف كثري
 1

 

اختلف طبيعة الوظيفة العامة ادلولية عهنا يف ال نظمة الوطنية من حيث اتساع سلطات هذه ال خرية، وابلتايل - 

ذ يظل الرئيس فالوضع ال يساير طبيعة االإدارة العامة ادلولية خلضوعها الاكمل الإرادة ادلول الس ياس ية عن طريق أ   هجاهتا الترشيعية العامة، اإ

ال أ مام هجة حمايدة.  االإداري ال عىل رهن مساءةل هذه ال هجاة دون غريها مما يضفي عىل قراراته الفاصةل حصانة ال ميكن الطعن فهيا اإ

                                      
1

ق الطعن أ مام  جملس العصبة. من بني املنظامت اليت تبنت ال سلوب االإداري يف حل املنازعات بني املنظمة وموظفهيا، جند "عصبة ال مم" و ذاكل مبنح موظفي  ال مانة ح 

حتاد ادلول ال مريكية وضع مل يس متر طويل، فأ نشئت احملمكة االإدارية للعصبة ابلتايل تبين ا ل سلوب القضايئ لفض املنازعات الوظيفية. و نفس ال سلوب اكن حمل جتربة معلية دلي منظمة اإ

"Pan American Union . " 

جامعة عني الشمس، مرص،  ، مس ئولية املنظامت ادلولية عن أ عامل موظفهيا"دراسة مقارنة"، رساةل لنيل درجة ادلكتوراه يف القانون، لكية احلقوق،جامل طه نداانظر: -

  .820، ص5927
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دارية، اهمت- داري رئايس، يتكون من ممثيل ادلول ال عضاء هلم صفة س ياس ية أ كرث مهنا اإ نشاء هجاز اإ ن اإ ه الفصل يف مدى اإ

مرشوعية قرارات الرئيس االإداري، جتعل منه طرف وقاض يف أ ن واحد عىل شالكة االإدارة القاضية، مما ينفي عهنا صفة احلياد واس تقللية 

كجهة اخملتصة بنظر يف الطعن، ويشلك خرقا جس امي لقواعد العداةل واالإنصاف.
1

   

ىل القضاء الوطين للطعن يف قرارات يف ظل هذا ال سلوب، ومع غياب قضاء خمتص، مل ي-  كن متاح للموظف ادلويل اللجوء اإ

االإدارة ادلولية يف ظل رفض احملامك ادلاخلية التصدي لها،
2

كام قد ينحرص اختصاص القضاء الوطين بسبب احلصانة القضائية اليت تمتتع هبا  

عفاءها من اخلضوع للقانون الوطين ما مل رادهتا احلرة. املنظامت ادلولية، مما يس تتبع اإ   تتنازل عن حصانهتا ابإ

ىل هذه الاعتبارات، يرص غالبية فقه قانون االإداري ادلويل عىل التأ كيد عىل رضورة تبين أ سلوب قضايئ خمتص دوليا  واستنادا اإ

ىل الصعوابت النامجة عن تبين أ سلوب التسوية االإدارية حل ل املنازعات اليت تثور بني وأ كرث ملمئة لطبيعة الوظيفة العامة ادلولية ابلنظر اإ

ىل نظام جلان الطعن االإداري، حيث حرص اختصاصات هذه ال خرية يف  املنتظم ادلويل وموظفيه، حىت بعد جلوء بعض املنظامت ادلولية اإ

 صلحية تقدمي التوصيات وللسلطة االإدارية مطلق احلرية يف ال خذ هبا أ و جتاوزها، عىل شالكة القضاء احملجوز.

دارة العامة ادلولية يف موهجة مس تخدمهيا، مثلام هو سائد يف أ غلب النظم ففي ظل ال  سلطة التقديرية الواسعة اليت تمتتع هبا االإ

داري، يعد رضورة فعلية مساعدة ساءة أ و تعسف اجلهاز االإ داري  يكفل حامية املوظفني ادلوليني من اإ ن وجود قضاء اإ  القانونية ادلاخلية، فاإ

دارة وتس يري  املرافق العامة ادلولية من هجة وحفظ مصاحل موظفهيا من هجة أ خرى، وابملعىن ال دق: رعاية مبدأ  توازن املصاحل عىل حسن اإ

بني االإدارة وموظفهيا.
3

 

                                      
1
قرارا منحت مبوجبه لطائفة من موظفهيا حق التظمل أ مام جملس العصبة، ونفس ال سلوب تبناه  5980-58-53من ذكل أ ن امجلعية العامة لـ "عصبة ال مم " أ صدرت يف   

دارة املكتب.         مكتب العمل ادلويل، حيث أ جاز حق الطعن للموظفني أ مام جملس اإ

 .851، ص 5990،القانون ادلويل االإداري، دار الهنضة العربية، القاهرة، مرص، .عبد العايا محمد رسحانأ   -
2
 قر بأ ن النظام رفض القضاء البلجييك النظر يف علقات الوظيفة العامة ادلولية، مبناس بة منازعة بني امجلاعة ال وربية للفحم والصلب وأ حد موظفهيا، وأ    

 ات جييك ال ينطبق عىل النصوص اخلاصة ابلتعيني يف هذه املنظمة. ونفس املسكل تبناه القضاء االإيطايل، بقضائه بعدم الاختصاص بنظر املنازعالقانوين البل 

 اليت نشأ ت بني املعهد ادلويل للاراعة وموظفيه .

     -   .Institut international d’agriculture/ Profilli « cour de cassation », Rome,28-01-1931.A.D,Case N°254راجع القضية:  -    

لهيا سابق، صجامل طه ندانظر:  -      .825، أ طروحة ادلكتوراه املشار اإ

-« Il est…de jurisprudence, que le  droit de recourir a des juridictions administratives internationales fait partie des       
3

  

garanties essentielles dont les fonctionnaires internationaux  ne peuvent être prives.» Considérant 15, Jugement n° 1660 du 10.07.1997, 

AELE. TAOIT.  Voir aussi  le Jugement1330, Affaire Bangasser et Consort. TAOIT. www.taoit.org. 
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حاطهتا بضامانت فعلية، حامية ملركامه القانوين، واملطالبة  أ ن ازدايد عدد املوظفني ادلوليني ومتسكهم بضامن اس تقلل وظيفهتم واإ

ال بوجود هيئة حمايدة تنظر يف تظلامهتم يف شلك هيئات أ و أ هجاة ذات طابع قضايئ متتكل سلطة بنظام حامي ة قانوين وفعال واذلي ال يتحقق اإ

دارة العامة ادلولية، و ترعى شؤون موظفهيا.  صدار ال حاكم امللامة يف مواهجة االإ  اإ

ن الضامانت املمنوحة للموظفني ادلوليني يف ظل علقهتم مع املن   ىل حد ما، يف مبادهئا اإ تظامت ادلولية اليت تتقارب اإ

دا  ري وقواعدها بتكل املقررة ملصلحة املوظفني يف ال نظمة القانونية ادلاخلية، الس امي حق منازعة قرارات االإدارة العامة أ مام القضاء االإ

اليت متارسها ادلول ال عضاء عىل املنظامت  اخملتص، يه كفيةل ابحلد من جتاوزات االإدارة العامة ادلولية، فضل عن مواهجة الضغوط

ادلولية.
1

  

 لقضاء االإداري ادلويل ال صول و املبادئ ا

ن صعوبة التوفيق بني مقتضيات حامية املوظف ادلويل حتت مظةل احلصانة ادلولية و رضورة احترتام اس تقلل وحسن أ داء اجلهاز  اإ

شاكال قامئا، كثريا ما وجد القضاء الوطين صعوبة يف جتاوزه كون املسأ ةل تتعلق  االإداري للمنظمة ادلولية، ظل و لفترتة  ليست ابلقصرية اإ

عامل قواعد القانون ادلاخيل ملنتظم دويل، أ ي القانون االإداري ادلويل، ابلتصدي ملنازعات ذات طبيعة خاصة تتطلب اإ
2

حيث تقع رقابة  

 القضايئ الوطين مطلقا. تطبيقه خارج دائرة اختصاص القانون الوطين مع انعدام الاختصاص 

 احملامك  ادلولية االإدارية قبل احلرب العاملية الثانية أ وال:

س ناد اختصاص الفصل يف املنازعات اليت قد تثور  ً  ابإ بدأ ت ملمح القضاء االإداري ادلويل يف الربوز منذ عهد"عصبة ال مم"، بدأ 

ال أ نه، وبسبب املأ   ىل "جملس العصبة"، اإ خذ اليت أ حاطت هبذا ال سلوب ال وحد اذلي عرفته منازعات الوظيفة العامة بني العصبة وموظفهيا اإ

ىل حداثهتا، اكن لااما عىل املنظمة أ ن توجد أ سلوب مغاير للفصل يف مثل هذه املنازعات، كقضية "مونود اكز" اليت أ اث رت ادلولية، وابلنظر اإ

هيا، حيث شلكت لها جلنة استشارية خاصة الإبداء الرأ ي يف القضية، فاكنت مسأ ةل حتديد طبيعة العلقة القانونية اليت تربط للمنظمة مبوظف

داري ذو طابع استشاري عرفهتا الوظيفة العامة ادلولية. أ ول لبنة لقضاء اإ
 3

 

                                      
 
1

نشاء حممكة دد.عا ادلين فوده ، 5911، س نة387ولية حلقوق االإنسان يف ضوء مركا الفرد يف القانون ادلويل و أ مام احملامك ادلولية، جمةل مرص املعارصة، العدد، فكرة اإ

سامعيل فاضل حلواص أ دم الشهري. أ ورده: 511ص  .81،ص8005، القضاء االإداري ادلويل، رساةل لنيل شهادة ماجس تري يف القانون العام، جامعة بغداد،اإ
2

لهيا سابقا، ص محمد هامش جادراجع:   .555، ضامانت املوظف ادلويل، أ طروحة ادلكتورة املشار اإ
3
بداء الرأ ي يف القضية. قررت يف MONOD CASEقضية"   نشاء جلنة مشلكة من ثلثة فقهاء، الإ العلقة » يف "جنيف" أ ن    5981أ وت  87"، اليت قرر بشأ هنا اإ

دارة امل  جيار خدمات أ و معل، بل أ هنا من طبيعة أ كرث تعقيدا ل هنا علقة اس تخدام    عامةالقانونية اليت حتمك املوظف ابإ ، عبد العايا رسحانراجع ابلتفصيل: -« .  نظمة، ليست جمرد عقد اإ



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 23 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

يق وقد برز يف تكل املرحةل اجتاهني أ ساس يني تنازعا أ سلوبني خمتلفني حلل املنازعات اليت تثور بني املنظمة ادلولية و موظفهيا: فر 

 يرى أ ن ال سلوب االإداري هو ال فضل، حيث يترتك جلهة االإدارة ذاهتا تطبيق النظام القانوين للموظفني ادلوليني واقترتاح احللول املناس بة

داري ال عىل.                                                         ملنازعاهتم مع مراعاة مبدأ  التدرج االإداري حبيث خيول سلطة الفصل يف املنازعة للرئيس االإ

يف حني يرى أ نصار ال سلوب القضايئ رضورة أ ن تناط سلطة الفصل يف املنازعات جلهة قضائية خمتصة  حتوز عىل صلحية مراقبة 

دارية ادلولية السبيل القضايئ ال مثل كضامنة فعلية تس تجيب لطب  يعة الوظيفة تطبيق النظام القانوين للموظفني ادلوليني،  فاكنت احملامك االإ

     العامة ادلولية.                                                                                                              

وابزدايد عدد املوظفني ادلوليني ومتسكهم برضورة وجود ضامنة فعلية تكفل رعاية حقوقهم وجتسد مبدأ  اس تقلليهتم  

نظااهم القانوين،واس تقرار 
1

داري دويل كجهة خمتصة ابلنظر يف منازعات الوظيفة العامة ادلولية، فأ نشئت   ىل قضاء اإ ازدادت احلاجة أ كرث اإ

للمعهد ادلويل احملامك ادلولية االإدارية، مسايرة ملا هو جاري العمل به يف ال نظمة االإدارية والقضائية ادلاخلية، فاكنت احملمكة االإدارية التابعة 

دارية دامئة. دارية ذات الاختصاص ادلويل، بعدما اكن الطعن يأ خذ شلك التظمل االإداري أ مام جلنة اإ للاراعة، أ وىل احملامك االإ
2

 

دارية لـ"عصبة ال مم"، أ ول جتربة جادة يف املامرسة القضائية يف أ ول عهد ابلوظيفة العامة ادلولية، واكنت احملمكة االإ
3

حيث بدأ ت  

مة وتتبلور قواعد نظااها القانوين بدأ  ابلضامانت اللزمة للموظفني ادلوليني، بعدما كشفت قضية "مونود" جعا أ هجاهتا تتجسد مبادهئا العا

ىل أ شخاص هلم الكفاءة ومن ذوي الاختصاص، مثلام أ كد عىل ذكل تقرير جلنة  ادلاخلية عن حسم املنازعات ذات الطابع القانوين اليت حتتاج اإ

ىل امجلعية العامة.دراسة مرشوع احملمكة  املقدم اإ
4

 

                                                                                                                        
، 5928يم، منشأ ة املعارف، االإسكندرية، مرص، ،ال حاكم العامة يف قانون ال مم، دراسة يف لك من الفكر املعارص والفكر االإسلمحمد طلعت الغنميي. أ نظر أ يضا:  559نفس املرجع، ص 

،  ضامانت املوظف ادلويل، رساةل لنيل شهادة ادلكتورة يف ربيع هامش جاد. 3، ص5991القضاء ادلويل و االإداري، دار الهنضة العربية، القاهرة، مرص، عصام محمد أ محد زانيت،. 319ص 

 .    551ص  8000.0لعام، مص،احلقوق، جامعة القاهرة، لكية احلقوق، قسم القانون ا
1
لهيا سابقا، ص هامش جاد ربيعراجع يف هذا الشأ ن:      .553، الرساةل املشار اإ

2
عداد مرشوع احملمكة يف     ىل جلنة خمتصة بدراسة واإ رخي ، اختذت امجلعية العامة للمعهد  ادلويل للاراعة، بتا5989أ كتوبر  89بناءا عىل اقترتاح رئيس اللجنة الطعن املقدم اإ

ىل احملمكة، عىل جلنة التو 5938أ كتوبر 53 دارية تنظر يف طعون موظفي املعهد، عىل رشط طرح الزناع وجواب و قبل  اللجوء اإ نشاء حممكة اإ فيق ، بعدما اكن الطعن، سابقا، ، قرارا يتضمن اإ

 يأ خذ شلك التظمل االإداري أ مام جلنة االإدارية دامئة.
3
ىل أ حد أ عضاهئا"عهدت جلنة املراقبة مبجلس العصب    نشاء هجة اختصاص قضايئ دامئ، وتضمنت  ادلراسة الهنائية   NEDER Brogatة اإ " أ عداد دراسة حول اقترتاح اإ

دارية اتبعة لـ"عصبة ال مم" وكذا نظااها ال سايس، مت عرضه عىل امجلعية العامة  يف  . 5983أ بريل 89اقترتاح أ نشاء حممكة اإ
4
نشاء حممك» جاء يف التقرير    منا املسامهة يف أ ن اإ ماكنية التظمل أ مااها،  واإ ة من هذا النوع يس هتدف ليس فقط منح موظفي "السكراترية" وموظفي مكتب العمل ادلويل اإ

جراءات أ مام احملامك العادية بقصد املطالبة بتطبيق ، عصام محمد زانيتأ ورده: «. د اس تخدااهمرشوط  عقو  حسن أ داء هاتني املنظمتني. فالنظام القانوين للعصبة مينع موظفهيا من اختاذ أ ية اإ

 .2نفس املرجع، ص 

نشاء احملمكة يف  - ، وقد 5935، عىل أ ن يعاد النظر فيه وتقيميه خلل ثلثة س نوات. ومت اعامتد نظااها ال سايس هنائيا يف عام 5983سبمترب80متت املصادقة عيل مقترتح اإ

ىل غاية حتولها، يف ىل حممك5971أ كتوبر 35اس مترت اإ دارية ملنظمة العمل ادلولية بعد حل العصبة، فأ صدرت ما يقارب ، اإ ،كام 5971فرباير81حكام أ شهرها تكل اليت صدرت يف  33ة اإ
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كام مل تكن احملمكة يف خدمة "العصبة" وحسب، بل بسط واليهتا القضائية عىل منظمة العمل ادلولية، 
1

ذ ظلت طيةل   اإ

فترتة وجودها ختتص يف:
 2

 

 الطعون املتعلقة ابلتعويضات. -

 مكة ادلامئة للعدل ادلولية.الطعون املتعلقة ابخملالفات اخلاصة مبوظفي"سكراترية" العصبة وقمل كتاب احمل -

 الطعون املتعلقة بعقود تشغيل ونظام املوظفني. -

 املنازعات السابقة الإنشاء احملمكة واليت مل يمت حلها. -

 اثنيـا:  احملامك  ادلولية االإدارية بعد احلرب العاملية الثانية

عية العامة للعصبة، يف حني مت تعديل نظااها ال سايس مع أ لت احملمكة االإدارية لعصبة ال مم ملنظمة العمل ادلولية مبقتىض قرار من امجل 

جتديد الثقة يف القضاة الثلث السابقني من طرف املؤمتر العام،
3

ذ عدلت املادة   ماكنية اس تئناف أ حاكم احملمكة اإ الثانية عرش اليت أ جازت اإ

ة الثانية والثلثون للمؤمتر العام عدلت املادة الثانية من عىل مس توى حممكة العدل ادلولية ول س باب معينة ويف حاالت حمددة. وخلل ادلور

نظااها ال سايس مبا يسمح للمنظامت ادلولية ال خرى الاعترتاف بوالية احملمكة.
4

  

                                                                                                                        
راقبة ملات امجلعية العامة ، استبعدت من خلهل سلطة احملمكة االإدارية يف النظر يف قرار 5971رفضت امجلعية العامة لعصبة ال مم الامتثال ل حاكاها بقرارها الشهري اذلي أ صدرت يف أ فريل 

  مدى مرشوعية   قراراهتا.
1
قضية.أ نظر:  51ال خرية يف 5971دورات، مث قضت يف دورة فيفري 02مهنا خلل  85، فصلت يف 5939وأ وت5989قضية يف الفترتة ما بني جانفي 33تصدت احملمكة لـ  

 www.oit.orgو مديرة سابقة ملكتب العمل ادلويل جلنوب رشق أ س يا عىل املوقع الرمسي للمنظمة.  OIT" قمل كتاب احملمكة االإدارية لـاكترين مسبسونالبحث املنشور لـ" 

-Catherine Comtet-Simpson, « Le Tribunal Administratif de l’OIT », Genève, septembre 2009, p1                      
2
       .9، نفس املرجع، ص عصام أ محد الاانيت   

3
دارة منظمة العمل ادلولية بتارخي أ صد   دخال بعض  5971ماي 83ر جملس اإ بداء بعض التحفظات و اإ  قرارا بقبول تبعية احملمكة االإدارية  للمنظمة، مع اإ

 التالية بتارخي يف ادلورة ، صادق املؤمتر العام عىل نظام أ ساس يا جديدا، ومت التأ كيد عليه بصفة هنائية 5971أ كتوبر09التعديلت عىل نظااها ال سايس، و بتارخي  

 ، حيث وسع الاختصاص ليشمل مجيع املنظامت اليت تقبل بوالية احملمكة و تلزتم بتنفيذ أ حاكاها.5973جوان50
4
 59حملمكة االإدارية يف  بوالية عن فكرة أ نشاء حممكة أ دارية اتبعة لها، وأ ن تكون أ ول  منظمة دولية تقبل  (OMS)بأ ن تترتاجع املنظمة العاملية للصحة  08مسح تعديل املادة   

رصاد  (UNESCO)و"اليونسكو"(UIT) ، يلهيا انضامم لك من املنظمة ادلولية للتصاالت5979جويليا . لتعلن املنظمة العاملية 5913( يف جوانOMMاجلوية)  ومنظمة العاملية لل 

ىل غاية جانفي5918جويليا  ن شهرقبولها، وبأ ثر رجعي، بنظااها ال سايس ابتداء م5913( يف ديسمربFAOللاراعة)  58منظمة دولية  12، من قبل 8009، مت الاعترتاف بوالية احملمكة اإ

مم املتحدة، ىل احملمكة. 71أ ي متكني ما يقارب لـ  مهنا منظامت متخصصة اتبعة لل  ماكهنم اللجوء اإ  .  Catherine,Comtet-Simpson,Op,Cit,p3أ نظر:   أ لف موظف ابإ
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دارية ملنظمة العمل ادلولية يف بداية عهدها ابملامرسة القضائية، أ ن تلزتم بقواعد نظااها ال سايس  وعىل العموم، اس تطاعت احملمكة االإ

نشاء سوابق قضائية مرنة سايرت ال وضاع املتجددة اليت شهدهتا الوظيفة العامة ادلولية، وبلورت الع ديد والحئهتا ادلاخلية، كام سامهت يف اإ

دارة العامة ادلولية التعسفية. من الضامانت ال ساس ية ملصلحة للموظفني ادلوليني يف مواهجة قرارات االإ
1

 

نشاء حممكة أ دارية ملنظمة ال مم املتحدة، فقد عارضت بعض ادلول مقترتح كام مل يكن ممكنا، يف أ ول ال     مر، التسلمي بفكرة اإ

من  اللجنة الاستشارية املقدم للجمعية العامة من طرف اللجنة اخلامسة، واكن مندويب لك من االإحتاد السوفييت والوالايت املتحدة ال مريكية

ال أ ن متطلبات اس تقللية وحياد الوظيفة  أ برز الرافضني للمرشوع، وبقيت الفكرة رهينة رادة ادلول الكربى ل كرث من مخس س نوات، اإ اإ

نشاء احملمكة االإدارية ادلولية.       دارة املنظمة ادلولية دفعت بتبين مقترتح اإ  العامة ادلولية يف مواهجة الضغوط الس ياس ية عىل اإ

ي استندت عليه امجلعية العامة الإنشاء احملمكة؛ مفهنم من أ ستند وبعد جدل كبري، وابلرمغ من اختلف الفقهاء حول ال ساس اذل

دارية وفق مبدأ  الرض  نشاء حممكة دولية اإ ورة عىل نص مليثاق، ومهنم من يرى أ ن حممكة العدل ادلولية يه اليت ثبتت سلطة امجلعية العامة يف اإ

الضمنية
2

دارية لل مم املتحدة بقرار من امجلعية الع امة،، أ نشئت احملمكة االإ
3

ليشمل اختصاصها، ليس فقط موظفي ال مانة العامة وواكلهتا  

املتخصصة وموظفي قمل كتاب حممكة العدل ادلولية،
4

 بل لك منتظم دويل يقبل بواليهتا،  

ل اليت ومن أ برز ال هجاة القضائية ادلولية اخملتصة يف منازعات الوظيفة العامة ادلولية، جند احملمكة االإدارية التابعة للبنك ادلو 

د اس تقلت ابختصاص النظر يف منازعات اليت تثور بينه وبني مس تخدمهيا، ليشمل املؤسسات املالية ادلولية املرتبطة ابلبنك ادلويل، واستبعا

                                      
 -« Attendu que le Tribunal administratif, en raison du but même qui a donné lieu à son institution doit être             

1
                   

 considéré, comme une instance de droit commun disposant des pouvoirs nécessaires pour assurer la sécurité de l'emploi de tous les 

fonctionnaires dépendant de l'Organisation internationale du Travail; » Jugement No 1,du 12 août 1953, DESGRANGES/OIT.TAOIT.                                                                                        

                               
2
مم املتحدة، ولكن » الرأ ي الاستشاري: جاء يف صلب    دارية لها اختصاص الإصدار ال حاكم ملامة لل  قامة حممكة اإ لقد قيل أ ن امجلعية العامة ليست لها السلطة القانونية الإ

نه يس تدل من امليثاق نفسه أ ن هذه السلطة ممنوحة مضنيا حبمك الرضورة ن مل يتضمن امليثاق أ حاكما رصحية هبذا املعىن، فاإ ن هذه السلطة رضورية لكفاةل معل ال مانة العامة بكفاءة واإ . بل اإ

موجا ال حاكم والفتوى وال وامر الصادرة عن ، 5917جوان 53فتوى احملمكة الصادرة « والإعامل الاعتبار ال عىل، أ ال وهو كفاةل احلصول عىل أ عىل مس توى من املقدرة والكفاية والزناهة.

 . 70، ص5998، منشورات ال مم املتحدة، نيويورك، الوالايت املتحدة ال مريكية،5995-5979، حممكة العدل ادلولية
3
بعد تعديل نظااها ال سايس  5910جوان 9، واعمتدت الحئة االإجراءات يف5910، بدأ ت نشاطها يف جانفي5979نومفرب 87الصادر يف 315قرار امجلعية العامة رمق   

 . 8001أ فريل  53بتارخي  19/823قرار من امجلعية العامة رمق. كام عدل عدة مرات، أ خرها ب5913ديسمرب9يف
4

بناءا عىل تقرير ال مني العام  38يف دورهتا  5993ديسمرب 51بتارخي  511/18من النظام ال سايس للمحمكة مبوجب قرار امجلعية العامة 53من املادة  7و 5،8مت تعديل الفقرة 

A/52/654مكة العدل ادلولية. فضل عن منازعات صندوق املعاشات املشترتك ملوظفي ال مم املتحدة.، لميتد اختصاص احملمكة لقمل كتاب حم 

 . 5973مارس57و اذلي أ قرته احملمكة يف 5973مارس50من نظام موظفي قمل كتاب حممكة العدل ادلولية  53راجع  املادة  - 
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دارية دولية مبا فهيا احملمكة االإدارية التابعة لل مم املتحدة أ و ملنظمة العمل ادلولية، يف الوقت اذلي فتح اجمل ال لتصدي احملامك والية أ ية حممكة اإ

الوطنية للمنازعات اليت يكون البنك ادلويل طرفا فهيا.
1

      

ومل يقترص وجود القضاء االإداري ادلويل،حرصا، عىل املنظامت ذات الطابع العاملي، بل أ متد أ سلوب حل منازعات الوظيفة العامة 

قلميية، بدأ   ىل املنظامت االإ داري ادلويل اإ دارية التابعة لـ"املنظمة ال وربية للتعاون القتصادي" املسامة  ادلولية بطريق القضاء االإ ابحملمكة االإ

"اللجنة القضائية للطعن"،
2

 كجهة اختصاص قضايئ تتوىل الفصل يف طعون املس تخدمني ضد القرارات الصادرة عن اجلهاز االإداري للمنظمة. 

وراب مبوجب النظام ال سايس لشؤون املس تخدمني،ومتاش يا مع مبدأ  ضامن حق الطعن القضايئ املكفول ملس تخديم جملس أ  
3

فقد  

دارية تتوىل الفصل يف املنازعات الوظيفة العامة للمجموعة ال وربية، أ نشأ  اجمللس حممكة اإ
4

ىل   كام تبين بنك التمنية جمللس أ وراب خيار اللجوء اإ

دارية مبا فهيا الهيئات التابعة عىل رشط قبول واليهتا القضائية  حممكته االإ

 مل يتأ خر االإحتاد ال وريب يف جتس يد الضامنة القضائية اللزمة ملوظفي هيئاته ومؤسساته ال وربية اخملتلفة واملتعددة بعدما  اكنت كام

حممكة العدل ال وربية،
5

 يف أ ول ال مر، اجلهة الوحيدة اخملوةل ابلنظر يف لك املنازعة اليت تثور بني الهيئات واملؤسسات ال وربية ومس تخداها. 

أ ما احملمكة االإدارية التابعة لـ"اجملموعة ال وربية"،
6

ابعتبارها حممكة درجة أ وىل، فقد أ نشئت بغرض الفصل، بأ حاكم قابل  

للس تئناف أ مام احملمكة درجة أ وىل
7

، يف املنازعات اليت تثور بيهنا وبني مس تخدمهيا.
8

حتاد أ وراب الغربية   كام ارتأ ت الواكةل ال وربية للفضاء واإ

 .ة التعاون والتمنية الاقتصادية تبين نظام اجلان قضائية للطعون كشلك من أ شاكل احملامك االإدارية ادلوليةومنظم

                                      
1
ء ادلاخيل صلحية النظر يف املنازعات اليت يكون البنك طرف فهيا، ابس تثناء منازعات اليت تثور بينه من االتفاقية املنش ئة للبنك ادلويل للقضا 03/القسم 03جتزي املادة   

جراء الطعن أ مام جلنة الطعن االإداري قبل طرح الزناع أ ما احملمكة االإدارية التابعة هل.  وبني مس تخدميه،  عىل رشط اس تفاء اإ
2

نشاء هجOECE من الحئة  موظفي 53تنص املادة   ة اختصاص قضايئ يعهد لها حبسم املنازعات ذات الطابع الفردي و ملرتبطني ابملوظفني  املترضرين من قرارات عىل اإ

نشاء اللجنة القضائية للطعن، أ عد الحئهتا "السكرتري العام" يف   .5910وأ عمتدها اجمللس يف ماي  5910جانفي2الصادرة عن ال هجاة االإدارية للمنظمة، وقد مت ابلفعل اإ
3

. مت اعامتد الحئة موظفي جملس أ وراب بقرار اللجنة الوزارية 5997أ فريل 1املؤرخ يف  97/55من الحئة موظفي جملس أ وراب ، املعدةل مبوجب القرار رمق  10ادة امل 

 . 8009فرباير 52املؤرخ  8009/8، عدلت عدة مرات، أ خرها ابلقرار رمق5925س بترب 81املؤرخ يف 25/80رمق
4

 5997أ فريل  1الصادر عن اللجنة الوزارية بتارخي  97/55نشأ ت مبوجب القرار رمق حممكة أ دارية أ    
5

، مبوجب بروتوكول امللحق مبعاهدة االإحتاد ال وريب واملعاهدة املنش ئة 8007-50-89من معاهدة "بروكسل" املؤرخة يف  I-59أ نشئت حممكة العدل ال وربية بناءا عىل املادة  

  81من معاهدة" نيس" املعدةل ملعاهدة االإحتاد ال وربية اليت مت التوقيع علهيا يف  3النووية و املادة للمجوعة ال وربية  للطاقة 

 .8003فرباير 5ودخلت حزي النفاذ بتارخي   8008فرباير
6

ىل جلنة ذات طابع قضايئ، عىل مس توى ال مانة العامة، تسمى " جلنة ا   لطعن للمجموعة  ال وربية "، مبوجب قرار صادر أ س ندت، يف بداية ال مر، اهمة حسم املنازعات اإ

ىل غاية 5911أ فريل  01ومت التأ كيد عليه بصفة هنائية يف  5911مارس01عن جملس الوزراء املنعقد بتارخي  ىل "حممكة اجملموعة ال وربية". 5997افريل 01. بقيت  التسمية نفسها اإ ، حولت اإ

 .8000جانفي5، دخل حزي النفاذ بدءا من 5999نومفرب 51بتارخي  99/59مت تعديل نظااها  ال سايس بقرار من اجمللس رمق 5997أ فريل   01املؤرخ يف  97/55بقرار من جملس الوزراء رمق 
7
 .  مس تخدم 31000قضية، جملموع املس تخدمني اذلين يايد عددمه عن  510تنظر احملمكة، لك س نة، يف أ كرث من    
8

 نش ئة للمجموعة ال وربية .من االتفاقية امل  831راجع: املادة   
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وابعامتد الربوتوكول االإضايف امللحق ابلنظام ال سايس حملمكة العدل ادلولية، أ نشئت"حممكة الوظيفة العامة"، 
 

ختصاص لامترس ا

ال وربية ومس تخدمهيا، الفصل يف منازعات اليت تثور بني اجملموعة
1

خبلف املنازعات اليت تكون أ ية هيئة أ و هجاز اتبع للمجموعة ال وربية  

طرفا فيه، و اذلي يدخل مضن  اختصاص حممكة العدل ال وربية.
2

 

عامال ملبدأ  التقايض عىل درجتني وتأ كيدا عىل رضورة تفعيل الرقابة القضائية بطريق الاس تئناف ضد ال حاكم الصادرة ع ن حممكة واإ

حدى الضامانت القضائية الفعلية اليت تسامه يف اس تقرار الوظيفة العامة ال وربية، ومنوذج اقتدت به منظمة ال مم  الوظيفة العامة ال وربية، اكإ

قامة العدل" املتحدة بتبنهيا لنظام " اإ
3

نشاء "حممكة اجملموعة ال وربية درجة أ وىل"، ىل اإ ، معد اجمللس ال وريب اإ
4

حممكة قانون لها أ ن ابعتبارها  

جراءات  تلغي قرارات حممكة الوظيفة العامة وأ ن تتصدى ل ية دعوة قضت "حممكة الوظيفة العامة" بعدم اختصاصها، أ و يف حاةل اخلطأ  يف االإ

 اذلي يعد مساسا مبصاحل ال طراف، أ و خرقا لقوانني اجملموعة ال وربية. 

تصاصها كجهة طعن قضائية، متاحة ملصلحة مس تخديم "بنك التمنية جمللس أ وراب"، كام عقدت احملمكة االإدارية لـ" جمللس أ وراب" اخ 

مبوجب املادة س تون من الحئة شؤون املوظفني،
5

للطعن ضد قرارات حمافظ البنك ، 
6

يف ما اكن الطعن سابقا يمت أ مام " جلنة الطعن"التابعة  

هل.
7

  

قلميية، ونتيجة لزتايد عدد موظفهيا وتاكثر مشالكهم مع غياب أ ي ومسايرة لل سلوب اذلي انهتجته بعض املنظامت ادلولية و  االإ

ت طريق أ خر ميكهنم من مواهجة قرارات االإدارة العامة التعسفية غري طريق التظمل أ مام ال مني العام مبارشة أ و جلنة شؤون املوظفني، أ نشأ  

                                      
1
 (. JO L 333 du 9.11.2004, p. 7. راجع: اجلريدة الرمسية )8007نومفرب 8قرار اجمللس ال وريب  املؤرخ يف   

، 8003" لس نة Paul Mohanley   قضية. راجع: تقرير رئيس احملمكة "  731قضية من بني  810يف  8003و8001فصلت حممكة الوظيفة العامة ال وربية يف الفترتة ما بني  -

          www.tfpe.orgعىل املوقع الرمسي للمحمكة. 
2
 من معاهدة اجملموعة ال وربية للطاقة اذلرية. 518من معاهدة االإحتاد ال وريب "اجملموعة ال وربية" و املادة  831املادة    

3
 .8009سمربدي  51مرشوع قرار اذلي أ عدته اللجنة اخلامسة يف دورهتا الرابعة والس تون،   

ثرها قضاء الاس تئناف كدرجة طعن اثنية.  13/813، 18/883،  15/815راجع أ يضا: قرارات امجلعية العامة رمق   -  . أ حدث عىل اإ
4  

 ، الباب ال ول، من امللحق ابلنظام ال سايس حملمكة العدل ال وربية، املتعلق مبحمكة الوظيفة العامة. 72، 1،55،58،73أ نظر: املواد 
5
 

 .5925سبمترب 81املؤرخ يف  25/80قرار اللجنة الوزارية رمق  أ نظر: 

.8008جانفي30و 5997كتوبر83واملعدل يف  5928املتضمن النظام ال سايس للمحمكة، و كذا  نظااها ادلاخيل املعمتد من طرف احملمكة بتارخي بمترب  8000جانفي 5و دخل حزي النفاذ يف  5999نومفرب  51املؤرخ يف  99/59القرار اللجنة الوزارية رمق   6
 

7
دارية مبوجب قرار صا 5911اكنت تسمى منذ أ نشاؤها س نة    ىل أ ن مت اعامتدها مكحمكة اإ أ فريل  01بتارخي  97/55در عن اللجنة الوزارية رمق بـ" جلنة الطعن القضايئ"، اإ

5997. 
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قة بأ حاكم الحئة شؤون املوظفني وعقود الاس تخدام ومنازعات صندوق جامعة ادلول العربية حممكة االإدارية تتوىل النظر يف املنازعات املتعل

الادخار والعلج الطيب والطعون ضد قرارات االإدارية.
1

 

 طبيعة احملامك االإدارية ادلولية

ادلولية أ اثر موضوع اختصاص احملامك االإدارية ادلولية، دلى الفقه والقضاء مسأ لتني أ ساس يتني، تتعلق أ ولها بتحديد طبيعة احملمكة 

دارية ابملن ظمة ادلولية، فاكن االإدارية ابملقارنة مع ابيق احملامك ادلولية أ و الوطنية، أ ما اثنهيا، رضورة حتديد طبيعة العلقة اليت تربط احملمكة االإ

 لرأ ي القضاء لكمة الفصل فهيا.

فهيي متارس اكمل سلطاهتا القضائية ابس تقللية  كام مل خيتلف غالبية الفقه يف كوهنا هجة اختصاص قضايئ يف املادة االإدارية حرصا،

ال بأ هلية التقايض يف مواهجة خشص من أ شخاص القانون  اتمة للفصل يف منازعات ذات طبيعة خاصة، أ حد أ طرفها خشص طبيعي ال يمتتع اإ

دويل العام.
2
   

ابيق ال هجاة القضائية ال خرى، ال يعين وخبلف ذكل، يرى البعض ال خر أ ن احملمكة االإدارية، ومبا أ هنا هجاز قضايئ مثهل مثل 

ابلرضورة أ ن تتحدد طبيعهتا عىل أ ساس وصفي مبقتىض نظااها ال سايس، بل جيب مراعاة صلحياهتا احملددة حرصا يف التفسري وتطبيق عقود 

التوظيف وأ حاكم اللواحئ ال ساس ية لشؤون املوظفني.
3

  

دارية ال يمت نشاء احملمكة ادلولية االإ ن اإ ال بواسطة أ حدى أ هجاة املنظمة ادلولية، وابخلصوص اجلهاز العام املعرب احلقيقي عن  ومبا اإ اإ

رادة ادلول ال عضاء، اإ
1

نشاء هجاز   أ نتج وضع قانوين أ اثر التساؤل حول طبيعة العلقة بني اجلهاز العام واجلهاز القضايئ، فريى البعض أ ن اإ

                                      
1
نشاء احملمكة االإداري، يف ادلورة الثالثة والع    ، ويف ادلورة الواحدة وال ربعني أ صدر جملس 5913مارس  35املؤرخ يف935رشون، بقراره رمق تبىن جملس اجلامعة مبدأ  اإ

نشاء احملمكة االإدارية، وقد نصت املادة ال وىل منه عىل أ نه:5917مارس 35بتارخي  5920اجلامعة العربية القرار رمق  تنشأ  مبوجب هذا النظام حممكة تسمى احملمكة االإدارية » ،ينص عىل اإ

 «.    ة ادلول العربية يكون مقرها جبامعة ادلول العربيةجلامع

  - Catherine Comtet-Simpson, Op, Cit,  p6.                                                                                        

حاكم  - مم املتحدة يف حمكها الصادر يف نفس املوقف تبنته حممكة العدل ادلولية يف فتواها املتعلقة بتنفيذ اإ ذ أ كتفت 5917جوان53التعويض الصادرة عن احملمكة الإدارية لل  ، اإ

ىل أ ن النظ»..موقفها رصاحة: ابلوصف الوارد يف النظام ال سايس للمحمكة االإدارية، لتأ كيد الطبيعة قضائية للجهاز املنشأ  من طرف اجلهاز العام.وقد عربت احملمكة عن ام توصلت احملمكة اإ

صدار احلمك عىل الطلبات"، و"احملمكة"، و" احلمك"، و" تكون ال حاكم هنائية وغري قابةل للطعن"]...[ ‘ال سايس للمحمكة االإدارية تس تخدم فيه مصطلحات تدل عىل أ ن هل صفة قضائية:"  اإ

 «                              مفثل هذه السلطة ال متنح جلهاز استشاري أ و اتبع
3

 لقايض املرصي الراحل ، ادلكتور عبد امحليد بدوي، العضو السابق حملمكة العدل ادلولية:يؤكد ا  

  -« Le fait que le tribunal a était dénomme "le tribunal administratif " ne lui confère pas automatiquement  des attributions des 

Conseils d’Etats. Dans divers pays, le tribunal est administratif parce qu ‘il n’a d’autres attributions que celles qui concernent 

l’administratif, et le fonctionnaire de sa nature intrinsèque, il n’est rien d’autre qu’un organe judiciaire avec des attributions limites qu’il a 

exercer de la même manière que toute autre tribunal judiciaire, c'est-à-dire qu’il a à interpréter et a appliquer les dispositions du contrat 

d’engagement et des statuts du personnel. » CIJ, Recueil, 1956, p135.136.  
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لغاء، قضايئ وحتديد اختصاصاته يعمتد، ابدلرجة ال وىل، عىل رادة اجلهاز العام اذلي ميكل سلطة وصلحية االإنشاء، املتابعة والتقيمي واالإ  اإ

وابلتايل يعد سلطة أ عىل من اجلهاز القضايئ، ويترتتب عن ذكل أ ن قرارات هذا ال خري غري ملامة للجهاز العام، و قد اكن للجمعية العامة 

دارية التابعة لها واعتربها أ ن احملمكة االإدارية هجاز مساعد للمنظمة ال لعصبة ال مم سابقة يف هذا الصدد برفضها الانصياع لقر  ارات احملمكة االإ

غري.
2

 

أ ما القضاء ادلويل، فقد تبىن موقفا معاكسا ملواقف املنظامت ادلولية، حيث أ شارت حممكة العدل ادلولية يف فتواها املتعلقة بأ اثر 

دارية لل مم املتحدة، ال حاكم ابلتعويض الصادرة عن احملمكة االإ
3

جابة عن سؤال مبارش مفاده: هل للجمعية العامة، مع مراعاة النظام   مبناس بة االإ

ال سايس للمحمكة االإدارية لل مم املتحدة وأ ي صك من الصكوك ذات الصةل والسجلت ذات الصةل، احلق يف أ ن ترفض ول ي سبب من 

 «.يف صاحل موظف من موظفي ال مم املتحدة أ هنيي خدمته دون موافقته؟ ال س باب، تنفيذ حمك ابلتعويض صادر عن احملمكة االإدارية

ذا اكنت هجازا فرعيا أ و اتبعا أ و اثنواي، وملا اكن  ىل الطبيعة القضائية للمحمكة املصدرة للحمك، وبغض النظر عام اإ و بعد أ ن أ شارت اإ

قامة هيئة قضائية، فاإ  نشاء احملمكة االإدارية هو اإ ن احلمك الصادر عهنا، حسب املبدأ  القانوين الثابت واملسمل به، يعد مقصد امجلعة العامة من اإ

ىل أ نه: ليس للمنظمة، ل ي سبب من ال س باب، احلق يف رفض تنفيذ حمك » أ مرا مقضيا  به وهل قوة ملامة لطريف الزناع، كام خلصت اإ

«.ملتحدة أ هنيي عقد خدمته دون موافقتهابلتعويض صادر عن احملمكة االإدارية لل مم املتحدة لصاحل موظف من موظفي ال مم ا
4

  

دارية لل مم ال مم املتحدة، هجازا اثنواي اتبعا  ومن خلل مضمون ما جاء يف الفتوى، يتضح جليا أ نه، و ابلرمغ من اعتبار احملمكة االإ

ال أ ن ذكل ال يس تتبع ابلرضورة خضوعه لها، فاجلهاز الثانوي وجد ملامرسة اختصاصه و ابلتايل، وعند أ دائه لهذا الاختصاص للجمعية العامة، اإ

رشاف اجلهاز الرئييس.  ىل مراجعة أ و اإ نه ال حيتاج ابلرضورة اإ  ابلطريقة احملددة سلفا، فاإ

ن اكن هجازا منشأ  هل مما ُيثبت  ذ استبعدت خضوع اجلهاز القضايئ الإرادة اجلهاز العام حىت واإ رأ ي قاطع وحامس يف مسأ ةل التبعية، اإ

ن مبدأ  حياد واس تقللي رادة غري تكل املنوحة ذلاته وليس  ملامرسة اختصاصات غريه من ال هجاة حىت واإ داري ادلويل عن لك اإ ة القضاء االإ

                                                                                                                        
1
مم املتحد   ، احملمكة االإدارية ملنظمة العمل ادلولية بقرار صادر عن املؤمتر 5979نومفرب87ة بقرار صادر عن امجلعية العامة يف و قد أ نشئت، عىل سبيل املثال، احملمك االإدارية لل 

          5917مارس 35، حممكة اجلامعة العربية بقرار صادر عن جملس اجلامعة بتارخي 5979جوان50العام يف دورته الثانية بتارخي 
2
واخملصص لتصفيهتا، الاس تجابة ملقتضيات ال حاكم الصادرة عن احملمكة واليت تتعلق بقرارها اذلي أ صدرته يف  5971جامتعها ال خري يف افريلرفضت امجلعية العامة، يف ا   

وعية قراراهتا، كام ال ميكن جلهاز من ، واذلي مبوجبه أ هنت عقود خدمة عدد من موظفهيا، و ارتكات امجلعية يف تأ سيسها هذا الرفض عىل أ نه ال جيوز للمحمكة مراقبة مرش 5939ديسمرب57

 خارج املنظمة أ ن يفرض عىل امجلعية الالزتام بأ حاكم احملمكة.

 . 53ي، نفس املرجع، صعصام محمد أ محد زانتراجع يف هذا الشأ ن:  -
3
 .70، موجا ال حاكم والفتوى وال وامر الصادرة عن حممكة العدل ادلولية، ص5917جويليا53الفتوى الصادرة يف    

4
لهيا سابقا.5917جويليا53راجع: نص فتوى احملمكة الصادرة يف     ،املشار اإ
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اكنت هذه ال هجاة السبب املبارش يف وجوده، أ ما التسلمي ابمتلك اجلهة القضائية السلطة املطلقة والاس تقللية الاكمةل طرح جيانب 

ماكن اجلهاز العا ذ ابإ عادة النظر يف جوده ابلاكمل.الصواب، اإ  م، ليس فقط، تعديل حدود اختصاصه بل اإ

ن نطاق املنازعات اليت ختضع لرقابة القضاء يف القانون ادلويل حمدودة للغاية، ومع ذكل، ونظرا ل ن القانون  وعىل هذا ال ساس، فاإ

داري، من حيث املوضوع، ذو طبيعة فنية ال تتعلق ابملسائل الس ياس ية، دارية ادلولية خيتلف جوهراي عن  ادلويل االإ فاختصاص احملامك االإ

 نطاق القضاء ادلويل بصورة عامة،  مبا أ هنا هجات قضائية تنظر يف املنازعات ذات طبيعة خاصة تعين بنظام قانوين ممتزي بقواعده، و نقصد

 بذكل النظام القانوين للموظف ادلويل. 

 تنظمي احملامك االإدارية ادلولية واختصاصاهتا

 أ وال: تنظمي احملامك االإدارية ادلولية 

يتكون أ عضاء الهيئة القضائية للمحامك االإدارية ادلولية، من قضاة يمت اختيارمه من بني الشخصيات ادلولية اذلين ميتلكون بعض 

نظمة القانونية الكربى، مواصفات رجال القانون والقضاء ومن جنس يات خمتلفة مراعاة للتوزيع اجلغرايف ومتثيل متعدد لل 
1 

 

ال أ ن هناك من املنظامت ادلولية من مل  تعر أ ي اعتبار للتوازن اجلغرايف يف اختيار موظفيه، من ذكل منظمة العمل ادلولية اذلي مل ُّاإ

د، يرش دس تورها ذلكل واكتفى نظااها ال سايس ابلتأ كيد عىل رضورة مراعاة الكفاءة واخلربة والتنوع يف جنس يات القضاة، ليتوىل، فامي بع

دارة مكتب العمل ادلويل تدارك مسأ ةل التوزيع اجلغرايف واعامتده معايري أ ساس ية جيب مراعاهتا عند اختيار قضاة احملمكة االإداري ة، من جملس اإ

بيهنا متثيل ال نظمة القانونية الكربى.
2

  

                                      
   

1 
- ALAIN Plantey, FRANCOI Loriot« Fonction publique internationale  - et européennes –», CNRS Editions, Paris,France, 

2005.   
2 
pour une durée de trois ans par la Conférence. -«1. Aux termes de l’article III, paragraphe 2, du Statut du Tribunal 

administratif, «les juges sont nommés        

Conformément à la pratique en vigueur, le Directeur général, en consultation avec le bureau du Conseil, examine les 

candidatures potentielles au poste de juge du Tribunal administratif sur la base de plusieurs critères: les candidats doivent avoir une 

expérience de magistrat  dans  une  haute  juridiction  nationale  ou  un  statut  équivalent  au  niveau international et être représentatifs 

de différents systèmes juridiques. La composition du tribunal doit être globalement équilibrée sur les plans linguistique et géographique. 

Le Directeur général recommande ensuite au Conseil, par l’intermédiaire de sa Commission du programme, du budget et de 

l’administration, les noms des personnes que la Conférence sera invitée à nommer aux postes à pourvoir.»BIT. Conseil d’administration. 

277e session Document GB.274/PFA/14/2. Genève, le 24 mars 2000. 
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ماكنية اختيارمه من بني قضاة احملامك كام تشترتط جل اللواحئ ال ساس ية عىل عدم جواز اختيار قضاة احملامك من موظفي املنظمة، م ع اإ

يف تشكيلهتا الوطنية لدلول ال عضاء، مثلام هو احلال عليه ابلنس بة لقضاة الهيئات القضائية للمجموعة ال وربية. و ختلف احملامك االإدارية ادلولية 

 ا هيئات قضائية جيلس للحمك فهيا قضاة. وطريقة معلها ابختلف النظام القانوين للك منظمة تتبعها، فامي تشترتك مجيعها يف كوهن

أ ن حسن أ داء احملمكة االإدارية لوظيفهتا القضائية متوقف عىل مدى اس تجابهتا لبعض املتطلبات الرضورية واليت تمتثل أ ساسا يف 

جراءات التحقيق واملساواة بني اخلصوم، فض جراءات رفع ادلعوى ورسعة الفصل فهيا مع كفاةل حق ادلفاع واإ ل عن رعاية اس تقللية بساطة اإ

القايض.
1

ليه   أ ما لتحقيق فاعلية واس مترارية اجلهاز القضايئ فل بد من تنظمي هيلكي ووظيفي جيد يعمتد عىل أ مانة دامئة أ و قمل كتب يعهد اإ

جراءات القضائية وفق أ صولها احملددة يف الحئهتا ال ساس ية ونظااها ادلاخيل. القيام باكفة ال عامل املرتبطة ابالإ
2

  

 تشكيةل احملمكة االإدارية ادلولية -5

ال أ نه، وكقاعدة املشترتكة بني لك  دارية ادلولية، فامي يتعلق بعدد قضاهتا، ابختلف أ نظمهتا ال ساس ية، اإ يتباين تشكيل احملامك االإ

ز العام ملنظمة ومن جنس يات ال هجاة القضائية ادلولية واالوطنية، تنعقد احملمكة بتشكيةل جامعية متكونة من قضاة معينون من طرف اجلها

خمتلفة،
3

داري ال عىل يف املنظمة.    كام يتوىل اهمة كتابة الضبط دلهيا موظفون يعينون من قبل الرئيس االإ

فقد اكنت احملمكة االإدارية لـ"عصبة ال مم" تتكون من ثلثة قضاة أ ساس يني وثلثة احتياطيني، يكفى ثلثة مهنم للنظر يف ادلعوى، 

ملدة ثلث س نوات من طرف جملس العصبة، كام اكن لها قمل كتاب يتكون من رئيس وموظفني خيتارمه "السكرتري" العام. ويمت تعييهنم
4

 

ىل منظمة العمل ادلولية، حيث مت الاحتفاظ ابلتشكيةل السابقة مع متديد  ومل تتغري تشكيةل القضاة عندما أ لت حممكة العصبة اإ

ىل أ ن مت تعديل نظااها ال س ىل س بعة قضاة يعينون من طرف املؤمتر العام وملدة ثلث عهدهتا اإ ايس خلل املؤمتر العام للمنظمة، لريتفع العدد اإ

                                      
1
 .870، نفس املرجع، ص محمد أ محد صفوتأ نظر:   

2
 .33زانيت، نفس املرجع، ص  راجع: عصام محمد  

3
 س تثىن من ذكل حممكة الوظيفة العامة ل وربية، حيث جيزي نظااها ال سايس، يف حاالت معينة، أ ن يتول قاض واحد الفصل يف دلعوى.ي   

-« 2. Le Tribunal de la fonction publique siège en chambres composées de trois juges. Il peut, dans certains cas déterminés par 

son règlement de procédure, statuer en assemblée plénière, en chambre de cinq juges ou à juge unique. ». Article 4,statut du Tribunal de 

la fonction publique, décision du Conseil du 2 novembre 2004 instituant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (JO 

L 333, p. 7). 
4
 .871، نفس املرجع، ص محمد أ محد صفوتفقرة أ وىل من النظام ال سايس للمحمكة االإدارية لـ"عصبة ال مم".أ نظر:  3املادة   
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ىل مخسة، وللمحمكة  س نوات، كام تنعقد احملمكة يف دورات عادية وتفصل يف ادلعاوى بتشكيةل تضم ثلث قضاة، وقد يايد عددمه اس تثناءا اإ

العام ملكتب العمل ادلويل. مسجل ومساعد هل يعينون مبعرفة املدير
 1

 

ويترتأ س احملمكة االإدارية لل مم املتحدة، قايض منتخب من طرف س بعة قضاة معينني من قبل ابمجلعية العامة وملدة ثلث س نوات 

قابةل للتجديد، ويمت الفصل يف ادلعاوى بتشكيةل جامعية تضم ثلث قضاة من بني الس بع قضاة، وللمحمكة"سكرتري" تنفيذي
2

نه ال مني يعي  

خطار ال عضاء قبل ميعاد اجللسات خبمسة عرش يوما وخلل دوارات الانعقاد العادي جراءات أ مام احملمكة واإ ة العام ويتول تنظمي ومتابعة االإ

وغري العادية.
3

  

أ ما احملمكة االإدارية لصندوق النقد ادلويل،
4

اعدين اثنني فتتشلك من مخسة قضاة من جنس يات خمتلفة، عىل أ ن يعني رئيسها ومس 

ئيس بقرار من املدير العام، ويكفي ثلثة قضاة للفصل يف ادلعوى خلل ادلورات احملدد مواعيدها مضن النظام ادلاخيل للمحمكة، فامي يتوىل ر 

جراءات اس تدعاء هيئة احملمكة، تس يري ومراقبة شؤوهنا االإدارية. احملمكة مسؤولية ضبط اإ
5

  

قد ادلويل تتشلك احملمكة االإدارية جلامعة ادلول العربية مع الاختلف يف طريقة انتخاهبم، وبنفس عدد القضاة حممكة صندوق الن

ية حيث يتوىل جملس اجلامعة انتخاب مخسة قضاة من بني القامئة املقترتحة من ال مني العام وملدة ثلث س نوات، وتنعقد احملمكة يف دورات عاد

للفصل يف القضااي بتشكيةل تضم ثلثة قضاة.
1

       

                                      
-« 1. Le Tribunal comprend sept juges, dont chacun doit appartenir à une nationalité différente.                                     

 1 
 

      2. Les juges sont nommés pour une durée de trois ans par la Conférence de l'Organisation internationale 

   du Travail.                                                                                                                                                             

      3. Le Tribunal, pour siéger, doit être composé de trois juges, ou, pour les affaires exceptionnelles, de cinq, désignés par le 

président, ou des sept. ». Article III, Statut TAOIT. 

   -« 1.Le Tribunal se compose de sept membres, tous de nationalités différentes. Les membres possèdent                   
2
 une 

expérience judiciaire dans le domaine du droit administratif ou un domaine équivalent dans leur juridiction nationale. Trois d’entre eux 

seulement siègent dans chaque espèce.  

       2. Les membres sont désignés par l’Assemblée générale pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Le membre 

désigné en remplacement d’un membre dont le mandat n’est pas expiré ne l’est que pour le reste du mandat de son prédécesseur; son 

mandat est renouvelable une fois.  

       3.Le Tribunal élit parmi ses membres son Président et ses deux Vice-présidents. » Art 3, Statut du TANU. 

 من نظااها ادلاخيل. 7من النظام ال سايس للمحمكة و املادة  1راجع أ يضا: املادة  - 
3
 .893، نفس املرجع، ص محمد أ محد صفوتد.   

4
، و أ صدرت احملمكة 5998-50-51،مت اعامتد نظااها ال سايس من قبل جملس حمافظي الصندوق يف5997-05-53(، أ نشأ ت يف(FMIحممكة اتبعة لصندوق النقد ادلويل    

 .312نفس املرجع، ص  محمد أ محد صفوت،. أ نظر: د. 8007وعدلت س نة  5997نظااها ادلاخيل يف 
5
 الفقرة ال وىل من النظام ادلاخيل حملمكة صندوق النقد ادلويل. 85راجع : املادة   

http://untreaty.un.org/UNAT/Membership_French.htm
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ذ تعمتد احملامكة ال وربية نظام التشكيةل  وال اس تثناء يذكر ابلنس بة لغالبية ال نظمة ال ساس ية للهيئات القضائية االإدارية ال وربية، اإ

دارية التابعة جمللس أ وراب عدد أ عضاء الهي  ئة امجلاعية للفصل يف منازعات الوظيفة العامة أ وربية، فقد حدد النظام ال سايس  للمحمكة االإ

 ل القضايئ.القضائية بثلث قضاة دون ما اعتبار للمعيار اجلغرايف عند اختيارمه  مع التأ كيد عىل رضورة مراعاة الكفاءة واخلربة املهنية يف اجملا

وتتوىل احملمكة ال وربية حلقوق االإنسان صلحية اختيار قاض واحد من خارج قضاهتا، يف حني ترشف اللجنة الوزارية عىل تعيني 

ضيني من الشخصيات املشهود لها ابلكفاءة يف جمال القانون وملدة ثلث س نوات،قا
2

أ ما ابلنس بة حممكة الوظيفة العامة ال وربية، ابعتبارها  

نية غرفة قضائية مضن نظام حممكة العدل ال وربية، فعىل اجمللس ال وريب أ ن يراعي معيار الكفاءة والتوازن اجلغرايف ومتثيل ال نظمة القانو 

لوطنية لدلول ال عضاء، عند تعيينه، وملدة ست س نوات قابةل للتجديد، القضاة الس بع للمحمكة.ا
3

 

 اس تقللية القضاة -8

دارية أ مهية أ ن يكون قضاهتا مس تقلني يف أ داء وظيفهتم وأ ن ال يتلقوا أ ي تعلمية من  تؤكد لك ال نظمة ال ساس ية للمحامك ادلولية االإ

دلولية، الزتام يبدو رضوري لتعايا اس تقللية الوظيفة القضائية ادلولية، أ ما مسأ ةل عال القضاة فقد أ ثري أ ية هجة اكنت مبا فيه املنظمة ا

نشاء احملمكة االإدارية لل مم املتحدة.  املوضوع عند اإ

ذا اكنت القاعدة العامة تؤكد عىل متتع السلطة اخملتصة بتعيني القايض ادلويل بصلحية عاهل من منصبه عند توافر  الرشوط اليت فاإ

ال أ نه، واستنادا ملبدأ  اس تقللية الهيئة القضائية كضامنة فعلية تكفل للقايض ال مان الوظيفي اذلي يعد عنرصا أ ساس يا  تس توجب ذكل، اإ

انطهتا ابلسلطة التقديرية للهيئة القضائية نفسها. محلاية مركاه القانوين ادلويل، اكن لااما تقييد سلطة اجلهاز العام واإ
4

 

ماكنية عال قضاهتا بقرار جامعي من احملمكة مىت فقد العضو وقياس ا عىل ما هو جاري العمل به يف حممكة العدل ادلولية من اإ

                                                                                                                        
1
 من النظام ال سايس حملمكة جامعة ادلول العربية. 1و1راجع : املواد   

   .Le tribunal administratif (ci-après dénommé le tribunal) est composé de trois juges n’appartenant      
2 

 

 pas  au personnel du Conseil de l’Europe.  

       3. Trois juges suppléants sont désignés dans les mêmes conditions par la Cour et par le Comité des Ministres.» Article 1. 

Statut du tribunal administratif, modifié par la Rés (94) 11 du 5 avril 1994. et la Res(99) 19 du 16 novembre 1999, avec effet au 1
er
 janvier 

2000. 

- « Le Tribunal de la fonction publique est composé de sept juges. Si la Cour de justice le demande, le Conseil,       
3
   statuant 

à la majorité qualifiée, peut augmenter le nombre de juges. 

     Les juges sont nommés pour une période de six ans. Les juges sortants peuvent être nommés à nouveau. ». 

 « 1. Les juges sont nommés par le Conseil, statuant conformément à l’article 225 A, quatrième alinéa, du traité CE et à            

Article 2-3, Statut TFPUE. 
4
 .850، نفس املرجع، صمحمد عبد العايا رسحاند.  



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 34 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

صلحيته،
1

ال أ نه، ويف أ غلب املنظامت   ال بطريق الانتخاب من قبل اجلهاز العام للمنظمة، اإ دارية اإ وابلرمغ من أ نه ال يمت تعيني قضاة احملامك االإ

جامع قضاة التشكيةل عىل عدم صلحيته ملامرسة الوظيفة.ادلولية، ال مي ال مبوافقة واإ كل هذا اجلهاز العام صلحية عال أ ي قاض اإ
2

  

ال أ نه الىق رفضا  ماكنية عال أ عضاء احملمكة من طرف امجلعية العامة، اإ فأ ثناء مناقشات اللجنة اخلامسة للجمعية العامة، مت اقترتاح اإ

ضفاء الطابع الس يايس عىل أ داء احملمكة،قاطعا من أ عضاءها، ملا من ش أ نه اإ
3

وقد اعمتدت امجلعية العامة نص املادة الثالثة من النظام ال سايس  

ذا قرر أ عضاء ا ال اإ دارية بواسطة امجلعية العامة اإ حملمكة، للمحمكة االإدارية ملنظمة ال مم املتحدة واليت تقيض بعدم جواز عال عضو احملمكة االإ

بح غري قادر عىل أ داء وظائفه.وابالإجامع، أ نه أ ص 
4

 

دارية عىل قرار العال،  مسمل به دلى لك املنتظامت ادلولية، فقد تسمح  وال يعين أ ن مبدأ  وجوب تصديق هيئة قضاة احملمكة االإ

س ناده صلحية التعيني، املبادرة بعال أ عضاء حممكة  ىل اإ التابعة لها دون ال خذ بعض ال نظمة القانونية للرئيس أ و اجلهاز التنفيذي، ابالإضافة اإ

بعني الاعتبار موقف التشكيةل القضائية.
5

   

حاطاهتا بضامانت أ كرث فاعلية ضد أ ية تأ ثري أ و ضغط أ و  كام أ ن املامرسة احليادية واملس تقةل للوظيفة القضائية تقتيض ابلرضورة اإ

ذ البد وأ ن تصبغ بطابعها ادلويل عىل أ ن تشمل ق ضاة احملامك ومقراهتا، واثئقها وحمافظها. ذلا يمتتع قضاة احملامك تدخل من أ ية هجة خارجية اكنت، اإ

                                      
1 

ذا أ مجع سائر ال عضاء عىل أ نه قد أ صبح غري مس توف للرشوط ال يفصل عضو يف احملمكة من وظيفته اإ » من النظام ال سايس عىل أ نه: 52تنص الفقرة ال وىل من املادة   ال اإ

 «املطلوبة.
2
   Article 6, Statut de la Cour de justice de l'Union européenne.mars2008  

 Article 5, Statut du Tribunal de la fonction publique de l’Union Européen. 

مكة االإدارية جمللس أ وراب، تنص املادة الثالث من نظااها ال سايس:وتأ كيدا ملبدأ  اس تقللية قضاة احمل -  

-« Les juges du tribunal exercent leurs fonctions en pleine indépendance; ils ne peuvent recevoir aucune instruction. Durant 

tout l’exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d’indépendance, d’impartialité et de 

disponibilité inhérentes à ce mandat. » Article3, Statut du tribunal administratif  du Conseil de l’Europe.  

ذا امجع سائر » امعة ادلول العربية عىل أ نه:كام تنص الفقرة السابعة من املادة اخلامسة من النظام ال ساس للمحمكة االإدارية جل- ال اإ ال يفصل عضو من احملمكة من وظيفته اإ

 «. ال عضاء عىل أ نه قد أ صبح غري مس توف للرشوط املطلوبة
3
امجلعية العامة يصدر  (، عال عضو احملمكة بقرار منUN, Doc A/CS/SR/N°19 du 3-11-1949أ قترتح املندوب ال مرييك، أ ثناء ادلورة العادية للجنة اخلامسة)  

 (UN, Doc A/CS/SR/N°20 du 3-11-1949بأ غلبية ثلث ال عضاء. )
4
 .                                                                                                          30، نفس املرجع، ص عصام محمد زانيتد.   

  UN, Doc A/CS/SR/N°20 du 3-11-1949.www.onu.org-.                                                     راجع الوثيقة :               - 
5

  développement, .Article VI,  Statut du Tribunal administratif de la Banque Africaine de                                                   

novembre2006 du 16-07-1996,modifie le 30    
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امتىش ادلولية االإدارية، مثلهم مثل ابيق املوظفني ادلوليني، مبجموعة من احلصاانت والامتيازات اليت جتسد مفهوم الوظيفة العامة ادلولية وي

ذ مل تتواىن خمتلف ال نظمة واللواحئ واالتفاقيات ادلولية عن كفالهتا وجتس يدها معليا. والطبيعة القضائية للمحامك االإدارية ادلولية، اإ
1

 

 اثنيا: اختصاص احملامك االإدارية ادلولية 

 الاختصاص الشخيص -5

االإدارية ادلولية بنطاق زمين معني، فقد تسحب  بعض النظم ال ساس ية اختصاصها الامين ليشمل  قد يرتبط اختصاص احملامك

ئع سابقة عىل دخول نظااها ال سايس حزي النفاذ،منازعات جتد أ ساسها يف وقا
2

ىل ال شخاص   كام قد يتحدد اختصاص البعض مهنا ابلنظر اإ

                                      
1

ىل نص املادة السابعة من النظام ال سايس للمحمكة االإدارية للجامعة العربية، حيث تنص عىل أ نه:   يمتتع قضاة احملمكة ابملاااي واحلصاانت اللزمة » نشري يف هذا الصدد اإ

 « ها وحمفظاهتا مصونة...لقيااهم بعملهم برصف النظر عن جنسيهتم وتكون حرمة مقر احملمكة وواثئق 

- « Les  juges  jouissent  de  l'immunité  de  juridiction.  En  ce  qui  concerne  les  actes accomplis par eux, y compris leurs 

paroles et écrits, en leur qualité officielle, ils continuent à bénéficier de l'immunité après la cessation de leurs fonctions. 

    La Cour, siégeant en assemblée plénière, peut lever l'immunité. » Article 3, Statut de la Cour de justice de l'Union 

européenne. 

-« 2. Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les juges bénéficieront des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés 

aux hauts fonctionnaires de la Banque. » Article VII, Statut du  tribunal de la Banque africaine de développement. 

مكة  ال وربية، نفس  احلصاانت والامتيازات  ، يكفل الربوتوكول امللحق بدس تور االإحتاد ال وريب لقضاة، مستشاري، كتاب الضبط ومساعدهيم العاملني ابحمل80بنص املادة   -

ذ تنص املادة .  املقرر ملوظفي و مندويب ادلول ال عضاء يف االإحتاد ال وريب اإ

-« Les articles 11 à 14 et 17 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, aux greffiers et aux rapporteurs adjoints de la 

Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice des dispositions de l'article 3 du protocole fixant le statut de la Cour de justice de 

l'Union européenne relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux. 

    Les articles 11 à 14 et 17 sont également applicables aux membres de la Cour des comptes. » Article20 du Protocole sur les 

privilèges et immunités de l'UE, Constitution de l'Union du 29-11-2004. 

 من نفس الربوتوكول عىل هذه  احلصاانت والامتيازات: 55و تقرر املادة  

-« Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents de 

l'Union: 

    a) jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité 

officielle, sous réserve de l'application des dispositions de la Constitution relatives, d'une part, aux règles de la responsabilité des 

fonctionnaires et agents envers l'Union et, d'autre part, à la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer sur les 

litiges entre l'Union et ses fonctionnaires et autres agents. Ils continuent à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs 

fonctions; » Article 11. 
2
نشاء احملمكة االإدارية لعصبة ال مم يف     لهيا النظر يف اكفة املسائل ا5983جانفي05مع اإ علن صاحب الشأ ن ، عهد اإ نشاهئا و تكل اليت مل يمت اإ ملرتبطة ابلقرارات التالية لتارخي اإ

ذ تعترب احملمكة غري خمتصة ابتداء من  اترخي 5971أ فريل52.كام تضمن قرار امجلعية العامة اخلاص بتحويلها الصادر يف 5983ديسمرب35هبا حىت ،= = حتديدا زمنيا الختصاص احملمكة، اإ

ادلعاوى اخلاصة بعدم مراعاة نصوص بعض مواد  -املنازعات املرتبطة بتحديد التعويضات. -االإدعاءات اخلاصة مبخالفات العقود و نظم معل املوظفني.-املسائل املتعلقة بـ: ، يف5971أ كتوبر35

 الحئة صندوق معاشات املوظفني.

،رشط تقدمي الطعن خلل تسعني يوم من نفاذ 5939رتبطة بوقائع سابقة عىل أ ول جانفيمن النظام ال سايس للبنك ادلويل ابختصاصها بنظر الطعون امل 53وتقيض املادة -

 .33، نفس املرجع، صعصام محمد زانىتأ نظر:د-النظام ال سايس. 
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لهيا اختصاص احملمكة، لهيا، فيمت ذكل عىل مس تويني: يرتبط املس توى ال ول بتحديد املنظامت ادلولية اليت ميتد اإ فامي يقوم  اذلين حيق هلم اللجوء اإ

حتديد طائفة ال شخاص العاملني دلى املنظمة ادلولية دون غريمه.املس توى الثاين عىل أ ساس 
1

 

أ ما حتديد املنظامت اخلاضعة الختصاص اجلهاز القضايئ، فيتوىل هذا ال خري، عادة، النظر يف املنازعات اليت تكون املنظمة ادلولية 

حي بقبول املنظمة، رصاحة، ابلوالية القضائية طرف فهيا، كام ميكن أ ن ميد الاختصاص ليشمل منتظامت دولية أ خرى، عىل رشط الترص

جراءات حمددة يتكفل نظااها ال سايس بوضعها. دارية طبقا الإ للمحمكة االإ
2

   

وقد أ ثريت املشلكة املتعلقة مبدى اختصاص احملمكة ابلنظر يف املنازعات اليت تكون بعض الهيئات ادلولية التابعة لبعض املنظامت 

فاكن للقضاء االإداري ادلويل ، عىل العموم، موقفا داعام لوجوب الترصحي الرمسي املس بق واملس تقل للهيئات الفرعية  اليت قبلت بوالية احملمكة،

أ و التابعة للمنظمة ادلولية وظيفيا، بقبول الوالية القضائية للمحمكة.
3

  

لااميا  دارية لـ"ل مم املتحدة"، مبا أ نه ال ميتد اختصاصها اإ لواكالهتا املتخصصة أ و أ ية منظمة أ خرى، يشترتط أ ما ابلنس بة للمحمكة االإ

قة امجلعية نظااها ال سايس النعقاد واليهتا القضائية، أ ن ُتربم اتفاقية مع ال مانة العامة، طبق للامدة السابعة امخلسون من امليثاق، وبعد مواف

                                      
1
 .32عصام محمد زانيت، نفس املرجع، ص   

- « 4. Le Tribunal est compétent pour connaître des différends  issus de contrats auxquels l'Organisation internationale  
2
 du 

Travail est partie et qui lui attribuent compétence en cas de différend au sujet de leur exécution.   

   5. Le Tribunal connaît en outre des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des 

stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel des autres organisations 

internationales satisfaisant aux critères définis à l'annexe au présent Statut qui auront adressé au Directeur général une déclaration 

reconnaissant, conformément à leur Constitution ou à leurs règles administratives internes, la compétence du Tribunal à l'effet ci-dessus, 

de même que ses règles de procédure, et qui auront été agréées par le Conseil d'administration. »- Article II, Statut du Tribunal 

administratif de l'Organisation internationale du Travail, Adopté par la Conférence internationale du Travail le 9 octobre 1946 et modifié 

par la Conférence le 29 juin 1949, le 17 Juin 1986, le 19 juin 1992, le 16 juin 1998 et le 11 juin 2008.                                                     

                                                                                  

مم املتحدة )قرار امجلعية العامة رمق  57انظر أ يضا: املادة -  (.5979نومفرب 87املؤرخ يف 315/7من النظام ال سايس للمحمكة االإدارية لل 

الصادر بتارخي  8757من نظااها ال سايس واملعدةل بقرار من جملس اجلامعة رمق  53ونفس الوضع ينطبق عىل احملمكة االإدارية جلامعة ادلول العربية وفق نص املادة  -

 .5912مارس3
3
ىل عدم اختصاصها للنظر يف دعوى اكن "معهد NAVARETTEأ برز قضية حسم هبا القضاء االإشاكل تتعلق بـ قضية"     "  حيث انهتت حممكة منظمة العمل ادلولية اإ

قلميPAHO"و املرتبط بـمنظمة الصحة لدلول ال مريكية " INCAOPأ مرياك الوسطى و بامن الوسطى" ي ملنظمة الصحة العاملية ابالس تقللية. راجع:                        " واليت تعمل مككتب اإ

 Jugement N°650 , du 18 mars 1985 NAVARETTE/PAHO,TAOIT  -   

http://www.ilo.org/public/french/tribunal/about/statute.htm#annex
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العامة،
1

اهدة مع رشط الزتااها بقرارات احملمكة،كام جيوز مد اختصاصها ليشمل أ ي منظمة دولية أ و كيان دويل أ خر أ نشأ  مبع 
 2

فضل أ ن   

صلحية النظر يف منازعات صندوق املعاشات وموظفي قمل كتاب حممكة العدل ادلولية
3

 . 

ن توقف عن العمل، كونه منخرط يف صندوق املعاشات التقاعدي  فكام ميكن ل ي موظف يف املنظمة االإدعاء أ مام احملمكة، حىت واإ

دارية،اذلي قبل اختصاص  احملمكة االإ
4

حيق ل عضاء جلان املس تخدمني الطعن ضد قرارات االإدارة ادلولية، 
5

ليه   أ و ل ي خشص أ خر انتقلت اإ

حقوق موظف ما منمتي للصندوق، أ ن يتأ سس كطرف مدعى أ مام احملمكة االإدارية ادلولية.
6

   

                                      
1
مم املتحدة بقرارها  لقد    ىل الاعترتاف ابختصاص حممكهت، 5918ديسمرب 85والصادر يف  3/ 132رمقدعت امجلعية العامة لل  ا االإدارية ابلنظر يف منازعات واكالهتا املتخصصة اإ

 .70، نفس املرجع، صعصام محمد زانيتصندوق املعاشات. أ نظر:
2

 .5993، ديسمرب18/11قرار امجلعية العامة رمق   
3

                                                                                                           Art 14 , Statut TANU. www.tanu.org  - 

-ICC. الوثيقة)8001سبمترب30املؤرخ يف  003/8001، من النظام االإداري للمحمكة اجلنائية ادلولية، قرار مجعية ادلول ال طراف رمق 1الفقرة  555راجع:املادة- 

ASP/2/2003.) 
4
سايس للمح 53املادة مت تعديل     مم املتحدة بقرار من امجلعية العامة رمق من نظام ال  دارية لل  و دخل حزي النفاذ 5993ديسمرب51املؤرخ يف  18/511مكة االإ

 . جاء يف مضمونه:5929جانفي5يف 

- « a) Par tout fonctionnaire d'une organisation affiliée qui a accepté la juridiction du Tribunal dans les affaires concernant la 

Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, si le fonctionnaire remplit les conditions requises à l'article 21 des Statuts 

de la Caisse pour être admis à participer à la Caisse, et ce, même si son emploi a cessé, ou par toute personne qui a succédé mortis causa 

aux droits de ce fonctionnaire;  

      b) Par toute autre personne qui, du fait de la participation à la Caisse d'un fonctionnaire d'une organisation affiliée, peut 

justifier de droits résultant des Statuts de la Caisse; »Art 13 modifie, (52/166 du15-12-1987). 

«Il est de jurisprudence constante qu'il convient de reconnaître aux membres individuels du Comité du        
5 
personnel la 

capacité à recourir en tant que représentants de cet organe. La raison en est que, si le Comité du personnel ne peut recourir, la seule 

manière de préserver les droits et intérêts collectifs du personnel est d’autoriser l'action individuelle de fonctionnaires agissant en tant que 

représentants »., Jugement n°2791  du 04.02.2009, TAOIT 
6

ىل اخللف العام واخلاص، تعترب قاعدة مشترتكة بني خمتلف النظم ال ساس ية للمحامك االإدارية.امللحظ أ ن انت     قال احلقوق اإ

« .Le Tribunal est  ouvert: (a) À tout fonctionnaire du Secrétariat des Nations Unies, même si son emploi a cessé, ainsi qu’à toute 

personne qui a succédé mortis causa aux droits de ce fonctionnaire; 

 (b)  À toute autre personne qui peut justifier de droits résultant d’un contrat d’engagement ou de conditions d’emploi, 

notamment des dispositions du Statut du personnel et de tout règlement dont aurait pu se prévaloir le fonctionnaire. »Art 02, Statut du 

tribunal administratif de l’ONU , résolution 351 A (IV du 24 novembre 1949, modifiée par  la résolution (52/166 du15-12-1987), et la 

résolution (59/283) du 13 avril 2005. 

                                                        ة االإدارية التابعة ملنظمة العمل ادلولية: نفس القاعدة ترسي عىل النظام ال سايس للمحمك -

 -« Le tribunal est compétent pour connaître des requêtes fondées sur l’inobservation du règlement de la Caisse des Pensions ou 

règles en application de ce dernier, et formée par un fonctionnaire, le conjoint ou les enfants d’un fonctionnaire ou par toute catégorie de 

fonctionnaires à laquelle s’appliquent ledit règlement ou les dites règles. ».Art II.3, Statut du Tribunal administratif de l’OIT, 09 octobre 

1946 et modifie le 29-07-1949/ le 19-07-1992/le 16-07-1998/le11-07-2008. 

http://www.tanu.org/
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ية، يبقى القامس املشترتك بني خمتلف املنظامت ادلولية، أ ن ونظرا لغياب مفهوم موحد للموظف ادلويل، ابلنس بة للمحامك ادلولية االإدار 

. تتوىل اللواحئ ال ساس ية لشؤون املوظفني حتديد الرشوط ال ساس ية الكتساب هذه الصفة رمغ الامتيا الواحض فامي بيهنا كرشط لقبول ادلعوى

ن االإدعاء أ مام اجلهات القضائية يظل خشيص و ردي مع لاوم  خضوعه للرشوط احملددة قانوان.ويف مجيع ال حوال، فاإ
1

  

علهنا قبول النظام ال سايس والالزتام  ونفس الوضع ينطبق عىل الواكالت املتخصصة واملنظامت ادلولية اليت تقبل بوالية احملمكة ابإ

عىل أ ن تعلن انضاماها يف النظام املشترتك املوحد لرشوط التوظيف. ابل حاكم وتنفيذها،
2

   

ثبات صفة املوظف ا دارية ال يرتبط دامئا بلحئة املوظفني، فقد تسحب الصفة أ ن اإ دلويل الكتساب أ هلية التقايض أ مام احملامك االإ

حدى الوظائف ادلولية والذلين تلقوا عرض توظيف، فقد أ قر القضاء االإداري ادلويل بتصديه  لتشمل حىت ال شخاص املرحشني لشغل اإ

تلقى جمرد عرض للوظيفة،لبعض املنازعات اليت تقدم هبا بعض ال شخاص من 
3

وقد رخست حممكة العدل ادلولية هذه القاعدة. 
4

  

                                      
  - Chapitre XI, Statut et Règlement du personnel UNESCO, 31 mars 1994.                          

1
  

 حملمكة االإدارية يف حاةل الرفض اللكي أ و اجلايئ لتظلامهتم االإدارية:التقايض أ مام ا  من الحئة موظفي  جملس أ وراب صفة ال شخاص املعنيني حبق 10وقد حددت املادة -

-« 1.En cas de rejet explicite, total ou partiel, ou de rejet implicite de la réclamation visée à l’Article 59, le réclamant ou la 

réclamante peuvent introduire un recours devant le tribunal administratif institué par le Comité des Ministres.» Art 60 Statut du 

personnel du Conseil de l’Europe, ResN°5 du 7 septembre 2005/ Article 60, modifie par  la  Résolution 94/ 11 du 5 avril 1994. 

 ال وربية، واملتعلق مبحمكة الوظيفة العامة ال وربية، ال تس تثين أ ي من مس تخديم اجملموعة ال وربية:   أ ما املادة ال وىل من امللحق ابلنظام ال سايس حملمكة العدل  -

-« Le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne, ci-après dénommé “Tribunal de la fonction publique”, exerce en 

première instance les compétences pour statuer sur les litiges entre les Communautés et ses agents en vertu de l'article 236 du traité CE et 

de l'article 152 du traité CEEA, y compris les litiges entre tout organe ou organisme et son personnel, pour lesquels la compétence est 

attribuée à la Cour de justice. »Article 1, Annexe du statut de Cours Européenne. 
2

نشاء جلنة الوظيفة العامة ادلولية مبوجب القرار رمق   مم املتحدة اإ جلسة علنية –89ووضع نظااها ال سايس يف ادلورة 5938-58-59املؤرخ يف  3078تولت امجلعية العامة لل 

، حيث أ ولكت لها اهمة وضع نظام مشترتك لرشوط التوظيف فضل 5937-58-52املؤرخ يف 3313ء عىل تقرير من اللجنة اخلامسة ومبوجب القرار رمقبنا -5937-58-52بتارخي  8381رمق 

 هذا النظام. ها يفعن اهام متابعة تطبيقه والرقابة عن طرق تنظمي وتنس يق رشوط التوظيف عىل مس توى خمتلف املنظامت والواكالت املتخصصة اليت أ علنت اخنراط 
3

اذلي تلقى عرض للوظيفة، يف مثل ارتأ ت احملمكة االإدارية ملنظمة العمل ادلولية أ ن متارس اختصاصها للنظر يف املنازعة عىل أ ساس أ ن العلقة اليت تربط املنظمة والشخص   

ينطوي عىل رضورة حتديد طبيعة هذه العلقة. مبدأ  ظهرت تطبيقاته جليا، يف قضية أ س تاذ  هذه ال حوال،  تأ خذ طابع العقد املرشوط بني الطاعن واملنظمة، أ و أ ن يكون حمل الزناع أ صل

ثبات صفة املوظف، طاملا أ ن حمل الزناع متعلق مبخالCAMARGOالقانون والصحفي" فة رشط " حيث رفضت احملمكة ادلفع بعد  الاختصاص و انهتت ابلتصدي لدلعوى دون املطالبة ابإ

جتزي للمحمكة ممارسة اختصاص النظر يف اكفة خمالفات لعقود وأ وضاع التشغيل،  8ل مانة العامة، و نصوص نظااها ال سايس، ذاكل أ ن الفقرة ال وىل من املادة عقد التوظيف موظفي  ا

 وابلتايل احلسم يف ادلعوى.راجع: 

- TANU, Jugement N°96, CAMARGO/S.ONU  

ليه سابق:         راجع أ يضا -                   -Jugement N°339-1978, FAO/Kennedy,TAOIT                                                  احلمك املشار اإ
4

داراي مصوغا مبثل هذه العبارات العامة ميكن أ ن يعد ملاما للمنظمة. ف» جاء يف نص الفتوى:   علان اإ ا ارتأ ى اإذو رأ ت احملمكة أ نه ميكن الاحتجاج، عىل حنو معقول، بأ ن اإ

ناكر فائدة هذا العرض العام عىل موظف، وقع أ ي نااع قد ينشأ  بشأ ن املسأ ةل مضن والية احملمكة. فالتوى املتعلق بأ حاكم احملمكة االإدارية ملنظمة العمل « املدير العام أ ن من املناسب اإ

ليه، ص، موجا فتاوى ،أ وامر وأ حاكم حممكة العدل ادلولية، مرجع سابق االإ 5911-50-83ادلولية،  .79شارة اإ
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والثابت قانوان وقضاء، أ ن للمحمكة سلطة الفصل يف مسائل الاختصاص،
1

كام قد جتزي بعض النظم ال ساس ية للمنظامت ادلولية،  

قرار التصدي لدلعوى أ و يف االإحاكم الهنائية،اس تثناءا، حق طلب الرأ ي الاستشاري من حممكة العدل ادلولية، سواء يف ما يتعلق ب
2

ال أ نه   اإ

 مت الاس تغناء، معليا، عن هذا ال سلوب لس ببني أ ساسني، أ وهلام: أ نه يف أ غلب ال حول يمت القبول رصاحة بأ حاكم احملمكة من طرف املنظامت

 اكل قبولها، مضنيا، بتنفيذ أ حاكم احملمكة.ادلولية، واثنهيام: أ نه يف حاةل عاوف هذه ال خرية عن طلب الرأ ي الاستشاري، يعين ذ

 الاختصاص املوضوعي  -8

طبقا الختصاصها املوضوعي، تلزتم احملامك االإدارية ادلولية، ويف مجيع ال حوال، مبا ورد يف نظااها ال سايس، حبيث ميكهنا التصدي 

د ارية للمنظامت ادلولية، واليت تعد انهتااك للرشوط اللحئية أ و للطعون اليت يتقدم هبا املوظفون ضد القرارات الهنائية الصادرة عن ال هجاة االإ

العقدية.
3

  

ال أ هنا حتوز صلحية تفسري   لغاء نظااها ال ساس ية، اإ دارية ادلولية عىل تعديل أ و اإ وابلرمغ من عدم قدرة ال هجاة القضائية االإ

ة  الفصل يف مساءل الاختصاص بناء عىل مبدأ  العداةل أ حاكمه عىل ضوء املبادئ العامة للوظيفة العامة ادلولية، فضل عن صلحي

 واملرشوعية.

                                      
1 

 مبدأ  تؤكد عليه لك ال نظمة القضائية ال ساس ية، مثال ذكل:  

-« 3. En cas de contestation touchant sa compétence, le Tribunal décide. », Article 2, Statut du TANU. 

-«La compétence du tribunal ressort des dispositions de l’article 60 du Statut du Personnel. En cas de contestation sur le point 

de savoir s’il est compétent, le tribunal décide. » Article 4, Statut du Tribunal Administratif du Conseil de l’Europe (TACE). 

ماكنية طلب رأ اي استشاراي من حممكة العدل ادلولية، وفقا لنص و يؤكد نص املادة الثانية من النظام ال سايس للمحمكة ادلارية ملنظمة العمل ادل - ولية، نفس املبدأ  مع اإ

 . 55املادة

-« 7. En cas de contestation sur le point de savoir s' il est compétent, le Tribunal décide, sous réserve des dispositions de l'article 

XII. »   Article II, Statut du TAOIT.
 

2 
ماكنية طلب الرأ ي الاستشاري.55تنص الفقرة ال وىل من املادة      من النظام ال سايس للمحمكة االإدارية ملنظمة العمل ادلولية عىل اإ

-« 1. Au cas où le Conseil d'administration du Bureau international du Travail ou le Conseil d'administration de la Caisse des 

pensions conteste une décision du Tribunal affirmant sa compétence, ou considère qu'une décision du Tribunal est viciée par une faute 

essentielle dans la procédure suivie, la question de la validité de la décision rendue par le Tribunal sera soumise par le Conseil 

d'administration, pour avis consultatif, à la Cour internationale de justice. » Article XII, Statut du TAOIT. 
3

 .15، نفس املرجع، صعصام محمد زانيتد. 
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فال صل أ ن يستند القضاء االإداري ادلويل، عند ممارسة اختصاصه كجهة اختصاص قضايئ،
1

ىل نصوص االتفاقيات والقرارات   اإ

ون االإداري ادلويل،املنشأ ة هل، والتسلمي مبا خيالف هذا املبدأ  يعد تعدى عىل س يادة ادلول حسب غالبية فقه القان
2

ال أ ن هناك بعض   اإ

احلاالت النادرة اليت ميكن للجهاز القضايئ أ ن يستند فيه عىل قواعد اتفاقية أ و اتفاق حتكميي تضمنته عقود الاس تخدام.
3

 

عامل مبد أ  التفسري وقد أ ثبت القضاء ادلويل جانب الرضورة يف ممارسة الاختصاص مبا يتفق مع متطلبات الوظيفة العامة ادلولية ابإ

ىل ذكل حممكة العدل ادلولية: ىل ال خذ مببدأ  التفسري الضيق » الواسع للنصوص، كام أ شارت اإ ن الاعتبارات املتعلقة بس يادة ادلول تؤدي اإ اإ

ذا تعلق ال مر بتحديد مدلوالت النصوص اخلاصة ابختصاص احملامك ادلولية، ذكل من احلاالت اليت يكون فهيا الزناع يف مسأ ةل ما بني  اإ

طار التفسري الضيق والتحديد ذ يكون ابالإماكن يف هذه احلاةل التحرر جائيا من اإ  دولتني ذات س يادة، أ و بني منظمة دولية وأ حد موظفهيا، اإ

«.امللام للختصاص
4

  

ىل أ ن عدم وجود النص اذلي مينحها  وقد رخست احملمكة االإدارية ملنظمة العمل ادلولية هذه القاعدة، حيث أ شارت يف هذا الصدد اإ

الاختصاص ابلنظر ادلعاوى اخلاصة مبوظفي فروع املنظمة، سوف جيعل موظفهيا يف موضع س ئي أ مام اجلهاز االإداري ل نه س يحراهم من 

 حق الاعترتاض عىل القرارات التعسفية اليت تصدرها االإدارة يف مواهجهتم، وعىل ذكل ال جتد نفسها أ مام تفسري نص 

منا  منا ينبغي أ ن يتعلق ابختصاصها وحسب واإ مواهجة تفسري نظام املوظفني ادلاخيل برمته، وابلتايل ما يثور بشأ ن اختصاص احملمكة اإ

يمت يف ضوء تكل ال هداف و الغاايت.
5

 

ىل اختصاص الفصل يف املنازعات الفردية، فالطائفة ال وىل من احملامك،  ىل طائفتني، ابلنظر اإ وقد صنفت احملامك االإدارية ادلولية اإ

دارية التابعة لنظام ال مم املتحدة اليت ختتص ابلنظر يف الطعون املوهجة ضد القرارات الفردية املتصةل برشوط التوظ غالبيهت يف،ا تضم احملامك االإ
6

 

أ و تطبيق رشوط عقد الاس تخدام،
1

 ومن هذا املنطلق يعترب اختصاصها شامل للك املنازعات الفردية. 

                                      
TAIOT, Jugement N°137,du 3-11-1963, Brache                                                                                 

1
 

 ALAIN Plantey, FRANCOI Loriot, Op cite p410.                                                                                          
2 

 

TAIOT,Jugement N°28,du 12-07-1957,Waghorn                                                                             
3

 
4

.  5911-50-83ولية، فتوى صادرة يف راجع:الرأ ي الاستشاري حملمكة العدل ادلولية، و املتعلقة بطلب "اليونسكو' رأ ي احملمكة حول أ حاكم احملمكة االإدارية ملنظمة العمل ادل 

لهيا سابقا، ص  .73موجا وفتوى، أ راء و أ حاكم احملمكة، مشار اإ
5

س د.   لهيا،صامعيل فاضل حلواص أ دم الشمرياإ  .25، رساةل سابق االإشارة اإ

ليه سابقاDESGRANGESيف قضية" 5913-2-58الصادر يف  55راجع:حمك احملمكة رمق-       " املشار اإ

 ، ضد منظمة الصحة العاملية.5913-50-81" الصادر يف  Prassراجع أ يضا: قضية "-     

-Jugement N°261,du 27-10-1975,Remont  ,TAIOT.                                                                                                 
6

           

مم ملتحدة،   08انظر: املادة الثانية فقرة -                             من النظام ال سايس للمحمكة االإدارية لل 
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دارية ادلولية بلاوم توس يع دائرة اختصاصها ليشمل حفص مرشوعة القرارات الفردية أ و  يف حني تمتسك طائفة اثنية من احملامك  االإ

ن تعلق ال مر ابلقرارات التأ ديبية، التنظميية الصادرة عن اجلهاز االإداري للمنظمة واليت تنتج رضرا للمس تخدم، حىت واإ
2

وقد انهتجت هذا  

 ال وربية املعنية مبنازعات الوظيفة العامة ال وربية.  املسكل لك النظم ال ساس ية خملتلف ال هجاة القضائية

دارية لـ"عصبة ال مم"، فقد أ س ند للمحمكة اختصاص النظر يف الطعون املرتبطة  وكقاعدة عامة أ وردها النظام ال سايس للمحمكة االإ

ىل  خمالفات الحئة صندوق املعاشات،ابنهتاك نصوص عقود  العمل أ و الحئة موظفي ال مانة العامة ومكتب العمل ادلويل االإضافة اإ
3

نفس الوضع  

دارية ملنظمة العمل ادلولية. ضل قامئ ابلنس بة للمحمكة االإ
4

 

ومل تشذ املادة الثانية من النظام ال سايس للمحمكة االإدارية لل مم املتحدة عن سابقاهتا يف النظم ال ساس ية اليت اعتنت مبسأ ةل 

ذ منحت احملمكة اختص اص النظر يف الطعون  املتعلقة بعدم مراعاة رشوط عقود العمل ورشوط التوظيف، من الاختصاص املوضوعي، اإ

ذكل انهتاك أ حاكم الحئة شؤون املوظفني فضل عن خرق أ حاكم الحئة صندوق املعاشات.
5

   

قرارات الفردية وعىل هذا النحو وسع النظام ال ساس للمحمكة االإدارية جمللس أ وراب، دائرة اختصاصها املوضوعي ليشمل طائفة ال

دارية ورشوط العمل، والتنظميية اليت تثري انهتااك للحئة موظفي اجمللس واللواحئ االإ
6

وبشمولية أ كرب، صاغت اللحئة ال ساس ية لشؤون  

موظفي اجملموعة ال وربية حدود الاختصاص املوضوعي للمحمكة العدل للمجموعة ال وربية لتشمل لك دعاوى حفص مرشوعية القرارات 

دارية التابعة للمجموعة ال وربية، أ و يف حاالت الامتناع عن الهنوض ابلزتامات امللقاة عىلال عاتق  فردية أ و امجلاعية الصادرة عن السلطة  االإ

دارية مبوجب الحئة املوظفني واليت تس ببت يف رضر للشخص املوظف. السلطة االإ
7

    

                                                                                                                        
   

 1
 أ وىل من النظام ال سايس للمحمكة االإدارية ملنظمة العمل ادلوليةفقرة  08راجع: املادة 

2
 راجع: املادة الثانية فقرة أ خرية من النظام ال سايس للمحمكة االإدارية جلامعة ادلول العربية   

 درجاته.، املتعلق بقرارات التأ ديب و OMS من النظام ال سايس ملوظفي منظمة الصحة العاملية  8فقرة 55انظر: املادة     
3
 . 15من الحئة  صندوق املعاشات. عصام محمد زانيت، نفس املرجع، ص 83من النظام ال سايس للمحمكة و املادة  8املادة   

4   
تعويضات الناجتة عن علقة ابل ختتص احملمكة االإدارية، طبقا لنص املادة الثانية من نظااها ال سايس، ابلنظر يف خمالفات عقود التشغيل ورشوط التوظيف، وادلعاوى املت

 .08من املادة  1اىل 5حوادث العمل، وخمالفات قواعد الحئة صندوق املعاشات. راجع: الفقرات من

-« 1.Le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant l’inobservation du contrat                                 
5
  

d’engagement des fonctionnaires du Secrétariat des Nations Unies ou des conditions d’emploi de ces fonctionnaires et pour statuer sur 

lesdites requêtes. Les termes «contrat» et «conditions d’emploi» comprennent toutes dispositions pertinentes du statut et du règlement en 

vigueur au moment de l’inobservation invoquée, y compris les dispositions du règlement des pensions du personnel. »Article 2, Statut du 

TANU  

Article 60, du Statut du Personnel du Conseil de l’Europe     
6
  

Article 90.Article 91, Statut des fonctionnaires de la C.E.E & C.E.E.A.                 
7
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دارية جلامعة وفضل عن اختصاصها ابلنظر يف الطعون املتعلقة مبناز    عات عقود العمل وأ حاكم الحئة املوظفني، فقد أ نيط ابحملمكة االإ

أ سيس ادلول العربية الفصل يف منازعات اخلدمات الاجامتعية وصناديق الادخار والرعاية الصحية،. واملثري للنتباه ، يف هذه اجلائية، هو الت

لقابلية الطعن القضايئ ضد القرارات التأ ديبية.
1

   

قلميية التابعة للمجموعة ال وربية والهيئات ال وربية ال خرى، وخلف  ل غلب النظم ال ساس ية لل هجاة القضائية ادلولية أ و االإ

عدين، يس تثىن النظام ال سايس للمحمكة االإدارية جلامعة ادلول العربية القرارات الصادرة عن جملس اجلامعة بشأ ن ال مني العام وال مناء املسا

صنة ضد أ ي طعن قضايئ،كوهنا قرارات حم 
2

 حاةل ميكن ربطها ابالعتبارات الس ياس ية وابمتياز 

كام قد ال ينعقد الاختصاص، مطلقا، بيد هجة قضائية واحدة، فهناك من املنظامت من توزع الاختصاص املوضوعي، بني هجتني 

س ناد الاختصاص حسب موضوع ادلعوى، مبوجب أ حاكم الحئة املوظفني، مثال ذكل: منظمة ال مم املتحدة  قضائيتني خمتلفتني، حيث يمت اإ

مم املتحدة ابلنس بة للنظر يف املنازعات املتعلقة مبخالفة الحئة صندوق املع دارية لل  اشات، يف لل غذية والاراعة اليت متنح اختصاص احملمكة االإ

دارية ملنظمة العمل ادلولية ابلنس بة الطعون املتعلقة خم الفة رشوط وأ حاكم تعييهنم، مبا يف ذكل مجيع املواد حني يعهد الاختصاص للمحمكة االإ

 ذات الصةل ابلنظام ال سايس لشؤون املس تخدمني.

 

 

 

 

 

 

 

                                      
1

 ختتص احملمكة ابلنظر و الفصل يف: » من النظام ال سايس عىل أ نه:  08تنص املادة  

 املنازعات املتعلقة بأ حاكم الحئة شؤون موظفي اجلامعة وعقود العمل هبا.-       

 العلج الطيب. توفري اخلدمات الاجامتعية ملوظفي اجلامعة، صندوق الادخار وصندوقاملنازعات املتعلقة بأ حاكم ال نظمة الهيئات اليت تقوم عىل -       

 «الطعون يف القرارات التأ ديبية-      

  
2
الفقرة ال خرية من . « ء املساعدينفامي عدا ذكل من القرارات االإدارية املتعلقة بشؤون املوظفني واملس تخدمني، ابس تثناء قرارات جملس اجلامعة بشأ ن ال مني العام وال منا»   

 سالفة اذلكر. 08املادة
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 املراجـــع:

 املصادر الرمسية 

 أ وال:املصادر الرمسية ابللغة العربية

 ميثاق ال مم املتحدة . .5

 ميثاق جامعة ادلول العربية. .8

 النظام ال سايس حملمكة العدل ادلولية. .3

دارية جلامعة ادلول العربية، قرار جملس اجلامعة رمقالنظا .7  .5917مارس35املؤرخ يف  5920م ال سايس للمحمكة االإ

و دخل حزي  -5991-58-1املؤرخ يف  1137النظام ال سايس ملوظفي ال مانة العامة جامعة ادلول العربية. قرار جملس اجلامعة رمق  .1

 . 5991يناير5التنفيذ يف 

 ية ابللغة الفرنس ية.اثنيا: املصادر الرمس 

1. Constitution de l'Organisation internationale du Travail, Philadelphie le 10 mai 1944. 

2. Traité établissant une Constitution pour l'Europe Bruxelles, le 29 octobre 2004. 

3. Traité instituant les Communautés Européennes, NICE le 26 février 2001 (JO C 80 du 

10.3.2001). 

4. Acte constitutif de l’UNESCO, Londres le 16 novembre 1945. 

5. Statuts du Fonds monétaire international. 

6. Statut de la Cour de justice de la Communauté économique européenne (Protocole  de 

Bruxelles 17 avril 1957. 

7. Protocole portant statut de la Cour de justice, annexé au traité sur l'Union européenne, au 

traité instituant la Communauté européenne. 

8. Statut du Tribunal administratif des Nations Unies ,Adopté par l’Assemblée générale le 24 

novembre 1949 [résolution 351 A (IV)] et amendé le 9 décembre 1953 [résolution 782 B 
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(VIII)], le 8 novembre 1955 [résolution 957 (X)], le 11 décembre 1995 (résolution 50/54), le 15 

décembre 1997 (résolution 52/166), le 12 décembre 2000 (résolution 55/159), 9 décembre 2003 

(résolution 58/87) et le 13 avril 2005 (résolution 59/283). 

9. Statut du Tribunal du contentieux administratif & cour d’appel des Nations Unies Adopté par 

l’Assemblée générale le 17 mars2009, (résolution 63/253). 

10. -Statut du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail, Adopté par la 

Conférence internationale du Travail le 9 octobre 1946 et modifié par la Conférence le 29 juin 

1949, le 17 juin 1986, le 19 juin 1992, le 16 juin 1998 et le 11 juin 2008. 

11. Statut du tribunal administratif, du Conseil de l’Europe (Résolution (94) 11 du 5 avril 1994  

Résolution (99) 19 du 16 novembre 1999, avec effet au 1er janvier 2000. 

12. Statut du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne du 2 novembre 2004  (JO L 

333 ) du 9.11.2004. 

13. Statut du Tribunal administratif de la Banque Africaine de développement  Adopté par le 

Conseil d'Administration le 16 juillet 1997, modifié le 09 Février 1998 et le 30novembre2006. 

 اثلثا: فتاوى حممكة العدل ادلولية 

 -التعويض عن ال رضار املتكبدة يف خدمة ال مم املتحدة -5979أ فريل   55الفتوى الصادرة يف  .1

 -أ اثر ال حاكم ابلتعويض الصادرة عن احملمكة االإدارية لل مم املتحدة-5917جويليا  53وى الصادرة يف الفت .2

 -حملمكة االإدارية ملنظمة العمل ادلولية والشاكوى ضد يونسكواأ حاكم -5911أ كتوبر  83الفتوى الصادرة يف  .3

  املراجع 

 أ وال: املراجع ابللغة العربية

داري، مؤسسة املنار، دون اترخي و ماكن النرش.، القانون ادلأ محد محمد رفعت .5  ويل االإ
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 . 5921، املوظف ادلويل، دراسة مقارنة يف القانون ادلويل االإداري، الهيئة املرصية العامة للكتاب، مرص، جامل طه ندا .8

 .8008، التنظمي ادلويل، دار املطبوعات اجلامعية، مرص، محمد السعيد ادلقاق، محمد سايم عبد امحليد .3

دارية ادلولية د بدر ادلينمحم .7 دارية ادلولية –، طرق الطعن يف القرارات االإ يف ضوء أ حاكم القانون ادلويل االإداري وأ حاكم احملامك االإ

دارية ادلولية، دار الهنضة العربية، القاهرة، مرص،   .8003والتظلامت أ مام اللجان االإ

 .5931لعامة، منشأ ة املعارف، االإسكندرية، ، الوجزي يف التنظمي ادلويل، النظرية امحمد طلعت الغنميي .1

،ال حاكم العامة يف قانون ال مم، دراسة يف لك من الفكر املعارص والفكر االإسليم، منشأ ة املعارف، محمد طلعت الغنميي .1

 .5928االإسكندرية، مرص، 

 ة.،الوس يط يف قانون السلم، منشأ ة املعارف، االإسكندرية، بدون اترخي طبعمحمد طلعت الغنميي .3

داري، دار الهنضة العربية، القاهرة، مرص،  عبد العايا محمد رسحان .2  .5990،القانون ادلويل االإ

داري، دار الهنضة العربية، القاهرة، عبد املعا عبد الغفار جنم .9  .5991، القانون ادلويل االإ

داري، دار الهنضة العربية، القاهرة، مرص،عصام محمد أ محد زانيت .50  .5991، القضاء ادلويل و االإ

سكندرية، مرص، صادق أ بو الهيف .55  .5991، القانون ادلويل العام، اجلاء ال ول منشأ ة املعارف، االإ

دراسة مقارنة، دار الهنضة العربية للطباعة وللنرش التوزيع، القاهرة  النظام القانوين للوظيفة العامة ادلولية، ،صلح ادلين فوزي .58

 .5995،مرص، 

، منشورات ال مم املتحدة، نيويورك، الوالايت 5995-5979الصادرة عن حممكة العدل ادلولية،  والفتوى وال وامر موجا ال حاكم .53

 .5998املتحدة ال مريكية، 

 اثنيا: املراجع ابللغة الفرنس ية

1. ALAIN. Plantey, FRANCOIS. Loriot, « Fonction publique internationale - organisations 

mondiale et européennes –», CNRS Editions, Paris, France, 2005. 

2. MOHAMED. Bedjaoui, « Fonction Publique International  et Influences Nationales », 

Stevens&Sons Limited, London, 1958. 

3.  



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 46 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

 اثلثا: الرسائل العلمية

سامعيل ندا .5  دكتورة، لكية احلقوق،جامعة عني ، مسؤولية املنظامت ادلولية عن أ عامل موظفهيا،دراسة مقارنة،رساةلجامل طه اإ

 .5927الشمس،مرص، 

، ضامانت املوظف ادلويل، رساةل لنيل شهادة ادلكتورة يف احلقوق، جامعة القاهرة، لكية احلقوق، قسم محمد ربيع هامش جاد  .8

 .8000القانون العام، مص،

سامعيل فاضل حلواص أ دم الشهري .3 ماجس تري يف القانون العام،، جامعة ، القضاء االإداري ادلويل، رساةل لنيل شهادة اإ

 8005بغداد،

4. Mouloud Yahia-Bacha «Entrée et la cessation des fonctions dans la fonction publique 

internationale », Thèse de Doctorat droit public, Université  d’Alger,1977.  

 رابعا: املقاالت العلمية

1. Catherine Comtet-Simpson, « Le Tribunal Administratif de l’OIT », pub oit, Genève, septembre 

2009. 

2. Dreyfus Simone, « Jurisprudence du Tribunal Administratif de l'Organisation internationale du 

Travail ». In: Annuaire français de droit international, volume 3, 1957. pp. 246.. 

3. Jacques Lemoine « Jurisprudence du Tribunal Administratif de l’OIT », Annuaire français de 

droit international, 1967, V13,N°1. 

4. Mohammed Bedjaoui, « Jurisprudence comparée des tribunaux administratifs internationaux en 

matière d'excès de pouvoir », Annuaire français de droit international, Année 1956, Volume 2, 

Numéro 1. 

5. Paul Tavernier « La fusion des Tribunaux administratifs des Nations Unies et de l'O.I.T. 

nécessité ou utopie », Annuaire français de droit international, volume 25, 1979. p. 442. 
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6. René de Lacharrière « Avis consultatif sur les jugements du Tribunal administratif de l'O.I.T. 

sur requête contre l'UNESCO» Annuaire français de droit international, volume 2, 1956. 

Tavernier Paul. «  La fusion des Tribunaux administratifs des Nations Unies et de  l'O.I.T. 

nécessité ou utopie ? » Annuaire français de droit international, volume 25, 1979.  

 خامسا: التقاريـر .7

2. Rapport d’Activités du Tribunal de la Fonction Publique Européenne 2005-2007. Par M. le 

président Paul Mahoney. 
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 -دراسة مقارنة – القانون اجلنايئ امجلري املسؤولية املدنية امجلركية يف

 مداح حاج عيل ادلكتور/

 جامعة تيارت"،ب "أ س تاذ حمارض

 مقدمة:           

ذا ما توفرت رشوط هذه        ىل قيام املسؤولية اجلنائية عىل عاتق مرتكهبا اإ ن ارتاكب اجلرمية يؤدي اإ طبقا للقواعد العامة، فاإ

ل خرية هو حتمل اجلااءات ذات الطابع اجلنايئ، وتطبيق هذه اجلااءات يمت عن طريق ادلعوى العمومية. غري املسؤولية، ويكون موضوع هذه ا

ذا ما نتج عهنا رضر مادي أ و جسامين أ و معنوي للغري،  ىل قيام املسؤولية املدنية ملرتكهبا، وذكل اإ أ ن ارتاكب جرمية ما قد يؤدي أ يضا اإ

هذا الغري عن الرضر اذلي حلق به من جراء اجلرمية، ابعتبار هذا التعويض جااء مدنيا، وتطبيق  ويكون موضوع هذه املسؤولية هو تعويض

)التبعية(هذا اجلااء يمت عن طريق ادلعوى املدنية 
1
ويف مادة القانون اجلنايئ امجلري، فان املسؤولية الناش ئة عن اجلرمية امجلركية تكون  .

ذا اكن موضوعها عقوبة ذات طابع ذا اكن موضوعها عقوبة ذات طابع جبايئ اكلغرامة  جنائية اإ جاايئ حمض اكحلبس أ و السجن، وتكون مدنية اإ

مدنياامجلركية واملصادرة امجلركية. فعىل الرمغ من الطابع اخملتلط للجااءات اجلبائية، حيث تأ خذ أ حياان طابعا جاائيا وأ حياان أ خرى طابعا 
2

ال  ، اإ

ن الطابع املدين لها يغلب عىل الطابع اجلاايئ، وبذكل فان املسؤولية اليت يكون موضوعها هو أ نه يف مقام حتديد املس ئولني امللا  مني بأ داهئا، فاإ

منا يه مسؤولية ذات طابع مدين أ و مسؤولية مدنية حتمل هذه اجلااءات اإ
3

. والاعترتاف ابلطابع املدين للمسؤولية اليت يكون موضوعها جااء 

منا قد قصد به توفري ح امية أ كرب الإدارة امجلارك عند حتصيل هذه اجلااءات، وذكل من خلل توس يع قامئة ال شخاص امللامني بدفعها، جبائيا، اإ

ىل أ حاكم املسؤولية املدنية الواردة يف القانون املدين، وهذا ال خري يعرف نظام املسؤولية املدنية عن فعل  الغري، حيث سيمت الرجوع أ حياان اإ

ن املس ئول املدين لن ينحرص فقط يف خشص مرتكب اجلرمية، كام هو  )الغرامات واملصادرات امجلركية(امللام بدفع العقوابت اجلبائية  وعندئذ فاإ

                                      
1
 V. GASTON STEFANI et GEORGES LEVASSEUR et BERNARD BOULOC, « Procédure pénale », DALLOZ, 17

e
 édition, 

2000, p 121. 
2

 راجع يف هذا املوضوع: 

 PAUL BEQUET, PAUL BEQUET, « La contrebande », -Législation jurisprudence usages et pratique de la douane-, 

LAIBRAIRIES TECHNIQUES (librairie de la cour de cassation), 1959, p 237 et s. 
3

 ,LOUIS PABONوأ نظر أ يضا:   .339، ص 8000ادلار جلامعية للطباعة والنرش، طبعة  ٬د. شويق راما شعبان، "النظرية العامة للجرمية امجلركية" :أ نظر يف هذا املعىن 

LOUIS PABON, « Traité des infractions du contentieux et des tarifs des douanes », LIBRAIRIE DU RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS ET 

DES ARRÈTS ET DU JOURNAL DES PARIS, L. LAROSE ÉDITEUR, 1893, p 155 – 156. 
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، بل سيشمل أ شخاصا أ خرين ال علقة هلم هبذه اجلرمية، حيث سيتحملون مه )مبدأ  خشصية املسؤولية(مقرر يف قواعد املسؤولية اجلنائية 

 الفاعل ال صيل، وهو ما س يضمن حتصيل هذه اجلااءات.أ يضا هذه اجلااءات ابلتضامن مع 

واحلقيقة أ ن املسؤولية املدنية يف املادة امجلركية ليست قارصة فقط عىل املسؤولية املدنية الناش ئة عن ارتاكب جرمية مجركية،      

دارة امجلارك، وهذه امل  منا لها صورة اثنية تتعلق ابملسؤولية املدنية الناش ئة عىل عاتق اإ  سؤولية لها صورة عامة وصور خاصة:واإ

دارة امجلارك نتيجة لل خطاء اليت قد       فالصورة العامة للمسؤولية املدنية الإدارة امجلارك تمتثل يف "املسؤولية الناش ئة عىل عاتق اإ

يف التعويض".  ترتكب من طرفها أ و من طرف مس تخدمهيا حبق الغري، مع ما ينشأ  عن ذكل من حق للمرضور من جراء هذه ال خطاء

دارة امجلارك مس ئوةل عن  705وميتاز قانون امجلارك الفرنيس بتكريس نص رصحي يف هذا الشأ ن، وذكل يف املادة  منه اليت نصت عىل أ ن "اإ

أ عامل مس تخدمهيا خلل ممارس هتم لوظائفهم وبسبهبا فقط، فضل عن حقها يف الرجوع علهيم أ و عىل كفلهئم"
1

ية . وابلنس بة للجهة القضائ 

ن حتديدها يمت عىل أ ساس ما هو مقرر يف املادة  مكرر من قانون امجلارك الفرنيس، اليت  313اخملتصة بنظر دعوى املسؤولية أ و التعويض، فاإ

طرف  اليت مت حتصيلها من -من أ ية طبيعة اكنت-نصت عىل أ نه "تنظر احملامك اجلائية العليا يف الزناعات املتعلقة بدفع وضامن واسترتداد احلقوق 

دارة امجلارك، ويف لك القضااي امجلركية ال خرى اليت ال تدخل يف اختصاص اجلهات القضائية اجلاائية" اإ
2

. وقد فهم القضاء الفرنيس من هذا 

ذا اكن اخلطأ  أ و العمل غري املرشوع  دارة امجلارك يعود الاختصاص فهيا للقضاء املدين، اإ اذلي النص، أ ن دعوى املسؤولية الناش ئة عىل عاتق اإ

دارة امجلارك متعلقا بتحديد احلقوق  امجلركية، أ ي أ نه قد ارتكب خلل حتديد وعاء هذه احلقوق وحتصيلها )الرسوم(قام به عون اإ
3

ذا  ، أ ما اإ

داري دارية ترفع أ مام القضاء االإ ارتكب خارج هذا اجملال، فان دعوى املسؤولية ستبقى عىل أ صلها كدعوى اإ
4

 . أ ما ابلنس بة لقانون امجلارك

نه ال يوجد فيه نص يقابل نص املادة  ال أ ن املبادئ العامة املس تقر علهيا يف مادة املسؤولية االإدارية كفيةل  705اجلاائري، فاإ سابقة اذلكر، اإ

دارة امجلارك عن أ خطاهئا وأ خطاء موظفهيا املرتكبة خلل ممارس هتم لوظائفهم أ و بسبهبا. وابلنس بة للجه ة لوحدها للقول بقيام مسؤولية اإ

                                      
1
 « L'administration des douanes est responsable du fait de ses employés, dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions 

seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions ». 
2
 « Les tribunaux de grande instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des 

créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des 

juridictions répressives ». 
3
 Trib. Confl., 16/03/1998, n° 03053, freymuth. Cité par : CHRISTOPHE SOULARD, « Guide pratique du contentieux 

douanier », Lexis Nexis-LITEC, 2008, p 328. V aussi : Trib. Confl., 31/7/1875, S.75, 2, 305. Cité par : LOUIS PABON, op.cit, p 163. 

 
4

 :يف قانون امجلارك الفرنيس  )يةيف مادة املنازعات امجلرك (راجع يف موضوع توزيع الاختصاص القضايئ بني القضاء العادي والقضاء االإداري 

 ROZENN CREN, « Poursuites et sanctions en droit pénal douanier », thèse de doctorat en droit privé spécialité droit pénal, 

Université Panthéon-Assas (France), novembre 2011, p 188 et s. 
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ن املادة  من قانون امجلارك اجلاائري قد نصت يه أ يضا عىل أ نه "تنظر اجلهة القضائية اخملتصة ابلبت يف القضااي  833القضائية اخملتصة، فاإ

كراه، وغريها من القضااي امجلركية ال خرى اليت ال ت خل يف داملدنية يف الاعترتاضات املتعلقة بدفع احلقوق والرسوم أ و استرتدادها ومعارضات االإ

دارة امجلارك  ذا ما اكن اخلطأ  اذلي ارتكبه عون اإ متعلقا اختصاص القايض اجلاايئ". وابلتايل، فان دعوى املسؤولية سترتفع أ مام القضاء املدين اإ

دارة امجلارك، ويف غري هذه احلاةل ترفع دعوى املسؤولية أ مام اجلهات القضائية ا  الإدارية. بعملية موضوعها احلقوق والرسوم اليت حتصلها اإ

دارة       دارة امجلارك، فقد وردت يف نصوص مجركية متفرقة، ومن أ مثلهتا: مسؤولية اإ أ ما الصور اخلاصة للمسؤولية املدنية الإ

ىل أ ساس قانوين، حيث قررت املادة  جراء جحا ال يستند اإ من قانون  708من قانون امجلارك اجلاائري واملادة  353امجلارك الناش ئة عن اإ

عطاء ماكل البضائع احملجوزة احلق يف املطالبة بفائدة تعويضية  قدرها امجلارك ا من قمية املواد احملجوزة عن لك شهر، وذكل   %5لفرنيس اإ

جراء جحا  دارة امجلارك الناش ئة عن اإ ليه. كذكل ورد النص عىل مسؤولية اإ ىل غاية التسلمي أ و العرض اذلي يقدم اإ ابتداء من اترخي احلجا اإ

ثر  357تفتيش مزنيل، حيث نصت املادة دون سبب خلل  من قانون امجلارك اجلاائري عىل أ نه "عندما يتبني أ نه مل يوجد سبب للحجا اإ

من هذا القانون، جيوز للشخص اذلي جرى التفتيش مبزنهل أ ن يطالب بتعويضات مدنية حيمتل أ ن  73تفتيش مزنيل تطبيقا ل حاكم املادة 

من قانون امجلارك الفرنيس عىل أ نه "عندما يتبني بأ نه مل يكن هناكل أ ي سبب  703نصت املادة تترتتب عىل ظروف التفتيش". وأ يضا 

نه جيب دفع مبلغ  ىل صاحب املاكن اذلي أ جريت فيه التحرايت طبقا للامدة  0.31للحجا، فاإ أ عله، زايدة أ يضا عىل ال عطال  17أ ورو اإ

ش"الكبرية وال رضار اليت ميكن أ ن تترتتب عن ظروف التفتي
1

دارة امجلارك يف هذه احلاةل ال خرية، أ هنا تقوم عن  . وما يلحظ عىل مسؤولية اإ

أ عامل يه يف حقيقهتا مرشوعة أ و مرخص هبا قانوان، غاية ما يف ال مر أ هنا اكنت معيبة بتخلف بعض الشلكيات اجلوهرية أ و بتخلف الغش 

اذلي أ جري العمل قصد البحث عنه
2

 . 

ذا كنا قد عرجنا ب      ال أ ن ذكل ال يعين انامتء ادلراسة واإ دارة امجلارك، اإ عجاةل عىل املسؤولية املدنية امجلركية الناش ئة عىل عاتق اإ

ىل مادة القانون اجلنايئ امجلري، فهذا ال خري معين فقط ابملسؤولية املدنية امجلركية الناش ئة عن ارتاكب جرمية مجركي ة، وهو ما املتعلقة هبا اإ

 لوحده.س نقترص عىل دراس ته 

                                      
1
 « S'il n'est point constaté qu'il y ait motif de saisie, il doit être payé la somme de 0,76 euro à celui au domicile duquel les 

recherches ont été faites, en vertu de l'article 64 ci-dessus, sauf plus grands dommages et intérêts auxquels les circonstances de la visite 

peuvent éventuellement donner lieu ». 
2
 V. LOUIS PABON, op.cit, p 164. 
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ن دراسة أ حاكم املسؤولية املدنية الناش ئة عن جرمية مجركية تنصب أ ساسا عىل حتديد املس ئولني مدنيا عن هذه اجلرمية. ويف       اإ

شاكل حول قيام املسؤولية املدنية للفاعل ال صيل  نه ال اإ للجرمية مع مسؤوليته اجلاائية، ويف لكتا احلالتني س تكون  )العادي(هذا الصدد، فاإ

ملسؤولية خشصية. غري أ ن املسؤولية املدنية س تأ خذ أ يضا صورة مسؤولية عن فعل الغريا
1

ىل أ شخاص أ خرين ليسوا  ، حيث س ميتد نطاقها اإ

الصدد فاعلني أ و رشاكء من الناحية اجلاائية، لكهنم يكونون مس ئولني مدنيا عن ارتاكب اجلرمية حبمك حتقق خطأ  يف جانهبم. وما يعنينا يف هذا 

يد الغري اذلي يكون هو املس ئول مدنيا عن اجلرمية امجلركية املرتكبة، وهذا التحديد يمت اترة طبقا لقواعد املسؤولية املدنية عن فعل هو حتد

الغري املقررة يف قواعد القانون املدين
2

، واترة أ خرى عىل أ ساس بعض النصوص اخلاصة الواردة يف قانون امجلارك اجلاائري وكذا قانون امجلارك 

 الفرنيس. 

ىل حالتني:  فاحلاةل ال وىل تكون فهيا مسؤوليته       وميكن رد احلاالت اليت يكون فهيا الغري مس ئوال مدنيا عن اجلرمية امجلركية اإ

، أ ما احلاةل الثانية فتكون فهيا مسؤوليته مؤسسة عىل وجود )املبحث ال ول(مؤسسة عىل وجود رابطة سلطة بينه وبني مرتكب اجلرمية 

 .)املبحث الثاين(اد يف املصلحة" أ و "مصاحل مشترتكة" بينه وبني مرتكب اجلرمية "احت

 املسؤولية املدنية املؤسسة عىل وجود رابطة سلطة بني الغري املعترب مس ئوال ومرتكب اجلرمية :املبحث ال ول

ص وخشص أ خر، حيث يكون أ حدهام تكل "الرابطة اليت تقوم بني خش (lien d’autorité)ـ "رابطة السلطة" بيقصد معوما      

يف مركا أ عىل من ال ول". وهذه الرابطة قد تقوم بني خشصني يتوىل أ حدهام رقابة ال خر، فيكون متويل الرقابة مس ئوال مدنيا معن مه حتت 

التابع مس ئوال عن أ عامل اتبعيه. رقابته. كذكل قد تقوم هذه الرابطة بني أ شخاص جتمعهم رابطة تبعية، مبعناها الوارد يف القانون املدين، فيكون 

وقد اس تقلت قواعد القانون املدين بتنظمي لكتا الصورتني السابقتني، وليس هناكل ما مينع تطبيق هذه القواعد يف املادة امجلركية
3
كذكل قد  .

 تقوم رابطة السلطة بني ماكل البضاعة ومس تخدميه، وقد اس تقلت النصوص امجلركية بتنظمي هذه الصورة.

                                      
1

نائية عن فعل الغري. أ نظر يف تفصيل مع مراعاة أ ن حاالت الفاعل ال صيل مبفهوم املسامهة اجلنائية امجلركية اخلاصة، قد تضمنت يه أ يضا يف غالبيهتا تطبيقات للمسؤولية اجل  

، دراسة يف تطبيقات املسؤولية اجلنائية عن فعل الغري يف القانون اجلنايئ امجلري، "جمةل -دراسة مقارنة-ملسامهة اجلنائية امجلركية اخلاصة"، ذكل: مقالنا بعنوان "الفاعل ال صيل طبقا لنظرية ا

 وما يلهيا. 595، ص 8058الرابع، أ كتوبر  دراسات العلوم االإنسانية والعلوم الاجامتعية، دورية أ اكدميية حممكة تصدر عن لكية ال داب واللغات جبامعة ابن خدلون تيارت، العدد
2

ل حتديد امللامني بتحمل اجلااءات اجلبائية، واحلقيقة أ ننا مل نعرث عىل قرارات للقضاء اجلاائري تطبق أ حاكم املسؤولية املدنية عن فعل الغري، الواردة يف القانون املدين، يف جما 

عىل النحو اذلي س نبينه  يف لك صورة من صور هذه املسؤولية. وذلكل ليس هناكل ما مينع من تطبيق أ حاكم هذه املسؤولية يف  لكن القضاء الفرنيس قد درج عىل تطبيق هذه القواعد،

 .705و 700و 392، ص 8009الطبعة الرابعة،  ٬املادة امجلركية يف القانون اجلاائري. أ نظر يف هذا الاجتاه: د. أ حسن بوسقيعه، "املنازعات امجلركية"، دار هومه
3
 V. CLAUDE J. BERR et HENRI TRÉMEAU, « Le droit douanier », - communautaire et national-, ECONOMICA, 4

e
 édition, 

1997, p 480.  
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، ومسؤولية املتبوع عن اتبعه )املطلب ال ول(وعىل هذا ال ساس، نتعرض ملسؤولية متويل الرقابة معن مه حتت رقابته      

 .)املطلب الثالث(، لنخمت ذكل مبسؤولية ماكل البضاعة عن مس تخدميه )املطلب الثاين(

 مسؤولية متويل الرقابة معن مه حتت رقابته: املطلب ال ول

من القانون املدين 537اجلاائري هذه املسؤولية يف املادة نظم املرشع      
1

اليت نصت عىل أ نه "لك من جيب عليه قانوان أ و اتفاقا  

ىل الرقابة بسبب قرص أ و بسبب حالته العقلية أ و اجلسمية، يكون ملاما بتعويض الرضر اذلي حيدثه ذكل الشخص  رقابة خشص يف حاجة اإ

ذا أ ثبت أ نه قام بواجب الرقابة، أ و أ ثبت أ ن الرضر اكن البد من حدوثه ويس تطيع امللكف ابل-بفعهل الضار.  رقابة أ ن يتخلص من املسؤولية اإ

لغاهئا بقانون  531من املادة  05ولو قام هبذا الواجب مبا ينبغي من العناية". وقد اكنت الفقرة  01/50من نفس القانون قبل اإ
2

، تنص عىل أ نه 

ئولني عن الرضر اذلي يسببه أ والدهام القارصين الساكنون معهام. كام أ ن املعلمني واملؤدبني وأ رابب "يكون ال ب، وبعد وفاته ال م، مس  

احلرف مس ئولون عن الرضر اذلي يسببه تلمذهتم واملمترنون، يف الوقت اذلي يكونون فيه حتت رقابهتم. غري أ ن مسؤولية ادلوةل حتل حمل 

من القانون املدين عىل أ نه "ال يكون الشخص  5327من املادة  05لفرنيس فقد نص يف الفقرة مسؤولية املعلمني واملربني". أ ما املرشع ا

مس ئوال فقط عن الرضر اذلي يسببه بفعهل الشخيص، ولكن أ يضا عن الرضر اذلي يسببه أ شخاص يتوىل رقابهتم أ و أ ش ياء موضوعة حتت 

حراس ته"
3

ن الفقرة سابق 531. وخلفا للمرشع اجلاائري اذلي أ لغى املادة  من القانون املدين الفرنيس ال تاال  5327من املادة  04ة اذلكر، فاإ

تنص عىل أ ن "ال ب وال م، ماداما ميارسان السلطة ال بوية، مس ئوالن ابلتضامن عن الرضر اذلي يسببه أ والدهام القرص اذلين يعيشون 

معهام"
4

"املعلمني و احلرفيني عن ال رضار اذلي يسببه تلمذهتم واملمترنون  من نفس املادة عىل قيام املسؤولية حبق 01. كذكل تنص الفقرة 

دلهيم يف الوقت اذلي يكونون فيه حتت رقابهتم"
5

ذا  03. ونصت الفقرة  ال اإ من ذات املادة عىل أ ن "املسؤولية املنصوص علهيا أ عله تقوم، اإ

ماكهنم منع وقوع الفعل  املنشئ لهذه املسؤولية"أ ثبت ال ب أ و ال م أ و احلرفيون أ نه مل يكن ابإ
6

من ذات املادة عىل أ نه "فامي  02. ونصت الفقرة 

                                      
1

 ، املعدل واملمتم.)32، العدد 30/09/5931منشور يف اجلريدة الرمسية املؤرخة يف ( 81/09/5931املؤرخ يف  31/12الصادر ابل مر رمق  
2

 ، املعدل واملمتم للقانون املدين.)77، العدد 81/01/8001منشور يف اجلريدة الرمسية املؤرخة يف ( 80/01/8001املؤرخ يف  
3
 « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le 

fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». 
4
 « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs 

enfants mineurs habitant avec eux ». 
5
 « Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur 

surveillance ». 
6
 « La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait 

qui donne lieu à cette responsabilité ». 
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ثباته من طرف املدعي خلل اخلصومة طبقا  يتعلق ابملعلمني، فان اخلطأ  وعدم الانتباه واالإهامل احملتج به ضدمه كسبب للفعل الضار، جيب اإ

للقانون العام"
1

. 

اجلاائري واملرشع الفرنيس قد نصا عىل قيام مسؤولية من يلكف برقابة  ومن خلل النصوص السابقة، يلحظ أ ن املرشع     

قرار املسؤولية حبق امللكف ابلرقابة عىل هذا النحو، جيد أ ساس ه خشص ما عن ال رضار الناش ئة عن اخلطأ  اذلي يرتكبه املشمول ابلرقابة. واإ

ىل القول بأ ن يف فكرة مفادها أ ن هذا ال خري يكون هو ال خر قد ارتكب خطأ  اختذ صور ة االإخلل بواجب الرقابة، وذلكل اجته بعض الفقه اإ

هذا النوع من املسؤولية هو يف حقيقته مسؤولية عن معل خشيص وليس مسؤولية عن معل الغري
2

ذا اكن املرشع اجلاائري قد اكتفى،  . واإ

من القانون املدين لوحدها، واليت تطبق عىل سائر  537 ، ابلقاعدة العامة الواردة يف املادة01/50وفقا ملا أ صبحت عليه ال مور منذ قانون 

فالصورة ال وىل تضم مسؤولية  :حاالت مسؤولية متويل الرقابة دون متيزي بني حاةل وأ خرى، فان املرشع الفرنيس قد نص عىل صورتني لها

صورة الثانية فتضم مسؤولية املعلمني عن ال ب وال م معا عن ال خطاء املرتكبة من طرف أ والدهام القرص اذلين يعيشون معهام. أ ما ال

ه تلمذهتم، ومسؤولية أ حصاب احلرف عن املمترنني دلهيم، وذكل عن ال خطاء املرتكبة من طرف التلمذة واملمترنني يف الوقت اذلي تنتقل في

ىل املعلمني وأ حصاب احلرف.   الرقابة علهيم اإ

نه يشترتط  5327من املادة  05اجلاائري والفقرة  القانون املدين 537من املادة  05وطبقا للفقرة       من القانون املدين الفرنيس، فاإ

أ وهلام أ ن يتوىل خشص رقابة خشص أ خر، واثنهيام أ ن يصدر معل غري مرشوع ممن هو حتت الرقابة  : لقيام هذه املسؤولية توفر أ مرين

 . )املشمول ابلرقابة(

ثبات خطأ  متويل الرقابة يف االإخلل بواجب سابقة اذلكر  537ويلحظ من خلل املادة       أ ن املرشع اجلاائري مل يشترتط اإ

ثبات أ نه يتوىل الرقابة، وأ ن معل غري مرشوع قد  صدر الرقابة، مما يعين أ ن هذا اخلطأ  يكون مفترتضا يف جانبه، ويكفي لقيام مسؤوليته فقط اإ

ذا أ ثبت ممن هو حتت رقابته. كام يلحظ أ يضا أ نه قد جعل قرينة افترتاض  ثبات العكس، حيث جيوز دحضها اإ اخلطأ  هذه قرينة قابةل الإ

ن قام هبذا الواجب  ذا أ ثبت، عند عدم قيامه هبذا الواجب، أ ن الرضر اكن ليحدث حىت واإ مبا امللكف ابلرقابة أ نه قد قام بواجب الرقابة، أ و اإ

                                      
1
 « En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait 

dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance ». 
2

 .83، هامش 522، ص 8007أ نظر: د. محمد صربي السعدي، "رشح القانون املدين اجلاائري"، اجلاء الثاين،  دار الهدى، اجلاائر، الطبعة الثانية،  
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ينبغي من عناية
1

حصاب احلرف من هجة واملعلمني من هجة أ خرى، حيث افترتض اخلطأ  . أ ما ابلنس بة للمرشع الفرنيس، فقد مزي بني ال بوين وأ  

ثبات العكس، كام هو مبني يف الفقرة  سابقة  5327من املادة  03يف جانب ال بوين وأ حصاب احلرف، وجعل قرينة افترتاض اخلطأ  هذه قابةل الإ

اذلكر
2

ثبات  منا اشترتط اإ حتقق هذا اخلطأ  يف جانهبم لقيام مسؤوليهتم، كام هو مبني يف . أ ما املعلمون فمل ينشئ يف جانهبم قرينة عىل اخلطأ ، واإ

من املادة السابقة 02الفقرة 
3

  . 

وتطبيق ال حاكم السابقة يف املادة امجلركية يقتيض أ ن يتحمل امللكف ابلرقابة اجلااءات اجلبائية احملكوم هبا عىل املشمول      

ذا ما ارتكب هذا ال خري جرمية مجركية. ثبات أ ي خطأ  يف جانب امللكف ابلرقابة،  ابلرقابة، اإ نه ال يشترتط اإ ومن وهجة نظر املرشع اجلاائري، فاإ

ىل افترتاض اخلطأ  يف جانبه، ومضمون هذا اخلطأ  املفترتض هو عدم قيامه مبا يلام ملنع وقوع هذه اجل رمية. مفجرد ارتاكب اجلرمية امجلركية يؤدي اإ

نه يس تطيع التخلص من مسؤول  ذا أ ثبت أ ن اجلرمية قد ارتكبت رمغ قيامه بواجب الرقابة، أ و أ هنا اكنت سترتتكب حامت ومن هجة أ خرى، فاإ يته اإ

ذا اكن أ اب  ثبات أ ي خطأ  يف جانب امللكف ابلرقابة اإ نه أ يضا ال يشترتط اإ أ و حىت ولو قام هبذا الواجب. أ ما من وهجة نظر املرشع الفرنيس، فاإ

ماكهنم منع وقوع أ ما أ و صاحب حرفة، حيث يكون اخلطأ  مفترتضا يف ج ثبات أ نه مل يكن ابإ ماكهنم التخلص من املسؤولية ابإ انهبم، ويكون ابإ

ىل أ نه ال جيوز استبعاد مسؤولية الوادلين جملرد أ ن اجلرمية قد ارتكبت خلل غياهبام اجلرمية. ويشري بعض الفقه اإ
4
يف حني ذهب القضاء املدين  .

ذا اثبت الوادلان أ ن الرضر احلاصل الفرنيس يف تطبيقاته ملسؤولية امللكف ابلرقابة  ىل استبعاد هذه املسؤولية، اإ ليس انش ئا  )اجلرمية املرتكبة(اإ

عن خطأ  يف الرقابة أ و الترتبية من جانهبم
5
ثبات أ ن اجلرمية امجلركية قد  . ثبات خطئه، أ ي أ نه جيب اإ نه جيب اإ ذا اكن امللكف ابلرقابة معلام فاإ أ ما اإ

خلهل بواجب الر  ذا ما قامت مسؤولية امللكف ابلرقابة عىل النحو ارتكبت نتيجة الإ ذ ليس هناكل أ ي افترتاض للخطأ  يف جانبه. واإ قابة، اإ

ن حتمهل للغرامات واملصادرات امجلركية  احملكوم هبا سيمت ابلتضامن مع املشمول ابلرقابة اذلي ارتكب اجلرمية  )واملصاريف(السابق بيانه، فاإ

                                      
1

امة لللزتام"، منشأ ة املعارف د. عبد الرزاق أ محد الس هنوري، "الوجزي يف النظرية الع :من القانون املدين املرصي. أ نظر 533وهو ذات احلمك اذلي قررته املادة  

 وما يلهيا. 715، ص 8007االإسكندرية"، طبعة 
2
 V. FRANÇOIS TERRÉ, PHILLIPE SIMLER et YVES LEQUETTE, « Droit civil », -Les obligations-, DALLOZ, 7

e
 édition, 

1999, p 719 et 723. 
3
 V. Ibid., p 741. 

4
 LOUIS PABON, op.cit, p 158. 

5
 Cass. 2

e
 civ. 12/10/1955. D. 1956. 301, note R. Rodière et JCP 1955, II, 9003, note P. Esmein; Cass. 2

e
 civ. 13/06/1968. Bull. 

civ. II, n° 176, p 124. Cités par : TERRÉ, SIMLER et LEQUETTE,  op.cit,  p 719. 
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يس بشأ ن ال بوين، حيث قىض بتحمل املس ئول مهنام الغرامات امجلركية مع الودل القارص اذلي ارتكب امجلركية، وهو ما طبقه القضاء الفرن

اجلرمية
1

. 

 مسؤولية املتبوع عن اتبعه :املطلب الثاين

عىل أ نه "يكون  531من القانون املدين، حيث نصت املادة  533و 531نظم املرشع اجلاائري هذه املسؤولية يف املادتني      

وتتحقق علقة  -بوع مس ئوال عن الرضر اذلي حيدثه اتبعه بفعهل الضار، مىت اكن واقعا منه يف حاةل تأ دية وظيفته أ و بسبهبا أ و مبناسبهتا. املت 

حق فقد نصت عىل أ نه "للمتبوع  533التبعية ولو مل يكن املتبوع حرا يف اختيار اتبعه، مىت اكن هذا ال خري يعمل حلساب املتبوع". أ ما املادة 

من القانون  5327من املادة  01الرجوع عىل اتبعه يف حاةل ارتاكبه خطأ  جس امي". أ ما املرشع الفرنيس فقد نظم هذه املسؤولية يف الفقرة 

من  لهماملدين، اليت نصت عىل قيام مسؤولية "اخملدومني واملتبوعني عن ال رضار اليت يسبهبا خداهم أ و التابعون هلم، يف وظائفهم اليت مت تشغي 

أ جلها"
2

 . 

ن قيام مسؤولية املتبوع يفترتض توفر رشطني: أ وهلام وجود  531من املادة  05وطبقا للفقرة       من القانون املدين اجلاائري، فاإ

رابطة تبعية بني من يعد متبوعا ومن يعد اتبعا، واثنهيام أ ن يرتكب خطأ  التابع خلل تأ دية وظيفته أ و بسبهبا أ و مبناسبهتا
3

رشطني . وذات ال 

من القانون املدين الفرنيس، غري أ هنا ضيقت من نطاق الرشط الثاين وجعلته حمصورا فقط يف "خطأ   5327من املادة  01تضمنهتام الفقرة 

اليت مت تشغيهل من أ جلها" )خلل تأ ديهتا(التابع يف وظيفته 
4
.  

ىل افترتاض      خطأ  املتبوع يف الرقابة عىل التابع وتوجهيه افترتاضا ال يقبل  واحلقيقة أ ن املرشع اجلاائري واملرشع الفرنيس قد اجتها اإ

ثبات العكس اإ
5

-
6

من ذات القانون اليت أ جازت  537من املادة  08سابقة اذلكر فقرة مماثةل للفقرة  531: فاملرشع اجلاائري مل يضمن نص املادة 

ثبات أ نه قد قام بواجب الرقابة. واملرشع الفرنيس عندم املذكورة سابقا عىل أ ن الوادلين  5327من املادة  03ا نص يف الفقرة للملكف ابلرقابة اإ

                                      
1
 Crim. 05/09/1828. D. 28, 1, 410; crim. 30/11/1869. S. 70, 1, 115 et D. 70, 1, 30. Cités par : LOUIS PABON, op.cit, p 157. 

ىل أ ن هذه القرارات قد صدرت يف وقت اكنت فيه مسؤولية الوادلين عن أ بناهئام القرص منظمة يف الفقرة  من القانون املدين الفرنيس، واكنت  5327من املادة  08مع االإشارة اإ

ىل ال م عند وفاة ال ب.املسؤولية وقتذاك مقررة فقط ع  ىل عاتق ال ب، وتنتقل اإ
2
 « Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les 

ont employés ». 
3

 وما يلهيا. 592د صربي السعدي، املرجع السابق، صراجع يف تفصيل رشطي مسؤولية املتبوع يف القانون املدين اجلاائري: د. محم 
4

  .TERRÉ, SIMLER et LEQUETTE, op.cit, p 724 et s راجع يف تفصيل رشطي مسؤولية املتبوع يف القانون املدين الفرنيس: 

 
5

ثبات أ نه مل يرتكب خطا يف توجيه التابع ومراقبته، واب ال بنفي علقة الس ببية أ ي أ ن املتبوع لن ميكنه التخلص من املسؤولية ابإ لتايل لن ميكنه التخلص من هذه املسؤولية اإ

 بني الرضر احلاصل واخلطأ  اذلي ارتكبه اتبعه.
6

 وما يلهيا. 730أ نظر يف عرض الاجتاهات الفقهية اخملتلفة حول حتديد أ ساس مسؤولية املتبوع: د. عبد الرزاق أ محد الس هنوري، املرجع السابق، ص  
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ثبات  نه بذكل قد جعل من قرينة افترتاض اخلطأ  قابةل الإ ثبات انتفاء اخلطأ  يف جانهبم، فاإ وأ حصاب احلرف ميكهنم التخلص من املسؤولية ابإ

من   )مسؤولية املعلمني واملتبوعني(ابيق صور املسؤولية  العكس فقط بشأ ن الوادلين وأ حصاب احلرف. واكنت هذه الصياغة ليفهم مهنا أ ن

ثبات اخلطأ ، لكن هذا ال خري عاد يف الفقرة  ىل القاعدة العامة القاضية بوجوب اإ من نفس املادة وحرص  02وهجة نظر املرشع الفرنيس س تعود اإ

ال أ ن يفهم بأ ن مسؤولية امل  ذن اإ ثبات اخلطأ  فقط يف مسؤولية املعلمني، فمل يبق اإ من املادة السابقة تقوم  01تبوع املنصوص علهيا يف الفقرة اإ

ثبات العكس عىل خطأ  مفترتض افترتاضا ال يقبل اإ
1

ىل القول بأ ن مسؤولية املتبوع عن أ عامل اتبعه يه  . وعىل هذا ال ساس، اجته بعض الفقه اإ

حبق مسؤولية عن فعل الغري
2

 . 

ذا ما ارتكب وتطبيق ال حاكم السابقة يف املادة امجلركية ي       قتيض أ ن يتحمل املتبوع اجلااءات اجلبائية احملكوم هبا عىل التابع، اإ

ابلتضامن مع التابع اذلي حمك عليه هبا. وياخر   )واملصاريف(هذا ال خري جرمية مجركية. أ ي أ ن املتبوع سيتحمل الغرامات واملصادرات امجلركية 

ل حاكم القرارات اليت كرست قواعد مسؤولية املتبوع يف املادة امجلركية، حيث بينت هذه القضاء الفرنيس يف هذا الصدد بعديد ال مثةل عىل ا

من  القرارات "احلاالت اليت تقوم فهيا رابطة التبعية" من هجة، كام بينت من هجة أ خرى احلاالت اليت تشلك فهيا اجلرمية امجلركية املرتكبة

 عنه املسؤولية املدنية للمتبوع:  تأ دية الوظيفة" تقوم )خلل(طرف التابع " خطأ  يف 

ذ أ ن رابطة التبعية تنشأ  معوما       ففامي خيص احلاالت اليت تقوم فهيا رابطة التبعية، فهيي تشمل احلاةل اليت يربم فهيا عقد معل، اإ

عن مثل هذا العقد فيكون املس تخدم متبوعا
3
حسب قانون امجلارك (شأ  مع مراعاة أ ن املسؤولية املدنية لرب العمل أ و املس تخدم قد تن  .

لهيا رب العمل املتبوع والعامل  )الفرنيس ذا ما اكنت املؤسسة اليت ينمتي اإ ابلتبعية لقيام مسؤوليته اجلنائية كرشيك مس تفيد مبارش من الغش، اإ

التابع مؤسسة غش
4

ىل ت أ سيس مسؤوليته ، ففي هذه احلاةل يكون رب العمل املس تخدم مس ئوال جنائيا ومدنيا بشلك خشيص، دون حاجة اإ

املدنية هذه عىل صفته مكتبوع. كذكل تقوم رابطة التبعية بني رشكة السكك احلديدية وموظفهيا
5

، وقد قيض بقيام مسؤوليهتا املدنية عن جنح 

                                      
1
 V. TERRÉ, SIMLER et LEQUETTE,  op.cit,  p 724. 

2
 .735أ نظر: د. عبد الرزاق أ محد الس هنوري، املرجع السابق، ص  

3
 Crim. 18/06/1979. D. 1980. IR, obs, Larroumet ; crim. 24/1/1983. Doc. cont., n° 1717. Cités par : BERR et TREMEAU, op.cit, 

p 481. 
4

"، أ طروحة لنيل شهادة ادلكتوراه يف العلوم اجلنائية، جامعة اجليليل اليابس س يدي بلعباس، لكية -دراسة مقارنة –وان "اجلرامئ امجلركية أ نظر يف تفصيل ذكل: رسالتنا بعن 

 .575 – 570، ص 8058/8053احلقوق والعلوم الس ياس ية، الس نة ادلراس ية 
5
 Crim. 22/03/1907. D.P 1909, 1, 406.  

ليه: د. أ حسن بوسقيع  .392ه، "املنازعات امجلركية"، املرجع السابق، أ شار اإ
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الهتريب املرتكبة من طرف أ حد مس تخدمهيا خلل ممارس ته لوظائفه
1
مكذكل قيض بقيام رابطة التبعية بني وسطاء العبور ومس تخدمهي .

2
 ،

وكذا بني أ حصاب السفن والعاملني عىل منت السفينة
3

ذا اكنت القرارات السابقة قد تضمنت أ مثةل يف املادة امجلركية عن احلاالت اليت تكون  . واإ

ىل بعض القرارات الصادرة يف غري املادة امجلركية الس تخلص  أ مث نه من املمكن الرجوع اإ ةل عىل فهيا رابطة التبعية انش ئة عن عقد معل، فاإ

هم احلاالت اليت ال تقوم فهيا رابطة التبعية حىت مع وجود عقد معل: فال طباء و اجلراحون مثل ليسوا اتبعني لل شخاص اذلين قاموا بتشغيل 

ن مبوجب العقد الطيب، وبذكل فان املستشفى أ و العيادة ليست متبوعة من طرف ال طباء و اجلراحني اذلين يعملون حلساهبا، ل هنم حيتفظو

ابس تقلليهتم فامي خيص ممارسة أ عامهلم الطبية
4

ن املسؤولية املدنية الناش ئة عن جرمية مجركية مرتكبة من طرف طبيب أ و جراح ال  . وعليه فاإ

لهيا عىل أ ساس أ خر كام لو سامهت يف ارتاك ن جاز امتدادها اإ ىل الهيئة املس تخدمة بناء عىل أ حاكم مسؤولية املتبوع، و اإ  بجيوز امتدادها اإ

تبعا ملسؤوليهتا اجلنائية. كذكل فان القضاء الفرنيس  )خشصية(اجلرمية كفاعل أ صيل أ و كرشيك، حيث س تقوم وقهتا يف جانهبا مسؤولية مدنية 

قد اس تقر عىل عدم قيام رابطة التبعية بني الرشاكء يف الرشكة، وكذا عىل عدم قيااها أ يضا بني الرشاكء وهذه الرشكة
5

. وعىل هذا ال ساس 

مس ئوةل عن أ عامل ممثلهيا القانونيني، عىل اعتبار أ ن ليس هلم صفة املتبوع مبفهوم  (société anonyme) بعدم اعتبار رشكة مسامهة قيض

)الفرنيس(من القانون املدين  5327من املادة  01الفقرة 
6

 . 

خطأ  يف تأ دية الوظيفة" تقوم عنه املسؤولية  وفامي خيص احلاالت اليت تشلك فهيا اجلرمية امجلركية املرتكبة من طرف التابع "     

ن حممكة النقض الفرنس ية قد أ وردت تطبيقا لها حني قضت بقيام مسؤولية املتبوع، بعدما ثبت أ ن التابع ارتكب اجلرمي ة املدنية للمتبوع، فاإ

قة التبعية اليت تربطه ابملتبوع، وأ نه اس تغل ، وأ ن لترصفاته صةل مبارشة بعل)خلل تأ دية وظيفته( مبناس بة أ داء وظيفته وأ ثناء فترتة العمل

التسهيلت اليت توفرها هل وظيفته
7

. كذكل قيض بأ ن اجلرمية امجلركية املرتكبة من طرف التابع خلل تأ دية وظائفه تقوم عهنا املسؤولية املدنية 

                                      
1
 Lyon .01/07/1872. S. 73, 2, 42.  Cité par : LOUIS PABON, op.cit, p 159. 

2
 Trib. paix Le Havre. 18/12/1956. Doc. cont., n° 1195; cass. com. 19/10/1971. D. 1972, somm. 28 ; JCP 1973, II, 17516. Cités 

par : BERR et TREMEAU, op.cit, p 481. 
3
 Crim. 05/05/1953. Doc. cont., n° 1050.  

ليه: د. أ حسن بوسقيعه، "املنازعات امجلركية"، املرجع السابق، ص  .399أ شار اإ
4
 Cass. req. 21/7/1947. D. 1947 .486 ; Paris. 16/1/1950. D. 1950. 169. cités par : TERRÉ, SIMLER et LEQUETTE,  op.cit,  p 

726. 
5
 Crim. 06/08/1935. G.P. 1935, 2, 663. Cité par : Ibid.  

6
 Crim. 14/01/1982, JCP 1982, I, 10963. Cité par : BERR et TREMEAU, op.cit, p 482, marge 109. 

7
 Crim. 24/01/1983, Doc. Cont., n° 1717. 

ليه: د. أ حسن بوسقيعه، "املنازعات امجلركية"، امل  .399رجع السابق، ص أ شار اإ



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 58 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

ن اكنت قد ارتكبت يف غيبته أ و خلفا لتعلاميته للمتبوع، حىت واإ
1

حمض تطبيق للقاعدة العامة اليت تقيض ابفترتاض خطأ   . ومثل هذا القرار هو

ن بعض قرارات القضاء الفرنيس قد بينت احلاالت اليت ال ثبات العكس. ومن هجة أ خرى، فاإ تكون فهيا اجلرمية  املتبوع افترتاضا ال يقبل اإ

كن اعتباره مس ئوال عن أ عامل الهتريب اليت يرتكهبا ال مي )املتبوع(امجلركية مرتكبة من طرف املتبوع خلل تأ دية وظائفه: فقد قيض بأ ن اخملدوم 

خدمه خارج نطاق أ عامل اخلدمة املزنلية
2

. كذكل قيض بعدم قيام املسؤولية املدنية ملقاول ال شغال العمومية عن أ عامل الهتريب املرتكبة من 

طار وظائفهم  طرف أ عوانه خارج اإ
3
رك عن فعل اتبعه اذلي ارتكب اجلرمية خارج أ وقات كام قيض أ يضا بعدم قيام مسؤولية الوكيل دلى امجلا .

العمل
4

ن مسؤولية املتبوع  اكنت س تقوم من وهجة نظر  )اخملدوم ومقاول ال شغال العمومية والوكيل دلى امجلارك(. عىل أ نه يف ال مثةل السابقة فاإ

طار أ عامل اخلدمة أ و خارج أ وقات هذه اخلدمة قد ارتكبت بسبب هذه الوظيفة أ و  املرشع اجلاائري، لو اكنت اجلرمية املرتكبة خارج اإ

مبناسبهتا
5

 من القانون املدين اجلاائري.  531من املادة  05، طبقا ملا هو مقرر يف الفقرة 

 املطلب الثالث: مسؤولية ماكل البضاعة عن مس تخدميه

عىل أ نه "يعترب أ حصاب البضائع مس ئولني من قانون امجلارك، اليت نصت  351من املادة  05نظمها املرشع اجلاائري يف الفقرة      

من  707مدنيا عن ترصفات مس تخدمهيم فامي يتعلق ابحلقوق والرسوم واملصادرات والغرامات واملصاريف". وهذا النص مطابق لنص املادة 

قانون امجلارك الفرنيس
6

مس تخدميه . ويلحظ عىل النصني السابقني أ هنام يقرران مسؤولية ماكل البضاعة مدنيا عن أ عامل
7

، وهذه املسؤولية 

خضاعها ل حاكم أ خ رى اكنت س تخضع لل حاكم املتعلقة مبسؤولية املتبوع عن أ عامل اتبعيه، غري أ ن املرشع اجلاائري ونظريه الفرنيس قد أ ثرا اإ

اجلااءات اجلبائية  خاصة، عىل النحو املبني يف هذين النصني. كذكل يلحظ أ ن التضامن الناجت عن هذه املسؤولية ينصب ليس فقط عىل

 ، ولكن أ يضا عىل احلقوق والرسوم موضوع اجلرمية وكذا املصاريف.)الغرامات واملصادرات امجلركية(

                                      
1
 Crim. 05/08/1948. Doc. Cont., n° 842; crim. 29/03/1962. Doc. Cont., n° 1374; crim. 17/06/1970. Doc. Cont., n° 1510; crim. 

24/11/1980. B.c., n° 312, p 798 et Doc. Cont., n° 1780. Cités par : BERR et TREMEAU, op.cit, p 481. 
2
 Crim. 19/06/1874. Journ. dr. Crim., 1875 - 76, p 60. Cité par : LOUIS PABON, op.cit, p 159. 

3
 Chambéry. 24/02/1884. Pandectes françaises, Rép. V° Douanes, n°2733. cité par : Ibid. 

4
 V. Par ex : crim. 20/11/1952. Doc. cont., n° 1020. Cité par : BERR et TREMEAU, op.cit, p 482. 

 
5

 و ما يلهيا. 711 ص املرجع السابق، راجع يف مفهوم اخلطأ  بسبب الوظيفة واخلطأ  مبناس بة الوظيفة: د. عبد الرزاق أ محد الس هنوري،
6
 « Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, 

confiscations, amendes et dépens ». 
7

، )وما يلهيا 537أ نظر: رسالتنا سالفة اذلكر، ص (مع مراعاة أ ن ماكل البضاعة قد تقوم مسؤوليته املدنية ابلتبعية لقيام مسؤوليته اجلنائية كرشيك مس تفيد مبارشة من الغش  

ن املرشع الفرنيس قد أ ورد قرينة عىل الاس تفادة املبارشة من  ن املسؤولية )577- 573أ نظر: رسالتنا سالفة اذلكر، ص (الغش يف حق ماكل البضاعة بل اإ . ويف مثل هاتني احلالتني، فاإ

ىل الارتاكز عىل املادة   املذكورتني يف املنت.  707أ و املادة  )05الفقرة ( 351املدنية ملاكل البضاعة س تكون مسؤولية خشصية، وس تقوم يف جانبه دون حاجة اإ
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ذا اكن يشترتط لقيام مسؤولية املتبوع وجود رابطة تبعية من هجة، وارتاكب التابع خطأ  خلل تأ دية هذه الوظيفة أ و بسبهبا       واإ

أ و مبناسبهتا من هجة أ خرى
1

نه يشترتط لقيام مسؤولية ماكل البضاعة رشوط ثلثة يه: ، ع وجود رابطة  -5ىل النحو اذلي س بقت دراس ته، فاإ

تبعية بينه وبني مرتكب اجلرمية امجلركية، حيث يكون هذا ال خري مس تخدما دلى ماكل البضاعة. وتتحدد هذه الرابطة عىل نفس النحو اذلي 

، وال هيم بعد ذكل أ ن يكون هذا ال خري قد )بفتح ادلال(ب اجلرمية من طرف هذا املس تخدم ارتاك -8س بق بيانه يف مسؤولية املتبوع. 

أ و بسبهبا أ و مبناسبهتا أ و حىت خارج هذه ال وضاع )معهل(ارتكهبا خلل تأ دية وظيفته 
2

. وهنا يظهر الفارق بني مسؤولية ماكل البضاعة 

اذلي  )ماكل البضاعة(هو بضاعة ميلكها املتبوع  )بفتح ادلال(ة من طرف املس تخدم أ ن يكون موضوع اجلرمية املرتكب -3ومسؤولية املتبوع. 

ذا اكنت بضاعته حمل للجرمية اليت ارتكهبا املس تخدم دليه ال اإ . ومثل يراد حتميهل املسؤولية املدنية، أ ي أ ن مسؤولية ماكل البضاعة ال تقوم اإ

ذ نه اإ ن مسؤولية مس تخدمه )بفتح ادلال(ا اكنت البضاعة حمل اجلرمية ختص املس تخدم هذا الرشط ال تعرفه مسؤولية املتبوع، وذلكل فاإ ، فاإ

منا س تؤسس عىل أ حاكم مسؤولية املتبوع عن أ عامل اتبعه )بكرس ادلال( لن تؤسس يف هذه احلاةل عىل أ حاكم مسؤولية املاكل، واإ
3

. 

ذا حتقق أ و مل يتحقق ويلحظ عىل مسؤولية ماكل البضاعة أ هنا حبق مسؤولية عن فعل الغري      ذ أ هنا تقوم بغض النظر عام اإ ، اإ

ثبات انتفاء  خلهل بواجب الرقابة عىل مس تخدمه وتوجهيه. مفاكل البضاعة ال ميكنه دفع هذه املسؤولية ابإ يف جانب ماكل البضاعة خطأ  يف اإ

ثبات العكس اخلطأ  يف جانبه، مما يعين أ ن خطأ ه مفترتض افترتاضا ال يقبل اإ
4

ن مسؤولية ماكل البضاعة تتضمن قدرا . وعىل هذه ال   ساس، فاإ

حاكم الردع يف اجملال امجلري، حفيث ال تطال املسؤولية اجلنائية ماكل البضاعة، فاإن  كبريا من الشدة، ولعل مرد هذه الشدة هو رضورة اإ

ليه حتت أ ي ظرف اكن، ل نه س يكون مس تفيدا يف مجيع ال ح  وال.املسؤولية املدنية جيب أ ن ميتد سلطاهنا اإ

اذلين قاموا  )البحارة(وقد طبق القضاء الفرنيس أ حاكم مسؤولية ماكل البضاعة حبق ماكل السفينة، عن أ عامل أ عضاء الطامق      

بتفريغ البضائع اليت تشلك مؤان للسفينة عن طريق الغش
5

، عىل اعتبار أ ن ماكل السفينة هو ماكل هذه املؤن، وأ ن أ عضاء طامق البحارة مه 

                                      
1

 اة أ ن املرشع الفرنيس قد اشترتط ارتاكب هذا اخلطأ  فقط خلل تأ دية الوظيفة.مع مراع 
2

 .708قريب من هذا املعىن: د. أ حسن بوسقيعه، "املنازعات امجلركية"، املرجع السابق، ص  
3

كفاعل أ صيل أ و (جانب ماكل البضاعة مسؤولية جنائية وقد حيدث وأ ن تكون البضاعة حمل جلرمية ارتكهبا خشص أ خر غري املس تخدم دلى ماكل البضاعة، دون أ ن تقوم يف  

دما دليه، وال عىل أ ساس مسؤولية عن هذه اجلرمية. ففي مثل هذه احلاةل لن تقوم أ يضا يف جانبه مسؤولية مدنية، ال عىل أ ساس مسؤولية ماكل البضاعة ل ن مرتكهبا ليس مس تخ )كرشيك

نه  املتبوع ل هنا مل ترتكب من طرف أ حد اتبعيه. ومع سيتحمل اجلااءات اجلبائية احملكوم هبا يف اجلرمية اليت اكنت بضاعته حمل لها، وأ ساس حتمهل لهذه اجلااءات يف  )ماكل البضاعة(ذكل فاإ

 وما يلهيا. 820هذه احلاةل هو "التضامن". أ نظر يف تفصيل ذكل: رسالتنا سالفة اذلكر، ص 
4

اعة س يثري ذات اجلدل اذلي أ اثره البحث يف أ ساس مسؤولية املتبوع عن اتبعه، حيث أ سس البعض هذه ال خرية عىل واحلقيقة أ ن البحث يف أ ساس مسؤولية ماكل البض 

د ذه الاجتاهات: د. عبد الرزاق أ محاخلطأ  املفترتض، وأ سسها البعض ال خر عىل فكرة حتمل التبعة، كام أ قااها أ خرون عىل أ ساس الضامن أ و النيابة أ و احللول.  راجع يف عرض ه

 وما يلهيا. 730الس هنوري، املرجع السابق، ص 
5
 Rouen. 13/11/1947. Doc. Cont., n° 809. Cité par : BERR et TREMEAU, op.cit, p 482. 
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اكل السفينة، وأ هنم ارتكبوا جرمية مجركية حملها مؤن السفينة. وذات احلمك طبقه القضاء الفرنيس مرة أ خرى يف قضية قام فهيا مس تخدمو م

البحارة بنقل بضائع اهربة
1
. 

 املبحث الثاين: املسؤولية املدنية املؤسسة عىل وجود مصاحل مشترتكة بني الغري ومرتكب اجلرمية امجلركية

ىل       املسؤولية املدنية املؤسسة عىل وجود رابطة سلطة بني الغري اذلي قامت يف ذمته هذه املسؤولية ومرتكب ابالإضافة اإ

ن هناكل صورة أ خرى للمسؤولية املدنية تقوم عىل وجود مصاحل مشترتكة بني خشصني أ و أ كرث، حيث يكون الاحتاد يف  اجلرمية امجلركية، فاإ

 واكةل أ و عقد ال خر. وهذا هو شأ ن ال شخاص اذلين جيمعهم عقد )اجلرمية امجلركية(ام عن أ خطاء املصلحة سببا اكفيا لقيام مسؤولية أ حده

كفاةل: فاملولك يكون مس ئوال مدنيا عن أ عامل الوكيل، والكفيل يكون مس ئوال مدنيا عن أ عامل املكفول. ومسؤولية املولك والكفيل ختتلف 

ابعتبارها رابطة سلطة، يف حني ال وجود ملثل هذه  )اتبع ومتبوع(تفترتض وجود رابطة تبعية  عن مسؤولية املتبوع عن اتبعه، ل ن هذه ال خرية

ال أ ن هذه التبعية ال تعرب عن وجود راب ذا اكن يوجد نوع من التبعية بيهنم، اإ طة سلطة الرابطة بني املولك والوكيل أ و بني الكفيل واملكفول، واإ

ن الوكيل واملكفول حيتفظ لك مهنام بقدر من الاس تقللية ال يمتتع به التابع، وابلتايل لن يكون جائاا كام هو الشأ ن ابلنس بة للتابع واملتبوع، ل  

 تطبيق أ حاكم مسؤولية املتبوع يف العلقة بني املولك والوكيل أ و بني الكفيل واملكفول.

 .)املطلب الثاين(لكفيل عن أ عامل املكفول ، ومسؤولية ا)املطلب ال ول(ونتعرض فامي ييل ملسؤولية املولك عن أ عامل الوكيل    

 املطلب ال ول: مسؤولية املولك عن أ عامل الوكيل

من القانون املدين اجلاائري عىل أ ن "الواكةل أ و االإانبة يه عقد مبقتضاه يفوض خشص خشصا  135من املادة  05تنص الفقرة      

من القانون املدين الفرنيس 5927من املادة  05بق لنص الفقرة أ خر للقيام بعمل يشء حلساب املولك وابمسه". وهذا النص مطا
2

. وقد حيدث 

وأ ن يرتكب الوكيل خلل تنفيذه للواكةل أ خطاء ترتب رضرا للغري، وهنا يثور التساؤل حول مدى جواز قيام مسؤولية املولك عن هذه 

ذا ما قامت مسؤوليته مفا هو أ ساسها؟.  ال خطاء، واإ

بعض الفقه بأ ن الوكيل يعد اتبعا، وذكل يف العمل اذلي جيريه حلساب مولكه، فيكون املولك مس ئوال عن  يف هذا الصدد، يرى     

متبوعا، وبذكل تقوم مسؤوليته املدنية عن اجلرمية امجلركية املرتكبة من طرف هذا الوكيل )املولك(أ خطاء وكيهل ابعتباره 
3

. واحلقيقة أ نه ال ميكن 

                                      
1
 Crim. 05/05/1953. Doc. cont., n° 1050, précité. 

2
 « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le 

mandant et en son nom ». 
3
 LOUIS PABON, op.cit, p 161. 
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ال أ هنا ال تعدو أ ن تكون جمرد رابطة واكةل، وهذه ال خرية ال تنفي عن الوكيل التسلمي هبذا احلمك، فالوكي ن مجعته ابملولك رابطة تبعية، اإ ل واإ

ن ذكل ليس من شأ نه أ ن جيعل الوكيل يف مرتبة املتب وع. حريته خلل قيامه بعمهل. وحىت مع التسلمي مبحدودية هذه احلرية أ و الاس تقللية، فاإ

ت قد اس تقرت أ حاكم القضاء الفرنيس عىل الترصحي بعدم جواز تأ سيس مسؤولية املولك عن أ خطاء وكيهل عىل وعىل هذه ال ساس، اكن

أ حاكم مسؤولية املتبوع، نظرا ل ن الوكيل حر خلل تنفيذه للواكةل
1

. بل وقد أ كد القضاء الفرنيس هذا احلمك يف جمال مسؤولية املولك عن 

من القانون املدين  )01الفقرة ( 5327وكيل، حيث قيض بعدم جواز تأ سيس املسؤولية عىل أ حاكم املادة اجلرمية امجلركية املرتكبة من طرف ال

اليت تنظم مسؤولية املتبوع، وذكل بشأ ن مسري رشكة ذات مسؤولية حمدودة، نظرا لمتتعه ابس تقللية جد واسعة خلل تس يريه  )الفرنيس(

لها
2

 . 

ىل التساؤل عن واستبعاد تطبيق أ حاكم مسؤولية امل       تبوع عىل مسؤولية املولك عن أ عامل وكيهل عىل هذا النحو، يؤدي اإ

ىل نصوص القانون املدين املنظمة لعقد الواكةل نه جيب الرجوع اإ ال حاكم اليت تنظم هذه املسؤولية. ويف هذا الصدد، فاإ
3

، مع المتيزي بني القانون 

 من هجة أ خرى: املدين الفرنيس من هجة والقانون املدين اجلاائري 

ن الفقرة       منه قد نصت عىل أ ن "الوكيل ملام بتنفيذ الواكةل ابلقدر  5995من املادة  05فبالنس بة للقانون املدين الفرنيس، فاإ

اذلي ال ياال ملكفا به، ويكفل تعويض ال رضار اليت ميكن أ ن تنشأ  عن عدم تنفيذها"
4

. ومثل هذا النص قد توىل حتديد املس ئول عن 

ض الرضر الناشئ عن عدم تنفيذ الواكةل، حيث يكون املس ئول هو الوكيل لوحده دون املولك، أ ي أ ن املسؤولية يف هذه احلاةل مسؤولية تعوي

متام انبته من طرف املولك للقيام ابإ ذا اكن الوكيل قد متت اإ نه اإ  خشصية وال تتضمن تكريسا للمسؤولية عن فعل الغري. وعىل هذا ال ساس، فاإ

جراءات مج ن املولك لن تقوم يف جانبه كقاعدة عامة أ ية اإ متااها يشلك جرمية مجركية، فاإ متااها، واكن عدم اإ ركية معينة، وامتنع هذا الوكيل عن اإ

مسؤولية مدنية عن هذه اجلرمية
5

. 

                                      
1
 TERRÉ, SIMLER et LEQUETTE,  op.cit,  p 726. V. encore : crim. 09/01/1931. D.P 1931, 1, 171., note R. Dallant. Cité par : 

Ibid.  
2
 Douai. 05/12/1951, doc. Cont. N° 986 – cf. crim. 02/05/1984. B.c., n° 152. Cité par : BERR et TREMEAU, op.cit, p 482. 

3
ىل  135أ نظر: املواد من   ىل  5927من القانون املدين اجلاائري، واملواد من  129اإ  من القانون املدين الفرنيس. 8050اإ

4
 « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient 

résulter de son inexécution ». 

 مهنا عىل القول بأ ن "الوكيل ملام بتنفيذ الواكةل دون أ ن جياوز احلدود املرسومة". 05من القانون املدين اجلاائري قد اقترصت يف الفقرة  131يف حني أ ن املادة 
5

يف اجلرمية اليت ارتكهبا الوكيل، وعندئذ تقوم مسؤوليته اجلنائية كفاعل أ صيل أ و  )مبفهوم القواعد العامة للمسامهة اجلنائية(لكن املولك قد يسامه كفاعل أ صيل أ و رشيك  

حيات املرتكبة من طرف الوكيل املرصح أ و الوكيل دلى امجلارك: رسالتنا سالفة أ نظر يف مثال عن احلاةل اليت يسأ ل فهيا املولك ماكل البضاعة كرشيك يف جرامئ الترص (كرشيك، حسب احلاةل 

ىل الارتاكز عىل نصوص القانون املدين اليت)585اذلكر، ص  تقرر مسؤولية املولك عن  ، وتقوم مسؤوليته املدنية مكسؤولية خشصية بشلك تبعي لقيام مسؤوليته اجلنائية، دون حاجة اإ
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ن الفقرة       ية املولك عن خطأ  منه قد تضمنت النص عىل حاةل ملسؤول  120من املادة  05أ ما ابلنس بة للقانون املدين اجلاائري، فاإ

ذا أ انب الوكيل عنه غريه يف تنفيذ الواكةل، دون أ ن يكون مرخصا هل بذكل، اكن مس ئوال ع ام وكيهل خلل تنفيذ الواكةل، حيث نصت عىل أ نه "اإ

لنص يعاجل فعل النائب كام لو اكن هذا العمل قد صدر منه هو. ويكون الوكيل يف هذه احلاةل وانئبه متضامنني يف املسؤولية". فهذا ا

يف مواهجة املولك ال صيل، ويكون أ يضا موالك  )أ وال(مسؤولية الوكيل اذلي قام بتوكيل غريه يف تنفيذ الواكةل، حيث سيبقى وكيل أ صليا 

، )الثاين(مس ئوال عن ال خطاء اليت يرتكهبا الوكيل اجلديد  )املولك اجلديد(. ويكون الوكيل ال صيل )الثاين(جديدا يف مواهجة الوكيل اجلديد 

ذا اكن قد ولك هذا ال خري عنه يف تنفيذ الواكةل، دون أ ن يكون مأ ذوان هل بذكل من املولك ال صيل، فيسأ ل عندئذ ابلتضامن معه  تضامن (اإ

جراءات مجركية معينة دون أ ن )بني املولك اجلديد والوكيل اجلديد متام اإ ذا أ انب الوكيل عنه خشصا أ خر الإ نه اإ يكون . وعىل هذا ال ساس، فاإ

جراءات  متام هذه االإ ن الوكيل ال صيل )تنفيذ الواكةل(مأ ذوان هل بذكل من املولك، وقام هذا الوكيل اجلديد ابرتاكب جرمية مجركية خلل اإ ، فاإ

ن مل تقم يف جانبه أ ية مسؤولية جنائية عهنا.   س تقوم مسؤوليته املدنية عن هذه اجلرمية حىت واإ

 أ عامل املكفولاملطلب الثاين: مسؤولية الكفيل عن 

من قانون امجلارك، اليت نصت عىل أ نه "جيب ابلتضامن  351من املادة  08نظم املرشع اجلاائري هذه املسؤولية يف الفقرة      

دينني ملعىل الكفلء، شأ هنم يف ذكل شأ ن امللامني الرئيس يني، أ ن يدفعوا احلقوق والرسوم والعقوابت املالية وغريها من املبالغ املس تحقة عىل ا

من قانون امجلارك الفرنيس 701اذلين اس تفادوا من كفالهتم". وهذا النص مطابق لنص املادة 
1
ومن خلل هذين النصني، يلحظ أ ن  .

احملكوم هبا عىل املكفول، ولكن  )الغرامات واملصادرات امجلركية(التضامن الناجت عن هذه املسؤولية ينصب ليس فقط عىل اجلااءات اجلبائية 

 عىل احلقوق والرسوم موضوع اجلرمية.أ يضا 

وجود كفاةل بني  -5ويس تخلص من النصني السابقني أ ن قيام مسؤولية الكفيل عن أ عامل املكفول يقتيض توفر رشطني هام:      

عفاء بكفاةل(مرتكب اجلرمية امجلركية مككفول وخشص أ خر ككفيل. وعادة ما تشترتط مثل هذه الكفاةل  عند طلب  )تعهد مكفول أ و س ند اإ

الاس تفادة من نظام مجري موقف
2

أ ن يرتكب املكفول جرمية مجركية -8. 
3

ذا اكنت املاداتن السابقتان مل حتددا جرمية مجركية معينة بذاهتا،  . واإ

                                                                                                                        
، وعندها أ يضا تقوم مسؤوليته املدنية بشلك )539أ نظر يف مثال عن ذكل: رسالتنا سالفة اذلكر، ص (تقوم املسؤولية اجلنائية للمولك مكس تفيد مبارش من الغش  أ عامل الوكيل. كذكل قد

 تبعي، عىل نفس النحو اذلي س بق بيانه.
1
 « Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres 

sommes dues par les redevables qu'elles ont cautionnés ». 
2

 وما يلهيا. 582أ نظر يف تفصيل ذكل: رسالتنا سالفة اذلكر، ص  
3

نه سيسأ ل طبقا ل حاكم القانو  ذا اكن فعهل جمرد خطأ  أ و معل غري مرشوع مدنيا، فاإ  ن املدين.أ ما اإ
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ال أ ن  اجلرمية امجلركية املقصودة يف هذا املقام يه لك جرمية مجركية عدا جرمية "االإخلل ابلتعهدات املكتتبة" اإ
1

القول تربيره يف أ ن . وجيد هذا 

خلل ابلتعهدات املكتتبة املرتكبة من  )مبفهوم املسامهة امجلركية اخلاصة(الكفيل تقوم يف جانبه مسؤولية جنائية كفاعل أ صيل  عن جرامئ االإ

)املتعهد املس تفيد(طرف املكفول 
2

ىل ابلتبعية ملسؤوليته اجلنائية هذه )خشصية(، وعندها س تنشأ  يف جانبه مسؤولية مدنية  ، دون حاجة اإ

سابقيت اذلكر. وذات احلمك يطبق عندما يكون الكفيل رشياك يف اجلرامئ امجلركية ال خرى،  701أ و املادة  )08الفقرة ( 351الارتاكز عىل املادة 

خلل ابلتعهدات املكتتبة، املرتكبة من طرف املكفول.  عدا جرمية االإ

رامئ امجلركية املرتكبة من طرف املكفول، أ هنا تقوم  يف حقيقة ال مر عىل خطأ  ويلحظ عىل املسؤولية املدنية للكفيل عن اجل     

ذ مل تتضمن املاداتن  ثبات العكس، اإ هنا حبق  701و 351مفترتض ال يقبل اإ السابقان أ ية عبارة يس تفاد مهنا جواز دفعها بنفي اخلطأ ، وبذكل فاإ

س تقوم عن لك جرمية ولو اكنت غري متعلقة ابلتعهدات املكتتبة اليت مضهنا مسؤولية عن فعل الغري. وما يدمع هذا القول أ كرث، هو أ هنا 

 الكفيل، ومثل هذه اجلرامئ ليس رضوراي يف لك ال حوال أ ن يكون حتققها انجتا عن خطأ  هذا الكفيل.

رجوع عىل املكفول، سابقيت اذلكر مل تتضمن أ ي مهنام نصا جيزي للكفيل ال 701و )08الفقرة ( 351كذكل يلحظ أ ن املادتني      

خلل ابلتعهد ات وذكل عىل عكس احلاةل اليت تقوم فهيا املسؤولية املدنية للكفيل ابلتبعية ملسؤوليته اجلنائية الناش ئة عن ارتاكب جرمية اإ

ذ أ ن الفقرة  فرنيس قد أ شارات رصاحة من قانون امجلارك ال 393من املادة  05من قانون امجلارك اجلاائري والفقرة  302من املادة  05املكتتبة، اإ

خلل ابلتعهدات املكتتبة ىل احتفاظ الكفيل حبقه يف الرجوع عىل الوكيل أ و الناقل مرتكب جرمية االإ اإ
3

. وذلكل نلمتس من املرشع اجلاائري أ ن 

 سابقة اذلكر. )08الفقرة ( 351ينص عىل جواز رجوع الكفيل عىل املكفول يف صلب املادة 

 

 

 

 

                                      
1

املذكورة يف املنت، يشترتط لقيااها أ ن تكون اجلرمية املرتكبة جرمية  701عىل عكس ما قرره بعض الفقه الفرنيس، اذلي يرى بأ ن املسؤولية املدنية للكفيل، الواردة يف املادة  

خلل ابلتعهدات املكتتبة" فقط  ذ ال ميكن(V. BERR et TREMEAU, op.cit, p 483 - 484)"اإ التسلمي هبذا التفسري، نظرا ل ن املادة السابقة مل حتدد صورة للجرمية امجلركية  . اإ

ىل القول خلل ابلتعهدات املكتتبة، س يؤدي اإ سابقة اذلكر قد كررت فقط احلمك  701بأ ن املادة  اليت جيب ارتاكهبا من طرف املكفول، كام أ ن القول بوجوب أ ن تكون اجلرمية املرتكبة جرمية اإ

 ، وهو ما ال ميكن التسلمي به. )مبفهوم املسامهة امجلركية اخلاصة(من نفس القانون، اليت نظمت املسؤولية اجلنائية للمتعهدين كفاعلني أ صليني  393من املادة  05 الفقرة الوارد يف
2

 وما يلهيا. 582أ نظر يف تفصيل ذكل: رسالتنا سالفة اذلكر، ص  
3

 .535كر، ص أ نظر يف تفصيل ذكل: رسالتنا سالفة اذل 
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 قامئة املراجع:

 ابللغة العربيةأ وال: 

 8009الطبعة الرابعة،  ٬"املنازعات امجلركية"، دار هومه ٬أ حسن بوسقيعه. 

  أ طروحة لنيل شهادة ادلكتوراه يف العلوم اجلنائية، جامعة اجليليل اليابس -دراسة مقارنة –مداح حاج عيل، "اجلرامئ امجلركية ،"

 8058/8053اس ية س يدي بلعباس، لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية، الس نة ادلر 

  ،8007محمد صربي السعدي، "رشح القانون املدين اجلاائري"، اجلاء الثاين،  دار الهدى، اجلاائر، الطبعة الثانية. 

  8007عبد الرزاق أ محد الس هنوري، "الوجزي يف النظرية العامة لللزتام"، منشأ ة املعارف االإسكندرية"، طبعة. 

 8000ادلار جلامعية للطباعة والنرش، طبعة  ٬لجرمية امجلركية"شويق راما شعبان، "النظرية العامة ل. 

  ،"دراسة يف تطبيقات املسؤولية -دراسة مقارنة-مداح حاج عيل، "الفاعل ال صيل طبقا لنظرية املسامهة اجلنائية امجلركية اخلاصة ،

ية والعلوم الاجامتعية، دورية أ اكدميية حممكة تصدر اجلنائية عن فعل الغري يف القانون اجلنايئ امجلري، "جمةل دراسات العلوم االإنسان 

 .881 – 595، ص 8058عن لكية ال داب واللغات جبامعة ابن خدلون تيارت، العدد الرابع، أ كتوبر 

 اثنيا: ابللغة الفرنس ية• 

 CLAUDE J. BERR et HENRI TRÉMEAU, « Le droit douanier », - communautaire et national-, 

ECONOMICA, 4
e
 édition, 1997. 

 CHRISTOPHE SOULARD, « Guide pratique du contentieux douanier », Lexis Nexis-LITEC, 

2008. 

 FRANÇOIS TERRÉ, PHILLIPE SIMLER et YVES LEQUETTE, « Droit civil », -Les 

obligations-, DALLOZ, 7
e
 édition, 1999. 

 GASTON STEFANI et GEORGES LEVASSEUR et BERNARD BOULOC, « Procédure 

pénale », DALLOZ, 17
e
 édition, 2000. 
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 LOUIS PABON, LOUIS PABON, « Traité des infractions du contentieux et des tarifs des 

douanes », LIBRAIRIE DU RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS ET DES ARRÈTS ET DU 

JOURNAL DES PARIS, L. LAROSE ÉDITEUR, 1893. 

 PAUL BEQUET, « La contrebande », -Législation jurisprudence usages et pratique de la 

douane-, LAIBRAIRIES TECHNIQUES (librairie de la cour de cassation), 1959. 

 ROZENN CREN, « Poursuites et sanctions en droit pénal douanier », thèse de doctorat en 
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ثباهتا بني الرشيعة االإسلمية  حتريك ادلعوى يف جرمية القذف و أ دةل اإ

 و القانون اجلاائري
 

 ة ــــمراح نعمي/ال س تاذة

 جامعة سعيدة ،أ س تاذة مساعدة "  أ  "  

  مقدمة :

قامة احلـد عليه ل نه مرتكب جلرمية أ وجب هللا    فهيا احلد يف كتابه القذف جرمية من اجلرامئ اليت أ مر هللا بعقوبة مرتكهبا، و ابإ

ًة َوال تَْقبَلُوا الكرمي يقول تعاىل: ) ومُهْ ثََماِننَي َجدْلَ يَن يَْرُموَن احملصنات مُثذ لَْم يَأْتُوا ِبأَْربََعِة ُشهََداَء فَاْجدِلُ ِ (لَهُْم َشهَاَدًة َأبَداً َوُأولَئَِك مُهُ الَْفاِسُقونَ َواذلذ
1

 

الطعن يف ال نساب. ل هنا تتضمن الريم ابلاان أ و بنفي النسب. و يه من اجلرائـم اخملةل ابلرشف و
2

 

ىل رشف االإنسان "القذف" ذلكل حرمه الشارع احلكمي و أ مر ابالبتعاد عنه، ويتجىل ذكل من خلل اعتبار ما يوجه من طعن اإ
(3)

 

من جرامئ احلدود
(4)

  

عىل الرشف والاعتبار يف الباب الثاين من الكتاب الثالث  كام عاجل املرشع اجلنايئ اجلاائري جرمية القذف مضن جرامئ الاعتداء

نسان ال دبية و الاجامتعية. حدى جرامئ الاعتداء عىل ماكنة االإ نسان و اعتباره، وتشلك اإ  من قانون العقوابت، اليت تنال من رشف االإ

يعد قذفا لك ادعاء بواقعة من شأ هنا  من قانون العقوابت عىل أ نه : 891و قد عرف املرشع  اجلنايئ اجلاائري القذف يف املادة 

ىل تكل الهيئات...... "  لهيم أ و اإ س نادها اإ  املساس برشف و اعتبار ال شخاص أ و الهيئات املدعى علهيا هبا,   أ و اإ

ىل خشص من شأ هنا النيل من كرامة املقذوف و رشفه و لعل العةل يف جترمي  س ناد فعل معني أ و واقعة معينة اإ ذن هو اإ فالقذف اإ

 نون اجلنايئ اجلاائري للقذف يه مساسه برشف اجملين عليه و اعتباره. القا

                                      
1

 .7سورة النور : ال ية  
2

 .83، ص  8001لمية غرة ، فلح سعد ادللو :الاعتداءات القولبة عىل عرض املسمل ، دراسة فقهية مقارنة ، رساةل ماجس تري ، لكية الرشيعة و القانون ابجلامعة االإس 

(
3

ثبات ذكل ىل الغري مع العجا عن اإ قرار املقذوف مبا ( القذف: هو نس بة الاان أ و نعين النسب اإ   وعدم اإ

 قذف به.

(
4

 ( احلدود: يه العقوابت املقدرة من هللا س بحانه وتعاىل ل فعال معينة وليس ل حد أ ن يايد أ و ينقص من مقدارها.
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سلمية   ـ وسارت علهيا القوانني الوضعية ـ  للوقاية من اجلرمية و القضاء   ن مجيع ال ساليب اليت جاء ت هبا الرشيعة االإ حيث اإ

نشاء االإنسان الصاحل، اذلي زكت نفسه، ىل اإ ذا وقعت، هتدف اإ  قه واس تقامت ترصفاته، فأ حسن يف أ قواهل و أ فعاهل.و حسنت أ خل علهيا اإ

ن النفس ل مارة      و ل ن النفس البرشية أ مارة ابلسوء كام قال تعاىل :"وما أ برىء نفيس اإ

ال ما رمح ريب ." ابلسوء اإ
1

نسان الوقوع يف املعصية و مقارفة اذلنب و ارتاكب اجلرامئ ، فتتجاوز حاجا تكل التدابري و   فتسول للإ

جراءات حتريك ادلعوى و املتابعةتقع   والعقوابت اليت رشعها هللا تعاىل و القانون لردع هذه النفس.   يف احملظور، حفينئذ تأ يت اإ

ىل غريه، و نقل يف معناها اللغوي: أ هنا امس من  جياب حق هل اإ و تعرف ادلعوى من الناحية اللغوية عىل أ هنا : قول يقصد به االإنسان اإ

در.االإدعاء، و هو املص
2

 

ىل: دعوى هتمة، و غري الهتمة .  أ ما يف الاصطلح الفقهيي فتقسم ادلعاوى اإ

و دعوى الهتمة يه ادلعوى اجلنائية: و يدعى فعل حيرم عىل املطلوب يوجب عقوبته، مثل قتل، رسقة، قطع طريق أ و غري ذكل 

 من أ نواع العدوان احملرم.

قرض أ و رهن أ و ضامن أ و دعوى ال يكون فهيا سبب فعل حمرم. ومن  أ ما دعوى غري الهتمة: أ ن يدعي دعوى عقد من بيع أ و

نسان طلب حق هل أ و ملن ميثهل أ و حاميته. تعريفات الفقهاء لها: يه قول مقبول أ و ما يقوم مقامه يف جملس القضاء، يقصد به اإ
3

 

ىل القايض اجتاه و تعرف ادلعوى اجلنائية يف القانون الوضعي عىل أ هنا: الطلب املوجه من ادلوةل بواسطة  هجازها اخملتص ابالهتام اإ

املهتم ابرتاكب اجلرمية الإقرار مدى ما لدلوةل من سلطة يف معاقبته.
4

 

كام تعرف بأ هنا تكل ادلعوى اليت تنشأ  عن وقوع جرمية ما منصوص علهيا يف قانون العقوابت مبعناه الواسع، و خيول أ مر حتريكها 

يت تويل مبارشهتا فامي بعد، و غايهتا توقيع اجلااء عىل املهتم اذلي يثبت ارتاكبه للجرم و تتوافر مسؤوليته للنيابة العامة حبسب ال صل، و يه ال

عنه، أ اي اكن ذكل نوع اجلااء.
5

 

مفن هل حق حتريك دعوى القذف يف الرشيعة و القانون؟ و ما يه القيود الواردة عىل هذا التحريك، رشعا و قانوان؟ و فامي تمتثل 

ث   بات قيام جرمية القذف يف لك من الرشيعة و القانون ؟ .أ دةل اإ

                                      
1

 . 13سورة يوسف : ال ية  
2

 .  812/ص 57، اجلاء 3/5997أ ىب الفضل جامل ادلين ابن منظور: لسان العرب ، دار صادر بريوت ، الطبعة   
3

 . 2،ص  8003صاحل بن محدان بن حيي الاهراين : حتريك ادلعوى اجلنائية يف جرامئ القذف ، السب . رساةل ماجس تري ، أ اكدميية انيف العربية ، 
4

 . 518، ص 7/5925أ محد فتحي رسور : الوس يط يف قانون االإجراءات اجلنائية ، دار الهنضة العربية ، القاهرة ، الطبعة  
5

 . 817/ص 5، اجلاء 8001عبد املنعم : أ صول االإجراءات اجلنائية ، منشورات احلليب احلقوقية ،سلامين  
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ثبات دعوى القذف يف الرشيعة االإسلمية.         املبحث ال ول:حتريك و اإ

ذا قدمت الشكوى من غريه مل جيا أ ن تقام  قامة دعوى القذف خمامصة املقذوف، أ ي أ ن يتقدم املقذوف بشكواه، فاإ يشترتط يف اإ

كذكل لو  تقدم الشهود بشهادهتم حس بة هلل مل تقبل مهنم الشهادة ل ن الشهادة ال تقبل قبل قيام ادلعوى،  ادلعوى عىل أ ساس شكوى الغري،

ال بشكوى املقذوف. و ادلعوى ال تقوم اإ
1

  

 املطلب ال ول: حتريك دعوى القذف يف الرشيعة االإسلمية.

امة يف الرشيعة أ ن خصومة اجملين عليه ليست رشطا يف من املسمل به بني الفقهاء أ ن القذف حد من حدود هللا، و القاعدة الع   

قامة دعوى القذف خصومة اجملين عليه  قامة دعوى متعلقة حبد من احلدود، و لكهنم يس تثنون من هذه القاعدة حد القذف و يوجبون يف اإ اإ

ال أ هنا متس املقذوف مساسا شديدا  و تتصل بسمعته و ىل أ ن اجلرمية، و أ ن اكنت حدا، اإ تباث قذفه  انظرين اإ عرضه، و ل ن للقاذف حق اإ

ن يعلق فلو أ ثبته أ صبح املقذوف مس ئوال عن جرمية الاان لكام رىم هبذه اجلرمية ووجبت عليه عقوبهتا، و لهذه النتاجئ اخلطرية اكن من احلمكة أ  

رفع دعوى القذف عىل شكوى املقذوف 
2

. 

 ويف ابب احلديث عن دعوى القذف نتناول ما ييل: 

ن اكن حيا، فل يقبل من غريه حتريك دعوى القذف اهام  حياءقذف ال  ـ 0 : ميكل املقذوف وحده حق حتريك دعوى القذف اإ

ذا اكن القذف مبارشا هل ال اإ اكنت صلته ابملقذوف و لو اكن يف املقذوف مساس به، اللهم اإ
3

ذا قذف خشص بأ نه زان ابمرأ ة معينة اعترب  ، فاإ

هنام حق حتريك دعوى القذف، و لكن ليس لغريهام أ ن حيرك ادلعوى، فليس لاوج املرأ ة أ و ودلها أ و الرجل و املرأ ة مقذوفني، و اكن للك م

ال عن طريق املرأ ة املقذوفة و يه صاحبة احلق. أ حد أ بوهيا أ ن حيرك دعوى القذف، و لو أ ن القذف ميسه، ل ن القذف مل ميسه اإ
4

 

ذا حرك املقذوف دعوى القذف، مث مات قبل الفصل يف ادل  عوى، فقد اختلف الفقهاء يف ذكل عىل قولني:     و اإ

و يرى أ ن ادلعوى تسقط مبوته، و هو قول احلنيفة، ل ن حق اخلصومة يف دعوى القذف حق جمرد ليس ماال و ال  القول ال ول

مبزنلته فل يورث.
5

 

                                      
1

 . 391، ص  8اجلاء  5/8009عبد القادر عودة : الترشيع اجلنايئ االإسليم ، املنشورات احلليب احلقوقية ، الطبعة  
2

 . 72،79، ص  5921/ 3ني الرشيعة و القلنون ،املكتبة العرصية بريوت ـ صيدا ، الطبعة عبد اخلالق النواوي : جرامئ القذف و السب العلين و رشب امخلر ب  
3

 . 79عبد اخلالق النواوي: املرجع السابق ،ص  
4

، 3/5992السعودية ، الطبعة ربية أ محد بن محمد بن قدامة : حتقيق عبد هللا بن عبد احملسن الترتي و عبد الفتاح محمد ، املغين ، وزارة الشؤون االإسلمية ، اململكة الع 

 . 331، ص  58اجلاء 
5

 . 391عبد القادر عودة : املرجع السابق ، ص  
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شافعية و احلنابةل، فهم يرون أ ن الورثة فريى أ ن حق حتريك ادلعوى ال يسقط، بل يورث، و قال به املالكية و ال  أ ما القول الثاين

ذا مل يكن للمجين عليه وارث سقطت ادلعوى.  يف هذه ادلعوى حيلون حمل اجملين عليه، فاإ

ذا   ويف مذهب ماكل يرون يف حاةل موت املقذوف دون وارث أ ن للمقذوف أ ن يويص بشخص بأ ن يقوم مقامه يف ادلعوى، فاإ

ادلعوى و مل تسقط ادلعوى مبوت املقذوف أ وىص عىل هذا الوجه حل الويص حمهل يف
1

 

 أ ما يف حاةل موت املقذوف أ و املس بوب قبل حتريك ادلعوى، فقد اختلف الفقهاء يف ذكل عىل قولني:       

و يرى أ ن ادلعوى تسقط مبوت املقذوف قبل حتريكه لها و مطالبته ابلعقوبة، و عليه فل ميكن للورثة حتريك  القول ال ول:

هبذا الرأ ي قال احلنيفة.ادلعوى، و 
2

 

ال بطلب املقذوف فلام مات قبل طلبه تعذر الاستيفاء فسقط احلد.  و جحهتم يف ذكل أ ن حد القذف ال يس تويف اإ

 : و يرى أ ن ادلعوى ال تسقط، بل يرث حق رفعها الورثة و هبذا قال املالكية و هو القول ال رحج.القول الثاين

  

ذا اكن املق  قذف ال موات:ـ  8 ذوف ميتا جفمهور الفقهاء و مهنم ال مئة ال ربعة يبيحون رفع ادلعوى عىل القاذف بناء عىل شكوى اإ

ذا مل يكن هناك من ميكل هذا احلق امتنع رفع ادلعوى.  يتقدم هبا من ميكل حق اخملامصة فاإ

ال أ ن  الفقهاء  اختلفوا فمين ميكل هذا حق اخملامصة يف هذه احلاةل، فاالإمام ماكل ير      ى أ ن أ صول املقذوف و فروعه اذلكور اإ

ذا مل يكن هناك أ حد من هؤالء اكن حق اخملامصة للعصبة و البنات و  ميلكون حق اخملامصة، و أ ن أ جداد املقذوف ل مه ميلكون هذا احلق، فاإ

ال خوات و اجلدات.
3

مام أ ىب حنيفة أ ن اخلصومة ميلكها و دل املقذوف امليت ذكرا اكن أ م أ نىث و   بنه، ووادله و و يرى االإ بنه، و بنت اإ بن اإ اإ

ن عل. اإ
4

  

و يرى االإمام الشافعي أ ن حق اخلصومة ميلكه لك وارث، و هناك رأ ي يف مذهب الشافعي يقول بأ ن اخلصومة تكون مجليع الورثة 

ال من يرث ابلاوجية، و رأ ي أ خر يقول بأ ن اخلصومة للعصبات دون غريمه . اإ
5

 

ال أ ن مجهور من خلل ما س بق ذكره نس تنتج أ ن ا    ل صل يف الرشيعة أ ن خصومة اجملين عليه ليست رشطا يف جرامئ احلدود، اإ

س تثنوا من ذكل حد القذف، و اشترتطوا لقيام مثل هذه ادلعوى شكوى اجملين عليه.   الفقهاء قد اإ

                                      
1

 . 391عبد القادر عودة : املرجع السابق ،ص  
2

حياء الرثات العريب ، بريوت ،لب   ،  3، اجلاء  3/8000نان ،الطبعة علء ادلين أ ىب بكر الكساين : حتقيق محمد عدانن ايسني : بدائع الصنائع يف ترثيب الرشائع ، دار اإ

 . 11، 17ص
3

 . 301،ص  1، اجلاء  5عبد هللا بن عبد الرحامن املغريب املعروف ابحلطاب : مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل ، مطبعة السعادة ، الطبعة  
4

حياء الرثات العريب ، بريوت ،لبنان ،الطبعة  علء ادلين أ ىب بكر الكساين : حتقيق محمد عدانن ايسني : بدائع الصنائع يف ترثيب الرشائع ،  ،  3، اجلاء  3/8000دار اإ

 . 11ص
5

 .10، ص  5921/ 3عبد اخلالق النواوي : جرامئ القذف و السب العلين و رشب امخلر بني الرشيعة و القلنون ،املكتبة العرصية بريوت ـ صيدا ، الطبعة  
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بدال من أ ن يثري و احلمكة من ذكل أ ن مثل هذه ادلعوى متس العرض و السمعة، و قد خيتار اجملين عليه التسترت عىل نفسه 

ن أ ثبت حصة ما قذف به س ئل املقذوف عن جرمية  اخلصومة كام أ ن للقاذف ـ يف دعوى القذف ـ أ ن يثبت حصة ما قذف به اجملين عليه، فاإ

 الاان.

ال مبطالبة املقذوف، و تكون مطالبة املقذوف بتقدميه شكوى يعرب  فهيا وقد أ مجع الفقهاء عىل أ ن حد القذف ال يقام عىل القاذف، اإ

دالء بشهادهتم ذا تقدم الشهود للإ قامته احلد عىل القاذف، و يتعني ان يتقدم بنفسه ابلشكوى، و ينبين عىل ذكل أ نه اإ  رصاحة عن طلبه يف اإ

قامة ادلعوى فل تقبل هذه الشهادة مهنم. حس بة هلل تعاىل قبل اإ
1

 

ن اكنت القاعدة العامة عند الفقهاء أ ن احلدود حق هلل تعاىل،  ال أ هنم يس تثنون من هذه القاعدة حد القذف، و يوجبون هذا و اإ اإ

ال أ ن حق العبد فيه غالب، ل نه ميس مسعة و رشف  ن اكن حدا اإ قامهتا شكوى اجملين عليه، ل ن القذف و اإ يف حتريك دعوى القذف و اإ

املقذوف مساسا شديدا، لهذا اكن من احلمكة أ ن يعلق رفع دعوى القذف عىل شكوى املقذوف. 
2

 

ثبات دعوى القذف يف الرشيعة االإسلمية.املطل  ب الثاين: اإ

نذ  ثبات اإ قامة هو اليشء اإ نذ  عليه، ادلليل اإ ثبات واإ قامة اجلرمية، اإ  االإسلمية الرشيعة ويف للمهتم، نسبهتا وعىل عىل وقوعها دلليل اإ

ثبا قبول يف القايض ويتشدد والاحتياط، احلذر مبنهتيى واحضة وتؤخذ حمددة االإثبات طرق  اجلدل وهو العقاب القذف خلطورة جرمية يف تاالإ

ىل أ ن القاذف بفسق واحلمك الشهادة، قبول وعدم جدلة مثانني ذا يتوب، اإ ىل ترسب فاإ عامالً  درؤها جيب ش هبة انقلب شك أ قل ادلليل اإ  اإ

ثبات، يف تشددت قد الرشيعة االإسلمية أ ن جند ذلكل ،" اس تطعمت ما املسلمني عن احلدود ادرأ وا ":للحديث الرشيف  للك جفعلت االإ

 بأ دةل القاذف عىل القذف جرمية وتثبت .وجوده قل رشوطه كرثت لكام اليشء أ نذ  ذكل يف وأ حاكمًا مراعية رشوطاً  االإثبات طرق من طريق

قرار، شهادة الشهود و الميني. ويه الفقهاء بني علهيا متفق  االإ

 أ وال : االإقرار .

ذا أ قر اجلاين بأ نه قذف اجملين عليه  ،و هو ما اتفق عليه املقصود ابالإقرار هو اعترتاف اجلاين اب رتاكبه للجرمية ، فيثبت القذف  اإ

 العلامء لثبوته ابلكتاب و الس نة .

                                      
1

 . 391، ص  8اجلاء   8009مقاران ابلقانون الوضعي ، منشورات احلليب ، لبنان ،  الطبعة  عبد القادر عودة : الترشيع اجلنايئ االإسليم  
2

 . 391، 391عبد القادر عودة :املرجع السابق ، ص  
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ذا أ خد هللا ميثاق النبيني ملا أ تيتمك من كتاب و حمكة مث جائمك رسول مصدق ملا معمك لتؤمنن به و  أ ما الكتاب فقوهل تعاىل: "واإ

أ قرر مت و أ خذمت عىل ذلمك ارصى، قالوا أ قرران قال فشهدوا و أ ان معمك من الشاهدين."لتنرصنه، قال أ 
1

 . 

ثبات ما أ قر به وأ ما الس نة النبوية مفا روي عن أ ىب هريرة ـ ريض هللا عنه ـ قال  قرار و أ نه اكف يف اإ ففي هذه ال ية ترصحي ابالإ

ين زنيت فأ عرض عنه ردد عليه أ ربع مرات فلام "أ ىت رجل رسول هللا ـ صىل هللا عليه و سمل ـو هو يف املسجد فن اداه" فقال،"اي رسول هللا اإ

شهد عىل نفسه أ ربع شهادات دعاه النيب ـ صىل هللا عليه و سمل ـ فقال :"أ بك جنون" قال: "ال"قال : "فهل أ حصنت" قال : "نعم" فقال 

"النيب صىل هللا عليه و سمل ـ اذهبوا به فأ رمجوه" .
2

 

قراره عىل نفسه ابلاان و هذا دليل عىل اعتبار فاحلديث يبني أ ن  الرسول ـ صىل هللا عليه وسمل ـ قد أ قام احلد عىل ماعا مبوجب اإ

قرارا حصيحا رشوطا نذكر أ مهها: ال أ ن العلامء قد اشترتطوا فمين يعترب اإ ثبات احلدود. اإ  االإقرار يف اإ

 ـ أ ن يكون املقر ملكفا، ابلغا، عاقل.5

قرار.ـ أ ن يكون خمتارا غري 8  مكره عىل االإ

قرار الصغري وال املكره و ذكل لقوهل صىل هللا عليه و سمل:"رفع القمل عن ثلثة عن النامئ حىت يستيقظ  وبناءا عىل ذكل فل يصح اإ

 و عن الصيب حىت حيتمل و عن اجملنون حىت يعقل "

ن هللا جتاوز عن أ ميت اخلطأ  و النس يان و ما  لاام املقر و قوهل عليه الصلة و السلم " اإ قرار يقتيض اإ س تكرهوا عليه "، كام أ ن االإ

لاااهم مبا أ قروا به.  مبا أ قر به و هؤالء مرفوع التلكيف عهنم فل ميكن اإ

و يرى عبد القادر عودة 
3

قرار فيكتفي أ ن يقر مرة واحدة يف جملس القضاء.   أ نه ال يشترتط العدد يف االإ

 الميني. اثنيا:

ىل أ نه اختلف الفقهاء يف ثبوت القذف اإ  ذا طالبه به املقذوف، فذهب احلنفية و املالكية و احلنابةل اإ ىل القاذف بنكوهل عن الميني اإ

ذا نلك يقام  ىل أ ن ذكل من حقه و اإ ذا مل تتوافر دليه البينة. و ذهب الشافعي و رواية عن أ محد اإ ليس من حق املقذوف أ ن حيلف القاذف اإ

 عليه احلد و قيل يعار.

                                      
1

 . 25سورة أ ل معران : ال ية  
2

 احلديث متفق عليه: 
3

 . 708عبد القادر عودة : املرجع السابق ، ص  
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قول ال ول مبا ييل: أ ن حد القذف حق من حقوق هللا، و احلدود ال يس تحلف فهيا كام ال يس تحلف يف وقد اس تدل أ حصاب ال 

 الاان.

ذا نلك القاذف عن الميني يدلنا عىل أ ن النكول عن الميني ليس ببينة رصحية عىل القاذف  ثبات احلد، و اإ أ ن املقصود من التحليف اإ

ال ابلبينة الرصحية فيكون يف  ذكل ش هبة يدرأ  هبا احلد و احلدود تدرأ  ابلش هبات. وال يقام احلد اإ

و اس تدل أ حصاب القول الثاين: بأ ن القذف حق للعبد فيس تحلف فيه القاذف، كسائر حقوق العباد. و لقوهل صىل هللا عليه و سمل 

" و لكن الميني عىل املدعى عليه " 
1

 

ذا مل يكن دلى القاذف    ن نلك املقذوف عن الميني اعترب  مبعىن ذكل أ ن يس تحلف القاذف املقذوف اإ بينة عىل حصة القذف، فاإ

ال يف القذف فقط ل نه حق العبد، و ل ن  القذف حصيحا ودرئ احلد عن القذف، وال يرى الشافعي الاس تحلف يف يشء من احلدود اإ

قرار يف القذف ابطل و ل ن النكول عن الميني مبثابة االإقرار، أ ما يف احلدود ال خر  ى فل يرى الاس تحلف فهيا ل هنا حق هللا الرجوع عن االإ

من انحية، و ل ن الرجوع عن االإقرار فهيا حصيح.
2

 

ىل أ صل و هو أ ن حد القذف عند الشافعي حق من حقوق العبد، فيجري فيه الاس تحلف كام يف  و يرجع سبب اخللف، اإ

 سائر احلقوق.

ال أ ن حق هللا غالب و حقوق هللا ال أ ما عند احلنفية ومن وافقهم فال صل عندمه أ ن القذف حق هلل ع اوجل، و حق للعبد أ يضا اإ

 جيري فهيا الاس تحلف.

ليه لك فريق، لوجدان هذه املسأ ةل تطرح التساؤل التايل:هل القذف حق هلل أ م حق للعبد؟ ىل ما ذهب اإ معان اإ  و لو نظران ابإ

ذا نظران للقذف عىل أ نه من حقوق العبد  فيكون النكول  عن  الميني مث  ذا قلنا بثبوت القذف فل عربة ابلتعاير، فاإ بتا للقذف، و اإ

منا يثبت احلد عىل القذف.  و اإ

 

 

 

                                      
1

 . 579، ص  5921القذف يف الرشيعة االإسلمية ،  رساةل ماجس تري ، لكية الرشيعة و ادلراسات االإسلمية  جامعة مكة املكرمة ، حميا بن مسعد السحميي : أ حاكم   
2

 . 703عبد القادر عودة: املرجع السابق ،ص  
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 اثلثا: الشهادة "شهادة الشهود " .

تعريف الشهادة لغة: الشهادة خرب قاطع، تقول شهد عىل كذا من ابب سمل، وقوهلم، أ شهد بكذا، أ ي أ حلف، واملشاهدة:  -5

، أ ي حرضه وهو شاهد، وقوم شهود، أ ي حضور وهو يف ال صل مصدر، وشهد هل بكذا أ ي أ دى ما عنده شهوداً  -ابلكرس-املعاينة، وشهده 

من الشهادة فهو شاهد، واستشهده، أ ي سأ هل أ ن يشهد 
1

 

 الشهادة اصطلحًا:  للعلامء يف تعريف الشهادة عبارات عديدة ، ومن أ مهها : -8

خبار عن عيان بلفظ الشهادة يف جملس القايض حبق للغري عىل أ خر" . مث قال شارحًا قوهل:  قال اجلرجاين: "يه يف الرشيعة اإ

ما حبق للغري عىل أ خر، وهو الشهادة، أ و حبق للمخرب عىل أ خر وهو ادلعوى، أ و ابلعكس وهو االإقرار فاالإخبارات ثلثة: اإ
2

. 

ثبات واقعة القذف مجموعة من الرشوط نذكرها فامي ييل :  يشترتط يف شهود اإ

ثب5 تنني  .ـ يكفي الإ ات واقعة القذف عىل القاذف شهادة شاهدين اإ
3

 

ـ يشترتط يف الشهود أ ن يكونوا رجاال: لقوهل تعاىل " واستشهدوا شهيدين من رجالمك " 8
4

، و قول الرسول صىل هللا عليه و سمل 

ليفتني من بعده " أ ن ال تقبل " شاهداك أ و ميينه " ، و قول حميا بن مسعد قضت الس نة من عهد النيب ـ صىل هللا عليه و سمل ـو اخل 

سقاطها ، و ذلكل تدرىء ابلش هبات ،  و يف شهادة النساء ش هبة  شهادة النساء يف احلدود و القصاص  كون أ ن احلدود حيتاط دلرهئا و اإ

حداهام ال خرى " . حداهام فتذكر اإ  بدليل قوهل تعاىل "أ ن تضل اإ

ذا اكن مع  ال اإ هن رجل ، فلام أ ن ال تقبل شهادهتن يف احلدود .أ ن النساء اهام كرثن ال تقبل شهادهتن اإ
5

 

ـ يشترتطوا أ ن يكونوا مسلمني ، فل تقبل شهادة غري املسمل . و لكن العامل ابن تميية يرى قبول شهادة غري املسمل عند الرضورة  3

رضورة .يف لك ىشء قياسا عىل قبول شهادته يف الوصية ، ل ن شهادته قبلت يف الوصية للرضورة فتقبل يف لك 
6

و نعتقد أ ن ابن تميية يقصد  

طلقا .  بغري املسمل " الكتايب " وال يقصد املرشك ابهلل ، ل ن املرشك ابهلل ال تقبل شهادته اإ

                                      
29

 .883ابن منظور: املرجع السابق, ص  
2

 . 589،  ص3بريوت ، الطبعةعىل بن محمد اجلرجاين : كتاب التعريفات ،دار الكتب العلمية ،   
3

 . 15عبد اخلالق النواوي : املرجع السابق ، ص  
4

 . 828سورة البقرة : ال ية  
5

 . 517حميا بن مسعد السحميي : املرجع السابق ،  ص  
6

 . 15عبد اخلالق النواوي : نفس املرجع ، ص  
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ـ يشترتط يف الشاهد أ ن يكون عدال لقوهل تعاىل " واشهدوا ذوي عدل منمك "  7
1

، و لقوهل صىل هللا عليه و سمل " ال جتوز 

أ خيه "  و ال زان وال زانية ، و ال ذي مغر عىل شهادة خائن وال خائنة 
2

 و املقصود ابلعداةل يه احملافظة ادلينية عىل اجتناب الكبائر ، 

و تويق الصغائر و أ داء ال مانة و حسن املعامةل ، كام ميكن تعريفها عىل أ هنا الاس تقامة عىل أ مر االإسلم ، و اعتدال العقل و 

 معارضة الهوى. 

ذا مل يكن الشاهد ابلغا فل تقبل شهادته ل نه ـ و يشترتط يف ا 1 لشاهد أ ن يكون ابلغا قادرا عىل الالكم و عىل حفظ الشهادة ، فاإ

ن مل يكوان رجلني فرجل و امرأ اتن ممن ترضون من الشهداء " ليس من الرجال لقوهل تعاىل " و استشهدوا شهيدين من رجالمك ، فاإ
3

والصيب  

شهادته  و لقول رسول هللا صىل هللا عليه و سمل " رفع القمل عن ثلثة :عن الصيب حىت يبلغ  و عن  ليس من الرجال ، و ليس ممن ترىض

النامئ حىت يستيقظ  و عن اجملنون حىت يفيق ." 
4

 

ة ، ـ و يشترتط أ ال يتحقق يف الشاهد أ ي مانع من موانع قبول الشهادة رشعا ، و هذه  املوانع يه : القرابة ، و العداوة ، و الهتم 1

لهيا من وراء شهادته كشهادة الرشيك لرشيكه ، و اخلادم خملدومه و العامل  و املقصود ابلهتمة يه أ ن يكون للشاهد مصلحة خشصية يسعى اإ

 لرب العمل .

ـ يشترتط أ ن يكون الشاهد قد مسع أ لفاظ القذف بنفسه ، فل تكفي شهادة شاهد عىل شاهد . و فضل عن هذه الرشوط  3

ذا مل يقتنع بصحة الشهادة فغنه يطرهحا الواجب توافره ا يف الشهود فل بد من اقتناع القايض بصحة شهادة الشهود ليصدر حمكه ابلعقوبة فاإ

 جانبا وال يأ خذ هبا .

حدى الطرق ال تية : ذا أ راد املهتم أ ن ينفي الهتمة عنه فهل أ ن يتبع اإ  و اإ

 لقذف مبن شاء من الرجال أ و النساء دون التقييد بعدد معني .ال وىل: أ ن ينكر واقعة القذف مث يستشهد  عىل عدم حصول ا

 الثانية: أ ن يدعي أ ن املقذوف أ عترتف بصحة القذف و يكفي لتأ ييد هذا ادلفاع شهادة رجلني أ و رجل و امرأ تني.

ثبات حصة القذف.  الثالثة:أ ن يعترتف ابلقذف و يبدي اس تعداده الإ

ذا اكن زوجا فاعترتف ابلقذف فهل أ    ن يلعن الاوجة.الرابعة: اإ

                                      
1

 08سورة الطلق : ال ية  
2

 . 330عبد القادر عودة : املرجع السابق ، ص   
3

 . 828سورة البقرة : ال ية  
4

 . 381عبد القادر عودة : املرجع السابق ، ص 
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ثباهتا  قانوان .   املبحث الثاين :   دعوى القذف و أ دةل اإ

 05/09تثري املتابعة من أ جل جرمية القذف مسائل اهمة اس تحدهثا التعديل اذلي طرأ  عىل قانون العقوابت مبوجب القانون رمق 

 .5مكرر  577حسب نصوص املواد ، كام جاء هذا التعديل بعقوابت جديدة ضد أ شخاص حمددين 81/01/8005املؤرخ يف 

 املطلب ال ول. حتريك دعوى القذف يف القانون اجلنايئ اجلاائري .

"  تتفق القوانني العربية عىل أ ن ال صل يف ادلعوى اجلائية أ هنا تقام من اجلهات اخملتصة دومنا قيد يرد علهيا فيحول دون ذكل،      

ذن   أ و طلب أ و ومع ذكل هناك بعض الاس تثناءات يتعذر معها حتر  ال ابإ زاء مرتكيب بعض اجلرامئ أ و يف حاالت معينة اإ يك ادلعوى اجلاائية اإ

بشكوى من اجملين عليه.
1

 

ىل قسمني يف حتديد أ ولوية وأ مهية اجلهة اليت تضطلع يف توجيه االهتام، كوهنا الطرف املترضر، أ و       جرائية اإ وتنقسم القوانني االإ

كوهنا اجلهة ذات الاختصاص.
2

 

و يرى ادلكتور عىل حسن طوالبة يف هذا املقام    
3

أ ن ال صل أ ن ادلعوى اجلاائية حترك من قبل اجلهة اليت متكل سلطة االهتام،  

منا دون حاجة لرضا اجملين عليه، ذكل ل ن اجلرمية بأ ي مفهوم من مفاهمي سلطة االهتام املعارصة ما عدت متس ابلرضر حق اجملين عليه وحده، اإ 

ال أ نه مع ذكل توجد من اجلرامئ ما تنطوي عىل مساس واحض ابجلانب الشخيص للحق املعتدى عليه  حق اجملمتع يف أ منه واس تقراره أ يضًا، اإ

 -كام هو احلال يف جرمية القذف  –مقارنة ابملساس اذلي تنطوي عليه تكل اجلرمية ابجلانب الاجامتعي ذلكل احلق 

ذن الاجتاه اذلي سار عليه املرشع   اجلنايئ  اجلاائري بشأ ن ذكل ؟مفا هو اإ

 حتريك ادلعوى بشكوى اجملين عليه:  

جراءات القانونية   ىل اجلهة اخملتصة واذلي يطلب اختاذ االإ الشكوى معناها التظمل اذلي يرفعه املترضر من اجلرمية أ و اجملين عليه اإ

رادته الرصحية يف حتر  ضد فاعل اجلرمية. و الشكوى يعرب هبا اجملين عليه ثبات املسؤولية اجلاائية وتوقيع عن اإ يك ورفع ادلعوى اجلاائية الإ

.العقوبة القانونية عىل املشكو منه
4

 

                                      
1

     538، ص  5992عيل حسن  طوالبة  :  جرمية القذف ، دراسة مقارنة  ، مكتبة دار الثقافة للنرش و التوزيع ، 
2

ل يف حتريك ادلعوى اجلاائية، أ ما البعض ال خر فيجعل حتريكها بيد هيئة خمتصة حيددها فنجد أ ن القوانني االإجرائية العربية مهنا من تعترب أ ن الطرف املترضر هو ال ص 

 القانون.
3

 533عىل حسن طوالبة : نفس املرجع ، ص 
4

 .533عىل حسن طوالبة : املرجع السابق ،  ص  
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و املرشع اجلاائري مل يكن قبل تعديهل لقانون العقوابت اجلاائري يس توجب شكوى اجملين عليه للمتابعة من أ جل جرمية      

لهيا، وذكل لعدم الن ص عىل وجوب هذه الشكوى مبعىن أ ن املتابعة يف جرمية القذف و السب اكنت تمت القذف ، اهام اكنت اجلهة املوهجة اإ

.تلقائيا
1

 

ثر تعديل قانون العقوابت مبوجب القانون       8مكرر  577مكرر و  577نصت املاداتن  81/01/8005املؤرخ يف  05/09واإ

جراءات املتابعة تبارش تلقائيًا من قبل النيابة العامة خب ىل الرسول رصاحة عىل أ ن اإ ىل رئيس امجلهورية أ و اإ صوص القذف والسب املوجه اإ

سلم.  )ص( أ و بقية ال نبياء أ و الاس هتااء ابدلين أ و بأ ية شعرية من شعائر االإ

حدى غرفتيه أ و ضد احملامك واجملالس القضائية  571يف حني مل تتضمن املادة        ىل الربملان أ و اإ املتعلقة ابلقذف أ و السب املوجه اإ

 ضد أ ية هيئة نظامية أ و معومية ما يفيد بأ ن املتابعة اجلاائية تكون تلقائية من النيابة العامة.أ و 

أ ن املتابعة تكون تلقائية عندما يتعلق ال مر برئيس امجلهورية  8مكرر  577مكرر و  577ابملادتني  571أ و يفهم من اقترتان املادة 

 ت ال خرى.أ و الرسول )ص(، وتكون بناًء عىل شكوى يف احلاال

ىل املادة       ذا رجعنا اإ وما يلهيا من قانون  891هذا الاس تنتاج سلمي من الناحية املنطقية، و لكنه ال يس تقمي من الناحية القانونية اإ

العقوابت واليت مل تشترتط شكوى اجملين عليه يف هذه اجلرامئ. 
2

ىل القواعد ال تي  ن املتابعة من أ جل جرمية القذف ختضع اإ  ة:وهكذا فاإ

ىل رسول)ص( أ و بقية ال نبياء  أ و ادلين أ و ل ية شعرية املتابعة التلقائية  :  5       ىل رئيس امجلهورية أ و اإ ذا اكن القذف موهجًا اإ : اإ

سلم فيكون عىل النيابة العامة مبارشة املتابعة اجلاائية تلقائيًا أ ي أ ن املتابعة اجلاائية ختضع يف هذه احلاةل ملبدأ   الرشعية حبيث من شعائر االإ

يكون عىل النيابة العامة مبارشة املتابعة مىت توفرت أ راكن اجلرمية دون أ ن يكون لها سلطة من حيث امللءمة.
3

 

ما بناًء عىل : املتابعة بناءا عىل شكوى :  8        ذا اكن القذف أ و السب موهجًا للهيئات العمومية    أ و ال فراد فتكون املتابعة اإ اإ

ذا متت املتابعة  بناءً شكوى اجملين عل  ما مببادرة من النيابة العامة ويف احلالتني تكون للنيابة العامة سلطة ملمئة املتابعة ويف حاةل ما اإ ًً يه  و اإ

ن حسب شكواه ال يوقف املتابعة ل ن املرشع مل يعلق املتابعة عىل الشكوى   عىل شكوى اجملين عليه فاإ
4

 

                                      
1

، 855،ص   5/8003وال ، دار هومة للطباعة و النرش ، اجلاائر ، اجلاءأ حسن بوسقيعة : الوجزي يف القانون اجلنايئ اخلاص ، اجلرامئ ضد ال شخاص و اجلرامئ ضد ال م 

858 . 
2

 . 10،15، ص  8050كامل بوشليق :جرمية القذف بني القانون و االإعلم ، دار الهدى عني مليةل ، اجلاائر  
3

 855أ حسن بوسقيعة : املرجع السابق ، ص 
4

 . 352،نرشة العداةل ،ص 5913/11ة العليا ،للمحمك 3عن الغرفة اجلنائية  35/01/11قرار صادر يف  
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ذا اكن عدم اشترتاط شكوى اجملين عل  يه هل ما يربره عندما يتعلق ال مر برئيس امجلهورية أ و الرسول ) ص(، فل يشء يربره و اإ

 عندما يتعلق ال مر ابل فراد أ و الهيئات  أ و املؤسسات العمومية، ذكل ل ن املساس ابالعتبار والرشف مسأ ةل ذاتية وخاصة ملن هيمه ال مر

ال هو، فكيف للنيابة العامة أ ن حتل ن يف العبارات املس تعمةل مساسا برشف أ و اعتبار املعين ابل مر ؟  اذلي ال يشعر هبا اإ  حمهل لتقول اإ

ن املرشع اجلاائري بعدم اشترتاطه شكوى اجملين عليه يكون قد خرج عىل ما هو معمول به يف         ىل ما س بق فاإ و ابالإضافة اإ

ين عليه أ و ممثهل. ولكن برمغ مجيع ما تقدم جند أ ن العمل القانون املقارن، حيث توقف جل الترشيعات املتابعة اجلاائية عىل شكوى اجمل

تلقائية  القضايئ يسري يف اجتاه خمالف ملا أ قره قانون العقوابت ، حيث أ ننا مل نلحظ أ ي قضية تتعلق ابلقذف متت املتابعة اجلاائية فهيا بصورة

منا مجيع املتابعات تمت بناء عىل شكوى املرضور ، مبا ىل رئيس امجلهورية  من النيابة ، و اإ أ ن ال مر يتعدى ذكل حيث أ ن حىت القذف املوجه اإ

و اليت جاء التعديل من أ جل التشديد سواء من حيت العقوبة أ و من حيث التأ كيد عىل أ ن املتابعة اجلاائية جيب أ ن تكون تلقائية من طرف 

رائد اليت تظهر الرسوم اليت قد تشلك مساسا برشفه أ و اعتباره و مع النيابة العامة ، و لكننا يف الواقع العميل ال جند ذكل حمققا فمك يه اجل

ذكل ال تتحرك النيابة من أ جل متابعة الفاعلني مفا السبب يف ذكل ؟
1

  

ن االإجابة عىل مثل هذا السؤال ال ميكن أ ن تكون جازمة ، و لكن يبدوا أ ن القضاة متأ ثرين ابلقانون املقارن و خاصة املرصي و  اإ

ىل النيابة العامة أ و الفرنيس ، ح  ال بناًء عىل شكوى اجملين عليه اإ يث أ نه ال جيوز رفع ادلعوى العمومية يف جرامئ الاعتبار يف القانون املرصي اإ

ذا مل تقدم الشكوى عهنا ال تكون مقبوةل أ مام  ىل أ حد مأ موري الضبط القضايئ.    وترسي عىل هذه اجلرامئ قواعد الشكوى والتنازل، فاإ اإ

 جلاائية، وتنقيض هذه ادلعوى بتنازل مقدم الشكوى يف أ ي وقت.احملمكة ا

من قانون االإعلم شكوى اجملين عليه أ و من ينوب عنه قانواًن، وتتوقف املتابعة اجلاائية  72و يف القانون الفرنيس تشترتط املادة 

(.79بسحب الشكوى )املادة 
2

 

ثبات جرمية القذف  .  املطلب الثاين : اإ

ثبات  ن يقع عبء االإ يف املواد اجلاائية عىل عاتق املهتم و هو سلطة االهتام و املمتثةل يف النيابة و ابلتبعية عىل املدعى املدين ، و اإ

قوم اكن هذا ال خري ليس منوطا أ صل هبذا العبء فيقترص دوره عىل تنوير احملمكة ، و ذكل برسد الوقائع و املطالبة ابلتعويض ، و النيابة ت

                                      
1

 . 18، ص  8050كامل بوشليق : جرمية القذف بني القانون و االإعلم ،دار الهدى اجلاائر ،  
2

 558،553أ حسن بوسقيعة :  املرجع السابق ، ص  
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ثب دانة املذنب جبمع عنارص االإ ثبات براءة الربيء ، كام هيمها اإ ات ابعتبارها ممثةل للمجمتع هيمها اإ
1

. ومن بني ال س ئةل اليت تطرح ، ماذا تثبت 

ثبات مقيدة ؟ و ما هو موقف القايض اجلاايئ من ال دةل املعروضة عليه   سلطة االهتام يف جرمية القذف ؟ و هل وسائل االإ

ثبات سلطة االهتام :  سلطة االهتام تثبت أ راكن اجلرمية من فعل االإس ناد و ركن العلنية ، أ ما القصد اجلنايئ فهو مفترتض ، و أ وال : اإ

ثبات ثبات حسن نيته  ـ عنرص الافترتاض مس تويح من طبيعة اجلرمية سواء وقعت اجلرمية بواسطة النرش أ و غريه  ـ فاالإ  ابلتايل عىل املهتم اإ

س نا ما يقع عىل فعل االإس ناد املمتثل يف اإ ثبات ركن العلنية اثنيا ، و هذا الركن اهم جدا فهو حيدد اإ د واقعة مشينة للمجين عليه هذا أ وال ، و اإ

جنحة أ و خمالفة .
2

 

ثبات اجلنايئ . ثبات مزية لنظرية االإ ثبات فتعترب حرية االإ اثنيا :أ ما ابلنس بة لوسائل االإ
3

ىل الترشيع اجلاائري مل  حيث أ نه و ابلرجوع اإ

منا أ خضعها للقواعد العامة ، حيث نصت املادة خيصص املرشع طر  ثبات جرمية القذف ، فاإ من قانون االإجراءات اجلاائية :"    858قا خاصة الإ

ثبات ما عدا  ال حوال اليت ينص فهيا القانون عىل غري ذكل . و للقايض أ ن يصدر حمكه  ثبات اجلرامئ بأ ي طريق من طرق االإ عىل أ نه جيوز اإ

ثبات اخلاصة و عليه فهيي تبعا القتناعه اخلاص  ن جرمية القذف ليست من اجلرامئ اليت نص القانون فهيا عىل طرق االإ " ، و مبفهوم اخملالفة فاإ

ثبات وقائع القذف دليل معينا  858تدخل مضن نص املادة  جراءات اجلاائية . ومنه نس تنتج أ ن القانون اجلاائري ال يشترتط الإ من قانون االإ

ثباهتا باكفة  ثبات قصد  العلنية ابلقرائن ، و عبارات القذف بل جيوز اإ الطرق مبا فهيا شهادة الشهود و القرائن .و عىل هذا ال ساس ميكن اإ

ذاعة ما ثبات بأ ن توزيع املنشورات أ و الكتب حصل بدون متيزي بني عدد من الناس ،و أ ن املهتم نوى اإ  بواسطة شهادة الشهود ، كام ميكن االإ

ثبات صفة املاكن ، مثل اجلهر ابلقول يف ماكن معويم بطبيعته . فيكون دليل هو مكتوب ، كام يكفي الني ابة أ ن تثبت توافر العلنية مبجرد اإ

ثبات مثل اعترتاف املهتم بأ نه تلفظ بذكل يف حديقة معومية .  االإ

ثبات برشط حتديد امسها و اترخي صدورها و عددها ، فصد ور املقال دليل عىل كام ميكن الاعامتد عىل جريدة يومية كدليل للإ

ذاعة أ ي توافر العلنية .  حصول االإ
4

 

ليه  ثبات الشهادة مثل : خشصان اكن يف مكتبة معومية مسعا صدور عبارات من اجلاين اجتاه اجملين عليه ينسب اإ كام يعترب طريقا للإ

تلف و رسقة الكتب ، و اكن يردد هذه العبارات بواسطة اجلهر ابلقول و الصيا ح معا يف أ ن واحد ، ففي هذا املثال العلنية مثل واقعة اإ

                                      
1

 . 11كامل بوشليق :املرجع السابق ، ص  
2

 . 11، ص  نفسهاملرجع   
3

ثبات اجلنايئ يف ضوء الفقه و القضاء ، منشأ ة املعارف االإسكندرية ،  د عبد امحليد الشواريب    . 57،ص  5991: االإ
4

 . 11/13كامل بوشليق : املرجع السابق ، ص  
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ىل ماكن معويم ابلتخصيص مبجرد أ ن مسع من اكن ابملكتبة  متوافرة كون أ ن اجلهر ابلقول أ و الصياح صدر يف ماكن خاص غري أ نه  حتول اإ

ذاعة ، و هذه املسأ ةل هذه العبارات و اليت يؤكدها الشاهدين الذلان اكان متواجدين يف املكتبة ، ادن فالعلنية هنا قد توا فرت و يبقى قصد االإ

ثبات حسن نيته .  تس تنبطها احملمكة من ظروف الواقع ، و املهتم هل اكفة الطرق الإ

جابة  عن السؤال املتعلق مبوقف قايض املوضوع من ال دةل املطروحة عليه فنجد املادة  السابقة ، أ عطت للقايض احلرية  858أ ما االإ

ثبات .فالقايض يقدر بلك حرية ال دةل املعروضة يف أ ن يصدر حمكه تبعا ال قتناعه الشخيص ، و عليه فهل احلرية الاكمةل يف تقدير عنارص االإ

عليه تقديرا منطقيا و مسببا 
1

، لكن عليه حني النطق ابحلمك سواء ابالإدانة أ و الرباءة أ ن يبني ال دةل اليت أ عمتد علهيا يف حمكه ، و هل أ ن   

يس تغين عن سامع شاهد أ خر كام هل اكمل السلطة يف تقدير الاعترتاف ، و هل أ ن يعمتد عىل احملررات كدليل للعلنية يأ خذ بشهادة شاهد و 

 أ و يستبعدها .

ثبات أ صل يقع  ىل القواعد العامة ، و عبء االإ ثبات يف جرمية القذف اإ و كخلصة لهذه املسأ ةل نقول أ ن الترشيع اجلاائري أ خضع االإ

ثبات ، و لقايض املوضوع احلرية يف اس تخلص ادلليلو عىل النيابة ، و اب ثبات ذكل يكون باكفة طرق االإ لتبعية عىل املدعى املدين ، و أ ن اإ

تقديره طبقا ملبدأ  الاقتناع الشخيص للقايض اجلاايئ .
2

 

 ة: ـــــخامت

تصة بتحريك ادلعوى من اجلانبني ، بعد احلديث عن ماهية حتريك ادلعوى اجلنائية يف الرشيعة و القانون ، و ذكر اجلهات اخمل 

ذا اكنت اجلرمية اعتداء عىل حق خاص، فهل احلرية  يتضح لنا أ ن اجملين عليه و هو صاحب احلق ال صيل يف حتريك ادلعوى اجلنائية خاصة اإ

ال اب ىل الفرد اإ عتباره انئبا عن امجلاعة يف حامية يف حتريكها أ و عدم حتريكها ، فالرشيعة االإسلمية جند أ ن احلق فهيا و االإدعاء ليس موكوال اإ

ن الورثة  هلم حق حتريك دعوى القذف ، وذكل  ذا مات اجملين عليه فاإ ن اكن حيا ، أ ما اإ حقوق هللا ، و هو ال صيل يف حامية حق نفسه اإ

 ل ن امجليع قد حلقهم العار  هذا من الناحية الرشعية .

 يكن واحضا يف اشترتاط الشكوى لقيام املتابعة اجلاائية ، واكن من ال فضل أ ن أ ما يف القانون الوضعي اجلاائري  فاملرشع اجلاائري مل

ده  يسري عىل منوال الرشيعة االإسلمية ، و الترشيعات املقارنة  يف اشترتاط تقدمي الشكوى لقيام املتابعة ابعتبار الشخص  املرضور     و ح

 القادر عىل حتديد مدى املساس برشفه و اعتباره .

                                      
1

 . 51د عبد امحليد الشواريب : املرجع السابق ، ص  
2

 . 12د كامل بوشليق : املرجع السابق ، ص   
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ذا اكن حيث أ ن ا ملرشع اجلاائري نص عىل املتابعة التلقائية يف بعض احلاالت ، و مل يشترتط الشكوى يف احلاالت ال خرى ال س امي اإ

ننا نرى وجوب اشترتاطها ـ   اجملين علهيم أ فرادا طبيعيني ـ فاإ

ثبات جرمية القذف وقد تشددت الرشيعة االإسلمية  ثبات طرق من طريق للك جفعلت ، يف اإ  يف وأ حاكمًا مراعية رشوطاً  االإ

 .وجوده قل رشوطه كرثت لكام اليشء أ نذ  ذكل

ثبات قبول يف القايض ويتشدد والاحتياط، احلذر مبنهتيى واحضة وتؤخذ حمددة االإثبات طرق االإسلمية حيث جند يف الرشيعة   االإ

ىل أ ن القاذف بفسق واحلمك الشهادة، قبول وعدم جدلة مثانني اجلدل وهو العقاب القذف خلطورة جرمية يف  عىل القذف جرمية وتثبت يتوب اإ

 االإقرار ، شهادة الشهود و الميني . ويه الفقهاء بني علهيا متفق بأ دةل القاذف

منا أ خضعها للقواعد العامة ،  ثبات جرمية القذف ، فاإ ىل الترشيع اجلاائري فنجد أ ن املرشع  مل خيصص طرقا خاصة الإ ذا رجعنا اإ أ ما اإ

ثبات ما عدا  ال حوال اليت م  858حيث نصت املادة  ثبات اجلرامئ بأ ي طريق من طرق االإ جراءات اجلاائية :"  عىل أ نه جيوز اإ ن قانون االإ

ن جرمية القذف ليست من اجلرامئ  ينص فهيا القانون عىل غري ذكل . و للقايض أ ن يصدر حمكه تبعا القتناعه اخلاص " ، و مبفهوم اخملالفة فاإ

ثبات اخلاصة و عليه فهيي تدخل مضن نص املادة اليت نص القانون فهيا عىل ط جراءات اجلاائية . ومنه نس تنتج أ ن  858رق االإ من قانون االإ

ثباهتا باكفة الطرق مبا فهيا شهادة الشهود و القرائن. ثبات وقائع القذف دليل معينا بل جيوز اإ  القانون اجلاائري ال يشترتط الإ

جلاائري يف هذا اجملال يكتنفه الغموض و الفراغ ، و اكن من ال صوب السري عىل ومعوما ميكن أ ن خنلص أ ن الترشيع  اجلنايئ ا

خطى الرشيعة االإسلمية ال س امي فامي يتعلق حبق حتريك دعوى القذف ، ل ن  الرشيعة االإسلمية قد فاقت القانون يف هذه املسأ ةل ل هنا 

دفت من وراء ذكل حماربة الرذيةل ، فهيي بتجرميها للقذف الاكذب ، تقطع اهمتت يف جترميها للقذف ابلفرد و امجلاعة عىل حد السواء ، و ه

شاعة الفاحشة يف اجملمتع .  أ لس نة السوء حىت ال ثلث ال برايء ابلباطل ، كام أ هنا متنع اإ
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 قامئة املصادر واملراجع : -

 ـ املصادر: 5

ـ  
ا

 لقرأ ن الكرمي .

 ل و املمتم املتضمن قانون العقوابت .املعد 5911يونيو 02املؤرخ يف  11/511ـ  ال مر 

 ـ املراجع: 8

 . 57، اجلاء 3/5997ـ  أ ىب الفضل جامل ادلين ابن منظور: لسان العرب ، دار صادر بريوت ، الطبعة  5

8
جراءات اجلنائية ، دار الهنضة العربية ، القاهرة ، الطبعة    ،.7/5925ـ أ محد فتحي رسور : الوس يط يف قانون االإ

بوسقيعة : الوجزي يف القانون اجلنايئ اخلاص ، اجلرامئ ضد ال شخاص و اجلرامئ ضد ال موال ، دار هومة للطباعة و ـ أ حسن  3

 .  5/8003النرش ، اجلاائر ، اجلاء

7
سلمية ،  ـ  أ محد بن محمد بن قدامة : حتقيق عبد هللا بن عبد احملسن الترتي و عبد الفتاح محمد ، املغين ، وزارة الشؤون االإ

 . 58، اجلاء 3/5992اململكة العربية السعودية ، الطبعة 

جراءات اجلنائية ، منشورات احلليب احلقوقية ، نـ سلامي 1  .5، اجلاء 8001عبد املنعم : أ صول االإ

 .8، اجلاء  5/8009ـ عبد القادر عودة : الترشيع اجلنايئ االإسليم ، منشورات احلليب احلقوقية الطبعة  1

3
لنواوي : جرامئ القذف و السب العلين و رشب امخلر بني الرشيعة و القانون ،املكتبة العرصية بريوت ـ صيدا ، ـ عبد اخلالق ا

 . 5921/ 3الطبعة 

2
حياء الرثات العريب ، بريوت   ـ علء ادلين أ ىب بكر الكساين : حتقيق محمد عدانن ايسني : بدائع الصنائع يف ترثيب الرشائع ، دار اإ

 .3، اجلاء  3/8000،لبنان ،الطبعة 

،  5ـ عبد هللا بن عبد الرحامن املغريب املعروف ابحلطاب : مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل ، مطبعة السعادة ، الطبعة  9

 .  1اجلاء 

50
 . 3عىل بن محمد اجلرجاين : كتاب التعريفات ،دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعةـ  

 .   5992قذف ، دراسة مقارنة  ، مكتبة دار التقافة للنرش و التوزيع ،ـ عيل حسن  طوالبة  :  جرمية ال 55

ثبات اجلنايئ يف ضوء الفقه و القضاء ، منشأ ة املعارف االإسكندرية ،  58    .5991ـ د عبد امحليد الشواريب : االإ
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علم ، دار الهدى عني مليةل ، اجلاائر  53  .8050ـ  كامل بوشليق :جرمية القذف بني القانون و االإ

 ـ الرسائل و املذكرات : 3

ـفلح سعد ادللو :الاعتداءات القولبة عىل عرض املسمل ، دراسة فقهية مقارنة ، رساةل ماجس تري ، لكية الرشيعة و القانون  5

 .83، ص  8001ابجلامعة االإسلمية غرة ، 

، السب . رساةل ماجس تري ، أ اكدميية انيف ـ صاحل بن محدان بن حيي الاهراين : حتريك ادلعوى اجلنائية يف جرامئ القذف  8

 . 2،ص  8003العربية ،

ـ حميا بن مسعد السحميي : أ حاكم القذف يف الرشيعة االإسلمية ،  رساةل ماجس تري ، لكية الرشيعة و ادلراسات االإسلمية   3

 .5921جامعة مكة املكرمة ، 
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 لكترتونية جمال التجارة االإ احلق يف اخلصوصية للمس هتكل يف               

 ال س تاذة /مرنزي فاطمة 

 أ س تاذة مساعدة "أ "،جامعة بشار

 مقدمة :

العموم عصب الاقتصاد املعارص واملس تقبيل، ذكل أ ن أ كرث املس تخدمني  نترتنت أ و التجارة الالكترتونية عىلتعد التجارة عرب الا     

ويس تفيدون من خدماهتا، وميكن القول أ نه من خلل الفكر الاقتصادي والتجاري  نيةللش بكة مه من املتعاملني يف حركة التجارة  الالكترتو

طارها تأ خذ الطابع التقليدي يف ظاهرها أ و مبعىن ىل فوائدها امجلة حىت ابلرمغ من املشالكت املثارة  يف اإ أ خر  عرب الانترتنت  أ مكن التوصل اإ

ىل مفاهمي تقليدية  يف فهمها ورصد موضوعاهت  ا.الاستناد اإ

عىل أ ن التجارة الالكترتونية ابملفهوم الرمقي بدأ ت حقيقة  يف مثانينات القرن العرشين، ولقد اكن التوجه أ كرث ختصيصا أ نذاك يف      

ىل أ خالتبادل الالكترتوين  للبياانتالنظام ال مرييك فامي يعرف مبصطلح " ر  "، واليت ميكن تعريفها ابهنا:"  تبادل معلومات ال عامل من حاسب اإ

بنظام هيلكة البياانت "
1

برام العقود عىل  جراء املبادالت التجارية من بيع ورشاء  واإ ماكنية اإ ، حيث تتيح أ نظمة التبادل الالكترتوين للبياانت اإ

ىل التعاقد، وذكل لكه يف ظل المنو املزتايد  للمعلومات اذلي اجتاح جممتع املعلومات الالكترتونية، حيث  من تمكن اخلط أ و حىت ادلعوة اإ

جراء ذ للتعاملت، اللزمة وال زمنة املسافات اخزتلت حيث وموانع، حواجا دون بسهوةل واملالية التجارية املعاملت اإ  البيع معليات تمت اإ

مرتفعة هجود وخماطر حتمل دون اتم وبيرس العامل من خمتلفة مناطق عرب متباعدة من أ ماكن املالية التحويلت والرشاء وخمتلف
2

. 

ذا تتطلب معلية التبادل الالكترتوين للبياانت  يف مضامر التجارة الالكترتونية  معرفة بعض البياانت الشخصية، واليت تسمح وهب    

متام معليات الرشاء والتعاقد ىل معرفة أ رقام بطاقة االئامتن الإ ىل الشخص بشلك أ وىف، وقد متتد هذه البياانت اإ ابلتعرف اإ
3

، ويه بدورها  

 ت الشخصية  عرضة للعتداء، وذكل ابحلصول علهيا واس تعاملها دون وجه حق.تشلك أ كرث البياان

                                      
1
 .539،ص.  8007اش ئة عن اس تخدام الانترتنت، دار الهنضة العربية للنرش، مرص طبعة معر محمد أ بو بكر بن يونس، اجلرامئ الن  

2
لياس بن سايس: التعاقد الالكترتوين واملسائل القانونية املتعلقة به، جامعة ورقةل، جمةل الباحث، العدد الثاين،  -   .10، ص.8003اإ

3
 .19،ص. 8001، دار الثقافة للنرش، عامن ال ردن، طبعة -علوماتيةاجلرمية امل -محمد أ مني الشوابكة، جرامئ احلاسوب و الانترتنت  
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وأ مام هذه التحدايت  ميكننا القول من هجة أ ن املفهوم  املس تحدث للمس هتكل  صاحبه قيام مدلول جديد محلايته يف جمال      

النصوص القانونية التقليدية للتصدي للعتداء املعلومايت  التجارة الالكترتونية لتوطيد الثقة وال مان ملس تخديم الش بكة، ومن هجة أ خرى جعا

ن احلاجة تغدو ملحة  لسد  لك فراغ ترشيعي  فامي يمت تداوهل من  معلومات   عىل حق املس هتكل يف اخلصوصية، ومن هنا  فاإ

 

يف اخلصوصية للمس هتكل وأ رسار عىل هذه الش بكة، والتساؤل  اذلي يثور يف هذا الصدد حول ماهية البياانت اليت تعرض احلق 

طار التجارة الالكترتونية للنهتاك ؟  يف اإ

جابة عىل هذه االإشاكلية، نعرض أ وال ماهية      احلق يف اخلصوصية للمس هتكل يف جمال التجارة الالكترتونية )املطلب ال ول(،  للإ

 ال يت:واثنيا التعدي عىل احلق يف اخلصوصية للمس هتكل الرمقي ) املطلب الثاين( عىل النحو 

 احلق يف اخلصوصية للمس هتكل يف جمال التجارة الالكترتونية  املطلب ال ول: ماهية

 الفرع ال ول: املقصود ابحلق يف اخلصوصية للمس هتكل الرمقي

 الفرع الثاين:  ضوابط احترتام احلق يف اخلصوصية للمس هتكل يف جمال التجارة الالكترتونية

 صوصية للمس هتكل يف جمال التجارة الالكترتونيةاملطلب الثاين : التعدي عىل احلق يف اخل

 الفرع ال ول: ماهية التبادل الالكترتوين للبياانت الشخصية يف جمال التجارة الالكترتونية

 الفرع الثاين: أ شاكل التعدي عىل البياانت الشخصية يف جمال التجارة الالكترتونية

 التجارة الالكترتونية  املطلب ال ول: ماهية احلق يف اخلصوصية للمس هتكل يف جمال

ن احلق يف اخلصوصية يف جمال التجارة الالكترتونية تأ يت أ مهيهتا من التغري الهائل يف تقنية املعلومات واحلاس بات ال لية وش بكة       اإ

ىل سهوةل ورسعة تداولها، وأ صبحت البياانت الرمقية منتجا جي  ري التعامل فيه.الانترتنت، ذكل أ ن معاجلة البياانت يف شلكها الرمقي أ دت اإ

ويف هذا االإطار جيب احترتام رسية البياانت اخلاصة ابلعملء بوصفهم مس هتلكني، وكذكل احترتام حقهم يف اخلصوصية، مفن      

 هو املس هتكل الرمقي ؟  وما يه ضوابط احترتام حقه يف اخلصوصية يف جمال التجارة الالكترتونية؟

جمال التجارة الالكترتونية من خلل حتديد املقصود ابحلق يف اخلصوصية للمس هتكل  ومن هنا نبحث عن ماهية هذا احلق يف      

 الرمقي)الفرع ال ول(، مث ضوابط احترتامه يف جمال التجارة الالكترتونية)الفرع الثاين( عىل النحو ال يت:
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 الفرع ال ول: املقصود ابحلق يف اخلصوصية للمس هتكل الرمقي

صوصية للمس هتكل الرمقي من خلل التعريف ابحلق يف اخلصوصية )أ وال(، مث التعريف ابملس هتكل حندد املقصود ابحلق يف اخل    

 الرمقي )اثنيا( عىل النحو ال يت:

 أ وال: التعريف ابحلق يف اخلصوصية

ىل تعريف جامع مانع احلق يف احلياة اخلاصة أ و اخلصوصية أ و الرسية الش     خصية كام ياكد ينعقد االإجامع عىل صعوبة التوصل اإ

يسمهيا البعض
1

 ، ذلكل جند من ال مهية لتعريف هذا احلق أ ن نعرفه لغة واصطلحا عىل النحو ال يت:   

ىل الفعل خص، فيقال خص فلان ابليشء، مبعىن فضهل به وأ فرده، ويقال اخلصوصية لغة:  يرجع أ صل هذه اللكمة يف اللغة العربية اإ

اليشء ما خيتص به دون غريه أ ي ينفرد به، وتعين لفظة اخلصوصية يف اللغة  كذكل: خصه ابلود أ ي حبه دون غريه، وخاصة

( أ ي أ هنا حاةل العاةل والانسحاب من حصبة ال خرينprivacyالاجنلزيية)
2

، كام تس تخدم ملعان قد تعرب بشلك أ و بأ خر عن مظاهر معىن 

ن مل يكن مرادفا لها، لتدل عىل الطمأ نينة والسمل والوحدة   والانسحاب من احلياة العامة والتفرد.. .هذه اللكمة اإ

ال أ ن تعريف هذا احلق اخلصوصية اصطلحا  : رمغ أ ن ادلساتري والترشيعات احلديثة قد اتفقت عىل حامية حرمة احلياة اخلاصة، اإ

ع مقتضيات العمل القانوينما زال يثري جدال وخلفا يف القانون املقارن، وقد اتفق الفقه عىل صعوبة حتديد هذا املضمون  بصورة تتلءم م
3

. 

نسان احلق يف أ ن حتترتم حياته اخلاصة، وأ ن هذا املبدأ  ال يثري خلفا بني أ ولئك اذلين يسعون         لكن من منطلق أ ن للك اإ

لتدعميه، وأ ن هناك اتفاق عاملي التوجه بشأ ن هذا احلق ال سايس
4

نه ميكن تعريف احلق يف اخلصوصية ، فاإ
5

النظام ، أ و ما كام يعرف يف 

اللتيين ابحلق يف احلياة اخلاصة بأ نه حق احترتام رسية وخصوصية ال شخاص من أ ي تدخل مادي أ و معنوي، وهو حق معيق اجلذور من 

الوهجة التارخيية 
6

، حيث تس هتدف حامية هذا احلق صون كرامة االإنسان واحترتام أ دميته من خلل عدم التطفل عليه، وعدم انهتاك أ رساره  

                                      
1
سامعيل: جرامئ التعدي عىل التجارة الالكترتونية، مذكرة ماجس تري ختصص قانون اجلنايئ، لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة ب  -   .18،ص.8050-8009شار، بن حيي اإ

2
 .551،551، ص.8001ون اجلنايئ، دراسة مقارنة، الطبعة ال وىل، املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، عيل أ محد عبد الاعيب: حق اخلصوصية يف القان - 

3
 .12محمد أ مني الشوابكة:مرجع سابق، ص.  - 

4
والعلوم الس ياس ية، جامعة محمد خيرض،  طارق عامثن: امحلاية اجلنائية للحياة اخلاصة عرب الانترتنت، دراسة مقارنه، مذكرة ماجس تري ختصص قانون جنايئ، لكية احلقوق - 

 .2،ص. 8001-8003بسكرة، 
5

 (عند الفقه النظم الاجنلوسكونية. privacy، ويطلق مصطلح احلق يف اخلصوصية   la vie priveيس تخدم الفقه يف النظم اللتينية مصطلح احلق يف احلياة اخلاصة   - 

 (. 12محمد أ مني الشوابكة: املرجع السابق، ص.
6

 .153ص. ، 8003بد هللا فكري: جرامئ نظم املعلومات، دراسة مقارنة، دار اجلامعية اجلديدة للنرش، مرص،ع - 
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نسان، واليت غالبا ما يصعب حرص اجلوانب اخملتلفة  وحماداثته وسائر جوانب حياته اخلاصة  ك حد احلقوق اللصيقة ابلشخصية اليت تثبت للإ

نسان وما يعد من احلياة العامة هل لها، والمتيزي حبدود واحضة بني ما يعد من احلياة اخلاصة للإ
1

. 

فر      اد حبامية دستـوريةويف هذا االإطار، حـظيت احليـاة الـخاصـة لل 
2

وقــانونية فــي خمتلف تــرشيعات الـدول الــمتقدمــة، كام  

قلميية حبامية هذا احلق.  عنيت االإعلانت واملواثيق ادلولية واالإ

 اثنيا: التعريف ابملس هتكل الرمقي

ن فكرة املس هتكل اكنت وسوف تظل حمور القاعدة التجارية والاقتصادية يف اكفة اجملاالت      مبا يف ذكل التجارة الالكترتونية،  اإ

، حبيث تصبح حمور احلركة الاقتصادية العاملية، وهذا املس هتكل ليس مس هتلاك تقليداي التساع قاعدة الاختيار احلر أ مامه يف أ وسع مدى لها

أ صبح هلام مفاهمي رمقية هنا، وهذا ال مر فمل يعد مقيدا مبفاهمي اقتصادية مادية حرة أ و مقيدة، كام هو احلال يف العامل املادي، فالعرض والطلب 

ىل وضع جديد ملدلول الس ياسة الاقتصادية سوف يؤدي ابالقتصاديني اإ
3

. 

ال بعيدة، فترتة منذ املس هتكل حامية فكرة وجدتويف احلقيقة         جامع اتفاق أ و هناك ليس قانونية الناحيةال ومن أ نه اإ  حول اإ

ىل ال ول ينظر معيارين، بني يترتاوح املس هتكل بفكرة املقصود فتحديد املس هتكل، تعريف  نشاطه خارج يترصف خشص أ نه عىل املس هتكل اإ

 فاملعيار من الترصف، الغاية أ و الهدف أ و ابلغرض يعتد اذلي الثاين املعيار بعكس الترصف، هذا من اعتبار للغاية دون املاود أ و التجاري

ضيق يارمع  فهو الثاين املعيار أ ما واسع، معيار هو ال ول
4
. 

                                      
-
1

 .12املرجع السابق،ص. محمد أ مني الشوابكة: 
2

 اهمت ادلس تور اجلاائري ابحلق يف احلياة اخلاصة من خلل مجموعة من النصوص نذكرها: -  

عىل ما ييل:" احلرايت ال ساس ية وحقوق االإنسان واملواطن مضمونة، وتكون ترااث مشترتاك بني مجيع اجلاائريني واجلاائرايت،  5991نومفرب  83من دس تور  38املادة تنص 

ىل جيل ي حيافظوا عىل سلمته، وعدم انهتاك حرمته."  واجهبم أ ن ينقلوه من جيل اإ

 ف بدين أ و معنوي أ و أ ي مساس ابلكرامة".منه:" تضمن ادلوةل عدم انهتاك حرمة االإنسان، وحيظر أ ي عن 37املادة و

 :" يعاقب القانون عىل اخملالفات املرتكبة ضد احلقوق واحلرايت، وعىل لك ما ميس سلمة االإنسان البدنية واملعنوية". 31املادة و

 " ال جيوز انهتاك حرمة حياة املواطن اخلاصة وحرمة رشفه، وحيمهيا القانون".:39املادةو

 مي السلطة القضائية اجملمتع واحلرايت، وتضمن للجميع وللك واحد احملافظة عىل حقوقهم ال ساس ية".:" حت539 ملادةوا
3
 . 571معر محمد أ بو بكر بن يونس:مرجع سابق،ص   

4
 .2،ص.8009ح الوطنية، عبد هللا ذيب عبد هللا محمود: حامية املس هتكل يف التعاقد الالكترتوين، رساةل ماجس تري، لكية ادلراسات العليا، جامعة النجا - 
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ن القانون، جمال يف املس هتكل مصطلح حلداثة ونظًرا      ل نه ال يوجد  الاقتصادي، املفهوم استئجاره من مت القانوين التعريف فاإ

القانون دلى علامء الاقتصاد ذكل اخللف الشديد يف حتديد مفهوم املس هتكل عند رجال 
1

 وه "القانوين للمفهوم ، وهبذا يعرف املس هتكل  وفًقا

برام يقوم من واخلدمات السلع من والعائلية الشخصية احتياجاته عىل احلصول هبدف العقود ابإ
2

. 

املتعلق مبراقبة النوعية ومقع الغش 39-90من املرسوم التنفيذي رمق:  9- 8أ ما عىل مس توى القانون اجلاائري، وردت املادة       
3

 

منتجا أ و خدمة معدين للس تعامل الوس يط أ و الهنايئ لسد حاجاته  -مثن أ و جماانب  -تعريفا أ وليا للمس هتكل جاء فيه:" لك خشص يقتين

املؤرخ يف  08-07الشخصية أ و حاجة خشص أ خر أ و حيوان يتكفل به"، كام جاء تعريف للمس هتكل يف نص املادة ال وىل من القانون رمق  

نه:"لك خشص طبيعي أ و معنوي، يقتين سلعا أ و يس تفيد من خدمات اذلي حيدد القواعد املطبقة عىل املامرسات التجارية بأ   8007جوان  83

 عرضت، وجمردة من لك طابع اهين".

 ومعوما ميكن القول أ ن ملمح تعريف املس هتكل تتحدد كام ييل: 

ش باع حاجات املتعاقد الشخصية أ و ذويه وذلكل خيرج من نطاق هذا 5  _ الهدف من احلصول عىل السلع واخلدمات هو اإ

عادة تسويقها أ و ختايهنا أ و دجمها بغريها، فالسلعة واخلدمة تعد مرحةل منهتية عند التعريف  أ ولئك اذلين يسعون لرشاء السلع واخلدمات مث اإ

 املس هتكل وال تنتقل لغريه.

_ويس توي ابلنس بة للمس هتكل أ ن يتعاقد مع سلع اس هتلكية لقضاء حاجاته الشخصية وذويه  مأ لك واملرشب وامللبس أ و 8  

حصول عىل خدمات مادية  اكلنقل واالإصلح والتنظيف أ و مالية اكلتامني، أ و خدمات  فكرية اكلعلج يف املستشفيات واملراكا الطبية لل

 والاستشارات القانونية.

ىل ال شخاص املعنوية اكلرشاكت اليت لها خشصية معنوي3 ة _ واملس هتكل ال يقصد به ال شخاص الطبيعيني فقط، بل ميتد التعريف اإ

اعتبارية واملؤسسات فلك هذه اجلهات قد تتعاقد  للحصول عىل سلع ختص العاملني دلهيا  أ و ختص منتجاهتا، وقد تتعلق خبدمات الزمة 

 ل داء املهام املنوط هبا.

                                      
1
 .11،ص.8001د.بودايل محمد: الالزتام ابلنصيحة يف نطاق عقود اخلدمات، دراسة مقارنة، دار الفجر للنرش والتوزيع، الطبعة ال وىل، القاهرة، - 

2
 .9نفس املرجع السابق،ص. - 

3
 ع الغش.يتعلق برقابة اجلودة ومق 5990يناير س نة  30مؤرخ يف  39-90مرسوم تنفيذي رمق  - 
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رة _ والشخص اذلي يتعاقد  للحصول عىل سلع أ و خدمات تتعلق بأ عامل اهنته ال يعد مس هتلاك، وال يس تفيد من امحلاية املقد7

 للمس هتكل، وذكل أ ن الشخص املعين اذلي يتعاقد عىل سلع أ و خدمات تتعلق مبهنته دليه اخلربة الاكمةل محلاية نفسه من الغش واخلداع اذلي

 يقع فيه من قبل  الطرف ال خر.

ذا مل  تتعلق   ومن مجيع ما تقدم يعرف املس هتكل بأ نه:" من تاود بسلع وخدمات الإش باع حاجياته  الشخصية والعائلية        اإ

 بأ عامل اهنته سواء اكن  خشصا طبيعيا أ و اعتباراي وسواء اكن اهنيا أ م ال".

يف حاجة ملحة للحامية، مىت اكن من املتعاملني يف التجارة الالكترتونية ل ن  -عىل التحديد السابق -وال شك أ ن املس هتكل       

ىل وضع  املس هتكل حاميته أ وجب، حيث أ ن اخلطر اذلي يتعرض هل يكون اكرب و  أ رسع، وذلكل تتحد الترشيعات ونظم امحلاية لهذه التجارة اإ

 يف قامئة أ ولوايهتا ل ن بدونه لن تنشط  هذه التجارة وحتقق أ رابهحا الطائةل.

 الفرع الثاين: ضوابط احترتام اخلصوصية للمس هتكل يف جمال التجارة الالكترتونية 

س هتكل الرمقي ابلرضورة احلفاظ عىل بياانته الامسية  املعاجلة مضن النظام املعلومايت تتطلب حامية احلق يف اخلصوصية للم       

اخلاص هبذه التجارة، مبعىن أ ي بياانت خشصية يديل هبا املس هتكل  وتتعلق ابلتجارة ال يرصح هبا، وال يفيض هبا من املتعاملني يف هذه 

يعمل دليه أ و أ ي خشص من ال مناء عىل هذه اخلدمة وكذكل يقتيض الالزتام بعدم التجارة، سواء اكن ابئع أ و ماود خدمة الانترتنت أ و من 

ت نرش أ و بث أ ي بياانت تتعلق بشخصياهتم أ و حياهتم اخلاصة أ و البياانت املرصفية اخلاصة  بأ حد العملء، وال يمت الاحتفاظ هبذه البياان

هبا العميل)أ وال(، ومن هجة أ خرى ال جيوز ل ية هجة التعامل يف هذه املعطيات سوى ملدة حمدودة تتعلق بنشاط التجارة أ و العملية اليت يقوم 

سوى بعد احلصول عىل موافقة كتابية من صاحب الشأ ن
1

 ، )اثنيا ( وذكل عىل النحو التايل:

 أ وال: الاحتفاظ ابلبياانت الامسية ملدة حمدودة.

علق ابلتجارة الالكترتونية  جيب حفظها ملدة حمدودةالقاعدة أ ن البياانت الشخصية مبا فهيا البياانت اليت تت    
2

، ويترتك حتديد املدة 

ة لظروف واعتبارات خمتلفة، وعىل ذكل فيجوز عند الانهتاء من تنفيذ عقد التجارة الالكترتونية حمو البياانت الامسية املتعلقة هبذه الصفق

 حفاظا عىل رسية البياانت وحق املس هتكل يف اخلصوصية.

                                      
1
 .75،ص. 5997أ سامة بلقا يد:امحلاية اجلنائية للحياة اخلاصة وبنوك املعلومات، دراسة مقارنة،دار الهنضة العربية، مرص ،   

2
عطيات املذكورة يف هذه املادة املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرامئ املتصةل بتكنولوجيات االإعلم واالتصال:" ...حتدد مدة حفظ امل  09-07من القانون  55املادة  - 

 بس نة واحدة ابتداء من اترخي التسجيل..." 
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من  881/80ذلكل عاقب املرشع الفرنيس عىل حفظ البياانت الشخصية خارج  الوقت  املرصح به وفقا لنص املادة و          

فرنك لك من قام حبفظ  معلومات امسية  مبا جياوز   300000س نوات وغرامة  3قانون  املعلوماتية واحلرايت الفرنيس" يعقب ابحلبس ملدة 

ن اكنت معلية املعاجلة واحلفظ  قد متت الوقت احملدد يف طلب املوافقة أ و االإ  خطار السابق عىل معلية املعاجلة"، وعىل ذكل  تقوم اجلرمية  اإ

مسية وفقا ل حاكم القانون، ولكن مت حفظ هذه البياانت ملدة  جتاوز املدة املقررة للحفظ، ويقصد املرشع  بذكل التأ كيد  عىل أ ن البياانت الا

ال يف حاالت اس تثنائية  يفترتض أ هنا حمددة  قانوان ورصاحة، خصوصا وان حفظ  البياانت الالكترتونية ال ميكن أ ن حتفظ ملدة غري حمدد ة  اإ

صار سهل وبس يطا حبيث ميكن حفظها يف ذاكرة النظم لل بد، رمغ أ ن املعلومات  احملفوظة  قد تتعلق بأ مور بس يطة، ولكهنا متس الشخص 

يف مسعته
1

. 

ال برضاء املس هتكل اثنيا: حظر التعامل يف البي    اانت املتعلقة ابملس هتكل اإ

ىل العلنية، كام أ ن رضاء الشخص        ن ختاين املعلومات الامسية ال يعين أ ن هذه املعلومات قد انتقلت من اخلصوصية اإ اإ

ىل الاكفة.  املس هتكل بتجميع هذه البياانت وختايهنا ال يعين حرية تداول ونقل املعلومات اإ

لاام اجلهة املرشفة عىل احلاسب ال يل ابحملافظة عىل رسية املعلومات، مىت اكنت اجلهة ملزتمة قانوان وليس هناك ص       عوبة يف اإ

فشاء الرس، ومثال ذكل ما تشترتطه قوانني التجارة الالكترتونية ابلنس بة ملن رخص هلم يف اعامتد شهادات التصديق عىل التوقيع  بعدم اإ

 الالكترتوين. 

يه أ ن احلفاظ عىل  بياانت املس هتكل  يف التجارة  الالكترتونية، تورث الثقة  يف هذه التجارة طاملا أ ن البياانت يف مأ من ومما ال شك ف       

ساءة  اس تعاملها ال مر اذلي يؤثر اجيابيا عىل هذه التجارة، ويدفع ال شخاص اليت التعامل  مبوجهبا من الاخترتاق والرسقة، ومن مث اإ
2

. 

 ي عىل احلق يف اخلصوصية للمس هتكل يف جمال التجارة الالكترتونيةالتعداملطلب الثاين:

ىل ماهية التبادل الالكترتوين للبياانت الشخصية يف جمال التجارة الالكترتونية )الفرع ال ول(، مث       جند من ال مهية أ ن نتطرق اإ

 ( عىل حنو ال يت:أ شاكل التعدي عىل البياانت الشخصية يف جمال التجارة الالكترتونية )الفرع الثاين

 

 

                                      
1
 .837عبد الفتاح بيويم جحازي: املرجع السابق،ص.   

2
 .831نفس املرجع السابق،ص.   
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 الفرع ال ول: ماهية التبادل الالكترتوين للبياانت الشخصية يف جمال التجارة الالكترتونية

بداية حندد املقصود ابملعلومات الشخصية أ و املعلومات الامسية عىل أ هنا يه مجموعة املعلومات اليت تتعلق ابلشخص ذاته،      

ىل كيانه اكنسان مثل الامس وال  عنوان ورمق الهاتف وحاةل ادلخل والوضع الصحي والعرق واجلنس والعمر والاجتاهات ال خلقية وتنمتي اإ

والس ياس ية، فهيي معلومات  تأ خذ شلك بياانت تلام الالتصاق بلك خشص طبيعي معرف أ و قابل للتعريف
1

. وتعرف دلى جانب أ خر من 

نسان مهنا ما يسمح برمس صورة الجتاهاته وميوهل، ومهنا تكل اليت تتعلق الفقه بأ هنا "البياانت الشخصية اليت تتعلق حبرمة احلياة اخلا صة للإ

 ابجتاهاته السلبية  ومعتقداته ادلينية  وتعاملته املالية والبنكية  وجنسيته  وهواايته.

عري الوريق أ و االإلكترتوين  أ ما التبادل االإلكترتوين للبياانت فهو عبارة عن أ لية لتنفيذ الصفقات الكترتونيا من خلل التعامل        

بني احلاس بات وبعضها البعض
2

ب من قانون الاونس يترتال المنوذ ي بشأ ن التجارة الالكترتونية-، وعرفه املادة الثانية
3

بأ نه:" نقل املعلومات  

ىل حاسوب أ خر ابس تخدام معيار متفق عليه لتكوين املعلومات"، حيث سهلت الانترتنت عن طريق وسائل تبادل  الكترتونيا من حاسوب اإ

ىل مؤسسة   البياانت اليت أ اتهحا من تنقل البياانت الشخصية من دوةل دلوةل، ومن منظمة ملنظمة ، ومن هجة معل هجة أ خرى،  ومن فرد اإ

دون قيد وبلك اللغات 
4

، غري أ ن ذكل خلق  مشلكة أ منية  متثلت يف عدم قدرة ش بكة االتصال عىل توفري أ مان مطلق  واكمل لرسية ما 

ماكنية اس تخدام الش باكت يف احلصول بصورة غري مرشوعة عن بعد عىل البياانت الشخصية عىل ابلرمغ من ين قل عربها من بياانت مما سهل اإ

 اجلهود املبذوةل لتوفري تقنيات أ مان اكفية  للحفاظ الرسية واخلصوصية.

 ترتونيةأ شاكل التعدي عىل البياانت الشخصية يف جمال التجارة الالكالفرع الثاين: 

ن صور الاعتداء املعلومايت عىل البياانت الشخصية للمس هتكل يصعب حرصها، ل هنا متطورة نتيجة التطور املتسارع       اإ

ىل ابرز الانهتااكت اليت قد تطال حق املس هتكل يف حياته اخلاصة  يف جمال ال  ال أ ننا ميكن أ ن نشري اإ تجارة لتكنولوجيا املعلومات ابس مترار، اإ

 ية عىل النحو ال يت: الالكترتون 

 

                                      
1
 املعدل.5991من التوجيه ال وريب لس نة  8/5املادة   

2
 .810، ص. 8001/8003مكة الرشاكت يف بيئة ال عامل العربية وادلولية املعارصة، ادلار اجلامعة ،مرص،عبد الوهاب نرص عيل،حشاتة الس يد حشاته:مراجعة احلساابت وحو   

3
  القانون المنوذ ي بشان التجارة الالكترتونية اذلي اعمتدته جلنة ال مم املتحدة -15-518   (a-s1-182القرار اذلي اختذته امجلعية العامة بناء عىل تقرير اللجنة السادسة ) - 

 للقانون التجاري ادلويل.
4

بدون //:www.arablaw.org/privacy%20&20%security.htm). (http يونس عرب: اخلصوصية وحامية البياانت يف العرص الرمقي ،                          

 .2س نة نرش ،ص.

 

http://www.arablaw.org/privacy%20&20%25security.htm)
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 أ وال: البياانت الشخصية يف عقد التجارة الالكترتونية  

توفر التجارة الالكترتونية للمس هتلكني سواء اكنوا أ فراد أ و رشاكت املعلومات اللزمة عن مدى توافر املنتجات أ و اخلدمات       

ورشوط بيعها، ويس تطيع املس هتكل احلصول عىل املنتج أ و اخلدمة عىل مس توى العامل لكه، وكذكل ال سعار اخلاصة هبذه السلع واخلدمات 

بأ فضل الرشوط ممكنة،سواء أ مكن تنفيذ الالزتامات املتبادةل الكترتونيا أ م اس تلام ال مر تنفيذها بشلك مادي ملموس
1

. 

هناء الصفقات دون      ذ ميكهنم اإ هناء خدمات التسويق عن طريق هذه التجارة اإ ىل فتح متجر، أ و  كام ميكن للموردين اإ احلاجة اإ

هناء الصفقات اخلاصة هبم، وتستبعد  أ س ب اب اس تخدام  وكيل يف بدل أ جنيب، فاملراكا التجارية  الافترتاضية عىل ش بكة الانترتنت متكهنم  من اإ

 التأ خري هذه الصفقات. 

عاجلة مضن النظام املعلومايت اخلاص هبذه وتتطلب حامية املس هتكل  ابلرضورة  احلفاظ عىل بياانته الامسية أ و الشخصية  امل       

يعد من مضهنا التوقيع الالكترتوين)اثنيا(اذلي اعتربه املرشع ال وريب من البياانت الشخصية، ويتجىل ذكل من خلل  التجارة )أ وال(، واليت

( من التوجيه 1مالكه وهو ما قررته املادة) مبسؤولية ماود خدمات توثيق التوقيع الالكترتوين حال قيامه ببث التوقيع أ و تسلميه لغري االإقرار

 الصادر يف شأ ن التجارة الالكترتونية.  5999-58-58ال وريب املؤرخ يف 

 اثنيا: البياانت الامسية للمس هتكل الرمقي

ء، وذكل البياانت الامسية اليت تتعلق ابلتجارة الالكترتونية يه البياانت املتعلقة ابل شخاص أ طراف التعاقد ومهنم العمل      

عندما يتعلق ال مر بطلب السلع واخلدمات، وكذكل هناك بياانت تتعلق ابلعاملني يف ذات املرشوع التجاري، وأ يضا  البياانت املتعلقة 

قد برغبات املس هتكل وميوهل واليت ميكن تتبعها عىل ش بكة الانترتنت، ويف مرحةل الحقة  يمت اغرق املس هتلكني ابدلعاية ملنتجاهتم  عىل حنو 

لهيم يف صورة بريد  عاقة ش بكة االتصاالت،  فضل عن حتمل املس هتلكني بأ نفسهم التاكليف ابهظة بسبب ادلعاية اليت ترسل اإ ىل اإ يؤدي اإ

  .الكترتوين، ومن هنا يتحمت حامية البياانت الشخصية للمس هتكل يف التجارة الالكترتونية

امية يف الترشيعات املقارنة مبا فهيا التوجهيات ال وربية الصادرة يف شأ ن وهذه البياانت الشخصية للمس هتكل حمل اعتبار وح       

التجارة الالكترتونية
2

. 

 

                                      
1
 www.arablawinf.comوفق مناجه القانون ادلويل اخلاص،انظر:–الكرمي سلمة: حامية املس هتكل يف العقود ادلولية الالكترتونية  امحد عبد  

2
 .835،ص8007التجارة الالكترتونية وحاميهتا القانونية، دار الفكر اجلامعي، :عبد الفتاح بيويم جحازي 
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 اثلثا: التوقيع الالكترتوين

رادته يف الالزتام بترصف قانوين معني، ويس تعمل مصطلح التوقيع       ال وس يةل يعرب هبا خشص ما عن اإ التوقيع بوجه عام ما هو اإ

ىل  مبعنيني: ال ول ينرصف ىل فعل أ و معلية التوقيع ذاهتا أ ي واقعة وضع التوقيع  عىل املس تفيد حيتوي عىل معلومات معينة، والثاين ينرصف اإ اإ

العلمة أ و االإشارة  اليت تسمح بمتزي خشص املوقع
1

. 

املستند أ ما التوقيع الالكترتوين يستبدل التوقيع اخلطي عىل مستند من الورق وهدفه التحقق من هوية من أ صدر      

الالكترتوين
2

( يف شأ ن املبادالت والتجارة الالكترتونية، وقد ورد مضن 8000ـ830. وهذا ما أ كده املرشع الفرنيس من خلل القانون رمق)

ليه، كام يؤكد خشصيته وكذكل حصة  أ حاكم هذا القانون أ ن التوقيع الالكترتوين يدل عىل خشصية املوقع، ويضمن علقته ابلواقعة املنسوبة اإ

ىل أ ن يثبت العكسا ليه  اإ لواقعة املنسوبة اإ
3

ىل التوقيع الالكترتوين سبهبا اعتبارات ال من واخلصوصية عىل ش بكة الانترتنت  ، والعةل يف احلاجة اإ

نوع من  الس امي يف جمال التجارة الالكترتونيةـ اليت تشغل حزيا كبريا  من اهامتم املسؤولني،  كام تثري  قلق الكثري من الناس ال مر اذلي يسبب

ىل تكنولوجيا التوقيع الالكترتوين حىت يمت رفع مس توى ال من واخلصوصية ابلنس بة  للمتع املني انعدام الثقة  هبذه الش بكة، وذلكل  مت اللجوء اإ

 عىل ش بكة الانترتنت .

والها طرف اثلث ولكن يمت العدوان عىل التوقيع الالكترتوين، فان ذكل يأ خذ شلك العدوان عىل ال ساليب ال منة اليت يت    

حمايد، هو مقدم خدمات الانترتنت
4

 ، وذكل ابلعدوان عىل الوسائل التشفري الرضورية من مفتاح عام وأ خر خاص. 

عىل أ ن ال مر قد يأ خذ شالك أ خر أ كرث سهوةل يمتثل يف حاةل تتبع التوقيع الالكترتوين لشخص ما، مبا يس تدعي ال مر هنا       

حداث اخترتاق اتم من خل ل معرفة اخلادم املشترتك فيه هذا أ و ذاك  الشخص، مث القيام بعد ذكل ابلبحث فيه عن الهوية لاوم اإ

لهيا، مث بعد ذكل  القيام ابس تنتاج  التوقيع الالكترتوين اخلاص به IPالالكترتونية اخلاصة بذكل الشخص حىت يتوصل اإ
5

. 

 

                                      
1
 .883،ص.8009واهجة جرامئ الانترتنت، دراسة مقارنة،دار الهنضة العربية ،حسني بن سعيد أ لغافري:الس ياسة اجلنائية يف م  

2
 /http://www.gov.il/FirstGov/TopNavArb/SafeSurfingArb/GeneralArb/SSElectronicSignatureArbانظر:  

3
 .531عبد الفتاح بيويم جحازي:املرجع السابق،صفحة   

4
من املادة ال وىل -ج–يف فقرهتا 8005نومفرب 83عرفت االتفاقية ال وروبية  للإجرام الس يربي املوقعة يف بودابست   

4
:" أ ن مقدم اخلدمة هو من يقوم خبدمة االتصال أ و  

املتضمن  8007غشت  1املؤرخ يف  07-09د من القانون  –انت، الاس تضافة أ و التخاين املؤقت،...أ و الربط ابلش بكة ". وعرفه املادة الثانية خدمة معاجلة البياانت أ و خدمة ختاين البيا

 -قدرة عىل االتصال بواسطة منظومة معلوماتية وأ ي كيان عام أ و خاص يقدم ملس تعميل خدماته، ال -5القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرامئ املتصةل بتكنولوجيات االإعلم واالتصال وماكحفهتا:" 

 وأ ي كيان أ خر يقوم مبعاجلة أ و ختاين معطيات معلوماتية لفائدة خدمة االتصال املذكورة أ و ملس تعملهيا." -8أ و نظام للتصاالت،
5
 .782معر محمد أ بو بكر بن يونس: املرجع السابق،صفحة   

http://www.gov.il/FirstGov/TopNavArb/SafeSurfingArb/GeneralArb/SSElectronicSignatureArb/
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 الالكترتونية رابعا:  البياانت الشخصية اليت تتعلق ابالئامتن يف جمال التجارة

حدى اخلدمات املرصفية اليت اس تحدهثا الفن املرصيف يف الوالايت املتحدة ال مريكية منذ   cridi cardبطاقة االئامتن      تعد اإ

قرابة ثلث ومخسني س نة
1

 . 

ىل  وهذه البطاقة ختول لصاحهبا احلق يف احلصول عىل تسهيل ائامتين من مصدر هذه البطاقة  حلامل البطاقة،       حيث يقداها اإ

 اتجر وحيصل مبوجهبا عىل سلع وخدمات، تسدد قميهتا من اجلهة مصدرة البطاقة، وجيب عىل حامل البطاقة سداد القمية للجهة 

مصدرة البطاقة خلل اجل متفق عليه، وبذكل فهيي متنح حلاملها أ جل حقيقيا، وهو ذكل ال جل اذلي اتفق  عىل السداد  خلهل 

 البطاقة. من اجلهة مصدرة 

واجلهات املصدرة لهذه البطاقات حتصل عىل فوائد مقابل اعامتد حلاملها، وذلكل فهذه البطاقات أ داة ائامتنية  حقيقية، فضل      

عن كوهنا أ داة للوفاء
2

، ذكل أ ن البنوك ال متنح هذه البطاقات سوى بعد التأ كد من ملمئة العميل أ و احلصول منه عىل ضامانت عينية أ و 

صية اكفية خش 
3

، وقبل منح أ ية تسهيلت لعملهئا جتري حترايت دقيقة ومفصةل عن املس هتكل ومركاه املايل
4

، حىت حتصل عىل قدر البياانت 

ىل هجات أ خرى لكن قد يقدم البنك  عن الشخص طالب االئامتن دلهيا،وجيب يف مقابل التعامل مع هذه البياانت برسية اكمةل، وال ترسب اإ

ىل بنك أ خر لبنك املعلومات لغرض مدى ملمئة العميل وانتظامه  يف السداد،  أ و املبالغ اليت حصل علهيا واملدة  اللزمة   هذه املعلومات اإ

 للسداد. 

وحاصل جتميع هذه البياانت  ينطوي عىل تقدير  ملسك ذكل الشخص يف االئامتن واذلي قد يفاجأ  بعدم منحه االئامتن       

منا فقط    استنادا لهذه البياانت دخال  تقدير البنك  ملسك العميل عىل احلاسب ال يل، واإ ال مقارنة حتظر  اإ أ و املعلومات ،ذلكل فان القوانني اإ

                                      
1
مريكيني )فرنك بكن  مارا و رالف سيندر( يف عام أ ول بداية حقيقية لبطاقة االئامتن ابملف    ،انظر: حسني بن سعيد أ لغافري:مرجع 5910هوم احلديث ترجع لل 

 .837سابق،ص.

 

 
2
 .557 ص،8002نية ،الكتب القانو  عبد الفتاح بيويم جحازي:التجارة الالكترتونية و حاميهتا القانونية ، الكتاب ال ول ،نظام التجارة الالكترتونية و حاميهتا املدنية،دار  
3
 .118،ص.8003عبد الفتاح بيويم جحازي:جرامئ المكبيوتر و الانترتنت يف القانون العريب المنوذ ي،دار الكتب القانونية ، 

4
 .835عبد الفتاح بيويم جحازي:التجارة الالكترتونية و حاميهتا القانونية، املرجع السابق،ص.  
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تدون البياانت أ و الوقائع اخلاصة به دون النتاجئ
1

،الن التعامل هبذه البطاقات  يف ساحة الانترتنت  يكون عرب فضاء مفتوح، ومن يقوم ابدلفع  

حقيقة الواقع يتعامل مع مئات ال الف ممن حياولون  اصطياد بياانت لبطاقة وأ رقااها ليقوموا ابس تعاملها  يف مشترتايهتم وانعدام  ببطاقته هو يف

افعا معلية التوقيع عىل المنوذج الوريق  لبطاقة ادلفع يثري أ يضا مشالك أ خرى الن مطابقة التوقيع عىل المنوذج ال ريض لبطاقة ادلفع يكون د

سارقها، يف حني أ ن التعامل الانترتنت لهذه البطاقة  ال يكشف هوية مس تعملها وتوقعه ،فشخص موجود يف اخلليج مثل: يس تطيع للكشف 

حدى املواقع املنترشة عرب الانترتنت ، رسقة بياانت بطاقة خشص أ خر موجود جنوب أ مرياك عندما يقوم هذا ال خري ابس تعاملها يف الرشاء عرب اإ

 يس تعملها الشخص ال ول يف معليات رشاء من مواقع أ خرى موجودة عىل الش بكة، ويف أ ي وقت ومن أ ي ماكن. وابلتايل مبكن أ ن

جرامية املس تحدثة اليت تقع عىل البطاقات االئامتنية أ ال وهو السطو          ومن هنا اكن ظهور أ حد أ مه واخطر صور ال نشطة االإ

واس تخدااها فامي بعد اس تخداما غري مرشوع من قبل الغريعىل ال رقام واملعلومات اخلاصة بتكل البطاقات 
2

. 

 اخلامتة:

من خلل البحث ميكننا القول أ ن املس هتكل يف حاجة ملحة للحامية، مىت اكن من املتعاملني يف جمال التجارة الالكترتونية        

احلفاظ عىل بياانته الامسية املعاجلة مضن النظام معوما، وحامية حقه يف اخلصوصية عرب الانترتنت  بصورة خاصة، هذه ال خرية  تتطلب 

 املعلومايت اخلاص هبذه التجارة وفق ضوابط  تفرض مبوجب القوانني اليت حتمك التجارة الالكترتونية، حيث ال يمت الاحتفاظ هبذه البياانت

ال بعد سوى ملدة حمدودة تتعلق بنشاط  التجارة أ و العملية اليت يقوم هبا العميل، كام ال جيوز ل   ية هجة التعامل يف هذه املعطيات الشخصية  اإ

 احلصول عىل املوافقة الرصحية من صاحب الشأ ن.

طار التجارة الالكترتونية تفرض حامية رسية أ رقام       ن املشلكة اليت تظل تعترتض حركة املعاملت املالية يف اإ ومن هجة أ خرى فاإ

شفه من قبل الغري، مما يسمح  ابلقول أ ن حامية بطاقة االئامتن هو يف حد ذاته حامية للتجارة بطاقة االئامتن، وما يتعلق برسية بياانته وعدم ك 

ونية  الالكترتونية، وأ ن هذه امحلاية جيب أ ن تكون مدنية وجنائية  ومعلوماتية، ومن هنا البد من التنويه لرضورة تبين قوانني التجارة الالكترت 

 البحث عن نظام قانوين حيميه  ويطبق عليه عند طلب هذه امحلاية.مبدأ  حامية املس هتكل الرمقي  من خلل  

 

                                      
1
 .838نفس املرجع السابق،ص. 

2
 .831 صعيد أ لغافري:املرجع السابق،حسني بن س   
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 قامئة املراجع:

 5991نومفرب  83ادلس تور اجلاائري الصادر يف  -

 .5997:امحلاية اجلنائية للحياة اخلاصة وبنوك املعلومات، دراسة مقارنة، دار الهنضة العربية، مرص، أ سامة بلقا يد -

 . 8007اجلرامئ الناش ئة عن اس تخدام الانترتنت، دار الهنضة العربية للنرش، مرص طبعة  معر محمد أ بو بكر بن يونس: -

لياس بن سايس -  .8003: التعاقد الالكترتوين واملسائل القانونية املتعلقة به، جامعة ورقةل، جمةل الباحث، العدد الثاين، اإ

 .8001، دار الثقافة للنرش، عامن ال ردن، طبعة -ماتيةاجلرمية املعلو  -: جرامئ احلاسوب والانترتنتمحمد أ مني الشوابكة  -

سامعيل: - جرامئ التعدي عىل التجارة الالكترتونية، مذكرة ماجس تري ختصص قانون اجلنايئ، لكية احلقوق والعلوم  بن حيي اإ

 .8050-8009الس ياس ية، جامعة بشار، 

نونية ، الكتاب ال ول ،نظام التجارة الالكترتونية و حاميهتا التجارة الالكترتونية و حاميهتا القا -: عبد الفتاح بيويم جحازي -

 .8002املدنية،دار الكتب القانونية، 

 .8003جرامئ المكبيوتر والانترتنت يف القانون العريب المنوذ ي، دار الكتب القانونية، -                           

 .8009الانترتنت، دراسة مقارنة، دار الهنضة العربية القاهرة،: الس ياسة اجلنائية يف مواهجة جرامئ حسني بن سعيد أ لغافري

مراجعة احلساابت وحومكة الرشاكت يف بيئة ال عامل العربية و ادلولية املعارصة،  عبد الوهاب نرص عيل،حشاتة الس يد حشاته: -

 .8001/8003ادلار اجلامعة، مرص،

دراسة مقارنة، دار الفجر للنرش والتوزيع، الطبعة ال وىل،  الالزتام ابلنصيحة يف نطاق عقود اخلدمات، بودايل محمد: -

 .8001القاهرة،

: حامية املس هتكل يف التعاقد الالكترتوين، رساةل ماجس تري، لكية ادلراسات العليا، جامعة النجاح عبد هللا ذيب عبد هللا محمود -

 .8009الوطنية، 

 .8003دار اجلامعية اجلديدة للنرش، مرص،جرامئ نظم املعلومات، دراسة مقارنة،  عبد هللا فكري: -

حق اخلصوصية يف القانون اجلنايئ، دراسة مقارنة، الطبعة ال وىل، املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس،  عيل أ محد عبد الاعيب: -

 .8001لبنان، 
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صص قانون جنايئ، لكية احلقوق امحلاية اجلنائية للحياة اخلاصة عرب الانترتنت، دراسة مقارنه، مذكرة ماجس تري خت طارق عامثن: -

 .8001-8003والعلوم الس ياس ية، جامعة محمد خيرض، بسكرة، 

سامعيل: - جرامئ التعدي عىل التجارة الالكترتونية، مذكرة ماجس تري ختصص قانون اجلنايئ، لكية احلقوق والعلوم  بن حيي اإ

 .8050-8009الس ياس ية، جامعة بشار، 

وفق مناجه القانون ادلويل  –ملس هتكل يف العقود ادلولية الالكترتونية: حامية اامحد عبد الكرمي سلمة -

 www.arablawinf.comاخلاص،انظر:

 اخلصوصية وحامية البياانت يف العرص الرمقي،                          يونس عرب: -

www.arablaw.org/privacy%20&20%security.htm). (http://.بدون س نة نرش 

م، يتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرامئ املتصةل 8009غشت 1ه املوافق لـ 5730شعبان  57املؤرخ يف  07-09القانون رمق  -

 بتكنولوجيات االإعلم واالتصال وماكحفهتا.

 يتعلق برقابة اجلودة ومقع الغش. 5990يناير س نة  30مؤرخ يف  39-90مرسوم تنفيذي رمق  -

جرام الس يربي املوقعة يف بودابست  -  .من املادة ال وىل -ج –يف فقرهتا 8005نومفرب 83االتفاقية ال وروبية  للإ

 قانون الاونس يترتال المنوذ ي بشأ ن التجارة الالكترتونية، القرار اذلي اختذته امجلعية العامة بناء عىل تقرير اللجنة السادسة  -

(182-a-s1)   15-518- للقانون التجاري ادلويل.  القانون المنوذ ي بشان التجارة الالكترتونية اذلي اعمتدته جلنة ال مم املتحدة 

 انظر املوقع: - 

http://www.gov.il/FirstGov/TopNavArb/SafeSurfingArb/GeneralArb/SSElectronicSignatureArb

/ 

 

 

 

 

 

http://www.arablaw.org/privacy%20&20%25security.htm)
http://www.gov.il/FirstGov/TopNavArb/SafeSurfingArb/GeneralArb/SSElectronicSignatureArb/
http://www.gov.il/FirstGov/TopNavArb/SafeSurfingArb/GeneralArb/SSElectronicSignatureArb/
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 ـــــــق اللجـــــــــــوء البيئـــــــــــي يف القــانــــــون الــدولــــــــيح

 ال س تاذ/ بن فاطمة بوبكر

 أ س تاذ مساعد "أ "،جامعة سعيدة 

 مقدمــة:

نسان املعترتف هبا دوليا ابعتبار أ ن اللجئني مه  يمتتع حق اللجوء ابهامتم كبري       يف ال وساط ادلولية، بل انه يعد من حقوق االإ

 أ شخاص انهتكت حقوقهم االإنسانية انهتااكً خطريا، أ و تعرضت حقوقهم هذه للهتديد اخلطري. 

ن ظاهرة اللجوء وقضية اللجئني يه نتاجئ الإناكر حقوق ال فراد وامجلاعات والشعوب اإ
(1،)

ثل ادلفاع عن حقوق اللجئني جمااًل ومي 

ناكرها وانهتاكها.   من ابرز اجملاالت اليت اهمتت هبا الرشعية ادلولية يف معرض وضعها لضامانت حقوق االإنسان ومواهجة نتاجئ اإ

ىل النص ادلويل ذي الطبيعة العاملية املتعلق  " ابللج       ئني الس ياس يني" عندما نثري مصطلح " الجئ " فتفكريان يتجه مبارشة اإ

أ ال وهو اتفاقية جنيف
2

واليت مت التوقيع علهيا بعد احلرب العاملية الثانية يف ظروف جهرة ختتلف متاما عام عليه احلال يف الوقت احلارض، حيث  

لكن منذ  اكن من السهل التعرف عىل سبب الاضطهاد يتعلق أ ساسا ابلهتديدات اليت يتعرض لها ال شخاص والنامجة عن سلطات ادلوةل.

ثنية،  الاضطهاد ل س باب تتعلق ابلعرق أ و مثانينات القرن املايض تطور االإطار ادلويل، وتنوعت معه مظاهر الهجرة ) اكحلروب ال هلية واالإ

ىل فئة اجامتعية خاصة خل( ، وتدرجييا بدأ ت تظهر أ س باب جديدة للجوء.ادلين أ و اجلنس ية أ و الرأ ي الس يايس أ و الانامتء اإ ...اإ
 3

زاة مع وموا 

ذكل ، ومنذ س بعينات القرن املايض ظهر الوعي برضورة حامية البيئة
4

ىل رضورة حامية ال شخاص الفارين من اجلفاف،  ، و بدأ ت احلاجة اإ

اليت ما فتئت تفرض نفسها تدرجييا، ومع بداية التسعينبات بدأ ت تظهر مسأ ةل اللجوء ل س باب بيئية  التصحر، الكوارث الطبيعية والبرشية

 كحاةل اس تعجاليه، عىل الرمغ من أ ن هذا النوع من اللجوء موجود منذ بداية الانسانية. حمضة

                                      
 837، ص8005د. فيصل شطناوي، حقوق االإنسان والقانون ادلويل االإنساين، الطبعة الثالثة، دار ومكتبة احلامد للطباعة والنرش ، عامن،  -5
2

ليه ال مم املتحدة  ضعحول و  مؤمتر املفوضني من قبل 5915جويلية  82اتفاقية جنيف املتعلقة بوضع اللجئني  املعمتدة يف   -  اللجئني وعدميي اجلنس ية، ادلي دعت اإ

 .5910ديسمرب  57(  الصادر بتارخي V) 789مبوجب قرار امجلعية العامة رمق 
3

 - Christel Cournil, Les refugies écologiques :Quelle(s) protection(s),quel(s) statut(s) ?, Revue du droit public  - No 4-

2006,P.1033  
4

.  _  مؤمتر ال مم املتحدة للبيئة والتمنية املنعقد يف ريو 5938مؤمتر اس توكهومل للبيئة املنعقد يف جوان  -املؤمترات ، الاعلانت، االتفاقيات املتعلقة حبامية البيئة نذكر مهنا:  - 

.  8001فرباير  51ودخل حزي التنفيذ يف  5993ديسمرب  55بروتوكول كيتو املعمتد يف  –.  5998لعام  اتفاقية ال مم املتحدة االإطار بشأ ن تغري املناخ –.  5998جوان  57-3دي جانريو يف 

ىل  81القمة العاملية للتمنية املس تدامة املنعقد يف جوهانس بورغ من  –  سبمترب. ........ 7اوت اإ
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نتيجة  لقد متزي اترخي البرشية ابلهجرة النامجة عن أ س باب متكررة ال هناية لها، سواءا تعلقت بتغري املناخ عىل املدى الطويل، أ و

ية أ و نتيجة الرصاعات واحلروب،مفنذ بداية الانسانية عرف الانسان ظاهرة الهجرة الكوارث الطبيعية أ و المنو ادلميغرايف، أ و ل س باب اقتصاد

 والزنوح حبثا عن بيئة مناس بة لبقائه، اتراك بيئة طبيعية قاس ية،

أ و هرواب من مناخ أ صبح عدوانيا، أ و عندما تصبح املوارد الطبيعية غري اكفية لتلبية متطلباته.
1

   

ماكنية الوسط ويف هذه احلاةل اكنت امجلاعة   تبادر ابلهجرة وتديرها للحفاظ عىل التوازن بني عدد الساكن واإ

 وقدراته، فهيي تس تخدم كعامل منظم للفائض الساكين أ و" صامم أ مان" ملواهجة التوترات اخملتلفة مبا فهيا التغريات البيئية أ و 

االإيكولوجية.
2

 

هنا بل   ذا اكنت هذه احلقيقة تعود ملامرسات قدمية، فاإ  غت يف الوقت احلارض جحام وتعقيدا مل يس بق هل مثيل.فاإ

ذ يعترب تدهور البيئة بصفة عامة وتغري املناخ بصفة خاصة أ حد ال س باب الرئيس ية للهجرة يف العامل، واليت س تعرف زايدة كبرية يف  اإ

دلاهنم ل س باب"بيئية"،حيث تؤدي الس نوات املقبةل، حيث أ ضطر حوايل مخسة وعرشون مليون خشص عىل مغادرة منازهلم، مناطقهم أ و ب

ىل أ وضاع انسانية مأ سوية،  ) فيضاانت، زالزل، براكني، أ عاصري، مد حبري( الكوارث الطبيعية اجلفاف، التصحر، ارتفاع منسوب البحار اإ

أ مهها ناوح عدد كبري من ال فراد.
 3

 

ذا اكنت البيئة يه مجيع العوامل احلية و غري احلية اليت تؤثر عىل         الوسط اذلي يعيش فيه االإنسانفاإ
4

فهيي ابملقابل مصدر  

 قلل ومتاعب متكررة، ولعل أ خطرها  تكل اليت جترب ال شخاص عىل الفرار أ و الزنوح أ و الهجرة.

رتفاع نتيجة التدهو  ر ذلا ينبغي عىل اجملمتع ادلويل تقدمي حلول لهاته ال شاكل اجلديدة من الهجرة أ و الزنوح، خاصة وأ هنا مرحجة للإ

جياد ال دوات اللزمة لضامن امحلاية لل شخا ص املزتايد للبيئة، كام ينبغي كذكل عىل فقهاء القانون النظر يف هذه الاشاكلية اجلديدة، واإ

 الباحثني عن " اللجوء البييئ".

                                      
1

 - Marie-Pierre Lanfranch,  Migrations environnementales et droit international public : quelques observations, IN : R. Mehdi et H. 

Gherari, La société internationale face au défi migratoire, Larcier, Bruylant, 2012,P.01.  
2

 - Patrick Gonin et Véronique Lassailly-Jacob, « Les réfugiés de l’environnement », Revue européenne des migrations 

internationales, vol. 18 - n°2 | 2002p.139 
3

 -. Christel Cournil, Op.cit, P.1031. 
   8

 . 31ص  5997مىن قامس ،التلوث البييئ والتمنية الاقتصادية ،ادلار املرصية ،الطبعة الثانية ، - 
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الكوارث الطبيعية" لكها " اللجوء االإيكولو ي" "اللجوء البييئ" ، "الهجرة البيئية"، " اللجوء املنايخ"، "النازحني بسبب       

مصطلحات تعرب عن املنفى أ و اللجوء أ و الزنوح أ و الهجرة بسبب املساس ابلبيئة. فكيف نعرف ونصنف وحنمي هؤالء ال شخاص املعرضني 

 للخطر؟

ة، أ عده "عصام يف تقرير برانمج ال مم املتحدة للبيئ 5921ظهر مفهوم "اللجئني البيئيني" ل ول مرة يف أ دبيات ال مم املتحدة عام 

احلناوي" حيث أ عطى  تعريف اللجئني البيئيني عىل أ هنم: " ال شخاص ادلين أ جربوا عىل مغادرة املاكن اذلي يعيشون فيه مؤقتا أ و بصورة 

ض هذا الاختلل وجودمه للخطر أ و أ ثنر عىل جودة حياهتم" دامئة بسبب خلل بييئ حاد، سواء أ اكن طبيعيا أ و من صنع البرش وقد عرن
1

. 

أ ما اخللل البييئ فأ خذ مبفهومه الواسع ابعتبار أ نه يشمل " التغريات الفزيايئية، الكمييائية، البيولوجية اليت حتدث يف النظام     

البييئ واذلي جيعلها مؤقتا أ و بشلك دامئ غري صاحلة للس تخدام البرشي"
2

. وأ مام هذا الامخ من املصطلحات املتعلقة ابملوضوع سوف تقترص 

ادلراسة حول املفهوم العام "للجئني البيئيني" واذلي يشمل مجيع فئات ال شخاص حضااي الزنوح االإضطراري، هذه
3

بسبب اكرثة بيئية  

قلميي قادر عىل توفري حامية للجئني البيئيني.  طبيعية اكنت أ و برشية، وهنا نتساءل عن وجود صك قانوين دويل أ و اإ

 دا يف هذا اجملال ابعتبار أ نه ال يوجد أ ي نص قانوين يعاجل مبارشة مشلكة اللجئنييبدوا أ ن القانون ادلويل فقري ج   

شاكلية اللجوء البييئ برسعة نظرا لتفامق الظاهرة.  قلميية  البيئيني ذلا ينبغي عليه الاهامتم ابإ ومع ذكل فهل للقانون ادلويل والقوانني االإ

 ن بدلاهنم أ و مناطقهم ل س باب بيئية ؟القدرة عىل توفري امحلاية لبعض ال شخاص الفارين م

وهل علينا الاعترتاف حبق " اللجوء البييئ" لل شخاص اذلين يغادرون دوهلم ال صلية فقط،  كام هو الشأ ن ابلنس بة للجئني  

 الس ياس يني ؟ وهل سيمت تطبيقه بشلك حصيح من قبل ادلول الغربية اليت تشدد احلراسة عىل حدودها؟

اء نظام دويل خاص " ابللجئني البيئيني" أ وسع وأ مشل  من ذكل املتعلق ابللجئني الس ياس يني الوارد يف أ و ابلعكس ينبغي انش

 ؟5915اتفاقية جنيف لعام 

ن تعدد أ س باب الهجرة البيئية جتعل من الصعب  ترتيب دوافع الرحيل حسب ال ولوايت، فاللجوء البييئ يبدوا أ نه ال      اإ

كن أ ن يكون مؤقتا أ و دامئا، طويل ملدة أ و قصريها،أ و مومسيا، كام ميكن أ ن يكون بني ادلول أ و بني ال قالمي أ و يس تجيب لنوع من الهجرة، فمي

                                      
1

 أ نظر  –ص  75، 5921للبيئة، نريويب،  تقرير أ عده"عصام احلناوي، اللجئني البيئيني، برانمج ال مم املتحدة - 

Patrick Gonin et Véronique Lassailly-Jacob, Op.Cit,P.4 

 Christel Cournil, Op.cit, P.1038.-
2
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شاكالت عدة تتعلق مبدى ملمئة تعريف اللجئ البييئ واملعاجلة الشامةل ملشلكة اللجئني البيئيني، ووضع واح  د بني القرى، وهو ما يطرح اإ

 تنفيذه يف ادلول املس تقبةل للجئني. خاص ابللجئني البيئيني و 

نشاؤها " للجئني البيئيني "  وعىل ضوء هذه ال س ئةل مفن املناسب التفكري يف نوع امحلاية اليت ينبغي اإ

نشاء وضع خاص " ابللجئني البيئيني" ) مبحث اثين(، سوف نقوم بتحليل الاماكنيات اليت توفرها  قبل النظر يف اماكنية اإ

قلميية، لتقيمي قدرات القانون ادلويل احلايل عىل مواهجة هذا النوع اجلديد من الهجرة ) مبحث أ ول(.خمتلف النصوص ا  دلولية واالإ

 املبحث ال ول: قصور القانون ادلويل الوضعي وعدم ملمئته محلاية اللجئيني البيئيني. 

جئني البيئيني، ويرجع ذكل لعدة أ س باب أ هام: طبيعة يبدوا أ ن القانون الوضعي عاجا وغري ملمئ لتوفري امحلاية اللزمة لل    

. مث القانون ادلويل العام واذلي عىل أ ساسه بين القانون ادلويل للجئني واذلي يشلك عقبة أ مام حامية شامةل للجئني البيئيني ) مطلب أ ول(

ون  جدوى توجيه امحلاية حنو حضااي الكوارث الطبيعية ) القانون ادلويل الانساين احلايم التقليدي لضحااي الزناعات املسلحة، واذلي حاول د

حياة  مطلب اثين(. وأ خريا القانون ادلويل للبيئة واذلي تطور بشلك ملحوظ يف الس نوات ال خرية، لكنه مل هيمت جبميع القضااي الهامة اليت متس

 االإنسان،مثل ظاهرة الهجرة املرتبطة ابلكوارث البيئية )مطلب اثلث(.

 ضعف وعدم ملمئة النصوص القانونية اخلاصة ابللجئني :ولاملطلب ال  

تعاين اتفاقية جنيف من عدة قيود هامة سواء فامي يتعلق بنطاق امحلاية اليت توفرها، أ و فامي يتعلق بنصوص االتفاقية يف حد     

س تجابة لهذا النوع اجلديد من الهجرة ذاهتا، خصوصا أ هنا غري ملمئة للإ
1

. 

اللجئ " هو لك من وجد بسبب خوف هل ما يربره من التعرض  5915ادة ال وىل من اتفاقية جنيف لعام مفثل تعرف امل

ىل فئة اجامتعية معينة بسبب أ رائه الس ياس ية، خارج البدل اذلي حيمل جنسيهتا... " . للضطهاد بسبب عرقه أ و دينه أ و جنسيته أ و انامتئه اإ

ىل حضااي الكوارث ا لطبيعية، وقامئة املعايري الواردة فهيا تستبعد حامية ال شخاص اذلين يفرون ل س باب تتعلق " ابلنظام فاالتفاقية ال تشري اإ

 العام" وابلتايل فاحلروب ال هلية وعدم الاس تقرار الس يايس 

والاقتصادي واجملاعة والكوارث الطبيعية ال ميكن أ ن ينتج عهنا بصفة عامة اعترتاف بوضع اللجئ
2

 . 

                                      
1

 تعاين اتفاقية جنيف بشلك خاص من التفسري التقييدي لنصوصها من قبل السلطات الوطنية اخملتصة ابالعترتاف بصفة اللجئ. - 
2

ة والكوارث الطبيعية،  ن امحلاية مبوجب االتفاقية ال شخاص اذلين يتعرضون خملاطر من شأ هنا أ ن تنطبق عىل مجيع املقميني يف بدل ما مثل أ عامل العنف العشوائيتس تثين م - 

  Christel Cournil, Op.cit, P.1041.                                                     أ نظر يف هذا الصدد              
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ىل فئة اجامتعية" يبدوا من الصعب تطبيقه، فهذه الصياغة الغامضة يصعب عىل ادلول تفسريهاحىت أ ن معيار" ا نامتء اإ الإ
1

.ابلرمغ من 

أ ن هذا املعيار مسح بدمج أ نواع من الاضطهاد مل تنص عليه اتفاقية جنيف
2

،لكن ال يبدوا أ ن هذا املعيار يطبق عىل ال شخاص 

ىل نفس الفئة الاجامتعية، ومه حضااي اجلفاف والتدهور طاليب"اللجوء البييئ" . مفثل الرعاة يف  منطقة الساحل ميكن اعتبارمه ينمتون اإ

ن ال رضار النامجة عن اجلفاف ال تشلك اضطهادا ابملعىن الوارد يف اتفاقية جنيف.   التدرجيي للموارد الطبيعية، ابلرمغ من ذكل فاإ

ىل ذكل تستند اتفاقية جنيف عىل مقارب      ة فردية يف حتديد أ س باب اللجوء، و حىت الفحص الفردي لطلبات اللجوء ابالإضافة اإ

ن ال شخاص حضااي الكوارث البيئية يفرون بأ عداد كبرية  من اذلي تقوم به ادلول املس تقبةل يبدوا غري مناسب " للجوء البييئ". ففي الواقع اإ

ل مع احلاالت الطارئةماكن الاكرثة، مع أ ن املقاربة امجلاعية تبدوا ال كرث ملمئة للتعام
3

ىل أ ن اتفاقية جنيف تمتزي بطبيعة العلقة بني  . ابالإضافة اإ

ادلول يف القانون ادلويل واحترتام الس يادة الوطنية، وابلتايل فادلوةل متنح حاميهتا ادلولية فقط لل شخاص اذلين يغادرون بدلاهنم، أ ي 

النازحني داخل بدلمه ال صيل بسبب اكرثة بيئية ال يدخلون يف نطاق تطبيق  ال شخاص اذلين ليست دلهيم حامية دولية.وابلتايل فال شخاص

ن مبدأ  عدم التخل يف شؤون ادلوةل ادلاخلية، و  احترتام اتفاقية جنيف، هذا حىت ولو اكن البدل املترضر ال يس تطيع توفري امحلاية. ففي الواقع فاإ

قلميية مينع حامية اللجئني ادلاخليني.  سلمهتا االإ

ليه يوجد اختلف هام بني اللجئ التقليدي واللجئ البييئ: فاللجئ التقليدي ال يس تفيد من امحلاية القانونية يف دولته وع     

منا يه معطةل مؤقتا أ و غري ف ال يف ال صلية أ و يف ادلوةل اليت حيمل جنسيهتا، "أ ما اللجئ البييئ فالعلقة القانونية مع دولته مل تنقطع واإ عاةل، اإ

ىل وضع لتجاوز الانقطاع القانوين مع بدله ال صيل، " أ ما اللجئ البييئ فيتطلب وضعا خيفف احلاال ت القصوى".  اللجئ التقليدي حباجة اإ

العجا املادي لبدله"، و دون أ ن حيل ابلرضورة ويف مجيع احلاالت حمل الرابطة القانونية.
4

وعليه فاتفاقية جنيف تبدوا غري ملمئة أ مام هذه  

 ة اجلديدة من املهاجرين، خاصة تكل املرتبطة ابلكوارث البيئية.املوج

                                      
1

 -  Ibid ,P.1042 
2

 مثل الاضطهاد املامرس ضد النساء حضااي الاواج القرسي.  - 
3

 - Christel Cournil et Pierre Mazzega,Op.Cit,P.6. 
4

 - Véronique. Magniny, Les refugies de l’environnement, hypothèse juridique a  propos d’une menace écologique, Thèse de 

droit, (dactylographiée), Université de Paris Panthéon, Sorbonne, 1999, p.462. 
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قلميية،    ففي تعلمية االإحتاد  كام ال جيد اللجئ البييئ امحلاية امللمئة يف النصوص ال خرى املتعلقة ابللجوء، خاصة يف النصوص االإ

ال وريب حتت عنوان " التأ هيل" حول وضع اللجئني وامحلاية الفرعية
1

ن ام  اكنية توس يع، فاإ

من التعلمية ال تسمح  51مفهوم اللجئ ليشمل "اللجوء البييئ" مت استبعادها متاما ، حفاالت امحلاية الفرعية الواردة يف املادة 

2بتطبيق هذه املعايري عىل طاليب اللجوء ل س باب بيئية
ذ ، مما يوحض عدم رغبة دول االإحتاد ال وريب يف منح امحلاية ادلولية للجئني الب  يئيني، اإ

دراج اللجئني البيئيني يف التعلمية محلايهتم من خلل امحلاية الفرعية ) كحامية بديةل عن ا ماكن هذه ادلول دمج معيار يسمح ابإ محلاية اكن ابإ

 التقليدية الواردة يف اتفاقية جنيف(.

لجوء، وسعت اتفاقية منظمة الاحتاد االإفريقي أ ما عىل املس توى االإفريقي ونظرا لتفامق ظاهرة الزنوح و ارتفاع نس بة طاليب ال     

5919سبمترب 50املربمة بأ ديس أ اباب يف 
3

ذ نصت املادة    8/8من أ س باب الاعترتاف بصفة اللجئ، اإ

قامته املعتادة بسبب اعتداء خار ي، أ و احتلل، أ و همينة "  ينطبق كذكل مصطلح "الجئ" عىل لك خشص جيرب عىل ترك حمل اإ

عكر النظام العام بشلك خطري يف لك أ و جاء من بدل منشأ ه أ و جنسيته من أ جل البحث عن ملجأ  يف ماكن أ خر خارج أ جنبية، أ و أ حداث ت

ثنية، ويسمح بضامن امحلاية ادلولية يف حاةل التدفق بدل منشأ ه أ و جنسيته. " فهذا التعريف الواسع يشمل كذكل حاالت احلروب ال هلية واالإ

ذا حللنا  ىل اللجئني البيئيني، ابعتبار أ ن احلفاظ عىل النظامعبارة " امجلاعي للنازحني. فاإ  أ حداث تعكر النظام العام، قميكن متديد امحلاية اإ

العام  عادة ما يقصد به ال من العام ) واذلي قد يضطرب يف حاةل وقوع اكرثة صناعية خطرية  كحادثة شارنوبيل
4

(، السكينة العامة والصحة 

  احلاالت اخلطرية اكلفيضاانت، واجلفاف والكوارث الطبيعية ال خرى اكلاالزل، الرباكني، وال عاصري(.      العامة، )واليت قد تضطرب يف

                                      
1

، بشأ ن املعايري ادلنيا  املتعلقة ابلرشوط الواجب توفرها يف رعااي ادلول ال خرى، وال شخاص عدميي 8007أ فريل  89الصادرة يف   CE/2004/83تعلمية الاحتاد ال وريب  - 

ىل حامية دولية، واملتعلقة مبحتوى هذه القوانني. اجلنس ية، ليمتكنوا م  ن احلصول عىل صفة اللجئ، أ و ال شخاص اذلين ل س باب أ خرى حباجة اإ

حتاد ال وريب رمق    .8007سبمترب  30. الصادرة يف L 304/ 12اجلريدة الرمسية للإ
2

ليك يس تطيع الشخص الاس تفادة من امحلاية االإضافية. واليت تنص عىل: " الانهتااكت يف الفصل اخلامس حتت عنوان: الرشوط اليت جيب استيفاؤها  51وردت املادة  - 

 اخلطرية يه:

 عقوبة االإعدام أ و تنفيذ عقوبة االإعدام. -أ   

نسانية أ و املهينة اليت خيضع لها مقدم الطلب يف بدله ال صيل. -ب   التعذيب أ و املعاملت أ و العقوابت القاس ية و الل اإ

 اخلطرية والفردية ضد احلياة أ و الشخص املدين بسبب العنف العشوايئ يف حاةل الزناع املسلح ادلاخيل أ و ادلويل."الهتديدات  -ج 
3

 .5937يونيو  80دخلت حزي التنفيذ يف  5919سبمترب 50االتفاقية اليت حتمك اجلوانب اخملتلفة ملشالك اللجئني يف أ فريقيا املعمتدة يف أ ديس أ اباب يف   - 

 .8003، محمود رشيف، الواثئق ادلولية املعنية حبقوق االإنسان، اجملدل الثاين، دار الرشوق القاهرة، بس يوين -
4

يف  5921أ بريل  81،وقعت الاكرثة يف  3تصنف عامليا ك سوأ  اكرثة للترسب االإشعاعي والتلوث البييئ شهدهتا البرشية حىت ال ن وصنفت كاكرثة نووية من ادلرجة ال  :اكرثة تشرينوبل - 

أ لف خشص بسبب االإشعاعات  93تس ببت يف وفاة  .مفاعل حمطة ترشنوبل ابلقرب من مدينة بريبيات يف أ وكرانيا اليت اكنت حينذاك واحدة من مجهورايت الاحتاد السوفيايت السابق
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ال أ ن تطبيقها عىل اللجئني البيئيني يبدوا نسبيا ابلنظر لتنوع أ س باب الهجرة البيئية، والعدد الكبري      ابلرمغ من أ مهية االتفاقية اإ

ىل ذكل فهذه االتفاقية متاثرة كثريا بنصوص اتفاقية جنيف، فهيي تقوم عىل توفر رشطني هام: جدا للنازحني يف القارة االإف ريقية، ابالإضافة اإ

 الاضطهاد والهجرة أ و الزنوح مابني ادلول، مما يقلل من حاالت اللجوء البييئ,

 املطلب الثاين: قصور القانون ادلويل الانساين يف جماهبة الكوارث الطبيعية

قانون ادلويل حديثا تقدمي حلول خاصة لضحااي بعض الكوارث الطبيعية عن طريق القانون ادلويل الانساين. فالقانون حاول ال    

نساين مبفهومه الالكس ييك  ىل هتدف  واليت ، دوليا علهيا املتفق القواعد و املبادئ من مجموعة ميثلادلويل االإ  وقت العنف اس تخدام من احلد اإ

وال رسى  واملصابني واجلرىح فهيا، املشاركة عن توقفوا اذلين أ و احلربية العمليات املشترتكني يف ال فراد حامية ريقط عن املسلحة الزناعات

العسكري الهدف لتحقيق ال عامل الرضورية تكل  عىل مقترصا العسكري العنف جعل طريق عن وكذكل واملدنيني،
1

، وعليه فهو ال يطبق 

منذ بداية الامثنينيات بدأ ت املنظامت غري احلكومية تتدخل يف أ ماكن وقوع الكوارث البيئية، معلنة حقها يف عىل حضااي الكوارث البيئية، لكن 

نسانية"، متجاوزة مبدأ  احترتام الس يادة الوطنية وامللزم " ملبدأ  عدم التدخل"   "التدخل االإنساين" وهو نوع من "املساعدة ادلولية االإ

دة أ ساس ية للحصول عىل املساعدات ادلولية لضحااي الكوارث.حيث اعمتدت امجلعية العامة حيث أ صبح حق التدخل الانساين قاع

حلاح من فرنسا أ ول قرار رمق  ىل حضااي الكوارث وحاالت  5922ديسمرب  2يف  73/535لل مم املتحدة ابإ بشأ ن تقدمي املساعدات االإنسانية اإ

ىل حضااي الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ املامثةل"الطوارئ املامثةل، حيث أ كد القرار عىل " مبدأ  حرية الوص ول اإ
2

. وابالجتاه نفسه 

نسانية لضحااي الكوارث الطبيعية واحلاالت املامثةل، حىت يتس ىن وصول  71/500أ صدرت امجلعية العامة قرارها رمق  نشاء ممرات اإ واخلاص ابإ

قلمييةاملساعدات ادلولية بلك حرية عرب أ رايض ادلول املترضرة، وفكرة  لدلول  املمرات االإنسانية مس توحاة من حق املرور الربيء  يف املياه االإ

اذلي جاء به قانون البحار املتشاطئة 
3

، كام أ كد  عىل اماكنية القيام بصفة مؤقتة وبطريقة منسقة بني حكومات ادلول املتأ ثرة واحلكومات 

نشاء واملنظامت ادلولية احلكومية وغري احلكومية املهمتة ابل مر  نسانية اخملصصة، مبا يف ذكل اإ بغية حتديد س بل تيسري وتوجيه املساعدات االإ

                                                                                                                        
ن  ىل اإ حصائية رمسية لوزارة الصحة ال وكرانية اإ كام تس ببت حادثة مفاعل .د ما زالوا يعانون حىت ال ن بأ شاكل متفاوتة من الاكرثةمليون من ساكن البل 8.3الناش ئة عن احلادث، وأ شارت اإ

  http://ar.wikipedia.org .مليون هكتار من ال رايض الاراعية يف أ وكرانيا وروس يا البيضاء ابالإشعاعات امللوثة 5.7ترشنوبل يف تلوث 
1

 .83 ، ص 1999االإنسان،  حلقوق ادلويل والقانون االإنساين، ادلويل القانون اترخي ت،فرحا نور محمد - 
2

 .551، ص 8007محمد يعقوب عبد الرحامن، التدخل الانساين يف العلقات ادلولية، الطبعة ال وىل،  - 
3

 .5928من اتفاقية قانون البحار لعام  53املادة  - 

http://ar.wikipedia.org/
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ىل تيسري قنوات طوارئ لتوزيع املعونة ال  نسانية اإ ىل هذه املساعدة االإ طبية والغذائية العاجةل، كام تدعو مجيع ادلول اليت يكون ساكهنا حباجة اإ

معل هذه املنظامت يف تنفيذ معلها.
1

 

نسانية أ حد ال بعاد العملية لضامن حقوق االإنسانوعليه أ صبح حق ا ملساعدة االإ
2

. 

يصال املساعدات االإنسانية      ذا اكنت هذه القرارات تشجع ادلول حضااي الكوارث الطبيعية عىل تسهيل اإ  ومع ذكل، فاإ

هنا ابملقابل ال تقدم حلوال مرضية للمنظامت ادلولية املتخ صصة، ل ن هذه النصوص تعترتف دامئا ) توفري املياه والغذاء والادوية( فاإ

غاثة ملواطنهيا، مما يعيق تأ كيد احلق يف مساعدة دولية مس تقةل،  مببدأ  احترتام الس يادة الوطنية وابلتايل االإعترتاف بدورها الرئييس يف تنظمي االإ

ىل تسهي ومن هجة أ خرى فهذه القرارات ال ل معل املنظامت املتخصصة، كام أ هنا ال تشلك قانوان دوليا ملاما فهيي جمرد توصيات تدعوا ادلول اإ

 تشلك يف أ ي حال من ال حوال "وضع" خاص ابلنازحني حضااي الكوارث الطبيعية.

ن      ننا جند يف متديد اختصاص املفوضية السامية للجئني حامية حمتشمة )جمرد مساعدة( للجئني البيئيني، وابلتايل فاإ ابلتأ كيد اإ

، " لل شخاص احملتاجني محلاية دولية"، "لل شخاص املوجودين يف وضع مماثل للجئني"، ”لل شخاص النازحني” امحلاية اليت توفرها املفوضية

يه حامية جامعية تعمتد عىل معايري انسانية عىل نطاق واسع
3

شخاص النازحني حضااي اجلفاف   5921، ففي  قدمت املفوضية املساعدة لل 

ثيوبية. دارة احلكومة االإ وبذكل مت متديد تفويض املفوضية السامية للجئني عن طريق حامية املهاجرين البيئيني " ال شخاص  واجملاعة، حتت اإ

النازحني داخل بدلاهنم نتيجة بعض الكوارث البيئية"
4

. ومع ذكل مل يقدم القانون ادلويل الوضعي تعريفا لل شخاص النازحني، وترك أ مر ذكل 

أ و مجموعة ال شخاص  اذلين اضطروا أ و أ جربوا  عىل  ال شخاص النازحني مه وارث الطبيعية. "اذلي اقترتح تعريفات مشلت حضااي الك للفقه

قامهتم املعتادة،ال س امي نتيجة نااع مسلح أ و حاالت عنف معممة، انهتااكت حلقوق االإنسان أ و نتيج ة كوارث الفرار أ و مغادرة منازهلم أ و أ ماكن اإ

                                      
1

 553، ص 5993، يناير 583ل مريكية والتدخل محلاية حقوق االإنسان وادلميقراطية، الس ياسة ادلولية، العدد عبري بس يوين ، الوالايت املتحدة ا - 
2

 - Christel Cournil et Pierre Mazzega, Op.Cit, P.7. 
3

اللجئني البيئيني. ومع ذكل فقد مت متديد تفويض  ابلرمغ من تكيف  دور املفوضية السامية للجئني كثري مع ال وضاع اجلديدة للجوء، فهيي غري خمتصة بتسوية أ وضاع - 

مم املتحدة، ميكن أ   صدار عدة قرارات للجمعية العامة لل  جراءات " املساعي امحليدة" واليت مسحت ابإ ثيوبيا ) القرار رمق املفوضية السامية للجئني عن طريق اإ ن نذكر مهنا: القرارات املتعلق ابإ

ثيوبيا( وكذكل القرار رمق  5921ديسمرب  53الصادر يف  70/533والقرار رمق  ،5927ديسمرب  57الصادر يف  39/501 ديسمرب  80الصادر يف  12/851واملتعلقني مبساعدة النازحني يف اإ

 واملتعلق مبساعدة النازحني حضااي اجلفاف يف لك من جيبويت، كينيا، الصومال، اثيوبيا.  5929

 Véronique. Magniny, op.cit. p. 334-335                                                                                                أ نظر
4

ن حامية الناوحني داخل بدلاهنم يعترب تطور حديث يف اختصاصات املفوضية السامية للجئني، واذلي مل يدخل يف اختصاصها ال صيل املمتثل -  يف حامية اللجئني، ومنذ  اإ

دارة وتنس يق شؤون النازحني ادلاخليني.8001رب سبمت ضافية تتعلق ابإ  ، منحت للمفوضية اختصاصات اإ

Roberta Cohen, « L’élargissement du rôle du HCR aux personnes deplacees a l’intérieur de leur pays », Revue des Migrations 

Forcees, 2005, p. 9-11. 
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نسان، أ و لتفادي أ اثر  ها، واذلين مل يعربوا احلدود املعترتف هبا لدلوةل."طبيعية أ و سبهبا االإ
1

ومع ذكل فلك تدابري املساعدة وامحلاية اليت   

نسانية طارئة، و نظرا دلور املفوضية احمل دود من تقداها املفوضية، يه تدابري مؤقتة وال تشلك حىت ال ن اتفاقا دوليا ملاما، فهيي جمرد تدابري اإ

صاصات حقيقية يف هذا اجملال من هجة أ خرى، نهبت املفوضية مؤخرا اجملمتع ادلويل حول الوضع املأ ساوي هجة وحرصها عىل احلصول عىل اخت

ن تعقيد العمل امجلاعي ادلويل وزايدة تدفق اللجئني، يتطلب التفكري جبدية يف أ سس وغاايت القانون ادلويل  ذ اإ " للجئني البيئيني". اإ

للجئني.
2
  ال زمة النظرية اليت يعرفها القانون ادلويل للجئني. كام تعرض مسأ ةل اللجوء البييئ 

 أ نشأ ت ال مم املتحدة مكتب  5992ومع ذكل حاول اجملمتع ادلويل جماهبة الكوارث الطبيعية املتكررة، مفنذ 

غاثة يف احلاالت الطارئة والكوارث الطبيعية، كام  نسانية من أ جل تعايا معلها فامي يتعلق ابالإ  تنس يق الشؤون االإ

 اعمتدت املنظامت ادلولية وادلول تدابري خاصة ابملساعدة، ومع ذكل تبقى مسأ ةل الاعترتاف حبقوق وحرايت هؤالء 

قامهتم.   ال شخاص عالقة بعد مغادرهتم أ ماكن اإ

 عدم اهامتم القانون البييئ ادلويل بضحااي الكوارث البيئية -3

رشاف علهيا عن طريق بدأ  القانون ادلويل للبيئة منذ أ واخر الس تينيات        بتنظمي ال نشطة البرشية املتعلقة ابلبيئة واالإ

مجموعة من النصوص القانونية 
3

، فاجلهود الوطنية أ ثبت عدم جناعهتا يف مواهجة ال اثر املعقدة والعديدة لتدهور البيئة، ورسعان ما 

عتبار البيئة وحدة واحدة، وال رضار البيئية ال تعرف احلدود. وعليه تدارك اجملمتع ادلويل رضورة معاجلة املشالك البيئية عىل املس توى ادلويل اب

اهنم أ و فالتعاون ادلويل هو السبيل الوحيد لرفع التحدايت اليت تواجه حامية احمليط احليوي، مفثل حامية اللجئني البيئيني النازحني داخل بدل

 خارهجا، تتطلب حامية كوكب ال رض معايري ومؤسسات دولية.

ن القانون ادلويل للبيئة واسع جدا، حيث من الصعب جدا حتديد نطاقه، فتكوينه اكن رسيعا ومت عرب مراحل، حيث متزيت اإ     

منذ  س نوات الس بعينيات حبامية قطاعية للبيئة) حامية املاء، الهواء، احلياة الربية...( ، بعدها بدأ  الاهامتم بتنظمي املواد اخلطرية، لكن

جته الق قتصاد ادلويل، كام عرفت التسعينيات اإ قتصادية وظروف االإ ىل امحلاية املتاكمةل للبيئة أ خذا بعني االإعتبار التمنية االإ انون ادلويل للبيئة اإ

                                      
1

 .5992فرباير  55الصادره يف  .E/CN.4/1998/53/add.2املتحدة  ال مم النازحني داخل بدلهنم ، وثيقة االإرشادية املتعلقة حبامية دينق، املبادئ فرانسيس -
2

 - Christel Cournil, Op.cit, P.1046. 
3

، اتفاقية ال مم املتحدة بشأ ن تغري املناخ 5998جوان  57-3ريو دي جينريو يف ، مقة ال رض املنعقد ب5938ميكن أ ن نذكر: مؤمتر ال مم املتحدة للبيئة املنعقد يف اس توكهومل يف جوان  - 

، برتوكول اكرجتينا امللحق ابتفاقية التنوع البيولو ي واملتعلق ابلسلمة ال حيائية 5993، برتوكول كيتو امللحق ابتفاقية تغري املناخ 5998، اتفاقية ال مم املتحدة بشأ ن التنوع البيولو ي 5998

 ... أ خل8008جبوهانس بورغ يف املنعقد  للتمنية املس تدامةالقمة العاملي  مؤمتر ،8000

 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Farabic%2Fconferences%2Fwssd%2F&ei=RAPTUqiRAamV0AWIlICYAw&usg=AFQjCNF-7TL3M25QBkfmDYMd6ovCAFwnEA&bvm=bv.59026428,d.Yms
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نشاء أ نظمة حامية بيئية لل نشطة البرشية مبختلف أ وهجها. ىل اإ هذه الفترتة ميول عدد كبري من االتفاقيات اإ
1

أ ما ال ن فتحول نطاق القانون  

ىل احترتام البيئة وحاميهتا واحملافظة علهيا، كام يقوم بتنظمي ال نشطة البرشية اخلطرية واملؤثرة عىل عنارص البيئة ) الغاادلويل للبي  ابت، ئة أ ساسا اإ

علم الساكن  ىل ذكل ركا هذا القانون عىل اإ ول حالوسط البحري، املياه، الهواء، التنوع البيولو ي، املناخ، احلياة الربية...(، ابالإضافة اإ

خماطر تدهور البيئة، وال نشطة الضارة ابلنظم البيئية.
2

كام أ ن املبادئ الرئيس ية اليت يقوم علهيا هذا القانون ) مبدأ  الوقاية، مبدأ  احليطة، مبدأ   

علم( تبني أ ن نطاق هذا القانون يتجه أ ساسا حنو الوقاية من اخملاطر املس تقبلية أ و احملمتةل، غري  أ ن اهامتم هذا القانون  امللوث ادلافع، مبدأ  االإ

دارة أ زمة بيئبة أ و حاةل طارئة كحدوث اكرثة بيئية ذات عواقب خطرية عىل االإنسان، ضعيف مقارنة ابالهامتم حبامية البيئة يف حد ذاته ، ابإ

سؤولية عن ال رضار اليت ابلرمغ من أ ن القانون ادلويل للبيئة طور قسم كبري من القانون املتعلق ابملسؤولية والتعويض، حيث وضع قواعد امل 

دارة احلاالت الطارئة يف حاةل ال أ ن تطوير اجلوانب القانونية املتعلق ابملساعدة واإ  وقوع اكرثة تلحق ابلبيئة سواء يف جانهبا املدين أ و اجلاايئ، اإ

بيئية جفائية أ و مس مترة اكن ضعيفا
3

 . 

ن القانو    ذا اكن التعويض عن الرضر البييئ ممكنا فاإ ن ادلويل للبيئة مل يعترتف للضحااي بأ ي "وضع"، ومع ذكل عاجل القانون وعليه فاإ

ئ ادلويل للبيئة مصري حضااي الكوارث النووية، حيث فرضت لك من التعلمية حول الترتتيبات املتعلقة ابملساعدات املتبادةل يف حاالت الطوار 

شعاعي يف حاةل وقوع حادث نووي أ و حاةل طارئ اإ
4

اعدة يف حاةل وقوع حادث نووي أ و طارئ اشعاعياتفاقية تقدمي املس، و 
5

، واجب 

ن هذه النصوص تؤكد واجب مساعدة ادلول  ذا اكن هذا املبدأ  موجودا مضنيا يف العلقات ادلولية،فاإ التعاون يف حاةل وقوع اكرثة نووية. فاإ

حضااي الكوارث البيئية
6

، ومع ذكل فهذه املساعدة ختص التعاون املتبادل بني ادلول
7

يي ال متنح حقوقا للضحااي وال تفرض الزتامات حقيقية ، فه 

ن القانون ادلويل  عىل ادلول، كام أ ن هذه التدابري موجه لتنظمي وسري معل السلطات العامة لدلول املنكوبة، دون الاهامتم ابلضحااي.وابلتايل فاإ

                                      
1

 -  KISS (Charles-Alexandre) et Beurier (Jean-Pierre), Droit international de l’environnement, 3
ème

 édition, PEDONE, Paris 

2004. 
2

 -  Christel Cournil et Pierre Mazzega, Op.Cit, P.2. 
3

ماكنه تس بيب تلوث زييت املربمة يف بروك ف  -  وبرتوكولها  5919نومفرب  89سل يف باس تثناء االتفاقية ادلولية املتعلقة ابلتدخل يف أ عايل البحار يف حاةل وقوع حادث مسبب أ و ابإ

، اتفاقية بشأ ن  5931فط ومواد ضارة اخرى يف حاالت الطواريء برشلونة ، ، لربوتوكول املتعلق ابلتعاون يف حماحفة تلوث البحر الابيض املتوسط ابلن5933نومفرب  08املربم بلندن يق 

شعاعي، فيينا،   .5921تقدمي املساعدة يف حاةل وقوع حادث نووي او طارئ اإ
4

شعاعية،  -   الواكةل INFCIRC/310التعلمية حول الترتتيبات املتعلقة ابملساعدات املتبادةل يف حاالت الطوارئ يف حاةل وقوع حادث نووي أ و حاةل طوارئ اإ

 , و التعلمية املتعلقة ابلتبليغ عن احلوادث  والتخطيط املتاكمل وتبادل املعلومات يف حاةل ترصيف مواد مشعة عرب احلدود5927ادلولية للطاقة اذلرية، جانفي 

INFCIRC/321   5921الواكةل ادلولية للطاقة اذلرية، جانفي, 
5

 .5922مارس  81، دخلت حزي التنفيذ يف 5921سبمترب  81قوع حادث نووي او طارئ اشعاعي، املعمتدة بفينا يف اتفاقية تقدمي املساعدة يف حاةل و  - 
6

 -  KISS (Charles-Alexandre) et Beurier (Jean-Pierre) , Op.Cit, P.399. 
7

 .5921سبمترب  81، املعمتدة بفينا يف اتفاقية تقدمي املساعدة يف حاةل وقوع حادث نووي او طارئ اشعاعيانظر املادة الثانية من  - 
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ارشة للنازحني حضااي الكوارث البيئية، ونفس اليشء ابلنس بة للبيئة اذلي يمتزي بأ نه قطاعي ) حضااي الكوارث النووية( ال ينظم امحلاية املب

"الإعلن ريو" غري امللام اذلي أ ورد مبدأ  االإعلم يف حاةل وقوع اكرثة بيئية دون أ ن يفرض مساعدات بيئية للضحااي
1

، يف حني نصت بعض 

 ال غراض ادلولية يف اجملاري املائية اس تخدام املتعلقة بقانوناالتفاقيات ادلولية اخلاصة عىل رضورة تقدمي املساعدة نذكر مهنا اتفاقية نيويورك 

امللحية، اليت فرض التعاون بني ادلول يف احلاالت الطارئة غري
2

، وكذكل يف االتفاقيات املتعلقة ابلتلوث البحري 
3

. 

علن اس توكهومل يف ديباجته      كام أ كد اإ
4

علن مبدأ  عىل الرضر اذلي قد يلحق االإنسان نتيجة تدهور البي   ئة، كام برز يف هذا االإ

"احلق يف البيئة"
5

علن عنه ل ول مرة يف امليثاق االإفريقي حلقوق االإنسان والشعوب لعام  5925، بعد ذكل مت االإ
6

، كام جند احلق يف البيئة 

والالزتامات اليت يرتهبا عىل عاتق ادلول يف عدة اتفاقيات دولية
7

املعيش ية الصعبة النامجة عن تدهور ،كام مت ال خذ بعني الاعتبار الظروف 

عامل "احلق يف بيئة حصية"،هذا احلق اذلي   البيئة، ال س امي ابإ

                                      
1

علن ريو حول البيئة والتمنية  املنعقد ب 59و 52املبدأ    -   .5998جوان  57-3ريو دي جانريو, من اإ
2

 بتس بيب وش يك هتديد عىل ويتنط أ و .أ خرى دلول أ و املايئ اجملرى دلول جس ميًا رضًرا تسبب اليت احلاةل الطوارئ"" ب يقصد املادة هذه يف -أ  "    82نصت  املادة  - 

 .الصناعية احلوادث مثل برشي سلوك من أ و الاالزل، أ و الترتبة اهنيار أ و اهنيار اجلليد أ و الفيضاانت مثل طبيعية، أ س باب عن جفأ ة وتنتج الرضر هذا

بطاء دون .املايئ اجملرى دوةل تقوم -ب خطار .املتاحة الوسائل وبأ رسع اإ قلميها داخل تنشأ   طوارئ حاةل بلك اخملتصة ادلولية واملنظامت تتأ ثر أ ن حيمتل اليت ال خرى ادلول ابإ  .اإ

قلميها داخل طوارئ حاةل تنشأ   اليت املايئ اجملرى دوةل عىل -ج  .احلاةل هبذه تتأ ثر أ ن حيمتل اليت ادلول مع ابلتعاون .الظروف اليت تقتضهيا العملية التدابري مجيع فوًرا تتخذ أ ن اإ

 .علهيا والقضاء وختفيفها الطوارئ حلاةل الضارة ال اثر ملنع .الاقتضاء اخملتصة عند ادلولية املنظامت ومع

 ومع احلاالت هبذه تتأ ثر أ ن حيمتل اليت ال خرى ادلول مع ال مر، يقتيض ابلتعاون حيامث الطوارئ حاالت ملواهجة طوارئ خطط الرضورة، عند جممتعة املايئ اجملرى دول تضع -د

 .تصةاخمل  ادلولية املنظامت
3

 - KISS (Charles-Alexandre) et Beurier (Jean-Pierre) , Op.Cit, P.570. 
4

 فرصة لها تتيح ان و التمنية بفوائد مجيع الشعوب عىل تعود أ ن حبمكة، اس تخدمت ما اذا فيه يعيش اذلي احمليط عىل حتويل االإنسان لقدرة ميكن هذا عرصان ]... [ يف - 

نه مباالة، بدون أ و خاطئ حنو عىل ذاهتا القدرة س تخدام هذها العيش. أ ما نوعية حتسني  اليت ال رضار عىل مزتايدة أ دةل حولنا نشهد حنن و. لها حرص ال ابلبرش أ رضارا يلحق أ ن ميكن فاإ

 و مكروه، و خطري حنو اجلو عىل للغلف االإيكولو ي زنابلتوا واخلل خطرية، بدرجة احلية، والاكئنات وال رض اجلو، املياه، تلوث :ال رض مناطق من كثري يف االإنسان يتسبب فهيا

نسان العقلية و البدنية ابلصحة ترض فادحة قصور و أ وجه الاس تعاضة عهنا، ميكن ال اليت املوارد استنفاد و تدمري  العيش بيئة س امي وال االإنسان صنع من يه اليت البيئة يف و الاجامتعية للإ

 العمل. و

 خطرية]... [ " مشالك الطبيعية،يف الكوارث و التخلف ظروف عن النامجة البيئية القصور أ وجه سع " تتسببكذكل ورد يف املبدأ  التا
5

علن اس توكهومل -   أ نظر املبدأ  ال ول من اإ
6

 لتمنيهتا." وملمئة وشامةل مرضية بيئة ىف احلق الشعوب للكمن امليثاق عىل "  87نصت املادة  - 
7

تفاقية ال مريكية حلقوق االإنسان، املادة من الربت 5فقرة 55املادة  -  علن 82املادة ، 8007من امليثاق العريب حلقوق االإنسان لعام  32وكول االإضايف للإ  حقوق فقرة و من اإ

 .5992. املادة ال وىل من اتفاقية أ رهوس املعمتدة يف جوان 8058 نومفرب يف أ س يا، رشق جنوب أ مم رابطة اعمتدته اذلي االإنسان،

 االإنسان، حقوق نوكس، جملس .ه جون الس يد ومس تدامة، وحصية ونظيفة أ منة ببيئة املتعلقة ابلمتتع االإنسان حقوق الزتامات مبسأ ةل املعين املس تقل خلبريا تقرير

 .1، ص8058ديسمرب  A/HRC/22/ 43 ،87والعرشون، الثانية ادلورة
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يعترب من حقوق اجليل الثالث يستند عىل "احلقوق التضامنية" حيث يتضامن امجليع يف شأ نه وتعمل لك ادلول واملنظامت وال فراد 

ال أ ن هذا احلق يبدوا أ نه  عىل حتقيقه. لكن رمغ االإعترتاف" ابحلق يف بيئة حصية" سواء عىل املس توى ادلويل أ و ادلس توري لبعض ادلول، اإ

 من الصعب يف الوقت الراهن اعامتده ك ساس معيل محلاية"اللجئني البيئيني"، كام أ ن حامية االإنسان اجتاه تدهور البيئة، ينطوي أ يضا عىل

يات ادلولية، ودساتري وقوانني ادلول. ويس تلام احلق يف الصحة بيئة نوعية "احلق يف الصحة"، فهو حق مضمون من طرف العديد من االتفاق 

عاملها اكحلق يف احلياة، احلق يف مس توى  نسان ال خرى ويسامه يف اإ عامل الكثري من حقوق االإ ذات جودة، ويتوقف احلق يف الصحة عىل اإ

ملمئ من املعيشة، احلق يف االإساكن امللمئ، احلق يف مياه الرشب...
1

عليه يترتتب عىل ادلول الزتامات اجيابية عندما يكون لتدهور البيئة و  

بداء  عواقب عىل الصحة وعىل حياة ال شخاص ونوعية حياهتم.ومع ذكل فال نظمة ادلولية احلالية محلاية حقوق االإنسان غري ملمئة، وميكن اإ

ىل ذكل فالهجرة البيئية سواء اكنت مؤقتة أ و دامئة ال  حتفظات حول مدى فعاليهتا فامي يتعلق ابلعديد من حضااي الكوارث البيئية، ابالإضافة اإ

لاكرثة ينبغي تصورها عىل هذا النحو،ابلرمغ من أ ن الهجرة البيئية تعترب أ وىل ال اثر النامجة عن التدهورات اخلطرية ل ماكن العيش بعد وقوع ا

ال  أ نه ال يقدم يف الوقت الراهن أ جوبة تتعلق ابمحلاية امجلاعية "للجئني البيئية. وعليه " فاحلق يف بيئة حصية " رمغ ما حيمهل من أ مال، اإ

البيئيني".
2

 

أ مام تعدد أ وجه القصور اليت يعرفها القانون ادلويل وعدم ملمئته محلاية "اللجئني البيئيني"، ينبغي عىل القانونيني تصور واقترتاح 

 ية.حلول تسمح مبواهجة ال نواع املتعددة من الهجرات البيئ 

 املبحث الثاين: حتدايت القانون ادلويل محلاية اللجئني البيئيني 

ن وضع تعريف عام للجئني البيئيني يبدوا صعبا،  ذا اكن بناء وضع دوىل أ مر مرغوب ورضوري محلاية "اللجئني البيئيني"، فاإ اإ

نشاء وضع أ و مجموعة بسبب تعدد أ س باب الهجرة البيئية ) مطلب أ ول( مما جيعل من الصعب تصور حامية شام ذا اكن اإ ةل للجئني البيئيني. واإ

ن حاةل القانون ادلويل الراهنة تبدوا غري قادرة عىل اقترتاح وضع ملام و ف عال أ وضاع محلاية اللجئني البيئيني أ مر مثري ) مطلب اثين(، فاإ

 خاص ابللجئني البيئيني. 

 

 

                                      
1

 ,15، ص 8002قوق االإنسان ومنظمة الصحة العاملية، نيويورك وجنيف، ، املفوضية السامية حل35احلق يف الصحة، حصيفة الوقائع رمق  - 
2

 -  Christel Cournil et Pierre Mazzega, Op.Cit, P.9. 
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 متعددة ال وجهاملطلب ال ول: ما امحلاية اليت ينبغي توفريها لهجرة 

ىل مغادرة مناطقهم وحمل سكنامه جد متنوعة، مفن املس تحيل حتديدها لكيا،  ن ال س باب اليت تدفع "اللجئني البيئيني" اإ  اإ

 ومع ذك ميكن وضع تصنيف للمغادرين ملناطقهم ) فرع أ ول(،وانطلقا من تعدد أ شاكل املغادرة، ختتلف مسارات 

 الهجرة ) فرع اثين(

 تصنيف أ س باب املغادرة الفرع ال ول: 

جناز تصنيف ل س باب اللجوء البييئ، فهو معل رضوري لوضع نظام قانوين خاص     ن الصعوبة ال وىل اليت تواجه القانونيني هو اإ اإ

لبا ما ابللجئني البيئيني. لكن من الصعب حرص ال س باب املؤثرة عىل الساكن بسبب كرثهتا وترابطها، فالعوامل املسببة لتدهور البيئة غا

ذ فكثريا ما تشترتك  ىل وضع تصنيف شامل ل س باب املغادرة، اإ ثبات وجود علقة س ببية ، وابلتايل التوصل اإ تكون معقدة حبيث يصعب اإ

ىل الفرار، أ و الهجرة حنو املدن أ و مغادرة بدلاهنم. كام أ نه يف بعض احلاالت يصعب عال السبب البييئ للمغ ادرة عدة عوامل يف  دفع الساكن اإ

 ال س باب ال خرى  عن

جئ البييئ" نشاء تصنيف قانوين" لل  ماكنية اإ ىل التساءل عن اإ الاقتصادية والاجامتعية والس ياس ية، مما يدفعنا اإ
1

. 

اشاكلية اللجوء البييئ دون أ ن يقدم تعريفا دقيقا، حيث حتدث عن Willian Vogt أ اثر العامل االإيكولو ي  5972ابتداءا من 

ىل ثلثة أ صناف:  5921بيئية، ومت الانتظار حىت عام مليني النازحني ل س باب   حيث قسم عصام احلناوي اللجئني البيئيني اإ

الصنف ال ول: مه اذلين مت هتجريمه مؤقتا من منطقة ما بسبب أ حداث بيئية طارئة، مثل وقوع اكرثة بيئية اكلاالزل أ و العواصف 

ىل عادة تأ هيل املنطقةأ و الفيضاانت أ و احلوادث الصناعية، وهؤالء يعودون اإ  . مواطهنم ال صلية بعد انهتاء احلدث واإ

الصنف الثاين: فيضم اذلين يمت نقلهم من مواطهنم ال صلية بصفة دامئة وتسكيهنم يف مناطق أ خرى بديةل، وحيدث هذا عند تشييد  

ىل مواقع جديدةسد من السدود وما يصاحبه من حبرية صناعية، فيمت نقل قرى بأ مكلها من املناطق اليت قد تت   .أ ثر ابملرشوع اإ

ىل مناطق أ خرى داخل نفس البدل أ و خارجه حبثا عن  الصنف الثالث: مه اذلين يترتكون مواطهنم ال صلية بصفة مؤقتة أ و دامئة اإ

طلباهتم حياة أ فضل، والسبب الرئييس لهجرة هؤالء هو أ ن املوارد الطبيعية يف مواطهنم ال صلية تدهورت دلرجة أ هنا مل تعد تفي مبت 

.ال ساس ية
1

 

                                      
1

اس ية ويف بعض ط بأ س باب س ييف الواقع أ ن قضية " اللجئ البييئ" تربز أ يضا  قضية يف غاية الصعوبة  أ ال ويه قضية " اللجوء الاقتصادي " اذلي هو يف حد ذاته مرتب - 

 .                                                                           Christel Cournil, Op.cit, P.1056ال حيان بيئية. أ نظر 
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تعريفا واسعا " للجئ البييئ" حيث مزيا بني    SUHRKE Astri, VISENTIN Annamariaقدم لك  5995ويف عام 

رادته وبعقلنية مغادرة بدله، أ ما  ”املهاجر“"اللجئ البييئ" و" املهاجر البييئ"، حفس هبام،  فهو مرمغ عىل  ”اللجئ“هو اذلي خيتار مبحض اإ

ه هراب أ و خوفا من خطر بييئ مفاجئ.مغادرة بدل
2

يبدوا أ ن هذا التعريف غري اكيف، ل نه يف بعض احلاالت يصعب فصل ال س باب احلقيقية   

رادة الرحيل" من الصعب اكتشافها.  للمغادرة ابعتبار أ هنا متداخةل، كام أ ن " اإ

ىل  David Keaneوضع الفقيه  8007يف   الهجرة: أ وال الكوارث الطبيعية وتشمل ثوران ثلثة أ نواع من ال س باب البيئية تؤدي اإ

 الرباكني، الاالل، اجلفاف والكوارث الطبيعية ال خرى. مث حضااي احلوادث الصناعية، وتشلك الفئة الثانية 

من النازحني بسبب اكرثة بيئية، وال مثةل كثرية نذكر مهنا " اكرثة بوابل ابلهند"
3

واكرثة "شارنوبيل بأ وكرانيا" 
4

. 

 حضااي ال رضار البيئية اليت حتدث أ ثناء الزناعات املسلحة، حيث يس تعمل تدمري البيئة مبثابة وس يةل حرب، وأ فضل مثال وأ خري 

عىل ذكل هو حضااي "العامل الربتقايل"
5

عدة أ س باب تدفع ال شخاص ملغادرة مناطقهم أ و   Herve Domenachحدد ال س تاذ  8001ويف  .

كوارث الطبيعية ) براكني، زالزل، مد حبري، غاو اجلراد...( مث الظواهر الطبيعية واالإنسانية ) اجلفاف، بدلاهنم، فال وىل تمتثل يف ال

زاةل الغاابت...( مث املغادرة املرتبطة ابحلروب،والكوارث الصناعية التصحر، اجنراف الترتبة، ارتفاع مس توى مياه البحار واحمليطات، اإ
6

، مث 

 داثة" وتشمل الضوضاء، التلوث، البحث عن نوعية احلياة ...(ال س باب اليت تعرف " ما بعد احل

ال أ نه اس تطاع أ ن حيدد أ ربع فئات كبرية من اللجئني البيئيني،      عىل الرمغ هذا التصنيف أ بعد من أ ن يكون شامل، اإ

                                                                                                                        
1

 أ نظر  –ص  75، 5921تقرير أ عده"عصام احلناوي، اللجئني البيئيني، برانمج ال مم املتحدة للبيئة، نريويب،  - - 

Patrick Gonin et Véronique Lassailly-Jacob, Cit,P.4 
2

 - Uhrke Astri, Visentin Annamaria , The Environmental Refugee : A New Approach, Ecodecision, Montréal, n° 2, September 

1991 : 73-74.Cité par Christel Cournil, Op.cit, P.1056                                                                            
3

يونيون لرشكة  املبيداتعندما حصل انفجار يف مصنع  الهنديف  بوابلمن أ سوأ  الكوارث الصناعية يف التارخي، حدثت يف مدينة  اكرثة يونيون اكرابيدأ و  اكرثة بوابل - 

ىل انطلق غاز  1984 ديسمرب  3يف  اكرابيد ياوس ياانتمما أ دى اإ وتعرض أ كرث من نصف مليون نسمة لهذا لغاز وملركنبات كمييائية أ خرى. بلغت حصيةل الوفيات الفورية الرمسية  ميثيل اإ

ىل  8819 أ لف، وهذا جيعل اكرثة بوابل أ كرب الكوارث الصناعية يف العامل من حيث عدد الضحااي.   100و 510 وقدر عدد املترضرين االإجاميل بني 3787خشصًا،  مث ارتفع العدد اإ

http://ar.wikipedia.org   05/8057/ 80يف 
4

 81وقعت الاكرثة يف ية حىت ال ن وصنفت كاكرثة نووية من ادلرجة السابعة،  تصنف عامليا ك سوأ  اكرثة للترسب االإشعاعي والتلوث البييئ شهدهتا البرش  :اكرثة تشرينوبل - 

صابهتم برسطان الغدة ادلرقية املميت5921أ بريل  أ لف خشص من املناطق  500ومت اجلء أ كرث من  .، توقعت منظامت دولية وفاة ما بني عرشة أ الف وأ كرث من تسعني أ لف خشص نتيجة اإ

  http://ar.wikipedia.orgمليون هكتار من ال رايض الاراعية يف أ وكرانيا وروس يا البيضاء ابالإشعاعات امللوثة.     5.7، كام تس ببت حادثة مفاعل ترشنوبل يف تلوث احمليطة ابملفاعل

 05/8057/ 80يف 
5

 ،1971 – 1961ي ل حد املبيدات اليت اكن يس تخداها اجليش الامريي أ ثناء حرب فيتنام كجاء من برانمج احلرب السامة عام هو الامس احلر (Agent Orange)  العامل الربتقايل - 

ىل  700,000بلغ عدد القتىل أ و املشوهني  ضافًة اإ ، وهذا من مسببات   مت تصنيعه لصاحل وزارة ادلفاع .من ال طفال اذلين ودلوا بعيوب ِخلقية 100,000حبسب تقديرات الفيتناميني اإ

 05/8057/ 80يف  http://ar.wikipedia.org مرض ابركنسونظهور 
6

 العامل الربتقايل يف فيتنام، واكرثة بوابل يف الهند.حاةل  - 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1984
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/
http://ar.wikipedia.org/
http://ar.wikipedia.org/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/
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ىل ذكل يربز التفاعلت بني خمتلف ال س باب االإيكولوجية، البرشية، الاقتصادية والس ياس ي ىل ابالإضافة اإ ة، اليت تدفع الساكن اإ

نشاء أ ي وضع قانوين خاص ابللجئيني البيئيني ينبغي ابلرضورة أ ن يأ خذ بعني الاعتبار التفاعلت بني خمتلف ال س با ن اإ ب، املغادرة. ذلا فاإ

 القانوين؟    يف حني يبقى التساءل املطروح هل ينبغي أ ن نوفر للفئات ال ربعة من اللجئني البيئيني نفس امحلاية، ونفس الوضع

ىل أ ن هذه ال خرية مرتبطة عادة ابلوهجة  ويف لك ال حوال تتطلب االإجابة عن هذا التساءل، حتديد أ س باب املغادرة بدقة، ابلنظر اإ

 اليت خيتارها اللجئ البييئ، وابلتايل نوع الهجرة. 

 الفرع الثاين: تصنيف الوهجات أ و تعدد أ نواع الهجرة

ذا اكنت أ س باب املغاد     ن االإجتاهات القرسية للمهاجرين ال تقل أ مهية، مفن ال كيد أ ن اجتاهات املهاجرين اإ رة متعددة وخمتلفة، فاإ

ىل نفس النتاجئ القانونية.  تعترب اهمة ابعتبار أ هنا ال تؤدي ابلرضورة اإ

ىل طلب امحلاية ادلاخلية، ويف هذه احل اةل يصبح اللجئ البييئ خشصا يف البدابة، ميكن أ ن تؤدي املغادرة القرسية ل س باب بيئية اإ

فريقية، وحيدث عادة يف حاةل حدوث فيضاانت، أ و كوارث طبيعية . انزحا داخل دولته، وهذا النوع من اللجوء ادلاخيل كثري جدا يف القارة االإ

ومسية، التغريات املناخية، غاو كام ميكن أ ن تكون الهجرة يف بعض ال حيان حنو املناطق احمليطة ابملدن، وقد تكون مومسية ) كفترتة الرايح امل

 اجلراد...(.

لهيا.وهنا تثار مسأ ةل وضع نظام  ويف مجيع هذه احلاالت يبقى اللجئ ادلاخيل، املهاجر البييئ حتت حامية وسلطة ادلوةل اليت ينمتي اإ

بدأ  ادلويل املتعلق " بعدم التدخل"دويل خاص" ابللجئني البيئيني" قادرا عىل حامية هذا النوع من اللجئني وحيترتم يف نفس الوقت امل 
1

 ،

 ففي الواقع ينبغي عىل ادلوةل حضية الكوارث الطبيعية ضامن امحلاية اللزمة 

دارهتا يف معظم دول العامل ىل انتشار القوانني املتعلقة مبواهجة الكوارث الطبيعية واإ ملواطنهيا) حيث أ دى ذكل اإ
2

.) 

شلك خاص يه ال ن أ كرث تدمريا وختريبا، ويف حاالت كثرية ال تس تطيع ادلوةل مبفردها لكن الكوارث الطبيعية بشلك عام والبيئية ب 

 توفري امحلاية ملواطنهيا، ويف هذه احلاةل ينبغي أ ن يكون " تضامن دويل" قادر عىل تقدمي حامية دولية، و حيل حمل ادلوةل حضية الكوارث

 احلاةل يكون معل املنظامت ادلولية احلكومية وغري احلكومية رضوراي. البيئية يف اجملاالت اليت تعاين فهيا من قصور، ويف هذه

                                      
1

 - Christel Cournil, Op.cit, P.1058.                                                                          
2

املتعلــق "  81/58/8007، املؤرخ يف 80-07 مجملها، نص علهيا القانون رمق ففي اجلاائر، املنظومة الترشيعية اليت تنظم هذا العمل ادلفاعي، وكذا ال من وامحلاية املدنية يف - 

طار التمنية املس تدامة " ومبقتضــى املراسيـم   املؤرخني يف 21-838و  835-21ابلوقاية من اخملاطر الكربى، وتس يري الكوارث يف اإ

 من خماطر الكوارث" الوقاية"غاثة يف حــال وقوع كوارث " أ ما الثاين فيخص ،، حيث حيدد ال ول رشوط وطرق تنظمي، معـل التدخلت واالإ 5921/ 02/  81
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كام ميكن أ ن تكون الهجرة "ما بني ادلول"، ويف هذه احلاةل يكون للوضع ادلويل اخلاص"ابللجئني البيئيني" الفضل يف توفري     

ىل منح اللجوء البييئ "كبادرة غري امحلاية ادلولية لشخص منكوب فار من بلده مثهل مثل أ ي الجئ تقليدي.ومع ذكل ال  ينبغي أ ن ينظر اإ

نسانيا. فعبور  ودية" ) مثلام حيدث أ حياان بني ادلول املتنافسة الس تقبال اللجئني الس ياس يني"(، بل ينبغي أ ن يعترب معل سلميا، تضامنيا، واإ

لهيا اللجئ تتخذ عدة أ شاكل، مفثل الهجرة احلدودية  ىل غاان حدود ادلوةل اليت ينمتي اإ للرعاة الرحل الفوالنني من بوركينا فاسو اذلين جلأ وا  اإ

أ ثناء فترتات اجلفاف
1

قلميي خاص هبؤالء اللجئني البيئيني؟ نشاء نظام قانوين اإ  .فهل جيب اإ

ىل تنظمي وتصنيف لك أ نوا ع عىل ضوء هذه ال مثةل اخملتلفة تربز أ مهية وجود حامية دولية واحدة، وعليه فهل ميكن أ ن نتوصل اإ

ري املغادرة ووهجات املهاجرين يف صك قانوين واحد؟ أ و ينبغي استبعاد بعض أ نواع الهجرة البيئية من امحلاية ادلولية؟ فلك هذه ال س ئةل تث

 الصعوابت اليت يواهجها القانون ادلاخيل وادلويل يف توقع ومعاجلة ال زمات البيئية املس تقبلية بطريقة أ فضل وأ رسع. 

 الوضع القانوين اذلي ميكن تقدميه للجئني البيئيني؟ املطلب الثاين: ما

ن مسأ ةل التأ سيس لوضع قانوين)فرع أ ول( تطرح يه ال خرى صعوابت      ذا اكن تعريف وتصنيف اللجئ البييئ أ مر صعب، فاإ اإ

)فرع اثين(. وتبقى قدرة القانون  سواء تعلق ال مر ابجلانب النظري أ و من حيث التنفيذ الفعال للوضع ادلويل اخلاص " ابللجئني البيئيني"

 ادلويل يف رفع التحدي وتوفري امحلاية الفعاةل معلقا )فرع اثلث(. 

نشاء وضع جديد خاص ابللجئني البيئيني الفرع أ ل ول: أ مهية   اإ

ن االإجراءات الرضورية لوضع خطط محلاية اللجئني البيئيني يه أ يضا متن    ذا اكنت الهجرات البيئية متنوعة فاإ وعة، وعليه فاإن اإ

قلميي، امحلاية املؤقت ة، التفكري يف حامية جديدة يثري مشلكة تنوع أ شاكل اللجوء، فتضاعف امحلاية البديةل ) امحلاية الفرعية،اللجوء االإ

نساين لللجئني، اللجوء ادلاخيل...( محلاية الضحااي املستبعدين من ال طر احملددة يف اتفاقية جنيف لعام  يف الس نوات  5915الاس تقبال االإ

ادلول ال خرية يف أ ماكن خمتلفة من العامل، يعكس عدم الاس تقرار القانوين سواء عىل املس توى ادلويل أ و ادلاخيل. فادلول الغربية بصفة عامة و 

ل " البدل ال صيل ال وربية بصفة خاصة تبدع عندما يتعلق ال مر ابعامتد صكوك قانونية حتد من طلبات امحلاية ادلولية. واعامتد مفاهمي مث

ه  ال من"، "البدل الثالث ال من"، "بدل الاس تقبال ال من"، " بدل اللجوء ال ول"، "اللجوء ادلاخيل" من قبل عدد كبري من ادلول يؤكد اجتا

 ادلول حنو التنصل من الزتاماهتا ادلولية.

                                      
1

 -  P. Gonin et V. Lassailly-Jacob, op. cit., p. 146. 
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س تقبةل، وعليه كيف ننظم حامية حقيقية لهؤالء هذه الفئة اجلديدة من اللجئني غري احملددة واجملهوةل ختيف ادلول امل      

ذا اكن ال مر كذكل كيف ندمج تعريف "اللجئني  نشاء حامية مس تقةل عن تكل احملددة يف االتفاقيات ادلولية؟ فاإ ال شخاص؟ وهل ينبغي اإ

بل ادلول.البيئيني" مع لك ما يمتزي به من تعقيد، يف االتفاقيات ادلولية، ومن مث ضامن تنفيذها الاكمل من ق 
1

ىل ذكل مازالت تطرح   ابالإضافة اإ

 مسأ ةل ضعف تعامل ادلوةل مع الالزتامات ادلولية املفروضة علهيا.

ذا اكن تعريف اللجئ حمددا عل املس توى ادلويل ) كام هو احلال يف اتفاقية جنيف لعام  ىل 5915يف الواقع اإ ن ال مر يعود اإ ( فاإ

جراءات اللجوء، مس تفيدة من السلطات اخملتصة يف لك دوةل طرف يف االتف اقية يف تفسري التعريف ادلويل "للجئ"، فادلول مثل ختالف اإ

احلال تفسريها املشدد ل س باب اللجوء احملددة يف االتفاقية، أ و من حريهتا يف وضع االإجراءات. حىت أ س باب اللجوء يمت حتريفها أ حياان كام هو 

من قبل ادليوان الفرنيس محلاية اللجئني.يف التفسري الفرنيس ملرتكيب الاضطهاد املعد 
2

ومع ذكل ميكن جتاوز هذه التفسريات الوطنية  

جراءات عاجةل محلاية اللجئني البيئيني، أ و منح صفة "اللجئ البييئ".ففي ع نشاء هيئة دولية قادرة عىل القيام ابإ ام التقييدية عن طريق اإ

ولية للجئنياكنت هناك حماوةل غري جمدية الإنشاء منظمة د 5973
3

، فالصعوابت اليت شهدهتا العلقات ادلولية يف تكل الفترتة، وهيلكت 

نا القانون ادلويل مل تسمحا ابس مترار معل املنظمة. كام أ نه من غري املؤكد أ ن مثل هذه املؤسسة تعمل عىل حنو أ فضل وبكفاءة عالية يف وقت 

 الراهن. 

ىل التساؤل عن حامية واحدة، فهل حامية شامةل عىل املس توى ادلويل لك هذه ال س ئةل حول أ مهية امحلاية ادلولي     ة تقودان اإ

نشاء وضع دويل ينبغي أ ن  ىل ذكل فاإ تكون اكفية يف الوقت الراهن لتس توعب خمتلف أ صناف اللجئني البيئيني املذكورين سالفا؟ ابالإضافة اإ

جيب القيام كذكل بردود أ فعال عىل املس توى احمليل، فهو املس توى الوحيد ال يكون هو الهنج الوحيد ملعاجلة مسأ ةل اللجئني البيئيني، بل 

درجة يف القادر عىل تنفيذ التدابري الوقائية يف ال وساط البيئية الضعيفة.كام ينبغي التفكري يف تدابري الوقاية وأ ليات التضامن احمللية) امل

اجتة مثل عن التصحر أ و اجلفاف،كام ينبغي أ ن تأ خذ ردود ال فعال هذه بعني الاعتبار االتفاقيات احمللية( ملواهجة ال خطار وال زمات البيئية الن

 اخلصوصيات احمللية، و هكذا فالهنج التفاويض مع مشاركة مجيع اجلهات احمللية املعنية والفاعةل يبدوا هو احلل ال مثل والتاكميل.

                                      
11

 - Christel Cournil, Op.cit, P.1060 
2

 - Atherine Teitgen-Colly, “Asile en France : une législation dissuasive”. Dossier Réfugiés et demandeurs d'asile, n° 1198-1199, 

mai-juin 1996.P.71-72 
3

مم املتحدة، أ نشات مبوجب القرار الصادر عن امجلعية العامة يف  -  ، دخلت حزي التنفيذ يف  5971ديسمرب  51املنظمة ادلولية للجئني : واكةل متخصصة غري دامئة اتبعة لل 

 http://fr.wikipedia.org ، وحلت حملها املفوضية السامية للجئني.    5918مارس  05للجئني ومساعدهتم، توقفت عن العمل يف ،مقرها يف جنيف، هدفها حامية ا5972أ وت  80
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طار اللمركاية تضع أ سس االإدارة الوقائية "ل زمات الهجرة البيئية" فهذه امحلاية اليت تنظم حاةل حباةل يف اإ
1

. 

ن الهنج التاكميل للمس تويني يبدوا أ مر حمتيا.  وعليه ال يتعارض الهنج الشامل مع الهنج احمليل، ابلعكس فاإ

ن التأ سيس محلاية خاصة ابللجئني البيئيني توكد بوضوح صعوبة ال خذ بعني االإعتبار املس توايت اخملتلفة محلاية  يف الهناية فاإ

 ، يف حامية اقلميية أ و وطنية5915اللجئني البيئيني،فهل جيب التفكري كام يف اتفاقية جنيف لعام 

 أ و عابرة للحدود، أ و بني ادلول، أ و حملية . 

ن العمل حول الوقاية من اخملاطر البيئية ينبغي أ        ذا اكن التفكري يف حامية دولية للجئني البيئيني أ مرا رضوراي، فاإ ن يمت اإ

ابملوازاة، ففي الواقع ينبغي تطوير أ ليات تدريب الساكن عىل خماطر الفيضاانت، املد البحري، وثوران الرباكني، رمغ أ ن هذه الس ياسات 

ملكفة، وليست أ ولوية يف ادلول الفقرية اليت تعاين أ صعب الكوارث البيئية
2

، حيث يسامه برانمج ال مم املتحدة للبيئة برباجمه املتعلقة 

"APPELLابلتحسيس مبخاطر الكوارث خاصة عن طريق برانمج" أ بيل 
3

) التوعية والتحضري حلاالت الطوارئ عىل املس توى احمليل(. 

نذار العاملي نشاء نظام االإ ىل اس تحدات ش باكت علمية يف خمتلف أ حناء العامل تسمح ابإ ابالإضافة اإ
4

والوقاية من ال خطار) اكلكشف املاكين عن  

نذار، حتسيس الساكن احملليني...( وعليه ينبغي أ ن يرافق انشاء وضع دويل خاص ابللجئني البيئيني بعد، تسجيل مس تو  ى املياه، تدابري االإ

ىل جانب ال داة القانونية اليت متنح لهؤالء ال شخاص وضع قانو ين س ياسة حقيقة تتضمن "اليقظة البيئية". مفثل هذه ال دوات التقنية تسمح اإ

نشاء هيالك ميكهن ا مساعدة الساكن عىل الزنوح عندما تؤثر التغريات املناخية عىل ظروف معيش هتم، خصوصا وأ ن هذه ال دوات تسري يف ابإ

علانت املتعلقة ابلبيئة.   اجتاه االتفاقيات الكربى واالإ

ىل الوقاية من ال زمات البيئية،  وتنظمي حومكة دولية قادرة خلصة القول أ ن اشاكلية اللجئني البيئيني تعود بنا ابدلرجة ال وىل اإ

عىل منع وتنفيذ تدابري طارئة ملواهجة الكوارث الطبيعية.
5

 

                                      
1

 -  Christel Cournil, Op.cit, P.1065. 
2

 .8009 حدة،أ نظر تقرير التقيمي العاملي بشأ ن احلد من خماطر الكوارث: اخملاطر والفقر يف ظل مناخ متغري، ال مم املت - 

ن تغري املناخ أ خذ يف تعظمي الطابع غري املتاكئف لتوزيع أ خطار الكوارث باايدة اخملاطر وتقويض أ سس القدرة عىل التكيف يف الوقت نفس - جيعل أ اثر الكوارث تتجه  ه، ممااإ

مم امل  التمنية املس تدامة: ، )ج( من جدول ال عامل املؤقت 11البند ، ادلورة الرابعة والس تونتحدة، أ كرث حنو اجملموعات البرشية الفقرية يف البدلان النامية أ نظر تقرير امجلعية العامة لل 

 /A 64/280، 8009أ وت  50الاسترتاتيجية ادلولية للحد من الكوارث، 
3

ميكن احلد مهنا عن طريق الوقاية واالإعداد عىل  يستند هذا الربانمج اذلي مت تطويره ابلتشاور مع احلكومات واملؤسسات عىل فكرة أ ن حاالت وأ اثر الكوارث البيئية - 

، 8008، 3رشكة يف العامل. أ نظر برانمج ال مم املتحدة للبيئة ، توقعات البيئة العاملية، جيو 20دوةل ويف أ كرث من  30املس توى احمليل.أ دخلت هذه الفكرة ال ساس ية لربانمج أ بيل بنجاح يف 

 .831ص 
4

    A/CONF.206/6   8001يناير  88-52ة من اخملاطر املنعقد يف كويب، هيوغو الياابن يف تقرير املؤمتر العايم للوقاي - 
5

 -  Christel Cournil, Op.cit, P.1065. 
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 الفرع الثاين:صعوبة تنفيذ أ مناط النظم القانونية اخلاصة ابللجئني البيئيني

  يطرح انشاء وضع قانوين خاص ابللجئني البيئيني صعوابت كبرية للقانونني، نظرا لتعدد أ س باب اللجوء البييئ     

 ووهجاته، فكيف حندد بشلك ملموس حقوق وحرايت هؤالء الضحااي يف ظل الوضع القانوين الراهن؟

ال  قامهتم اإ ىل حملت  اإ ن الصعوبة ال وىل اليت تواجه القانونيني يه مدة الهجرة، فبعض حضااي الكوارث البيئية ال ميكهنم الرجوع اإ اإ

ىل قرامه، فبعد مرور ثلثني س نة بعد الاكرثة ال تاال بعدة مدة طويةل، مفثل ال شخاص النازحني نتيجة اك رثة شارنوبيل ال ميكهنم العودة اإ

ن الضحااي يرغبون يف العودة  شعاعات النووية. أ ما ابلنس بة لبعض الكوارث البيئية مثل الفيضاانت فاإ ىل ال رايض يف بعض املناطق ملوثة ابالإ اإ

قامهتم يف أ جل قصري. وعليه توجد "جهرات خشص بسبب اجناز سد اخلوانق الثلثة  5800000هنائية" أ وال رجعة فهيا : حاةل ناوح  أ ماكن اإ

يف الصني
1

صلح يه اليت تسبب مغادرة هنائية لل شخاص دون أ مل  ذ أ ن طابع ال رضار تلحق أ ماكن العيش والسكنات و الغري قابل للإ .اإ

نشاء "حامية متغرية املدة" مع ال خ  ذ يف الاعتبار احامتالت العودة من عداها.للرجوع. ومن مث فهل ينبغي اإ

ن امحلاية املؤقتة والفرعية املتفق علهيا من قبل دول الاحتاد ال وريب، الكهام يوفر حامية حمددة زمنيا، فامحلاية الفرعية متنح ملد ة اإ

ىل غاية زوال اخملاطر.يف حني الوضع التقليدي يوفر حامية أ كرب، ففي فرنسا  مينح عادة للجئني الس ياس يني بطاقة مقمي س نة قابةل للتجديد اإ

صاحلة ملدة عرشة س نوات
2

قامة مدة صلحيهتا عرشة س نوات ، ويف اجلاائر متنح بطاقة مقمي صلحيهتا س نتني، كام ميكن أ ن تسمل بطاقة اإ
3

 ،

ذ ميكن أ ن تتوقف عن دما تاول ال خطار اليت دفعته للجوءويف دول أ خرى فامحلاية غري حمددة املدة، لكن هذه امحلاية ال متنح مدى احلياة، اإ
4

 ،

نشاء حامية غري حمددة املدة ىل بدل حدثت فيه اكرثة بيئية؟ فهل ينبغي اإ  وعليه كيف ميكن أ ن نأ خذ يق االإعتبار احامتالت عودة اللجئني اإ

ىل بدلاهنم كام هو احلال ابلنس بة للجار املهددة ابلاو ال نتيجة ارتفاع مس توى مياه احمليطاتللجئني البيئيني اذلين ال يس تطيعون العودة اإ
5

.أ ما 

                                      
1

ميجاوات ( انهتت الصني من  80300يف وسط الصني و هو أ كرب حمطة توليد الكهراب ىف العامل من حيث القدرة عىل التوليد ) هنر اينغتىسبين عىل  سد اخلوانق التلته : - 

نشاءه يف  عادة التوطني السلس  ، عىل الرمغ من أ ن مرشوع سد اخلوانق 8001ماي  80اإ ال أ ن هناك مشالكت جيب حلها عىل الفور ، مثل اإ الثلثة جلب منافع عظمية وشامةل ، اإ

 http://fr.wikipedia.org    .''للساكن وحامية البيئة ومنع الكوارث اجليولوجية
2

 - Article L.314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006, 

legifrance.gouv.fr  
3

قامهتم هبا وتنقلهم فهيا، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلاائرية  8002جويلية  81املؤرخ يف  55-02من القانون  51انظر املادة  -  ىل اجلاائر واإ املتعلق برشوط دخول ال جانب اإ

 31العدد 
4

 .5915من اتفاقية جنيف اخلاصة بوشع اللجئني لعام  1فقرة  05املادة  - 
5

مليون خشص س يضطرون للهجرة ادلامئة، ميكن أ ن نذكر جار توفالو، الواقعة يف احمليط  800كام هو احلال ابلنس بة لدلول اجلار الصغرية اهددة ابلغرق مع التغري املنايخ و - 

 الهادي، و جار املادليف الواقعة يف احمليط الهندي.

http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%B1_%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%AA%D8%B3%D9%89&action=edit&redlink=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F30E1DB9BC0CFB58B52841302C55F252.tpdjo01v_1?cidTexte=JORFTEXT000000266495&dateTexte=20060725&categorieLien=cid#JORFTEXT000000266495
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ىل البدل املنكوب مع اللجئني عندما تصبح الظروف ممكنة؟ و  هذا يف حاةل اختيار امحلاية احملددة )املؤقتة( فهل ينبغي تنظمي رشوط العودة اإ

 يتطلب تنس يق بني ادلوةل املس تقبةل وادلوةل املنكوبة.

ىل البدل املنكوب وهذا عكس أ ما الصعوبة الثانية فتمكن يف معرفة  ماكن اللجئني البيئيني القيام " ابذلهاب واالإايب" اإ ذا اكن ابإ ما اإ

ىل بدله يف حاةل فقدانه لوضعه الكجئ،  فوضع اللجئ البييئ خيتلف، فهو ال خيىش الاضطهاد  اللجئ الس يايس اذلي ال يس تطيع العودة اإ

ىل بدلاهنم ال صلية ملدة من دولته أ و من امجلاعات املمتردة، وابلتايل فه ذا يفترتض أ ن ادلول تنظم وضع قانوين يسمح لهؤالء اللجئني ابذلهاب اإ

ىل ادلول   من الوقت، مع احتفاظهم حبق العودة اإ

جانب املقميني يف بدلان أ جنبية. املس تقبةل، كام هو احلال ابلنس بة لل 
1

 

 البيئيني" مفن الواحض أ ن حق مل مشل العائةل ومبدأ  عدم الرد ينبغي أ ما الصعوبة الثالثة فهيي تتعلق ابحلقوق املعترتف هبا "للجئني

شاكلية كبرية نظرا لتحفظ ادلول املس تقبةل ) خاصة ادلو  قلميية، يف حني يطرح احلق يف العمل اإ ل ضامهنام مبوجب الالزتامات ادلولية أ و االإ

 الغربية( عليه بسبب تفامق مشلكة البطاةل يف أ وراب.

نشاء وضع خاص ابللجئني البيئينيالفرع الثالث: ا  لعقبات القانونية اليت تعترتض اإ

دارة  ىل جانب حتديد أ س باب مغادرة اللجئني ملناطقهم، وأ نواع الهجرة البيئية، تبقى مسأ ةل فعالية ال دوات القانونية الرضورية الإ اإ

نشاء وضع دويل  خاص ابللجئني البيئيني يثري تساؤال عاما حول قدرة "الهجرة " النامجة عن الكوارث البيئية حمل جدل، ففي الواقع أ ن اإ

 القانون ادلويل العام عىل بناء أ داة قانونية فعاةل حتمي هذا النوع من اللجئني.

يعاين القانون ادلويل العام حاليا من قصور وجعا كبري ال يسمح هل ابالس تجابة يف املس تقبل للتحدايت الكربى اليت تواجه العامل، 

للجئني البيئيني أ و التأ سيس حلومكة دولية معلية للمحافظة عىل البيئة، فالطبيعة "االتفاقية" للقانون ادلويل العام تشلك عائقا أ ما كحامية ا

 الاعترتاف بقانون خاص ابللجئني البيئيني بصفة خاصة وحامية البيئة بشلك عام.

س يادة ادلول واحترتام مبدأ  عدم التدخل يف شؤون ادلول ادلاخلية،  كام يقوم القانون ادلويل عىل مبدأ ين أ ساس يني هام مبدأ  احترتام

 وعليه فضامن حامية فعاةل للجئني البيئيني، ينبغي رضورة احلد من هذين املبدأ ين، فامحلاية ادلولية 

ذ جيب أ ن يس تفيد ال شخاص النازحني داخل بدلاهن  م  ال تقترص فقط عىل ال شخاص الفارين خارج بدلاهنم ال صلية، اإ

                                      
1

قامهتم هبا وتنقلهم فيه " يفقد صفة املقمي ال جنيب  8002جويلية  81رخ يف املؤ  55-02من القانون القانون  85تنص املادة   -  ىل اجلاائر واإ املتعلق برشوط دخول ال جانب اإ

قلمي اجلاائري  بصفة مس مترة ملدة س نة واحدة." املقمي اذلي يتغيب عن االإ
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من امحلاية أ و املساعدة ادلولية يف حاةل حدوث اكرثة بيئية، وابلتايل فرمغ ال مهية اليت يكتس هيا مفهوم " ال شخاص النازحني 

ىل الاعترتاف يف القانون ادلويل الوضعي. ال أ ن هذا ال خري يفتقر اإ  داخليا" فهو رضوري لضامن حامية للجئني البيئيني، اإ

بقاء عىل أ مام جعا القانون ادلويل  وعدم قدرته عىل فهم اللجوء البييئ تبقى عدة أ س ئةل مطروحة، خاصة عندما يتعلق ال مر ابالإ

الفحص الفردي لطلبات ال شخاص الناش ئة عن اللجوء البييئ، يف حني أ ن لك القانون ادلويل الوضعي اخلاص ابللجئني يستند عىل مقاربة 

للجوء. مفنذ احلرب العاملية الثانية بنيت امحلاية ادلولية للجئني حول الفحص الفردي للطلبات فردية، واليت يه غري مناس بة لهذا النوع من ا

نوع  لتحديد مصداقية أ س باب املغادرة للك حاةل،وعليه ال تبدوا هذه املقاربة ملمئة لتسوية حاةل مجيع ال شخاص حضااي الكوارث البيئية ) من

مناطق وقوع الاكرثة بأ عداد كبرية. وعليه تكون املقاربة امجلاعية ال كرث ملمئة لهذا النوع من احلاالت  الاالزل، املد البحري( واذلين يفرون من

قلميية، فهيي ال تسمح ابالس تجابة للتدفق الكبري تفاقيات ادلولية واالإ ذا اكن قد مت حىت ال ن تطوير املقاربة الفردية يف االإ  لل شخاص الطارئة. فاإ

ية مفاجئة، وهو ما يثري أ مهية وضع دويل يبقي عىل الفكرة الالكس يكية الفردية ملعاجلة طلبات اللجوء.يف حاةل وقوع اكرثة بيئ 
 1

 

 اخلامتة

شاكلية اللجوء البييئ تثري العديد من املسائل اجلوهرية الناجتة من هجة عن حمدودية مفاهمينا  يف هناية املطاف علينا أ ن ندرك أ ن اإ

دارة ال زمات النامجة عن الهجرة البيئية يمت ابلتأ كيد عن القانونية ومن هجة أ خرى عن الث غرات والقصور اذلي يعرفه القانون ادلويل العام، فاإ

حداث ثورة يف مكتس باتنا القانونية.  طريق اإ

جياد احللول الفعاةل لل زمات العاملية  بداعية وأ خلقية حقيقية تسمح ابإ اليت هتدد وعليه ينبغي عىل اجملمتع ادلويل القيام خبطوات اإ

 باينة.كوكبنا بصفة عامة، وتكل املتعلقة ابللجئني البيئيني بصفة خاصة. ابالإعامتد عىل مبدأ  التضامن ادلويل ومبدأ  املسؤولية املشترتكة املت 

ىل " نقةل نوعية"، مفبدأ  احترتام الس يادة الوطنية اليت يقوم علهيا القانون ادلويل اخلاص ابلل ن القانون ادلويل حباجة اإ جئني اإ

ن تعمتد عىل والنازحني والبيئة، ال يبدوا قادرا عىل مواهجة التحدايت اجلديدة والرهاانت العاملية، فامحلاية القانونية للجئني البيئيني ينبغي أ  

يئ، القوة القاهرة، مفاهمي جديدة وأ ليات قانونية، اكلتأ سيس محلاية دولية للجئني البيئيني ابس تعامل مفاهمي مثل التدخل البييئ، اللجوء البي

شاكلية اللجئني البيئيني.  ادلوةل الفاشةل وغريها، فلكها مفاهمي ميكن أ ن تسامه يف تقدمي حلول الإ

 

 

                                      
1

 -  Christel Cournil, Op.cit, P.1067. 
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امئة ولية ادلن  معوقات فعالية احملمكة اجلنائية ادلن

 دحية عبد اللطيف س تاذ/ال                                                                                                

 جامعة املس يةل. ،أ س تاذ مساعد "أ "                                                                                  

 مقدمة:

وق االإنسان، وخاصة يف أ وقات احلروب أ و ال للمساءةل اجلنائية عن الانهتااكت اليت تس هتدف حقال شك أ نذ وجود نظام دويل فعذ 

حترتام هذه احلقوق وعدم النيل مهنا، بل يُعدُّ الركزية ال ساس ية يف حتقيق العداةل للك االزناعات املسلحة، يُعدُّ من أ قوى الضامانت اليت تكفل 

 الشعوب، وميثل القامس املشترتك اذلي تتفق عليه ادلول من أ جل حامية حقوق االإنسان .

ىل جنب مع الترشيعات والقوانني  كام أ نذ  النظام ادلويل لهذه امحلاية يُعد الرديف ال سايس للنظام ادلاخيل، حيث يقف جنبًا اإ

فلت ال شخاص املسؤولني عن هذه الانهتااكت  ةل، وخباصة قوانني العقوابت، فوجود هذا النظام من شأ نه احليلوةل دون اإ ِ الوطنية ذات الصن

نشاء هذا النظام وبشلك تدر ي منذ من املسؤولية والعقاب ، وممذا ال شك فيه أ نذ اجملمتع ادلويل املعارص قد سار خبطوات حثيثًة عىل طريق اإ

ميثل احلدث ال كرب وغري املس بوق  5992ما يقرب من قرن من الامان، واكن انعقاد املؤمتر ادلويل ادلبلومايس ابلعامصة االإيطالية روما عام 

نسان وحرايته ال ساس ية وطنيًا ودوليًا، للتصدي للنهتااكت اجلس مية عىل طريق تعايا الض امانت اللزمة لكفاةل الاحترتام الواجب حلقوق االإ

 لهذه احلقوق وتكل احلرايت، وخاصة يف أ وقات الزناعات املسلحة ، ادلولية مهنا وادلاخلية عىل حد ن سواء. 

نسان، وغريمه ــ من احلريصني عىل  ورمغ ال مال الكبرية املعقودة اليت اكنت وما تاال تراود الكثري من املهمتني بقضااي حقوق االإ

ىل قواعد راخسة الإدارة العداةل ادلولية وتوطيد دعامئ قانون املسؤولية ادلولية ، سواء اس تقرار السمل وال من ادلوليني ــ من خلل الاستناد اإ

ىل ال فراد، وذكل بعـ ىل ادلوةل أ و ابلنس بة اإ قـــرار النظــام ال ساسـي للمحمكـة اجلنائيـة ادلوليـة يف ابلنس بة اإ ، ودخوهل حزي 5992يوليو 3د اإ

الذ أ نذ املواقف املتباينة لبعض ادلول، اكلوالايت املتحدة ال مريكية، من هذا 8008النفاذ عام  نه عىل الرمغ من هذه ال مال الكبار، اإ ، نقول اإ

ىل اخملاوف ال  ضافًة اإ نامجة معذا ميكن أ ن يترتتب عىل  الصلحيات املمنوحة جمللس ال من وعلقته هبذه احملمكة الوليدة، لك النظام ال سايس، اإ

م ذكل رسعان ما أ لقى الكثري من ظلل الشك حول مدى الفاعلية املتوقعة لهذا النظام اجلنايئ اجلديد، ك لية قادرة فعل ًعىل فرض الاحترتا

نسان بصفة عامة وضام  اًن للحامية اجلنائية ادلولية بصفة خاصة. الواجب حلقوق االإ
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نشاء احملمكة اجلنائية ادلامئة من شأ نه سدُّ ثغرة كبرية يف هذا النظام ادلويل سبذهبا غ  ياب لكن وانطلقا من فكرة أ ساس ية مفادها أ نذ اإ

ذة مصاحل وقمي ومبادئ مشترتكة بني لك ادلول والشع وب، حبيث يغدو يف ظلها مصريية تكريس فكرة تكل املؤسسة اجلنائية ادلولية، وأ نذ مث

ال من اخلطاب امجلاعة ادلولية أ مرًا حمتومًا، فقد اكن التوقيع عىل النظام ال سايس للمحمكة شاهدًا عىل أ نذ اجملمتع ادلويل بدأ  ابلفعل يف الانتق

نذ هذه املؤسسة احلامي ىل اخلطاب القانوين الواقعي، ومع ذكل فاإ ة معوقات، بعض ال خليق املثايل اإ ة حلقوق االإنسان ما زالت تعاين من عدذ

هنا النظام ال سايس للمحمكة، وبعضها ال خر خار ي تبنذاها أ قطاب الس ياسة ادلولية حملاوةل ثين احملمكة من اختاذ االإ  جراءات مهنا داخيل تضمذ

نسانية، واذلين قد يكونوا من   رعااي تكل ال قطاب، مفا يه أ مه معوقات معل احملمكة اجلنائية ادلولية؟العقابية جتاه مقترتيف اجلرامئ ادلولية حبق االإ

 املبحث ال ول :املعوقات ادلاخلية ) الطبيعة التوفيقية للمحمكة (

ىل اخللف اذلي دار بني ال وساط ادلولية أ ثناء مناقشات النظام ال سايس للمحمكة اجلنائية ادلولية، واذلي نتج عنه  ميكن االإشارة اإ

ذ أ ن النظام ال سايس جاء وضع ص  يغة توفيقية خملتلف وهجات النظر ال يدلوجية والس ياس ية، وقد انعكس هذا ال مر عىل فعاليات احملمكة اإ

ملبيًا مطالب ورؤى واجتاهات متعددة، ذلكل احتوى عىل العديد من النقائص والثغرات
(1)

 . 

نذ حماوةل التوفيق بني اس تقللية احملمكة ىل  ويف ضوء ذكل ، فاإ ت اإ ومصاحل الس يادة الوطنية انطلقًا من النظام ال سايس قد أ دذ

ىل عدم تضمني  ضافًة اإ تقييد سلطات احملمكة، وعكست غياب الثقة الاكمةل بأ مهية ادلور اذلي س تقوم به كواحدة من معوقات معل احملمكة،  اإ

التحقق من تنفيذها، يعد كذكل من أ مه املعوقات اليت حتول دون النظام ال سايس لل ليات الكفيةل بتنفيذ العقوابت الصادرة عن احملمكة و 

تفعيل دور احملمكة اجلنائية ادلولية وتعايا ماكنهتا
(2)

  . 

 املطلب ال ول : حتجمي سلطات احملمكة وتضييق نطاق اختصاصها

ران سلفًا ــ  اليت من شأ هنا  احلد من نتج عن الطبيعة التوفيقية للنظام ال سايس للمحمكة، وجود عدد من القيود والثغرات ــ كام ذك

قوقه أ انء فعالية احملمكة، ومنغصًا لطموحات اكن مؤمل فهيا ــ من قبل اجملمتـع ادلويل، جتـاه هـذه املؤسسـة محلايـة حقوق االإنسان ، املهدرة ح

ويل جنايئ مس تقل، وبياهنا عىل النحو التايل:الليل وأ طراف الهنار، كام أ نذ هذه القيود تُعدُّ يف نظران مكبلت وموانع الإرساء قضاء د
(3)

 

                                      
، وما بعدها    معر سعد هللا، معجم القانون ادلويل 803، ص8000، 5نايئ" اجلااءات ادلولية "، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت، طراجع الطاهر منصور، القانون ادلويل اجل  1))

 .  330، ص 8001، 5املعارص، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلاائر، ط

 وما بعدها .  551، ص  5،8007والتأ هيل حلقوق االإنسان، المين، ط ، مركا املعلومات 8أ نظر أ محد امحليدي، احملمكة اجلنائية ادلولية، جـ 2))

 وما بعدها .  553أ محد امحليدي، نفس املرجع، ص  3))
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 : ادلور التمكييل املمنوح للمحمكة الفرع ال ول

فادلول ابمتيازاهتا الس يادية يه صاحبة الفضل ال ول و االإختصاص ال صيل يف تبوء القضاء والقيام بأ عبائه، ذلا من اللزم  أ ن يقرر 

ط مبارشة احملمكة الختصاصها، ويؤكد ذكل ما جاء يف ديباجة هذا النظام )أ ن احملمكة ال تعترب النظام ال سايس للمحمكة اجلنائية ادلولية رشو

 قضاًء جنائيًا بديًل عن قضاء ادلول للمعاقبة عىل اجلرامئ ضد البرشية، وأ نه من واجب لك دوةل أ ن ختضع لقضاهئا اجلنايئ املسؤولني عن

ال خبصوص املعاقبة اجلرامئ ادلولية (، فالسمة ادلولية للجرمية ال ذن لتربير اختصاص احملمكة، فهيي ليست بديًل عن القضاء الوطين اإ  تكفي اإ

عىل اجلرامئ ال كرث خطورة اليت تتسم ابلسمة ادلولية ابملعىن الوارد يف النظام ال سايس
(1 )

  . 

حدى والسؤال املطروح هنا هو كيف ميكن تصور حدوث جرمييت العدوان أ و االإابدة دون تدخل مبا يعاز من قبل اإ رش أ و اإ

جراءات القضائية الوطنية ؟   السلطات الوطنية ؟ ويف هذه احلاةل كيف س تكون احملمكة ممكةل للإ

ىل  حدى اجلرامئ ال شد خطورة اإ ماكنية هترب ادلول من تسلمي املهتمني ابرتاكب اإ الشك بأ نذ النظام ال سايس قد حاول معاجلة اإ

( عىل أ نذ احملمكة يه اليت متكل احلق يف التقرير 53تنفاد الوسائل القضائية الوطنية، وذكل عندما نصت املادة)احملمكة حبجة السامح أ واًل: ابس 

ما أ ن تكون ادلوةل غري را جراءات احملمكة اجلنائية، وأ نذ احلقيقة يه اإ غبة حقًا يف أ نذ دوةًل ما تتذرع بأ س بقية الوالية اجلنائية الوطنية عىل اإ

دهتا املادة نفسها اخلاصة فامي يتعلق مبقبولية ادلعوىالاضطلع ابلتحق  ا غري قادرة عىل ذكل وفقًا للرشوط اليت حدذ يق أ و املقاضاة، أ و أ هنذ
(2)

 . 

ىل نصوص النظام ال سايس جند أ نذ هناك اجتاهًا قواًي وحاسامً حاول فرض مسلمة أ كيدة مضموهنا أ نذ احملمكة ال ميكن        وابلعودة اإ

فلت كثري اللجوء اإ  ىل اإ لهيا، وس يؤدي ذكل اإ ذه يف حاالت كثرية ال ميكن اللجوء اإ الذ يف حاالت اس تثنائية وحبسب الظروف، كام أ ن لهيا واقعيًا اإ

ثبات أ نذ دوةل ما غري راغبة أ و غري قادرة يف الاضطلع ابلتحقيق أ و املقاضاة     ما أ و عندمن اجملرمني من العقاب، عندما ال تس تطيع احملمكة اإ

يعاز من قبل السلطات الرمسية. تكون اجلرامئ املرتكبة متصةل جبرمييت االإابدة أ و العدوان مثًل، واليت عادًة ما ترتكب بواسطة أ و ابإ
(3)

 

ىل بنود النظام ال سايس للمحمكة عند هذه املسأ ةل، وكام هو احلال عند مسائل أ خرى مثل مسائل التعاون وتقدمي  وابلنظر اإ

ىل احمل مكة مث مسأ ةل التنفيذ..، وحتت وطأ ة مصاحل الس يادات الوطنية، جند أ نه مل يكن هدفها يف الواقع التأ كيد عىل أ ن احملامك ال شخاص اإ

                                      
 .  817، 813، ص 8007( سعيد عبد اللطيف حسن، احملمكة اجلنائية ادلولية، دار الهنضة العربية، القاهرة، 1)

 .  821، 827، ص 8008، 3ة، مطابع روزال يوسف اجلديدة، ط( محمود رشيف بس يوين، احملمكة اجلنائية ادلولي2)

 .  559، املرجع السابق، ص 8أ محد امحليدي، احملمكة اجلنائية ادلولية، جـ 3))
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ال الوطنية يه صاحبة ال ولوية املُطلقة يف جمال التصدي للجرامئ ادلولية حفسب، بل جعل دور احملمكة اس تثنائيًا ويف أ ضيق الظروف ، ل نه 

تحيل أ ن تقبل ادلول اليت جعلت من احملمكة اجلنائية مؤسسة ممكةل الإجراءات حمامكها الوطنية ل ن تصبح تكل احملمكة هيئة ميكن بل من املس  

ىل غرفة اس تئناف ل جل ذكل عليا حتمك عىل نااهة وفعالية هذه احملامك أ و تتحول اإ
(1)

  . 

مع مبدأ  الس يادة والصيغة التوفيقية املنبثقة عهنا، بقدر ما  ذلا ميكن القول بأ نه بقدر ما يكون الاختصاص التمكييل للمحمكة يتفق

ىل تغليب مصاحل الس   ضافًة اإ يادات يكون عائقًا جتاه قيام حممكة دولية عادةل ومس تقةل ذات فاعلية يف جمال امحلاية اجلنائية حلقوق االإنسان، اإ

 كبرية أ خرى كام سرنى .  الوطنية خصوصًا يف ظل اس مترار احتواء هذا النظام عىل أ كرث من نقاط ضعف

 الفرع الثاين: الصلحيات الواسعة املمنوحة جمللس ال من ادلويل : 

من أ كرب نقاط الضعف اليت جاءت يف النظام ال سايس واليت من شأ هنا أ ن حتد من فعالية احملمكة اجلنائية ادلولية، منح النظام 

ىل احملمكـة مبوجب الفصل السابع من ميثاق  ال سايس جمللس ال من ادلويل صلحيات جـد كبرية ليس فقـط حالـة قضيـة اإ فميـا يتعلق حبق اإ

عطائه احلق ابلتدخل الإرجاء التحقيق أ و املقاضاة، وال مر هنا جد خطري، وبقطع النظر عن االإشاكالت الق ذام كذكل ابإ ن انونية ال مم املتحدة، واإ

ة مثل لو أ نذ احملمكة قرذ  دانة رئيس دوةل ما عىل جرمية العدوان مثًل يف الوقت اذلي قرر جملس ال من اليت قد تثريها تساؤالت عدذ رت عدم اإ

عطاء اجمللس احل نذ اإ ق يف منع أ ن ادلوةل املعنية قد ارتكبت معًل من أ عامل العدوان وفقًا للفصل السابع من ميثاق ال مم املتحدة أ و العكس، فاإ

يقاف معل احملمكة اجلنائية ادلولية ال يع  منا يطيح فعًل ابس تقلليهتا ويوهن من ثقة اجملمتع أ و اإ يق فقط معل هذه املؤسسة القضائية ادلولية واإ

ادلويل هبا
(2)

  . 

و احلقيقة أ نذ السلطات املمنوحة جمللس ال من الس امي صلحية منع احملمكة من البدء يف التحقيقات أ و املتابعة من شأ هنا فرض الرقابة 

ق عىل وظائفها ويف هذه احلاةل يصبح جملس ال من الوس يةل القانونية الوحيدة اليت ميكن اس تغللها لتعطيل معل عىل اهااها وتضييق اخلنا

احملمكة، وهذا يعين منح الس ياسة أ ولوية عىل العداةل
(3)

، واذلي من شأ نه احلد من فعالية احملمكة ك لية لضامن امحلاية اجلنائية ادلولية حلقوق  

 االإنسان . 

                                      
 .  580، ص ، املرجع السابق 8أ محد امحليدي، احملمكة اجلنائية ادلولية، جـ)

حاةل مرتكيب اجلرامئ االإنسانية 2) يف دارفور كام تامع الوالايت املتحدة ال مريكية ومن معها أ مر رضوري وخطري، بيامن حقوق االإنسان تُنهتك صباحًا ومساًء يف ( وال مر واحض يف دارفور، فاإ

ىل احملمكة ..ملاذا؟   لبنان وفلسطني والعراق ومل حيرك جملس ال من ساكنًا ومل حُيل جمريم جسن أ بو غريب اإ

فراد وفقًا لنظام احملمكة اجلنائية ادلولية ادلامئة،عبد هللا خرور، امحلاية ادلولية اجلنائي 3))  .  28ص  املرجع السابق،ة لل 
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 ثالث : ضعف نظام العقوابت الفرع ال 

ىل براءة النظام ال سايس للمحمكة اجلنائية ادلولية من عقوبة االإعدام ، فقد أ شار هذا النظام يف الفقرة الثانية من املادة  ابالإضافة اإ

ماكنية فرض غرامة  -ختصاصهـا املتعلقة ابلعقوابت اليت س توقعها احملمكة اجلنائية عىل اجلرامئ ادلوليـة املدرجــة مضـن ا -السابعة والس بعني لـى اإ اإ

ة مالية كواحدة من العقوابت اليت تطبقها احملمكة، وهو ما يثري العديد من الشكوك فامي يتعلق بنظام العقوابت، فالغرامات املالية موجود

ـة مبوجب القانون ادلويل أ مر مشكوك وشائعة الاس تخدام يف مجيع القوانني، غري أ نذ السمـاح ابس تخدام الغرامـات املاليـة كعقـوبة عىل جرمي

من املس تغرب فيه، ابعتبار أ نذ اجلرامئ املذكورة يف النظام ال سايس تَُعدُّ أ شد اجلرامئ ادلولية جسامة ويه جرامئ ختل بسمل االإنسانية وأ مهنا  و 

ال ابلغرامات، حيث ال ميكن أ ن توجد أ ية ظروف خمففة تربر مثل هذه ال عقوبةأ ال يعاقب مرتكبوها اإ
(1)

، انهيك عىل أ ن هذا ال مر يتناقض  

ن يف فقراته الفظائع اليت تصيب االإنسانية واجلرامئ اليت اقترتفت حبقها.  مع ديباجة النظام ال سايس، واذلي تضمذ

حىت عقوبة السجن اكن من املفترتض وامللمئ أ ن ينص النظام ال سايس للمحمكة عىل حد أ دىن لهذه العقوبة مدة ست س نوات  

ذ ال ميكن فهم احلمكة من وراء ذكل، و معاقبة خشص مدان يف جرمية من جرامئ القانون ادلويل ال شد خطورة ابلسجن لس نة ع ىل ال قل اإ

وس نتني
(2)

شفاق، وتناسوا اجلُرم اذلي اقترتفه حبق  ىل اجملرم ابإ ي نظام روما قد اقترتفوا جرمًا حبق االإنسانية حيث نظروا اإ ، وال شك بأ نذ ُمعدنِ

ات بل ال الفاملئ
(3)

نصافًا ويعد ضاماًن للحامية اجلنائية ادلولية حلقوق االإنسان ؟ أ م أ نه فشل ذريع القاه معدو هذا  ، فهل هذا يُعدُّ عداًل واإ

عداد هذا النظام ؟   النظام ؟ أ م أ ن ال مر متعلق بأ يدلوجيات اثبتة قبل اإ

 الفرع الرابع : تضييق نطاق اختصاص احملمكة  

التوفيقية اليت اعمتدها معدو النظام ال سايس، وحتت مربر تشجيع أ كرب عدد ممكن من ادلول عىل  قبول اختصاص نتيجة للطبيعة 

ثقال اكهل احملمكة بقضااي ميكن أ ن تعاجلها احملامك الوطنية ... مت استبعاد العديد من اجلرامئ ادلولية اخلطري  ة واليت تنطبق احملمكة، وجتنبًا من اإ

د ىل درجة أ ن علهيا معايري االإ ماج ابعتبارها جرامئ مبقتىض قاعدة من قواعد القانون ادلويل العريف يقبلها اجملمتع ادلويل كلك ويسمل بأ هنا أ ساس ية اإ

                                      
 .  583،  588، املرجع السابق، ص 8أ محد امحليدي، احملمكة اجلنائية ادلولية، جـ 1))

 .  583املرجع نفسه، ص  2))

ىل اجلرامئ اليت ارتكهبا جمرمو احلرب أ مثال شارون وغريه .  3)) شارة اإ  اإ
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وب اقترتافها يرتب املسؤولية اجلنائية الفردية، كجرامئ االإرهاب والاجتار غري املرشوع ابخملدرات واتفاقية مناهضة التعذيب، وغريها من رض 

 أ و العقوبة القاس ية أ و املهينة وترك أ مر املعاقبة علهيا للقضاء الوطيناملعامةل
(1)

 . 

ن والتساؤل هنا أ َومْل يمتذ الافترتاض املطلق مس بقًا بأ نذ اجلرامئ من صنف جرامئ احلرب، واجلرامئ ضد االإنسانية واالإابدة وحىت العدوا

، وعىل هذا ال ساس متذ قرص تدخل احملمكة يف احلاالت ال كرث اس تثنائية ابعتبارها لكها جرامئ ينبغي ابل ساس أ ن حتامك من قبل احملامك الوطين

عطاء احملمكة حق املعاقبة عىل هذه اجلرامئ يف احلاالت الاس تثنائية كذكل؟ وملاذا متذ  ممكةل الإجراءات القضاء الوطين، وعليه ملاذا اليمت اإ

  تضييق نطاق اختصاصها ؟

جابة عىل ذكل  يراد بعض املظاهر اليت تبني حمدودية أ و تضييق صلحية احملمكة يف هذا اجملال وس تظهر االإ التساؤل من خلل اإ

واليت تشلك نقاط ضعف يف نظااها ال سايس مهنا:
 (2)

  

 عدم متكني احملمكة من ممارسة اختصاصها عىل جرمية العدوان :  -5

ذامت دلى غالبية الفقهاء وامجلاعة ادلولية  كلك بأ نذ جرمية العدوان واحدًة من أ مه وأ خطر اجلرامئ ادلولية عىل أ صبح من املُسل

ذه لن يكون بوس الذ أ ن هنا النظام ال سايس وتندرج حتت اختصاص احملمكة، اإ حدى اجلرامئ ال ربع ال شد خطورة واليت تضمذ ع االإطلق، ويه اإ

د لهذه اجلرمية، وهذا احملمكة ممارسة اختصاصها جتاه هذه اجلرمية بعد دخول نظااها ال سايس  الذ عندما يمت اعامتد تعريف واحض وُمحدذ حزينِ النفاذ اإ

ىل حد ال ن ال يوجد أ ي مؤرش ينئب عن جدية ادلول  ال بعد ميض س بع س نوات اكمةل من دخول النظام ال سايس حزي النفاذ، واإ لن يكون اإ

ضعاف دور احملمكة وتضييق اختصاصها، كون العدوان أ خطر  يف وضع هذا التعريف، ويعد هذا ثغرة يف هذا النظام، وسبب أ سايس يف اإ

جرمية متس اجملمتع ادلويل 
(3)

رو الس ياسة العاملية؟ و هل يَُعدُّ منع احملمكة من ممارسة اختصاصها  ، فهل يتنبه لهذا فقهاء القانون ادلويل وُمنظنِ

 صوب هذه اجلرمية خدمة للعداةل ادلولية؟ . 

 

 

                                      
 .  583، املرجع السابق، ص 8محد امحليدي، احملمكة اجلنائية ادلولية، جـأ   (1)

      .                                                                                                                             582ـــ  587املرجع نفسه، ص  2))

 . 21السابق، ص ( عبد هللا خرور، املرجع 3)
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 عىل اجلرامئ املرتكبة بعد نفاذ نظااها ال سايس : قرص اختصاص احملمكة  -8

العتبارات س ياس ية ــ وحىت يقبل أ كرب عدد من ادلول ابختصاص احملمكة ــ  متذ حتديد اختصاص احملمكة ابجلرامئ اليت تُرتكب بعد 

ذه من الناحية املنطقية، ومنطق العداةل نفسها، ومبادئ القانون ادلويل، أ نذ  نشاهئا، علامً بأ ن اجلرامئ ضد البرشية مبا فهيا جرمية االإابدة امجلاعية  اإ

ىل حد ال ن وغريها ال ميكن أ ن تتقادم خاصًة تكل اليت ارتُكبت يف وقت قريب وبقي مرتكبوها مبنأ ى عن املساءةل والعقاب اإ
(1)

. 

رامئ الفظيعة حبق االإنسانية التساؤل املطروح هنا ملاذا أ نشئت احملمكة ؟ أ وليس الهدف من ذكل هو معاقبة من اقترتف تكل اجل

ت كيانه؟ فكيف ال ختتص احملمكة بذكل ؟ أ ليس هذا تناقض حيمكه منطق القوة؟ قد تك ون املوسومة من قبل اجملمتع ادلويل ابخلطرية واليت هاذ

دو لنا أ هنا مل تطبنق حيامن أ نشئت االإجابة يف قاعدة عدم رجعية القاعدة القانونية أ و عدم تطبيق القانون بأ ثر رجعي، غري أ نذ هذه القاعدة يب

ا ال تنطبق عىل اجلرامئ ادلولية املوصوفة ابخلطرية بسبب طبيعة اجلرمية، وطبيعة اجملرم اذلي اتبع  س ياسة حممكتا نورمربغ و طوكيو، كام أ هنن

رها مر  ارَا ويريد أ ن يكررها، فاكن ال وىل مهنجية صوب ذكل، ومازال اجلرح قامئًا وادلم يزنف، واجملرم يمتترتس ويترتصد فريس ته، وقد كرذ

ابملؤمترين يف روما أ ن يتنهبوا لهذا، من أ جل حتقيق عداةل دولية حقيقة بداًل من املراوغة وتغليب واقع القوة
(2)

. 

 متكني ادلول من رفض اختصاص احملمكة فامي يتعلق جبرامئ احلرب:   -3

عطاء ادلول ال طراف احلق يف أ ن تعلق عدم قبولها اختصاص من أ مه الثغرات والعوائق اليت احتوى علهيا النظام ال   سايس هو اإ

دعاء ابرتاكب 2احملمكة ملدة س بع س نوات من بدء رساين هذا النظام، وذكل فامي يتعلق بقامئة اجلرامئ الواردة يف املادة ) ( عندما يكون هناك اإ

رته هذه اجلرامئ فوق تراب هذه ادلول من قبل مواطنهيا، وهذا ميثل حبق ت  ناقضًا واحضًا مع قواعد القانون ادلويل، وتراجعًا معذا اكنت قد قرذ

رت أ ن أ ي دوةل طرف يف هذا النظام تكون بذكل قد قبلت اختصاص احملمكة كام أ نه قد يعين 58املادة ) ( من النظام ال سايس عندما قرذ

ترتخيص الضمين ابرتاكهبا دون أ ية متابعة علوًة عىل ذكل متكني مرتكيب هذه اجلرامئ من االإفلت من العقاب، وال
(3)

. 

ىل بر ال مان رمغ التضحيات  يصال نظام روما اإ جناح هذا املؤمتر واإ و كام ذكرت أ نذ هذا القيد اكن نتاجًا لسعي املؤمترون بروما حنو اإ

الكبرية، اليت ميكن تلفهيا يف املس تقبل القريب
(4)

 . 

                                      
 .  581 - 581، املرجع السابق، ص 8أ محد امحليدي، احملمكة اجلنائية ادلولية، جـ 1))

 . 511،  511ص  8003ب ال محر، جنيف، حول هذا راجع رشيف عتمل، احملمكة اجلنائية ادلولية ) املواءمات ادلس تورية و الترشيعية(، مرشوع قانون منوذ ي، اللجنة ادلولية للصلي 2))

 .  23،  21(عبد هللا خرور، املرجع السابق، ص 3)

 . 835ــ  813ملايد من التفصيل حول هذا القيد راجع سعيد عبد اللطيف، املرجع السابق، ص 4))
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 احملمكة: متكني ادلول من عرقةل تطوير اختصاص   -7

نذ النظام  ىل النقائص اليت احتواها النظام ال سايس للمحمكة و اليت من شأ هنا احلد من فعالية احملمكة واملذكورة من قبل، فاإ ضافة اإ اإ

ن اكن قد ترك االإماكنية مفتوحة الإضافة جرامئ أ خرى وفقا للامدتني ) ة 583،  585ذاته واإ الذ أ نذ هاتني املادتني قد وضعتا عدذ رشوط من ( اإ

ماكنية توس يع نطاق اختصاص احملمكة، وابلتايل سيمت استبعاد الكثري من اجلرامئ اخلطرية، كام ميكن ادلول من عرقةل  تطوير شأ هنا التضييق من اإ

نظااها ال سايس، بل وال كرث من ذكل احلد من ادلور اذلي ميكن أ ن تلعبه يف تعايا فعالية النظام القانوين ادلويل
(1)

ضافًة اإ   ىل أ ن أ ي تعديل اإ

ال ادلول املوافقة عليه وهو ما جاء يف املادة ) ( من 1( ) يصبح أ ي تعديل عىل املادة ) 1/ 585يطرأ  عىل النظام ال سايس لن يكون ملامًا اإ

ىل ادلول ال طراف اليت تقبل التعديل ... (  ويف تقديران أ نذ أ ي تعديل يطرأ  عىل ه ذا النظام جيب أ ن هذا النظام ال سايس انفذًا ابلنس بة اإ

 يلام مجيع ادلول ال طراف برشط أ ن يكون هذا التعديل بناًء عىل موافقة أ غلبية ال عضاء، الغريب يف ال مر أ نذ هذا مقصورًا عىل اجلرامئ

ع ادلول ( يف حني أ ن أ ي تعديل أ خر ميكن أ ن حيدث يف أ ي مواد أ خرى من هذا النظام يعترب ملامًا مجلي 1املنصوص علهيا يف املادة )

ال طراف 
(2)

. 

 املطلب الثاين : صعوبة تنفيذ أ وامر وأ حاكم احملمكة

نسان وتأ دية اهااها يف حتقيق العد ن من بدهييات ال مور أ نذ جناح احملمكة اجلنائية ك لية قضائية لضامن امحلاية اجلنائية حلقوق االإ اةل  ــ اإ

ن ادلول ال طراف معها،خاصًة تعاوهنا يف تنفيذ قرارات احملمكة وأ حاكاهاعىل املس توى ادلويل ــ متوقف يف جانب كبري منه عىل تعاو 
(3 )

  ،

فأ داء احملمكة لعملها يرتبط بصورة أ ساس ية مبسأ لتني أ ساس يتني هام :
(4)

 

  جياد أ لية مناس بة متُكنِن احملمكة من الرشوع يف ممارسة اختصاصاهتا كام يه حمددة يف النظام ال سايس للمحمكة، وتدفع ادلو ل يف الوقت اإ

جناح معل هذه املؤسسة ادلولية حديثة النشأ ة . ىل قبول املسامهة يف اإ  نفسه اإ

                                      
 .  108ــ  100( راجع  محمود رشيف بس يوين، احملمكة اجلنائية ادلولية، املرجع السابق، ص 1)

 من النظام ال سايس .(  588،  585راجع نصوص املادتني ) 2))

)3  ( Marc (HENZELIN), La cour pénale international organe supranational ou otage des Etats?, R.P. S. 2001,p.226. ليه   أ شار اإ

8007، 5رشيف س يد اكمل، اختصاص احملمكة اجلنائية ادلولية، دار الهنضة العربية، القاهرة، ط  

. 573، ص  

، عبد القادر صابر  523، محمود رشيف بس يوين ، احملمكة اجلنائية ادلولية ، املرجع السابق ، ص 589، املرجع السابق، ص 8محد امحليدي، احملمكة اجلنائية ادلولية، جـأ نظر الًك من :أ   4))

 وما بعدها .  233، ص8001جرادة، القضاء اجلنايئ ادلويل، دون طبعة، دار الهنضة العربية القاهرة، 
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 . هر عىل تنفيذ ما قد يصدر عهنا من قرارات وأ حاكم  توفري أ لية قادرة عىل جتس يد معل احملمكة واقعيًا والسذ

ت عىل مرتكيب اجلرامئ ادلولية، فل بد من أ ن اجلدير ابذلكر أ نذ القضاء اجلنايئ ادلويل ليس هو الضامن الوحيد لفرض العقواب

ال بتعاون ادلول  تصاحبه وسائل قرسية، ولن يتأ ىت ذكل اإ
(1 )

، وليك يتضح ال مر نورد نوعني من االإشاكليات ذات العلقة ابملوضوع واليت 

من شأ هنا احلدُّ من فعالية هذه احملمكة
(2 )

 : 

 الفرع ال ول: وضع املهتمني حتت ترصف احملمكة

لقاء القبض علهيم وتقدميهم للمحامكة  ووس يلهتا امل  ماكنيات لتعقب املهتمني واإ ثىل حنو مبا أ نذ احملمكة حبمك طبيعهتا التوفيقية ال متكل أ ية اإ

طًا بني حتقيق ذكل يمكن يف التعاون الاكمل من قبل ادلول، ول نذ النظام ال سايس للمحمكة ميثل القامس املشترتك بني خمتلف ادلول، وحًل وس

جراءات اللزمة مبو  اتحة االإ ىل أ ن "تكفل ادلول ال طراف فيه اإ شارته اإ ذه مل يكن ممكنًا اذلهاب أ بعد من اإ ن جب خمتلف الرؤى والاجتاهات، فاإ

قوانيهنا الوطنية لتحقيق مجيع أ شاكل التعاون"
(3   )

ذن ال لية الوحيدة اليت يوفرها النظام القانوين ادلويل هبذا اخلصوص يه ما يسمى بأ لية  اإ

ة التعاون ادلويل يف جمال تعقب واعتقال وتسلمي مرتكيب اجلرامئ ادلولية،  والاس تجابة لطلبات املساعدة القضائية ادلولية مبوجب املعاهد

( 45/117 المنوذجية لتبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية املعمتدة مبوجب قرار امجلعية ) 
(4)

رج النظام ، فقد اكن من غري املقبول أ ن خي

ليه، واهتدى عند وضعه مبواد املعاهدة  ىل ادلول أ قىص ما يطمح اإ ال سايس من هذه القاعدة، مفثلت طلبات التعاون املقدمة من احملمكة اإ

ة الثامنة يف ما المنوذجية لتبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية، خاصًة املادة اخلامسة فامي يتعلق ابلكيفية اليت تقدم هبا طلبات التعاون واملاد

شاكلية هنا تمكن يف ختوف ا دلول يتعلق ابلقيود عىل اس تخدام ال دةل وكذكل املادة الرابعة عرش املتعلقة بقاعدة حتديد أ غراض التسلمي  و االإ

ىل احملمكة، حيث تترتدد ابلقيام بذكل، وهو الترتدد نفسه عندما تتلقى الطلب  عندما تتلقى طلبًا بتقدمي مواطنهيا املهتمني ابرتاكب جرامئ معينة اإ

لهي ذ متثل احملمكة اجلنائية ادلولية املظةل القضائية الوحيدة اليت يمت اللجوء اإ نهتاك نفسه من دوةل ما، و يظهر أ ن ال مر مغايرًا متامًا، اإ ا يف حاةل اإ

                                      
)1 ( Voir M.cherif (Bassiouni), Note explicative sur le statut de la cour pénale internationale (cpi), R.D.P,2000, p.303.  

 . 533ــ  589، املرجع السابق ، ص 8أ محد امحليدي ، احملمكة اجلنائية ادلولية ، جـ 2))

 ( من النظام ال سايس للمحمكة اجلنائية ادلولية .22( املدة )3)

يترتاك للنرش والتوزيع، القاهرة،  4)) ليه أ محد امحليدي، املرجع السابق، ص539ــ  581، ص 8000أ نظر  علء ادلين حشاتة، التعاون ادلويل ملاكحفة اجلرمية، دار اإ  .530، أ شار اإ
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ن اكنت مبنيًة عىل اتفاق عام بني ادلول  غري أ نذ هذا  االتفاق خيتلف عن االتفاق الثنايئ بني حقوق االإنسان مبوجب نظااها ال سايس، واإ

دولتني أ و أ كرث، فقد حيمكها املعامةل ابملثل
(1)

. 

والسؤال املطروح هنا هل تس تطيع احملمكة توفري الضامانت الرضورية من أ جل حتقيق املوضوعية والاس تقلل، واليت من شأ هنا 

ىل احملمكة ؟ ىل قبول تسلمي مواطنهيا اإ  ادلفع ابدلول اإ

نذ خيار التعاون مع احملمكة اجلنائية، وطبيعة الزتامات ادلول بتقدمي املساعدة، ونطاق هذه الالزتامات س يكون لها أ ثرًا اهامً ليس يف  اإ

نشاء أ لية للتعاون الفعذ  ذام يف فعالية احملمكة نفسها، من هنا اكن اخليار املناسب هو اإ ن ال تقوم مسأ ةل الس يادة والقوانني ادلس تورية حفسب، واإ

جراءات الوطنية وتكييفها حسب الاقتضاء مع السامعىل ت  نظم التعاون واملساعدة القضائية القامئة، مع الاحترتام الاكمل ل حاكم القوانني واالإ

اخلاصة للتعاون بني احملمكة وادلول
(2)

 . 

جراءات العملية بدون  نه " ال ميكن تصور أ ن تسري االإ تعاون ملمئ من جانب ادلول لكن يف الوقت اذلي يمت التشديد فيه عىل أ ن

املعنية  "
(3)

مل يرتب النظام ال سايس أ ي نتيجة عىل خمالفة ادلول لللزتام التام ابلتعاون مع احملمكة بل جاءت املواد املتصةل هبذا اخلصوص  

أ ش به ما تكون مبناشدة ادلول ابلتعامل مع احملمكة
(4)

نذ لدلول املعنية السلطة التقد يرية املُطلقة يف التقرير مىت جيب علهيا ، علوة عىل ذكل فاإ

الامتثال لطلبات التعاون املقدمة من احملمكة، فلها أ ن تؤجل تنفيذ الطلبات عندما يتعلق ال مر بتحقيق جار  أ و مقاضاة جارية
(5 )

، و كذكل 

عندما يتعلق ال مر ابلطعن يف مقبولية ادلعوى
(6)

لهيا، كام لها احلق يف أ ن ترفض طلب التعاون واملس اعدة املرسةل اإ
(7)

. 

نه يف لك أ حوال الامتناع وعدم الامتثال لطلبات التعاون واملساعدة لن يكون بوسع احملمكة ممارسة أ ي ضغوطات  وكام ذكران سلفًا فاإ

ليه املادة السابعة والامثنني يف فقرهتا ال خرية من النظام ال سايس قت اإ زاء ادلول الرافضة للتعاون، سوى ما تطرذ ىل أ نه فعلية اإ  عندما أ شارت اإ

نه جيوز للمحمكة أ ن تتخذ قرارًا حت  متثـال دوةل طرف لطلب تعـاون مقـدم من احملمكة مبا يتناىف وأ حاكم النظام ال سايس فاإ يهل يف حاةل عدم اإ

                                      
ترياك للطباعة والنرش والتوزيع، ال 1))  .817. 871، ص 8001، 5قاهرة، طراجع عىل يوسف الشكر، القانون اجلنايئ ادلويل يف عامل متغري، اإ

 . 530، املرجع السابق، ص 8أ محد امحليدي، احملمكة اجلنائية ادلولية، جـ 2))

 . 535(  أ نظر تعليق احلكومة الهنغارية، املرجع السابق ، ص 3)

 ختالف الزتااها ابلتعاون مع احملمكة اجلنائية ادلولية . راجع ، دليل التصديق عىل عىل أ ية عقوابت عىل ادلول اليت -بعبارة حمددة  -( اجلدير ابذلكر أ ن النظام ال سايس للمحمكة مل ينص 4)

نايئ، وس ياسة القضاء اجلنايئ، ترمجة نظام روما ال سايس و تطبيق مرشوع مشترتك بني املركا ادلويل حلقوق االإنسان والتطوير ادلميقراطي ، واملركا ادلويل الإصلح القانون اجل 

 .78، ص8000وعيىس زايد، مركا السائل للترتمجة، عامن، ال ردن،  وحترير صادق عودة

 .219، 212أ نظر عبد القادر صابر جرادة، املرجع السابق، ص  5))

 ( ز ( من النظام ال سايس .93من املادة ) 1،1، الفقرة  91،  97( راجع املواد)6)

 وما بعدها . 271(راجع عبد القادر صابر جرادة، نفس املرجع، ص 7)



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 130 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

نذ هذا ىل احملمكة، ومع ذكل فاإ ذا اكن هو اذلي أ حال املسأ ةل اإ ىل مجعية ادلول ال طراف أ و جملس ال من ادلويل اإ ىل أ ية  اإ الاس تثناء مل يرُِشْ اإ

ىل الامتثال لطلبات التعاون املقدمة من احملمكة تدابري تدفع ادلول اإ
(1)

، واكن التصدي لتقرير أ ي الزتام قانوين بذكل أ مرًا يتعارض مع طبيعة  

وهذا جيعل من أ لية التعاون واملساعدة احملمكة املقترتحة، وابلتايل ستبقى ادلول تس تأ ثر ابلبت يف مدى وجوب الزتااها ابلتعاون مع احملمكة، 

القضائية اليت يتوقف علهيا ابلرضورة معل احملمكة اجلنائية ادلولية أ لية ذات مردودية ضعيفة
(2)

 . 

جراء  ذا اكنت الترتتيبات اليت جاء هبا النظام ال سايس خبصوص تعاون ادلول مع احملمكة قد جعل أ صل قيام احملمكة ابإ وعليه فاإ

ماكنية تنفيذ ما قد يصدر عن احملمكة من عقوابت وأ حاكم تبدو أ كرث حمدودية يف أ فضل الظروف حماكامت جنائية نذ اإ دولية أ مرًا حمدودًا، فاإ
(3)

  

شاكلية تنفيذ قرارات و أ حاكم احملمكة   الفرع الثاين: اإ

ويصدق هذا القول بصفة خاصة يف يعد املعيار ال سايس لقياس فعالية أ ي حممكة هو تنفيذ ال حاكم الصادرة عهنا يف لك حمامكة، 

العقوابت حاةل احملمكة اجلنائية ادلولية اليت ليس لها حبمك طبيعهتا هجاز لتنفيذ ال حاكم الصادرة عهنا، والتساؤل املطروح هو كيف سيمت تنفيذ 

ذا صدرت؟ ماكنية لتنفيذها اإ  وال حاكم الصادرة عن احملمكة وهل هناك اإ

ىل الزتام ادلول ال طراف ابالعترتاف بأ حاكم احملمكة وتنفيذهـا، ولك مـا ورد حـول النظام ال سايس للمحمكة مل يتض شارة اإ من أ ية اإ

هذا املوضوع هو التحدث عن دور ادلول يف تنفيذ أ حاكم السجن، ذكل ادلور املرهون مبوافقة ورفض ادلوةل ذاهتا، واليت س تقوم  احملمكة 

( 503قبولها لل شخاص احملكوم علهيم وفق الرشوط اليت نصت علهيا الفقرة الثانية من املادة ) ابختيارها من قامئة ادلول اليت أ بدت للمحمكة

من النظام ال سايس
(4)

 . 

                                      
وقد يعود ذكل بعواقب س ياس ية غري مرغوب فهيا  غري أ ن ادلوةل الطرف اليت ال متتثل لطلبات من احملمكة ، س تنهتك يف الواقع  الزتاماهتا مبوجب معاهدهتا مع احملمكة يف أ غلب احلاالت، 1))

 . 78عىل ادلوةل. أ نظر دليل التصديق عىل نظام روما ال سايس، املرجع السابق ، ص 

لقاء القبض عىل بعض امل ( ويظهر2) لزتااها هذا ال مر جليًا يف حممكة يوغسلفيا السابقة ، حيث مل متتثل بعض ادلول للقرارات الصادرة عن احملمكة ، بشأ ن اإ هتمني  و مل تس تجب متامًا الإ

ىل احملمكة بلهاي . راجع عبد القادر صابر جرادة، املرجع السابق، ص ادلويل بأ ن تتعاون مع احملمكة ، والس امي فامي يتعلق ابلزتااها ابلقبض عىل ال شخاص املهتمني، وتسلمي   .. 270هم اإ

 . 533أ محد امحليدي، املرجع السابق،  3))

 ومن هذه الرشوط : 4))

 ــ مبدأ  وجوب تقامس ادلول ال طراف مسؤولية تنفيذ أ حاكم  السجن .

 اهدة دولية مقبوةل .ــ تطبيق املعايري السارية عىل معامةل السجناء واملقررة مبع

 ــ جنس ية الشخص احملكوم عليه . 

 ــ أ راء الشخص احملكوم عليه .

.  راجع عبد القادر البقريات،  ــ أ ية عوامل أ خرى تتعلق بظروف اجلرمية أ و الشخص احملكوم عليه أ و التنفيذ الفعيل للحمك حيامث يكون مناس بًا دلى تعيني دوةل التنفيذ

 . 873، 878، ص8001لية، ) معاقبة مرتكيب اجلرامئ ضد االإنسانية (، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلاائر، العداةل اجلنائية ادلو 
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لكن احامتل عدم تعيني أ ية دوةل يبقى واردًا، وذكل عندما تكون ادلوةل غري راغبة يف وضع جسوهنا حتت ترصف احملمكة، أ ويف حاةل 

رت عد ىل احلل التمكييل اذلي مبوجبه يمت تنفيذ ما تكون احملمكة قد قرذ اغبة بذكل ويف هذه احلاةل جيب اللجوء اإ م التنفيذ يف أ ي من ادلول الرذ

لهيا يف املادة الثالثة من النظام ال سايس العقوبة يف جسن ادلوةل املضيفة، وفقًا للرشوط املنصوص علهيا يف اتفاقية املقر املشار اإ
(1)

. 

نفاذ املبارش ل وامر احملمكة وقراراهتا وأ حاكاها، وليس للمحمكة يف حاةل عدم وحيث أ نذ النظام ال سا يس مل ينص عىل الاعترتاف واالإ

ذا اكنت اجلرمية ىل جملس ال من اإ ىل امجلعية العامة لدلول ال طراف أ و اإ متعلقة  اس تجابة ادلوةل املعنية ابلتعاون معها سوى اختاذ قرار حتيهل اإ

لها ذكل وجرمية العدوان مل تدخل يف الاختصاص احملدد للمحمكة ؛ و ما عىس أ ن تفعهل مجعية ادلول ال طراف عندما جبرمية العدوان، وأ ىنذ 

لهيا احملمكة قرارًا ابمتناع دوةل طرف أ و رفضها للتعاون مع احملمكة يف ظل عدم امتلك احملمكة لوسائل فعاةًل للضغط عىل ادلول قصد  حتيل اإ

هنا التعويل عىل ال ليات اليت يوفرها النظام القانوين ادلويل؟ هذا ما سيتضح من خلل بيان املعوقات الناجتة عن الاس تجابة ؟ هل ميكن حي

 طبيعة النظام القانوين ادلويل. 

 املبحث الثاين: املعوقات اخلارجية

ىل طبيعة النظام القانوين ادلويل، واذلي يعترب مثــرة حتـول س يايس عظمي اس تقــر يف قيام جتمع لدلول  يعود مصدر هذه العوائق اإ

ذا قامئ عىل مبدأ  املساواة يف الس يادة وعىل صيغة مجموعة من قواعد السلوك ادلويل حتدد بكثري من ادلقة حقوق لك ادلول وواجباهتا ...، وه

ام جعات ادلول عن كبح جامهحا يف النظام هو الضامن النظري للرشعية ادلولية اليت ما فتئت تتعرض للهتديد لكام اختل توازن القوى ..، ولك

تنفيذ رغباهتا عىل حساب أ عضاء اجملمتع ادلويل ال خرين
(2)

. 

عداد النظام ال سايس للمحمكة اجلنائية ادلولية وبعدها، واليت تعد خطوة متقدمة يف سبيل حامية  وقد ظهرت تكل الهتديدات أ ثناء اإ

اثرة املسؤولية اجلنائ  ن اكنت قد عكست ختلف النظام القانوين ادلويل عرب اإ ية الشخصية ضد مرتكيب اخملالفة اجلس مية ملبادئه وأ حاكمه، واإ

ا كذاكل قد كشفت وبلك وضوح  هنذ عند بدء ممارسة احملمكة  –أ ساليب النظام القانوين ادلويل يف معاجلة الفوىض والعنف املسلح، فاإ

لقاء القبض عىل املهتم ابرتاكب جرمية دولية  لمتكني مثوهل أ مام  الختصاصاهتا ــ "افتقار اجملمتع ادلويل جلهاز دويل دليه القدرة والصلحيات الإ

                                      
 ( من النظام ال سايس .  507،  503( راجع املادتني ) 1)

خضاع هذه اجلرامئ وقد ورد يف تعليقات الوالايت املتحدة ال مريكية حول هذه النقطة " أ نه لصةل هذه اجلرامئ مبسائل السمل وال   2)) ىل وجوب اإ من ، ختلص حكومة الوالية املتحدة اإ

مم املتحدة وحده وينبغي أ ال حترك ادلول فراد هذه يل احملمكة من جانب جملس ال من التابع لل  ال نواع من ادلعاوى يف احملمكة ، مفجلس  الختصاص احملمكة فامي لو أ حيلت قضاايها اإ

ذا اكنت لهذه ادلعاوي أ مهية كربى يف نظر اجملمتع ادلويل حبيث يتطلب حمامكة دولية ..." أ نظر لبيان املوقف ال مرييك  ال من هو ال صلح للحمك يف لك حاةل  بعد اعامتد عىل حدة فامي اإ

                      International criminal court, campaignالنظام ال سايس : 

   htm /i/icc/ichr   www.ichr.org.299ع االإلكترتوين وذكل  يف املوق                             
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ىل كفاةل تنفيذ ما حيدده هذا القضاء ال خري من أ حاكم " القضاء ادلويل اجلنايئ ابالإضافة اإ
(1)

نذ هذه املعوقات اليت ومسناها ابلطابع  ، وابلتأ كيد فاإ

 هيي أ شد وطأ ة جتاه فعالية احملمكة اجلنائية ادلولية، وهذا ما س يأ يت بيانه :       اخلار ي )خارج عن النظام ال سايس للمحمكة( ل 

 املطلب ال ول:حدود العلقة بني اختصاص احملمكة ومبدأ  الس يادة ادلاخلية     

نشاؤها مما الشك فيه وال ريب بأ نذ احملمكة اجلنائية ادلولية تمتثل يف حقيقة ال مر أ هنا ال تعدو سوى منظمة دولية قض ائية دامئة ــ مت اإ

ون مبوجب اتفاق دويل ــ أ ي أ نذ النظام ال سايس لهذه احملمكة هدفه التحقيق وحمامكة ال شخاص اذلين يرتكبون أ شد اجلرامئ خطورة واليت تك

ا بأ ي حال من ال حوال، وقد بينا موضع اهامتم اجملمتع ادلويل، واحملمكة ذلكل تعترب ممكةل الختصاص احملامك اجلنائية الوطنية، وليست بديًل عهن

ذكل مس بقًا، غري أ نذ فكرة الس يادة ومصاحل ادلول الكربى مازالت تتعارض مع وجود قضاء جنايئ دويل دامئ، بل متثل عائقًا رئيسًا أ مام 

 نشاطها وحتقيق فعاليهتا ك لية قضائية دولية ، ولبيان ذكل نقف عند النقاط التالية :

القضاء ادلويل اجلنايئ وفكرة الس يادة الوطنيةالفرع ال ول :تعارض 
)2)

 

نفراد ادلوةل  اكنت الس يادة ابعتبارها السلطة ال صلية اليت ال تس متد من سلطة أ خرى يف النطاقني ادلاخيل وادلويل، واليت تعين اإ

قلميها الوطين وكذكل الاس تقلل يف مواهجة ادلول ال خرى واحدًا من أ مه أ س   باب ضعف التضامن ادلويلمبامرسة الاختصاص يف اإ
(3)

. 

نشاء احملمكة اجلنائية ادلولية يعين وجود سلطة قضائية دولية أ عىل ماكنة من الس يادة الوطنية، فقد خشيت العديد من  وملا اكن اإ

نشاء تكل السلطة القضائية ادلول أ ن تنزتع مهنا تكل احملمكة س يادهتا الوطنية، واكنت أ نصع جحة أ بداها معارضو اإ
(4)

شك بأ ن ال خذ هبذه . وال

نشـاء احملمكة ذاهتا يُعـَدُّ تفنيـدًا وردًا عىل هـذه احل جة كون اجلرامئ احلجة يكون سببًا اكفيًا لهتدمي أ ي تنظمي قانوين دويل، غري أ نذ معليـة اإ

منا ميتد أ ثرها  قلمي دوةل حفسب، واإ ليشمل لك ادلولاملدرجة مضن اختصاصات احملمكة ليست جرامئ داخلية يقترص أ ثرها عىل اإ
 

. 

ىل الطبيعة الرضائية لللزتامات امللقاة عىل عاتق ادلول مبوجب أ ليات التعاون، واملساعدة القضائية ادلولية   ستنادًا اإ ذلكل نرى اإ

ىل مبدأ  الس يادة ــ مازالت يه اليت تس تأ ثر يف حدود تعاوهن نذ ادلول ــ واستنادا اإ ىل احملمكة فاإ ا مع احملمكة وابلتايل املقدمة من ادلول ال طراف اإ

                                      
 . 730، ص5922النظرية العامة للجرمية ادلولية، رساةل دكتوراه، جامعة عني مشس، القاهرة، محمد عبد املنعم عبد اخلالق،  1))

اكم الرشيعة االإسلمية ومدى هذه امحلاية يف مرص( ،رساةل دكتوراه، امحلاية ادلولية حلق االإنسان يف السلمة اجلسدية ) مقارنة هبا يف ظل أ حأ نظر حسن سعد س ند،  2))

 . 191، ص  8007، 8دار الهنضة العربية، القاهرة ، ط

 . 575، املرجع السابق، ص 8( أ محد امحليدي، احملمكة اجلنائية ادلولية، جـ3)

و عبد الرحمي صديق، القانون ادلويل اجلنايئ، مكتبة هنضة مرص،  191د س ند، املرجع السابق، وما بعدها ، وحسن سع 551راجع عبد القادر صابر جرادة، املرجع السابق، ص  4))

 . 33، 35، وعيل يوسف الشكر، املرجع السابق ، ص  90، ص5921القاهرة،  
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ذه ال يوجد دوةل عىل االإطلق حاليًا ميكن  ىل أ ن أ ن تنظر س تظل تتخذ من املبدأ  ذريعة للهترب من الزتاماهتا مبوجب القانون ادلويل، ابالإضافة اإ

رادهتا وفقًا  ل لية التعاون ادلويل واملساعدة القضائية للمحمكة اجلنائية ادلولية ابعتبارها امتدادًا حملامكها الوطنية، بل يتوقف معل احملمكة عىل اإ

نشاء احمل الذ ادلولية، وانطلقًا من الارتباط الوثيق بني الاختصاص اجلنايئ الوطين ومبدأ  ممارسة ادلول لس يادهتا املس تقةل، مل توافق عىل اإ مكة اإ

بعد أ ن قيذدهتا مبجموعة من الرشوط 
(1)

 . 

نذ اجمللس و قد ظهر هذا ال مر جليَا من املوقف اذل  نشاء احملمكة املعنية، فاإ ا صادقت عىل اإ ي اختذته فرنسا، فبالرمغ من أ هنذ

جراء التحقيقات  ادلس توري الفرنيس قد اعترب أ نذ كون النظام ال سايس للمحمكة مينح املدعي العام سلطة سؤال الشهود ومجع ال دةل واإ

قلمي ادلوةل أ مرًا يتعارض مع ما للسلطات ا قلميها، كام يتعارض مع ما جرت عليه قواعد امليدانية يف اإ لقضائية الوطنية من اختصاص مطلق عىل اإ

جراءات بنفسها بداًل من أ ي سلطات  التعاون ادلويل واملساعدة القضائية من مسؤوليات السلطات الوطنية وحدها يف الاضطلع بتكل االإ

أ جنبية
(2)

. 

ىل الريبة هبذا اخلصوص هو اس مترار كثري م ن ادلول خاصة الوالايت املتحدة ابلتأ كيد عىل عدم الاعترتاف بصلحيات وما يدعو اإ

 احملمكة ادلولية كنظام قضايئ دويل جنايئ دامئ وهو ما يتضح يف النقطة التالية .

نشاء قضاء دويل جنايئ  الفرع الثاين :معارضة ادلول الكربى لفكرة اإ

احلر بصفة خاصة، ويؤكد عليه الواقع اذلي نعيشه اليوم يف اجملمتع ادلويل أ نذ  مما جيمع عليه غالبية دول العامل بصفة عامة ودول العامل

املنظامت ادلولية وعىل رأ س هذه ادلول  اتادلول الكربى هتمين عىل مقاليد ال مور يف العامل وتتدخل بصورة مبارشة أ و غري مبارشة يف قرار 

سات ادلاخلية لدلول ال خرى خاصًة دول العامل الثالث ، وادلول اليت ال تسري الوالايت املتحدة ال مريكية، وتتدخل كذكل يف تس يري الس يا

يف راكهبا 
(3)

ليه اجملمتع ادلويل من تقدم يف جمال القانون ادلويل .   ، وال شك أ نذ هذا ميثل انتاكسة ملا وصل اإ

ن طبق ابلفعل فس تكون يف و خبصوص القضاء ادلويل اجلنايئ احلديث ليست هذه ادلول مس تعدًة ل ن تؤيد مثل هذا ا لقضاء اإ

دانهتم  طلقًا لقبول هذه الفكرة مادام مثوهلم أ مام هذا القضاء أ مرًا واردًا، واإ ليست قفص االهتام، كام أ ن رؤساء هذه ادلول غري مس تعدين اإ

                                      
 . 573،  578، املرجع السابق ،  8( أ محد امحليدي، احملمكة اجلنائية، جـ (1

 عىل موقع الانترتنت : 5999در يف يناير عام راجع قرار اجمللس ادلس توري الصا 2))

www. Conseil – constitutionel – fr / decision /1998 / 989408 / 98408dv. htm.  

ىل تدخل الوالايت املتحدة ال مريكية يف الانتخاابت الفزنويلية عىل سبيل املثال .3) شارة  اإ  ( اإ
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زاء ما ينهتكون من أ حاكم القانون ادلويل بصفة عامة وقواعد امحلاية اجلنائية ادلولية بصفة  خاصةابلبعيدة اإ
(1)

، الس امي وأ نذ هذا القضاء ليس فيه 

حصانًة لكبار موظفي هذه ادلول ما داموا جمرمني
(2)

 ، ومما ال شك فيه أ نذ هذا  ال مر يعد أ مه عائق يواجه معل احملمكة وحيد من فاعليهتا.

نشاء  احملمكة اجلنائية ادلولية وعىل الُرمغ من أ نذ العديد من ادلول الكربى مبا فهيا بعض أ عضاء جملس ال من ادلويل ادلامئ ني عارضوا اإ

نشاء احملمكة ودخولها حزينِ التنفيذ رمغ تكل الاعترتاضات الشديدة يعترب حبد  الذ أ نذ اإ ذاته أ حد أ و حتفظوا علهيا أ ومل يصادقوا حني وقعوا ؛ اإ

حدى حتدايته الكربى، فقد سعت الوالايت املتح ىل معارضة تأ سيس حممكة دولية جنائية دامئة، التطورات املهمة يف بداية هذا القرن  واإ دة اإ

ىل التوقيع يف اللحظات ال خرية ا فشلت يف ثين اجملمتع ادلويل عن امليض يف هذا الطريق  فاضطرت اإ لكهنذ
(3 )

، لكهنا بعد ذكل امتنعت عن  

مكة مسأ ةل غري مطروحةالتصديق بل انسحبت وأ علنت أ ن رصف )) دوالر واحد(( من موازنة ال مم املتحدة لمتويل احمل
(4 )

 . 

هنا أ رصت عىل أ ن يعطى  ىل النظام ال سايس للمحمكة اجلنائية ادلولية، فاإ وعىل الرمغ من عدم انضامم الوالايت املتحدة ال مريكية اإ

ة واس تقللها ــ كام بيننا جمللس ال من دور كبري يف حتديد وحتويل القضااي اليت تنظرها احملمكة، وهذا بطبيعته قد يكون فيه مساس بعداةل احملمك

هواء الس ياس ية داخل جملس ال من  والس امي عند ممارسة حق النقض )الفيتو( وفقًا ملصاحل ادلول دامئة  ذكل من قبل ـــ وجيعلها عرضَة لل 

افض ل ي دور فاعل للمحمكة اجلنائية عىل لسان الرئيس ال مرييك ومعاوني ه، وخصوصًا بعد دخول العضوية، وقد تأ كد املوقف ال مرييك الرذ

 . 8008/ 5/3نظام احملمكة حزي التنفيذ يف 

عطاء حصانة اكمةل جلنودها العاملني مضن قوة حفظ السلم   وقد برز هذا املوقف عندما أ رصذت الوالايت املتحدة ال مريكية عىل اإ

ض ع8008يف أ ثناء مناقشة جتديد اهمة قوات حفظ السلم يف البوس نة عام  صدار القرار رمق )، واذلي متخذ ( واذلي لَّبذ املطالب 5788ن اإ

                                      
ن معتقل جوانتنامو أ كرب برهان لهذه الانهتااك 1)) ىل املهنج اذلي تتبعه الوالاي ت املتحدة ال مريكية من أ جل حامية قواهتا من امللحقة القضائية ادلولية وذكل عن طريق حساإ ضافة اإ ب ت ، اإ

برام العديد من االتفاقيات الثنائية بغية عرقةل معل احملمكة  ىل اإ جع يف هذا الشأ ن  ابس يل يوسف ابس يل، . راتوقيعها عىل النظام ال سايس للمحمكة اجلنائية ادلولية، ابالإضافة اإ

، الس نة التاسعة والعرشون، 8001، يونيو، 382ال ليات القانونية ال مريكية الإفلت قوات الاحتلل من متابعة جرامئ  تعذيب املعتقلني يف العراق، جمةل املس تقبل العريب، العدد 

هـ 5787شعبان   83، وخمدل الطراونة ، القضاء اجلنايئ ادلويل ، جمهل احلقوق  العدد الثالث ، س نه   735ق، ص ، وانظر كذكل  محمد عبد املنعم عبد اخلالق، املرجع الساب580ص

 . 511, جامعة الكويت ، ص 8003سبمترب 

 .  192( حسن سعد س ند، املرجع السابق، ص 2)

غلق ابب ال  3)) ىل النظام ال سايس، قبل اإ رسائيل، وذكل هبدف النيل مهنا . أ نظر عبد احلسني شعبان، احملمكة لقد انضمت الوالايت املتحدة ال مريكية اإ توقيع بسويعات معدودة وكذكل اإ

 ،  18، ص 3/8008، شهر81، الس نة 825اجلنائية ادلولية ) قراءة حقوقية عربية الإشاكالت مهنجية وعلمية (، جمةل املس تقبل العريب، العدد 

نذ الووهذا ما عربذ عنه سفري الوالايت املت 4)) الايت حدة لشؤون جرامئ احلرب دلى ال مم املتحدة ) ريتشارد بروسرب(عن معارضته الشديدة أ مام جلنة من الكوجنرس ال مرييك قائًل )) اإ

 . 18املتحدة ال ميكهنا أ ن تدمع حممكًة ال متكل الضامانت الرضورية ملنع تس ييس العداةل (( املرجع نفسه ، ص
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ال مريكية
(1)

قرار قانون مسي ) بقانون غاو الهاي ( يرخص هذا القانون للرئيس اس تخدام "  . وكذكل معلت الوالايت املتحدة ال مريكية عىل اإ

ولية، ومن هنا جاءت هذه التسميةاكفة الس بل الرضورية و امللمئة " لتحرير أ ي مواطن أ مرييك تعتقهل احملمكة اجلنائية ادل
(2)

 . 

ىل احملمكة   لاام ادلول بعدم تسلمي مواطنهيا اإ ىل اإ ومن هجة أ خرى عقدت الوالايت املتحدة عددًا من االتفاقيات الثنائية الهادفة اإ

يون والمين ..اجلنائية ادلولية، وقد جنحت يف ذكل، حيث عقدت اتفاقيات مع لك من رومانيا والكيان الصهيوين وحكومة سريال 
(3)

، كام أ هنا 

هددت ابس تصدار قوانني من الكوجنرس ال مرييك لفرض عقوابت اقتصادية عىل ادلول اليت س تقوم بتسلمي الرعااي ال مرياكن للمحمكة، 

جياد حممكة جنائية خاضع ىل اإ ذة مساعدة ملثل هذه ادلول، وهبذا تسعى أ مرياك اإ ا س متتنع عن تقدمي أ ي رادهتا وأ كذدت أ يضًا أ هنذ ة جمللس ال من والإ

اليت تريدها الوالايت املتحدة  -يه، كعضو فاعل ومؤثر فيه، وهذه املطالب تتعارض متاًما مع فكرة اس تقللية وعداةل احملمكة؛ ل نذ حممكة كهذه 

 ية وأ فرادها. ميكن أ ن تفرض قضاءها عىل أ فراد دول ضعيفة فقط، فيكون هذا مبثابة عفو عام ودامئ حتصل عليه ادلول القو  -

واحلقيقة أ نذ هذا املوقف من جانب الوالايت املتحدة ال مريكية يتناقض مع القانون ادلويل واالتفاقيات ادلولية املرعية يف هذا  

، واليت صادقت علهيا الوالايت املتحدة نفسها5919الشأ ن وعىل وجه اخلصوص اتفاقيات فيينا لقانون املعاهدات لس نة 
(4)

 . 

ا مازالت تتعرض للنتقادات واالإناكر من جانب ورمغ أ نذ  الذ أ هنذ قرار بوجوده، اإ احملمكة اجلنائية ادلولية أ حضت واقعًا ال مفرذ من االإ

ااها عدد من ادلول وعىل رأ سها الوالايت املتحدة ال مريكية ـــ كام ذكران ــ واليت ال تكتفي فقط ابالنعاال عن احملمكة وعدم الالزتام بنظ

ىل التقليل من فعالياهتا وهتميش دورها .ال سايس  ، بل أ صبحت حتارهبا وتسعى اإ

ليه ،  ذب من التصديق عىل النظام ال سايس للمحمكة أ و الانضامم اإ الغريب يف ال مر  أ نه مازال العديد من ادلول والس امي العربية تترتي

ذ أ نذ مصاحل ادلول يمكن يف وجود قضاء دويل جنايئ عا دل حيمي حقوق االإنسان املنهتكةــ ويه كثرية ـــ والس امي حقوق وهذا عني الشؤم، اإ

الذ ببذل اجلهود الإزاةل تكل املعوقات أ مام هذ ه املؤسسة االإنسان العريب اكلشعب العريب الفلسطيين  والعرايق، واللبناين، ...، ولن يتأ ىت ذكل اإ

                                      
. وللوقوف عىل وهجة نظر الوالايت املتحدة  9(  املرجع السابق، ص2( رمق )fidhهذا القرار، راجع التقرير الصادر عن الفدرالية ادلولية حلقوق االإنسان ) ملايد من التفصيل حول 1))

 ال مريكية من احملمكة اجلنائية ادلولية أ نظر :

Wedgwood, "The international criminal court : An American view", EJIL, V0l . 10 , 1999,pp.93  ليه محمد يوسف علوان،  أ شار اإ

. 890، ص 8001، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن ال ردن، 5ومحمد خليل املوىس، القانون ادلويل حلقوق االإنسان،جـ  

 . 3( الصادر عن الفدرالية ادلولية حلقوق االإنسان، املرجع السابق ،ص 2راجع التقرير رمق ) 2))

 .513، 511، وخمدل الطراونة، املقال السابق، ص  895ر محمد يوسف علوان و محمد خليل املوىس، املرجع السابق، ص أ نظ 3))

ذا وقعت عىل املعاهدة أ و تبا52تنص املادة ) 4)) فساد الغرض من املعاهدة اإ ئق اخلاصة هبا برشط دلت الواث( من هذه االتفاقية عىل أ ن ) تلزتم ادلول ابالمتناع عن ال عامل اليت تس هتدف اإ

تفاقية، موسوعة االتفاقيات ادل يل أ ن تبدي نيهتا يف أ ن ال تصبح طرفُا يف املعاهدة ( راجع نصوص االإ ولية املعنية حبقوق االإنسان، محمود رشيف التصديق أ و القبول  أ و املوافقة، اإ

 بس يوين، املرجع السابق  .  
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غاب عن أ ذهان املسؤولني يف هذه ادلول، واليت ختاف من تدخل احملمكة حديثة النشأ ة لتكون أ داة فعذاةل لضامن حامية حقوق االإنسان، وقد 

ماكن جملس ال من يف حاةل ما يقرر بأ نه يوجد انهتاك حلقوق االإنسان يف دوةل ما أ ن يشلك حممكًة خاصًة أ و  حاةل يف الشؤون ادلاخلية، أ نذ ابإ اإ

ىل احملمكة نفسها حىت ولو اكنت ادلوةل املعنية غري  عضو فهيا ودارفور عنذا غري بعيد ، فلامذا ال يراجع املعنيون ابل مر هذا الواقع تكل القضية اإ

لهيا الإصلح العوائق اليت متنع من فعاليهتا ؟  فينضموا اإ

ذه يغيب عن أ ذهان الكثري بأ نذ احملمكة اجلنائية ادلولية أ حضت تشلك قوة جديدة من النضال ضد االإفلت من العقاب  و يبدو أ ن

يرن خان  ويه تعلق عىل تقرير منظمة العفو ادلولية لعام وهذا ما قا 8001لته اإ
(1)

ىل حد ال ن مل تصدر حكامً قضائيًا البتة،  ن اكنت اإ ، واإ

ذلكل يصعب قياس مدى فاعليهتا كضامنة محلاية حقوق االإنسان الشق اجلنايئ، وتعد أ ول قضية تعرض عىل احملمكة يه قضية دارفور، واليت 

قلمي 8001أ حيلت يف مارس  ىل النيابة العامة يف احملمكة اجلنائية ادلولية، ويف يونيو وبعد دراسة الوضع يف ذكل االإ ، من جملس ال من ادلويل، اإ

ابرش النائب العام حتقيقًا شامًل  ملعرفة ال وضاع هناك
(2 )

، أ صبح توماس لوابنغا 8001، ويف مارس 
(3)

ىل   ، أ ول خشص يقبض عليه وينقل اإ

ية ادلولية، وهو يف انتظار تأ كيد الهتم املوهجة ضده، اليت حيمتل أ ن تتضمن جرامئ حرب، مبا يف ذكل جتنيد ال طفال، وتعقد احملمكة اجلنائ 

اجللسات ال ولية السابقة عىل احملامكة لهذه القضية يف احملمكة يف الوقت الراهن
(4 )

 . 

أ حد العنارص املهمة للكفاح العاملي ضد االإفلت من العقاب وحىت   كام أ نذ التقدم اذلي ميثهل تفعيل احملمكة اجلنائية ادلولية هو

ليه  8003أ غسطس  دوةل  550صادقت عىل نظام روما وانضمت اإ
(5)

  

 املطلب الثاين : افتقار النظام القانوين ادلويل ل لية التنفيذ االإجباري

ىل قواعد القانون ادلويل يمتثل يف عدم وجود أ   لية لضامن تنفيذ تكل القواعد،  فاالتفاقيات ادلولية اليت لقد اكن الانتقاد املوجه اإ

زاء مبادئ وقمي القانون ادلويل ) قواعد امحلاية اجل  جرامية عىل أ مه الانهتااكت اجلس مية اليت يرتكهبا ال فراد اإ نائية تصدت الإضفاء الصفة االإ

ن اكنت قد أ رست عددًا من املبادئ للتعاون ادلويل يف جمال ا لتصدي ملاكحفة تكل اجلرامئ خاصًة مبدأ  احملامكة أ و التسلمي يف ادلولية (، واإ

                                      
((

1
    .http://www.judyfims.comاملوقع الالكترتوين : ـ ال مني العام ملنظمة العفو ادلولية ، راجع  

((
2

 .  5، ص 8001، العدد الرابع سبمترب ملايد من التفصيل، أ نظر حتالف احملمكة اجلنائية ادلولية نرشة دورية يصدرها مكتب الرشق ال وسط وشامل أ فريقيا، منتدى الشقائق، صنعاء 

(
3

 .  8دى املليش يات وتدعى " احتاد الوطنيني الكونغوليني" أ نظر املرجع نفسه ، ص( هو مواطن كونغويل ومؤسس وقائد وزعمي الإح

(
4

ىل احملمكة يه قضية جيش الرب ) ( يف شامل أ وغندا ، فقد أ صدر املدعي العام مذكرة القبض ال وىل ، واملتضمنة توجيه هتم ضد مخسة من هذا   LRA( ومثة قضية أ خرى أ حيلت اإ

يل ، أ نظر ، حيث يعاين املدنيون من انعدام ال من النامج عن الزناع املسلح بني " جيش الرب للمقاومة " وقوات احلكومة ال وغندية . ملايد من التفص اجليش ، يف شامل أ وغندا ، 

 وما بعدها .  3، ص  8001حتالف احملمكة اجلنائية ادلولية، النرشة ادلورية الصادرة عن مكتب الرشق ال وسط وشامل أ فريقيا ، العدد الثاين ، نومفرب 

((
5

 .http://www.icclr. ubc. ubc. Ca – http://www:ichrdd.caراجع املوقع الالكترتوين :  
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اجلرامئ ادلولية، فعندما تضع أ ي دوةل طرف يف أ ي من تكل االتفاقيات يدها عىل الشخص املدان ابرتاكب أ حد ال فعال اجملرمة مبوجب تكل 

ذا اكن ت  ذه يكون لها احلق يف حمامكته وتوقيع العقاب عليه اإ ن الذ علهيا أ ن تقوم بتسلميهاالتفاقيات، فاإ رشيعها يسمح بذكل، واإ
(1)

الذ أ نذ بعض تكل  ، اإ

حدى االإماكنيتني لاام ادلول لتحقيق اإ قرار أ ليات قانونية كفيةل ابإ االتفاقيات مل تتصد الإ
(2)

 . 

مميـة لتكل ال زمات وقد وحضت هذه االإشاكلية يف خمتلف ال زمات اليت شهدهتا العلقات ادلولية،  حيث لـم تربهـن املعاجلات ال  

ذام أ نبأ ت عن مجود  ن عند ختلف وسائل النظام القانوين ادلويل يف التصدي ملعاجلة الفوىض والعنف املسلح يف العلقات ادلولية حفسب، واإ

قات ادلولية، يعترتي هذا النظام وجعاه عن زجر اخملالفات اجلس مية لقواعده ومبادئه، وعن التكيف مع خمتلف الوضعيات الناش ئة حبمك العل

رت فهيا ال مم املتحدة توجيه عقاب زجري لعدد ُمح د وتبدل موازين القوى وحىت طبيعة الزناعات ذاهتا، وحىت يف احلاالت النادرة اليت قرذ دذ

الذ ادلول الضعيفة اليت نذ ذكل مل يشمل يف معظم احلاالت اإ ال تس تطيع التصدي  من ادلول اليت انهتكت القواعد ال ساس ية للقانون ادلويل، فاإ

لهذه العقوابت يف حني ظلذت بعض ادلول القوية ترتكب انهتااكت فظيعة دون أ ن يواهجها أ حد بأ ي شلك من أ شاكل العقاب
(3)

. 

نشاء هذا ال خري حملامك جنائية خاصة حملامكة مرتكيب اجلرامئ  وعندما بدأ  احلديث عن " عداةل السلم بواسطة جملس ال من " عرب اإ

نذ افتقار النظام القانوين ادلويل لل لية الكفيةل بتنفيذ ما قد يصدر عن تكل احملامك من قرارات متعلقة ابلقبض عىل املهت ادلولية مني، اخلطرية، فاإ

ىل احملامك املعنية وتنفيذ العقوابت املقيض هبا ضدمه يعد أ مه نقائص ذكل النظام، وابلتايل من أ مه املعوقات اليت س تجابه  معل احملمكة وتقدميهم اإ

طار الفشل العام اذل قامة حممكة جنائية دولية منذ امخلسينات يف اإ ي يعرفه اجلنائية، بل ال كرث من ذكل أ نه ميكن تفسري فشل ال مم املتحدة يف اإ

ا الس ياسة، أ و زجر نظام العقوابت املنصوص عليه يف االتفاقيـات ادلوليـة سواء تعلق ال مر يف هذه العقوابت بقمع ادلول اخملةل ابلزتاماهت

نساين زاء قواعد القانون ادلويل االإ الانهتااكت اجلس مية اليت يرتكهبا ال فراد اإ
(4)

 . 

                                      
 .120، ص5991أ نظر عبد الواحد الفار، اجلرامئ ادلولية وسلطة العقاب علهيا، دار الهنضة العربية، القاهرة،  1))

 . 519ق، ص ، مرجع ساب8أ محد امحليدي، احملمكة اجلنائية، جـ 2))

ا اتب 3)) عت تفسريات حملتوى القواعد القانونية يقود تسلسلها اجلدير ابذلكر هنا أ ن القوى الكربى، والس امي بعد احلرب العاملية الثانية اندت يه أ يضًا ابحترتام قواعد الرشعية ادلولية لكهنذ

ىل حد جيعل من ممارسة احلقوق ال ساس ية حكرًا عىل بعض أ طراف ال قانون ادلويل املهمينة ماداًي، ونتيجًة لتكل الهمينة فقد ختضع تكل القرارات أ و العقوابت حسب ال هواء الهريم اإ

ىل قرار ال مم املتحدة عرب جملس ال من ادلويل بفرض عقوابت عىل هايييت الس تعا حيث دة سلطة الرئيس اخمللوع )أ ريسبيد(، واملصاحل اذلاتية لتكل ادلول، وعىل سبيل املثال نشري اإ

ار املتعلق جبورجيا وتبادل الطرفان قيادة مل تس تخدم روس يا ) الفيتو( ضد هذا القرار ابالتفاق مع الوالايت املتحدة ال مريكية اليت وعدت بعدم اس تخدام أ يضًا حق الفيتو ضد القر 

القانونية ادلولية بقدر ارتباطه مبصاحل س ياس ية متبادةل، وميكن قياس ذكل مبا حيدث يف قوات ال مم املتحدة يف الك البدلين، وهذا يعين أ ن املوضوع ال يرتبط حبامية وتنفيذ القواعد 

خل ، ملايد من التفصيل راجع ابس يل يوسف ابس يل، س يادة ادلوةل يف ضوء امحلاية ادلولية حلقوق االإنسان، جمةل حممك ة تصدر عن مركا االإمارات لدلراسات الشيشان والعراق ...اإ

 وما بعدها .    583، ص79،8005جية، ديب، العدد والبحوث االإسترتاتي 

 . 772نقًل عن  محمد رضوان، حماكامت جمريم اجلرب يف القانون ادلويل، ص  519، املرجع السابق، ص 8راجع أ محد امحليدي، احملمكة اجلنائية، جـ 4))
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ا يف حاالت بعيهنا هنذ صدار ال حاكم فاإ نذ احملمكة اجلنائية حىت لو متتذعت ابالس تقللية اليت تُمكنِهُنا من اإ س تجد  وبناًء عىل ما س بق فاإ

ىل تنفيذها نفسها جمربًة عىل أ ن تضع أ حاك ذ ال سبيل اإ اها قيد احلفظ اإ
(1)

، وميكن التذكري هنا مبوقف الوالايت املتحدة ال مريكية جتاه الوالية 

عندما صدر حمك احملمكة ضدها ولصاحل نياكرجوا بشأ ن العمليات  5927اجلربية حملمكة العدل ادلولية، حيث حسبت موافقهتا عىل ذكل س نة 

غمي املوائن النياكراجويةال مريكية الرسية اخلاصة بتل
(2)

ىل جملس ال من ادلويل حسب املادة  ، حيهنا اكن ميكن للحكومة النياكراجوية اللجوء اإ

( من ميثاق ال مم املتحدة، لكن السؤال املطروح هنا هل يعقل أ ن يمتكن جملس ال من من اختاذ قرار ابلتدابري اليت جيب اختاذها لتنفيذ 17)

زاء الوالاي  ت املتحدة ال مريكية؟  حمك احملمكة اإ

ن هذا املنطق هو ذاته اذلي س تجد احملمكة اجلنائية ادلولية نفسها جمربًة عىل التعامل معه، وال ميكن لها حينئذ التعامل حبرية بعيدًا ع

ذًا سيمت التعويل يف تنفيذ قرارات وأ حاكم احملمكة ؟  مصاحل واسترتاتيجيات ادلول خاصة العظمى مهنا، فعىل من اإ

نذ  طار ما يسمى بفلسفة  اإ حال النظام القانوين ادلويل معومًا عندما يتعلق ال مر مبسأ ةل التنفيذ يقوم عىل فلسفة دقيقة تندرج يف اإ

 أ و غري قابل التوازن االإسترتاتيجي وبأ لية قانونية،  مبعىن أ نه ليس من قبيل الصدفة أ ن خيلق اجلاء ال كرث أ مهية يف النظام القانوين ادلويل هايلً 

ىل أ قىص قـدر من ا لقوة للتطبيق يف أ غلب ال حيان، هذه الطبيعة اخلاصة للنظام القانوين ادلويل جعلت من احملمكة اجلنائية ادلوليـة حتتاج اإ

التنفيذية ليس لها سوى الانتظار الس تجابة ادلول لطلبات التعاون املقدمة من قبل احملمكة عندما تتوفر االإرادة الس ياس ية ل جل ذكل
(3)

. 

وقد عربذ بعض الفقهاء عن حال النظام ادلويل احلايل بأ نه )يتكون من رأ س اكحس وجسم كس يح، فهو يف يد ادلول الكربى، مع 

ىل زايدة  ى هذا النظام ال اإ عون -خضوع اتم من قبل ادلول الضعيفة وذلاكل فقد أ دذ من  Orbits terrarium  رقعة املعمور  -كام يدذ

منا ىل طمسه لكيًة متامًا، فالنظام الرشعية ادلولية، واإ ادلويل احلايل سيهنار حامتً ولن يدوم، ل نذ محلته و تركيبه ونس يجه،  ظمل الضعيف والظمل  اإ

ذ ــ من الثابت ـ أ ن مرتكاات وثوابت العداةل والرشعية ال بد وأ ن هتام املتغريات الس ياس ية الس  طحية، أ بدًا ال يدوم :  فل أ فلح من ظمل . اإ

ُ ذ ىل تفرقة بني من ميلكون ومن ال ميلكون عةلذ القوة، ذلكل  كل أ نذ النظام ادلويل احلايل هو نظام داخل يف متاهة لكها ضباب، فهو يستند اإ

فنحن يف أ رض املتناقضات بل قل يف أ رض الطغيان اليت يتحمك فهيا الغيلن (
(4)

 . 

                                      
 .  8005/ 1/  58، منشور يف الانترتنت بتارخي  5780، رجب 32ء(، جمةل النبأ ، العدد حيدر البصري، )احملمكة اجلنائية ادلولية سوط ادلميقراطية عىل ظهور ال براي 1))

 . 518، املرجع السابق، ص 8أ محد امحليدي، احملمكة اجلنائية، جـ 2))

 . 513، املرجع السابق، ص 8أ محد امحليدي، احملمكة اجلنائية، جـ 3))

 . 11واءمة ادلس تورية (، املرجع السابق، ص ( أ نظر رشيف عتمل، احملمكة اجلنائية ادلولية، ) امل4)
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ظام القانوين ادلويل مازالت مس مترة ، كام ال ميكن التسلمي أ بدًا ومع رجاحة هذا الرأ ي واذلي يؤيده الواقع، لكن حركة تطوير الن

نشاء احملمكة اجلنائية ادلولية ذاهتا يف الواقع ليصب يف هذا االإجت اهابلعجا والرضوخ ملنطق القوة عىل حساب منطق احلق والقانون، ويأ يت اإ
(1)

 . 

 اخلامتة:

امئة و  نشاء احملمكة اجلنائية ادلولية ادلن جاء جتس يًدا  8008ودخولها حزي النفاذ يف جويلية  5992فقا ملعاهدة روما لعام ال شك أ نن اإ

ويل،  الن أ نن هذه لفكرة العداةل اجلنائية ادلولية و تكريًسا لها عىل الصعيد ادلويل، بل اكن هل ابلغ ال ثر يف تطوير مبادئ القانون اجلنايئ ادلن اإ

جيابياهتا فقد اعترتهتا كثري ادلور التمكييل املمنوح للمحمكة، الصلحيات الواسعة املمنوحة من السلبيات لعلن من بني أ مهها  ال لية وابلرمغ من اإ

ختصاصها عىل جرمية العدوان،  جمللس ال من ادلويل للتدخل يف معل احملمكة ابلرمغ من كونه هيئة س ياس ية، عدم متكني احملمكة من ممارسة اإ

ختصاص احملمكة عىل اجلرامئ املرتكبة بعد نفاذ نظااها ال سايس، تعارض القضاء ادلويل جلنايئ وفكرة الس يادة وكذا افتقار النظام القانوين  ِقرَص اإ

جمال  ادلويل ل لية التنفيذ االإجباري ل حاكم احملمكة اجلنائية ادلولية، هذا لكه و غريه جعل من أ صعب التحدايت اليت تواجه معل املهمتني يف

 .هو البحث يف كيفية زايدة فعالية تكل املؤسسات -ومهنا طبعًا احملمكة اجلنائية ادلولية –دلويل تطوير مؤسسات النظام القانوين ا

غفالها فامي س بق لعلن أ مهها       ة مسائل متذ اإ عادة النظر يف عدذ وبغية أ ن تقوم احملمكة بدورها عىل أ مكل وجه اكن لااًما عىل منشئهيا اإ

ن  لاام ادلول برضورة احترتام حقوق االإ هامتم حبقوق ال قليات،اإ أ ن تُقرذ قواعد القانون ادلويل اجلنايئ وتؤكد أ س بقيهتا عىل القانون و  سان واالإ

كام  الوطين احمليل، كام وجب علهيا االإقرار ابدلعوى الشعبية عىل املس توى ادلويل وكذا منح الفرد حق التقايض أ مام القضاء ادلويل اجلنايئ

حياء فكرة امجل عادة النذظر يف دورها يف اجملال يتضح جليا أ مهية اإ حداث تغيري جذري يف منظمة ال مم املتحدة عرب اإ اعة ادلولية من خلل اإ

اةل و بعيدة عن التأ ثريات الس ياس ية و الس ياسوية، وجب كذكل احلد من املفهوم  ادلويل اجلنايئ لتصبح قرارات هذه املنظمة جادة و فعذ

ال بُغية تسهيل معل احملمكة القيام بواجهبا عىل أ متنِ وجه.التقليدي للس يادة واذلي اكن سائدا فامي   س بق، وما ذكل اإ

 

 

 

                                      
 . 513، املرجع السابق، ص 8( أ محد امحليدي، احملمكة اجلنائية ادلولية، جـ1)
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االإنسانية (، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلاائر،  عبد القادر البقريات، العداةل اجلنائية ادلولية، ) معاقبة مرتكيب اجلرامئ ضد -3

8001. 

 .5991عبد الواحد الفار، اجلرامئ ادلولية وسلطة العقاب علهيا، دار الهنضة العربية ، القاهرة ،  -2

 .5921عبد الرحمي صديق، القانون ادلويل اجلنايئ، مكتبة هنضة مرص، القاهرة،   -9

يترتاك للنرش والتوزيع، القاهرة، علء ادلين حشاتة، التعاون ا -50  .8000دلويل ملاكحفة اجلرمية، دار اإ

ترياك للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، ط -55  .8001، 5عىل يوسف الشكر، القانون اجلنايئ ادلويل يف عامل متغري، اإ

 .8008، 3محمود رشيف بس يوين، احملمكة اجلنائية ادلولية، مطابع روزال يوسف اجلديدة، ط -58

نسان،جـ -53  .8001، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن ال ردن، 5محمد يوسف علوان، ومحمد خليل املوىس، القانون ادلويل حلقوق االإ

دليل التصديق عىل نظام روما ال سايس و تطبيق مرشوع مشترتك بني املركا ادلويل حلقوق االإنسان والتطوير ادلميقراطي ،  -57

ح القانون اجلنايئ، وس ياسة القضاء اجلنايئ، ترمجة وحترير صادق عودة وعيىس زايد، مركا السائل للترتمجة، عامن، واملركا ادلويل الإصل

 .8000ال ردن، 

 رسائل ادلكتوراه:

 .5922النظرية العامة للجرمية ادلولية، رساةل دكتوراه، جامعة عني مشس، القاهرة، محمد عبد املنعم عبد اخلالق،  -5



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 141 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

سلمية ومدى ند، حسن سعد س   -8 نسان يف السلمة اجلسدية ) مقارنة هبا يف ظل أ حاكم الرشيعة االإ امحلاية ادلولية حلق االإ

 .8007، 8هذه امحلاية يف مرص(، رساةل دكتوراه دار الهنضة العربية، القاهرة، ط

 املقاالت:

متابعة جرامئ  تعذيب املعتقلني يف العراق، ابس يل يوسف ابس يل، ال ليات القانونية ال مريكية الإفلت قوات الاحتلل من  -5

 .580، الس نة التاسعة والعرشون، ص8001، يونيو، 382جمةل املس تقبل العريب، العدد 

مارات لدلراسات والبحوث  -8 ابس يل يوسف ابس يل، س يادة ادلوةل يف ضوء امحلاية ادلولية حلقوق االإنسان، جمةل حممكة تصدر عن مركا االإ

 وما بعدها. 583، ص79،8005، العدد االإسترتاتيجية، ديب

حتالف احملمكة اجلنائية ادلولية نرشة دورية يصدرها مكتب الرشق ال وسط وشامل أ فريقيا، منتدى الشقائق، صنعاء، العدد الرابع  -

 .5، ص 8001سبمترب 

، جامعة الكويت ، ص 8003هـ سبمترب 5787شعبان   83خمدل الطراونة، القضاء اجلنايئ ادلويل، جمةل احلقوق، العدد الثالث، س نة  -7

511. 

، 825عبد احلسني شعبان، احملمكة اجلنائية ادلولية ) قراءة حقوقية عربية الإشاكالت مهنجية وعلمية (، جمةل املس تقبل العريب، العدد   -1

 .18، ص 3/8008، شهر81الس نة 

، منشور  5780، رجب 32ور ال برايء(، جمةل النبأ ، العدد حيدر البصري، )احملمكة اجلنائية ادلولية سوط ادلميقراطية عىل ظه -1

 .  8005/ 1/  58يف الانترتنت بتارخي 

احملمكة اجلنائية ادلولية ) املواءمات ادلس تورية و الترشيعية(، مرشوع قانون منوذ ي، اللجنة ادلولية للصليب ال محر، جنيف،  -3

8003. 

 مواقع االإنترتنت:

http://www.judyfims.com.    

http://www:ichrdd.ca  

www. Conseil – constitutionnel – fr / decision /1998 / 989408 / 98408dv. Htm 
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 املراجع ابل جنبية:

1-M.cherif (Bassiouni), Note explicative sur le statut de la cour pénale internationale (cpi), 

R.D.P,2000, p.303. 

2-Wedgwood, "The international criminal court : An American view", EJIL, V0l . 10 , 

1999,pp.93. 
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املتضمن قانون  02/09عىل ضوء قانون  دور القايض الوطين يف مراقبة القرار التحكميي

 االإجراءات املدنية واالإدارية

 طيطوس فتحي /ادلكتور

 حمارض "ب"،جامعة سعيدة ذس تاأ  

 مقدمة:

أ قر املرشع اجلاائري عىل غرار الترشيعات ال خرى بسلطة القايض ادلاخيل يف مراقبة قرارات التحكمي التجاري ادلويل الصادرة  لقد

ال بعد املصادقة عليه من القضاء الوطين وهذا بعد توافر ل  ماكنية تنفيذ القرار التحكميي اإ بعض عن هجات حتكمي معترتف هبا، فأ كذد عىل عدم اإ

 ضوعية والشلكية فيه.الرشوط املو 

ىل التساؤل حول ماهية هذه املراقبة وعىل  ن التسلمي بوجود دور يلعبه القايض الوطين يف مسأ ةل مراقبة القرار التحكميي يدعوان اإ اإ

 ماذا تنصب ؟

حترتام أ طراف اخلصومة التحكميية لبعض الرشوط ال  ن رقابة القايض الوطين للقرار التحكميي تنصب حول مراقبة مدى اإ شلكية اإ

ها القانون يف هذه املرحةل )املبحث ال ول( مث يأ يت القايض الوطين لرياقب الرشوط املوضوعية اليت ال ميكن للقرار التحكميي أ ن ينتج  اليت أ قرذ

 مجيع أ اثره دون توافرها )املبحث الثاين(.
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 ملبحث ال ول: توافر الرشوط الشلكيةا

حترتااها حتت طائةل عدم االإعترتاف ونقصد ابلرشوط الشلكية البياانت والاجراءا ت اليت جيب عىل طالب تنفيذ القرار التحكميي اإ

ابلقرار التحكميي كعمل منفرد صادر عن هيئة مؤهةل قانوان الإصدار مثل هذه القرارات، ويتعلق ال مر ببياانت جيب أ ن تتوفر يف القرار 

 ى يف أ طراف اخلصومة التحكميية )املطلب الثاين(.التحكميي حبد ذاته )املطلب ال ول(، كام جيب أ ن تتوفر رشوط أ خر 

لاامية اليت جيب أ ن تتوفر يف القرار التحكميي  املطلب ال ول: البياانت االإ

لاامية اليت يف غياهبا قد يفقد قميته القانوني ن القرار التحكميي مثهل مثل ال حاكم والقرارات القضائية حيتوي عىل بعض البياانت االإ ة، اإ

ذ حيتوي الق ىل ذكل عىل مجموعة من الوقائع )الفرع الثاين( وكذكل جيب أ ن يكون اإ ضافة اإ رار التحكميي عىل ديباجة )الفرع ال ول(، كام حيتوي اإ

 مسببا وحيتوي عىل منطوق )الفرع الثالث(.

 الفرع ال ول: ديباجة القرار التحكميي

عة من البياانت اليت ختص عادة أ صل الزناع أ و احلق أ و يطلق لفظ ديباجة عىل لك مقدمة تس بق رسد لوقائع أ و ملوضوع أ و جملمو 

تأ يت مكقدمة للتغيري يف مركا قانوين،
(1)

وتتكون ديباجة القرار التحكميي عادة من حممكة التحكمي )أ وال( ومن أ طراف اخلصومة التحكميية  

 )اثنيا(.

لهيا يف حاةل نشوب نااع بيهنم، ونعين مبحمكة التحكمي اجلهة اليت اتفق ال طراف عىل حممكة التحكمي: –أ وال  اللجوء اإ
(2)

كام ميكن  

لل طراف أ ن يتفقوا عىل هذه اجلهة مبوجب اتفاق منفصل يكون الحق للعقد ال صيل.
(3)

 

ىل أ نه يف حاةل عدم تعيني اجلهة اخملتصة ابلنظر يف الزناع، يتعني عىل لك طرف هل مصلحة الاس تعانة ابلقضاء من  وجتدر االإشارة اإ

احملمكني. أ جل تعيني
(4) 

 

 

                                      
1

. Philippe Fouchard, Arbitrage et mondialisation de l’économie, Mellanges G. Farjat, éd. Frison-Roche, Paris, 1999, p.383. 
2

، العدد 8002أ فريل  83املتضمن قانون االإجراءات املدنية واالإدارية، اجلريدة الرمسية املؤرخة يف:  8002فيفري  81املؤرخ يف  02/09من القانون رمق  5003. جاء يف املادة 

الزناعات اليت قد تثار بشأ ن هذا العقد عىل  أ عله، بعرض 5001: " رشط التحكمي هو االتفاق اذلي يلزتم مبوجبه ال طراف يف عقد متصل حبقوق متاحة مبفهوم املادة 05، ص.85

 التحكمي".
3

تفاق اذلي يقبل ال طراف مبوجبه عرض نااع س بق نشوؤه عىل التحكمي ".  5055. املادة  تفاق التحكمي هو االإ  من قانون االإجراءات املدنية واالإدارية: " اإ
4

 من قانون االإجراءات املدنية واالإدارية. 5051و  5057. املادتني 
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ختصاص هذه الهيئة مع ذكر زمان صدور  يتعني عند ذكر الهيئة اخملتصة ابلبت يف اخلصومة التحكميية، أ ن يعني ماكن أ و دائرة اإ

القرار التحكميي ورمقه.
(1)

 

ىل طبيعة الزناع املعروض، لكن ينبغي ىل عدة حممكني، وهذا قد يعود اإ أ ن يكون العدد  وقد تتشلك حممكة التحكمي من حممك فرد اإ

تفاق يقيض خبلف ذكل. فردي ل ن القرارات التحكميية تأ خذ بنظام ال غلبية العددية ما مل يوجد اإ
(2)

 

ذا اكن مؤهل قانوان ذلكل، واكن يمتتع جبميع حقوقه املدنية،  ال اإ وال ميكن لشخص طبيعي أ و معنوي ممارسة السلطة التحكميية اإ

ىل نف س ال حاكم املنظمة لتشكيةل حممكة التحكمي.وخيضع رد احملمكني وتعييهنم اإ
(3)

 

قد يكون أ طراف القرار التحكميي من أ شخاص القانون ادلويل اخلاص اكلرشاكت ال جنبية والرشاكت  أ طراف الزناع: –اثنيا 

متعددة اجلنس يات.
(4)

 

داري، فل جيوز لها ك صل عام اللجوء أ ما ابلنس بة لل شخاص املعنوية العامة اكدلوةل أ و أ حد املؤسسات العمومية ذات الطابع االإ 

ىل التحكمي ك لية حلل الزناعات اليت تكون طرفا فهيا، اإ
(5)

طار   س تثناء جيوز لها ذكل يف حاةل معاملهتا الاقتصادية ادلولية أ و يف اإ لكن اكإ

الصفقات العمومية،
(6)

جراءات امل 5001وهذا فعل ما أ قره املرشع اجلاائري يف املادة    دنية واالإدارية.من قانون االإ

دراج أ سامء وصفات وطبيعة أ طراف الزناع بصورة ال تترتك اللبس دلى احملمكني أ و دلى القضاة عىل حد سواء.  وهكذا يتعني اإ

 الفرع الثاين: ملخص عن الوقائع

ثرها اثر الزناع حيتوي القرار التحكميي عىل غرار ال حاكم والقرارات القضائية عىل ملخص عن الوقائع املنتجة يف القضية واليت  عىل اإ

اذلي اكن موضوع اخلصومة التحكميية.
(7   )

 

جيب أ ن تؤرخ الوقائع املذكورة يف القرار التحكميي حىت يقف القايض أ و احملمك عىل حق ال فضلية أ و عىل بداية املواعيد، وال ينبغي 

زي احملمك حني البت يف اخلصومة التحكميية.ذكر الوقائع اليت ال تأ ثري لها عىل القضية ل ن من شأ ن ذكل التأ ثري عىل ترك
(1)

 

                                      
1

. Philippe Fouchard, La Portée international de l’annulation de la sentence arbitrale dans son pays d’origine, Rev. Arb. 1997, 

p.127.  
2

. Mohammed Issad, Le decret législatif algérien du 25 avril 1993 relatif à l’arbitrage international, Rev.Arb. 1993, p.378. 
3

 من قانون االإجراءات املدنية واالإدارية. 5051. املادة 
4

. Mostepha Trari Tani, Droit algérien de l’arbitrage commercial international, 1
er
 édition, Berti, Alger, 2007, p.21. 

5
. Terki Noureddine, L’arbitrage commercial international, O.P.U., Alger, 2003, p.21. 

6
 .37، ص.8007. عاليوش قربوع كامل، التحكمي التجاري ادلويل يف اجلاائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية، اجلاائر، 

7
 .88، ص.8005. أ محد محمد حشيش، طبيعة املهمة التحكميية، دار الكتب القانونية، 
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ىل أ ن القرار التحكميي حيتوي كذكل عىل ذكر مفصل لطبيعة املهام اليت أ نيطت ابحملمك أ و ابلهيئة التحكميية، وينبغي االإشارة اإ
(2)

 

حترتام احملمك أ و اله  عطاء فرصة للقايض عند تنفيذ القرار التحكميي للوقوف عىل مدى اإ لهيم.وهذا من شأ نه اإ يئة التحكميية للمهام اليت عهدت اإ
(3) 

 الفرع الثالث: التس بيب ومنطوق القرار

ما ميزي القرار التحكميي أ نه يتوفر عىل مجموعة من ال س باب اليت يرتكا علهيا احملمك من أ جل البت يف الزناع املعروض أ مامه )أ وال(، 

 نيا(.كام جيب حتت طائةل البطلن أ ن حيتوي القرار عىل منطوق )اث

يبين احملمك قراره عىل غرار القايض عىل مجموعة من احليثيات اليت تعمل مكربرات أ و أ س باب أ دت ابحلمك  تس بيب القرار: –أ وال 

لصاحل طرف عىل حساب طرف أ خر.
(4)

 

صفة فردية أ و وينبغي عىل احملمك أ ن خيتار أ س باب منطقية غري متناقضة وهذا من شأ نه تدعمي القرار التحكميي اذلي يصدر سواء ب

طار هيئة احملمكني. يف اإ
(5) 

ىل تس بيب منطقي بعد اس تقراء لبعض النتاجئ نتيجة حتليل لوقائع قانونية اكنت منتجة يف القضية، تتوصل الهيئة التحكميية اإ
(6 )

وال 

ىل مجموعة املبادئ والقواعد القانونية سواء اكنت دولية يتوقف ال مر عىل الوقائع وال س باب، بل ميتد اإ
(7)

أ و وطنية 
(8)

واليت حتمك املسأ ةل  

 موضوع الزناع.

ال كنا أ مام حاةل من احلاالت اليت منطوق القرار:  –اثنيا  ال ينبغي ملنطوق القرار التحكميي أ ن يكون خمالفا للتس بيب اذلي س بقه، واإ

به الهيئة التحكميية. حيق فهيا لل طراف أ ن خيامصوا القرار التحكميي عىل أ ساس تعارض منطوقه مع التس بيب اذلي جاءت
(9)

 

                                                                                                                        
1

. Pierre Mayer, L’autonomie de l’arbitre dans l’appréciation de sa propre compétence, 1989, vol.217, p.324. 
2

. Mostepha Trari Tani, op.cit., p.281. 
3

 .89، ص.5999. محمد مصطفى يونس، قوة أ حاكم احملمكني وقميهتا أ مام قضاء ادلوةل، الطبعة ال وىل، دار الهنضة العربية، القاهرة، 
4

 .25، دار الهنضة العربية، القاهرة، بدون دار النرش، ص.. رضا الس يد عبد امحليد، مسائل يف التحكمي
5

 .55، ص.8009ماي  03و  08. مصطفى تراري اتين، ذاتية التحكمي البحري، امللتقى ادلويل حول املنازعات البحرية، جامعة وهران، 
6

ىل التحكمي ادلويل، دار الفكر العريب،  براهمي محمد العناين، اللجوء اإ ن مل يكن مجيعها ترتكا يف نفس الوقت عىل أ سس  : " 572، ص.5933. اإ ... ل ن معظم اخللفات اإ

 قانونية وعىل وهجات س ياس ية ".
7

. Jean Robert, La convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance des sentences arbitrales étrangers, Dalloz, 

1958, chron.XXXII, p.223. 
8

ىل اتفاقية نيويورك لس نة  58/03/5922املؤرخ يف  22/52ن . القانو نضامم اجلاائر اإ  .5912واملتعلق ابإ

 املتضمن قانون االإجراءات املدنية واالإدارية السالف اذلكر. 02/09وكذكل القانون رمق 
9

 .503، ص.5925. أ بو زيد رضوان، ال سس العامة يف التحكمي التجاري ادلويل، دار الفكر العريب، 
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 وجيب عىل منطوق القرار أ ن يكون واحضا ودقيقا وابللغة اليت حرر هبا القرار، كام يقع عىل احملمك أ و الهيئة التحكميية أ ن ختتار أ لفاظ

وعبارات سهةل وبس يطة حىت يسهل عىل لك من هيمه ال مر فهم القرار ومن مث تنفيذه.
(1)

 

جابة للسؤال اذلي طرح عىل احملمك، لكن قد يقع وأ ن خيالف احملمك أ و الهيئة التحكميية هذه القاعدة ويأ يت منطوق القرار عادة اكإ 

جابة عن السؤال مل يطرح عليه، مفا مدى جحية القرار التحكميي اذلي بت يف نااع مل يطرح عىل احملمك من طرف  ويأ يت منطوق القرار ابإ

 أ طراف اخلصومة التحكميية ؟

ن هذه املسأ ةل حت  ىل القاعدة ادلاخلية اليت ال جتزي للقايض أ ن حيمك مبا مل يطلب منه عىل أ ساس أ ن القضية مدنية وليست اإ تمك اإ

جاائية،
(2)

وهكذا ال ينبغي عىل احملمك أ ن حيمك فامي مل يطلب منه، 
(3)

وعليه جيب عىل احملمك أ و الهيئة التحكميية الفصل يف طلبات أ طراف  

عدى ذكل.اخلصومة التحكميية دون أ ن يت
(4)

 

عطائه املصداقية الل زمة ليك ينفذ.  ويتعني عىل احملمكني يف هناية القرار التوقيع عليه من أ جل اإ

 املطلب الثاين: الرشوط الواجب توافرها يف طالب التنفيذ

بأ طراف عىل القايض الوطين حني يبت يف مسأ ةل تنفيذ القرار التحكميي أ ن يراعي يف ذكل بعض الرشوط اليت تكون متصةل 

ليه بعض الواثئق اليت تثبت اتصال هؤالء ال طراف ابلقضية حمل القرار التحكميي )الفرع  اخلصومة )الفرع ال ول(، وكذكل جيب أ ن تقدم اإ

 الثاين(.

 الفرع ال ول: رشوط متصةل ابل طراف

ذا اس   ال اإ ىل القضاء من أ جل املطالبة بتنفيذ القرار التحكميي اإ ثبات أ نه دليه الصفة يف رفع هذه ال ميكن ل ي طرف أ ن يتجه اإ تطاع اإ

 ادلعوى )أ وال( واكنت هل ال هلية القانونية اليت تسمح هل بذكل )اثنيا(.

                                      
1

. Philippe Fouchard, E. Gaillard et B. Goldman, Traité de l’arbitrage commercial international, L.I.T.E.C., 1996, p.23. 
2

لقة مبواطنني و اكن لها ع. يبقى القضاء اجلنايئ سلطة أ صيةل للقضاء الوطين اذلي يكون وحده حسب ال وضاع خمتص ابلنظر يف لك جرمية ارتكبت داخل الترتاب الوطين أ  

 يف ظل ظروف معينة خاصة.
3

. Amor zahi, L’arbitrage et la conciliation, Revue Algerienne R.A.S.J.E.P., 1993, p.47. 
4

. Terki Noureddine, op.cit., p.23. 
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تثبت الصفة للك من هل مصلحة يف القضية حمل الزناع واليت اكنت موضوع القرار التحكميي، مفىت اس تطاع  الصفة: –أ وال 

اه مبارشة.الشخص أ ن يثبت أ حقيته يف رفع ادلعوى قبلت دعو 
(1)

 

ثبات صفته يف القضية مبجموعة من الواثئق وال دةل اليت تربز مركاه القانوين وصفته يف اخلصومة  ويس تطيع لك طرف هيمه ال مر اإ

التحكميية يأ يت يف مقدمة هذه الواثئق القرار التحكميي نفسه.
(2)

 

عن طريق من ينوب عنه، سواء اكنت هذه النيابة يس توي يف هذه احلاةل أ ن يكون الشخص ممثل يف القضية بصورة خشصية أ و 

قضائية أ و اتفاقية أ و قانونية.
(3)

 

ىل  ال هلية: –اثنيا  جراءات املدنية واالإدارية عىل ال شخاص اذلين رخص هلم ابللجوء اإ لقد أ كد املرشع اجلاائري يف قانون االإ

ىل القضاء الوطين من أ جل طلب تنفيذ القرار  التحكميي، ويتعلق ال مر ابل شخاص الطبيعية وال شخاص املعنوية التحكمي ومن مث اللجوء اإ

اخلاضعة للقانون اخلاص.
(4)

 

ذا ترصفت  ال اإ ىل التحكمي التجاري ادلويل اإ ومل يقم املرشع اجلاائري ابلترتخيص لل شخاص املعنوية اخلاضعة للقانون العام ابللجوء اإ

طار النشاط التجاري ادلويل. هذه ال شخاص يف اإ
(5)

 

 ع الثاين: واثئق االتصال ابلقضية يف احملمكةلفر ا

جرايئ يف اجلاائر، وال س امي املواد  ىل قواعد القانون االإ جراءات املدنية واالإدارية،  5001ختضع هذه املسأ ةل اإ وما يلهيا من قانون االإ

ىل تنفيذ القرار التحكميي عىل أ طراف القرار التحكميي تاويد القايض  الوطين مبجموعة من الواثئق اليت تسمح هل حفىت تقبل ادلعوى الرامية اإ

ذ يتعلق ال مر بـ:  ابلوقوف عىل أ حقية ال طراف يف طلب تنفيذ القرار التحكميي، اإ

وهو الوثيقة االتفاقية اليت تثبت وجود العلقة ال صلية بني أ طراف اخلصومة التحكميية، وهنا عىل ال طراف  العقد ال صيل: –أ وال 

ىل التحكمي.تقدمي لك وثيقة س بقت  ىل اللجوء اإ نشوء الزناع بيهنم وأ دى هبم اإ
(1)

 

                                      
1

ختصاص القضاء الوطين ابختاذ االإجراءات الوقتية والتحفظية يف املنازعا ت اخلاصة ادلولية املتفق بشأ هنا عىل التحكمي، دار الفكر اجلامعي، . حفيظة الس يد احلداد، مدى اإ

 .532، ص.5993االإسكندرية، 
2

وراه يف احلقوق، جامعة القاهرة، لكية . عبد اجمليد سلامين محمد أ بو شنب، الرقابة عىل أ حاكم احملمكني يف منازعات عقود التجارة ادلولية، رساةل مقدمة للحصول عىل درجة دكت

 .83، ص.8009، احلقوق
3

. Pierre Mayer, op.cit., p.328. 
4

 من قانون االإجراءات املدنية واالإدارية. 5001. املادة 
5

شخاص املعنوية العامة أ ن تطلب التحكمي، ما عدى يف علقاهتا االإقتصادية ادلول  5001من املادة  03. الفقرة  أ و يف ية من قانون االإجراءات املدنية واالإدارية: " وال جيوز لل 

طار الصفقات العمومية ".  اإ
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ىل الهيئة التحكميية يف  االتفاق عىل التحكمي: –اثنيا  تفاق ال طراف عىل التوجه اإ فادة القايض الوطين مبا يفيد اإ ذ يقع عىل ال طراف اإ اإ

أ و اكن الحقا بعد نشوب الزناع.حاةل نشوب نااع بيهنم، ويس توي أ ن يكون االتفاق مصاحب للعقد ال صيل أ و متصل به، 
(2)

 

ثبات صفهتم يف تقدمي القرار حتت  اثلثا: القرار التحكميي: وهو الوثيقة البارزة يف الواثئق املقدمة للقايض الوطين يقع عىل ال طراف اإ

نعدام الصفة. طائةل عدم قبول دعوامه الإ
(3)

 

ذا مت الاعترتاف به من قبل القضاء الوطين، ويمت ذكل فل ميكن قبول دعوى تنفيذ القرار ال  وثيقة الاعترتاف: –رابعا  ال اإ تحكميي اإ

ثبات وجوده واكن هذا القرار غري خمالف للنظام العام ادلويل. عن طريق املصادقة عليه مىت مت اإ
(4)

 

 بحث الثاين: توافر الرشوط املوضوعيةامل 

ىل هيئة أ و خش ص لفض الزناع يف حاةل نشوبه، وهكذا ما دام التحكمي التحكمي هو اتفاق يقع بني طرفني أ و أ كرث من أ جل اللجوء اإ

ىل رشوط موضوعية خاصة جتعهل حصيحا منتجا ل اثره القانونية، فل يقع القرار التحكميي حص  يحا اتفاق فل بد أ ن خيضع مثهل مثل ابيق العقود اإ

ذا جاء نتيجة تطابق رضا ال طراف )املطلب ال ول(، كام جيب عىل ال طراف أ ن حي ال اإ ترتموا الرشعية يف مواضيع التحكمي التجاري ادلويل اإ

 )املطلب الثاين(.

 املطلب ال ول: الرضا يف التحكمي

ال عرب  رادة واحضة الإنشاء هيئة حتكميية ختتص ابلنظر يف الزناعات اليت تثور بني ال طراف ال ميكن أ ن يتأ ىت اإ ن التسلمي بوجود اإ اإ

ب من عيوب االإرادة )الفرع الثاين( كام جيب أ ن يفرغ هذا الرضا يف شلك ملموس ال يترتك وجود رضا سلمي )الفرع ال ول( خال من أ ي عي

 شاك يف مضمونه )الفرع الثالث(.

 الفرع ال ول: الرضا السلمي

ىل ال حاكم العادية اليت توجد يف القانون املدين، وعليه جيب عىل الرضا أ ن يكون  خيضع الرضا يف مواد التحكمي التجاري ادلويل اإ

بارشا وواحضا غري معلق عىل رشط واقف أ و فاخس.م 
(1)

 

                                                                                                                        
1

. Amor Zahi, op.cit., p.48. 
2

. Philippe Fouchard, E. Gaillard et B. Goldman, op.cit., p.28. 
3

ىل التحكمي ادلويل، دار الفكر العريب،  براهمي محمد العناين، اللجوء اإ  .881، ص.5933. اإ
4

 ية.من قانون االإجراءات املدنية واالإدار  5015. املادة 
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ولقد أ كد جانب من الفقه بأ ن الرضا يف مسائل التحكمي التجاري ادلويل يكون مس تنريا،
(2)

ذا أ عطي ال طراف   ال اإ وال يتأ ىت ذكل اإ

نشاء موقف خشيص واقتناع جبدية احلل املقترتح. وقتا اكفيا للتفكري والتدبري واإ
(3)

 

انب عىل هذا النوع من الرضا ملا للتحكمي من أ اثر قد ال تعجب أ حد ال طراف،ولقد أ كد هذا اجل
(4)

حىت ولو سلمنا بأ نه قد يكون  

حل يوازن بني مصاحل طريف الزناع ابلشلك اذلي يضمن التمنية لدلوةل أ و املؤسسة العمومية والفائدة للطرف ال خر اذلي عادة ما يكون 

الرشكة ال جنبية.
(5)

 

 الرضا خال من العيوب الفرع الثاين:

حىت ينتج رضا ال طراف أ اثره ويصبح ملاما هلم جيب أ ن يكون خال من أ ية عيوب جتعهل غري جمدي وال يقع حصيحا، ومن عيوب 

حداث أ اثر القر  رادة أ حد أ طراف العقد ال صيل يف اإ كراه لكام انعدمت اإ كراه عىل التحكمي، ويقع االإ ار الرضا يف التحكمي التجاري ادلويل االإ

التحكميي.
(6)

 

ال عن طريق  كراه عىل التحكمي التجاري ادلويل، فل ميكن معرفة ذكل اإ ولقد أ كد الفقه يف هذا اجملال عىل صعوبة تقدير مسأ ةل االإ

ىل قبوهل عنوة التحكمي، حيمك لصاحل الطرف ال خر ويقيض  تقدمي ما يفيد ذكل، ويف غياب أ دةل دامغة عىل وجود وسائل أ دت بطرف اإ

الوطين بوقوع الرضا حصيحا. القايض
(7)

 

ويدخل أ يضا مضن خانة الرضا املعيب، رضا الشخص اذلي أ صابه غلط أ و وقع حضية اس تعامل الطرف ال خر لطرق تدليس ية 

جعلته يقبل ابلتحكمي،
(8)

ومن أ مثةل ذكل أ ن يغلط الشخص يف خشصية احملمكة أ و يف نظام هيئة التحكمي مثل. 
(9)

 

  عن الرضاالفرع الثالث: التعبري

                                                                                                                        
1

حياء الترتاث العريب،  لزتام بوجه عام، دار اإ  .73، ص.5912. عبد الرزاق أ محد الس هنوري، الوس يط يف رشح القانون املدين، نظرية االإ
2

. Jean Delacollette, Les contrats de commerce international, 3
eme

 édition, De Boeck Université, 1996, p.205. 
3

 .181، ص.5991، العقود املربمة بني ادلول وال شخاص ال جنبية، دار الهنضة العربية، القاهرة، . حفيظة الس يد احلداد
4

. Jean Delacollette, op.cit., p.206. 
5

. Pierre Weil, Problèmes relatifs aux contrats passés entre un état et un particulier, R.C.A.D.I., tome 129, p.95. 
6

براهمي محم  .537د العناين، مرجع سابق، ص.. اإ
7

تفاق التحكمي يف عقود التجارة ادلولية، رساةل مقدمة لنيل درجة املاجس تري يف القانون، معه د البحوث وادلراسات العربية، القاهرة، . أ يرس عصام داود سلامين، ال ثر املانع الإ

 .303، ص.8009
8

 .172واالإدارية، دار الهدى، اجلاائر، ص.. نبيل صقر، الوس يط يف رشح قانون االإجراءات املدنية 
9

 .355. أ يرس عصام داوود سلامين، مرجع سابق، ص.
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ذ تعمتد عىل جانب الوضوح  ال ختتلف صور التعبري عن الرضا يف التحكمي التجاري ادلويل عن تكل املوجودة يف القانون املدين، اإ

 وادلقة يف حتديد موضوع التعاقد.

تفاق ال  تحكمي، وهذا عن غري أ نه عادة ما يكون التحكمي يف صورته البس يطة عن طريق النص عليه يف العقد املربم بني أ طراف اإ

دراج بند جيعل التحكمي التجاري ادلويل طريقا لتسوية الزناعات اليت تقع يف املس تقبل، ففي هذه احلاةل يعرب عن االإرادة بواسطة  العقد طريق اإ

ال صيل ذاته.
(1)

 

ىل الت حكمي لتسوية الزناع وقد ينشأ  التحكمي عن طريق مشارطة التحكمي حيث يتفق ال طراف بعد نشوب نااع بيهنم أ ن يلجؤوا اإ

القامئ بيهنم.
(2)

 

ولقد أ كد املرشع اجلاائري أ ن رشط التحكمي يثبت ـ حتت طائةل البطلن ـ ابلكتابة يف االتفاقية ال صلية أ و يف الوثيقة اليت تستند 

لهيا. اإ
(3)

 

رشع اجلاائري طبيعة هذه الكتابة وهكذا تعترب الكتابة يه ال ساس يف التعبري عن الرضا يف التحكمي التجاري ادلويل، ومل حيدد امل 

عتبار هذه الكتابة عرفية حىت ال جنعل ال طراف حيجمون عن التحكمي. ىل اإ ن اكنت كتابة رمسية أ و كتابة عرفية، لكنه يذهب أ غلب الفقه اإ اإ
(4)

 

 املطلب الثاين: رشعية املواضيع التحكميية

ذا أ عترتف به من طرف ال اإ القضاء الوطين )الفرع ال ول( وجاء غري خمالفا للنظام العام )الفرع  ال ميكننا أ ن نسمل برشعية التحكمي اإ

 الثاين( واكن حول مسائل مل مينع املرشع اجلاائري التحكمي فهيا )الفرع الثالث(.

 الفرع ال ول: االإعترتاف ابلقرار التحكميي

ال أ هنا مل تلغي بصفة اكمةل  5912يل لس نة رمغ ما جاءت به اتفاقية نيويورك اخلاصة ابالعترتاف بقرارات التحكمي التجاري ادلو اإ

ختصاص القضاء الوطين وظل القرار التحكميي حتت رمحة الاعترتاف أ و مصادقة احملمكة عليه.  اإ

                                      
1

 .183. حفيظة الس يد احلداد، العقود املربمة بني ادلول وال شخاص ال جنبية، مرجع سابق، ص.
2

 . نفس املرجع.
3

 من قانون االإجراءات املدنية واالإدارية. 05فقرة  5002. املادة 
4

. Mostepha Trari Tani, op.cit., p.27. 
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رادي منفرد صادر عن هيئة حتكميية مؤهةل للبت يف الزناعات اليت  وحىت تصادق احملمكة عىل القرار التحكميي وتعترتف به كحل اإ

 شخاص القانون ادلويل جيب أ ن تتوافر مجموعة من الرشوط أ مهها:تنشأ  عادة ما بني أ  

أ ن يثبت من يمتسك ابلتحكمي التجاري ادلويل بأ ن القرار التحكميي املراد تنفيذه موجود، وهذا بتقدمي أ صل القرار اذلي  –أ وال 

لهيا يف املبحث ال ول. جيب أ ن حيتوي عىل مجموعة من البياانت اليت س بقنا وأ ن أ رشان اإ
(1)

 

ذا اكن صادرا عن هجة حتكمي معترتف لها بذكل سواء مبوجب اتفاقيات دولية، –اثنيا  ال اإ ال ميكن الاعترتاف ابلقرار التحكميي اإ
(2)

أ و  

مبوجب اتفاقيات ثنائية أ برمهتا اجلاائر مع دول أ و مجموعات دولية أ خرى.
(3) 

 الفرع الثاين: عدم خمالفة التحكمي للنظام العام

ويل بعدم رضورة التوسع يف فكرة النظام العام حىت ال نضيق من جمال تطبيق التحكمي التجاري ادلويل،لقد أ قر الفقه ادل
(4)

لكن مل  

حترتام القرار التحكميي للنظام العام ادلويل، رأ ى  البعض يكن حال الفقه موحدا فامي خيص مسأ ةل النظام العام، فبيامن أ قر بعض الفقه برضورة اإ

ي عىل النظام العام ادلاخيل وادلويل معا.ال خر بعدم جواز التعد
(5)

 

ىل  النظام العام ادلويل: –أ وال  اكن ل نصار هذا الرأ ي جحة مفادها وجود علقة جتارة دولية جتمع أ طراف اخلصومة التحكميية حتتمك اإ

لعام ادلاخيل والاكتفاء فقط ابلنظام العام مجموعة من القواعد ختتلف يف طبيعهتا عن القواعد ادلاخلية، ذلكل ال بد من استبعاد فكرة النظام ا

ادلويل.
(6)

 

لاايم يف القواعد اليت أ نشأ ت مبوجب املواثيق ادلولية،  ويعرف النظام العام ادلويل عىل أ نه مجموعة من القواعد اليت جتد أ ساسها االإ

لهيا من طرف ادلول اليت تكون يه أ و أ حد ال شخاص مكيثاق ال مم املتحدة وكذكل القواعد اليت أ نشأ ت مبوجب اتفاقيات دولية بعد الانضامم اإ 

التابعني لها طرفا يف اخلصومة التحكميية.
(1)

 

                                      
1

. Ali Mebroukine, Quelques remarques à propos de l’institution d’une Cour d’arbitrage au sein de la Chambre nationale de 

commerce (SNC), in, Actes du séminaire sur l’arbitrage commercial, Alger les 14 et 15 décembre 1992, Chambre Nationale de Commerce, 

mars 1993, p.149. 
2

. Jean Robert, op.cit., p.223. 
3

. Ali Mebroukine, Le choix de la Suisse comme siège de l’arbitrage dans les clauses d’arbitrage conclues entre les entreprises 

Algériennes et les entreprises étrangères, Bull. ASA, 1994, p.04. 
4

. Philippe Fouchard, E. Gaillard et B. Goldman, op.cit., p.29. 
5

. Mostepha Trari Tani, William Pissoort et Patrick Saerens, Droit commercial international, Berti, Alger, 2007, p.27. 
6

. Emmanuel Gaillard, L’ordre juridique arbitral: réalité, utilité et spécificité, Mcgill Law Journal, 2010, p.892. 



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 153 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

قلميية، تكون عادة نتيجة  النظام العام ادلاخيل: –اثنيا  وهو مجموعة من القواعد اليت تنشأ  عن طريق قواعد ومبادئ قانونية تتسم ابالإ

شخاص اجملمتع ادلويل، كام ميكن أ ن يكون مجموعة من القواعد ال خلقية اليت تسود معل ترشيعي أ و تنفيذي أ و حىت قضايئ صادر عن أ  

اجملمتعات وادلول.
(2)

 

حترتام نظااها  ذلكل يرى بعض الفقه أ نه ما دام ال طراف يريدون تنفيذ القرار التحكميي يف دوةل معينة، فيجب علهيم من ابب أ وىل اإ

ال تعرض قرارمه لعدم الاعترتاف به. العام واإ
(3)

 

ذ أ قر يف املادة  موقف املرشع اجلاائري: –اثلثا  من قانون االإجراءات  05فقرة  5018لقد اكن موقف مرشعنا اجلاائري واحضا اإ

ذا أ ثبت من متسك هبا وجودها، واكن هذا االإعترتاف غري  دارية عىل أ نه: "يمت الاعترتاف بأ حاكم التحكمي ادلويل يف اجلاائر اإ خمالف املدنية واالإ

 العام ادلويل ".للنظام 

جراءات املدنية واالإدارية بقولها: " ال  5001وهكذا يكون املرشع قد أ زال اللبس اذلي أ حدثته الفقرة الثانية من املادة  من قانون االإ

 جيوز التحكمي يف املسائل املتعلقة ابلنظام العام أ و حاةل ال شخاص وأ هليهتم ".

  فهيافرع الثالث: املسائل اليت ال جيوز التحكميال

جراءات املدنية واالإدارية عىل مجموعة من املسائل اليت ال جيوز لل طراف  5001لقد أ كد املرشع اجلاائري يف املادة  من قانون االإ

اكم  ل حالتحكمي فهيا ويتعلق ال مر ابملسائل املتعلقة حباةل وأ هلية ال شخاص، وكذكل املسائل املتعلقة ابملرياث، وهذا نظرا خلضوع هذه املسأ ةل

 الرشيعة االإسلمية، وكذكل الالزتامات املتعلقة مبسائل النفقة وهذا كون النفقة من مسائل النظام العام.

 خلامتة:ا

ال أ ن ذكل ال مينع من نظر مسائل متعلقة به  طار علقات دولية، اإ رمغ أ ن التحكمي هو وس يةل بديةل حلل الزناعات اليت تنشب يف اإ

ء تعلق بدعاوى املوضوع واليت يف مقدمهتا دعوى تنفيذ القرار التحكميي أ و دعاوى القضاء االإس تعجايل اكختاذ أ مام القضاء الوطين، وهذا سوا

جراءات التحفظية من أ جل حامية احلقوق.  االإ

                                                                                                                        
1

. Pierre Lalive, Ordre publique transnational, (ou réellement international) et arbitrage international, Revue d’Arbitrage 1986, 

p.329. 
2

. Elise Charpentier, L’émergence d’un ordre publique privé: une présentation des principes uni droit, R.J.T., 2002, p.359. 
3

. Elise Charpentier, op.cit., p.360. 
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حترتام أ طراف القرار التحكميي للقوانني واالتفاقيات ادلولية اليت  ترسي ذلكل يبقى القايض الوطين يلعب دورا اهام يف مراقبة مدى اإ

لاامية للقرار التحكميي.  يف هذا اجملال دون أ ن يكون ذكل مدعاة للتشكيك يف القوة االإ

 راجع:ملا

 ابللغة العربية -أ وال 

، 8002أ فريل  83املتضمن قانون االإجراءات املدنية واالإدارية، اجلريدة الرمسية املؤرخة يف  8002فيفري  81املؤرخ يف  02/09القانون   .5

 .85العدد 

 .5925يد رضوان، ال سس العامة يف التحكمي التجاري ادلويل، دار الفكر العريب، أ بو ز   .8

 .8005أ محد محمد حشيش، طبيعة املهمة التحكميية، دار الكتب القانونية،   .3

تفاق التحكمي يف عقود التجارة ادلولية، رساةل مقدمة لنيل درجة املاجس تري يف ال  .7 قانون، معهد أ يرس عصام داود سلامين، ال ثر املانع الإ

 .8009البحوث وادلراسات العربية، القاهرة، 

ىل التحكمي ادلويل، دار الفكر العريب،   .1 براهمي محمد العناين، اللجوء اإ  .5933اإ

 .5991حفيظة الس يد احلداد، العقود املربمة بني ادلول وال شخاص ال جنبية، دار الهنضة العربية، القاهرة،   .1

ختص  .3 اص القضاء الوطين ابختاذ االإجراءات الوقتية والتحفظية يف املنازعات اخلاصة ادلولية املتفق بشأ هنا حفيظة الس يد احلداد، مدى اإ

 .5993عىل التحكمي، دار الفكر اجلامعي، االإسكندرية، 

 .8007عاليوش قربوع كامل، التحكمي التجاري ادلويل يف اجلاائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية، اجلاائر،   .2

حياء الترتاث العريب،   .9  .5912عبد الرزاق أ محد الس هنوري، الوس يط يف رشح القانون املدين، نظرية االإلزتام بوجه عام، دار اإ

عبد اجمليد سلامين محمد أ بو شنب، الرقابة عىل أ حاكم احملمكني يف منازعات عقود التجارة ادلولية، رساةل مقدمة للحصول عىل درجة   .50

 .8009عة القاهرة، لكية احلقوق، دكتوراه يف احلقوق، جام

 .رضا الس يد عبد امحليد، مسائل يف التحكمي، دار الهنضة العربية، القاهرة، بدون دار النرش  .55

 .5999محمد مصطفى يونس، قوة أ حاكم احملمكني وقميهتا أ مام قضاء ادلوةل، الطبعة ال وىل، دار الهنضة العربية، القاهرة،   .58

 .8009ماي  03و  08لتحكمي البحري، امللتقى ادلويل حول املنازعات البحرية، جامعة وهران، مصطفى تراري اتين، ذاتية ا  .53



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 155 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

جراءات املدنية واالإدارية، دار الهدى، اجلاائر، ص.  .57  .172نبيل صقر، الوس يط يف رشح قانون االإ
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 حقيق التوازن العقدي بنيلت  كوس يةلماكحفة الرشوط التعسفية 

 س هتلكيةأ طراف العلقة االإ  

 رـــزغودي معال س تاذ/

 جامعة ال غواطمساعد "ب" أ س تاذ 

 مقدمة:

معلت معظم الترشيعات الوضعية عىل اعتناق أ نظمة قانونية تاكحف الرشوط التعسفية يف خمتلف مناذج العقود
1

ت و االتفاقيا       

املعروضة للكتتاب، و اجلدير ابذلكر أ ن هذه الرشوط ختدم مصلحة )ال عوان الاقتصاديني( املؤسسات عىل حساب مجهور املس هتلكني 

فلن يسمل مكتب العقد من االإحجاف اذلي س تحمكه الرشوط التعسفية، ذلا و بعيدا عن الطرق التقليدية يف القواعد العامة ملاكحفة اختلل 

ن بعض الترشيعات واهجت الرشوط التعسفية التوازن العقد ي و يف نفس الوقت حتقيق توازن حقيقي بني أ طراف العلقة الاس هتلكية، فاإ

ليه املادة  و  89بوسائل خمتلفة، و ابلنظر ل مهية المنوذج الفرنيس مهنا و كذا الإماكنية تبنهيا من طرف املرشع اجلاائري، حسب ما تويح اإ

ذا تضمنت سنتطرق لت 07/08من ق  30 كل الوسائل الوقائية اليت من شأ هنا تفادي املشلكة ابتداء من ) املطلب ال ول( و مع ذكل فاإ

ن هناك وسائل علجية ردعية تمتثل يف مقاومهتا من خلل الرقابة علهيا )املطلب الثاين(، و أ خريا  العلقة الاس هتلكية رشوطا تعسفية فاإ

دماج هذه الرشوط يف العلقة الا  س هتلكية )املطلب الثالث(.جااء اإ

 املطلب ال ول:رضورة الوقاية من الرشوط التعسفية

ن شفافية املامرسات التجارية رضورية محلاية املس هتكل فهيي أ حسن وس يةل للوقاية من سلبيات و خيبات الظن النامجة عن العمليات  اإ

اذلي يضمهنا العون الاقتصادي يف عقود الاس هتلك، ففرض  الاس هتلكية، و من هذا املنطلق واجه املرشع اجلاائري الرشوط التعسفية

 ين(.مناذج العقود )الفرع ال ول( لتنظمي العلقة الاس هتلكية أ و عن طريق التفاوض امجلاعي بني مجعيات املس هتلكني و املهنيني )الفرع الثا

 

                                      
عتقد أ هنام مصطلحان مترتادفان، غري أ ن احلقيقة غري ذكل غاية ما يف ال مر أ ن أ   مناذج العقود أ و العقود المنوذجية:-5 قترتن بعقد االإذعان حىت اإ ن مصطلح العقد المنوذ ي اإ وهلام اإ

ذعان تعسفي ، مفن العقود ما يعد فهيا من رشوط ال تعكس ابلرضورة ذعان  وس يةل للثاين .....و ليس لك رشط معد مس بقا يف شلك منوذج يعترب رشط اإ التعسف و ال يقصد من وراهئا اإ

ذ يقر هبذا النوع من التعاقد ال يعين أ نه يعترتف بأ اثره السلبية الناجتة عىل التعسف القابل.... و من ماااي منوذج العقد أ نه يعمل االإرتقاء مبس توى أ داء املؤسسات معقدة االإدارة .... . و املرشع اإ

 18و  15اذلي تصطنع به بعض بنود العقد و ابلتاي العقود المنوذجية ال تعكس ابلرضورة التعسف، ينظر دمحون حفيظ، املرجع السابق، ص
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 الفرع ال ول: التحديد املس بق ملضمون عقود االإس هتلك

خت نتشار ظاهرة اإ لل التوازن العقدي بني طريف عقد االإس هتلك توالت التدخلت الترشيعية للحد من الغلو يف حرية نظرا الإ

طار  رادة املس هتكل التعاقدية، من خلل عقود االإس هتلك يف اإ الطرف القوي يف صياغة بنود العقد و رشوطه، و هكذا برزت أ مهية تدعمي اإ

ح احلكومةعقود منوذجية أ و مناذج العقود فبادر املرشع مبن
1

دراهجا يف مجيع  سلطة حتديد العنارص و البياانت االإجبارية و ال ساس ية اليت ينبغي اإ

ة و العقود املربمة بني املس هتكل و العون االإقتصادي و اليت تتعلق ابالإعلم ....... املس بق للمس هتكل*و نااهة و شفافية العمليات التجاري

دمة ما بعد البيعمطابقة السلع و اخلدمات و كذا الضامن و خ
2

و تتعلق هذه العنارص
3

-01من املرسوم التنفيذي رمق  03حسب نص املادة 

301: 

 خصوصيات السلع أ و اخلدمات و طبيعهتا.                -

 رشوط تعديل البنود التعاقدية. –ال سعار و التعريفات.                         -

جراءات نسخ العقد. –      كيفيات ادلفع.                          -  اإ

 رشوط تسوية الزناعات. –رشوط التسلمي و أ جاهل.                       -

 مطابقة السلع أ و اخلدمات. –عقوابت التأ خري عىل ادلفع أ و التسلمي.         -

 كيفيات الضامن و مطابقة السلع أ و اخلدمات. -

ىل حتقيق مصاحله عىل حساب هيدف العون الاقتصادي مبوجب الرشوط التعسفية ال يت يدرهجا يف العقود املربمة بينه و بني املس هتكل اإ

حلاق الرضر به، و تظهر أ كرث صور التعسف املامرسة من قبل العون الاقتصادي يف وسائل التعاقد و  ىل اإ هذا ال خري، و اليت قد تؤدي اإ

برام العقد. علم املس هتكل سواء قبل أ و أ ثناء اإ طرق اإ
4

 

                                      
1

املذكور سالفا و اليت تنص عىل أ نه " هيدد حامية مصاحل املس هتكل و حقوقه ... حتديد العنارص ال ساس ية للعقود عن  08-07من القانون رمق  30تطبيقا ل حاكم املادة  - 

صدار املرسوم التنفيذي رمق  احملدد للعنارص ال ساس ية  8001سبمترب 50املؤرخ يف  301-01طريق تنظمي أ و كذا منع العمل يف خمتلف أ نواع العقود، ... ببعض الرشوط اليت تعترب ..... مت اإ

 للعقود املربمة ما بني ال عوان االإقتصاديني و املس هتلكني و البنود التعسفية.

لزتام عام يغطي املرحةل السابقة من ال  لزتام ابالإعلم بصفة عامة بأ نه اإ لزتام ابالإعلم:" االإ يتعلق تعاقد يف مجيع عقود االإس هتلك، و * يعرف ادلكتور حسن عبد الباسط مجعي االإ

 .51، ص5991س نة باكفة املعلومات اللزمة .... رضا حر و سلمي، رد امحلاية اخلاصة لرضاء املس هتكل يف عقود االإس هتلك، دار الهنضة العربية، القاهرة، 
2

 .8001لس نة 11ج.ر،العدد  8001سبمترب 50املؤرخ يف  301-01من املرسوم التنفيذي رمق  8ينظر املادة  - 
3

ذ أ نه جيب أ ن تكون هذه العنارص ال ساس ية للعقود املربمة ما بني املس هتكل و العون االإقتصادي موافقة ل حاكم الق = ينبغي التذ  اذلي حيدد  07/08كري يف هذا الصدد، اإ

 .8009لس نة  51الغش، ج.ر، العدد  يتعلق حبامية املس هتكل و مقع 8009فرباير 81املؤرخ يف  03-09القواعد املطبقة عىل املامرسات التجارية، و كذا القانون رمق 
4

 ،ص 8002نة د.معر محمد عبد البايق، امحلاية العقدية للمس هتكل، دراسة مقارنة بني الرشيعة والقانون، منشأ ة املعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، س   - 
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ىل وقاية املس هتكل .. هتدف هذ لاامية يف حق العون الاقتصادي اإ ه العنارص ال ساس ية اليت فرضها املرشع يف شلك قاعدة أ مرة اإ

برام العقد و هذه معرفة مس بقة اباللزتامات املترتتبة عليه واحلقوق املمنوحة هل. علمه، حبيث تسمح هل ابإ  من خلل اإ

 ريق االتفاقات امجلاعية للس هتلك*الفرع الثاين: حتديد مضمون عقود الاس هتلك عن ط

نه ميكن مجلعيات حامية  نظرا لعدم قدرة املس هتكل مبفرده عىل مناقشة رشوط العقد املقترتحة عليه من قبل احملترتف و التفاوض علهيا، فاإ

 كرث توازن للعقد.املس هتلكني املفاوضة مع احملترتفني أ و املنظامت املهنية و تعرث فكرة االتفاقات امجلاعية عىل رشوط حتقق أ  

ىل علقات العمل اليت متثلت يف مشاركة ممثيل العامل مع أ رابب العمل أ ثناء حترير رشوط عقد  يعود ظهور فكرة املفاوضات امجلاعية اإ

ن االتفاقيات امجلاعية للعمل جاءت كبديل لعقود العمل الفردي برام اتفاقية جامعية أ و اتفاق جامعي، و عليه فاإ ة هبدف رفع العمل، فتنهتيي ابإ

الظمل و التعسف اذلي اكن ميارسه أ حصاب العمل عىل العامل، لتنظمي الرشوط      و الظروف املناس بة مجليع العامل اذلين خيضعون لها
1

. 

و قد عرف املرشع اجلاائري االتفاقية امجلاعية بأ هنا اتفاق مدون يتضمن مجموع من رشوط التشغيل و العمل فامي خيص فئة أ و عدة  

ت اهنية، بيامن يعد االتفاق امجلاعي لك اتفاق مدون يعاجل عنرص معينا أ و عدة عنارص حمددة من مجموع رشوط التشغيل و العمل ابلنس بة فئا

لفئة أ و عدة فئات اجامتعية واهنية وميكن أ ن يشلك ملحقا للتفاقية امجلاعية
2

خلفا للمرشع الفرنيس اذلي مل يفرق بني االتفاقية امجلاعية  

االتفاقية أ و االتفاق املتعلق بقانون العمل و اليت تقتيض بأ ن:"  5928-53من قانون  88-538تفاق امجلاعي فعرفهام مبقتىض نص املادة واال

العمل امجلاعي عقد مكتوب......"
3

. 

عقود الاس هتلك ) ولقد سامهت جناعة املفاوضات امجلاعية يف تطوير و حامية حقوق العامل و التفكري يف تكريس هذه الفكرة عىل 

ىل تعذر املس هتكل من مناقشة رشوط العقد مع احملترتف، فاكن أ ول من اندى هبا  العلقات الاس هتلكية(، و تعود فكرة التفاوض امجلاعي اإ

ت العمل، " فهل فضل الس بق يف اقترتاح العمل ابالتفاقيات امجلاعية يف جمال الاس هتلك عىل غرار ما هو معمول به يف علقاBiblال س تاذ "

قترتحته جلنة تقوية قانون الاس هتلك زاةل الرشوط التعسفية ، و هو ما اإ للتخلص من دعوى اإ
4

. 

                                      
بتدعت هذه الفكرة  محل تفاقات امجلاعية أ لية وقائية لتوس يع امحلاية و اإ  اية أ كرث للمس هتكل.* و تعترب فكرة االإ

1
لكية احلقوق، تلمسان، مومس  بن محيدة نهبان، حامية الطرف الضعيف يف العلقات التعاقدية، مذكرة لنيل شهادة املاجس تري يف القانون اخلاص، جامعة أ بو بكر بلقايد،  - 

 .22، ص8001/8003
2

، ج.ر العدد 09/03/5991املؤرخ يف  85-91ق بعلقات العمل و املعدل و املمتم مبوجب ال مر رمق املتعل 5990أ فريل  85املؤرخ يف  55-90من قانون رمق  557املادة  - 

 .5990لس نة  53
3

 .5928س نة  57املتعلق ابلتفاوض امجلاعي و تسوية منازعات العمل ،ج.ر العدد  5928نومفرب  53املؤرخ يف  282913ينظر القانون رمق  - 
4

املتعلق ابلقواعد املطبقة عىل املامرسات التجارية، مذكرة لنيل شهادة  02-07كل من املامرسات التجارية غري الرشعية يف ضوء قانون زبريي بن قدور، حامية املس هت - 

 . 501، ص8001/8001املاجس تري يف القانون اخلاص ، جامعة أ بو بكر بلقايد، لكية احلقوق، تلمسان، مومس 
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برام اتفاقات جامعية كام ابدرت مجعيات حامية املس هتلكني الفرنس ية ابإ
1

 قواعد: 03فاقترتحت مرشوع  

امت يف نفس القطاع فل تقترص عىل موقعي هذا (* فرضت القاعدة ال وىل االتفاق امجلاعي عىل لك احملترتفني ال عضاء يف املنظ5

 االتفاق.

ىل تعديل 8 (* القاعدة الثانية نصت عىل سعي احملترتف املرتبط نشاطه ابالتفاق امجلاعي سواء اكن منظام للمنظمة املوقعة أ و ال، اإ

 رشوط عقوده المنوذجية وفقا ملضمون االتفاق امجلاعي.

ىل مجيع املهنيني (* القاعدة الثالثة أ جازت لوزير الاس 3 هتلك توس يع رساين االتفاقات امجلاعية املوقعة من طرف املنظامت اإ

التابعني للقطاع املعين هبذه االتفاقات.
2

  

لاامية ملثل  ن السؤال يثور حول الصفة االإ هاملها بل يف تطبيقها، فاإ و مبا أ ن املصلحة يف التوقيع عىل هذه االتفاقات يه ليست يف اإ

 مجلاعية للس هتلك.هذه االتفاقات ا

معوما رفض الاجهتاد القضايئ تأ سيس الفكرة عىل وجود واكةل أ و اشترتاط ملصلحة الغري
3

، واكن االإشاكل هو حتت أ ي غطاء ميكن 

لاام املهنيني غري املنظمني لهذه التنظاميت املوقعة؟  اإ

تفاقي 59أ جابت املادة  عادة صياغة قانون االإس هتلك أ ن:" االإ ات امجلاعية تأ خذ قمية القانون ليس فقط ابلنس بة من مرشوع قانون اإ

للموقعني علهيا بل أ يضا املهنيني اذلين ينمتون للمنظامت املوقعة."
4

 

                                      
1

تفاق جامعي نظرا الإختلف العلقة بني العامل و  -  تفاقية امجلاعية ابإ أ رابب العمل و علقة املس هتلكني ابحملترتفني غريت جلنة مراجعة مرشوع قانون االإس هتلك مصطلح االإ

 .98للمس هتكل، ينظر بن محيدة نهبان، املرجع السابق، هتميش ص
2

 .98بن محيدة نهبان، املرجع السابق، ص - 
3

ت -  ىل الغري كام هو الشأ ن ابلنس بة لسائر العقود، و هذا تطبيقا ملبدأ  أ ثر برر االإجهتاد القضايئ الفرنيس أ ن االإ فاقيات امجلاعية تنتج أ اثرها بني طريف العلقة و ال تتعدى اإ

ال أ ن أ نصار النظرية العقدية يف  تفاقيات امجلاعية لغري طرفهيا  تفسريمهنسبية العقد اذلي يقتيض حبرص أ اثر العقد عىل ال طراف املتعاقدة أ و عىل من ميثلوهنم عند التعاقد، اإ نرصاف أ اثر االإ اإ

تفاق  ذا تربم االإ ىل االإرتاكز عىل فكرة الواكةل من هجة و نظام االإشترتاط ملصلحة الغري من هجة أ خرى، فبالنس بة للواكةل فالنقابة اإ مسهم و تكون جلؤ اإ منا ترباها لصاحل العامل و ابإ يات امجلاعية اإ

أ طراف: نقابة العامل) الطرف املشترتط(، صاحب العمل) املتعهد أ و امللزتم(،  03فهو عقد يضم  La stipulation pour outrunاط ملصلحة الغري بذكل وكيل عن أ عضاهئا أ ما االإشترت 

التعاقدية يف نظام االإشترتاط ملصلحة الغري، خري أ داة  ريةالعامل) املنتفع أ و املس تفيد( فهذا ال خري يكتسب حقا مبارشا قبل املتعهد، ميكنه من املطالبة ابلوفاء به، و ابلتايل وجد أ نصار النظ

ىل الغري. تفاقية امجلاعية اإ نرصاف أ اثر االإ  لتربير نظريهتم القاضية ابإ

تفاقيات امجلاعية للعملمكصدر و من مصدر قانون العمل يف الترشيع اجلاائري، مذكرة لنيل شهادة املدرسة الع   جلاائر/ مومس ليا للقضاء، اينظر: عقبوب محمد فضيل، االإ

 .  50و 09، ص8003/8050
4

 .501زبريي بن قويدر، املرجع نفسه، ص - 
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طار علقات العمل، فقد  ال أ هنا مل تتجسد يف اجلاائر واقترصت يف اإ ن عرفت فكرة التفاوض امجلاعي مساحة معتربة يف فرنسا اإ واإ

اائريةيعود ذكل لنقص وعي امجلعيات اجل
1

ىل   محلاية املس هتلكني يف هذا اجملال، و اقتصار أ هدافها عىل حامية الصحة العمومية دون الالتفات اإ

 ما ينجم عن العلقات الاس هتلكية من اختلل يف التوازن بني أ طراف العلقة.

 املطلب الثاين: الرقابة عىل الرشوط التعسفية

ظمة قانونية تاكحف الرشوط التعسفية يف خمتلف عقود الاس هتلك    و االتفاقات معلت معظم الترشيعات الوضعية عىل اعتناق أ ن

امجلاعية املعروضة للكتتاب، فتنوعت صور الرقابة عىل الرشوط التعسفية أ مهها ال سلوب الترشيعي واحملظور العمل به )الفرع ال ول( 

بطاهل )الفرع الثاين(.وأ سلوب قضايئ يترتك فيه القانون للقايض سلطة تقدير الطابع التعسف  ي قبل اإ

 الفرع ال ول: احلرض الترشيعي للرشوط التعسفية

غالبا ما يتعرض املس هتكل من أ جل احلصول عىل حاجاته من السلع و اخلدمات املقدمة هل من طرف املهين، لتأ ثري هذا ال خري يف 

رادته عن طريق اس تغلل مركاه التعاقدي القوي لفرض رشوط تعسفية، ال مر  اذلي اس تلام تدخل املرشع ملنع الطرف ال قوى اقتصاداي اإ

من حترير رشوط تعسفية تقيد أ و تسقط حقوق الطرف ال خر أ و تثقل اكههل ابلزتامات جمحفة عن طريق سن قامئة حمددة ابلرشوط 

دراهجا يف العقود املربمة بينه و بني  املس هتكل. التعسفية غري املرشوعة و احملضور عىل احملترتف العمل هبا أ و اإ

املتعلق ابلرشوط العامة للعقود، 5931ديسمرب  09اكن املرشع ال ملاين الس باق يف اس تعامل نظام القوامئ، و ذكل مبوجب قانون 
2

 

ىل قسمني: رشوط تعسفية ابطةل بقوة القانون و املسامة الرشوط السوداء حيث قسم هذه الرشوط اإ
3

 (Les clauses diteshoires و )

( أ صناف من الرشوط التعسفية احملظورة قانوان، و رشوط تعسفية أ خرى يفترتض فهيا الطابع التعسفي و املسامة 2مئة )تشمل هذه القا

الرشوط الرمادية
4

 (Les clauses dites هذه ال خرية تتضمن )أ صناف من الرشوط التعسفية الباطةل ختضع للسلطة الرقابية  50

ذا اك نت تتوافق مع املعيار العام للرشط التعسفي اذلي حدده القانون ال ملاينوالتقديرية حيث جيوز هل استبعادها اإ
5

و من هذه الرشوط هيمنا 

                                      
1

ىل رفع العديد من ادلعاوي ضد املتس ببني يف -    ال رضار ابلبيئة.عىل خلف مجعيات حامية البيئة يف بلدان اليت تبدو أ هنا أ كرث وعيا و نشاطا و اليت ابدرت اإ

 . 13هتميش ص، 8001س نة كل يف القانون املقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنيس، دار الكتاب احلديث، القاهرة ، مرص،د. محمد بودايل، حامية املس هتينظر: 
2

 .503زبريي بن قويدر، املرجع السابق، ص  - 
3

 املتعلق ابلرشوط العامة للعقود. 5931ديسمرب  09من قانون  50املادة  - 
4

 املتعلق ابلرشوط العامة للعقود. 5931ديسمرب  09من قانون  55املادة  - 
5

ء و ما بني سلطة رقابية للقضاء عىل أ ي أ ن املرشع ال ملاين حاول التوفيق ما بني البطلن بقوة القانون أ ي دون االإعترتاف بأ ية سلطة تقديرية للقايض فامي خيص ..... السودا - 

ن اكنت تتلء ستبعادها اإ  م مع املعايري اليت حددها القانون.الرشوط الرمادية و اليت أ جاز القايض اإ
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من القانون ال ملاين اذلي ينص عىل:" االإعفاء اللكي أ و اجلايئ للمحترتف من املسؤولية يف حاةل اخلطأ   55الرشط الرابع الوارد يف املادة 

 الصادر من انئبه أ و اتبعه". اجلس مي أ و اخلطأ  العمد أ و االإهامل اجلس مي

نلحظ أ ن املرشع ال ملاين مل يدرج هذا البند يف القامئة السوداء اليت تكون فهيا الرشوط ابطةل بقوة القانون ليس للقايض سلطة 

لغائه أ و تعديهل رمغ ما يرتبه رشط االإعفاء من املسؤولية العقدية من أ اثر خطرية ابلنس بة لدلائن )املس هت كل(، كحرمانه من حقه تقديرية يف اإ

ه لكيا أ و جائيا من ملحقة املدين )املهين( اذلي أ خل ابلزتاماته العقد و أ درجه يف الرشوط الرمادية اليت أ جاز فهيا للقايض تطبيق سلطت

لغاء .... الرشط أ و تعديل، و هذا يدل عىل أ ن املرشع ال ملاين....... بصحة هذه االتفاقات معمتدا عىل  مبدأ  سلطان االإرادة و التقديرية من اإ

ذا رأ ى أ ن مصاحل الطرفني متعادةل ال يتفوق طرف عىل حساب أ خر* مثل الرشط  طار املعاملت املدنية و كذكل اإ احلرية التعاقدية يف اإ

 اذلي يعفي من املسؤولية اذلي يفرضه املهين يقابهل ختفيض يف المثن أ و تيسري يف السداد.

ىل حتقيق التوازن احلقيقي بني أ طراف العقد، و ليس هدفه وهكذا يبدو أ ن هدف املرشع ال مل اين عىل غرار ابيق الترشيعات سعى اإ

 ماكحفة الرشوط التعسفية ليحمي هبا املس هتكل و يرض ابملقابل املهين.

ىل أ ما ابلنس بة للمرشع الفرنيس فقد ذكران سالفا عند تعريفنا للرشوط التعسفية أ نه اكن الاهامتم الترشيعي هبا يف ف رنسا يرجع فقط اإ

علم املس هتلكني، و اذلي أ نشأ  جلنة الرشوط التعسفية، كام منح قانون احلكومة  5932جانفي  50القانون الصادر يف  اخلاص حبامية و اإ

صدار مراس مي حلرض أ و تقييد الرشوط التعسفية رشيطة حصولها عىل رأ ي جملس ادلوةل و جلنة الرشوط التعسفية سلطة اإ
1

. 

* حرص ثلث طوائف من الرشوط التعسفية هتمنا الطائفة الثانية اليت من حيث موضوعها 87/03/5932سوم بتارخي ولقد صدر مر 

خلل البائع املهين يف الوفاء بأ حد الزتاماته، فنصت املادة الثانية م نقاص حق املس هتكل يف التعويض عن اإ لغاء أ و اإ ىل اإ ن و أ ثرها تريم اإ

عادة النسخ مرة املرسوم السالف اذلكر:" يعترب ت  نقاص من التعويض ك ن يرد يف العقد أ نه يف حاةل اإ عفاء أ و اإ عسفيا الرشط اذلي من شأ نه اإ

أ خرى ال يس تفيد املشترتي الثاين من الضامن
2

. 

                                      
1

، جمةل احملايم، جمةل دورية تصدر عن منظمة احملامني، س يدي 08-07شهيدة قادة، الرقابة عىل الرشوط التعسفية ك لية فعاةل محلاية رضا املس هتكل وفق تعديلت القانون  - 

 .35، ص8001، الس نة ال وىل،7بلعباس، العدد 

 .5932مارس  87ؤرخ يف امل 717-32* املرسوم رمق 
2

 .38، صلسابقشهيدة قادة، املرجع ان - 
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ذا ورد يف عقد أ خر فل يعترب  ذا ورد يف عقد البيع فهو تعسفي أ ما اإ و وضع قيود زمنية عىل الضامن القانوين مفثل هذا الرشط اإ

كلكذ
1

. 

عداد قامئة ابلرشوط التعسفية أ ما ابلنس بة للمرشع اجلاائري فقد اتبع نفس أ سلوب نظريه الفرنيس املمتثل يف اإ
2

، حيث أ ورد ل ول مرة 

( أ نواع من الرشوط اليت اعتربها تعسفية يف العقود املربمة بني املس هتكل و العون الاقتصادي2قامئة تتضمن )
3

، و يعترب الرشط ال ول من 

أ خذ  -حمل ادلراسة كوهنا تتعلق بتعديل أ حاكم املسؤولية حمل البحث، فيبدو أ ن الرشط ال ول من هذه القامئة  07/08من القانون  89دة املا

رشط عام و غري دقيق و يعكس مفهوم الرشط التعسفي وفقا  –حقوق أ و امتيازات ال تقابلها حقوق أ و امتيازات مماثةل معترتف هبا للمس هتكل 

من نفس القانون 1ثالثة من الفقرة للامدة ال 
4

عفاء أ و  ، و بذكل يشمل هذا الرشط  لك ما يقيد حقوق املس هتكل و يثقل الزتاماته كرشط اإ

سقاط الضامن أ و فرض عىل املس هتكل تعويضا مبالغا فيه، فيتضح من خلل ذكل  نقاص أ و اإ التخفيف أ و التحديد ملسؤولية احملترتف أ و رشط اإ

د أ ورد رشوط القامئة عىل سبيل املثال و ليس عىل سبيل احلرص، فاعتنق مضمون القامئة المنوذجيةأ ن املرشع اجلاائري ق
5

و هذا ما أ كده  

 اليت فتحت اجملال أ مام التنظمي ملنع بعض الرشوط اليت تعترب تعسفية. 07/08من القانون  30مضمون املادة 

ثبات الطابع التعسفي للرشط، فريى ادلكتور محمد بودايل السالف اذلكر عىل 07/08من القانون  89كام مل تبني املادة   من يقع عئب اإ

ذا اكن من قبيل الرشوط احملددة يف املادة  ثبات الطابع التعسفي للرشط اإ ذا تعلق 89أ ن املرضور و غالبا ما يكون املس هتكل يعفى من اإ ، أ ما اإ

                                      
1

ىل ر  -  س تئناف ابريس يف صدد العلقة بني معمل طبع أ و حتميض الصور و أ حد معلئه اإ ذ ذهبت حممكة اإ س تفادة املصور و هذا ما أ كده القضاء الفرنيس احلديث اإ فض اإ

عتبار الرشط املتعلق بتحديد التعويض اذلي أ درجه املهين يف ، ل ن العلقة بين 5932جانفي  50من تطبيق نصوص قانون  ه و بني الرشكة ليست عقد بيع بل عقد مقاوةل، و ذلا رفضت اإ

ق اخلاص حبامية تطبيق القانون الساب االإطار املسمل للعميل رشطا تعسفيا يف مفهوم هذا القانون، لكن حممكة النقض الفرنس ية يف صدد الرشط احملدد املسؤولية عن التعويض قررت

يعترب عقد بيع و يف جانب أ خر عقد املس هتكل من الرشوط التعسفية عىل عقد خمتلط، أ ي عىل العقد اذلي ميثل و لو بصورة جائية خاصية بيع، أ ي و ل و اكن العقد يف جانب منه 

، حتقيق التوازن العقدي عن طريق ماكحفة الرشوط التعسفية يف عقود ، مقتبس من: عيىس و زروايل سهام .Cassation civil , 06 juin 1990, N° 115, p104مقاوةل، 

 .88، جامعة حسيبة بن بوعيل، شلف، لكية احلقوق، ص 8058ديسمرب  01و  01االإس هتلك، امللتقى الوطين، أ ثر التحوالت االإقتصادية عىل تعديل ق.ح. املس هتكل، يويم 
2

لغاؤها مؤخرا، و أ خذ يتجىل تأ ثري املرشع اجلاائري ابلترشيع الفرن -  قتباسه لبعض الرشوط الواردة يف القامئة امللحقة بقانون االإس هتلك الفرنيس و اليت مت اإ يس من خلل اإ

للقواعد املطبقة عىل املامرسات احملدد  8007يونيو  83املؤرخ يف  08-07من القانون رمق  89من املادة  1و  1و  7و  3ابيق الرشوط مضن القامئة املبارشة و يه الرشوط املتعلقة ابلفقرات 

 .75التجارية ج.ر رمق 
3

-01املذكور أ نفا، لكنه تدارك ذكل يف املرسوم التنفيذي رمق  08-07من القانون رمق  89لقد ذكر املرشع اجلاائري مصطلح البائع بدال من العون االإقتصادي يف نص املادة  - 

س تعمل عبارة العون االإقتصادي. 301  و اإ
4

:" الرشط التعسفي لك بند أ و رشط مبفرده أ و مشترتك مع بند واحد أ و عدة بنود أ و رشوط أ خرى من شأ هنا االإخلل الظاهر ابلتوازن 08-07من القانون  1فقرة  3املادة  - 

 بني حقوق و واجبات أ طراف العقد.
5

 .35بن محيدة نهبان، املرجع السابق، ص - 
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ن ثبات الطابع التعسفي للرشط* وفقا  ال مر برشوط أ خرى غري ذكل اليت ورد ذكرها يف املادة السابقة فاإ املتعاقد املرضور يقع عليه عئب اإ

للقاعدة الثبوتية البينة عىل من ادعى
1

. 

 1السالفة اذلكر، مبوجب املادة  89و لقد أ ضاف املرشع اجلاائري قامئة أ خرى منوذجية للرشوط التعسفية تمكل القامئة الواردة ابملادة 

احملدد للعنارص السابقة للعقود املربمة بني ال عوان الاقتصاديني و املس هتلكني و  8001سبمترب  50يف  املؤرخ 01/301من املرسوم ت رمق 

ليه ال عوان الاقتصاديون، وهو ذكل الرشط املعفي أ و احملدد  البنود اليت تعترب تعسفية، و من بني هذه الرشوط هناك رشط كثريا ما يلجأ  اإ

خلهل اباللزتامات الناش ئة عن العقد اذلي جيمعه من املسؤولية اذلي ينتج عنه منح أ فض  لية غري مربرة للعون الاقتصادي يف حاةل اإ

 .ابملس هتكل

من املرسوم عىل هذا الرشط التايل:" التخيل عن  1ويه املامرسة اليت خطرها القانون و رصح بطابعها التعسفي، وجاء نص املادة 

حاةل عدم التنفيذ اللكي أ و اجلايئ أ و التنفيذ غري الصحيح لواجباته"مسؤوليته بصفة منفردة بدون تعويض املس هتكل يف 
2

. 

تعترب الرشوط املعدةل ل حاكم املسؤولية تشديدا أ و ختفيفا أ و أ عناء حصيحة مرشوعة يف ال صل
3

، مادامت نتيجة تفاوض و اتفاق 

رادتني متساويتني اقتصاداي، و يف ظروف تسودها الزناهة و االإعلم امل  تبادل بلك املعطيات اليت من شأ هنا أ ن تؤثر عىل حتديد مس بق بني اإ

هنا تكون عدمية  دراج هذا الرشط مضن بنود العقد نتيجة الغش و تدليس من العون الاقتصادي فاإ ذا اكن اإ مضمون الزتامات الطرفني، أ ما اإ

عفاؤه من تبعات ذكل الرشط ، عىل أ ن يثبت ال غش أ ن الغش حاصل من هجة املتعاقد معه أ و ال ثر ابلنس بة للمتعاقد املهين، حبيث يمت اإ

خطئه اجلس مي
4

 . 

 

 

                                      
ن قامئة الرشوط التعسفية املنصوص علهيا يف ن املس هتكل) ....(ال  5993من القانون االإس هتلي الفرنيس لس نة  5/538املادة  * اإ يه رشوط جيب أ ن تعترب تعسفية و ... فاإ

لهذه القامئة قمية قانونية، و ما فية مما يعين أ نه ليس يعفى من تقدمي ادلليل عىل الطابع التعسفي ابلرشط املترضر منه، و احلمكة من هذا النص فالرشوط الواردة من القامئة ال يفترتض أ هنا تعس 

ال وس يةل للكشف عن رشوط يثور الشك بأ هنا تعسفية، و من مث وضعها أ مام لك من املس هتكل و القايض ليك يسترتشد هذا ال خري هبا دون ا تباعها.يه اإ لزتام منه ابإ  الإ

 .50أ محد منصوري، املرجع السابق، ص -ينظر: منري البرصي 
1

 .532، ص8003ة الرشوط التعسفية يف العقود، دار الفجر للنرش والتوزيع س نةماكحف د. محمد بودايل، - 
2

 11احملدد للعنارص ال ساس ية للعقود املربمة بني ال عوان االإقتصاديني و املس هتلكني و البنود اليت تعترب تعسفية ج.ر عدد  301-01من املرسوم التنفيذي رمق   1املادة  - 

 . 8001لس نة 
3

لزتامه التعاقدي. 532/08املادة  -  عفاء املدين من أ ية مسؤولية تترتتب عىل عدم تنفيذ اإ  ق .م و كذكل جيوز اإ
4

 1-1س هتكل، يويم: د/ قرميس عبد احلق، مواهجة الرشوط التعسفية يف عقود االإس هتلك، امللتقى الوطين اخلامس، أ ثر التحوالت االإقتصادية عىل تعديل ق.ح. امل  - 

 .1ة بن بوعيل، شلف، لكية احلقوق، ص، جامعة حسيب8058ديسمرب 
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 الفرع الثاين: الرقابة القضائية عىل الرشوط التعسفية

بطاهل حفاول املرشع الفرنيس يف  الرقابة القضائية يه أ سلوب قضايئ يترتك فيه القانون للقايض سلطة تقدير الطابع التعسفي قبل اإ

ضافة املادة  قانون الاس هتلك الفرنيسمن  09خطوة ترشيعية اإ
1

نه يس تطيع احلمك   واليت تنص عىل أ نه مبناس بة نااع معروض عىل القايض فاإ

 ابعتباره غري مكتوب، الرشط املتعلق ابخلاصية احملددة أ و قابلية التحديد للمثن وكذكل بدفعه، حبقيقة اليشء أ و تسلميه، بعبء اخملاطر،

لغاء أ و التحديد للتفاقات، حيامن يبدو أ ن هذا الرشط مفروضا عىل غري املهين بنطاق املسؤوليات والضامانت، برشوط التنف  يذ، ابلفسخ، االإ

أ و املس هتكل بواسطة تعسف النفوذ الاقتصادي للطرف ال خر يف العقد، و مينح لهذا ال خري مزية جمحفة 
2

، هذه النصوص تطبق عىل العقود 

ة يف طلبات البضاعة، الفواتري، الضامن، التسلمي، التذاكر أ و لوحة أ و الفتة أ اي اكن شلكها أ و أ ساسها و يكون ال مر كذكل خاص
3

كام قام  

بطال الرشط التعسفي املرشع الفرنيس حبسم خلف فقهيي قضايئ حول سلطة القايض يف احلمك ابإ
4

اذلي يفرضه املهين عىل غري املهين أ و  

فة من جراء هذا الرشط، و ابلنس بة لنوع الرشوط اليت ميكن للقايض احلمك املس هتكل مس تخدما نفوذه الاقتصادي يف احلصول عىل مزية جمح

 ابستبعاد الرشوط املفروضة من طرف املهنيني عىل غري املهين أ و املس هتكل و املتعلقة أ ساسا:

 الرشوط احملددة لمثن أ و قابلية المثن للتحديد  -

 مثنالرشوط املتعلقة بكيفية ادلفع غري املهين أ و املس هتكل لل  -

 الرشوط املنصبة عىل جوهر اليشء حمل العقد  -

 الرشوط املتعلقة بكيفية تسلمي اليشء  -

 الرشوط املتعلقة ابملسؤولية مثل حتديد املسؤولية و غريها من رشوط الضامن. -

عطاء عطاء القايض تكل السلطة مل يمت بسهوةل، فقد وجد خلف ما بني مؤيد و معارض، واكن تربير رافيض اإ ن اإ القايض هذه  اإ

 السلطة هو اخلوف من أ ن تصاب 

                                      
1

 املعدل واملمتم . 5991جانفي52قانون الاس هتلك الفرنيس الصادر يف  
2

وزو، لكية احلقوق و العلوم  غدويش نعمية، حامية املس هتكل الالكترتوين، مذكرة لنيل شهادة املاجس تري يف القانون، فرع املسؤولية املهنية، جامعة مولود معمري، تزيي 

 .88، ص 8058ياس ية، س نة الس  
3

 .839د.محمد بودايل، حامية املس هتكل... ، املرجع السابق، ص  
4

 انهتيى برفعه أ مام احملمكة . وتظهر سلطة القايض يف استبعاد الرشوط التعسفية عند وجود نااع معروض عىل القايض أ ي أ نه ال حيمك ببطلن هذا الرشط مدام مل يرث نااعا 

 .77محمد محد هللا، حامية املس هتكل يف مواهجة الرشوط التعسفية يف عقود الاس هتلك، مقتبس من: غدويش نعمية ،املرجع نفسه، ص ينظر: د. محد هللا  
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املعاملت بعدم الاس تقرار
1

يف حني يرى اجلانب املؤيد من الفقه الإعطاء القايض سلطة استبعاد الرشوط التعسفية عىل الرمغ من  

صدار مرسوم بعد موافقة جملس ادلوةل ابعتبار الرشط تعسفيا، تدر   ج يف العقود.وجود جلنة رشوط تعسفية و سلطة احلكومة يف اإ

و مكثال عىل بعض الرشوط اليت ميكل القايض فهيا سلطته التقديرية، عقود بيع الس يارات و اليت يشترتط فهيا أ ن تمت معليات  

االإصلح دلى البائع، كام أ ن هناك رشوطا تس تثين بعض قطاع الغيار من نطاق الضامن، كام أ ن بعض عقود البيع تتضمن رشوطا حتظر عىل 

ع ادلعوى ضد البائع و لهذا وجب التدخل لعلج هذه ال وضاعاملشترتي رف
2

  . 

عطاهئا فعالية يف االإعلن عن الرشوط التعسفية و ذكل يف  ال أ نه يف ال خري اعترتف املرشع الفرنيس رصاحة لسلطة القايض و اإ اإ

مكرر املعدةل بأ نه جيوز  538ي نص يف املادة عىل غرفيت الربملان، اذل 8001نومفرب 57مرشوع تعديل قانون الاس هتلك الفرنيس املقترتح يف 

 احلمك للقايض تقدير بصفة رمسية الصبغة التعسفية للرشط يف املنازعات القامئة بني احملترتفني و املس هتلكني أ و غري احملترتفني كام جيوز للقايض

اع املربم مع نفس احملترتفحبذف نفس الرشوط التعسفية املعروضة عليه يف مناذج العقــود املشاهبة للعقد حمل الزن 
3
 . 

سعى املرشع اجلاائري أ ن يمتتع املس هتكل يف علقته الاس هتلكية ابملهين يف عقود الاس هتلك بصفة عامة، و يف الرشوط أ و 

ون املدين االتفاقات املعدةل ل حاكم املسؤولية بصفة خاصة، بلك مظاهر امحلاية القانونية املقررة للطرف املذعن املنصوص عليه يف القان

" من هذا القانون 558و550اجلاائري أ ي املادتني "
4

ذ تنص املادة  ذا مت العقد بطريقة االإذعان، و اكن قد تضمن رشوطا تعسفية »: 550، اإ اإ

ف جاز للقايض أ ن يعدل هذه الرشوط أ و أ ن يعفي الطرف املذعن مهنا، و ذكل وفقا ملا تقتضيه به العداةل و يقع ابطل لك اتفاق عىل خل

 يؤول )يفرس( الشك يف مصلحة املدين .   -5»:558كام تنص املادة ، «ذكل

جامل ، « غري أ نه ال جيوز أ ن يكون تأ ويل العبارات الغامضة يف عقود االإذعان ضارا مبصلحة الطرف املذعن -8  وبذكل ميكن اإ

  ييل : مظاهر امحلاية القانونية اليت ميكن أ ن يمتتع هبا املس هتكل بوصفه طرفًا مذعنا فامي

                                      
1

لس ادلوةل مرسوم من جم لقد فرس بعض الفقه الفرنيس تقييد سلطة القايض مبرسوم تنظميي من خلل متسك املرشع بنظام القوامئ، عىل أ ساس أ ن الرشوط احملددة مبوجب 

ذا منح للقايض سلطة تقديري ة بشأ ن الرشوط غري الواردة يف املرسوم، فقد صدر بعد استشارة جلنة خمتصة يف تقدير الطابع التعسفي للرشوط التعاقدية احملررة يف عقود الاس هتلك، أ ما اإ

ىل مجموع  رشوط العقد. يلغي رشطا ميكن أ ن يظهر هل تعسفي يف حني أ نه يشلك نوع من التوازن ابلنظر اإ

  72ينظر: محمد بودايل، حامية املس هتكل...،املرجع نفسه، ص 
2

 .77غدويش نعمية،  املرجع نفسه، ص  
3

 Art.L132-6 « En cas de litige .entre professionnel et non professionnel ou un consommateur ,le juge .peut soulever d’office le 

caractère abusif d’une clause .Il peut déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même 

professionnel avec non professionnel ou des consommateurs et  lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen 

approprié » Projet de loi du 14 novembre 2006, www.légifrance.gouv.fr . 
4

 من القانون املدين املرصي. 515و579تقابلهام املاداتن  
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 .*تفسري الشك أ و الغموض ملصلحة املس هتكل بوصفه طرفًا مذعنًا 

لغاء  ذ بدا رشطا تعسفياً *تعديل أ و اإ عفاء املهين من املس ئولية العقدية  اإ  .         بند اإ

تكون القاعدة يف التفسري عند حصول الشك أ و الغموض يف عبارات العقد
1

جراء التفسري وفق ما تقتضيه مصلحة ، يه املدين،  اإ

وذكل سواء اكن هذا الشك أ و الغموض منصبا عىل مدى بقاء أ و زوال الالزتام أ و واقعا عىل جحم هذا الالزتام وذكل نظرا ل ن املدين هو 

الطرف الضعيف يف تكل العلقة التعاقدية ال مر اذلي يوجب اعتباره أ وىل ابلرعاية وامحلاية من خشص ادلائن اذلي ميثل الطرف القوي يف 

تكل العلقة 
2

ذن فتفسري الشك ملصلحة املدين املذعن أ مر طبيعي متفق مع القاعدة العامة  ، اإ
3

، أ ما التفسري ملصلحة ادلائن املذعن هو 

الاس تثناء اذلي يعد خروجا عن القاعد وهنا ميكن للمس هتكل يف علقته العقدية مع املهين أ ن يس تفيد من مضمون تكل القاعدة حيامن يكون 

جراء التفسري عىل  558/8املدين، غري أ ن املادة يف مركا  من التقنني املدين اجلاائري وضعت اس تثناء عىل هذه القاعدة مفادها عدم جواز اإ

ن اكن دائنا عند وجود مغوض يف عبارات العقد،  حنو يرض مبصلحة الطرف املذعن، حىت واإ
4

، وهذا يعين مبفهوم املوافقة رضورة اجراء 

ن اكن يف مركا ادلائن .التفسري مبا حيقق مص  لحة الطرف املذعن حىت واإ

من القانون املدين  550وليك يضمن املرشع فعالية امحلاية لطرف املذعن، أ ضاف املادة 
5

عبارة:) يقع ابطل لك اتفاق عىل خلف 

لغاء بعض الرشوط اليت يراها تعسفية ذكل( فل جيوز االتفاق عىل سلب القايض سلطة تعديل أ و اإ
6

 لو اكن من اجلائا مثل   ذكل أ نه 

                                      
1

صلح املنتج املبي  تفايق هل هو اإ طار الضامن االإ ده ؟ كام يكون الغموض ع واستبداهل أ و ر كام هو احلال ابلنس بة لوصل الضامن اذلي ال يبني ال داءات اليت يلزتم هبا البائع يف اإ

ىل تناقض بني الرشوط اخملتلفة يف نفس العقد كام هو احلال مثل لوثيقة التأ مني اليت تنص يف قسم مهنا عىل تغطية  التأ مني خلطر معني ، وتنص يف قسم أ خر مهنا عىل أ ن نفس  مرده اإ

ىل التساؤل عن أ ي رشط يعتد به ؟  اخلطر ال يغطيه التأ مني مما يؤدي اإ

 .   39محمد بودايل، ماكحفة الرشوط التعسفية...، املرجع السابق، ص.د ينظر: 
2

 .  531خادل جامل أ محد حسن، املرجع السابق، ص .د 
3

منا ضده ل نه هو من حررها وفرضها عىل الطرف املذعن دون   ن العبارات الغامضة ال تفرس ملصلحته واإ ذا اكن الطرف القوي مدينا، فاإ س تطاعة نقاش، كام أ نه ابوعليه اإ

 الطرف القوي أ ن يفرض رشوطا واحضة، غري أ نه أ خطأ  بتحرير عبارة غامضة، حينئذ يتحمل تبعة فعهل ل نه املتسبب يف الغموض.

 . 571، ص5990ينظر: د. لشعب حمفوظ بن حامد، عقد االإذعان يف القانون املدين اجلاائري، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلاائر، س نة  
4

تد بقوة ت حممكة اس تئناف "ليون" بأ ن الضامن املعطى لصاحل املرشوع بشأ ن ما يقع ملس تخدميه، أ ثناء أ عامل الطلء أ و البياض أ و تركيب الاجاج مي وتطبيق ذلكل قض 

تفسريها اذلي جرى ملصلحة صاحب العمل كطرف  وفق–القانون ليشمل ذكل اجلاء اذلي أ صاب العامل أ ثناء قيامه بعملية الهدم ل حد احلواجا الاجاجية املوجدة ابلبناء بعد أ ن ثبت لها 

أ هنا، وقد أ ن أ عامل الهدم اليت متت حلساب صاحب العمل تعد من ال عامل الرضورية اللزمة للقيام بأ عامل الطلء اليت أ جرى صاحب العمل التأ مني بش -مذعن يف مواهجة رشكة التأ مني

ليه يف تفسري مربر وبطريقة مرشوعة.أ يدت حممكة النقض مثل هذا احلمك معلنة عن صواب رأ ي حم  مكة املوضوع فهيا، اجتهت اإ

 .            511، ص8001ة، س نة مقتبس من: د. خادل جامل أ محد حسن، امحلاية القانونية للمس هتكل يف اتفاقات االإعفاء من املسؤولية العقدية، دار الهنضة العريب القاهر 
5

 رصي . من التقنني املدين امل 579تقابلها املادة  
6

ال اس هتدف حمكه لنقض، وهذا ما يسمى مببدأ  القوة امللامة للعقد القامئ عىل مبدأ    سلطان االإرادة ساند مبدأ  العقد ال صل هو احترتام القايض لقانون العقد فل يعدهل، واإ

رية مبدأ  العقد رشيعة املتعاقدين بشأ ن عقود االإذعان، فمل تعترب تعسفيا رشط حتديد الضامن من القانون املدين اجلاائري(، ويف هذا طبقت احملمكة العليا اجلاائ501رشيعة املتعاقدين )املادة 

من القانون املدين ،حيث جاء يف حمتوى القرار:"...ومن املتفق عليه يف الرشوط العامة  501يف عقد التأ مني)أ ي التخفيف من الضامن( وما يعاب عىل قرار احملمكة العليا  أ نه طبقت املادة 

مبناس بة سري املركبة وال تضمن ال رضار اليت يسبهبا املؤمن هل لعقد التأ مني أ ن رشكة التأ مني تضمن للمؤمن هل التبعات املالية الناجتة عن ال رضار اجلسامنية واملادية اليت يسبهبا الغري ، أ ثناء و 
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هذا االتفاق، ملا تأ خر الطرف القوي تضمني هذا الرشط يف العقد
1

. 

ذا اكن حمك هذه امحلاية مصدره ال حاكم ال مرة اليت ال جيوز االتفاق عىل خمالفهتا، فهل هو ملام ابلنس بة للقايض ؟ مبعىن أ نه  ولكن اإ

ذا وصف الطرف املذعن رشطا معينا بصفة التعسف، فه عفاءه منه ؟ أ م لع السلطة التقديرية يف ذكل ؟ اإ  ل يلام القايض بتعديل أ و اإ

اثرة تعديل الرشوط التعسفية من تلقاء نفسه، مبناس بة نظره يف دعوى التنفيذ أ و  يرى بعض الفقه رضورة اعترتاف للقايض بسلطة اإ

من الرشوط التعسفية الفسخ العقد ال صيل، ل ن من شأ ن ذكل أ ن يسهم يف بناء قضايئ متاكمل للحامية
2

، وهذا بعكس احلال يف القانون  

السالف اذلكر  301-01من املرسوم التنفيذي رمق  01منه أ و يف املادة  89حيث يمت حتديد الرشوط التعسفية كام رأ ينا يف املادة  08-07رمق 

بطال الرشط التعسفي املترضر  لغاء أ و اإ -منه املس هتكل، وهنا نتساءل هل الرشط اذلي يتضمن ويلزتم القايض بطريقة أ وتوماتيكية أ ن حيمك ابإ

عفاء املهين من املسؤولية أ و خيفف من عبهئا أ و حتديدها يف قدر معني يقلل عن الرضر احملمتل حدوثه  أ م ال ؟  -اإ

عفاء من املسؤولية لصاحل املهين يف علقته ابملس هتكل م ىل اعتبار أ ن الرشط املتضمن اإ ن قبل الرشوط لقد ذهب املرشع اجلاائري اإ

التعسفية
3

عفاء املهين من املسؤولية أ و ختفيفها عليه أ و حتديدها معه  رشطا  ال أ ن بعض الفقه يرى أ نه قد يكون هذا الرشط املتضمن اإ ، اإ

تعسفيا، وقد ال يكون كذكل وال مر رهني بلك حاةل عىل حد، وما يتصل هبا من ظروف، ذكل أ ن احلمك عىل اليشء فرع من تصوره، ومن 

ذا تبني مث  يتعني عىل القايض تدقيق النظر يف العقد وما حييط به من ظروف وملبسات وجحم ال داءات طريف العلقة الاس هتلكية حبيث اإ

ذا تبني هل أ ن رشط االإع فاء هل أ ن رشط االإعفاء يشلك مزية مبالغ فهيا ال يقابلها أ ي مقابل أ خر حيظى به املس هتكل اكن الرشط تعسفيا، أ ما اإ

ني تخفيف أ و التحديد من املسؤولية بوصفه مزية يتصف هبا املهين تقابلها مزية أ خرى حقيقة يمتتع هبا املس هتكل، الس امي أ ن كثري من املهنيأ و ال 

يراد رشوط االإعفاء أ و التخفيف من املسؤولية العقدية عن أ خطاهئم اليسرية،  ىل ختفيف أ سعار ما يقدمونه من سلع وخدمات نظري اإ يعمدون اإ

                                                                                                                        
ذا اكن مؤمنا عىل مجيع ال خطار، وملا ثبت أ ن املطعون ضده مل يؤم ال اإ ن قضاة املوضـوع بقضاهئم خالفوا ذكل مبنحه تعويضا، قد خرقوا نصوص العقد تطبيقا لنفسه اإ ن عىل مجيع ال خطار، فاإ

 .      35، العدد   ال ول، ص5997، اجملةل القضائية، لس نة 23323، ملف رمق  51/01/5918واس تحق قرارمه للنقض، القرار مؤرخ يف  501للامدة 
1

ضافة هذه العبارة لاك  ذ من السهل عىل الرشاكت احملتكرة أ ن تضمن العقد رشطا حيجب القايض عن مراقبة الرشوط التعسفية فيه، مث تفرضه فلوال اإ نت امحلاية صورية، اإ

ال به.     عىل الطرف املذعن اذلي ال يس تطيع التسلمي اإ
2

 .31د.محمد بودايل، ماكحفة الرشوط التعسفية...، املرجع السابق، ص 
3

أ خذ حقوق و أ و/ امتيازات ال تقابلها حقوق و أ و/ امتيازات مماثةل معترتف هبا للمس هتكل " ، واليت يقابلها يف تقنني الاس هتلك -5:"..08-07نون رمق من القا 89املادة  

من قانون  1/ 13سؤولية، ويقابلها نص املادة رشطا من الرشوط التعسفية من بيهنا الرشط ال خري اذلي حيمل معىن االإعفاء من امل  53حيث أ وردت  03الفقرة  538/5الفرنيس املادة 

عفاء املنتج أ و املوزع من املسؤولية أ و حتديدها أ و ختفيض مدة تقاداه 53-99التجارة املرصي رمق   ا ".و اليت تنص عىل أ نه: " يقع ابطل لك رشط أ و بيان يكون من شأ نه اإ
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تدفع عن مثل هذا الرشط طابع املغاالة و احلد ملا يعد رشطا تعسفيا حبيث
1

، وال مر مترتوك للسلطة التقديرية للقايض يقيض فيه حس امب يترتاء 

 هل ، من غري أ ن تكون عليه رقابة من حممكة النقض ما دام أ نه يسبب حمكه عىل أ سس سائغة ومقبوةل.

ذا اكن حمك هذه امحلاية مصدره ال حاكم ال مرة اليت ال جيوز االتفاق عىل خمالفهتا، فهل هو ملام ابلنس بة للقايض ؟ مبعىن أ نه  ولكن اإ

عفاءه منه ؟ أ م لع السلطة التقديرية يف ذكل ؟  ذا وصف الطرف املذعن رشطا معينا بصفة التعسف، فهل يلام القايض بتعديل أ و اإ  اإ

اثرة تعديل الرشو ط التعسفية من تلقاء نفسه، مبناس بة نظره يف دعوى التنفيذ أ و يرى بعض الفقه رضورة اعترتاف للقايض بسلطة اإ

الفسخ العقد ال صيل، ل ن من شأ ن ذكل أ ن يسهم يف بناء قضايئ متاكمل للحامية من الرشوط التعسفية
2

، وهذا بعكس احلال يف القانون  

السالف اذلكر  301-01من املرسوم التنفيذي رمق  01دة منه أ و يف املا 89حيث يمت حتديد الرشوط التعسفية كام رأ ينا يف املادة  08-07رمق 

بطال الرشط التعسفي املترضر منه املس هتكل، وهنا نتساءل هل الرشط اذلي يتضمن  لغاء أ و اإ -ويلزتم القايض بطريقة أ وتوماتيكية أ ن حيمك ابإ

عفاء املهين من املسؤولية أ و خيفف من عبهئا أ و حتديدها يف قدر معني يقلل عن الرضر   أ م ال ؟  -احملمتل حدوثهاإ

عفاء من املسؤولية لصاحل املهين يف علقته ابملس هتكل من قبل الرشوط  ىل اعتبار أ ن الرشط املتضمن اإ لقد ذهب املرشع اجلاائري اإ

التعسفية
3

عفاء املهين من املسؤولية أ و ختفيفها عليه أ و حتديدها ال أ ن بعض الفقه يرى أ نه قد يكون هذا الرشط املتضمن اإ معه  رشطا  ، اإ

تعسفيا، وقد ال يكون كذكل وال مر رهني بلك حاةل عىل حد، وما يتصل هبا من ظروف، ذكل أ ن احلمك عىل اليشء فرع من تصوره، ومن 

ذا تبني  مث يتعني عىل القايض تدقيق النظر يف العقد وما حييط به من ظروف وملبسات وجحم ال داءات طريف العلقة الاس هتلكية حبيث اإ

ذا تبني هل أ ن رشط االإعفاء  هل أ ن رشط االإعفاء يشلك مزية مبالغ فهيا ال يقابلها أ ي مقابل أ خر حيظى به املس هتكل اكن الرشط تعسفيا، أ ما اإ

 ملهنينيأ و التخفيف أ و التحديد من املسؤولية بوصفه مزية يتصف هبا املهين تقابلها مزية أ خرى حقيقة يمتتع هبا املس هتكل، الس امي أ ن كثري من ا

يراد رشوط االإعفاء أ و التخفيف من املسؤولية العقدية عن أ خطاهئم اليسرية،  ىل ختفيف أ سعار ما يقدمونه من سلع وخدمات نظري اإ يعمدون اإ

حبيث تدفع عن مثل هذا الرشط طابع املغاالة و احلد ملا يعد رشطا تعسفيا
4

، وال مر مترتوك للسلطة التقديرية للقايض يقيض فيه حس امب يترتاء 

 ، من غري أ ن تكون عليه رقابة من حممكة النقض ما دام أ نه يسبب حمكه عىل أ سس سائغة ومقبوةل.هل 

                                      
1

 .517د.خادل جامل أ محد حسن، املرجع السابق، ص 
2

 .31يل، ماكحفة الرشوط التعسفية.....، املرجع نفسه، صد.محمد بودا 
3

أ خذ حقوق و أ و/ امتيازات ال تقابلها حقوق و أ و/ امتيازات مماثةل معترتف هبا للمس هتكل " ، واليت يقابلها يف تقنني الاس هتلك -5:"..08-07من القانون رمق  89املادة  

من قانون  13/1من الرشوط التعسفية من بيهنا الرشط ال خري اذلي حيمل معىن االإعفاء من املسؤولية، ويقابلها نص املادة رشطا  53حيث أ وردت  03الفقرة  538/5الفرنيس املادة 

عفاء املنتج أ و املوزع من املسؤولية أ و حتديدها أ و ختفيض مدة  53-99التجارة املرصي رمق   تقاداها ".و اليت تنص عىل أ نه: " يقع ابطل لك رشط أ و بيان يكون من شأ نه اإ
4

 .517د.خادل جامل أ محد حسن، املرجع نفسه، ص 
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دراج الرشوط التعسفية  يف العلقة الاس هتلكية  الفرع الثالث: اجلااء املترتتب عىل اإ

ليه سواء من قبل املس هتلكني أ و مجعيات حامية       ن القضاء وهو بصدد نظره ادلعاوى املرفوعة اإ املس هتلكني، ميكل سلطة توقيع  اإ

ذا ثبت هل أ هنا حتمل الطابع التعسفي، وذكل  اجلااء املناسب عىل الرشوط التعسفية  املدرجة يف العقود املربمة بني املس هتلكني واحملترتفني، اإ

دراج الرشوط التعسفية يف العقود، بني جااء مد ين يمتثل يف احلمك ببطلن الرشط طبقا ملا يقيض به القانون، ويتنوع اجلااء املترتتب عىل اإ

خلهل بتطبيق ال حاكم القانونية املتعل قة اذلي يكتيس الطابع التعسفي، وجااء جنايئ يتضمن العقوابت املقررة قانوان عىل احملترتف نتيجة اإ

 مباكحفة هذه املامرسات التعسفية.

 أ وال: اجلااء املدين

ربمة بني املس هتلكني املهنيني، يثور التساؤل حول مصري هذه الرشوط وكذا مبجرد ثبوت وجود الرشوط التعسفية يف العقود امل

ىل القواعد العامة يف ظل غياب نص رصحي،   لتحديد طبيعة هذا البطلن ونطاقه.مصري العقد معوما، ال مر اذلي يقتيض الرجوع اإ

 طبيعة البطلن - أ  

سابق اذلكر، يتضح أ ن املرشع  08-07التعسفية املقررة يف القانون رمق استنادا عىل ال حاكم القانونية املتعلقة ابملامرسات التعاقدية 

 اجلاائري مل ينص رصاحة عىل اجلااء املدين للرشط التعسفي،  مفا يه طبيعة اجلااء املدين املترتتب عىل هذه الرشوط 

ربة تعسفية، سواء املنصوص علهيا يف القانون لقد منع املرشع اجلاائري املهين من تضمني العقد املربم بينه وبني املس هتكل الرشوط املعت

احملدد للقواعد املطبقة عىل املامرسات التجارية
1

، أ و تكل احملددة مبوجب التنظمي
2

، وذكل حرصا منه عىل حامية املس هتكل يف علقاته مع املهين، 

فضل عقوبة ميكن تطبيقها عىل هذه الرشوط، بوصفها وحتقيقًا لشفافية ونااهة املامرسات التجارية، وابلتايل يعترب بطلن الرشط التعسفي أ  

 ممارسات تعسفية خمالفة متامًا لقواعد ومبادئ شفافية املامرسات التجارية.

ن الهدف من منح القايض اإ
3

لغاء الرشوط التعسفية الواردة يف العقود املربمة بني املس هتلكني واملهنيني، هو حامية التوازن   سلطة اإ

د ثر اإ عادة التوازن العقدي اخملتل اإ ن القايض س يعمل مبوجب هذه السلطة عىل اإ راج الرشوط التعسفية يف هذه العقود، مبفهوم اخملالفة فاإ

                                      
1

 املذكور سالفا.  08-07من القانون رمق  89املادة  -
2

 املذكور سالفا. 301-01من املرسوم التنفيذي رمق  01املادة  -
3

زاء الرشوط التعسفية الواردة يف املادة  - أ ية سلطة تقديرية، أ ما  301-01من املرسوم التنفيذي  1علهيا يف املادة ، أ و تكل املنصوص 08-07من القانون  89ال ميكل القايض اإ

مات أ طراف العقد، وذكل خبلف القواعد العامة يف الرشوط اليت مل يرد ذكرها يف القامئتني فمبكن للقايض تقدير طابعها التعسفي لكن استنادا عىل معيار الاختلل الظاهر بني حقوق والزتا

عفاء الطرف املذعن منه، فضل عن ذكل تعت550ادة القانون املدين )امل بقاء عليه، أ و اإ رب هذه السلطة ( حيث يكون للقايض سلطة تقديرية واسعة تمتثل يف تعديل الرشط التعسفي مع االإ

ذ ميكن للقايض  أ ن ال يس تعمل هذه الرخصة اخملوةل هل من قبل املرشع ابلرمغ من وجود رشوط تع   سفية يف عقد االإذعان.جوازية  وليست وجوبية، اإ
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رادة الطرف الضعيف حرة وغري خاضعة لعوامل  الاقتصادي يف حاةل اختلهل، ولك ذكل يصب يف سبيل حتقيق العداةل القانونية، حىت تبقى اإ

قبل الطرف القويالنفوذ الاقتصادي والاس تغلل من 
1

 . 

اعترب املرشع الفرنيس الرشط التعسفي ك نه غري مكتوب، ومبا أ ن القايض هو الوحيد اخملتص بتكييف الرشط عند نظره ادلعوى، 

نه عندما حيمك بتعسفية الرشط يقيض ابعتباره غري مكتوب أ ي ال يرتب أ ي أ ثر، ك نه غري موجود أ ساسا يف العقد، وابلتايل ال ميكن امل  هين فاإ

المتسك أ و الادعاء به
2

. 

لغاء  هو اجلااء املناسب للرشوط التعسفية املدرجة يف عقود الاس هتلك وهو ما اس تعمهل  (l’élimination)يرى بعض الفقه أ ن االإ

وما يليه من القوانني اللحقة به، يف حني مييل جانب أ خر 32-83القضاء الفرنيس اذلي اس متده بدوره من القانون رمق 
3

خدام مصطلح الس ت 

(l’annulation)البطلن 
4

. 

ىل تفسري عبارة "ك هنا غري مكتوبة" عىل أ هنا ابطةل،  ولكهنم اختلفوا حول نوع البطلن هل هو  لقد ذهب غالبية الفقه الفرنيس اإ

 مطلق أ م نس يب؟

ىل اعتبار أ ن البطلن املقصود هنا هو البطلن املطلق، و هو ميثل جااء فعاال للم  س هتكل، فهو يتيح الفرصة مجلعيات اجته البعض اإ

ىل حرمان املس هتكل من الاس تفادة من السلعة  حامية املس هتلكني لرفع دعاوى حذف الرشوط التعسفية، لكن هذا البطلن املطلق يؤدي اإ

أ و اخلدمة حمل العقد الباطل، واليت ال غىن هل عهنا، وهو ما يتعارض مع مصلحته
5

. 

                                      
1

- Y. REINHARD et J.-P. CHAZAL, Droit commercial, Litec, 6
ème

  éd., 2001, n° 247, p. 191. 
2

- Y. REINHARD et J-P.CHAZAL,  op. cit : «  la clause abusive est réputée non écrite. C'est-à-dire qu’elle ne peut recevoir 

aucun effet et qu’il n’ya pas à en tenir compte. Elle est inexistante. » 
3

زاء املضمون العقدي، دار الهنضة العربية، القاهرة،  -  .875، ص5997د. أ محد محمد الرفاعي، امحلاية املدنية للمس هتكل اإ
4

 . 838، ص8003ة س ن قادة شهيدة، املسؤولية املدنية للمنتج، دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة االإسكندرية،د.  -
5

، Nullité recativeأ م بطلن نس يب   Nullité absolueوقد اختلف الفقهاء يف فرنسا حول طبيعة هذا البطلن اذلي ميلكه القايض بشأ ن البند التعسفي هل هو بطلن مطلق  -
ن تعلق ابلنظام  نه واإ ىل أ نه بطلن نس َّب ميكل املس هتكل وحده حق طلبه، ل  العام فهو مقرر ملصلحة املس هتكل يف مواهجة الرشوط أ و البنود التعسفية اليت يفرضها فذهب بعض الفقهاء اإ

 عليه املهين.
    GHESTIN : Le contrat , op . cit . N : 606 .  

ىل جانب حق املس هتكل يف   ىل اعتباره بطلان مطلقا ميكن طلبه من جانب مجعيات حامية املس هتلكني اإ طلبه، وذكل تفاداًي الاحامتل تقاعس املس هتكل يف يف حني ذهب البعض ال خر اإ
بطال.    اس تعامل حق طلب االإ

STARK et ROLAND et BOYER  obligstions.'contrat'T:II.N:65 
.                                        17ينظر: د. خادل جامل أ محد حسن، املرجع السابق، ص  
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ىل القول  بأ ن البطلن املقرر يف النص القانوين هو البطلن النس يب، ذكل أ ن اعتبار الرشط  خلفا ذلكل ذهب البعض ال خر اإ

ن البطلن اذلي يترتتب يف هذه احلاةل يكون نسبيا أ ي  ىل بطلن هذا الرشط فقط وليس العقد، وابلتايل فاإ التعسفي ك ن مل يكن، يؤدي  اإ

ال من جان ب املس هتلكني فقط، ل نه مقرر ملصلحهم ومتعلق ابلنظام العامجائيا وليس مطلقا، حبيث ال جيوز المتسك به اإ
1
.  

ذ من شأ نه أ ن يؤدي  ويعد هذا الرأ ي هو الصائب عىل أ ساس أ ن البطلن النس يب للرشوط التعسفية يتلءم ومصلحة املس هتكل، اإ

بقاء عىل العقد قامئا مما ميكننه من الاس تفادة من السلعة أ و اخلدمة. ىل اإ  اإ

كام  -رشط هبذه الصورة مبناس بة نظر القضاء دلعوى قد يرفعها أ حد املتعاقدين ضد ال خر، سواء من قبل احملترتف يتحقق بطلن ال 

لاام املس هتكل بأ داء المثن  لاام احملترتف بتسلمي اليشء املبيع أ و أ داء  -هو احلال عند مطالبته ابإ أ و من طرف املس هتكل يف حاةل مطالبته ابإ

اح الفرصة أ مام املس هتكل للمطالبة ابستبعاد هذه الرشوط اليت ليست يف صاحلهاخلدمة، وهبذه املناس بة تت
2

. 

نه يمت تطبيق نفس ال حاكم التقادم املنصوص علهيا يف القانون املدين،  وابلنس بة لتقادم دعوى البطلن لوجود رشوط تعسفية، فاإ

ال ويه مخس س نوات من يوم معرفة أ و اكتشاف وجود رشوط تعسفية واليت مت القياس علهيا فامي خيص البطلن لغياب البياانت االإجبارية، أ  

برام العقد.  يف العقد، وعرش س نوات من يوم اإ

دراج الرشوط التعسفية يف عقود االإذعان املربمة بني املس هتلكني واملهنيني، فهذا يعين أ ن سلطة  طاملا أ ن املرشع اجلاائري قد منع اإ

ترص فقط عىل الرشوط الواردة يف عقود االإذعان، وال يشمل العقود اليت تربم عن طريق املفاوضة القضاة يف احلمك ببطلن هذه الرشوط يق 

 واملناقشة أ ن عن طريق االتفاقات. 

عىل النقيض من ذكل مينع املرشع الفرنيس وجود الرشوط التعسفية يف مجيع أ نواع العقود املربمة بني املهين وغري املهين أ و املس هتكل، 

ط أ ن يكون العقد من عقود االإذعان، وبذكل يكون املرشع الفرنيس قد جتنب العديد من الصعوابت كون أ ن عقود االإذعان حبيث ال يشترت 

تتسم ابلغموض وعدم ادلقة
3

. 

نه ال هيم قبول املس هتكل أ و عدم قبوهل للرشط التعسفي، فهو ابطل طبقا لقواعد النظام العام للحامية اذلي  وطبقا للفقه الفرنيس فاإ

ىل حامية املس هتكلهيد ف اإ
4

. 

                                      
1

 .733بق، صد. معر محمد عبد البايق، املرجع السا -

 -
2

 . 70و 39د. محمد بودايل، ماكحفة الرشوط التعسفية ...، املرجع السابق، ص
3

- J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., n° 179, p. 190. 
4

- J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, op. cit., n° 191, p. 204. 
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 نطاق البطلن -ب

ذا اكن هذا البطلن يشمل العقد كلك، أ م أ نه يقترص عىل الرشط  شاكلية حول ما اإ ن احلمك ببطلن الرشوط التعسفية يثري اإ اإ

 ؟التعسفي حفسب مع بقاء العقد حصيحا

ىل أ حاكم ا ىل نظرية مل يتطرق املرشع اجلاائري لهذه املسأ ةل، وابلتايل ينبغي الرجوع اإ لقانون املدين يف هذا الصدد، وبصفة خاصة اإ

البطلن
1

. 

منا يقترص عىل الرشط  ىل العقد برمته، واإ ن ال خذ ابلبطلن النس يب كجااء للرشوط التعسفية يقتيض أ ن ال ينرصف البطلن املقرر اإ اإ

التعسفي فقط، وبذكل يظل العقد حصيحا وهو ما يتفق مع أ حاكم القانون املدين
2

ذا اكن العقد يف شق منه ابطل أ و قيض بأ نه : " اليت ت  اإ

بطال فيب ذا تبنين أ ن العقد ما اكن ليمت يغري الشق اذلي وقع ابطل، أ و قابل للإ ال اإ بطال، فهذا الشق هو وحده اذلي  يبطل، اإ طل قابل للإ

 .العقد لكه"

بطال الرشوط ال  ليه دعوى من قبل املس هتكل الإ ذا ما رفعت اإ ن القايض اإ بقاء عىل وعليه فاإ لغاء هذه البنود مع االإ ما حيمك ابإ تعسفية، فاإ

لغاء هذه الرشوط حيول دون حصة أ و تنفيذ العقد، وبذكل يتفق هذا احلل مع مصلحة  ذا ما اكن اإ بطال العقد لكه اإ العقد حصيح، أ و اإ

 املس هتلكني. 

طبقا للترشيع الفرنيس
3

ذا أ مكن أ ن يبقى يترتتب عىل توافر الصفة التعسفية للرشط اعتباره ك نه مل   بقاء العقد قامئا وحصيحا اإ يكن مع اإ

دون الرشوط ال خرى املتبقية، من هنا يظهر أ ن البطلن املترتتب عىل الرشط التعسفي ينصب عىل الرشط ذاته فقط  وليس لك العقد 

قرار هذا اجلااء هو استبعاد ال ثر الضار للرش  ط التعسفي دون املساس ابلعقد، وهو )بطلن جايئ(، فالهدف احلقيقي للمرشع الفرنيس من اإ

ىل الاس تفادة من السلعة أ و اخلدمة حمل العقد ما يامتىش ومصلحة املس هتكل اذلي يسعى اإ
4

. 

رساء حامية فعاةل  ن اقتصار البطلن عىل الرشط التعسفي وحده، مع بقاء العقد حصيحا منتجا ل اثره، يسامه يف اإ يف الواقع اإ

برام للمس هتكل، حيث حيقق هذا اجلاا ء املترتتب عىل الرشوط التعسفية قدر من امحلاية للمس هتكل، خاصة وأ ن هذا ال خري مل يقدم عىل اإ

                                      
1

ن بطلن الرشوط ا - ذا توافرت رشوط الف اإ لاام املهين بتنفيذ العقد أ و فسخه اإ سخ، لتعسفية ال يعين حرمان املس هتكل من بعض حقوقه، بل ميكنه أ ن يطلب من القايض اإ

ذا اقتىض ال مر ذاك.   كام ميكنه طلب التعويض عن ال رضار اإ
2

طار ال اثر العرضية للعقد من ال 577من القانون املدين اجلاائري، واليت تقابلها املادة  507املادة  - نقاص العقد املعروفة يف اإ قانون املدين املرصي، وهو ما يعرف بنظرية اإ

 الباطل. 
3

. ف. L.132-1من املادة   2و 1لفقراتن ا -  من ق.اإ
4

 .737د.معر محمد عبد البايق، املرجع السابق، ص  -
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ش باع حاجاته من السلع أ و اخلدمات املعروضة عليه، منا هبدف اإ ن بطلن الرشط  العقد مع احملترتف ليك يترتتب بعد ذكل بطلنه، واإ ومن مث فاإ

لعقد باكمهل، فالبطلن اذلي ميس العقد يف حاةل تضمنه رشوط تعسفية يظهر جااء غري التعسفي هو أ فضل حل للمس هتكل من بطلن ا

ب بقاء العقد قامئا مع اإ طال ملمئ وال يتوافق مع الهدف املرجو من قبل املرشع أ ال وهو حامية املس هتكل، وعليه تقتيض حامية الطرف الضعيف اإ

يذه، ذكل أ ن بطلن العقد برمته خيدم املتعاقد القويالرشط التعسفي فقط، الإعفاء املس هتكل املتعاقد من تنف 
1

. 

ن أ غلبية املس هتلكني جيهلون أ نه من ممكن أ ن تكون بعض بنود العقد ممنوعة وحمظور العمل هبا، ويعتقدون أ نه مادام الرشط مطبوع  اإ

ا ما يمت تطبيق الرشوط التعسفية الباطةل من فهو حصيح، ومادام أ هنم وقعوا عىل العقد فهم مرتبطني وملامني بلك ما جاء فيه، وعليه فغالب

قبل املس هتلكني كام لو اكنت حصيحة
2

. 

ذا أ علن القايض الطابع التعسفي للرشوط املتنازع علهيا، حمك حبذفها من العقد املعروض عليه دون غريه من العقود املشاهبة هل، غري  اإ

عطاء حمك القايض بشأ ن تقدير الطابع التعسفي للرش  وط أ كرث فعالية، اعترتف املرشع الفرنيس رصاحة يف مرشوع تعديل قانون أ نه هبدف اإ

جيوز للقايض تقدير بصفة رمسية الطابع بأ نه : "  L.132-6عىل غرفيت الربملان اذلي نص يف مادته  8001نومفرب  57الاس هتلك املقترتح يف 

املس هتلكني، كام جيوز للقايض احلمك ببطلن هذا الرشط يف لك العقود التعسفي للرشط يف املنازعات القامئة بني احملترتفني وغري احملترتفني أ و 

علاهم بذكل بلك وس يةل مناس بة حتت نفقته" املشاهبة واملربمة من طرف نفس احملترتف مع غري احملترتفني أ و املس هتلكني، وأ مره ابإ
3

. 

ق حامية أ كيدة للمس هتكل، وعىل ال خص تفسري واكنت للقايض السلطة الواسعة يف تفسري العقد الاس هتلي عىل النحو اذلي حيق 

الرشوط الواردة يف عقود الاس هتلك أ اي اكن نوعها، مبا حيقق مصلحة املس هتكل
4

، ال ابعتباره طرفا مذعنا ولكن من خلل نظرية العقد 

                                      
1

 .889، ص 8058لنرش، اجلاائر، س نة د. عيل فيليل، الالزتامات، النظرية العامة للعقد، دار مومف ل  -
2

- J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., n° 191, p. 206. 
3

- Art. L. 132-6  c. consom. f. : « En cas de litige entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, le juge 

peut soulever d'office le caractère abusif d'une clause. 

Il peut déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec 

des non-professionnels ou des consommateurs et lui ordonner d'en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié. » 

conformément à la jurisprudence communautaire et au principe de l'effet utile de la directive 93/13/CE précitée, le projet de loi 

renforce les pouvoirs du juge en matière de lutte contre les clauses abusives… A cet effet, il est proposé d'aménager le chapitre II du titre 

III du code de la consommation relatif aux clauses abusives en créant une section 3 consacrée aux pouvoirs du juge, dans laquelle est 

inséré un article L. 132-6 nouveau reconnaissant au juge saisi cette possibilité. 

http://www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/actualite_legislative/exp_protection_consommateurs.  
4

ىل رساين النصوص املتعلقة ابلرشوط التعسفية عىل مجيع العقود اليت لها صةل مبارشة مع النشاط املهين للشخص  أ اي اكن ويف هذا الصدد  يذهب  -   الفقه الفرنيس  اإ

 شلكها أ و س ندها ، كعقد التأ مني وعقد البيع وعقد االإجيار ، وأ اي اكن حملها عقارا أ و منقوال ، وسواء انصبت عىل سلع أ و خدمات.

http://www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/actualite_legislative/exp_protection_consommateurs
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أ حد أ طرافه بوضعه مجةل وتفصيل،  الاس هتلي اذلي ال ينطبق ابلرضورة عىل عقد االإذعان، مبفهومه التقليدي، وهو ذكل العقد اذلي ينفرد

يف حني يقترص دور الطرف الثاين عىل التوقيع دون نقاش، بل يقر بعض الفقه الفرنيس أ ن ذكل ينطبق عىل لك العقود، مبختلف أ نواعها 

ىل اتساع نطاق الترشيعات اليت حتمي املس هتكل وعدم ربطها حبامية الطرف املذعن فقط، يف االإطار  الضيق لعقود االإذعانمستندا يف ذكل اإ
1

. 

يعترب هذا الاقترتاح رخصة للمس هتكل يف الرجوع عن بعض العقود، واكن منع بعض الرشوط التعسفية واعتبارها ك هنا غري مكتوبة هو 

 ما يفرس ابلبطلن.

ملشاهبة لها واحملررة من وابلتايل هذه الرخصة وس يةل فعاةل ملاكحفة الرشوط التعسفية يف العقود املعروضة عىل القايض وكذا العقود ا

ىل استبعاد هذه الرشوط من مناذج عقودمه املقترتحة عىل غري املهنيني أ و املس هتلكني، ختو  فا من قبل نفس املهين، ذكل أ نه قد يبادر املهنيني اإ

 تعرض هذه الامنذج للمطالبة القضائية من أ جل حذف أ حد رشوطها والتشهري خبدماهتم.

 اجلااء اجلنايئ اثنيا:

ال أ هنا غري اكفية يف حد ذاهتا ملاكحفة هذه الرشوط، ابل دراهجا يف العقود، اإ رمغ من أ مهية عقوبة بطلن الرشوط التعسفية كجااء الإ

لغاء القانوين للرشوط املعتربة تعسفية ليس ردعا ماداي حيث أ ثبت الواقع العميل أ ن هذه الرشوط املمنوعة وامللغاة ال تاال تدرج يف  عدد فاالإ

 العقود اليت تعرض عىل املس هتلكني اذلين جيهلون أ هنا ابطةل.هام من 

بطال الرشط التعسفي، جااءا عقابيا للمهنيني  ىل جانب اجلااء املدين املمتثل يف اإ تبعا ذلكل يطرح التساؤل حول أ مهية الاعامتد اإ

 اخملالفني لل حاكم القانونية يمكن يف عقوابت جاائية )احلبس والغرامة( ؟

رشع اجلاائريلقد تبىن امل 
2

خلهلم ابل حاكم القانونية املتعلقة   هذا الاجتاه رصاحة من خلل فرض عقوبة عىل املهنيني نتيجة اإ

ىل)10.000ابملامرسات التجارية، واملمتثةل يف غرامة مالية تترتاوح من مخسني أ لف)  ( مخسة مليني د.ج.1000.000( د.ج  اإ

ن القضاء املقصود هنا هو القضاء اجلنايئ اذلي ينفرد بتطبيق جااء الغرامة، أ ما القضاء وفقا ملضمون النص القانوين سالف اذلكر، فاإ 

ىل اجلااء املدين وطبيعته املدين فل دور هل يف ظل غياب أ ي نص يشري اإ
3

 . 

                                                                                                                        
 .50لتفصيل ينظر : د. محمد بودايل، ماكحفة الرشوط التعسفية...،  املرجع السابق، صللمايد من ا

1
يف القانون اخلاص، جامعة وهران، د. مقين بن عامر، القواعد العامة للتفسري وتطبيقاهتا يف منازعات العمل والضامن الاجامتعي دراسة مقارنة، أ طروحة لنيل درجة دكتوراه  - 

 .300، ص8009/8050السانيا، مومس 
2

 اذلي حيدد القواعد املطبقة عىل املامرسات التجارية املذكور سالفا.  08-07من القانون رمق  32ينظر املادة  -
3

 .  575د. محمد بودايل، ماكحفة الرشوط التعسفية ...، املرجع السابق، ص -
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ن حتديد عقوبة جنائية تطبق عىل املهين عند خمالفته ل حاكم القانون رمق  ن املامرسات املذكور أ عله، يسامه يف ردعه م 08-07اإ

ته التعسفية اليت يفرضها عىل املس هتكل، كام يضع هذا ال خري يف مأ من من الانعاكسات السلبية لعقود االإذعان اليت يس تغل فهيا املهين وضعي 

 املمتزية لفرض رشوطه عليه.

ية يف عقوده اليت يرباها مع أ ما فامي خيص القانون الفرنيس فمل ينص عىل عقوبة جاائية يف حق املهين اذلي يدرج الرشوط التعسف 

منا اكتفى فقط ابجلااء املدين، لكن ميكن تصور هذا النوع من اجلااء ابلنس بة للرشوط املعتربة تعسفية واحملددة عن طريق  املس هتلكني، واإ

تطبيقا للنص القانوين  مراس مي جملس ادلوةل
1

  حاةل اخملالفة.، من خلل نص احلكومة يف مراس ميها عىل غرامة تطبق عىل لك حمترتف يف

 87املؤرخ يف  717-32وبذكل يكون املرشع اجلاائري قد أ خذ عن نظريه الفرنيس هذا اجلااء العقايب، حيث اكن املرسوم رمق   

ىل   3000ب  08الفقرة  70املتعلق ابلرشوط التعسفية تنص املادة 5932مارس برام العقد مع  1000اإ فرنك فرنيس" لك اهين يورد عند اإ

ين أ و املس هتكل، رشطا خمالف ل حاكم الفقرة السابقة"غري امله
2

. 

خلهل ابل حاكم القانونية، مل مينع اجلهات القضائية من احلمك  ن عدم فرض املرشع الفرنيس لعقوبة جاائية عىل املهين يف حاةل اإ اإ

ذا رتب الرشط التعسفي الوارد يف العقد رضر عىل املس هتكل ابلتعويض عىل املهين يف حاةل اإ
3

. 

فضل  –منحت مجعيات حامية املس هتكل وكذا لك خشص طبيعي أ و معنوي  08-07من القانون رمق  11ومن هجة اثنية أ ن املادة 

احلق غي رفع دعوى أ مام القضاء ضد املهين اذلي يُضمن عقوده رشوطا   تعسفية، وبوجه عام ضد لك  -عن النيابة العامة وامجلعيات املهنية

ون السابقاهين خيالف أ حاكم القان
4

برام املهين معلية التعاقد مع ، دراج هذه الرشوط التعسفية أ صل قبل اإ ن املرشع اجلاائري حيظر اإ وعليه فاإ

، ابعتبارها رشوط تعسفية 08-07من القانون رمق  32املس هتكل، أ ي أ نه مبجرد وجود هذه الرشوط دلى املهين فيعاقب طبقا ل حاكم املادة 

 ن  بني واجبات وحقوق  أ طراف العلقة الاس هتلكية.من شأ هنا االإخلل يف التواز 

 خامتة: 

وأ مام هذا الاختلل يف التوازن بني أ طراف العلقة الاس هتلكية، من جراء خطورة أ ثر هذه االتفاقات عىل مصلحة املس هتكل، 

ف هجودمه لتحفزي املعنيني بسن اس توجب عىل املهمتني حبقوق املس هتكل، سواء عىل املس توى احملىل أ و عىل املس توى ادلويل، تكثي

                                      
1

. ف.  3و 8الفقرة   L.132-1املادة  -  من ق.اإ
2

 .557السابق، صزبريي بن قويدر، املرجع  -
3

 .537سويمل فضيةل، املرجع السابق، ص -
4

 . 570د. محمد بودايل، ماكحفة الرشوط التعسفية ...، املرجع السابق، ص -
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ه طرفا الترشيعات الوطنية أ و القوانني ادلولية اللزمة محلاية املس هتكل، وتوفري قدر معقول من التوازن العقدي بني أ دائه وأ داء املهين بوصف

 ،قواي يف العلقة الاس هتلكية 

سسفية ىف حدودها املسموح هبا قانوان، رضورة متتع املس هتكل وحىت تكمتل معامل امحلاية القانونية للمس هتكل ىف مواهجة الشورط التع 

 بوصفه طرفا مذعنا للمهىن ىف علقته الاس هتلكية معه بلك أ شاكل امحلاية القانونية املقررة ىف عقود االإذعان حبيث جيرى تفسري الشك أ و

ن اكن دائنا، كام يتعني أ ن يرخص للق لغاء بند االإعفاء من املس ئولية الغموض ملصلحة املس هتكل كطرف مذعن حىت و اإ اىض قانوان بتعديل أ و اإ

ذا بدا بندا تعسفيا عفاء  –ىف مقام الكشف عن ماهية البند ذى الطابع التعسفى  –ويراعى ،العقدية للمهىن ىف علقته ابملس هتكل اإ أ ن بند اإ

اذلى ميثل مزية مقابةل  –أ اي اكن شلكه  –اراي عن العوض املهىن من املس ئولية العقدية ىف مواهجة املس هتكل يتسم ابلطابع التعسفى لكام اكن ع

 مقررة ملصلحة املس هتكل .

 املراجع:

 املؤلفات :

زاء املضمون العقدي، دار الهنضة العربية، القاهرة، -  5997د. أ محد محمد الرفاعي، امحلاية املدنية للمس هتكل اإ

 .5991عقود الاس هتلك دار الهنضة العربية، القاهرة، س نة  د. حسن عبد الباسط مجعي، امحلاية اخلاصة لرضا املس هتكل يف-

 د. محمد بودايل، حامية املس هتكل يف القانون املقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنيس، دار الكتاب احلديث، القاهرة ، مرص،-

 .8001س نة

 .8003يع س نةماكحفة الرشوط التعسفية يف العقود، دار الفجر للنرش والتوز د. محمد بودايل،-

 .8058د. عيل فيليل، الالزتامات، النظرية العامة للعقد، دار مومف للنرش، اجلاائر، س نة -

 .8003س نة  قادة شهيدة، املسؤولية املدنية للمنتج، دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة االإسكندرية،د. -

 املذكرات والرسائل اجلامعية:

يف يف العلقات التعاقدية، مذكرة لنيل شهادة املاجس تري يف القانون اخلاص، جامعة أ بو بكر بن محيدة نهبان، حامية الطرف الضع -

 .8001/8003بلقايد، لكية احلقوق، تلمسان، مومس  

د. مقين بن عامر، القواعد العامة للتفسري وتطبيقاهتا يف منازعات العمل والضامن الاجامتعي دراسة مقارنة، أ طروحة لنيل درجة  -

 .8009/8050ه يف القانون اخلاص، جامعة وهران، السانيا، مومس دكتورا
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املتعلق ابلقواعد املطبقة عىل  02-07زبريي بن قدور، حامية املس هتكل من املامرسات التجارية غري الرشعية يف ضوء قانون -

 .8001/8001د، لكية احلقوق، تلمسان، مومس املامرسات التجارية، مذكرة لنيل شهادة املاجس تري يف القانون اخلاص ، جامعة أ بو بكر بلقاي

غدويش نعمية، حامية املس هتكل الالكترتوين، مذكرة لنيل شهادة املاجس تري يف القانون، فرع املسؤولية املهنية، جامعة مولود -

 .8058معمري، تزيي وزو، لكية احلقوق و العلوم الس ياس ية، س نة 

 املقاالت واملداخلت:

قيق التوازن العقدي عن طريق ماكحفة الرشوط التعسفية يف عقود االإس هتلك، امللتقى الوطين، أ ثر عيىس و زروايل سهام، حت -

قتصادية عىل تعديل ق.ح. املس هتكل، يويم   ، جامعة حسيبة بن بوعيل، شلف.8058ديسمرب  01و  01التحوالت االإ

قتصادية عىل د/ قرميس عبد احلق، مواهجة الرشوط التعسفية يف عقود االإس هتلك، امللتق- ى الوطين اخلامس، أ ثر التحوالت االإ

 ، جامعة حسيبة بن بوعيل، شلف، لكية احلقوق. 8058ديسمرب  1-1تعديل ق.ح. املس هتكل، يويم: 

، جمةل احملايم، جمةل 08-07شهيدة قادة، الرقابة عىل الرشوط التعسفية ك لية فعاةل محلاية رضا املس هتكل وفق تعديلت القانون -

 .8001، الس نة ال وىل،7صدر عن منظمة احملامني، س يدي بلعباس، العدد دورية ت

 القوانني و املراس مي التنظميية:

س نة  57املتعلق ابلتفاوض امجلاعي و تسوية منازعات العمل ،ج.ر العدد  5928نومفرب  53املؤرخ يف  282913القانون رمق -

5928. 

املؤرخ يف  85-91علق بعلقات العمل و املعدل و املمتم مبوجب ال مر رمق املت 5990أ فريل  85املؤرخ يف  55-90قانون رمق -

 .5990لس نة  53، ج.ر العدد 09/03/5991

 .8009لس نة  51يتعلق حبامية املس هتكل و مقع الغش، ج.ر، العدد  8009فرباير 81املؤرخ يف  03-09القانون رمق -

قتصاديني و  8001سبمترب 50املؤرخ يف  301-01املرسوم التنفيذي رمق - احملدد للعنارص ال ساس ية للعقود املربمة ما بني ال عوان االإ

 املس هتلكني و البنود التعسفية.
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قلميية اجلاائرية حلقها يف املبادرة ابلعمل االإداري  حدود ممارسة امجلاعات االإ

 اثبيت بوحانة /س تاذةال                                                                              

 "،جامعة سعيدةأ  "ة أ س تاذ مساعد                                                                               

 مقدمــة:

دارية،هذه ال خرية مثلهتا البدلية وال    دارية واللنمركاية االإ والية املنظمة ترتكا اجلاائر يف تنـظميها االإداري عىل منطني،املركـاية االإ

انطـهتا القيام بأ عامل التمنية احمللية لتكل الهيئات،ال مر اذلي يفترتض متتعها ابحلُرية يف سبيل حت  قيق من طرف قوانني تتفق عىل رُضورة اإ

قـابة عنـد ُمامرس هتا لتكل املهام. داري فقط،ونسبية خلضوعها للرن ن اكنت ُجائية متس اجلانب االإ  ذكل،حىت و اإ

قلميية ل عاملها االإدارية بلُك ُحرية، وهو ما يقتيض معه متتعها حبق اختاذها هذه الاس ت    قللية تتجىل من خلل ُمامرسة امجلاعات االإ

ىل الُسلطة املركاية اليتن ال حيق لها سوى التنصديق  لغاء ال عامل للقرارات مضن احلُُدود القانُونية،و قيااها بأ عاملها االإدارية ُدون الُرُجوع اإ أ و اإ

ناك ىل تعديلها،العتبار ذكل  تعداًي عىل ُسلطة الهيئة احمللية واإ  .1ًرا حلُُقوقهااالإدارية اليتن خُيضُعها القانُون لرقابهتا ُدون أ ن تتعدى ُسلطهتا اإ

قلميينة تفترتض متتعها حبق املُبادرة)    لحياتle Droit d’initiativeوابلتايل،فاس تقللية امجلاعات االإ ةل  ( يف ُمبارشة الصن املُخون

ذ ينبغي أ ن تندرج أ  2لها قلميية ُحريهتا يف اختاذها لقراراهتا ُدون ضوابط قانُونية،اإ عاملها مضن .وهذا احلق يف معناه ال يقيض أ ن تاُمرس امجلاعات االإ

ر القانُون أ و التننظمي ذكل. ذا نصن وقرن الن اإ ىل الُسلطة الوصية اإ  اُلطر املُحددة  قانُواًن دون الرجوع اإ

عىل هذا ال ساس،تظهر أ مهينة هذا احلق جلًيا من خلل القول أ نن اس تقللية هذه امجلاعات تُقاس بُقدرهتا يف التنعبري عن كياهنا و    

الن أ صبحت أ داة و وس يةل مضن  دارية واملالية والاقتصادية مضن الس يناسة العامة املرُسومة مبُقتىض قوانيهنا،واإ الننظام يف ُمختلف امليادين،االإ

شاكلية مدى جناح املرُشنع اجلاائري يف توفري ضامانتاالإ   داري لدلوةل للتنعبري عن س ياسة القمة.ومن خلل هذه ادلراسة سيمتن االإجابة عىل اإ

ىل حدوده من  ىل أ مه تطبيقات هذا احلق والنتاجئ املترتتبة عنه)احملور ال ول(،واإ ض اإ الن من خلل التعرن خلل ممارسة هذا احلق؟،وهذا ال يمت اإ

ىل أ ليات الرقابة املامرسة علهيا وأ مه العراقيل اليت تواجه تكل امجلاعات عند ممارس ته )احملور الثاين(.  التطرق اإ

 

                                      
1

ـــة واالإ  - ـــوم القانُوني ـــ تري،معهد الُعلُ ـــذكرة ماجس ـــانُون اجلاائري،م ـــاي يف الق ـــل املرك ـــل المتوي ـــة يف ظ ـــات احمللي ـــ تقللية امجلاع ـــطفى كرا ي،اس ـــيليل دارية،جُمص ـــة اجل امع

 . 13،ص 5993اليابس،اجلاائر،
2
Hélène  PAULIAT ,L’autonomie des collectivités territoriales en Europe ,une source potentielle de conflits , L’imonge cedex, 

France, sans année ,p144. 
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قلميية حلقها يف املبادرة والنتاجئ املترتتبة عهنا.-     احملور ال ول:تطبيقات ممارسة امجلاعات االإ

قلميية حلقها يف املبادرة     نقة مبامرسة حقها يف تطبيقات ممارسة امجلاعات االإ ىل بعضها واملتعل ض اإ ن كنا سنتعرن كثرية وُمتعددة،واإ

نه مىت مت القيام بذكل ترتبت مجموعة من  ىل أ ن برام الُعُقود والقيام ابلترُصفات القانُونية،كام جتدر االإشارة اإ النتاجئ تتعلنق توظيف املُس تخدمني،واإ

ىل التقايض فضل عن ترتيب مسؤولي ض هل عىل الشلك التايل:حبقها يف اللجوء اإ  هتا جتاه ذكل،وهو ما سيمت التعرن

قلميية اجلاائرية حلقها يف املبادرة ابلعمل االإداري.-     أ واًل:تطبيقات ممارسة امجلاعات االإ

برام الصفقات العمومية.    قلميية يف اجلاائر حلقها يف التوظيف،وأ هليهتا يف اإ  وفيه يمت التعرض ملامرسة امجلاعات االإ

قلميينة يف اجلاائر حلَقها يف التوظيف:-أ       ممارسة امجلاعات االإ

دت وتنوعت الوسائل     طار تنظميي وتمنوي. مفهام تعدن يُعد الُعنرص البرشي من العنارص الهامة والرُضورية لنجاح أ ي معل، واإ

الن من خلل حداث أ ثرها وحتقيق فعاليهتا اإ ي يقوم بدفع تكل الوسائل  املمُنوحة ذلكل التننظمي،فل يُمكن توظيفها الإ تدخل العنرص البرشي اذلن

 لتجس يد مجموع ال هداف املسطرة  اكلتنحقيق ال مثل للتنمنية.

قلميينة، فقد ُأولك لها احلق يف اختيار ُموظفهيا     نس يري االإداري اليتن تمتتع هبا امجلاعات االإ ويف هذا اجملال،وتكريًسا حلُرية الت

وط ُمس بقة موُضوعة من طرف وُمس تخدمهيا من غري العنارص خضاعها لرُشُ نشاء وخلق الوظائف من ُدون اإ  املُنتخبة،وأ حياان ُحريهتا يف اإ

 الُسلُطات املركاية.

نن البعض يرى أ نن     قلميينة متتاز ابخلصوصية الرتباطها بيوميات املواطن احمليل، فاإ لحيات املس ندة للجامعات االإ ول نن بعًضا من الصن

لهيااس تقللية تكل   .1امجلاعات تفرض مبدأ  اخلصوصية يف الوظيفة احمللية متاش يا مع املهام املُس ندة اإ

نس بة ملُس تخديم البدلية     وقد ُأس ندت معلية التنوظيف عىل املُس توى احمليل يف اجلاائر للُك من رئيس اجمللس الشعيب البدلي ابلن

ته املادة  نس بة للوالية، وهذا ما وحضن املُلغى يف فقرهتا السابعة بقولها:"يُقوم رئيس اجمللس الشعيب البدلي  90/02القانُون رمق من  10والوايل ابلن

ني ابمس البدلية،وحتت ُمراقبة اجمللس جبميع ال عامل ...بتوظيف عامل البدلية وتعييهنم وتس يريمه وفقا الرُشوط املنُصوص علهيا يف القوان

سكت عن تنظمي هذه الُنقطة عند حديثه عن صلحيات –55/50القانُون رمق –ون احلايل للبدلية والتنظاميت املعُمول هبا"،هذا رمغ أ نن القانُ 

ي نص يف موضع أ خر يف املادة  نل البدلية يف احلياة االإدارية، وهذا ما جيُام ببقاء هذا  32رئيس اجمللس الشعيب البدلي،واذلن أ نن هذا ال خري يُمث

                                      
1
 Nadine DANTONEL-COR, Le droit des collectivités terrotoriales,3

éme
 .éd,Bréal,Paris,2007,pp234,235
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دارية،وذكل رمغ ُصُدور القانُون ال سايس احلق لرئيس اجمللس الشعيب البدلي ابلنن  ىل أ نن صلحية التنوظيف تدخل مضن تكل الُشؤون االإ ظر اإ

قلميينة وهو"املرُسوم التننفيذي رمق ي سكت فيه عن التنرصحي ابجلهة 1"8055سبمترب 80واملُؤرخ يف 55/337خاص مبُوظفي االإدارة االإ ، اذلن

ل لها ُسلطة التنوظيف عىل ُمس توى ال  ل لها صلحية التنعيني".عىل أ نن املرُشنع قد اعمتد يف املُخون بدلية ُمس تخدًما يف ذكل عبارة "الُسلطة املُخون

صداره لهذا املرسوم أ ثناء ذكره جملُموع الُنُصوص اليتن استند علهيا عىل املرسوم التنفيذي رمق داري  90/99اإ نس يري االإ املُتعلنق بُسلطة التنعيني والت

د سات الُعُمومية ذات الطابع االإداريملُوظفي وأ عوان االإ ،اليتن أ انطت ُسلطة التنوظيف لرئيس 2ارات املركاية،الوالايت والبدلايت واملُؤسن

 اجمللس الشعيب البدلي وُهو ما يُدمعن القول السابق.    

ت مادته ال وىل سالف اذلكر وا 5990مارس 83املُؤرخ يف 90/99ومن انحية أ خرى،فبقاء العمل ابملرُسوم التنفيذي رمق    ي أ كدن ذلن

ل ُسلطة  10ما تضمنته املادة  ي مل يُنظم هذه الُنقطة بأ ن خون ي خلفه قانُون الوالية احلايل اذلن املُلغاة واملذُكورة أ نًفا،سدن كذكل الننقص اذلن

ل ُسلطة تعيني املُوظفني وال عوان الُعُمو  ذا نص التننظمي التنوظيف للوايل ابلنس بة ملُس تخديم الوالية بقولها:"خُيون الن اإ ىل من ييل اإ ميني وتس يريمه اإ

 املعُمول به عىل خلف ذكل:.....الوايل فامي خُيص ُمس تخديم الوالية.

 رئيس اجمللس الشعيب البدلي فامي خُيص ُمس تخديم البدلية".-  

ا عن الننظام القانُوين املُطبق عىل ُمس تخديم البدلية والوالية،فينبغي القول ابدئ ال      مر أ نن ُموظفي البدلية والوالية،ُموظُفون أ من

ومُيون مكُوظفي ادلوةل، حبيث ال تعرف االإدارة احمللينة يف اجلاائر نظاًما للوظيفة العامة احمللية ن اكن ُعامل البدلية يمتتعون بقانُون -مُعُ حىت واإ

ت مبدأ  املُتعلق ابلوظ  01/03،وُهو ما نصت عليه املادة الثانية من ال مر-أ سايس خاص هبم يفة العامة عند حديثه عن جمال تطبيقه،بأ ن أ قرن

قلميينة يف الننظام العام للوظيفة العامة دماج ُموظفي امجلاعات االإ ، وما يترتتب عىل ذكل من متتنع ُموظفي هذه امجلاعات بنفس ُحُقوق و 3اإ

قية والتكوين.واجبات أ عوان ادلوةل يف االإدارات املركاية واللنمركاية، وحىتن يف مجيع امتيازاهت  م اكلعلوات والُعطل والترتن

                                      
1

قلمييـة،ج ر ج ج ،العـدد،8055فيفري80،املوافق لــ5738شوال عام88،املؤرخ يف 55/337املرسوم التنفيذي رمق  ،بتـارخي 13،يتضمن القانون ال سايس ملوظفي امجلاعـات االإ

 .03،ص8055سبمترب 82
2

نسـ يري االإداري ملُـوظفي 5990جويلية       52،املوافق لـــ5750رمضان  08،املؤرخ يف5990مارس 83املُؤرخ يف 90/99املرُسوم التنفيذي رمق   ،املُتعلق بُسلطة التنعيـني والت

 . 777،ص5990مارس  82،بتارخي 53وأ عوان االإدارات املركاية،الوالايت والبدلايت واملُؤسسات الُعُمومية ذات الطابع االإداري،ج،ر،ج،ج،العدد
3

 07،ص8001يوليـو 51،بتارخي 71،املُتعلق ابلوظيفة العامة،ج ر ج ج،العدد8001يوليو 51،املوافق لـــ5783جامدى الثانية 59املُؤرخ يف 01/03ال مر من  08نصت املادة -

نه:"يطبق هذا القانُون ال سايس عىل املُوظفني اذلين ياُمرسون نشاطهم يف املُؤسسات واالإدارات الُعُمومية.  عىل أ ن

قلمييـة واملُؤسسـات الُعموميـة ات واالإدارات الُعُمومية، املُؤسسات الُعُمومية واالإدارات املركاية يف ادلوةل ، واملصاحل غـري املُمركـاة التابعـة لهـا ، و امجلاعـات يُقصد ابملُؤسس   االإ

 ذات الطابع االإداري".
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قلميينة اجلهاز غري املُنتخب،مهنم ُمختلف أ صناف املُوظفني التنابعني لها اهام اكنت درجاهتم يف     ويُقصد ابجلهاز البرشي للجامعات االإ

مل االإداري، واهام اختلفت طبيعة وظائفهم سواء اكنُوا تقنيني أ و فنيني أ و ُمستشارين أ و ىل وقت قريب  السُّ داريني،هذا الهيلك اكن خيضع اإ اإ

و املُتضمن القانون ال سايس المنوذ ي لعامل املؤسسات  83/03/5921املؤرخ يف 21/19ل حاكم النصوص السابقة اكملرسوم التنفيذي رمق 

لغاؤه مبُوجب ال مر رمق ،قبل أ ن 2املتضمن القانون ال سايس العام للعامل32/58،والسابق هل القانون رمق 1واالإدارات العمومية  01/03يمتن اإ

ن القانُون ال سايس العام للوظيفة العامة،وتصدر تبًعا ذلكل مجمُوعة من النُُّصوص التنطبيقية هل واملُننظمة ملُختلف القطاع ةلاملُتضمن  3ات ذات الصن

قلميية من بيهنا تكل اليتن تشترتك فهيا هذه ال خرية مع ابيق االإ  دارات والهيئات الُعُمومية ال خرى،اكملرُسوم التننفيذي اليت خُتص امجلاعات االإ

، واملرسوم التنفيذي 4املُتضمن القانُون ال سايس اخلاص ابملُوظفني املُنمتني لل سلك املُشترتكة يف املُؤسسات واالإدارات الُعُمومية 02/07رمق

دارة امجلاعات ا 55/337رمق  ن القانُون ال سايس اخلاص مبُوظفي اإ ي يُطبنق عىل ُموظفي البدلية والوالية.املُتضمن قلميينة اذلن  الإ

ن اعترتفت لرئيس اجمللس الشعيب البدلي وللوايل    مغ من سكوت القانُون رمق-ما يُلحظ يف هذا اجملال، أ نن الُنُصوص واإ -55ابلرن

نن نفس الُنصوص مل تُعط للمجلس حبق تعيني املُوظفني وال عوان الُعُموميني وابلتنايل ُمامرسة ال  -من تنظمي هذه الُنقطة 50 ُسلطة الُسلمية،فاإ

ي ختضع هل الوالية اليتن تُشلك يف ذات ىل الوضع القانُوين اذلن الوقت  الشعيب الواليئ وال لرئيسه حق املُبادرة يف التوظيف.ولعنل ذكل راجع اإ

دارية لدلوةل، وذكل من خلل تعيني الوايل مكُمثل للوالي قلميية وُمقاطعة اإ ومنُدوب احلُُكومة وُممثل لدلوةل وفق ما نصت عليه املادة 5ةجامعة اإ

 .6من قانُون الوالية احلايل550

                                      
1

 33ون ال سـايس المنـوذ ي لعـامل املؤسسـات و االإدارات العموميـة السـ امي املـادة،املتضمن القـان5921مارس83،املوافق لــ5701،املؤرخ يف أ ول رجب 21/19املرسوم رمق  -

 .07،ص8002يناير 80،بتارخي 53منه،ج رج ج،العدد
2

ملتخــذة ،املتضـمن القـانون ال ســايس العـام للعامـل ومجمـوع النصــوص الترشـيعية و التنظمييـة ا 5932اوت 01،املوافــق لــ5392رمضـان  05املـؤرخ يف  32/58القـانون رمق  -

نه:"تس متد القوانني ال ساس ية المنوذجية املطبقـة عـىل خمتلـف قطاعـات النشـاط مـن هـذا 387،ص5932أ وت عام02بتارخي  38لتطبيقه،ج رج ج ،العدد ،وقد  نصت املادة الثانية منه عىل أ ن

 القانون و حتدد مبوجب مرسوم.....".
3

ىل السـكل اخلـاص  01/03/8002، املوافق لــ 5789رجب03املُؤرخ يف 02/599نذُكر عىل سبيل املثال:مرسوم رمق  - ،املُتضمن القانُون ال سايس اخلاص ابملُوظفني املُنمتني اإ

ُ 53/09/8002،املوافـق لــ 5789رمضـلن53املـؤرخ يف 02/821؛املرُسـوم التنفيـذي رمق 52،ص09/03/8002،بتارخي32بُعامل االإدارة امللُكفة ابلصناعة التقليدية،ج رج ج،العدد تضـمن ، امل

ىل ال سلك اخلاصـة ابالإدارة امللُكفـة ابلفلحـة،ج ر ج ج ،العـدد ، املـؤرخ 02/323؛املرسـوم التنفيـذي رمق  01،ص8002سـبمترب 53،بتـارخي13القانُون ال سايس اخلاص ابملُوظفني املُنمتني اإ

دارة امللُكفة ابلثقافة،ج ر ج ج ،العدد، املُتضمن القانُون ال سايس اخلاص ابملُوظ81/55/8002،املوافق لـ5789ذي القعدة  82يف  .  07،ص03/58/8002بتارخي 82فني املُنمتني للإ
4

سلك املشـترتكة يف املؤسسـات 8002يناير 59،املوافق لــ5785حمرم عام55،املؤرخ يف 02/07املرسوم التنفيذي رمق - ،املتضمن القانون ال سايس اخلاص ابملوظفني املنمتني لل 

 .07،ص8002يناير 80بتارخي 03،ج رج ج،العددو االإدارات العمومية
5

نه:"ميثل الوايل الوالية يف مجيع أ عامل احلياة املدنية و االإدارية حسب ال شاكل والرشوط املنصوص علهيا يف القوانني و التنظامي 58/03من القانون 501نصت املادة  - ت عىل أ ن

 املعمول هبا".
6

 توى الوالية.وُهو مفوض احلكومة"اليتن نصت:"الوايل ُممثل ادلوةل عىل مس  - 
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قلميية، يُمكن لهذه ال خرية أ ن تُقوم     طار ُمامرسة حق املُبادرة من خلل صلحية التنوظيف املُعترتف به للجامعات االإ ويف اإ

و  59211نومفرب  55املُؤرخ يف  21/831ه املادة ال وىل من املرُسوم رمق بتوظيف ُمس تخدمني ُمتعاقدين أ جانب وذكل حسب ما نصت علي

ل ابملرسوم التنفيذي رمق  وط توظيف املُس تخدمني ال جانب يف مصاحل ادلوةل وامجلاعات احمللية واملُؤسسات  07/3512املُعدن د لرُشُ املُحدن

فُر خِ  وط املُتطلبة قانُوان كتون  ربة اهنية ال تقل عن أ ربع س نوات.والهيئات الُعُمومية وفق الرُشُ

ة ُخُصوًصا حول مجمُوع     نه متن تسجيل بشأ نه ُملحظات عدن الن أ ن قلميية يف اجلاائر،اإ ذا اكن حق التوظيف ُمعترتفًا به للجامعات االإ واإ

نه أ صبح من الرضوري تسهيل االإجَراءات نسمة ابلتنعقيد واملُتنبعة بشأ نه،ما يدفع ابلقول أ ن جراءات املُت لكينة اخلاصة مباُمرسة هذا احلق. االإ  الشن

ذ ترتبط     فر،كام يُؤثر الكهام يف ال خر،اإ نل يف املورد املايل املُس تقل واملُتون ومن انحية أ خرى،حفق التنوظيف يرتبط بُعنرص أ خر يمتث

قلميينة مبواردها املالية ممنا يتطلنب متتعها مبوارد مالية اكفي نن قُدرة التنوظيف دلى امجلاعات االإ ا من ُمامرسة هذا احلق.ويف ذات الوقت فاإ ة تُمكهنُّ

ىل التنحمُك يف تس يري مزيانية هذه امجلاعات،حفجم تاكليفها يفرض عىل تكل امجلاعات ال  ورة اإ ُ تنوظيف التنحمُك يف الُعنرص البرشي يُؤدي ابلرضن

ش يد للُعنرُص البرشي  .3العقلين والرن

قلميينة ابلتنرصُ -    برام الصفقات العمومية.         ب:قيام امجلاعات االإ  فات القانُونينة واإ

قلميينة حلقها يف املُبادرة ابلعمل االإداري، صلحيهتا وقُدرهتا عىل ادُلُخول يف مجمُوع الترُصفات     من مظاهر ُمامرسة امجلاعات االإ

ليات تس يري أ ملكها والُطُرق املُخوةل لها الكتساهبا،وأ هليهتا . ويظهر ذكل جلًيا من خلل أ مثةل عديدة من بيهنا:أ  4القانُونية اليتن هُتم ُشؤوهنا

برام الصفقات الُعُمومية واملُناقصات. وُهو ما كفلته لها مجمُوع الُنُصوص القانُونية والتننظميية املُنظمة لها واملُرتبطة هبا اب ىل متتع البدلية الإ لنظر اإ

ته  كذكل ا5والوالية ابلشخصية القانُونية م للوالية.فقد نصت عىل ذكل املادة 531من قانُون البدلية،واملادة529ملادتني.وما وحضن من القانُون املُنظن

                                      
1

ــوم رمق-  ــؤرخ يف 21/831املرس ــع ال ول 09،امل ـــ5703ربي ــق لـ ــة و 55/55/5921،املواف ــات احمللي ــاحل ادلوةل وامجلاع ــب يف مص ــ تخدمني ال جان ــف املس ــدد رشوط توظي ،حي

 .5223،ص5921نومفرب 58،بتارخي71املؤسسات والهيئات العمومية،ج ر ج ج،العدد،
2

ــوم ال   ــذي رمقاملرس ــؤرخ يف 07/351تنفي ــعبان 53،امل ـــ5781ش ــق لـ ــوم رمق 08/50/8007،املواف ــمتم املرس ــدل وي ــؤرخ يف  21/831، يع ــع ال ول 09امل ــق 5703ربي ،املواف

 03،ص03/50/8007،بتـارخي13عدد،اذلي حيدد رشوط توظيف املس تخدمني ال جانب يف مصاحل ادلوةل وامجلاعات احمللية و املؤسسات والهيئات العمومية،ج ر ج ج،ال 55/55/5921لــ

. 
3

حـــاةل واليـــة تلمســـان،مقال منُشـــور ابملوقـــع –بـــن شـــعيب نرصـــ ادلين،بـــن منصـــور عبـــد هللا،مـــدى انعـــاكس ُضـــعف الكفـــاءات عـــىل تســـ يري امجلاعـــات احملليـــة - 

 . 08،صwww.mouwazaf.ahlamontada.comاالإلكترتوين.

  
4
  M.Guillaume PROTIERE,La Puissance Territoriale contribution à l’étude du droit constitutionnel local pour l’obtenir du 

grade de Docteur en droit public,l’université Lyon ll,2006,p185.  
5

 املُنظم للوالية. 58/03،والقانون رمق 55/50من القانُون املدين وحىت املادتني ال وىل من قانُون البدلية رمق 79وهو الواحض من خلل املادة  -
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فقات الُعُمومية عند تعرضها لنطاق تطبيق أ حاكمه اليتن ال ترسي 1 50/831الثانية من املرُسوم الرئايس رمق ن قانُون الصن املُعدل واملمُتم واملُتضمن

فقات حمل نفقات  الن عىل الصن بعض الهيئات الُعُمومينة من بيهنا الوالايت والبدلايت،واليتن يُطلق علهيا يف صلب الننص ابملصلحة املُتعاقدة،وتمتن اإ

ىل الُسلطة الوصية اليتن يبقى لها الحًقا سوى التنصديق علهيا ُدون تعديلها لتشمل هذه الصفقات ُجوع اإ حدى  مبُوجب ُمبادرة مهنا ُدون الرُّ اإ

نوازم،وتقدمي اخلدمات.العمليات التنال  جناز ال شغال،اقتناء الل  ية:اإ

ذا رأ ت ختصيص     لهيا قانُواًن يف حاةل ما اإ ل ُمامرس هتا للمهام املُس ندة اإ انطلقا من ذكل،يُمكن البدلية والوالية يف اجلاائر يف ظن

جراء ا ىل املُنافسة،اختاذ ذكل عن طريق اإ ايض سواء اكن بس يًطا أ و بعد الاستشارة وفق ما صفقة ملُتعامل ُمتعاقد ُدون ادلعوة الشلكينة اإ لترتن

برام الصفقة الُعُمومية عن طريق ُمناقصة وطنية أ و ُدولية للُحُصول عىل عدة عُ  دته الُنُصوص،ويُمكن لها أ يًضا املُبادرة عن طريق اإ ُروض من حدن

م أ فضل عرض ي يُقدن ة ُمتعهدين ُمتنافسني مع ختصيص الصفقة للعارض اذلن  حسب ال شاكل التنالية:املُناقصة املفُتوحة واملُناقصة ،وتمتن 2عدن

 احملُدودة والاستشارة الانتقائية واملُاايدة واملُسابقة.

من قانُون البدلية من طرف رئيس اجمللس الشعيب البدلي ابلنس بة للبدلية ابعتباره ُممثًل لها  28ويَُماَرس هذا احلق وفق املادة   

برام ُعُقود مبُساعدة ثلثة أ عضاء ُمنتخبني من تشكيلت س ياس ية -ابلنس بة للوالية-البدلي،كام يُقوم املُوظفحتت رقابة اجمللس الشعيب  ابإ

 .3ُمختلفة يمتن تعييهنم من طرف اجمللس الشعيب الواليئ وحُبضور املُحاسب أ و ُممثهل بصفة استشارية

برام العُ     قلميية حلقها يف اإ نب عىل ُمامرسة امجلاعات االإ رشاف وتوجيه ويترتت فقات متتعها ابمتيازات السلطة العامة،من اإ ُقود والصن

رضار مبصاحل الطرف املُتعاقد.كام لها احلق بأ مر املُقاول بتنفيذ ال شغال ليكتيس هذا ال مر الطابع  االإلاايم. وتتجىل  ل شغال العقد ُدون االإ

جر  قلميية بتكل الامتيازات من خلل االإ علن املُناقصة ونرشهامظاهر متُتع امجلاعات االإ ذا ما تبني 4اءات املُتبعة الإ ،أ و حقها يف فسخ العقد اإ

قلميية يف اجلاائر تمتتع باكفة احلُُقوق وتترتتب علهيا اكمل الالزتا نن امجلاعات االإ وًما فاإ عذاره.ومُعُ رة يف ال حاكم جعا املُقاول يف تنفيذه بعد اإ مات املُقرن

لكيات والكيفيات اليتن تمتتع هبا ادلوةل وهذا ما يُؤكد اس تقللية هذه امجلاعات يف اختاذها القانُونية املُنظمة للصفقات الُعمُ  ومية بنفس الشن

 لقراراهتا عن كيان ادلوةل.

قلميية مظاهر،فقد تترتتب عليه مجمُوعة من النتاجئ الهامة سيمتن تناولها فامي ييل     :وكام أ نن حلق املُبادرة اليتن تمتتع به امجلاعات االإ

                                      
1

 .03،ص 12، واملُتضمن قانُون الصفقات الُعُمومية،ج ر ج ج، العدد 03/50/80505،املوافق ل5735شوال  82املُعدل واملمُتم،املُؤرخ يف 50/831املرُسوم الرئايس رمق -
2

 املُعدل واملمُتم. 50/831من املرُسوم الرئايس رمق 81املادة  -
3

 املُتعلق ابلوالية. 58/03قانون رمق من ال 533و531املادتني -
4

ن قانُون الصفقات الُعُمومية. 50/831من املرُسوم الرئايس رمق  79ملايد من التوضيح أ نظر:املادة  - نم واملُتضمن  املُعدل واملمُت
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نة حِبَق املَُباَدَرة.-    قلميينة اجلاائري نبة عن متُتع اجلََماعَات االإ  اثنًيا:الننتاجئ املترُتت

قلميية يف اجلاائر،وذكل عىل    قلميية يف التنقايض ،وكذا املسؤولية املترُتتبة عىل امجلاعات االإ ىل أ هلية امجلاعات االإ ض هنا اإ  يمتن التعرن

 الشلك التايل:

قلميية اجلاائرية يف التنقايض.أ هلية امجلا-أ       عات االإ

داري،أ هليهتا يف التنقايض أ ي حقها يف ال    قلميية يف اجلاائر حبق املُبادرة ابلعمل االإ نُجوء من بني النتاجئ املترُتتبة عن متتع امجلاعات االإ ل

ىل القضاء ملُقاضاة ال شخاص الطبيعيني واملعنويني مبا فهيم ادلوةل دفاعًا عن مصاحلها و   .1ترجيًحا حلُُقوقهااإ

قلميية من ال رضار اليتن يُمكن لها أ ن تلحقهُم  أ ثناء ُمامرسة اهااهم     ويف هذا اجملال،وحامية ملُوظفي وُمنتخيب امجلاعات االإ

وا أ و ُمنتخبني،و وفاء وصلحياهتم،يُمكن لهذه ال خرية رفع ادلعاوى أ مام القضاء،وُهو ما يُمثنل متاًما حامية قانُونية للكهيام سواء ُموظفني اكنُ 

ي هل صلحية التنقايض 2من قانُون البدلية 571لللزتام املنُصوص عليه يف ظل املادة  ،وينعقد هذا احلق لرئيس اجمللس الشعيب البدلي اذلن

ادقة ي يُثبت بُطلن أ و رفض املُصن دارية ضد قرار الوايل اذلن ت  ابمس البدلية وحلساهبا و حق الطعن أ مام احملامك االإ عىل املُداوةل وفق ما نصن

نس بة للوالية وفق ما نصت عليه املادة 55/50من القانُون رمق 15عليه املادة نق ابلبدلية،وللوايل ابلن املتعلنق  58/03من القانون رمق  501املُتعل

 .3ابلوالية

عىً     قلميية دامئًا حبقها يف التنقايض ُمدعى اكنت أ و ُمدذ ل متُتع امجلاعات االإ دارية ابلفصل ك ول درجة يف  ويف ظن علهيا،ختتص احملامك االإ

دارية وادلعاوى التنفسريية ودعاوى حفص املرُشوعية الصادرة عن الوالية وعن البدلية واملصاحل التنابعة لها، لغاء القرارات االإ ويف دعاوى دعاوى اإ

 . 4القضاء الاكمل اخلاصة هبام

نن ُسلطة القايض يف املايض وقبل ُصُدور قانون االإجراءات املدنية ونتيجة ملاُمرسة حق التنقايض املُعترتف به     قلميية،فاإ للجامعات االإ

ذا ما تأ كد من عدم مرُشوعيهتا فل يُمكن هل أ ن يُوحضن للبدلية  -02/09القانون-واالإدارية احلايل لغاء قراراهتا االإدارية اإ اكنت تنحرص فقط يف اإ

                                      
1

مع الاس تقللية االإدارية للُك من البدلية والوالية يف اجل - ذا اكن حق التقايض يُدن نه اإ خبـار جتدر االإشارة أ ن ـط اإ الن برش نن هـذا احلـق مل يتقـرر للمجـالس البدليـة املُؤقتـة اإ اائر،فـاإ

،املُتضمن تأ جيل الانتخـاابت  لتجديـد اجملـالس الشـعبية البدلية.هـذا مـا 55/0/58/5929املوافق لـ 5750ُجامدى ال ُوىل 53املُؤرخ يف29/53من القانُون رمق 03الُسلطة الوصية،وفقًا للامدة 

ىل القو   ل بعدم اس تقللية هذه اجملالس بنفس الكيفية اليتن تمتتنع هبا اجملالس املُنتخبة.يدفُعنا اإ
2

نه:"تلزتم البدلية حبامية ال شخاص املذكورين يف املادة  - أ دانه من الهتديدات أ و االإهاانت أ و القذف اليت يُمكن أ ن يتعرضوا لها أ ثناء ُمامرسة اهـااهم  572تنص تكل املادة عىل أ ن

 هتا".أ و مبُناسب
3

نه:"يُمثل الوايل الوالية أ مام القضاء" -  اليت نصت عىل أ ن
4

،بتـارخي 85،املُتضمن قانون االإجراءات املدنية واالإدارية،ج،ر،ج،ج،العـدد8002فيفري 81ه،املُوافق لــــ 5789صفر عام  82،املُؤرخ يف02/09من القانون رمق  209املادة  -

 .31/31،ص8002أ فريل  83
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جراءات زمة  واالإ لغاء الختاذ القرار السلمي والوالية التندابري اللن لغاء،وال أ ن حيل حملها عقب االإ اذها لتنفيذ ُحمك االإ ل  1الواجب اختن وال أ ن يُعدن

قلميية سواء  القرار املعيب أ و أ ن يستبدل به قرارا جديًدا. صدار أ وامر للجامعات االإ نق ابإ ونفس القول كذكل اذلي اكن يُمكن اعامتده فامي يتعل

دارة أ و احلُلُول ابلقيام بعمل ما أ و الا نه مل يكن للقايض ُسلطة يف ذكل تطبيقًا ملبدأ  عدم  جواز توجيه القايض ل مر للإ متناع عنه حيث أ ن

سه فعًل القضاء االإداري يف اجلاائر بعدة قرارات من بيهنا ما قىض ب2حملها عاماًل ملبدأ  الفصل بني الُسلُطات يف الوقت ذاته.وهذا ما كرن ه ،واإ

داري ال يُمكن أ ن يُقدم أ مًرا   8005جوان  55اائري يف قراراه الصادر بتارخي جملس ادلوةل اجل نه:"....حيث فعًل بأ نن القايض االإ عىل أ ن

رغااها مثل ما ُهو الوضع يف قضية احلال عىل تنفيذ القرار القضايئ" دارة، وال يُمكنه اإ ي جاء يف 3للإ ،وأ كند ذكل يف قراره غري منُشور هل اذلن

دارة....."حفواه:"وهذا  لقاء أ وامر عىل االإ داري ليس من اختصاصه اإ  .4ما ُهو املُس تقر قضاء كون القايض االإ

طلقه من ذكل     دارة عىل اإ صدار أ وامر للإ جتاه اثين ينادي برضورة عدم أ خذ مبدأ  منع القايض من اإ وعىل الرمغ من ذكل،ظهر اإ

نه جُيوز للقا ي رأ ى أ ن يض االإداري التندُخل لُكام اقتضت الرُضورة وذكل ابس تحداث اس تثناءات كام ُهو اُلس تاذ حلسن بن ش يخ أ ث ملواي اذلن

دارة تتضمن القيام بعمل أ و امتناع عن معل عندما ينص املرُشنع عىل ذكل رصاحة نس بة الإصدار أ وامر للإ ،ونتيجة ذلكل تبىن 5احلال ابلن

دارية مبُناس بة حديثه عن كيفيات تنفيذ أ حاكم اجلهات القضائية االإدارية املرشع اجلاائري وأ كند املوقف السابق يف قانُون االإجراءات املدن  ية واالإ

ىل  920،وذات القانُون يف مواده من6منه 939و 932يف املادتني  دارة العامة يف حاةل  929اإ داري أ وامر للإ م موُضوع توجيه القضاء االإ نظن

د من مغ من انقضاء ال جل املُحدن ىل االإدارة من  رفض التنفيذ من طرفها ابلرن جه اإ فض يف حاةل التنظمل املُون طرف القايض االإداري،أ و بعد قرار الرن

داري.  أ جل تنفيذ احلمُك القضايئ االإ

                                      
1

،جامعـة اجلاائـر ،اجلاائـر 5995-07عدم تنفيذ االإدارة العامة ل حاكم القضاء االإداري اجلاائري،اجملةل اجلاائريـة للعلُـوم القانُونيـة           و الس ياسـ ية رمق يوسف بن انرص، -

 . 951،ص5995،
2

ـــدد - ـــة واالإدارية،الع ـــوم القانوني ـــة،جمةل الُعل ـــرايت العام ـــاء االإداري واحلُ ـــد بودايل،القض ـــة ا07ُمحم ـــة ،لكي ـــاس ،مكتب ـــ يدي بلعب ـــة س ـــ ية جبامع ـــوم الس ياس ـــوق والعلُ حلُق

 .81،ص8002الرشاد،اجلاائر،
3

.منقول عن: حلسني بـن 759،يف قضية الس يد بن عامر ضد مدير الربيد   و املواصلت لوالية تيارت،فهرس رمق8055جوان  55قرار غري منشور جمللس ادلوةل،الصادر يف  -

 .720،ص8009ت االإدارية "وسائل املرشوعية"،الطبعة الرابعة،دار هومة،اجلاائر،الش يخ أ ث ملواي،دروس يف املنازعا
4

،منقـول عن:بـدري مباركـة،اجلانب االإجـرايئ للنظـام التـأ دييب يف الوظيفـة العامة،أ طروحـة  053297خبصوص امللف رمق  80/07/8007قرار جملس ادلوةل الصادر بتارخي  -

 . 731،ص  8050،8055 اليابس،س يدي بلعباس،اجلاائر،ادُلكتوراه،ختصص قانون عام،جامعة جيليل
5

 .731حلسني بن الش يخ أ ث ملواي،دروس يف املنازعات االإدارية...،املرجع السابق،ص -
6

لاام أ حد ال شخاص املعنوية العامة أ و هيئة ختضع ُمنازعهتا الختصـاص  932نصت املادة - نه: "عندما يتطلب ال مر أ و احلمُك أ و القرار اإ اجلهـات القضـائية االإداريـة،ابختاذ عىل أ ن

نه: عندما يتطلـب  939يذ عند الاقتضاء"،ونصت املادةتدابري تنفيذ ُمعينة تأ مر اجلهة القضائية االإدارية املطلُوب مهنا ذكل يف نفس احلمُك القضايئ،ابلتدبري املطلُوب مع حتديد أ جل للتنف  عىل أ ن

لاام أ حد ال شخاص ا م طلهبـا ملعنوية العامة أ و هيئة ختضع ُمنازعهتا الختصاص اجلهات القضائية االإدارية،ابختاذ تدابري تنفيذ ُمعينة مل يس بق أ ن أ مرت هبا بسـبب عـدال مر أ و احلمُك أ و القرار اإ

داري جديد". صدار قرار اإ  يف اخلُُصومة السابقة،تأ مر اجلهة القضائية االإدارية املطلُوب مهنا ذكل ابإ
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ىل الُسلطة     نه يُمكن للقايض أ ن يلجأ  اإ ىل أ ن قلميية،ذهب البعض اإ دانة مالية ضد امجلاعات االإ ر القضاء اإ ذا ما قرن ومن انحية اثنية،فاإ

د قلميية ُمبارشة عند رفضها تنفيذ احلمُك الوصية الإجبار االإ ارة عىل تسديد ادلين،أ و أ ن تُقوم الُسلطة الوصية بتقييده يف مزيانية امجلاعة االإ

ل املرُشع اجلاائري1القضايئ د -حفاًظا عىل املصاحل املالية للُمواطنني ولل شخاص املعنوية العامة واخلاصة–،لُيفصن يف هذا املوُضوع وحُيدن

جراءات تنفي سات الُعُمومية أ و ادلوةل أ و الوالية اإ قلميية أ و لفائدهتا جتاه املُؤسن داانت مالية ضد امجلاعات االإ ذ ال حاكم القضائية املُتضمنة اإ

د القواعد اخلاصة املُطبنقة عىل بعض أ حاكم القضاء 95/08مبُقتىض القانُون رمق ي حُيدن ىل خاينة الوالية عن طريق عريض2اذلن ُُّجوء اإ ة ،وذكل ابلل

يغة التننفيذية للُحمُك ولُك الواثئق اليتن تُبني أ نن مساعي التننفيذ بقيت بُدون نتيجة طيةل أ ربع أ شهُر،ليُقو  م أ مني اخلاينة مكُتوبة ُمرفقة ابلصن

 .3بتسديد هذه املُس تحقات من احلساب اخلاص للبدلية والوالية

قلميية للمسؤُ     ذ تبقى مسؤوةل ُدون الُسلطة الوصية عن ويترتتب عىل حق املُقاضاة حتُمل امجلاعات االإ دارية واملدنية،اإ ولية االإ

قلميية يف اجلاائر حبق املُبادرة.  قراراهتا،وهذا ما سيمتن توضيحه فامي ييل كنتيجة اثنية تتقرر عن متتع امجلاعات االإ

قلميية اجلاائرية.-ب     مسؤولية امجلاعات االإ

والوالية يف اجلاائر حبقهام يف املبادرة،حتملهام للمسؤولية سواء جتاه ُموظفهيا وُمنتخبهيا،أ و جتاه من النتاجئ املترُتتبة عىل متتع البدلية   

ة نُُصوص ترشيعية  ذ عرف هذا الننظام عدن قلميية يف اجلاائر،اإ نرشيعي للجامعات االإ تُقرر ادلوةل،أ و ُمواطنهيا،وُهو ما جسده فعل الننظام الت

ن اكنت قد سكتت عن ا قلميها جتاه ادلوةل ذكل،اليت واإ دارية عىل ما حيدث من أ رضار عىل اإ ا أ قرت مسؤوليهتا االإ الن أ هنن ملسؤولية اجلاائية لها،اإ

ا مل وكذا املُواطنني نتيجة أ خطاهئا املُرتكبة من طرف أ هجاهتا أ و ُممثلهيا،أ و عن ال رضار املترُتتبة جراء الكوارث الطبيعية يف حاةل ما اإ  ذا تبنين أ هنن

زمة لتفادي ذكل.تتنخذ االإحت   ياطات اللن

ا مسؤوةل عن ال رضار اليتن تلحق ُمنتخبهيا وُموظفهيا مادية اكنت أ و معنوية عند أ داهئم لوظائفهم أ و مبُناس بة ذكل ل نن     كام أ هنن

نرشيعية املُننظمة للبدلية والوالية حاميهتم من الزتاماهتا،وُهو ما يُعرف يف القانُون املدين مبسؤولية املتُبوع عن أ عامل التنابع.وابلننظر لل حاك م الت

ىل طلب التعويض تتجىلن فامي ييل:   امية اإ دارية لهذه امجلاعات الرن نن املسؤولية االإ  فاإ

 

                                      
1

 . 19صُمصطفى كرا ي،املرجع السابق، -
2

افق لـ5755ُجامدى الثانية  88،املُؤرخ يف 95/08القانُون رمق -  د القواعد اخلاصة املُطبقة عىل بعض أ حاكم القضـاء، ج،ر،ج،ج ،العـدد 5995يناير  02،املُون ي حُيدن ، 08، اذلن

 . 87،ص5995جانفي 09بتارخي 
3

 اصة املُطبقة عىل بعض أ حاكم القضاء.اذلي حُيدد القواعد اخل 95/08،من القانُون رمق 08،03،07املواد  -
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قلميية اجلاائرية عن ال خطاء املُرتكبة من طرف ُمنتخبهيا وُمس تخدمهيا:   -     مسؤولية امجلاعات االإ

دارة العامة،فقد ظهر تطبيق ذكل جلًيا من خلل نص نتيجة العتناق الننظام القانُوين اجل    اائري ملبدأ  مسؤولية ادلوةل واالإ

ُجوع أ مام اجلهة القضائية املُختصة ضد هؤالء يف حاةل ارتاكهبم خطأ  1من قانُون البدلية577املادة ،وتُلام هذه ال خرية برفع دعوى الرُّ

دارية لرئيس اجمللس الشعيب البدلي عن القرارات الصادرة من فق -املمُتم 90/02-.ونفس القانُون وخلفا لسابقه2خشصيا ر املسؤولية االإ د قرن

،كام 3دلية أ و ادلوةلطرفه واليتن ال تأ خذ بعني الاعتبار أ راء املصاحل التنقنية املُؤهةل قانُواًن،اليتن من شأ هنا أ ن حُتدث أ رضاًرا يف حق املُواطن والب

ر املبدأ  نفُسه وذات القاعدة يف  اليتن تُؤكد بأ ن:"الوالية مسؤوةل مدنًيا عن ال خطاء اليتن يرتكهُبا رئيس 58/034من القانُون رمق 570املادة تقرن

 اجمللس الشعيب الواليئ واملُنتخبني.

د هؤالء يف حاةل خطأ  خشيص من جانهبم".     ُجوع أ مام اجلهة القضائية املُختصة ضن  وتتوىل الوالية ُمامرسة حق دعوى الرُّ

قلميية يف اجلاائر ما     يس مبدأ  املسؤولية االإدارية للجامعات االإ يُلحظ من خلل املواد سالفة اذلكر، أ نن نية املرُشنع واحضة يف تكرن

ن اكتفى قانُون الوالية بتقرير مسؤولية الوالية عىل أ عضاء -عن ُمعظم ال خطاء املُرتكبة من طرف ُمنتخيب وُمس تخديم هذه امجلاعات و اإ

مَكَ أ وحضت ذات الُنُصوص اعتناق املرُشنع اجلاائري لفكرة التنفرقة بني اخلطأ  الشخيص ملوظفي -عيب الواليئ دون ُمس تخدمهيااجمللس الش

دل للمسُؤولية الشخصية يف ذمته املالية اخلاصة،واخلطأ  املصلحي أ و املر  ي يُرتبالبدلية وملُنتخيب اجملالس الشعيب البدلية والوالئية واملُون  فقي اذلن

ض يف هذا الننطاق ملعيار التنميزي والتنفرقة فقد اكتفى فقط ابلتنق ر مسؤولية البدلية والوالية.هذا رمغ أ نن املرُشنع مل يتعرن رير والننص عىل أ نن ويُقرن

ابية ابلنس بة ملُنتخيب اخلطأ  االإداري املرفقي يُكون مىتن ُأرتكب خلل تأ دية اهام الوظيفة العامة ابلنس بة ملُس تخديم البدلية وللمهام الانتخ

                                      
1

 ومنتخبو البدلية وُمس تخدموها أ ثناء ُمامرسة اهااهم أ و مبُناسبهتا". نصت هذه املادة عىل أ نه:"البدلية مسؤوةل مدنًيا عن ال خطاء اليتن يرتكهبا رئيس اجمللس الشعيب -
2

ُ  90/02من القانُون 571وتُقابلها املادة  - ه:" أ ن البدليـة مسـ ئوةل عـن ال خطـاء الـيتن يرتكهُبـا رئـيس اجمللـس الشـعيب الـبدلي املمُتم واملُلغى وامل ـن نظم للبدلية اليت نصـت عـىل أ ن

 واملُنتخُبون البدليون، و موظفو البدلية أ ثناء قيااهم بوظائفهم أ و مبُناسبهتا.

 يُمكن للبدلية أ ن ترفع دعوى ضد هؤالء يف حاةل ارتاكهبم خلطأ  خشيص".  

ي اكن يف القانُون القدمي أ مـر جـوازي يُمكـن لهـا أ ن تقـونلمح الا    وم ويُمكـن العكـس أ ي مـترتوك ختلف بني املادتني يف كيفيات ُرُجوع البدلية عىل ُمنتخهبا وُموظفهيا، و اذلن

ل القانُون اجلديد املُنظم ُجوع يف ظن جبـاراًي،وُهو مـا يُستشـف مـن اسـ تعامل املرُشـع لفـظ  لُسلطهتا التقديرية،وُهو الواحض من اس تعامل لفظ "يُمكن" يف حني أ صبح الرُّ لااميًـا واإ للبدليـة أ مـًرا اإ

 منه.577"يُلام" املنُصوص عليه يف املادة 
3

 من قانون البدلية احلايل. 571املادة  -
4

ن ال خطـاء الـيتن يرتكهُبـا أ عضـاء اجمللـس الشـعيب الواليئ،ويُمكهنـا املمتم وامللغى واملنظم للوالية اليت نصت:"الوالية مسؤوةل مـدنيا عـ 90/09من القانُون 552وتُقابلُها املادة  -

 الطعن دلى القضاء املُختص ضد ُمرتكيب هذه ال خطاء".
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نه مل يُوحضن وضعيات اخلطأ  خلل الوظيفة العامة أ و وضعياته مبُناس بة تأ ديهتا لها، ليترتك مسأ   جياد املعيار اجملالس الشعبية أ و مبُناسبهتا، كام أ ن ةل واإ

دارية جلُهُود لُك  ي يُؤسس للمسؤولية االإ دارياجلامع واملانع لتحديد حاالت اخلطأ  االإداري املرفقي اذلن  .1 من الفقه والقضاء االإ

قلميية اجلاائرية جتاه ُموظفهيا وُمنتخبهيا:-        مسؤولية امجلاعات االإ

نن البدلية والوالية مس ئولتان جتاه أ عضاهئام املُنتخبني     قلميية يف اجلاائر جتاه املُواطنني،فاإ ىل مسؤولية امجلاعات االإ ضافة اإ اإ

ر فكرة املسؤولية  .2ك صل عام يف هذه احلاةل عىل أ ساس فكرة ونظرية اخملاطر وعىل فكرة اخلطأ  يف بعض ال حيان وُموظفهيام، لتتقرن

وقد تضمن قانُون البدلية نصني تتقرر خلهلام مسؤولية البدلية،أ حدُهام خاص مبسؤوليهتا عن املساس ابلسلمة املعنوية أ و    

ُدوبني البدليني واملُس تخدمني البدليني أ ثناء أ و مبُناس بة قيااهم مبهااهم حيث تتقرر املسؤولية اجلسامنية اليتن تلحق املُنتخبني أ و رئيسها ونُوابه،املن

 .4من قانُون الوالية539و تُقابهل املادة 3منه571هنا عىل فكرة اخلطأ ،وُهو ما تضمنته املادة 

ا احلاةل الثانية فتضمنت مسُؤولية البدلية عىل أ ساس نظرية اخملاطر عن احلو     ارة اليتن تطرأ  عىل ُمنتخيب وُمس تخديم أ من ادث الضن

ا تقررت فقط ابلنس بة للبدلية حيث مل يتضمن قانُون الوالية5البدلية  90/09وال سابقه  58/03القانُون-. ما يُلحظ بشأ ن هذه املسؤولية أ هنن

نم واملُلغى ىل أ نن املادة -املمُت ضافة اإ م ذكل،اإ ُ 572أ ين نص يُنظن  90/02من القانُون رمق 573نظمة لها واليتن حلنت حمل املادة من قانُون البدلية امل

جراءات تقريرها عند تعُرض أ ي ُمنتخب أ و  ت كيفيات واإ ا أ كدت هذه املسؤولية و وحضن نانية من حيث أ هنن املُلغى،جاءت أ كرث اتساعا من الث

ذ ىل رضر مادي ينُجم بصفة ُمبارشة عن ُمامرسة وظيفته أ و مبُناسبهتا،اإ تلزتم البدلية مبُوجب ُمداوةل اجمللس الشعيب البدلي  عون بدلي اإ

 .                                  6املُصادق علهيا من طرف الُسلطة الوصينة ابلتنعويض املُس تحق عىل أ ساس تقينمي عادل وُمنِصف

                                      
1

ر يس تحرضان قرار .ويف هذا االإطا530،ص8007عامر عوابدي،نظرية املسؤولية االإدارية،نظرية تأ صيلية حتليلية وُمقارنة"،الطبعة الثانية،ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلاائر، -

ذ قىض مبسـؤولية واليـة قسـ نطينة عـىل أ سـاس  5937جانفي 05الُغرفة االإدارية ابجمللس ال عىل الصادر بتارخي  يف قضية وايل والية قس نطينة ضد لُك من بوشامة السعيد،وبوشامة عائشة،اإ

جراءات وأ شغال الصن  داري مرفقي انجت عن تأ ُخر وايل الوالية يف اختاذ اإ خطاره بذكل ،وُهو ما يُعد تعداي طبقًا ل حاكم املادة ُوُجود خطأ  اإ زمة ملُدرج العامرة القدمي وال يل للُسُقوط رمغ اإ يانة اللن

ىل وفاة طفةل الس يد بوشامة،وُهو نفُسه احلمُك املُقتبس من:املرجع نفسه،ص 583  . 91من قانُون الوالية أ نذاك،ما أ دى اإ
2

.؛ حلسـني بـن الشـ يخ أ ث ملـواي،دروس يف املسـؤولية االإداريـة،الكتاب ال ول 20،ص5997ة،ديوان املطبوعـات اجلامعيـة،اجلاائر،رش يد خلويف،قانون املسـؤولية االإداريـ -

 .81،ص8003"املسؤولية عىل أ ساس اخلطأ "،الطبعة ال وىل،دار اخلدلونية،اجلاائر،
3

نه:"تُلام البدلية حباميـة ال شـخاص املـذكورين يف املـادة - ديـدات أ و االإهـاانت أ و القـذف الـيتن يُمكـن أ ن يتعرضـوا لهـا أ ثنـاء ُمامرسـة اهـااهم أ و أ دان 572نصت عىل أ ن ه مـن الهتن

 مبُناسبهتا".
4

نه:"جيب عىل الوالية حامية أ عضاء اجمللس الشعيب الواليئ و ُموظفهيا ضد لُك الهتديدات أ و االإهانة أ و الافـترتاء - بيعهتـا ات أ و الـهتُجامت اهـام اكنـت ط نصت هذه املادة عىل أ ن

 خلل ُمامرس هتم ملهااهم،ويُكون للوالية حق دعوى الُرُجوع ضد ُمحديث ال رضار" .
5

 . 583،ص 8000مسعود ش هيُوب،املسؤولية عن اخملاطر و تطبيقاهتا يف القانُون االإداري،"دراسة ُمقارنة"،ديوان املطُبوعات اجلامعية،اجلاائر، -
6

 من قانُون البدلية. 572املادة  -



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 190 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

ر مس 572كام أ ضافت املادة     ين تتقرن ىل مجمُوع ال شخاص اذلن حقة هبم فئة املنُدوبني البدليني اإ ؤولية البدلية عن ال رضار اللن

من القانُون القدمي سالفة اذلكر اكتفت  573والننامجة عن احلوادث الضارة والطارئة علهيم أ ثناء ُمَماَرَسة اهااهم أ و مبُناس بة ذكل،عىل أ نن املادة 

و للوهةل اُلوىل أ نن هذه املادة تُكون قد وسعت من نطاق فقط بذكر رئيس اجمللس الشعيب البدلي ونُوابه وُمنتخيب البدلية واملُوظفني.وما يبدُ 

مضن  مبدأ  مسُؤولية البدلية من حيث ال شخاص،غري أ نن ال مر عكس ذكل متاما مفسؤولية البدلية جتاه املنُدوبني تتقرر حىت ولو مل يمتن ذكرمه

ىل أ نن املنُدوبني مه أ عضاء ُمنتخبني يُع  572املادة  ينننون مبُوجب ُمداوةل من اجمللس الشعيب البدلي بناء عىل اقترتاح من السابق ذكرها ابلننظر اإ

وطها رئيسه لضامن تنش يط املنُدوبية البدلية وابلتنايل فهُم يدُخلون مضن فئة املُنتخبني،واليتن تترتتنب مسؤولية البدلية جتاههم مىتن تواف رت رُشُ

د املُتس ببني يف هذه ُجوع ضن  ال حداث. ليُكون لهذه ال خرية حق الرُّ

 مسؤولية البدلية عن الكوارث الطبيعية:  -   

ا مل  1من قانُون البدلية 573نصت علهيا املادة     ثبات أ هنن ت مسؤوليهتا عن ال رضار النناجتة عن الكوارث الطبيعية مىتن متن اإ اليتن أ قرن

زمة واملنُصوص علهيا قانُواًن دلرء خطرها.وما يُمكن رص ذ الاحتياطات اللن ده أ نن املادة سالفة اذلكر اقترصت يف ذكرها لعةلن توقيع هذه تتخن

م للبدلية  90/02من القانُون 570املسؤولية ُمصطلح واحد أ ال وُهو"ُوقُوع اكرثة طبيعية" وُهو ما يُؤخذ علهيا ُخُصوًصا أ نن املادة  نم واملُنظن املمُت

ضافة للاكرثة ُوقُوع نكبة أ و حريق من شأ نه أ ن حُيدث أ رضاًرا تُرتنب مسؤولية واملُلغى مبُوجب القانُون احلايل جاءت أ كرث اتساعا مهنا ذلكر  ها اإ

حض ترُدد املرُشنع احلايل يف جمال ترتيب مسؤولية البدلية،ولعن  زمة،وهذا ما يُون ل ذكل البدلية خلطهئا اجلس مي يف عدم اختاذ الاحتياطات اللن

ثقال اكهل املزيانية املُخ ىل نيته يف عدم اإ ل الوضعية الصعبة اليتن تعيُشها ُمختلف ماليات راجع اإ صة للبدلية مبصاريف هذه املسؤولية يف ظن صن

قلميية يف اجلاائر.  امجلاعات االإ

ىل أ نن الفصل بني االإنسان والطبيعة مل يُعد ُمطلقا وجامًدا  Marc Alain Descanpsوحسب     قرار هذه املسؤولية يرجع اإ فاإ

قلميية مل تعد ُمستبعدة هنائًيا بفعل التطور العلمي والتنكنول ذ أ نن مسؤولية االإنسان ومن خلهل املُؤسسات االإدارية مبا يف ذكل امجلاعات االإ و ي،اإ

نسانية كذكل يف  يف الكوارث الطبيعية اكلاالزل و الاناالقات ال رضية وثوران الرُباكن و الفيضاانت وال عاصري، وتظهر هذه املسؤولية االإ

                                      
1

ا اختذت االإحتياطات نصت ع - ذا أ ثبتت أ هنن نة مسؤولية جتاه ادلوةل واملُواطنني،اإ ل البدلية أ ي نه:" يف حاةل ُوقوع اكرثة طبيعية ال تتحمن اليتن تقع عىل عاتقها واملنُصـوص علهيـا ىل أ ن

نرشيع والتننظمي املعُمول هبام".  مبُوجب الت
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الكوارث اكالنفجارات وحرائق الغاابت وال وبئة وغريها، وتُوجد مجمُوعة من الكوارث اُلخرى تُعود يف أ صلها ال سايس  أ كرث من جمال أ خر من

د واهنيار املنامج نسان مثل:اهنيار العقارات وانفلت مياه السن ىل االإ  .1اإ

نل يف اخلطأ  اجلس مي اذلن     ُده تقصري رئيس اجمللس الشعيب وعىََل ذكل، فأ ساس تقرير هذه املسؤولية يف اجلاائر يمتث ي يُكون مرن

زمة يف جمال ُماكحفة احلوادث والكوارث ابعتباره الزتاًما رتبته املادة   .2من قانون البدلية 29البدلي يف اختاذ االإجراءات اللن

ؤولية البدلية عن وعند احلديث عن مسؤولية البدلية يتوجب طرح التساؤل التنايل:ما موقف املرُشنع اجلاائري بشأ ن مس   

قلميها؟ .  ال رضار الننامجة عن التنجمُهر وُمختلف التنجُمعات املُقامة عىل اإ

جابة عىل هذه االإشاكلية تفرض رضورة التنفرقة ما بني الفترتة اليتن س بقت ُصُدور القانُون احلايل والفترتة اليتن تيل ُصُدوره.    نن االإ  اإ

نن الننظام القانُوين يف اجلاائر وعىل خلف نظريه الفرنيس أ قرن مسؤولية البدلية املُنظ55/50فقبل ُصُدور القانُون رمق    م للبدلية،فاإ

نه يف ظل ال مر رمق رج يف ذكل،حيث أ ن قراره لهذه املسؤولية فقد تدن نه عند اإ املُعدل  13/87عن ال رضار الننامجة عن التنجمعات. وما يُلحظ أ ن

م لها يف مادته نم واملُنظن نص عىل حتُمل البدلية لهذه املسؤولية عىل أ ساس فكرة اخملاطر الاجامتعية لتتحمل ادلوةل معها نصف ال عباء  535واملمُت

 منه.539املمُتم واملُلغى الس ينام يف مادته 90/02عىل سبيل التنضامن، لُتصبح اكمةل عىل عاتق البدلية يف ظل القانُون رمق

نن اجلهة اليتن مينُحها القانُون اختصاصات احلفاظ عىل ال شخاص ول نن فكرة املسؤولية ُهنا ترتبط بصلحيا    ت الضبط االإداري،فاإ

ي يسهر عىل منع التنعدايت عىل الننظام العام،يه اجلهة اليتن ينبغي منطقيا أ ن تتحمل نتا جئ أ رضار واملُمتلاكت وُسلطة تس يري هجاز الرُشطة اذلن

ر وفق املادة.3 ذكلنتجت عن املساس ابلننظام العام بسبب تقصريها يف نم اكن ُمنسجًما  13/87من ال مر171فُيعتقد أ نن احلل املُقرن املُعدل واملمُت

ي اكنت ُمامرس   ىل الطابع احمليل لهذا ال خري وفق هذا ال مر،واذلن داري،ابلننظر اإ ىل حدن كبري مع اختصاصات البدلية يف جمال الضبط االإ ته تمتن اإ

ل القانُون من طرف رئيس اجمللس الشعيب البدلي فق يف ظن نه مل يُون رشاف من الُسلطة الوصية.يف حني أ ن ر  90/02 رمق وابإ املُلغى حيث قرن

ىل أ نن ُسلطة الضبط االإداري مل تعد من الُشؤون احمللية كون أ نن رئيس اجمللس الشعيب  539املسؤولية الاكمةل للبدلية وفق املادة  ر اإ منه ابلنظن

                                      
1
Marc ALAIN  DESCANPS , Catastrophe et responsabilités, rev,fr,soc, n

03
,Paris,1972,p376.  

 
2

طار القوانني والتننظاميت  املعمول هبام،لُك الاحتياطات الرضورية نه:"يتخذ رئيس اجمللس الشعيب البدلي يف اإ ت عىل أ ن ذ نصن لُك  التدابري الوقائيـة لضـامن سـلمة وحاميـة  و اإ

 حتدث فهيا أ ية اكرثة أ و حادث. ال شخاص واملُمتلاكت يف ال ماكن الُعُمومية اليت يُمكن أ ن 

 .ويف حاةل اخلطر اجلس مي والوش يك يأ مر رئيس اجمللس الشعيب البدلي بتنفيذ تدابري ال من اليتن تقتضهيا الُظُروف ويعمل الوايل هبا فوراً   

نرشيع     والتننظمي املعُمول هبام الس ينام املُتعلق حبامية الترُتاث الثقايف".كام يأ مر مضن نفس ال شاكل هبدم اجلُدران والعامرات والبناايت ال يةل للُسُقوط مع احترتام الت

 
3
 CHAPUS  Renus, Droit administratif  général, tome 1 ,14

éme
 éd,Paris, 2000,p 1330                          
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،و رمغ ذكلن فادلوةل ال 1هذا اجملال حتت ُسلطة الوايل بوصفه ُممثل لدلوةل،ما جيعهل من القضااي الوطنينة البدلي أ صبح ياُمرس صلحياته يف

ي يبقى عبئًا تتحمهل مزيانية البدلية.  تُسامه بنصف التنعويض اذلن

ن اكنت املادة     ي تُقو  539ويف نفس اجملال،واإ م عليه مسُؤوليهتا يف هذه من قانُون البدلية السابق قد أ غفلت ذكر ال ساس اذلن

ت بعًضا من  13/87من ال مر رمق  535احلاةل املمُتثةل يف فكرة اخملاطر الاجامتعية خلفًا للامدة  ا أ قرن الن أ هنن نم اليتن نصت عىل ذكل،اإ ل واملمُت املُعدن

وط انعقاد هذه املسؤولية تتعلنق مبصدر العمل الضار كونه انجام عن جتمهر أ و جتمع أ و عن  طريق قُوة علنية أ و عن طريق اس تعامل رُشُ

 ُ ر امل ذ البدلية مسؤوةل عن الرضر النامج عن التنجُمع والتنجمهُر والرضن نق مبرتكب الرضر اإ تسبنب الُعنف،و واقًعا يف تُراب البدلية،ورشط متعل

وع املُتجمهرين أ و قُوات الرُشطة،حي ث أ نن مسؤولية هذه ال خرية  تترتتب عندما تُقوم فيه رجال الرُشطة،فل يُمزين أ ن يُكون مصدر ال رضار مُجُ

حداث الرضن  ر النامج ابلتندُخل أ ثناء التنجمُهرات،وأ خرًيا الرشط املُتعلق ابلضحية اليتن تس تحق التنعويض واليت ينبغي أ ن ال تُكون ُمشاركة يف اإ

 عن التنجمُهر والتنجُمع أ و أ عامل الُعنف.

    

ر بتارخي وهذه نفُسها الرُشوط اليتن أ خذ    سها قضاء جملس ادلوةل اجلاائري عندما قرن تأ ييد قرار الُغرفة  5999جويلية  81ها وكرن

صابة  االإدارية جمللس قضاء اجللفة الصادر يف قضية بدلية س يدي حببح ضد"ح ع" ومن معها لقايض مبسؤولية بدلية حايس حببح نتيجة اإ

وط الواردة يف املادة الطفل"ش" أ ثناء الاحتفاالت واملُظاهرات اجلارية بعد  .2املذُكورة أ نًفا539الانتخاابت الرئاس ية،وذكل لتوافر لُك الرُشُ

ا بعد ُصُدور قانُون البدلية احلايل رمق    ي ناع هذه املسُؤولية 55/50أ من :وابلننظر لُنُصوصه اليت سارت عىل هنج املرُشنع الفرنيس اذلن

عن هذه املسُؤولية عند تنظميها)النصوص( ملسؤولية البدلية،ذلكل ميكن القول أ نن املرُشنع يُكون  ،فقد سكتت متاًما3عن البدلية لُيلحقها ابدلوةل

س يف ُجاء مهنا من الُرُسوم والرضائب احمللية أ رضاًرا لنشاط يُ  ل املزيانية احمللية اليتن تتأ سن عترب وطنًيا قد أ حسن فعًل حيث ال يُعقل أ ن تتحمن

                                      
1

م من طرف معهـد عبد الوهاب نُورة، مسُؤولية ادلوةل عن أ رضار التجمهُر والتنجُمعات، ُمداخةل ُملقا-  ة ابملُلتقى الوطين حول مسؤولية ادلوةل عن أ عاملها غري التعاقدية، املُنظن

 . 8001الُعلُوم القانُونية واالإدارية، املركا اجلامعي بسعيدة،ماي
2

نه أ ثناء الاحتفاالت واملُظاهرات اجلارية بعد الانتخاابت الرئاس ية،بدأ  بعض ال شخاص ا  طلق الرصـاص للتنعبـري عـن تمتثل وقائع هذه القضية أ ن لقاطنني ببدلية حايس حببح ابإ

ىل املشـفى فرفـع وادل "ش"فرحهتم؛ولكن انطلقت رصاصة من سلح أ حد هُؤالء ال شخاص وأ صابت الطفل املدعو ثرها اإ ي اكن بعني املاكن ُملحقة به ُجروًحا ُمتفاوتة اخلُطورة،نُقل عىل اإ اذلن

ه وبتـارخي الطفل بعد ذكل دعوى مسُؤولية أ مام الغُ  ـن الن أ ن ي أ صدر قرارا قىض فيه مبسؤولية بدليـة حـايس حبـبح اإ اسـ تأ نفت البدليـة القـرار 53/02/5991رفة االإدارية جمللس قضاء اجللفة واذلن

س قراره عىل ُمقتضيات املادة  ون البدليـة السـابق.ملايد مـن التوضـيح أ نظر:عبـد الوهـاب مـن قـانُ  539املذُكور أ مام جملس ادلوةل.فأ صدر جملس ادلوةل قراًرا بتأ ييد القرار املُس تأ نف فيه وُأسن

 . 01نورة،املرجع السابق،ص
3

ىل ادلوةل الفرنس ية.5923/ 05/ 03املُؤرخ يف 23/02من القانُون الفرنيس رمق  98املادة -  ل املسؤولية عن التنجمهُرات والتنجُمعات من البدلية اإ  ،اذلي حون
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ي تُعانيه هذه وتُسخر هل وسائلها احمللية،يف ل الضعف اذلن ل أ ي عبء ُخُصوًصا يف ظن  حني تبقى مزيانية ادلوةل يف منأ ى عن ذكل و ال تتحمن

نس بة ملواردها املالينة واذلي يُعد حبق ُمؤرًشا ملعرفة مدى جتس يد اس تقلليهتا.  امجلاعات ابلن

قلميينة تفترتض متتعها     ن اكنت طبيعة امجلاعة االإ ىل أ نن تكل احلرية انطلقا ممنا س بق،فاإ داري،فينبغي االإشارة اإ حبرية املبادرة ابلعمل االإ

قل  رساء مفهوم خاطئ الس تقللية امجلاعة االإ ميية حمدودة النطاق ملامرسة رقابة علهيا،ويف ذات الوقت تصطدم مبجموعة من العراقيل تُسامه يف اإ

 كام سيتضح بيانه فاميييل.

قلميية اجلاائرية حلقها يف املبادرة.   احملور الثاين:حدود ممارسة امجلاعا-     ت االإ

م بأ هنن     قلميينة حبرية املبادأ ة ابلعمل االإداري، مبا يُشلكن اس تقلليهتا اليت تتسن ا س بق البيان أ نن ال صل يقيض ابالعترتاف للجامعة االإ

سه املرُشنع اجلاائري يف قوانني البدلي ة والوالية،فضًل عن وجود عراقيل وصعوابت من شأ هنا أ ن نسبية النطاق ملامرسة الرقابة علهيا،وهو ما كرن

 حتيد عن املامرسة السلمية لها،وهو ما س نوحضه فامي ييل:

قلميية يف اجلاائر.-     أ واًل:الرقابة املامرسة عىل امجلاعات االإ

دارية،وهو ما يظهر من خلل   القوانني املنظمة لها سواء السابقة فقد أ خضع املرُشنع اجلاائري البدلية والوالية ل ليات الوصاية االإ

ني أ و احلالية)90/09و 90/02مهنا) دارية املُس توحاة من الننُموذج 58/03و 55/50(املمُتمن ( اليت احتفظت مبُختلف أ لينات ومظاهر الوصاية االإ

قلميينة،وهذا ما يُشلكن ب ىل حد حلول ُسلطة الوصاية حمل امجلاعة االإ ذاته حًدا من حدود ممارسة البدلية والوالية الفرنيس القدمي اليتن قد تصل اإ

ننا سرنكا عىل أ ليا ن ن تنوعت تطبيقات هذه الرقابة عىل تكل امجلاعات فاإ داري.انطلقًا من ذكل حفىت واإ هتا لسلطهتام يف املبادرة ابلعمل االإ

ن ُكن داري احمليل،واإ ع ليشمل املامرسة عىل أ هجاهتا وعىل أ عاملها التصالها بصورة مبارشة ابلعمل االإ ا يف ذات الوقت ال ننكر أ نن نطاقها يتسن

 أ عضاهئا بصفة فردية.وابلتايل ففي ماييل سيمت التعرض للنظام القانوين لتكل ال ليات.

 النظام القانوين للرقابة املامرسة عىل ال هجاة احمللية: -أ     

نق ابلبدلي 55/50من القانُون رمق  71ابس تقراء نصوص املواد رمق     ُام وعىل  58/03من القانُون رمق  72ة واملُتعل هنن م للوالية،فاإ املُنظن

ل احلاب  90/09ورمق 90/02من القانُونني رمق  77و37غرار املادتني  دارة احمللينة اجلاائرية يف ظن نمني واملُلغينني وخلفًا للقوانني املًنظمة للإ املمُت

دات حاالت احلل عىل سبيل احلرص.حيث ال متكل جراء احلل عن  الواحد قد حدن السلطة الوصينة اخلُُروج عن تكل احلاالت عند اختاذها الإ

ضافة ُصور جديدة لها غري املنُصوص علهيا قانُواًن، وهذا ما يُعد من ضامانت الاس تقلل احمليل للبدلية والوالية يف اجلاائر وح امية حلقها طريق اإ

ياس ية مككسب من ُمكتس    باهتا.يف املبادرة  أ ثناء التنعددية الس ن
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نس بة  72و 71وما يُلحظ من خلل اس تقراء ُصور احلل الواردة يف املواد     ا جاءت ُمتشاهبة وُمتقاربة سواء ابلن سالفيت اذلكر أ هنن

 للبدلية أ و للوالية،هذا من انحية.

ل القوانني احلالينة احتفظ     نن املرُشنع اجلاائري وعند تقريره لهذه الصور يف ظن حباالت اكنت موُجودة سابقًا يف من انحية أ خرى،فاإ

ل القانُونني رمقي نهام وأ ضاف حاالت جديدة مل تُكن موُجودة  90/09و 90/02ظن ل من أ خرى اكنت موُجودة يف ظل نمني واملُلغيني، وعدن املمُت

لغاء انتخاب مجيع أ عضاء اجملالس احمللية،حاةل ا نل هذه احلاالت يف:حاةل خرق أ حاكم ُدس ُتورية،حاةل اإ س تقاةل جامعية ل عضاء اجملالس ،وتمتث

ثباهتا أ و من طبيعته املساس مبصاحل املُواطنني وطمأ نينهتم،ع  بقاء عىل اجمللس مصدًرا الإختلالت خطرية متن اإ ندما يُصبح احمللينة،عندما يُكون االإ

مغ من تطبيق أ حاكم الاس تخلف،يف حاةل اندماج الب ها أ و جتائهتا،يف حاةل حدوث عدد املُنتخبني أ قل من ال غلبية املُطلقة ابلرن دلايت أ و مضن

 ظروف اس تثنائية حتول دون تنصيب اجمللس املُنتخب.

نق ابلبدلية حباةل ُأخرى اكن قد 55/50و فضًل عن هذه احلاالت واليتن تشترتك فهيا البدلية مع الوالية،فقد احتفظ القانُون رمق   املُتعل

ن  90/02نصن عىل فكرهتا سابقه القانون رمق نقة بُوُجود خلفات خطرية بني أ عضاء اجمللس الشعيب 37م واملُلغى يف مادته املمُت ،ويه احلاةل املُتعل

عذار يُوهجنه الوايل للمجلس ُدون الاس تجابة هل. ري العادي لهيئات البدلية بعد اإ  البدلي من شأ هنا أ ن تعيق السن

نه يمتن وفقًا    ن نه مركاي حبت،فاإ م بأ ن جراء احلل يتسن ن اكن اإ املُنظمني للبدلية والوالية 58/03و55/50من القانُونني رمقي 73للامدةواإ

اخلينة.وبذكل يُكون املرُشنع قد أ حسن عند حتديده لوس يةل احلل خاصة مع ت وحيد عىل التنوايل مبُوجب مرُسوم رئايس بناء عىل تقرير وزير ادلن

لطة التننفيذية،    وحىت بتقريره حلاالته عىل سبيل احلرص أ   نه السُّ الن أ ن داري،اإ راد حامية اس تقللية البدلية والوالية وحقهام يف املبادرة ابلعمل االإ

لغاء انتخاب مجيع ال عضاء وحاةل ُحُدوث ُظُروف اس تثنائية حُتول ُدون تنص  قراره لبعض تكل احلاالت)اكإ يب وابس تعامهل لصيغة الُعُموم عند اإ

ىل تقنية احلل مىتن ارتأ ت ذكل،فضًل عىل نصه عىل املترصف اجمللس الشعيب البدلي( يُكون قد فتح اجملال واسعً  نة للُُّجوء اإ لطة املركاي ا للسُّ

د االإداري ومساعديه،واملندوبية الوالئية كجهات تس تخلف هيئات التداول بعد حلها تناط هبا تس يري الشؤون احمللية يف هذه الفترتة،ممنا هيُ  دن

 ام ابلعمل احمليل،فضًل عىل مساسها مببدأ  المتثيل الشعيب.اس تقلهلام احمليل وحيد من حريهتام يف القي
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لغاء واحلُلُول.النظام القانوين للرقابة املامرسة عىل ال عامل-ب    د يف التنصديق واالإ ة ُصور تتجسن ذ هذه الرقابة عدن  : وتتخن

نن هبا اجلهة الوصينة عىل ُسلطة القرار كون أ     نن املُداوالت املُس تثناة واخلاضعة للتنصديق تُعد من أ مه فبالنس بة للتنصديق فهو أ لية هُتمي

حيات اجملالس الشعبينة املُنتخبة الوالئية والبدلية واليتن من شأ هنا متكيهنا من تنفيذ س ياس هتا،وتظهر نية املرشنع اجلاائري يف  التضييق من صلن

 .1التوس يع من نطاق املداوالت اخلاضعة ملصادقة السلطة الوصينة-ة يف:حرية البدلية والوالية يف املبادرة ابلعمل احمليل من خلل هذه ال لي

جتدر االإشارة أ نن ُمختلف ُمداوالت اجملالس الشعبية البدلية والوالئية اخلاضعة للتنصديق ترتبط مواضيعها ابلُشؤون  -   

ي جيعل من أ لينة التنصديق معلية جدن خطرية من شأ هنا التنأ ثري ع قابة املالية،ال مر اذلن ىل أ نن ُمامرسة الرن قلميينة،ابلنظر اإ ىل اس تقلل امجلاعات االإ

ا عىل عىل الُشؤون املالينة من شأ هنا أ ن متتند لتشمل مجمُوع ال نشطة وال عامل اليتن تقوم هبا تكل امجلاعة،وخاصة أ نن تنفيذها يبقى موقوفً 

 التصديق علهيا.

قلميية ا - جلاائرية ابملبادرة ابلعمل االإداري يف القوانني احلالية متديد املُدة املُتعلقة ابلننفاذ من مظاهر التضييق من حرية امجلاعات االإ

دهتا املادتني  من القانُون 75القانُوين للُمداوالت غري القابةل للتنصديق من طرف الُسلطة الوصينة،لُتصبح واحد وعرشون يوًما بعدما حدن

بــخمسة عرشة يوما فقط،وهذا من شأ نه تعطيل السري العادي والينويم لشُؤون البدلية املُلغيني  90/09من القانُون رمق79و 90/02رمق

 والوالية.

ادرة من طرف اجملالس التنداولية ُممثةل يف  اجمللس     يقاف تنفيذ التنرصفات الصن لغاء اذلي يف معناه يقتيض اإ ا ابلنس بة ل لية االإ أ من

نن القوانني احلالينة املُنظمة للبدلية والوالية يف اجلاائر عىل غرار القوانني السابقة لها قد الشعيب البدلي والواليئ اليتن تتنخذ شلك ُمدا والت،فاإ

لغاء مت هذه ال لينة من خلل املُداوالت املُلغاة بُقوة القانُون وال خرى القابةل للإ .فتعد مداوالت ملغاة حبمك القانون اليت تتخذ خرقًا 2نظن

لهيا لدُلس تور وغري املُطابقة  نغة العربية،ويضاف اإ رة ابلل للقوانني والتننظاميت،املُداوالت اليتن متس بُرُموز ادلوةل وشعاراهتا، املُداوالت غري املُحرن

ا ابلنس بة للوالية املُداوالت اليت تتناول موضوعًا ال يدخل مضن اختصاصاته واملُداوالت املُتنخذة خارج الاجامتعات القانُونينة للمجلس .أ من

 ُ ذا ُوجد رئيس اجمللس الشعيب)البدلي والواليئ(أ و أ ين أ حد من أ عضائه يف وضع تتعارض فيه امل لغاء فتتحقق يف حاةل ما اإ داوالت القابةل للإ

رجة الرابعة  ىل غاية ادلن ء أ و كُوالكمصاحله مع مصاحل البدلية أ و الوالية،سواء اكن ذكل ابمسه الشخيص أ و ابمس أ زواهجم أ و أ ُصوهلم أ و فُُروعهم اإ

 حلُُضور املُداوةل.

                                      
1

نازل وين البدلية والوالية عىل التوايل،وتمتثنل هذه املـداوالت يف:املزيانيـات و احلسـاابت،اتفاقيات التوأ مـة،الهبات والوصـااي ال جنبيـة،الت من قان 11و 13نصت علهيا املاداتن - 

 عن العقار أ و تبادهل.
2

 .58/03من القانون 11و13و املواد  55/50من القانون 10و19نصت عىل هذه املداوالت املواد  -
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قلميية  اجلاائرية يف     لغاء تتضح نية املرُشع يف التضييق من حرية امجلاعات االإ انطلقا من ذكل،وابس تقراء النظام القانوين ل لية االإ

عطاء القضاء سلطة تقري ر بطلن املداوةل،ومن املبادرة ابلعمل االإداري خصوًصا مهنا البدلية كون أ نن قانون الوالية تضمن ضامانت هامة اكإ

 مظاهر ذكل التضييق نذكر:

ر-    ة بُرموز ادلوةل وشعاراهتا،وغري املُحرن ذ أ نن لُك املُداوالت املاسن فق املرُشنع يف حتديد نطاق مواضيع املداوالت امللغاة.اإ ة مل يُون

 ُ ا أ ن تدخل يف نطاق تكل املُتخذة خرقًا لدُلس ُتور وغري امل نغة العربية من شأ هنن ذا متن ال خذ بعني الاعتبار ما ابلل طابقة للقوانني والتننظاميت،وذكلن اإ

مسية،وما تضمنته املادة  5991متن الننص عليه يف املادة الثالثة من دس تور س نة  نغة العربية يه اللنغة الوطنية والرن منه عند  01اليتن اعتربت الل

ا س بق قوهل عبارة عن مثال بس يط من أ مثةل ُمتعددة لنصوص مل يراعي حديهثا عن ُرُموز ادلوةل.ويف البحث عن أ س باب ذكل جند أ نن م

قُع، و ُوُضوح القاعدة وجعلها يف املُتناول،ا س تقرار الوضعينات املرُشع عند وضعها ملبدأ  ال من القانوين بعنارصه املمتثنةل يف:قابلينة القانُون للتون

نن عدم العمل القانُونية،وأ خرًيا  رُضورة الالزتام بواقعية الننص ال يايس.ومن مثن فاإ قانُوين،وابلتنايل ضامن ُملمئته مع الواقع الاجامتعي والثقايف والس ن

ىل حدن جتريد الننص القانُوين من لُك ُحجية كونه ُمعقًدا وغري واحًضا.  هبذا املبدأ  من شأ ن أ ثره أ ن يصل اإ

لغاء،قد تغاىض ا55/50القانُون رمق -    اذ هذا ومن خلل تنظميه ل لية االإ امانت اليتن ينبغي ُمراعاهتا عند اختن لننص عن بعض  من الضن

ي يُثبت بُطلهنا مبُوجب قرار خال  من التنعليل،فضًل عن عدم تناوهل جراء بأ ن ،فقد منح ُسلطة ُمعاينة تكل املُداوةل للوايل اذلن لضامنة  االإ

لغا ىل القضاء قصد املُطالبة ابإ ماكنية جلُوء لُك من هل مصلحة اإ  هئا.اإ

ل القانُونني رمق     نن املرُشنع يف ظن ا ابلنس بة ل لية احللول اإ املُتعلقني ابلبدلية والوالية وعىل غرار سابقهيام  58/03و رمق 55/50أ من

نمني، قد نص علهيا يف قانُون البدلية من املواد من  90/09و 90/02رمقي  ىل  500املمُت واد منه،ومن خلل امل 803فضًل عىل املادة  508اإ

قابة بداًل من519و513 ذ حاول تنظمي هذه ال لية من خلل اجملالني االإداري واملايل أ ين تعمل اجلهة املاُمرسة للرن الهيئة  من قانُون الوالية احلايل.اإ

ي يُ  لهيا القانُون ُمبارشة نشاط مرفقي المركاي، وُهو ال مر اذلن مركاية املُس تقةل)البدلية والوالية( اليتن عهد اإ فرز معه االإدارة من جانب اجلهة اللن

ىل اجلهة الوصينة،ولعنل املرشنع  خصينة اإ مركاية وحلساهبا، ُدون أ ن ينطوي ذكل عىل نقل اختصاصات هذه الشن الوصينة ابمس الشخصينة اللن

ا هو السلطة الرئاس ية بداًل من الوصاية وبتقريره لهذه ال لية أ راد احلد من مبادرة البدلية والوالية ابلعمل احمليل كون أ نن اجملال ال صيل لتطبيقه

 االإدارية.
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قلميية اجلاائرية يف ممارس هتا حلقها يف املبادرة ابلعمل االإداري. -     اثنيًا:العراقيل العملية اليت تواجه امجلاعات االإ

نب نتاجئ فيمتتع الوايل يف الننظام اجلاائري مباكنة هامة دمعهتا مجموع وسائل التنأ ثري املُتاحة هل عىل    ي رت  اجملالس املنتخبة،ال مر اذلن

ه عدة أ مهها جعل مركا رئيس اجمللس الشعيب البدلي اتبًعا ملركاه عىل مس توى البدلية،وأ خذ اجمللس الشعيب الواليئ ملركا الضعف أ مام مركا 

مظاهر همينة الوايل عىل اجملالس الشعبية  عىل املس توى الوالية، وُهو ما يسلب هذه اجملالس حقها يف املبادرة ابلعمل االإداري، وعليه من

 البدلية والوالئية يُذكر:

 تبعية مركا رئيس اجمللس الشعيب البدلي ملركا الوايل:-5   

ذ وحىتن الطعن يف قرارات     وُهو الواحض من خلل عدم امتلك رئيس اجمللس الشعيب البدلي ل ي صلحية يف ُمواهجة الوايل،اإ

نقة ىل ُمامرس ته  هذا ال خري املُتعل م بعدم الفعالية نتيجة عدم جلوء رئيس اجمللس الشعيب البدلي اإ ببطلن املُداوالت أ و رفض املُصادقة علهيا تتسن

داري كوس يةل اثنية هل يف املادة  قرار التظملن االإ ىل اإ اثرة حتفظ الوايل،وهو ما دفع ابملرُشنع اإ نه نظام  55/50من القانون رمق  15تفاداًي الإ رمغ أ ن

مركاية، وما غذى ذكل الوضع هو حتمك الوايل يف لك مصادر التنمويل ال ساس ية للبدلية وسلطته يف تقدير املُساعدات دخ  يل عىل منط اللن

طار املُخططات القطاعية،أ و ُمخططات البدلية لل   تمنية اليتن واالإعاانت املقدمة من طرف ادلوةل سواء املُبارشة أ و املُوهجة للمشاريع التمنوية يف اإ

م بأ هنا أ كرب بكثري من موارد البدلية،هذا من انحية.  تتسن

ياُمرس أ مناًطا  من انحية أ خرى،وفضًل عن أ ليات الوصاية املاُمرسة من طرف الوايل عىل اجمللس الشعيب البدلي ورئيسه،فالوايل   

ة اكلصفقات العمو  هتا القوانني والتننظاميت املُنظمة جملاالت عدن قابة أ قرن مية والتنعمري وغريها،وُمامرس ته للسلطة السلمية عىل رئيس اجمللس أ خرى للرن

لغاء واحلُلول حم هلن وخصوًصا الشعيب البدلي مبُناس بة مبارشة اهامه مكمثل لدلوةل وما ينجر عهنا من ُسلطته يف التنوجيه والتنعقيب والتنعديل واالإ

 سوى اخلُُضوع لتعلاميت الوايل. لشعيب البدلي ال ميكلفامي يتعلنق مبجاالت الضبط االإداري،ممنا جيعل رئيس اجمللس ا

حقة     سة لتبعية مركا رئيس اجمللس الشعيب البدلي ملركا الوايل،حتريك هذا ال خري ملهمة التفتيش والرقابة اللن ومن الوسائل املكرن

نق ابملُفتش ية العامة الوالية و 1 97/851فيذي رمق عن طريق املُفتش ية العامة اليتن يشمل جمال تدخلها وفق املادة ال وىل من املرسوم التن  املُتعل

ماكنية القيام بتحقيق بطلب من الوايل حول  البدلايت.وعليه فاميرس هذا اجلهاز معهل وفق برانمج س نوي مقرر من طرف الوايل،وهل يف ذكل اإ

دة يف املادة ال وىل.  أ ي وضعية خاصة للهيئات احملدن

                                      
1

 .09،ص5997يوليو 83، بتارخي72،يتعلنق ابملفتش ية العامة يف الوالية ،العدد،5997/يوليو83،املوافق لــ5751صفر عام  57،املؤرخ يف 97/851رمق املرسوم التنفيذي -
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ارسات ا    لسابقة من شأ هنا أ ن ترهن اس تقللية رؤساء اجملالس الشعبية البدلية لتجعهل نظراًي مدمعة بذكل مركا وابلتنايل،فاملُمن

 الوايل وتبعيهتم هل.

 ضعف مركا اجمللس الشعيب الواليئ أ مام مركا الوايل:-8   

نق بدورات واجامت    م لُك ما يتعل ن اكن نظن م للوالية واإ عات اجمللس ابلتفصيل كعدد ادلورات ما يُلحظ أ نن القانون احلايل املُنظن

نه ال يمت  عداده لقانونه ادلاخيل،غري أ ن ه لرضورة اإ نجان وغريها،ونصن جراءات الاس تدعاء والانعقاد ونصابه وتكوين الل تع بدميومة ومدهتا وتوارخيها واإ

ىل نص املادة  نس يري خاصة ابلننظر اإ ت رضورة انتخاب وبناء عىل اقترتاح رئيس اجمللس املنظم للوالية اليتن تضمن 58/03من القانون رمق  89الت

ىل أ ربعة أ عضاء لتس يريه،وتتوىل أ مانة تتكون من موظفني ملحقني بديوان رئيس  الشعيب الواليئ خلل لك دورة مكتًبا يتكون من عضوين اإ

 اجمللس الشعيب الواليئ مساعدة مكتب دورة اجمللس الشعيب الواليئ.

نن الوايل مي    ي يُعد لُك الواثئق و التقارير اليت ومبقابل ذكل،فاإ نه معلًيا ُهو اذلن دة ودامئة،كام أ ن كل حتت سلطته أ هجاة ُمساعدة ُمحدن

،تدخهل 1تُعرض عىل اجمللس،ويُاامح رئيس اجمللس الشعيب الواليئ يف مجموع صلحياته املُتعلقة بتس يري اجمللس كدعوته لعقد دورة غري عادية

جراءات اليت يقوم هبا رئيس اجمللس.يف اجامتعاته،وهل حق االإعل  م يف لُك االإ

قرار القانون رمق     ىل أ نن اجمللس الشعيب الواليئ ورمغ اإ ىل وسائل الوايل السابقة،جتدر االإشارة اإ الن  58/03وابلننظر اإ ال يضطلع اإ

عادية حول وضعية الوالية ومدى تنفيذ  بوسائل تأ ثري ضعيفة،كرضورة تقدمي الوايل لتقريره أ مام الهيئة التداولية عند افتتاح لك دورة

ماكنية رفع 2املداوالت املتنخذة خلل ادلورات السابقة ، وتقدميه لبيان س نوي ذلات الهيئة حول نشاطات الوالية ويتبعه مبُناقشة،مع اإ

ىل القطاعات املعنية.   ىل وزير ادلاخلية واإ  توصيات اإ

 تفعيل وسائل الوايل:-3   

ذ ميكل حتت سلطته ابعتباره ممثل ادلوةل ومندوب احلكومة  ما يُلحظ أ ن الوايل    معليا يس يطر عىل احلياة االإدارية يف الوالية،اإ

ركاة اليتن يُناط ابلوايل تس يريها والتننس يق بيهنا من خلل ما يُع دة يف املديرايت غري املُمن ركاة،واملُجسن رف مبجلس مجيع املصاحل غري املُمن

ن متن االإ  ي واإ ليه يف املادة الوالية،اذلن الن أ نن ذات القانون مل يتناوهل ابلتفصيل رمغ أ نن ُمختلف التنمنيات 58/033من القانون رمق 33شارة اإ ،اإ

                                      
1

 املتعلنق ابلوالية. 58/03من القانون رمق  51املادة -
2

 املتعلنق ابلوالية. 58/03من القانون 503املادة  -
3

نه:"يُ  - مركاة مكن أ ي عضو من أ عضاء اجمللس الشعيب الواليئ توجيه سؤال كتايب ل ي مدير أ و مس ئول من ُمديري أ و مس ئويل املصاحل أ و املديرايت غري املاليتن نصت عل أ ن

قلمي الوالية......." .  لدلوةل امللكفة مبختلف قطاعات النشاط ابإ
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ولدلائرة،ليبقي هجاًزا خاضًعا يف وجوده للمرسوم التنفيذي رمق  -اكنت معقودة عليه قصد بعث معامل الاس تقرار القانوين للمجلس حمل ادلراسة

دارة العامة للوالية وهيالكها املُتعلنق 97/851 نن عليه معلًيا.1بتحديد أ هجاة االإ ي يُعد الوايل املُهمي  ،واذلن

زايدة عىل ما س بق،يظهر دمع مركا الوايل من خلل توجه السلطات املركاية الإعطائه البطاقة البيضاء وهو الواحض يف خطاب    

نلون  8008ماي08بتارخي رئيس امجلهورية مبناس بة اختتام اجامتع الوالة ابحلكومة  ين ميث ا عىل مس توى الوالايت فهُناك الوالة اذلن بقوهل:".....أ من

دة،وال من فاعليهتم  نل يف يشء ال من مسؤولية الوزراء امللكفني بقطاعات ُمحدن نل اكفة احلكومة وذاك ال يقل وال من الُسلطة ال وىل اليتن تُمث

ناالقات وفساد قمية اخلدمات اليت يُمكهنم تقدميها للبلد.اإ  طلعا مين عىل ما حيدث من اإ نمك بل شك أ كرث اإ نمك تعملون يف امليدان ومن مثن فاإ

 .2وعىل ال خطاء اليتن ترتكب وال تاال ترتكب.."

لمنو وابلتايل، يربز جلًيا همينة الوايل عىل الهيئات املُنتخبة ودوره الواحضن فامي يتعلنق بعمليات التمنية الوطنية كربانمج دمع ا   

ىل القول أ نن الننظام  ارسة بشلك دفع ابلبعض اإ نعاش الاقتصادي،وبرانمج اجلنوب،وبرانمج الهضاب،زايدة عن أ ليات الوصاية املُمن ،واالإ

مركاية فيه  .3االإداري اجلاائري نظام عدم تركزي ابلرمغ من وجود بعض مقومات اللن

 خامتة:      

ن سلمنا جداًل ينبغي القول أ نن جناح أ ي نظام المركاي     يُقاس ابدلرجة اُلوىل مبدى متُتع كياانته حُبرية املُبادرة ابلعمل االإداري،واإ

قلميية كوهنا تُعرب عن اس تقلليهتا اليتن تُعد حبسب ال صل قاعدة عرفية توجد مع وجود هذه امجل اعة بغض بتوفر هذه احلرية مع قيام امجلاعة االإ

الن أ نن االإشاكلية  تطرح حول مدى توفري املرُشنع لضامانت من شأ هنا كفاةل هذه احلرية ويف ذات الوقت تكريس التطبيق النظر عن جحمها،اإ

سقاطات عىل النظام اللمركاي اجلاائري،واليت ارتأ ي  ليه يف هذه ادلراسة من خلل وضع اإ نا يف واملامرسة السلمية لها،وهذا ما حاولنا التعرض اإ

قلميية يف اجلاائر،وذكل اكلتايل:خامتهتا تقدمي بعض مـن  النتاجئ والا  قـترتاحات تُسـامه ابلهنوض بواقع امجلاعات االإ

داري يفترتض لكفالته سن نصوص قانونية ترتكا عىل ُرؤى تنظميية -    قلميية يف اجلاائر حبق املبادرة ابلعمل االإ متتع امجلاعات االإ

 ين للحدث.وترشيعية و ُأفق طويةل املدى،بعيدة متاما عىل س ياسة الترشيع ال  

                                      
1

،بتــارخي 72،املتضــمن الهيــالك العامــة الإدارة الواليــة،ج ر ج ج،العــدد5997جويليــة  83ـه،املوافــق لــــ5751صــفر  57،املــؤرخ يف 97/851املرســوم التنفيــذي رمق -

 .01،ص87/03/5997
2

 .www.el-mouradia.dz،منقول من موقع الرئاسة عىل الانترتنت:8008ماي  08خطاب رئيس امجلهورية يف اختتام اجامتع والة امجلهورية يوم  -
3

مركاية يف -  .71.ص78،ص8053اجلاائر"حصيةل وأ فاق"،مذكرة ماجس تري،جامعة مولود معمري بتزيي وزو،اجلاائر، يس يوسف أ محد،حتوالت اللن
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قلميية حلقها يف املبادرة،فينبغي -    برام الصفقات العمومية يعدان من أ مه تطبيقات امجلاعات االإ ن اكن حق التوظيف وحق اإ اإ

جراءاهتام،قصد التيسري من ممارس هتام الصحيحة،وملا ال وضع منظومة قانونية مس تقةل للوظيفة العامة احمللية.  التبس يط والتسهيل من اإ

نه من الضامانت الهامة لتجس يد اس تقللية البدلية و الوالية يف اجلاائر.تكريس -     مبدأ  التقايض من الناحية العملية ،وخباصة أ ن

قلميية يف اجلاائر عن أ خطاهئا،عن طريق وضع جااءات متناس بة مع طبيعة اهام لك من -    تقرير املسؤولية اجلنائية للجامعات االإ

 البدلية والوالية يف اجلاائر.

 رضورة ال خذ بعني الاعتبار عنارص مبدأ  ال من القانوين عند وضع النص القانوين حىت تتحقق جودة النص القانوين.-   

 رضورة التخفيف من أ ليات الوصاية االإدارية ،وحىت الاس تغناء علهيا وتعويضها ابلرقابة القضائية.-   

قلميية وضامن ممارس ته رضورة توفري املورد املايل املس تقل وتأ هيل العنرص ا-    لبرشي احمليل حىت يمت كفاةل حق املبادرة للجامعات االإ

 بطريقة سلمية. 

 :عـــراجامل

ُمصطفى كرا ي،اس تقللية امجلاعات احمللية يف ظل المتويل املركاي يف القانُون اجلاائري،مذكرة ماجس تري،معهد الُعلُوم القانُونية  -5

 . 5993اجلاائر،واالإدارية،جامعة اجليليل اليابس،

حاةل والية –بن شعيب نرص ادلين،بن منصور عبد هللا،مدى انعاكس ُضعف الكفاءات عىل تس يري امجلاعات احمللية  -8

لكترتوين.  .   www.mouwazaf.ahlamontada.comتلمسان،مقال منُشور ابملوقع االإ

داري اجلا  -3 دارة العامة ل حاكم القضاء االإ ائري،اجملةل اجلاائرية للعلُوم القانُونية           و يوسف بن انرص،عدم تنفيذ االإ

 . 5995،جامعة اجلاائر ،اجلاائر ،5995-07الس ياس ية رمق 

،لكية احلُقوق والعلُوم الس ياس ية جبامعة 07ُمحمد بودايل،القضاء االإداري واحلُرايت العامة،جمةل الُعلوم القانونية واالإدارية،العدد -7

 .81،ص8002د،اجلاائر،س يدي بلعباس ،مكتبة الرشا

دارية "وسائل املرشوعية"،الطبعة الرابعة،دار هومة،اجلاائر، -1  .8009حلسني بن الش يخ أ ث ملواي،دروس يف املنازعات االإ

جرايئ للنظام التأ دييب يف الوظيفة العامة،أ طروحة ادُلكتوراه،ختصص قانون عام،جامعة جيليل  -1 بدري مباركة،اجلانب االإ

 .8050،8055باس،اجلاائر،اليابس،س يدي بلع 
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عامر عوابدي، نظرية املسؤولية االإدارية،نظرية تأ صيلية حتليلية وُمقارنة"، الطبعة الثانية،ديوان املطبوعات اجلامعية،  -3

 .8007اجلاائر،

 ،5997رش يد خلويف، قانون املسؤولية االإدارية، ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلاائر، -2

دارية،الكتاب ال ول "املسؤولية عىل أ ساس اخلطأ "،الطبعة ال وىل،دار حلسني بن الش يخ أ ث مل -50 واي،دروس يف املسؤولية االإ

 .8003اخلدلونية،اجلاائر،

مسعود ش هيُوب،املسؤولية عن اخملاطر و تطبيقاهتا يف القانُون االإداري،"دراسة ُمقارنة"،ديوان املطُبوعات  -55

 .8000اجلامعية،اجلاائر،

ورة، مسُؤولية ادلوةل عن أ رضار التجمُهر والتنجُمعات، ُمداخةل ُملقاة ابملُلتقى الوطين حول مسؤولية ادلوةل عن عبد الوهاب نُ  -58

م من طرف معهد الُعلُوم القانُونية واالإدارية، املركا اجلامعي بسعيدة،ماي  . 8001أ عاملها غري التعاقدية، املُنظن

مركاية يف اجلا  -53 ائر"حصيةل وأ فاق"،مذكرة ماجس تري،جامعة مولود معمري بتزيي يس يوسف أ محد،حتوالت اللن

 .8053وزو،اجلاائر،

14- Marc ALAIN  DESCANPS , Catastrophe et responsabilités, rev,fr,soc, n03,Paris,1972,. 

15-  Nadine DANTONEL-COR, Le droit des collectivités terrotoriales,3éme 

.éd,Bréal,Paris,2007 

16- CHAPUS  Renus, Droit administratif  général, tome 1 ,14éme éd,Paris, 2000 

17-   M.Guillaume PROTIERE,La Puissance Territoriale contribution à l’étude du droit 

constitutionnel local pour l’obtenir du grade de Docteur en droit public,l’université Lyon ll,2006. 

 18- Hélène  PAULIAT ,L’autonomie des collectivités territoriales en Europe ,une source 

potentielle de conflits , L’imonge cedex, France, sans année. 

 :نصوص قانونية وتنظميية

،املتضمن القانون ال سايس العام للعامل ومجموع  5932اوت 01،املوافق لـ5392رمضان  05املؤرخ يف  32/58القانون رمق  -5

 ،387،ص5932أ وت عام02بتارخي  38النصوص الترشيعية و التنظميية املتخذة لتطبيقه،ج رج ج ،العدد
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 الية.املُتعلق ابلو 58/03القانون رمق  -8

 املتعلق ابلبدلية. 55/50القانون رمق  -3

،املُتضمن قانون االإجراءات املدنية 8002فيفري 81ه،املُوافق لــــ 5789صفر عام  82،املُؤرخ يف02/09القانون رمق  -7

 .31/31،ص8002أ فريل  83،بتارخي 85واالإدارية،ج،ر،ج،ج،العدد

،بتارخي 71،املُتعلق ابلوظيفة العامة،ج ر ج ج،العدد8001يوليو 51ملوافق لـــ،ا5783جامدى الثانية 59املُؤرخ يف 01/03ال مر  -1

 07،ص8001يوليو 51

 ،5923/ 05/ 03املُؤرخ يف 23/02القانُون الفرنيس رمق  -1

قات ، واملُتضمن قانُون الصف03/50/80505،املوافق ل5735شوال  82املُعدل واملمُتم،املُؤرخ يف 50/831املرُسوم الرئايس رمق -3

 .03،ص 12الُعُمومية،ج ر ج ج، العدد 

،املتضمن القانون ال سايس المنوذ ي لعامل 5921مارس83،املوافق لــ5701،املؤرخ يف أ ول رجب 21/19املرسوم رمق  -2

 .07،ص8002يناير 80،بتارخي 53املؤسسات و االإدارات العمومية،ج رج ج،العدد

،حيدد رشوط توظيف املس تخدمني ال جانب يف 55/55/5921،املوافق لــ5703ربيع ال ول 09،املؤرخ يف 21/831املرسوم رمق-9

 .5223،ص5921نومفرب 58،بتارخي71مصاحل ادلوةل وامجلاعات احمللية و املؤسسات والهيئات العمومية،ج ر ج ج،العدد،

انون ال سايس ملوظفي ،يتضمن الق8055فيفري80،املوافق لــ5738شوال عام88،املؤرخ يف 55/337املرسوم التنفيذي رمق-50

قلميية،ج ر ج ج ،العدد،  .03،ص8055سبمترب 82،بتارخي 13امجلاعات االإ

،املُتعلق 5990جويلية  52،املوافق لـــ5750رمضان  08،املؤرخ يف5990مارس 83املُؤرخ يف 90/99املرُسوم التنفيذي رمق  -55

نس يري االإداري ملُوظفي وأ عوان االإدارات امل ركاية،الوالايت والبدلايت واملُؤسسات الُعُمومية ذات الطابع بُسلطة التنعيني والت

 . 777،ص5990مارس  82،بتارخي 53االإداري،ج،ر،ج،ج،العدد

،املتضمن القانون ال سايس اخلاص 8002يناير 59،املوافق لــ5785حمرم عام55،املؤرخ يف 02/07املرسوم التنفيذي رمق-58

 .07،ص8002يناير 80بتارخي 03املؤسسات و االإدارات العمومية،ج رج ج،العدد ابملوظفني املنمتني لل سلك املشترتكة يف
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 21/831، يعدل ويمتم املرسوم رمق 08/50/8007،املوافق لــ5781شعبان 53،املؤرخ يف 07/351املرسوم التنفيذي رمق -53

 ال جانب يف مصاحل ادلوةل وامجلاعات اذلي حيدد رشوط توظيف املس تخدمني 55/55/5921،املوافق لــ5703ربيع ال ول 09املؤرخ يف 

 . 03،ص03/50/8007،بتارخي13احمللية و املؤسسات والهيئات العمومية،ج ر ج ج،العدد،

،يتعلنق ابملفتش ية العامة يف الوالية 5997/يوليو83،املوافق لــ5751صفر عام  57،املؤرخ يف 97/851املرسوم التنفيذي رمق -57

 .09،ص5997يوليو 83، بتارخي72،العدد،

دارة 5997جويلية  83ه،املوافق لـــ5751صفر  57،املؤرخ يف 97/851املرسوم التنفيذي رمق -51 ،املتضمن الهيالك العامة الإ

 .01،ص87/03/5997،بتارخي 72الوالية،ج ر ج ج،العدد
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 لفساد الس يايس أ س بابه و أ اثرها
 ال س تاذة/بنعـودة حورية

 جامعة بسعيدة،"أ س تاذة مساعدة " أ  

 ة:ــــمقدم

نسانية، انترش يف اكفة املس توايت والقطاعات، حيمل يف طياته هتديد للس تقرار و  يعترب الفساد وابء خطري، عرفته اكفة اجملمتعات االإ

هدار للحقوق و انتشار للظمل، وقد عرف الفساد رثها خطورة تنوعا يف أ شاكهل وأ مناطه، غري أ ن أ ك ال من و فشل للس ياسات التمنوية واإ

هو الفساد الس يايس نظرا لتعلقه بس ياسة ادلوةل و ارتباطه باكفة القطاعات ال خرى، فكثريا ما اكن سببا يف سقوط احلضارات و حمراك 

للعديد من الثورات، خاصة الثورات العربية مؤخرا، و اليت كشفت النقاب عن الكثري من قضااي الفساد الس يايس، اليشء اذلي يدفع  

 أ س باب وعوامل حدوثه والوقوف عىل مجمل أ اثره. عن الفساد الس يايس من حيث دراسة مفهومه ومعرفةللبحث 

 املبحث ال ول:  مفهوم الفساد الس يايس 

ملام مبفهوم الفساد وجب التطرق لتعريفه، مث تبيان أ نواعه وهذا من خلل املطلبني التاليني.   للإ

 املطلب ال ول: تعريف الفساد الس يايس

وضوع الفساد الس يايس بكثري من الاهامتم من قبل الباحثني واملفكرين وعليه وجدت العديد من التعريفات، فيعرفه حظي م

H.A.BARAZ   ن الفساد الس يايس هو املرادف للقوة التعسفية أ ي مبعىن اس تعامل القوة لتحقيق يف حبثه سيس يولوجيا الفساد:" اإ

و الصفة املمزية   ABUSE OF POWERهذه القوة" اليت يطلق علهيا مصطلح  غرض خيتلف عن الغرض اذلي عىل أ ساسه مت منح

ال أ ن الغرض من هذه  لها يه ممارسة السلطة الرمسية حتت س تار املرشوعية القانونية أ ي التظاهر ابملرشوعية والتطابق مع القانون ،اإ

منا حتقيق  املصلحة اخلاصة للقامئ هبذه املامرسة. املامرسة ليس حتقيق ما تنص عليه القوانني أ ي املصلحة العامة واإ

: " أ نه الوس يةل لقياس مدى غياب املؤسساتية الس ياس ية الفاعةل" أ ي أ نه  SAMUEL HINTIGHIONهنتغتون فامي يرى صومئيل

لباحثني يف حني أ ن هناك من ا 1عرف الفساد من خلل وجود املؤسسات الس ياس ية أ و عداها أ ي الربط بني التمنية الس ياس ية والفساد،

الفساد   J.G. PADIOLEAUمن ربط مفهوم الفساد الس يايس مبا تقوم به النخب احلامكة و ما جيمعها من مصاحل، حيث يعرف ابديلو

الس يايس:" املصاحل املتبادةل بني النخب الس ياس ية"، و هو هبذا يربز أ مهية علقات العرض والطلب بني النخب الس ياس ية واالإدارية 

فيعرف الفساد الس يايس بأ نه :" شلك للتبادل الاجامتعي الرسي، يعمد من خلهل من ميسكون   MENEYأ ما ميين  والقوى املالية،

ىل تقدير سلطات اختاذ القرار أ و النفوذ اليت ميارسوهنا ، مبقتىض تفويض أ و وظيفة ما تقديرا ماداي دارية اإ ." و بامام السلطة الس ياس ية واالإ

 2ة الغموض اذلي يكتنف هذا العقد و رشوط التبادل.ما يلحظ عىل هذا التعريف مس

                                      
1

 .23، ص 8003عامد صلح عبد الرزاق الش يخ داود، الفساد واالإصلح ،منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق سوراي، -
2

 .33،ص  8009للكتاب، مرص،  بيري الكوم، الفساد، ترمجة سوزان خليل، بدون طبعة، الهيئة املرصية -
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يف حني يعرفه د. جلل عبد هللا معوض:" أ نه السلوك القامئ عىل الاحنراف عن الواجبات الرمسية املرتبطة ابملنصب العام، سواء اكن 

صية مبارشة تتعلق بشاغل املنصب هذا املنصب يمت ابالنتخاب أ و ابلتعيني يف سبيل حتقيق مصلحة خاصة، سواء أ اكنت هذه املصلحة خش 

جراءات أ و  أ و عائلية أ و طائفية أ و قبلية، و سواء أ اكنت هذه املصلحة تتعلق مباكسب مادية أ و غري مادية،و ذكل من خلل اس تخدام اإ

ىل تعاملت ختالف الرشعية القانونية."   الالتجاء اإ

فساد الس يايس بأ نه: "اخلرق الواحض لقمي الزناهة يف أ داء الواجب أ ما عامد صلح عبد الرزاق يف كتابه الفساد و االإصلح يعرف ال 

ثراء عىل حساب الغري، وعىل حساب املال العام، أ نه اس تغلل النفوذ  الرمسي عن طريق اس تخدام اللحق عىل أ نه حق، وحتقيق االإ

 1كون احملسوبية واحملاابة دليل معل ل حصابه."للعتداء عىل قدس ية القانون من خلل العلقات الشخصية وقمي المتيزي العرقية، حبيث ت

ويعرفه أ يضا معر احلسن:" الفساد الس يايس هو احنراف عن الواجبات الرمسية، اليت ترتبط ابملنصب العام، اذلي يكون ابالنتخاب أ و 

كرام بدرادلين يعرف الفساد ابلتعيني، من أ جل حتقيق مصلحة خاصة، خشصية اكنت أ و عائلية أ و فئوية، أ ثناء ممارسة احلمك والسلطة. "أ ما اإ

الس يايس:"منط من أ مناط السلوك الس يايس، يقوم به املسؤول أ و صاحب املنصب العام وهيدر من خلهل بعض القمي والضوابط اليت 

عىل منفعة حتمكه يف أ داء معهل سواء وقع ذكل حتت طائةل القانون أ م ال، و سواء خالف توقعات الرأ ي العام أ م ال، يف سبيل احلصول 

كرام بدر ادلين حاوال  ذاتية مادية اكنت أ و معنوية، مبا يتعارض مع املصلحة العامة." و يظهر من خلل هذين التعريفني أ ن معر احلسن واإ

 2جتنب الانتقادات اليت وهجت للتعاريف السابقة.

ساءة اس تخدام السلطة ا لس ياس ية لتحقيق ماكسب خاصة هبدف احلفاظ ويمتثل التعريف الواسع وال كرث ش يوعا للفساد الس يايس يف اإ

ىل أ ولئك اذلين يتولون معلية صنع القرارات  ثراء اذلات أ و للكهيام. ويعاى الفساد الس يايس اإ عىل أ و تعايا املوقع يف السلطة أ و الإ

فساد الس يايس رشاء الس ياس ية اخلاصة ابلقوانني والترشيعات، وختصيص املوارد ال ساس ية لدلوةل، ومن بني ال شاكل املأ لوفة لل 

ال صوات، تاوير الانتخاابت، القيام حبملت س ياس ية، متويل ال حااب بصورة غري قانونية وغري ناهية، و سوء اس تخدام املمتلاكت 

 3العامة يف العملية الس ياس ية.

غليب مصلحة صاحب القرار وقد عرفت ال مم املتحدة الفساد الس يايس بأ نه اس تغلل السلطة العامة لتحقيق ماكسب خاصة ، أ و هو ت 

عىل مصاحل ال خرين، مفىت مت تقدمي املصاحل اخلاصة لصانعي القرار عىل مصاحل العامة اكن ذكل دليل عىل وجود الفساد الس يايس، ومن 

ورا وعامل من املؤكد أ ن جرامئ الفساد الس يايس رمغ الضبابيات اليت تغطي علهيا، ورمغ دعوات الشفافية اليت تقف لها ابملرصاد، تظل حم

 4العوامل املساعدة عىل انتشار اكفة أ مناط جرامئ الفساد ال خرى واجلرامئ التنظميية.

                                      
1

 .23ص عامد صلح عبد الرزاق الش يخ داود، املرجع السابق، - 
2

جامعـة العقيـد  ،( مذكرة ماجس تري يف العلوم الس ياس ية، ختصص تنظـاميت س ياسـ ية واداريـة 8001-5991عبدو مصطفى، تأ ثري الفساد الس يايس يف التمنية حاةل اجلاائر ) -

    8003-8001احلاج خلرض جامعة ابتنة، 
3

 .2عن كتاب الفساد والتمنية، منشورات ال مم املتحدة، ص - 
4

 .10، ص8003الفساد واجلرمية املنظمة، جامعة انيف للعلوم ال منية الرايض السعودية، محمد ال مني البرشى، -
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ساءة اس تخدام السلطة من قبل القادة الس ياس يني من أ جل حتقيق الرحب اخلاص وزايدة قوهتم  و معوما يعرف الفساد الس يايس بأ نه اإ

بارشة بل قد يتخذ شلك جتارة النفوذ ملنح ال فضليات اليت تسمم احلياة الس ياس ية وثروهتم وال حيتاج الفساد الس يايس دفع ال موال م 

ها، وادلميقراطية . ويشمل الفساد الس يايس مجموعة من اجلرامئ اليت يرتكهبا القادة الس ياس يون عرب تولهيم مناصهبم الرمسية أ و بعد تركهم ل 

ا املوظفون الرمسيون . و يشلك الفساد الس يايس عقبة أ مام الشفافية يف احلياة وختتلف هذه اجلرامئ عن التجاوزات االإدارية اليت يرتكهب

 1العامة، كام يشلك فقدان الثقة ابلس ياس يني وال حااب الس ياس ية حتداي قواي لقمي ادلميقراطية.

 املطلب الثاين: أ نواع الفساد الس يايس

ىل أ نواع خمتلفة، عىل حسب اختلف مس توايت حدوثه، من أ جل تيسري فهم ظاهرة الفساد الس يايس وحتليلها، جرى تصنيف ا لفساد اإ

 فهناكل فساد القمة، فساد الهيئات الترشيعية والتنفيذية، فساد العمل الانتخايب.

 القمة الفرع ال ول: فساد

قمة ابخلروج عن حمك وهو أ خطر أ نواع الفساد، الرتباطه بقمة الهرم الس يايس يف كثري من أ شاكل النظم الس ياس ية النتفاع من يتوىل ال

وعادة ما يسترشي فساد القمة ويترسب ملس توايت أ دىن اليت   2القانون لتحقيق املاكسب الشخصية واليت جتىن مهنا الرثوات الطائةل.

 TOP-HEAVYحتمتي وتتسترت بقياداهتا املتواطئة معها، ومن شأ ن الفساد الس يايس أ ن يكثف من جحم الفساد وثقهل معوما ذلكل يسمى

CORRUPTION    بسبب همينة العنارص الفاسدة عىل الرثوات واملمتلاكت العامة و متتع أ فراد هذه العنارص ابلسلطات اليت متكهنم

ن ملفات امللوك والرؤساء امجلهورايت و الوزراء املهتمني ابلفساد تظل عادة مغلقة حىت موهت م من اس تغللها ملصاحلهم اخلاصة. ومع ذكل فاإ

 3أ و االإطاحة هبم.

مليون دوالر من ال موال  135ومن أ مثةل الفساد الس يايس حاةل أ ندونس يا حيث قدرت اختلسات الرئيس السابق سوهارتو ب 

س نة أ طلق فهيا اليد ل والده، أ قاربه، و أ صدقائه. ومن انحية أ خرى جند الكونغو يف عهد سيس يكو مثاال  38العامة،وهو اذلي حمك قرابة 

جاميل املزيانية  53از ادلوةل عنده مؤسسة للفساد وهنب الفائض الاقتصادي، فاكن يس يطر عىل لفساد القمة، حيث أ حضى هج ابملئة من اإ

القومية لدلوةل، فضل عىل س يطرته عىل استامثرات ادلوةل واس تخدامه أ موال ادلوةل لرشوة العنارص املعارضة بغية خلق جامعة من 

ىل ذكل  س يطرته عىل غالبية أ سهم رشاكت) بنك كينشاسا، رشكة زائري لوكس للسلع الترتفيه املنتفعني لتدعمي وتأ ييد سلطاته، يضاف اإ

وال مثةل عن فساد القمة عديدة يف خمتلف بقاع العامل نظرا النتشار الفساد  4والكاملية(، انهيك عن مجموعة فيلت يف خمتلف بقاع العامل .

ىل انفجار العديد م  ن الثورات واالإطاحة ابلعديد من الرؤساء واهتااهم مبختلف جرامئ الفساد. الس يايس بصورة خميفة حىت أ دى الوضع اإ

 

                                      
1

 . 13،ص 8058ي مرص، أ محد مصطفى محمد معبد، ال اثر الاقتصادية للفساد االإداري، طبعة أ وىل، دار الفكر اجلامع -
2

 23عامد صلح ادلين، املرجع السابق، ص - 
3

دارة، مج  -  .90، 29،ص8000، العدد ال ول، جوان 80عامر الكبييس، الفساد الاداري رؤية مهنجية للتشخيص والتحليل و املعاجلة، اجملةل العربية للإ
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 .95عامد صلح ادلين، املرجع السابق، ص - 
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 ةالترشيعية والتنفيذي تفساد الهيئاالفرع الثاين:

فساد الهيئات الترشيعية والتنفيذية صورة أ خرى من الفساد الس يايس وهو فساد للمراتب اليت تيل فساد القمة، من حيث الترتتيب يف 

ىل اس تغلل النفوذ وممزيات احلصانة الربملانية ح 1هيالك سلطات ادلوةل، يث تشهد كثري من دول العامل فضاحئ جلوء أ عضاء هذه الهيئات اإ

صدار قرارات ترشيعية ختدم مصاحلهم أ و  ملبارشة أ نشطة غري مرشوعة بتقايض الرشاوى أ و قبض معوالت من مس تفيدين لتسهيل اإ

صدار قرارات معينة تقيد أ عامهلم أ و لترسيب معلومات رسية أ و العمل عىل دمع مقترتحات ترشيعية ختدم حاب س يايس  للحيلوةل دون اإ

 دون الاهامتم ابملصلحة العامة.

و من أ مثةل عن فساد الهيئات الترشيعية والتنفيذية، فساد أ عضاء جملس الش يوخ يف عهد رئيس الفلبيين فرديناند ماركوس، 

دارة معليات الهتريب، و التسترت عىل ش باكت وجتميعهم لرثوات طائةل من خلل اس تغلل نفوذ ل  تعاطي أ نشطة حمظورة  كنوادي القامر، اإ

ابن عهد الرئيس ال مرييك لكينتون ابس تقاةل النائب نيوجتنجريش رئيس ال غلبية امجلهورية يف جملس النواب بعد ترس  ب البغاء. أ يضا ما حدث اإ

ل هيا سلسةل اس تقاالت الوزراء ال ملان، حيث اس تقال وزير الاقتصاد جيوجتميولامير أ نباء عن اس تغلهل لنفوذه وهتربه من الرضائب . يضاف اإ

الس تغلهل منصبه بفتح جريدة ل حد أ قاربه، و اس تقاةل هياد بفار وزيرة شؤون املرأ ة الس تغللها املال العام لتجديد ديكورات  5993س نة 

ىل فضاحئ الفساد يف روس يا يف عهد الرئيس سقاط الثقة عهنم مرهون  مزنلها. ابالإضافة اإ السابق يلتسن حيث اكنت معلية اختيار الوزراء واإ

 2ابلضغوط اليت يتعرض لها هؤالء املسؤولني من قبل كبار رجال ال عامل ذوي النفوذ، ال مر اذلي جعل تأ ثري الفساد كبري يف هذا البدل.

ىل الربملان يكون من السهل أ ن يوجد أ يضا عىل  ذا ما تطرق اإ مس توى الوزارة وعىل مس توى ال حااب الس ياس ية ، وتمكن فالفساد اإ

 خطورته أ يضا  يف صعوبة تطبيق العقوابت عىل أ عضاء الربملان نظرا ملا يمتتعون به من حصاانت برملانية، فهذا اكن من ال س باب اليت دفعت

ىل ارتاكب  مثل هذه اجلرامئ من رشاوي و اختلسات ومعوالت، فل يوجد عقاب له  3ذه السلطات.الكثري اإ

 الفرع الثالث:فساد العمل الانتخايب

ىل أ هنا عرفت يف العامل بأ رسه. وأ ن الفساد الس يايس يكرث يف االإ  ال حااب وتاوير تشري ادلراسات اليت تناولت ظاهرة فساد  نتخاابت اإ

م  اكنيات وصولها اىل السلطة .ادلول اليت حتدد فهيا الانتخاابت املس تقبل الس يايس لل حااب و النخب الس ياس ية اخملتلفة و اإ

حدى أ مه صور الفساد العمل الانتخايب يه مسأ ةل رشاء ال صوات، ومثل هذه ال نظمة تعترب دميقراطية ابالمس ، و قد ال يعترتض  و من اإ

هذه الترصفات الناخبون عىل أ ساليب الس ياس يني املالية يف تس يري محلهتم ل هنم ينتفعون من خساء املرحشني، ويوجد اترخي طويل ملثل 

صلحات يف النظم الانتخابية للحد من  ن اكنت هناك اإ يف بربيطانيا و الوالايت املتحدة ال مريكية يف القرن التاسع عرش ميلدي، واإ

ون معليات ادلفع للناخبني، ولكن هذه املامرسة بقيت معلام من معامل الانتخاابت يف ادلول ال خرى . ففي ايطاليا حياول الاعامء الس ياس ي

                                      
1

 . 37،ص 8058أ ثر الفساد احلكويم يف انتشار اجلرمية، الطبعة ال وىل، دار الفكر اجلامعي الاسكندرية مرص، رشيف أ محد الطباخ، -
2

 .92عامد صلح ادلين، املرجع السابق، ص  -
3

 . 31رشيف أ محد الطباخ، املرجع السابق، ص -
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احلصول عىل ال صوات ليس فقط من خلل صناديق امحللت، ولكن أ يضا ابس تخدام موارد ادلوةل واحملسوبيات و الوظائف و مجيع 

أ نواع الامتيازات احلكومية اليت تؤمن هلم ش باكت من الالزتام ابنتخاهبم. و حيدث العديد من تبادل املنافع يف اس بانيا ، حيث ال تكفي 

ظهار ممارسة قدمية من ادلفع للناخبني مع تغيري أ صيل  5991لهبات وادلمع احلكويم. و قد واصلت انتخاابت موارد ال حااب وا يف اتيلندا اإ

ية مشل تقدمي ماكفأ ت بعد الانتخاابت يف حال جناح املرحش . أ ما يف كوراي والياابن، فربر الس ياس يون بعد اهتااهم ابس تغلل اخلاينة احلرب 

ىل املتطلبات الانتخابية يف بلدمه يف احلصول عىل الهدااي واملاكسب الشخصية من املرحشني .يف محلهتم الانتخاب   ية اإ

ىل القلق ، غري أ ن ذكل يعد مغالطة كبرية فبدال من أ ن  وهناك من انقش مسأ ةل تقدمي الرشاوى عىل أ هنا منفعة للناخبني وليس ما يدعو اإ

حلكومة ماجيا من املنافع املتبادةل اليت يس تفيذ مهنا من ميكل أ كرث املوارد و أ قوى نفوذ تبىن احلكومة عىل مبادئ ادلميقراطية، تصبح ا

 1س يايس.

أ ما يف افريقيا، ويف الس ياق التسلطي اذلي س بق التحوالت ادلميقراطية، مل تكن السلطة تتوفر عىل رشعية ذاتية حقيقية، و اكنت  

عادة التوزيع ذات الطابع الاابئين القامئ عىل احملاابة، فاالإرشاف الس يايس و توزيع  الطريقة الوحيدة اليت تفرض هبا سلطهتا يه ممارسة اإ

ىل الظهور  املنافع اكان ممارسني بصفة شامةل. و وجدت ورقة الانتخاب قمية جتارية اكنت قد اختفت يف ظل احلاب الواحد وهكذا عادت اإ

ىل رجال الس ياسة وحدمه، بل أ يضا الناخبني اذلين ممارسات الرشوة الانتخابية، فالرشوة خترب ال ليات الانتخ ابية و ليس مرد ذكل اإ

ىل التسويق الس يايس ، لهذا ميتكل ال غنياء وال شخاص املمولون حظوظ  ىل اللجوء اإ ضافة اإ ىل السخاء من قبل الناخبني اإ يطمحون اإ

فيدون من احلصول املبارش عىل موارد ادلوةل، و الفوز يف الانتخاابت وهذا يساعد الاعامء املوجودين يف السلطة ، ذكل ل هنم يس ت 

 2عندئذ جتد ادلميقراطية نفسها خمربة من ادلاخل.

أ ما فامي خيص متويل امحللت الس ياس ية، فهذه مشلكة عويصة تثري العديد من التساؤالت، تتباين ال طر القانونية كثريا يف احلدود اليت 

قوم هبا الس ياس يون. و حىت التربعات القانونية اليت تقداها املصاحل الغنية تشلك مصدًرا للقلق تضعها ملواهجة صفقات التبادل النفعية اليت ي

مةل يف اعتبارها مصدًرا للمحاابة ، فالفئات اليت متول املسؤولني املنتخبني تسامه يف رمس العملية الترشيعية، وقد تتوقع هذه ال خرية معا

ذا ما تضاربت مصاحل هذه الفئات أ و خاصة حول مسائل فردية يف تعاملها مع الب ريوقراطية أ و يف سعهيا وراء العقود واملناقصات و اإ

ن القمي ادلميقراطية تتعرض للختلل، و قد يقوم الناخبون مبعاقبة مرحشهيم اذلين يديرون اهامتاه م حنو هؤالء ال فراد مع املصلحة العامة فاإ

ىل التبادل النف 3مصاحلهم الشخصية. ، قامت  5993عي لهؤالء الس ياس يني وممولهيم، مثل ما حدث يف اكلورينا الشاملية عام و ما يشري اإ

حدى رشاكت االإنشاء اليت مل تتحصل عىل مناقصة شق طريق مقابل تربع قامت به لصاحل محةل انتخاب احلامك بطلب استرتداد نقودها .  اإ

                                      
1

 . 873، 871سوزان روز أ كرمان، املرجع السابق، ص  -
2

 . 53، 58، ص 8008الرشوة  رهاانت و أ فاق ،كتاب جامعي حتت ارشاف اجليليل جحاج، منشورات اكراتال، مام أ داما قاي ، ماكحفة -
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 . 832سوزان روز أ كرمان ، املرجع السابق، ص - 
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عطاء أ مو  ال للمرحشني الس ياس يني  من أ جل متويل محلهتم الانتخابية مقابل ويف أ وائل القرن العرشين قامت بعض الرشاكت يف كندا ابإ

ىل ظهور قانون مينع مثل هذه التبادالت النفعية ،  مساعدة هذه الرشاكت يف احلصول عىل عقود حكومية ، وقد أ دى انكشاف الفضيحة اإ

الصفقات مقابل احلصول عىل عقود للرشاكت وهذا مل مينع من تكرار حدوهثا. ويف الياابن يتوقع الس ياس يون احلصول عىل نس بة من 

املدعومة. ويف اس بانيا، مشلت الفضاحئ اليت مت الكشف عهنا يف أ وائل التسعينات من القرن العرشين س ياس يني قاموا جبمع ال موال 

فساد الس يايس ذلكل هناك من يعرف ال 1لصاحل أ حااهبم الس ياس ية من البنوك والرشاكت حتت غطاء ومهي من ال عامل الاستشارية. 

بأ نه:" الفساد اذلي يرتبط ابلمتويل غري املرشوع وغري القانوين للحملت الانتخابية، وصياغة قوانني انتخاابت لتحقيق مصاحل خاصة، 

 2وتداخل املصاحل املالية بني الس ياس يني والبريوقراطيني."

ث عن السبيل اذلي ميكنه من اس تعادة املبالغ اليت أ نفقها و بعد جناح هؤالء املرحشني الفاسدين، يكون لك واحد مهنم ملاما ابلبح 

ىل موقعه وتدبري املبالغ االإضافية الإعادة انتخابه مرة أ خرى. ومن الطرائف الشعبية الشائعة حول املدة املناس بة لبقاء الس ياس   يني للوصول اإ

ن القياديني حيتاجون ثلث س نوات عىل ال قل  حىت حيققوا فرصهتم اليت جاءوا من أ جلها، فالس نة يف مواقعهم يقول املثل الهندي:" اإ

ال وىل لتسديد ادليون اليت بذمهتم و اليت دفعوها للوصول للمنصب، والس نة الثانية لتوفري ما يضمن العيش الرغيد هلم ول رسهتم طيةل 

ن هتم الفساد اليت س يوهجها هلم من حياهتم، أ ما الس نة الثالثة فتكون مجلع ما يكفي دلفعه للقضاة و للمحاميني اذلين س يربئوهنم م

ىل ادلميقراطية و يوظفوهنا لتصبح اباب مرشعا للفساد، وليصبح القادة املنتخبون  3س يخلفهم." و هكذا ييسء أ دعياء الريق والتقدم اإ

ىل بؤر فساد، وهذا ما تؤكده الفضاحئ املوثقة اليت تعلن بني ا  حلني وال خر.ش يوخا للفساد يف أ قطارمه وتتحول جمالس النواب اإ

ىل انهتاج ىل املامرسات الفاسدة اليت متارسها ال حااب، فالرصاع بني ال حااب يف النظم اليت تأ خذ ابلتعددية كثريا ما يدفعها اإ ضافة اإ  اإ

ىل حماابة أ عضاهئ يقاع ببعضها، بيامن تلجأ  ال حااب احلامكة يف النظم اليت ال تأ خذ ابلتعددية اإ ا وأ نصارها أ ساليب ووسائل غري مرشوعة للإ

وتفضيلهم يف تويل املناصب القيادية و توزيع املغامن واملاكسب علهيم أ و تس تثنهيم من أ داء الواجبات والالزتامات اليت تقع عىل عامة 

ىل حماابة بعضهم البعض أ و البحث  حااب اإ اثرة ال ش ياء و تشجيع غري املنمتني لل  ىل اإ الناس بصورة أ و أ خرى، وهذه املامرسات تؤدي اإ

 4ن سلوكيات دفاعية متخمة ابلفساد وفقا لقاعدة الفعل ورد الفعل املعاكس.ع

ىل حرب رشسة ابس تخدام أ سلحة الصفقات والوساطات و ختليص ال عامل، والعديد     وهكذا يتحول التنافس الانتخايب بني ال حااب اإ

ىل صفقة جتارية ترحب لك ال طراف من من اجلرامئ للفوز هبذه احلرب وهكذا يتحول العمل الس يايس املبين عىل الرأ ي  و الرأ ي ال خر اإ

 5وراهئا.
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 املبحثالثاين:أ س باب الفساد الس يايس وأ اثره

الفساد يه نتاج مجموعة من الظروف وامللبسات و ال س باب، فالعوامل الس ياس ية والاجامتعية والاقتصادية تلقي بظللها عىل  ظاهرة

ن لها أ اثر وانعاكسات عىل مجيع ال صعدة،ودارسة أ س باب و أ اثر 1سلوكيات املنحرفة.ال داء االإداري واحلكويم من خلل بعض ال  مث اإ

 الفساد الس يايس يكشف مدى خطورة الفساد وميهد الطريق من أ جل حبث س بل جماهبته.

 املطلب ال ول: أ س باب الفساد الس يايس

ن  دارية،الإ اإ  جامتعية.اإ و  صاديةقتاإ نتشار الفساد الس يايس أ س باب متعددة مهنا أ س باب س ياس ية،اإ

 الفرع ال ول: ال س باب الس ياس ية

ىل :  ىل الفساد وانتشاره اإ جامل ال س باب الس ياس ية اليت تؤدي اإ  ميكن  اإ

ىل انتشار  - ن فقدان النظام احلامك ملرشوعيته، اليت يقوم علهيا لك نظام س يايس حديث، يؤدي اإ ذ اإ أ زمة مرشوعية النظام الس يايس، اإ

مبارشة لعدم مرشوعية السلطة، حيث تكون ادلوةل مبثابة مكل خاص للقيادة الس ياس ية، يصبح فهيا الفساد أ داة  الفساد، ابعتباره نتيجة

 2للحمك.

ن القوانني و الترشيعات  - نعدام دميقراطية ال هجاة الترشيعية فهيي غري منتخبة وال متثل الشعب ولكهنا متثل السلطة الس ياس ية،ذلكل فاإ اإ

لطبقة احلامكة مما يترتك أ ثره عىل اجلهاز التنفيذي اذلي يعمل ابلقوانني و الترشيعات اليت يضعها اجلهاز الترشيعي، اليت تس هنا تكون خلدمة ا

ىل تفيش مظاهر  كام أ ن عدم مشاركة املواطنني يف رمس الس ياسة العامة للبلد تنعكس يف اللمباالة جتاه أ داهئم ل عامهلم مما يؤدي اإ

 الفساد. 

يد خشص أ و أ شخاص حمددين، مما يضعف أ و يلغي املؤسسات ال خرى وخاصة غري الرمسية اكل حااب أ و النقاابت  تركزي السلطة يف -

 اليت متثل الرقابة الشعبية املفروضة عىل هجاز االإدارة.

ىل طبقة معينة أ و علقهتم ببعضه - م مراكا القوى يف حامية اجلناة و املفسدين و املقرصين و التغايض عهنم، وقد يرجع ذكل انامتهئم اإ

دانة املفسدين غري ممكنة. ىل عدم اس تقلل القضاء وعدم حياده مما جيعل اإ  البلد، و قد يعود ذكل اإ

عدم توافر الاس تقرار الس يايس نتيجة تغيري الرسيع يف عنارص السلطة احلامكة بسبب الاضطراابت و الانقلابت و احلروب ال هلية و  -

دارية. احلراكت الانفصالية مما يؤدي ىل عدم اس تقرار الهيلك التنظميي للجهاز االإداري و التغيري املس متر للعنارص االإ  3اإ

                                      
1

 .3أ محد بودية، املرجع السابق، ص-
2

 . 98، ص8055محمد حلمي لاميم، ظاهرة الفساد الس يايس يف اجلاائر ال س باب و ال اثر و االإصلح، الطبعة ال وىل، مركا دراسات الوحدة العربية لبنان، -
3

العلوم االإدارية ، جامعة  فهد بن محمد الغنام، مدى فاعلية ال ساليب احلديثة يف ماكحفة الفساد من وهجة نظر أ عضاء جملس الشورى يف اململكة السعودية،ماجس تري يف -

  82، ص 8055انيف للعلوم ال منية، اململكة العربية السعودية،
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رادة الس ياس ية الفاعةل ملاكحفة الفساد، رمغ اخلطاابت املمنقة الس تقطاب الشعب واس تحداث خمتلف ال ليات،غري أ هنا تبقى  - غياب االإ

نواعه، وانتشار شعور اللمباالة و ال اننية، حىت أ صبح الفساد عادة منترشة بعيدة لك البعد عن هنب الرثوات وانتشار الفساد بلك أ  

 دلى امجليع.

 الفرع الثاين: ال س باب االإدارية

يف دراسة عن الفساد االإداري بأ ن ادلافع وراء الفساد هو وجود بيئة تساند فيه  ROBERT TILMANيوحض روبرت تلامن 

بأ ن الفساد احلكويم والاحنراف BRAIBANTI RALPHا، وقد أ كد هذا القول بريبانيتالس ياسة العامة للحكومة نظاما بريوقراطي

داريني موجودان يف مجيع أ شاكل البريوقراطية، وهذا يؤكد عىل سوء التنظمي االإداري وبريوقراطية القيادة االإدارية املمتثةل يف تعدد القادة االإ 

ارات السلوكية واالإنسانية دلى القادة، فضًل عن القيادة املتخلفة والفاسدة وتناثر وتضارب اختصاصاهتم  وتضخم اجلهاز الوظيفي، ونقص امله

فتضخم ال هجاة البريوقراطية، النامج 1السلطة،  لكها أ س باب ودوافع تفسد جو العمل وتعد دافعا وراء ظهور بعض العاملني املنحرفني سلوكيا.

صبح متطلبات االإدارة كبرية من حيث املوظفني، وتفتح جمال التوظيف العتبارات عن توسع دور ادلوةل، يايد من قوة تكل ال هجاة ، و ت 

ذا تعاملت ال هجاة البريوقرا جراءات االإدارية، ارتفع جحم ممارسة الفساد، فاإ دارة، وتعقدت االإ طية أ خرى غري الكفاءة، ولكام تضاعف نشاط االإ

ىل ا  2لرشوة و احملاابة و غريهام من وسائل الوساطة يه اخملرج الوحيد.مع املوطنني من موقع القوة والاس تعلء، يكون اللجوء اإ

 جامتعية و ثقافية اإ الفرع الثالث:أ س باب 

ن الفساد عادة تصاحبه عوامل تغذية تدمعه ابلقدر اذلي يشلك ما ميكن أ ن نطلق عليه  ىل ال س باب الس ياس ية و االإدارية، فاإ ضافة اإ اإ

ننا جند سلسةل من احللقات يغذي بعضها البعض.و  culture of corruption  ثقافة الفساد ومن بني ما يعاز الفساد   3ابلتايل فاإ

انتشار الفقر واجلهل ونقص املعرفة ابحلقوق الفردية للك خشص واليت جيب توفريها من قبل ادلوةل، وس يادة القمي التقليدية والروابط 

ىل جانب تدين رواتب العامل يف  القطاع العام وارتفاع مس توى املعيشة مما تشلك بيئة ملمئة للقيام بعض القامئة عىل النسب والقرابة، اإ

ىل جانب غياب حرية االإعلم وعدم السامح  العاملني ابلبحث عن مصادر مالية أ خرى ولو اكن من خلل الرشوة والاختلس. اإ

ىل غياب أ و ضع ف مؤسسات اجملمتع املدين واملؤسسات ابالطلع عىل املعلومات والسجلت اليت تكشف عن خمتلف التجاوزات مث اإ

 4اخلاصة مبحاربة الفساد.

                                      
1

عوق لعمليات التمنية الاجامتعية والاقتصادية، دار النرش ابملركا العريب لدلراسات ال منية والتدريب ابلرايض السعودية، محمد صلح ادلين فهمي محمود، الفساد االإداري مك-

 .10، ص 5997
2

 99محمد حلمي لاميم، املرجع السابق، ص -
3

 .588، ص 8001 حسن أ برش الطيب، أ مهية التخطيط ملواهجة الفساد العاملي، منشورات جامعة انيف للعلوم ال منية، -
4

 .7أ محد بودية، املرجع السابق، ص -
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العاملني جيمع علامء االإدارة و الاجامتع عىل أ ن ال هجاة االإدارية ال تعمل يف فراغ  وأ ن للبيئة اخلارجية احمليطة  تأ ثريًا مبارًشا عىل سلوك 

ليه فالبيئة مبا متلكه من مجموعة كبرية من الوسائل اليت متثل أ ليا1هبا، ت الضغط الاجامتعي كام أ ن للك نظام اجامتعي قميه املوروثة واملنقوةل اإ

واليت تربز عىل شلك ضوابط سلوكية خيضع لها ال فراد، وقد تكون تكل القمي الاجامتعية يف بعض ال حيان سببًا يف احنراف اجلهاز 

 االإداري عن قواعد العمل وش يوع الفساد فيه.

جامتعية تلعب دورًا ابرزًا يف تغذية املامرسات الفاسدة، حيث أ ن هذه العلقات تقوم عىل والء ال فراد ويذكر ميلر أ ن العلقات الا 

ول ملعارفهم من ال قرابء وال صدقاء مما ينتج عنه تطويع ال نظمة والقوانني للمصاحل الشخصية وأ ن هذه العلقات ال تاال قامئة خاصة يف ادل

ذا ما تغريت أ و تبدل ذا مل تكن هناك قمي ثقافية تدمع النامية، فاإ ن الفساد سوف يقل، فالسلوك الفاسد ال يبقى طويًل اإ ت هذه القمي فاإ

 2بقاءه.

داري يف سلوكهم، ومن مث التأ ثري عىل معلية اختاذ ال   ن القمي احلضارية والاجامتعية السائدة تؤثر عىل تفكري أ فراد اجلهاز االإ قرار وعليه فاإ

اكن مركاه الوظيفي يتأ ثر يف حياته ومعهل  ابلقمي اليت يعطهيا اجملمتع وزاًن كبريًا، فالقمي تتغلغل يف حياة الناس أ فراًدا االإداري، فاملوظف اهام 

 3وجامعات و ترتبط عندمه مبعىن احلياة ذاهتا ارتباطًا وثيقًا بواقع السلوك وال مال وال هداف.

 املطلب الثاين:أ اثر الفساد الس يايس

ن للفساد الس يايس ىل الفروع التالية.اإ   خماطر و أ اثر وخمية وهذايف جماالت متعددة، و ميكن تقس مي هذه ال اثر اإ

 الفرع ال ول: ال اثر الس ياس ية

الفساد يعاز بيئة غري دميقراطية تتسم بعدم الثقة و ضعف القمي ال خلقية، وعدم احترتام املؤسسات والسلطات ادلس تورية، ويؤثر عىل 

رادهتم.رشعية ادلوةل عن طري ضعاف مؤسساهتا والثقة الناس هبا عند تاوير الانتخاابت وجتاهل اإ  4ق اإ

ن سوء اس تغلل السلطة الس ياس ية هبدف احلصول عىل ماكسب خشصية  8007يقول بيترت اهين رئيس منظمة الشفافية العاملية يف  :"اإ

ىل فقدان ال مل و ا  5ذلي بدوره يغدي الزناع والعنف."حيرم أ ولئك اذلين حيتاجون للخدمات ال ساس ية، مما يؤدي اإ

و يف غياب النظام الس يايس القامئ عىل الرشعية قد يشعل الفساد احلرب عندما يمت تفضيل فئات اجامتعية معينة يف معلية توزيع املوارد، 

اليون دليل عىل الروابط بني وابلتايل يشعل العداوة بيهنا وبني الفئات املهمشة، فعىل سبيل املثال الزناعات املتأ ججة يف ليبرياي وسري 

نه غالبا ما يك ىل عودة العنف، فاإ ون أ فعال الس ياسة والترتامك الاقتصادي. ويف البدلان اخلارجة من الزناع، رمغ أ ن الفساد ال يؤدي دامئا اإ

ىل تصعيد الزناع جمددا ، ويؤكد البعض أ ن سببا يف العداوات وهو من بني العوامل اليت قد تثري عدم الاس تقرار الس يايس أ و تؤدي اإ

                                      
1

 . 91عامر الكبييس، املرجع السابق ، ص  - 
2

 .71صلح مناور احلجييل،املرجع السابق، ص  -
3

 . 77، ص 8009د. لؤي أ ديب العيىس، الفساد والبطاةل ،الطبعة ال وىل ، دار الكندي للنرش، ال ردن ،-
4

 .55بق، صالفسادوالتمنية، املرجع السا -
5

 .2معر القايض، املرجع السابق، ص  -
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ذ أ ن املصاحلة الوطنية بعد الزناع غالبا ما تعمتد عىل الواقعية والهتد ئة وضع خطة متشددة ملاكحفة الفساد قد يعوق معلية بناء السلم، اإ

 1وهذا ال ينتج  ابلرضورة نظاما عادال لتوزيع السلطات، ل نه توزيع ل صول ادلوةل بتحفزي من القوى الس ياس ية.

أ ن انتشار الفساد يف املراتب العليا ميثل شالًك أ كرث تطورًا ورضرًا،  DIJK AND BUSCAGLIAن ديك و بساكلياويرى لك م

ىل اختاذ قرارات حكومية حتدث احنرافا يف تصممي وتنفيذ الس ياسة العامة. كام أ ن النتشار الفساد تداعيات س ياس ية  وكثريًا ما يؤدي اإ

قلمييًا ودوليًا ، وتراجع خطرة مهنا اهزتاز الصورة الس ياس ية ل  لنظام احلامك حمليًا ودوليًا وزعاعة مصداقية ادلوةل ومصداقية النظام الس يايس اإ

ىل ترد ضافة اإ قلميية والعاملية واالإحراج الس يايس الشخيص حمليًا وعامليًا لدلوةل وللشخصيات الس ياس ية اليت متثل ادلوةل، اإ د املاكنة االإ

عاانت أ و القروض وغريها من صور ادلمع اخملتلفة . وتوقف اجملمتع ادلويل عن تقدمي  2االإ

ذ يقوم شلك من أ شاكل السلوك املنحرف مقام  و اجملمتع اذلي يتفىش فيه الفساد، يكون معرضا بنس بة كبرية للعنف يف بعض احلاالت، اإ

ال أ ن همينة العنف تشلك هتديدا لفاعلية النظام أ كرث بكثري من همينة الفساد. ولقد بينت بعض ادلراسات أ ن هناك علقة طردية  ال خر، اإ

ينب عدم املساواة الاجامتعية والاقتصادية والعنف الس يايس ، مبعىن أ نه لكام زادت درجة عدم املساواة  زاد معدل العنف الس يايس، و 

حدى ادلراسات اليت أ جريت عام  احلكويم و العنف  دوةل عن العلقة  بني املساواة يف توزيع ادلخل و القهر 11يف  5921يف اإ

ىل تأ كيد العلقة  الطردية بني عدم املساواة يف توزيع ادلخل و العنف الس يايس، فأ عامل العنف تاايدت يف  الس يايس، انهتت ادلراسة  اإ

لهيا أ حد الباحثني يف دراسة ىل نتيجة نفسها اليت توصل اإ عن  ادلول اليت شهدت مس توايت أ عىل من عدم املساواة يف ادلخل ، وانهتيى اإ

 3العلقة بني احلرمان الاقتصادي وعدم الاس تقرار الس يايس.

ىل المتيزي يف احلصول عىل اخلدمات العامة لصاحل ذوي التأ ثري عىل السلطات لتحقيق مصاحلهم الشخصية ونفس  و يؤدي انتشار الفساد اإ

ذ ينهتك احلق يف املساواة أ مام القانون، وحيجب عن علن  اليشء ابلنس بة للحق يف القضاء اإ الناس احلقوق االإجرائية اليت يكفلها االإ

 العاملي حلقوق االإنسان واالتفاقيات ال خرى والقوانني املتعلقة حبامية حقوق االإنسان.

عامل احلقوق املدنية والس ياس ية، فبيع  كام حتجب ال نظمة الس ياس ية الفاسدة احلق ال سايس يف املشاركة ادلميقراطية من خلل اعترتاضها اإ

ىل ضياع  4ت و فساد العمليات الانتخابية حيرم الناخبني من حق التصويت.ال صوا فكثريًا ما تؤدي املامرسات و الترصفات غري القانونية اإ

ىل أ شخاص أ خرين كام هو احلال يف كثري  ما بسبب الاعتداء عىل ال موال أ و الرشوة اليت حتول احلقوق من أ حصاهبا اإ حقوق املواطنني، اإ

 5لسكنات أ و الوظائف و غريها.من حاالت توزيع ا

                                      
1

 .85الفسادوالتمنية، املرجع السابق، ص -
2

 .19خادل بن عبد الرحامن بن حسن بن معر أ ل الش يخ، املرجع السابق، ص -
3

 ،8003لعلومال منية،قساملعداةلاجلنائية،قساملعداةلاجلنائية،فيصلبنطلعبنطايعاملطريي،معوقاتتنفيذالاسترتاتيجيةالوطنيةمحلايةالزناهةوماكحفةالفساد،رساةلماجس تري،جامعةانيفل -

 .10، 19ص 
4

 51كتاب الفساد والتمنية، املرجع السابق، ص -
5

 350ال ول، مارس، ص الس ياس ية، العدد  د. نور ادلين ش نويف ،ال اثر الاقتصادية  لظاهرة الفساد الاداري وأ لية جماهبهتا يف اجلاائر ، اجملةل اجلاائرية للعلوم الاقتصادية و -

. 
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حيث تنص املواد  5972ديسمرب  50وهذا لكه يعد خرقا ملبادئ االإعلن العاملي حلقوق االإنسان اليت أ قرهتا امجلعية العامة ل مم املتحدة يف 

مل وحق امحلاية من ، عىل حق لك مواطن ولك فرد تقدل الوظائف العامة يف البلد، ويف الضامن الاجامتعي، احلق يف الع83، 88، 85

 البطاةل.

و جتعل لك هذه ال اثر اليت س بق ذكرها ادلوةل أ كرث انكشافًا أ مام القوى اخلارجية من حكومات و رشاكت دولية، ففقدان الرشعية وعدم 

لتساومية مع الاس تقرار الس يايس والتخبط يف قرارات غري عقلنية، يضعف موقف ادلوةل أ مام القوى اخلارجية، فهو يقلل من قدرهتا ا

ما ل نه ليست هناك  الرشاكت ادلولية، و يفتح الباب أ مام مترير هذه الرشاكت لعقود غري متوازنة مع كبار املسؤولني يف هذه ادلوةل ، اإ

غواهئم ابلرشاوي، كام أ ن هذه ال وضاع حترم ادلوةل من التأ ييد يف احملافل ادلولية، فليس من مص لحة خيارات أ خرى أ مااهم، أ و لسهوةل اإ

دوةل أ خرى أ ن تقمي معها علقات تعاون بعيدة ال مد، لعدم اس تقرار نظام احلمك فهيا، ولصعوبة التنبؤ مبا قد يقدم عليه حاكاها من 

 1قرارات.

 الفرع الثاين: ال اثر االإدارية

جاملها يف النقاط التالية: ن للفساد أ اثر عديدة يف اجملال االإداري، ميكن اإ  اإ

ن - د أ ثر تأ ثريًا ابلغًا عىل وجود أ هجاة التخطيط يف اجلهاز احلكويم و أ داهئا  حىت ابتت هذه ال هجاة مبوظفهيا و مزيانيهتا انتشار الفساد ق اإ

دارية ال معىن لها اطلقًا سواء من حيث حتقيق أ هداف  ضافات اإ متثل عبئًا عىل ادلول اليت تقع فهيا، وذكل ل هنا ليست سوى جمرد اإ

ماكنية حتقيق الفعالية.التمنية الشامةل أ و االإد  ارية أ و من حيث اإ

رصار عىل  - داري، وحىت مشاريع االإصلحات الهادفة ال جتسد عىل الواقع ، بل ميكن القول أ ن االإ احلد من فاعلية نتاجئ هجود التنظمي االإ

جراءات عىل سبيل بقاء اجلهاز االإداري عىل ما هو عليه من سوء لوجود العديد من املس تفيدين من هذا الواقع ماداي ومع  نواي، فتطويل االإ

املثال يعد موردا لكثري من املوظفني اذلين يس تغلون طول وتعقد االإجراءات وحاجات ال شخاص مقابل حتقيق ماكسب هلم.ولقد أ ثبتت 

أ كرب معوق للحد من  الكثري من دراسات الواقع التنظميي للجهاز احلكويم يف كثري من جممتعات اليوم أ ن تغلغل الفساد يف هذا اجلهاز ميثل

داري مادام هناك أ شخاص يس تطيعون أ ن يقاوموا هذه اجلهود وأ ن  فاعلية أ ي هجود ميكن القيام هبا من أ جل حتقيق معلية االإصلح االإ

 حيققوا يف الوقت نفسه مصاحلهم اذلاتية أ و مصاحل امجلاعات املرجعية املرتبطني هبم.

خلل بواجبات الوظيفة العامة، حيث - الكثري من املوظفني يسيئون اس تعامل السلطة الوظيفية ل غراض غري مرشوعة، فتنقلب  أ ن االإ

ىل ممارسات سلبية غري مرشوعة.  الواجبات اإ

 عن املصلحة العامة،فغالبا ما تكون املصلحة اخلاصة يه املقدمة. الاحنراف مبقاصد القرار -

                                      
1

 .829، ص  8001ية لبنان،مصطفى اكمل الس يد، العوامل وال اثر الس ياس ية، الفساد و احلمك الصاحل يف البلد العربية، الطبعة الثانية، مركا دراسات الوحدة العرب  -
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ذ أ ن الكثري من - عاقة هجود الرقابة، اإ ت عن القيام بأ دوارها الفعلية بسبب انتشار الفساد وتورط الكثري من العاملني أ هجاة الرقابة عطل اإ

لهيا  ىل حراس أ يضًا للحيلوةل دون فسادمه. هذه املعضةل نبه اإ يف هذه ال هجاة يف قضية الفساد ذاهتا، حبيث أ صبح احلراس حيتاجون اإ

 1،عندما طرح سؤاهل الشهري "من حيرس احلراس؟". ROSENBLOOM روزنبلوم

ور و املشلكة أ ن الفساد امتد و انترش حىت ابلنس بة ل هجاة القضاء بدال من اعتبارها اجلهاز الرادع و احلايم للمجمتع. و هذا ما ودل الشع

 بعدم ال مان والاس تقرار من هجة، وضعف احلس الوطين واللمباالة من هجة أ خرى.

 قتصاديةالثالث:ال اثر االإ  الفرع

ذ تتحول ال موال اخملصصة لتكل الربامج ملصلحة أ شخاص معينني من خلل اس تغلل الفساد املعرقل الرئ  يعد ييس خلطط التمنية اإ

مراكامه أ و الصلحيات اخملوةل هلم و بذكل تتعرقل معلية التمنية و يتفىش التخلف و الفساد و ينعكس هذا بدوره عىل جماالت احلياة 

الوقت وضياع فرص التقدم والمنو و الازدهار، و ميكن حتديد أ مه ال اثر الاقتصادية يف  اكفة و يف ذكل خسارة كبرية للامل    و اجلهد و

 ما ييل:

ضعاف مس توى اخلدمات يف البنية التحتية بسبب الرشاوى و الاختلسات اليت حتد  - يسهم الفساد يف تراجع دور الاستامثر العام و اإ

 ثر يف توجهيا ابلشلك السلمي أ و تايد من لكفهتا احلقيقية.من املوارد اخملصصة للستامثر يف هذه اجملاالت و تؤ 

ماكنية جلهبا لتوفري املوارد املالية وفرص العمل ونقل التكنولوجيا واملهارات ، فقد أ كدت ادلراسات  - هروب الاس امترات ال جنبية رمغ اإ

ىل جعلها عبئا كبريا  أ ن الفساد يقلل من جحم هذه الاستامثرات و ضعف جودهتا يف بناء و تعايا الاقتصاد الوطين، بل أ نه قد يؤدي اإ

 2عىل موارد ادلوةل.

ىل رفع تاكليف الانتاج كنتيجة مبارشة للرشوة و العموالت، وابملوازاة حدوث ارتفاع يف ال سعار)التضخم(. -  يؤدي الفساد اإ

ىل حتقيق أ دىن نفع ممكن م - نفاق و ليس أ قىص نفع ممكن منه، حيث يترتتب عىل الفساد الاحنراف ابلنفقات العامة، مما يؤدي اإ ن هذا االإ

غفال الكثري من ال نشطة والقطاعات الاقتصادية  نفاق خسي  ويف مقابل ذكل يمت اإ حتظى ال نشطة املظهرية اكل نشطة الرايضية و ال ندية ابإ

 3الهامة اكلقطاع الاراعي و الصناعي.

ساءة توزيع ادلخل و الرثوة ، من خل - ىل اإ ل اس تغلل أ حصاب السلطة و النفوذ ملواقعهم يف اجملمتع و ادلوةل مما يسمح هلم يقود الفساد اإ

ىل توس يع الفجوة بني هذه الطبقة و بقية أ   فراد ابلس يطرة عىل معظم املوارد الاقتصادية و املنافع اخلدماتية اليت تقداها ادلوةل مما يؤدي اإ

 4اجملمتع.

                                      
1

 و ما بعدها. 112،ص8003لوم ال منية، اململكة العربية السعودية،عبد الرحامن بن أ محد هيجان، الفساد وأ ثره يف اجلهاز احلكويم، جامعة انيف العربية للع- 
2

 .2عامر طارق عبد العايا، الفساد االإداري و طرق معاجلته، مقال منشور يف االإنترتنت، ص  -
3

 23أ محد مصطفى محمد معبد، املرجع السابق، ص  -
4

 2عامر طارق عبد العايا، املرجع السابق، ص  -
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واق من خلل التعصب يف صنع القرار والتغيري املس متر يف القواعد، ويضعف قدرات يوجد الفساد أ يضا حاةل عدم الثقة يف ال س  -

يرادات ويقلل من قدرهتا عىل تقدمي اخلدمات الاجامتعية، و يايد الفساد من تاكليف البريوقراطية يف هدر الوقت  احلكومة عىل مجيع االإ

نتاج. ىل اخنفاض االإ  ويؤدي ذكل اإ

القطاع الرضييب ابحلد من موارد ادلوةل، مما جيعلها غري قادرة عىل الوفاء ابحلاجات ال ساس ية للمجمتع من  يفيض ال ثر اليسء للفساد عىل -

ىل أ ثر الفساد عىل سوق الرصف  ضافة اإ ن الفساد خيل مببدأ  العداةل الاجامتعية يف توزيع ال عباء العامة، اإ هجة، ومن هجة أ خرى فاإ

ىل الاقترتاض عند جعاها عىل ال جنيب من خلل زايدة جعا مزيان املدفو  عات، وتفامق هذا العجا ابس مترار الفساد ، مما يضطر ادلوةل اإ

 1سداد ديوهنا.

 الرابع: ال اثر الاجامتعية الفرع

ىل االإحباط وانتشار اللمباالة والسلبية بني أ فراد اجملمتع، وبروز التعصب والتطرف يف ال   ىل خلخةل القمي ال خلقية واإ ء رايؤدي الفساد اإ

، فالرضر واالإحباط الذلان  يصيبان جوانب معنوية معينة يف االإنسان، مثل  2وانتشار اجلرمية كرد فعل الهنيار القمي وعدم تاكفؤ الفرص

الكرامة والسمو الرويح والتفاؤل يعترب عقبة خطرية تعترتض التمنية الاجامتعية والاقتصادية ولها نفس خطورة ال رضار ال خرى ال كرث 

ىل عدم املهنية وفقدان قمية العمل والتقبل النفيس لفكرة التفريط يف معايري أ داء الواجب الوظيفي والرقايب . 3مادية كام يؤدي الفساد اإ

ىل الاحتقان الاجامتعي وانتشار احلقد بني رشاحئ بني اجملمتع و  انتشار وتراجع الاهامتم ابحلق العام والشعور ابلظمل دلى الغالبية مما يؤدي اإ

 4و زايدة جحم اجملموعات املهمشة واملترضرة وبشلك خاص النساء وال طفال والش باب.الفقر 

ماكنيات كسب ادلخل دلى  ىل تفامق الفقر، وتوس يع الفجوة بني ال غنياء والفقراء، حيث يعمل الفساد عىل ختفيض اإ و يؤدي الفساد اإ

نفا ق عىل خدمات القطاع العام وحرمان بعض الناس من احلصول الفقراء، بسبب تضاؤل الفرص املتاحة، وكذكل من خلل احلد من االإ

ىل زايدة لكفة اخلدمات احلكومية وهذا بدوره يقلل من جحم هذه  عىل احلقوق ال ساس ية مثل الرعاية الصحية والتعلمي، ويؤدي أ يضا اإ

ىل هذه اخلدمات. ويؤدي هذا بدو  ىل التخلف، و قد أ تثبت اخلدمات وجودهتا، مما ينعكس سلبا عىل الفئات ال كرث حاجة اإ ره اإ

ادلراسات اليت أ جريت حول المنو ال خليق دلى ال طفال وجود حقيقة مؤملة يه أ ن ال خلق تتدىن بتدين املزنةل الاجامتعية، فقسوة 

يثار النفيس اذلي يبديه املورسون. نسان والفقر ميحو االإ نسانية االإ  5احلرمان تقلل من درجة اإ

                                      
1

 .95، 90، املرجع السابق، ص أ محد مصطفى محمد معبد -
2

 .1د. أ محد بودية، املرجع السابق، ص -
3

 .99محمود صلح فهمي، املرجع السابق، ص -
4

 .1د .أ محد بودية، املرجع السابق،ص -
5

 .10فيصل بن طلع بن طايع  املطريي ،املرجع السابق،ص -
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ىل زعاعة  القمي ال خلقية القامئة عىل الصدق و ال مانة والعدل واملساواة وتاكفؤ الفرص ويسهم يف انعدام املهنية يف العمل و يؤدي الفساد اإ

ىل انتشار اجلرامئ، بسبب غياب القمي، وعدم تاكفؤ  وانتشار عدم املسؤولية والسلوكيات السلبية دلى ال فراد يف اجملمتع،و يؤدي كذكل اإ

ىل الاحتقان الاجامتعي واحلقد بني الرشاحئ الاجامتعية وزايدة جحم اجملموعات املهمشة.الفرص والشعور ابلظمل دلى   1ال غلبية كام يؤدي اإ

و يتسبب الفساد يف ظمل ال شخاص و ضياع حقوقهم نتيجة انتشار ظاهرة اللعداةل والظمل الاجامتعي حبيث تنطوي الرشوة عىل الظمل 

ال ثر بشلك خاص عىل صغار التجار و ال نشطة اخلدماتية اليت تضطلع هبا املؤسسات  من خلل فرض رضيبة تنازلية تكون ثقيةل

 2الصغرية و يتحملها املس هتكل.

 ة:ــــخامت

و مما تقدم يظهر بأ ن الفساد الس يايس  يعد من أ خطر أ نواع الفساد نظرا لتأ ثرياته السلبية عىل الس ياسة العامة للبدلان و أ داهئا 

ىل حدوث احلكويم و تشوهيها مل  بادئ ادلميقراطية وتقويضها للحقوق واحلرايت العامة ومسو سلطة املال عىل ال خلق، واذلي يؤدي حامت اإ

ىل الكثري من الوقت واجلهد من أ جل حتسني الصورة السيئة اليت يقداها الس ياس يون واليت ترض ابجملمتع كلك .  فوىض عارمة حتتاج اإ

 قامئة املراجع:

 الكتب:

داري، طبعة أ وىل، دار الفكر اجلامعي مرص، أ محد مصطفى  -  .8058محمد معبد، ال اثر الاقتصادية للفساد االإ

  8009بيري الكوم، الفساد، ترمجة سوزان خليل، بدون طبعة، الهيئة املرصية للكتاب، مرص،  -

ة ال وىل ، دار ال هلية للنرش سوزان روز أ كرمان ترمجة فؤاد رسو ي ، الفساد و احلمك وال س باب، العواقب والاصلح ، الطبع-

 .8003والتوزيع ، عامن ال ردن، 

 .8001حسن أ برش الطيب، أ مهية التخطيط ملواهجة الفساد العاملي، منشورات جامعة انيف للعلوم ال منية، اململكة العربية السعودية،  -

 .8003عرب، دمشق سوراي،عامد صلح عبد الرزاق الش يخ داود، الفساد واالإصلح ،منشورات احتاد الكتاب ال-

 .8003عبد الرحامن بن أ محد هيجان، الفساد وأ ثره يف اجلهاز احلكويم، جامعة انيف العربية للعلوم ال منية، اململكة العربية السعودية، -

 . 8058مرص، االإسكندريةرشيف أ محد الطباخ، أ ثر الفساد احلكويم يف انتشار اجلرمية، الطبعة ال وىل، دار الفكر اجلامعي  -

رشافمام أ داما قاي و أ خرون، ماكحفة الرشوة  رهاانت و أ فاق، كتاب جامعي حتت  -  .8008اجليليل جحاج، منشورات اكراتال، اإ

محمد حلمي لاميم، ظاهرة الفساد الس يايس يف اجلاائر ال س باب و ال اثر و االإصلح، الطبعة ال وىل، مركا دراسات الوحدة العربية  -

 .8055لبنان، 

 8050د أ محد درويش، الفساد مصادره نتا هه ماكحفته، الطبعة ال وىل، عامل الكتاب القاهرة مرص، محم -

                                      
1

 .18فيصل بن طلع بن طايع  املطريي ،املرجع السابق، -
2

 .  31ين ش نويف، املرجع السابق ،ص د. نور ادل -
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داري مكعوق لعمليات التمنية الاجامتعية والاقتصادية، دار النرش ابملركا العريب لدلراسات  - محمد صلح ادلين فهمي محمود، الفساد االإ

 5997ال منية والتدريب ابلرايض السعودية، 

 .8009لؤي أ ديب العيىس، الفساد والبطاةل ،الطبعة ال وىل ، دار الكندي للنرش، ال ردن ، -

 اجمللت:

وأ لية جماهبهتا يف اجلاائر، اجملةل اجلاائرية للعلوم الاقتصادية و الس ياس ية،  االإدارينور ادلين ش نويف، ال اثر الاقتصادية  لظاهرة الفساد  -

 . 8058العدد ال ول، مارس ،

 8002داري و املايل أ س بابه أ اثره وسائل ماكحفته، جمةل الرشيعة والقانون، العدد الثالث والثلثون، يناير واف سامل كنعان، الفساد االإ ن -

دارة، مج  - ، العدد ال ول، جوان 80عامر الكبييس، الفساد الاداري رؤية مهنجية للتشخيص والتحليل و املعاجلة، اجملةل العربية للإ

8000 . 

 .8005الاقتصادي،ال ردن،  الاصلح واماكنيات الاداري رالقايض،الفسادمع-

داري و طرق معاجلته، مقال منشور يف االإنترتنت. -  عامر طارق عبد العايا، الفساد االإ

 محمد صاحل جسام وعامر عبد الهادي شلل،الفساد املعطيات و ال اثر و -

 8055، 35ادية،العراق،الس نةالتاسعة،العدد استرتاتيجيااتملواهجة،اجملةلالعراقيةللعلوماالقتص

 املذكرات و الرسائل اجلامعية:

فهد بن محمد الغنام، مدى فاعلية ال ساليب احلديثة يف ماكحفة الفساد من وهجة نظر أ عضاء جملس الشورى يف اململكة السعودية،  -

 8055منية، اململكة العربية السعودية،ماجس تري يف العلوم االإدارية، قسم العلوم االإدارية،جامعة انيف للعلوم ال  

 فيصلبنطلعبنطايعاملطريي،معوقاتتنفيذالاسترتاتيجيةالوطنيةمحلايةالزناهةوماكحفةالفساد،رساةلماجس تري،قساملعداةلاجلنائية ،جامعةانيف -

 8003ال منية، اململكة العربية السعودية،  للعلوم

 تنظاميت ( مذكرة ماجس تري يف العلوم الس ياس ية،ختصص 8001-5991ةل اجلاائر )عبدو مصطفى، تأ ثري الفساد الس يايس يف التمنية حا -

دارية س ياس ية  8001ابتنة،  جامعة خلرض جامعةالعقيداحلاج واإ
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الترشيع العمراين اجلاائري بني صعوابت التطبيق وأ فاق املواهجة الترشيعية     

 املس تقبلية

 منؤ املبن صغري عبد  /ال س تاذ

 ،جامعة س يدي بلعباس  أ س تاذ مساعد"أ "

 

 

 ة: ــمقدم

ذ مبوجبه يتبني مدى تطورها ومس توى احلضارة فهيا وهو ما جاء عىل -             يعترب العمران املرأ ة العاكسة لتحرض ادلوةل،اإ

 وأ قداها(. ) أ ول صنائع حضارة العمران  لسان العلمة ابن خدلون يف مقولته الشهرية يف كتاب املقدمة،حيامن وصف التعمري بأ نه

وتلعب س ياسة التخطيط العمراين دورا هاما وابرزا يف جمال حتقيق ذكل التطور،والتحرض،ذلكل تسهر مجيع ادلول سواء املتطورة 

ظهار الوجه احلسن لها ومىت اكنت تكل الس ياسة دقيقة وحممكة التنظمي ،اكن 1أ و املتخلفة من أ جل وضع مقاييس تس تجيب لها البناايت بغية اإ

 العمران فهيا متطور،والعكس ابلنس بة حلاةل ادلول املتخلفة أ ين يظهر الفوىض العمرانية والش تات لغياب تكل الس ياسة . مس توى 

ومما ال شك فيه أ نه ال ميكن لس ياسة التخطيط العمراين أ ن حتقق أ هدافها،وال ميكن أ ن تكون أ داة تغيري وحتسني           

صلح البنية العمرانية سواء احلرض  ذا استند يف ذكل عىل ترشيعات وقوانني ملامة وحامسة تضعه موضع التنفيذواإ ال اإ ،هو ما 2ية أ و الريفية،اإ

 يشلك يف ال خري البعد الترشيعي أ و القانوين لتكل الس ياسة،اليت تعد جاء ال يتجاأ  وال غىن عنه يف منظومة الس ياسة العمرانية داخل أ ية

 دوةل. 

ذكل التدخل قبل لك يشء بقطع و صد ال س باب اليت أ نتجت هذا النوع من البناايت ، وذكل  أ سلوب التدخل الوقايئ : ويمت - 

ت  نتاج الصاحل مهنا للتعمري ، وكذا تطهري س ندات ملكيهتا لمتكني من ال فراد من البناء، كام يتعني ابإ باع عن طريق رقابة اس تعامل ال رض  واإ

نتاج السكنات الاجامتعية ، ووضع معايري قانونية  س ياسة هتمت ابخلصوص برشحية الفقراء ، وذوي ادلخل احملدود عن طريق الاهامتم بتمنية اإ

قصاء عوامل الشعور ابلهتميش .  أ كرث رصامة حتقق التوازن والعدل يف الاس تفادة من هذه السكنات واإ

                                      
1
دارة عامةلكية احلقوق والعلوم الس ياس ية،قسم احلقوق، قرارات الهتيئة والتعمري يف الترشيع اجلاائري، أ نظر لعوجيي عبد هللا،    داري واإ مذكرة ماجس تري،ختصص قانون اإ

 .07،ص  8058-8055جامعة ابتنة،
2
مارة ديب منوذجا،التخطيط احلرضي أ نظر محمود محيدان قديد،   رساةل ماجس تري،لكية االإدارة والاقتصاد، ودور الترشيعات التخطيطية يف الهنوض بعملية التمنية العمرانية،اإ

 .77ص  8050قسم الاقتصاد،ال اكدميية العربية يف ادلامنرك،
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ىل التدخل الإجياد حل لل وضاع القامئة من البناايت غري - ما ابلهدم واالإزاةل ، أ سلوب التدخل العل ي : وهو هيدف اإ الرشعية اإ

طار حتقيق ذكل ابدرت 1وهو أ قدم احللول وأ كرثها تطرفا طار العمراين املنظم بأ خف ال رضار، ويف اإ دماج البناية غري الرشعية مضن االإ ، أ و اإ

ىل رضورة اجتناب حل الهدم واعترتاف بسلبية هذه الطريقة من خلل ب  5992رانمج أ عدته س نة اجلاائر من خلل وزارة السكن والعمران اإ

مسي،بس ياسة امتصاص السكنات الهشة،وأ مام الفوىض العمرانية العارمة اليت عصفت ابلوجه العمراين خلل الس نوات القليةل املاضية،ابدرت 

صدار قانون تسوية البناايت غري الرشعية،وخاصة الفوضوية مهنا،وغري مطابقة للمواصفة ادلولية بش ىل اإ أ ن معايري س ياسة ادلوةل اجلاائرية اإ

ىل غاية صدور هذا القانون اذلي اكن  5918التخطيط العمراين،عىل غرار ابيق قوانني وترشيعات البناء والهتيئة والتعمري منذ الاس تقلل  اإ

ىل تسوية اكمل البناايت قبل  صداره،مل  8053-03- 80هيدف اإ ولكن عىل الرمغ من اس تحداث هذا القانون،وانقضاء مخس س نوات من اإ

 حيقق ال هداف املسطرة واملرجوة منه .

 وعىل ضوء ما س بق ذكره،ميكن طرح االإشاكلية الرئيس ية لهذه الورقة البحثية عىل النحو التايل :                      

ىل أ ي حد جنحت اجلاائريف وضع حد ملشلكة البناايت غري الرشعية يف اجلاائر؟وما هو الوضع القانوين للبناايت غري ال -  رشعية يف اإ

 اجلاائر؟

 تندرج مضن هذه االإشاكلية الرئيس ية،التساؤالت الفرعية التالية: 

ما يه أ مه الترشيعات اليت نظمت قطاع البناء والتعمري يف اجلاائر؟ ما يه ال دوات القانونية لتسوية البناايت غري الرشعية -  

ني البناء والتعمري عن تسوية البناايت غري الرشعية يف اجلاائر؟ وما مبوجب تكل الترشيعات؟ ما يه أ س باب فشل وقصور وعدم فعالية قوان

 يه أ مه الصعوابت والعراقيل اليت حالت دون حتقيق ذكل؟ 

ما يه ال ليات القانونية اجلديدة والفعاةل اليت اس تحدثهتا للقضاء عىل هذا املشلك،أ و ميكن اس تحداهثا مس تقبل للتنبؤ حبلول  

زاء واقعية ملموسة ملشلك ا   لبناايت غري الرشعية ؟ وما يه رؤيهتا املس تقبلية اإ

 ذكل ؟ 

 احملور ال ول: االإطار أ ملفاهميي للبناايت غري الرشعية يف اجلاائر

ىل الصورة احلقيقية للتعمري اليت تتناسب وتكل الس ياسة واذلي يعين  2تندرج س ياسة التخطيط العمراين           ل ية دوةل اإ

عداد البناايت ابلتعمري احلقيقي لك عداد الترتاب،وهتيئة اجملال بشلك دقيق تشمل خمتلف متطلبات الساكن وحاجياهتم عىل صعيد اإ  معلية اإ

                                      
1
ابستبدالها بأ سلوب من أ ساليب االإدماج مضن احمليط العمراين والاجامتعي،عن لقد أ نبذت غالبية ادلول العامل الثالث بسلبية حل الهدم،وهو ما جعلها تفكر قدر االإماكن   

صدار قرارات البناء والهدم  يف الترشيع اجلاائري،طريق ترقية البناايت غري الرشعية اليت تقبل تسوية وضعيهتا،أ نظر عاري الاين، جمةل املفكر،لكية احلقوق والعلوم اإجراءات اإ

 .50ص 8001بسكرة،العدد الثالث،الس ياس ية،جامعة محمد خيرض ب 
2
 Jacqueline Morand-Deviller ; «  Droit de l’urbanisme » , 2è édition , Dalloz.1994, p  

128. et Henri Jacquot, francois priet « ,Droit de l urbanisme, » 3eme Edition 1998, Dalloz 

,Delta ,p.558 et suit. 
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يوية من السكنية،وكذكل فامي يتعلق ابملرافق اخلدماتية واالإدارية والرايضية والثقافية واملساحات اخلرضاء،ولك ما يتعلق ابلبناايت التحتية احل 

  وربط كهرابيئ ومايئ وش بكة للنقل احلرضي .طرق وش باكت التطهري

خلل مبنظومة البناء والهتيئة         ىل االإ تباع س ياسة معرانية مدروسة ودقيقة يف جمال التخطيط العمراين اإ ويترتتب عىل عدم اإ

ىل خلق فوىض معرانية جتلت يف هناية املطاف بتشلك ظاهرة البناايت غري الرشعية،حيث  يشلك البناء غري الرشعي والتعمري اذلي أ دى اإ

قلمي اجلاائر وأ ثر عىل حصهتا بفعل عدة مسببات ) سيمت تبياهنا وتفصيلها الحقا( .1مرضا معرانيا  غلب عىل اإ

 تعريف البناايت غري الرشعية: -05

تبعا لقد عرف البناء غري الرشعي عدت تسميات،حبيث مل يس تقر عىل مصطلح واحد،وذكل بسبب تعدد املفاهمي،و            

لهيا منه،الس امي وأ ن قطاع التعمري والبناء من اجملاالت احليوية اليت تتقاطع فهيا العديد من ادلراسات  2الختلف لتخصص ادلراسة اليت ينظر اإ

 العلمية سواء من اجلانب الاجامتعي أ و الاقتصادي أ و التقين أ و القانوين .

ة بتسمية البناء الهش أ و القصديري اذلي يترتتب عن جتميعه وتاكثره وقد أ طلق البعض من ادلارسني عىل البناايت غري الرشعي

أ حياء القصدير،كام أ طلق عليه البعض امس البناايت غري الصحية بسبب افتقادها للمعايري الصحية،أ ما عند اخملططني اجلغرافيني فقد عرف 

ىل أ سلوب التخطيط العمراين،أ و ابمس البناايت غري اخملططة،أ و أ نه ذكل النس يج العمراين التلقايئ وغري امل  نظم أ و العشوايئ اذلي يفتقد اإ

ن أ فعال ال شخاص امللكفني  ال حياء الهامش ية اليت يصنفها علامء الاجامتع كذكل بسبب نشأ هتا عىل أ طراف املدينة،أ ما من انحية القانون فاإ

ل فعال اليت حتترتم الزتامات القانون مبعناه الواسع،وعىل العكس الرشعية،واذلي يطلق عىل ا-:3والنتاجئ املترتتبة علهيا تنحرص مضن أ حد الوصفني

 من ذكل تعترب غري رشعية،تكل ال فعال اليت تنهتكه وخترقه،وحامت نتيجهتا س تتبع حمك تكل املقدمة .  

لدلوةل،أ و لك بناء وميكن تعريف البناايت غري الرشعية بصفة عامة أ هنا تكل البناايت اليت ال تتوافق وس ياسة التخطيط العمراين   

 مت تشييده بدون ترخيص سواء اكن مملواك هل أ و غري مملوك هل.

ولتحديد مفهوم البناءات غري الرشعية،ال بد من ضبط املصطلح،وذكل حسب الاس تعامالت اخملتلفة اليت ينطوي علهيا مفهوم 

 :4البناءات غري الرشعية ويه عىل النحو ال يت

)La Construction Désorganisée) -البناء الفوضوي:    

يعترب هذا املصطلح ال كرث مشوال مبدئيا من مصطلح السكن القصديري،كام أ نه حيمل يف طياته مقاربة قانونية،أ و الوضعية        

 القانونية لهذا السكن .

                                      
1
جازة املدرسة العليا للقضاء، دفعة  قانونية(،–البناء الفوضوي يف اجلاائر ) من وهجة نظر الرمل ، أ نظر ميلود خزيار،و نيب    .01-01،ص 8001-8001مذكرة خترج لنيل اإ

 
3
دارة ومالية،لكية احلقوق  جامعة يوسف بدور البدلية يف ميدان الهتيئة والتعمري،  أ نظر زهرة أ برايش،   ،  8055-8050ن خدة، اجلاائر، مذكرة ماجس تري يف احلقوق /فرع اإ

 .07ص 

 



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 222 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

ن مصطلح البناء الفوضوي يرمس يف الفكر تصورا أ وليا بشأ ن هذا النوع من السكن،حبيث يتبادر لذلهن مبا رشة تصور يف شلك اإ

 عدة مباين تتناثر حول املناطق احلرضية دون انسجام يامتىش واملقاييس العمرانية اليت تؤهلها ل ن لتكوين مدينة أ و قرية.

أ و يتبادر لذلهن فامي بيهنا ال حتترتم فهيا الارتفاقات اخلاصة ابلطريق أ و الاصطفاف يف أ شاكل هندس ية منسجمة متكن من ربطها 

 مة القاعدية من كهرابء، وماء ورصف حصي .بش باكت اخلد

 ويف لكتا احلالتني يكون التصور حصيح،لكنه قارص عن حتديد الوضع القانوين لل رايض اليت أ نشأ ت علهيا مثل هذه املساكن.

)La Construction Illicite) البناء احملظور: -   

ن مفهوم احلظر يقتيض املرشع لتحديد املعايري القانوني          ىل اإ ة املعمتدة حلظر البناء وبشلك معني،أ و يف ماكن معني،ابالإضافة اإ

جيابية جراءات املتبعة واجلهات اخملتصة مبتابعة معلية احلظر ولك هذه ال مور اإ  . 1الرشوط املطلوبة واالإ

ىل تنظمي معلية البناء ال أ ن لكمة حمظور قد تويح مبنع البناء متاما، بيامن الغرض من ذكل هو الوصول اإ ىل أ ن احلظر  اإ ابالإضافة اإ

البناء غري القانوين  (La Construction Illégale)يقترتب من املفهوم ادليين املمتثل يف التحرمي،ويبتعد هبذا عن اجملال القانوين الرصف .:   

: 

مجةل القوانني املتصةل  يأ خذ هذا املصطلح يف الاعتبار القانون مكعيار لتحديد طبيعة البناء،ويقصد ابلقانون يف هذا االإطار       

تباعها،،ويترتتب  جراءات يتحمك اإ  ابلبناء والتعمري اليت تفرض رشوطا جيب مراعاهتا أ و االإ

جراء اعتبار البناء اذلي مت خمالفا هل،بأ نه بناء غري قانوين .  عن عدم احترتام رشط أ و اإ

 أ شاكل البناايت غري القانونية:  -08

نه برده للمعيار القانوين ال ميكن أ ن خيرج  عن أ حد رمغ انتشار الكبري للبناء           غري القانوين يف عدة أ ماكن من الوطن،فاإ

ما البناء بدون رخصة أ و البناء بتجاوز حدود الرخصة.2الصورتني  ،اإ

جراءات وهبذا تظهر الرخصة يف جمال البناء كوس يةل فنية لتنظمي البناء، وكوثيقة حتدد مدى احترتام البناء خملتلف الرشوط واالإ 

 القانونية كذكل .

ن رخصة البناء من الناحية القانونية لها دور وقايئ ورقايب لفرض مقاييس التخطيط العمراين املعد حسب قواعد ال من والصحة  3اإ

 وسلمة ال شخاص وممتلاكهتم.

 البناء والتعمري عىل وجه البناء بدون رخصة: يف جمال أ فعال تشييد املباين، تتدخل بعض القوانني عىل وجه العموم وقوانني-أ  

اخلصوص،فتفرض عىل اخملاطبني هبا من ال شخاص املتدخلني يف معلية التعمري تشييد البناء عىل ملكيهتم العقارية وعدم الاعتداء عىل 

                                      
1
 .02ص ، املرجع السابق،أ نظر ميلود خزيار، و نيب الرمل  

2
 .07، ص 8005ديوان ال شغال الترتبوية،اجلاائر، التقنيات العقارية )العقار الفليح(،ليىل زرويق ،  

3
 .09ص ، املرجع السابق،أ نظر ميلود خزيار، و نيب الرمل    
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البناء،ويشلك اخلروج الغري،كام أ هنا تلااهم ابلقيود املفروضة يف شلك قواعد قانونية من أ جل تنظمي اس تعامل ال رض وطلب االإذن قبل مبارشة 

 Construction illiciteعن هذه القواعد فعل غري رشعي،ويترتتب عليه النتيجة اليت تلحق وصف الفعل يه البناء غري الرشعي

اذلي يتحدد مبفهوم البناء اذلي ينتج عن خرق ضوابط التشييد احملددة يف قانون التعمري املمتثةل يف ضابط امللكية العقارية ) مبنية 

 فضاء( واس تعاملها يف البناء طبقا لقواعد شغل ال رايض وضابط استيفاء رخصة البناء. أ و

طار،وخمطط شغل  -ب        مراعاة  (P.D.A.Uالبناء اذلي مت تشييده يف ظل جتاوز حدود الرخصة : متنح رخصة البناء يف اإ

حدود البناء حسب موقع لك قطعة أ رضية مبا ينسجم واحمليط  الذلان يضبطان،أ دوات التعمري،الس امي اخملطط التوجهييي للهتيئة والتعمري(

ن رخصة البناء حسب املادة السادسة من قانون رمق  اليت تنص عىل  021-51العمراين،وكذا طبيعة ال رض اجليولوجية.وعىل هذا ال ساس فاإ

البناء مسلمة من السلطة اخملتصة يف ال جال احملددة أ نه :) مينع القيام بتشييد أ ية بناية،اهام اكنت طبيعهتا،دون احلصول املس بق عىل رخصة 

ذا مل يرشع يف البناء يف أ جل س نة)  ( ابتداء من اترخي تسلميها(.05مس بقا ... وتصبح رخصة البناء غري صاحلة اإ

 :      2وميكن أ ن يمت جتاوز حدود الرخصة بأ حد الشلكني هام      

خصة بتعلية البناء أ و تغيري الواهجة أ و التصممي عام هو وارد يف خمطط البناء اذلي الشلك ال ول: وهو أ ن يتجاوز الباين حدود الر -أ  

 قدمه يف ملف احلصول عىل الرخصة.

الشلك الثاين: وفيه أ ال حيترتم الباين احلدود والارتفاقات احملددة مبقتىض الرخصة،فيعتدي عىل مكل اجملاور أ و عىل ممر أ و -ب

 الطريق .

طار الشلكني السابقني من أ شاكل ومعوما ميكن حت         ديد أ مه أ شاكل اخملالفات التنظميية املتعلقة ابلبناء اليت تدخل يف اإ

 البناايت غري الرشعية عىل النحو التايل :

 الاعتداء عىل خطوط تنظمي الشوارع . -

 تعدي مداخل املباين عىل ال رصفة . -

 ال دوار عن العدد املسموح به.أ ن ال يلزتم البناء ابالرتفاع القانوين وزايدة عدد -

 زايدة نس بة البناء يف املوقع عن احلد املسموح به نظاما.-

 زايدة مساحة امللحق للبناء عن احلد املسموح به .-

ذا أ قمي املبىن وفق خمططات جديدة خلف ما مت الترتخيص به .-  اإ

 الرشوع يف الترتممي بدون رخصة .-

                                      
1
 .89، ص  8053جمةل الفقه والقانون، املغرب ، العدد الثالث يناير، رخصة البناء والهدم، -منازعات التعمري يف القانون اجلاائريوضياف، أ نظر د، عامر ب  

2
صدار قرارات البناء والهدم يف الترشيع اجلاائري ، أ نظر د، عاري الاين،    جراءات اإ لس ياس ية، جامعة محمد خيرض ، جمةل املفكر ، العدد الثالث ، لكية احلقوق والعلوم ااإ

 09بسكرة، ص 
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 اء مدة صلحيهتا.عدم جتيد رخصة البناء يف حاةل انهت-

 اس تخدام املبىن لغري ما خصص هل.-

ذا نفذ املبىن خمالفا الس تعامالت املنطقة .-  اإ

زاةل ال بنية اخلربة أ و ال يةل للسقوط .-  عدم اإ

 البناء يف أ رض مملوكة للغري .-

 البناء يف أ رض حكومية غري خمططة .-

لقاهئا يف أ رايض- زاةل خملفات البناء أ و الترتممي،أ و اإ   الغري أ و ال ماكن العامة.عدم اإ

زعاجا للجمهور .- و اإ  اس تخدام الطرق أ و الساحات العامة مبا يتعارض مع تعلاميت البدلية،أ و يسبب خطرا اإ

عدم تصوير أ و تشجري حميط ال رايض يف املناطق اليت حتددها البدلية وفق ما تراه حمققا للمصلحة العامة وحسب املواصفات -

 البدلية. والتعلاميت اليت تضعها

قامة ال كشاك والصناديق أ و ما يف حمكها بدون رخصة.-  اإ

ذن البدلية.-  اس تعامل الرصيف أ و جاء من الشارع لتشوين مواد أ و الردم لفترتة طويةل بدون اإ

ىل خلق وضعية البناايت غري الرشعية يف اجلاائر -03  ال س باب اليت أ دت اإ

 : 1ن قريب أ و بعيد يف خلق البناايت غري الرشعية يف اجلاائر نوجاها فامي ييلهناك مجموعة من ال س باب اليت سامهت م         

عدم فعالية قوانني البناء والتعمري سواء من الناحية النظرية املمتثةل يف الفراغات الترشيعية،أ و من الناحية التطبيقية لهذه -05 

ل وأ شغال البناء والتعمري،أ و من خلل تردد القضاء يف ردع خمالفي البناء القوانني ) املمتثةل يف ضعف الرقابة االإدارية العمرانية عىل أ عام

 والتعمري .

التوزيع غري العادل للسكنات جبميع صورها سواء السكنات االإجيارية الاجامتعية،أ و غريها مما يسامه يف أ فراد اجملمتع من -08 

 تربر الوس يةل  الاستيلء عىل القطع ال رضية والبناء علهيا انطلقا من الغاية

ذ يتودل عن ندرة العقار أ و بصفة خاصة قةل التجائات اخملصصة للبناء قد ينجر عنه نشوء ظاهرة -03  مشلك العقار يف حد ذاته،اإ

 البناايت غري الرشعية.

ذ شلك االإرهاب عامل رئييس يف زعاعة ال من والاس تقرار وخاصة عىل ا-07  ملس توى ظاهرة االإرهاب وعلقته ابلزنوح الريفي،اإ

 الريفي،ال مر اذلي أ جنرى عنه الزنوح الريفي املكثف داخل املدن حبثا عن ال من والاس تقرار

 وقد سامه ذكل لكه يف البناايت غري الرشعية. 

 التشوه العمراين اذلي تعيشه أ غلب املدن اجلاائرية،نتيجة خمالفة قوانني العمران والرشوط التقنية للبناءات.-01

                                      
1
جنازها. 8002جويلية  80املؤرخ يف  02-51قانون رمق   متام اإ  ، واذلي حيدد كيفية حتقيق مطابقة البناايت واإ
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البناء بدون ترخيص،واس تعامل مواد مغشوشة وغري مطابقة للمواصفات،وعدم الالزتام الرشوط التقنية،وهو ما  انتشار ظاهرة -01

ىل اهنيار العديد من املباين .  أ دي اإ

انتشار البناايت يف ال رايض الفلحية ومبحاذاة ال ودية واجلبال الصخرية ، وما ينتج عن ذكل من هتديد حياة ال فراد ، كام  -03

 ، كام يؤثر عىل تقليص ال رايض الفلحية واختفاء املناطق اخلرضاء .   8005يف اكرثة ابب الوادي س نة حدث 

 خمالفة رشوط تراخيص البناء والقيام بأ عامل التوس يع والتعلية بدون ترخيص . -02

ىل تلبية حاجاهتم كعدم كفاءة انتشار البناءات الفوضوية،وما ينتج عنه من تأ ثري عىل ال فراد من حيث عدم قدرة ادلوةل ع-09

 ال هجاة االإدارية أ و انعدااها هبذه املناطق،ففي اجلاائر يوجد حوايل نصف مليون وحدة سكنية يف البلد مدرجة مضن اللحئة السوداء حبمك

ابملائة  02كن ما ميثل أ لف س 113هشاش هتا،وقد اعترتف الوزير ال س بق للسكن والعمران اجلاائري نورادلين موىس،أ ن عدد البناايت الهشة 

من احلظرية االإجاملية للسكنات يف اجلاائر،وهو ما يعترب معطى اكريث،وميثل جفوة خضمة ختزتل تراكامت ملف ظل يف عداد املسكوت عنه 

يه : لس نوات طويةل،رمغ كونه يندرج مضن عنوان كبري اخملاطر الكربى،وتترتكا هذه السكنات الهشة يف أ ربع والايت جاائرية رئيس ية 

أ لف سكن هش،ويايد معر الكثري من هذه  21العامصة، وهران، عنابة، قس نطينة،وتس توعب املدن الكربى املذكورة جممتعة ما ال يقل عن 

ىل مئة س نة  .  1البناايت الهشة عن س تني عاما ويصل بعضها اإ

 ل هذه اخملالفات.غياب دور رشطة العمران وال عوان امللكفون  برقابة البناءات غري الرشعية،وتسجي-50

فادة املالكني من خمتلف الترتاخيص االإدارية املتعلقة ابلعمران .-55 دارة للقواعد املقررة يف القانون الإ  عدم احترتام االإ

 متاطل االإدارة يف عدم اعامر ال ماكن الشاغرة وترك ثغرات للمواطنني للستيلء علهيا .-58

 نية لتسوية وضعية البناايت غري الرشعية يف اجلاائراحملور الثاين : مدى كفاية الترشيعات القانو 

تلعب القوانني والترشيعات الوطنية لدلوةل دورا هاما يف تنظمي حياة وسلوكيات ال فراد وتنظميها داخل اجملمتع،والقانون يف حد        

لسلوك الاجامتعي ، ويعين ذكل أ نه ما من سلوك ذاته يتشلك من مجموعة القواعد القانونية ، ومن خصائص هذه ال خرية أ هنا قاعدة تتعلق اب

ال واقتضت منه تنظميها وفق قاعدة معينة،ومما ال شك فيه أ ن البناء والتعمري هو أ حد السلوكيات ال فراد اليت تقتيض  معني داخل اجملمتع اإ

 تنظميها وفق قواعد حتمكها وتضبطها من خلل قوانني وترشيعات معرانية.

ت املتعلقة ابلعمران واملعايري ادلولية اخلاصة ابلتخطيط العمراين أ مهية ابلغة يف ضبط العملية التخطيطية ومتثل الترشيعا      

 .2والتصمميية،وتنظمي علقة االإنسان ببيئته املاكنية،وكيفية تعامهل مع حميطه مبا خيدمه ذاتيا وحيسن البيئة اليت يعيش ويعمل فهيا

                                      
1
لسةل ادلراسات الطبيعية والهندس ية ،قسم الهندسة جمةل اجلامعة االإسلمية ، س خمالفة البناء التنظميية وأ ثرها عىل البيئة العمرانية يف قطاع غاة،  أ نظر محمد عيل الكحلوت،  

 .22-23،ص  8001، يناير ، 503-33العدد ال ول، ص : –املعامرية، لكية الهندسة اجملدل الرابع عرش 
2
لعلوم االإسلمية ، قسم عمل الاجامتع وادلميغرافيا مذكرة شهادة املاجس تري يف ادلميغرافيا ، لكية العلوم الاجامتعية واالس ياسة السكنية يف اجلاائر، صلح ادلين معراين ،  أ نظر 

 .500، ص 8009-8002، جامعة ابتنة، 
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و الترشيعات املنظمة للعمران،كام يطلق علهيا البعض يف الوقت احلارض من ال دوات وتعترب الترشيعات التخطيطية أ       

ىل الارتقاء مبس توى العمراين،ومبا حيققه من  ال ساس ية واملؤثرة عىل مس توى حترض ادلول،وذكل ملا تفرضه من ضوابط ومعايري هتدف اإ

ليه العلمة ابن خدلون ن احلضارة مفسدة للعمران،من حيث وصولها  ال غراض التمنوية اخملتلفة،وهذا ما أ شار اإ من خلل مقولته الشهرية : )اإ

ىل فساد ال   ىل مرحةل الزنوع حنو االإرساف والترتف واملطاوةل ابلعمران ،واملنافسة عىل تسخري اجملمتع حنو مشاريع فردية ...مما يؤدي اإ خلق اإ

 ومتاق اجملمتع ...(.

ن العمران احلقيقي يبدأ  من فكر االإنسان و  بقمي احلقوق والواجبات العمرانية،ولو فقدت هذه ال حاكم واملبادئ قميهتا  1تمنية وعيهاإ

 ل صبحت اهمة العمران من مفاسد ال رض واحلضارة وجلب الظمل وانهتاك حقوق ال فراد بدل حتقيق التطور والازدهار والعداةل.

القوانني تشمل أ كرث فروع القانون الرئيس ية )اكلقانون املدين وعىل الرمغ من أ ن الكثري من ادلول تقوم عىل مجموعة النظم و       

ىل منظومة ترشيعية اليت تشلك املرجعية القانونية للتنظمي والتحمك ال أ ن بعض ادلول وخاصة النامية تفتقر اإ  بعملية والتجاري  وغريها ...اخل (،اإ

هتا،أ و أ هنا حتتوي عىل ترشيعات ولكهنا قارصة يف جمال العمران والبناء البناء والتعمري،أ و بس ياسة التخطيط العمراين بشلك عام باكفة مس تواي

. 

قبل احلديث عن مدى كفاية الترشيعات الوطنية لتسوية البناايت غري الرشعية يف اجلاائر،ال بد من وقفة حول أ مه احملطات 

ىل غاية أ خر صد 5918الترشيعية اليت نظمت قطاع البناء والتعمري يف اجلاائر منذ  ،ومن مث 8002ور أ خر قانون نظم هذا القطاع لس نة اإ

 حتديد أ س باب عدم فعالية قوانني البناء والتعمري.

 8002:-5918أ وال: أ مه الترشيعات اليت نظمت البناء والتعمري يف اجلاائر 

ة اليت تركها الإدارة ال ملك الشاغر  2اعمتدت اجلاائر يف بداية ال مر أ سلوب التس يري اذلايت كطريقة عفوية          

،حيث توىل هذه املهمة نفر من عامل املاارع،وبشلك تلقايئ،وأ ما هذا الوضع مل جتد ادلوةل أ نذاك سوى الاعترتاف املؤقت هبذا النوع 3املعمرون

لفلحية ،حيث منح ل ولئك العامل احلق يف اس تعامل واس تغلل العقارات ا5918-50-88املؤرخ يف  08-18من التس يري مبقتىض املرسوم رمق 

املؤرخ يف  503-18اليت اس تولوا علهيا عقب رحيل املعمرين،وحىت ال تس تغل هده العقارات يف معلية املضاربة،أ صدرت ادلوةل املرسوم رمق 

ىل غاية صدور 83-50-5918 ه اذلي منع بيع ال ملك الشاغرة،واعترب مجيع املعاملت العقارية املربمة يف هذا الشأ ن من اترخي الاس تقلل اإ

أ صدرت مراس مي تباعا لضبط قواعد التس يري اذلايت بشلك قانون أ كرث تنظامي،وبينت ال هجاة  5913مارس  83-88-52ابطةل،ويف اترخي 

نشاء 5913-03-52املؤرخ يف 90-13امللكفة بعملية التس يري اذلايت وعلقهتا ابالإدارة املركاية،كام مت مبقتىض املرسوم رمق  هيأ ة وصية عىل  اإ

                                      
1
جمةل العلوم والتكنولوجيا ، قسم العامرة، لكية الهندسة، جامعة أ مهية الترشيعات واملعايري التخطيطية يف احلفاظ عىل البيئة احلرضية، أ نظر: محمد أ محد سلم املدجحي،  

 .07، ص 8050( ، 08، العدد ) 51صنعاء، اجملدل 
2
مارة ديب منوذجا، أ نظر: محمود محيدان قديد ،   .53املرجع السابق، ص التخطيط احلرضي ودور الترشيعات التخطيطية يف الهنوض بعملية التمنية العمرانية، اإ

3
جمةل العلوم والتكنولوجيا ، قسم العامرة، لكية الهندسة، جامعة صنعاء، احلرضية، أ مهية الترشيعات واملعايري التخطيطية يف احلفاظ عىل البيئة أ نظر محمد أ محد سلم املدجحي، 

 .07، ص 8050( ، 08، العدد ) 51اجملدل 
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صلح الاراعي  O.N.R.Aاملسرية ذاتيا.املاارع  ،قامت ادلوةل 1ونتيجة لفشل هذا النظام مجلةل من ال س باب     ،ادليوان الوطين للإ

،وقد جاء محل يف مادته ال وىل 5935-55-02املؤرخ يف  33-35ابلبحث عن نظام أ خر كبديل،وقد مت بعث قانون الثورة الاراعية رمق 

ىل التحمك يف ظاهرة جتائة ال رايض،وحتقيق التوازن بني القطاع العرصي والتقليدي يف الوسط  2ن هيدفشعار) ال رض ملن خيداها(،واك اإ

 الريفي،وقد تضمن العديد من املبادئ أ مهها :

 حتديث وعرصنة القطاع أ لفليح والريفي.  -أ     

 وةل.حتديد امللكية اخلاصة الاراعية،والقضاء عىل امللكية الاس تغللية حلساب ادل-ب   

نتاج عىل الفلحني .-ج    عادة توزيع ال رايض،ووسائل االإ  حتقيق املساواة عن طريق اإ

ىل -د    -03-01حظر املعاملت العقارية الواردة عىل ال رايض الاراعية بعد نرش القانون وبطلن ما س بقه بأ ثر رجعي ميتد اإ

5911. 

لفائدة   81-37ة الاراعية السابق،صدر قانون الاحتياطات العقارية ونتيجة لنقص العقار اذلي تسبب فيه قانون الثور         

،وقد جاء ك داة لترتس يخ الس ياسة العقارية لدلوةل يف تكل املرحةل  ومبوجبه أ لامت البدلايت بتكوين احتياطات 5937-08-80البدلايت بتارخي 

أ حدث هذا القانون تغريات جذرية جوهرية يف امللكية العقارية ابملناطق عقارية من ال رايض اهام اكن طابعها القانوين مضن النطاق العمراين،وقد 

،حيث أ وجب هذا ال مر حتويل ال رايض الواقعة يف املدن واملناطق العمرانية أ و القابةل 5937-03-01احلضارية عندما مت العمل به ابتداء من 

جراءات أ ساس ية،تمتثل يف مسح الع تباع اإ ىل البدلايت عرب اإ قارات اليت تدخل مضن الاحتياطات العقارية،وختصيص مساحات مضن للتعمري اإ

جنازها مس تقبل يف ال مد البعي د هذه الاحتياطات للتوسعات العمرانية الرضورية يف املدى القريب واملتوسط  ابالإضافة للمشاريع املرتقب اإ

تكل الفترتة،مث تقوم مصلحة أ ملك ادلوةل بتقدير مبلغ س نة أ خذا ابحلس بان مدى توسع لك مدينة وجحم الساكن املرتقب يف  81حىت حدود 

التعويض عن لك أ رض قد تدمج مضن الاحتياطات العقارية. بعد هذا يتوجب عىل اجمللس الشعيب البدلي التداول بشأ ن العقارات اليت تقرر 

دماهجا، و حتال املداوةل عىل الوايل للمصادقة علهيا ابعتباره السلطة الوصية، جراءات يصدر قرار ادلمج مضن بعد لك    -اإ  هذه االإ

الاحتياطات العقارية و حيدد فيه التعويض املقدر ذلكل، مث يمت تسجيل ذكل القرار و شهره يف مصلحة الشهر العقاري. بعد لك هذه 

ىل البدلية اليت توجد يف نطاقها،و يكون ل  جراءات تنتقل ملكية العقارات املدجمة يف الاحتياطات العقارية اإ ىل االإ هذه ال خرية أ ن تقوم ببيعها اإ

 ،ويقوم هذا القانون عىل مجموعة من ال سس أ مهها:3مؤسسات عامة أ و لصاحل اخلواص حس امب تقضيه مصاحل التمنية يف لك فترتة

فراد الواقعة يف النطاق العمراين للبدلية،فطبقا للمواد -أ     ارية يمت من قانون الاحتياطات العق 01-01-08حتديد امللكية اخلاصة لل 

دماج مجيع ال رايض الواقعة يف احمليط العمراين اهام اكنت طبيعهتا القانونية سواء اكنت اتبعة ل ملك ادلوةل وامجلاعات احمللية أ و  أ ملاك وقفية،أ و اإ

                                      
1
مارة ديب منوذجا، أ نظر: محمود محيدان قديد ،   .53املرجع السابق، ص التخطيط احلرضي ودور الترشيعات التخطيطية يف الهنوض بعملية التمنية العمرانية، اإ

2
 .89، ص 8001دار اخلدلونية اجلاائر ، طبعة أ زمة العقار الفليح ومقترتحات تسويهتا،أ نظر: جعة اجليليل ،   

3
 .53املرجع السابق ، ص قانونية(، –البناء الفوضوي يف اجلاائر ) من وهجة نظر أ نظر: ميلود خزيار، و نيب الرمل ، 
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ال يف حدود الاحتياجات العائلية واملهنية،وما زاد عن ذكل يدمج مقابل تعويض حم دد قانوان ال يتناسب أ ملاك للخواص اليت ال يعترتف هبا اإ

ىل رشعية قانونية واحضة تمت مبجرد حتديد النطاق العمراين البدلي ادلامئ طبقا للامدة  من ال مر رمق  511مع امللكية املزنوعة مبوجب معلية تفتقد اإ

 تعمري مؤقت مطاطواذلي اس تعيض عنه مبخطط   «élastiquéالقانون البدلي،  »املتضمن وغري اثبت. 5913-05-52املؤرخ يف  13-87

جتميد الترصفات العقارية وحق البناء واحتاكر البدلية للمعاملت العقارية: يترتتب عن حتديد خمطط التعمري البدلي أ ثران -ب

الوحيد  ابعتبار موقع ال رض منه،ففي داخهل مينع ال فراد من الترصف يف أ راضهيم لفائدة الغري ونس تثين من هذا املنع البدلية ابعتبارها الفاعل

 اذلي حيتكر معلية الاكتساب والتنازل وهتيئة ال رايض وجتائهتا هبدف القضاء عىل املضاربة والتحمك يف ميدان البناء،وتكوين الاحتياطات

 اللزمة الس تقبال الاستامثرات،أ ما يف خارجه فتبقى ال رايض مقيدة ومشموةل ابرتفاق عدم البناء.

،وقد صدر هذا ال مر 13-31رمق  ه املرة قانون يتعلق برخصة البناء ورخصة جتائة ال رضوبعد ذكل مت صدور قانون أ خر،لكن هذ

،وقد أ لام لك خشص يرغب ببناء ماكن للسكن أ و غريه مبا يف ذكل تغيري الواهجة أ و هيلك البناية ابحلصول عىل ترخيص 5931-09-81يف 

 مس بق ابلبناء ابس تثناء :

ساكن،والبدلايت املرتبة يف املناطق الثقافية وخمتلف معليات الترتممي  8000اليت يقل ساكهنا عن أ عامل البناء الواقعة يف البدلايت -

صلح البناايت .  واإ

 أ عامل البناء لتشييد البناايت املدرس ية واجلامعية وال شغال الباطنية املتعلقة مبختلف الش باكت واالإمدادات.-

دارة عىل الطالب واعترب أ ن الرقابة عىل أ نشطة  كام أ قر ال مر السابق مببدأ  رخصة البناء الضمنية املسلمة تلقائيا يف حاةل عدم رد االإ

 البناء البليدة مسأ ةل جوازية ختضع لتقدير الرضورة.

لغاء هذا القانون مبوجب القانون  ،وقد 5928-08-01املتعلق برخصة البناء وجتائة ال رايض،صدر هذا القانون يف  08-28مث مت اإ

لغاء الاك السابق،ونص من جديد عىل أ ن فرض رخصة البناء يكون بشلك مس بق عىل اكمل ال شخاص الراغبني يف  13-31مل لل مرجاء الإ

،وكذا أ شغال تغيري الواهجة أ و هيلك البناية والاايدات يف العلو وال شغال اليت ينجر عهنا يف التوزيع 1القيام ببناء حمل أ اي اكن ختصيصه

ال أ نه وسع من الاس    تثناءات الواردة علهيا، فيخرج عن نطاقها:اخلار ي،اإ

 نسمة غري املعتربة مكراكا للبدلايت . 8100أ عامل البناء الواقعة يف املراكا احلرضية واجملموعات السكنية اليت يقل عدد ساكهنا عن -

 أ و املناطق ذات الطابع املمزي. أ عامل البناء الواقعة يف املناطق الريفية غري املصنفة مضن املناطق ذات القمية الفلحية العالية-

ذ تسمح رخصة التجائة املس بقة ابلتجائة والبناء - أ عامل البناء للسكنات الواقعة يف جتائة خيتص هبا رئيس اجمللس الشعيب البدلي،اإ

 عىل أ ن تسمل رخصة البناء بعد الانهتاء من البناء .

                                      
1
ىل جانب أ هجاة ماارع التس يري اذلايت فقد كرس وقد فشل هذا النظام بسبب وجود الازدواجية يف تن   ظمي املاارع املسرية ذاتيا ، بوجود مدير معني من طرف الوصاية اإ

ذاتيا بشلك كبري ، ال مر فضت مردودية املاارع املسرية التبعية البريوقراطية جلهة الوصاية، وأ فقد أ هجاة التس يري ابملاارع حرية املبادرة ورسعة اختاذ القرار وابلتايل فشل هذا النظام واخن

 .51املرجع السابق ، ص قانونية(، –البناء الفوضوي يف اجلاائر ) من وهجة نظر اذلي دفع ابدلوةل للبحث عن نظام أ خر كبديل. أ نظر ميلود خزيار، و نيب الرمل ،
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 املنشأ ت.أ شغال الترتممي وال شغال الباطنية اخلاصة مبختلف الش باكت و -

 كام اس تقر عىل نفس احلمك املتعلق ابلرخصة الضمنية والرقابة اجلوازية اليت مل حيدد مضموهنا.      

 -02-53،صدر هذا القانون بتارخي: 5921لس نة  1مث جاء القانون احملدد لقواعد شغل ال رايض قصد احملافظة علهيا وحاميهتا

بشلك خمالف لل مر  5921-02-57تسوية أ وضاع البناايت غري الرشعية املش يدة قبل ،وقد اس تحدثت مبوجب هذا القانون أ حاكم ل 5921

املتعلق برشوط تسوية أ وضاع اذلين  5921-02-53اذلي صدر بتارخي  858-21املتضمن الاحتياطات العقارية،وأ حالها عىل املرسوم  37-81

قرار حقوقهم يف المتكل يشغلون فعل أ رايض معومية أ و خصوصية اكنت حمل عقود أ و مباين غري م طابقة للقواعد املعمول هبا ورشوط اإ

 والسكن.

املتعلق حبيازة امللكية العقارية ابس تصلح  5923-02-53املؤرخ يف  52-23ويف جمال ترقية القطاع الفليح جاء قانون رمق 

ذا قا م ابس تصلهحا مضن ال جال احملددة املنصوص ال رايض،اذلي أ اتح للك خشص جاائري اجلنس ية أ ن ميتكل أ رضا اتبعة ل ملك ادلوةل اإ

ذا اعترتضت املس تصلح قوة قاهرة حالت دون بلوغ غاايت 55علهيا يف املادة  ماكنية متديد املهةل اإ ،واملقدرة خبمس س نوات مع اإ

دارة سلطة تقديرية يف تقدير املدة االإضافية للمس تصلح الس تدراك التأ خر  .2الاس تصلح،وللإ

ن اللجنة اخلاصة  52 -23،واذلي جاء لتوضيح كيفية تطبيق القانون 5923-58-50املؤرخ يف  387-23وحسب املرسوم      فاإ

ذا اكن التقرير اإ  ن تظم ممثلني عن البدلية،الوايل،مصاحل الفلحة،وأ ملك ادلوةل يه اليت تتوىل معاينة ال شغال وحترير تقارير بشأ هنا،فاإ جيابيا فاإ

صدار قرار موجه  51الشعيب البدلي هذا التقرير يف أ جل ال يتعدى  الوايل بعد أ ن يرفع هل رئيس اجمللس يوما اترخي تسلمه للتقرير،يقوم ابإ

 ومن مثة حترير عقد امللكية للمس تصلح. 52-23ملصاحل أ ملك ادلوةل يتضمن املوافقة عىل رفع الرشط الفاخس املتضمن يف القانون 

ثر قانون  ليكرس وحدة نظام اس تغلل ال رايض الفلحية التابعة  5923-58-02 بتارخي 59-23جاء قانون رمق  52-23وعىل اإ

،كام أ لغى 5912 -58-30املؤرخ يف  113-12منه النصوص املتعلقة ابلتس يري اذلايت للماارع خاصة ال مر رمق  73لدلوةل،وأ لغى مبوجب املادة 

ىل  212املواد من   . 3من القانون املدين 211اإ

مت الفصل بني حق امللكية الرقبة اذلي يبقى لدلوةل،وحق الانتفاع ادلامئ اذلي يرجع للفلح أ و  59-23ومبقتىض القانون رمق    

 من ذات القانون.  01املنتج كام مسته املادة 

ىل املادة           من ذات القانون،ميكن أ ن حندد نطاق تطبيقه ابلشلك التايل :  07وابلرجوع اإ

  للثورة الاراعية: واليت تتأ لف بدورها من أ ربعة أ نواع حمددة عىل النحو التايل: ال رايض التابعة للصندوق الوطين-أ    

                                      
1
نشاء صندوق الثورة الاراعية مبوجب نفس ال مر    ملك الوطنية أ ليا ، يف حني يمت لتد 33-35ويف سبيل حتقيق هذه ال هداف مت اإ مج فيه ال رايض الفلحية التابعة لل 

 للعقار الفليح، وعىل هذا ال ساس تكون احليازة الاعامتد عىل أ داة التأ ممي الإدماج أ جااء معينة من امللكيات اخلاصة، مفبدأ  ال رض ملن خيداها يرتبط مبارشة ابالس تغلل الشخيص املبارش

رض أ و التغيب عهنا ينجا عنهغري اكفية ، حسب هذ سقوط حق امللكية، كام  ا املبدأ  للمحافظة عىل حق امللكية،بل   ال بد  من ممارسة فعلية ، فاالإهامل املتعمد من املال ال صيل لل 

 .79املرجع السابق،ص  ومقترتحات تسويهتا، أ زمة العقار الفليحتسقط امللكية يف حال تأ ممي اجلاء الفائض عن قدرات املاكل ال صيل وحاجته.  أ نظر جعة اجليليل ، 
2
 .10نفس املرجع السابق،ص  

3
 .10املرجع السابق ، صقانونية(، –البناء الفوضوي يف اجلاائر ) من وهجة نظر ـأ نظر: ميلود خزيار، و نيب الرمل ،  
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 ال رايض الاراعية أ و املعدة للاراعة والتابعة لدلوةل أ و للجامعات احمللية.-

يت توجد هبا هذه ال رايض اليت ال ماكل لها أ و بدون وارث اليت ظهرت بعد الانهتاء من معليات  الثورة الاراعية يف البدلايت ال-  

 ال ملك.

 113-12وكذا املرسوم  5918-50-88املؤرخ يف  08-18ال رايض التابعة لنظام التس يري اذلايت : واليت قننت مبوجب املرسوم -ب

ال أ نه يلحظ أ ن هذا القانون مل يس تنث ال رايض اليت اكنت اتبع 59-23،ورمغ سكوت نص القانون رمق 5912-58-30املؤرخ يف  ة رصاحة،اإ

 املؤرخ يف نفس اليوم والس نة . 501-38،واملرسوم 5938-01-03الصادر بتارخي  83-38للنظام التعاوين مبوجب ال مر 

 منه،قد أ خرج بعض ال رايض من نطاق تطبيقه ويه : 07مبوجب املادة  59-23غري أ ن القانون        

 . 5928-05-51املؤرخ يف  09-28سوم ال رايض اخملصصة للماارع المنوذجية،اليت بقيت خاضعة  للمر -05   

 ال رايض اخملصصة للماارع التابعة ملؤسسات التكوين والبحث العلمي،أ و تكل التابعة ملعاهد التمنية.-08  

طار القانون -03   واخلاصة بعمليات نقل امللكية العقارية عن طريق الاس تصلح،واليت بطبيعة احلال  52-23ال رايض املنجاة يف اإ

ىل ملكية خاصة.سوف تتغري   طبيعهتا القانونية بعد معلية الاس تصلح من ملكية عامة اإ

كصنف خاص من ال ملك  83،واليت صنفت الحقا  مبوجب املادة 59-23،فل يرسي علهيا قانون رمق 1ال رايض الوقفية-07

 .   2العقارية

داري تعده االإدارة امللكفة بأ ملك      املؤرخ  10-90من املرسوم التنفيذي  08ادلوةل حسب املادة تنشأ  املستمثرة الفلحية بعقد اإ

،واذلي جيب أ ن يشهر ابحملافظة العقارية لتنتقل للمستمثرة،ملكية الوسائل وكذا املمتلاكت املكونة ذلمة املستمثرة وفقا 5990-08-01يف 

 .5923-58-02املؤرخ يف  59-23من قانون املستمثرات الفلحية رمق  03ل حاكم املادة 

ىل أ حاكم ومبادئ العامة للقانون املدين،حسب املادة         منه واليت ختص ال حاكم املتعلقة بتكوين رشكة  751وابلرجوع اإ

مدنية،ميكن أ ن تظهر املستمثرة الفلحية كرشكة مدنية برشط توافر ال راكن اخلاصة بتكويهنا وتأ سيسها،من حيث تعدد الرشاكء وفق للامدة 

ىل تقدمي احلصص، نية املشاركة مع اقتسام ال رابح واخلسائر،ورشط أ ال يقل الرشاكء عن ثلثة وفق  ق.م.ج السالفة 751 اذلكر،ابالإضافة اإ

 اخلاص بقانون املستمثرات الفلحية.     59-23من أ حاكم القانون  55املادة 

،حيث تطرق املرشع املادة ال وىل من 3املتعلق ابلهتيئة والتعمري  5990ديسمرب  05بتارخي  89-90وقد صدر قانون رمق        

نتاج ال   ىل اإ ىل حتديد القواعد العامة الرامية اإ ىل حتديد الهدف من قانون التعمري،حيث نص عىل أ نه: )هيدف هذا القانون اإ رايض هذا القانون اإ

                                      
1
 5990-58-05املؤرخ يف  89-90، أ لغي ابلقانون رمق  5921-55-58خ يف املؤر-02-21، املوافق عليه ابملرسوم رمق  5921،  37عدد –مس تخرج من اجلريدة الرمسية  

 املتعلق ابلهتيئة والتعمري.
2
 .588املرجع السابق،ص أ زمة العقار الفليح ومقترتحات تسويهتا، أ نظر: جعة اجليليل ،   
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رايض واملوازنة بني وظيفة طار التس يري الاقتصادي لل  السكن والفلحة والصناعة،وكذا وقاية احمليط  القابةل للتعمري وتكوين وحتويل املبىن يف اإ

 وال وساط الطبيعية واملناظر والترتاث الثقايف والتارخيي عىل أ ساس احترتام مبادئ وأ هداف الس ياسة الوطنية للهتيئة العمرانية(.

للهتيئة والتعمري،وخمطط شغل  منه عىل أ دوات الهتيئة والبناء والتعمري،واليت تمتثل يف خمطط التوجهييي 50كام نص القانون يف املادة 

 ال رايض . 

ن حق البناء مرتبط مبلكية ال رض وميارس مع الاحترتام الصارم لل حاكم القانونية والتنظميية املتعلقة         ويف ظل هذا القانون فاإ

عاينة اذلي اعترب يف هذه الفترتة ابس تعامل ال رض،وخيضع وجواب لرخصة البناء والرقابة عىل حسن تنفيذه عن طريق ممارسة حق الاايرة وامل

 جوازاي )حقا( ميكن أ ن ميارسه رئيس اجمللس الشعيب البدلي وال عوان. 

نتاج املعامري وممارسة اهنة املهندس املعامري 03-97مث جاء املرسوم الترشيعي رمق        ،وقد صدر هذا 1املتعلق برشوط االإ

 بعض أ حاكم القانون رمقليتدخل من أ جل تعديل  5997-01-52املرسوم بتارخي 

ىل اهندس معامري معمتد الإجناز مرشوع  90-89  السابق،فأ لام مبوجبه لك خشص يرغب يف احلصول عىل رخصة البناء ابللجوء اإ

لاام السلطات املؤهةل بتسلمي رخصة البناء برقابة ال عامل املعامرية،وفر  13البناء طبقا للامدة  ض احترتام من قانون الهتيئة والتعمري،ونص عىل اإ

اف قواعد الهندسة املعامرية والتعمري حتت طائةل اجلااءات اخملصصة للك نوع من اخملالفات اليت يضبطها ال عوان املؤهلون يف معاينة واكتش

 خمالفات التعمري

يد لتعديل ،وقد تدخل من جد8007-02-57،واذلي صدر يف 89-90املعدل واملمتم لقانون الهتيئة والتعمري  01-07.مث جاء قانون 

ىل  وظائفها اجلديد بعض ال حاكم املتعلقة ابلهتيئة والتعمري،الس امي الواردة عىل أ دوات الهتيئة والتعمري والقواعد العامة للهتيئة والتعمري،فأ ضافت اإ

لاامية أ ن تعد مشاريع البناء  املتعلق بتحديد ال رايض املعرضة لل خطار الطبيعية والتكنولوجية ورشوط البناء علهيا،وفرض يف هذه احلاةل اإ

طار عقد تس يري املرشوع،كام أ نه أ لام رئيس اجمللس الشعيب  اخلاضعة لرخصة البناء من قبل اهندس معامري واهندس مدين معمتدين يف اإ

اخملول بضبط  البدلي وال عوان املؤهلني زايرة لك البناايت يف طور الاجناز والاطلع عىل واثئقها  كام أ ستبدل يف ظل هذا القانون اجلهاز

السابق اذلكر،برشطة خاصة تتوىل ضبط اخملالفات اليت من بني ما ينجر علهيا  03-97خمالفات التعمري املنصوص عليه ابملرسوم الترشيعي 

 هدم البناء املش يد بدون رخصة فورا بقرار من رئيس البدلية.  

جنازها،وذكل بتارخي  احملدد لقواعد مطابقة البناايت 51-02وأ خريا صدر قانون رمق        متام اإ ،وقد 8002-03-80واإ

اليت أ غفلهتا أ حاكم الهتيئة والتعمري عن طريق اس تحداث أ جاال لتنفيذ رخصة البناء،ونص عىل  2تدخل من أ جل تعديل وسد بعض الفراغات

ىل  ماكنية الشلك اجلديد يف تسلميها وهو الشلك املتعلق حباةل البناء حبصص، كام أ نه أ لام وأ ضاف اإ ملف طلب رخصة البناء شهادة ربط اإ

                                      
1
 .52ملرجع السابق، ص (،اقانونية–البناء الفوضوي يف اجلاائر ) من وهجة نظر أ نظر: ميلود خزيار، و نيب الرمل ، 

2
ة . أ نظر ميلود خزيار، و نيب نعين ابل رايض الوقفية ، تكل ال ملك الوقفية اليت مل تدمج يف صندوق الثورة الاراعية ، حىت ولو اكنت أ رايض زراعية أ و صاحلة للاراع  

.و ص 19املرجع السابق،ص أ زمة العقار الفليح ومقترتحات تسويهتا، وأ يضا أ نظر جعة اجليليل ، .85ملرجع السابق، ص قانونية(،ا–البناء الفوضوي يف اجلاائر ) من وهجة نظر الرمل ،
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ية الش باكت والهتيئة ابلنس بة ملرشوع البناء الواقع مضن جتائة،واس تطرد يف هنايته بتشديد العقوابت عىل ال شخاص اخملالفني بدعوى عدم كفا

-03ت غري الرشعية املش يدة قبل اجلااءات املنصوص علهيا سابقا، لكن بعد النص عىل ال حاكم الاس تثنائية اجلديدة املتعلقة بتسوية البنااي

لكن ما يعاب عىل قوانني البناء والتعمري يف اجلاائر أ هنا تمتزي بعدم الثبات والاس تقرار،رمغ أ هنا قوانني يغلب علهيا الطابع التقين  02-8002

 وردت لتحمك بناء ذو طابع مس تقر،مفا يه أ س باب قصور وعدم فعالية قوانني البناء والتعمري يف اجلاائر.

 اثنيا :أ س باب قصور وعدم فعالية قوانني البناء والتعمري

ىل مدى جحم اخملالفات املرتكبة وال اثر             تتحد عدم فعالية أ و فعالية منظومة قانونية وترشيعية املنظمة للبناء والتعمري اإ

ىل وجود ثغرات ونقائص حادة يف القوانني وترت  بط فعالية وجناح قوانني التعمري عىل وجه العموم بتحقيق املترتتبة علهيا يف اجلاائر،ابالإضافة اإ

املؤثرة مرونة وتوافق هذه القوانني مع املتغريات العرصية  أ ي أ ن يس بق الترشيع دامئا مجيع أ عامل التخطيط والتحديد ادلقيق واحملمك للمفاهمي 

 التعمري عىل املس توى النظري والتطبيقي .عىل اس تعامل ال رايض يف املس تقبل .ميكن حتديد عوامل قصور قوانني البناء و 

 الثغرات والنقائص الترشيعية اليت شابت ورافقت قوانني البناء والتعمري : -أ  

 : 1فشلت يف حتقيق أ هدافها وذكل راجع مجلةل من  ال س باب أ مهها 5935ففامي يتعلق بقانون الثورة الاراعية لس نة -   

ىل متلص مراقبة ادلوةل  12الفلحية بنس بة همينة القطاع اخلاص عىل اكفة ال رايض - ابملائة من املساحة اللكية للاراعة.أ دى اإ

رشاف عىل تكل ال رايض.  واالإ

 تبين قانون الثورة الاراعية ملعايري فضفاضة نتج عهنا حتجمي امللكية اخلاصة.- 

 .ربط امللكية اخلاصة بفكرة القضاء عىل االإقطاع،اذلي بقي سائدا عىل الرمغ من ذكل- 

 جعل القطاع اخلاص مناقض لفكرة التأ ممي،واضطراره ملقاومهتا بلك الس بل القانونية وغري القانونية.-

ىل البيوع العرفية لقةل التعويض الناجت عن معلية التأ ممي.-   قيام الكثري من اخلواص ببيوع صورية لتفادي التأ ممي،أ و اللجوء اإ

  العقود البيع العرفية .اكتساب ال فراد للعقارات الفلحية مبوجب تكل-

عادة بيع تكل العقارات الفلحية عىل شلك قطع أ رضية للبناء شلك البداايت ال وىل لظهور البناايت غري الرشعية. -  اإ

لهيا السكنات غري رشعية،كون أ نه يوجد ال الف من اجلاائريني  املالكني للسكنات        وال زالت تكل الوضعية اليت أ لت اإ

طار مرشوع الثورة الاراعية للرئيس الراحل هواري بومدين حمرومني من عقود امللكية منذ الريفية،واليت س نة،وخلف  70 حتصلوا علهيا يف اإ

عادة بيعها أ و ترمميها أ و تغري منطها العمراين،يف ظل الهتديدات ابهنيارها .وتكرث هذه احلاالت يف الوال ايت هذا الوضع صعوبة لهؤالء يف اإ

                                      
1
ىل قانون خاص  38منه ، وأ حالت املادة  35كصنف خاص من ال ملك العقارية ، فامي عرفهتا املادة  83يف مادته  5990-55-52املؤرخ يف  81-90صنفها قانون رمق    منه اإ

 ابلوقف. واملتعلق 5995- 07-83الصادر بتارخي  50-95و القانون لتنظميها ، وه
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ىل ترقية الفضاءات الريفية،وتثبيت الساكن الرعوية والفلح  طار الس ياسة الوطنية للتمنية الريفية اليت هتدف اإ ية،وتندرج هذه السكنات يف اإ

 احملليني .

وحلد الساعة ال زالت تهتاطل ال الف من الشاكوى عىل مديرايت أ ملك العقارية،ويه املظامل اليت بقيت حبيسة ال دراج ل كرث من  

ىل بناايت فوضوية س نة،ـوحتولت 70 ثر هذه الوضعية اإ ىل غاية اليوم.1السكنات عىل اإ  ،وهذه احلاةل مل تسو اإ

 ،فيعاب عليه من عدة نوايح مهنا:5937أ ما قانون الاحتياطات العقارية لفائدة البدلايت لس نة  

جراءات القانون،من خلل بيعها ل رايض للمواطنني قصد البنا-    دماهجا يف الاحتياطات قيام بعض البدلايت مبخالفة اإ ء علهيا قبل اإ

 العقارية للبدلية،ودون تبليغ مالكهيا أ و تعويضهم.

جراءات التسجيل والشهر مما عرقل تطور البناء -   قيام البدلية ببيع قطع أ رضية للمواطنني بدون تسلمي عقود امللكية ودون القيام ابإ

 .2وأ ثر عىل الهتيئة والتعمري

برام عقود بيع عرفية حتايل مهنم عىل البدلية بسبب مشلك حتديد التعويض املترتتب عن ال رايض وفق قيام بعض املواطنني ابإ -  

 سعر رمسي حتدده مصاحل أ ملك ادلوةل،واذلي بدا للمواطنني أ نه ال يتناسب مع سعر السوق. 

ن قانون الاحتياطات العقارية قد خلق فوىض يف القطاع العقاري بدل أ ن ينظم التحمك يف-    الوعاء العقاري  وقد ترتب عن ذكل اإ

ة اس تزناف كبري من ال وعية العقارية اخلاصة ابلبناء،الس امي يف احمليط احلرضي وامتد ت أ اثر هذا الاس تزناف حىت ال رايض الفلحية اخلصب

ىل حد الساعة.   مثل ما هو الشأ ن ابلنس بة لسهل متيجة واذلي مازال أ اثر الامسنت يغاوها اإ

ىل اليوم وجتلت ال اثر  ذن لقد وصفتاإ  نتاجئ هذا القانون ابملدمرة،فقد خلفت أ اثر كبرية يف ميدان البناء غري الرشعي ال تاال اإ

 السلبية للقانون من خلل : 

احنصار تفكري امللك يف كيفية مقاومة القانون والبحث عن طريقة للتخلص من أ راضهيم عن طريق طرهحا يف السوق املوازية -   

 فية.وبعقود عر 

دماج يف ظل عوامل ندرة   -    طار القانون بأ مثان مرتفعة مقارنة مع تعويض االإ الرواج الكبري اذلي لقيته معلية بيع ال رايض خارج اإ

 ال رايض،وجتميد حق الترصف يف امللكية والبناء وأ زمة السكن احلادة.

ابملائة  08مقابل حتصيل  5923الية التمكييل لس نة من قانون امل 532قبول تسجيل هذه الس ندات غري الرشعية مبوجب املادة-  

 من املعامةل العقارية غري الرشعية .

 املتعلق حبيازة امللكية العقارية ابس تصلح ال رايض،فتمتثل فامي ييل : 52-23وخبصوص مساوئ قانون رمق 

                                      
1
ىل  5918النظام القانوين للملكية العقارية من خلل النصوص الصادرة من س نة أ نظر قدوج بشري،   شغال الترتبوية، الطبعة الثانية، ، 8000اإ ، ص 8008ادليوان الوطين لل 

175. 
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 .173نفس املرجع السابق ، ص   
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ىل نص املادة 5931مع أ حاكم دس تور  52-23تعارض القانون رمق -    واليت تنص عىل أ صناف  5931س تور من د 57،ابلرجوع اإ

غاابت ال رايض اليت تعترب ملاك خالصا لدلوةل وال رجعة فهيا:) ال رايض الرعوية،ال رايض املؤممة،وال رايض الاراعية،أ و القابةل للاراعة،وال

 من القانون رمق 07واملياه(،يف حني أ ن املادة 

ىل أ ن الاس تصلح ينصب عىل ال رايض اتبعة 23-52  للملكية العامة والواقعة يف املناطق الصحراوية أ و املناطق املنطوية  تشري اإ

عىل ممزيات مماثةل) ويقصد بذكل أ رايض الهضاب العليا والسهوب(،وهذا ما يشلك تراجعا عن ملكية ادلوةل بأ ن تصبح قابةل للتنازل لصاحل 

 اخلواص .

ومصطلح ملكية ادلوةل  52-23من القانون رمق  07اءت به املادة كام أ ن هناك تعارض بني مصطلح امللكية العامة اذلي ج        

اليت تعترب تسمية دقيقة وذات حامية خاصة لل رايض اململوكة لدلوةل بعكس مصطلح ملكية  5931من دس تور  57اذلي جاءت به املادة 

 عامة اليت ال تنطوي عىل أ ية حامية لهذه ال رايض .

ىل البناء امل  52-23قصور ال ليات قانون رمق - ماكنية حتويل ال رايض الفلحية عن مقصدها اإ تعلقة ابلرقابة من خلل فتحه جملال اإ

منه اليت  غري القانوين،وكذا انعدام الوس يةل القانونية الكفيةل مبراقبة مدى احلفاظ عىل طبيعة هذه ال رايض، وهذا ما نصت عليه املادة  التاسعة

جناز حملت ذات الاس تعامل السكين خمصصة للماارع وعائلته وبناايت الاس تغلل ولك تنص عىل أ نه:) ميكن أ ن يرفق اس تصلح  ال رايض ابإ

 ملحق عادي يف املارعة(.

فراد لبيع تكل ال رايض.  ن السامح ابلبناء عىل ال رايض املس تصلحة من شأ نه أ ن يفتح اجملال لل   يترتتب عن ذكل :اإ

لغاء حق الشفعة مبوجب املادة -    33-35اذلي اكن معترتفا به لدلوةل يف قانون الثورة الاراعية رمق  52-23ون رمق من القان 59اإ

ىل  512مبقتىض املواد  هامل ال رض أ و عدم اس تغللها 511اإ ذا عاينت اإ  .1اإ

نه قد يترتتب5923أ ما قانون املستمثرات الفلحية لعام  عن  ،فباعتبار أ ن الطابع القانوين للمستمثرة الفلحية هو رشكة مدنية  فاإ

سقاط حق الانتفاع لهذا الطرف اخملل ابلزتاماته،خ خلهل ابلزتاماته عندما يتعلق ال مر برفع دعوى املطالبة ابإ اصة ذكل خروج أ حد ال عضاء واإ

ال أ ن االإشاك 30عندما يتعلق ال مر بنص املادة  جراء يراه كفيل حبامية املستمثرة،اإ الت اليت أ ابحت للقايض أ ن خيرج عن حياده ويتخذ لك اإ

 القانونية اليت قد تثار بصدد هذه احلاةل:

ىل نتيجة عكس ية قد ترض - ن رفع دعوى لضامن اس مترار املستمثرة من قبل أ عضاهئا ضد الرشيك اذلي أ خل ابلزتاماته قد يؤدي اإ اإ

ذا مل يتفق الرشاكء الباقون عىل  الرشيك اجلديد،أ و مل تتدخل مبصلحة املستمثرة كلك،وذكل عندما يتعلق ال مر حبل هذه املستمثرة خاصة اإ

 ادلوةل مبامرسة حق الشفعة .

                                      
 

1
 .11ملرجع السابق، ص قانونية(،ا–البناء الفوضوي يف اجلاائر ) من وهجة نظر ظر: ميلود خزيار، و نيب الرمل ،أ ن 
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غفاهل احلديث عن ال رايض اليت تفقد طابعها أ لفليح بفعل أ دوات البناء  59-23يتعلق املشلك القانوين ال خر املتعلق بقانون - اإ

ىل انتشار البناايت والتعمري،هذا الفراغ الترشيعي قد ترك جماال للمناورة وهو ما أ اتح فرصة لبيع ال رايض الفل حية بعقود عرفية،وهو ما أ دى اإ

 غري الرشعية ، وهو الاعتداء عىل ال رايض ذات الطابع الفليح لدلوةل. 

 أ ما فامي خيص القوانني والترشيعات اليت صدرت يف فترتة التسعينات، واملمتثةل يف :  

ن العجا بقي مسجل ومترتاكام ، فمتزيت ر 89-90/ قانون رمق  81-90/ قانون  03-90قانون رمق -      ال اإ مغ املناخ اجلديد،اإ

 بسبب عدة عراقيل مهنا:

نقص املعلومات العقارية،وعدم تطهري الس ندات امللكية العقارية الفضاء واملبنية مهنا عىل حد سواء،فقد شلك غياب عقود -    

ىل سوق العقارات املبنية امللكية دلى العديد من اخلواص أ و عدم مسايرهتا للوضع القامئ يف تكل الف ترتة عرقةل حقيقية ملامرسة البناء أ و الولوج اإ

جرد  وغري املبنية،كام تعذر علهيم نتيجة ذلكل متويل مرشوع البناء اذلي يبقى معلية ملكفة،وال خيفى أ يضا تأ ثري التأ خر الكبري للبدلايت يف

عادة الفهرس العقاري البدلي طبقا للامدة  ون التوجيه العقاري ملعرفة لك الشاغلني،وتصفية الوضعية بتسلمي شهادة احليازة من قان 32العقارات واإ

س نة،غري أ نه عرف تأ خرا  51عىل أ ن يمتم يف أ جال  5939تبعا ذلكل،وكذا احلال ابلنس بة لربانمج مسح العقاري اذلي أ نطلق فعليا س نة 

ىل غاية  ال  8001كبريا،فاإ هذا التأ خري عىل تكوين قاعدة معلوماتية عن الطاقة العقارية الاكمةل يف  ابملائة من الوطن،وانعكس 19مل يمت مسح اإ

 الوطن وخصائصها الاستامثرية .

شاكلية ندرة ال ساس العقاري الصاحل للبناء،كام حددته أ دوات التعمري .-    اإ

جيارية سكنية .-    غياب سوق اإ

منه  حيث مل حيدد  33نذكر عىل وجه اخلصوص املادة  8007املؤرخ يف  01-07وتسجل نقائص ترشيعية فامي خيص قانون         

 املرشع اجلااء اذلي يترتتب عن عدم قيام رئيس اجمللس الشعيب البدلي وال عوان املؤهلني قانوان مبعاينة أ شغال البناء،ل ن الوجوب يقتيض

ال فالوجوب أ ديب  لاام وخمالفته ترتب اجلااء،واإ  االإ

 فعالية الرقابة الواجبة،كام يوجد جعا وقصور عن حتديد طبيعة املسؤولية ونوعها وال طراف ال قانوين،وهو ما ينعكس سلبا عىل

شاكل  حول من يتح لهيم،عندما يتعلق ال مر ابملعاينة امليدانية للمخالفات التنظميية املتعلقة ابلبناء والتعمري وهنا يثار اإ مل املسؤولية املنس بة اإ

قدام أ ية هجة بتسجيل   حمرض اخملالفات خاصة يف ظل الانتشار الهائل ؟ وعىل من تقع؟  يف حاةل عدم اإ

فتعترب البريوقراطية االإدارية: من أ مه ال س باب اليت  51-02أ ما فامي خيص أ خر قانون صدر لتنظمي البناء والتعمري أ عين  قانون       

ىل عدم تطبيق القانون عىل أ رض الواقع،حبسب رأ ي الكثري من اخلرباء  واليت ىل تعطيل تسوية ملفات الكثري من املواطنني ويف أ دت اإ  أ دت اإ

حصائيات ال خرية أ تضح أ ن هذا القان ون هذا اجلانب كشف رئيس اجملمع الوطين للخرباء املهندسني اجلاائريني بوداود عبد امحليد أ نه حسب االإ

ال بنس بة  8053جويلية  80( اذلي قد انهتيى رساين مفعوهل يف 51-02) ملائة،حيث يقدر عدد امللفات اليت متت دراس هتا اب 05،مل يطبق اإ

 أ لف وحدة سكنية غري مكمتةل. 800أ لف ملف فقط،وهذا يف ظل وجود مليون و 81حنو 
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ويتضح ذكل من خلل ما  :ضعف اخملططات التوجهيية للبناء والهتيئة والتعمري وعدم ملمئهتا لس ياسة التخطيط العمراين لدلوةل-ب

خمطط  5175من مجةل  1خمطط الهتيئة والتعمري 320التعمري خلل فترتة زمنية مضت،حيث قامت مبراجعة حنو قامت به وزارة السكن و 

ابملائة  ل هنا أ صبحت غري ملمئة ملقاييس الس ياسة التخطيط  10أ ي حنو  8009-8003توجهييي عىل املس توى الوطين أ ي،مهنا ما بني 

مليار دينار  883ل عىل جتاوز تكل املشلكة امليدانية،خصصت الوزارة ذلكل مزيانية قدرها العمراين لدلوةل،وكذكل جتاوزها ال رض الواقع،ومع

 مليار للك خمطط (. 03لمتويل ادلراسات ) مبتوسط 

جناز مهنا سوى  58000حنو  8003،واليت بلغ عددها يف س نة 2أ ما خمططات شغل ال رايض خمطط  7509خمطط،واليت مل يمت اإ

نشاهئا  صدر يف  37يدان أ ي نس بة فقط قيد الاجناز يف امل  س نة،يف حني أ ن  53،أ ي قبل 5990ابملائة،رمغ أ ن القانون اذلي نص عىل اإ

فل زالت قيد ادلراسة  -ابملائة 70خمطط بنس بة  7373أ ي -ابملائة متت املصادقة علهيا وتنتظر التطبيق،أ ما البايق 82خمطط أ ي نس بة  3333

 .3واالإعداد

 ضعف اخملططات التوجهيية للهتيئة والتعمري مع س ياسة التخطيط العمراين لدلوةل من خلل :  وحتدد أ مه أ س باب       

جناز دراسات   والهيالك التقنية للبدلية اليت 4ضعف القدرات الفنية واملهارات التقنية املتعلقة ابملوارد البرشية -        ال متكهنا من اإ

ىل الوصاية اليت تلكف ماكتب ادلراسات العمومية أ و املديرايت الوالئية للسكن والتعمري خمططات الهتيئة والتعمري بنفسها،حبيث تلجأ   اإ

ىل هذه ال طراف(. رشاف عىل مراحلها ) أ ي حتول سلطة  صناعة أ دوات الهتيئة والتعمري اإ  للتكفل هبذه ادلراسات واالإ

ىل اجملالس الشعبية البدلية للم -     حاةل هذه ادلراسات بعد انهتاهئا اإ ثراء يف ظل ال داء الشلكي للبدلايت اليت ال متتكل اإ ناقشة واالإ

 يف معظم احلاالت سوى املوافقة علهيا ، أ و يف النادر الطعن احملتشم لبعض تفصيلهتا.

دارية املرتبطة ابالإعداد واملوافقة مث املصادقة عىل هذه اخملططات التوجهيية للبناء والهتيئة والتعمري-    جراءات االإ ، اليت  بطئ االإ

جناز ادلراسات  لهيا مدة اإ س نة يف املتوسط،وهذا ما يفقد هذه اخملططات كفاءة الاس تجابة  08.1تأ خذ يف املتوسط ثلثة س نوات ، تضاف اإ

 لل هداف واخليارات املقررة،ل هنا جتاوزهتا ال حداث بنشوء واقع ميداين جديد يعيق تطبيق الربامج والعمليات عىل ال رض.

احمللية املتاحة لهذه  للبدلايت يف متويل هذه ادلراسات حلساهبا اخلاص املتعلقة ابخملططات التوجهيية للبناء والهتيئة  ضعف املوارد-  

مليار أ ورو(،كام بلغ عدد البدلايت يف حاةل  05.1مليار دوالر ) أ ي  510حنو  8003والتعمري،حيث بلغت ديون البدلايت اجلاائرية س نة 

فلس أ و عوز مايل   .  5ابملائة 32بدلية أ ي نس بة  5800اإ

                                      
 

1
 13املرجع السابق، ص ،ميلود خزيار   
2
  .  01ص ، 8053أ كتوبر  01 املؤرخ يف،  3851جريدة اخلرب اجلاائرية،الس نة الثالثة والعرشون، العدد أ نظر:  

3
خمرب املغرب الكبري للقتصاد واجملمتع ،  ملتقى حول تس يري امجلاعات احمللية ، منظم من قبل الهتيئة والتعمري يف صلحيات امجلاعات احمللية ، لهادي لعروق، أ نظر: محمود ا  

  . 33، ص  8002جانفي  09-50
4
ثبات امللكية العقارية واحلقوق العينية، عبد احلفيظ بن عبيدة أ نظر:    .88،ص املرجع السابق،اإ

5
للهتيئة العمرانية ويشمل عدة  يعرف اخملطط التوجهييي للهتيئة والتعمري ، هو عبارة عن أ داة للتخطيط اجملايل والتس يري احلرضي ، حتدد فيه التوهجات العامة وال ساس ية  

رايض عىل  مجموع تراب البدلايت ، توسع ، كام حيدد توسع املباين السكنية وأ يضا مناطق بدلايت ، ويتجسد هذا اخملطط يف نظام يصحبه تقرير توجهييي ، وحيدد فيه التخصيص العام لل 
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: انطلقا  اجلهل بأ حاكم وقواعد القانون املتعلقة ابلبناء والتعمري سواء من قبل العامة أ و اجلهات املعنية بتجس يده عىل امليدان-ج

حتجاج جلههل حبمك القاعدة من القاعدة العامة مبدأ  عدم جواز الاعتذار جبهل القانون،ومؤدى هذا املبدأ  أ نه ال يقبل من أ ي خشص أ اي اكن الا

ملن القانونية،وذكل ليهترب ويفلت من رسايهنا يف حقه،حفمك القاعدة القانونية يرسي يف حق ال شخاص اخملاطبني بأ حاكاها،وذكل ملن عمل هبا،و 

فلت من أ حاكمه،ل ن ذكل سوف يترتتب عنه س يادة  هجلها عىل حد سواء   وذلكل اكن من املنطق أ ال يبيح الاعتذار جبهل القانون للإ

لاااها هو توافر العمل هبا،بيامن ا ذ جيعل مناط اإ لاام عن القاعدة القانونية،اإ لقاعدة الفوىض، ضياع ال من والاس تقرار يف اجملمتع،نفي صفة االإ

لاام ذايت منبعث مهنا ومن وجودها يه ال من عامل خار ي عهنا اكلعمل هبا.  القانونية تمتزي قبل لك يشء مبا لها من اإ

ىل الترشيعات العمرانية جند مدى اجلهل بأ حاكم البناء والتعمري والهتيئة سواء من قبل العامة أ ي املواطنني           1وابلرجوع اإ

ات قبل اجله اذلين يتفننون يف ارتاكب اكفة اخملالفات التنظميية املتعلقة ابلبناء والعمران،سواء يف عدم احترتام املقاييس املتعلقة ابلبناء،أ و من

ىل الاطلع  املعنية بتجس يد قواعد البناء والتعمري عىل امليدان ل ن غالبية املوظفني ال يتوفرون عىل القدرات الفنية واملهارات التقنية ابالإضافة اإ

 عىل اكفة القوانني اليت حتمك البناء والتعمري وتتعلق بوظائفهم. 

ذ جسل تدخل املرشع يف لك م انعدام املرونة والتوقع-د لغاء قوانني أ و استبدالها أ و تعديلها خلل فترتة قصرية من ): اإ -5931رة الإ

دراك ظاهرة سلبية تطورت يف ظل القانون املبدل أ و امللغى اذلي فشل يف التحمك فهيا أ و أ نه أ غفلها،فيتدخل املرشع ويلقي 8002 (،مرجعه اإ

نتقاليا قواعد شغل ال رايض قصد احملافظة علهيا وحاميهتا ليلغي اذلي حيدد ا 05-21بأ اثرها عىل القانون اجلديد،وهكذا تدخل ال مر رمق 

ة الاس تثناءات الواردة عىل جمال رخصة البناء،ومبدأ  الترتخيص الضمين غري املقيد املعروفني يف القانون املتعلق برخصة البناء ورخصة جتائ

ية واختذت منحى خطريا وكبريا فرض نفسه ابلقوة عىل ال رايض للبناء،بعدما انترشت ظاهرة البناء والاعتداء عىل ال رايض الفلح 

املتضمن الهتيئة والتعمري ليعلن انفصاهل عن مرحةل سابقة متزيت ابلفوىض العمرانية وانتقال ادلوةل من  89-90السلطات،كام تدخل ابلقانون 

ىل دور املنظم بواسطة أ دوات التعمري كوسائل التنظمي والضبط   .2العقاريدور املتحمك يف العقار اإ

نتاج املعامري وممارسة اهنة املهندس  5997-01-52املؤرخ يف  03-97مث تدخل ابملرسوم الترشيعي        املتعلق برشوط االإ

تعمري املعامري ليس تحدث رشطة خاصة ابلتعمري يس ند لها معاينة اخملالفات،واختاذ بعض التدابري والعقوابت طبقا لقواعد الهندسة املعامرية وال 

ثبوت نقص وعدم كفاءة الضبط القضايئ العام يف التصدي خلرق قوانني البناء والتعمري،وأ عاد النظر يف دور املهندس املعامري املقىص  بسبب

ل لفترتة من الامن أ صيب خللها االإطار املبىن بتشويه معراين ال ميت بأ ية صةل للطابع احلضاري وامجلايل للجاائر،مث تدخل مرة أ خرى لتعدي

هذه املرة بسبب الكوارث الطبيعية والصناعية اليت رضبت  8007-02-57املؤرخ يف  01-07انون الهتيئة مبوجب القانون أ حاكم ق

                                                                                                                        
مذكرة ماجس تري يف العلوم القانونية، ختصص قانون عقاري،لكية ال ليات القانونية محلاية امللكية العقارية اخلاصة، التدخل يف ال نسجة احلرضية واملناطق الواجب حاميهتا.أ نظر بن زكري راضية،

 .832،ص 8050-8009جامعة ابتنة، احلقوق ، 

 
2
حترتام  يعرف خمطط شغل ال رايض ، بأ نه ال داة الثانية للتعمري ، حيدد بصفة دقيقة حدود اس تعامل ال رض والبناء ، ويشمل يف أ غلب ال حيان تراب   طار اإ بدلية اكمل يف اإ

ل ال رايض القطاعات املعنية ابلشلك احلرضي، فيعني القمية ادلنيا والقصوى من البناء املسموح به، وأ مناط القواعد اليت ضبطها اخملطط التوجهييي للهتيئة والتعمري ، كام حيدد خمطط شغ

 .500، ص 8007لهومة، اجلاائر ، دار احامية امللكية العقارية اخلاصة،البناايت املسموح هبا واس تعامالهتا ، كام يقوم بضبط القواعد املتعلقة ابملظهر اخلار ي للبناايت، أ نظرمحدي معر ابشا، 
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اجلاائر،وخلفت خسائر معتربة كشفت عن قصور التخطيط العمراين املتبع،وقرر تبعا ذلكل ترقية وظيفة القواعد العامة للهتيئة والتعمري 

طار عقد وأ دوات التعمري يف الوقاية م جناز ادلراسة التقنية للبناايت اخلاصة يف اإ ن ال خطار احملمتةل،كام مت تعايا دور املهندس املدين عند اإ

 .1تس يري املرشوع

ثر انتشار  8053-03-80  املؤرخ يف 02-51واس متر يف وترية تعديل قانون الهتيئة والتعمري مبوجب أ خر قانون،وهو قانون رمق  اإ

جناز متام اإ البناايت والاس تخفاف بشهادة املطابقة،وقرر تشييد العقوابت عىل ال فراد ابخلصوص ومنعهم الربط ش باكت الانتفاع  ظاهرة عدم اإ

ما هنائيا دون شهادة املطابقة،يف وقت تعرفت فيه العديد من البناايت غري الرشعية هذا الربط ولو بدون رخصة البناء،وأ قر هذا القانون أ حاك

ىل تكييف االإطار املبىن مع 8002-02-03ضعية البناايت غري الرشعية املس تحدثة قبل حتمل يف ظاهرها تسوية و  ،ويف ابطهنا هتدف اإ

 سلسةل القوانني الصادرة بعد قانون الهتيئة والتعمري .

اليت حيتاهجا : تعد الرقابة العمرانية من أ صعب العمليات بسبب دينامكية الظاهرة واالإماكنيات الضخمة   اختلل الرقابة العمرانية-ه

لاامية القانون وتوقيع اجلااء عىل اخملالفني،يف اجلاائر أ س ندت هذه الرقابة بصفة  أ صلية هجاز املراقبة،ورمغ ذكل تبقى كحاجة رضورية لضامن اإ

ىل البدلية  اليت تلكف هبا قبل البناء  وأ ثناءه وبعده عن طريق تسلمي رخص وشهادات التعمري وممارسة حق الاايرة والاطل ع،فهيي ملامة اإ

امية برضورة حامية الطابع امجلايل واملعامري وانهتاج أ مناط سكنية متجانسة يف التجمعات السكنية واحلفاظ عىل املواقع الطبيعية وال اثر وح

ىل امليدان الواقعي جن قامة خمتلف املشاريع عرب البدلية،غري أ نه ابلرجوع اإ د ما يسمى بظاهرة ال رايض الاراعية واملساحات اخلرضاء مبناس بة اإ

 اختلل الرقابة العمرانية اليت تعكسها البناايت غري الرشعية، وتتجىل ذكل  من خل ل:

ويظهر ذكل جليا من خلل التعدايت عىل التوهجات :ضعف الرقابة االإدارية عىل أ عامل وأ شغال البناء والهتيئة والتعمري -و

ء من قبل ال فراد اذلين يعتدون عىل اخملططات التوجهيية للبناء والهتيئة والتعمري أ ي قيااهم التخطيطية،حيث أ ن االإهامل املزتايد واملس متر سوا

لهيا يف حمور ال ول أ شاكل البناايت غري الرشعية ص (،أ و تقاعس ال هجاة 09ابخملالفات التنظميية املتعلقة ابلبناء والتعمري )س بق االإشارة اإ

والتعمري فور وقوع هذه اخملالفات التنظميية،وهذا ما يفقد يف ال خري تكل ال دوات القانونية الفعالية االإدارية عن مراقبة أ عامل وأ شغال البناء 

داء التخطيطي،وذكل لظروف ترتبط بتحقيق ماكسب حابية أ و خشصية،مثل السكوت عن املامرسات  واملصداقية واجلدوى الرضورية لل 

ىل العمرانية اخملالفة،أ و التسترت عىل اخملالفات للضو  ابط التخطيطية والهندس ية من طرف ال فراد،وحىت من مصاحل ادلوةل ومؤسساهتا مبا يؤدي اإ

رضار بأ هداف التمنية احلرضية وسلمة الساكن  .2االإ

 

                                      
1
خمرب املغرب الكبري للقتصاد واجملمتع ،  ملتقى حول تس يري امجلاعات احمللية ، ، منظم من قبل الهتيئة والتعمري يف صلحيات امجلاعات احمللية ، أ نظر: محمود الهادي لعروق،   

 .  33، ص  8002جانفي  09-50
2
 0.8، أ ن نس بة التأ طري الفين والتقين يف البدلايت اجلاائرية متثل  8000يف عام  CENEAP راسات التخطيط والساكنأ كدت ادلراسات اليت قام هبا املركا الوطين دل 

صلحيات امجلاعات احمللية ،  الهتيئة والتعمري يفابملائة للبياطرة ، محمود الهادي لعروق،  0.5ملهنديس ادلوةل يف التخصصات التقنية والفنية، و 0.1ابملائة ابلنس بة للمهندسني املعامريني ، و

 .70املرجع السابق، ص
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 مشالك تتعلق ابلعقار : تتجىل أ مه املشالك اليت تتعلق ابلعقار جند :-ل

جناز السكنات بصفة خاصة،أ و مشلك الاحتياطات العقارية : تواجه مجمل أ و خمتلف املؤسسا-    ت أ و الهيئات املرشفة عىل اإ

قطاع البناء والتعمري بصفة عامة،مشلك الاحتياطات العقارية،حيث أ هنا جتد نفسها أ مام مجةل من العوائق،وهذه العوائق انجتة أ ساسا من 

 :1يهناقصور القوانني سواء اليت تنظم العقار أ و تكل املتعلقة بتنظمي البناء والتعمري ومن ب 

 الزناع القامئ واملنافسة حول احمليط اخملصص للهتيئة العمرانية بني وزارة السكن وخمتلف الوزارات ال خرى كوزارة الفلحة.-  

جراءات،من هجة-   يضاح قواعد التعويض للملك من هجة واإ  arbitrage)  (عائق حتديد قواعد ناع امللكية،من حيث عدم اإ

 أ خرى التحكمي أ  

رة ال رايض أ و قلهتا خاصة يف املناطق احلرضية،مع تاايد يف نفس الوقت عدد الساكن والهجرة والزنوح الريفي مشلك ند-  

 ومتركامه يف املناطق الصناعية الكربى يايد من املشلكة التعقيد.

نشاء الاحتياطات انغلق السوق العقارية عىل نفسها،وهذا ك ثر لسلسةل النصوص القانونية املقيدة حلرية املعاملت وا-   ملتضمنة اإ

 داخل حميطها العمراين . 2العقارية لصاحل البدلايت واذلي جعل من البدلية احملتكر الوحيد للمعاملت العقارية

املنعشون الرسيون اذلين يصعب التحمك يف معلياهتم، لكن مع ذكل ال ختلو ترصفاهتم من املضاربة العقارية واملراهنة عىل أ كرب  -  

 .رحب ممكن

 احملور الثالث: أ فاق املواهجة الترشيعية املس تقبلية للتصدي لظاهرة البناايت غري الرشعية يف اجلاائر 

هناك مجموعة من التحدايت الترشيعية اليت عىل ادلوةل اجلاائرية أ ن تواهجها مس تقبل قصد تفعيل س ياسة التخطيط           

 عية يف اجلاائر ويتعلق ال مر بـ:العمراين ملواهجة خطر ظاهرة البناايت غري الرش 

شغال البناء والتعمري-05    توس يع صلحيات املؤسسات الناشطة من خلل تشديد الرقابة عىل أ عامل واإ

 وذكل من خلل :      

النص مبوجب قوانني عىل تفعيل دور رشطة العمران من خلل منحها سلطة ال مر بوقف لك بناء غري رشعي دون –         

ىل أ مر من رئيس اجمللس الشعيب البدلي .لترتك هذا ال خري ليتفرغ ملهامه الرئيس ية. احلاجة  اإ

رشاك املهندسني املعامريني واملدنيني معمتدين لرئيس اجمللس الشعيب البدلي عىل وجه الاستشارة -            النص عىل رضورة اإ

 التقنية قبل منح رخصة البناء ل حد ال فراد قصد البناء .

متام البناايت حتت طائةل العقوابت ) النص   عىل تعهد ال فراد املطالبني برخصة البناء برضورة الالزتام ابل جال احملددة الإ

ال يف الظروف الاس تثنائية القاهرة اليت حتول دون ذكل(. متام البناء، اإ  التعويضية يف حاةل عدم الالزتام ابإ

                                      
1
 .8003-09-03دحو ودل قابلية ، جريدة اخلرب ، مؤرخ يف   
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نشاء هجاز موحد -            ية يتضمن مجيع املصاحل املعنية املتعلقة ابلبناء والهتيئة والتعمري وخمتلف يف لك وال 1النص عىل اإ

خطارها من طرف رشطة العمران وذكل  القطاعات ذات الصةل هبا جتمتع لكام أ قتىض ال مر عند وجود خمالفات تنظميية متعلقة ابلبناء بعد اإ

دارية املعقدة والطويةل ل خذ اكفة الاحتياطات للتصدي لظاهرة البناايت غري الرشعية منذ  جراءات االإ البداية ، كام يقيض عىل ظاهرة بطئ االإ

. 

 النص عىل رضورة تفعيل حلول السلطة الوصائية حمل رئيس اجمللس الشعيب البدلي املتقاعس عن أ داء واجبه. -

س ناد متابعة مشاريع البناء ذات ال مهية أ و اليت تس هتكل مساحة كبرية من - لاامية اإ ىل املهندس املعامري .النص عىل اإ  ال رض اإ

 النص عىل رضورة المتيزي املرشع بني خمتلف حاالت البناايت املقامة دون تراخيص .- 

النص عىل رضورة تشديد الرقابة العمرانية املامرسة من طرف رئيس اجمللس الشعيب البدلي وال عوان املؤهلني املنصوص علهيا يف -

النص عىل معاقبهتم يف حاةل تقاعسهم أ و ثبوت تورطهم فهيا ، ابعتبار أ ن تطبيقها يتعلق بأ عامل حفظ النظام قانون الهتيئة والتعمري مع رضورة 

الوايل  العام وفرض القوانني يف نطاق البدلية اليت يقوم هبا رئيس البدلية بصفته ممثل لدلوةل وخيضع مبوجهبا للرقابة التدرجية اليت ميارسها

 .والوزير

 :رضورة العمل عىل جتاوز مشلك العقار -08           

النص عىل تشديد العقوبة عىل ال شخاص اذلين يقومون ابملضاربة العقارية ، الس امي اذلين قد اس تفادوا لعدة مرات من -      

جراء حتقيق عىل ذكل . مع السحب الفوري للعقار املمنوح من طرف ادلوةل يف حا عاانت ادلوةل مبختلف صورها ، وذكل ابإ ةل ثبوته بيع اإ

 العقار مع اس تفادته ل كرث من مرة .

النص عىل وضع معايري قانونية عادةل ومتوازنة ودقيقة لتوزيع السكنات جبميع صيغها عىل املواطنني ، وذكل الإقصاء الهتميش -       

 . 2والظمل

طار قانوين لل ماكن الشاغرة ، وعدم ترك فرصة لل فراد للستيلء علهي -        ا .وضع اإ

النص عىل رضورة دمج الترشيعات والقوانني البناء والتعمري مبفاهمي التمنية املس تدامة .  
3

 

 

 

 

                                      
1
براهمي لس نوات حصراوي عبد املومن ، مع الس يد  مقابةل خشصية   ىل -8008رئيس سابق ملصلحة البناء والاحتياطات العقارية ببدلية أ والد اإ  .8053-50-53بتارخي  8055اإ

2
 .91،ص 8009دار الهومة اجلاائر، الطبعة اخلامسة، امللكية والنظام العقاري يف اجلاائر، أ نظر: عامر علوي ،  

3
   .85دار الهومة،  بوزريعة، اجلاائر، ص،  8007طبعة ، دراسة وصفية حتليلية ، النظام القانون اجلاائري للتوجيه العقاري، أ نظر: شامة سامعني  

 .85املرجع السابق ، ص الس ياسة السكنية يف اجلاائر، اين ، صلح ادلين معر  أ نظر:

براهمي لس نوات حصراوي عبد املومن ، مع الس يد  مقابةل خشصية  ىل -8008رئيس سابق ملصلحة البناء والاحتياطات العقارية ببدلية أ والد اإ  .8053-50-53بتارخي  8055اإ
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 اخلامتة: 

ىل القصور يف الترشيعات وعدم فعاليهتا بل هناك مجموعة       رجاعها اإ ن ظاهرة البناايت غري الرشعية ، ظاهرة متشابكة ال ميكن اإ اإ

ء القانونية أ و الاجامتعية ، أ و الاقتصادية أ و املالية ، فبتضافر هذه العوامل وتداخلها مت نشوء ظاهرة من العوامل  سامهت يف نشأ هتا ، سوا

البناايت غري الرشعية ، ذلكل للتصدي لهذه الظاهرة ينبغي تكثيف اجلهود من قبل امجليع سواء اكنوا أ فرادا أ و مؤسسات ، حكومية وغري 

 حكومية .

ت والاقترتاحات للتصدي لظاهرة البناايت غري الرشعية يف اجلاائر يف اجملال احلرضي، ومبوجبه وهناك مجموعة من التوصيا   

 نوجاها فامي ييل: 

التوعية املس مترة ملواطنني خبصوص اخملاطر املنجرة عن البناايت غري الرشعية سواء تكل املتعلقة ابلصحة العمومية للساكن ، -05 

 راء التواجد مبثل هذه السكنات .أ و ال مراض الفتاكة اليت تنتج من ج

ترس يخ أ سلوب التعاون والتشاور والرشاكة بني خمتلف الفاعلني يف قطاع البناء والتعمري . سواء املؤسسات احلكومية أ و غري -08

 احلكومية.

اطنني أ و الهيئات املمثةل تفعيل ادلور الرايدي للقضاء يف تطبيق العقوابت الصارمة عىل خمالفي قوانني البناء والتعمري سواء املو -03

 لقطاع البناء والتعمري .

تشجيع البحوث وادلراسات اجلامعية للبحث عن أ مناط جديدة ملواهجة مشلكة البناء غري الرشعي واقترتاح حلول من شأ هنا احلد -07

دراج ال هداف الساكنية يف ال حباث الاقتصادية والاجامتعية .  من منوها وانتشارها ، واإ

 ج الترشيعات والقوانني البناء والتعمري والتخطيط العمراين مبفاهمي التمنية املس تدامة.رضورة دم-01

عادة اس تخدام أ رايض ال حياء -01 لهيا البدلان اخملتلفة ، وذكل عن طريق اإ الاس تفادة من التجارب ادلولية الناحجة اليت توصلت اإ

زية مبا يضمن اس تعادة التلكفة مع مراعاة البعد الاجامتعي والتعوييض العادل مجليع غري الرشعية واملناطق املتدهورة معرانيا ذات املواقع املمت

 ساكين وماليك العقارات بتكل املناطق.

وضع معايري قانونية عادةل ومتوازنة بني اكفة طبقات اجملمتع للس تفادة من السكنات مبختلف صيغها وصورها ، حىت يتس ىن -03

قصاء عامل الهتميش والشعور اب  لظمل دلى بعض طائفة اجملمتع .ل ن ذكل سوف يترتتب عنه التشجيع عىل البناايت غري الرشعية.اإ

تعايا دور رشطة العمران ، وتاويدها باكفة االإماكانت املادية والتقنية اليت تساعدها يف أ داء اهااها عىل أ حسن وجه، مع -02

ىل رئيس اجمللس الشعيب البدلي يف ذكل.رضورة منحها سلطة ال مر بوقف ال شغال غري املطابقة وهدم الب   ناءات غري املرخصة دون اللجوء اإ

عاانت املوهجة للعائلت ذوي ادلخل احملدود.-09  وضع نظام فعال للإ

قلمي من أ جل ختفيف الضغط عىل القطاع العقاري ابملدن واملراكا احلضارية الكربى وتعايا التوجه   -50 تفعيل أ دوات هتيئة االإ

قلمي ادلوةل.  الاسترتاتيجي   حنو الانتشار املاكين املتوازن عىل اكفة اإ
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 مئة واملراجع : قا

 أ وال: الكتب

 .8005ليىل زرويق ،التقنيات العقارية )العقار الفليح(،ديوان ال شغال الترتبوية،اجلاائر،  -05

ىل  5918قدوج بشري،النظام القانوين للملكية العقارية من خلل النصوص الصادرة من س نة  -08 ،ادليوان الوطين  8000اإ

 8008لل شغال الترتبوية، الطبعة الثانية، 

 .8007محدي معر ابشا، حامية امللكية العقارية اخلاصة،اجلاائر ، دار الهومة،  -03

ثبات امللكية العقارية واحلقوق العينية العقارية، دار الهومة، اجلاائر،  -07  .8007عبد احلفيظ بن عبيدة،اإ

، النظام القانون اجلاائري للتوجيه العقاري، دراسة وصفية حتليلية ، ، دار الهومة،  بوزريعة، اجلاائر.طبعة  شامة سامعني -01

8007 . 

 8001جعة اجليليل ، أ زمة العقار الفليح ومقترتحات تسويهتا،دار اخلدلونية اجلاائر ، طبعة . -01

     -8009الهومة اجلاائر، الطبعة اخلامسة،  عامر علوي ،امللكية والنظام العقاري يف اجلاائر، دار -03 

 اثنيا: الرسائل اجلامعية 

جازة املدرسة العليا –ميلود خزيار، و نيب الرمل ،البناء الفوضوي يف اجلاائر ) من وهجة نظر  -05 قانونية(، مذكرة خترج لنيل اإ

 .8001-8001للقضاء، دفعة 

اائر، مذكرة شهادة املاجس تري يف ادلميغرافيا ، لكية العلوم الاجامتعية والعلوم صلح ادلين معراين ، الس ياسة السكنية يف اجل -08

 8009-8002االإسلمية ، قسم عمل الاجامتع وادلميغرافيا ، جامعة ابتنة، 

 بن زكري راضية،ال ليات القانونية محلاية امللكية العقارية اخلاصة، مذكرة ماجس تري يف العلوم القانونية، ختصص قانون -03

 8050-8009عقاري،لكية احلقوق ، جامعة ابتنة، 

مارة ديب  -07 محمود محيدان قديد ،التخطيط احلرضي ودور الترشيعات التخطيطية يف الهنوض بعملية التمنية العمرانية، اإ

دارة والاقتصاد، قسم الاقتصاد، ال اكدميية العربية يف ادلامنرك،   . 8050منوذجا،رساةل ماجس تري، لكية االإ

دارة ومالية ، لكية احلقوق ، جامعة  -01 زهرة أ برايش، دور البدلية يف ميدان الهتيئة والتعمري، مذكرة ماجس تري يف احلقوق /فرع اإ

 8055-8050يوسف بن خدة، اجلاائر، 

دارة عا -01 داري واإ مة، لكية لعوجيي عبد هللا، قرارات الهتيئة والتعمري يف الترشيع اجلاائري، مذكرة ماجس تري ، ختصص قانون اإ

 .8058.-8055احلقوق والعلوم الس ياس ية ، قسم احلقوق، جامعة ابتنة، 

 اثلثا: املقاالت
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صدار قرارات البناء والهدم  يف الترشيع اجلاائري ، جمةل املفكر ، لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية،  -05 جراءات اإ عاري الاين، اإ

 . 8001جامعة محمد خيرض ببسكرة،  العدد الثالث ، 

رخصة البناء والهدم، جمةل الفقه والقانون، املغرب ، العدد الثالث -د، عامر بوضياف، منازعات التعمري يف القانون اجلاائري -08

 8053يناير، .

محمد عيل الكحلوت، خمالفة البناء التنظميية وأ ثرها عىل البيئة العمرانية يف قطاع غاة، جمةل اجلامعة االإسلمية ، سلسةل  -03

 8001العدد ال ول، يناير ، –الطبيعية والهندس ية ،قسم الهندسة املعامرية، لكية الهندسة اجملدل الرابع عرش ادلراسات 

محمد أ محد سلم املدجحي،أ مهية الترشيعات واملعايري التخطيطية يف احلفاظ عىل البيئة احلرضية، جمةل العلوم والتكنولوجيا ،  -07

 8050( ، 08، العدد ) 51عاء، اجملدل قسم العامرة، لكية الهندسة، جامعة صن

محمود الهادي لعروق، الهتيئة والتعمري يف صلحيات امجلاعات احمللية ، ملتقى حول تس يري امجلاعات احمللية ، ، منظم من قبل  -01

 8002جانفي  50-09خمرب املغرب الكبري للقتصاد واجملمتع ،  

 رابعا: القوانني

ىل ادلوةل 5911-01-01 املؤرخ يف 508-11ال مر رمق -05  املتضمن انتقال ال ملك الشاغرة اإ

 املتضمن نظام ال ملك احلبس ية العامة. 5913-09-53املؤرخ يف  323-17املرسوم رمق -08

 املتضمن الثورة الاراعية. 5935-55-02املؤرخ يف  33-35ال مر رمق -03.

 تياطات عقارية لصاحل البدلايت.يتضمن تكوين اح  5937 -08-80املؤرخ يف  81-37ال مر رمق -07

عداد مسح ال رايض العام وتأ سيس السجل العقاري  5931-55-58املؤرخ يف  37-31ال مر رمق  -01 .املرسوم رمق -01املتضمن اإ

 املتضمن حتديد كيفيات ضبط الاحتياطات العائلية للخواص املالكني لل رايض فامي خيص البناء. 5931-08-03املؤرخ يف  31-82

عداد مسح ال رايض العام. 5931-03-81املؤرخ يف  18-31املرسوم رمق  -03  املتعلق ابإ

 املتعلق بتأ سيس السجل العقاري. 5931-03-81املؤرخ يف  13-31املرسوم رمق  -02

 املتعلق بتنظمي التعاون العقاري . 5931-50-83املؤرخ يف  98-31املرسوم رمق  -09

نشاء ماكتب للترتقية والتس يري العقاري للوالية. 5931-50-83املؤرخ يف  573-31املرسوم رمق  -50  املتعلق ابإ

يتضمن التنازل عن ال ملك العقارية ذات الاس تعامل السكين أ و املهين أ و  5925 -08-03املؤرخ يف  05-25القانون رمق  -55

 قاري للمؤسسات.التجاري أ و احلريف التابعة لدلوةل وامجلاعات احمللية وماكتب الترتقية والتس يري الع

 املتعلق ابلهتيئة والتعمري. 5990-58-05املؤرخ يف  89-90القانون  رمق -58

 واملتعلق ابلوقف. 5995- 07-83الصادر بتارخي  50-95القانون  -53

نتاج املعامري وممارسة اهنة املهندس املعامري 03-97املرسوم الترشيعي رمق  -57  املتعلق برشوط االإ



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 244 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

 املتعلق بتحديد املسؤولية الناجتة عن خمالفات البناء والتعمري. 8007ؤرخ يف  امل 01-07قانون  -51

جنازها.  8002-03-80املؤرخ يف  51-02القانون رمق -51 متام اإ  املتعلق بتسوية البناايت واإ

 .خامسا: اجلرائد واملقابلت الشخصية

 .8003-09-03جريدة اخلرب ، مؤرخ يف  -05

 8053أ كتوبر  01، املؤرخ يف  3851،الس نة الثالثة والعرشون، العددجريدة اخلرب اجلاائرية -08

براهمي  - 03 مقابةل خشصية مع الس يد حصراوي عبد املومن ، رئيس سابق ملصلحة البناء والاحتياطات العقارية ببدلية أ والد اإ

ىل -8008-لس نوات  .8053-50-53بتارخي  -8055اإ

براهمي من مقابةل خشصية مع الس يد كدرويس الطيب   -07 ، ملكف بتس يري مصلحة البناء والاحتياطات العقارية ببدلية أ والد اإ

ىل غاية يومنا هذا، بتارخي  8058  8053-50-57اإ

Les ouvrages : 

01-.Patric Gérard «  .pratique du droit de l urbanisme , Urbanisme réglementaire 

individuel et opérationnel » ,3eedition Edition Eyrolles paris , p.82 et suites 

02- ; Jacqueline Morand-Deviller ; «  Droit de l’urbanisme » , 2è édition , Dalloz.1994, p  

128. et Henri Jacquot, francois priet « ,Droit de l urbanisme, » 3eme Edition 1998, Dalloz 

,Delta ,p.558 et suit. 
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 ويل بني االإعتبارات االإنسانية وال بعاد الس ياس يةالتدخل ادل

 ال س تاذ/زبريي رمضان.

 أ س تاذ مساعد "أ "،جامعة سعيدة 

 :ةــــمقدم         

ال أ نه يعد مفهوما قدميا          ال حديثا خاصة مع بداية عقد التسعينيات، اإ مل يشع اس تخدام مفهوم التدخل ادلويل االإنساين بشلك ملحوظ اإ

ىل نسبيا حيث  وجد لهذا املبدأ  تطبيقات عديدة هل يف العمل ادلويل منذ منتصف القرن التاسع عرش، كام أ ن بعض مصادر مرجعيته تعود اإ

 مذاهب الفكر ادليين والفلسفي ال ورويب. فقد ظهر املبدأ  مرتبطا يف جانب منه مبا اصطلح عىل تسميته يف الفكر القانوين والس يايس الغريب

ىل هذا التدخل ابعتباره البديل ابحلرب العادةل أ و  ال أ نه ارتبط بعد احلرب العاملية الثانية مببدأ  حامية ال قليات، حيث جرى النظر اإ املرشوعة. اإ

خفاق ال ساليب ال خرى املتعارف علهيا وقتذاك، أ ي قاعدة احلد ال دىن يف معامةل ال جانب، ونظام  ليه يف حاةل اإ اذلي ينبغي اللجوء اإ

منا اكن يس هتدف توفري امحلاية لرعااي ادلوةل أ و ادلول املتدخةل، ومل الامتيازات ال جن  بية، ومبدأ  امحلاية ادلبلوماس ية. مؤدى هذا أ ن التدخل اإ

الثانية يكن مقصودا منه أ بدا حامية مواطين ادلوةل أ و ادلول نفسها اليت تنهتك فهيا حقوق االإنسان وحرايته. غري أ نه مع هناية احلرب العاملية 

حدى املبادئ الرئيس ية احلامكة للتنظمي ادلويل. لكن عىل الرمغ من  وقيام منظمة ال مم املتحدة أ مست امحلاية ادلولية حلقوق االإنسان متثل اإ

ماكن ةل يف اإ وجود الضامانت ادلولية حلقوق االإنسان وحرايته ال ساس ية اليت قررهتا املواثيق واالتفاقيات ادلولية ذات الصةل، ومهنا الضامنة املمتث

ال أ هنا مكبدأ  عام ظلت بعيدة عن التطبيق الفعيل خلل العقو  د تدخل اجملمتع ادلويل لكفاةل الاحترتام الواجب لهذه احلقوق وتكل احلرايت اإ

لهيا يف عقد التسعينيات بشلك انتقايئ. وحتمك مبدأ  التدخل االإنساين يف الغ الب ال مع ال ربعة ال وىل من حياة ال مم املتحدة، مث تكرر اللجوء اإ

جراء بفكرة الواجب ال خليق  ن اكن عادة ما جيرى تربير هذا االإ اعتبارات املصاحل الس ياس ية املبارشة للجهة ذات املصلحة يف التدخل، واإ

            حبيث يعدو هذا التدخل تدخل أ خلقيًا.                                       .                                             

ال أ ن التساؤل يبقى: من يضمن عدم الاس تغلل الس يايس للتدخل ادلويل ؟ وهل ميكن امجلع بني "الس يايس" و"االإنساين" ؟ وكيف ميكن  اإ

 جتنب النتاجئ العكس ية ؟

جابة عن هذه االإشاكلية يف مجموعة من النقاط:  س تحاول هذه ادلراسة االإ
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 أ والً: عوملة حقوق االإنسان

 دل االإنساين والقانوين والس يايساجللتدخل بني اثنيًا: ا

نفراد ابلتسوية)حاةل البوس نة(.  أ : التدخل عرب االإ

 ب: التدخل دون تفويض ال مم املتحدة)حاةل كوسوفو(.

 ج: االإجحام عن التدخل )حاةل الشيشان, فلسطني ...اخل(

ىل الس يادة اخللقية  اثلثًا: من الس يادة الويس تفالية اإ

 وق االإنسان أ والً: عوملة حق

ض أ سس هذه الس يادة؛ وتنادي حبامية ال فراد من       ن العوملة تقون يادة, فاإ لنئ اكنت حقوق االإنسان يف املايض القريب قد جمدت الس ن

املس توى خمتلف أ شاكل العنف املنترشة يف العامل, هذا احلضور املزتايد للفرد عىل الساحة ادلولية فرض اس تحضارًا مكثفًا حلقوق االإنسان عىل 

مم املتحدة الحئة س نة 1ادلويل والعاملي م تدعو فهيا لتنظمي مؤمتر عاملي حول 5929، وملسايرة هذه التطورات أ صدرت امجلعية العمة لل 

ىل تنظمي مؤمترات هجوية)تونس ـ سان لاامية واملسؤولية من هجة اثنية, ودعت هذه اللحئة أ يضًا اإ  معضليت النسبية والتاكمل من هجة, واالإ

م ـ, اذلي يف ظهلن أ بدت بعض 5993، ولعلن ال مهن فهيا هو هذا املؤمتر ال خريـ مؤمتر ڤيينا 2م"(5993خوزي ـ ابنكوك, وأ خريا ڤيينا "جوان

نسان أ و"معوميهتا"وذكل عىل أ ساس أ ن الثقافة والتقاليد احمللنية جيب  أ ن حكومات العامل الثالث"بقيادة الصني" حتفـُّظا عىل مبدأ  حقوق االإ

ولية السائدة يف حقوق االإنسان فقد بنيت عىل أ ُسس ومفاهمي غربية تُعيل من شأ ن الفرد عىل حسا ب توضع يف املقام ال ول,أ ما املعايري ادلن

جامتعي ال ولوية عىل غريه من املبادئ ال خرى ول , ورمغ أ ن هذه ادل3امجلاعة عكس التقاليد ال س يوية أ و"العاملثالثية" اليت تعطي للنسجام االإ

شارة البيان اخلتايم عبارة "أ مهية اخلصوصيات الوطنية واجلهوية والتنوع التارخيي والثقايف وادليين" الن أ ن البيان أ عىَل 4حققت جناحا نسبيًا ابإ ، اإ

نسان قد خرجت من العل5وأ كرَب من قمِي العاملية"التاكمل وعدم التجائة بني احلقوق" قة بني ادلوةل ، وبذا تكون قمي ادلميقراطية وحقوق االإ

م املتحدة واملنظامت غري احلكومية وادلول الغربية سلطة ادلفاع عن حقوق االإنسان, كام قاد ىل اجملال العاملي, فكفلت ال من ىل ومواطنهيا اإ ت اإ

 ربط منظامت المتويل ادلولية معوانهتا بكفاةل تكل احلقوق .

                                      
1

رادة القوة، "جمةل املس تقبل العريب،العدد محمد سعدي "دبلوماس ية حقوق االإنسان بني ال خلقية و     570م،ص 1/8007جوان  307اإ
2

يتميولو ي للس يادة" اجملةل اجلاائرية للعلوم الس ياس ية واالإعلمية،    عادة البناء االإ   25_ 32م  ص 8007_8003العدد الثالث،  ش تاء أ حمند برقوق، سامل برقوق"عوملة حقوق االإنسان واإ
3

  509م  ص 3/5999جويلية  871نسان بني اخلصوصية والعاملية"، جمةل املس تقبل العريب، العدد _محمد فائق "حقوق االإ  
4

رادة القوة"  مرجع سابق ص    575محمد سعدي،"دبلوماس ية حقوق االإنسان بني ال خلقية واإ
5

 28 25احمند برقوق، سامل برقوق ، عوملة حقوق االإنسان،  املرجع السابق ص  
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نساين وس يادة ادلول ل االإ  اثنيًا: التدخن

د توزيع الاختصاصات بني ادلول, ففي حاةل قيام نااع ما بيهنا, اقترص دور ال     قانون ادلويل التقليدي طوال احلقبة اليت ساد فهيا عىل جمرن

ىل مبدأ "س يادة ادلوةل" قلميها واإ ىل مبدأ "الاختصاص املطلق"للك دوةل فوق اإ , كام 1اكنت املسأ ةل حتلن عىل حنو ابلغ البساطة, وذكل ابللجوء اإ

 .  2دم التدخل يف الشؤون ادلاخلية"لهذه ادلوةل الركزية ال ساس ية محلاية وصون خشصيهتا من لك هتديد أ و اعتداء خارجينياعترب مبدأ "ع

فلسفيًا أ يضًا, جند أ ن جون ستيوارت ميل كتب ذات مرة بأ ن"املسؤولية جتاه ال خرين تتوقف عند تبصريمه ابل خطار اليت هتددمه, وال     

جرا ىل اختاذ اإ يقاف أ ولئك اذلين ميكن أ ن يلحقوا ال ذى بأ نفسهم"متتد اإ ن بعض الفقهاء 3ءات مادية الإ ا من الوهجة التارخيية التأ صيلية فاإ ؛ أ من

م( ك ول صياغة واحضة يف س ياسة عدم التدخل, ويقول 5283يربطون بني مبدأ  "عدم التدخل" وبني ترصحي مونرو )اكنون ال ول/ديسمرب

ن ىل درجة من احلرية والاس تقلل ال يفسح هناك حمًل ل ي احتلل أ و اس تعامر  الترصحي يف املبدأ  ال ول: "اإ القارة ال مريكية قد وصلت اإ

حدى ادلول ال وربية" قلمي من أ قالميها من جانب اإ , ودرجت ال وضاع عىل هذا النحو لردح من الامن, وحىت عرصان احلارض خصوصًا 4الإ

نشاء ال   مم املتحدة؛ فقد نص امليثاق ال ممي يف الفقرة السابعة من املادة الثانية رصاحة عىل عدم جواز التدخل بعيد احلرب العاملية الثانية ومنذ اإ

ىل أ مهية هذا املبدأ , فقد مت تضمينه يف خمتلف مواثيق املنظامت ادلولية  يف الشؤون اليت تعد من مصمي السلطان ادلاخيل لدلول, ونظرًا اإ

قلميية, وهو يمتحور أ ساسا حول  حظر لك ال عامل والسلواكت والترصحيات اليت تصدرها أ و تقوم هبا هجات أ جنبية)دول, منظامت دولية..( واالإ

بشأ ن قضااي ومشالك تندرج مضن الاختصاص ادلاخيل دلوةل أ خرى ذات س يادة, ويزتايد خطورة ذكل عندما يتعلق ال مر بتدخل عسكري, 

ىل لك شلك من أ شاكل الضغط والتدخل أ و التوجه اذلي  واجلدير ابذلكر هنا أ ن مبدأ  عدم التدخل ال يستبعد منا ميتد اإ فقط اس تعامل القوة, واإ

ىل البلد اليت تعطي 5971، مفنذ 5ميس بشخصية ادلوةل, أ و بأ خذ عنارصها الس ياس ية والاقتصادية والثقافية م وال مم املتحدة توجه اللـنوم اإ

م ترصحي يركنا عىل مبادئ القانون ادلويل اخملتصن 5931ظروف, وقد صدر يف عاملنفسها حقن التدخل العسكري عىل دوةل أ خرى حتت أ ية 

                                      
1

 21،ص  32م، اجملدل 8003، يوليو  513جمةل الس ياسة ادلولية، العدد ،القانون ادلويل يف عامل مضطرب"صلح ادلين عامر"  
2

دريس لكريين، التدخل يف املامرسة ادلولية : بني احلظر القانوين والواقع ادلويل املتغري ، يف : مسري أ مني ]وأ خ[،العوملة والنظام ا  دلويل اجلديد ، بريوت، مركا دراسات اإ

  13م ، ص 8007وحدة العربية، الطبعة ال وىل، اكنون ال ول /ديسمربال
3

يديولوجيا التدخل االإنساين ادلويل( يف : أ محد الربقاوي ]وأ خ[،ادلوةل الوطنية وحتدايت  نساين؟  )تأ ملت يف اإ العوملة يف الوطن العريب،القاهرة، مكتبة   مصطفى جمدي امجلال، قصف اإ

  575م  ص 8007مدبويل، الطبعة  ال وىل، 
4

ولية نظام أ م فوىض يف ظلن العوملة، بريوت   828م،ص 8000دار احلقيقة الطبعة ال وىل -رميون حداد،العلقات ادلن
5

دريس لكريين، التدخل يف املامرسة ادلولية . املرجع سابق ص    19اإ
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ابلعلقات الودية والتعاون بني ادلول طبقًا مليثاق ال مم املتحدة وينصن عىل"أ ن تدخل دوةل يف شؤون دوةل أ خرى يعترب تعداي عىل روح 

د السلم وال من   .  1العاملي"ونصوص امليثاق, وهذا من شأ نه أ ن خيلق وضعا هيدن

رات ادلولية واليت ظهرت فامي بعد ,اكنت متيل حنو الاعتقاد بعدم ملمئة مبدأ "عدم التدخل" بصيغته التقليدية املطلقة      غري أ ن التطون

 ًا لهذا املبدأ . للمتغريات ادلولية اجلارية, وذلكل جاءت املامرسة ادلولية حافةل ابلعديد من والسلواكت والوقائع اليت تعكس يف مجملها تراجع

نسانية : -  التدخل ل هداف اإ

ة عىل الصعيد التأ رخيي؛ اكنت ادلراسة ال اكدميية ال كرث مشوال لـ"التدخل االإنساين"يه اليت قام هبا"شني موريف"مستشار الشؤون القانوني     

"التدخل االإنساين"يه جهوم الياابن عىل يف السفارة ال مريكية يف"الهاي"وكتب قائًلَ:"يف الطور ال ول اكنت ال مثةل البارزة عن 

نسانية رفيعة وتربيرات واقعية أ يضا , منشوراي,وغاو موس يليين ل ثيوبيا, واحتلل هتلر ل جااء من تش يكوسلوفاكيا, وترافق لك هذا مع لغة اإ

س جنة أ رضية مبا أ هنا دافعت عن املنشوريني ضد"العصاابت الصينية"بدمع من قويم  صيين ابرز..,واكن موس يليين حيرر اكنت الياابن س تؤسن

ثين وأ ن تصون ال هناء التوترات والعنف االإ ة"الغربية, وأ علن هتلر عن نية أ ملانيا اإ فردية القومية ال الف من العبيد بيامن اكن يقوم"بـاملهمة احملرضن

" وأ حياان كثرية"حق L’obligation d’ ingerence،ومنذ س نوات غري بعيدة أ صبح مفهوم"واجب التدخل""2للشعبني ال ملاين والتش ييك

علميني أ يضا, يرشعن هل اترة, وهيامج اترات Droit d ingerenceالتدخل"" " جيد ماكاًن هل يف خطاابت ادلبلوماس يني ورجال الس ياسة واالإ

عادة النظر يف القانون ادلويل, خصوصًا يف ظل ما ابت يعر  ف بـ"النظام العاملي أ خرى, غري أ ن املهم أ نه شلك حمور النقاش يف رضورة اإ

ىل بيوتنا مما يودل ضغط 3اجلديد" نسانية من أ الف ال ميال اإ , وقد ترافق لك ذكل مع ثورة معلوماتية غري مس بوقة سامهت يف نقل املعاانة االإ

 .  4الرأ ي العام العاملي عىل احلاكم للتدخل

نساين ادلويل، غري أ ن ما جيمع بيهنا يه ىل حامية املواطنني أ و جامعة أ و أ قلية يف بدل وهناك تعريفات عديدة للتدخل االإ "فكرة التدخل الهادف اإ

نسان من جانب حكوماهتم الوطنية أ و جامعات غري رمسية يف هذه ادلوةل" ,وهو ينحرص يف احلاالت اليت 5ما يتعرضون النهتاك حقوق االإ

                                      
1

نسانية لـ "لورانس فريدمان" ]وأ خ["،    338م. ص 5997. يناير  551جمةل الس ياسة ادلولية، العدد هنيى املاكوي،"قراءة يف كتاب احلرب ل هداف اإ
2

ة يف الشؤون العاملية، تعريب أ سامة سرب،الرايض، مكتبة العبياكن الطبعة العربية ال وىل  ول املارقة اس تخدام القون  508ص  8007هـ  5781نعوم تشومسيك، ادلن
3

 - Olivier chorten. et. pierre Klein , Droit d’ ingérence ou obligation de réaction             2eme édition , Edition Brylan, 

Université de Bruxelles, 1996 p 01 
4

  519ص   5997أ فول الس يادة كيف حتول ثورة املعلومات عاملنا، ترمجة مسري عات نصار وجورج خوري،عامن دار البرش للنرش والتوزيع   ،ولترت. ب . رس تون 

 
5

نساين، مصطفى جمد    573املرجع سابق ص   ي امجلال ، قصف اإ
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يف دوةل ما للموت أ و التعذيب عىل نطاق كبري, وذكل نتيجة  يتعرض فهيا قطاع كبري من املواطنني, وليس ابلرضورة رعااي دوةل أ و دول أ خرى

ة لس ياسة حكومة هذه ادلوةل كام اكن احلال يف املناطق اليت يسكهنا الش يعة وال كراد يف العراق بعد أ زمة الكويت, أ و بسبب اناالق احلكوم

ن التدخل يف هذه احلاال ىل الفوىض والتسيب كام هو احلال يف ليبرياي والصومال,اإ ت محلاية املواطنني يكون ابلهتديد ابس تعامل القوة عن اإ

ن اكن لتوزيع معوانت وأ غذية وأ دوية طبية ىل مقاومة اهمة التدخل, حىت واإ ,كام أ ن 1طريق نرش قوات مسلحة حىت ال تلجأ  ادلوةل املعنية اإ

نسانيا"ـ أ ي لتصحيح انهتاك حقوق االإنسان ـ وليك يكون كذكل جيب أ ال تكون هناك نية لتغيري  هذا التدخل املعترب أ و املفترتض أ ن يكون "اإ

  2البناء الس يايس أ و القانوين للنظام املنهتك

ًا وقد قدم )عامد جاد( دراسة قينمة يف كتابه"التدخل ادلويل بني الاعتبارات االإنسانية وال بعاد الس ياس ية", وضع فهيا تصنيفًا علميًا اه     من

لقانوين واالإنساين والس يايس, وهذا بناء عىل الوقائع التارخيية املهمة يف هذا اجملال: فهناك التدخل عرب يرشح فيه"التدخل ادلويل" بني جدل ا

نفراد ابلتسوية)حاةل البوس نة(, كام يوجد التدخل دون تفويض ال مم املتحدة )حاةل كوسوفو(, وحاالت أ خرى يكون فهيا االإجحام عن التد خل االإ

  3)حاةل الشيشان, فلسطني ...اخل(

نفراد ابلتسوية:أ  ـ    التدخل عرب االإ

رصار بعض ادلول ال عضاء يف اجمللس عىل التدخل        ال أ ن ذكل مل مينع اإ رمغ وجود الثقل الرويس صاحب حق الفيتو يف جملس ال من اإ

ناقشة مدى تردي يف يوغسلفيا, وممارسة الضغوط عىل روس يا,هذه ال خرية اليت اشترتطت طلب رمسي من السلطات اليوغسلفية مل 

م بفرض عقوابت أ و حظرا شامل عىل توريد السلح متهيدا 5995يف353ال وضاع, وقد اس تطاع "جملس ال من" أ ن ينعقد ويصدر قرار رمق 

ذ مبوجبه حيق للك دوةل اختاذ اكفة 5998يف 330الإجراءات أ خرى اختذت فامي بعد, كقرار م واذلي صدر مبوجب الفصل السابع من امليثاق, اإ

جراءات الرضورية ابلتنس يق مع ال مم املتحدة لتسهيل وصول املساعدات االإنسانية لرساييفو واملناطق املترضرة ال خرى يف البوس نة ا الإ

جراءات مبوجب القرار اس تعامل القوة املسلحة بواسطة القوات ادلولية واملتعاونة معها ابمس "حق ادلفاع الرشعي"   4والهرسك, وقد مشلت االإ

 

                                      
1

نسانية ؟ لـ كريس توفر جرين وود"، جمةل الس ياسة ادلولية  هنيى املاكوي ،    331م . ص5997،يناير  551العدد  ،قراءة يف كتاب"هل هناك حق التدخل ل هداف اإ
2

  18م ، ص 5993غنمي ، القاهرة ، امجلعية املرصية لنرش املعرفة والثقافة العاملية . الطبعة العربية ال وىل فورسايت، حقوق االإنسان والس ياسة ادلولية ، ترمجة محمد مصطفى  -ب -دافيد 
3

 عامد جاد، التدخل ادلويل بني الاعتبارات االإنسانية وال بعاد الس ياس ية، 

http : //acpss. ahram. org. eg /ahram /2001 /1/ book. htm 
4

 - Sylvaine Vite , les procédure internationales d’ établissement des faits dans la mise en œuvré du droit- international  

humanitaire, édition Bruxelles 1999 . p 60 
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  دخل دون تفويض ال مم املتحدة :ـ التب 

ىل اختاذ قرار من جملس ال من الإضفاء الرشعية ادلولية عىل التدخل يف يوغسلفيا جلأ  احللف       يف ظل تعذر الوصول اإ

قلمي كوسوفو من اضطهاد هيدد بوقوع أ عامل تطهري عريق كام حصل يف مناطق أ خرىNATOال طليس) ىل االإدعاء بأ ن ما يشهده ساكن اإ  ( اإ

؛ فاكن القصف اذلي شنـنه احللف عىل يوغسلفيا )مجهورية الرصب(, سابقة يف التارخي 1م5991و5995من يوغسلفيا السابقة ما بني

نساين ـ بدعوى حامية ال قلية ال لبانية ـ دون وجود أ ي تفويض من جملس ال من بذكل, ورمغ املعارضة  املعارص ملامرسة حق التدخل االإ

من جانب بعض ال عضاء ادلامئني يف اجمللس, واكنت النتيجة يه تدمري مقدرات الشعب الرصيب, وتفامق الاكرثة االإنسانية الرصحية والامتعاض 

لبان, وال مه من ذكل هو ما تركته هذه العملية من أ ثر سليب غري مبارش, حيث أ شاعت يف املناخ ادلويل االإحساس بأ ن قانون القوة هو  لل 

، حىت أ ن ال مني العام 3, وهو ما اعتربه نعوم تشومسيك"تقويض ما تبقى من البنية الهايةل للقانون ادلويل"2ت ادلوليةال عىل صواًت يف العلقا

ن  ساين لل مم املتحدة بنفسه اعترتف بأ ن ما حصل يف"كوسوفو"اكن خمالفًا ملبادئ وقرارات ال مم املتحدة, ولكنه اعترب أ ن أ ولوية حق التدخل االإ

عادة مراج  . 4عة بعض املبادئتس توجب اإ

    االإجحام عن التدخلج ـ 

ادية(, ووصلت      حدى مجهورايت االإحتاد السوفيايت البائد واذلي ورهثا لروس يا الاحتن نسانية ابدلرجة ال وىل يف الشيشان )اإ اكنت ال زمة اإ

نسانية بفعل التنكيل الرويس املتوحش ضد الطائفة املسلمة يف هذا البدل ك ساكنا ؟ ما فتح الباب أ مام ال زمة حلد الاكرثة اإ , وال أ حد حيرن

نسانية التدخل ادلويل ؟؟ .   اس تفهامات كربى حول اإ

ابملطلق فكرة التدخل العسكري املبارش,  )مايلك لوند( رأ ى أ ن احلاةل الشيشانية من بني حاالت أ خرى خاصة, تستبعد الوالايت املتحدة    

اف تكل"املنازعات"ـ ويقصد روس يا ـ يه بشلك أ و بأ خر من بني حلفاء أ و رشاكء الوالايت ل ن احلكومات القامئة اليت تعد من بني أ طر 

 ، ذلا فل يشك كثري من املراقبني أ نن الولع ال مرييك البلغي حبقوق االإنسان جيايف واقع الس ياسات اليت تصاغ بعناية فائقة, وكام ذكر5املتحدة

رتر وريغان مجيعًا العبارات البليغة عن احلقوق, واكن لك واحد مهنم والِفَرق اليت تضع م اس تخدم كيس نجر واك5933دافيد فورسايت مفنذ 

                                      
1

 127مرجع سابق ص  ,العلقات ادلولية  ,رميون حداد  - 
2

نساين  ,مصطفى جمدي امجلال   571املرجع سابق ص ,قصف اإ
3

   127، مرجع سابق ص  رميون حداد 
4

 721املرجع نفسه ص  - 
5

سترتاتيجية لدلبلوماس ية الوقائية ، القاهرة ، امجلعية املرصية لنرش املعرفة والثقافة العاملية ،الطبعة ال ،مايلك س لوند      70م  ص 5999عربية ال وىل منع املنازعات العنيفة ، اإ
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ليب حيال حقوق االإنسان يف الس ياسة اخلارجية , وهذا 1س ياس هتم يُعنون شيئًا خمتلفًا,وخلل تكل الفترتة اكن هناك اجتاه واحض حنو الهنج السن

يايس, وكام عربن مسري أ مني ما اش هترت به الوالايت املتحدة طوال العقود الس ابقة أ يضًا, أ ي ازدواجية املقاييس والكيل مبكيالني, والنفاق الس ن

س يف حاالت معينة )كوسوفو مثل..( ولكهنا تصبح نس يًا منس يًا يف حاالت أ خرى )فلسطني , كردس تان تركيا, رصب  حفقوق االإنسان أ مر مقدن

ذًا من الاعترتاف بأ ن ادلافع االإنساين ليس املربر ال سايس يف القيام ابلتدخل  2..(أ وكرانيا اذلين طردوا عىل أ يدي النظام الكروايت ، فل بدن اإ

يايس املشني 3املصلحة واملنافسة بني ادلول القوية ادلويل, فهناك دوافع أ قوى يه فات من الاس تغلل الس ن ؛ وكرد فعل عىل هذه التخون

ويف عنان من أ عضاء منظمة ال مم املتحدة بلورة تصور مشترتك بني اكفة ادلول فامي يتعلق للتدخل الويل, طلب ال مني العام ال ممي السابق ك

نساين, وذكل يف س ياق التوفيق بني س يادة ادلوةل وس يادة الشعب, واس تجابة ذلكل قام وزير خارجية كندا بتشكيل "جلنة دولية  ابلتدخل االإ

ساء وزراء, ووزراء سابقني, وممثلني عن ال مم املتحدة..( وقد أ صدرت هذه للتدخل وس يادة ادلول" تضم عدة خشصيات )رؤساء دول, ورؤ 

 م أ كدت فيه عىل ثلثة مبادئ أ ساس ية:.ـ8005اكنون ال ول/ديسمرب 52اللجنة تقريرها بتارخي 

خري من خماوف الس يطرة : هو اس تخدام مفهوم "املسؤولية ادلولية للحامية" بدل"التدخل االإنساين" لتجنب ما قد يثريه ال  املبدأ  ال ول -  

 والهمينة .

 : يتعلق بوضع مسؤولية امحلاية عىل املس توى الوطين يف يد ادلوةل الوطنية, وعىل املس توى ادلويل حتت سلطة جملس ال من . املبدأ  الثاينـ  

نسانية", جيب أ ن تمت جبدية وكفاءةـ املبدأ  الثالث وفعالية, وبناء عىل سلطة مبارشة  : فريكا عىل أ ن معلية التدخل ل غراض "امحلاية االإ

ذا اتضح  بذكل مسؤوةل, كام أ كد التقرير عىل أ ن مسؤولية حامية أ رواح ورفاهية املواطنني تقع أ واًل وأ خرًا عىل عاتق ادلوةل ذات الس يادة, واإ

امي يتعرض هل املواطنون من عنف وأ رضار, أ ن ادلوةل املعنية غري قادرة أ و غري راغبة يف حامية مواطنهيا, أ و أ هنا يه نفسها اجلاين واملسبنب ف

ىل أ ن التدخل العسكري"ل غراض امحل ىل ال رسة ادلولية ممثةل يف جملس ال من, وانهتيى التقرير اإ اية ففي هذه احلاةل جيب أ ن تنتقل املسؤولية اإ

صل نساين ال ميكن اإ ليه عىل أ نه حاةل خاصة واس تثنائية ملواهجة رضر اإ  . 4حه أ صبح وش يك احلدوثاالإنسانية" جيب أ ن ينظر اإ

ن هناك دراسة أ خرى أ اكدميية هذه املرة تلمس      ىل حد بعيد؛ متثل احلكومات ومن لفن لفها, فاإ ذا اعتربان هذه ادلراسة وهجة نظر رمسية اإ واإ

قات ادلولية, حيث العمق املعريف وال يديولو ي ملوضوع التدخل ادلويل, قام هبا "مريفن فروست" أ حد أ مه منظري موضوع القمي يف العل

                                      
1

  518دافيد ب فورسايت ، مرجع سابق ص  
2

 21م ص 5999هـ5780،مسري أ مني، عوملة الثقافة وثقافة العوملة، دمشق دار الفكر الطبعة ال وىل غليون 
3

نسانية ، مرجع سابق ص    333هنيى املاكوي ، قراءة يف كتاب : احلرب ل هداف اإ
4

دريس لكريين ، التدخل يف املامرسة ادلولية ، مرجع سابق ص    13اإ
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ل أ و عدم  ة التدخن د اهمن التدخل, فرق هذا الباحث بني شقني من احلقوق:"املدنية"و"املواطنية"وحدد ذلكل معايريًا وقاميً اثبتة عىل ضوهئا تتحدن

يادي القويم, وهو"مدين"يف اجملمتع املعومل, هل حامتا حقوق:و  ىل صفته ويف هذا يقول بأ ن"الفرد هو"مواطن" يف اجملمتع الس ن احدة منسوبة اإ

كـ"مواطن"اتبع قانونيا دلوةل ما, وأ خرى منسوبة لصفته كـ"مدين" معومل غري معروف هبويته القومية, ومنه حفرمة حقوقه مكواطن تتضمن 

ه يف التصويت امتيازاته القانونية اليت ينصن علهيا دس تور ادلوةل التابع لها, ومن مضن ذكل )حقه يف املساواة مع سائر املواطنني , وحق

ا حامة حقوقه مكدين فتتضمن ما ىل املعلومات ..( وهذه احلقوق مجيعها تقع يف دائرة التس ييس والس ياسة, أ من  والانتخاب, وحقه يف الوصول اإ

نسان"ومن ذكل )حقه يف العيش وعدم التعرض للقتل أ و االإابدة, وحقنه يف احلرية, وحقه يف أ ال  يتعرض يعرف بـ"اجليل ال ول من حقوق االإ

ن مل تكن فوق الس ياسة أ صًل,  نسة اإ للمتيزي بسبب لونه أ و عرقه أ و دينه..( وهذه احلقوق جيب أ ال تقع يف دائرة التس ييس, بل يه غري مسي

ن انهتاك كام أ ن مسؤولية اجملمتع املدين املعومل تمكن يف احلفاظ عىل حامة هذه احلقوق املدنية وضامن عدم انهتاكها يف أ ي ماكن يف العامل , وأ  

نسانيًا خارجيًا, أ ي أ ن التدخل  نساين ومعياره, أ ما انهتاك حقوق الفرد مكواطن فل تس توجب تدخل اإ هذه احلقوق هو بوصةل التدخل االإ

ذا حرموا من حق  ابدة عنرصية أ و دينية أ و محلت متيزي عنرصي واسعة, أ ما اإ ىل اإ ذا تعرض أ فراد أ ية دوةل اإ مسموح به بل يكون واجبا اإ

ن ذكل ال يربر متامًا التدخل االإنساين ل ن ذكل يدخل يف نطاق س يادة ادلوةل التص ويت أ و الانتخاب أ و تعرضوا لنظام استبداد س يايس فاإ

ال أ ن التساؤل يبقى أ بداًي: من يضمن عدم الاس تغلل الس يايس للتدخل ادلويل ؟ وهل ميكن امجلع بني "الس يايس" 1عىل مواطنهيا ، اإ

 ميكن جتنب النتاجئ العكس ية ؟و"االإنساين" ؟ وكيف 

ىل الس يادة اخللقية  اثلثًا: من الس يادة الويس تفالية اإ

م ذكر ال مني العام السابق لل مم املتحدة )كويف عنان( 5999أ يلول/ سبمترب 80يف افتتاح أ عامل ادلورة الرابعة وامخلسني للجمعية العامة يف      

جرايم تعرف  "بأ ن املفهوم التقليدي للس يادة ابت غري حمقق لتطلعات الشعوب يف المتتع حبرايهتا ال ساس ية, ولو اكنت ادلول ذات السلوك االإ

جراءات لوقف اجلرامئ ضد االإنسانية ملا سارت عىل هذا املنوال من  أ ن حدودها ليست دفاعًا مطلقا, وأ ن "جملس ال من ادلويل" سيتخذ اإ

يادة,، فعىل 2التفلنت من العقاب اذلي يوفره مبدأ  الس يادة" ال أ ن  الرمغ من ال مهية والتقديس ـ كام يقول )أ رنزت( ـ اليت جيب أ ن توىل للس ن اإ

ن )جون 3هناك ما هو أ كرث قداسة مهنا وهو"حق االإنسانية اذلي جيب أ ال هيان" ، وحىت اعتبار أ ن القانون ادلويل ال ياال حيمي الس يادة, فاإ

                                      
1

نسان   http: //balagh. com/malafat/malafat1. Htm؟               ،  س يادة ادلوةل أ م س يادة حقوق االإ
2

 18طلل عترتييس، ال من القويم وس يادة ادلوةل، يف: أ محد صديق ادلجاين وأ خرون.العوملة وأ ثرها يف اجملمتع وادلوةل ، ص  
3

 Arnetz , progrès du droit des gens ,dans conférence des jeune barreau , Essais sur Le droit d’ inter nation,   Bruxelles larcier, 

1987 p 51      
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" أ س بق securities Homo  "، ذكل أ ن فكرة أ من االإنسان1س يادة العاهل" تش امين( يعترب أ ن هذه الس يادة "يه س يادة الشعب وليس

عادة صياغة مفهوم املسؤولية من مسؤولية state securitieيف وجودها ووجوب تكريسها عىل أ من ادلوةل" ىل رضورة اإ ", ال مر اذلي أ دى اإ

ىل مسؤولية موحدة)اجملموعة االإنسانية وا قلميية(اإ ، ما يعين الفصل بني مفهويم الس يادة كس يطرة,  2جملمتع الكوين(جماأ ة )مسؤوليات وطنية واإ

ين يف والس يادة مكسؤولية, وال خرية تنطوي عىل مسؤولية ادلوةل املعنية يف حامية أ من وسلمة املواطنني واحترتام كرامة لك املواطنني املوجود

نسان, واليت غالبا ما تكون من ادلول املوقعة عىل ادلوةل وحقوقهم ال ساس ية, جبانب املسؤولية ادلولية الواقعة عىل ادلوةل  املنهتكة حلقوق االإ

ىل ثقافة  يادية اليت اكنت تدعهيا ادلول اإ املساءةل العهود واملواثيق ادلولية حلقوق االإنسان, مبعىن أ خر هناك حتول معيق من ثقافة احلصانة الس ن

يادة أ طلق عليه ا3الوطنية وادلولية  ر جديد للس ن لباحث املوريتاين )الس يد ودل أ ابه("الس يادة اخللقية"واليت غدت أ لياهتا القانونية ؛ وهو تصون

 . 4ية(احملددة بتوس يع صلحيات احملامك ادلولية لتشمل مقاضاة رؤساء ادلول وكبار املسؤولني يف قضااي داخلية )جرامئ التصفية واالإابدة العرق 

 ة:ـــــــخامت

ىل حامية املواطنني أ و جامعة أ و أ قلية يف بدل ما يتعرضون النهتاك حقوق االإنسان من يقصد ابلتدخل االإنساين فكرة       التدخل الهادف اإ

جانب حكوماهتم الوطنية أ و جامعات غري رمسية يف هذه ادلوةل,وهو ينحرص يف احلاالت اليت يتعرض فهيا قطاع كبري من املواطنني, وليس 

ما للموت أ و التعذيب عىل نطاق كبري, وذكل نتيجة لس ياسة حكومة هذه ادلوةل، كام أ ن هذا ابلرضورة رعااي دوةل أ و دول أ خرى يف دوةل 

نسان ـ وليك يكون كذكل جيب أ ال تكون هناك نية لتغيري البن نسانيا"ـ أ ي لتصحيح انهتاك حقوق االإ اء التدخل املعترب أ و املفترتض أ ن يكون "اإ

 الس يايس أ و القانوين للنظام املنهتك.

ولت هذه ادلراسة مناقشة التدخل ادلويل بني الاعتبارات االإنسانية وال بعاد الس ياس ية" ووضع تصنيف علمي لرشح"التدخل وقد حا    

نفراد  نساين والس يايس, وهذا بناء عىل الوقائع التارخيية املهمة يف هذا اجملال: فهناك التدخل عرب االإ ادلويل" بني جدل القانوين واالإ

, كام يوجد التدخل دون تفويض ال مم املتحدة )حاةل كوسوفو(, وحاالت أ خرى يكون فهيا االإجحام عن التدخل )حاةل ابلتسوية)حاةل البوس نة(

قرار الطرح اذلي أ كد عليه مريفن فروست" أ حد أ مه منظري  لهيا ادلراسة هو اإ الشيشان, فلسطني ...اخل(, كام أ ن أ مه النتاجئ اليت توصلت اإ

لية, حيث فرق هذا الباحث بني شقني من احلقوق:"املدنية"و"املواطنية"وحدد ذلكل معايريًا وقاميً اثبتة عىل موضوع القمي يف العلقات ادلو 

                                      
1

نساين ، مرجع سابق ص    571مصطفى جمدي امجلال، قصف اإ
2

 22برقوق أ حمند، سامل برقوق ، عوملة حقوق االإنسان ، مرجع سابق ص  
3

  305. ص  33م اجملدل 8008. يوليو  579ة ادلول، جمةل الس ياسة ادلولية ،العدد محمد عباس ان ي، مسؤولية امحلاية، تقرير اللجنة ادلولية املعنية ابلتدخل وس ياد 
4

لفية اجلديدة، ادلار البيضاء، املغرب، املركا الثقايف العريب، الطبعة ال وىل،   شاكالت ال    25ص    8005الس يند ودل أ ابه، اجتاهات العوملة اإ
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يادي القويم, وهو"مدين" يف اجملمتع ا ل أ و عدم التدخل, ويف هذا يقول بأ ن"الفرد هو"مواطن" يف اجملمتع الس ن ة التدخن د اهمن ملعومل, ضوهئا تتحدن

ىل صفته كـ"مواطن"اتبع قانونيا دلوةل ما, وأ خرى منسوبة لصفته كـ"مدين" معومل غري معروف هبويته القومية, هل حامتا حقوق: واحدة من  سوبة اإ

ئر ومنه حفرمة حقوقه مكواطن تتضمن امتيازاته القانونية اليت ينصن علهيا دس تور ادلوةل التابع لها, ومن مضن ذكل )حقه يف املساواة مع سا

ا املواطنني , وحقه يف ال  ىل املعلومات ..( وهذه احلقوق مجيعها تقع يف دائرة التس ييس والس ياسة, أ من تصويت والانتخاب, وحقه يف الوصول اإ

نسان"ومن ذكل )حقه يف العيش وعدم التعرض للقتل أ و االإابدة, وحقنه  حامة حقوقه مكدين فتتضمن ما يعرف بـ"اجليل ال ول من حقوق االإ

ن يف احلرية, وحقه يف أ ال يتعرض ل  نسة اإ لمتيزي بسبب لونه أ و عرقه أ و دينه..( وهذه احلقوق جيب أ ال تقع يف دائرة التس ييس, بل يه غري مسي

يف أ ي  مل تكن فوق الس ياسة أ صًل, كام أ ن مسؤولية اجملمتع املدين املعومل تمكن يف احلفاظ عىل حامة هذه احلقوق املدنية وضامن عدم انهتاكها

نسانيًا ماكن يف العامل , وأ ن انهتا ك هذه احلقوق هو بوصةل التدخل االإنساين ومعياره, أ ما انهتاك حقوق الفرد مكواطن فل تس توجب تدخل اإ

ابدة عنرصية أ و دينية أ و محلت متيزي عنرصي واسعة, أ م ىل اإ ذا تعرض أ فراد أ ية دوةل اإ ا خارجيًا, أ ي أ ن التدخل مسموح به بل يكون واجبا اإ

ذا حرموا من حق التصويت أ و  ن ذكل ال يربر متامًا التدخل االإنساين ل ن ذكل يدخل يف اإ الانتخاب أ و تعرضوا لنظام استبداد س يايس فاإ

ىل يادية اليت اكنت تدعهيا ادلول اإ  نطاق س يادة ادلوةل عىل مواطنهيا, ويف مجيع احلاالت ال شك أ ن هناك حتول معيق من ثقافة احلصانة الس ن

يادة أ طلق عليه الباحث املوريتاين )الس يد ودل ثقافة املساءةل الوطنية وادلولية؛ وأ   ر جديد للس ن حيااًن عسكرة هذا التدخل، وهو تصون

 أ ابه("الس يادة اخللقية" .

 ومع ذكل فالتساؤل اذلي طرح يبقى أ بداًي: من يضمن عدم الاس تغلل الس يايس للتدخل ادلويل؟ وكيف ميكن جتنب النتاجئ العكس ية؟ 

 ع:ــــاملراج

رادة القوة، "جمةل املس تقبل العريب،العدد محمد سعدي "دب نسان بني ال خلقية واإ  م.1/8007جوان  307لوماس ية حقوق االإ

علمية،   عادة البناء االإيتميولو ي للس يادة" اجملةل اجلاائرية للعلوم الس ياس ية واالإ العدد أ حمند برقوق، سامل برقوق"عوملة حقوق االإنسان واإ

 م  . 8007_8003الثالث،  ش تاء 

  509م  ص 3/5999جويلية  871د فائق "حقوق االإنسان بني اخلصوصية والعاملية"، جمةل املس تقبل العريب، العدد محم

 . 32م، اجملدل 8003، يوليو  513صلح ادلين عامر" القانون ادلويل يف عامل مضطرب"،جمةل الس ياسة ادلولية، العدد  -

دريس لكريين، التدخل يف املامرسة ادلولية : ب- ني احلظر القانوين والواقع ادلويل املتغري ، يف : مسري أ مني ]وأ خ[،العوملة والنظام ادلويل اإ

 م . 8007اجلديد ، بريوت، مركا دراسات الوحدة العربية، الطبعة ال وىل، اكنون ال ول /ديسمرب
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يديولوجيا التدخل االإنساين ادلويل( يف - نساين؟  )تأ ملت يف اإ : أ محد الربقاوي ]وأ خ[،ادلوةل الوطنية  مصطفى جمدي امجلال، قصف اإ

 م  .8007وحتدايت العوملة يف الوطن العريب،القاهرة، مكتبة  مدبويل، الطبعة  ال وىل، 

ولية نظام أ م فوىض يف ظلن العوملة، بريوت -  م.8000دار احلقيقة الطبعة ال وىل -رميون حداد،العلقات ادلن

نسانية لـ "لورانس فريدمان" ]وأ خ["، جمةل الس ياسة ادلولية، العدد هنيى املاكوي،"قراءة يف كتاب احلرب ل ه -  م.5997. يناير  551داف اإ

ة يف الشؤون العاملية، تعريب أ سامة سرب،الرايض، مكتبة العبياكن الطبعة العربية  - ول املارقة اس تخدام القون نعوم تشومسيك، ادلن

 . 8007هـ  5781ال وىل

- Olivier chorten. et. pierre Klein , Droit d’ ingérence ou obligation de réaction  2eme édition , Edition 

Brylan, Université de Bruxelles, 1996 . 

ولترت. ب . رس تون،  أ فول الس يادة كيف حتول ثورة املعلومات عاملنا، ترمجة مسري عات نصار وجورج خوري،عامن دار البرش للنرش   -

 .   5997والتوزيع 

نسانية ؟ لـ كريس توفر جرين وود"، جمةل الس ياسة ادلولية ، العدد  هنيى املاكوي ، -  551قراءة يف كتاب"هل هناك حق التدخل ل هداف اإ

 م .5997،يناير 

افة فورسايت، حقوق االإنسان والس ياسة ادلولية ، ترمجة محمد مصطفى غنمي ، القاهرة ، امجلعية املرصية لنرش املعرفة والثق -ب -دافيد -

 م .5993العاملية . الطبعة العربية ال وىل 

 /http : //acpss. ahram. org. eg /ahram /2001 /1عامد جاد، التدخل ادلويل بني الاعتبارات االإنسانية وال بعاد الس ياس ية،  -

book. htm 

- Sylvaine Vite , les procédure internationales d’ établissement des faits dans la mise en œuvré du droit- 

international  humanitaire, édition Bruxelles 1999 . 

سترتاتيجية لدلبلوماس ية الوقائية ، القاهرة ، امجلعية املرصية لنرش املعرفة والثقافة العا - ملية ،الطبعة مايلك س لوند ، منع املنازعات العنيفة ، اإ

 م  ..5999العربية ال وىل 

 م .5999هـ5780أ مني، عوملة الثقافة وثقافة العوملة، دمشق دار الفكر الطبعة ال وىل غليون،مسري   -

نسان ؟               ،  -  http: //balagh. com/malafat/malafat1. Htmس يادة ادلوةل أ م س يادة حقوق االإ
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-Arnetz , progrès du droit des gens ,dans conférence des jeune barreau , Essais sur Le droit d’ inter 

nation,   Bruxelles larcier, 1987  .     

م 8008. يوليو  579محمد عباس ان ي، مسؤولية امحلاية، تقرير اللجنة ادلولية املعنية ابلتدخل وس يادة ادلول، جمةل الس ياسة ادلولية ،العدد 

 .  33اجملدل 

شاكالت ال لفية ا  .   8005جلديدة، ادلار البيضاء، املغرب، املركا الثقايف العريب، الطبعة ال وىل، الس يند ودل أ ابه، اجتاهات العوملة اإ
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 العمل يف ضوء القانون ادلويلملرأ ة يف ال اثر املترتتبة عىل حق ا

 .محاة خادم /ال س تاذة                                                               

 "3اجلاائر " جامعة،"أ س تاذ مساعد "أ   

 مقدمة:

ذ يش تغلن يف ال عامل ال قل أ مهية،  ال أ ن تكل الكرثة تركات أ ساسا يف الوظائف ال قل أ جرا اإ و ابلرمغ من دخول املرأ ة سوق العمل بكرثة، اإ

نتاجية. ويف هذا الصدد، مي ىل نظرية اليت ال تدر دخل عاليا. فيترتكا معلهن يف قطاع اخلدمات ويبتعدن عن الوظائف االإدارية واالإ كن االإشارة اإ

ماكانت الترتقية فهيا، وقطاعات اثنوية ال  ىل قطاعات أ ولية متتاز ابرتفاع أ جورها واإ تتوفر سوق العمل الثنايئ اليت تنقسم مبقتضاها الوظائف اإ

ن أ جورهن منخفضة وبعيدة عن جتن  يهبن مشلك الفقر، ففي فهيا تكل الامتيازات. وما دامت النساء يعملن بصفة عامة يف القطاع الثانوي، فاإ

ذ ميثلن 5999سويرسا مثل، كشف حتقيق حول الساكن العاملني س نة   %85.1، أ ن النساء يشغلن دامئا بشلك ضعيف املناصب العليا، اإ

 .1 %80من االإطارات والوظائف القيادية ويقل معدل أ جورهن ابملقارنة مع الرجال حبوايل 

ذا اكنت منظمة ال مم املتحدة          طار املادة واإ لغاء مجيع أ شاكل المتيزي اجتاه  55قد اهمتت حبقوق املرأ ة العامةل، وال س امي يف اإ من اتفاقية اإ

ال أ ن ذكل جيد مصدره يف نضال منظمة العمل ادلولية اليت مل تتنب النصوص اليت تتضمن املسائل ال ساس ية محلاية 5939النساء لس نة  ، اإ

أ حاكما خاصة وفقا خلصوصيات هذا العمل أ يضا. وعليه مفا يه امحلاية القانونية الفعلية اليت مت  معل النساء بصفة عامة حفسب، بل كرست

 توفريها للمرأ ة العامةل مبوجب القانون ادلويل حلقوق االإنسان؟ 

 املبحث ال ول: امحلاية القانونية حلق املرأ ة يف املساواة يف العمل.      

معايري متساوية بني الرجال والنساء لللتحاق ابلوظيفة ومعامةل متساوية أ ثناء أ داءها، وهو ما تمتثل هذه احلقوق يف رضورة وضع      

 س نبينه يف املطلبني التاليني:                   

  املطلب ال ول: حتقيق تاكفؤ فرص الاس تخدام.

ىل الو       ىل من ال مهية ضامن عدم المتيزي يف مرحةل الانتقاء لتحسني وصول املرأ ة اإ ظائف، من خلل ادلعاية ومعايري الانتقاء وصوال اإ

ذا اكن ذكل ال اإ ىل تفضيل لطاليب العمل من مجموعة خاصة أ و جنس معني، اإ متحاانت الانتقاء الفعيل، فل جيب أ ن تشري ادلعاية اإ  مقابلت واإ

                                      
1
 Revue universelle des droits de l’homme, vol 12,N 3-5 du 31-10-2000. P 551.  
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لبات الوظيفية، ومطبقة بشلك متساوي عىل رضوراي ومرتبطا ابلوظيفة. بل ينبغي أ ن تكون معايري الاختيار موضوعية وذات صةل ابملتط 

 مجيع طاليب العمل بغض النظر عىل جنسهم.  

ىل أ ن لك 8بشأ ن منع المتيزي يف جمال الاس تخدام واملهن، يف الفقرة  5912لس نة  555حيث أ شارت توصية منظمة العمل ادلولية رمق  /ب اإ

الالتحاق مبصاحل التوجيه املهين والتوظيف والالتحاق ابلتكوين املهين خشص جيب أ ن يمتتع ابملساواة يف احلظوظ واملعامةل يف جماالت 

لغاء لك أ شاكل -/ب5فقرة  55والوظيفة اليت خيتارها، حسب كفاءاته لهذا التكوين أ و هذه الوظيفة . وهو ما يقابل نص املادة  ج من اتفاقية اإ

 "احلق يف فرص معل متساوية، مبا يف ذكل تطبيق معايري الانتقاء ، الناصة عىل املساواة بني اجلنسني يف5939المتيزي ضد النساء لس نة 

 .1نفسها يف جمال العمل واحلق يف الاختيار احلر للمهنة والعمل واحلق يف التكوين املهين..."

نسان وال س امي تعلمية جملس اجملموعة ال وربية رمق    09املؤرخة يف  31/803كام تضمنت هذا املبدأ  أ كرث النصوص ادلولية املتعلقة حبقوق االإ

اخلاصة بتطبيق مبدأ  املساواة يف املعامةل بني الرجال والنساء فامي خيص الالتحاق ابلوظيفة، التكوين والترتقية املهنيني، وظروف  5931فيفري 

متيزي قامئ عىل اجلنس،  مهنا عىل أ نه: " يتضمن مبدأ  املساواة يف املعامةل مبفهوم ال حاكم التالية غياب لك 8/5العمل، حيث نصت املادة 

ىل احلاةل الاوجية أ و العائلية ".  مبارش أ و غري مبارش، ابالستناد عىل وجه اخلصوص، اإ

وعىل هذا ال ساس أ صدر القضاء ادلويل ال وريب عدة قرارات تؤكد منع المتيزي القامئ عىل اجلنس يف جمال التوظيف ورضورة اجلااء عند  

 .2ةلخمالفة مبدأ  املساواة يف املعام

 .3أ وال: بعض التطبيقات القضائية ملنع المتيزي يف التوظيف

 اللجنة ال وربية ضد امجلهورية الفرنس ية : أ مام 352/21القضية رمق  -أ  

بقاء عىل تعيينات ممزية حسب  5922جوان  30يف هذه القضية أ دانت حممكة العدل للمجموعة ال وربية فرنسا بتارخي  بسبب االإ

لتحاق ببعض عتربت ذكل خمالفة لللزتامات اليت تفرضها علهيا معاهدة روما  اجلنس للإ ال سلك يف الوظيفة العامة )مسابقات منفصةل(، واإ

نسان واحلرايت ال ساس ية اليت تتضمن يف املادة   المتتع ابحلقوق واحلرايت دون أ ي متيزي قامئ عىل اجلنس. 57املتعلقة حبامية حقوق االإ

 

                                      
1
 .507-508، ص 8050طبعة د: أ معر حيياوي، املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأ ة يف القانون ادلويل والترشيع اجلاائري، دار ال مل للطباعة والنرش، اجلاائر،   - 

2
 . 503د: أ معر حيياوي، املرجع السابق،  ص  - 

3
  Revue universelle des droits de l’homme, vol 12, N 3-5 du 31-10-2000, pp 122-136.  
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 :Dame Dekker C.VJV Centrumقضية الس يدة ديكري  -ب

بأ ن املس تخدم قد "ترصف مبارشة مبا خيالف مبدأ   5990نومفرب  02حمكت حممكة العدل للمجموعة ال وربية يف هذه القضية بتارخي        

لهيا أ   8/5يف املادة  5931فيفري  09املساواة يف املعامةل" اذلي تضمنته تعلمية اجملموعة ال وربية املؤرخة يف  نفا عندما رفض تشغيل املشار اإ

 امرأ ة بعدما أ خربته بأ هنا حامل ويف شهرها الثالث.

 ضد امجلهورية الفدرالية ال ملانية:  Tanja Kreil، تنجا كريل 821/92القضية رمق  -بج

مكة العدل وال س امي املادة الثانية، أ جابت حم 5931فيفري  09، املؤرخة يف 31/803ردا عىل مسأ ةل أ ولية حول تفسري التعلمية رمق 

دارية، مبقتىض القرار املؤرخ يف  ن التعلمية تتعارض مع تطبيق 38، الفقرة 8000جانفي  55للمجموعة ال وربية حممكة هانوفر االإ ، قائةل: "...اإ

ال سلحة واليت ال حاكم الوطنية، مثل أ حاكم القانون ال ملاين، اليت تستبعد بصفة عامة النساء من الوظائف العسكرية املنطوية عىل اس تعامل 

 تسمح لهن  اباللتحاق مبصاحل الصحة والتكوين يف املوس يقى العسكرية فقط".

 نيا: اجلااء عىل خمالفة مبدأ  املساواة يف املعامةل.اث     

ال أ هنا مل حتد عن رض         لتحاق ابلوظيفة، اإ لغاء لك أ شاكل المتيزي جتاه النساء مبدأ  منع المتيزي للإ ورة املعاقبة عند لقد تضمنت اتفاقية اإ

جراءات الترشيعية وامللمئة ملنع  خلل اباللزتام هبذا املبدأ ، فنصت يف املادة الثانية فقرة ب عىل أ ن ادلول تتعهد ابختاذ لك االإ المتيزي جتاه االإ

ليه بصفة أ دق املادة السادسة من تعلمية اجملموعة  فيفري  09ال وربية املؤرخة يف النساء مبا يف ذكل اجلااءات عند احلاجة، وهو ما أ شارت اإ

ذ نصت عىل أ ن "ادلول ال عضاء تدرج يف أ نظمهتا القانونية ادلاخلية التدابري الرضورية لمتكني لك خشص يدعي بأ نه مترضر من عدم 5931 ، اإ

ىل الهيئات ا  خملتصة ال خرى".تطبيق مبدأ  املساواة يف املعامةل جتاهه، وطلب حقوقه عن طريق القضاء بعد اللجوء، عند اللاوم، اإ

 50مبقتىض القرار املؤرخ يف  Dorit Harz 1ولتحديد مدى هذه اجلااءات قضت حممكة العدل للمجموعة ال وربية يف قضية دوريت هارز 

اخلاصة  بأ ن "التعلمية ال تفرض جااءا معينا، لكهنا تترتك لدلول ال عضاء احلرية يف الاختيار من بني احللول اخملتلفة 52،الفقرة 5927أ فريل 

ذا اكنت تعلمي ة بتحقيق هدفها"،أ ي هدف التعلمية. وعىل هذا ال ساس، أ جابت حممكة العدل للمجموعة ال وربية حممكة مهبورغ عن سؤالها فامي اإ

برام عقد معل مع املؤسسة اليت رفضت ترش يحها بدعوى أ ن الوظيفة خاصة اب ملترتحشني اجملموعة ال وربية ختول املترتحشة حضية المتيزي احلق يف اإ

                                      
1

            .801، ص 8001ة، اجلاائر، طبعة د:اتج عطاء هللا، املرأ ة العامةل يف ترشيع العمل اجلاائري بني املساواة وامحلاية القانونية دراسة مقارنة، ديوان املطبوعات اجلامعي -
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ن التعلمية رمق  ال تفرض بأ ن المتيزي القامئ عىل اجلنس أ ثناء الالتحاق ابلوظيفة جيب أ ن يلام املس تخدم اخملالف  31/803اذلكور، مبا ييل: "... اإ

برام عقد معل مع املترتحش حضية المتيزي".   ابإ

ذا اكنت حممكة العدل للمجموعة ال وربية، عند تفسري التعلمية، قد تركت لل خلل ابملساواة يف الالتحاق اإ قانون الوطين حتديد اجلااء عن االإ

ال أ هنا يف الفقرة  خلل مبنع المتيزي  82ابلوظائف، اإ ذا اختارت دوةل طرف يف العقاب عىل االإ من قرارها، تعترب هذه التعلمية تتطلب أ نه: "... اإ

دعي، أ ن يكون تعويضا ملمئا ابملقارنة مع ال رضار املتحمةل وابلتايل عن طريق منح تعويض، فيجب يف مجيع ال حوال، لضامن فعاليته وأ ثره الر 

 جيب أ ن يتجاوز التعويض الرماي البحت مثل رد املصاريف اليت سبهبا الترتش يح".

من هذا القرار أ ن التعويض  30يف الفقرة  5993أ فريل  88كام أ ضافت حممكة العدل للمجموعة ال وربية وفقا لقرارها املؤرخ يف    

ن ال حاكم الترشيعية الوطنية اليت  حتدد جيب أ ال حيدد مبا خيالف أ حاكم القانوين املدين أ و قانون العمل عىل املس توى ادلاخيل، جفاء فهيا: "اإ

 مس بقا، عىل خلف ال حاكم ال خرى الوطنية للقانون املدين وقانون العمل، مقدار التعويض اذلي ميكن احلصول عليه مبا يقابل ثلثة أ شهر

من القرار  70من ال جر كحد أ عىل يف حاةل المتيزي القامئ عىل اجلنس أ ثناء التوظيف ال تس تويف هذه الرشوط". كام قدرت احملمكة يف الفقرة 

ذا اكن  أ ن التعلمية تستبعد ال حاكم الوطنية اليت تفرض حدا أ عىل يقابل س تة أ شهر من ال جر عىل سبيل التعويض املس تحق يف حاةل ما اإ

ترتحشني قد عوملوا بصفة متيزيية ل ن مثل هذه ال حاكم حتد من مقدار التعويض وميكن أ ن ترصف املترتحشني املترضرين عن طلب عدة م

 .1حقوقهم وفقا للتعلمية

 املطلب الثاين: املساواة أ ثناء تأ دية العمل.

ق يف املساواة يف ال جر عىل معل ذي قمية ، احل5912لعام  555/ب من توصية منظمة العمل ادلولية رمق 8لقد تضمنت الفقرة        

جراءات الضامن الاجامتعي، وهو ما نلحظه جليا عىل التوايل يف املادة  لغاء لك أ شاكل المتيزي جتاه 55/5متساوية ويف اإ /د، ه من اتفاقية اإ

 النساء.

 أ وال: املساواة يف ال جر لعمل ذي قمية متساوية.

اليت تبناها  املؤمتر العام   500 العامل الرجال والنساء عىل معل ذي قمية متساوية موضوع االتفاقية رمق اكن مبدأ  املساواة يف ال جر بني     

هامتم جلنة القضاء عىل المتيزي جتاه النساء. فأ صدرت مبناس بة دورهتا الثامنة عام 5915جوان  89ملنظمة العمل ادلولية بتارخي  ، واليت جذبت اإ

بعنوان املساواة يف ال جر عىل معل ذي قمية متساوية. ومما جاء فهيا أ هنا "أ وصت ادلول ال طراف يف اتفاقية  53التوصية العامة رمق  5929

                                      
1
ىل  802لسابق، ص د: اتج عطا هللا، املرجع ا -   . 855اإ
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لغاء أ شاكل المتيزي جتاه النساء ابلتفكري يف التصديق عىل االتفاقية رمق  ذ مل يس بق لها القيام بذكل من أ جل ضامن  500اإ ملنظمة العمل ادلولية اإ

لغاء لك أ شاكل المتيزي جتاه النساءالتطبيق التام التفاق  ح الك من ال جر والعمل ذي قمية متساوية و حمتوى  »ية اإ . وفامي ييل نتناول ابلرشن

 املساواة بني اجلنسني يف هذا اجملال.

نقة اب 500يقصد ابل جر، حسب مفهوم املادة ال وىل الفقرة )أ ( من االتنفاقية رمق       ولية املتعل مة العمل ادلن ال جر أ و « ملساواة يف ال جر:ملنظن

نب العادي، ال سايس أ و ال دىن، و لكن املاااي ال خرى، املدفوعة مبارشة أ و غري مبارشة، نقدا أ و عينا، من قبل املس تخدم للعامل  بسبب املرت

ادرة بتارخي  »وظيفة هذا ال خري ذا التنعريف حبذافريه و ُأدرج ، املنش ئة للمجموعة ال وربينة، هب5913مارس  81، وأ خذت معاهدة روما الصن

 . 559/81يف املادة 

املتعلقة ابملساواة يف ال جور يف املادة الثالثة، الفقرة ال وىل، عىل  500كام أ نه ولنكون بصدد وظائف ذات قمية متساوية تؤكند االتفاقية رمق 

لغاء لك ، و هو ما كررته جلنة القضاء عىل المتيزي جت»التقيمي املوضوعي للوظائف« رضورة  ول ال طراف يف اتفاقية اإ اه النساء عندما أ وصت ادلن

عداد و تبين أ نظمة لتقيمي الوظائف عىل أ ساس معايري غري قامئة عىل اجلنس «أ شاكل المتيزي جتاه النساء   . 2»ابلتفكري يف دراسة، اإ

نه  ذا «ويف هذا الصدد قالت حممكة العدل للمجموعة ال وروبية أ ن ن اكن  من أ جل تقدير فامي اإ اكن عامل ميارسون معل مماثل، يتعني البحث اإ

ىل مجموعة من العوامل، مثل طبيعة العمل، ظروف التكوين و ظروف العمل، ميكن اعتبارمه يف حاةل مماثةل . 3»هؤالء العامل، ابلنظر اإ

ذان أ حد العوامل اليت ميكن أ ن تربر بصفة موضوعي «وأ ضافت أ نن  ة اختلفا يف ال جور املمنوحة لعامل ميارسون التكوين املهين ال يشلك وحده اإ

 .4»معل مماثل

املتعلقة  500يراد مببدأ  املساواة يف ال جر لعمل ذي قمية متساوية، حسب مفهوم املادة ال وىل، الفقرة )ب( من االتفاقية رمق      

طار ، نقرأ  يف املادة ال وىل، الفقرة الثانية، من تعلمية ابملساواة يف ال جر، أ ن حتدد نس بة ال جر دون متيزي قامئ عىل اجلنس. و يف هذا االإ 

ول ال عضاء اخلاصة بتطبيق مبدأ  املساواة  5931فيفري  50املؤرخة يف  31/553جملس اجملموعة ال وروبية رمق  املتعلقة بتقريب ترشيعات ادلن

                                      
1
 .81، ص 5992د:أ محية سلامين، التنظمي القانوين لعلقات العمل يف الترشيع اجلاائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلاائر،   

2
 Point 2 de la recommandation générale n°13 du comité pour l’élimination de la discrimination à  l’égard des femmes, huitième 

session, 1989, document A44/38. 
3
 Point 17 de l’arrêt du 11 mai 1999, affaire C-309/97, voir : recueil de la jurisprudence de la cour, partiel, 1999, Luxembourg, 

p.1-2911. 
4
  Point 19 du même arrêt, recueil précité, p.1-2917. 
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نه:  ظائف قصد حتديد ال جور، جيب أ ن يعمتد هذا النظام عىل عند اس تعامل نظام لتصنيف الو « يف ال جور بني العامل الرجال و النساء، أ ن

 .»معايري مشترتكة بني العامل الرجال و النساء و أ ن يقام بشلك يستبعد المتيزي القامئ عىل اجلنس

 اثنيا: املساواة يف الضامن الاجامتعي:

ويل مبدأ  املساواة بني اجلنسني يف مسأ ةل الضامن الاجامتعي،   حيث نص عىل ذكل من خلل  توصية منظمة لقد أ قر القانون ادلن

ولية رمق  ذ تبىنن جملس اجملموعة   5912لس نة  555العمل ادلن ويل ال وريب اإ لغاء لك أ شاكل المتيزي جتاه النساء، وأ كد ذكل القانون ادلن واتفاقية اإ

أ  املساواة يف املعامةل بني الرجال والنساء يف قضية ، املتعلقة ابلتطبيق التدرجيي ملبد5932ديسمرب  59املؤرخة يف  39/3ال وربية التعلمية رمق 

من هذه التعلمية عىل منع المتيزي القامئ عىل اجلنس سواء فامي خيص ميدان تطبيق أ نظمة  5فقرة  7الضامن الاجامتعي. حيث نصت املادة 

 .1ااكت أ و حساب االإعاانتالضامن الاجامتعي ورشوط الاس تفادة مهنا، أ و الالزتام بدفع الاشترتااكت وحساب هذه الاشترت 

 لثا: املساواة يف حق الترتقية.اث

فقرة ج من العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية عىل ما ييل: " تعترتف ادلول ال طراف يف هذا  1نصت املادة 

ىل مرتبة العهد حبق لك خشص يف المتتع برشوط معل عادةل ومرضية تكفل عىل اخلصوص ...تساوي امجل  يع يف فرص الترتقية داخل معلهم اإ

ال العتباري ال قدمية والكفاءة ". كام نصت املادة  خضاع ذكل اإ علن القضاء عىل المتيزي ضد املرأ ة عىل أ ن "تتخذ  50أ عىل ملمئة دون اإ من اإ

قية يف املهنة والعمل". كام كرست نفس املبدأ  ولو مجيع التدابري املناس بة لكفاةل متتع املرأ ة حبقوق مساوية حلقوق الرجل وال س امي يف نيل الترت 

بصورة مضنية خمتلف االتفاقيات ادلولية الصادرة عن منظمة العمل ادلولية أ ين أ كدت عىل متتع مجيع العامل برشوط معل عادةل ومرضية دون 

اي من اتفاقياهتا كام فعلت ابلنس بة للمساواة يف ال جر وحق الضامن  متيزي، ولكهنا مل تنص رصاحة عىل املساواة يف حق الترتقية ومل تفرد هل اإ

 الاجامتعي.

مهها ابلرمغ من ذكل ال زالت املرأ ة العامةل يف وضع متدين مقارنة ابلرجل خاصة ابلنس بة لوصولها للمناصب القيادية، ويرجع ذكل لعدة أ س باب أ  

ىل أ ن النظرة اجملمتعية للمرأ ة عىل أ هنا ال تس تطيع حبمك خشصيهتا أ ن تقود الرج ضافة اإ ال وتتوىل مسؤوليات كبرية يف تس يري وقيادة املؤسسات. اإ

س ناد مناصب املسؤولية هل عىل حساب املرأ ة العامةل وذكل لكون تكل املناصب تتطلب  املس تخدم غالبا ما يفضل ترقية العامل الرجل واإ

                                      
1
 .73ملرجع السابق، ص أ معر حيياوي، ا - 
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 نظره القيام به نظرا ملسؤولياهتا املادوجة يف العمل احلضور ادلامئ ابملؤسسة والتنقل عرب وحداهتا، ال مر اذلي يصعب عىل املرأ ة يف

ن املرأ ة يف هذه احلال ويف غياب أ ليات رقابة ميدانية فعاةل للحامية ال متكل وس يةل قانونية الثبات أ هنا وقعت حضية  .     1المتيزي والبيت.ومع هذا فاإ

 املبحث الثاين: امحلاية القانونية خلصوصية املرأ ة يف العمل.

جراءات حامية لصاحلها سواء بسبب ال مومة أ و عندما تتكفل بأ عباء ال رسة. كام       تقتيض الوضعية الطبيعية للمرأ ة العامةل أ ن تتخذ اإ

جراءات ما تلقيه من أ خطار خاصة أ ثناء أ داء الوظيفة، و هو ما سنبحثه فامي ييل:  يتطلب أ ن تعاجل هذه االإ

 ة يف العمل.املطلب ال ول: امحلاية القانونية لل موم

لغاء لك أ شاكل المتيزي جتاه النساء، جندها حتمي وظيفة االإجناب من خلل حامية حصة املرأ ة احلامل و منح  ىل أ حاكم اتفاقية اإ جوع اإ ها عطةل ابلرن

ىل معلها و عاانت دون أ ن تتعرض للترسحي أ ثناء هذه الفترتة أ و بسبب امحلل مع ضامن العودة اإ الاحتفاظ حبقوق  أ مومة تتقاىض فهيا أ جرا أ و اإ

 .2ال قدمية و املاااي الاجامتعية

ا قد متارس الوظيفة ليًل و هنارًا. جراءات هذه امحلاية ابختلف وقت معل املرأ ة ل هنن  أ واًل: حامية حصة املرأ ة احلامل: ختتلف اإ

 :العمل اللييل-5

نييل و أ وقات العمل غري املنتظم راسات احلديثة عىل  أ ن العمل الل ة ميكن أ ن تقترتن مبخاطر عالية: سقوط اجلنني، والدة قبل الوقت تؤكدن ادلن

ولية رمق 3وضعف الوزن عند الوالدة ت اتنفاقية منظمة العمل ادلن نقة ابلعمل اللنييل )  535. ذلكل نصن ىل 5990املتعل ( عىل حتويل املرأ ة احلامل اإ

ار عندما يكون ذكل ممكنا يف احلالتني التناليتني  :4العمل يف الهنن

ة س تنة عرش )  ( أ سابيع هنارًا عىل ال قل قبل الوالدة.02( أ س بوعا عىل ال قلن عىل أ ن تعمل مثانية )51احلاةل ال وىل: قبل و بعد الوالدة ملدن

نب العمل هنارا سواء يف فترتة امحلل أ و بعد الوالدة  .5احلاةل الثانية: عند تقدمي شهادة طبينة تثبت أ نن حصة ال من أ و الودل تتطل

                                      
1
 .851، ص 8003د: محمد س يد فهمي، املشاركة الاجامتعية والس ياس ية للمرأ ة يف العامل الثالث، املكتب اجلامعي احلديث، الاسكندرية، الطبعة ال وىل،  - 
2

 Articles 11/1 (f) et 11/2 (abd) de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes  

).                                                               www.ilo.orgLe web site de l’organisation internationale du travail ( 
3

 
4
 Article 7/2 de la convention de l’OIT N°171 sur le travail de nuit,1990.                                                             

5
ة بعد استشارة منظامت أ رابب العمل و حت    لطة اخملتصن ة اليت تس تفيد مهنا املرأ ة ملامرسة معلها هنارا بعد الوالدة من قبل السن د املدن ال ال كرث متثيل عىل أ الن تقلن عن مثانيدن ة العمن

 ( أ سابيع.02)

http://www.ilo.org/
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نانية ، ال تس تفيد امل غري ىل العمل هنارا بعد الوالدة ، سواء يف احلاةل ال وىل أ و يف احلاةل الث نييل اإ نه عندما يمتن حتويل العمل الل رأ ة من هذا أ ن

الن بعد انهتاء عطةل ال مومة، و هو ما أ كندته املادة  جراء اإ نه:7، الفقرة 3االإ ت عىل أ ن ذ نصن نفاقية ، اإ تنب عن أ حاكم هذه جيب أ الن يترت « ، من االت

 »املادة التقنليل من امحلاية و املاااي املرتبطة بعطةل ال مومة

نن توصية  535ولنئ اكنت االتنفاقينة رمق  ىل العمل هنارا، فاإ نييل اإ دت يف مسأ ةل حتويل املرأ ة بسبب ال مومة من العمل الل ابقة، قد تشدن السن

ولية رمق  مة العمل ادلن :املتعلنقة حبامية  595منظن طار، مفاده أ نن املرأ ة احلامل أ و املرضعة ال ينبغي أ ن  «ال مومة، قد وضعت مبدأ  عاما يف هذا االإ

نييل عندما يثبت يف شهادة طبينة أ ن مثل هذا العمل ال يتلءم مع حالهتا  .1»جترب عىل العمل الل

نساء كام اكن من قبل  نييل عىل الن ويل مينع العمل الل بل أ حضى ينظمه فقط مبا يضمن للمرأ ة امحلاية  ،2هكذا مل يعد القانون ادلن

نه: ن « البيولوجينة اللنزمة. ويف هذا الصدد أ كندت جلنة اجملموعة ال وربينة عىل أ ن نظرا لامتثل اخملاطر اليت يواهجها معنال الليل، الرجال والنساء،فاإ

الن برضورة ر اإ  .3»حامية احلاةل البيولوجينة للمرأ ة  معامةل النساء اخملالفة ابملقارنة مع الرجال ال ميكن أ ن تربن

 :يف ال وقات العاديةالعمل  -8

ولية رمق  مة العمل ادلن نقة حبامية ال مومة ) 523تفرض اتنفاقية منظن هتا 8000املتعل (، مبقتىض مادهتا الثنالثة، أ ال يكون معل املرأ ة احلامل مرضنا بصحن

ة طفلها و أ ال يشلكن خطرا واحضًا علهيا.و ع  ولية رمق أ و بصحن مة العمل ادلن دت توصية منظن (، بعض اخملاطر 8000حبامية ال مومة ) 595ليه، حدن

 عىل سبيل املثال كام يأ يت:

ولية رمق 4لكن معل يدوي شاق -       مة العمل ادلن ليه توصية منظن نقل )  582، و هو ما أ شارت اإ (، فنصت 5913املتعلقة ابحلد ال قىص للث

نه:  52يف البند  ثقال أ ثناء محل اثبت طبيا  «عىل أ ن نة امرأ ة ابلنقل اليدوي لل   .»ال ينبغي تلكيف أ ي

. و قد س بق ملنظمة العمل 5لك معل يعرض املرأ ة لعوامل بيولوجية أ و كمييائية أ و فزيايئية قد تكون خطرية عىل وظائفها التناسلية -      

ولية أ ن حظرت تشغيل الس ناء، بسبب اخملاطر اليت متثلها ب عض العمليات الصناعية عىل وظيفة ال مومة، يف مصاهر حتويل معدين الانك ادلن

                                      
1
  Point 6(4) de la recommandation de l’OITN° 191 sur la protection de la maternité,2000..                           

2
ولية رمق  -  نساء أ ساسه يف اتنفاقية منظمة العمل ادلن نس5959لس نة  7جيد منع العمل اللنييل عىل الن ةل مبوجب االتنفاقية رمق ، املتعلنقة ابلعمل اللنييل للن ناعة، املعدن  75اء يف الصن

 .5972لس نة  29، و االتنفاقية رمق 5937لس نة 
3
  Point 15 de l’arrêt de la cour de justice des communautés européennes en date du 2 Aout 1993, affaire C-158/91.  

4
 Point 6/3 (a) de la recommandation N°191 sur la protection de la maternité,2000.                                        

5
 Point 6/3 (b) de la recommandation N° 191 précité. 
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، الفقرة ال وىل، من اتفاقية 55. كام نصت املادة 1و الرصاص، أ و يف صناعة التلحمي أ و تنظيف الورشات اليت متارس فهيا هذه ال شغال

ولية رمق  نه: 5935املتعلقة ابلبزنين )  531منظمة العمل ادلن جيب أ ال تشغنل النساء يف حاةل امحلل الثابت طبيا ... يف أ عامل تتضمن  «( عىل أ ن

 .»التعرض للبزنين أ و املواد اليت حتتوي عىل البزنين 

 .2لك معل يتطلب هجدا عضليا بسبب حاةل جلوس أ و وقوف طويةل أ و درجات حرارة عالية أ و اهزتازات -    

ذا أ صبح العمل يشلك خطرا عىل حص ة املرأ ة احلامل أ و ودلها، أ مكهنا، بعد اس تظهار شهادة طبية، أ ن تطلب من بناًء عىل ذكل، اإ

ىل 595( من التوصية رمق 8)1املس تخدم، حسب ال حوال ، وفقا ملقتضيات البند  ، وضع حد للخطر، أ و تكييف ظروف العمل، والتحويل اإ

ىل منصب أ خرمنصب أ خر عند تعذر تكييف ظروف العمل، وكذا عطةل مدفوعة ال جر عند تعذر ا  .3لتحويل اإ

ولية عند حامية املرأ ة احلامل عندما يكون ماكن العمل يشلك خطرا عىل حصهتا أ و حصة جنيهنا حفسب، بل  مل تتوقف هجود منظمة العمل ادلن

لت التوصية رمق  ْذ خون ياب عن العمل الإجراء (، املرأ ة احلامل احلق يف الغ 1)1، يف البند 595أ خذت بعني الاعتبار امحلل يف حد ذاته أ يضًا، اإ

املتعلقة حبامية  523الفحوص الطبية ذات الصةل ابمحلل. و  قد يترتتب عن هذه الفحوص، حسب مفهوم املادة اخلامسة، من االتفاقية رمق 

لوقوع بسبب ال مومة، سابقة اذلكر، منح املرأ ة احلامل، قبل عطةل ال مومة، عطةل ال مومة يف حاةل مرض أ و تدهور حصهتا أ و تدهور وش يك ا

 امحلل، عىل أ ن حتدد املدة القصوى لهذه العطةل وفقا للترشيع الوطين.

 اثنيا: عطةل ال مومة:

ولية رمق       ل املادة الرابعة، الفقرة ال وىل، من اتفاقية منظمة العمل ادلن املتعلقة حبامية ال مومة، املرأ ة احلق يف عطةل أ مومة  523ختون

ول، يف البند 595عىل ال قل. لكن التوصية رمق  ( أ س بوعا57ملدة أ ربعة عرش ) (، عىل 5)5، سابقة اذلكر، املمكةل لهذه االتفاقية، قد حثت ادلن

ىل مثانية عرش ) ( أ س بوعا عىل ال قل. كام  ينبغي متكني املرأ ة اختيار الوقت اذلي تأ خذ فيه هذه العطةل 52أ ن تعمل من أ جل رفع هذه املدة اإ

، 5( أ سابيع عىل ال قل بعد الوالدة01رشيطة أ ن تأ خذ وجواب، ل س باب تتعلق حبامية حصة ال م و ودلها، س تة )  4سواء قبل أ و بعد الوالدة

ماكنية متديد عطةل ال مومة يف ال حوال التالية: ولية هبذا القدر، بل وسعت مدى هذه امحلاية عندما كرست اإ  ومل تكتف منظمة العمل ادلن

 

                                      
1
 Point 1 de la recommandation N° 4 de l4OIT sur le saturnisme,1919. 

2
  Ibid point 6/3 (d ). 

3
 .حيدد هذا ال جر وفقا للترشيع الوطين - 

4
 -Point 1 (3) de la recommandation N° 191 précité. 

5
  Article 4/4 de la convention de l’OIT N° 183 sur la protection de la maternité, 2000. 
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 .1 العمل اللييل-أ  

ذا مل تدل املرأ ة يف هذا التارخي تبني الش  -ب هادة الطبية التارخي املفترتض للوالدة، و متنح عطةل ال مومة قبل الوالدة عىل هذا ال ساس. لكن اإ

لاامية ) س تة أ سابيع( بعد الوالدة  .2املفترتض، وجب متديد هذه العطةل مع مراعاة عدم ختفيض مدة العطةل االإ

 .3دما تدل املرأ ة توامئيف حاةل الوالدات املتعددة أ ي عن -جـ

ذا انهتت عطةل ال مومة و املرأ ة ما زالت مريضة أ و تعقدت حصهتا أ و أ وشكت أ ن تتعقد بسبب وضع امحلل ، أ مكهنا، بعد تقدمي شهادة  اإ

هتا القصوى عن طريق الترشيع الو 523طبية، أ ن تس تفيد، وفقا ل حاكم املادة اخلامسة من االتفاقية رمق  د مدن  طين.، من عطةل حتدن

أ ثناء ال مومة وعندما تفرضها الظروف الصحية للمرأ ة بسبب امحلل أ و وضعه، تتقاىض املرأ ة ، سواء اكن معلها ليًل أ و هنارًا، وفقا      

عاانت نقدية من شأ هنا أ ن 523، من االتفاقية رمق  8و 5ملقتضيات املادة السادسة، الفقراتن  متكهنا يه  املتعلقة حبامية ال مومة، سالفة اذلكر، اإ

 و ودلها المتتع بصحة جيدة و مس توى معييش الئق.

( ادلخل السابق للمرأ ة. لكن 8/3ذلكل ، جيب أ الن تقل هذه االإعاانت، حسب مفهوم املادة السادسة، الفقرة الثالثة، من االتفاقية، عن ثليث )

ول ال طراف يف االتفاقية، يف البند الثاين، عىل رفع املشار اإ  595التوصية املمكةل لهذه االتفاقية، و يتعلق ال مر ابلتوصية رمق  لهيا أ نفا، حتث ادلن

ىل مبلغ يساوي ادلخل السابق. عاانت اإ  هذه االإ

 اثلثا: منع الترسحي

ولية رمق         512ال ميكن أ ن يشلك امحلل أ و الغياب عن العمل أ ثناء عطةل ال مومة، مبفهوم املادة اخلامسة، من اتفاقية منظمة العمل ادلن

ولية رمق 5928املتعلقة ابلترسحي )  535(، سببا مقبوال لوضع حد لعلقة معل العامةل. و لقد أ عادت التأ كيد عىل ذكل اتفاقيتا منظمة العمل ادلن

ذ ال يصح فصل أ و توجيه االإخطار ابلفصل للمرأ ة العامةل أ ثناء م 523و  دد امحلاية املتعلقتان عىل التوايل ابلعمل اللييل و حامية ال مومة، اإ

لهيا تفصيل فامي س بق  .4املقررة لصاحل ال مومة كام أ رشان اإ

                                      
1
  Article 7/2 de la convention N° 171 précité. 

2
 Article 4/5 de la convention N° 183 précitée. 

3
 Point 1 (2) de la recommandation N°191 précitée.  

 
4
  Article 7/3 (a) de la convention N° 171 précitée, combiné avec l’article 8/1 de la convention N°183 précitée. 
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ذا وجدت مربرات تأ ديبية جراء اإ ال أ هنا ميكن أ ن تتعرض لهذا االإ غري  و لنئ اكنت املرأ ة العامةل تمتتع ابمحلاية من الترسحي بسبب ال مومة، اإ

ثبات أ نن ذات الصةل ابمحلل أ و وضعه أ و ما يترتتب عنه من عطل، و يف هذه ا حلاةل، من أ جل حامية املرأ ة ، يقع عىل املس تخدم عبء اإ

ىل ال مومة ه اإ  .1الفصل ليس مردن

ىل أ بعد من ذكل حيامن ورد يف املادة الثامنة، الفقرة ال وىل، من االتفاقية رمق       ولية اإ ، أ نن املرأ ة محمية من 523وذهبت منظمة العمل ادلن

ما مل ترتكب خطأ  اهنيا يس توجب الفصل، غري  »حتدد عن طريق الترشيع الوطين  2ا من العطةلخلل مدة تيل عودهت «الفصل كذكل  

 مرتبط ابلغياب عن العمل يف هذه املدة.

ىل العمل.  رابعا: العودة اإ

ىل الع   ثر انهتاء تدابري امحلاية املقررة لصاحل املرأ ة العامةل بسبب ال مومة ) انهتاء عطةل ال مومة، عودهتا اإ ىل عىل اإ لت اإ مل اللييل بعدما حون

ولية احلق يف الالتحاق من جديد مبنصب معلها ال   ولية    وال س امي قواعد منظمة العمل ادلن لها القواعد ادلن صيل أ و العمل هنارا،...اخل(، ختون

 .3منصب مماثل مع تقايض ال جر ابملبلغ نفسه

ولية فضل عن ذكل، حتتفظ حبقوق ال قدمية و املاااي الاجامتع       ية، فنصت املادة السابعة، الفقرة الثالثة )ج(، من اتفاقية منظمة العمل ادلن

طار حامية ال مومة 535رمق  ىل العمل هنارا يف اإ لت اإ ىل العمل اللييل بعدما حون ال تفقد املاااي فامي  «، سابقة اذلكر عىل أ نن املرأ ة عندما تعود اإ

ماكنيات الترتقية ال ، وهو ما نلحظه كذكل يف توصية »يت ميكن أ ن ترتبط مبنصب العمل اللييل اذلي تشغهل عادةخيص الرتبة، ال قدمية و اإ

ىل أ نن غياب املرأ ة عن العمل بسبب ال مومة عىل النحو اذلي سلف بيانه       595منظمة العمل ادلولية رمق  عندما أ شارت، يف البند اخلامس، اإ

 .»هاينبغي اعتباره كفترتة خدمة من أ جل حتديد حقوق  «

 املطلب الثاين: امحلاية القانونية للمرأ ة من بعض ال وضاع اخلاصة يف العمل.

وق حيث أ ن الفارق يف التكوين الفزييولو ي والبنية اجلسدية بني املرأ ة والرجل واحض، وابلتايل وجب حامية املرأ ة من بعض ال عامل اليت تف

ىل ما ييل:طاقهتا اجلسدية أ و تؤثر يف تكويهنا الفزييولو ي والبي  ولو ي، ومن مظاهر هذه امحلاية ميكن أ ن نشري اإ

 

 

                                      
 
1
  Article 7/3 (a) de la convention N° 171 précitée, combiné avec l’article 8/1 de la convention N° 183 précitée. 

و يتعلق ال مر ابلعطةل ما بعد الوالدة ) عطةل ال مومة أ و متديدها أ و العطةل بسبب مرض انجت عن وضع امحلل(. -
2
  

3
  Article 8/2 de la convention N° 183 précitée et points 5 et 6 (5) de la recommandation N° 191 précitée 
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 أ وال: منع معل املرأ ة حتت سطح ال رض.

-01-89الصادرة بتارخي  71أ غلب الترشيعات معوما متنع تشغيل النساء حتت سطح ال رض، وهذا معل ابالتفاقية ادلولية رمق  

س تثناءات املتعلقة بعمل النساء يف ال عامل االإدارية متاش يا مع التطور عن منظمة العمل ادلولية، اليت متنع ذكل مع بعض الا 5913

 التكنولو ي احلاصل.

فالعمل حتت سطح ال رض شاق وخطري، ومثاهل العمل يف املنامج مبا يتضمنه من خماطر وتعب وسوء النظافة، فاس تخراج مادة الائبق مثل 

 .  1أ وقات متفرقةمترت ويف 110يتطلب ناول العامل حتت سطح ال رض بعمق 

 اثنيا: منع معل املرأ ة يف رفع ال وزان وامحلوالت.

يف  82/01/5913حول احلد ال قىص لل وزان بتارخي  583حسب مقتضيات املادة السابعة الفقرة ال وىل من اتفاقية منظمة العمل ادلولية رمق 

ثقال لك 51البند  ام اكن ذكل ممكنا. رمغ ذكل ال ميكن حتديد ال وزان للك طائفة من ، عدم تشغيل النساء بصفة منتظمة يف النقل اليدوي لل 

 .2العامل بشلك حسايب دقيق ل ن عنرص القوة اجلسدية أ مر نس يب، لكن املتعارف عليه علميا أ ن بنية الرجل أ قوى من املرأ ة وقوة حتمهل أ كرب

ذا اقتىض احلال أ ن ميارسن هذا النشاط يتعني التقيد ابلرشوط التا    لية : لكن اإ

 لكغ وهو احلد ال قىص املقرر للعامل الرجال . 11جيب أ ن يكون الثقل اقل من 

ثقال عندما يكون ذكل ملمئا  .ختفيض الوقت املقرر فعليا للنقل اليدوي لل 

ثقال املعتربة شاقة بصفة خاصة.   منع اس تخدام النساء يف بعض أ عامل النقل اليدوي لل 

 اثلثا: تنظمي معل املرأ ة ليل.

ىل  ذا ما قورن ابلعمل خلل الهنار، لكونه خمالفا للفطرة االإنسانية وكذا ابلنظر اإ زايدة العمل اللييل كذكل معل شاق ابلنس بة جلسم االإنسان اإ

ن وسائل الضجيج من لك نوع خلل الليل. ونظرا خلصوصية تكوين املرأ ة بيولوجيا وفزييولوجيا ، ومسؤولياهتا العائلية الكبرية، عرف القانو

 535حتمل رمق  80/01/5990ادلويل صدور العديد من االتفاقيات بشأ ن العمل اللييل، وأ خر اتفاقية صدرت عن منظمة العمل ادلولية يف 

                                      
1
 .13، ص5923وف العمل، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلاائر، د: دمري أ محد، مسامهة يف دراسة ظر   
2

، 8003، ال زرطية، االإسكندرية، د: خادل مصطفى فهمي، حقوق املرأ ة بني االتفاقيات ادلولية والرشيعة الاسلمية والترشيع الوضعي )دراسة مقارنة(، دار اجلامعة اجلديدة -

 .500-99ص ص 
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 النساء واليت كرست املساواة بني املرأ ة والرجل بشأ ن العمل ليل برفعها للمنع اذلي اكن متعلقا بعمل املرأ ة ليل، وحرصها لهذا املنع فقط عىل

 احلوامل وبشلك مؤقت كام س بق وذكران.

لكن أ غلبية ادلول ومن بيهنا اجلاائر مل تصادق عىل هذه االتفاقية، وأ بقت عىل منع معل املرأ ة ليل ك صل عام، مع اس تثناء بعض  

 القطاعات كقطاع الصحة العمومية.

 رابعا:حامية املرأ ة من التحرش اجلنيس يف أ ماكن العمل.

جراءات محلاية النساء ضد لك شلك من أ شاكل العنف يف ماكن العمل ويعترب التحرش اجلنيس تتطلب املساواة احلق  يقية يف الوظيفة تطبيق اإ

املامرس علهين من قبل زملهئن الرجال احد أ شاكل العنف ال كرث اعتيادا اذلي تكون حضيته النساء ويف هذا الصدد قررت جلنة القضاء عىل 

مبناس بة دورهتا احلادية عرشة انه "ميكن املساس ابملساواة يف  5998الصادرة عام  59من توصيهتا العامة رمق  53رة المتيزي جتاه النساء يف الفق

 العمل بشلك خطري عندما ختضع النساء للعنف القامئ عىل اجلنس وال س امي التحرش اجلنيس يف ماكن العمل" .

خاصة طلب تلبية حاجات جنس ية سواء سلوك عن طريق الالكم أ و ويتجىل التحرش اجلنيس يف لك سلوك يقوم عىل دواع جنس ية و 

يف أ و ال فعال. ويعد هذا الترصف متيزياي ملا تعتقد املرأ ة أ ن رفضها الانصياع لهذه املؤثرات قد حيراها من ماااي وظيفية فامي يتعلق ابلتوظ 

 .1الترتقية

جر  اءات قانونية فعلية مبا يف ذكل عقوابت جنائية و تعويضات مدنية محلاية ذلكل أ وصت جلنة القضاء عىل المتيزي ضد النساء ادلول ابختاذ اإ

النساء ضد الاعتداء اجلنيس و التحرش اجلنيس يف لك ماكن. وعليه ال بد من التشديد قانونيا يف جترمي وعقاب هذا الفعل املشني واعتبار 

ساء جراء هذه املامرسات وابلتايل العمل عىل الوقاية مهنا اجامتعيا ماكن العمل من ظروف تشديد اجلااء، وتوعية اجملمتع مبا تتعرض هل الن 

 ومساندة املرأ ة بدال من الوقوف ضدها. ويبقى الوازع ادليين وال خليق أ كرب رادع للحد من هذه الظاهرة.  

 خامتــــــــــــة:

دماهجا كعضو فاعل يف جمال أ خريا وعىل الرمغ من اجلهود املس مترة اليت تبذلها ادلول واملهمتون بقضااي امل رأ ة من أ جل  الاهامتم بتعلميها واإ

ىل جمال العمل يف موضع اختاذ القرار، وتغيري بعض الترشيعات والقوانني حىت تتناسب  مع املشاركة يف احلياة العامة والاقتصادية، ودفعها اإ

ن وضع املرأ ة وخاصة العامةل لن يتغري بقرار فويق، كام  أ ن التغيري لن يتأ ىت عن طريق توقيع االتفاقيات وسن القوانني أ وضاعها اجلديدة. فاإ

منا يتطلب ال مر خلق وعي جممتعي عام بقضية املرأ ة العامةل، وبذل هجود حثيثة حنو تغيري النظرة السلبية حنوها.  ورمس الس ياسات فقط، واإ

                                      
1
 .555ع السابق،  ص د: خادل مصطفى فهمي، املرج - 
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ىل قطبني متعارضني، أ حدهام ىل انقسام اجملمتع اجتاه قضيهتا اإ ال أ دى ال مر اإ ىل اخللف، وما يترتتب عىل ذكل واإ ىل ال مام والثاين يشد اإ  يدفع اإ

 من رصاعات ذات أ اثر سلبية معوقة لعمل املرأ ة.

ىل املطالبة ابالختلف والتباين، وال يعين ذكل   لقد أ صبحت املرأ ة العامةل يف وضع يقتيض مهنا أ ن تنتقل من املطالبة ابملساواة اإ

ىل فهم ىل رصاع جديد، بل اإ جديد لعلقة املرأ ة ابلرجل وابلعامل والعرص. تكل العلقة املبنية عىل التاكمل والتفاعل بني اخملتلفني بعيدا  ادلعوة اإ

 عن التناقض والرصاع.  

 قامئة املراجع:

 املراجع ابللغة العربية:

 .5992ية، اجلاائر، أ محية سلامين، التنظمي القانوين لعلقات العمل يف الترشيع اجلاائري، ديوان املطبوعات اجلامع  -

ة أ معر حيياوي، املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأ ة يف القانون ادلويل والترشيع اجلاائري، دار ال مل للطباعة والنرش، اجلاائر، طبع -

8050. 

ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلاائر، اتج عطاء هللا، املرأ ة العامةل يف ترشيع العمل اجلاائري بني املساواة وامحلاية القانونية دراسة مقارنة،  -

                .8001طبعة 

خادل مصطفى فهمي، حقوق املرأ ة بني االتفاقيات ادلولية والرشيعة الاسلمية والترشيع الوضعي )دراسة مقارنة(، دار اجلامعة اجلديدة،  -

 .8003ال زرطية، االإسكندرية، 

 .5923ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلاائر، دمري أ محد، مسامهة يف دراسة ظروف العمل،  -

 .8003محمد س يد فهمي، املشاركة الاجامتعية والس ياس ية للمرأ ة يف العامل الثالث، املكتب اجلامعي احلديث، الاسكندرية، الطبعة ال وىل،  -

 املراجع ابللغة ال جنبية:  -8

- Revue universelle des droits de l’homme, vol 12, N 3-5 du 31-10-2000.  

- la recommandation générale n°13 du comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des 

femmes, huitième session, 1989, document A44/38. 

- la recommandation de l’OIT  N°191 sur la protection de la maternité, 2000. 
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- la directive du conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en      œuvre progressive du principe de 

l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale.   

-  la recommandation N° 4 de l’OIT sur le saturnisme, 1919. 

- la convention de l’OIT N° 183 sur la protection de la maternité, 2000. 

- la convention sur l’élimination de toutes les formes de  discrimination à l’égard des femmes.  

- la convention de l’OIT N°171 sur le travail de nuit, 1990.                                                             

- l’arrêt de la cour de justice des communautés européennes en date du 2 Aout 1993, affaire C-158/91.  

- l’arrêt du 11 mai 1999, affaire C-309/97, recueil de la jurisprudence de la cour partiel, 1999, 

Luxembourg. 

-  le web site de l’organisation internationale du travail (www.ilo.org).      

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

http://www.ilo.org/
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 التعلمي مكتغري للتحول ادلميقراطي يف الوطن العريب

 " دراسة حالـــــــــة اجلاائر "

 جامعــــــــــة ســــــــــعيـــــــدة.،بن دادة خلــــرض /ال ستـــاذ: 

 ة:قدمـــــــــمـ  

ـ لقد أ علنت املــوجة الثــالثة للتـحول ادلميــقراطي اليت شهدهنا العـديد من دول العـامل فـي أ عقاب مثانينات القرن املايض,هناية 

يف قلهبـــا و نت ال نظمة التسلطية وبداية حتلل بنياهتا ال ساس ية , ولــم تكــــن ال نـظمة الس ياســية العـــربية مبعال عن هذه املـــوجة , بل كــا

 يف دائرة نشاطـــها .                                                                              

نظـمة السـياس ية العــربية كـام حاولت وابس متـرار أ ن تـلااها       ـ لقد حاولـت هذه املـوجة أ ن تغـري احلالـة القرسيـة واملتش نجة لل 

 رسـة ادلميقراطيـة من ال سـفل وعبــر املشاركة القاعدية للمواطنني .       بواجب تبين املام

ال أ ن ضـعف التقـديـر احلكومـي ل هـمية العوامل املساعدة عىل التغيري , ـ ولـكن ابلـرمغ من فقد شلك عقبة  كـل هذه املـحاوالت اجلـادة ,اإ

ـعىل من بني هذه العــوامل جنــد ما يعــرف بعـامل "التـعلــمي", نقـصد بـذلـك التـعلـمي ك داء يف وجه المنو ادلميقراطي يف الوطن العــريب , ول

لـى التحـول ادلميقراطـي , وهو نفسه املوضــوع الــذي سيـطـول بـنا الـحـديـث عــنه أ كـرث فــي هـذه  كـرشط أ سـاسـي يسبـق الـدعوة اإ

 فيه "اجلـاائر" كدراسـة معليـة اس تقرائيـة واقعيـة لهـذا النوع من املواضيـع.الـورقـة , وخــاصــة الــجانـب الــذي س نأ خذ 

 ـ احملور ال ول:التـعلمي والتـحول ادلميقراطـي يف الـوطن العريب)رؤيـة نظرية ومهنجية(

 أ والـ حتــديد مــفاهيــم الــدراســـة:التـحــول الــــدميـقراطـي,  الـتــعلـيـــم

 الــــتحـول ادليـــــمـقـراطـي: ـ مـــــــفهـوم5

ـ لنتسـاءل أ وال وقــبل كـل شـيء عــن مـفـهوم الـدميـقراطيـة ل ن هـذا النـوع مـن التـسـاؤل قد يساعدان عىل حتديد الفائدة اليت 

 نرجوها من مفهوم التحول ادلميـقراطي.                  

, مدلـول حـقيقي للـدميقراطيـة مـا لـم يـجـمـع هـذا املدلول بني الوس يةل و الغاية, القـصد مـن ـ لـيس هـناك فـي تـصـور الـباحـثني والفـقهاء 

           ذلـك أ ن أ ي حمـاولــة للـتعـريف بـمـفـهــوم ادلميقراطية, البد أ ن جيمع يبني أ مرين هام:                                         

ىل حتقيق الس يادة الشعبية ابعتبارها وس يةل لتحقيق الـحريـة والـمسـاواة السـياسـيـة  ـ : وال ـ الغرض من ادلميقراطية ـذي يشري اإ

نشاء برملـان منتخـب بواسطـة الشعب  ذ أ ن وسـائـل تـحـقـيـق هـذا الـغـرض : والتـي جنـد مـن بيـهنا رقابة الرأ ي العام ل عامل احلاكم  واإ , اإ

بـة الشعب ل عامل السلطة العليا ومدى احترتام احلرايت وحتقيق املساواة الس ياس ية بواسطـة هذه الوسائل تتحقق رقا
1

ـ وهبذا املعىن ميكن أ ن 

ىل املرحلـة اليت يكون فهيا للشعب اللكمة العليا والقـرار ال خري يف أ شكـال وصور عـديدة , عن طـريق انتخابه مل  مثليه يف تشري ادلميقراطيـة اإ

                                      
1
 21،ص  8055محمد نرص اهنا ، ادلوةل والنظم الس ياس ية املقارنة ،االإسكندرية : دار الوفاء للطباعة والنرش، الطبعة ال وىل  
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ن مل حيس نوا أ داء وظيفهتم المتثيلية , وعن طريق عاهل للحاكم الربملان , وعن طـريق ر  قابـتـه للـنواب الـذيـن انتخهبـم وعــدم جتـديـد انتخاهبـم اإ

 مبناس بة الانتخاب أ و الاس تفتاء .                         

جراءات أ صبحت تعـد مبثابـة الرشوط املس بقـة ل ي ندـ مث أ ن اجل    ظـام تسلطـي أ راد أ ن يتحول فـي ذكل دميقـراطيا .ير ابذلكر أ ن هـذه االإ

 ـ التــعريـف مبـفـهوم الـتحـول الـدميـقـراطـي :

دراك حكـومـة مل  ـ يف حماولــة تعريفـه للتحول ادلميقراطي يتصور "صامويل هنتنكتون" عـىل أ رض الـواقع مرحلـة حامسـة يتـم فـهيا اإ

ىل حكومة دميـقراطيـة يمت اخـتيارهـا فـي انتخـاابت حـرة علنية  يتـم اختـيارهـا بطريقـة ديـمقراطـية ,  ثـم بـدايـة حتولـها وتغريهـا الهـيكـيل اإ

ىل سابق مرحلهتا .                                                   وناهية تغلق طريق العودة اإ

سقـاط الـنظـام غـري الـدميـقـراطـي ـ وبـناء عىل ذكل يشـري هنتنكتون فـي تـعريفـه للـتحـول ادلميـقر  اطي عىل أ نـه معليـة معقدة تشـمتـل عـىل اإ

قـامـة بديـل دميـقـراطي مث تدعمي أ سس البنية ادلميقراطية  واإ
1

فضل عـن ذكل كـون أ ن التـحول معليـة معقدة فـي غالب أ حوالها , فقـد ساهـم  

 عمليـة .هذا التعقيد يف ظهور أ شاكل وأ منـاط متعـددة لهذه ال 

 ـ أ شـكـال وأ منـاط التـحـول ادليـمـقـراطـــي  :

ـ مييـا "هنتنكتون" بيـن أ منـاط وأ شـاكل خمتلفـة للتحـول ادلميـقراطـي 
2

 فـي ال نظمـة غري ادلميقراطية وذكل عىل النحو التايل:

لـى الرغبـة الـفرديـة لـدى النـخبـة فـي الـتحول الـحـ ـ منــط التـحول : لـى يـشـري اإ ذر والبـطـيء من احلالــة القرسيــة واملتش نجــة , للـنظـام اإ

صلحات تتـامشـى مـع مصـاحلـها وتبقـي عـىل امتيازاهتا يف احلمك , مع عدم سامهحا يف اإ  جـراء اإ رشاك أ ي حـالـة أ خـرى ديـمـقـراطيـة وذلـك بـاإ

 س تقبل .هجة اكنت تعتربها خطرا حيول بسببه دون متسكها مبقاليد السلطة م 

هو حمصلـة التفـاوض الناشــئ بني املعارضـة والنخب احلامكة فكـون أ ن املعـارضة هـنا ال متـكل مـن  ـ منـط االإحـلل التحولـي :

طاحة ابحلكومة  الـقوة ما يكفيـها للإ
3

ىل ىل التعاون مع خنبة من املعتدلني , فتكسب موطـئ قـدم داخل السلطة وابليت تدعـو اإ هنا تلجأ  اإ  فاإ

 تطوير املامرسة ادلميقراطية وتعاياها .                                                              

ش باع احلاجيات املتـاايدة للجـامهري وذكل يف ضـل تصـاعد    ـ منـــط االإحــــلل :  يكون نتيجة عدم قدرة نظام معني عىل حل املشالك واإ

جباره عىل حمتية االإصلح ادلميقراطـي وتنظمي انتخاابت رأ سيــة وتيـرة الاحـتجاجات واملظاهـ ضعافـه ومـن مث اإ ىل اإ رات , مما يؤدي يف الهنايـة اإ

 مــبارشة .

وحيـدث بصفـة عامـة عنـدما يكـون التـحول ادلميقراطـي نتيجة لـتدخـلت وضـغـوطـات أ طـراف أ جنبيــة ومــن   ـ منــط الـتدخـل ال جـنيب :

ة هــذا النـمـط التدخــل ال مــريكـي  يف لك من هاييت وبامن والصومال خـلل تسعينـيات القــرن العــرشين أ مــثلـــ
4

 

                                      
1
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ىل حصولها .  ـ مجمل القول أ ن التحول ادلميقراطي شهد أ شاكل وأ مناط متعددة , اختلفت ابختلف العوامل وال س باب اليت أ دت اإ

 ـ أ ســــــباب التحول ادلميقراطي:

ـمـة أ سـباب داخليــة وال خـرى خـارجـيـة ـ ث
1

 سـندأ ب علـى ذكــرها كـال تــي : 

 ـ ال ســباب الــداخـليــــة:5

هنـا متثل بذلـك مفتاح لك حتول دميقراطي ممكن                                                                  ـ دور الــقــيادة :  نظرا لسلطـة املبادرة اليت تمتزي هبا النخبـة احلامكــة , فاإ

ـ اهنيار رشعيـة النظـام السـلطوي : يشـلك هـذا النـظام فرصـة ساحنـة للمعارضـة , حيث تس تغل هذا الضعف يف توس يع دائرهتا وتكثيف 

سـقاط احلـكومـة وتغيريها حبكومــة أ خرى دميقراطيــة .   نشاطها , حبيث ميـكن لـها اإ

ـجمتـع املـدنــي : واذلي تكون أ مه نتا هه , بروز ثقافـة مدنية تكرس الثقة الاجتـامعيـة واحلـس التـعاونـي تدفـع النـظـام فـي ـ تنامــي دور امل   

لـى االتـجـاه طـوعـا حنو التحول ادلميقراطي املنشود .   ال خـري اإ

 ـ ال ســباب الـخارجـــية:8

بحـت هـذه القميـة ضـرورة حـمتيـة وهدف منشود ابلنسبـة للكثـري من ال نظمـة ـ التحول العاملي حنو ادلميقراطيـة: حيـث أ صـ 

 واحلكومـات من دون اسـتثناء.                         

جيـاد ضـامانت     ذ تـعـد النقـطـة اجلوهـريـة فـي التحـول ادلميقـراطـي وذلـك مـن خـلل اإ نـسان  : اإ ـ عوملــة قضـااي حـقوق االإ

ىل توس يعها.  ومـواثي  ق محلايـة احلـقوق املدنيـة والس ياسيـة للمـواطنني واحلاجة املاسة اإ

ىل أ نظمة مشاهبة لدلول الغربية يف عدة ملمح  لـى رغبـة الـدول فـي التـحول اإ أ مهها دولـة ـ مـحاكـاة النظـم ادلميـقراطيـــة :وذلـك ابالإشـارة اإ

ي علـى السلـطـــة ,  فـظـل عـن هـذه الـعـوامـل كـلـها , توجد عـوامـل أ خـرى سوسـيولوجيـة القـانون , س يادة الشعب , التداول السلمــ

حــداث معليات التـحول ادلميقراطــي .    يكسب فهيا عامل التعليـم سلطة املسامهــة يف اإ

ختلف املفاهمي اليت دلى قائلها وبنوع التعلمي وأ هدافه : الــواقـع أ ن مثــة تعريفات متعددة للتع اثنـياـ التـعــريف بــمفهـوم الــــتعليـــم لــمي,ختتــلف ابإ

ىل الاجتاهني التاليني:   , ومن املهم يف حماوةل الكشف عن تعريف واحض للتعلمي أ ن نشري اإ

 ـ الاجتاه ال ول:

ىل التلميذ ويمت داخل املؤسسات التعلميية ـ يركا هذا االإجتاه يف مفهــومه للتعلمي عىل أ نـه وس يلــة لنقــل الثقافــة والترتاث الاجمت ـاعي اإ

 )املدارس واجلامعات(.

 ـ االإجتاه الثاين:

جامتعية وذكل عن طريق تاويد ال فر  ىل عــملية مــس مترة ووس يلــة للتمنية االإ اد ابملعــارف ـ التعريف الضــامر للتعلمي مضــن هذا الاجتاه يشــري اإ

أ ي قدرات أ خرى يكتس هبا االإنسان كعضو يف اجملمتع واالإجتاهـــات واملهارات املهنية
1

  

                                      
1
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ىل الـفيلسوف واملـفكر العربـي الكبـري"عبد الرحامن بن خدلون " حـول التـعلمي , أ ثـران  التـذكري به فـي هـذا االإجتاه  ـ هناك تعريف منسوب اإ

  .ل نه يضـع يــده علـى جـوهــر الــمفـهوم وياكد يلخص املوقف لكه

عد عمل والتعلـمي كـام يراه "بن خدلون" طـبيعي فـي الـبرش وأ ن انتحـالـه أ صـبح مـن مجـةل الصنائع , فهو أ مـر معلـي فكري يتكرر مـرة ب. ـ الــ 

أ خرى 
2

ملكة  غايته يف ذكل حتصيل املعارف  وال خــلق والـفضــائل علـى طـريق التـلقـيـن املــبارش حتـى يسـتولـي منـها طــالـب الـعـمل عىل

ـه تفسح هل هبا املسائل املغلقة من العمل ومتكنه االإحاطة مببادئه وقواعده والــوقوف علـى مســائلــه واستـنباط فـــروعـــه مـن أ صــل
3

وابلــتـالـي   

دراك ا ىل اإ درااكت , فيعتـقـد أ هنا اذلريعة اإ حلق وحتصيل املعاش والاجامتع تهنـــض قـواه وتصـحـح مـعـارفه وحتصـل مـا لـم يكـن عنـده مـن االإ

 املهيأ  للتعاون . 

 التــطـور الـتارخيــي للــــتعليـم :                                                                           ـ 

 ـ لقد شهد التعليـم جتارب اترخييـة ملحوظـة, ميكن أ ن نوجا أ هـم مراحلـها فيـام يلـي: 

:  لــقد اقتـرص التـعليـم فـي هــذه املـرحةل علـى تعلـمي الـقيـم ال خلقية واملثالية , حيـث كـانت البـرامـج الترتبويـة  ة االإغـــريقــيــــةالـــمـرحلـــ 

الس تقلل  السائـدة فـي كـل مـن مدينـيت اسربطـة وأ ثينا وحىت روما القدمية موهجـة لكـها فـي سبـيل رقـي الـفرد ورفاهيـته ومتتعه اب

ومساعدته يف المنو من اكفة النوايح ليصبح انساان اكمل
4

وذلـك لكـه علـى أ مـل حتـقيـق مرشوع ادلولــة املثاليــة وفقا ملفهوم الترتبــية  

 ال فلطونيــة الطوابويــة .

ـية علـى أ ســاس الـقــمي ادلينيــة السائــدة ,فـفـي ظـل :   فـي بدايـة هـذه الـمرحلـة , تـم تطــوير الربامـج التعلمي  ـ مرحلــة العصــور الوسطـى

ته املبارشة مع هللا والـجحيــم الـداينـــة املــس يحيــة كــان قـــد اقتــصـر التـعـليـم فــي مجملــه علـى تلـقيــن الــفـرد العــقائـــد الـمـس يحـيـة وعـلق 

مـجــيء ادلاينــــة االإسـلميـــة أ صبـحــت الترتبيــة تتـضـمن عـلوم نظرية وأ خرى تطبيقـية  واجلنـــة واحليـــاة الفانيـــة ,ثـــم بــعد
5

تشـمل قضـااي  

نـسان واجملمتع مـعا .  دينيـة ودنيويـة ذات نفـع للإ

ذ : أ صبــح التــعليــم فــي هـــذه الـــمرحلــة منـتشـر بشـكــل أ وســع مم  التعليـم فـي العصـر احلـديثـ  ــا كــان عليـــه فــي القــرون الوســطــى , اإ

أ صـبح بذلـك مـحـل اهتـمـام قنوات خمتلفــة اكل رسة واملدرسة واجلامعة , حيث لعبت هذه الهيالك أ دوار ذات مس توايت خمتلفة ومواقف 

 متـباعـدة فـي تلـقي القـمي العلميـة والتعلمييـة واملعرفيـة . 
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 ـي العصـر احلـديـث : ـ أ مهيـة التعليـم ف

حاطــة جبـميـع جـوانبـها , لـذلـك فـقـد رأ يـنا من املـهـم الـتـذكيــر ابلــفـ ن للتعليـم فـوائد واسعــة متعـددة يس تحـيل االإ وائــد ذات الـعــلقـــة ـ اإ

جـاملـها فيـام يـيل :  الــمـباشــرة ببـحــثنا هـــذا والتــي ميــكـن اإ

شاعتـها عـىل هـذا الـمـنوال يساعــد بشـكــل    رفـة :فائـدة املـعـ  ال بتأ كـيـد مـن التـعليـم وأ ن اإ أ ن املعرفــة  ال ميكـن اكـتسابـها أ و استيعاهبـا اإ

نساان واعـــيا لـك ـامـل حـقوقــه وواجباتـه كــبري علـى تدعـمي الــفـرد بأ فــكـار وقيـم ومعـانـي ومـهــارات متـنوعــة جتـعــل مـنـه فـي النـهـايــة اإ

التـطور االإنساين  اجتـاه اجملمتـع ,فـظل عـن ذلــك تشـري بعـض الـدراسات أ ن املعرفــة املكتسبــة مـن الترتبيــة والتعلـمي , تعــد مـن أ هــم أ دوات

نتاجية  نـتاج وحمدد رئييس للإ وعامـل ضـروري لـلإ
1

 

ثـرها تغـيري الـوعي السـائـد ـ فائــدة االإصــــلح :  مـعـناه أ ن هــذ ال ثـمـرة مـا حيـدثــه الــتعلــمي مـن معـليـات يتـم علـى اإ ا ال خــري لــيس ذاتــه اإ

ىل وعي أ خر معيل وعقيل يبدو أ كرث ملمئــة وأ كـرث مواكبة للتغريات احلاصلــة يف اجملمتـع  مـن وعـي تقـليدي خـرايف  اإ

تعليـــم فــي جوهــره معليـــة حتديث وخلــع مهنجــي ملعطــيات وعـناصـر الـمجمتـع التقليـدي , فـهـو بذلـك يشـكـل :  الـ  فائــــــــدة التــحولـ 

ماكنـيــة الــتطويـر وتسـريــع عـمـليــــ نتــاج دائــم للـمعطـيات والقيـم الـفاعلــة التـي شـأ هنـــا أ ن تساعـــد علـى اإ نتـــمـصـدر اإ اج قــــيـم ة التـحـول  اكإ

لــى نظـــم الـدميقراطيــة واملشــاركــة االإجيابية .                                                            الـحريـــة والــعــدالــة والــمسـاواة وبـالـتالـي ضـمــان التحــول اإ

 ليـلنا لكيفيـــة تأ ثيـر التعلــمي فـي التحول ادلميقراطي.ـ بـل هــذا مــا س نوحضـــه أ كــرث فـأ كــرث, عنـد حماولـــة حتـ 

 اثلـثا ـ اخللفيــة النظريــة لتحليـل أ ثرا متغيـر التعليــم فـي التحـول ادلميقراطـي:

عشـر  ـ عىل حنـو يتـم فـيه تصـوير التعليــم ك ليــة للتحـول الس ياسـي ادلميقراطـي املـنشـود , فـقد شـاع فـي القـرن الثامـن

م( لـــدى املصلـح العربـي "عبــد الرحـــــامن الـكــواكبـي" فـي كتابــه الشهـري"طبائـع الاستـبداد ومصـارع الاس تعباد" أ ن  52ميــلدي)

دراك واالإحـساس , وهذا ال مـر ـ كــام يراه الكــواك ال الوس يةل الوحيدة والفعاةل لقطع دابر الاستبداد يه تريق ال مــة فـي االإ يب ـ ال يتأ ىت اإ

 ابلتعلــمي و التــحميس  
2
                     

ىل التعليــم الكثـري مـن فـحول الهنضـة العربيــة حيـهنا فعىل غرار خري ادلين التونيس, ورف         اعة ـ وقـد اتبــع فـي تأ كيد هذه النظـرة اإ

يل أ ن أ صـل التفــاوت بيـن ال مــم واملاملـيك والشـعوب مـن حيــث التـقـدم يـعـود الطهطاوي, وجامل ادلين ال فغاين  يشري السيــــد  ش بيل مش 

لـى تفــاوت هـذه ال مـم فـي امتـلك الـعلـوم مؤكــدا علـى حسب تعلـيق "برهــان غـليـون"   اإ

لـى القبـول بتغيري القوانني وتعديلـها حسب  تغـري الامن واجملمتعات أ ن العـلوم تعلـم احلريــة واملساواة وتقـود اإ
3

                                                                              

يشـكـل كــل حمـاولــة يـراد  ـ أ مـا علـى مسـتوى الـدراسـات السـياسيـة والسـوسيـولـوجيـة املـعاصـرة,فـمثـة اتـفاق كبري عـىل أ ن التعلــمي 

                                      
1
 353، ص  8003بحوث  االإسترتاجتية ، الطبعة ال وىل فيصل الرفوع ، التعلمي ك ساس للتغيري يف العامل العريب ، أ بو ضيب :مركا  االإمارات لدلراسات وال  

2
 525، ص  8055عبد الرحامن الكواكيب ، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد ، اجلاائر : املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ، 

3
غتيال العقل ، اجلاائر :املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ،   599، ص5990برهان غليون ، اإ



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 277 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

جنـد دراسة "غابريـال أ ملوند" بعنوان "الس ياسة املقارنة يف وقتنا احلارض" حيــث  دميـقراطيا , ومـن ضـمن هذه ادلراسـات مبـوجبـها التـحـول

ىل ادلميقراطية , جا  عل من املس توايتبـني مــن خللــها مـدى تأ ثــري معليــة التـغيـري علـى معليــة التـحـول ادلميقـراطــي واسترتاجتيات التحول اإ

متعات العليا من التعلمي أ ثر جد كبري يف بناء الثقافة الس ياس ية للمشاركني حيث أ ن وسائل التعلمي والنظم الترتبوية تشلك قنـاة دخول يف اجمل 

ادلميقراطيــة
1

                                                               

ج عهنا من ثورة فـي املعلومات وكرثة اس تخدام وسائل االتصال احلديثة فالثابت هـنا أ ن زايدة وترية التعليـم وما نتـ   

ىل طـرح قضيـة ادلميـقراطـية الـمبارشة مـن جديد , ح  يث أ صـبح مـن اكلبـريد االإلكترتوين ومـواقع الـش بكة املعلوماتيـة ادلوليــة , أ دى يف مجمهل اإ

شوا ويتـبادلوا ال راء ويصوتوا عىل س ياسات بدلمه من خلل وسائل االتصال احلديثةاملمـكن ال ن ملواطين أ ي دولـة اهـام تفـرقوا أ ن يتنـاق 
2

                                                         

حـدى ادلراسات الـقوميـة أ ن التـوسـع فــي التـعليـم وتـطـور براجمه وانتشار الصحافة     وعـىل نفـس املنـوال أ شارت اإ

ىل رفع معدالت المنو الثقايف دلول العامل الثالث وأ مد امجلاهري ابملعلومات واملعرفة واملهارات ملتابعـة االإصلحات ادلميقراطي واالإعلم , ـة أ دى اإ

دراك احلقوق الطبيعيـة   والايـادة من اإ
3

ذ يس تحيـل وابلتــايل يبـدو أ نـه كـلـام اتسـع التـعليـم يف جممتع ما زاد متسكـه ابلـحرية وادلميقراطـ   ية , اإ

مـارسة لدلميـقراطيـة أ ن تسود يف جممتع يسوده اجلهل فـالـتعليـم فـي املـنظـور الـدميـقراطـي هــو مـفتـاح التـغيـري وشـــرط ضـروري للـم

ادلميقراطية احلقيقية
4

                                                                          

كـيد هـذه احلقيقـة املـفكـر "صـامـويل هنتنكتون"فـي دراس ته "املوجة الثالثة للتحـول ادلميقراطي "معـتربا أ ن زيـادة ويايـد مـن تأ  

اطيـة من بني حمـو ال مـيـة وارتفاع معـدالت التعليـم واحلـياة فـي احلضـر وما صاحهبـا مـن نـمو مـطرد فـي القمي والـتوهجـات املـؤيـدة لدلميقر 

ل واملتغريات اليت اكنت وراء ظـهور الـنظم ادلميقراطيـة يف الس بعينيات والامثنينات بدول مشوليــة سابقـة العوام
5

ومن جانب أ خر يكشف  ،

ث"من دافيد مسي"ليبست مارتن"أ ن ادلميقراطــية من عوامل التمنيـة الاقتصــــادية وأ دواهتا النشطـة الـممتثلـة فـي التـعليـم والتـصنيـع , ويـرى "

نفس الااوية أ ن التعلمي معلية تمنوية حتديثية تساعد عىل اكتساب أ كرب عدد من ال فراد لسامت واجتاهات وقمي , مثل الرغبة يف التجديد 

واخلربة والاهامتم ابحلارض واملس تقبل 
6

ذا ولـــرمبـا أ ن الــشـيء الـملحــظ أ كــثــر, أ ن هــذه ال طـر املنظـرة للتعليـم متـثل م  ،   كســـبا كبـــري اإ

 مـا أ رادت بلــدان العـالــم الثــالـث بـمـا فيـهـا البـدلان الـعـربـيـة تسـريـع عــمليــة الــتحـول الـــدميقراطــي .

 

 

                                      
1
 537ازي جرار ، مرجع سابق الــذكر ، ص أ ماين غ 

2
 35، ص  8001محمد نرص عارف ، الاجتــاهــات الــمعــارصة فــي الس ياسة املقارنــة ، ال ردن :املركا العلمي لدلراسات الس ياس ية ، الطبعة ال وىل  

3
 75(، ب. ت .ط ، الصفحة 5998/5992،التحول ادلميقراطي ودور املؤسسة امللكية فــي الــمغرب )  أ مرية ذايب ابراهمي 

4
 21أ ماين غازي جرار ، مرجع س بق ذكره ، ص  

5
 531صامويل هنتنغتون ، املرجع السابق ، ص  

6
ة ع ،جامعة قس نطينأ سامء هارون ، دور التكوين اجلامعي يف ترقية املعرفة العلمية :حتليل نقدي لس ياسة التعلمي يف اجلاائر، رساةل ماجس تري،قسم عمل االإجامت 

 88ـ85، صالصفحة 8009/8050،
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 رابعا ـ التعلـــمي مكتغـري للتحــول ادلميقراطــي فـي الوطن العربــي :

لـى أ دنـى مـعـايـري الـجــودة فـي الوطن العريب,ـ  هـنـاك حـقيـقـة مـفـادهــا أ نـه بـالـرغـم م ال أ نــه أ دى   ـن افـتقـار التـعليـم اإ علـى  اإ

لــى رفـع مسـتويـات الــوعــي والـتوقـعـات واملهارات التنظمييــة  ال قـل اإ
1

وعـىل هذا النحـو اكن قـد تأ كــد دور التعليــم فــي دعــم معليــة    

نعاش اجملمتع الـمدنـي والـتنظيـامت الـمرتبطــة بـه مـن نقـاابت مـهنيـة التحول ادلميقراطي يف ا لكثري من املواطن , لـعىل أ هـمهـا : املسامهــة فـي اإ

درب وجـمعـيات أ هـليـة وحـقوقيـة , فقد ظـهـر تأ ثـري الـتعليـم عـلـى هـذه الـتنظيـامت أ نـها أ صـبحت مبثابـة مدارس للتنش ئة الس ياس ية ت

لـى  هـا عـىل الالتـاام بشـروط الـعضويــة وحـقـوقـهـا وواجــباهتا واملشاركـة يف الـنشـاط الـعـام والـتعبـري عـن الــرأ ي والاس متـاعأ عضاء اإ

ال خــر والتـصديق عـىل الـــقرارات واملشاركـــة فــي الانتخاابت
2

      

هتا البالغة يف احلياة الس ياس ية العربية  ففي بدل  اكلسودان متكنت هـذه وأ كــرث مـن ذلـك , فـقـد كـان لـهـذه التنظـاميت أ مهيــ 

ابن  5921ـ5917النقاابت من خلع النظام العسكري احلامك مرتني  ىل جامعات ضغط قوية اإ وفـي كـل مـن مـصـر والـمغـرب وتونـس حتولت اإ

الس بعينيات والامثنينات
3

                                                                                      

نسان وتعاياها يف العالــم الـعريب  لـى جـانب ذلـك فـقـد أ سهـم الـتعليـم فــي تـلـقـيـن الـمـبـادئ الـعـامـة لـحـقـوق االإ ذ ثــم اإ , اإ

ـحـول دميـقراطـيا يتـم التشـديـد فيـهـا عـلـى كـفـالــة تشـلك هـذه الـمبـادئ مـطـلب أ سـاسـي يـرافـق لك مرحةل انتقاليـة يـراد مبـوجبـهـا الت

لـذكل تكشف مبدأ  احلرية والــعـدالـــة والــمسـاواة والــحــق فــي الــصحــة والــكرامــة فــي الــعيـش وحـق الـشـعب فـي تقــرير مصريه , 

ن اكنت فقيـرة مـن حيث الكـم املعريف املتصل حبقوق االإنسان , دراسـات الـمعهـد الـعـريب لـحـقـوق االإنسـان أ ن الربامج التعلمييـ ة الــعربية واإ

بـ لـى املشاركــة واإ ذ وردت خمتلف ال نشطــة والمتــارين فـي أ ســلوب نش يط مـن شأ نه أ ن يدفـع املتعلـم اإ هنا حققت بعـض النجاح , اإ داء فاإ

ميقراطيةالــرأ ي.......فيكــون قـد نشـأ  وفـيه بذور املامرسة ادل
4

    

طلق دينامية الــفـعل االإعــليم والـصحفي مـعـا  ن اتسـاع نطـاق الـتعليـم فـي املنطقــة العربيــة , قــد سـاعد عىل اإ , كــذكل فـاإ

ذاكء جذوة التغيري الـدميقراطي فـي املنطقــة , مفـن أ مثلــة ذلـك جنــد أ نـه نظـرا للس وابق التعلمييـة والتكوينيـة مـمـا اكن هلام أ ثرهام اخلاص يف اإ

ال فراد االإعلميني والصحفيني العرب , فقد جعل بعض القنوات الفضائيــة العربيــة تسهــم بشكــل كبـري فـي معليــة الــتنـوير  اليت اكن قد انلها

لــى تصـاعــد مواقف املطالبة ابالإصلح  ونقـل املعلومــة للـمواطــن حيامث وجد,  ال مـــر الــذي شـكــل حــالـــة تثـقيـفـية دعــت فــي ال خـري اإ

والتغيري
5

                                                                             

ذا ما حاولــنا اس تقــراء مــدى تأ ثري التعليــم فــي التجربــة   ادلميقراطيــة للبــــلد ؟ـولــرمبـا أ ن احلاةل اجلاائرية تشلك لنا مثاال توضيحيا اإ

                                      
1
براهمي سعد ادلين "التحول ادلميقراطي واجملمتع املدين" ، أ نظـر : صامويل هنتنغتون ، مرجع س بق ذكره ،ص    83اإ

2
 511ص ،  8055أ محد مبارك مبارك ، القادة اجلدد ومس تقبل التحول ادلميقراطي يف ادلول العربية ، سوراي : مركا احملروسة ،الطبعة ال وىل ، 

3
براهمي سعد ادلين ، نفس املرجع السابق ، ص     89اإ

4
 33، ص8000تونس املعهد العريب حلقوق االإنسان " ملخص لنتاجئ الربانمج املندمج حول دور الترتبية والتعلمي يف تعايا حقوق االإنسان يف العامل العريب" ، 

5
 387فيصل الرفوع ، مرجع س بق ذكره ،ص  
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 ـ الــــمحــور الــثانــي:الــجــاائــــر دراســـــــــة حـــــــــالـــــــــة 

 أ وال ـ الــــتعليــــــــم فــي الـــجاائــــــر: مــــــــلمـح عامـــــــــة 

خــلل الــعرشيـات الــقـــلئل املاضــية , جـملـــة مــن الــمــلمــح والــسمــات ـ لــقـد أ حـاط بقــطـاع الــترتبيــة والتــعليـــم فــي الــجــاائـر 

 ميــكــن أ ن نـعـرضـهــا بنـضـرة وجـزية عىل النحو التايل :

س نة  51ـ التعلمي طلب قامت ادلوةل الوطنية بتلبيته بدرجات متفاوتة عن طريق س ياسة جمانية التعلمي وتعمميه لغاية 
1

                                                                     

طـار ذلـك فـقـد اعـزتمـت الـوزارة الـترتبويــة بتـمـديــد مـــدة الــربانمـج الــدراسـي لــغايــة  س نوات يقضـي فيــها الـتلمـيذ مخســة 9ـ وفـي اإ

ىل قــ جــازة ممــنوحة تعرف بشهــادة ســنوات ابتدائيــة ثـم ينتقــل فـميـا بعــد اإ ضـاء أ ربعـــة س نوات مـتوسطـــة يتحصــل فيــها علـى شــهــادة اإ

لــى مــرحلــة دراسيـة أ خــرى اثنــويـــة يتابــع فيــها التلمــيذ دراساتــه لـمدة س نوات اكملــة وهــــذا 3 الــمتوسط , وذكل مبــا ميكنــه الارتقــاء اإ

ىل غايـة بلوغ س نة يتوج فهيا ابحلصول عىل شهــادة تعلــمي اباكلوراي 52ــه سن اإ
2

 

لــى جــانب هــذه البنيــة الــهيلكيــة التــي أ صـبحـت متــزي الــنظــام الــترتبــوي فــي الـــجاائــر, فــقــد تـم اإ  صـلحات أ خرى ـ ثــم اإ حــداث اإ

ضافة تدريــس اللــغـــة الـــفرنسيــــة انطـلقا من السنـــة  8007/8001ة الابتدائيــة ممكةل متثلت يف تغيري بعض الكتب للس نة ادلراسيـــ واإ

مازيغية )فـي مناطقــها(وقامـت بفتح دفترت رشوط  للمدارس اخلاصــةالــثانيــــة ابتــدائــي , كــام مســحت الـــدولـــة ابلــتدريـس الــممهنـج لل 
3

          

لـــى ت ـ فـضـل عــن ذ  نتـقــال اإ لــى الـتخلــي عــن الــعمــل ابلـمنط الــبيداغــو ي الــتقليـدي واالإ طــبيق لـك دعـت وزارة الـترتبيــة الــوطنيــة اإ

منــط بيداغو ي بديل يعرف ببداغوجية املقاربة ابلكـــفاءات
4

                                                                                       

حـدى الـطـرق البيداغوجيــة الــحديثــة الـمس تخدمــة فــي الــتعلــمي والــيت - تقتــرح تعــلامي  تـعتبـر بيداغوجيــة الــمقاربــة ابلـكفــاءات , اإ

عــطــاء مــعنـى الــمعــارف الــدراسيـــة واكـتساب كفاءات مس تد ميــة تضمن للمتعلــم التعامــل مــع اندمـاجـيا غـري مـجــاأ  مــع اإ

لــى مــنطــق الــتعــمل الــفعيل ومــامر  ذ ينتقل املتــــعمل من منطــق التعلــمي وتـلـقي الــمعــارف اإ ســة مدلــوالت الوضعيات اخملتلفــة , اإ

لــى التــكيـف وتـوظــ  شــكـــالـــياتالــمـعـــارف مــام يدفـــع الــمتعــلــم فـــي ال خــري اإ يــجـــــاد حـــــل لـــلإ  يف الــمــعــارف قــصــد اإ

فــة مـن ـ  أ مــا عــىل مســتوى منظــومـــة الــتعلــمي الــعــالــي والــبحـث الــعلمــي , فـقــد شـهـدت هــي ال خـرى مـسـارات مـخـتل

داريــة  تكوي  نية خمتلفـة وذكل عىل الــنحو التالــي :االإصـلحــات مســت جـوانـب تنظـمييــة , اإ
5

  

                                      
1
   597،ص8058ر الربيع اجلاائري ، اجلاائر: منشورات الشهاب ،انرص جايب ، ملاذا تأ خ 

2
 http :llar.wikipedia.orglwlinde   scphp ? 

3
 http :llar.wikipedia.orglwlinde   scphp ? 

4
  www.ahLabaht.com       وهيبة مقدم "تطور التعلمي ومؤسساته يف اجلاائر ، من املوقع االإلكترتوين : 

5
شاكلية التمنية يف املغرب العريب دراسة حاةل اجلاائرش يخاوي س نويس   ،مذكرة ماجس تري، جامعة تلمسان ،قسم العلوم   5999/8050، جهرة الكفاءات الوطنية واإ

 513ـ518ـ515،صالصفحة  8050/8055الس ياس ية
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: تـــم تـبــنـــي الــــنــظــــام الــــجـــديــد الـــــمــشـكـــل مـــن ثــــلث أ طــــوار هـــي لـــيســانــس   الــجانــب الــتــنظــميــيـ 5

عــطــاء مـــكـــانــــ ة دولــــيــــة لـلــمعـــارف الــمــكتسبــــة مــن هجــة ثــم الــشهادات الــمحصــل عـلــهيــــا مـــاســتـيـر,دكـــتـــوراه , وذلــك بــهــدف اإ

 مـــن جــهــــــة ثـــانـيـــــــة , حـــيــث يشــكــــل كـــل طـــور وحـدات تعلمييــة موزعــة عــىل سداســيات.

داري : مشــلـت االإ 8 دارة  وحتـــديث التســـيري عــىل مستـــوى الـــجـــامـــعــات ـ الـجانب الـتس يريي واالإ صلحــات هـنا عـرصنــة االإ

 والــــمعـــاهــد هبـــدف حتـــسني خدمــاهتـــا .

البحـــث الـــمشترتك بني  ـ الـــجــانـب الـــتكوينــي لهيئـــــــة الـــتـــدريس : تكــفــلت االإصــــلحـــات عــىل هــذا الــمس توى بتمنية فرص3

 خمتـــلف ال قــسام والــلكــيات وتشجيع الــتدريس والتــــــأ ليف الـــمشترتك وحتـسني أ دوار ال ســـاتــــذة . 

الــــت دون نــــجــــاح مــــنــظـومـــــــة ـ ولـــــكـــن فــيــمــــا هــــو مــــعــــروف , أ ن الــــكثــــيـر مــــن هـــذه الــــمــحــــاوالت الـــــجـــــادة حــــ

لــى الــــمــأ خـــــذ الــــتــالـــية:                          الــــتـعلــــيـم الــــعــالــــي فـــي الــــجــــاائــــر الســيــمـــا مــنــظــومــــة الـــتـربــيــة الــوطنيـــة  وذل                            ـــك بـالــنظر اإ

غفــال عامـل الــجودة والنوعيــة . ـ اس متــرار شبــح الــمراهنــة عـلـى الــتوســع الــمكــي فــي الــتعليـــم مــع اإ
1

                                                                                                                      

ــــحــالــيـــة والاعــــتــمــــاد عـلــى ـ الاســـتــمــرار كــــذكل فــي تـبــنـــي أ ســــالـــيــب بيـــداغــــوجيــــة ال تـــتــلءم  مــــع الـــــمــتغيــرات ال

ة  بــعـــيــــدا عـــن مـــدى أ هـــــمــيــــة الــــتحـــصــيـل الـــــعــلـــمــي ومــــدى ســــياســــــة تعـــليــميــة تــركــــا عــلــى تــراكــــم الــــمــعــــرفــــ

ـة بــني خــــريـــجـــي ــــعــــدالت الــــبــطــــالــــــمـــــواكــــبـــتــــه لــــمـتــطـلـــبات ســـــوق الـــــشـــغـــــل ومـــا اســتــتـــبــع ذلـــك مــن تــــنـــامــــي م

الــجــامــعــات 
2

 

نــــه لــــيـــس مـــ لــــى جــــانـــب تــــضــــافـــــر هــــذه الــــمــــعـــطــيـات كـــلـــهـــــا , فــــاإ ـن الـــمــستــبـعـــد حـــقـــا الــــتـــأ ثـيــر فـــي واقــــع ـ ثــــم اإ

 ـوب فيــهــا. ــــول الــــســيـاســـي الـــــدميــقــــراطــي لــلبــــلد وتـــحــويــره فــي شــــكـــل مـــن ال شكــال غــــري الــمرغـوأ فـــــاق الــــتــح

 ـ اثنيا :أ ثر التعلمي عــىل الـــتجربــة الــدميقراطيـــة فــي الــجاائــر 

 ـي فــي الــجــاائـر:ـ واقــــــــع الــتحــول الــدميقــراطـ5

يل الــتحــول ـ خـــلل الــس نوات ال خـــرية مــن مثــانيــنات الـــقـرن الــمــاضـي, كــان أ عـنف صــراع شــهـدتــه الــجــاائــر فــي سبـــ 

غـيري الــحـالـــة الــقســريــة والــمـتش نجة , لــقــد سـمـحـت هــذه ال حــداث بتـ 5922الــدميقـراطــي, هــو مــا عـــرف بــأ حـــداث أ كتوبر 

صــلحــات جــذرية لتحقيق الـدميقراطيــة والــمشاركـة السـي ذ اضـطر هــذا ال خــري الاعــلن عــن الــقــيام بــاإ اسيــة والاصــلح للنظـــام , اإ

الاقـتصــادي 
3

 

                                      
1
اترخي التصفح      http :llbegoumri-ahmed-bLog  scbot .comمن املوقع االإلكترتوين ـ بلقمري أ محد "مشلكة التعلمي يف اجلاائر هل من حل ؟ " ، 

كتوبر53  8055أ 
2
 وهيبة مقـدم ، نفس املرجع السابق اذلكر.  

3
ىل عمل الس ياسة، اجلاائر: دارالعلوم للنرشوالتوزيع   98، الصفحة8003عبدالنورالنا ي، الـمدخل اإ
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واذلي تــم مبـوجبـه تنظيــم أ ول انتخاابت تعــدديــة  83/08/5929جــديـد للبـــلد ـ لــقـد جتســد ذلـك كـلــه مـن خــلل وضــع دسـتور 

نقــاذ عـرب دورتيــن متتــاليتيـن , ولــكــن فــي الــمـقــابـل اكنت مثة  5995تشـريعـيــة ديسمـرب  كــان الـفوز حليف اجلهبــة االإسلميــة للإ

قــالــة رئيــس حــركـات مضــادة حنـت بعمليــة التح يقــاف الــعمليــة الانتخــابيــة واإ لــى منحــى مـضـاد اكن من أ مه أ ثــارهــا اإ ــول الــدميقراطــي اإ

نشاء سلطــة فعليــة مسـيت ابلـمجلـس ال عـىل لدلولـــة   الــجمهــوريــة وتــعـطـيل الـعـمل ابلــدسـتور واإ
1

ـوعــي ومــن ثــم كــــان الانـهتاء الـــط 

لــى مــــرحلـــة شـهـــدت أ عـىل مــسـتـوايت الــعـنـف والــفــوضـى واملواهجــات الــداميــة .  اإ

كل دفــعـــا قـــوي ـ ول ن عـودة الاس تقــرار الـسيـاســي وال مــنـي للبــلد , أ صــبح مــن بيــن أ وىل اهامتمات الــنظـــام , فــقـــد أ عــــطـى ذ

لــى تـنـظـيــم أ ول انتخــابـات رأ سـيــة تعــدديـــة تــاريــخ مــن أ جـــ تــم الـتصـويـت  51/55/5991ل تســريــع مــرحـــلـــة الانتقال والــتـحــول اإ

./ مـن ال صـوات13"الـيامـني  زروال" بنـس بة الس يد فيـهـا بـقـوة لـصـالــح
2

ـعـديـل دستــوري كــمـا تــله عــقــب ذكل الاضـطــلع بـت 

مـكــان تـحــول ديـمـقـراطـي حـقـيقي يف  5991نـوفـمـرب82ثـالـث للبــلد  لــى صــياغــة أ لــيات دس تورية جديدة حــالـت دون اإ انـهتــى اإ

لــى مـجـال الـسلطــة الــترشيعيــة والــقضائ  تقييـد و ـيــة وادلبلوماس ية  البلد لعىل أ مهها توس يع صلحيات رئيـس الـجمـهوريــة لـمتـتـد اإ

هــــدار الـــسيــادة الــشــع  لــى اإ ــبيــــة , وضــــع قــــيـود عـلـى الــربملــان بـقيـود جتـعلــه حـبيـس الـمؤسســة الـتنفـيذيـة فـي أ داء وظائفـه مـام يؤدي اإ

نـشـــاء ال حـــااب الــســيــا سيــة ومــمــارســـــة الـــحـــرايتعـــدد مــن الـــحــريــات كــحــق اإ
3

   

ىل  ال الاس تقاةل املس بقة  للس يد الميني زروال و تنظمي انتخاابت مبكرة  أ دت اإ ثلث انتـخـاب الـرئيس الـحـالـي "عبد العايا بوتفلـيقــة"لـ اإ

 . 8002نومفــرب  يف اليت مت تعديلها  س تورادلمن  37امدة بعد متديد العهدة الرئاس ية طبقا لل 8057اىل 5999أ فــريل مرات متتالية منذ 

ماكنيــة للتداول عــىل السلطــة بشكــل دوري وعبـر انتخــاابت حــ رة , هذا ـ لـقــد كـان مـن شــأ ن هــذا االإجـراء , اس تحالــة حتقيق أ ي اإ

ضعاف جل ال حااب الس ياس  يــة وحـراكت اجملمتع املدنـي واحـتواء بعضها من طرف الــملمــح أ خــذت تتضــح انعكــاســاتـه بشــلك كبري فــي اإ

نظــام احلمك وتغييب الــمشاركة الشعبيــة 
4

 

لــبلد , لــكــن مـــاذا ـ لــقد كــان ذكل كــلــه مـن بني الــس ينــاريوهات الــمحمتلــة فــي تعطيــل أ و تأ جيـل مسرية الــتحــول الــدميقــراطي فــي ا

ذ لـى رصــــد أ عــــراض تــأ ثــري الــــسيــاســــة الــتعلمييــة فـي جتربة التحول ادلميقراطي فســنجــد اإ  ـي الــجــاائــر؟ اما حــاولــنا ال ن الــعــودة اإ

لــى الــدميقراطيــة فــي الـجاائـر:ـ 8  أ عــراض تأ ثــري التعلــمي فــي جتربـة التحــول اإ

لــى تــعـــ يــضـع الــمـفكــر االإ  ايـا يـطـــالــي "جياك مولياكين" الــتعــليـم عـلـى رأ س مــجمــوعــة مــن الــعــوامـل الـيت مــن شــأ هنــا أ ن تــؤدي اإ

لــى الــــدميقــراطيــــة ,فــهـــو يــرى بـــذكل أ ن انـتـشــار الــتع ــمي بـعــد الاســتــقــلل لقــابــليــة تــحـول النظام الس يايس الــجــــاائــري اإ

                                      
1
 85، ص8058الس ياسات العامة ،الطبعة ال وىل حتليل اائر :خمربدراسات وصاحل بلحاج ، أ حباث وأ راء يف مسأ ةل التحول ادلميقراطي ابجلاائر،اجل 
2

 85،ص   1995 العيايش عنرص ، سوس يولوجــيا ادلميقراطية والمترد ابلــجاائر ،اجلاائر :ال مني للنرش والتوزيع،
3
 505عبد النور النا ي ، نفس املرجع السابق ،ص 

4
 505 عبد النور النا ي ، نفس املرجع السابق ،ص 
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والـــسـياســـة الــتــعلـمييــة ســاهــمــت فــي تــمـــدن وتـحــضــر الـــكــثـري مــن الــسكــان
1

لـى ارتفــاع الــمستـوى الـثقــايف بصفة    ومـا أ دى ذكل اإ

 حمسوسة.

لــى جــانـب هــذه الــمــؤشــرات حـىت ولــو لــم تـال بعيــد ة عــن الــمستــوى املطلوب  فــقــد ســمــح الــتكــويــن الــمتــلقــى بــالــمعــاهـد ـ اإ

لـــى الــتغطية النسبية لـــسوق الـــعمــل وكــذا الــتخفــيف الــمحــسوس مــن نسبــة الــبطــالــــة , فض ل عن ذكل فــقـد مســح والــجــامــعــات اإ

لــى انــخـفــاض نسبــة ال ميـــة بيــن الــمــواطنني الــجــاائــرييـن بــمـا فيــهــمبــدأ  تعــممي الالت م الــشـــرحيـة حاق بــالــمــدارس فــي الــجــاائــر اإ

لس ياس ية مهنا.النسوية , ال مر اذلي جــعل الـعــديد مهنــم عـىل درايــة بـقــدر مـعلــوم بــبعـض الــحقــوق والـــواجبات السيـام ا
 2

 

ن ـ ولــكــن فــي الـــــواقع , أ ي بــعـكـس مـايـمـكــن أ ن حيــدثــه الــنـظــام الـــتعــلميـي فــي الــجــاائــر مــن تــحــو الت ديــمــقــراطــية , فـــاإ

ول دون تــحــقــيـق ذلــك , كـــون أ ن مــــسـيــرة االإصـــلح فـي عــــامـــل ركــوده يــمــكـن أ ن يشلك فــي الـــوقــت نــفــســـه , عـــائـــق يـحــ

فــات , نـــذكــر منــها ذات الـــقــطــاع الزالــت فــي مــراحــلــهــا ال ولـــى , بــغــض الـــنـظــر عــمــا صــاحــب هــذه املسرية مـن مشــالك وأ  

الــواسع فــي حــقــول الـتــربيــة والتــكوين الــنظــري الــذي يرشــح صاحبــه للبطــالــة بدل الــتكفـل عـىل س بيـل املثال : ســياســة الاستامثر 

الــمس تقــل مبصيــره 
3

 

انســانيـــة والــمـشــاركــة الومــا لــذلـك مـن أ ثـار سلبيــة  لعىل أ هــمـهــا وأ عـمـقـهــا الـيوم زايدة الـتقهـقـر الاجامتعي واالإحـــباط والــشـعــور بــا

الــترتبوية تــحــت أ قـــــدام  الــسلبيـــة فــي الــحـيــاة الـــعامـة  بــل أ ن مــن أ ظــهــر ال زمــات وأ كــرثهـــا حــدة هـــو ســـقـــوط الـــمـنظــومـة

رس للــسيــطــرة الاجامتعية واحـــتكــار الـــسلــطـــة    فـفـي الــــجــانـب الـــتــشــريــعــي الـــهــيـمنــــة الـــعــــقــائــديــة عــلـى الــنـحـــو الـــمــكـ

ــاائــر , داء الـــربلــمـانـي فــي الـــجمثـل انعـكس نـــقــص الــمســتوى الــتعــليــمـي والـــثقـــافـــة الــسيــاسيـــة الـــســائـــدة بشـكــل مــريـع عــىل ال  

الـــرقــابـة عىل  وذكل مــن حيــث تــدنــي مــستــوى النقاش الــسيــاســي لــدى الــنـواب وانــحـصـار ال داء الــتشــريــعــي وغــيـاب أ لــيــة

احلكومة 
4

 

ــؤداه أ ن أ غــلبيــة الــمــرشــحـني فــي الــكثــري مــن ـ لـــقـد كــان ذكل واقــعـــا مـــؤكــدا أ فـــادت بــه الــعــديــد مــن الــمــصــادر , م

لــى حــد كــبيـر مــن لـــيس لـــه مــستــوى تـعلميي أ صــل  الــمــناسبـات الانـتخــابيـة مــن غري اجلامعيني  حبيــث مــازال الــترتشــح مــفتــوحــا اإ

./.(  فــي 88, 17ئية والــمتوسطة والثانوية الـــذين ميثلـــون أ غــلبيــة الــمــرشــحيــن )./. (وأ صــحـاب الــمستــويــات الابتدا5,19)أ يم 

جمتــمــع عـــــرف فــيــه الـــــتعلمي مبا فيه اجلامعي توسعــا هائل.
5

 

                                      
1
سترتاتيجية ،الع    508،ص  8055، مارس 57ددصاحل زايين ،زقاع عيل ،مسار االإصلحات ادلس تورية وأ ثرها عىل املامرسة الس ياس ية يف اجلاائر ،اجلاائر : جمةل دراسات اإ

2
 35ص8055،مارس57جية ، العددحسني مرزود ، مس تقبل التعددية احلابية والتداول عىل السلطة يف اجلاائر، اجلاائر :جمةل دراسات استرتاتي   

3
 35نفس املرجع ، ص  

4
 19، الصفحة  8001، اجلاائر:دار هومة للطبع والنرش ، الطبعة ال وىل 5995/5991م محد عباس ، الوطن والعشرية :ترشحي أ زمة  

5
 13ا لعيايش عنرص ، مرجع سابق اذلكر ، الصفحة  
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 ـ الـخاتــمــة:

اجـات ذات الــصـلـة الــمتعلقــة بــالــتعليــم والــتحــول ـ لـــقد أ وحــت لــنا مــقـاطــع هــذه الــدراســة ابلــعــديـد مــن الاس تنتــ

مــكــانيـة الــتعـليـم  مكتغري فــي الــتحــول الــدميــقراطــي تــتحــقــق مــن خــــلل تــفــــ اعــلت بنــيويــــة أ ســاسيــة الــدميقــراطــي , حــيث أ ن اإ

ـكــويــن رصــيد مــعــرفــي ومــعــلومايت مجليع املواطنني بــمـا يســاهــم أ خــريا فــي تــكــويــن االتــجــاهــات غـــالــبـا مـــا تــضــطــلـع بــت

لـــى سيـــادة النحو املؤدي  الــسيــاسيــة وتــطـــــويرهــا وزيـادة الـــوعــي الــس ياســي وتغــيري نــمــط الــثقــافـــة الــسيــاسيــة الــسـائدة عىل اإ

 قــمي الـــحريــة والـــعدالـــة والـــمســـاواة .     

لـــى أ دنــى مــعــا   ليـــه نظـــراي أ نــه بــالـــرغـــم مــن افــتقار الـــتعليــم اإ يــري الــجـــودة فــي ـ ويبــدوا مــن خـــلل مـــا أ شـــران اإ

ال أ نــه  ســمــح عــىل ال قــل بوجــود هــامــش مــن الـــوعــي ابلــحقــوق والــحــرايت الــمدنيــة , ال مـــر الـــذي شلك الـــوطــن الــعــربــي اإ

لـــى تصعيــد الـــمطــالبــة بتشــكيــل أ نــظــمــة حكـم دميقراطـــية بديلــة .      حـــالـــة تــثقيفيـــة أ دت مبــوجــهبـا اإ

قــدين لــى قــدر الــــضعــف الــمســمتر لــقــطــاع الــتعــلمي فــي الـجاائر, فقد شلك الــــتحول الــدميــــقراطـي أ كــرث مــن عـــ ثــم أ نــه ع

حــــداث تـــغيريات هيــلكيــة فــي الــبنيــة الــسيــاسيــة للــنظاــم أ و حــىت الاضــ طـلع بتعديل منط الــسلطــة حــلقــة مــفــرغــة حــالــت دون اإ

 الــتقليــدي .                                                                          

ن ال عـــراض الــسـلبيــــة الــناجـــمـــة عــن تـــدنــي مـــســتوى الـــخــدمـــات الــتعـــلميي    ــجــاائـــر ــة فــي الـ فــــضــل عــن ذكل فــاإ

ذكل مـا مل يمت الـــتعامــل اعتـــربت مــن بــني الـسيناريوهات احملمتةل فــي تعطيــل أ و تــأ جيــل مــسيـرة الــتحــول الـــدميقــراطــي فــي الـــبلد , 

يــجــابــي مــع الـــتعــلمي كــمشــروع نــهضــوي كــفــيل بقلب ال وضــ اع الســائــدة وتغييــرهــا نــحــو وضــع أ خــر فـــعـال الـــحكــومــي االإ

لــى نضــم الــحريـــة والـــمشاركــــة الــجمـــاعيـــة ويشـــبع جــمــوح الـــمواطــنني مــن  ماكنـية النفاذ اإ الانغمـــاس الــــفعــلــي فــي ومنتــج يسهل اإ

لـــى الــــيوم :   أ ن "هنضـــة ال  مــجــرى احليـــاة الــــعــامـــة والـــم  يـجـــابيـة فــي الــعـمـليــة الـــسيــاسيــة لــذلــك فــقــد شــــاع اإ مـــم شــاركــــــة االإ

شــــــــاعــة الــعلــم الــصحيــح بني أ بــنائــها."      تـتـوقــف كــل الــتوقـــف علــى اإ

 املراجـــــع:

 . 8055ادلوةل والنظم الس ياس ية املقارنة ،االإسكندرية : دار الوفاء للطباعة والنرش، الطبعة ال وىل ـ محمد نرص اهنا ،  

ح ـ صامويل هانتنغنت ، املوجة الثالثة للتحول ادلميقراطي يف أ واخر القرن العرشين ، ترمجة :عبد الوهاب علوب ،الكويت : دار سعاد الصبا

 .5993، الطبعة ال وىل 

  .8055مبارك ، الـقادة اجلدد ومس تقبل التحـول ادلميقراطي يف ادلول العربية ،سوراي: مركا احملروسة ،الطبعة ال وىل ـ أ محد مبارك 

جتـاهات واجملـــاالت,مكتبة هنضة الرشق , جامتع الترتبوي :مدخــل للإ  .5927ـ الس يد حنفي عوض , علــم االإ

 .8007: دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ، الطبعة ال وىل ـعبد الرمحن بن خدلون ، مقدمة بن خدلون ، لبنان  -

نسان ،عامن :دار وائل للنرش والتوزيع ،الطبعة ال وىل    .8002ـ أ ماين غازي جرار، الترتبية الس ياس ية : السلم ,ادلميقراطية ,حقوق االإ
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االإمارات لدلراسات والبحوث  االإسترتاجتية ، الطبعة ال وىل فيصل الرفوع ، التعلمي ك ساس للتغيري يف العامل العريب ، أ بو ضيب :مركا   - 

8003 . 

 . 8055ـ عبد الرحامن الكواكيب ، طبائع الاستبداد ومصارع الاس تعباد ، اجلاائر : املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ،

غتيال العقل ، اجلاائر :املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ،-  .5990ـ برهان غليون ، اإ

 . 8001د نرص عارف ، الاجتــاهــات الــمعــارصة فــي الس ياسة املقارنــة ، ال ردن :املركا العلمي لدلراسات الس ياس ية ، الطبعة ال وىل ـ محم

 .(، ب. ت .ط 5998/5992،التحول ادلميقراطي ودور املؤسسة امللكية فــي الــمغرب )  أ مرية ذايب ابراهمي  -

جامتع ـ أ سامء هارون ، دور التكوي ن اجلامعي يف ترقية املعرفة العلمية :حتليل نقدي لس ياسة التعلمي يف اجلاائر، رساةل ماجس تري،قسم عمل االإ

 .8009/8050،جامعة قس نطينة ،

 . 8055أ محد مبارك مبارك ، القادة اجلدد ومس تقبل التحول ادلميقراطي يف ادلول العربية ، سوراي : مركا احملروسة ،الطبعة ال وىل  -

تونس املعهد العريب حلقوق االإنسان " ملخص لنتاجئ الربانمج املندمج حول دور الترتبية والتعلمي يف تعايا حقوق االإنسان يف العامل العريب" ، -

8000. 

  .8058ـ انرص جايب ، ملاذا تأ خر الربيع اجلاائري ، اجلاائر: منشورات الشهاب ،

– http :llar.wikipedia.orglwlinde   scphp ?                                        

لكترتوين -   www.ahLabaht.com  :وهيبة مقدم "تطور التعلمي ومؤسساته يف اجلاائر ، من املوقع االإ

        

شاكلية التمنية يف املغرب العريب دراسة حاةل اجلاائر ،مذكرة ماجس تري،   5999/8050ـ ش يخاوي س نويس ، جهرة الكفاءات الوطنية واإ

 . 8050/8055عة تلمسان ،قسم العلوم الس ياس يةجام

     http :llbegoumri-ahmed-bLog  scbot .com -بلقمري أ محد"مشلكة التعلمي يف اجلاائر هل من حل ؟،من املوقع االإلكترتوين -

ىل عمل الس ياسة، اجلاائر: دارالعلوم للنرشوالتوزيع  .8003ـ عبدالنورالنا ي، الـمدخل اإ

 .8058اث وأ راء يف مسأ ةل التحول ادلميقراطي ابجلاائر،اجلاائر :خمربدراسات وحتليل الس ياسات العامة ،الطبعة ال وىل ـ صاحل بلحاج ، أ حب

 .  1995 ـ العيايش عنرص ، سوس يولوجــيا ادلميقراطية والمترد ابلــجاائر ،اجلاائر :ال مني للنرش والتوزيع،

سترتاتيجية ـ صاحل زايين ،زقاع عيل ،مسار االإصلحات ادلس ت ورية وأ ثرها عىل املامرسة الس ياس ية يف اجلاائر ،اجلاائر : جمةل دراسات اإ

 . 8055، مارس 57،العدد

 .8055،مارس57ـ حسني مرزود ، مس تقبل التعددية احلابية والتداول عىل السلطة يف اجلاائر، اجلاائر :جمةل دراسات استرتاتيجية ، العدد

  .8001، اجلاائر:دار هومة للطبع والنرش ، الطبعة ال وىل 5995/5991حي أ زمة محمد عباس ، الوطن والعشرية :ترش -

 



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 285 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

 أ ثر طبيعة النظام الس يايس يف تنظمي احلصانة الربملانية املوضوعية

 أ محد بومدين ال س تاذ/                                      

 جامعة سعيدة ، "أ "أ س تاذ مساعد                                            

 مقدمة :

تطلق احلصاانت الربملانية عىل مجموع الضامانت املنصوص علهيا دس توراي محلاية عضو الربملان توكيدا الس تقلهل، ومتكينا هل             

يف العمل الربملاين  ، بعدم مساءةل عضو الربملان عام يبديه من أ راء خلل مشاركتهمن القيام بواجباته يف متثيل الشعب وادلفاع عن مصاحله

وبعدم اختاذ أ ي من االإجراءات اجلنائية ضد أ حد أ عضاء الربملان الكفيةل مبنعه من ممارسة   للمجلس النيايب أ و جلانه من الناحية املوضوعية،

ن احلصاانت الربملانية يه تكل الامتيازات اليت تضمن للنائب احلرية يف القيام مب اهامه عىل أ مكل وجه.  هامه الربملانية محلايته من ومن هنا فاإ

 امللحقات القانونية اليت ميكن أ ن تقام ضده ، أ و تقيده يف ما يبديه من أ قوال أ و أ راء أ و أ فاكر.

جرائية.  وتمتثل احلصانة           ىل حصانة برملانية موضوعية وحصانة برملانية اإ ىل مضموهنا اإ وتقسم احلصاانت الربملانية ابلنظر اإ

ضوعية بعد جواز مؤاخذة أ عضاء الربملان جاائيا أ و مدنيا يف أ ي وقت من ال وقات عام يبدونه من أ راء أ و أ فاكر مبناس بة قيااهم الربملانية املو 

 .بعملهم الربملاين

وترتبط احلصانة الربملانية املوضوعية بشلك وثيق بطبيعة النظام الس يايس املتبع يف ادلوةل، واذلي يشلك االإطار ادلس توري       

ا حديد طبيعة الضامانت املمنوحة ل عضاء اجملالس الترشيعية. واملتتبع ملراحل نشأ ة وتطور ضامنة احلصانة الربملانية املوضوعية ، جيد أ هنلت

قرار احلصانة الربملانية املوضوعية من دس ت ور ارتبطت بشلك وثيق بتحديد صاحب الس يادة يف ادلوةل واملاكل لها. وتبعا ذلكل تباينت طريقة اإ

 ل خر نظرا خلصوصيات يقتضهيا النظام الس يايس لدلوةل نفسه، فقد تكون احلصانة الربملانية املوضوعية منعدمة، وقد تكون نسبية أ و مطلقة.

ومن املتعارف عليه أ ن الس يادة يف ادلوةل ، ويف مراحل تطورها عرب التارخي ادلس توري ، اكنت بيد املكل ابعتباره صاحب        

ىل جانبه جمالس استشارية مل تكن تمتتع ابلصفة الس يادة واملام ثر ذكل مبدأ  حرمة اذلات امللكية ، وقد تواجد اإ رس لها ، وقد تقرر عىل اإ

 النيابية، مما ترتب معه انعدام احلصانة الربملانية ل عضائه مبفهواها احلديث ، واليت مل تكن سوى امتداد للحصانة امللكية.
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ىل بيد أ ن انتقال الس يادة        ىل ال مة ، واذلي شلك منعطفا حاسام يف حتديد صاحب الس يادة واملامرس لها ، أ دى اإ من املكل اإ

 حتول جذري يف الطبيعة القانونية للمجالس الاستشارية اليت أ صبحت جمالس نيابية متكل سلطات فعلية وحقيقية، ويه امللكفة مبامرسة مظاهر

 د اقتىض ذكل الاعترتاف ل عضاء اجملالس النيابية ابحلصانة الربملانية املوضوعية.الس يادة نيابة عن ال مة صاحبة الس يادة ، وق

وامللحظ أ ن الاعترتاف الاكمل واملطلق ابحلصانة النيابية املوضوعية ل عضاء اجملالس النيابية، س بقه اعترتاف نس يب من        

قرار عدد من القيود ادلس تورية عىل  احلصانة الربملانية املوضوعية ، يف صلب النصوص ادلس تورية حيث نطاقها املوضوعي ، من خلل اإ

الناظمة لها، واذلي يعترب تعبريا حصيحا عن تقامس الس يادة يف هذه النظم ، وما يترتتب عنه من تقامس للحصانة ادلس تورية. وهذا ما سيمت 

 صانة الربملانية املوضوعية.حتليهل من خلل بيان علقة النظام الس يايس املتبع يف ادلوةل وأ ثره عىل تنظمي احل

 املبحث ال ول: انعدام احلصانة الربملانية املوضوعية ل عضاء اجملالس الاستشارية

يرتبط وجود احلصانة الربملانية ارتباطا وثيقا ابلصفة النيابية ل عضاء اجملالس النيابية، وقد ترتب عن انعدام الصفة النيابية          

 ة انعدام الاعترتاف ل عضاهئا ابحلصانة النيابية املوضوعية.ل عضاء اجملالس الاستشاري

وقد شلكت اجملالس الاستشارية النواة ال وىل لقيام اجملالس النيابية ، ومل تكن تمتتع هذه ال خرية بأ ية سلطات حقيقية أ و       

املطلقة ، وابعتبار أ ن املكل صاحب الس يادة واملامرس فعلية يف جمال الترشيع والرقابة . وقد تواجدت اجملالس الاستشارية يف النظم امللكية 

قرار احلصانة امللكية لذلات امللكية ، يف مقابل انعدام احلصانة النيابية ل عضاء اجملالس الاستشارية . ومل تكن  ملظاهرها ، ترتب عن ذكل اإ

صانة امللكية، ابلنظر حليازهتم الصفة الاستشارية، احلصانة املعترتف هبا ل عضاء اجملالس الاستشارية يف أ سوأ  ال حوال سوى امتداد للح

 ابعتبارمه مستشاري املكل صاحب الس يادة.

وتشلك هذه املراحل السمة البارزة واملشترتكة يف نشأ ة احلصانة الربملانية يف لك من اجنلترتا وفرنسا ، كام متثل الترتمجة         

 الاستشارية يف عدد من النظم الس ياس ية العربية السابقة واحلالية. احلقيقية النعدام احلصانة الربملانية ل عضاء اجملالس

 املطلب ال ول: التأ صيل التارخيي النعدام حصانة أ عضاء اجملالس الاستشارية

يطلق عىل مصطلح احلصانة الربملانية يف النظام النيايب الربيطاين تسمية الامتيازات الربملانية، ويه مجموع حقوق معترتف هبا        

رادة املقاومة مبقتىض القانون العريف ل عضاء الربملان.  ن امتيازات الربملان الاجنلزيي جتد أ صلها يف التطور التدرجيي للعرف اذلي وضع ابإ اإ

 الرشسة جمللس العموم يف مواهجة التاج الربيطاين .
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نتيجة طبيعية والزمة  كذكل الإقطاعي، وابعتبارهاوقد وجدت الامتيازات الربملانية أ صلها ال ول يف الطبيعة القضائية للربملان ا     

ومع تصاعد سلطة جملس العموم نتج  تغري جذري يف طبيعهتا، فتحولت ضد التاج، من مث جتلت كنظام حامية موهجة  حمتية للحصانة امللكية.

ابل ساس ضد السلطة التنفيذية
1

 

، املس متد من نظرية  5129واىل غاية س نة  5851لترتا من بداية عام اكن النظام املليك املطلق هو نظام احلمك السائد يف اجن        

لهيي ، واذلي اكن يقوم عىل أ ساس مبدأ  الس يادة امللكية. فقد اكن املكل هو صاحب الس يادة و املاكل لامااها واملامرس ملظاهرها  ، احلق االإ

ىل جانبه اجملالس الاستشارية ، ومن مث مل تكن احلصانة املع ترتف هبا ل عضاء هذه اجملالس سوى منحة ملكية ابعتبارمه وقد تواجد اإ

ضفاء امحلاية ل عضاء  ىل اإ مستشاري املكل صاحب الس يادة، وامتداد للمبدأ  القائل "أ ن ذات املكل مصونة ال متس"، واليت اكنت هتدف اإ

 ية يف ظل مبدأ  الس يادة واحلصانة امللكية.وامللحظ انعدام لكي للحصانة الربملانية املوضوع  اجملالس الاستشارية يف مواهجة ال فراد،

ن احلصانة املعترتف هبا ل عضاء اجمللس الكبري مرتبطة بشلك حرصي بصفة عضو جملس املستشارين )اجمللس        ومن مث فاإ

كل مصونة و املس متدة من الكبري(، هذه ال خرية مل تكن سوى منحة ملكية ونتيجة من نتاجئ احلصانة امللكية القامئة عىل مبدأ  القائل أ ن ذات امل

ن أ عضاء اجمللس مل يكوان مس ئولني عن أ عامهلم سوى أ مام املكل صاحب  لهيي ، وعليه فاإ مبدأ  س يادة املكل القامئ عىل أ ساس نظرية احلق االإ

الس يادة
.2

 

ضفا        ىل اإ ن الامتيازات اليت اكن يمتتع هبا أ عضاء الربملان تعترب بشلك أ سايس ضامنة هتدف اإ ء حامية رمسية ملستشاري وعليه فاإ

ىل غاية القرن السادس عرش.  املكل ضد دعاوى صادرة من طرف ال فراد العاديني. وقد اس متر هذا الوضع قامئا اإ

ىل ممارسة سلطة فعلية يف جمال الترشيع والرقابة أ دت اىل تعديل جذري        ن تطور الوظيفة الربملانية من خلل سعي الربملان اإ اإ

طبيعة احلصانة وجمال تطبيقها. ذكل أ نه مع بداية القرن السادس عرش بدأ ت اختصاصات جملس العموم يف المنو خصوصا  وتغري جوهري يف

                                      
1

 Cécile Guérin-Bargues, immunités parlementaires et régimes représentatif : l’apport du droit constitutionnel comparé, France, 

Royaume-Unis, Etats-Unis, L.G.D.J . 2011, France, p34. 
2

 usqu’a la fin du 16 siècle, les privileges aient pu être conçus comme un corollaire de l’immunité du  

souverain. Les parlementaires ne sont en effet responsables de leur actes que devant ce dernier. 

 Les privileges s’analysent alors essentiellement comme une garantie qui tend à protéger l’office de conseiller du roi des action 

exercées par des particuliers. 

 Cécile Guérin-Bargues, op .cit,p36. 
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يف جمال الترشيع.  فقد اكن جملس العموم خلل القرن السادس عرش أ كرث سعيا لتكريس احترتام حرية الالكم واملناقشة من جملس اللوردات 

 ج عن أ عضاءه املقبوض علهيم ، والتأ كيد عىل حرية املناقشات داخهل ، ومعاقبة لك انهتاك لهذه الامتيازات.، وأ خذ عىل عاتقه سلطة االإفرا

ىل ترس يخ امتيازاهتم يف         ويتضح من حتليل طبيعة الامتيازات، وابخلصوص حرية لالكم واملناقشة، أ ن أ عضاء الربملان سعوا اإ

ملانية أ صبح موهجا يف ال ساس ضد تدخلت السلطة التنفيذية يف حرية املناقشات اليت اكنت جترى مواهجة التاج ، ذكل أ ن نظام احلصانة الرب 

داخل جملس العموم
1

 . 

من خلل ما س بق ، يتبني أ ن الامتيازات الربملانية ، وخصوصا امتياز حرية الالكم جتد مربر وجودها ال ول يف مواهجة       

ال أ ن نكرر ما قاهل اعتداءات السلطة التنفيذية . وليس ل  بأ ن الامتيازات الربملانية مل تتقرر فقط محلاية أ عضاءه من  Blackstoneنا اإ

   اعتداءات ال فراد ، ولكن بشلك خاص ، لتفادي وقوع اعتداء علهيم من طرف سلطة التاج.

واىل غاية  5183س جملس العموم عام لقد عرفت الامتيازات الربملانية خصوصا حرية الالكم واملناقشة بداية من عريضة رئي        

صدار ملمتس احلقوق الصادر عام  تطورا كبريا ارتبطت بشلك وثيق  ابلتحول يف ادلور املنوط ابجملالس الترشيعية ، فقد اكنت يف  5129اإ

يف اجملال الترشيعي وضامن ابدئ ال مر منحة ملكية ونتيجة طبيعية حلصانة املكل ، بيد أ نه من حلظة ممارسة جملس العموم لسلطة املبادرة 

ن الامتيازات الربملانية مل ن الربملان جسل نفسه يف حركة اس تقلل يف مواهجة التاج. وعليه فاإ تعد   ممارسة الرقابة عىل العمل احلكويم  ، فاإ

ان من حماوالت الرقابة هتدف فقط محلاية مستشاري املكل من اعتداءات املواطنني ، ولكن محلاية حرية الالكم واملناقشة ل عضاء الربمل

املتخذة من طرف السلطة التنفيذية ، وأ صبحت الامتيازات الربملانية تشلك مجموعة حقوق وصلحيات مرصودة للحامية من اعتداءات 

 السلطة التنفيذية.

ورة الفرنس ية، وتمت االإشارة أ ما يف فرنسا ، فقد ارتبطت نشأ ة وتطور احلصانة الربملانية يف النظام ادلس توري الفرنيس بقيام الث       

ىل القرار الشهري للجمعية الوطنية التأ سيس ية الفرنس ية الصادر يف  اذلي اعترتف ل عضاء  5329جوان  83يف غالبية مراجع الفقه ادلس توري اإ

واعي وال حداث التارخيية اليت امجلعية الوطنية التأ سيس ية ابحلصانة الربملانية. وتقتيض دراسة نشأ ة احلصانة الربملانية يف فرنسا البحث عن ادل

قرارها . واليت ارتبطت يف ال ساس ابلتحول اجلوهري يف الوظيفة اليت اكن ميارسها جملس الطبقات العامة مكجلس استشاري  ىل اإ سارعت اإ

ىل مجعية وطنية تأ سيس ية اعترتفت لنفسها بسلطة ممارسة مظاهر الس يادة نيابة عن ال مة ص  احبة الس يادة.اتبع للمكل صاحب الس يادة اإ

                                      
1

 Cécile Guérin-Bargues, op .cit,p33 
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ىل طلب املساعدة من الشعب         فقد اجتاحت فرنسا مع هناية القرن الثامن عرش أ زمة اقتصادية ومالية خانقة دفعت املكل اإ

طار املفهوم املليك  5329من خلل طلب دمع جملس الطبقات العامة ، واكنت دعوة املكل جمللس الطبقات العامة يف عام  تندرج يف االإ

ىل جملس الطبقات العامة سوى كهيئة استشارية حمضة اتبع التقليدي  للمتثيل القامئ عىل أ ساس مبدأ  س يادة املكل ، و اذلي مل يكن ينظر اإ

من  الإرادة املكل صاحب الس يادة ، و عليه فان احلصانة اليت اكن يمتتع هبا نواب جملس الطبقات العامة تعد امتدادا للحصانة امللكية ونتيجة

يقا للمبدأ  القائل:" ذات املكل مصونة ال متس"نتا هها وتطب 
1

. 

، وما ترتب عن اجامتعات نواب جملس الطبقات العامة  من قرارات ثورية اكن لها ال ثر  5329بيد أ ن أ حداث جوان          

لكية ابلمترد ابعتباره معل خضم البارز يف احلياة ادلس تورية يف فرنسا ، دفعت النواب محلاية أ نفسهم من عواقب ما ميكن أ ن تصفه السلطة امل 

ىل ىل التأ كيد عىل خاصية القداسة املترتتبة عن انتقال الس يادة اإ ىل نواب ال مة ، وقد اجته النواب اإ ىل نقل ممارسة مظاهر الس يادة اإ  هدف اإ

 امجلعية الوطنية التأ سيس ية واليت تقتيض الاعترتاف للنواب احلصانة واعتبار ذواهتم مصونة .

ن نواب جملس الطبقات العامة مل يمتتعوا بأ ية حصانة سوى تكل احلصانة اليت اكنت تعترب امتداد للحصانة امللكية وعليه ،        فاإ

ىل مجعية  ىل الطبيعة و الوظيفة الاستشارية جمللس الطبقات، بيد أ ن ظهور بوادر حتويل جملس الطبقات من هيئة استشارية حمضة اإ ابلنظر اإ

قرا ىل اإ ىل ال مة ممثةل يف امجلعية الوطنية وطنية تأ سيس ية أ دت اإ ر احلصانة الربملانية للنواب ابعتبارها نتيجة من نتاجئ انتقال الس يادة من املكل اإ

 التأ سيس ية .

لهيا مكنحة ملكية         ن التحول و التغري اذلي طرأ  عىل نظام حامية النواب بدأ  مع ال ايم ال وىل للثورة من حصانة ينظر اإ اإ

ىل انقلب يف مراكا السلطات وامتداد ذلات امل رادة امجلعية الوطنية . ويعود يف ال ساس اإ ىل حصانة برملانية مقرر ابإ كل صاحب الس يادة، اإ

ىل امجلعية الوطنية اليت انتقصت  علن النواب ممارسة مظاهر الس يادة الوطنية بشلك حرصي ومنفرد ، فتحول جملس الطبقات اإ ادلس تورية ابإ

، وعليه أ صبح من غري املقبول البقاء حتت مظةل احلصانة امللكية بعد انتقال الس يادة من املكل ال مة ممثةل يف امجلعية من الاختصاصات امللكية 

قرار حصانهتم يف مواهجة السلطة التنفيذية.  الوطنية التأ سيس ية. وبناءا عىل ذكل انهتيى نواب امجلعية رضورة اإ
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 ام حصانة أ عضاء اجملالس الاستشاريةاملطلب الثاين : التطبيقات ادلس تورية النعد

ميثل النظام الس يايس املرصي المنوذج ال مثل يف فهم تطور احلصانة الربملانية ، وأ ثر النظام الس يايس املتبع فهيا ، وميكن          

م الس يايس السعودي التطبيق احلايل المتيزي بني مرحلتني ال وىل خلل املرحةل امللكية ، والثانية يف ظل ادلساتري امجلهورية . و يقدم النظا

 النعدام احلصانة الربملانية ل عضاء جملس الشورى يف ادلول العربية.

 الفرع ال ول : انعدام احلصانة الربملانية ل عضاء جملس الشورى يف النظام الس يايس املرصي

املليك املطلق اذلي ساد مرص أ كرث من  احلمكعرفت مرص النظام املليك اذلي بدأ  مع أ رسة محمد عيل، وقد اس متر نظام           

قرن من الامان، اذلي اكن يقوم عىل أ ساس مبدأ  الس يادة امللكية
1

. وما يترتتب عنه من انعدام لضامنة احلصانة الربملانية ابعتبارها نتيجة من 

لربملانية ل عضاء اجملالس النيابية يف مرص قبل عام نتاجئ متتع الهيئة مبامرسة مظاهر الس يادة. وبناءا عىل ذكل مل تعرف ضامنة عدم املسؤولية ا

، واليت تعد أ ول وثيقة دس تورية عرفهتا مرص خالية من 5211أ كتوبر  88، فقد جاء الحئة تأ سيس جملس شورى النواب الصادرة يف 5228

ىل ادلور الاستشاري للمجلس و الصفة الاستشارية ل عضائه. بل عىل العكس  ل ي نص يقرر ضامنة عدم املسؤولية الربملانية وذكل ابلنظر اإ

بداء أ راهئم وأ فاكرمه ، فقد نصت املادة  من اللحئة بقولها : "ال  15فقد تضمنت نصوص متنع و حتد حرية أ عضاء جملس شورى النواب يف اإ

قرار أ و بعدمه عىل قول أ حد مبجلس الشورى" شارة ابالإ  17.وقضت املادة يسوغ ل حد مبجلس الشورى أ ن يصدر منه مس بة ل حد و ال اإ

 بقولها :" ال جيوز ل حد من أ عضاء جملس الشورى أ ن يطبع و ينرش املقاةل اليت قالها مبجلس الشورى أ و املذاكرات اليت حصل علهيا من غري

ن طبع ونرش بغري ترخيص يترتتب عليه اجلااء اللزم بقرار من قومسيون يتعني من القمل  اذلي ترخيص من رئيس جملس الشورى هل بذكل ،فاإ

 هو من أ عضاءه". 

ىل حداثة العهد ابلنظم ادلميقراطية ، فقد      ويفرس جانب من الفقه ادلس توري املرصي انعدام عدم املسؤولية الربملانية ابلنظر اإ

طبيعيا أ ال يتقرر  اكن هذا اجمللس يف الواقع النواة ال وىل للمجالس النيابية وأ ول جتربة للحياة الس ياس ية النيابية يف مرص، وذلا اكن أ مرا

ىل أ ن يس تقر مثل هذا النظام و تتدمع راكئاه  ل عضائه اكفة الضامانت اليت حتقق هل حرية التعبري أ و القول عند مبارشة وظائفه النيابية وذكل  اإ

وأ راكنه للمجمتع
2

تباره هيئة استشارية . واحلقيقة أ ن تسمية " جملس شورى النواب" واحضة يف حتديد الطبيعة القانونية جمللس الشورى ابع 

                                      
1

 531، مرص ،ص 8003التجربة الس ياس ية املرصية بني امللكية و امجلهورية ، منشأ ة املعارف ، طبعة ،  أ سامة أ محد العاديل 
2

 .50، مرص، ص 5997ا يف مرص،دار الهنضة العربية ،رمضان بطيخ ، احلصانة الربملانية وتطبيقاهت 
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حدى مقتضيات النظام النيا يب فاقدة للصفة المتثيلية النيابية. ومن مث اكن طبيعيا أ ن تنعدم ضامنة عدم املسؤولية الربملانية ابعتبارها اإ

 ادلميقراطي.

عادة تشكيل جملس شورى النواب عام         مهنا عىل  03دة ، صدرت اللحئة ادلاخلية جمللس النواب، وقد نصت املا5228وابإ

جراء وظائفهم ، وليسوا مرتبطني بأ وامر أ و تعلاميت تصدر هلم ختل ابس تقلل أ داهئم ، وال بوعد أ و عيد  أ ن:" النواب مطلقوا احلرية يف اإ

لهيم". وامللحظ أ ن الاعترتاف ابحلصانة مت مبقتىض الحئة داخلية وليس نص دس توري ، مما يفقد احلصانة اخلاصية ادلس توري ة ، اليت حيصل اإ

حدى اخلصائص ال ساس ية للحصانة الربملانية.  تشلك اإ

 الفرع الثاين : انعدام احلصانة الربملانية ل عضاء جملس الشورى يف النظام الس يايس السعودي

ماكنية تطبيقها          عىل جاء يف مقدمة رساةل ماجس تري عيل بن عبد احملسن التوجيري، املوسومة  "احلصانة الربملانية ومدى اإ

أ عضاء جملس الشورى" ماييل: وتمكن مشلكة البحث هذا، عندما نريد تطبيق مبدأ  احلصانة الربملانية عىل أ عضاء جملس الشورى 

السعودي، جند أ ن النظام ال سايس وكذكل نظام جملس الشورى ولواحئه ادلاخلية مل تتضمن نصوصًا تكفل ل عضاء اجمللس الطمأ نينة التامة 

د مبارشهتم ل عامهلم فـي جملس الشورى، وأ ن تكون نصوص احلصانة ل عضاء جملس الشورى غري متعارضة مع أ حاكم القرأ ن والثقة الاكمةل عن

والس نة الصحيحة ابعتبارهام دس تور اململكة الذلين يس يطران عىل النظام ال سايس للحمك ، ونظام جملس الشورى ومجيع أ نظمة اململكة ، 

م ومس ئولياهتم . وعدم وجود حصانة هلم جتعلهم حتت طائةل جتاوزات السلطة التنفيذية ، وبعض ال فراد وحىت يقوم أ عضاء اجمللس مبهااه

ظهار هيبة جملس الشورى بوصفه هيئة لها  حياهلم. وهذه احلصانة ال يقصد مهنا عضو اجمللس بشخصه، بل القصد مهنا مصلحة اجملمتع واإ

اس تقللها وكرامهتا
.1

ا الباحث، واملعروف أ ن أ عضاء جملس الشورى معينني من قبل ويل ال مر بأ مر مليك وليسوا ويه رؤى مس تقبلية يبتغهي 

ماكنية لتطبيق احلصانة الربملانية عىل أ عضاء جملس ؟ وما القيود اللزمة لهذه احلصانة؟  منتخبني فـي الوقت احلارض.  فهل هناك اإ

جابته عن وضع احلصانة الربملانية ل عضاء جملس ا     ىل القول أ نه: ال يوجد يف النظام ال سايس ويف اإ لشورى السعودي ، خلص اإ

ىل وجود احلصانة واملعمول هبا يف معظم النظم ادلس تورية والربملانية لدلول ال جنبية والعرب  ية ، للحمك وال يف نظام جملس الشورى ما يشري اإ

أ ن احلصاانت الربملانية املعمول هبا يف دساتري  أ والً :مرين : ونعتقد بأ ن املنظم السعودي أ غفل تضمني احلصانة ل عضاء جملس الشورى ل  

سلمية ، اليت قام علهيا النظام ال سايس للحمك ونظام جملس الشورى  يف  ادلول ال جنبية وبعض ادلول العربية تناقض أ حاكم الرشيعة االإ

                                      
1

ماكنية تطبيقها عىل أ عضاء جملس الشورى السعودي ، رساةل ماجس تري ، جامعة انيف ال منية للعلوم العربية ،  عيل بن عبد احملسن التوجيري،  احلصانة الربملانية ومدى اإ

 .03، ص8001
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وسمل وهام املس يطران عىل النظام ال سايس للحمك واكفة أ نظمة اململكة ،حيث أ هنا ملزتمة مبا جاء يف كتاب هللا وس نة رسوهل صىل هللا عليه 

عفي أ عضاء اململكة اليت يتعني علهيا مراعاة أ حاكاها القطعية الثبوت وادلالةل الواردة فهيا وبأ حاكم الرشيعة االإسلمية  ، فالنظم الربملانية ت

أ ثناء تأ ديهتم لواجباهتم النيابية داخل اجملالس أ و بسبهبا ، حبيث تبيح هلم اجملالس الربملانية من العقاب عىل ما يصدر عهنم من أ قوال أ و أ فعال 

 التعدي عىل ال خرين بغري احلق أ و قذفهم وأ هانهتم دون اخلضوع للمساءةل واملس ئولية ، فل تفرق بني الصدق والكذب ابلنس بة ملا يبدر من

عفاء أ ي أ حد من العقاب عىل اجلرامئ القولية اليت يرتكبوهنا يف أ ي ماكن ، ل ن  ال عضاء من قول أ و رأ ي أ و تفكري ول ن الرشيعة ال تسمح ابإ

عتقد بأ ن مبدأ  املس ئولية واجلااء والعقاب عىل ال قوال وال فعال من املبادئ العامة املقررة يف الرشيعة بنصوص القرأ ن والس نة النبوية . فذلا ن 

النظام ال سايس ونظام جملس الشورى ل هنا تناقض أ حاكم الرشيعة االإسلمية. املنظم السعودي قد أ غفل هذه الضامنة من النص علهيا يف 

أ ن النظام ال سايس للحمك وكذكل نظام جملس الشورى ملزتمان مبا جاء به القرأ ن الكرمي والس نة النبوية وبأ حاكم الرشيعة االإسلمية  اثنيًا :و

نظمته ولو مل ينص علهيا رصاحًة ، وحيث أ ن النظام ال سايس قامئ عىل أ حاكم ، فك ن املنظم السعودي جعل هذه الضامنة موجودة مضنًا يف أ  

ن حرية الرأ ي وحرية التفكري وما يتفرع عهنا من حرايت مكفول ومقرر للجميع حاكمًا وحمكومني وال جيوز  الرشيعة االإسلمية وقواعدها فاإ

لرأ ي ال خيالف أ حاكم الرشيعة االإسلمية ونصوصها وال يناقض ل حد مصادرة حق التعبري عن الرأ ي بأ ي وس يةل رشعية ، ما دام هذا ا

مصلحة عامة . والرأ ي املرشوع مكفول يف االإسلم ، والنظام ال سايس للحمك يف اململكة يدمعه ويرعاه وحيميه
.1

 

ماكنية تطبيق احلصانة الربملانية عىل أ عضاء جملس الشورى        فامي يبديه من أ ن عضو جملس الشورى حر ، ويرى حول مدى اإ

ذا اكن رأ يه فيه مساس ابلرشيعة  ال اإ ال راء وال فاكر املرشوعة ابجمللس واللجان التابعة هل ، وال جيوز مؤاخذته أ و مساءلته عن ذكل اإ

ياة اخلاصة االإسلمية ، أ و بوحدة ال مة ، أ و ابالحترتام الواجب لويل ال مر )هذا ال مينع النقد املرشوع املباح ( ، أ و فيه قذف أ و سب للح 

بداء الرأ ي من ال مر ابملعروف والهنيي عن املنكر، وحيث أ ن نظام جملس الشورى ولواحئه مل تنص عىل وضع حصانة  ل ي خشص اكن ، واإ

ن مما يتفق مع املبادئ الربملانية املعمول هبا دراسة تعديل الحئة حقوق أ عضاء جملس الشورى  خاصة لل عضاء خلل مدة عضويهتم ، فاإ

ضافة مادة تنص عىل حصانة العضو خلل فترتة العضوية، واقترتح أ ن تكون صياغهتا ابلنص ال يت :وواجباهت  م، وذكل ابإ

عضو جملس الشورى حر فامي يبديه من ال راء املرشوعة ، وال يؤاخذ ـ خلل مدة عضويته ابجمللس ـ بسبب الوقائع اليت يطلع -أ  

ا أ ثناء معهل ابجمللس أ و جلانه ، أ و بسبب التصويت يف اجللسات العلنية أ و الرسية . وال علهيا أ و يذكرها يف اجمللس أ و ال راء اليت يبدهي

                                      
1

 هـ83/2/5758تارخي ب  90لصادر برمق أ /( من النظام ال سايس للحمك ا39( و)83املادة ) 
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ذا اكن فيه مساس ابلرشيعة االإسلمية أ و بوحدة الوطن ، أ و ابالحترتام الواجب لويل ال مر أ و  يطبق هذا احلمك عىل ما يصدر من العضو اإ

رضار الغري هبا.ادلوةل ) مع جواز النقد املرشوع (، أ و اكنت ال راء أ    و الوقائع اليت يوردها غري حصيحة ، أ و يريد اإ

جراء جاايئ -ب جراءات التحقيق أ و القبض أ و احلبس أ و أ ي اإ جراء من اإ ال جيوز أ ن يُتخذ حيال عضو جملس الشورى أ ي اإ

جازة الس نوية ، ما عدا حال التلبس ـ اجل ذن من جملس الشورى أ و من رئيس اجمللس يف حال االإ ال ابإ ذا اكنت أ خر اإ رم املشهود ـ أ و اإ

خطار اجمللس فورًا ، ليتأ كد من سلمة االإجراءات  ىل درجة اجلرمية اجلنائية ، ويف هذه احلاةل جيب اإ الواقعة اليت ارتكهبا العضو تصل اإ

ليه املتخذة . وجيب أ ن يصدر من اجمللس أ و الرئيس قراره يف طلب االإذن خلل مدة معينة ) حيددها النظام ( من اترخي و  صول الطلب اإ

ذا مل يصدر اجمللس أ و رئيسه قرارًا حيال طلب االإذن ابنهتاء املدة الامنية املقررة اعترب ذكل مبثابة ال ذن .  ، واإ

ىل رئيس اجمللس من السلطة التنفيذية أ و من ال فراد مرفقًا معها املستندات  ج _ يقدم طلب االإذن برفع احلصانة عن العضو اإ

جراءات .مجيعها ، ليتأ كد اجمل  لس من حصة ادلعوى وسلمة االإ

أ ن جيري حبس ال عضاء أ و توقيفهم وتنفيذ العقوابت املقيدة للحرية ابلنس بة هلم يف أ ماكن مس تقةل ، يراعي فيه ماكنهتم  -د

الاجامتعية يف ال مة
.1

 

نه          حدى توصياته ابلقول : حيث أ ن من حق ويل ال مر تقرير مصلحة عامة ، فاإ يوىص برضورة تقرير حصانة وذهب يف اإ

 ل عضاء جملس الشورى ، وأ ن تكون هذه احلصانة مقيدة بعدم خمالفهتا ل حاكم الرشيعة االإسلمية ، أ و بوحدة ال مة ، أ و ابالحترتام الواجب

 لويل ال مر)وجواز النقد املرشوع( ، أ و فيه قذف أ و سب للحياة اخلاصة ل ي خشص اكن .

ماكنية الاعترتاف حبصانة برملانية ل عضاء جملس واحلقيقة أ ن التصور ا        ذلي صاغه عيل بن عبد احملسن التوجيري حول اإ

الشورى ، يتناقض مع حقيقة الطبيعة القانونية جمللس الشورى ، والصفة القانونية ل عضائه اليت ال تتجاوز حدود الصفة الاستشارية، مما 

قرار يقتيض منطقيا انعدام احلصانة الربملانية ل عضائه . وما يدمع هذا الاعتقاد، الانتقاد اذلي وهجه العلمة مصطفى أ بوزيد فهمي مبناس بة اإ

احلصانة الربملانية ل عضاء جملس الشورى املرصي.  5925دس تور مرص املعدل عام 
2

وذكل الإدراكه حقيقة الطبيعة القانونية للمجالس  

ىل القول أ ن  اجمللس هيئة استشارية ال ميكل أ ي اختصاصات فعلية كام أ نه ال يشلك هتديد الاستشارية يف القانون ادلس توري، فقد ذهب اإ

حلصانة للحكومة، وابلتايل هذه امحلاية املنوحة هلم نوع من الترتف ادلس توري. وقد قرر ادلس تور ابلنس بة هلم ضامنة احلصانة الربملانية، وهذه ا

                                      
1

 .538-582عيل بن عبد احملسن التوجيري ، املرجع السابق ،ص 
2

، وذكل فامي ال يتعارض مع 537، 99، 92، 91، 93، 507، 508، 505، 95، 90، 29بقولها: ترسي يف شأ ن جملس الشورى ال حاكم الواردة يف املواد  801نصت املادة 

 ذا الفصل، عىل أ ن يبارش الاختصاصات املقررة يف املواد املذكورة جملس الشورى ورئيسه".ال حاكم الواردة يف ه
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طلق ابلنس بة ل عضاء جملس الشو  رى. فهيي تقرر ل عضاء اجمللس الترشيعي اذلي ميكل حماس بة احلكومة ليس هناك ما يربرها عىل االإ

ىل التنكيل بأ عضائه والقبض علهيم حىت حتول بيهنم وبني حضور اجمللس. وجملس الشورى ال  سقاط أ عضاهئا، فيخىش أ ن تعمد احلكومة اإ واإ

 ما ميلكه هو اهمة هايةل شديدة الهاال: أ ن حياسب احلكومة يف يشء. ال يس تطيع أ ن يسأ ل أ عضاءها، وال يس تطيع أ ن يس تجوهبم، ولك

يبدي رأ يه فامي يعرض عليه. فاحلصانة الربملانية ليس هناك ما يدعو لها من قريب أ و بعيد
.1

 

نه ليس هناك ما يدعو الإغراق أ عضائه بضامانت ال رضورة لها، لقد سوى ادلس تور يف املادة          بني أ عضاء  801وعليه، فاإ

ء جملس الشورى يف املاااي الوظيفية والضامانت. فقرر ابلنس بة هلم قاعدة عدم املسؤولية ، جفعلهم ال يسأ لون عام يبدونه جملس الشعب وأ عضا

ن اكنت رضورية لعضو جملس الشعب وهو حياسب أ عضاء  من ال فاكر وال راء يف أ داء أ عامهلم يف اجمللس أ و يف جلانه. ومثل هذه القاعدة واإ

هنا ال داعي لها عىل االإطلق يف جملس الشورى و ال شأ ن السلطة التنفيذية ويسو  ليه هتمة القذف والسب ، فاإ لهيم حىت ال توجه اإ ق االهتام اإ

لهيم ل عضائه عىل االإطلق يف حماس بة السلطة التنفيذية وتوجيه االهتام اإ
2

  . 

ن النظام ادلاخيل جمللس الشورى السعودي ، ومتاش يا مع طبيعة النظام املليك امل  طلق ، أ جاز رصاحة مساءةل أ عضاء جملس بل اإ

ذا أ خل عضو اجمللس بواجبات معهل ، يمت التحقيق معه وحمامكته وفق قواعد  الشورى وحمامكهتم، حيث نص نظام جملس الشورى عىل أ نه اإ

جرا جراءات تصدر بأ مر مليك ، وتنفيذًا لهذا النص فقد صدرت قواعد التحقيق واحملامكة لعضو جملس الشورى  واإ ءاهتا. علامً بأ ن قواعد واإ

سقاط العضوية. وعن  حدى العقوابت ال تية: توجيه اللوم كتابة، حسم ماكفأ ة شهر، اإ التحقيق واحملامكة لعضو جملس الشورى، توجب اإ

ىل فقد الثقة، أ و فقد أ حد رشوط  خلل اإ خلل العضو بواجبات معهل، حيث يؤدي هذا االإ ال يف حاةل اإ نه ال يمت اإ سقاط العضوية فاإ العضوية اإ

ليه من خمالفة أ و خمالفات وحم ن التحقيق مع العضو فامي هو منسوب اإ ىل املكل . اإ امكته ، وحينئذ ترفع ال مر لرئيس اجمللس ليقوم بدوره برفعه اإ

ن اكنت اخملا قامة ادلعوى العمومية عليه اإ سقاط العضوية عنه، ال مينع من اإ ىل حد اإ ن وصلت اإ لفة تشلك يف وتوقيع العقوابت اخملتلفة عليه واإ

قامة ادلعوى اخلاصة عليه ذات الوقت جرمية جاائية ، كام ال مينع من اإ
3

. 

يس تخلص مما س بق ، أ ن ضامنة احلصانة الربملانية تتأ ثر تأ ثرا مبارشا بطبيعة النظام الس يايس املتبع يف ادلوةل ، وامللحظ        

تبينه حقائق التارخي ادلس توري، والتطبيقات ادلس تورية يف بعض ادلساتري الانعدام اللكي حلصانة أ عضاء اجملالس الاستشارية ، وهو ما 

 العربية، وذكل متاش يا مع الطبيعة القانونية جملالس الشورى ، والصفة الاستشارية اليت حيملها أ عضاؤها.

                                      
1

 ..139، االإسكندرية ، مرص، ص 5991مصطفى أ بو زيد فهمي ، الوجزي يف القانون ادلس توري والنظم الس ياس ية ، املطبوعات اجلامعية ،طبعة  
2

 139مصطفى أ بو زيد فهمي ، املرجع السابق ،ص 
3

 Cécile Guérin-Bargues, op.cit, p81 
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قرار احلصانة الربملانية ل عضاء اجملالس النيابية  املبحث الثاين : اإ

ىل جمالس نيابية اليت أ صبحت متارس سلطات فعلية يف جمال بعد التحول يف الطبي         عة القانونية للمجالس الاستشارية اإ

قرار احلصانة الربملانية ل عضائه. وميثل ال  نظام ادلس توري الترشيع والرقابة، وضامان ل داء أ عضاء اجملالس النيابية ملهااهم المتثيلية، اقتىض ذكل اإ

بطت نشأ ة احلصانة الربملانية يف ال ساس ابلتحول اجلوهري يف الوظيفة اليت اكن ميارسها جملس الطبقات العامة الفرنيس المنوذج ال برز. فقد ارت 

ىل مجعية وطنية تأ سيس ية اعترتفت لنفسها بسلطة ممارسة مظاهر الس يادة نيابة عن ال مة  مكجلس استشاري اتبع للمكل صاحب الس يادة اإ

 صاحبة الس يادة.

وأ علنت امجلعية  Sieyès مت تشكيل امجلعية الوطنية التأ سيس ية بدعوة من الفقيه الفرنيس 5329جوان ففي السابع عرش       

رادة العامة لل مة ، و ال ميكن أ ن يقوم بني امجلعية الوطنية ومن جانب التاج أ ي  الوطنية التأ سيس ية بقولها : ال أ حد غريها ميكل التعبري عن االإ

صلح الوطين اذلي جيب أ ن يقوم به النواب دون تأ خري أ و بدون انقطاع أ و اعترتاض ، تعلن امجلعية الوطنية  البدء يف العمل املشترتك للإ

عوائق"
.1

 

أ صبح املنبع واملنطلق للك املبادئ ادلس تورية اليت  5329جوان  53وهبذا االإعلن التأ سييس اذلي أ صدرته امجلعية الوطنية  يف    

قرارها الحقا ، وقد أ دى اعترتاف يل التغيري جذري يف  سيمت اإ رادة ال مة اإ امجلعية الوطنية لنفسها مبامرسة الاختصاص احلرصي يف التعبري عن اإ

ماكنة السلطة امللكية، حبيث مل تعد هذه ال خرية سوى سلطة مؤسسة اتبعة لل مة صاحبة الس يادة ، بيامن تسمى جملس الطبقات ابمجلعية 

 متت كسوته بطقم السلطة التأ سيس ية. الوطنية، وخلع عن نفسه الصفة الاستشارية و 

علنه احلصانة الربملانية ابملعىن   5329جوان  83مث جاء قرار امجلعية الوطنية التأ سيس ية الصادر        اذلي شلك معل خلقا ابإ

ىل ضامن حرية القول واملداوالت يف امجلعي ة الوطنية.احلديث للمصطلح حتمى نواب ال مة وليس مستشاري املكل، واليت هتدف اإ
2

 

لهيا        ن التحول و التغري اذلي طرأ  عىل نظام حامية النواب بدأ  مع ال ايم ال وىل للثورة الفرنس ية، انتقلت من حصانة ينظر اإ اإ

ىل انقلب يف رادة امجلعية الوطنية . ويعود يف ال ساس اإ ىل حصانة برملانية مقرر ابإ مراكا  مكنحة ملكية وامتداد ذلات املكل صاحب الس يادة، اإ

ىل امجلعية الوطنية  علن النواب ممارسة مظاهر الس يادة الوطنية بشلك حرصي ومنفرد ، فتحول جملس الطبقات اإ السلطات ادلس تورية ابإ

                                      
1

 Cécile Guérin-Bargues, op.cit, p89 
2
Cécile Guérin-Bargues, op.cit 
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ثةل اليت سلبت الاختصاصات امللكية ، وعليه أ صبح من غري املقبول البقاء حتت مظةل احلصانة امللكية بعد انتقال الس يادة من املكل ال مة مم 

قرار حصانهتم يف مواهجة السلطة التنفيذية. يف   امجلعية الوطنية التأ سيس ية. وبناءا عىل ذكل انهتيى نواب امجلعية رضورة اإ

ن اكتساب اخلاصية املطلقة للحصانة الربملانية ، مل             مث جاءت دساتري ادلول معترتفة ابحلصانة الربملانية ل عضاهئا ، غري اإ

منا   س بقه اعترتاف ابخلاصية النسبية للحصانة الربملانية املوضوعية.يتحقق مبارشة ، اإ

 املطلب ال ول: الاعترتاف النس يب ابحلصانة الربملانية املوضوعية ل عضاء اجملالس الترشيعية

قرار احلصانة الربملانية املوضوعية ل عضاء اجملالس الترشيعية ، ولكن بشلك مقيد أ و نس يب        ، وذكل متثل املرحةل ال وىل يف اإ

سقاطها اكمةل من صلب  ضفاء اخلاصية ادلس تورية عىل احلصانة الربملانية املوضوعية، ابإ من خلل أ سلوبني . يمتثل ال سلوب ال ول يف عدم اإ

حاةل تنظميها للقانون املنظم للمجالس ادلاخلية أ و النظام ادلاخيل للمجالس الترشيعية تنظميها. وقد مت اتبع هذا ال سلوب  الوثيقة ادلس تورية، واإ

تنظمي احلصانة ضد  5257جوان  7أ غفل امليثاق ادلس توري الصادر يف  يف النظام الس يايس الفرنيس خلل مرحةل عودة امللكية، فقد

املوقف نفسه، والتفسري ادلس توري عن هذا االإغفال مرده تأ سيس امليثاق  5230املسؤولية الربملانية يف ثنااي أ حاكمه، وقد تبىن ميثاق 

ة توري لنظام امللكية ادلس تورية القامئ عىل أ ساس مبدأ  الس يادة امللكية وليس الس يادة الوطنية، مما يترتتب عنه انعدام الاعترتاف ابحلصانادلس  

نصت واليت  5259قانون الصحافة لعام  85ملمثيل ال مة الفتقارمه الصفة المتثيلية الاكمةل . وتداراك لهذا االإغفال جاء احلديث عهنا يف املادة 

حدى الغرفتني، وكذكل التقارير ولك الواثئق املطبوعة بأ مر من  بقولها:" ال جيوز رفع أ و القيام بأ ي دعوى عىل اخلطاابت املؤداة داخل حرم اإ

حدى الغرفتني" اإ
51

ىل أ ن املرشع قد نظم ل ول مرة الوضع القانوين للتقارير والواثئق الصادرة عن الربملان . وجتدر االإشارة اإ
1

 

، مكتفيا بتنظميها ترشيعيا، والهدف من  5257ليسقطها مرة أ خرى من أ حاكمه عىل غرار دس تور  5218 جاء دس تور مث      

املتضمن نظام انتخاب أ عضاء اجلسم الترشيعي يف  5218فيفري  8ذكل هو سلب مبدأ  احلصانة الربملانية القمية ادلس تورية، فقد نص مرسوم 

ن الن 09املادة  واب ال ميكن أ ن يتابعوا أ و يهتموا أ و حيامكوا يف أ ي وقت بسبب ال راء الصادرة داخل اجلسم الترشيعي"منه عىل ماييل:" اإ
2

 

                                      
1
p 35 « ne donneront ouvertures à aucune action les discours tenus dans le sein de l’une des  

deux chambres, ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de 

 l’une des deux chambres ».  

Edouard Martin, de l’immunité des discours, des opinions et des votes émis dans les assemblées, 

 thèse pour le doctorat, faculté de droit, université de Paris, 1902., p20 
2
Didier Baumont, liberté d’expression et l’irresponsabilité des députés, CRDF, n2, 2003, ,p36 
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ضفاء عدد من القيود عىل احلصانة الربملانية املوضوعية ، وهو ما اتبعه النظام الس يايس        بيامن يتجىل ال سلوب الثاين يف اإ

، أ س ند ادلس تور السلطة 5983أ بريل  59ام النظام املليك ادلس توري يف مرص مبجيء دس تور املرصي خلل مرحةل امللكية ادلس تورية ، بقي

بقولها: يتكون الربملان من جملسني: جملس الش يوخ وجملس  33الترشيعية للربملان اليت يتوالها ابالشترتاك مع املكل، فقد نصت املادة 

واليت جاء فهيا :" ال جيوز مؤاخذة أ عضاء  509ل عضاء الربملان مبقتىض املادة النواب".وقد أ قر هذا ال خري تنظمي احلصانة ضد املسؤولية 

نيابية يف الربملان عام يبدونه من ال فاكر وال راء يف اجمللسني". وتأ يت أ مهية هذا النص انطلقا من اعتبار هذا أ ن ادلس تور ميثل بدء احلركة ال 

حدى مرص بعد الاعترتاف ابلصفة المتثيلية جملليس النواب  والش يوخ اذلي توىل سلطات فعلية متثلت يف وظيفيت الترشيع والرقابة ابعتبارهام اإ

ىل ادلور الفعيل الوظيفي اذلي أ صبح الربملان يلعبه يف النظام  مظاهر الس يادة. ويف ذكل دالةل عىل الانتقال من ادلور الاستشاري اإ

 حلصانة الربملانية املوضوعية لضامن اس تقلهلم يف أ داء وظائفهم.     الس يايس املرصي، مما تترتتب عن الاعترتاف ل عضاء الربملان اب

من ادلس تور عرب برصاحة عن اخلاصية املطلقة لضامنة احلصانة الربملانية املوضوعية اليت مل  509وامللحظ أ ن نص املادة          

ر ال تعرب تعبريا حصيحا عن املركا ادلس توري للربملان يف من ادلس تو  509يرد عىل أ ي قيد من القيود. ويف احلقيقة أ ن صياغة نص املادة 

القامئ عىل النظام املليك ادلس توري اذلي يمتزي بتقامس مظاهر الس يادة بني املكل وال مة ممثةل يف برملاهنا. وهذا ما حدا ابملرشع  5983دس تور 

ضفاء اخلاصية النسبية للحصانة الربملانية املوضوعي ىل اإ واليت جاء يف  5930أ كتوبر  88ة يف ادلس تور الثاين الصادر يف ادلس توري املرصي اإ

:" ال جيوز مؤاخذة أ عضاء الربملان مما يبدونه من ال فاكر وال راء يف اجمللسني ، عىل أ نه جتوز حمامكهتم من أ جل ما يقع مهنم يف  99املادة 

عيب يف ذات املكل أ و يف أ عضاء ال رسة املالكة". واحلقيقة أ ن هذا اجمللسني من القذف يف احلياة العائلية أ و اخلاصة ل ي خشص اكن أ و من ال 

عىل أ ن :" املكل هو رئيس ادلوةل ،  5930من دس تور     33التقييد جاء تطبيقا ملبدأ  حرمة اذلات امللكية اذلي أ كده رصاحة يف املادة 

نه اكن من الطبيعي وضع حدود حلصانة أ عضاء ا  لربملان يف ظل النظام املليك ادلس توري.وذاته مصونة ال متس". ومن مث فاإ

ال أ نه ويف حقيقة        وقد عللت املذكرة التفسريية هذا التعديل أ نذاك أ نه أ خذا عن بعض ادلساتري ال خرى مثل لتوانيا وفرنسا ، اإ

ن احلياة النيابية السلمية، ويف ذكل  ال مر وكام يقول جانب الفقه املرصي اكن تعديل رجعيا ميثل انتاكسة للنظام ادلميقراطي النيايب وردة ع

ذا اكن الفقه ادلس توري قد اس تقر عىل رضورة هذه القاعدة ورأ ى فهيا ضامنة أ ساس ية ال يس تقمي العمل  يقول مصطفى أ بو زيد فهمي : اإ

ن بعض ال نظمة الرجعية ترى فهيا شيئا كرهيا جيب احلد منه ، ومن ذكل ما فعهل دس تور  فقد أ جاز حمامكة أ عضاء  5930الربملاين بغريها، فاإ

ىل وضع انهتيى يف اجنلترتا  -بنص رصحي فيه–الربملان  بسبب ما يقع مهنم من العيب يف ذات املكل أ و أ عضاء ال رسة املالكة. فقد عاد ابلنواب اإ
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منذ ثلثة قرون
.1

حلصانة الربملانية مبا اكن يتضمنه من نص مطلق اب 5983ولهذا فقد أ لغى هذا ادلس تور برمته وأ عيد العمل بدس تور   

 .5931ديسمرب عام  58املوضوعية ، وذكل مبقتىض ال مر املليك الصادر يف 

واليت جاء فهيا بقوهل :"ال ميكن متابعة أ ي عضو من أ عضاء الربملان وال  39ونفس ال مر يكرس ادلس تور املليك املغريب مبقتىض املادة        

لقاء القبض عليه وال اعتقا ذا اكن الرأ ي البحث عنه وال اإ بدائه لرأ ي أ و قيامه بتصويت خلل مااولته ملهامه ماعدا اإ هل و ال حمامكته مبناس بة اإ

 املعرب عنه جيادل يف النظام املليك أ و ادلين االإسليم أ و يتضمن ما خيل ابالحترتام الواجب للمكل".

نية املوضوعية يف صورة قيد موضوعي نس يب عىل سلطة النيابة يف وقد اخزتل عبد االإهل بناين يف أ طروحته لدلكتوراه احلصانة الربملا         

حتريك ادلعوى العمومية، وتتجىل نسبية هذا القيد املوضوعي يف  الاس تثناءات الواردة عىل احلصانة الربملانية مربرا ذكل عىل أ ساس 

ال تأ كيدا ملقتضيات من ادلس تو  39مقتضيات دس تورية أ خرى ، حيث يرى أ ن الاس تثناءات اليت يتضمهنا الفصل  ر ليست يف واقع ال مر اإ

سلم دين ادلوةل ، وادلوةل تضمن للك  واحد حرية ممارسة شؤونه ادلينية ) الفصل ن  خشص املكل مقدس ال 1دس تورية حيث أ ن االإ ( ،واإ

ن النظام املليك لدلوةل وكذكل النصوص املتعلقة ابدلين االإسليم ال ميكن أ  83تنهتك حرمته ) الفصل  (.501ن تتناولها املراجعة ) الفصل( واإ
2

 

لقاء القبض عليه واعتقاهل وحمامكته مىت اكن ا لرأ ي املعرب عنه جياد ل يف وتبعا ذلكل ميكن متابعة أ ي عضو من أ عضاء الربملان والبحث عنه واإ

لعامة اكمل سلطهتا يف حتريك ادلعوى النظام املليك أ و ادلين االإسليم أ و يتضمن ما خيل ابالحترتام الواجب للمكل ، حيث متارس النيابة ا

 العمومية ، بعد أ ن يرتفع بقوة القانون القيد املوضوعي اذلي اكنت تشلكه احلصانة الربملانية.

ىل أ ن هذه الاس تثناءات الواردة يف املادة  ، حيث مل يمت  5918من ادلس تور ، مل تكن مقتضيات دس تور  39وعلقة هبذا املوضوع ، جتدر اإ

ال مع دس تور التنصيص علهي ، يتضمن عقوابت تأ ديبية يف مواهجة  5913، ولعل هذا جعل النظام ادلاخيل ل ول برملان مغريب س نة 5930ا اإ

 لك انئب اجته بقدح أ و ش مت يف شعار اململكة.

ل مثل اململكة املتحدة وأ ضاف أ ن مثل هذا الاس تثناء عىل حرية الالكم والاحترتام الواجب للمكل أ و رئيس ادلوةل ، جنده فعدة دو          

وكندا وفرنسا ، بل هناك من ادلوةل من وسعت من دائرة الاس تثناء ليشمل كذكل الاحترتام الواجب للوزراء والقضاة وكذا أ عضاء الربملان . 

ن حتريك ادلعوى العمومية بشأ هن 93وأ مام وضوح الاس تثناءات الثلث الواردة يف القرة ال وىل من الفصل  ا من طرف من ادلس تور ، فاإ

                                      
1

 Art.09 du décret organique du 2 février 1852: « Les députés ne pourront être recherché, accuses ni  

jugés en aucun temps pour les opinions qu’ils auront émises dans le sein du corps législatif ». 
2

 .353مصطفى أ بو زيد فهمي ، املرجع السابق ،  ص 
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ليه العضو املعين ، وهذا ما يربهن عىل نسبية احلصانة  النيابة العامة يف مواهجة أ حد أ عضاء الربملان لن يتوقف عىل موافقة اجمللس اذلي ينمتي اإ

هذه الفقرة ضامنة الربملانية كقيد موضوعي عىل سلطة النيابة العامة يف حتريك ادلعوى العمومية . وع ذكل ، تعترب امحلاية املقررة مبقتىض 

جوهرية ل عضاء الربملان من أ جل ممارسة اهااهم الربملانية بلك حرية وبلك اطمئنان ، ما مل تقع تكل املامرسة حتت طائةل التنبهيات و 

التأ ديبات.
1

 

ظر عبد االإهل وحول حقيقة وجوهر الاس تثناءات السالفة اذلكر واليت جعلت من احلصانة الربملانية املوضوعية من وهجة ن        

حلكمي بناين ، جمرد قيد موضوعي نس يب، وبرهان عىل نسبية احلصانة الربملانية كقيد موضوعي عىل سلطة النيابة العامة يف حتريك ادلعوى 

ذا اكن الفقه ادلس توري قد اس تقر عىل رض  ال أ ن نكرر عبارات العلمة مصطفى أ بو زيد فهمي واليت جاء فهيا : اإ ورة العمومية ، ليس لنا اإ

ن بعض ال نظمة الرجعية ترى فهيا شيئا كرهيا جيب احلد منه ، ومن  هذه القاعدة ورأ ى فهيا ضامنة أ ساس ية ال يس تقمي العمل الربملاين بغريها، فاإ

بسبب ما يقع مهنم من العيب يف ذات املكل أ و أ عضاء  -بنص رصحي فيه–فقد أ جاز حمامكة أ عضاء الربملان  5930ذكل ما فعهل دس تور 

ىل وضع انهتيى يف اجنلترتا منذ ثلثة قرونال   رسة املالكة. فقد عاد ابلنواب اإ
2

 

ضفاء اخلاصية النسبية عىل احلصانة الربملانية يف ظل ادلساتري امللكية ، ليست سوى تعبري عن طبيعة           واحلقيقة ، أ ن اإ

عىل أ ساس تقامس الس يادة بني املكل وال مة ممثةل يف برملاهنا ، وما النظام الس يايس القامئ، واملمتثل يف النظام املليك ادلس توري اذلي يقوم 

املكل. يترتتب عنه من تقامس احلصانة ابعتبارها من مقتضيات الس يادة ، ليبقى املكل ممتتعا ابحلصانة امللكية املقررة مبقتىض مبدأ  حرمة اذلات 

ضفاء اخلاصية النسبية عىل احلصانة اليت يمتتع هب  ا أ عضاء الربملان.مما يوجب معه اإ

واحلقيقة ، أ نه ال ميكن بأ ي حال من ال حوال التسلمي مبثل هذه الاس تثناءات يف ال نظمة ادلميقراطية النيابية ، القامئة عىل          

ضفاء اخلاصية املطلقة عىل احلصانة الربملانية املوضوعية اليت يمتتع هبا أ عضاء ا لربملان ، ابعتبارها يتولون مبدأ  الس يادة الوطنية ، اليت تس تلام اإ

ليه التطور ادلس توري يف ال نظمة ادلميقراطية ال   نيابية.أ مه مظهر من مظاهر الس يادة واملمتثةل يف سلطة الترشيع ابمس ال مة . وهذا ما انهتيى اإ

 

 

                                      
1

ية احلقوق ، جامعة محمد اخلامس أ كدال ، عبد االإهل حلكمي بناين ، احلصانة الربملانية وسلطة النيابة العامة يف حتريك ادلعوى العمومية ، دراسة مقارنة ، أ طروحة دكتوراه ، لك  

 .22، املغرب، ص 8008
2

.29ين، املرجع السابق ،صعبد االإهل حلكمي بنا 
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 الاعترتاف املطلق ابحلصانة الربملانية املوضوعية ل عضاء اجملالس النيابية املطلب الثاين:

قرار اخلاصية املطلقة للحصانة الربملانية املوضوعية ، وذكل ا         ىل اإ نهتيى التطور ادلس توري يف النظم ادلميقراطية النيابية ، اإ

يل سلطة مداوةل حقيقية تمتتع ابختصاص تأ سيس ية وترشيعية ، جعلت مهنا مس تودع لس يادة ال مة.  نتيجة لتحول الربملان اإ

ية املوضوعية مطلقة ل عضاء اجملالس النيابية من حيث نطاقها وأ ثرها ، وأ صبح مس تحيل وقد أ صبحت احلصانة الربملان        

 التسلمي بوجود أ ي قيود أ و اس تثناءات علهيا سواء يف ادلس تور أ و يف النظام ادلاخيل للمجالس الترشيعية.

من  09ام الربملاين املليك الربيطاين  مبقتىض املادة وأ ول اعترتاف ابخلاصية املطلقة للحصانة الربملانية املوضوعية ، حتقق يف النظ       

اليت جاء فهيا : حرية الالكم واملناقشات أ و االإجراءات جيب أ ن ال تكون حمل للهتام أ و املساءةل يف أ ية حممكة أ و  5129قانون احلقوق لعام 

ماكن خارج الربملان
.1

 

. أ عاد القانون ادلس توري 5231رنسا مبقتىض دس تور امجلهورية الثالثة لعام وبقيام النظام الربملاين امجلهوري ل ول مرة يف ف       

املتضمن تنظمي العلقة بني السلطات العامة القوة ادلس تورية واخلاصية املطلقة لضامنة عدم املسؤولية الربملانية  5231جويلية  51الصادر يف 

حدى الغرفتني ، أ ن يتابع أ و يبحث عنه مبناس بة ال راء  حيث نصت بقولها :" ال ميكن ل ي عضو من 53مبقتىض نص املادة  أ عضاء اإ

والتصويت الصادر عنه خلل ممارس ته ملهامه"
2

 

ىل ال مة، صدر أ ول بناء دس توري              ىل النظام امجلهوري وانتقال الس يادة من املكل اإ وبعد حتول مرص من النظام املليك اإ

وتبىن ادلس تور النظام امجلهوري الربملاين وأ خذ أ ساسا  5911يونيو  83اتري مرصية أ ال وهو دس تور متاكمل واذلي يعد أ ساس ملا تبعه من دس

 ابدلميقراطية النيابية. 

ومن أ برز ملمح ادلس تور قيامه عىل أ ساس مبدأ  س يادة الشعب و جعل الربملان مؤسسة احلمك املامرسة ملظاهر الس يادة         

عىل أ ن:"  11:" جملس ال مة هو الهيئة اليت متارس الترشيع". ونصت املادة  11تري املتعاقبة ، فقد نصت املادة الشعبية ، وتبعه يف ذكل ادلسا

من   502يتوىل جملس ال مة مراقبة أ عامل السلطة التنفيذية عىل الوجه املبني يف ادلس تور" ، وضامان ل داء وظائفهم الربملانية نصت  املادة 

 عىل احلصانة ضد املسؤولية الربملانية بقولها :" ال يؤاخذ أ عضاء جملس ال مة عام يبدونه من ال فاكر وال راء، يف دس تور مجهورية مرص ال وىل

                                      
1

 .353، االإسكندرية ، مرص،  ص 5991مصطفى أ بو زيد فهمي ، الوجزي يف القانون ادلس توري والنظم الس ياس ية ، املطبوعات اجلامعية ،طبعة  
2

 Art. 13 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 :« Aucun membre de l’une ou de l’autre chambre ne peut être poursuivi 

ou recherché à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dan l’exercice de ses fonctions ». 
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أ داء أ عامهلم ، يف اجمللس أ و يف جلانه". اليت شلكت نصا مرجعيا ملا تله من دساتري مرصية. وقد أ كدت عىل اخلاصية للمطلقة للحصانة 

 الربملانية املوضوعية.

وقد كرست ادلساتري اجلاائرية املتعاقبة احلصانة الربملانية املوضوعية ل عضاء الربملان ، من خلل ختصيص نصوص دس تورية         

سبمترب  50من دس تور  38مس تقةل منظمة لها ، وقد عاجل أ ول دس تور للجمهورية اجلاائرية املس تقةل احلصانة الربملانية املوضوعية يف املادة 

قولها :" وال جيوز متابعة أ ي عضو من أ عضاء  38جاء فهيا ماييل :" يمتتع النائب ابحلصانة الربملانية مدة نيابته ".وجاء يف املادة واليت  5913

يقافه أ و حبسه أ و حمامكته بسبب ما يديل به من أ راء أ و تصويت خلل ممارسة نيابته".  اجمللس الوطين أ و اإ

ثر تبين املؤسس ادلس ت           من خلل اس تحداث  5991نومفرب  51وري اجلاائري ملبدأ  الثنائية الربملانية يف دس توروعىل اإ

لطة ميارس :اليت نصت بقولها 92جملس ال مة مبقتىض املادة   ال مة. وجملس الوطين الشعيب اجمللس وهام غرفتني، من يتكنون برملان الترشيعية السن

عداد يف الس ينادة وهل ة ال مة جملس ول عضاء للنواب هبا معترتف الربملانية "احلصانة :بقولها 509نصت املادة  عليه". والتصويت القانون اإ  نيابهتم مدن

نط أ و جاائية أ و مدنية دعوى أ ية علهيم ترفع أ ن ميكن ال العموم وعىل يوقفوا. أ و يتابعوا أ ن ميكن وال الربملانية. واهمهتم  بسبب ضغط أ ي علهيم يسل

الربملانية" اهااهم ممارسة خلل تصويهتم بسبب أ و الكم، من به  تلفظوا ما أ و أ راء من عنه عربوا ما
1

. 

تشترتك ادلساتري املقارنة ، عىل غرار ادلس تور اجلاائري ، يف الاعترتاف ابخلاصية املطلقة للحصانة الربملانية من حيث نطاقها        

 هذه ادلساتري ، واملمتثل يف النظام ادلميقراطي النيايب ، القامئ عىل املوضوعي وأ اثرها ، ويه تعكس حقيقة طبيعة النظام الس يايس املتبع يف

الس س يادة الشعب ، املامرسة بطريق غري مبارش بواسطة ممثليه يف الربملان. مما اقتىض معه الاعترتاف املطلق ابحلصانة الربملانية ل عضاء اجمل

 النيابية ادلميقراطية.

 ة:ـــخامت

ليه دساتري ادلول  الربملانية املوضوعية مطلقة من حيث نطاقها لقد أ صبحت احلصانة         املوضوعي وأ اثرها، وهو ما انهتت اإ

 ادلميقراطية، فمل يعد ممكنا التسلمي بأ ي نوع من أ نواع القيود عىل حرية الالكم واملداوةل داخل اجملالس النيابية.

املوضوعية ل عضاء الربملان تعبريا عن مرحةل التطور ال خرية، ويعكس  وميثل التنظمي ادلس توري اجلاائري للحصانة الربملانية       

رون حقيقة طبيعة النظام النيايب ادلميقراطي القامئ عىل مبدأ  الس يادة الوطنية، وذكل خبلف تنظمي دساتري مقارنة ، واليت تعترب متخلفة بق

                                      
1

 من ادلس تور. 555و 550و 509من القانون العضوي لعضو الربملان : يمتتع عضو الربملان ابحلصانة الربملانية طبقا للمواد  57جاء يف نص املادة  

 املتعلق بعضو الربملان 8005يناير  35املوافق  5785ذي القعدة  1مؤرخ يف  05-05عضوي رمق قانون 
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حلصانة ونس بيهتا، عىل حد تعبري العلمة مصطفى أ بوزيد فهمي ، نظرا عديدة يف تنظميها للحصانة الربملانية، واليت تترتاوح بني انعدام ا

 خلصوصيات ارتبطت بطبيعة النظم الس ياس ية املتبعة يف هذه ادلول.

 قامئة املراجع :

 ، مرص 8003التجربة الس ياس ية املرصية بني امللكية و امجلهورية ،منشأ ة املعارف ، طبعة ،  أ سامة أ محد العاديل-

 ، مرص 5997احلصانة الربملانية وتطبيقاهتا يف مرص،دار الهنضة العربية ، رمضان بطيخ ،-

أ طروحة دكتوراه ،  عبد االإهل حلكمي بناين ، احلصانة الربملانية وسلطة النيابة العامة يف حتريك ادلعوى العمومية ، دراسة مقارنة ،-

 .، املغرب 8008لكية احلقوق ، جامعة محمد اخلامس أ كدال ، 

ماكنية تطبيقها عىل أ عضاء جملس الشورى السعودي ، رساةل ماجس تري ،  رمحن التوجري،عبد ال - احلصانة الربملانية ومدى اإ

 ،8001جامعة انيف ال منية للعلوم العربية ، 

، االإسكندرية ،  5991مصطفى أ بو زيد فهمي ، الوجزي يف القانون ادلس توري والنظم الس ياس ية ، املطبوعات اجلامعية ،طبعة -

 .مرص

- Cécile Guérin-Bargues, immunités parlementaires et régimes représentatif : l’apport du droit 

constitutionnel comparé, France, Royaume-Unis, Etats-Unis, L.G.D.J . 2011, France 

-Edouard Martin, de l’immunité des discours, des opinions et des votes émis dans les 

assemblées  

- thèse pour le doctorat, faculté de droit, université de Paris, 1902. 

-Didier Baumont, liberté d’expression et l’irresponsabilité des députés, CRDF, n2, 2003. 
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 .يف تفعيل القضاء ادلويلودورها تعدد الهيئات القضائية 

 . يانال س تاذ/خبدة سف 

 جامعة سعيدة                                            ،أ س تاذ مساعد "أ "

 مقدمـــة:       

راقة       ىل اإ جياد حلول سلمية لزناعاهتا دومنا حاجة اإ ىل رضورة اإ بعد هناية احلرب العاملية الثانية واملأ ساة اليت خلفهتا تفطنت ال مم اإ

ىل ادلماء ، وذكل منذ أ ن أ دركت أ ن احل ىل حل الزناعات دون اللجوء اإ ذا ما قاما عىل أ سس و مبادئ حممكة سوف يؤداين اإ وار و التفاوض اإ

 السلح أ و عىل ال قل ساهام يف التخفيف من حدهتا . 

برام اتفاقيات ثنائية أ و متعددة ال طراف ، حتدد فهيا مس بقا وسائل حل الزناعا          ت فتطورت علقات الشعوب فامي بيهنا ابإ

ال أ ن  ىل عرص اكن جفر لك املبادئ القوانني احلالية ، اإ اجلهل و ادلولية احملمتل حدوهثا و ابلرمغ من أ ن هذه الفكرة ليست ابحلديثة جدا ترجع اإ

يت حب املال و السلطة جعل احلاكم طغاة عىل درجة من الغباء ، فلو أ ن العامل متعن يف جتاربه املاضية ، لتفادى الكثري من ال خطاء ال

هنا جتاهلهتا بسبب سذ اجة أ صبحت تتكرر أ ليا عرب العصور اخملتلفة و احلضارات املتعاقبة اليت بدال من أ ن تبين أ سسا عىل جتارب سابقاهتا فاإ

 أ ساسها التكرب و عاة النفس اليت يه يف غري حملها .

ة يف أ ول مؤمتر للسلم وذكل للتشاور عىل وهكذا يف جمهود جبار موحد ، عام العامل عىل الاجامتع وراء طاوةل واحد         

رساء مجموعة قواعد مشترتكة ، جتسد حلوال سلمية للزناعات ، حيث تطورت هذه احللول شيئًا فشيئًا عرب العصور من تفاوض ، و وساطة  اإ

جامع اللك ، واكن دامئا الوس يةل املفضةل لدلول يف حل نااعاهت ىل أ ن و حتكمي ، ولكن هذا ال خري هو اذلي حقق اإ ا ادلولية ، وذكل راجع اإ

ليه مل تكن بعد اهيلكة و ال منظمة . جراءات التحكمي و طرق اللجوء اإ لاامية قراراته التحكميية تعود لدلول اخلصوم وحدها ، غري أ ن اإ  اإ

نشاء حممكة التحكمي ادلامئة ليت الزال 5299ولعل أ مه ما جاء به مؤمتر السلم بـ "الهاي " عام            ىل يومنا ،  هو اإ ت قامئة اإ

ىل فتح شهية فقهاء ذكل العرص للميض قدما حنو املطالبة  فاكنت هذه أ ول خطوة لتجس يد قضاء دويل عىل أ رض الواقع ، وهذا ما أ دى اإ

حداث هيئة قضائية عاملية بني ادلول عىل المنوذج ادلاخيل هتمت بفض الزناعات ال مر اذلي حدث مبارشة بعد مؤمتر الهاي الثاين  س نة ابإ

ىل حاجته املاسة لهيلك دويل  5903 .             ولكن اكن عىل العامل أ  ن ينتظر وقوع حرب عاملية دامية حىت يهنض من غفوته ويتفطن اإ

نشاء أ ول هجاز قضايئ  عام واىل هجاز قضايئ دويل، ال مر اذلي حتقق يف ظل عصبة ال مم أ ول تنظمي دويل عاملي يف زمنه  حيث قامت ابإ

منا خيتص بفض لك الزناعات ادلولية اليت يريد  اخلصوم عرضها علهيا ، فنشأ ت دويل ع املي ، ليس عىل المنوذج ادلاخيل كام س بق اقترتاحه و اإ

وادلي مجع لك املعطيات السابقة وجسدها  5985حممكة العدل ادلولية ادلامئة، هده ال خرية اليت رأ ت النور بفضل جملس العرشة املشهور يف 

لاامية القواعد يف نظام أ   سايس متكن من خلهل التوفيق بني رضورة وجودها و مبدأ  س يادة ادلول ، اذلي ابت وال ياال عائقا أ مام حتقيق اإ

 القانونية ادلولية، واكن وراء تعطيل املساعي ال ولية الإحداث اجلهاز ادلويل.  
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،خاصة وان ظهورها  لنظام القانوين ادلويل خلل القرن املايضو ابلتايل أ نشأ ت احملمكة ادلامئة للعدل ادلويل من أ مه ما مزي تطور ا

 . 1  جاء يف فترتة اكنت فهيا مساةل وجود النظام القانوين ادلويل ال تاال تثري نقاشا حادا يف ال وساط الفقهية 

ىل  و دون التسلمي بصحة موقف بعض الفقه اذلي يعترب القضاء املعيار احلامس اذلي بدونه ال وجود ل ي نظام قانوين ، ابلنظر اإ

نشاء احملمكة ادلامئة للعدل  ليه اليت اكنت وال تاال مرهونة مبوافقة ادلول ، فان اإ الاختصاص الاختياري للقضاء ادلويل ورشوط اللجوء اإ

ون ادلويل ، سامه يف ادلويل، ك ول هيئة قضائية دامئة)دون سابقة اترخيية عىل املس توى ادلويل( ختتص بتسوية الزناعات بني ادلول طبقا للقان

         تأ كيد وجود النظام القانوين ادلويل و تكريس وحدته .  

ماكنية  حيث يؤكد اس تغناء اجملمتع ادلويل عن التقايض يف علقات ادلولية خلل الفترتة السابقة الإنشاء هذه الهيئة القضائية ، عىل اإ

ن مل يكن ماودا هبيئة قضائية ، تسهر  عىل غرار ال نظمة القانونية ادلاخلية., عىل تطبيقه وجود نظام قانوين و اإ

دراك  وهو ما يؤكد ما أ تبثه التارخي ابن ظهور القواعد القانونية يس بق دامئا ظهور احملامك ، كذكل كون هده الهيئة القضائية وليدة اإ

حلل القانون حمل القوة يف العلقات ،عن طريق تسوية الزناعات ادلولية 2ادلولية  املهمتون ابلشؤون ادلولية من ساسة و فقهاء برضورة اإ

 .طبقا للقانون ادلويل، يامتىش ومفهوم النظام القانوين و يؤكد قانونية النظام ادلويل

نشاء احملمكة ادلامئة للعدل ادلويل وبعدها حممكة العدل ادلويل يف تكريس الوحدة الشلكية واملوضوعية للنظام  من هجة أ خرى سامه اإ

 يل.القانوين ادلو

أ ما وحدته الشلكية ، فقد ارتبط مببدأ  املساواة بني ادلول يف الس يادة ، خلفا لل نظمة القانونية ادلاخلية اليت تس متد وحدهتا 

 تبعا لسلمية النصوص القانونية وهو ما أ كده القضاء ادلويل. 3الشلكية من االإرادة العليا للمرشع 

 ، وأ مام التناقض اذلي ميزي مضمون قواعد القانون ادلويل  ، فقد اكن للقضاء ادلويل أ ما عن الوحـدة املادية لهدا النظام القانوين

 دورا هاما يف ضبط معانيه ومن مثة احلفاظ عىل وحدته اجلوهرية .  اذلي جسدته احملمكة ادلامئة للعدل ادلويل و بعدها حممكة العدل ادلولية،

ت ادلولية سلميا، فوقعت النكسة الكربى، وليس العامل ثوب احلان واحلداد عىل أ ن العامل مل يكن قد نضج بعد ، دلرجة حل الزناعا

فيدا من أ رواح قرابة امخلسني مليون من البرش ، ادلين ذهبوا حضية احلرب العاملية ادلامية، واليت اكنت مبثابة صفعة للعامل ليتدارك الوضع مس ت 

 أ خطاء املايض.

                                      
1
 و حىت القانونيني اخملتصني يف القانون علام أ ن اجلدل حول قانونية النظام ادلويل ال ياال قامئا يف ال وساط الفقهية حيث ال ياال بعض املؤلفني من علامء الاجامتع و الصحفيني 

من التفصيل أ نظر من مضن الكتب   و بعض الساسة ينكرون وجود نظام قانوين دويل و ان أ صبحت هذه املسأ ةل من املسلامت ابلنس بة دلاريس هذا الفرع من القانون . و للمايدادلاخيل

 . 5997د. غضبان مربوك ، " اجملمتع ادلويل " ، ديوان املطبوعات اجلامعية ،  -العامة يف القانون ادلويل العام : 

 . 5993د. عبد الكرمي علوان ، " الوس يط يف القانون ادلويل العام " ، مكتبة دار الثقافة للنرش و التوزيع ، 
2
 . 55، ص .  5990د. أ محد رسحال ، " قانون العلقات ادلولية " ، املؤسسة اجلامعية لدلراسات و النرش و التوزيع ، طبعة ال وىل ، بريوت ،  

3
 71، ص.  5911د. محمد عايا شكري ، " القضاء ادلويل " ، املطبعة اجلديدة ، دمشق ، د. فؤاد ش باط و  
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ىل رضورة و أ مهية وجود هجاز قضايئ دويل، حلل الزناعات سلميا واملسامهة  فانبثقت من احلطام منظمة ال مم املتحدة اليت تيقنت اإ

رساء اعتقاد عام ابلزتام  ىل حتقيق مل مشل العامل من حولها واإ يف حفظ السمل ، فأ سست حممكة اليت توصلت خلل نصف قرن من الامن اإ

 ادلول بقراراهتا و برضورة فض الزناعات عىل مس تواها 

وقف تطور الهيئات القضائية ادلولية عند هدا املس توى ، حيث أ خد هدا التطور خلل العقدين املاضيني شالك جديدا ومل يت

عية ابملقارنة مع التطورات السابقة للنظام القانوين ادلويل ، يعكس تطورا أ كرث معقا يف العلقات ادلولية الس امي بعد زوال ال س باب الاجامت

 عرقل التنظمي العاملي جملاالت التعاون ادلويل.والس ياس ية اليت اكنت ت

طار عاملي يرتبط مبجاالت متخصصة يف القانون ادلويل نشاء حمامك دولية جديدة مضن اإ   : خفلفا حملمكة العدل ادلولية ، فقد متي اإ

احملمكة ادلولية لقانون   )أ و اتفاقية مونىت غوىب(، 50/58/5928حيث أ نشئت اتفاقية ال مم املتحدة لقانون البحار املؤرخة يف 

 . 51/55/5997بعد دخول االتفاقية حزي النفاد يف  59/50/5991البحار اليت بدأ ت نشاطها يف 

نشاء هجاز ش به قضايئ لتسوية الزناعات الناش ئة عن تطبيق االتفاقيات  51/07/5997كام نص اتفاق مراكش املؤرخ يف  ، عىل اإ

طار املنظمة العاملية للت جراء اجملموعات اخلاصة املعمول به يف جمال تسوية الزناعات املربمة يف اإ جارة يسمى جبهاز تسوية اخللفات، بعد تاويد اإ

وادلي   ، يف ظل االتفاق العام للتعريفات امجلركية والتجارية جبهاز اس تئناف دامئ خيتص بفحص املسائل القانونية املثارة أ مام اجملموعات اخلاصة

 .05/5991/ 05بدا نشاطه يف 

، أ نشئت مبوجب لواحئ صادرة عن جملس امن  ad-hoc كام عرف العقد ال خري من القرن املايض انتشار هيئات قضائية خاصة

طار الفصل السابع من امليثاق وىه عىل التوايل  : ال مم املتحدة يف اإ

نساين يف يوغسلفيا اخملتصة مبحامكة ال شخاص املهتمني ابخلر  -سابقا-احملمكة اجلنائية ادلولية ليوغسلفيا ق الفادح للقانون ادلويل االإ

 .  2 5997. واحملمكة اجلنائية ادلولية لرواندا اخملتصة مبحامكة جرامئ املرتكبة يف رواندا خلل س نة  59951منذ 

نشاء احملمكة اجلنائية ادلولية ادلامئة تـم التوقيع عىل نظااها ال سـايس يف رومـا فـي   . 53/03/5992مكـا مت اإ

ذا اكن القضاء ادلويل اذلي جسدته طويل احملمكة ادلامئة للعدل ادلويل وخلفها حممكة العدل ادلولية ، قد  و بناءا عىل ما س بق ، فاإ

سع و سامه يف تأ كيد وجود النظام القانون ادلويل و تدعمي وحدته الشلكية و املادية )اجلوهرية( ، فينتظر أ ن يسامه هدا النس يج القضايئ الوا

ية تنوع بدوره ، و املتنوع بدوره ، وبنفس القدر يف تدعمي هدا النظام القانوين و احلفاظ عىل وحدته الس امي وان وجود هذه الهيئات القضائ امل 

 جاء مواكبا لتطورات اجملمتع ادلويل و احتياجاته اجلديدة.

رة تاكثر الهيئات القضائية ادلولية أ و تعددها ، غري أ ن بعض الفقه ادلويل: يرى يف هذه الظاهرة، اليت يفضل البعض تسميهتا بظاه

، ابعتبار أ ن التنافس اذلي س يترتتب عن وجودها من شأ نه أ ن خيلق تنازع يف 1خطرا هيدد وحدة النظام القانوين ادلويل الس امي وحدته املادية 

                                      
1
 81/01/5993املؤرخة يف  283املنشأ ة مبوجب اللحئة ال ممية رمق  

2
 . 02/55/5997املؤرخة يف  911املنشأ ة مبوجب اللحئة ال ممية رمق  
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قضائية ادلولية الوحدة ذات الاختصاص العام عىل الاختصاص و يف الاجهتاد القضايئ بيهنا و بني حممكة العدل ادلولية اليت تبقى الهيئة ال

ىل  املس توى العاملي، يف غياب نظام قضايئ مماثل لل نظمة القضائية ادلاخلية يضمن جتنب مثل هذه املواهجة ، اليت يف حال وقوعها س تؤدى اإ

وخلفها حممكة العدل ادلولية عن طريق اجهتادها  هدم وحدة النظام القانوين ادلويل اليت يعود فضل يف تكريسها للمحمكة ادلامئة للعدل ادلويل

 القضايئ املنسجم واملس تقر.

غري أ نه يف هذا العرص من التطور و التغري يف الرؤى والتضارب يف املذاهب الس ياس ية واملناجه الاقتصادية و اللمساواة بني 

ذ أ صبحت عىل حد  -ادلور املهم أ يضا-لزناعات ادلولية فقطادلول اليت تطور جحمها وعددها ، أ صبح دور احملمكة أ مه من جمرد هجاز حلل ا اإ

برازها من خلل قراراهتا اليت تعترب أ حد مصادر القانون ادلويل  مبختلف قولها هجازا للقانون ادلويل العام تطبق قواعده وتسامه يف تطويرها واإ

 ميادينه.

 و تمتثل االإشاكلية الرئيس ية يف :     

 الهيئة القضائية الوحيدة يف العامل اليت اهمهتا حل الزناعات ادلولية ؟ أ م هناك هيئات قضائية  هل حممكة العدل ادلولية يه

ن اكن كذكل فهل هناك تعارض بيهنام ؟   متخصصة لها نفس املهام ؟ و اإ

ىل تقس مي هده املداخةل          ىلهذا من الناحية املوضوعية ، أ ما من الناحية الشلكية فقد اعمتدان اإ ني تطرقنا يف املبحث مبحث اإ

ىل احللول القضائية للزناعات ادلولية مث يف املبحث الثاين  ال ول ىلاىل  جلوء ادلول املزتايد اإ عادة النظر يف طبيعة الوظيفة  اإ التوجه احملمتل حنو اإ

 جل ذكل ارتأ ينا اس تعامل املهنج التحلييل لوصفي ابلصورة ال ساس ية   ل   القضائية ادلولية

ىل احللول القضائية للزناعات ادلوليةاملبحث ال ول  : جلوء ادلول املزتايد اإ

أ مه ما ميزي النصف الثاين من القرن املايض هو انتشار ظاهرة تعدد االتفاقيات ادلولية املتعددة ال طراف املتخصصة يف   

ترتمج الاهامتم املزتايد اذلي توليه ادلول للقانون اجملاالت اجلديدة للتعاون ادلويل ) سواء يف ايطار املنظامت ادلولية أ و خارهجا(. وهو ما ي

ىل ادلويل ك داة لضبط العلقات فامي بيهنا ) و اليت أ صبحت متس جوانب عديدة من احلياة ادلولية (، و ما يؤكد هذا الاجتاه هو سعي ادلول  اإ

جراءات خ اصة لتسوية الزناعات اليت قد تنشأ  عن تطبيقها ، ضامن تطبيق فعيل و فعال لهذه القواعد ادلولية عن طريق تاويد لك اتفاقية ابإ

 .  2مع تفضيل احلل القضايئ عىل غريه من احللول السلمية للزناعات ادلولية 

كام يدمع التوجه  املزتايد لدلول حنو الهيئات القضائية ادلولية القامئة ، سواء تكل املس تحدثة مبوجب االتفاقيات اخلاصة أ و حممكة 

ليه يف املطلب ال ول (.العدل ادلولية ،   حلل نااعاهتا ، اليشء اذلي يعكس الثقة املتجددة لدلول يف القضاء ادلويل )وهذا ما سنتطرق اإ

                                                                                                                        
1
 . 81/01/5993املؤرخة يف  283املنشأ ة مبوجب اللحئة ال ممية رمق  Jennings , Gil ، bert Guillaumeعىل رأ سهم بعض القضاة حممكة العدل ادلولية :  

2
 Dupuy , Pierre –Marie «  Droit International Public  », 4

eme
 édition , Paris ,  

    Dalloz, 1998, P. 490   



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 307 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

جراءات تسوية الزناعات اليت أ وجدهتا االتفاقيات املتعددة ال طراف املتخصصة حلل الزناعات اليت قد تنشأ  عن تطبيقها  كام تعكس اإ

جباري ، كام هو احلال ابلنس بة لغرفة قاع البحار التابعة للمحمكة ادلولية لقانون البحار ، ، اجتاه جديد لدلول ال طراف ف نشاء قضاء اإ هيا حنو اإ

عادة النظر يف ماكنة القضاء ادلويل مضن احللو  ل السلمية و هجاز تسوية اخللفات التابع للمنظمة العاملية للتجارة ، اليشء اذلي ينبأ   ابحامتل اإ

ىل تاويد النظام القانوين ادلويل نظام قضايئ سلمي يعكس واقع العلقات بني خمتلف الهيئات  ال خرى للزناعات ادلولية ، ورمبا يؤدي ذكل اإ

ليه يف املطلب الثاين (.  القضائية ادلولية القامئة )وهذا ما سنتطرق اإ

 املطلب ال ول: زوال أ زمة الثقة بني ادلول وحممكة العدل ادلولية .

ر الهيئات القضائية ادلولية املتخصصة ، ارتفاعا ملحوظا يف نس بة املنازعات ادلولية املرفوعة أ مام لقد صاحب انتشا 

منا أ   نشاء هاته ال هجاة القضائية بطريقة عشوائية ، و اإ فراط من ادلول يف اإ نشأ ت القضاء ادلويل ، مما يؤكد أ ن هذه الظاهرة مل تأ يت نتيجة اإ

 جملمتع ادلويل يف الس نوات ال خرية ، و احتياجاته اجلديدة .اس تجابة للتطور الرسيع اذلي عرفه ا

س يةل كام تعترب النس بة املزتايدة للمنازعات املرفوعة أ مام خمتلف الهيئات القضائية القامئة عن الثقة املتجددة لدلول ابلقضاء ادلويل ، كو 

منا سلمية حلل الزناعات ادلولية، مع العمل أ ن هذه الاايدة ال ختص فقط الهيئا ت القضائية املتخصصة )حمل ادلراسة( اليت أ نشأ ت مؤخرا و اإ

ادلول  تنطبق أ يضا وعىل ير العادة عىل حممكة العدل ادلولية اليت عرفت بدورها ارتفاعا معتربا يف عدد القضااي املرفوعة أ مااها من قبل خمتلف

 ، حىت تكل اليت اكنت تتخذ موقفا متحفظا اجتاهها.

القضائية املتخصصة، الس امي هجاز تسوية اخللفات التابع للمنظمة العاملية للتجارة و احملمكة ادلولية لقانون ولقد متكنت الهيئات 

 البحار ، خلل فترتة نشاطها البس يط من اس تقطاب عدد كبري من ادلول قياسا عىل العدد املعترب للقضااي اليت رفعت أ مااها. 

نشاء هيئات قضائية متخصصة ، ذات بعد ع ن اإ املي ، مل يؤثر من الناحية العملية عىل دور حممكة العدل ادلولية ابعتبارها اجلهاز اإ

حيث القضايئ الرئييس لل مم املتحدة بل ابلعكس ، فعىل غري العادة عرفت حممكة العدل ادلولية خلل العرشين س نة املاضية تاايدا معتربا من 

ن ظاهرة تعدد الهيئات القضائية ادلولية تعكس اهامتما مزتايدا لدلول ابلقضاء ادلويل يف حل العدد وكذا أ مهية القضااي اليت رفعت أ مااها ، أ ي أ  

 ) الس امي الس ياس ية مهنا ( اليت اكنت وراء أ زمة حممكة العدل ادلولية قبل هذه الفترتة . 1نااعاهتا ادلولية ، خاصة بعد زوال ال س باب

لش يوعي عن موقفها املعادي حملمكة العدل ادلولية ، ابعتبارها حممكة برجوازية ، حيث تراجعت ادلول الاشترتاكية املوالية للمعسكر ا

ىل حممكة العدل ادلولية حلل نااعاهتا .  بعد سقوط االإحتاد السوفيايت ، فقد جلأ ت معظم ادلول الاشترتاكية مؤخرا اإ

ية ، خاصة بعد مواقفها املنتقدة يف قضييت : كذكل دول العامل الثالث ، وبعد أ زمة الثقة اليت عرفهتا اجتاه حممكة العدل ادلول 

ثيوبيا و ليبرياي /ضد 08/58/5913الاكمريون الرشقية )الاكمريون ضد اململكة املتحدة املؤرخ قرارها يف  فريقيا )اإ ، وقضية جنوب غرب اإ

                                      
1
ال س باب الس ياس ية يه اليت أ ثرت بل كبري يف   أ س باب قانونية ، و لكن -3أ س باب تقنية ،  -8 أ س باب س ياس ية ، -5حيث ميكن حرص هذه ال س باب يف ثلثة نقاط :  

 تراجع دور حممكة العدل ادلولية يف اجملمتع ادلويل ل كرث التفاصيل أ نظر : 

- Carreau Dominique , «  Droit International Public » ,6
eme

  édition , Paris,  Pédone , 1999 , P.637-639 . 
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فريقيا اجلنوبية ( املؤرخ قرارها يف  ولية الس امي بعد أ ن أ صبحت احملمكة ، تراجعت عن هذه احلساس ية جتاه حممكة العدل ادل 52/03/5911اإ

، ومن ما انعكس عىل مواقف احملمكة اللحقة خاصة يف قضية النشاطات العسكرية و الش به العسكرية يف 1تضم قضاة من العامل الثالث 

، تسعة  5921ادلولية منذ  نياكراغوا وضد هذه ال خرية . حيث بلغ عدد الزناعات اليت اكنت دول العامل الثالث طرفا فهيا أ مام حممكة العدل

عرش قضية ، مثانية مهنا ال تاال حمل نظر أ مام احملمكة و يه يف أ غلهبا قضااي مجعت بني دول من العامل الثالث خبصوص نااعات حدودية ، 

الفترتة املمتدة ما بني حيث بلغ عدد القضااي املتعلقة ابلزناعات احلدودية منذ هذا التارخي س بع قضااي مقابل قضية واحدة من هذا لنوع يف 

ىل  5971  .  5921اإ

جراءات طلب ال راء الاستشارية من حممكة العدل ادلولية ، مفنذ  بلغ عدد ادلول  5971كام زادت مسامهة دول العامل الثالث يف اإ

جراءات طلب أ راء استشارية واحد         و تسعون ) يه دول انمية ، أ ربعة و  ( دوةل مهنا72( دوةل ، مثانية و أ ربعون )95املشاركة يف اإ

جراءات طلب رأ ي استشاري خبصوص ال سلحة النووية من مضهنا س تة 95عرشون دوةل من بني واحد و تسعون ) ( شاركت ل ول مرة يف ناإ

 ( دوةل انمية .51عرشة )

ىل زايدة ترصحيات قب ىل حممكة العدل ادلولية ابلنظر اإ ول الاختصاص االإجباري هذا و ينتظر أ ن ياداد جلوء دول العامل الثالث اإ

من النظام ال سايس للمحمكة املودعة من قبل هذه ادلول ، حيث بلغ عدد ادلول القابةل للختصاص  08فقرة  31للمحمكة مبوجب املادة 

فريقية و س بع )70( دوةل من مضهنا أ ربعون )10، مخسون ) 5995( س نة 08فقرة  31االإجباري للمحمكة ) عىل أ ساس املادة  ( 03( دوةل اإ

ىل الهند و الباكس تان و الفيليبني ،      و لقد ارتفع هذا العدد س نة  ضافة اإ ىل اثنان و س تون  5999من أ مرياك الوسطى و اجلنوبية اإ ليصل اإ

 ( دوةل أ غلهبا من ادلول النامية 18)

نشاءه س نة  عاهتم أ مام حممكة العدل ملساعدة ادلول النامية عىل حل ناا 5929كام ينتظر أ ن يسامه الصندوق اخلاص اذلي مت اإ

ىل احملمكة حلل نااعاهتا . 2ادلولية   يف تشجيع هاته ادلول عىل اللجوء اإ

رضاء دول العامل الثالث قد لكف حممكة العدل ادلولية عداء ادلول املتقدمة  ذا اكن اإ الس امي بعد قضييت التجارب النووية 3و اإ

ن تعديلها لنظااها ادلاخيل سنيت  5921كرية يف نياكراغوا س نة و النشاطات العسكرية و الش به العس 5937الفرنس ية س نة  ، فاإ

ىل الغرف اخلاصة  5932و5938 التابعة للمحمكة حلل نااعاهتم و مشاراكهتم يف حتديد  AD-HOC، اذلي أ صبح يسمح لدلول ابللجوء اإ

                                      
1
ال أ ن هذا املوقف قابهل استياء ادلول املتقدمة اليت أ صبحت  نصافا ، اإ ىل ادلول العامل  حيث مت توظيف قضاة من العامل الثالث ضامان لمتثيل جغرايف أ كرث اإ تهتم احملمكة مبيلها اإ

 من النظام ال سايس للمحمكة . 8/  31تصاص االإجباري حملمكة العدل ادلولية وفقا للامدة الثالث ، و تسبب يف حسب لك من فرنسا و الوالايت املتحدة ال مريكية الإعلانت قبولها ابالخ 
2

   Dupuy , Pierre –Marie «  Droit International Public  »,OP-CIT , P . 296 
3
 Carreau Dominique , «  Droit International Public » ,OP-CIT , P.638 
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( 7أ ربعة ) 5925ة اجتاهها حيث أ نشأ ت منذ ، قد خفف من حدة موقف ادلول املتقدم1تشكيلهتا )مبا يش به تشكيل الهيئات التحكميية( 

 ، اثنني مهنا اكنت أ طرافها من ادلول املتقدمة .2عرف للنظر يف أ ربعة نااعات 

جراءات حل الزناع( و املصاريف القضائية الباهضة الذلان يشالكن أ مه انتقاد يوجه  أ ما عن ال س باب املرتبط بعامل الوقت )طول اإ

ىل ج انب ال س باب القانونية املتعلقة ابحملمكة و نظااها ال سايس : من حيث عدم سامحه للمنظامت ادلولية و أ شخاص حملمكة العدل ادلولية ،اإ

، فلعل الهيئات القضائية املتخصصة اجلديدة 3القانون اخلاص ابالمتثال أ مااها ، عىل الرمغ من ادلور اذلي ابتت تلعبه عىل الساحة ادلولية  

ام وجودها والتوس يع من جمال اختيار ادلول للهيئة القضائية اليت تس تجيب أ كرث الحتياجاهتا ، مما سيشجعها أ كرث كفيةل بسد هذه النقائص ماد

ىل القضاء ادلويل حلل نااعاهتا .  ىل اللجوء اإ  اإ

طار وظيفهتا القضائية( يف الفترتة امل  متدة ما بني و عىل لعموم فقد بلغ عدد القضااي اليت فصلت فهيا حممكة العدل ادلولية )يف اإ

 4  عالقة أ مااها  بغض النظر عن القضااي اليت ال تاال 5921 -5971قضية يف الفترتة املمتدة ما بني  15قضية مقابل  71،   5921-8005

و هبذا و عىل العكس ما اكنت عليه حممكة دل ادلولية يف السابق ، أ صبحت هذه ال خرية تعاين من ازدحام يف القضااي املرفوعة  

 . مما من شأ نه أ ن يايل ختوف البعض من تأ ثري الظاهرة حمل ادلراسة عىل دور حممكة العدل ادلويل يف اجملمتع ادلويل و يؤكد مسامههتا يف أ مااها

 تفعيل دور القضاء ادلويل يف حل الزناعات ادلولية بطريقة سلمية .

 املطلب الثاين : النشاط املزتايد للهيئات القضائية املتخصصة .

 شاط احملمكة ادلولية لقانون البحار .أ وال: ن 

ينات بعد الاوال النس يب لل زمة الثقة بني ادلول و حممكة العدل ادلولية ، اذلي ترمجه العدد املزتايد للقضااي املرفوعة أ مااها منذ الامثن  

نشاء احملمكة ، الس امي من طرف دول العامل الثالث ، كام س بق تبيانه يف الفرع ال ول ، أ صبح فقهاء القانون ادل ويل يتساءلون عن الفائدة من اإ

 ادلولية لقانون البحار مادام س تقوم بنفس دور حممكة العدل ادلولية يف جمال قانون البحار .

نشاء حممكة دولية خاصة بقانون البحار قد ارتبط ، خلل املؤمتر الثالث لقانون البحار ، مبوقف دول العامل  ذا اكن اإ احلقيقة أ نه اإ

نه يرتبط بعامل أ خالثالث  ايها لكوهنا حممكة غربية ال متثل لك دول العامل ، فاإ ر أ ال حملمكة العدل ادلولية يف تكل احلقبة من الامن ،  و اهتااها اإ

ختيار قضاهتا من بني  " أ شخ اص وهو العامل التقين .كام اشترتط النظام ال سايس للمحمكة ادلولية لقانون البحار يف مادته الثانية أ ن يمت اإ

                                      
1
 Dupuy , Pierre –Marie «  Droit International Public  »,OP-CIT , P . 297 

2
منا مض أ يضا دول من العامل الثالث يه كامييل : قضية خليج املني ) الوالاي  ىل هذه الغرف عىل ادلول املتقدمة و اإ ت املتحدة ال مريكية/ ضد كندا ( حيث مل يقترص اللجوء اإ

 . 5998، ) الهندوراس / ضد سلفادور ( س نة  5929الوالايت املتحدة ال مريكية / ضد ايطاليا ( س نة   ELSIقضية ،  5921، ) أ ملانيا / ضد بوركينافاسو ( س نة  5927س نة 
3
 Carreau Dominique , «  Droit International Public » ,OP-CIT , P.639 

 للمايد من التفاصيل أ نظر موقع حممكة العدل ادلولية عىل الانترتنت.
4
طار ممارس هتم ال  اليت اكنت نسخة عن  5928من النظام ال سايس للمحمكة )املرفق السادس للتفاقية  51ختصاصهم املمتثل يف وضع النظام ادلاخيل للمحمكة طبقا للامدة يف اإ

دخال علهيا بعض التجديدات املرتبطة ابالختصاصات اخلاصة مبحمكة قانون البحار ( .  النظام ادلاخيل للمحمكة العدل ادلولية مع اإ
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ة    ) )...( مشهود هلم ابلكفاءة يف جمال قانون البحار " وليس فقط يف جمال القانون ادلويل كام هو احلال ابلنس بة لقضاة حممكة العدل ادلولي

ي و غريه املادة الثانية من نظااها ال سايس (. و ذكل حىت يمتكنون من التعامل مع التقنيات العلمية املس تعمةل يف جمال البحث العلمي البحر 

 خاضعة للقانون  . 5928من النشاطات البحرية اليت تستند عىل تقنيات علمية و اليت أ صبحت مبوجب اتفاقية قانون البحار لس نة 

نشاء حممكة  دولية متخصصة يف قانون البحار وجدت أ يضا نتيجة الارتباط الوثيق بني قانون البحار و العلوم  ، و من أ جل  ذن فاإ اإ

عطاء أ كرث فعال  ية للقضاء يف جمال القانون ادلويل للبحار أ نشأ ت حممكة متخصصة يف هذا اجملال ، خاصة  و أ ن ظهور هذه احملمكة املتخصصة اإ

دلاخيل جاء يف مرحةل أ صبحت ادلول فهيا تويل اهامتما كبريا للقضاء يف حل نااعاهتا و لعل التجديد اذلي أ دخهل قضاة هذه احملمكة عىل نظااها ا

، أ خذ قضاة 1عىل اس تقطاب عدد أ كرب من ادلول حنوها . فعند مناقش هتم للنظام ادلاخيل للمحمكة ادلولية لقانون البحار سوف يساعدها 

 احملمكة بعني الاعتبار رضورة تكييف هذا النظام مع متطلبات احملمكة بدأ ت حياهتا عش ية القرن الواحد     و العرشون و ليس بداية القرن

عني الاعتبار رضورة وضع قواعد تامتىش و اختصاص اخلاص اذلي حددته االتفاقية للمحمكة ) أ ي ادلور اذلي تلعبه العرشون ، كام أ خذوا ب

 هذه احملمكة ،  واملنظامت ادلولية و أ شخاص القانون اخلاص (. 

ة العدل ادلولية و لقد استندوا يف ذكل عىل ال فاكر املنبثقة عن املناقشات اليت دارت خلل اذلكرى امخلسون الإنشاء حممك

نون خبصوص النقائص اليت تعيب هذه ال خرية اكلعراقيل االإجرائية أ مااها و كيفية التصدي لها ، و هبذا جاءت نصوص النظام ادلاخيل حملمكة قا

جراءات الكتابية و الشفوية جتنبا ل ي تعطيل أ و ضياع للوقت ، و كذ ا ختفيض البحار تكرس هذا الاجتاه حيث تضمنت أ جال حمددة للإ

مصاريف التقايض ، كام تضمن النظام ادلاخيل مواد خاصة ابلزناعات اليت يكون فهيا أ طراف الزناع منظامت ادلولية أ و أ شخاص القانون 

 اخلاص أ مام غرفة قاع البحار التابعة للمحمكة .

ىل التسهيل ضافة اإ ت اليت يتيحها نظااها ادلاخيل ، أ ن و يبدو من خلل الاختصاصات املمنوحة للمحمكة ادلولية لقانون البحار اإ

ال أ ن حتوز عىل ثقة ادلول ، فبعد فترتة قصرية من بداية  نشاطها س نة  ىل غاية س نة     5993هذه احملمكة لن تلبث اإ بلغ عدد  8005و اإ

فراج الرسيع عىل السفن و طوامقها  جراء االإ  . 2القضااي اليت فصلت فهيا احملمكة عرشة قضااي يتعلق أ غلهبا ابإ

كام ارتفع عدد ادلول اليت اختارت احملمكة ادلولية لقانون البحار مضن الترصحيات املرفقة بواثئق املصادقة عىل اتفاقية قانون البحار 

ىل  57/07/5993دوةل يف  55من هذه ال خرية من  823طبقا للامدة  دون اعتبار الزناعات اليت رفعت  و اليت قد  3 8005دوةل س نة  51اإ

 ل أ مام هذه احملمكة مبوجب اتفاقية خاصة أ و تعهد مس بق .ترفع مس تقب

                                      
1
   http // www. Itlos.orgأ نظر: املوقع اجلديد حملمكة ادلولية لقانون البحار :  

2
رفاق واثئق مصادقهتا عىل االتفاقية  10، قامت  8005لقانون البحار ، و س نة  5928دوةل طرف يف اتفاقية  533اجلدير ابذلكر يف هذا الس ياق أ نه من مضن   دوةل ابإ

علانت ، من مضهنا  علن ين 83ابإ ىل  5928من اتفاقية  823ص عىل اخليار املنصوص عليه يف املادة اإ علانت لك من اجلاائر ، كواب ، غينيا  87. حيث ينخفض هذا العدد اإ ذا اس تثنينا اإ اإ

تونس ، تزنانيا ، أ ورغواي فقد أ عطت ال ولوية لقانون   بيساو  و اليت اقترصت عىل رفض اختصاص حممكة العدل ادلولية . أ ما لك من هولندا ،كرواتيا ، أ ملانيا ، اليوانن ، عامن، الربتغال،

ة أ و العكس ، بيامن اختارت دولتني مرص و سلوفينيا البحار ، أ ما ايطاليا و بلجياك و فلندا فقد اختارت حممكة قانون البحار و حممكة العدل ادلولية دون حتديد ال س بقية ال وىل عن الثاني

                         لقانون البحار . جتدون هذه املعلومات يف موقع حممكة قانون البحار .                                                              5928التفاقية  VIIالتحكمي املنظم  مبوجب املرفق 
3
 ية للتجـارة ) هجاز شبـه  قضايئ ( .أ و عىل ال قل عىل مس توى هجاز الاس تئناف ادلامئ ابعتباره هجاز تسوية اخللفات للمنظمة العامل  
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 اثنيا : نشاط هجاز تسوية خلفات التابع للمنظمة العاملية للتجارة .

،  1أ برز مثال عن الاجتاه املعارص لدلول حنو حل نااعاهتا بواسطة هجازها القضايئ    O. M.Cيعد هجاز تسوية اخللفات التابع لـ 

 ، و عن ادلور الفعال اذلي ميكن أ ن تلعبه هذه ال هجاة يف فض الزناعات ادلولية بطريقة سلمية . -به قضايئ ش   –أ و بعبارة أ حص 

من الاطلع عىل عدد هائل من الشاكوى املقدمة من  05/05/5991حيث متكن هجاز تسوية اخللفات منذ بداية نشاطه 

مئة و اثنان و مخسون قضية  82/50/5992املنظمة ، و اليت بلغ عددها يف طرف أ عضاء املنظمـة و املتعلقة خبرق أ حد ال طراف لقانون 

رفعت أ مام هجاز تسوية اخللفات أ ي ما يعادل مثانية و ثلثون قضية يف الس نة ، مقابل مئة و س تة و تسعون قضية رفعت مبوجب املادة 

جراء تسوية اخللفات ( يف ا 5973لس نة  GATTمن اتفاقية   83 ، أ ي ما يعادل أ ربعة  5997 – 5972لفترتة املمتدة ما بني ) املتعلقة ابإ

 . 2نااعات يف الس نة 

و امللحظ أ ن لك ادلول العضوة يف املنظمة اس تفادت من خدمات هجاز تسوية اخللفات التابع للمنظمة العاملية للتجارة ، بغض 

ت اليت أ دخلهتا املنظمة عىل نظام حل اخللفات املعمول به يف ظل النظر عن أ مهيهتا اجلغرافية أ و قوهتا الاقتصادية ، و ذكل بفضل التعديل

GATT  جراءات حل  5973س نة ، حيث أ درج مضن امللحق الثاين للتفاقية التأ سيس ية للمنظمة العاملية للتجارة املتضمن قواعد و اإ

ة اخملصصة لدلول النامية و ادلول أ قل منوا العضوة اخللفات ، و ل ول مرة بصفة رصحية ما ال يقل عن عرشة نصوص تتعلق ابملعامةل التفضيلي

جراءات تسوية اخللفات ، أ خذا بعني الاعتبار خصوصية اقتصادايهتا ، اليشء اذلي يفرس ارتفاع نس بة  يف املنظمة يف خمتلف مراحل اإ

فريقية و ادلول أ قل منوا اليت مل تس تعمل بعد هجاز تسوي ة اخللفات ( أ مام هذا اجلهاز ابملقارنة مع مشاركة هذه ادلول ) ابس تثناء ادلول االإ

جراءات تسوية اخللفات يف ظل  عىل الرمغ من متثيلها الواسع بداخهل ) حيث بلغ عدد ادلول النامية  5973س نة  GATTنس بة اس تعاملها اإ

 ، مثانية و مخسون دوةل من مضن واحد و تسعون دوةل متعاقدة ( . 5997-5973من  GATTاملتعاقدة يف 

طار الزناعات املرفوعة مبوجب املادة  ففي % مقابل 80بلغت نس بة ادلول النامية الطرف يف الزناعات   GATTمن اتفاقية  83اإ

ىل  20 طار ال لية اجلديدة حلل الزناعات يف ظل املنظمة العاملية للتجارة فقد ارتفعت هذه النس بة اإ % ابلنس بة لدلول املصنعة ، أ ما يف اإ

ىل هجاز تسوية اخللفات هبدف تسوية % ابلنس ب 10% مقابل 70 ة لدلول املصنعة  . و لعل هذا الارتفاع يف نس بة جلوء ادلول النامية اإ

طار   يعرب عن الثقة اجلديدة لهذه ادلول حبياد و فعالية هذا اجلهاز .  OMCخلفاهتا التجارية يف اإ

مائيت و تسعة و  81/03/8005بصفة عامة ، و اذلي بلغ يف كام يدل الارتفاع املزتايد لعدد القضااي املرفوعة أ مام هذا اجلهاز 

حلل  3ثلثني قضية تتعلق مبائة و مثانون موضوع خمتلف ، عىل أ ن هجاز تسوية اخللفات قد حقق الغاية اليت وجد من أ جلها ، و يه اإ

 لك ادلول ال عضاء و ينتظر أ ن يكون دور هذا القاعدة القانونية حمل القوة يف العلقات التجارية ادلولية بواسطة هجاز حمايد خيدم مصاحل

                                      
1
جراءات تسوية اخللفات يف ظل اتفاقية       5973لس نة  GATTأ ي ما يعادل مثانية مرات عدد القضااي املرفوعة أ مام اإ

2
 http//www.wto.orgللمايد من التفاصيل أ نظر موقع املنظمة العاملية للتجارة عىل الانترتنت :  

3
   من امليثاق ال ممي و يف أ غلبية ا 33يار  وسائل التسوية السلمية للزناعات مضن املادة حيث كرس مبدأ  حرية اخت  - 
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جباري  ) يف انتظار  اجلهاز أ كرث فعالية يف املس تقبل خاصة و أ ن مائة و اثنان و أ ربعون دوةل عضوة يف املنظمة تقبل حكام ابختصاصه االإ

 انضامم دول أ خرى كروس يا ، الصني ، اجلاائر ، و غريها من ادلول (  .

عادة النظر يف طبيعة الوظيفة القضائية ادلولية املبحث الثاين : التوجه   احملمتل حنو اإ

من التطورات املعارصة اليت أ برزهتا ظاهرة تعدد الهيئات القضائية ادلوةل هو اجتاه ادلول مضن ال نظمة االتفاقية املتخصصة اليت 

ىل وضع االإجراءات لتسوية الزناعات ) الن جباري . حيث ينعكس عرفت انتشار واسع يف الس نوات ال خرية ، اإ اش ئة مبناسبهتا ( ذات طابع اإ

،  و امللحق الثاين للتفاقية التأ سيس ية  5928هذا التطور بوضوح من خلل أ ليات تسوية الزناعات اليت تضمنهتا اتفاقية قانون البحار لس نة 

جراءات املتعلقـة بتسوية اخللفات ، مم ا يربز ال مهية اليت أ صبحت تولهيا ادلول للحلول القضائية للمنظمة العاملية للتجارة املتضمن القواعد و االإ

عادة النظر يف دور القضاء ادلويل داخل اجملمتع ادلويل بعد أ ن اكن ) و ال ياال نسبيا ( اللج ىل اإ ليه لزناعاهتا ادلولية و اليت قد تؤدي اإ وء اإ

ليه يف املطلب ال ول  .  اس تثنائيا ، و هذا ما سنتطرق اإ

قد أ ثبت والء الهيئات القضائية املتخصصة للجهاز القضايئ الوحيد ذو الاختصاص العام عىل املس توى العاملي ،  كام أ ن املامرسة

رية أ ي حممكة العدل ادلولية ، مما يويح بوجود تنظمي قضايئ واقعي قد تسامه تقارير رؤساء حممكة العدل ادلولية املقدمة خلل الس نوات ال خ

ليه يف املطلب الثاين .    أ مام امجلعية العامة لل مم  املتحدة يف تكريسه قانوان ، و هذا ما سنتطرق اإ

 املطلب ال ول : اعترتاف ادلول ابالختصاص االإجباري لبعض الهيئات القضائية املتخصصة .

ن لك االتفاقيات املتعددة ال طراف املتخصصة كرست مضن نصوصها املبدأ   العام يف القانون التسوية السلمية للمنا زعات ادلولية  اإ

 ، أ ال و هو مبدأ  حرية ادلول يف اختيار الوس يةل السلمية حلل نااعاهتا . 

جراءات التسوية املتضمنة يف هذه االتفاقيات هو توجه ادلول فهيا حنو الاعترتاف ابالختصاص االإجباري لبعض مهنا  و لكن ما ميزي اإ

جراءات عىل غريها  كام هو احلال ابلنس بة لغرفة قاع البحار التابعة حملمكة دون البعض ال خر دلرجة تويح بأ هنا تعطي ال ولوية لبعض االإ 

 ادلولية لقانون البحار و هجاز تسوية اخللفات التابع ملنظمة العاملية للتجارة .

 : الاختصاص االإجباري للمحمكة ادلولية لقانون البحار . أ وال

، عىل غرار ميثاق ال مم املتحدة   و ال نظمة االتفاقية ال خرى قد  5928كام س بق و أ ن ذكران ، فان اتفاقية قانون البحار لس نة 

جراءات التسوية السلمية للمنازعات ادلولية  مضن اجلاء اخلامس عرش مهنا ، و لكن اجلديد يف هذه االتفاقية  1كرست مبدأ  حرية الاختيار  اإ

جراءات ملامة حلل الزناعات مضن الفرع الثاين من هذا ن اكنت  أ هنا أ وجدت اإ اجلاء يف حاةل عدم اتفاق ال طراف عىل حـل أ خر ، و اإ

قد تركت لدلول حرية الاختيار واحد أ و أ كرث  5928من اتفاقية قانون البحار لس نة  823بدورها خاضعة ملبدأ  حرية الاختيار مادامت املادة 

جراءات اليت تتيحها هذه املادة :   من مضن االإ

                                      
1
موعة للتفاقية التأ سيس ية للمنظمة العاملية للتجارة املتعلقة ابملساعي امحليدة ، التوفيق و الوساطة  و اليت ميكن أ ن تس متر حىت تشكيل اجمل 08من امللحق  01أ نظر املادة  

 من نفس امللحق املتعلقة ابلتحكمي .  التفاقيات ادلولية  و الهدف منه هو تسهيل ممارسة ادلول يف هذا اجملال 81املادة  اخلاصة ، و
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 ( 5928ر ) املنشأ ة وفقا للفصل السادس امللحق ابتفاقية احملمكة ادلولية لقانون البحا -

 حممكة العدل ادلولية  -

 حممكة حتكمي مشلكة وفقا للمرفق السابع للتفاقية  -

 حممكة حتكمي خاصة  ، مشلكة وفقا للمرفق الثامن للتفاقية . -

دراج تسوية ملامة مضن الفرع الثاين من اجلاء خلامس عرش من اتفا ذا اكن اإ يربز بداية توجه  5928قية قانون البحار لس نة و اإ

جباري لغرفة قا لاايم  ، فان الاعترتاف ابختصاص االإ جراءات لتسوية الزناعات ) خاصة القضائية مهنا (  ذات طابع اإ ع ادلول حنو الاعترتاف ابإ

 البحار التابع حملمكة ادلولية لقانون البحار يدمع أ كرث هذا التصور .

و الفرع اخلامس من اجلاء احلادي عرش من نفس االتفاقية ،  5928من اتفاقية قانون البحار لس نة  08قرة الف 823فطبقا للامدة 

ختتص هذه الغرفة دون سواها بفض الزناعات الناش ئة عن اس تغلل و اس تكشاف منطقة قاع البحار و اليت قد تكون طرفا فهيا كياانت غري 

ىل جانب اختصاصها ادلول : السلطة ، املؤسسة ، املؤسسات احلك ومية ، أ شخاص القانون اخلاص ) معنويني أ و طبيعيني (  و املنظامت ، اإ

فراج الرسيع عن السفن  و طوامقها طبقا للامدة  جراء االإ عند توافر رشوط معينة و اختصاصها  08الفقرة  898االإجباري ابلنظر يف االإ

اتنيا : اعتـراف .     5928من اتفاقية  01الفقرة  890مي املتخصصة طبقا للامدة االإجباري بفرض تدابري مؤقتة يف انتظار تشكيل حممكة التحك

 أ عضــاء املنظمــة العاملية للتجارة ابالختصاص االإجبــاريلجهــاز تسويــة اخللفـــات 

جراءات تسوية اخللفات املتضمنة  يف امللحق الثاين للتفاقية التأ سيس ية للمنظمة العاملية ن قواعد و اإ للتجارة ، تعكس بدورها  اإ

جراءات تسوية الزناعات من قبل ادلول ال طراف يف أ ي مرحةل من مراحل الزناع . حيث ميكن لدلول أ عضاء  تكريس مبدأ  حرية الاختيار اإ

ما : املساعي امحليدة ، التوفيق ، الوساطة أ و التحكمي  ن اكن يبدو ، حلل الزناعات التجارية الق1املنظمة العاملية للتجارة اختيار اإ امئة بيهنا و اإ

جراءات ال خرى ، خاص جراء ال ولوية ابملقارنة مع االإ جراء اجملموعات اخلاصة أ ن ادلول تعطي لهذا االإ ة و أ ن من خلل املواد املفصةل اخلاصة ابإ

جراءات املتاح جراء حلل نااعاهتا  دون سواها من االإ ىل هذا االإ  ة .املامرسة قد أ برزت اللجوء املزتايد لدلول اإ

جراءات تسوية نااعات أ خرى فان التعديلت اليت  و بغض النظر عن املاكنة اليت أ رادهتا ادلول جلهاز تسوية اخللفات مضن اإ

، و اليت قبلت ادلول ال عضاء يف املنظمة ، تعكس  5973لس نة  GATTأ دخلهتا عىل نظام اجملموعات اخلاصة ، املوروثة عن اتفاقية 

ول ابالختصاص االإجباري جلهاز تسوية اخللفات التابع للمنظمة املتضمن يف امللحق الثاين للتفاقية التأ سيس ية الاعترتاف الضمين لهذه ادل

اليت تعترب  Accords Multilatérauxأ ال و يه االتفاقيات املتعددة ال طراف   OMCاذلي يدخل بدوره مضن الفئة ال وىل من اتفاقية 

 هيا .لك ادلول العضوة يف املنظمة طرفا ف

                                      
1
رادهتا اس تجابة ملتطلباهتا اخلاصة ) خاصة احملامك اليت أ نشأ ت مب  لية ( مفن الغري وجب اتفاقيات دو حيث جيب ال خذ بعني الاعتبار أ ن ادلول يه اليت أ نشأ ت هذه احملامك ابإ

نشاء نظام قضايئ عىل حساب مصاحلها اليت أ ولت اهمة حاميهتا لهيئات قضائية خمتلفة .   ىل اإ  ال كيد أ ن تسعى هذه ادلول اإ
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حيث أ صبح حتريك هذه ال خرية ) اذلي يمت عن طريق طلب تشكيل مجموعة خاصة ( يمت بطريقة انفرادية  و دون أ ي عراقيل من 

ىل حل عن طريق  جانب الطرف ال خر يف الزناع ، نتيجة لتحديد أ جال قانونية لتقدمي طلب تشكيل اجملموعة اخلاصة يف حاةل عدم توصلهام اإ

ىل أ ن الطرف الثاين يف الزناع مل يعد يف اس تطاعته التصدي للتقارير  03الفقرة  07امدة املشاورات طبقا لل ضافة اإ مكن امللحق الثاين ، اإ

دراج نظام  اجملموعة اخلاصة أ و اجلهاز الاس تئناف ما دامت املصادقة علهيا يف ظل نظام املنظمة العاملية للتجارة أ صبح ش به أ وتوماتيكية بعد اإ

 اذلي يشترتط لرفع التقرير توافق أ راء لك ادلول  العضوة املمثةل داخل هجاز تسوية اخللفات عىل ذكل  ، مما أ عطى لهذه توافق أ راء السليب

ذن قبول ادلول بتقليص جمال تدخلها أ مام هجاز تسوية اخلل لاامية عكس ما اكن عليه الوضع يف النظام القدمي . اإ فات ، التقارير قوة قانونية اإ

جباري لهذا اجلهاز و قراراته امللامة قانوان   . 5973لس نة  GATTا جدا يف ظل نظام اذلي اكن واسع  ترتب عنه قبولها ابالختصاص االإ

جبارية ، يعرب  و عىل العموم فان الاعترتاف للك من حممكة قانون البحار ) و لو جائيا ( و هجاز تسوية اخللفات ابختصاصات اإ

زاء القضاء عادة النظر  عن حتول يف مواقف ادلول اإ ماكنية اإ كوس يةل سلمية حلل الزناعات ادلولية و اهامتاها املزتايد به ، مما ميكن  من التنبؤ ابإ

 يف ماكنة القضاء ادلويل داخل اجملمتع ادلويل املعارص .

عادة النظر يف العلقات بني الهيئات القضائية ادلولية   املطلب الثاين : التوجه احملمتل حنو اإ

ملحظته ، و لو مبدئيا ، أ ن الهيئات القضائية ادلولية املتخصصة قد ظهرت ، من خلل نشاطها ، و والهئا الكبري ما ميكن      

 حملمكة العدل ادلولية ، مما يويح بوجود تنظمي واقعي للهيئات القضائية ادلولية يف غياب تنظمي قانوين لها .

ذا اس تقر سوف يثبت قدرة قضاة هذه احمل       ليه الاقترتاحات املقدمة و هو وضع اإ امك عىل حتقيق عىل أ رض الواقع ما اكنت تريم اإ

ون من قبل بعض الشخصيات البارزة و املتعلقة جبعل حممكـة العدل ادلوليـة أ داة لكبح خماطر ظاهرة تعدد الهيئات القضائية عىل وحـدة القان

ن اكنت صعبة التحقيق من الناحية العملية    .1ادلويل ، و اإ

دور هذه الاقترتاحات حول فكرة مشترتكة تمتثل يف متكني حممكة العدل ادلولية من حفص املسائل ال كرث أ مهية اليت ميكن أ ن حيث ت

مبناس بة اذلكرى امخلسون الإنشاء حممكة  M. Jenningsتثار أ مام حمامك ادلولية املتخصصة . حيث اندى الرئيس السابق حملمكة العدل ادلولية 

 ة " احملمكة العليا للجامعة ادلولية "  . العدل ادلولية بفكر 

بصفته رئسا  59992/ 81/50أ ثناء تدخهل أ مام امجلعية العامة لل مم املتحدة يف  Stephen Schwebelبيامن اقترتح القايض          

استشارية خبصوص املسائل للمحمكة العدل ادلولية ، ل نه يسمح للهيئات القضائية املتخصصة بأ ن تطلب من حممكة العدل ادلولية أ راء 

و الهيئات القانونية ذات ال مهية ابلنس بة لوحدة القانون ادلويل اليت ميكن أ ن تثار أ مااها . ممزيا يف ذكل بني الهيئات التابعة لل مم املتحدة 

                                      
1
    http//www.icj-cij.orgيف موقع حممكة العدل ادلولية عىل الانترتنت :  Schwebelأ نظر خطاب القايض   

مم املتحدة  5992يف س نة  Schwebelالعدل ادلولية مع االإشارة أ نه س بق لرئيس حممكة  ىل ظاهرة تعدد الهيئات القضائية ادلولية يف خطابه أ مام امجلعية العامة لل  ، أ نه تطرق اإ

زاء هاته أ كرث تفاؤال .  يف نفس الس نة ، و اكن موقفه اإ
2
ىل ظاهرة تعدد الهيئات القضائية ادلولية مبناس بة اذلكرى امخلس   ون الإنشاء حممكة العدل ادلولية ، و هذا ما جنده يف موقع حممكة العدل ادلولية عىل الانترتنت.لقد مت التطرق اإ



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 315 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

أ ن تس تعمل ال وىل الوس يةل القضائية اليت أ نشأ ت مبوجب اتفاقيات دولية متعددة ال طراف ، مثل احملمكة ادلولية  للبحار . حيث اقترتح 

جلنة  القانونية اليت يتيحها لها ميثاق ال مم املتحدة و يه طلـب أ راء استشارية عن طريق جملس ال من ، بيامن اقترتح أ ن تطلب الثانية بواسطة

و هو نفس الاقترتاح اذلي خالصة يمت تشكيلها لهذا الغرض من امجلعية العامة أ ن تقدم طلب اس تفتاء من حممكة العدل ادلولية لصاحلها ، 

  83/50/8000الرئيس السابق حملمكة العدل ادلولية ، أ مام امجلعية العامة لل مم املتحدة يف    Gilbert Guillaumeتضمنه  خطاب الس يد 

طار قانون الاحتاد ال وريب املتضمن يف املادة  1 سابقا ( عىل  533ادة من اتفاقية روما   ) امل 837عندما طالب بتطبيق االإجراء املطبق يف اإ

 . 2العلقة بني حممكة العدل ادلولية و احملامك التابعة لل مم املتحدة

ىل ممارسة جملس عصبة ال مم خبصوص طلب أ راء استشارية من احملمكة ادلامئة للعدل ادلويل لصاحل املؤسسات ادلولية  و العودة اإ

تخصصة املنشأ ة مبوجب اتفاقيات دولية مس تقةل ، متارسها امجلعية العامة لل مم املتحدة خارجة عن اختصاصها ، فامي يتعلق ابلهيئات القضائية  امل 

. 

و بغض النظر عن الانتقادات املوهجة لهذه الاقترتاحات ، املتعلقة أ ساسا بتجاهلها للختصاصات اجلديدة املمنوحة للهيئات         

نون اخلاص سواءا اكنوا طبيعيني أ و معنويني ، أ و تكل املتعلقة ابملاكنة املمنوحة القضائية املتخصصة ، الس امي تكل اليت تتعلق بأ شخاص القا

قانون البحار للهيئات القضائية املتخصصة مضن اتفاقيات اليت أ نشأ هتا ابملقارنة مع حممكة العدل ادلولية ، كام هو احلال ابلنس بة للمحمكة ادلولية ل

. 

ليت قد تصادف تطبيقها ، فان تعرض رؤساء حممكة العدل ادلولية لظاهرة تعدد الهيئات و بغض النظر عن العراقيل العملية ا      

ىل القضائية ادلولية أ مام امجلعية العامة لل مم املتحدة ، قد سامه يف نقل النقاش حول الظاهرة حمل ادلراسة من اجملالس اجلامعية ال اكد ميية اإ

ىل المتثيل الواس ع لدلول داخل هذا اجلهاز ال ممي ( مما قد يلفت انتباه ادلول ، عىل ال قل يف حاةل حتقق خماوف احملافل ادلوليـة  ) ابلنظر اإ

ىل رضورة تنظمي العلقة بني خمتلف الهيئات القضائية ادلول  ية بعض الفقه من انعاكسات هذه الظاهرة ) الس امي حاةل تنازع الاختصـاص ( ،  اإ

 نظمي الواقعي لهذه الهيئـات . القامئـة ، عن طريق التكريس القانوين للت 

ذا أ قرينا بوجود بنظام قانوين دويل موحد نظرا خلصوصية هذا ال خري النابعة من خصوصية اجملمتع اذلي يطبق عليه ، و اليت      و اإ

ىل أ ن برزت ظاهرة تعدد الهيئات القضائية ادلولية .  اخلامتـــــــة :      أ حلت النقاش حول وحدته اإ

أ ن احملمكة تصدت ابلفعل يف اكفة املشالك ادلولية يف العلقات بني الرشق و الغرب ، ففي جمال احلرب الباردة جند  ميكن أ ن نقرر

قضية مضيق كورفو مث قضية معامةل اجملر لطائرة أ مريكية، مث هناك أ يضا مجموعة من ال راء الاستشارية يف مسأ ةل تطبيق معاهدات السلم 

 ر و رومانيا و كذكل مسأ ةل قبول بعض ادلول يف ال مم املتحدة و مرشوعية معليات قوات حفظ السلم ... اخل .املربمة مع بلغاراي و اجمل

                                      
1
يت تكون يف من اتفاقية روما للمحامك الوطنية لدلول يف الاحتاد ال وريب بطرح أ س ئةل مس بقة ) أ ي قبل الفصل يف الزناع ( حملمكة العدل ال وربية ال 837حيث تسمح املادة  

 ن ملامة ، ضامان لوحدة قانون امجلاعة ال وربية .بعض ال حيا
2
 لعصبة مل يكن ينص عىل ذكل .حيث اكن جملس عصبة ال مم يطلب أ راء استشارية من احملمكة ادلامئة للعدل ادلولية لفائدة هيئات دولية أ خرى ، عىل الرمغ من أ ن ميثاق ا 
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ىل جمال حتديد نطاق البحري وخاصة فامي يتعلق ابجلرف القاري لبحر الشامل بني ادلامنارك و هولندا و أ ملانيا   ابالإضافة اإ

ة و بريطانيا و أ يسلندا و يلحق بذكل الزناع بني الوالايت املتحدة ال مريكية و نياكراجوا ، أ ما فمي الاحتادية و حقوق الصيد بني أ ملانيا الاحتادي

ت خيص امحلاية ادلبلوماس ية ، فهناك قضااي نونيتبوم و القروض الرنوجيية و لكن هذا ال خييل احملمكة من بعض املشالك و العقبات اليت حال

 هجاة ال مم املتحدة. دون حتقيقه دلورها كجهاز قضايئ من أ  

 العقبات اليت حتد من دور حممكة العدل ادلولية :

ىل ما  جراءات اليت تتبعها احملمكة و اس تغراقها مدة طويةل من الامن ،ابالإضافة اإ لعل أ وىل هذه العقبات ما لوحظ من تعقد االإ

 ( .8يتطلبه ذكل من نفقات قد ال تس تطيع لك ادلول حتملها )

لمحمكة : عىل الرمغ من مسامهة حممكة العدل ادلولية مسامهة كبرية يف تقدم التسوية السلمية للزناعات عن الاس تخدام احملدود ل

ىل أ س باب عديدة، فكثريا ما تكون الزن  ال أ ن اس تخدام احملمكة ال ياال حمدودا و هذا الاس تخدام احملدود يعود اإ عات طريق ال حاكم القضائية اإ

ذا حدث ذكل فغن احد ادلائرة حول تطبيق القانون الع ريف أ و حول بند يف معاهدة خلفات س ياس ية أ كرث مما يه يف نااعات "قانونية" و اإ

جياد تسوية عن طريق هيئة خارجية .  فريقي الزناع و رمبا الطرفني ال يرغبان فعل يف اإ

 ضعف تنفيذ احلاكم القضائية : -

ن  ابلنس بة ل حاكم احملمكة ادلامئة للعدل ادلويل نفذت معظمها دون صعوبة ، ل نه مل تعرض عىل احملمكة أ ية مشالكت دولية كبرية و اإ

 اكنت هناك بعض الشواذ يف قاعدة التنفيذ كام هو املر ابلنس بة لقضية السفينة "وميبدلون" و قضية مجعية التجارة البلجيكية .

فقد رفضت أ لبانيا أ ن تدفع التعويض اذلي و بعد تأ سيس حممكة العدل ادلولية ، قامت عوائق اكرب يف طريق تنفيذ ال حاكم ، 

جراءات حامية مؤقتة أ مرت هبا رشكة النفط ال نلكو يران وضع اإ يرانية و احتاجت -حمكت به احملمكة لربيطاين يف قضية قناة كورفو و رفضت اإ اإ

ىل مفاوضات شاقة و أ حياان الذعة قبل تنفيذها أ خري   ًا.القرارات يف قضية اللجوء و قضية أ ايدي التوري اإ

 العقبات املتعلقة ابدلول : -

أ وال : ما تبديه ادلول من حتفظات حتد من اختصاص القضاء ادلويل وذكل كام هو احلال ابلنس بة للتحفظات املتعلقة ابملصاحل 

يف عرض  احليوية و ال من القويم و الاختصاص ادلاخيل ، ل هنا ختىش ان يكون حمك احملمكة قد ال يكون لصاحلها و ابلتايل فهيي تترتدد

ذا اكنت متأ كدة من أ ن احلمك س يكون لصاحلها . ال اإ  قضاايها أ مام احملمكة ، اللهم اإ

لاايم حملمكة العدل ادلولية أ و رفع  ذ يقل عدد حاالت قبولها للختصاص االإ اثنيا : عدم ثقة دول العامل الثالث يف القضاء ادلويل ،اإ

ىل أ ن غالبية القضاة ينمت ال نتاج املنازعات و لعل هذا يرجع اإ ىل ادلول الرأ ساملية الغربية ، كام أ ن القانون ادلويل اذلي تطبقه احملمكة ما هو اإ ون اإ

ن عرص الاس تعامر و ختالف مصاحل دول العامل الثالث . نشاءها أ ابن  لقواعد عرفية جرى اإ

ىل الاقتناع بأ مهية تطوير اجلهاز القضايئ لل مم املتحد ن هذه القضااي اجلديدة قادت أ يضا اإ ة سواء عىل مس توى الاختصاص اإ

 الاستشاري أ و عىل مس توى الاختصاص اخلاص بفض املنازعات القانونية اليت تنشب فامي بني ادلول بصفاهتا هذه .
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 أ وال :فعىل مس توى الاختصاص الاستشاري :

 اخلصوص : جيب التأ كيد عىل أ مهية تطوير الاختصاص الاستشاري حملمكة العدل ادلولية .و اكن مما أ قترتح يف هذا

و  3/5ختويل ال مانة العامة لل مم املتحدة احلق يف طلب ال راء الاستشارية من احملمكة ، وذكل تطبيقا لرصحي نص املادتني -5

من ميثاق ال مم املتحدة . ونضيف هنا بأ نه قد أ ن ال وان ل ن تس تجيب امجلعية العامة لل مم املتحدة ابعتبارها اجلهاز اذلي أ انط به  91/8

ىل الترتخيص لل مانة العامة الس تف امل  تاء يثاق اهمة الترتخيص ل هجاة املنظمة بطلب ال راء الاستشارية من احملمكة ، و تبادر من تلقاء نفسها اإ

 احملمكة بشأ ن أ ية مسأ ةل قانونية تدخل يف نطاق اختصاصاهتا . 

ىل زايدة اهام ال مانة العامة و تقديران ، أ ن هذا القول ال جيد س نده فقط يف التطورات الراهنة يف لعلق ات ادلولية ، و اليت أ دت اإ

منا جيد س ندا قواي هل  ىل طلب الرأ ي القانوين من احملمكة ، و اإ يف رصحي نص امليثاق )  -وكام تقدم –، ال مر اذلي قد  يس تلام معه حاجهتا اإ

 (.91/8و 3/5املاداتن 

ىل ختويل ملنظامت و ال هجاة ادلولية ال خرى -8 خبلف تكل اليت تندرج مضن نطاق نظام ال مم املتحدة ابملعىن القانوين  – احلاجة اإ

 سلطة طلب الرأ ي الاستشاري من احملمكة .  –الضيق 

فالشاهد، أ ن احلمكة اليت من أ جلها قرص واضعو امليثاق و النظام ال سايس للمحمكة سلطة اس تفتاء احملمكة عىل أ هجاة ال مم املتحدة 

املوصوةل هبا دون غريها من ال هجاة و املنظامت ادلولية ، يه ما تاال غىل اليوم موضوعا للتساؤل . و قد معق من  و املنظامت املتخصصة

 ابل مم املتحدة . –بشلك أ و بأ خر  –هذا التساؤل و زاد من قميته ، الزتايد يف أ عداد املنظامت ادلولية و تنوع أ نشطهتا و ارتباط العديد مهنا 

 -و كنتيجة أ يضا للتطورات النوعية الهائةل يف بنية النظام ادلويل  –، فامللحظ انه مل يعد مقبوال اليوم  و من وهجة أ خرى -3

لهيا واضعو ميثاق ال مم املتحدة و النظام ال سايس حملمكة العدل ادلولية لعدم ختويل ادلوةل   –بصفاهتا هذه  –التسلمي بتكل احلجج اليت استند اإ

 اري من احملمكة . سلطة طلب الرأ ي الاستش

ىل خمتلف جماالت العلقات  فهنا ، أ يضا ميكننا القول بأ نه أ مام الزتايد املطرد يف أ عداد املنظامت ادلولية و تعاظم نشاطها وامتداده اإ

ي من هذه املنظامت املشترتكة بني ادلول ، فقد أ حضى من املقبول املناداة برضورة توفري قدر مناسب من امحلاية القانونية لدلول ال عضاء يف أ  

بل وحىت ابلنس بة لدلول ال خرى غري ال عضاء ، وذكل يف موهجة الترصفات غري املرشوعة اليت قد تصدر عن هذه املنظمة ادلولية أ و تكل 

منا تمتثل  يف وجوب الاعترتاف لهذه ادلول ابلسلطة املبارشة  ذا قلنا بأ ن مثل هذه امحلاية القانونية ، اإ ىل احملمكة .بل لعلنا ال نبلغ اإ يف اللجوء اإ

 لطلب رأ هيا القانوين بشأ ن املسائل موضوع اخللف.

 حممكة العدل ادلولية مكحمكة اس تئناف دولية : -7

ماكنية توس يع نطاق اختصاصات حممكة العدل ادلولية  ىل اإ ليه البعض من االإشارة اإ عىل املس تويني  –الواقع ، أ ن ما ذهب اإ

 (. 8لتشمل أ يضا جعل هذه احملمكة مبثابة " جملس دوةل" عىل املس توى العاملي ) –يق الاستشاري و القضايئ ابملعىن ادلق 
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ليه بشأ ن تاايد أ عداد املنظامت ادلولية و تنوع جماالت نشاطها ، حيث أ ن الكثري من  ىل ما سلفت االإشارة اإ خاصة ابلنظر اإ

قلميية مهنا  -املنظامت ادلولية نشاء أ هجاهتا القضائية –وخاصة االإ  اخلاصة هبا .  عىل اإ

ىل نظام قضايئ دويل ميكن اعتبار ان حممكة العدل ادلولية يه اليت تأ يت عىل مقته ، أ ما  وكنتيجة ذلكل ، فقد أ صبحنا ال ن حباجة اإ

قلميية أ و املتخصصة مكحمكة العدل ال وروبية ، و احملمكة ال وروبية حلقوق االإنسان  قاعدته فتمتثل يف العديد من احملامك أ و ال هجاة القضائية االإ

نشاهئا اتفاقية ال مم املتحدة لقانون البحار لعام   . 5928،واحملمكة ادلولية لقانون البحار اليت نصت عىل اإ

وبناءا عىل ذكل ، فقد يكون من امللمئ التفكري جبدية يف أ لية معينة يسمح مبقتضاها ابس تئناف القرارات الصادرة عن هذه احملامك و 

قلميية  أ مام حممكة العدل ادلولية . و من حسن احلظ ، أ ن حممكة العدل ادلولية  –أ حاكما اكنت هذه القرارات أ و أ راء استشارية  –ال هجاة االإ

دارة العداةل ادلولية أ و هجازا للقانون ادلويل ،   ذاهتا قد حرصت دوما عىل أ ن تعترب نفسها هجازا الإ

 و ليس فقط هجازا قضائيا رئيس يا لل مم املتحدة .

 ا : املس توى اخلاص ابجلهاز القضايئ ابملعىن ادلقيق.  اثني

غذا اكن الاختصاص الاستشاري اذلي تبارشه حممكة العدل ادلولية هو اذلي جيسد و حبق علقهتا العضوية الوثيقة مبنظمة ال مم 

ال أ ن مثل هذه العلقة تظهر أ يضا و بدرجة غري حمدودة من خلل الاختصاص الثاين  اذلي تبارشه  املتحدة من خلل أ هجاهتا اخملتلفة ، اإ

 هذه احملمكة و نعين به اختصاص فض النازعات ، أ و الاختصاص القضايئ ابملعىن ادلقيق.

جناز املقصد الرئييس و ال مه اذلي أ نشأ ت  ىل أ ن احملمكة من خلل مبارشهتا خلطة الاختصاص أ يامن تسهم جبهد كبري يف اإ ومرد ذكل اإ

أ جهل ، أ ال و هو مقصد حفظ السمل و ال من ادلوليني ، وما يعنيه ذكل من حظر اس تخدام القوة أ و الهتديد هبا يف منظمة ال مم املتحدة من 

عامل مبدأ  التسوية السلمية للمنازعات .  نطاق العلقات ادلولية املتبادةل ، و فضل عن الترتكزي عىل اإ

ال أ نه قد لوحظ يف الس نوات ال خري أ ن مثة حماوالت  ابلرمغ من اجملهود الكبري اذلي بذلته حممكة العدل ادلولية يف هذا اخلصوص اإ

أ و ضغوطات دولية معينة تس هتدف تس ييس أ داهئا و توظيفها حتقيقا ل هداف س ياس ية لبعض ادلول ، حىت و لو اكن ذكل عىل حساب 

 اعتبارات العداةل القانونية و مقتضياهتا .

حممكة العدل ادلولية و هذا من خلل بعض مواقف ادلول الغربية و قضاهتا ، كام و من هنا يتضح لنا ان هناك حماوالت التس ييس 

ذا اكنت احملمكة قد غلبت الاعتبارات الس ياس ية عىل الاعتبارات القانونية يف القضااي املطروحة أ ما ىل الوجود تساؤل يمتثل فهيا اإ اها ظهر اإ

 دلولية و جملس ال من ؟خاصة يف عرص العوملة، وهل هناك ارتباط بني حممكة العدل ا

ن حممكة  ن جملس ال من و حممكة العدل ادلولية هام هجازان رئيس يان من أ هجاة املم املتحدة ، و اإ  اإ

ىل ذكل –العدل ادلولية تعترب  ضافة اإ اجلهاز القضايئ الرئييس لهذه املنظمة ادلولية. و املعلوم ، أ يضا ، أ ن هدف حفظ السمل و  -اإ

هدف ال مسى لل مم املتحدة ، من خلل أ هجاهتا اخملتلفة الرئيس ية مهنا و النوعية عىل حد السواء و طبقا لقواعد توزيع ال من ادلوليني يعترب ال 

ن ال هجاة الس ياس ية لهيا بوظيفة  –ممتثةل يف جملس ال من و امجلعية العامة و ما ينبثق عهنام من أ هجاة فرعية  -الاختصاص ، فاإ يه اليت عهد اإ
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ليه من اجل تسوية املنازعات ادلولية اليت التسوية السلمية  للمنازعات ذات الطابع الس يايس ، يف حني أ ن حممكة العدل ادلولية يه اليت يلجأ  اإ

 يغلب عليه الطابع القانوين.

طار نظام املم املتحدة ، سوا من خلل اختصاصها القضايئ ابملعىن الضيق ،  أ و ومن هنا ، فقد احتلت احملمكة موقعا رئيس يا يف اإ

 من خلل وظيفهتا الاستشارية .

ىل أ ن الك من جملس املن و حممكة العدل ادلولية يعتربان هجازين رئيس يني من أ هجاة املم املتحدة كام نوهنا ،  و احلق ، انه ابلنظر اإ

نه ال يوجد مثة ما و حيث أ ن مسأ ةل توزيع الاختصاص بني ال هجاة التابعة ال مم املتحدة قد وردت بشأ هنا نصوص رصحية يف امليثاق  ، ذلا فاإ

 يسوغ ل ي من هذه ال هجاة التدخل يف اختصاص هجاز أ خر . 

 و لعل املسأ ةل اخلاصة ابلتدابري الوقتية اليت ينبغي املبادرة للمحافظة عىل املراكا القانونية لل طراف املتنازعة حلني يمت الفصل يف

مم  الزناع بشلك هنايئ ، تعترب من بني احلاالت املهمة اليت  تثور فهيا قضية العلقة بني حممكة العدل ادلولية و بني ال هجاة الرئيس ية ال خرى لل 

 املتحدة و خباصة جملس ال من .

من النظام ال سايس لهذه احملمكة عىل أ نه :" للمحمكة أ ن تقرر التدابري املؤقتة اليت جيب  75/5فكام هو معلوم ، نصت املادة  

طراف ، و ذكل مىت رأ ت أ ن الظروف تقيض بذكل "، فواحض من قراءة نص هذه املادة ، أ ن حممكة العدل اختاذها حلفظ حق لك من ال  

صدار قرار بشأ ن اختاذ تدابري وقتية معينة ، مىت رأ ت أ ن ذكل رضوري حلسن  ادلولية وحدها يه اليت تمتتع ابلسلطة التقديرية تتيح لها اإ

دارة العداةل ادلولية .  اإ

لهيا ابعتبارها تشلك تدخل يف معل و بعبارة أ خرى ، ف ن موافقة احملمكة عىل اختاذ أ ي تدبري من هذا النوع ليس من اللزم النظر اإ اإ

 هجاز أ خر .           

 :عــاملراج

 . 5997د. غضبان مربوك ، " اجملمتع ادلويل " ، ديوان املطبوعات اجلامعية ،    -

 . 5993ادلويل العام " ، مكتبة دار الثقافة للنرش و التوزيع ،  د. عبد الكرمي علوان ، " الوس يط يف القانون -

د. أ محد رسحال ، " قانون العلقات ادلولية " ، املؤسسة اجلامعية لدلراسات و النرش و التوزيع ، طبعة ال وىل ، بريوت ،   -

5990 . 

  5911، دمشق ،  د. فؤاد ش باط و د. محمد عايا شكري ، " القضاء ادلويل " ، املطبعة اجلديدة -

- Dupuy , Pierre –Marie «  Droit International Public  », 4eme édition , Paris ,    Dalloz, 1998. 

-  Carreau Dominique , «  Droit International Public » ,6eme  édition , Paris,  Pédone , 1999 .  

 -      http//www.wto.org موقع املنظمة العاملية للتجارة عىل الانترتنت : 
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 اتواهجه و الصعوابت اليت  ال ليات االإقلميية محلاية حقوق االإنسان

 نواري أ حلم ادلكتورة/

 جامعة بسعيدة،حمارضة أ س تاذة

 مقدمـــة:

ىل التجانس أ و التقارب الفكري يف ا  نسان اإ قلميية حلقوق االإ ىل عقد االتفاقات و تكوين املنظامت االإ لتقاليد و النظم يرجع الاجتاه اإ

ىل   اليت تتفق مع قميها املشترتكة،  الس ياس ية بني دول املنظمة الواحدة ،مما ال ترى معه تكل ادلول ضريا يف الاعترتاف ابحلقوق والاحتاكم اإ

واخلضوع ل حاكم حممكة منبثقة عن منظمة متثلها  جلنة مهنا،
1

 

قلميية كثرية،  ون الاقتصادية والس ياس ية مثل رابطة بدلان أ س يا واحمليط الهادي ) أ س يان( لكن غالبيهتا معنية ابلشؤ   والتنظاميت االإ

فريقية، مبساةل حقوق   مضن عدة أ مور، أ و ابلشؤون العسكرية مثل حلف شاميل ال طليس، وهناك عدد قليل مهنا معين  ومنظمة ادلول االإ

جياز مث نلقي نظرة عن لك من دول أ ورواب الغربية وادلول ال مريكية أ لية  أ قامت  االإنسان، فقد ىل حد كبري يف هذا اجملال نتناولها ابإ متاكمةل اإ

 املنطقة العربية.

نسان يف النظام ال ورويبأ وال:  حقوق االإ

 جملس أ ورواب : -5

، و يه  5913،و أ صبحت االتفاقية انفذة عام  5910حلقوق االإنسان عام   االتفاقية ال وروبية  دوةل( 85وقعت دول اجمللس )  

علن العامليتنص يف ، و نص الباب الثاين    ابهبا ال ول عىل احلقوق اليت تعترتف هبا ادلول ال طراف و اليت ال ختتلف كثريا عام جاء يف االإ

نشاء اللجنة ال وروبية و احملمكة ال وربية حلقوق االإنسان لكفاةل احترتام التعهدات اليت قطعهتا ادلول عىل نفسها يف االتفاقية .  عىل اإ

للجنة :ا  -أ   
2

 

ىل ال مني العام جمللس   خللها بأ حاكم االتفاقية، وذكل بطلب يوجه اإ ختتص اللجنة بتلقي الشاكوى املقدمة ضد دوةل طرف الإ

حدى ادلول ال طراف، أ ورواب، وجيوز أ يضا تقدمي الطلب) أ ي الشكوى( من فرد أ و مجموعة أ فراد اعتدي علهيم، أ و من  و يقدم الطلب من اإ

 ية ، منظمة غري حكوم 

 ابختصاص اللجنة ابلنظر يف شاكوى هذه الفئات.  و لكن برشط أ ن تكون ادلوةل املشكو فهيا قد أ علنت اعترتافها

 و يف مجيع احلاالت يشترتط يف الشكوى : 

                                      
1
طار أ نشطة امجلعية العامة بباريس، حمارضة أ ل   " ضامانت حقوق االإنسان " ،  حلمي راغب حنا،   و ما يلهيا 10، ص  5921قيت يف اإ

2
( و 80املادة )  وال جيوز أ ن يكون هبا أ كرث من مواطن واحد من لك دوةل،  س نوات، 1تتأ لف اللجنة من عدد من ال عضاء مساو لعدد ادلول املتعاقدة ، خيتارون ابالنتخاب ملدة  

 س نوات . 3دد انتخاب نصفهم لك ويتج  تنتخهبم جلنة وزراء ادلول،
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 أ ن ترفع بعد استنفاد س بل الرجوع ادلاخلية .  -5

 أ ال تكون مقدمة من جمهول .  -8

من وقائع جديدة، أ و غري   عىل هيئة دولية أ خرى لتحقيقها أ و تسويهتا، أ و حاليةأ و معروضة  أ ال تكون قدمت من قبل،   -3

ىل أ ساس ، أ و تعسفية .  مستندة اإ

 و تكون جلسات اللجنة رسية . 

ذا رأ ت اللجنة أ ن الشكوى مس توفاة شالك    حفصهتا حبضور الطرفني وحققت فهيا عند الاقتضاء مبعاونة ادلول   واإ

ىل جلنة الوزراء. تقريرا ابلوقائع  املعنية. مث تضع اللجنة ىل ادلول املعنية واإ  واحلل وترسهل اإ

ذا مل يرفع   ىل احملمكة . فاإ جياد حل ، جاز لدلوةل الشاكية أ و املشكو فهيا أ و دوةل املواطن اذلي انهتك حقه رفع ال مر اإ ذا تعذر اإ و اإ

ذا اكن   خلل ثلثة أ شهر أ صدرت خلل حتدد جلنة الوزراء قرارا تبت به يف ما اإ خلل ابالتفاقية . و يف حاةل االإ قد حدث أ و مل حيدث اإ

 اللجنة لدلوةل املعنية اهةل الختاذ التدابري املامتش ية مع قرار جلنة الوزراء.

ة :ـــاحملمك  -ب
1

 

 ختتص احملمكة ال وربية حلقوق االإنسان بلك القضااي املتعلقة بتفسري االتفاقية و تطبيقها و برشط : 

ىل احملمكة،أ ن ت   -5 ىل حرمان ال فراد والهيئات من اللجوء اإ حدى ادلول املتعاقدة أ و اللجنة دون غريها ،و نظرا اإ   عرضها علهيا اإ

 فان املفهوم هو أ ن اللجنة ترفع ال مر نيابة عهنم عند الاقتضاء .

الإلاايم للمحمكة بذكل التفسري أ و قد أ علنت اعترتافها ابالختصاص ا  أ ن تكون ادلوةل املعنية ، شاكية أ و مشكو مهنا،     -8

 أ و وافقت عىل عرض ال مر عىل احملمكة يف احلاةل احملددة.  التطبيق،

لغاء  ذا رأ ت احملمكة أ ن ترصف أ و قرار ادلوةل املشكو مهنا مناقض اللزتاماهتا مبوجب االتفاقية و أ ن قانوهنا ادلاخيل ال يسمح ابإ و اإ

لغاء اتما، ن اكن هل موجب. أ اثر ذكل الترصف أ و القرار اإ  حمكت احملمكة للطرف املعتدى عليه ابلتعويض اإ

 جلنة الوزراء عىل تنفيذها.  ( ابحترتااها، وترشف13وتكون أ حاكم احلمكة مس بة و هنائية، وقد تعهدت ادلول املتعاقدة ) املادة  

 ة :ـــأ لية اثلث  -ج

االإيضاحات اللزمة عن    العام جمللس أ وراب بناء عىل طلبه،أ وجبت االتفاقية عىل لك دوةل من ادلول املتعاقدة أ ن تقدم ال مني

 الطريقة اليت يكفل هبا قانوهنا ادلاخيل تطبيق نصوص االتفاقية بصورة فعاةل، وهذا اعترب وس يةل رقابية لضامن احترتام احلقوق.

                                      
1
 مهنم . 7س نوات انتخاب  3س نوات و حيدد لك  9تشكيل احملمكة مشابه لتشكيل اللجنة، لكن أ عضاهئا ينتخبون بواسطة امجلعية التأ سيس ية ملدة   

 553، ص  8002د عبد الرزاق الابيدي ، د. حسان شفيق ، حقوق الانسان ، اليازوين ، عامن ،  -
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ول ال طراف و لو مل يكن من رعاايها ، و جدير ابذلكر أ ن املادة ال وىل من االتفاقية تبسط حاميهتا عىل لك خشص خيضع لوالي ادل 

ىل ورثة محمد أ موقرين ، 33100دفعت بريطانيا تعويضا غري قليل )   و تطبيقا لهذا النص ، ذكل الضابط يف القوات اجلوية   جنيه لسترتليين( اإ

ىل جبل طارق الجئا و لكن السلطات الربيطانية سلمته حفومك و اعدم  ، 5938املغربية عام  فهرب اإ
1

 

 حقوق االإنسان يف النظام ال مرييك لثا:اث

علن ال مرييك حلقوق  ىل عدة مصادر، رمبا اكن أ مهها ،ميثاق منظمة ادلول ال مريكية واالإ تستند امحلاية ال مريكية حلقوق االإنسان اإ

نسان و االتفاقية ال مريكية حلقوق االإنسان و سوف نبحث يف هذه املصادر تباعا  وواجبات االإ

 دلول ال مريكية : ميثاق منظمة ا -05

ك حد مقررات مؤمتر الاحتاد ال مرييك اذلي عقد يف بوجوات ، و حلت هذه املنظمة  5972أ نشأ ت  منظمة ادلول ال مريكية عام  

 5290حمل الاحتاد ال مرييك اذلي اكن معروفا فامي س بق ابملكتب التجاري اذلي أ نشأ ه مؤمتر واش نطن عام 
2

 

نسان أ رضا 510و تضمن امليثاق ديباجة و ) ن املهمة التارخيية ل مرياك يه أ ن تقدم للإ ( مادة ، و جاء يف ديباجة امليثاق ).. اإ

ن التضامن احلقيقي فامي بني ادلول ال مريكية، وحسن اجلوار فامي  بيهنا للحرية و مناخا مواتيا لتطوير خشصيته و لتحقيق أ ماهل املرشوعة ... و اإ

ال بتعايا نظام من نسان يف القارة ال مريكية يف  ال ميكن تصورها اإ احلرية الفردية والعداةل الاجامتعية يقوم عىل احترتام احلقوق ال ساس ية للإ

طار املؤسسات ادلميقراطية ...(و لبلوغ هذه الغاية نصت املادة اخلامسة عىل انه )  ادلول ال مريكية تعلن عن متسكها ابحلقوق ال ساس ي ة اإ

نسان دون متيزي بسبب ال صل أ    و اجلنس ية أ و الانامتء أ و اجلنس(.للإ

( من امليثاق ، فقد نصت عىل انه )  للك دوةل احلق يف تمنية حياهتا الثقافية و الس ياس ية والاقتصادية حبرية و يف 53أ ما املادة ) 

 نطاق هذه التمنية احلرة ،  عىل ادلول احترتام حقوق الفرد  و مبادئ ال خلق العاملية(.

ىل  و ابرز أ مهية ميثاق  بوجوات يف جمال حقوق االإنسان يف كونه نقل هذه احلقوق من الاختصاص ادلاخيل املطلق لدلول ال عضاء اإ

ذ مل تعد مساةل حقوق االإنسان من املسائل احملفوظة بصفة  مطلقة للختصاص ادلاخيل كام اعتنق امليثاق  قلميي ، اإ الاختصاص ادلويل االإ

ترص عىل التعرض للحقوق املدنية والس ياس ية و أ خريا رصح واضعوا امليثاق ابن العدل و السلم مفهوما متاكمل حلقوق االإنسان و مل يق 

 الاجامتعي هام أ ساس السلم ادلامئ.

 االإعلن ال مرييك حلقوق و واجبات االإنسان :  -08

ملحق للميثاق  أ و تنفيذا   يعد هذا االإعلن احد مقرات مؤمتر بوجوات، و متزي هذا االإعلن ابالس تقللية ، فهو مل يصدر يف شلك 

 ملا ورد فيه من نصوص متعلقة حبقوق االإنسان .

                                      
1
 .18ص  املرجع السابق،  حنا ،ي راغب حلمي  

2
 Norris & shelton –protecting human rights in the american -1982-p.52-55. 
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و امللحظ أ ن املؤمترين اكنوا قد استبعدوا  رصاحة وجود أ ية رابطة قانونية بني امليثاق و االإعلن ووقفت وراء هذا القرار 

ىل القول بوجود علقة بني احلقوق  الوالايت املتحدة ال مريكية دون غريها قاصدة من وراء ذكل استبعاد أ ي اس تنتا ج يف املس تقبل قد ينهتيي اإ

الواردة  يف االإعلن و تكل املنصوص علهيا يف ميثاق بوجوات.. كام أ كد املؤمترون رصاحة عىل أ ن نصوص االإعلن ال تنشئ أ ية الزتامات 

تعاقدية عىل عاتق ادلول ال طراف
1

علن . . ال مر اذلي حسم أ ية خلفات فقهية بشان القمية  القانونية لهذا االإ

فهذا االإعلن جاء تعبريا عن أ هداف و أ مال ترغب ادلول ال مريكية يف حتقيقها مس تقبل  و ليس حقوقا ينبغي الالزتام بضامنهتا ، 

ىل نصوص فقد  رأ ت ادلول ال طراف أ ن الوقت مل حين بعد لوضع نظام للرقابة عىل تطبيق النصوص اكتفاء ببيان ال هداف و الاعامتد ع

 الترشيع ادلاخيل بصورة أ ساس ية .

 االتفاقية ال مريكية حلقوق االإنسان :   -03

قبل ميلد منظمة ادلول ال مريكية ،  اكنت قد طرحت فكرة حامية حقوق االإنسان  مبقتىض نظام دويل أ مرييك ،  فقد صدر عن  

علن ال مم املتحدة ظرار أ علنت فيه ادلول املشترتكة انه ) ابلنق 5971املؤمتر ادلويل ملشالك احلرب  و السلم املنعقد يف املكس يك عام  ىل اإ ر اإ

ىل مبادئ القانون ادلويل  املطبقة يف جم نسان،  تعلن امجلهورايت ال مريكية انضاماها اإ ال قد نص عىل رضورة وضع حامية للحقوق ال ساس ية للإ

 قوق(.حقوق االإنسان ،و تعرب عن رغبهتا يف وضع نظام دويل محلاية هذه احل

(  الصادر عن اجامتع جملس وزراء اخلارجية يف )سنتاجيو(  عام 2و جتد االتفاقية الامريكية مصدرها املبارش يف القرار رمق ) 

عداد مرشوع التفاقية دولية أ مريكية حلقوق االإنسان . 5919  فقد أ وىص القرار جملس القانونيني ابإ

عداد مرشوع للتفاقية تبعه مرشوعان تقدمت هبام لك من عكف جملس الق 5919و يف الثامن من سبمترب عام   انونيني عىل القيام ابإ

 تش ييل و ال رجواين .

عداد مرشوع االتفاقية رأ ى جملس القانونيني انه من الرضوري الاطلع عىل وهجات نظر دول ال عضاء يف   و قبل الانهتاء من اإ

ىل تنظمي عا ذا اكنت تؤيد الانامتء اإ ملي موحد حلقوق االإنسان ،  أ م انه من املمكن أ ن يعايش هذا التنظمي مع تنظاميت املنظمة بشان ما اإ

قلميية أ خرى .  اإ

قلميية مع ال نظمة العاملية   و جاءت معظم ردود ادلول مؤيدة لوضع اتفاقية مس تقةل عىل أ ساس انه ابالإماكن تعايش ال نظمة االإ

نسان .  حلقوق االإ

عقد يف كوس تارياك  املؤمتر املتخصصون حرض هذا املؤمتر تسع عرش  5919ترشين ال ول ( أ كتوبر / 83-2و خلل الفترتة من ) 

دوةل  من ادلول ال ربع و العرشين ال عضاء يف منظمة ادلول ال مريكية 
2

، حيث اعد يف هذا املؤمتر نص االتفاقية ووقعت عليه اثنتا عرشة 

 دوةل من دول أ مرياك اللتينية .

                                      
1
 Schreiber (A) –The Inter –American commission on Human Rights-Leyden -1970- p 16-22. 

2
ضافة لكواب ال يت استبعدت من اكفة  أ هجاة املنظمة منذ عام مل حيرض  هذا املؤمتر لك من ) بوليفيا ،  برابروس ، هايبيت ،  جا   .5918مياك(  اإ
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 دخلت االتفاقية حزي النفاذ و بلغ عدد ال طراف فهيا حىت ال ن س بع عرشة دوةل . 5932يوليو / متوز  52و يف  

( مادة تلكمت عام يايد عن أ ربعة و عرشين حقا من حقوق االإنسان جاءت اغلهبا مس متدة من االإعلن 28و تضمنت االتفاقية ) 

 العاملي حلقوق االإنسان ،و العهدين ادلوليني و االتفاقية ال وروبية .

فقد نصت عىل حق احلياة و حقوق ال رسة ،  و الطفل و احلق يف اجلنس ية و احلق يف الامس و امللكية اخلاصة و احلق يف  

نسانية و احلق يف احلياة اخلاصة ،  كام نصت عىل حظر الرق و حرية ا لعقيدة املشاركة يف احلياة الس ياس ية و احلياة العامة و احلق يف معامةل اإ

 التعبري و حرية الاجامتع و تكوين امجلعيات .و حرية الفكر و 

علم املهتم ابلهتم املنسوبة   ىل احلق يف حمامكة عادةل و اإ و خصصت االتفاقية نص املادة الثامنة للضامانت القضائية ، حيث أ شارت اإ

ذا مل يبادر املهتم لتعيني حمام،   ليه و حق املهتم يف االتصال مبحايم خاص به،  و تعيني حمام اإ  و حق املهتم يف  الاس تئناف.اإ

( من  االتفاقية تعطيل حقوق معني يف حاةل احلرب أ و اخلطر العام أ و الرضورة اليت قد هتدد 83و اس تثناء أ جازت املادة )  

حضار  املقبوض  عليه اس تقلل ادلوةل و سلمهتا عىل أ ن ال ميتد هذا التعطيل حلقوق معينة حتت أ ي ظرف أ و طارئ كتعطيل نظم ال مر ابإ

 (Habcas Corpus)املسمى بـ  
1

 

علن العاملي حلقوق االإنسان و العهدين ادلوليني و االتفاقية ال وربية ،  جند  جراء مقارنة بس يطة بني االتفاقية ال مريكية و االإ أ ن و ابإ

 االتفاقية ال مريكية تمتزي ابلسامت التالية : 

قية ليس عىل أ ساس املواطنة أ و اجلنس ية و لكن عىل أ ساس الشخصية أ ن  النص عىل حقوق االإنسان و حاميهتا يف االتفا  -5

نسان أ عدا لتطبيقهام يف ظل  نظام عاملي يضم دوال ذات مبادئ فلسفية و س ياس ية و  االإنسانية ،  يف حني أ ن العهدين ادلوليني حلقوق االإ

 اقتصادية و اجامتعية متنوعة.

ل طراف ابلتعهد ابحترتام احلقوق و احلرايت الواردة يف االتفاقية ابلنس بة للك ال شخاص تلام املادة ال وىل  من االتفاقية ادلول ا  -8

( 57اخلاضعني الختصاصاهتا دون متزي و جيد هذا النص أ ساسه يف املادة الثانية من العهد ادلويل للحقوق املدنية و الس ياس ية ،  و املادة ) 

 من االتفاقية ال وروبية .

 حق تقرير املصري و اذلي يعد  وفقا مليثاق احلقوق املدنية و الس ياس ية أ ساس المتتع بلك احلقوق. أ هنا مل تنص  عىل  -3 

مل تنص االتفاقية عىل حقوق خاصة ابل قليات نو يه مساةل ابلغة ال مهية ابلنس بة دلول أ مرياك نظرا لطبيعة شعوهبا نو تركيبهتا  -3

(  من االتفاقية اللتني 87(  و املادة ) 5ال قليات مضمون مبوجب املادة )  الاجامتعية و رمبا وجد واضعوا  االتفاقية أ ن حقوق

 نصتا عىل عدم المتيزي .

 

 

                                      
1
 H.Gros Espiell –La convention americaine des droit  de lh’omme –R-C –A-A-D-I -1989 – p 167. 
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 .حقوق االإنسان يف النظام االإفريقي  اثلثا:

فريقية عام   ىل ما قبل نشأ ة منظمة الوحدة االإ فريقية  اإ نشاء نظام قانوين محلاية حقوق االإنسان يف القارة االإ فقد  ، 5913ترجع فكرة اإ

برام معاهدة افريقية حلقوق االإنسان   5915طرح الرئيس ) نكروما( س نة  فريقية مقترتنة هذه الفكرة مبرشوع اإ نشاء الوالايت املتحدة االإ فكرة اإ

. 

فريقية عىل اس تقللها و ميلد أ ول تنظمي دويل شامل يضمها،  اكن من املتوقع ان تبذل  هذه   و مع حصول معظم ادلول االإ

 خملصا من اجل حتقيق رفاهية شعوهبا  و حامية حقوق و حرايت أ فرادها. ادلول هجدا

ىل حقوق االإنسان مكسأ ةل شلكية   ذ مل يتجاوز حدود االإشارة اإ فريقية جاء خمالفا للك التوقعات،  اإ غري أ ن  ميثاق منظمة الوحدة االإ

 حمضة.

منا هو حق ال ميكن فقد جاء  يف  نص الفقرة ال وىل من ديباجة امليثاق ) اقتناعا منا اب  ن حق مجيع الشعوب يف تقرير مصريها اإ

ىن عهنا التفريط به(  و نصت الفقرة الثانية من ادليباجة )  و تقريرا منا ابن احلرية واملساواة و العداةل و الكرامة  يه أ هداف أ ساس ية ال  غ

فريقيا (  أ ما الفقرة الثامنة من امليثاق ف قد نصت عىل أ ن ) ميثاق منظمة ال مم املتحدة و االإعلن العاملي لتحقيق ال مال املرشوعة لشعوب اإ

نسان الذلين يؤكد هنا من جديد الزتاما مبا تضمناه من مبادئ هبيئات أ ساسا متينا لتعاون سمل ممثر  بني دولنا( .  حلقوق االإ

رة لس ياسات المتيزي الفصل العنرصي و عىل مدى  الس نوات اليت تلت قيام املنظمة ،  احنرص نشاط أ عضاؤها يف االإدانة املتكر  

 ، بيامن مل تلق حقوق االإنسان أ ي اهامتم.

قلميية حلقوق  5919و حتت مظةل ال مم املتحدة ،  نظمت حلقة دراس ية يف سبمترب / أ يلول   نشاء جلنة اإ ماكنية اإ م بشأ ن مدى اإ

نشاء اجلنة افريقية لكهنم انقسموا بشان االإنسان و بصفة  خاصة جلنة افريقية ،و قد امجع املشاركون خلل هذه احللقة  ادلراس ية عىل رضورة اإ

منا  ىل أ ن اللجنة ال ميكن أ نت تكون مماثةل للجنة ال وروبية حلقوق االإنسان و اإ ينبغي الوظائف اليت ميكن أ ن تستند لها،  فقد ذهب الغالبية اإ

جراء البحوث و ادلر  اسات و تقدمي اخلدمات الاستشارية و عقد الندوات أ ن يقترص نشاطها عىل تعايا و تشجيع حقوق االإنسان اكإ

واحللقات ادلراس ية  حول  حقوق االإنسان
1

   

 83و يف نطاق اجلهود  املس مترة من جانب ال مم املتحدة ممثةل بلجنة حقوق االإنسان،  عقدت حلقة دراس ية خلل  الفترتة  من ) 

مدينة دار السلم حتت عنوان دراسة وسائل جديدة لتعايا حقوق االإنسان مع ( يف 5933نومفرب / ترشين الثاين   1 –أ كتوبر / ترشين أ ول 

فريقيا  بصفة خاصة (  ال خذ يف الاعتبار مشالكت و احتياجات  اإ

 و خلل هذه احللقة مت مناقشة أ ربعة مسائل :  

فريقية فامي يتعلق بتعايا و حامية حقوق االإنسان.  -5  املشالكت الهامة اليت ختص ادلول االإ

                                      
1
 Robertson ( A.H) A commission on Human rights for African –RDH.HRJ-Vol 2 N° 4 , P 696. 
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جراءات الواجب اختاذها لضامن  تطبيق الاكمل للواثئق و القرارات الصادرة عن منظمة ال مم املتحدة يف جمال المتيزي  -8  االإ

 العنرصي.

نشاء جلنة حلقوق   -3 قلميي مبا يف ذكل اإ نشاء أ هجاة و أ ساليب لضامن تعايا و احترتام حقوق االإنسان عىل املس تويني الوطين و االإ اإ

فري   قيا .االإنسان و اإ

جراءات بشأ هنا يف جمال حقوق االإنسان .  -7  اجملاالت  اليت قد يرى قيان ال مم املتحدة ابختاذ اإ

ىل رضورة تطبيق القواعد ادلولية اليت قبلهتا يف   فريقية اإ ىل التوصية بدعوة ادلول ال عضاء يف منظمة الوحدة االإ و انهتت احللقة اإ

ادلولية الصادرة عن ال مم املتحدة كام أ كدت عىل رضورة وضع اتفاقية افريقية حلقوق االإنسان و جمال حقوق االإنسان و التصدق عىل الواثئق 

نشاء جلنة لتعايا و حامية هذه احلقوق.  اإ

اختذ مؤمتر  رؤساء ادلول و احلكومات قرارا يدعو فيه ال مني العام لعقد اجامتع خلرباء  متقلني يتولون  5939و يف يوليو/ متوز  

عداد فريقي حلقوق االإنسان و الشعوب ) اهمة اإ  the african charter on human rights and peoplesمرشوع أ ويل مليثاق اإ

rights)  . فريقية نشاء هجاز لتعايا وحامية حقوق االإنسان و الشعوب االإ  عىل أ ن  يتضمن اإ

( 5932ديسمرب / اكنون ال ول   2-رشين الثاين نومفرب / ت  82و بناء عىل هذا القرار اجمتع اخلرباء يف ) دااكر( خلل الفترتة )  

 حيث مت االتفاق يف هذا الاجامتع عىل وضع مرشوع متهيدي للميثاق.

جامع 5925يناير / اكنون الثاين  59-3و خلل الفترتة )   ( عقدت ادلوةل الثانية الجامتع اخلرباء احلكوميني، حيث متت املوافقة ابالإ

فريقية خلل مقة ) نريويب ( يف يونيو / حايران عىل مرشوع امليثاق اذلي طرح للت 5925وقيع عليه من جانب حكومات ادلول االإ
1

. 

حيث  متت املصادقة عليه من قبل ثلثني دوةل و هو  5921اكنون ال ول / ترشين ال ول /  85و دخل امليثاق حزي النفاذ يف  

 احلد ال دىن اذلي حدد امليثاق دلخوهل حزي التنفيذ .

ن ادلول ال طراف يف امليثاق تؤكد عىل  و اتلف   امليثاق من ديباجة و مثانية و س تني مادة ،  و قد جاء يف ادليباجة ) اإ

فريقيا  و تؤكد عىل متسكها مببادئ احلرية و املساواة والعداةل و الكرامة و قناعهتا بأ نه أ   زاةل اكفة أ شاكل الاس تعامر يف اإ صبح من متسكها ابإ

خاص  يف التمنية ،و ابن احلقوق املدنية والس ياس ية ال ميكن فصلها عن احلقوق الاقتصادية و الاجامتعية و الثقافية الرضوري كفاةل اهامتم 

 سواء يف مفهواها أ و عاملهتا وابن الوفاء ابحلقوق  الثابتة هو اذلي كفل المتتع ابحلقوق ال وىل ( 

ىل نصوص امليثاق االإفريقي جند انه مجع بني احل  قوق و الواجبات من جانب و نص عىل حقوق ال فراد و الشعوب من و ابلعودة اإ

ة ، جانب أ خر ،  و لكن ما يسجل عىل هذا امليثاق انه مجع احلقوق واملدنية والس ياس ية والاقتصادية و الاجامتعية و الثقافية يف وثيقة واحد

علن حقوق ، فا لطبيعة القانونية املمتزية للك فئة من فئات هذه احلقوق و هذا ما اضعف من فاعليته عىل رأ ي بعض الفقه وجعهل أ ش به ابإ

 اكنت تقتيض ختصيص وثيقة منفصةل للك فئة أ و عىل ال قل وضع أ سلوب رقابة خمتلف للك مهنا و مبا يتواءم مع طبيعة احلق املطلوب  الرقابة

                                      
1
 من امليثاق. 35-01-07ملواد ا 
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كية ،  حيث أ فردت االتفاقية ال وروبية وثيقة للحقوق املدنية عىل احترتامه و حاميته، و مثل هذا ما اخذ به امليثاق ال مرييك و االتفاقية ال مري 

ال أ هن ا تبنت و الس ياسة و أ خرى للحقوق الاقتصادية و الاجامتعية والثقافية ، أ ما االتفاقية ال وربية فبالرمغ من كوهنا مجعت بني لك احلقوق اإ

 أ ساليب خمتلفة للرقابة ودون تعليق متتع فئة عىل أ خرى .

املدنية و الس ياس ية اليت نص علهيا امليثاق فهيي مل خترج عن تكل اليت  ورد النص علهيا يف االتفاقيتني ال وربية و أ ما احلقوق  

ال  اس تثناء فقد نص امليثاق االإفريقي عىل احلق يف احلياة واحلق يف الاعترتاف ابلشخصية القانونية و ا حلق يف ال مريكية و العهدين ادلوليني اإ

قامة و حظر الاس تغلل و  احلرية و ال مان و احلق يف املساواة  أ مام القانون و احلق يف التقايض و احلق يف التنقل حبرية و اختيار  حمل االإ

 الامهتان و الاسترتقاق و التعذيب ،  كام نص امليثاق عىل حظر القبض التعسفي و مبدأ  الرشعية و عدم رساين القوانني اجلنائية بأ ثر رجعي

احلق يف ممارسة الشعائر ادلينية و احلق يف  تكوين امجلعيات و احلق يف اللجوء ، و الواقع أ ن النص عىل احلق ال خري" و حرية العقيدة و 

شارة اجيابية تسجل للميثاق االإفريقي ، حيث أ ن هذا احلق  مل يرد النص عليه يف العهد ادلويل للحقوق املدنية و  احلق يف اللجوء"  يعد اإ

النص  عىل هذا احلق يف امليثاق االإفريقي انعاكسا للواقع اذلي  اكنت تعاين  منه هذه القارة ، فقد سهدت موجات من الس ياس ية و رمبا اكن 

ىل كفاةل حد أ دىن من امحلاية يف هذا اجلانب. رادية ال مر اذلي وقف وراء السعي اإ رادية أ و غري اإ  الزنوح و الهجرة ل س باب اإ

فريق  ىل ابعد احلدود،  فقد نص  و لكن ما يلحظ عىل امليثاق االإ ي يف اجلانب الاقتصادي و الاجامتعي و الثقايف انه جاء مقتضيا اإ

 عىل احلق يف امللكية و احلق يف العمل و احلق يف التعلمي و احلق يف المتتع بأ فضل حاةل حصية و بدنية 

 حقوق االإنسان يف النظام العريب رابعا:  

ن أ ول ما يلحظ عىل ميثاق جامعة ادل   شارة حلقوق االإنسان وحرايته ال ساس ية ،  اإ ول العربية ، انه جاء خاليا من أ ي اإ

نسان )  علن العاملي حلقوق االإ قلميية 5912و يف اذلكرى العرشين للإ نشاء جلنة أ طلقت علهيا  ) اللجنة االإ ( وافقت  جامعة ادلول العربية عىل اإ

العربية ادلامئة حلقوق االإنسان(  
1

 

ىل بعض املوظفني اذلين تنتخهبم أ مانة اجلامعة ومضت اللجنة مند  واب واحدا عن لك دوةل من ادلول ال عضاء يف اجلامعة ابالإضافة اإ

 لمتثيلها يف اللجنة و يعني جملس اجلامعة رئيسا للجنة ملدة س نتني قابةل للتجديد.

ارة عن هيئة س ياس ية تكونت من ممثيل و امللحظ عىل تشكيل هذه اللجنة اصطباغها ابلطابع الس يايس ،  فهيي يف الواقع عب 

جراء  ادلول ال عضاء يف اجلامعة و ليس من أ شخاص  يؤدون واجباهتم بصورة مس تقةل ، كام حظر قرار جملس اجلامعة عىل أ عضاء اللجنة اإ

تةل و مل توجه ا اهامتم يذكر أ ي اتصال نع ادلول ال عضاء ،  و تركا نشاط  هذه اللجنة يف الواقع عىل حقوق االإنسان يف ال رايض العربية احمل 

ملوضوع حقوق االإنسان يف البلد العربية 
2

 

 

                                      
1
 98،ص  8001يوسف ، حقوق االإنسان يف ظل العوملة ، دار الاسامة ، عامن ،  

2
 93عيل يوسف ، املرجع السابق ، ص  
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قلميي العريب حلقوق االإنسان اذلي  عقد يف بريوت للفترتة )    ( ديسمرب / اكنون 50-8و بناء عىل القرار الصادر عن املؤمتر االإ

قلميية العربية ادلامئة حلقوق االإنسان عقد مؤمتر  للخرباء  يف الشؤون الاجامت  اذلي أ كد عىل رضورة  5912ال ول  عية و قامت اللجنة االإ

عداد املرشوع بس تة أ شهر،  و يف العارش  من أ يلول  قرر  5930بوضع ال سس اللزمة الإعداد ميثاق عريب حلقوق االإنسان وحددت مدة اإ

عداد املرشوع بست أ شهر ،  و يف العارش من أ يلول  لس اجلامعة العربية تشكيل جلنة من اخلرباء قرر جم 5930جملس اجلامعية ا لعربية اإ

عداد املرشوع بس تة أ شهر أ يضا. نسان و حددت مدة اإ  العرب الإعداد ميثاق حلقوق االإ

اجمتعت  جلنة اخلرباء يف مقر ال مانة العامة جلامعة ادلول العربية و اعمتدت مرشوعا للميثاق تقرر  5935يوليو / متوز  50و يف  

 اء يف اجلامعة الإبداء الرأ ي فيه.طرحه عىل ادلول ال عض

علن حقوق املواطن يف ادلول  5933و يف ل وائل عام   علن رمسي أ طلق عليه )اإ وافق جملس جامعة ادلول العربية عىل مرشوع اإ

علن من ديباجة و   مادة ( 35و البلد العربية  ،و تكون هذا  االإ

ن هللا عا و جل  جعل  من املوا  طن العريب اهد لدلايانت  و موطنا  للحضارات اليت كرمت االإنسان و و جاء يف ادليباجة ) اإ

نسان ابحلرية و العداةل و س ياد خاء ،  و أ ن اس متتاع االإ ة أ كدت حقه يف حياة عاياية عىل أ ساس من حقوق االإنسان يف احلرية و الكرامة واالإ

ن ادلول العرب  ية رأ ت أ ن تقنن للمواطن العريب أ يامن وجد حقوقه و حرايته  اليت جيب القانون  و تاكفؤ  الفرص  هو معيار أ صاةل أ ي جممتع ... اإ

دارة أ و ترشيع...(  عدم املساس هبا و اليت  يتحمت وصفها دامئا  موضع الاهامتم الاكمل ك ساس للك  س ياسة  أ و اإ

ىل أ ن امليثاق نص عىل المت    تع هبذه احلقوق يكون للك فرد ،و و قبل اخلوض  يف احلقوق اليت ورد النص علهيا يف امليثاق ، نرش اإ

 ال يقترص عىل من محل  جنس ية ادلوةل الطرف يف املعاهدة ،  بل يكون المتتع هبا حىت  رعااي ادلول غري العربية ، و أ شارت لهذا املعىن 

نسان عىل أ راضهيا  حقوقه و حرايته ن ادلول العربة ال عضاء يف هذا امليثاق تضمن للك اإ ال ساس ية اليت ال جيوز املساس  ديباجة امليثاق )  اإ

نسان احلق يف احلرية ( و املادة  1هبا و يتحمت تنفيذها و اتمني الاحترتام الاكمل لها و كذكل املادة ) مجيع الناس متساوون أ مام   2( )  للك اإ

عساره  واملادة 9القضاء  و املادة )  نسان  ثبت اإ  حلق يف ممارسة شعاراهتم ادلينية  .لل فراد من لك  دين ا   57 (  ) ال جيوز حبس أ ي اإ

 و أ ما احلقوق اليت ورد النص علهيا يف امليثاق يه :  

 احلق يف احلياة . -

ال بنص   -  ال جرمية و ال عقوبة اإ

دانته .  -  املهتم برئ حىت تثبت اإ

 احلق يف احلرية زو السلمة الشخصية   -

 املساواة أ مام القضاء   -

قلمي  -  ادلوةل. كفاةل حق التقايض للك خشص فوق اإ

 حتديد عقوبة االإعدام ابجلناايت اخلطرية فقط -

لغاء عقوبة االإعدام يف اجلرامئ الس ياس ية  -  اإ
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س نة أ و يف امرأ ة حامل حىت تضع محلها أ و ام مرض عاال بعد انقضاء عامني من  52عدم جواز  تنفيذ حمك االإعدام فمين يقل معره عن   -

 الوالدة

 املهنية أ و االإحاطة ابلكرامة حظر التعذيب أ و املعامةل اللنسانية أ و -

نسان دون رضاه - جراء جتارب طبية أ و علمية عىل أ ي اإ  حظر  اإ

عساره عن الوفاء بدين أ و أ ي الزتام مدين  - نسان  بسبب اإ  ال جيوز حبس اإ

نسانية  -  معامةل احملكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية معامةل اإ

 عدم جواز حمامكة الشخص عن جرم مرتني -

يقاف غري القانويناحلق يف التعويض مل -  ن اكن حضية القبض أ و االإ

 حرية احلياة اخلاصة  -

نسان  -  الشخصية القانونية صفة ملزمة للإ

 الشعب مصدر السلطات و ال هلية الس ياس ية صفة  للك مواطن رش يد  -

قامة و التنقل يف حدود القانون  -  حرية اختيار ماكن االإ

 املواطن من أ مواهل بصورة تعسفية. امللكية  اخلاصة حق مكفول للك مواطن و حيظر جتريد -

لاامه ابلقامة يف أ ية  - قامته  يف هجة معية أ و اإ عدم جواز منع املواطن من مغادرة أ ي بدل عريب،  مبا يف ذكل بدله أ و فرض حظر عىل اإ

 هجة من بدله

لهيا -  ال جيوز نفي املواطن من بدله أ و منعه من العودة اإ

  اللجئني الس ياس يني احلق يف طلب اللجوء الس يايس و حظر  تسلمي -

ناكر احلق يف اكتساب جنس ية أ خرى بغري س ند قانوين. - سقاط اجلنس ية بشلك  تعسفي و عدم اإ  عدم جواز اإ

 كفاةل حق امللكية اخلاصة -

 حرية العقيدة و الفكر و الرأ ي -

 كفاةل حق ممارسة الشعائر ادلينية -

 حرية الاجامتع و حرية التجمع بصورة سلمية -

 ابت احلق يف تشكيل النقا -

رضاب يف احلدود اليت ينص علهيا القانون. -  احلق يف االإ

 احلق يف العمل -

لاام الشخص بأ داء مع تنفيذ حلم قضايئ  -  حظر العمل القرسي أ و السخرة ،و ال يعد  من قبيل السخرة اإ

 احلق يف شغل الوظائف العامة  -

 التعلمي حق للك مواطن و حمو ال مية الزتام و واجب  -
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 ياة الثقافية و حق المتتع ابل عامل ال دبية و الفنية حق املشاركة يف احل   -

 ال رسة يه الوحدة ال ساس ية للمجمتع و تكفل ادلوةل لل رسة و ال مومة و الطفوةل و الش يخوخة رعاية ممتزية  و حامية خاصة . -

 للش باب احلق يف أ ن تتاح هل اكرب  فرص  التمنية البدنية و العقلية  .  -

 تقرير املصري و الس يطرة عىل ثرواهتا   الطبيعية  لاكفة الشعوب  احلق يف  -

تباع تعالميها   ادلينية  -  ال جيوز حرمان ال قليات من حقها  يف المتتع بثقافهتا  أ و اإ

ماكنية تقييدها  أ و تقيد بعضها مراعاة العتبارات معينة اكحملافظة عىل    لكن النص عىل هذه احلقوق يثري التساؤل بشان مدى اإ

ىل ال من القويم جابة عىل هذا التساؤل نشري اإ امليثاق   العريب حلقوق االإنسان  و عىل  أ ن  أ و حفظ النظام العام أ و  ال داب العامة ؟  و للإ

قلميية ال خرى أ جاز تقييد بعض احلقوق يف ظل  ظروف  معينة و لكن برشوط:   حد سواء  مع املواثيق ادلولية و االإ

رب ذكل رضوراي محلاية ال من الوطين أ و النظام العام أ و الصحة العامة أ و ال خلق  أ و حقوق و أ ن ينص علهيا القانون ،  و أ ن يعت 

 حرايت ال خرين.

ذ جيوز يف هذه احلاةل التحلل من بعض الالزتامات طبقا   علن حاةل الطوارئ اليت هتدد حياة ال مة و اليت يعلن عهنا رمسيا ،  اإ اإ

 ناء  يف أ ضيق نطاق ممكن و ل قرصه فترتة ممكنة.للميثاق ،  عىل أ ن يكون هذا  الاس تث 

و يف مجيع ال حوال ال جيوز أ ن متس تكل القيود ا وان يشمل هذا التحلل احلقوق  و الضامانت املتعلقة حبظر التعذيب و العودة 

ىل الوطن و اللجوء الس يايس و احملامكة و رشعية اجلرامئ و العقوابت  اإ
1

 

نساناليت تواجه اح  صعوابتالخامسا: قلميية حلقوق االإ  ترتام مواثيق ادلولية و االإ

علناالإعلن العاملي حلقوق االإنسان   -05  معطل اإ

علن معطل، علانت ) ومواثيق دولية( اإ نسان وما تله من اإ علن العاملي حلقوق االإ مبثل يف أ فضل   وصلب املوضوع عندان أ ن االإ

ن هيتدي، ال حوال أ منيات طيبة و مثل عليا و نورا هاداي ملن يشاء وبعض التقدم اذلي حققه يف بعض اجملاالت، ويف معاجلة بعض   اإ

رادة س ياس ية تؤدهيا القوة، ال يف ال حوال اليت توافرت فهيا اإ ىل الس ببني   املشالكت العاملية ، مل يمت يف حقيقة ال مر اإ و ترجع عظالته هذه اإ

 الرئيسني ال تني:

ن تكن '"   قوة قانونية -حبمك نصوصه نفسها -فاالإعلن العاملي حلقوق االإنسان ليست هل -5 ملامة لدلول ال عضاء، واإ

ىل احترتام ما ورد فهيا من نصوص ،و   (pacts)املواثيق" اليت انبثقت منه قد حاولت أ ن تضمن تطبيقه عن طريق دفع احلكومات وادلول اإ

ال حظ ضئيل من النجاح ، و كام يقول جان يف مقدمة الوثيقة ال ساس ية اليت مت أ عدداها   (J.C.Mono) لكود مونو -هو دفع مل يكتب هل اإ

                                      
1
علن ، وامتنعت عن التصويت مثاين دول يه : الاحتاد السوفيايت و مخس من ادلول اليت72صوتت   فريقيا اجلنو   دوةل مع االإ  بية و العربية السعودية .يف فلكه ، و اإ
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نسان ،" علن العاملي حلقوق االإ ذا كنا ال نلمك الوسائل اليت حتمهيا و   ملناس بة الاحتفال ابذلكرى امخلسني للإ علن احلقوق اإ ما الفائدة من اإ

 تبقي علهيا؟"

علن العاملي حلقوق االإنسان اذلي أ راد أ ن  ميثل املرشوع اذلي يود اجملمع ادلويل أ ن يبين العامل من خلل  و من هنا فان هذا االإ

ىل سلطة قادرة عىل طار هيئة ال مم ، مبادئه، يف حاجة اإ نفاذه . ويف اإ ليس مثة من ميثل هذه السلطة سوى هيئة تلحق مبجلس ال مم ادلويل   اإ

ىل القول أ ن جملس ال من ادلويل سلطة يف يد ال قوايء ،  ، وال حاجة قدام الوالايت املتحدة  يف يد القوي ال وحد،بل   اإ اليت جتري   و اإ

أ طلق رصاصة   وراءها بريطانيا عىل رضب العراق يف السابع عرش من شهر اكنون ال ول/ ديسمرب املايض من دون استشارة جملس ال من،

حىت و لو مل يكن يف مثل   ي يقوده قطب واحد،الرمحة عىل ما تبقى من هيبة و مصداقية و دور ملثل هذا اجمللس ،و بدهييي أ ن العامل اذل

ال من خلل تسخريها ل غراضه و مطامعه. –رشاسة الوالايت املتحدة و عدوانيهتا و غرورها   ال ميكن أ ن يأ به حلقوق االإنسان اإ

 االإعلن العاملي حلقوق االإنسان غريب الطابع  -08

ن "االإعلن العاملي حلقوق االإنسان"  و دل بعد احلرب العاملية الثانية ، و عرب  -من ماااي يف جمال احلرايت الفرديةعىل ما فيه  -  مث اإ

د يف عن وهجة نظر ادلول الغربية الاافرة ، و عىل رأ سها الوالايت املتحدة نو قد اكن مهه ال سايس التأ كيد عىل حرية الفرد ن من دون التأ كي

علن ، أ ن مواده الثلثني الوقت نفسه عل حرية املدموع كام فعل الاحتاد السوفيايت مجيعها   ، و مما يثري الانتباه عند قراءة نصوص هذا االإ

ىل احلرايت واحلقوق الاجامتعية، و لكن من   تبدأ  بلكمة " لك خشص" ، أ و " لك فرد" و ال ناكد جند فهيا سوى مواد حمدودة جدا تشري اإ

يطغى عىل " النحن" و احلرية الفردية اليت ميعن يف احلديث عن أ مهية صيانهتا ، أ ن " ال ان" يف هذا االإعلن   زاوية احلرايت الفريدة أ يضا،

ذا أ ردان   و ليست لها مقومات حتفظها ، أ و مضمون جيعلها " حقيقية"  و " ذلاهتا"  يه فيه حرية جمردة ، حرية " يف ذاهتا" و ملمسة و اإ

نسان يف أ ن يفعل ما يشاء ، ال ميكن أ ن يكون لها اليت   قلنا أ ن تكل " احلرية الفردية"  مايدا من التوضيح ، علن " حق لك اإ تعين يف " االإ

ىل مبدأ ين أ ساس يني، مبدأ  املساواة، ومبدأ  العداةل، ذا استندت اإ ال اإ علن حقوق االإنسان واملواطن " يف فرنسا  معىن اإ وهذا ما أ كد عليه" اإ

شارة واحضة، فقد أ شار االإعل5931، وملحق ذكل االإعلن عام 5393منذ عام  ىل أ مهية ادلميقراطية  -منذ ذكل التارخي املبكر –ن وملحقه اإ اإ

طعام املعوزين،   الاجامتعية واحلقوق الاجامتعية ) كحق العمل ،  (.اخلوحق التعلمي ، وحق اإ

علن حقوق الشعب العامل واملس تغل"  الثاين عرش من اذلي اقره الاحتاد السوفيايت يف  أ ن احلقوق الاجامتعية أ كد علهيا أ يضا " اإ

ىل حد ما الطابع   ، كام تريثت عنده بعد طكل معظم الواثئق الصادرة عن هيئة 5952شهر اكنون الثاين/ يناير  ال مم املتحدة، مصححة اإ

علن ال صيل، املتحدة  يوم اكن عدد ادلول ال عضاء يف منظمة ال مم 5972وال غرابة فاالإعلن ال صيل حلقوق االإنسان، وضع عام   الفردي للإ

 عضو معظمهم من ادلول الغربية 11ال يتجاوز 
1

ىل هذا أ ن اللجنة امخلاس ية اليت وضعته اكن ابرز أ عضاهئا من ادلول الغربية أ يضا   يضاف اإ

اذلي حرر مسودة املرشوع(، أ ما   (cassin)  )رئيس هتا أ مريكية و يه أ رمةل الرئيس ال مرييك روزفلت واحد أ عضاهئا فرنيس وهو "اكسان"

                                      
1

 .53" سورة احلجرات" ، ال ية  
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اللبناين ( فهم من أ حصاب الزنعة الغربية   و الهندية "هانسااههتا" ، وشارل ماكل  ال عضاء الثلثة غري الغربيني فهيا ) ومه " تشانغ الصيين ،

 الليربالية أ يضا.

 االإعلم العاملي حلقوق االإنسان ال يس تجيب ملشالكت العرص -03

ىل واقع العامل اليوم ن متسائلني : ماذا تعين  -الته يف الوقت نفسهوعط  كام ندرك نقائص " االإعلن العاملي " –ويكفي  أ ن ننظر اإ

نسانية اليت تقتات بأ قل من دوالر واحد يف اليوم ؟ وماذا  حقوق االإنسان تعين مخسة واثنني أ لف طفل   ملليار وثلث املليار من الاكئنات االإ

ين معظمهم من النساء ال يعرفون القراءة و الكتابة ، أ و أ ولئك اذلين ال يتوافر ملليار من الراشد  أ و  ميوتون لك يوم بسبب سوء التغذية ،

ىل البؤس اذلي تعانيه أ ربعة أ خامس االإنسانية   دلهيم املاء اللزم للرشب؟ و االإحصاءات يف هذا اجملال كثرية و مبذوةل ، تذركنا لكها ابالإضافة اإ

اجملمتعات اليت توصف بأ هنا انمية، و فوق هذا وذكل فان عوملة الاقتصاد كام ذاع وشاع، تقود  اجملمتعات الصناعية و  بني  ابلهوة املزتايدة  ،

ىل اضطراب كبري ابمس "حرية املنافسة" يف خامتة   اليت حيركها دافع واحد هو دافع الرحب الرشس، ال مر اذلي مينح  حبمك طليعة اللعبة اإ

حقوق االإنسان يف عامل  مأ ساةلناس ، ومايدا من الاستبداد والبؤس لفريق أ خر، وندرك املطاف مايدا من الغىن و من احلقوق لفريق من ا

 العوملة املالية ' املوحشة".

ىل تقرير صدر عن منظمة ال مم املتحدة يف التاسع من شهر أ يلول / سبمترب املايض يبني أ ن  ذا حنن ارشان اإ من الثورة  ابملائةأ ربعة اإ

( تكفي من اجل أ ن نوفر لساكن الكرة ال رضية مجيعهم احلاجات 881وات الضخمة يف العامل  ) و عددمه املترتامكة دلى اكرب أ حصاب الرث 

ذا قلنا أ ن ترامك الثورة هذا يف يد قةل من الناس   ال ساس ية واخلدمات الاجامتعية ال ولية )اكلصحة والتعلمي و الغذاء( و من هنا قد ال نغلو اإ

قطاعي الطابع نو هكذا تتداعى أ مام  –ة احلديثة والس امي الثقافة الالكترتونية تقدم الثقاف  وهو ترامك يغازه – ىل جممتع عاملي اإ ينذر ابلوصول اإ

علانت و املواثيق و االتفاقات ادلولية   احلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية " حقوق االإنسان"  خماطر هتدم عىل حنو ما نصت علهيا االإ

  برلني اذلي اكن يفصل الرشق عن الغرب ، بل هو جدار من طراز أ خر ،  اذلي يقسم العامل شطرين مل يعد جدارأ ن من حقنا أ ن نقول أ ن 

علن جديد حلقوق  ال وضع " اإ ذن ابلتايل اإ ىل شامل وجنوب، وال بديل اإ يصعب جتاوزهن نعين جدار املال اذلي يقسم الكرة ال رضية اإ

 تلك احلر لرثواهتا.االإنسان" أ ساسه و قوامه حق الشعوب يف الام 

 االإعلم العاملي حلقوق االإنسان يغفل الثقافات اخلاصة للشعوب  -07 

ذا أ راد أ ن يكون قابل للتطبيق البد من أ ن ينطلق  نسان اإ علن حلقوق االإ و فوق هذا و ذاكل ، و قبل هذا و ذاك ن فان أ ي اإ

ال ميكن أ ن يتحقق عن طريق  -وهو مطلب ال جدال فيه -ملي حلقوق االإنسانمن الهوية اخلاصة و الثقافة املمتزية ، للك شعب، و الطابع العا

هامل الثقافات اخلاصة للشعوب اخملتلفة ، وعن طريق فرض مط واحد و وحيد من الثقافة ،هو ثقافة ال قوى .  اإ

  أ ن تكون عاملية الغاايت من  بل أ ن لك ثقافة ومهية حقيقية البد  مساةل تواصل و حوار ، ال مساةل رصاع وصدام ،  و املسأ ةل 

ما فرض حقوق عاملية هتمل الثقافات اخلاصة،  ابلرضورة ما  اإ جعل حتقيق تكل احلقوق متعذرا لتعارضه مع الثقافات   فيعين احد أ مرين: اإ

ما حماوةل فرض ثقافة ال قوى،  القومية السائدة،  القومية والظروف بني   ىل معركةعام جيره هذا من حتويل معركة حقوق االإنسان اإ  و اإ
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ال زمنة، ودعت   منذ أ قدم فلقد عرفهتا سائر الشعوب شعب دون أ خر،  االإنسان واالإنسان ، والس امي أ ن حقوق االإنسان ليست من عطاء

لهيا ادلايانت اخملتلفة و الفلسفات اخملتلفة، والشعوب اخملتلفة، م نو ليست ومل تنبثق جفأ ة يف ذهن االإنسان الغريب املعارص ، كام يعتقد بعضه اإ

 كام يقولون.  حصاد " احلضارة الهيودية املس يحية "

ىل رشيعة محورايب البابلية اليت وضعت عام   نسانية من اجل  5300فلقد ارشان منذ بداية لكمتنا اإ قبل امليلد ،و يه أ ول حماوةل اإ

شاعة العداةل من اجل منع ال قوى من ىل ال ضعف ". حامية االإنسان من طغيان السلطة و قد اس هتدفت " اإ  االإساءة اإ

و معظم ادلايانت الكربى أ كدت حقوق االإنسان بأ وسع معاين هذه اللكمة. هذا ما جنده عىل سبيل املثال ال احلرص ، يف اجلدايمنة  

ده يف ادلاينة ما جن  الاجامتعية. و هذا  اخلامس قبل امليلد ،و يف ادلاينة البوذية اليت قضت عىل " الطبقات "  الكونفوش يوس ية منذ القرن

 والرومان و سوامه.  ما جنده دلى فلسفة اليوانن  ويف ادلاينة املس يحية. و هذا  يف " أ لواح موىس االثين عرش"  الهيودية

ىل حترير الرق قبل الوالايت  ولدلين  سليم شانه اخلاص يف هذا اجملال ، فهو حقا دين حقوق االإنسان، وهو اذلي سعى اإ االإ

ىل املساواة بني البرش والقضاء عىل ش ىت رضوب التفرقة والمتيزي ، عىل حنو ما ورد رصحيااملتحدة بأ لف عام واحضا يف جحة الوادع ،   ، ودعا اإ

ال ال فضل لعريب عىل أ جعمي، حني خاطب الرسول صىل هللا عليه وسمل الناس قائل: ن أ ابمك واحد، اإ ال أ ن ربمك واحد، واإ وال  "اي أ هيا الناس اإ

خاء   عىل امحر  و ال المحر عىل اسود ، و ال السود  ريب ،عىل ع  ل جعمي ىل املساواة و االإ ال ابلتقوى". وقد خلص القران الكرمي ادلعوة اإ   اإ

انذ َخلَْقنَامكُ   يف ال ية الكرمية : "  بني الشعوب  و احلوار
ِ
َا النذاُس ا ن َذَكر  َوُأنىَث َوَجَعلْنَامُكْ ُشُعواًب َوقَبَ  اَي َأهيُّ ِ َأتَْقامُكْ ِمن نذ َأْكَرَممُكْ ِعنَد اَّللذ

ِ
ائَِل ِلتََعاَرفُوا ا

" 
1

 قد ولهتم أ اهاهتم أ حرار ".   مىت اس تعبدمت الناس  قوةل أ مري املؤمنني غ معر بن اخلطاب الشهرية : "  يذكر  و لكنا

سليم حلقوق االإنسان بأ وسع معاين هذه اللكمة تس تغرق   سفرا برأ سه .و ال يقترص مفهوم والشواهد عىل رعاية ادلين االإ

حقوقه الاجامتعية، مبينا الواجبات امللقاة عىل ال فراد   بل يؤكد تأ كيدا خاصا ممتزيا  عىل احلقوق الفردية ،  االإنسان يف ادلين االإسليم حقوق

ىل التاكفل مثل املؤمنني يف توادمه وترامحهم   "الاجامتعي بقوهل :   وعىل اجملمتع من اجل صيانهتا وفظها. ويلخص احلديث الرشف ادلعوة اإ

ذا اش تىك منه عضو تداعى هل سائر ال عضاء  و امحلى".  ابلسهر  وتعاطفهم مكثل اجلسد الواحد اذلي اإ

أ ن   فهمي هويدي " أ ن لك أ مور ال مة االإسلمية ينبغي  الشورى اذلي يعين كام يقول  و فوق هذا و ذاك وضع االإسلم مبدأ   

 جملمتعيناقشها لك ممثيل ا
2

كام يقول الفقهاء . و حمط الرحال يف هذه   و حق " قوامه ال مة عىل حاكاها "  كام وضع مبدأ  " مساةل احلامك"  ،

ىل احترتام حقوق االإنسان أ ن يعم العدل ، سلمية اإ يف العرص   حقق االإنسان قد ظهرت  أ ن تبارشها  بل  و أ ن تتحقق املساواة ،  ادلعوة االإ

رز جتلياهتا" حلف الفضول" اجلاهيل فسه. و اب
3

و هو اتفاق مت بني عدد من القبائل عىل نرصه املظلوم و صةل ال رحام . و قد شهده الرسول 

ىل مثهل ل جاب نو قال يف هذا :  " و أ ميا حلف يف اجلاهلية مل ياده االإ  سلم صىل هللا عليه و سمل يف اجلاهلية و ذكر بعد بعثته أ ن لو دعي اإ

                                      
1
 ..53" سورة احلجرات" ، ال ية  

2
 .53(، ص 5998) اكنون ال ول / ديسمرب  511،  العدد  51فهمي هويدي ، " االإسلم و ادلميقراطية" ،  املس تقبل العريب،  الس نة  

3
  فضول "  و توىل التعريف بأ مهيته و س بقه دلى املنظامت ادلولية  و دلى سائر املعنيني حبقوق االإنسان.نرش د. جورج جبور دراسات قمية عديدة حول  " حلف ال 

 



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 334 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

ال شدة " و يس تخ قامة حمك يضمن دفع اإ لص من هذا القول ، كام يقول الش يخ راشد الغنويش ، " انه ميكن ل ي جامعة مؤمنة أ ن تتفق عىل اإ

رادة الشعب ،و التداول عىل السلطة عرب الانتخاابت ، أ و االتفاق  الظمل و حتقيق عدد من املصاحل ، مثل احترتام حقوق االإنسان، وحتكمي اإ

مجلاعات االإسلمية "عىل ذكل مع أ خرين من غري ا
1

. 

و هذا هو كام نعلن أ ساسا مبدأ  املصاحل ملرسةل يف االإسلم ، وقوامه، مكنا بني الفقيه ابن تميية وابن قمي اجلوزية ، أ ن لك ما اكن  

 فيه مصلحة ال مة فهو من ادلين، و لو مل يزنل به القران ومل يقهل الرسول .

نسان، سواء يف ذكل حقوقه الفردية  وخنىش أ ن يشطح بنا القمل يف هذا اجملال،  جمال الس بق االإسليم يف ميدان حقوق االإ

ىل حق وق وحقوقه الاجامتعية، وجل ما أ ردانه أ ن نسقط ذكل الاعتقاد الشائع دل ى الكثري من الكتاب الغربيني ، نعين الاعتقاد ابن ادلعوة اإ

 .االإنسان ابتاكر غريب و أ ن لك ما هو رشيق يعين الظمل و التسلط

علن اس تقلل الوالايت املتحدة ال مريكية "  بتارخي   اذلي هو " مثال  5331متوز / يوليو  7وههيات أ ن جتوز املقارنة بني" اإ

صارخ لنفاق احلرية "  ، كام يضفه روجيه غارودي يف كتابه  أ مرياك طليعة الاحنطاط 
2

، وبني حقوق االإنسان يف االإسلم . فلقد أ عقبت " 

علن الاس تقل عبودية السود ملدة قرن اكمل ) و ملا تال قامئة حىت اليوم(  و قيام حرب أ هلية ،و االإابدة امجلاعية  –كام نعمل  –ل"  هذا اإ

نسان  بعيدة  التحقيق يف الوالايت املتحدة نفسها، كام يبني ذكل  -حىت أ ن عنينا  هبا  حرية الفرد فقط* –للهنود امحلر تنو ما تاال  حقوق االإ

 مفكرهيا ن فضل عن أ هنا تعين دلهيا عىل املس توى العاملي شيئا واحدا هو " حرية السوق "  املتوحشة السائبة . العديد من

 ة : ــخامت 

ميان   ذا مل يرافقها اإ هنا تظل واهية واكذبة اإ نسان وحقوق الشعوب ، فاإ اهام تكن الضوابط  اليت توضع من اجل حامية حقوق  االإ

 حياة العرص ودلى سائر الناس ينطلق من وجود سمل للقمي جتمع عليه االإنسانية . حقيقي هبا دلى القميني عىل

ىل جنب  مع غلبة   ىل حرية ال فراد و امجلاعات جنبا اإ ىل السلم مع احلرب ن و حني تقوم ادلعوة اإ أ ما حني تزتامن ادلعوة اإ

علم و س يطرهتا عىل لك يشء نو عندما  يصبح ادلين اجل ديد " وحدانية السوق " ، وحدانية قواها اخملدرات و السلح و املال و االإ

لهية أ و التخدير . نسان يغدو رضاب من االإ  السلح،  فان البحث يف حقوق االإ

علن العاملي حلقوق االإنسان"  بعد احلرب العاملية مبارشة،  معلنا   احلرب عىل الربيرية ، و منذ ذكل  -كام يدعون –لقد صدر " االإ

قام يف العامل  حوايل مائة و مخسني نااعا ذهب حضيهتا س بعون مليون قتيل و جرحي نو من الواحض اليوم أ ن ما هو أ ت اشد احلني حىت اليوم 

ظلمة ، و أ ن حروب  املس تقبل س تكون متسمرة بني املركا ) نعين الغرب( و بني احمليط ) نعين البلد املس تعمرة سابقا ( بعد أ ن اكن 

                                      
1
 .381( ،  ص 5993راشد الغنويش ، احلرايت العامة يف ادلوةل االإسلمية ) بريوت:  مركا دراسات الوحدة العربية ،   

2
 .30(، ص  5992القرن احلادي  و العرشين ( ،  ترمجة صياح اجلهمي و ميش يل خوري ) بريوت ،  دار عطية ، روجيه غارودي ، أ مرياك طليعة الاحنطاط ) كيف جنابه  
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فضل عن العراق و ليبيا  و  –غرب و الرشق نو ما جرى يف البوس نة و يف روندا  و يف الصومام و يف مكبوداي الرصاع جيري من قبل بني ال

 أ مثةل قليةل صارخة تشهد عىل ذكل . –لبنان 

ذا اكن عىل االإنسان أ ن حييا يف البؤس و املصائب و  نسان أ ن يتساءل :  ما فائدة التقدم املادي و الثقايف الضخم اإ ن من حق اإ  اإ

 خيىش املس تقبل ؟

 املراجع:

 القرأ ن الكرمي. -05

طار أ نشطة امجلعية بباريس،   " ضامانت حقوق االإنسان " ،  حلمي راغب حنا،   -08 و ما  10، ص  5921حمارضة أ لقيت يف اإ

 يلهيا.

 553، ص  8002د عبد الرزاق الابيدي ، د. حسان شفيق ، حقوق الانسان ، اليازوين ، عامن ،  -03

-07 Norris & shelton –protecting human rights in the american -1982. 

-01 Schreiber (A) –The Inter –American commission on Human Rights-Leyden -1970. 

01-H.Gros Espiell –La convention americaine des droit  de lh’omme –R-C –A-A-D-I -1989  

03- Robertson ( A.H) A commission on Human rights for African –RDH.HRJ-Vol 2 N° 4  

 . 8001سامة ، عامن ، عيل يوسف ، حقوق الانسان يف ظل العوملة ، دار ال   -02

 .5998) اكنون ال ول / ديسمرب  511،  العدد  51فهمي هويدي ، " االإسلم و ادلميقراطية" ،  املس تقبل العريب،  الس نة   -09

تعريف بأ مهيته و س بقه دلى املنظامت نرش د. جورج جبور دراسات قمية عديدة حول  " حلف الفضول "  و توىل ال   -50.

  ادلولية  و دلى سائر املعنيني حبقوق االإنسان.

 .( 5993راشد الغنويش ، احلرايت العامة يف ادلوةل االإسلمية ) بريوت:  مركا دراسات الوحدة العربية ،    -55 

رشين ( ،  ترمجة صياح اجلهمي و ميش يل روجيه غارودي ، أ مرياك طليعة الاحنطاط ) كيف جنابه القرن احلادي  و الع   -58

 . 5992خوري  بريوت ،  دار عطية ، 
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 التمنية الس ياس ية وأ زمة الوضع ادلس توري يف الوطن العريب

 ادلكتور/ بومدين طامشة                                                                        

 أ س تاذ حمارض "أ "،جامعة تلمسان                                                                            

 ة:   ماملقد              

ادلس تور هو القانون ال عىل اذلي حيدد القواعد ال ساسـ ية لشـلك ادلوةل ونظـام احلـمك فهيـا، ويـنظم السـلطات العامـة مـن         

فـراد وامجلاعـات، ويضـع حيث التكوين واالإختصاص، والعلقة بني هـذه السـ لطات وحـدود لك سـلطة، والواجبـات واحلقـوق ال ساسـ ية لل 

 الضامانت لها جتاه السلطة.

ذا مل يكن لدلوةل دسـ تور مفعـىن ذكل أ ن السـلطة القامئـة ابحلـمك يه الـيت تقـرر هـذا اذلي تـود ال نظمـة ادلميقراطيـة تقريـره          اإ

هدار حقوق االإنسان وحرايتهلدلس تور. السلطة اليت تكون غري مقيدة بدس   تور ومؤسسات يه سلطة مطلقة متكل اإ
1

    

وادلس تور ليس فقط مجموعة من القواعد القانونية املدونة يف وثيقة مكتوبة تتعلق بنظام احلمك يف ادلوةل، بل هـو أ يضـا معليـة         

س تطاعت يف رصاعها مـع ال فـاكر ال خـرى أ ن تؤكـد  ىل السـلطة وفـرض اجتاههـا وفلسـفهتا صياغة قانونية لفكرة س ياس ية اإ انتصـارها بوصـولها اإ

ن ادلساتري، حني تبـين النظـام القـانوين لسـلطة ادلوةل، تؤكـد كـذكل سـ يطرة القـوة الس ياسـ ية، كـام تـريس  كقواعد قانونية ملامة. من هنا، فاإ

د السـ يايس لدلسـاتري. واملقصـود بـذكل أ ن ادلسـاتري ال سس اللزمة لكفاةل عنرص الرشعية لهذه القوة. ويف ضوء ذكل ميكننا القول بفكرة احليا

ىل السـلطة قـوة  تقوم بدور يف تنظمي وظيفة احلمك، أ اي اكن النظـام السـ يايس القـامئ، سـواء أ اكن دميقراطيـا أ و غـري دميقراطـي. فلكـام صـعدت اإ

ال صـياغة  قانونيـة لهـا ولـلك مـا تقيضـ بـه  يف شـأ ن س ياس ية جديدة محلت معها فلسفة س ياس ية جديدة. وال يكون ادلس تور يف هذه احلاةل اإ

نظام احلمك وسلطة ادلوةل وحقوق ال فراد وحرايهتم العامة 
2

 

منـا يه يف جوهرهـا ذريعـة لتقـويض          ضعاف احلمك ادلسـ توري اإ ن أ ي حماوةل الإضعافه واإ ذا اكن ادلس تور هو أ بو القوانني، فاإ اإ

ىل ضياع ا حمك القانون وس يادة ال مة. وهو  لعدل وفتح اجملال للحمك املطلق.ما يؤدي اإ

                                      
1
مم املتحدة بتارخي    .50/08/5972املادة الثانية من االإعلن العاملي حلقوق االإنسان اذلي أ قرته امجلعية العامة لل 

2
 .709، ص 5933ة احلديثة، ، القاهرة: مكتبة القاهر نظرية ادلوةلطعمية اجلرف،  



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 337 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

ن الواقع العريب شهد يف الس نوات ال خرية مراجعة فكرية واسعة ملوضوع ادلسـ تور، مترتافقـة مـع ادلعـوات          زاء لك ذكل، فاإ اإ

صلح وحتقيق املايد من االإجـراءات الضـامنة حلقـوق املشـاركة الس ياسـ ية والعـداةل االإجامتعيـة، وأ خـذت تـكل املراجعـات سـ   بل متعـددة للإ

ىل عرضها عىل الشعب ملناقش هتا والاس تفتاء علهيا.  بتداء من صياغة ادلساتري اإ ىل أ هدافها، اإ  للوصول اإ

ن االإشـاكل          ىل اخلربة ادلس تورية العربية، عىل حداثة عهـدها نسـبيا ابملقارنـة مـع اخلـربة ادلسـ تورية ال وروبيـة، فـاإ واستنادا اإ

ص ادلس تورية يعد اقتضاء ملصاحل وطنية واس تحقاقات ميلهيا عامل التغيري والتطـور والتمنيـة الس ياسـ ية، اذلي يطرح: هل تعديل بعض النصو 

ال أ لية للتكيف واس مترارية النخب احلامكة يف السلطة، ما دام أ ن جوهر التغيري مل ميس طبيعة السـلطة وأ سـلوب ممار  سـة أ م أ ن تعديهل ما هو اإ

 احلمك؟ 

 رية وطبيعة النظام الس يايس العريب:أ وال: خصوصية البنية ادلس تو 

لهيا كـام يه عـىل أ رض الواقـع، يكشـف لنـا مجـةل مـن اخلصوصـيات        ن المتعن يف احلياة الس ياس ية للمجمتعات العربية والنظر اإ اإ

 مسـار العمـل اليت قد تعد مكظاهر لظاهرة التخلف الس يايس ومشالكته يف هذه اجملمتعـات، مـن بـني اخلصوصـيات ذات التـأ ثري العميـق عـىل

 التمنوي والترتس يخ ادلميقراطي يف هذه اجملمتعات ما ييل:

دارة:  ادلس تورية عدم رشادة ووضوح القواعد القانونية وـ 5  املنظمة لشؤون احلمك واالإ

ن يف الـبدلان العربيـة لـيس سـوى مجم        وعـة مـن ملا اكن ادلسـ تور يعتـرب القاعـدة القانونيـة املنظمـة لشـؤون احلـمك واالإدارة، فـاإ

عن دساتري اجملمتعات الغربيـة، واملعـربة بـذكل عـن جتـارب اترخييـة وس ياسـ ية ال تتسـق يف كثـري مـن ال حيـان مـع النصوص وال حاكم املنقوةل 

لهيا ظروف وأ وضاع اجملمتعات اليت نقلت اإ
1

يقاف العمل به، أ و استبدل بغـريه، هـذا فضـل عـام حيـدث مـن خـروج عـىل  . ومن مث كثريا ما مت اإ

رمسيـة مه عند تعامل أ هجاة ادلوةل مع املواطنني. فالسمة العامة لوضعية القوانني وادلساتري يف البدلان العربية يه املباعـدة بـني النصـوص الأ حاك

ال والواقع العميل، عىل الرمغ من أ ن هذه ادلساتري تظهر يف معظم هذه اجملمتعات حاةل من التوازن بني السلطة التنفيذية والسـلطة الترشـيعي ة، اإ

أ ن واقــع احلــال يــوحض ســ يطرة الســلطة التنفيذيــة الــيت يه يف ال ســاس ســلطة احلــامك أ و رئــيس ادلوةل وامتداداتــه عــىل الســلطة الترشــيعية، 

                                      
1
مـا أ هنـام منقولتـان حرفيـا   نتشـار يف ادلول العربيـة، اإ يـديولوجيات الس ياسـ ية الشـائعة االإ أ و بشـلك حمـرف عـن الفكـر املاركيسـ والليـربايل فاالشترتاكية والرأ ساملية عـىل السـواء هـام مـن االإ

بعـاد، وذلا صـارت يف التطبيـق العمـيل الالكس ييك، أ و عبارة عن ماجي من ال فاكر املاركس ية والرأ ساملية امل ترتابطة عىل حنو توفيقي، وال تعرب عن اجتاه حمدد واحض املعامل وال 

درايـة وقانونيـة  تعيـق معليـة التمنيـة الس ياسـ ية أ قرب ما تكون من رأ ساملية ادلوةل اليت تقوم عىل س يطرة البريوقراطية احلكومية التسلطية، وما حيـمك سـلوكها مـن ضـوابط اإ

 ةل.الشام

 ملايد من التفاصيل أ نظر:

 .553، ص 5991ترمجة لطيف فرج، القاهرة: دار العامل الثالث،  ادلولـة املس توردة: تغريب النظام الس يايس،ـ برتراند ابدي، 
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واملفروض هبا أ ن متثل سلطة الشعب
1

. عىل أ ن اجلانـب ال كـرث أ مهيـة يف هـذا اجملـال هـو صـياغة نصـوص القـوانني مبـا جيعلهـا قـابةل لنـوع مـن 

حتفاظ املرشع هبامش من احلركة يسمح ابملناورة عند احلاجةالتطبي ق املتكيف مع ال وضاع املتغرية، وذكل عن طريق اإ
2

 . 

ال واهجـات        ىل واثئق دس تورية مكتوبة، ومؤسسات وبنـاءات س ياسـ ية حديثـة، مل تكـن يف أ غلـب ال حـوال اإ أ يضا االإستناد اإ

 جامتعي والثقايف والس يايس للمجمتعات العربية.س ياس ية شلكية، ال تعكس الواقع الاقتصادي والا

ىل مفهـوم ادلوةل        ىل أ ن ال نظمـة العربيـة الرمسيـة يف مجملهـا مل تصـل اإ ويف نفس املنحى تشري ادلكتورة " ثنـاء فـؤاد عبـد هللا" اإ

ىل فلسفة ادلميقراطية ك سلوب لسلطة احلمك يف قيادة ادلوةل واجملمتع، فال قطار ال مـا بـنظم حـمك عشـائرية أ و عائليـة، أ و القانونية، واإ عربية حتمك اإ

نتخـااب حـرا وحقيقيـا، بنظم فردية، أ و بنظم حمك حابية وحيدة ماسـكة ابلسـلطة وهيئـات دسـ تورية أ و قانونيـة شـلكية، ل هنـا غـري منتخبـة اإ
3

 

هنا ال متثل االإرادة الشعبية، كام أ ن هذه النظم ال متتكل الصفة الرشعية ل هنا غري   منتخبة شعبيا يف ال ساس.  وابلتايل فاإ

دارة العلقـة بـني السـلطتني الترشـيعية والتنفيذيـة  ويف س ياق دراسة العلقة بني السلطات، تعرب ادلسـاتري العربيـة عـن خلـل يف اإ

دارة العمليـة الس ياسـ ية. فنجـد مـثل أ ن رئـيس ادلوةل يف النظـام اجل اائـري وفقـا ملصلحة ال خرية مع تـركزي خـاص عـىل دور رئـيس ادلوةل يف اإ

قراره مبسـؤولية الـوزراء أ مـام الربملـان )اجمللـس الشـعيب الـوطين(  5991دلس تور  4هيمين عىل السلطة الترشيعية وذكل عىل الرمغ من اإ
ولـيس  

جمللـس أ مام السلطة التنفيذية. فنجد عىل سبيل املثال أ ن ادلس تور املعدل يعطي لرئيس امجلهوريـة احلـق يف الترشـيع بـأ وامر، يف ظـل شـغور ا

اائـر مل الشعيب الوطين، أ و بني دوريت انعقاده العاديتني، أ و يف حاةل االإس تثناء، بيـامن أ ن ادلسـ تور اذلي أ رخ لبدايـة التحـول ادلميقراطـي يف اجل

ال يف حاةل االإس تثناء فقط . يكن يثبت تكل الرخصة لرئيس ادلوةل اإ
5

 

الترشيعية، يرسي وابلقـدر ذاتـه عـىل العلقـة بـني السـلطتني التنفيذيـة والقضـائية، وما يرسي عىل العلقة بني السلطتني التنفيذية و          

ال أ ن رئيس ادلوةل عـادة مـا يتـدخل يف أ عـامل  اليت تمتزي هبمينة ال وىل عىل الثانية. فرمغ النص عىل اس تقلل القضاء يف مجيع ادلساتري العربية، اإ

ن الـنظم امجلهوريـة ال ختتلـف عـن الـنظم امللكيـة يف هـذا اخلصـوص. مفـن أ شـاكل التـدخل الشـائعة يف الك  السلطة القضائية، ومرة أ خرى فـاإ

                                      
1
ىل جتربة اجلاائرمخيس حاام وايل،   شارة اإ شاكلية الرشعية يف ال نظمة الس ياس ية العربية مع اإ  17، ص 8003دة العربية، ، بريوت: مركا دراسات الوحاإ

2
ثر االإنقلب العسكري يف  5913من ال مثةل عن ذكل تعليق ادلس تور اجلاائري لس نة   س تقاةل( رئيس امجلهورية "الشـاذيل بـن  5929، والفراغ ادلس توري دلس تور 5911جوان 59اإ بعد)اإ

 جديد".
3
 .32، ص 5993وت: مركا دراسات الوحدة العربية، ، بري أ ليات التغيري ادلميقراطي يف الوطن العريبثناء فؤاد عبد هللا،  

4
نتخاب العام املبارش والرسي  ومدته مخس س نوات، وجملس ال مة اذلي  يلحظ أ نه مبقتىض ادلس تور املعدل، أ صبح الربملان يتكون من غرفتني، اجمللس الشعيب الوطين وهو منتخب ابالإ

نتخاب الرسي غري املبارش من ب ني أ عضاء اجملالس البدلية والوالئية، ويعني رئيس امجلهورية الثلث ال خري من الشخصيات العامة يف ادلوةل، ومدته ينتخب ثلثا أ عضائه ابالإ

 ست س نواتعىل أ ن يمت جتديد تشكيل نصف أ عضائه لك ثلث س نوات.
5
 .50، ص 5991، أ كتوبر ـ نومفرب 501ـ507، العددان نرشة املنظمة العربية حلقوق االإنسان، و81، ص 5991نص دس تور  
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النوعني من النظم، قيام رئيس ادلوةل بتعيني القضـاة. يـنص عـىل ذكل دسـ تور عـامن بتسـلميه حبـق السـلطان يف تعيـني كبـار القضـاة، ويـنص 

توىل تعيني القضاة ونقلهم ومتابعة تدرهجم الوظيفيدس تور اجلاائر عىل ترؤس رئيس ادلوةل للمجلس ال عىل للقضاء اذلي ي 
1

  . 

ويف ما خيص حقوق املواطنني وحرايهتم الس ياس ية، يلحظ عىل تنظمي سائر ادلساتري العربية لها أ نه يمت أ حيـاان بطريقـة تعسـفية. فنجـد       

ة. فهناك دساتري تكفل هاتني احلريتني معا لكهنـا تقرصـهام عـىل فامي يتصل حبرية الرأ ي والتعبري مثل أ ن ادلساتري العربية تتخذ عدة مواقف خمتلف

شارة للحريتني معا كام هو احلـال  الالزتام بأ يديولوجية ادلوةل كام هو احلال مع دس تور العراق. وهناك مجموعة أ خرى من ادلساتري ال تتضمن أ ي اإ

 مع دس تور قطر.

ىل ما مت ذكره،        عـامل احلقـوق واحلـرايت العامـة يف ويف التحليل ال خري، وابالإضافة اإ ميكن القول أ ن هنـاك عارضـني أ ساسـ يني يعطـلن اإ

ليـة املتصـةل الوطن العريب: العارض ال ول هو االإعامل القانوين أ و الفعيل لقوانني الطوارئ. والعارض الثاين هو حمدودية املواثيق واالتفاقيات ادلو 

لهيا ادلول العربية.  حبقوق االإنسان اليت تنضم اإ

ن هناك دوال تعلن العمل هبا رمسيـا مثـل سـوراي منـذ        . 5998، واجلاائـر منـذ 5925، ومرصـ منـذ 5913فبالنس بة لقوانني الطوارئ، فاإ

لزتااها بذكل مثل البحـرين. وال ختتلـف املامرسـات يف احلـالتني بـلك مـا تنطـوي عليـه مـن  علن اإ وهناك دول تااول العمل هبا فعليا من دون اإ

حدى وهجات  توس يع قاعدة االإشتباه، وتشكيل احملامك الاس تثنائية مع عدم توفر ضامانت العداةل حملاكامهتا، وتقييد حرايت الرأ ي والتعبري. وترد اإ

ىل العمل بقانون الطوارئ عىل أ ساس هشاشة الوضع ال مين واخلوف مـن شـ يوع عـدم الاسـ تقرار وتقـويض أ راكن  النظر عىل املنطق ادلاعي اإ

ن يف ترسانة القوانني الاس تثنائية والعقوابت املغلظة يف القوانني اجلنائية ما يتكفـل بتحقيـق الهـدف مـن فـرض حـاةل الطـوارئ ادلوةل، ابلقول  اإ

 سواء بشلك رمسي أ و بشلك غري رمسي.

لهيا ادلول العربيـة، فـيلحظ عـىل سـبيل املثـال      أ نـه رمغ انقضـاء أ كـرث مـن  وانهتاء مبحدودية االتفاقيات املتصةل حبقوق االإنسان اليت تنضم اإ

صدار العهدين ادلوليني للحقوق املدنية والس ياس ية واحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية، وهـام العهـدان الـذلان  ميـثلن ثلثة عقود عىل اإ

ال أ ن هناك حنو ثلث ادلول العربيـة ) بـدلان جملـس التعـاون اخلليجـي  مـا عـدى الكويـت، وموريتانيـا، قاعدة االإلزتام ادلويل حبقوق االإنسان، اإ

ىل الربوتوكــول الاختيــاري امللحــق هبــام، واذلي يؤســس أ ليــة لتلقــي  لــهيام. كــام ال يتجــاوز عــدد املنضــمني اإ وجيبــويت (مــا زال يــرفض االإنضــامم اإ

 الشاكوى من انهتااكت حقوق االإنسان، ثلث دول فقط يه ) اجلاائر، ليبيا، والصومال (.

                                      
1
نسان،    .89، ص 5991، ونص دس تور 3، ص املصدر نفسهنرشة املنظمة العربية حلقوق االإ
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هنا عادة ما ترفق انضاماها جبمـةل مـن التحفظـات الـيت  وعىل صعيد أ خر، ورمغ      لهيا ادلول العربية، فاإ تواضع جحم االتفاقيات ادلولية املنضمة اإ

تفاقية مناهضة التعذيب ( من مضموهنا أ و تاكد تفرغ االتفاقية املعنية ) اكإ
1

. 

 ـ عدم اس تكامل معلية البناء املؤسيس لدلوةل: 8

مـتلك مقومـات ادلوةل مبعناهـا احلـديث، يلحظ أ نه يف العديد           من احلاالت تبـدو ادلوةل يف الـبدلان العربيـة وك هنـا مل تسـ تمكل بعـد اإ

ىل ضـعف امتلكهـا الإسـ تقللية ذاتيـة عـن  ضـافة اإ فبناؤها املؤسيس مل يس تمكل بعد، كام أ ن مفهواها كدوةل مل يس تقر بعد يف الـوعي امجلعـي، اإ

ىل أ داة يف يد خنبـة حامكـة تسـتند يف خشص احلامك اذلي ميارس سلطة ادلو ةل. ويترتتب عىل هذا ال مر تداعيات كثرية أ برزها أ ن ادلوةل تتحول اإ

ىل أ ساس عائيل، قبيل أ و ديين أ و دميقراطي شلكي. ويف معظم احلاالت يعترب القمع وليس الرشعية ادلسـ تورية هـو الضـامنة  ممارس هتا للسلطة اإ

 ن اس مترارها يف السلطة.الرئيس ية لتأ مني النظم احلامكة وضام

 ـ ضعف وهشاشة ادلوةل عىل الرمغ من تضخم أ هجاهتا ومؤسساهتا ادلس تورية: 3

من املؤكد أ ن مؤسسات ادلوةل العربية قد تضخمت بصـورة كبـرية خـلل العقـود امخلسـة املاضـية، مـا ترتـب عليـه متـدد دور ادلوةل يف        

ن ادلوةل يف العديد من احلاالت ليسـت دوةل قويـة، بـل يه ضـعيفة وهشـة، سـواء فـامي يتعلـق  الاقتصاد واجملمتع. ولكن عىل الرمغ من ذكل فاإ

جامع عام بني مواطنهيا حول القضااي العامـة والكـربى، أ و بقـدرهتا عـىل تبـين وتنفيـذ ا جياد اإ خلطـط بقدرهتا عىل خلق علقة حصية مع جممتعها، واإ

ت اجملمتعية، فضل عن ضعفها يف تأ كيد معاين االإس تقلل الوطين، وتقليص قيـود التبعيـة للعـامل والس ياسات امللمئة ملواهجة املشالكت والتحداي

اخلار ي 
2

نعكـس  وهكذا تبدو املفارقة كبرية بني تضخم أ هجاة ادلوةل من انحية، وضعف أ داهئا وهشاش هتا البنيوية من انحية أ خـرى، وهـو مـا اإ

 يف تواضع معدل اجنازاهتا بصفة عامة.

 الإصلحات ادلس تورية مكدخل الإرساء أ سس دوةل املؤسسات وس يادة القانون:اثنيا: ا

صلح ادلوةل. فادلس تور والقانون هام املرجعيـة خملتلـف        يشلك املدخل ادلس توري والقانوين عنرصا أ ساس يا يف معلية التمنية الس ياس ية واإ

صـلح ادلوةل، مهنـا العمليات والتفاعلت الس ياس ية وغري الس ياس ية. ومثة عنارص عدة يت ضمهنا املدخل ادلس توري لعملية التمنية الس ياس ية واإ

 ما ييل:

                                      
1
نسان،    .53ـ50، ص املصدر نفسهاملنظمة العربية حلقوق االإ

 
2
براهمي، النظم الس ياس ية العربية الاجتاهات احلديثة يف دراس هتا، بريوت: مركا دراسات الوحدة العربية   .19، ص 8001، حس نني توفيق اإ
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زاةل أ ية أ وجه للتناقض أ و التعارض بني ادلس تور من انحية، والقوانني من انحية أ خرى، فامللحظ أ ن دساتري الـبدلان العربيـة تتضـمن يف  أ /ـ اإ

ال أ ن القـوانني املنظمـة لتطبيـق تـكل املبـادئ وممارسـ هتا تتضـمن معظمها الكثري من املبادئ العامة اجليدة، وخباصة فامي ي  تعلق حبقوق االإنسان. اإ

طـار سـعي الـنظم احلامكـة  ىل الكثري من القيود والضوابط اليت غالبا ما تفرغ املبادئ ادلسـ تورية مـن مضـاميهنا احلقيقيـة. وميكـن فهـم ذكل يف اإ اإ

حاكم قبضـهت ن ادلول الـيت اختـذت خطـوات جائيـة عـىل طريـق العمـل التمنـوي اس تخدام القانون أ داة لترتس يخ سلطاهتا واإ ا عـىل اجملمتـع، بـل اإ

حاطة تكل اخلطوات جبمةل من القيود والضوابط القانونية اليت يصـعب معهـا  ادلميقراطي، مثل اجلاائر ومرص وتونس وغريها، قد حرصت عىل اإ

زاةل التعارض والت  ن اإ جناز حتول دميقراطي حقيقي وجاد. وهكذا فاإ ناقض بني ادلساتري من انحية، والقوانني من انحية أ خرى، ميثل عنرصـا اهـام اإ

 يف معلية االإصلح الس يايس والقانوين.

لغاء القوانني والترشيعات الاس تثنائية املقيدة للحقوق واحلـرايت لغاء حاةل الطوارئ املعمول هبا يف العديد من ادلول العربية، واإ . وهـذا ال ب/ـ اإ

حوال الهتاون فامي يتعلق ابلقضااي والاعتبارات ال منية، عىل أ ساس أ ن تـوفري ال مـن للمـواطنني هـو مـن الوظـائف الرئيسـ ية يعين حبال من ال  

صدار القـوانني الاسـ تث  س تثنائية يشء، واختاذ ال من ذريعة للتوسع يف اإ طار القوانني العادية أ و قوانني اإ نائية الـيت لدلوةل. ولكن توفري ال من يف اإ

ن أ ي شـلك مـن تتضمن قيو  دا عىل حقوق املواطنني وحرايهتم يشء أ خر. واملشـلكة أ ن الـنظم العربيـة تتبـىن الـهنج الثـاين. ويف ضـوء ذكل، اإ

ن معلية االإصلح ال بـ د أ شاكل املعارضة لس ياسات السلطة حىت ولو اكن سلميا، يصبح يف نظرها ميثل خطرا عىل أ من ادلوةل واجملمتع، وذلا فاإ

 اس التخيل عن مثل هذه املامرسات بصورة هنائية.من أ ن تقوم عىل أ س

ج/ـ تطوير معلية صنع القوانني والترشيعات) الس ياسة الترشيعية (، فامللحظ يف بدلان عربية عديدة أ ن مس توى هذه الس ياسة يعتـرب بصـفة 

قرارها كعملية قانون  عدادها كعملية فنية، ومناقش هتا واإ ية وس ياس ية، وهو ما يترتتـب عليـه أ ن كثـريا مـن عامة متدنيا من حيث صياغة القوانني واإ

يفاهئــا حقهــا مــن البحــث والنقــاش، مــا جيعلهــا مشــوبة ابلعديــد مــن العيــوب الشــلكية  صــدارها عــىل جعــل دون دون اإ القــوانني تــمت صــياغهتا واإ

ىل كرثة التعدليل، مما ئؤثر سلبا يف االإس تقرار القانوين والترشيعي. كام أ ن تدين  الس ياسـة الترشـيعية جيعـل القـوانني مليئـة واملضمونية ويعرضها اإ

 ابلثغرات اليت تفتح أ بواب التحايل علهيا والعبث هبا.

 د/ـ العمل مببدأ  س يادة القانون، وهو يعين تطبيق القانون عـىل امجليـع دون متيـزي و اسـ تثناء لسـبب أ و ل خـر. مبعـىن أ ن سـ يادة القـانون تعـين

يف العديد من ادلول العربية بدرجات متفاوتة، حيث توجد فئات وجامعـات تعتـرب نفسـها فـوق القـانون املساواة أ مام القانون، وهذا أ مر مفتقد 

خلال بس يادة القانون من انحية، ويلحق الرضر هبيبته مـن انحيـة أ خـرى. ويف بعـض احلـاالت تبـدو  وتترصف عىل هذا ال ساس، ما يشلك اإ

نه يف العديد من احلاالت يلحظ أ ن بعض أ هجاة ادلوةل ذاهتا تنهتك القانون ومتتنـع عـن  أ هجاة ادلوةل رخوة وغري حامسة يف تطبيق القانون. بل اإ
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لـزتام ادلوةل ن حتقيـق مبـدأ  سـ يادة القـانون، واإ طاره أ و تتحايل بأ شـاكل خمتلفـة عـىل هـذا ال مـر. وعليـه، فـاإ  تنفيذ ال حاكم الصادرة ضدها يف اإ

حترتام ادلس تور وا  لقانون، يعتربان من العنارص ال ساس ية لعملية االإصلح القانوين وترش يد احلمك.وأ هجاهتا تقدمي القدوة يف جمال اإ

ن الهيالك القانونية والترشيعية يف ادلول العربية عديدة ترامكت عرب فترتات ممتدة من الامن، مـا أ وجـد نوعـا مـن التضـارب والتـداخل بـني  هـ/ـ اإ

ن مراجعة تـكل الهيـالك الترشـيعية وتصـفيهتا  بعض القوانني من انحية، وأ صاب الهيلك الترشيعي ابلترتهل والتضخم من انحية أ خرى. وذلكل فاإ

 أ صبح أ مرا رضوراي، فاملطلوب هو عدد أ قل من القوانني، وفاعلية أ كرث يف تطبيقها مع تأ كيد مبدأ  س يادة القانون.

 اخلامتة:

ن املفهوم العام والفلسفي لوضع وحتديد اسـترتاتيجية بـديةل يف مع     ليـة بنـاء املؤسسـات ادلسـ تورية والـيت تعـد ممكـةل السـترتاتيجية وأ خريا، اإ

ىل خدمــة االإنســان وحتقيــق رقيــه وازدهــاره. أ ي أ ن يكــون الهــدف ال ول والهنــايئ  التمنيــة الس ياســ ية الشــامةل، هــو ذكل اذلي يــريم أ ساســا اإ

صلحات ادلس تورية هو حتقيق رغبـات امجلـاهري، ل ن االإصـلح الشـامل وال صـيل ال يكـون  معـاوال عـن االإطـار الاجامتعـي والسـ يايس للإ

ن فعالية وجدوى هذا االإصلح تمكن فامي مدى حرصه عىل تلبية رغبات امجلاهري  .  واحلضاري للمجمتع اذلي يمت فيه االإصلح نفسه. وابلتايل فاإ

ن جناهحا رهن بتـوافر ادلفعـة الس ياسـ ية اللزمـة، وكـذكل املقومـات اجملمتعيـة اللكيـة الـيت      دارة اجلهـاز ذلكل فاإ  تـدمع وتـؤازر تمنيـة نظـم اإ

الس يايس والاقتصادي والاجامتعي كلك. فنجاهحا يتطلب تبين القيادة الس ياس ية لهدف التغيري والتطوير تغيريا وتصحيحا يف تـوازانت القـوى 

 بني املؤسسات والسلطات يف اجملمتع. 

ن االإصلح الشامل ال يتصور أ ن يسفر ع       ن جناح حقيقي دون أ ن يكـون جـاءا مـن اسـترتاتيجية تمنويـة كنتيجة للك ذكل، فاإ

 شامةل. وتتضافر يف داخلها هجود التمنية الس ياس ية مع هجود التمنية االإدارية والاجامتعية والاقتصادية. 
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 املراجع:     

 .5933ـ طعمية اجلرف، نظرية ادلوةل، القاهرة: مكتبة القاهرة احلديثة، 

 .5991ولـة املس توردة: تغريب النظام الس يايس، ترمجة لطيف فرج، القاهرة: دار العامل الثالث، ـ برتراند ابدي، ادل

ىل جتربة اجلاائر،بريوت: مركا دراسات الوحدة العربية،  شارة اإ شاكلية الرشعية يف ال نظمة الس ياس ية العربية مع اإ ـ مخيس حاام وايل، اإ

8003 . 

 .5993ادلميقراطي يف الوطن العريب، بريوت: مركا دراسات الوحدة العربية،  ـ ثناء فؤاد عبد هللا، أ ليات التغيري  

 .5991، أ كتوبر ـ نومفرب 501ـ507نرشة املنظمة العربية حلقوق االإنسان، العددان 

براهمي، النظم الس ياس ية العربية الاجتاهات احلديثة يف دراس هتا، بريوت: مركا دراسات الوحدة العربية،   .8001ـ حس نني توفيق اإ

 .50/08/5972االإعلن العاملي حلقوق االإنسان اذلي أ قرته امجلعية العامة لل مم املتحدة بتارخي  -

 .  5991اجلاائر ـ دس تور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 344 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

حتاد االإفريــقيمـــــاجلانب ال    ين للإ

 عصموين خليفة /ال س تاذ 

 جامعة سعيدة ،أ س تاذ مساعد "أ "

 مقدمة:    

ن اجلوانب الاقتصادي    ال أ هنا ال تنفصل عن اجلوانب ال منية اإ قلميية الاندماجية، اإ ة يه ال كرث ش يوعا وشهرة يف التجارب واملبادرات االإ

فريقيا أ وغريها، ل ن للعتبارات الس ياس ية دورا حاسام يف تقرير مس تقبل التنظمي القا ري والس ياس ية وكذكل الاجامتعية والثقافية سواء يف اإ

ىل  فريقيا،والوصول اإ  تكوين حكومة الاحتاد االإفريقي"والايت متحدة افريقية".يف اإ

يديولو ي والس يايس مثل منظمة ادلا   فريقية يف فترتة ما بعد الاس تقلل نشأ ت يلفها الطابع االإ قلميية االإ ن التجارب التاكملية االإ ر ذلكل فاإ

فريقية، أ ما ا ثرها منظمة الوحدة االإ فريقية  فقد أ عطت الاهامتم البيضاء وبرازافيل ومرنوفيا، مث تأ سست يف اإ قلميية يف القارة االإ ملبادرات االإ

وال ولوية للجوانب الاقتصادية، لكن رسعان ما حتول الاهامتم داخل هذه املنظامت وغريها لتشمل مضامني س ياس ية وأ منية واجامتعية 

 1وثقافية، نظرا لتأ ثري هذه ال بعاد عىل العملية التاكملية ذاهتا. 

فريقية بعد حصولها عىل اس تقللها مل تكن لتنعم بفرصة النرص حىت برزت مشالك كبرية، من أ مهها االإرث الكبري من خملفات فدول القارة     االإ

ىل النظم املوروثة اليت مل يكن ابس تطاعهت دارة الاس تعامر وتقس اميت احلدود العشوائية اليت مل تراع املناطق وال عراق واالثنيات، ابالإضافة اإ ا اإ

 لد،لكوهنا منفذة ل وامر املس تعمر وليست س يدة نفسها، مما أ وقعها يف كثري من املشالك .شؤون الب

قلميية ، فقد عرفت القارة خلل أ ربعني س نة من اس تقللها أ كرث من ثلثني  نااع      لك ذكل جعل القارة حضية للرصاعات ادلاخلية واالإ

ىل تدين مس توى املعيشة وتفيش ال مراضمسلحا، أ ودت حبياة ما يايد عن عرشة مليني حضية ابالإ   2ضافة اإ

، وقد أ وحض القانون  التأ سييس للحتاد االإفريقي خطورة عدم الاس تقرار النامج عن احلروب والرصاعات وتأ ثريه عىل التمنية وبرامج التاكمل  

ذ ندرك أ ن ويلت الزناعات يف أ فريقيا تشلك عائقا رئيس يا أ مام التمني ذ ورد يف نصه  "واإ ة الاجامتعية والاقتصادية لقارتنا..." ويف املادة اإ

الثالثة اخلاصة ابل هداف ورد النص عىل هدف تعايا السلم وال من والاس تقرار يف القارة" ادلفاع عن س يادة ادلول ال عضاء ووحدة 

املرحةل اجلديدة فنصت عىل "التعايش أ راضهيا واس تقللها"، كام عكست املادة اخلاصة مببادئ الاحتاد مدى تقل الاعتبارات ال منية يف 

دانة رفض االإفلت  السلمي بني ادلول ال عضاء يف الاحتاد وحقها يف العيش يف سلم وأ من"،كام نصت عىل"احترتام قدس ية احلياة البرشية واإ

 3من العقوبة والاغتياالت الس ياس ية وال عامل االإرهابية وال نشطة التخريبية"

                                      
1

 .39،معهد البحوث وادلراسات االإفريقية،مركا البحوث،جامعة القاهرة،املطبعة التجارية احلديثة،ص8003-8001محمود أ بو العينني،التقرير الاسترتاتيجي الافريقي 
22

قلميية يف نصف قرن ، الطبعة الثانية ، دار املهنل اللبناين ،     . 851،ص  ، لبنان8001عيل صبح ، الزناعات االإ
3

وما 317،ص8005النرش واالإعلن،القانون التأ سييس للحتاد االإفريقي من كتاب :عبد السلم محمد شلوف وأ خرون،واثئق أ فريقية،الطبعة ال وىل،ادلار امجلاهريية للتوزيع و  

 بعدها.
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ن امليثاق التأ         سييس للحتاد االإفريقي قد اس تحدث أ هجاة  جديدة تسمح لهذا املنتظم اجلديد بتجس يد هذه ال هداف واملبادئ ذلكل اإ

 وذكل من خلل تسوية الزناعات وتعايا اجلانب ال مين ،مفا يه خمتلف هذه ال هجاةاملشلكة للنظام ال مين للحتاد االإفريقي؟

فريقية يدرك تعدد الزن   حداث االإ فريقية، كام يدرك اختلف طبيعة هذه الزناعات الختلف أ س باهبا، ذلكل لكن املتتبع لل  اعات يف القارة االإ

شاكلية هذا املوضوع. لهيا قبل االإجابة عن اإ ىل طبيعة هذه الزناعات وخمتلف ال س باب املؤدية اإ  وجب التعرض اإ

 طبيعة وأ س باب الزناعات االإفريقية . - 5

فريقية تتباين من ح    ن الزناعات االإ قلميية أ و اإ ذ جند نااعات تتعلق مبوضوع احلدود ، سواء اكنت نااعات حول الس يادة االإ يث طبيعهتا ، اإ

ىل عدم الاس تقرار.    لتعني خط احلدود ، كام جند نااعات أ خرى داخلية ويه ما تعرف ابحلروب ال هلية، ابالإضافة اإ

قلميية    أ وال:الزناعات احلدودية و االإ

نن الزناعات احلدودي     ريترتاي حول اإ فريقية أ ش به ابلقنابل املوقوتة اليت تتأ ثر بأ دىن تغيري دويل أ و حميلن ، مفثًل الزناع بني أ ثيوبيا و اإ ة االإ

فريقية عام  ى ابنسحاب املغرب من منظمة الوحدة االإ ، احتجاًجا عىل قبول املنظمة 5927احلدود، والزناع عىل الصحراء الغربية اذلي أ دن

 .   1لصحراوية عضًوا اكمًل فهياللجمهورية العربية ا

ذ جيب المتيزي بني الزناع القانوين اذلي ميكن تسويته ابلوسائل القضائية ، والزناع الس يايس اذلي تعترب 2عىل أ نن نااعات احلدود ختتلف     ، اإ

نه من الصعب المتيزي بني الزناعات القانونية و الزن  الن أ ن اعات الس ياس ية ، فلكن الزناعات القانونية الطرق ادلبلوماس ية يه ال نسب حلهل ، اإ

 .3حتتوي وتشمل عىل عنرص س يايس، حيث أ نن الوقائع اليت يقوم علهيا الزناع القانوين يه وقائع س ياس ية كوهنا تدور يف تعارض املصاحل

قلميية أ و اخللف حول املسار الصحي كام يثري       ىل الس يادة االإ نه من الصعب المتيزي الفقه المتيزي بني أ س باب الزناع اإ ح خلط احلدود ، عىل أ ن

ثيويب االإريترتي . قلمي ، وهذا خاصة عندما تتجاور دولتني مثل الزناع االإ  بني نااعات احلدود و نااعات االإ

 ، و نااع منح الس يادة عىل Conflit de délimitationرمغ تداخل نااعات احلدود اليت يطلق علهيا " نااع تعيني احلدود "        

قلمي قلميي  conflit d’attribution de souverainetéاالإ نه للكن من الزناعيني    conflit Territorialأ و ما يسمى ابلزناع االإ الن أ ن ، اإ

ا منازعات منح الس يادة  ه عن ال خر، حيث جند أ نن نااعات تعيني احلدود تنصب عىل تعيني املوضوع الصحيح خلط احلدود، أ من خصوصية متزين

نق أ ساًسا مبوضوع الس يادة عىل منطقة حدودية ذات أ بعاد جغرافية عىل االإ    .قلمي تتعل

                                      
1

 .583، ص  8001، القاهرة ، مرص ، صاحل حيي الشاعري ، تسوية الزناعات ادلولية سلميًّا ، الطبعة ال وىل ، مكتبة مدبويل  
22

 .75،ص 8002القانون ادلويل حلل الزناعات، دون طبعة ، دار هومة، اجلاائر،  معر سعد هللا، 
3

ثيويب   طار اتفاق السلم املوقنع ابجلاائر، مذكرة لنيل شهادة املاجس تري يف القانون ادلويل و الع –زايدي محيد ، تسوية الزناع االإ لقات ادلولية ، جامعة اجلاائر ، االإريترتي يف اإ

  .81، ص  8001 -8001لكية احلقوق بن عكنون، الس نة اجلامعية 
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احلرب ال هلية قتال مسلح بني ال فراد أ و امجلاعات أ و املؤسسات الس ياس ية أ و ادلينية أ و القومية،ويه قتال من  :اثنيا:احلروب ال هلية  

ن احلرب ال هلية مسأ ةل داخلية أ جل الس يطرة عىل السلطة داخل ادلوةل أ و الاس تقلل جباء من ا قامة دوةل فيه، وعىل الرمغ من اإ قلمي واإ الإ

ال أ ن لها أ اثر دولية، فغالبا ما تكون لها امتدادات خارجية     1.اإ

يديولوجية كام وقع يف رواندا و بورندي بني الهوتو والتوتيس، وأ حيااًن ترتدي هذه احلروب زايًّ دينيًّ      دت أ س باهبا ما بني اإ ا كام هو وتتعدن

قارة احلال يف نيجرياي ، أ و ختتفي وراء جتنار املاس والسلح و البترتول كام هو احلال يف أ نغوال، وقد سامهت هذه احلروب يف زايدة جتائة ال

اليت  أ كرث ممنا عليه ،و لعلن املثال الصارخ عىل ذكل ما تشهده منطقة القرن االإفريقي والس امي يف الصومال، حيث حصدت احلرب ال هلية

مت البلد و جعلت من هذا البدل االإفريقي الهام منوذًجا ل اثر احلرب  ت قرابة عقد من الامن أ كرث من نصف مليون صومايل ، و قسن اس مترن

قلمي منذ عام  دو تبس يت حراًب متواصةل عىل احلكومة يف االإ  ، وال خيتلف احلال كثرًيا يف الس نغال ،اليت5992ال هلية. ويف تشاد يقود ممترن

قلمي اكزامانس منذ مثانية عرش عاًما  .2يسعى املمتردنون فهيا للنفصال ابإ

 اثلثا:عدم الاس تقرار   

ن قطع     فريقية مازالت تعاين من أ اثر المتيزي العريق واإ فريقية عامة من عدم الاس تقرار الس يايس، فأ كرث ادلول االإ ت مازالت تعاين ادلول االإ

ا تعاين من  من الاستبداد وحمك ال قليات أ و العائلت أ و احلاب الواحد، مفثل مجهورايت غاان وبوركينافاسو و الس نغال، فيه أ شواًطا ، والبقية اإ

نيجرياي  فرمغ أ هنا مجهورايت حتمك حكام دكتاتوراي، وهناك بدلان حتمك عسكراي أ و تتسلط فهيا قبيةل بعيهنا عىل احلمك ،مثل غينيا و موريتانيا و

نت املؤرشات الس ياس ية عىل أ ن 3(8توغو وليبرياي) والاكمرون واجلابون و فقط من ساكن القارة يعيشون يف بدلان تعترب  % 53. وقد دل

ة  . 4حرن

ىل أ س   و   ضافة اإ ىل الاهامتم اخلار ي هبذه القارة، اإ ىل الفترتة الاس تعامرية، ومهنا ما يعود اإ باب ختتلف مسببات هذه الزناعات، مفهنا ما يرجع اإ

فريقيا سعت يف مرحةل داخلية ترتكا أ س اسا عىل عوامل أ ثنية وعرقية ودينية وأ خرى اقتصادية، فعندما أ دركت أ ورواب ال مهينة االإسترتاتيجية الإ

هتا ، كام أ نن الثورة الصناعية يف أ ورواب دفعت ادلول للبحث عن أ سواق خارج حدود  الكشوفات اجلغرافية للبحث عن مصادر جديدة لقون

 .  5عن جماالت الاستامثرادلوةل القومية والبحث 

                                      
1

 .889، مرص، ص  8008يل العام،دون طبعة، املكتب املرصي لتوزيع املطبوعات ،وسهيل حسني الفتلوي ،القانون ادل 
2

 .581صاحل حيي الشاعري ، نفس املرجع ، ص  
3

فريقيا،دون طبعة ، دارال مني، مرص ، محمد صادق صبور، مناط   50،ص.8001ق الرصاع يف اإ
4

قلميية و دولية ، الطبعة ال وىل ، دار املهنل اللبناين ، بريوت ، لبنان ،    . 51، ص  8001فوزي صلوخ ، مقارابت دبلوماس ية لزناعات اإ
5

،  8001بعة، منشورات اللجنة الشعبية العامة للثقافة امجلاهريية العظمى ، طرابلس ، ليبيا ، سامل محمد الابيدي ، االإحتاد االإفريقي يف ظل النظام ادلويل اجلديد ،دون ط  

 .11ص 
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فريقيا ،ل نن التقس مي   ، و يعترب ذكل مبثابة ال س باب 5221 – 5227فمتن جتائت القارة خلل مؤمتر برلني  )ال وىل لنشوء الزناعات احلدودية ابإ

ثنية دون اعتبار  فريقية االإ عادة ختطيط احلدود االإ للعوامل الثقافية ، بل اكن الاعتبار اكن منافيًا لواقع القارة ، فالقوى الاس تعامرية قامت ابإ

فريقيا.  ل اذلي س يطر عىل ذهن املس تعمر هو تفادي اندالع حروب أ وروبية يف اإ  ال ون

ع و احلصول عىل املوارد وال سواق، و كنتيجة ذلكل مجعت جامعات ال توجد بيهنا صلت ، بل     ا الاعتبار الثاين فقد اكن منطق التوسن أ من

مت جامعات عىل عدن  ة دول و انترشت عرب حدودها ، و بذكل بذرت البذرة ال وىل لزناعات اكمنة انفجرت فامي بعد نيل هذه ادلول قسن

ىل نااعات داخلية بعد رت اإ يديولوجية من انحية أ خرى،تطون فريقية  وبعضها من انحية ، ونااعات اإ  اس تقللها، يف شلك نااعات بني ادلول االإ

  1لاهنيار التوازن االإسترتاتيجي لدلو 

وقد رصنح وزير خارجية بريطانيا أ نذاك اللورد سلس بريى :" لقد مقنا برمس خطوط عىل خرائط أ قالمي حيث االإنسان ال بيض مل يضع    

يقية.  أ قدامه و مقنا بتقس مي جبال ، أ هنار وحبريات دون علمنا أ ين تقع ". وأ ثبت ال س تاذ أ نتويل غروميكو حصة الطابع االإصطناعي للحدود االإفر 

نل ح  تباع خطوط مس تقمية أ و منحنيات  %30حدوًدا تتبع خطوط الطول و دوائر العرض ، و  %77يث متث تعمتد عىل ال سلوب الهنديس ابإ

ة بواسطة جماري املياه،البحريات أ و اجلبال %81، وحوايل   .2يه حدود طبيعية مشلكن

ىل العداءات العرقية اليت      ت اإ نراها اليوم و ذكل ابنهتاجه س ياسة فرق تسد بتحريض جامعة عىل كام خلق الاس تعامر الظروف اليت أ دن

ت و أ خرى ، أ و تقليد ال قليات زمام ال مور يف احلمك واالإدارة وتوظيف هذه الناحية يف مقع املقاومة،فنتج عن ذكل عدم التعايش بني ال قليا

 3.ال غلبية بعد الاس تقلل

فريقية أ نن أ مهنا  كام عرفت مرحةل ما بعد الاس تقلل حبث ادلول    عن مصادر الرثوة الطبيعية من مياه و معادن ، وقد رأ ت عدة دول اإ

ىل عدم التعامل االإجيايب مع مبدأ  احترتام احلدود املوروثة عن الاس تعام ر من القويم يف ظلن احلدود املوروثة عن الاس تعامر اهدد، فأ دى ذكل اإ

فريقية ، و اليت معلت من خلل س ي ىل صعوبة الإجياد قبل بعض ادلول االإ ى اإ اس هتا ادلاخلية عىل رفض احلدود اليت رمسها الاس تعامر ، ممنا أ دن

 تسوية عاجةل للزناعات احلدودية للقارة.

فريقيا تقاتلت لكن من مايل و بوركينافاسو حول رشيط أ قرش     ، كام اندلعت احلرب  5921املعدين الغينن س نة  AGACHER ففي غرب اإ

ثيوبيا و الصومال ملوقعهام املمتزين اذلي يطلن عىل البحر ال محر و خليج عدن. كام أ نن انتشار الش يوعية ) مراًرا يف منطقة القر  ن االإفريقي بني اإ

                                      
1

ومية (  : النظم الوقائية احلكومية وغري احلكمحمد أ محمد عبد الغفار ،فض الزناعات يف الفكر واملامرسة الغربية ) الكتاب ال ول : ادلبلوماس ية الوقائية وصنع السلم / اجلاء الثاين

 .  13، ص  8007، دون طبعة، دار هومه ، اجلاائر ،
2

فريقيا و طرق تسويهتا ، حبث للحصول عىل شهادة املاجس تري يف القانون ادلويل و العلقات ادلولية  ، جامعة اجلرائر ، لكية احلقوق ،  معورة راحب ، الزناعات احلدودية يف اإ

  .31، ص  8005 -8000بن عكنون ، 

3
بري الوقائية مع دراسة حلاةل روندا ( ،  دون د عبد الغفار ،فض الزناعات يف الفكر واملامرسة الغربية ) الكتاب ال ول : ادلبلوماس ية الوقائية وصنع السلم / اجلاء الثالث : التدامحمد أ محم 

 . 399، ص  8007طبعة ، دار هومه ، اجلاائر ،
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ىل حدوث منازعات بني بعض هذه ادلول وادلول اجملاورة لها ، نتيجة الاختلف الفكري و اذلهين  ى اإ النفوذ السوفييت ( داخل القارة أ دن

ثيوبيا للسودانبيهنا، مثل التنعد  . 1ي عىل زائري بواسطة املرتاقة  و هتديد اإ

وقد عرفت القارة تصعيًدا مكثًفا للحروب ادلاخلية مرتبطة بكرثة الاحتجاجات الس ياس ية والاجامتعية داخل ادلول، و ذكل رفًضا لل نظمة   

فري  ق اإ ذ أ نن معظم الزناعات اليت متان ىل يومنا هذا يه نااعات س ياس ية، مبعىن أ خر املقاومة من الاستبدادية و الغري الرشعية يف احلمك .اإ قيا اإ

ىل احلمك ، البقاء يف احلمك واحتجاجات من أ جل ممارسة احلمك  .2أ جل الوصول اإ

ها       و قد اخنرطت ادلول الكربى و القوى الاس تعامرية و بعض القوى ال خرى يف دمع فصائل وجامعات ضد بعضها دمًعا س ياس َيا ، و مبدن

ىلأ حي لها اإ نحة و حتون ىل نااعات مسل ىل انفجار ال زمات الاكمنة اإ ى اإ ها ابملرتاقة ،ممنا أ دن حروب  ااًن بمكينات كبرية من السلح و يف حاالت مدن

واتل  أ هلية، مثل الزناع حول أ نغوال ففي الوقت اذلي دمع فيه الاحتاد السوفييت حركة أ نغوال دمعت الوالايت املتحدة  ال مريكية حركة يونيتا

 الانفصالية .

فريقيا قاد ىل اختيار رجال من اإ رين كام أ ن التنافس بني فرنسا والوالايت املتحدة ال مريكية،جعل لك من ادلولتني ويف سبيل ترس يخ أ قدااها اإ

ين ال يصلحون للحمك ة ، و كثرًيا ما وقع الاختيار عىل رجال فاسدين أ و مستبدن    3.عىل مؤازرهتا يف هذه املهمن

فلس السلطة  -سابقا  -وقد حدد موريس روبري سفري فرنسا يف الكونغو          ىل اإ فريقيا خلل التسعينات ،اإ أ س باب تفامق ال زمات يف اإ

فريقية،حيث أ ن العديد من الوزراء مل يتخلوا عن حقائهبم مند بداية عهد الاس تقلل، واذلين يديرون شؤوهنم اخلاصة من  يف ادلول االإ

ثنيات و القبائل مواقعهم يف السل دارة شؤون بلدمه، ونفس الشأ ن ابلنس بة للرؤساء. فاالس تئثار ابلسلطة داخل جممتع متعدد االإ طة بدال من اإ

ىل محل السلح لدلفاع عن حقوقها يف ظل ال وضاع املعيش ية املترتدية   4.حال دون تكريس ادلميقراطية يف البلد ،مما دفع ابلقوى ال خرى اإ

فريقيا يف الربع اخلري من القرن العرشين بعد اس تقللها، وهو تدخل دوةل يف شؤون دوةل أ خرى جتاورها عندما كام ظهر عامل أ خ   ر يف اإ

 تنشب يف تكل ادلوةل ال خرية حرب أ هلية ،مثل تدخل تزنانيا يف أ وغندا. 

ىل مسبنبات الزناعا حتاد االإفريقي اإ ىل مسأ ةل التغيري  تو لقد أ شارت ديباجة بروتوكول جملس السمل و ال من للإ فريقية ، فأ شارت اإ يف القارة االإ

 غري الرشعي يف احلكومات بواسطة القوة العسكرية أ و الانقلابت ، و اليت صدر مبوجهبا قرار حول التغيريات غري ادلس تورية ، مفام الشكن 

                                      
1

، ص  5923ية النظرة و التطبيق و دورها يف حلن مشالك القارة ،دون طبعة ، منشأ ة املعارف ، االإسكندرية ، مرص ، أ محد نبيل جوهر ، قرارات منتظم الوحدة االإفريق  

800 . 

2
ىل االإحتاد االإفريقي ، حبث لنيل شهادة املاجس تري يف القا  فريقية اإ فريقيا من منظمة الوحدة االإ ات ادلولية ، جامعة نون ادلويل و العلقجرير رش يدة ، حل الزناعات ادلولية يف اإ

 .  84،ص8003اجلاائر ، لكية احلقوق،

 
3

قلميية واملتخصصة، الطبعة التاسعة ، منشورات احلليب احل   .713،ص8003قوقية ، محمد اجملذوب ، التنظمي ادلويل ، النظرية العامة و املنظامت العاملية و االإ
4

فريقية وبعض ا   10،ص8008ملنظامت ال خرى يف فض املنازعات،دون طبعة ،دار القومية العربية للثقافة والنرش،مرص ،ربيع عبد العاطي عبيد،دور منظمة الوحدة االإ
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قلميي ، وهن ىل قلقةل ال من االإ ي اإ فريقيا ) ساحل العاج فيه أ نن سقوط نظام رشعي عن طريق اس تخدام القوة يؤدن ة حاالت يف اإ  –اك عدن

فريقيا الوسطى...(.  اإ

ت         راًث مترتامًك يعكس ال س باب اجلذرية للعديد من الزناعات و ال زمات، اليت أ دن فريقية اإ ت يف تقدير ادلول االإ لك هذه املشالكت شلكن

نف بني شعوب القارة ، كام اكن هناك د ىل انتشار الفقر و التخل ور للنظام العاملي اجلديد، وما ترتب عليه من تكريس مبادئ حقوق بدورها اإ

ن أ شاروا اإ  فريقية و اإ ىل االإنسان وحق تقرير املصري و حتقيق ادلميقراطية التعددية، فتوجهت نتيجة ذلكل رشارة القوميات.عىل أ نن ادلول االإ

م ال يتربؤون متاًما من امل  لوه للتغلنب عىل تكل ال س باب اخلارجية فهم يؤكدون يف االإعلن أ هنن ىل اجلهد اذلي بدن نام يشريون اإ ن سؤولية ، و اإ

  1.املشالكت ونرش السلم

طار الاحتاد االإفريقي- 8  :أ ليات تسوية الزناعات يف اإ

ن امليثاق التأ سييس للحتاد االإفريقي قد اس تحدث أ هجاة  جديدة تسمح لهذا املنتظم اجلديد بتجس يد الطموحات اليت من أ جله       ا مت اإ

ىل الاحتاد االإفريقي ، ومن بني هذه ال هجاة ما يتعلق بتسوية الزناعات ، كام أ نه أ وىل اهامتما فريقية اإ ابدلور  الانتقال من منتظم الوحدة االإ

قلميية الفرعية تسامه به يف جمال تسوية الزناعات من أ جل بناء س ياسة أ منية ودفاعية مشترتكة.    اذلي أ صبحت املنظامت االإ

قرار جملس رؤساء ادلول واحلكومات وقد جت   فريقي من خلل اإ فريقية من قبل امليثاق التأ سييس للحتاد االإ سد الاهامتم مبوضوع الزناعات االإ

ت املادة اخلامسة من القانون فريقي متضمنا ل هجاة تعمل يف جمال حل الزناعات فقد نصن نشاء جملس سمل وأ من اإ التأ سييس  لهذا املنتظم، عىل اإ

حتاد نشاء أ ين هجاز من قبل املؤمتر، فأ قر مؤمتر الاحتاد الربوتوكول اخلاص ابجمللس جبلس ته العادية ال وىل )ديرابن للإ ماكنية اإ  االإفريقي عىل اإ

فريقيا( يف  دارة وتسوية 8003ديسمرب-81ودخل حزي النفاد يف  8008جويلية-9جبنوب اإ ، ويعترب ال لية الرئيس ية للحتاد يف جمال منع واإ

عادة التعمري يف فترتة ما بعد الزناعات  ووضع س ياسة دفاع مشترتك للحتادالزناعا  .2ت وتعايا تنفيذ ال نشطة واإ

ذ صدر قرار بشأ نه رمق   نشاء جملس السمل و ال من االإفريقي ، و يطلب من ادلول  ASS/AU/DEC/3اإ اذلي اعمتد املرشوع و قرر اإ

جراءات التصديق عليه بغرض وضعه مو  علن القاهرة اخلاص ابجلهاز املركاي ل لية درء ال عضاء مبارشة اإ ر العمل مبوجب اإ ضع التنفيذ، كام يقرن

نشاء  شارة واحضة للربط ما بني مقاصد اإ ىل حني التصديق عىل بروتوكول جملس السمل و ال من االإفريقي. ويف ذكل اإ دارة وحلن الزناعات اإ و اإ

دارهتا و حلنهاجملس السمل و ال من االإفريقي ومقاصد أ لية اجلهاز املر   (. 38كاي للوقاية من الزناعات و اإ

 حتوى بروتوكول جملس السمل و ال من االإفريقي عىل ديباجة و فقرات من أ مه ماجاء فهيا:     إ 

                                      
1

ية(، نفس املرجع  : النظم الوقائية احلكومية وغري احلكوم محمد أ محمد عبد الغفار ،فض الزناعات يف الفكر واملامرسة الغربية ) الكتاب ال ول : ادلبلوماس ية الوقائية وصنع السلم / اجلاء الثاين 

  .27،ص
2

 .31محمود أ بو العينني،نفس املرجع،ص  
3

 .515محمد أ محمد عبد الغفار ، فض الزناعات يف الفكر واملامرسة الغريب  اجلاء الثاين ، املرجع السابق ، ص  
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ىل قيام   فريقية كام تشري اإ حتاد واملعاهدة املنش ئة للجامعة الاقتصادية االإ ىل الواثئق ال ساس ية للإ جملس السمل و أ شار الربوتوكول يف ديباجته اإ

قرار السمل و ال من ، و مبا يتنفق مع أ حاكم الفصل  ال من االإفريقي مبسؤولياته مبا يتفق مع أ حاكم ميثاق ال مم املتحدة، لتحقيق التعاون يف اإ

 الثامن من ميثاق ال مم املتحدة .

دارة و تسوية الزناعات يف      فريقية اخلاصة دلرء و اإ قت  دلور ال ليات االإ حتقيق السمل وال من والاس تقرار يف القارة ، و ربطها مع كام تطرن

شارة واحضة ل لية امجلاعة  بعضها البعض ابلتنس يق و التعاون من خلل عدد من الترتتيبات مع جملس السمل وال من االإفريقي.ويف ذكل اإ

فريقيا الغربية  ) فريقيا للتمنية ECOMOG للجامعة ) ( املسامة جبامعة املراقبة اتبعةECOWASالاقتصادية دلول اإ ( وأ ليات جامعة جنوب اإ

(SADC . ) 

ىل      شارهتا اإ ىل اإ فريقية، فتحدثت عن مسأ ةل التغيري غري الرشعي للحكومات، ابالإضافة اإ ىل مسبنبات الزناعات للقارة االإ وأ شارت ادليباجة اإ

علن لويم  عل 8000اإ ىل اإ اخلاص ابلرشاكة اجلديدة للتمنية يف  8005ن لوسااك اخلاص مبؤمتر ال من و الاس تقرار و التمنية و التعاون، واإ

فريقيا) علن تونس NEPAD اإ ىل اإ فريقية ، واتفاقية درء و ماكحفة  5997(، و اإ م العلقات بني ادلول االإ حول الحئة السلوك اليت تنظن

 االإرهاب.

ل      صت ادليباجة مسأ ةل انتشار الزناعات ادلاخلية بأ مهية خاصة، ملا تؤدي اإ يه من تدهور ال وضاع الاجامتعية و الاقتصادية يف وقد خصن

نفاذ بر  فريقيا ، و تؤكند ادليباجة عىل رضورة تطوير مؤسسات و اإ فريقيا ، و يشلكن عائقًا جلهود التمنية الاجامتعية والاقتصادية يف اإ امج اإ

نعاش ملا بعد تسوية الزناعات ادلاخلية ، و تبينن س ياسات تمنوية مس تدامة ابعتبارها  تُسهم يف درء الزناعات وحتقيق السمل و الاس تقرار اإ

حتاد الإقرار ادلامئني و ال من امجلاعي.كام تنص عىل تعايا قدرات االإحتاد االإفريقي ملعاجلة الزناعات يف القارة وعىل ادلور املركاي اذلي يلعبه االإ 

 1.السمل

ن الربوتوكول اثنان و عرشون م  ا عن نصوص مواد امليثاق فقد تضمن ض ل مه حمتوى بعض مواده مع التعليق علهيا يف أ من ادة، و سيمت التعرن

 حماوةل لتفادي أ وجه النقص، و تقدمي مقترتحات من أ جل تفعيل دور هذا اجلهاز يف تسوية الزناعات.

نشاء جملس السمل و ال من ، طبيعته و هيالكه ، فهو هجاز دامئ لصنع القرارات بشأ ن منع  دارهتا و تسويهتا املادة الثانية : تتناول اإ الزناعات و اإ

نذار املبكن  ه املفوضية وجملس احلكامء، و نظام قاري للإ نذار املبكنر و تدمعن  ر.، و يكون اجلهاز ترتيبًا من تراتيب ال من امجلاعي و االإ

دهتا يف س تة أ هداف تمتحور حول تعاياالسلم وال من ،وترقن  عادة التعمري املادة الثالثة : تتعلنق بأ هداف اجلهاز و قد حدن ب و منع الزناعات و اإ

حتاد، و تشجيع املامرسات ادلميقراطية.  يف فترتة ما بعد الزناع ، و ماكحفة االإرهاب ادلويل ووضع س ياسة دفاع مشترتكة للإ

                                      
1

فريقياديباجة بروتوكول جملس السمل وال من االإفريقي .عن موقع صوت     http://www.voiceofafrica.com :اإ

http://www.voiceofafrica.com/
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نح هل أ س بابه ا    ىل تفادي أ س باب االإرهاب، ذكل أ نن االإرهاب مثهل مثل الزناع العنيف املسل ق اإ جلذرية ،و احلديث عن عىل أ نهن مل يمتن التطرن

رهااًب وما يعترب شالًك من  ى اإ رهاب، كام مل يمت التفرقة بني ما يسمن أ شاكل ال س باب اجلذرية للزناعات يقابهل البحث عن ال س باب اجلذرية للإ

 .1املقاومة ضد الاحتلل ال جنيب

حدى عرش مبد ض للمبادئ اليت يقوم علهيا اجلهاز و يه اإ أ ، من أ مهنها التسوية السلمية للزناعات و توفري الاس تجابة املادة الرابعة : و تتعرن

 املبكنرة الحتواء ال زمات، و احترتام س يادة القانون والربط بني التمنية و أ من الشعوب، و احترتام احلدود املوروثة عند الاس تقلل و حق

ل من االإ  نة دوةل عضو، وحقن أ ي دوةل يف أ ن تطلب التدخن ل يف أ ي نه مل يمت التأ كيد عىل مبدأ  االإحتاد يف التدخن حتاد لتحقيق السمل وال من، عىل أ ن

 . الس يادة وعدم التدخل يف الشؤون ادلاخلية لدلول ال عضاء يقترص عىل علقات ادلول ال عضاء فامي بيهنا و ليس عىل علقة االإحتاد ابدلول

ن من  مخسة عرش عضوا منتخًبا مع ال خذ بعني الاعتبار مبدأ  المتثيل  املادة اخلامسة : تنظم العضوية يف جملس السمل و ال من، حبيث يتكون

قلميي العادل و التناوب ،و معايري أ مهنها الالزتام مببادئ االإحتاد و االإسهام يف تعايا السمل واملقدرة عىل تويلن املسؤوليات ،وجي وز لدلوةل االإ

د انهتاء عضويهتا . عادة ترش يح نفسها مبجرن  اإ

ت عىل رشوط االإسهام يف معلية حفظ السلم و االإسهام يف  جند أ نن هناك أ فضلية فريقية اليت تمتتنع بسعة يف املوارد، عندما نصن لدلول االإ

عادة ترش يح نفسها، وهذا د انهتاء عضويهتا، ميكن لهذه ادلول اإ عادة ترش يح نفسها مبجرن  صندوق السلم،و ابلنظر عىل أ نن لدلول حق اإ

فريقية ال  غنينة وضًعا يشابه وضع ادلول ادلامئة العضوية يف جملس ال من ادلويل، بفضل قدراهتا املادية.دون أ ن يركا عىل الوضع جيعل لدلول االإ

ضعاف دوره ىل اإ قلميية الكربى وذكل قد يؤدي اإ عطاء وزن لدلول االإ  .2اإ

نذار املبكنر و ادلبلوماس ية املادة السادسة : تتعلنق مبهام جملس السمل و ال من االإفريقي و املمتثنةل يف ترقية السلم ،و ا لعمل مبوجب االإ

عادة الب  ابدة، كام يعمل عىل بناء السلم و اإ ل يف أ ين دوةل عضو يف حاةل وجود جرامئ حرب أ و اإ ناء الوقائية، و دمع معليات السلم و التدخن

 بعد هناية الزناع .

جراءات معل اجمللس حبيث جيمتع اجمللس عىل مس   توى املمثلني ادلامئني والوزراء أ و رؤساء ادلول و احلكومات ،و املادة الثامنة : و تنظم اإ

حتاد حبيث يكون للك عضو يف اجمللس ممثًل يف مجيع ال وقات يف هذا املقر ، و جيوز للمجلس أ ن  تنعقد الاجامتعات يف املقرن الرئييس للإ

 يُنشئ من ال هجاة ما جيده مناس ًبا ل داء اهامه .

ن من ثليث لك ال عضاء يف اجمللس ،وال يسمح اجمللس لدلوةل العضو يف اجمللس اليت يُنظر نااعها أ ن تشارك و النصاب القانوين للمجل س يتكون

ا تُدعى لعرض وهجة نظرها وال يكون لها حقن التصويت . هنن ذا مل تكن ادلوةل عضو فاإ ا اإ  يف املداوالت ، أ من

                                      
1

ثاين : النظم الوقائية احلكومية وغري محمد أ محمد عبد الغفار ، فض الزناعات يف الفكر واملامرسة الغريب  ) الكتاب ال ول : ادلبلوماس ية   الوقائية وصنع السلم / اجلاء ال  

 . 531ص  املرجع ،نفس احلكومية( ، 
2

فريقيا ) منوذج الاكواس ( ، دون طبعة ، دار النرش للجامعات ، القاهرة ، بدر حسن شاف   . 72، ص 8009عي ، تسوية الرصاعات يف اإ
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نن املادة تشري بأ نن للكن دوةل عضو   ا عن التصويت فاإ ابجمللس صوت واحد و أ نن اجمللس يف اختاذ قراراته يأ خذ ابالإجامع ،فيتبىنن اجمللس أ من

ا تتخذ عىل أ ساس أ غلبية ثليث أ عضاء هنن ا قررته حول املسائل ال خرى فاإ جرائية عىل أ ساس ال غلبية العادية ، أ من اجمللس  قراراته يف املسائل االإ

 احلارضين عند التصويت.

ذن املادة أ وردت قاعدة ا ت بأ غلبية الثلثني يف حاةل عدم حتقق االإجامع ابلنس بة اإ جرائية ، مثن أ قرن الإجامع مثن ال غلبية العادية ابلنس بة للمسائل االإ

جامع طاملا ميكن استبدالها ، خاصة و أ نن قاعدة االإجامع اكنت سببًا  للمسائل املوضوعية ، و بذكل مل يكن هناك داعي للنص عىل قاعدة االإ

قلميية. يف تعطيل كثري م  ن القرارات يف بعض املنظامت االإ

 كام جند أ ن الربوتوكول قد نص عىل أ هجاة تساند اجمللس يف معهل و يه:

سهامات ابرزة لقضية السلم  - هيئة للحكامء تتكون من مخس خشصيات افريقية تمتتع ابالحترتام البالغ بني أ وساط اجملمتع وتكون قد قدمت اإ

س نوات وتعمل الهيئة عىل تقدمي النصح واختاذ االإجراءات املساندة لعمل 3يمت تعييهنم من قبل مؤمتر الاحتاد ملدة وال من والتمنية يف القارة و 

أ جل اجمللس وقد نصت املادة احلادية عرش عىل اهااها و تكويهنا و علقهتا مبجلس السمل و ال من االإفريقي، حبيث أ نن جملس احلكامء ُوجد من 

 .1جملس ال من و رئيس املفوضية يف جمال درء الزناعات و جيمتع اجمللس لكام دعت الرضورة دمع اجلهود اليت يبذلها

نشاء جملس  نذار املبكر و هو من أ مه أ ليات ادلبلوماس ية الوقائية ،نصت عليه املادة الثانية عرش من الربوتوكول اخلاص ابإ السمل نظام قاري للإ

فريقيا  وقد طرحت هذه الفكرة من قبل االإدارة ال مريكية يف بداية العقد  وال من للمساعدة يف التنبنؤ و توقنع ال حداث يف مناطق بعيهنا يف اإ

 التاسع من القرن العرشين 

ن من مركا للملحظة و املراقبة يُعرف بغرفة ال وضاع، وتتوىل مجع املعلومات و حتليلها عىل أ ساس وحدة قياس ملمئة ملؤرشات  و يتكون

نذار املبكنر. و  يصالها بصورة مبارشة من خلل وسائل االتصال املناس بة االإ قلميية و يمتن اإ وحدات املراقبة و الرصد تكون اتبعة لل ليات االإ

نذار املبكنر عىل تطو  ىل مركا للرصد و املراقبة ،ويعمل نظام االإ ير وسائل لغرفة ال وضاع القارية، وتعمل عىل مجع البياانت ومعاجلهتا و نقلها اإ

نذار امل  دة بوضوح للإ نسانية حمدن  بكنر هتتدي مبؤرشات س ياس ية، اقتصادية ، اجامتعية ، عسكرية واإ

نذار املبكنريف تقدمي النصح جمللس السمل و ال من االإفريقي حول      ويقوم رئيس مفوضية االإحتاد ابس تخدام املعلومات اجملموعة من نظام االإ

جراءات اليت ميكن أ ن تتخذ بصددها. الزناعات القابةل للنفجار و تقدمي التوصية حول أ ف  ضل االإ

نشاء قوة افريقية جاهاة متعددة ال   -   فريقية اجلاهاة  نصت املادة  الثالثة عرش من الربوتوكول املنشئ جمللس السمل و ال من ابإ فرع القوة االإ

السمل وال من التابع للحتاد و متكينه من القيام  تضم عنارص مدنية وعسكرية يف بدلاهنا ال صيةل من اجل دمع اهامت السلم اليت يقررها جملس

ىل أ   د االإخطار يف الوقت املناسب و قد أ شارت املادة الثانية اإ نق بنرش بعثات السلم والتدخلت اخلاصة هبا مبجرن نن القوة مبسؤولياته فامي يتعل

ماكن  فريقية ادلامئة أ داة ختضع للمجلس، و ابلنظر ملا حتتاجه هذه القوة من اإ فريقية املقتدرة يه اليت ستشلكن تكل القوة. االإ يات جند أ نن ادلول االإ
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قلميي ،مما يضفي تعقيدات  يف اس تدعاهئا و التأ كد من ىل تدريبات مشترتكة لهذه القوات عىل املس تويني القاري و االإ مدى  لكن مل تمت االإشارة اإ

 .  1جاهايهتا

نشاء جلنة أ راكن ا نقة ابالحتياجات العسكرية و كام تنصن املادة الثالثة عرش عىل اإ حلرب من أ جل تقدمي املساعدة و املشورة بشأ ن املسائل املتعل

ن هذه اللجنة من كبار الضباط العسكريني من أ عضاء جملس السمل و ال من ،و  فريقيا ، و تتكون ال منية من أ جل تعايا السمل و ال من يف اإ

 لهيا جملس السمل و ال من .جتمتع اللجنة لكنام تطلنب ال مر حول قضااي حييلها اإ 

ىل  -  الصندوق اخلاص )صندوق السلم( وهيدف هدا الصندوق حسب املادة الواحد والعرشين من بروتوكول جملس السمل وال من االإفريقي اإ

أ ية مصادر داخل متويل معليات جملس السمل  للحفاظ عىل السمل و ال من وتأ يت موارده من مسامهة ادلول ال عضاء يف مزيانية الاحتاد ومن 

فريقيا)قطاع خاص  فريقيا رشيطة عدم التعارض مع مبادئ الاحتاد. -جممتع مدين–اإ  أ فراد( وكذكل التربعات من خارج اإ

ىل  لىبناء س ياسة دفاعية مشترتكة استنادا اإ ىل أ ن الاحتاد االإفريقي اس تطاع أ ن يتوصل من حيث ال ساس اإ  مرشوعونشري يف ال خري اإ

وتستند كذكل عىل ميثاق  8007فرباير 82اس ية افريقية مشترتكة لدلفاع وال من وادلي مت تبنيه يف رست 'ليبيا'باالإعلن الرمسي حول س ي

وهتدف  8001يناير35نيجرياي(يف -الاحتاد االإفريقي لدلفاع وعدم الاعتداء اذلي مت تبنيه يف ادلورة العادية الرابعة ملؤمتر مقة الاحتاد )أ بوجا

ىل حتقيق غ  اايت أ مهها:هده الس ياسة اإ

 ضامن اس تجابة جامعية للك من الهتديدات ادلولية اخلارجية اليت تواهجها أ فريقيا. -

 حتقيق أ هداف الاحتاد االإفريقي املتعلقة مبسائل ادلفاع وال من. -

فريقية وتقوية ادلفاع الوطين. -  العمل ك داة لتعايا مزتامن للتعاون يف جمال ادلفاع فامي بني ادلول االإ

زاةل الشكوك - حدى العوامل اليت س ببت اندالع الزناعات يف القارة وأ عاقت التعاون فامي بني  اإ فريقية )وهو اإ والتنافس بني ادلول االإ

 ادلول والتاكمل وسلمة أ راضهيا بصورة انفرادية وال قالمي بصورة جامعية.

 خامتة:   

ل امجلاعي االإفريقي لتحقيق أ من جامعي مشترتك عىل من خلل هذه ادلراسة يستشف أ ن اجلانب ادلفاعي و ال مين من رضورايت العم 

فريقية ذلكل فاالإحتاد االإفريقي يسعى خبطى اثبتة حنو تفعيل أ ليات جملس السمل و ال من االإفريقي  مس توى القارة االإ

فريقي حبق الاحتاد يف التدخل الإعادة السلم وفرضه يف ظل ظروف حمددة ويه ج  رامئ احلرب واالإابدة جفاء القانون التأ سييس للحتاد االإ

اء امجلاعية واجلرامئ ضد االإنسانية ال مر اذلي يعكس نقةل نوعية يف دور التنظمي االإفريقي يف جمال تسوية الزناعات وحفظ السلم وفرضه سو 

 فامي بني ادلول أ و داخل ادلول ذاهتا ودكل لتوفري فرص أ كرب الإحلل السلم يف القارة 
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فريقية خاصة لتجنب أ س باب الزناعات بني ادلول، كام يلحظ أ نن مسأ ةل ال       سمل و ال من قد ُربطت بلكن ما س بقها من مبادرات وقرارات اإ

ًذا يعترب اجمللس اذلراع ال مين ملؤ  متر ال من و و كذكل ال س باب اجلذرية للزناعات ادلاخلية اليت يأ يت يف مقدمهتا مسائل الاس تقرار و التمنية ، اإ

 التعاون من انحية.   الاس تقرار والتمنية و

ل و دمع السلم بطريقة فاعةل،       نفاذ القرارات اليت اختذت يف جمال درء الزناعات و صنع السلم ومعلية التدخن كام يؤسس لهيالك معلية الإ

ىل دوره يف بناء السلم يف فترتة البناء فامي بعد هناية الزناع، مبا متاىش مع السلطات املنصوص علهيا حتاد  ابالإضافة اإ يف القانون التأ سييس للإ

 االإفريقي .  

حتاد االإفريقي، و ي    م يف اهام رئيس مفوضية االإحتاد ،فهو يقوم مبهام ال مني التنفيذي للإ قوم غري أ ن هناك بعض النقائص مهنا أ نن هناك تضخن

 بنفس ادلور ابلنس بة جمللس السمل و ال من االإفريقي فامي يتعلنق بلك أ نشطة اجمللس. 

ًضا خاصا يمتكنن من التفرنغ ل عبائه املعقندة و ذكل بأ ن يكون عىل رأ س لكن فرع دلكل  جيب أ ن يكون جمللس السمل و ال من االإفريقي مفون

عون  ض ،أ و يف حاةل احلفاظ عىل منصب رئيس مفوضية االإحتاد مبوقعه و اهامه أ ن يكون هل ثلثة نواب ،عىل رأ س الفروع الثلثة يتفرن مفون

حتاد اليت تعترب حمور العمل يف االإحتاد.ملهام ال هج  اة الثلثة للإ

ماكنية أ ن تكون من بيهنا منظامت اجملمتع املدين،واليت يفترتض أ ن يكون لها د    ور كام مت جتاهل الربوتوكول عند احلديث عن اللجان الفرعية اإ

دارة و تسوية الرصاعات.  يف معلية اإ

نه البد من القول بأ نن أ لية       السمل وال من من أ كرث أ ليات االإحتاد اليت تعكس صعوابت ملا تتضمنه من خلفيات نااعية داخل ادلول  غري أ ن

 من انحية و بني ادلول و بعضها من انحية أ خر

 املراجع:

فريقية النظرة و التطبيق و دورها يف حلن مشالك القارة ،دون طبعة ، منشأ ة ا - ملعارف ، أ محد نبيل جوهر ، قرارات منتظم الوحدة االإ

 . 5923االإسكندرية ، مرص ، 

فريقيا ) منوذج الاكواس ( ، دون طبعة ، دار النرش للجامعات ، القاهرة ، -  .8009بدر حسن شافعي ، تسوية الرصاعات يف اإ

ىل االإحتاد االإفريقي ، حبث لنيل شهادة  - فريقية اإ فريقيا من منظمة الوحدة االإ املاجس تري يف القانون جرير رش يدة ، حل الزناعات ادلولية يف اإ

 .  8003ادلويل و العلقات ادلولية ، جامعة اجلاائر ، لكية احلقوق،

فريقية وبعض املنظامت ال خرى يف فض املنازعات،دون طبعة ،دار القومية العربية للثقافة  - ربيع عبد العاطي عبيد،دور منظمة الوحدة االإ

 .8008والنرش،مرص ،

ثيويب زايدي محيد ، تسوية الزناع  - طار اتفاق السلم املوقنع ابجلاائر، مذكرة لنيل شهادة املاجس تري يف القانون ادلويل و  –االإ االإريترتي يف اإ

 . 8001 -8001العلقات ادلولية ، جامعة اجلاائر ، لكية احلقوق بن عكنون، الس نة اجلامعية 
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،دون طبعة، منشورات اللجنة الشعبية العامة للثقافة امجلاهريية العظمى  سامل محمد الابيدي ، االإحتاد االإفريقي يف ظل النظام ادلويل اجلديد -

 . 8001، طرابلس ، ليبيا ، 

 .8008سهيل حسني الفتلوي ،القانون ادلويل العام،دون طبعة، املكتب املرصي لتوزيع املطبوعات ، مرص ، -

 . 8001ىل ، مكتبة مدبويل ، القاهرة ، مرص ، صاحل حيي الشاعري ، تسوية الزناعات ادلولية سلميًّا ، الطبعة ال و -

 .8005عبد السلم محمد شلوف وأ خرون،واثئق أ فريقية،الطبعة ال وىل،ادلار امجلاهريية للتوزيع والنرش والاعلن،-

قلميية يف نصف قرن ، الطبعة الثانية ، دار املهنل اللبناين ، لبنان، -    .8001عيل صبح ، الزناعات االإ

 . 8002، القانون ادلويل حلل الزناعات، دون طبعة ، دار هومة، اجلاائر،معر سعد هللا -

فريقيا و طرق تسويهتا ، حبث للحصول عىل شهادة املاجس تري يف القانون ادلويل و العلقات ادلولية - ،  معورة راحب ، الزناعات احلدودية يف اإ

 . 8005 -8000جامعة اجلرائر ، لكية احلقوق ، بن عكنون ، 

قلميية و دولية ، الطبعة ال وىل ، دار املهنل اللبناين ، بريوت ، لبنان ، ف -  . 8001وزي صلوخ ، مقارابت دبلوماس ية لزناعات اإ

قلميية واملتخصصة، الطبعة التاسعة ، منشورات احلليب احل - قوقية ، محمد اجملذوب ، التنظمي ادلويل ، النظرية العامة و املنظامت العاملية و االإ

8003. 

 : النظم محمد أ محمد عبد الغفار ،فض الزناعات يف الفكر واملامرسة الغربية ) الكتاب ال ول : ادلبلوماس ية الوقائية وصنع السلم / اجلاء الثاين  -

 . 8007الوقائية احلكومية وغري احلكومية ( ، دون طبعة، دار هومه ، اجلاائر ،

ر واملامرسة الغربية) الكتاب ال ول: ادلبلوماس ية الوقائية وصنع السلم / اجلاء الثالث : التدابري محمد أ محمد عبد الغفار ،فض الزناعات يف الفك -

 . 8007الوقائية مع دراسة حلاةل روندا (،  دون طبعة ، دار هومه ، اجلاائر ،

فريقيا،دون طبعة ، دارال مني، مرص ، -  .8001محمد صادق صبور، مناطق الرصاع يف اإ

فريقية،مركا البحوث،جامعة القاهرة،املطبعة 8003-8001ينني،التقرير الاسترتاتيجي الافريقيمحمود أ بو الع -  ،معهد البحوث وادلراسات االإ

 التجارية احلديثة.

فريقيا -    frica.comhttp://www.voiceofa ديباجة بروتوكول جملس السمل وال من االإفريقي . عن موقع صوت اإ
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جامتعي و الس بل املس تحدثة ملاكحفهتا يف أ اثر جرامئ الهتريب امجلري عىل اجلانب االإ 

 القانون اجلاائري.

 .لعيداال س تاذ/مفتاح 

 ،املركا اجلامعي ابلنعامة  "أ "أ س تاذ مساعد        

 

 مقدمة:

ن من بني أ قدم تصنيفات اجلرامئ يف معظم ترشيعات دول العامل تكل     الرامية اىل نعت جاء هام من اجلرامئ بوصف جرامئ اإ

عليه ابالجرام املايل ، و يعد هذا ال خري من أ خطر أ صناف اجلرامئ كونه ال يقترص عىل حزي حمدود من اجلرامئ، و ال  يصطلحال موال، أ و ما 

حمدود من ال شخاص. ذلكل تشعبت وسائل ارتاكبه ، و تعددت س بل ارتاكبه  يزنوي يف رقعة جغرافية حمدودة ، كام ال تقترص أ اثره عىل نفر

ىل حد أ صبحت لهذا النوع من الاجرام تنظاميت و ش باكت تتسم بسمة التنظمي. ال مر اذلي جعل ترشيعات خمتلف ادلول تعمتد املسميات  اإ

اهن ابجلرمية املنظمة الوطنية و العابرة لل وطان ، مما عاز فرضية اجلديدة اليت اختذها هذا النوع من اجلرامئ و اليت ابتت تعرف يف وقتنا الر 

 تاكفل اجلهود ادلولية لكشف و مقع هذا النوع من اجلرامئ.

جرام املايل ، الس امي و أ نه أ صبح من اجلرامئ املتسعة    ويشلك الهتريب امجلري هاجسا للسلطة العامة كونه من أ خطر أ نواع االإ

جرامية حمترتفة تس تعمل ما أ اتحته لها التكنولوجيا احلديثة من وسائل نقل و اتصال متطورة ، و النطاق بعد أ ن تبنته عص اابت و تنظاميت اإ

هذا ما جعلها ) السلطة العامة( جتند مجيع الوسائل املتاحة قصد احلد من ظاهرة الهتريب اليت اس تفحلت يف مجيع دول العامل و ابخلصوص 

ر ، و هذا يف ظل نظرة أ فراد اجملمتع لها عىل أ هنا ال تعترب من قبيل اجلرامئ املشينة و الواجبة الاس هتجان، مما ادلول النامية عىل غرار اجلاائ

شلك عائقا كبريا للسلطة العامة يف تقويض جرامئ الهتريب ، خصوصا و أ ن جلرامئ الهتريب أ خطارا تتعدى اجلانب املايل لمتس اجلانب 

ذلا أ ثران تقدمي مداخلتنا هذه مضن ثنااي احملور السادس املعنون ب " أ اثر .خلفته جرامئ الهتريب من أ اثر سلبيةالاجامتعي اذلي تأ ثر كثريا مبا 

جرام املايل" قصد الاجابة عن أ س ئةل كرثة يطرهحا املوضوع للنقاش عىل غرار: ما يه ال اثر الاجامتعية للهتريب؟ و ما الس بل املس تحدثة  االإ

 فراد اجملمتع دور يف ماكحفة الهتريب ؟.ملاكحفة الهتريب؟ و هل ل  
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هذه ال س ئةل و أ خرى حاولنا الاجابة عهنا مربزين يف ثنااي موضوعنا هذا أ نواع جرامئ الهتريب من خلل مبحث متهيدي تناولنا  -

اس تطلعنا يف املبحث الثاين الس بل  فيه التعريف جبرامئ الهتريب امجلري. لنبني يف املبحث ال ول ال اثر الاجامتعية جلرامئ الهتريب امجلري. و

رشاك أ فراد اجملمتع يف ماكحفة الهتريب.  املس تحدثة من قبل املرشع اجلاائري ملاكحفة الهتريب امجلري قصد بيان س بل اإ

 مبحث  متهيدي : التعريف جبرامئ الهتريب امجلري و أ نواعها. -

مجلركية ذلكل قل ما جند تعريف الهتريب مبصطلح دقيق يف الترشيعات، تعترب جرامئ الهتريب امجلري أ كرث و أ خطر أ نواع اجلرامئ ا

خراهجا مهنا بصور  803فقد عرف املرشع ال ردين الهتريب امجلري يف املادة  ىل البلد أ و اإ دخال البضائع اإ من قانون امجلارك ال ردين عىل أ نه "اإ

وم والرضائب ال خرى لكيا أ و جائيا أ و خلفا ل حاكم املنع و التقييد الواردة يف خمالفة للترشيعات املعمول هبا دون أ داء الرسوم امجلركية و الرس

هذا القانون أ و يف القوانني و ال نظمة ال خرى...."
1

دخال  5911لس نة  13من القانون رمق  585. كام عرفه املرشع املرصي يف املادة  بأ نه "هو اإ

خراهجا مهنا ب ىل امجلهورية أ و اإ طرق غري مرشوعة دون سداد الرضائب امجلركية املس تحقة لكها أ و بعضها أ و ابخملالفة للنظم البضائع من أ ي نوع اإ

املعمول هبا شأ ن البضائع املس توردة"
2

 . 

و قد عرف املرشع اجلاائري الهتريب عىل غرار الترشيعات ال خرى -     
3

عىل أ نه  387يف قانون امجلارك املعدل و املمتم يف املادة  

 888 – 885 – 17 – 18 - 10 -15-81اس ترياد البضائع أ و تصديرها خارج ماكتب امجلارك. خرق أ حاكم املواد -يب ما يأ يت:" يقصد ابلهتر 

نقاص من البضائع املوضوعة حتت نظام العبور" 881 -مكرر  881و  881 - 883 – من هذا القانون، تفريغ و حشن البضائع غشا، االإ
4

. كام 

املتضمن قانون ماكحفة الهتريب عىل أ نه: " ال فعال املوصوفة ابلهتريب يف الترشيع و التنظمي  01/01من ال مر  08ة عرفه يف الفقرة )أ ( من املاد

 امجلركيني املعمول هبام و كذا يف هذا ال مر". 

ن جل الترشيعات نصت عىل أ ن هذه ال فعال جمرمة، غري أ هنا و لتفادي تضييق التعريف        -     و حىت متنع و عىل العموم فاإ

 أ ي أ ي متلص من طائةل العقوبة املقرر ملثل هذه اجلرامئ، أ وردت تعريفاهتا ش به عامة ، و تركت التعريف مفتوحا حيمتل التأ ويل و التطبيق عىل

دارة امجلارك تطبيقه.  فعل يتضمن خرقا ل حاكم القانون و التنظمي اذلي تتوىل اإ

                                      
1

 .05ن ص د.خصر عبد هللا اجلنيدي. جرمية الهتريب امجلري يف ضوء الفقه و القضاء. ال رد 

 .01ص 8003أ .موىس بودهان. النظام القانوين ملاكحفة الهتريب يف اجلاائر دار احلديث للكتاب الطبعة ال وىل  2

ىل  839لقد عرف املرشع املغريب الهتريب يف املواد  3 يف املواد من املعدل     و املمتم كام عرفه املرشع اللييب  09/50/5933الصادر يف  339. 33.  5من القانون رمق  823اإ

ىل  580 ىل  757املعدل و املمتم يف املواد من  30/02/5913الصادر يف  13املعدل و املمتم و عرفه املرشع الفرنيس يف القانون رمق  5938لس نة  13من القانون  535اإ  .751اإ

 املعدل و املمتم لقانون امجلارك. 92/50من القانون  587املادة  4
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ورد يف عدة صيغ ووفقا ملناجه و رأ اي خمتلفة، غري أ نه مل خيرج عن التعريف القانوين  أ ما تعريف الهتريب دلى الفقه و القضاء فقد -

واء الوارد يف الكثري من الترشيعات، فنجد أ ن بعض الفقه عرفه عىل أ نه: "لك فعل يتناىف مع القواعد اليت تنظم حركة البضائع عرب احلدود، س

قلمي ادلوةل ،أ و مبنع اس ترياد أ و تصدير بعض تكل البضائع"فامي يتعلق بفرض الرضيبة امجلركية عىل البضائع حا خراهجا من اإ دخالها أ و اإ ل اإ
1

، و   

 عرفه أ يضا بأ نه:                                    

   ." la contrebande est définie comme l'importation ou l'exportation en dehors des bureaux de 

douane ainsi que comme toute violation des dispositions légales ou réglementaires relative à la 

détentions et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier."
2
.  

جلاائرية      و اليت مفادها أ ما القضاء فقد أ ورد اجهتادات مجة يف تعريف الهتريب و من بيهنا ما جاء يف قرارات احملمكة العليا ا -  

و ما بعدها من قانون امجلارك لك اس ترياد للبضائع أ و تصديرها خارج املاكتب امجلركية بصفة غري قانونية  387أ نه "يعترب هتريبا يف مفهوم املادة 

أ و بطريق الغش"
3

. 

مل تكتف ابعتبار الهتريب جمرد تكل ال فعال اليت  كام أ ن الظاهر من خلل ما ورد يف الترشيعات املذكورة أ نفا يويح أ هنا -         

خضاعها للرقابة امجلركية ، و هو ما يعرف ابلهتريب الفعيل. بل تعدى ال مر خراهجا من الترتاب الوطين دون اإ دخال البضائع أ و اإ  من شأ هنا اإ

ىل حماوةل المتلص من دفع الرمس امجلركية أ و خرق احلظر أ و التقييد  ذكل لتعترب من قبل أ عامل الهتريب أ ي فعل أ خر من شأ نه أ ن يؤدي اإ

 الوارد يف قانون امجلارك و النظم املمكةل هل و هذا يعرف دلى الفقه ابمس الهتريب احلمكي.

أ مجعت الترشيعات و التعريفات الفقهية عىل أ ن الهتريب الفعيل يقصد به "اس ترياد البضائع و تصديرها  الهتريب الفعيل: -5      

امجلركية"خارج املاكتب 
4

ذا يعترب ، و يه ال فعال اليت جند فهيا التجس يد احلي للجرمية املادية 5اجلرامئ امجلركية املتعلقة ابلبضائع من الهتريب . اإ

خراج )تصدير( البضاعة دخال )اس ترياد( أ و اإ دون املرور هبا عىل املراقبة امجلركية اليت أ وجبهتا الترشيعات، كون أ ن  6حيث يقوم اخملالف ابإ

                                      
 .331ص8007رشف فايا المنساوي .موسوعة امجلارك و الهتريب امجلري ،دار الكتب القانونية مرص احملةل الكربى. طبعة فايا الس يد المنساوي و أ   1

2 Claude J. BERR  /Henri TREMEAU, le droit douanier communautaire et nationale, 7édition  economica Paris 2006, P.446. 

لهيا ال س تاذ جيليل بغدادي يف كتابه الاجهتاد القضايئ يف املواد اجلاائية اجلاء ال ول )أ  ورد هذا التعريف يف عدة قرارا 3 خ (. الطبعة ال وىل. –ت للمحمكة العليا أ شار اإ

شغال الترتبوية.   .832. ص8008ادليوان الوطين لل 

 .78ص  535/1صنف  8001د أ حسن بوسقيعة املنازعات امجلركية دار هومه الطبعة الثانية  4

5Claude J. BERR, Introduction au droit douanier, ITCIS Edition, 2008. P110.  

َف املرشع اجلاائري البضاعة يف املادة  6 املتعلق ابملاكحفة الهتريب. غري  01/01من ال مر  8املعدل و املمتم لقانون امجلارك و يف الفقرة ج من املادة  92/50من القانون  01َعرذ

ار و املعادن النفيسة من مضن البضائع من خلل تعريفها أ نه نص عىل أ هنا لك يشء قابل للتداول و المتكل، و يف املقابل مل جيعل النقود و التعامل يف الس بائك اذلهبية و ال جحأ ن امللحظ 
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د قلمي الوطين . و هذا ما نصت عليه املواد اإ ىل االإ من قانون امجلارك. حبيث  17و 18و 18و 15ارة امجلارك خموةل مبراقبة حركة البضائع من و اإ

نه جيب عىل من يقوم بذكل النشاط)الاس ترياد أ و التصدير ( املرور بأ قرب نقطة أ و دارة امجلارك نقاط أ و مراكا مراقبة، فاإ  و لو مل تكن الإ

ال أ عترب من قبيل اخملالفني ل حاكم و تنظاميت قانون امجلارك، و ابلتايل يعترب اهِراب.مر   كا مجري، و اإ

نقاص من البضائع اليت ختضع لنظام العبور املنصوص عليه يف املادة  -    يعترب 1من قانون امجلارك اجلاائري 581كام أ ن جمرد االإ

ن القيام بأ ي نشاط يندرج فعل من أ فعال الهتريب الفعيل، ل ن ذكل فيه  تطبيق ملبدأ  "ما يرسي عىل اللك يرسي عىل اجلاء". و ابلتايل فاإ

 مضن الصور السابق ذكرها جيعل الفاعل أ و الرشيك أ و املسامه أ و أ ي ذي صةل به يقع حتت طائةل العقوابت املقررة لفعل الهتريب.

ىل وقوع الهتريب الفعيل ، ذلكل جند : ينطبق هذا الوصف عىل مجموعة من االهتريب احلمكي - 8      ل فعال من شأ هنا أ ن تؤدي اإ

هنا أ عامل  ىل أ فعال هتريب حقيقي ) فعيل (. و عليه فاإ ىل جترميها للحيلوةل دون وقوعها و من مث تطورها و وصولها اإ أ ن الترشيعات معدت اإ

دراهجا مضن ما يعرف جبرامئ السلوك احملض، ل هنا يف  ال صل جمرد أ عامل حتضريية للهتريب الفعيل، كام أ هنا تفتقد جمرمة حبمك القانون ميكن اإ

للنتيجة وفقا للقواعد العامة. و من أ مثلهتا ضبط خشص و هو حيوز بضائع حمظورة جائيا داخل النطاق امجلري دون واثئق أ و س ندات تثبت 

 وضعيهتا القانونية طبقا للترشيع امجلري و النظم املمكةل هل.

من قانون امجلارك،  387الهتريب احلمكي يف الترشيع اجلاائري من خلل ما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة و جند صور  -    

من قانون امجلارك.و يه املواد  881مكرر و881-881-883-888-885و81حيث تتشلك مبوجهبا جرامئ الهتريب احلمكي خبرق أ حاكم املواد

قلمي أ و النطاق امجلرياليت نصت عىل رشوط حيازة و تنقل البضائ ع داخل ما يعرف ابالإ
2

، و ابخلصوص البضائع احلساسة القابةل للغش وفقا 

من قانون امجلارك اجلاائري 881ل حاكم املادة 
3

. 

                                                                                                                        
ىل اخلار  )املعدل و املمتم( املتعلق بقمع خمالفة 5991يوليو  9املؤرخ يف  88-91ج خاضعة لل مر اخلاضعة ل حاكم قانون امجلارك ابلرمغ من أ هنا قابةل للتداول والمتكل بل جعل حركهتا من و اإ

ىل اخلارج، مع أ نه أ وىل اهمة ضبطها ل عوان امجلارك و ابيق ال سلك  ط  من نفس ال مر. و حنن نرى  03بقا لنص املادة الترشيع والتنظمي  اخلاصني ابلرصف و حركة رؤوس ال موال من و اإ

دارة امجلارك ذلكل اكن عىل املرشع أ ن يساير ابيق الترشيعات و مهنا الترشيع الفرنيس اذلي جعلها خاضعة للترشيع امجلري.أ هنا من مص  مي معل اإ

ىل مكتب مجري أ خر برا أ و جوا". 581نظام العبور حسب نص املادة  1  ق ج ج "هو الوضع امجلري اذلي توضع فيه البضائع املنقوةل من مكتب مجري اإ

قلمي امجلري و كذا  2 ىل املادة ال وىل من قانون امجلارك اجلاائري اليت تعرف االإ من نفس القانون و الفقرة هـ من  89املادة راجع يف هذا الصدد أ حاكم املواد املذكورة ابالإضافة اإ

 اليت تعرفان النطاق امجلري. 01/01من ال مر 08املادة 

عوان املذكورين يف ق ج ج عىل أ نه "ختضع  881تنص املادة  3 قلمي امجلري،...لتقدمي عند أ ول طلب لل  حيازة البضائع احلساسة للغش ل غراض جتارية و تنقلها عرب سائر االإ

لغاهئا مبوجب القانون  389من هذا القانون، الواثئق اليت تثبت احلاةل القانونية لهذه البضائع....". وقد اكنت املادة  875املادة  املعدل و املمتم لقانون امجلارك تنص عىل  29/50ق ج ج قبل اإ

 اعتبار حيازة البضائع احلساسة للغش دون س ند قانوين أ و بس ند ماور هتريبا و تأ مر مبصادرهتا و تعاقب علهيا بعقوبة اجلنح امجلركية.
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املتعلق مباكحفة  01/01من ال مر  55و من مضن أ عامل الهتريب احلمكي كذكل ما نص عليه املرشع اجلاائري يف املادة  -    

ىل عرشة )8ليت تعاقب ابحلبس من س نتني)الهتريب، ا ( س نوات و بغرامة تساوي عرشة مرات مجموع قمييت البضاعة املصادرة و وس يةل 50(اإ

 النقل لك خشص حيوز داخل النطاق امجلري خماان معدا ليس تعمل يف الهتريب، أ و وس يةل نقل اهيأ ة خصيصا لغرض الهتريب.

ىل خمتلف النصوص املذكورة      طار فبالنظر اإ و مبجرد اس تقراهئا، يتبني أ ن املرشع ابدر بتجرمي ال فعال املنصوص علهيا يف هذا االإ

منا جملرد أ نه يضع من ابب الاحتياط أ ن تكون هذه ال فعال س ندا ل عامل الهتريب الفعيل. و هو ما يطرح الكثري من االإشاكالت يف  ال ليشء اإ

 مثل هذه ال فعال، سواء الإدارة امجلارك، أ و للك من تعرض عليه املنازعة امجلركية )السلطة الواقع العميل فامي خيص املعيار املعمتد يف جترمي

. فكيف ميكن الإدارة امجلارك اجلام بأ ن 01/01من ال مر  55القضائية(. و نَذكر عىل سبيل املثال ال احلرص احلاةل املنصوص علهيا يف املادة 

ي هو مس تودع أ و خمان معدا ليس تعمل يف الهتريب؟. كون أ نه ال ميكن الاس تدالل عىل املس تودع اذلي حبوزة خشص داخل النطاق امجلر

تسهيل نوعية اخملازن احملظور حيازهتا أ و املعدات اليت تكون هبا، من خلل ال لفاظ الواردة يف نص التجرمي أ و من معناه، للقول بأ هنا معدة ل 

ن السلطات القضائية يه  ال خرى سوف جتد نفسها عاجاة عن احلمك بقناعة عىل من ُأهتم حبيازته خملان معد معليات الهتريب. و من مث فاإ

ليه أ و خروج منه. ذا مل يمت العثور عىل البضائع املهربة ابخملان أ و يف حاةل دخول اإ  لتسهيل معليات الهتريب، ابخلصوص اإ

ري ال ينطبق عىل مفهوم احملاوةل أ و الرشوع املنصوص و اجلدير ابذلكر أ ن مفهوم الهتريب احلمكي اجملرم مبقتىض الترشيع امجل     

من قانون العقوابت اجلاائري. حيث تعد جرامئ الهتريب احلمكي جرامئ اتمة مبقتىض خمتلف نصوص الترشيع  35و  30عليه طبقا للامدتني 

لنتيجة املادية املطلوبة لقيام اجلرميةامجلري، يف حني تبقى احملاوةل جمرد حاالت يفشل فهيا الفاعل يف حتقيق جرميته فل تتحقق ا
1

. هذا ابالإضافة 

ىل أ ن املرشع اجلاائري نص يف املادة  من قانون ماكحفة الهتريب عىل املعاقبة عىل حماوةل ارتاكب جنح الهتريب بنفس العقوبة املقررة  81اإ

 مضن مقتضيات مدلول احملاوةل أ و الرشوع يف اجلرمية.   قطعا أ ن املرشع اجلاائري ال يدرج أ فعال الهتريب احلمكي للجرمية التامة، مما يدل

ىل أ عامل الهتريب احلمكي،و قررت لها عقوابت صارمة  -    ن الترشيع امجلري و النظم املمكةل هل تضمنت االإشارة اإ و عىل العموم فاإ

دارة  مثلها مثل أ عامل الهتريب الفعيل. حبيث يعترب اللك يف خانة الفعل املهنيي عنه مبوجب أ حاكم قانون امجلارك و التنظاميت اليت تتوىل اإ

 امجلارك تطبيقها.

 

                                      
 .835.ص 8008لبنان  -النرش و التوزيع بريوت  د. مسري عالية، رشح قانون العقوابت )القسم العام( دراسة مقارنة ، املؤسسة اجلامعية لدلراسات و 1
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 ال اثر الاجامتعية جلرامئ الهتريب امجلري. املبحث ال ول: 

من املعلوم أ نه ال مصلحة للمرشع يف وضع ال حاكم اجلاائية و جترمي ال فعال دون ما سبب واحض ، غالبا ما يتعلق ابملصلحة العامة 

رة القانون عىل الوضع و جترمي ال فعال املنافية للنظام العام و ال داب العامة، ذلكل نص املرشع اجلاائري عىل غرار اليت تقتيض بسط س يط

متع و دفع ترشيعات خمتلف دول العامل عىل جترمي أ فعال الهتريب امجلري ، و ذكل ل ن ادلول اكتشفت أ ن الرقابة امجلركية وس يةل انحجة محلاية اجمل 

جفنحت الهيا و اختلف حظ لك مهنا يف ال خذ بأ س باب هذه الرقابة اختلفا يرجع اىل مدى احساسها حباجة اجملمتع يف حلظة جعةل تطوره، 

معينة اىل امحلاية      و التطور
1

ىل حد  . و عليه أ قر املرشع اجلاائري عقوابت ملرتكيب جرامئ الهتريب امجلري أ قل ما يقال عهنا أ هنا صارمة و اإ

ىل ما تتسبب فيه اجلرامئ امجلركية   و ابل خص جرامئ الهتريب وصفها ابملب الغ فهيا من طرف الكثري من يطلع عىل حمتواها ، غري أ نه و ابلنظر اإ

قتصاد الوطين و مساس ابملصاحل الاجامتعية للمجمتع جيد املرشع مربرات هامة و اكفية لرد ذكل الشعور ابلقسوة و املبالغ  ة .من اس تزناف للإ

ن احلياة الاجامتعية ل فراد اجملمتع تتأ ثر تأ ثرا ابلغا بنتاجئ جرامئ فااي    دة عىل ال اثر الاقتصادية اليت تنج من أ فعال الهتريب ، فاإ

منا متثل اعتداءا عىل مصلحهتا غري الرضيبي ة عندما الهتريب غري الرضييب. و يه اجلرامئ اليت ال تقع اعتداءا عىل مصلحة ادلوةل الرضيبية ، و اإ

ع كون حملها من البضائع املمنوعة ، و يه اليت حيظر القانون اس تريادها أ و تصديرها ، و قد يكون املنع ل س باب حصية اكخملدرات ، أ و السلي

الواردة من مناطق موبوءة بأ مراض معدية ، أ و ل س باب اقتصادية اكلبضائع املغشوشة ، أ و اليت حتمل علمات ماورة ، أ و ل س باب تتعلق 

ادلاخيل اكل سلحة    و اذلخائر أ و ل س باب حربية كبضائع ادلول املعادية ، أ و ل س باب س ياس ية ، أ و زراعية  أ و أ خلقية أ و خلفهاابل من 
2

     .

اىل و هذا ل ن لهذه الفئة من جرامئ الهتريب متس ابدلخل الفردي ل فراد اجملمتع ، كام تتسبب يف الاخلل ابلصحة العمومية بل و يصل خطرها 

 حد املساس ابل من الوطين و السكينة العامة.

ضعاف ادلخل القويم اذلي ينعكس ابلرضورة سلبا عىل ادلخل الفردي ، حبيث أ ن  - ففي هذا الس ياق تتسبب جرامئ الهتريب يف اإ

قوق احملصةل من معليات جرامئ الهتريب تنقص من مداخيل اخلاينة العامة اليت تعمتد يف جاءا كبري من مزيانيهتا عىل عائدات الرسوم و احل

ن التصدير و الاس ترياد ، و هذا ما جيعل ادلوةل عاجاة عن متكني الفرد فهيا من دخل فردي مرتفع ، ذكل ل ن ادلخل الفردي ال ميكن رفعه دو 

 موازنة بني مداخيل ادلوةل و مصاريفها.

                                      
1

االإسكندرية ص  5911ل وىل د. عوض محمد، قانون العقوابت اخلاص. جرامئ اخملدرات و الهتريب امجلري و النقدي، املكتب املرصي احلديث للطباعة و النرش . الطبعة ا 

553 . 
2

 .570، ص  5997الهنضة العربية للطبع و النرش و التوزيع  د. نبيل لوقابباوى ، اجلرامئ امجلركية دراسة مقارنة، دار 
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ن هذه ال   خرية تتسبب فعل يف نشوء التجارة املوازية ، و و عىل غرار تقويض فرص زايدة ادلخل الفردي بسبب جرامئ الهتريب فاإ

ذ يعمتد رو اد يه نوع جديد من التجارة غري املرشوعة اليت ابتت هتدد اقتصادايت ادلول الس امي اليت تعاين من هشاشة البنية الاقتصادية ، اإ

عرضها للمس هتكل بأ سعار أ قل بكثري عن تكل احملددة التجارة املوازية عىل ما يتحصلون من بضاعة اهربة ال ختضع ملقاييس اجلودة  و السلمة ل

لتايل للبضائع املس توردة أ و الناجتة عن الصناعة احمللية، مما يعرض هذه ال خرية اىل منافسة غري مرشوعة تتسبب يف ركود الصناعة احمللية و اب

وضة يف السوق املوازية بأ قل مثن كوهنا ال ختضع للرضيبة فضل تتناقص معدالت انتاهجا ابلتوازي مع الاقبال املزتايد للمس هتكل عىل البضائع املعر 

ذا اكنت أ مثان ال خرية عىل درجة من الارتفاع . مما ينقص من 1عىل اكتساهبا ملركا تنافيس شديد مع املنتجات املامثةل أ و البديةل خصوصا اإ

قدام ادلوةل عىل الاايدة يف الرض  ن تكل مزيانية ادلوةل ال مر اذلي قد يترتتب عنه اإ ائب و الرسوم عىل النشاطات املرشوعة و ابلتايل فاإ

 ريب.الاايدات س تؤدي حامت اىل ارتفاع أ سعار املنتوجات و املواد املس هتلكة مما جيعل أ فراد اجملمتع يدفعون فاتورة النقص احلاصل بسبب الهت

 الواسعة الاس هتلك مهنا )اكملواد الغذائية ، و كام يؤدي هتريب املنتوجات احمللية اىل اخلارج اىل ندرة السلع و البضائع الس امي

املوايش،و احملروقات(، و هذا ما يؤدي اىل خلق أ زمة نقصها ، مما يرفع من مثهنا و يعطل مصاحل اجملمتع قاطبة
2

  . 

اته ال خرية اليت و تعد جرامئ الهتريب من املصادر ال ساس ية لل موال ذات املصدر اجملهول أ و ما ابت يعرف ابل موال القذرة، ه -

ا أ صبحت من أ مه مصادر ال فات الاجامتعية عىل هنج املتاجرة و اس هتلك اخملدرات و يه ال فة الاجامتعية ال كرث خطورة ، و ال رسع انتشار 

ال ابلهتريب، كام أ ن هتريب اخملدرات هو هتديد واحض للصحة العامة  و يساعد كثريا عىل يف جسم اجملمتع ، ذكل ل ن جتارة اخملدرات ال تتأ ىت اإ

ىل حصول املهربني عىل أ موال طائةل يمت تبييضها بأ شاكل عدة كرش  اء انتشار اجلرمية بش ىت أ نواعها ، ال مر اذلي هيدد كيان اجملمتع و يؤدي اإ

ماكنية احلصول عىل عقا رات و مساكن بقميهتا العقارات و وسائل النتاج مما يؤدي اىل ارتفاع أ سعارها و ابلتايل حيرم جل أ فراد اجملمتع من اإ

 احلقيقة املامتش ية مع راهن ادلخل الفردي احلقيقي ل فراد اجملمتع.

و يؤدي انتشار جرامئ الهتريب و اجلرامئ املرتبطة هبا اىل رضورة قيام ادلوةل بتسخري وسائل مادية و برشية لقمع تكل اجلرامئ ،  -

ال س يؤدي اىل حتويل جاء كبري من املزيانيات اليت اكن من املفروض أ ن ختصص يرصد لها جانب هام من مزيانية ادلوةل و هذا بطبيعة احل

للهنوض بش ىت قطاعات اجملمتع ، مما ينقص من هجود ادلوةل يف الرفع من مس توى معيشة الساكن و حترم هؤالء من فرص  و امتيازات اكنت 

 س تصلهم لوال اس تفحال اجلرمية و أ اثرها. 

                                      
 .85هـ ، ص 5702جرامئ الهتريب يف الوطن العريب ، أ حباث الندوة العلمية السادسة ، دار النرش ابملركا العريب لدلراسات ال منية و التدريب ابلرايض  1

 مليار أ رو  نتيجة هتريب الوقود . 05ما تتجاوز قميته تتحدث تقارير حكومية عن خسارة اخلاينة العمومية يف اجلاائر عن  2



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 363 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

ىل القمي و ال خلق داخل اجملمتع، حبيث أ ن املنشورات و و ال تقترص أ اثر الهتريب  - عىل ما س بق ذكره حفسب ، بل متتد لتصل اإ

ن هتريب الكتب و اجمللت و ال عن طريق الهتريب ، و بذكل فاإ خلق و العادات و التقاليد ال جتد لها طريقا للمجمتع اإ  الكتب املنافية لل 

ىل ابتعاد أ فراد اجملمتع عن ال خلق القومية، كام يؤدي اىل تفكيك الروابط الاجامتعية من خلل ما  ال رشطة املسموعة و املرئية يؤدي فعل اإ

ات و ال سلحة يروج هل من خلل املواد املهربة. فضل عىل أ ن الكثري من أ فراد اجملمتع مل يعد هل اس هتجاان جلرامئ الهتريب و مبا فهيا هتريب اخملدر 

ى فهيا بعض أ فراد اجملمتع الس امي فئة الش باب أ هنا الطريق السهل و الرسيع لتكوين الرثوة مما يدفعهم قدما اىل ، بل و عىل النقيض من ذكل ير 

و  الالتحاق بركب التنظاميت الاجرامية ، مما يقلص من القوى الاجامتعية املسامهة يف الانتاج املرشوع و يؤدي اىل تعطيل المنو الاقتصادي

ع لليد العامةل الوطنية ، ال مر اذلي يدفع ادلوةل اىل اس تقدام اليد العامةل ال جنبية اليت تلكف اخلاينة العامة أ موالا الاجامتعي و افتقار اجملمت

 ابهظة و تسبب يف رفع نس بة البطاةل .

ىل اس تفحال - الفساد  كام طالت جرامئ الهتريب و أ اثرها جاءا هاما من حياة أ فراد اجملمتع، فقد أ دت الرثوة غري املرشوعة اإ

الاجامتعي و الاداري املبين عىل ابرام الصفقات املش بوهة و انتشار الرشوة و الضغوطات بلك أ نواعها و اليت قد تصل اىل حد جرامئ قتل 

قد رجال الضبط القضايئ ، و الاختطاف اذلي قد يطال ال فراد و العائلت. مما ينشئ ترويع الساكنة و ياعاع السكينة العامة ، ال مر اذلي 

و ال ماكن يربك أ هجاة ادلوةل و مينع أ فراد اجملمتع من المتتع حبرايهتم و حيد من ممارس هتم ل سلوب حياهتم و ارتياد ال ماكن العامة اكملنزتهات 

 الس ياحية، الش ئي اذلي تنجم عنه الضغوطات النفس ية اليت تنعكس سلبا عىل حياة الفرد و أ رسته. 

 نطاق أ وسع ذا تأ ثري هام عىل حياة أ فراد اجملمتع، أ ال و هو احلياة الس ياس ية اليت ينبثق عهنا متثيل و متتد أ اثر جرامئ الهتريب اىل -

أ فراد اجملمتع يف خمتلف هيالك ادلوةل، حيث أ صبحت ال موال احملصةل من الهتريب و اجلرمية املنظمة ذات تأ ثري يف وصول أ شخاص اىل 

حداث القطيعة مناصب حساسة يف ادلوةل عىل غرار المتثيل ا لنيايب أ و اجملالس احمللية مما يؤدي اىل فقدان الثقة يف العمليات الس ياس ية ، و اإ

  بني أ فراد اجملمتع و ممثلهيم . ال مر اذلي يؤدي حامت اىل هدم املؤسسات الس ياس ية و الاجامتعية.

 

 

 

 

 



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 364 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

رشاك املبحث الثاين:   أ فراد اجملمتع يف ماكحفة الهتريب(. الس بل و الوسائل املس تحدثة ملاكحفة جرامئ الهتريب )اإ

قرار عقوابت تترتاوح بني املالية و السالبة        فضل عن الطرق التقليدية ملاكحفة اجلرمية بشلك عام ، و املمتثةل يف جترميها ، و اإ

ىل متابعة و مقع اجلرامئ امجلركية، مل يتواىن املرشع اجلاائري يف للحرية، و طار اجلهود الرامية اإ رشاك اجملمتع املدين يف اإ اإ
1

يف اهمة مقع جرامئ  

دارية و ال مني ىل وعيه التام أ ن خمتلف النصوص القانونية و الهيالك االإ ة اليت الهتريب نظرا للخطورة اليت تتسم هبا تكل اجلرامئ. ابالإضافة اإ

جملمتع يف ذكل، خصوصا و أ ن تكل ال هداف موهجة تعمل يف هذا الصدد، ال ميكهنا أ ن حتقق ال هداف املرجوة من معلها ما مل يشاركها أ فراد ا

 ري.لكها محلاية هذا اجملمتع مما جيعل أ فراده ملامني قانونيا و أ دبيا برضورة مساعدة أ هجاة ادلوةل عىل متابعة و مقع جرامئ الهتريب امجل

-ة القمعية اليت كثريا ما اكنت تتسم هبا )كوهنا كام أ ن تطور النظم القانونيـة يف جمال التجرمي و العقاب، و ابتعادها عن النظر  -      

اكنت موهجة توهجا غري صائب مبنيـا عىل أ سس غري موضوعية، يظهر من خللها أ ن أ فراد اجملمتع البد أ ن خيضعوا لسلطان  -أ ي النظم القانونية

ا نظرة الترشيعات العقابية دلور أ فراد اجملمتع يف كف القانون جربا بواسطة العقوابت املقررة ذلات الغرض(، غري كثريا من  املعطيات و من بيهن

جامح اجلرمية. حيث أ صبح هؤالء س ندا لسلطات ادلوةل يف مقع اجلرامئ عامة و جرامئ الهتريب خاصة  و هذا ما يس تخلص من خلل اس تعانة 

ن اكن قد فضل أ ن يكون دورمه وق س ناده هلم اهمة املرشع اجلاائري بأ فراد اجملمتع يف ماكحفة اجلرائـم  و اإ ائيـا فهيا. و هو ما يتجىل من خلل اإ

بلغ السلطات قبل وقوع اجلرامئ قصد احليلوةل دون وقوعها، و اس تعمل يف ذكل وسائل خمتلفة من شأ هنا أ ن تؤيت مثارها يف هذا اجملال،  اإ

رادية حمضة منب  ثقة عن روح املبادرة و تش بع خمتلف أ وساط اجملمتع ابلوعي لتترتاوح مسامهة أ فراد اجملمتع يف الوقاية أ و مقع اجلرامئ بني مسامهـة اإ

مبسؤولياهتم يف ذكل
2

. و أ خرى مبنية عىل القيام بذات ادلور يف مقابل احلصول عىل ماااي مادية أ و امتيازية أ خرى يقررها القانون، نظري 

ىل بي انه من خلل النقطتني املواليتني اللتان نتطرق يف ال وىل مهنام تقدمي املساعدة لهيئات ادلوةل يف مقع اجلرامئ امجلركية. و هذا ما سنتطرق اإ

ىل تشجيع دور اجملمتع املدين يف ماكحفة جرا  مئ الهتريبلس بل مسامهة اجملمتع املدين يف ماكحفة جرامئ الهتريب. و يف الثانية للتحفزيات الرامية اإ

                                      
ن مصطلح اجملمتع املدين ننوه يف هذا الصدد أ ن املرشع اجلاائري مل يعطي تعريفا الصطلح "اجملمتع املدين" غري أ نه و من خلل ما هو متعارف عليه و وفقا ملا ه 1 و شائع فاإ

ة و اذلي جاء ية الفاعةل يف اجملمتع. و هذا متاش يا مع تعريف اجملمتع املدين اذلي تبناه البنك ادلويل و اذلي أ عده عدد من املراكا البحثية الرائديطلق عىل امجلعيات و الهيئات املدنية غري العموم 

ىل اجملموعة واسعة النطاق من املنظامت غري احلكومية واملنظامت غري الرحبية اليت لها وجود   يف احلياة العامة وتهنض بعبء التعبري عن اهامتمات وقمي  فيه: "يشري مصطلح اجملمتع املدين اإ

ىل اعتبارات أ خلقية أ و ثقافية أ و س ياس ية أ و علمية أ و دينية أ و خريية. و من مث يشري مصطلح منظامت ا ىل مجموعة عريضة من املنظامت تضم: أ عضاهئا أ و ال خرين، استنادًا اإ جملمتع املدين اإ

ومؤسسات العمل اخلريي". راجع واملنظامت غري احلكومية، والنقاابت العاملية، وجامعات الساكن ال صليني، واملنظامت اخلريية، واملنظامت ادلينية والنقاابت املهنية، امجلاعات اجملمتعية احمللية، 

 http://go.worldbank.org/YTA8OS82C0يف هذا الصدد املوقع الالكترتوين. 

من قانون ماكحفة الهتريب ابختاذ مجةل من التدابري  3لضامن تواصل أ فراد اجملمتع مع اجلهات امللكفة بتتبع و مقع اجلرامئ امجلركية لكف املرشع هذه ال خرية مبوجب نص املادة  2

علم و توعية و حتسيس املس هتكل حول خماطر الهتريب و تداب  ر أ خرى نصت علهيا ذات املادة.الوقائية واليت من بيهنا اإ

 

http://go.worldbank.org/YTA8OS82C0
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 جرامئ الهتريب. وال: س بل مسامهة اجملمتع املدين يف ماكحفةأ   

ىل مؤازرة اجملمتع املدين للمختلف        ىل تتبع اجلرامئ امجلركية و مقعها أ ثر املرشع اجلاائري اللجوء اإ من مضن املساعي الرامية اإ

نص  الهيئات العامةل يف هذا اجملال، و خصوصا عندما يتعلق ال مر جبرامئ الهتريب اليت تعد أ كرث انتشارا و خطورة عىل مصاحل اجملمتع. ذلكل

 من قانون ماكحفة الهتريب عىل أ نه " يشارك اجملمتع املدين يف الوقاية من الهتريب و ماكحفته ،الس امي عن طريق:  7ع يف املادة املرش 

 املسامهة يف تعممي و نرش برامج تعلميية و تربوية و حتسيس ية حول خماطر الهتريب عىل الاقتصاد و الصحة العمومية، -  

بلغ السلطات العمومية  -    عن أ فعال الهتريب و ش باكت توزيع و بيع البضائع املهربة،اإ

 املسامهة يف فرض احترتام أ خلقيات املعاملت التجارية." -  

نه و عىل اعتبار أ ن جرامئ الهتريب كثريا ما تلقى رواجا بني أ فراد اجملمتع اذلين قد يسامهون بترصفاهتم        و عىل هذا ال ساس، فاإ

قدااهم عىل اقتناء السلع و البضائع املهربة سواء االإرادية أ و غري االإرا دية يف دمع انتشارها و مساعدة مرتكبهيا يف تروجيها، و ذكل من خلل اإ

عاقة ادلور ىل تسترتمه يف الكثري من ال حيان عن حمترتيف هذه اجلرامئ. و هو ما يساعد حقا عىل اإ اذلي  علموا مبصدرها أ و مل يعلموا، ابالإضافة اإ

 ئات اليت لكفهتا ادلوةل بتتبع و مقع اجلرامئ امجلركية.تضطلع به الهي 

ذلا و يف ظل الس ياسات اجلديدة املنهتجة من طرف املرشع اجلاائري للوقاية من جرامئ الهتريب لكف أ فراد اجملمتع املمثلني مبا  -

ىل املهام املنوه هبا يف املادة  الهتريب، حيث أ نه يقع عىل عاتقهم املسامهة يف تعممي و من قانون ماكحفة  7يعرف هبيئات اجملمتع املدين ابلسعي اإ

نرش برامج تعلميية و تربوية و حتسيس ية حول خماطر الهتريب عىل الاقتصاد     و الصحة العمومية ، و ذكل ابس تعامل الثوابت ذات الصةل 

رساء روح املواطنة  ىل اإ دلى ال فرادابللغة و العادات و التقاليد اليت من شأ هنا أ ن حتقق الوصول اإ
1

و هذا مضن املهام العاديـة اليت تقوم هبا يف  

ىل أ ن خمتلف هيئات اجملمتع املدين تتشلك من مجيع طبقات اجملمتع  طار نشاطاهتا يف اجملمتع نظرا لقرهبا من خمتلف طبقاته. ابالإضافة اإ ابختلف اإ

من خماطبهتم بأ سلوب كثريا ما يلقى قبوال واسعا دلهيم، كونه ينبعث من مس توايهتم، مما يسهل تواصل أ فراد اجملمتع هبا و هو ال مر اذلي ميكهنا 

 هجات ال يرى فهيا أ فراد اجملمتع ميوال للتسلط أ و القمع.

بلغ السلطات العمومية عن أ فعال الهتريب و ش باكت توزيع و بيع       كام يلكف املرشع مبوجب النص املذكور اجملمتع املدين ابإ

 موقعها يف اجملمتع. حيث يتس ىن للمثيل اجملمتع املدين و مه من عامة الشعب أ ن يعلموا و لو بصفة عرضية بوجود أ فعال البضائع املهربة، حبمك

                                      
1

 .91.ص8001بعنوان التعاون ادلويل يف جمال ماكحفة اخملدرات. الرايض  391عدد  -مركا ادلراسات و البحوث -جمةل جامعة انيف العربية للعلوم ال منية 



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 366 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

ن دور  بلغ السلطات العمومية عهنا، حيث تتوىل اهمة تقصهيا و كشف خمططاهتا، ذلكل فاإ الهتريب أ و ممهتنهيا. ذلكل يتوجب عىل علهيم اإ

علم السلطات العمومية ابجلرامئ الواقعة فعل فقط، بل بأ ي مؤرش من شأ نه أ ن يدلها عىل حماوةل وقوع اجملمتع املدين هذا ال ير  تبط برضورة اإ

 جرامئ الهتريب أ و وقوعها فعل.

احترتام كام أ نه و من بني ال دوار الهامة اليت يضطلع هبا اجملمتع املدين يف الوقاية من جرامئ الهتريب و مقعها، مسامهته يف فرض  -    

أ خلقيات املعاملت التجارية ، اليت ميكن من خللها و بطريقة غري مبارشة تشجيع املنافسة املرشوعة    و منع رواج السلع املهربة يف 

ال سواق احمللية. من خلل حتسيس التجار خبطورهتا عىل نشاطهم التجاري و عىل املس هتلكني، كون أ هنا تتسبب يف خلق ثروة غري قانونية 

ىل انعاكسات سلبية عىل معاملت التاجر و علقاته القانونية مبحيطه. حبيث تتسبب يف افتقار دل ى املهربني يف الوقت اذلي تؤدي فيه اإ

ىل أ ن اكتشافها دلى التاجر قد  اخلاينة العمومية بسبب عدم تسديد احلقوق و الرسوم امجلركية و الرضيبية املنصوص علهيا قانوان، ابالإضافة اإ

ن الزتام يؤدي  عساره أ و الاايدة فيه. ذلكل فاإ ىل اإ ىل فرض عقوابت مالية عليه من شأ هنا أ ن تؤدي اإ دانته جبرم الهتريب، مما قد يؤدي اإ ىل اإ اإ

ىل السوق احمل   لية   ومجيع الفاعلني ابحترتام أ خلقيات املعاملت التجارية أ مر هام من شأ نه القضاء عىل أ فعال الهتريب و أ اثرها قبل وصـولها اإ

 املس هتكل.

و ل ن مسامهة اجملمتع املدين اهمة يف مقع اجلرامئ امجلركية و لو بصفة وقائية، ذلكل اكن من الواجب أ ن تضطلع هبا خمتلف الهيئات  -  

ن هؤالء ال فراد مه ال خري ىل حتقيق ريق اجملمتع و النأ ي بأ فراده من فساد بيئهتم . فاإ ن ملكفني مبهمة املدنية مضن نشاطها العادي، كوهنا تسعى اإ

نص املسامهة يف تقدم اجملمتع من خلل حماربة مجيع ال فات فيه و من بيهنا اجلرامئ امجلركية عامة و جرامئ الهتريب عىل وجه اخلصوص. ذلا 

ليه يف النقطة املرشع اجلاائري عىل دور أ فراد اجملمتع يف ماكحفة جرامئ الهتريب و أ عد ذلكل أ حاكم تتلءم و تكل املهمة و هذا ما سنتطر  ق اإ

 املوالية.

 اثنيا: وسائل تشجيع مسامهة أ فراد اجملمتع يف ماكحفة جرامئ الهتريب 

ن ذكل مل يثين    دارية و ال منية و القضائية ملكفة مضن اهااها العادية مبتابعة و مقع جرامئ الهتريب، فاإ ذا اكنت مجيع الهيئات االإ اإ

ع يف هذه املهمة اليت هتم مصلحة اجملمتع عامة، ذلكل نص املرشع اجلاائري يف قانون ماكحفة الهتريب املرشع يف دمع هجودها مبشاركة أ فراد اجملمت

رشع يف عىل الزتام أ فراد اجملمتع ابلعمل عىل مقع جرامئ الهتريب امجلري أ و عىل ال قل املسامهة يف ذكل. و يتجىل هذا من خلل ما نص عليه امل 

ىل القيام بتكل املهمة. أ وهلام ينطوي عىل حتفزيات و ماااي، و الثاين يعاقب و قانون ماكحفة الهتريب، حيث اس تع مل أ سلوبني دلفع أ فراد اجملمتع اإ
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املرشع  يقمع من خلهل املرشع رفض و عدم الوفاء هبذا الالزتام القانوين، اذلي من الفروض أ ن يلزتم به أ فراد اجملمتع طواعية و لو مل يقرر هل

 عرض ل مه ما جاء يف ال سلوبني املذكورين. عقوابت. و فامي ييل

 01/01من ال مر  01من خلل ما ورد يف املادة  / مسامهة أ فراد اجملمتع يف مقابل احلصول عىل املاااي و التحفزيات:05 -   

ىل التعاون مع  حقام أ فراد اجملمتع و دفعهم اإ السلطات العمومية يف مقع جرامئ املتعلق مباكحفة الهتريب يتضح جليا أ ن املرشع و رغبة منه يف اإ

ىل القبض  ماكنية تقدمي حتفزيات مالية أ و غريها لل شخاص اذلين يقدمون للسلطات اخملتصة معلومات من شأ هنا أ ن تفيض اإ الهتريب، أ قر اإ

ادية املغرية اليت تنافس عىل املهربني. و هذا يف الوقت اذلي أ صبحت يف اجلرمية اهنة تس تقطب خمتلف الكفاءات و اخلربات بعائداهتا الاقتص

عائدات غريها من املهن الرشيفة
1

  . 

و امللحظ من خلل ما ورد يف نص املادة املذكور أ ن املرشع مل حيدد نوع املعلومات اليت من شأ هنا أ ن متنح لل شخاص     

ىل القبض عىل املهربني. ذل بلغ املتعاونني مع السلطات اخملتصة حق التعويض، و املهم أ هنا تفيض اإ كل يعد من قبيل تكل املعلومات اإ

ماكنيات املتوفرة دلهيا  بلغها بنشاطات أ شخاص اهربني مما يساعد السلطات اخملتصة وفقا للإ السلطات مباكن أ و زمان معليات هتريب أ و اإ

لقاء القبض عىل املهربني.  عىل اإ

نه و محلاية حقوق أ فراد اجملمتع اذلين يقدم -      لقاء القبض عىل و يف نفس الس ياق، فاإ ىل اإ ون معلومات من شأ هنا أ ن تفيض اإ

املهربني اختذت ادلوةل مجيع الاحتياطات اللزمة ذلكل، حيث حددت مصدر التحفزيات و كيفية منحها من خلل ما ورد يف املرسوم 

املتعلق مباكحفة الهتريب 01/01من ال مر  1اذلي حيدد كيفية تطبيق املادة  8001غشت س نة  81املؤرخ يف  822-01التنفيذي رمق 
2

حبيث  .

 نص املرشع عىل اقتطاع التحفزيات املالية اليت حيددها رئيس املصلحة أ و الوحدة اليت خيضع لها ضابط الرشطة القضائية امللكف ابلتحقيق،

عىل أ ن يمت ادلفع بعد تنفيذ العملية و بصفة تقديرية غري قابةل للطعن من مزيانية املصاحل امللكفة مباكحفة الهتريب يف فصل "النفقات اخملتلفة". 

 ميكن القيام بدفعات جائية بعد تنفيذ مراحل خمتلفة من املهمة، مع ضامن رسية التعامل يف ذكل.

و الواحض من خلل ما ذكران يف هذا اخلصوص أ ن املرشع مل يبني صفة ال شخاص اذلين حيق هلم احلصول عىل التحفزيات املالية،  -

ىل نصوص القانون املتعلق مباكحفة الهتريب يتضح لنا جليا أ ن هؤالء ال شخاص مه اذلين مل يرتكبوا بأ ي صفة اكنت تكل غري أ نه و ابلرج وع اإ

ن اكن املرشع ال مينع اس تفادة ال شخاص اذلين ارتكبوا أ و سامهوا أ و علموا بوقوع أ عامل الهتريب من ماااي أ خرى غري مالية ، أ قل ال فعال. و اإ

                                      
 .575املنظمة و أ ساليب ماكحفهتا، املرجع السابق ص بعنوان أ حباث حلقة علمية حول اجلرمية 803جمةل أ اكدميية انيف العربية للعلوم ال منية، عدد  1

االتفاقيات ادلولية و الربوتوكوالت املمكةل لها اليت صادقت علهيا اجلاائر  –أ . عبيدي الشافعي، املوسوعة اجلنائية قانون ماكحفة الهتريب ملحق ب النصوص التطبيقية  2

 .17بتحفظ، دار الهدى ، عني مليةل ، اجلاائر ،ص
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علم ما يقال عهنا  عفاء الشخص اذلي ارتكب أ و سامه يف الهتريب من املتابعة، برشط أ ن يقوم ابإ أ هنا أ مه من تكل املالية. كوهنا تمتثل يف اإ

هبا السلطات العمومية عن جرامئ الهتريب قبل ارتاكهبا أ و حماوةل ارتاكهبا. كام ميكن أ ن يس تفيد مرتكبو جرامئ الهتريب أ و من شارك يف ارتاك

ذا اكنت العقوبة املقررة السجن املؤبد ختفض من ختفيض ال ىل النصف و اإ عقوبة )و يه عقوبة جد مغلظة وفقا ملا نص عليه املرشع اجلاائري( اإ

ىل عرش ) ذا ساعد السلطات بعد حتريك ادلعوى العموميـة يف القبض عىل خشص أ و أ كرث من ال شخاص املسامهني يف 50اإ ( س نوات جسنا، اإ

من الغشاجلرمية أ و املس تفيدين 
1

سداء خدمة عامة  ىل اإ بلغ السلطات من طرف مرتكب اجلرمية ( ال يؤدي اإ . ذكل ل ن هذا الترصف ) اإ

ذ لو اكن اجلاين خطرًا ملا أ خرب أ و أ بلغ السلطات عن اجلرمية و مرتكهبا منا يمن عن خشصية خطورهتا حمدودة أ و قليةل، اإ أ و  لدلوةل حفسب و اإ

مرتكبهيا
2

. 

لهيا دلليل عىل تقديره و مراعاته للظروف احمليطة و عىل العموم فاإ  -    ىل وسائل التحفزي املشار اإ ن جلوء املرشع اجلاائري اإ

ابل شخاص، حيث خص لك فئة مبا ميكن أ ن حيفاها عىل مساعدة السلطات للقيام بواجهبا يف تتبع و مقع جرامئ الهتريب. غري أ نه و يف مقابل 

بلغ السلطـات عن أ فعال الهتريب و هذا ما س نبينه يف وسائل التحفزي قيد ال شخاص و قرر عقو ابت هلم يف حال عدم قيااهم بواجب اإ

 النقطة املالية.

بلغ السلطات عن أ فعال الهتريب:08 -  / العقوابت املقررة لعدم اإ

نحهم التحفزيات و يف الوقت اذلي رغب فيه املرشع اجلاائـري أ فراد اجملمتع يف مد يـد املساعدة للسلطات العموميـة و م     

بلغ  شخاص اذلين ميتنعون عن اإ االإعفاءات مبوجب قانون ماكحفة الهتريب، نص يف الوجه الثاين من ذات القانون عىل عقوابت مقررة لل 

س تة املتعلق مباكحفة الهتريب عىل أ نه "يعاقب ابحلبس من  01/01من ال مر  52السلطات عن أ فعال الهتريب. و يف هذا الصدد نصت املادة 

ىل مخس )1) ىل 10.000( س نوات و بغرامة من 1( أ شهر اإ دج، لك خشص ثبت علمه بوقوع فعل من أ فعال الهتريب و مل 100.000دج اإ

ىل معرفة هذه ال فعال حبمك وظيفته أ و اهنته". ذا اكن الشخص ممن توصل اإ  يبلغ عهنا السلطات العمومية اخملتصة، تضاعف العقوبة اإ

بلغ السلطات العمومية اخملتصة بوقوع جرامئ الهتريب مل يعد جمرد الزتام معنوي و عىل هذا ال ساس فاإ  -   ن الزتام أ فراد اجملمتع ابإ

منا أ صبح الزتاما قانونيا بل و جرمية يقرر لها املرشع عقوبة احلبس و الغرامة. مما يتعني معه رضورة الزتام أ فراد اجملمتع أ دبيا و  اجتاه اجملمتع، و اإ

لواجب و لو قصد احلصول عىل املاااي و التحفزيات السابق ذكرها، بدال من التعرض للجااءات املقررة لفعل التسترت عىل تكل قانونيا هبذا ا

                                      
 املتعلق مباكحفة الهتريب. 01/01من ال مر  82نص املادة راجع  1

 .535. ص8050د. فهد هادي حبتور. ظروف اجلرمية و أ ثرها يف تقدير العقوبة دراسة مقارنة. دار اجلامعة اجلديدة  2
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سؤولية ال فعال و لو بفعل سليب يمتثـل يف عـدم االإبلغ عهنا. ذكل ل ن اجلااءات املقررة يف الترشيع امجلري ترتبط ارتباطا وثيقا بأ حاكم امل 

 نصوص علهيا يف هذا الترشيع  و وفقا للقواعد املقررة  فيه، مما جعلها )اجلااءات( تتنوع لتتلءم مع أ نواع أ حاكم املسؤولية اجلاائيةاجلاائية امل 

 يف الترشيع امجلري   و تعدد املسؤولني طبقا ل حاكمه.  

 اخلامتة:

اجملمتعات قاطبة ، الس امي و أ ن ال زمات الاقتصادية و من الواحض أ ن اجلرامئ امجلركية ، و ابل خص جرامئ الهتريب أ صبحت هتدد  

الس ياس ية أ صبحت تغذي منحاها التصاعدي اذلي يودل دلى مقترتيف هذا النوع من اجلرامئ اخلطرية شعور بتحدي السلطة العامة، يف ظل 

 ات ارتاكب هذا النوع من اجلرامئ.نقص وسائل التواصل بني خمتلف دول اجلوار، فضل عن أ ن عدم التنس يق بيهنا كثريا ما يسهل معلي

ذا اكنت اجلاائر من ادلول اليت تعاين ويلت هذه اجلرامئ اخلطرية و املزتايدة اخلطورة بعد أ ن أ صبح مرتكبو جرامئ  -      و اإ

ملواد الغذائية و الرثوة الهتريب هيددون الاقتصاد الوطين، من خلل اقدااهم عىل هتريب ثروات البلد عىل غرار املنتجات النفطية    و كذا ا

جراءات كفيةل ابحلفاظ عىل املال العام، ليس من خلل تشديد العقوابت مبوجب القوانني هنا مطالبة اليوم قبل الغد ابختاذ اإ  احليوانية. فاإ

فعيل مجليع مكوانت ادلوةل الصادرة حفسب ، بل البد لدلوةل أ ن تعاز قدرات اجملمتع بوسائل كفيةل بتحقيق الغاية املنشودة ، و يه الارشاك ال

صا اجلاائرية من سلطات رمسية و فعاليات اجملمتع اليت البد لها أ ن تتحمل عئب القضاء عىل هذا الورم اخلطري اذلي يهنش جسد اجملمتع ، خصو 

دلى أ فراد اجملمتع       و و أ نه يتغذى من ترصفات أ فراد من ذات اجملمتع ال يأ هبون ابملصلحة العامة ، مما يتعني معه تفعيل احلس الوطين 

توعيهتم مبدى خطورة جرامئ الهتريب ال نية و املس تقبلية علهيم و عىل خلفهم. و ابخلصوص أ ن هتريب السلح    و اخملدرات أ صبح ال فة 

ذا اكن مقابل تكل السموم يدفع من قوت أ فراد اجملمتع و عىل حساب سلمة  أ فراده. الكربى اليت ال ميكن السكوت عهنا ، خصوصا اإ

ال من  -   ن مس تقبل ماكحفة جرامئ الهتريب البد أ ن يبىن عىل أ سس حامئية قبل أ ن تكون ردعية ، و هذا ال ميكن أ ن يتأ ىت اإ ذلا فاإ

هتا خلل اضطلع أ فراد اجملمتع قاطبة مبسؤولياهتم اجتاه مرتكيب جرامئ الهتريب، يف الوقت اذلي ينبغي فيه أ ن تأ خذ السلطة العامة احتياطا

أ خرى  بتجنيد أ كرب مك من الوسائل املادية و البرشية لتحسيس أ فراد اجملمتع ابخلطورة اليت هتددمه من هجة ، كام ينبغي للسلطة العامة من هجة

خطر أ ن تقوم بتسهيل معليات مقع جرامئ الهتريب من خلل ااتحة الفرصة ل فراد اجملمتع ابالإبلغ عن تكل اجلرامئ دون أ ن يهتدد املتعاون أ ي 

بلغ عن أ ية جرمية أ و  دارة امجلارك رمقا أ خرض رسي عىل غرار ال رقام اليت اعمتدهتا اجلهات ال منية ال خرى للإ حدث يذكر. و ملا ال تتخذ اإ

 يشتبه يف مساسه ابلصاحل العام.
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جراءات - هامة من خلل تشجيع  و ال تنهتيي وسائل مقع جرامئ الهتريب عند احلد املذكور ، بل البد للسلطة العامة أ ن تتخذ اإ

 أ ن جرامئ القدرة الرشائية ل فراد اجملمتع و توعيهتم بأ رضار البضائع املقدلة و املايفة اليت كثريا ما يكون مصدرها الهتريب.هذا ، ابالإضافة اىل

ذا ما مت الهنوض ابلقطاعات الانتاجية و مت تطوير وسائل الانتاج اليت متكن الب ضاعة احمللية من منافسة البضائع الهتريب لن جتد لها ماكان اإ

ن أ فراد اجملمتع البد أ ن يتوهجوا حامت اىل اقتناهئا بدافع اجلودة و تقارب ال مثان مما يؤدي فعل اىل ركود البض اعة الاجنبية و ال جنبية و من مث فاإ

 ياس ية.خصوصا املهربة. و هو ما حيقق الصاحل العام من مجيع جوانبه الاقتصادية و الاجامتعية و الس  

 قامئة املراجع:

 أ وال: املراجع ابللغة العربية:

 املراجع العامة: - 05

خ (. الطبعة ال وىل. ادليوان الوطين لل شغال الترتبوية. –جيليل بغدادي ،الاجهتاد القضايئ يف املواد اجلاائية اجلاء ال ول )أ   -

8008. 

لبنان  -ارنة ، املؤسسة اجلامعية لدلراسات و النرش و التوزيع بريوت مسري عالية، رشح قانون العقوابت )القسم العام( دراسة مق -

8008. 

 فهد هادي حبتور. ظروف اجلرمية و أ ثرها يف تقدير العقوبة دراسة مقارنة. دار اجلامعة اجلديدة . -

 :املراجع املتخصصة -08

 . 8001أ حسن بوسقيعة املنازعات امجلركية دار هومه الطبعة الثانية  -

 عبد هللا اجلنيدي. جرمية الهتريب امجلري يف ضوء الفقه و القضاء. ال ردن .خصر  -

فايا الس يد المنساوي و أ رشف فايا المنساوي .موسوعة امجلارك و الهتريب امجلري ،دار الكتب القانونية مرص احملةل الكربى.  -

 .8007طبعة 

يب امجلري و النقدي، املكتب املرصي احلديث للطباعة و النرش . عوض محمد، قانون العقوابت اخلاص. جرامئ اخملدرات و الهتر  -

 االإسكندرية . 5911الطبعة ال وىل 

االتفاقيات ادلولية و الربوتوكوالت  –عبيدي الشافعي، املوسوعة اجلنائية قانون ماكحفة الهتريب ملحق ب النصوص التطبيقية  -

 الهدى ، عني مليةل ، اجلاائراملمكةل لها اليت صادقت علهيا اجلاائر بتحفظ، دار 
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 .8003موىس بودهان. النظام القانوين ملاكحفة الهتريب يف اجلاائر دار احلديث للكتاب الطبعة ال وىل  -

 . 5997نبيل لوقابباوى ، اجلرامئ امجلركية دراسة مقارنة، دار الهنضة العربية للطبع و النرش و التوزيع  -

 :النصوص القانونية -03

 املتضمن قانون امجلارك املعدل و املمتم.   5939يوليو  85املؤرخ يف  39/03القانون  -

)املعدل و املمتم( املتعلق بقمع خمالفة الترشيع والتنظمي  اخلاصني ابلرصف و حركة رؤوس 5991يوليو  9املؤرخ يف  88-91ال مر  -

ىل اخلارج.  ال موال من و اإ

 .8001لس نة  19ل و املمتم( املتعلق مباكحفة الهتريب.ج.ر عدد )املعد 83/02/8001املؤرخ يف  01/01ال مر  -

 اجمللت العلمية: -07

بعنوان التعاون ادلويل يف جمال ماكحفة اخملدرات.  391عدد  -مركا ادلراسات و البحوث -جمةل جامعة انيف العربية للعلوم ال منية -

 .8001الرايض 

دوة العلمية السادسة ، دار النرش ابملركا العريب لدلراسات ال منية و التدريب جرامئ الهتريب يف الوطن العريب ، أ حباث الن -

 هـ5702ابلرايض 

 املراجع ابللغة ال جنبية:

Claude J. BERR, Introduction au droit douanier, ITCIS Edition, 2008. P110.  

Claude J. BERR  /Henri TREMEAU, le droit douanier communautaire et nationale, 7édition  

economica Paris 2006. 

 مواقع الواب:

.http://go.worldbank.org/YTA8OS82C0 
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 املتعلق ابلبدلية يف اجلاائر 50 -55املرفق العام احمليل يف ظل القانون رمق 

 ال س تاذ/مسغوين زكرايء       

 مساعد "أ "،جامعة سعيدة ذتاأ س        

 املقدمة:

اليت تعمتد علهيا ادلوةل يف تلبية رغبات و حاجات امجلهور الادارية و الاقتصادية و  االإدارةيعترب املرفق العام من أ مه وظائف 

اليت متارس النشاط و من الناحية الاجامتعية و املهنية،حيث عرف الفقهاء املرفق العام من انحيتني فهو من الناحية الشلكية الهيئة أ و املنظمة 

دارةو أ مهية قصوى يف احلياة العملية   املوضوعية يعين اخلدمة أ و النشاط اذلي يش بع حاجات ال فراد امجلاعية ،و للمرفق العام دور  للإ

تؤدي دورها اكمل و من ينكرها  العامة، و لقد خص ادلكتور سلامين الطاموي هذه ال مهية عىل الصعيد القانوين قائل: ان نظرية املرفق العام

منا  يتنكر لاكفة قواعد القانون العام و اليت بنيت عىل أ ساس ال حاكم الضابطة لسري املرافق العامة. فاإ

ىلنشاء م املرافق العامة من حيث أ داة االإ و تنقس مرافق تنشأ  بنص ترشيعي ليمتكن أ عضاء السلطة الترشيعية من الاطلع عىل  اإ

نشاهئاورته و قواعده و مرافق تنشأ  بنص تنظميي حيث خيول الترشيع يف ادلوةل للسلطة التنفيذية صلحية نشاط املرفق و رض   .اإ

قلمييكام تنقسم املرافق العامة من حيث امتدادها  ىل االإ قلميمرافق وطنية ميتد نشاطها يف مجيع  اإ ادلوةل و مرافق اقلميية يقترص  اإ

من القانون  579ة و البدلية و هذا ما سوف نتناوهل يف تبيان املرفق العام احمليل من خلل نص املادة نشاطها يف جاء اقلمي من ادلوةل اكلوالي

 من قانون الوالية. 589اىل  581املتعلق ابلبدلية و املواد من  8055جوان  88املؤرخ يف  55/50

 املبحث ال ول: ماهية املرفق العام

س النشاط االإداري خلل اجتاه ادلول احلديثة حنو الاقتصاد احلر حيث وجدث املرافق يعترب املرفق العام  جوهر و أ سا          

ش باع حاجات و متطلبات ال فراد الرضورية وفقا لس ياس ية اللمركاية اليت تنهتجها خمتلف ادلول احلديثة، و تمكن أ يضا  العامة من أ جل اإ

داري.أ مهية املرافق العامة بأ نواعها مكعيار للمتيزي بني العقود  دارية و حتديد اختصاص القضاء االإ  املدنية و العقود االإ

رتئينا تقس مي هذا املبحث اكل يت.  و دلراسة املرافق العامة و الاملام ابلقواعد اليت حتمكها اإ
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 املطلب ال ول: تعريف املرفق العام.

ر العضوي أ و الشلكي و املعيار الوظيفي أ و لقد اس تقر الفقه و القضاء يف تعريف املرفق العام عىل معيارين املعيا          

املوضوعي فهو من الناحية العضوية لك منظمة عامة تنش هئا ادلوةل و ختضع الإدارهتا بقصد حتقيق حاجات امجلهور من ذكل مرفق القضاء و 

 ال من و ادلفاع 

و غريها من مرافق عامة أ نشأ هتا ادلوةل
1

. 

من هذا املفهوم االإدارة بشلك عام ،أ ما من الناحية املوضوعية فهو اخلدمة أ و النشاط  ولقد عرف ادلكتور أ محد حميو املرفق العام

اذلي يش بع حاجة جامعية
2

. 

دارة العامة أ و ال شخاص املعنوية العامة            كام يعرف املرفق العام من مفهومه الوظيفي أ و املوضوعي لك نشاط تبارشه االإ

 ة لل فراد ابلتساوي مبعىن اس تغلل املرافق العامة بأ نوعها حق للك فرد دون متزي بني ال فراد. هبدف حتقيق مصلحة عامة أ و حاجة عام

و من مث خترج عن نطاق هذا التعريف سائر النشاطات اخلاصة اكملؤسسة اخلاصة كام خيرج عنه املرشوعات اليت           

تس هتدف فقط حتقيق الرحب
3

. 

ذن عن ن نشاط املرفق العام يمتزي اإ  النشاط اخلاص فال ول حتركه املصلحة العامة  اإ

و جيب أ ن ال هيمت بتحقيق رحب ما، أ ما الثاين حتركة املصلحة اخلاصة بتحقيق ال رابح
4

. 

 عنارص املرفق العامة. املطلب الثاين:

 أ وال: حتقيق املصلحة العامة. 

ن أ ساس و مربر أ ي مرفق عام هو تلبية احلاجات العامة للجمهو            نشاء املرافق العامة اليت اإ دارة العامة ابإ ر حيث تقوم االإ

ذ يعترب املرفق العام مكسب أ و ملكية جامعية ل فراد اجملمتع الواحد ذلا جي ب الاس تفادة تقتضهيا احلياة العامة للموطنني حتقيقا للمصلحة العامة ،اإ

ن حص  ىل املسامهة يف احلفاظ عليه حيث يعتربواإ ضافة اإ رث جليل حارض و أ جيال قادمة.منه بشلك متساوي اإ  التعبري اإ

                                      
1

  303. ص 8003/ عامر بوضياف،الوجزي يف القانون االإداري الطبعة الثانية ،جسور للنرش و التوزيع اجلاائر 
2

    370د/ أ محد حميو ، حمارضات يف املؤسسات االإدارية،الطبعة اخلامسة ، ،ديوان املطبوعات اجلامعة،ص 
3

   39د/ جابر جاد نصار، العقود االإدارية ،الطبعة الثالثة، دار الهنجة العربية، القاهرة ،ص   - 
4

 303أ .د أ عامر بوضياف ،املرجع السابق ،ص 

 



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 374 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

يرى الفقيه دجيي أ ن احلاجات العامة يه "النشاطات و اخلدمات اليت يقدر الرأ ي العام يف وقت من ال وقات ويف دوةل           

 ل احلاكم".معينة أ ن عىل احلاكم القيام هبا نظرا ل مهية هذه اخلدمات للجامعة و لعدم تأ ديهتا عىل الوجه ال مكل بدون تدخ

دارة مفن الوظائف اليت ميارسها ال شخاص العاديون ما تتصل كذكل ابملصلحة            كام أ ن املصلحة العامة ليست حكرا عىل االإ

العامة، كخدمات البناء والنقل 
1

دارة العامة حيث نظرا لتعدد  رشاف االإ ش باع حاجة جامعية حتث اإ ، مبعىن مرفق خاص الهدف منه اإ

ىل أ شخاص طبيعيةال شخاص و تع ) النقل،  دد حاجياهتم اليومية أ س ندت االإدارة العامة مركاية اكنت أ و المركاية اهمة تسري بعض املرافق اإ

 الصحة(.

 :اثنيا :الارتباط ابالإدارة العامة

دارته           نشاءه أ و تسريه و اإ دارة العامة املركاية واللمركاية سوءا من حيث اإ أ و الغائه  فاملرفق العامة  يرتبط املرفق العام ابالإ

دارية املركاية و املرافق العامة احمللية تتبع وحدات االإدارة اللمركاية ) البدلية و الوالية( و خت منا ترتبط ابلسلطة االإ ضع لوصايهتاالوطنية اإ
2

. 

ذا اكن ال صل هو ارتباط املرافق العامة ابالإدارة العامة الا أ نه ميكن لدلوةل أ ن تع            ىل أ شخاص طبيعيني أ و أ شخاص اإ هد اإ

دارة العا ذا اقتضت املصلحة العامة ذكل و هذا ما يعرف بعقد الالزتام ، و أ بعد من ذكل ميكن للإ دارة و تسري مرفق عام اإ مة معنوية خاصة ابإ

نشاء املرافق العامة و تسريها ملدة حمددة ابلقانون، حيث يس تفيد الشخص امل ىل ال شخاص اخلاصة، اإ نشاء مثل هذه أ ن تعهد اإ فوض ابإ

 املرافق العامة من أ رابح هذا املرافق و ال مر طبعا يتعلق ابملرافق العامة الاقتصادية أ و التجارية.

 اثلثا:خضوع املرفق لنظام قانوين ممتزي: 

ىل           دارته مبارشة أ و عهدت به اإ ن املرشوع اذلي رصد لتحقيق مصلحة عامة و أ نشأ ته ادلوةل و تولت يه اإ أ حد ال فراد  اإ

ىل ل خر حسب طبيعته) عقد االإلزتم( أ و الرشاكت  منا حيمكه نظام قانوين خاص خيتلف من مرفق اإ اإ
3

. 

و بطبيعة احلال يمتزي هذا النظام القانوين عن النظام اذلي حيمك القطاع اخلاص مبعىن قواعد قانونية غري مأ لوفة يف القانون           

 رشيعة املتعاقدين.اخلاص اذلي خيضع ملبدأ  العقد 

 

 

                                      
1

  51سابق، ص د/ أ محد حميو، املرجع ال  -
2

داري النشاط االإداري (، دار العلوم للنرش و التوزيع، ص     803أ / محمد صغري بعيل، القانون االإداري ) التنظمي االإ
3

 803د/ عامر بوضياف ، املرجع السابق ،ص  
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 املطلب الثالث: أ نوع املرافق العامة 

لقد قسم الفقه املرافق العامة عىل عدة معايري فميكن تقس ميها من حيث طبيعة نشاطها أ و السلطة اليت تنش هئا أ و            

 اختلف دائرة نشاطها و سوق نعرض أ قسام املرافق العامة  ابلتفصيل اكل يت :

 رفق العامة من حيث طبيعة أ و نوعية النشاط:أ وال : تقس مي امل

 املرافق االإدارية :. 5

منا هو الشلك االإداري و أ نه من الطبيعي أ ن يكون أ ول ما    دارية يه أ قدم أ نواع املرافق العامة فالشلك التقليدي لها اإ املرافق االإ

لهيا ماسة يف لك جممتع برشي ينشأ  من املرافق العامة فاحلاجة اإ
1

خل. و مثال امل   رفق العامة االإدارية مرفق ادلفاع،التعلمي ،الصحة......اإ

دارية           دارية املرافق اليت تنش هئا االإدارات العامة ملامرسة وظيفهتا االإ ويقصد ابملرافق العامة االإ
2

و تمتثل االإدارات العامة يف 

 الهيئات املركاية و اللمركاية يف ادلوةل.

ذا النوع من املرافق ابجلانب الس يادي لدلوةل ال مر اذلي يعرض قيااها هبذا النشاطات و أ ن ال تعهد و عادة ما يرتبط  ه          

هبا لل فراد ملا يف ذكل من خطورة كبرية
3

. 

نشاء مرافق لل             من أ و و املرافق االإدارية يف غالبيهتا تمتزي بأ ن ال فراد ال يس هتوهيم نشاطها فل يتصور أ ن يبادر ال فراد اىل اإ

القضاء فهذا النوع من النشاط دون غريه جيب أ ن يلحق ابدلوةل و يدمع ماليا من قبلها و يسري أ يضا من جانهبا بصفة مبارشة
4

.نظرا حلساس ية 

 ) ادلفاع، القضاء.....اخل (.مثل هذه القطاعات 

ذن يعهد انشاء و تسري مثل هذه املرافق لدلوةل و تبارش هذه املرافق اك           فة ال نشطة اليت ال يبارشها ال فراد ، اما لعدم اإ

ما خلطورهتا عىل سلمة وأ من ادلوةل س ياس يا و ماكانهتم عن القيام هبا و اإ قبال علهيا النعدام أ و لقةل عاندها أ و أ رابهحا أ و لعجا اإ اقتصاداي  االإ

 أ و تربواي.

 

 

                                      
1

 .802أ / محمد صغري بعيل،  املرجع السابق، ص  - 
2

 .  358د/ عامر بوضياف، املرجع السابق ، ص  
3

 . 823مصطفى أ بو زيد فهمي ، الوس يط يف القانون االإداري، دار اجلامعة اجلديدة االإسكندرية، ص د/  - 
4

 . 850د/ محمد صغري بعيل، املرجع السابق، ص  
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 املرافق الاقتصادية: .8

دارية تعترب ا           ملرافق الاقتصادية حديثة ظهرت من خلل التطور الاقتصادي اذلي تعرفه معظم ادلول، مقارنة ابملرافق االإ

 و يدرج مضن هذه املرافق، املرافق الصناعية والتجارية.

ىل النقل ابلسكك احلديدية و  ضافة اإ و مثال املرافق العامة الاقتصادية مرفق الربيد و مرافق املواصلت السلكية و اللسلكية، اإ

 ...اخل.املياه ..

نتاج مواد            و اليت يه أ صهل من شؤون  )النقل(أ و تقدمي خدمات)أ دوية( و يتصل نشاط هذا النوع من املرافق العامة ابإ

ماكن ادلوةل أ ن تعهد بتس يري مثل هذه املرافق لل شخاص اخلاصة.  القطاع اخلاص و اهامتمات ال فراد ذلا ابإ

ن           ن احلقيقة اليت ال ميكن اإ هنا س تلقي منافسة اإ ن خضعت ل ليات القانون العام مجةل فاإ اكرها هو أ ن املرافق الاقتصادية اإ

داري و قضاء  ىل زاولها مع مرور الوقت، ذلكل اجته الرأ ي احلديث يف القانون االإ شديدة من جانب املؤسسات اخلاصة، و رمبا قد يؤدي اإ

ىل حترير  املرافق الصناعية من  قيود القانون العامجملس ادلوةل الفرنيس اإ
1

. 

  املرافق املهنية:

دارة شؤون اهنية معينة و تمتتع ببعض امتيازات القانون العام، ويه تتكون و يتحدد سلطاهتا            يه مرافق تنشأ  بغرض اإ

دارهتا جمالس منتخبة من أ عض جباراي و يرشف عىل اإ لهيا اإ .اء املهنةوفقا ل نظمة لك دوةل و حسب ظروفها ،و يكون الانضامم اإ
2

 

  .2/05/5995املؤرخ  07-95و مثال هذه املرافق النقاابت املهنية مكنظمة احملامني اليت حيمكها القانون رمق           

داري سوءا فامي يشمل املنازعات            ولقد أ خضع املرشع اجلاائري بعض املرافق املهنية فامي يتعلق مبنازعهتا جلهة القضاء االإ

 من قانون احملاماة 80التسجيل يف املهنة أ و أ ي منازعات أ خرى تطبيقا للامدة الناجتة عن 

ن املسائل            و املرافق املهنية مثلها مثل املرافق الاقتصادية ختضع للك من القانونني اخلاص و العام ما و كقاعدة عامة فاإ

يد يف النقابة و التأ ديب ،بيامن املسائل املتصةل برعاية أ عضاهئا و ادلفاع عن املتصةل بتنظمي املهنة ختضع ل حاكم القانون االإداري مثل رشوط الق 

مصاحلهم فتحمكها قواعد القانون اخلاص
3

 . 

                                      
1

 35- 3د/ عامر بوضياف، املرجع السابق ، ص   
2

 3-35د/ عامر بوضياف، املرجع السابق ،ص   - 
3

 . 357ص   املرجع نفسه،د/  
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ىل أ هنم خيتلفون يف كون أ ن            ذا اكن لك من املرافق املهنية و الاقتصادية خيضعان للك من القانونني العام و اخلاص اإ اإ

نياهنا للقانون اخلاص و نشاطها للقانون العام و املرافق الاقتصادية من حيث بنياهنا للقانون العام و نشاطها للقانون املرافق املهنية ختضع يف ب 

اخلاص
.1

 

 املرافق الاجامتعية: .3

يه مرافق ممتزية بنوعية نشاطها و اخلدمات اليت تقداها للجمهور مثل مراكا الضامن الاجامتعي و التقاعد و مراكا           

داري يف املنازعات النامجة عن أ نشطهتا و أ حياان أ خرى أ مامال  راحة، و حيمكها ماجي من قواعد القانون العام و اخلاص كام يفصل القضاء االإ

 القضاء العادي حسب طبيعة النشاط.

قلميي أ و اجلغرايف:  اثنيا: تقس مي املرافق العامة و فق املعيار االإ

 املرافق العامة الوطنية: 0

و ما يعرف ابملرافق القومية ويه اليت ميتد ممارسة نشاطها عىل اكمل الترتاب الوطين و تقدم خدمة عامة مجليع ساكن أ            

ادلوةل و غالبا ما تكون ذات أ مهية ابلغة ذلكل حترص ادلوةل أ ن يكون االإرشاف علهيا بصفة مبارشة حىت تؤدي خدماهتا عىل أ مكل وجه نظرا 

ن  ن اإ شاهئا من اختصاص السلطات االإدارية املركاية حيث متارس نشاطهال مهية هذه املرافق فاإ
2

 

قلميية(8  :املرافق العامة احمللية )االإ

عكس املرافق العامة الوطنية فاملرافق احمللية تنش هئا السلطات اللمركاية يف ادلوةل ) الوالية و البدلية ( و متارس           

قلمي جغرايف حمدد مثل املذاحب البدلية ، النقل امجلاعي هذا فامي خيص املرافق احمللية البدلية و حفظ الصحة و مراقبة  أ نشطهتا عىل مس توى اإ

 النوعية فامي خيص املرافق احمللية الوالئية. 

دارة أ ملكها و هبذه ال ىل تلبية حاجات مواطنهيا و اإ صفة تعرف هذه ملرافق العامة ابملصاحل العمومية البدلية أ و الوالئية اليت هتدف اإ

 8055جوان  88املؤرخ يف  50-55 من القانون رمق 579فهيي حتدث مصاحل هتيئة قصد التكفل به عىل وجه اخلصوص حسب نص املادة 

 املتعلق ابلبدلية ابملسائل التالية:

                                      
1

 .  888س يد عيل، املرجع السابق، ص د/سعيد ال  
2

 .  381د/ عامر بوضياف، نفس املرجع السابق،  ص   - 
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  .الزتود ابملياه الصاحلة للرشب و رصف املياه املس تعمةل 

 . شارات املرور  صيانة الطرقات و اإ

 . انرة العمومية  االإ

 .ال سواق املغطاة و ال سواق و املوازين العمومية 

 . احلظائر و مساحات التوقف 

 . احملارش 

 . النقل امجلاعي 

 . املذاحب البدلية 

 .اخلدمات اجلنائاية و هتيئة املقابر و صيانهتا مبا فهيا 

  .مقابر الشهداء 

 . الفضاءات التفافية التابعة ل ملكها 

 ل ملكها. فضاءات الرايضة و التسلية التابعة 

 .املساحات اخلرضاء 

و ميكن تسري هذه املرافق عن طريق الاس تغلل املبارش من ادلوةل ممثةل ابلبدلية ابس تعامل موظفهيا  و و سائلها أ و عن           

ياة الاجامتعية اليومية طريق الامتياز أ و التفويض أ و يف شلك مؤسسة معومية بدلية و غالبا ما تتصل هذه املرافق بتنظمي النظام العام و احل 

 ل فراد ال قالمي.

ضافة للمصاحل العمومية البدلية يوجد مصاحل معومية والئية  تتصل ابلنشاط اليويم             اإ

و الاجامتعي لل فراد قصد تلبية حاجات و مصاحل عامة جامعية
.

 

ذن تتكون لك من املصاحل العمومية البدلية و الوالئية من مرافق            دارية اإ  عامة اإ
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ش باع حاجات ال فراد العامة يف خمتلف اجملاالت ملا يتطلبه الفرد من حاجات متنوعة.  و اقتصادية واجامتعية و اهنية قصد اإ

 املطلب الرابع : أ مهية املرافق العامة.

لاامية توفري ادلوةل لل فراد لك الاحتياجات و حتقيق املصلحة العامة و بناءا           عىل اعامتد ادلوةل نظام املركاية و  بناءا عىل اإ

دارية لتحقيق تكل املصلحة يلعب املرفق العام دورا أ ساس يا لتحقيق حاجيت ال فراد املشترتكة من حصة و أ من و ثقافة و لك  ما اللمركاية االإ

 انهتجت غالبية ادلول نظام املرافق العامة حيتاجه املواطن يوميا.و خصوصا املرافق العامة احمللية اليت تقرب املواطن أ كرث من االإدارة ، و ذلكل

الوطنية و احمللية، خصوصا يف الوقت الراهن حيث أ ن املرافق العامة الوطنية ال تس تطيع حتقيق لك تكل احلاجات الا ما اكن مهنا حساس و 

 يتعلق بس يادة ادلوةل،

طراد خصوصا يف الوقت اذلي وذلكل فان املرافق العامة احمللية تعترب أ كرث مؤسسات ادلوةل اليت حتقق  نشاط االإدارة ابنتظام و اإ

قتصاد احلر اذلي يولك اهمة تسري املرافق العامة ل شخاص الطبيعيني و الرشاكت عن طريق عقد  تتجه فيه غالبية ادلول حنو س ياسة االإ

نشاء املرفق و تسريه و اس تغلهل ملدة حمددة مضن بنود ال  عقد و استرتجاعه بعد ذكل.الالزتام و هناك ادلول أ ولكت اهمة اإ

ىل العوملة و حترير التجارة ادلولية بني ادلول و كفاةل حرية تداول رؤوس            ن اجتاه النظام ادلويل اإ و عىل املس توى ادلويل فاإ

طار مرشوعات قوانني منوذجية تدعوا  ال موال بني ادلول اخملتلفة ، بدأ  معه العقد الوس يةل ال ساس ية بذكل و اهمتت جلان ال مم املتحدة يف اإ

 ادلول لل خذ هبا و ذكل للتقريب بني النظم القانونية اخملتلفة حىت تضمن هذه ال ليات تشجيع الاستامثر

و انتقال رؤوس ال موال بني دول العامل و يف هذا االإطار نشأ ت صور جديدة و أ نظمة قانونية حديثة مثل التحكمي و عقود البوت
1

 

 لقانوين للمرافق العامة.املبحث الثاين:النظام ا

لغاءها ، بعد ذكل سوف            نشاء املرافق العامة و اإ سوف نعرض هذا املبحث مضن أ ربعة مطالب نتلكم يف ال ول عن اإ

دارهتا مضن مطلب اثلث.   نعرض أ مه املبادئ اليت حتمكها يف مطلب اثن مث طرق اإ

 

 

 

 

                                      
1

 .B.O 1عقود البوت م عقود البناء و التشغيل و نقل امللكية  
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لغاء املرافق العامة. نشاء و اإ  املطلب ال ول:اإ

 :االإنشاء:أ وال

نشاء مرفق عام معناه اعترتاف اجلهة الادارية اخملتصة سواءا اكنت مركاية أ و المركاية بوجود حاجة حملية، و أ ساس            ن اإ اإ

نشاء املرافق العامة هو حاجة امجلهور الإش باع حاجة عامة معينة مع جعا النشاط الفردي أ و عدم قدرته عىل القيام ابش باع حاجات امجلهور  اإ

لعامة  عىل  أ حسن وجها
.1

 

منا يقصد به وضع حتديد القواعد ذا ما نشأ  املرفق العام ، اكنت املسأ ةل التالية الإنشائه يف مسأ ةل تنظميه، و تنظمي املرفق العام اإ  و اإ

 القانونية ليت حتمك سري املرفق و نشاطه.

ذا اكنت مرافق معومية           نشاء املرافق العمومية خيلف حس امب اإ ن اإ وطنية أ و مرافق معومية حملية و سوف نفصل ذكل  اإ

 اكل يت:

نشاء املرافق العمومية الوطنية: .5  اإ

ن حتديد السلطة اخملتصة الإنشاء و تنظمي املرفق العمويم عىل املس توى الوطين ، خيضع ملعيار وتوزيع السلطات بني            اإ

مة، فهيي مسأ ةل ختضع معاجلهتا لطبيعة النظام الس يايس السائد يف ادلوةلالهيئة الترشيعية أ ي الربملان و الهيئة التنفيذية أ ي احلكو 
2

         . 

ن هذا النوع من املرفق ينشأ  بنص   نشاء مرافق ما ابلنظر ل مهيهتا يعود للسلطة الترشيعية فاإ ذا اكن دس تور ادلوةل قد قطع بأ ن اإ فاإ

س تعراضه لصلحيات السلطة التن  ذا اكن ادلس تور عند اإ نشاء املرفق ترشيعي و اإ نشاء بعض املرافق فان قاعدة اإ لهيا اإ فيذية قد حمك بأ نه يعود اإ

تكون مبوجب نص تنظميي
.3

 

ذا أ خذان املثال الفرنيس منذ دس تور           جند أ ن احداث املرافق العامة اذلي اكن تقليداي من اختصاص املرشع مل  5912و اإ

ن  حداهثا يمت ابلطريق التنظميي أ ي بواسطة املراس مييرد ذكره بني املواد احملجوزة للقانون، لهذا فاإ اإ
.4

 

حداث املرافق العمومية يه السلطة 5929أ ما يف اجلاائر و بعد صدور دس تور            ن السلطة اخملتصة بعملية تنظمي و اإ ، فاإ

حداث  551التنفيذية، حيث أ ن املادة  ذن تتخىل عن من هذا ادلس تور اليت حتدد اجملال الترشيعي ال تتضمن موضوع اإ املرافق العمومية فهيي اإ

                                      
1

   887د/سعيد الس يد عيل ، املرجع السابق ،  ص  - 
2

 .855د/ محمد صغري بعيل، املرجع السابق، ص  
3

ت اخملتلفة ميكن للوالية قصد تلبية الاحتياجات امجلاعية ملواطنهيا الإنشاء مصاحل معومية والئية ال س امي يف امليادين التالية: الطرقات و الش باك لوالية :من قانون ا 559املادة  

 ، مساعدة ال شخاص املس نني و املعوقني و رعايهتم ،النقل العمويم داخل الوالية ،حفظ الصحة و مراقبة النوعية.    
4

 .27د/ جابر جاد نصار، املرجع السابق، ص. - 
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ن السلطة التنفيذية يضطلع هبا لك من رئيس امجلهورية و رئيس احلكومة  )املادة هذه املسأ ةل للمجال التنظميي، و يف ظل هذا ادلس تور فاإ

ن ممارسة ال وىل تأ خذ شلك مراس مي رئاس ية و تأ خذ الثانية شلك مراس مي تنفيذية( 551 و ابلتايل فاإ
.

  

 :مثــال

 يتضمن تعديل القانون ال سايس للمعهد الوطين لرمس اخلرائط. 5992أ كتوبر  89املؤرخ يف  333-92املرسوم الرئايس رمق  .7

تصال. 5998أ فريل  57املؤرخ يف  571-98املرسوم التنفيذي رمق  .1  املتضمن تنظمي االإدارة املركاية يف وزارة الثقافة و االإ

نشاء امل           ختصاص السلطة التنفيذية )أ ما يف مرص يعترب اإ دارة العامةرافق العامة من اإ نشاؤها مبوجب قرار االإ ( حيث يمت اإ

.5938من دس تور  571مجهوري طبقا للامدة 
1

 

نشاء املرافق العمومية احمللية:8  .اإ

نشاء  09-90و قانون الوالية رمق 50-55لقد نص لك من القانون البدلية رمق             عىل اإ

حداث مرافق   عامة بدلية و والئية اكل يت:و اإ

 أ وال: املؤسسة العمومية البدلية:

ميكن للبدلية أ ن تنشئ مؤسسات معومية بدلية تمتتع ابلشخصية املعنوية و اذلمة املالية املس تقةل من أ جل تسري           

مصاحلها
2

داري أ و ذات طابع صناعي و جتار  ي و جيب عىل املؤسسة العمومية البدلية ، حيث تكون املؤسسات العمومية البدلية ذات طابع اإ

 ذات الطابع الصناعي 

يراداهتا و نفقاهتا و حتدد قواعد تنظمي املؤسسة العمومية البدليةو سريها عن طريق التنظمي و التجاري أ ن توازن بني اإ
.3

 

ماكنيات و وسائل و ا 579و يكيف عدد و جحم املصاحل املنصوص علهيا يف املادة             حتياجات لك بدلية.حسب اإ

جراءات املتعلقة ابحلفاظ عىل الامن و النظافة و السكينة العمومية و دميومة  كام خول قانون البدلية اجلديد للوايل اختاذ لك االإ

 املرفق العام عندما ال تقوم السلطات البدلية بذكل و ذكل ابلنس بة مجليع بدلايت الوالية أ و بعضها.

 

والئية:اثنيا: املرافق العامة ال
1

 

                                      
1

 .805أ . انرص الباد، املرجع السابق، ص. 
2

 .857د/ محمد صغري بعيل، املرجع السابق، ص. 
3

 .50-55من القانون البدلية رمق  500، 510، 517، 513أ نظر املواد :   
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 من قانون الوالية عىل ماييل: 559 نصت املادة          

نشاء مصاحل معومية والئية ال س امي يف امليادين التالية:            " ميكن الوالية قصد تلبية الاحتياجات امجلاعية ملواطنهيا اإ

 الطرقات و الش باكت اخملتلفة. .5

 مساعدة الاشخاص املس نني و املعوقني و رعايهتم. .8

 لنقل العمويم داخل الوالية.ا .3

 حفظ الصحة و مراقبة النوعية. .7

نشاء املرافق أ و املصاحل العمومية الوالئية يمت وفق رشوط حتدد عن طريق التنظمي )خاصة من حيث            ذا اكن قرار اإ واإ

ن املادة  جر  580مصادقة االإدارة املركاية الوصية(، فاإ اء جوهري فيه هو مداوةل من اجمللس الشعيب من قانون الوالية تس تلام لصحته توافر اإ

 .الواليئ

لغــاء:  اثنيا:االإ

لغاء املرافق العمومية هو وضع حد لنشاطاهتا الاعترتاف السلطات العمومية بأ نه مل تعد هناك حاجة الس متراره، و طريقة            اإ

ىل قاعدة توازي ا لغاء يه مبدئيا طريقة االإنشاء مبعىن أ نه جيب الرجوع اإ لغاء، و لهذا جيب أ ن االإ ل شاكل أ ي " من ميكل االإنشاء ميكل االإ

يكون الالغاء بنفس ال داة القانونية اليت أ نشئ هبا املرفق العمويم أ و بأ داة قانونية أ عىل
2

. 

لغاء املرافق العمومية يه من اختصاص السلطة التنفيذية ذكل أ هنا أ نش             ن سلطة اإ ىل نصوص ادلس تور فاإ ئت و ابلرجوع اإ

ة من طرفها و نعين ابلسلطة التنفيذية السلطات املركاية فامي خيص املرافق العمومية الوطنية و بطبيعة احلال السلطات اللمركاية ابلنس ب

 للمرافق احمللية 

ن السلطة و ابلتايل يأ خذ شلك الالغاء مراس مي رئاس ية و أ خرى تنفيذية هذا فامي خيص املرافق الوطنية أ ما املرافق  احمللية فاإ  

من قانون الوالية "حتدد قواعد تسري املرافق العمومية الوالئية و معلها عن طريق التنظمي  589القضائية تس تطيع حلها، حيث نصت املادة

                                                                                                                        
1

 859محمد صغري بعيل، املرجع السابق، ص.  
2

 808ق، ص.د/ انرص الباد، املرجع الساب 
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ىل املرسوم رمق  نشاء املؤسسة العمومية احمللية و تنظميها و سريها و بأ ك 5923مارس  59املؤرخ يف  800-23ابلرجوع اإ رث اذلي حيدد رشوط اإ

لغاء دقة عىل اجراء االإ
.1

 

لغاء املرفق "اكل يت:  5من ف 81حيث جاءت املادة            تنشأ  املؤسسة العمومية دون حتديد أ ي مدة لها، و حتل قانوان ابإ

 العمويم اذلي تتوىل تسريه".

 املطلب الثاين: املبادئ العامة اليت حتمك املرافق العامة.

 ق العمويم:أ وال": مبدأ  املساواة أ مام املرف

ن املساواة أ مام االإدارة و            يعترب مبدأ  املساواة أ مام املرافق العامة املبدأ  ال سايس اذلي حيمك القانون بصفة عامة  و لهذا فاإ

داري للمبدأ  العام املمتثل يف املساواة أ مام القانون ال نتيجة عىل املس توى االإ املرفق العمويم ، ليست اإ
2

اة أ مام القانون حقا و ميثل مبدأ  املساو 

نسان لس نة  علن العاملي حلقوق االإ  .5972من حقوق االإنسان اذلي جاء به االإ

 و يقصد ابملساواة أ مام املرافق العامة الزتام هذه ال خرية بتقدمي خدماهتا للمنتفعني دون متزي ال مربر هل.

عىل قدم املساواة حيث ينتفع لك مواطن من خدمات هذه  و يعترب هذا املبدأ  حق مكفول دس توراي مجليع أ فراد ادلوةل دون متزي و

املرافق سواءا اكن ذكل من حقه أ و من واجبه
3

. 

ىل املساواة يف الاحتاق ابلوظائف العامة حيث نصت املادة            ضافة اإ من ادلس تور 15اإ
4

عىل "يتساوي مجيع املواطنني يف  

ى غري الرشوط اليت حيددها القانون"، و هو ما نصت عليه قوانني الوظيف العمويم تول املهام و الوظائف يف ادلوةل دون أ ية رشوط أ خر 

. 01/03ابلقانون ال سايس للوظيفة العمومية 
5

 

دارة مبعىن مراعاة املصلحة العامة عىل املصلحة الشخصية ، هذا            يدخل مضن هذا املبدأ  أ يضا حياد املرفق العام أ و حياد االإ

دارة. 83 و قد كفلت املادة  من ادلس تور مبدأ  حياد االإ

 

 

                                      
1

 09-90من قانون الوالية امللغى رمق  530اىل  559املواد من  
2

 .803د/ انرص الباد، املرجع السابق، ص. 
3

 5991من دس تور  89/ املادة  801نفس املرجع، ص. 
4

 من ادلس تور 15املادة  
5

 .01/03القانون ال سايس للوظيفة العمومية  
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 اثنيا: مبدأ  الاس مترارية:

ن اس مترار املرفق  21معل بنص املادة            اليت تنص عىل أ ن "الوزير ال ول يسهر عىل حسن سري االإدارة العمومية". فاإ

و كهرابء و نظرا لعدم قدرة ال فراد عىل توفري العمويم هو أ يضا من أ مه مبادهئا حيث يوفر املرفق خدمات أ ساس ية للجمهور من ماء و غاز 

نه يقع عىل مجيع           ،مثل هذه اخلدمات جيب عىل السلطات الوقوف عىل سريها و تنظميها بصفة حتقق مصلحة عامة و من مث فاإ

دارية الالزتام و التكفل ابدارة و تسري املرفق العام بطريقة سلمية و دامئة مثل التقييد مبواقيت العمل و  املسؤولني و يف لك املس توايت االإ

       .)نظام ادلوام يف املرافق الصحية(توفري الوسائل الكفيةل بسري املرفق العام ابنتظام و اطراد و بدون انقطاع عند الاقتضاء 

ذلي كفهل لك من كذكل من بني أ مه العنارص اليت تؤكد عىل اس مترارية املرفق العام هو تقيد املرشع ملامرس ته حق الارضاب ا  

املتعلق ابلوقاية من الزناعات امجلاعية يف العمل و تسويهتا و ممارسة حق  55-90، وكذكل القانون رمق 5929و دس تور  5991دس تور 

رضاب.  االإ

ضامان  و يمكن هذا التقييد يف القدر ال دىن من اخلدمة ، لضامن اس مترار املرفق العام، كذكل قيد املرشع حق الاس تقاةل           

دارية و مواصةل املوظف لتأ دية معهل حىت صدور قرار  جراءات االإ طراء حيث فرض بعض االإ ملبدأ  الاس مترارية و سري املرفق العام ابإ

ىل  03الاس تقاةل خلل مدة   اشهر. 01أ شهر اليت ميكن متديدها اإ

رافق العامة خدمات متساوية لل فرد و تمكن هذه كام وفر املرشع اجلاائري حامية خاصة ل موال ادلوةل من أ جل تلبية امل          

امحلاية يف امحلاية املدنية و حامية قضائية حيث يفرض القانون اجلنايئ عقوابت متشددة عن لك مساس بأ موال و أ ملك املرافق العامة، 

ذا اكنت ماسة ابالقتصاد الوطين.  خاصة اإ

القضاء يف لك من فرنسا و اجلاائر و مرص توافق و معادةل فامي خيص و تكريسا ملبدأ  الاس مترارية، اس تقر الفقه و          

الظروف الطارئة اليت قد تعيق تنفيذ صفقة معومية كاايدة أ سعار مثل، حيث جيب عىل املتعامل املتعاقد الاس مترارية يف تنفيذ الصفقة و 

 و هذا ما يعرف ابحلفاظ عىل التوازن املايل للعقد.جيب عىل املصلحة املتعاقدة حتمل لك أ و جاء من ال عباء املالية االإضافية 

 اثلثا: مبدأ  قابلية املرفق العام للتغيري:

ن هذه            معل خباصية مرونة القانون االإداري اذلي حيمك نظام املرافق العامة و اذلي يتطلب مواكبة حاجيات االإدارة فاإ

وفقا للحاجيات و املقتضيات السائدة، حيث تتجدد و تتغري ابس مترار متاش يا مع ،سريها ال خرية نفسها مطالبة بتكيف املرافق العمومية و نظام

عامال ملبدأ  قابلية املرفق للتغيري.  تكل التطورات و اإ
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أ ي أ ن لك التغيريات سواءا اكنت ذات طبيعة قانونية أ و اقتصادية أ و تقنية أ و تكنولوجية اليت تطرأ  أ و متس املرافق           

ىل انرصاف املواطنني عنه و ابلتايل توقف  العمومية، دارية أ ن تكيف نشاطها معها، و يف احلاةل العكس ية س يؤدي اإ تفرض عىل السلطة االإ

 املرفق العمويم.

ن مبدأ  تكيف املرافق العامة و قابليهتا للتغيري يسامه بصورة جادة يف حتقيق اخلدمات ال وفر و ال حسن و ال مكل و            اإ

دارة ل هدافها من ذكل املصلحة امجلاعية و العامة.ابلتايل حت   قيق االإ

رادهتا            دارة أ ن تعدل ابإ و تطبيقا ملبدأ  التكييف يوضع املوظفون ابملرافق العامة يف مركا الحئي تنظميي حبيث ميكن للإ

دارية ملواهجة  و مبا يتوافق و مقتضيا)احلقوق و االإلزتامات( املنفردة من أ وضاعهم و مراكامه القانونية  ت تطوير ال هجاة و الهيئات االإ

مواكبة مايطرأ  عىل الاحتياجات العامة من تطورات يف خمتلف اجملاالت: الترتبوية ، الصحية، ال منية، و غريها ، كذكل مواكبة ابلتطورات 

دارة تعديل الصفقات العمومية زايدة أ و نقصاان  رادهتا املنفردة من خلل أ لية اليت قد تلحق ابملرفق العام خول املرشع للإ امللحق.ابإ
1

 

دارة املرافق العامة.  املطلب الثالث: طرق اإ

داراهتا حبيث تتواكب لك طريقة مع طبيعة املرفق و            ىل تعدد طرق اإ أ دى تنوع املرافق العامة و اختلف جماالت نشاطها اإ

دارة املرافق العامة اكل يت:ظروفه و طبيعة النشاط اذلي متارسه، و سوف نعرض من خلل هذا   املطلب أ مه طرق اإ

 الاس تغلل املبارش: .5

دارية            دارة املبارشة أ ن تقوم السلطة االإ بنفسها و حتت مسؤوليهتا )مركاية أ و المركاية( يقصد ابالس تغلل املبارش أ و االإ

دارة مرفق عام مس تعينة يف ذكل بأ موالها و موظفهيا  ابإ

طلقا و قد الزمت ادلوةل منذ ظهورها، و و مس تخدمة وسائل القا  دارة املرافق اإ نون العام، و تعترب هذه الطريقة يه أ قدم طرق اإ

ا خلفا تدار هبا ال ن مجيع املرافق االإدارية ل ن نشاطها ال يس هتوي ال فراد و عادة ما يعافون و ميتنعون عن القيام به ل نه ال يدر علهيا رحب

 لنشاط املرافق الاقتصادية.

                                      
1

 .881ص.د/ محمد صغري بعيل، املرجع السابق ،  - 

 من القانون املدين. 129املادة  -8

 .835أ .د/محمد صغري بعيل ، املرجع السابق، ص. -3

 .803أ . انرص الباد، املرجع السابق، ص. -7

 831أ .د/محمد صغري بعيل ، املرجع السابق، ص. -1
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أ و الهيئة العامة هو عبارة عن مرفق عام يدار عن طريق منظمة عامة و يمتتع ابلشخصية املعنوية و ذمة مالية  أ سلوب املؤسسة العامة: .8

دارية و عاملها موظفون معوميون أ جراء و أ موالها أ موال عامة و قد أ طلق علهيا الفقه اللمركاية امل رفقية مس تقةل و تعترب قراراهتا قرارات اإ

قلمييةمقا بل اللمركاية االإ
1

 

 و قد ضبط هذا ال سلوب بقيدين هام:

  :نشاهئا.قيد التخصيص  و يقصد به قيام املؤسسة العمومية بأ عامل حمددة يف نص اإ

 :من حق االإدارة املركاية أ ن تراقب نشاط املؤسسة العمومية هبدف التأ كد من عدم خروهجا عن  خضوع املؤسسة لنظام الوصاية

 لها، و هذا أ مر ترفضه مقتضيات املصلحة العامة.اجملال احملدد 

 أ سلوب الامتياز: .3

الامتياز أ و ما يسمى كذكل الزتام املرفق العمويم هو عقد أ و اتفاق تلكف االإدارة املاحنة سواءا اكنت ادلوةل أ و البدلية           

اص يسمى صاحب الامتياز، بتس يري و اس تغلل مبوجبه خشص طبيعي أ و خشص معنوي من أ شخاص القانون العام أ و أ شخاص القانون اخل

دارة هذا املرفق مس تخدما عامهل و أ مواهل و متحمل املسؤولية النامجة عن ذكل مرفق معويم ملدة حمددة و يقوم صاحب الامتياز ابإ
2

        

ال لزتام املرافق العامة ليس اإ داراي يتعهد أ حد ال فراد أ و  و لقد عرفت حممكة القضاء االإداري يف مرص عقد الالزتام بأ نه: " اإ عقد اإ

حدى وحداهتا االإدارية و طبقا للرشوط اليت توضع هل  الرشاكت مبقتضيات ابلقيام عىل نفقة و حتت مسؤوليته املالية، بتلكيف من ادلوةل أ و اإ

ىل ال رابح"بأ داء خدمة عامة للجمهور و ذكل مقابل الترصحي هل ابس تغلل املرشوع ملدة حمددة من الامن و استيلئه ع
3

 

 خلامتة:ا

يعترب املرفق العام أ مه و س يةل متكن مؤسسات ادلوةل من تس يري شؤوهنا حتقيقا لرغبات ال فراد و خصوصا املرافق العامة احمللية 

اجلديد اذلي  حبمك مركاها الاقلميي و قرهبا من املواطنني عىل املس توى البدلي أ و الواليئ و لهذه ال مهية القصوى جمال مضن قانون البدلية

كرس مشاركة املواطنني يف تس يري شؤون البدلية من خلل اعلم اجملالس البدلية املواطنني و استشارهتم يف بعض ال حيان اذا اقتضت ذكل 

                                      
1

 .833د/ سعيد الس يد عيل، املرجع السابق، ص. 
2

 .833د/ سعيد الس يد عيل، املرجع السابق، ص. - 

 .310د/ عامر بوضياف، املرجع السابق، ص. -8
3

 310د/ عامر بوضياف، املرجع السابق، ص. 
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مصلحة البدلية ملا قد يقدموة من مسامهة مفيدة حبمك مؤهلهتم أ و طبيعة نشاطهم، و أ بعد من ذكل ميكن لك خشص الاطلع عىل 

 من قانون البدلية. 11ات مداوالت اجمللس الشعيب البدلي و كذا قرارات البدلية مع مراعاة أ حاكم املادة مس تخرج

 قامئة املراجع                                                    

1
 . 8003/د/ عامر بوضياف،الوخزي يف القانون االإداري الطبعة الثانية ،جسور للنرش و التوزيع اجلاائر- 

8
 د/ أ محد حميو ، حمارضات يف املؤسسات االإدارية،الطبعة اخلامسة ، ،ديوان املطبوعات اجلامعة،   -

3
دارية ،الطبعة الثالثة، دار الهنجة العربية، القاهرة   -  د/ جابر جاد نصار، العقود االإ

7
داري النشاط االإداري (، دا -  داري ) التنظمي االإ  ر العلوم للنرش و التوزيع.أ / محمد صغري بعيل، القانون االإ

داري، دار اجلامعة اجلديدة االإسكندرية، ص  -1  .  823د/ مصطفى أ بو زيد فهمي ، الوس يط يف القانون االإ

داري، دار الكتاب احلديث، القاهرة  -1  .   852ص   8003د/سعيد الس يد عيل ،أ سلس و قواعد القانون االإ

 .805ري، الطبعة الرابعة، دار اجملدد، ص.أ . انرص الباد ،الوجزي يف القانون االإدا -3

 قامئة املصادر:

 33املتعلق ابلبدلية،اجلريدة الرمسية رمق  8055جوان  88املؤرخ يف  50-55القانون رمق  -5

 امللغى. يتعلق بالوالية. 1990. بريل سنة. ا3فق. المو. ا5750م. عان مضا. ر58في.  رخمؤ. 90-09. قمن رقانو -8

 " 5991دس تور   -3

 .01/03ال سايس للوظيفة العمومية القانون  -7
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 العملية ادلميقراطية يف الوطن العريب ومس تقبل احلراكت االإسلمية.

 جماهدي محمد ال س تاذ/

 جامعة سعيدة

 مقــــدمــــــة:

امس  نغتونمصويل هنت  علهيا املفكر الس يايس أ طلقشهدت دول أ مرياك اللتينية ودول أ وراب الرشقية حتوالت دميقراطية كبرية 

لتحوالت املوجة الثالثة للتحول ادلميقراطي، هذه املوجة اليت أ لقت بظللها عيل املنطقة العربية اليت تأ ثرت بطريق مبارشة وغري مبارشة هبذه ا

يل الانفتاح ادلميقراطي اذلي فتح الباب الواسع أ مام خمتلف التيارات واملذاهب مما جعل ابنتقالها من االإ  الفكرية والس ياس ية نغلق الس يايس اإ

طار االإ   عترتاف املتبادل ابلتنوع والاختلف اذلي ترتكا عليه اللعبة ادلميقراطية.للظهور بقوة عيل املرسح الس يايس العريب يف اإ

يل  واكنت يل منابر الربملاانت ومن فكر ادلعوة اإ سلمية نصيب من هذا الاعترتاف من خلل انتقالها من منابر املساجد اإ للحراكت االإ

كر ادلوةل  وهذا ما جعلها تكتسح الصناديق الانتخابية يف أ غلب ادلول العربية عيل غرار لك من مرص، تونس، املغرب و الكويت وهذا ما ف

 جشع عيل تشلك خارطة س ياس ية جديدة يف العامل العريب يشهد فهيا الانتقال ادلميقراطي ميلد جديد مدفوع بعدة أ س باب وعوامل.

يل احلديث عن مس تقبل ادلميقراطية ومدي تفاعل احلراكت االإسلمية مع مجةل من املتغريات ادلاخلية وهذا ما يدفع الباح ث اإ

 واجملمتع ؟ واخلارجية وما يه ال ليات املناس بة للنتقال السلس حنو دميقراطية ختدم ادلوةل

 .أ وال: مفهوم احلراكت االإسلمية و دور العوامل ادلاخلية واخلارجية يف منوها

ت ظاهرة احلراكت االإسلمية جمال خصب يغري العديد من الباحثني وذكل نتيجة لمنوها املزتايد عيل فترتات اترخيية والعديد شلك

 من البدلان العربية وحدث لك هذا نتيجة لعوامل داخلية وخارجية.

 مفهــــوم احلركــات االإســلميــة.-5

نشاط وادليناميكية وأ قول "حركت اليشء مبعين زحاحته أ و غريته" يش تق امس احلراكت من مفهوم احلركية اليت تعين ال  

 "mouvement" وجندها ابللغة الفرنس ية  "movementوتعين ابللغة االإجنلزيية "
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يعرفها قاموس عمل الاجامتع، بأ هنا نوع من احلراكت الاجامتعية تمتزي عن غريها بكوهنا متتكل منطلقات ومراجع كونية وهذه احلراكت  -

ول أ ن جتعل من املنمتني لها مس تعدين للموت من أ جلها، حتت شعارات وخطاابت "تغيري احلياة، حتسني ال خلق، االإصلح وهدف لك حتا

قامة حمك هللا"  1هذا اإ

 ولها مجموعة من التعاريف أ مهها :

طار النظ- براهمي "يه تكل احلراكت اليت تقوم مبامرسة العمل الس يايس يف اإ م القامئة من خلل ال ساليب تعريف حس نني توفيق اإ

أ ي تكل احلراكت اليت تتبع العمل الس يايس يف ظل ال نظمة ادلميقراطية ،متبعة بذكل أ ليات العمل السلمي اذلي يعمتد عيل حرية  2السلمية 

 الرأ ي والتعبري.

ية عيل احلراكت اليت تنشط ابملقابل يفضل عبد الوهاب ال فندي أ ن يعطهيا تعريف جامع مفاده "يطلق مصطلح احلراكت االإسلم 

 2يف الساحة الس ياس ية وتنادي بتطبيق قمي االإسلم يف احلياة العامة واخلاصة عيل حد سواء قد تكون معتدةل أ و متشددة " 

 الك التعريفني أ هنام  ركاا عيل قضية ادلمج  بني املامرسة الس ياس ية والقمي االإسلمية ،ومسا أ كرث مسأ ةل الفكر. امللحظ عىل

ام جند بعض التعاريف تربطها ابلبعد احلضاري مفثل يعرفها اهد انرص بأ هنا حراكت جتمع بني التقليد و العرصنة, مكونة ك  

 3فكراي وعقائداي تسعي الإجياد حلول للبرشية كام أ هنا تؤمن ابلتغيري كوس يةل لتحقيق براجمها. 

سلمية وضع تعاريف مع  ينة للظاهرة عيل غرار راشد الغنويش " اذلي يعتربها مجةل كام حاول ابملقابل بعض منظري احلركة االإ

كام ، 4ختلف الامان واملاكن "س تعامل استرتاتيجيات خمتلفة ابإ النشاط املنبعث بدوافع االإسلم وحتقيق أ هدافه ابلتجديد املس متر، وذكل ابإ 

يل قيادة اجملمتع يوسف القرضاوي تعريف أ خر لهذه احلركة " فهيي ذكل العمل الشعيب وامجلالعلمة يضيف  اعي املنظم للعودة ابالإسلم اإ

 5وتوجيه احلياة، فهيي قبل لك يشء معل دامئ ومتواصل "

سلمية يه تيار س يايس ذات بعد اجامتعي هل رصيد فكري يعمتد عيل املرجعية  من لك هذه التعاريف نس تنتج أ ن "احلراكت االإ

ما ابلطرق السلمية أ و ابلطرق العنيفة". االإسلمية ويترتمج هذا يف ممارس ته الس ياس ية  كام يعرب  عن مطالبه اإ

                                      
1

 881، ص8050،عامن: دار أ سامة للنرش والتوزيع، ال ردن  معجم عمل االإجامععدانن أ بو مصلح، 
2

براهمي،  .875، ص8001، 5لوحدة العربية،لبنان.الطبعة.مركا دراسات ا الاجتاهات احلديثة يف دراس هتا–النظم الس ياس ية العربية حس نني توفيق اإ
3
Badhhisham mohdnasir,the influence of middle east Islamic movement on theextremist thought in Malaysia،international 

journal for historical studies 2011، p.34 
4

 .55،ص.8003ئر: دار قرطبة ، اجلاا، احلركة االإسلمية ومسأ ةل التغيريراشد الغنويش 
5

 .09، ص5990، القاهرة: دار الكتاب، الصحوة االإسلمية يف املرحةل القادمةيوسف القرضاوي،  
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طلق مصطلح احلراكت حىت عيل تكل امجلاعات اليت تنهتج العنف يف تغيري ال وضاع، مثل : حركة الش باب  وامللحظ هنا اإ

 اجملاهدين الصومالية, أ و حركة طالبان الباكس تانية .

طلق هذا املصطلح عاإ وابملقابل ال يصلح   مثل التيجانية والقادرية أ و حىت  1يل تكل امجلاعات الصوفية  والطرقيةس تعامل أ و اإ

يران . سلم مرجعية أ ساس ية مثل السعودية واإ  ال نظمة التقليدية اليت تأ خذ من االإ

يعد مصطلح احلراكت االإسلمية ال قرب للتحليل كونه يركا عيل عامل احلركية اليت تمتزي هبا هذه الظاهرة ،ويف حبثنا هذا ال 

نتحدث عن لك احلراكت االإسلمية ولكن خنترص دراستنا فقط عيل تكل احلراكت اليت قبلت ابللعبة الس ياس ية أ و ما اصطلح علهيا ابحلراكت 

 االإسلمية املعتدةل

 اثنيا: عوامل وأ س باب ظهور احلراكت االإسلمية.

ملقاربة اليت ميكن بواسطهتا تفسري انتشار الظاهرة، من االإشاكليات اليت تواجه الباحث يف دراسة الظاهرة االإسلمية هو اختيار ا

 وتعليلها يف الوقت اذلي ازدهرت به يف اذلات.

("عن مقاربة ال زمة يف دراسة منو احلراكت االإسلمية حفس به هذا dekmejainوهنا يتحدث الباحث "روبرت ديمكجيان )

 عيل الظهور هو التأ لك ادلاخيل والهتديد اخلار ي. الهنوض جاء اكس تجابة ملواقف وأ وضاع ال زمة والتحدي اذلي ساعدها

وتشلك هذه ال زمة أ ساسا يف تردي ال وضاع الاجامتعية والاقتصادية الناجتة عن النظام الرأ ساميل ومنوذج ذكل احلركة االإسلمية 

تح ابب احلديث عن الطرح ، هذا من هجة وكذكل فشل الطرح الاشترتاي من هجة أ خري يف حتقيق التمنية ، مما ف  5982يف مرص س نة

 2االإسليم.

يل الكتب    ضافة اإ سلمية الساحة الس ياس ية شلك اهامتم كبري دلي الباحثني خاصة الغربيني مهنم فاإ كام أ ن دخول احلراكت االإ

 .*واجمللت أ نشأ ت مراكا دراسات متخصصة يف هذا اجلانب

يل احلديث عوامل وأ س باب ظهور هذه وامللحظ عيل هذه ادلراسات أ هنا بدأ ت منذ س بعينيات القرن امل ايض وهذا ما يقودان اإ

 احلراكت، اليت ميكن أ دراهجا يف العوامل التالية :

                                      
1

طأ  حركة يف حني مل تتجاوز ثلثة حراكت واخل 89ومن ال خطاء املهنجية يف اس تعامل املصطلح ما قامت به جريدة الوسط حني جعلت من احلراكت االإسلمية يف املغرب 

سلمية  ا دراج الطرق الصوفية كحراكت اإ  اذلي وقعت فيه هو اإ
2

براهمي عيل،   ،78، ص8،5999)بريوت :مركا دراسات الوحدة العربية،ط.التيارات االإسلمية وقضية ادلميقراطيةحيدر اإ
*

 مثل املركا ال مرييك لدلراسات االإسلمية، وكذا مركا دراسات الرشق ال وسط.  -
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ليه هذه احلراكت نتيجة اخلربات السابقة اليت أ وصلت هذه  ــ العامل الفكري وادليين5 يل النضج الفكري اذلي وصلت اإ : يعود اإ

يل قناعة مفادها أ ن الاعتدال هو امل   نفذ الوحيد .احلراكت اإ

يل هذا ظهور منظرين عرفوا بدعاة الفكر االإصليح أ مثال محمد عبدو  وحسن البنا، اذلين راج فكرمه بعد س نوات ،يضاف اإ

عديدة من طرح أ فاكرمه الوسطية اليت تبناها راشد الغنويش ويوسف القرضاوي وغريمه من دعاة نبذ العنف هذا ما جشع عيل ظهور العديد 

سليم.من احلراكت االإ   1سلمية ويف أ غلب البدلان العربية تعمل عيل توظيف البعد احلضاري والتارخيي يف شلك مرشوع س يايس اإ

: ينعكس يف ظهور ما عرف مبوجة التحول ادلميقراطي اليت مست أ غلب ادلول العربية واليت اتبعت س ياسة  العامل الس يايســ 8

، هذا ما فتح اجملال أ مام احلراكت االإسلمية دلخول املعترتك الانتخايب، مما جعلها تبتعد ال ردن وتونس  والتعددية الس ياس ية مثلالانفتاح 

تدرجييا عن العنف ك سلوب وحيد يف حتقيق مطالهبا، وأ صبحت تعمل عيل صياغة برامج حتاي ادلميقراطية و العرصنة اليت متس خمتلف 

 اجملاالت.

 هذه احلراكت لصناديق الاقترتاع وتقدمي نفسها عيل أ هنا بديل لل نظمة القامئة. وامللفت للنتباه يف العامل الس يايس هو اكتساح

يرانية اليت  العامل ادلويلــ 3 :يمتثل يف موجة احلراك اليت مزيت الساحة ادلولية، ولعل أ برزها حادثتني اهمتني ال ويل يه الثورة االإ

طاحة بنظام الشاه وجاءت حبمك امخليين احلامل للشعار ادليين مما لقي 5939ك ساس للحمك والرشيعة مكصدر للرشعية حدث هذا يف س نة  اإ

سلمية املعتدةل اليت اعتربت هذه الثورة منوذج لها وراحت تساندها يف أ طروحتاها الس ياس ية   *تعاطف دلي احلراكت االإ

سليم اليت اكنت قبةل ومتثل احلادث الثاين يف سقوط الاحتاد السوفييت ومعركته مع حركة طالبان ال فغانية ذات الت وجه االإ

سلم مكنافس للمتداد الش يوعي مبا عرف ابخلطر ال خرض مبقابل اخلطر ال محر .  للجهاديني وقدمت االإ

يل هذا رواج أ فاكر غربية تري أ ن االإسلم عدو لل يف كتابه رصاع  تنغتونغ ه غرب وجتيل هذا يف كتاابت مصويل يضاف اإ

 2احلضارات

الإسلمية عيل الظهور مكنافس للمشاريع الغربية وذكل من خلل تبنهيا خطاب س يايس هيدف لتغيري و لك هذا جشع احلراكت ا

سليم.  الوضع القامئ من خلل الفوز مبختلف املناس بات الانتخابية اليت س متكهنا من فرض مشاريعها الس ياس ية ذات التوجه االإ

                                      
1
Guilainbenoeux the forgotten swamp navigating political Islam،middle east policy 2002، p 61 

  ال أ هنا لقيت اس تحسان من قبل أ غلب احلراكت االإسلمية املعتدةل ذات املذهب الس ينو  رمغ أ ن هذه الثورة اكن لها بعد ش يعي اإ
2

براهمي,   831, صمرجع س بق ذكرهحس نني توفيق اإ
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 اثنيا / مراحل صعود احلراكت االإسلمية يف ادلول العربية.

يل املامرسة ال مر اذلي ساعد عيل صياغة مفهوم  يل العمل العلين ومن التنظري اإ انتقلت احلراكت االإسلمية من العمل الرسي اإ

سلمية اليت فازت بأ غلبية مقاعد اجملالس املنتخبة سواء  جديد للعملية ادلميقراطية ابدلول العربية يتجسد يف الظهور القوي لل حااب االإ

 ية وميكن تصنيف هذا الصعود يف مرحلتني:امللحية أ و الوطن 

يل5929املرحةل ال ويل مرحةل المنو ) من -5  (8001اإ

اكن صعود احلراكت االإسلمية نتيجة النتقال بعض ادلول العربية حنو الاصلح ادلميقراطي من خلل الترتخيص  بتأ سيس ال حااب 

علم  و تاامن لك هذا مع تنظمي انتخاابت دميقراطية يف بعض ادلول العربية الس ياس ية وامجلعيات املدنية ، وكذا فتح اجملال أ مام حرية االإ 

ال مر اذلي جعل بفوز ال حااب ذات التوجه االإسليم اليت اكنت تشلك معارضة قوية لل نظمة احلامكة أ و تكل اليت اكنت مستبعد لس نني 

 للحراكت االإسلمية حنو حتقيق أ غلبية يف خمتلف اجملالس املنتخبة. طويةل من املرسح الس يايس واكنت هذه الفترتة مبثابة الانطلقة القوية

حدث لك هذا يف ظل دخول أ غلب ادلول العربية يف بداية التسعينيات تنظمي انتخاابت حملية وبرملانية يه ال ويل من نوعها من 

قبال الشعيب.  حيث املصداقية واالإ

 االإسلمية.واجلدول التايل يوحض هذا الصعود التارخيي لل حااب 

يل السلطة  1أ محد فهمي. -املصدر: كتاب االإسلميون والطريق اإ

سلمية يف لك من اجلاائر، مرص، فلسطني،  ومبجرد فتح ابب التعددية احلابية شهد العامل ول ول مرة صعود واحض للحراكت االإ

 تونس ال ردن والكويت واكن من أ مه ملمح هذه املرحةل:

ي يف أ غلب ادلول العربية اليت اعتربت يف زمن غري بعيد ابل نظمة الشمولية اليت كرست ال حادية احلابية بداية الانفتاح ادلميقراط -

 واالإعلمية.

نقاذ يف اجلاائر و  - بروز التيارات االإسلمية كقوة س ياس ية لها وزن اهم يف اللعبة الس ياس ية مثل حركة الهنضة يف تونس، جهبة االإ

 ت جاء فاعل يف احلراك الس يايس والاجامتعي.حركة حامس   يف فلسطني وأ صبح

بداية التحول التدرجيي ال فقي من ال نظمة احلامكة اس تجابة للظروف ادلاخلية والضغوط ادلولية ولك هذا يعكس ختوف النخبة  -

 احلامكة من رحيلها عن احلمك اذلي اس مترت فيه عرشات الس نني.

                                      
1

يل السلطةاالإسلميون أ محد فهمي،    .712،ب د ن ، القاهرة، ص والطريق اإ
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يل أ مه مرحةل ويه مرحةل ادلمقرطة اليت وبعد دخول أ غلب ادلول العربية يف منعرج اهم يف  اترخيها يساعدها مبدئيا عيل الانتقال اإ

انتظرهتا الشعوب العربية لس نوات طويةل وبدأ ت ملمح هذا الانتقال ادلميقراطي بوصول احلراكت االإسلمية للحمك، لكن لتوازانت داخلية 

نظمة احلامكة اليت رفضت التنازل ولو عيل جاء قليل من صلحياهتا وخارجية فوجئ هذا المنط ابلتحول املعاكس اذلي رخس س يطرت ال  

طار ما يعرف ابللعبة ادلميقراطية وأ علنت ابملقابل مقاومهتا لعملية التحول ادلميقراطي بتحول عكيس حيمل امللمح التالي  ة:للمعارضة يف اإ

سلمية وال نظمة احلامكة نتج عنه العود حدوث - يل املرحةل السابقة اليت تقر ببقاء احلاب احلامك يف اصطدام بني احلراكت االإ ة اإ

قصايئ.  السلطة واستبعاد املعارضة بشلك اإ

 ظهور مشاريع التوريث عيل الساحة العربية خاصة يف مرص وليبيا. -

علم وال حااب. -  اس مترار الس يطرة احلكومية واحتاكرها للإ

بية وابتعادها عن املامرسة احلابية ابعتبارها غري منتجة للتغيري، وتاامن هذا انغلق اللعبة الس ياس ية وتاايد جحم املعارضة الشع  -

 بظهور وتاامن مع حترك املعارضة التونس ية والليبية يف اخلارج، كام ظهرت حراكت مناهضة لس ياسات احلكومة مثل حركة كفاية يف مرص.  

 .دخول ال نظمة العربية يف حاةل الطوارئ وتشديد القبضة ال منية -

 وأ مه يشء مزي املرحةل هو زايدة التعاطف الشعيب مع احلراكت االإسلمية اليت اكنت تعمل برسية وتروج خلطاابت وبرامج بديةل.   -

نغلق الشديد وجدت الشعوب العربية نفسها أ مام أ نظمة س ياس ية أ ثبتت فشلها يف احلمك ويف حتقيق التمنية ومقابل أ مام هذا االإ 

رصار  عيل س ياسات الرداءة تكون قد وصلت ملرحةل هذا يه ال تريد فتح ا لعملية الس ياس ية للتداول السلمي عيل السلطة ونتيجة لهذا االإ

 اذلروة من الاحتقان اذلي جفر ال وضاع الس ياس ية والاقتصادية ودخلت هذه ادلول يف مرحةل مفتوحة عيل لك الاحامتالت.

: بعد س نوات طويةل من تأ سيس ادلوةل الوطنية مازالت ادلول العربية ميني مرحةل التحول ادلميقراطي الشعيب وصعود االإسل -8

تعاين من أ زمات الاقتصادية وس ياس ية وبعد س نوات طويةل أ يضا لاالت هذه ادلوةل تس تورد غذاهئا ولباسها من اخلارج، لاال طيف كبري من 

، مبقابل هذا ليس مسموح للمواطن العريب التعبري  عن رأ يه الشعب العريب يعيش حتت خط الفقر رمغ وجود موارد طبيعية وبرشية كبرية

بلك حرية، ليس مبقدور الصحف اليومية احلديث عن الشؤون الس ياس ية ورمغ لك املبادرات املتكررة من ال نظمة العربية يف خطوة مهنا 

صلحات س ياس ية مثل جاءت يف مقدمهتا التعديلت ادلس توري جراء اإ ة وتوس يع املشاركة الس ياس ية ، لكن هذه الحتواء ال وضاع وذكل ابإ

ال نظمة مل تدرك بعد بأ ن ادلميقراطية يه فكر وممارسة قبل أ ن تكون نصوص ودساتري، كام أ ن هذه ادلميقراطية حق طبيعي وليست هبة من 

 احلامك مثلام فعلت النظم العربية يف الكثري من ال حيان.
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دلول للنتقال حنو ادلميقراطية مثل مرشوع الرشق ال وسط الكبري، اقترتاحات وبدورها قامت ادلول الغربية ابلضغط عيل هذه ا

صلح الس يايس، لكن اكن مصري لك هذه املبادرات الفشل احلمتي كوهنا مل تعرب عن االإرادة الشعبية وأ ن الشعوب العربية  البنك ادلويل للإ

وال تعطي ، هذه الشعوب جتد نفسها مطالبة مببادرة ثورية يكون الهدف اليت حررت أ راضهيا اكنت تنشد يف لك انتصاراهتا بأ ن احلرية تأ خذ 

 من وراهئا حتقيق فعال لدلميقراطية لك ساعد عيل تفجري ال وضاع يف ادلول العربية وانعكس بدوره يف بروز املتغري امجلاهريي مكؤرش جديد

يل غاية اليوم وتمتزي هذه  8055طلقت من تونس مع بداية س نةالإحداث معلية التحول ادلميقراطي وحدث هذا بعد الثورة الشعبية اليت ان اإ

 املرحةل مبا ييل:

كرس حاجا اخلوف دلي الشعوب العربية اليت طالبة حبقها يف العداةل واحلرية وجتسد هذا يف أ لية الثورات الشعبية، اليت اعتربها  -

براهمي عرفات بأ هنا حماوةل جديدة خللق قمي س ياس ية توصف ب  1أ هنا جريئة.ال س تاذ اإ

 اهنيار بعض ال نظمة العربية احلامكة نتيجة الضغوط الشعبية وجتسد هذا يف رحيل بعض الرؤساء ومقتل بعضهم.-

ونتج عن هذه التحوالت الس ياس ية مرحةل انتقالية متزيت بتنظمي انتخاابت برملانية ورئاس ية عرب فهيا ول ول مرة املواطن العريب عن 

 واكنت من خمرجات هذه املرحةل:رأ يه الس يايس بلك حرية 

 املنافسة الشديدة بني التيار العلامين املمتثل يف ال حااب التقليدية الليربالية من هجة ومن هجة اثنية التيار االإسليم املعارض.  -

سلمية بأ غلب املناس بات الانتخابية مبا فهيا املواعيد الرئاس ية اليت اكنت حمرمة علهيا -    قبل هذه املرحةل.  فوز ال حااب االإ

سلمية اليت أ صبحت يف السلطة وال حااب الليربالية اليت - ادلخول يف مرحةل انتقالية متزيت بتواصل الرصاع بني ال حااب االإ

 أ صبحت يف املعارضة.

لتحول ميكن القول بأ ن ادلول العربية شهدت مرحةل من التحول ادلميقراطي تعد ال فضل مقارنة ابحملاوالت السابقة حنو ا 

يل احلمك وهذا ما جعل أ غلب الباحثني  ابعتبارها جاءت نتيجة ملطالب شعبية وأ مه ما مزي هذه املرحةل هو صعود احلراكت االإسلمية  اإ

يل احلمك عيل ال قل  يعتربون بأ ن أ ي حماوةل أ و مرشوع هيدف الإرساء ادلميقراطية يه خطوة مساعدة عيل دفع ال حااب االإسلمية للوصول اإ

دى القصري وهذا ما يايد ابملقابل من حدة اخملاوف العراقيل واملامنعة من قبل جهبات خمتلفة شلكت أ قطاب اترخيية اهمة يف معارضة يف امل

 صعود املرشوع االإسليم وهذا ما يعرقل معلية التحول ادلميقراطي مس تقبل.

                                      
1

براهمي عرفات،    .8058مركا لدلراسات الس ياس ية ، قراءة يف جتربة مرصية جديدة، القاهرة، : الانتقال ادلميقراطي يف العامل العريباإ
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 اثلثا / عوائق التحول ادلميقراطي ومس تقبل ادلوةل العربية .

 لتحول ادلميقراطي يف ادلول العربية.عوائق ا -5

قد تكون معلية التحول حنو ادلميقراطية معلية اهمة يف حياة اجملمتعات البرشية ابعتبار أ ن هذه ادلميقراطية جتعل هدفها  

يف فترتة وجزية  ال سايس  هو حتقيق التقدم للبرشية وعيل خمتلف ال صعدة، وقد يكون هذا أ مر جيد لكن طريقة حتقيق هذا ال ميكن أ ن تمت

 من أ برز هذه العوائق: و فهيي تتطلب وقت طويةل وهذا نتيجة لوجود عدة عوائق حتول دون حتقيق ادلميقراطية

: عندما وصلت املعارضة يف دول أ مرياك اللتينية وجدت نفسها أ مام رضورة تلبية طلبات اجملمتع ال ساس ية قتصادياملشلك االإ -أ  

الاقتصادية اليت تساعد عيل حتسني الظروف املعيش ية للمواطنني لكهنا عانت من نتاجئ الس ياسات السابقة اليت  املمتثةل يف دفع معلية التمنية

أ نتجها ال نظمة الشمولية و العسكرية مفثل يف الربازيل وجد أ ول رئيس منتخب من الشعب وهو " فريانندوا كولور دي ميللو" نفسه أ مام 

وضاع الاجامتعية مما جعل برحيهل من خلل الضغوط الشعبية اليت مل هتضم تأ خر جعلت التمنية رمغ قرص فساد اقتصادي كبري يقابهل تردي لل  

 1فترتة حمك الرئيس اجلديد.

وتقريبا نفس السيناريوهات وقعت فهيا التجارب ادلميقراطية يف ادلول العربية كوهنا ورثت اقتصاد مهنار ميتاز بكرثة ادليون اخلارجية  

من الشعب املرصي يعيشون حتت خط الفقر،  %70يف مؤرشات ادلخل القويم وادلخل الفردي، ومكثال جند أ ن نس بة  وتراجع ملحوظ

لهيا ثلث الساكن يعيشون يف بيوت قصديريه، يف تونس تزتايد س نواي نس بة البطاةل والفقر والالكم نفسه ينطبق عيل املغرب، لك  يضاف اإ

سلمية يف حرج أ ما  م امجلاهري الواسعة اليت فضلت برانجمها الانتخايب للخروج من ال زمة اليت الزمهتا لعرشات الس نني.هذا وضع احلراكت االإ

ذا علمنا  ماكنيات االإصلح الاقتصادي يف ادلول العربية مرهتنة ابلعامل الامين خاصة اإ ورمغ أ ن أ غلب الاقتصاديني يؤكدون بأ ن اإ

ساعدات ادلولية ووضع البديل حيتاج لفترتة طويةل ليس الإعادة هيلكته ولكن لبنائه من بأ ن املوازنة العامة دلوةل مثل مرص مبنية عيل امل 

نعاش اقتصادي فعال ونفس اليشء  الصفر، كام أ ن دوةل تونس تعاين من العجا الاقتصادي الكبري ويه حباجة لس نوات طويةل لوضع برامج اإ

 يا اليت متتكل موارد هائةل ويه حباجة فقط للتس يري العقلين.يقال يف التجربة املغربية والمينية وقد خيتلف الالكم يف ليب 

وميكن القول بأ ن رشعية أ ي حكومة ال تعمتد فقط عيل صناديق الاقترتاح لكن ال مر مرتبط أ كرث مبدي رشعية االإجنازات اليت 

جتربة احلراكت االإسلمية اليت جنحت يف  حتققها عيل امليدان اليت تنعكس يف مؤرشات التمنية الاقتصادية والجامتعية وهذا ما ينعكس عيل

                                      
1

 .89، مرجع س بق ذكره، صالتحوالت ادلميقراطية يف أ مرياك اللتينيةمساعدية فاطمة،  
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ذا  افتاكك رشعية الصناديق لكهنا وجدت صعوبة كبري يف حتقيق التمنية الاقتصادية اليت ال ميكن أ ن تأ يت يف فترتة س نة أ و س نتني، خاصة اإ

 ةل فال مر هنا مربوط ابملدى البعيد.علمنا بأ هنا اس تلمت خاينة مثقةل ابدليون وهتريب لل موال، ووجدت أ مااها نس بة عالية من الفقر والبطا

علمية للربوز بقوة ونقد س ياسات احلكومات االإسلمية وهذا ما  لك هذه التحدايت أ عطت فرصة للمعارضة املدججة ابلقنوات االإ

 جيعل املس تقبل يتسم ابلكثري من الغموض.  

ارس وظيفهتا كسلطة قضائية تسعي الإرساء معامل القضاء:يعترب القضاء يف العرف القانوين والس يايس بأ نه مؤسسة مس تقةل مت-ب

العداةل، لكن يف ادلول العربية أ خذت منحي أ خر متثل يف ولوهجا عامل الس ياس ية بطريقة مبارشة أ و غري مبارشة وذكل من خلل معلها عيل 

ملية الس ياس ية ومع تغري احلكومات العربية رمست مراقبة العمليات الانتخابية مبا فهيا الترشيعية واحمللية ال مر اذلي جعلها طرف أ سايس يف الع 

يل  معامل جديدة للرصاع بني السلطة التنفيذية والسلطة القضائية واذا ارادة ادلوةل العربية أ ن تتجاوز هذا الرصاع جيب اعادة لك مؤسسة اإ

 1دورها ادلس توري اذلي خوهل لها الشعب.

أ ن دور املؤسسة العسكرية وال منية يمتثل يف حامية الوطن من الاعتداءات أ هجاة اجليش وال من: تنص لك دساتري العامل عيل -ج

يل جان السهر عيل حامية املصاحل احليوية للمواطنني، لكن هذه ال هجاة اليت مل حتترتف الس ياسة  اخلارجية واحلفاظ عيل الس يادة الوطنية اإ

يف الكثري من جتارب التحول ادلميقراطي يف العامل عيل غرار الش ييل،  مس تعدة يف أ ي حلظة ملامرس هتا رمغ أ هنا ليست أ هل لها وهذا ما لوحظ

ال أ هنا اشترتكت يف رضورة احلفاظ عيل مصاحلها واملسامهة يف تأ خري أ ي حتول  ن تفاوتت فهيا درجة تدخل اجليش اإ س بانيا وتركيا، حيت واإ اإ

 دميقراطي.

ناس بات الس ياس ية والزلت هذه ال هجاة متثل يف بعض ادلول واكنت ادلول العربية عيل موعد مع هذا التدخل يف العديد من امل 

 العربية جاء اهم من النظام الس يايس ال مر اذلي يسامه يف عرقةل العملية ادلميقراطية.

و ميكن القول بأ ن اجليش ميثل دامئا الكتةل احلرجة اليت يصعب تفكيك رماها العتبارين هام دورها التارخيي يف مواهجة  

نتاج النخب الس ياس ية يف الوطن العريب اليت العدو اخلار رسائييل أ و حيت الاس تعداد ملواهجته، ويقابل هذا مشلكة اإ  ي املمتثل يف الكيان االإ

حل تعود ابل ساس الخنفاض مؤرش الثقافة الس ياس ية اذلي ركا فقط عيل بناء املواطن الويف واملمثن الإجنازات النظام وليس بناء املواطن الصا

حداث الفارق. اجلريء عيل  تقدمي البديلمام غيب عنرص املشاركة الس ياس ية وافتقار ال حااب الس ياس ية للكفاءات القادرة عيل اإ

                                      
1

 .8053-02-30، من موقع اجلايرة لدلراسات، مت التصفح يوم صلحيات متضاربة: أ زمة القضاء والسلطة الس ياس ية يف مرصف، يوسف عو  
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ته مؤسسة اجليش مما خول لها لعب دور ابرز يف الظهور عيل الساحة      لك هذا ساعد عيل حدوث فراغ س يايس مل 

 الس ياس ية.

ا ذكل اجلهاز املعقد اذلي يتوىل تنفيذ س ياسات احلكومة، و تعد مبثابة املنفذ الرئييس ويعرفها ماكس فيرب بأ هن البريوقراطية:-رابعا 

يل صانع القرار أ و  للك س ياسات احلكومة فهيي تلعب دورين رئيس يي يف اجناح العملية التمنوية ويمتثل ادلور ال ول يف مجع املعلومات ورفعها اإ

املعلومات مث تأ يت ادلور الثاين املمتثل يف تنفيذ الس ياسة العامة لصانع القرار من خلل مبا يعرف يف مراحل الس ياس ية العامة مبرحةل مجع 

رضاابت ليعرب عن موقفه  يل االإ املاكتب املنترشة يف لك أ رجاء امجلهورية ويه متثل تشابك لعدة وظائف ومصاحل فهذا اجلهاز ليس حباجة اإ

لومات مغلوطة أ و يهتاون يف تنفيذ الس ياسات التمنوية وهذا ما يعجل بفشلها، ولك العدايئ اجتاه  أ ي حكومة ولكنه يكفي فقط أ ن يرفع مع

ذا اكنت البريوقراطية متثل يف ادلول املتقدم ة احلكومات اليت ال حتسن التعامل مع االإدارة يكون مصريها املايد من العراقيل واملشالك واإ

دول العامل الثالث فهيي تعترب جهبة من جهبات المتركا الس يايس ووس يةل ضغط مؤسسة حمايدة اهمهتا خدمة الصاحل العام فالعكس متاما يف 

 لتحقيق توازانت س ياس ية.

 العامل اخلار ي:-د 

ما   سامه العامل اخلار ي يف لعب دور اهم يف عرقةل العملية ادلميقراطية وحمارصهتا واكن ادلافع وراء هذا ال مر اإ

يديولو ي أ و الفكري أ و حيت ا لعداء التارخيي وجتسد دور العامل اخلار ي يف تدخل بعض ادلول الغربية هبدف حامية مصاحلها الاختلف االإ

 احليوية املهددة من طرف االإسلميني.

  مس تقبل العملية ادلميقراطية يف الوطن العريب. -8

العديد من ال طروحات والعوامل  تعد معلية التحول ادلميقراطي من أ عقد العمليات اليت تواجه ادلوةل املعارصة كوهنا تشهد تداخل

ليك جتد فعالية أ كرث ويبقي رهان ادلوةل العربية متوقف عيل مدي قدرهتا عيل خلق عقد اجامتعي جديد تشترتك يف كتابته خمتلف التشكيلت 

سلميةوالتوهجات الس ياس ية سواء اكنت علامنية أ و  طارأ و حيت اشترتاكية يف  اإ ـ. consentementpolitiqueما يعرف ابلتوافق الس يايس  اإ

 1اذلي يراه جون لوك بأ نه أ ساس قوي لبناء ادلوةل العرصية.

                                      
1

دارة التعددية والتوافق الس يايس،محمد ماليك،    عادة بناء ادلاالإسلميون واإ وةل"، مركا ورقة قدمت يف ندوة" االإسلميون والثورات العربية حتيات الانتقال ادلميقراطي واإ

 .3.، ص.8058اجلايرة لدلراسات، ادلوحة
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ذا  صناعة دوةل تس تجيب لتطلعات شعوهبا جيب أ ن تلزتم  أ رادتويف ظل وجود مجةل من التحدايت يبقي عيل ادلوةل العربية اإ

يل ادل  وةل العرصية.بثلثة رشوط لها أ مهية كبرية يف معلية الانتقال من ادلوةل التقليدية اإ

ويمتثل أ ولها يف رضورة تقدمي تنازالت من طرف لك ال طياف الس ياس ية فل االإسلميني وحدمه القادرين عيل االإصلح الس يايس 

افق وال العلامنيني وحدمه  مبقدورمه حتقيق التمنية ولكن تتوقف معلية البناء العرصي عيل مشارك لك القوي الس ياس ية يف اطار ما يعرف ابلتو 

يل اتساع التكنولوجيا، ويتجسد الرشط الثاين يف رضورة تفعيل دور املؤسسات الس ياس ية ا يديولوجيا اإ لس يايس اذلي ينقلنا من ضيق االإ

رجاعوادلس تورية من خلل  ، وبتحقيق هذه الثنائية تكون ادلوةل العربية قد تقدمت حنو خطوة اثلثة يف االإسترتاتيجيةلك مؤسسة لوظيفهتا  اإ

 ي ويه توفري البيئة امللمئة للتمنية الشامةل اليت تأ سس دلوةل جديدة تعرف بدوةل الرفاه. البناء العرص 

 امئة املصادر واملراجع:ق

 ابللغة العربية.-أ  

براهمي عرفات، الانتقال ادلميقراطي يف العامل العريب :قراءة يف جتربة مرصية جديدة، القاهرة، مركا لدلراسات الس ياس ية ،  ـــ اإ

8058. 

براهمي،النظم الس ياس ية العربية ـــ الاجتاهات احلديثة يف دراس هتا مركا دراسات الوحدة –ـ حس نني توفيق اإ

 .8001، 5العربية،لبنان.الطبعة.

سلمية وقضية ادلميقراطية، بريوت :مركا دراسات الوحدة العربية،  براهمي عيل، التيارات االإ  .5999ـــــ حيدر اإ

 أ زمة القضاء والسلطة الس ياس ية يف مرص، ادلوحة: مركا اجلايرة لدلراسات.يوسف عوف، صلحيات متضاربة:  -

دارة التعددية والتوافق الس يايس،ورقة قدمت يف ندوة" االإسلميون والثورات العربية حتيات  ـ محمد ماليك، االإسلميون واإ

عادة بناء ادلوةل"، مركا اجلايرة لدلراسات، ادلوحة  .8058الانتقال ادلميقراطي واإ

،لكية احلقوق ،جامعة )دفاتر الس ياسة والقانون( ،جمةلــ  مساعدية فاطمة، التحوالت ادلميقراطية يف أ مرياك اللتينية: مناذج خمتارةـ

 . 8055أ فريل  ورقةل، عدد

 .8050ــــــ  عدانن أ بو مصلح، معجم عمل االإجامع ،عامن: دار أ سامة للنرش والتوزيع، ال ردن 

 .8003ركة االإسلمية ومسأ ةل التغيري، اجلاائر: دار قرطبة ـــــ راشد الغنويش، احل

سلمية يف املرحةل القادمة، القاهرة: دار الكتاب،   .5990ـــــيوسف القرضاوي، الصحوة االإ
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- Badh hisham mohd nasir,the influence of middle east Islamic movement on theextremist 
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 ادلور الترشيعي للربملان يف ظل النظام ادلس توري اجلاائري. مدى فاعلية

 دــــعيل محم /ال س تاذ

 جامعــــة أ درار

 :ةــــمقدم

عادة النظر يف طبيعة النظام الس يايس، بشلك  ىل اإ تسعى النظم الس ياس ية يف ادلول املعارصة عىل اختلف أ مناط احلمك فهيا اإ

ىل تكريس ادلميقراطية عىل مس توى البنية املؤسساتية لها ،وذكل حىت تسمح للشعب مبختلف مكوانته للمسامهة و املشاركة  يف هيدف اإ

تس يري شؤون احلمك
1

. 

ىل عرص التكتلت  يديولو ي اإ وملا اكن من املسمل ابن العوملة لها تأ ثري عىل س يادة ادلول ،وذكل  نتيجة حتول العامل من الرصاع االإ

ىل تبعية الس ياسة للقتصاد . ىل الس ياسة اإ  الاقتصادية ومن تبعية الاقتصاد اإ

دلاخلية أ صبحت تتأ ثر ابلقوانني ادلولية واليت تنص عىل رضورة ملمئة هذه القوانني كام أ ن س يادة ادلول ومن خلل ذكل قوانيهنا ا

 للتفاقيات واملعاهدات ادلولية وأ كرث من ذكل فهيي ختضع للمحاكامت ادلولية )احملمكة اجلنائية ادلولية(.

منا ملعطيات دولية  ىل جانب املعطيات وبذكل فسن القوانني مل يعد خيضع فقط الإرادة الشعب داخل ادلوةل واإ قلميية واقتصادية اإ واإ

 ادلاخلية،وهذا ما يؤثر عىل السلطة الترشيعية.

ويف ظل احلراك الترشيعي اذلي عرفه العامل العريب ودول املغرب العريب مت تسجيل تراجع للحمك الفردي و القضاء عىل همينة 

 خشص أ و مجموعة حمددة من ال شخاص عىل احلمك و عىل مركا القرار.

من ادلس تور اجلاائري ''ميارس السلطة  92ن نتيجة ذلكل تدمع معل املؤسسات الترشيعية الربملانية،ويف اجلاائر قد نصت املادة واك

عداد القانون  و التصويت عليه''.  الترشيعية برملان يتكون من غرفتني وهام اجمللس الشعيب الوطين وجملس ال مة وهل الس يادة يف اإ

  للتساؤل حول جمال سلطة الترشيع اخملوةل للربملان ؟هذا ال مر اذلي يدعوان

                                      
1
 .1،ص8009عااوي عبد الرحامن ،ضوابط توزيع  الاختصاص بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية،دار الغرب  للنرش والتوزيع ،اجلاائر،اجلاء ال ول ، 
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و انطلقا من نص ادلس تور ومن املامرسة نتساءل حول ما مدى تأ ثري اختصاص رئيس امجلهورية يف الترشيع عىل ممارسة الربملان 

ىل حتديد العلقة بني السلطتني لضامن تكريس احلقوق و احلرايت من هجة وضبط معلية توزيع  ملهمته الترشيعية ؟ ال مر ذاته اذلي يقودان اإ

 الاختصاص بني السلطتني التنفيذية و الترشيعية بدقة وبوضوح.

و ابعتبار أ ن ادلس تور يقوم بتحديد طبيعة النظام الس يايس اجلاائري، سواء اكن نظاما برملانيا أ و نظاما رئاس يا، وهذا رمغ أ نه 

رادة الاجتاه العاملي يتجه حنو املاج بني النظامني اب لشلك اذلي يواءم الظروف و اخلصوصيات لدلوةل و املؤسسات ادلس تورية مع احترتام اإ

 الشعب.

 و للوقوف عىل املوضوع ال بد من دراسة تطبيقات مبدأ  الفصل بني السلطات يف النظام ادلس توري اجلاائري :

 الربملان هو السلطة الس يادية للترشيع.أ وال:

ال أ ن البعض اعترب أ ن حتديد اجملاالت  يعترب الربملان هو صاحب الاختصاص ال صيل يف وضع القواعد القانونية العامة و احملددة ،اإ

 اليت يرشع فهيا الربملان  جاءت عىل سبيل التعداد أ و احلرص ،يف حني يرى البعض ال خر عىل سبيل املثال ال احلرص والتقييد لهذه السلطة

 )الاختصاص الترشيعي(. 

لربملان السلطة املطلقة يف الترشيع نظرا ل مهية الترشيع لكون سن النصوص القانونية يتعلق ابحلقوق و ويرجع ال مر يف منح ا

 احلرايت الفردية و تنظمي العلقات الاجامتعية بيهنم.

اته ،ومن مث كام يس متد الربملان سلطته  كون الربملان هو الهيئة املنتخبة املمثةل الإرادة الشعب فهو يعرب عن انشغاالت وجيسد طموح

ن من اختصاصه و صلحياته بل من واجباته انهتاج الس ياسة الترشيعية لوضع القوانني امللمئة فاإ
1

. 

صدار النصوص القانونية و التصويت علهيا ،  ىل النصوص يبدو أ ن للربملان السلطة املطلقة و الس يادة يف الترشيع واإ وابلرجوع اإ

ىل الواقع و املامرسة ، و  ىل الصلحيات التنظميية املمنوحة لرئيس امجلهورية،  وهذا ما  نصت عليه املادة ولكن ابلرجوع اإ من  581ابلرجوع اإ

                                      
1
عىل انه"يسامه  1يف الترشيع ،وممارسة الرقابة ،ومتثيل الشعب والتعبري عن انشغاالته"،كام نصت املادة ، عىل ما ييل" تمتثل اهام عضو الربملان عىل اخلصوص يف املسامهة 1نصت املادة  

رساء قواعد ا املتعلق  05 -05دلميقراطية"وذكل مبوجب قانون رمق عضو الربملان من خلل اهمته الترشيعية يف تطوير اجملمتع يف اجملاالت الاجامتعية والاقتصادية والثقافية والس ياس ية يف اإ

 .79،اجلريدة الرمسية ،العدد9/9/8002املؤرخ يف 03-02بعضو الربملان معدل ابل مر 
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"لرئيس امجلهورية أ ن  587ادلس تور اجلاائري "ميارس رئيس امجلهورية السلطة التنظميية يف املسائل غري اخملصصة للقانون"، كام نصت املادة 

 الوطين أ و بني دورتني للربملان . يرشع أ وامر يف حاةل شغور اجمللس الشعيب

 ويعرض رئيس امجلهورية النصوص اليت اختذها عىل لك غرفة من الربملان يف أ ول دورة لتوافق علهيا.

 تعد ال غري ال وامر اليت ال يوافق علهيا الربملان .

 ميكن لرئيس امجلهورية أ ن يرشع بأ وامر يف احلاةل الاس تثنائية...".

ذا قدران نصا ترشيعيا أ و تنظمييا  كام يلحظ يف اجلاائر ن اجمللس ادلس توري ميارس الرقابة عىل دس تورية القوانني والتنظاميت،واإ اإ

ذ ارتأ ى اجمللس ادلس توري أ ن  من ادلس تور 512غري دس توري قىض بعدم دس توريته ، وذكل مبوجب املادة  اجلاائري اليت تنص عىل انه " اإ

 قد هذا النص أ ثره ابتداء من يوم قرار اجمللس .نصا ترشيعيا أ و تنظمييا غري دس توري يف

ذا ارتأ ى اجمللس ادلس توري عدم دس تورية معاهدة أ و اتفاق أ و اتفاقية فل يمت 512وقد نصت املادة  من ادلس تور اجلاائري "اإ

 التصديق علهيا".

ذا رأ ى أ ن نصا ترشيعيا غري دس توري تصمن بعدم دس تورية فهو اإ  ن اجمللس ادلس توري اإ ذا ال يلحظ وال يبدي جمرد وبذكل فاإ

رأ ي بل يصدر قرار هل حمك و قمية احلمك القضايئ اذلي تصدره احملمكة ادلس تورية وقوته وجحيته القضائية والقانونية
1

. 

من ادلس تور اجلاائري اليت حددت من  511وان اجمللس ادلس توري ال ميكنه ممارسة حق ال خطار من تلقاء نفسه مبوجب املادة 

 خطار خيطر رئيس امجلهورية أ و رئيس اجمللس الشعيب الوطين أ و رئيس جملس ال مة اجمللس ادلس توري.هلم حق ال  

ىل الوزير ال ول وصاحب املبادرة ابقترتاح  و ابلتايل ال بد من تعديل ادلس تور بتوس يع ال خطار و يس تحسن توس يع ال خطار اإ

ىل حتديد عدد من النواب كام ىل جانب النواب، مث اإ 5937 هو احلال يف فرنسا منذ تعديل ادلس توري لعام القوانني اإ
2

. 

عادة النظر يف تشكيلته لتصبح   وابعتبار اجمللس ادلس توري ضامن دلس تورية القوانني و ملبدأ  الفصل بني السلطات، فينبغي اإ

 أ غلبية تشكيلته قضائية بسبب طبيعة اهمته.

                                      
1
 .1،املرجع السابق،ص عااوي عبد الرحامن 

2
 .553،ص8003مباحث القانون ادلس توري و النظم الس ياس ية ،دار بلقيس ،اجلاائر، مولود ديدان، 

 



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 403 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

ىل تعديلت  و لكون التجربة الربملانية اليت عرفهتا اجلاائر الس امي  يف ظل التعددية الس ياس ية تتطلب أ ن خيضع ادلس تور اجلاائري اإ

وتنقيحات رضورية، ملعاجلة و سد النقائص و الثغرات يف النصوص ادلس تور، وال بد من الاس تفادة من جتارب ادلول ذات النظم الس ياس ية 

 قتصادية و الس ياس ية جملمتعنا .الغربية مع ال خذ بعني الاعتبار اخلصوصيات الاجامتعية و الثقافية  و الا

 :تنازع الاختصاص الترشيعي بني السلطة التنفيذية و الترشيعيةاثنيا:

جيب تعديل ادلس تور اجلاائري وتقييد و حرص صلحيات السلطة التنفيذية يف الترشيع و حتديد صلحيات رئيس امجلهورية يف 

ىل جماالت معينة مثل لواحئ الرضورة و  لواحئ الضبط االإداريجمال الترشيع اإ
1

. 

و ما يلحظ أ نه أ صبحت السلطة التنفيذية و عن طريق الترشيع ابل وامر من رئيس امجلهورية سلطة مركاية الختصاصه الترشيعي 

ىل الترشيع بأ وامر ، كام أ ن جل أ و معظم القوانني تأ يت ابقترتاح من ا لسلطة ، ومت تسجيل همينة عىل الترشيع من خلل االإفراط يف اللجوء اإ

 التنفيذية .

ولنئ اكنت مشلكة تراجع دور السلطة الترشيعية تعد ظاهرة عاملية لكون انه يف كثري من ال حيان تتفوق السلطة التنفيذية يف جمال 

ال بنس بة   /.ابملئة50املبادرة مبشاريع القوانني،ففي فرنسا والوالايت املتحدة ال مريكية ال يشارك الربملان اإ
2

، 

نه ابلتايل فان جمال كام انه ابعامت د أ راء معظم الفقهاء فان اختصاصات الربملان يف ادلس تور اجلاائري جاءت عىل سبيل احلرص فاإ

 الترشيع أ صبح مفيد وابملقابل أ صبح جمال الترشيع واسع ابلنس بة للسلطة التنفيذية.

عادة تنظمي السلطات ابلشلك اذلي يتلءم مع خصوصيات اجملمتع نه جيب حتديد ماكنة  و بذكل فل بد من اإ اجلاائري و عليه فاإ

 الربملان يف النظام الس يايس اجلاائري و علقته ابلسلطتني القضائية و التنفيذية . 

عادة هيلكة الربملان اجلاائري و اعامتد نظام الثنائية الربملانية ) جملس ال مة، اجمللس الشع ب و أ نه ال بد من الوقوف عىل مدى تأ ثري اإ

 العمل الترشيعي بشلك عام و عىل صلحية الربملان يف املبادرة ابلقوانني.الوطين( عىل 

نه من خلل تشكيةل جملس ال مة ، فأ ن السلطة التنفيذية أ صبحت تسامه يف تشكيةل الربملان، فثلث  ال أ نه من الناحية العملية فاإ اإ

مجلع الرشاحئ حتديد الفئات اليت متثل يف اجمللس و يكون ذكل  أ عضاء جملس ال مة يعينون من رئيس امجلهورية و اكن ال جدر ولضامن المتثيل

 نتخاب .عن طريق االإ 

                                      
1
 .50عااوي عبد الرحامن ،املرجع السابق،ص 

2
 .509،ص8001-8001اثمري معر،سلطة املبادرة يف الترشيع يف النظام الس يايس اجلاائري ،مذكرة ماجس تري،لكية احلقوق ،جامعة اجلاائر، 
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وكذكل من اجل ضامن عدم انفراد اجمللس الشعيب الوطين بسلطة الترشيع مت منح جملس ال مة حق الاعترتاض عىل القوانني 

صدار رئيس ا¾ ،واشترتط موافقة  مجلهورية للنص اذلي تمت املوافقة عليهأ عضاؤه لقبول النص،وعدم ترتيب جااء جراء عدم اإ
1

 

حداث غرفة اثنية ليست فكرة من وضع النظام ادلس توري اجلاائري ، بل أ وجدت يف لك من بريطانيا وأ مرياك وفرنسا  كام أ ن اإ

لترشيعيةهبدف ترقية العمل الترشيعي وحتسني المتثيل وامجلع بني الانتخاب والتعيني،وخلق التوازن بني السلطتني التنفيذية وا
2

. 

ىل جانب تغيري نظام اللجنة املشترتكة املتساوية ال عضاء، واستبداهل بنظام اذلهاب واالإايب املعمتد عىل املس توى العاملي يف  وهذا اإ

 النظم اليت تبنت نظام الثنائية الربملانية.

عداد النصوص القانونية، ولكن فعدم منح  وجتدر االإشارة أ ن املؤسس ادلس توري قام ابلنص عل التوازن بني اجمللسني يف معلية اإ

.جملس ال مة حق التعديل،وغياب أ ليات اليت تسمح ابذلهاب واالإايب بني اجمللسني انعكس سلبا عىل دورهام
3

 

ن نظام اجلاائر نظام فريد ومل حيدد اجل اليت جيب أ ن يطلب فهيا الوزير ال ول انعقاد اللجنة عند وقوع اخللف،فنس بة اللجوء   اإ

ىل اللج  ال اإ نصوص 1/.أ ي 50نة املتساوية ال عضاء مل متثل اإ
4

. 

ىل جانب معرفة ما  وان الفصل طبيعة يف النظام الس يايس تمكن يف البحث عن موقف النصوص من مبدأ  الفصل بني السلطات اإ

ذا وفرت النصوص اس تقللية السلطة القضائية من خلل نصوص ادلس تور والقانون ال سايس للقضاء،وال يكفي ذكل  بل جيب توفري اإ

ضامانت محلاية احلقوق واحلرايت املنصوص علهيا وعدم الاكتفاء ابلنص علهيا
5

. 

وان العلقة بني السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية يف ال نظمة النيابية اليت حيمكها مبدأ  الفصل بني السلطات ختتلف من نظام 

ىل أ خر حسب النصوص ادلس تورية اخملتلفة و حسب واقع ال   تقاليد ادلس تورية.اإ

ىل التساؤل حول ما طبيعة النظام ادلس توري اجلاائري ؟  وهذا ما يدعوان اإ

 

                                      
1
 .572،ص8055-8050محودي محمد  ،النظام القانوين  لسلطة الربملان  الترشيعية والرقابية يف ادلس تور اجلاائري ،لكية احلقوق س يدي بلعبلس، 

2
 .321،ص8009،8050 خرابيش ،مركا جملس الامة يف النظام ادلس توري اجلاائري،اطروحة دكتورة، لكية احلقوق ،جامعة ابتنة،عقيةل 

3
 .599،ص8009اجلاائر،–سعاد معري ،الوظيفة الترشيعية  جمللس ال مة يف اجلاائر ،دار الهدى  عني ميلية 

4
 .71،ص8008ادلس توري اجلاائري، جمةل الفكر الربملاين ،نرشية جمللس الامة ،اجلاائر ،عددالاول، بوزيد لاهاري ،اللجنة املتساوية الاعضاء يف النظام 

5
 .9،ص5992-5993مراد بدران ،ضامانت احلقوق واحلرايت،جمةل النشاط العلمي خملرب القانون العام ،جامعة س يدي بلعباس، 

 



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 405 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

 تعديل ادلس تور لتحديد طبيعة النظام الس يايس :اثلثا:

ختتلف طبيعة ال نظمة الس ياس ية من حيث كيفية بناء مؤسساهتا و هنج معلها واختصاصاهتا و العلقة بيهنا، كام تتباين ال نظمة 

ية ماكنة هذه السلطات ابلنس بة لل خرى، ويف تبين المنط الانتخايب امللمئ و النظام ادلميقراطي املعمتد سواء اكنت هذه ادلميقراطية نياب  بشأ ن

 أ و دميقراطية غري نيابية.

لقواعد اليت تنظم وابعتبار ادلس تور أ مسى القوانني يف ادلوةل فهو حيدد طبيعة و شلك نظام احلمك يف ادلوةل ،كام يبني ال حاكم ا

ىل جانب احلقوق واحلرايت ال ساس ية للمواطن .  السلطات يف ادلوةل و العلقة بيهنام اإ

و مل حيدد ادلس تور اجلاائري ابلتفصيل بني السلطة التأ سيس ية املنشأ ة دلس تور جديد و مع أ ن اجلاائر عرفت ثلث دساتري 

ىل أ نه مت تعديل 5929و دس تور  5913-5931  .8008مت تعديل  5991يف  5929دس تور  ، ابالإضافة اإ

و أ مام ال حداث اذلي عرفها العامل العريب والس امي يف دول املغريب اجتهت معظم ادلول حنو دمع تعديل دساتريها، يف اجتاه فتح جمال 

ادلس تور، و مدى تأ ثري  وهذا ما خيلق التساؤل حول اجلوانب اليت مسها التحول يف مراجعة نصوص’ احلرايت و تدعمي صلحيات الربملان 

 ذكل عىل العلقة بني السلطات يف ادلول و خاصة السلطة التنفيذية والترشيعية.

عادة النظر يف العلقة بني السلطات من اجل  وعليه فانه اس تجابة ملتطلبات املرحةل الراهنة املمتزية بفتح جمال احلرايت، فلبد من اإ

رايت ال ساس ية للمواطنتكريس دوةل القانون و ضامن احلقوق و احل
1

. 

و هذا ما يتجىل  من رغبة القوى الس ياس ية و أ غلبية ال حااب الس ياس ية يف الاجتاه حنو نظام برملاين، و يف ظل مغوض برشي  

 طبيعة النظام الس يايس يف اجلاائر و أ مام الفارق املوجود بني النظرية املامرسة .

 انعكس سلبا عىل ماكنة واهمة السلطة الترشيعية. و ل ن التناقضات املسجةل يف الواقع و هذا ما

قرار ادلس تور اجلاائري ملبدأ  الفصل بني  ىل جانب ذكل أ نه رمغ اإ وهذا مع أ ن الربملان هو الضامن الفعيل الإقرار احلقوق و احلرايت، اإ

ال أ ن جتس يد ذكل يف امليدان مل ينعكس. س ناد للك سلطة اختصاصاهتا اإ  السلطات واإ

                                      
1
ة للحفاظ عىل توازن السلطات سامعل عىل ادخال تعديلت ترشيعية ودس تورية من اجل تعايا ادلميقراطية النيابية ابنه" مراعا 8055قد جاء يف خطاب رئيس امجلهورية يف افريل  

 ببلدان،وس نحدث مراجعة معيقة لقانون الانتخاابت 

 واننا نطمح اىل الارتقاء بنظامنا الانتخايب اىل مصاف احدث قواعد ادلميقراطية النيابية املكرسة بنص ادلس تور"
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 مر سد الثغرات معاجلة النقائص اليت تشوب ادلس تور احلايل من خلل ما ييل:وبذكل يقتيض ال  

 .طبيعة النظام الس يايسخامسا:

وذكل سواء اكن نظاما برملانيا يرتكا عىل اس تقللية الربملان يف ممارس ته وظيفته الترشيعية، أ و سواء من حيث سن القوانني املعربة 

ال سلطة امللمئة يف التنفيذ. عن س ياسة ادلوةل  وليت تعيد احلكومة جت   س يدها دون تعديلها و ال يبقى للسلطة التنفيذية اإ

ذا مت اختيار النظام الربملاين فيجب اعامتد ثنائية يف السلطة التنفيذية رئيس دوةل غري مسؤول أ مام الربملان وميارس سلطات  واإ

س ياس ية، عىل غرار ما حيدث يف ادلول  الغربية أ ي تفعيل أ ساليب  شلكية ورئيس احلكومة )الوزيرال ول( مسؤول أ مام الربملان مسؤولية

ىل جانب اختيار احلكومة من ال غلبية الربملانية  لتجس يد ب  رانجمها.الرقابة املنصوص علهيا يف ادلس تور اجلاائري من ملمتس الرقابة حسب الثقة اإ

طة الترشيعية( من حيث طريقة  اختيار النواب واحلصانة وعليه فيتعني من خلل نص ادلس تور تدعمي اس تقللية الربملان )السل

،واحلد من تدخل احلكومة يف العمل الربملاين سواء بشلك مبارش أ و غري مبارش )حتديد جدول أ عامل الربملان من طرف احلكومة ابعتبار أ ن 

 احلكومة متكل ال غلبية التحالف الرئايس حاليا( .

ة  بأ ي منوذج للنظام الس يايس،واملهم أ ن ظروف وخصوصيات لك دوةل يه اليت تتحمك يف اختيار وذلكل فل ترتبط الثنائية الربملاني

.الثنائية أ و ال حادية الربملانية
1

 

 تقييد سلطة رئيس امجلهورية حبل الربملان :  -05

لس الشعيب الوطين أ و من ادلس تور" ميكن لرئيس امجلهورية أ ن يقر حل اجمل 589ال ميكن ترك اجملال واسعا كام نصت عليه املادة   -

جراء انتخاابت ترشيعية قبل أ واهنا ".  اإ

ويفترتض يف ظل نظام برملاين أ ن يمت حتديد حاالت عىل سبيل احلرص حلل الربملان مثل حاةل انسداد س يايس )أ زمة س ياس ية ( أ ي 

 تقييد سلطة الرئيس.

السلطة الترشيعية من خلل عدم تقييد سلطة  كام يس توجب تعديل ادلس تور كذكل احلد من تدخل السلطة التنفيذية يف معل

ىل جانب صلحيات يف جمال تنظمي العملية الانتخابية.  الرئيس يف حل الربملان و هذا اإ

                                      
1
 .53،ص8008عدد ال ول،المسعود ش هيوب ،نظام الغرفتني الربملاين،جمةل الفكر الربملاين ،نرشية جمللس ال مة ،اجلاائر ، 
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ىل جانب ذكل فيخول ادلس تور اجلاائري يف نص املادة   583وابعتبار ادلس تور اجلاائري ال يقيد سلطة الرئيس يف حل الربملان و اإ

 أ ن يطلب قراءة اثنية لنص قانون مت التصويت عليه .    منه" لرئيس امجلهورية

لغاء حق رئيس امجلهورية يف الاعترتاض عىل القوانني حىت ال يتعسف يف اس تعامل هذا احلق للتدخل يف اختصاصات  وميكن اإ

 السلطة الترشيعية.

 تدعمي الثنائية الربملانية :  -08

مع ختفيض نس بة التصويت عىل القوانني حىت ال يبقى الثلث الرئايس املعني معطل يمت متكني الغرفة الثانية من حق املبادرة ابلقوانني 

                                             ملرور القوانني املصوت علهيا يف اجمللس الشعيب الوطين وذكل حتت غطاء الاس تقرار الترشيعي.                                        

من ادلس تور اليت ورد فهيا انه " يف حاةل حدوث خلف بني الغرفتني جتمتع بطلب من الوزير  580مر تعديل نص املادة كام يتطلب ال  

 ال ول  جلنة متساوية ال عضاء تتكون من أ عضاء لكتا الغرفتني من اجل اقترتاح نص يتعلق ابل حاكم حمل اخللف.

ال مبوافقة احلكومة"، و هذا ما يكرس  تعرض احلكومة هذا النص عىل الغرفتني للمصادقة عليه  دخال أ ي تعديل عليه اإ وال ميكن اإ

 تدخل الوزير ال ول يف اختصاص السلطة الترشيعية )الربملان(.

من ادلس تور اجلاائري اليت تنص عىل انه "ميكن أ ن جيمتع الربملان يف دورة عادية مببادرة من  552ومن هجة أ خرى وطبقا للامدة 

 ميكن أ ن جيمتع ابس تدعاء من رئيس امجلهورية يطلب من الوزير ال ول".رئيس امجلهورية، و 

ىل رضورة تعديل نص املادة  من ادلس تور اجلاائري ،واليت جاء يف مضموهنا ما ييل" ميكن ثلثة أ رابع أ عضاء  533ابالإضافة اإ

ذلي ميكنه عرضه عىل الاس تفتاء ويصدره حاةل املوافقة غرفتني الربملان جممتعني معا أ ن يبادرو ابقترتاح تعديل ادلس تور عىل رئيس امجلهورية ا

 عليه".

ماكنه عر  رادة الربملان مقيدة  بسلطة رئيس امجلهورية ،ل نه  ابإ ض وبقراءة  و بدراسة حتليلية لنص املادة املذكورة أ عله يتبني لنا أ ن اإ

 النص املقترتح عىل الاس تفتاء من عدمه.

ىل جانب النصاب القانوين   س توجب لقبول املبادرة، ورمغ أ ن تعديل ادلس تور ملا هل من أ مهية من حيث طبيعة امل ¾ و هذا اإ

 النص القانوين، وكذا اجلوانب القانونية اليت ينظمها خاصة ما يتعلق بتنظمي السلطات يف ادلوةل.
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ال أ ن هذا النصاب ياكد يكون حاةل ختص اجلاائر وحدها رمغ وجود الغرفتني يف عديد من ادلول،وللغرف ة الثانية حق املبادرة اإ

.ابقترتاح القوانني وحق التعديل
1

 

حداث توازن  ومع ذكل جيب توس يع حق املبادرة ابلنس بة للنواب وترك السلطة للشعب يف قبول املبادرة من عدمه. حىت ميكن اإ

ملان مضن حاب واحد أ و ائتلف بني السلطة التنفيذية والسلطة الترشيعية ،ل ن االإشاكل هو يف حاةل عدم ضامن أ غلبية  مطلقة يف الرب 

 حايب .

ليه البعض من كون أ ن النظام الربملاين اخلالص مل يعد موجودا بل يوجد نظام خمتلط، مفركا  ىل ما ذهب اإ وعليه ميكن أ ن نستند اإ

ماكنيات رئ  ماكنيات سلطوية أ وسع  بكثري من اإ ذ يمتتعون ابإ يس امجلهورية يف النظام رؤساء احلكومات يف ال نظمة الربملانية احلالية قواي، اإ

الرئايس
2

. 

وخنلص من لك ذكل أ نه ال بد من حتديد طبيعة النظام الس يايس اجلاائري هل هو برملاين أ و رئايس أ و ش به رئايس أ و غري ذكل،  

عادة التوازن بني السلطات يف ادلوةل، وحتديد ماكنة لك سلطة و اختصاصاهتا ل ضامن من خلل تعديل جوهري لدلس تور حىت ميكن اإ

 اس تقلليهتا من ال خرى، و احلد من همينة السلطة التنفيذية عىل صلحيات السلطة الترشيعية ال س امي يف جمال سن القوانني.

ال أ ن هذا التعديل جيب أ ن يتطابق مع حداثة التجربة ادلميقراطية يف اجلاائر   و خصوصية اجملمتع اجلاائري و الواقع الس يايس، كام  اإ

س توري جيب أ ن يكون معيقا، أ ي تعميق االإصلح ادلس توري لتدعمي ماكنة السلطة الترشيعية بني السلطات و ضامن أ ن التعديل ادل

ىل تفعيل دور الربملان يف سن القوانني.  اس تقلليهتا ، ل ننا حنتاج  اإ

ة والثقافية، فالربملان هو املعرب عن وذكل مواكبة للتحوالت اليت يعرفها اجملمتع يف خمتلف اجملاالت الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعي

طموحات الشعب واحتياجاته وتوهجاته وهو وس يةل مشاركة املواطن يف تس يري شؤونه بنفسه وهو احلايم للحقوق  واحلرايت، عىل عكس 

 السلطة التنفيذية اليت تقييد جمال احلرايت.

قلميية وادلولية يف تعديل ادلس تور و ىل جانب مراعاة املعطيات االإ الس امي يف جماالت مرتبطة ابحلرايت مثل، حرية اإ

 املعتقد،حريةاملراة ،وكذكل الفصل يف قضااي الهوية بشلك دقيق بعيدا عنااليديوجليا ،وضامن حامية ال قليات،اجلنس ية .

                                      
1
 .33،ص8008جمةل الفكر الربملاين ،نرشية جمللس الامة ،اجلاائر ،عددالاول، ملني رشيط ،واقع البياكمريالية يف العامل وماكنة التجربة اجلاائرية، 

2
 . 21رشيط،الوجزي يف القانون ادلس توري و املؤسسات الس ياس ية املقارنة ، ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلاائر،صالامني  
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شخاص،  ،ومن مث تكييف يقتيض التسلمي بأ نن النظام القانوين لدلوةل ليس النظام الوحيد اذلي حيمك ويضبط احلياة الاقتصادية لل 

ته الربملان مع التحدايت الراهنة والس امي يف اجملال الاقتصادي،وهنا البد من تدعمي ابلربملان ابلصلحيات للقيام بدوره الاقتصادي ومسامه 

جياد حلول للمشالك الاقتصادية وعدم الاكتفاء ابدلور الس يايس،ونتساءل عن فاعلية اللجنة الا قتصادية الفعلية يف التمنية الوطنية واإ

 ابلربملان؟

 تدعمي الربملان ابالإماكنيات املادية والبرشية  للقيام بوظائفه.

يعد تفعيل دور الربملان رضورة يف النظم الس ياس ية املعارصة و ذكل لكون ال داء الترشيعي للربملان ينعكس عىل خمتلف     

 الس يايس عىل التكييف مع املس تجدات اجلديدة . جوانب احلياة الاقتصادية و الاجامتعية ،كام يؤثر عىل قدرة النظام

وعليه يتعني دمع أ عضاء الربملان ابالإماكانت وتاويدمه ابملعلومات ال ساس ية املتعلقة مبهااهم الترشيعية، حىت ال جيد أ عضاء الربملان 

 صعوبة يف أ داء اهااهم .

ة والتقنية ملساعدة ممثيل الشعب لتفعيل دورمه يف جمال الترشيع تدعمي هيالك اجملالس ابملوارد املالية والبرشية ،وابخلربات الفني -

 والرقابة.

جراءات املبادرة ابلقوانني رحبا للوقت واجلهد لتحقيق انسجام بني املتطلبات والنصوص،واس تجابة للتطورات اليت يعرفها - تبس يط اإ

ىل تفويض بعض الاختصاصات حبجة أ ن معاجلهتا اجملمتع يف خمتلف اجلوانب، ومقتضيات الرسعة يف معاجلة بعض القضااي،وللح د من اللجوء اإ

 تتطلب الرسعة يف التنفيذ. 

نشاء مركا دراسات متخصصة حتت سلطة الربملان لتقدمي أ راء واقترتاحات وبرامج من اجل حتسني ال داء، وربط الربملان مع - اإ

 لس تفادة من البحوث و ادلراسات و التقارير و الكفاءات. الهيئات املتخصصة )املراكا املتخصصة اجلامعة املعهد الوطين ( وذكل ل

نشاء مراكا ادلراسات يضم متخصصني قانونني لتقدمي ال راء القانونية لصياغة ال فاكر والاقترتاحات اليت يتقدم هبا النواب - اإ

 والنصوص.

 ث اليت تقداها احلكومة و أ ليات تنفيذها.تقدمي أ راء استشارية للنواب حول البياانت والواثئق واملعلومات وادلراسات وال حبا-

تدعمي الهيلك التنظميي للربملان و اجلهاز االإداري من حيث اجلانب البرشي كام ونوعا و اجلانب املايل لضامن اس تقللية الربملان -

 ماليا.
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حداث وتطوير املكتبة الربملانية لتوفري املعلومات- الرضورية و يف خمتلف اجملاالت و حتسني  تدعمي الربملان بتكنولوجيا املعلوماتية و اإ

 أ ساليب االإدارة .

ىل جانب خلق فضاءات اتصال بني املواطنني والنواب من خلل تبادل أ راء والاقترتاحات وذكل عرب - ربط الربملان ابجملمتع املدين اإ

 وسائل ال علم التكنولوجيا)الانترتنت( ونرش التقارير.

ىل توجيه ا  ىل جانب احلاجة اإ ىل حتسني أ داء النواب يف العمل الترشيعي من خلل املسامهة يف تكوين هذا اإ ل حااب اإ

 النواب وتقدمي الاقترتاحات واملشاريع القوانني.

 فال حااب الس ياس ية تقوم بتوعية الرأ ي العام و اطلعه عىل املساوئ و الاحنرافات اليت يقوم هبا احلاكم.

عادة تكييف العمل الترشيع قلميية و ادلولية ومع املتطلبات ادلاخلية ،ول جل ذكل يس توجب و يس تلام ال مر اإ ي مع التحوالت االإ

زاةل العوائق والصعوابت اليت حتول دون قيامه مبهامه الترشيعية .  تطوير العمل الربملاين اإ

عادة النظر يف بنود ادلس تور من خلل تعايا جمال احلقوق    و احلرايت ال ساس ية يف ادلس ت ور، و ذكل مبلمئة وعىل اخلصوص اإ

علن العاملي حلقوق االإنسان.  هذه احلقوق مع املواثيق و االتفاقيات ادلولية و مهنا االإ

ىل جانب ذكل يس توجب االإصلح تعايا جمال احلقوق واحلرايت يف ادلس تور   و ضامانهتا، من حرية الصحافة و حرية التعبري   اإ

نشاء امجلعيات أ و ال حااب ،حرية التجارة ،حقوق النقل )الرأ ي النقابة الصحافة التظاهر،الاجامتع، حري  الانتخاب ،حرية الاعتقاد (.’ة اإ

ومن هنا يكون العمل عىل جتس يد هذه احلرايت، من خلل تكريسها يف منت  ادلس تور سواء اكنت حرايت خشصية )حق يف 

جامتعية )حق المتكل حرية التجارة (،أ ي مجموع احلقوق ال من( أ و حرايت فكرية )حرية العقيدة ،حرية الرأ ي ( أ و حرايت اقتصادية و ا

 الفردية و امجلاعية.

و ذكل من خلل متكني السلطة الترشيعية دون قيود من سن القوانني اليت حتدد ال ليات الضامنة  لهذه احلقوق ، مث عن طريق 

ال عندما حييل املرشع دمع اس تقللية السلطة القضائية للحد من تداخل الصلحيات بيهنا، فل يكون للس لطة التنفيذية اختصاص الترشيع اإ

 لها ذكل .
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طار حتسني أ داء الربملان من خلل رفع مجيع أ شاكل التبعية عىل  وقد جاء القانون العضوي اذلي حيدد حاالت التنايف مع العهدة يف اإ

ادلس تور،من خلل النص عىل انه ال ميكن امجلع بني  أ عضائه  وضامن اس تقلليهتم وتفرغهم اللكي  ملامرسة اهااهم  وذكل تطبيقا ل حاكم

.العضوية يف الربملان وعضوية انتخابية أ خرى ،أ و بيهنا وبني الوظائف ال خرى
1

 

عادة النظر يف منط الانتخاب ورشوطه:-03  اإ

ب الوس يةل اليت حتقق ويعترب النظام ادلميقراطي وس يةل فعاةل الإرشاك أ كرب مقرر ممكن من املواطنني يف احلمك ،ويشلك الانتخا 

 ذكل ،وتعمتد معظم برملاانت العامل منطني انتخابني هو منط الانتخاب املبارش و الانتخاب الغري مبارش .

 فاالقترتاع املبارش هو الاقترتاع اذلي يعمل به يف اكفة الربملاانت ذات اجمللس الواحد، أ ما الاقترتاع غري املبارش ما زال معموال به يف

دارية و الاقتصادية     والاجامتعية .بعض الربملاان ت اليت تتأ لف من جملسني كون أ عضاء اجمللس الثاين ميثلون بعض الهيئات االإ
2

 

ال ابالنتخاب املبارش ملمثيل الشعب ،فاالنتخاب يقوم عىل اختيار صفات خشصية و ذاتية يمتتع هبا  وابعتبار ادلميقراطية ال تقوم اإ

ىل جانب اختيار الربام  ج الس ياس ية الناحجة و اليت حتقق رغبات الشعب و طموحاته. املرحش اإ

ال ابالعترتاف بتداول السلطة، وذكل من خلل تغيري الربامج الس ياس ية و النظم الس ياس ية احلامكة عن  كام أ ن ادلميقراطية ال تقوم اإ

 طريق الانتخاابت الرشعية لضامن اس مترار املؤسسات ادلس تورية.

ال غلبية و ابلتايل ال بد من وجود أ قلية معارضة لكن ال غلبية يف النظم ادلميقراطية ليست دامئا جامدة بل وادلميقراطية تعين حمك  

يه يف حاةل حركة و تنقل.
3

 

ىل دوائر انتخابية صغرية متثل بنائب لضامن المتثيل  عادة تقس مي ادلوةل اإ وجتدر االإشارة أ ن المنط الاجامتعي املعمتد يس توجب أ ن يمت اإ

 ن نسهل اهمة الناخب يف انتقاء الشخص اذلي يراه أ هل لمتثيهل ،أ و املاج بني الانتخاب ابلقامئة والفردي.وميكن أ  

ىل دوائر انتخابية كبرية ميثلها عدد من النواب  يف حني يعمتد قانون الانتخاابت اجلاائري عىل الانتخاب ابلقامئة فيكون تقس مي ادلوةل اإ

ال سامء املدرجني مضن القامئة أ و القوامئ الانتخابية اليت ختتلف ابختلف ال نظمة يقوم املنتخبون ابختيارمه من بني
1

. 

                                      
1
  5اذلي حيدد حاالت التنايف يف العهدة الربملانية،اجلريدة الرمسية، العدذ 58/05/8058املؤرخ يف  08-58قانون  

 
2
 .519،ص8003س ياس ية ،دار بلقيس ،اجلاائر ،مباحث القانون ادلس توري و النظم ال  مولود ديدان، 

3
 دراسة مقارنة،دار الهنضة،القاهرة،ب س– 5935املوازانت ادلس تورية لسلطات رئيس امجلهورية االإس تثنائية يف دس تور  رافت فودة، 
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وميتاز لك أ سلوب من هذه ال ساليب بعيوب، فال ول يكون فيه احامتل تفضيل املصاحل الشخصية عىل املصاحل الوطنية و الثاين 

ميتاز بعدم معرفة الناخبني للنواب
2

. 

ىل جانب و أ مام املامرسات الواقعية   ومن خلل التجارب الانتخابية السابقة، ويف ظل نقص الوعي الس يايس للناخب،اإ

ىل املاج بني ال سلوبني لضامن تكريس متثيل  عدم نضج ال حااب الس ياس ية ، وعدم جدية وواقعية براجمها وضوح أ هدافها ،وهو ما أ دى اإ

 حقيقي لل مة .

ىل خصوصية اجملمتع اجلاائري و   ىل جانب انتشار وهذا ابلرجوع اإ اذلي ميتاز ابنتشار ال مية     و اجلهل خاصة يف القرى اإ

القبلية والعروش ية واجلهوية ،وبسبب حداثة التجربة الس ياس ية التعددية، و تعدد ال حااب الس ياس ية دون وضوح براجمها و اختلف يف 

يديولوجياهتا مما يصعب ويعقد اهمة الناخب .  اإ

عادة النظر   يف أ سلوب الانتخاب من خلل الاس تفادة من ماااي لك من المنطني الانتخابيني ،الانتخاب وعليه يتعني اإ

الفردي وعن طريق القامئة مع مراعاة خصوصية الوالية لكون أ ن يف كثري من ال حيان حترم مناطق عدة من المتثيل يف الربملان و هو ما 

منا هل متثيل و طين، و لكن هناك  ينعكس أ حياان عىل التمنية احمللية ، وهذا ابلرمغ من كون النائب يفترتض انه ال يصبح انئب عن ادلائرة و اإ

 فرق كبري بني القانون و املامرسة .

و ختتلف ادلول كذكل بشأ ن النظام اذلي حيقق ادلميقراطية لها بني من ختتار نظام ال غلبية لكونه حيقق انسجام بني الربملان و 

ايس و ذكل نتيجة لتعدد ال حااب املمثةل و الربملان ،و لتجنب تعطيل العمل الترشيعي بسبب صعوبة احلكومة ،وحيقق الاس تقرار الس ي

 توافقها حول توس يع مواضيع معينة ويف أ جل معقوةل و حمددة .

ية الرمسية يف حني تنهتج دول أ خرى نظام المتثيل النس يب ل نه حيقق متثيل ال مة يف الربملان نتيجة لمتثيل مجيع الاجتاهات الس ياس  

  .يف ادلوةل ،و لتجنب اس تحواذ حاب واحد عىل السلطة ،لكنه ال حيقق الاس تقرار الس يايس و يعقد ويصعب قيام الربملان بدوره الترشيعي

                                                                                                                        
1
قلميية للوالية  وفقا لقانون   قلميي للبلد،وتوزع املقاعد حسب عدد الساكن يف لك  09-27حتدد ادلائرة الانتخابية  ابلنس بة للمجلس الشعيب الوطين  ابحلدود االإ املتعلق ابلتنظمي االإ

مؤرخ يف 07-08املعدل مبوجب الامر 58املتعلق ابدلوائر الانتخابية وعدد املقاعد، اجلريدة الرمسية ،عدد   3/5993/ 1املؤرخ يف  02-93،من ال مر 8،3والية.،وهذا طبقا للمواد

 . 51ة العدد،،اجلريدة الرمسي81/08/8008

2
 .550ص ،8009القانون ادلس توري والنظم الس ياس ية املقارنة ،اجلاء،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلاائر،سعيد بوشعري، 
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ال يف ظل انتخاابت حرة  ىل أ ن هناك علقة جدلية بني ادلميقراطية و الانتخاب ل نه ال ميكن احلديث عن ادلميقراطية اإ و خنلص اإ

ن التحدايت اليت يفرزها التطبيق امليداين وادلروس املس تخلصة من التجربة السابقة .ناهية   وشفافة ،و من مث اإ

 و بعد التقيمي املوضوعي يتطلب ال مر الشفافية الاكمةل حىت ينعكس ذكل  عىل حتسني أ داء الربملان.

رشاف عىل الانت ىل جانب ممثيل ال حااب و وقد جاء قانون الانتخاابت من أ جل تكريس رقابة القضاء للإ خاابت   و مراقبهتا اإ

رشاف عىل الانتخاابت تتشلك حرصاي من  05-58ممثلني ال حرار،فنص قانون  املتعلق بنظام الانتخاابت عىل انه حتدث جلنة وطنية  للإ

ىل جانب الضامانت ال خرى من قضاة يعيهنم رئيس امجلهورية ،كام تتشلك اللجنة الانتخابية الوالئية من ثلثة قضاة  يعيهنم وزير ا لعدل ،اإ

النص عىل رضورة أ ن تكون الصناديق شفافة ،واستبدال التوقيع بوضع البصمة ابلنس بة مجليع الناخبني
1

جراءات وضامانت من اجل   ،ولكها اإ

 حتقيق مصداقية ونااهة العملية الانتخابية.

 خامتة 

للربملان و بني رضورة مراجعة جذرية للنصوص القانونية من ادلس تور اتضح ان هناك تلزم بني رضورة حتسني ال داء الترشيعي  

ىل القوانني العادية و ذكل لتجس يد دوةل القانون و احلق .  اإ

كام انه بقراءة مرشوع االإصلحات الس ياس ية املعلن علهيا من خلل  القوانني اليت خضعت للتعديل ،و مدى مسامههتا يف توس يع 

ن اكن من الصعب احلمك فهيا لكوهنا ال تظل عىل مس توى االإجرايئ ال ميكن احلمك جمال احلقوق و احلرايت و  توفري ضامانت لتجس يدها، و اإ

ال بعد التطبيق و املامرسة .  علهيا اإ

ىل جانب ذكل ميكن القول أ ن الترتسانة القانونية اخلاضعة للتعديل جاءت حتت تأ ثري الظروف ال قلميية و ادلولية،و متطلبات  اإ

من فعاليات اجملمتع املدين ورغبة ال حااب الس ياس ية و القوى الفاعةل  يف املعارضة لمنط سري احلمك، و ذكل أ مام  جعا املؤسسات التغبري 

 ادلس تورية عن أ داء وظائفها .

ر ممكن من وهذا يتطلب تعديل ومراجعة النظام القانوين للسامح للربملان حتسني المتثيل و ترقية العمل الترشيعي و حتقيق أ كرب قد

 التوازن بني السلطتني الترشيعية    و التنفيذية.

                                      
1
 .58/05/58املتعلق بنظام الانتخاابت املؤرخ يف  05-58، من قانون 579،515،512املواد  
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عادة النظر يف نصاب التصويت عىل القوانني والس امي اشترتاط ال غلبية املطلقة و أ غلبية  املرشوطة للموافقة عىل 3/7و ال بد من اإ

ىل انسداد ترشيعي،وترهن ال غلبية دلى النصوص القانونية ،وهذه ال غلبية من هجة يه حتقق اس تقرار ترشيعي، ومن هجة أ خرى قد تؤ  دي اإ

 ال قلية .

 و هذا ما سينعكس عىل دور الربملان ل نه يف ظل التطورات الراهنة اندر من حتقيق ال غلبية الربملانية و التوافق. 

عادة تنظمي العلقة بني الربملان والسلطة التنفيذية ، واحلد من تدخل   السلطة التنفيذية يف العمل ولتحسني أ داء الربملان ال بد من اإ

 الترشيعي .

ومن أ جل حتقيق الس يادة الشعبية و املشاركة الس ياس ية البد من تدعمي ماكنة الربملان يف النظام الس يايس من خلل اختصاصاته 

جراءات الترشيع و الرقابة   و ختفيف اإ

صدار  و بذكل جيب يف تعديل ادلس تور تقييد صلحيات الرئيس يف الترشيع بأ وامر يف لاامه ابإ اجملاالت اخملصصة للربملان مع اإ

صدار النصوص اليت أ قرها الربملان.  النصوص و ترتيب جااء عىل عدم اإ

ىل جانب رضورة تقييد سلطة الرئيس حبل الربملان، حىت ال تس تعمل ك داة ضغط ضد صلحيات الربملان الترشيعية وخاصة يف  اإ

 ال وامر الصادرة عن رئيس امجلهورية  .حاةل رفض املشاريع املقدمة من احلكومة أ و 

عادة النظر يف القانون العضوي رمق  جراءات  08-99كام انه ال بد من اإ املنظم للعلقة بني احلكومة و الربملان من اجل مراجعة اإ

 ممارسة الربملان الختصاصه الترشيعي.

لبرشية املؤهةل و الفنية و خمتصني يف خمتلف اجملاالت  مث أ نه ال بد كذكل من تدعمي الربملان عىل املس توى الهيلكي ابالإطارات ا

ىل توفري االإماكنيات املادية )املوارد املالية ،املكتبة ،وسائل التكنولوجيا ،االتصال ،املعلومات (   ابالإضافة اإ

لومات و الواثئق كام أ نه ال بد من ضبط العلقة بني النواب و خمتلف أ هجاة السلطة التنفيذية لتسهيل حصول النواب عىل املع

 للقيام بدورمه الترشيعي والرقايب.

عادة النظر يف رشوط عضوية  جملس ال مة     و تقييد سلطة الرئيس يف تعيني الثلث الرئايس  ىل ذكل يتوجب ال مر اإ ضافة اإ و اإ

تعيني الكفاءات مهنا، مثل النقاابت من خلل حتديد خمتلف الهيئات اليت يمت تعيني الثلث الرئايس من خلل حتديد خمتلف الهيئات اليت يمت 

ىل جانب ترقية فعاليات اجملمتع املدين لضامن التواز  ن اجلهوي و الشخصيات العلمية و خمتلف فعاليات اجملمتع املدين لضامن التنوع يف المتثيل ،اإ

 يف اختياره لضامن العداةل يف التمنية .
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 املراجع:

بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية،دار الغرب  للنرش والتوزيع ،اجلاائر،اجلاء عااوي عبد الرحامن ،ضوابط توزيع  الاختصاص  -

 .8009ال ول ،

 .79،اجلريدة الرمسية ،العدد9/9/8002املؤرخ يف 03-02املتعلق بعضو الربملان معدل ابل مر  05 -05قانون رمق  -

تنفيذية،دار الغرب  للنرش والتوزيع ،اجلاائر،اجلاء ،ضوابط توزيع  الاختصاص بني السلطتني الترشيعية وال  عااوي عبد الرحامن -

 .8005الثاين ،

-
 .8003مباحث القانون ادلس توري و النظم الس ياس ية ،دار بلقيس ،اجلاائر، مولود ديدان، 

-
 .8001-8001اثمري معر،سلطة املبادرة يف الترشيع يف النظام الس يايس اجلاائري ،مذكرة ماجس تري،لكية احلقوق ،جامعة اجلاائر، 

-8050محودي محمد  ،النظام القانوين  لسلطة الربملان  الترشيعية والرقابية يف ادلس تور اجلاائري ،لكية احلقوق س يدي بلعبلس، -

8055. 

عقيةل خرابيش ،مركا جملس الامة يف النظام ادلس توري اجلاائري،اطروحة دكتورة، لكية احلقوق ،جامعة  -

 .321،ص8009،8050ابتنة،

 .599،ص8009اجلاائر،–يفة الترشيعية  جمللس ال مة يف اجلاائر ،دار الهدى  عني ميليةسعاد معري ،الوظ  -

-
بوزيد لاهاري ،اللجنة املتساوية الاعضاء يف النظام ادلس توري اجلاائري، جمةل الفكر الربملاين ،نرشية جمللس الامة ،اجلاائر  

 .8008،عددالاول،

-
 .5992-5993لنشاط العلمي خملرب القانون العام ،جامعة س يدي بلعباس،مراد بدران ،ضامانت احلقوق واحلرايت،جمةل ا

-
 .8008مسعود ش هيوب ،نظام الغرفتني الربملاين،جمةل الفكر الربملاين ،نرشية جمللس الامة ،اجلاائر ،عددالاول، 

-
 .8008نرشية جمللس الامة ،اجلاائر ،عددالاول،جمةل الفكر الربملاين ، ملني رشيط ،واقع البياكمريالية يف العامل وماكنة التجربة اجلاائرية،

-
 .الامني رشيط،الوجزي يف القانون ادلس توري و املؤسسات الس ياس ية املقارنة ، ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلاائر 

-
 . 5اذلي حيدد حاالت التنايف يف العهدة الربملانية،اجلريدة الرمسية، العددذ 58/05/8058املؤرخ يف  08-58قانون  

-
 .8003مباحث القانون ادلس توري و النظم الس ياس ية ،دار بلقيس ،اجلاائر ، مولود ديدان، 
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،دار الهنضة دراسة مقارنة – 5935املوازانت ادلس تورية لسلطات رئيس امجلهورية الاس تثنائية يف دس تور  رافت فودة، 1

 العربية،القاهرة،ب س

-
قلميي للبل 09-27لقانون ا   02-93،من ال مر 8،3د،وتوزع املقاعد حسب عدد الساكن يف لك والية.،وهذا طبقا للمواداملتعلق ابلتنظمي االإ

مؤرخ يف 07-08املعدل مبوجب الامر 58املتعلق ابدلوائر الانتخابية وعدد املقاعد، اجلريدة الرمسية ،عدد   3/5993/ 1املؤرخ يف 

 . 51،اجلريدة الرمسية العدد،81/08/8008

-
 .8009ادلس توري والنظم الس ياس ية املقارنة ،اجلاء،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلاائر، القانونسعيد بوشعري، 

-
 .58/05/58املتعلق بنظام الانتخاابت املؤرخ يف  05-58قانون  
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 الشعار املمزي للممتلاكت الثقافية أ ثناء الزناع املسلح

 غالية عاادلين /ال س تاذة

 سعيدة جامعة "أ "،أ س تاذة مساعدة

    

 :ةـــاملقدم

ىل االإنساين ادلويل القانون يسعى ، وقوعها احلرب وحمتية واقعية أ مام    نسانية، أ كرث جعلها احلروب أ ي أ نس نة اإ ذ اإ  هيدف اإ

ىل أ عله القانون ىل هيدف بل ال حيان، بعض يف العسكريني حىت أ و مدنيني أ اكنوا املسلحة سواء الزناعات من املترضرين حامية ليس فقط اإ  اإ

د يف اس تخدام شارات ممزية، وهذه  ابلعمليات لها علقة وأ عيان وممتلاكت ال أ ماكن حامية العسكرية، و أ جنع وس يةل لتوفري امحلاية تتجسن

الشارات يه عبارة عن شعارات و رموز وعلمات يمتن اس تخدااها أ ثناء الزناعات املسلحة لتحديد ال شخاص و املمتلاكت حتت حامية خمتلف 

و ميكن تلخيص معناها ال سايس عىل النحو التايل " ال تطلقوا النار" أ و "ال  ات و االتفاقيات ادلولية يف القانون ادلويل االإنساين،املعاهد

هتامج"
1
  

و مادامت املمتلاكت الثقافية تدخل يف دائرة ال عيان املدنية، فهيي ابلتايل معنية ابمحلاية و من متن تطبنق علهيا قاعدة رضورة    

ىل هذا الشعار قبل و يف اتفاقية الهايمت   يزيها بشعار خاص هبا أ ثناء الزناعات املسلحة، و عليه س نحاول من خلل هذه ادلراسة التطرق اإ

 5917املتعلقة حبامية املمتلاكت الثقافية أ ثناء الزناع املسلح لعام 
2

ىل أ حاكم هذا الشعار املمزي يف املبحث  يف املبحث ال ول، و اإ

 الثاين.

 

 

                                      
1
، اعمتدت و نرشت عىل املْل وفتحت للتوقيع و التصديق و الانضامم من قبل املؤمتر احلكويم حول 5917اع املسلح لعام اتفاقية الهاي محلاية املمتلاكت الثقافية أ ثناء الزن  

 .5917أ وت  03، و دخلت حزي النفاذ يف 5917ماي  57حامية املمتلاكت الثقافية يف حاةل الزناع املسلح، وذكل يف الهاي بتارخي 

2
يران والكريس تاةل )البلورة( امحلراء، وقد متن النص عىل الشارات  والشمس ال محرين وال سد ال محر والهلل ال محر الصليب رمامن أ مهن و أ شهر الشارات املمزية  سابقا الإ

 .8001والربوتوكول االإضايف الثالت لعام  5933والربوتوكولني االإضافيني لعام  5979املمزية يف اتفاقيات جنيف 
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 5917بحث ال ول: الشعار املمزي للممتلاكت الثقافية أ ثناء الزناع املسلح قبل و يف اتفاقية الهاي لعام امل 

ها بغية حاميهتا يف فترتات الزناع املسلح ليست وليدة اتفاقية الهاي لعام     نن فكرة متيزي املمتلاكت الثقافية بشعار ميزين ، بل 5917اإ

دة سا ىل الشعار املمزي وردت يف واثئق دولية متعدن بقة لهذه االتفاقية، و هذا ما س نتناوهل يف املطلب ال ول، أ ما املطلب الثاين فسنتطرق اإ

 .5917للممتلاكت الثقافية يف اتفاقية الهاي لعام 

 5917املطلب ال ول: الشعار املمزي للممتلاكت الثقافية أ ثناء الزناع املسلح قبل اتفاقية الهاي لعام 

علن لقد متن التأ      كيد عىل رضورة متيزي املمتلاكت الثقافية أ ثناء الزناع املسلح بشعار يف العديد من املواثيق ادلولية، اكن أ ولها يف اإ

اذلي نص يف مادته السابعة عرش عىل رضورة متيزي املباين اخملصصة للعلوم و العبادة والفنون عن طريق وضع شعار علهيا،  5237بروكسل 

س باغ امحلاية عىل املمتلاكت  5220رد لعام كام أ نن تقنني أ كسفو  ىل اإ و املتعلق ابلقوانني وال عراف اخلاصة ابحلرب تضمن مادتني هتدفان اإ

قصاء ال ماكن اخملصصة للعبادة والتعلمي و الفنون من دائرة القتال و رضورة متيزي  جراءات اليت تضمن اإ هذه الثقافية كرضورة اختاذ اكفة االإ

املباين بشعار خاص
1

رته الحئة قوانني و أ عراف احلرب الربية لعام ن، نه عىل احملارصين أ ن  5903فس املبدأ  قرن يف املادة السابعة والعرشون بأ ن

صة  ع اخملصن للعبادة أ و للفنون و العلوم و ال اثر التارخيية، علمات ظاهرة حمددة يمتن  -أ خرى من بني أ مور –يضعوا عىل املباين أ و أ ماكن التجمن

شعار العدن  ن من مربع أ بيض و أ سوداإ و هبا وقد بيننت هذه االتفاقية شلك هذا الشعار بأ ن يأ خذ شلك عمل مكون
2

،كام جاءت اتفاقية رويرخ 

طه دائرة محراء 5931لعام  نه لتحديد املمتلاكت الثقافية يمتن اس تخدام عمل أ بيض يتوسن يف مادهتا الثالثة ابلنص عىل أ ن
3

. 

 

 

 

 

                                      
1
 .505، ص 8058، حامية املمتلاكت الثقافية أ ثناء الزناعات املسلحة، الطبعة ال وىل، دار احلامد للنرش و التوزيع، عامن، ال ردن، انظر، سلمة صاحل الرهايفة 

2
   Pascale coissard, la protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé, mémoire de fin d’étude, institut d’Etude 

politique de Lyon, université Lyon2, France, 2007, p 23.   
3

ر الكتب القانونية، دار ش تات للنرش و سلوى أ محد ميدان أ ملفر ي، امحلاية ادلولية للممتلاكت الثقافية أ ثناء الزناعات املسلحة، دراسة يف ضوء أ حاكم االتفاقيات ادلولية، دا 

 .71، ص 8055الربجميات، القاهرة، مرص، 
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 5917مزي للممتلاكت الثقافية أ ثناء الزناع املسلح يف اتفاقية الهاي لعام املطلب الثاين: الشعار امل -

بقاء عىل فكرة الشعار املمزين من أ جل حامية املمتلاكت الثقافية أ ثناء الزناع  5917لقد حرص واضعوا اتفاقية الهاي     عىل االإ

ف أ فراد القوات املسلحة عىل هذه املمتلاكت، املسلح، ولتسهيل هوية املوظفني امللكفني حبامية املمتلاكت الثقافية وبيان تعرن
1

، حيث هيدف 

اس تعامل هذا الشعار للتعريف و امحلاية مًعا
2

، فهذا الشعار أ داة اهمة محلاية املمتلاكت الثقافية وال شخاص القامئني عىل حاميهتا من انحية، ومن 

ف علهياانحية أ خرى هو وس يةل الإظهار املمتلاكت الثقافية و متيزيها عن  غريها من املمتلاكت غري املشموةل ابمحلاية لتسهيل اهمة التعرن
3

و هذا ،

نل الشعار اذلي أ خذت به االتفاقية حسب املادة السادسة عرش  5917ما أ كدته املادة السادسة من اتفاقية الهاي لعام  بنصها عىل   و يمتث

ن من قطاعات منفصةل ذات  نب من أ سفل مكون حدى زواايه (لون أ زرق و أ بيض مهنا يف شلك درع مدب مكون من مربع أ زرق اللون حيتل اإ

 .)القسم املدبب ال سفل و يقع فوق هذا املربع مثلث أ زرق اللون، والكهام حيدد مثلثا أ يضا من لك جانب

 بشان 5217 لعام جنيف ابتدءا ابتفاقية السابقة جنيف اتفاقيات عليه تنص فمل السابق، يف موجودا يكن مل لدلالةل، واس تخدااها -

 حال حتسني بشان 5989 لعام جنيف اتفاقية يف حىت عليه ينص مل بل 5901 لعام جنيف ابتفاقية مرورا امليدان يف اجلرىح حال حتسني

يراد يف البداية امليدان، نقطة يف واملرىض اجلرىح  لعام ربعال   جنيف اتفاقيات يف ظهرت لدلالةل أ و للحامية الشارة اس تخدام بني المتيزي هذا اإ

ذ1949  77، 77املادتني  ويف والثانية ال وىل جنيف اتفاقييت يف وحتديدا المتيزي هذا قبل اقر اذلي ال ول القانوين الصك مبثابة ال خرية اكنت اإ

 .التوايل، للمايد عىل

 

 

                                      
1

ن أ ي نص يتعلنق  5917امللحق اتفاقية الهاي لعام  5999، و اجلدير ابذلكر أ نن الربوتوكول االإضايف الثاين لعام 5917السابعة عرش من اتفاقية الهاي لعام  املادة مل يتضمن

زة، و يعترب هذا  القصور ع  ذ البد من رضورة اقترتاح شعار ممزي للممتلاكت ابلشعار املمزين اذلي ميكن أ ن متزي به املمتلاكت الثقافية املشموةل ابمحلاية املعان يب يشوب هذا الربوتوكول، اإ

 .508الثقافية املشموةل هبذه امحلاية، انظر، سلمة صاحل الرهايفة، املرجع السابق، ص 

2
ىل القانون ادلويل االإنساين، الطبعة ال وىل، املعهد العريب حلقوق االإنسان، تونس،    .35،ص 5933عامر الامايل، مدخل اإ

3
 كوس يةل الشارة ادلاليل يشمل اس تخدام املظهر للحامية، والثاين كوس يةل الشارة اس تخدام امحلايئ يمتثل يف مظهرين، ال ول املظهر يف احلارض الوقت يف املمزية الشارة تس تخدم 

نه:"جيوز، وفقا ل حاكم املادة  -الشارة للحامية اس تخدام بني للتعريف، كام أ نن المتيزي  ع شعار ممزين عىل املمتلاكت الثقافية لتسهيل التعرف علهيا".، وض51أ ن

ساءة اس تعاملها، اجملةل ادلولية للصليب ال محر، العدد  ، منشور عىل املوقع: 5929، س نة 838أ نظر، حبيب سلمي، حامية شاريت الهلل أ محر و الصليب ال محر و مقع اإ

www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ynjfn.htm 

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ynjfn.htm
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ynjfn.htm
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 املبحث الثاين: أ حاكم الشعار املمزي للممتلاكت الثقافية أ ثناء الزناع املسلح

ىل رشوط اس تعامل الشعار املمزي للممتلاكت الثقافية أ ثناء الزناع املسلح يف املطلب س نحاول من خل    ل هذا املبحث التطرق اإ

ساءة اس تخدام الشعار املمزي يف ذات الفترتة يف املطلب الثاين. ىل حظر اإ  ال ول، و اإ

 وط اس تعامل الشعار املمزي للممتلاكت الثقافية أ ثناء الزناع املسلحرش املطلب ال ول: 

ت اتفاقية الهاي لعام     بني ال حاكم اخلاصة بوضع الشعار املمزين عىل املمتلاكت الثقافية، وذكل ابلمتيزي بني نوعي  5917لقد مزين

امحلاية العامة و اخلاصة فامي يتعلق بوضع الشعار املمزي، جفعلت وضع الشعار عىل املمتلاكت املشموةل ابمحلاية العامة أ مًرا جوازايًّ 
1

 اعتربت ، بيامن

اخلاصة أ مًرا وجوبيًّا. املمتلاكت املشموةل ابمحلاية وضع الشعار املمزي عىل
2

 

كام يمتن وضع الشعار املمزين عىل املمتلاكت املشموةل ابمحلاية العامة مرة واحدة أ ي يف شلك منفرد، بيامن يمت وضع الشعار مكررا    

وكذا عىل وسائل املواصلت اليت تقوم بنقل املمتلاكت الثقافية ثلث مرات عىل املمتلاكت املشموةل ابمحلاية اخلاصة،
3

. 

طراف، أ ي أ نن القرار اخلاص     نه يترتك اختيار وضع الشعار و درجة ظهوره لتقدير السلطات اخملتصة لل  ن و أ ايًّ اكن ال مر فاإ

ىل تقدير السلطة اخملتصة للك طرف يف  االتفاقية، و ميكن اس تخدام هذا الشعار من بتحديد ماكن و مدى وضوح الشعار املمزين يرجع اإ

نة وس يةل اكنت، ك ن يوضع يف ال علم جبوار املمتلاكت الثقافية، أ و حول السواعد أ و أ ن يرمس بشلك واحض عىل  خلل أ وجه خمتلفة وبأ ي

.اجلدران، أ و بلصق الشعار عىل املمتلاكت الثقافية
4

 

ل رؤيته يف الهنار سواءا يف الرب أ و اجلو وعىل وسائل النقل اخملتلفة وجيب أ ن يراعى وضع الشعار املمزي يف شلك يسه   

اكفية  املس تخدمة لنقل املمتلاكت الثقافية املوضوعة حتت امحلاية يف حال نقلها، كام جيب أ ن يكون الشعار مرئيًّا من الرب عىل مسافات منتظمة

حتت امحلاية، وعند مدخل املمتلاكت الثقافية الثابتة واملوضوعة حتت امحلاية  حتدد بوضوح حدود مراكا ال بنية ال ثرية و التذاكرية املوضوعة

.5917من اللحئة التنفيذية التفاقية الهاي لعام  80وفقا لنص املادة 
5

 

                                      
1
 .5917املادة السادسة من اتفاقية الهاي محلاية املمتلاكت الثقافية يف حاةل الزناع املسلح لعام  

2
 .5917م املادة العارشة من اتفاقية الهاي محلاية املمتلاكت الثقافية يف حاةل الزناع املسلح لعا 
3

 .5917املادة السابعة عرش من اتفاقية الهاي محلاية املمتلاكت الثقافية يف حاةل الزناع املسلح لعام 
4
 . 11 ، ص8008يع، القاهرة، مرص، محمد سامح معرو، امحلاية ادلولية للممتلاكت الثقافية يف فترتات الزناع املسلح، الطبعة ال وىل، املركا ال صيل للطبع و النرش و التوز 

5
، و 5918مارس  51املصادق علهيا من قبل امجلعية الاحتادية يف   5917من اللحئة التنفيذية التفاقية الهاي محلاية املمتلاكت يف حاةل الزناع املسلح لعام  80نصت املادة  

نه:"  5918أ وت  51دخلت حزي النفاذ يف   يترتك الشعار املمزي و درجة ظهوره. -5عىل أ ن
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، وضع الشعار بطريقة يسهل رؤيهتا يف الهنار  رضار مببدأ  وضع الشعار بشلك أ متن نه عند نشوب نااع مسلح جيب ودون االإ عىل أ ن

من االتفاقية وجيب أ ن يكون الشعار مرئيًّا من الرب عىل  53و  58ء من اجلو أ و من الرب، عىل وسائل النقل اخملتلفة املذكورة يف املادتني سوا

مسافات منتظمة اكفية لتحدد بوضوح مركا أ بنية تذاكرية موضوعة حتت امحلاية اخلاصة عند مدخل املمتلاكت الثقافية ال خرى املوضوعة حتت 

 اية اخلاصة".امحل

ساءة اس تخدام الشعار املمزي للممتلاكت الثقافية أ ثناء الزناع املسلح  املطلب الثاين: حظر اإ

ا الاس تخدام املغاير للغرض اذلي وضعت الشارات املمزية ل جهل، وهو     ساءة اس تخدام الشارات املمزية بصفة عامة بـأ هنن ف اإ تعرن

ية، و بوسائل النقل الطيب وكذكل بأ فراد مكوانت احلركة ادلولية للصليب ال محر و الهلل ال محر التعريف بأ فراد اخلدمات الطبية و ادلين 

وممتلاكهتا
1

ساءة اس تخدام الشعار املمزي للممتلاكت الثقافية فهو الاس تخدام املغاير للغرض اذلي وضع من أ جهل الشعار، أ ي    ، ا املقصود ابإ أ من

ساءة اس تخدام الشارات املمزية قدمية العهد يف القانون ادلويل    ،اكت واملواقع املدنيةالتعريف ابل عيان و املناطق واملمتل و تعترب قاعدة حظر اإ

العريف
2

.، 

عمل الهدنة والشارات احلامية لل عيان الثقافية "
3

، و هذا ما متن النص عليه كذكل يف املادة السادسة من الربوتوكول االإضايف  

اخلاص بتنظمي شارة الكريس تاةل امحلراء. 8001 الثالث التفاقيات جنيف لعام
1

ساءة  32وتأ كيًدا عىل ما جاءت به املادة   ،  أ عله من حظر اإ

                                      
1
، اللجنة ادلولية للصليب ال محر، دار نرش جامعة اكمربيدج، القاهرة، -القواعد –بك، القانون ادلويل االإنساين العريف، اجملدل ال ول-نكرتس، لويا دوزوادلجون ماري ه  

 .527، ص 8003مرص، 

 
2
نة ليرب لعام   ته سابقًا مدون علن بروكسل لعام  5213أ قرن ىل اتفاقيات جنيف ال ربع لعام 3يف املادة  5220ورد لعام  ، و دليل أ كسف53يف املادة  5237، و كذا اإ ابالضافة اإ

و يقصد  ، يعد من قبيل الاس تخدام غري املرشوع للشارة املمزية، و تأ خذ هذه االإساءة الصور و ال شاكل التالية: التقليد، و الاغتصاب، و الغدر،5933وبروتوكولهيا االإضافيني لعام  5979

ا الشلك الثاين فهل مفهومني ال ول ه =ابلشلك ال ول اس تخدام و اس تخدام الشارة املمزية من علمة ميكن اخللط بيهنا وبني الشارة نتيجة التشابه يف الشلك أ و اللون أ و التشابه يف لكهيام أ من

باء ، وال فراد العاديون ...(، والثاين هو اس تخدام الشارة عىل قبل جامعات أ و أ شخاص غري مرخص لها بذكل )اكلرشاكت التجارية ، واملنظامت غري احلكومية ، والصيدليات ، وال ط 

نصوص علهيا يف من قبل أ شخاص مرخص هلم هبذا الاس تخدام ، ولكهنم يس تخدموهنا ل غراض ال تتفق مع مبادئ احلركة ال ساس ية أ و عىل حنو خيالف القواعد امل  –خلف املفهوم ال ول 

ر احلدود ربوتوكوالت الثلثة االإضافيني )ومثال ذكل حاةل الترتخيص ابس تخدام الشارة املمزية ، غري أ ن املرخص بذكل يس تخداها لتسهل هل معلية عبو أ و ال 5979اتفاقيات جنيف ال ربع لعام 

هر بعجا عن جروح أ و مرض ، أ و التظاهر وهو خارج وقت اخلدمة(، أ ما أ خر شلك فيقصد به التظاهر و من أ مثلته التظاهر بنية التفاوض حتت عمل الهدنة أ و الاستسلم ، أ و التظا

االإنساين، جمةل احملقق احليل للعلوم القانونية و الس ياس ية، بوضع املدين غري املقاتل ... اخل، انظر، حيدر اكظم عبد عيل، أ محد شاكر سلامن، التنظمي القانوين للشارة املمزية يف القانون ادلويل 

 .13 – 19، ص 8055، ،جامعة اببل، العراق5، االإصدار 3اجملدل 

3
 .595بك، املرجع السابق، ص -جون ماري هنكرتس، لويا دوزوادل
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نه:"  5917اس تخدام الشعار املمزي للممتلاكت الثقافية، متن النص يف اتفاقية الهاي لعام   -3يف املادة السابعة عرش يف فقرهتا الثالثة مهنا عىل أ ن

اع مسلح اس تعامل الشعار يف حاالت مل تدرج يف الفقرتني السابقتني لهذه املادة، كام ال جيوز اس تعامل شعار مشابه للشعار ال جيوز يف حاةل نا 

املمزي ل ي غرض اكن".
2

 

ذ    نساين اإ ساءة اس تخدام الشارة املمزية أ صبح أ مرا مسلام به يف القانون ادلويل االإ نن حظر اإ تشلك خمالفة هذه القاعدة انهتااك  اإ

خطريا يوجب املسؤولية اجلنائية الفردية ملن اقترتف هذا اجلرم أ و هذا الانهتاك بشلك متعمد
3

. 

ليه حممكة أ ملانيا الاحتادية العليا     ساءة اس تخدام الشارة يف سوابق قضائية مهنا عىل سبيل املثال ما ذهبت اإ و تدمع قاعدة حظر اإ

لحة مشترتكة أ ساس ية يف حامية الشارات من أ ي اس تخدام غري مرخص.من أ نن هناك مص 5997يف حمكها يف قضية الشارة س نة 
4

 

لهيا يف املادتني  جراءات اللزمة ملنع أ ي سوء اس تعامل الشارات املمزية و تسمياهتا املشار اإ من مواد الربوتوكول الثالث يف  8، 5االإ

 كون تقليًدا لها".مجيع ال وقات، مبا يف ذكل الاس تعامل الغادر أ و اس تعامل أ ي علمة أ و تسمية ي

 :ةــــاخلامت

ن    فعناةل لهذه  تأ مني حامية أ جل من أ خرى ضامنة يعترب احملمية خاصة املمتلاكت الثقافية، املمتلاكت لمتيزي املمزية الشارة اس تعامل اإ

ن ابلتايل و م،للهجو  حمل الشارة هذه حتمل اليت من املمتلاكت أ ي اختاذ عن الامتناع العدو عىل يقع أ نه ذكل املمتلاكت،  تسمن  اليت ادلوةل فاإ

ساءة اس تخدام هذه ال خرية، بشارة سلطهتا حتت املمتلاكت الثقافية اليت  ضامانت من أ خرى ضامنة لها وفرت قد تكون ممزية ، مع عدم اإ

 .امحلاية

                                                                                                                        
1
ساءة اس تخدام الشارات املمزية يف اتفاقية جنيف ال وىل  يف املواد  5979، و يف اتفاقية جنيف الثانية لعام 17، 13، 77، 39يف املواد  5979لعام  مت النص عىل حظر اإ

70/8 ،77 ،71. 

2
ساءة اس تخدام الشارات املمزية جرمية حرب يف 87 -/ ب 8/  02تأ كيده يف النظام ال سايس للمحمكة اجلنائية ادلولية يف املادة هذا ما متن   ، و اليت مبقتضاها تشلك اإ

صاابت ابلغة هبم. حلاق اإ  الزناعات املسلحة ادلولية عندما يُسفر عهنا موت ال فراد واإ

3
ساءة اس تخدام الشارات املعترتف هبا دوليا، و اليت من بيهنا  5933كول االإضايف ال ول التفاقيات جنيف لعام من الربوتو 32امللحظ عىل نص املادة   ا حظرت أ يًضا اإ أ هنن

 اذلي جاء خاليا من حظر مثل هذه الشارات. 5933الشارة املمزية للممتلاكت الثقافية، و هذا عىل عكس الربوتوكول االإضايف الثاين لعام 

 .521هنكرتس، لويا روزوادل بك، املرجع السابق، ص  أ نظر : جون ماري

 
4
ضافيني املؤرخني يف  8001تنص املادة السادسة من الربوتوكول االإضايف الثالث التفاقيات جنيف لعام    نن أ حاكم اتفاقيات جنيف و أ حاكم الربوتوكوليني االإ نه:"اإ  5933عىل أ ن

 مزية و مقعه تطبيقا أ يضا عىل شارة الربوتوكول الثالث عىل وجه اخلصوص، تتخذ ال طراف السامية املتعاقدة.حيامث طبقا، املتصةل مبنع سوء اس تعامل الشارات امل
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 قامئة املراجع: 

ال: الكتب  أ ون

نساين العريف-جون ماري هنكرتس، لويا دوزوادل - ، اللجنة ادلولية للصليب ال محر، -القواعد –، اجملدل ال ولبك، القانون ادلويل االإ

 .8003دار نرش جامعة اكمربيدج، القاهرة، مرص، 

سلمة صاحل الرهايفة، حامية املمتلاكت الثقافية أ ثناء الزناعات املسلحة، الطبعة ال وىل، دار احلامد للنرش و التوزيع، عامن،  -

 .8058ال ردن، 

، امحلاية ادلولية للممتلاكت الثقافية أ ثناء الزناعات املسلحة، دراسة يف ضوء أ حاكم االتفاقيات ادلولية، سلوى أ محد ميدان أ ملفر ي -

 .8055دار الكتب القانونية، دار ش تات للنرش و الربجميات، القاهرة، مرص، 

نساين، الطبعة ال وىل، املعهد العريب حلقوق االإ  - ىل القانون ادلويل االإ  .5933نسان، تونس، عامر الامايل، مدخل اإ

محمد سامح معرو، امحلاية ادلولية للممتلاكت الثقافية يف فترتات الزناع املسلح، الطبعة ال وىل، املركا ال صيل للطبع و النرش و  -

 .8008التوزيع، القاهرة، مرص، 

 اثنيًّا: املذكرات

- Pascale coissard, la protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé, mémoire de fin 

d’étude, institut d’Etude politique de Lyon, université Lyon2, France, 2007. 

 اثلثًا: املقاالت

ساءة اس تعاملها، اجملةل ادلولية للصليب ال محر، العدد  - ، س نة 838حبيب سلمي، حامية شاريت الهلل أ محر و الصليب ال محر و مقع اإ

 قع: ، منشور عىل املو 5929

www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ynjfn.htm 

حيدر اكظم عبد عيل، أ محد شاكر سلامن، التنظمي القانوين للشارة املمزية يف القانون ادلويل االإنساين، جمةل احملقق احليل للعلوم 

 .8055انونية و الس ياس ية، اجملدل الثالث، االإصدار ال ول، جامعة اببل، العراق، س نة الق

 

 

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ynjfn.htm
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 رابًعا: االتفاقيات و املواثيق ادلولية

 5917اتفاقية الهاي محلاية املمتلاكت الثقافية أ ثناء الزناع املسلح لعام  -

 .5999ثقافية أ ثناء الزناع املسلح لعام الربوتوكول االإضايف الثاين امللحق ابتفاقية الهاي محلاية املمتلاكت ال  -

 .5917اللحئة التنفيذية التفاقية الهاي محلاية املمتلاكت يف حاةل الزناع املسلح لعام  -

ضافية  8001الربوتوكول االإضايف الثالث التفاقيات جنيف لعام  -  .-الكريس تاةل امحلراء –بشأ ن اعامتد شارة ممزية اإ

 5979حال اجلرىح و املرىض ابلقوات املسلحة يف امليدان، لعام  اتفاقية جنيف ال وىل لعام لتحسني -

 5979اتفاقية جنيف لتحسني حال جرىح و مرىض و غرىق القوات املسلحة يف البحار لعام   -

 .5992النظام ال سايس للمحمكة اجلنائية ادلولية لعام  -
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 اثر املترتتبة عهناالضامانت الناجتة عن قرينة الرباءة أ ثناء احملامكة و ال  

 بلمخفي بوعاممةال س تاذ/ 

 ابحث جامــعي 

  مقدمـــة:

تعترب احملامكة املرحةل الهنائية لدلعوى اجلاائية و يه تس هتدف البحث عن ال دةل اليت توافرت من أ جل الكشف عن احلقيقة ، و 

دراكها يه احلقيقة الواقعية ىل اإ اليت تس هتدفها ادلعوى اجلنائية يه التجرمي القامئ عىل احلق و  و الغاية احلقيقة اليت يسعى القايض اجلاايئ اإ

عتبارات منح القايض اجلنايئ دورا اجيابيا و نشطا يف السعي حنو الرشعية اذلي حيترتم مصلحة املهتم و مصلحة اجملمتع انطلقا من هذه االإ 

ن القايض اجلنايئ هو اذلي يدير و يسري ادلعوى اجلنائية ، احلقيقة ،وهذا ادلور يبدوا أ كرث وضوحا و بروزا يف مرحةل قضاء احلمك حيث أ  

قامة ادلليل علهيا و تمكةل النقص  اذلي حيث أ نه ال ميكل حفسب االإماكنيات القانونية للبحث عن احلقيقة بل أ نه ملام قانوان ابلبحث عهنا و اإ

منا أ يضا يف صاحل املهتم ل ن قرينة الرباءة ال صلية اليت ينتاب  ال دةل اليت نوقشت أ مامه يف معرض املرافعات ليس فقط يف صاحل االهتا م و اإ

 يمتتع هبا هذا ال خري تقتيض أ ن يتخذ القايض دورا حمايدا و أ ن يكون سعيه يف صاحل احلقيقة وحدها .

يف الزناع من أ مه مراحل ادلعوى العمومية و ابلتبعية تعد أ يضا من أ مه مراحل مجع ال دةل و الفصل  و تعد مرحةل احملامكة 

س نادها للمهتم أ و نفهيا عنه بصدور احلمك ، و بذكل متتد هذه الضامان ثبات اجلرمية و اإ ت ذلكل فهيي تتطلب ضامانت كبرية خاصة فامي يتعلق ابإ

ذ أ ن املرشع حرص عىل حامية حقوق املهتم و دمع وسائل دفاعه عن قرينة براءته حىت أ مام صدور حمك ابالإدانة اإ  ىل ما بعد صدوره اإ ذ خول اإ

 القانون املهتم ضامنة أ ساس ية تمتثل يف حق الطعن ابلطرق احملددة قانوان يف ال حاكم الصادرة ضده .

 املبحث ال ول: الضامانت املقررة أ ثناء مرحةل احملامكة 

ىل تدعمي و تثبيت تكل القرينة و حتويلها  متثل احملامكة جمال بني االإدانة  ىل و الرباءة وحتتاج  قرينة الرباءة اإ من براءة مقترتنة اإ

ا براءة مرصح هبا ، ذلكل خصها املرشع بضامانت مهنا ما يتعلق بأ سس احملامكة العادةل و سنتعرض لها يف الفرع ال ول و مهنا ما يشلك أ اثر 

نسان الرباءة فعىل من يد مبارشة الإعامل قرينة الرباءة ال صلية و خنص بذكل توزيع عئب ذا اكن ال صل يف االإ ثبات فاإ عي خلف هذا ال صل االإ

 أ ن يثبته و املدعي يف ادلعوى اجلنائية هو النيابة العامة و هذا ما سنتطرق هل يف الفرع الثاين .
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 املطلبال ول : أ سس احملامكة العادةل :

ليه القايض للفصل يف الزناع املعروض علي 1حىت تكون احملامكة العادةل و يكون ادلليل املس متد مهنا مرشوعا   ه يستند اإ

ن اكن هذا التحقيق الهنايئ خيتلف حبسب احملمكة الناظر  ة يف البد عىل احملمكة أ ن تتبع مجةل من املبادئ اليت تتعلق ابلتحقيق الهنايئ ، و اإ

 ادلعوى جناايت ، جنح ، خمالفات أ و أ حداث .

ات  ىل جانب حتقيق العداةل اجلاائية اإ حة اكفة الس بل لضامن حق هذا و تمتزي مرحةل احملامكة خبصائص أ ساس ية تس هتدف اإ

جراءات ، الرسعة يف الفصل . املهتم يف ادلفاع عن قرينة براءته و من أ مه هذه املبادئ العلنية ، الشفاهة ، املواهجة ، تدوين  االإ

 أ وال : مبدأ  علنية اجللسة :

أ مه ضامنة للمهتم حيث يسمح  –دايئ يقابهل مبدأ  رسية التحقيق الابت –احملامكة أ ثناء التحقيق الهنايئ  2يعد مبدأ  علنية  

جراءات جلسة احملامكة  .هل ابالطلع عن كثب عىل لك صغرية و كبرية حول اإ

من ق اإ ج عىل أ ن " املرافعات علنية ما مل يكن يف علنيهتا خطر عىل النظام  821/05و ل مهية هذا املبدأ  نصت املادة  

 لقايض بعد اجللسة الرسية يف اجللسة العلنية ".أ و ال داب و يف هذه احلاةل تصدر احملمكة حمكها ا

 القاعدة يه العلنية و الاس تثناء هو الرسية يف حاةل املساس ابلنظام العام .

فال ول يضمن أ ن احلقيقة لن تغفل من قبل هجة قضائية معياء 3و تشلك علنية املرافعات ضامنة للمهتم و للقايض يف الوقت نفسه 

جراء جوهري يترتتب عن  أ و منحازة و الثاين يرى جراءات اجلاائية جعل من العلنية اإ ن قانون االإ ىل سلطة معنوية ، ذلكل فاإ معهل يتحول اإ

 .4ختلفه البطلن

                                      
1

 ، 8007مربوك نرص ادلين : عبء االثبات يف املسائل اجلنائية ، اجملةل العربية للفقه والقضاء ، افريل - 

 .502ص 
2

 ق اإ ج عىل أ ن يكون النطق ابحلمك علنيا. 715حداث اليت تكون رسية طبقا للامدة يس تثىن من مبدأ  العلنية احملامكة جلسات حمامكة ال  - 
3

ن ما جاء يف ال حاكم و القرارات ال مبا يدعيه الطاعن يف مذكرة الطعن ذلكل يعترب خما-  لفا للواقع و يتوجب الرفض وجه الطعن قضت احملمكة العليا بشأ ن العلنية مبا ييل :" اإ

 ام مبدأ  العلنية حىت تبث من احلمك املصلحون فيه أ ن حممكة اجلناايت عقدت جلس هتا علنية "املبين عىل عدم احترت 

لنية اجللسة ضامن أ سايس و قضت أ يضا :" القاعدة العامة أ ن جلسات احملامكة جيب أ ن تكون علنية خلفا الإجراءات البحث ال ويل أ و التحقيق الابتدايئ ل ن مبدأ  ع

 .50551عن الغرفة اجلنائية ال وىل يف الطعن رمق  88/07/5931رقابة عىل االإجراءات املتبعة و من هيبة و ثقة يف القضاء ، قرار صدر يوم للعداةل ملا يوفره من 

طلقه قد ميس حبسن سري العداةل و يرض مبصلحة اخلصوم نظرا لس هنم ذلكل قيد املرشع العلنية أ مام اجلهات هذه  و قضت أ يضا " بأ ن احترتام مبدأ  علنية  اجللسة عىل اإ

ذ قرر يف املادة  من نفس القانون ال شخاص اذلي ميكن احلضور يف اجللسة عن**  الرسية  812من ق اإ ج مبدأ  رسية املرافعات و حدد يف املادة  715القضائية اخملتصة حملامكة ال حداث اإ

ىل النطق ابحلمك اذلي جيب أ ن يقع دامئا  يف جلسة علنية حتت طائةل البطلن و النقض " مقصورة عىل املرافعات و ال متتد اإ
4

-Roger Merle – Anctrevitu « Traité de droit criminel » procedurepénale , éditions cujas 5eme édition p 841. 
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من ق اإ ج و أ كدته لك من االتفاقية  131 – 158– 700-301و هو نفس ال مر اذلي قرره القانون الفرنيس يف املواد  

منه ، و العلنية تتحقق حبضور  57/5مهنا و العهد ادلويل املتعلق ابحلقوق املدنية يف املادة  1/5املادة  ال وروبية محلاية احلرايت ال ساس ية يف

ماكنية نرش ما جاء يف حمرض املرافعات.  امجلهور للمرافعات من هجة  و ابإ

 اثنيا : مبدأ  شفاهية املرافعة :

جراءات التحقيق الهنايئ و احملمكة ال  ال عىل ال دةل املقدمة لها يف معرض  يقصد ابملرافعات مجيع اإ يسوغ أ ن تبىن حمكها اإ

و يتضمن مبدأ  شفاهية احملامكة وجوب أ ن جترى مجيع « من ق اإ ج 858املادة » املرافعات و اليت حصلت فهيا املناقشة حضوراي أ مااها 

جراءاهتا بصوت مسموع سواء تعلق ال مر ابس تجواب املهتم أ و املهتمني  أ و «ق اإ ج  881م» ، أ و بسامع أ قوال الشهود «منق اإ ج 887م » اإ

ل  يه التحقيق اخلرباء أ و مرافعة الطرف املدين أ و مرافعة النيابة و طلباهتا أ و مرافعات دفاع املهتم و القايض الناظر للزناع ال يكتفي مبا توصل اإ

ة و دون وس يط و ال حاكم جيب أ ن تصدر عن الابتدايئ بل يتعني عليه طرح ال دةل للمناقشة الشفاهية يف اجللسة فيطلع علهيا مبارش 

ال اكنت ابطةل طبقا للامدة   من ق اإ ج . 375القايض كام هو ال مر ابلنس بة حملمكة اجلناايت و اإ

و عةل مبدأ  الشفاهية تمكن يف أ نه السبيل لتطبيق مبدأ  املواهجة بني اخلصوم و علنية احملامكة فهو يتبع املناقشات بني  

يتعلق هبا من أ قوال و حبث لل دةل املتوافرة سواء ما اكن مهنا يف مصلحة الهتم أ و ضدها معل مببدأ  الرباءة ال صلية كام  أ طراف ادلعوى و ما

لهيا التحقيق الابتدايئ.  أ ن هذا املبدأ  حيقق مراقبة تقرير احملمكة لل دةل اليت توصل اإ

 يئ جناايت جنح خمالفات و جااء االإخلل به البطلن.و يطبق مبدأ  الشفاهية بصورة شامةل أ مام لك حمامك  القسم اجلاا 

ن مبدأ  شفاهية املرافعات مرتبط مببدأ  الاقتناع الشخيص اذلي حيمك نشاط القايض اجلاايئ حيث أ ن هذا ال خري ال   اإ

ال طبقا لل دةل املقدمة أ مامه يف معرض املرافعات .  ميكنه تكوين قناعته اإ

 اثلثا: مبدأ  املواهجة:

ن التحقيق  اجملرى جبلسة احملامكة يعد الفرصة ال خرية للمهتم لدلفاع عن براءته و بذكل يعد حضور املهتم أ مر ال بد منه و  اإ

 ضامنة ال غىن عهنا .

جراءات احملامكة شلك املناقشة املنظمة بني أ طراف ادلعوى و   ن أ لية حمامكة املهتم مبحرضه يقصد هبا اختاذ اإ و عليه فاإ

دارة الر  ذ جيب أ ن ذكل من خلل اإ جراءات و يتاح للك خصم يف ادلعوى اجلنائية تقدمي أ وجه دفاعه وطلباته و وتفنيد أ دةل خصمه اإ ئيس للإ
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ليه حىت يمتكن من االإجابة عهنا بفعالية و حىت يمتكن القايض بدوره من تكوين عقيدته عىل  وجه يعمل املهتم بلك الوقائع و الهتم املنسوبة اإ

 قانوين سلمي.

جراءات احملامكة يف مواهجة املهتم من تطبيق سلمي ملبدأ  الاقتناع القضايئ و اس تعامال فعليا لسلطة  فضل عىل ما  تتيحه اإ

دانة املهتم اقتناعا ابل دةل اليت طرحت علهيا ابجللسة حبضوره ذكل أ نه يعرض ظروف ذا تيقنت احملمكة من اإ ه القايض التقريرية ، ذكل أ نه اإ

 ملبسات جرميته فيس تفيد من الظروف اخملففة و هو ال مر املستبعد حني حيامك يف غيبته. الشخصية و حالته الاجامتعية و

 .رابعا : تقيد احملمكة اجلاائية ابلوقائع و ابل شخاص

و يقصد تقيد احملمكة ابلوقائع تقيدها بوقائع االهتام احملال من أ جلها املهتم سواء تكل الواقعة الواردة بأ مر االإحاةل الصادر عن  

ضري قايض التحقيق أ وأ مر التلكيف ابحلضور أ مام احملمكة  و القصد من هذا االإجراء هو تبليغ املهتم مس بقا مبوضوع املتابعة  حىت يتس ىن هل حت

أ ن  دفاعه و بناءا عىل ذكل فل بد أ ن يكون احلمك الصادر يف موضوع ادلعوى مرتبط و متعلقا ابلهتمة املتابع هبا املهتمون ال جيوز للمحمكة

ضافة وقائع أ خرى غري موجودة ابلسلف و يقصد بقاعدة تقيد احملمك قامة ادلعوى عهنا أ و اإ ة تضيف هتمة أ خرى غري تكل املتابع هبا املهتم و اإ

لهيا و املقامة علهيم ادلعوى و بذكل ال جيوز للمحمكة اليت تنظر ادلعوى اجلاائية وضع خشص أ و أ شخاص أ خرين يف  ابل شخاص احملاليني اإ

ذا تبني من مناقشة الوقائع أ ن هناك أ شخاص أ خرين سامهوا مرك يف ا االهتام و ليس للمحمكة سوى أ ن تلفت انتباه النيابة بصفهتا هجة املتابعة اإ

 ارتاكب اجلرمية و مل يشملهم االهتام .

ن اهتام خشص ابقترتاف جرمية هو خمالفة ل صل الرباءة الثابت و يعترب اس تثناءا  ال ينبغي التوسع  فيه و ينتج عن ذكل  اإ

ال عن يقني ، ذلكل فليس من حقه أ ن جيري  دانة اإ قامة ادلليل عىل ما تدعيه و أ نه عىل القايض أ ال يرصح ابالإ أ نه يقع عىل سلطة االهتام اإ

حاةل أ و ورقة التلكيف ابحلضور .  تعديل من شأ نه اخلروج عن هذا ال صل بأ ن حيامكه عىل واقعة مل يتضمهنا أ مر االإ

احملمكة حبدود ادلعوى من املنطق أ ن يؤسس عىل قاعدة الرباءة ال صلية يف الشخص املتابع ل ن ذكل يتفق مع  و تقيد 

نه من غري املنطقي خروج الفرع عن أ صهل و هو أ صل وثيق بأ سس احملامكة و هو ال  اختاذها أ ساسا حلق املهتم يف احملامكة العادةل و من ذكل فاإ

منا يس تجيب كذكل للرغبة يف حتقيق العداةل ابعتبارها هدفا أ ساس يا يف دوةل القانونيس هتدف حامية مصلحة  املهتم و    .حده فامي اقترتفه و اإ



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 429 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

عادة تكييف الوقائع و تغيري   و جيب التأ كد عىل أ ن تقيد احملمكة حبدود ادلعوى ال يقصد به تعقيد سلطة هذه ال خرية يف اإ

عطاهئا الوصف القانوين الصحيح طبقا ملا لاام احملمكة أ و القايض قبل تعديل الوصف القانوين أ ن  319جاء يف نص املادة  وصفها ابإ ق اإ ج مع اإ

جراءات . 1ينبه املهتم ذلكل و مينحه  أ جل لتحضري دفاعه  خلل حبق ادلفاع يترتتب عنه بطلن االإ  وخلف ذكل اإ

جراءات:  خامسا : مبدأ  رسعة الفصل و االإ

ن طول املدة املبالغ فهيا للمحاكام  جراءات التحقيقات التحضريية و نظرا لكثافة اإ ت اجلاائية ال جتد نفسها فقط يف بطء اإ

ن اجلهات القضائية اجلاائية تشهد تأ خريا كبريا يف الفصل يف امللفات ، و هو ما خيالف املادة  من االتفاقية ال وروبية حلقوق  01/5اجلدول فاإ

و اليت تبقى جمهوةل بل شك بسبب التحقيقات التحضريية ابلرمغ من  Délai raisonnableاالإنسان اليت تفرض قاعدة " ال جل املعقول " 

جراءات احملامكة  La célébritéأ ن رسعة الفصل  جرائية2تفرض أ يضا يف اإ ن بعض النصوص االإ ىل هذه القاعدة، لكن  .اإ نصت بصفة مضنية اإ

 ال يترتتب عن خمالفهتا البطلن.

ثبات م حتمل املهتم عئباملطلب الثاين : قرينة الرباءة و عد  االإ

ال صل يف االإنسان الرباءة  ومعىن ذكل أ ن املهتم بريء حىت تثبت أ دانته ومن مث مفن املنطق أ ال يلكف املهتم وهو بريء  

ثبات منا من يدعي عكس هذا ال صل أ ن يثبته وتكل يه أ بسط قواعد االإ تباث الرباءة، واإ  .ابإ

لقاء عبء ا ثبات عىل عاتق سلطة االهتام ، فل يلام املهتم بتقدمي أ دةل النفي ، وأ ن القايض اجلاايئ ومقتىض تطبيق قرينة الرباءة اإ الإ

ىل االإدانة أ و الرباءة  .ملكف ابلبحث عن احلقيقة ، فل يلزتم موقفا سلبيا ، بل ينقب عن ال دةل اليت تتفق واحلقيقة سواء أ دت اإ

ثبات هل  النيابة العامة بصفهتا سلطة اهتام تتوىل ادلفاع  و بناءا عىل ما س بق تقدميه يثور التساؤل من يتحمل عب  ء االإ

ثبات براءته يف ظل التعارض القامئ بني قاعدة الرباءة  عن احلق العام أ م اجملين عليه ابعتباره املرضور من اجلرمية أ م اجلاين اذلي يتحمل عبء اإ

 و قاعدة االهتام .

جابة عن هذا التساؤل و اذلي يمتثل جوهره   عامل قاعدة الرباءة ال صلية من حيث للإ يف حتديد النتيجة املبارشة عن اإ

ثبات تنهتيي بتناول النقاط املوالية:  توزيع عبء االإ

 

                                      
1

 .831ص . ، 8008امحد فتحي رسور: القانون اجلنايئ ادلس توري، دار الرشوق مرص ، - 
2

-Roger Merle –André vituop-cit p 848-849. 



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 430 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

ثبات براءتالفرع ال ول: عدم الزتام املهتم   .هابإ

سلبيا جتاه تتطلب قاعدة افترتاض الرباءة يف حق املهتم عدم مطالبته بتقدمي أ ي دليل عىل براءته فهل أ ن يتخذ موقفا  

ليه وهذا ينسجم مع قاعدة قانونية عامة مد نية ادلعوى املقامة ضده و ابملقابل عىل سلطة االهتام تقدمي ادلليل عىل ثبوت الهتمة املنسوبة اإ

شك يفرس لصاحل مفادها " البينة عىل من ادعى" وقاعدة جنائية قانونية مفادها " ال صل براءة املهتم "  وتأ يت قاعدة جنائية أ خرى مفادا " ال 

ثبا ابحة دليه(  وجعا القايض أ و احملمكة عن اإ قناع القايض بصحة دفعه )توافر سبب اإ ذا جعا املهتم يف اإ ت العكس  املهتم "  ال مر اذلي يعين أ نه اإ

ن قرينة افترتاض الرباءة تفرض الفصل يف ادلعوى عىل أ ساس تو   .1افر االإابحةوصار القايض أ و احملمكة يف شك من توافر  سبب االإابحة فاإ

ثبات عن دفوعه :  الفرع الثاين : اختلف الفقه حول حتمل املهتم عبء االإ

ىل ثلث فرق يه اكل يت:  اختلف الفقه و انقسم اإ

ثبات  - ثبات الالزتام و عىل املدين اإ ثبات املدين اليت تنص عىل أ ن عىل ادلائن اإ الاجتاه ال ول: يقول أ حصابه بتطبيق قواعد االإ

ثبات ادلفوع اليت التخلص منه و  ذن هذا ال خري هو اذلي يتحمل عبء اإ ادلائن يف ادلعوى العمومية هو النيابة العامة و املدين هو املهتم ،اإ

ذا أ راد أ ن يس تفيد منه أ ن يقمي ادلليل عليه  ىل مدعي ابدلفع اإ  يمتسك هبا فيتحول مركاه من مدعى عليه اإ

تطبيق قاعدة الرباءة ال صلية و من مث تبادر النيابة العامة ابعتبارها سلطة اهتام  الاجتاه الثاين:  يمتسك أ حصاب هذا الرأ ي بوجوب-

ثبات براءته فضل عن أ ن القايض  اجلنايئ جيب أ ن يكون دوره فعاال ثبات قيام اجلرمية و غياب عنارص نفهيا   و ال يلزتم املهتم ابإ ىل اإ يف  اإ

أ ن يؤدي دوره بوضوح و أ ن حيجب تطبيق القاعدة املدنية اليت يصري مبوجهبا املدعي البحث عن احلقيقة ،و ابلتايل البحث عن ال دةل ، و 

 عليه مدعيا ابدلفع ل ن ال مر ليس سواء يف اخلصومة املدنية و اخلصومة اجلنائية 

ثبات.- لىتحمل عبء االإ ثبات ويطالب املهتم اإ  الاجتاه الثالث: و هو رأ ي وسط ي يفرق بني عبء الادعاء وعبء االإ

ثبات ادلفوع شأ نه يف ذكل شأ ن املرشعني املرصين و موق ف القانون: مل يأ خذ املرشع اجلاائري موقفا رصحيا ابلنس بة ملسأ ةل عبء اإ

ثبات ادلفوع ومن هذه النصوص  الفرنيس هذه يه  القاعدة لكنه اس تثناءا و يف بعض النصوص املعدودة نص رصاحة عىل من يتحمل عبء اإ

 ما ييل:

ثبات أ نه حمك عليه هنائيا ابخلارج.  08الفقرة 128املادة   من قأ ج حتمل رصاحة املهتم عبء اإ
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من قانون العقوابت املتعلقة ابرتاكب املوظف ل فعال متس ابحلرايت الفردية أ جازت للمهتم أ ن يس تفيد من ال عذار أ و 503املادة 

ذا أ ثبت أ نه ترصف بناءا عىل أ مر من رؤسائه االإداريني.  يعفى من العقاب اإ

تلف املواد الغذائية ختفض العقوبة اليت اكنت من  755ادة امل ىل 50من قانون العقوابت املتعلقة ابلهنب و اإ ىل من  80اإ س نة جسنا اإ

ىل 01 ىل املسامهة يف أ عامل العنف ابلتحريض و ابلترتغيب. 50اإ  س نوات جسنا للك خشص يثبت أ نه اس تدرج اإ

 ايئاملبحث الثاين:أ ثر قرينة الرباءة عىل احلمك اجلن

ثبات اجلنايئ وقد  الرباءة يف املهتم ك صل عام حىت يثبت العكس حبمك أ ن افترتاض ابت  وهذه قاعدة عامة مسمل هبا حتمك معلية االإ

نسانية يف جمال احلقوق واحلرايت ويه ضامنة للمهتم وقيد عىل القايض واحملمكة حيث ينبغي التعامل مع  سايرت هذه القاعدة التطورات االإ

منا يقع عىل  املهتم عىل ثبات واإ ثبات براءته ل ن الرباءة يه ال صل وال صل ال حيتاج اإ أ نه بريء حىت ولو اكن حمل ش هبة وال يطالب املهتم ابإ

ثبات االإدانة ابعتبارها الاس تثناء.  القايض اإ

 :وجوب بناء االإدانة عىل اليقنيولال   املطلب

ا  يف ادلعوى املدنية عىل الرمغ من أ ن جوهر التقدير يف لكيت ادلعوتني تصاغ قناعة القايض يف ادلعوى اجلاائية بطريقة ختتلف عهن

 ينصب عىل تقدير ال دةل لكها ، حيث متثل وسائل للبحث عن احلقيقة يف ادلعوى اجلاائية  بيامن ال يبحث القايض اجلنايئ عن أ دةل معينة يف

ن مل تكن تكل ال دةل تظهر وجه احلقيقة فضل ادلعوى املدنية بقدر ترجيح بعض ال دةل اليت يقداها أ طراف ادلعوى  عىل البعض ال خر و اإ

منا يعمتد عىل ركنني ال ول:  دانته يف ادلعوى اجلاائية اإ هو البحث عن احلقيقة من سلطة الادعاء  و االهتام،  -عىل أ ن حبث براءة املهتم أ و اإ

دانة-والثاين : ال القيود املقبوةل اليت تصب يف صاحل املهتم كتفسري الشك يف صاحله أ و الرباءة جبرمية اتمة  هو اقتناع القايض بأ دةل االإ دون قيود اإ

القانوين   وبناء القناعة عىل أ دةل قانونية مرشوعة و قمي اجامتعية أ خلقية متبوعة ،و صوغ القناعة من معلية ذهنية عقلية منطقية مرتبطة ابلضمري

ىل مصلحة املهتم و اجملمتع معا. و االإنساين العادل الرايم الإدراك احلقيقة الواقع  ية القضائية بعد الاس تعانة ابلتقدير السلمي لل دةل  والنظر اإ

ذا اكنت احملمكة اجلنائية حرة يف تكوين قناعاهتا القضائية من أ دةل يقينية يف حا ةل االإدانة وترجيح مصلحة املهتم عند الشك و فقدان اليقني ، و اإ

لهيا عرضت عىل بساط احملمكة  وساحة ال طراف و متت مناقش هتا ،  ، فان هذه احملمكة ينبغي أ ن تبين دانة من أ دةل تطمنئ اإ قناعاهتا حبمك االإ

ال دون أ ن تكون احملمكة مقيدة بنوع معني من ال دةل ، ولها يف ذكل تقدير قوة وقمية ال دةل ، ومن مث قبولها حىت  وان اكنت ليست رصحية و

ذا اكن ذكل الاس تنتاج ميثل الرأ ي الوحيد  دالةل بذاهتا عىل الواقعة املراد ثباهتا ، مادامت احملمكة ميكهنا اس تخلص ثبوت الواقعة ابالس تنتاج اإ اإ

 اذلي ميكن اس تخلصه من ال دةل و القرائن  والظروف ، ومن مث ترتيب النتاجئ عىل املقدمات مادام الاس تنتاج سلامي  ومنطقيا و معقوال و
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. و مادام ال مر عىل هذا فانه يتعني 1جيب أ ن تبىن عىل اجلام و اليقني ال عىل الشك الظين  والتخمني حمك االإدانة الإدانة و أ دةلا اخللصة،أ ن

 البحث يف معىن اليقني ، وكيف ميثل جوهر االإدانة.

 : معىن اليقني القضايئلالفرع ال و 

اليت تدركها احلواس وابملعرفة العقلية اليت تدركها  اليقني القضايئ حاةل ذهنية تؤكد وجود احلقيقية ويصاغ ابملعرفة احلس ية   

وهو مير مبراحل متوالية ، حيث يكشف أ طراف القضية أ مام القايض الوقائع وال دةل اليت تويح بثبوت اجلرمية أ و 2الاس تنتاجات والتحليلت

ليل لها مث جيري تكييفا ملا تبث من تكل الوقائع مع نفهيا ، مث يفرس القايض مايدركه  وما  يعتقده بناء عىل تكل الوقائع وجيري حتقيقا وحت 

ىل مايعتربه  يقني  .3صدر يف ضوئه حمكه الفاصلامل نصوص القانون فيصل القايض يف الهناية اإ

 .الفرع الثاين:اليقني القضايئ جوهر االإدانة

ليه القايض يف الهناية عند احلمك ابالإدانة ، هو يقني نس يب ول  ن اليقني اذلي يتوصل اإ يس مطلق  فاليقني املطلق ال ميكن فرضه يف اإ

لهيا العقل البرشي عادة وهذا ابلقياس عىل  دانة ونسبية اليقني يه ادلرجة املمكنة اليت يتوصل اإ ختلف صياغة القناعة القضائية وبناء حمك االإ اإ

ماكانهتم، غري أ ن ذكل ال يعين أ ن القايض حيمك وفقا  ل هوائه الشخصية ، فاليقني القضائية  يه حصيةل ضامئر القضاة ومعلوماهتم وخرباهتم واإ

ا لبلوغ البحث اجلنايئ عن احلقيقة ابلطرق الرشعية والوسائل القانونية ، فميكن للقايض أ ن يقبل ال دةل لكها أ و يرفضها لكها أ و بعضها أ و جاهئ

صدار احلمك القضايئ القضائية اليت يعد اكتشافها أ مرا نسبيا ذكل أ ن ال دةل اليت ونس بة اليقني القضايئ مرتبطة بنس بة احلقيقة 4اليقني القضايئ واإ

ن اليقني القضايئ يطلق عىل اليقني املطلوب يف حمك االإ  دانة يعمتدها القايض يف بناء قناعته ال تقدم أ كرث من الاحامتل ال رحج ،وعىل ذكل فاإ

لاايم يتوجب وجوده يف بناء ال حاكم اجلاائية وهو يقني موضوعي مت علق ابلوقائع مثلام هو يقني خشيص يتوطن بثبات يف عقل القايض مكعيار اإ

ال ابجامتع ثلثة عنارص أ ساس ية ال ول الاعامتد عىل أ دةل قضائية سلمية وجازمة،الثاين  ىل مرتبة  اليقني اإ الاعامتد ، وال يصل القايض اجلنايئ اإ

ال جراءات مرشوعة والثالث اس تنتاج عقيل منطقي قانوين ال حيمتل اإ  .5واحدا   تأ ويلعىل اإ
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ثبات اجلنايئ ،اجملدل الثاين ، دار الهنضة العربية ، القاهرة ، ص هليل عبد االإهل -  372 أ محد ، النظرية العامة للإ
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ميان محمد عيل اجلابري ، يقني القايض اجلنايئ ،منشاة املعارف ، االإسكندرية ،  -  895، ص  8001اإ
4

 575املصدر نفسه ، ص  -
5

ثبات  - براهمي الغامس ، الشهادة كدليل اإ براهمي اإ  831، ص  5920يف املواد اجلنائية ، عامل الكتب ، القاهرة ، اإ
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 املطلب الثاين: حمك الرباءة عند الشك

لقد تبلورت يف الفقه اجلنايئ قاعدة اهمة مفادها أ ن الشك يفرس لصاحل املهتم متخضت عن قاعدة أ خرى مفادها أ ن ال حاكم اجلاائية 

ان الرباءة ومهنا افترتاضرباءة املهتم وقاعدة رشعية تبىن عىل اجلام واليقني ال عىل الشك والاحامتل وقاعدة أ خرى مفادها أ ن ال صل يف االإنس

 ترحشت عهنا تكل القواعد ويه قاعدة احلدود تدرأ  ابلش هبات .

ذا  اكن ادلليل املعروض عىل احملمكة غري اكف أ و ضعيف أ و تضمن شك  وجب احلمك برباءة املهتم أ و عدم مسؤوليته أ و  وهكذا اإ

ىل قاعدة الشك يفرس ابحة أ و مانع مسؤولية أ و االإفراج عنه  استناد اإ ن اكن دفاع املهتم مبنيا عىل توافر سبب اإ  لصاحل املهتم  ، كذكل ال مر اإ

دعاهئا ضده. ثبات اإ ذا جعات احملمكة  أ و القاضيعن دحض دفاع املهتم  أ و دفاع مولكه أ و اإ  مبينا عىل أ دةل متناقضة ، أ و حىت اإ

 الفرع ال ول: الشك القضايئ يفرس لصاحل املهتم

ىل ذهن القايض يف قضية معينة  وجيد الشك نفسه حمتارا مترتددا  يف احلمك بسبب تناقض ال دةل  وتعادل قميهتا   القضايئ قد يتسلل اإ

ثبات ، ال مر اذلي يتيح للقايض احترتام أ صل الرباءة  يف املهتم  واحلمك برباءته ال عىل اجلام    1بني النفي و االإ دانة ال تبىن اإ وذكل يعين أ ن االإ

عدم  يقني ، أ ما الرباءة فيجوز أ ن تبىن عىل الشك غري املبني ، مبعىن أ خر أ ن القايض ال حيتاج دليل قاطعا للحمك ابلرباءة  أ و االإفراج أ ووال 

ذا توافرت بعض ال دةل والقرائن غري الثابتة   املسؤولية مىت اقتنع أ ن املهتم مل يرتكب اجلرمية  اليت اهتم هبا أ و شك عىل ال قل يف ذكل ، حىت اإ

ىل مس توى ال دةل القاطعة  بسبب ما يعترتهيا من شك  ومغوض ، حيث يكفي يف احملامكة اجلنائية أ ن يشك القايض يف حصة  اليت ال ترىق اإ

ذا عامال ملبدأ  ال صل يف االإنسان الرباءة  اذلي مل يثبت خلفه بأ دةل قاطعة ، واإ س ناد الهتمة عىل املهتم ي يقيض ابلرباءة  ، وهذا اإ اكن  اإ

النفي الهتمة عن املهتم كونه ال يصلح انفي ما اكن اثب نه ال يصلح اإ ثبات الهتمة ونفهيا فاإ ت يف أ صل الامتناع يف القناعة القضائية اضطراب بني اإ

 .2االإنسان  هو الرباءة  بل يعد الاضطراب عامل يعاز أ صل الرباءة يؤكد افترتاضه يف املهتم

 كالفرع الثاين :نطاق تطبيق قاعدة الش

نقسم ىل اجتاهني: نطاق قاعدة الشك ابلنس بة ملسائل الواقـع:اإ  الفقه اإ

جرامية و ذكل ك ن يتساوى أ دةل االهتام و أ دةل ال ول الرأ ي ىل مادايت الواقعة االإ : يرى أ نصاره أ ن قاعدة الشك ال تطبق أ ما ميتد اإ

 الرباءة و يصحب الترتجيح بيهنام.
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ميان محمد عيل اجلابري ، مصدر سابق  ، ص  -  377اإ
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دانة املهتم سواء اكن هذا : يرى أ نصار هذا الرأ ي أ ن قالثاين الرأ ي اعدة الشك تطبق يف لك اجتاهات اليت توجد فهيا شك يف اإ

 الشك موضوعيا يتعلق مبادايت اجلرمية أ و معنوي يتعلق بتقرير القايض لل دةل املطروحة عليه.

 قتناع.وهذا هو الراجع ل ن تفسري الشك لصاحل املهتم عىل الشك املوضوعي فقط فيه تطبيق حلرية القايض يف الا

نطاق قاعدة الشك ابلنس بة ملسائل القانون: ليست للشك يف مسائل القانون اليت  يشوهبا نوع من الغموض ، و عىل ذكل فاإن 

 القضاة ال يس تطيعون احلمك ابلرباءة جملرد التفسري الصحيح للنص القانوين الغامض.

 خــــــاتــمـــــــــة:

د يف حد ذاهتا ضامنة يف تتبع املظنون فيه وحمامكته حمامكة عادةل تؤمن هل فهيا اكفة حقوق ان قرينة الرباءة قرينة دس تورية جتس    

عادةدفاعه ويه قرينة متنع مىت قيض هبا   538ولقد نص املرشع التونيس عىل ذكل ابلفصل  أ خرحمامكته من اجل نفس الفعل ولو بوصف  اإ

 .مكرر من م ا ج

ية واملواثيق ادلولية قرينة براءة املشتبه به وحقوقه يعكس مدى أ مهيهتا ، غري أ ن ذكل ال وتكريس ادلساتري والترشيعات الوطن      

حيول مطلقا دون وجوب تقيص احملمكة ومن قبلها الباحث وحامك التحقيق ال دةل والبحث يف اجلرامئ والتحقق من مدى نسبهتا للمشتبه به 

دانتهمتع يف تسليط عقاب رادع عىل لك من ثبتت خاصة أ ن تكريس براءة هذا ال خري يقابهل أ يضا حق اجمل  . واهام يكن من أ مر فانه ال بد اإ

جراءات اجلنائية اليت يه االإطار اليت تعمل فيه قرينة الرباءة "   ..1عند مراعاة هذه املصلحة عدم:" التفريط يف رشعية االإ

رينة الرباءة يظل دون أ مهية أ ن مل تفعل تكل علوة عىل ما سلف فان احلديث عن ضامانت ادلفاع وحقوق املشتبه به وق    

ذا مست مبصلحة املهتم  الضامانت مضن نصوص ترشيعية ودس تورية ودولية دقيقة حتمت عىل احملامك ترتيب ال ثر اللزم عىل خرقها خاصة اإ

الطمأ نينة بعيدا عن الضغوط اليت قد ولسان دفاعه اذلي جيب ان يمتتع حبصانة قوية تؤههل للقيام بواجبه يف كنف الاس تقللية و  .2الرشعية 

 متارس ضده.
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-
Roger Merle – Anctrevitu « Traité de droit criminel » procedurepénale , éditions cujas 5eme 

édition . 

 . 8008امحد فتحي رسور: القانون اجلنايئ ادلس توري، دار الرشوق مرص ، -

-
 .5922القاهرة ،  محمد جنيب حس ين ، رشح قانون االإجراءات اجلاائية ، الطبعة الثانية ، مطبعة جامعة 

-
 ،ب سسعيد حسب هللا  عبد هللا،رشح قانون أ صول احملاكامت اجلاائية ،دار ابن أ ثري للطابعة والنرش ، املوصل ، طبعة اثنية  

-
ثبات اجلنايئ ،اجملدل الثاين ، دار الهنضة العربية ، القاهرة   ،ب سهليل عبد االإهل أ محد ، النظرية العامة للإ

-
ميان محمد عيل   سكندرية ، اإ  . 8001اجلابري ، يقني القايض اجلنايئ ،منشاة املعارف ، االإ

-
ثبات يف املواد اجلنائية ، عامل الكتب ، القاهرة ،   براهمي الغامس ، الشهادة كدليل اإ براهمي اإ  . 5920اإ

-
 . 5991، بريوت ،  فريد الاغيب ، املوسوعة اجلاائية ، اجملدل الثالث ، الطبعة الثالثة ،دار صادر للطباعة والنرش 
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 (51-07دراسة يف القانون) لكترتونيةامحلاية اجلنائية للمعلومات االإ 

 ارة  ـــبدرة مع /ال س تاذة                                                                            

 ابحثة جامعية                                                                 

 مقدمة:

جرام املس تحدثة لقد أ اثرت  عىل الس يطرة الصعب من ل نه نظرا مشالك عدة الانترتنت ش بكة يف جمال املعلوماتية وعىل أ مناط االإ

 اجلاين ل ن مصدرها، حتديد أ و اجلرامئ هذه اكتشاف الصعب من هجة أ خرى ومن هجة من هذا عربها، ترتكب اليت اجلرامئ وعىل أ دواهتا ،

يقاف أ يضا الصعب ومن.حقيقي أ وغري مس تعارا اسام يس تخدم  عىل املعلومات وتسجيلها نرش رسعة بسبب الش بكة عرب اجلرمية ارتاكب اإ

 حلظات. يف العامل جتوب جيعلها مما اخلارج يف اخلادمة احلاس بات

كر القانوين عىل رضورة وجود نصوص خاصة وملا اكنت احلاجة ملحة و رضورية محلاية املال املعلومايت بصفة خاصة، فقد اس تقر الف

 خل.اإ ، الرنوجي و فرنسا...أ ملانيالهذا الغرض، و قد اس تجابت عدة دول لهذا الاجتاه مهنا الوالايت املتحدة ال مريكية، كندا، 

جر  -ولو نسبيا -و ابلنس بة للترشيع اجلاائري، فقد تدارك املرشع اجلاائري مؤخرا  ام املعلومايت و ذكل الفراغ القانوين يف جمال االإ

املتضمن تعديل قانون العقوابت ، لكن جتدر  51-07ابس تحداث نصوص جترمييه لقمع الاعتداءات الواردة عىل املعلوماتية مبوجب القانون رمق 

ىلاالإشارة   أ ن املرشع اجلاائري قد ركا عىل الاعتداءات املاسة ابل نظمة املعلوماتية. اإ

شاكليةمن خلل ذكل ، تثار  ول مدى اس تعاب الترشيع اجلاائري خمتلف صور هذا االإجرام وكيفية معاجلته لها ، وذكل عن ح اإ

 يف هذا الصدد.   511-07طريق دراسة ملا جاء به القانون 

 ليةاملعاجلة ال   أ نظمةاملبحث ال ول : جرامئ الاعتداء عىل 

ت بشلك خطري يف تفيش هذه اجلرامئ برسعة كبرية لقد أ لقى التطور التكنولو ي خاصة بعد ظهور ش بكة االإنترتنت واليت سامه

فلت اجملرمني من املسائةل  خضاعه هذه اجلرامئ لنصوص رصحية مبارشة للعقاب خش ية اإ مسؤولية كبرية عىل عاتق املرشع اجلاايئ ، وذكل ابإ

 اجلاائية عن أ فعال تتصف ابخلطورة الكبرية ملا يترتتب عىل اتياهنا من اعتداءات خمتلفة.

 تلفت الترشيعات اليت جرمت خمتلف أ فعال الاعتداء عىل نظم املعاجلة ال لية، واكن ال مر يدور بني اجتاهني:ولقد اخ 

                                      
1

 8007لس نة  35اجلريدة الرمسية العدد  .واملمتم لقانون العقوابت املعدل 10/11/2004 يف مؤرخ 51-07القانون رمق  - 
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(  08، والقانون الاحتادي  رمق  )1، ما جسدته الترشيعات ال جنلوساكسونية وبعض ادلول العربية اكلقانون العريب المنوذ يأ وهلم

 نية املعلومات، ولقد اعمتد هذا الاجتاه عىل وضع التعريفات يف صلب القانون.يف  شأ ن  ماكحفة  جرامئ  تق   8001لس نة  

أ ما الاجتاه الثاين فقد جسده املرشع الفرنيس وانهتج هنجه املرشع اجلاائري، حيث معد اياكل اهمة حتديد معاين املصطلحات 

تية يوما بعد يوم، وهو ما ال ميكن للقانون معه مواكبة هذا التطور التقنية للفقه والقضاء، وتعد الطريقة ال مثل لرسعة تطور التقنيات املعلوما

 وهذا ما يسمح بتبين قاعدة متطورة جتعل القانون ال يصطدم مع التطورات التقنية الرسيعة يف عامل املعلوماتية.

وقاية من جرامئ تكنولوجيا املتضمن القواعد اخلاصة لل 07-09والوضع كذكل يف قانون العقوابت اجلاائري، ذكل أ ن القانون رمق 

هنا مس تقاة  الاعلم واالتصال وماكحفهتا، قد خصص املادة الثانية من الفصل ال ول للمصطلحات، وحسب ما ورد يف ال عامل التحضريية هل فاإ

 .2من اتفاقية بودابست  اليت شاركت فهيا اجلاائر الحقا

اائري، يلحظ جنوحا ابجتاه التجرمي يف حدود ثلث اعتداءات تس هتدف واملتأ مل يف الاجتاه الترشيعي املعتنق من قبل املرشع اجل

املعلومات ونظم معاجلهتا، وعليه س تكون دراستنا حول هذه الاعتداءات ابلتطرق اىل جرمية ادلخول والبقاء غري املرصح هبام داخل نظام 

مبعلومات نظام املعاجلة ال لية) املطلب الثاين(، واخريا نتعرض اىل املعاجلة ال لية)املطلب ال ول(، مث نشري اىل جرمية التلعب غري املرصح به 

 جرمية التعامل يف معلومات غري مرشوعة) املطلب الثالث(

 ليةاملطلب ال ول: جرمية ادلخول او البقاء غري املرصح هبام داخل نظام املعاجلة ال  

اجلة ال لية من أ مه جرامئ املعطيات وجرامئ املعلوماتية عىل العموم، تعترب جرمية ادلخول أ و البقاء غري املرصح هبام يف أ نظمة املع   

ال بعد ادلخول للنظام، ولهذا اكنت جرمية ادلخول يه الباب واحلد الفاصل بني اجلاين وبني  ذكل أ ن أ غلب هذه اجلرامئ ال ميكن ارتاكهبا اإ

كبريا، وهناك من الترشيعات ما جيعلها اجلرمية ال ساس ية وما ابيق  ارتاكبه خملتلف جرامئ املعطيات ال خرى، ذلكل أ ولت الترشيعات اهامتما

 .3اجلرامئ الا نتاجئ لها

                                      
1

 وما يلهيا . 77ص عبد الفتاح بيويم جحازي، جرامئ المكبيوتر وال نترتنت يف القانون العريب المنوذ ي، دراسة متعمقة يف القانون املعلومايت، ب س،ب د ن ، -
5
 588، الس نة الثالثة، رمق 8009يوليو 83يعية السادسة، ادلورة العادية الرابعة، اجللسة العلنية املنعقدة يوم السبت :ج.ر.م، الفترتة الترش  أ نظر – 
3

 .552.، ص  5999عيل عبد القادر القهو ي ، امحلاية اجلنائية لربامج احلاسب  ال يل، طبعة  أ وىل، ادلار اجلامعية، بريوت، س نة  -
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وقد حرص املرشع عىل جترمي لك تواجد غري مرشوع داخل أ نظمة املعاجلة ال لية للمعطيات جفرم ادلخول غري املرصح به الهيا، كام 

مرشوع، وهذا التجرمي يشمل ادلخول وكذا البقاء يف لك أ و يف جاء من  جرم البقاء فهيا بغري ترصحي وهو اذلي قد حيصل بعد دخول

 النظام، وبرصف النظر عن الغاية اليت يرنوا الهيا اجلاين من خلل ارتاكبه للجرمية.

ذا جنم عن هذا التواجد غري املرشوع داخل ا  ىل نتاجئ معينة أ و مل يؤد، لكن اإ لنظام وتتحقق هذه اجلرمية سواء أ دى هذا التواجد اإ

ن العقوبة تشدد، ذلكل سنتعرض يف هذا الفرع ل راكن هذه اجلرمية مع بيان الصورة املشد دة ختريب لهذا ال خري أ و حمو أ و تعديل ملعطياته فاإ

 فهيا عىل النحو ال يت بيانه:

 الفرع ال ول: الركن املادي

دج  500000اىل  10000اىل س نة و بغرامة من  مكرر قانون العقوابت: "يعاقب ابحلبس من ثلثة أ شهر 397نصت عليه املادة 

ذا ترتب عن  لك من يدخل أ و يبقى عن طرق الغش يف لك أ و جاء من منظومة للمعاجلة الالية للمعطيات أ و حياول ذكل" تضاعف العقوبة اإ

ذا ترتب عن ال فعال املذكورة أ عله ختريب نظام اش تغال املنظوم ة "تكون العقوبة احلبس من س تة ذكل حذف أ و تغيري ملعطيات املنظومة و اإ

 من قانون العقوابت الفرنيس.  5-383دج". واليت تقابلها املادة  510000اىل  10000أ شهر اىل س نتني و الغرامة من 

الصورة البس يطة للجرمية تمتثل يف جمرد ادلخول أ و البقاء غري املرشوع فامي الصورة املشددة، تتحقق بتوافر الظرف املشدد لها، و 

ما حمو أ و تغيري يف املعطيات املوجودة يف النظام أ و ختريب لنظام اش  يك تغال ون يف احلاةل اليت ينتج فهيا عن ادلخول أ و البقاء غري املرشوع اإ

 املنظومة.

 : ال يقصد ابدلخول هنا ادلخول ابملعىن املادي، أ ي ادلخول اىل ماكن أ و مزنل أ و حديقة، و يف نفس الاجتاه اىل فعل ادلخول -أ  

منا جيب أ ن ينظر اليه كظاهرة معنوية، تشابه تكل اليت نعرفها عندما نقول ادلخول اىل فكرة أ و اىل ملكة التفكري دلى  هجاز احلاسب الايل و اإ

اليت يمت  االإنسان، أ ي ادلخول اىل العمليات اذلهنية اليت يقوم هبا نظام املعاجلة الالية للمعطيات. و مل حيدد املرشع وس يةل ادلخول أ و الطريقة

  .1ادلخول هبا اىل النظام، و ذلكل تقع اجلرمية بأ ية وس يةل أ و طريقة و يس توي أ ن يمت ادلخول مبارشة أ و عن طريق غري مبارش
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 82،، ص 8058القانون اجلنايئ والتكنولوجيا احلديثة، الطبعة الثانية، دار الهنضة العربية، القاهرة، س نة  مجيل عبد البايق الصغري، -
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 : 1فعل البقاء -ب

جرايم اذلي يتكون منه الركن املادي يف اجلرمية حمل ادلراسة صورة البقاء داخل النظام، و يقصد بفعل ا لبقاء قد يتخذ النشاط االإ

رادة من هل احلق يف الس يطرة عىل هذا النظام و قد يتحقق البقاء املعاقب عليه داخل  التواجد داخل نظام املعاجلة الالية للمعطيات ضد اإ

النظام مس تقل عن ادلخول عىل النظام، وقد جيمتعان. و يكون البقاء معاقبا عليه اس تقلال حني يكون ادلخول اىل النظام مرشوعا و من 

ذ اكن جيب يف هذه احلاةل عىل املتدخل أ ن يقطع وجوده و أ م  ذا حتقق ادلخول اىل النظام ابلصدفة أ و عن طريق اخلطأ  أ و السهو، اإ ثةل ذكل: اإ

ذا توافر لها الركن املعنوي. نه يعاقب عىل جرمية البقاء غري املرشوع اإ ذا بقي رمغ ذكل فاإ  ينسحب فوًرا، فاإ

ذا جتاوز امل   تدخل املدة املسموح هبا للبقاء بداخل النظام، أ و يف احلاةل اليت يطبع فهيا نسخة من املعلومات و يكون البقاء جرمية اإ

يف الوقت اذلي اكن مسموحا هل فيه الرؤية و االإطلع فقط و يتحقق ذكل أ يضا ابلنس بة للخدمات املفتوحة للجمهور مثل اخلدمات 

دمة التلفونية دون أ ن يدفع املقابل الواجب دفعه أ و حيصل عىل اخلدمة مدة أ طول من التلفونية، و اليت يس تطيع فهيا اجلاين احلصول عىل اخل

 .2املدة اليت دفع مقابلها عن طريق اس تخدام وسائل أ و معليات غري مرشوعة

ىل و قد جيمتع ادلخول غري املرشوع و البقاء غري املرشوع معا و ذكل يف الفرض اذلي ال يكون فيه اجلاين احلق يف ادلخول   اإ

رادة من هل حق الس يطرة عليه، مث يبقى داخل النظام بعد ذكل، و يتحقق يف هذا الفرض الاجامتع املادي  النظام ، و يدخل اليه فعل  ضد اإ

ذا اكنت تكل اجلرمية عىل هذه الصورة هتدف أ ساسا  ىلللجرامئ و اإ  للمعطيات بصورة مبارشة. ال ليةحامية نظام املعاجلة  اإ

ال أ هنا حتقق أ    ، و ذكل  ال ةليضا و بصورة غري مبارشة حامية املعطيات أ و املعلومات ذاهتا بل ميكن من خللها جترمي رسقة وقت اإ

رادة من هل احلق الس يطرة عىل النظام، و يقوم بطبع أ و نسخ بعض  ال ةلابلنس بة للموظف أ و العامل أ و غريهام حني يرسق وقت  ضد اإ

 .3املعلومات أ و املعطيات أ و الربامج

ذا اس تخداها  ما لرسقهتا أ و الزتوير مث اس تخدااها أ و حىت اإ كام ميكن أ ن تطبق عىل الاس تخدام غري املرشوع البطاقات املمغنطة اإ

صاحهبا يف حسب مبالغ دون أ ن يكون دليه رصيد اكف، أ و عند عدم وجود الرصيد و تكون اجلرمية يف هذه احلاةل يه جرمية البقاء غري 

برشط أ ن يكون صاحب البطاقة يعمل مقدما بأ نه ليس هل رصيد اكف و ميكن أ يضا تطبيقها عىل التصنت عىل املرشوع داخل النظام 

                                      
1
                                                      533عيل عبد القادر القهو ي ، امحلاية اجلنائية لربامج احلاسب  ال يل ، املرجع السابق، ص   - 

2
 528، ص 8050اد الهييت، التكنولوجيا احلديثة والقانون اجلنايئ،دار الثقافة للنرش والتوزيع، الاردن، س نة محمد امحل - 

3
 555،ص  8003امحلاية اجلنائية للمعلوماتية يف الترشيع اجلاائري،الطبعة الثانية،دار هومة، اجلاائر، س نة أ مال قارة، -
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جرد احملاداثت الهاتفية طاملا أ ن أ رقام الهواتف معاجلة اليا يف نظام خاص هبا. هذه اجلرمية تعد جرمية سلوك جمرد، أ ي أ هنا تقع و تكمتل مب

و ادلخول أ و البقاء دون أ ن يطلب املرشع يف منوذهجا القانوين حسب نصوص التجرمي أ ية نتيجة الانهتاء من السلوك املكون لها و ه

جرامية  .1اإ

 الصورة املشددة:-8

ذا 08( الفقرة الثانية)8مكرر 397نصت املادة ) ذا ترتب عىل ذكل حذف أ و تغيري ملعطيات املنظمة و اإ (: " تضاعف العقوبة اإ

دج  10000ريب نظام اش تغال املنظومة تكون العقوبة احلبس من س تة أ شهر اىل س نتني و الغرامة من ترتب عن ال فعال املذكورة أ عله خت

 دج". 510000اىل 

( عىل ظرفني تشدد هبام عقوبة جرمية ادلخول و البقاء داخل النظام، و يتحقق هذان الظرفان 03كام نصت يف الفقرة الثالثة )

ما حمو ما عدم صلحية النظام ل داء وظائفه ، و يكفي لتوفر  عندما ينتج عن ادلخول أ و البقاء اإ أ و تعديل املعطيات اليت حيتوهيا النظام و اإ

هذا الظرف وجود علقة س ببية بني ادلخول غري املرشوع أ و البقاء غري املرشوع و تكل النتيجة الضارة، و ال يشترتط أ ن تكون تكل النتيجة 

 .2ون غري معقول الضارة مقصودة، ل ن تطلب مثل هذا الرشط يك

ن املرشع نص عىل جترمي الاعتداء املقصود عىل النظام عن طريق حمو أ و تعديل املعطيات اليت حيتوهيا ابعتباره جرمية مس تقةل،   اإ

فل يشترتط أ ن تكون تكل النتيجة مقصودة، أ ي عىل سبيل اخلطأ  غري العمدي، فالظرف املشدد هنا ظرف مادي يكفي أ ن توجد بينه و بني 

ذا أ ثبت اجلاين انتفاء تكل العلقاجل ال اإ ة، ك ن رمية العمدية ال ساس ية و يه جرمية ادلخول أ و البقاء غري املرشوع علقة س ببية للقول بتوافره اإ

 يثبت أ ن تعديل أ و حمو املعطيات أ و أ ن عدم صلحية النظام للقيام بوظائفه يرجع اىل القوة القاهرة أ و احلادث املفاجئ.

 الركن املعنوي الفرع الثاين:

جرام 08الولوج و التجول و البقاء داخل نظام املعاجلة الالية للمعطيات ال جيرمان الا اذا متا معدا، املادة ) ( من االتفاقية ادلولية للإ

ات املوجودة املعلومايت تسمح لدلوةل العضو أ ن تشترتط بأ ن ترتكب اجلرمية عن طريق خرق امحلاية الفنية للنظام هبدف احلصول عىل املعطي

 بداخهل.

 جرمية ادلخول أ و البقاء داخل النظام جرمية معدية يتخذ الركن املعنوي فهيا صورة القصد اجلنايئ بعنرصيه العمل و االإرادة.

                                      
1
 82ص مجيل عبد البايق الصغري ، املرجع السابق، - 

2
 379،ص8001انئةل عادل محمد فريد قورة، جرامئ احلاسب ال يل الاقتصادية، الطبعة ال وىل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، س نة   - 
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رادة اجلاين اىل فعل ادلخول أ و اىل فعل البقاء و أ ن يعمل اجلاين بأ نه ليس هل احلق يف ادل خول فيلام لتوافر الركن املعنوي أ ن تتجه اإ

ذا اكن دخول اجلاين أ و بقاؤه داخل النظام مسموح به أ ي مرشوع، كام ال يت وافر اىل النظام و البقاء فيه، و عليه ال يتوافر الركن املعنوي اإ

ذا وقع اجلاين يف خطأ  يف الواقع سواء اكن يتعلق مببدأ  احلق يف ادلخول أ و يف البقاء أ و يف نطاق هذا احلق، ك ن جيهل ب وجود هذا الركن اإ

نه ال يتأ ثر اب ذا توافر القصد اجلنايئ بعنرصيه العمل و االإرادة فاإ لباعث حظر لدلخول أ و البقاء، أ و اكن يعتقد خطأ  أ نه مسموح هل ابدلخول، فاإ

ثبات القدرة عىل املهارة و الانتصار عىل النظام  .  1عىل ادلخول أ و البقاء فيظل القصد قامئا حىت و لو اكن الباعث هو الفضول أ و اإ

ابلنس بة لنية الغش تبدو من خلل الغش اذلي يمت به ادلخول من خرق اجلهاز الرقايب اذلي حيمي النظام، ابلنس بة للبقاء فيس تنتج 

 من العمليات اليت متت داخل النظام.

منا يظهر من خلل الولو   ىل يف احلقيقة أ ن ادلخول و البقاء ابلغش ال يتضمن معىن خرق اجلهاز الرقايب للنظام، اإ ج دون وجه حق اإ

ثبات أ ن ادلخول للنظام غري مرخص به. ال وس يةل الإ  النظام، غري أ ن اجلهاز الرقايب ما هو اإ

 ال ليةاملطلب الثاين: جرمية التلعب غري املرصح به مبعلومات نظام املعاجلة 

اء غري املرصح هبام أ ما قانون العقوابت ويه اجلرمية الثانية اليت ينص علهيا قانون العقوابت اجلاائري بعد جرمية ادلخول أ و البق

فساد نظم املعاجلة ال لية للمعلومات، هذه الاخرية اليت اس تغىن املرشع اجلاائري عن وضع نص خا عاقة واإ ص الفرنيس فينص علهيا بعد جرمية اإ

ىل  لها واكتفى بنتيجة افساد النظام كظرف مشدد جلرمية ادلخول أ و البقاء غري املرصح هبام واستبعادها كجرمية قامئة بذاهتا، ورمبا يرجع ذكل اإ

تتضمهنا  التشابه الكبري بيهنا وبني جرمية التلعب ابملعلومات، مما حيول دون المتزي بيهنام يف كثري من ال حيان، عىل اعتبار أ ن ال فعال اليت

فساده. ىل اعاقة النظام واإ  جرمية التلعب تؤدي يه ال خرى اإ

( 07وربية يف شأ ن جرامئ تقنية املعلومات قد نصت يه الاخرى عىل هذه اجلرمية، وذكل مبوجب املادة)وجند أ يضا أ ن االتفاقية ال  

 ( كام ييل:attiente à l’intégritè des données مهنا حتت عنوان )الاعتداء عىل سلمة املعلومات 

جراءات أ خرى يرى أ هنا رضو جراءات الترشيعية وأ ية اإ رية لتجرمي تبعا للقانون احمليل، اذا حدث جيب عىل لك طرف أ ن يتبىن االإ

تلف أ و طمس لبياانت احلاسب.  ذكل معدا، ودون احلاق أ ي ارضار أ و حمو أ و تعطيل، اإ

ىل أ رضار جس مية.  ميكن ل ي طرف أ ن حيتفظ حبق اشترتاط أ ن يكون السلوك املنصوص عليه يف الفقرة ال وىل يؤدي اإ

                                      
1
 533-531عيل عبد القادر القهو ي ، امحلاية اجلنائية لربامج احلاسب  ال يل ، املرجع السابق، ص  - 
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يعاقب ابحلبس من س تة أ شهر اىل ثلث س نوات و »يف قانون العقوابت  5مكرر 397 كام و نص املرشع اجلاائري علهيا يف املادة

ل بطريقة الغش  8000000دج اىل  100000بغرامة من  دج لك من أ دخل بطريقة الغش معطيات يف نظام املعاجلة الالية أ و أ زال أ و عدن

 «.املعطيات اليت تتضمهنا

وعية املعلومات، ولعل مرد هذا الاجتاه السعي لتعممي حامية املعلومات باكفة وما هو ملحظ أ ن الاطار العام للنص مل ميزي ن

 أ نواعها، كام أ نه جاء شامل للك أ نواع وسائل التلعب ابملعلومات ومل يقترص عىل وس يةل معينة.

مت بعد معلية دخول غري كام يلحظ عىل نص املادة السالفة اذلكر أ يضا أ نه مل يشترتط لقيام جرمية التلعب أ ن يكون التلعب قد 

ن جرمية التلعب تقوم مىت قصدها اجلاين وال هيم بعد ذكل سواء اكن ادلخول مرشوعا أ و غري  ىل نظام املعاجلة ال لية، ومن مث فاإ مرشوع اإ

ابملعلومات( فتطبق )جرمية ادلخول غري املرشوع وجرمية التلعب  2، وان اكن يثري يف احلاةل ال خرية مسأ ةل التعدد املادي للجرامئ1مرشوع

 ( من قانون العقوابت اجلاائري.32-33العقوبة ال شد وفقا للمواد )

اذا يس تفاد من خلل النصوص السابقة اذلكر أ ن جرمية التلعب غري املرصح به ابملعلومات تقوم عىل أ راكن حمددة، فل بد أ وال 

 الإزاةل، وركن معنوي ممتثل يف القصد اجلريم .من توافر الركن املادي املمتثل يف فعل االإدخال أ و التعديل أ و ا

 الفرع ال ول: الركن املادي

حدى الصور الثلث التالية  :3النشاط االإجرايم يف جرمية التلعب غري املرصح به يتجسد يف اإ

 L’intrusionاالإدخال  -

 .L’effacementالازاةل  -

 .Modificationالتعديل -

حداها فقـط ليك يتوافر الركـن املـادي. و أ فعال االإدخال و احملو وال يشترتط اجامتع هذه الصور، بل يكف ي أ ن يصدر عن اجلاين اإ

ضافة معطيات جديدة غري حصيحة، أ و حمو  و التعديل تنطوي عىل التلعب يف املعطيات اليت حيتوهيا نظام املعاجلة الالية للمعطيات سواء ابإ

منا يرد عىل حمل أ و موضوع حمدد و هو املعطيات أ و أ و تعديل معطيات موجودة من قبل و هذا يعين أ ن الن  جرايم يف هذه اجلرمية اإ شاط االإ

                                      
1
 532،ص8003ملعطيات احلاسب  ال يل يف القانون اجلاائري واملقارن، دار اجلامعة اجلديدة، الاسكندرية، س نة محمد خليفة، امحلاية اجلنائية  - 

2
وما  815،ص 8009دار هومة، اجلاائر، س نة  راجع خبصوص ال حاكم اليت تتعلق ابلتعدد املادي واملعنوي للجرامئ: أ حسن بوسقيعة، الوجزي يف القانون اجلاايئ العام، الطبعة الثامنة، - 

 يلهيا.
3
 580أ مال قارة، امحلاية اجلاائية للمعلوماتية، املرجع السابق، ص  - 
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شارات أ و رموزا متثل تكل املعلومات ، و ليست املعلومات يف ذاهتا ابعتبارها أ حد 1املعلومات اليت متت معاجلهتا أ ليا و اليت أ صبحت جمرد اإ

 عىل املعطيات املوجودة داخل النظام، أ ي اليت حيتوهيا النظام و تشلك جاءا منه.عنارص املعرفة، كام أ ن حمل هذا النشاط االإجرايم يقترص 

جراءات املعاجلة  دخالها بعد اىل النظام أ و تكل اليت دخلت، و مل يتخذ حيالها اإ ال تقع اجلرمية عىل جمرد املعلومات اليت مل يمت اإ

املعاجلة قد بدأ ت ابلفعل تمتتع ابمحلاية اجلنائية، و يكون هناك جمال للقول بتوافر الالية، أ ما تكل اليت يف طريقها اىل املعاجلة حىت و لو مل تكن 

 اجلرمية التامة أ و الرشوع عىل حسب ال حوال.

شارة اىل أ ن امحلاية اجلنائية تشمل املعطيات طاملا أ هنا تدخل يف نظام املعاجلة الالية، أ ي طاملا اكن حيتوهيا ذكل النظام و  جتدر االإ

جرايم عىل املعطيات خارج النظام سواء  اكنت تكون ذا وقع النشاط االإ وحدة واحدة مع عنارصه و يترتتب عىل ذكل أ ن اجلرمية ال تتحقق اإ

قبل دخولها أ م بعد خروهجا و حىت ولو لفترتة قصرية، كام لو اكنت مفرغة عىل قرص أ و رشيط ممغنط خارج النظام، فامحلاية اجلنائية تقترص 

وجد داخل النظام أ و تكل اليت يف طريقها اىل ادلخول اليه، أ و تكل اليت دخلت بعد خروهجا، و ال يشترتط أ ن تقع أ فعال عىل املعطيات اليت ت

 . 2االإدخال و احملو و تعديل املعطيات بطريق مبارش بل ميكن أ ن يتحقق ذكل بطريق غري مبارش سواء عن بعد أ م بواسطة خشص اثلث

حدى ال شاكل التاليةو معوًما التلعب يف املعطيات امل  : 3وجودة داخل النظام يتخذ اإ

 :L’intrusionاالإدخال  -5

ضافة معطيات جديدة عىل ادلعامة اخلاصة هبا سواء اكنت خالية، أ م اكن يوجد علهيا معطيات من قبل، و  يقصد بفعل االإدخال اإ

غنطة، هاته ال خرية ليسحب مبقتضاها النقود من يتحقق هذا الفعل يف الغرض اذلي يس تخدم فيه احلامل الرشعي لبطاقات السحب املم 

أ هجاة السحب الايل و ذكل حني يس تخدم رمقه اخلاص و الرسي لدلخول ليك يسحب مبلغا من النقود أ كرث من املبلغ املوجود يف حسابه، 

فة عامة يتحقق فعل االإدخال يف لك حاةل و كذكل احلامل الرشعي لبطاقة االئامتن و اليت يسدد عن طريقها مبلغ أ كرث من املبلغ احملدد هل و بص

 يمت فهيا الاس تخدام التعسفي لبطاقات السحب أ و االئامتن سواء من صاحهبا الرشعي أ م من غريه يف حاالت الرسقة أ و الفقد أ و الزتوير، كام

دخال برانمج غريب  يضيف معطيات جديدة .« فريوس...اخل» يتحقق فعل االإدخال يف لك حاةل يمت فهيا اإ

 

 

                                      
1
 570عيل عبد القادر القهو ي ، امحلاية اجلنائية لربامج احلاسب  ال يل ، املرجع السابق، ص - 

2
 733انئةل عادل محمد فريد قورة، املرجع السابق، ص - 

3
 وما يلهيا. 30،ص8009ة املعلوماتية يف الترشيع اجلاائري، امللتقى املغاريب حول القانون واملعلوماتية ،أ اكدميية ادلراسات العليا، ليبيا، اكتوبر فشار عطاء هللا، مواهجة اجلرمي - 
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 :  L’effacement  االإزاةل -8

زاةليقصد بفعل  حمو جاء من املعطيات املسجةل عىل دعامة و املوجودة داخل النظام أ و حتطمي تكل ادلعامة، أ و نقل و ختاين  االإ

ىلجاء من املعطيات   املنطقة اخلاصة ابذلاكرة. اإ

 :Modificationالتعديل  -3

داخل نظام و استبدالها مبعطيات أ خرى، و يتحقق فعل احملو و التعديل عن طريق يقصد بفعل التعديل تغيري املعطيات املوجودة 

اخلاصة ابملعطيات و برانمج  1برامج غريبة بتلعب يف املعطيات سواء مبحوها لكيا أ و جائيا أ و بتعديلها و ذكل ابس تخدام القنبةل املعلوماتية

، و هذه ال فعال املمتثةل يف االإدخال و الازاةل و التعديل وردت عىل 2امةأ و برانمج الفريوسات بصفة ع Gomme d’effacementاملمحاة 

سبيل احلرص فل يقع حتت طائةل التجرمي أ ي فعل أ خر غريها حىت و لو تضمن الاعتداء عىل املعطيات املوجودة داخل نظام املعاجلة الالية 

و فعل التنس يق أ و التقريب فامي بيهنام، ل ن لك تكل ال فعال ال تنطوي ال للمعطيات فل خيضع لتكل اجلرمية فعل نسخ املعطيات أ و فعل نقلها أ  

دخال و ال عىل تعديل ابملعىن السابق.   عىل اإ

 الفرع الثاين: الركن املعنوي

جه جرمية التلعب غري املرصح به جرمية معدية يتخذ فهيا الركن املعنوي صورة القصد اجلنايئ بعنرصيه العمل واالإرادة، فيجب أ ن تت

رادة اجلاين اىل فعل االإدخال أ و الازاةل أ و التعديل كام جيب أ ن يعمل اجلاين ابن نشاطه اجلريم يترتتب عليه التلعب يف املعطيات ويع مل أ يضا اإ

 .  3أ ن ليس هل احلق يف القيام بذاكل وانه يعتدي عىل صاحب احلق يف الس يطرة عىل تكل املعطيات بدون موافقته

رضار ابلغري كام يشترتط لتوافر ال ركن املعنوي ابالإضافة اىل القصد اجلنايئ العام نية الغش ، لكن هذا ال يعين رضورة توافر قصد االإ

رادة اليه ، وان اكن الرضر قد يتحقق يف  بل تتوافر اجلرمية ويتحقق ركناها مبجرد فعل االإدخال أ و الازاةل أ و التعديل مع العمل بذاكل واجتاه االإ

ال انه ليس عنرصا يف اجلرمية.الواقع نتيجة النشا جرايم اإ  ط االإ

 

                                      
1
ىل تدمري املعلومات، وتنقس-  ىل قسمني:)القنابل املنطقية( ويه برامج تظل خامةل اإىل القنبةل املنطقية أ و الامنية: وهو اصطلح يطلق عىل أ نواع من الربامج املعلوماتية اليت هتدف اإ م اإ

ددة أ و يف لك فترتة زمنية منتظمة، أ ن تتحقق لها بعض الرشوط فتنفجر وتدمر بعض امللفات املوجودة داخل النظام، اذ يه عبارة عن برانمج أ و جاء من برانمج، ينفذ يف حلظة حم

ىل تدمري برامج ومعلومات النظام وتغيريها .راجع يف ذكل:  أ ما) القنبةل الامنية أ و املوقوتة( فهيي عبارة دخالها بطرق غري مرشوعة متخفية مع برامج أ خرى، وهتدف اإ عن برانمج يمت اإ

 وما يلهيا. 559، ص 8002هنل عبد القادر املومين ، اجلرامئ املعلوماتية، الطبعة ال أ وىل، دار القافة للنرش والتوزيع ، عامن، 
2
 588امحلاية اجلاائية للمعلوماتية، املرجع السابق ، ص  أ مال قارة، - 

3
 571عيل عبد القادر القهو ي ، امحلاية اجلنائية لربامج احلاسب ال يل ، املرجع السابق، ص - 
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 املطلب الثالث:  جرمية التعامل يف معلومات غري مرشوعة

ملا اكنت جرامئ الاعتداء عىل نظم املعاجلة ال لية من أ كرث اجلرامئ وقوعا ورضرا، خاصة اذا اكنت املعلومات اليت تتضمهنا واليت يمت 

هذا جند املرشع اجلاائري قد حرص عىل تبين س ياسة جنائية تكفل حامية لهذه املكوانت قبل وبعد الاعتداء علهيا متثل أ موالا أ و أ صوال، ل 

حدى ا جلرامئ متام العدوان الفعيل علهيافأ ول ما قام به هو جترميه مجموعة من ال فعال تصب لكها يف التعامل يف معلومات صاحلة ل ن ترتكب هبا اإ

اتحهتا ووفرهتا اليت متس رسية املعلومات أ و سلمهتا أ و  .1اإ

 وجرمية التعامل يف معلومات غري مرشوعة مثل لك جرمية تتكون من ركنني مادي ومعنوي، وهو ما سيمت التطرق اليه تباعا.

 الفرع ال ول: الركن املادي

 وفر املرشع اجلاائري امحلاية اجلاائية للمعطيات يف حد ذاهتا من خلل جترميه السلواكت التالية:

( يس هتدف حامية املعطيات يف حد ذاهتا ل نه مل يشترتط أ ن تكون داخل نظام املعاجلة الالية للمعطيات أ و 8مكرر 397نص املادة )

أ و أ ن يكون قد مت معاجلهتا أ ليا، مفحل اجلرمية هو املعطيات سواء اكنت خمانة ك ن تكون خمانة عىل أ رشطة أ و أ قراص أ و تكل املعاجلة اليا 

ومة معلوماتية، ما دامت قد تس تعمل كوس يةل الرتاكب اجلرامئ املنصوص علهيا يف القسم السابع مكرر من قانون تكل املرسةل عن طريق منظ

 العقوابت.

( جيرم أ فعال احليازة، االإفشاء، النرش، الاس تعامل، أ اي اكن الغرض من هذه ال فعال اليت ترد عىل 08كام نصت يف فقرهتا الثانية)

حدى اجلرامئ الواردة يف القسم السابع مكرر من قانون العقوابت بأ هداف املنافسة غري املرشوعة، اجلوسسة املعطيات املتحصل علهيا من اإ 

 االإرهاب، التحريض عىل الفسق ...اخل.

 الفرع الثاين: الركن املعنوي

فيه عبارة "معدا" ( من قانون العقوابت اجلاائري من حيث البناء املعنوي بأ ن املرشع قد اس تخدم 8مكرر 397متزي نص املادة)

 .2أ و"عن طريق الغش" وهو ال مر اذلي يس تفاد منه أ ن هذه اجلرمية مقصودة، حيث تقوم بتوافر لك من القصد اجلريم العام واخلاص

 فبالنس بة للقصد اجلريم العام فهيي شأ هنا شأ ن اجلرامئ التقليدية يتحقق بتوافر عنرصي العمل واالإرادة، اذ ال بد للجاين أ ن حييط علام

ك باكفة العنارص ادلاخةل يف تشكيل اجلرمية، ومن قبيل ذكل رضورة عمل املتعامل أ نه يقوم ابلتعامل يف معلومات غري مرشوعة، أ ن هذا السلو 

                                      
1
 (من قانون العقوابت اجلاائري5( الفقرة ال وىل)8مكرر397أ نظر املادة) - 

2
 891، ص 8058ة ال لية يف الترشيع اجلاائري املقارن، الطبعة ال وىل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، س نة رش يدة بوكر، جرامئ الاعتداء عىل نظم املعاجل - 
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أ و حيمل هتديدا للمصلحة احملمية سواء اكن من شأ ن املعلومات اليت يتعامل فهيا أ ن تس تعمل يف ارتاكب اجلرامئ للصورة ال وىل من اجلرمية، 

اكن من شأ ن التعامل يف املعلومات املتحصةل من احدى جرامئ الاعتداء عىل نظام املعاجلة ال لية زايدة الرضر  اذلي قد يترتتب عىل تكل 

تيان 1اجلرمية ىل حتقيق واإ ، وال يكفي أ ن يكون املتعامل عاملا مبا يفعل لقيام جرمية التعامل مبعلومات غري مرشوعة، بل جيب أ ن تتجه ارادته اإ

 حد املظاهر السلوكية اليت نص علهيا املرشع ومن قبيل ذكل نرش واجتار وحيازة املعلومات وذكل رمغ علمه بصفهتا غري املرشوعة.أ  

ىل وقائع ال تدخل يف أ راكن اجلرمية،  وفضل عن القصد اجلريم العام البد من توافر القصد اخلاص واملمتثل يف اجتاه العمل واالإرادة اإ

ىل الاعداد والمتهيد الس تعاملها يف ارتاكهبا.واملقصود بذكل اجت  اه القصد يف التعامل هبذه املعلومات اإ

ال أ نه ليس من مقتضيات العداةل واملنطق مساءةل أ ي خشص يقوم 8مكرر 397وحيث مل تتضمن املادة ) ( اشترتاط هذا القصد، اإ

ىل  ال اذا اكن هل قصد يسء يتجه اإ  .2اعدادها الس تعاملها يف جرمية ماابلتعامل يف املعلومات بل يكون ذكل اإ

 املبحث الثاين : اجلااءات املقررة

 وس نتناول فامي ييل اجلااءات اليت قررها املرشع اجلاائري لهذا النوع من االإجرام احلديث . 

جرام املعلومايت جيب أ ن تك 53طبقا للامدة  ن العقوابت املقررة للإ جرام املعلومايت فاإ ون رادعة وتتضمن من االتفاقية ادلولية للإ

عقوابت سالبة للحرية، واليت تمتثل يف عقوابت أ صلية وعقوابت تمكيلية تطبق عىل الشخص الطبيعي، كام توجد عقوابت تطبق عىل 

 من االتفاقية. 58الشخص املعنوي بناءا عىل تبين مبدأ  مساةل الشخص املعنوي الواردة يف املادة 

 شخص الطبيعي: العقوابت املطبقة عىل ال ال ولاملطلب 

ىل نصوص قانون العقوابت اجلاائري جنده ينص أ ساسا عىل العقوابت ال صلية املطبقة يف خمتلف اجلرامئ املرتكبة يف جمال  ابلرجوع اإ

 اجلنوح التقين، وطبقا للمبادئ والاجتاهات احلديثة املتعلقة ابلعقوابت يتضمن اضافة للعقوابت ال صلية قامئة العقوابت التمكيلية. 

 فرع ال ول:  العقوابت ال صليةال

من خلل اس تقراء النصوص املتعلقة ابجلرامئ املاسة ابل نظمة املعلوماتية يتبني لنا وجود تدرج داخل النظام العقايب. هذا التدرج يف 

ذ جند سمل خطورة يتضمن ثلث درجات ،جرمي جرامية اليت قدرها املرشع لهذه الترصفات ،اإ ة ادلخول أ و البقاء العقوابت حيدد اخلطورة االإ

                                      
1
 858محمد خليفة،املرجع السابق،ص- 

2
 891رش يدة بوكر، نفس املرجع،ص - 
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س العمدي ابلغش يف ادلرجة ال وىل وبعدها يف ادلرجة الثانية جرمية ادلخول والبقاء املشددة،أ ما ادلرجة الثالثة فتحتلها اجلرمية اخلاصة ابملسا

 .1ابملعطيات

دج  500000ج اىل د 10000أ شهر اىل س نة حبس و  3العقوبة املقررة يه  ادلخول والبقاء ابلغش )اجلرمية البس يطة(: -5

 .2غرامة

ذا ترتب عن هذه ال فعال حذف أ و تغيري ملعطيات املنظومة  ادلخول والبقاء ابلغش )اجلرمية املشددة(: -8 تضاعف العقوبة اإ

ذا ترتب عن ادلخول أ و البقاء غري املرشوع  510000دج اىل  10000،وتكون العقوبة احلبس من س تة أ شهر اىل س نتني وغرامة من  دج اإ

 .3ب لنظام اش تغال املنظومةختري

فالعقوبة املقررة للعتداء العمدي  8مكرر  397جرمية التلعب غري املرصح به مبعلومات نظام املعاجلة الالية: طبقا لنص املادة  -3

 دج. 8000000دج اىل  100000عىل املعطيات املوجودة داخل النظام يه احلبس من س تة أ شهر اىل ثلث س نوات وغرامة من 

جرمية التعامل يف معلومات غري مرشوعة : العقوبة املقررة الس تخدام املعطيات يف ارتاكب اجلرامئ املاسة ابل نظمة املعلوماتية  -7

حدى اجلرامئ املاسة ابل نظمة املعلوماتية، العقوبة املقررة يه  فشاء أ و نرش أ و اس تعامل املعطيات املتحصل علهيا من اإ احلبس وكذا حيازة أ و اإ

 دج . 1000000دج اىل  5000000ين اىل ثلث س نوات وغرامة من من شهر 

 الفرع الثاين: العقوابت التمكيلية

 :4قانون العقوابت عىل العقوابت التمكيلية اىل جانب العقوابت ال صلية و املمتثةل يف 3مكرر  397نصت املادة 

س تخدمة يف ارتاكب جرمية من اجلرامئ املاسة ابل نظمة : ويه عقوبة تمكيلية تشمل ال هجاة والربامج و الوسائل امل املصادرة -5

 املعلوماتية، مع مراعاة حقوق الغري حسن النية.

غلق املواقع -8  ( اليت تكون حمل جلرمية من اجلرامئ املاسة ابل نظمة املعلوماتية.les sites: وال مر يتعلق ابملواقع )اإ

ذا اكنت اجلرمي غلق احملل أ و ماكن الاس تغلل: اإ غلق املقهيى الالكترتوين اذلي ترتكب منه اإ ة قد ارتكبت بعمل مالكها ومثال ذكل اإ

 مثل هذه اجلرامئ رشط توافر عنارص العمل دلى مالكها.

                                      
1
 513أ مال قارة، امحلاية اجلاائية للمعلوماتية، املرجع السابق، ص  - 

2
 .51-07(، قانون رمق 05ر( الفقرة ال وىل)مكر  397أ نظر املادة ) - 

3
 .51-07(، قانون رمق 03-08مكرر( الفقرة الثانية والثالثة) 397أ نظر املادة ) - 

4
 .518أ مال قارة، امحلاية اجلاائية للمعلوماتية، املرجع السابق، ص  - 
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  .الفرع الثالث: الظروف املشددة

 ( عىل ظرف تشدد به عقوبة جرمية05( يف فقرهتا ال وىل )8مكرر 397نصت املادة )

ما حذف أ و تغيري املعطيات ادلخول والبقاء غري املرشوع د  اخل النظام، ويتحقق هذا الظرف عندما ينتج عن ادلخول و البقاء اإ

ما ختريب نظام اش تغال املنظومة.  اليت حيتوهيا النظام واإ

س تة  مكرر ،و يف احلاةل الثانية تكون العقوبة احلبس من 397يف احلاةل ال وىل تضاعف العقوابت املقررة يف الفقرة ال وىل من املادة 

 دج . 510000دج اىل  10000أ شهر اىل س نتني والغرامة من 

هذا الظرف املشدد هو ظرف مادي يكفي أ ن تقوم بينه وبني اجلرمية ال ساس ية ويه جرمية ادلخول والبقاء غري املرشوع علقة 

 س ببية للقول بتوافره.

ذا اس هتدفت اجلرمية ( عىل أ ن تضاعف العقوابت املقررة للجرامئ ا3مكرر 397كام نصت املادة ) ملاسة ابل نظمة املعلوماتية، وذكل اإ

 ادلفاع الوطين والهيئات واملؤسسات اخلاضعة للقانون العام . 

 املطلب الثاين: العقوابت املطبقة عىل الشخص املعنوي

ه اخلاص ولكن يف ظل التقدم العلمي والاقتصادي نشهده ال ن قد حيدث كثريا أ ن يكون مرتكب اجلرمية قد ترصف ليس حلساب

ىل نظم املعاجلة ال لية التا بعة حلساب رشكة أ و مؤسسة معينة، اكن يقوم ممثل هذه الرشكة ابس تخدام الوسائل املعلوماتية املتاحة ابدلخول اإ

 الإحدى الرشاكت املنافسة دخوال غري مرصح به والاطلع عىل ملفاهتا وخططها ومنافس هتا يف ذكل.

طار احلرب كام أ نه ومن املمكن أ ن يصل ا ىل التلعب مبعلومات تكل الرشكة، أ و ما شابه ذكل من ال فعال اليت تدخل يف اإ ل مر اإ

من الاقتصادية والتكنولوجية اليت حتدث كثريا بني الرشاكت واملؤسسات الكربى اليت تعمل يف جمال واحد وحتمكها قواعد املنافسة، لهذا اكن 

دانة الرضوري التوجه حنو فرض العقاب عىل الرشاك ت التجارية واملؤسسات وغريها من الكياانت املعنوية للحيلوةل دون خلق حاةل من اللاإ

 .1يف صورة الاعتداء عىل نظم املعاجلة ال لية من طرف ال شخاص املعنوية

 وذلكل سيمت يف هذا الفرع حتديد حقيقة مسؤولية الشخص املعنوي، مث تبيان اجلااءات املطبقة عليه .

 

 

                                      
1
شخاص املعنوية، رساةل ماجس تري، لكية ا -   ومايلهيا. 83،ص8008-8005حلقوق، جامعة اجلاائر، س نةعائشة بشوش، املسؤولية اجلنائية لل 
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 : حقيقة املسؤولية اجلاائية للشخص املعنويالفرع ال ول

ذا اكن الاعترتاف بوجود ال شخاص املعنوية قد أ صبح أ مرا مسلام به يف القوانني الوضعية، واليت تتجسد من مجموعة أ شخاص أ و  اإ

ىل حتقيق غرض معني، ويعترتف لها القانون ابلشخصية القانونية اليت جتعلها أ هل لتحمل الالزتاما ت وأ داء الواجبات واكتساب أ موال تريم اإ

ماكنية  ن احلال ليس كذكل فامي خيص اإ احلقوق، ويكون لها كياهنا املس تقل عن خشصية املكونني لها، وعن من قام بتخصيص ال موال ، فاإ

 ومعارض ذلكل.حتميلها املسؤولية اجلاائية، حيث اثر خلف فقهيي كبري بشأ ن مدى مساءةل ال شخاص املعنوية واكنت ال راء تدور بني مؤيد 

قرار املسؤولية اجلاائية للشخص املعنوي عىل س ند من القول أ ن الشخص املعنوي خشص  ىل عدم اإ فذهب الاجتاه املعارض اإ

ما س ن العقوابت اجلاائية ويه عقوابت اإ ن االإس ناد املعنوي ال ميكن تصوره ابلنس بة هل، علوة عىل ذكل فاإ رادة هل وابلتايل فاإ البة خيايل ال اإ

 .1أ و مقيدة لها فل ميكن قبول توقيعها الا عىل الشخص الطبيعيللحرية 

قرار املسؤولية اجلاائية للشخص املعنوي، بسبب من أ ن ال شخاص املعنوية مل  وعىل النقيض من ذكل اندى رأ ي أ خر برضورة اإ

، ويه ترمجة الإرادة 2ملس تقةل عن ارادة أ عضاهئاتعد أ شخاصا ومهية، ولكهنا أ صبحت متثل حقائق قانونية، كام تتوافر لها االإرادة اخلاصة هبا وا

رادة ال سطورية، فهيي قادرة عىل ارتاكب اجلرامئ مثلها مثل االإرادة الفردية، وليس ه  رادة املكونني هل ويه ليست ابالإ ناك ما جامعة ممتزية عن اإ

 مينع من ابتداع عقوابت تتلءم وطبيعة هذا الشخص.

 .بقة عىل الشخص املعنويالعقوابت املط  أ نواعالفرع الثاين: 

يسأ ل الشخص املعنوي عن هذه اجلرامئ سواء بصفته فاعل أ صليا أ و رشياك أ و متدخل كام يسال عن اجلرمية التامة أ و الرشوع فهيا 

 ،لك ذكل برشط أ ن تكون اجلرمية قد ارتكبت حلساب الشخص املعنوي بواسطة أ حد أ عضائه أ و ممثليه.

اجلاائية للشخص املعنوي ال تستبعد املسؤولية اجلاائية لل شخاص الطبيعيني بصفهتم فاعلني أ و هذا مع ملحظة أ ن املسؤولية 

 رشاكء أ و متدخلني يف نفس اجلرمية .

مكرر من القانون  52كام جتدر االإشارة اىل أ ن املرشع اجلاائري قد اقر املسؤولية اجلاائية للشخص املعنوي وذكل يف نص املادة 

 ن العقوابت اذلي ينص عىل أ ن: " العقوابت املطبقة عىل الشخص املعنوي يف مواد اجلناايت و اجلنح يه :املتضمن قانو 07-51

                                      
1
 520،ص8000امحد حسام طه متام، اجلرامئ الناش ئة عن اس تخدام احلاسب الايل، رساةل دكتوراه، جامعة طنطا ،مرص، س نة  -  

 
2

 89عائشة بشوش، املرجع السابق،ص-
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الغرامة اليت تساوي من مرة اىل مخس مرات احلد ال قىص للغرامة املقدرة للشخص الطبيعي يف القانون اذلي يعاقب عىل  -5

 اجلرمية.

 واحدة أ و أ كرث من العقوابت ال تية: -8

 شخص املعنوي.حل ال  -

 س نوات. 1غلق املؤسسة أ و فرع من فروعها ملدة ال تتجاوز  -

 س نوات. 1االإقصاء من الصفقات العمومية ملدة ال تتجاوز  -

 س نوات. 1املنع من مااوةل نشاط أ و عدة أ نشطة اهنية أ و اجامتعية بشلك مبارش أ و غري مبارش هنائيا أ و ملدة ال تتجاوز  -

 ارتاكب اجلرمية أ و نتج عهنا.مصادرة اليشء اذلي اس تعمل يف  -

 نرش أ و تعليق حمك االإدانة. -

س نوات ،وتنصب احلراسة عىل ممارسة النشاط اذلي أ دى اىل اجلرمية أ و اذلي  1الوضع حتت احلراسة القضائية ملدة ال تتجاوز  -

 ارتكبت اجلرمية مبناسبته .

د اجلرامئ املاسة ابل نظمة املعلوماتية فهيي تعادل طبقا للامدة ابلنس بة لعقوابت الغرامة املطبقة عىل الشخص املعنوي عند ارتاكبه أ ح

 مرات احلد ال قىص للغرامة املقررة للشخص الطبيعي. 1قانون العقوابت  7مكرر  397

 املطلب الثالث: نطاق العقوبة

تطلب بدأ  يف النشاط يتطلب مبدأ  العقاب وقوع اجلرمية اتمة أ و موقوفة عىل ال قل عند حد الرشوع املعاقب عليه، وهو ما ي 

ىل ارتاكب اجلرمية، أ ما ال عامل التحضريية  جرايم اذلي يريم مبارشة اإ اليت تس بق البدء يف التنفيذ فل عقاب علهيا،  -ومعل ابل حاكم العامة-االإ

يف بعض اجلرامئ ، مقدرا من  ولكن قد يضطر املرشع اجلاايئ اخلروج من هذه القاعدة بغرض تقرير نوع من امحلاية الوقائية املتقدمة واملبكرة

نشاء مشاريع اجرامية يف مثل هذه الظروف، وأ مه وس يةل للقيام بذكل هو ضامن توافر نص خاص  حامتل اإ هجة خطورة الوضع النامج عن اإ

 .1يقيض ابلعقاب عىل جمرد ال عامل التحضريية

ذا اكنت اجلرمية ذات وصف جنحوي، وحياول املرشع اجلاائري من هجته  وذكل فضل عن تقريره العقاب عىل املرحةل اليت تلهيا اإ

 استامثر هذه ال حاكم، وهو مل يعد يترتدد يف تقريرها لكام رأ ى رضورة ذلكل، وهو ما قدره يف جرامئ الاعتداء عىل نظم املعاجلة ال لية.

                                      
5
 339رش يدة بوكر، املرجع السابق،ص– 
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 الفرع ال ول: العقوابت االتفاق اجلنايئ

جرام امل 55نصت عليه املادة  علومايت، وقد تبىن املرشع اجلاائري مبدأ  معاقبة االتفاق اجلنايئ بنص املادة من االتفاقية ادلولية للإ

( من قانون العقوابت املتعلقة جبمعية 531( ، بغرض التحضري للجرامئ املاسة ابل نظمة املعلوماتية ومل خيضعها ل حاكم املادة )1مكرر 397)

عداد جلرمية أ و أ كرث ( من قانون العقوابت 1مكرر 397ال رشار ،حيث تنص املادة ) : " لك من شارك يف مجموعة أ و يف اتفاق اتلف بغرض االإ

 ".من اجلرامئ املنصوص علهيا يف هذا القسم واكن هذا التحضري جمسدا بفعل او بعدة أ فعال مادية ،يعاقب ابلعقوابت املقررة ابجلرمية ذاهتا

ن احلمكة اليت ارتأ ها املرشع من جترمي الاشترتاك يف مجموعة أ   و يف اتفاق بغرض االإعداد جلرمية من اجلرامئ املاسة ابل نظمة املعلوماتية اإ

طار مجموعات، كام أ ن املرشع ورغبته يف توس يع نطاق العقوبة أ خضع ال عامل التحضريية اليت تس بق  هو أ ن مثل هذه اجلرامئ تمت عادة يف اإ

طار اتفاق جنايئ، مبعىن أ ن ذا متت يف اإ  .1ال عامل التحضريية املرتكبة من طرف خشص منفرد غري مشموةل ابلنص البدء يف التنفيذ للعقوبة اإ

ذا تعددت اجلرامئ اليت يمت التحضري ويعاقب املرشع اجلاائري عىل االإ  شترتاك يف االتفاق اجلنايئ بعقوبة اجلرمية اليت مت التحضري لها فاإ

 لها تكون العقوبة يه عقوبة اجلرمية ال شد.

 من قانون العقوابت، واليت يه: 1مكرر  397ق اجلنايئ مبن اس تخلصها من نص املادة ورشوط املعاقبة عىل االتفا

 مجموعة أ و اتفاق. -

 هبدف حتضري جرمية من اجلرامئ املاسة ابل نظمة املعلوماتية. -

 جتس يد هذا التحضري بفعل مادي. -

 فعل املشاركة يف هذا االتفاق. -

 القصد اجلنايئ.

ي أ ن يكون أ عضاء االتفاق يف صورة رشكة أ و مؤسسة أ و خشص معنوي، كام يس توي أ ن فبالنس بة جملموعة أ و االتفاق يس تو 

يعرف أ شخاص االتفاق بعضهم بعضا كام يف العصابة أ م تكون جمرد مجموعة من ال شخاص، ال يعرف أ حدمه ال خر من قبل و لكن اتفقوا فامي 

ذا ارتكب الشخص العمل التحضريي املادي خشص بيهنم عىل القيام ابلنشاط االإجرايم ، املهم أ ن يمت االتفاق بني  خشصني عىل ال قل ، فاإ

ال يف حاةل اجامتع خشصني أ و أ كرث.  واحد مبفرده أ و مبعال عن غريه فل يعاقب يف هذه احلاةل، فالعقاب ال يتقرر اإ

                                      
1
 32ابق،صفشار عطاء هللا، املرجع الس- 
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مبعىن أ ن االتفاق جيب أ ن  وتاكثف اجلهود ال يكفي بل جيب أ ن يكون هبذه حتضري جرمية من جرامئ املاسة ابل نظمة املعلوماتية

جرامية ال يقع نشاء اندي للمعلوماتية هبدف التكوين أ و التسلية العلمية حيول نشاطه ل هداف اإ جرايم منذ البداية فعليه فاإ  يكون هل هدف اإ

 . 1من قانون العقوابت 1مكرر  397حتت طائةل املادة 

قانون العقوابت يه اجلنح املاسة ابل نظمة  1مكرر  397 اجلنح اليت يشلك حتضريها هدف االتفاق املنصوص عليه ابملادة

املعلوماتية وعليه ال يعاقب استنادا لهذا النص االتفاق هبدف ارتاكب جنحة تقليد الربامج املعاقب علهيا بنصوص حق املؤلف وحقوق 

 اجملاورة.

ادل املعلومات الهامة الرتاكب اجلرمية اكالإعلن التحضري ال يكفي بل يمت جتس يده بفعل مادي، ال مر يتعلق بأ عامل حتضريية مثل تب

 . 2. اخلcode d’accèsأ و رما ادلخول  mots de passeعىل لكمة مرور 

ذ أ ن اجملرم بنص املادة  منا املشاركة من طرف خشص طبيعي أ و معنوي  1مكرر 397فعل املشاركة يف االتفاق اإ ليس االتفاق واإ

جيايب للمشاركة. فمبجرد الانضامم اىل االتفاق غري اكيف  بل جيب توافر فعل اإ

رادة لك  توافر القصد اجلنايئ دلى أ عضاء امجلاعة واملمتثل يف توافر العمل دلى لك مهنم بأ نه عضو يف امجلاعة االإجرامية وأ ن تتجه اإ

جرايم معني وهو العمل التحضريي.  عضو أ ي حتقيق نشاط اإ

 الفرع الثاين: عقوبة الرشوع 

جرام املعلومايت وتبناه املرشع اجلاائري يف املادة )( 55نصت عليه املادة ) ( من قانون 3مكرر 397من االتفاقية ادلولية للإ

 العقوابت، فاجلرامئ املاسة ابل نظمة املعلوماتية لها وصف جنحي وال عقاب عىل الرشوع يف اجلنح الا بنص.

جنح املنصوص علهيا يف هذا القسم ابلعقوابت املقررة  قانون العقوابت:"يعاقب عىل الرشوع يف ارتاكب 3مكرر  397نصت املادة 

  .للجنحة ذاهتا

ذ جعل  يبدو من خلل هذا النص رغبة املرشع يف توس يع نطاق العقوبة لتشمل أ كرب قدر من ال فعال املاسة ابل نظمة املعلوماتية ،اإ

حدى اجلرامئ املاسة ابل نظمة املعلوماتية معاقب بنفس عقوبة اجلرمي ة التامة ،ومن خلل اس تقراء نص املادة نس تنتج أ ن اجلنحة الرشوع يف اإ

                                      
1
 511أ مال قارة، امحلاية اجلاائية للمعلوماتية، املرجع السابق، ص  - 

2
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من قانون العقوابت مشموةل هبذا النص، أ ي أ ن املرشع اجلاائري هبذا املنطق يكون قد تبىن فكرة الرشوع  1مكرر 397الواردة بنص املادة 

 . 1يف االتفاق اجلنايئ

نحة االتفاق اجلنايئ لتحضري جرامئ ماسة ابل نظمة املعلوماتية من نطاق بعض الترشيعات املقارنة مبا فهيا الترشيع الفرنيس أ خرجت ج 

طار اتفاق أ و مجموعة تش لك يف الرشوع ل هنا تعترب أ ن يف ذكل مساس ابلنظرية العامة يف القانون اجلنايئ ،ل ن التحضري للجرامئ اذلي يمت يف اإ

ىل تبين فكرة الرشو  .2ع يف الرشوعحد ذاهتا حماوةل أ و معل حتضريي مما يؤدي اإ

ىل أ ن املرشع اجلاائري رمغ تداركه من خلل القانون  و املتضمن قانون العقوابت الفراغ القانوين يف جمال االإجرام  51-07خنلص اإ

ال أ نه أ غفل جترمي الاعتداءات الواردة  عىل أ ملعلومايت وذكل بتجرمي الاعتداءات الواردة عىل ال نظمة املعلوماتية ابس تحداث نصوص خاصة، اإ

ىل عدم تعرضه للعتداءات املاسة بسري  نظام املعاجلة ال   لية منتوجات االإعلم ال يل، فمل يس تحدث نصا خاصا ابلزتوير املعلومايت، اضافة اإ

 للمعطيات.

 :ةــــاخلامت

ورها مع تطور تعد املعلوماتية ظاهرة اجامتعية نشأ ت بنشوء تكنولوجيا املعلومات وابخترتاع احلاسب ال يل ، وارتبطت يف تط 

ال هداف  احلضارة البرشية ، فهيي تتعلق بكيفية التعامل  مع املعلومات ابس تخدام نظم املعاجلة ال لية ، وكيفية تطويع املعلومات املعاجلة خلدمة

قة بلك املقاييس يف الاقتصادية والاجامتعية والس ياس ية و ....اخل وكذكل اجملمتعات وال فراد ، وبعد اخترتاع هجاز احلاسب ال يل علمة فار 

ماكنيات اليت يمتتع هبا هذا اجلهاز ، اليت ال ميكن ل ي  نساناترخي احلضارة البرشية ، نظرا للإ اهام بلغت عبقريته أ ن يبارهيا يف معظم ال مور ،  اإ

نسانرمغ أ ن احلاسب من اخترتاع  اخلري كام ميكن أ ن  ذاته ، وهجاز احلاسب ال يل مثهل مثل أ ي يشء أ و أ ةل ، ميكن أ ن يس تخدم يف االإ

يس تخدم يف الرش ، فهو حبق جمرد أ داة حمايدة ، فالعربة هنا بشخص من يس تخدمه ، وعىل ذكل فان احلاسب ال يل يعد من وهجة نظران 

ذاكعمةل ذات وهجني ، أ حدهام يعرب عن الفوائد واملاكسب اليت ميكن جنهيا  ل خر فهو مت اس تخدام هذا اجلهاز بطريقة مرشوعة ، أ ما الوجه ا اإ

ذايعرب عن ال خطار اليت ميكن أ ن يتعرض لها ال فراد واجملمتع كلك  مت اس تخدام هذا اجلهاز بطريقة غري مرشوعة ومن قبل خشص يسء النية  اإ

. 

                                      
1
 70فشار عطاء هللا، املرجع السابق،ص - 

2
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ىل القول بأ ن اجلرمية امل جامع فقهيي عىل تعريف موحد لها مما أ دى اإ نه ال يوجد حلد ال ن اإ علوماتية فنظرا حلداثة اجلرمية املعلوماتية، فاإ

ىل أ ن االإخفاق يف تعريف  تقاوم التعريف، ومن خلل اس تعراضنا للتعريفات الفقهية اليت صكت لها واملتفاوتة فامي بيهنا ضيقا واتساعا، توصلنا اإ

ضفاء وصف اجلرمية املعلوماتية عىل أ ية واقعة لها علقة ابحلاسوب أ اي اكنت هذه العلقة وأ اي  اجلرمية املعلوماتية يفرسه اجتاه يسمح بسهوةل اإ

اكن دور احلاسوب فهيا سواء اكن وس يةل أ و مناس بة الرتاكب اجلرمية أ و اكن موضوعا لها، لكن مادام تعريف اجلرمية يكون من خلل العمل 

عىل النحو التايل "  ال سايس املكون لها وليس من خلل وسائل ارتاكهبا أ و مناس بة اقترتافها فال جدر اعامتد التعريف الضيق للجرمية املعلوماتية

علم ال يل أ و مبن علم ال يل مكوضوع لها أ ما اجلرامئ التقليدية اليت ترتكب بواسطة االإ اسبته تعد جرمية معلوماتية لك جرمية تتخذ أ موال االإ

 فتقىص من طائفة اجلرامئ املعلوماتية ".

تية وهو ما يسمى بأ زمة القانون اجلنايئ يف مواهجة واقع فامي يتعلق ابالسترتاتيجيات املتبعة للمواهجة اجلاائية لظاهرة املعلوما

ذ تعترتض سبيل التصدي  ننا نقف أ مام حاةل اللقانون حيث عدم التناسب بني املنتوج التكنولو ي والعمل الترشيعي، اإ املعلوماتية، خاصة وأ 

ىل جلرامئ املعلوماتية عقبات مبعهثا ال سايس صعوبة الترتجيح بني الاختيارات خبصوص الس   تباع فهل يكفي الرجوع اإ ياسة اجلنائية الواجبة االإ

طارها أ م البد من جتاوز ذكل والبحث عن حل جذري.    بعض اجلرامئ الواردة يف القانون اجلنايئ الالكس ييك والبحث عن حلول يف اإ

 :قامئة املراجع

 .8009اائر، س نة أ حسن بوسقيعة، الوجزي يف القانون اجلاايئ العام، الطبعة الثامنة، دار هومة، اجل -

 .8003أ مال قارة،امحلاية اجلنائية للمعلوماتية يف الترشيع اجلاائري،الطبعة الثانية،دار هومة، اجلاائر، س نة -

 8058مجيل عبد البايق الصغري، القانون اجلنايئ والتكنولوجيا احلديثة، الطبعة الثانية، دار الهنضة العربية، القاهرة، س نة  -

عتداء عىل نظم املعاجلة ال لية يف الترشيع اجلاائري املقارن، الطبعة ال وىل، منشورات احلليب احلقوقية، رش يدة بوكر، جرامئ الا -

  8058بريوت، س نة 

  5999عيل عبد القادر القهو ي ، امحلاية اجلنائية لربامج احلاسب  ال يل، طبعة  أ وىل، ادلار اجلامعية، بريوت، س نة  -

 8050، س نة ال ردناحلديثة والقانون اجلنايئ،دار الثقافة للنرش والتوزيع،  محمد امحلاد الهييت، التكنولوجيا -

 8003، س نة االإسكندريةمحمد خليفة، امحلاية اجلنائية ملعطيات احلاسب  ال يل يف القانون اجلاائري واملقارن، دار اجلامعة اجلديدة،  -

 8001عة ال وىل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، س نة قتصادية، الطبانئةل عادل محمد فريد قورة، جرامئ احلاسب ال يل االإ  -

 8002قافة للنرش والتوزيع ، عامن، ثوىل، دار ال اجلرامئ املعلوماتية، الطبعة ال   هنل عبد القادر املومين ، -
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تية ،أ اكدميية ادلراسات فشار عطاء هللا، مواهجة اجلرمية املعلوماتية يف الترشيع اجلاائري، امللتقى املغاريب حول القانون واملعلوما -

 8009العليا، ليبيا، اكتوبر 

 8000، رساةل دكتوراه، جامعة طنطا ،مرص، س نة ال يلامحد حسام طه متام، اجلرامئ الناش ئة عن اس تخدام احلاسب  -
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تفاقية )تريبس( املتعلقة ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من  االإلزتام ابالإس تغلل يف ظل اإ

 حقوق امللكية الفكرية 

 هيشور أ محد /ال س تاذ                                                                        

 أ س تاذ مساعد "أ " املركا اجلامعي تيسمس يلت

 ةمقدم

ىل وقت قريب، ختدم مصاحل التصنيع والتطور التكنولو ي يف البدلان الصناعية  ذا اكنت القوانني املتعلقة برباءة الاخترتاع، واإ اإ

ن ال مر قد تغري يف الوقت الراهن، وصار لهذه القوانني س ياسة جديدة، يه خدمة التجارة ادلولية، املتطورة، فاإ
1

حقام  هذا الواقع يؤكده اإ

ظمة للملكية الفكرية مضن أ ليات حترير التبادل التجاري عىل املس توى العاملي، وصقل القواعد القانونية ذات الصةل، واليت نشأ ت القواعد املن

يف البدلان الصناعية املتقدمة ، يف قالب قواعد ذات طابع دويل حىت يتس ىن توس يع تطبيقها خارج حدود هذه ادلول، وابلضبط يف ادلول 

ىل منظمة التجارة العاملية، وحيهنا تكون ابلرضورة، مرمغة النامية أ و تكل ال ىل الانضامم اإ يت تومس ابل قل منوًا، واليت تسعى، راغبة أ و مرمغة، اإ

 عىل تعديل منظومهتا القانونية لتامتىش والترشيعات ادلولية ذات العلقة.

وانني براءة الاخترتاع أ ن تقوم هبا، هو ادلافع الرئيس ومما الشك فيه أ ن هذه التحوالت يف التصور ادلويل للمهمة اليت جيب عىل ق

امللكية وراء مراجعة أ حاكم هذه القوانني وجعلها يف خدمة مصاحل التجارة، ولعل ال حاكم اليت جاءت هبا اتفاقية اجلوانب املتعلقة ابلتجارة من 

 الفكرية "تربيس" يف هذا اجملال، أ وحض صورة لهذا التوجه اجلديد.

 تفاقية تريبساإ س تغلل يف وم اجلديد للإ املفه أ وال:

مل يعد مفهوم الاس تغلل حيمل نفس املعاين اليت حتىل هبا طيةل عقود من الامن، سواء يف ادلول الصناعية املتقدمة اليت نشأ  من 

ما قليةل  رمحها، أ و ادلول النامية اليت وجد فهيا جمااًل خصبًا للتطبيق، فلام اكنت الصناعة حكرًا عىل مجموعة من دول العامل، واكنت ابيق ادلول اإ

ىل تدعمي الصناعة، ووجوب ترمجة ال فاكر العلمية اليت تنطوي علهيا الاخترتاعات  احليةل أ و مسلوبة احلرية، اكن مفهوم الاس تغلل يريم اإ

ىل تطبيقات صناعية تعود ابلنفع أ واًل وأ خريًا عىل ادلول اليت متتكل بىًُن حتتية يف ش ىت جم االت الصناعة، وملا أ رادت ابيق ادلول اجلديدة، اإ

                                      
1 B. Remiche et H. Desterberq « les brevets phrmaceutiques dans les accrds du GATT : l’enjeu ? » Revue internationale de droit 

economique, 1996/1  p 17. 
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ية، قد اللحاق ابلركب، ولو برسعة أ قل، تغري مفهوم الاس تغلل ليصبح خادمًا مطواعًا للتجارة ادلولية، وال شك أ ن هذه التجارة املسامة ابدلول 

ىل البدلان املتقدمة، ويتخذ الثاين اجتاها معاكسًا رمست طريقًا مادوج الاجتاه، خيصص ال ول لنقل املواد ال ولية من البدلان النامية والفقرية اإ 

ىل ادلول النامية،  حىت أ صبحت هذه ال خرية سوقًا مفتوحة للمنتجات املصنعة يف اخلارج. 1لنقل املنتجات املصنعة اإ

ن واجلدير ابمللحظة أ ن اتفاقية اجلوانب املتعلقة ابلتجارة من امللكية التجارية "تريبس" قد جاءت لتكريس هذا  التوجه اجلديد واإ

ىل حتقيق التوازن بني حقوق ال طراف ذات العلقة ابمحلاية القانو  نية اكنت يف ظاهرها تويح بغري ذكل، فديباجهتا ومبادهئا ال ساس ية تريم اإ

 للملكية الفكرية، وأ حاكاها اخلاصة تكرس مبدأ  حامية حرية التجارة عىل ما تقتضيه ادلول النامية من تمنية اقتصادية.

 قراءة يف مبادئ اتفاقية تريبس -05

ما هيمنا يف هذا املنوال هو حتليل اخلطاب املنهتج وحتديد اخلطوط املتقاطعة فيه واحملددة للس ياسة العامة الواجب انهتاهجا يف جمال 

رهتا ديباجة االتفاقية، توفري الوسائل امللكية الفكرية، واليت تفرض قواعد االتفاقية تعمميها عىل مجيع ادلول ال عضاء، مفن بني النقاط اليت أ اث

نفاذ حقوق امللكية الفكرية املتعلقة ابلتجارة، ىل تعممي امحلاية القانونية لعنارص امللكية الفكرية، يف  2الفعاةل الإ والنص يف حد ذاته يسعى ويصبو اإ

ذا اكنت النصوص ادلولية الس مجيع أ قالمي ادلول ال عضاء يف منظمة التجارة ادلولية، ابقة التفاقية اجلوانب املتعلقة ابلتجارة من امللكية واإ

ن االتفاقية املذكورة، اكنت عىل نفاذ ادلويل، فاإ ىل أ ليات االإ ال أ هنا اكنت تفتقر اإ  العكس من الفكرية، وابلرمغ من تضمهنا قواعد متاكمةل وشامةل اإ

ذ فرضت عىل ادلول ال عضاء تعديل وحتيني منظوماهتا القانونية ي تت لءم مع أ حاكم االتفاقية، وابلتايل تكون القوانني ادلاخلية يف ذكل، اإ

ا ادلول ال عضاء نسخة كربونية للتفاقية ادلولية، وهو ال مر اذلي جيعل من هذه ادلول من منطلق الس يادة، حترص وتسهر عىل تطبيق قوانيهن

طار منظومة قانونية متاكمةل.  ذات الصةل يف اإ

ىل التوفيق بني املصاحل، رمغ كام أ ن االتفاقية املذكورة يف  ذات النص السابق، أ وردت أ حاكمًا أ و توهجات تسعى من خللها اإ

ذ من غري املعقول، بل قل من املس تحيل تطبيق نفس النصوص القانونية يف  الفروق اجلوهرية بني ال نظمة القانونية اخملتلفة لدلول ال عضاء، اإ

ظمة التجارة العاملية، رمغ الفوارق الكبرية املوجودة بني حقول التطبيق، حيث ختتلف الاقتصادات لك ال نظمة القانونية لدلول ال عضاء يف من

ىل كون القاعدة القانونية جيب أ ن تكون وليدة اجملمتع، أ و عىل ال قل ملمئة هل.  قوة وضعفا، ابالإضافة اإ

                                      
1

اس تطاعت حتت مظةل نقل خرجت ادلول الاس تعامرية يف القرون السابقة يف رحةل اس تكشافية، حددت فهيا مواقع املواد ال ولية اليت يف مس تعمراهتا، وهنبت مهنا ما  

للمنتجات املصنعة  فضت الشعوب وقاتلت من أ جل حريهتا وانلها من انلها وبقي من بقي، تغريت الوس يةل مع اس مترار الغاية، أ خذ للموارد برشوط جمحفة، وتوريداحلضارة، وبعد أ ن انت

 هنائيًا، وبذكل تكون املنفعة مادوجة، مصدر للموارد الطبيعية وسوق للمنتجات الهنائية.
2

نفاذ حقوق امللكية الفكرية املتعلقة ابلتجارة مع مراعاة الفروق بني ش ىت ال نظمة اتنص الفقرة ج من ديباجة اتفاقي  لقانونية ة تريبس عىل "توفري الوسائل الفعاةل وامللمئة الإ

 القومية"
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نفاذ حقوق امللكية الفكرية، حسب ما جاء ىل االإسهام يف  1يف أ حاكم املادة السابعة مهنا، كام تسعى اتفاقية تريبس من خلل اإ اإ

ذ خ رجت تشجيع الابتاكر التكنولو ي، وذكل بتوس يع نطاق امحلاية، وذكل بتقليص قامئة املواضيع واجملاالت احملظورة من امحلاية القانونية، اإ

قرار هذه االتفاقية تعامل مثلها مثل ابيق اجملاالت التكنولوجية ال خرى ابلرمغ من ال مهية  من هذه القامئة املواد الصيدالنية، فأ صبحت منذ اإ

ل وبئة، اليت يكتس هيا ادلواء يف حياة ادلول واجملمتعات، خاصة مهنا تكل ادلول الفقري والنامية، اليت اكنت وال تاال عرضة ال مراض الفتاكة وا

لترتكزي عىل حامية حقوق امللكية الفكرية، ودون التفريط فهيا، اليشء اذلي جيعل انشغال هذه ادلول مبواهجة املشالك الصحية أ وىل وأ كرب من ا

، يف وعليه نقول أ ن تشجيع الابتاكر التكنولو ي بوضع قواعد قانونية حتمي الابتاكرات، أ مر البد منه، لكن حقوق الشعوب الس امي الفقرية مهنا

ىل املنتجات ادلوائية، جيب أ ن حيتل صدارة الاهامتمات عند صياغة  القواعد القانونية ذات البعد ادلويل. الوصول اإ

ىل تشجيع الابتاكر التكنولو ي، سطرت املادة السابقة اذلكر مضن أ هدافها، نقل وتعممي التكنولوجيا، وهو ال مر اذلي  وابالإضافة اإ

ىل دول غري تكل اليت نشأ ت فهيا، ويعترب ا برام عقود لنقل التكنولوجيا اإ لتوس يع يف امحلاية القانونية يتضح من خلهل أ ن االتفاقية تشجع اإ

 أ س يا. للملكية الفكرية متهيدًا لها وحامية للبتاكرات التكنولوجية من التقليد والقرصنة اليت تعاين مهنام يف بعض دول العامل مثل جنوب رشق

نفعة املشترتكة، حبيث لك ذكل جيب أ ن يبىن، حسب النوااي املعلنة، وال هداف املسطرة للتفاقية املذكورة، عىل مبدأ  حتقيق امل 

دون أ ن ينتفع منِتج املعرفة التكنولوجية جبين مثار جمهوداته الفكرية واستامثراته املالية، ابحتاكر تسويق هذه املعرفة أ و جتس يدها صناعيًا 

ىل حدود مجيع ادلول املنضوية حتت لواء منظمة ال  ىل منافسة غري مرشوعة، ليس يف بدله حفسب بل ميتد ذكل اإ تجارة العاملية، بل يتعرض اإ

ىل ادلخول فهيا، حبمك أ هنا اهدت ذلكل بتعديلت ملنظوماهتا القانونية متاش يًا مع أ حاكم االتفاقية ادلولية، ومن  هجة حىت تكل اليت تسعى اإ

ب االتفاقية دامئًا، أ ن حيقق أ خرى ينتفع املس تخدم لهذه املعرفة التكنولوجية بتوفرها أ واًل والتأ كد من أ صالهتا اثنيًا، اليشء اذلي من شأ نه، حس

ن اكنت هذه العبارات ال خري مرادفات تقليدية للحياة يف اجملمتعات الاس هتلكية الغربية، يصعب،  حىت ال الرفاهية الاجامتعية والاقتصادية، واإ

 قل منوًا.نقول يس تحيل، حتقيقها يف اجملمتعات الفقرية اليت متثل ال غلبية العظمى يف البدلان النامية أ و تكل ال  

                                      
1

نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف تشجيع روح الابتاكر التكنولو ي   ونقل وتعممي التكنولوجيا مبا حيقق املنفعة املشترتكة تنص املادة السابعة من اتفاقية تريبس عىل "تسهم حامية واإ

 .ملنتجي املعرفة التكنولوجية ومس تخدمهيا ابل سلوب اذلي حيقق الرفاهية الاجامتعية والاقتصادية والتوازن بني احلقوق والواجبات"
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ذا عرجنا عىل املادة الثامنة من االتفاقية، ميكننا أ ن نستشف من خلل بنودها وأ حاكاها أ ن امللكفني ابلصياغة حاولوْا ترك  1واإ

ذ أ عطت هذه املادة نوعًا من  مفصل مرن تمتكن ادلول ال عضاء من خلهل، ختطي الصعاب اليت ميكن لتطبيق أ حاكم االتفاقية أ ن يسبهبا، اإ

جرائية ميكن من خللها مواهجة أ مرين أ ساسني هام:احلر   ية لدلول ال عضاء ميكن اس تغللها لوضع تدابري قانونية واإ

حامية الصحة العمومية والتغذية، أ مور ميكن لدلول ال عضاء، اختاذ ما تراه مناس با من التدابري، للحفاظ علهيا، هذه التدابري   -05

ليه مواد أ خرى يف االتفاقية ذاهتا،حسب ما يفهم من الس ياق، وحسب ما أ شارت  ىل جتاوز، عندما يقتيض ال مر، 2اإ هتدف اإ

ىل جماالت لها صةل ابلصحة العامة، هذه ال خرية  العقبات اليت وضعهتا امحلاية القانونية للخترتاعات اجلديدة، وامتداد هذه امحلاية اإ

 تؤثر عىل اجملاالت ال خرى.اليت متثل عصب احلياة يف أ ي  من هذه ادلول وأ ن أ ي خماطر هتددها، 

حامية املصلحة العامة يف القطاعات احليوية للتمنية الاقتصادية الاجامتعية والتكنولوجية يف هذه ادلول، وهذه اجملاالت اليت تسعى   -08

ىل حاميهتا، أ و عىل ال قل أ هنا تترتك اجملال مفتوحًا أ مام ادلول ال عضاء ي تضع النصوص والتدابري اليت  من شأ هنا، أ ن االتفاقية اإ

 تسامه يف ترقية اجملاالت احليوية يف الاقتصاد الوطين.

ذا ربطنا أ خر ال مر بأ وهل، وجعلنا من خدمة املصلحة العامة يف القطاعات ذات ال مهية احليوية للتمنية الاقتصادية الاجامتعية  لكن اإ

ىل نتيجة حمتية والتكنولوجية، أ ساسًا ووس يةل فعاةل لتحقيق الشطر ال ول من املعادةل و  املمتثل يف حامية الصحة العامة والتغذية، توصلنا اإ

ف عىل أ نه ذكل الاس تغلل اذلي يقوم به صاحب الرباءة أ و من ميثهل أ و ينوب  واحدة ال بديل عهنا، يه أ ن مفهوم الاس تغلل جيب أ ن يَعرذ

ىل ترقية اجل قلمي ادلوةل اليت منحته براءة الاخترتاع، فيؤدي اإ وانب الاقتصادية والتكنولوجية وما يترتتب عىل ذكل من ترقية عنه داخل اإ

جتاه هو اجلوانب الاجامتعية، وحامت اس تغلل التطور التكنولو ي محلاية، بل وترقية الصحة العامة وحتقيق الرفاه يف اجملاالت ال خرى، وهذا الا

قلمي ادلوةل اذلي حيقق املفهوم اذلي أ سست هل النظرية التقليدية للس تغلل، واليت م فادها أ ن اخملترتع يلزتم ابس تغلل اخترتاعه صناعيًا داخل اإ

ري املمكن املاحنة للرباءة، وال يغين الاس ترياد عن ذكل، لكن بقراءة الفقرة ال خرية من املادة املذكورة، واليت تشترتط فهيا أ ن تكون هذه التداب

من هذه  83اقية تريبس، حييلنا نصها تعريضًا دون الترصحي، عىل أ حاكم املادة اختاذها من طرف ادلول ال عضاء، متسقة ومتفقة مع أ حاكم اتف

 االتفاقية.

                                      
ال عضاء، عند وضع قوانيهنا ولواحئها التنظميية، اعامتد التدابري اللزمة محلاية الصحة جيوز للبدلان  -5تنص املادة الثامنة من اتفاقية تريبس يف س ياق املبادئ املعلنة عىل " 1

 قد -8تساق هذه التدابري مع أ حاكم االتفاق احلايل. العامة والتغذية وخدمة املصلحة العامة يف القطاعات ذات ال مهية احليوية للتمنية الاقتصادية الاجامتعية والتكنولوجية فهيا، رشيطة ا

ساءة اس تخدااها، أ و م  ىل ممارسات تسفر عن تقييد غري معقول تكون هناك حاجة الختاذ تدابري، يشترتط اتساقها مع أ حاكم االتفاق احلايل، ملنع حائاي حقوق امللكية الفكرية من اإ نع اللجوء اإ

 .للتجارة أ و تؤثر سلبًا عىل النقل ادلويل للتكنولوجيا"
2

لهيا عند الرض من اتفا 35و 30أ شارت املاداتن   ىل مجموعة من الاستثاءات الواردة عىل احلقوق الناجتة عن براءة الاخترتاع واليت ميكن لدلول ال عضاء اللجوء اإ  ورة.قية تريبس اإ
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 من اتفاقية تريبس وعلقهتا مبفهوم الاس تغلل 83املادة   -08

ن ادلارس للامدة  دراك أ ن هذا النص يؤسس لترتس يخ مبدأ ين أ ساسني، لعلهام من أ مه  1من اتفاقية تريبس 83اإ ال جيد عناًء يف اإ

 هداف اليت أ برمت االتفاقية وحررت بنودها من أ جلها ويتعلق ال مر بـ:ال  

تعممي امحلاية القانونية عن طريق براءة الاخترتاع، وذكل أ ن القوانني السابقة التفاقية تريبس اكنت ختتلف من دوةل ل خرى، فامي  -05

ذ أ ن ال دوية اكنت يف الكثري م ن هذه ال نظمة القانونية، خارج دائرة امحلاية القانونية لرباءة يتعلق ابجملاالت احملمية برباءة الاخترتاع، اإ

دراج الطرق الصناعية حتت طائةل أ حاكم امحلاية دون املنتج ادلوايئ ذاته، لكن أ حاكم االتفاقية  الاخترتاع، واقترص بعضها عىل اإ

 امةل للك  من املنتجات وطرق التصنيع.جاءت عامة وشامةل، عامة للك اجملاالت التكنولوجية مبا فهيا الصناعات ادلوائية، وش

عطاء الاس تغلل مفاهمي غري تكل اليت اكنت حتددها النظرية التقليدية، فلك القوانني اكنت تفرض عىل اخملترتع اس تغلل اخترتاعه  -08 اإ

دا ال اضطرت اجلهات املعنية، القضائية أ و االإ قلمي ادلوةل املاحنة لرباءة الاخترتاع، واإ ىل خلل مدة معينة داخل اإ ىل اللجوء اإ رية، اإ

جراءات منح الترتاخيص االإجبارية اليت ميكن من خللها جتاوز النقائص املترتتبة عن عدم الاس تغلل، ولك هذه الترشيعات اكنت  اإ

جبارية، بل ال بد من  عامل أ حاكم الترتاخيص االإ ال تعترب اس ترياد املنتج احملمي املصنع يف اخلارج، اس تغلال للخترتاع حيول دون اإ

ىل وجوب عدم المتيزي  83س تغلل الصناعي للخترتاع املشمول ابمحلاية، يف حني أ ن أ حاكم املادة الا من اتفاقية "تريبس" أ شارت اإ

ذا اكنت املنتجات مس توردة أ و منتجة حمليًا.   فامي يتعلق مباكن الاخترتاع أ و اجملال التكنولو ي أ و ما اإ

اس تغلل الاخترتاع عن طريق اس ترياد املنتج املشمول حبامية براءة الاخترتاع،  وهبذه ال حاكم تكون اتفاقية تريبس قد جعلت من

ت بني  قلمي ادلوةل املاحنة امحلاية القانونية، أ و بعبارة أ خرى سوذ من املصانع اخلارجية، س يان مع الاس تغلل عن طريق التصنيع داخل اإ

ىل وعليه، مل يعد بوسع ال 2الاس تغلل الصناعي والاس تغلل التجاري، بدلان ال عضاء يف منظمة التجارة العاملية، أ و حىت تكل اليت تسعى اإ

                                      
1

من هذه املادة  3و 8حتدد الفقرتني ) 3و 8من اتفاقية تريبس ابملواد القابةل للحصول عىل براءة الاخترتاع وتنص عىل ما ييل "مع مراعاة أ حاكم الفقرتني  83تتعلق املادة  

ماكنية احلصول عىل براءات اخترتاع ل ي اخترتاعات سواء اكنت منتجات أ م معليات صناعية يف اكفة ميادين التكنولوجيا، رشيطة  اجملاالت اليت ميكن اس تثناءها من براءة الاخترتاع( تتاح اإ

بداعية وقابةل للس تخدام يف  )املتعلقة ابل حاكم الانتقالية وأ جال التطبيق( والفقرة الثامنة من املادة  11الصناعة مع مراعاة أ حاكم الفقرة الرابعة من املادة كوهنا جديدة وتنطوي عىل خطوة اإ

قرة الثالثة من هذه املادة، متنح براءات والف )واملتعلقة بقيد طلبات الرباءة قبل بدء رساين القوانني ذات الصةل يف البدلان اليت تكن تعرف هذا النظام قبل فرضه من قبل االتفاقية( 30

ذا اكنت املنتجات مس توردة أ م   منتجة حمليًا."اخترتاع ويمت المتتع حبقوق ملكيهتا دون متيزي فامي يتعلق مباكن الاخترتاع أ و اجملال التكنولو ي أ و ما اإ

2Stéphanie NGO MBEM « l’intérêt général et la protection des médicaments par brevets dans les pays en développement » mémoire de 

DESSuniversité ROBERT SCHUMAN, STRASBOURG 2003, p 49 
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اكتساب هذه العضوية، أ ن جترب حامل براءة الاخترتاع عىل الاس تغلل الصناعي احمليل الخترتاعه ما دام الاس ترياد يفي ابلغرض مبوجب بنود 

 االتفاقية ادلولية.

ىل القول بأ ن الاس تغلل الصناعي ذلكل جند أ ن املرشع الفرنيس قد ابدر، عند حتيني  منظومته القانونية املتعلقة ابمللكية الفكرية، اإ

حدى ادلول ال عضاء يف السوق ال وربية املشترتكة قلمي اإ عىل أ ن يفي  2أ و بدل أ خر عضو يف اتفاق الاقتصادي ال وريب 1جيب أ ن يكون يف اإ

ي، ويعد اس تغلاًل يف مفهوم هذا النص، لك اس ترياد للمنتج حمل براءة الاخترتاع، ذكل بزتويد السوق الفرنس ية ابلمكية الاكفية من املنتج احملم

مما جيعل املرشع الفرنيس قد كيف نصوصه مع أ حاكم االتفاقية ادلولية، كيف ال وفرنسا اكنت من  3من أ ي بدل عضو يف منظمة التجارة العاملية،

 عىل املس توى ادلويل. بني ادلول الصناعية املرافعة من أ جل تعممي هذه املبادئ

رت هل اتفاقية تريبس وفرضت تطبيقه عىل ادلول ال عضاء، بل وحىت عىل  وبتطبيق هذا املفهوم اجلديد للس تغلل، اذلي نظذ

ا ادلول اليت تسعى جاهدة لنيل هذه العضوية، حبمك أ هنا هتئي الظروف امللمئة ملفاوضات انحجة، تكون هذه االتفاقية قد تناقضت مع مبادهئ

االت، هو املعلن عهنا، مفن هجة تعلن مضن مبادهئا أ ن الغرض من االتفاقية ومن السعي وراء تعممي امحلاية القانونية للملكية الفكرية عىل لك اجمل

قلمي دوةل واحد ذا اكتفت رشكة ال دوية مثل ابالس تغلل الصناعي يف اإ ة وتاويد نقل وتعممي التكنولوجيا، لكن هذا الهدف ال ميكن حتقيقه اإ

 ابيق أ سواق ادلول احملمي فهيا املنتج برباءة الاخترتاع، عن طريق الاس ترياد.

ومما ال شك فيه أ ن هذه ال حاكم تعود ابلفائدة ابدلرجة ال وىل عىل ادلول الصناعية ورشاكهتا الكربى املتعددة اجلنس يات، وال 

املبادئ اليت يفترتض أ ن اتفاقية تريبس قد ُأسست علهيا ومن أ جلها، الس امي يف حتقق أ ي نقل للتكنولوجيا وال تعماميً لها، كام اكنت تويح به 

ثر تطبيق املفهوم اجلديد للس تغلل.  ادلول النامية، اليت تعد اخلارس ال كرب اإ

 

                                      
يطالياهو مرشوع اقتصادي س يايس، ظهر يف أ عقاب الاجامتع المتهيدي اذلي عقده وزراء خارجية ست دول من ادلول ال وروبية يف CEEالسوق ال وروبية املشترتكة 1

ِ
يف  ا

نشاء وحدة اقتصادية بني دوهلم، وهذه ادلول يه: م5915جوان
ِ
يطاليافرنسا، ال

ِ
ذ وقعت  وأ ملانياوا

ِ
الغربية وبلجياك وهولندا ولكسمبورغ. وتل ذكل وضع املبادئ ال ساس ية لهذه السوق، ا

لهيا فامي مسي 
ِ
 ، اذلي يعد التارخي الفعيل لقيام السوق ال وروبية املشترتكةم5913مارس 81لتنشأ  رمسيا يف معاهدة روماعلهيا ادلول املشار ا

لها ثلث دول من ال ربع EEEالاقتصادي ال وريب  يعد الفضاء2  احتادًا اقتصاداًي يضم ثلثني دوةل أ وربية، الامثنية العرشون املكونة للحتاد ال وريب انقض كرواتيا، مضاف اإ

 .AELCاملكونة للجمعية ال وربية للتبادل احلر 

3 L’article L613-11alénea 4  de la loi française sur la propriété intellectuelle « Pour l'application du présent article, l'importation de 

produits objets de brevets fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce est considérée comme 

une exploitation de ce brevet » 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%90%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1951
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%90%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%90%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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 تطبيقات املفهوم اجلديد يف جمال ال دوية اثنيا:

ىل الاس تغلل عن طريق اس ترياد املس تحرضات ادلوائية من  ن اللجوء اإ اخلارج، خيدم صاحب الرباءة من نواح  متعددة، فهو من اإ

ذ ال ميكن ل حد أ ن يس تغل ه ذا انحية يسد الطريق أ مام املنافسة، ومن انحية اثنية يستبقي لنفسه سوق ادلوةل اليت منحته براءة الاخترتاع، اإ

د من مصانع يف اخلارج، يف أ غلب ال حيان مملوكة هل، عن طريق اس تريا 1الاخترتاع صناعيًا ما دام ماكل احلقوق ياود السوق ابدلواء احملمي،

عامل هذا املفهوم يعود بنتاجئ سلبية عىل ادلول النامية وتكل ال قل منوًا، ومس هتليك املنتج ادلوايئ فهيا.  ويف ذات الوقت جند أ ن اإ

 ا من أ مرين حثت علهيام اتفاقية تريبسفبالس بة لدلول النامية أ و ادلول ال قل منوًا، جند أ ن الاس تغلل عن طريق الاس ترياد حيراه

 و هام:

ىل أ راضهيا، علامً أ ن صناعة ادلواء ختتلف عن الصناعة يف أ ي جمال من اجملاالت ال خرى، سواء من  حرماهنا من نقل تكنولوجيا صناعة ادلواء اإ

عىل جسم االإنسان بل ميكن أ ن تودي حبياته حيث طبيعة املنتج اذلي يصنف من بني املواد اخلطرة اليت ميكن لها أ ن ختلف أ رضارًا جس مية 

ما خلطأ  يف الصنع أ و سوء يف الاس تعامل، وأ ن صانعه يتحمل املسؤولية عن أ ي عيب ميكن أ ن يشوبه فيسبب رضرًا ملس هتلكه، ذلكل  2اإ

ىل ادلول النامية، ليس عبارة عن أ الت ومصانع حفسب، بل جيب أ ن تكون يف شلك تعلمي ومعارف  يُس تَوجب أ ن تنقل هذه التكنولوجيا اإ

تُكتَسب، فال من الصحي واحلفاظ عليه، من املهام العظمى اليت تقع عىل عاتق ادلوةل، وال ميكن حتقيق هذه ال هداف مبجرد توفر املال 

ىل اخلارج، هذه التبعية ا ليت يعاين مهنا جل واشترتاء املنتج من دوةل أ خرى، بل ال بد من المتكن من تقنيات صناعته حمليًا وكرس قيود التبعية اإ

 ادلول النامية ولك ادلول ال قل منوًا.

ذ أ ن مس هتكل املنتجات ادلوائية مضطر  كام ختتلف صناعة ادلواء عن غريها من قطاعات الصناعة من حيث طبيعة املس هتكل، اإ

ىل اقتناء املنتج ادلوايئ وتناوهل، وال ميكل قدرة الاس تغناء عنه من ابب القي ام ابل س باب، ال من ابب أ ن ادلواء هو حبمك حالته الصحية اإ

 الشايف.

ذ أ ن تعممي امحلاية القانونية عن طريق براءة الاخترتاع يف لك اجملاالت، واش امتلها عىل صناعة ادلواء، مع تغيري مفه  وم تمنية الاقتصاد، اإ

ماكنية الوفاء اباللزتام عن طريق الاس ترياد،  ىل اإ جيعل من مبدأ  تمنية الاقتصاد اذلي تبنته الاس تغلل، من رضورة التصنيع احمليل اإ

                                      
1Stéphanie NGO MBEM op cit, p 50 

2
الفرنس ية اذلي قىض بأ ن مسؤولية  خيضع منتِج ال دوية الصيدالنية لنظام املسؤولية التقصريية يف مواهجة مس تعملها الهنايئ ومما يؤكد ذكل، احلمك الصادر عن حممكة السني 

من القانون املدين الفرنيس. "محمد أ محد املعداوي "املسؤولية عن أ فعال املنتجات  5323، 5328ني منتج ال دوية تكون ذات طبيعة تقصريية، فهذه املسؤولية ختضع ابلرضورة لنص املادت

 .153ص 8058اخلطرة، دراسة مقارنة" دار اجلامعة اجلديدة 



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 463 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

اتفاقية تريبس، حكرًا عىل ادلول املتقدمة دون غريها من ادلول النامية اليت فرض علهيا حبمك االتفاقية، أ ن حتمي حقوق صاحب الرباءة، 

 دون أ ن تس تفيد من تصنيع املنتج احملمي حمليًا أ و تمني من خلهل اقتصادها.

هوم الاس تغلل عن طرق الاس ترياد يتناىف واملبادئ اليت جاءت هبا اتفاقية تريبس، واليت يأ يت عىل رأ سها وجوب نقل ذلكل نقول بأ ن تبين مف 

يف ادلول التكنولوجيا وتعمميها، خلدمة وترقية املصلحة العامة يف القطاعات ذات ال مهية احليوية للتمنية الاقتصادية الاجامتعية والتكنولوجية 

 ال عضاء.

ماكنية الوصول  واجلدير ىل احلد من اإ ابمللحظة أ ن الاس تغلل عن طريق الاس ترياد يف جمال املس تحرضات ادلوائية، يؤدي حامتً اإ

فريقية مهنا، وذكل نظرًا لغلء سعرها مقارنة مع القدرة ا ىل ادلواء يف الكثري من ادلول النامية وجل ادلول ال قل منوًا، الس امي االإ لرشائية اإ

ه ادلول، مع العمل أ ن هذا املس هتكل يتحمل عبء تلكفة ادلواء من جيبه، نظرًا للغياب اللكي للحامية الاجامتعية أ و عدم للمس هتكل يف هذ

 1كفايهتا يف الكثري من هذه ادلول.

لهيا الكثري من ادلراسات املتخصصة، واليت أ ثبتت أ ن علج حاةل واحدة م ن ولعل ما يدمع هذا الطرح يه النتاجئ اليت توصلت اإ

ىل مثل هذا  2دوالر أ مرييك، 51.000و 50.000حاالت فقدان املناعة املكتسب الس يدا يلكف س نواًي بني  ال مر اذلي جيعل من الوصول اإ

ين يف ذات الوقت، فهيي من  هجة العلج أ مرًا ياكد يكون مس تحيًل ابلنس بة لساكن ادلول ال فريقية جنوب الصحراء، فهذه ادلول تعاين ال َمرذ

يع رية من حيث املوارد املالية اليت قد تسمح لها ابقتناء ال دوية من اخلارج وفقرية من حيث البىن التحتية الصناعية اليت تسمع لها بتصن دول فق

ن هذه البدلان ىل ادلول النامية، ومن هجة أ خرى، فاإ جحام أ حصاب الصناعات الكربى يف العامل عن نقل التكنولوجيا اإ  يه ادلواء حمليًا نتيجة اإ

طلق، نظرًا لغياب أ ي ثقافة حصية أ و دينية تسامه يف الوقاية من مثل هذه ال مراض، لكن نفس ال دوية  ال كرث عرضة ملرض الس يدا عىل االإ

املوهجة لعلج نفس ال مراض واملصنوعة يف البدلان النامية ومهنا الهند عىل سبيل املثال، تلكف عرشين مرة أ قل، اليشء اذلي يويح، بل 

ْن من حيث احلفاظ  3دلالةل القاطعة مدى الفائدة اليت ميكن للس تغلل عن طريق التصنيع احمليل،يثبت اب أ ن يعود هبا عىل ادلول النامية، اإ

 .عىل الصحة العامة أ و من حيث ترقية الاقتصاد والاس تفادة من التكنولوجيا اجلديدة، الس امي يف جمال الصناعة ادلوائية

 

                                      
1Stéphanie NGO MBEM op cit, p 50 

2 Pierre Chirac « guerre des prix sur les antirétroviraux, biofuture N° 210 avril 2001 p 28 et Thomas Bréger « L »accès aux 

médicaments des pays en développement, enjeu d’une rénovation des politiques de développement édition L’Hamattan 2011, p310  

3 J.J Perrier et S. Menon, « Cipla casse les prix » ,biofuture N° 210 avril 2001 p 30  
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 خامتـــــــة:

كن القول أ نه ليس من ابب العدل وال من ابب املساواة بني ادلول أ ن تفرض علهيم قواعد تسوي بني الغين مهنا ا س بق ميمم

عة والفقري، وبني من ودلت التكنولوجيا يف أ حضانه ومن يسعى جاهدًا لتبنهيا، وبني من تساوي مزيانية البحث العلمي دليه مزيانية دول جممت

جنوب الصحراء، بل ال بد من أ ن تكون القاعدة القانونية ذات البعد ادلويل، متلمئة مع ال وضاع السائدة يف من ادلول ال فريقية الواقعة 

 البدلان ال عضاء واخملاطبة ابلنص القانوين.

 قامئة املراجع:

 8058محمد أ محد املعداوي "املسؤولية عن أ فعال املنتجات اخلطرة، دراسة مقارنة" دار اجلامعة اجلديدة  -

"امحلاية القانونية للملكية الصناعية وفقا التفاقية اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية  ،جلل وفاء محمدين -

 8007 االإسكندريةدار اجلامعة اجلديدة للنرش، ،)تريبس(" 

وبواش نطن يف  5900ديسمرب  57ومتت مراجعهتا بربوكسل يف  5223مارس 80اتفاقية ابريس حول امللكية الصناعية املوقعة يف  -

جويلية  57وبس توكهومل يف  5912أ كتوبر  35وبلش بونة يف  5937جوان  08وبلندن يف  5981نومفرب  51وبلهاي يف  5955جوان  08

 .5939سبمترب  82ومت تعديلها يف  5913

لعاملية املمتخضة عن دورة ال رغواي واملوقعة يف الفكرية التابعة ملنظمة التجارة ا امللكية وحقوق ابلتجارة املتصةل اجلوانب تفاقيةاإ  -

 .5991ودخلت حزي التطبيق يف الفاحت من يناير  5997أ بريل  51مراكش ابملغرب يف 

-B. Remiche et H. Desterberq, « les brevets phrmaceutiques dans les accrds du GATT : 

l’enjeu ? », Revue internationale de droit economique, 1996/1,  p 17. 

-Stéphanie NGO MBEM ,« l’intérêt général et la protection des médicaments par brevets dans les pays 

en développement »,mémoire de D.E.S.S ,université ROBERT SCHUMAN, STRASBOURG, 2003 

-Pierre Chirac ,« guerre des prix sur les antirétroviraux, bio future N° 210 avril 2001 p 28 et -

Thomas Bréger, « L »accès aux médicaments des pays en développement, enjeu d’une rénovation des 

politiques de développement, édition L’Hamattan, 2011, p310  

-J.J Perrier et S. Menon, « Cipla casse les prix » ,bio future N° 210 avril 2001 p 30  
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 زتام دويلــــذ الإلــــدسترتة حقوق االإنسان تنفي

 /ش باب برزوقال س تاذ

 ابحث جامعي

 مقدمة

يأ يت تقنني حقوق االإنسان يف الواثئق ادلس تورية كنتيجة لسريورة اترخيية متواصةل، عرفهتا بعض ال نظمة الس ياس ية الغربية لتتأ ثر 

رتأ ينا رمسه مهنجيا وفق خطة ثنائية املبحث: حيث متت عنونة هبا معظم دول العامل فامي  بعد، ذكل هو ما س نتناوهل يف هذا املوضوع، اذلي اإ

ا املبحث الثاين لقاء الضوء عىل العناوين ال فاكر املندرجة حتته، أ من نسان عىل أ ن يمت اإ فمتن  ال ول مهنام بــ التننصيص ادلس توري حلقوق االإ

تري من حقوق االإنسان، وانضوت حتته عدة نقاط، لها ال مهية البالغة ما جيعلها تس تحق العناية والبحث.  هذا املوضوع توصيفه بـ:مواقف ادلسا

ة من الاخزتال ، ما جيعهل ينسجم واملطلوب نسع ل فاكر وعناوين متشعبة ، وقد مورست عليه أ شاكل عدن راسة، يت  ادلن

 املبحث ال ول: التنصيص ادلس توري حلقوق االإنسان

مل تتبلور فكرة رضورة النص عىل احلقوق واحلرايت يف قوانني أ ساس ية أ و واثئق عليا حتفظ هذه احلقوق واحلرايت وتضمن المتتع 

عىل أ ساس أ هنا قواعد دس تورية أ مسى من أ ي قانون داخل ادلوةل ختضع هل ابدلرجة ال وىل مجيع سلطات ادلوةل سواء  -هبا لاكفة أ فراد الشعب

ال بعد مراحل اترخيية طويةل وهجود مفكرين وفقهاء وثورات عظمية ضد العبودية والتسلط والظمل -أ والتنفيذية أ و القضائية  الترشيعية مهنا اإ
1

 .

ر املوايل:  معلينة هذه اخملاضات، اليت اكنت طويةل وعسرية، س نتناولها وفق التنصون

ل: تطور ثقافة حقوق االإنسان املطلب ال ون
2

 

 laجند هنا، من هجة، نصا قدميا جدا،  Danièle Lochakاالإجنلزيي وفيه تقول، "دانيال لوشاك"  وأ ول نقطة، يه: امليثاق

magna carta (5851ىل  القرن الـ س يادة ال رس احلامكة:  أ و تتابع  ، مرحةل اللس تقرار59(، ومن هجة أ خرى سلسةل من النصوص تعود اإ

من  ، املفروضة5139لعام  charles I ،l’acte d’habeasوضة من قبل، املفر 5182لس نة  (pétition of rightsمنحة احلقوق )

guillaume d’ orange، املفروضة عىل5129لعام  le bill of right، قانون احلقوق charles IIقبل
3

، فالرشعة الكربى أ و املاكينااكرات 

                                      
1
 .9/50، ص 8055محمد قدور بومدين، حقوق االإنسان بني السلطة الوطنية والسلطة ادلولية، دار الراية للنرش والتوزيع، الطبعة ال وىل،   

 
2
ىل العهد اليوانين... ويرى ايري بعض رشاح القانون ادلس توري أ ن اجلذور ال وىل حلركة ادلسترتة ابملعىن العام من حيث تقييد سلطة احلامك  هبدف ضامن حرية الشعب أ و    ل فراد ترجع اإ

 .80البعض ال خر أ ن االإسلم يف العصور الوسطى هو اذلي أ سس ل ول دوةل حتترتم احلقوق واحلرايت، محمد قدور بومدين، نفس املرجع، ص 
3
 Danièle Lochak, les droits de l’homme, Edition. La découverte, Paris, 2002,  p.19. 
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ترتام عدد من احلرايت. ولقد مضت الرشعة الكربى تعترب أ ول نص دس توري، اضطر فيه املكل ))جون((، بضغط من النبلء، أ ن يتعهد ابح

منا حبقوق حمددة معليا، كحق الكنيسة الانلكزيية بأ ن تمتتع حبريهتا وامتيازاهتا الاك مةل، وحق مثانية وس تني مادة، تتعلق، ليس مببادئ عامة، واإ

ال اندر  ااملرياث...غري أ ن هذه الرشعة قد أ مهلت من قبل واضعهيا، ومل يطبق مضموهنا اإ
1

ضد  . وقد مت حتريرها من قبل الباروانت الاجنلزي

املكل واملغترتبني بفرنسا
2

". فتضمنت جتديدا للحقوق 5182(( اليت صوت علهيا عام ""la pétition des droits. أ ما عن منحة احلقوق ))

ىل جانب عدد أ خر من احلرايت، اليت حددت حتديدا دقيقا. غري أ ن مصريها اكن كغريها، ال  السالفة، اإ ال فئة النبلء ومل تكد تطبق اإ مل ختدم اإ

نظراي
3

جراءات مطابقة للقانون . ومن بني احلرايت اليت منعت التوقيف الاعتباطي، وال تنفيذ تعسفيا، وحق ادلفاع يف ظل اإ
4

 ، أ ما وثيقة 

Habeas corpus ية البدن االإنساين لقد تضمنت االإعلن عن القواعد اليت تتعلق بأ من املواطن، وعىل ال خص حام 5139لس نة

((corpus ،حدى وعرشين مادة، تتحدث تفصيل عن عدم التوقيف الاعتباطي، وكيفية تنظمي التوقيف علن من اإ ((. يتأ لف هذا االإ

ومسؤولية القضاء
5

علانت السابقة يف تسلسل زمين قانون احلقوق ) . وأ خريا يندرج جراء 5129(( س نة bill of rights. وقد تل هذه االإ

 رشيطة احترتامه حلقوق الشعوب.  guillaume d’orangeرة االإجنلزيية، نتيجة الثورة، أ ين اكن الربملان مينح التتوجي لـالثو 

ىل تفصيل احلقوق والضامانت.  علانت احلقوق ال مريكية تعكس كذكل التقاليد الانلكزيية عن طريق القلق الربغاميت اذلي يقود اإ اإ

علانت قريبة من  فلسفة ال نوار واكنت هنا حساسة( عن طريق طموهحا الإعلن املبادئ  تكل الفرنس ية للمرحةل الثورية )تأ ثريبيد أ ن هذه االإ

ىل قوانني وضعية. ال ساس ية اليت متكن قيادة احلاكم من التنفس و تترتمج اإ
6

 

نسان عىل الثقافة ال مريكية يقول، "حسن مل حم":'' فقد اكن التأ ثري ال وريب ويف ما خيص تأ ثري الثقافة ال وربية يف جمال حقوق االإ

نسان ابحلرية، وللك شعب ابالس تقلل'' معيقا، وعىل ال خص فامي يتعلق ابلقانون الطبيعي، اذلي أ قر للك اإ
7

علن احلقوق دلوةل فرجينيا  . فاإ

علن الاس تقلل للرابع 5331( جوان س نة "58الصادر يف ) جويلية، وبعد ذكل "، حيتل ماكنة ممتزية ل هنا شلكت مرجعية لتحرير اإ

التعديلت العرش ال وىل دلس تور الوالايت املتحدة
8

 . 

                                      
1
                                             . 81، ص 5920حم، حمارضات يف نظرية احلرايت العامة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلاائر، طبعة اثنية أ . حسن مل 

2
 Danièle Lochak, op. cit.p19. 

3
 .أ . حسن ملحم، نفس املرجع، نفس الصفحة. 

4
 Danièle Lochak, op. cit.p20. 

5
 .81/83، نفس املرجع، ص .أ . حسن ملحم 

6
 Danièle Lochak, op. cit. p. 20/21. 

7
 .82.أ . حسن ملحم ، نفس املرجع، ص  

8
 Danièle Lochak, op. cit.p21 
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ال أ ن أ مه ما أ كد عليه االإعلن، هو حمتية  هذا املذهب اذلي يعلن مبدأ  احلرية، مبدأ  املساواة، حرية العمل يف سبيل السعادة. اإ

 قيام لك سلطة عىل عنرص الرضا هبا. 

ن رشعة حقوق االإنسان واملواطن الصادرة عن رجال الثورة الفرنس ية، يه الرشعة التارخيية اليت أ عتربت حبق، صاحبة الفضل  اإ

ال ول
1

عىل العامل االإنساين مجيعا. ومل تكن هذه الرشعة وليدة الساعة، أ و من صنع الظروف املرادفة، بل أ هنا قد جسدت ال فاكر والفلسفات  

ال أ هنا يف معظمها تعترب تأ كيدا للرشعة ال ساس ية   االإنسانية اليت قد عارصهتا. وابلرمغ من أ نه قد صدر فامي بعد، عدد من الرشعات ال خرى، اإ

5329لس نة 
2

 . 

علن حقوق االإنسان واملواطن الفرنيس اذلي أ صدرته امجلعية التأ سيس ية الوطنية يف  علن وثيقة 5329أ ب  81فاإ ، حيث يعترب االإ

حلقوق الفردية وامجلاعية لل مة. االإعلن متأ ثر بفكر التنوير ونظرايت العقد حقوق من واثئق الثورة الفرنس ية ال ساس ية وتعرف فهيا ا

الاجامتعي واحلقوق الطبيعية اليت قال هبا مفكرون أ مثال جان جاك روسو، جون لوك، فولتري، مونتسكيو، وهو يشلك اخلطوة ال وىل 

علن حدد حقوق البرش دون اس تثناء)وليس حقوق ال أ نه مل حيدد ماكنة النساء  لصياغة ادلس تور، رمغ أ ن االإ املواطنني الفرنس يني فقط(. اإ

ن ملبادئ هذا االإعلن ماكنة دس تورية يف القانون الفرنيس احلايل. ومض االإعلن فئتني من ال حاكم:  أ والعبودية بشلك واحض. واإ

 مان ومقاومة الظمل.ال وىل: خاصة ابحلقوق ال ساس ية اليت يمتتع هبا االإنسان اكملساواة واحلرية وامللكية وال  

الثانية: خاصة مبامرسة احلمك وابملبادئ اليت يقوم علهيا ويه: س يادة ال مة، ومبدأ  الفصل بني الهيئات والسلطات العامة
3

. أ ما التطور 

علانت  علن  الفرنس يةاللحق لدلساتري واالإ لهيا تباعا بدأ  ابإ علن احلقوق، فنشري اإ تاح يف اترخي ، ويه اترخي مف 5393جوان  87ما بعد اإ

علن امجلهورية يف سبمترب   53مادة خلفا لـ 31قدميا الغيا، واكنت أ طول مهنا حبيث حوت  5395، جعلت دس تور س نة 5398ال فاكر. اإ

مادة
4

. 

                                      
1
ل أ ساسا لتنظمي العلقة بني املهاجرين لرسو ويرى البعض ال خر أ ن االإسلم يف العصور الوسطى هو اذلي أ سس ل ول دوةل حتترتم احلقوق واحلرايت،...وتعترب وثيقة املدينة اليت وضعها ا 

ىل داينهتم الهيودية، وحرية المتكل وأ قر هلم حقوقهم وواجباهتم. محمد قدور بومدين،  وال نصار ابعتبارمه مسلمني وبيهنم وبني الهيود ابعتبارمه موطنني يف ادلوةل. حيث أ ثبت هلم حق الانامتء اإ

 .80املرجع السابق، ص 
2
 .82جع السابق، ص أ . حسن ملحم،  املر  

3
 .11، ص 8000هاين سلامين الطعاميت، حقوق االإنسان وحرايته ال ساس ية، دار الرشوق للنرش والتوزيع، 

4
 Danièle Lochak, op. cit. p.24. 
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عـلن أ و ديباجة اليت حتتل الصدارة  Alerte Heymann-Daotويضيف "أ لرت هامين داوت"   بأ ن بعض النصوص تبـدأ  ابإ

علن احلقوق لدلساتري ابلنس بة للنص ادل ، للعام الثالث5393، 5395س توري، عىل غرار اإ
1

علن ببعده الاجامتعي، فاعترتف  ، ويمتزي هذا االإ

حبق العمل وابحلق يف املساعدات الاجامتعية العامة، وحبق التعلمي للجميع
2

، ييل الرشعة الثالثة: رشعة حقوق وواجبات االإنسان 

(. وذكل يف 5391( أ وت )88(( الصادر بتارخي )Déclaration des droits et devoir de l’homme et du citoyenواملواطن))

 مقدمة ادلس تور املديري. لقد احتوت هذه الرشعة عىل قسمني:

 ال ول: ويتأ لف من اثنتني وعرشين مادة تتعلق حبقوق االإنسان واملواطن،

متع والعائةل وامللكية الشخصيةالثاين: ويش متل عىل تسع مواد، تتضمن حتديدا لواجباته حنواجمل 
3

.  هكذا أ رست هذه احلضارات 

س تورية.    مرتكاات، بل، ولبنات متينة لثقافة حقوق االإنسان، واليت اكنت بداايت يف جمال دسترتة احلقوق واحلرايت يف متون الواثئق ادلن

 املطلب الثاين: دسترتة حقوق االإنسان وعلقهتا ابلقانون ادلويل 

ن احلديث عن ا 4لتنصيص ادلس توري لللزتامات ادلوليةاإ
يعين ماكنة القانون ادلويل من القانون ادلاخيل، وكيف يتعامل املرشع  ،

ىل القانون ادلاخيل، أ ي ما يطرح مسو أ حدهام عىل ال خر، ومبعىن أ خر القمية القانونية  مع الالزتام ادلويل، وأ ي ماكنة يس تحق ابلنظر اإ

لنس بة للقانون ادلاخيل واحللول املتبعة يف حاةل وجود تعارض أ و تنازع بيهنام، أ ي القانون الوطين واملعاهدة للمعاهدات ادلولية وماكنهتا اب

  املصادق علهيا...؟، ذكل ما س نعاجله وفق التفصيل التايل:

انيال ففي س ياق احلديث عن حقوق االإنسان املعترتف هبا يف االتفاقيات ادلولية وعلقهتا ابلقانون الوطين تورد، "د

" احلقوق واحلرايت املعترتف هبا يف املعاهدات ادلولية تقع يف ال ساس وتأ خذ املاكنة ال عىل مرتبة يف سمل تدرج  Danièle Lochakلوشاك"

يل. القواعد، أ عىل حىت من القواعد ادلس تورية، ل ن ادلوةل ميكن لها أ ن تتذرع بأ حاكاها ادلس تورية لتتخلص من الزتاماهتا عىل املس توى ادلو

س بانيا لس نة  ويرصح بأ ن القواعد املتعلقة ابحلقوق ال ساس ية اليت يعلهنا جيب أ ن  5932بعض ادلول حسبت التبعية منه عىل غرار دس تور اإ

                                      
1
 Alerte Heymann-Daot « le régime juridique des droits et libertés » ,2édition, édition Montchrestien,  E.J.À, 1997, paris, p .09. 

2
قلميية حلقوق االإنسان يف ضوء املتغريات ادلولية                                                                شهاب طالب ادلين الاوبعي، امحلاية ادلولية واالإ

.//www.4shared.com   
3
 .30. أ . حسن ملحم، املرجع السابق، ص  

4
لاامية للتفاقية املتعلقة حبقوق االإنسان مبا لها من قوة القانون ادلاخيل بعد التصديق علهيا طبقا لدلس تور، وبني الرشعية ادلس تورجيب المتيزي بني القوة ا  لاامية الإ ية لهذه احلقوق. فالقوة االإ

عطاء قمية دس تورية حلقوق االإنسا ن أ اي اكن مصدرها القاعدي. وال تضارب بني قوة القانون لبعض نصوص للتفاقية يه قوة القانون. أ ما الرشعية ادلس تورية فهيي قوة ادلس تور أ ي اإ

 ، صاملرجع السابق 5999ر الرشوق، الطبعة ال وىل االتفاقيات املتعلقة حبقوق االإنسان، وبني ال خذ مبعانهيا عند تطبيق ادلس تور، د. أ محد فتحي: امحلاية ادلس تورية للحقوق واحلرايت، دا

20 . 
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تترتمج مطابقة للتفاقيات ادلولية
1

علن عن الالزتام ابحترتام املقررات  . ويف هذا الس ياق يورد، د."يوسف حايش": تتضمن ادلساتري غالبا االإ

جياد خمرج من أ جل التوفيقا ىل اإ بني  دلولية ويصاغ يف شلك تعهد رمسي يأ يت يف ديباجة ادلس تور أ ويف املنت...قراءة الالزتام دس توراي تدفعنا اإ

حمك دس توري وحمك دويل متناقضني أ صل...،
2

ذ مل يمت ذكل حىت عدل   حدث هذا  مبناس بة التصديق عىل معاهدة " ماسترتخت" اإ

ادلس تور
3

ذكل: "مبدأ  مسو ال حاكم ادلس تورية عىل القانون ادلاخيل ليس احلال دامئا مضمونة.  Danièle Lochakانيال لوشاك". وتعاز"د

ىل غاية تكييف حقوق االإنسان املدجمة للتفاقية ال وربية يف القانون ادلاخيل س نة  يف اململكة املتحدة عىل سبيل املثال ، ففي حاةل 5992واإ

بعاد تطبيق  اخيل واملعاهدة، فال ول يس مترالتنازع بني القانون ادل يف تفوقه. يف فرنسا، القايض االإداري والقايض العادي، ال يترتددان عن اإ

من ادلس تور اذلي يضع مبدأ  س يادة املعاهدات عىل القانون 11القانون اخملالف ل حاكم االتفاقية، وذكل ابالرتاكز عىل حمتوى املادة 
4

. 

، " حيث يصادق رئيس امجلهورية 5991نومفرب  82من دس تور 535ملتعلقة ابلقانون ادلويل جند املادة من أ حاكم القانون ادلاخيل ا

ري واردة عىل اتفاقيات الهدنة، واملعاهدة املتعلقة حبدود ادلوةل، واملعاهدات املتعلقة بقانون ال شخاص، واملعاهدات اليت تترتتب علهيا نفقات غ

علهيا لك غرفة من الربملان رصاحةيف مزيانية ادلوةل؛ بعد أ ن توافق 
5

. 

ويه ما اصطلح عىل تسميهتا ابملعاهدات العامة 
6

شارة حول مسو املعاهدات ادلولية عىل  5913. فدس تور س نة  مل يتضمن أ ية اإ

ذا وجد تعارض بني املعاهدة والقانون ادلاخيل. ما عدا ما جاء يف املادة  نه وأ ن: " متنح امجلهورية م  55القانون من عداها، كام مل يبني حاةل ما اإ

نسان كام متنح اقتناعا مهنا برضورة التعاون ادلويل موافقهتا للك منظمة دولية تليب مطامح الشعب  علن العاملي حلقوق االإ موافقهتا للإ

اجلاائري".
7

 

ىل نص املا 5931كام أ ن املعاهدات يف ظل دس تور   : 519دة ادلس تورية اكنت حتتل مرتبة الترشيع. حيث يؤكد ذكل ابالستناد اإ

جاء فهيا  512"املعاهدات ادلولية اليت يصادق علهيا رئيس امجلهورية طبقا لل حاكم املنصوص علهيا يف ادلس تور تكتسب قوة القانون". املادة 

                                      
1
 Danièle Lochak, OP.cit, p, 65. 

2
ىل املعاهدات من اترخي التصديق علهيا وغدوها سارية 5، فقرة 83: املادة 90/01/5931دس تور اليوانن   ، " جيب أ ن تكون القواعد املعترتف هبا عامة يف القانون ادلويل، ابالإضافة اإ

ا عىل أ ي أ حاكم مناقضة يف القانون، د يوسف حايش، يف النظرية ادلس تورية، منشورات ابن الندمي للنرش املفعول طبقا للرشوط الواردة فهيا، جاءا ال يتجاأ  من القانون احمليل وجيب تغليهب

 .333، ص 8، الهامش 8009والتوزيع، منشورات احلليب احلقوقية،الطبعة ال ول،
3
 .337أ . د. يوسف حايش، املرجع السابق، ص  
4
 .18، جملس ال مة، ص 8007، جويلية 1ن ابجلاائر"، جمةل الفكر الربملاين، العددمصمودي محمد بشري، "الس ياسة الترشيعية وحقوق االإنسا 

5
 . 510، املرجع السابق، ص 8001أ . شطاب كامل، حقوق االإنسان يف اجلاائر بني احلقيقة ادلس تورية والواقع املفقود، دار اخلدلونية للنرش والتوزيع  

6
السلطات الاس تثنائية لرئيس امجلهورية اجلاائري والضامانت ادلس تورية للحقوق واحلرايت العامة، دراسة مقارنة، "ين بن طيفور،. وأ . نرص ادل33دغبوش نعامن، املرجع السابق، ص 

 . 23، ص  8003 -8008أ طروحة لنيل شهادة دكتوراه دوةل يف القانون العام، مطبوع، جامعة اجليليل اليابس، س يدي بلعباس، الس نة اجلامعية 
7
 23ص نعامن، نفس املرجع،  . أ . دغبوش 
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لس الشعيب " تمت مصادقة الرئيس عىل املعاهدات الس ياس ية واملعاهدات اليت تعدل حمتوى القانون، بعد املوافقة علهيا من طرف اجمل

ىل معاهدات حقوق االإنسان ابملعاهدات املعدةل حملتوى القانون. أ ما نص املادة  ذا حصل  فقد 510الوطين". فقد أ شار اإ جاء مبا ييل: " اإ

ال بعد  تعديل ادلس تور". مبفهوم اخملالفة، ميكن ملعاهدة  حقوق تناقض بني أ حاكم املعاهدة وجاء مهنا وادلس تور ال يؤذن ابملصادقة علهيا اإ

ذا وافق علهيا اجمللس الشعيب الوطين. و 31االإنسان أ ن تعدل دس تور مهنا يتبني، أ ن املرشع اجلاائري تبىن نظرية وحدة القانون مع جعلها يف  اإ

مركا متساو مع القانون ادلاخيل
1

 . 

ن ويف هذه احلاةل اكن عىل القايض أ ن يطبق قواعد تنازع القوانني من حيث الامان فيغلب القاعدة ا حلديثة عىل القاعدة القدمية، فاإ

ن اكن القانون هو ال حدث أ عترب معدال للمعاهدة". اكنت املعاهدة متت املصادقة علهيا بعد القانون اعتربت معدةل هل، واإ
2

  

ن، أ . "دغبوش" يورد يف ذكل: " تأ كيدا عىل احترتام ما الزتمت به اجلاائر دوليا فقد أ دجمت 5929أ ما ابلنس بة دلس تور ، فاإ

اليت جاء فهيا "  583ملعاهدات ادلولية حلقوق االإنسان ابملنظومة القانونية اجلاائرية غري أ نه أ قر مبدأ  حديثا وذكل رصاحة يتجىل يف نص املادة ا

 5991املعاهدات اليت يصادق علهيا رئيس امجلهورية حسب الرشوط املنصوص علهيا يف ادلس تور تسمو عىل القانون"، أ ما ابلنس بة دلس تور 

بدورها مسو املعاهدات املصادق علهيا من طرف رئيس امجلهورية عىل القوانني، وقد فرس فقه اجمللس ادلس توري  538قد أ علنت املادة ف

حيث قرر بأ ن:" أ ية اتفاقية بعد املصادقة علهيا ونرشها، تندرج يف  5929مؤرخ يف غشت  -م.د-: ق.ق-5اجلاائري هذه املادة  بقراره رمق 

القانون الوطين
3

 ، 

وتكتسب مبقتىض ادلس تور السمو عىل القوانني، وختول لك مواطن جاائري التذرع هبا أ مام اجلهات القضائية، وهذا الشأ ن خاصة 

ىل ميثاق ال مم املتحدة لس نة  ليه اجلاائر  5929أ بريل س نة  81املؤرخ يف  02-29املصادق عليه ابلقانون رمق  5911ابلنس بة اإ واذلي انضمت اإ

" 5923فرباير 3املؤرخ يف 33-23امليثاق االإفريقي  حلقوق االإنسان والشعوب، املصادق عليه ابملرسوم رمق ، و 5929س نة 
4

. 

 

 

                                      
1
 .21املرجع السابق، ص" أ . نرص ادلين بن طيفور، 

2
 .37أ . دغبوش نعامن، املرجع السابق، ص 

3
 .13مصمودي محمد بشري، املرجع السابق، ص  

4
، ص 5929قية عن العامل العريب، دار العمل للمليني، الطبعة ال وىل د. نفيس صاحل املداانت، " قمية الاعترتاف ادلس توري حبقوق االإنسان"، حقوق االإنسان، اجملدل الثالث، دراسات تطبي  

529. 
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 املبحث الثاين: مواقف ادلساتري من حقوق االإنسان       

نسان، مفهنا ما أ وجب أ ن ينصب يف صلب الوثيقة ادلس تورية ، وهناك لقد اختلفت ادلساتري يف كيفيات التنصيص عىل حقوق االإ

ليه بيشء من التفصيل يف ال يت: ىل تكل احلقوق واحلرايت يف ديباجة دساتريها، وهو ما سنتعرض اإ  من النظم ما رأ ت أ نه يكفي االإشارة اإ

نسان يف منت ادلس تور املطلب ال ول: تنظمي حقوق االإ
1

 

ىل أ خرى حسب التنظاميت ادلس تورية السائدة فهيا ذل كل ليس من السهوةل التحديد ادلقيق ملا .خيتلف حمتوى ادلس تور من دوةل اإ

ىل جاأ ين : يتع لق حيتويه ادلس تور غري أ ن اخلطوط الرئيس ية اجملمع علهيا من فقهاء القانون ادلس توري تقوم عىل تقس مي القواعد ادلس تورية اإ

وق واحلرايت.اجلاء ال ول مهنا بدراسة القواعد املنظمة ملامرسة السلطة. أ ما اجلاء الثاين فيتعلق بدراسة احلق
2

ن النص عىل احلقوق الس ياس ية   اإ

قتصادية واالإ
3

هنا   عطاءها ماكنة رفيعة. أ ما املعاجلة احلس ية لها، فاإ يف صلب ادلس تور، اذلي هو مقة التسلسل الهريم للقواعد القانونية، يعين اإ

 تعود للمرشع ويف بعض ال حيان للسلطة التنفيذية نفسها

والايت املتحدة أ و فرنسا، تلح أ ساسا عىل احلقوق املدنية والس ياس ية وعىل حتديد السلطات ادلساتري ال وىل، عىل شالكة ال  

الس ياس ية، عىل املس توى الاقتصادي نعول عىل صب مبادئ حق امللكية، حرية العمل، وحرية التجارة والصناعة.
4

 

كن أ ن يكون مصدرا لضامهنا. وهو يف حتديده فادلس تور هو مصدر احلقوق واحلرايت، والترشيع ينظم ممارس هتا، ويف سبيل ذكل مي 

ممارسة  لهذه الضامانت جيري املوازنة الرضورية بني احترتام احلقوق واحلرايت، وبني النظام العام واملصلحة العامة، واليت بدوهنا ال ميكن ضامن

هذه احلقوق واحلرايت
5

القواعد القانونية حيث قام الثوار بتنصيب . ويف س ياق احلديث عن ترقية حقوق االإنسان بتنصيهبا عىل مقة تسلسل 

علن  : لقد اكنت طريقة لتأ كيد أ مهية حقوق االإنسان وتفوق القانون الوضعي ابلنس بة للقانون الطبيعي، 5395عىل مقة دس تور 5329اإ

وتسجيل القطيعة مع النظام القدمي.
6

 

                                      
1
، ص 5929، دار العمل للمليني، الطبعة ال وىل . د. نفيس صاحل املداانت، " قمية الاعترتاف ادلس توري حبقوق االإنسان"، حقوق االإنسان، اجملدل الثالث، دراسات تطبيقية عن العامل العريب 

529. 
2
جراءات االإدارة املاسة ابحلقوق واحلرايت"، امللتقى ادلويل حول احلقوق واحلرايت، جامعة الوادي ،د.مازن    .8050 أ بريل 89و82ليلو، ضوابط اإ

3
 ويف وقت الحق ظهر ما يعرف ابجليل الثالث حلقوق االإنسان، نفس اليشء ينطبق علهيا يه ال خرى. 

4
  François Bilger , « constitutionnalisation des " droits économiques" de l’homme »http.www.blogbilger.com 

5
 .58/19أ محد فتحي رسور، املرجع السابق، ص د.  

6
 Danièle Lochak. Op.cit, P, 63. 
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ن أ مهية تقرير وتطبيق مثل هذه املبادئ يف ازدايد ملموس عىل الصعيد  ادلويل. ولكن معطيات هذه املسرية لن تعطي أ لكها متاما اإ

ال بضامن تقريرها يف الترشيعات الوطنية وصياغهتا يف قواعد داخلية، وخاصة يف القواعد ادلس تورية. فذكل أ كرب ضامنة وأ قرص طريق محلاي ة اإ

حقوق االإنسان الطبيعية مهنا والاجامتعية والس ياس ية والاقتصادية.
1

  

نه  ميكن القول يف ن وجود ادلس تور ونصه عىل حقوق معينة يعطي هذه احلقوق صفة دس تورية، ومن مث فاإ هذا اجملال أ يضا: " اإ

ال يف  جيعلها يف ال صل، بعيدة عن يد املامرسني للسلطة ويقمي من هذه احلقوق قيدا عىل السلطات العامة يف ادلوةل ال جيوز لها أ ن تتخطاه اإ

حاةل".احلدود وابل وضاع والطرق اليت ي ذا فرض وأ جاز ادلس تور مثل تكل االإ ليه من قوانني اإ رمسها ادلس تور نفسه أ و ما حييل اإ
2

ويه   

( واملرصي، واملغريب وادلس تور 5929/5991الطريقة اليت اعمتدهتا كثري من ادلساتري وخاصة احلديثة العهد نسبيا مثل ادلس تور اجلاائري)

شلك عنوان أ وعناوين: واحد للحقوق واثين للواجبات  . وغالبا ما تأ يت يف5932الياابين والاس باين
3

 

ذ  منا يضفي علهيا قرارًا من القدس ية والاحترتام اإ يراد النص عىل احلقوق واحلرايت يف منت ادلس تور، اإ ويرى، "مازن ليلو" أ ن اإ

ن احلقوق واحلرايت  تعد من أ غىل القمي اليت لها ارتباط مبارش مينحها ذكل قمية قانونية تسمو عىل غريها من القواعد القانونية ال خرى وحيث اإ

يراد النص علهيا يف متنه يعد من أ فضل  ىل أ ن اإ ضافة اإ بشخص االإنسان، فقد ترتب عىل ذكل أ ن يكون موضعها يف أ حضان ادلس تور، اإ

الوسائل محلايهتا، وخري ضامن لها مما ميكن أ ن تتعرض هل من انهتاك من سلطات ادلوةل املتعددة.
4

ضهم أ ن الضامانت ادلس تورية ولهذا يرى بع  

للحقوق اليت يه يف صلب ادلس تور يه الوحيدة اليت لها القمية القانونية"
5
دراج احلرايت العامة يف ادلس تور هو الرشط ال سايس حىت ميكن   اإ

دراهجا يف ادلس تور أ و  لهذه الوسائل االإجرائية والضامانت أ ن تكون موجودة ودامئة،...أ فضل طريقة لضامن احلقوق واحلرايت املعلن عهنا، هو اإ

جراء الترشيعي العادي. يف قانون أ سايس غري قابل للتقليص أ و التغيري عن طريق االإ
6

   

                                      
1
، ص 5929امل العريب، دار العمل للمليني، الطبعة ال وىل د. نعامن اخلطيب، " النصوص ادلس تورية أ مه ضامانت حقوق االإنسان"،  حقوق االإنسان، اجملدل الثالث، دراسات تطبيقية عن الع 

525. 
2
 .87. محمد سعيد اجملذوب، احلرايت العامة يف ظل الظروف الاس تثنائية، املرجع السابق، ص   
3

 .82املرجع السابق، ص  . يوسف حايش،
4
جراءات االإدارة املاسة ابحلقوق واحلرايت"، امللتقى ادلويل   .8050أ بريل  89و 82 حول احلقوق واحلرايت، جامعة الوادي ، . مازن ليلو، ضوابط اإ

5
 .30د. يوسف حايش، املرجع السابق ، ص 

6
 Allan-R Brewer-Carias. « les garanties constitutionnelles des droits de l’homme dans les pays de l’Amérique latine (notamment au 

Venezuela) », http: //www.presse.fr. p.59. 
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نه جيعلها يف ال صل، بعيدة عن يد  ن نة، ومن مثن فاإ ه عىل حقوق معيننة يعطي هذه احلقوق صفة دس توري س تور ونصن ن وجود ادلن اإ

لطة ويقمي من هذه احلقوق ق  رق اليت املامرسني للسن الن يف احلدود وابل وضاع  والطن اه اإ وةل ال جيوز لها أ ن تتخطن ة يف ادلن لطات العامن يدا عىل السن

حاةل.  س تور مثل تكل االإ ذا فرض وأ جاز ادلن ليه من قوانني اإ س تور نفسه أ و ما حييل اإ يرمسها ادلن
1

 

ذا يبقى النص عىل احلق يف الوثيقة رشطا رضوراي حىت يتس ىن هل اكتساب طاب ع السمو والعلوية، وهو ما تترتتب عنه القدس ية، اإ

اليت تس توجب عدم انهتاكه ورضورة مراعاة مبدأ  احترتام لك القواعد ال خرى هل مع واجب اخلضوع هل من خلل التوافق معه نصا وروحا، 

أ و ينهتك قدسيته وعلويته، أ ي أ ن  فالتنصيص ادلس توري يشلكن رشطا شلكيا اهام، وتبقى الثقافة اجملمتعية السائدة فيه يه جاء أ خر حيفظ

ادلس تور جيب أ ن يوفر لنفسه امحلاية بنفسه، بدليل أ ن هناك نصوصا دس تورية غري خطية يف بدلان معروفة بذكل، ومع ذكل فالنص 

 ادلس توري بقي حمافظا عىل هيبته وحرمته. 

 املطلب الثاين: النص عىل حقوق االإنسان يف ادليباجة 

ىل القمية القانونية ملقدمة وقبل البحث يف النص عىل  احلقوق واحلرايت يف ادليباجة تقتيض منا املعاجلة املهنجية رضورة التطرق اإ

 ادلساتري، مع تقدمي بعض العينات الشواهد عهنا.

ل: القمية القانونية ملقدمة ادلساتري.  الفرع ال ون

ىل اعتبار مقدمة ادلس تور جاءا منه ولها ذات القمية عطاء قمية قانونية  اجته بعض الفقه اإ ىل اإ لنصوصه، بيامن اجته البعض ال خر اإ

الواردة ملقدمة ادلس تور تعلو عىل القمية القانونية للنصوص ادلس تورية، يف الوقت اذلي مزي فريق اثلث بني ال حاكم الوضعية والقواعد املهنجية 

ىل فلسفة وحتتوي مقدمة ادلس تور عىل املبادئ ال ساس ية من الن يف مقدمة ادلس تور... ذ يه تشري اإ وايح الس ياس ية والقانونية والاجامتعية اإ

النظام الس يايس وشلك وأ سلوب نظام احلمك، وأ هداف النظام الس يايس احلالية واملس تقبلية ومبادئ اجملمتع ال ساس ية والتأ كيد عىل وحدة 

ىل بيان الاهامتم حبقوق االإنسان وحرايته. ضافة اإ قلاميً وغريها اإ  ادلوةل شعبًا واإ

رصاحة  5912وقد تعلق ال مر مبا حتتويه مقدمة ادلس تور من حقوق ال فراد وحرايهتم، فقد أ شارت مقدمة ادلس تور الفرنيس عام  

علن  نسان ومببادئ الس يادة الوطنية كام حددها اإ ىل أ ن )يعلن الشعب الفرنيس رمسيًا ارتباطه حبقوق االإ واذلي أ عدته وأ مكلته مقدمة  5329اإ

....(5971دس تور 
1

 

                                      
1
خيل: احلرايت العامة يف الظروف الاس تثنائية، منشورات احلليب، بدون س نة الطبع، ص   .88محمد حسني ادلن
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ناين: النص عىل حقوق االإنسان يف ادليباجة .  الفرع الث

اذلي عرف القانون واذلي قام بتجديد ضامنة احلقوق ال ساس ية، مل يبحث عن  5912هذه الطريقة اعمتدها دس تور فرنسا لس نة  

ذ بعض مواده تعلن وتؤكد هذه احلقوق، اكملساواة أ مام القانون)املادة  (، حرية ال حااب الس ياس ية8)املادة (، حرية الرأ ي5قاعدة جديدة اإ

( ،7)املادة
2

ذ حتتوي ديباجة دس تور 5912حايش": ''هذه الطريقة معمتدة من طرف ادلس تور الفرنيس لس نة  ويؤكد، "يوسف   5971. اإ

علن الثورة''. مدمعة مبجموعة من احلقوق واحلرايت تشلك تمكةل ونواة يف نفس الوقت حلقوق وحرايت أ خرى جاءت يف اإ
3

لمك املهم رصحي و  

علن  ادليباجة اذلي يؤكد .5971املؤكد واملمكل بديباجة دس تور  5329اإ
4

 

يف ديباجته التأ كيد عىل احترتام حقوق االإنسان وادلميقراطية و العداةل الاجامتعية، حيث  5991كام تضمن ادلس تور اجلاائري لعام  

ن الشعب اجلا  ويعزتم أ ن يبين هبذا   ائري انضل ويناضل دوما يف سبيل احلرية وادلميقراطية،ورد النص فهيا يف عبارات وافية ادلالةل عىل )اإ

الشؤون العمومية، والقدرة عىل حتقيق العداةل الاجامتعية،  تس يري ادلس تور مؤسسات دس تورية، أ ساسها مشاركة لك جاائري وجاائرية يف

 مبدأ  مسو ادلس تور وس يادة القانون والتداول السلمي للسلطة، حيث ..(، كام تضمنت ادليباجة النص عىل.واملساواة، وضامن احلرية للك فرد

ن ادلس تور فوق امجليع، وهو القانون ال سايس اذلي يضمن احلقوق واحلرايت الفردية وامجلاعية، وحيمي مبدأ  حرية اختيار الشعب،  ورد )اإ

تسوده الرشعية، ويتحقق فيه تفتح  لسلطات العمومية يف جممتعممارسة السلطات، ويكفل امحلاية القانونية، ورقابة معل ا ويضفي الرشعية عىل

(..االإنسان بلك أ بعاده.
5

 

نسان يف اجملال ادلس توري املطلب الثالث: تنظمي حقوق االإ
6

 

تشلك هذه النقطة حلقة اهمة من معلية ادلسترتة كلك ومعلية التنظمي ادلس توري للحقوق واحلرايت يف الواثئق ادلس تورية بصفة 

لنظر القانوين البحت يف النصوص ادلس تورية وكتاابت الفقهاء يف شأ ن تنظمي احلقوق واحلرايت، يتضح أ ن تناول ادلساتري لهذه خاصة، واب

نسان.  املسأ ةل اكن مضن خطني أ ساس يني لضامن حقوق االإ

                                                                                                                        
1
، ص 5939، دار الهنضة العربية د. مازن ليلو، املرجع السابق. وملايد من التفصيل أ نظر، د. سعاد الرشقاوي، نسبية احلرايت العامة وانعاكساهتا عىل التنظمي القانوين،  

 ، وما بعدها.585
2
 Revero Jean, «les garanties constitutionnelles des droits de l’homme en droits  français »,http ; www.persee.fr. 

3
 .30د. يوسف حايش، املرجع السابق، ص  

4
 Revero Jean, op.cit. 

5
 د. مازن ليلو، املرجع السابق،  

6
 ع، يف منت ادلس تور يعين الاعترتاف ادلس توري هبا مما يعين توفري أ وىل الضامانت القانونية محلايهتا. د. كرمي يوسف أ محد كشاكش، نفس املرجفالتنصيص عىل احلرية   
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 الفرع ال ول:  نصوص مانعة أ و حمرمة

ن  سان منعا مطلقا أ و حظرا مقيدا حبدود القانون. فلشدة وضعت ال سس والراكئا ملنع أ عامل أ و ترصفات ذات صةل حبقوق االإ

تيان هبا حترميا مطلقا ميتنع  نسان وحرايته ال ساس ية قام املرشع ادلس توري بتحرمي االإ عىل وفداحة أ عامل الطائفة ال وىل ومساسها حبقوق االإ

صدار قانون جيزيها أ و ينظمها كام ال جيوز للسلطة التنفيذية  داري فرداي اكن أ م تنظمييا.  -من ابب أ وىل –السلطة الترشيعية اإ ابحهتا بقرار اإ اإ

ة ابلكرامة وعدم رجعية النصوص يذاء املهتم وتعذيبه أ و تعريضه ملعامةل حاطن بعاد املواطنني وحترمي اإ العقابية  ومن أ مثةل هذه الطائفة عدم جواز اإ

حيظر القيام هبا ملساسها بكيان الفرد وذاته البرشية أ جاز ادلس تور  ومنع تسلمي اللجئني الس ياس يني. أ ما الطائفة الثانية من ال عامل اليت

نه وضع هذه االإجازة رهنا للقانون الصادر من السلطة الترشيعية وليس ل ي وس يةل أ قل درجه منه. فهذه تياهنا يف أ حوال معينة فاإ  للسلطات اإ

ال أ نه جيوز اس تثناء تنظ جبار الناس عىل العمل يف ال حوال الطائفة من ال عامل مع أ ن ال صل فهيا احلظر اإ مي القانون لها. ومن أ مثلهتا اإ

سقاط اجلنس ية أ و حسهبا. الاس تثنائية وبرشط التعويض عنه، واإ
1

ويعاز ذكل، د. "مازن ليلو" أ ن يتضمن النص ادلس توري عىل حقوق  

بغية احلفاظ عىل النظام العام اذلي ميثل غاية الضبط وحرايت عامة، دون أ ن تكون قابةل للتنظمي أ و التقييد الترشيعي، كام ال جيوز تقييدها 

االإداري، ويصدق هذا القول ابلنس بة لبعض احلقوق واحلرايت العامة اليت يطلق علهيا ابحلرايت ال ساس ية أ و املطلقة، ومن ذكل عىل سبيل 

بعاد املواطن عن وطنه، أ و حرية العقيدة. املثال احلق يف املساواة أ مام التاكليف العامة أ و حظر اإ
2

 

ن مثل هذه احلقوق واحلرايت العامة اليت تمتزي بطبيعهتا املطلقة تكون غري قابةل للتقيد اهام اكنت ادلواعي الباعثة عليه، اإ
3

فلو أ صدر  

الفته لدلس تور، املرشع عىل سبيل املثال قانواًن جيزي التضييق عىل حرية العقيدة ابدعاء احملافظة عىل النظام العام، اكن ذكل الترشيع ابطًل خمل

جراءات الضبط االإداري املتخذة هبذا الصدد  ن استندت اإ داري املقيد حلرية العقيدة، حىت واإ جراءات الضبط االإ ويطبق ذكل أ يضا ابلنس بة الإ

ن مل تكن مستندة للقانون. جراءات الضبط غري مرشوعة، اإ للقانون غري املرشوع خملالفته لدلس تور، ومن ابب أ وىل أ ن تكون اإ
4

 

لعل أ مه ما ميزي هذه ال حاكم أ هنا عادة ما تكون قليةل من حيث عددها يف الوثيقة اليت تضمهنا دس تور ادلوةل. كام أ هنا عادة ما و   

من أ ن  5دة تعرب عن مجموعة من القمي ادلينية أ و ال خلقية أ و الاجامتعية اليت حتمك اجملمتع،.. ومثالها يف ادلس تور اجلاائري، ما نصت عليه املا

                                      
1
 .د. عبد هللا محمد الركن، التنظمي ادلس توري للحقوق واحلرايت، منتدى اجلاائرية للقانون  

2
 د. مازن ليلو، املرجع السابق. 

3
يرادها يف النصوص ادلس تورية دون اقترتاهنا بعبارة " وفق القانون " أ و "يف حدود القانونتعرف ه   " أ و" طبقا للقانون"، محمد عبد هللا محمد الركن، نفس املرجع. ذه احلقوق عند اإ

4
 مازن احليلو، املرجع السابق.  
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سلم دين ادلوةل. واملادة  8جلاائر مجهورية دميقراطية شعبية، ويه وحدة ال تتجاأ . واملادة ا من أ ن اجلاائر عامصة امجلهورية من أ ن  7االإ

السلطة التأ سيس ية مكل للشعب وحده ميارسها مبارشة عن طريق الاس تفتاء أ و بواسطة املؤسسات اليت خيتارها ممثلوه املنتخبون... 
1

 

ن  نسان وضامنة لهاالفرع الث  اين: نصوص مقررة حلقوق االإ

ويه تكل اليت تعدد احلقوق واحلرايت سواء الفردية مهنا أ و امجلاعية وخيتلف نوعها )املدنية والس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية 

ىل املرشع العادي  والثقافية(... حاةل ادلس تور اإ ولكن مع وضع ضوابط وقيود دس تورية ويه احلقوق واحلرايت القابةل للتنظمي الترشيعي بعد اإ

ن مل حيسم ادلس تور تنظميها هنائيا أ فسح  واحضة تكون عىل سلطة املرشع يتعني عليه مراعاهتا عند تنظميه لهذه احلرايت. فهذه احلرايت واإ

ال أ نه أ ثر عدم تركها لسلطة املرشع التقديرية الاكمةل فأ رفقها بقيود ورشوط  ناع امللكية  حمددة ومن أ مثلهتا عدماجملال للمرشع للتدخل فهيا اإ

ال يف ال حوال اليت تس تلااها املنفعة العامة مقابل تعويض عادل وفقا ل حاكم القانون. فتعترب املنفعة العامة والتعويض  قيدين اخلاصة ل حد اإ

دس توريني عىل سلطة االإدارة ال جيوز لها خمالفهتام عند تنظميها لزنع امللكية
2

 

ذ جيب عىل املرشع يف مثل أ ن يرد النص يف ا  دلس تور عىل بعض احلقوق واحلرايت العامة، ويولك أ مر تنظميها للمرشع العادي، اإ

قامة ذكل التنظمي عىل ضوء أ حاكم النصوص ادلس تورية اليت تضمنت تكل احلقوق واحلرايت العامة، واليت تعد يف  هذه احلاةل أ ن يعمل عىل اإ

ع العادي.مثل هذه احلاةل قيدًا عىل سلطة املرش 
3

وميكن لهذه الفئة من النصوص أ ن جتمع بني الصفات الثلث اليت تتوفر علهيا القاعدة  

 القانونية من عدة جوانب:

 فهيي ال تنفذ بذاهتا، بل حيتاج تفعيلها لتدخل املرشع املبارش، ل ن الترشيع اذلي يس نه الربملان ميثل ال داة التنفيذية لدلس تور. -

وعات حمجوزة للمرشع وال جيوز تنظميها بغري أ داة القانون مبعىن الترشيع اذلي يضعه املرشع، فبدون تدخهل مث أ هنا تتعلق مبوض -

 حيدث فراغ يف النظام القانوين يف ادلوةل وتتعطل احلياة العامة اليت جيب أ ن حيمكها القانون والنظام.

                                      
1
نفيذية، دراسة مقارنة يف حتديد جمال لك من القانون واللحئة، اجلاء ال ول، دار الغرب للنرش والتوزيع، عااوي عبد الرمحن، ضوابط توزيع الاختصاص بني السلطتني الترشيعية والت  

 .531./531.، ص 8009
2
 .محمد عبد هللا محمد الركن، املرجع السابق  

3
 مازن احليلو، املرجع السابق. 
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ته وموقفه السليب خمالفة ل حاكم ادلس تور وترتيباته املتعلقة وأ خريا، فهيي توجه أ مرا مبارشا للمرشع ابلتدخل ويرتب سكونه وسكو  -

بتوزيع الاختصاص ادلس توري بني السلطات يف ادلوةل القانونية، وهو مسكل يندرج مضن االإغفال ادلس توري يسم معل املرشع السليب 

بعيب عدم ادلس تورية،
1

 

 اخلامتــــة:

ايت يف الواثئق ادلس   فراغ احلقوق واحلرن تورية من أ مه الضامانت ادلس تورية احلقيقية لبلورة دوةل دميقراطية حتترتم هكذا يبقى اإ

ية ، تبقى  ية اكنت أ و غري خطن ساتري يف طبيعهتا خطن ايت، واهام اختلفت ادلن املواطن مكواطن وليس عىل أ ساس رعية منتقصة احلقوق واحلرن

جتعل ممارساهتا خري صورة لقوانيهنا، فمك يه كثرية ادلساتري اخلطية اليت  ثقافة احترتام مبدأ  املرشوعية يه الهدف والغاية ابلنس بة لدلول اليت

ىل دوةل ما بأ هنا دوةل دميقراطية، غري أ هنا يف جمال املامرسة اليومية، تتجىل العوائق، فهتوي اب لننصوص تتضمن من احلرايت واحلقوق ما يشري اإ

..، يف حني نسجل أ ن بريطانيا، مثل؛ ويه دوةل دس تورية بدون وثيقة دس تورية يف أ رس اخلطوط امحلراء واملتاريس عىل غرار النظام العام.

ب نظام ما لثقافة حقوق  نسان. فاملسأ ةل يه مسأ ةل مدى ترشن ا دوةل من أ عىت احلضارات يف جمال احترتام وحامية حقوق االإ الن أ هنن خطية اإ

نسان و نرشها، كام تبقى املسؤولية عالقة االإنسان ووعيه هبا نظراي وممارسة، ومدى توافر االإرادة الس ياس ية دل يه الحتضان ثقافة حقوق االإ

ىل جانب جممتع مدين قوي يرمغ السلطة عىل  من هجة أ خرى عىل النخب بش ىت انامتءاهتا الس ياس ية والثقافية والاجامتعية والاقتصادية اإ

وةل بفاعلية أ كرث  مشاركته ابل ساليب الضغطية السلمية ونضاهل املس متر. ما ميكننه من الاخنراط  .يف تس يري شؤون ادلن

 املراجع:

نغة العربية: -أ (  ابلل

 .8008أ محد فتحي رسور: القانون اجلنايئ ادلس توري، دار الرشوق، الطبعة الثانية، -(5

 5999ال مني رشيط، الوجزي يف القانون ادلس توري واملؤسسات الس ياس ية املقارنة، ديوان املطبوعات اجلامعية، طبعة  -(8

 .5920حسن ملحم، حمارضات يف نظرية احلرايت العامة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلاائر، طبعة اثنية -(3

 .8002دغبوش نعامن، معاهدات دولية حلقوق االإنسان تعلو القانون، دار الهدى ،للطباعة والنرش والتوزيع، -(7

 .، منتدى اجلاائرية للقانونعبد هللا محمد الركن، التنظمي ادلس توري للحقوق واحلرايت -(55

                                      
1
 .539/520عااوي عبد الرمحن، املرجع السابق، ص  
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عااوي عبد الرمجن، ضوابط توزيع الاختصاص بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية، دراسة مقارنة يف   حتديد  جمال لك من  -(58

 .8009القانون واللحئة، اجلاء ال ول، دار الغرب للنرش والتوزيع، 

سكندرية،كرمي يوسف أ محد كشاكش، احلرايت العامة يف ال نظم -(53  .5923ة الس ياس ية املعارصة، توزيع منشأ ة املعارف، االإ

 5939سعاد الرشقاوي، نسبية احلرايت العامة وانعاكساهتا عىل التنظمي القانوين، دار الهنضة العربية، -(57

خيل: احلرايت العامة يف الظروف الاس تثنائية، منشورات احلليب، بدون س نة الطبع. -(51  محمد حسني ادلن

نسان بني السلطة الوطنية والسلطة ادلولية، دار الراية للنرش والتوزيع، الطبعة ال وىل،  -(51  .8055محمد قدور بومدين، حقوق االإ

 املقاالت:

جراءات االإدارة املاسة ابحلقوق واحلرايت"، امللتقى ادلويل حول احلقوق واحلرايت، جامعة الوادي ،  -(8  82مازن ليلو، ضوابط اإ

 .8050 أ بريل 89و

نعامن اخلطيب، " النصوص ادلس تورية أ مه ضامانت حقوق االإنسان"،  حقوق االإنسان، اجملدل الثالث، دراسات تطبيقية عن العامل العريب،  -(3

 .5929دار العمل للمليني، الطبعة ال وىل 

دراسات تطبيقية عن العامل العريب، دار العمل الصادق شعبان، " احلقوق الس ياس ية يف ادلساتري العربية"، حقوق االإنسان، اجملدل الثالث،  -(7

 .5929للمليني، الطبعة ال وىل 

 ، جملس ال مة.8007، جويلية 1مصمودي محمد بشري، "الس ياسة الترشيعية وحقوق االإنسان ابجلاائر"، جمةل الفكر الربملاين، العدد -(1

"، حقوق االإنسان، اجملدل الثالث، دراسات تطبيقية عن العامل العريب، نفيس صاحل املداانت، " قمية الاعترتاف ادلس توري حبقوق االإنسان -(1

 .5929دار العمل للمليني، الطبعة ال وىل 

قلميية حلقوق االإنسان يف ضوء املتغريات ادلولية. -(3           http://www.4shared.comشهاب طالب ادلين الاوبعي، امحلاية ادلولية واالإ

 الرسائل: -

ص ادلين،"السلطات الاس تثنائية لرئيس امجلهورية اجلاائري والضامانت ادلس تورية للحقوق واحلرايت العامة، بن طيفور ن   

دراسة مقارنة، أ طروحة لنيل شهادة دكتوراه دوةل يف القانون العام، مطبوع، جامعة اجليليل اليابس، س يدي بلعباس، الس نة اجلامعية 

8008- 8003 . 
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 جنبية:املراجع ابللغة ال       

  - 5  Alerte Heymann-Daot « le régime juridique des droits et libertés » ,2édition, édition 

Montchrestien,  E.J.À, 1997, paris. 

8    - Allan-R Brewer-Carias. « les garanties constitutionnelles des droits de l’homme dans les pays 

de l’Amérique latine (notamment au Venezuela) », http: //www.presse.fr. 

-3 Danièle Lochak, les droits de l’homme, Edition. La découverte, Paris, 2002 

  -7    François Bilger , « constitutionnalisation des " droits économiques" de 

l’homme »http.www.blogbilger.com. 

-1 Revero Jean, «les garanties constitutionnelles des droits de l’homme en droits  français »,http ; 

www.persee.fr. 
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 الرشيعة االإسلمية ضوء القانون و حامية ممارسة الشعائر ادلينية يف

  ال س تاذ/ معاوز ربيـــع        

   ابحث جامعي         

 : املقـــــــدمة 

ذبع هداه  امحلد هلل رب العاملني والصلة والسلم عىل أ رشف ال نبياء واملرسلني س ِيندان محمد وعىل أ هل وحصبه وَمن سار عىل هنجه وات

ىل يوم ادلين. أ ما بعد:  اإ

الناس، وقد كفل هللا عا وجل خللقة مجيعا يعترب ادلين موضوعا جوهراًي منذ خلق البرشية، فهو أ ساس احلياة وبه يس تقمي أ مر 

وجودًا حرية اعتناق ادلين اذلي يشاء وممارسة شعائره التعبدية بلك حرية، وقد اتفقت لك الرشائع الساموية عىل حامية ممارسة الشعائر ادلينية 

ن اختلفت يف حتقيق ذكل، والعقيدة  الشعائر أ ن هنا تكون وحيدة ومنعاةل،كاماليت التدور حولها الشعائر أ و الطقوس متوت ل   وعدمًا، واإ

ىل أ خرى،وما نلحظه يف زماننا مظاهر الاعتداء  تعترب ال ديين اعتقاد لك من ردةاجمل والطقوس دينا، غري أ ن هاته الشعائر ختتلف من داينة اإ

 عىل ادلين، واملساس حبرية املعتقد وابلتايل املساس مبامرسة الشعائر ادلينية. 

 حامية ممارسة الشعائر ادلينية يف الرشيعة االإسلمية. املبحث ال ول: 

ىل تعريف    ىل حامية ممارسة الشعائر ادلينية يف ضوء أ حاكم الرشيعة االإسلمية، سنتطرق اإ قبل احلديث والتطرق اإ

ىل ممارس ة الشعائر ادلينية يف ضوء ملامرسة الشعائر ادلينية لغة واصطلحا وذكل يف املطلب ال ول، أ ما املطلب الثاين  سوف نتطرق فيه اإ

 أ حاكم الرشيعة االإسلمية ومدى حاميهتا لها.

 املطلب ال ول: تعريف ممارسة الشعائر ادلينية: 

_ املعىن اللغوي للمامرسة: قال صاحب كتاب خمتار الصحاح "ممارسة عىل وزن ُمفاعةل مأ خوذة من الفعل )م ر س( امِلراس،  

املامرسة واملعاجلة"
(1)

نظور "مارس ممارسة وِمراسًا، مجع مِرس، بكرس الراء، وهو الشديد اذلي مارس ال مور وجرهبا"، قال ابن م 
(2)

، وقال 

صاحب كتاب اتج العروس "ومجع املرس أ مراس، ومه ال شداء اذلين جربوا ال مور ومارسوها"
(3)

. 

                                      
  .893م، صفحة 5999، خمتار الصحاح، املكتبة العرصية، بريوت، . زين ادلين الرازي1
  .851/ 1هـ، ج5757. ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت، الطبعة الثالثة، 2
  .105/ 51. محمد بن محمد احلسيين )امللقب مبرتىض الابيدي(، اتج العروس، دار الهداية، ج3
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ل نه يؤثر فهيا ابلعلمات، وامجلع شعائر. وشعار  _ املعىن اللغوي للشعائر: قال ابن منظور: "والشعرية: البدنة املهداة، مسيت بذكل

ذلحب وغري احلج: مناسكه وعلماته وأ اثره وأ عامهل، مجع شعرية، ولكُّ ما ُجِعَل عَلاَمً لطاعة هللا عاذ وجل اكلوقوف والطواف والسعي والريم وا

ها هللا أ ي جعلها أ علمًا لنا، ويه لك ما اكن من موقف أ و وقال الاجاج يف شعائر هللا: يعين هبا مجيع متعبدات هللا تعاىل اليت أ شعر  ذكل.

منا قيل شعائر للك عمََل  مما تُُعِبنَد به ل ن قوهلم َشَعرُت به عَِلْمُتُه، فلهذا مسيت ال علم اليت يه متعبدات هللا تعاىل  مسعًى أ و ذحب، واإ

شعائر"
(1)

. 

ليه وأ مر      العايا ابلقيام به ويف التزنيلويف املعجم الوس يط: "والشعرية: ما ندب الرشع اإ

    والبدنة وحنوها مما هيدي لبيت هللا ويف التزنيل العايا   

   

والعلمة مجع شعائر"
(4)

. 

سلم، املةل، الطاعة، اذلل والانقياد، قال  _ املعىن اللغوي لدلين: فادلين لفظ جاء يف لغة العرب عىل معان متعددة مهنا: االإ

بارًا ابلطاعة والانقياد للرشيعة، قال هللا صاحب كتاب اتج العروس "ادلين: امس ملا يتعبد هللا عا وجل به، وقال: ادلين املةل، يقال اعت 

      ، وادلين االإسلم، ومنه قوهل تعاىل:    تعاىل:

                                      
  .751/ 7. ابن منظور، املرجع السابق، ج1
  .30. سورة احلج، ال ية 2
  .3. سورة املائدة، ال ية 3
  .721/ 5. مجمع اللغة ابلقاهرة، املعجم الوس يط، دار ادلعوة، ج4
  .59. سورة أ ل معران، ال ية 5
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، وقيل: ادلين اذلل والانقياد؛ (1)

   قيل هو أ صل املعىن، وهبذا مسيت الرشيعة دينا، وادلين: الطاعة، ومنه قوهل تعاىل
(2)

يعين الطاعة، ، 

خلص، وا ال ابالإ ن ذكل ال يكون يف احلقيقة اإ يْنِة ابلهاء فهيام(، أ ي يف الطاعة واللني من ال مطار"فاإ كراه، ) اكدِلن خلص ال يتأ ىت فيه االإ  .(3)الإ

جلااء. ويف وقال ابن منظور: "ادلين ما يتدين به الرجل، وقيل أ يضًا: اجلااء واملاكفأ ة. وِدنُْتُه ِبِفعهِلِ دينًا: جايُْتُه، ومي ادلين: يوم ا

 جتازي جتازى، أ ي جتازى بفعكل وحبسب ما معلت، وامجلع ال داين، يقال: دان بكذا داينة، وتََديذن به فهو دينُِن املثل كام تدين تدان، أ ي كام

" نِن  ىل قبول ما هو عند رسول هللا صىل هللا عليه وسمل"(4)ومتدي لهيي يدعو أ حصاب العقول اإ  .(5)، وعرف اجلرجاين ادلين بأ نه: "وضع اإ

  الشعائر ادلينية:املعىن الاصطليح ملامرسة _ 

رضاء املعبود فهذا التعريف يوحض ممارسة الشعائر ادلينية من وهجات  يه طقوس تعبدية تصدر عن ال شخاص طوعا قصد اإ

 أ ساس ية، ليتبني لنا املفهوم الشامل لهذا املصطلح:

ىل دين. يه أ فعال أ و مناسك يأ يت هبا الفرد عىل نوع العبادة ويقوم هبا عىل شلك دامئ ومس متر، فأ وال:  ويه ختتلف من دين اإ

أ ن هذه الطقوس قد تؤدى يف جامعات، كام قد تؤدى يف صورة فردية، وذكل للك دين من ادلايانت طقوس معينة يأ تهيا  واثنيا:

ىل أ خرى.  معتنقوه، ومن مث ختتلف املامرسات من داينة اإ

رادة حرة، ال  واثلثا: ن ممارسة الشعائر ادلينية جيب أ ن تكون طوعا وابإ ظهار اإ تيان هبا، ل ن املامرسة يه اإ أ ن جيرب أ و يكره عىل االإ

 ال فعال التعبدية تصديقا ملا وقر يف القلب.

ليه، وهذا يعين أ ن لك ما أ مر هللا عباده من ال وامر فهو  ورابعًا: رضاء املعبود والتقرب اإ ن ممارسة الشعائر ادلينية مقصدها اإ فاإ

علم لطاعة هللا عا وجل.  اإ

                                      
  .28. سورة أ ل معران، ال ية 1
  .811. سورة البقرة، ال ية 2
  .17/ 31. مرتىض الابيدي، املرجع السابق، ج3
  .519/ 53ر، املرجع السابق، ج. ابن منظو 4
  .500م، صفحة 8003. عيل بن محمد اجلرجاين، كتاب التعريفات، دار املعرفة، بريوت، الطبعة ال وىل، 5
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أ خرى مكصطلح "ممارسة الشعائر ادلينية" خيتلف لفظًا ويتفق معىًن، أ ي خيدم نفس املعىن وينهتيي لنفس وهناك مصطلحات 

ىل  لك املقصد، مفهنا حرية العقيدة أ و احلرية ادلينية أ و حرية العبادة أ و حرية التدين، وهذه املصطلحات يه املتداوةل يف الكتب، وسنتطرق اإ

 من هذه املصطلحات عىل حدى.

مام أ بو زهرة بقوهل: "احترتم االإسلم مفصطلح  حرية العقيدة هو املصطلح ال كرث اس تعاماًل وش يوعًا يف أ اهات الكتب، وقد عرفها االإ

كراه، وال محل، وأ ن جيعل أ ساس اختياره  حرية الاعتقاد، وجعل ال ساس يف الاعتقاد هو أ ن خيتار االإنسان ادلين اذلي يرتضيه من غري اإ

 مي دينه اذلي ارتضاه، فل يكره عىل خلف ما يقتضيه، وأ ضاف أ يضًا أ ن حرية الاعتقاد تتكون من عنارص ثلثة:التفكري السلمي، وأ ن حي

 أ وال: تفكري حر غري مأ سور بيشء سابق من جنس ية أ و تقليد.

كراه عىل عقيدة معينة، فل يكره بهتديد من قتل أ و حنوه.  واثنهيا: منع االإ

 .(1)تقد ويتدين"واثلهثا: العمل عىل مقتىض ما يع 

كراه فيه أ و اجلرب رادته واختياره بعيدًا عن االإ  أ ما احلرية ادلينية اصطلحًا فهيي: "عقد القلب عىل االإميان بيشء معني باكمل حريته واإ

 .(2)عليه"

ليه اجهتاده يف ادلين، فل يكون لغري  نسان احلق يف اختيار ما يؤديه اإ كراهه عىل وتعين احلرية ادلينية أ يضًا: "أ ن يكون للإ ه حق يف اإ

كراه"  .(3)ما يعتقده بوس يةل من وسائل االإ

أ ما حرية العبادة فهيي: "تعين حرية الشخص يف ممارسة شعائره ادلينية دون اضطهاد أ و حرمان، والعبادة يه املظهر املادي لدلين 

 .(4)ل ن العقيدة حملها القلب"

ارسة الشعائر ادلينية، ولك مهنا يمكل ال خر، مفثل حرية العقيدة يه ويلحظ أ ن هناك تقارب بني هذه املصطلحات وبني حرية مم

ىل ممارسة طقوس وشعائر هذا ادلين، مفظاهر ممارسة الشعائر ادلينية  حملها القلب، ولكن هذه احلرية ليست داخلية حفسب، بل تتجاوز اإ

 تعترب امتدادًا طبيعيًا حلرية الاعتقاد.

 

                                      
 .573م، صفحة 5999محمد أ بو زهرة، تنظمي االإسلم للمجمتع، دار الفكر العريب، القاهرة،  .1
 .35م، صفحة 8009 االإسلم، دار السلم، القاهرة، الطبعة ال وىل، . وصفي عاشور أ بو زيد، احلرية ادلينية ومقاصدها يف2
 .53م، صفحة 8000. عبد املتعال الصعيدي، احلرية ادلينية يف االإسلم، دار املعارف، القاهرة، 3
براهمي زائد، سلطة ادلوةل يف تنظمي احلقوق، دار الهنضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 4   .532م، صفحة 8002-م8003. معر محمد اإ
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 يف ضوء أ حاكم الرشيعة االإسلمية. املطلب الثاين: ممارسة الشعائر 

ن الرشيعة االإسلمية قد حثت عىل احترتام مبدأ  ممارسة الشعائر ادلينية لل شخاص، وأ ن للك خشص أ ن ميارس شعائره ادلينية  اإ

   وهذا مصداقًا لقوهل تعاىل: بلك حرية، وكفل الطمأ نينة ل حصاب ادلايانت السابقة،
هنا نالت: (1) ، وقيل اإ

هنام قد أ بيا ملسو هيلع هللا ىلص"يف رجل من بين سامل بن عوف، يقال هل احلصني، اكن هل ابنان نرصانيان، واكن هو مسلامً: فقال للنيب  : أ ال اس تكرههام فاإ

ىل النيب  كراههام فاختصموا اإ ال النرصانية؟ فأ نال هللا ال ية، ويف بعض التفاسري أ نه حاول اإ  أ يدخل بعيض النار، فقال: اي رسول هللا ،ملسو هيلع هللا ىلصاإ

،  وقال ابن كثري يف تفسري هذا ال ية الكما يف غاية امجلال وال مهية، فقال: "أ ي ال تكرهوا أ حدًا عىل ادلخول يف دين االإسلم، (2)وأ ان انظر؟"

ىل أ ن يُكره أ حد  عىل ادلخول فيه، بل من هداه هللا للإ  نه بنينِ  واحض جيلٌّ دالئهل وبراهينه ال حيتاج اإ ر بصريته دخل فاإ سلم ورشح صدره ونوذ

ين ُمكرهًا مقسورًا" نه ال يفيده ادلخول يف ادِلن  .(3)فيه عىل بينة، ومن أ معى هللا قلبه وخمت عىل مسعه وبرصه، فاإ



 :قال النسفي يف تفسري هذه ال ية الكرمية

 يلذ فاس منا ذكل اإ ميان، اإ كراه واجلرب يف االإ ليك مشيئة االإ ميان فعل العبد وفعهل ما أ ي ليس اإ د، ل ن االإ

م ال حيصل بقدرته، وال يتحقق ذكل بدون الاختيار، وتأ ويهل عندان أ ن هللا تعاىل لطفًا لو أ عطامه ل منوا لكهم عن اختيار، ولكن عمل مهنم أ هن

ميان، ل نه يكون يؤمنون فمل يعطهم ذكل، وهو التوفيق والاس تفهام يف )أ فأ نت( مبعىن النفي أ ي ال متكل أ نت اي محمد  أ ن تكرههم عىل االإ

كراه عىل التصديق" قرار، وال ميكن االإ  .(5)ابلتصديق واالإ

                                      
  .811. سورة البقرة، ال ية 1
  .3/35م، ج5990. محمد رش يد بن عيل رضا، تفسري القرأ ن العظمي )تفسري املنار(، الهيئة املرصية العامة للكتاب، 2
سامعيل بن كثري، تفسري القرأ ن العظمي، مؤسسة قرطبة، القاهرة، الطبعة ال وىل، 3  .5/128م، ج8000. أ بو الفداء اإ
  .28. سورة أ ل معران، ال ية 4
  .11/ 55م، اجملدل الثاين، ج5991. أ بو الرباكت عبد هللا بن أ محد النسفي، التفسري القرأ ن اجلليل، الهيئة العامة لشؤون املطابع ال مريية، 5
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 وقال اخلطيب يف تفسري هذه ال ية: "ويف قوهل تعاىل:

كراه يف ادلين،  عااء للنيب الكرمي، ومواساة هل عن مصابه يف قومه اذلين أ بوا أ ن يس تجيبوا هل، وأ ن يتقبلوا اخلري اذلي جاءمه به، أ نه ال اإ

 وذكل ل مرين:

ليه النفس، ويطمنئ  ميان ابملعتقد فيه، واالإميان ابليشء ال يكون حىت يرضاه العقل، ومتيل اإ ال مر ال ول: أ ن ادلين عقيدة، والعقيدة اإ

ذا هو وجد طريقًا هل القلب، وليس يف يشء من هذ ميان اإ ميان، وتغتال االإ كراه هو ال فة اليت حتجب القلب عن االإ ن االإ كراه، بل اإ ا ماكن للإ

ىل القلب.  اإ

ميان، وهيأ ها الس تقباهل، ونفعها  لهيا االإ ن شاء ساق اإ وال مر الثاين: أ ن القلوب ويه مس تودع االإميان، يه يد هللا س بحانه وتعاىل، اإ

ن شاء رصفها عن االإميان، وخمت علهيا، فمل تقبهل، ومل تنتقع بهبه، فأ زهر فهيا وأ مثر، و  اإ

 

رادته.  ال عن مشيئة هللا واإ نه غري مطلوب من الرسول أ ن يكره أ حد عىل االإميان ابهلل، ل نه لن يؤمن مؤمن اإ مث ل ن وعىل هذا، فاإ

كراه هو زرع يف أ رض جمدبة، ال تنبت زرعًا وال تطلع مثرًا" ميان عن اإ  . (1)االإ

مبدأ  ممارسة الشعائر ادلينية لغري  ملسو هيلع هللا ىلصأ ما اجلانب النبوي اذلي ميثل امتدادا وتطبيقًا ل حاكم القرأ ن الكرمي، فقد أ قر النيب 

ىل جانب ذكل (2) »أ تركومه وما يدينون«: ملسو هيلع هللا ىلصاملسمل يف قوهل  ىل املدينة، وضع دس تورًا ل هل املدينة ليكون  ملسو هيلع هللا ىلص أ نه. اإ بعد جهرته اإ

سلمية، هلم مهناجًا لدلوةل االإسلمية، ومضمون هذا ادلس تور أ و الوثيقة، أ نه اعترتف بوجود الهيود يف املدينة، هلم حق املواطنة يف ادلوةل االإ 

ال من ظمل من هذا ادلس تور: "وأ ن هيود بين عوف أ مة من املؤ  81وقد جاء يف املادة  منني، للهيود ديهنم وللمسلمني ديهنم، َموالهيم وأ نفسهم اإ

                                      
  .5029/ 1. عبد الكرمي يونس اخلطيب، التفسري القرأ ين للقرأ ن، دار الفكر العريب، القاهرة، ج1
  .318/ 9فتح القدير، كامل ادلين محمد ابن اهلامم، دار الفكر، ج. 2
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ال نفسه" نه ال يوِتغ اإ ن ما يلحظ من نص املادة (1)وأ مث، فاإ أ قر الهيود عىل ديهنم، ولوال  ملسو هيلع هللا ىلصوما بعدها من ادلس تور، أ ن الرسول  81، اإ

جلهئم مهنا، ولكن املؤامرات الكثرية اليت دبرها الهيود ضد املاكئد وادلسائس اليت اقترتفها هيود املدينة يف عرص النبوة، ملا قام امل  سلمون ابإ

خراج الهيود من اجلايرة العربية جااء وفاقًا ملا اقترتفوه من أ فعال،  ملسو هيلع هللا ىلصادلوةل االإسلمية، يه اليت دفعت الرسول  ىل اإ وخلفاؤه من بعده اإ

سلمية، برشط احترتام غري املسمل للنظام العام االإسليم، بلك ما كام أ ن نص املادة يقر ممارسة الشعائر ادلينية لغري املسمل يف ادلوةل  االإ

 .(2)يتطلبه ذكل من الزتامات

يذاء أ حصاب الصوامع، جفاء عن ابن عباس  ذا بعث  ملسو هيلع هللا ىلصاكن رسول هللا  «قال: ريض هللا عليه وشدد النيب عىل عدم اإ اإ

ر ابهلل، ال تَغدروا، وال تَُغلُوا، وال تُمثلوا، وال تقتلوا الودلان، وال أ حصاب جيوشه قال: اخرجوا ابمس هللا تعاىل، تقاتلون يف سبيل هللا من كف

 .(3) » الصوامع

ويف غاوة خيرب، أ نه اكن من بني الغنامئ اليت غمنها املسلمون حصائف متعددة من التوراة، جفاءت الهيود تطلهبا فأ مر النيب 

لهيم ملسو هيلع هللا ىلص رسائيل ولفن (4)بدفعها اإ سون معلقًا عىل هذه القصة، ويدل هذا عىل ما اكن لهذه الصحائف يف نفس ، وهنا يقول ادلكتور اإ

زاء ما فعهل  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  ليه ابلبنان، حيث مل يتعرض بسوء لصحفهم املقدسة، ويذكرون ابإ من املاكنة العالية، مما جعل الهيود يشريون اإ

ذ أ حرقوا الكتب امل 30الرومان حني تغلبوا عىل أ ورشلمي وفتحوها س نة  قدسة وداسوها بأ رجلهم، وما فعهل املتعصبون من النصارى يف ب.م، اإ

 .(5)حروب اضطهاد الهيود يف ال ندلس حني أ حرقوا أ يضًا حصف التوراة

كتب كتااًب  ريض هللا عليه ، وأ ن اخلليفة أ بو بكر الصديق  ملسو هيلع هللا ىلصقد ساروا عىل هنج الرسول  رضوان هللا علهيمأ ما الصحابة 

ىل أ هل جنران، جاء فيه: "بس ل هل  ملسو هيلع هللا ىلصم هللا الرمحن الرحمي الرحمي. هذا ما كتب به عبد هللا أ بو بكر خليفُة محمد النيب رسول هللا اإ

                                      
ىل  81من الوثيقة ل هل املدينة، وقد كررت املواد ) 81. املادة 1 (، للتفصيل أ نظر محمد محيد هللا، مجموعة الواثئق الس ياس ية للعهد النبوي واخللفة 81ما جاء يف املادة  33اإ

  .15م، صفحة 5923عة السادسة، الراشدة، دار النفائس، بريوت، الطب
دريس حسن محمد اجلبوري، احلرية ادلينية يف الرشيعة االإسلمية والنظم القانونية 2   .28م، صفحة 8002، دار الهنضة العربية، القاهرة، -دراسة مقارنة –. اإ
  .3/895ج م،5993. محمد بن عيل بن محمد الشواكين، نيل ال وطار، دار احلديث، مرص، الطبعة ال وىل، 3
  .11/ 8. حسني بن محمد بن احلسني ادلاير بكري، اترخي امخليس يف أ حوال أ نفس النفيس، دار صادر، بريوت، ج4
  .781هـ، صفحة 5781. عيل أ بو احلسن بن عبد احلي الندوي، السرية النبوية ل يب احلسن الندوي، دار ابن كثري، دمشق، الطبعة الثانية عرش، 5
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، عىل أ نفسهم وأ ْرضهيم وملهتم وأ مواهلم وحاشيهتم وعبادهتم وغائهبم وشاهدمه وأ ساقفهتم  ملسو هيلع هللا ىلصجنران، أ جارمه جبوار هللا وذمة محمد النيب 

 .(1)م من قليل أ و كثري ال خيرسون وال يعرسون، ال يغري أ سقف من ُأْسُقُفيَِتِه وال راهب من رهبانيته"ورهباهنم وِبَيعهم ولكنِ ما حتت أ يدهي

ىل العراق والشام قائل: "وسوف مترون بأ قوام  قد ريض هللا عليه وأ يضًا ما جاء يف خطبة أ يب بكر الصديق  ىل جيوشه املوهجة اإ اإ

غوا أ نفسهم يف الصوامع، فََدعومه وما فرذ  جنوده  ريض هللا عليه . وامللحظ أ ول ما هنيى عنه اخلليفة أ بو بكر الصديق (2)غوا أ نفسهم هل"فرذ

ىل ال رض املقدسة واليت اكن هبا هيالك للهيود، وصوامع للرهبان، واملعابد اليت عكف علهيا العباد هو الهنيي عن قتال رج ال اذلين أ رسلهم اإ

 .(3)تدبري يف القتال ادلين أ و املساس هبم، ذكل أ نه ليس لهؤالء

يلياء القدس، عهدا اكن ريض هللا عليهوجتسد هذا أ يضًا يف عهد اخلليفة معر بن اخلطاب  ، أ نه أ عطى عهدا ل هل املدائن وأ هل اإ

ىل أ كرث من ذكل، وروي أ نه عندما حانت الصلة وهو يف بيت املقدس يف كنيسة القيامة، امتنع  يف غاية التسامح مع النصارى، بل ذهب اإ

حلاح القساوسة النصارى عىل تكرميه ابلصلة هلم فهيا، ولكنه أ ىب، ل نه خيىش أ ن يأ يت يوم يس تويل فيه املسلمون عىل هذ ه عن الصلة رمغ اإ

 .(4)الكنيسة بدعوى أ ن خليفهتم قد صىل فهيا

ال أ عله، جفاء رأ ى هيالًك للهيود قد ُسترت ابلترتاب، و ريض هللا عليه وقيل أ ن أ مري املؤمنني معر بن اخلطاب  ال ظاهرًا اإ مل يبق اإ

 .(5)بفضل ثوبه، وأ خذ بعض الترتاب املترتامك فاقتدى به جيشه، فاال لك ما عىل الهيلك ، وبدا واحضًا ليقميوا عنده شعائرمه ادلينية

مية، ل ن أ نه عندما فتح بيت املقدس، اكن عىل الصخرة زابةل عظ  ريض هللا عليه وموقف أ خر جليل للخليفة معر بن اخلطاب 

زاةل النجاسة عهنا، وأ شار عليه كعب أ ن جيعل املسجد من لهيا، فأ مر معر ابإ هانهتا، مقابةل للهيود اذلي يُصلون اإ ورائه  النصارى اكنوا يقصدون اإ

 .(6)فقال ضاهيت الهيودية، مث جعل املسجد يف قبيل بيت املقدس وهو العمري اليوم

نستشهد هبا عىل مدى حامية الرشيعة االإسلمية ، لغري املسلمني يف أ داء عبادهتم، وامللحظ من بعض الشواهد اليت ارتأ ينا أ ن 

قامة شعائرمه ادلينية يف حرية وأ مان.  واإ

                                      
  .21ب بن ابراهمي، اخلراج، املكتبة ال زهرية للرثات، صفحة . أ بو يوسف يعقو 1
  .871/ 8هـ، ج5323. محمد بن جرير الطربي، اترخي ال مم وامللوك، دار الترتاث، بريوت، الطبعة الثانية، 2
ابن الزناعات املسلحة 3 ، دار الهنضة العربية، القاهرة، الطبعة ال وىل، -ابلرشيعة االإسلمية دراسة مقارنة–.أ بو اخلري أ محد أ بو عطية، حامية الساكن املدنيني وال عيان املدنية اإ

  .515م، صفحة 5992
دريس حسن محمد اجلبوري، املرجع نفسه، صفحة 4   .95. اإ
  .571، صفحة االإمام محمد أ بو زهرة، املرجع السابق  .5
حياء الرثات العريب، الطبعة ال وىل،6   .3/11م، ج5922هـ / 5702 . ابن كثري، البداية والهناية، دار اإ
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م اس تخدام أ ية  ىل االإسلم: "أ ن اخلليفة معر قد حرن وقد نعرض شهادة بعض املسترشقني، ونشري ما ذكره أ رلوند يف كتاب ادلعوة اإ

، يقصد قبائل بين ثعلب املس يحية، عندما أ ظهروا أ هنم ال يرغبون يف ترك ديهنم القدمي، وأ مر بترتك احلرية هلم وس يةل من وسائل الضغط علهيم

ىل االإسلم" قامة شعائرمه ادلينية، عىل أ ال يقفوا يف سبيل أ ي فرد من أ فراد قبيلهتم يرغب يف التحول اإ  .(1)يف اإ

د العايا، بقوهل: "لقد متتع النصارى ابلكثري من عدل معر بن عبد وكذكل عرب املسترشق دوزي عن س ياسة اخلليفة معر بن عب

 .(2)العايا ورمحته، فقد أ مر بأ ال هيدموا كنيسة أ و بيعة صوحلوا علهيا، كام أ عاد الكثري من ال رايض والكنائس وادلايرات"

سلم، بل تركوا هلام مطلق احلرية يف وتقول أ يضا املسترشقة ريغريد هونكة: "أ ن املسلمني مل جيربوا الشعوب املغلوبة عىل االإ 

 .(3)الاعتقاد والعبادة"

ن املسلمني وحدمه اذلين مجعوا بني الغرية دليهنم وروح  ىل ماذكره روبرتسن يف كتابه اترخي شارلكن: "اإ وقد أ شار جوس تاف لوبون اإ

 .(4)ن مل يرغبوا فيه أ حرارًا يف المتسك بتعالهيم ادلينية"التسامح حنو أ تباع ال داين ال خرى، وأ هنم مع امتشاقهم احلسام نرشًا دليهنم، تركوا م

سلمية قد كفلت ممارسة الشعائر اليت يه مظهر من مظاهر حرية العقيدة، ومدى امحلاية والتسامح مع  يتضح لنا أ ن الرشيعة االإ

عطاهئم حريهتم ادلينية اليت تس تلام السامح هلم مبامرسة شعائرمه ادلينية، مما قرارمه عىل عقيدهتم.  اذلميني عىل اإ  يتفق واإ

 املبحث الثاين: حامية ممارسة الشعائر ادلينية يف القانون اجلاائري _

 املطلب ال ول: امحلاية ادلس تورية والترشيعية ملامرسة الشعائر ادلينية

ا الطبيعي صلب ادلساتري، نظرا لكون حرية ادلين أ و املعتقد أ غىل القمي املرتبطة بشخص االإنسان، فاكن من املؤكد أ ن يكون ماكهن

ذ تنص املادة  م، املعدل عام 5929من دس تور  31واملرشع اجلاائر قد ساير ادلساتري ادلول ال خرى يف تكريسه ملبدأ  احلرية ادلينية، اإ

اق أ ي دين أ و ، يلحظ من نص املادة عىل أ نه للك فرد احلق يف اعتن(5) م، عىل أ نه: "ال مساس حبرمة العقيدة، وحرمة حرية الرأ ي"5991

 .(6)معتقد، كام هل أ ن ميارس دينه وشعائره اخلاصة بدينه أ و معتقده، ذكل ل ن العبادة يه من احلقوق واحلرايت ال ساس ية

                                      
ىل االإسلم 1 براهمي وأ خرين، مكتبة الهنضة املرصية،  -حبث يف نرش العقيدة–. سري توماس وأ رلوند، ادلعوة اإ   .13م، صفحة 5930تعريب حسن اإ
  .83. نظرة يف الترشيع والس ياسة جتاه النصارى، صفحة 2
دريس حسن محمد اجلبوري، املرجع السابق، صفحة 3   .31. اإ
  .88م، صفحة 8001. يوسف القرضاوي، غري املسلمني يف اجملمتع االإسليم، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الرابعة، 4
  م.5991م املعدل عام 5929. ادلس تور اجلاائري لعام 5
  .90م، صفحة 8003توزيع، . شطال كامل، حقوق االإنسان يف اجلاائر بني احلقيقة ادلس تورية والواقع املفقود، دار اخلدلونية للنرش وال 6
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من  07من ادلس تور مل تنص رصاحة عىل حرية ممارسة الشعائر ادلينية، مثل ما نصت عليه املادة  31ويلحظ أ يضا أ ن نص املادة 

منا نصت فقط عىل ال مساس حبرية املعتقد، وحرية املعتقد تس تتبع ابلرضورة حرية ممارسة الشعائر ادلينية، وما يدل ، واإ (1)م5913دس تور 

م، حيدد رشوط وقواعد ممارسة الشعائر ادلينية لغري 8001فرباير  02حمرم هـ املوافق لـ  89املؤرخ يف  03 -31عىل ذكل صدور ال مر رمق 

يف الفصل ال ول، أ حاكم عامة عىل: "تضمن ادلوةل اجلاائرية اليت تدين ابالإسلم حرية ممارسة  08ال مر يف املادة املسلمني يف اجلاائر، فينص 

طار أ حاكم ادلس تور وأ حاكم هذا ال مر والقوانني والتنظاميت السارية املفعول واحترتام النظام العام وال داب العامة وحقوق الشعائر ادلينية  يف اإ

حيظر اس تعامل "من ال مر عىل:  04ونصت املادة  ".ال ساس ية. كام تضمن ادلوةل التسامح والاحترتام بني خمتلف ادلايانتال خرين وحرايهتم 

. نلحظ أ ن املرشع اجلاائري قد أ قر حرية ممارسة الشعائر ادلينية لغري املسمل (2)"الانامتء ادليين ك ساس للمتيزي ضد أ ي خشص أ و جامعة

الاعتبار مراعاة العادات والتقاليد اخلاصة بلك جممتع، فل جيوز يف بدل مثل اجلاائر يعتنق االإسلم دينًا، أ ن تكون وكفلها، مع ال خذ بعني 

ناكر أ حاكم ادلين االإسليم. ىل االإحلاد، أ و اإ  هناك ادلعوة اإ

، حيث (3)جلاائرمرسوم تنفيذي حيدد رشوط وكيفيات سري التظاهرات ادلينية لغري املسلمني يف ا صدر م59/01/2007ويف 

عرفت املادة الثانية التظاهرة ادلينية يف مفهوم هذا املرسوم بأ هنا جتمع مؤقت ل شخاص تنظمه مجعيات ذات طابع ديين يف بناايت مفتوحة 

من املرسوم  01من املرسوم نفسه عىل أ نه ختضع التظاهرة ادلينية للترصحي املس بق للوايل. ويف املادة  03لعموم الناس، وأ يضا نصت املادة 

ساءة للنظام العام وال داب، بقوهل: " ميكن للوايل منع لك ت ذا اكن هناك خرق واإ ظاهرة ذاته نصت عىل أ نه ميكن للوايل منع التظاهرة ادلينية اإ

 تشلك خطرًا عىل حفظ النظام العام ويشعر املنظمني بذكل".

ىل أ بعد من ذكل، فأ صدرت مرسوما تنفيذاًي يف  م حيدد تشكيةل اللجنة الوطنية للشعائر ادلينية 83/01/8003وذهبت اجلاائر اإ

، والهدف من اللجنة أ هنا تسهر عىل احترتام حرية ممارسة الشعائر ادلينية لغري املسلمني، وتتكفل ابلشؤون (4)لغري املسلمني وكيفيات معلها

 والانشغاالت املتعلقة بذكل.

                                      
  م: "االإسلم دين ادلوةل وتضمن امجلهورية للك فرد احترتام أ رائه ومعتقداته وحرية ممارسة ال داين".5913من دس تور  07. املادة 1
فرباير  82هـ املوافق ل 5783حمرم عام  89املؤرخ يف  03-01م، أ مر رمق 8001مارس  05هـ / 5783صفر عام  05، 58. اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلاائرية / العدد 2

 م، حيدد رشوط وقواعد ممارسة الشعائر ادلينية لغري املسلمني.8001
مؤرخ يف جامدي ال وىل عام  531 -03م، مرسوم تنفيذي رمق 8003مايو س نة 80هـ / 5782جامدي ال وىل عام  03، 33.اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلاائرية / العدد 3

 ، حيدد رشوط وكيفيات سري التظاهرات ادلينية لغري املسلمني.8003مايو س نة  59افق م املو 5782
جامدي ال وىل عام  50مؤرخ يف  512 -03م، مرسوم تنفيذي رمق 03/01/8003هـ / 5782جامدي ال وىل عام  53، 31.اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلاائرية / العدد 4

 .3كيةل اللجنة الوطنية للشعائر ادلينية لغري املسلمني وكيفيات معلها، صفحة م، حيدد تش 03/01/8003م املوافق 5782
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ن ختطو خطوة معلقة يف الس نوات القليةل املاضية للحد من تاايد ويف هذا الصدد نس تطيع أ ن نقول أ ن اجلاائر اس تطاعت أ  

محلت التنصري من هجة، ومن هجة أ خرى حامية ممارسة الشعائر ادلينية لغري املسلمني، وذكل بسن الترشيعات اليت س بق ذكرها، ويرجع 

ىل النشاط الكبري لعمليات التبشري اذلي شهدته اجلاائر، وخاص نشاء هذا القانون اإ ة بعض املناطق اكلقبائل مثل، )كبجاية، البويرة، تزيي اإ

 وزو( من أ كرث املناطق اليت اس هتدفهتا امحللت التبشريية حتت غطاء )الثقافة، وحماربة الفقر، واجلهل...(.

صدار هذا القانون هو تنظمي احلياة ادلينية لغري املسلمني مبا حيقق املصلحة العامة لغري املسلمني وللمجمتع  والباعث احلقيقي عىل اإ

 .(1)كلك بعدم اختاذ ممارسة الشعائر ادلينية مطية للمساس مبعتقد الفرد اجلاائري ودينه من خلل محلت التنصري والتبشري

جراءات الواردة فيه برصامة، بدا جليًا ختوف يف ال وس ط املس يحية من ادلاخل واخلارج، اوبعد سن هذا القانون وتطبيق االإ

م بتقدمي تقرير مفاده انهتاك السلطات اجلاائرية حلقوق 8002عىل اجلاائر، حيث قامت الوالايت املتحدة ال مريكية يف سبمترب  وحماوةل للضغط

املس يحيني، لكن اجلاائر اعتربت ذكل تدخًل يف شؤوهنا ادلاخلية، وأ كدت عىل أ ن حقوق املس يحيني حمفوظة وحىت أ ن مقدساهتم مازالت 

فريقية اليت أ عيد ترمميها مؤخرا، وابملقابل رشعت اجلاائر يف تنظمي ملتقيات من العهد الاس تعامري  ىل يومنا هذا مثل كنيسة الس يدة االإ اإ

 ركات فهيا من هجة عىل احلد من انتشار ظاهرة التنصري وس بل حماربهتا، كتكل املنعقدة بعنوان )تنايم ظاهرة التنصري يف اجلاائر مسؤولية

القانون السابق ابعتباره يس هتدف امحللت التبشريية، ادلاينة املس يحية يف حد ذاهتا، وهذا ما نوقش يف امللتقى  من؟( ومن هجة توضيح معامل

مام ابحملمدية حتت عنوان )ممارسة الشعائر ادلينية حق يكفهل ادلي ن ادلويل اذلي نظمته وزارة الشؤون ادلينية مؤخرا، و املنعقد بدار االإ

ع من علامء مسلمني وقساوسة مسحيني من خمتلف ادلول، وأ لقيت فيه حمارضات تناولت مواضيع عدة، مفن والقانون(، واذلي حرضه مج

جانب املسلمني أ ثريت قضااي )سامحة االإسلم، احترتام اجلاائر لدلايانت ال خرى...( أ ما من اجلانب ال خر فقد أ كد رئيس أ ساقفة اجلاائر 

ق  سابقا الس يد )هرني تييس(حاجة البرشية ىل حرية الإ امة السلم، وأ شار الس يد )غالب بدر(رئيس أ ساقفة الكنيسة الاكثوليكية ابجلاائر اإ

لغاء القانون السابق أ و مراجعته ابعتباره يشلك تضييقا حلرية املس يحيني يف أ داء معتقداهتم، لكن  جابة ممارسة املعتقد ادليين، كام طالب ابإ اإ

منا   ال تمت يف  اللـه غلم هللا( اكنت واحضة حيث رصح أ ن "ممارسة الشعائر ادلينية وزير الشؤون ادلينية و ال وقاف الس يد)بوعبد املطلق اإ

 . (2)يف أ ماكن تقع يف بدل والبدل تسريه دوةل"

                                      
 .3-8. العريب جميدي، جمةل الفقه و القانون، احلرية ادلينية لغري املسلمني من خلل قانون ممارسة الشعائر ادلينية، ص1
 سة الشعائر ادلينية حق يكفهل ادلين والقانون".فرباير بعنوان "حرية ممار  55و  50. امللتقى ادلويل املنظم ابجلاائر يويم 2
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يف ال خري ميكن القول أ ن وجود مثل هذا القانون يعترب حصنا منيعا يف وجه لك حماوالت التنصري ادلاخلية مهنا أ و اخلارجية الرامية 

ىل   زعاعة ادلين االإسليم، ويؤكد احترتام اجلاائر حلرية املعتقد وممارسة الشعائر ادلينية، وابتعادها عن التعصب والانغلق.اإ

 املبحث الثاين: امحلاية القانونية اجلاائية للمامرسة الشعائر ادلينية.

ىل هاته  وغري االإسلمية، (1)االإسلميةادلينية لقد أ خذ املرشع اجلاائري عىل عاتقه اهمة امحلاية القانونية ملامرسة الشعائر  فقد أ شار اإ

سلميةامحلاية دون حتديد أ و تفصيل يف الشعائر ادلينية، فهو قد أ شار ابليد ال ابل صبع محلاية الشعائر ادلينية  سلمية وغري االإ ، رمغ أ ن االإ

ال  أ نه ذكر هاته امحلاية يف عدة مواد و حتت أ بواب املرشع مل خيص الشعائر ادلينية بباب اكمل، أ و فصل، أ و قسم يف قانون العق وابت اإ

 .(2) متفرقة

هذا و قد تبدوا امحلاية اجلنائية للشعائر ادلينية أ هنا مطلقة دون قيد أ و رشط، و لكن الواقع القانوين حيمت تبعية النص اجلنايئ يف 

ىل النص ادلس توري و اذلي اشترتط بدوره خضوع تكل املصلحة  للضابط العام و اذلي هو النظام العام و  -الشعائر ادلينية- هذا اجملال اإ

 ال داب العامة.

سلم جترميا خاصا. 8مكرر  577فقد جرمت املادة   الاس هتااء ابملعلوم من ادلين ابلرضورة وبأ ية شعرية من شعائر االإ

ىل مخس )3الفقرة ال وىل " يعاقب ابحلبس من ثلث ) 8مكرر 577فنصت املادة   10.000( س نوات وبغرامة من 1( س نوات اإ

ىل  ىل الرسول )صىل هللا عليه وسمل( أ و بقية ال نبياء أ و اس هتاأ  ابملعلوم من 800.000دج اإ حدى هاتني العقوبتني فقط لك من أ ساء اإ دج أ و ابإ

 .(3)خرى."ادلين ابلرضورة أ و بأ ية شعرية من شعائر االإسلم سواء عن طريق الكتابة أ و الرمس أ و الترصحي أ و أ ية وس يةل أ  

عىل  اعتداء يعد القبور عىل والاعتداء ،وحرص املرشع اجلاائري أ يضا عىل عدم انهتاك حرمة القبور واملوىت، ويه ال تاول أ بدًا، 

فقانون العقوابت اجلاائري سواء،  حد عىل و الوضعي الرشعي القانون علهيا يعاقب جنائية خمالفة وهو الوقت، ذات يف وال حياء ال موات

 515،518، 510حامية للمدافن حبرمة امليت وهذا يف نصوص املواد  أ وجد

                                      
 من قانون العقوابت اجلاائري. 8مكرر577. أ نظر املادة  1
 510-510اجلرامئ املتعلقة ابملدافن و حبرمة املوىت، أ نظر املواد  517-510الاعتداء عىل احلرايت، أ نظر املواد  555-503،انظر املواد 50مكرر  23-مكرر 23. أ نظر املادة  2

الاعتداء عىل رشف واعتبار ال شخاص و عىل  899-891،أ نظر املواد 813شهادة الاور و الميني الاكذبة، أ نظر املادة  875-838.أ نظر املواد  2مكرر  510و  1مكرر  510و  3مكرر 

فشاء ال رسار، أ نظر املواد   انهتاك ال داب. 379-333حياهتم اخلاصة و اإ
مر  8001ديسمرب  80يف املؤرخ  83-01. انظر القانون  3  املتضمن قانون العقوابت اجلاائري. 5911يونيو  2املؤرخ يف  511-11املعدل و املمتم  لل 
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ىل س نتني وبغرامة  510نص املادة  عىل: "لك من هدم أ و خرب أ و دنس القبور بأ ية طريقة اكنت يعاقب ابحلبس من س تة أ شهر اإ

ىل   80.000من   دينار."500.000اإ

جبة  للموىت يف املقابر أ و يف غريها من أ ماكن ادلفن يعاقب عىل: "لك من يرتكب فعل ميس ابحلرمة الوا 515و نصت املادة 

ىل س نتني وبغرامة من  ىل   80.000ابحلبس من ثلثة أ شهر اإ  دينار " 500.000اإ

ىل  518أ ما املادة  فنصت عىل: "لك من انهتك حرمة مدفن أ و قام بدفن جثة أ و أ خرهجا خفية يعاقب ابحلبس من ثلثة أ شهر اإ

ىل   80.000س نة وبغرامة من   .(1)دينار" 500.000اإ

مكرر يف فقرهتا الرابعة عىل  "الاعتداء عىل رموز ال مة و امجلهورية و نبش أ و تدنيس القبور " وحسب  23و كذكل نصت املادة 

رهابية أ و ختريبي 5مكرر 23نص املادة  ة حسب نص تكون العقوبة مضاعفة ابلنس بة للعقوابت ال خرى أ ي ابلنس بة للجرامئ املوصوفة بأ فعال اإ

 مكرر. 23املادة 

م املنظم واحملدد رشوط وقواعد ممارسة 8001فرباير  س نة  82هـ املوافق 5783حمرم عام  89املؤرخ يف  03-01أ ما القانون 

ىل  50الشعائر ادلينية لغري املسلمني، حيث تناول يف الفصل الثالث ال حاكم اجلاائية وذكل يف املواد   .51اإ

ىل مخس )8أ ن: "دون االإخلل بعقوابت أ شد، يعاقب ابحلبس من س نتني ) ال مر نفسهمن  55فقد نصت املادة  ( س نوات 1( اإ

ىل  100.000وبغرامة من   دج لك من: 5.000.000دج اإ

غراء محلل مسمل عىل تغيري دينه أ و يس تعمل من أ جل ذكل املؤسسات التعلميية أ و الترتبوية  .5 حيرض أ و يضغط أ و يس تعمل وسائل اإ

 ة أ و الاجامتعية أ و الثقافية أ و مؤسسات التكوين أ و أ ي مؤسسة أ خرى أ و أ ي وس يةل مالية ما.أ و الاستشفائي

ميان مسمل". .8 نتاج أ و ختاين أ و توزيع واثئق مطبوعة أ و أ رشطة مسعية برصية أ و أ ي دعامة أ و وس يةل أ خرى بقصد زعاعة اإ  يقوم ابإ

                                      
 . املرجع نفسه. 1



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 493 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

ىل ثلث )5ة )عىل: "يعاقب ابحلبس من س ن من ال مر ذاته فنصت 53أ ما املادة  دج  500.000( س نوات وبغرامة من 3( اإ

ىل   دج لك من: 300.000اإ

 من هذا ال مر. (1)(3و  1ميارس الشعائر ادلينية خلفا ل حاكم املادتني ) .5

 من هذا ال مر.( 2)(2ينظم تظاهرة دينية خلفًا ل حاكم املادة ) .8

أ ن يكون معينًا أ و معمتدًا أ و مرخصًا هل من طرف سلطته ادلينية  يؤدي خطبة داخل البناايت املعدة ملامرسة الشعائر ادلينية دون .3

 اخملتصة املعمتدة يف الترتاب الوطين وكذا من قبل السلطات اجلاائرية اخملتصة".

حدى اجلرامئ  57أ ما املادة  فنصت عىل: "ميكن اجلهة القضائية اخملتصة أ ن متنع ال جنيب اذلي حمك عليه بسبب ارتاكبه اإ

ما هنائيا أ و ملدة ال تقل )املنصوص علهي قلمي الوطين اإ قامة يف االإ  ( س نوات50ا يف هذا ال مر من االإ

قلمي الوطين بعد قضائه مدة العقوبة السالبة للحرية" قامة طرد الشخص املدان بقوة القانون خارج االإ  .يترتتب عىل املنع من االإ

حدى افنصت عىل: "يع 51واملادة   جلرامئ املنصوص علهيا يف هذا ال مر:اقب الشخص املعنوي اذلي ارتكب اإ

( مرات احلد ال قىص للغرامة املنصوص علهيا يف هذا ال مر للشخص الطبيعي اذلي 7بغرامة ال مينكن أ ن تقل عن أ ربع ) 

 ارتكب نفس اجلرمية.

 بعقوبة أ و أ كرث من العقوابت ال تية:  .5

 مصادرة الوسائل واملعدات اليت اس تعملت يف ارتاكب اجلرمية.  .8

 ملنع من ممارسة الشعائر ادلينية أ و أ ي نشاط ديين داخل احملل املعين.ا  

                                      
من هذا ال مر،  9يف املادة "خيضع ختصيص أ ي بناية ملامرسة الشعائر ادلينية للرأ ي املس بق من اللجنة الوطنية للشعائر ادلينية املنصوص علهيا  03-01من ال مر  1املادة  -  1

حصاء من طرف ادلوةل وتس تفيد من حاميهتا".  ومتنع ممارسة أ ي نشاط داخل ال ماكن اخملصصة ملامرسة الشعائر ادلينية للإ

 امل من اخلارج".من نفس ال مر "تمت املامرسة امجلاعية للشعائر ادلينية يف البناايت اخملصصة ذلكل دون غريها وتكون عامة  وظاهرة املع 3املادة  -
 التنظمي". من ال مر ذاته "تمت التظاهرات ادلينية داخل بناايت وتكون عامة وختضع للترصحي املس بق، وحتدد رشوط وكيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق 2املادة  -  2
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 حل الشخص املعنوي".  

 اخلامتــــــة

ن احلق يف ممارسة الشعائر ادلينية كغريه من حقوق االإنسان يكتيس أ مهية ابلغة الرتباطه ابلناحية النفس ية للفرد، وكذا عىل اعتبار  اإ

منا يه الشعور ادليين غرياة أ ساس ية دلى االإ  نسان ختتلف من خشص ل خر يودل ويعيش هبا، ومل تكن ظاهرة اجامتعية من صنع اجملمتعات واإ

لهيا قواعد القانون ادلويل االإنساين ، ذكل طبيعة فطرية، وأ ن قواعد الرشيعة االإسلمية وحدها القواعد اليت توفر حامية شامةل واكمةل مل ترق اإ

اية حرية ممارسة الشعائر ادلينية، وأ ماكن العبادة مل تكن لتبقى شعارًا بل جسدت معليًا، اما املرشع اجلاائر أ ن املبادئ اليت جاء هبا االإسلم محل

 كفل حرية ممارسة الشعائر ادلينية لغري املسلمني، وقام حبامية حقوقهم وحريهتم، وذكل رشيطة احترتام النظام العام وال داب العامة.

 :ملراجـــعا -

 القرأ ن الكرمي  -

حياء الرثات العريب، الطبعة ال وىل، اب -  م.5922هـ / 5702ن كثري، البداية والهناية، دار اإ

 هـ.5757ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت، الطبعة الثالثة،   -

 م.5991أ بو الرباكت عبد هللا بن أ محد النسفي، التفسري القرأ ن اجلليل، الهيئة العامة لشؤون املطابع ال مريية،  -

ابن الزناعات املسلحة  - ، -دراسة مقارنة ابلرشيعة االإسلمية–أ بو اخلري أ محد أ بو عطية، حامية الساكن املدنيني وال عيان املدنية اإ

 م.5992دار الهنضة العربية، القاهرة، الطبعة ال وىل، 

سامعيل بن كثري، تفسري القرأ ن العظمي، مؤسسة قرطبة، القاهرة، الطبعة ال   -  م.8000وىل، أ بوالفداء اإ

 أ بو يوسف يعقوب بن ابراهمي، اخلراج، املكتبة ال زهرية للرثات. -

دريس حسن محمد اجلبوري، احلرية ادلينية يف الرشيعة االإسلمية والنظم القانونية  - ، دار الهنضة العربية، -دراسة مقارنة –اإ

 م.8002القاهرة، 

 ية لغري املسلمني من خلل قانون ممارسة الشعائر ادلينية.العريب جميدي، جمةل الفقه و القانون، احلرية ادلين  -

 فرباير بعنوان "حرية ممارسة الشعائر ادلينية حق يكفهل ادلين والقانون". 55و  50امللتقى ادلويل املنظم ابجلاائر يويم  -

 وت.حسني بن محمد بن احلسني ادلاير بكري، اترخي امخليس يف أ حوال أ نفس النفيس، دار صادر، بري  -

 م.5999زين ادلين الرازي، خمتار الصحاح، املكتبة العرصية، بريوت،   -
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ىل االإسلم   - براهمي وأ خرين، مكتبة الهنضة املرصية،  -حبث يف نرش العقيدة–سري توماس وأ رلوند، ادلعوة اإ تعريب حسن اإ

 م.5930

 م.8003ملفقود، دار اخلدلونية للنرش والتوزيع، شطال كامل، حقوق االإنسان يف اجلاائر بني احلقيقة ادلس تورية والواقع ا  -

 عبد الكرمي يونس اخلطيب، التفسري القرأ ين للقرأ ن، دار الفكر العريب، القاهرة. -

 م.8000عبد املتعال الصعيدي، احلرية ادلينية يف االإسلم، دار املعارف، القاهرة،   -

يب احلسن الندوي، دار ابن كثري، دمشق، الطبعة الثانية عرش، عيل أ بو احلسن بن عبد احلي الندوي، السرية النبوية ل    -

 هـ.5781

 م8003عيل بن محمد اجلرجاين، كتاب التعريفات، دار املعرفة، بريوت، الطبعة ال وىل،  -

براهمي زائد، سلطة ادلوةل يف تنظمي احلقوق، دار الهنضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية،   -  م.8002-م8003معر محمد اإ

 كامل ادلين محمد ابن اهلامم،  فتح القدير، ، دار الفكر.  -

 م.5999محمد أ بوزهرة، تنظمي االإسلم للمجمتع، دار الفكر العريب، القاهرة،  -

 هـ5323محمد بن جرير الطربي، اترخي ال مم وامللوك، دار الترتاث، بريوت، الطبعة الثانية،   -

 م.5993ال وطار، دار احلديث، مرص، الطبعة ال وىل،  محمد بن عيل بن محمد الشواكين، نيل  -

 محمد بن محمد احلسيين )امللقب مبرتىض الابيدي(، اتج العروس، دار الهداية. -

 م.5923محمد محيد هللا، مجموعة الواثئق الس ياس ية للعهد النبوي واخللفة الراشدة، دار النفائس، بريوت، الطبعة السادسة،  -

 م.5990رضا، تفسري القرأ ن العظمي )تفسري املنار(، الهيئة املرصية العامة للكتاب،  محمد رش يد بن عيل -

 مجمع اللغة ابلقاهرة، املعجم الوس يط، دار ادلعوة  -

 م.8009وصفي عاشور أ بو زيد، احلرية ادلينية ومقاصدها يف االإسلم، دار السلم، القاهرة، الطبعة ال وىل،  -

 م.8001مني يف اجملمتع االإسليم، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الرابعة، يوسف القرضاوي، غري املسل -

 :الترشيعات الوطنية

 املعدل. م5913ادلس تور اجلاائري لعام -
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املتضمن قانون العقوابت  5911يونيو  2املؤرخ يف  511-11املعدل و املمتم  لل مر  8001ديسمرب  80املؤرخ يف  83-01القانون  -

 .اجلاائري

م، حيدد رشوط وقواعد ممارسة الشعائر ادلينية 8001فرباير  82هـ املوافق ل 5783حمرم عام  89املؤرخ يف  03-01ر رمق أ م -

 لغري املسلمني.

، حيدد رشوط وكيفيات سري 8003مايو س نة  59م املوافق 5782مؤرخ يف جامدي ال وىل عام  531 -03مرسوم تنفيذي رمق  -

 لمني.التظاهرات ادلينية لغري املس

م، حيدد تشكيةل اللجنة الوطنية 03/01/8003م املوافق 5782جامدي ال وىل عام  50مؤرخ يف  512 -03مرسوم تنفيذي رمق  -

.للشعائر ادلينية لغري املسلمني وكيفيات معلها
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 س تقللية السلطة القضائية كضامن للحقوق و احلرايت ال ساس يةاإ 

 نةــ رشيف أ مي ال س تاذة/

 ة سعيدةــجامع"أ "،أ س تاذ مساعد  

 

ىل العمل من أ جل ترقيهتا       يعد موضوع احلقوق و احلرايت االإنسانية من املواضيع الهامة و ال ساس ية اليت تسعى سائر ادلول اإ

ىل تدويهنا يف ادلساتري املعارصة ل هنا من ال هداف ال   ساس ية اليت تعمل سلطات ادلوةل و حاميهتا. ابعتبارها مسأ ةل داخلية أ ولية، مما دفع هبا اإ

 1جاهدة عىل صيانهتا و احترتااها. كام جعلت أ ليات و سلطات تسهر عىل احلفاظ عىل تكل احلقوق

فعىل املرسح الوطين، جند السلطة القضائية يه اليت ترشف دس توراي عىل احترتام و صيانة هذه احلقوق و ترس يخها ميدانيا      

نص و ليك ِتؤدي السلطة القضائية وظيفهتا بأ مكل وجه البد أ ن تمتتع  2اف، ابعتبارها حامية للحقوق و احلرايتعىل أ ساس مبادئ العدل و االإ

ال للقانون . كام أ ن القايض محمي من اكفة الضغوطات و املناورات و التدخلت اليت قد ترض بأ داء وظيفته أ و 3ابس تقللية معينة ال ختضع اإ

خر يمتتع بقدر من الاس تقللية تفاداي الحنرافه و تعسفه يف حق املتقايض و يعد مس ئوال أ مام اجمللس . كام أ ن القايض هو ال  4متس نااهته

 ضامان للحقوق و احلرايت ال ساس ية. 5ال عىل عن واجبه الوظيفي

منا لها خلفيات اترخيية تنحرص أ ساسا يف مبدأ  ال      ن فكرة اس تقللية السلطة القضائية مل تظهر من العدم و اإ فصل بني اإ

ذ أ ن مسأ ةل فصل السلطات واملناداة برضورة اس تقللية القضاء عن ابيق وظائف ادلوةل انجتة عن مبدأ  الفصل بني السلطات. و  السلطات. اإ

 هذا ما س يظهر جليا من خلل املبحثني املواليني.

 

 

 

                                      
1
ؤرخ يف  08/03املعدل بقانون  5991و هو ما ورد يف دابجة دس تور   ًِ  .51/55/8002امِلؤرخ يف  02/59ون و املعدل بقان 50/07/8008امِل

2
 املعدل. 5991من دس تور  539املادة  

3
 املعدل. 5991من دس تور  532املادة  

4
 املعدل. 5991من دس تور  572 و573املادتني  

5
 املعدل. 5991من دس تور  510و 579املادتني  
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 املبحث ال ول: مبدأ  الفصل بني السلطات

 ةاملبحث الثاين: اس تقللية السلطة القضائي

ن فكرة الفصل بني السلطات جاءت خصيصا الحترتام حقوق الفرد و صيانة احلرايت ال ساس ية، الن امجلع و التعاون بني        اإ

نسانية و يكون الفرد ال كرث مساسا ابدلرجة ال وىل.   ىل التعسف يف احلقوق و احلرايت االإ  وظائف ادلوةل يؤدي حامت اإ

 ات         املبحث ال ول: مبدأ  الفصل بني السلط

ىل       ملا اكنت الطبيعة البرشية حمبة للسلطة و التسلط. فقد اكنت هذه السلطة جمسدة يف يد واحدة، مما أ دى حقيقة اإ

ىل فصلها يف أ يدي متفرقة، عىل أ ساس أ ن لك يد متارس  الاستبداد، و التعسف يف احلقوق و احلرايت. و لهذا السبب، فقد اكنت ادلعوة اإ

طار ما يسمى ب " مبدأ  الفصل بني السلطات". فبه مت الاعترتاف ابس تقللية السلطة القضائية ، و اهام معينة. و  ال يف اإ ذكل ال يتحقق اإ

ال نتاج مبدأ  الفصل بني السلطات.  ذ أ ن السلطة القضائية ليست اإ  فصلها عن ابيق سلطات ادلوةل اإ

ن الهدف الوحيد من وراء حتقيق الفصل بني وظائف ادلوةل،       هو منع التعسف يف حقوق الشعب، أ ي الوضع اذلي اكن اإ

 سائدا أ نذاك. و اذلي سيمت بيانه يف املطلب ال ول، و تعريف هذا الفصل بني وظائف ادلوةل يف املطلب الثاين.

 املطلب ال ول: التطور التارخيي مبدأ  الفصل بني السلطات

ن املتتبع لتطور السلطة الس ياس ية عرب التارخي، يلح      ظ أ هنا اكنت جمسدة يف خشص واحد، أ و جامعة معينة، يسمهيا الفقه اإ

 ادلس توري ابحلكومة ال حادية، أ و املونوقراطية. فالسلطة اكنت مركاة يف يد خشص الرئيس، أ و املكل. أ ي الرجل الوحيد اذلي حيتل الصدارة

ما عىل أ ساس ادلين، أ و القوة، أ و  ادلميقراطية. كام اكن سائد يف العصور القدمية، و الوسطى، خاصة ال وىل يف ادلوةل، و اكن ميارس السلطة اإ

يف أ ورواب. و من هنا قام الرصاع بني الطبقة احلامكة و الطبقة احملكومة، و يه الشعب حول السلطة، و  طريقة ممارس هتا. و قد دام فترتة 

ا سهل من وحدة تركزي القرار. غري أ ن تعسف الرئيس، أ و طويةل. كام أ ن وظائف ادلوةل قدميا اكنت قليةل، و نشاطاهتا حمدودة. و هذا م

املكل يف ممارسة سلطته، و استبداده، جعلت بعض املفكرين ينادون برضورة توزيع وظائف ادلوةل عىل هيئات خمتلفة،منعا الاستبداد يف 

طار ما يسمى ب " مبدأ  الفصل بني السلطات ".  اإ

يلسوف اليوانين" أ فلطون" يف كتابه  "القوانني". و سار عىل هذه الفكرة الفيلسوف و أ ول من أ درك هذه الفكرة هو الف           

ال أ ن هذه الفكرة قد حظيت دراسة تفصيلية من قبل الفقيه " جون لوك " يف كتابه " احلكومة املدنية". مث جاء الفقي ه اليوانين" أ رسطو". اإ
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نطقية يف نظرية حديثة يف كتابه "روح القوانني". و أ خذه كسلح من أ سلحة الفرنيس" مونتسكيو" اذلي صاغ املبدأ  صياغة قانونية،و م 

 الكفاح ضد احلكومات املطلقة .

و قد اختذت ال نظمة الس ياس ية املعارصة مبدأ  الفصل بني السلطات كدعامة أ ساس ية يف أ نظمهتا الس ياس ية حتقيقا          

 .       2مثل مونتسكيو، جون لوك، أ فلطون، أ رسطو، و جان جاك روسو. بعدما اند به عدة نظريني دميقراطيني 1لدلميقراطية

و يس متد هذا املبدأ  جذوره من الفلسفة االإغريقية، و اكنت نشأ ته نشأ ة س ياس ية حمضة، و تناوهل لوك كنظرية، حيث مت      

يلسوف الفرنيس مونتسكيو اذلي اختذه حتت . و تله أ فلطون و أ رسطو، و روسو، و الف 3رشحه ل ول مرة  يف كتابه "احلكومة املدنية "

نسان يمتتع بسلطة ييسء اس تعاملها، و أ ن يامتىش يف هذا  ذ يقول:" لقد أ تيت التجارب ال بدية أ ن لك اإ شعار " السلطة حتد السلطة".  اإ

ساءة اس تعامل ىل عدم اإ ىل حدود، و الوصول اإ ن الفضيةل نفسها يف حاجة اإ السلطة. جيب أ ن يكون  الاس تعامل حىت حيد حدودا توقفه، اإ

ثر الثورتني ال مريكية و الفرنس ية ىل اجملال التطبيقي عىل اإ  .4النظام قامئا عىل أ ساس أ ن السلطة حتد السلطة".  مث انتقل اإ

فتجنبا للتعسف و الاستبداد كام يقال " السلطة مفسدة و السلطة املطلقة مفسدة مطلقة". و نظًرا لتضارب مصاحل            

ذ أ ن هؤالء يريدون التسلط، و الظمل، و بسط سلطهتم عىل الغري. طاملا اكن ذكل من الطبائع البرشية، يف حني يأ مل احلاكم  و احملكومني، اإ

احملكومني يف حتقيق حرايهتم، و ضامن حقوقهم . و يف هذا الصدد يقول روسو:" أ تمنى لو ودلت يف بدل حيث تكون مصلحة الس يد و 

 . 5الشعب واحدة و مشترتكة"

فضامان للحقوق و احلرايت الفردية، و السري احلسن و العادي ملصاحل ادلوةل، فقد مت فصل وظائف ادلوةل يف مؤسسات      

خمتلفة و متفرقة، تبينت يف ثلث سلطات ممتثةل يف: السلطة الترشيعية، و السلطة التنفيذية، و السلطة القضائية. فال وىل ختتص بسن 

تص بتنفيذ القانون الصادر عن السلطة الترشيعية، و كذكل التنظمي. أ ما الثالثة فتختص ابلفصل يف املنازعات اليت ترفع القانون، و الثانية خت 

ذا ما تعلق ال مر ابلنظام العام و ال داب العامة. لهيا، و لها احلق يف حتريك ادلعوى العمومية اإ  اإ

                                      
1
 عىل لسان فرحات عباس: 

" La démocratie seule est salutaire, elle ne signifie l'anarchie, elle ne signifie un pouvoir faible, elle signifie: le gouvernement de 

peuple au peuple ", Journal la Nation N° 170, Semaine du 22 au 28 Octobre 1996, Page 11. 
2
 .33 ص، 8000، احملور الترشيعي القانوين، العدد الثاين، س نة موىس بودهان، الفصل بني السلطات يف النظام القانوين اجلاائري، جمةل النائب بوطين 

3
 .57 ص، 8008، س نة 03، رمق39اء العريب بوكعبان، اس تقللية القضاء لضامن حامية احلقوق و احلرايت، اجملةل اجلاائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و الس ياس ية، اجل 

4
 .517 صالس ياس ية املقارنة، اجلاء الثاين، ديوان املطبوعات اجلامعية،الطبعة الرابعة منقحة و حمينة، سعيد بوشعري، القانون ادلس توري و النظم  

5
 ou le souverain et le peuple puisse avoir qu’un seul et même    «  J’aurais voulu naitre dans un pays 

Intérêt ». Le quotidien d’Oran, jeudi 16février 2006, page 09, la décentralisation démocratique 
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ال ممارسا للسلطة"مما س بق يظهر جليا بأ ن" السلطة مل تعد ملاك للح           1امك و أ ن احلامك مل يعد اإ

 املطلب الثاين: تعريف مبدأ  الفصل بني السلطات

يعرف املبدأ  بأ نه توزيع وظائف ادلوةل، و أ عاملها اخملتلفة عىل هيئات متعددة، مع وجود تعاون متبادل بيهنم، هبدف ضامن       

تقان حركية ادلوةل، و مصاحلها ال ساس ية. و ضامن حرية ال فر  ىل اإ ذ أ ن هذا الفصل يؤدي حامت اإ اد، و منع استبداد، و تعسف احلاكم. اإ

ائية وظائف ادلوةل، و حسن سري معلها. كام أ نه يعني عىل احترتام رشعية القانون و حسن تطبيقه. و قد رأ ت اللجنة ال مريكية بأ ن احملامك اجلن

 ىل احلاب الس يايس احلامك ينهتك ملبدأ  الفصل بني السلطات.يف" نياكرغو" املتكونة من أ عضاء املش يليات و ضباط منمتني اإ 

 املبحث الثاين: التعريف ابس تقللية السلطة القضائية 

ن الاس تقللية القضائية مس متدة من مبدأ  الفصل بني السلطات، و هذا ما يتطلبه اجملمتع ادلميقراطي، حيث تكون       اإ

م هبا. و يظهر هذا الفصل بني السلطات من خلل العلقة بني السلطة الترشيعية و ملؤسسات ادلوةل مسؤوليات، و وظائف حمددة تقو 

ال أ نه يظهر بشلك أ كرث،و أ كرب من خلل اس تقللية السلطة القضائية عهنام. و ال  ميكن لها التنفيذية، فامي يمكن يف تبادل الرقابة، و وظيفهتام. اإ

ال ابالس تقللية. طاملا اعتربت 2حل حمل سلطة أ خرى مؤسسة قانوان . و هبذا سنتعرف عن 3حامية للحقوق و احلرايت، و ذكل ال يتحقق اإ

 تعريف السلطة القضائية، و ماكنهتا الصكوك العاملية يف املطلب ال ول، مث أ سسها و نتا هها يف املطلب الثاين.

 املطلب ال ول: تعريف الاس تقللية و ماكنهتا يف الصكوك ادلولية

لية احلجر ال ساس للمحامكة العادةل، حبيث البد أ ن تصدر ال حاكم من هيئة قضائية مس تقةل، مشلكة حبمك تعد الاس تقل      

ذ قالت اللجنة املعنية حلقوق االإنسان التابعة لهيئة ال مم املتحدة بأ نه:" حق مطلق ال جيو  ز أ ن خيضع القانون، ال علقة لها ابلسلطات ال خرى. اإ

ذ  ل ية اس تثناءات". و كذكل عن تعليق االتفاقية ال مريكية أ هنا حترص عىل الاس تقللية، حىت و عن اكنت البلد اهدد حباةل طوارئ. اإ

ية من يقال:" عدم الاكتفاء ابحلمك و العدل بل العمل عىل حتقيقه". و منه تعرف الاس تقللية القضائية بأ هنا حترر احملمكة، أ و السلطة القضائ 

ذ يقول الفقيه اكفة املؤثرات، و الضغوطات مع  حقاق احلق، و مساواة. اإ نصاف، و اإ  Jean:" مراعاة املبادئ العامة اليت حتمك العداةل من اإ

Pradel ن النظرة اللكية لسري ادلعوى اجلنائية حتديدا ملسؤولية املهتم جنائيا اتساقا مع ضامانت عداةل احملامكة، تتطلب احلرص عىل تاكئف اإ

                                      
1
 .80 ص،  8001\8007عامر عباس، تطور الرقابة الربملانية يف النظام الس يايس اجلاائري، رساةل دكتوراه يف القانون العام، س نة  

2
قلميية للبدلايت بقوهل:" ال ، الفصل ب001257، رمق امللف 8003ماي  01هو ما جاء يف قرار جملس ادلوةل الصادر عن الغرفة الرابعة يف   ني السلطات تعديل احلدود االإ

 .58 ص، 8003س نة  7ميكن للسلطة القضائية أ ن حتل حمل السلطة املؤهةل قانوان احترتاما ملبدأ  الفصل بني السلطات"، جمةل جملس ادلوةل ، العدد
3
و املادة  5929من دس تور   589فمل بنص عىل ذكل رصاحة، و عن  املادة  5931ور بأ ن اس تقلل القايض مضمون ابلقانون، أ ما دس ت 5913من دس تور  18نصت املادة  

 املعدل نصتا رصاحة عىل الاس تقللية. 5991من دس تور  532
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تأ ثري، و هو ما يتعذر بلوغه، ما مل تكن احملمكة مس تقةل و حمايدة عن ابيق السلطات، و عن أ طراف  ال طراف، أ و اخلصوم بعيدا عن أ ي

 .1ادلعوى اليت تنظرها"

و قد عرفت احملمكة ال وروبية الاس تقللية بأ هنا:" هيئة متارس وظائف قضائية حيددها القانون للفصل يف ال مور اليت تقع يف       

جراءات مقررة".اختصاصها بناء عىل القو   اعد القانونية و وفقا الإ

ال أ ن اللجنة ال مريكية انتقدت نظام الاس تقللية من حيث أ ن ال حاكم اليت يصدرها القضاة ال تتفق مع مصاحل احلكومة من        اإ

اعس القضاة يف ممارسة خلل نقلهم، و عاهلم، و تعييهنم، و اس تجابة القضاة للسلطة التنفيذية. و هذا ما ثبت يف"ش ييل" من خلل تق

 سلطته، و التحقيق يف الشاكوى املتعلقة حبقوق االإنسان.

ذ نصت املادة        من االإعلن العاملي حلقوق  50و قد اختذت الصكوك العاملية هذا املبدأ  كدعامة أ ساس ية للمحامكة العادةل، اإ

نسان عىل قدم املساواة التامة مع ال خرين يف  أ ن تنظر قضيته حممكة مس تقةل و حمايدة نظرا منصفا و علنيا للفصل يف االإنسان بقولها:" للك اإ

ليه".  يتبني من خلل هذه املادة أ ن اس تقللية احملمكة يعترب حقا من حقوق الشخص امل راد حقوقه و الزتاماته و يف أ ية هتمة جاائية توجه اإ

ذ نصت عىل ما ييل:"... و من حق لك فرد دلى الفصل من العهد ادلويل حلق 57/5حمامكته، و نفس املبدأ  أ كدت عليه املادة  نسان اإ وق االإ

ليه أ و يف حقوقه و الزتاماته يف أ ية دعوى مدنية أ ن تكون قضيته حمل نظر منصف و علين من قبل حممكة خمتصة  يف أ ية هتمة جاائية توجه اإ

 حممكة تمتتع ابالس تقللية التامة، و احلياد، و منشأ ة قانوان.حيادية منشأ ة حبمك القانون...". حفىت تكون احملامكة عادةل، البد من أ ن تكون 

/د عىل أ نه:"... فضل عن احلق 33أ ما فامي خيص حمامكة القرص أ و ال حداث، فقد اشترتطت اتفاقية حقوق الطفل يف مادهتا       

قلميية محلاية يف الطعن يف رشعية حرمانه من احلرية أ مام حممكة أ و سلطة خمتصة مس تقةل و حمايدة أ خرى.. ىل الصكوك االإ .". و ابلرجوع اإ

 01/5حقوق االإنسان، فيتضح من خلل أ ول اتفاقية أ ال و يه االتفاقية ال وروبية أ هنا نصت عىل حياد و اس تقلل القضاء من خلل املادة 

ة مس تقةل و ناهية تنشأ  وفقا مهنا و اليت تنص:" للك خشص احلق يف عرض قضيته بطريقة عادةل و علنية خلل مدة معقوةل أ مام حممك

بقولها:" للك خشص احلق يف حمامكة تتوفر فهيا الضامانت الاكفية و جترهيا  02/5للقانون...". كام نصت االتفاقية ال مريكية عىل ذكل يف مادهتا 

ذ  خلل وقت معقول حممكة خمتصة مس تقةل غري متحزية اكنت قد أ سست سابقا وفقا للقانون...". و حىت املواثيق العربية مل هتمل هذا احلق، اإ

ال أ ن 03/5أ تت به املادة  نسان و اليت نصت:" حق حمامكته خلل فترتة معقوةل و بواسطة حممكة حمايدة". اإ /د من امليثاق االإفريقي حلقوق االإ

فريقية أ ثبتت بأ نه مت انهتاك املادة  قضاء، حيث أ ن " احلكومة النيجرية " الناصة عىل احلق يف النظر يف القضااي املعروضة عىل ال 01اللجنة االإ

                                      
1
 Jean Pradel, droit pénal, procédures pénales, tome 11, 5eme édition, année 1989; page 714. 
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من امليثاق االإفريقي. رمغ أ هنا  01أ صدرت مرسومان مضموهنام هو جتريد احملامك من النظر يف الطعون املقدمة ضد املراس مي وفق ما تنص املادة 

من امليثاق العريب حلقوق  57/5املادة تنص ابحلق يف النظر يف الطعون املقدمة ضد املراس مي و هذا ما هيدر الاس تقللية القضائية. و كذكل 

 االإنسان بنصها:"... احلق يف حمامكة عادةل تتوافر فهيا الضامانت الاكفية و جترهيا حممكة خمتصة و مس تقةل و ناهية...".

ذا مل تكن هن            اك حممكة حمايدة، و و هبذا يتبني بأ نه اس تقللية السلطة القضائية من أ مه الضامانت اليت يمتتع هبا املهتم، فاإ

 مس تقةل، و ناهية، ال ميكن أ ن نعرب عهنا ابلقضاء. و بذكل س نتناول أ سس هذه الاس تقللية، و ما يترتتب علهيا من نتاجئ.

 املطلب الثاين: أ سس اس تقللية السلطة القضائية و نتا هها 

ابلسمو و الهبة. و تمتثل هذه ال سس  سلطة تتصف البد أ ن تقوم الاس تقللية عىل دعامئ و راكئا أ ساس ية، لتجعل مهنا          

 فامي ييل:

قلميي -5  الاس تقللية مبدأ  دس توري و عاملي و اإ

نظرا ملا للس تقللية من ضامن احلقوق، و حامية احلرايت من التعسف، و الاستبداد. فقد أ كدت معظم ادلول عىل      

ا املرجع ال سايس للقانون، و ابعتبارها املبادئ العامة ل نظمة ادلوةل الوطنية. بل  اس تقللية السلطة القضائية، و دونهتا يف دساتريها ل هن

من االإعلن العاملي حلقوق  50تعدت احلدود حىت تأ سس الاس تقللية مضن املواثيق، أ و الصكوك ادلولية و العاملية. و هو ما ورد يف املادة 

من االتفاقية  1و املادة 3من اتفاقية حقوق الطفل 33واملادة 2ق املدنية و الس ياس يةمن العهد ادلويل اخلاص ابحلقو   57و املادة1االإنسان

من  57واملادة  6من امليثاق االإفريقي حلقوق االإنسان و الشعوب 3واملادة  5من االتفاقية ال مريكية 2واملادة  4ال وروبية حلقوق االإنسان 

الفقيه فرانسواز:" تضمن السلطة القضائية من قبل التنظمي الرشعي و تكوين القايض .و يف هذا الصدد بقول 7امليثاق العريب حلقوق االإنسان

اذلي حيمى من الضغوطات اخلارجية و استبعاد سوء التس يري و لك ال خطار و لك مظاهر سوء التس يري أ و لك اشتباه أ ثناء ممارسة اهامه 

ن الاس تقللية رشط أ ويل لتحقيق العداةل"القضائية و هذا ما تنظمه السلطة التنفيذية و الترشيعية كسلطة   8فعلية أ و الهيئات  و بذكل فاإ

                                      
1
مم امل    .5972ديسمرب  50تحدة يف اعمتد من قبل امجلعية العامة لل 

2
 منه. 79بتطبيق املادة  5931مارس  83و دخل حزي التنفيذ يف  5911ديسمرب  51أ لف يف 8800اعمتد بقرار من امجلعية العامة رمق  

3
 .5990سبمترب  08و دخلت حزي التنفيذ يف  5929نومفرب  80اعمتدت من قبل امجلعية العامة يف  

4
ضافة  5913سبمترب  03و دخلت حزي التنفيذ يف  5910نومفرب  07يف  مت التوقيع علهيا يف روما  لهيا و قد دخلت لكها حزي التنفيذ. 55مع اإ  بروتوكوالت اإ

5
 . 5923جويلية  52و دخلت حزي التنفيذ يف  5919نومفرب  88اعمتدت من طرف منظمة ادلول ال مريكية يف  

6
 . 5921أ كتوبر  58و دخل حزي التنفيذ يف  5925ن جوا 82معمتد من  طرف منظمة الوحدة االإفريقية يف  

7
ال واحدة و يه العراق. 1733حتت رمق  5997سبمترب  51معمتد من قبل جامعة ادلول العربية يف   ذ مل توقع عليه أ ية دوةل عربية اإ ىل يومنا هذا اإ  و مل يدخل حزي التنفيذ اإ

8
ليه يف حامت باكر، حامية حق ا   :37 صملهتم يف حمامكة عادةل، منشأ ة املعارف االإسكندرية، بدون س نة الطبع، ترمجة خشصية ملا هو مشار اإ
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                                                                              اعتبار القضاء سلطة   -  8

ن أ حد لن يس تطيع أ ن يقول أ ن دليه      ذا مل يكن القضاء سلطة مس تقةل، فاإ حقوقا ". يبدو أ نه يشترتط أ ن  يقال عن القضاء:" اإ

حقاق احلق،  يكون القضاء سلطة لها القوة، حىت تمتكن بصيانة احلقوق، و احلرايت الفردية. و تكون فوق سلطة الشعب لتقوم بوظيفهتا من اإ

ذا  عطاء لك ذي حق حقه، و فض الزناعات اليت تعرض علهيا. أ و أ هنا تقوم بتحريك ادلعوى العمومية يف حاةل ما اإ تعلق ال مر ابلنظام و اإ

 .1العام و ال داب العامة، أ و حامية فئة خاصة من املواطنني اكلقرص. طاملا اعترب ذكل من الواجبات الرسمدية لدلوةل

ن خلق احترتام السلطة القضائية من طرف السلطات ال خرى، و من الشعب، يعد ضامنة أ ساس ية لبناء دوةل القانون، و           اإ

 .2احلق، و العداةل

 حامية الشؤون الوظيفية و املعيش ية ل عضاء السلطة القضائية -3

ن حامية أ عضاء السلطة القضائية بصفة عامة، و القضاة بصفة خاصة، أ مر جمدي. و ذكل يكون بتحسني مرتبات القايض        اإ

 حىت ال يلجأ  عىل الرشوة. كام أ ن وظيفته تفرض الزناهة، و احليدة ليحافظ عىل الهبة.

و قد أ خذ النظام االإسليم بتحسني ظروف معيشة القايض، اذلي يظهر من خلل عتاب ابن أ س يد اذلي عينه الرسول          

صىل هللا عليه و سمل واليا، و قاضيا يف مكة. فقد فرض هل لك يوم درمهني. أ ما يف عهد معر ابن اخلطاب ريض هللا عنه،فقد فرض لرشحي 

ىل كوفة اكن يبعث هلم شاة يوميا.3عث عامر ابن ايرس و عبد هللا ابن مسعودالقايض مائة درمه شهراي. و ملا ب  . و عامثن ابن حنيف اإ

ن اس تقللية السلطة القضائية عن ابيق السلطات ال خرى يضمن الزناهة، و البعد عن التأ ثريات، و التيارات اخلارجية،       اإ

 .4ابعتبار أ ن القايض حايم احلقوق و احلرايت

يقول ابن فرحون عن القضاء:" رفع الهتارج، و رد النوائب، و مقع الظامل، و نرص املظلوم، و قطع اخلصومات، و ال مر و         

     1ابملعروف، و الهنيي عن املنكر"

                                                                                                                        
« l' indépendance du tribunal doit être assurée par le statut légal et constitution du juge qui doit les prémunir contre les 

pressions extérieur il s' agit d'écarter toute ingérence et même tout risque toute apparence d'ingérence dans l'exercice des fonctions 

judiciaires , celle-ci résulte du pouvoir exécutif du   pouvoir législatif des pouvoir de fait ou des parties elles même . Ace titre 

l'indépendance est une condition préalable a l'impartialité" 
1
، معهد العلوم القانونية و االإدارية، جامعة 5بن طيفور نرص ادلين، القايض االإداري اجلاائري و الرقابة عىل دس تورية القوانني، جمةل النشاط العلمي خملرب القانون العام، العدد 

 .32 ص، 5991/5991س يدي بلعباس، س نة 
2
 .31 صسعيد بوشعري،املرجع السابق،  

3
 ن مسعود قاضهيم و معلمهم.اكن اب 

4
 .59 ص، 8001محمد صعب مرعي، خمامصة القضاة، اجلاء ال ول، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة ال وىل، س نة الطبع  
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 ما تقدم اكن ال سس اليت تبىن علهيا الاس تقللية القضائية و ابلتايل فتترتتب علهيا النتاجئ التالية:         

ناك -5  رها أ و القيد مهناعدم اإ

واملقصود بذكل اعتبار السلطة القضائية مؤسسة دس تورية، تفترتض الاعترتاف هبا بقوة القانون، و ال جيوز القيد مهنا، أ و          

حدى القضااي من االتفاقية ال وروبية، أ هنا نص 1التضييق فهيا،رمغ أ ن تأ ثري الصحافة، و الرأ ي العام، و املؤثرات ادلعائية. فتطبيقا للامدة  ت يف اإ

ن املؤثرات ادلعائية ختل حبق املهتم يف عداةل احملامكة، بسبب عدم حيدة و اس تقلل احملمكة بوقوعها حتت  تأ ثري املعروضة علهيا ما ييل:"...اإ

ابن حمامكة املهتم...". و مفاد ذكل أ نه ميكن العمل من أ جل ضامن حيدة القضاء وفقا ما متليه املادة  ىل القوانني دو  1الصحافة اإ ن النظر اإ

 .2ادلاخلية

 عدم تدخل أ ية سلطة يف شؤون السلطة القضائية -8

ن هذه النقطة ابذلات، قد تكون نتيجة، كام قد تكون رشطا الس تقللية القضاء. مبا أ نه ال جيوز تدخل أ ية سلطة فهيا،        اإ

ذ يقول مونتسكيو يف هذا  ن مل تكن هناك سلطة قضائية منفصةل عن حتقيقا للعداةل و حامية احلرايت الفردية. اإ ن احلرية تنعدم اإ الصدد:" اإ

ذا اكنت السلطة القضائية متحدة مع  سلطة الترشيع، ل ن حرية أ بناء الوطن، و حياهتم تصبحان حتت رمحهتا مادام القايض هو املرشع. أ ما اإ

ن القايض يكون هنا طاغيا".  السلطة التنفيذية فاإ

ن فكرة العداةل           . و 3املراد حتقيقها مسأ ةل صعبة، ابعتبارها معيار يف غاية الغموض سواء من الناحية القانونية، أ و الفلسفيةاإ

ن عدم تدخل أ ية سلطة فهيا، البد أ ن يكون جمسدا يف الرأ ي اذلي يؤمن بذكل. فالقانون أ و النص علهيا ال يكفي.   ابلتايل فاإ

طارات املسجونة يعترب  -ة و ادلميقراطية يف اجلاائرصاحب كتاب الرشو  -و يقول "جيليل جحاج"      بأ ن:"تربئة عدد من االإ

سودان مؤرشا بأ ن عددا من القضاة ال خيضعون لل وامر". و قد أ ثبتت اللجنة املعنية حلقوق االإنسان التابعة لهيئة ال مم املتحدة، بأ ن قضاء ال 

ىل الاس تقللية من حيث أ ن القضاة خيضعون للضغط من   طرف احلكومة.يفتقر اإ

 

 

                                                                                                                        
1
 .72صأ مال الفاايري، ضامانت التقايض، منشأ ة املعارف ابالإسكندرية، بدون س نة الطبع،  

2
 .     39 صحامت باكر، املرجع السابق،  

3
 .501 ص، 5929د عبد امحليد عشوش، تنازع مناجه تنازع القوانني، مؤسسة ش باب اجلامعة، س نة الطبع أ مح 
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 جمانية القضاء -3

عطاء حل ذي حق حقه و حيمي املصلحة كام يقال:" أ يامن وجدت املصلحة        مبا أ ن القضاء هو اخملتص يف فض الزناعات، و اإ

ن جمانية القضاء تعد حق للمواطن دون المتيزي بني الغين و الفقري، و دون مراعاة االإماك ثر ذكل فاإ نيات املالية دلى وجد رشع هللا". و عىل اإ

 .1املواطنني، فتيسريا جملانية القضاء، جعلت اكفة ادلول القضاء جماين حىت يس تطيع لك مواطن من أ ن يس تويف حقه

 ضامن حق التقايض -7

و اذلي يعرف هذا ال خري، بأ نه القايض اذلي حيدد القانون قبل وقوع  -دلى الفقه املرصي -أ و ما يعرف ابلقايض الطبيعي      

 .2جلرم ليحامك الفاعل أ مامها

ن كفاةل هذا احلق أ خذت به مجيع املواثيق الوطنية، و العاملية مهنا، و قد نصت عليه املادة  علن العاملي حلقوق  02اإ من االإ

لس ياس ية االإنسان، و وصفه ابلعلج الفعال بقولها:" للك خشص احلق يف علج فعال بواسطة احملامك الوطنية ل ية أ عامل تنهتك احلقوق ا

 املمنوحة هل بواسطة ادلس تور و القانون".

 املطلب الثالث: أ عضاء السلطة القضائية

ىل 5، و كتابة الضبط4، وكيل امجلهورية، أ و النيابة العامة3يمتثل أ عضاء السلطة القضائية أ ساسا يف القايض      ضافة اإ ، اإ

ال أ نه ما هيمنا يف هذا الصدد، هو القايض ،6املوظفون العامون ابعتباره حمور اخلصومة اليت يعد طرفا فهيا. حيث أ نه يمتزي عن ابيق أ طراف  اإ

منا هو فوق اخلصوم.  ادلعوى من حيث أ نه هو امللكف بفض الزناع. و ابلتايل ال ميكن الاس تغناء عنه، و ليس هو خبصم يف ادلعوى، و اإ

فريقية بأ ن احملمكة امل7فادلعوى تنهتيي عىل يده  -كام هو احلال يف"السودان"-ؤلفة من قايض و أ عضاء القوات املسلحة . و قد رأ ت اللجنة االإ

/د من امليثاق االإفريقي. و لهذا س نتناول كيفية اختيار القايض و الرشوط الواجب توافرها فيه يف الفرع ال ول، ليليه 3/5يعد انهتااك للامدة 

 الفرع الثاين متضمنا حاالت عدم صلحية القايض.

 

                                      
1
 .73 صأ مال الفاايري، املرجع السابق،  

2
 .513 ص، 5993رمسيس هبنام، احملامكة و الطعن يف ال حاكم، منشأ ة املعارف، س نة الطبع  

3
 عات املعروضة عليه.و هو صاحب الاختصاص ال صيل ابلفصل يف املناز  

4
 و هام املمثلن للشعب و احلق العام. 

5
 اخملتصون بتسجيل القضااي و لك ما جيري أ ثناء اجللسات. 

6
داري.   اخملتصون ابلشؤون العامة للقضاء و غالبا ما تكون هذه املهام ذات طابع اإ

7
 .503 صرمسيس هبنام، املرجع السابق،  
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 ية اختيار القضاة و الرشوط الواجب توافرها فيهالفرع ال ول: كيف 

يكون اختيار القضاة عىل أ ساس مؤهلهتم، و متكهنم من القانون، و خربهتم يف املامرسة. و عليه فقد يمت اختيار القضاة بأ حد        

ما اهنيا أ و منتخبا.  ال نظمة املتعارف علهيا عامليا، فقد يكون القايض خمتار اإ

 نظام املهنة -5

ىل املسابقة لك من توافرت فهيم        ذ أ ن رشوط القايض حتدد مس بقا، و يتقدم اإ و هو النظام املعمتد عليه يف غالبية ادلول، اإ

رشاف هيئة مكونة من متخصصني ذوي كفاءة، و خربة عالية يف امليدان. وفق ما متليه علهيم قواعد املسابقة. مث تقوم 1هذه الرشوط . حتت اإ

ىل غاية املتحصل عىل أ دىن معدل، و ينجح ال وائل حسب جلنة خمتصة بترتت  يب املتسابقني ترتيبا تنازليا ابتدءا من املتحصل عىل أ عىل معدل اإ

علن عهنم مس بقا  .2عدد املناصب اليت مت االإ

 نظام الانتخاب -8

ذ أ ن       السلطة متارس من قبل الشعب،  يسمى أ يضا بنظام القرعة، أ و الاختيار ابلقرعة. و ذكل معل مببدأ  س يادة الشعب. اإ

طار الانتخاب مكستشارين مثل، و تس ند هلم اهمة الفصل يف املنازعات اليت تطرح عل هيم. فيمت اختيار ممثلني عن الشعب منتخبني مبا أ ننا يف اإ

 كام هو معمول به يف الوالايت املتحدة ال مريكية.

دار        ة احلرية يف اختيار القايض، و عاهل، و حتديد اجلهة اليت ميارس فهيا و مما س بق، يبدو بأ ن النظام املهنة تكون للإ

دارة قد تأ ثر عليه من حيث الترتقية. أ ما يف نظام الانتخاب جند أ ن القايض ذ أ ننا جند القايض اتبع للحكومة تبعة نسبية. فاالإ بعيدا  اختصاصه. اإ

ال أ ن القايض 3عتبار أ ن ادلعوى سترتفع من قبل املواطن اذلي انتخبهعن الزناهة، و احلياد. فتكون هل علقة خشصية بأ طراف ادلعوى، اب . اإ

ال لسلطان الضمري  . 4يف الك النظامني ال خيضع اإ

و قد عربت اللجنة املعنية حلقوق االإنسان التابعة لهيئة ال مم املتحدة بأ ن تكون هناك هيئة مس تقةل، تتوىل تعيني القضاة           

عن قلقها بشأ ن املناطق الريفية اليت ميارس القضاء قضاة غري مؤهلني و متدربني. و قد أ قرت بأ نه يف "السودان" قضاة وفق كفاءهتم. كام عربت 

 ال يمتتعون ابلكفاءة القانونية الاكفية ملامرسة اهااهم.

                                      
1
ذ أ ن املسابقة حتدد فهيا الرشوط و عدد املناصب مس بقا أ ما الامتحان فيكون النجاح وفق املعدل.ينبغي المتيزي بني املسابقة و الا   متحان اإ

2
 5991من دس تور  32وفقا للامدة  هذه يه الطريقة املتعمدة يف اجلاائر فامي خيص اختيار القضاة و يمت تعييهنم و حتديد اجلهة اليت ميارسون فهيا اختصاصهم مبرسوم رئايس 

 عدل.امل
3
 و ما يلهيا. 38 صسعيد بو شعري، املرجع السابق،  

4
 .501 صرمسيس هبنام، املرجع السابق،  
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 كام أ نه هناك رشوط أ و خصال البد أ ن تتصل بشخص القايض، و تمتثل يف:       

 احلياد -5

تجرد من لك مصلحة خشصية، و ميول ذاتية، و الابتعاد عن التيارات الس ياس ية، و الاجامتعية، اليت تكون حمل و هو ال       

ذ رأ ت اللجنة املعنية حلقوق االإنسان التابعة لهيئة ال مم املتحدة بأ ن "روس يا البيضاء" قام رئيسها اجلهوي بعال قا ضيني الزناع املطروح. اإ

ذ جيب أ ن يكون القايض فيه موضوعيا أ كرث، و يتصف بسبب عدم تنفيذ أ مر صادر عن  السلطة التنفيذية. و ابلتايل هذا ال يتفق و املبدأ ، اإ

 . 1بصفة احلمك و ال اخلصم، فل جيوز امجلع بيهنام. و هذا ما جيعل القايض أ كرث نااهة، و عدال

 القناعة -8

لك ميول، و طمع يف مغرايت احلياة، سواء اكنت مادية أ و معنوية.  و يه الاقتناع، و الاكتفاء اذلايت للقايض، مما يبعده عن      

ىل حتقيق أ غراض خشصية يشوهبا  حقاق احلق و حتقيق العداةل و مسو لكمة احلق و القضاء، اإ و جتعهل متحليا عن حياده، و حتول هدفه من اإ

 الطمع و املغرايت اليومية.

 الثقة ابلنفس -3

جداي يف العمل اذلي ِيؤديه، و بعيدا لك البعد عن اخلوف و الترتدد، و تكون هل القدرة و و يه أ ن يكون الشخص احلمك       

 الكفاءة يف اختاذ ال حاكم و القرارات. ذكل ل ن هذه ال خرية سوف تكون ذات أ ثر و تأ ثر عىل حياة، و أ حوال الشخص و اجملمتع كلك. فلبد

 عىل أ مكل وجه. أ ن يكون واثقا من نفسه حىت يمتكن من القيام مبهمته

 الكفاءة -7

ذ يكون عىل أ ساس الكفاءة العلمية العالية، و القدرة عىل الفهم، و حتليل، و تفسري  و ذكل يدخل مضن رشوط اختيار القايض، اإ

م القضااي. . و أ ن حيسن التطبيق الصحيح للقانون، و أ ن يكون ذكيا حلس-أ ي خلق القاعدة القانونية -النصوص القانونية الغامضة و الاجهتاد

ذا تبني بأ نه غري قادر ابلقيام بوظيفته، أ و أ نه عاجا علي  ه. كام جيب أ ن يكون القايض مؤمنا ابلعال، أ و بتوقيفه بسبب أ ي تيار س يايس، و اإ

 

 

 

                                      
1
 .553 صحامت باكر، املرجع السابق،  
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 الثقاة العامة -1

ن القانون وحده ال يكفي، فلبد من أ ن يكون القايض ذو ثقافة عامة، خاصة الثقافة الاجامتعية         ابعتبار أ ن القاعدة  -اإ

صلح اجملمتع، و كيفية تسوية املشالك، و معاجلة ال رضار ذات -القانونية ذات مصدر اجامتعي . فتكون هل معرفة واسعة، و دور كبري يف اإ

 الطابع الاجامتعي.

 ال خلق -1

عىل. ذكل ل ن هذه اخلصال من املفروض أ ن يكون القايض ممتتعا بصفات محيدة، و خصال حس نة، حىت يكون املثل ال        

خضاعه الإجراءات تأ ديبية، أ و عقوابت،  ال ميكن اإ تنعكس مبارشة عىل خشصه.كام ال ينبغي أ ن يأ يت بسلوك ال يليق ابملنصب اذلي يشغهل، و اإ

 أ و دفع تعويضات. 

 الزناهة -3

 و يه من أ مه اخلصال، و الرشوط اليت جيب أ ن تتوافر دلى القايض، و مفادها أ ن

عطاء لك ذي حق حقه، و ال يتأ ثر بأ ي تأ ثري من يقف القا حقاق احلق، و اإ ذ تنحرص اهمته يف اإ يض موقف حياد بني اخلصوم. اإ

ذ يقال:" من مظاهر حياد القايض أ ثناء التقايض عدم جواز امجلع بني صفيت اخلصم و احلمك. و عادة عدم جواز قضاء 1قبل ال طراف . اإ

 .2صوم أ مام القضاء"القايض بعلمه، و وجوب املساواة بني اخل

نه قد نصطدم حباالت ال جتعل القايض صاحلا للفصل يف ادلعوى، كام سيمت عرض هذه احلاالت.       ال اإ  اإ

 الفرع الثاين :حاالت عدم صلحية القايض

جراء ضدها       ذ جيب الكشف عن هوية القايض، ل نه مت3يقصد بذكل عدم جواز النظر يف القضية، و منع اختاذ أ ي اإ  انتقاد .اإ

رهابية. و تمتث ل نظام الرسية اذلي ال يكشف عن هوية القايض يف احملاكامت. كام هو معمول به يف" بريو" دلى املهتمني املرتكبني جلرامئ اإ

 حاالت عدم الصلحية يف:

 

 

                                      
1
 و ما يلهيا. 53 صمحمد مرعي صعب، املرجع السابق،  

2
 .32 صأ مال الفاايري، املرجع السابق،  

3
 .85 ص، 5999قضائية، دار الفكر اجلامعي، الطبعة الثانية، س نة الطبع عيل حسن عوض، رد و خمامصة أ عضاء الهيئات ال 
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 حاةل القايض الغري أ هل -5

ىل املعيار الشلكي، و هو ذكل القايض اذلي ال تتوافر فيه مجيع املعطيات، و املس تلامات ل       لفصل يف الزناع. و ذكل راجع اإ

ىل معيار موضو  عي، ك ن يفض نااعا ما قبل تأ ديته الميني. و هنا يترتتب عىل حمكه البطلن املطلق خملالفة النظام العام. كام قد يكون راجع اإ

ىل العمل، و الكفاءة، و اخلربة.  ك ن تفتقر القايض اإ

 حاةل القايض الغري نايه -8

و هو القايض اذلي تربطه علقة خشصية، و علقة ذاتية، بينه و بني أ حد أ طراف ادلعوى. أ ي أ نه ال يؤدي وظيفته       

خلص، و هنا خيتل مزيان العداةل.  ابإ

 حاةل رد القايض -3

 رفض اختصاص القايض، أ و اخلبري، أ و الشاهد. و تمكن: 1يقصد ابلرد      

ذا اكن قريبا، أ و صهرا ل حد اخلص - ىل غاية ادلرجة الرابعة. اإ  وم اإ

ذا اكن هل، أ و لاوجه خصومة قامئة مع أ حد اخلصوم يف ادلعوى. -  اإ

ىل غاية ادلرجة  - ذا اكن وكيل ل حد اخلصوم يف أ عامهل اخلصوصية، أ و وصيا عليه، أ و قامي، أ و اكنت هل صةل قرابة، أ و مصاهرة اإ اإ

دارة الرشكة اخملتصمة، أ و بأ حد مديرها، و اكن لهذا العضو، أ و املدير  الرابعة بويص أ حد اخلصوم، أ و ابلقمي عليه، أ و بأ حد أ عضاء جملس اإ

 مصلحة خشصية يف ادلعوى.

ذا اكن قد أ فىت، أ و ترافع عن أ حد اخلصوم يف ادلعوى، أ و كتب فهيا رأ يه. و اكن ذكل قبل انشغاهل ابلقضاء. أ و اكن قد س بق هل  - اإ

 أ و شاهدا. النظر فهيا كقايض، أ و خبري، أ و حممك،

ذا رفعت ضده دعوى خمامصة، و حمك بقبولها. -  اإ

لهيا قرابة، أ و مصاهرة حىت ادلرجة الرابعة. - ذا اكنت بينه و بني أ حد قضاة ادلائرة اليت ينمتي اإ  اإ

ذا قدم طلب رده، مث رفع دعوى تعويض ضد طالب الرد، أ و قد قدم بلغا جلهة الاختصاص. -  اإ

ذا اكنت بينه و بني أ حد ا -  خلصوم عداوة شديدة.اإ

                                      
1
جراءاته املواد من   ىل  875مت النص عىل حاالت الرد و اإ و دخل حزي التنفيذ يف  8002/ فرباير 81املؤرخ يف  02/09من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية رمق  873اإ

 .8009ابريل 
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 حاةل خمامصة القايض -7

يقصد ابخملامصة مسائةل القايض عن الفعل، أ و الرضر الناشئ عن حمكه، أ و قراره. مىت اكن مشواب بغش، أ و غدر، أ و       

 . أ و يه1تدليس، أ و خطأ  اهين جس مي

خلل   دعوى مدنية اس تثنائية غري عادية، ترفع من قبل لك خصم مترضر نتيجة اإ

. و هناك من يقول بأ هنا دعوى متارس ضد ادلوةل، أ ساسها 2 بواجباته، و اهمته، و تقوم مسؤولية القايض نتيجة اخلطأ  املفرطقايض

بطال احلمك أ و القرار. و تمتثل أ س باب اخملامصة  فامي ييل: 3الفعل الضار. و يعتربها طريق طعن غري عادي، الهدف مهنا اإ

ناكر ال - ذا اكن مرتكبا جلرمية اإ صدار احلمك حبجة مغوض النص القانوين، اإ ذا امتنع عن اإ حدى احلالتني: ال وىل اإ عداةل، و ذكل يف اإ

صدار احلمك. و تتحقق هاتني احلالتني برشوط: ذا تأ خر بغري سبب يف اإ  أ و عدم وجوده . و الثانية اإ

 * أ ن يكون الامتناع بغري مربر قانوين. 

 * أ ن يظهر الامتناع برفض رصحي و مبارش.

 قق ظاهرة الامتناع، أ ي أ ن يظهر تعمده يف الامتناع.* حت

ذا وقع منه غش، أ و خداع، أ و تدليس. فالغش هو قيام القايض بتحريف القواعد القانونية و ال دةل بسوء نية. أ ما اخلداع فهو لك  - اإ

يقاع أ حد ال طراف . أ ما التدليس فهو اس تعامل طرق احتيالية غري رشيفة بغرض4ترصف يصدر بغرض التضليل و التشويه  5اإ

ذا قام جبرمية الرشوة ك ن يتلقى هبة، أ و مال، أ و أ ية منافع أ خرى مقابل أ داء اخلدمة أ و املصلحة -  .6اإ

 خاتــمة:      

ذ ختتص حبامية احلقوق و مم ا س بق يتبني أ ن السلطة القضائية تس توجب احلياد و الاس تقللية عن ابيق السلطات ال خرى. اإ

 دلفع العدوان عن أ فراد اجملمتع و حتقيق العداةل بني اجملمتعات. كام أ ن القايض محمي من اكفة الضغوطات و التأ ثرات اخلارجية احلرايت ال ساس ية

1. 

                                      
1
 و ما يلهيا. 83 صابق، عيل حسن عوض، املرجع الس 

2
 .13 صمحمد صعب مرعي، املرجع السابق،  

3
 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية اجلاائري.  77، 73نصت علهيا املادتني  

4
 .587، 588 صمحمد صعب مرعي، املرجع السابق،  

5
 .87 ص، 8007لتوزيع، س نة الطبع عبد الرزاق درابل، الوجزي يف النظرية العامة لللزتام، دار العلوم للنرش و ا 

6
 من قانون العقوابت اجلاائري. 573حسب املادة  
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 قامئة املراجع املس تعمةل:

 املراجع ابللغة العربية:

  5929أ محد عبد امحليد عشوش، تنازع مناجه تنازع القوانني، مؤسسة ش باب اجلامعة، س نة الطبع  -5

 أ مال الفاايري، ضامانت التقايض، منشأ ة املعارف ابالإسكندرية، بدون س نة الطبع  -8

 8007عبد الرزاق درابل، الوجزي يف النظرية العامة لللزتام، دار العلوم للنرش و التوزيع، س نة الطبع  -3

 5999الثانية، س نة الطبع  عيل حسن عوض، رد و خمامصة أ عضاء الهيئات القضائية، دار الفكر اجلامعي، الطبعة -7

 5993رمسيس هبنام، احملامكة و الطعن يف ال حاكم، منشأ ة املعارف، س نة الطبع  -1

 8001محمد صعب مرعي، خمامصة القضاة، اجلاء ال ول، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة ال وىل، س نة الطبع  -1

رنة، اجلاء الثاين، ديوان املطبوعات اجلامعية،الطبعة الرابعة منقحة و سعيد بوشعري، القانون ادلس توري و النظم الس ياس ية املقا -3

 حمينة

 حامت باكر، حامية حق املهتم يف حمامكة عادةل، منشأ ة املعارف االإسكندرية، بدون س نة الطبع -2

 املراجع ابللغة الفرنس ية:

 1- Jean Pradel, droit pénal, procédures pénales, tome 11, 5eme édition, année 1989 

 الرسائل:

 .8001\8007عامر عباس، تطور الرقابة الربملانية يف النظام الس يايس اجلاائري، رساةل دكتوراه يف القانون العام، س نة  -5

 املقاالت:

ية و الس ياس ية، العريب بوكعبان، اس تقللية القضاء لضامن حامية احلقوق و احلرايت، اجملةل اجلاائرية للعلوم القانونية و الاقتصاد -5

 8008، س نة 03، رمق39اجلاء 

داري اجلاائري و الرقابة عىل دس تورية القوانني، جمةل النشاط العلمي خملرب القانون العام،  -3 بن طيفور نرص ادلين، القايض االإ

دارية، جامعة س يدي بلعباس، س نة 5العدد  .5991/5991، معهد العلوم القانونية و االإ

 

                                                                                                                        
1
 املعدل عىل أ ن القايض محمي من اكفة الضغوطات و املناورات و التدخلت. 5991من دس تور  572نصت املادة  
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 اجمللت:

 8000ب بوطين، احملور الترشيعي القانوين، العدد الثاين، س نة جمةل النائ -5

  8003،س نة  7جمةل جملس ادلوةل ، العدد -8

 اجلرائد:

-Le quotidien d’Oran, jeudi 16février 2006,  la décentralisation démocratique. 

-Journal la Nation N° 170, Semaine du 22 au 28 Octobre 1996. 

 :الترشيعات

ؤرخ يف  08/03املعدل بقانون  5991، 5929، 5931، 5913ادلساتري اجلاائرية  -5 ًِ و املعدل بقانون  50/07/8008امِل

 .51/55/8002امِلؤرخ يف  02/59

جراءات املدنية و االإدارية رمق  -8   8009فرباير  81املؤرخ يف  02/09قانون االإ

 8009فرباير  81املؤرخ يف  09/05قانون العقوابت اجلاائري رمق  -3
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دارة رشاكت املسامهة علم القامئني ابإ  تأ سيس حق اإ

 س يد أ محدمصود ادلكتور /

 أ س تاذ حمارض "ب"،جامعة سدي بلعباس

 مقدمــة:

حيتل االإعلم يف الوقت الراهن ماكنة هامة يف مجيع اجملاالت، مبا فهيا الوسط الاقتصادي للمؤسسات. فل جل حتفزي 

حتسني الانتاجية، برزت أ مهية نرش املعلومات اخلاصة حبياة الرشكة يف وسط املس تخدمني. و عندما يتعلق ال مر العامل و من مث 

لااميا للتطور.  برشاكت كربى س يكون االإعلم وس يةل فعاةل لتنظمي العمل، بل أ نه يشلك معربا اإ

علم التلقايئ اذلي يس تجيب ملصلحة املقاوةل، ظهر االإ  علم االإجباري لفائدة املس تخدمني عن طريق ابملوازاة لتطور االإ

كام اهمت املرشع   حىت جيعل من العامل مبثابة "مس تخدمني اكميل احلقوق داخل املؤسسة". 1جلنة املشاركة، اذلي فرضه املرشع

جباري و من علاهم اإ  ظم بصفة دقيقة.ببايق الفاعلني بداخلها، سواء اكن أ حصاب رؤوس ال موال، املدخرين و املس هتلكني...اخل. فاإ

ن اكن املرشع قد اعترتف يف املقابل  علم القامئني ابالإدارة، و اإ غري أ ن أ حاكم رشاكت املسامهة تعرف قصورا فامي يتعلق ابإ

 .2للمسامهني و أ حصاب س ندات الاس تحقاق هبذا احلق

قرار هذا احلق بنص رصحي. فاالإشاكل ال يطرح فامي خي ىل اإ ص بتلقي القامئني قد يفرس هذا السكوت بعدم احلاجة اإ

ذ يبدو أ ن االتصال قامئ بني جملس االإدارة و املديرية العامة بصفة عادية جدا. لقد ظهر هذا  ابالإدارة املعلومة من الناحية العملية. اإ

 ، يف ظل عدم وجود أ ي اجهتاد قضايئ أ و فقهيي.5921التفسري مقنعا حىت س نة 

ديد من جمالس االإدارة بداخل الرشاكت سوى هجازا شلكيا، نتيجة غري أ ن الواقع أ ثبت خلف ما تقدم. فل تشلك الع

. ابلتايل ال تتقدم هذه ال خرية 1التخلف الفعيل ل عضاهئا عن ممارسة املهام اخملوةل هلم، بل أ هنا تترتك سلطة الترصف للمديرية العامة

ذا مل يطلب مهنا ذكل. مثل هذه الوضعية ال تلحق رضرا ابلرشك ذا اكن نشاطها يسري يف أ حسن حال.بعرض أ ية معلومة اإ  ة اإ

                                      
1

 ركة و تكرس حق الاعلم و الاطلع لفائدة العامل و عن طريق هذه اللجنة.املتعلق بعلقات العمل، اليت حتدد صلحيات جلنة املشا 90/55من قانون  97راجع املادة  

A. Brunet et M. Germain, L’information des actionnaires et du comité d’entreprise dans les sociétés anonymes depuis les loi du 

28 oct. 1982, du 1
er
 mars 1984 et du 25 janv. 1985, Rev. des sociétés 1985, pp. 1et s. 

2
 حق أ حصاب س ندات الاس تحقاق يف ذكل. 92/8مكرر  351و  95/3مكرر  351حق املسامهني يف االإعلم و املاداتن  132تكرس املادة  
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ىل جحب املعلومة عهنم  ذا ما أ ظهر القامئون ابالإدارة رغبة يف لعب ادلور املنوط هبم، فميكن أ ن تتجه املديرية العامة اإ لكن اإ

ذا ما اكن اجمللس يضم أ عضاء ليسوا من أ هل الاخت صاص يف ل س باب متعددة. فقد تتذرع بغياب الفعالية و عدم جدوى االإعلم اإ

فشاء ال رسار، أ و بسبب التعارض اذلي قد يكون بني خمتلف ال جنحة اليت تتقامس رأ سامل  جمال القرارات املراد اختاذها، أ و خمافة اإ

 الرشكة فامي بيهنا.

، قد تتعدد احلاالت اليت يش تيك فهيا القامئون ابالإدارة من نقص املعلومة. فيقوم هذا الطرح بأ كرث حدة فامي خيص ال قلية

ذا ما ابدروا بطلهبا ابلرمغ من ذكل و مت عاهلم من  فعادة ما يترتدد أ حصاهبا عن طلب املعلومات يقينا مهنم بأ هنم عرضة للعال. و اإ

ىل اجلهات القضائية ملنازعة العال عىل أ ساس التعسف يف اس تعامل احلق، متناسني يف ذكل خوض  هنم سيتجهون اإ الرشكة، فاإ

 .2معركة االإعلم

دارة ل ول مرة أ مام احملامك الفرنس ية.اكن ال بد  علم القامئني ابالإ  من انتظار س نوات الامثنينات حىت يعرض نااع يتعلق ابإ

دارة رشكة Cointreauأ ول قضية عرضت عىل القضاء املقارن يه قضية   Rémy-Martin. مت اس تدعاء جملس اإ

حد أ عضائه، أ ن أ مهية املواضيع اليت يتضمهنا جدول ، و يه أ  .Cointreau Gل جل معاجلة جدول أ عامل حمدد. قدرت الس يدة 

علما سابقا للقامئني ابالإدارة. فطلبت من قايض الاس تعجال تأ جيل اجامتع اجمللس و التبليغ السابق مبختلف  ال عامل تس تدعي اإ

بسبب أ ن املعلومات  Cognacالواثئق اليت ختص جدول ال عامل. غري أ ن طلهبا قوبل ابلرفض من طرف رئيس احملمكة التجارية لـ 

 اليت حيتاهجا القامئون ابالإدارة متنح هلم يف اجللسة املعنية. و مت تأ ييد ال مر أ مام هجة الاس تئناف.

لغاء املداوةل اليت مل تتلق بشأ هنا املعلومة املطلوبة. غري أ ن دعواها  ىل املوضوع ل جل اإ قررت القامئة ابالإدارة التوجه اإ

رفاق  Bordeauxء رفضت من جديد. الحظ جملس قضا بأ نه "ال وجود ل ي حمك يف القانون يفرض عىل رئيس جملس االإدارة اإ

ىل ال عضاء".  مرشوع تقريره أ و الواثئق املالية أ و احملاسبية املتعلقة جبدول ال عامل ابدلعوة املوهجة اإ

نقض، اليت اعتربت أ ن رئيس غري أ ن القامئة ابالإدارة، املعاوةل نتيجة دلعواها، اطمأ نت بعدها بصدور قرار حممكة ال 

دارة قادرين عىل القيام مبهمهتم عن دراية ابل س باب"،   جملس االإدارة "ملام بأ ن جيعل القامئني ابالإ

                                                                                                                        
1
 L. Brunouw, L’Exercice du contrôle dans les sociétés anonymes, mémoire DEA, oct. 2003, sous la direction de M.-Ch. 

Monsallier-Saint-Mleux, Univ. Lille 2, p.19. 
2
 R. Baillod, L’information des administrateur de sociétés anonymes, RTD. com. 43 (1), janv.-mars 1990, §2, p.2. 
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ذا اكنت الس يدة  قد اس تلمت مس بقا و يف أ جل معقول املعلومة  Cointreauو عاتبت ذات اجلهة جملس القضاء عدم حبثه عام اإ

 .1اليت تعد حقا لها

دارة رشكة F. Denneryذكل قضية  تبعهتا بعد من ال سهم.  %83اليت ميكل فهيا  Dennery، و هو أ حد القامئني ابإ

طاره ال جر New Yorkطالب بتبليغه مبحرض اجامتع جملس االإدارة، املتغيب عن احلضور فيه لكونه مقمي يف  ، و اذلي حدد يف اإ

لاام الرشكة، حتت طائةل الغرامة املمنوح للرئيس. غري أ ن الرشكة رفضت طلبه. فمتسك القامئ  ثر ذكل، ابإ ابالإدارة، اذلي عال عىل اإ

لاام الرشكة مبنحه  ال أ نه و بعد قبول دعواه أ مام احملمكة، رفض اجمللس اإ الهتديدية، بأ ن متكنه من حمرض الاجامتع موضوع املنازعة. اإ

ابالإدارة نسخة من حمارض املداوالت اليت يعقدها نسخة منه، مربرا رفضه بعدم وجود نص رصحي يفرض عىل الرشكة تقدمي القامئ 

دارة.  جملس االإ

غري أ ن حممكة النقض تدخلت من هجهتا و اعتربت أ ن رئيس جملس االإدارة جمرب عىل أ ن يضع حتت ترصف أ عضائه 

 .2املعلومات اليت تكون رضورية هلم

عل دارة يف االإ ذ خيتص هؤالء من هنا يتضح كيف أ ن القضاء املقارن أ سس حق القامئني ابالإ م. وهو حق مؤكد ال حماةل. اإ

ذن منطقيا أ ن يمت  ثرها املسؤولية عىل عاتقهم، س يكون اإ ابلقيام مبهام حمددة يبارشوهنا حتقيقا ملصلحة الرشكة، أ لقى املرشع عىل اإ

 الاعترتاف هلم، حىت يف سكوت النصوص، حبق يف االإعلم يامتىش مع هذه املهمة.

دارة ملام ابلبحث عن املعلومة أ م غري مبارشة هذا احلق تثري ت  ساؤالت تتعلق حبدود هذا احلق؟ و هل أ ن القامئ ابالإ

 يكفيه طلهبا؟ و من يقع عليه واجب منح املعلومة؟ و ما هو وقهتا؟

ن مل يكن متبوعا بتوقيع جااء يف حاةل عدم مراعاته. مفحمكة النقض الفرنس ية مل  علم اإ قرار احلق يف االإ و لن يكون اكفيا اإ

أ ن رفض تقدمي املعلومة السابق النعقاد جملس االإدارة  Cointreauوان عن تطبيقه يف احلالتني السابقتني، فاعتربت يف قضية تت

أ ين اكنت املعلومة مرتبطة بقرار س بق اختاذه،  Denneryميكن أ ن يربر بطلن املداوالت املتخذة يف هذا الاجامتع. أ ما يف قرار 

 جبار الرشكة عىل التنفيذ العيين لللزتام ابالإعلم.فقد قبلت حممكة النقض طلب اإ 

 

                                      
1
 Cass. com., 2 juill. 1985, Rev. Des sociétés 1986. 231 s., note P. Le Cannu. 

2
 Cass. com., 1

er
 déc. 1987, Rev. Des sociétés 1988. 237 s., note P. Le Cannu. 
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 أ وال: حق القامئني ابالإدارة يف االإعلم

ليه هذا  مل يتناول القانون التجاري تنظامي حلق القامئني ابالإدارة يف االإعلم، ذلا ميكن التساؤل عن ال ساس اذلي يستند اإ

عامهل.  احلق، و عن الكيفية اليت يتس ىن مبقتضاها اإ

 س احلق يف االإعلمأ سا -أ  

ىل املعلومة من طرف  ماكن الوصول اإ علم أ ن جيمتع رشطان: عدم اإ وفقا للقاعدة العامة، يفترتض اعترتاف القانون حبق االإ

ذا اكنت رضورية، فهيي  ال اإ املعين ابحلق نفسه )اكملسامهني، أ حصاب س ندات الاس تحقاق و ال جراء...( و أ ن املعلومة ال متنح اإ

ىل تنوير رأ    ى املعين و متكنه من ممارسة اختصاصاته اكمةل.هتدف اإ

جيمتع هذان العنرصان حامت دلى القامئني ابالإدارة. من هجة أ وىل، يشلك الطابع ادلوري املتباعد لنشاط جملس االإدارة عائقا 

ذ يقع ع ىل املعلومات، مقارنة مع رئيسه اذلي ميارس نشاطه يف الرشكة بصفة مس مترة، اإ ىل عاتقه املديرية أ مام أ عضائه للوصول اإ

 العامة للرشكة و متثيلها يف علقاهتا مع الغري.

 من هجة اثنية، ينبع الغرض من املعلومة من املهام اليت يضطلعون هبا و من املسؤولية اليت يتحملوهنا.

دارة الرشكة. و تطبيقا ملبدأ  امجلاعية "خيول جملس االإدارة لك الس لطات خيتص أ عضاء جملس االإدارة، ابتداء، ابإ

قانون جتاري. غري أ ن ال مر يقتيض أ ن يعلن القامئون ابالإدارة يف اجامتع  188للترصف يف لك الظروف ابمس الرشكة..." وفقا للامدة 

اجمللس عن القرارات اليت تدخل يف اختصاصاته، لكن بعد املداوةل و تبادل وهجات النظر و التصويت علهيا ابل غلبية. و هذا ما 

صدار القرار يعد اكفيا لتربي ذ كيف يتس ىن هلم تكوين فكرة و اختاذ موقف مث اإ علم ملصلحة القامئني ابالإدارة، اإ ر الاعترتاف حبق االإ

 من دون متكيهنم من املعلومة.

ذا اكن القانون التجاري يف مادته  قد خول لرئيس جملس االإدارة من هجته "السلطات الواسعة للترصف  132/08و اإ

ن الواقع العميل يظهر كيف أ ن اجلاء الكبري من اختصاصات اجمللس امضحل يف سلطات ابمس الرشكة يف لك الظر  وف..."، فاإ

رئيسه. ابلرمغ من ذكل يظل اجمللس حمتفظا بدور هام يف حتديد التوهجات الكربى للرشكة سواء اكنت اقتصادية، مالية أ و 

 تكنولوجية...

علم القامئني ابالإدارة، حىت يمتكنوا من اخت اذ القرارات عن دراية ابل س باب، جمرد حق فقط بل يعد واجبا يف ال يعد اإ

طار اجمللس تكون عادة ذات صةل مبصاحل الرشكة، املسامهني و الغري.  ذات الوقت يقع عىل عاتقهم، طاملا أ ن القرارات املتخذة يف اإ
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تكون مرضة هبذه املصاحل. و هذا ما يرتبط كذكل و من مث يتعني عىل القامئني ابالإدارة أ ن يعلموا بلك ما هيم هذه القرارات حىت ال 

علم يقع عىل عاتق القامئني ابالإدارة،  قرار واجب اإ ذ يسأ لون عن أ خطاء التس يري. ذلا يكون ملمئا اإ ابملسؤولية اليت يتحملوهنا، اإ

 .1ليؤسس عليه بعد ذكل حقهم فيه

دارة ال خرى امل  اثرة نفس امللحظة بشأ ن اهمة القامئني ابالإ دارة بداخل الرشكة. عىل أ هنا ميكن اإ متثةل يف مراقبة أ عامل االإ

قانون  83مكرر  351، و تس تخلص من العبارات الواردة يف املادة  2اهمة أ فرزهتا احلياة العملية و كرسها الاجهتاد القضايئ

 .3جتاري

دارة فقط عن القرارات املتخذة من قبلهم و املرضة ابلرشكة، بل ي قع علهيم الالزتام مبراقبة الظروف فل يسأ ل القامئون ابالإ

دارة للق  يام اليت يبارش فهيا الرئيس اهامه. و تربز هذه الصلحية بأ هنا رضورية عندما يترتك القامئون ابالإدارة احلرية الاكمةل ل هجاة االإ

دارة واجب البحث عن املعلومة و ابلنتيجة يكون هل حق يف   االإعلم.بنشاطها. من مث يقع عىل لك عضو يف جملس االإ

 مبارشة احلق يف االإعلم -ب

علم القامئني ابالإدارة.  أ ول ال مر، يتعني حتديد اجلهة اليت يقع عىل عاتقها واجب اإ

س يكون حامت رئيس جملس االإدارة املنوط ابلقيام هبذا ادلور، و هو ما أ قرته حممكة النقض الفرنس ية يف قضية 

Cointreauالرئيس أ ي يضع أ عضاء جملس االإدارة موضعا ميكهنم من تأ دية اهااهم عن  ، و اكنت واحضة يف موقفها "فيجب عىل

دارة من املعلومات اليت تعد رضورية  Dennery، و كذا بشأ ن قضية 4دراية ابل س باب" "جيب أ ن ميكن الرئيس أ عضاء جملس االإ

لهيم"  .5ابلنس بة اإ

                                      
1
 R. Baillod, art. préc., §7, p.5. 

2
 V. Magnier, Gouvernance des sociétés cotées, Rép. Dr. Soc., D. oct. 2010 , §15. 

 بشأ ن موقف القضاء راجع:

Cass. Req., 07/01/1930, D.P. 1932,l, 191 ; Cass., 03/05/1954, D. 1954, p. 437. 
3
ما عن اخملالفات املا   سة ابل حاكم الترشيعية أ و التنظميية ورد فهيا أ ن "يعد القامئون ابالإدارة مسؤولني عىل وجه الانفراد أ و التضامن حسب احلاةل جتاه الرشكة أ و الغري، اإ

ما عن خرق القانون ال سايس أ و عن ال خ  طاء املرتكبة أ ثناء تس يريمه".املطبقة عىل رشاكت املسامهة، و اإ
4
 Cass. com., 2 juill. 1985, préc. 

5
 Cass. com., 1

er
 déc. 1987, préc. 
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ماكنه مجعه ذا اكن واجب تقدمي املعلومة فالرئيس و حبمك ماكنته داخل الرشكة حيوز املعلومات و ابإ ال أ نه و مع ذكل، اإ ا. اإ

ىل ماكنته بداخل الرشكة، فليس للقامئ ابالإدارة أ ن يتحىل ابلسلبية، بل يقع عليه بدوره واجب  يقع عىل عاتق رئيس اجمللس ابلنظر اإ

ىل احلصول علهيا سهةل املنال، فلن يكون  . 1عىل الرئيس واجب متكينه مهنا الزناهة و حسن النية، مىت اكنت املعلومة اليت يسعى اإ

ذا اكن القامئ ابالإدارة يرغب يف ممارسة أ عامل  أ ما عن ال حاكم ال خرى املتعلقة مبامرسة حق االإعلم، فهيي ختتلف بني ما اإ

ذا اكن يبارش اهام الرقابة.  التس يري و بني ما اإ

 فامي يتعلق ابملعلومة الرضورية ملبارشة سلطة التس يري يف اجمللس: -5

شاكلية جدول ال عامل. عىل أ ن تنظمي هذه املسأ ةل مب ىل السطح اإ دارة حبقه يف االإعلم تطفو اإ جرد الاعترتاف للقامئ ابالإ

مترتوك، يف ظل عدم وجود نص قانوين، للقانون ال سايس ليتوىل وضع ال حاكم املتعلقة هبذه الشلكية. و من املعلوم أ ن االإشارة 

ىل جدول ال عامل يف الاس تدعاء أ مر دراج جدول ال عامل يف الاس تدعاء،  اإ ذا فرضه القانون ال سايس. وحىت لو مت اإ ال اإ اختياري، اإ

 فذكل ال مينع من أ ن يثري اجمللس مسائل غري واردة فيه.

ليه يف الاس تدعاء لن يكون ذا  علم. رمبا أ ن االإشارة اإ ذلا ميكن التساؤل عن العلقة بني جدول ال عامل و احلق يف االإ

دارة اذلي يتعذر عليه احلضور للك اجللسات، أ مهية يف حا ال أ نه يكتيس أ مهية ابلغة ابلنس بة للقامئ ابالإ ةل معاجلة املسائل اجلارية، اإ

دراجه فيه يعد جوهراي عندما يعكف اجمللس عىل  حىت يتجنب املفاجأ ة من فوات فرصة مناقشة املسائل الهامة يف غيابه. غري أ ن اإ

كون جدول ال عامل يف هذه احلاةل الفيصل يف تقرير القامئ ابالإدارة احلضور و لكن ل جل التحضري معاجلة املسائل الهامة. فلن ي

 اجليد للجامتع.

دارة، خاصة فامي يتعلق ابملسائل  من هنا يظهر أ ن جدول ال عامل يندرج مضن املعلومات الرضورية ابلنس بة للقامئ ابالإ

 .2تقبلهااخلارجة عن التس يري العادي للرشكة و ترتبط مبس  

دارة جبدول ال عامل، هل ميكهنم بلوغ معلومات أ كرث؟  بعد ذكل، و بعد توصل القامئني ابالإ

املفروض أ ن تعرض علهيم املعلومات من قبل الرئيس خلل اجللسة، فيبسط أ مااهم الواثئق الرضورية و جييب عن 

نه يضع  ذا اكنت املسأ ةل موضوع تقرير سابق أ و دراسة، فاإ  الواثئق ذات الصةل هبا حتت ترصفهم.ال س ئةل. أ ما اإ

                                      
1
 Ph. Delebecque et F.-J. Pansier, Administrateur, Rép. D. janv. 2003, §178. 

2
 Y. Guyon, Droit des affaires, Economiqua, n°334. 
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دارة احلصول عىل معلومة سابقة النعقاد اجامتعات اجمللس؟ ذا اكن من حق القامئني ابالإ  كام ينبغي التعرف عام اإ

ذ  دارة، املمتثل يف مبدأ  املداوةل. اإ ىل احترتام أ حد أ مه املبادئ اليت متزي معل جملس االإ ن الاعترتاف هبذا احلق يؤدي حامت اإ اإ

لتصويت يكون مس بوقا مبداوالت، تكتيس أ مهية ابلغة بشأ ن املسائل اخلطرة، خاصة يف وجود اختلف يف وهجات النظر. أ ن ا

ذا تعلق ال مر  ذا اكن ال عضاء عىل بينة من مجيع املعطيات املتعلقة ابالإشاكل املطروح. و اإ ال اإ فلن تكون هناك مناقشات بناءة اإ

دراك مضمون امللف يف بضع ببعض املسائل املعقدة )كوقف حساابت  قرار ادلمج...(، فلن يكون ممكنا اإ نشاء فروع، اإ الرشكة، اإ

علم السابق.  دقائق خلل الاجامتع، و حىت يف وجود رشح واحض من قبل الرئيس. من هنا تربز أ مهية االإ

علم؟  من هجة أ خرى، ما هو مضمون و مدى احلق يف االإ

دارة احل صول عىل لك ما هو الزم ملامرسة اهامه، فلن يكون من املمكن وضع مضمون ما دام أ نه ابس تطاعة القامئ ابالإ

أ ن الرئيس ال يلام بأ ن مينح بطريقة أ لية معلومات شامةل قبل لك اجامتع  1حمدد للحق يف االإعلم. و مثلام يلحظ أ حد الكتاب

ىل ىل موضوع الاجامتع و اإ دارة، بل يه تتحدد بلك ما هو رضوري ابلنظر اإ عمل أ و هجل القامئ ابالإدارة املتعلق ابملسائل  جمللس االإ

 املطروحة للنقاش.

ذن ذات صةل مبارشة مبوضوع الاجامتع و ابملعلومات اليت تكون حبوزة القامئني  ىل االإعلم املس بق اإ تكون احلاجة اإ

ذا اكنت ابالإدارة. عىل هذا ال ساس حيدث اختلف بني احلاالت. من مث يتعني عىل القايض أ ن يدرس حاةل حباةل  و يبحث عام اإ

الواثئق املطلوبة، تطبيقا للحق يف االإعلم، رضورية للقامئني ابالإدارة، حىت تسمح هلم بتأ دية اهااهم عن دراية ابل س باب. يمتتع 

و  القايض يف ذكل بسلطة تقديرية مطلقة. و جيب أ ن ينربي دور احملمكة العليا، هبذا الصدد، عىل التأ كد من أ ن هذا البحث قد مت

 .2ال هتم بعدها النتاجئ

 كام يتعني أ ن يتلقى القامئ ابالإدارة املعلومات يف أ جل اكف يسمح هل بتفحصها و متحيصها.

دارة يتطلب قدرا من املرونة، ذلا ال  و يرجع لقايض املوضوع كذكل تقدير ال جل، بدراسة حاةل حباةل، خاصة و أ ن سري جملس االإ

 لام هو مقرر للمسامهني، بل يترتك تقديرها حبسب ظروف لك حاةل.يشترتط ربط هذا احلق بأ جل حمدد، مث

                                      
1
 Y. Loussouarn, note sous cass. com., 02/07/1985, D. 1987, somm.32. 

2
 Y. Reinhard, obs. RTD.com. 1989.80. 
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شاكل أ خر، يتعلق ابملبادرة يف االإعلم. فهل ينبغي عىل  القامئني ابالإدارة طلب املعلومة السابقة  ىل اإ البد من التطرق اإ

 من الرئيس؟ أ م يقع عىل الرئيس واجب عرضها علهيم بصفة تلقائية؟

جابة عن هذا التسا ؤل أ يضا المتيزي بشأ ن احلاالت املعروضة. فلكام اكنت املسائل اليت تطرح أ مام جملس تقتيض االإ

نه ينتظر من رئيسه أ ن يعرض تلقائيا حدا أ دىن من الواثئق و املعلومات. كام لو ارتبط العرض بوقف  االإدارة ذات أ مهية، فاإ

ىل ال عضاء الواثئق احملاسبية ال ساس ية و مرشوع تقرير  حساابت الرشكة للس نة املالية املنقضية، يتعني عىل الرئيس أ ن يرسل اإ

 التس يري. لعل أ ن واجب الرئيس يدخل ال حماةل يف مبدأ  حسن النية اذلي حيمك العلقة بينه و بني أ عضاء جملس االإدارة.

ىل املسؤولية ا مللقاة عىل عاتقه كام يتعني عىل القامئ ابالإدارة من هجة أ خرى أ ن يسعى وراء احلصول عىل املعلومة ابلنظر اإ

 .1و ما يتطلب منه أ ن يكون أ كرث نشاط و حيطة

 فامي يتعلق ابملعلومات املرتبطة ابدلور الرقايب اذلي ميارسه اجمللس: -8

دارة املعلومات الرضورية للقيام  أ عطى القضاء املقارن مبدئيا للقامئني ابالإدارة مكنة طلب احلصول من رئيس جملس االإ

 عترتاف هلم بسلطة الرقابة اليت تتسم بطابع مس متر مبهااهم. و ملا مت الا

علم اذلي يامتىش معها س تكون بطريقة مغايرة. ن ممارسة حق االإ  و دامئ مقارنة مبهمة التس يري، فاإ

ابتداء، س يقع عىل عاتق القامئني ابالإدارة أ ن يطلبوا من رئيس جملس االإدارة املعلومات اليت يروهنا رضورية. كقاعدة 

نه مينحها سلطة حتقيق، تتسع أ و تضيق، ومن هذه السلطة تنطلق املبادرة  عامة، عندما يعترتف القانون جلهة معينة مبهمة الرقابة فاإ

ابختاذ معليات الرقابة. و ما عىل اجلهة اليت ختضع للرقابة سوى أ ن تليب طلبات اجلهة املراقبة املتعلقة ابملعلومة، يف االإطار اذلي 

دارة و الرئيس.تكون فيه هذه الطلبات مرش   وعة. و ال مر س يان يف العلقة القامئة بني جملس االإ

من هجة أ خرى، خيتلف احلق يف االإعلم عندما ميارس أ عضاء جملس االإدارة اهمة الرقابة من حيث اتساع جمال هذا 

هذا يعين أ ن احلق يف  احلق. فل ميكن بأ ي حال حتديده بدقة. فيجب أ ن حياطوا علام بلك املعلومات اليت تكون رضورية هلم.

االإعلم غري حمدد، ما دام أ ن لك ما هل صةل ابلرشكة ميكن أ ن هيم و هيمت به القامئون ابالإدارة للقيام مبهمة الرقابة. من ذكل الظروف 

 .2اليت أ برم فهيا عقد معني، مصري معدات معينة، الوهجة اليت اس تعملت فهيا بعض ال موال...اخل

                                      
1
  R. Baillod, art. préc.,§15, p.10. 

2
 Y. Guyon, op-cit., n°324. 
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رضار  ميكن وضع قيد وحيد هبذا الصدد، هو التعسف يف اس تعامل احلق. من مث س يكون طلب املعلومة اذلي هيدف االإ

ثبات  ابلرشكة غري مرشوع ابعتباره تعسفيا، كام لو اكن خدمة ملنافس هيا، أ و معيقا للسري احلسن للرشكة. غري أ نه من الصعب اإ

 ومة.وجود تعسف من قبل القامئني ابالإدارة يف لك ال حوال عند طلهبم املعل

دارة  و عند اس تفادهتم من حق الاطلع عىل الواثئق اليت هتم الرشكة، أ ال هيدروا  و أ خريا، و يتعني عىل القامئني ابالإ

و من هجة أ خرى فامي يتعلق بواجب   .1واجب احلفاظ عىل رسية املعلومات اليت تتخذ هذا الطابع أ و اليت يعتربه الرئيس كذكل

دارة، ميكن للرشكة نتيجة ذلكل أ ن تعترتض عىل لك طلب يتعلق مبلفات املوظفني أ و العقود  الرسية اذلي يلزتم به لك قامئ ابالإ

 . 2املتعلقة ابلتس يري العادي

ن واجب  دارهتا، فاإ ذا اكن الاعترتاف حبق االإعلم س يجعل من رشكة املسامهة "بيتا من زجاج" ابلنس بة للقامئني ابإ اإ

علم القامئني ابالإدارة.الشفافية يثري ترددا يف نفوس أ عضاء املدي  رية. هذا ما يفتح جمال احلديث عن اجلااء املرتبط حبق اإ

 اثنيا: جااء الاخلل حبق القامئني ابالإدارة يف االإعلم

دارة يف االإعلم الزتام يقع عىل عاتق رئيس جملس االإدارة و هو الزتام ابلقيام بعمل. ذلكل عندما  يقابل حق القامئ ابالإ

جباره عىل تنفيذ الزتامه تنفيذا عينيا. قد تنعدم يف أ حوال أ خرى اجلدوى من التنفيذ يرفض منحه املعلو  ىل اإ مة، يكون أ مامه اللجوء اإ

ىل أ ساليب التنفيذ مبقابل.  العيين فيمت اللجوء اإ

علم القامئني ابالإدارة  أ / التنفيذ العيين لللزتام ابإ

ىل القواعد العامة اليت حتمك تنفيذ الالزتام، قانون مدين، يتعني عىل املدين تنفيذ الزتامه  517و ابلتحديد املادة  ابلرجوع اإ

جباره عىل التنفيذ العيين مساس  رهاقا للمدين و أ ال يكون يف اإ تنفيذا عينيا مىت اكن ذكل ممكنا، و ال يشلك ذكل التنفيذ اإ

علم القامئني ابالإ  دارة الزتامه ابإ دارة تنفيذا عينيا، و ميكن للقامئني ابالإدارة بشخصه. من مث اكن ال صل أ ن ينفذ رئيس جملس االإ

ن تطلب ال مر توقيع غرامة هتديدية، ما دام أ ن التنفيذ العيين يس تدعي تدخل خشصيا من قبل املدين، معل  جباره عىل ذكل و اإ اإ

 قانون مدين. 537ابملادة 

                                      
1

مت املعلومات ذات الطابع الرسي أ و اليت تعترب قانون جتاري اليت تلام "القامئني ابالإدارة و مجموع ال شخاص املدعوون حلضور اجامتعات جملس االإدارة ك 183راجع املادة  

 كذكل".

A. Viandier, note JCP 1985.II. 20518. 
2
 Ph. Delebecque et F.-J. Pansier, art. préc., §182. 
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جبار املدين عىل التنفيذ العيين ممكنا، جيب أ ن يكون كذكل  ذا اكن اإ جمداي. فقد يكون تنفيذ الالزتام يف بعض غري أ نه اإ

ال حوال مرتبطا بعامل الامن، بأ ن تكون تلبية طلب املعلومة واجبة خلل أ جل معني. مثل املعلومة اليت يمت طلهبا حتضريا الجامتع 

دارة هبا قبل انعقاد الاجامتع و خ فادة القامئ ابالإ دارة يف اترخي حمدد. من مث جتب اإ  لل أ جل اكف للتحضري.معني يعقده جملس االإ

ماكن القامئ ابالإدارة أ ن حيتفظ بوس يةل التنفيذ العيين، عن طريق تأ خري التارخي احملدد،  ن اكن يف هذه ال حوال ابإ حىت و اإ

بطلبه تأ جيل انعقاد اجمللس. ميكن الاعترتاف هل مبكنة احلصول عىل هذا الاجراء عن طريق الاس تعجال، لكام اس تلامت املسائل 

طار الاجامتع، احلصول عىل معلومة مس بقة، رشيطة أ ن يثبت أ ن التأ جيل رضوري الستيفاء املعلومة املراد من اقش هتا يف اإ

 .1اللزمة

علم القامئني ابالإدارة  :ب/ وسائل التنفيذ مبقابل لللزتام ابإ

ن تعويض خرق حق عندما تنعدم اجلدوى من التنفيذ العيين لللزتام ابالإعلم، يتعني البحث عن وسائل أ خرى متكن م

 القامئني ابالإدارة.

 فرضا أ ن املعلومة املطلوبة اكنت بغرض السامح للقامئ ابالإدارة ابملشاركة يف مداوةل للمجلس 

ليه ل جل املطالبة ببطلن مداوةل  ن خرق حقه س يكون مبثابة السبب اذلي يستند اإ و من مث اختاذ القرار عن دراية ابل س باب، فاإ

قانون جتاري اعتربت أ ن بطلن العقود  333/08يبقى قامئا حول أ ساس هذا البطلن، خاصة و أ ن املادة اجمللس. غري أ ن الشك 

ال من خمالفة نص ملام من هذا القانون أ و من القوانني اليت ترسي عىل العقود.  أ و املداوالت ال حيصل اإ

ددان سلطات جملس االإدارة و رئيسه عىل قانون جتاري، اللتني حت 132و  188يتعني هبذا الصدد الترتكزي عىل املادتني 

التوايل، و ميكن اعتبارهام مبثابة قاعدتني أ مرتني. ابلتايل قد يعترب ادلور املنوط ابجمللس مؤسسا للبطلن. يتضح من خلل املادة 

دارة هو املداوةل، املرتبط أ ساسا ابلصفة امجلاعية اليت يبارش هبا هذا ا 188 لعمل، و يه من أ مه أ ن املبدأ  يف معل جملس االإ

 السامت اليت متزي جملس االإدارة و تتخذ طابعا أ مرا ال جيوز املساس به.

هدار قاعدة املداوةل، ل هنا تقتيض تبادال لوهجات  عىل هذا ال ساس يكون من شأ ن عدم تلبية طلب املعلومة الرضورية اإ

الإدارة املعلومة الاكفية. فعدم متكينه مهنا يعيق تكوينه لفكرة النظر السابق الختاذ القرار، و هو يس تدعي بدوره أ ن حيوز لك قامئ اب

                                      
1
 R. Baillod, art. préc.,§20, p.13. 



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 523 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

حول طبيعة و مدى القرار املراد اختاذه، مما يؤثر سلبا عىل سري مداوالت اجمللس. ابلتايل يتس ىن للقامئ ابالإدارة، يف ظل هجهل 

 .1اكفللعنارص الرضورية، أ ن يدعي أ ن تدخهل اكن س يؤثر عىل نتيجة التصويت لو اكن عىل عمل 

و لكن ليس معىن ذكل أ ن احلل ال خري س يكون هو ال نسب، من ال جدر البحث عن حلول وسطية، من ذكل مثل 

عادة املداوةل، الغرامة الهتديدية أ و قيام احلمك مقام التصويت  .2اإ

د ىل جانب التنفيذ العيين، املنفذ الوحيد للقامئ ابالإ دارة، اإ اثرة مسؤولية رئيس جملس االإ ارة عندما تكون كام تشلك اإ

ثبات وجود رضر  طار ممارس ته ملهام الرقابة. غري أ ن بلوغ هذه ادلعوى ل هدافها مرتبط برضورة اإ املعلومة املطلوبة مندرجة يف اإ

دارة. علم القامئ ابالإ دارة، ذا صةل خبرق الرئيس اللزتامه ابإ  الحق ابلقامئ ابالإ

 : خامتة

ىل املهام اليت يضطلعون هبا داخل الرشكة و املسؤولية امللقاة  تقدم و ابعتبار أ ن حق القامئني ابالإدارةمما  مؤسس ابلنظر اإ

عىل عاتقهم أ ثناء مبارشهتم لها، يكون من ال جدر أ ن حيذو املرشع حذو املرشع الفرنيس اذلي أ سس لهذا احلق مبقتىض املادة 

L225-35/3 دارة يتلقى املع لومات الرضورية اليت متكنه من أ داء اهامه و ميكنه من القانون التجاري، حني اعترب أ ن لك قامئ ابالإ

علمه بلك الواثئق اليت يراها ذات فائدة.  طلب اإ

 املراجع املس تعمةل:

  -A. Brunet et M. Germain, L’information des actionnaires et du comité d’entreprise 

dans les sociétés anonymes depuis les loi du 28 oct. 1982, du 1er mars 1984 et du 25 janv. 1985, 

Rev. des sociétés 1985.  

-L. Brunouw, L’Exercice du contrôle dans les sociétés anonymes, mémoire DEA, oct. 

2003, sous la direction de M.-Ch. Monsallier-Saint-Mleux, Univ. Lille 2. 

- R. Baillod, L’information des administrateur de sociétés anonymes, RTD. com. 43 (1), janv.-

mars 1990, §2. 

                                      
1
 Cass. com., 24/04/1990, RTD. Com. 1990.416, obs. Y. Reinhard. 

 ار أ ن املساس ابحلق يف االإعلم السابق يؤثر عىل حصة اجامتع جملس االإدارة.اعترب هذا القر 
2
 P. Le Cannu, note sous C.A. Paris, 22/06/1988, Bull. Joly 1988.781. 
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- Cass. com., 2 juill. 1985, Rev. Des sociétés 1986 

- Cass. com., 1er déc. 1987, Rev. Des sociétés 1988.  

- V. Magnier, Gouvernance des sociétés cotées, Rép. Dr. Soc., D. oct. 2010 , §15. 

Cass. Req., 07/01/1930, D.P. 1932,l, 191 ; Cass., 03/05/1954, D. 1954. 

- Ph. Delebecque et F.-J. Pansier, Administrateur, Rép. D. janv. 2003, §178. 

- Y. Guyon, Droit des affaires, Economiqua, n°334. 

- Y. Loussouarn, note sous cass. com., 02/07/1985, D. 1987, somm.32. 

- Y. Reinhard, obs. RTD.com. 1989. 

-  R. Baillod, art. préc.,§15. 

- A. Viandier, note JCP 1985.II. 20518. 

- Ph. Delebecque et F.-J. Pansier, art. préc., §182. 

-Cass. com., 24/04/1990, RTD. Com. 1990.416, obs. Y. Reinhard. 

-P. Le Cannu, note sous C.A. Paris, 22/06/1988, Bull. Joly 1988.781. 

املتعلق بعلقات العمل، اليت حتدد صلحيات جلنة املشاركة و تكرس حق الاعلم و الاطلع لفائدة  90/55قانون  -

 العامل و عن طريق هذه اللجنة.

 القانون التجاري. -
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نـــــساين . عــــوائق تطــــبيق قـــــواعـــد  القانون ادلويل  االإ

 جامعة سعيدة. ، "أ   "أ س تاذ مساعد  ،عيايش بوزاينال س تاذ/

 جامعة البليدة، "أ  "أ س تاذ مساعد قسم   ،عشور موىسال س تاذ /

 مقدمــــــة.

ذا حظيت ابحترتام أ طراف الزناع ،امحلاية الرضورية لل شخاص املترضرين بصورة            تشلك قواعد القانون ادلويل االإنساين اإ

 قتال .مبارشة يف الزناع املسلح،وحني ال حتترتم هذه القواعد تاداد املعاانة وتتفامق، ويصبح من العسري التعامل مع ال اثر اليت قد خيلفها ال 

ن العمل عىل تقليص الفجوة بني أ هداف هذه القواعد وواقع املعاانة خلل الزناعات املسلحة  ادلولية وغري ادلولية هو           اإ

نساين ،ذلكل يقع عىل عاتق ادلول ويه ال طراف ال صلية اليت ارتضت هذه الهد ف ال مسى املراد بلوغه من تطبيق قواعد القانون ادلويل االإ

ىل املعاهدات اخلاصة هبذا الش أ ن القواعد لتنظم سلوكها أ ثناء  الزناعات املسلحة ،ويمت التعبري عن هذا الرضا عادة ابلتصديق والانضامم اإ

 ع ل حاكاها ،أ ي يقع عىل عاتقها اهمة تنفيذ أ حاكمه وقواعده.،واخلضو 

ىل أ ن مثة هجات أ خرى غري ادلول ملامة بتنفيذه واخلضوع ل حاكمه وتمتثل أ ساسا يف            وجدير ابالإشارة يف هذا االإطار اإ

اس تخدااها للقوة ،واخلضوع نفسه جيب أ ن تلزتم  به  حراكت التحرير الوطنية ،وكذا املنظامت ادلولية ويأ يت عىل رأ سها هيئة ال مم املتحدة حال

قلميية وال حلف العسكرية يف معلياهتا العدائية ،كام أ ن هذه  القواعد يه واجبة التطبيق والاحترتام من  قبل املنظامت ادل ولية املنظامت االإ

 لجان الوطنية للصليب ال محر والهلل ال محر الوطنيني.غري احلكومية واليت يأ يت عىل رأ سها منظمة اللجنة ادلولية للصليب ال محر ،وكذا ال

ىل         ليه يمتثل يف التطورات املعارصة اليت تشهدها ش ىت جماالت احلياة ،واليت أ دت اإ غري أ ن مثة أ مر هام جيب لفت الانتباه اإ

ىل تطور مماثل لطبيعة الزناعات املسلحة يف جوانب متعددة أ عاقت يف كثري من ال حيان تطبيق قو  اعد القانون ادلويل االإنساين ،ونشري هنا اإ

ىل التفاوت بني مقتضيات القانون وجحم اجلرامئ  أ ن هذه الصعوابت اليت تقف حائل دون تنفيذ أ حاكم القانون ادلويل االإنساين ،مردها اإ

ديثة مما يتعني البحث بلك جدية يف املرتكبة ،وتتجىل يف الغالب ال مع هذه الصعوابت يف مصاحل أ طراف الزناع ،ويف طبيعة الزناعات احل

 س بل جتازوزها.
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نساين.   املبحث ال ول : التحدايت والصعوابت اليت يواهجها تطبيق قواعد القانون ادلويل االإ

غين عن البيان أ ن  انهتااكت قواعد القانون ادلويل االإنساين ليست وليدة الزناعات اليت حتدث اليوم ،بل يه موجودة منذ          

لقدم ،ولكن بدرجة متفاوتة بني احلني وال خر وأ س باب هذا التفاوت متعددة ومتشعبة ا
1

ن تطبيق قواعد القانون ادلويل االإنساين  ،ذلكل فاإ

ىل حتقيقها بشأ ن الزناعات املسلحة بأ نواعها ،من حترمي لبعض أ مناط السلو  ك تواهجه مجموعة من التحدايت تتناسب وجحم ال هداف اليت يريم اإ

 لقتال ووسائهل ، وتتبع مقترتيف انهتااكت قواعده.وطرق ا

ن حتقيق اس تقللية قواعد القانون ادلويل االإنسانية وعاملية تطبيق قواعده من أ مه التحدايت اليت تواجه تطبيقه            ذلكل فاإ

يف القواعد القانونية ،وتأ يت أ مهية هذا  ،ال س امي وأ ن معظم  العقبات اليت تقف يف مواهجة تطبيقه منشأ ها اجامتعي أ و س يايس أ كرث منه نقص

التحدي من الرغبة يف حماوةل احلد يف بعض اجملاالت من س ياسة الكيل مبكيالني،ومعامةل ادلول وغريها من أ شخاص القانون ادلويل عىل قدم 

 ادلولية .املساواة ،كام يشهد عىل ذكل اترخي احملاكامت يف هذا جمال ملحقة جمريم احلرب وغريها من اجلرامئ 

فاحملامك اكنت تنشأ  للخارسين فقط مثل حماكامت جمريم احلرب الياابنيني وال ملان عىل عكس الرئيس ال مرييك ترومان           

لقاء القنبةل النووية ال وىل يف العامل عىل هريوش امي،وناكزاي يف  أ ن  مما حيمل عىل الاعتقاد2ومل يفكر أ حد يوما يف ملحقته،5971اذلي أ مر ابإ

ىل جتارب احلروب اليت ذكران أ نفا واليت وقعت بشأ هنا حماكامت  البحث عن العداةل أ ثناء احلرب أ و بعدها يعد أ مرا مس تحيل ،ويعود هذا اإ

 يحمدودة من قبل منترصين ضد مهنامني ،يف حني أ ن العداةل احلقيقية ال تتبع هذا التصنيف ،وتقتيض معاقبة اجلاين أ اي اكن الطرف اذلي ينمت

ذا تأ ملنا اتفاقيات جنيف عن كثب لوجدان أ هنا أ انطت ابدلول املتعاقدة اهمة معاقبة جمريم  دانته،واإ ذا توافرت ال دةل اللزمة الإ ليه اإ احلرب اإ

ىل دوةل معينة وفق رشوط التسلمي دون اعتبار جلنس ية اجملرم. ما من قبل حمامك وطنية أ و عن طريق تسلميه اإ  3،اإ

ن  قواعد القانون ادلويل ا الإنساين تواجه حتداي صارخا يف بشأ ن  ملحقة منهتيك قواعده ،وتوقيع اجلااء ويف اعتقادان أ           

ال من خلل تعميق مفهوم حياد املنظامت ادلولية غري احلكومية ،اليت تعمل عىل نرش  ضدمه دون متيزي بني قوي وضعيف ،وذكل لن يتأ ىت اإ

ىل تقنني ما بقي من أ عراف دولية من هجة ،وكذا قواعده وتطبيقه هذا و يتعني عىل ادلول  واملنظامت املهمتة ابلقانون ادلويل االإنساين السعي اإ

ىل تغليب الاعتبارات االإنسانية عىل توحش القو  ليه من اتفاقيات يف ترشيعاهتا الوطنية، للوصول فعل  اإ ة حث ادلول عىل تبين ما مل تنظم اإ

 وطغيان البطش 

                                      
  72.1،ص8002س نة  محمد أ محد داود، امحلاية ال منية للمدنيني حتت الاحتلل يف القانون ادلويل االإنساين ،مطابع أ خبار اليوم ،الطبعة ال وىل 

2
 .510،ص8007العدد ال ول 80اجملدل أ مل ايز ي، القانون ادلويل االإنساين وقانون الزناعات املسلحة بني النظرية والواقع جمةل جامعة دمشق للعلوم االإقتصادية والقانونية   

3
 .553، ،ص 8055عصام عبد الفتاح مطر ، القانون ادلويل االإنساين ،دار اجلامعة اجلديدة ط 
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قواعد القانون ادلويل االإنساين يف كثري من املسائل ال تعوزه ال ليات القانونية اللزمة لتنفيذه، بقدر ما يفتقر واحلقيقة أ ن          

ىل غياب االإرادة الس ياس ية لدلول اليت تقف حائل دون ذكل، غري أ ن ادلول ملا أ دركت أ ن أ هجاهتا الوطنية أ و ترشيعاهتا ادلاخلية غري اكفية  1اإ

 اكت اجلس مية لقواعده .للتعامل مع الانهتا

وجتاوز 2فاعتربت فكرة الاختصاص القضايئ ادلويل وس يةل لتفعيل هاته القواعد،وحماربة ظاهرة االإفلت من العقاب،        

ت الصعوابت اليت قد تقف أ مام تقرير العقاب ال س امي وأ ن طبيعة الزناعات احلالية صعبت من اهمة تنفيذه، كام أ ن صاحل أ طراف الزناع حال

 دون ذكل يف كثري من ال حيان.

 املطلب  ال ول :طبيعة الزناعات املسلحة احلديثة.

ىل قيادة مركاية فقط ،          ال شك أ ن احلروب يف الوقت املعارص مل تعد فقط مواهجات مسلحة بني جيوش منتظمة ختضع اإ

ن كثري من الزناعات املسلحة جاءت نتيجة اهنيار السلطة املركاية أ و أ    ن السلطة  اكنت سببا يف ذكل الاهنيار أ و يف جاء منه  .بل اإ

وقد فرضت امللمح اجلديدة ال شد خطورة للعنف املعارص حتدايت خضمة يف جمال تطبيق القانون ادلويل االإنساين ،فالزناعات 

ادرة عىل الاخنراط يف العنف املسلحة قد صارت أ كرث تعقيدا ،ال مر اذلي صعب من اهمة التسوية السلمية بسبب ظهور أ طراف جديدة ق

 3،مثل ظهور أ عداد كثرية من امجلاعات شلكت ما يعرف ابلفرق املسلحة اليت تتدخل يف ال غراض الس ياس ية لتحقيق أ غراض خاصة .

ن هذا الوضع أ كدته حروب مكبوداي، وليبرياي ،والصومال ،وأ فغانس تان ،وغريها من ادلول وبتعدد مراكا القوة ،ومراكا ا       ختاذ اإ

نساين.  القرار تتشعب جوانب تطبيق قواعد القانون ادلويل االإ

علن يف بعض ال حيان ،بل وحيدث أ حياان لتجنب االإدانة مبوجب         والواقع أ ن مزية احلروب تنشأ  يف أ ايمنا هذه بدون أ ي اإ

منا يصفون الزناع بأ نه معلية بوليس ية أ و دفاع عن النفس ،ولو أ طلق العنان  ميثاق ال مم املتحدة ،كام ال يعترتف أ طراف الزناع بأ هنم متحاربون واإ

نسانية، لاكن ال مر مشينا ومس هتجنا .  4لدلول لتتسترت خلف مثل هذه اذلرائع ،وأ ن تهترب من واجباهتا االإ

هنا حروب ومن أ برز سامت احلروب القامئة ال ن واليت من شأ هنا أ ن تصعب من اهمة تنفيذ القانون ادلويل االإنساين  أ           

نسانية ،وحتمل أ بعادا عرقية ،أ و دينية ،أ و ثقافية ،أ و هذه العنارص  1أ هلية يف بداايهتا عىل ال قل ، قابةل للتدويل والإحداث أ اثر هتا كيان االإ

                                      
1

لعلمية منشورات احلليب احلقوقية الطبعة أ محد امحليدي،القانون ادلويل االإنساين واحملمكة اجلنائية ادلولية ،القانون ادلويل االإنساين أ فاق وحتدايت،اجلاء ال ول، املؤمترات ا 

 .11،ص8050ال وىل 
2

 .339،ص8055ويل االإنساين،دار الفكر اجلامعي ،االإسكندرية،الطبعة ال وىلمرمي انرصي ، فاعلية العقاب عىل الانهتااكت اجلس مية لقواعد القانون ادل 
3

 .72محمد أ محد داود،مرجع سابق،ص 
4

 .18صدراسة مضن كتاب دراسات يف القانون ادلويل االإنساين،تقدمي مفيد شهاب، مرجع سابق جان بكتيه ،القانون ادلويل االإنساين تطوره ومبادئه،  
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ىل ج ذا اكنت القوة العسكرية اإ ىل حقوقه التارخيية ،واإ انبه فيستشف لك جممتعة ،وقد يصبح فهيا حلفاء ال مس أ عداء اليوم ،ويستند لك فريق اإ

 2احلقائق املضادة وال يقمي للضحااي  أ و ممتلاكهتم وزان

ىل اجلنوح         وجدير ابالإشارة أ يضا  أ نه زادت عىل حنو ابلغ مكيات وأ نواع ال سلحة اليت ال ختضع ل ية رقابة ،هذا ابالإضافة اإ

نسانية لصاحل ال غراض العسكرية والس ياس ي ة،وجعلت هذه امللمح معل املنظامت االإنسانية يف هذه املؤكد حنو اس تخدام ال نشطة االإ

ىل اخلطف والقتل . 3الس ياقات أ مرا يف غاية الصعوبة، ىل احلد اذلي يصل اإ  ذكل أ هنا تتعرض للكثري من اخملاطر وال رضار اجلس مية اإ

ىل ساح         ات القتال أ حدث أ الت الفتك ويف نفس االإطار نرى من هجتنا أ ن  التطور التكنولو ي ،والتقين  الهائل ،دفع اإ

اتحة اجملال حلروب ميكن فهيا للجيش أ ن  ناال أ شد الرضابت العسكرية ابخلصم وقد  اكن لهذا التقدم أ يضا  ال ثر البالغ يف اإ يقهر والتدمري الإ

طبيق قواعد القانون خصومه دون حاجة ل ن ينتقل جبيوشه ل رض  أ جنبية ،ذلكل ما تاال ادلراسات حول أ ثر احلرب غري املتاكفئة ، وت 

املدنيني  ادلويل االإنساين بشأ هنا يف طور البدء،ومن امللمح اجلديدة يف الزناعات املسلحة احلديثة اعامتد القوات املسلحة اعامتدا مزتايدا عىل

 وتلكيفهم مبهام ذات طبيعة عسكرية ،واس تخدام رشاكت ال من اخلاصة.

ن التحدي ال كرب اذلي يواجه يف ا          قواعد القانون ادلويل االإنساين ،هو حرص القامئني عىل تنفيذه عىل رضورة  عتقادان اإ

 احلرب معاانة حضااي من خيفف أ ن شأ نه من توظيفا ، أ خرى هجة من الوطنية الس يادة هجة، ومقتضيات من امحلاية هذه متطلبات بني التوفيق

 هذه من الهشة للعنارص وال الم املعاانة من مايدا تسبب اليت ري رضوريةغ احلرب ووسائل طرق  اس تخدام دون احليلوةل أ جل ومن أ وال،

ىل توصل االإنسان، حقوق حامية طريق تدويل عن االإنساين ادلويل القانون مواضيع توس يع ابلرضورة يقتيض الضحااي ،ال مر اذلي   جتفيف اإ

 مصدرها. اكن اهام العنف مصادر

نسان أ خيه بطش من االإنسان وأ ن حامية فهيا، تعاىل هللا خليفة هو ابعتباره ال رض، يف ال وىل القمية هو فاالإنسان           يه االإ

 ويف االإنسان تنتاب اليت النفس ية، العلل من االإنساين للسلوك عرب التارخي،ذلا اكن من الواجب هتذيب والبرشية الساموية الرساالت هدف

نسانية لعلقات توطيد نبذ الكراهية مقدمهتا  .مسلح عنف بدون اإ

                                                                                                                        
1

نبيتني لح املدول "احلرب بني جانبني داخليني حيصل لك مهنام عىل مساندة من دوةل خمتلفة ،كام يشمل ال عامل العدائية املبارشة بني دولتني أ ج يشمل مصطلح الزناع املس 

نيب يساند جامعة ممتردة حتارب حكومة تتدخلن عسكراي يف نااع مسلح داخيل ملساندة أ طراف متعارضة ،كام يدل مصطلح الزناع املسلح املدول عىل احلرب اليت تنطوي عىل تدخل أ ج 

 قامئة وراخسة ".
2

 .551عصام عبد الفتاح مطر،مرجع سابق ،ص 
3

 .882محمود رشيف بس يوين،مدخل يف القانون ادلويل االإنساين والرقابة ادلولية عىل اس تخدام ال سلحة ،بدون انرش،بدون س نة نرش،ص 

 



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 529 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

 املطلب الثاين:مصاحل أ طراف الزناع .

ذا اس متر طرف          نساين مبارشة مبواقف أ طراف الزناع ،ومبواقف ال طراف ال خرى عىل حد سواء ،فاإ يتأ ثر القانون ادلويل االإ

نه يامتدى يف خرق القانون ،غري  متحارب يف انهتاك القوانني ادلولية ،دون ضغط من أ حد ،وخاصة من قبل ادلول اليت تدمعه وتسانده ،فاإ

ذالل الشعوب وال مم 1مبال مبصري الضحااي  ومما ال شك فيه أ ن ارتاكب اجملازر، وانهتاك القمي واس مترار التجاوزات السافرة حلقوق االإنسان ،واإ

 2 أ مم بأ رسها .يترتتب عليه ردة  أ فعال عنيفة وفظيعة نتيجة الشعور ابالإهانة  ال مر اذلي يترتتب عليه انعاكسات سلبية عىل

ذا  اكنت الغاايت اليت تسعى لتحقيقها قواعد القانون ادلويل االإنساين تمتثل أ ساسا يف احلد من أ اثر           ويف تقديران أ نه اإ

ن  نسانية للزناعات املسلحة ،فاإ نسانية يف التعامل  مع ال اثر اللاإ ذكل يقتيض العمليات احلربية والتخفيف من ويلهتا ،وفرض الاعتبارات االإ

حراز  نسانية يف القتال  ،ذكل  أ ن الغاية من العمليات  العسكرية جيب أ ن تقف عند حد قهر العدو واإ أ ن يلزتم أ طراف الزناع ابلقواعد االإ

 النرص عليه  ،وفقا للقواعد املنظمة للعمليات العسكرية .

ىل أ ن ال حاكم الواردة يف اتفاقيات القانون           ادلويل االإنساين  حاولت التوفيق بني الوضع الطبيعي للرضورة وجدير ابالإشارة اإ

ىل التضييق من أ حوال اس تعامل الرضورة بل وحتديد جماالهتا بدقة وعليه 3العسكرية ،واملتطلبات االإنسانية،ال مر اذلي أ دى هبذه القواعد اإ

عىل تطبيق قواعد القانون ادلويل االإنساين ال س امي من  نس تطيع القول أ ن هذا التضييق يفيد يف احلد من مصاحل أ طراف الزناع  اليت تؤثر

 4خلل اس تعامل قواعده لفكرة الرضورة احلربية  مبسميات عدة .

ن الضحااي يفقدون أ ملهم يف حاميهتم بواسطة          ذا مل يلزتموا ابلقواعد ال ساس ية يف القتال ،فاإ والواقع أ ن أ طراف الزناع اإ

ىل أ وطاهنم هذه الانهتااكت وغريها حتدث نتيجة الاس هتتار ابلقواعد القانونية ادلولية  والعبث هبا  القانون، ويفقد ال رسى ال مل يف العودة اإ

نسانية عن أ رض الواقع.  5،وبتايل تغيب القواعد االإ

ذن رضب املمتلاكت املدنية والاستيلء علهيا،أ و تغيري طبيعهتا و          أ هدافها أ و تدمريها حتظر قواعد القانون ادلويل االإنساين اإ

ىل س يادة عىل ال رض  عىل نطاق واسع، دون مربر أ و رضورة عسكرية وحيظر ترحيل الساكن املدنيني،ويكرس مبدأ  عدم حتويل الاحتلل اإ

                                      
1

 .551عصام عبد الفتاح مطر ،مرجع سابق،ص 
2

 .39امحليدي مرجع سابق،ص أ محد  
3

جلامعية العدد اخلامس خادل رشو،مرشوعية الرضورة احلربية يف املواثيق والصكوك ادلولية،جمةل املعيار ،املركا اجلامعي تسمس يلت ،اجلاائر ،ديوان املطبوعات ا 

 891،ص8058
4

مياة مهنا " الرضورة امللحة،ال س باب العسكرية امللحة،الرضورة العسكرية امللحة ويف ورد مبدأ  الرضورة العسكرية يف اتفاقيات القانون ادلويل االإنساين حتت عدة مس  

عتقادان أ ن لك هذه املسمياة تفيد يف التقييد والتضييق يف اس تعامل مسمى الرضورة.  اإ
5

 .79محمد أ محد داود،مرجع سابق،ص 
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واة يف الس يادة، ،ذكل أ ن الس يادة مكنة قانونية تمتتع هبا ادلوةل يف اجملمتع ادلويل اذلي يقوم عىل قاعدة أ ساس ية مؤداها املسا 1احملتةل وأ هلها

 2وهذه املكنة أ و احلق يف الس يادة ال ينهتيي أ و يسقط عند تعرض ادلوةل للحتلل ال جنيب اذلي هو يف حقيقته خمالف للقانون ادلويل .

نسان ،اليت           ويف هذا االإطار نؤكد عىل أ ن قواعد القانون ادلويل االإنساين،وضعت خصيصا للحد من انهتااكت حقوق االإ

نساين،تطبيقا واحضا ترتك ب أ ثناء الزناعات املسلحة، ضد ال شخاص احملميني، ذلكل جيب عىل أ طراف الزناع تطبيق قواعد القانون ادلويل االإ

برام معاهدة سلم ،ذلا نرى  أ ن ادلول املتعاقدة يقع عىل عاتقها مسؤولية التقيد بأ حاكم هذا القانون  وتنفيذها ،دون انتظار لهناية احلرب أ و الإ

 عىل الفور . 

ذا علمنا أ ن           ويطبق  هذا ال خري عىل مجيع أ عضاء اجملمتع ادلويل، ال طراف وغري ال طراف يف االتفاقيات ادلولية، خصوصًا اإ

ليه حىت  5979امللحق ابتفاقيات جنيف لعام  5933ادلول ،ليست مجيعها أ طراف يف هذه االتفاقيات فالربوتوكول ال ول لعام  عام ،مل تنضم اإ

ال ) 8001 ليه )518، اإ ( دوةل وأ ربع دول وقعت ومل 575( دوةل ومخس دول وقعت ومل تصادق عليه، وكذكل الربوتوكول الثاين، انضم اإ

 . 3تصادق عليه

ما لعدم          غري أ ن الواقع ادلويل أ فصح جبلء عىل أ نه يف الغالب ال مع تتخذ  بعض ال طراف املتعاقدة موقفا سلبيا ومرد ذكل اإ

رغبهتا يف التورط يف الزناع بأ ي شلك من ال شاكل، أ و الرتباط مصاحلها مبصاحل هذا الطرف أ و ذاك ،فال غراض الشخصية لل طراف 

ىل جانب ط رف املتعاقدة كثريا ما حتدد وهجت مواقفها خبصوص بعض الزناعات املسلحة فاالإجحام عن املشاركة املبارشة يف العمليات القتالية اإ

ال يعين مطلقا عدم مساندة الطرف ال خر ذاته بأ ساليب  وطرائق أ خرى وفق املصاحل اخلاصة أ و املشترتكة ،مفصاحل أ طراف  ضد طرف أ خر،

ذن  يف الغالب ال مع حتول دون تطبيق قواعد القانون ادلويل االإنساين.  الزناع اإ

 الإنساين .العوائق  الس ياس ية والقانونية لتطبيق قواعد القانون ادلويل ا:املبحث الثاين 

تظهر املامرسة ادلولية يف نطاق الزناعات املسلحة ادلولية وغري ادلولية عىل حد سواء عدم وفاء ادلول ،وتقاعسها عن           

واعد ع قالقيام اباللزتامات اليت تقتضهيا قواعد القانون ادلويل االإنساين  ،ذكل أ ن العديد من ادلول مل تعمل عىل ملمئة ترشيعاهتا الوطنية م

نساين كام أ ن الكثري من ادلول أ ثناء العمليات العدائية    .مل حتترتم عىل االإطلق قواعد هذا القانون -يف جهامهتا العسكرية –القانون ادلويل االإ

                                      
1

 .551عصام عبد الفتاح مطر،مرجع سابق، ص 
2

 .511،ص8050ل ادلوةل يف ظل الاحتلل،دار اجلامعة اجلديدة ،االإسكندرية،الطبعة ال وىل خلف رمضان محمد اجلبوري،أ عام 

 .88ص  8001- 8001 –لكية احلقوق  –جامعة دمشق  –العلقة بني القانون ادلويل االإنساين والقانون ادلويل حلقوق االإنسان  أ طروحة دكتوراه ان ي القطا عنة.  3
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حداث ترشيعات  داخلية ،تقو          نسانية تطالب ابس مترار ابإ م والواقع أ ن اللجنة ادلولية للصليب ال محر ويه تؤدي اهااها االإ

نساين ،ونشري أ ن هذه ال خرية قد طالبت علنا وكشفت عن الانهتااكت اجلس مية التفاقيات جنيف ال ربع 1عىل مبادئ القانون ادلويل االإ

دانهتا لها وحتديد املسؤولني عهنا،  ولعل ذكل يساعد عىل الاحترتام التام للقانون 2والربتوكولني امللحقني هبا ،أ مام اجملمتع ادلويل ومؤسساته واإ

 وحامية الضحااي من املدنيني وال عيان.

ويس توي أ مر عدم الالزتام بقواعد القانون ادلويل االإنساين ،يف حاالت الزناعات املسلحة ادلولية وغري ادلولية ،ال س امي و           

س يا كام يعاى البعض  ال خر أ ن ال س باب املقدمة لتربير ذكل تاكد تكون متفقة يف احلالتني معا وتكتيس بعض تكل ال س باب طابعا س يا

 .3ل س باب قانونية 

ن كثريا مهنا ال تس تقمي        ذا اكن  العديد من هذه ال س باب مس توىح  من مبادئ القانون ادلويل العام فاإ ليه هو أ نه اإ ما خنلص اإ

وكذا تعارضها مع الاعتبارات االإنسانية عىل أ ساس ،حبمك تعارضها مع طبيعة القاعدة القانونية ال مرة يف القانون ادلويل االإنساين من هجة، 

  4،واملبادئ ال خلقية اليت يقوم علهيا هذا القانون من هجة اثنية.

طار أ ن واقع املامرسة ادلولية، أ ظهر أ ن درجة الالزتام بأ حاكم وقواعد القانون ادلويل االإنساين،             واجلدير ابذلكر يف هذا االإ

ذا ما قارهنا مع تتفاوت حبسب طبيعة الزناع ،فا لزناعات املسلحة غري ادلولية يه اليت تنال اجلانب ال وفر من اخلروقات والانهتااكت، ال س امي اإ

 ما حيدث يف حاالت الزناعات ال خرى .

نساين يف الزناعات املسلحة غري ادلولية يستند ابدلرجة ال وىل          ىل وامللحظ أ ن عدم الالزتام بقواعد القانون ادلويل االإ  اإ

ام الاعتبارات الس ياس ية ،ذكل أ ن العمليات العسكرية فهيا تدور بني ادلوةل وجامعات نظامية مسلحة أ خرى ،أ و مع قواهتا املسلحة املنشقة ،ك

 هو حال الرصاع املسلح ادلائر حاليا يف سوراي.

ذا اكن الزناع املسلح أ طرافه دوةل الاحتلل وجامعة مسلحة داخل البدل          طار حرب أ ما اإ ن الوضع هنا يندرج يف اإ  احملتل فاإ

 .5التحرير، اليت ختوضها الشعوب لتقرير مصريها 

                                      
1
Voir, Mesures national de mise en oeuvre du droit international humanitaire, RICR. Mars/Avril 1991n,788.    

2
 .503،ص8009ران أ محد جحازي القانون ادلويل االإنساين ودوره يف حامية حضااي الزناعات املسلحة،دار املهنل اللبناين،بريوت ،الطبعة ال وىل  
3

فريقيا الرشق ،الطبعة ال وىل محمد رضوان ،املبادئ العامة للقانون ادلويل    .808،ص 8050االإنساين والعداةل ادلولية ،مطابع اإ
4

 Voir, André Durand ;La notion du droits de  L homme chez les fondateur de la Croix-Rouge, RICR, septembre/octobre,1988. 
5

 .5933التفاقيات جنيف  لعام  املادة ال وىل يف فقرهتا الرابعة من الربتوكول االإضايف ال ول 
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وامللحظ أ يضا  الزناعات املسلحة غري ادلولية ال تنحرص يف احلروب ال هلية أ و حروب التحرير ،بل هناك أ شاكل أ خرى عديدة 

يمتكن القانون ادلويل االإنساين من أ ن يضع للك نوع من أ نواع الزناعات غري ،يمتزي لك شلك عن غريه خبصائص خمتلفة ، وأ مام هذا الوضع مل 

منا اكتفى ابلقواعد القامئة للتصدي لها.   ادلولية ما يلمئ طبيعهتا من قواعد، واإ

نساين يف حاالت          ن الاعتبارات الس ياس ية اليت كثريا ما تقف سدا منيعا أ مام تطبيق قواعد القانون ادلويل االإ الزناعات  اإ

املسلحة غري ادلولية، تمتثل ابل ساس يف كون احلروب تنشب عادة بني طرفني غري متاكفئني يف نظر القانون ادلويل بصفة عامة ،ذكل أ ن 

لشخصية الوضع القامئ يف هذه احلاةل خاص بدوةل تمتتع ابلشخصية ادلولية وحتظى ابعترتاف اجملمتع ادلويل ،وبني جامعة مناوئة مسلحة ال تمتتع اب

 ادلولية وال حتظى ابالعترتاف . 

ىل الالزتام بقواعدها القانونية  5933وغين عن البيان أ ن اتفاقيات جنيف والربتوكولني االإضافيني لعام            تدعو ادلول اإ

تجة يف ذكل بأ ن تطبيق القانون واالإنسانية ،حىت يف حال الزناعات املسلحة غري ادلولية ،غري أ ن ادلول يف الغالب ال مع تعرض عن الالزتام حم 

 يف هذا الوضع بني طرفني غري متاكفئني، قد يتيح لهذه امجلاعات املناوئة مركاا مل  يكن معترتف لها به، كام مل تكن تمتتع به.

نسان املوقع عل          هيا من وقد يثار التساؤل هنا عن مدى حقوق املمتردين يف ظل أ حاكم القانون ادلويل ومواثيق حقوق االإ

ىل القول أ ن لك من حيملون السلح يف مواهجه سلطة رشعية ومعترتف  قبل ادلوةل اليت تواجه المترد املسلح، ويف هذا الصدد نبادر اإ

 وس يادهتا من قبل اجملمتع ادلويل، ال يمتتعون بأ ية حقوق قانونية خاصة. برشعيهتا

جراءات القانونية اليت تقتضهيا معلية مواهجة اجلرامئ ولك ما يف ال مر أ ن ادلوةل تلزتم يف مواهجهتا ل            لممتردين ابلقواعد واالإ

،ويف الواقع ليس من املنطق يف يشء أ ن حتوز 1اجلس مية، املوهجة ضد أ من وسلمة اجملمتع وفقا ملا تقرره املنظومة ادلس تورية والقانونية القامئة

الحترتام االتفاقيات بواسطة سلطة مسؤوةل عن معلها ،وتوافق عىل الالزتام هبذه امجلاعات املسلحة املناوئة لدلوةل عىل تنظمي يؤهلها 

 .2االتفاقيات

قرارها لسلطهتا،يفرض علهيا جتاهل أ ي طرف هيدد          ىل أ ن  جحة ادلول، تمتثل يف أ ن فرض النظام  داخل ادلوةل ،واإ ونشري اإ

 النظام القامئ ابالإطاحة وخيلق حاةل اللأ من .

                                      
www.mokarabat.com/s8618.htm

1
 انرص الغزايل  المترد والقانون ادلويل،خاص مبركا ادلراسات النظرية واحلقوق املدنية،  ،حركة

2
 .592. ،ص 8050،ال ردن، الطبعة ال وىل  ناار العنكيب،  ،القانون ادلويل االإنساين  ،دار وائل للنرش 

http://www.mokarabat.com/s8618.htm،حركة
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نساين يف الزناعات املسلحة ادلولية فامللحظ بشأ هنا أ هنا تكتيس أ ساسا طابعا قانونيا، وغالبا ما أ ما عوائق  تطبيق القانون ادلويل االإ

ختتفي ادلول وراء جحة احملافظة عىل الس يادة الوطنية أ و حاالت الرضورة العسكرية امللحة ،أ و حق الانسحاب من االتفاقيات أ و حق 

 1هتا.التحفظ عىل بعض مقتضيا

نساين يف الزناعات املسلحة ادلولية   املطلب ال ول: عوائق تطبيق قواعد القانون ادلويل االإ

ن املتأ مل للواقع ادلويل يف جمال الزناعات املسلحة ادلولية ،يقف عىل حقيقة مؤداها أ نه مثة عوائق  تقف حائل دون تطبيق   اإ

ىل عدد من املبادئ القانونية  ،غري أ هنا ال تاكد ختلو من قواعد القانون ادلويل االإنساين علهيا ،ومرد ذكل مجل ةل من الاعتبارات قد تستند اإ

ذا اكنت هذه املربرات اليت تعمتدها ادلول لدلفع بعدم التطبيق تبدوا أ حياان منسجمة مع بعض مبادئ القانون ادلويل فاإ  هنا خلفيات س ياس ية واإ

لهيا من زاوية  القانون ادلو ن اكن فرعا ليست كذكل ابلنظر اإ يل االإنساين اذلي يمتزي يف كثري من مبادئه وجوانبه عن القانون ادلويل العام، واإ

 وجاءا ال يتجاأ  من هذا ال خري .

وميكن رصد تكل املبادئ القانونية اليت تتذرع هبا بعض ادلول يف معرض تربير مواقفها من تطبيق قواعد القانون ادلويل االإنساين 

نسانية اليت جنمت عن احلروب واس تخدام ،يف مبدأ  أ سايس ويتعل ق ال مر هنا حبق ادلوةل يف احلفاظ عىل س يادهتا الوطنية ،غري أ ن املأ يس االإ

ة القوة كوس يةل حلل املنازعات من انحية ،وتطور علقات الاعامتد املتبادل بني ادلول من انحية أ خرى رخست الاقتناع بنسبية مفهوم الس ياد

 الإدعاء بوجود س يادة مطلقة عىل أ رض الواقع .وابس تحاةل ،بل خبطورة ا

  2فالس يادة يه يف جوهرها أ داة لتنظمي العلقات بني ادلول وليست حقا مكتس با لفرض االإرادة املنفردة عىل ال خرين.         

ذلي اكنت لها يف السابق وعىل الرمغ من أ ن الس يادة مل يعد لها يف ضوء القانون يف ضوء املفهوم اجلديد مدلولها املطلق ،ا        

نه ما 3،ذكل أ ن ادلوةل أ صبحت يف ضوء هذا املفهوم تمتتع حبقوق قانونية تبارشها يف احلدود املرسومة لها طبقا لقواعد القانون ادلويل العام  ،فاإ

رادهتا ور ىل اليوم من يفهم  الس يادة ابعتبارها سلطة مطلقة ال يقيد ادلوةل يف ممارس هتا غري اإ  4غبهتا.ياال هناك اإ

زاء هذا املبدأ  ،وهتب لدلفاع            ن ادلول تبقى شديدة احلساس ية اإ وسواء تعلق ال مر ابملفهوم املطلق أ و احملدد للس يادة ،فاإ

ذا اك ال أ نه اإ ن عن س يادهتا لكام شعرت أ ن هناك احامتل للمساس هبا أ و هتديدها ،وتس توي يف ذكل ادلول اللبريالية ،ودول العامل الثالث ،اإ

                                      
1

 .803محمد رضوان مرجع سابق،ص  
2

 18ص 8050طلل ايسني العيىس ،الس يادة بني مفهواها التقليدي واملعارص، جمةل جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية العدد ال ول  
3

 .557،ص5997قات ادلولية ،مطبعة سلامي كراف ،الطبعة ال وىل عبد الواحد النارص،املؤسسات ادلولية ،مدخل دلراسة مؤسسات العل 
4

 .552،ص5931عىل صادق أ بو هيف،القانون ادلويل  منشأ ة  املعارف االإسكندرية الطبعة  
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ن ذكل ال ينبغي أ ن يكون عىل حساب بعض املبادئ والقواعد  مرشوعا من وهجة نظر القانون ادلويل التشبث ابلس يادة من طرف ادلول ،فاإ

  1ال ساس ية ال خرى ،أ ي أ ن التشبث ابلس يادة ال ينبغي أ ن يكون ذريعة لعدم الوفاء ببعض الالزتامات واملبادئ ادلولية ال ساس ية.

ىل الطبيعة ال مرة لها ويف تقدير          نساين ال تتفق مع املفهوم املطلق لس يادة ادلوةل ومرد ذكل اإ ان أ ن قواعد القانون ادلويل االإ

نسان عىل أ ي هدف نشب الاقتتال من أ جهل ،والعمل عىل التخفيف من  نسانية االإ ،ذكل أ ن هدف البرشية مبوجب هذه القواعد السمو ابإ

نس  انية دمارا رهيبا ال يوصف،ال مر اذلي حتقق معه تقويض ذرائع الاحتجاج ابلس يادة الوطنية. ويلت احلروب اليت جلبت عىل االإ

ىل القول             أ ن بعض أ حاكم القانون ادلويل االإنساين تسامه يف احلفاظ عىل –وحنن نساير رأ هيم -يذهب بعض الفقه  اإ

الطرح يرون أ ن حامية أ رسى احلرب من العسكريني، كام تنص عىل ذكل اتفاقية  س يادة ادلول وليس انهتاكها كام يعتقد الكثريون ،وتربيرا لهذا

ىل امحلاية الشخصية لهؤالء ال رسى-جنيف الثالثة يف ابهبا الثاين اذلي يس هتدف ابل ساس لهيا -ابالإضافة اإ احترتام س يادة ادلول اليت ينمتي اإ

 .2هؤالء وكذا مصاحلهم العسكرية

دالء ابملعلومات وال رسار العسكرية املتعلقة بوطهنم .ويتجىل ذكل من خلل حظر ممارس  3ة التعذيب علهيم للإ

وجدير ابالإشارة أ يضا يف هذا الصدد أ ن ادلول قد تتذرع حبقها يف الانسحاب من االتفاقية حىت تتنصل من الزتااها           

لنص عليه يف اتفاقيات فيينا لقانون املعاهدات لس نة ابلتطبيق الشامل لقواعد القانون ادلويل االإنساين ،وس ندها يف ذكل ما ورد ا

حدى املعاهدات أ و 5912 ،واليت جاءت ابلعديد من ال حاكم اليت  ختول لدلوةل اليت ترغب يف التحلل من الزتاماهتا من مقتضيات اإ

ن اتفاقيات  والربتوكولني 5979جنيف ال ربع لعام االتفاقيات ،حفاظا عىل س يادهتا ،وملا اكن الانسحاب من االتفاقيات حق مكتسب لدلول فاإ

ف امللحقني هبا مل  يعطل رصاحة هذه القاعدة ذكل أ ن اتفاقيات جنيف أ وردت نصا مشترتاك بني االتفاقيات ال ربع جاء فيه عىل أ نه " للك طر 

 . 4من ال طراف السامية املتعاقدة حق الانسحاب من هذه االتفاقية"

                                      
1

 .858محمد رضوان، مرجع سابق،ص 
2

 Voir, Henry Merowitz, Le droit de la guerre et les droits de Lhomme, Revue de droit public,et de la science politique en 

France et à l’étranger Mars/Avril.1972,p145. 
3

ال ابالإدالء ابمسه الاكمل ،ورتبته العسكرية ،واترخي ميلده ورمقه ابجليش 5979من االتفاقية الثالثة لعام 53ورد يف نص املادة   عىل أ نه " ال يلزتم أ ي أ سري عند اس تجوابه اإ

كراه عىل أ رسى احلرب الس تخلص معلومات مهنم من أ ي نوع ،وال جيو  أ و الفرقة أ و رمقه ز هتديد أ رسى الشخيص أ و التسلسيل،وال جيوز ممارسة أ ي تعذيب بدين أ و معنوي أ و أ ي اإ

حجاف."  زعاج أ و اإ  احلرب اذلين يرفضون االإجابة أ و س هبم أ و تعريضهم ل ي اإ
4

من اتفاقية جنيف 512من اتفاقية جنيف الثالثة ،واملادة 578من اتفاقية جنيف الثانية ،واملادة 18ف ال وىل ،واملادة من اتفاقية جني13أ نظر يف هذا الشأ ن أ حاكم املادة  

 الرابعة.
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 .1فقد تضمنا أ حاكما بشأ ن الانسحاب حتت عنوان " التحلل من الالزتامات" 5933أ ما الربوتوكوالن االإضافيان لعام 

ن اكن يتفق مع مبدأ  س يادة ادلوةل ،غري أ نه حماط بس ياج من            وامللحظ أ ن حق الانسحاب أ و التحلل من الالزتامات واإ

ال عقب ميض مدة س نة عىل اس تلم الوثيقة اليت القيود أ وردهتا املواثيق ادلولية ،ذكل أ ن حق ادلوةل يف الانسحاب أ و التحل ل ال يرسي اإ

رادة الانسحاب وقبل انقضاء هذه املدة تظل ادلوةل ملامة بأ حاكم وقواعد القانون ادلويل االإنساين،املشموةل يف  تتضمن االإعلن عن اإ

 االتفاقيات اليت وقعت علهيا.

النص علهيا يف االتفاقيات غايهتا احليلوةل دون  اس تعامل ادلول حق ونشري فضل عن ما تقدم ،أ نه مثة رشوط أ خرى ورد         

لهيا يف هذا اجملال "أ ن الانسحاب  الانسحاب كوس يةل للقيام ببعض التجاوزات، اليت متنعها اتفاقيات جنيف، ومن هذه الرشوط املشار اإ

ال بعد عقد الصلح وعىل أ ي حال بعد انهتاء معليات اذلي يبلغ يف وقت تكون فيه ادلوةل املنسحبة مشترتكة يف الزناع ال يعترب ساراي ، اإ

ىل أ وطاهنم". عادهتم اإ      2االإفراج عن ال شخاص اذلين حتمهيم االتفاقية، واإ

شارة رصحية وواحضة يف نص املادة         منه يس تفاد مهنا أ ن 99ويف نفس االإطار أ يضا أ شار الربوتوكول االإضايف ال ول يف اإ

نه يشترتط هو ال خر أ ن ال يصبح الانسحاب انفذا  التحلل من الالزتام ال يصبح انفذا قبل هناية الاحتلل ،أ ما الربتوكول االإضايف الثاين فاإ

 قبل هناية الزناع املسلح .

لهيا احملافظة عىل دوام واس مترارية تطبيق قواعد القانون ادلويل          ومن جانبنا نرى أ ن غاية هذه القيود اليت س بقت االإشارة اإ

الإنساين ،حىت يف ظل ممارسة ادلوةل حلقها يف الانسحاب ،وهو ال مر اذلي تقرر رصاحة يف الفقرات ال خرية من نصوص املواد املشترتكة ا

ىل الالزتامات اليت جيب أ   ال ابلنس بة لدلوةل املنسحبة،كام ال ميتد أ ثره اإ لهيا أ نفا،وتأ سيسا علهيا ال يكون للنسحاب أ ثره ،اإ ن تبقى املشار اإ

نسانية و أ طر  ما ميليه اف الزناع ملزتمة بأ داهئا طبقا ملبادئ القانون ادلويل الناش ئة من ال عراف الراخسة بني ال مم املمتدينة ،وبني القوانني االإ

 الضمري العام.

                                      
1

 من الربتوكول االإضايف الثاين.81من الربتوكول االإضايف ال ول ،واملادة 99أ نظر يف هذا الشأ ن املادة  
2

 تشترتك يف هذا النص اتفاقيات جنيف ال ربع . 
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زاء ادلوةل املنسحبة         انطلقا من  ويتبني من ذكل أ ن ادلول ال طراف املتعاقدة ال خرى ال ينبغي أ ن تتحلل من الزتاماهتا اإ

نساين ،ويس تفاد من 1قاعدة "املعامةل ابملثل "  ال س امي وأ ن هذه القاعدة ال تتعارض مع التطبيق السلمي لروح ومبادئ قواعد القانون ادلويل االإ

ىل سكل نفس السبيل.  ذكل أ ن الانسحاب أ و حتلل طرف من الزتاماته ال ينبغي أ ن يدفع ال طراف ال خرى اإ

ىل الانسحاب من اتفاقيات جنيف سوف لن جتد نفسها بل وميكن الق           ليه أ ن ادلوةل اليت تسارع اإ شارة اإ ول مما س بقت االإ

ذ ا ضوابط حتمكها ،أ و أ مام حاةل من الفراغ القانوين اذلي يتيح  لها أ ن  تقدم عىل فعل ما تشاء يف ساحات القتال، فقاعدة الانسحاب ظلت اإ

ىل اليوم.ما تعلق ال مر بتطبيق قواعد القان   2ون ادلويل االإنساين جمرد افترتاض نظري مل يمت تنفيذه اإ

ومن القواعد ال خرى اليت تتصل اتصاال وثيقا مببدأ  الس يادة الوطنية  اليت قد حتتج هبا ادلول بغية ادلفع بعدم الانصياع          

لهيا ، وذكل هبدف التفاقيات جنيف ، حق ادلول يف التحفظ عىل بعض بنود أ و مقتضيات االتفاقيات  وقت التوقيع أ و التصديق أ و الانضامم اإ

لهيا ابلتحديد .  3استبعاد ال ثر القانوين النامج عن تطبيق تكل البنود أ و املقتضيات ابلنس بة اإ

مل تتضمن  5933و الربوتوكولني االإضافيني لعام  5979وجتدر االإشارة يف هذا الشأ ن أ يضا أ ن  اتفاقيات جنيف لعام           

أ حاكما تتعلق حبق ادلول يف التحفظ عىل بعض مقتضياهتا ،وليس معىن ذكل أ ن هذه النصوص متنع ال طراف املتعاقدة من ممارسة هذا احلق 

ىل اقترتاحات بعض وفود ادلول املشاركة يف املؤمترات ادلبلوماس ية اليت أ قرت  منا ك هنا الزتمت مصتا هبذا الشأ ن ،ويعود ذكل أ ساسا اإ هذه ،واإ

ص ، فقد تضمن مرشوع الربوتوكول االإضايف ال ول اذلي تقدمت به اللجنة ادلولية للصليب ال محر ،تدابري هتم التحفظات اليت ميكن النصو 

ال أ ن بولونيا اقترتحت أ ن ال حاكم املرتبطة مبسأ ةل "التحفظ" س بق حتديدها يف املواد من  ىل 59لدلول التعبري عهنا  اإ من اتفاقية فيينا  83اإ

بداء أ ي حتفظ من أ جل  حول قانون املعاهدات ،وابلتايل ال داعي لتكرار ذكل يف الربوتوكول ، أ ما مرص فقد أ عربت عن أ ملها يف منع اإ

لهيا يف املؤمتر  احلفاظ عىل "التوافق" احلاصل بشأ ن الربوتوكول، وكذكل حىت ال يكون "التحفظ " ذريعة لتقويض احللول اليت مت التوصل اإ

                                      
1

جراءات قرسية خمالفة للقواعد العادية للقانون ادلويل تتخذها دوةل يف أ عقاب أ عامل خمالفة للقانو  ىل اإ رضارا هبا ينرصف اصطلح املعامةل ابملثل اإ ن ترتكهبا دول أ خرى ،اإ

كراه غري ودي ولكنه مرشوع يف جبار هذه ادلوةل عىل احترتام القانون ،كام تعرف بأ هنا معل اإ ىل اإ  ذاته يف مواهجة دوةل أ خرى انتقاما مهنا لس بق قيااها بعمل مماثل .ومن ور ذكل ،وهتدف هبا اإ

 من ادلوةل ال وىل . تقييد حرية املمثلني ادلبلوماس يني وطرد ادلوةل لعدد من املمثلني ادلبلوماس يني ،مساو لعدد املمثلني ادلبلوماس يني ممن س بق وأ ن طردوا
2

 Voir, Gérard Niyungeko ; La mise en œuvre du droit international humanitaire et le principe de la souveraineté des Etats. 

RICR ,Mars/Avril1991 ,N788.p:119 
3

 أ نظر يف هذا الشأ ن املادة الثانية من اتفاقية فيينا اخلاص بقانون املعاهدات . 
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ىل التعبري عن حتفظها عىل بعض مقتضيات اتفاقيات جنيف ال ربع،  5933ادلبلومايس لعام  ،غري أ ن ذكل مل حيل دون جلوء كثري من ادلول اإ

 1و الربوتوكول االإضايف ال ول .

أ ما خبصوص اتفاقيات جنيف ،فقد أ بدت الربتغال حتفظا بشأ ن املادة املشترتكة الثالثة للتفاقيات ال ربع اليت تس تعرض          

حاكم اليت تشلك احلد ال دىن مما ينبغي الالزتام به من طرف املشاركني يف الزناعات اليت ليس لها طابع دويل ،وأ علنت الربتغال هبذا بعض ال  

 الشأ ن أ هنا حتتفظ يف مجيع ال قالمي اخلاضعة لس يادهتا ،يف أ ي جاء من العامل حبق عدم تطبيق نص املادة الثالثة يف لك ما ميكن أ ن يكون

 ا مع القانون الربتغايل.متعارض

س بانيا عىل حتفظها بشأ ن املادة          و املواد ال خرى اليت تلهيا من االتفاقية الثالثة املتعلقة مبعامةل أ رسى  28كام أ قدمت أ يضا اإ

ذ ذهبت اس   ىل أ نه يف احلرب ،وقد وردت هذه املواد يف الفصل الثالث من االتفاقية بعنوان "العقوابت اجلنائية و ادلولية " ،اإ بانيا يف حتفظها اإ

ن اس بانيا س متنح أ رسى احلرب نفس املعامةل اليت تقرها قوانيهنا اب لنس بة ما يتعلق ابلضامانت املسطرة و العقوابت اجلنائية و التأ ديبية ، فاإ

 2لقواهتا املسلحة الوطنية .

بعض أ حاكم القانون ادلويل االإنساين ، ويه ختتلف  تعرب هذه ال مثةل يف الواقع ادلويل املامرس عن حتفظ ادلول، بشأ ن          

ة  من حيث دوافعها و ومدى جديهتا ، غري أ نه كيفام اكن ال مر وسواء اكنت املنطلقات تنظميية قانونية، أ و س ياس ية  مكبدأ  الس يادة، و أ مني

ن حق التحفظ اذلي خيوهل القانون ادلويل لدلول، يسامه  يف ت  قليص فعالية ونطاق تطبيق اتفاقيات جنيف و مكبدأ  الرضورة العسكرية فاإ

 الربوتوكولني االإضافيني ،وحيول دون متكني  بعض الفئات و ال عيان من الاحترتام و امحلاية اليت تقرر هلم  هذه النصوص. 

ماكن ادلول المتسك  بشدة مببدأ  الس يادة الوطنية ، و التذرع هبا للتحلل م         ذا اكن ابإ ن بعض الالزتامات، ويف اعتقادان أ نه اإ

ن ذكل ليس مقبوال بشأ ن تطبيق قواعد  القانون ادلويل االإنساين عىل االإطلق  ،بل وجود هذا القانون هل دليل قاطع عىل أ ن مبدأ   فاإ

حاكم تضمنت الكثري من ال   5933و الربوتوكولني االإضافيني لعام  5979الس يادة الوطنية  مل يعد مطلقا ، حبيث أ ن اتفاقيات جنيف لعام 

 اليت تقلص من جحم الس يادة وختفف من وطأ هتا .     

 

 

                                      
1

 .851محمد رضوان ،مرجع سابق،ص 
2

 Claude Pilloud ;les réserves aux conventions de Genève de 1949,RICR  ,N 687/988.Mars/Avril 1976.p13.28. 
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نساين يف الزناعات املسلحة غري ادلولية.  املطلب الثاين :عوائق تطبيق قواعد القانون ادلويل االإ

العوائق  تعترتض تطبيق القانون ادلويل االإنساين يف هذا النوع من الزناعات املسلحة غري ادلولية ، مجةل من املشالك و           

، ،وغالبا ما تكتيس هذه العوائق طابعا س ياس يا واحضا وقد س بق االإشارة أ نفا أ ن هناك عدة أ شاكل من الزناعات غري ادلولية اكحلرب ال هلية

ذن تكل الزناعات املسلحة اليت تشهد قتاال بني  و حرب التحرير، و معليات املقاومة و المترد الشعيب أ و العسكري ،فيدخل يف نطاقها اإ

نساين تناول مجيع هذه 1القوات احلكومية، وممتردين مسلحني والزناعات اليت تتقاتل خللها جامعات ممتردة  ،غري أ ن القانون ادلويل االإ

طار ما أ سامه "الزناعات املسلحة غري ادلولية ".  ال شاكل وتعامل معها يف اإ

س بق، أ و غياب االإرادة الس ياس ية لدلول يف تطبيق القانون ولعل أ وىل هذه العوائق الس ياس ية تمتثل يف التحفظ  امل          

ن لك تدخل خار ي  بأ ي  –ادلويل االإنساين ،يف مثل هذه الزناعات اليت تعتربها ادلول " داخلية " وال شأ ن للمجمتع ادلويل هبا ، وابلتايل فاإ

ليه  –شلك من ال شاكل  2حبساس ية وطنية مفرطة.  ترفضه ادلول املعنية هبذه الزناعات وتقاومه بشدة وتنظر اإ

نساين عىل نااعاهتا ادلاخلية،  قد بدا واحضا يف مناقشات املؤمتر           ن موقف ادلول املتحفظ من تطبيق القانون االإ اإ

ىل  5937ادلبلومايس اذلي انعقد من  ذا اكنت دول العامل الثالث اليت ال تعاين 5933اإ  كثريا من لتأ كيد وتطوير القانون ادلويل االإنساين ، فاإ

ىل تأ ييده  مثل فرنسا  ن بعض ادلول الغربية اكنت تساند طرح دول العامل الثالث ،وابدرت اإ هذه الزناعات تمتسك بقوة هبذا املوقف، فاإ

 وبريطانيا اللتان اكنتا تعتربان تطبيق القانون االإنساين يف حال هذه الزناعات قد ميس حبقوق ادلول املعنية هبذه الزناعات .

ىل اعامتد الربوتوكول االإضايف الثاين، املتعلق ابلزناعات املسلحة غري ادلولية، اذلي يقوم          ومع أ ن املؤمتر ادلبلومايس انهتيى اإ

ن هذا الربوتوكول  مقتضبا  –جاء خلفا للربوتوكول ال ول  –عىل القواعد القانونية ال ساس ية و املبادئ االإنسانية العامة التفاقيات جنيف ،فاإ

قلميها وشدي د الاختصار حىت ال يقلص كثريا من هامش التحرك و التدخل العسكري لدلول للقضاء عىل املشالك ال منية اليت تواهجها داخل اإ

. 

منا يف نطاق تطبيقه   –بسبب هذه املواقف الس ياس ية لدلول  –مل يأ ت الربوتوكول االإضايف الثاين           خمترصا يف جحمه ،واإ

ىل املؤمتر ادلبلومايس تسعة و ثلثني مادة ،ومل يتبني ،فقد تضمن امل  أ يضا رشوع ال سايس اذلي تقدمت به اللجنة ادلولية للصليب ال محر اإ

                                      
1

 8050طبعة ال وىل نوال أ محد بسج، القانون ادلويل االإنساين وحامية املدنيني وال عيان املدنية يف زمن الزناعات املسلحة ،منشورات دار احلليب ،لبنان،ال  

 .71،ص
2

اقع وكذا ال حااب الس ياس ية اليت تنشط فهيا أ ية حماوةل للتدخل يف الرصاعات املسلحة اليت تقع داخل بدلاهنا واعتربت ذكل شأ ان داخليا والو  قاومت بشدة العديد من ادلول 

 سااها.ق أ فصح عىل العديد من ال مثةل احلية مهنا موقف اجلاائر بشأ ن  ال حداث ادلامية  اليت وقعت يف التسعينات ،وموقف سوراي،والسودان قبل ان 



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 539 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

ال مثانية عرشة مادة ،وهكذا جاء الربوتوكول الثاين يف نصف احلجم اذلي ينبغي أ ن يكون عليه ،ويبدو أ ن وفود   مهنا بعد املناقشات الساخنة اإ

نسانية أ خرى لبعض ادلول،التدخل يف مشالكها  ادلول املشاركة يف املؤمتر ادلبلومايس اكنت ختىش أ ن يتيح الربوتوكول ،أ و أ ية قواعد قانونية اإ

 ادلاخلية.

كام مل خيل الربوتوكول االإضايف الثاين ،من هذا الهاجس ،حبيث قىض أ نه ال جيوز الاحتجاج بأ ي من أ حاكم هذا الربوتوكول         

ىل بقصد املساس بس   عادهتام اإ يادة أ ي دوةل أ و مبسؤولية أ ية حكومة يف احلفاظ باكفة الطرق املرشوعة عىل النظام والقانون يف ادلوةل، أ و يف اإ

 1ربوعها أ و ادلفاع عن الوحدة الوطنية لدلوةل و سلمة أ راضهيا .

مكربر ل ي سبب اكن للتدخل بصورة مبارشة  وقد أ كد هذا االتفاق عىل أ نه ال جيوز التذرع بأ ي من أ حاكم هذا الربوتوكول،        

قلميه.   2أ و غري مبارشة يف الزناع املسلح أ و يف الشؤون ادلاخلية أ و اخلارجية للطرف اذلي جيري هذا الزناع عىل اإ

هنا تمت          نساين يف الزناعات غري ادلولية اليت ختوضها ،فاإ نع أ حياان عن وحىت ابلنس بة لبعض ادلول اليت تقبل تطبيق القانون االإ

ذكل ل س باب كثرية يكتيس معظمها طابعا س ياس يا ظاهرا ،من ذكل أ ن  بعض ادلول ختوض نااعا مسلحا مع بعض احلراكت الاجامتعية، أ و 

ضفاء الرشعية عىل تكل احلراكت ،أ وعىل مطالهبا  العسكرية املمتردة ،وختىش أ ن يسامه تطبيق بعض أ حاكم القانون ادلويل االإنساين يف اإ

ن اكنت قد قبلت به وصادقت عليه الس   ياس ية للمشاركة يف السلطة مثل أ و يف الانفصال ، ذلكل فهيي تعطل تطبيق ذكل القانون حىت واإ

 يف السابق .

قلمي يقاوم فيه           ىل الاعترتاف برشعية سلطة الاحتلل داخل اإ كذكل خيىش من أ ن يؤدي تطبيق بعض تكل ال حاكم ،اإ

أ و عىل ال قل يفهم من هذا التطبيق اعترتاف مضين برشعية الاحتلل من قبل ال طراف اليت يسمح لها القانون الساكن هذا الاحتلل ،

نسانية .  ببذل مساعهيا وهجودها االإ

نساين عىل الزناعات املسلحة ال يؤثر عىل طبيعهتا كام أ نه ال يغري عىل           ومن هجتنا نرى أ ن تطبيق قواعد القانون ادلويل االإ

بدل طلق من الوضعية القانونية للمتنازعني، فتطبيق هذه القواعد يف فترتة الزناع ادلائر بني الشعب الثائر من أ جل نيل اس تقلهل ،وبني ال االإ 

                                      
1

 .71،ص5927س تانس يلف أ هنيليك،عرض موجا للقانون ادلي االإنساين اجملةل ادلولية للصليب ال محر العدد الصادر يف جويلية  
2

بس يادة أ ية دوةل أ و  صد املساسأ ورد الربتوكول االإضايف الثاين حتت عنوان "عدم التدخل" يف نص املادة الثالثة أ نه" ال جيوز الاحتجاج بأ ي من أ حاكم هذا الربتوكول بق 

مكسوغ ل ي سبب اكن للتدخل بصورة مبارشة  بسؤولية أ ية حكومة ،يف احلفاظ باكفة الطرق املرشوعة عىل النظام والقانون يف ادلوةل ،كام ال جيوز الاحتجاج بأ ي من أ حاكم هذا امللحق

قلميه. وغري مبارشة يف الزناع املسلح أ و يف الشؤون ادلاخلية أ و اخلارجية للطرف الس  ايم املتعاقد اذلي جيري هذا الزناع يف اإ
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فهو  يلاحملتل ال ينطوي عىل اعترتاف بوضعية قانونية غري الوضعية ال صل ،ذكل أ ن غاية هذا القانون ال تتعدى امحلاية املقررة يف قواعده ،وبتا

 ال يضفي وضعا جديدا عىل أ طراف الزناع.

ىل عدم تطبيق أ حاكم الربتوكول االإضايف          جحااها الرايم اإ وامللحظ أ ن ادلول اليت تعاين مثل هذه الرصاعات ،اثبرت عىل اإ

ل فهيا بعض القوى ال جنبية عىل هذه ادلول الثاين مستندة عىل الطبيعة  اخملتلفة واملمتزية لهذه الزناعات ادلاخلية ،اليت يف الغالب ال مع تتطاو 

منا هو ادعاء س يايس واه ال  وتسعى للتدخل ،غري أ نه ما من شك أ ن االإدعاء بعدم وجود اتفاقية دولية ميكن تطبيقها يف مثل هذه احلاالت اإ

 1يصمد أ مام مقتضيات الطبيعة ال مرة لقواعد القانون ادلويل االإنساين.

نساين وأ ليات التعامل معها.املبحث الثالث: الصعوابت ا  ليت يواهجها العمل االإ

نسانية املكرسة محلاية حضااي        يعترتف القانون ادلويل االإنساين للجنة ادلولية للصليب ال محر، ابحلق يف مبارشة اهااها االإ

اع عىل ذكل ،وقد أ خذت اللجنة تلعب الزناعات املسلحة،بصفهتا راعي اتفاقيات جنيف وبروتوكولهيا االإضافيني رشيطة موافقة أ طراف الزن 

 دورا مزتايدا يف املسامهة يف توقيف الانهتااكت، اليت تتعرض لها قواعد القانون ادلويل االإنساين عامة وأ حاكم اتفاقيات جنيف خاصة ،وال

منا للجنة عدة يعين ذكل أ ن للجنة سلطة تعلو سلطة ادلوةل فهتدد س يادهتا حبيث جترب هذه ال خرية عن العدول عام يصدر م هنا من خمالفات واإ

 .2ماااي وصلحيات، متكهنا من ممارسة ضغوطات عىل ال قل معنوية لكهنا فاعةل 

ىل اللجنة ادلولية للصليب ال محر منذ اتفاقييت جنيف لعام            ن هذا ادلور اذلي أ ل اإ قد عازته واس تمكلته اتفاقيات 5989اإ

ال ول ،عىل حنو جعل  أ نشطهتا االإنسانية اخملتلفة متتد حبيث تشمل مجيع حضااي الزناعات املسلحة ،وبرتوكولها االإضايف 5979جنيف لعام 

  3عسكريني أ و مدنيني .

ن القيام ابلعمل االإنساين يف مناطق الزناعات املسلحة ادلولية أ و ادلاخلية ،اكن عىل ادلوام معل حمفوف ابخملاطر ،وقد           اإ

نسانية حمايدة ، وقد تكونت لهذا الغرض مجعيات جاءت اتفاقيات جنيف امل  نساين مفتوحا أ مام أ ية هيئة اإ لهيا أ نفا لتترتك ابب العمل االإ شار اإ

لهيا القانون ادلويل االإنساين اهمة العمل االإنساين .  4الصليب ال محر والهلل ال محر ،واليت عهد اإ

                                      
1

قلمي ادلوةل يرى جانب من الفقه ادلويل أ ن التدخل ال جنيب يف الزناعات املسلحة ادلاخلية ال يغري من الطبيعة القانونية للرصاع مادام هذا ال خري   جيري أ ساسا داخل اإ

 خلصوم لبلوغ أ هداف س ياس ية ،كتغيري عنارص احلمك أ و تغيري النظام الس يايس.أ نظر يف هذا الشأ ن :اكحلرب ال هلية اليت تتواجه فهيا القوى احلكومية ،وقوى ا

R, Pinto ;les règles du droit international concernant la guerre civile. RCADI, vol,114,1965/I,p,263. 
2

 .870محمد رضوان ،مرجع سابق،ص 
3

 .777ناار العنكيب ،ص 
4

 .15اود،مرجع سابق ،ص محمد أ محد د 
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قواعد القانون ادلويل االإنساين وتعيق بتايل العمل االإنساين، واليت  غري أ نه مثة صعوابت تعترتض يف كثري من ال حيان تنفيذ        

تتجىل أ ساسا يف احلساس يات املفرطة للسلطات احلامكة لدلول اليت تشهد أ قالميها الزناعات املسلحة  ،ذلكل اكن من املطالب ال ساس ية  

ىل جنب مع امحل  اية ادلولية حلقوق االإنسان أ ثناء الزناعات املسلحة.للمنظامت غري احلكومية  أ ن يسري احلق يف املساعدة ،جنبا اإ

وبغية تذليل هذه الصعوابت عازت  ال مم املتحدة  قاعدة احلق يف املساعدة االإنسانية ، وهو ما جاء يف قرارات  امجلعية         

نشاء ا 17/528وكذا القرار رمق 71/500العامة لل مم املتحدة رمق  ملمرات االإنسانية ،أ و قنوات الطوارئ ،وكذا هذان القراران املتعلقان ابإ

 اس تحداث منصب مسؤول منسق عن الشؤون االإنسانية عىل التوايل، وامللحظ  عىل  هذين القرارين أ هنام أ كدا عىل  مبدأ  س يادة ادلول  .

نشاء املمرات وقنوات الطوارئ االإنسانية .  املطلب ال ول :اإ

ذا اكن العمل االإنساين يس تلا            نسانية مرتبط أ ساسا حباةل اإ ن مفهوم املساعدة االإ م مضنا مساعدة حضااي الزناعات املسلحة، فاإ

ذن ىل مبدأ  التضامن ادلويل ،فاملساعدة االإنسانية تكرس اإ لهيا استنادا اإ  الاس تعجال، اليت تفرض واجب تقدمي املعونة للك من هو يف حاجة اإ

نسانيا تقتضيه الفطرة البرشية، وتتطلبه مقتضيات العمل ادلويل ،ال مر اذلي صورة من صور التضامن بني ادلول والشعوب، ومتثل  معل اإ

ىل تصنيف حق املساعدة االإنسانية مضن حقوق اجليل الثالث. سبيل "اإ  1أ دى ببعض الفقه  احلديث أ مثال "هيكتور غروس اإ

وصا رصحية فامي خيص التقدمي والتنظمي ،مل تتضمن نص 5979وجدير ابذلكر يف هذا الشأ ن أ ن اتفاقيات جنيف لعام          

ال أ ن ذكل ميكن أ ن يستشف من خلل املادة الثالثة املشترتكة من اتفاق  يات للمساعدات االإنسانية، يف حاةل الزناعات املسلحة غري ادلولية  ،اإ

 خاصة من خلل حظر ممارسة العنف ضد احلياة وال فراد .5979جنيف ال ربع،لعام 

 52املتعلق ابلزناعات ادلاخلية  نصا رصحيا يف املادة  5933طار نفسه  أ ورد الربتوكول االإضايف الثاين لعام ويف االإ             

نسانية كام فرض هذا النص عىل أ طراف الزناع الالزتام بقبول املساعدات االإنسانية  ،حرص  فيه عىل احلق يف احلصول عىل املساعدات االإ

  2ياة.اللزمة، لبقاء الساكن عىل قيد  احل 

مم املتحدة رمق          حتت  57/58/5990الصادر بتارخي 71/500وجتس يدا لهذا احلق يف الواقع ادلويل جاء قرار امجلعية العامة لل 

 عنوان املساعدة االإنسانية لضحااي الكوارث الطبيعية، وحاالت الطوارئ املامثةل  ،كام هو احلال ابلنس بة لضحااي الزناعات املسلحة.

                                      
1

س يف العديد من جامعات أ مرياك اللتنية .رئيس  53/09/5981الفقيه هيكتور غروس  من مواليد   ابل روغواي أ س تاذ القانون ادلويل جبامعة مونتتيفيديو ،ال روغواي  درن

 مجعية حقوق االإنسان يف أ مرياك اللتينية .
2

 .515.ص8055ن ادلويل االإنساين واملامرسة ،دار ال اكدميية ،الطبعة ال وىل أ محد يس عيل ،التدخل االإنساين بني القانو 
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هذا ال خري اذلي تضمن العديد من  73/535ء هذا القرار بعد تقدمي ال مني العام لل مم املتحدة تقريره املتعلق بتطبيق القرار وقد جا

 1التوجهيات،بشأ ن الوسائل الكفيةل بتسهيل العمليات االإنسانية.

ىل         نسانية أ كد يف الوقت وامللحظ أ ن القرار اذلي جاءت به امجلعية العامة لل مم املتحدة، والرايم اإ  تأ كيد  حق املساعدة االإ

نفسه عىل احترتام مبدأ  س يادة ادلول، وغايته يف ذكل تذليل العراقيل أ مام تطبيق قواعد القانون ادلويل االإنساين ال س امي يف الزناعات 

نسانية رسيعة،أ و قنوات طوارئ ابلتنس يق ما بني نشاء ممرات اإ ىل اإ  ادلول املعنية ابملساعدة وادلول اجملاورة ادلاخلية، وقد دعا هذا القرار اإ

 واملنظامت ادلولية احلكومية وغري احلكومية اليت تقوم بتقدمي املساعدات الطبية والغذائية واملس تعجةل .

 ونشري يف هذا الشأ ن أ ن املمرات االإنسانية ،وقنوات الطوارئ تنرصف وفقا ملا ورد النص عليه يف اتفاقية جنيف ال وىل         

ىل حتسني حاةل اجلرىح، واملرىض من القوات  املسلحة يف امليدان ،وكذا املناطق و ال ماكن الصحية اليت جتري فهيا العناية ابجلرىح  اإ

دارة املناطق وال ماكن والعناية ابل شخاص املوجودين فهيا. لهيم تنظمي واإ  واملرىض من أ رضار الكوارث واحلرب ،وكذكل ال فراد املعهود اإ

نسانية  يطالعنا املثال العرايق اذلي جاء مبوجب           نسانية ،أ و قنوات الطوارئ االإ ومن التطبيقات العملية لفكرة املمرات االإ

،واذلي أ قرته ال مم بغية منح احلق يف تواجد العاملني عىل تقدمي املساعدة االإنسانية يف أ ي ماكن حيامث 52/07/5995املؤرخ يف 122القرار رمق 

 ر ذكل .يتطلب ال م

يف املادة الرابعة منه كيفية املساعدة 53/07/5995وقد حدد االتفاق اذلي مت بني الـأ مم املتحدة واحلكومة العراقية بتارخي         

نسانية ابالتفاق مع احلكومة العرقية هذه املناطق يتواجد فهيا موظفو ال مم املتحدة ،ومنشأ ت خاصة ابل نشاء مناطق اإ عمل االإنسانية ،وذكل ابإ

ىل مندويب الصليب ال محر ،واحلركة ادلولية للصليب ال محر والهلل ال مح ضافة اإ ر االإنساين ،وأ شخاص اتبعون للمنظامت ادلولية احلكومية ،اإ

قامة  مناطق أ منة للساكن اذلين فروا  من العراق.  2اليت تنحرص اهااها يف تقدمي املساعدات الطبية والغذائية واإ

ىل  معلية "خط احلياة " واليت اس تعمل فهيا ومن التطبي           قات ال خرى للحق يف املساعدة  االإنسانية  ميكن االإشارة اإ

ىل جنوب السودان عام   5990.3االإحتاد ال وريب ،عرب وساطة املنظامت غري احلكومية مثل هذه املمرات االإنسانية  الإرسال املساعدات اإ

                                      
1

بدون س نة نرش بوجلل صلح ادلين،احلق يف املساعدة االإنسانية يف ضوء أ حاكم القانون ادلويل االإنساين وحقوق االإنسان،دار الفكر اجلامعي،الاسكندرية، 

 .818،815.ص،
2

مم املتحدة رمق القرار الصادر عن امجلعية العامة    52/07/5995املؤرخ يف 122لل 
3

 .811بوجلل صلح ادلين ،مرجع سابق، ص 
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ذا اكنت القاعدة الراخسة يف هذا         الشأ ن تقتيض بأ ن مسأ ةل تقدمي املساعدة يتوقف عىل موافقة ادلوةل املعنية ،فالسؤال  واإ

نسانية عىل ادلول اليت ترفضها ،وتعجا يف نفس الوقت عن القيام بعمليات  اذلي يطرح نفسه يف هذا اجملال ،هل جيوز فرض املساعدة االإ

غاثة اللزمة لضحااي الاكرثة عىل أ رضها ؟  ووفقا  لقرار  نه جيوز فرض املساعدة االإنسانية عىل ادلول االإ لهيام أ عله  فاإ ي امجلعية العامة املشار اإ

اليت ترفض قبولها ،ذكل أ ن القرارات اليت صدرت عن امجلعية العامة قد أ كدت عىل س يادة ادلول املترضرة ودورها يف تنظمي وتنس يق وتنفيذ 

اثرة املشاعر القومية ال س امي وأ ن العمل  خطط تقدمي املساعدة االإنسانية ،ذلكل فهناك من يرى أ ن ىل اإ نساين ال يؤدي عىل االإطلق اإ العمل االإ

 1االإنساين ينجا بشلك اكمل لصاحل الضحااي.

أ ما حنن فرنى أ ن املساعدة االإنسانية، ال ميكهنا أ ن تؤثر عىل س يادة ادلول أ و تشلك انهتااك لها بأ ي حال مادام الهدف مهنا         

ية ،فالضحااي يف ال مع ال غلب جيدون أ نفسهم بني خيار املساعدة أ و الهلك مما يتعني عىل ادلول قبولها حامية لرعاايها  وتأ مني حامية االإنسان 

 حياهتم.

قلميية يف اختاذ قرارات املساعدات االإنسانية يسامه بشلك فعال يف احلفاظ عىل          رشاك املنظامت االإ كام أ ننا نعتقد أ يضا  أ ن اإ

قلميية من املشاركة يف اختاذ  س يادة ادلول ،خاصة يف ظل صعوبة المتيزي بني تدابري املساعدة وقرارات التدخل ،ذكل أ ن متكني املنظامت االإ

وين قرارات املساعدة  س يكون  مبثابة  صامم  ال مان يف مواهجة ادلول ادلامئة العضوية يف جملس ال من ،واليت كثريا ما تستمثر وضعها القان

 لتدخل ابلطرق املتاحة مما يشلك هتديدا س يادة ادلول .قصد ا

 املطلب الثاين :اس تحداث منصب منسق مسؤول عن الشؤون االإنسانية.

غاثة بغية المتكن من تقدير احلاجات اللزمة تبعا لل وضاع           ال شك أ ن امجليع يعترتف برضورة حتسني تنس يق معليات االإ

املبذوةل وتعايا فعالية العمل ،وتس يري مراقبة معلية توزيع املساعدات حىت ال حتيد عن ال هداف احملددة لها  الطارئ ،وتفادي ازدواجية اجلهود

. 

ىل تعيني 59/58/5995اجلدير ابذلكر يف هذا املقام ما تضمنه القرار الصادر عن امجلعية  العامة لل مم املتحدة يف           والرايم اإ

ن هذا القرار يشلك حبق تقدما يف جمال العمل االإنساين ، ال س امي يف فترتة الزناعات املسلحة وما 2ية منسق مسؤول عن الشؤون االإنسان  ،فاإ

 ختلفه هذه ال خرية من أ رضار ابلغة اخلطورة.

                                      
1

 .512،ص8050 ،محمد غازي انرص اجلنايب ، التدخل االإنساين يف ضوء القانون ادلويل العام،منشورات احلليب ،بريوت،الطبعة ال وىل 
2

صدارات الصليب ال محر،تقدمي مفيد شهاب،  دراسة مضن كتاب دراسات يف القانون ادلويل موريس توريليل ،   .723مرجع سابق ،صاالإنساين، من اإ
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نسانية،ذلكل يبدو واحضا من خل          نشاء دائرة الشؤون االإ ل وجتس يدا للقرار السالف قامت ال مانة العامة لل مم املتحدة ابإ

 .مراجعة هذا القرار انتقال  الرايدة  ودور التنس يق لل مم املتحدة والغاية من ذكل ضامن جناح اجلهود ادلولية يف جمال العمل االإنساين 

طار نظام ال مم املتحدة ، من املطالب اليت أ حلت علهيا         نشاء دائرة الشؤون االإنسانية ،يف اإ ومما ال خلف بشأ نه هو أ ن اإ

غاثة يعد أ مرا رضوراي ،حىت ميكن تقدير احلاجات امللحة تبعا لل وضاع الطارئة ،كام  الكثري من ذ أ ن تنس يق معليات االإ املنظامت االإنسانية، اإ

يصال  غاثة  االإنسانية وكذا التصدي للمشالك اليت طرحت عىل أ رض الواقع من حيث صعوبة اإ أ ن من شأ ن ذكل حتسني تنس يق معليات االإ

 1للمناطق املنكوبة، وابل خص يف ادلول تفتقر لبنية حتتية صلبة . املساعدات االإنسانية

ن رضورة الزتام املساعدة االإنسانية بأ هدافها، حيمت عىل املنظامت االإنسانية  توفري املساعدة للمترضرين، دون غريمه          اإ

ىل مد ي د املساعدة  أ ن تثبت لدلوةل املراد تقدمي املساعدة فهيا  وحسب أ ولوية لك حاةل ،كام أ نه يتعني أ يضا  عىل هذه املنظامت اليت هتدف اإ

 أ هنا ال تبارش أ ي نشاط غري مرشوع .

ويف نفس االإطار أ يضا نؤكد  أ نه عىل الرمغ  من ادلور اذلي متارسه دائرة الشؤون االإنسانية ومنسقها يف سبيل تعايا         

نه مثة العديد من الت حفظات متثلت أ ساسا يف الترتدد والارتياب اذلي أ بدته دول عدم الاحنياز،حال وحتسني تنس يق معليات املساعدة، فاإ

قرارا ابحلق يف التدخل . نشاء منصب منسق عن الشؤون االإنسانية ،ذكل أ هنا رأ ت فيه اإ  صدور القرار القايض ابإ

االإنساين يظل متضمنا رشط حصول  ويف تقديران أ ن االإطار القانوين ادلويل العام ،اذلي حيمك معل هذه املنظامت يف احلقل       

نسانية واحلياد وعدم الت حزي ،وفق هذه املنظامت عىل موافقة ادلوةل ،أ و أ طراف الزناع عند ممارس هتا لعملها،وكذكل الزتااها يف معلها مببادئ االإ

مم املتحدة رمق  رادة ادلوةل ومن هذه الااوية يظل التدخ 5922لعام  535/ 73ما يقيض به قرار امجلعية العامة لل  نساين اذلي يمت ضد اإ ل االإ

ذن هو امتداد طبيعي للحق يف احلياة. نسانية، فاحلق يف املساعدة االإنسانية اإ غاثة االإ  املس هتدفة ممتزيا عن أ عامل االإ

ىل الضحااي ،وأ ن عىل ادلوةل تقدمي املساعدة للمنظامت ادل        ن القرار السالف اذلكر جاء ليؤكد عىل حرية الوصول اإ ولية وغري اإ

ه نسانية هو خطر عىل احلياة االإنسانية، واإ نسانية، كام قىض القرار بأ ن ترك الضحااي بل مساعدة اإ انة ادلولية يف تنفيذ تقدمي املساعدة االإ

ىل وبروتوكوالهتا االإضافية عىل رضورة السامح للمنظامت االإنسانية يف الو  5979للكرامة االإنسانية، وقد أ كدت اتفاقيات جنيف لعام  صول اإ

 .حضااي الزناعات املسلحة ،وتقدمي اخلدمات اللزمة هلم

                                      
1

 .812بوجلل صلح ادلين ،مرجع سابق ،ص  
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لهيا يف جمال املساعدة االإنسانية أ ن للمجمتع ادلويل دور هام  يف جمال          يتضح من مجةل القرارات الصادرة السالف االإشارة اإ

ىل ما ورد النص عليه يف تقدمي املساعدة االإنسانية ، وكذا يف  جمال تعايا وحتسني تنس يق معليات املساعدة ،ويف هذا الشأ ن ميكن االإشارة اإ

غاثة وحامية 73/535الفقرة السابعة من ديباجة قرار امجلعية العامة رمق  سهاما كبريا يف اإ عىل أ ن امجلعية العامة " تسمل بأ ن اجملمتع ادلويل يسهم اإ

 1هؤالء الضحااي، اذلين  تتعرض حصهتم وحياهتم خملاطر ابلغة ".

ىل  الضحااي يتوقف تفعيهل عىل عدم              قرار حق الوصول اإ يس تفاد أ يضا من يف هذا الشأ ن من القرارات املذكورة أ نفا أ ن اإ

عاقته من قبل ادلول املترضرة ،واليت تعاين حاالت الطوارئ ،وكذا عىل ادلول اجملاورة ذات الالزتام .  اإ

ليه يف هذا الصدد هو أ ن          ه عىل الرمغ من أ ن امجلعية العامة لل مم املتحدة قد أ كدت يف ما تقدم ذكره من وما جتدر االإشارة اإ

قرارات عىل س يادة  ادلول املترضرة ،ودورها الرئييس يف بدء تنظمي وتنس يق خطط تقدمي املساعدة االإنسانية عىل أ راضهيا ،غري أ ن بعض 

لدلول املعنية يصبح بل مضمون فعيل أ مام مبدأ  الوصول حبرية للضحااي الفقه ال ياال مرصا عىل أ ن مبدأ  الس يادة ، والاختصاص ادلاخيل  

 2دون اقتضاء موافقة ادلول املعنية.

نساين أ صبح يكتيس رشعية ،خصوصا وأ ن جملس ال من عرف اجتاهات س ياس ية  وميكن أ ن نشري يف هذا الس ياق أ ن التدخل االإ

س امي وأ ن فكرة اس تخدام القوة مبوجب امليثاق، للتدخل يف شؤون دوةل عىل  أ صبح معه التدخل االإنساين أ مرا ال ميكن التغايض عنه ال

نساين ، أ صبحت مقبوةل ومعترتف هبا من قبل اجملمتع ادلويل ،وقد جعلت ال مم املتحدة من املبدأ  ال سايس للمساعدة االإنسانية هو  أ ساس اإ

 .  3احترتام س يادة ووحدة أ رايض ادلوةل 

 :ة ـــخامت

نسانية عىل ظلت فكرة حامية ا ضفاء طابع االإ ال أ ن اإ الإنسان من ويلت احلروب عالقة دلى مجيع الشعوب منذ العصور القدمية ، اإ

ىل ضبط  هذه احلروب و خلق قواعد حتمكها و تنظمها  الزناعات املسلحة ، شهد تطوًرا هائًل يف القرن التاسع عرش ، وقد ظهرت احلاجة اإ

                                      
1

ىل أ ن مسامهة اجملمتع ادلويل متثل " رضورة وحمتية الرسعة يف تنفيذ املساعدات ،بغية جتنب از   رة مفجعة "،ذلا دايد عدد الضحااي بصو تشري الفقرة العارشة من ديباجة القرار اإ

ىل تيسري العمل االإنساين ،ال س امي تق ىل املساعدة  اإ دمي الرعاية الطبية وال دوية اليت يكون فهيا الوصول اإىل تدعو امجلعية العامة يف البند الرابع من القرار " مجيع ادلول اليت تكون حباجة اإ

 الضحااي  أ مرا جوهراي".
2

 .311،311ص،8003ونظام امحلاية ادلولية حلقوق االإنسان ،رساةل دكتوراه ، لكية احلقوق جامعة القاهرة  محمد عوض الغمري، مبدأ  الس يادة الوطنية 
3
والاقتصادية ،جامعة محمد اخلامس  زهري طاها، أ ي موقع للس يادة يف ظل التحوالت ادلولية الكربى ،أ طروحة لنيل شهادة ادلكتوراه يف القانون العام ،لكية العلوم القانونية  

 . 71،ص 5999-5992الرابط ،أ كدال،الس نة اجلامعية ،
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عىل مر العصور تشلكت هذه القواعد و تطورت لتنشئ لنا فرعا قانونيا هاما من فروع القانون ادلويل يراعى خللها الاعتبارات االإنسانية و 

نسانية مجعاء يف زمن الزناعات املس قرار امحلاية للإ ىل اإ نساين  ذات الزنعة املمتزية الهادفة اإ  لحة .العام ، ويه قواعد القانون ادلويل االإ

ن التأ كيد عىل الاعتبارات االإنساني ة اجته بوضوح حنو تقييد س يادة ادلول ،حيث مل يعد لدلوةل مطلق احلرية يف اختيار أ ساليب اإ

ود ووسائل القتال ،أ و يف معاملهتا ملن يقعون يف قبضهتا من حضااي احلروب والزناعات ادلولية ،بل يتعني علهيا أ ن متارس س يادهتا مضن احلد

 اليت تقتضهيا متطلبات االإنسانية.

ن هذه القيود نسانية ،تلام ادلول ابلقيام بلك ما هو رضوري من تعديل لترشيعاهتا وغريه  اإ اليت غايهتا ال مسى مراعاة الاعتبارات االإ

ىل  جراءات لتحقيق ضامن امتثال مجيع السلطات وال شخاص لقواعد القانون ادلويل االإنساين، ال س امي وأ ن هاته القواعد هتدف اإ من االإ

مجة عن الزناعات املسلحة عن طريق املبادرة بأ رسع ما ميكن لتوفري امحلاية ،وتقدمي املساعدات اللزمة للفئات التخفيف من حدة ال الم النا

 املشموةل ابمحلاية.

 املراجع :

   نساين ،مطابع أ خبار اليوم ،الطبعة ال وىل س نة محمد أ محد داود، امحلاية ال منية للمدنيني حتت الاحتلل يف القانون ادلويل االإ

8002. 

   قتصادية والقانونية أ مل ايز ي، القانون ادلويل االإنساين وقانون الزناعات املسلحة بني النظرية والواقع جمةل جامعة دمشق للعلوم االإ

 .8007العدد ال ول 80اجملدل 

 نساين ،دار اجلامعة اجلديدة  .8055 ،القاهرة،عصام عبد الفتاح مطر ، القانون ادلويل االإ

 نساين واحملمكة اجلنائية ادلولية ،القانون ادلويل االإنساين أ فاق وحتدايت،اجلاء ال ول، املؤمترات  أ محد امحليدي،القانون ادلويل االإ

 .8050 ،الطبعة ال وىل ،بريوت،العلمية منشورات احلليب احلقوقية

 نساين،دار الفكر ا جلامعي ،االإسكندرية،الطبعة مرمي انرصي ، فاعلية العقاب عىل الانهتااكت اجلس مية لقواعد القانون ادلويل االإ

 .8055،ال وىل

  محمود رشيف بس يوين،مدخل يف القانون ادلويل االإنساين والرقابة ادلولية عىل اس تخدام ال سلحة ،بدون انرش،بدون س نة

 .882،ص.نرش
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 ، اجلاائر ،ديوان خادل رشو،مرشوعية الرضورة احلربية يف املواثيق والصكوك ادلولية،جمةل املعيار ،املركا اجلامعي تسمس يلت

 .8058 ،العدد اخلامس ،املطبوعات اجلامعية

 511،ص8050 ،خلف رمضان محمد اجلبوري،أ عامل ادلوةل يف ظل الاحتلل،دار اجلامعة اجلديدة ،االإسكندرية،الطبعة ال وىل. 

  لكية  –جامعة دمشق  –توراهان ي القطا عنة. العلقة بني القانون ادلويل االإنساين والقانون ادلويل حلقوق االإنسان  أ طروحة دك

  . 8001- 8001 –احلقوق 

 Mesures national de mise en oeuvre du droit international humanitaire, RICR. 

Mars/Avril 1991n,788.    

  نساين ودوره يف حامية حضااي الزناعات املسلحة،دار املهنل اللبناين،بريوت ،ال  ،طبعة ال وىلران أ محد جحازي القانون ادلويل االإ

8009. 

 فريقيا الرشق ،الطبعة ال وىل  .8050 ،محمد رضوان ،املبادئ العامة للقانون ادلويل االإنساين والعداةل ادلولية ،مطابع اإ

 André Durand ;La notion du droits de  L homme chez les fondateur de la Croix-Rouge, 

RICR, septembre/octobre,1988. 

 5979ف ال ربعة لعام اتفاقيات جني . 

 5933التفاقيات جنيف  لعام  و الثاين الربتوكول االإضايف ال ول. 

 www.mokarabat.com/s8618.htmانرص  المترد والقانون ادلويل،خاص مبركا ادلراسات النظرية واحلقوق املدنية،  ،حركة

 الغزايل 

  8050،العنكيب،  ،القانون ادلويل االإنساين  ،دار وائل للنرش ،ال ردن، الطبعة ال وىل ناار.. 

 العدد ال ول  ،طلل ايسني العيىس ،الس يادة بني مفهواها التقليدي واملعارص، جمةل جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

8050 . 

  5997سسات العلقات ادلولية ،مطبعة سلامي كراف ،الطبعة ال وىل عبد الواحد النارص،املؤسسات ادلولية ،مدخل دلراسة مؤ. 

http://www.mokarabat.com/s8618.htm،حركة
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 5931 ،االإسكندرية ،منشأ ة  املعارف  ،عىل صادق أ بو هيف،القانون ادلويل. 

 Henry Merowitz, Le droit de la guerre et les droits de Lhomme, Revue de droit public,et de la 

science politique en France et à l’étranger Mars/Avril.1972. 

 Voir, Gérard Niyungeko ; La mise en œuvre du droit international humanitaire et le principe de 

la souveraineté des Etats. RICR ,Mars/Avril1991 ,N788.p:119 

  أ نظر يف هذا الشأ ن املادة الثانية من اتفاقية فيينا اخلاص بقانون املعاهدات. 

 851محمد رضوان ،مرجع سابق،ص. 

 Claude Pilloud ;les réserves aux conventions de Genève de 1949,RICR  ,N 687/988.Mars/Avril 

1976. 

  نوال أ محد بسج، القانون ادلويل االإنساين وحامية املدنيني وال عيان املدنية يف زمن الزناعات املسلحة ،منشورات دار احلليب

 .8050ال وىل  ،لبنان،الطبعة

  5927س تانس يلف أ هنيليك،عرض موجا للقانون ادلي االإنساين اجملةل ادلولية للصليب ال محر العدد الصادر يف جويلية. 

 R, Pinto ;les règles du droit international concernant la guerre civile. RCADI, vol,114,1965/I. 

 -8055ون ادلويل االإنساين واملامرسة ،دار ال اكدميية ،الطبعة ال وىل أ محد يس عيل ،التدخل االإنساين بني القان. 

  بوجلل صلح ادلين،احلق يف املساعدة االإنسانية يف ضوء أ حاكم القانون ادلويل االإنساين وحقوق االإنسان،دار الفكر

 .اجلامعي،الاسكندرية،بدون س نة نرش 

  52/07/5995 املؤرخ يف122قرار امجلعية العامة لل مم املتحدة رمق. 

  8050محمد غازي انرص اجلنايب ، التدخل االإنساين يف ضوء القانون ادلويل العام،منشورات احلليب ،بريوت،الطبعة ال وىل. 

 صدارات الصليب ال محر  ادلويل. موريس توريليل ، دراسة مضن كتاب دراسات يف القانون ادلويل االإنساين، من اإ
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  طنية ونظام امحلاية ادلولية حلقوق االإنسان ،رساةل دكتوراه ، لكية احلقوق جامعة القاهرة محمد عوض الغمري، مبدأ  الس يادة الو

8003. 

  زهري طاها، أ ي موقع للس يادة يف ظل التحوالت ادلولية الكربى ،أ طروحة لنيل شهادة ادلكتوراه يف القانون العام ،لكية العلوم

 .5999-5992أ كدال،الس نة اجلامعية القانونية والاقتصادية ،جامعة محمد اخلامس ،الرابط ،
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لاامية  يف القانون اجلاائري التأ مني ضد الكوارث الطبيعية اإ

 أ س تاذ حمارض "ب"،حيتاةل معمر /ادلكتور 

 جامعة مس تغامن

 : مقدمـــــــــة

ن حدة الكوارث الطبيعية من زالزل وفيضاانت واليت عرفهتا اجلاائر مع بداية ال لفية ال  بباب  8005نومفري  50ثالثة كفيضاانت اإ

ىل التعويض عن اخلسائر 8003الوادي ابلعامصة، و الاالزل اليت عرفهتا والايت عني تميوشنت وبومرداس والعامصة س نة  ، واضطرار ادلوةل اإ

ىل صدار ال مر رمق  عن ال رواح واملمتلاكت مببالغ كبرية رصفت من اخلاينة العمومية، ال مر اذلي دفع ابلسلطات العمومية اإ املؤرخ يف  58-03اإ

 .1املتضمن الاامية التأ مني ضد الكوارث الطبيعية وتعويض الضحااي 8003أ وت  81

صدار املرشع لهذا ال مر، يلحظ أ ن هذا النوع من التأ مينات ما زال يراوح ماكنه، وما زال  و بعد مرور عرش س نوات عىل اإ

قبال عليه حمتشام ابلرمغ من الااميته اب ىل التأ مني بصفة عامة، ومهنا ما االإ ىل عدة عوامل مهنا ما انبع من ثقافة املواطن اجلاائري ونظرته اإ لنظر اإ

ىل نشاط رشاكت التأ مني يف حد ذاهتا.  هو راجع اإ

 

تشري االإحصائيات ال خرية للمجلس الوطين للتأ مينات حول التأ مني عىل الكوارث الطبيعية واذلي يعرف يف مصطلح رشاكت 

مليار دينار مقارنة ابلرمق ال عامل  5.1من أ قساط التأ مني برمق أ عامل % 5.1عن نس بة  8058لس نة   Assurance CAT NAT ب التأ مني

 .2عقد تأ مني فقط عىل املس توى الوطين 180.000، ب  8058مليار دينار س نة  500االإجاميل لنشاط رشكة التأ مني واذلي بلغ 

اجلاائري عن ممتلاكته ونشاطاته الصناعية أ و التجارية يف حال تعرض املنطقة اليت يقطن هبا  ول مهية هذا العقد يف تعويض املواطن

،  تأ يت هذه ادلراسة لتسلط الضوء 3أ و ميارس نشاطه هبا لاكرثة طبيعية، ومبا أ ن اجلاائر تصنف مضن مناطق النشاط الالاايل املهم يف العامل

                                      
1

، 8003أ وت  س نة  83مؤرخة يف  18، يتعلق ابلاامية التأ مني عىل الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحااي ) ج.ر. عدد 8003أ وت س نة  81املؤرخ يف  58-03ال مر رمق 

 (.03ص. 
2

 يراجع:

Zakia AINOUCHE, CAT-NAT le long chemin de la sensibilisation, revue «  L’Assurance », n° 03- juillet 2013, p. 14. 
3

 ينظر:

Nesma AGHILES, Catastrophes naturelles couvertes par les assureurs, revue «  L’Assurance », n° 03-juillet 2013, p. 44. 
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ويمت التعرض لهذه املسأ ةل من خلل مبحثني يعاجل املبحث ال ول نطاق تطبيق هذا العقد من خلل  عىل اجلوانب القانونية والفنية لهذا العقد،

لااميته وموضوعه، ويف املبحث الثاين الإلزتامات طريف عقد التأ مني مبوجب هذا العقد.  التعرض الإ

 املبحث ال ول: نطاق تطبيق الاامية التأ مني ضد الكوارث الطبيعية

 

ىل موضوع هذا التأ مني و يعاجل املبحث ال و  لاايم لعقد التأ مني ضد الكوارث الطبيعية من هجة ومن هجة أ خرى يتطرق اإ ل الطابع االإ

 ماهية الكوارث الطبيعية املشموةل ابلضامن.

 املطلب ال ول: الطابع االإلاايم لعقد التأ مني ضد الكوارث الطبيعية

لاامية التأ مني ضد الكوارث الط   بيعية:أ / ال شخاص اخلاضعون الإ

املتعلق ابلاامية التأ مني عىل الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحااي  8003أ وت  81املؤرخ يف  58-03تشري املادة ال وىل من ال مر 

يكتتب عىل مسأ ةل الالاامية بقولها: " يتعني عىل لك ماكل ملكل عقاري مبين يقع يف اجلاائر، خشصا طبيعيا اكن أ و معنواي ما عدا ادلوةل،  أ ن 

 عقد تأ مني عىل ال رضار يضمن هذا املكل من أ اثر الكوارث الطبيعية".

لاامية حبسب الفقرة الثانية من املادة ال وىل املذكورة أ عله:" يتعني عىل خشص  ابلنس بة للصناعيني والتجاريني، فهم أ يضا تشمل االإ

ل رضار يضمن املنشأ ت الصناعية و/ أ و التجارية وحمتواها طبيعي أ و معنوي ميارس نشاطا صناعيا و/أ و جتاراي أ ن يكتتب عقد تأ مني عىل ا

 من أ اثر الكوارث الطبيعية".

 وعليه ميكن أ ن نس تنتج بوضوح أ ن ال شخاص امللامون اببرام عقد تأ مني ضد الكوارث الطبيعية مه اكلتايل:

 ر.ال شخاص الطبيعيون أ و املعنويون املالكون لل ملك العقارية املبنية الواقعة ابجلاائ

 ال شخاص الطبيعيون أ و املعنويون املامرسون لتشاطات صناعية أ وجتارية، أ و لكهيام معا.

ملك العقارية املبنية الواقعة ابجلاائر التابعة لها، وابلنس بة  وتعفى ادلوةل من الاامية التأ مني ضد الكوارث الطبيعية ابلنس بة لل 

يتعني أ ن تأ خذ عىل عاتقها مجيع واجبات املؤمن جتاه هذه ال ملك، أ ي التكفل ابلتعويض يف  للمنشأ ت الصناعية والتجارية التابعة لها، غري أ هنا

 (.58-03من ال مر  5/3حال وقوع اكرثة طبيعية كام هويف القانون. ) املادة 
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 ب/ العمليات اليت تتطلب عقد التأ مني ضد الكوارث الطبيعية:

جياره طبقا للامدة الام املرشع اجلاائري تقدمي عقد تأ مني ضد الك وارث الطبيعية مبناس بة لك معليات التنازل عن مكل عقاري أ و اإ

 وذكل الإجبار ال شخاص عىل ابرام عقود التأ مني ضد الكوارث الطبيعية. 58-03من ال مر  07

 ج/ جااء عدم ابرام عقد تأ مني ضد الكوراث الطبيعية:

اللاامية التأ مني ضد الكوارث الطبيعية حبرمانه من الضامن من هجة، وتعرضه  عدة نتاجئ ابلغة أ مهية عىل اخملالف 58-03يرتب ال مر 

لزتام اببرام تأ مني ضد الكوارث الطبيعية  53لعقوبة غرامة، فقد نصت املادة  من ال مر عىل أ ن الشخص الطبيعي أ و املعنوي اخلاضع للإ

من ال مر فقد نصت عىل  57مبمتلاكته جراء اكرثة طبيعية، أ ما املادة واخملالف هل بأ ن حيرم من لك ضامن متعلق بتعويض ال رضار اليت تلحق 

لاامية التأ مني ضد الكوارث الطبيعية % 80عقوبة غرامة تساوي مبلغ قسط التأ مني مع زايدة   .1عىل لك خمالفة الإ

عامل الضامن  املطلب الثاين: ماهية التأ مني و كيفية اإ

 ن:أ / ماهية التأ مني وال خطار املشموةل ابلضام

يغطي التأ مني ضد الكوارث الطبيعية، التغطية من أ اثر الكوارث الطبيعية اللحقة ابملباين العقارية وحمتواها الواقعة ابجلاائر، 

 ويغطي ايضا املنشأ ت الصناعية والتجارية وحمتواها الواقعة ابجلاائر.

راء وقوع حاث طبيعي ذي شدة غري عادية مثل الاالزل وأ اثر الكوارث الطبيعية يه ال رضار املبارشة اليت تلحق هبذه ال ملك ج

 أ و الفيضاانت أ و العواصف أ و أ ي اكرثة أ خرى.

اذلي يتضمن تشخيص احلوادث الطبيعية املغطاة ابلاامية  8007أ وت  89املؤرخ يف  812-07و يوحض املرسوم التنفيذي رمق 

علن حاةل ا ، عرب مادته الثانية ال خطار املشموةل ابلضامن اذلي يوفره التأ مني 2لاكرثة الطبيعيةالتأ مني عىل أ اثر الكوارث الطبيعية وحيدد كيفية اإ

 ال تية:ضد الكوارث الطبيعية عرب ماته الثانية واليت جاء يف مضموهنا:" تغطي الاامية التأ مني عىل أ اثر الكوارث الطبيعية، احلوادث الطبيعية 

 الاالزل، -

 الفيضاانت وسواحل الوحل، -

                                      
1

لاامية التامني ضد الكوارث الطبيعية حيصل كام يف جمال الرضائب املبارشة ويدفع اإىل  عىل أ ن انجت الغرامة املفروضة عىل 58-03من ال مر  57وأ ضافت املادة  اخملالف الإ

املتعلق  03-91من ال مر  809نات ) املادة اخلاينة العمومية، برشط أ ن املعاينة تكون من قبل سلطة خمتصة و يتعلق ال مر بلجنة االإرشاف عىل التأ مينات سلطة الضبط يف جمال التأ مي 

 (03-91من ال مر  858لتأ مينات( ومفتشو التأ مينات ) املادة اب
2

لاامية التأ مني عىل أ اثر الكوارث الطبيعية و حيدد كيفيات 8007أ وت س نة  89املؤرخ يف  812-07املرسوم التنفيذي رمق  ، يتضمن تشخيص احلوادث الطبيعية املغطاة ابإ

علن حاةل الاكرثة الطبيعية، ) ج.ر. عدد   (.1، ص. 8007سبمترب س نة  05 مؤرخ يف 11اإ
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 لرايح الشديدة،العواصف وا -

 1حتراكت قطع ال رض" -

ن ال خطار املشموةل هبذا النوع من التأ مني يه ال رضار الناجتة مبارشة واليت تصيب ال ملك العقارية املبنية واملنشأ ت  وعليه فاإ

، الفيضاانت وسواحل الوحل، الصناعية والتجارية وحمتواها الواقعة ابجلاائر، جراء وقوع اكرثة طبيعية ممتثةل يف أ ربع أ نواع ويه: الاالزل

 العواصف والرايح الشديدة وأ خريا حتراكت قطع ال رض.

يف مادته  58-03وامللحظ ابلنس بة لهذا املرسوم أ نه يعدد حاالت الكوارث الطبيعية عىل سبيل احلرص، عكس ما جاء يف ال مر 

ىل هذه احلاالت عىل سبيل املثال بدليل نصها يف أ خ  ر الفقرة الثانية عىل أ ي اكرثة أ خرى مماثةل.الثانية واليت اشارت اإ

ىل اخلربة التقنية لتحديد مفهوم الاكرثة أ وال، ولتقي مي وبطبيعة احلال، وكام هو ال مر ابلنس بة ل نواع التأ مني بصفة عامة، يمت اللجوء اإ

 .58-03من ال مر  58أ رضارها اثنيا حبسب نص املادة 

 ب/ ال موال املس تثناة من الضامن:

 من تطبيق الضامن املنصوص عليه ابلنس بة للتأ مني ضد الكوارث الطبيعية ال رضار النامجة عن الكوارث الطبيعية واليت يس تثىن

جسام تلحق ابحملاصيل الاراعية غري اخملاونة، واملاروعات وال رايض والقطيع احلي خراج املباين، أ يضا يس تثىن من الضامن ال رضار اللحقة بأ  

 (.58-03من ال مر  50البحرية وكذا السلع املنقوةل واليت ختضع لل حاكم خاصة ) املادة املركبات اجلوية و 

 ج/ املباين اخلاضعة لاايدة يف التعريفات:

 58-03عاجل املرشع اجلاائري حاةل ال ملك العقارية املبنية دون رخصة بناء والنشاطات املامرسة دون جسل جتاري قبل نرش ال مر 

 فئة من االإس تفادة من الضامن اذلي يوفره التأ مني ضد الكوارث الطبيعية ولكن برشطني أ ساس يني:، بأ ن مسح لهذه ال 

 املتعلق ابلاامية التأ مني ضد الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحااي. 58-03أ ن تكون هذه املباين والنشاطات متت قبل نرش ال مر 

 من القسط الواجب دفعه.  % 80متارس زايدة قدرها 

 

                                      
1

ن الثلوج ال تعترب اكرثة طبيعية يف مفهوم ال مر  ، جمةل احملمكة 107377ملف رمق  50/55/8050. ) قرار  احملمكة العليا مؤرخ يف 58-03طبقا لقرارين حديثني احملمكة العليا فاإ

ىل أ ن احلريق ال يعترب اكرثة طبيعية يف مفهوم ال مر  533، ص. 08عدد ، ال8058العليا، قسم الواثئق وادلراسات القانونية والقضائية، الس نة  -03(ويف قرار أ خر للمحمكة العليا أ شارت اإ

 (. 572، ص. 08، العدد 8058، جمةل احملمكة العليا، قسم الواثئق وادلراسات القانونية والقضائية، الس نة 333923/ ملف رمق 09/07/8058، ) قرار احملمكة العليا مؤرخ يف 58
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 د التغطية التامينية واالإعفاءات:د/ حدو 

عفاءات من الضامن مبوجب  أ قر املرشع حدودا للتغطية التأ مني لل ملك العقارية املبنية واملنشأ ت الصناعية والتجارية، كام أ نه أ درج اإ

تغطية أ اثر الكوارث اذلي يضبط كيفيات حتديد التعريفات واالإعفاءات وحدود  8007أ وت  89املؤرخ يف 819 -07املرسوم التنفيذي رمق 

من  % 20، عرب نص ماته السابعة بقولها:" تغطى ال ملك العقارية فامي خيص اخلسائر وال رضار املبارشة املتعرض لها يف حدود 1الطبيعية

 ) الفقرة ال وىل( أ عله. 1ال موال املؤمن علهيا كام حددهتا املادة 

من ال موال  % 10فامي خيص اخلسائر وال رضار املبارشة املتعرض لها يف حدود  تغطى املنشأ ت الصناعية و/أ و التجارية و حمتوايهتا

 ) الفقرة الثانية( أ عله" 1املؤمن علهيا كام حددهتا املادة 

عفاء من الضامن فقد ترك املرسوم التنفيذي حتديدها لقرار وزير املالية عن لك حادث واقع ) املادة   من املرسوم(. 02وابلنس بة للإ

عامل الضامن :ه/ كيف   ية اإ

علن حاةل الكوارث الطبيعية،  علن الضامن املمنوح ملكتتيب عقود التأ مني ضد الكوارث الطبيعية عىل قرار السلطات ابإ يتوقف اإ

داري يصدر مبناس بة حدوث اكرثة طبيعية، ويمت مبوجب قرار مشترتك بني الوزير امللكف ابمجل علن حاةل الاكرثة الطبيعية يعترب قرار اإ اعات واإ

 احمللية والوزير امللكف ابملالية.

علن حاةل الاكرثة الطبيعية حيدد طبيعة احلادث  812-07من املرسوم التنفيذي رمق  03وطبقا للامدة  ن قرار اإ املذكور أ عله، فاإ

 واترخي وقوعه والبدلايت املعنية به.

علن الاكرثة الطبعية يف أ جل أ ق صاه شهرين بعد وقوع احلادث الطبيعي عىل اساس تقرير يتخذ القرار الوزاري املشترتك اخلاص ابإ

ىل الوزير امللكف ابمجلاعات احمللية، وذكل بعد أ خذ رأ ي املصاحل  التقنية مفصل  يعده والة الوالايت اليت وقعت فهيا الاكرثة الطبعية ويرسهل اإ

 (.812-07من املرسوم التنفيذي رمق  07اخملتصة، حسب طبيعة الاكرثة ) املادة 

عامل الضامن يف عقد التأ مني ضد الكوارث الطبيعية فامي ييل:وع  جراءات اإ  ليه ميكن تلخيص اإ

 (.819-07من املرسوم التنفيذي رمق  09عقد تأ مني ضد الكوارث الطبيعية ملدة ال تقل عن س نة ) املادة  ابرام -

 واصف والرايح الشديدة، حتراكت قطع ال رض.وقوع الاكرثة الطبيعية املمتثةل فقط يف: الاالزل، الفيضاانت وسوائل الوحل، الع -

                                      
1

مؤرخ  11يضبط كيفيات حتديد التعريفات واالإعفاءات وحدود تغطية أ اثر الكوارث الطبيعية، ) ج.ر. عدد  8007أ وت س نة  89املؤرخ يف  819-07املرسوم التنفيذي رمق  

 (.01، ص. 8007سبمترب س نة  05يف 
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عداد تقرير مفصل من والة الوالايت اليت وقعت فهيا الاكرثة الطبيعية بعد أ خذ رأ ي املصاحل التقنية اخملتصة حسب طبيعة الاكرثة. -  اإ

ىل الوزير امللكف ابمجلاعات احمللية. - رسال التقرير من قبل الوالة اإ  اإ

صدار قرار وزاري مشترتك بني وزي - علن حاةل الاكرثة الطبيعية يف أ جل شهرين من اترخي وقوع اإ ر امجلاعات احمللية ووزير املالية ابإ

 الاكرثة الطبيعية. حيدد هذا القرار طبيعة احلادث، اترخي وقوع احلادث و البدلايت املعنية ابحلادث.

علن حاةل الاكرثة الط  -  بيعية يف اجلريدة الرمسية.نرش النص التنظميي ) القرار الوزاري املشترتك( اخلاص ابإ

يوما بعد نرش النص التنظميي اذلي يعلن حاةل الاكرثة  30الترصحي ابحلادث من قبل املؤمن هل، دلى املؤمن يف أ جل ال يتعدى  -

 الطبيعية. 

 املبحث الثاين: الزتامات طريف عقد التأ مني ضد الكوارث الطبيعية

لزتامات العامة املنصوص علهيا يف يرسي عىل أ طراف عقد التأ مني ضد الكوارث الطبي   عية، املؤمن هل ورشكة التأ مني االإ

. كام ترسي علهيام أ حاكما خاصة واردة يف ال مر 1املتعلق ابلتأ مينات 03-91وما بعدها(، وتكل الواردة يف ال مر  159القانون املدين ) املادة 

 لضحااي واملراس مي التنفيذية املطبقة هل.املتعلق ابلاامية التأ مني ضد الكوارث الطبيعية وبتعويض ا 03-58

 املطلب ال ول: الزتامات املؤمن هل

حيتل املؤمن هل يف عقد التأ مني ضد الكوارث الطبيعية ماكان ممزيا ابعتباره خيضع لرشوط خاصة به، ال ميكن تطبيقها عىل  

 ابيق طالب التأ مني، وهذه الرشوط تمتثل فامي ييل:

 واقع ابجلاائر ) عقد امللكية يثبت صفته مكؤمن هل(.أ ن يكون مالاك لعقار مبين  -

 أ ن يكون اتجرا أ و صناعيا ) السجل التجاري وال وراق الثبوتية ال خرى تثبت صفته مكؤمن هل(. -

صدار ال مر  - -03ابلنس بة ملاليك السكنات أ و احملال التجارية والصناعية املنشأ ة واملامرسة خرقا للترشيع و التنظمي املعمول هبامقبل اإ

 يتعني تقدمي أ وراق ثبوتية أ خرى يمت حتديدها من قبل رشاكت التأ مني، ابعتبار أ هنا ختضع لاايدة يف التعريفات املطبقة. 58

لزتامات ال تية:  ترسي عىل املؤمن هل يف عقد تأ مني ضد الكوارث الطبيعة االإ

برام عقد تأ مني ضد الكوارث الطبيعية ملدة ال تقل عن س نة.  أ / االإلزتام ابإ

                                      
1

املؤرخ  07-01( املعدل واملمتم ابلقانون رمق 3، ص. 5991مارس س نة  2مؤرخة يف  53عدد يتعلق ابلتأ مينات ) ج.ر.  5991يناير س نة  81املؤرخ يف  91-03ال مر رمق 

 (.3، ص.8001مارس س نة  58مؤرخة يف  51) ج.ر. عدد  8001فرباير س نة  80يف 
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عىل أ نه:" يلام املؤمن هل  03-91من ال مر  5/ 51ب/ االإلزتام بتقدمي بياانت حصيحة عن ال موال املشموةل ابلضامن، طبقا للامدة 

 ابلترصحي عند اكتتاب العقد جبميع البياانت والظروف املعروفة دليه مضن اس امترة اس ئةل تسمح للمؤمن بتقدير ال خطار اليت يتكفل هبا".

لزتام الرئيس ال ول رضورة تقدمي بياانت ومعلومات حصيحة حول ال موال املؤمن علهيا، حىت يمتكن املؤمن من يتضمن هذا االإ 

ري تقديره قسط التأ مني بشلك حصيح، وينتج عن هذا الالزتام الرئييس الواقع عند ابرام العقد الزتام فرعي وهو رضورة تبيلغ املؤمن بأ ي تغي

 (.03-91من ال مر  3فقرة  51أ ايم ابتداء من اترخي اطلعه عليه ) املادة  3ن التأ مني وذكل خلل أ جل للخطر أ و تفامقه وهذا عند رساي

ذا أ غفل املؤمن هل شيئا أ و رصح ترصحيا غري حصيح حبسن نية، واكتشف املؤمن ذكل قبل وقوع احلادث، ميكنه أ ن يفرض عىل  واإ

ذا مل يوافق ذا اكن االإكتشاف بعد وقوع  املؤمن هل قسطا أ عىل من املتفق عليه، واإ املؤمن هل عىل هذه الاايدة جاز للمؤمن فسخ العقد. واإ

 (.03-91من ال مر  59احلادث، خيفض التعويض يف حدود ال قساط املدفوعة ) املادة 

 

بط ذا اكن االإغفال صادر من املؤمن هل بسوء نية قصد تضليل املؤمن يف تقدير ال موال املؤمن علهيا، ينجر عنه اإ ال العقد طبقا واإ

 .03-91من ال مر  85للامدة 

 89املؤرخ يف  819-07ج/ الالزتام بدفع قسط التأ مني، واذلي يعترب جوهر الزتامات املؤمن هل، وقد حدد املرسوم التنفيذي رمق 

 اذلي يضبط كيفيات حتديد التعريفات واالإعفاءات وحدود تغطية أ اثر الكوارث الطبيعية. 8007أ وت س نة 

من هذا املرسوم التنفيذي القواعد واملقاييس اليت حيدد هبا نسب أ قساط التأ مني، وهذه القواعد ترتكا عىل  08املادة  وقد حددت

 مسأ لتني أ ساس يتني وهام: 

 *منطقة التعرض.

 *قابلية البناية للتعرض للخطر.

من الوزير امللكف ابملالية  من هذا املرسوم، فتعطي اختصاص حتديد نسب أ قساط التأ مني مبوجب قرار 07أ ما املادة  

. وختضع ال ملك العقارية املبينة والنشاطات املامرسة خمالفة للترشيع والتنظمي املعمول هبام ) ال ملك 1بعد أ خذ رأ ي اجمللس الوطين للتأ مينات

                                      
1

يستشار يف املسائل املتعلقة بوضعية نشاط التأ مني  يعترب اجمللس الوطين للتأ مينات أ عىل هيئة استشارية يف قطاع التأ مينات موضوع حتت رئاسة الوزير امللكف ابملالية،

عادة التأ مني وتنظميه وتطويره، وكام ميكن أ ن يعد مشاريع متهيدية لنصوص ترشيعية وتنظميية، كام مينح االإعامتدات لرشاكت التأ مني) ا  (.91-03وما بعدها من ال مر  837ملادة واإ
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ىل زايدة عرشين يف 58-03املبنية دون رخصة بناء، والنشاطات املامرسة دون جسل جتاري قبل نرش ال مر  ( من القسط  % 80املائة )  اإ

 (. 819-07من املرسوم التنفيذي رمق  01الواجب دفعه ) املادة 

 يعترب عقد تأ مني ضد الكوارث الطبيعية 

 د/ االإلزتام بعدم ابرام عدة عقود تأ مني ضد الكوارث الطبيعية عىل نفس املكل: 

نع عىل املؤمن هل من تعدد عقود التامني عىل نفس املال وضد من تأ مينات ال رضار واليت ختضغ ملبدأ  الصفية التعويضية واذلي مي 

 .1نفس ال خطار مببلغ التأ مني لكه، وعليه مينع مثل هذا التعدد يف عقود التأ مني ويعترب غري مرشوع

ذا وقع هذا التعدد، أ ي أ ن املؤمن هل أ برم عدة عقود تأ مني ضد الكوارث الطبيعية عىل نفس املال أ و عىل نفس   أ ما اإ

ن املادة املادة الثامنة من ال مر امل  ىل تطبيق املادة  58-03نشأ ة الصناعية أ و التجارية عند عدة رشاكت تأ مني مببلغ التأ مني لكه فاإ من  33حتيل اإ

ن لك عقد تأ مني ينتج أ اثره تناس با مع ا03-91ال مر  ما أ ن يقع هذا التعدد يف عقود التأ مني حبسن نية، فاإ ملبلغ اذلي ، واليت تعطينا فرضني:  فاإ

ما أ ن يقع هذا التعدد بنية الغش قصد قبض أ كرث من مبلغ تعويض عىل الاكرثة نفسها  يطبق عليه يف حدود القمية اللكية لليشء املؤمن. واإ

ن عقود التأ مني هذه تعترب مجيعها ابطةل.  وعىل املال نفسه، فاإ

 ه/ االإلزتام ابلترصحي ابحلادث: 

املطالبة ابلتعويض، الترصحي بوقوع احلادث أ و اخلطر اذلي ينجر عنه الضامن املنصوص يتعني عىل املؤمن هل وليك ميكنه  

علن  30عليه يف العقد يف حدود أ جل حمدد يف القانون، وال جل ابلنس بة للتأ مني ضد الكوارث الطبيعية هو أ جل  يوما بعد نرش قرار اإ

 الاكرثة الطبيعية يف اجلريدة الرمسية.

 ات املؤمن املطلب الثاين: الزتام

املؤمن يه رشكة التأ مني اليت تأ خذ عىل عاتقها قبول طلبات اكتتاب عقد التأ مني ضد الكوارث الطبيعية، والتعويض عن أ خطار 

 830 -07و املرسوم التنفيذي رمق  58-03الكوارث الطبيعية املس توفية للرشوط القانونية، وتقع عىل املؤمن عدة الزتامات نص علهيا ال مر رمق 

دراهجا يف عقود التأ مني عىل أ اثر الكوارث الطبيعية 8007أ وت س نة  89ؤرخ يف امل  .1اذلي حيدد البنود المنوذجية الواجب اإ

                                      
1

من  33اذلي يقيض بأ ال يعوض املؤمن هل أ كرث من تعويض عىل املال نفسه، وبذكل حيظر تعدد عقود التأ مني طبقا لنص املادة ختضع تأ مينات ال رضار ملبدأ  الصفة التعويضية و 

ذا اشترتك عدد من املؤمنني تغطية خطر معني لك 03-91ال مر  ال اكتتاب تأ مني واحد ومن نفس الطبيعة لنفس اخلطر"، أ ما اإ تأ مينه مبا يساوي  بنس بة بقولها:" ال حيق ل ي مؤمن هل اإ

بقولها:" التأ مني املشترتك هومسامهة عدة مؤمنني يف تغطية  03-91من ال مر  03مجموعه قمية املال املؤمن عليه  فهو ترصف مرشوع يطلق عليه ابلتأ مني املشترتك املنصوص عليه يف املادة 

 اخلطر نفسه يف غطار عقد تأ مني وحيد".
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 أ / االإلزتام بقبول ابرام عقود التأ مني ضد الكوارث الطبيعية:

أ اثر هذه الكوارث، وعليه ال ميكن يتعني عىل رشاكت التأ مني ان متنح طاليب التأ مني ضد الكوارث الطبيعية، التغطية التأ مينية من 

ادة لرشاكت التأ مني رفض التأ مني، ابلنس بة ملاليك العقارات املبنية أ و ال شخاص املامرسون لنشاطات جتارية أ و صناعية وذكل تطبيقا لنص امل

رث الطبيعية، أ ي أ ن الالزتام اببرام . ويطلق عىل هذا االإلزتام ايضا االإلزتام بعدم التخيل عن الاامية التأ مني ضد الكوا58-03من ال مر  01

منا تقع ايضا عىل املؤمن.  عقد التأ مني ضد الكوارث الطبيعية ال يقع فقط عىل املؤمن هل واإ

دراج بنود منوذجية مضن عقود التأ مني ضد الكوارث الطبيعية:  ب/ االإلزتام ابإ

اثر الكوارث الطبيعية، وهذه البنود مذكورة يف نص املادة الام املرشع رشاكت التأ مني ابدراج بنود منوذجية يف عقود التأ مني عىل أ  

 ، وتمتثل فامي ييل: 8007أ وت س نة  89املؤرخ يف  830-07من املرسوم التنفيذي رمق  08

: يضمن التأ مني عىل أ اثر الكوارث الطبيعية للمؤمن هل التعويض املايل للخسائر املادية املبارشة اليت البند ال ول: موضوع الضامن

 .58-03من ال مر  08حق مبجموع ال ملك موضوع ضامن عقد التأ مني والناجتة عن اكرثة طبيعية يف مفهوم املادة تل

: يغطي الضامن تلكفة اخلسائر املادية املبارشة اليت تلحق ابل ملك املؤمن علهيا حسب القفمية احملددة يق البند الثاين: امتداد الضامن

 فامي خيص املنشأ ت الصناعية و/أ و التجارية. % 10خيص ال ملك العقارية املبنية، و  فامي % 20العقد ، و يف حدود: 

ال بعد نرش النص التنظميي ) القرار الوزاري املشترتك( اذلي يعلن  البند الثالث: رساين مفعول الضامن: ال يرسي مفعول الضامن اإ

 حاةل الاكرثة الطبيعية يف اجلريدة الرمسية.

 فاءات.البند الرابع: االإع

 البند اخلامس: الزتامات املؤمن هل.

 البند السادس: الزتامات املؤمن.

 البند السابع: اخلربة املضادة.

تفاق عىل أ ي بند  يتعني عىل املؤمن تمكةل البندين الثاين والرابع ابلقمي املناس بة للك عقد تأ مني عىل حدة، كام ميكن للطرفني االإ

 املذكورة أ عله. 08تعاقدي أ خر غري مذكور يف املادة 

                                                                                                                        
1

دراهجا يف عقود التأ مني عىل أ اثر الكوارث الطبيعية، ) ج.ر. عدد  8007أ وت س نة  89يف  املؤرخ 830-07املرسوم التنفيذي رمق   11، حيدد البنود المنوذجية الواجب اإ

 (.03، ص. 8007سبمترب س نة  05مؤرخة يف 
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من املرسوم التنفيذي رمق  08واملادة  58-03من ال مر  58ج/ االإلزتام بتعويض املؤمن هل عن ال رضار اللحقة به:عاجلت املاداتن 

جراءات تمتثل فامي ييل: 07-803 ىل املؤمن هل، وهذه االإ جراءات وأ جال دفع التعويض من قبل املؤمن اإ  املذكور أ عله، اإ

 نظميي املعلن حلاةل الاكرثة الطبيعية مضن الرشوط املذكورة أ عله يف اجلريدة الرمسية.نرش النص الت  -

 يوما ابتداء من نرش النص التنظميي. 30الترصحي ابحلادث من قبل املؤمن هل يف أ جل  -

 أ شهر من اترخي نرش النص التنظميي. 03اعداد تقرير خربة خلل  -

 رخي تسلمي تقرير اخلربة عن ال رضار.أ شهر ابتداء من ات 03تسديد التعويض خلل  -

يوما من  51يف حاةل االإحتجاج عىل تقرير اخلربة ال وىل، جيوز للمؤمن هل أ ن يطالب خبربة مضادة عىل نفقته يف أ جل ال يتعدى  -

 اترخي تبليغه ابخلربة ال وىل.

ىل خربة اثلثة ابلترت  - ىل احملمكة اخملتصة.يف حاةل عدم الرضا عن الاخربة الثانية، ميكن للطرفني اللجوء اإ  ايض أ و ابللجوء اإ

 خــــــــــــامتـــــــــة:

ال  قتصاد الوطين، اإ يس تخلص مما س بق بأ ن التأ مني ضد أ اثر الكوارث الطبيعية وابلرمغ من أ مهيته ابلنس بة للمواطن وابلنس بة للإ

صدار املراس مي التنفيذية هل س نة حزي ا 58-03أ نه ال ياال تطوره بطيئا ابلرمغ من مرور عرش س نوات عىل دخول ال مر  ، وقد 8007لتنفيذ ابإ

 أ رجع اخلرباء هذا الواقع لعدة مسائل، من بيهنا:

 / ضعف الثقافة التأ مينية بصفة عامة دلى املواطن اجلاائري.5

 / غياب الثقة جتاه رشاكت التأ مني بسبب الامتطل يف أ داء التعويض.8

علن حاةل الاكرثة الطبيعية مبوجب القرار الوزاري املشترتك / ربط التعويض يف التأ مني عىل أ اثر الكوا3 رث الطبيعية بوجوب اإ

ذا اكنت الاكرثة الطبيعية جس مية جدا يف ال رواح واملمتلاكت، مما جيعل أ غلب الكوارث الطبيعية العادية اليت ال اإ ليه اإ حتدث  واذلي ال يلجأ  اإ

جراء.  يف اجلاائر س نواي غري معنية هبذا االإ

رقابة يف مثل هذا النوع من العقود لعدم توافر الوسائل البرشية ) مفتشوا تأ مني( ابلعدد الاكيف ملراقبة املمتلاكت / ضعف ال7

 واملنشأ ت الصناعية والتجارية.

نه يتعني عىل السلطات العمومية انهتاج مقاربة شامةل   ول جل معاجلة املشالك اليت يتعرض لها هذا النوع من التأ مينات فاإ

 وذكل من خلل القيام خبطوات ملموسة تمتثل فامي ييل: للموضوع
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علم املواطن واملؤسسات بأ مهية هذا النوع من  هنا مدعوة أ كرث للقيام حبملت حتسيس قصد اإ أ وال : ابلنس بة لرشاكت التأ مني فاإ

رشاك مجيع الفاعلني  وخصوصا من اجملمتع املدين وال رسة التأ مني عرب القيام بأ بواب مفتوحة للجمهور وملتقيات وندوات يف هذا االإطار ابإ

رساع يف معاجلة التأ خر يف دفع التعويضات ابلنس بة للملفات العالقة حىت يمت تصحيح الصورة السيئة اليت علقت بذهن  اجلامعية، أ يضا االإ

 املواطن عن رشاكت التأ مني بصفة عامة.

ية وجلنة االإرشاف عىل التأ مينات، فيتعني علهيا رضورة توفري املوارد اثنيا: ابلنس بة ل هجاة الرقابة يف قطاع التأ مني ويه وزارة املال 

 املادية والبرشية قصد الرقابة الفعلية واملس مترة عىل املمتلاكت واملنشأ ت الصناعية والتجارية.

علن حاةل الاكرثة الطبيعية وتوس يعها جراءات اإ لتشمل أ كرثية  اثلثا: من هجة أ خرى  يبقى عىل عاتق السلطات العمومية ختفيف اإ

 الكوارث اليت تتعرض لها اجلاائر خصوصا الفيضاانت وسواحل الوحل اليت تتكرر لك س نة. 

 :قامئة املراجع 

 أ وال: ابللغة العربية:

 الكتب: 

  ،5993جديدي معراج، مدخل دلراسة قانون التأ مني اجلاائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلاائر. 

  س يط يف رشح القانون املدين ) اجلاء السابع(، اجملدل الثاين: عقود الغرر، عقود املقامرة والرهان عبد الرزاق الس هنوري، " الو

حياء الترتاث العريب، بريوت،   .5917واملرتب مدى احلياة وعقد التأ مني"، اجملدل السابع، دار اإ

  ،5998مصطفى كامل طه، التأ مني البحري ) الضامن البحري(، ادلار اجلامعية، بريوت. 

 النصوص الترشيعية والتنظميية: -

 القوانني:

  واملتعلق اباللزتامات والضامانت املطلوبة من مؤسسات التأ مني اليت متارس  5913يونيو س نة  2املؤرخ يف  805-13القانون رمق

 نشاطها ابجلاائر.

  58نات ) ج.ر.ج.ج.، ليوم واملتعلق ابلتأ مي  5920غشت س نة  9املوافق  5700شعبان عام  82املؤرخ يف  03-20القانون رمق 

 (.211، ص. 5920أ وت س نة 
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  83املؤرخ يف  03-91، املعدل واملمتم لل مر 8001فرباير س نة  80املوافق  5783حمرم عام  58املؤرخ يف  07-01القانون رمق 

، 8001نة مارس س   58ليوم  51واملتعلق ابلتأ مينات ) ج.ر.ج.ج.، العدد  5991يناير س نة  81املوافق  5751شعبان عام 

 (.3ص.

 ال وامر:

  نشاء احتاكر ادلوةل لعمليات التأ مني )  5911مايو س نة  83املوافق  5321صفر عام  01املؤرخ يف  583-11ال مر رمق واملتضمن اإ

 (.730، ص 5911لس نة  73ج.ر.ج.ج.، العدد 

  لاامية التأ مني عىل املراكب الربية وبنظام واملتعلق ابإ  5937يناير س نة  30املوافق  5397حمرم عام  1املؤرخ يف  81-37ال مر رمق

 (.11، ص.5937لس نة  32) ج.ر.ج.ج.، العدد  5922جويلية س نة  59املؤرخ يف  35-22التعويض، املعدل واملمتم ابلقانون رمق 

  لس نة  53املتعلق ابلتأ مينات ) ج.ر.ج.ج.، العدد  5991يناير س نة  81املوافق  5751شعبان عام  83املؤرخ يف  03-91ال مر

 (3، ص. 5931

  لاامية التأ مني عىل الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحااي ) ج.ر. العدد 8003أ وت س نة  81املؤرخ يف  58-03ال مر رمق ، يتعلق ابإ

 (03، ص 8003أ وت س نة  83مؤرخة يف  18

 املراس مي:

  يتضمن تشخيص احلوادث 8007أ وت س نة  89املوافق  5781رجب عام  53املؤرخ يف  812-07املرسوم التنفيذي رمق ،

علن حاةل الاكرثة الطبيعية، ) ج.ر.ج.ج.، العدد  لاامية التأ مني عىل أ اثر الكوارث الطبيعية وحيدد كيفيات اإ  11الطبيعية املغطاة ابإ

 (.1، ص. 8007لس نة 

  ديد التعريفات ، يضبط كيفيات حت8007أ وت س نة  89املوافق  5781رجب عام  53املؤرخ يف  819-07املرسوم التنفيذي رمق

 (.1، ص. 8007لس نة  11واالإعفاءات وحدود تغطية أ اثر الكوارث الطبيعية، ) ج.ر.ج.ج.، العدد 

  حيدد البنود المنوذجية الواجب 8007أ وت س نة  89املوافق  5781رجب عام  53املؤرخ يف  830-07املرسوم التنفيذي رمق ،

دراهجا   (.3، ص. 8007لس نة  11عية، ) ج.ر.ج.ج.، العدد يف عقود التأ مني عىل أ اثر الكوارث الطبي  -اإ
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  يوحض رشوط منح وتنفيذ ضامن 8007أ وت س نة  89املوافق  5781رجب عام  53املؤرخ يف  835-07املرسوم التنفيذي رمق ،

عادة تأ مني ال خطار النامجة عن الكوارث الطبيعية، ) ج.ر.ج.ج.، العدد  طار معليات اإ  (.9، ص. 8007لس نة  11ادلوةل يف اإ

  لزتامات التقنية الناجتة 8007أ وت س نة  89املوافق  5781رجب عام  53املؤرخ يف  838-07املرسوم التنفيذي رمق ، يتعلق ابالإ

 (.50، ص. 8007لس نة  11عن تأ مني أ اثر الكوارث الطبيعية ، ) ج.ر.ج.ج.، العدد 

 :قرارات احملمكة العليا 

، جمةل احملمكة العليا، قسم الواثئق وادلراسات القانونية والقضائية، 107377رمق ملف  50/55/8050قرار  احملمكة العليا مؤرخ يف 

 .08، العدد 8058الس نة 

، جمةل احملمكة العليا، قسم الواثئق وادلراسات القانونية 333923/ ملف رمق 09/07/8058قرار احملمكة العليا مؤرخ يف   -

 . 08، العدد 8058والقضائية، الس نة 

 اجمللت:

 .08، العدد 8058 احملمكة العليا، قسم الواثئق وادلراسات القانونية والقضائية، الس نة جمةل

 

 اثنيا: ابللغة الفرنس ية:

1-Ouvrages : 

 Jean BIGOT, Jacque LANGE, Traité de droit des assurances, tome2 ; la distribution de 

l’assurance, L.G.D.J., Paris, 1999. 

 Jean BIGOT, Traité de droit des assurances, tome 3; le contratd’assurance, L.G.D.j., Paris, 2000. 

 Jerome BONNARD, Droit et pratique des assurances; particuliers et entreprises, 1er éd.,Dalloz, 

Paris, 1997. 

 Mikael HAGOPIAN, Dix leçonssur la réassurance, l’argus, Paris, 1981. 

 2-Articles: 
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 Zakia AINOUCHE, CAT-NAT le long chemin de la sensibilisation, revue «  L’Assurance », n° 

03- juillet 2013. 

 Nesma AGHILES, Catastrophes naturelles couvertes par les assureurs, revue «  L’Assurance », 

n° 03-juillet 2013. 

- Revues : 

 Revue de“L’assurance”, CNA, n° 03-juillet  2013.  
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L’effet de l’indivision sur la privatisation du Foncier Agricole 

Le cas de l’Algérie 

Dr/BENSLIMANE Abdennour  

Maitre Conférence "B", Universitaire de Saïda.  

 

Introduction : 

                   Le patrimoine agropastoral algérien a connu à travers l’histoire la succession de 

différentes législatives : droit coutumier, droit musulman, régime colonial. Les nombreuses législations 

après l’indépendance, le passage d’un régime à un autre n’étant pas toujours bien réussi, il s’en est suivi 

une situation bien complexe, avec parfois la superposition de différents statuts juridiques et le 

développement de pratiques informelles aggravant la confusion en matière de foncier agricole. Cette 

« anarchie foncière » n’est pas perçue de la même manière par les différents acteurs. De même, les 

options de changement sont parfois différentes jusqu’à l’antagonisme. 

                   Chacun s’accorde à constater que le régime de la propriété foncière en Algérie est 

complexé. Mais seuls les initiés ou les spécialistes mesurent exactement cette complexité et en 

connaissent les véritables causes. Car l’idée de complexité on est souvent tenté d’associer celle de 

responsabilité de l’administration. Le but de cet exposé n’est d’ailleurs pas de plaider la cause de cette 

dernière et de démontrer que tout ce qu’elle a fait dans ce domaine relève de la perfection. Il 

appartiendra au chercheur de faire objectivement la part des choses et de distinguer, au cours d’une 

étude pareille, parmi les causes fondamentales de cette complexité ou anarchie dans le domaine foncier 

agropastorale en Algérie. 

                   Autant qu’initié en anthropologie sociale et culturelle, on a pu constater que le 

problème fondamental qui bloque le statut privé des terres ainsi que l’accélération des transactions 

immobilières résulte dans le système de « l’indivision du patrimoine foncier agricole ». 
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       Il faut rappeler que certaines sociologues 1pensent que ce système (l’indivision) est lié à la 

structure familiale algérienne de jadis2, c’est-à-dire, connaître le principe de l’indivision du sol, c’est 

connaître d’abord la formation de la société algérienne à travers l’histoire. 

Discussion 

                   L’histoire de la propriété marque le degré de l’évolution historique d’un pays et 

d’un peuple. Cette vérité étant ainsi rappelée, il devient possible d’annoncer le plan qui va être suivi et 

comprendra deux grandes parties : 

Situation foncière de l’Algérie  avant l’occupation.  

Situation actuelle. 

                   La première partie comporte un aperçu de la législation musulmane auquel 

s’attache non seulement un intérêt historique mais aussi un intérêt actuel, puisque de nombreuses terres 

se trouvent encore placées sous le statut de droit musulman.3 

Aperçu sur la législation musulmane 

                   La loi musulmane, qui ne repose pas sur un texte codifié mais sur le livre saint, le 

coran, et sur la tradition orale juridique ou scolastique, ne contient aucune réglementation cohérente de 

la propriété foncière ; on en déduit seulement diverses prescriptions, éparses et parfois contradictoires. 

                   L’un des plus célèbres commentateurs, Sidi Khalil4, résume ces règles comme  

suit: 

Les territoires des pays conquis deviennent Waqf ou habous, c’est-à-dire qu’ils sont immobilisés.  

Dans le cas de capitulation, les habitants sont maintenus en possession, sauf paiement de 

tribut ; ils peuvent vendre et disposer. 

                                      
1
 Addi el houari / de l’Algérie précoloniale à l’Algérie coloniale, Ed/ Enal, Alger 1985 

2
 A.Merad Boudia/ La formation algérienne précoloniale, Alger, opu 1981 

3
 Zeys.E/ Traité élémentaire de droit musulman algérien (Ecole malikite), A. Jordan, Alger. T.1 1885. 

4
 Khalil Ibn Ishaq al Maliki : Le précis de Khalil. trad. par Ahmed Harkat.Dar el Fikr, Beyrouth 1995.  
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Le fait d’appropriation, les terres qui n’ont subi de la part de personne sont terres ‘’mortes’’ ; 

elles n’appartiennent à personne et sont acquises au premier occupant par leur vivification ou mise en 

valeur. La vivification entraîne le droit de jouir d’une surface adjacente qui se prolonge jusqu’à une 

distance égale à celle que pourrait atteindre. 

La propriété s’établit encore au moyen de concessions faites par le Souverain. Mais les terres 

productives, dans les pays conquis de vive force, ne doivent être considérée qu’à titre d’usufruit par la 

raison que la conquête les immobilise immédiatement au profit de la communauté musulmane. 

Pour vivifier une terre rapprochée, d’autres terres déjà utilisées, on doit au préalable en obtenir 

l’autorisation du souverain. Faute d’autorisation, l’occupant peut être expulsé par le souverain. Quant 

aux terres éloignées des terres habitées ou cultivées, elles peuvent être vivifiées sans aucune autorisation. 

La propriété constituée peut être acquise par prescription en justifiant d’une possession 

exclusive de dix ans vis-à-vis d’un étranger et de quarante ans vis-à-vis d’un parent, allié ou associé. Elle 

peut être transmise par vente, donation ou succession. Elle peut être aussi immobilisée, autrement dit 

constituée habous dans une intention pieuse et désintéressée. 

Le habous consiste  à donner l’usufruit d’une chose, pour une durée égale à celle de la chose1. 

Les immeubles constitués habous sont inaliénables et imprescriptibles. Le fondateur peut se réserver le 

droit d’en percevoir les fruits pour en faire la répartition entre les ayants droit. Peu à peu, à la faveur de 

cette dernière disposition, le habous a été détourné de sa destination première et employé pour déroger 

au droit successoral institué par le prophète. 

Le droit de Chefaà, comme le habous, a pesé d’une influence considérable  sur la propriété ; ce 

droit permet à tout indivisaire de contraindre un acquéreur étranger de lui rétrocéder moyennant le 

remboursement du prix, la part qui a été vendue. Le droit de Chefaà doit être exercé dans un délai fort 

court, spécialement dans le cas où  l’acquéreur met le copropriétaire en demeure de se prononcer 

                                      
1
 Mercier Ernest/ Le code de Habous ou Ouakf selon la législation musulmane.imp.D. Braham Constantine 1899. 
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immédiatement après son contrat1. Mais le retrayant est à l’abri de toute déchéance et il peut faire 

valoir son droit à toute époque s’il n’en a pas eu connaissance ; circonstance aggravante dans le cas de 

la vente, il est cru sur parole à la condition de prêter serment. 

                   Comme on peut le constater, la législation musulmane ne prévoit aucune 

précaution pour prémunir les tiers contre la fraude ; elle favorise l’immobilisation par la habous et 

l’indivision par le Chefaà.2 

Etat de la propriété en Algérie durant la conquête 

                   La situation de fait de la propriété algérienne au moment de la conquête française 

avait pour origine les « Kanouns Kabyles, dit autrement azerf)3, le droit musulman tel qu’on l’a vu au 

paragraphe précédent, les coutumes variés provenant du mélange des lois musulmanes et de Kanouns 

kabyles, et des doctrines établis par le gouvernement Turc. 

                   Les diverses tribus qui constituaient des unités sociales et ethniques indépendantes 

n’étaient pas placées sous un régime identique ; elles pouvaient être divisées en quatre catégories qui 

sont à savoir4: 

Quelles étaient établies en terrain beylik ou de l’Etat. 

Elles étaient installées sur le des territoires Makhzen. 

Elles possédaient des territoires Melk.  

Elles occupaient des territoires Arch ou Sabega. 

1- Territoire Beylik     

                   Le gouvernement Turc était propriétaire de vastes territoires, désignés dans le 

département de Constantine sous le nom d’Azel, dont il disposait au mieux de ses intérêts : tantôt il 

                                      
1
 Busson de Jenssens Gérard/ Contribution à l’étude de habous publics algériens, thèse dactylographieé.Alger 1950. 

2
 Worms/ Recherches sur les conditions de la propriété territoriale dans les pays musulmans. Journal asiatique, 

Janvier1844. 
3
 De Foucauld.Ch/ Dictionnaire Touareg-Français, dialecte de l’Hoggar, vol.4, imprimerie nationale, paris 1958. 

4
 Gallissot René/ Le mode de propriété des terres algériennes en 1830, in B.I.H, n°01, Alger 1965. 
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percevait directement le revenu  sous forme de fermage, tantôt il en faisait l’attribution à titre d’apanage 

à un prince, à un fonctionnaire ou même à un service public. Les indigènes qui les occupaient étaient  

des simples métayers ; ils payaient un fermage (H’kor)1, plus l’impôt. En outre, ils devaient un certain 

nombre de corvées et de prestations plus ou moins facultatives. Le beylik avait, en outre la disposition 

des terres mortes tant qu’elles n’étaient l’objet d’aucune vivification ; les bois et forêts lui appartenaient 

à titre prive ; il était maître également des mines et des carrières. 

2- Territoire Makhzen  

                   Les forces militaires dont disposaient les turcs pour maintenir le pays sous leur 

domination étaient peu nombreuses ; pour y suppléer, ils avaient constitués des colonies militaires 

désignées sous le nom de Makhzen. Profitant des désordres régnant dans le pays les favorisant parfois 

pour les besoins de leur politique, ils s’emparaient du territoire des tribus rebelles ou qui refusaient de 

payer l’impôt, le confisquaient et l’attribuaient aux gens du Makhzen2.  

                   Un traité intervenait alors entre le représentant du gouvernement et les familles 

indigènes admises ont entrés dans le Makhzen. Chaque chef de famille recevait un lot de terre, des 

instruments de travail, des armes et un cheval. En échange, il s’engageait à fournir à toute réquisition, 

un service militaire organisé sous les ordres de caïd, consistant à assurer tant la répression des 

mouvements insurrectionnels que la perception des impôts. 

                   Les concessions territoriales faites aux gens du Makhzen, outre qu’elles étaient 

toujours résiliables  au gré du gouvernement pour défaut d’exécution des conditions imposées, 

n’attribuaient pas à leurs bénéficiaires des droits partout uniformes ; dans quelques tribus, les indigènes 

pouvaient disposer des terres reçues connue de leurs biens propres , les aliéner , les partager ; dans 

d’autres au contraire et c’était la généralité , ils étaient placés dans l’état de simples possesseurs, ne 

pouvant ni céder leur droit de jouissance à un étranger, ni les transmettre par décès à d’autres que leurs 

                                      
1
 Nouchi/ Enquêté sur le niveau de vie de populations rurales constantinoises de la conquête à1919, Tunis 1960. 

2
 Pouyanne.R/ La propriété foncière en Algérie précoloniale, Alger. Jordan, ch. 1954. 
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descendants mâles. En un mot dans les tribus Makhzen, la possession du sol était essentiellement 

précaire1. 

3- Territoires Melk  

                   Les terres Melk appartenaient aux occupants du sol, elles étaient libres, aliénables 

à la volonté du possesseur, soumises au droit commun, donnant à celui qui en est le propriétaire le 

droit d’en disposer et d’en jouir de la manière la plus absolue. Elles étaient fréquemment possédées à 

l’état d’indivision par une nombreuse famille, surtout dans les pays arabes, car au contraire en Kabylie, 

le goùt de la possession privative va jusqu’à se manifester dans le partage, branche par branche, d’un 

seul arbre.2 

                   Par suite de l’état de guerre presque permanent qui existait dans les tribus et des 

difficultés que rencontrait leur conservation, les titres qui constataient la propriété de ces terres étaient 

peu nombreux. Dressés par des écrivains sans caractère officiel et toujours suspects de falsification, ils 

n’offraient aucune garantie. En outre, faute d’indications précises, ils ne pouvaient être appliqués sur les 

lieux qu’avec la plus large tolérance. D’ailleurs, la propriété Melk reposât sur un titre écrit ou sur la 

simple possession, ce qui était le cas le plus général, sa consistance était toujours mal définie.  

4- Territoires Arch ou Sabega  

               On défini comme suite cette tenure particulière : 

             Le fond (du bien Arch ou Sabega) était réputé appartenir au souverain qui en 

abandonnait la jouissance à la tribu.3 Celle-ci usait de cette jouissance comme elle l’entendait, mais sans 

pouvoir aliéner le fond. Chaque tribu était libre d’adopter un mode de jouissance particulier, suivant les 

besoins ou les nécessités de la communauté.       

               Toutefois la règle à peu prés générale était que tout membre de la tribu avait droit à 

la jouissance  des superficies qu’il était à, même de mettre en valeur. Le premier occupant conservait 

                                      
1
 Saidouni Naceredine/ L’algérois rural à la fin de l’époque Ottoman (1791-1830), Dar el Gharb el Islami, Beyrouth 2001. 

2
 Eugene Daumas/ Mœurs et Coutumes de l’Algérie, Ed /Sindbad, Paris 1982. 

3
 Desne de Chavigny/ La terre collective  de tribu en Algérie et en Tunisie, imp. centrale 1912. 
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cette jouissance de la terre, tant qu’il pouvait continuer à la vivifier, et il la transmettait dans les mêmes 

conditions à ses héritiers mâles en ligne directe. Cette transmission s’opérait même parfois en ligne 

collatérale à défaut d’héritiers directs. 

                Il y avait donc en Algérie, avant 1830, deux genres de propriétés : d’un côté, le 

Melk, bien possédé à titre privatif, régi par les statuts de loi musulmane , de l’autre Blad el Arch , la 

terre de tribu , bien impersonnel, possédé  par des communautés et régi par les coutumes  locaux, 

résultants de nécessités locales1. 

Situation Juridique actuelle des terres     

                  Avant de passer à l’examen de la situation actuelle des terres, il conviendrait 

d’évoquer et de suivre pas à pas depuis l’origine de notre installation, l’évolution et la transformation de 

l’état juridique de la propriété2. C’est ce qu’on a coutume d’appeler l’histoire foncière de l’Algérie et qui 

consiste à analyser les différentes mesures intervenues tant dans le domaine réglementaire que législatif 

de 1830 à nos jours. Trois textes revêtent une importance particulière : 

La loi du 16 juin 1851 qui a défini les domaines public et privé de l’Etat, des départements et de 

communes. 

Le Sénatus-consulte du 22 avril 18633 qui déclaré les tribus propriétaires des territoires dont 

elles avaient la jouissance permanente et traditionnelle à quelque titre que ce soit (terre Arch) et prescrit 

la délimitation de leurs territoires, leur répartition entre les différents douars de chaque tribu, la 

détermination des biens communaux et la reconnaissance des biens domaniaux, puis l’établissement de 

la propriété individuelle. 

 

 

                                      
1
 A.Benachenhou/ Régimes de terres et structures agraires au Maghreb, Alger1975. 

2
 Godin/ Le Régime foncier de l’Algérie, in l’œuvre législative de la France en Algérie, paris 1930 

3
 Alain sainte Marie/ L’application d Senatus Consulte de 22/04/1863 dans la province d’Alger, thèse multigraphie, Nice 

1969. 
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La loi du 26 juillet 1873 1 dont le but être ainsi précisée :  

mettre la propriété indigène sous le régime de la loi française, reconnaître et constater les droits 

individuels dans les territoires melk. 

Constituer la propriété individuelle dans les territoires collectifs. 

Dans l’un comme dans l’autre cas, délivrer aux ayants droit des titres formant le point de départ 

de la propriété. 

                   Avec cette loi est née la théorie de la francisation selon laquelle toute terre 

francisée passe définitivement sous le statut réel français alors que jusqu’à 1873 elle pouvait retomber 

sous le statut musulman. Précisons encore que la francisation de la terre reste sans effet sur le statut 

personnel du propriétaire lorsque celui-ci est musulman. Ce dernier conserve donc son statut personnel 

qui, on le sait, gouverne notamment l’état des personnes, la loi successorale, le régime matrimonial, etc. 

D’autres textes seraient encore à connaître, en particulier les lois des 16 février 1897, 4 août 1926 et 16 

juin 1951. 

Le Domaine de l’Etat : dont la composition est indiquée par l’article 4 de la loi du 16 juin 1951 

(modifiée et complétée par l’ordonnance du 13 avril 1943) comprend : 

Les biens que le code civil attribue, en France, à l’Etat, les biens provenant du Beylik, les biens 

séquestrés, les bois et forêts. 

Les biens domaniaux peuvent être aliénés, concédés, donnés à bail ou affectés à des services 

publics. 

Le Domaine communal : comprend, en dehors des bâtiments affectés aux services, les biens 

déclarés biens communaux par la législation de France, ainsi que les dotations prélevées sur le domaine 

de l’Etat, qui leur sont faites gratuitement ou à prix réduit. Un domaine très important est celui qui, à 

la suite des opérations du sénatus-consulte, a été attribué aux douars considérés par la législation 

algérienne comme des sections de commune ayant leur personnalité morale. Ces biens constitués pour 

                                      
1
 Carrete et Warnier/ notice sur la division territoriale de l’Algérie, in tableau de la situation….. , T.1844-1845 
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la très grande partie, par des terres de parcours- ne peuvent être aliénés que par les « Djemaàs » 1et 

sauf autorisations accordées par le gouverneur général ou par décret suivant la valeur de l’immeuble 

déterminée par expertise. Ils peuvent également faire l’objet de locations. Pratiquement la durée de ces 

locations n’excède pas 18 ans.  

Les terres de propriété privée : comprend depuis la loi du 26 juillet 1873 deux grandes 

subdivisions : les terres Francisées et les terres non Francisées. 

Les immeubles Francisées, sont sauf quelques réserves soumis à toutes les prescriptions de la loi 

française et les litiges auxquels ils peuvent donner lieu sont tranchés par les tribunaux français ou 

musulmans. Le caractère de terre francisée est indélébile. Contrairement à ce qu’avait décidé le 

législateur du 16 juin 1851, ce caractère subsiste, quand bien même la terre passe des mains d’un 

propriétaire français dans celles d’un acquéreur resté soumis au statut musulman. Mais parmi les terres 

francisées, une distinction est encore à faire :  

Les unes, en effet, sont francisées et purgées ; les autres simplement  francisées, rendant par 

suite possible le conflit entre la législation française, et la législation musulmane qui ignore le système 

de publicité des contrats en sorte que les droits antérieurs au titre continuent de subsister, sans autres 

conditions que celles exigés par la loi musulmane. Cette survivance est d’ailleurs plus théorique que 

pratique et on ne doit pas exagérer l’importance qui va en diminuant avec l’effet du temps.    

Une terre, et- elles sont nombreuses- acquise en totalité par la voie notariale est bout d’un 

certain nombre années à l’abri de toute revendication basée sur un droit antérieur à sa francisation. Il 

est exact toutefois que des spéculateurs ou des ayants droit de bonne fois, conservent la possibilité de 

faire valoir de tels droits.  

 

 

 

                                      
1
 Despois.J/ L’Afrique du nord, l’évolution des vies indigènes, paris, puf 1964. 
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a- Les terres francisées et purgées sont :    

Les terres qui sont fait l’objet de titres délivrés en exécution de l’ordonnance de 1846 et par voie 

de conséquence, les terres  situées dans les localités que l’article 1 de cette ordonnance dispense des 

mesures de vérification qu’elle ordonne. 

Les terres qui ont fait l’objet de titres délivrés en exécution des opérations de cantonnement. 

Les terres pour lesquelles existe des titres délivrés en exécution da la troisième opération du 

sénatus-consulte de 1863 (constitution de la propriété individuelle). 

                   Ces trois catégories de terres ne sont données que pour mémoire car d’une part 

elles ne peuvent exister que sur des points bien déterminés du territoire de l’Algérie du Nord. D’autre 

part leur francisation appelle une réserve importante ; elle n’est devenue définitive qu’après la loi de 

1873 et à la condition q’entre temps, la terre ne soit pas retombée sous le statut réel musulman.  

Les terres qui ont fait l’objet des procédures d’ensemble ou partielles organisées par les lois 

1873, 1897, et 1926, ce sont beaucoup plus importantes. Une carte foncière éditée en 1952 fait 

apparaître sous une teinte violette tous les douars qui ont été soumis aux enquêtes de la loi de 1873 et 

par une teinte verte ceux auxquels a été appliquée la loi de 1926. Les enquêtes  partielles qui 

n’embrassent pas l’ensemble d’un territoire n’ont pu évidemment y être représentées. Il existe toutefois 

un fichier des douars qui renseigne exactement sur le nombre d’enquêtes partielles ouvertes dans 

chacun d’eux et le pourcentage de leurs terres ainsi francisées par rapport aux superficies totales. Ces 

pourcentages pourront être représentés par un quadrillage plus ou moins serré dans une prochaine 

édition de ladite carte.  

b – Les terres francisées mais non purgées sont : 

Les terres dont la propriété sont établies par un acte administratif ou notarié à compter du jour 

où la loi de 1873 est devenue obligatoire, si l’acte est antérieur à la loi, et à partie du jour même de 

l’acte, si ce dernier est postérieur à la loi.  

Les terres  dont la propriété sont établies par un jugement rendu, en matière française 

seulement par les juridictions françaises. 
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B- Les terres de propriété privée soumises au statut mixte établi par la loi de 1851. 

         Entre européens ou entre européens et musulmans on suivait le code civil. Et Entre 

musulmans on appliquait le droit musulman. La terre pouvait ainsi passer successivement du statut 

français sous le statut musulman lorsqu’achetée à un musulman par un européen elle était ensuite 

aliénée par celui-ci à un musulman. Il s’agit là d’une catégorie bien particulière qui a cessé d’exister 

pour le Tell à partir de la loi de 1873 et pour les territoires  du Sud à compter du statut de l’Algérie. 

Pour le Tell, le statut mixte ne peut intervenir encore que dans l’histoire d’une terre. Il se peut, en effet, 

que dans un procès des experts soient amenés à remonter très loin dans la filière des propriétaires et à 

rencontrer des situations juridiques relevant du statut mixte pour la période antérieure à la loi de 1873. 

Dans les territoires du Sud, les mêmes constatations sont possibles pour la période antérieure au statut 

de l’Algérie. On voit donc que ce statut mixte ne peut plus jouer actuellement, et n’a plus qu’un 

caractère historique. 

C- La terre Melk est la terre qui appartient à ses occupants   

  Les caractéristiques de cette forme de tenure ne se sont guère modifiées : identification 

physique et juridique toujours aussi imprécises avec une aggravation de l’indivision en pays arabe et du 

morcellement en Kabylie par suite de l’augmentation de la population. On sait que l’indivision tient à 

plusieurs causes : à la loi successorale musulmane qui appelle un nombre considérable d’héritiers, à la 

constitution de la famille musulmane qui professe un grand respect pour l’autorité patriarcale de son 

chef, enfin aux dispositions des populations qui, en pratiquant une vie commune, peuvent se suffire 

plus aisément. Cette situation est une des causes essentielles du sou – développement des terres melk. 

Elle n’est d’ailleurs pas spéciale à l’Algérie 1. 

On la retrouve en au Maroc, en Tunisie et même en Afrique noire. La rupture totale de 

l’indivision risque en effet d’aboutir à une pulvérisation du sol alors que son maintien paralyse l’action 

des co-indivisaires. Entre ces solutions extrêmes, il y a une solution moyenne ; le partage par famille  ou 

par feu, préconisé par la loi de 1926 et pratiqué par les populations sous forme de partage provisionnels 

                                      
1
 Yves Marie Adeline/ Mémoire Algérienne, Ed/Ellipses Marketing, paris 2005 



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 575 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

ou de jouissance. Un régime foncier de pays  évolué ne saurait évidemment s’accommoder de tels 

partages. Or, les procédures d’enquête instituées par les lois foncières et qui ont pour effet de franciser 

les terres Melk n’apportent à cette situation qu’un remède temporaire.  

Clarifiée, souvent simplement par la purge attachée aux dites procédures, l’indivision ne tarde 

pas à renaître au bout d’un certain nombre d’années. On a môme la prétendu qu’elle se trouvait 

aggravée par la francisation qui opère, par les titres de propriété, une manière de cristallisation des 

quotes-parts révélées. Aussi le législateur a-t-il prévu la possibilité de soumettre à de nouvelles enquêtes 

,les terres anciennement francisées  , pensant sans doute , que la seule solution au problème ne pourrait 

se trouver que dans des mesures de révision et de purge périodique. 

D - Terres Arch (à l’est algérien) ou Sabega (à l’ouest algérien) 

                   Ce sont les terres dévolues aux tribus, en vertu du principe posé par le Sénatus-

consulte de 1863 suivant lequel ces collectivités étaient déclarées propriétaires incontestables des terres 

dont elles avaient la jouissance permanente et traditionnelle1. 

                   La tribu - ou plutôt le douar-  en possède le domaine éminent ; les membres  de la 

tribu en exerçant l’usufruit, usufruit spécial qui peut conduire à l’appropriation privée en tenant compte 

des caractéristiques spéciales de la terre arch qui se résument ainsi : 

Inaliénabilité. 

Obligation de vivifier le sol pour en conserver la jouissance. 

Transformation de la terre de mâle à mâle en ligne directe. 

Interdiction de tout contrat impliquant le titre de propriétaire. 

Compétence exclusive de l’autorité administrative dans le règlement des litiges portant sur cette 

catégorie de terres. 

L’indivision rare ou très réduite du fait du mode de dévolution. 

La terre Arch ne peut devenir propriété privée qu’à la suite d’une enquête partielle requise par 

son occupant ou par un acquéreur européen ou musulman ; l’acquisition ne pouvant avoir lieu que sous 

                                      
1
 Aldi el houari/ de l’Algérie précoloniale à l’Algérie coloniale, Ed/ Enal, Alger 1985 
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condition suspensive. Le titre de propriété délivré en suite de cette procédure francisée forme le point 

de départ de la propriété. Ainsi que l’administration peut également, lorsque un intérêt supérieur le 

justifie, procéder en territoire collectif à des enquêtes d’ensemble aboutissant à la délivrance de titres de 

propriété de force identique à ceux délivrés en suite de procédures partielles. 

III - Etat de la propriété foncière durant l’indépendance 

                   L’organisation foncière ancienne conciliait ainsi la gestion collective de l’espace 

agricole et l’appropriation individuelle du sol. La période coloniale bouleversera brutalement cette 

organisation. La colonisation du territoire se fera sur la base d’une mise en valeur d’un espace agricole 

dit utile spécialisant des régions (disposant généralement de bonnes potentialités naturelles) dans les 

cultures spéculatives et de rente. Elle développera – via les lois foncières – un mode de propriété du sol 

qui visait essentiellement la transformation des formes sociales antérieures d’organisation de l’activité 

agricole (organisation collective, famille/tribale)1. Elle a favorisé en Algérie, le développement de 

grandes propriétés foncières. Les modes d’exploitation et de propriété du sol qui ont été promus par la 

colonisation ont considérablement freiné ou ajourné le processus de constitution d’une paysannerie 

algérienne dotés de titres permanents de propriété au sens moderne du terme. 

                   A la sortie de la lutte de libération, la paysannerie est minoritaire. Les fellahs  

algériens sont représentés par des populations déracinées, formées majoritairement de salariés agricoles, 

de saisonniers, de chômeurs ruraux et de khammès2. En ce sens l’autogestion et le mode collectif 

d’exploitation des terres qu’elle impose en 1963 n’est d’un hasard historique. 

                   Les structures agraires, les modes d’usage du sol ainsi que les formes de propriété 

de la terre promouvoir évoluent sous la pression de plusieurs facteurs, gérées par deux statuts 

fondamentaux. 

                                      
1
 Hemlin.M/ Des concessessions coloniales, étude sur les modes d’aliénation des terres coloniales en Algérie, paris 

.Rousseau 1886. 
2
 Djilali Sari/ La dépossession des fellahs, Alger 1975. 

 



An] جمةل البحوث القانونية و الس ياس ية   
née] 

 

  ــدة

  
- 577 - 

 
  

العدد 

 الثاني
 العدد الثاني

4102 

 

 A – les Terres de Statut Privé : évaluées  à 5,4 millions d’ha environ (65% de la SAU), elles 

ont été totalement ignorées par les politiques agricoles et les différents plans de développement. Ces 

terres sont généralement de moindre qualité que celles du domaine de l’Etat ou sont situées dans les 

zones difficiles (montagnes, faible pluviométrie..) ; c’est d’ailleurs ce qui explique leur non 

appropriation par les colons, elles restent jusqu’à maintenant gérées par le système de l’indivision. Les 

seules réformes qui les ont touchées directement sont comme suites : 

       a – La Révolution agraire de 1971 : entre autres dispositions, elle a introduit la limitation 

de la grande propriété privée en nationalisant la terre pou la distribuer par la suite à des paysans sans 

terre. 1Ceux –ci ont bénéficiés d’un droit de jouissance perpétuelle pour une exploitation sous forme 

coopérative.Rappelons que la nationalisation a touché aussi les propriétés dits «  absentéistes ». 

       b – La loi d’orientation foncière de 1990 : en plus des orientations générales, elle pose le 

principe de la restitution des terres aux propriétaires nationalisés vingt ans plus tard .2 Cette disposition 

a d’ailleurs généré de nombreux conflits entre ces propriétaires initiaux, les attributaires ayant exploité 

ces mêmes terres depuis leur nationalisation et l’administration. 

                   Les principaux problèmes auxquels sont confrontées ces terres de statut privé 

sont :  

leur marginalisation des programmes de développement de l’agriculture nationale      durant 

des décennies. 

L’indivision, pratique assez répandue dans les familles algériennes, elle est un vestige du droit 

coutumier et bloque sérieusement l’investissement et la naissance d’un marché du foncier. 

Le morcellement, il résulte des divisions antérieures (après héritage) suite à l’application du 

droit musulman. 

                                      
1
 Arrêté n°71/173 du 01/01/1971 portant la loi de la révolution agraire. 

2
 La loi N°90/25 du 08/11/1990 relative à l’orientation foncière. 
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                   En conséquence, de grandes étendues et parfois des régions entières sont 

abandonnées. En l’absence d’une législation qui protège l’exploitation agricole, la problématique 

demeure entière. 

B- Les Terres de Statut Public : sont considérées comme terres agricoles appartenant à l’Etat, 

celles abandonnées par les colons à l’indépendance et déclarées donc «  biens vacants » et toutes celles 

qui étaient propriété du pouvoir colonial. Estimées à 3 millions d’hectares environ, elles sont les plus 

fertiles d’Algérie et celles qui ont bénéficié des investissements du pouvoir colonial. 

       a – L’autogestion de 1962 : instaurée dés le départ des colons, elle confie des terres 

abandonnées à des groupes de paysans, ex- travailleurs des fermes coloniales et qui se sont organisés en 

« comités de gestion ».1Ces terres sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables ; même la location 

partielle ou totale est strictement interdite. 

       b- Restructuration du secteur public agricole (1981 à 1983) et uniformisation de la 

propriété juridique du secteur public (1984) : la première visait une restructuration foncière des 

exploitations à travers une réduction des superficies 2; les nouvelles entités sont appelées  «  Domaines 

Agricoles Socialistes » ou DAS. La seconde avait pour objectif d’uniformiser la propriété au sein du 

secteur public (une seule catégorie, les DAS) et de consacrer le droit de jouissance perpétuelle sur les 

terres attribuées avec toutefois un fonctionnement très lié à l’administration. 

       c – Réorganisation du secteur public agricole de 1987 : dans un contexte de libéralisation 

rampante, et pour sécuriser et responsabiliser et libérer les initiatives des agriculteurs3, une loi (87 /19) 

qui réaffirme la propriété irréversible de l’Etat sur les terres agricoles du domaine national , octroi aux 

producteurs constitués en collectifs , un droit de jouissance perpétuelle sur l’ensemble des terres 

attribuées et un droit de propriété sur tout les biens constituant le patrimoine de l’exploitation autre 

                                      
1
 Journal officiel n°12 du 25/08/1/62 (voir le décret n°02/62 du 22/10/1962). 

2
 La loi n° 18/83 du 13/08/1981 relative à l’acquisition de la propriété. 

3
 La loi n°87/83 du 08/12/1987 portant les méthodes d’exploitation des terres agricoles. 
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que la terre. Ces droits consentis dans l’indivision et à part égales entre les attributaires sont 

transmissibles, cessibles et saisissables. Bien entendu, ces changements sont opérés après dissolution des 

DAS. Les nouvelles entités formées correspondent à des sociétés civiles de personnes physiques et sont 

dénommées Entreprises Agricoles Collectives (EAC). Pour des raisons pratiques, des entreprises 

individuelles sont aussi crées (EAI).  

IV – Situation Actuelle 

                   Il ressort de cette brève revue, une succession de réformes agraires, mais aucune 

n’a permis d’améliorer les performances de l’agriculture nationale. 

                   Le patrimoine foncier public est toujours sous le régime de la loi de 1987. La 

décennie 90 marquée par une grande instabilité politique et une dégradation de la situation sécuritaire 

du pays, a connu de grandes agitations autour du foncier mais sans grande publicité. C’est ainsi que de 

nombreux textes ont été élaborés sans jamais aboutir à leur adoption. 

                   Globalement, ils visaient à transformer le droit de jouissance des terres en un droit 

de propriété intégrale ou ce qui est appelée «vente des terres ». Il faut rappeler que cela concerne les 

terres les plus fertiles du pays. 

                   L’argument avancé pour la vente est que le maintien du droit de propriété de 

l’Etat a montré ses limites et qu’il est impossible de soustraire la terre  à la dynamique de privatisation 

des moyens de production. Et d’ailleurs le régime foncier actuel du patrimoine agricole de l’Etat est 

considéré comme une ouverture vers la privatisation sous la couverture sociale de renforcement du lien 

de l’agriculteur à la terre et de sécurisation de la tenure. 

                   Pour certains observateurs, tout ce qui s’est fait en politique foncière depuis les 

années 80 n’est qu’un prélude à une privatisation inéluctable. Plus encore, une privatisation en douce 

serait selon eux bien entamée car la défaillance totale de l’administration ces dernières années dans le 

contrôle et la protection du patrimoine foncier agricole public a conduit à de nombreux dépassement 

que d’aucuns espèrent légalisés. 
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                   En fait, en plus des nombreuses imperfections de cette loi, les bénéficiaires ont 

gardés un rapport de suspicion à l’égard de l’Etat propriétaire ; ce sentiment est d’autant plus fort qu’il 

a été renforcé par la restitution en 1990 des terres nationalisées. Le droit de jouissance perpétuelle, 

collectif et relativement abstrait, n’était de ce fait pas du tout sécurisant. De plus, dans l’imaginaire 

populaire, la notion de « public » renvoi à une propriété, sur laquelle on n’a pas de pouvoir, ou plus 

grave encore une propriété sans maître. Actuellement, et depuis plusieurs mois, un nouveau texte de loi 

est en attente d’être adopté. IL élimine l’option de la vente  suite à la décision du chef de l’Etat et 

préconise d’accorder un droit de concession à des sociétés civiles dont les membres reçoivent des parts 

sociales transmissibles, cessibles et saisissables en contrepartie de leurs apports.  

Conclusion 

                   La question du foncier agricole, au même titre que celle de l’identité, de la langue 

ou de l’école suscite des échanges très violents entre acteurs aux positions conflictuelles. 

                   La présence du droit coutumier au sein de la société rurale depuis le pré 

colonialisme a laissé un principe vital dans la mémoire des propriétaires, c’est le principe de l’indivision 

du patrimoine agricole qui bloque actuellement le processus des transactions immobilières et retarde la 

privatisation du foncier agricole. Selon le service du cadastre générale, le principe de l’indivision des 

terres est très répondu dans la plus part des communes au niveau national. 

                 Pour engager l’opération cadastrale et régulariser ces types des terres comme 

limitation, livret foncier), il faut d’abord que l’Etat algérien lance une autre politique efficace et sérieuse 

pour traiter ce problème de foncier et qui se base d’après notre avis sur deux éléments principales :  

-  Il faut étendre  le service de cadastre avec des moyens matériels et humains. 

      - Sensibiliser les propriétaires dans l’indivision avec des informations plus claires  et  faciles 

à comprendre. 

                    En fin la décision de ne pas vendre les terres est politique et non les fruits d’un 

consensus, exactement comme celle prise quelques années auparavant pour les ventes. Il est clair que 

dans ce domaine, la part de l’émotionnel est encore importante. 
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La Responsabilité Pénale des Personnes Morales 

(Régulation et Renouvellement des sanctions plus adaptée dans la vie des affaires) 

                                                                    Maitre/Berni karima 

                                                             Maitre assistante "A" ;université de Bechar 

Introduction : 

   Les personnes morales sont devenues dans la société moderne une composante majeure et 

quotidienne. de façons qu’elles constituent notre environnement économique, industriel et  social . Nous 

traitons avec elles,  nous   somme sollicités par elles.  

   Leur  montée en puissance dans la société a automatiquement  eu pour conséquence qu’elles se 

sont engagées sur la  route  criminelle, tout a fait comme les personne physiques .  Il est donc  temps,  

vu  leur rôle de plus en plus dominant dans la vie quotidienne, de reconnaitre que les personnes morales 

constituent en droit pénal, aussi  bien que les personnes physiques, une réalité  criminologique
1
.                           

       Apparemment, le comité des ministres  du conseil  de l’Europe  s’est exprimé en faveur 

d’une telle responsabilité dans la Recommandation  n’ R (88) 18 «  concernant la responsabilité des 

entreprises personnes morales pour les infractions  commises dans l’exercice  de leur activités ».                                                                                                                                                 

Ce texte n’a aucune valeur contraignante et  aux Gouvernements des Etats membres que de s’inspirer 

des principes  en question dans leur droit et sa pratique.  Le législateur national reste ainsi souverain 

quant au choix du type de responsabilité.  

     La France  a opté pour le réalisme du droit pénal, le code pénal  français  énonce simplement 

que         la  responsabilité est engagée  lorsque l’infraction est  commise pour le compte de la personne  

morale.  Le  juge doit ainsi seulement  s’assure que les actes reprochés à  la personne morales ont été 

commis pour sont compte.  La volonté coupable est donc révélée par le profit attendu de l’acte 

infractionnel. et   Pour engager la responsabilité pénale des personnes morales,  il faut que l’infraction 

soit commise pour le compte de la personne morale par l’un de ses organes représentants. Si à l’origine, 

                                      
1
 Mansour Rehmani, Droit pénal financier et d’affaires, tome 01, édition Dar-elouloum, Alger, 2012 . 
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cette responsabilité ne pouvait être engagée que dans les cas prévus par la loi ou les règlements,  les 

conditions d’engagement de la responsabilité des personnes morales aujourd’hui sont plus faciles à 

réunir.   

Vu l’extension des crimes commis par des personnes morales nécessite l’implication de leur 

responsabilité  et oblige leur sanction pour les crimes commis.                                                                 

Le législateur algérien a tranché et mis fin au litige doctrinal et juridique quant à la responsabilité de la 

personne morale, et ce après modification de l’article  51 bis du code pénal et stipule une entière 

responsabilité pénale des personnes morale
1
s.   

   Cet engagement qui est d’ailleurs  nécessaire pour une concordance et compatibilité avec les 

procéduresapplicables.                                                                                                                                                

La modification du code pénal intervient et intègre un régime pénal spécifique  à l’encontre de la 

personne morale. C’est un point qu’on évoquera d’une manière explicite.                                                        

Et étant donné  que la législation algérienne est inspirée de la législation française, nous prendrons cette 

dernière comme exemple pour notre étude.   A cet égard, et  Depuis la généralisation de la 

responsabilité pénale des personnes morales, celles-ci peuvent engager leur responsabilité 

pénale pour toute infraction relevant du droit des affaires. Il est vrai qu'antérieurement à 

l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004, une telle responsabilité était expressément prévue 

en matière de banqueroute (art. L. 654-7, C. corn.), alors que les principales infractions du 

droit commun intéressant la vie des affaires étaient concernées par le principe de spécialité 

Mais la question qui peut se poser est celle de savoir quels domaines précis couvre le droit 

pénal des affaires. L'étude des différents ouvrages consacrés à cette discipline du droit fait 

apparaître qu'il s'agit d'une matière assez floue. Toutefois, on pourra faire observer que tous 

les auteurs y font entrer les infractions du droit commun portant atteinte aux biens. En outre, 

dans les industries réglementées, peuvent également faire partie de la matière les infractions 

                                      
1
 Voir : Article 51 bis du code pénal Algérien   04 /15 .A comparé avec le contenu de l’article 657-7 du code de commerce  

Français qui dispose que * la responsabilité pénal de personne morale….* 
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visées par le code du travail, celles prévues par le code de la consommation, ainsi que les 

pratiques anticoncurrentielles (ententes, abus de position dominante, pratiques restrictives). 

Bien évidemment, sont au cœur du droit pénal des affaires les délits du droit des sociétés 

visés par les articles L. 241-1 et suivants du code de commerce. Aussi bien, la circulaire du 

garde des Sceaux du 13 février 2006 (Crim-06-3/E8)
1
, tendant à apporter des précisions sur les 

conséquences de la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales, incite, 

dans l'annexe, les magistrats du parquet à poursuivre les personnes morales pour un certain 

nombre d'infractions, parmi lesquelles figurent les abus de biens sociaux et les délits relatifs 

aux comptes sociaux. Cela laisse entendre que dès lors qu'il s'agit de l'une des infractions 

visées, l'engagement des poursuites à l'encontre des personnes morales semblerait préférable. A 

vrai dire, on ne peut qu'être frappé par l'incohérence de cette circulaire, dans la mesure où, en 

prenant une position claire sur le cumul de la responsabilité pénale des personnes morales et 

physiques, elle incite les magistrats du ministère public à poursuivre en cas d'infraction 

intentionnelle, comme c'est le cas des délits prévus par les articles L. 241-1 et suivants du code 

de commerce, à la fois la personne physique, auteur ou complice des faits, et la personne 

morale, si les faits ont été commis pour son compte par un de ses organes ou représentants. En 

revanche, dans l'hypothèse d'une infraction non intentionnelle ou d'une infraction de nature 

technique pour laquelle l'intention coupable peut résulter, conformément à la jurisprudence 

traditionnelle de la Cour de cassation, de la simple inobservation, en connaissance de cause, 

d'une réglementation particulière, les poursuites contre la seule personne morale devront être 

privilégiées, et la responsabilité pénale de la personne physique ne devra être engagée que si 

une faute personnelle est suffisamment établie à son encontre pour justifier la condamnation 

pénale. Il paraît donc étonnant que l'annexe fasse figurer les délits du droit des sociétés, qui 

sont intentionnels, parmi les infractions pour lesquelles la généralisation de la responsabilité 

pénale des personnes morales présente un intérêt pratique, alors qu'elle aurait dû plutôt viser 

                                      
1
 V. H. Matsopoulou,  :Traité de droit pénal des affaires, présentation de la circulaire Crim-06-3/ E8 du 13février 2006, . aussi : 

J-H Robert Dalloz 2006, p.974. 
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des infractions non intentionnelles qui justifient la poursuite en priorité de la personne morale. 

Mais en dehors des réserves que suscite la circulaire du 13 février 2006, il est permis de se 

demander si, malgré la règle de la généralisation, les personnes morales peuvent réellement 

engager leur responsabilité dans le domaine du droit pénal des sociétés (section 1). En outre, il 

conviendra d'étudier les particularités de certaines solutions jurisprudentielles ayant retenu la 

responsabilité pénale des personnes morales pour des infractions du droit commun intéressant 

la vie des affaires (section II). 

 

Section 1 - La responsabilité pénale des personnes morales et les délits du droit des 

sociétés 

    Dans le code de commerce, on trouve essentiellement les infractions commises à 

l'occasion de la gestion, de l'administration ou du contrôle des sociétés commerciales. Aussi 

bien, les abus de biens sociaux ou les délits relatifs aux comptes sociaux, tels que la 

présentation ou la publication de comptes infidèles et la distribution de dividendes fictifs, 

occupent une place importante au sein du droit pénal des sociétés
1
. Et il en est de même des 

infractions liées à la fin de la vie sociale, telles que le délit de banqueroute et les incriminations 

connexes. Dès lors, il convient de s'interroger sur le point de savoir si les différents textes 

définissant les principales incriminations relevant de ce secteur peuvent s'appliquer aux 

personnes morales. 

A- En particulier, s'agissant du délit « phare » du droit des sociétés, l'abus de biens 

sociaux, qui tend à sanctionner les gérants ou les administrateurs, ayant fait, de mauvaise foi, 

des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins 

personnelles, il ne peut, en aucun cas, être imputé à la personne morale qui est victime des 

agissements délictueux commis par lesdits gérants ou administrateurs, ceux-ci n'étant pas 

réputés agir « pour le cornpte » de ladite personne morale au sens de l'article 121-2 du code 
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pénal. En revanche, on peut parfaitement envisager l'hypothèse d'un abus de biens sociaux 

commis par la société mère sur sa filiale ou par des sociétés d'un même groupe. Est-ce que la 

responsabilité pénale de la personne morale pourrait être valablement engagée? A cet égard, 

certains auteurs ont affirmé que la personne morale dirigeante d'une autre personne morale 

pourra être poursuivie pour le délit d'abus de biens sociaux, si les éléments constitutifs de cette 

infraction se trouvent réunis
1
. Certes, dès lors que la loi vise les gérants d'une SARL, ou le 

président et les directeurs généraux d'une SA, seules ces personnes peuvent avoir la qualité 

d'auteur du délit d'abus de biens sociaux, et on ne pourra pas faire peser une telle 

responsabilité sur les personnes morales en méconnaissance du principe de l'interprétation 

stricte de la loi pénale. Sans aucun doute, une personne morale peut être administrateur d'une 

autre ou membre d'unA. En particulier, s'agissant du délit « phare » du droit des sociétés, l'abus 

de biens sociaux, qui tend à sanctionner les gérants ou les administrateurs, ayant fait, de 

mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle -ci, à des 

fins personnelles, il ne peut, en aucun cas, être imputé à la personne morale qui est victime des 

agissements délictueux commis par lesdits gérants ou administrateurs, ceux-ci n'étant pas 

réputés agir « pour le cornpte » de ladite personne morale au sens de l'article 121-2 du code 

pénal. En revanche, on peut parfaitement envisager l'hypothèse d'un abus de biens sociaux 

commis par la société mère sur sa filiale ou par des sociétés d'un même groupe. Est-ce que la 

responsabilité pénale de la personne morale pourrait être valablement engagée? A cet égard, 

certains auteurs ont affirmé que la personne morale dirigeante d'une autre personne morale 

pourra être poursuivie pour le délit d'abus de biens sociaux, si les éléments constitutifs de cette 

infraction se trouvent réunis'. Certes, dès lors que la loi vise les gérants d'une SARL, ou le 

président et les directeurs généraux d'une SA, seules ces personnes peuvent avoir la qualité 

d'auteur du délit d'abus de biens sociaux, et on ne pourra pas faire peser une telle 

                                      
1
 V.C Mascala, L’élargissement de la responsabilité pénal des personnes morales : la fin du principe de spécialité, Bull Joly 

Sociétés2006, n°1, p.5; E. Dezeuze, droit pénal des société : l’heure des comptes Chaiers de droit de l’entreprise n°1, janvier-février 2006 .  
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responsabilité sur les personnes morales en méconnaissance du principe de l'interprétation 

stricte de la loi pénale.  

En méconnaissance du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale. Sans aucun 

doute, une personne morale peut être administrateur d'une autre ou membre d'un conseil de 

surveillance. 

 Mais, en réalité, comme Monsieur le professeur Bouloc l'a fait pertinemment observer, 

en pareil cas, la personne morale est tenue de désigner un représentant permanent « qui 

encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur (ou membre du 

conseil) en son nom propre» (art. 1. 225-20 et 1. 225-76, C. corn.)
1
 

 On voit donc mal comment une société pourrait être auteur du délit d'abus de biens 

sociaux. 

Aussi bien, le même raisonnement pourrait-il recevoir application, dès lors qu'il s'agit 

de délits de répartition de dividendes fictifs et de présentation ou de publication de comptes 

non fidèles. Il en est d'autant mieux ainsi que les comptes sont arrêtés par l'organe 

d'administration en son entier et que le délit n'existe que s'il y a présentation ou publi cation 

de comptes inexacts, ce qui ne peut s'entendre que d'une opération effectuée par une personne 

physique qui cherche, par l'accomplissement d'un tel acte, à tromper les associés ou 

actionnaires, voire des tiers, sur la situation financière de la personne morale
2
 

.B. Quant au délit de banqueroute,  est une infraction déterminé est sanctionné par les articles 383 et 

384 du code pénal Algérien et selon les articles 369 , 371, 374 , 379, 380 du code de commerce
3
. En 

principe ce délit de la banqueroute ne s’applique qu’aux commerçants                                                                                                                                             

La question qui se pose, est ce principe concerne également les représentants  légaux des sociétés ?, 

                                      
6- Voir Article  383, 384 du code pénal Algérien, Aussi Article 371, 379 , 380 du code de commerce Algérien   

7B. Bouloc, les personnes morales toujours responsables pénalement ? Lamy Droit des affaires février 2006, p. 10 et spéc p.12 

8V.en ce cens, H. Matsopoulou, les délits relatifs aux comptes sociaux, in Lamy Droit pénal des affaires, 2009, nos 1957 et s. et 

spéc. n°1965 ; contra : E. Dezeuze, Droit pénal des sociétés : l’heure des comptes, JCPE 2006,Cah. Dr entr. n°1, p. 41, et spéc. p. 49 
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dans le cas de cessation de paiement. Considérant   que ses représentants  n’ont pas toujours la qualité 

des commerçants.   

Dans ces aspects nous observons que la société en non collectif et société en commandite,  les associés 

sont tout concernant par l’application des ces délits selon l’article 371 du code de commerce. Aussi 

selon les articles 378 aux 380 codes de commerce, les gestionnaires, les directeurs et liquidateurs, sont 

responsables dans la société SPA et SARL.   

   Dans ce contexte,  le législateur algérien à bénéficié de l’évolution doctrinal et jurisprudentielle 

française concernant la responsabilité pénale des représentants des sociétés En parallèle, le législateur 

français  avait estimé, avec la loi d'adaptation n° 92-1336 du 16 décembre 1992, nécessaire de prévoir la 

responsabilité pénale des personnes morales, l'article 1. 654-7 du code de commerce ayant consacré 

expressément une telle responsabilité. On pourra faire observer que ce texte a été légèrement modifié 

par la récente ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008
1
, portant réforme du droit des 

entreprises en difficulté, qui a supprimé, à la suite de la généralisation de la responsabilité pénale des 

personnes morales, toute référence expresse à l'engagement d'une telle responsabilité pour le délit de 

banqueroute. Les nouvelles dispositions de l'article 1. 654-7 du code de commerce ne prévoient que les 

peines susceptibles d'être prononcées à l'encontre des personnes morales faisant l'objet d'une 

condamnation pour banqueroute. Néanmoins, il est permis de penser qu'en pratique, c'est le président 

ou le gérant, personne physique, qui peut engager sa propre responsabilité pénale pour cette infraction. 

En effet, c'est lui qui aura omis de faire tenir régulièrement une comptabilité, aura eu recours à des 

moyens ruineux de se procurer des fonds ou aura détourné un élément d'actif. En revanche, 

l'administrateur est plus mal placé pour commettre un tel délit, dès lors qu'il ne fait que participer à 

une décision collective et qu'il n'aura pas accès aux comptes bancaires ou ne pourra pas 

appréhender certains éléments d'actif. A notre sens, seule la personne physique doit être 

recherchée pénalement, tandis que la personne morale pourrait être poursuivie pour recel ou 

être garante des réparations civiles
2
. A cet égard, il est utile de faire remarquer que même si le 

délit de banqueroute était concerné par le principe de spécialité, cela ne semble pas avoir 

                                      
1
 V. à propos de cette ordonnance, les observations du professeur J-H. Robert, Dr. Pénal mars 2009, comm. n°34, pp. 35à37. 

2
 H.Matsopoulou, Juriscalasseur Droit pénal des affaires, V° Banqueroute et autres infractions, sept 2007, et spéc. n°19. 
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incité les juges répressifs à prononcer des condamnations à l'encontre des personnes morales, 

Cependant, certaines infractions, comme les délits de surévaluation d'apports en nature, don 

l'auteur peut être «toute personnes»
1
 (art. 1. 241-3, 1 ° et 1. 242-2, C. com.), 

 le fait de se faire accorder des avantages pour voter dans un certain sens ou ne pas 

participer au vote (art. 1. 2429, 3°, C. com.), ou les incriminations liées à la liquidation des 

sociétés (art. 1. 247-5 à 1. 247-6, C. com.), pourraient être retenues à l'encontre des personnes 

morales, si les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal sont réunies, savoir un acte 

accompli par un organe ou représentant agissant pour le compte de ladite personne morale.  

Il en résulte donc qu'en matière de droit pénal des sociétés, la généralisation de la 

responsabilité pénale des personnes morales ne devrait pas, en principe, avoir de conséquence 

sur les infractions dominantes de ce secteur. Mais, il est vrai qu'on peut toujours craindre des 

interprétations jurisprudentielles extensives, ce qui serait peu conforme à la règle de 

l'interprétation stricte de la loi pénale. Il reste à se demander quelle est la position 

jurisprudentielle, dès lors qu'il s'agit d'infractions de droit commun portant atteinte aux biens 

et intéressant la vie des affaires. 

Section II - La responsabilité pénale des personnes morales et les délits du  droit commun 

intéressant la vie des affaires 

Nombreuses sont les infractions susceptibles d'être commises par des personnes 

morales et qui concernent la vie des affaires. On retiendra notamment quelques délits portant 

atteinte aux biens, à propos desquels la jurisprudence a eu l'occasion de poser des nouvelles 

règles quant à l'engagement de la responsabilité pénale des personnes morales.  

Si on prend en considération la jurisprudence la plus récente, on fera allusion à l'abus 

de confiance, au faux en écriture et au recel. 

En ce qui concerne le délit d'abus de confiance, la chambre criminelle de la Cour de cassation 

                                      
1
 J-H. Robert et H. Matsopoulou, Traité de droit pénal des affaires, PUF, coll. Fondamental, 2004, n°251. 
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s'est prononcée, par un arrêt du 1
er
 avril 2008

1
, en la matière. En l'espèce, un centre de 

formation des enseignants, qui organisait des stages de sensibilisation à la sécurité routière et 

de récupérations de points de permis de conduire, a fait l'objet d'une condamnations par les 

juges du fond pour le délit d'abus de confiance. C'est qu'en effet, la société était tenue 

d'obtenir un agrément préfectoral subordonné à l'emploi d'au moins une personne titulaire 

d'un diplôme de psychologue. Ayant embauché une telle personne, la société a produits la 

copie du diplôme de la salariée, non seulement à la préfecture du département où elle devait 

principalement travailler, mais aussi à celles d'autres départements où ladite société souhaitait 

être agréée. Mais, la psychologue, se plaignant de cet usage abusif, a fait citer directement la 

société des chefs d'usurpation de titre ou de diplôme et d'obtention indue d'une autorisation 

administrative. La cour d'appel de Lyon avait retenu le délit d'abus de confiance par 

détournement de la destination du diplôme universitaire. Mais, la Cour de cassation a censuré 

la décisions de condamnation, car, d'une part, les juges répressifs ne s'étaient pas 

suffisamment expliqués sur l'élément intentionnel de l'infraction et, d'autre part, ils n'avaient 

pas indiqué quels organes ou représentants, agissant pour le compte de la société, avait 

commis le délit. 

Une telle solution, qui confirmait en réalité une jurisprudence antérieure bien établie 

en matière de délits intentionnels, paraît tout à fait justifiée, car la mauvaise foi des organes ou 

représentants doit être établies. Cependant, cette règle jurisprudentielle a été bouleversée, par 

un arrêt récent de la chambre criminelle du 25 juin 2008. 

En l'espèce, les sociétés concernées étaient poursuivies et condamnées pour faux et 

complicité de faux. Dès lors, il ne s'agissait pas de délits involontaires susceptibles d'être en 

relation avec des accidents de travail survenus au sein de l'entreprise, mais d'infractions 

intentionnelles. Or, les juges répressifs auraient dû rechercher si les organes ou représentants 

de ces sociétés étaient intervenus dans le principe ou la mise en œuvre des opérations illicites. 

Il faut bien convenir que, dans la présente affaire, aucun élément ne faisait apparaître que le 

                                      
1
 Dr. Pénal 2008, comm. n°140, 1

re
 esp. Note M. Véron. 
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recours à de telles pratiques a été décidé au niveau le plus élevé. Cependant, la juridiction du 

second degré n'a pas hésité à sanctionner les sociétés intéressées, sans identifier les organes ou 

représentants qui, agissant pour le compte de celles ci, ont commis les faits délictueux. 

On pourra, en outre, faire observer que les juges répressifs n'ont même pas pris soin d'utiliser, 

dans leur décision de condamnation, une formule permettant de présumer la mauvaise foi 

desdits organes ou représentants, alors que les infractions reprochées étaient intentionnelles. 

Pour sa part, la Haute juridiction approuve le raisonnement des juges du fond, en estimant 

que les infractions retenues s'inscrivaient «dans le cadre de la politique commerciale des 

sociétés en cause» et ne pouvaient, dès lors, « avoir été commises, pour le compte des sociétés, 

que par leurs organes ou représentants ». 

Cette nouvelle interprétation jurisprudentielle de l'article 121-2 du code pénal pénalise 

gravement les personnes morales, puisque, dès lors qu'il s'agit de faits délictueux, intentionnels 

ou non, se produisant au sein de l'entreprise, ils sont présumés avoir été commis par les 

organes ou représentants de la personne morale. Ce faisant, la Cour de cassation heurte le 

principe de la présomption d'innocence, garanti par l'article 6 paragraphe 2 de la Convention 

européenne des droits de l'homme et expressément consacré par l'article   préliminaire du 

code de procédure pénale. Elle méconnaît aussi la règle de l'interprétation stricte de la loi 

pénale (art. 111-4, C. pén.). Faut-il encore le rappeler ici que l'article 121-2 du code pénal 

indique, en termes clairs et précis, que l'infraction doit être commise, pour le compte de la 

personne morale, par ses organes ou représentants? Cela signifie que, avant de condamner une 

personne morale pour une infraction déterminée, les organes ou représentants, ayant commis 

celle-ci, doivent nécessairement être identifiés. En d'autres termes, l'intervention ou 

l'implication personnelle de ces derniers dans la commission des faits illicites doit être dûment 

établie. C'est pour toutes ces raisons qu'il ne nous paraît pas raisonnable de fonder la 

responsabilité pénale des personnes morales sur une présomption d'imputation, du fait qu'une 

infraction a été commise dans le cadre de l'activité de l'entreprise et ne pouvait donc que 

relever, d'une façon vague et abstraite, de la compétence ou du pouvoir d'un organe ou d'un 
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représentant
1
. 

Si le juge répressif doit rechercher le sens exact de la loi pénale, il ne lui appartient pas 

de méconnaître les termes clairs et précis d'un texte, comme ceux de l'article 121-2 du code 

pénal, en faisant prévaloir sur la lettre de la loi un critère « utilitaire », dont l'application lui 

permettrait d'engager la responsabilité pénale des personnes morales en dehors du cadre 

strictement défini par le législateur. 

Il ne conviendrait pas non plus de prétendre que si le juge pénal s'était montré moins 

audacieux, en respectant les limites fixées par l'article 121-2 du code pénal, la responsabilité 

pénale des personnes morales aurait eu peu d'occasions d'être engagée. A notre connaissance, le 

principe de l'interprétation stricte de la loi pénale n'a pas encore été abrogé.  

Il faut bien reconnaître que la solution retenue par l'arrêt du 25 juin 2008 ne frappe pas par son 

originalité, puisque, un mois auparavant, la chambre criminelle avait approuvé la décision des 

juges du fond ayant déclaré les sociétés France Télévisions, France 2 et France 3 coupables du 

délit de publicité en faveur du tabac, délit intentionnel, sans prendre soin d'identifier 

1'«organe)} ou le « représentant » ayant permis d'engager une telle responsabilité
2
. 

Quoi qu'il en soit, cette position jurisprudentielle ne peut que profiter aux dirigeants 

sociaux, car, en l'absence d'identification de la personne physique, ces derniers ne peuvent pas 

être poursuivis cumulativement avec la personne morale, comme l'autorise l'article 121-2, al. 3, 

du code pénal. Peut-être, est-ce un moyen de mettre à néant les prescriptions de ce texte, et de 

satisfaire partiellement au vœu des rédacteurs de la circulaire du garde des SceauxCrim-06-3 / 

E8 du 13 février 2006 précitée
3
.   

                                      
1
 V. en ce sens, J.C. Saint-Pau, note sous Cass crim. 20 juin 2006, D. 2007, p.617, et spéc. p.620; cf. aussi sur la question : J-H. 

Robert, le coup d’accordéon ou le volume de la responsable pénale des personnes morales, Mélanges dédiés à B. Bouloc, Les droits et le 

Droit, Dalloz 2006, p.974 et s. et spéc. pp. 981 et 982. 
2
 Cass crim 14 mai 2008, Dr. Pénal 2008, comm. n°114 note J-H. Robert en outre, la responsabilité pénale d’une société peut 

être retenue, sans identification de la personne physique ayant la qualité d’organe ou de représentant dès lors qu’il s’agit d’une 

contravention : v. en ce sens : Cass crim. 21 février 2006, Dr. Pénal 2006. 
3
 V.H. Matsopoulou, généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales : présentation de la circulaire Crim-06-3/ 

E8 du 13 février 2006, . , n°3, p.483 et s. et spéc. p. 488. 
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       Quant au délit de recel, la responsabilité pénale des personnes morales est tout à 

fait concevable en la matière. Il peut en être ainsi pour le recel d'abus de biens sociaux, dès lors 

que les sommes prélevées dans la caisse sociale constituent un abus, auquel cas la société qui, 

par l'intermédiaire de son dirigeant, les reçoit, peut se voir reprocher le délit. Il pourrait en être 

de même, si une société servait d'intermédiaire pour transmettre à une autre les fonds 

abusivement prélevés. 

Pour sa part, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la responsabilité 

pénale des personnes morales dans ce domaine. On pourra notamment relever un arrêt du 7 

mai 2002\ par lequel la chambre criminelle a cassé la décision des juges du fond ayant 

condamné un groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.), doté de la 

personnalité morale, pour recel d'escroquerie, sans rechercher si les faits dénoncés avaient été 

commis par un organe ou représentant de ce groupement. La juridiction de renvoi a relaxé ce 

dernier, en estimant que si ledit groupement avait, par ses dirigeants de l'époque, reçu les fonds 

provenant du délit d'escroquerie en pleine connaissance de leur origine frauduleuse, ce fait 

n'était devenu pénalement répréhensible à l'encontre du groupement qu'à compter du 1 er 

mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau code pénal instituant la responsabilité pénale 

des personnes morales. Or, à cette date, il n'y avait qu'un seul membre associé du G.A.E.C., 

qui était aussi le seul représentant ou organe de celui-ci. Cependant, la responsabilité pénale 

de cette personne ne pouvait plus être mise en cause, puisqu'elle avait été définitivement 

relaxée. Néanmoins, la Haute juridiction n'a pas hésité à censurer cet arrêt, au motif que, 

malgré la décision de relaxe, la cour d'appel de renvoi aurait dû rechercher si le seul organe ou 

représentant du G.A.E.C. n'avait pas, en connaissance de cause, permis à ce groupement de 

conserver les fonds provenant du délit d'escroquerie. Une telle solution peut parfaitement se 

comprendre, car le recel est un délit continu et se trouve établi, dès lors que l'on conserve les 

fonds frauduleusement obtenus ou le profit illicite provenant de l'infraction d'origine.  
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Dans ces conditions, il importait peu qu'au moment de la réception des sommes 

provenant du délit d'escroquerie (en 1990), la responsabilité pénale des personnes morales 

n'ait pas encore été admise. Cependant, il est permis de se demander si cette jurisprudence 

conserve tout son intérêt aujourd'hui, quant à la caractérisation de l'élément moral de 

l'infraction. C'est qu'en effet, depuis l'arrêt du 25 juin 2008 précité, les juges répressifs seront 

désormais amenés à présumer à la fois la connaissance, par les organes ou représentants non 

identifiés de la personne morale, de la provenance illicite des biens et leur volonté de les 

conserver ou d'en tirer un profit quelconque. 

En définitive, trois ans après l'entrée en vigueur de la règle de la généralisation de la 

responsabilité pénale des personnes morales, on pourrait penser que celle-ci serait 

difficilement mise en œuvre, dès lors qu'il s'agit de délits « attitrés », qui ne devraient être 

imputés qu'aux seules personnes physiques ayant une qualité déterminée
1
. Quant aux 

infractions du droit commun applicables dans la vie des affaires, la jurisprudence répressive 

pénalise gravement les personnes morales, en établissant une présomption d'imputation à leur 

encontre, du fait qu'une infraction a été commise dans le cadre de l'activité de l'entreprise et 

ne pouvait donc que relever de la compétence ou du pouvoir d'un organe ou d'un 

représentant 

Lors de la présentation du nouveau code pénal, M. R. Badinter a pu dire que la 

responsabilité pénale de la personne morale ferait disparaître la présomption de responsabilité 

pénale pesant en fait sur des dirigeants à propos d'infractions dont ils ignorent parfois 

l'existence. Or, vingt un ans après cette belle déclaration, la jurisprudence a totalement 

renversé cette règle en instituant une présomption d'imputation des infractions commises au 

sein de l'entreprise à l'encontre des personnes morales. On pourra alors dire que celles-ci sont 

désormais considérées par le juge pénal comme des présumées coupables. 

                                      
1
 Quelques aspects du droit pénal dans le droit des société, in D’un code à l’autrs : Le droit commercial en mouvement, ouvrage 

collectif de l’Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), sous la direction du professeur P.L Cannu, éd LGDJ, 2008, pp.325 et s. spéc. p. 328. 
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 Conclusion : 

       Nous avons choisi de faires une approche de droit Français qui nous permettra de 

mieux comprendre la responsabilité pénale des personnes morales dans la vis des affaires 

comme, Amélioration les règles relatives à la responsabilité pénale des personnes morale, La 

particularité de la sanction pénale, limité le risque pénale et envisagé des modes de régulation 

plus adapté à la vie des affaires.                                                                                                                                                 

  De cette vision, On peut noter qu’Un tel changement de politique se manifeste 

notamment dans le domaine des affaires ou les pouvoirs publics se placent dans une optique 

libérale. Au même titre que les litiges civils et commerciaux ou le législateur adapte et codifie 

les modes alternatifs de règlement différent, ou l’arme pénale ne serait pas la plus adaptée aux 

situations spécifique du monde des affaires. A cet égard, la responsabilité pénale ne peut être 

analysée de manière rigoureuse que si on place un tel procédé dans le contexte qui l’englobe et 

marqué par un vaste mouvement de dépénalisation du droit des affaires qui a vu le jour dans 

les pays occidentaux de s’étendre à la plupart des pays sous l’effet de la mondialisation des 

échanges. 
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