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للمراسلة واالتصال 
 

:  العنىاى البريدي

:  جىحه املراصالث إلى

ت للحلىق والعلىم الضُاصُت  ر املجلت الجسائٍر مسًر أو رئِط جحٍر

ت   معهس العلىم اللاهىهُت وإلازاٍر

س ي جِضمضُلذ، الجسائر  املرهس الجامعي أحمس بً ًحي الىوغَر

38000  
 
 

: البريد اإللكتروني
Idsp.tissemsilt@gmail.com 

radsp.cutissemsilt@gmail.com  

 
:  اإللكترونيالوىقع 

www.cuniv-tissemsilt.dz/radsp 
 

: الهبتف والفبكس

 83/31/57/046من داخل الوطن 
 83/31/57/46/00213: من خارج الوطن
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الودير الشرفي للوجلت 

  دحدوح عبد القادر،/ األستاذ الدكتور
  أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائرمدير ادلركز اجلامعي

 
هدير الوجلت 

 قريع عامر، مدير معهد العلوم القانونية واإلدارية/ الدكتور
 

حرير 
ّ
رئيس الت

 عبد القادر عالق/ الدكتور
 

 وى الوسبعدوىحّررم ال

 باية عبد القادر/ كتورالد
 مرسي مشري/ كتورالد

 سلطاين زلمد رضا/ األستاذ
 

 هراجعىى ببللغت األجنبيتال
 قادوش زينب، ادلركز اجلامعي تيسمسيلت. أ - 

 سي العريب زلمد مرابط، جامعة تيارت. أ-  
 ساىد بلقاسم، ادلركز اجلامعي تيسمسيلت. أ    -  
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ة العلويت اللجنت  والوراجعت للقراء
ت، حامعت هىسي، أحمس. ز.أ سار، محمس ظلعذ. ز.أ مصر إلاصىىسٍر ت، حامعت زٍو  مصر  إلاصىىسٍر

ت، حامعت إمام، السًً هماٌ محمس. ز.أ  الجلفت  حامعت براهُم، زاوز بً. ز.أ مصر إلاصىىسٍر

 بلعباش صُسي حامعت علي، بً بً كازة. ز.أ جلمضان حامعت الجُاللي، حغىار. ز.أ

 جُارث حامعت علي، فخان. ز.أ جُارث حامعت بىزٍان، علُان. ز.أ

 جلمضان حامعت كازة، عهُسة. ز.أ جُارث حامعت الغُر، بىصماحت. ز.أ

 صعُسة حامعت اللازر، عبس العالي عبس. ز.أ جِضمضُلذ الجامعي املرهس  محمس، غربي. ز.أ

 1الجسائر حامعت اللازر، عبس عسوز بً. ز.أ 1الجسائر حامعت اللازر، عبس بىبىر. ز.أ

ٌ . ز.أ  الضعىزًت املجمعت، حامعت زًاب، أبى حضين الضُس علي. ز 2 البلُسة حامعت دالس، رمى

 جىوط كرظاج، حامعت محمس، مسوغي. ز اللـــهــــُـــبــي صالح أحمس، حامعت الغاركت، إلاماراث العربُت املخحسة. ز

ذ، حامعت رعُس، ععني . ز املغرب الرباط، الخامط، محمس حامعت الغركاوي، الرحمان عبس. ز ذ اليٍى  اليٍى

ت، حامعت الضلت، الضعُس محمس. ز لبىان حامعت حرب، حمُل علي. ز  مصر إلاصىىسٍر

س محمس أحمس، حامعت صعُسة. ز الضعىزًت العلىم، زار حامعت ألاحمس، عىاخ. ز  لٍر

 عىاز بلعبسون، حامعت مضخغاهم، الجسائر/ ز معً صعىز أبى بىر، حامعت زاًس، إلاماراث العربُت املخحسة/ ز

  1وهران حامعت محمس، عغاب. ز جلمضان حامعت اللازر، عبس بمرزوق . ز

 غلينان الجامعي املرهس عسة، علُان. ز بلعباش صُسي حامعت صفُان، عبت. ز

 أزرار حامعت الغربف، بحماوي . ز الغلف حامعت إبراهُم، عماري .ز

 ملُاهت دمِط حامعت حمُلت، حبار. ز الىازي حامعت عمار، زعبي. ز

 ملُاهت دمِط حامعت حماٌ، رواب. ز 01وهران  حامعت لُلى، حمعي. ز

 وزو جيني  حامعت هازًت، جُاب. ز الغلف حامعت أحمس، رباحي. ز

س، ميهىب. ز جِبازة الجامعي املرهس هىاٌ، إًراًً. ز رج برج حامعت ًٍس  بىعٍر

رة حامعت صمير، عيهاوي ز، مط. ز البٍى  حُجل حامعت الحم، عبس كٍر

 جِضمضُلذ الجامعي املرهس دالس، روعى. ز بجاًت حامعت الىهاب، عبس عُتر. ز

 جِضمضُلذ الجامعي املرهس اللازر، عبس عالق. ز جِضمضُلذ الجامعي املرهس محمس، بىراش. ز

سر، ععغىع. ز جِضمضُلذ الجامعي املرهس أحمس، لعروس ي. ز  جِضمضُلذ الجامعي املرهس كٍى

 حامعت صعُسة أحمس، هِغىر . ز جِضمضُلذ الجامعي املرهس صامي، حبُلي. ز

 جِضمضُلذ الجامعي املرهس مصعفى، كسران. ز حامعت ابً دلسون ، جُارث كازة، محمىزي. ز

 جِضمضُلذ الجامعي املرهس ديرة، حعي. ز جِضمضُلذ الجامعي املرهس اللازر، عبس زركين. ز

 جِضمضُلذ الجامعي املرهس مغري، مرس ي. ز جِضمضُلذ الجامعي املرهس أحمس، مبذىجت. ز

 2 وهران حامعت محمس، صافى. ز جِضمضُلذ الجامعي املرهس اللازر، عبس باًت. ز

  بىمرزاش حامعت الىهاب، عبس عمروظ. ز جِضمضُلذ الجامعي املرهس الصغير، محمس مضُىت. ز

 الغلف حامعت رواظ حهُسة،. ز 3 الجسائر حامعت رابح، لعروس ي. ز

 حُجل حامعت الرفُم، عبس هغىط. ز جلمضان حامعت صمير، محمس عُاز. ز

ت.ز  جِضمضُلذ الجامعي املرهس عامر ، كيرع.ز جِضمضُلذ الجامعي املرهس بىلرباح، العاٍر

ٌ . ز  املالً، حامعت دمِط ملُاهت عبس حعاب. ز  2 البلُسة حامعت وضُم، بلهى

 الغلف بىعلي بً حضِبت حامعت أمىت، بىزٍـــىت امحمسي. ز جُارث دلسون  ابً حامعت عّمار، بً ملىــــي. ز.أ

ان حامعت عسوز، بً زرماظ. ز املضُلت بىضُاف محمس حامعت املجُس، عبس بُــــــــرم. ز  الجلفت عاعىر  ٍز

 ملُاهت دمِط بىوعامت الجُاللي حامعت صـعـاز، ظــُــبـي . ز زبريي بن قويدر، جامعة عمار ثليجي، األغواط. د
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حرير 
ّ
هيئت الت

 عالق عبس اللازر/  ز:رئيس التحرير

 

 :الوحرروى الوسبعدوى

 مغري  مرس ي/ ز

 باية عبد القادر.د
 رضا محمس صلعاوي. أ

 
 عامي رابح. أ أًىب زهلاوي.أ

 علي كىق . أ هماٌ زحماوي. أ

 ظُب بخت. أ أحمس بىغاهم. أ

 حمسة وػ. أ رعُس  عخى. أ

  أحمس عخى. أ زعُتر محمس.أ

 أحمس مىاز. أ بً عهرة العربي.أ

 بذخت لععب. أ محمس غاوط. أ

 ماليي جىفُم.أ فيروز  عىىف بً.ز

 امحمس ربحي.ز علُلِػ العاهر. أ

 عائغت عمىر  بً. ز بذخت لععب.ز

خىوي. أ  صلُحت لىحل. أ محمس ٍز

 ًاصين عامي. ز بىعلي حمسة.أ  
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شر شروط و
ّ
قىاعد الن

اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية، رللة سداسية دولية متخّصصة يف شعبيت احلقوق والعوم السياسية، تستقبل البحوث العلمية  -
 . األكادميية على مدار السنة، وتضطلع بنشرىا بعد إخضاعها للتحكيم واخلربة من قبل باحثني سلتصني يتولون مهمة القراءة وادلراجعة

 مسؤولية أي خرق ،جمللةاذليئة اإلدارية والعلمية وال ىيئة حترير اتعترب اجمللة منربا أكادمييا وصرحا للبحث العلمي احلر، وال تتحمل  -
 كما يتحمل أيضا صاحب . الباحث لوحده آثارىا يتحمل، بللقواعد شلارسة ىذه احلرية، أو ادلساس دبقتضيات األمانة العلمية

 .البحث مسؤولية الرأي ادلعرّب عنو يف حبثو ادلنشور هبا
زلل طلب نشر دبجلة أخرى، وأن يّتسم بضوابط وليس مل يسبق نشره من ذي قبل،  ، جيب أن يكون البحث جديدا وأصيال -

   .البحث العلمي ادلعروفة شكال ومضمونا
باللغة العربية أصال أو إحدى اللغتني األجنبيتني الفرنسية  صفحة، وأن ُيكتب 15 صفحات وال يزيد عن 10ال يقل البحث عن أ -

 .واإلصلليزية
إذا كانت لغة كتابة البحث العربية أو الفرنسية، جيب على الباحث أن يُرفق مقالو؛ بعنوان، وملخص، وكلمات مفتاحية، باللغة  -

 . اإلصلليزية وجوبا
الكلية، ادلعهد، ) اللقب واالسم، الوظيفة، الرتبة، ادلؤسسة ادلستخدمة): تصرةُمخأن ُيضّمن الباحث عنوان حبثو ويتبعو بسرية ذاتية  -

 .  فقط(، اذليئة التابع ذلا، الربيد االلكرتوين، اذلاتف(القسم
 حجم Traditional Arabicخبط  ُيكتب حصرا، و2007 أو Microsoft Word 2003يُعد ويُنجز البحث وفق برنامج  -

 Times News Roman، أما باللغة األجنبية فُتكتب خبط 12 باللغة العربية يف ادلنت، ويف اذلامش بنفس اخلط لكن حبجم 14
الفراغ بني : كما جيب أن تُعد الصفحة بداية وفق اإلعدادات التالية. 10 يف ادلنت، ويف اذلامش بنفس اخلط لكن حبجم 12حجم 

 . سم1,5 سم، وباقي اجلهات 2,5 سم، ميينا 1األسطر 
اليت جيب أن تكون ، و(، إحالةمصدر، مرجع، تعليق، شرح)أن ُيكتب البحث بطريقة احرتافية من حيث الشكل، دبا فيها اذلوامش  -

 ومدرجة يف أسفل كل صفحة وبرتقيم جديد مع بداية كل صفحة مرقمة ومرتبة يف ادلنت،( Note de bas de page)بطريقة آلية 
 .جديدة

صلوم، )جيب أن يتفادى الباحث استخدام اجلداول األوتوماتيكية واألطر والزخرفة والرموز يف الكتابة، وأال يدرجها يف حبثو، مثل -
؛ ألهنا تعيق التصحيح والتعديل واإلخراج النهائي للمجلة، حتت طائلة االضطرار إىل رفض الّنشر (اخل... مطّات، ترقيم الصفحات 

 . بسبب ذلك
ال تُنشر البحوث اليت ال تتقّيد بشروط النشر ادلذكورة أعاله، واليت ال تلتزم بالتعديالت والتصحيحات ادلقدمة من طرف جلنة القراءة  -

 . ، سواء تعّلقت بالشكل أو ادلوضوع(اخلرباء واحملّكمني)وادلراجعة 
  Idsp.tissemsilt@gmail.com: ين للمجلة اإللكرتوينينالربيدأحد عرب البحث رسل  يُ  -

   radsp.cutissemsilt@gmail.com أو 
                                                                                                   إدارة وهيئة تحرير المجلة
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 رئيس التحريركلوت 

 
  الرحيم الرحمن اهلل باسم

  على سيدنا محمد، والسالم والصالة
 والحمد هلل رب العالمين، 

 :أما بعد
 

، فقد 2017شهر ديسمرب من سنة  (04)ُتواصل اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية صدورىا بانتظام، من خالل العدد الرابع 
على مواصلة إخراج ىذا العدد ادلتضمن الكثري من ادلقاالت العلمية ادلتنوعة - إدارة وىيئة التحرير، اللجنة العلمية - عكف القائمون عليها 

بني شعبيت احلقوق والعلوم السياسية؛ إذ طرحت العديد من اإلشكاالت القانونية والسياسية الدولية والوطنية، وأجابت عنها يف سلتلف فروع 
 .   الشعبيتني

نذكر منها على سبيل ادلثال مسائل ومواضيع يف؛ القانون الدويل، العالقات الدولية، ادلنظمات غري احلكومية، احلوكمة، الشفافية، 
الدميقراطية، الدستور، االنتخابات، احلملة االنتخابية، التمثيل الّنسوي، العقد اإلداري، ادلسؤولية اإلدارية، العقوبة البديلة، عقد االمتياز، غرامة 

التأخري، البيئة، حقوق اإلنسان، ادلرأة، الطفل، النسب، النفقة، العمل الطيب، السالمة اجلسدية، الرتقية العقارية، ادلسؤولية ادلدنية، الشروط 
التعسفية، عقد اإلجيار، الشخصية ادلعنوية للشركة التجارية، البورصة ادلالية، حجية العالقة اإلجيارية، إشهار العالمة التجارية، األمن الدويل 

 .اخل... واإلقليمي، االقتصاد الريفي، ادلثقف األكادميي، التخطيط التنموي، السيادة، االستقاللية 
على أمل االجتهاد واالستمرار على نفس الّنهج، بل الّتطّلع لألحسن، بالّتكّيف مع الّتوجهات اجلديدة إلصدار وتصنيف اجملالت 

العلمية الدولية والوطنية، ومن مث بذل ادلزيد من اجلهد واحتضان كافة فئات الباحثني من خالل حبوثهم ادلختلفة؛ بتحكيمها وتنقيحها ونشرىا، 
منها شهر يونيو  (05)آملني أن يرقى ىذا ادلنرب العلمي دلصاف اجملالت ادلصنفة دبرور سنتني من الوجود، تزامنا مع إصدار العدد اخلامس 

 . ، فالرقي هبا لتكون أكثر مرئية ومقروئية، بإدراجها ضمن البوابة اجلزائرية للمجالت العلمية مستقبال2018
 
 
 

 
                                                                                          رئيس التحرير

 عالق عبد القبدر/ الدكتىر
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الفــــــــهــــــــــرس 

 هقبالث الحقىق 

 الدولي اللاهون  هطاق في اإلادوي للطيران اللاهوهيت الحمايت

س ي ًحي بً أحمس الجامعي ،املرهس همال دحماوي. أ  جِضمضُلذ الىوغَر
11 

 الدولي اللاهون  كواعد جطوير في الدوليت العدل محىمت دوو 

 مضخغاهم بازٌط بً الحمُس عبس حامعت السهخىراه، في باحث ظالب ،ألامين عيس ى بً أ
23 

 الاصتثىائيت الظروف أثىاء اللضرر  الاختفاء ظاهرة مً الحمايت

 صعُسة مىالي العاهر حامعت ،حىان  فراور . د 

32 

 ؤلاوضان حلوق  مجال في الحىوميت غير اإلاىظماث إصهاماث

 1الجسائر الضُاصُت،حامعت والعلىم الحلىق  السهخىراه، ولُت في باحثان ظالبان ،الرحمان عبد شّواقي محمد، وباش

41 

 العربيت الدول  في ؤلاوضان حلوق  واكع حول  الحىوميت غير الدوليت اإلاىظماث جلاوير مفداكيت

 بجاًت ميرة الرحمً عبس حامعت الضُاصُت، والعلىم الحلىق  السهخىراه، ولُت في باحث ظالب ،علي بوشامت

51 

 ووما إلاحىمت ألاصاس ي الىظام مً( 8 )للمادة و لا الجضديت الضالمت في الحم

ت، اللاهىهُت العلىم معهس ،بختت لعطب. د س ي، ًحي بً أحمس الجامعي املرهس  وإلازاٍر  جِضمضُلذ الىوغَر

62 

ظام في الديملراطي الُبعد
ّ
  الجسائرر  الدصتوور الى

ان حامعت الضُاصُت، والعلىم الحلىق  ولُت  حلفاية زهية،،أحمد بً اإلاىعم عبد.د  الجلفت عاعىر  ٍز

73 

 التفعيل وصبل آلالياث اإلاىتخبت؛ اإلاجالط في التمثيل وحم ألاكلياث

 ديغلت لغرور عباش حامعت ،ابتضام بوللواش.أ 

94 

ضور  التمثيل إلاشيلت همعالجت اليضائيت الىوجا هظام
ّ
 دواصت ومفر؛ اإلاغرب، جووط، الجسائر،) العربيت؛ البرإلااهاث في الي

  (ملاوهت

ت، اللاهىهُت العلىم معهس ،شامي وابح.أ س ي ًحيى بً أحمس الجامعي املرهس وإلازاٍر  جِضمضُلذ الىوغَر

106 

 الاهتخابيت الحملت أثىاء اإلاضاواة إلابدإ اللاهوهيت الّضماهاث

ت، اللاهىهُت العلىم معهس بن مهرة نسيمة،.أ ،أحمد لعروس ي. د س ي ًحي بً أحمس الجامعي املرهس وإلازاٍر  جِضمضُلذ الىوغَر

123 

 الجسائر في ؤلاداور  اللاض ي دوو  ومحدوديت ؤلاداور  للعلد اللاهووي التىظيم أصاصيت

 جُارث دلسون  ابً حامعت الضُاصُت، والعلىم الحلىق  ولُت ،لسوق حبص ي.د

137 

 ؤلاداويت  للمضؤوليت هؤصاش الخطؤ

 جلمضان بللاًس بىر أبى حامعت  الضُاصُت، والعلىم الحلىق  ولُت ،صعاد ميموهت.د

145 

ؤخير غراماث
ّ
 ؤلاداويت العلود في الت

 جلمضان بللاًس بىر أبى حامعت الضُاصُت، والعلىم الحلىق  ولُت السهخىراه، في باحث ظالب ،مجدوب الحليم عبد

157 

 العامت  اإلارا م لتضير هؤصلوب الامتياز لعلد اللاهووي الىظام

 1الجسائر حامعت السهخىراه،  مسرصت في باحثت ظالبت ،صعاد جياللي بً 

169 

 الفروشيز  علد في التعضفيت الشروط مً اإلاتللي حمايت

 صىُىسة 1955 أوث 20 حامعت  الضُاصُت، والعلىم الحلىق  ولُت ،الطاهر مضلم.أ 

182 

 195 الجسائر في اإلاضتللت ؤلاداويت الضلطاث اصتلالليت مظاهر
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ت الاكخصازًت، العلىم معهس ،صديم صهام.أ ضُير، وعلىم الّخجاٍر
ّ
 جمىعيذ عين بىععُب بلحاج الجامعي املرهس الد

 ؤلاداور  الفضاد مً للحد هآلياث واإلاضاءلت للشفا يت اإلافاهيمي ؤلاطاو

ت، اللاهىهُت العلىم معهس ،عامر بً بواب. د  ،مليىت هىان. د  البُض البغير، هىر  الجامعي املرهس وإلازاٍر

209 

 اللاهوهيـت  اللـواعد صىاعت في ؤلاداور  اللــاض ي دوو 

 املسًـت فـارش ًحـي حـامعـت الضُاصُت، والعلىم الحلىق  ولُت السهخـىراه، في باحـث ظالب ،زيان أمين محمـد

225 

 الطفل حلوق  اهتهان عً الدوليت الجىائيت اإلاضؤوليت

 بً الحمُس عبس حامعت الضُاصُت، والعلىم الحلىق  ولُت ، مبطوش الحاج.د، السهخىراه في باحث ظالب صليمان شاهر

 مضخغاهم بازٌط

235 

 الوطني  والتجريم الدولي الحظر بين ما ؤلاباحيت اإلاواد في الطفل اصتغالل

 جُارث دلسون، ابً حامعت الضُاصُت، والعلىم الحلىق  ولُت السهخىراه، في باحثت ظالبت ،هفيرة جرهيت بً

246 

شريع حىمت بين اإلاؤكتت العلابيت اللواهين
ّ
 للمتهم  ألاصلح اللاهون  ومبدأ الت

 الجسائر مضخغاهم، بازٌط بً الحمُس عبس حامعت الضُاصُت، والعلىم الحلىق  ولُت ،وشيد  ريحت بً. د

258 

 العام لىفع العمل لعلوبت الاكتفادر ألاثر

 جُارث، حامعت دلسون  ابً حامعت الضُاصُت، والعلىم الحلىق  ولُت قنصو ميلود زين العابدين،، غوثي حاج كوصم.د 

 بلعباش صُسي الُابط الجُاللي

268 

فاياث
ّ
بيت الى

ّ
 الجسائر حالت إلى إشاوة والبيئت؛ الّصحت على ومخاطرها الط

 جلمضان بللاًس بىر أبى حامعت الضُاصُت، والعلىم الحلىق  ولُت السهخىراه، في باحث ظالب أحمد، مراح

278 

 اإلادهيت اإلاضؤوليت أزمت جطوو 

ت الاكخصازًت، العلىم معهس ،صفيت بردان.أ   جمىعيذ عين بىععُب بلحاج الجامعي املرهس الدضُير، وعلىم الّخجاٍر

288 

 11/04 وكم اللاهون  ظل في العلاور  للمرقي والجسائيت ؤلاداويت اإلاضؤوليت

ـــــت الضُاصُت، والعلىم الحلىق  ولُت السهخىراه، في باحث ظالب ،محمـــــد وطواط ــــسة علي، لىهِضــــي حامعـ  2 البلُــ

297 

جاوب في الّرضا
ّ
بيت؛ الت

ّ
 ملاوهت دواصت الط

 جلمضان بللاًس بىر أبى حامعت الضُاصُت، والعلىم الحلىق  ولُت ،صىوس ي عودة بً.أ 

310 

 الجسائرر  لللاهون  و لا البحرر  التفادم خطؤ إثباث في اللاهوهيت اللرائً دوو 

 جلمضان بللاًس، بىر أبى حامعت الضُاصُت، والعلىم الحلىق  ولُت السهخىراه، في باحثت ظالبت ،صعاد حضـــان

324 

ت، اللاهىهُت العلىم معهس دالسًت، معيني .أ/  ملاوهت دواصت التجاويت؛ العالمت على اإلالاون  ؤلاشهاو أثر  املرهس وإلازاٍر

 جِضمضُلذ الجامعي

332 

 الجسائرر  اللاهون  في البووصت عملياث ومراكبت جىظيم لجىت

 معضىر اصعىبىلي مصعفى حامعت ،أمين محمد الطيب س ي.أ

345 

 والاجتهاد التشريعيت الىفوص ضوء على جحليليت دواصت ؛07/05 وكم اللاهون  ظل في ؤلايجاويت العالكت وحجيت شيل

 الجسائرر  اللضائي

 مضخغاهم بازٌط بً الحمُس عبس حامعت الضُاصُت، والعلىم الحلىق  ولُت السهخىراه، في باحثت ظالبت ،أميىت غرمول 

356 

  التجاويت للشرهت اإلاعىويت الشخفيت اصتمراويت على اإلاحا ظت مبدأ

 جلمضان بللاًس بىر أبى حامعت الضُاصُت، والعلىم الحلىق  ولُت  ،إيمان زهرر .د

369 

رق  دوو 
ّ
ضب وهفي إثباث في اللطعيت العلميت الط

ّ
 الي

 جلمضان بللاًس بىر أبى حامعت الضُاصُت، والعلىم الحلىق  ولُت السهخىراه، في باحثت ظالبت ،صوويت غربي

377 
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 واللاهون  الشريعت بين الّرحم اصتئجاو

 عىابت مذخار باجي حامعت الضُاصُت، والعلىم الحلىق  ولُت السهخىراه، في باحثت ظالبت ،صاوة عيادر 

390 

 15/01 وكم باللاهون  اإلاضتحدث الىفلت صىدوق  إوشاء حول  اإلاثاوة ؤلاشياالث

ت الاكخصازًت، العلىم معهس ،بوجاوي الحىيم عبد.أ ضُير، وعلىم الّخجاٍر
ّ
 جمىعيذ عين بلحاج بىععُب الجامعي املرهس الد

402 

 هقبالث العلىم السيبسيت

ثلف
ُ
حوالث وعمليت ألاواديمي اإلا

ّ
 الجسائر  في الضياصيت الت

 2 وهران حامعت الضُاصُت، والعلىم الحلىق  ولُت ،الساور  مفطفى. د ، السهخىراه في باحث ظالب ،حوو  بً مفطفى

404 

  الدوليت اإلاتغيراث ظل في الضيادة مفهوم

 الجسائر ملُاهت، دمِط بىوعامت الجُاللي حامعت الضُاصُت، والعلىم الحلىق  ولُت ،مراو بً جمال.أ

417 

ل أثر
ّ
دخ

ّ
 2011 بعد الجسائرر  الوطني ألامً على  ليبيا في العضىرر  الت

 الجسائر الضُاصُت، للعلىم العلُا الىظىُت املسرصت السهخىراه، في باحث ظالب ،يووس ي وليد

428 

يامل مضاو في والدوليت ؤلاكليميت البيئت ُمتغيراث جؤثير
ّ
 الباودة الحرب بعد ما  ترة في اإلاغاوبي الت

 جبضت الخبس ي العربي حامعت الضُاصُت، والعلىم الحلىق  ولُت ،وضريً هموش ي.أ

439 

 معر يت ملاوبت الاهتخاباث؛ جغرا يا

 جبضت الخبس ي العربي حامعت الضُاصُت، والعلىم الحلىق  ولُت ،أزووال يوصف. د 

453 

 واإلاتطلباث للضياصاث دواصت الجسائرر؛ الريفي الاكتفاد

 الغلف بىعلي بً حضِبت حامعت الضُاصُت، والعلىم الحلىق  ولُت مساري، إبراهُم فضُل.أ

464 

 التىمور  التخطيط متطلباث

 الجسائر الضُاصُت، للعلىم العلُا الىظىُت املسرصت السهخىراه، في باحث ظالب ،محمد هايلي 

476 

ظريت اإلاضامين في كراءة اإلاحليت؛ الحيامت
ّ
 للمفهوم الى

 حامعت الضُاصُت، والعلىم الحلىق  هبُل،ولُت وهىغي. ز السهخىراه، في باحث ظالب ،ونوغي نبيل. د، الديً عالء يوصفي

 02 صعُف حامعت املضُلت،

489 

فضير
ّ
فضير للعفبيت الخلدووي الت

ّ
 والوظيفي الطبيعي جدليت العركيت؛ للظاهرة الغربي والت

راور 
ُ
 1الجسائر حامعت الضُاصُت، للعلىم العلُا الىظىُت املسرصت ،علي ل

502 
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 الحماية القانونية للطيران المدني في نطاق القانون الدولي
Legal Protection of Civil Aviation With in The Scope Of International Law 

 (،أ)أستاذ مساعد قسم  ،كمال  دحماني أ.
 قسم القانون العام، معهد العلوم القانونية واإلدارية،

 ، اجلزائر.تيسمسيلتاجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي املركز 
  . 71/88/7182 تاريخ املراجعة: - 81/81/7182تاريخ اإليداع: 

 ملخص: 
 الدولية املنظمة ولعبت الزمن، من قرن نصف قرابة منذ الدويل اجملتمع املدين الطريان سالمة مسألة شغلت لقد

 عملية خطط إقرار يف أيضا جهودها جتسدت كما  مايةاحل هذه تكرس واتفاقية قانونية معايري إجياد يف رياديا دورا املدين للطريان
 املدنية السلطات بني التنسيق وضرورة السلم يف االعتداءات من املدين الطريان محاية لضمان الدول تعاون على باألساس تقوم

 وبروتوكوليها 9191 لسنة األربعة جنيف اتفاقيات أن إىل اإلشارة مع هذا. املسلحة والنزاعات احلرب أثناء والعسكرية
 الطائرات بوصف السلم أثناء املدين الطريان حلماية تؤسس اليت والقواعد املبادئ من الكثري تضمن 9111 لسنة اإلضافيني

 مبوجب احملميني املدنيني من الطائرة منت على املسافرين الركاب وبوصف مجتهامها ومينع حيظر اليت املدنية األعيان من املدنية
  . اإلنساين الدويل القانون

 الكلمات المفتاحية: 
 القانون الدويل.  ، منظمة الطريان املدين الدويل الطريان املدين، احلماية القانونية، السلم و احلرب،

 

 Abstract 

 The civil aviation safety issue has occupied the international community for nearly half a 

century. The International Civil Aviation Organization (ICAO) has played a leading role in creating 

legal standards and an agreement that enshrines this protection. It has also embodied practical plans 

that are based on the cooperation of States to ensure the protection of civil aviation from and the 

need for coordination between civilian and military authorities during war and armed conflict. The 

Fourth Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols of 1977 contain many principles 

and rules that are established for the protection of civil aviation during peace by describing civilian 

aircraft as civilian objects that are prohibited and prohibited from being used as passengers on board 

civilians protected by international humanitarian law 

 Keywords  

 Civil Aviation, Legal Protection, Peace and War, International Civil Aviation 

Organization, International Law. 

 :مقدمة
بوصف أن طبيعة نشاط الطائرات املدنية يتم منطقيا  ؛لقد أوىل اجملتمع الدويل اهتماما بالغا حلماية الطريان املدين يف زمن السلم

 جترمم ليتالعديد من االتفاقيات الدولية ا إقراروبتزايد االعتداءات املتتالية على سالمة الطريان املدين ـ الطائرة واملسافرين ـ مت  حال السلم ،
إال أنم امللفت لالنتباه و األمر الذي أثار الكثري من اجلدل الفقهي أن يتحول الطريان . (1)تعاقب على املساس بسالمة الطريان املدينو 

                                                           
 الطريان املدين نذكر:من االتفاقيات املتعلقة بسالمة .1

 .وبروتوكوالهتا املتتالية 4417يل أفر  1دخلت حيز يف و  4411ديسمرب  7الدويل وقعت يف  اتفاقية شيكاغو للطريان املدين -أ
 .خرى اليت ترتكب على منت الطائراتاألفعال األائم و املتعلقة باجلر  4491سبتمرب  41اتفاقية طوكيو  -ب
 علقة بقمع االستيالء غري القانوين على الطائرات .املت 4471سبتمرب  49اتفاقية الهاي  -ج
 املتعلقة بقمع جرائم االعتداء على سالمة الطريان املدين . 4474سبتمرب  31اتفاقية مونرتيال  -د
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على  3114هو ما حدث بالفعل من خالل هجمات احلادي عشر من سبتمرب و  ،سيلة و أسلوب للهجمات العدائيةو  إىلاملدين 
ة األمريكية ،و كذا االعتداءات اليت أصبحت هتدد الطريان املدين من جراء النزاعات املسلحة خاصة يف ظل امتالك الواليات املتحد

من طرف  من جهة والتزايد الكبري جدا الستخدام الطائرات املسلحة من دون طيمار ،غري النظامية ألسلحة دقيقة وذكيةاجلماعات املسلحة 
 اتفاقيات محاية النظر يف إعادة إىلذا وذاك جعل من املنظمات املتخصصة واإلنسانية الفاعلة تسعى كل ه  ،القوات املسلحة النظامية

الناشئة عن الطريان يات ملواجهة التهديدات اجلديدة و يف استعراض مدى مالئمة االتفاق ( 1) "اإليكاو"حيث شرعت منظمة  ،الطريان املدين
بسري النزاعات املسلحة اخلاصة باستخدام الطائرات أو  تعلقةع االتفاقيات املشاريكما مت استدراك ذلك من خالل بعض م  ،املدين

 .  (2) استهدافها
يكتسي موضوع محاية الطريان املدين أمهية علمية وعملية حبيث تتجلى األمهية العلمية يف حبث املعايري القانونية ذات الصلة حبالة و 

ك من خالل البحث و التحري عن طريق االستقراء والقياس لألحكام الواردة يف االتفاقيات الطريان املدين أثناء النزاعات املسلحة وذل
 واألعراف الدولية،وكون املوضوع حيتاج إىل البحث والتعمق سدا للفراغ املعريف يف هذا احلقل من الدراسات املتخصصة.

د غطاء قانوين واضح لكفالة محاية الطريان املدين أملته أمما األمهية العملية فتكمن يف حماولة املسامهة ولو بقدر يسري يف إجيا
 ومتاشيا مع جهود منظمة الطريان املدين يف هذا املسعى. ،ع سري النزاعات املسلحة املعاصرةاملستجدات على الساحة الدولية وفرضه واق

ما هي املعايري نطرح اإلشكالية التالية:  وقصد حتليل ومناقشة موضوع احلماية القانونية للطريان املدين أثناء النزاعات املسلحة
تندرج حتت هذه اإلشكالية مجلة من التساؤالت الفرعية نوجزها و . ؟يف ضوء قواعد و مبادئ القانون الدويلالقانونية حلماية الطريان املدين 

 فيما يلي: 
 النزاعات املسلحة؟ ما هي احلماية اليت توفرها اتفاقيات الطريان املدين حلماية الطريان املدين أثناء.  
 ما مدى استغراق اتفاقيات ومبادئ القانون الدويل اإلنساين حلماية الطريان املدين؟. 

ارتأينا تقسيم الدراسة  ؛ولغرض حتليل ومناقشة كل النقاط اليت تثريها اإلشكالية ،لإلحاطة باإلشكالية اليت يثريها موضوع الدراسةو 
 كالتايل:اثنني   إىل مبحثني
 السلمألول: المعايير القانونية لحماية الطيران المدني أثناء المبحث ا. 
  الحربالمبحث الثاني: المعايير القانونية لحماية الطيران المدني أثناء. 

 المبحث األول
 المعايير القانونية لحماية الطيران المدني أثناء السلم

مل تتطرق إىل أثار النزاعات املسلحة على املعاهدات  4494 لقانون املعاهدات لعام "فيينا"بادئ ذي بدء أن نشري إىل اتفاقية 
ومن خالل االطالع على مضمون اتفاقية  .3،إال أنم فقه القانون الدويل أكد على سريان االتفاقيات على أطرافها حال السلم واحلرب

وقف العمل باالتفاقية  إمكانيةعلى جندها نصت صراحة  94،وعلى وجه اخلصوص املادة  4417شيكاغو للطريان املدين الدويل لسنة 
السيما  مسألة ضمان  ،دئ العامة اليت أرستها االتفاقيةإالم أنم هذا الوقف غري مطلق و إمنما تبقى مسألة الوقف مرتبطة باملبا ،4حال احلرب

                                                           
املنظمة يف مونرتيال ر مقو  حدى املنظمات التابعة لألمم املتحدةإوهي  4417شيكاغو عام أنشأت مبوجب اتفاقية   "I C A O"منظمة الطريان املدين الدويل  1

 والعمل على ضمان أمن وسالمة الطريان املدين.  ،يات املالحة اجلوية والتخطيط هلابكندا مهمتها تطوير أسس وتقن
 . 3114رب الطائرات والصواريخ ، أنظر أيضا مشروع جامعة هارفارد حل4441بشأن النزاعات املسلحة يف البحار لسنة  "رميو سان"أنظر دليل .3
 

3 Eric David ,Principes de droit du confits armé ,Bruylant ,Bruxelle , 1994 ,p 65.  
... "  حمايدة أومن اتفاقية شيكاغو على أنه :"يف حالة احلرب ال حتد أحكام هذه املعاهدة من حرية العمل للدول املتعاقدة سواء كانت حماربة  94تنص املادة  4
. 
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وذلك  ،4411بالهاي عام  ويةالسالمة اجلوية حال وفق تنفيذ االتفاقية كما أكد هذا الطرح مشروع جلنة القانونيني بشأن احلرب اجل
 . " جيوز ألية دولة حماربة أن متنع أو تنظم دخول أو حتركات أو بقاء الطائرات يف اختصاصها : "حيث نصت على أنه 43مبوجب املادة 

ن متنع أو تنظم كما للدولة أ  ،التفاقية اخلاصة بالطريان املدينجند أنم للدولة احلرية يف وقف العمل با ،ومن خالل النصني السابقني 
 وعلى وجه اخلصوص املالحق والربوتوكوالت امللحقة هبا، ،قة للنصوص القانونية ذات الصلةالطريان املدين أثناء احلرب ،إالم أنم القراءة املعم

ال من خالل هو ما تكرس فعو  ،تصب يف ضرورة ضمان احلماية الالزمة للطريان املدين ،ظمة الطريان املدين يف هذا الشأنكذا جهود منو 
ذلك بنصه على ما يلي و  ،أثناء دورهتا االستثنائية مبونرتيال 4491 وماي 41املؤرخ يف  32/14مكرر الصادرة مبوجب القرار رقم  1املادة 

 ،طرياهناتعرتف الدول املتعاقدة بأنه جيب على كل دولة أن متتنع عن اللجوء إىل استعمال األسلحة العسكرية ضد الطائرات املدنية أثناء  :"
وال ميكن أن يفسر  ،وسالمة هذه الطائرة للخطر ،ألشخاص املوجدين على منت الطائرةوبأنمه جيب يف حالة اعرتاض الطائرة أال يتعرمض ا

ونشري إىل صياغة هذه املادة  .1 " والتزامات الدول املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة اهذا احلكم على أنمه بأي شكل كان حقوق
التابعة للخطوط اجلوية الكورية اجلنوبية يف الفاتح من "  717البوينغ " لطائرة  السوفيتيةعلى خلفية تدمري الطائرات العسكرية  جاء

بضرورة  املدين، مرتبطمما سبق نستنتج أن وقف العمل باتفاقية شيكاغو و االتفاقيات ذات الصلة بالطريان و  .2 4491سبتمرب عام 
ي املدين ضرورة التنسيق العسكر  ، وكذااإلنسانيةراءات الالزمة لضمان سالمة الطريان املدين متاشيا مع االعتبارات اإلجمراعاة الشروط و 

 التاليني:هو ما سنتناوله من خالل املطلبني حال النزاعات املسلحة و 
 .اإلنسانيةارات تأمين سالمة األشخاص الموجودين على متن الطائرات المدنية تماشيا مع االعتب األول:المطلب 

تضافرت جهود اجملتمع الدويل على أكثر من صعيد قصد تأمني احلماية للمسافرين على منت الطائرات املدنية من أي و لقد تبلورت 
كذا بعض فروع القانون الدويل و  ،اعتداء أو مساس بسالمتهم وأمنهم، وهو ما تكرس فعال من خالل جهود منظمة الطريان املدين الدويل

 ا سنتناوله من خالل الفرعني التاليني:هو مو 
 المسافرين الفرع األول: دور اتفاقيات سالمة الطيران المدني في تأمين حماية 

                                                           

املعدل التفاقية شيكاغو ،الصادر مبنشور منظمة الطريان املدين الدويل "القرارات السارية املفعول الصادرة عن اجلمعية العمومية "  14-32أنظر القرار رقم  1 
 . 41، ص  Doc 4429،وثيقة رقم  3141أكتوبر  19بتاريخ 

،وقد أقلعت  KE 117سيوول على رحلة ط سري بني نيويورك و ة اجلنوبية خالتابعة للخطوط اجلوية الكوري 717ثبتت الطائرة بوينغ  4491من أوت  14يف  2
الذي مير بالقرب من حدود أقاليم مجهوريات االحتاد  R 31هذه الطائرة من نيويورك مساءا ،وقد كان خط السري الذي جيب أن تتبعه هو الطريق اجلوي 

كلم ،وبذلك دخلت يف جزء اجملال   211رفت عن طريقها حنو الشمال اكثر من السوفيييت سابقا ،ولكن دون الدخول فيها بيد أنه بعد أن غادرت الطائرة احن
معلومات االحتاد السوفيييت ،وبعدها واصلت السري للدخول يف اجملال الوطين جلمهورية االحتاد السوفيييت  أقاليماجلوي الدويل الذي كان يشكل جزءا من منطقة 

سؤولة عن االحتاد السوفيييت باعرتاض ،وقامت بإطالق قذيفتني "جر ــ جر" أصابت الطائرة الكورية ،حيث ،وبعدها قامت السلطات امل Sakhilineفوق جزيرة 
 سوديناألشخص ، ومل يسمع البحث الذي أجرى بعد هذه احلادثة بالعثور على الصندوقيني  394مل يبق أحد من املسافرين على قيد احلياة حيث بلغ عددهم 

منطقة  إىلسنوات أعادت روسيا هذين الصندوقني  41، ألن السلطات السوفييتية كانت قد حصلت عليها مباشرة ،ولكن بعد املوجودين على منت الطائرة
توصلت حقيق الذي أجرته املنظمة الطريان املدين ،وبعد حبثها بدقة أعدت املنظمة الدولية للطريان املدين التقرير النهائي بالنسبة هلذه احلادثة املأساوية ،وطبقا للت

أهنا طائرة جتسس ،وقد إىل أن طاقم الطائرة سار بطريق اخلطأ بعد اإلقالع ،وأن السلطات السوفيتية باشرت اعرتاض الطائرة الكورية اجلنوبية وتدمريها معتقدة 
 البحار بالقرب من الطائرة السوفيتيية يف أعايلKamachatka  تدعم سوء الفهم هذا حقيقة أن طائرة امريكية لالستطالع العسكري كانت تطري شرق 

مع ذلك يبدو أن السلطات السوفيتية مل تستوف االجراءات املناسبة أو املالئمة من أجل التحقق من هوية الطائرة الكورية و  ، KE 117الكورية اجلنوبية 
ا تمكن من التحقق من هوية الطائرة الكورية ومستوى طرياهنلتنفيذ االعرتاض مل ت Sakhilineاجلنوبية ،كما أظهر التحقيق أن الطائرة املطاردة اليت أقلعت من 

 مر الذي الطائرات السوفيتية على أنه حماولة هرب وبالتايل هامجتها بقذيفتني جرجر.األ ،باالتفاق مع مركز مراقبة طوكيو
،ص  3119د.ط ،دار النهضة العربية ، مصر ،للدول،رية الدولية للطريان املدين من االنشطة العسك الدسوقي، احلمايةانظر يف هذا الصدد حممد عبد الرمحن 

71 ،77. 
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وهو ما مت تأكيده من خالل  يعترب منع استخدام األسلحة ضد الطائرات املدنية من املبادئ العرفية املستقرة لدى اجملتمع الدويل،
. وعليه فإنم مسألة تأمني 1منظمة الطريان املدين خالل مناقشة نصوص اتفاقية شيكاغو واملالحق التابعة هلا رإطاخرباء القانون الدويل يف 

ف السعي لتحقيقها يف كل الظروف سالمة الطريان املدين أثناء النزاعات املسلحة من املبادئ اجلوهرية اليت ينبغي على كل األطرا
القواعد العامة املتعلقة باالستثناءات  العدائية، علىائرة املدنية إىل طائرة مشاركة مباشرة يف األعمال إذا ما حتولت الط ، باستثناء.2األحوالو 

 . 3 من ميثاق األمم املتحدة 24الواردة على عدم استعمال القوة يف العالقات الدولية كما هو مكرس مبوجب املادة 
منظمة الطريان املدين الدويل عقب اعتداء القوات السوفياتية على كما مت تأكيد هذا الطرح من خالل القرارين الصادرين عن 

 4491مارس  9و أعقبه قرار يف  4491سبتمرب  42املذكورة سابقا حيث صدر القرار األول يف  KE 711الطائرة الكورية اجلنوبية 
ا االستخدام للقوة املسلحة يشكل هتديدا خطريا أكدا بقوة أنم مثل هذو  ،ايت ضد الطائرة الكورية اجلنوبيةأدنا فيه صراحة العمل السوفي

ويتعارض مع القواعد اليت حتكم السلوك الدويل ومع القواعد والضوابط واملمارسة املوصى هبا واملشتقة من اتفاقية  لسالمة الطريان املدين،
 .4 لإلنسانيةشيكاغو ولواحقها واالتفاقيات ذات الصلة بالطريان املدين األخرى ومع االعتداءات األولية 

خاصة وأنم هذه القضية جرت وقائعها،عقب القيمة القانونية  ،اإلنسانهذين القرارين إعماال ملبدأ احلماية الواجبة حلقوق  إقرارومت 
إذ أصبحت من القواعد اآلمرة  واحلق يف احلياة على وجه اخلصوص حتظى هبا على املستوى الدويل، اإلنساناهلامة اليت أصبحت حقوق 

"jus cognes "" ويف مواجهة الكافةErgaOmnes  واليت مت تأكيدها من خالل القرار الصادر عن حمكمة العدل الدولية يف قضية" "
 .5 برشلونة تركشن"

 ريكما تؤكد االتفاقيات اخلاصة بسالمة الطريان املدين واالتفاقيات املتعلقة باجلرائم املرتكبة على منت الطائرات املدنية واالستيالء غ
على  اعتداء، هذاخاصة من خالل التأكيد دائما وأبدا على أولوية محاية الطائرات واملسافرين من أي  ،املشروع على الطائرات هذا الطرح

الرغم من أن كل هذه االتفاقيات تشرتك يف أن أحكام احلماية مقررة فقط للطائرات املدنية وال تنطبق على الطائرات يف األغراض احلربية 
 . 6 ركية أو خدمات الشرطةواجلم

                                                           
من االتفاقية ثار خالف حول الصياغة القانونية للمادة وذلك بني عباريت تتعهد "  1/4يف إطار االعمال التحضريية التفاقية شيكاغو وخاصة املادة .1

S'engageمتتنع " الطائرة، وعبارةيف مواجهة  " كل دولة متعاقدة باالمتناع عن اللجوء اىل استخدام القوةS'abstient وعبارة تعرتف "
"Reconnaissent " والعبارة االخرية هي اليت مت االتفاق عليها بوصف أن احلماية املقررة للطائرة موجودة يف العرف الدويل ومت االعرتاف هبا يف شكل  

 اتفاقية.
 .431رجع السابق، ص حممد عبد الرمحن الدسوقي، امل  :يراجع يف هذا الصدد 

2. Jean-Claude piris, L’interdiction du recours a la force contre les aéronefs civils, l’amendement de 9189 a la 

convention de chicago, annuaire français du droit international ,1984.p 716. 
ق ما يضعف او ينتقص من احلق الطبيعي للدول، فرادى او مجاعات يف الدفاع عن انفسهم اذا اعتدت قوة ليس يف هذا امليثاعلى ما يلي:)  18تنص املادة .3

  .......( مسلحة على أحد اعضاء االمم املتحدة و ذلك اىل ان يتخذ جملس االمن التدابري الالزمة حلفظ السلم و االمن الدويل
 .332. 331 السابق، ص الدسوقي، املرجعحممد عبد الرمحن .4

 .Doc 9958 -ICAOو Doc 9848 –ICAO أنظر الوثيقتني
بأنه )إىل جانب القواعد الدولية اليت تفرتض التزامات متبادلة إىل القول"Barcelona Tractionذهبت حمكمة العدل الدولية يف قضية برشلونة تراكشن "  5

ا املعاهدات الثنائية االطراف اذ أن انتهاك أحكامها ال تتيح لغري اطرافها رخصة اللجوء إىل يف مواجهة املخاطبني بأحكامها كما هو احلال يف القواعد اليت تتضمنه
افة أعضاء ذلك القضاء دفاعا عن حقوقهم ومصاحلهم اليت ميسها االنتهاك فإنه توجد طائفة اخرى من القواعد اليت هتم اجملتمع الدويل بوجه عام ويصبح لك

احرتامها ألهنا تنتمي اىل طائفة القواعد القانونية اليت تعترب على الكافة...وهذه املبادئ تنبثق من املبادئ والقواعد املتعلقة اجملتمع مصلحة قانونية يف ضمان 
 باحلقوق االساسية لإلنسان(

6. ICJ.Rec 1970.p32. 

من اتفاقية الهاي لقمع االستيالء غري  1/3طائرات، واملادة من اتفاقية طوكيو بشأن اجلرائم واألفعال االخرى اليت ترتكب على منت ال 4/1املادة  ايضا أنظر
 االعتداء على الطريان املدين. ائممن اتفاقية مونرتيال لقمع جر  1/4القانوين على الطائرات، واملادة 
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 الفرع الثاني: دور بعض فروع القانون الدولي في تأمين الحماية الدولية للطيران المدني

من محاية الطريان املدين من االعتداءات ـ العسكرية ـ أثناء السلم فإنمنا جند  اإلنسانوإذا ما نظرنا إىل موقف القانون الدويل حلقوق 
تشرتك كلها يف ضمان هذا  اإلنسان،أوهلا يتعلق باحلق يف احلياة فاملواثيق والعهود الدولية حلقوق  ني أساسينيحقهذه احلماية تؤسس على 

بل أنمه أصبح من القواعد اآلمرة وامللزمة للكافة حبيث ميتنع أشخاص القانون الدويل ــ الدول واملنظمات الدولية والفرد بوصفه  ،1احلق
لية ــ عن انتهاك هذا احلق،و مما ال شك فيه أن االعتداء على الطريان املدين هو انتهاك صارخ للحق يف شخص من أشخاص املسؤولية الدو 

كية هو اآلخر احلياة للمسافرين على منت الطائرة املدنية،وثانيها يتعلق حبماية احلق يف امللكية كون الطائرة املدنية مملوكة لدولة معينة وحق املل
فاالعتداء على الطائرة املدنية هو  ،2واالتفاقيات ذات الصلة بالطريان املدين اإلنسانت القانون الدويل حلقوق حق مكفول مبوجب اتفاقيا

علق اعتداء على احلق يف امللكية ،وثالثها يتعلق باحلق يف حرية التجارة ،فمن املعلوم أنم هدف الطريان املدين هو التجارة باألساس سواء ت
لبضائع ،فهذا احلق هو اآلخر مكفول مبوجب القانون الدويل حلقوق االنسان وكذا حرية املالحة اجلوية وسالمتها بنقل املسافرين أو نقل ا

 .  4 هذا احلق مرتبط ارتباطا وثيقا حبق آخر مكفول وهو احلق يف حرية التنقل ،3الذي تؤكده منظمة الطريان املدين
الدويل ولعل أمهها مبدأ  زمن السلم على بعض املبادئ املستقرة يف القانون كما تؤسس احلماية للطريان املدين من االعتداءات يف

هلا معنيني معىن يتعلق  اإلطاروالسيادة يف هذا  ،وز املساس هبا وفق مبدأ السيادةفباعتبار الطائرة حتمل جنسية الدولة فال جي ،السيادة
على جماهلا اجلوي حبيث ميتنع أي من أشخاص القانون الدويل املساس يتعلق بسيادة الدولة  ومعىن  حتمل جنسية الدولة،بالطائرة اليت

 األملانيني و  " " Zittelmann , Gruenwald , Wastlake بسيادة الدولة ــ يف نطاقه اجلوي ــ وقد نادى هبذه الفكرة الفقيه االجنليزي
" De visscher  " البلجيكي  و" Anzilotti  "اإليطايل و  "" Nijeholt ولندي وغريهم ،وقد أسسوا حججهم يف سيادة الدولة اهل

 .Coelum ad " 5"   على جماهلا اجلوي انطالقا من القاعدة السائدة يف القانون الروماين " مبدأ ملكية العلو
باإلضافة إىل  هذا املدين،وبالتايل كل هذه املربرات القانونية تؤسس بصورة مباشرة أو غري مباشرة للحماية القانونية املكفولة للطريان 
وهو ما سنتوىل حتليله  ،املعايري العملية اليت أرستها منظمة الطريان املدين الدويل يف سبيل تعزيز هذه احلماية واآلليات األخرى ذات الصلة

 الثاين:ومناقشته من خالل املطلب 
 المطلب الثاني: آليات تعزيز حماية الطيران المدني أثناء السلم

آليات عملية تسعى هلذا جناعتها يف حتقيق احلماية للطريان املدين البد من تعزيز هذه املعايري بري القانونية فعاليتها و ن املعايحىت تضم
 حماربة كل مساس وهتديد ألمن وسالمة يفاجلهات القضائية الوطنية ملنظمة الدولية للطريان املدين و هو ما جتسد فعال من خالل ااهلدف، و 

 تناول هاتني اآلليتني يف الفرعيني التاليني:سنالطريان املدين و 
 الفرع األول: دور منظمة الطيران المدني الدولي في حماية الطيران المدني أثناء السلم

فقد أسهمت مسامهة فعالة يف  ، تسهر على سالمة الطريان املدينباعتبار املنظمة الدولية للطريان املدين اآللية القانونية والعملية اليت
حيث تضمن  ،توكوالت امللحقة باتفاقية شيكاغووهو ما جتسده فعال من خالل الربو  ،أهم األهداف اليت أنشأت من أجلهاحتقيق سبيل 

حبيث أن ، 6للتنسيق املدين العسكري لضمان سالمة الطريان املدين اإلجرائيةالربوتوكول احلادي عشر التفاقية شيكاغو مسألة القواعد 

                                                           
 .4499سية لسنة واملادة من العهد الدويل للحقوق املدنية و السيا 4419لسنة  اإلنسانعالن العاملي حلقوق من اإل 1أنظر املادة .1
 االنسان.من االعالن العاملي حلقوق  47أنظر املادة .2
 .21. 14ص  ، 3114 األردن ، 4: الشرعية الدولية ملكافحة االرهاب ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط خبيت العرميي مشهور.3
 من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية. 43أنظر املادة .4
 .24.91 ، ص4499نشر ، طبعة، دورذكر ال وقانون القضاء، دوناهيم شحاتة، القانون اجلوي الدويل ابراهيم فهمي ابر .5
 املضاف التفاقية شيكاغو املتعلق بتنسيق االنشطة اليت تنطوي على خطر حمتمل للطائرات املدنية يف الطريان 44مللحق رقم ا .6
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الدول  إىللتزام يقع على عاتق الدول اليت تشارك قواهتا يف النزاع ويف حال عدم القيام هبذه االلتزام ينتقل هذا االلتزام املبادرة بالتنسيق هو ا
هذا أخذ بعني االعتبار أن الدولة صاحبة الطائرة املدنية غري  ،1املكلفة بإقامة أو تثبيت خدمات احلركة اجلوية يف اجملال اجلوي املتأثر بالنزاع

 إبرامجيب أن يتم من خالل  ،نة أساسية حلماية الطريان املدينبالنزاع ،وباعتبار أن التنسيق بني السلطات املدنية والعسكرية ضما معنية
 أفضل الرتتيبات بني السلطات املدنية والعسكرية وأن يتمحور حول األسس التالية :

 نية بشكل  يتجنب غلق أو حتويل الطرق اليت أنشأهتا خدمات احلركة جيب أن ختتار املواقع أو املناطق واملواعيد ومدد األنشطة املع
 .ن املنتظم ،ما مل يوجد أي حل آخراستخدام الطريا إعاقةاجلوية ،أو وفق مستويات الطريان األوفر اقتصاديا ،أو 

 أمكن. نشطة املعنية ضئيلة كلماجيب أن تكون اتساعات املناطق اجلوية املنشئة لتنفيذ األ 
 اليت تنفذ األنشطة  ،قام تنسيق مباشر بني سلطة خدمات احلركة اجلوية املختصة أو وحدة خدمات احلركة اجلوية واملؤسسةجيب أن ي

بسبب حالة االستعجال أو الضرورة أو يف حاالت الظروف الطارئة  ،االت اليت تتطلب وقف هذه األنشطةالعسكرية بالنسبة للح
 .2األخرى

لتحقيق من هوية وا ،العسكرية واملدنية املعنية االتصال املباشر بني السلطاتتبادل املعلومات و تنسيق عن طريق وتتم عملية ال
كما تبنت املنظمة الدولية للطريان   .3 والتنبيه واملساعدة يف املالحة اجلوية قصد حتقيق احلماية الالزمة للطائرات املدنية ،الطائرات املدنية

ــ والذي يتعلق "حبماية الطريان املدين الدويل ضد أعمال التدخل غري  47ــ امللحق رقم  4477املدين ملحق جديد باتفاقية شيكاغو 
. وقد مت اعتماد هذا امللحق عقب سلسلة اهلجمات 4املشروع ". حيث حددت املقاييس واملمارسات املطلوبة من الدول يف هذا اجملال

. إذ أنم منظمة الطريان  4479أكتوبر  19ختريب وتدمري الطائرة الكوبية يف والتفجريات اليت مست الطريان املدين ولعل أمهها حادثة 
 71الذي راح ضحيته  4314يت  -الطائرة الكوبية من طراز سي يو  املرتكب ضد اإلجرامياملدين أصدرت قرارا أدانت فيه التخريب 

حبيث تكون عليهم،ذا الفعل وتوقيع أقصى العقوبات . كما أكد القرار على حث الدول على حماكمة اجملرمني الذين ارتكبوا ه5 شخصا
 .6العقوبة متفقة وجسامة اجلرمية ومتثل رادعا يف املستقبل

منظمة الطريان املدين  إقرارأثر كبري يف  4499جويلية  11يف  A 111يرباص أ اإليرانيةالطائرة  إسقاطكما كان حلادث 
  4499جويلية  11وتتلخص وقائع القضية يف أنه بتاريخ العسكرية،ة من اهلجمات إلجراءات وتدابري احلماية اخلاصة للطائرات املدني

السفينة احلربية  هرمز، وكانتفوق مضيق  922رقم  و، رحلةمستخدمة للربط بني بندر عباس  A 111يرباص أ اإليرانيةكانت الطائرة 
منطقة اخلليج ،حيث أنمه قبل بضعة دقائق من تدمري متواجدة يف   USS- Vincennesواالستكشافاملتخصصة يف املراقبة  األمريكية

طائرة كانت متجهة حنو هذه السفينة بسرعة كبرية ،فأرسلت هذه السفينة  Vincennes األمريكيةالطائرة اكتشف رادار السفينة احلربية 
وفة اليت هبطت حنوها بسرعة  غري املعر سبعة تنبيهات أو حتذيرات السلكية ،ولكنها مل تتلق أي رد من جانب الطائرة  األمريكيةاحلربية 

الذي دفعها إىل  األمر ،إيرانية F 41بأن هذه الطائرة اليت هتبط حنوها طائرة  األمريكيةلدى السفينة احلربية  إحساسوقد تولد  ،كبرية
قرار من  صدارإشخصا ،هذه احلادثة املأساوية أدت إىل  341صاروخني ضدها فسقطت يف مياه اخلليج وأسفرت عن وفاة  إطالق

املدنية ،كما أصدر جملس  األنشطةو العسكرية  األنشطةاملنظمة الدولية للطريان املدين يقضي بإدانة اهلجوم ،وحيث على ضرورة التنسيق بني 

                                                           
 44من امللحق رقم  41/3أنظر املادة .1
 492املرجع السابق، ص  ن الدسوقي،حممد عبد الرمح.2
 .472. 471ص  نفس املرجع،.3
 .21ص  ، 3114، دار اجلامعة اجلديدة ،مصر الدويل بني الغموض والتأويل اإلرهاب، حممد سعادي.4
 من الركاب و أفراد الطاقم 71مصرع  نتج عنه الكاريبيي، مما"ختريب و تدمري طائرة مدنية كوبية أثناء طرياهنا يف رحلة منظمة يف منطقة  2-33القرار رقم .5

 .13.11القرارات السارية املفعول الصادرة عن اجلمعية العمومية ملنظمة الطريان املدين الدويل، املرجعالسابق، ص 
 2 - 33من القرار  13أنظر الفقرة .6
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ويف كل يف اتفاقية شيكاغو أن حترتم بدقة  طرافاأل،ناشد فيه بقوة الدول  4499جويلية  31يف  949األمن الدويل باإلمجاع القرار رقم 
،كما أمست اتفاقية وارسو  1الظروف التنظيمات واملمارسة الدولية املتعلقة بسالمة الطريان املدين من أجل جتنب وقوع مثل هذه احلوادث

حبيث يعترب التعاون الدويل حتت غطاء  .2ملسؤولية الناقل اجلوي وعززت كل االتفاقيات املتعلقة بالطريان املدين هذا الطرح 4434لسنة 
بكاريا  يف هذا السياق يقول الفقيهوتكريس احلماية لسالمة وأمن الطريان املدين، و ملنظمة الدولية للطريان املدين أهم عامل لنجاح ا

Baccaria  "  3يفلت فيه اجملرم من العقاب" أنبعدم وجود مكان ميكن  اإليقانمن اجنح الوسائل ملنع اجلرمية . 
 م في حماية سالمة و أمن الطيران المدني أثناء السلالفرع الثاني: دور القضاء الوطني 

هذا الفعل ضمن جرائم   إدراجتكاد تشرتك كل النظم اجلزائية املقارنة يف العقاب على املساس بأمن و سالمة الطريان املدين، و 
يد، بل و حىت جمرد الشروع يف هذه ما اقرتنت مع عمليات قتل أو ختريب أو هتد إذاالقانون العام املعاقب عليها بعقوبات جسيمة خاصة 

النص على جترمي كل فعل يهدد سالمة الطريان املدين له بعدان أو  أن إىلاجلرمية يعاقب عليها بنفس العقوبة املقررة للجرمية التامة.و نشري 
من اجملتمع الوطين و األمالك صح التعبري، بعد وطين داخلي كون املساس بسالمة وأمن الطريان املدين هو مساس بسالمة و أ إنخلفيتان 

منظمة  إطارهذا النوع من اجلرائم و متابعتها قضائيا، أما اخللفية الثانية فتتعلق بتنفيذ االلتزامات والتعهدات الدولية يف  إقرارالوطنية لذا مت 
 . 4ية و القانون الوطينالعالقايت بني االتفاقيات و املعاهدات الدول اإلطارالطريان املدين الدويل و يف نفس السياق يف 

مكرر من قانون العقوبات رقم  782 وجتسيدا لذلك فإن املشرع اجلزائري قد نص على جترمي هذه األفعال مبقتض املادة
على متنها : )يعاقب باإلعدام كل من استعمل العنف أو التهديد من اجل التحكم يف طائرة يلي املعدل و املتمم على ما 66/816

 . (ة عليهاركاب أو السيطر 
 المبحث الثاني

 الحربالمعايير القانونية لحماية الطيران المدني أثناء 
،بأن احلماية املقررة للطريان املدين محاية مضاعفة   اإلنساينانطالقا من الطبيعة املزدوجة للطريان املدين من منظور القانون الدويل 

طائرة و الذين يعتربون من املدنيني ،وجانب مادي يتعلق بالطائرة املدنية كوهنا تشتمل على جانب شخصي يتعلق باملسافرين على منت ال
املدنية غري املشروعة ملباشرة هجوم عسكري ضدها ،وعليه سنتطرق من خالل هذا املبحث إىل حبث  األهدافأو  األعيانبوصفها من 

 اإلنساينخالل استعراض مدى استغراق اتفاقيات القانون الدويل  وبيان املعايري القانونية حلماية الطريان املدين أثناء النزاعات املسلحة من
مل نتطرق اجلهود الدولية يف سبيل تعزيز محاية الطريان املدين يف النزاعات  ،النزاعات املسلحة للطريان املدينواملبادئ ذات الصلة بسري 

 املسلحة املعاصرة.
 ضمان حماية الطيران المدني:المطلب األول: دور مبادئ القانون الدولي اإلنساني في 

يقوم جوهر القانون الدويل اإلنساين على مجلة من املبادئ اليت استقرت لدى اجملتمع الدويل وأقرها القضاء الدويل كأحد القواعد 
 خالل النزاعات ، ويف هذا السياق سنتناول أهم املبادئ اليت تؤسس للحماية القانونية للطريان املدين5العرفية للقانون الدويل اإلنساين

 املسلحة كما يلي:

                                                           
 .414.411حممد عبد الرمحن الدسوقي ،املرجع السابق ،ص .1
 4434من اتفاقية وارسوا لعام  31نظر بروتوكول الهاي وبروتوكول مونرتيال حول تعديل املادة ، وا4434قية وارسوا لعام من اتفا 43 – 47أنظر املواد .2
 271، ص3143، دار الكتاب احلديث، القاهرة األوىليف مكافحة االرهاب اجلوي، الطبعة القانون الدويل السياسة الدولية و  . حكيم غريب،3
، املتضمن التعديل الدستوري، 3149مارس  19املؤرخ يف  49/14املتمم مبوجب القانون رقم املعدل و دستور اجلزائري، المن  421تنص املادة  4

املعاهدات اليت يصادق عليها رئيس اجلمهورية، حسب الشروط املنصوص عليها يف  على أنه:" 34ص. ، 3149مارس  17املؤرخة يف  41ج.ر.ج.ج.، ع. 
 . " ونتسمو على القان ،الدستور

 .327، ص79أنظر الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية )دراسة حول مشروعية استخدام والتهديد باألسلحة النووية، الفقرة  .5
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 الفرع األول: دور مبدأ التمييز في حماية الطيران المدني أثناء النزاعات المسلحة
لقد أسفرت املمارسة الدولية والعرف الدويل وبعض القواعد ذات الصلة بسري النزاعات املسلحة عن رسوخ مبدأ التمييز بني 

جيد هذا املبدأ كما   ،1 جمات إىل املقاتلني فحسب وال جيوز أن توجه ضد املدنيني واألعيان املدنيةاملدنيني واملقاتلني وعلى أن توجه اهل
بنصها على ما يلي: "تعمل أطراف النزاع  4477من الربوتوكول اإلضايف األول لسنة  19تفاقي من خالل نص املادة سنده القانوين اال

وبني األعيان املدنية واألهداف العسكرية. ومن مثة توجه عملياهتا ضد األهداف العسكرية على التمييز بني السكان املدنيني واملقاتلني، 
    .2 " دون غريها وذلك من أجل تأمني واحرتام محاية السكان املدنيني واألعيان املدنية

الدويل اإلنساين مهامجتهم إىل أن  وبناءا على ما سبق ذكره يعترب الركاب واملسافرين على منت الطائرات املدنية مدنيني حيظر القانون
لى يثبت العكس، وبالتايل يتمتعون باحلماية اليت يقررها القانون الدويل اإلنساين للمدنيني. إذ أن احلماية املكفولة هلم ال تقتصر فقط ع

 .3 ث الذعر بني املدنينيعدم املهامجة وإمنا بتوفري األمن واألمان هلم، حبيث حتظر كل أعمال العنف أو حىت التهديد هبا بغرض ب
 يف هذا الصدد إىل أن محاية املسافرين على منت الطائرات املدنية محاية مضاعفة، فهي محاية قبلية بأن حيظر مهامجة ريونش

الطائرات املدنية بوصفها من األعيان املدنية، وعلى القائد العسكري الذي يقوم بعملية اهلجوم أو القصف أن يفعل كل ما يف وسعه 
حظر اهلجوم على املدن أو القرى أو املساكن أو السفن  4417لضمان محاية املدنيني كما أكدت اتفاقيات الهاي للحرب الربية لسنة 

، وقياسا على هذا النص فإنه حيظر مهامجة الطائرات املدنية اليت تقل املدنيني، وقد أكد القضاء  4 غري املدافع عنها أو قصفها بأية وسيلة
. وقد أسهمت حمكمة العدل الدولية على وجه اخلصوص يف 5 ى هذا املبدأ مبناسبة نظره يف العديد من القضايا اليت عرضت عليهالدويل عل

 Jusرأيها االستشاري حول مشروعية استخدام أو التهديد باستخدام ألسلحة النووية أن مبدأ التمييز هو من قبيل القواعد اآلمرة  "

Conges  " امللزمة للكافة "Erga Omnes"  مبا فيها مبدأ التمييز -ن الدويل اإلنساين املبادئ األساسية للقانو  : "نصها على أنهب- 
كانت قد صدقت على االتفاقيات  اليت حتتويها أم مل تصدق، وذلك أهنا متثل مبادئ القانون الدويل العريف   جيب أن متثل إليها الدول سواء

   .6 " غري القابلة لالنتهاك
 الفرع الثاني: دور مبدأ حظر الهجمات العشوائية في حماية الطيران المدني أثناء النزاعات المسلحة

يؤسس مبدأ حظر اهلجمات العشوائية حلماية الطائرات املدنية واملسافرين املدنيني على متنها، ويقصد باهلجوم العشوائي هو اهلجوم 
، ويعترب هذا املبدأ كذلك من القواعد املعرفية يف القانون الدويل 7 جنب أهداف غري عسكريةالذي ال يتخذ فيه املهاجم التدابري الالزمة لت

، إذ أن القاعدة 8اإلنساين، حيث تضمنتها قائمة القواعد العرفية يف القانون الدويل اإلنساين املعدة من قبل اللجنة الدولية للصليب األمحر

                                                           
 ر. القاهرة،املسلح، منشورات اللجنة الدولية للصليب األمح يف فهم واحرتام القانون يف النزاع إسهام -القانون الدويل اإلنساين العريف جون ماري هنكرتس، .1

 .08-01، ص7111 مصر،
 . 717، ص.د.ص.أـ ل، موسوعة القانون الدويل اإلنساين. ا8722من الربوتوكول اإلضايف األول لسنة  71أنظر املادة  .2
 .01من القانون الدويل اإلنساين العريف، املرجع السابق، ص 17أنظر القاعدة  -3
 .8772لربية لسنة من اتفاقية الهاي للحرب ا 71أنظر املادة  -4
 سبتمرب 12ودا يف ممت التأكيد على مبدأ التمييز بني املدنيني واملقاتلني يف حمكمة طوكيو حملاكمة جمرمي احلرب العاملية الثانية، خاصة من خالل قضية شي -5

كمة على وجوب احرتام مبدأ التمييز يف حيثيات للمطالبة عن األضرار اليت حلقت به جراء قصف اليابان بقنبلة هريوشيما وناكازاكي حيث أكدت احمل 8760
 حكمها وذلك بقوهلا:

"...It is wrong to clam that the distinction between a military objective and anon- military objective  has disappeared 

under to situation of a total war". 
6- ICJ report 1996,"Legality of the theat or use of nuclear weapsons", p78,p257.  

Sec;Mohamed Arrassen, conduit des hostilites, Droit des conflists Armes st des armement, Bruxeles 1986,p35.37. 

 .، ص لبنان،  القانون الدويل اإلنساين، الطبعة األوىل، املؤسسة احلديثة للكتاب،سلوان جابر هاشم، حالة الضرورة يف 
  . نساين العريف، املرجع السابقالقانون الدويل اإلمن  و ، . انظر القاعدة 
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 ينطبق انطباقا مباشرا على -حظر اهلجمات العشوائية  - للشك أن هذا املبدأ  يضع جماالتواليا وضحت وبشكل جلي ال 41و  43
ان املدنية اليت حيظر مهامجتها  وعلى الركاب بوصفهم مدنيني، ومن مث هذا املبدأ هو اآلخر يؤسس عيالطائرات املدنية بوصفها من األ

وعزز الربوتوكول اإلضايف األول هذه احلماية، ( الطائرة املسافرين)والشخصي ادي حلماية مضاعفة أو مزدوجة للطريان املدين بشقيها امل
حيث اعترب من األحباث العشوائية اهلجوم قصفا بالقنابل، واهلجوم الذي ميكن أن يتوقع منه تسبب خسارة يف األرواح للمدنني أو إصابة  

، كما أن محاية وسائل 1 من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة هبم، أو أضرار باألعيان املدنية، يتجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك اهلجوم
تعترب من جوهر وروح القانون الدويل اإلنساين خاصة إذا كانت هذه الوسائل تقوم بنقل  بل ،لدويل اإلنساين مكرسة فعالالنقل يف القانون ا

دورها  ألداءرها شرط استخدامها على حنو سلمي املدنيني أو اجلرحى أو املرضى أو العجزة حيث حيظر اهلجوم عليها، وضمان حرية مرو 
وبالنظر لطبيعة ، 2العادي، وأن ال يعرقل عن قصد حتركات املقاتلني، حيث مييز هذه الوسائل بوضع الشارات املميزة لتفادي اهلجوم عليها

و االستيالء عليها، وتبقى يف عداد املمتلكات عمل الطائرات املدنية بنقل املدنيني الذين ال عالقة هلم بالنزاع املسلح فإنه حيظر تدمريها أ
ونصت العديد من تشريعات الدول على حظر اهلجمات العشوائية واعتربهتا جرما  .3 املدنية وركابه من املدنيني الذين ال جيوز مهامجتهم

تعترب األفعال اآلتية أثناء  يلي: " ما يعاقب عليه يف قانون العقوبات كقانون العقوبات العسكرية األردين على سبيل املثال، الذي نص على
النزاعات املسلحة جرائم حرب: اهلجوم العشوائي الذي يرتكب ضد السكان املدنيني أو املمتلكات املدنية مع العلم بأن اهلجوم يسبب 

 .4 خسائر بالغة يف األرواح أو إصابات يف األشخاص املدنيني أو إضرارا باملمتلكات املدنية
 اإلنسانيةالصحية و  : الحماية الخاصة للطائراتالمطلب الثاني

حبماية متميزة يف ظل  ؛األخرىهي  اإلنساينضمانا لتنفيذ القانون الدويل  اإلنسانيةلقد حظيت الطائرات اخلاصة باملساعدة 
 الفرعني التاليني: لخالهو ما سنتناوله من د احلديثة لتنظيم احلرب اجلوية، و اجلهو واملشاريع و  اإلنسايناتفاقيات القانون الدويل 

 في كفالة الحماية القانونية للطائرات الصحية أثناء النزاعات المسلحة  اإلنسانيالفرع األول: دور اتفاقيات القانون الدولي 
بنصها  33/4محاية خاصة للطائرات املدنية الصحية وذلك من خالل املادة  4414لقد تضمنت اتفاقيات جنيف الرابعة لسنة 

ال جيوز اهلجوم على الطائرات اليت يقتصر استخدامها على نقل اجلرحى واملرضى املدنيني والعجزة والنساء والنفاس، أو نقل  لي:"ي على ما
املوظفني الطبيني واهلجمات الطبية، بل جيب احرتامها عند طرياهنا على ارتفاعات ويف أوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بني 

على  هذه احلماية اخلاصة من خالل نص املادة الثامنة عنه بنصها 4477" وقد أكد الربوتوكول اإلضايف األول لسنة  أطراف النزاع املعنية
كل وسيلة نقل صحية بطريق اجلو، وأكد على محايتها من خالل نص على ما   " Aeronef sanitaire"" تعترب الطائرة الصحية أنه: 

. حيث حث الربتوكول الدول األطراف على إبرام اتفاقيات 5 " الطبية وفقا ألحكام هذا الباب يلي: " جيب محاية وعدم انتهاك الطائرات
 تعاون لتنظم الطريان الصحي وختتلف اإلجراءات والتدابري املتفق عليها حبسب الوضعية اليت تكون عليها الطائرة الصحية، فإن كانت طائرة

                                                           

 .من الربوتوكول اإلضايف األول لسنة  و  ، . انظر املادة 
 

القانون الدويل واألماكن اليت حتتوي على خطورة خاصة وفقا ، التمييز بني اهلدف العسكري واهلدف املدين ومحاية األهداف املدنية يبقلن. يوسف إبراهيم ا
، ص لقاهرة، اإلنساين، مؤلف مجاعي القانون الدويل اإلنساين دليل للتطبيق على الصعيد الوطين ، الطبعة الثالثة، اللجنة الدولية للصليب األمحر، ا

. 
 .-. حممد عبد الرمحان الدسويف، املرجع السابق، ص 

 .من قانون العقوبات العسكري األردين لسنة  /. انظر املادة 
 .من الربوتوكول اإلضايف األول سنة  . انظر املادة 
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وقف محايتها على اتفاق مع الطرف املعادي، ولكن ميكن أن يعطي الطرف املعادي غري مسيطر عليها من طرف معاد ففي هذه احلالة يت
 .1جو للطرف املعادي -أرض  خاصة إذا كانت تقوم هذه الطائرات بطريان حبرص أو سيتدرجها إىل متناول أنظمة األسلحة  إخطارات

يف الواقع قوات صديقة، أو يف مناطق مل تسيطر عليها يف  أما إذا كانت الطائرة الصحية املعنية تعمل مبنطقة متاس تسيطر  عليها    
الواقع أية قوة بوضوح فإن فعالية هذه الطائرة متوقف على االتفاق املسبق الذي يتم بني السلطات العسكرية املختصة ألطراف النزاع كما 

اية الطائرات الصحية هي األخرى محاية ، ونشري إىل أن مح4477 2من الربوتوكول األول لسنة  34هو منصوص عليه مبوجب  املادة 
مضاعفة أو مزدوجة، فهي حممية محاية عامة مبوجب القواعد العامة املتعلقة حبماية املدنيني واألعيان املدنية، ومحاية خاصة مبوجب 

تستمر الطائرات الطبية  - " :على أنه من الربوتوكول األول بنصه 37االتفاقات بني األطراف املتنازعة، حسب ما هو وارد مبوجب املادة  
على التابعة ألحد أطراف النزاع متمتعة باحلماية أثناء حتليقها فوق املناطق الربية والبحرية اليت يسطر عليها اخلصم فعليا شريطة احلصول 

نطقة يسيطر عليها تبذل الطائرات الطبية اليت حتلق فوق م - موافقة مسبقة على هذا التحليق من السلطة املختصة لدى ذلك اخلصم.
اخلصم فعليا قصارى جهدها للكشف عن هويتها وإخبار اخلصم بظروف حتليقها وذلك إذا ما حلقت دون احلصول على املوافقة 
املنصوص عليها يف الفقرة األوىل أو باملخالفة لشروط هذه املوافقة سواء كان ذلك عن طريق خطأ مالحي أم بسبب طارئ يؤثر على 

وجيب على اخلصم فور تعرفه على مثل هذه الطائرة الطبية أن يبذل كل جهد معقول يف إصدار األمر بأن هتبط على سالمة الطريان، 
أو يف اختاذ اإلجراءات للحفاظ على مصاحلة اخلاصة وجيب يف   11األرض وتطفو على املاء حسبما أشري إليه يف الفقرة األوىل من املادة 

 ." األمر قبل اللجوء إىل مهامجتها المتثالقت الكايف كلتا  احلالتني إمهال الطائرة الو 
وحىت تبقى الطائرة الصحية حمافظة على طبيعتها املدنية البد من بقائها حمافظة على صفتها املدنية وذلك من خالل تقيدها    

عاد مسيطر على منطقة حتلق فيها الطائرات كما أنه خيول ألي طرف م  .3 بالتدابري  واإلجراءات اليت تبقيها متمتعة بالصفة واحلماية املدنية
الصحية أن تتخذ  مجلة من التدابري االحرتازية على غرار األمر هببوطها وتفتيشها قصد التحقق من طبيعتها املدنية والصحية على وجه 

عاملة إنسانية تتالئم ووضعهم  اخلصوص مع ضرورة التقيد دائما حبماية اجلرحى واملرضى املوجودين على منت الطائرة الصحية ومعاملتهم م
 .4 كأطراف ضعيفة وعاجزة عن القيام بالعمليات العدائية

 النزاعات المسلحة أثناء: الجهود الدولية الحديثة لضمان الحماية القانونية للطائرات الصحية الفرع الثاني
موما والطائرات الصحية واإلنسانية على وجه اخلصوص ومن املعايري واجلهود املبذولة حديثا يف سبيل تعزيز محاية الطريان املدين ع    

إال أنمه يفتقد إىل عنصر  ،والذي القى قبوال كبريا من طرف أشخاص القانون الدويل 4442خالل النزاعات املسلحة يف البحار سنة 
ية والصحية واإلنسانية أثناء النزاعات االلتزام القانوين، حيث خصص مواًدا وقواعد كثرية ومتعددة تناولت الوضع القانوين للطائرات املدن

                                                           

ع على وجود أي : "ال تتوقف محاية وعدم انتهاك الطائرات الطبية التابعة ألي طرف من أطراف النزا  من الربوتوكول اإلضايف الثاين على أنه تنص املادة 
ا، وميكن مع ذلك اتفاق مع خصم هذا الطرف، وذلك يف املناطق الربية اليت تسيطر عليها فعليا قوات صديقة أو يف أجوائها اليت ال يسيطر عليها اخلصم فعلي

وخاصة حني  قا ملا نصت عليه املادة ألي طرف من أطراف النزاع تعمل طائرته الطبية يف هذه املناطق حرصا على مزيد من السالمة، أن خيطر اخلصيم وف
 يؤدي حتليق هذه الطائرات هبا إىل أن تكون يف جمال أسلحة اخلصم اليت تطلق من األرض إىل اجلو.

 .من الربوتوكول اإلضايف األول لسنة  انظر املادة  .
  من الربوتوكول اإلضايف األول لسنة  املادة  انظر. 

 .من الربوتوكول اإلضايف لسنة   . انظر املادة
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 - الطائرات والصواريخ -حلرب اجلوية يتعلق با 3114. كما مت إعداد مشروع اتفاق من طرف جامعة هارفارد عام 1 املسلحة يف البحار
 .2 وتناول هو اآلخر أحكاما ومبادئ خمتلفة بشأن الطائرات املدنية والصحية

هذه احلماية املقررة للطائرات املدنية والصحية، إذ اعتربها من االنتهاكات اجلسمية للقانون وقد أكد القضاء اجلنائي الدويل 
الدويل اإلنساين، وخاصة مسألة توجيه  اهلجمات ضد السكان  املدنيني بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيني ال يشاركون مشاركة مباشرة يف 

مستخدمني أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة يف مهمة من األعمال احلربية ، وكذا تعمد شن هجمات ضد موظفني 
ية مهام املساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم عمال مبيثاق األمم املتحدة ماداموا  يستحقون  احلماية اليت توفر للمدنيني أو للمواقع املدن

 .3 مبوجب القانون الدويل للمنازعات املسلحة
اية املقررة للطريان أن مسألة فعالية احلم، و كان النزاع املسلح دولًيا أو غري دويل   طريان املدين مقررة سواءً اية المع اإلشارة أن مح

 إىلالتعهدات الدولية امللقاة على عاتقها، باإلضافة إرادة الدول بتنفيذ االلتزامات و يف السلم أو احلرب مرتبطة ارتباطا وثيقا ب املدين سواء
جلرمية املنظمة العابرة يات التعاون الدويل حملاربة هذه اجلرمية كوهنا جرمية تتعدى حدود الدولة الواحدة و تدرج ضمن االعمل على تطوير آل

 العقابية عن كل من تسول له نفسه املساس بأمن و سالمة الطريان املدين.للحدود وكذا تعزيز اآلليات الردعية و 
 خاتمة:

تأسيسا على و واإلنسانية،  االقتصادية ها يف توطيد العالقات الدوليةؤ  أصبح  الطريان املدين يتبو من األمهية الكبرية اليت اانطالق     
يف حالة السلم أو حالة احلرب، عمل أشخاص اجملتمع  هتدد سالمة الطريان املدين سواء املتزايدة اليت أصبحت واالعتداءاتالتهديدات 

لى معايري قانونية يتم من خالهلا تعزيز محاية الطريان املدين، وبالفعل كللت هذه اجلهود الدويل على بذل جهود مضنية يف سبيل االتفاق ع
إذ لعبت منظمة الطريان املدين الدويل دورا رياديا يف تطوير قواعد  .خاصة يف حالة السلم ،بإبرام العديد االتفاقيات الدولية وفق هذا الغرض

 واخلطط العملياتية لضمان هذه احلماية. اإلجراءاتطريان املدين الدويل وكذا إقرار العديد من القانون الدويل التعاهدي املتعلق حبماية ال
فقد مت رصد العديد من النصوص القانونية الواردة  - النزاعات املسلحة -اية الطريان املدين أثناء احلرب أما فيما يتعلق حبم

تؤسس حلماية الطريان املدين، بل إن احلماية املقررة للطريان  4477ت لسنة وبروتوكوهلا  االتفاقيا 4411مبوجب اتفاقيات جنيف لسنة 
 املدين محاية مضاعفة مبوجب القانون الدويل اإلنساين، محاية للطائرة املدنية بوصفها من األعيان املدنية أو محاية للمسافرين على منت

واالمتيازات اليت يوفرها القانون الدويل اإلنساين، والزالت اجلهود مبذولة  الطائرة املدنية بوصفهم من املدنيني الذين يستفيدون من احلماية
 من قبل املنظمات اإلنسانية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب األمحر يف سبيل تعزيز هذه احلماية، ولذلك ينبغي العمل على ما يلي: 

 سالمة وأمن الطريان املدين أثناء السلم واحلرب.ضرورة تعزيز وتنمية التعاون بني خمتلف الفاعلني يف سبيل تطوير  
العمل على التنسيق بني السلطات املدنية والعسكرية أثناء السلم واحلرب حول وطبيعة الطريان املدين، والتشجيع على إبرام  

 االتفاقيات واالتفاقيات الثنائية حول مسارات ومرور املالحة اجلوية.
مة الطريان املدين وذلك عن طريق تفعيل دور الشرطة الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية، وكذا املساءلة اجلنائية عن انتهاكات سال 

ااملتابعة عن طريق االختصاص اجلنائي العاملي، وإبرام اتفاقيات التعاون القضائي وتسليم اجملرمني ذات الصلة باجلرائم املاسة 
 بالطريان املدين.

                                                           

 .4441/و من دليل سان رميو املتعلق بالنزاعات املسلحة يف البحار لسنة 41البند  أنظر:. 
Manual On International Law Applicable To Air and Missile  warfare , Bern, 15 May 2009, Program On 

Humanitarian Policy  and Confilakt  Research at Harvard University, Rules -74 87, P20-31. 
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 دور محكمة العدل الدولية في تطوير قواعد القانون الدولي
The role of the International Court of Justice 

in the development of the norms of international law 

 باحث يف الدكتوراه، طالب ، بن عيسى األمين
 قسم احلقوق، ،كلية احلقوق والعلوم السياسية

 اجلزائر. ،باديس مستغامن حلميد بنجامعة عبد ا
 .  07/00/7902تاريخ املراجعة:  - 90/09/7902تاريخ اإليداع: 

 لخص:م
الدويل يعترب من ضمن مصادر القانون، إال أنه على املستوى الدويل، ونظرا النعدام سلطة صفة عامة على املستويني الوطين و القضاء ب    

الوطنية، جعل من القضاء الدويل ممثال يف حمكمة العدل الدولية يلعب دور جد مهم يف تطوير تشريعية على غرار ما نلمسه يف نطاق األنظمة 
يف تطوير قواعد القانون  قواعد القانون الدويل، فغياب سلطة تشريعية على املستوى الدويل، جعل من حمكمة العدل الدولية حتتل دورا رياديا

 .هو ما سنبينه من خالل هذا املقالالدولية يف تطوير قواعد القانون الدويل حمكمة العدل  هإن هذا الدور الذي تلعب .الدويل
  الكلمات المفتاحية:

 .العدل، الدولية، القانون، الدويلحمكمة، 
 

Abstract  

    In general, the judiciary at the national and international levels is considered to be one of the 

sources of law. At the international level, however, and because of the lack of legislative authority 

along the lines of national regulations, the international judiciary represented in the International Court 

of Justice plays a very important role in the development of the rules of   International law,the absence 

of legislative authority at the international level gives the international Court of Justice a leading role in 

the development of the norms of international law. 

    This role of the International Court of Justice in developing the rules of international law is 

what we will show through this article. 

key words:  

Court, Justice,International, Law, International. 

 مقدمة:
املنشأة مبوجب  دائمة للعدل الدويلام احملكمة النظل امتداد، هو 0096 وماي 6نشأة يف مة العدل الدولية املكساسي حملإن النظام األ    

 0099ساسي مبوجب مؤمتر" دامربتن أوكس " لسنة د هذا التمديد بالنسبة للنظام األ، وقد ور 0079ديسمرب  01مم يف إعالن عصبة األ
واملسامهة يف  طوير قواعدهحمكمة العدل الدولية يف إثراء منظومة القانوين الدويل وت ويف جمال مسامهة. تعلق بإنشاء منظمة األمم املتحدةامل

أنواعها بدءا بالفصل يف النزاعات الدولية الناشئة بني الدول وهو  اختالفوآلياهتا على  اختصاصاهتاوضعها، يتوجب علينا التطرق إىل خمتلف 
يئات الدولية، وأخارا ، مث االختصاص االستشاري الذي تديل به احملكمة بناءا على طلب املنظمات و اهلاإلجباريالقضائي  اختصاصهاميثل 
، مث االستشاريو الرأي تشارة والذي ينشر ويرفق بالقرار أاليت يديل هبا القضاة حول النزاع القانوين حمل الفصل القضائي أو حمل االس اآلراء

لتطرق إىل خمتلف  القضايا وذلك با حمكمة العدل الدولية يف إثراء منظومة القانون الدويل التعرف أثناء التطرق  لكل نقطة على مدى مسامهة
  .اليت فصلت فيها احملكمة أو أبدت فيها رأيها االستشاري
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إىل  أيضا فسيتم التطرق ،سي للمحكمة الدائمة للعدل الدويلساللنظام األ امتدادالدولية هو مبا أن النظام األساسي حملكمة العدل و                
مبوجبها يف إثراء ن هذه األخارة وذلك ملعرفة خمتلف املبادئ والقواعد اليت كرستها احملكمة وسامهت أثناء سريا فيها بعض القضايا اليت مت الفصل

 .القانون الدويل
مبوجب   كمةاحمل؟و  كيف تساهم  ل اآليت: فيما تتمثل وظائف حمكمة العدل الدوليةمن ما تقدم ذكره سيتم طرح اإلشكا انطالقا         

الوظيفة القضائية  باحث؛شكال عرب التطرق إىل ثالثة مستتم اإلجابة على هذا اإل. قواعد القانون الدويل ؟ ويرهذه الوظائف يف إثراء وتط
 )مبحث ثالث(. املنفردة واملخالفة للقضاة اآلراء )مبحث ثاين(، حملكمة العدل الدولية االستشاريةالوظيفة  )مبحث أول(، حملكمة العدل الدولية

 األولالمبحث 
 لقضائية لمحكمة العدل الدوليةالوظيفة ا

              نتطرق إىل آلية العمل القضائي حملكمة العدل الدولية مث إىل دور قرارات حمكمة العدل الدولية يف تطوير قواعد القانون الدويل.       
 آلية العمل القضائي لمحكمة العدل الدولية:المطلب األول 

وتبعا لذلك فليس باإلمكان رفع قضية إىل حمكمة  ،ة األطرافخارج إراده تال ميكن احلديث عن إلزامي ما مييز القضاء الدويل هو أنه     
دل الدولية لذلك فإن التطرق آللية العمل القضائي حملكمة العون موافقة األطراف يف تلك القضية، ملزم د حكم الستصدارالعدل الدولية 

 امللزمةالشيء املقضي فيه و  حجيةواملقصود به سلطة إصدار أحكام قضائية هلا  لزاميالقضاء اإل ستنصب بطبيعة احلال على احلديث عن
اليت جاءت  ةمن النظام األساسي حملكمة العدل الدولي 16لقضاء اإللزامي حملكمة العدل الدولية يتأسس على مضمون املادة فا .1لألطراف

 ة.القضائي للمحكم االختصاص انعقادأساليب يتم مبوجبها  بعدة
 الخاصة االتفاقاتأسلوب الفرع األول:  

اتفاقية ق التوقيع على ينزاع بينهم يتم إحالته إىل حمكمة العدل الدولية عن طر  إثر نشوبق دولتان أو أكثر على أنه يف هذه احلالية تتف
أيضا  االختصاصويسمى هذا  ني أصحاب اخلالفاملوقعة ب باالتفاقيةإشعار  استالمهاو تنظر هذه األخارة يف النزاع مبجرد اللجوء إىل احملكمة، 

 .2من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية 63/1ة, و هذا طبقا لنص املادة باإلراد باالختصاص
 االتفاقيةأسلوب البنود الفرع الثاني: 

ل الدولية بالفصل يف حمكمة العد اختصاصاليت تعقدها ، تقضي بقبول  االتفاقياتاملقصود به أن تقوم الدول بوضع بنود يف 
أيضا  16/0 خاص وهو ما تنص عليه املادة اتفاقو ذلك دون احلاجة إىل اللجوء لعقد  االتفاقيةاملنازعات اليت قد تنشب يف املستقبل بشأن 

 3من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية 
  االنفراديأسلوب التصريح الفرع الثالث: 

العدل الدولية هلا أن تصرح يف أي وقت تشاء بأهنا مبوجب هذا التصريح  حملكمة يطراف يف النظام األساسهلذا األسلوب فإن الدول األطبقا 
 اتفاقنفسه و ذلك دون احلاجة لعقد  االلتزامللنظر يف مجيع النزاعات القانونية اليت تقوم بينها و بني دولة تقبل  ةاجلربيللمحكمة بواليتها  تقر

 .4خاص
                                                           

 750، ص الغرب، اجلزائر، بدون سنة نشرن رقم طبعة، دار ، اجلزء الثاين، بدو طان، مبادئ القانون الدويل العامحممد بوسل 1 
 .09، ص7991مذكرة ماجستار، جامعة اجلزائر، سنة  تطوير قواعد قانون البحار ،العدل الدولية ودورها يف وضع و  قرارات حمكمة سفيان شعالل، 2 
 .09، صالسابق  املرجع ،سفيان شعالل 3
 .75، ص السابق املرجع، حممد بوسلطان 4 
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 المحول تصاصاالخالفرع الرابع: 
للعدل الدويل و اليت يتم حتويلها إىل أثناء سريان احملكمة الدائمة الصادرة عن الدول  االنفراديةبالتصرحيات  االختصاصيتعلق هذا 

من النظام األساسي حملكمة العدل  12ذلك حبسب نص املادة كو  .1من نظامها األساسي 5/16حمكمة العدل الدولية طبقا لنص املادة 
معمول به على إحالة مسألة إىل حمكمة تنشئها اجلمعية العامة أو إىل احملكمة الدائمة  اتفاقكلما نصت معاهدة أو "  ة اليت تنص على أنه الدولي

 .2" الدول األطراف يف هذا النظام األساسي تعني إحالتها إىل حمكمة العدل الدولية فيما بنيللعدل الدويل ، 
 : ظيةالفرع الخامس: اإلجراءات التحف

من النظام األساسي  90 هناك جانب ال بأس به من الفقهاء يرى أنه بإمكان احملكمة أن تأمر بإجراءات حتفظية حسب نص املادة
احملكمة  اختصاصعدم  ، و يشرتط يف ذلك أن ال يكون استعجالنظرا لوجود عنصر  اختصاصهاحملكمة العدل الدولية و ذلك قبل التأكد من 

 .3ضرر وشيك الوقوع قد يتعذر تصليحه أو لتفادي تعقد النزاع إلجراءات التحفظية لتفادي واضح، وأن تقرر ا
ما ألطراف يف نظامها األساسي ، و فيينادي جبعل اختصاص احملكمة إلزامي بالنسبة للدول ا كان  جتب اإلشارة إىل أن هناك اجتاه

و نظرا للنصوص ايل تضمنتها املواثيق اليت  ،عرتاضات بعض الدول الكربىفة القانونية ، غار أنه حالت دون ذلك اصخيص املنازعات ذات ال
 .4تريده حلل منازعتها اف فيها  حرية اختيار الطريق الذيأنشأت حتت ظلها احملكمة حيث إهنا ترتك للدول األطر 

      قواعد القانون الدولي.            محكمة العدل الدولية في تطوير قرارات دور : المطلب الثاني
اإلجباري تكون ملزمة للدول األطراف يف النزاع و خبصوص النزاع  اختصاصهاإن القرارات الصادرة عن حمكمة العدل الدولية مبوجب 

 قد يكون هلا أثر يتجاوز أطراف إال أن املمارسة الدولية أثبتت أن بعض هذه القرارات الصادرة عن احملكمة ،الذي فصلت فيه هذه القرارات
ت حمكمة العدل فيما يلي بعض قراراو  .5 و هذا يف حد ذاته يعترب كشف لقاعدة قانونية دولية بالنظر إىل الدول غار األطراف يف النزاع النزاع.

 دولية:القانونية القواعد ال تكوين و تطويرالدولية اليت كرست 
 النرويج بين بريطانيا و  1591ام قضية المصائد ع الفرع األول:

تقع يف ساحلها اجلنويب و نظراً لكون هذه  مصائد باستغاللأصدرت النرويج مرسوماً أعطت مبوجبه احلق لصياديها  0015يف سنة     
اخلاص هبا يكون أن نقطة بداية قياس البحر اإلقليمي  اعتربتالسواحل تتكون من صخور تتخللها مياه و متتد ملسافات بعيدة من الشاطئ فقد 

حكام القانون خمالفة أل اعتربهتاالنرويج يف حتديد عرض البحر اإلقليمي و  اتبعتهايطانيا على الطريقة اليت بر  حتجتاو عند هناية الصخور، 
  ،بعدم خمالفة النرويج ألحكام القانون الدويل بإصدارها ملرسومها الذي قضىأصدرت احملكمة قرارها  0050ديسمرب  01بتاريخ ، و الدويل

جنيف بشأن البحر اإلقليمي و املنطقة املتامخة  اتفاقيةهو نفسه املبدأ الذي جسدته ديد البحر اإلقليمي و عتمد يف حتكاشفة بذلك عن املبدأ امل
  .6 يف املادة الرابعة منها ، و نفس املبدأ تضمنته معاهدة قانون البحار يف مادهتا السابعة 0051لعام 
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 .الدولي( لاللتزامال المنفردة كمصدر : )األعم1579قضية التجارب الذرية الفرنسية لعام  الفرع الثاني:
نددت أسرتاليا ية يف احمليط اهلادي اجلنويب، و هذا النزاع بني أسرتاليا و فرنسا بسبب قيام هذه األخارة بتجارب لألسلحة الذر  ثار    

 أنه قبل الفصل فيها أصدر الرئيس ، إالالدولية أمام حمكمة العدل هاتم رفع القضية من قبلساس خمالفة قواعد القانون الدويل، فبذلك على أ
، وعلى إثر ذلك اعتربت حمكمة العدل الدولية أن هذا تصرحيًا يقضي بعزم فرنسا وقف التجارب الذرية 0091جوان  91الفرنسي بتاريخ 

كان موجه إىل العامل أمجع ألنه  التصريح هو ملزم يف ذاته للحكومة الفرنسية و بالتايل ليس هناك حاجة إلصدار قرار يلزم فرنسا بتصرحيها ، 
الدويل مبجرد التصريح  االلتزاموبالتايل فموقف حمكمة العدل الدولية هو تعزيز لوسائل  .1أسرتاليا و يتضمن أثار على السلم و األمن الدولينيو 

 الدويل. لاللتزاماملنفردة كمصدر  لتصرفات الدولية الصادرة باإلرادةاملنفرد من قبل الدولة ، و هو تكريس ملبدأ ا
 لوتيس"  قضية السفينة الفرنسية " الفرع الثالث:

 : لسفينة " لوتيس"قضية ا، و ملا كان ذلك فإنه سيتم التطرق إىل للمحكمة الدائمة للعدل الدويل امتدادهي إن حمكمة العدل الدويل     
القضاء الدويل يف تكوين  مسامهةيؤثر يف مدى معرفة احملكمة الدائمة للعدل الدويل ، لكن ذلك ال سريان جرت أحداث هذه القضية ظل     

 للعدل الدويل. الدائمةللمحكمة  امتدادالقاعدة القانونية الدولية ما دام أن حمكمة العدل الدولية هي 
لبحار يف أعايل ا "بوزكورت"و السفينة الرتكية "لوتيس" الفرنسية  السفينةبني  0071تتلخص وقائع القضية يف حدوث تصادم سنة و   

 علىأدت إىل غرق األخارة و وفاة مثانية أشخاص كانوا على متنها ، و عند ُرْسْو السفينة يف ميناء إسطنبول ألقت السلطات الرتكية القبض 
نظر يف احملاكم الرتكية لل اختصاصدفعت احلكومة الفرنسية ببطالن ف مة القتل اخلطأ أمام حمكمة تركية،املسؤوليني عن السفينة و حاكمتهم بته

ىل احملكمة الدائمة تفق الطرفان على رفع النزاع إالقانون الرتكي، فا الختصاصهذه القضية حبجة أن التصادم وقع يف أعايل البحار وهو ال خيضع 
سؤول عن الضرر ، وأصدرت هذه األخارة قرارها لصاحل تركيا مؤيدة إياها يف دفعها املتعلق بالتمسك بقاعدة عرفية يقضي مبتابعة املللعدل الدويل

 .2 ، واحملكمة هبذا القرار كشفت عن قاعدة عرفية دوليةاملرتكب على رعاياها حىت خارج اإلقليم
 في ميدان المسؤولية الدولية  الفرع الرابع:

 قانونية:هناك عدة قضايا نظرت فيها حمكمة العدل الدولية سامهت مبوجبها يف إرساء عدة مبادئ     
 :ين ألبانيا و بريطانياالكرفيو ب قضية -أوال

بعض القطع احلربية الربيطانية بألغام مائية يف املياه اإلقليمية األلبانية و ذلك نتيجة  اصطدامتتلخص وقائع هذه القضية يف حدوث     
وقد كانت الربيطانية،  حربيتني من اجملموعة من املياه اإلقليمية األلبانية ما أدت لتحطيم قطعتني الذي هو جزء "الكرفيو"مرورها يف مضيق 

طالبت بريطانيا حيث  األمر إىل حمكمة العدل الدولية مت رفعو  يطانيا تلح على ذلك، ألبانيا ترفض مرور السفن احلربية هبذا املضيق و كانت بر 
 .3 د تعويض تدفعه مقابل األضرار اليت أصابت السفن الربيطانيةيبتثبيت مسؤولية ألبانيا و حتد
لغار ، إال أهنا حكمت بناءًا على ما للدولة من سلطة باضرار وجود قصد اإل النعدامة من تأسيس هذه املسؤولية مل تتمكن احملكم

الدول  التزام، ألن على إقليمها و بالتايل تأسيس املسؤولية على اإلمهال و التهاون يف ممارسة هذه السلطة و احلكم بالتعويض لصاحل بريطانيا
ا يعترب من صميم التزامات و أي خرق بشأن ذلك يؤدي لقيام املسؤولية الدولية، و بالتايل فاحملكمة هنا سامهت يف مبمارسة سيادهتا وسلطاهت
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 .1 تثبيت املسؤولية الدولية عن طريق إرساء مبدأ دويل تؤسس عليه املسؤولية الدولية
واحلكم بإصالح  0019-0020ة األمريكية بطهران سنة و القنصلي يف السفار  الدبلوماسيرهائن من أعضاء السلك  احتجازقضية  -ثانيا  

 .2الدولية التزاماهتاعدم قيامها بأداء  نتيجةالضرر الذي تسببت فيه إيران لو.م.أ 
حيث أصدرت حمكمة العدل الدولية  0016 - 0019نيكاراغوا سنة يف وقضية األنشطة األمريكية العسكرية و شبه العسكرية  -ثالثا 

على خمالفة  كل ذلكاحملكمة   تو أسسللتعويض،  ملهاحتقانوين دويل و بالتايل  بالتزام.م.أ املسؤولية الدولية نتيجة إخالهلا حكمًا بتحميل الو
 تكما أهنا أسس،  اتفاقيةهنا تكون قد كشفت عن قاعدة دولية ، و0056الو.م.أ معاهدة الصداقة اليت أبرمتها مع دولة نيكاراغوا سنة 

عدم التعرض للسيادة ومنع هتديد السلم  الداخلية للدول وتنص على عدم التدخل يف الشؤون   ق األمم املتحدة اليتحكمها على مبادئ ميثا
تطوير لقواعد القانون الدويل يب املسؤولية الدولية و يف هذا كل هذه املبادئ كأسس لرتت  استخدامو  ،3عدم اللجوء للقوة واألمن الدوليني و

 لية.املتعلقة باملسؤولية الدو 
 الثانيالمبحث 

 لمحكمة العدل الدولية االستشاريةالوظيفة 
حملكمة العدل الدولية يف تطوير قواعد  االستشارية اآلراءحملكمة العدل الدولية، مث نعرّج إىل دور  االستشاريآلية العمل  نتطّرق إىل            

 القانون الدويل
 :دل الدوليةلمحكمة الع االستشاريآلية العمل  :المطلب األول

من النظام األساسي  65و فتاوى يف املسائل اليت تعرض عليها حيث تنص املادة  استشاريةختتص حمكمة العدل الدولية بإصدار آراء 
 يلي:حملكمة العدل الدولية على ما 

، أو حصل الرتخيص هلا باستفتائهاألمم املتحدة يف أية مسألة قانونية بناءًا على طلب أية هيئة رخص هلا ميثاق ا تفيتللمحكمة أن  -0 "
 بذلك طبقاً ألحكام امليثاق املذكور.

املوضوعات اليت يطلب من احملكمة الفتوى فيها تعرض عليها يف طلب كتايب تتضمن بيانًا دقيقًا للمسألة املستفىت فيها و ترفق به كل  -7
 .4 " جتليتها على املستندات اليت قد تعني

جملس األمن بطلب فتاوى يف ها رخصت لكل من اجلمعية العامة و الفقرة األوىل من ميثاق األمم املتحدة جند 06وبالعودة إىل نص املادة 
 مسائل قانونية من طرف  احملكمة.

ن تأذن هلا اجلمعية العامة ، ممن جيوز أالوكاالت املتخصصة املرتبطة هبا لسائر فروع اهليئة ويف فقرهتا الثانية " ... و  06أضافت املادة و 
 . 5 " اهلها فيما يعرض هلا من املسائل القانونية الداخلة يف نطاق أعما، أن تطلب أيضاً من احملكمة إفتاءبذلك يف أي وقت

، االجتماعيو  االقتصاديمن احملكمة هي : اجمللس  االستشاريالفروع اليت حصلت على ترخيص اجلمعية العامة ، لطب الرأي  إنّ 
وفروع  ،، اللجنة الدائمة ، الوكالة الدولية للطاقة الذريةاحملكمة اإلدارية لألمم املتحدة إعادة النظر يف أحكاملس الوصاية ، جلنة التطبيق و جم
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 0095جوان  76، الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة  بتاريخ من ميثاق هيئة األمم املتحدة 06 املادة 5 
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ب ول للمحكمة رفض تقدمي طلوخي .1، باإلضافة ملعظم املنظمات الدولية املتخصصة ما عدا اإلحتاد العاملي للربيدأخرى يف األمم املتحدة
 .2 املتمثل يف كون الطلب ذو طبيعة قانونية أم ال اختصاصهاإذا كان يتعارض مع  استشاري

 :قواعد القانون الدولي لمحكمة العدل الدولية في تطوير االستشارية اآلراء: دور المطلب الثاني
ل قانونية و تصدر احملكمة رأيها طبقاً ألحكام ، فهي تعرب عن وجهات نظر احملكمة يف مسائبطبيعتها غار ملزمة االستشارية اآلراءإن      

لرغم من الطابع غار اإللزامي إال أنه و بااألساسي حملكمة العدل الدولية.  من النظام 11القانون الدويل يف مصادره املنصوص عليها يف املادة 
سامهت يف تطوير  و إىل أي مدى اآلراءمثلة عن هذه ، وفيما يلي نضرب بعض األهنا سامهت يف تطوير القانون الدويلإال أ االستشارية لآلراء

 القانون الدويل:
 اآلراء أن 0096منظمة األمم املتحدة لسنة تمتع هبا ة باالمتيازات و اإلعفاءات اليت تنصت االتفاقية املتعلق الفرع األول:

يثور و تطبيق نصوص االتفاقية تفسار  ن أي خالف يفنفس االتفاقية على أ حيث نصت املادة الثامنة منهلا طابع إلزامي،  االستشارية يكون
إن هذا الرأي . و 3حد أعضائها جيب أن يعرض على حمكمة العدل الدولية لتصدر فيه رأيا استشاريا يكون ملزما لألطرافأبني األمم املتحدة و 

 و تطبيق االتفاقيات الدولية.االستشاري الذي تفصل فيه احملكمة إمنا هو تطوير لقواعد القانون الدويل يف ميدان تفسار 
العدل الدولية  حمكمة" على جواز اللجوء إىل 00" املتحدة يف مادته لألممنص النظام األساسي للمحكمة اإلدارية  الفرع الثاني:

أيا استشاريا قد أصدرت حمكمة العدل الدولية ر و  .4 ألخذ رأي استشاري ملزم يف حال وقوع اعرتاض على النظام األساسي للمحكمة اإلدارية
نح تعويض القاضية مب اإلداريةاحملكمة  حول أثر أحكام 0059جوان  01اها بتاريخ كان ذلك يف فتو اليت منحت هلا، و  مبوجب هذه الصالحية

من طرف حمكمة العدل الدولية وأصدرت هذه  استشاريمة حيث طلبت اجلمعية العامة رأي لبعض موظفي األمم املتحدة املصروفني من اخلد
إن هذه احلاالت هي استثناء عن القاعدة العامة املتمثلة يف عدم الزامية  .5 ألخارة رأيها بضرورة االمتثال حلكم احملكمة اإلدارية لألمم املتحدةا

 .اآلراءاالستشارية و األمر متوقف على األطراف يف إضفاء الطابع اإللزامي على هذه  اآلراء
نس البشري اجل إبادة مكافحة  اتفاقيةبشأن التحفظات على  0050أوت  71ر يف الرأي االستشاري الصادالفرع الثالث: 

                  :                                                                                                                             0091ة عام العقاب عليه املربمو 
أمام احملكمة العدل الدولية  فأصدرت رأيا ساهم يف وضع قواعد  0091إبادة اجلنس لعام  منع ود اتفاقيةالتحفظ  على بن رفع مسألة متّ 
ستشاري إال أنه ال ميكن إبداء خلصت احملكمة يف رأيها اال، و 0060ا لقانون املعاهدات لعام حفظ على املعاهدات يف اتفاقية فيينالت

يف  0060به اتفاقية قانون املعاهدات لعام  اجلماعية للجنس البشري، هذا الرأي أخذت لالتفاقيةيف األساسية تتناقض و األهداف حتفظات 
 .6 حبيث نصت على أنه ال ميكن أن تقبل التحفظات اليت ال تتالءم مع هدف و موضوع املعاهدة 00مادهتا 

احملكمة مبوجب هذا  سامهت    :0071سبتمرب  05و  09ا الصادر يف لونييف قضية األقليات األملانية يف بو الرأي االستشاري  :رابعالفرع ال

                                                           

 759، ص، املرجع السابقحممد بوسلطان، مبادئ القانون الدويل العام، اجلزء الثاين 1 
 71، ص سفيان شعالل، املرجع السابق 2 
 . 70سفيان شعالل، املرجع السابق، ص 3 
 . 70، صالسابقاملرجع  ،سفيان شعالل 4
 .16، صاملرجع السابق ، طارق اجملذوب،حممد اجملذوب 5 
 .19، ص السابق ، املرجعسفيان شعالل 6 
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 :1 عدة مبادئ دولية من بينها الرأي إرساء
  :زوال  الدولبتكريس مبدأ الحقوق الفردية و عدم زوالها  -أوال

لونية ضد األقليات األملانية احلكومة البو  اختذهتاكرست احملكمة هذا املبدأ مبناسبة إصدارها رأي استشاري بشأن اإلجراءات اليت 
حيث كانت هذه األقليات متتلك أراضي مقابل أجور تدفعها دون أن حتصل على عقود ملكية ، فقامت احلكومة  ،املوجودة على أراضيها

ما أسست عليه بولونيا و أملانيا و هو  من الدولتنيوحدة كل لى هذا احلق يف ظل البولونية بإخالء هذه األراضي و طردهم كوهنم حصلوا ع
 الدولية املتعلقة بقواعد حتول الدولة. التزاماهتااحملكمة رأيها مبخالفة بولونيا 

 إقرارها:خاصة بموضوع الجنسية و تحديد بعض المفاهيم ال -ثانيا
البولونية بصورة  طرح مسألة ما إذا كان األشخاص ذوو األصل األملاين وولدوا يف أقاليم آلت إىل بولونيا يعتربون حائزين للجنسية مت

 ة بني بولونيا و احللفاء.املربم آلية طبقا لنصوص االتفاقية املتعلقة باألقليات
قليم اآليل كانوا يقيمون إقامة معتادة يف اإل  آباءهمما دام أن  ء األشخاص باجلنسية البولونيةبت احملكمة بأنه على بولونيا االعرتاف هلؤالأجا

 . همإليها وقت والدة أبنائ
الصادر بشأن التعويض عن األضرار الالحقة مبصاحل األمم   0090 أفريل 00الرأي االستشاري الصادر يف  :خامسع الالفر 

يف تعرض العديد من موظفي األمم املتحدة للقتل يف إسرائيل تتمثل وقائع القضية  القانونية ملنظمة األمم املتحدة(:)إقرار الشخصية  املتحدة
فالتمست اجلمعية من بينهم " الكونت " برنادوت " السويدي ) الوسيط األممي (  0091-0092ما بني سنيت  ةعلى األيادي االسرائيلي

: هل حيق للمنظمة يف حالة إصابة موظفيها أو ممتلكاهتا بضرر أن تتابع كمة يف مسائل قانونية تتمثل يفالعامة لألمم املتحدة استشارة من احمل
 .بيان إمكانية احلصول على تعويض؟ و كيف ميارس هذا احلق بالتنسيق مع الدولة املسؤولة عن الضرر؟ قضائيا املسؤول عن هذا الضرر مع

 د أهدافهاأجابت احملكمة بأن املنظمات الدولية هلا دور مهم يف احلياة الدولية و بالتايل جيب االعرتاف هلا بالشخصية القانونية الدولية يف حدو 
ب اإلشارة إىل أن املنظمات جتو  ما يقتضيه النظام األساسي لكل حمكمة. التقاضي أمام احملاكم الدولية وفق هانو بالتايل ميكممارسة وظائفها و 

 لية.الدولية ليس هلا األهلية للتقاضي أمام حمكمة العدل الدولية ألن هذا احلق هو مكفول للدول فقط وفق للنظام األساسي حملكمة العدل الدو 
 :1571يا لسنة بيامنقضية  -سادسالفرع ال

سنة  726ت رقم جملس األمن حت قرار هذه القضية يف استمرار وجود جنوب افريقيا يف ناميبيا بالرغم من صدورتتلخص وقائع   
 .2االنتدابقرارات للجمعية العامة بإهناء عدة و قبل هذا القرار صدور  ،انتداب جنوب افريقيا و مغادرة الرتاب النامييب يقضي بإهناء  0029

من امليثاق  75و  79 جملس األمن على ضوء املادتني  بني اإلثراء الذي قدمته احملكمة يف هذه القضية هو املسامهة يف تفسار اختصاصات من
 : 3و متثل هذا التفسار يف نقطتني مها

لس إصدار قرارات  أن سلطات جملس األمن تتوسع و تزداد لتحقيق و حفظ السلم و األمن الدوليني و بالتايل فمن صالحيات اجمل -
طبقا  ن حق اجمللس إصدار هذه القرارات وتنفيذها يف مواجهة جنوب إفريقياوأنه م ،كفيلة بإهناء الوضع غار الشرعي يف ناميبيا

 من امليثاق. 75للمادة 
  اختصاصاتمن بنياالنتداب فيه جتاوز للسلطة خلصت احملكمة إىل أنه قانوين ألنه أن قرار اجلمعية العامة بإهناء  حول مسألةو  -

                                                           

 .وما يليها 19ص ،السابق املرجعسفيان شعالل،  1 
 وما يليها . 11، ص ان شعالل، املرجع السابقسفي 2 
 وما يليها . 11، ص املرجع السابق، سفيان شعالل 3 
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حل املسائل القانونية املتعلقة تفسار و  يف هنا يتضح دور احملكمةو ، 1االنتداب طبقا ألحكام امليثاق  فقاألمم املتحدة هو و 
 األجهزة الدولية يف أداء وظائفها.مساعدة املنظمات و  معية العامة، ودورها بصفة عامة يفباختصاصات اجل

 الثالث المبحث
 المخالفة للقضاةو  فردةالمن اآلراء

 .يف تطوير قواعد القانون الدويل املخالفة للقضاةاملنفردة و  اآلراء، مث نعرّج إىل دور املنفردة واملخالفة للقضاة باآلراءنتطّرق إىل املقصود 
 فردة و المخالفة للقضاة المن باآلراءالمقصود :المطلب األول

أمساء القضاة الذين حققوا كل قرار على عدد و   جيب أن ينص منطوق 0021ل سنة وفقا للنظام الداخلي حملكمة العدل الدولية املعد
 األغلبية أثناء التصويت.
 الرأي المخالف الفرع األول:

بالتايل صوت ضده يف جممله أو ضد بعض و  ،هو يصدر من القاضي الذي اختلف حول نقطة أو جمموعة نقاط يف قرار احملكمةو 
 ية يف القرار.أساس يف نظره فقراته اليت تعد

 الرأي المنفرد  الفرع الثاني:
فيختلفون مع  ،من القضاة الذين يصوتون على قرار احملكمة يف جممله أو يف بعض الفقرات منه يروهنا أساسية يف هذا القراريصدر 

 أسباب خمتلفة أو إضافية.على  بعض أو كل األسباب أو أهنم يؤسسون رأيهم 
 قواعد القانون الدولي للقضاة في تطويرمنفردة و المخالفة ال اآلراءدور : المطلب الثاني

و بعضه بإمجاع القضاة أصادر كله " إذا مل يكن احلكم  :يلي على ما من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية 52تنص املادة     
 .2 يصدر بيانا مستقال برأيه اخلاص" أن فمن حق كل قاضي

حملكمة ) يف النزاع جمتمعني أو فرادى مساندين لرأي ااالستشارية تعرب عن وجهة نظر القضاة  اآلراءأو رارات املرفقة بالق اآلراءإن هذه     
 . 3 هلا ) أراء خمالفة ( أراء منفردة ( أو خمالفني

 ،الء القضاة هلم صفة الفقهاءهلا فائدة كبارة من الناحية الفقهية ألن هؤ ة اإللزامية جتاه األول، إال أن بالقو  اآلراءعدم متتع هذه رغم و     
لتأييد  بآرائهمالدويل العام عادة ما تستدل فاحملكمة تضم عادة كبار أساتذة القانون الدويل و القانون بصفة عامة يف العامل و مؤلفات القانون 

 .4 وجهات نظر معينة لتفسار أو تعديل قواعد دولية معينة
من  11عترب مصدر استداليل للقانون الدويل حبسب نص املادة يقه و هذا األخار بدوره جانب الف تدخل يف اآلراءملا كانت هذه و     

 .5النظام األساسي حملكمة العدل الدولية فإهنا تساهم يف تطوير مصادر القانون الدويل
 ة:ــمــخات

                                                           

 19، ص السابقاملرجع  ،سفيان شعالل 1 
 من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية . 52املادة  2 
 .11، صسفيان شعالل، املرجع السابق 3 
 .11، صالسابق املرجع  ،سفيان شعالل 4 
 .11، ص السابق املرجع ،سفيان شعالل 5 
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باري كشفت مبوجبه عن جمموعة ميكن القول إن حمكمة العدل الدولية  قامت حبل عدد من النزاعات الدولية مبوجب اختصاصها االج
، ير وإثراء قواعد القانون الدويل، كما سامهت مبوجب أرائها االستشارية يف تطو بادئ دولية قننتها معاهدات شارعةمن القواعد العرفية و إرساء م

ناقص عدد القضايا املعروضة على احملكمة تنوعها و تظر إىل تزايد النزعات الدولية  و هنا  بالرغم من هذا اإلجناز فيبقى مردودها ضئيل بالنأإال 
 . فر عنصر الثقة يف احملكمةنتيجة عدم توا

نظامها األساسي  وعدلت 0026لداخلية سنة قامت احملكمة بتعديل إجراءاهتا ا ولتحسن دورها يف جمال تطوير قواعد القانون الدويل
قامت باالعتماد على نظام الغرف و الغرف اخلاصة إلضفاء نوع  بتنشيط أجهزهتا لغرض تفعيل دور احملكمة حيث كما قامت   ،0021سنة 

صندوق املساعدة املالية للدول  بإنشاءقامت احملكمة قد ، و شكل عامل بعث للثقة يف أجهزة احملكمةمما ي ،من التخصص يف حل القضايا
                                                                                اهتا أمام احملكمة .األكثر فقرا حيث وضع هذا الصندوق خصيصا لغرض املساعدة املالية لبعض الدول حلل نزاع

 :ه الدراسةاليت نقرتحها يف ختام هذ ومن بني بعض التوصيات   
 اختيارساواة بني الدول يف امل أن يكون قضاة حمكمة العدل الدولية من جنسيات دول خمتلفة والعمل على تكريس هذا املبدأ عن طريق جيب -

 . أسلوب التداول بإتباعالقضاة، 
 .ى أن تتدخل فيها مثل جملس األمنالعمل على جعل احملكمة مستقلة متاما عن تأثار أجهزة األمم املتحدة اليت ميكن للدول الكرب  -
وهنا جتسد أساس جناحها يف الفصل يف خمتلف من النظام االساسي حملكمة العدل الدولية ك 11ضرورة تقيد قضاة احملكمة بنص املادة  -

  . أ املشروعيةدارات احملكمة، ألهنا مل ختالف مبالقضايا، هذا التقيد من جانب احملكمة، بطبيعة احلال، سيكون سببا يف التزام الدول باالمتثال لقر 



 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

32 

 

 االستثنائية الحماية من ظاهرة االختفاء القسري أثناء الظروف
Protection from enforced disappearance during exceptional circumstances 

 (،قسم )بأستاذة حماضرة  ،فصراوي حنان د.
 ،كلية احلقوق والعلوم السياسية
  قسم احلقوق، 

 اجلزائر. سعيدة،الطاهر موالي جامعة 
 .52/00/5102تاريخ املراجعة:  - 52/01/5102اإليداع: تاريخ 

 :ملخص
، من اخطر صور انتهاكات حقوق ني أو اخلصوم السياسيني أو غريهمتعد ظاهرة االختفاء القسري للمعتقلني من املعارض

حرياته األساسية صارخا للعديد من حقوق اإلنسان و  ال شك أن هذه الظاهرة متثل انتهاكاتقرتن بوجود الظروف االستثنائية، و  اإلنسان اليت
وصـل ، رفـقد ترفراد من التعر  لخاختفاء القسري،نظرا لذلك حرص اجملتمع الدويل على ضمان حقوق األوالعهود الدوليةاليت كفلتها املواثيق 

لك حىت أثناء الظروف أكدت على ذري و ألرفراد حلاالت االختفاء القساإلعخانات اليت تضمن عدم تعر  اإىل العديد من االتفاقيات و 
اإلعخانات ذات الصلة مبوضوع االختفاء القسري  أقر اجملتمع الدويل جمموعة من املبادئ كضمانات فاقيات و .وبقراءة تلك االتاالستثنائية

ذه الظاهرة عامة لألمم املتحدة ه، رفقد أولت اجلمعية الللطبيعة اخلطرية حلاالت االختفاءللحيلولة دون اختفاء األشخاص احملتجزين ،ونظرا 
حباالت االختفاء  ت ملدة سنة واحدة رفريقا عامخا من أعضائها يعملون كخرباء لدراسة املسائل املتصلةأنشأالبغيضة اهتماما خاصا، رف

جلنة دولية معنية حباالت االختفاء  إنشاءمن هذه الظاهرة على  األشخاص،كما نصت االتفاقية الدولية حلماية القسري لألشخاص
 القسري ،نتعر  الختصاصاهتا وقراراهتا.

 : الكلمات المفتاحية
 .االختفاء القسري، احلماية، الظروف االستثنائية

 

Abstract: 

The phenomenon of enforced disappearances of detained dissidents, political adversaries 

and so forth, is one of the most dangerous forms of human rights violations, which is usually 

associated with exceptional circumstances. Such a phenomenon is undeniably a flagrant 

transgression of several human rights and fundamental freedoms guaranteed by international 

conventions. Therefore, the international community has adopted many conventions and 

declarations in order to ensure that individuals will not be victims of enforced disappearances and 

even during exceptional circumstances.  

In view of the serious nature of enforced disappearances, the United Nations General Assembly 

devoted particular attention to this serious phenomenon, establishing a working group of its 

members to serve as experts to study issues related to enforced disappearances. In addition, the 

International Convention on the Protection of Persons from enforced disappearance provided for the 

establishment of an International Commission on enforced disappearances. We shall review its 

terms of reference and resolutions. 

Keywords:  

Enforced disappearance, protection, exceptional circumstances. 

 مقدمة:
خطر صور انتهاكات حقوق أ، من ني أو اخلصوم السياسيني أو غريهمتعد ظاهرة االختفاء القسري للمعتقلني من املعارض

من رفغالبا ما حتدث حاالت االختفاء القسري يف الوقت الراهن يف الدول اليت تعاين  ،تقرتن بوجود الظروف االستثنائية اإلنسان اليت
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يف بعض احلاالت أوجدت التغريات السياسية اجلذرية واالحتاد الروسي، و  ،والفلبني ،نيبالالو  ،وسري النكا ،كولومبيا  ؛صراعات داخلية مثل
، الت يف بعض البلدان، غري حمسومةيف أماكن أخرى تظل مائات بل آالف احلاائات من حاالت االختفاء، و  حدوث املظرورفا أدت إىل

و، ري بالو  ،بعض بلدان أمريكا الوسطىوالعراق و  1ميكن اإلشارة يف هذا الصدد إىل بلدان مثل اجلزائر وبالتايل رفهي تشكل جرائم مستمرة، و 
 .واهلند ،وكينيا، وتايخاند ،وباكستان ،والصني ،يةالسور واجلمهورية العربية ، 2األرجنتنيو ، شيليالو 

ما مدى جناعة اجلهود واآلليات الدولية يف مكارفحة ظاهرة االختفاء ميكن طرحه غي هذا الشأن هو؛ وعليه، رفإن أهم إشكال 
خال مبحثني اثنني، األول نتطرق رفيه ملاهية ظاهرة وهو ما سنحاول اإلجابة عليه من خ .؟ ، وما هي آليات جماهبة هذه الظاهرةالقسري

 من ظاهرة االختفاء القسري، وذلك ورفق االنهج التايل: احلمايةاالختفاء القسري، مث نتناول يف املبحث الثاين آليات 

 المبحث األول

 ماهية ظاهرة االختفاء القسري
رفحة هذه القسري )املطلب األول(، مث للجهود الدولية الرامية ملكالتحديد مفهوم ظاهرة االختفاء يف هذا املبحث األول نتطرق       

 .الظاهرة )املطلب الثاين(

 المطلب األول: مفهوم ظاهرة االختفاء القسري      

األساسية اليت كفلتها املواثيق حرياته و  كا صارخا للعديد من حقوق اإلنسانال شك أن ظاهرة االختفاء القسري متثل انتها 
، حيث يفتقد احملتجز أي احلاالت من تعذيب أو سوء معاملة على رأسها احلق يف احلرية رفضخا عما يصاحب هذهالدولية، و والعهود 

ق يف احلياة، يف احلاالت اليت يقتل رفيها الشخ  املختفي، احل، و 3وسيلة من وسائل احلماية القانونية ، إذ تنقطع صلته بالعامل اخلارجي
 حماكمة عادلة ويف الضمانات القضائية، واحلق يف إنصاف رفعاال، مبا يف ذلك اجلرب والتعويض، واحلق يف معررفة واحلق يف اهلوية، واحلق يف

 احلقيقة رفيما خي  ظروف االختفاء. 
رية ،يتم على أيدي ويقصد باالختفاء القسري االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من أشكال احلرمان من احل"
أو أشخاص أو جمموعات من األرفراد يتصررفون بإذن أو دعم من الدولة أو مبوارفقتها ، ويعقبه ررفض االعرتاف حبرمان  ،موظفي الدولة

 . 4"  ، مما حيرمه من محاية القانونصري الشخ  املختفي أو مكان وجودهالشخ  من حريته أو إخفاء م
                                                 

رجل و امرأة جزائريني رفقدوا خخال  3333، إىل وجود حاالت االختفاء يف اجلزائر ، حوايل  9111مارس  3يشري تقرير منظمة العفو الدولية املنشور يف :  1
 . 03السنوات الست األخرية . راجع أ  حيياوي نورة  بن علي ، املرجع السابق ،ص 

بعنوان :  5332جانفي  52الصادرة يف HRC /A/19/1تقرير الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي ، وثيقة أ . م ، ج . ع ،: 2 
 .8املعنون جملس حقوق اإلنسان ، ص  5330مارس  92املؤرخ يف  529/ 03تنفيد قرار اجلمعية العامة 

 راجع ذلك على م . ش . م . د ل م . س . ح . إ ، الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي كالتايل :
http://www2.ohchr.org/arabic/issues/disappear/index.htm 
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=119 

 98املؤرخ يف  12/933اإلعخان املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري املعتمد بقرار ج . ع رقم من  5حيث تن  املادة األوىل ف :  3
إن عمل االختفاء القسري حيرم الشخ  الذي يتعر  له ،من محاية القانون ،و ينزل به و بأسرته عذابا شديدا ، وهو ينتهك "يلي :  على ما 9115ديسمرب 

اليت تكفل ،ضمن مجلة أمور ،حق الشخ  يف االعرتاف به كشخ  يف نظر القانون، و حقه يف احلرية و األمن ،و حقه يف عدم التعر  قواعد القانون الدويل 
 . "للتعذيب و غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الخاانسانية أو املهينة كما ينتهك احلق يف احلياة أو يشكل هتديدا خطريا له

 53املؤرخ يف  09/922من االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري اعتمدت بقرار ج . ع  لألمم املتحدة رقم  5املادة :  4
مرب اليت دخلت حيز النفاذ يف كانون األول/ديسو لقد وقاع على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، ، 09يف دورهتا  5330ديسمرب
دولة. وهذه االتفاقية تورفر أساسا سليما ملكارفحة اإلرفخات من العقاب، وحلماية األشخاص املختفني  39دولة، وصدقات عليها  39، ما جمموعه 5101

http://www2.ohchr.org/arabic/issues/disappear/index.htm
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=119
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 .1 ، جرمية ضد اإلنسانيةل عمليات ممارسة االختفاء القسريكما تشك
إلقاء القبض على  االختفاء القسري لألشخاصيعىن : ")ط(الثانية يف رفقرهتا  األساسيما عررفت املادة السابعة من نظام روما ك

أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها هلذا الفعل أو بسكوهتا عليه. مث ررفضها  حتجازهم أو اختطارفهم من قبل دولةأي أشخاص أو ا
األشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصريهم أو عن أماكن وجودهم، هبدف حرماهنم من محاية القانون اإلقرار حبرمان هؤالء 
 ." لفرتة زمنية طويلة

 لحماية من ظاهرة االختفاء القسريالجهود الدولية ل: الثاني المطلب

كما سبق اإلشارة -حرياته األساسية و  هاك صارخ للعديد من حقوق اإلنساننظرا ملا تشكله حاالت االختفاء القسري من انت
اإلعخانات وصـل إىل العديد من االتفاقيات و ، رفـقد تلخاختفاء القسريحرص اجملتمع الدويل على ضمان حقوق األرفراد من التعر  -إليه 

الوثائق على  روف االستثنائية .ظهرت هذهأكدت على ذلك حىت أثناء الظألرفراد حلاالت االختفاء القسري و اليت تضمن عدم تعر  ا
 .اإلقليمياملستوى العاملي وعلى املستوى 

 :الحماية من ظاهرة االختفاء القسري على المستوى العالمي  األولالفرع 

مجيع ، إعخانا بشأن محاية 0335ديسمرب  02املؤرخ يف  32/099اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها رقم 
اعترب اإلعخان أن االختفاء القسري مبثابة جرمية ضد اإلنسانية و طالب احلكومات بان تعترب  رفقد .األشخاص من االختفاء القسري

املهم أنه أكد يف مادته  قد تؤدي إىل حاالت اختفاء قسري. و حفظ األمن مسائولة عن التجاوزات اليتت املكلفة حبماية النظام العام و القوا
و عدم االستقرار أو قيام حالة حرب أسواء تعلق األمر بالتهديد باندالع حـرب السابعة على عدم جواز اختاذ أي ظرف مهما كان  

 ، أو أي حالة استثنائية أخرى، ذريعة لتربير أعمال االختفاء القسري.السياسي الداخلي
مجيع حلماية ، اتفاقية دولية اد اجلمعية العامة لألمم املتحدة، عند اعتمات كبرية من جانب اجملتمع الدويلقد مت اختاذ خطو و 

إيداع عشرين  دخوهلا حيز النفاذلإذ يشرتط  .  5111ديسمرب  51املؤرخ يف  10/022، بقرار رقم األشخاص من االختفاء القسري
ديسمرب  50املؤرخ   12/513 ويف قرار اجلمعية العامة رقم.منها 93لدى األمني العام لألمم املتحدة، ورفقا ألحكام املادة  تصديق
، أعربت اجلمعية العامة عن قلقها بصفة خاصة إزاء ازدياد حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي يف مناطق خمتلفة من العامل، 5101

قسريا يف حد ذاهتا، وإزاء تزايد عدد  ااالختطاف، عندما تتم يف إطار االختفاء القسري أو تعد اختفاءمبا يف ذلك االعتقال واالحتجاز و 
االت االختفاء أو أقارب األشخاص املختفني للمضايقة وسوء املعاملة أو التخوي..قد رحبت حلالتقارير الواردة عن تعر  الشعوب 

 91، كما قررت أن تعلن االتفاقية الدولية حلماية األشخاص من االختفاء القسري باعتماد -يف القرار نفسه  -اجلمعية العامة 

                                                                                                                                                                  

.ملزيد  A/RES/09/ 922، رقم الوثيقة  .مبا يف ذلك إجراء التحقيقات وتورفري العدالة واإلنصاف --وأسرهم، ولتعزيز الضمانات اليت تورفرها سيادة القانون 
 :لتايل ل أ . م كايمن التفصيل حول هذه االتفاقية راجع ذلك على م . ش . م . د ل

http://www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm 
من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  9ف 2من االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وكذلك للمادة  2راجع املادة :  1

السكان املدنيني ،و :" يشكل االختفاء القسري لألشخاص جرمية ضد اإلنسانية مىت ارتكبت يف إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية جمموعة من 
يعين إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطارفهم من قبل دولة أو منظمة سياسية "يلي: من نفس املادة كما 5عن علم باهلجوم" ، و عررفته ف
ء معلومات عن مصريهم أو عن أماكن أو بعوهنا عليه ،أو ررفضها اإلقرار حبرمان هؤالء األشخاص من حريتهم أو إعطا ،أو بإذن أو دعم منها هلذا الفعل

 وجودهم،يهدف حرماهنم من محاية القانون لفرتة زمنية طويلة ".
 

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/65/209
http://www.un.org/ar/events/disappearancesday/pdf/disappearances.pdf#page=45
http://www.un.org/ar/events/disappearancesday/pdf/disappearances.pdf#page=45
http://www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm
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ما ورد يف املادة األوىل من هذه االتفاقية هو  أهمو  .5100آب/أغسطس يوما دوليا لضحايا االختفاء القسري حيتفل به اعتبارا من عام 
 حظر تعريض أي شخ  لخاختفاء القسري، وعدم جواز التذرع بأي ظرف استثنائي كان لتربير االختفاء القسري.

رور ثخاثني مع م 59/05/5101ري حيز النفاذ يف ــاء القســــاص من االختفــــخــــع األشــــــدخلت االتفاقية الدولية حلماية مجيوقد 
ك يصبح لدى الضحايا يف العديد من البلدان ـــوبذل، الذي يعترب البلد العريب الوحيد املصادق على االتفاقية يوما على تصديق العراق ، 

سري. مع مخاحظة ـــــاء القــــقيقة أو يف جرب الضرر املادي واملعنوي نتيجة لخاختفـــة احلـــــمعررفمتكنهم من ية ــــة دولـــــونيـــــوسائل قضائية وقان
ضوية يف جملس األمن وهي: )الصني، الواليات املتحدة، بريطانيا، روسيا( يف التصديق على ـــمة العـــس دول دائـــع من مخـــردد أربــــت
اغلب الدول ية حيز النفاذ، ، إال أن ـــــــاقـــفــــــان التصديق األورويب على االتفاقية ضعيفًا يف املرحلة األوىل لدخول االتيف حني كفاقية، ـــــاالت

تني والربازيل يلي واألرجنــــا: كوبا وتشـــــــــــتلك الدول اليت عانت كثرياً من ظاهرة االختفاء القسري نذكر منه اليت صادقت على االتفاقية هي
 وبوليفيا واملكسيك.

 :البنية القانونية لالتفاقية/أوال

 32ن االختفاء القسري واليت تتكون من ــــــاص مـــــيع األشخـــــة مجــــــية حلمايــاملوضوعات اليت تتناوهلا االتفاقية الدولبالنظر إىل 
التدابري و منها تعري. االختفاء القسري  األوليتناول اجلزء  ـوإجرائية ةـــــوعيــــــوضــــــزاء مـــــــــــــــــــسيمها إىل ثخاثة أجـــــــن تقــــــــــــمادة رفإنه ميك

فاء القسري، ومنعه يف كل األوقات حربا وسلما، وضرورة جترميه يف ـــــــوم االختــــــــــــالتشريعية والتنفيذية واإلدارية املتصلة بتعري. مفه
لية، واملساعدة القضائية ومنع مرتكبيه من اإلرفخات من العقاب، ما يف ذلك تورفري وسائل اإلنصاف احمللية والدو ــــــية، بـــــــن الوطنــــــالقواني
فاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكاهبا أو ـــــــــــرمية االختــــــرتكب جـــن يــــل مـــــ( رفقد محَّلت االتفاقية املسؤولية اجلنائية لك1ملادة )ا ورفقرف

ت ــملون حتــــن يعــــــــيه ممــــــرك يف ارتكاهبا والرئيس الذي يكون على علم بأن أحد مرؤوســـــا أو يشتــــــون متواطائـــــــــها، أو يكــــــحياول ارتكاب
فال معلومات كانت تدل على ذلك ـــــد إغـــــسري، أو تعمَّ ـــــرته ورقابته قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب جرمية االختفاء القــإم
اء القسري، ومل يتخذ ذلك ــــــمة االختفــــــــها جريـبط بـــــــي ترتــــفعليتني على األنشطة التـــــته الـــــــه ورقابـــــــــمارس مسؤوليتــــــــــوح، وكان يـــبوض

، أو قمع ارتكاهبا أو عر  املسؤول كارفة التدابري الخازمة واملعقولة اليت كان بوسعه اختاذها للحيلولة دون ارتكاب جرمية االختفاء القسري
( 09األمر على السلطات املختصة ألغرا  التحقيق واملخاحقة. وإمعانًا يف منع اإلرفخات من العقاب رفقد نصت االتفاقية يف املادة )

ية. وبالتايل، على عدم اعتبار جرمية االختفاء القسري جرمية سياسية، أو جرمية متصلة جبرمية سياسية، أو جرمية تكمن وراءها دوارفع سياس
ال جيوز هلذا السبب وحده ررفض طلب تسليم يستند إىل مثل هذه اجلرمية. ويف املقابل وإمعانا يف محاية األشخاص من االختفاء القسري 
منعت االتفاقية أي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن ُتسلِّم أي شخ  إىل أي دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إىل 

 .قاد بأن هذا الشخ  سيقع ضحية لخاختفاء القسرياالعت
تتعلق بإجازة االتفاقية الستمرار تطبيق تشريعات أي دولة طرف تورفر محاية حيث ، 32حىت  93ويشمل اجلزء الثالث املواد من 

َد مبرور شهر على مصادقة الدولة وكذلك .51الطرف رقم  أرفضل لضحايا االختفاء القسري، إضارفة إىل شرط نفاذ االتفاقية الذي ُحدِّ
 .العمل على رفض أي نزاع يقع حول تفسري االتفاقية أو تطبيقها بإحالته إىل التحكيم الدويل إذا مل تتم تسويته عرب التفاو  أو اإلجراءات

ألمحر بزيارة كما تعرتف الدول باألحكام اليت نصت عليها اتفاقيات جني. األربع، واليت مبوجبها أذنت الدول للجنة الدولية للصليب ا
 .مراكز االحتجاز. وللدول األطراف أيضا احلق يف اقرتاح تعديل االتفاقية

تعترب االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري االتفاقية األوىل اليت حتظر االختفاء نه أ إىل اإلشارةر دجت
  القسري صراحة، ويُعد ذلك تطورًا مهمًا يف جمال احلماية القانونية لصاحل األرفراد واجلماعات اليت تتعر  حلاالت االختفاء القسري، رفقد

ىل حلظة إقرار االتفاقية على أنه انتهاك لبعض احلقوق املنصوص عليها يف خمتل. املعاهدات، مثل منع كان يُنظر إىل االختفاء القسري إ
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. لكن االختفاء القسري يفوق كل هذه اجلوانب املختلفة. إذ إنه يتمياز كما ذكرنا سابقا  التعذيب، أو احلق يف احلرية، أو احلق يف احلياة
 .الشخ  من حريته من جهة، وحرمان العائخات من احلصول على معلومات عن ذويها جبانب حمدد أال وهو احلرمان؛ أي حرمان

وبذلك تكون االتفاقية قد مألت رفراغاً قانونياً بشأن عدم تعر  الشخ  لخاختفاء القسري، باإلضارفة إىل حق أقارب الشخ  
واحلكمة من وراء ذلك أن اإلخفاء القسري يعترب الذي تعر  لخاختفاء القسري يف احلصول على املعلومات الخازمة ومعررفة احلقيقة. 

من انتهاكًا مزدوجًا حلقوق اإلنسان، إذ إن أثره ال يقتصر على الشخ  املختفي بل ميتد ليطال أرفراد عائلته، وكثريًا ما تتفاقم معاناهتم 
م التقليدي ملعىن كلمة الضحايا، رفقد نصت جراء احلرمان املادي واحلرمان من الرعاية؛ وبذلك تكون االتفاقية قد خرجت عن نطاق املفهو 

( من االتفاقية بأنه: "يقصد بالضحية الشخ  املختفي وكل شخ  طبيعي حلق به ضرر مباشر من جراء هذا االختفاء 53املادة )
الضرر الذي أملَّ القسري". وبذلك أقرت االتفاقية حبق العائخات يف معررفة مصري أقربائها وحق ضحايا االختفاء القسري يف التعويض عن 

هبم، وقد أحسنت االتفاقية بذلك صنعاً، خاصة إذا ما تصورنا أن الشخ  املفقود هو العائل الوحيد أو األساسي لألسرة، ويف بعض 
األحيان ال تستطيع األسرة أن حتصل على املعاش أو رفوائد ما بعد اخلدمة للشخ  املختفي، أو احلصول على أي شكل آخر من أشكال 

 .املختفي نظراً لعدم وجود شهادة ورفاة للشخ الدعم 

 :وقائية إجراءاتا/ثاني

تن  االتفاقية على عدد من الضمانات اإلجرائية للحيلولة دون اختفاء األشخاص، من بينها ضرورة اإلبقاء على كل شخ  
تن  على لزوم السماح لكل حمروم من حمروم من حريته يف مكان رمسي، وتقييده يف سجل، وتسجيل كل تنقخاته. واألهم من ذلك أهنا 

 حريته بأن يكون على صلة بالعامل اخلارجي، وأن يكون على اتصال بعائلته ـــ خاصة ـــ ومستشاره القانوين، كما يكون للعائلة واملستشار
األمحر الطويلة يف جمال  القانوين حق احلصول على معلومات عن االحتجاز ومكان وجود الشخ . ونظرا إىل خربة اللجنة الدولية للصليب

الوقاية، رفقد شاركت اللجنة عن كثب يف صياغة هذه الضمانات. وعند صياغة االتفاقية أُعطيت اللجنة الدولية للصليب األمحر حق زيارة 
اص من االختفاء من االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخ 39احملتجزين بعد احلصول على اإلذن الخازم من الدول املعنية، ورفقًا للمادة 

القسري، مع عدم اإلخخال بأحكام القانون اإلنساين الدويل، مبا يف ذلك التزامات الدول األطراف السامية املتعاقدة يف اتفاقيات جني. 
ولة بأن ، وال باإلمكانية املتاحة لكل د0322يونيه  2والربوتوكولني اإلضارفيني امللحقني هبا املؤرخني  0333أغسطس  05األربع املؤرخة 

 .اإلنساينالدويل  تأذن للجنة الصليب األمحر الدولية بزيارة أماكن االحتجاز يف احلاالت اليت ال ين  عليها القانون

 لحماية من ظاهرة االختفاء القسريل اإلقليميةالجهود  :المطلب الثاني

أحكامهما حلالة االختفاء  ، رفلم تتعر حلقوق اإلنسانالتفاقية األوربية افاقية الدولية  للحقوق املدنية والسياسية و أما عن االت
، وان كانت مل حتصنه من التعطيل أو التقييد يف ن  بالن  على حق كل رفرد يف احلرية ويف األمان على شخصه، بل اكتفت القسري

روف االستثنائية واملشار إليهما سابقا. إال أهنا املادة الرابعة من االتفاقية الدولية واملادة اخلامسة عشر من االتفاقية األوربية املتعلقتني بالظ
 جعلت هذا احلق من احلقوق القابلة للتعويض يف كل حالة حيدث أن تتعر  رفيها لخانتهاك أو اإلهدار. 

وإذا كانت االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان قد اكتفت بالتأكيد على احلرية الشخصية للفرد يف املادة السابعة ، رفان الدول 
مارس  52األمريكية اختذت خطوة جريائة عندما اعتمدت اتفاقية بشان االختفاء القسري لألشخاص واليت دخلت حيز النفاذ يف 

، وورفقا لن  املادة األوىل من هذه االتفاقية رفان الدول األطراف تتعهد باال متارس أو تسمح أو تبيح االختفاء القسري لألشخاص 0331
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وبقراءة تلك االتفاقيات و اإلعخانات ذات الصلة مبوضوع االختفاء القسري نستطيع أن نستخل  جمموعة من  .1حىت يف حاالت الطوارئ
 : 2هي دون اختفاء األشخاص احملتجزين و  املبادئ أقرها اجملتمع الدويل كضمانات للحيلولة

 ية مجعاء.إنكار اجملتمع الدويل لكارفة أعمال االختفاء القسري و جعله جرمية يف حق اإلنسان -0
لقسري يف أي إهناء حاالت االختفاء او مطالبة الدول باختاذ التدابري التشريعية و اإلدارية والقضائية و غريها من التدابري الفعالة ملنع  -5

 .إقليم خاضع لواليتها
 ضرورة اإلعخان عن مكان إيداع كارفة األشخاص املدعى اختفائهم قسريا. -9
حد أرفرادها املدعى حق األسرة يف معررفة مكان احتجاز االتعر  ألعمال االختفاء القسري و التأكيد على حق كل رفرد يف عدم  -3

 .اختفاؤه قسريا
 .جترمي أعمال االختفاء القسري وتشديد العقوبات اجلنائية واملدنية على القائمني به -2
 أسرهم.ري و خاص املتعرضني لخاختفاء القسضرورة تعويض األش -1
إعطائهم وذويهم على هذه الدرفاتر و  يقبض عليهم و تسهيل اطخاع أسرهم ضرورة تنظيم سجل خاص يدون به أمساء كل من -2
 .بيانات الخازمة عن أماكن اإليداعال
 .ة لتربير عمليات االختفاء القسريعدم اختاذ أي ظرف مهما كان كذريع -2

 الثانيالمبحث 
 االختفاء القسريحماية من ظاهرة ال آليات

ل املعين حباالت متثلت يف كل من الفريق العام اجلمعية العامةالسيما  ،دولية أجهزةطبقا لقرارات صادرة عن  اآللياتظهرت هذه 
 .)املطلب الثاين( املعنية حباالت االختفاء القسري ، واللجنة الدولية)املطلب األول( االختفاء القسري

 المعني بحاالت االختفاء القسري الفريق العاملول :المطلب األ
ذه الظاهرة البغيضة اهتماما خاصا، رففي عام ، رفقد أولت اجلمعية العامة لألمم املتحدة هللطبيعة اخلطرية حلاالت االختفاءنظرا 

اء العامل تل. أحنأعربت اجلمعية العامة عن قلقها للتقارير الواردة من خم  "األشخاص املختفون"املعنون بـ  99/029، ويف القرار 0323
التوصيات املناسبة، أن تقدم وق اإلنسان أن تنظر يف املسألة و طلبت من جلنة حقأو غري الطوعي لألشخاص، و  خبصوص االختفاء القسري

، قررت جلنة حقوق اإلنسان أن تنشأ ملدة سنة واحدة رفريقا عامخا يتكون من 0321رفرباير 53املؤرخ يف  )91-د( 51مبوجب القرار و 
 منـذ ذلـك احليـنحباالت االختفاء القسري لألشخاص، و  من أعضائها يعملون كخرباء بصفتهم الشخصية لدراسة املسائل املتصلة مخسة

، وقد قام هدا 0335ثخاثة أعوام اعتبارا من عام صار هذا التجديد مرة كل لجنة جتدد والية الفريق العامل واختصاصاته، و مابرحت ال
، تتمثل مهامه أساسا يف مساعدة أقارب األشخاص بلدا 21الة رفردية تتصل بأكثر من ح 21.111مبعاجلة حوايل الفريق منذ تأسيسه 

 يوجه طلب إىل احلكومات املعنية بإجراءا الغر  يتلقى البخاغات ويدرسها، و املختفني يف التحقق من مصريهم و معررفة أماكنهم ، و هلذ
 .3ريق العامل تقريرا سنويا إىل جلنة حقوق اإلنسان عن األنشطة اليت قام هبايررفع الفحتقيقات و اإلعخام بالنتائج، و 

جتذر اإلشارة يف هذا املقام أن الفريق العامل ال يعاجل حاالت النزاع املسلح الدويل إذ يتعني على األطراف املتحاربة البحث عن 
املعلومات املتورفرة لديهم عنهم إىل الدولة املعنية أو عن طريق عليهم تبليغ مجيع الذين أخطره اخلصم عن رفقدهم، و  األشخاص املفقودين

                                                 
 . 523، املرجع السابق ، ص   5من التفصيل حول هذه االتفاقية ، راجع د حممود شري. بسيوين ، الوثائق اإلسخامية واإلقليمية ، م  ملزيد:  1
 . 005، 000املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي يف تقريرهم ،  املرجع السابق ، ص  راجع توصيات الفريق العامل :  2
تصدر  اإلنسان، وهي سلسلة صح. وقائع حقوق غري الطوعي أو، حاالت االختفاء القسري  اإلنسانحقوق  5التنقيح  0مقتبس من صحيفة وقائع رقم :  3

 صفحة . 52، تتكون من  9118العامل ،  أحناء، جني. ، سويسرا ، جمانية توزع يف شىت  اإلنسانوق ، مركز حقاملتحدة السامي األممعن مفو  
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أو اجلمعيات الوطنية للصليب األمحر اليت تسعى إىل إعادة  الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب األمحر
، كما جيب على األطراف املتحاربة تسجيل رفني املتحاربنياملصابني بني الطر عائلتهم و تبادل قوائم بأمساء و  الروابط بني أسرى احلرب

 .1أو تورفوا أثناء اعتقاهلم باألشخاص الذين اعتقلوا أو سجنوااملعلومات املتعلقة 

 بحاالت االختفاء القسرياللجنة الدولية المعنية  :المطلب الثاني

معنية حباالت االختفاء جلنة دولية  إنشاءعلى  نصتمن هذه الظاهرة  األشخاصاالتفاقية الدولية حلماية  أحكاملغر  تنفيذ 
، يكونون مستقلني ويعملون اإلنسانمن عشرة خرباء مشهود هلم بالنزاهة والكفاءة املعرتف هبا يف جمال حقوق مؤلفة  وهي  2القسري

 أربعاللجنة لفرتة  أعضاءينتخب اللجنة ورفقا للتوزيع اجلغرايف العادل. أعضاء األطرافوتنتخب الدول  بصفتهم الشخصية وحبيادية كاملة.
اللجنة بالتسهيخات واالمتيازات واحلصانات املعرتف هبا للخرباء املورفدين يف  أعضاء.يتمتع انتخاهبم مرة واحدة إعادةسنوات، وميكن 
 .املتحدة األممبعثات حلساب 
املتحدة، تقريرا عن التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ التزاماهتا مبوجب  لألممالعام  األمنياللجنة، عن طريق  إىلتقدم كل دولة طرف و 
تقدم ما أن،تنظر اللجنة يف كل تقرير ، وجيوز هلا يف غضون سنتني من بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف املعنيةهذه االتفاقية 

بناءا على طلب  أوالدولة الطرف املعنية اليت ترد عليها من تلقاء نفسها  إىل، تبلغها توصيات أومخاحظات  أو تراه مناسبا من تعليقات
 اللجنة.

  األفراداص اللجنة في تلقي طلبات اختص/أوال

 أخرشخ   أليشخ  مفو  من قبلهم وكذلك  أي أوحماميهم  أو، ممثليهم القانونيني أو، الشخ  املختفي ألقاربجيوز 
تعلن اللجنة عدم قبول  و  جل البحث عن شخ  خمت. والعثور عليه.أاللجنة من  إىليقدموا بصفة عاجلة طلبا  أن، له مصلحة مشروعة

 أو، االتفاقية أحكاميتناىف مع  أواستعمال للحق يف تقدمي بخاغات كهذه  إساءةيشكل  أو، غ يصدر عن شخ  جمهول اهلويةكل بخا
النتصاف مجيع سبل ا بشأنه استنفذتمل تكن قد  أو، التسوية هلا نفس الطابع أومن هيائات التحقيق  أخرىهيائة دولية  أمامجيرى حبثه 

 .الطعن مهخا معقولة إجراءاتجتاوزت  إذا.وال تنطبق هذه القاعدة احمللية الفعلية املتاحة
 قرارات اللجنة ثانيا/ 

الدولة الطرف املعنية بشان تقدمي  إىل بإرسالهتقوم اللجنة يف حالة استيفاء البخاغ الشروط املنصوص عليها يف الفقرة السابقة 
تطلب من الدولة املعنية بذل عناية باختاذ  أنوقبل اختاذ اللجنة قرار يف املسالة ، جيوز هلا  احملددة هلا. اآلجالتعليقاهتا يف  أومخاحظاهتا 

 أليمن االتفاقية جيوز  95وطبقا للمادة . على ضحايا االنتهاك املزعوم إصخاحهالتحفظية الخازمة ملنع وقوع ضرر ال ميكن  راءاتاإلج
دولة طررفا  أنوقت اعرتارفها باختصاص اللجنة بتلقي وحبث بخاغات تزعم دولة طرف مبوجبها  أيتعلن يف  أندولة طرف يف هذه االتفاقية 

بخاغ تقدمه دولة  أي، وال اإلعخانبخاغ يتعلق بدولة طرف مل تصدر هذا  أييقبل  ال تفي بالتزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية ، وال أخرى
القيام  أعضائهامن  أكثر أوتطلب من واحد  أن، بعد التشاور مع الدولة الطرف املعنية جنةلجيوز للكما   .اإلعخانطرف مل تصدر هذا 

، يف انتظار رد الدولة الطرف خخال الدولة الطرف املعنية بعزمها على ترتيب هذه الزيارة إخطار، مع تأخرين الزيارة دون ع وإرفادهتاة بزيار 
تعر  اللجنة املسالة بصفة عاجلة  .نية مبخاحظاهتا وتوصياهتاالدولة الطرف املع بإخطاروبعد االنتهاء من الزيارة تقوم اللجنة مهلة معقولة.

                                                 
 .11.كذلك أد عبد الغين عبد احلميد حممود ، ص 912حممد رفهاد الشخالدة، ص 1
 . 91 إىل 51من ظاهرة االختفاء القسري يف املواد من  األشخاصاللجنة واختصاصاهتا منصوص عليه يف اجلزء الثاين من االتفاقية الدولية حلماية  إنشاء:  2
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العام يف حالة تلقيها معلومات تتضمن دالئل تفيد بان االختفاء القسري يطبق بشكل  األمنياملتحدة عن طريق  لألممعلى اجلمعية العامة 
 متارس اللجنة عملها بالنسبة حلاالت االختفاء القسري الواقعة بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ.. الدولة الطرف أراضيعام على 

اصات اليت متنحها هذه االتفاقية للجنة، تتعاون اللجنة مع مجيع األجهزة، واملكاتب، والوكاالت املتخصصة، ويف إطار االختص
والصناديق املناسبة التابعة لألمم املتحدة، واللجان املنشأة مبوجب صكوك دولية، واإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة، واملنظمات أو 

املعنية، ومع مجيع املؤسسات والوكاالت واملكاتب الوطنية ذات الصلة اليت تعمل على محاية مجيع  املؤسسات اإلقليمية احلكومية الدولية
من االتفاقية الدولية للحماية من االختفاء القسري  53تشري يف املادة  إذ، وتعاوهنا مع اجملتمع املدين . األشخاص من االختفاء القسري

، املختفني األشخاص أقاربالسيما مجعيات ، والوطنية والدولية د احملليةيضرورة تعاون اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين على الصع إىل
ظاهرة االختفاء القسري بصفة خاصة ، ملا هلا من دور رئيسي  ، ويف جمال مكارفحةبصفة عامة اإلنسانالعاملة يف جمال تعزيز ومحاية حقوق 

 .1خخال عملية تقدمي التقارير ة على تنفيذ االتفاقية بتقدميها ملعلومات صحيحة وواقعية يف املساعد
وتقوم اللجنة ـــ يف إطار مهامها ـــ بالتشاور مع غريها من اللجان املنشأة مبوجب صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة، وخاصة 

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، بغية ضمان اتساق مخاحظات كل منها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املنشأة مبوجب العهد الدويل 
 .وتوصياهتا

 :خاتمة
خطر صور أضني أو اخلصوم السياسيني تعد من ظاهرة اإلخفاء القسري للمعتقلني من املعار ن أ إىل اإلشارةجتدر  األخريويف 

حاالت االختفاء قد وقعت وما تزال يف معظم دول العامل ونظرا ؛ لذا رفإن اليت تقرتن بوجود حاالت الطوارئ انتهاكات حقوق اإلنسان
يف حني جند معظم دساتري الدول  .هلا ما تزال يف مرحلة التكوين ين القواعد الدولية الخازمة للتصدخلصوصية هذه الظاهرة وحداثتها رفإ

نسان وإن كانت مل تتضمن نصا صرحيا يتعلق  وتشريعاهتا األخرى تتضمن العديد من النصوص القانونية اليت تتعلق حبماية حقوق اإل
والنصوص  باعتبار أنه ميثل انتهاكا صارخا للعديد من حقوق اإلنسان رفيمكن بإعمال وتطبيق هذه القــــواعد  ، ولكنيباالختفاء القسر 
 .ــد من هذه الظاهرةأو احل القانونية منع وقــــوع
واقع ما احتوته االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء نتقدم مبجمل توصيات من هذه الدراسة ختام ويف 

 :القسري، ومن املعايري املتفق عليها دولياً بشأن إنفاذ أية معاهدة دولية على أر  الواقع

االختفاء على الدول أن تسن نصوصا تشريعية وطنية؛ حىت تكون لديها األدوات القانونية الخازمة لتطبيق االتفاقية. وأن تدرج  -
 .القسري كجرمية يف قانوهنا الوطين وإال لن تستطيع حماكمة مرتكيب اجلرمية

جيب على مجيع دول العامل حتمل مسؤوليتها واعتبار الدخول الفوري هلذه االتفاقية حيز التنفيذ وتطبيقها بفعالية أولوية قصوى  -
صديق أو االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع هلذه الدول. وعلى الدول اليت مل تصادق أو تنضم أن تعمل على الت
 األشخاص من االختفاء القسري دون أي تأخري واعتبارها من أولوياهتا

االمتناع عن إبداء التحفظات اليت قد تؤدي إىل عدم التوارفق مع دوارفع وأغرا  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من 
 .االختفاء القسري

                                                 
( .انظر الوثيقة على موقع  5109نورفمرب  02-3وثيقة بشان منهجية التعامل مع اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين ، اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا اخلامسة ):  1

 : اإلنسان كالتايلشبكة املعلومات الدولية للمفوضية السامية حلقوق 
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx 
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اذ تدابري عملية مثل تورفري التدريب الخازم للموظفني لديها واألهم من ذلك، إحالة مرتكيب اجلرمية إىل العدالة على الدول اخت -
بصورة منتظمة. ويتطلب هذا األمر إرادة سياسية. رفاالتفاقية هي مقياس قانوين دويل موضوعي؛ اهلدف منه املساعدة على إرساء 

 .د اإلرادة السياسيةقاعدة ملكارفحة االختفاء القسري عند وجو 
 .منح السلطة إىل اللجنة اجلديدة حول حاالت االختفاء القسري لتلقي شكاوى األشخاص ودراستها -
مواصلة البحث بشأن حاالت االختفاء القسري اليت مل يعرف مصريها بعد، وبذل كل اجلهود للتحري بشأن الوقائع اليت مل يتم  -

 .إجياد احللول املخائمة بالنسبة ملن ثبت ورفاهتم استجخاؤها؛ والكش. عن مصري املختفني، مع
سن التشريع احمللي دون أي تأخري وهو ضروري من أجل التنفيذ الكامل لخاتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء  -

 .القسري
ت رفيها ويف ضوء معايري ثبات مدى جسامة تلك االنتهاكات ونوعيتها؛ وذلك من خخال حتليلها يف إطار السياقات اليت ارتكب -

حقوق اإلنسان وقيمها ومبادئ الدميقراطية ودولة احلق والقانون؛ وذلك بإجراء التحريات الخازمة وتلقي اإلرفادات وتقصي 
 .احلقائق ومجع املعلومات واملعطيات الكش. عن حقيقة حاالت االختفاء القسري

مصريها بعد، وبذل كل اجلهود للتحري بشأن الوقائع اليت مل يتم مواصلة البحث بشأن حاالت االختفاء القسري اليت مل يعرف  -
 .استجخاؤها؛ والكش. عن مصري املختفني، مع إجياد احللول املخائمة بالنسبة ملن ثبت ورفاهتم

تعزيز مسؤوليات أجهزة الدولة وغريها يف جمال التحريات والبحث اجلنائي والتحقيق بشأن مزاعم االختفاء القسري واجلرائم  -
 .املرتبطة هبا

 . قة املسؤولني عن االختفاء القسريمخاح -



 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

14 

 إسهامات المنظمات غير الحكومية في مجال حقوق اإلنسان
Contributions of The International non-governmental organizations 

 in the field of human rights 

 ،طالبان باحثان يف الدكتوراه ،عبد الرحمانشّواقي رباس محمد، + 
 ، اجلزائر. 1كلية احلقوق والعلوم السياسية، سعيد محدين، جامعة اجلزائر

 .77/17/7612 تاريخ املراجعة: - 60/11/7612تاريخ اإليداع: 
 :صخمل

متارس املنظمات الدولية غري احلكومية دورا مهما يف جمال حقوق اإلنسان، حيث تقوم مبراقبة االنتهاكات الواقعة على حقوق 
خالل املداخالت اليت تقوم هبا لدى السلطة املعنية ولدى الرأي العام احمللي والدويل هبدف وضع حد هلذه االنتهاكات، اإلنسان من 

فهي تقوم بدور املراقب على حقوق اجملتمع وأفراده من تصرفات ظاملة، وهي تبذل كل جهدها يف الدفاع عن كل فرد يف اجملتمع ليتمتع 
ت املنظمات الدولية غري حكومية أكثر نفوذا يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وعلى حنو متزايد، فالعديد حبقوق املعرتف هبا، ولقد أضح

يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وتلعب دور احلارس يف حالة عدم  طمن املنظمات الدولية والوطنية غري احلكومية تنخرط بدور نش
 تفعيل صكوك حقوق اإلنسان.

 :الكلمات المفتاحية
 .اإلنسانحقوق ، غري احلكومية، املنظمات 

Abstract: 

The International non-governmental organizations play an import role in the field of human 

rights,  It controls the violations of  human  rights  through  its interventions by the Amnesty 

International, The competent authority and the local and international public opinion in order to 

put an end to these violations , it works as an observer of the rights of  society and its members 

from unjust actions , it is doing  its utmost for the sake of defending every individual in the society 

to enjoy his recognized rights. These international non-governmental organizations have become 

more influential in the promotion and protection of human rights; they aim to play the role of the 

guard in case of non-activation of human rights instruments. 

Keywords  :   
Organizations, non-governmental, human rights. 

  مقدمة:

لعبت املنظمات غري احلكومية دورا كبريا يف إرساء وتعزيز حقوق اإلنسان، فكان هلا الفضل يف بلورة معظم االتفاقيات الدولية 
حدثت أطر هلا صوت عال يف ترقية ومحاية هذه احلقوق على املستويني الدويل واحمللي واست، كما كان يق العاملية املتعلقة هبذا الشأنواملواث

 .ووسائل وآليات حلمايتها

فاملنظمات غري احلكومية باعتبارها أحد أهم قوى اجملتمع من حيث التأثري اجتهدت من أجل حماربة قوى االستبداد والّرق وجتارة 
والتمييز العنصري واستعباد النساء واألطفال، فأصبحت املنظمات غري احلكومية قوى تكافح الظلم  العبيد واإلبادة اجلماعية، والتعذيب

 .عيش الكرمي و احلياة املستقرةوالطغيان وتدعوا إىل احلرية ، وأن يكفل اإلنسان ال
لسلطة وممارستها يف جمال يعد خوض املنظمات غري احلكومية يف جمال حقوق اإلنسان حتديا بسبب قيام هذه املنظمات بانتقاد ا

حقوق اإلنسان، مما يعرض أعضائها للقمع، وجتدر اإلشارة إىل أن املنظمات غري احلكومية كان هلا السبق يف جمال حقوق اإلنسان، غري 
ظمات يف أن دورها مل يظهر بشكل واضح إاّل بعد توافر الظروف املالئمة لتكريس احلماية على الساحة الدولية، وصار تدخل هذه املن

إىل أي مدى اإلشكالية التالية: ، األمر الذي أثار لنا جمال حقوق اإلنسان أمرا ال بد منه بسبب زيادة مظاهر انتهاك حقوق اإلنسان
 . ؟ميكن اعتبار املنظمات غري حكومية الدولية والوطنية مسامها فّعاال يف ترقية حقوق اإلنسان وصوهنا من االنتهاكات اليت تطاهلا 
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دور املنظمات غري احلكومية يف ل األولبة على هذه اإلشكالية نتبع اخلطة الثنائية املتكونة من مبحثني نتطرق يف املبحث لإلجا
 ؛وكل هذا وفقا للنسق التايلحقوق هذه يف محاية  هادور كما سنتناول يف املبحث الثاين   ترقية حقوق اإلنسان

 المبحث األول
 ترقية حقوق اإلنساندور المنظمات غير الحكومية في 

 اليت والدولة تمعجملا ازدهار وحضارة على مثالو  الدميقراطية تعترب من أسس اإلنسان حقوق ترقية عمليةال خيتلف اثنان على أن 
وهلذا  .تمعجملا يف والطمأنينة باحلرية ينعم وأن وعزة النفس الكرامة ظل يف شعبها يعيش أن دائما   وتسعى اإلنسان حقوق مبجالهتتم 

 من والوطنية، الدولية احلكومية املنظمات غري فيها مبا املدين تمعجملا وتنظيمات الدولة مؤسسات السبب تكاتفت كل اجلهات الفاعلة من
يس ،وفيما يلي سنبني دور كالمها يف جمال اإلعالم والتحساخل...االجتماعية، والثقافية املدنية االتجملا كافة يف اإلنسان حقوق ترقية أجل

 والرتبية على ثقافة احرتام حقوق اإلنسان.
 اإلنسان بحقوق بثقافة والتحسيس الدعاية المطلب األول:     

 هؤالء على واجبا أصبح وبالتايل األفراد، بني العالقاتمسألة حساسة جدا تدخل بالتقريب يف كل  مسألة حقوق اإلنسان
 تعويضها ، وال حماولة أو غريهم حقوق على تعدي بعضهم أو األفراد أحد من يقع ال وحىت وتعزيزها احلقوق ترقية هذه إىل السعي األفراد
 وما، به فنتمسك حقوق لنا من هو ما عند للوقوف مضامينها وحتليل احلقوق هذه ملعرفة والدعاية واإلعالم بالتحسيس إال هذا يتأتى
 حدها. عند ونقف فنحرتمها حقوق من لغرينا

 والملتقيات الندواتعقد الفرع األول: 
 احلكومية املنظمات غري خطت لقدف اإلنسان حقوقالتوعية ونشر  يف والندوات امللتقيات هتلعببسبب الدور اهلام والبارز الذي 

سواء مببادرات منفردة أو  حقوق اإلنسان موضوعها اليت والندوات امللتقيات تنظيم جمال يف جبارة خطوات الوطنية وأ الدولية سواء
ومقرها  1191وهو منظمة غري حكومية دولية تأسست سنة  اإلنسان حلقوق العريب املعهد نظم فعلى سبيل املثال ،بالتعاون مع بعضها

 واالتفاقيات القانون كفلها اليت اإلنسان حقوق اجلمعيات من إنشاء حق أن وباعتبار ،اإلنسان حقوق جمال يف عدة ندوات تونس
 26 من تونس يف املدين تمعجملا تطوير يف احلكومية غري العربية املنظمات حول دور بندوة قام املعهد فإن اإلنسان، حبقوق املتعلقة الدولية

  .1111أكتوبر  29 إىل
 إلــى ان الــعــربــي،اإلنــس تــطــلــعــات مع يتماشى وسياسي ثقايف خطاب بلورة وجوب إىل دوةالــن هــذه فــي ونكالــمشــار  ادع ـدوقـ

 أمهية على أكدوا كما الثقافة والدميقراطية جتدير يف والتعليم الرتبية أمهية على وأكدوا احلياة، مظاهر خمتلف فـي عةواس اركــةمــش
 املنظمات بني والــتــعــاون الــتــنــســيــق ضــرورة عــلــى وأجــمــع الــمــشــاركــون ـدنــي،مالــ عمتجـملــا أســس بلورة يف الشعبية واملشاركة الدميقراطية

مدين جمتمع بناء يف املنظمات لعمل ضروري شرطك الدميقراطي املناخ توفر أن وأكدوا على والتجارب اترب اخل وتبادل احلكومية غري
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 79/16القاهرة  يف اليت نظمت اخلاصة الندوةمن أمثلة امتزاج دور املنظمات غري حكومية الدولية والوطنية يف عقد الندوات وامللتقيات و  1
مقرها القاهرة، و  1101وهي أيضا منظمة دولية غري حكومية أنشئت عام  العرب للصحفيني العام االحتاد مع بالتعاون 1111سبتمرب 

 نقابات وممثلي واإلعالم، والثقافة اإلنسان حبقوق املعنية احلكومية واهليئات ميثلون الوزارات مشارك 156الندوة  هذه يف شارك حيث
 العربيةالتشريعات  تطوير اهتتوصيا ضمن جاء وحيث والدولية، والوطنية اإلقليمية احلكومية، غري واملنظمات واملنظمات الدولية، الصحفيني

 عن واإلفراج واملطبوعات وسائل اإلعالم على والرقابة الوصاية أشكال ورفع الدولية واملواثيق والعهود واملعايري املتالئم باإلعالم املتصلة
 من متكنهم اليت املهنية الضمانات وكفالة حلريتهم تقييد أو ودون ضغوط حبرية ملهمتهم اإلعالميني ممارسة الصحفيني املعتقلني، وضمان

 . 2 رسالتهم أداء
 بحقوق اإلنسان لمتعلقةا الفعاليات تنشيط الفرع الثاني: 

ى عل اإلنسان حبقوق التوعية تسهيل يف هاما دورا تلعب أن الدولية والوطنية ميكنها احلكومية غري املنظمات لقد اظهر الواقع أن
 تنظيم األنشطة، مثل من عدد املناسبات هذه تشمل أن وميكن اإلنسان، حبقوق اخلاصة املناسبات وإحياء تنظيم خالل واسع من نطاق

 وتنظيم وغريها، اجلامعات يف وتنظيم احملاضرات املدرسي، التعليم سن يف لألطفال اإلنسان حبقوق تتعلق مواضيع بشأن املسابقات
 اخل،...للطفولة العاملي اليومو  للمرأة العاملي واليوم اإلنسان العاملي حلقوق اليوم مثل اإلنسان حبقوق متعلقة معينة ناسباتمب حتفاالتاال

 التوعية جمال يف فعالة وإسهامات معتربة داتو جمه قدمت اليت واجلمعيات لألفراد، بالنسبة جوائز االحتفاالت تقدمي هذه تتخلل وأن
 للدفاع الرابطة اجلزائرية به قامت ما الوطنية، احلكومية غري املنظمات اهب تقوم اليت النشاطات عن األمثلة منو  .3وتعزيزها حبقوق اإلنسان

 العاملي اليوم مبناسبة كما نظمت ضد الطفل، العنف مكافحة حول ملتقى تنظيم للطفولة يف العاملي اليوم مبناسبة اإلنسان حقوق عن
 تقوم أن اإلنسان حبقوق اخلاصة والدولية احمللية احلكومية غري للمنظمات وميكن. 4 الصحافة جنح جترمي حول يوم دراسي الصحافة حلرية

 هذه وأن تقوم واجلامعات، واملدارس، الوزارات، مثل تمعجملا يف القائمة اهلياكل مع باالشرتاك اإلنسان حبقوق املناسبات املتعلقة بإحياء
 احلكومية غري املنظمات على اإلنسان وجيب حبقوق واملعرفة الوعي تعزيز أجل من معها باالشرتاك اآلخرين مبادرات بتشجيع املنظمات

 . 5 الفاعلية من قدر بأكرب املوارد هذه استخدام خالهلا ميكن من اليت الطرق بدراسة وأن تقوم تمع،جملا يف املتاحة املوارد تعرف أن
 الكتب والمجالت المتعلقة بحقوق اإلنسان نشر الفرع الثالث:

 وكذلك القانون، كفلها له اليت باحلقوق الوعي ونشر تمعجملا أفراد بني اإلنسان حقوقثقافة  نشرل تسعى املنظمات غري حكومية
وذلك عن  جتاه اآلخرين، فرد كل به يلتزم واجبا باعتبارها اآلخرين حقوق جتاه املسؤولية بروح التمتع إىل تمعجملا أفراد طرف من الوصول
 معظم فيها تربرو وترقيتها  تعزيزها وسبل احلقوق هذه ماهية فيها تبني اإلنسان متخصصة يف حقوق إصدار كتب وجمالتطريق 

 اليت وامللتقيات الدراسية األيام املداخالت والنتائج املتوصل إليها عقب يف هذا اإلطار، كما تعمل على نشر هبا تقوم اليت النشاطات
،  فيها وذلك على شكل جمالت علمية يف غالب األحيان املشرتكون إليها خيلص اليت التوصيات باإلضافة إىل وتنظيمها بتنشيطها تقوم

                                           
تطوير اجملتمع املدين، اجمللة العربية حلقوق اإلنسان، العدد األول، املعهد العريب حلقوق اإلنسان، التقرير اخلتامي لندوة دور املنظمات غري احلكومية يف  -1

 .120، ص 1111
، 7666، العدد السابع، املعهد العريب حلقوق اإلنسان، التقرير اخلتامي لندوة دور اإلعالم العريب يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان، اجمللة العربية حلقوق اإلنسان -2

 .101ص 
ات غري احلكومية ودورها يف ترقية ومحاية حقوق اإلنسان يف اجلزائر، مذكرة املاجستري، القانون العام، كلية احلقوق، جامعة أيب بكر شريفي شريف، املنظم -3

 .21، ص7669بلقايد، 
 .21صشريفي شريف، نفس املرجع،  -4
 .19، ص 1115األمم املتحدة، مركز حقوق اإلنسان، مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية، العدد الرابع،  -5
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 أحد أو العمومية السلطات سببها كان سواء الدول داخل حتدث اليت االنتهاكات عنمكتوبة ومرئية   تقارير ماتظاملن هذه تصدر كما
 .1بينهم فيما األفراد أو اهنأعوا

 حقوق اإلنسانثقافة التربية على  المطلب الثاني:
 بني أفراد اجملتمع، ولكي ارتباطها ومدى اإلنسان حقوق ثقافة عن البحث يستلزم اإلنسان، حقوق موضوع عن التكلم إن

 اإلنسان من املسائل اليت  حقوق على الرتبية التعليمية  تعترب احلقوق، إذ هذه على معينة تربية من ترسيخ  بد ال احلقوق هذه تتجذر
 بطرق ناجعة وسلمية أو حكيمة إن صح التعبري اإلنساناحلقوق لدى  هذه عن الدفاع ثقافة وتأصل اإلنسان حقوق جتسيد إىل دفهت

 .فيه يعيش الذي تمعجملبا الرقي أجل من الفرد سلوك وتسوية
 تعليم حقوق اإلنسان الفرع األول:

 يف ضروري عنصر أنه على اإلنسان حقوق تعليم ملوضوع رؤيتها يف سواء الدولية أو الوطنية احلكومية غري املنظمات تعتمد
 األقل ، على بعضها انتهاك منع يف كبري حد إىل يساهم حبقوقه، اإلنسان وعي أن فكرة إىل باالستناد وذلك االنتهاكات، من الوقاية
 معرفة فإن حصلت قد االنتهاكات تكون أن وبعد أخرى، وحقوق احلكم استئناف وحق عادلة، حماكمة يف أو حمام توكيل يف كاحلق
 .2 اجلائرة التصرفات ردع يف وحاسم مهم أمر االعتبار ولرد الشكاوى لتقدمي املتوفرة واآلليات للسبل االنتهاك ضحية

 دور عن التابعة لألمم املتحدة اإلنسان حقوق للجنة السابق الرئيس ROUNIE KASSA" كاسا روين "السيد عربّ  وقد
 كانت املنظمات هذه بأن حصرّ  حيث، 1968  عام بباريس املنظمات هذه مؤمتر انعقاد أثناء اجملال، هذا يف احلكومية غري املنظمات

 هذه تعمل كما اإلنسان، حقوق ماهية جتهل كانت اليت الدوائر يف معروفة اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن مبادئ جعل يف األوىل هي
السامية  قيمال الفرد على تربية يف مهم بدور تقوم أيضا االجيابية، واإلجنازات املمكنة بالتطورات مزودا العام الرأي جعل على املنظمات

 امليادين يف تتخذ أن ميكن اليت من اإلجراءات  حىت أمهية أكثر بل، خاصة أمهية ذا اإلعالن وواضع اعتربه الدور وهذا ،حلقوق اإلنسان
 والكتيبات القصاصات خالل من وحمرتمة، معروفة البشرية واضحة حقوق جعل على كذلك املنظمات هذه وتعمل والدولية، الوطنية

 الدولية املنظمات تقوم السابق، الدور إىل باإلضافة 3العاملي والوطين، العام الرأي انتباه وجللب جدد أعضاء لتجنيد تعقد اليت واللقاءات
 احلصص بعض منهاج يف كإدخاهلا فيها، اإلنسان حقوق مبادئ إدخال هبدف املدرسية املناهج بتطوير الدول بعض يف احلكومية غري

 يف احلكومية غري الدولية املنظمات من العديد تقوم بل األطفال و تعليم الشعيب التعليم على األمر يقتصر وال اللغة، تدريس يف أو الرمسية
وتعتمد كثري من  القانون إنفاذ أجل من وغريها العامة والنيابة املدنية كالشرطة ولنيؤ للمس تدريبية دورات بإجراء البلدان من العديد

 حقوق مركز مثل الدولية مكاتبها يف العملي التدريب فرص توفري أجل من احلكومية غري الدولية املنظمات على مجعيات اجملتمع املدين
 .4الدولية العفو منظمة أو جنيف يف املتحدة لألمم التابع اإلنسان

 حقوق اإلنسان في المناهج التعليمية إدراجعلى  تأكيدالالفرع الثاني: 
 هووتدريسها  اإلنسان حبقوق الدول التزام على التشديد أجل منواملرجعية األساسية للمنظمات غري حكومية  االنطالق نقطة

 يتجاوز منظور يف البشرية العالقات لتنظيم اهلادفة واملواثيق املعاهدات من للكثري ركيزة يعتربكما اإلنسان،   حلقوق العاملي اإلعالن
 الروح طبيعة قدسية من املشتقة األساسية واحلريات احلقوق بتبين وذلك واجلغرافية، العرقية الدينية، السياسية، اإليديولوجية، اخلالفات

                                           
 .27شريفي شريف، نفس املرجع، ص  -1
لية وقانون املنظمات برابح السعيد، دور املنظمات الدولية غري احلكومية يف ترقية ومحاية حقوق اإلنسان، مذكرة ماجستري، القانون العام، فرع العالقات الدو  -2

 .20، ص 7616الدولية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
 وما يليها. 751ص  اجلزائر،غضبان مربوك، املدخل للعالقات الّدولية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، -3
 وما يليها. 20ص  سابق،السعيد، مرجع  برابح -4
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 كامال اإلنسان تنمية شخصية أجل ،من اإلنسان حقوق على الرتبية على اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن نص حيث، 1 اإلنسانية
 ترقية أهدافها من جعلت ،1960  ملعا 111 رقم للعمل الدولية املنظمة األساسية، وكذلك معاهدة وحرياته حقوقه احرتام وتعزيز

 اخلصوص، والدول هذا يف متييز كل على القضاء أجل من والتوظيف واملهنة للعمل بالنسبة املعاملة يف والتساوي الفرص تساوي
 يف الفرص تساوي سياسة تثبيت اهنشأ من اليت الرتبوية الربامج وتدعيم الالزمة التشريعات بإصدار مطالبة املعاهدة هذه يف األعضاء

 .2املنصب يتطلبها اليت املوضوعية الشروط أساس على إال متييز أي ومنع الشغل ميدان
 املزيد تضيف واليت املوضوع بنفس املتعلقة الدولية واملعاهدة  العنصري التمييز أشكال كل منع خبصوص املتحدة األمم وتوصية

 جمال يف اخلطوات كل فوريا تتخذ أن على األعضاء الدول تتعهد حيث اإلنسان، حلقوق العاملي اإلعالن يف ورد ما على التأكيد من
 بني اإلنسان واألمم والصداقة والتسامحو تبين القيم العاملية كالتفاهم  العنصري التمييز على القضاء أجل من واإلعالم، الرتبية التعليم،

 على الرتبية أهداف من وجعل التعهد نفس على والثقافية واالقتصادية االجتماعية للحقوق الدويل العهد ونص 3العرقية،  واجلماعات
جمتمع حّر والنهوض وللحريات األساسية حبيث متكن كل األفراد من املسامهة يف  اإلنسانية للشخصية الكامل النمو اإلنسان حقوق

 بفكر التفاهم والتفهم لآلخر والتسامح والصداقة بني الشعوب.
 حقوق لتنمية اهلادفة الرتبية على بالتأكيد اليونسكو عزم على ليؤكد 1993 سنة فيينا يف اإلنسان حلقوق العاملي املؤمتر جاء

 على والدميقراطية اإلنساين الدويل والقانون اإلنسان حقوق دماجبإ الدول ومطالبة األساسية، واحلريات احلقوق احرتام وتقوية اإلنسان،
 على للدول مطالبتها يف تصرّ  احلكومية غري املنظمات من جعلت واملعاهدات املواثيق هذه وكل. 4الرمسي وغري الرمسي التعليم مستوى
 برامج وضع يف البيداغوجي الدويل التعاون ضرورة على الدول تأحلّ  قد، و التعليمية املستويات مجيع يف اإلنسان حقوق تدريس ضرورة
 اجلهود وبتضافر والثقافة والعلوم للرتبية املتحدة األمم ومنظمة املتحدة األمم من لكل املتتالية واإلعالنات التوصيات من منبثقة تربوية

 .5احلكومية غري املنظمات نادت هبا اليت واملطالبات
 دورات تدريبية لترسيخ حقوق اإلنسان تنظيم الفرع الثالث: 

 ذلك جانب إىل تقوم فهي اإلنسان، حقوق جمال يف التثقيف جمال يف اقنيالسبّ  من احلكومية، غري املنظمات اعتبار ميكن
 ممارسة على التأثري تستطيع اليت املهنية موعاتجملا من عدد وهناك عملية، مهارات إىل اإلنسان حبقوق املعرفة لتحويل تدريبية بدورات
التالية: الفئة اليت تنتمي إىل  الفئات موعاتجملا هذه وتشمل التدريب هلذا املناسبة الفئات من جيعلها مما تمعجملا داخل اإلنسان حقوق

 السجون، يف األمن وكذلك املسؤولني وقوات الشرطة ذلك يف مبا القوانني تنفيذ عن املسؤولنيو  القضاة واحملامون املتمثلون يفالعدالة  إدارة
واإلصالحات  التشريعات بصياغة املعنيني العموميني التشريعية واملوظفون اهليئات والربملان مثل أعضاء احلكومةو الفئة اليت تنتمي إىل 

 االجتماعيني، القوات املشرفني أخرى تتمثل يف  السياسات، باإلضافة إىل فئات وتنفيذ بوضع املعنيني العموميني املوظفني وكذلك
 واملدربني واملسؤولني املدرسنيو اإلنسان،  حبقوق املعنية احمللية واملنظمات احلكومية غري يف املنظمات اإلعالم،  الناشطني وسائط ملسلحة،ا

 .6تمعجملا أفراد واملمرضني وباقي العمال واألطباء نقابات يف

                                           
 .21شريفي شريف، مرجع سابق، ص  -1
 .21،صشريفي شريف، مرجع سابق -2
 .772، ص 7661ان، الطبعة الثالثة، منشأة املعارف، اإلسكندرية، الشافعي حممد بشري، قانون حقوق اإلنس -3
ية االستشارية الطاهر بومدرة، تعليم حقوق اإلنسان والرتبية من أجل حقوق اإلنسان، أشغال امللتقى، الرتبية على حقوق اإلنسان، منشورات اللجنة الوطن -4

 .11، ص 7661لرتقية ومحاية حقوق اإلنسان، 
 .25مرجع سابق، ص  شريفي شريف، -5
 وما يليها. 91نفس املرجع، ص، شريفي شريف  -6
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 المبحث الثاني
 دور المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق اإلنسان

 ببزوغ وإيذانا اإلنسان حقوق إقرار جمال يف يعترب مبثابة حجر الزاوية اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن يدعو للشك أن ال شيء
 أو مهتقوميا أو وأعراقهم أجناسهم عن النظر بغض البشر بين سائر جهود خالله وتضافر حبقوقه، اإلنسان وعي فيه تزايد جديد عهد

 سلوكيات إىل وترمجتها اإلعالن، هذا يف اهتوأقر  الشعوب عليها اتفقت اليت والقيم املبادئ لرتمجة سعيا م،اهتنادي أو ثقافتهم أو مهتلغا
 املبادئ بتلك املؤمنني هاظلّ  يف مجعت اإلنسان، حقوق عن الدفاع غايتها وتنظيمات حركات ظهور ، كما تبع ذلكشاامع واقعا وجعلها
 .اإلعالن صدور تلت اليت السنوات مدى على اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن من انبثقت اليت االتفاقيات يف املقررة واحلقوق

 اليت املبادئ تصب أن وضرورة اإلنسان حبقوق اخلاصة الدولية املواثيق إعمال ضرورة يف دور احلكومية غري للمنظمات كان ولقد
 .الدول داخل األمسى القانون باعتبارها الدساتري يف وكذلك البلدان داخل والقوانني التشريعات صلب يف االتفاقيات هذه اهتأقر 

 الدول غالبية أن واقع ومن ها،أقرّ  الدويل تمعجملا أن باعتبار واملبادئ القيم تلك باحرتام ملزمة الدول كل بالفعل أصبحت ولقد
 احلكومية غري اجلهود إطار يف اإلنسان حقوق عن حركات الدفاع ولدت أخرى جهة ومن ،هتاأجاز  قد املتحدة األمم هيئة يف األعضاء

 واتفاقيات، مواثيق من عنه انبثق وما اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن يف عليها، املنصوص واحلريات احلقوق ومحاية تعزيز إىل الرامية
 تلعبه الذي الدور على دليل خري هو اجلزائر يف احلكومية غري املنظمات نشاط ولعل حقوقه، من اإلنسان حرمان حماولة لكل وللتصدي

 .اإلنسان حقوق محاية أجل من
عامة مث سنأخذ بعض التطبيقات على محاية بعض  اإلنسان حقوق محاية أجل من تلعبه الذي الدورما يلي في سنتناول وهلذا

 .احلقوق يف اجلزائر
 حماية حقوق اإلنسانالمنظمات غير حكومية في  استراتيجيات المطلب األول:

 وتظهر تبنيواسرتاتيجيات  آليات تستعمل اهنفإ اإلنسان حقوق وتعزيز احلماية ها يفدور ل احلكومية غري املنظمات ممارسةعند 
 يف إعداد تقارير وإرسال بعثات ملمارسة ضغط إعالمي. االسرتاتيجياتتتمثل هذه  البالد، داخل احلقوق هذه واقع

 التقاريرإعداد  الفرع األول: 
 عن الصادرة التقارير وتلعبهبا  تقوم اليت االنتهاكات فضح عند باحلكومات سيلحق الذي العار جتنيد إىل املنظمات هذه ترنو

 وحدها التقارير هذه أن ورغم معينة دولة يف األوضاع السائدة إىل ترسلها، اليت احلقائق تقصي بعثات وعن اإلنسان حقوق منظمات
 لوقف امللموس العمل أشكال من بشكل البحث مبوضوع الدولة إىل قيام تؤدي ما قليال العام، الرأي كدعم أخرى عوامل ودون

 على الضغط يزيد مما الدويل اجملتمع عن عزهلا وبالتايل الدولة تلك ومسعة لصيت اإلساءة يف بأخرى أو بطريقة تسهم هناأ إال ا،هتانتهاكا
 .1 اإلنسان حلقوق انتهاكا يعد الذي سلوكها تعدل كي الدولة تلك

 األول بالدرجة اهنوالتوصيفات، وإ والصياغات العبارات قوة على يتأسس قوي إعالمي موقف بناء يف املنظمات هذه قدرة وإن
 املواقف هذه صناعة على القائمني متلك جانب ومبدى من أخرى أو قضية جتاه موقفها عليها تبين اليت املعلومات توثيق على هتاقدر  على
 انتهاكات اإلنسان من حلقوق األمريكية أو األوربية احملاكم مبوقف بعض احلاالت، يف مواقفهم تدعيم على مهتوقدر  اإلنسان حقوق لرؤية

 .2 الوطنية احملاكم أرستها الصلة اليت ذات باملبادئ أو مماثلة،
 البعثاتو  الفرع الثاني: إرسال اللجان

                                           
وما  171، ص 1115فاتح مسيح عزام، دور املنظمات غري احلكومية يف الّدفاع عن حقوق اإلنسان، جملة املعهد العريب حلقوق اإلنسان، العدد الثاين،  -1

 يليها.
 .17شريفي شريف، مرجع سابق، ص  -2
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 حقوق مراقبة منظمة أو للحقوقيني، الدولية اللجنة مثل دويل اعتبار أو احرتام ذات دولية حكومية غري منظمة قيام جمرد إن
 حىت اإلنسان حقوق جمال يف الدولة تلك ممارسات على العام واالنتباه األنظار يركز أن ميكن معينة دولة يف الوضع باستقصاء اإلنسان،

 .1تقاريرها  صدور قبل
 إذ املبادرة، هذه تعرتض عقبات هناك ألن معني بلد إىل ميدانية بعثات توفد اليت احلكومية غري املنظمات من قليل عدد وهناك

 غري املنظمات تشكل وقد الدائم، املايل ذات الدخل املنظمات إال تتحملها وال لتغطيتها، كبرية مالية أعباء بعثة إيفاد أجل من تتطلب
 وهي احلكومية غري املنظمات من بعثة شكلت 1993 جانفي ففي  وشامل، فعال حتقيق ضمان أجل من مشرتكة بعثات احلكومية

 اإلفريقي واالحتاد الدميقراطية، والتنمية اإلنسان حلقوق الدويل واملركز اإلنسان، حلقوق الدولية الفدرالية اإلنسان حقوق مراقبة منظمة
 . 2 1116 شامل حول جمازر اليت ارتكبت يف رواندا منذ أكتوبر بتحقيق وقامت اإلنسان، حلقوق املشرتك

 الضغط اإلعالمياستعمال  الفرع الثالث:
 أجل من وذلك اإلنسان حلقوق انتهاك داخلها حيدث اليت الدول على إعالمية ضغوطات مبمارسة احلكومية غري املنظمات تقوم

 املنظمات تقوم حيث اإلنسان حبقوق املتعلقة واالنتهاكات األخطاء مواجهة يف والتعجيل اإلنسان حقوق احرتام على الدول هذه إجبار
 مشرتكة عامة مجعية املؤمترات هذه عادة   وتسبق اإلنسان، حبقوق املتعلقة املسائل بعض ملناقشة مبؤمترات والقيام بالتجمع احلكومية غري

 املهنيني دور ملناقشة دراسية حلقة 1996 وماي شهر يف عقدت حيث العريضة، اخلطوط ولدراسة لالجتماع التنفيذية اهتأجهز  تستدعي
 أعضاء من فيها عدد وشارك احملاكم، أمام الطبية الشهادات بأمهية االعرتاف عدم عن النامجة املشاكل نتوبيّ  التعذيب يف كشف الطبيني

االنتهاكات املتعلقة حبقوق  كشف  يف التعرض عدم على احلكومات حلث توصيات نشر املناقشات وتبع الطيب، السلك منظمات
استخدمت الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان وسائل اإلعالم كالصحف مثال من اجل التنديد باملمارسات ،كما 3اإلنسان

الالإنسانية اليت ترتكبها السلطات العمومية يف الدولة اليت تؤدي إىل تقويض حقوق اإلنسان، حيث تقوم هذه الصحف بالتنديد جبرائم 
 ممارسة الصحفيني ألعماهلم وحترمهم من الوصول إىل مصادر اخلرب.الصحافة وإصدار قوانني حتد من حرية 

 في الجزائر تطبيقات حماية حقوق اإلنسانالمطلب الثاني: 
 واليت القانونية غري التصرفات ترصد أن تستطيع بواسطتها اليت احلكومية غري املنظمات آليات أهممن خالل ما سبق أظهرنا 

 اختاذ إىل تسارع االنتهاكات هذه فيها وقعت اليت الدول جيعل مما ،اجلسيمة هلا االنتهاكات لك بفضح وتقوم اإلنسان، حبقوق متس
 .غري اإلنسانية التصرفات هذه من دحت بواسطتها واليت الكفيلة اإلجراءات
 إىل نتطرق خالله من والذي اجلزائر، يف اإلنسان حقوق محاية يف احلكومية غري املنظمات دور تطبيقات فيما يلي ندرسس 

 من والوطنية الدولية احلكومية غري املنظمات بذلتها اليت اجلهود ونبني النماذج بعض نأخذ حيث لإلنسان الفردية احلقوق محاية يف دورها
 .اجلماعية للحقوق بالنسبة االنتهاكات وفضح محاية أجل من بذلتها اليت اجلهود على ونتعرف ومحايتها تعزيزها أجل

 .الفردية الحقوقالفرع األول: 
، وهي بصرف النظر عن انتمائه االجتماعي اإلنسان كيان صميم من نابعةال صليةاأل قوقهي تلك احل الفردية احلقوقب املقصود

 مبنحها الفضل صاحبة اهنأ عيتدّ  أن الدولة أو للمجتمع فليس ،4ختتلف عن حقوق اجلماعة اليت ختتص حبقوق فئة معينة من اجملتمع

                                           
 .111مرجع سابق، ص فاتح مسيح عزام،  -1
 .15شريفي شريف، مرجع سابق، ص  -2
 .19شريفي شريف، نفس املرجع، ص  -3

4 _  https://ar.wikipedia.org 
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 اتيواالتفاق اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن يف الشعوب اهتأقرّ  واليت بالذات اللصيقة احلقوق هي إذا   الفردية فاحلقوق ،1 لألفرادحقوق 
 الدولية احلكومية غري املنظمات جهود على ونتعرف هابعض إىل الفردية سنتطرق اإلنسانية احلقوق لكثرة نظراو  ،2 له التالية األخرى
 احلقوق. هذه ومحاية تعزيز أجل من والوطنية

 الحياة في الحقأوال: 
 احلياة قدسية على تاحلق يف احلياة من أقدم احلقوق الفردية املعرتف هبا لإلنسان فقد كفلتها معظم املواثيق الدولية حيث نصّ 

 يف احلق فرد لكل أن " اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن من 03 املادة يف جاء فلقد ،احلماية له وكفلت احلق هذا على االعتداء متوحرّ 
 . مكفولة اإلنسان حريات أن على صراحة العاملي اإلعالن نص وبذلك "شخصيةال سالمةالو  واحلرية احلياة

 فيه املتأصل احلياة حبق يتمتعبشرى  كائن كل ":يلي ما والسياسية املدنية للحقوق الدويل العهد من 06 املادة نص يف وجاء
 وضمنت اإلنسان حبقوق املتعلقة الدولية االتفاقيات أكدت فلقد ،3تعسفية" بطريقة احلق هذا من أحد حيرم وال القانون حيميه احلق وهذا

 العشرية يف وخاصة على سبيل املثال اجلزائر فإن هذا رغم عليها، ولكن معاقب جرمية احلق هذا انتهاك واعتربت احلياة يف اإلنسان حقوق
 على وساعد الفتنة نار ىزكّ  والذي اإلرهاب وهو أال امعروف يكن مل وصنف جديد شكل ظهر العنف، وبذلك بوابة دخلت السوداء
أن اجلماعات اإلرهابية إىل جانب  1110،حيث جاء يف تقرير منظمة العفو الدولية الصادر عام األفراد حياة على االعتداء تشجيع

، وبتدخل املنظمة وبضغط على احلكومة آنذاك فقد 4أي خطر على حياة احدقوات األمن قتلت آالف األشخاص مل يكونوا يشكلون 
قتيال ، ويعترب هذا التصريح األول الذي قامت  70510قد بلغ  1110إىل  1117صرّح رئيس احلكومة أن الذين سقطوا منذ سنة 

 .5فيه احلكومة بتقدمي أرقام رمسية لعدد القتلى 
وحقوق  األساسية احلريات" أن 1996 لدستور عام التعديل الدستوري يف جاء ،اطنيهامو  حقوق محاية إىل اجلزائر من سعياو 

وتكون تراثا مشرتكا بني مجيع اجلزائريني واجلزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إىل جيل كي حيافظوا على  مضمونة،اإلنسان واملواطن 
 .6 سالمته، وعدم انتهاك حرمته "

 قانون يف جاء احلياة، حيث على االعتداء حرمة أيضا هي تأقرّ  حيث الدستور يف جاء ملا سةمكرّ  القوانني جاءتكما 
 للفرد الشخصية باحلرية ماس أو حتكمي بعمل أمر إذا عشرة سنوات إىل مخسة من املؤقت بالسجن املوظف يعاقب" :يلي ما العقوبات

 وقد األفراد حياة على بالتعدي يقوم من على مشددة بعقوبات أيضا العقوبات قانون نص قدو  .7أكثر" أو ملواطن الوطنية باحلقوق أو
      .8 مشددة بظروف اقرتنت إذا اإلعدام إىل تصل

  :عادلة محاكمة في الحقثانيا: 

                                           
 .11، ص 1195عبد اهلل حلود، جوزف مغيزل، حقوق اإلنسان الشخصية والسياسية، الطبعة الثانية، منشورات عويدات،  -1
 .19، ص7667ه للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، مالقانون الّدويل والعالقات الّدولية، دار هو قادري عبد العزيز، حقوق اإلنسان يف  -2

3 - Jacqies Robert et jean Duffar ,droit de l’homme et des peuples ,édition francophone ,Paris ,2006 ,p15. 
 .444العفو الدولية، ص، منشورات منظمة 4994منظمة العفو الدولية، تقرير سنة  _ 4

 .441، منشورات منظمة العفو الدولية، ص4999منظمة العفو الدولية، تقرير سنة _  5
، يتضمن التعديل الدستوري، اجلريدة الرمسية 7610مارس سنة  0املوافق  1112مجادى األوىل عام  70، املؤرخ يف 61-10، قانون رقم 19املادة  -6

 .7610مارس سنة  2املوافق  1112مجادى األوىل عام  72لرابع عشر، الصادرة يف للجمهورية اجلزائرية، العدد ا
يتضمن قانون العقوبات )املعدل واملتمم(، اجلريدة  1100يونيو عام  9املوافق  1190صفر عام  19املؤرخ يف  150-00، من األمر رقم 162املادة  -7

 .1100يونيو عام  11املوافق ل  1190صفر عام  71، الصادرة يف الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد التاسع واألربعون
 ، نفس املرجع.701و 707و 701أنظر املواد  -8
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 ومنصفة، فاإلعالن عادلة حماكمة يف احلق املساواة، قدم وعلى إنسان لكل الدولية واملواثيق القانون كفلها اليت احلقوق بني من
 اليت األساسية حقوقه على اعتداء فيها أعمال من إلنصافه الوطنية احملاكم إىل يلجأ أن يف احلق شخص لكل  08"املادة  يف نص العاملي
 مستقلة حمكمة أمام قضيته تنظر أن يف اآلخرين مع التامة املساواة قدم على إنسان على أنه "لكل 16املادة  ونصت "القانون له مينحها
 .1 "له توجه جنائية ةهتم  وأية والتزاماته حقوقه يف للفصل علنيا عادال نظرا ونزيهة
 وال إدانته على دالئل توجد حىت االهتام حمل اجلرمية من املتهم براءة على منه 11 املادة يف اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن وأكد     
 وقت يف الدويل أو الداخلي للقانون طبقا جرمية يعترب العمل هذا كان إذا إال أدائه عن امتنع أو بعمل قام إذا جمرما الشخص يعترب

 . 2 للفعل ارتكابه
 يف الفصل لدى فرد كل حق ومن القانون، أمام سواء مجيعا الناس أن على.  "..والسياسية املدنية للحقوق الدويل العهد ونص

 خمتصة حمكمة قبل من وعلين منصف نظر حمل قضيته تكون  أن مدنية دعوى أية يف والتزاماته حقوقه يف أو إليه توجه جزائية مةهت  أية
 والنظام العامة اآلداب لدواعي بعضها أو كلها احملاكمة حضور من واجلمهور الصحافة منع وجيوز القانون حبكم منشأة وحيادية، مستقلة

 احملكمة تراها اليت احلدود أدىن يف أو الدعوى ألطراف اخلاصة احلياة حرمة ملقتضيات أو دميقراطي، جمتمع يف القومي األمن أو العام
 دعوى أو جزائية قضية يف حكم أي أن إال العدالة مبصلحة حتل أن االستثنائية الظروف بعض يف العلنية شأن من يكون حني ضرورية

 تتناول الدعوى كانت أو ذلك خالف مصلحتهم تقتضي بأحداث يتصل األمر كان إذا إال علنية بصورة يصدر أن جيب مدنية
 .3 األطفال" على بالوصاية وتتعلق زوجية، خالفات

إذا   إال وعلنية وحمايدة ومستقلة وخمتصة عادلة احملاكمة تكون وأن القانون أمام سواسية الناس أن على نصت الفقرة هذه أن جند
 له، وأن املوجهة بالتهمة يعلم وأن إدانته، تثبت حىت بريء املتهم أن العهد هذا يف السرية، وجاء تستدعي خاصة بأمور يتصل األمر كان

 إذا برتمجان يزود وأن حمامي، طريق عن أو بنفسه امهتاال شهود مناقشة يف وحقه حمامي،  خيتار وأن حضوريا   حياكم وأن الدفاع حق يعطى
 جهة أمام الطعن حق له مينح حدثا، وأن املتهم كان إذا هسنّ  تناسب اإلجراءات تكون وأن احملكمة يف املستخدمة اللغة يفهم ال كان

 عادلة. حماكمة من الشخص يستفيد لكي والقوانني املواثيق اهتأقر  اليت الضمانات من غريها جبرمية ، إىل أدين إذا أعلى قضائية
 حىت بريء فهو متهم شخص أي أن 7610وأكده التعديل األخري ملارس  1996 دستور اجلزائري الدستور ورد يف ما أهمإن 

 ميكن وأنه ال جرمية، يعترب املرتكب الفعل أن على يدل الفعل ارتكاب قبل صادر قانون هناك كان إذا إال يدان أن ميكن وال إدانته تثبت
بأسرته وحماميه طبقا  االتصال حق وله ساعة 48 مدة من أكثر يوقف أن ميكن وال القانون، حدود يف إال حيتجز أو شخص يتابع أن

 .4 إلجراءات اجلزائيةلقانون ااملعدل واملتمم  67-15لألمر 
  اجلزائر يف العادلة احملاكمة لضمانات جتاوزات هناك جند أنه إال والقوانني الدستور أقرها عادلة حماكمة يف احلق أن ورغم

من  على حيىي عبد النوررجل التارخيي والوزير السابق واعتقل ال  1195كاالعتقاالت التعسفية وتأخري احملاكمات خاصة ففي سنة 
إال أن الرابطة اجلزائرية حلقوق اإلنسان  1190طرف السلطات وبعدها اعتقل عدة أشخاص خاصة يف أحداث سطيف وقسنطينة لسنة 

عدم احلصول على وهي منظمة وطنية غري حكومية طالبت باإلفراج عنهم كما أحدثت محلة إعالمية ضد االعتقاالت التعسفية و 

                                           
 وما يليها. 719قادري عبد العزيز، مرجع سابق، ص  -1
 .710الشافعي حممد بشري، مرجع سابق، ص  -2
 .1100، من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية للعام 11املادة  -3
، يعدل ويتمم األمر رقم 7615يوليو عام  71املوافق  1110شوال عام  2، املؤرخ يف 67-15، من األمر رقم 7مكرر 51واملادة  1مكرر 51املادة  -4

ية، العدد أربعون، املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائر  1100يونيو عام  9املوافق  1190صفر عام  19املؤرخ يف  00-155
 .7615يوليو عام  71املوافق  1110شوال عام  2الصادرة يف 
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 حاالت قريب، أن وقت إىل الطوارئ حالة إعالن بني ما الفرتة يف وخاصة الدولية العفو منظمة الحظت ،كما1حماكمات عادلة
 ودفاعهم أسرهم من املبذولة اجلهود من الرغم وعلى ،عليهم القبض بعد مطولة لفرتات السرية املعتقالت يف احتجازهم يتم األشخاص
 احلاالت بتلك معرفتها تنكر لكنها ،هنممكا عن القضائية والسلطات احلكومة من معلومات على للحصول اإلنسان حقوق ومنظمات

 ألحكام صرحيا انتهاكا األمن قوات جانب من املمارسات هذه وتعد .عنهم يفرج أو القضائية السلطات إىل املعتقلون حيال أن إىل
 أن بضرورة القسري االختفاء من األشخاص مجيع محاية بشأنة املتحد األمم إعالن ينص حيث الدولية، وللمعايري اجلزائري القانون
 .2 احتجازه مبكان فورا   وحماموه أسرته أفراد يبلغ وأن رمسيا ، به معرتف احتجاز مكان يف حريته من حمروم شخص أي حيتجز

 والتعبير الرأي حرية في الحقثالثا: 
 باإلمكانيات واألفكار اآلراء هذه إذاعة حرية هي التعبري قيود، وحرية دون به يفكر ما يقول بأن الشخص حرية تعين الرأي حرية

 املواثيق نصت فلقد، 3والتلفزيون اإلذاعة عرب أو املسرح طريق عن أو املكتوبة، الصحافة طريق عن أو كتابيا شفهيا سواء ختتارها اليت
 التمتع حق شخص لكل" يلي ما اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن من 19 املادة يف جاء حيث والرأي التعبري حرية يف احلق على الدولية

 بأية اآلخرين إىل ونقلها وتلقيها واألفكار األنباء التماس ويف مضايقة دون اآلراء اعتناق يف حريته احلق هذا ويشمل والتعبري، الرأي حبرية
 .للحدود " اعتبار ما دون وسيلة

 لكل ،مضايقة دون آراء اعتناق يف إنسان احلق لكل" منه 19 املادة نص يف والسياسية املدنية للحقوق الدويل العهد يف وجاء
 للحدود اعتبار دومنا اآلخرين إىل ونقلها وتلقيها واألفكار املعلومات خمتلف التماس يف حريته احلق هذا ويشمل التعبري حرية حق إنسان
 حرية يف حبقه لإلنسان الدولية املواثيق اعرتفت قدو  ".4أختارها أخرى وسيلة بأية أو فين قالب يف أو مطبوع أو مكتوب شكل على سواء
 .وغريها اجلغرافية باحلدود تتعلق قيود ودون املمكنة بالوسائل وإذاعتها وتلقيها األفكار استقاء وحرية الرأي

 بإرسال قامتحيث  اإلنسان، حقوق ومحاية وترقية النهوض اجل من احلكومية غري املنظمات عتسفبالنسبة للجزائر فقد  
فمثال املتتبع لواقع اإلعالم يف اجلزائر منذ ماض قريب يرى أن وسائل والتعبري، الرأي حرية احرتامعلى  حتثها اجلزائرية للحكومة توصيات

اإلنسان إىل تسميتها بالدكتاتورية اللطيفة ألهنا اإلعالم كانت ال تزال حكرا على الدولة مما دفع برئيس الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق 
جترد اجلزائريني من عقوهلم مادامت تتلقى أوامرها من الرئيس مباشرة والذي يرفض أية معارضة وان وسائل اإلعالم السمعية البصرية حكر 

دود وجلنة محاية الصحفيني بإصدار ولقد قامت املنظمات الداعية إىل حرية الصحافة والرأي خاصة منظمة صحفيون بال ح على الدولة
تقارير وبيانات أعربت فيها عن قلقها املتزايد حول وضعية حقوق اإلنسان وخاصة التهديدات اليت يتعرض هلا الصحفيون من طرف 

قييد حرية السلطة،كما شجبت الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان قيام السلطات بإقحام القضاء وجعله أداة قمع للصحفيني وت
 .5الرأي والتعبري

 عملية،إجيابية ملا أمثرت عنه من نتائج  منها الدولية وخاصة احلكومية غري املنظمات اهب قامت اليت واملساعي اخلطوات تعتربو 
لبث بعدما كانت حبرية التعبري والرأي والسماح لبعض القنوات الفضائية اخلاصة با املتعلقة بعض البنود ذتنفّ  اجلزائرية احلكومة أن فنجد

  حكرا على الدولة فقط.
   

                                           
1 _http://www.tribunaldz.com  

 .116شريفي شريف، مرجع سابق، ص  -2
3 - André Pouille et Jean Roche ,Libertés Publiques et droit de l’homme ,édition 14, dalloz ,Paris ,P151. 

 .710بشري، مرجع سابق، ص  الشافعي حممد -4
 .4-4، ص4554، 54_الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق اإلنسان، ألغو جترمي جنح الصحافة، جملة الرابطة، العدد  5
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 الحقوق الجماعيةالفرع الثاني: 
 هو كما طويلة مدة منذ احلقوق هذه من البعض ظهر ولقد خمتلفة بشرية مبجموعات اللصيقة احلقوق تلك هي اجلماعية احلقوق

 والبيئة والتنمية السالم يف واحلق املصري، تقرير يف احلق مثال اجلماعية احلقوق وتشمل الثقافية، أو ثنيةاأل األقليات حلقوق بالنسبة الشأن
، فقد نصت ديباجة ميثاق منظمة األمم دولية اتيواتفاق مواثيق من الدولية النصوصوكل هذه احلقوق كفلتها  الثقافية احلرية يف واحلق

شعوب مجيعا، والتشجيع على ذلك انطالقا وبال املتحدة على ضرورة استخدام هذه اهليئة يف ترقية الشؤون االقتصادية واالجتماعية لل
متييز سببه اجلنس أو اللغة أو الدين أو أي سبب آخر، ويف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان مت التأكيد على نفس مبادئ املساواة وعدم 

تة تشكل أساس احلرية والعدل التمييز على أساس األفراد ملا جلميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصلية ومن حقوق متساوية ثاب
عن الشعوب األصلية ولكن ليس من اجل محايتها ومحاية حقوقها  162والسالم يف العامل، كما حتدثت اتفاقية منظمة العمل رقم 

 يف بقية اجملتمعات. 1وتطوير هوياهتا وثقافاهتا بل من اجل مساعدهتا على االندماج واالنصهار الكامل
أما بالنسبة للجزائر فقد سعت جاهدة إىل تكريس هذه احلقوق يف دساتريها املتعاقبة ويف تشريعاهتا حيث اعرتفت باللغة  

،كما لعبت احلركات األمازيغية دورا مهما يف حتقيق املساواة بني 1110األمازيغية على أهنا لغة رمسية إىل جانب اللغة العربية يف دستور 
التمييز بينهم عن طريق تدويل القضية األمازيغية يف املؤمترات األممية اخلاصة حبقوق اإلنسان وتدويل النضال الرببر والعرب وعدم 

 األمازيغي إىل غاية اآلن حيث يرى الكثريون أن األمازيغ قد جنحوا يف جعل حضارهتم موازية حلضارة العرب على مستوى دولة اجلزائر.
 خاتمة:

 تعدها اليت التدريبية والدورات التثقيفية الربامج خالل من اإلنسان حقوق ومحاية ترقية يف بارز ورد احلكومية غري لمنظماتإن ل
 ولكي تمع،جملا أفراد من غريه جتاه واجبات من عليه وما حقوق من ماله يدرك أن الفرد ليستطيع اإلنسان، حقوق ثقافة نشر أجل من

 .وتتأصل اإلنسان حقوق ثقافة فيه تتجذر
 حقوق جمال يف األكادميية الدراسات من السابق يف به مسموحا يكن مل مدى إىل ما نوعا اإلعالمية التغطية اتساع ورغم

 لعبكما   ،احلقوق وتفعيل هذه  لتدريس رحبا فضاء أضحت اليت واجلامعات خاصة، احلكومية غري املنظمات توفرها واليت اإلنسان
 من فسيحا ميدانا احلكومية غري املنظمات فيه وجدت والذي اإلنسان حقوق ثقافة نشر يف بارزا دورا منه املكتوب وباخلصوص اإلعالم

 اليت واملبادرات واخلطوات به تقوم الذي للدور والتنظري هلا تتعرض اليت االنتهاكات عن هذه احلقوق وشجب املدافعة هتابيانا نشر أجل
 .اجملال هذا  يف هبا تقوم

 تظهربعض احلكومات  أضحت أساسه على والذي جتاهله ميكن ال والذي احلكومية غري للمنظمات البارز الدور هذا رغم 
فعلى سبيل ، اجلزائرب وخاصة وجه أكمل على لعملها احلكومية غري املنظمات أداء دون حتول وعراقيل عقبات، إال أن هناك املرونة بعض
 الذي القضاء جهاز واستعمال قضائية، متابعات من وهتديدات ملضايقاتيتعرضون  اإلنسان حلقوق احمللية املنظمات أعضاءفان  املثال
 باملطالبة ولو احلكام نزوات خيالف من على تسلطه السلطة سياط من سوطا يكون به وإذا للحقوق حاميا يكون أن املفروض من كان

 تواجه الكبرية اليت والعقبة، اإلنسان حقوق أوضاع حتسني جمال يف ملموسة نتائج حتقيق يف خيفقون جيعلهم مما املفقودة باحلقوق
 على املنظمات هذه حصول إمكانية أما ،الوطين املايل الدعم إىل املنظمات هذه افتقار هو منها الوطنية وخاصة احلكومية غري املنظمات

 للتمويل تنظر اليت واإلعالمية الرمسية الدوائر اماتهتال ومدعاة للشبهات مثارا جيعله مما سياسية، بغاية يكون غالبا ما والذي أجنيب متويل
 . املاحنة للجهات معلومات جبمع املنظمات هذه امهتوا والتخوين العمالة زاوية من األجنيب

                                           
 .واخلاصة بالشعوب األصلية 4944الصادرة عن منظمة العمل الدولية سنة  454_ االتفاقية رقم  1
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 يعد وال ما، دولةل الداخلية الشؤون يف تدخال تعترب ال اإلنسان حقوق جمال يف احلكومية غري املنظمات مساعيمن املهم ترسيخ فكرة أن ف
 حدّ  وضع اجل من ساكنا حترك وال إقليمها على اإلنسان حلقوق انتهاكات بوقوع تسمح اليت الدولة ألن الدول هذه سيادة من انتقاصا

 على محلها اجل من احلكومات هذه على بالضغط وذلك إجراءات باختاذ الدوليةو  الوطنية احلكومية غري املنظمات تلزم االنتهاكات ذههل
 تمعجملا إىل الدول هذه داخل االنتهاكاتهذه  صورة بنقل و اإلنسان، حقوق جمال يف عليها صادقت اليت الدولية باملعاهدات االلتزام
 .احلد منها بضرورة الدول هذه إلزام جلأ من للتحرك الدويل
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 اإلنسان في الدول العربية تقارير المنظمات الدولية غير الحكومية حول واقع حقوق مصداقية
The credibility of the reports of international non-governmental organizations about the 

situation of human rights in Arab countries 

 ،دكتوراهال باحث يف طالب بوشامة علي،
 كلية احلقوق والعلوم السياسية، 

 جباية، اجلزائر. معة عبد الرمحن مريةجا
  . 01/00/7700 تاريخ املراجعة: - 70/07/7700تاريخ اإليداع: 

 لخص:ـم
بسبب نشاط  اإلنسانحول واقع حقوق  شهدت الدول العربية ومنها اجلزائر يف السنوات القليلة املاضية نقاشا وجدال عميقا

 .التقارير الدولية آليةاملنظمات الدولية غري حكومية الضاغطة على احلكومات العربية من خالل 
جمال رصد كأهم فاعلني يف   الدويل، منظمة العفوو  "هيومنرايثووتش"نشاط منظمة من سنركز يف هذا املقال على كل 

لدولية، واإلجابة على عدة تساؤالت حول مصداقية املعلومات واملعطيات انتهاكات حقوق اإلنسان يف العامل عن طريق آلية التقارير ا
 .الواردة فيها، ومن يدعم هذه املنظمات ماليا، ألن مسالة الدعم املادي عادتا من حتدد أجندة عمل تلك املنظمات

هي الدول العربية اليت تشهد لذا فان دراسة من هذا املوضوع يكتسي أمهية بالغة خاصة وأن أغلبية املخاطبني هبذه التقارير 
أغلبها نقص يف االستقرار السياسي واالقتصادي، لذا سنورد أهم االنتقادات اليت توجهها املنظمات الدولية غري احلكومية حول حقوق 

 اإلنسان، مث التعرض إىل سبل استغالل نظام التقارير الدولية من اجل تعزيز محاية حقوق اإلنسان يف الوطن العريب.
 لمات الدالة:الك

 ، منظمة العفو الدويل، نظام التقارير الدولية، حقوق اإلنسان."هيومنرايثووتش"مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول، 
Abstract: 

During the last year, Arab countries, including Algeria, were the subject of a thorough 

debate on the human rights situation, because of the activity of international non-governmental 

organizations who preys on the Arab governments through the mechanism of international reports. 

In this article we will focus on each activity of human rights Watch organizations and 

Amnesty International, as the most important actors in the field of observing the desecration of 

human rights in the world through international reports, and then answering several questions about 

the credibility of the information and data mentioned therein, and about who provides the financial 

support, because this last who define the work agenda of these organizations. 

 That is why the study of this subject is of primordial importance, especially that the 

majority of the recipients of these reports is the Arab countries, where most suffer the lack of 

political and economic stability, so we will quote the most important critic is misaddressed to 

international non-governmental organizations about human rights, and the exposure of the ways of 

exploiting it from regime of international relations so as to Promote the protection of human rights 

in the Arab world. 

Keywords: 

The principle of non-interference in the internal affairs of States, Human Rights Watch, 

Amnesty International, International Reporting System, Human Rights. 
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 مقدمة:
من  متكنت وحىت االجتماعية ، السياسيةقتصاديةاال العاملية يف كل ميادين احلياة مريكيةاأليادة بروز الر  احلرب الباردة و  نتهاءابعد 

 سسوأوفق قواعد يف كل دول العامل ذلك خبلق جمتمع دويل  مث فرضه شاعتهإ إىلتسعى بكل الطرق  شامل فرض منوذج ذلكخالل 
 .متيازبا والسياسي شقها الدميقراطيالعوملة يف إهنا، مشرتكة اليت وضعتها من قبل الواليات املتحدة األمريكية

ال ميكن مة لقانون العالقات الدولية واليت ظ  املنو امللزمة كأحد القواعد   اإلنسانحقوق  حرتاما هم القواعد املتفق عليهاأومن 
تلك  همأ، ومن وتطبيقها الوطين لتنفيذها لتزاماالوالنص على  مجاعية و مشرتكةأالتفاقيات دولية ثنائية كانت الدول  برامإعند  خمالفتها

، لذا تسعى الدويل منواألنيا أساسيا للحفاظ على السلم اليت تعد مصدرا قانو  اإلنسانتعلق بالقانون الدويل حلقوق تاليت  تلك تفاقياتاال
القانون  يف املنصوص عليها اإلنسانحلقوق اجلسيمة  نتهاكاتاالاحلد من  إىل رغم كل النقائص والعوارضمنظمة هيئة األمم املتحدة 

خاصة يف ضل النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية املعاصرة اليت يشهدها العامل العريب مبا يصطلح عليه  اإلنسان وحقوق اإلنساينالدويل 
 يف الدول السائرة يف طريق النمو. اليةاالنتقوكذا األوضاع الدميقراطية  الربيع العريببـ

 يفهاي  ، ميكن تك1حد ما إىلمقلقا  منياأوضعا ففي ضل هذا الوضع غري املستقر عامليا تعيش الدول العربية وخاصة اجلزائر 
دولية حلماية حقوق  آلياتعدة بسبب حجم وجدية التهديدات الدولية والداخلية اليت ترصدها  باحلساسة واخلطرية يف نفس الوقت

نشطة كل منظمة هيئة األمم املتحدة وكذا املنظمات الدولية غري أو عمال ألشىت تنامي نالحظ يف السنوات األخرية  نانأ الإ، اإلنسان
لذا فان ، التقارير واملقاالت الصادرة عنهما نظمة العفو الدولية جلودة وجدية" وكذا مهيومنرايثووتشاحلكومية خاصة كل من منظمة "

 . ؟ : مدى مصداقية التقارير الدولية الصادرة عن املنظمات الدولية غري احلكوميةاملطروح اليةاإلشك
 جل دراسة هذا املوضوع:أنطرح هذه الفرضيات من  اليةاإلشكمن خالل 
  اإلنسانللمنظمات الدولية تأثري جوهري يف صياغة القواعد القانونية املتعلقة حبماية حقوق. 
 املنظمات الدولية غري احلكومية باحرتام السيادة الوطنية للدول. لتزاما 
 القيام بنشاطاهتا. عند ليةاالستقال 
  كأهم فاعلني يف ميدان محاية    ؛"منيسيتأ" و "ووتشهيومنرايث"  يت:منظمالصادرة عن كل من موضوعية التقارير

:املباحثوفحص الفرضيات وفقا هلذه  اإلشكاليةنتدرج يف اإلجابة على  .اإلنسانحقوق 

على أ، يف الستخبارايتاو اخلطرية واحلساسة من طرف الدول املتامخة حلدود اجلزائر، بالرغم من التأهب األمين الشرطي والعسكري  منيةاأل التهديداتبسبب  1
حمدودة باتت تشكل هاجسا لدى لألجهزة األمنية اجلزائرية، بل أكثر من ذلك فاجملتمع اجلزائري يعرف "حالة قلق" مردها عدم  أمنيةخروقات  أنال إمستوياته 

هذه ، وتبقى مسالة رفع متيازاب الريعي الوطين قتصاداالقبول املواطنني لألوضاع االجتماعية واالقتصادية وخاصة السياسية السائدة كل هذا يف ضل تدهور صحة 
 كبرية.  جتماعيةاو  قتصاديةالفة مر يف غاية الصعوبة وبتكأات التحدي  

" يف محاية وترقية هيومنرايثووتشمنظمة " تقاريردور )مبحث أول(،  اإلنسانحلقوق  احلامية عمل املنظمات الدولية ساسأالتقارير  آلية 
)مبحث ثالث(،  اإلنسانية يف محاية وترقية حقوق منظمة العفو الدول تقاريردور )مبحث ثاين(،  العريب يف الوطن اإلنسانحقوق 

 )مبحث رابع(. الدولية غري احلكوميةاالنتقادات البارزة لعمل املنظمات 
 األول المبحث

 اإلنسانالتقارير محور عمل المنظمات الدولية الحامية لحقوق  آلية



 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

حيث من ، اإلنسانتعد التقارير الدولية األسلوب األجنع لإلشراف على التطبيق الفعلي لالتفاقيات الدولية املعنية حبماية حقوق 
دها تأكيد تقي   جلأالدول بتقدمي تقارير دورية بشكل منتظم من  لتزاماتا ما تنص على ضرورة االتفاقيات الدولية عاد أنعليه  املتعارف

نظام  عتمادالاقة السب  تعد عصبة األمم املتحدة ف، اليت تواجهها شىت العقبات برازإفيها وما أحرزته من نتائج وكذا  بااللتزامات الواردة
يف األقاليم الواقعة حتت  اإلنسانالتقارير الدولية عندما كانت تفرض على الدول املنتدبة صياغة تقارير سنوية تربز فيها وضعية حقوق 

  .1 سيطرهتا
كل ما يرد فيها،   مصداقيةرص على حتتلك التقارير  إعدادهالذا جند الدول عند  الدولية تكتسي طبعا حساسا ومهما التقارير نإ

 اإلرشادية وأالرتكيز على املبادئ التوجيهية  على  الطريقة املتعارف عليها لدى منظمة األمم املتحدة من خاللتعتمد فهي 
Consolidation guidelines  املتعلقة بالشروط الشكلية واملوضوعية لتحرير حمتوى التقارير الدولية، حيث يتعني على الدول عند

وذكر األوضاع  ة وكذا  نظام احلكم السياسي فيهاتشمل على جزء استهاليل يتضمن معلومات عامة عن الدول نأللتقارير الدورية   حتريرها
مبا  لتزاماالنة يف مدى مقار  جراءوإلألحكام الواردة يف االتفاقية  خيصصاآلخر اجلزء  ماأ، جتماعيةواالالعامة خاصة يف القطاعات االقتصادية 

اليت قد حتول دون اإليفاء و حتتوي التقارير الدولية  على كافة العراقيل والصعوبات  اليت تواجهها  الدول   نأومن الضروري  ورد فيها،
 .2 اإلنسانعلى خمتلف االتفاقيات الدولية اخلاصة حبقوق  مصادقتهابالتزاماهتا الواقعة على كاهلها جراء 

فيها الدولة املعنية بتقدمي  تبادرتوجد ثالثة أنواع من التقارير، هي كل من التقارير الدورية حيث  نهأ إىلجتدر اإلشارة 
أي  ةكل من مكانة االتفاقيات الدولية يف ضل التشريع الوطين والعالقة بني  السلطات الثالث  كإبرازعرض شامل للمسائل القانونية اهلامة  

عن النوع الثاين فتسمى بالتقارير الدورية فرتفعها الدولة املعنية بعد مرور مدة من  ماأفيذية، والقضائية، بني كل من السلطة التشريعية، التن
مى بالتقارير لتقارير الدولية فتساما النوع األخري من أو مخسة سنوات، أسنوات  أربعةق عليه كان تكون كل الزمن حسب ما هو متف

جل  أه ضروريا من اتر و االتفاقية يف أي وقت حسب ما أ على ميثاقها املصادقةن تطلبها أي منظمة دولية من الدول أاإلضافية حيث ميكن 
 .3 تدعيم تقريرها مبا يتوافق مع االلتزامات القبلية للدولة املعنية أو كثرأاحلصول على توضيحات 

كلية القانون الدويل،  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف احلقوق، ختصص نساناإلحقوق  تفاقياتالويل للتطبيق الد كآليةجندي مربوك، نظام الشكاوى   1
 .01. ، ص7702 اجلزائر،، بسكرة، جامعة حممد خيضر ،احلقوق والعلوم السياسية

 .722الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، ص  دار: املصادر ووسائل الرقابة، اجلزء األول، اإلنسانحممد يوسف علوان، حممد خليل املوسى، القانون الدويل حلقوق  2
 .02و 01جندي مربوك، املرجع السابق، ص  3

اللجنة نشطة أالوكاالت الدولية و و  احلكومية كهيئة األمم املتحدة، املنظمات الدولية غري احلكوميةية املنظمات الدولتعد 
ضمان احرتام  إىلاعي الس Le système humanitaire international 4 الدويل اإلنساين النظام ركائز، األمحرالدولية للصليب 

 .التقارير آليةعلى وجه اخلصوص على باالعتماد  اإلنسانحقوق 

4 Michel Maitta, Origine et évolution des ONG dans le system humanitaire international, la revue internationale et 

stratégique (IRIS), ARMAND COLINE, numéro 98 ETE 2015, P P 53-54. 

ملنظمات الدولية غري زمن السلم فيوجد الكثري من ا أمازمن النزاعات املسلحة،  اإلنساندور فعال يف محاية احلقوق  محراألتلعب اللجنة الدولية للصليب -
منظمة يف اجملال البيئي والصحي وغريها من اجملاالت، لكن سنقتصر على دراسة دور كل من  اإلنساناحلكومية اليت تنشط وتدافع بصرامة عن حقوق 

 .اإلنسانيف جمال محاية حقوق  عملهالفعالية  " وكذا منظمة العفو الدولية هيومنرايثووتش"
م وزارة العدل اجلزائرية ورشت األمين، مثال تنظيويف حالة التوتر نه يف اآلونة األخرية امتد نشاط اللجنة الدولية للصليب األمحر يف عدة دول زمن السلم أغري  -

 من الوطين.جل توعية وحتسني األداء املعريف لضباط األأمن تكوين حول "حقوق اإلنسان يف ممارسات الشرطة القضائية"
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بفضل التطورات اليت  ستخدامهاالذي شاع  كوميةاحلاملنظمات الدولية غري مصطلح يف هذه الدراسة  يضاأ يهمنا ما
حيث تسعى مثل هذه ، جتماعيةاالة السياسية، االقتصادية، وحىت شهدها العامل يف شىت جماالت احلياة يف القرن العشرين، سواء يف احليا

 سواء يف املسائل ن تلعبهأحجم الدور الذي ميكنه  برازإو ولو بصورة غري مباشرة، صنع تصورات اجملتمع الدويلاملشاركة يف  إىل املنظمات
ن تكون فعال طرفا ألؤهلها اليت ت، بفضل حيازهتا لكل املقومات املادية والتنظيمية والبشرية اإلنساين أو البيئي أوذات الطابع االقتصادي 

 .1 جماهلايف مؤثرا 
ن هذا املفهوم حسب فقهاء القانون الدويل عرف تطورا بتطور تنظيم اجملتمع الدويل، فأوىل لبنات اليت أ وجدير بالذكر

  كل التنظيمات املستقلة عن املؤسسات التابعة للدولة مهما كان نوع نشاطها  إىلسامهت يف بناء هذه املنظمات حني كان املفهوم ينصرف 
 .2وهناك من طابق يف املفهوم مبصطلح اجملتمع املدين كمنظمات غري حكومية داخليةق، أي  كمفهوم ضي

 شخاصأعة للدول ككيانات مستقلة ينشئها املفهوم الواسع فهو الذي نتناوله بالدراسة أي املنظمات الدولية غري التاب ام  أ
التعاريف ولصعوبة  ختالفاف، و الدويلأاري املستوى الق إىل اجلغرايف ختصاصهااشخص معنوي( ال يستهدفون الربح، وقد ميتد  وأ)فرد 

قول "بيرتفدراكر" املختص يف علم اإلدارة:" كل عاريف أبرز التفاملعىن،  للتقرب منمانع نعتمد على حتديد عناصر و ضبط مفهوم جامع 
وتعريف البنك الدويل:" كل شخص قانوين  3 دويل" وأقطري  أومواطنون على أساس  من طرف جمموعات طوعية ال تستهدف الربح

 .4 " ثقافية أوإنسانية، اجتماعية، لغايات  نشائهاإهلدف غري رحبي، واهلدف من  يؤسس بصفة مستقلة عن السلطة

 :على موقع وزارة العدلطالع  -
-http://www.mjustice.dz/ 

 .02، ص 7702، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، اإلنسانحممد جاسم حممد احلماوي، دور املنظمات الدولية غري احلكومية يف محاية حقوق  1
تمع املدين: "جمموعة من البىن الفوقية مثل النقابات واألحزاب (، يف تعريف اجمل0390-0320غرامشي ) ليه املفكر اإليطايل انطوينوإذلك ما ذهب  2

 واجلمعيات والصحافة والكنيسة".
ملشاكل املرتبطة اليت تناقش احللول املمكنة لبعض ا جتماعيةاالين نسيج من اجلمعيات واهليئات اجملتمع املد " :" بأنهامربماس"ويعرفه املفكر األملاين  -

ن قوى املؤسسات القانونية الداخلية ألي دولة تنقسم حسب اجلهة املنشاة هلا، أي كل من اجملتمع الرمسي إخالل التعريفني فذن من إ، باملصلحة العامة"
 من طرف الدولة )السلطة التنفيذية عموما( ال يعدو بعض مؤسسات اجملتمع املدين خاصة الفاعلة منها نشاءإابله اجملتمع املدين، فحىت عامل احلكومي ويق

 الضابطةبالدولة ا يصطلح عليه خاصة يف التطور احلديث لدور الدولة يف شىت جماالت احلياة مب نشاطها،كون لغاية التنظيم وضبط ي نأ
l'Etatrégulateur نفيا للدولة احلارسة l'Etatgendarme  الضامنةالدولة وقبلها L’Etat providence. 

 .02، ص 7773احلكومية: بني النظرية والتطور، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، عمر سعد اهلل، املنظمات الدولية غري   3
 .واملنظمات الدولية غري احلكومية ة،ز بني املنظمات غري احلكوميالبنك الدويل ميي   نأجدير باإلشارة  4
 نظر: أ -

-Enquête sur la collaboration entre la banque mondiale et les organisations non gouvernementales (ONG) françaises, 

Novembre 2001. 
 حمتوى التحقيق على الرابط التايل: -

http://siteresources.worldbank.org/intfranceinfrench/Overview/20668789/Enquetesurlacoopebm-ONG.pdf 
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 La gouvernanceففي وقتنا املعاصر تعترب املنظمات الدولية غري احلكومية طرفا فاعال يف احلوكمة الدولية 

internationale   والرقابة على تنفيذ االتفاقيات  1 يف عدة قضايا دولية خاصة يف ميدان محاية البيئة جيايبإمن خالل مسامهاهتا بشكل
ن )تطبيق قواعد القانو  2 زمن السلم وكذا النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية اإلنسانالدولية والعمل مع اهليئات الدولية احلامية حلقوق 

هذا الدور جعلها تشكل  ،3والعريف القانون الدويل االتفاقي املكتوبوتعزيز حمتوى  ثراءإ(، كما تشارك يف احلرب ةألنسن اإلنساينالدويل 
يف بعض أجهزة األمم املتحدة  5حيث ميكن ان تكون عضوا مستشارا اإلنسانخاصة يف جمال محاية حقوق  4 لوضع معايري دولية امصدر 

، لكن 6 والنشاطات اليت يعقدها مثل اجمللس االقتصادي واالجتماعي هليئة األمم املتحدة يف شىت الدورات اإلنساناملعنية حبماية حقوق 
ومبادئ املنصوص عليها يف ميثاق هيئة األمم املتحدة  هدافأمتطابقة مع  هدافأتكون هلا  أنشرط جوهري يتمثل يف ب آليالتزاماالمع 

األمم املتحدة، فاجمللس يشرتط على أي منظمة دولية غري حكومية العمل وفق للمبادئ الة ألعمال منظمة هبدف تقدمي مساعدة فع  
، وللمجلس كل احلق 7الدميقراطية املعو ملة اليت أضحت كأحد مقومات وحمددات أسس ومبادئ التنظيم احلديث للمجتمع الدويل املعاصر

ملثل هذه املنظمات هل هذا احلق  ةميثاق هيئة األمم املتحد لكن مع منح 8 يف رفض عضوية أي منظمة غري حكومية ألسباب موضوعية
ألنه يف حال ما إذا مت منح الشخصية القانونية هلذا النوع من املنظمات الدولية فسينجر  ،هلا الشخصية القانونية الدولية؟ نأيصح القول 

الدولية اليت  تفاقياتاالثار قانونية متس بالرتسانة التشريعية للدول )أي على املستوى الداخلي( كذلك على املستوى الدويل عرب أعنها 

غة االتفاقيات الدولية للمنظمات الدولية غري احلكومية دور بالغ األمهية يف تطوير وتنفيذ القانون الدويل للبيئة، ذلك الدور الضاغط الذي متارسه من أجل صيا 1
 وحىت مواد التشريع الداخلي للدول.

-Marcelo Dias Verella, Le rôle des organisations non-gouvernementales dans le développement du droit international 

de l’environnement, lexisnexis, France,2005, P 45. 
ضرار النامجة عنها، لذا فان درجة كبرية من التأهب األمين بسب خطورة وجسامة األ لداخلية اليت بلغتا ضطراباتااليقصد بالنزاعات املسلحة غري الدولية كل  2

املساس اجلسيم مبؤسسات الدولة، وكذا توفر بعض الشروط  وأ ال تشكل خطورة على نظام احلكم اليت ضطراباتاالال تطبق على  اإلنساين قواعد القانون الدويل
 لقواعد القانون الدويل اإلنساين. متثالاالاملتقاتلة وكذا  الواقعية كتوفر تنظيم عسكري لألطراف

والربوتكول الثاين امللحق لسنة  0313عن اإلطار القانوين الدويل هلذا النوع من النزاعات فيجده أساسه يف كل من املادة املشرتكة من اتفاقية جنيف لسنة  ماأ -
0300. 

 )املقال مرتجم بالغة الفرنسية( لـ : نظرأ-
- Sylvain Vite, Typologie des conflits armes en droit international humanitaire : concept juridiques et réalités, 

international Review of the RedCrass, Vol,91, N 873, mars 2009, P 6. 
 على الرابط التايل :- 

 - https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc-873-vite-fre.pdf 

3 Steve Charnovitz, « Les ONG : deux siècles et demi de mobilisation », L'Économie politique 2002/1 (no 13), P. 6-

21.DOI 10.3917/leco.013.0006. 
4 Bertrand Badie, La diplomatie des droits de l'homme : éthique et volonté de puissance, fayard, France,2002, P 283. 

 .يقبل اجمللس عضويتها االستشارية أنيشرتط يف ذلك  5
عىن أن جيري الرتتيبات املناسبة للتشاور مع اهليئات غري احلكومية اليت ت جتماعيواال" للمجلـس االقتصـادي املتحدة:ن ميثاق هيئة األمم م 00املادة تنص  6

وهذه الرتتيبات قد جيريها اجمللس مع هيئات دولية، كما أنه قد جيريها إذا رأى ذلك مالئما مع هيئات مؤهلة وبعد التشاور مع  باملسائل الداخلة يف اختصاصه،
 ."ذي الشأن عضو األمم املتحدة

7  ،  .702، ص 7702العدد التاسع، لبنان، "، اإلنسان، مقال منشور يف اجمللة الدولية"جيل حقوق نسانول وحقوق اإلعوملة السيادة الوطنية للد  بوشامة علي 
8 Francois Rubio, Les ONG, acteurs de la mondialisation, Revue problèmes politiques et sociaux, La documentation 

Française, N 872, mars 2002, P 24. 

http://www.fayard.fr/bertrand-badie
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ه املنظمات الوزن القانوين ل رمبا يف املركز القانوين هلذمثال على هذا التحو   حسنوأا، تكون فيها املنظمات الدولية غري احلكومية طرفا فيه
املنظمات الدولية غري احلكومية ويف ضل هذه املعطيات  نأ، منه نستنتج اإلنسايناليت تنشط يف اجملال  الدولية األمحر للجنة الصليباملهم 

ذلك باعرتاف هيئة األمم املتحدة باملركز القانوين للجنة الدولية للصليب األمحر بفضل املركز املراقب احلديثة األقرب لتدعيم هذا التحول،
الدويل  مناألات الرمسية املتينة جتاه جملس ، كذلك تؤثر العالق0337أكتوبر  02للجمعية العامة املعتمد يف  12/2وح هلا وفقا للقرار املمن

مع  األمحر الدوليةاللجنة الدولية للصليب من، وكذا املشاورات اليت جيريها رئيس من خالل جمموعة اللقاءات الدورية املنتظمة مع جملس األ
 .1األمنرئيس جملس 

الدور اهلام الذي متارسه يف  إىلبعد هذا العرض املوجز للتأصيل التارخيي لظهور املنظمات الدولية غري احلكومية واإلشارة 
والذي سنخصص له  اإلنسانتفاقي ونشاطها املهم يف عدة جماالت خاصة حقوق التأثري يف جمال املسامهة يف صياغة القانون الدويل اال

ل من احملاور املتبقية من اجل تقريب الصورة هلذا الدور احلقوقي املؤثر أيضا على التشريع الوطين للدول منها اجلزائر، هذا الدور تبلوره ك
طنية حلماية وترقية اليت تشكل يف نظرنا حمور التأثري اخلارجي على بناء السياسة العامة الو  " ومنظمة العفو الدوليةهيومنرايثووتشمنظمة "
 .اإلنسانحقوق 

 الثاني المبحث
 العربي في الوطن اإلنسان" في حماية وترقية حقوق هيومنرايثووتشدور تقارير منظمة "

بفضل شبكتها من  تنشط، غري رحبية اإلنسانتعمل على محاية حقوق  " منظمة دولية غري حكوميةهيومنرايثووتش"
من بينهم القانونيني،  اإلنسانهم االهتمام مبيدان حقوق عمن جنسيات خمتلفة جيم يقدر عددهم حبوايل األربعة مائة املتعاونني معها الذي

 اإلعالمبالتنسيق مع وسائل التقارير السنوية الدقيقة واملدروسة  آليةعلى  تعتمد هذه املنظمة نشاءإمنذ فقدامى الصحفيني وكذا اجلامعيني، 
تقرير ووثائق  077من  أكثراحمللية، فكل سنة تقوم بتحرير  واجلمعيات املبنية على التعاون مع شركائها مع املنظمات سرتاتيجيتهااوفقا 
بتغطية  حد بعيد فإهنا حتضى إىلالتقارير  هذه ، باملوازات مع ذلك وبفضل مصداقيةدولة 37حلوايل  اإلنسانلة ألوضاع حقوق مفص  

ة إعالمية وطنية ودولية هامة، كما يظهر الوزن الثقيل الذي تتمتع به املنظمة يف عقد لقاءات دورية مع ممثلي احلكومات، املنظمات الدولي
جل أ وصناعية من اليةم، ومؤسسات اإلفريقياحلكومية مثل منظمة األمم املتحدة، االحتادات اإلقليمية مثل االحتاد األوريب وكذا االحتاد 

يف  اإلنسانن وضع محاية وترقية حقوق أ، ومبا 2عند وضع السياسات العامة الوطنية يف شىت دول العامل اإلنسانضمان احرتام حقوق 
" حول األوضاع هيومنرايثووتشمنظمة " رتياحاي الدويل وكذا عدم أتطلعات الر  إىلالدول السائرة يف طريق النمو، مثل اجلزائر ال يرقى 

 .3ذلك يربز خاصة وبصفة حادة وهتجمية يف تقاريرها للسنوات الثالث املنقضية يف السنوات األخرية، كاجلزائر اإلنسانالقائمة حلقوق 
واملصادقة على مجلة من القوانني اليت  7700بالرغم من رفع حالة الطوارئ سنة  7702نظمة لسنة املتقرير ن أحيث 

ق يبسبب التضي   اإلنسانعدم حتقيق أي تقدم يذكر بشان محاية حقوق باألحزاب السياسية، كي فته ذلك و عالم، ، اإلتنظم عمل اجلمعيات
ة كحرية التجمع وتكوين الدفاع عن احلقوق املدينة والسياسيو املستمر الذي متارسه السلطات اجلزائرية على النشاطات الرامية حلماية 

 .203-200ص، 7702اجلامعية، اجلزائر،  املطبوعاتمحد بن ناصر، قانون اجملتمع الدويل، الطبعة السادسة، ديوان أعمر سعد اهلل،  1
 موقع املنظمة على االنرتنيت: 2

-www.hrw.org/french 
جم عدم رضا املنظمة وهذا سيسمح بادراك ح 7702، 7701، 7702يف اجلزائر يف كل من سنوات  اإلنسانهم النقاط املتعلقة حبماية حقوق ألذا سنربز  3

 .اإلنسانالوطنية اجلزائرية حلماية حقوق على اجلهود 
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ذلك النقايب للدفاع عن حقوق العمال  والعمل على حظر االجتماعات واالحتجاجات، والتقييد من حق ممارسة النشاط اجلمعيات
 وحماكمة النشطاء النقابيني. عتقالا إىلباللجوء 

متشددين  حتجازااملنظمة وبشدة احلصيلة األمنية ملكافحة اإلرهاب خاصة عندها تعليقها على قضية  نتقدتاكما 
املتامخة  "أمناس"عني نتورين" املختصة بإنتاج الغاز يف غة "تأرهينة يف منش 977ألكثر من  بلمختاربقيادة خمتار  بتنظيم القاعدة مرتبطون

للحدود الليبية، حيث دامهت خنبة القوات اخلاصة اجلزائرية املوقع يف حماولة منها ختليص الرهائن من قبضة حمتجزيهم، لكن حسب املنظمة 
زيد أن قتل أليها "اجلماعة املتشددة" فإالشيء الذي تسعى  عام دويل" رأين تكون قضية "ئر ألوبالرغم من سرعة التدخل وتفادي اجلزا

 الة للرهائن عند التدخل.تطلعات املنظمة يف احلماية الفع   إىلعضوا من اجلماعة املسلحة مل يصل  73جنبية و أرهينة  20
قد عد د  7701، فتقرير سنة األسطرغاية كتابة هذه  إىليف اجلزائر  اإلنساناملنظمة على أوضاع حقوق  عدم رضا ستمرا

والتجمع وقمع احلريات وتدخل القضاء يف معاقبة الصحفيني بالرفع من قيمة الغرامات اجلزائية  الرأيالعديد من القضايا املتعلقة حبرية 
كذلك جند ،  العشرية السوداء إباناملوقعة ضد الصحفيني، كما عارضت املنظمة توجه السلطات اجلزائرية يف العفو على مرتكيب اجلرائم 

بعض  عتمادامتعلقة باملسائلة عن جرائم املاضي، كذلك رفض السلطات اجلزائرية  7702للمنظمة عند إصدارها لتقرير  نطباعاالنفس 
 .1اإلنساناملنظمات الدولية اليت تنشط يف ميدان محاية حقوق 

واحلريات ناجتة ق على احلقوق ين سياسة التضيإف حسب املنظمة قطار الدول العربيةأيف شىت  اإلنسانما عن واقع حقوق أ
 عن اخلوف الذي يعرتي السلطات العامة يف مواجهة التحوالت اخلطرية اليت يشهدها العامل وباخلصوص املنطقة العربية، ففي التقرير الصادر

 ستخدمتاوأن السلطات  ما تزال يف أزمة اإلنسانحقوق وضعية يف مصر عربت عنه بأن  اإلنسانقوق حول واقع ح 7702عنها سنة 
صاعد هتديدات عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وذلك رًدا على ت رتكبتاوقد تكون اإلخفاء القسري حبق مواطنني كثر التعذيب و 

 ملهاجرين من ذوي األجور املتدنيةمل توفر محاية كبرية للعمال ا اهن  أترى املنظمة حيث  دولة قطر كما أورد التقرير،املتطرفني املسلحني
هنا أجرت إصالحات يف أوتركتهم عرضة لالجتار بالبشر والعمل القسري، كذلك مل تسلم السعودية من االنتقادات بقوهلا انه بالرغم من 

جمال حقوق املرأة وحقوق العمال، إال أهنا مل تفرج عن عشرات النشطاء واملعارضني السلميني املسجونني، كما أهنا تستمر يف العقوبات 
التسامح مع األصوات املعارضة قد تضاءل، وإن حني قالت املنظمة  ، كذلك دولة املغربقبيل اجللد واإلعدام ببرت الرأسالقاسية من 

ومنعت  مخس نشطاء إعالميني إىلالداخلي  مت منعها، كما وجهت السلطات هتم املس باألمن اإلنسانأنشطة اجلمعية املغربية حلقوق 
 .2نفصالينياالمظاهرات 

ا الإ" هلذه التقارير، هيومنرايثووتشصدار منظمة " إنه رغم التشكيك الواسع يف مصداقية حقيقة أغري  ل يف نظرنا تشك  'أهن 
حكام وحقائق حول وضعية أاد صيغ توافقية مع ما يرد من جيإجل أمن  الالزمةاإلجراءات والرتتيبات ب ذاألختنبيه للدول العربية يف  آلية

جل تعزيز احلقوق واحلريات وليس بالعمل على ألذكية من تستغل تلك التقارير من يف تلك الدول املعنية، والدول ا اإلنسانحقوق 
 اإلعالمن اجملتمع املدين ويف ضل التفتح الدويل وكذا التطور املستمر لوسائل سبق ملا يرد يف تلك التقارير، ألاملو التشكيك والرفض املطلق 

 على املوقع الرمسي للمنظمة: 7702، و7701، 7702لسنوات  "هيومنرايثووتش"طالع على ملخصات التقارير السنوية الصادرة من منظمة  1
-https://www.hrw.org/fr/world-report/ 

 العربية. CNNمقال منشور يف موقع  2
 .00/73/7702تاريخ التصفح: 

 املقال على الرابط التايل: -
- http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/01/28/human-rights-watch-report-20é15  

https://www.hrw.org/fr/world-report/
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وهذا التأثري املمارس على الدول من طرف ، اإلنسانحبقوق خروقات متس  علىأضحت الدول عاجزة على التسرت يف حاالت  تصالواال
واحلق يف  األفرادتتقامسه من حيث األمهية منظمة العفو الدولية، كفاعل دويل غري حكومي مهم يف محاية حرية  "هيومنرايثووتش" منظمة

 .ونصرهتا للقضايا العادلة احلياة من خالل مناهضتها لإلعدام
 الثالث المبحث

 اإلنساندور تقارير منظمة العفو الدولية في حماية وترقية حقوق 
ة هلا لإللغاء الكلي لعقوبة اإلعدام، لكن هي يف احلقيقة تنشط يف جمال ثمنظمة العفو الدولية باملساعي احلثييرتبط اسم 

 اليةاملوالذين ميثلون مصدر متويلها باملسامهات  نخرطني فيها من شىت بقاع العاملسبعة ماليني املبفضل  اإلنسانيف محاية وحقوق سع مو 
و اإليديولوجيات السياسية أالكاملة وعدم التأثر بسياسات احلكومات  ستقالليتهااات غري املشروطة ذلك ما يعزز من الشخصية والتربع

 حتقيقات بإجراءكما تقوم املنظمة ،  خاصة اإلنسان ميدان محاية حقوق من املنظمات الدولية غري احلكومية اليت تنشط يفعكس الكثري 
، ولعل أقرب تعريف 2 الذي يرتب حىت مسؤوليتها األمر1اإلنسانقليمها انتهاكات جسيمة حلقوق إ الدول اليت تقع يف لكشف احلقائق يف

، جتمع بني القوة اإلنسان"حنن ننشئ نوعًا جديدًا من القوة حلقوق الدولية:أتيالروكيو" مديرة الفرع الربازيلي ملنظمة العفو  للمنظمة قول "
 .3 " ندولية، بأصوات النشطاء يف كل مكاالعاملية ومسعة منظمة العفو ال

الكثري من األحيان تعترب الدولة اليت أصدر عنها تقريرا ه يف ان   إالاليت تقوم هبا املنظمة  يةاإلنسانبالرغم من هذه املهام  لكن
ابعة من طرف املنظمة تدخال يف الشؤون الداخلية هلا وبالتايل خرق اجملال احملفوظ هلا أي سيادهتا الوطنية، ذلك ما يتعارض مع الفقرتان الر 

 Plan stratégiqueل املخطط االسرتاتيجي املدمجمن جهة، كما قد يشك والسابعة من املادة الثانية من ميثاق هيئة األمم املتحدة
4intégré (PSI) لة عدم الرضا العام أيف مس "هيومنرايثووتش"حمتوى تقارير نية، لذا ال جند اختالفا جوهريا يف هتديدا للسيادة الوط

يف الدول العربية منها اجلزائر، يف نقاط مشرتكة تتعلق بكل من حرية التجمع  وحرية التعبري وحرية تكوين  اإلنسانللمنظمة لواقع حقوق 
، كذلك الوظائف السيادية الكالسيكية للدول  اإلنساناجلمعيات واملضايقات اليت يتعرض هلا الناشطني يف ميدان محاية وترقية حقوق 

 
2
 La commission internationale de juristes, Le droit a recours et à obtenir réparation en cas  de violations graves des 

droits de l’homme, 2em guide pratiques, Genève, 2007, P 19. 

-http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Publications/Impunity_fr.pdf 
 نرتنيت للمنظمة:موقع اإل 3

https://www.amnesty.org/ar/who-we-are- 

 نتهاكاتاخاص ضحايا بلد عرائض موقعة ورسائل تضامنية لصاحل أش 027من األشخاص يف أكثر من  اآلالفمئات  ، أرسل7701يف عام  " -
تقول حسينة أوصديق، مديرة منظمة العفو  ،"املسجونني أطلق سراحهم أو عفي عنهم العديد من حقوق اإلنسان، وبفضل هذا التضامن الدويل

 .الدولية يف اجلزائر
 اإلنسانجل محاية حقوق أمن  الالزمة( سنوات واحملدد لكيفيات واإلجراءات 2يتم املصادقة على هذا املخطط الذي حيتوي على برنامج املنظمة ملدة ستة ) 4

" منستيةاألامللتزمني بالقضايا " األفراد أوىل اهليئات إرسال هذا التقرير إتتويل هذه األخرية حسب الوثائق الرمسية للمنظمة، ل سيادة الوطنيةبكيفية ال تتعارض مع ال
La cause amnestienne . 

 طالع على الوثيقة الصادرة عن املنظمة على الرابط التايل: -

-https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr%2F1fdf57b9-0285-40fe-887a-ed9163a493cd_dossierpedagogique-

droits_humains_juin2015_bd.pdf 

https://www.amnesty.org/ar/who-we-are-
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ذلك  قابشكال اإلفالت من العأكشكل من ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية  املنظمة  نتقدتاق ، ويف نفس السيا1كانتقاد النظام القضائي
وقد نعتربه نوعا من املبالغة تصعيد اللهجة املنتقدة  ياستها االجتماعية واألمنية خاصةما نعتربه تدخال يف الشؤون الداخلية للجزائر يف س

 اجملتمع الواحد. أفرادمليثاق املصاحلة رغم انه يشكل أرضية انطالق من اجل ترميم الشروخات الكبرية بني 
 الرضا غري املباشر للمنظمة يف مسالة عدم تنفيذ عقوبة اإلعدام رغم النطق هبا يف جرائم عدة خاصةعدم وال خيفى عنا 

، فكل هذه االنتقادات الصادرة من املنظمة ينبغي تأخذها الدول العربية على حممل اجلد على شكل 2جرائم القتل العمدي واإلرهاب
 .3 ضغوطات دولية ال مناص منها، ومن أبرزها إعادة النظر يف منظومة العدالة الوطنية خاصة إدارة السجون

يف اجلزائر، حيث عملت السلطات  الرتبيةإعادة مؤسسات  إصالحاألخرية يف عملية  مر الذي حصل حقا يف العشريةاأل
دولية نظرا لوجود للضغوطات الدولية خاصة من منظمة العفو ال ستجابةا 4 دماج"ظروف احلبس وتثمني إعادة اإل ةنسناجلزائرية بفلسفة "أ

 نشاءإيف السجون اجلزائرية والعمل على  جل حتسني شروط اإلقامةأوعية من نكار القفزة النإقليم اجلزائري، حيث ال ميكن فرع نشيط يف اإل

د التحقيق التمهيدي( انتقدت املنظمة وبشدة التعديل األخري الذي مس  بتقنني اإلجراءات اجلزائية بسبب التوسيع احلاصل من جمال بدائل التوقيف للنظر )قي 1
 .زائيالقاضي اجل أماماالحتياطي قبل املثول  عتقالواال
يف شىت بقاع العامل على العموم، بالرغم من بعض االنتقادات  اإلنسانحترير هذه التقارير ووصفها الدقيق لألوضاع حقوق  مصداقية إىلشرنا سابقا أكما -

يف املنظومة احلقوقية  ختالالتاالاملسائل املثارة والعمل على معاجلة خمتلف  عتباراالخذ بعني األ إىل، ذلك ال ينفي احلاجة هلا املوضوعية والذاتية يف بعض األحيان
ه ويف  ال ان  إلرغم من التحسن يف بعض اجملاالت اليت وبا اإلنسانلتحقيق مصاحل مزدوجة لكل من املؤسسات احلكومية لدولة ما، وخاصة حتسني أوضاع حقوق 

حسب الظروف اليت متر هبا، لذا  خاصة املدنية والسياسية اإلنسانوالتضيق من حقوق  التوسيع بلعبة تستأثرللدول العربية  الرئاسيةكثري من نظم احلكم السياسية 
و اجلدية يف محاية أحوالت الوطنية يف مسالة التالعب هلذه الت واإلعالنالتقارير الدولية الصادرة من املنظمات الدولية غري حكومية تعمل على الكشف  ليةآن إف

 وترقية احلقوق واحلريات الفردية واجلماعية.
 الرابط التايل: لىع 02/7702ة العفو الدولية لسنة طالع على التقرير األخري ملنظم -

-https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1025522016ARABIC.PDF 
 للمنظمة:املوقع الرمسي  2

https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/algeria/report-algeria/ 
نساين منه، وكذلك معاجلة مشكل الة يف حتسني ظروف املسجونني خاصة اجلانب اإلاملنظمة العربية لإلصالح اجلنائي، تساهم بصورة فع   أنجدير بالذكر  -3

 ت العقابية.يف املؤسسا كتظاظاال 
ز بالعمل على إصالح البنية يف الوطن العريب وتتمي   اإلنسانقليمية غري حكومية تضم عدد من املدافعني عن حقوق إ هيئةفاملنظمة العربية لإلصالح اجلنائي 

 ". والدفاع عنها من خالل مد جسور التعامل بيننا وبني املنظمات احمللية الدولية اإلنسانالتشريعية والنظم العقابية يف الوطن العريب من أجل حقوق 

 املوقع الرمسي للمنظمة: -

http://www.aproarab.org 

 .7772طالع على سبيل املثال التقرير الصادر عنها سنة  -
السجناء: دراسة ميدانية على بعض خرجيي السجون، أطروحة دكتوراه، ميدان ها مصطفى شريك، نظام السجون يف اجلزائر: نظرة على عملية التأهيل كما خرب   -

 .022، ص 7700علم االجتماع، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة باجي خمتار، عنابة، اجلزائر، 
 القانونية إىل أنستنها، على الرابط التايل: اآللياتمن إرساء  طالع على املقال الصادر عن جريدة املساء اجلزائرية بعنوان: قطاع العدالة يف تطور مستمر 4

http://www.vitaminedz.org/Articles_18300_2291265_0_1.html 

 .72:27على الساعة  7702نوفمرب  73تاريخ التصفح: الثالثاء  -

http://www.vitaminedz.org/Articles_18300_2291265_0_1.html
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جرام خاصة املاسة نزالء السجون بسبب تزايد نسبة اإلعداد املتزايدة من جل امتصاص األأاجلزائري من  اإلقليم شىت ربوع سجون أخرى يف
 :1أسس ثالث هي هذه القفزة النوعية حققتها وزارة العدل على بأمن األشخاص وممتلكاهتم

 حماية حقوق المحبوسين وصيانة كرامتهم:  -1
، ولضمان التنفيذ الفع ال هلذه السياسة اإلنسانهذا االلتزام مصدره مبادئ محاية حقوق  أنالوثيقة على  حمرري ستندا

وطنية فاعلة وطنيا وإقليميا يف جمال  دت الدولة اجلزائرية املدرسة الوطنية ملوظفي إدارة السجون مبدينة القليعة )والية تيبازة( كمؤسسةشي  
وميكن للمنظمات الدولية غري احلكومية )حسب نفس الوثيقة( قيام املنظمات الدولية غري احلكومية القيام ادة تأهيل احملبوسني اجتماعيا، إع

 بزيارات للسجون اجلزائرية.
 تحسين شروط التكفل بالمحبوسين ورعايتهم الصحية: -2

جل التكفل الصحي املسجونني من طرف األطباء واملمارسني من سلك الشبه أزمة من بشرية الالاملوارد التوفر وزارة العدل 
قطاع السجون، فان احملبوسني الذين تتناىف أوضاعهم الصحية وبقائهم يف  ة، ويف إطار أنسن7702سنة  0012هم الطيب والذي بلغ عدد

 . أخصائينيباب صحية بناء على تقرير طيب لثالثة املشروط ألس اإلفراجالسجن يستفيدون من إجراءات 
 الرابع المبحث

 االنتقادات البارزة لعمل المنظمات الدولية غير الحكومية
" حول التشكيك املربر أحيانا هيومنرايثووتشغلب االنتقادات البارزة للمنظمات الدولية غري احلكومية احلقوقية خاصة "أ

كما تطرح ،  اإلنسانو انعدام الوثائق واألدلة القاطعة لوجود انتهاكات ضد القانون الدويل حلقوق ألألعمال الصادرة عنها بسبب ضعف 
و قد تتحول من منظمة أ ها مسبقا يف حال تبعيتها جلهة ماعمل أجندةمصدر متويل هذه املنظمات ألنه عامل حاسم يف حتديد  اليةإشك

لكرتوين اكات املتأتية من منخرطيها املخلصني هلاخاصة مع تطور طرق الدفع اإلمستقلة فعليا بفضل التمويل الذايت هلا وكذلك االشرت 
 .2املؤمن عن الرقابة االستخبارايت لكربى الدول املتقدمة يف اجملال امن املعلومات

 ستغالهلااو اليت تعرفها الدول العربية،  األوضاع العامة ستقراراضعف ذلك قد تأجج هذه التقارير من حدة  إىلضف 
 .3 اخلية للدول وحديثا كأساس ملسؤولية احلمايةواليت قد تستغل للتدخل يف الشؤون الد يةاإلنسانتقدمي املساعدات  إىلللدعوة 

مسالة  أنالغنية يف بعض األحيان؟، صحيح  أو يف الدول الدميقراطية اإلنسانق أوضاع حقو  نتقاداإحجامكما تثار مسالة 
التقارير، لذا من الضروري البحث عن سبل أخرى  آليةتلك الدول بواسطة  سيطرت التمويل هلا يلعب دور هاما يف قدرهتا على جماهبة

ن تشكل مانعا يف مواصلة أه ال ينبغي على هذه املعوقات ن  أات نشاطها، كما للتمويل ووضع أنظمة داخلية تعزز استقالليتها عن مقر 
 املقبول بسبب احلداثة النسبية ملثل هذا النوع من املنظمات. مرحلة النضوج إىلجل الوصول أمن نشاطها 

 خاتمة:

 ". " السياسة احلكومية يف جمال العدالة واحلقوق :الركائز منصوص عليها يف الوثيقة الصادرة عن وزارة العدل بعنوانهذه  1
 رابط الوثيقة:  -

http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/politiques/justice-ar.pdf 
2 Zsuzsa Anna Ferenczy, Les ONG humanitaires, leur financement et les media, institut européen des hautes études 

internationale, France,2005, P 43. 
3 Pandol fiMariella et Corbet Alice, « De l'humanitaire imparfait », Ethnologie française, 2011/3 Vol. 41, P468.  
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، لتعدد الفواعل الداخلية عند تنظيم شىت وظائفها االقتصادية، االجتماعية والسياسيةسيادهتا تبسط كل  الوطنيةمل تعد الدولة 
أعضاء  كأحد  املعاصر باملكانة القانونية اجملتمع الدويل عرتافاوهذه األخرية بالرغم من عدم  ،احلكومية وغري احلكوميةالداخلية والدولية 

ة رغم احلواجز وتفتح شعوب العامل على الفكر احلقوقي السائر يف طريق العوملة بوترية سريع ألعماهلانه وكنتيجة أ إال هلا اجملتمع الدويل
، أي كل من اإلنسانالشرعة الدولية للقانون الدويل حلقوق  حرتاماالدول على  يلزمأضحت تشكل مصدرا غري رمسي  احلضارية والدينية

 .اإلنسانوالعهدين الدوليني حلقوق  اإلنساناإلعالن العاملي حلقوق 
 العربية:خاصة مع األوضاع الراهنة اليت تعرفها اغلب الدول و  تتماشىعلى ما سبق خنرج بتوصيات بناء 

  خاصة منها املدنية والسياسية. اإلنسانالعمل اجلدي املنسق بتحسني املنظومة القانونية احلامية حلقوق 
 هلا. موضوعي كأحسن ردبصورة إجيابية   اإلنسانالتقارير الدولية املنتقدة لوضعية حقوق  ستغاللا 
  يف كثري من الدول وجعلها مؤسسات دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية  اإلنسانمراصد حقوق  رتفعيل دو

 .على عملها اليةوالفعاملصداقية  إلضفاءالتمويل الذايت هلا و املعنوية 
  وضع نصوص قانونية تنظم طرق ممارسة املنظمات الدولية غري احلكومية لنشاطها فوق إقليم دولة ما، ومنعها من

 .الوطنيةأي عمل ميثل هتديد مباشرا لسيادهتا 
 العمل وفق منطق املشاركة " Laparticipation  "والتشاور قناعواإل" Laconcertation  " لتوحيد اجلهود

 .اإلنسانحقوق وترقية اجلدية حلماية 
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 ام األساسي لمحكمة رومامن النظ (8ة وفقا للمادة )الحق في السالمة الجسدي
The right to physical integrity, as per article (08) of the Rome Statute 

 أستاذة حماضرة، قسم )ب(،  لعطب بختة،د. 
 قسم القانون العام، معهد العلوم القانونية واإلدارية، 

 ، اجلزائر.بن حيي الونشريسي، تيسمسيلتاملركز اجلامعي أمحد 
  . 71/11/7112 تاريخ املراجعة: - 11/11/7112تاريخ اإليداع: 

 ملخص: 
من النظام  10املاسة بالسالمة اجلسدية لألشخاص زمن النزاع املسلح من املوضوعات اليت فصلت فيها املادة االنتهاكات      

األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لروما، وعددت صورها وبينت أركاهنا. ذلك أن احلق يف سالمة الكيان اجلسدي لضحايـــا  العمليات 
كفول وحممي للجميع ، وأن كل اعتداء عليه يشكل جرمية حرب تستوجب عقاب مرتكبيها وفقا لنظام  العسكريــــة )املدنيني والعسكريني( م

 العقوبات الذي أقرته نصوص وقواعد نظام حمكمة روما األساسي.
 : مفتاحيةكلمات الال   
حمكمة روما األساسي، العقوبات من نظام  10اإلنسان، الضحايـا،  اجلرائم احلرب، املادة حقوق ، ةـاجلسدي السالمة يف احلق   

 الدولية.
Abstract: 
The era of organized armed struggles was characterized by the lack of security and peace, and 

the various physical crimes on humans that were detailed in article08 of the Rome Statute of the 

International Criminal Court, which defined war crimes and crimes of aggression, and their 

elements. The right to physical integrity of (civilian and military) victims of military operations is 

guaranteed and protected for all, and its violation constitutes a war crime, punishable in accordance 

with the sanctions regime established by the Rome Statute. 

Keywords:  
The right to physical integrity, human rights, war victims, war crimes, article 08 of the Rome 

Statute of the International Criminal, international sanctions. 

 مقدمة:   
من احلقوق اليت نالت احليز  هبا اآلالمو  األذى وإحلاق والتعذيباالعتداء  أشكاليف سالمة جسده من كافة  اإلنسان حقإن  

 ن هذا . وألاإلنسانوق ـــــــــواالتفاقيات الدولية حلق املواثيقالقوانني الداخلية للدول وكذا  إطار من االهتمام وتوفري احلماية اها يف الكبري
ن السلم، ـــــح كما هو احلال زمـــزمن النزاع املسل لإلنسانا بضرورة محاية الكيان اجلسدي ـــــــق الدول التزاما قانونيــــــــــــع على عاتــــــاملوضوع يوق

خبصوص  مراعاهتا عةناز مجلة من االلتزامات على الدول املت  األساسيضمنت نصوص نظامها  األخرىن حمكمة روما اجلنائية الدولية هي فإ
، واعتربت كل اعتداء يقع عليهم من قبيل جرائم احلرب اليت جاء  أجسادهمالعسكريني يف  أوحايا سواء املدنيني ـــــموضوع محاية الض
 .األساسيمن نظامها  10و10ذكرها يف املادتني

ة للقواعد اإلنسانية األوجه املتعددة لالنتهاكات اخلطري  من النظام األساسي حملكمة روما الدولية اليت عددت 0وبالرجوع إىل نص املادة
دي لألشخـــــــــــاص احملميني تشكل هي األخرى جرائـــــم جرب مىت ــــــــزمن النزاعات املسلحة، فإن انتهاك قواعد احلمايـــــــــــة املقررة للكيان اجلس

ات اليت تعد من قبيل االنتهاكات املاسة ـلتساؤل حول صور وأشكال األفعــــــال و السلوكيتوافرت شروطها وأركاهنا القانونيــــــة. وعليه ميكن ا
 .دائما(؟ وما هي أركان هذه اجلرائم؟ وما هي العقوبات املقررة اها؟0)وفقا للمادةزمن النزاع املسلح  بالسالمة اجلسدية لألشخاص
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التحليل القانوين أثناء التطرق لالنتهاكات موضوع الدراسة من خالل شرح وحتليل جابة عن اإلشكاليات املطروحة، اعتمدنا منه  ولإل     
ملاسة بالسالمة اجلسدية االنتهاكات ا معتمدين خطة البحث اآلتية:ما األساسي وكل النصوص ذات الصلة املادة الثامنة من نظام رو 

العقوبات املقررة وفقا لنظام حمكمة روما )احملور الثاين(،  كرينيبالسالمة اجلسدية للعساالنتهاكات املاسة  )احملور األول(، للمدنيني
            )احملور الثالث(. األساسي

 المحور األول
 المة الجسدية للمدنييناالنتهاكات الماسة بالس  

ــــكل ما قد يصيب الشخص يف جسده من جراء العمليات العسكرية، سواء تعلق األمر بالقتل العم  االنتهاكاتتتضمن هذه                ديـ
ه ــأو إحداث معاناة وعاهات مستدمية ألعضائه، أو تعريضارب البيولوجية على جسده، ــــــالتج أو التعذيب بأنواعه املختلفة أو بإجراء
 كرامته البشرية.للمعامالت الالإنسانية اليت حتط من  

 : القتل العمديأوال  
احلق يف احلياة حق معرتف به للجميع وهو من األولويات اليت مل تتوان األمم املتحدة وكافة التنظيمات الدولية احلقوقية وحىت إن      

انتهاك منه أو  االنتقاصالدساتري الوطنية للدول لكفالته ومحايته من كافة أنواع التعرض له، وهو حق متأصل لكل إنسان وال جيوز بذلك 
الن العاملي ـــــــانية والثالثة من اإلعـــــــت املادتني الثـد نصـــــــدا على ذلك فقــــتأكيو  .(1)حلمايته مهما كانت احلج  والظروف القواعد املقررة

أو  بدون متيز قائم على أساس العرق لكل إنسان  مكفولة اية احلق يف احلياة واحلرية واألمانــــــــعلى أن مح  1490لعام قوق اإلنسان ــــــــحل
 (2).اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين.... اخل. ونفس األمر أكدته العديد من املواثيق الدولية ذات الصلة مبوضوع حقوق اإلنسان

تنظمها سواء على مادام احلق يف احلياة حقا مطلقا للجميع فإن القتل يعترب جرمية يعاقب عليها وفقا لنصوص التجرمي اليت و  
جرائم  مستوى القوانني اجلنائية الوطنية يف إطار اجلرائم الوطنية، أو على مستوى القانون الدويل اجلنائي يف إطار اجلرائم الدولية مبا فيها

شخص أو  على اعتبار القتل العمد جرمية حرب مىت مت ارتكاهبا يف إطار نزاع مسلح دويل ضد 11/أ /10/17احلرب، لذا نصت املادة 
املقصود بعبارة القتل العمد هو كل سلوك أو تصرف إجيايب أو سليب من شأنه أن يؤدي إىل وفاة أي شخص من و  جمموعة من األشخاص.

رضى وجرحى رية، ومـــــى ومرضى العمليات العسكرية البــــــــوهم: اجلرح 1494جنيف األربع لعام  اتفاقياتاص املشمولني حبماية ـــــــــــــــــاألشخ
يب ـــــــــــايب أو سلــــــــــــات العسكرية البحرية، األسرى واملدنيني، ونشري إىل أنه يستوي يف القتل العمد كجرمية حرب أن يقع سلوك إجيـــــــــــالعملي

 .اكثر وقوعا وإيالميف اإلجرام الدويل هو األ االمتناعخاصة أو أن السلوك السليب أو 
ادي، وهو ــــــــة املتمثلة يف الركن املــــــــد جرمية حرب ومن مث وجب توافر أركاهنا األساسية. فباإلضافة إىل األركان العامــمإن القتل الع 

د إلهناء حياة ــــالسلوك اإلجيايب أو السليب ضد شخص أو جمموعة أشخاص حمميني دوليا، والركن املعنوي املتمثل يف القصد اجلنائي والعم
جلرائم ، فإن امللحق اخلاص بأركان (3)األشخاص، وكذا الركن الدويل حيث أن هذه اجلرمية ترتكب يف إطار سياسة الدولة املتحاربة هؤالء 

 اتفاقياتأكثر من أو  اتفاقيةممن تشملهم باحلماية  رتكب اجلرمية شخصا واحدا أو أكثأن يقتل مر فيجب أفرد اها مجلة من األركان اخلاصة.

                                                           
، بريوت منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل، انية يف ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،ـاجلرائم ضد اإلنس سوسن متر خان بكة، -1

 . 403، ص 7112
احملكمة اجلنائية الدولية، دراسة متخصصة يف القانون الدويل اجلنائي، النظرية للجرمية الدولية، نظرية االختصاص القضائي عبد الفتاح بيومي حجازي،  - 2

دراسة يف بنية القاعدة  القانون الدويل اجلنائي املوضوعي، بدر الدين حممد شبل،  كذلك:وينظر   .286ص  ،7112، للمحكمة، دار الكتب القانونية، مصر
 .158ص .7111، األردن دار الثقافة للنشر والتوزيع، اجلرمية الدولية واجلزاء الدويل اجلنائي، الدولية اجلنائية املوضوعية،

 .207،ص سابقرجع معبد الفتاح بيومي حجازي،  -3
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 يصدر السلوك يف سياق، وأن قعية اليت تثبت ذلك الوضع احملمييكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الوا ، وأن1494جنيف لعام 
 .(1) سلحاملنزاع هذا ال بالظروف الواقعية اليت تثبت وجوداجلاين  علم مع ، نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به

قامي تقوم ـــــــــوي مع جرمية القتل أي عمل انتــتسبب يف موت، ومن مث يستنشري يف األخري أن عبارة القتل ترادف كذلك عبارة  
 .(2) االنتقامبه سلطات الدولة ضد األشخاص احملميني الذين يف حوزهتا وينت  عنه الوفاة كقتل الرهائن ثأرا بطريق 

 : التعذيب أو المعاملة الالإنسانية وإجراء التجارب البيولوجية ثانيا 
 :كاآليت اجلرائم هذه يف لونفص   
 جرائم التعذيب والمعاملة الالإنسانية -(1 

خص ــس الشـــــــــوي عليه من آثار وأخطار متــــــــحقوق اإلنسان  ملا تنط اتاتفاقيد من ـــجرائم التعذيب حمظورة مبوجب العديإن       
على أنه:" أي  1409ب لعام ـــــــــــاألمم املتحدة ملناهضة التعذي اتفاقيةوقد عرفته املادة األوىل من ، (3)ع للتعذيب جسديا ونفسياــــــــــــــاخلاض

ول من هذا الشخص أو من شخص ـــــ  عنه أمل أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا أو يلحق عمدا بشخص ما بقصد احلصــــــــعمل ينت
ن ذلك األمل أو العذاب ـــــــ. وال يتضمبه يف أنه ارتكبه.ـــــارتكبه أو يشتعمل  رتاف، أو معاقبته علىـــــــث على معلومات أو على اعـــــــــــثال

 .(4ا)  ة لهط من عقوبات قانونية أو املالزم اهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضيـــــــــالناشئ فق
دة، ـفقد عرفت التعذيب بأنه: " تعمد إحلاق أمل شديد أو معاناة شدي/هـ ، 7من نظام روما األساسي يف فقرهتا  12أما املادة  

سواء بدنيا أو عقليا، بشخص موجود حتت إشراف املتهم أو سيطرته، ولكن ال يشمل التعذيب أي أمل أو معاناة ينجمان فحسب عن 
 أو نتيجة اها".انونية، أو يكونان جزءا منها عقوبات ق

القول أن التعذيب هو ذلك األمل أو املعاناة البدنية أو الذهنية، اليت يتعرض اها شخص ما أو بناءا على النصني فإنه ميكن و  
ذيب كجرمية حرب وفقا لنص ـــــــــــالتعو  .االعرتافجمموعة من األشخاص بغرض احلصول منه أو من شخص ثالث على معلومات أو بغرض 

ميارسها اجلاين ضد اجملين عليهم، واليت من شأهنا أن تسبب اهم آالم بدنية أو معنوية ات واألفعال اليت ـ، هي كافة السلوكي7/أ /0/1املادة 
ويكون الدافع إىل التعذيب رغبة اجلاين يف احلصول على معلومات أو اعرتافات بوقائع معينة من اجملين عليهم، أو يكون التعذيب ممارسا 

ويشرتط يف التعذيب   .(5) ذيب ألسباب عنصريةـاههم على ترك املكان، أو التعلذاته كغرض للعقاب أو ختويف اجملين عليهم وذويه أو إكر 
   .(6)بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود هذا النزاع املسلحعلم  ىكركن خاص أن يرتكب زمن نزاع دويل مسلح، وأن يكون اجلاين عل

                                                           
وجب القانون ـــميني مبــــــــالواقعية اليت جيب على اجلاين أن يعلمها فهي تلك الظروف اليت تبني الوضع القانوين للشخص أو األشخاص احملأما عن الظروف  - 1

 عليهم ينتمون إىل ،وأن يعلم أن اجملين/اجملين1494الدويل،أي أن يعلم اجلاين أن اجملين عليهم يف جرمية القتل العمد اهم محاية خاصة حبسب قواعد جنيف لعام
 جنسية الطرف اخلصم يف النزاع املسلح.

 .719،ص7114زياد عيتاين: احملكمة اجلنائية الدولية وتطور القانون الدويل اجلنائي، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت،   - 2
يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، حبث ماجستري،جامعة نايف  العربية للعلوم عادل بن حممد التو جيري، التعذيب واملعاملة املهينة بكرامة اإلنسان  - 3

 49،ص7112األمنية،
وق ــــــــــمن اإلعالن العاملي حلق 10العديد من الوثائق الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان، حظرت التعذيب واعتربته جرمية دولية، ومن بينها : املادة  توجد - 4

واملبادئ األساسية ملعاملة السجناء  1400من العهد اخلاص باحلقوق املدينة والسياسية والقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء لعام  12املادة  اإلنسان ،و
روب ــــــيب وغريه من ضسيما األطباء يف محاية املسجونني، واحملتجزين من التعذتصلة بدور املوففني الصحيني وال،و مبادئ آداب مهنة الطب امل1441لعام 

 .1441املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة املعتمد مبوجب قرار اجلمعية األممية عام 
الدويل، جامعة ابن ون ــالقان صماجستري يف العلوم القانونية واإلدارية، ختص مذكرة)املركز القانوين(،  اإلنساينخالد روشو، أسرى احلرب يف القانون الدويل  -5

 .22، ص7110/7114تيارت، اجلزائر، -خلدون
  .104بدر الدين حممد شبل، مرجع سابق، ص - 6
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على أهنا جرمية حرب، فهي تلك األفعال أو السلوكيات أو  من نظام روما 7/ أ/10/7فحني أن املعاملة الالإنسانية، اليت نصت املادة 
ي أو تقدمي ــــــــقل أو األسري من االتصال بالعامل اخلارجــــــــثل حرمان املعتـمة البشرية لإلنسان وحتط من كرامته، مــالظروف اليت هتدر من القي

نظرا لصعوبة حتديد معيار يضبط تعريف و  .(1)أو اإلكراه على البغاء باالغتصاأو جتريده من مالبسه، أو   ه بصورة غري الئقة،الطعام إلي
لة اليت ميكن ــة هي املعامــــه أن املعاملة غري اإلنسانيــانب منـــــحيث قال ج ه الدويل حماوال إعطاء مفهوم اها.ــــد تناواها الفقــــــهذه اجلرمية، فق

 اإلتفاقيات األربع هي محاية األشخاص يف ة منـــــــــــال أن الغايــق آخر فقـــالصحة العامة، أما فري أو تؤذية ـــــــــــؤذي السالمة اجلسديأن ت
 . (2)ذلك معاملة الإنسانية  ستوى احليوان أو ما يقارب منبكرامتهم إىل م االحندارو فروف احلرب العصيبة من التعسف 

يار أساسا على ــــــــــجرمية التعذيب واملعاملة الالإنسانية أو املهينة، ويرتكز هذا املعجتدر اإلشارة إىل أنه يوجد معيار للتفرقة بني و  
نا نكون أمام ــــك فإنـترب هذا تعذيبا ،أما إذا مل يتجاوز األمر ذلــــــاه فإننا نعـــــــدرجة التعذيب، فإذا كنا أمام معاناة وأمل شديد وبلغ ذلك أقص

 ة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبةـــــــــــمناهض اتفاقيةمن  12وهذا ما أكدته املادة  ،(3)أو غري إنسانيةجرد معاملة قاسية ــــم
أو العقوبة القاسية بقواها:"  ذيب من أوجه املعاملة ل ما هو دون التعــــــأو الالإنسانية أو املهينة، من خالل إيرادها تعريفا عاما لك القاسية

هد كل دولة بأن متنع يف أي إقليم خيضع لواليتها القضائية حددت أية أعمال أخرى من أفعال املعاملة أو العقوبة القاسية أو ــــــــــــتتع
ته ــــــــــــالالإنسانية املهينة اليت ال تصل إىل حد التعذيب، كما حددهتا املادة األوىل عندما يرتكب موفف عام أو شخص آخر يتصرف بصف

  الرمسية هذه األعمال أو حيرص على ارتكاهبا، أو عندما تتم مبوافقته أو بسكوته عليها".
رب تعذيبا وما يعترب ـــــــــــهي اليت متيز بني ما يعت ،عليه فإن درجة املعاناة واألمل الذي يلحق الشخص جراء األفعال غري املشروعةو  

ديد املعاملة الالإنسانية من خالل الظروف واملالبسات احمليطة بالضحية كحبسه احتياطيا للكرامة اإلنسانية للشخص، وكما ميكن حت يناـمه
فيما يتعلق بوصف األفعال غري اإلنسانية بأهنا أما  يف فروف غري مالئمة أو سوء املعاملة الطبية للسجني أو للتهديد بإتباع التعذيب فيه.

أو أكثر من  باتفاقيةأن يكون اجملين عليهم من األشخاص احملميني  اسي، فإنه جيبمن نظام روما األس 10جرمية حرب وفقا لنص املادة 
أن يكون اجلاين على علم بالظروف الواقعية اليت ، و العسكريني أو املدنيني أو األسرىسواء كانوا من  1494جنيف األربع لعام  اتفاقيات
السلوك لإليالم بدنيا أو معنويا باجملين عليهم، وبذلك يتوافر ركن القصد أن يوقع اجلاين هذا ، و توافر هذه احلماية للمجين عليهم تثبت

و يف إطار العلم دائما جيب أن يأيت اجلاين جرميته الالإنسانية ضمن نزاع مسلح دويل،  اجلنائي الذي يقوم على أساس العلم و اإلرادة.
 ملسلح.فضال عن ضرورة علمه بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود هذا النزاع ا

 إجراء التجارب البيولوجية  -(2 

أو اجلرحى أو األسرى من أفراد الطرف اخلصم يف النزاع املسلح، مبا جراء التجارب الطبية على املرضى حظر القانون الدويل اإلنساين إ لقد
 أثناء أو حىت بعد العمليات القتالية. كـــــــيف ذلك تشويه أبداهنم أو تغيري بيولوجية اإلنسان فيهم ألجل أغراض استكشافية سواء مت ذل

اين يف حق اجملين عليهم ألجل ــــأو اجلقد يقوم به العدو  فالغرض من العالج الطيب هو إستطباب األمل واملرض وحتقيق الشفاء، وكل ما
ومن مثل هذه األعمال حمظورة معرفة أثر دواء جديد يعد أمرا حمظورا متاما، ونتائجه غري مأمونة على السالمة اجلسدية للمجرب عليه، 

 مبوجب القوانني اليت حتمي الصحة واإلنسان.

م ــــــــاليت حظرت تعريض أي شخص وقع يف قبضة اخلص 1422من الربتوكول اإلضايف األول لعام  11نفس األمر أكدته املادة  
فق مع املعايري الطبية املرعية اليت قد ــــالته الصحية، وال يتته ألي إجراء طيب ال تقتضيه حــــــأو مت احتجازه أو اعتقاله أو حرمانه من حري

                                                           
 .720،ص1444حسن سعد حممد عيسى، احلماية الدولية حلق اإلنسان يف السالمة اجلسدية، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، - 1
 .246سابق، ص  ، مرجعيد/ عبد الفتاح بيومي حجاز  - 2
، جملة احلقوق، جامعة 1409األمم املتحدة ملناهضة التعذيب لعام  اتفاقيةجممد يوسف علوان، حظر التعذيب يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان يف ضوء  - 3

 .24، ص 1402الكويت، كلية احلقوق، العدد الرابع، السنة 
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رت وبشكل خاص أن ـــــــــــا الطرف الذي يقوم باإلجراء على رعاياه املتمتعني بكامل حريتهم يف الظروف الطبية املماثلة.كما حظـــــــهـــــــيطبق
جارب الطبية أو استئصال األنسجة أو األعضاء بغية زرعها.ذلك أن إجراء ري اهؤالء األشخاص ولو مبوافقتهم أي عملية برت، أو التــجي

 باجلسم أو التجارب الطبية دون داع لذلك ودون وجود ضرورة تقتضيها حالة املصاب من شأنه إحداث معاناة شديدة وأذى خطري
 .  (1) بالصحة

ص ــــــارت إىل أن إخضاع أي شخـقد أش 7/أ/0/7جبرمية احلرب، فإن املادة ية ـــــجارب البيولوجــــــــــأما فيما يتعلق بوصف إجراء الت 
ية ـــــــــــــة اجملين عليه أو سالمته البدنية أو العقلـجسيما على صح انتهاكاة بعد، يعد ـــــــــأو أكثر لتجربة بيولوجية معينة مل تستقر نتائجها العلمي

د اجلنائي منها ينفي ـــــــــتقوم على أساس القصد اجلنائي العام بعنصرية العلم واإلرادة، وأن انتفاء القصة ــأو للمجين عليهم، وهي جرمية عمدي
 .(2) الركن املعنوي يف اجلرمية

      :(3) خبصوص أركان جرمية إجراء التجارب البيولوجية ،فقد وردت يف ملحق أركان جرائم احلرب كاآليتو  

ة ـــــــأن تشكل التجربة خطرا جسيما على الصحة أو السالم،و ا أو أكثر لتجربة بيولوجية معينةشخصا واحدأن خيضع مرتكب اجلرمية  -
 أو أولئك األشخاص.نية أو العقلية لذلك الشخص البد
 أن يكون القصد من التجربة غري عالجي وغري مربر بدوافع طبية، ومل يضطلع هبا ملصلحة ذلك الشخص أو أولئك األشخاص. -
أن يكون و  ،1494جنيف لعام  اتفاقياتكثر من أو أ اتفاقيةأن يكون ذلك الشخص أو أولئك األشخاص ممن تشملهم باحلماية  -

نزاع مسلح دويل ويكون  أن يصدر هذا السلوك يف سياقو  مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت ذلك الوضع احملمي.
 اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود النزاع املسلح الدويل.أن يكون مرتكب و  ،مقرتنا به

 أو إلحاق أذى خطير بالجسم والصحة: جريمة تعمد إحداث معاناة شديدة ثالثا  
ــالسلوك اإلج 6/أ/10/7ر باجلسم والصحة كجرمية حرب نصت عليها املادة ــــــاة وأذى خطيـيقصد جبرمية تعمد إحلاق معان   ــ رامي ـ

 االعتداءاتق ـــــة أو عن طريـــق فرض آالم جسيمة بصورة عمديــــــــــــــالذي يأتيه اجلاين على اجملين عليه أو اجملين عليهم، ويكون إما عن طري
م ـــيف جرائهذا الفرض لآلالم اخلطرية بصورة عمدية ليس له هدف معني كما هو احلال و  اخلطرية على السالمة اجلسدية أو الصحية.

ــول على اعرتاف اجملين عليه أو احلصول على معلومات، فقد يكون لغرض هذه اآلالم وإتياهنا فقــــــــــب اليت يرجى منها احلصـــــالتعذي ط ـ
ن ذلك إخبار احملتجزين د تتعدد صور هذه املعاناة واآلالم حبسب ما يأتيه كل جاين، ومــــــــــــلالنتقام أو إلشباع غريزة يف نفس اجلاين، وق

ة مع إرغام ــــــــــــه أو تقدمي وجبات غري صحيـــــــشخص ملكان اإلعدام ألجل إرهاب اقتيادل ختويفهم أو ـــــأهنم حمكوم عليهم باإلعدام فقط ألج
على السالمة الصحية واجلسدية  كل هذه السلوكيات تعد حمظورة ملا اها من آثار جسيمة  .(4) ... اخل أو جتويعهم اجملين عليه لتناواها

   أما عن شروط هذه األعمال غري املشروعة باعتبارها جرمية حرب فهي:، للمجين عليه
ممن  أو بصحة شخص واحد أو أكثر ديدة أو أضرر بليغة جبسدأن يتسبب مرتكب اجلرمية يف أمل بدين أو معنوي شديد أو معاناة ش -

أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت ذلك و  ،1494جنيف لعام  اتفاقياتأو أكثر من  اتفاقيةتشملهم باحلماية 
 الوضع احملمي.

                                                           
القانون الدويل اإلنساين، رسالة دكتوراه يف القانون العام، جامعة أبو بكر بلقا يد، تلمسان، روشو خالد، الضرورة العسكرية يف نطاق  - 1

 616،ص7117/7116اجلزائر،
 .121، صعبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق -2
 .624، صاجلزائر دار ااهدى، عني مليلة ، نبيل صقر وثائق احملكمة اجلنائية الدولية،نبيل صقر،  -3
 .1422من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  09/11املادة  - 4
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ية اليت تثبت وجود ـــــــياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به، وأن يكون اجلاين على علم بالظروف الواقعـــــأن يصدر هذا السلوك يف س -
    هذا النزاع.

 الثاني حورالم
 يناالنتهاكات الماسة بالسالمة الجسدية للعسكري

املتنازعة، وقد  وات األطرافـــــــن من قـــــــــكذلك العسكريي  تصيبقد  النزاعات املسلحة على غرار املدنيني فان أضرار وأخطار 
اليت  تلحقهم   االعتداءاتيكونون عرضة لالعتداء عليهم جسديا من قبل قوات اجليش املعادي ، لذلك اعترب  نظام روما األساسي كافة 

 املتمثلة يف:و من قبيل جرائم احلرب،  اإلطاريف هذا 
 جريمة قتل أو جرح األسرى :أوال  

على أن قتل أو جرح مقاتل استسلم خمتارا، يكون قد ألقى سالحه أو مل تعد لديه وسيلة للدفاع، تعترب  2/ب/8/6نصت املادة       
 جرمية حرب مىت توافرت أركاهنا اآلتية: 

 أن يكون هذا الشخص أو هؤالء األشخاص يف حالة عجز عن القتال.و  ب اجلرمية أو يصيب شخصا أو أكثر،أن يقتل مرتك -

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل أو يكون مقرتنا به، وأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود  -
 هذا النزاع املسلح.

املا هبذه احلالة عند قتله أو إصابته، وأن يكون اجلاين ع -اجملين عليه-لقيام هذه اجلرمية يشرتط أن تتوافر حالة العجز لدى املقاتل و       
، وهذا ما أكدته املادة (1)وبالرغم من ذلك ينفذ جرميته، متعمدا قتل أو إصابة الشخص الذي مت أسره أو إصابته أو نفذت ذخريته احلربية

د أن ألقى السالح     ــــــــح عن نيته يف االستسالم بعــــــدو الذي أفصــــبقواها:" ... قتل أو جرح الع 1001الهاي لعام  اتفاقية/ج.ـ من 64
  امتناعفإنه يدخل يف نطاق القتل أو اإلصابة العمد كل  1030جنيف الثالثة لعام  اتفاقيةو حبسب   ...".أصبح عاجزا عن القتال  أو

 حكمهم.، وكافة إجراءات االنتقام اليت تتخذ ضد األسرى ومن يف (2)أو عمل من الدولة احلاجزة من شأنه أن يعرض حياة األسري للخطر
 جريمتي التشويه البدني وإجراء التجارب الطبية أو العلمية.: ثانيا 
 لسلطة طرف معاد ومن شأهنما تعريض جرميتني ميكن أن ترتكب يف حق األشخاص اخلاضعني 10/ب/8/6تضمنت املادة  

 حياة أو صحة هؤالء األشخاص للوفاة أو اخلطر.
 جريمة التشويه البدني  -(1 
على األطراف املتنازعة من القيام بأي جتارب أو أعمال من شأهنا  1011من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  11حظرت املادة  

أن تعرض حياة املرضى واملصابني جراء املنازعات املسلحة الدولية، أو أن تشوه أبداهنم أثناء أو بعد العمليات القتالية، ومن مث خيطر 
ص املعين وال يتفق مع ــــالة الصحية للشخــمت احتجازهم أو اعتقااهم ألي إجراء طيب ال تقتضيه احلتعريض كل من هم يف قبضة اخلصم أو 

 .(3) ة املماثلةـــــروف الطبيــــهم يف الظـــــــاها املتمتعني بكامل حريتــــــــــري الطبية املرعية اليت يطبقها الطرف الذي يقوم باإلجراء على رعايـــــــــاملعاي

                                                           
 .129بدر الدين حممد شبل، مرجع سابق، ص  -1
 .1494جنيف الثالثة لعام  اتفاقيةمن  16/1املاة - 2
 .1422من الربتوكول اإلضايف يف األول العام  11/11املادة - 3
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أما الفقرة الثانية من ذات املادة، فقد حظرت أن جيري اهؤالء األشخاص ولو مبوافقتهم عمليات البرت، أو التجارب الطبية أو  
العلمية، أو استئصال األنسجة أو األعضاء بغية استزراعها، وذلك إال حيثما يكون اهذه األعمال ما يربرها للشروط املنصوص عليها، 

 .(1)من قبيل القواعد العرفية املطبقة أثناء النزاعات املسلحة الدوليةلذلك اعترب هذا احلظر 
بناءا على ما تقدم ذكره، فإن النظام األساسي حملكمة روما أدرج جرمية التشويه البدين ضمن طوائف جرائم احلرب، وخصها و  

 حبملة من األركان هي:
خاصة بإحداث عاهة مستدمية اهذا الشخص أو األشخاص أو بإحداث أن يعرض مرتكب اجلرمية شخصا أو أكثر للتشويه البدين،  -

السلوك يف موت هذا الشخص آو األشخاص أو  هذا ن يتسببأو  عجز دائم أو برت يف عضو من أعضاءهم أو طرف من أطرافهم.
 تعريض صحتهم اجلسدية أو العقلية خلطر شديد.

أو عالجهم يف املستشفى، ومل ينفذ شخاص طبيا أو عالج أسناهنم األ أال يكون ذلك السلوك مربرا بعالج ذلك الشخص أو أولئك -
 ملصلحة ذلك الشخص أو أولئك األشخاص.

 أن يكون هذا الشخص أو األشخاص خاضعني لسلطة طرف معاد. -

ود هذا ـــــــــــاليت تثبت وجية ــاين على علم بالظروف الواقعــــأن يصدر السلوك يف سياق نزاع دويل مسلح ويكون مقرتنا به، وأن يكون اجل -
 النزاع.

 ريمة إجراء التجارب الطبية أو العلميةج -(2 
ه أو تعريض صحته البدنية والعقلية أو ــــــوأن تتسبب يف وفات جملين عليه لتجربة طبية أو علميةيشرتط يف هذه اجلرمية تعريض ا 

باإلضافة إىل ذلك فإنه يشرتط و  بعالج ذلك الشخص طبيا أو لصاحل سالمته.سالمته للخطر، وأن ال يكون هذا السلوك اإلجرامي مربرا 
ة على ـــــــجة اإلجرامية املرتتبـــــــــــي والنتيـــــــية بني السلوك اإلجرامــه، وأن تتوافر العالقة السببـــــخضوع اجملين عليه/عليهم للجاين أو حتت سيطرت

من نظام روما  10/06/ب/8/6ادة ــــــت عليها املـــــــــجرمية إجراء التجارب الطبية أو العلمي، اليت نص ذا ما أكدت عليه أركانـــــذلك، وه
 األساسي وفصلت فيها الوثيقة امللحقة به اخلاصة بأركان جرائم احلرب واملتمثلة يف:

تجربة يف وفاة هذا الشخص أو هؤالء أن تتسبب الكثر من شخص لتجربة طبية أو علمية و أن خيضع مرتكب اجلرمية شخصا أو أ -
 األشخاص أو تعريض صحتهم البدنية أو العقلية أو سالمتهم للخطر الشديد.

أو عالجهم يف املستشفى ومل ينفذ طبيا أو عالج أسناهنم أال يكون ذلك السلوك مربرا بعالج ذلك الشخص أو أولئك األشخاص  -
 ملصلحة ذلك الشخص أو أولئك األشخاص.

ود احتمال قوي إلكراهه ــــــــأركان اجلرائم بأن رضا اجملين عليه ال يعتد به كمربر قانوين يف هذه اجلرمية، وذلك لوج وثيقة كما أكدت
جرمية ا ــــــام بوصفهـــــــــــــتقوم على القصد اجلنائي الع -كغالبية جرائم احلرب  -و هذه اجلرميةزله عن حقه أو رضاه أمام احملكمة، إلثبات تنا

اق عمدية، فالعلم يقتضي أن يكون اجلاين عاملا بظروف اجملين عليه، وكذا اقرتافه للجرمية أثناء نزاع مسلح دويل، وأن تتجه إرادته إىل إحل
 الضرر الشديد للمجين عليه وبدون مسوغ طيب اهذه التجارب.

 جريمة القتل واإلصابة غدراثالثا:  
أو جيش معاد، رح أفراد ينتمون إىل شعب اللجوء إىل الغدر بقتل أو ج 1001هاي/ب من الئحة ال64حظرت املادة لقد  

يعترب من ت الغدر على النحو التايل:" ... و ،حيث عرف 1011من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  41/1وذات األمر أكدت عليه املادة 

                                                           
ماري هنكرتس، دراسة حول القانون الدويل اإلنساين العريف، إسهام يف فهم واحرتام حكم القانون يف جون  العريف، من القانون الدويل اإلنساين 47القاعدة  -1

 .99، ص  7110ليب األمحر، القاهرة، النزاع املسل ح، إصدارات اللجنة الدولية للص
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الثقة، وتدفع اخلصم لالعتقاد بأن له احلق يف أو عليه التزام مبنح ل الغدر تلك األفعال اليت تستثري ثقة اخلصم مع تعمد خيانة هذه ــقبي
ال اليت تعد من ــــــلة عن األفعـــــــــكما أتت على ذكر بعض األمثليت تطبق يف املنازعات املسلحة ..."،  احلماية طبقا لقواعد القانون الدويل ا

 .(1)يل الغدرــــــــــقب
ة ــــــيل جرميــــــاليت ختلق الثقة لدى اخلصم مع تعمد اجلاين خيانة هذه الثقة ال تكفي لوحدها لتشكجتدر اإلشارة إىل أن األفعال و  

ية أو ـــــن املادي أي بالقتل الفعلي أو اإلصابة الفعلـــــــالغدر فهي ال تعدو أن تكون عنصرا وصفيا ال يشكل جرمية حرب إال إذا اقرتن بالرك
 .(2)األسر الفعلي للخصم

 فهي: 11/ب/08/06خبصوص أركان جرمية القتل واإلصابة غدرا، اليت تبنتها نظام روما ضمن جرائم احلرب يف مادته  أما      
أن حيمل مرتكب اجلرمية شخصا أو أكثر من شخص على الثقة أو االعتقاد بأن من حقهم احلماية، أو من واجبهم منح احلماية  -

يستغل مرتكب وأن  خيانة تلك الثقة أو ذلك االعتقاد،أن ينوي مرتكب اجلرمية و  ،قة يف النزاع املسلحاملطبالدويل مبوجب قواعد القانون 
 ينتمون إىل طرف خصم. أو أولئك األشخاص الذينل فعال أو إصابة ذلك الشخص اجلرمية تلك الثقة أو ذلك االعتقاد يف قت

به، وأن يكون اجلاين على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود هذا أن يصدر السلوك يف سياق نزاع دويل مسلح ويكون مقرتنا  -
 النزاع.

 الثالث حورالم
 العقوبات المقررة وفقا لنظام محكمة روما األساسي

العقوبات وهل  هذه تقدير وثانيا نستعرض، املقررة على مرتكيب هذه اجلرائم العقوبات طبيعة نقطتني، حبيث حندد أوالنتناوله يف      
 تتناسب مع حجم وخطورة هذه اجلرائم.

 :يلي كن تقسيم هذه العقوبات إىل مامي: أواًل: طبيعة العقوبات المقررة لألفراد
 العقوبات السالبة للحياة )اإلعدام( -(1
وهو احلق يف احلياة، وقد  قوق قدسيةــــــاسها بأكثر احلــيعد اإلعدام كعقوبة بدنية من أشد العقوبات جسامة وخطورة نظرًا ملس 

ل يف ـــــــــــــــة للجزاءات املقررة للجرائم اليت تدخـــــها املنظمـــــــاكم اجلنائية الدولية يف تبين اإلعدام ضمن نصوصــــــتباينت األنظمة األساسية للمح
فبالرغم من أن  .(3)الدبلوماسيمر روما ــــأثارت جداًل واسعًا يف مؤتدام ــــــــــفإن عقوبة اإلع ا يتعلق مبحكمة روماــــــ.أما فيماختصاصهادائرة 

                                                           
 تعترب األفعال التالية أمثلة عن الغدر: - 1

 م.التظاهر بنية التفاوض حتت علم ااهدنة أو االستسال -
 املرض.التظاهر بعجز من اجلروح أو  -
 التظاهر بوضع املدين غري املقاتل . -
شارات أو عالمات أو أزياء حمايدة خاصة باألمم املتحدة أو بإحدى الدول احملايدة، وبغريها من  باستخدامالتظاهر بوضع يكفل احلماية، وذلك  -

 الدول اليت ليست طرفا يف النزاع
من الئحة الهاي فهي وإن كانت تتفق مع  79على نقيض اخلطر املفروض على أعمال الغدر، فإن خدع احلرب ليست حمظورة حبسب ما أوردته املادة  - 2

لتطبيق يف النزاع املسلح  اأفعال الغدر يف كوهنا هتدف إىل تضليل اخلصم أو استدراجه إىل املخاطرة إال أهنا ال ختل بأي قاعدة من قواعد القانون الدويل الواجبة 
تسغفلد، ضوابط حتكم خوض احلرب،  وإليزابيثفريتس كالسهوقن  :كما أهنا ال تستثري ثقة اخلصم يف احلماية اليت يقررها القانون الدويل، ألكثر تفصيل: يراجع

 .114، ص 7119، منشورات اللجنة الدولية للصليب األمحر،  اإلنساينمدخل للقانون الدويل 
، ص  7110مصر دار الكتب القانونية، اجلنائية الدولية الدائمة، كمةتطور القضاء الدويل اجلنائي من احملاكم املؤقتة إىل احمل عبد الرزاق محيد: حيدر -3

، ص .7110، األوىلالطبعة  األردن، عمان، دار حامد للنشر والتوزيع، لنظام القضائي للمحكمة اجلنائية الدولية،ا براء منذر عبد اللطيف: و ينظر:.113
423. 
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من نظام  80من النظام األساسي للمحكمة مل تنص على هذه العقوبة، إال أن املؤمترون توصلوا إىل حل وسط تضمنته املادة  11املادة 
 إال أننا نرى أنه كان من الضروري إدراج اإلعدام كعقوبة أصلية يف النظام نظراً خلطورة اجلرائم املرتكبة من جهة، ومن جهة أخرى ،(1) روما

باإلضافة إىل أن عدم النص على  ،سبب اهم األذية واآلالم اجلسيمة إنصاف الضحايا وذويهم بتوقيع أقصى اجلزاءات اجلنائية على من
 .دوليةالنائية جلاعدالة اليل حتقيق ــــيع اجلهود يف سبــــــــــن اجملرمني من اإلفالت من العقاب الدويل ومن مث تضـــــميك عقوبة اإلعدام قد

 العقوبات السالبة للحرية -(2
يف أحكامها خبصوص  املؤقـــــــــــــتة ةـــــــــــثر اجلزاءات اليت قضت هبا احملاكم اجلنائية الدوليـــــوبة احلرمان من احلرية من أكــــــــــتعد عق

/أ من نظامها 11ادة ـــة السالبة للحرية ضمن نص املــــــية الدولية لروما هي األخرى تبنت العقوبــــــمة اجلنائ،و احملك جرائم احلرب
غة للجرمية ــــوبة مربرة باخلطورة البالـــــــــــــىت كانت العقمسنة أو بالسجن املؤبد  40، اليت حددت فيها مدة السجن بفرتة أقصاها (2)األساسي

راءات واألدلة، ويتعني ــــح واإلجــــتقوم بتحديد العقوبة وفقاً للوائ ة الدوليةـــــ.والواضح أن احملكمة اجلنائي(3) وبالظروف اخلاصة للشخص املدان
 . (4) خطورة اجلرائم والظروف الشخصية للمجرم االعتبارعليها أن تأخذ يف 

 المالية لعقوباتا -(3
ل مصادرة ـــــأو يف شك يةـــــــوبات املاسة بأموال وممتلكات الشخص املدان، وتكون إما يف صورة غرامة مالــــــــويقصد هبا العق

وبات، ويقصد هبا إلزام احملكوم عليه بدفع مبلغ من املال إىل اخلزينة العامة للدولة، وهي إيالم احملكوم ـــــــــألمواله، فالغرامة تعد من أقدم العق
أو شيء  ية مالــــــــــــكـمصادرة فيقصد هبا نزع ملــــــــأما ال  (5)من املال االقتطاعمن ماله، فوسيلة اإليالم يف الغرامة هي  االقتطاععليه بطريق 
وقد نص نظام روما األساسي . (6) باجلرمية سواء وقعت أو خيشى وقوعها، وتتم جرباً وبدون مقابل وتكون بواسطة حكم قضائيله عالقة 

  " باإلضافة إىل السجن للمحكمة أن تأمر مبا يلي::11/6على هذا النوع من العقوبات يف املادة 
 اإلجرائية وقواعد اإلثبات.فرض غرامة مبوجب املعايري املنصوص عليها يف القواعد  -أ(

مصادرة العائدات واملمتلكات واألصول املتأتية بصورة مباشرة أو غري مباشرة من تلك اجلرمية، دون املساس حبقوق  -ب(
 األطراف الثالثة احلسنة النية ".

وبة السجن كافية أم ال، وأن ــــــــــــــعقبناءاً على هذا النص فإن احملكمة وأثناء إصدار حكمها بالغرامة جيب أن تراعي ما إذا كانت      
، وما إذا كان الدافع إىل ارتكاب االقتضاءأو التعويض حسب  أيضا القدرة املالية للمدان مبا يف ذلك أي أوامر باملصادرة  باالعتبارتأخذ 

من  132ت القاعدة ـــــــــة دفع املدان اها، فقد نظمغرامة وكيفيـــــــــــــأما خبصوص كيفية حتديد قيمة ال اجلرمية هو الكسب املايل الشخصي.
ول سائلة ـــــكن حتديده من أصــــــــمن قيمة ما مي %15ا بأن ال تتجاوز الغرامة ما نسبته ــــــــــــد اإلثبات ذلك بنصهــــواعد اإلجرائية وقواعــــــــالق

                                                           
، بلقا يد  بكر أبوجامعة  رسالة دكتوراه يف القانون العام، ،اإلنساينون الدويل ــــات القانــاء اجلنائي الدويل ودوره يف احلد من انتهاكــــــــالقض لعطب خبتة، - 1

 .601ص ،7112تلمسان،
جرمية يف إطار املادة  ارتكابيكون للمحكمة أن توقع على الشخص املدان ب 111بأحكام املادة رهنا  -1/أ من النظام األساسي حملكمة روما " 22املادة  -2

 من هذا النظام األساسي إحدى العقوبات التالية: 10
 سنة. 61السجن لعدد حمدد من السنوات لفرتة أقصاها  -أ

 الظروف اخلاصة للشخص املدان..."السجن املؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مربرة باخلطورة البالغة للجرمية وب -ب
 720لدين حممد شبل، مرجع سابق، ص بدر ا  - 3
 .116، ص 7119احملكمة اجلنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األوىل،  اختصاصشريف سيد كامل،  - 4
 .720، ص سابق مرجعبدر الدين حممد شبل،  - 5
 .644، ص  7111 ،اإلسكندرية ،دار الفكر العريب االنتهاكات اجلسيمة لقواعد القانون الدويل اإلنساين،فعالية العقاب على  :مرمي ناصري -1
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الفقرة الثالثة مسحت فيها للمحكمة أن متهل املدان مهلة لدفع الغرامة، كما نظمت ، ويف (1)ة للتصريف وأموال ميلكها املدانـــــــأو قابل
 اإلجراءات القانونية اخلاصة بأوامر املصادرة. 131القاعدة 

 : تقدير العقوبةثانيا
وبة عوامل مثل خطورة ـــــــقــتراعي احملكمة عند تقرير الع -1ام األساسي حملكمة روما على أنه:" ـــــــمن النظ 18/1نصت املادة      

ة ـــــــــــيُفهم من النص أن للمحكمة السلط، ..." لقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتاجلرمية والظروف اخلاصة للشخص املدان، وذلك وفقًا ل
العقوبة النهائية، وتتمثل باين وحىت الضحايا ألجل النطق ة واجلــــــــــل ذات الصلة باجلرميــــــــبعض العوام بارــاالعتة يف األخذ بعني ـــــــــــالتقديري

 هذه الظروف يف:
 :ومثااها؛ ظروف التخفيف -(1

 أو اإلكراه. اجلنائية، كقصور القدرة العقلية املسؤولية الستبعادالظروف اليت ال تشكل أساساً كافياً  -
 لتعويض اجملين عليهم أو أي تعاون أبداه مع احملكمة.سلوك املدان بعد ارتكابه للجرمية مبا يف ذلك أي جهود بذاها  -

 :يف تتمثلهي و ؛ ظروف التشديد -(2
 احملكمة أو متاثلها. اختصاصأي إدانات جنائية سابقة جبرائم من  -
 السلطة أو الصفة الرمسية. استعمالإساءة  -
 للدفاع عن النفس.ارتكاب اجلرمية إذا كان اجملين عليه جمرداً على وجه اخلصوص من أي وسيلة  -
 .ارتكاب اجلرمية بقسوة زائدة أو تعدد اجملين عليهم -
 .61/4وفقاً ألي من األسس املشار إليها يف املادة  ارتكاب اجلرمية بدافع ينطوي على التمييز -
 أي فروف مل تذكر ولكنها تعد حبكم طبيعتها مماثلة لتلك املذكورة أعاله. -

ًا يف االحتجاز ـــــــــــقباه املدان ساـــــــــــأي وقت يكون قد قض وبة السجنـــــــها عقـــــــة ختصم عند توقيعــــــــماحملكدر اإلشارة إىل أن ـــــوجت
، وأنه يف حالة احلكم على املدان بأكثر من جرمية واحدة فإن احملكمة تصدر حكمًا لكل (2)ا يتصل بسلوك له عالقة بوقوع اجلرميةـفيم

أو عقوبة  سنة  40جرمية، مث حكمًا مشرتكًا حيدد إمجايل العقوبة شريطة أن ال تقل املدة عن مدة أقصى حكم على حدة، وال تتجاوز 
 ختفيض مدة العقوبة، وذلك بعد أن يكون الشخص قد قضى ثلثي وعلى صعيد آخر فإن للمحكمة الدولية احلق يف .(3)السجن املؤبد

 من قواعد اإلجراءات واإلثبات، واملتمثلة يف: 664املدة احملكوم هبا، ويف ذلك جيب على احملكمة مراعاة املعايري اليت نصت عليها القاعدة 
 حقيقياً عن جرمه. انصرافاتصرف احملجوز عليه أثناء احتجازه مبا يظهر  -1
 إعادة دم  احملكوم عليه يف اجملتمع واستقراره فيه بنجاح. احتمال -6
 .االجتماعي االستقرارما إذا كان اإلفراج املبكر عن احملكوم عليه سيؤدي إىل درجة كبرية من عدم  -4
 ج املبكر.اإلفرا  جراءأي إجراء مهم يتخذه احملكوم عليه لصاحل اجملين عليهم وأي أثر يلحق باجملين عليهم وأسرهم  -3

ديد ـــــوصفوة القول أن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يعد نظامًا عقابيًا متكاماًل من حيث وصف اجلرائم وحت     
ات وتنظيم القواعد اإلجرائية ذات الصلة بتنفيذ هذه اجلزاءات الدولية على األفراد، مقارنة باألنظمة األساسية للمحاكم اجلنائية ــــــــــالعقوب

 السيما فيما خيص نظامها اجلزائي. االنتقاداتالدولية السابقة اليت عرفت الكثري من 
 :خاتمة

                                                           

 اإلثبات.و  اتاإلجراءمن قواعد  192/1القاعدة  -1
 .لروما من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 20/7املادة  -2
 . لروما الدوليةمن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية  20/6املادة  -3
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من نظام روما األساسي،  (10جاءت على ذكرها املادة ) م احلرب اليتما ميكن استخالصه من خالل استعراضنا ألهم جرائ     
ة الشخص يف جسده وروحه وملكاته الذهنية غاية سامية، تسعى  ــأن محاي املسلحة واملتعلقة بالسالمة الشخصية لألشخاص أثناء النزاعات 

 .ها نظام روما لتكريسها ومحايتهاكل القوانني مبا في
ة السابقة بشأن جرائم القتل العمدي، ــــالدولي ـــاتاالتفاقيا ما هو إال تأكيد مبا جرمته وحظرته ـــــــــخبصوصه وأن ما ورد يف النظام 

وحظر التعذيب وكافة أنواع املعامالت الالإنسانية واحملطة للكرامة اإلنسانية، وكل ما قد يشوه جسد وعقل اإلنسان جراء إجراء جتارب 
اق املعاناة الشديدة باألشخاص عن ـــــق إحلــــــ، أو عن طريأو داخلي  مضمونة النتائ  مبناسبة نزاع مسلح دويلبيولوجية غري مشروعة وغري

 طريق ترهيبهم وختويفهم وهتديدهم.
يستحســــــن ، فكان أما خبصوص العقوبات املقررة ملرتكيب جرائم احلرب املاسة بالسالمة اجلسدية لضحايا العمليات العسكرية    

 إدراج عقوبة اإلعدام نظرا خلطورة هذه االنتهاكات والسياق الذي ارتكبت فيه.
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الديمقراطيُفيُالن ُظامُالدستوريُالجزائريُعُد

The democratic dimension of the Algerian constitutional system 

  قسم )أ(، أستاذ حماضر ،عبد المنعم بن أحمدد.
 والعلوم السياسية، قسم احلقوق، احلقوق  كلية

 ، اجلزائر.اجللفةجامعة زيان عاشور 
 يف الدكتوراه، ةطالبة باحث ،حلفاية زهية

 قسم احلقوق،  كلية احلقوق والعلوم السياسية،  
 ، اجلزائر.اجللفةجامعة زيان عاشور 

  01/00/7502تاريخ املراجعة:  - 50/05/7502تاريخ اإليداع: 
  :ملخص

النجاح يف اجلانب  ، حبكم أنةواالجتماعي ةاالقتصادي، السياسيةمقياس لتقدم الدول يف مجيع املستويات تعد الدميقراطية 
مث اجلانب النظري والفلسفي للدميقراطية يستوجب دراسة  مناقشة البعد الدميقراطي يف اجلزائر سياسي يؤدي إىل الناجح يف باقي و ال

 .ريةتطبيقات ذلك يف الدساتري اجلزائ
Abstract: 

Democracy is considered a parameter of development of a country, on all levels: political, 

economical and social, based on the postulate that political success leads to success in other areas. 

In order to discuss the democratic dimension of Algeria, one has to study the theoretical and 

philosophical aspects of democracy, and subsequently their application in the Algerian 

constitutions. 

 : الكلمات المفتاحية 

 .ية، الدستور، البعد الدميقراطيالدميقراط
Keywords:  

  Democracy, Constitution, Democratic dimension. 

 مقدمة:
، هذه األخرية قوق وحريات الشعوبحعد الدميقراطية نتاج الصراع الفكري والثوري القائم بني احلكم املطلق االستبدادي وبني ت  

الذين سامهوا يف نشر الوعي  "،مونتسيكيو" و "،جون جاك روسو" و "،جون لوك" ؛أمثالمن فكرين يد عديد امل الغرب على اعرفه اليت 
 .مبدأ الفصل بني السلطاتو السيادة السيما ، من خالل أفكارهم الفلسفية عن العقد االجتماعي، حرياهتمو  بني الشعوب حول حقوقهم

لى املستوى قاس بدرجة الدميقراطية اليت حتققها على مستوى أنظمتها السياسية بالدرجة األوىل مث عتقدم الدول ي   كما أن  
ة ، إذ ال يتصور وجود دميقراطية اقتصادية واجتماعية ناجحاملمهدة لبقية املستوياتاألرضية ، حبكم أن األول يعد االقتصادي واالجتماعي

الدولة اليت هلا تاريخ  ، قشة البعد الدميقراطي يف اجلزائر، وإذا كان تقدم الدول مقرتن بالدميقراطية فإن منايف غياب الدميقراطية السياسية
 لكثري من النقاط نظرا لكون التجربة الدميقراطية يف اجلزائر عرفت الكثري من املنعطفات، يثري االنضال  ضد االستعمار واالستبدادطويل من 

النظام يف الدميقراطية إىل أي مدى جسد املؤسس الدستوري مبادئ وقيم  :ل اإلجابة على اإلشكالية اتآتيةواليت سيتم تناوهلا من خال
 .اجلزائري ؟الدستوري 

الثاين  أما ،اجلانب النظري والفلسفي للدميقراطيةاألول حمورين يتضمن سيم املوضوع إىل إن معاجلة هذه اإلشكالية تتطلب تق
  . املعاجلة الدستورية للدميقراطية يف اجلزائر فسيتم التطرق فيه إىل 
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 المحور األول
 نب النظري والفلسفي للديمقراطية الجا

والفنية  السياسة أشكاهلا و  مفهوم الدميقراطيةأينا تقسيمه من خالل حماولة حتديد تر االفلسفي للدميقراطية نب النظري و بيان اجلا       
من زوايا أربع  دولة القانون الدميقراطية و بيان العالقة بني ، و ا من خالل الوقو  بالتحليل للنظام احلز ي مث االنتاا يأدواهتبراز واإلدارية مث إ

  .الرقابة وأخريا احلقوق و احلريات ، مبدأ الفصل بني السلطات،مبدأ مسو الدستور
 مفهوم الديمقراطية :أوال

حيث أهنا كلمة مركبة تتألف من مقطعني  ،إن لفظ الدميقراطية جيد جذوره يف اللغة اإلغريقية السائدة يف اليونان قدميا     
Demos  ويقصد هبا الشعب وKratos والواضح أن املعىن ،1، أي حكم الشعب أو سلطة الشعب السلطة أو احلكم يقصد هبا 

حكم الشعب "الرئيس األمريكي السابق يف أحدى خطبه بأهنا:  "أبراهام لنكون :"فهاعر  ال خيتلف عن املعىن اللغوي إذ  االصطالحي
 عبارة بواسطة الشعب . وتشريخيتص به. وتدل كلمة الشعب على أن يكون احلكم ملكا للشعب و  "بواسطة الشعب من وأجل الشعب

، الشعب أن احلكومة يف خدمة الشعب . وتعين عبارة من أجلة الرقابة على ممثليهم أو نواهبمإىل اشرتاك املواطنني يف صنع السياسة وممارس
ا على أرض إن فكرة الدميقراطية القائمة على حكم الشعب فكرة فلسفية نظرية تطبيقه. 2" عب ليس جمرد رعايا هلذه احلكومة وأن الش

سب الزاوية اليت ، حيث خيتلف مظهر الدميقراطية حبمما أدي إىل ظهور أكثر من صورة  الواقع جعلها تصطدم بظرو  ومتغريات هذا الواقع
 .ننظر من خالهلا

 أشكال الديمقراطية  -(0
 للدميقراطية عدة أشكال وأمناط نتطرق لبعض منها على النحو اتآيت؛إن 

 الديمقراطية السياسة -(أ
، واليت تظهر يف م ما يعر  بالدميقراطية السياسيةإذا نظرنا إىل الدميقراطية من زاوية مشاركة الشعب يف احلكم جند أنفسنا أما

فني شكل الدميقراطية املباشرة " حيث جيتمع املواطنون يف هيئة مجعية عمومية للتصويت على مشروعات القوانني وتعيني القضاة واملوظ
 .3 وتصريف الشؤون العامة اخلارجية منها والداخلية

 إذ أن املثال الذي يضرب يف هذا املقام ،إال أن هذه الصورة رغم مقاربتها ملفهوم الدميقراطية مل تسلم من سلبيات سوء التطبيق 
، حيث كانت املشاركة حكرا على املواطنني األحرار دون غريهم من األجانب والنساء والفقراء باإلضافة حول أثينا الدميقراطية يؤكد ذلك

، كما أن املشاركة املباشرة والعلنية قد تضع صاحبها اتساع حجم الدول جغرافيا وسكانياإىل ذلك صعوبة تطبيق الدميقراطية املباشرة يف ظل 
 .هيب من طر  أصحاب املصاحل اخلاصةأو تر حمل ضغوطات سواء كانت يف شكل ترغيب 

حيث يقوم الشعب باختيار ممثليه الذين ميارسون  ،الدميقراطية غري املباشرة(تتمثل يف الدميقراطية النيابية )أما الصورة الثانية ف 
. فبينما ض الدميقراطية املباشرةة على نقي، "وهكذا جند هذه الصورة من صور الدميقراطيلصاحله طول فرتة العهدة النيابيةالسلطة بامسه و 
، تقصر الدميقراطية النيابية دور الشعب على جمرد اختيار النواب وعلى ذلك فإن الشعب ال ية املباشرة عن اجملالس النيابيةتستغين الدميقراط

 Leخذ بفكرة الوكالة اإللزامية ولذا فقد اقرتح روسو تصحيح النظام النيا ي باأل يعيش إال فرتة عابرة وهي حلظة إجراء االنتاابات ...
 mandat impératif  واالستفتاءRefrendum " 4 . 

                                                           
 . 94ص  7500، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائرالطبعة العاشرة، لسياسية املقارنة، اجلزء الثاينسعيد بوشعري، القانون الدستوري والنظم ا 1
 . 00، ص 7551سان، املكتب اجلامعي احلديث حسني عبد احلميد أمحد رشوان ، الدميقراطية واحلرية وحقوق اإلن 2
 . 090ص 7554،  دار بلقيس لنشر، اجلزائرلقانون الدستوري والنظم السياسية، مباحث يف امولود ديدان 3
 . 032، ص0441 العامل املعاصر، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية ، النظم السياسية يفسعاد الشرقاوي 4
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ثيل النائب املنتاب لألمة ، متالعهدة النيابيةو حتديد ، تأقيتن تتمثل يف وجود هيئة منتابةوالدميقراطية النيابية تقوم على أربعة أركا
، وبالرغم من املربرات العملية املتمثلة يف صعوبة تطبيق الدميقراطية املباشرة ورغم املربرات 1، استقالل اهليئة النيابية عن الناخبنيبأسرها

، إال أن تؤهلها ملناقشة املسائل العامة وإدارهتا باحلكمة  املطلوبة املنطقية املتمثلة يف درجة الوعي السياسي لدى الشعوب اليت قد ال 
 .2ارية الشرعية بني النائب والناخب طول فرتة العهدة النيابيةالدميقراطية النيابية تثري إشكالية استمر 

، إذ تقوم هذه الصورة على املزاوجة بني أدوات الدميقراطية النيابية املتمثلة مثل يف الدميقراطية شبه املباشرةأما الصورة الثالثة فتت 
العرتاض الشعيب، االقرتاح الشعيب، إقالة الناخبني لنائبهم، ، افتاء الشعيبة املتمثلة يف )االستيف )اجملالس التمثيلية( وأدوات الدميقراطية املباشر 

مسألة  عزل رئيس اجلمهورية حماولة بذلك تفادي عيوب الصور السابقة الذكر إال أهنا مل تسلم من االنتقادات حيث أهنا تثري، احلل الشعيب
دوات الدميقراطية إىل أدوات تشيع الفوضى وعدم االستقرار ، ففي حالة غياب هذا األخري ستتحول أالوعي السياسي لدى الشعوب

 .3يالسياس
 الديمقراطية في نظر األيديولوجيات الكبرى -ب(

، اليت تعلي من شأن احلقوق الفردية يف ما يعر  بالدميقراطية اللربالية إذا نظرنا إىل الدميقراطية من زاوية احلقوق واحلريات فسنجد
ى مواجهة احلقوق اجلماعية متأثرة يف ذلك باملذهب الفردي والقانون الطبيعي معتربة أن الفرد أسبق يف الوجود من الدولة وبالتايل يقع عل

لى أسس عرقية أو دينية أو عية املبنية ع، ومن جهة أخرى الدميقراطية اللربالية ال تؤمن باحلقوق اجلمااألخرية محايته هذا من جهةعاتق هذه 
إال أنه مل يتال عن املذهب الفردي بل أصبحت املهمة مزدوجة تتمثل يف محاية احلقوق  ،، ورغم ظهور النظام اللربايل اجلمهوريثقافية

تتمثل يف سيادة األمة،  ادئ أساسيةمب ، من خالل "هة أخرى من أجل بناء قومية مدنيةالفردية من جهة وتنمية القيم املشرتكة من ج
 .4 ، وإقرار مبدأ االقرتاع العام ..."االنتااب، والربملان، واستقاللية  القضاء، واحلريات العمومية، وتعدد األحزاب

جلماعية على حساب احلقوق الفردية، حيث " ظهر أما الدميقراطية االشرتاكية فعلى العكس من ذلك تعطي األولوية للحقوق ا 
ليجعل من  ، فظهر هذا املذهبخص غلوه يف تقديس الفرد ومتجيده، كرد فعل لتناقضات املذهب الفردي  وباألاكياملذهب االشرت 

، فحاول النظام االشرتاكي  أفراد اجملتمع، وحتكم األقلية على األغلبية، بإزالة بعض خملفات الرأمسالية من طبقية بنياجلماعة اهلد  والغاية
، وحتقيق املصلحة العامة ولو على حساب املصاحل الفردية ". وذلك ال يع وسائل اإلنتاج ملك اجلموعل مجمن خالل تدخل الدولة جع

، حيث تثور الطبقة العاملة ضد الطبقة الربجوازية من اجل رأمساليةيتحقق حسب النظرية املاركسية إال من خالل دكتاتورية الربوليتاريا ضد ال
 . 5 ، وبزوال هذه األخرية تزول احلاجة لوجود الدولةة أين تسود الوفرة وتزول الطبقيةوصوال إىل الشيوعي حتقيق املساواة والعدالة االجتماعية

، حيث فشلت كل الدول اليت تبنته وعلى رأسها االحتاد السوفييت سي لالشرتاكية مل يكتب له النجاحإن تطبيق التصور املارك 
 هوة البريوقراطية السلبية مما أدى إىل تراجع هذا التصور حيث أصبحت الدولة متثل سابقا يف الوصول إىل الشيوعية وسقطت بدل ذلك يف

، مع والسياسية ) نظام احلزب الواحد(األداة اليت حتقق التجانس االجتماعي من خالل توحيدها لألفكار االقتصادية ) امللكية اجلماعية ( 
 . 6النظام االشرتاكي مثل حق التجمع وحرية التفكري واملساواة أمام القانوناالعرتا  باحلقوق الفردية اليت ال تتعارض مع جوهر 

                                                           
 . 092 - 091مولود ديدان، مرجع سابق، ص. ص  1
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 .  772ص
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 الديمقراطية الفنية -ب(
، فقد ظهر ما يسمى بالدميقراطية الفنية نتيجة تراجع مفهوم الدولة احلارسة دميقراطية من زاوية تدخل الدولة أما إذا نظرنا إىل ال

اب النظام السياسي اللربايل من أزمات سياسية واقتصادية تسبب فيها النظام الرأمسايل الذي عقب احلرب العاملية األوىل خصوصا بعدما أص
، مما استدعى ضرورة تدخل هذه األخرية من أجل تنظيم خمتلف ف اجملاالت بعيدا عن تدخل الدولةأتاح اجملال أمام األفراد يف خمتل

 .اجملاالت
، بل أصبحت الضرورة تقتضي وجود أشااص فنيني من لى وجود ممثلني منتابنية تقتصر عومن هذا املنطلق مل تعد الدميقراطي 

، ولعل الدميقراطية الفنية من أسباب تسيري الشأن العام بالشكل األمثلذوي اخلربة واالختصاص داخل أجهزة الدولة من أجل ضمان 
، على عكس اخلربة الفنية والتقنية والعلميةلضرورة أصحاب احنصار دور الربملان لصاحل السلطة التنفيذية حبكم أن االنتااب ال يستقطب با

سلطة التنفيذية على السلطة التنفيذية اليت متلك سلطة التعيني مما جيعلها األقدر على استقطاب اإلطارات الفنية كل هذا أدى إىل هيمنة ال
 . 1، والتنظيماتمجملاالت عن طريق مشاريع القوانني، واملراسي، فأصبحت تدير خمتلف ابقية السلطات
 الديمقراطية اإلدارية -د(

يسعى هذا املفهوم و  شاركية أو التسامهية أو اجلوارية،ظهر ما يسمى بالدميقراطية الت حيث اطية من زاوية اجلانب اإلداريالدميقر   
ي كذلك من تطال اجلانب اإلدار ،  بل سياسي واالجتماعي واالقتصادي فقطإىل توسيع جمال الدميقراطية حبيث ال تقتصر على اجملال ال

، حبكم أهنا تسمح للمواطنني على املستوى القاعدي عد وسيلة لرتقية احلقوق واحلرياتاحمللية إذ أن هذه األخرية ت خالل ما يعر  باجملالس
ور اجللسات، التواصل مع االنتاابية أوال مث حضسواء كانوا ناخبني أو منتابني من مباشرة الدميقراطية والتعود عليه من خالل العملية 

 .2 ، استعمال وسائل اإلعالم احمللية كوسيلة تعبري...، مما جيعل الدميقراطية جزء ال يتجزأ من ثقافة اجملتمعاتاملسؤولني
 الديمقراطية أدوات  -(2

 إن للدميقراطية وسائال وأدوات أثناء مباشرهتا وممارستها، وهو ما حناول أن نتعرض له كما يلي؛  
 النظام الحزبي -أ(

باإلضافة إىل ما سبق ذكره فإن النظام احلز ي يلعب دورا كبريا يف تكريس الدميقراطية، حيث يعر  احلزب على أنه تنظيم سياسي 
واألنظمة احلزبية تنقسم إىل نظام احلزب الواحد الذي  .3،  يسعى للوصول إىل احلكم أو املشاركة فيهكلي له برنامج معني وقاعدة شعبيةهي

، وأنه بزوال هذه ا عن الطبقية والتمايز االجتماعييعد احد نتائج األيديولوجية االشرتاكية ففي نظر هذه األخرية تعد التعددية احلزبية تعبري 
األخرية يصبح اجملتمع نسيجا واحدا وهبذا تنتفي احلاجة إىل التعددية احلزبية ، ويصبح احلزب الواحد طليعة هذا اجملتمع أو الطبقة 

 .4واحدةال
، مما سبق ذكره يتضح لنا أن فلسفة احلزب الواحد تقوم على تركيز السلطة حيث أن أغلب الفقهاء والفالسفة ابتداء من سقراط 

وجودة يف ، يتفقون على أن تركيز السلطة يغذي الروح االستبدادية املوغريهم... ،أفالطون أرسطو انتهاء جبون لوك، روسو، مونتسكيو
، ولعل التجربة االشرتاكية أكرب دليل على ذلك إذ تعترب البريوقراطية السلبية اليت خلفتها سياسة احلزب الواحد احد أهم ةالطبيعة البشري

 .معوامل اهنيار االشرتاكية ، ومنه نستنتج أن سياسة احلزب الواحد ال تتفق مع روح الدميقراطية املناهضة لالستبداد واحتكار احلك

                                                           
 .29 - 12يد بوشعري، مرجع سابق، ص. سع 1
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، وحق املشاركة يف احلياة السياسيةالتعدية احلزبية وهو أحد نتائج الدميقراطية اللربالية القائمة على حرية التعبري باملقابل يوجد نظام   
، ولعل أول ع  من أجل محاية حقوقها وحرياهتاحيث تعترب التعددية احلزبية نتيجة للتنافس السياسي بني خمتلف طبقات وفئات اجملتم

، ومنه فإن نظام التعددية احلزبية ار وحزب احملافظني مث حزب العمالملان الربيطاين من خالل حزب األحر تطبيقات هذا النظام تعود للرب 
 .1أكثر مقاربة جلوهر الدميقراطية املتمثل يف حكم الشعب إذا ما قورن بنظام احلزب الواحد

 النظام االنتخابي -ب(
،  أثري على درجة تكريس الدميقراطيةالنظام االنتاا ي ملا له من تإن احلديث عن الدميقراطية ال يستوي دون احلديث عن   

سواء كان فردي أويف  وبالتحديد فيما يتعلق بأساليب االنتااب ونظام القوائم ويف هذا اجملال يوجد نظام األغلبية حيث يفوز املرتشح
مما يتعارض  ،2 مح لألقليات بالتمثيل ويعمل على هتميشها، مىت حقق األغلبية البسيطة أو املطلقة إال أن هذا املنطق ال يسشكل القائمة

، وهذا ما جيعل نظام األغلبية أقل دميقراطية مقارنة بنظام التمثيل النسيب الذي يسمح للقوائم بأن حتصل حرية التعبري واحلق  يف التمثيل مع
 .3على عدد من املقاعد يتناسب مع عدد األصوات اليت تتحصل عليها

أما بالنسبة لنظام  ،وهذا يتوافق مع  فلسفة حكم الشعبطق يسمح بتمثيل األقليات  وخمتلف أطيا  اجملتمع إن هذا املن 
القوائم فهناك نظام القوائم املغلقة الذي يفرض على الناخب أن يتقيد باألمساء وبالرتتيب الذي تضعه األحزاب مما يقيد مفهوم حرية 

رتشحني املغلقة مع التفضيل الذي يعد أكثر دميقراطية من سابقه إذ يسمح للناخب بإعادة ترتيب امل االختيار، وباملقابل يوجد نظام القوائم
حيرر الناخب  من توجيهات ، أما نظام القوائم مع املزج فهو النظام الذي يعكس بصدق روح الدميقراطية فهو بالشكل الذي يراه مناسبا

جديدة من خمتلف القوائم املتنافسة مبعىن أخر ميزج بني األمساء دون أن يتقيد حبزب  ، حيث يسمح هلذا األخري بأن يشكل قائمةاألحزاب
 . ا حيقق فكرة االختيار احلر للشعبمعني مم

 الديمقراطية ودولة القانون: ثانيا
فبالنسبة ألصحاب  نظرية احلقوق الفردية تعترب  ،تفسري أساس خضوع الدولة للقانونظهرت العديد من النظريات اليت حاولت      

الفرنسي حلقوق اإلنسان  هذه األخرية أسبق من الدولة مما جيعلها ملزمة باحرتامها ومحايتها وهذا ما جاء يف املادة األوىل من اإلعالن
، أما نظرية على الدولة اخلضوع هلذا القانون يلنه أمسى القوانني ويصلح لكل زمان ومكان وبالتاأأما نظرية القانون الطبيعي فرتى ، واملواطن

، أما نظرية زمة به من أجل احلفاظ على بقائهامن طر  الدولة اليت تكون مل القانون  يتم وضععلى أنه  التحديد الذايت فريى أصحاهبا
و تقاسم العمل وبالتايل يصبح جل إشباع حاجاته وذلك من خالل التعاون أأرتى أن الفرد حباجة للمجموعة من التضامن االجتماعي ف

 . 4 التضامن االجتماعي مصدر القانون الذي ختضع الدولة
ة فلسفية مثالية إن العالقة بني دولة القانون والدميقراطية عالقة تالزم  إذ يعترب القانون األداة اليت تنقل الدميقراطية من جمرد فكر 

، كما أن 5 تستفيد من خصائص القاعدة القانونية من ناحية العمومية والتجريد واإللزام، ألن تقنني الدميقراطية جيعلها إىل واقع قانوين
 .لقانون تعترب ضمانات للدميقراطيةعناصر دولة ا
 لديمقراطية ومبدأ سمو الدستورا -(0
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لطات الدولة ، س، شكل النظام السياسيعة موضوعاته فهو ينظم شكل الدولةيعد الدستور القانون األساس يف الدولة نظرا لطبي
، أما السمو الشكلي املقرتن بالدساتري املكتوبة فيظهر ا ما يستدل عليه بالسمو املوضوعي، حقوق وواجبات األفراد وهذوالعالقة فيما بينها

اجلمع بني املتمثلة يف اجلمعية التأسيسية املنتابة أو االستفتاء الشعيب أو و  ،ملعقدة املتبعة يف وضع الدستورمن خالل اإلجراءات ا
 .1األسلوبني

واحلديث عن مسو الدستور يؤدي بنا إىل احلديث عن مبدأ تدرج القوانني الذي يرتجم عمليا ففكرة مسو الدستور بربط القاعدة 
اإلقرار ، إن اليت تكون يف قمة اهلرم القانوينوصوال إىل القاعدة الدستورية  ،القانونية األدىن درجة بالقاعدة األعلى درجة شكال وموضوعا

أي  ،الدستوري بالدميقراطية ينعكس إجيابا على هذه األخرية  إذ ميكنها من االستفادة من نتائج مسو الدستور املمثلة يف مبدأ املشروعية
قراطية، كما ال ستقرار الدميفا  ،دام أن القانون  ينظمها، باإلضافة إىل ثبات القاعدة الدستوريةاوبالتايل احرتام الدميقراطية م ،احرتام القانون

 .2ننسى ضمانات مسو الدستور املتمثلة يف الرقابة على دستورية القوانني
 الديمقراطية ومبدأ الفصل بين السلطات  -(2

يؤمن بضرورة توزيع وظائف  بالنسبة ملبدأ الفصل بني السلطات فإن جذوره تنتهي عند فالسفة اإلغريق أمثال أفالطون الذي
وقد قسم وظائف الدولة يف كتابه "القوانني" على جملس  .، ملنع االستبداد بالسلطة الذي يؤدي يف النهاية إىل االنقالب أو الثورة الدولة

، هيئة حلل احلكماء تشر  على تطبيق الدستور، جملس شيوخ مهمته التشريع السادة و مهمته إدارة احلكم وفق الدستور مجعية تضم
 . مية مهمتها إدارة املرافق العامةد، هيئات البوليس واجليش للحفاظ على األمن وهيئات تنفيذية وتعلياملنازعات بني األفرا

: وظيفة املداولة يف الل تقسيم وظائف الدولة إىل ثالثفيؤمن أن جتنب االستبداد ال يكون إال من خ ؛أما بالنسبة ألرسطو
 .وظيفة القضاء اليت تعهد للمحاكم ،ي اليت تعهد للقضاةمر والنهوظيفة األ ،املسائل العامة تعهد جمللس أو مجعية عامة

ولتجنب ذلك البد من فيؤمن بأن اإلنسان مستبد بطبعه وان تركيز السلطة يسمح هلذه الطبيعة بالربوز  ؛أما بالنسبة جلون لوك 
، وكان له وجهة نظر حلكومة املدنية"تابه "امن خالل ك ،، ويعد جون لوك أول من جدد االهتمام مببدأ الفصل بني السلطاتتوزيع السلطة

لك وتكون ، سلطة تنفيذية تعهد للمبقية السلطات هتتم بسن القوانني : سلطة تشريعية هتيمن علىحيث قسم السلطات إىل أربع ،خاصة
نه مل أواملالحظ ، تيازات امللكيةالم، سلطة التاج وتتمثل يف جمموعة احلقوق وااحتادية هتتم باملسائل اخلارجية ، سلطةتابعة للسلطة التشريعية

ة أصبحوا يأيت على ذكر القضاء ويرجع ذلك لكون القضاة ال يتمتعون باالستقاللية فقبل الثورة كانوا يعينون من طر  امللك وبعد الثور 
 .يعينون من طر  الربملان

، يف التشريعية متثل سيادة الشعب لسلطةحبكم أن ا ،فإنه يؤمن بضرورة  الفصل بني السلطات ؛ن جاك روسوو أما بالنسبة جل 
،  أما بالنسبة للسلطة القضائية سوى وسيط بني السلطة التشريعية والشعب الذي ميلك مراقبتها وإقالتهاحني إن السلطة التنفيذية ليست 

كن لألفراد التظلم ضد لذا مي، نني الصادرة عن السلطة التشريعيةملزمة باخلضوع للقوا ، إذ أهناال ختتلف عن السلطة التنفيذيةفهي 
 .أحكامها

، ووضوحا يف كتابه "روح القوانني" فيعود له الفضل يف إعادة بلورة مبدأ الفضل بني لسلطات بشكل أكثر دقة ؛أما بالنسبة ملونتيسكيو    
البد من  ،نسان يف استعمال سلطتهولكي ال يتمادى اإلد اليت تتسم هبا الطبيعة البشرية، حيث يرى أن تركيز السلطة يغذي غريزة االستبدا

طة تشريعية بيد الشعب  أو ويقسم مونتسيكيو السلطات إىل ثالث: سل ،ومنه تتحقق فكرة السلطة توقف السلطة ،وجود سلطة مقابلة

                                                           
 .701، بدون دار نشر، ص 7554، الطبعة األوىل -النظرية العامة  -نون الدستوري ، القاحسن مصطفى البحري 1
 . 701املرجع نفسه ص  طفى البحري،حسن مص 2
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يو ال مينع ، كما أن مبدأ الفصل بني السلطات عند مونتسكلطة قضائية تسند إىل هيئة مستقلة، سممثليه، سلطة تنفيذية بيد حاكم  قوي
 .1 من وجود تعاون وتنسيق فيما بينها يف حدود ما تقتضيه املصلحة العامة

، فإذا كان احلكم يتمثل يف نبذ وحماربة االستبداد ومنه نستنتج وجود قاسم مشرتك بني الدميقراطية ومبدأ الفصل بني السلطات 
حتول دون عودة  فإن مبدأ الفصل بني سلطات يعد اتآلية العملية اليت ،الدميقراطي )حكم الشعب( نتيجة الثورة ضد احلكم املطلق املستبد

 . 2، إذن مبدأ الفصل بني السلطات يعترب أحد أهم ضمانات الدميقراطية احلكم االستبدادي
 الديمقراطية والرقابة  -(3

لى أعمال اإلدارة، أو حىت رقابة رقابة ع، أو كانت رقابة على دستورية القواننيتعد الرقابة عنصرا من عناصر دولة القانون سواء    
، إذ جند أن الرقابة الدستورية هتد  إىل إعدام كل قاعدة قانونية تتعارض شكال أو موضوعا مع القاعدة الدستورية حبكم أن على احملكومني

يث تعهد إىل جملس دستوري كما هو ، والرقابة على دستورية القوانني قد تكون رقابة سياسية حبخرية مصدر كل القوانني يف الدولةهذه األ
، أما الرقابة على أعمال اإلدارة مصر والواليات املتحدة األمريكيةأو تعهد إىل هيئة قضائية كما هو احلال يف  ،احلال يف فرنسا واجلزائر

 ،بتعويض األضرار اليت تسببهافاهلد  منها أن " يقف القضاء ضد أي تعسف من جهة اإلدارة سواء بإلغاء القرارات اإلدارية أو بإلزامها 
فان مبدأ سيادة القانون  ،للرقابة القضائية على احملكومني ، أما بالنسبةلفردية اليت يكفلها قانون الدولةويف هذا ضمان للحقوق واحلريات ا

نون من انتهاكات احملكومني ، حيث يقع على عاتق القضاء محاية القاعلى احملكومني أيضا االلتزام به ال يقتصر على احلكام  فقط إذ جيب
من خالل تطبيق اجلزاء الذي ترتبه القاعدة القانونية جراء خمالفتها. ومنه نستنتج أن الرقابة مباتلف أشكاهلا تسعى لتكريس مبدأ 

 ، قانون األحزابباتقانون االنتاا ،قانون الدستورياملشروعية، وبالتايل سيادة القانون وإذا كانت الدميقراطية جتسد من خالل القوانني )ال
، إذ بوجودها نضمن التطبيق السليم للدميقراطية وفق اإلطار تشكل أحد أهم ضمانات الدميقراطيةفهذا يعين أن الرقابة بكل صورها  ،...

 .3 القانوين الذي ينظمها
 الديمقراطية والحقوق الحريات -(4

ي أشعل الثورات اليت عرفها أهنا كانت مبثابة الوقود الذ ، هو فالشيء الذي ال ميكن إنكاره ،أما بالنسبة للحقوق واحلريات  
)شرعة  والدليل على ذلك أن أول ما أفرزته هذه الثورات هو إعالنات احلقوق ،، إذ تعد السبب املباشر وراء إسقاط احلكم املطلقالغرب

باإلضافة إىل  ،0214ن واملواطن ي حلقوق اإلنسا، اإلعالن الفرنس0221الن األمريكي حلقوق اإلنسان اإلع ،0114احلقوق الربيطانية 
نون ، كما ال ميكن إنكار دور مدرسة احلقوق الفردية يف تأسيس فكرة خضوع الدولة للقا(0491عالن العاملي حلقوق اإلنسان اإل

وضعية يف املصادر . ومنه ميكن القول "إن قانون حقوق اإلنسان ال حتميه وتذود عنه اجلزاءات الوأصبحت بذلك أحد أهم عناصرها
تذود عنه أيضا ردود أفعال تتمثل يف الثورات والتمردات واالنتفاضات اليت يزخر هبا تاريخ بل حتميه و  لدولية والوطنية والدينية فحسبا

 .4األمم قدميها وحديثها "
أقرته وهذا ما  ،ية التعبريجند أن خمتلف إعالنات حقوق وعلى رأسها اإلعالن العاملي نصت على حر  ؛أما بالنسبة للدميقراطية 

: ) لكل مواطن احلق يف على أنه 75منه إذ جاء فيها: ) لكل شاص احلق يف حرية الرأي، والتعبري... (، كما نصت املادة  04املادة 
: )... أن إرادة الشعب هي مصدر سلطة احلكومة ويعرب عن هذه اإلرادة على 70/3... ( كما نصت املادة  االشرتاك ي اجلمعيات

                                                           
 .  713-701املرجع السابق، ص. ،حسن مصطفى البحري 1
 .  012 – 019سعيد بوشعري، مرجع سابق، ص. 2
 . 22ص ، حسين بوديار، مرجع سابق 3
 . 34، ص 7559 ، مصر،دريةنباإلسك، منشأة املعار  حممد بشري، قانون حقوق اإلنسان، الطبعة الثالثة الشافعي 4
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بانتاابات نزيهة دورية جتري على أساس االقرتاع السري وعلى قدم املساواة بني اجلميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية 
 .1التصويت(

كم الشعب ال يتأتى إال إذا كان هذا األخري يتمتع ، إذ أن حالدميقراطيةومنه نستنج أن العالقة وثيقة بني احلقوق واحلريات و 
، كما بري احلق يف تقلد املناصب العامة، التداول على  السلطة...(، حرية التعادة  حق اختيار ممثليه، حرية التعبريبكامل حقوقه ) حق السي

ها وكفالتها هلذه احلقوق من خالل تقنينها ألن ، إذ تقاس هذه األخرية بدرجة احرتامريات أحد أهم عناصر دولة القانونتعد احلقوق واحل
، ومنه فإن اإلقرار دبية إىل مرتبة القيمة القانونيةاأليات من مرتبة القيمة األخالقية و التقنني يعد الوسيلة الوحيدة اليت تنقل احلقوق واحلر 

 .يف غياب احلقوق واحلريات العامة ميقراطية، حيث ال يتصور وجود دعد ضرورة من ضروريات الدميقراطيةالدستوري للحقوق واحلريات ي
 المحور الثاني

 المعالجة الدستورية للديمقراطية  في  الجزائر
 دستور الربنامج قبلالإن التجربة الدستورية يف اجلزائر عرفت الكثري من املنعطفات واألزمات اليت جعلت تارخيها يقسم إىل مرحلة 

الشرتاكية الثورية اليت " ترفض فكرة دكتاتورية الربولتاريا وصراع الطبقات باسم احلفاظ على الذي يعرب عن الدميقراطية ا ،0414 سنة 
لذلك عمدنا . و الية والدميقراطية االجتماعيةالذي جيمع بني الدميقراطية اللرب  0414سنة  دستور القانون بعدال، ومرحلة 2الوحدة الوطنية " 

نظام احلزب ، و 0413 ظل دستوربداية يف  0414 سنة القانوين للدميقراطية يف اجلزائر قبلالوضع إىل حتليل كل مرحلة من خالل شرح 
موقف مث  بامليثاق   0421 عالقة الدستوربتحديد  0421سنة  يف ظل دستور، مث والطبيعة  األحادية للسلطة وغياب الرقابة الواحد

التحول الدميقراطي يف   املالحظ فيها و  .النظام االنتاا يأخريا و  ف الدولةوظائو الالمركزية الدميقراطية و  املؤسس الدستوري من االشرتاكية
أخريا يف ، و 0441دستور مث يف  0414لدميقراطية يف ظل دستور فأتينا هذا اجلزء من الدراسة ببيان مظاهر ا 0414اجلزائر بعد 

خاصة من خالل   50-01الصادر مبوجب القانون  7501مع الرتكيز على هذه املظاهر يف تعديل  0441دستور الواردة يف تعديالت ال
 .ومبدأ الفصل بني السلطاتقراطية  مبادئ الدمي دور السلطة القضائية يف إرساء

 9191للديمقراطية في الجزائر قبل الوضع القانوني  أوال:
التنظيم احلز ي الواحد كضرورة انتقالية إن الدولة اجلزائرية" قد أدركت يف مهدها شاهنا شأن بعض الدول النامية األخرى لزومية     

. فحداثة عهد شعبها باملفاهيم الدميقراطية وعدم نضجه يف هذا اإلطار قد يفتح اجملال أمام سلطات رار السياسي املنشودإىل االستق
تتجمع كل القوى يف نطاق االحتالل إىل حمالة التدخل يف مصري الشعب اجلزائري تارة أخرى وهلذا كان من الضروري أن تتضافر اجلهود و 

 .3حزب واحد يضم الطليعة من أبناء الشعب اجلزائري ذوي الفكر والنضج السياسي والوعي االقتصادي واالجتماعي"
 9193الديمقراطية في ظل دستور -(9

نظامه ادة األوىل من ، حيث مت وضعه من طر  اجمللس الوطين التأسيسي حيث نصت املأول دستور جزائري 0413يعد دستور 
والتصويت على  من أجل القيام بالتشريع وتعيني احلكومة 0417 سبتمرب 75: إن اجمللس املنتاب ألول مرة يوم الداخلي على

: 0إذ جاء يف نص املادة  ،يتضح لنا أن املؤسس الدستوري تبىن الدميقراطية النيابية 0413، ومن خالل استقراء دستور 4الدستور...

                                                           
كانون األول/ ديسمرب   05( املؤرخ 3-ألف )د 702، اعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة األمم املتحدةان الصادر عن هيئة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس 1

0491  
 .092، ص 0445اجلامعية، اجلزائر ، ديوان املطبوعات قانون الدستوري، الطبعة الثانية، دولة القانون مقدمة يف نقد  الميشال مياي 2
 . 375 – 304 ني زين الدين، مرجع سابق ، ص.بالل أم 3
لثالثة ديوان املطبوعات اجلامعية، ، تطور املؤسسات الدستورية يف اجلزائر منذ االستقالل من خالل الوثائق والنصوص الرمسية اجلزء األول الطبعة ابوكرا إدريس 4

 . 74، ص7554اجلزائر 
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اسطة ممثلني له يف جملس وطين..."، السيادة الوطنية للشعب ميارسها بو  :"72، كما جاء يف نص املادة "راطية شعبيةاجلزائر مجهورية دميق"
قد أشار املؤسس الدستوري اجلزائري صراحة إىل الرتكيز الدميقراطي وذلك يف ديباجة الدستور إذ ميكننا أن نرصد ذلك من خالل النقاط و 

 اتآتية:
 الواحدنظام الحزب  -أ(

، وهذا ما يظهر من ه االشرتاكي وسياسة احلزب الواحدأن الدميقراطية النيابية اليت استقر عليها املؤسس الدستوري كانت وفق التوج
:"جبهة 73، وتشيد االشرتاكية يف اجلزائر." كما جاء يف املادة  تنجز أهدا  الثورة الدميقراطية: "جبهة التحرير الوطين 71خالل املادة 

إن املؤسس الدستوري اجلزائري بتبنيه للدميقراطية االشرتاكية جعل من حزب جبهة  التحرير الوطين هي حزب الطليعة الواحد يف اجلزائر."
التحرير الوطين حتدد سياسة :"جبهة 79لوحيد للحياة السياسية يف الدولة، إذ جاء يف املادة التحرير املمارس الوحيد للسلطة واملوجه ا

 توحي بعمل الدولة وتراقب عمل اجمللس الوطين واحلكومة."، و األمة
 ةتنظيم السلط -ب(

، وأشار إىل السلطة 04إىل غاية املادة  34ل املادة السلطة التنفيذية مبصطلح السلطة دون غريها من خال 0413دستور لقد خص  
من ، والسلطة القضائية حتت اسم العدالة 31إىل غاية املادة  72ها املادة اليت تنظم -اجمللس الوطين –تشريعية حتت اسم ممارسة السيادة 

 يكون إال موافقة و توجيه ، واملالحظ من خالل هذه املواد تركيز السلطة حيث أن تقلد املناصب السياسية ال17إىل غاية املادة  15املادة 
فيما يتعلق برئيس الدولة كما ميكن إقالة النواب  34/7فيما يتعلق بنواب اجمللس الوطين واملادة  72، وهذا ما نصت علية املادة احلزب

. ورغم وجود جملس وطين إال أن هذا األخري مقيد من طر  السلطة التنفيذية إذ جيوز لرئيس الدولة 35باقرتاح من احلزب وفقا للمادة 
ابة على السلطة التنفيذية املنصوص عليها يف ، باإلضافة إىل تقييد الرق05طلب قراءة ثانية وفقا للمادة  االعرتاض على الوانني من خالل

، وال يوقف األمر عند لس على اثر املوافقة على الالئحةاليت ترتب حل اجمل 10واملتمثلة يف الئحة سحب الثقة مبوجب املادة  00املادة 
وحق طلب التفويض  31جب املادة هذا احلد بل ميتد إىل مزامحة يف  التشريع عن طريق حق رئيس اجلمهورية يف املبادرة بالتشريع مبو 

حيث  97، باإلضافة إىل هيمنة رئيس اجلمهورية على السياسة اخلارجية مبوجب املادة 01ألوامر وذلك مبوجب املادة بالتشريع من خالل ا
عيدة عن هيمنة ، أما بالنسبة للعدالة كما أطلق عليها املؤسس الدستوري مل تكن بلس الوطين على الدور االستشاريتقتصر مهمة اجمل

، كما يظهر 10واملادة  90ورية مبوجب املادة السلطة التنفيذية وذلك يتضح من خالل سلطة التعيني و العزل اليت ميلكها رئيس اجلمه
على " خضوع القضاة يف ممارستهم وظائفهم للقانون وملصاحل الثورة االشرتاكية " وال يقف  17التحكم يف أعمال القضاء نصت املادة 

 .1 مر عند هذا بل ميلك رئيس اجلمهورية حق العفو بإسقاط العقوبة كليا جزئيا أو ختفيفااأل
 الرقابة -ج(

كما نص على الرقابة السياسية   ، 13على الرقابة الدستورية عن طريق جملس دستوري مبوجب املادة  0413لقد نص دستور   
ن جبهة احلرير متثل ألإال أن هذه الرقابة مفرغة من معناها  ،01و 00و 31املوكلة للمجلس الوطين على السلطة التنفيذية مبوجب املواد 

وصف النظام  كان صادقا عندما  "،  ندريه هوريو" أ. ولعل  79احلكومة مبوجب املادة الرقيب احلقيقي على عمل اجمللس الوطين و 
بأنه عبارة عن حلقة مقفلة حيث ميثل رئيس اجلمهورية األمني العام للحزب وهو مسؤول أمام اجمللس الوطين املعني من طر   ،اجلزائري

 .2احلزب الذي يتزعمه رئيس اجلمهورية وهكذا يدور النظام يف حلقة مفرغة 
اكي القائم على تركيز ختيار املؤسس الدستوري لالجتاه االشرت مل تقف عند ا 0414إن إشكالية الدميقراطية يف اجلزائر قبل 

إذ مت  ،يوما 75أكثر من  0413حيث مل يعمر دستور  ،زمات السياسية دور كبري يف عرقلت املسار الدميقراطيالسلطة فقط، بل كان لأل
                                                           

 . 0413سبتمرب  05، بتاريخ 19، الصادر يف اجلريدة الرمسية، عدد 0413سبتمرب  1دستور 1
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حيث  ،0410جوان  04على يد حركة  ، األمر الذي مهد لإلطاحة بنظام احلكم04رئيس اجلمهورية مبوجب املادة  تعليقه من طر 
وصف جملس الثورة هذا االنقالب بأنه حركة تصحيحية تعيد احلكم إىل مساره الصحيح بعد حماولة شاصتنه مث أديرة املرحلة عن طريق 

رتة ، ومسيت هذه الف1، ومبوجب هذا األمر أصبح جملس الثورة صاحب السيادة 0421إىل غاية صدور دستور 0410ية جويل 05أمر 
 اخل.  ... ، قانون الصفقات العموميةقوانني نذكر منها القانون املدين، قانون اإلجراءات املدنيةمرحلة التشريع بأوامر إذ أنتجت العديد من ال

 9199 لديمقراطية في ظل دستورا -(7
احلاكم ، والدليل على ذلك يؤكد أن احلركة التصحيحية مل تكن انقالبا على نظام احلكم وإمنا على شاص  0421إن دستور 

بل جاء أكثر عمقا ومتسكا هبا وهذا ما  ،ال موقفه من سياسة احلزب الواحدختياره للدميقراطية االشرتاكية و أن املؤسس الدستوري مل يغري ا
 :توضيحه من خالل  النقاط التالية سيتم

 الوطني بالميثاق 9199 عالقة دستور -أ(
، إذ نصت 0421يونيو  72االستفتاء عليه يف مسو امليثاق الصادر عن جملس الثورة بعد  إن فكرة مسو الدستور غابت يف ظل

وهو املصدر األيديولوجي والسياسي املعتمد  .قوانني الدولة" امليثاق الوطين هو املصدر األساسي لسياسة األمة و على أن: 51املادة 
  ."ي أيضا ألي تأويل ألحكام الدستورمرجع أساس ملؤسسات احلزب والدولة على مجيع املستويات. امليثاق الوطين

 المؤسس الدستوري من االشتراكية  موقف -ب(
 05خصص الفصل الثاين للحديث عن االشرتاكية اليت نظمها من خالل املادة   0421 نالحظ أن دستور 0413 على عكس دستور

وهي دميقراطية  ،الدستوري اختار الدميقراطية االشرتاكية الثوريةومن خالل استقراء هذه املواد نالحظ أن املؤسس  75،إىل غاية املادة 
" امللكية ذات  01، حيث جاء يف املادة يف املادة  تؤمن بامللكية اخلاصة واحلقوق الفرديةاشرتاكية معتدلة تنبذ دكتاتورية الربولتاريا اليت ال
. ويرتتب عنه " ال يتم نزع امللكية اخلاصة إال يف إطار القانون :02كما جاء يف املادة   ،االستعمال الشاصي أو العائلي مضمونة ..."

مبعىن أن امللكية اخلاصة مكفولة  ". احل العام حبجة أي اتفاقية دولية. ال جتوز معارضة إجراء نزع امللكية للصتعويض عادل ومنصف
ما جاء يف  ف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية وفق، كما ركز على ضمان احلقوق اجلماعية يف خمتلادامت ال تتعارض مع الصاحل العامم

أما فيما يتعلق باجلانب  2. /03ماعية وفق ما جاء يف املادة ،  كما أكد على أن الدولة هي املمثل الوحيد للملكية اجل00املادة 
ن بالسلطة وتنظيمها يف الفصل األول السياسي نالحظ هيمنة احلزب إذ خصه املؤسس الدستوري بالوظيفة السياسية من الباب الثاين املعنو 

: " جبهة التحرير الوطين 40زب الواحد" كما جاء يف املادة :" يقوم النظام التأسيسي اجلزائري على مبدأ احل49ه، حيث نصت املادة من
ورة االشرتاكية املتمثلة هي احلزب الواحد يف البالد." كما أكد املؤسس الدستوري إن املهمة األساسية للحزب تكمن يف حتقيق أهدا  الث

 .055إىل غاية املادة  42ي املادة يف حتقي املساواة والعدالة االجتماعية وذلك وفق ما جاء 
 الالمركزية الديمقراطية  -ج(

: " 31ار إليه صراحة من خالل املادة لقد تبىن املؤسس الدستوري توسيع جمال الدميقراطية لتطال املؤسسات احمللية وهذا ما أش
:" يستند تنظيم الدولة إىل 39كما جاء يف املادة   ،اجملموعات اإلقليمية هي الوالية والبلدية. البلدية هي اجملموعة اإلقليمية السياسة ..."

ذه ." كما أشار إىل أن هلشعبية يف تسيري الشؤون العموميةمبدأ الالمركزية القائم على دميقراطية املؤسسات واملشاركة الفعلية للجماهري ا
. يساهم الشعب يف ذلك املاطط الوطين بكيفية دميقراطية :"  يتم إعداد 30احمللية إذ جاء يف املادة  املشاركة تتم من خالل اجملالس

..." كما مسح املؤسس الدستوري للمجالس احمللية باملشاركة يف التشريع من خالل  بواسطة جمالسه املنتابة على املستوى البلدي والوالئي
، أن ترفع التماسا إىل احلكومة اليت يعود بلدية واجملالس الشعبية الوالئية:" جيوز للمجالس الشعبية العلى أنه 005اس إذ نصت املادة لتماال

                                                           
 .   391 -399 مولود ديدان، مرجع سابق، ص. 1
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إليها النظر لصياغته يف مشروع قانون."  ولكنه أكد على أن الالمركزية يف اجلزائر ذات طابع إداري ال سياسي وأن اهلد  منها حتقيق 
:" تعتمد سياسة الالمركزية على توزيع حكيم للصالحيات واملهام حسب تقسيم منطقي للمسؤولية  30حمللية حيث جاء يف املادة التنمية ا

  . داخل إطار وحدة الدولة ..."
 وظائف الدولة  -د(

 ، ومن خالل استقراء نصوصصطلح السلطة وظهور مصطلح الوظيفةغياب م 0421لقد شهد تنظيم السلطات يف دستور
، حيث مت حتييد اجمللس الشعيب الوطين أوال بتقييده مني العام للحزب على كل الوظائفالدستور نستنتج هيمنة رئيس الدولة باعتباره األ

، باإلضافة إىل التدخل احلزب يف تشكيله بناء على وحدة القيادة 072عمله التشريعي مبوجب  املادة مبادئ امليثاق والثورة االشرتاكية يف 
الذي حيدد باالتفاق مع احلكومة حسب أولويات اليت تبديها  رتشحني والتدخل يف جدول األعمالب والدولة من خالل اقرتاح املللحز 

كما أن أدوات الرقابة املتعلقة بالسياسة   ،من النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين باإلضافة إىل حق االعرتاض 44وذلك مبوجب املادة 
، بالضعف ألهنا ال ترتب أي مسؤولية(   تتسم  014، 011، 012، 017، 010( أو احلكومة   ) املواد  002اخلارجية )املادة

ي الوطين ه لس الشعيباألداة األخطر على اجمل، أما ( 003، 091ق املبادرة واألوامر) املواد باإلضافة ملزامحة اجمللس يف التشريع ع طري
. أما بالنسبة للقضاء فتظهر اهليمنة من خالل تعيني وعزل القضاة من طر  رئيس اجلمهورية بصفته 013إمكانية حله مبقتضى املادة 

إىل  باإلضافة ،015اليت تفد أن اجمللس األعلى يقر وال يقرر مبوجب املادة  ،017/7رئيس جمللس األعلى للقضاء وفق ما جاء يف املادة 
، وال ننسى سلب االختصاص منه عن طريق سلطة العفو املمنوحة 011ورة االشرتاكية مبوجب املادة توجيه القضاء وجعله أداة حلماية الث

 .017/01لرئيس اجلمهورية مبوجب املادة  
 النظام االنتخابي -ه(

، املأخوذ به القائم على األحادية طبيعة النظام احلز يويعترب هذا االختيار نتيجة حتمية ومنطقية ل لقد تبىن املشرع نظام األغلبية
، بالرتتيب التنازيل، جدول بنتائج االقرتاع حسب :" يقام يف كل دائرة انتاابية 51-15 :قانون االنتاابات رقم من 12إذ جاء يف املادة 

ت يف حدود املقاعد عدد من األصوا . يصرح بانتااب املرشحني الذين حصلوا على اكرباألصوات اليت حتصل عليها كل مرشحعدد 
. وعند تساوي األصوات يؤول االنتااب للمرشح األكرب سنا." كما استقر اختيار املشرع على نظام القائمة املغلقة الذي املطلوب شغلها

جملس شعيب من  إذ جاء فيها :" ينتاب أعضاء كل ،من نفس القانون 11يعد أقل دميقراطية من األنظمة األخرى وذلك مبوجب املادة 
. تشتمل هذه القائمة على عدد من املرشحني يساوي ضعف املقاعد املطلوب يقدمها حزب جبهة التحرير الوطين قائمة وحيدة للمرشحني

ها بالنسبة للمجلس الوالئية وعدد من املرشحني يساوي ثالثة أضعا  املقاعد املطلوب شغللنسبة للمجالس الشعبية البلدية و شغلها با
 .2"يف الفقرة األوىل من هذه املادة . ال ميكن للناخبني أن يصوتوا إال على املرشحني املذكورين يف القائمة املنصوص عليها الشعيب الوطين

 9191 سنة التحول الديمقراطي في  الجزائر بعد ثانيا:
س هواري بومدين يف ري ابتداء من وفاة الرئيلقد لعبت الظرو  السياسية دورا كبريا يف التغيري اجلذري الذي عرفه النظام اجلزائ

، مث ترشيح الشاذيل بن جديد كرئيس للدولة وأمينا عاما للحزب على اثر املؤمتر الرابع حلزب جبهة التحرير، مث يتكرر 0424 ديسمرب 72
ت وجه الدميقراطية ، لقد قام الشاذيل بن جديد خالل فرتة حكمه بإصالحات غري 3 0411ديسمرب 77و 0419جوان  07انتاابه يف 

 .دل واملراجع لريسخ هذه اإلصالحاتاملع 0441، مث جاء دستور يف اجلزائر من النقيض إىل النقيض
                                                           

 0421لسنة  ،49، اجلريدة الرمسية عدد 21/42رقم  باألمر، الصادر 0421نوفمرب  77دستور  1
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 9191الديمقراطية في ظل دستور  -(9
ت ، أدشرتاكية اليت أثقلت كاهل الدولةإن فشل االشرتاكية بسبب تركيز السلطة والبريوقراطية إىل  جاب السياسة االقتصادية اال 

كانت صفعة قوية جعلت اجلزائر تكسر حاجز األحادية السياسية وتتالى عن   0411إىل االضطرابات اليت عرفتها اجلزائر يف أكتوبر 
 :م مناقشته من خالل النقاط اتآتيةوهذا ما ستت ،اإليديولوجية االشرتاكية

 براليةيستوري من الديمقراطية اللموقف المؤسس الد -أ(
بإعادهتا إىل  ، انته القياديةد حزب جبهة التحرير من مكالدستوري هنائيا عن نظام احلزب الواحد حيث جر  لقد ختلى املؤسس 

من الفصل الثاين من الباب األول :" الشعب مصدر كل سلطة." السيادة الوطنية  51أال وهو الشعب إذ جاء يف املادة  صاحبها األصيل
 . ميارس الشعب سيادته بواسطة املؤسسات الدستورية اليت خيتارهاالتأسيسية ملك الشعب:" السلطة  52ملك الشعب". وجاء يف املادة 

." كما نص عليه الدستور وقانون االنتاابات حدود لتمثيل الشعب إال ما نص" الشعب حر يف اختيار ممثليه. ال:05..." وجاء يف املادة 
حق إنشاء اجلمعيات  ":95لتعددية احلزبية مبوجب املادة الل إقرار االدستور صراحة على هناية حزب جبهة التحرير كحزب حاكم من خ

إال أن هذا مل مينع املؤسس الدستوري من  ،رباليةيالل ؤسس الدستوري تبنيه للدميقراطية، وهبذا يعلن املات الطابع السياسي معرت  به ..."ذ
:" تقوم  الدولة على 09كية وذلك يظهر من خالل املادة ية االشرتا التمسك بالدميقراطية االجتماعية اليت تنسب يف أصلها إىل األيديولوج

. :" احلق يف التعليم مضمون05هلذا النص نذكر منها   املادة مبادئ التنظيم الدميقراطي والعدالة االجتماعية. " مث تأيت مواد كثرية كتفسري 
:" ظرو  معيشة 01لصحية حق للمواطنني." واملادة رعاية ا:" ال00شروط اليت حيددها القانون..." واملادة التعليم جماين حسب ال

  ." والذين عجزوا عنه هنائيا، مضمونة، واطنني الذين مل يبلغوا سن العمل، والذين ال يستطيعون القيام بهامل
  9191ضمانات الديمقراطية في ظل دستور  -ب(

ف على أنه أول دستور يصن   0414للدميقراطية، فإن دستور تشكل ضمانات حقيقية  إذا اتفقنا على أن عناصر دولة القانون
:" املؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق يف تطابق  007مبدأ مسو الدستور من خالل املادة  حيث أنه أقر   ،قانون جزائري

إىل  003على دستورية القوانني مبوجب املادة  ، كما أنشئ جملس دستوري مكلف مبهمة الرقابةتشريعي والتنفيذي مع الدستور..."العمل ال
مستقلة  ،وقضائية ،وتنفيذية ،تشريعية ؛قر مبدأ الفصل بني السلطات من خالل االعرتا  بوجود ثالث سلطاتأ، كما 004 غاية املادة

 لنسبةفبا، فصال مرنا 0414لطات يف ظل دستور ، وهذا ما جيعل الفصل بني السمع وجود تعاون وتوازن فيما بينهالكن  ،عن بعضها
(، باإلضافة إىل احلصانة)م 40)م اع العام املباشر السري مبوجب للسلطة التشريعية يظهر االستقالل من حيث تشكيلها عن طريق االقرت 

طة ، أما التعاون بني السل(000)م  ، كما حدد املؤسس الدستوري جماالت التشريع اليت ال جيوز للسلطة التنفيذية التدخل فيه(053
 .( 001، م 002، م 001/7،  م 003لقوانني وإصدارها  مبوجب ) م ومهمة تطبيق ا يذية فيظهر يف املبادرة بالتشريعالتشريعية والتنف

من حيث مناقشة   ،أما التوازن من حيث القوة  فيظهر من خالل قدرة اجمللس الشعيب  الوطين على مراقبة السلطة التنفيذية
 و070مة واليت يرتتب عليها حل احلكومة )م بيان السياسة العاسئلة أو مناقشة برنامج احلكومة و السياسة اخلارجية أو االستجواب واأل

، كما جيوز لرئيس اجلمهورية باملقابل طلب مداواة ثانية بشأن (071 و072 و 071 ، م22و م  21، م  070و 079 ، م077
أما بالنسبة  .(075، م 004م ، 001، م 21ان كما ميكنه حل الربملان ) مصويت عليه كما ميكن له أن يوجه خطابا للربملقانون مت الت

نه مسؤول أمام اجمللس األعلى أا باالستقاللية وبأن القاضي ال خيضع إال للقانون و جند املؤسس الدستوري قد اعرت  هلللسلطة القضائية 
 .( 095و م  031 و م 074للقضاء مبوجب ) م 
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، أما مظاهر 031أما مظاهر التعاون فتظهر يف مسؤولية تطبيق األحكام القضائية من طر  السلطة التنفيذية مبوجب املادة  
قر املؤسس أا بالنسبة للنظام االنتاا ي فقد ، أم1 039التوازن فتظهر من خالل رقابة القضائية على القرارات اإلدارية مبوجب املادة 

من الدستور واالنتاابات  11ففي االنتاابات الرئاسية مبوجب املادة  ،ت تتمثل يف تبين نظام خمتلط جيمع بني نظام األغلبيةإصالحا
 .51-40والقانون رقم      51 -45م املعدل واملتمم بالقانون رق 03-14من قانون االنتاابات رقم  19التشريعية مبوجب املادة 

إال أن املشرع  ،من نفس القانون 10 فقد تبىن املؤسس الدستوري نظام التمثيل النسيب مبوجب املادة أما بالنسبة للمجالس احمللية
إال أننا نالحظ تفوق السلطة التنفيذية  ،قد أرسى مبدأ الفصل بني السلطات 0414. رغم أن دستور 2مل يتالى عن نظام القائمة املغلقة

 ،، وذلك من خالل اعتماد ثنائية السلطة التنفيذيةب يف مفهوم الدميقراطية النيابيةز للشععلى السلطة التشريعية اليت تعد املمثل األبر 
، حيث جند أن رئيس صاصها األصيل املتمثل يف التشريعوبالتايل توسيع صالحياهتا مبا يضيق اجملال أمام السلطة التشريعية يف تأدية اخت

أما بالنسبة لرئيس اجلمهورية فربغم فإنه يشارك بطريقة غري مباشرة يف التشريع عن  ،احلكومة يشارك يف التشريع عن طريق مشاريع قوانني
مع عدم حتديد جمال هذه السلطة مقابل حتديد جمال التشريع بالنسبة  ،001طريق السلطة التنظيمية املاولة له دستوريا مبوجب املادة 

نه شبه رئاسي بسب هيمنة السلطة التنفيذية على أاجلزائري يصنف على  نظام السياسي، مما جعل ال000سلطة التشريعية مبوجب املادة لل
 بقية السلطات.     

 9119ي ظل دستور فالديمقراطية  -(2
، حيث جاءت األزمة إىل النقيض مل يكن هبذه السهولة إال أن التغيري من النقيض ،ريات جذريةيأتى بتغ 0414رغم أن دستور 

يف حني أننا   ،، اليت تزامنت مع حل الربملاناستقالة الرئيس الشاذيل بن جديد وذلك بسب ،ية من جديدالسياسية لتعطل مسار الدميقراط
فحسب رأي   .، وأديرت املرحلة  بعيدا عن الدستوراحلالة  مل تنظم هذه 0414من دستور  19كنا نعاين من شغور دستوري كون املادة 

، اليت تشرتط استشارة رئيس اجمللس الشعيب الوطين 075ألنه خمالف للمادة  ؛يعد حل الربملان غري دستوري "فوزي أو صديق"  :األستاذ
، كما يرى أنه كان يفرتض على اجمللس الدستوري أن يرفض ت تشريعية مسبقة وهذا ما مل حيدثورئيس احلكومة مع الدعوة النتاابا

كما يرى أنه ال جيوز للمجلس   ،اليت متنحه سلطة السهر على احرتام  الدستور 003ب املادة استقالة رئيس اجلمهورية املقرتنة بالشغور مبوج
اجلمهورية، غري أن اجمللس  اقتصرت دوره على تقدمي اتآراء االستشارية لرئيس 017األعلى لألمن أن يسري شؤون الدولة حبكم أن املادة 

، ة أن حتافظ على استمرارية الدولةشغور الدستوري وطلب من املؤسسات الدستوريإذ اكتفى بإعالن حالة ال ،خذ موقفا مغايراأالدستوري 
، الذي يتكلف مبهام خالل إنشاء اجمللس األعلى للدولةمما جعل اجمللس األعلى لألمن يأخذ على عاتقه  مهمة إدارة هذه املرحلة من 

 .0447جانفي  09اري الوطين بتاريخ رئيس اجلمهورية واجمللس االستش
مت حل اجلبهة اإلسالمية و ، 0447فيفري  54ة حالة الطوارئ يف تسارعت األحداث حيث أعلن اجمللس األعلى للدول مث

احلكومة حل اجملالس  الشعبية احمللية التابعة  تر قر  مث  ،0447مارس  59ضاء اجلزائر بتاريخ لإلنقاذ بقرار من الغرفة اإلدارية مبجلس ق
، الذي خلفه علي كايف مت اغتيال الرئيس حممد بوضيا  0447جوان  74ويف  ،0447مارس  74يخ للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ بتار 

 30لدولة يف علن اجمللس األعلى لألمن عن انتهاء مهمة اجمللس األعلى لأ 0443 تمرببس 04وبتاريخ    0447 يوليو 57بتاريخ 
-49النتقالية على ضوء الوفاق الوطين مبوجب املرسوم الرئاسي رقم ، وباملقابل مت اإلعالن عن املرحلة اتقدير على أقصى 0449جانفي 

 .ى وذلك مبوجب املادة الثانية منه، حيث مت حتديد مدة هذه املرحلة بثالث سنوات كحد أقص0449جانفي  74الصادر بتاريخ  95

                                                           
 . 0414مارس  50بتاريخ  54ية عدد ، اجلريد الرمس0414فرباير  71ؤرخ يف امل 14/01 :،  الصادر مبوجب املرسوم  الرئاسي رقم0414فرباير  73دستور  1
 . 21 – 10 .ص ، مرجع سابق ،بوكرا إدريس 2
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 59مبوجب املادة  وذلك ،س الوطين االنتقايل، اجملللية فإهنا تتمثل يف رئاسة الدولة، احلكومةأما بالنسبة ملؤسسات املرحلة االنتقا
فقد  70، أما املادة الدولة خالل املرحلة االنتقالية حق تعني رئيس ،للمجلس األعلى لألمن 51، كما منحت املادة من هذا املرسوم

، وبالفعل مت تعني ليامني أعضائهدرة من احلكومة أو من ثلث منحت االختصاص التشريعي عن طريق األوامر للمجلس الوطين االنتقايل مببا
، أما بالنسبة للمواعيد االنتاابية فقد مت حتديد تاريخ االستفتاء حول مراجعة الدستور قبل 0449جانفي  35يسا للدولة بتاريخ زروال رئ

 .04411هناية سنة 
 9119ر الديمقراطية في ظل دستور مظاه -أ(

، فإضافة إىل تبين 0414وضعت أساساهتا مبوجب دستور  لة القانون اليتاملعدل واملراجع  ليكرس دو  0441لقد جاء دستور 
أول دستور جزائري يأخذ بنظام الغرفتني نظرا  0441، يعد دستور ني السلطات وخمتلف أشكال الرقابةالتعددية احلزبية ومبدأ الفصل ب

هم من ذلك حالة اخلال  مع السلطة التنفيذية، واألواء يف ، وتدخل إحدامها لتلطيف األجلة يف عدم التسرع يف سن القواننيملزاياه املتمث
ية اليت تبين الدميقراطية الفنية من خالل الثلث املعني على مستوى جملس األمة والذي من املفرتض أن يتكفل بتزويد الربملان بالكفاءات الفن

 .قد ال يأيت هبا االنتااب
عدالة عن ، قضاء إداري( الذي يعد قفزة نوعية من شأهنا إبعاد العادي بدأ ازدواجية القضاء ) قضاءمب 0441كما أخذ دستور 
، مع ضمان احليادية واملوضوعية إذ يسمح للسلطة القضائية مبراقبة اإلدارة من ناحية مشروعية أعماهلا عن ضغوطات السلطة السياسية

احلريات عن طريق من ناحية احرتامها للحقوق و و  ،، دعوى التفسري، دعوى فحص املشروعية (ريق قضاء الشرعية ) دعوى اإللغاءط
، إال أن املؤسس  الدستوري مل لنسبة للربملان والسلطة القضائيةتبىن االزدواجية با 0441دعاوى القضاء الكامل بالرغم من أن دستور 

رئيس رئاسة اجمللس ن الدستور أبقى للإذ جند أ ،يتالى عن منح السلطة التنفيذية املكانة املرموقة اليت احتلتها يف ظل الدساتري السابقة
، باإلضافة إىل تراجع دور الربملان أمام تزايد مهام السلطة التنفيذية ليت ثريه البالغ على السلطة القضائية، مما يؤكد نفوذه وتأاألعلى للقضاء

،  ضعف شريع يف مقابل التنظيمر جمال الت، حيث يظهر هذا الرتاجع من خالل حص2فرضت تدخلها يف جماالت مل تكن من اختصاصاهتا
، وخطورة البعض تجواب األسئلة الشفهية والكتابية، جلان التحقيق(بعض آليات الرقابة السياسية على احلكومة من ناحية اجلزاء ) االس

الحظ أن تكييف النظام ، ومنه نمة اليت يرتتب عليها حل الربملاناألخر على استقرار الربملان كمراقبة خمطط  احلكومة وبيان السياسة العا
، فمن خالل استقراء العالقة بني السلطات كان عليه يف ظل الدساتري السابقةمل يتغري عما   0441السياسي اجلزائري يف ظل دستور 

 الثالث جنده يصنف كنظام شبه رئاسي.
 أثرها على الديمقراطية في الجزائرو  9119تعديالت دستور  -ب(
 9119يمقراطية في تعديالت دستور الدرؤية عامة في مظاهر  -(9 -ب(

لى وضع ، ولقد كان هلذه التعديالت انعكاسات ع7501و 7551و 7557الث تعديالت يف ث 0441 لقد شهد دستور
لدستوري ، فبنسبة  للتعديل الس الدستوري بصفته حامي الدستورمن خالل استعراض أراء اجملن رصده والذي ميكالدميقراطية يف اجلزائر 

مكرر اليت أقرت اللغة  53حول إضافة املادة  57/50 :صدر اجمللس الدستوري رأيه رقمأ، 7557بريل أ 05املؤرخ يف  53-57رقم 
كونات مازيغية تعد أحد املللغة العربية كلغة وطنية ورمسية، كما أن األ األمازيغية كلغة وطنية رمسية على أن التعديل ال ميس باملركز الدستوري

                                                           
 . 323 -300 ص. ،ديدان، مرجع سابق مولود 1
 . 24 – 11 ميلود ذبيح، مرجع سابق، ص. 2
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بالتوازنات األساسية للسلطات واملؤسسات التعديل ال ميس باملبادئ العامة وحبقوق اإلنسان و ، وأضا   أن هذا اجلزائريةاألساسية للهوية 
 .1 الدستورية

مع العلم أن ، نه أن حيقق هذا املطلبأفإن هذا التعديل من ش ،وإذا كانت الدميقراطية تنادي باملساواة وباحرتام حقوق األقليات
هذا ما أكده املؤسس الدستوري و  ،ل على ثراء لغوي وثقايف ال غرياجلزائر ال يعين وجود أكثر من هوية بل هو دلي لغة يفوجود أكثر من 

-51. أما بالنسبة للتعديل الدستوري رقم كونات األساسية للهوية اجلزائريةيف ديباجة الدستور عندما اعترب اإلسالم والعروبة واألمازيغية امل
، مما أثار ص ترقية احلقوق السياسية للمرأةمكرر اليت أقرت نظام الكوطة فيما خي 30سنركز على املادة  7551نوفمرب  00املؤرخ يف  04

، أو أي ظر  اة وعدم التمييز بناء على املولد، أو العرق أو اجلنسمن الدستور اليت تفيد املساو  74جدال فقهيا حول تعارضها مع املادة 
، غري أن هذا الرأي يتناسى دور دولة القانون يف كفالة كرر تكرس التمييز على أساس اجلنسم 30ن املادة شاصي أو اجتماعي ومنه فإ

هنا  ،، فإذا كانت الطبيعة الثقافية والعرفية للمجتمع اجلزائري حتول دون مباشرة املرأة حلقوقها السياسيةقوق واحلريات وتكريس الدميقراطيةاحل
أن املادة  51/50، حيث صرح اجمللس الدستوري يف الرأي رقم ة قانون أن تتدخل لتمكني  املرأة حقوقهاا دوليتوجب على اجلزائر باعتباره

ن تبىن املؤسسات الدستورية أمن ديباجة الدستور اليت تقضي ب 51مكرر تستمد دستوريتها من املطلب الدميقراطي املذكور يف الفقرة  30
املتعلقة بفتح جتديد العهدة  29من املادة  57أما بالنسبة لتعديل الفقرة   .ري الشؤون  العامةعلى مشاركة كل جزائري وجزائرية يف تسي

لكن اجمللس   ،ذي يعد من أهم مظاهر الدميقراطيةالرئاسية فقد أثارت بدورها جدال فقهيا حبكم أهنا تعرقل مبدأ التداول على السلطة وال
اليت تنص على أن  52من الدستور اليت تعترب الشعب مصدر كل سلطة  واملادة  51ادة قر دستورية التعديل مستندا على املأالدستوري 

تقر من الدستور اليت  05س املادة الشعب صاحب السيادة  ميارسها عن طريق االستفتاء وعن طريق ممثليه املنتابني، واعترب أن التعديل كر  
 .2سواه حرية  جتديد  الثقة يف رئيس اجلمهورية أو سحبها منهن الشعب ميلك دون إحرية الشعب يف اختيار ممثليه، ومنه ف

فال ميكن إنكار دوره يف تعميق الدميقراطية يف  7501،مارس  51املؤرخ يف  50-01أما بالنسبة للتعديل الدستوري رقم 
ربملان يف ممارسة اختصاصه فرص المما يزيد من  031اجلزائر، فقد نص التعديل على تفعيل الدور التشريعي جمللس األمة مبوجب املادة 

 من ، ومنافسة السلطة التنفيذية حبكم تشكيلة جملسه اليت جتمع مابني اخلربة ) الثلث املعني ( والقرب من املواطن ) الثلثني املنتابنياألصيل
، أما 009ل الربملان مبوجب املادة أشغا، كما أعطى وزنا للمعارضة الربملانية من حيث املشاركة الفعلية يف بني أعضاء اجملالس احمللية(

،  002بالنسبة األحزاب فاملالحظ أن املؤسس الدستوري منع التجوال السياسي بالنسبة للمنتابني املنتمني ألحزاب سياسية مبوجب املادة 
السياسية مبوجب املادة  ألحزابجل بناء قاعدة شعبية لأة املالية والتواصل اإلعالمي من مني االستقالليأكما حاول املؤسس الدستوري ت

نه أن يساعد على بناء حياة حزبية حقيقية على املدى الطويل مما سينعكس إجيابا على الدميقراطية باعتبار األحزاب أ، وهذا من ش03
عضاء الربملان مما احملرك الرئيسي ملبدأ التداول على السلطة وحرية الرأي والتعبري، كما قام املؤسس الدستوري بتوسيع جمال اإلخطار ليطال أ

 .012ورهم التمثيلي مبوجب املادة ميكنهم من أداء د
ومل يقف املؤسس الدستوري عند هذا احلد بل وسع جمال اإلخطار ليطال املواطن فيما يتعلق باحلقوق واحلريات عن طريق الدفع           

( واستكماال هلذه اخلطوة شجع املؤسس 011لس الدستوري )م بعدم الدستورية وذلك بإحالة من احملكمة العليا أو جملس  الدولة إىل جمل
، كما كرس استقاللية القضاء من خالل 025ملواطن والقضاء مبوجب املادة الدستوري احملامي للممارسة هذا الدور بصفته الوسيط بني ا

                                                           
 .7557املتضمن مشروع التعديل الدستوري لـ  7557بريل أ 3املوافق لـ  0973عام  حمرم 75/ ر.ت.د/ املؤرخ يف  57/50رأي اجمللس الدستوري رقم  1
وع التعديل الدستوري لــ ، املتضمن مشر  7551نوفمرب  2املوافق لــ  0974ذي  القعدة عام 54/ ر.ت.د/ املؤرخ يف  51/50رأي اجمللس الدستوري رقم 2
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م عليها املؤسس الدستوري واملتمثلة يف لك اخلطوة اليت أقدت، واألهم 0111محاية القاضي من خمتلف أشكال الضغوطات مبوجب املادة 
، مما ينعكس إجيابا على الدميقراطية يف 707احلظر املوضوعي مبوجب املادة جتديد العهدة الرئاسية مرة واحدة فقط حيث أدخلها يف إطار 

حني سكه بنظام القائمة املغلقة يف مت، إال أن ما يؤخذ على املشرع  تكريس مبدأ التداول على السلطةتعديل من دور يفال لكذ ا يفاجلزائر مل
 .أن نظام القوائم مع املزج يعد األكثر دميقراطية

 19-99الصادر بموجب القانون  2199مظاهر الديمقراطية في تعديل  -(2 -ب(
 قراطية دور السلطة القضائية في إرساء مبادئ الديم -(9 -(2 -ب(

مت ترقية دور السلطة القضائية يف تكريس قواعد الدميوقراطية من خالل توسيع  50-01بعد تعديل الدستور اجلزائري مبوجب القانون رقم 
يف  على اجلهتني القضائيتنيالقضاء على أن تقوم أمنح األفراد حق الدفع بعدم الدستورية أمام  من الدستور 011إلخطار يف املادة جمال ا

اإلخطار و إجراءاته قبل تفصيل هذه اجلزئية حناول الوقو  أوال عند و األفراد.  اإلداري بإخطار اجمللس الدستوري نيابة عنالقضاء العادي و 
 .و اجلهات املاتصة به

 بداؤه إالجهات المخل لها تعريف اإلخطار، إجراءاته و  -(9-(9-(2-ب(
 باستالمهويسلم إشعار تسجل يف سجل خاص  اجمللس الدستوري يف شكل رسالة رئيسل  األمانة  العامة إىل اإلخطار  وجهي

املتضمن التعديل  01/50من القانون  014التاريخ  املبني  يف االشعار باالستالم  بداية سريان  األجل  احملدد يف املادة  يعترب و 
علية املادة  خالفا ملا كانت تنص  يوم  35إىل  يوم  75من   املدة مع اإلشارة إىل أن التعديل الدستوري رفع   يومانيالدستوري  بثالث

مقررا  من بني  تعيني رئيس  اجمللس الدستوري  مبجرد  تسجيل  رسالة اإلخطار   على  عنيتيو  0441 نوفمرب 71من دستور  012
 قرر بعد انتهاء  أشغاله إىل رئيسخبري خيتاره  ويسلم  امل له االستعانة  بأي و الرأي  أو القرار   مشروع حتضري و  بالتحقيق ليقوم أعضائه  

صاب ال حبضور  الن  إالفصل  يف أي قضية  وال ميكنه  لس الدستوري بناء على استدعاء من رئيسه اجمل  جيتمعالدستوري. و  ساجمللأعضاء و 
، ويف حالة  تساوي  راته   بأغلبية أعضائه احلاضرينويتاذ قراجلسة  مغلقة  ويبدي  آرائه أعضاء  ويتداول اجمللس يف  2القانوين  
مة رئيس اجلمهورية أو رئيس جملس األ من طر  012خيطر اجمللس الدستوري طبقا للمادة و  .2يكون صوت  الرئيس  مرجحا  األصوات

أشارت الفقرة و  .ا يف جملس األمةخطاره من مخسني نائبا أو ثالثني عضو كن إ، كما ميس الشعيب الوطين أو الوزير األولأو رئيس اجملل
 011املبني يف املادة ال متتد ممارسة اإلخطار املبني يف القرتني السابقتني إىل اإلخطار بالدفع بعدم الدستورية   األخرية من هذه املادة إىل أنه

 .من الدستور، وهو ما سنأيت إىل تفصيله فيما يلي
  في تكريس مبادئ الديموقراطية الجهات القضائية مساهمة  ؛الدفع بعدم  الدستورية آلية -(2 -(9 -(2 -ب(

بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من  مكن إخطار اجمللس الدستوري: ميكن من الدستور على ما يلي 011 ت املادة نص  
 يتوقف عليه مآل النزاع الذي احملاكمة أمام جهة قضائية أن احلكم التشريعي أحد األطرا  يف يدعي عندما احملكمة العليا أو جملس الدولة،

وهذا ما كرسه املؤسس  .حتدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة مبوجب قانون عضوي يضمنها الدستور احلقوق واحلريات اليت ينتهك
:  مبناسبة النظر يف دعوى مقامة  أمام القضاء من الدستور اليت تنص  10 مبوجب اضافة املادة  7551الدستوري  الفرنسي يف تعديل 

ودفع احد أطرا  الدعوى ان حكما  تشريعيا  ينتهك احلقوق واحلريات  اليت كفلها الدستور  يستطيع اجمللس الدستوري النظر  يف هذه 

                                                           
 13 :رقم  .ر ج.، 04-51 :، والقانون رقم7557بريل أ 09املؤرخة يف  70: رقم .ر .، ج53-57رقم ، املعدل بالقانون 0441ديسمرب  51دستور  1

 .  7501مارس  2 :املؤرخة يف ،09 . رقم:ر .، ج50-01 :، والقانون رقم7551نوفمرب 01املؤرخة يف 
 
 
  7501 وماي 00ؤرخة يف امل 74 :عدد .ر .، ج 7501أفريل  1املؤرخ يف  للمجلس الدستوري  احملدد لقواعد عمل النظام من   01، 02دتان امل  2 
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ة حمددة  وحيدد قانون تنظيمي شروط الذين يتاذان قرارمها  خالل فرت  من جملس الدولة  أو حمكمة النقض املسألة بناء على إحالتها إليه 
الذي مسى هذه الرقابة مسألة    05/07/7554ليه املادة  يف إشارت أذلك صدر القانون التنظيمي  الذي ل تبعا و  املادةهذه تطبيق 

 . 1األولوية الدستورية أو اختصارا
يف انتظار صدور القانون العضوي فإنه ميكن التكهن أن ا  الدعوى و حد أطر أبداؤه من أالدفع بعدم الدستورية يشرتط إلعمال و 
دخلة تدخال خصاميا أو انضماميا وطاملا أن املادة ميكن أن يضا  إليهم األطرا  املتباألطرا  أصحاب الدعوى األصلية، و املقصود 

 ه احلالة األخرية هل جيوز للقاضييف هذاخلصومة و احملاكمة "، فمؤدى ذلك أطرا  الدعوى وأطرا   يف األطرا  أحد " تضمنت عبارة
ث إىل حني اإلجابة حتتاج إىل تري  .؟ئيا خاصة إذا تعلق بالنظام العامثارة الدفع تلقاإسواء قاضي احلكم أو النيابة إذا رأت مربرا لذلك 

قدر على حتديد أوجه الالدستورية يف القانون ن كنا نرى مد اإلخطار التلقائي للمحكمة اليت غالبا ما تكون األصدور القانون العضوي وإ
 مآل عليه يتوقف الذي احلكم التشريعيتشرط املادة أن يتعلق الدفع بعدم الدستورية  عندما يكون و  .نازعة املعروضة أمامهماملطبق على امل

ها ألنه حين أنه من جهات اإلخطار األخرى؛ي يف شخطار اجمللس الدستور واحلريات، ومنطقيا أن ال يكون قد مت إ احلقوق ينتهك النزاع
 040من املادة  3فقرة قراراته ملزمة جلميع اهليئات مبا فيها اجلهات القضائية وفق ما هو منصوص عليه يف اليعترب آراء اجمللس الدستوري و 

خيطر اجمللس عندما و  و جملس الدولةبناء على إحالة من احملكمة العليا أيتم الدفع بعدم الدستورية مع التنويه إىل أن  .من الدستور
وميكن متديد  هذا  األجل مرة واحدة  ملدة  أقصاها   ،الدستوري  فعليه  أن يصدر قراره  خالل  األشهر  األربعة  اليت تلي  تاريخ  إخطار

 .2أشهر  بناء  على قرار مسبب  من اجمللس  ويبلغ إىل  اجلهة القضائية  اليت أحالت اإلخطار 9
 قراطي ين السلطات في التعديل الدستوري؛ محاولة إلبراز البعد الديممبدأ الفصل ب -(2 -(2 -ب(

 7501خري لسنة وخاصة التعديل األ  04413قبل بيان مظاهر مبدأ الفصل بني السلطات يف دستور أن نشري يف البداية و وودنا 
هي يفي للسلطة يف ظل وحدة القيادة و ام على فكرة التقسيم الوظق 0421و  0413دستوري  إىل أن النظام السياسي اجلزائري يف 4

ة القائمة على املشروعية الثورية، ناهيك عن مشروعية املرحلوظرو  وخصوصية النظام احلاكم و ، فكرة يربرها  التوجه اإليديولوجي السائد
باملعىن الفين  تسمح بتبين مبدأ الفصل بني السلطات كلها أسباب ال،  يما اصطلح عليه بالسلطة السياسيةالدولة فاالندماج بني احلزب و 

إىل  0447مرحلة انتقالية من  مها مث عرفت اجلزائر ياايف ثن املبدأ  مظاهر   0421و  0443تضمن دستوري إن حىت و الدستوري له 
باألساس، خلصوصية وظرو  ذه السلطات عن مبدأ الفصل بني السلطات ببساطة لعدم وجود ه أيضا ال ميكن احلديث فيها  0441

، فكانت سكت بأهداب السلطتني التشريعية والتنفيذية معااليت جعلت السلطة ترتكز أساسا يف يد السلطة التنفيذية اليت متاملرحلة حينها، و 
مينح هذه املكنة مل  0414الرئاسية لكون دستور  األوامرالسلطة التنفيذية تعمد إىل تنظيم اجملال التشريعي عن طريق املراسيم التشريعية ال 

متمسكا مببدأ الفصل بني ن املؤسس الدستوري بقي أفإن استقراء مواده تظهر  ،0441بعد االستفتاء على دستور و  .لرئيس اجلمهورية
خص و  42إىل املادة   25حيث تضمن بابه الثاين تفصيال لسلطات الدولة إذ نظم السلطات السلطة التنفيذية من املادة ، السلطات

حكامها يف املواد من السلطة القضائية فقرر املؤسس الدستوري أ أما 032،إىل  املادة  41السلطة التشريعية بأربعني  مادة ابتداء من املادة 
ما تضمنته الديباجة إذ ورد فيها  اعرتا  دستوري صريح بتبين ه من أهم ما ورد فيف 7501ما يف التعديل األخري لسنة أ .001إىل  031

                                                           

، ص   7509.7500، ، اجلزائر7جامعة حممد ملني دباغني، سطيف ، ختصص منازعات القانون العمومي، حماضرات يف القضاء الدستوري، عمار كوسة 1 
31 . 

 يالدستور التعديل  من  014من املادة  7الفقرة  2 

مؤرخة يف  21،  يتضمن إصدار تعديل الدستور  ، ج ر العدد  0441ديسمرب  52مؤرخ يف  931-41.  املرسوم الرئاسي املنشور مبوجب 0441دستور  3 
 . 0441ديسمرب  51

 .   7501مارس   2رقم املؤرخة يف  09ج ر يتضمن التعديل الدستوري ،  ،  50-01القانون رقم  4 
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يكفل الدستور الفصل بني السلطات واستقالل العدالة  :من خالل ما يلي مل يكن واردا يف الدساتري السابقة  الفصل بني السلطاتمبدأ 
يف ذات  مر املفتقداألده، ق ق فيه تفت ح اإلنسان بكل  أبعاواحلماية القانوني ة، ورقابة عمل الس لطات العمومي ة يف جمتمع تسوده الش رعي ة، ويتح

املبادئ اليت تقوم إدراج مبدأ الفصل بني السلطات من بني  0441املعدلة من الدستور  00املادة  وتضمنت .الدستور قبل هذا التعديل
 .والفصل بني السلطات والعدالة االجتماعي ةقراطي الدمي التنظيمتقوم الد ولة على مبادئ : عليها الدولة حيث جاء فيها
رئيس  من 0441فالسلطة التنفيذية تتكون يف دستور   أن الدستور املعدل تضمن بعض مظاهر التقييد،جند غري أنه ورغم ذلك 

، إذ بقيت رب عنه بثنائية السلطة التنفيذيةهذا ما يعو  ،برئيس احلكومة 0414ه يف دستور ول الذي كان يصطلح علياألوزير الللجمهورية و 
ق باستحداث جملس أمة كغرفة بعض اجلديد فيما يتعل افيما عد 0414ص عليها يف دستور العالقة بني السلطات بذات الكيفية املنصو 

ة املنصوص عليها يف عيد لرئيس اجلمهورية سلطة التشريع بأوامر السلطأ  و  أعضائهاجلمهورية حق تعيني ثلث يكون لرئيس ا ،ربملانلل ثانية
يف  آخر  مل يشملها أي تغيريو  0441ليعاد تضمينها يف دستور  0414اليت تراجع عنها املؤسس الدستوري يف دستور و  ،0421دستور 

 مسائل املعدل أن يشر ع بأوامر يف 0441من دستور  097فأصبح  لرئيس اجلمهورية طبقا لنص املادة  .7501تعديل دستوري لسنة 
.، و جيب أن يعر ض ر ئيس اجلمهو ر ي  ة الدولة جملس يرأ بعد الربملانية، العطل خالل أو  الوطين   الش عيب   اجمللس شغور حالة يف عاجلة

ميكن لرئيس   .ر اليت  ال يوافق عليها الربملانالغية األوام وتعد الن  صو ص ال  يت اخت  ذها على  كل   غر فة من الرب ملان يف أو  ل دو ر ة له لتو افق عليها،
هناك من و  .على أن  تت اذ األوامر يف جملس الوزراء الد ستور من 052اجلمهوري ة أن يشر ع بأوامر يف احلالة االستثنائي ة املذكورة يف املادة 

أن رئيس اجلمهورية مارس طاملا  ،غري أنه ال يعد كذلك ،منافيا  ملبدأ الفصل بني السلطاتك يعد تدخال يف العمل التشريعي و يرى أن ذل
، ألن تعاون يف إطار الفصل بني السلطاتإال أنه ميكن تفسري ذلك على أنه نوع من ال ،مرسوم يف الدستورحمدد و هو طبقا ملا  صالحيته

 األمريصبح  األخريةحلالة ، ويف انعقاد من أجل املوافقة أو الرفضيف أول دورة لالرئيس اجلمهورية ملزم بعرض األمر الرئاسي على الربملان 
القوانني تصدر بأوامر  غلبأفإن  ،تاريخ االستفتاء على الدستور 0441منذ ري أن املتتبع للنظام الدستوري والسياسي اجلزائري و غ. الغيا

عضاء أرد ذلك إىل أن الغالبية من لعل م ،ذ ذلك التاريخ رفض أمرا لرئيس اجلمهورية يصاد  أن برملانا من الربملانات املتوالية منملرئاسية و 
 097اليت تقابلها نص املادة و  0441من دستور  079ء نص املادة إال أنه و من خالل استقرا .ب املواالةاحز أن غالبا ما تكون من الربملا

مع الرئيس يف جمال التعاون ن أهم آلية تتحقق معها الرقابة و الربملان م منعجند أن املؤسس الدستوري  7501،من الدستور املعدل سنة 
فضال على أنه ال ميكن تعديل  ،مر برمته أو أن يرفضه دون عرضه للمناقشةمر، فالربملان له أن يقبل األالتشريع أال وهي حق  مناقشة األ

الغالب أن ة الرئيس و ينصاع إلرادما أن يسلم باألمر قبوال و إالربملان ي يدفعنا على القول أن مر الذاأل ،لغاء بعض موادهإو أمر جزئيا األ
دلة أو يتعلق باملراكز القانونية املنشأة أو املع شكاالإويثور يف هذا الصدد  .حيدث أو أن يتصدى لألمر بالرفض ومن مث يعترب الغياذلك ما 

لغائه فهل ميكن أن يصنف حينها بالقرار إطبيعة القانونية لألمر بعد عن ال، مث لغائهإمر الرئاسي يف حالة هذا األ وجبحىت امللغاة مب
مر غري املوافق عليه من مر بعد إلغائه، ألن احلكم الدستوري اعترب األعادة توصيف أو تصنيف األإأنه ال حاجة إىل  حيث نرى .اإلداري ؟

بل املوافقة عليها من تنفذ قالرمسية و  الرئاسية يف اجلزائر تنشر يف اجلريدة وامرالقانوين  أخذا يف احلسبان أن األلألثر  اأي فاقد ،الربملان الغيا
يبقى اإلشكال قائما يف النظام القانوين إلغائه تبعا لرفضه من الربملان و ال تتضمن يف الغالب يف أحكامها االنتقالية حالة ما إذا مت الربملان و 

لعالقة بني يف ا 0414مل يشذ عن التوازنات الواردة يف دستور  7501لسنة  0441دستور تعديل  كما أن  .هذا يومنااجلزائري إىل 
لكل من  0441نح دستور  ة فمن  مظاهر التعاون بني السلطات  حق الوزير االول باملبادرة بالتشريع فقد ميالتشريعالسلطتني التنفيذية و 

ذ رأي خول بوجوب عرضها على جملس الوزراء وأقدمة من الوزير األع القوانني املقيد مشاريول والنواب حق املبادرة بالتشريع و الوزير األ
جيب أن تعرض هذا املشاريع املقدمة من احلكومة و ، 1قيد اقرتاح القوانني من النواب بنصاب عدد ال يقل عن عشرين نائبا جملس الدولة و 

                                                           

 . 0441من دستور  004املادة  1 
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ظاهريا ي دستور التعديل الهنا يالحظ أن و  .ة على التوايلم مث على جملس األأو االقرتاحات املقدمة من النواب على اجمللس الشعيب الوطين
مر أن الغرفة لكن حقيقة  األأمام كل غرفة منفصلة و  املصادقة تواليا أي مرتنيغرفيت الربملان سلطة املراقبة و  منح السلطة التشريعية ممثلة يف

ن أن نستشف ذلك من خالل ميكو ، يف اجمللس الشعيب الوطينتمثلة الثانية تعترب مراقبة ال على عمل احلكومة بل على الغرفة السفلى امل
خري للسلطة التنفيذية حق الدستور األمن خالل حل حالة اخلال  بني الغرفتني إذ منح  ،ة التنفيذية يف العمل التشريعيطلتدخل الس

جمللس وىل ممثلة يف اية االستعانة بالغرفة األمكانإأنه منح للسلطة التنفيذية أيضا  رغم ،التدخل يف العمل التشريعي عن طريق حالة اخلال 
 ،األعضاء املتساوية اللجنة أعدته الذي بالنص الوطين الشعيب اجمللس يأخذ احلالة هذه ويف ،هنائيا للفصل مة الشعيب الوطين دون جملس األ

 النص ي سحب أنه ذلك احلكومة رغبة على موقوفا ذلك الدستوري املؤسس جعل لكن .عليه صوت الذي األخري بالنص ذلك، تعذر إذاو
تعديل للدستور يف شأن املبادرة مر كثريا يف آخر ومل خيتلف األ .1 النهائي الفصل اجل من الوطين ر احلكومة اجمللس الشعيبختط مل إذا

استحداث مادة جديدة يتم مبوجبها من الدستور، و  031مة يف املادة بادرة بالقوانني ألعضاء جملس األبالتشريع  عدى توسيع دائرة حق امل
كل مشاريع   تودع  ذلك وباستثناء، والأ األمة جملس مكتب اإلقليمي والتقسيم اإلقليم وهتيئة مشاريع القوانني املتعلقة بالتنظيم احمللي يداعإ

من خالله توجيه قدم تستطيع  ألسلطة التنفيذية وجدت لنفسها موطمؤدى ذلك أن او  .الوطين القوانني األخرى مكتب اجمللس الشعيب
عضائه أة الذي يعني رئيس اجلمهورية ثلث من خالل دور جملس األم ،يف الوظيفة التشريعية للربملان التدخل غري املباشرالعمل التشريعي و 

يتدخل مبوجبه رئيس  امهيمنو  ابارز  امع اإلشارة إىل أن للسلطة التنفيذية دور  .وىل للربملانهذا األخري الغرفة السفلى أو األ إذا خالف
 .بقانون املالية وذلك بإصدار مشروع احلكومة بأمر ال  فيما تعلقاجلمهورية يف حالة بقاء اخل

ئيس فأبقى التعديل الدستوري حق ر  التنفيذية بادلة بني السلطتني  التشريعية و تلك الرقابة املتأيضا، قراطية من مظاهر الدميو 
ول مة والوزير األارة رئيس اجمللس الشعيب الوطين وجملس األات تشريعية قبل أواهنا بعد استشاجلمهورية  يف حل الربملان أو اجراء انتااب

متنح الرئيس ية و قراطيعد مثلبة يف النهج الصحيح للدميرغم أنه هناك من يرى أن ذلك ، 2جترى االنتاابات يف أجل أقصاه  ثالثة أشهر و 
االنتاابات نرى أن الربملان إذا كان ميثل الشعب حقيقة فإن األخرية وختنع خمافة احلل و ة التشريعية تنصاع هذه سلطة قهرية على السلط

اجلزائري اليرتب أي مسؤولية ، إال الدستور لربملان سيجابه الرئيس يف كل مرةفإن ا مل يكون بذات األمساء، ومن مثأن ستعيد نفس الربملان و 
أو أن  3عضاء الربملان يف الدستور احلايل  استجواب احلكومة ذلك أن أل .الوزير األولن أن يرتتب استقالة كل أقصى ما ميكعلى الرئيس و 

قابة مجلس الشعيب الوطين لدى مناقشته بيان السياسة العامة أن يصوت على ملتمس الر لكما ميكن ل  ، 4يوجهوا اسئلة شفوية أو كتابية
التصويت بأغلبية ثلثي الربملان وال تتم املوافقة عليه بو  ،5عه سبع عدد النوابال يقبل هذا امللتمس إال إذا وقينصب على مسؤولية احلكومة و 

إذا صادق اجمللس الشعيب الوطين على ملتمس الرقابة يقدم الوزير االول يداع ملتمس الرقابة. و إيام من تاريخ أيتم التصويت إال بعد ثالثة 
  .6 استقالته إىل رئيس احلكومة

                                                           

 قبل التعديل  0441من دستور  075. تقابلها املادة  7501املعدل سنة  0441من دستور  031املادة  1 
 . 7501من تعديل  092تقابلها املادة  0441من دستور  074املادة  2 
مارس  1املؤرخ يف  44من القانون رقم  10و قد مت النص عليه يف املادة  7501من دستور املعدل سنة  000تقابلها املادة  0441من دستور  033املادة  3 

مارس  4مؤرخة يف  00كومة ، ج ر ،عدد احملدد لتنظيم اجمللس الشعيب الوطين و جملس االمة و عملهما و كذا العالقات الوظيفية بينهما و بني احل 0444
 .7501غشت  71مؤرخة يف  05، ج ر ،عدد  7501غشت  70املؤرخ يف  07-01امللغى مبوجب القانون رقم  0444

مارس  1املؤرخ يف  44من القانون رقم  10و قد مت النص عليه يف املادة  7501من دستور املعدل سنة  007تقابلها املادة  0441من دستور  039املادة  4 
 .ما و بني احلكومة، املرجع السابقمة و عملهما و كذا العالقات الوظيفية بينهاجمللس الشعيب الوطين و جملس األ احملدد لتنظيم 0444

مارس  1املؤرخ يف  57-44القانون رقم    19و قد مت النص عليه ايضا يف املادة  7501من دستور  003تقابلها املادة  0441من دستور  030املادة  5 
 احملدد لتنظيم اجمللس الشعيب الوطين و جملس االمة و عملهما و كذا العالقات الوظيفية بينهما و بني احلكومة ، املرجع السابق . 0444

 . 7501من تعديل  000و   009تقابلها االدتني  0441من دستور  032و  031ملادتان  ا 6 
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أي  ،هو يف الوقت ذاته رئيسا إداريا للسلطة القضائيةو ، وزير العدل يعد عضوا يف احلكومة القضائية فإنتعلق بالسلطة ي مافي أما
وكل وفقا للقانون تعيني رئيس اجلمهورية هو رئيس اجمللس األعلى للقضاء الذي يو  ،ي للقانون فحسبضإذ خيضع القا ،النيابة  العامة

امن على أن رئيس اجلمهورية ض تنصواليت ، 001التعديل ما جاء يف املادة جديد من و ، 1سري سلمهم الوظيفي القضاة ونقلهم و 
 .االستقاللية ذاهتا  اهو نوع من الرتقية ملكانة رئيس اجلمهورية أكثر منه تأكيداستقاللية السلطة القضائية و 

 خاتمة: 
، والدليل على ذلك تطور الظرو  واملتغريات جتسيده على أرض الواقع سيبقى رهنيو  ،أن الدميقراطية مفهوم فلسفي نظريرغم 

، وبغض النظر جتماعي واالقتصادي واإلداريبل توسع ليطال اجلانب اال ،مفهوم الدميقراطية الذي مل يعد يقتصر على اجلانب السياسي
، السياسي لدى الشعوبمشكلة الوعي  ثريي ذيأو شبه املباشر ال ،املباشر املستحيل التنفيذ  شكلهايف عن عيوب صور الدميقراطية

، ولعل الوحيد للحكم االستبدادي، تبقى الدميقراطية البديل احلتمي و ارية الشرعية بني النائب والناخبوالنيابية اليت تثري إشكالية استمر 
ما بالنسبة للجزائر ، أي وثوري طويل بدا منذ عصر النهضةجناح الدميقراطية يف الغرب كان نتيجة اقتناع شعوهبا هبذا املنطق بعد حراك فكر 

 ن وأاملوجودة يف الطبيعة البشرية التسلط  غذت روحتقوم على تركيز السلطة اليت كانت لنا أن فلسفة احلزب الواحد اتضح  فقد ا سبق ممو 
تتفق مع روح  أن سياسة احلزب الواحد ال رأينا البريوقراطية السلبية اليت خلفتها سياسة احلزب الواحد ومنه  جسدتالتجربة االشرتاكية 

ربالية القائمة على حرية ينظام التعدية احلزبية وهو أحد نتائج الدميقراطية اللفإن املقابل يف و  ،ملناهضة لالستبداد واحتكار احلكمالدميقراطية ا
 .بنظام احلزب الواحد تإذا ما قورنعلى األقل جوهر الدميقراطية املتمثل يف حكم الشعب حتقق التعبري وحق املشاركة يف احلياة السياسية 

نظام األغلبية أقل دميقراطية مقارنة بنظام التمثيل النسيب الذي يسمح للقوائم بأن حتصل ن إىل أ ال االنتاا ياجملانتهينا إىل أنه يف و 
ر الناخب روح الدميقراطية فهو حير نظام القوائم يعكس بصدق ن وأ على عدد من املقاعد يتناسب مع عدد األصوات اليت تتحصل عليها

 .من توجيهات األحزاب
احرتام  يعين بالضرورة مبدأ املشروعية  ألن احرتام مبدأ تدرج القوانني  بالنتيجة احرتام بوجوب احرتام مبدأ مسو الدستور و رأينا و 

 .الدميقراطية مدام أن القانون  ينظمها
بدأ يف نبذ هذا املقاسم مشرتك بني الدميقراطية و  وجودرأينا بضرورة تفعيله لتناول مبدأ الفصل بني السلطات و  عمدنا إىلو  

فيذية يف عمل السلطة التشريعية رغم تغلل السلطة التنالدستورية وانتهينا إىل أنه و تناولنا تطبيقات هذا املبدأ يف الوثيقة و  ،وحماربة االستبداد
رغم ذلك يظهر جليا يف النظام السياسي اجلزائري اطية و لقضائية إىل مؤشر الدميقر بسط السلطة التنفيذية بعض من اهليمنة على السلطة او 

  .على أمل ترقيته الحقا
طرا  احملاكمة طبقا أل هخطار وصوال إىل منحرية من خالل التوسيع من دائرة اإلكما الحظنا بادرة يف  تفعيل الرقابة الدستو 

الذي نرى أن تركيبة اجمللس الدستوري ، مع اإلشارة إىل أننا حق الدفع بعدم الدستورية 7501نة من التعديل الدستوري لس 011للمادة 
ملا ال  سبيل ذلك نرى بتحصني الرئيس وأعضاء هذا اجمللس، و يفة والء املعني ملن عينه، و األمر الذي سيصدم بقاعد ،يغلب عليه التعيني

 .دون ختو  رقابة تعكس ضمري اهليئةل احتقيقا لفساد حمتمل و منح هؤالء تعيينا مدى احلياة منع
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  اآلليات وسبل التفعيل؛ األقليات وحق التمثيل في المجالس المنتخبة
Minorities and their right to representation in the elected councils; 

 Mechanisms and means of implementation 

  (،أقسم )أستاذة مساعدة  ،ابتسامأ.بولقواس 
 .اجلزائر، خنشلة جامعة عباس لغرور

  .80/00/7802 تاريخ املراجعة: -80/08/7802 تاريخ اإليداع:
 ملخص: 
جل بيان أهم أن دراستنا تأيت من إنصرا أساسيا يف اجملتمع السلمي والدميقراطي فعلى اعتبار أن املشاركة السياسية لألقليات تعترب ع    

اكتساب العضوية يف اجملالس املنتخبة يف احلياة السياسية بصفة عامة و  اجل تعزيز مشاركتهأليت مت اختاذها يف هذا الصدد من اآلليات ا
 بصفة خاصة. 

 الكلمات المفتاحية: 
 . حق التمثيل، النظام االنتخايب، الكوتا، اآلليات، اجملالس املنتخبة، األقليات 

 Abstract: 
 Considering that the political participation of minorities is a key element in a peaceful and 

democratic society, our study comes to show the most important mechanisms that have been taken, 

in this regard, in order to enhance their participation in the political life, in general, and to gain 

membership in the elected councils, in particular. 

 Keywords: 

 minorities, elected councils, mechanisms, quota, electoral system, representation right.   
 :مقدمة  

واليت تتوزع عادة تبعا حلجمها ونسبتها العددية بني  ،وتنوع املكونات اجملتمعية فيه ال يكاد بلد من البلدان خيلو من ظاهرة تعدد        
انونية قادرة على ضمان طر دستورية أو قأمشكالت جراء عدم وضع ويف ظل هذا التوزيع عادة ما تعاين األقليات من  أقلية،أكثرية و 
برز دول العامل اليت تعاين من هذه أتعد دول الشرق األوسط من بني و  التكامل بني منظوميت احلقوق والواجبات وتطبيقهما،التوازن و 

املشكلة حبكم اعتقادها باالنعكاسات السلبية ملثل هذه األطر التشريعية على وحدهتا واستقرارها واحتماالت فتحها الباب أمام التدخالت 
ال بل األكثر من ذلك إىل حماولة  التهرب من إجياد احللول هلا،و إىل إخفاء مشكلة األقليات فيها مما يدفعها ليس فقط  ،اخلارجية يف شؤوهنا

ما يعرض خصوصيات تلك األقليات وهوياهتا وحقوقها  ،حلها قصرا بصهر كل ما هو موجود فيها من أقليات يف بوتقة هوية واحدة
 وحرياهتا لالنتهاك.

ات الدولية على توفري فقد عملت االتفاقي ،ف نواحي وميادين احلياةوبالنظر ملا هلذا اإلجراء من تأثري سليب على األقليات يف خمتل      
وعلى اعتبار أن املشاركة السياسية لألقليات  .هتااملسامهة يف احلفاظ على خصوصيا ان توفري هذه احلماية هلأأن من ش ذلك ،ااحلماية هل

اختاذ كافة ف الدول اليت توجد هبا األقليات أن تعمل على نه يتعني على خمتلإف ،الدميقراطينصرا أساسيا يف اجملتمع السلمي و تعترب ع
ن وجود أذلك أن من ش ممثلني يف اهليئات املنتخبة، ان يكون هلأو  ،جل تسهيل وصول األقليات إىل مراكز صنع القرارأالتدابري الالزمة من 

وكذا الدفاع عن  اهم بدرجة كبرية يف نقل انشغاالهتأن يسا ،ممثلني عن األقليات على مستوى اجملالس املنتخبة سواء النيابية منها أو احمللية
جل أما هي أهم اآلليات املتبناة من املتمثلة أساسا يف اآليت: اإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية و جل أتأيت دراستنا هاته من عليه، و  .هامصاحل

 .متكني األقليات من حق التمثيل يف اجملالس املنتخبة؟
الثاين بينما خصصنا  لبيان مفهوم األقليات، خصصنا األول ثالثة حماور؛رتأينا تقسيم دراستنا إىل كالية الإلجابة عن هذه اإلش

 الثالث لبيان أهم وسائل تفعيل مشاركتها يف اجملالس املنتخبة. بينما خصصنا التشريعات الوطنية،ت يف املواثيق الدولية و لبيان حقوق األقليا
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 وال: مفهوم األقلياتأ
ويتكون شعبها من مجاعتني أو  إالنه ما من دولة تقريبا أ ،ميز هبا العامل يف وقتنا احلايلمة العامة اليت يتالشك فيه أن الس  مما 

وهناك أيضا  ففي معظم بالد العامل هناك أغلبية تشرتك يف تاريخ واحد وخلفية ثقافية واحدة، أكثر يكون لكل منهما خصائص مميزة،
املقصود  إذا أردنا أن حنددو  مساهتا اخلاصة هذه اجلماعات األصغر هي اليت يطلق عليها وصف األقليات. صغر لكل منهاأمجاعات 

معايري و  ،ومعايري موضوعية ،معايري عددية؛ معايري ثالثة يف حتديدهم ملفهوم األقليات علىن الفقهاء قد اعتمدوا أباألقليات فإننا سنجد ب
صغر عددا من باقي شعب الدولة أو جزء من مواطنيها خيتلفون عن بقية أجمموعة  :"املعيار العددييقصد باألقليات بناءا على ف شخصية.

"جمموعة  :املعيار املوضوعيكما يقصد باألقليات بناءا على .  1" أو اللغة وتكون يف وضع غري مسيطرشعبها من حيث اجلنس أو الديانة 
أو يف عدد من املصاحل اليت تكرسها تنظيمات أو أمناط  قومات الثقافية أو الطبيعية،من األفراد الذين يشرتكون يف واحد أو أكثر من امل

االقتصادي املمارس اآلخرين نتيجة التمييز السياسي واالجتماعي و لدى جمموع أفرادها وعي يدفعهم ملواجهة  أوينش خاصة للتفاعل،
:"ذلكم الكيان البشري الذي يشعر أفراده املعيار الشخصيعلى  هذا كما يقصد باألقليات بناءا. 2ضدهم مما يؤكد تضامنهم ويدعمهم"

 . 3" ت األخرى أو األغلبية يف اجملتمعبوحدة االنتماء الشرتاكهم اجلماعي يف امتالك خصائص نوعية ال تشرتك معهم فيها اجلماعا
وهي أن األقلية ختتلف  ؛إال أهنا كلها قد اتفقت يف نقطة واحدة ،ن تعددت التعريفات اليت مت إيرادها لألقلياتمنه، فإنه حىت إو 
فيما بينهم يف مجلة من ن هناك جمموعتني أو أكثر من رعايا شعب الدولة الواحدة خيتلفون أوهو األمر الذي يفيد ب ،عن األغلبية
إن و  االجتماعية.ت احلياة السياسية والثقافية و بية يف جماالوعادة ما تكون هذه اجملموعات غري مهيمنة يف وجه األغل ،السماتاخلصائص و 

يف هذا الصدد فظهرت  ،بأنواع األقلياتاخلصائص قد أدى إىل نشوء ما يسمى لدولة الواحدة يف هاته السمات و اختالف رعايا شعب ا
 القومية.      األقليات الدينية واللغوية والعرقية و 

 األقليات الدينية : 
واألقلية املسيحية يف  ،واألقلية البوذية يف الصني ،برز أنواع األقليات يف العامل ) كاألقلية اهلندوسية يف اهلندأوتعترب األقليات الدينية من 

اليت غالبا ما يعمد أفرادها إىل مطالبة  ،املعتقد السبب الرئيسي لربوز هاته األقلياتويعترب االختالف يف الدين و  بعض البالد اإلسالمية (،
 .4 دولتهم حبرية ممارسة شعائرهم الدينية

 األقليات العرقية:  
ددها عوامل وراثية كلون البشرة وشكل اجلمجمة حت ،عن باقي املواطنني بصفات بيولوجية مشرتكة تميزتجمموعة من األشخاص ي وه
 سوريا و تركيا.يات الكردية يف العراق وإيران و األقلاملغرب العريب و مازيغية يف ألطبيعة الشعر، ومثاهلا األقليات او 
 األقليات اللغوية: 
 حبيث جندهم يتحدثون ويكتبون بلغة غري لغة  ،اللسانواطين الدولة الواحدة يف اللغة و جمموعة من املواطنني الذين خيتلفون عن م يوه

ى لغتهم األصلية كتابة وحمادثة ز مطالب هذا النوع من األقليات يف احملافظة علوغالبا ما ترتك األكثرية املتداولة يف الدولة الواحدة،
وإذا ما استثنينا ن ختصص مادة يف الدستور لالعرتاف هبا كلغة رمسية.أوذلك ب، لغات الدولة الرمسية كإحدى  ، االعرتاف هبا من قبل الدولةو 

                                                           

 .07 ،ص 0998املعارف،منشاة  اإلسكندرية، املركز الدويل لألقليات يف القانون الدويل العام مع املقارنة بالشريعة اإلسالمية، محد،أحممد جرب ـ 
 .5،ص0900القاهرة، مكتبة النهضة العربية ، الطبعة األوىل، االستقرار السياسي يف الوطن العريب،األقليات و  نيفني عبد املنعم مسعد،ـ  2 
 .08ص  ،5090أحباث الكتاب األخضر، املركز العاملي لدراسة و  طرابلس، الطبعة األوىل، األقليات، ـ اهلاملي عبد اهلل عامر، 3 
 .05ص  ،7885 القاهرة، دار الشروق، الطبعة الثانية، يف فقه األقليات املسلمة، يوسف القرضاوي،ـ  4 
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اء حقيقية من األقليات ن يف العامل اإلسالمي فسيفسإف ،اكستانبو  ،وإيران ،وماليزيا ،ندونيسياأل ذات األغلبية غري العربية مثل الدو 
 .1 مازيغواأل ،والشركس ،والرتكمان ،والسريان ،ناألرمو  ،ل ذلك األكرادامثو  ،اللغوية
 صاحبة التطلعات االنفصالية( األقليات القومية(:  

األمر الذي يشعرها  ،تاريخ وثقافة ولغة مغايرة متيزها عن أغلبية مواطين الدولةوهاته األقليات عادة ما تكون مستقرة يف مساحة حمدودة وهلا 
 األمر الذي ينمي لديهم الرغبة يف العيش جمتمعني على إقليم يضمهم، عدم املساواة مع باقي املواطنني من األغلبية املسيطرة،بالدونية و 

وهو األمر الذي يتعارض مع مصاحل الدولة املتواجدين  ،الذايت أو االستقالللتحقيق هذا األمر تتشكل لديهم الرغبة يف حتقيق احلكم و 
األمر الذي جيعلها وبغية  ،على اعتبار أن هذه األخرية ترمي يف الغالب األعم للمحافظة على وحدهتا الرتابية وعدم تعريضها للتقسيم ،فيها

 .2 دها اخلاصة و تنمية لغتها وتراثهااحملافظة على هاته الوحدة تسمح هلاته األقليات مبمارسة تقالي
 حقوق األقليات في المواثيق الدولية و التشريعات الوطنية ثانيا: 
من بني أهم احلقوق اليت   ،التمثيل يف اجملالس املنتخبة بصفة خاصةو  ،يف احلياة السياسية بصفة عامة يعترب حق األقليات يف املشاركة 

 .ن مل تشر إىل ذلك بطريقة صرحية ومباشرةإحىت و  ،وكذا التشريعات الوطنية ،كفلتها هلم خمتلف املواثيق الدولية
 حقوق األقليات في المواثيق الدولية -(1 
حريات األقليات مبا فيها ذات الطبيعة املبادئ اليت تضمن محاية حقوق و  إن مبدأ املساواة وعدم التمييز الذي يعترب من بني أهم 

بنصها على أن:"مجيع البشر يولدون أحرارا ومتساويني يف  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانمن  0املادة  مت التأكيد عليه يف ،السياسية
 يف املذكورة واحلريات احلقوق جبميع التمتع حق إنسان لكل " :من ذات اإلعالن على أن 7هذا كما نصت املادة  الكرامة و احلقوق"،

 وغري سياسيا أو الرأي الدين، أو اللغة، أو اجلنس، أو اللون، أو العنصر، بسبب التمييز والسيما نوع، أي متييز من دومنا اإلعالن، هذا
 آخر". وضع أو أي املولد، أو الثروة، أو االجتماعي، أو الوطين األصل أو سياسي،

 العهد هذا يف طرف دولة كل تتعهد"على أن: العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و السياسيةمن  0/  7هذا كما نصت املادة      
بسبب  متييز دون أي واليتها، يف والداخلني إقليمها يف املوجودين األفراد جلميع هذه احلقوق وبكفالة فيه، هبا املعرتف احلقوق باحرتام

 النسب، أو الثروة، أو االجتماعي، أو القومي أو األصل سياسي، غري أو سياسيا الرأي أو الدين، أو اللغة، أو اجلنس، أو اللون، العرق،أو
 .األسباب من ذلك غري أو

 حبمايته، التمتع يف متساو حبق متييز أي دون ويتمتعون القانون أمام سواء مجيعا من ذات العهد على أن"الناس 72نصت املادة و  
 اجلنس أو اللون أو ألي سبب،كالعرق التمييز من فعالة السواء محاية على األشخاص جلميع يكفل وأن متييز أي القانون حيظر أن وجيب

 األسباب" من غري ذلك أو النسب، أو الثروة أو االجتماعي، أو القومي األصل أو سياسي، غري أو الرأي سياسيا أو الدين أو اللغة أو
املذكورة أنفا  التمييز وجوه من وجهأي  املساواة دون قدم على العامة احلياة شئون يف املواطنني كل من العهد مشاركة 75ضمنت املادة وت
إعالن القضاء على مجيع أشكال التعصب و التمييز القائمني على أساس من  7/0نصت املادة و معقولة.  غري قيود وبدون 7 املادة يف

 الدين أساس على أشخاص جمموعة أو مؤسسة أو دولة قبل أية للتمييز من التعرض عدم يف املرء على حق 0900 الدين أو املعتقد لسنة
من ذات اإلعالن التمييز القائم على أساس الدين أو املعتقد بأنه أي متييز أو استثناء أو  7/7وقد عرفت املادة ، "املعتقدات غريه من أو

                                                           

 .058ص  املرجع السابق، نيفني عبد املنعم مسعد،ـ  1 
 .90ص  ،7882/7880جامعة اجلزائر، اإلسالمية،كلية العلوم   أطروحة دكتوراه، القانون الدويل العام،اية األقليات بني اإلسالم و مح نذير بومعايل،ـ  2 
  0929ريكية حلقوق اإلنسان لسنة من االتفاقية األم 0املادة و  0908والشعوب لعام  اإلنسان حلقوق األفريقي امليثاق من 7 املادةوهو ما أكدته املادة ـ، 
 من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان.  0/ 3، واملادة 0958من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان لسنة  01املادة و 
   من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. 2املادة و  0908م الشعوب لعامليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و من ا 3وهو ما أكدته املادة ـ 
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 األساسية واحلريات اإلنسان حبقوق االعرتاف انتقاص أو تعطيل أثره أو ويكون غرضه املعتقد أو الدين أساس على تقييد أو تفضيل يقوم
 ".املساواة من أساس على ممارستها أو التمتع هبا أو

ن تتعهد بأن أالدول األطراف فيها ب 1ب مادهتا ألزمت ومبوج فقد 0998االتفاقية اإلطارية حلماية األقليات الوطنية لسنة أما     
 حيظر الصدد هذا ويف القانون، حبماية التمتع حق يف والتساوي القانون املساواة أمام يف احلق وطنية أقليات إىل املنتمني لألشخاص تضمن
 كافة يف الفعلية والكاملة املساواة تعزيز أجل من كافية هذا كما ألزمتها بان تقر عند اللزوم تدابري وطنية، أقلية إىل بسبب االنتماء التمييز
 األغلبية، إىل املنتمني األشخاص وبني وطنية أقلية إىل املنتمنياألشخاص  بني والثقافية والسياسية واالجتماعية االقتصادية احلياة ميادين
 .وطنية أقليات إىل املنتمني لألشخاص احملددة الظروف الواجب النحو الصدد على هذا يف وتراعي

التمييز الذي ميكن ن االتفاقيات الدولية قد عملت على توفري محاية قانونية لألقليات من خمتلف أشكال أمن خالل ما سبق بيانه جند  
أن تتعرض له سواء يف اجملال السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي،وإذا كان األمر كذلك على املستوى الدويل فإننا نتساءل عن وضع 

لى الدول الغربية بصفة عامة عات يف الدول العربية بصفة خاصة و األقليات على املستوى الداخلي ونقصد باملستوى الداخلي وضع األقلي
ت قد حال أو أن وضعهم كأقليا ،دم املساواة مع بقية أفراد الشعبهل مت ضمان حقهم يف املساواة على ق مستوى التشريعات الوطنية،

 .دون متتعهم بذات احلقوق
 حقوق األقليات في التشريعات الوطنية - 2

بعض الدول العربية جند بأهنا قد أشارت بصورة غري مباشرة إىل ثالثة حقوق رئيسية و أساسية لألقليات أال  دساتريإىل برجوعنا        
 وهي: 

 احلق يف املساواة يف احلقوق و الواجبات بغض النظر عن اجلنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة . 
 احلق يف حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية . 

                                                           

   بشكل الوطنية األقليات حلماية قانونا ملزم األطراف متعدد لكوهنا أول صك بالنظر نوعه من فريدا صكا الوطنية األقليات حلماية اإلطارية االتفاقية متثلـ 
 .عام

   على ذكر وتضمني حقوق األقليات يف  0975درجت الدساتري العراقية منذ عام  إذيعترب الدستور العراقي أكثر الدساتري العربية إشارة حلقوق األقليات ـ
منه  2اإلشارة إىل عدد من حقوق األقليات،إذ نصت املادة  0975نصوصها متأثرة بذلك بالتطورات الداخلية و الدولية،إذ تضمن الدستور امللكي الصادر سنة 

فقد أكدت على  02العراقيني يف احلقوق أمام القانون وان اختلفوا يف القومية أو الدين أو اللغة"،أما املادة  بقوهلا: "ال فرق بني حق األقليات يف املساواةعلى 
أما املادة  بقوهلا"للطوائف املختلفة حق تأسيس املدارس لتعليم أفرادها بلغتها اخلاصة و االحتفاظ هبا"، حق األقليات يف احملافظة على هويتها الثقافية و اللغوية

بقوهلا"يراعى يف طريقة انتخاب النواب أصول التصويت السري ووجوب متثيل األقليات غري  حق األقليات يف التمثيل السياسيمنه فقد أكدت على  32
 حماكم شرعية و بقوهلا:"تقسم احملاكم إىل حق األقليات يف االحتكام يف جمال أحواهلم للشخصية إىل شرائعهممنه فقد أكدت على  25أما املادة  اإلسالمية"،

 اجملالس الروحانية الطائفية." 
بقوله:"يقوم الكيان العراقي  األكراد كقومية ثابتة يف نسيج اجملتمع العراقيمنه صراحة إىل  3وبرجوعنا إليه جند بأنه قد أشار مبوجب املادة  0950أما دستور      

نة حرياهتم، ويعترب العرب و األكراد شركاءه يف هذا الوطن"،هذا كما أكد الدستور مبوجب مادته على أساس من التعاون بني املواطنني كافة باحرتام حقوقهم وصيا
 بقوله:"املواطنون سواسية أمام القانون وال جيوز التمييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ". حق األقليات يف املساواةعلى  9

منه جندها قد نصت على  5فقد أضاف إىل األكراد أقليات أخرى دون أن يقوم بتحديدها باالسم صراحة،إذ وبرجوعنا إىل نص املادة  0928أما دستور      
 انه:"حقوق الشعب الكردي القومية و احلقوق املشروعة لألقليات كافة."

  باملرسوم رقممن الدستور السوري الصادر  75،و املادة 7881من دستور تونس الصادر سنة  2الفصل  ،0920من دستور مصر الصادر سنة 18املادة ـ 
 .0950من الدستور العراقي الصادر سنة  9و املادة  0975من دستور العراق الصادر سنة  2،املادة 03/3/0923تاريخ  780

   من الدستور السوري الصادر سنة  35واملادة  ،7881دستور تونس الصادر سنة من  5/1الفصل و  0920من دستور مصر الصادر سنة  21املادة ـ
0923. 
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  األحزاب السياسية بشرط أن ال تقوم هذه األخرية على مرجعية دينية أو أساس ديين أو بناءا على التفرقة بسبب اجلنس احلق يف تكوين
 . أو األصل

نه وعلى الرغم من إقرار هاته احلقوق لألقليات إال أهنم و بالرغم من ذلك مازالوا يعتربون أنفسهم أولكن املالحظ يف هذا املقام هو       
بالتايل فهم يطالبون ييز السيما يف اجملال السياسي و متا يتعرضون له حبسبهم من هتميش و ذلك بالنظر ملو  ،لدرجة الثانيةمن امواطنني 

 باحلصول على حقوق خاصة مضافة إىل احلقوق العامة املمنوحة لكل املواطنني.
 ففي اجملال السياسي مثال جتد األقليات صعوبة كبرية يف املشاركة الفعلية يف إدارة الشؤون العامة يف الدولة و يف أن يكون هلم ممثلني       

ايب املعتمد يف اجملالس املنتخبة والسيما النيابية منها للدفاع عن مصاحلهم وهو األمر الذي ميكن رد أسبابه املباشرة إما لطبيعة النظام االنتخ
أو بسبب ضعف القدرة التصويتية لناخيب األقليات بالنظر لكوهنم يشكلون أقلية  الذي قد ينطوي على متييز ضدهم،من قبل الدولة و 

وبناءا عليه سنحاول خالل القسم األخري من  باملقارنة مع ناخيب األحزاب األخرى الذين يشكلون أغلبية وغريها من األسباب األخرى.
مت اختاذها بغية متكني األقليات من املشاركة يف احلياة السياسية و يف أن يكون هلم ممثلني يف اهليئات بيان أهم اآلليات اليت  دراستنا

 املنتخبة.
 ثالثا: آليات تمكين األقليات من حق التمثيل في المجالس النيابية 
ن هذا إووفقا للتجارب الدولية ف الدميقراطي،ساسيا يف اجملتمع السلمي و نصرا أإن مشاركة األقليات االجيابية يف احلياة العامة يعترب ع    

 ومن هذه الرتتيبات نذكر: ت،ياالتعزيز يتطلب وضع ترتيبات معينة يكون اهلدف منها محاية األقل
 تبني نظام انتخابي عادل -(0 

توسيع وتنظيم باستيعاب خمتلف القوى السياسية و على اعتبار أن التطور الدميقراطي يف أي نظام مشروط بتوفري اآلليات الكفيلة      
أكثرها تأثريا على العملية السياسية األمر الذي دد تعترب إحدى أهم هذه اآلليات و ن النظم االنتخابية يف هذا الصإف مشاركتها السياسية،

عملية اختيارها وتصميمها تعترب من بني أهم القرارات املتخذة يف الدول الدميقراطية بالنظر خلضوعها العتبارات عدة تتعلق جيعل من 
ويقصد  متر هبا البالد.يت مرت و التارخيية الاالجتماعية و بطبيعة النظام السياسي وسلم أولوياته ومدى مالئمته لطبيعة الظروف السياسية و 

ية تلكم النظم اليت تعمل على ترمجة األصوات اليت يتم اإلدالء هبا يف االنتخابات إىل مقاعد يفوز هبا املرشحون أو بالنظم االنتخاب
نظم انتخابية فردية  ، غري مباشرةعلى أنواع نظم انتخابية مباشرة و وهي هبذا املعىن  ،1 األحزاب السياسية املشاركة يف االنتخابات"

                                                           

   7881من دستور تونس الصادر سنة  0/5الفصل  ،7882من دستور مصر الصادر سنة 5املادة ـ. 
العدد  القانون،جملة دفاتر السياسة و  ،الفواعلاملفهوم واألمناط و ئر،دراسة يف السلوك االنتخايب يف اجلزا اإلمام سلمى، انظر يف هذا الصدد كال من: ـ بارة مسري، ـ 1 

 .58ص  ،7889 ،جامعة قاصدي مرباح اجلزائر، األول،
ص  ،7882النشر، مؤسسة موكرياين للبحوث و  اربيل، ،أنواع النظم االنتخابية،دراسة حتليلية مقارنة،الطبعة األوىل واندرو اليس، بن رايلي، ـ اندرو رينولدز،   

03. 
مركز  ،القاهرة الطبعة األوىل، اقرتاح مبشروع قانون ملباشرة احلقوق السياسية على ضوء التعديالت الدستورية، الكوتا،األنظمة االنتخابية و  ـ أسامة كامل،    

 . 02 ص ،7880 اقتصاديون،حدة حمامون ومستشارون قانونيون و اجملموعة املت جامعة القاهرة، ،الدراسات السياسيةالبحوث و 
   انظر يف هذا الصدد كال من: ـ حسن ) قيام الناخبني بإظهار إرادهتم النتخاب املرتشحني بشكل مباشر ودون احلاجة لوسيط بنظام االنتخاب املباشرـ يقصد

 ،7882 دار الكتب القانونية، بلد الطبع، ذكر )دراسة مقارنة(، دون الشورىي الشعب و منازعات انتخابات الربملان وشروط الرتشيح لعضوية جملس حممد هند،
 .75ص 

_Abdel–Meba m Al mashat & Amr Al shobky,election systems;individual Representation Or Proportional 

Represenation,Proposed Bill for Political Right According to constitutional Amendment,egypte,The United group , 

2008 ,P 62 
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ويعترب يف هذا الصدد  . املصاحلخمتلطة ونظم متثيل أصحاب املهن و نظم  ، بالتمثيل النسيباالنتخاب باألغلبية و نظم  ، بالقائمةو 
ة منها نظام التمثيل النسيب من النظم االنتخابية اليت هلا أفضلية على نظم االنتخاب باألغلبية فيما يتعلق بآثاره على األقليات سواء الديني

 وية وذلك لسببني رئيسيني أساسيني ومها: أو العرقية أو اللغ
أن نظام التمثيل النسيب يعترب من النظم االنتخابية اليت تتيح تكوين برملانات أكثر متثيال للسكان عنها يف حالة نظم االنتخاب  -(0

الس املنتخبة مبقدار عدد ذلك أهنا تتيح لكل حزب سياسي مشارك يف العملية االنتخابية من احلصول على مقاعد يف اجمل باألغلبية،
هذا األمر يتوقف  غري أن ما جتدر اإلشارة إليه يف هذا املقام هو أن جناح نظام التمثيل النسيب يف حتقيق. 1 األصوات اليت حصل عليها

وكذلك عمق وحدة هذه االختالفات ودرجة التحول الدميقراطي اليت  ،يس االختالفات العرقية يف الدولةأساسية على تسيبدرجة رئيسية و 
                                                                                                                                                                                                 

ذلكم النوع من األنظمة االنتخابية الذي يقتصر فيه دور مجهور الناخبني على جمرد انتخاب مندوبني عنهم ليتولوا فيقصد به  نظام االنتخاب غري املباشرما أ -
انظر يف هذا االنتخاب تتم على أكثر من درجة واحدة)مهمة اختيار النواب أو أعضاء اجملالس الشعبية احمللية أو رؤساء الدول، األمر الذي جيعل من عملية 

،دار النهضة دون بلد الطبعاملبادئ العامة للدساتري،اجلزء الثاين،الطبعة الثانية،الدستور اللبناين و  القانون الدستوري،ن: ـ حمسن خليل،النظم السياسية و الصدد كال م
 .738،ص 0922/  0922 العربية،

 وما بعدها  79ص  ،7880 التوزيع،دار أسامة للنشر و  عمان، الطبعة األوىل، النظام السياسي األمريكي،ـ ياسني حممد محد،الكونغرس و  
   حني لكي ذلكم النظام االنتخايب الذي يقوم من خالله الناخبون يف كل دائرة انتخابية بانتخاب نائب واحد من بني املرش بنظام االنتخاب الفرديـ يقصد

 نه ووفقا هلذا النوع من األنظمة االنتخابية فإنه يتم تقسيم الدولة إىل دوائر انتخابية صغرية بقدر عدد النواب املراد انتخاهبمإوبناءا عليه ف يتوىل مهمة متثيلهم،
عبد  ،759ص ،7887 اجلامعة املفتوحة طرابلس،، ليبيا وىل،الطبعة األ النظم السياسية،القانون الدستوري و  )انظر يف هذا الصدد كال من: ـ عدنان طه الدوري،

 (01ص  ،7883 املعهد العريب حلقوق اإلنسان، تونس ، دليل مراقبة االنتخابات، اهلل خليل،
ائمة تضم عدة مرشحني ة فيقصد به ذلكم النظام االنتخايب الذي يتوىل فيه الناخبون على مستوى كل دائرة انتخابية انتخاب قنظام االنتخاب بالقائمأما  -

بية  نه ووفقا هلذا النوع من األنظمة االنتخابية يتم تقسيم الدولة إىل دوائر انتخاإف ؛وعليه ليكونوا نوابا عنهم يف اهليئة النيابية، ،بقدر العدد املقرر لكل دائرة انتخابية
 املرجع السابق، عدنان طه الدوري،يتناسب مع عدد السكان)انظر يف هذا الصدد:بواسطة ناخبيها القيام بانتخاب عدد من النواب كبرية تتوىل كل واحدة منها و 

 (.759ص 
0)    ذلكم النظام الذي مبقتضاه ينجح املرتشح أو القائمة االنتخابية اليت حتصل على أكثرية األصوات الصحيحة املشرتكة  بنظام االنتخاب باألغلبيةـ يقصد

دون بلد الطبع،  الدار القانون الدستوري، النظم السياسية و  ظر يف هذا الصدد كال من: ـ عبد الغين بسيوين عبد اهلل،) انظر يف هذا الصدد: ان يف االنتخاب"
 .771ص  ،0993، اجلامعية

 ص. ،7889جملس األمة،  اجلزائر، ،73العدد  جملة الفكر الربملاين، من قانون البلدية، 10إشكالية املادة قيادة اجملالس الشعبية البلدية و  ـ الطاهر خويضر،    
J.c.Zakra , Les systèmes électoraux, paris , éditions ellipses , 1996 , p 21 . 

بالنسبة  فيقصد به ذلكم النظام الذي يقوم أساسا على توزيع املقاعد حبسب نسبة األصوات اليت تتحصل عليها كل قائمة انتخابية نظام التمثيل النسيبأما  -
 املرجع السابق، املؤسسات السياسية،الوجيز يف القانون الدستوري و  ،إدريس  بوكرا) انظر يف هذا الصدد  احمللية دون االنتخابات الرئاسيةلالنتخابات التشريعية و 

 (. 738. ص دون سنة طبع، دار الكتاب احلديث، اجلزائر،
   د نظام األغلبية والتمثيل النسيب ونظام االنتخاب ذلكم النوع من األنظمة االنتخابية الذي يقوم أساسا على املزج بني قواع بنظام االنتخاب املختلطـ  يقصد

من  التقليلنوع من أنواع النظم االنتخابية و ، األمر الذي يؤدي إىل نشوء نظم انتخابية جديدة تسمح باالستفادة من املزايا اليت حيققها كل الفردي والقائمة
صيلية أ)دراسة ت الفقهاجملالس احمللية يف ضوء القضاء و إجراءات انتخاب أعضاء نظم و  حممد فرغلي حممد علي،)انظر يف هذا الصدد  املساوئ اليت تنسب إليهما

 (.710.ص ،0990القاهرة، مصر،  دار النهضة العربية، بلد الطبع،ذكر دون  وتطبيقية لنظام االنتخاب احمللي يف مصر ودول الغرب (،
اليت تشكل  احلرف املقرتعةلى ضرورة متثيل أصحاب املصاحل واملهن و ذلكم النظام الذي يقوم أساسا عفيقصد به  املصاحلنظام متثيل أصحاب املهن و أما  -

األخرية مهمة الدفاع عن مصاحلها اخلاصة يف تلك االجتماعية يف الدولة يف خمتلف اهليئات سواء احمللية منها أو التشريعية حىت تتوىل هذه العناصر االقتصادية و 
 .(738 .ص املرجع السابق، القانون الدستوري،النظم السياسية و  عبد الغين بسيوين عبد اهلل، انظر يف هذا الصدد: ) اهليئات

مركز احملروسة للنشر واخلدمات  عة األوىل، القاهرة،الطب النظم االنتخابية دراسة مقارنة ألنواعها وأثارها واالنعكاسات على السياق املصري، ـ مازن حسن، 1 
 .22ص  ،7800 املعلومات،الصحفية و 
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على ل هناك وجهة نظر أخرى ترى بأنه و ويف املقاب متر هبا الدولة ومدى الرتكز أو االنتشار اجلغرايف لألقليات املختلفة يف حميط الدولة.
ذلك ألهنا  الدينية،د ذلك تعزز االنقسامات العرقية و إال أهنا بع ،الرغم من قدرة نظم التمثيل النسيب على خلق إمجاع بني األقليات املختلفة

  جتعل األحزاب السياسية ترتكز يف قواعدها أو يف سياساهتا اليت ختاطب هبا الناخبني على مجاعات عرقية أو دينية.

عموما بني الناخبني  ومن بينهم األقليات  أن االنتخابات اليت جترى وفقا لنظام التمثيل النسيب ترفع من درجة التأييد للنظام السياسي -(7
فنظم التمثيل النسيب وحبكم أهنا تدمج ممثلي األقليات يف الربملانات وأحيانا أيضا يف احلكومات  نظرا للطبيعة اإلدماجية العاملية هلذه النظم.

اذ القرارات حىت على أعلى املستويات املشكلة تساهم يف جعل األقليات ال يشعرون بأهنم معزولون على الدوام من املشاركة يف اخت
 .1 السياسية يف الدولة

 األخذ بنظام الكوتا -(7
يف احلياة  هاعلى العوائق اليت حتد من مشاركتتعترب الكوتا شكال من أشكال التدخل االجيايب ملساعدة األقليات للتغلب 

نسبة حمددة من املرشحني على قوائم األحزاب أو الكيانات ويقصد بالكوتا ذلكم العدد من املقاعد يف هيئة منتخبة أو  السياسية.
وتتنوع أشكال الكوتا  يف اجملالس النيابية.  امان ترشيح أو انتخاب حد أدىن منهالسياسية خمصصة ملمثلي مجاعة خاصة كاألقليات، لض

الكوتا بينما  يت ينص عليها الدستور صراحة،هي تلك ال فالكوتا الدستوريةمن حيث هي كوتا قانونية أو دستورية أو كوتا حزبية طوعية، 
أو أي قانون آخر مطبق يف البلد املعين،ومن  ،أو قانون األحزاب السياسية ،هي تلك اليت ينص عليها صراحة قانون االنتخابالقانونية 
ويف حالة عدم  اسية بتطبيقها،القانونية إىل نصوص تشريعية تلتزم األحزاب أو الكيانات السيملضمون تستند الكوتا الدستورية و حيث ا

وتتنوع عادة من استبعاد املرشحني وقد تصل إىل استبعاد احلزب  ،االلتزام تتعرض هذه األحزاب أو الكيانات إىل جزاءات حيددها القانون
حمددة من األقليات  فيتم تبنيها طوعية من قبل أحزاب السياسية لضمان ترشيح عدد حمدد أو نسبة الكوتا الطوعيةأما  .السياسي املخالف

وميكن  على قوائم احلزب وكما هو واضح من االسم فان هذا الشكل من أشكال الكوتا غري ملزم وال ينتج عن عدم االلتزام به أي جزاء.
الكوتا املطبقة  وهتدف أن يتم تطبيق نظام الكوتا لألقليات أثناء عملية الرتشيح كما ميكن تطبيقها على النتائج النهائية للعملية االنتخابية.

تسهيل وضع األقليات يف مواقع إسرتاتيجية ضمن املرشحني على لوائح احلزب أو ضمان ترشيحهم يف دوائر حمددة مبا  أثناء عملية الرتشيح
اعد وتتنوع األحكام الضابطة لرتشيح األقليات بني كوهنا فضفاضة ال تضع قو . يضمن هلم فرص متساوية النتخاهبم يف اهليئات املنتخبة

كحد أدىن لألقليات على القائمة دون وضع قواعد واضحة حول ترتيبهم على القائمة ما قد    78 ترشيح مشجعة لألقليات مثال حتديد
وبني   حيث تتضاءل فرصهم يف الوصول إىل اجملالس املنتخبة، ،ينتج عنه يف النظم االنتخابية اليت تستخدم القائمة وضعهم يف ذيل القائمة

ويف هذه احلالة قد يأخذ الرتتيب شكل نظام الرتتيب التباديل حيث تتبادل  تتضمن قواعد شديدة حتدد ترتيبا حمددا لألقليات،كوهنا 
 اخليار اآلخر قد يكون وضع سقف حمدد على نسب الرتشيح.و  املرشحني اآلخرين على القائمة، األقليات الرتتيب مع بقية

كاشرتاطها مثال   ،الس املنتخبة عند إعالن النتائجن وجود نسبة معينة من األقليات يف اجملفتضم الكوتا اليت تستهدف النتائجأما 
أو أن خيصص لألقليات عدد معني من املقاعد داخل اهليئة النيابية مثل  مثال،  78ضرورة أن متثل األقليات يف اجملالس املنتخبة بنسبة 

لتطبيقات العملية للكوتا كآلية لتعزيز متثيل األقليات يف اجملالس النيابية نذكر ومن بني ا. 2 مقعد 088مقعد لألقليات من  78ختصيص 
املسيحيني وكذلك قاعد الربملانية بني املسلمني و من الدستور اللبناين من ضرورة أن يتم مراعاة التساوي يف عدد امل 71ما نصت عليه املادة 

للمسلمني  املذاهب من املقاعد الربملانية على الشكل التايل:كون حصة األديان و وت التكافؤ بني طوائف ورموز كال املذهبني املذكورين،
وللمسيحيني  ،انائب 31 وللمسيحيني املوارنة ،ائبان 7 للعلوينيو  نواب، 0 للدروزو  ،انائب 72 للمسلمني السنةو  ،انائب 72 الشيعة

                                                           

 وما بعدها. 22ص املرجع السابق، ـ مازن حسن، 1 
املؤسسة  دون بلد الطبع، اخليارات غري املناسبة،نظام الكوتا اخليارات املناسبة و النظم االنتخابية و  – جل املساواةأالتصميم من  ـ ستينا الرسرود،ريتا تافرون، 2 

 . 9/08ص ،7882الدولية للدميقراطية واالنتخابات،
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هذا كما . 1ا بائن 7ى واألقليات املسيحية األخر  ،أعضاء 2 األرمنللمسيحيني و  ،نواب 0وللمسيحيني الكاثوليك نائبا،  01 األرثوذكس
قد عمل على مراعاة األقليات لدى توزيع املقاعد النيابية املخصصة للدوائر االنتخابية اليت   7880 لسنة 17ن النظام األردين أجند ب

واليت خصصها  للشركس والشيشان،  3للمسيحيني و 0 ؛مقعدا 00بـ ة انتخابية وحدد مقاعد األقليات دائر  15 عمل على تقسيمها إىل
 دوائر انتخابية وذلك على النحو التايل:  08 يف
 مقعد مسيحي. 0- الدائرة الثالثة –حمافظة العاصمة 
 الشيشان. مقعد للشراكسة و  0 – الدائرة اخلامسة – حمافظة العاصمة 
 شان.الشيمقعد للشراكسة و  0 – الدائرة السادسة – حمافظة العاصمة 
 مقعد مسيحي.  0 – الدائرة الثانية – حمافظة اربد 
 مقعد مسيحي.   7  – الدائرة األوىل – حمافظة البلقاء 
 مقعد مسيحي.  0 – الدائرة األوىل  – حمافظة الكرك 
 مقعد مسيحي. 0 – الدائرة الثانية  – حمافظة الكرك 
 2 الشيشانمقعد للشراكسة و  0 – الدائرة األوىل  – حمافظة الزرقاء.  
 مقعد مسيحي. 0 – الدائرة األوىل  – حمافظة مادبا 
 مقعد مسيحي. 0 – الدائرة األوىل – حمافظة عجلون 

 .3 اق عدد املقاعد املخصصة لألقلياتهذا كما نص ذات النظام على إمكانية ترشح احد أعضاء األقليات ألي مقعد نيايب خارج نط
الكيانات السياسية ظات ضمن قوائم األحزاب و الدينية يف أول انتخاب جملالس احملافالقومية و قد كان متثيل األقليات أما العراق ف  

قانون انتخاب جمالس  وبعد صدور ، ولكن يف االنتخابات الثانية أي أن قانون ونظام االنتخاب مل خيصص أي مقعد ألية أقلية، املتنافسة،
من مقاعد جمالس  - كوتا  - لتأكيد على مبدأ ختصيص حصةمت ا 7880سنة ويف تعديله األول ل ،النواحيقضية و احملافظات واأل

من قانون انتخاب  37املادة من القانون املذكور أعاله و  57ة وذلك كما جاء يف نص املاد ،الدينيةفظات لعدد من األقليات القومية و احملا
 : وقد كان التخصيص كالتايل 7889جمالس حمافظات إقليم كردستان العراق لعام 

 مقعد واحد للصائبة.فظة بغداد مقعد واحد للمسيحيني و جملس حما -
 مقعد واحد للشبكمسيحيني ومقعد واحد لاليزيديني و جملس حمافظة نينوي مقعد واحد لل -
 جملس حمافظة البصرة مقعد واحد للمسيحيني. -
 مقاعد للرتكمان. 3 االشوريني واربيل مقعدان للكلدان السريان و  جملس حمافظة -
 مقعد واحد لألرمن.األشوريني و ن للكلدان السريان و حمافظة دهوك مقعداجملس  -
 األشوريني.د للكلدان والسريان و جملس حمافظة السليمانية مقعد واح -

ل الدينية يف اجملالس املنتخبة يف العراق لضمان وجود ممثلني عنهم ليصات متثيل كافة األطياف القومية و ولكن وعلى الرغم من اجيابي 
فان متثيل األقليات يعاب عليه بأنه ال جيمع  احلكومات احمللية ويدافع عن مطالبهم وحقوقهم املشروعة،إىل احلكومة االحتادية و صوهتم 

                                                           

منشورات احلليب  بلد الطبع،ذكر دون  الطبعة األوىل، – املؤسسات الدستوريةالسلطة التشريعية و  – الوسيط يف القانون الدستوري اإليراين اله بروين،ـ خري  1 
 .021/  023 .ص ،7889 احلقوقية،

 التوزيع،و عمان، دار الثقافة للنشر  الطبعة األوىل، السلطة التشريعية املؤسسة الدستورية األوىل، ،الكتاب الثالث ،النظم السياسية ـ عصام علي الدبس، 2 
 .009/  000 .ص ،7800

 .098ص  املرجع السابق، ـ عصام علي الدبس، 3 
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ال يشجع على تعميم روح نه أهذا كما  ليس الشعب ككل،ميثل األقلية اليت ينتمي إليها و أبناءه وحدة املبدأ السياسي وجتعل النائب 
فمثال نرى أن عدد  أما من الناحية السكانية فقد يكون متثيل األقليات على حساب السكان اآلخرين، املواطنة.و التسامح واالنتماء 

فيما من املتوقع أن يصل  صوتا، 03103 قد وصلوا إىل 7889للرتكمان يف برملان إقليم كردستان عام  5 الناخبني الذين صوتوا للمقاعد
األحق من الناحية التمثيلية فاألصح و  مقاعد، 3 صوت ومع ذلك خصص للرتكمان 70888يل حنوحجم املقعد الواحد جمللس حمافظة ارب

حيث خصص هلم  األشوريني يف حمافظيت دهوك واربيل،وهكذا بالنسبة للكلدان السريان و أن خيصص مقعد واحد فقط هلذه األقلية القومية 
 قعد واحد فقط.مقعدان عن كل حمافظة لكن عدالة التمثيل تقتضي بتمثيلهم مب

ن وجود مثل هذه املقاعد بالنسبة لألقليات اليت حيصل مرشحوها على املقعد بنسبة قليلة من إأخرى فهذا من جهة ومن جهة  
على حقل خاص حيتوي ن سجل الناخبني الأالسيما و  ،شراء األصواتعيه أمام التالعب والرشوة و ااألصوات يفتح الباب على مصر 

. 1 بالتايل يستطيع الناخب العراقي بغض النظر عن انتمائه الديين أو القومي التصويت ملرشحي األقلياتملذهبية و باألقليات القومية وا
 ،نه وعلى الرغم من كل هاته الرتتيبات لزيادة تعزيز متثيل األقليات يف اجملالس املنتخبة يف العراقأدر اإلشارة إليه يف هذا املقام ولكن ما جت

أوىل مراحل  يوه، 7883 ففي جتربة جملس احلكم االنتقايل عام ،ثبت أهنا ما تزال تعاين التهميش السياسيأملي قد إال أن الواقع الع
ومل حيظ اليزيديون والصائبة والشبك بأي متثيل  ،من األقلية املسيحية وعضوة من الرتكمان االتحول السياسي مثلت األقليات مبشاركة عضو 

يف اجلمعية الوطنية املؤقتة حصل اليزيديون على مقعد واحد و  متثيل األقليات عن الرتتيبات السياسية األوىل، بالتايل غابو  ،يف جملس احلكم
مقاعد إال أهنم مل يصلوا  08بـ لوا يف اجلمعية الوطنية املؤقتة أما الرتكمان فقد مث إضافة إىل مقعد آخر ضمن قائمة التحالف الكردستاين،

اآلخرون فكانوا  3 ضمن قائمة التحالف الكردستانية أما 7منهم ضمن االئتالف الشيعي و 5 وناهتم، إذ كانإىل الربملان ممثلني عن مك
إذ استمر هتميش األقليات باستثناء  7808 وعام 7885من اجلبهة الرتكمانية ومل خيتلف األمر يف االنتخابات الربملانية اليت جرت عام 

كردية مما أدى إىل ضياع حقوقها ومصاحلها بعد أن أصبحت حتب وصاية أوسع شيعية و ضمن ائتالفات حزبية شخصيات منها ترشحت 
أعضاء من الرتكمان واألشوريني  5بـ عضوا مثلت األقليات  20 ويف جلنة إعداد الدستور اليت تألفت من الكتل اليت اندرجت ضمنها.

الضمانات الدستورية هلا يف الدستور رها على حقوق األقليات و عكست بدو االيزيديني مما ترك فجوة يف متثيل األقليات انواملسيحيني و 
 أما العوامل اليت وقفت عائقا أمام املشاركة الفعلية لألقليات يف احلياة السياسية فتمثلت أساسا يف: ، 7885 العراقي لعام

املكونات من التنافس على مقاعد حرمت بذلك الشخصيات املنتمية إىل هذه ي تأسست عليه العملية السياسية و نظام احملاصصة الذ -
 الربملان و اجلهاز التنفيذي.

 .2نسمة كان عقبة كبرية أمام ما يعد إنصافا يف متثيل األقليات 888.088 قانون االنتخاب الذي نص على ختصيص مقعد واحد لكل -
 مجالس خاصة باألقلياتمنظمات و إنشاء  -(3 
اليت و  اجملموعة الدولية حلقوق األقلياتالدفاع عن حقوقهم مت إنشاء مراكز صنع القرار و األقليات إىل بغية العمل على تعزيز وصول  

الشعوب إعالء صوت وضمان حقوق األقليات و دولة تعمل على  28عضو من أكثر من  038تعترب منظمة دولية غري حكومية تضم 
مم املتحدة للشؤون االقتصادية األقليات مبركز استشاري لدى جملس األاألصلية و الذين هم غالبا من أفقر الفقراء.وتتمتع جمموعة حقوق 

                                                           

 السليمانية، تأهيل الكوادر،أكادميية التوعية و  العراق، الطبعة األوىل، جمالس حمافظات العراق وإقليم كردستان،نظام انتخاب النظم االنتخابية و  ـ درباز حممد، 1 
 .10/  13 .ص ،7807

دد الع ،5السنة  ،5 السياسية، اجمللدجامعة تكريت للعلوم القانونية و  جملة ،7883األقليات وحق املواطنة يف العراق بعد عام  مىن جالل عواد، - 2 
 100ص  ،00،7803
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سنة من اخلربة يف العمل مع  18وللمنظمة ما يزيد عن  الشعوب.للجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان و االجتماعية ومركز مراقب لدى او 
 . 1 ويلة األمد من خالل عملها حول هذه القضايااللغوية وهي تقدم نظرة ط املسيطرة من الناحية العرقية والدينية و اجملتمعات غري

جملس إذ مت يف العراق إنشاء  خاصة بدعم األقليات، هيئات وجمالسهذا على املستوى الدويل أما على املستوى احمللي فقد مت إنشاء  
ع املدين وهو احد مؤسسات اجملتمع مببادرة من املفوضية العراقية ملؤسسات اجملتم 7885وقد تأسس هذا األخري سنة  ،األقليات العراقية

غري احلكومية اليت تسعى إىل إقرار حقوق األقليات على خمتلف املستويات بالتعاون مع كل اجلهود الوطنية من اجل عراق دميقراطي موحد 
ويتكون هذا اجمللس من  عية.االجتماوحصوهلا على حقوقها الدستورية والسياسية والدينية والثقافية و  يضمن مشاركة أوسع لألقليات العراقية

 ويعمل هذا اجمللس على: ، ايزيديني وأرمن وشبك وكلدو أشور وسريان وتركمانن كورد فيليني وصائبة مندائيني و ممثلني عن األقليات م
 .تدعيم املؤسسات الدستورية وتفعيلها يف بناء عراق جديد 
 احرتام احلقوق يقوم على أساس السلم األهلي و   إنشاء جمتمع مدينمشاركة مؤسسات اجملتمع املدين العراقية يف إنضاج مهماهتا يف

 وترسيخها وفق ما أقرته األمم املتحدة يف قوانني حقوق اإلنسان و لوائح عدم التمييز بإقرار حقوق األقليات و السكان األصليني.
  .دعم اهلوية الثقافية لألقليات وإبراز التنوع احلضاري الذي يشكل عالمة فارقة للمجتمع العراقي 
 الثقافية و التعليمية هلذه األقليات كوهنا استحقاقا وطنيا وتارخييا جيب اجنازه. عة احلصول على احلقوق السياسية و متاب 
 االستفادة مما تقدمه املنظمات ظرة ملنظمة األقليات يف العامل و املنظمات املنا تبادل اخلربات يف جمال العمل وسط األقليات بالتعاون مع

 التعليمي و الصحي و البيئي لألقليات العراقية.ال لالرتقاء باملستوى الثقايف واالجتماعي و الدولية العاملة يف هذا اجمل
  اإلنسانية و الدولية وما أقرته الشرائع السماوية ومبا يصون  القومية من قبل األكثرية وفقا للمعايريترسيخ احرتام اخلصوصية الدينية و

 .2 الكرامة اإلنسانية ويرقى بالفعل اإلنساين إىل املستوى املتمدن و احلضاري
 يف ظل هيمنةولكن وعلى الرغم من إقرار كل هاته احلقوق لألقليات يف العراق إال أهنا ما تزال تواجه أمناطا من التمييز و االعتداءات  

  املوارد الطبيعية.ضتها على السلطة واألرض و األكراد وحماولة هذه اجلماعات إحكام قباجلماعات املذهبية واالثنية الكربى من الشيعة و 
 إزالة الحواجز أمام األقليات -(4 
يكون اهلدف من وراءها إقصاء إذ تعرتي مشاركة األقليات يف احلياة السياسية العديد من العوائق،إذ قد يتم اللجوء إىل اختاذ تدابري  

 كتمزيق الدوائر االنتخابية هبدف تشتيت خصومها يف دوائر متفرقة ال يكون هلم يف أي منها ثقل انتخايب،  األقليات من احلياة السياسية،
وغريها من  بية األخرى،أو تركيزهم يف دائرة كبرية واحدة أو دوائر حمدودة لتمكني أنصارها من السيطرة على نتائج كافة الدوائر االنتخا

 الوسائل األخرى اليت تؤثر على مشاركة األقليات يف احلياة السياسية.
هنا أن تفعل هاته املشاركة على ااختاذ خمتلف اإلجراءات اليت من شن يتم أقليات يف احلياة السياسية البد و وهلذا وبغية تعزيز مشاركة األ 

 غرار:
 لغة األقليات على حد السواء.تخابات باللغة الرمسية و واد االنطباعة أوراق االقرتاع أو م  -
 اإلدارية لألقليات.مة مبا فيها اهليئات التشريعية والقضائية والتنفيذية و حفظ أو ختصيص مناصب يف كل فروع احلكو   -
 رهتم.إنشاء دوائر أحادية األعضاء حبيث ميكن أن يكون ناخبو األقليات املركزون قادرين على انتخاب مرشح من دائ -
ن تطوير نظم التمثيل النسيب يف الدوائر الكربى مع وضع صيغة لتخصيص التفويضات يف صاحل األحزاب األصغر ومن دو   -

 . -دين للنسبة املئوية لألصوات للحصول على التمثيلأيلزم حد  -حدود تشريعية جوهرية

                                                           

 .92ص ،7807لبنان،  بريوت، ،09 عدد جملة موارد، األقليات، ـ منظمة العفو الدولية، 1 
 .080ص ،7807 منظمة العفو الدولية، بريوت، ،09 جملة موارد، عدد االيزيديون يف العراق ـ كوتا تسرق أصواهتم وقوانني ننتهك حقوقهم ـ، غسان سامل،ـ  2 
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و اختيار مرشحني معينني يف أجل االختيار أخبني يقومون بتصنيف املرشحني من السماح بالتصويت املفضل من خالل ترك النا -
 قائمة واحدة أو أكثر. 

 خفض احلدود العددية للتمثيل يف اهليئة التشريعية. -
 خاتمة: 

 : التايل هي على النحومن النتائج و إىل مجلة استنا توصلنا ويف ختام در       
تعد قضية األقليات بدءا من تعريف هذا املصطلح مرورا بإقرار حقوق أفرادها ووصوال إىل إجياد آليات حلماية هذه احلقوق  -

 اهلامة والشائكة اليت يسعى اجملتمع الدويل ملعاجلتها منذ عقود طويلة.حقوق اإلنسان األساسية و وتطبيقها من قضايا 
السياسية مع االعرتاف هلا حبق االختالف و التميز مع األغلبية يف احلقوق املدنية و اة إن أهم مطالب األقليات تتمثل يف املساو  -

 يف جمال االعتقاد و الثقافة اخلاصة. 
إن أفضل املقاربات ملنع نشوء الصراعات هو التزام الدولة غري احملدد زمنيا بضمان مشاركة األقليات الفعالة من خالل اعتماد  -

 األقليات من اختاذ القرارات واملشاركة الفعالة يف احلياة السياسية. إجراءات خاصة متكن أفراد
تتباين النظم االنتخابية وقدرهتا على إدماج األقليات يف العملية السياسية على حنو كبري من بلد إىل آخر كما أن تصميم وتطبيق  -

 خصائص األقليات. نظام معني يف دولة ما يتطلب دراسة متأنية خليارات النظم وفهما شامال جلميع
ن إاحلسابية ف ليستالقانونية،أي املساواة املادية و إذا كان نظام متثيل األقليات يتسم بأنه نظام حيقق املساواة املوضوعية وليست  -

ال نضج الوعي السياسي ولكن يف ح هذا النظام يتطلب تطبيقه يف الدول اليت يتعذر فيها وصول هذه األقليات إىل الربملان،
ن ضرورة تطبيقه ترتاجع وقد تصل إىل حد التالشي وال يعترب تطبيق هذا النظام عند توافر أسبابه فيه حماباة ومتييز إني فللناخب

 بل إن عدم تطبيقه يؤدي إىل وقوع ظلم وإجحاف حبق هذه األقليات وهذا التمييز يطلق عليه اسم التمييز االجيايب. ،لألقليات
نه أن أأمر من ش ،نتيجة لتمثيل خمتلف الطوائف السياسية مبا فيها األقلياتكة داخل الربملان  ن كثرة األحزاب السياسيأإن من ش -

كومي املنشود وما يرتبه إىل عدم االستقرار احلي إىل تشكيل حكومات ائتالفية و حيول دون قيام أغلبية ثابتة ومستقرة مما يؤد
 م هذه السياسة باجلمود.اخلارجية حيث تتسثر على سياسة الدولة الداخلية و أذلك من 

إن متثيل األقليات يف العملية السياسية أمر أساسي لقيام الدولة وبالنسبة للدول ذات التنوع السكاين الكبري يقوم النظام  -
 االنتخايب بدور حاسم يف ضمان املشاركة السياسية هلم و التمثيل بصورة فعالة.

ه األمر الذي يزيد من دعم هذ ،فيها فئة األقليات اوازنا لكل فئات اجملتمع مبأكثر تتعترب الكوتا من أجنع السبل لتحقيق متثيل  -
 االستقرار السياسي خاصة. األخرية للنظام السياسي عامة و 

ومن  ،جيابية الكوتا كآلية لتعزيز متثيل األقليات يف اجملالس املنتخبة إال أهنا تسلب الناخبني حرية االختيار من جهةإبالرغم من  -
وينظر  ،فضال عن افتقارهم لسلطة حقيقية ى جتعل املنتخبني من خالل احلصص املقننة قد ال حيضون باحرتام كاف،جهة أخر 

 إليهم على أهنم ليسوا أكفاء على قدم املساواة مع معظم نظرائهم من األغلبية.
 وعلة ضوء ما تقدم ميكن لنا أن نقرتح ما يلي: 

مواطنيها إىل أقليات عرقية باحتضان هاته األقليات وجعلها على قدم املساواة مع األغلبية ضرورة قيام الدول اليت ينتمي بعض  -
ن ما تتميز به هذه األقلية هو وعدم إلغائها بالقوة أل ،كذا العمل على مساعدهتا للمحافظة على صفاهتا املميزةو  من مواطنيها،

 رفضها للدمج الثقايف.
ات اليت متيز ضد األقليات الدينية أو العرقية لضمان احرتامها ومتاشيها مع ما نصت عليه املمارسضرورة تغيري مجيع القوانني و  -

 املواثيق الدولية ذات الصلة حبماية حقوق األقليات.
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يتم فيها منح مجيع األقليات القومية حقوقهم السياسية باعتبارهم  دولة دميقراطية،ضرورة أن يتم حل مشكلة األقليات يف إطار  -
 متساوين يف احلقوق كافة دون أي استثناء.مواطنني 

 ضرورة إنشاء مؤسسات متخصصة لتلقي الشكاوي من قبل األقليات يف حال ما تعرضت النتهاك يف حقوقها. -
وعلى اهليئات  - أو قانونية كوتا دستورية  - ن تكون ذات طبيعة قانونية ملزمةااللتزام هبا جيب أحىت يتم ضمان تطبيق الكوتا و  -

عالوة على ذلك جيب متابعة عدم االلتزام هبا بإجراءات مناسبة تدفع  بإدارة العملية االنتخابية أن تشرف على تطبيقها،املكلفة 
 األحزاب السياسية لاللتزام هبا. 
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 ؛سوي في البرلمانات العربيةنظام الكوتا النسائية كمعالجة لمشكلة التمثيل الن

 ).دراسة مقارنة ؛الجزائر، تونس، المغرب، ومصر (
The quota system for women as a solution to the problem of representation of women in 

Arabparliaments; (Algeria, Tunisia, Moroco, and Egypta; comparative study). 

 مساعد قسم )أ(، أستاذ  ،رابح شاميأ.
 قسم القانون العام، ة، معهد العلوم القانونية واإلداري

 ، اجلزائر.تيسمسيلتاجلامعي أمحد بن حيىي الونشريسي املركز 
 .  71/33/7132تاريخ املراجعة:  - 31/31/7132تاريخ اإليداع: 

 ملخص:
اجلزائر، تونس،  ؛الدول املوقعة عليها اختاذ تدابري خاصة تدعم تواجد املرأة يف الربملان، ومن بني هذه الدول ألزمت اتفاقية سيداو

 .مصر، املغرب
وآخر رافض لذلك حتت تربيرات عدة، فقد اجتهت  ،أول مؤيد لتطبيق نظام الكوتا النسائية ؛بالرغم من انقسام الفقه إىل فريقنيو 

 .سوي من العضوية يف الربملان، إال أن هذا التبين مل يكن على شكل واحدىل تبين هذا النظام للتمكني الن  إالنظم الدستورية للدول املذكورة 
أي تعزيز تواجد املرأة يف املراتب املتقدمة بقوائم الرتشح، بينما اعتمدت املغرب  ،فقد اعتمدت اجلزائر وتونس نظام كوتا الرتشيح

 أي ضمان عدد معني من مقاعد الربملان للنساء. ،نظام كوتا التمثيلومصر 
 الكلمات المفتاحية: 

 الكوتا، مبدأ املساواة، الرتشيح، التمثيل، الربملان
Abstract: 

SEDAW convention has committedcoutrieswhichsigned on it, to makespecialmeasuresthat 

support the presence of woman in parliamentamongthese countries, wefindAlgeria, Tunisia, 

Moroco, and Egypt 

Despite of split jurispridenceintotwo groups, one supports opplyingwomen"cota’s" system 

and otherrejectsit for manyreasons, the constitutionalsystemswhichmentionedabove have gone to 

adoptthis system for womanempowerment in parliament’smembership. 

This adaptionwas not in one way. Algeria and Tunisia have depended on filtration’s kota, the 

strengthenpresence of woman in the advanced places on filrationlists. 

WhileotherslikeMoroco and Egypt have depended on representation"kota". It means the 

guarantee of a certain rate or a certain nunberfromwomen’sparliamentreats 

Key words: 

cota,equalityprinciple, filtration, representation, parliament. 

 :مقدمة
اهتمت هبا األمم املتحدة، نظرا ملعاناة املرأة من التمييز يف التمتع مبختلف أشكال احلقوق تعترب قضية املرأة من أهم القضايا اليت 

مل متَكِّن املرأة من حقوقها  ح يدرك حقيقة أن الكثري من الدولخاصة السياسية منها، واملتطلع لتواريخ متتع املرأة حبقي التصويت والرتش
، بينما يف 3723 سنة سويسرا يف جند ل الغربية املتأخرة يف منح املرأة حقا التصويت والرتشحالسياسية إال قبل أعوام قليلة، فمن بني الدو 

 آخر دولة عربية متنح للمرأة هذه احلقوق. 7132وحق الرتشح يف  7133الدول العربية كانت السعودية مبنحها حق التصويت للمرأة يف 
حق الرتشيح مل يأت من فراغ، بل هو نتاج نضاالت ومؤمترات لوالها ملا  إن اعرتاف خمتلف الدول للمرأة حبقوقها السياسية وخاصة

ن وضع املرأة يف التمتع هبذه احلقوق، لكن بالرغم من هذا االعرتاف الدويل يبقى وضع املرأة املرتشحة لالنتخابات متأخرا بأشواط  حتس  
 كثرية إذا ما قورنت بنظرائها من الرجال.
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ظم موضوع املقارنة، يالحظ أن هذه التشريعات قد منحتها أحكاما املتعلقة برتشيح املرأة يف الن   إن املطالع للنصوص القانونية
خاصة مقارنة بالرجل، كوجوب ترشيحها يف مراتب متقدمة يف القوائم، أو وجوب تناوهبا مع الرجل يف ترتيب املرتشحني، أو ترشيحها 

التدابري، حىت متكن املرأة من التنافس احلقيقي للفوز بعضوية اجمللس املرتشح  ضمن قائمة خاصة بالعنصر النسوي فقط إىل غري ذلك من
 له، هذه املراتب أو املميزات هو ما يطلق عليه "نظام الكوتا النسوية".

الذي ال من هذا املنطلق تربز أمهية دراسة موضوع الكوتا النسائية، باعتبارها معاجلة تشريعية ملشكلة التمثيل النسوي يف الربملان، 
جع لتعدد املعاجلات التشريعية احلجم احلقيقي للتمثيل النسوي يف اجملتمعات العربية، أما دراسة هذا املوضوع يف إطار املقارنة فري  يعكس

 ظاهرة يف تعدد تبين أشكال عدة هلذا النظام يف هذه الدول، واإلشكالية اليت يعاجلها موضوع هذا البحث تتمثل يف:لل
ظام الكوتا النسائية يعترب يف حد ذاته متييزا، وما مدى مسامهة هذا لن ص التشريعيةالتمييز عن املرأة باعتماد النصو هل أن رفع 

 .يف هذه الدول بالرغم من العادات اجملتمعية الرافضة لذلك؟ النظام يف االرتقاء مبركز املرأة املرتشحة والنائبة
الكوتا النسائية كمحاولة لتجاوز حالة  يتناول املبحث األول سة من مبحثني:هذا ما سنحاول اإلجابة عنه من خالل خطة درا

نتائج اعتماد تشريعات النظم املقارنة للكوتا النسائية، األمر الذي يستدعي  يف عضوية املرأة العربية للربملان، ويتناول املبحث الثاين الركود
 التارخيي.توظيف املنهج التحليلي املقارن، مع االستعانة باملنهج 

 المبحث األول
 الكوتا النسائية محاولة لتجاوز ركود التمثيل النسوي العربي في البرلمان 

إن اعتماد نظام الكوتا النسائية مل يأت من فراغ، بل هو مثرة انتصار نضاالت ومؤمترات ودراسات قام هبا العديد من األفراد 
التمثيل النسوي القليل الذي ال يعكس الكتلة الدميغرافية الكبرية للمرأة يف اجملتمعات واملؤسسات واملنظمات والدول، ملواجهة مشكلة 

 االنسانية، يف ظل وجود العديد من القوى اليت كانت ضد هذا  التوجه العاملي، وعليه سنحاول تبني تأثري املساعي الدولية يف اعتماد هذا
 القضائي والفقهي.النظام، مث تبني املوقف العريب منه على املستويني 

 نتاج لمساعي المجتمع الدولي في التمكين للمرأة البرلمانية المطلب األول: الكوتا النسائية
يف إطار التوجه العام للمجتمع الدويل يف القضاء على مجيع أشكال التمييز، نالت قضية املرأة حيزا هاما من اهتمامات اجملتمع 

، الذي أكد على (1) اخلاص باحلقوق السياسية للمرأة 041القرار رقم  3727حيث صدر عنها عام الدويل ممثال يف هيئة األمم املتحدة، 
ل قضية حق املرأة يف تويل الوظائف العامة يف الدولة، على قدم املساواة بينها وبني الرجل، لتتواىل املؤمترات واملواثيق الدولية بعد ذلك حو 

ه املواثيق، وصوال إىل عقد اتفاقية دولية خاصة بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اليت املرأة، وتتواىل معها توقيع الدول على هذ
-املرأة والقيام بتدابري قانونية ، حيث ألزمت الدول املوقعة على هذه االتفاقية، باحرتام (2) 3727عرفت اختصارا باتفاقية "سيداو" عام 

لضمان مساواة فعلية بني الرجل واملرأة، خاصة وأن هناك الكثري من  -قتصادية واالجتماعية والثقافية إضافة إىل التدابري السياسية واال
 . (3) العراقيل ذات الطابع االجتماعي والثقايف تعيشها الكثري من اجملتمعات

                                                           

: تاريخ بدء النفاذ 3727ديسمرب  71( املؤرخ يف 2-)د 041واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق  -1
 3724جويليه  2
 1تاريخ بدء النفاذ  3727ديسمرب  38املؤرخ يف  14/381اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  -2

 1981سبتمرب 
 ملزيد من التفصيل ينظر:  -3

ة باتنة، ، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامع- دراسة قانونية لنظام الكوتا - ملرأة يف الربملانحممد طيب دهيمي، متثيل ا -        
 22-27 .، ص7134/7132اجلزائر،
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 الربملان، وعلى قدم املساواة مع إن ما يعنينا يف هذه االتفاقية هو األحكام اخلاصة بكيفيات ضمان الوصول باملرأة إىل العضوية يف
االقتصادية والثقافية، كل و  السياسية واالجتماعية سيما امليادينل األطراف يف مجيع امليادين، وال" تتخذ الدو  1 املادةإذ جاء يف  الرجل،

واحلريات األساسية  اإلنسانارسة حقوق التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريعية، لكفالة تطور املرأة وتقدمها الكاملني، وذلك لتضمن هلا مم
من االتفاقية "ال يعترب اختاذ الدول األطراف تدابري خاصة مؤقتة  4/3 والتمتع هبا على أساس املساواة مع الرجل"، وجاء يف املادة

 تستهدف التعجيل باملساواة الفعلية بني الرجل واملرأة متييزا كما حتدده هذه االتفاقية، ولكنه ال جيب أن يستتبع بأي حال، كنتيجة له،
 دابري عندما تكون أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة قد حتققت".على معايري متكافئة أو منفصلة، كما جيب وقف العمل هبذه الت اإلبقاء

يعين الوجوب، أي على الدول املوقعة على االتفاقية وجوب اختاذ تدابري تشريعية،  1إن مصطلح "تتخذ" الوارد يف بداية املادة
رة "تدابري خاصة مؤقتة"  يعين أنه على الدول منها عبا 4/3 تضمن للمرأة التمتع حبقوقها وحرياهتا األساسية، كما أن استعمال املادة

ية املوقعة اعتماد نظام احلصة "الكوتا" املؤقتة، واخلصوصية هنا تنصرف إىل الدولة، أي أن نص املادة ال يلزم الدول املوقعة على االتفاق
ك وهو املساواة يف التمتع باحلقوق األساسية باختاذ نفس التدابري، بل لكل دولة اختاذ تدابري خاصة هبا للوصول إىل اهلدف املتوخى من ذل

ينبغي مراعاته بل صارت هدفا  التايل مل تعد املساواة هنا مبدء، وب(1) عموما، والوصول إىل العضوية يف الربملان خصوصا وهو ما يعنينا
 ينبغي الوصول إليه.

ل بقضية املرأة، من خالل مؤمتر كوبنهاغن مل يقتصر األمر على اتفاقية سيداو، بل واصلت األمم املتحدة مساعيها للتكف
 387) )الصني( الذي شاركت فيه جل دول العامل ، وصوال إىل مؤمتر بيكني3782، مث مؤمتر نريويب )كينيا( يف 3781 )الدامنارك( عام

"املرأة يف مواقع السلطة وصنع ( اخلاصة باملرأة 37) عشر ثينإلا دولة( والعديد من املنظمات غري احلكومية، والذي كان من بني قضاياه
القرار"، خاصة وأن متثيل املرأة بقي حمتشما يف العديد من دول العامل، والذي كان من توصياته على حكومات الدول "اختاذ تدابري تشمل 

ة االنتخابية أو غري حيث يكون ذلك مناسبا، تدابري يف النظم االنتخابية تشجع األحزاب السياسية على إشراك املرأة يف املناصب العام
 االنتخابية بنفس النسب واملستويات املتاحة للرجل" وكذلك "مراجعة التأثري املتغاير للنظم االنتخابية على التمثيل السياسي للمرأة يف

ا يتوافق وإشراك اهليئات املنتخبة، والنظر عند االقتضاء يف تعديل هذه النظم أو إصالحها"، أي إدخال تعديالت على النظم االنتخابية مب
من  - واليت منها الربملان -وية املرأة يف اجملالس املنتخبة املرأة يف املناصب العامة االنتخابية وبنفس املستوى مع الرجل، وبالتايل اعتبار عض

 األركان اليت يقوم عليها أي نظام انتخايب تعتمده الدولة.
 ئيةالمطلب الثاني: موقف القضاء والفقه من الكوتا النسا

حناول من خالل هذه اجلزئية تبني تكييف القضاء الدستوري للنظم موضوع املقارنة لنظام الكوتا النسائية، باعتباره املفسر ألحكام 
 ة.الدساتري وباعتباره املسؤول عن تقرير دستورية النصوص التشريعية اخلاصة باالنتخابات، مث نستطلع آراء الفقه حول نظام الكوتا النسائي

 موقف القضاء الدستوري من الكوتا النسائية ع األول:الفر 
األصل أن موقف القضاء الدستوري ال ميكن أن يشذ عن التوجه الذي رمسته األحكام الدستورية، اليت جاءت تطبيقا لالتفاقيات 

الدراسة، باعتبار هذه األحكام  الدولية املتعلقة بالتمكني السياسي للمرأة من الولوج إىل الربملان، واليت صادقت عليها الدول موضوع
 يه.الدستورية هي البوصلة اليت توجهه سواء يف تفسريه للنص التشريعي املتعلق بتمكني املرأة من العضوية يف الربملان أو يف فرض رقابته عل

 أوال: موقف المجلس الدستوري الجزائري من الكوتا النسائية
                                                                                                                                                                                                 

ين بن طيفور، توسيع حظوظ مشاركة املرأة اجلزائرية يف اجملالس املنتخبة أو حتقيق املساواة عن طريق التمييز اإلجيايب، األكادميية عمار عباس ونصر الد -        
 7131، جوان31للدراسات االجتماعية واإلنسانية، العدد 

التمييز ضد املرأة يف احلياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل " تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على  2كما جاء يف املادة  -1
 . ..". املشاركة يف صياغة سياسة احلكومة وتنفيذ هذه السياسة ويف شغل الوظائف العامة -ـ ب ساواة مع الرجل احلق يف: ...للمرأة، على قدم امل
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 (1) ابقة نص القانون العضوي املتعلق بتوسيع حظوظ املرأة يف اجملالس املنتخبةجاء يف رأي اجمللس الدستوري اجلزائري حول مط
من الدستور ال يتعارض مع إقرار املشرع قواعد خمتلفة عندما يكون  77 "واعتبارا أن مبدأ املساواة املنصوص عليه يف املادة (2) للدستور

والناتج عن حتمية دستورية، وال يتعارض أيضا مع إقرار املشرع قواعد خمتلفة ملعيار االختالف عالقة مباشرة مبوضوع القانون الذي يضعه، 
 ". ملواطنني يوجدون يف أوضاع خمتلفة

 ما نالحظه من هذه الفقرة يف رأي اجمللس الدستوري اجلزائري ما يلي:
يكون ملعيار االختالف عالقة مباشرة أن مبدأ املساواة املنصوص دستوريا ال يتعارض ووضع املشرع قواعد قانونية خمتلفة عندما  -(أ

" والذي له العالقة املباشرة يف سن التشريع اخلاص بالكوتا  sexeهبذه القواعد القانونية، وبالتايل فمعيار االختالف هنا وهو "اجلنس 
رجل واملرأة يف التشريع اخلاص النسائية، ال يتعارض مع مبدأ املساواة، أي حسب رأي اجمللس الدستوري ال ميكن القول بوجود متييز بني ال

 بوضع الكوتا النسائية، مادام هناك أصال متايز بينهما وهو اجلنس.
ة وهي إن هذا التحليل جلانب من رأي اجمللس الدستوري اجلزائري، يقودنا إىل نتيجة هامة وهي أن اجمللس أصَّل لقاعدة عام

 مادام للتمايز عالقة مباشرة هبذا التشريع. -أيهال خيل مببدأ املساواة يف ر  -إمكانية وضع تشريع متييزي 
إن رأي اجمللس الدستوري اجلزائري يبدو غريبا، من ناحية وضعه للمعيار الذي يرى إعماله ال يؤدي إىل تعارض التشريع اخلاص 

 بالكوتا النسائية ومبدأ املساواة.
التشريع اخلاص بالكوتا النسوية هو نتاج حلتمية دستورية، وإذا كان اجمللس مل يعرف ومل يبني لنا صراحة هذه  أنه يرى أن -(ب

، أي (3) احلتمية، إال أننا نرى أن احلتمية الدستورية يف موضوع هذا القرار هي الكوتا النسوية كداعم أو كضامن لتواجد املرأة يف الربملان
 ري اليت متكن املرأة من العضوية يف الربملان.على املشرع أن يضع التداب

إن مبدأ املساواة ال يتعارض كذلك مع إقرار املشرع لقواعد خمتلفة ملواطنني يوجدون يف أوضاع خمتلفة، وما يشد االنتباه يف  -(ج
لس ملصطلح "املواطنني" بدل مصطلح إن استعمال اجملو  أوضاع". هذا اجلزء من رأي اجمللس الدستوري استعماله لعبارة "املواطنني" وعبارة "

"األشخاص"، يعين املسلك الذي حيدده املؤسس للمشرع والذي ال يتناىف ومبدأ املساواة، هو مسلك ذو طبيعة سياسية، أي أن مبدأ 
 املساواة الذي يقصده اجمللس الدستوري هنا هو املساواة السياسية فقط.

معاملة أصحاب املراكز القانونية املتماثلة معاملة متماثلة، ومبفهوم املخالفة معاملة من جهة أخرى، نعلم أن مبدأ املساواة يعين 
أصحاب املراكز القانونية املختلفة معاملة خمتلفة، إال أن اجمللس استعمل مصطلح "أوضاع" بدل مصطلح "مراكز"، حىت أنه مل يستعمل 

ال يقصد مبصطلح "أوضاع" املراكز القانونية، بل غري ذلك، ولعله من خالل  أن اجمللس -بالنسبة إلينا -نونية" ما يدل عبارة "أوضاع قا
سياق الوضع الذي تعيشه املرأة عندنا يقصد املراكز االجتماعية؛ ولسنا هنا بصدد حتميل املصطلح أكثر مما حيتمل، للخروج بنتائج 

مل مصطلحا آخر غري دال، فهذا أكيد أنه سيفتح الباب ألي وضعناها مسبقا، فاملصطلح القانوين معروف بأنه يؤدي املعىن، أما أن نستع
 تأويل. 

                                                           

مبراقبة مطابقة القانون العضوي الذي حيدد كيفيات توسيع حظوظ املرأة يف اجملالس املنتخبة ، يتعلق 7133 ديسمرب 77، املؤرخ يف 33/ر.م.د/12رأي رقم  -1
 7137 جانفي 34ر العدد األول، املنشورة يف  للدستور، ج.

 -17 املعدل بالقانون، 3770 ديسمرب 8، املنشورة بتاريخ 20، ج.ر العدد3770نوفمرب78دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، املؤرخ يف  -2
، 01 ، ج.ر العدد7118 نوفمرب 32 ، املؤرخ يف37 -18 وبالقانون 7117 أفريل 34، املنشورة بتاريخ 72 ، ج.ر العدد7117 أفريل 31، املؤرخ يف11

 . 7118 نوفمرب 30املنشورة بتاريخ 
 7130 مارس 12، املنشورة بتاريخ 34 ، ج.ر العدد7130 مارس 10 ، املؤرخ يف13-30 وقد مت تعديله بعد ذلك بالقانون

 إن رأي اجمللس الدستوري جاء متعلقا بتوسيع حظوظ املرأة يف اجملالس املنتخبة عموما، لكن ما يهمنا هنا هو الربملان فقط. -3
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صدق حتليلنا، فاجمللس الدستوري يرى أن املساواة السياسية ال تتعارض واملعاملة التشريعية املختلفة ألصحاب األوضاع  إذا
هل هذا يعد خمالفة للحكم الدستوري الذي املختلفة، ما دام اهلدف هو حتقيق احلتمية الدستورية، و  - وليس القانونية -االجتماعية 

أو أي ظرف آخر شخصي أو  بأي متييز يعود سببه إىل ..." وال ميكن أن يتذرع  تضمنته نفس املادة الناصة على املساواة كمبدأ
 .؟ اجتماعي"

األهداف الدستورية مثلما يستمد من بالنسبة للفقرة اليت تلي الفقرة السابقة يف رأي اجمللس الدستوري اجلزائري "واعتبارا أن جتسيد 
مكرر من الدستور يقتضي أن يكون كل حكم قانوين ذي صلة مبوضوع القانون العضوي موضوع اإلخطار، وحتت  13و 13روح املادة 

 ". طائلة التصريح بعدم مطابقته للدستور، منصبا وجوبا يف اجتاه ترقية احلقوق السياسية للمرأة وليس يف اجتاه تقليصها
يعترب هدفا دستوريا  - من خالل دعم أو ضمان عضويتها يف الربملان وهو موضوعنا - أن ترقية احلقوق السياسية للمرأة -(أ

مكرر، تعمل الدولة على حتقيقه، بإزالة العقبات االجتماعية اليت حتول دون مشاركتها يف احلياة  13و 13مستمدا من روح املادتني 
 متثيلها يف الربملان، وعمل الدولة هنا يكون بكل الوسائل واآلليات، وعلى رأسها التشريع. السياسية من خالل توسيع حظوظ

 -كأحد األهداف السياسية األخرى املتعلقة باملرأة  -إن اهلدف الدستوري املتمثل يف الوصول باملرأة للعضوية يف الربملان -(ب
منصبا يف توسيع حظوظها يف  -التشريع املتعلق بالكوتا النسائية -لربملان هيل عملية وصول املرأة ليقتضي أن يكون التشريع املنظم لتس

القانون العضوي املتعلق بتوسيع حظوظ  -موضوع -للدستور، أي أن أحكام  -التشريع –ذلك وليس تقليصها، حتت طائلة عدم مطابقته 
 الذي تضمنته ال نصوصه فقط بل روحه. املرأة يف اجملالس املنتخبة ينبغي أن تكون مطابقة للهدف الدستوري يف ذلك و 

إذا فاجمللس الدستوري طرح مسألة عضوية املرأة يف الربملان ضمن إطار مبدأ املساواة، باعتبار توسيع حظوظ العضوية ال تتناقض 
 ي تعيشه املرأة.مع املبدأ، مادام التشريع املتعلق بذلك مبنيا على أساس االختالف بني اجلنسني، وعلى أساس الوضع االجتماعي الذ

 ثانيا: موقف المجلس الدستوري المغربي من الكوتا النسائية
"وحيث إن متكني اإلناث من الرتشح ضمن اجلزء الثاين من الئحة الرتشيح املتعلقة  (1) جاء يف قرار للمجلس الدستوري املغريب

وىل من بالدائرة االنتخابية الوطنية إىل جانب الذكور، يعترب إجراء إضافيا لدعم متثيلية النساء مبجلس النواب، إعماال ملا ورد يف الفقرة األ
ت من شأهنا تشجيع تكافؤ الفرص بني النساء والرجال يف ولوج الوظائف نص على مقتضيامن الدستور من أن القانون  11صل الف

االنتخابية، ويعد خطوة أخرى يف النهج الذي جيب أن تسعى الدولة من خالله إىل حتقيق مبدأ املناصفة بني الرجال والنساء، طبقا ألحكام 
 .من الدستور" 37الفقرة الثانية من الفصل 

من القانون التنظيمي املتعلق مبجلس النواب، والذي يفتح اجملال لإلناث  71/7املنصوص عليه يف املادة إن اإلجراء اإلضايف  -(أ
ضمن القوائم الرتشيح للدائرة االنتخابية الوطنية، يعترب إجراء إضافيا  - إضافة إىل الفئة اخلاصة هبن يف الرتشيح -الرتشح ضمن فئة الشباب

 لدعم وجود املرأة يف الربملان.
نص القانون على مقتضيات من شأهنا القاضي بضرورة أن  (2) للنص الدستوري - تطبيق –اإلجراء هو إعمال  إن هذا -(ب

 تشجيع تكافؤ الفرص بني اجلنسني يف الوصول إىل عضوية الربملان.
تها مع الرجل يف أن هذه املقتضيات ال تعد اخلطوة األخرية يف التمكني السياسي للمرأة من خالل تشجيع تكافؤ فرص -(ج

عضويتها بالربملان، بل هي إحدى اخلطوات للوصول إىل املناصفة بني الرجال والنساء، باعتبار املناصفة مبدأ دستوري تسعى الدولة إىل 
 حتقيقه مبا لديها من سياسات، واليت منها السياسة التشريعية.

                                                           

 ،7130أوت  11د، املؤرخ يف م. 3137/ 30 قرار رقم: -1
مكرر، املنشورة  2704، ج.ر العدد 7133 جويلية 77املؤرخ يف  3.33.73دستور اململكة املغربية، الصادر بالظهري الشريف رقم  من 11الفصل  -2

 7133 جويلية 11بتاريخ 
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مل يقتصر على  -إضافة إىل عضويتها يف اهليئات األخرى- الربملانإذن فاملؤسس الدستوري املغريب وبالنسبة لتوسيع متثيل املرأة يف
بالرغم من أن أحكام التشريعات االنتخابية و مبدأ املساواة فقط، بل اعتمد مبدأ دستوريا جديدا هو "مبدأ املناصفة بني الرجال والنساء". 

ملان، إال أننا نالحظ أن املؤسس الدستوري املغريب ومن للدول حمل الدراسة تصب يف هدف واحد وهو ضمان أكرب لعضوية املرأة يف الرب 
وراءه اجمللس الدستوري، قد  طرح هذا ضمن مبدإ آخر مكمل ملبدأ املساواة وهو "مبدأ املناصفة" بني الرجال والنساء يف ولوج الوظائف 

 الرجال وبني النساء كفئات اجتماعية. االنتخابية، وبالتايل تفعيل مبدأ املساواة ال بني الرجل وبني املرأة كأفراد، بل بني
 ثالثا:موقف المحكمة الدستورية العليا المصرية من الكوتا النسائية

حكما بعدم دستورية  3780أصدرت احملكمة الدستورية العليا يف عام  3727 لسنة 73إزاء الطعن بعدم دستورية القانون رقم 
بني الرجل واملرأة، إذ أن نظام التخصيص يعين التمييز بنسبة معينة لصاحل املرأة وحدها حىت هذا القانون، على اعتبار أنه خيل مببدأ املساواة 

 .(1) من للدستور 41ولو كانت هذه النسبة ضئيلة، وألن التمييز يعين التفرقة اليت تعين عدم املساواة وهذا خمالف للمادة 
انا لتمثيلها يف الربملان ال مع مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة، وكانت احلكومة قد رأت أن ختصيص مقاعد للمرأة يف مرحلة ما ضم

 ي الذكر واألنثى( وليس جنسRace، يعين عدم التفرقة بني األجناس البشرية )3723من دستور 41ألن لفظ اجلنس الوارد يف املادة 
(Sexإال أن االنتخابات الربملانية حكم احملكمة الدستورية بقي ساري النفاذ، ح ،)اليت أخذت هبذا  7131 ىت التعديالت الدستورية سنة

 النظام.
 الفرع الثاني: موقف الفقه الدستوري من الكوتا النسائية

اختلف الفقه الدستوري يف موقفه من الكوتا النسائية، وميكن اعتبار هذه املواقف متواجدة على طريف نقيض، ففريق أول مؤيد 
 العضوية يف الربملان وفريق ثاٍن معارض لتفعيل هذا النظام.لضمانات أفضل متكِّن املرأة من 

 . (2) أوال: الرأي المؤيد للكوتا النسائية
 ما يلي:يد هذا الرأي للكوتا النسائية فيميكن إمجال مربرات تأي

كافة املواطنني لقواعد موحدة إن نظام الكوتا النسائية ال خيل مببدأ املساواة، فإقرار املبدأ يف الدستور ليس املقصود منه إخضاع   -3
واة توفر هلم مساواة نظرية ال تأخذ بعني االعتبار ما يوجد بينهم من متايز، فعدم تبين نظام الكوتا النسائية هو التكريس لواقع عدم املسا

 املتعارض مع الدستور.
للمرأة يف الربملان، خاصة وأن نسبة النساء يف  إن نظام الكوتا اخلاصة باملرأة يعد الوسيلة الوحيدة لضمان متثيل متوازن وسريع  -7

 كل اجملتمعات تقارب أو تساوي أو تفوق نسبة الرجال.
                                                           

 ينظر: -1
، كلية احلقوق، جامعة أسيوط، مصر، أشرف عبد الرمحان حممد صادق غز ايل، املشاركة السياسية للمرأة يف القانون الوضعي والفقه اإلسالمي، رسالة دكتوراه -

 417، ص 7117
دراسة تأصيلية، املركز القومي لإلصدارات القانونية، الطبعة األوىل، القاهرة، مصر،  -مدحت أمحد حممد يوسف غنامي، تفعيل دور املرأة يف املشاركة السياسية -

 . 77 ، ص7134
 ملزيد من التفصيل ينظر: -2
 471 -477 صادق غز ايل، نفس املرجع، صأشرف عبد الرمحان حممد  -
 73، ص7131أمرية املعايرجي، متثيل املرأة يف اجملالس النيابية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -
 118-112، ص 3784سعاد الشرقاوي وعبد اهلل ناصف، نظم االنتخاب يف مصر ويف العامل، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -
 22-21طيب دهيمي، املرجع السابق، ص حممد  -
 31:11 ، الساعة7132 أوت 70، يوم www.alnoor.se/article.asp قانون احلصص النسائية املفهوم واالشكاليات، مركز النور نعيمة مسينة، -

http://www.alnoor.se/article
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الكوتا تعويض للمرأة عما تعانيه، إذ توفر للنساء شغل مقاعد نيابية ال ميكنها شغلها بدون هذا النظام، نظرا للحواجز  -1
 بناء اجملتمع وتنميته عموما، وترشيح املرأة وانتخاهبا على وجه اخلصوص.والعوائق اجملتمعية اليت حتول دون مسامهة املرأة يف 

إن عدم التناسب بني الكتلة العددية للمرأة يف اجملتمع وبني متثيلها يف الربملان، يعرب عن متييز حقيقي جتاه املرأة، ومن العدل  -4
ز كرامة املرأة، األمر الذي يقدم منوذجا للمشاركة السياسية جدير أوال ومنطق متثيل املصاحل ثانيا نصف اجملتمع، مما يضمن صيانة وتعزي

 باالقتداء والتحفيز ملشاركة النساء. 
ال ميكن القول أن الكوتا تنقص من حرية الناخبني يف التصويت، إذ أن األحزاب هي اليت ترشح، أما الناخبون فما عليهم إال  -2

 االختيار بني املرتشحني.
بإمكان املرأة الفوز مبقعدها يف الربملان، يعترب نزعة تعصبية جتاه املرأة، وممارسة يف األصل لتعبري سياسي سافر عن إن القول أنه  -0

 الثقافة السائدة يف اجملتمع، واليت تليب دائما مصاحل القوى االجتماعية التقليدية والرجعية.
 . (1) للكوتا النسائية ثانيا: الرأي المعارض

لى عدة اعتبارات ميكن إمجاهلا املؤيد لنظام الكوتا النسوية هنا رأي معارض هلذا النظام يستند يف تربير رأيه ععلى خالف الرأي 
 ما يلي:في

إن نظام الكوتا النسائية يتعارض مع مبدأ املساواة بني املواطنني الذي نصت عليه كل الدساتري، كما أنه يتناقض مع مبدأ  -3
  دميقراطي مينح النساء حقوقا على أساس النوع ال الكفاءة.تكافؤ الفرص، إذ هو تدبري غري

إن النصوص املتبنية هلذا النظام تفرض وصاية على الشعب يف اختيار ممثليه، فاملبدأ الدميقراطي، يقضي أن يرتك الشعب حرا  -7
 كون النواب من هؤالء أو من هؤالء.يف اختياره، جيعل كل نوابه من الرجال أو من النساء، فإرادته وحدها هي اليت تفصل يف أن ي

إن هذا النظام فيه جور ال ختطئه العني على املصلحة العامة، فاحملقق للمصلحة العامة خيتص اجملتمع بتحديده دون النظر إىل  -1
 جنسه، وإال نكون أمام تعطيل حقيقي حلرية االختيار اليت تعترب من دعائم الدميقراطية.

ية يعطى لألقليات الدينية والعرقية واإلثنية، وال ميكن اعتبار املرأة كأقلية وهي تعادل نصف اجملتمع أو ما إن نظام الكوتا النسائ -4
 يفوق ذلك.

إن هذا النظام يعطي الفرص اجملانية للنساء على أساس هويتها البيولوجية، بغض النظر عن كفاءهتا يف ممارسة العمل  -2
 مينع املرأة من الوصول إىل العضوية يف الربملان بقدراهتا الذاتية دون االتكال على نظام الكوتا. النيايب،فالدميقراطية ميدان فسيح، ال

 قد يؤثر هذا النظام على سلبا على نضاالت املرأة حنو حتسني أحواهلا وعزيز مشاركتها السياسية.  -0
نساء مؤيدات للسياسات القائمة او على استخدامه من قبل األنظمة لضمان الدفع ب إمكانيةمن مضار هذا النظام هو  -2

 أحسن تقدير الدفع بنساء سلبيات إىل عضوية الربملان.

                                                           

 ملزيد من التفصيل ينظر: -1
 471 -477صادق غز ايل، املرجع السابق، صأشرف عبد الرمحان حممد  -
 73أمرية املعايرجي، املرجع السابق، ص -
 118-112سعاد الشرقاوي وعبد اهلل ناصف، املرجع السابق، ص  -
 81-22حممد طيب دهيمي، املرجع السابق، ص  -
 81، ص7110مصطفى أبو زيد فهمي، النظام الدستوري املصري، مطابع السعدين، مصر،  -
 املرجع السابق ة مسينة،نعيم -
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املرأة ليست حباجة للوصول إىل الربملان كي متثل مصاحلها بصورة أكثر فعالية، ويؤكدون أن عضوة الربملان ال جيب أن تعترب  -8
 نفسها معربة عن املرأة بل عن الشعب بأسره.

افة رأي آخر مستنتج من بعض آراء الفقه اإلسالمي الذي يرى عدم جواز تويل املرأة الوظائف العامة العليا يف ميكننا إض -7
 الدولة، وبالتايل عدم جواز نظام الكوتا ألنه يعترب هنا فرعا من أصل.

 .ثالثا: رأينا في الموضوع
 األسئلة التالية:سنحاول إبداء رأينا من موضوع الكوتا النسائية من خالل اإلجابة على 

 .هل املرأة تعاين التمييز أم تعيش املساواة يف اجملتمعات عموما واجملتمعات العربية خصوصا؟ ؛إن أول سؤال ينبغي طرحه هنا هو
ز الرجل، نعتقد أن اإلجابة كالتايل: نعم، إن املرأة تعاين التمييز يف اجملتمعات العربية، أي أن أهنا حتتل مركزا اجتماعيا أدىن بكثري من مرك

 وبالنسبة للنظم موضوع املقارنة فاألمر تؤكده بعض األرقام اليت لدينا.
 نسبة التسجيل ممن هلم احلق يف التسجيل بالنسبة لكل جنس هي: بالنسبة لعملية التسجيل يف القوائم االنتخابية جند أن - 

 من العدد اإلمجايل لإلناث يف اجلزائر، باملقابل تتجاوز نسبة املسجلني من الذكور  %20ال تتجاوز نسبة املسجالت  يف اجلزائر
 .(1) من العدد اإلمجايل للذكور % 04

،  %21,72من جمموع املسجلني بالرغم من أن نسبتهن من عدد السكان هي   %42,04يف تونس: نسبة املسجالت هي 
. (2) % 47,27من جمموع املسجلني بالرغم من أن نسبتهم من عدد السكان هي  % 27,10باملقابل فنسبة املسجلني من الذكور هي 

ة مقارنة بالرجل، بالرغم من أن التسجيل يف إن هذه النسب تعكس سقف احلرية النسيب فيما خيص تسجيل املرأة يف القوائم االنتخابي
يف نفس السياق ونظرا النعدام اإلحصائيات حول نسب املصوتني من النساء والرجال يف و  القوائم االنتخابية يعد إجباريا يف اجلزائر وتونس.

املرأة، خاصة وأن نسبة املصوتني من كل االنتخابات التشريعية يف الدول موضوع املقارنة، الشيء الذي مل ميكننا من االستدالل حول وضع 
جنس بالنسبة لعدد املسجلني من نفس اجلنس، تعكس بشكل أكرب وضع املرأة يف هذه الدول، واليت نعتقد أهنا ستكون متدنية بكثري عند 

 النساء مقارنة بالرجال.

 والفوز: بالنسبة لعملية الرتشيح -
، (3) قائمة فائزة 720( مرتشحة، من بني 37) عشر ت للقوائم االنتخابية هو اثنايف اجلزائر: عدد املرتشحات الفائزات املتصدرا

 .  %4,08أي ما نسبته 
،  %74,21قائمة ترشيح، أي ما نسبته  224مرتشحة من 347يف تونس: عدد املرتشحات على رؤوس القوائم االنتخابية هو 

 من متصدري القوائم الفائزين. %2,18، بنسبته (4) قائمة فائزة 372( مرتشحة، من بني 33عشر)ى إحد فازت منهن
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كانت   - غري املعنية بنظام الكوتا النسوية - يف املغرب: وباعتبار الدائرة الوطنية معنية بنظام الكوتا النسوية، ويف الدوائر احمللية
من   %1,78من الرجال و   %70,27، كما فاز مبقاعد الدوائر احمللية 31,18ومن النساء   %87,77نسب املرتشحني من الرجال 

 .(1) النساء
من إمجايل املرتشحني هلذا النظام، كما   %0مرتشحة فقط، أي أقل من  727يف مصر: بلغ عدد املرتشحات بنظام الفردي 

 .(2) من إمجايل املرتشحات % 31.7مرتشحة فقط أي ما نسبته  37فازت من بني هؤالء املرتشحات 
عاين التمييز املتجلي يف ضعف التمتع حبقوقها السياسية وخاصة حق الرتشح، فما هو سبب هذا إذا مادامت املرأة العربية ت

 .التمييز؟
 هما:يحتمالني أو كلاالإن سبب هذا التمييز يرجع إىل أحد 

 االحتمال األول: هو عزوف املرأة نفسها عن مباشرة حق الرتشح.
ائم االحتمال الثاين: هو التقاليد اجملتمعية القدمية واحملاِفظة اليت متنع املرأة من التمتع حبق الرتشح، إذ متنعها من التسجيل يف القو 

 االنتخابية، وإن متكنت من التسجيل متنعها من التصويت فما بالنا من الرتشح. 
لعضوية برملانات الدول موضوع املقارنة، فهل ميكن معاجلة هذا اخللل  شحما دمنا قد ذكرنا االحتمالني الذين مينعان املرأة من الرت 

   .اجملتمعي، وكيف نعاجله إن أمكننا ذلك؟
بالنسبة لالحتمال األول: ال ميكن للمشرع أن يتدخل ويفرض على املرأة اليت متنع نفسها أصال من ممارسة حق الرتشح أن ترتشح، 

 احلق يكون بالعمل التوعوي ال التشريعي. إذ أن دفع املرأة هنا ملباشرة هذا
بالنسبة لالحتمال الثاين: ما دام أن هناك إرادة خارجية عن إرادة املرأة متنع هذه األخرية من الرتشح، فهل ميكن للمرأة اللجوء إىل 

  . القضاء حلماية ممارستها حلقها؟
هذا اإلجراء على املرأة حلماية حقها يف الرتشح  إسقاطالقضاء، لكن من املعلوم لدينا أن احلماية القانونية للحق تكون باللجوء إىل 

 صعب من ناحيتني:
األوىل:  أن القوى اليت منعت املرأة من مباشرة حق الرتشح، هي نفس القوى اليت متنعها من اللجوء إىل القضاء حلماية هذا احلق  

لقضاء حلماية حقها يف الرتشح، فهي بذلك ستستطيع التقدم للرتشح وهو إىل ا - املرأة –كاألب أو الزوج أو األخ، وعلى افرتاض جلوئها 
مكسب هلا، مع احتمال بقبول الرتشح ألنه مرتبط بشروط وإجراءات، واحتمال بالفوز بعضوية الربملان، باملقابل سيتأكد تراجع مكانتها 

 أكثر مما كانت عليه. - املتخلفة أصال - االجتماعية 
أن هذه القوى ليست شخصا أو أشخاصا معينني بذواهتم فقط كاألب أو الزوج أو األخ فهذه هي القوى  أكثر من ذلك الثانية:

الظاهرة فقط، بل هي قوى جمتمعية الظاهر فيها أقل بكثري من اخلفي، أي أهنا هي اجملتمع كله أو اجلزء األكرب منه، األمر الذي يستحيل 
 معه حتديد أشخاصه بذواهتم.

 .شرع التدخل حلماية هذا احلق بطريقة ما؟إذن هل ميكن للم
إن سلوك اجملتمع مبنع املرأة من التمتع حبق الرتشيح يعترب سلوكا فوضويا، ال ميكن تنظيمه إال عن طريق القاعدة القانونية، لكن هل 

 . نظام الكوتا هو الكيفية الوحيدة لتدخل املشرع؟
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أي أنه يف توجهها للمخاطبني هبا إمنا ختاطبهم لغرض ضبط سلوكهم االجتماعي، إن القاعدة القانونية توصف بأهنا قاعدة تقوميية، 
وهي هبذا التوجه إمنا حتدد ما جيب أن يكون عليه هؤالء، وليس تقرير ما هم كائنني عليه، فسعي القاعدة القانونية إىل تقومي سلوك 

إمنا تدخل لتنظيم السلوك الفوضوي للمجتمع املانع للمرأة حق الرتشح،  املخاطبني هبا؛ والقواعد القانونية املنظمة للكوتا، تعين أن املشرع
حسب تقدير -عن طريق آلية الكوتا النسوية، فالكوتا النسوية يف نظرنا ليست غاية يف حد ذاهتا، إمنا هي وسيلة يتم هبا ضمان احلد األدىن

 لتمتع املرأة حبق الرتشيح املمنوعة منه اجتماعيا. - املشرع
كوسيلة لتنظيم السلوك الفوضوي للجماعة املتمثل يف منع املرأة من   -آخر، وحىت وإن كان الوجه اآلخر لنظام الكوتا من جاب 
هو ضمان شروط أفضل لتمكني املرأة من العضوية يف الربملان، فهذا ال يعيب هذا النظام، مادام تطبيقه ميكن للمرأة  - التمتع حبق الرتشح

 التواجد يف الربملان. 
جدت لتحقيق املصلحة العامة يف اجملتمع خالل فرتة زمنية ما، واملصلحة العامة يف وجود الربملان هو ن القاعدة القانونية إمنا و  إ

ي التعبري األمثل عن إرادة الشعب من خالل عملييت التشريع والرقابة وغريها من الوظائف األخرى للربملان، وهذا لن يكون إال بتمثيل حقيق
 ة للناخب من جهة، وتظهر فيه املكونات السياسية هلذا الشعب يف الربملان من جهة أخرى. للشعب تظهر فيه حرية االختيار املكفول

 المبحث الثاني
 نتائج اعتماد تشريعات النظم المقارنة للكوتا النسائية

، ألزمت اتفاقية سيداو الدول املوقعة عليها باختاذ تدابري خاصة من  شأهنا الرقي مبركز املرأة مبا يعزز من تواجدها يف برملانات الدول
ومن خالل حتليل خمتلف النصوص التشريعية اخلاصة بالدول موضوع املقارنة، ميكن القول أنه ميكن تقسيم نظام الكوتا النسائية يف هذه 

 ىل منوذجني، النموذج األول خاص بكوتا الرتشيح لعضوية اجملالس النيابية، والنموذج الثاين خاص بكوتا الفوز باملقاعد النيابية. الدول إ
 المطلب األول: اعتماد كوتا الترشيح كأثر للتصديق على االتفاقية

دابري من شأهنا ضمان ترشيح املرأة ضمن القوائم يعين نظام كوتا الرتشيح أن الدولة اليت أخذت به يف تشريعها االنتخايب تقوم بت
دىن االنتخابية ويف مراتب متقدمة يف كل قائمة انتخابية، حىت متكنها من الفوز مبقاعد نيابية، أي أن النظام االنتخايب هنا يضمن احلد األ

دد املقاعد اليت فازت هبا هذه القائمة االنتخابية، وقد لرتتيب ترشيح للمرأة يف القائمة االنتخابية، لكن فوز املرأة باملقعد النيايب مرتبط بع
 أخذت هبذا النظام كل من اجلزائر وتونس.

 كوتا الترشيح في الجزائر  الفرع األول:
" تعمل الدولة على ترقية احلقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ متثيلها يف بأنه:  من الدستور اجلزائري 12/3جاء يف املادة 

خبة"، أي أن الدولة تعمل على الزيادة يف احتماالت وجود املرأة يف اجملالس املنتخبة، وليس ضمان وجودها يف هذه اجملالس، اجملالس املنت
إىل قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه املادة، أي أن القانون العضوي سيضع األحكام  12وقد أحال املؤسس يف الفقرة الثانية من املادة 

ادة يف احتماالت وجود املرأة يف اجملالس املنتخبة، وبالتايل فالقانون العضوي ليس عليه وضع األحكام الكفيلة الكفيلة مبا يضمن الزي
 بضمان متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة وإال ع دَّ غري مطابق للدستور.

يف اجملالس املنتخبة وبني ضمان متثيلها إن املعيار الذي نراه فاصال بني األحكام اليت تعترب ضامنة الحتماالت توسيع حظوظ املرأة 
يف هذه اجملالس هو مدى التأكد من فوز املرأة من عدمه مبقعد نيايب واحد على األقل على مستوى كل تراب الدولة قبل عملية الرتشح، 

الس املنتخبة، بل أمام ضمان لفوز املرأة ولو مبقعد واحد ال جتعلنا أمام حالة توسيع حظوظ املرأة يف اجمل -رياضيا –فاألحكام املؤكدة 
متثيلها يف هذه اجملالس، كالنص على وجوب وضع متصدري القوائم االنتخابية من العنصر النسوي، أو ضرورة متثيل كل قائمة فائزة بامرأة 

شحني من اجلنسني يف كل على األقل، أما النص مثال على ضرورة وجود نسبة معينة من النساء يف قوائم الرتشيح أو التناوب يف ترتيب املرت 
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ا قائمة، ففي هذين املثالني ال ميكننا القول بضمان وجود امرأة على األقل يف اجمللس، بل حنن أمام تأكيد ترشيحها وتعزيز احتماالت فوزه
 فقط.

الفتا يف نتائج باجلزائر تأثريا (1) املتعلق بتوسيع حظوظ املرأة يف اجملالس املنتخبة 11-37لقد أثر تطبيق القانون العضوي 
مقعدا، أي ما نسبته  407 من أصل (2) امرأة بعضوية اجمللس الشعيب الوطين 341إذ ساهم يف فوز  ،7137 االنتخابات التشريعية لسنة

يف  (3) % 72,20مقعدا أي ما نسبته  407امرأة بعضوية اجمللس الشعيب الوطين من أصل  337، كما ساهم يف فوز % 17,02
يف  187من أصل  (4) مقعدا فقط 74، بعد أن كان التمثيل النسوي يف نفس اجمللس حيوز 7132نتائج االنتخابات التشريعية لسنة 

 . %0,30، أي ما نسبته 7112 نتائج االنتخابات التشريعية لسنة
الحظنا أن  7132و 7137لسنيت املذكور يف االنتخابات التشريعية  11 -37من جانب آخر ونتيجة لتطبيق القانون العضوي 

من عدد املقاعد اإلمجايل، وكان عدد   %17,02قائمة وكانت نسبة فوز املرأة  324هو  7137عدد القوائم الفائزة يف انتخابات 
نه كلما من عدد املقاعد اإلمجايل، وبالتايل يتأكد القول أ  %72,20قائمة فازت املرأة ب  720 هو 7132القوائم الفائزة يف انتخابات 

 قلت عدد القوائم الفائزة كلما زاد متثيل املرأة يف نظام الكوتا املعتمد باجلزائر.
(نساء فقط على 14) امرأة الفائزة باالنتخابات، جاءت أربع 341أنه من أصل الـ 7137باملقابل ما يلفت االنتباه يف انتخابات 

بالنسبة  %4,08لتصعد هذه النسبة إىل ، %7,77االنتخابية أي ما نسبته قائمة فائزة مبختلف الدوائر  324رؤوس القوائم من بني 
 720امرأة فقط على رؤوس القوائم من بني  37امرأة الفائزة باالنتخابات، جاءت  337 حيث أنه من أصل الـ 7132النتخابات 

ضع الرتاتبية على مستوى القوائم االنتخابية، وبشكل قائمة فائزة مبختلف الدوائر االنتخابية، إن هذا يؤكد السيطرة شبه التامة للرجل يف و 
أعم يعكس حقيقة ذكورية الطبقة السياسية اجلزائرية وازدواجية خطاهبا السياسي، إذ صوتت باألغلبية املطلقة للنواب وصادقت باألغلبية 

 ل على جل رؤوس قوائمها االنتخابية.، لتأيت بعد ذلك وترشح الرج11 -37( أعضاء جملس األمة على القانون العضوي 1/4) املوصوفة
حيث يطبق القانون  -األوىل  الحظنا أن عدد الفائزات باملراتب التالية للمرتبة -وتأكيدا على كالمنا السابقيف نفس السياق 

من بني  (5) 310،كما فازت بنفس املراتب 7137الفائزات يف انتخابات  341 امرأة من بني الـ 317هو  - عمليا 11 -37العضوي 
 ، وهو ما يعكس حقيقة القفزة احلقيقية للتمثيل النسوي اليت ساهم هذا القانون يف حتقيقها.7132امرأة فائزة يف انتخابات 337 الـ

لكن باملقابل وما ينبغي التذكري به من الناحية احلسابية، أنه ليس بالضرورة أن هذا تطبيق هذا القانون العضوي سيضمن وبالتأكيد 
مرأة داخل اجمللس الشعيب الوطين، ولنفرتض أن كل قائمة انتخابية فائزة يف كل دائرة انتخابية، فازت مبقعد واحد فقط فيها، وكان متثيال لل

، صحيح أن هذا 11 -37 على كل رؤوس القوائم الفائزة رجال، بالتايل لن تفوز أية امرأة مبقعد، حىت مع تطبيق أحكام القانون العضوي
 .(6) حتقيقه على أرض الواقع، لكنه ليس مبستحيل الوقوع املثال يصعب جدا

                                                           

 34، ج.ر العدد األول، املنشورة يف 7137 جانفي 37الصادر يف  ، املتعلق بتوسيع حظوظ املرأة يف اجملالس املنتخبة،11 -37القانون العضوي رقم  -1
 7137 جانفي

 ، املرجع السابق37/ أ.م.د/13إعالن رقم  -2
 7132 جوان 12، املنشورة يف 14 ، يتضمن نتائج انتخاب أعضاء اجمللس الشعيب الوطين، ج.ر العدد7132 وماي 38/أ.م.د/ مؤرخ يف 13إعالن رقم  -3
 7112 جويلية 33، املنشورة يف 42 ، يتضمن نتائج انتخاب أعضاء اجمللس الشعيب الوطين، ج.ر العدد7112 وماي 73رخ يف /أ.م.د/ مؤ 11إعالن رقم  -4
لجزائر العاصمة امرأة فازت باملراتب اليت تلي املرتبة األوىل يف خمتلف القوائم، من دون ذكر حالة واحدة فازت بالعضوية يف الدائرة االنتخابية ل 310نقول أن  -5

، إذ أن نظام الكوتا هنا مكَّن من فوز  11-37عن حزب العمال وهي املرتشحة "بودين خدجية"، اليت فازت بالعضوية دون احلاجة إىل تطبيق القانون العضوي 
 .11 -37على أساس تطبيق القانون العضوي ( من بني الستة الفائزين، يف حني فازت املرتشحة املذكورة نظرا لرتتيبها يف قائمة الرتشيح، ال 17امرأتني )

( دوائر انتخابية مل تفز فيها 18املوجودة على الرتاب الوطين، هناك مثاين ) 48الحظنا أنه من بني الدوائر االنتخابية الـ 7132من خالل نتائج انتخابات  -6
 دوف، خنشلة وغرداية.املرأة بأي مقعد، وهذه الدوائر هي: بشار، متنراست، سعيدة، البيض، إيليزي، تن
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وإن ساهم تطبيقه يف أول وثاين  11 -37من هذا املنطلق، نقول أن تطبيق نظام الكوتا النسائية وفق أحكام القانون العضوي 
التمثيل، وخري دليل على ذلك تراجع التمثيل  جتربة برملانية من توسيع متثيل املرأة، إال أنه هبذه األحكام ال يؤدي بالضرورة دائما إىل حتسني

 .7137عنها يف انتخابات  7132نائبة يف انتخابات  74النسوي يف الربملان اجلزائر بفارق 
 الفرع الثاني:كوتا الترشيح في تونس
إال أن املصطلح الدستوري ، (2)مبدإ تبين اعتماد التمييز اإلجيايب ك وإن كان قد اجته إىل (1) بالنسبة للمؤسس الدستوري التونسي

 املستعمل يبدو لنا متناقضا والتدابري املتخذة يف هذا اإلطار واليت جاء هبا القانون األساسي املتعلق باالنتخابات واالستفتاء.
أن  "، مما يفهم منه تعمل الدولة على ضمان متثيلية املرأة يف اجملالس املنتخبة ":  14/7 فقد نص الدستور التونسي يف الفصل

ي املؤسس الدستوري التونسي ومن خالل مؤسسة الربملان وبواسطة التشريع االنتخايب، سيضمن ال حمالة متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة، أ
 ما معناه أن املؤسس قد تبىن نظام كوتا التمثيل وليس كوتا الرتشيح.

منه"  74الناص يف الفصل (3) املتعلق باالنتخابات واالستفتاء لكن التدابري اليت اختذها املشرع من خالل أحكام القانون األساسي
تقدم الرتشحات على أساس مبدأ التناصف بني النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة، وال تقبل القائمة اليت ال حترتم هذا 

تعين أن املشرع التونسي قد أخذ بنظام كوتا الرتشيح على املبدأ إال يف حدود ما حيتمه العدد الفردي للمقاعد املخصصة لبعض الدوائر"، 
لتناوب غرار املشرع اجلزائري وإن اختلفا يف اآللية، إذ اعتمد املشرع التونسي ضمان الرتشح للمرأة يف خمتلف القوائم االنتخابية، وفق آلية ا

بالعضوية يف الربملان  - املرأة -التمييز اإلجيايب، أما فوزها يف الرتشيح بني املرأة والرجل يف كل قائمة، وهو ما يؤكد فعال اعتماده مبدأ
لس التونسي فيخضع لعدد املقاعد اليت فازت هبا كل قائمة انتخابية، وبالتايل فاملؤسس الدستوري التونسي مل يضمن للمرأة العضوية يف اجملا

أن كل قائمة انتخابية فائزة يف كل دائرة انتخابية  - حالة اجلزائرالذي افرتضناه يف -ولو افرتضنا نفس املثال السابق  املنتخبة هبذا الشكل،
 فازت مبقعد واحد فقط فيها، وكان على رؤوس القوائم رجال، بالتايل لن تفوز أية امرأة مبقعد.

أة يف اجملالس واضح أن املؤسس الدستوري اجلزائري كان أكثر دقة يف عند تبنيه كوتا الرتشيح باستعماله عبارة " توسيع حظوظ املر 
ه إليه املنتخبة" على خالف املؤسس التونسي الذي استعمل عبارة"ضمان متثيلية املرأة يف اجملالس املنتخبة"، وهي العبارة اليت ال تفيد ما توج

 .(4) حقيقة
تشريعية من القانون األساسي املتعلق باالنتخابات واالستفتاء التونسي على االنتخابات ال 74إن تطبيق أحكام الفصل 

، إال أن ما يلفت  %13,11مقعدا، أي ما نسبته  732امرأة مبقاعد يف جملس نواب الشعب من أصل 08ساهم يف فوز  7134لسنة
( قوائم فقط ترأستها نساء، أي 33) عشرى تخابية فائزة باملقاعد، هناك إحدقائمة ان 372أنه من أصل  -وعلى غرار اجلزائر -االنتباه 

سيطرة الرجل شبه التامة يف  -يف حالة اجلزائر -الفائزة، وهو ما يعكس كما قلنا  من املرتبني األوائل يف مجيع القوائم  %8,00ما نسبته 
 وضع القوائم االنتخابية.

 المطلب الثاني: اعتماد كوتا التمثيل كأثر للتصديق على االتفاقية

                                                           

 7134فيفري4، املنشور بتاريخ  31،  ر.ر العدد 7134جانفي 13دستور اجلمهورية التونسية، الصادر بقرار رئيس اجمللس الوطين التأسيسي املؤرخ يف  -1
اجلهات، استنادا على مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ على "تسعى الدولة إىل حتقيق العدالة االجتماعية، والتنمية املستدامة، والتوازن بني  37الفصلنص  -2

 التمييز اإلجيايب،...."
، 7134و ماي 72، املنشور يف 47 .ر عددجملتعلق باالنتخابات واالستفتاء، ، ا7134و ماي 70، املؤرخ يف 7134 لسنة 30 القانون األساسي عدد -3

 . 7132 فيفري 32، املنشور يف 34، ر.ر عدد 7132 فيفري 34املؤرخ يف ، 7132لسنة  2املنقح واملتمم بالقانون األساسي عدد 
 هنا تظهر أمهية رقابة املطابقة القبلية الوجوبية للقوانني املكملة للدساتري، اليت مل يعتمدها املؤسس الدستوري التونسي -4
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نتخايب تقوم بتدابري من شأهنا ضمان فوز املرأة مبقاعد يف اجمللس يعين نظام كوتا الفوز أن الدولة اليت أخذت به يف تشريعها اال
النيايب، أي أن النظام االنتخايب هنا يضمن يعتمد آلية من شأهنا ضمان وجود النساء يف اجمللس بغض النظر ترتيب ترشيح للمرأة يف 

 قد أخذت هبذا النظام كل من املغرب ومصر.القائمة االنتخابية، وبغض النظر عن عدد املقاعد اليت فازت هبا هذه القائمة، و 
 الفرع األول: كوتا التمثيل في المغرب

 - واجلزائري واملصري بالنتيجة -ؤسس التونسي ، فقد اعتمد مبدءا أكثر تقدمية مقارنة بامل(1) بالنسبة للمؤسس الدستوري املغريب
ولوج الوظائف االنتخابية"، حميال إىل القانون لوضع مقتضيات من  معتمدا "مبدأ املناصفة بني الرجال والنساء يف 37فقد جاء نص الفصل

ينص القانون على مقتضيات من . " .. 11/3 شأهنا تشجيع تكافؤ الفرص يف العضوية يف الربملان بني الرجال والنساء، من خالل الفصل
 ". شأهنا تشجيع تكافؤ الفرص بني النساء والرجال يف ولوج الوظائف االنتخابية

نسبة للمشرع االنتخايب املغريب، الذي قصر تطبيق الكوتا على قوائم الرتشيح اخلاصة بالدائرة االنتخابية الوطنية،دون القوائم بال
 " (2)من القانون التنظيمي املتعلق مبجلس النواب املعدل 71/7بالدوائر احمللية اليت فتح فيها التنافس بني اجلنسني، بالنص يف املادة  اخلاصة

خيص االنتخابات على صعيد الدائرة االنتخابية الوطنية..... وجيب أن تشتمل الئحة الرتشيح على جزأين يتضمن اجلزء األول منها فيما 
ال تزيد سنهم على  (3) ( مرتشحا من اجلنسني11) ( مرتشحة مع بيان ترتيبهن، ويتضمن اجلزء الثاين منها أمساء ثالثني01) أمساء ستني
  . ..." أربعني سنة

مقعدا، أي ضمان العضوية  172( امرأة مبقاعد يف جملس النواب من جمموع 01) إن تطبيق هذا النص يعين ضمان الفوز لستني
من مقاعد جملس النواب للنساء، وهو نظام خيالف النظام الذي اعتمده املشرعان اجلزائري والتونسي من زاوية   %32,38ملا نسبته 

ومن خالل اطالعنا على نتائج االنتخابات التشريعية يف الدائرة االنتخابية الوطنية  .(4) وية يف الربملانضمان نظام الكوتا للمرأة العض
 امرأة مضمون فوزها. 01امرأة من بينهن  23باملغرب الحظنا فوز 

 مصر فيالّنسوي الفرع الثاني: كوتا التمثيل 
" تكفل الدولة حتقيق املساواة بني املرأة والرجل يف مجيع احلقوق  33/3الناص يف مادته  (5) نفس األمر بالنسبة للدستور املصري

ماعدا  -ر املصري مل يعتمد أي مبدأ جديد والثقافية وفقا ألحكام الدستور، أي أن الدستو  االقتصادية واالجتماعيةو والسياسية  املدنية

                                                           

املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية،، الواردة يف هذا " يتمتع الرجل واملرأة على قدم املساواة، باحلقوق واحلريات  37 الفصلنص  -1
ستور وثوابت اململكة الباب من الدستور، ويف مقتضياته األخرى، وكذا يف االتفاقيات واملواثيق الدولية، كما صادق عليها املغرب، وكل ذلك يف نطاق أحكام الد

 املناصفة بني الرجال والنساء. إمبدينها. تسعى الدولة إىل حتقيق وقوان
 . وحتدث هلذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز"

، 7133 أكتوبر 32، املنشورة بتاريخ 37 - 2782 ، املتعلق مبجلس النواب، ج.ر عدد7133 أكتوبر 34، املؤرخ يف 72.33القانون التنظيمي رقم  -2
 . 7130 أوت 33، املنشورة يف 0471 ، ج.ر عدد7130 أوت 31املؤرخ يف   71.30املعدل بالقانون التنظيمي رقم 

( مرتشحا يكونون من الذكور فقط ال تزيد سنهم 11) املتعلق مبجلس النواب ينص على أن أمساء الثالثني  72.33 كان النص السابق قبل تعديل القانون  -3
 . على أربعني سنة

( مقعدا 11( مقعدا من بني الثالثني )73( مقعدا املخصص هلا، فازت بواحد وعشرين )01) إضافة إىل فوز املرأة املغربية يف االنتخابات التشريعية بالستني -4
مقعدا، بنسبة  73ية، أي ما جمموعه ( مقاعد ضمن الدوائر االنتخابية احملل31) املخصصة للجزء الثاين مقاعد الدائرة االنتخابية الوطنية، كما فازت بعشرة

 /من مقاعد جملس النواب.71.11
 . 7134 جانفي 38)أ(، املنشورة بتاريخ  مكرر 1، ج.ر العدد  7134 جانفي 38دستور مجهورية مصر العربية، الصادر يف  -5
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منه يف الشق التشريعي هو  33 أن اإلحالة يف تطبيق أحكام املادةيؤسس به لتحقيق عضوية املرأة يف اجملالس املنتخبة، كما  - مبدأ املساواة
 .(1) من اختصاص الربملان باعتباره املختص بالتشريع املتعلق مبجلس النواب

من قانون جملس  2قصر تطبيق الكوتا على القوائم إذ نص يف املادة  - وعلى غرار املشرع -(2) بالنسبة للمشرع االنتخايب املصري
على أن يكون من بني  الصفات اآلتية على األقل: ...( مقعدا األعداد و 32) يتعني أن تتضمن كل قائمة خمصص هلا عددالنواب " 

( مقعدا األعداد 42) ويتعني أن تتضمن كل قائمة خمصص هلا عدد أصحاب هذه الصفات أو من غريهم سبع نساء على األقل.
 بني أصحاب هذه الصفات أو من غريهم إحدى وعشرون من النساء على األقل".على أن يكون من  الصفات اآلتية على األقل: ...و 

ى وما دام القرار بقانون يف شأن تقسيم دوائر االنتخابات يف انتخابات جملس النواب قد قسم تراب اجلمهورية إىل أربع دوائر انتخابية كرب 
( مقعدا، إذا فقد مسح نظام الكوتا النسائية يف مصر 32اثنني على )( مقعدا، ويف 42يف انتخابات القوائم، يتنافس يف اثنني منها على )

لة إال ، وهذه النسبة وإن كانت قلي %7,82عضوا منتخبا، أي ما نسبته  208( امرأة من بني 20بضمان العضوية يف جملس النواب لـ )
 أكثر وتنافس الرجل للرفع من هذه النسبة.ويبقى على املرأة املصرية أن تناضل  - وهذا أمر جيد -أهنا نسبة مضمونة للنساء 
ويف نظام االنتخاب بالقوائم، فازت بـ  7132أن املرأة املصرية ومن خالل نتائج االنتخابات التشريعية لسنة  ؛ما ينبغي مالحظته

( 12( مقعدا هي )42) لـ( وا32مقعدا بالتمام، بالرغم من أن املشرع االنتخايب نص على أن حصة النساء املرتشحات يف قوائم الـ ) 20
على التوايل، "على األقل"، أي ليس هناك ما مينع أن تفوز املرأة املصرية بأكثر من ذلك، إال أن نتائج انتخابات القوائم أعطت  (73) و

احلزبية الفائزة  التكتالت-للمرأة احلد األدىن الذي ضمنه هلا النص القانوين، وهو ما يعرب عن ذكورية حقيقية للطبقة السياسية املصرية
اليت وضعت قوائم الرتشيح، إذ مل تعط للمرأة أكثر مما أعطاها هلا القانون؛ ومما يعزز هذا التفسري أنه من بني  -، (3) بانتخابات القوائم

( 34)فقط ترشحن باسم أحزاب و (14) امرأة فقط، من بينهن أربعة 38املخصصة لالنتخاب بالنظام الفردي، فازت  448 املقاعد الـ
 فزن كمستقالت.

 العوامل المؤثرة على حجم التمثيل النسوي وفق نظام الكوتا المطلب الثالث:
من خالل دراستنا لنتائج االنتخابات التشريعية يف الدول موضوع املقارنة، ميكننا القول أن حجم التمثيل النسوي وفق نظام الكوتا 

 .(4) يف اجلزائر وتونس يتأثر بعدة عوامل النسوية
 الفرع األول: حجم الدائرة االنتخابية

ميكن القول إمجاال أن حجم الدائرة االنتخابية يؤدي إىل زيادة عدد النساء املنتخبات يف هذه الدائرة، ألن زيادة عدد مقاعد الدائرة 
 لتمثيل النسوي املرتبط بنظام الكوتا.االنتخابية سيؤدي بالنتيجة إىل زيادة عدد املقاعد اليت ستفوز هبا كل قائمة، وهذا ما من شأنه زيادة ا

                                                           

على النحو الذي حيدده ثيل املرأة متثيال مناسبا يف اجملالس النيابية، من الدستور املصري "وتعمل الدولة على اختاذ التدابري الكفيلة بضمان مت 33/7تنص املادة -1
 . ..."القانون، 

 . ، املعدل7134 جوان 12، املنشورة بتاريخ 71 ، املتعلق مبجلس النواب، ج.ر العدد7134لسنة  40قانون رقم  -2
ليس  فاز جبميع مقاعد دوائر االنتخاب بالقائمة تكتل "يف حب مصر" املشكل من حزب املصريون األحرار وحزب مستقبل وطن وحزب الوفد، وواضح أنه -3

ا يف الرصيد التارخيي للحزب للمرأة أية اعتبارات ال يف احلرية يف احلزب األول، وال يف الشراكة مع الرجل يف مستقبل الوطن يف احلزب الثاين، وال حىت يف مشاركته
 الثالث. 

الرتشيح، بالرغم من  اقتصرنا على ذكر اجلزائر وتونس ألن نظام الكوتا النسوية فيها جيعل من عدد النساء الفائزات مبقاعد يتغري، نظرا العتمادها نظام كوتا -4
مصر فاستثنينامها ألن نظام الكوتا النسوية ذو طابع متثيلي، وهو نظام يضمن الفوز االختالف يف التدابري التفصيلية لنظام الكوتا يف كل الدواتني، أما املغرب و 

 يل.بعدد من املقاعد للنساء حيدده املشرع، بغض النظر عن اعتبارات التنافس االنتخايب الذي قد يرفع من العدد املخصص وفق نظام كوتا التمث
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فإذا كانت كوتا الرتشيح مرتبطة بنسبة وجوبية من املرتشحات يف القائمة كما يف حالة اجلزائر، بالتايل ستتأثر هذه النسبة زيادة 
د املقاعد يف الدائرة ونقصانا بعدد املقاعد اليت فازت هبا كل قائمة زيادة ونقصانا كذلك، وهو الذي يتأثر بدوره بتناسب طردي بعد

 االنتخابية.
وإذا كانت كوتا الرتشيح مرتبطة بالتناوب يف ترتيب الرتشيح بني الرجال والنساء يف كل قائمة كما يف حالة تونس، فإن نسبة الزيادة 

يف كل قائمة رجل باعتبار يف العنصر النسوي ستتأثر بالزيادة يف عدد املقاعد اليت حازهتا كل قائمة، شريطة أن ال يستنفذ هذه الزيادة 
 ترتيبه يف القائمة.

يف كال الدولتني، قد ال تتأثر  - زيادة عدد الفائزات عن طريق نظام الكوتا النسوية–يف حاالت خاصة متثل استثناء،فهذه النسبة 
خرى غري اليت فازت مبقاعد، شريطة فوز  بالرغم من زيادة حجم الدائرة االنتخابية، كما لو فازت باملقاعد املضافة للدائرة االنتخابية قوائم أ

 كل قائمة منها مبقعد واحد للرجل متصدر القائمة.
 الفرع الثاني:التغير في عدد القوائم الفائزة في الدائرة االنتخابية

عزز احتمال وجود إن زيادة عدد القوائم الفائزة يف الدائرة االنتخابية، يعين أن عدد املقاعد سيتوزع على عدد أكرب من القوائم، مما ي
د قوائم ستفوز مبقعد واحد، هذا املقعد الذي سيكون بنسبة كبرية للرجل، باعتبار أن نظام الكوتا النسوية إمنا جاء لتعزيز احتماالت تواج

 املرأة يف الربملان، ولنفرتض املثالني التاليني يف كل من اجلزائر وتونس.
( يف الدائرة االنتخابية، مما يعين أن عدد النساء وفق نظام الكوتا النسوية 17التسعة )يف اجلزائر: فازت قائمة واحدة جبميع املقاعد 

(مقاعد، فإن 14مقاعد، والثانية بأربعة ) (12) ( مقاعد، لكن لو فاز يف نفس الدائرة االنتخابية قائمتان، األوىل خبمسة11هو ثالثة )
 فقط. (17) نصيب النساء وفق نظام الكوتا هو مقعدان

(، فإن كان متصدر القائمة رجال سيكون بالتأكيد عدد النساء الفائزات 17) تونس: فازت قائمة )أ( جبميع املقاعد التسعةيف 
(، لكن لو فازت مع القائمة )أ( قائمة أخرى 12) (، وإن كان املتصدر امرأة سيكون بالتأكيد عدد النساء الفائزات هو مخسة14) أربعة

( 11) مما يعين أن القائمة )ب( ستفوز بثالثة -( منها للنساء بالتأكيد11) ثالثة -( مقاعد10) ( ستة)ب(، وكان نصيب القائمة )أ
( حبسب ترتيب متصدر القائمة رجال كان أو امرأة، وهنا نكون أمام 17) ( أو اثنني13) مقاعد نصيب النساء منها مقعد واحد

 احتمالني: 
( مما يرفع جمموع النساء بني 13) ن بالتأكيد نصيب النساء الفائزات واحدإذا كان متصدر القائمة)ب( رجال سيكو  األول:

 ( ومخسة14) )أ( يرتاوح بني أربعة يف حني كان عدد النساء يف حالة القائمة الفائزة الوحيدة ( مقاعد،14القائمتني )أ( و)ب( إىل أربعة)
 ( مقاعد. 12)

( مما يرفع جمموع النساء بني القائمتني 17) أكيد عدد النساء الفائزات اثنانالثاين: وإن كان متصدر القائمة)ب( امرأة سيكون بالت
 )أ(. وهو ما يتساوى واحتمال احلد األقصى من عدد النساء يف حالة القائمة الفائزة الوحيدة ( مقاعد12) )أ( و)ب( إىل مخسة

وائم الفائزة، ال يؤدي دائما إىل نقص التمثيل النسوي وفق إن ما ينبغي التنويه إليه، أن الكثري من احلاالت اليت يزداد فيها عدد الق
يستحيل أن نظام الكوتا إن كان عدد القوائم الفائزة أقل، لكن ما ينبغي التأكيد عليه هنا أن زيادة عدد القوائم الفائزة يف الدائرة االنتخابية 

 يرفع من عدد املقاعد املخصصة للنساء وفق نظام الكوتا يف نفس الدائرة.
 الفرع الثالث: عتبة المنافسة على المقاعد

املقصود هبا النسبة من عدد األصوات الصحيحة يف الدائرة االنتخابية، واليت يشرتطها املشرع على قائمة حىت تتمكن من املنافسة 
، وهذا املتغري له عالقة وطيدة بعدد القوائم الفائزة باملقاعد يف الدائرة االنتخابية، إذ كلما ارتفعت هذه  %2على املقاعد، ففي اجلزائر هي 

كلما رفع العتبة قلَّ عدد القوائم الفائزة باملقاعد، وكما أسلفنا فقلة عدد القوائم الفائزة مبقاعد يرفع من عدد النساء الفائزات، وبالتايل ف
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يف الدائرة  - وفق نظام الكوتا -نسبة عتبة املنافسة على املقاعد كلما زاد احتمال رفع نسبة النساء الفائزات املشرع االنتخايب من 
 االنتخابية.

 الفرع الرابع: ترتيب الترشح بين الرجل والمرأة
التونسي أن يكون ترتيب وهو عامل خيص احلالة التونسية فقط يف ترتيب املرتشحني، حيث ألزم قانون االنتخابات واالستفتاء 

اعد املرتشحني يف القوائم االنتخابية بالتناوب بني الرجال والنساء، فإذا كانت القائمة الفائزة بعدد زوجي من املقاعد فأكيد أن هذه املق
ة بعدد فردي من ستكون مناصفة بني الرجال والنساء بغض النظر عن متصدر القائمة رجال كان أم امرأة، أما إذا كانت القائمة الفائز 

ل املقاعد فاألمر خيتلف تبعا جلنس متصدر القائمة، إذ ستحرز املرأة لو كانت هي متصدرة القائمة عددا من املقاعد أكثر فيما لو كان الرج
 متصدر القائمة، بفارق مقعد واحد دائما.

 خاتمة
يجة للثقافة اجملتمعية السائدة واليت تضع العوائق ألي حماولة منذ قيام الربملانات يف الدول العربية والتمثيل النسوي فيها حمدود جدا نت

 للتمكني السياسي للمرأة عموما، ومتكينها من عضوية الربملان على وجه اخلصوص.
ومن بعدها منهاج عمل  -وسعيا لتمكني املرأة العربية من العضوية يف الربملان صدقت الدول موضوع املقارنة على اتفاقية سيداو 

اليت ألزمت الدول باختاذ تدابري ذات صبغة مؤقتة تسعى من خالهلا إىل تدعيم تواجد املرأة يف الربملان، كهدف للقضاء على  - بيكني
 مشكلة عدم املساواة اجملتمعية الفعلية بني الرجل واملرأة.

التعديالت على دساتريها  بإدخال حزمة من - على غرار باقي الدول املوقعة -طار قامت الدول موضوع املقارنة يف هذا اإل
وتشريعاهتا االنتخابية، من خالل األحكام اخلاصة بنظام الكوتا النسائية، هذه األحكام اليت اختلفت من دولة ألخرى من أشكال لكوتا 

دد يف الرتشيح كما فعلت اجلزائر وتونس، وأشكال لكوتا التمثيل كما فعلت املغرب ومصر، وهذا التعدد يف األشكال ال يعين التع
األهداف، فاهلدف واحد وهو حتسني التواجد النسوي يف الربملانات، األمر الذي ساهم بعد تطبيق هذا النظام يف هذه الدول يف رفع 
مستوى التواجد النسوي يف الربملانات بشكل الفت، ريثما تتعود جمتمعات هذه الدول على تواجد املرأة يف برملاناهتا، ومعه تزول احلاجة 

 نظام.هلذا ال
نرى أن التمكني السياسي للمرأة من خالل دعم تواجدها يف الربملان ال يقتصر على السياسة التشريعية يف هذه الدول،  ؛يف األخري

االقتصادية واالجتماعية والتعليمية واإلعالمية والثقافية إىل غري  اساتعية مدعومة بسياسات عدة كالسيبل جيب أن تكون السياسة التشري
 ذلك من أنواع السياسات اليت هتدف إىل التمكني السياسي للمرأة العربية يف العقل اجلمعي العريب. 
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 المساواةّأثناءّالحملةّاالنتخابيةّلمبدّإماناتّالقانونيةّالض
Legal guarantees of the principle of equality during the election campaign 

 قسم )أ(،  أستاذ حماضر ،لعروسي أحمد .د
 قسم القانون العام،  معهد العلوم القانونية واإلدارية،

 ، اجلزائر.تيسمسيلتشريسي أمحد بن حيي الوناملركز اجلامعي 
 (،ة قسم )أمساعد ةأستاذ ،بن مهرة نسيمةأ.

 قسم احلقوق،  كلية احلقوق والعلوم السياسية،
 اجلزائر.، دون تيارتـلخن ة ابـجامع

 . 11/67/7162تاريخ املراجعة:  - 61/66/7162تاريخ اإليداع: 
 ملخص:

ياسية على اختالفها الختيار احلكام بطريقة دميقراطية، هذه األخرية ال ميثل االنتخاب أحد أهم الوسائل اليت عرفتها النظم الس
تتجسد إال بانتخابات سليمة وجدية، حيث أن االنتخاب املزيف يؤدي حتما إىل دميقراطية مزيفة. ويسبق أي استحقاق انتخايب فرتة من 

العملية باحلملة االنتخابية. هذه األخرية، ونظرا  عرض للربامج واستعراض لألفكار والتوجهات من قبل املرتشحني، حيث تسمى هذه
 ألمهيتها وللتوتر الكبري وشدة التنافس الذي تشهده بني املرتشحني، وتفاديا ملا قد ينجم عن ذلك من اضطرابات وفوضى، مل يرتكها املشرع

ظيمية، مبا يضمن كفالة احلق يف املساواة بدون ضبط وتنظيم، بل عمد إىل تنظيمها مستعمال يف ذلك القوانني التشريعية والنصوص التن
 جلميع املرشحني.

  الكلمات المفتاحية:

 احلملة االنتخابية، قانون االنتخابات، مبدأ املساواة، اهليئة العليا ملراقبة االنتخابات.
Abstract: 

    Elections are one of the most important means, used by different political systems, to choose 

rulers democratically, as democracy depends on free and fair elections, and any corrupt election 

inevitably leads to a corrupt democracy. An electoral appointment is preceded by a period allocated 

to the candidates to present their programs, ideas and inclinations. This process is called the 

electoral campaign. In consideration of the importance of electoral campaigning, the resulting 

tension and intense competitiveness among candidates, and in order to avoid the eventual confusion 

and chaos, legislators resorted to organizing and regulating the process, using legislative and 

regulatory texts, in order to ensure the right to equality of all candidates. 

Keywords: 

 Election campaign, Election Law, The principle of equality, High Authority for Electoral 

Observation.  

 مقدمة: 
وسيلة الشعب يف إخضاع السلطة إلشرافه عن طريق اختيار ، و اسية يف عملية البناء الدميقراطيتعترب االنتخابات الركيزة األس   

 ممثلني عنه يف خمتلف املراكز واجملالس، وألن عملية االختيار هذه تستند إىل اعتبارات تتعلق مبؤهالت املرشحني، ويف سبيل استمالة أكرب
من الناخبني واحلصول على أصواهتم، يبذلون كل ما يف وسعهم للتعريف بأنفسهم وإقناع الناخبني برباجمهم، كل ذلك يتم قبل عملية عدد 

االنتخابية مع التقدم الكبري يف تكنولوجيا اإلعالم  احلملةويف الوقت احلاضر تزداد أمهية  .االنتخابية احلملةب التصويت، يف ما يعرف
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االنتخابية، إىل درجة ميكن القول معها أنه بإمكان أي مرشح تدعيم  احلملةأفرزه من وسائل مستحدثة تستخدم يف إطار واالتصال وما 
 فرصته يف الفوز إذا ما أحسن استخدام تلك الوسائل.

دق تعبري نتائج االنتخابية أثر كبري يف توجيه التصويت، فإن التنافس املشروع على مهام التمثيل، وص احلملةوملا كان لوسائل 
يتحقق إال باملساواة بني املرشحني يف استخدام تلك الوسائل، ومنحهم فرصا متساوية لعرض  االنتخابات على حقيقة اإلرادة العامة ال
 خاصة على مستوى وسائل اإلعالم التلفزية واإلذاعية، وذلك لضمان اتصاهلم مجيعا على قدمأفكارهم واجتاهاهتم وبراجمهم االنتخابية 

كما أن تدخل املال يف العملية االنتخابية دون ضوابط من شأنه أن خيل بقواعد التنافس، ويصبح هو   املساواة بالرأي العام وهيئة الناخبني .
 وعليه، ميكن لنا طرح اإلشكال التايل: .ال عن املبادئ والربامج السياسيةمعيار االختيار السياسي بد

 .وما مدى فعالية الضمانات القانونية املتاحة لكفالة املساواة بني املرشحني ؟ ،النتخابية ؟كيف نظم املشرع اجلزائري احلملة ا
االنتخابية وإبراز خمتلف  احلملةسنحاول الوقوف على طريقة تنظيم املشرع اجلزائري إلجراءات حتليال هلذه اإلشكالية، إجابة و 

، وأيضا من خالل األول( املطلب) احلملةحني، من حيث استعمال خمتلف وسائل الضمانات القانونية املتاحة لكفالة املساواة بني املرتش
 .الثاين(املطلب ) االنتخابية للحملةتنظيم األحكام املالية 

 األول المطلب
 االنتخابية الحملةضمانات المساواة في استعمال وسائل 

، وهي تعتمد على جمموعة من الوسائل واألساليب اليت ضرورة تفرضها طبيعة ممارسة احلقوق السياسية (1) االنتخابية احلملةإن 
، وحىت (2)يستخدمها املرشحون إلشهار ترشحهم وتعريف الناخبني بأنفسهم وبراجمهم االنتخابية، بغرض استمالتهم للتصويت لصاحلهم

)الفرع  االنتخابية، سواء التقليدية منها احلملةتكون الفرص متكافئة بني مجيع املرشحني استلزم األمر تدخل املشرع لتنظيم استعمال وسائل 
، وقد نظم املشرع تلك الوسائل يف الباب السادس )الفرع الثاين( ، أو ما استحدث من وسائل يف جمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصالاألول(

  ، وهو ما نتطرق له كما يلي: (3) من قانون االنتخابات

 التقليدية حملةالاألول: المساواة في استعمال وسائل  الفرع

إن أهم العناصر اليت ميكن الوقوف عليها يف أي محلة انتخابية هو عنصر الكيفيات واألساليب اليت تتم هبا احلمالت االنتخابية،     
ذلك أن عرض األفكار أو األشخاص ال يتم إال من خالل هذه األساليب االتصالية خالل الفرتة احملددة قانونا، ويعرض قانون 

وفقا االنتخابية  احلملةومن بني الوسائل التقليدية للقيام ب. تخابيةاالن احلملةبات اجلزائري ونصوصه التطبيقية الطرق املختلفة للقيام باالنتخا
 .(ثانيال امللصقات والالفتات الدعائية )واستعما أوال(هو عقد التجمعات االنتخابية )ملا ينص عليه قانون االنتخابات، 

 : المهرجانات االنتخابيةلتجمعات و أوال/ ا
                                                           

نتخابات( واليت يتقدم خالهلا تعرف الدعاية االنتخابية أو احلملة االنتخابية على أهنا الفرتة اليت تسبق موعد االنتخابات احملدد رمسيا وقانونيا )مبوجب قانون اال -1
اجلهود اليت يبذهلا املرشح بغية حفز املواطنني للتصويت عليه" . أو هي  املرشحون لالنتخابات بعرض براجمهم على الناخبني. كما تعرف على أهنا " جمموعة من

اخب للحزب أو "جمموعة من األعمال اليت يقوم هبا احلزب أو املرشح هبدف إعطاء صورة حسنة هليئة الناخبني من خالل برنامج انتخايب، بقصد استمالة الن
 ينظر يف هذا الصدد كال من:املرشح املستقل ملنحه صوته قصد الوصول إىل السلطة". 

 . 19، ص 6991حيي السيد صباحي، "النظام الرئاسي واخلالفة اإلسالمية"، دار الفكر العريب، القاهرة 
 .141، ص 6991ضة العربية، القاهرة حممد فرغلى حممد علي، "نظم وإجراءات انتخاب أعضاء اجملالس احمللية يف ضوء القضاء والفقه"، دار النه

 . 116، ص 7117لباز، حق املشاركة يف احلياة السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، داود ا -2
 . 7161أوت  71، 11يتعلق بنظام االنتخابات. اجلريدة الرمسية، العدد  7161أوت  71املؤرخ يف  61-61القانون العضوي رقم  -3
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االنتخابية، تلك التجمعات اليت يعقدها املرشحني مع  احلملةمن بني الوسائل اليت أقر املشرع بشرعية استخدامها يف إطار    
 (1)61-61ات رقم ــــال قانون االنتخابــــأحور الناخبني. وقد ــوا من خالهلا من شرح براجمهم وآرائهم مباشرة أمام مجهـــــاملواطنني، ليتمكن

املؤرخ يف  69-96واملعدل واملتمم بالقانون رقم  6919ديسمرب  16املؤرخ يف  19/71القانون رقم إىل عملية عقد هذه االجتماعات 
                  .(2) املتعلق باالجتماعات والتظاهرات العمومية 6996ديسمرب  17

جتمع مؤقت ألشخاص متفق عليهم ينظم خارج الطريق : ) ملذكور أعاله بأنهطبقا ألحكام القانون ايعرف االجتماع العمومي و 
خيضع انعقاد و  .(3) (االلتحاق به قصد تبادل األفكار أو الدفاع عن مصاحل مشرتكة العمومي ويف كل مكان مغلق يسهل لعموم الناس

موعة من البيانات اإللزامية، هذه األخرية جاءت على االجتماع االنتخايب العمومي إلجراءات التصريح املسبق، والذي جيب أن يتضمن جم
من القانون املتعلق باالجتماعات والتظاهرات العمومية السالف الذكر وهي كالتايل: هدف االجتماع، مكانه،  4سبيل احلصر يف املادة 

، وهذا التصريح يوقع عليه ثالثة أشخاص تارخيه باليوم والساعة، مدته وعدد األشخاص املقرر حضورهم واهليئة املعنية به عند االقتضاء
يودع التصريح املسبق يف أجل  .متتعهم باحلقوق املدنية والوطنيةيشرتط فيهم اإلقامة يف الوالية اليت يعقد يف إقليمها االجتماع باإلضافة إىل 

  . (4) الوايل أو من يفوضه دارية املعنية وهيثالثة أيام كاملة على األقل قبل تاريخ انعقاد االجتماع االنتخايب العمومية لدى اجلهات اإل
وهبدف احملافظة على النظام العام واألمن العام منح املشرع السلطة التقديرية للوايل يف منح الرتخيص أو رفضه، كما منحه حق     

وحىت ال تطغى  .(5) ساعة 74تغيري مكان االجتماع كلما استدعت املصلحة ذلك مع تقييده بوجوب إخطار املعنيني بذلك خالل 
الفوضى على االجتماعات وال تنحرف عن أهدافها احلقيقية، ألقى املشرع باملسؤولية على عاتق املنظمني عن كل تصرف يرتتب عن هذه 

ولضمان مسامهة اإلدارة يف تسيري هذه االجتماعات أجاز القانون  .(6) االجتماعات من شأنه أن ميس بالنظام العام أو األمن العام
مع منحه صالحية التدخل لتوقيف االجتماع إذا الحظ أي  ،للمنظمني تقدمي طلب إىل الوايل إليفاد ممثل عنه حلضور هذه االجتماعات

كما منع املشرع صراحة عقد االجتماعات يف أماكن العبادة أو املباين   .(7) مظهر من مظاهر الفوضى أو اإلخالل بالسري احلسن له
، ومنع أيضا اجملتمعني من القيام بأداء خطابات متس برموز الثورة وثوابت األمة (8) لذلك وكذلك الطرقات العامةالعمومية غري املخصصة 
 . (9) وبالنظام واآلداب العامة

االنتخابية يف مجيع القاعات املغلقة، واستثناء على مستوى  احلملةوعلى العموم تعقد االجتماعات والتجمعات خالل مرحلة 
رياضية أو األماكن العمومية بالنسبة للبلديات اليت تنعدم فيها املنشآت اليت حتتضن مثل هذه االجتماعات، مع إلزام اجلهة املركبات ال

 ،بتوفري احلماية األمنية جلميع القاعات واملنشآت وكذا محاية املنشطني واملشاركنياإلدارية املخولة باإلشراف اإلداري )الوالية أو البلدية( 
اتفاق بني املرشحني أو إىل االنتخابية من حيث التاريخ والتوقيت ومكان االنعقاد  احلملةية توزيع هذه القاعات خالل فرتة وختضع عمل

                                                           
 .629مبوجب املادة  -1
 .6996ديسمرب  64اريخ ، بت17العدد منشور باجلريدة الرمسية،  -2
 . 69-96املعدل واملتمم بالقانون رقم  19/71املادة الثانية من القانون  -3
 . 69-96واملعدل واملتمم بالقانون رقم  19/71من القانون  11املادة  -4
 . 69-96واملعدل واملتمم بالقانون رقم  19/71من القانون  11املادة  -5
 . 69-96واملعدل واملتمم بالقانون رقم  19/71من القانون  11املادة  -6
 . 69-96واملعدل واملتمم بالقانون رقم  19/71من القانون  66املادة  -7
 . 69-96واملعدل واملتمم بالقانون رقم  19/71من القانون  11املادة  -8
 . 69-96واملعدل واملتمم بالقانون رقم  19/71من القانون  19املادة  -9
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لية عن ممثليهم القانونيني وبني اإلدارة املشرفة على العملية )الوايل أو من يفوضه(، ويف حالة تعذر الوصول إىل اتفاق بني األطراف تتم العم
 .  (1) ةطريق القرع

االنتخابية خارج الفرتة  احلملةفإنه ال جيوز القيام بإجراءات  ،االنتخابية احلملةوحرصا على ضمان املساواة بني املرشحني يف جمال 
يوما من تاريخ االقرتاع، وتنتهي  71من قانون االنتخابات، حيث تكون مفتوحة قبل  621القانونية واليت حددها املشرع مبوجب املادة 

، هذا التحديد من شأنه أن يؤدي إىل هتيئة فرص متكافئة بني املرشحني لعرض براجمهم يوم( 76)أي  أيام من تاريخ االقرتاع 11 قبل
االنتخابية، ألن ترك الفرتة مفتوحة بال حدود من شأنه أن خيل مببدأ تكافؤ  احلملةوذلك من خالل توحيد التنظيم اخلاص بوأفكارهم، 

 ، وخاصة األحرار منهم .(2) اإلمكانيات املادية بني املرشحنيالفرص، نظرا لتفاوت 
وإذا كان املشرع يهدف من  ،مما تقدم نالحظ أن عملية عقد االجتماعات االنتخابية مقيدة برتخيص مسبق من اجلهات اإلدارية

االنتخابية أين تشتد  احلملةصوصا يف فرتة خ ،يف ذلكوراء ذلك إطالع السلطات املعنية باالجتماع قصد اختاذ اإلجراءات األمنية الالزمة 
عقد االجتماعات يف مكان حدة التنافس بني املرشحني مما قد يؤدي إىل مصادمات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ولنفس اهلدف منع 

أو حزب منافس خدمة  لإلدارة قد تستغلها ملنع مرشحإال أن هذه السلطة املمنوحة واحد أو أماكن متقاربة بني املرشحني املتنافسني، 
ملرشح آخر أو جهة معينة، خصوصا يف املرحلة اليت مرت هبا اجلزائر من أعمال عنف وإرهاب، وما ترتب عن ذلك من تطبيق لقانون 
الطوارئ الذي قيد بشكل كبري ممارسة احلقوق واحلريات السياسية بصفة خاصة، والذي أصبحت اإلدارة تتمسك به يف كل موقف 

 . (3)بالرفض
 تعد مل هبذا الوصفهي كما أن الظروف السياسية اليت أبرمت فيها نصوص قانون التجمعات واملظاهرات العمومية قد تغريت، و 

فضال عن عدم تناسبها مع الطبيعة  ،تتناسب مع تطور النظام السياسي وانتقاله من مرحلة األحادية السياسية إىل مرحلة التعددية احلزبية
االنتخابية، خبالف التجمعات العمومية اليت  احلملةتخابية واليت غالبا ما تعقد حتت رعاية أحزاب سياسية يف أيام اخلاصة للتجمعات االن

ولذلك حري باملشرع . (4) ميكن أن تنعقد يف أي وقت وألي سبب آخر، دون رعاية حزبية هلا فقد تكون هذه اإلجراءات مناسبة هلا
 طبيعة السلمية لالنتخابات، وتساير التطورات السياسية اليت وصل إليها النظام السياسي يف هذاالتفكري يف وضع إجراءات تتناسب مع ال

 اجملال مع اإلبقاء على إجراءات قانون التظاهرات العمومية يف غري جمال االنتخابات .
معات ألحكام قانون من القانون العضوي لالنتخابات السالف الذكر خبضوع التج 629أن إطالق نص املادة  ويالحظ أيضا،

يفيد بعدم جواز الطعن اإلداري أو القضائي يف حالة رفض اإلدارة النعقاد االجتماع أو مهرجان معني  ،التجمعات والتظاهرات العمومية
 ايب.لعدم وجود نص جييز ذلك، وهذا بدوره يشكل إهدارا للضمانات القانونية اليت تكفل حتقيق التمتع مبمارسة حرية االجتماع االنتخ

وحىت تتقيد اإلدارة مببدأ احلياد وأن ال تتعسف يف استعمال سلطاهتا البد من إجياد آلية للرقابة على قرار الرفض، خصوصا إذا كان  ،لذلك

                                                           
بالنسبة للقانون املنظم لالجتماعات قريب من املشرع الفرنسي من حيث عملية تنظيم االجتماعات واجلهة املشرفة عليها، وإن كانت  املشرع اجلزائري -1

 والذي يسمح بعقد هذه االجتماعات قبل بداية احلملة 6916االجتماعات يف فرنسا حتيل يف شأهنا النصوص القانونية لالنتخابات إىل القانون الصادر سنة 
ر عقد أي اجتماع انتخايب يف طريق عام، وال تعترب الزيارات اليت يقوم هبا ظاالنتخابية بصورة رمسية ويف أثنائها وذلك حىت ليلة االقرتاع، وطبقا هلذا القانون فإنه حي

 املرشحون لألحياء من قبيل االجتماعات اليت يسري عليها احلظر. 
 .  716، ص 7111ة االنتخابية يف اجلزائر"، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة باتنة أمحد بنيين، "اإلجراءات املمهدة للعملي -
 .414، ص 6999العربية، القاهرة  صالح الدين فوزي، "النظم السياسية وتطبيقاهتا املعاصرة"، دار النهضة -2
 .716محد بنيين، املرجع السابق، ص أ -3
دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه، كلية  –انوين للمشاركة السياسية من خالل االنتخابات العامة يف اليمن واجلزائر النظام الق أمحد صاحل أمحد العميسي، " -4

 .  711، ص 7167، 16احلقوق، جامعة اجلزائر 
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هذا األخري مبين على حجج واهية، واجلهة املخولة قانونا بذلك هي السلطة القضائية، حىت تتحقق املبادئ الدستورية يف جمال حرية 
 . (1) ماع، وحىت تتجسد مبادئ الدميقراطية واحلرية واملساواة جلميع املرشحني أحزابا كانوا أم أحرارااالجت

 :استعمال الملصقات والالفتات الدعائيةثانيا/ 
  تعد امللصقات من أهم وسائل اإلشهار املعتمدة يف احلمالت االنتخابية يف اجلزائر و نظرا ألمهيتها ورواجها فقد فرضت ضوابط  

يف املراسيم التنفيذية و  (2) حيث نظم املشرع يف قانون االنتخابات. كثرية على أماكن تعليق امللصقات و عددها و أوقات القيام بالتعليق
 111-61مت إصدار املرسوم التنفيذي رقم املطبقة له، عملية نشر قوائم املرشحني والوثائق اإلشهارية املتعلقة هبا، ويف هذا الصدد فقد 

 .(3) الذي حيدد كيفيات إشهار الرتشيحات لالنتخابات 7161ديسمرب  69 رخ يفاملؤ 
وتشري املادة الثانية من هذا املرسوم إىل أنه وباإلضافة إىل كيفيات اإلشهار األخرى، املنصوص عليها يف القانون املتعلق 

التعليق وبالوسائل املكتوبة واإللكرتونية، ويتم هذا باالنتخابات، ميكن للمرتشحني وعلى نفقتهم اخلاصة إشهار ترشيحاهتم باستخدام 
املادة  التعليق يف املواقع احملددة هلذا الغرض هنارا من الساعة السابعة صباحا إىل الساعة الثامنة مساء، ومببادرة من املرتشحني. كما توضح

 :ايب، تكون كالتايلالرابعة من املرسوم املذكور، أن العدد األقصى للمواقع املخصصة للتعليق االنتخ
 .نسمة أو يقل عنها 71.111موقعا يف البلديات اليت يكون عدد سكاهنا يساوي  61 -
 .نسمة 41.111و 71.116عشرون موقعا يف البلديات، اليت يرتاوح عدد سكاهنا بني  -
 نسمة.  611.111و 41.116ثالثون موقعا يف البلديات اليت يرتاوح عدد سكاهنا بني  -
 .نسمة 611111و 611.116ا يف البلديات، اليت يرتاوح عدد سكاهنا بني موقع 11كما خيصص  -
 .نسمة 611.111نسمة يف البلديات اليت يزيد عدد سكاهنا عن  61.111فيما يتم ختصيص موقعان إضافيان لكل  -

اكن املخصصة لكل وحرصا على اإلنصاف واملساواة بني املرتشحني لالنتخاب، توضح املادة اخلامسة من املرسوم أنه توزع األم
احلملة يوما من تاريخ افتتاح   61مرتشح أو قائمة مرتشحني من طرف اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات، على مستوى الوالية، قبل 

ل موقع االنتخابية. ويف هذا اإلطار، جيب على مصاحل البلدية أن تنهي تعيني األماكن املخصصة لكل مرتشح أو قائمة مرشحني داخل ك
 احلملةأيام من تاريخ افتتاح  1بناء على التوزيع احملدد من طرف اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات، على مستوى الوالية وذلك قبل 

لإلشهار ويسند قرار حتديد املواقع، املخصصة للمرتشحني إىل رئيس اجمللس الشعيب البلدي، مبوجب قرار، ونفس األمر بالنسبة  االنتخابية.
عل مستوى املمثليات الدبلوماسية أو القنصلية، أين يتم توزيع األماكن املخصصة للمرتشحني من طرف اهليئة العليا املستقلة ملراقبة 

. ويشكل توزيع، املطويات واملراسالت إحدى كيفيات اإلشهار االنتخايب، عن طريق الوسائل املكتوبة لصاحل املرتشحني،  (4)االنتخابات
ذات املرسوم أن  يبني، كما (5) الرتشيحات طبقا للتشريع والتنظيم املعمول هبما كن استخدام الوسائل اإللكرتونية احلديثة إلشهاركما مي

 . (6)املرتشحني يتحملون مسؤولية إشهار الرتشيحات مهما كانت الوسائل املستعملة يف ذلك
ء على من خيالف التوزيع احملدد لألماكن، بل مل ترد أي إشارة يف مل يرتب أي جزا غري أن ما يعاب على املشرع اجلزائري أنه

ن كل لصق أقانون االنتخابات بشأن حظر استعمال األماكن غري املرخصة، على عكس ما ذهب إليه املشرع الفرنسي، الذي أشار إىل 

                                                           
 . 717أمحد بنيين، املرجع السابق، ص  -1
 . 61-61من قانون االنتخابات  617املادة  -2
 . 7161أوت  62، املؤرخ يف 41لعدد منشور يف اجلريدة الرمسية، ا -3
 . 111 -61من املرسوم التنفيذي  11و  11املادة  -4
 . 111-61من املرسوم التنفيذي  12املادة  -5
 . 111-61من املرسوم التنفيذي  11املادة  -6
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خصصة إلعالنات صق اإلعالنات يف األماكن املاالنتخابية يكون حمظورا خارج األماكن احملددة، ويكون حمظورا أيضا ل احلملةإلعالنات 
    .املرشحني اآلخرين

 الوطنية السمعية البصرية الثاني: المساواة في استعمال وسائل اإلعالم  الفرع

ل مرتب الرتباطها الدائم واليومي باجلماهري بشك ترتبط وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة ارتباطا وثيقا جبمهور الناخبني،    
وقد  .لذلك يعمل املرتشحون واألحزاب على توظيف هذه الوسائل للتأثري على الرأي العام وحماولة استمالته للتصويت لصاحلهومنظم، 

لتنظيم استخدامها  أدرك املشرع اجلزائري أمهية دور وسائل اإلعالم يف حتديد مصري املرتشحني يف االنتخابات الرئاسية والتشريعية، فتصدى
والقانون العضوي املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة  ،61-61 ، من خالل القانون العضوي املتعلق باالنتخاباتاحلمالت االنتخابيةيف 

 .(2) البصري -وكذا القانون املتعلق بالنشاط السمعي (1) االنتخابات
على أنه: )يكون لكل مرتشح  لالنتخابات  61-61من القانون العضوي لالنتخابات  622ويف هذا الصدد فقد نصت املادة 

جمال عادل يف وسائل اإلعالم الوطنية السمعية البصرية املرخص هلا باملمارسة  قصد تقدمي برناجمه للناخب احمللية أو التشريعية أو الرئاسية،
تساوية لكل املرشحني حبيث يتدخل املرتشح أو وتكون هذه الفرتات يف حالة االنتخابات الرئاسية م ريع والتّنظيم املعمول هبما(.طبقا للّتش

احلصص تبعا لعدد املرشحني الذين  االنتخابية، أما يف حالة االنتخابات التشريعية فتكون احلملةميثله خالل الفرتات احملددة طيلة مدة  من
كرب يف بعض الدوائر االنتخابية األحزاب قد يكون هلا تواجد أ ذلك أن بعض (3) يرشحهم كل حزب أو كل تكتل للمرشحني املستقلني

و من هنا فإن هذا التواجد  ،أفضلية يف عدد املرشحني لألحزاب األكثر حضورا يف الساحة السياسية مقارنة بأحزاب منافسة هلا مما يعطي
 .(4) االنتخابية احلملةالذي جيعل حصص أحزاب أكثر من غريها خالل فرتة  هو

فمثال يف االنتخابات  ،هبما ذه الوسائل اإلعالمية فتحدد وفقا للقانون والتنظيم املعمول كيفيات و إجراءات استعمال هعن  أما 
يتدخل يف إطار حصص التعبري املباشر املمثلون )  : (5)611-92من املرسوم التنفيذي رقم  7جاء يف املادة  6992التشريعية لسنة 

                                                           
املتعلق  66-61 العضوي تور اجلزائري، وصدر القانونمن الدس 694مبوجب املادة  7161مارس  1ت اهليئة املستقلة العليا ملراقبة االنتخابات يوم أأنش -1

، 7161فرباير  2. وأدرجت اهليئة يف التعديل الدستوري الذي اعتمد يوم  ، بعد أن متت املصادقة عليه من قبل غرفيت الربملان7161أوت  71هبذه اهليئة يف 
وطنية السياسية ملراقبة االنتخابات، على أن متارس مهامها بدءا باالنتخابات التشريعية وحتل حمل اللجنة الوطنية القضائية لإلشراف على االنتخابات، واللجنة ال

ومن بني املهام املسندة هلا التكفل الكامل بالتوزيع املنصف لوسائل احلملة ، ويرتأسها حاليا الوزير األسبق ورجل القانون عبد الوهاب دربال . 7162 واحمللية عام
 عضو نصفهم من القضاة قضاة والنصف اآلخر يتم انتقاؤهم من بني الكفاءات املستقلة من اجملتمع املدين 461لما أهنا تتشكل من ع االنتخابية للمرتشحني.

من القانون  11)املادة  ، على أن يكون التمثيل وطنيا عرب كل واليات الوطن وحىت من اجلالية الوطنية باخلارج(66-61من القانون العضوي  14)املادة 
 .(66-61ضوي الع
، املؤرخ يف 61املتعلق بالنشاط السمعي البصري. منشور باجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  7164فرباير  74املؤرخ يف  14 - 64القانون رقم  -2

 . 7164مارس  71
 . 61-61من القانون العضوي لالنتخابات  622، من املادة 11، 17الفقرتني  -3
التعبري املباشر عرب وسائل االعالم يقوم على مبدأ "االنصاف وليس املساواة" وهذا ن العضوي لالنتخابات والنصوص التنظيمية ذات الصلة، فإن فطبقا للقانو  -4

 حسب االمهية اليت يكتسيها احلزب من حيث عدد الرتشيحات اليت قدمها على املستوى الوطين .
حيدد شروط إنتاج حصص التعبري املباشر املتعلقة باحلملة االنتخابية لالنتخابات التشريعية يوم  6992أفريل  17املؤرخ يف  611-92املرسوم التنفيذي رقم  -5

، العدد و برجمتها و بثها من قبل املؤسستني العموميتني للتلفزيون و البث اإلذاعي املسموع، املنشور يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية 6992جوان  11
 . 6992أفريل  11رخ يف ، املؤ 71
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"  زب أو عدة أحزاب سياسية أو يف إطار قوائم مستقلة. تطلق عليها تسميةاملفوضون قانونا عن قوائم املرتشحني الذين يتقدمون باسم ح
 :(1) ومن بني طرق تسجيل وبث احلصص املمنوحة للمرتشحني يف وسائل اإلعالم العمومي، ما يلي (. "ممثلي قوائم املرتشحني

وقد يتناول يف تقدمي برناجمه  ،يب جلمهور الناخبنيحديث مباشر للمرتشح شخصيا أو بواسطة من ميثله قانونا يشرح فيه برناجمه االنتخا -6
 . وهذه الطريقة تسمى أسلوب التصريح ،أهم النقاط اليت يرى من شأهنا استمالة الناخبني والتأثري فيهم

 .احلصة عن طريق األسئلة واألجوبة حوار بني األشخاص املدعوون للمشاركة يف -7
 . يطرح للمناقشة من طرف عدة أشخاص لدعائية للمرشح يف شكل موضوعكما ميكن أن تقدم احلصة اإلشهارية أو ا  -1

وتتم عملية برجمة التواريخ ومواقيت البث املخصصة للحصص الدعائية عن طريق القرعة بصفة علنية وحتت إشراف اهليئة العليا 
 االنتخابية احلملةذاعة والتلفزيون على مدى أيام على أن يكون البث قبل النشرات اإلخبارية األساسية لقنوات اإل ،(2) ملراقبة االنتخابات

(3) . 
ة من خالل تغطية نشاطات االنتخابي احلملةوإضافة إىل ما سبق ذكره، تساهم أيضا وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة يف 

أثناء النشرات اإلخبارية  املرشحني، واليت تتم بصفة متساوية وعادلة يف حدود حجم زمين معني يستفيد منه كل مرشح حزيب أو مستقل
دقائق  1وحدة )  171، ويف هذا الصدد فإن احلجم الساعي املخصص للحملة يف كل قناة فهو األساسية، بناء على طلب املرشحني

د قائمة. وتستفي 69ويبلغ عدد القوائم الالزمة للحصول على وحدة التعبري املباشر  ،( فرتات يف ثالثني دقيقة4لكل وحدة( أي أربع )
 .(4) قائمة 672حزب وحتالفا وعدد قوائمها  76قائمة من وحدة زمنية جزافيا وعددها  69االحزاب والتحالفات اليت هلا أقل من 

أما بالنسبة للصحف العمومية فتخصص مساحات لتغطية هذه النشاطات واملهرجانات بصفة عادلة ومتساوية، وتلعب 
بالوعي اجلماهريي، كما تعزز نشاط اإلذاعة والتلفزيون حيث تضع النقطة املفسرة  الصحافة دورا ال يستهان به يف جمال التحكم

وتستخلص النتائج، مبا يؤدي إىل حتقيق التأثري الدعائي الكامل الذي يبدأ من اإلذاعة والتلفزيون، إال أن ما يعاب على الصحافة يف 
أخرى تروجيها لإلشاعات املغرضة والبعد عن احلقيقة، مما يؤدي إىل  البلدان النامية هو عدم صدق اخلرب الذي تقدمه من جهة، ومن جهة

 .(5) مما حدا بالفقه إىل مطالبتها باالبتعاد عنه قدر اإلمكان ،تزييف الرأي العام وتضليله
( زرق )الفايسبوكصل االجتماعي على غرار الفضاء األويثور اإلشكال حول استغالل بعض التشكيالت السياسية ملواقع التوا

ال يوجد قانون ينظم املسألة، لكن اهليئة اليت متلك صالحية مراقبة كل أنه االنتخابية، فهنا ميكن التوضيح  احلملةللرتويج لرباجمهم قبل بداية 
 االنتخابية. احلملةاالنتخابية هلا احلق يف الزامهم على األقل باحرتام الفرتة اخلاصة ب احلملةاجملاالت والوسائل املستعملة يف 

                                                           
 . 749-741أمحد صاحل أمحد العميسي، املرجع السابق، ص  -1
إجراء عملية توزيع حصص التعبري املباشر لفائدة  7162أكتوبر  71فقد أجريت بتاريخ  7162نوفمرب  71وخبصوص االنتخابات احمللية املربجمة يوم  -2

عبري يف وسائل اإلعالم )املؤسسة الوطنية للتلفزيون و اإلذاعة اجلزائرية( وجرت عملية القرعة حبضور ممثلني عن االحزاب السياسية والتحالفات والقوائم احلرة للت
داد وسائل اإلعالم . علما أن اع األحزاب السياسية املشاركة يف املوعد االنتخايب القادم باإلضافة إىل ممثلني عن اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات و خمتلف

هر على احرتام الربنامج اخلاص بالتوزيع الزمين املنصف لتدخالت االحزاب السياسية والتحالفات املشاركة يف االنتخابات هي من صالحيات اهليئة اليت تس
ه الفرتة )احلملة االنتخابية(. وتبث التنظيمات اخلاصة باحلملة االنتخابية، ومن حق املرتشحني اخطار اهليئة يف حالة تسجيل أي خمالفة أو خرق للقانون خالل هذ

مازيغية فقط، ويتم مية استعمال اللغتني العربية واألوىل والثانية لإلذاعة الوطنية مع الزاتدخالت ممثلي االحزاب واالحرار على التلفزيون اجلزائري والقناتني األ
 و عن اهليئة ضمانا الحرتام الربنامج .ساعة قبل انطالق موعد احلملة االنتخابية حبضور عض 41تسجيلها )التدخالت( 

 . 611-92، من املرسوم التنفيذي 62، 64، 66تنظر على سيبل املثال املواد  -3
ية، بتاريخ اء اجلزائر الة األنباالنتخابات احمللية: عملية القرعة اخلاصة بتوزيع احليز الزمين للتعبري يف وسائل اإلعالم السمعي البصري خالل احلملة االنتخابية، وك -4

71/61/7162.   
 . 121حممد فرغلي حممد علي، املرجع السابق، ص  -5



 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

130 
 

 الثاني المطلب

 ضمانات المساواة في األحكام المالية للحملة االنتخابية

االنتخابية تكاليف كبرية، وفيها تنفق األحزاب السياسية واملرشحني األحرار كل ما يف وسعهم يف سبيل  احلملةتتطلب إجراءات 
حلرية يقضي بعدم تدخل الدولة يف موضوع اإلنفاق الوصول للسلطة وممارستها، من خالل الفوز باالنتخابات، وإذا كان إعمال مبدأ ا

احلزيب على االنتخابات، فإن مبدأ املساواة يقف من تلك املسألة موقفا مضادا متاما صيانة للحياة السياسية ، ألن تدخل املال دون 
    .(1)ب حل املشكالتضوابط يؤدي إىل أن يصبح هو معيار االختيار السياسي، بدال عن املبادئ والربامج السياسية وأسالي

، ونتيجة ملا شهدته املمارسة العملية من وملا كان التباين يف مركز املال للمرتشحني قد يؤدي إىل اإلخالل مببدأ تكافؤ الفرص
وضع ، ومن بينها املشرع اجلزائري الذي االنتخابية احلملةمتويل فساد يف احلمالت االنتخابية، تدخلت معظم الدول بسن تشريعات لضبط 

ويف ، املتعلق باالنتخابات 61-61لعضوي السادس من القانون ا البابالفصل الثاين من االنتخابية ضمن  احلملةاألحكام املالية املتعلقة ب
 . الثاين( الفرع) فيها األول(، مث حلدود اإلنفاق الفرعاالنتخابية ) احلملةسنتطرق ملصادر متويل  املطلبهذا 

 ن خالل ضبط مصادر التمويلاألول: المساواة م الفرع

االنتخابية من حيث مصدرها، بوضع جمموعة من القيود على  احلملةاهتمت أغلب التشريعات االنتخابات بتنظيم طرق متويل     
عملية حصول املرشحني على هذه اإليرادات، سواء متثلت هذه األخرية يف املسامهات املقدمة من طرق الدولة أو الغري هبدف حتقيق 

وقد تطرق املشرع اجلزائري، من  .(2) ساواة بني املرشحني من جهة، ومن جهة أخرى حتقيق رقابة الدولة على مصادر متويل هذه النفقاتامل
)يتم متويل  ليت تقضي:ا 691ملادة نص عليها يف ااالنتخابية، و  احلملة، إىل مصادر متويل 61 -61خالل القانون العضوي لالنتخابات 

  :ابية بواسطة موارد صادرة عناحلمالت االنتخ
 .مسامهة األحزاب السياسية - 
 تقدم على أساس اإلنصاف.  مساعدة حمتملة من الدولة - 

   مداخيل املرتشح (. - 

 :ساهمة األحزاب السياسيةمأوال/ 

رد متنوعة مثل حقوق وتكون هذه املوا ،االنتخابية من قبل األحزاب السياسية بواسطة املوارد اخلاصة هلا احلملةيتم متويل 
 االشرتاكات لألعضاء املنخرطني يف احلزب وكذا اهلبات والوصايا و التربعات وكذا العائدات املرتبطة بنشاطها واملساعدات احملتملة اليت

دة قيود بغية هذه األخرية بع، 14-67د املشرع اجلزائري، من خالل قانون األحزاب السياسية وقد قيّ  .(3) تقدمها الدولة يف هذا اجملال
 احلصول على املساعدات، من بينها:

 17جيب أن تدفع اشرتاكات األعضاء املنخرطني يف احلزب السياسي مبا فيهم املقيمني باخلارج يف احلساب املنصوص عليه يف املادة  -16
 .(4) من هذا القانون العضوي، وحتدد هيئات املداولة واهليئات التنفيذية للحزب مبلغ االشرتاكات

                                                           
 . 772، ص 7111حسن البدراوي، "األحزاب السياسية واحلريات العامة"، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  -1
 . 726أمحد بنيين، املرجع السابق، ص  -2
 .7167، 17اجلريدة الرمسية، العدد املتعلق باألحزاب السياسية. منشور ب 7167جانفي  67يف  املؤرخ 14-67من القانون العضوي  17املادة  -3
 . 14-67من القانون العضوي  11املادة  -4
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مرة األجر الوطين  111وال ميكن أن تتجاوز ثالمثائة  ،ال ميكن أن ترد اهلبات والوصايا والتربعات إال من أشخاص طبيعيني معروفني -17
املتعلق  14-67من القانون العضوي  17األدىن املضمون لكل هبة ويف السنة الواحدة، وتدفع يف احلساب املنصوص عليه يف املادة 

 .(1) يةباألحزاب السياس
مينع على احلزب السياسي أن يتلقى بصفة مباشرة أو غري مباشرة دعما ماليا أو ماديا من جهة أجنبية بأي صفة كانت، وبأي  -11

 .(2) شكل كان
 استثمارات غري جتارية، ومينع على األحزاب السياسية ممارسة أي نشاط جتاريال تكون موارد نشاطات األحزاب السياسية نتيجة أ -14

(3)  . 
 : لمساعدات المحتملة من الدولةثانيا/ ا

مل ينص املشرع اجلزائري على التزام الدولة القاطع بتقدمي مساعدات لتمويل احلمالت االنتخابية للمرتشحني أو األحزاب     
املرتشحني كما هو واضح ، كما أن هذا التقدير ليس مطلقا بل مقيد بشرط اإلنصاف بني (4) السياسية وإمنا جعل هذا التصرف لتقديرها

 قوائم إىل تقدم، ""مساعدة حمتملة من الدولة تقدم على أساس اإلنصاف 61-61من القانون العضوي لالنتخابات  691يف نص املادة 
 وطينال الشعيب اجمللس أعضاء النتخابات بالنسبة املقبولة املرتشحني قوائم عدد حسب السياسية واألحزاب املقبولة األحرار املرتشحني
 به ذكر ما حسب، مرتشح كل  إىل تقدم فإهنا الرئاسية باالنتخابات يتعلق فيما أما، البلدية و الوالئية الشعبية اجملالس أعضاء وانتخابات

  .(5) االنتخابية احلمالت متويل لكيفيات احملدد 7162 مارس 77 يف املؤرخ 661-62 رقم التنفيذي املرسوم
ميكن للحزب على أنه : ) 17املتعلق باألحزاب السياسية جنده ينص يف املادة  14-67 وبالرجوع إىل القانون العضوي

 السياسي املعتمد أن يستفيد من إعانة مالية من الدولة حسب عدد املقاعد احملصل عليها يف الربملان وعدد منتخبيه يف اجملالس.
. كما ميكن أن تكون املساعدات اليت متنحها الدولة (يف ميزانية الدولة يقيد مبلغ اإلعانة احملتملة اليت متنحها الدولة لألحزاب السياسية

وغالبا ما تكون املساعدات املقدمة من الدولة حمل جدل ونقاش بني بعض  .(6) للحزب السياسي حمل مراقبة فيما خيص وجهة استعماهلا
 املالية املساعدات سقف رفععلهم يطالبون دائما بضرورة األحزاب واملرشحني نظرا لعدم كفايتها وحمدوديتها من وجهة نظرهم، وهو ما جي

 احلملة تكاليف من صغري جزء لو و لتغطية تكفي الحسبهم  املعونة هذه أن ، باعتباراالنتخابية  خالل لألحزاب الدولة تقدمها اليت
يف . النضالية هياكلها وإقامة االنتخايب ناجمهابرب  للتعريف لألموال احلاجة شدأ يف هي اليت اجلديدة لألحزاب بالنسبة وخاصة االنتخابية،

                                                                                                                                                                                                 

 روعهاوخبصوص احلساب املذكور أعاله فيتعني على احلزب السياسي أن يكون له حساب مفتوح لدى مؤسسة مصرفية أو مالية وطنية، يف مقرها أو لدى ف -
 . (14 -67من القانون العضوي  17املتواجدة عرب الرتاب الوطن )املادة 

 . 14-67من القانون العضوي  11املادة  -1
 . 14-67من القانون العضوي  11املادة  -2
 .  14-67من القانون العضوي  12املادة  -3
أما يف  من أموال متويل احلملة لكافة املرشحني. % 1لية للمرشحني مبقدار عكس ما هو عليه احلال مثال يف فرنسا، حيث تقوم الدولة بتقدمي مسامهة ما -4

 وهى األقل، على والية 71 إمجايل من والية لكل دوالر آالف مخسة مبعدل األقل، على تربعات دوالر ألف 611 مجع يف ينجح أن املرشح على يتعنيفأمريكا 
 احلاكمة القانونية للمنظومة ومقارنة حتليلية دراسةمسري الباجوري،  .االنتخابات جلنة وتدقيق ملراقبة ضعخي الذى احلكومي التمويل على للحصول الالزمة العتبة

 ، حبث منشور على املوقع االلكرتوين التايل: املصرية التشريعات يف لالنتخابات املايل لإلنفاق
http://qadaya.net/?p=5803 

 .1627مارس  71املؤرخ يف  ،69اجلريدة الرمسية، العدد  -5
 . 14-67من القانون العضوي  19املادة  -6
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 يف هو الذي املواطن منها يستفيدحني أن هناك من يرى العكس متاما، ويطالب بعدم صرف هذه املعونة، واستعماهلا يف جماالت تنمية 
 .   إليها احلاجة شدأ

 :مداخيل المترشحثالثا/ 

ملشروعة لتمويل تعترب مصدر من املصادر ا (1) فإن مداخيل املرتشح  61-16من قانون االنتخابات  691طبقا ألحكام املادة     
ما هو احلال يف إشهار الرتشيحات، فعلى املرتشح أن يتحمل نفقات إشهار ترشيحه زيادة على أنواع اإلشهار سواء  ، كمحلته االنتخابية

االنتخابية  احلملةويف سبيل ضبط اإلنفاق على  .النتخابيةا احلملةكان ذلك بامللصقات أو بالتعليق أو بكل الوسائل القانونية لسري 
منع املشرع على كل  ،وشفافيته ومحاية البالد من أي خطر قد تتعرض له جراء قبول مرشحيها للهبات أو التربعات من أي جهة أجنبية

مرشح ألي انتخابات وطنية أو حملية تلقي أو قبول هبات نقدية أو عينية مباشرة أو غري مباشرة من أية دولة أجنبية، أو أي شخص 
داخلية فليس يف قانون االنتخابات ما مينع قبول هذه اهلبات من جهات أما عن التربعات ، (2) طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية

 .ربعات العينية والنقدية من األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني ذوي اجلنسية اجلزائرية أو الوطنيني حىت لو مل يصرح بذلكوالت
وأول ما ميكن مالحظته على تنظيم املشرع لعملية متويل احلمالت االنتخابية أنه مل يتطرق لتفاصيل األمور، على خالف ما هو 

نتخابية املقارنة، حيث اكتفى بوضع اإلطار العام لذلك، فلم حيدد مقدار مسامهة الدولة، وال كيفية معمول به يف بعض التشريعات اال
توزيع هذه املسامهة بني املرشحني، ومل يوضح األسس املعتمدة يف ذلك، كما مل يتطرق ملوضوع التربعات اليت تقدم للمرشحني من جهة 

 احلملة، وهذا القصور يف التشريع قد يؤدي إىل أن يتم متويل (3) اد أو الطريقة املعتمدةالداخل، سواء من حيث احلد األقصى لتربع األفر 
للمرشحني األحرار، أو مرشحي األحزاب ذات املوارد املالية احملدودة من قبل أصحاب رؤوس األموال الكبرية، ومن مث سيطرة االنتخابية 

البعيدة كل البعد عن مصلحة الوطن، وهو ما يستدعي تدخل املشرع لتنظيم  هؤالء على مقاليد احلكم وحتقيق أهدافهم غري املشروعة
املسألة تنظيما دقيقا بوضع معايري واضحة ودقيقة للعملية، حبيث يتيسر دعم مجيع املرتشحني على حنو يكون أكثر دميقراطية ويسهل يف 

اما مثل ما جيري به العمل يف القوانني االنتخابية يف الدول نفس الوقت الرقابة على تلك اهلبات والتربعات ويربز مصادرها بكل وضوح مت
 الدميقراطية.  

 االنتخابية الحملةالثاني: المساواة من خالل تحديد الحد األقصى لنفقات  الفرع

                                                           
، أن مداخيل املرتشح تشتمل على "أمواله احملدد لكيفيات متويل احلمالت االنتخابية 7162مارس  77املؤرخ يف  661-62بني املرسوم التنفيذي رقم  -1

 النقدية و كذا األموال املتأتية من أمالكه العقارية و املنقولة".
 . 61-61من قانون االنتخابات  696دة املا -2
حتت مسمى "باب  ل املثال جند املشرع األمريكي قد أنشأ صندوق خاص بتمويل احلملة االنتخابية كأحد البنود التابعة للخزينة العامة للدولةبيعلى س -3

ا يف شكل تربع دون حتديد اجلهة أو احلزب املتربع له، وذلك هبدف يساهم فيه كل فرد خاضع أجره للضريبة بدوالر شهري اإليرادات اخلاص باحلملة االنتخابية"،
وفق اخلزانة العامة  إبعاد أصحاب رؤوس األموال من التحكم يف سباق االنتخابات الرئاسية األمريكية، مث توزع يف احلملة االنتخابية يف مجيع مراحلها من قبل

العملية، حيث حدد سقف مسامهة األفراد بألف دوالر نقدا أو عينا، ومنع تقدمي املساعدات من قبل أسس دقيقة، كما وضع جمموعة من القيود والضوابط هلذه 
 عن طريق مجعية متويل املتعاقدين مع احلكومة. كما وضع املشرع الفرنسي أيضا جمموعة من الضوابط للتربعات، حيث ألزم املرشحني بعدم تلقي تربعات األفراد إال

 ايل للحملة االنتخابية، والذي يشرتط فيه أن ال يكون من أحد مرشحي القائمة، وألزم املشرع الفرنسي الوكيل املايل أو أي مجعية متويلالوكيل املاالنتخاب أو 
ربع صى لتاالنتخاب، بفتح حساب بامسه أو باسم املرشح متقدم القائمة بعنوان حساب احلملة االنتخابية الستقبال تربعات املواطنني، وقد وضع حد أق

 املقدمة النقدية املسامهات تشكل أن جيوز وال أورو عن طريق الشيك. 611أورو، مع ضرورة أن يتم تقدمي التربع الذي يتجاوز  4111األشخاص الطبيعيني ب
، 727السابق، ص أمحد بنيين، املرجع  .يورو 61111 األقل على يساوي األخري املبلغ هذا يكون عندما النفقات سقف من %71 من أكثر واحد ملرشح
721 . 
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 احلملةطار االنتخابية باملركز املايل للمرشح، أو مبدى الدعم الذي يتلقاه، فإن وضع سقف لإلنفاق يف إ احلملةنظرا الرتباط     
، لذلك فإن التشريعات املعاصرة تضع حدودا دقيقة للمبالغ املالية اليت (1) يشكل إحدى الوسائل اهلامة لضمان املساواة بني املرشحني

 وذلك بغرض إتاحة الفرصة على حنو متكافئ بني مجيع املرشحني، سواء كانوا من األثرياء،، (2) االنتخابية احلملةميكن صرفها يف جمال 
 وغريهم من املتحكمني يف موارد الدولة ومصادر دخلها ومشروعاهتا احليوية، أم كانوا من الذين تعوزهم اإلمكانيات املادية واجملردين من

 .(3) السلطة حبكم انتمائهم ألحزاب املعارضة
 هذا وخيتلف يتعداه، أن شحمرت  ألي جيوز ال االنتخابية احلملة لنفقات أقصى حدا اجلزائري املشرع حددويف هذا الصدد، فقد 

 كنمي  ال 697طبقا للمادة ف .61-61، من قانون االنتخابات 694، 697طبيعة االنتخابات، طبقا ملا جاء يف املادتني  حبسب احلد
غ إىل ويرفع هذا املبل ،دج( يف الدور األول 611.111.111دينار ) مليون مائة الرئاسية لالنتخاباتاملرتشح  محلة نفقات تتجاوز أن

أما احلد األقصى لإلنفاق على االنتخابات التشريعية فإنه يقدر،  .دج( يف الدور الثاين 671.111.111مائة وعشرين مليون دينار )
بينت قد و  .دج( عن كل مرتشح 6.111.111) دينار ألف ومخسمائة ليونمن قانون االنتخابات السالف الذكر، مب 694طبقا للمادة 

 جزايف تعويض يف  احلقيقية النفقات حدود يف احلق الرئاسية لالنتخابات املرتشحني أن لكل 61-61االنتخاب  من قانون 691املادة 
( يف 71( باملائة، وتقل أو تساوي عشرين )61قدره عشرة يف املائة. وعندما حيرز املرتشحون لالنتخابات الرئاسية على نسبة تفوق عشرة )

( يف املائة من النفقات املصروفة حقيقة وضمن احلد األقصى املرخص 71فع هذا التعويض إىل عشرين )املائة من األصوات املعرب عنها، ير 
( يف املائة من األصوات 71( يف املائة بالنسبة للمرتشح الذي حتصل على أكثر من عشرين )11به. وترفع نسبة التعويض إىل ثالثني )

 .د إعالن اجمللس الدستوري النتائجض إال بعاملعرب عنها. ويف مجيع احلاالت ال يتم هذا التعوي
من قانون االنتخابات السالف الذكر، أنه ميكن لقوائم املرتشحني لالنتخابات التشريعية اليت أحرزت  691كما نصت املادة     

 النفقات منملائة ا يف( 71) وعشرين مخسة بنسبة( يف املائة على األقل من األصوات املعرب عنها، أن حتصل على تعويض 71عشرين )
على أن تقدم ، رعايته  حتت الرتشح أودع الذي السياسي احلزب إىل التعويض ذامينح هو . به املرخص األقصى احلد وضمن حقيقة املصروفة

      . د إعالن اجمللس الدستوري للنتائجهذه التعويضات بع
االنتخابية، سواء بالنسبة للرئاسيات أو للتشريعيات، عما   ملةاحلوأول ما ميكن مالحظته يف هذا الشأن، أن املشرع زاد يف مبالغ   

 تتجاوز أن ميكن ال 12-92، فعند الرجوع إىل القانون العضوي لالنتخابات 16-67، وكذا 12-92كانت عليه يف قانوين االنتخاب 
 الدور يف دينار مليون عشرين إىل املبلغ ذاه يرفع و ،األول الدور يف دينار مليون عشر مخسة الرئاسية لالنتخابات املرتشح محلة نفقات

                                                           
 وجوه من وجه أي دون مواطن، لكل يكون: ) أنه على 6911 لعام والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد من 71 املادة تنص الصدد هذا ويف -1

  :معقولة غري قيود دون هبا التمتع فرصة له تتاح أن جيب اليت التالية، احلقوق ،7 املادة يف املذكور التمييز
 حرية، يف خيتارون ممثلني بواسطة وإما مباشرة إما العامة، الشؤون إدارة يف يشارك أن -أ

 إرادة عن احلر التعبري تضمن السري، وبالتصويت الناخبني بني املساواة قدم وعلى العام باالقرتاع دوريا جترى نزيهة انتخابات يف وينتخب، ينتخب أن -ب
 الناخبني،

 .(  بلده يف العامة الوظائف تقلد فرصة سواه، مع عموما املساواة دمق على له، تتاح أن -ج
 تربير ميكن: ) بالقول املتحدة لألمم التابعة االنسان حبقوق املعنية اللجنة علقت والسياسية، املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد من 71 للمادة تفسريها وىف

 خالل من الدميقراطية العملية تشويه أو الناخبني اختيار حرية تقويض عدم لضمان ، ضروريا ذلك يكون حيثما ، ةاالنتخابي احلملة على لإلنفاق املعقولة احلدود
 . (حزب أو مرشح أي لصاحل اإلنفاق يف اإلفراط

 . 67/2/6991 -71 املادة ،امةالع الوظائف تقلد يف واحلق التصويت وحقوق العامة الشئون يف املشاركة يف احلق:  71 رقم العام التعليق من 69 الفقرة -
 . 724أمحد بنيين، املرجع السابق، ص  -2
 .911، ص 7117امعيني، القاهرة عفيفي كامل عفيفي، االنتخابات النيابية وضماناهتا الدستورية والقانونية، دار اجل -3
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أما يف ظل  . (2)دج( عن كل مرتشح بالنسبة لالنتخابات التشريعية 611.111) دينار ألف ومخسون ئةمبلغ اإلنفاق مبوحيدد  ،(1) الثاين
 الدور يف مرتشح لكل جزائري دينار مليون ستني فإن نفقات االنتخابات الرئاسية ال ميكن أن تتجاوز مبلغ 16-67قانون االنتخابات 

، ومبلغ أقصاه مليون دينار جزائري عن كل مرتشح بالنسبة (3) دينار جزائري يف الدور الثاين مليون مثانني إىل املبلغ هذا ويرتفع األول
 وكذا الوطنية من حني آلخر، للعملة الشرائية القوة على تطرأ اليت الكبرية وميكن تربير هذه الزيادة باملتغريات .(4) لالنتخابات التشريعية

 تكاليف ارتفاع إىل يؤدي شك دون وهذا اخلدمات، وكذا السلع من أسعار العديد يف لالنتباه الفت وبشكل واملتزايدة املتسارعة املتغريات
 .(5) ومتطلباهتا االنتخابية احلملة

 النفقات تكتسي أن بالرغم بلدية أم والئية كانت  سواء احمللية االنتخابات نفقات حتديد على ينص مل املشرع أن أيضا جند كما
 متويل إىل مصادر اللجوء يف احمللية لالنتخابات املرشحني يقيد ال هنا القانوين فالفراغ الشأن، هذا يف خطورة أكثر تكون وقد بالغة أمهية

 االقتصاديني الوالية للمتعاملني أو البلدية اتحاج لتلبية خاصة امتيازات بإعطاء باالنتخابات الفوز حالة يف التواطؤ مقابل وذلك خاصة،
 .(6) االنتخابية احلملة خالل احلزب أو املرشح تصرف حتت الطائلة أمواهلم وضعوا الذين

 ،األحزاب السياسية و املرتشحني األحرار املشاركني يف االنتخابات التشريعية كل مرتشح لالنتخابات الرئاسية، وكذا  يتعني علىو 
االنتخابية ضمن حساب خاص هبذه األخرية، مقدم من قبل  احلملةدات املتحصل عليها والنفقات اليت مت صرفها يف إطار تقييد اإليرا

رقم  ، مع إخضاع هذا احلساب إىل الرقابة، حسب ما تضمنه املرسوم التنفيذي(7) إىل اجمللس الدستوري حماسب خبري أو حمافظ حسابات
إعداد حساب لكل محلة انتخابية، يتضمن جمموع اإليرادات ، الذي ألزم املرتشحني بمالت االنتخابيةاحملدد لكيفيات متويل احل 62-661

 .املتحصل عليها والنفقات املصروفة حسب مصدرها وطبيعتها
 باسم أو املرتشحني قائمة رعايته حتت أودعت  الذي السياسي احلزب باسم احلساب هذا يكون التشريعية، لالنتخابات فبالنسبة

 باالنتخابات األمر يتعلق عندما نفسه املرتشح باسم يكون فيما األحرار، املرتشحني بقوائم األمر  يتعلق عندما القائمة متصدر املرتشح
 هبما. املعمول والتنظيم للتشريع طبقا الرقابة إىل حسابات حمافظ أو خبري حماسب قبل من املقدم احلساب هذا وخيضع .الرئاسية

ص يف قانون االنتخابات على احلد األقصى لإلنفاق ال يكفي وحده لضمان املساواة بني املرشحني، بل يستدعي جمرد الن غري أن
األمر البحث عن اآلليات الكفيلة لضمان التطبيق، وذلك من خالل البحث عن اجلزاء املقرر ملن خيالف هذا القيد، ويف هذا الشأن 

ن األمريكي على خمالفة املصروفات االنتخابية املنصوص عليها قانون إسقاط األهلية عن اختلفت التشريعات املقارنة، حيث رتب القانو 
 الفائز يف االنتخابات، كما تضمن كذلك عقوبات جنائية، تتمثل يف السجن ملدد خمتلفة وغرامة مالية حسب كل حالة.  املرشح

نفقات املقررة قانونا للحلمة االنتخابية حرمانه من أما التشريع الفرنسي فقد رتب على املرشح الذي جتاوز احلد األقصى لل
االسرتداد اجلزايف لنفقاته االنتخابية، دون التطرق ملدى صحة الرتشح من عدمه، وعن مدى تأثري ذلك على العملية االنتخابية وترك أمر 

                                                           
الرمسية العدد  اجلريدة واملتمم، املعدل االنتخابات بنظام تعلقامل العضوي للقانون املتضمن 6992 مارس 1 يف املؤرخ 12-92 رقم األمر من 612 املادة -1

67 ،6992 . 
 . 12-92من األمر  619املادة  -2
 . 7167، 16املتضمن نظام االنتخابات، اجلريدة الرمسية، العدد  7167 جانفي 67املؤرخ يف  16-67من القانون العضوي  711املادة  -3
 . 16-67 من قانون االنتخابات 712املادة  -4
فمثال يف فرنسا يتم حتديد حد أقصى لنفقات الدعاية مع مالحظة أن هذا  ،وهذا الذي تسري عليه خمتلف التشريعات االنتخابية للدول الدميقراطية املعاصرة -5

، الطبعة األوىل، ونزاهتها حريتها ضمانات اباتاالنتخ العبديل، مظلوم سعد املبلغ قابل للمراجعة بصور سنوية للتأكد من مالئمته للظروف االقتصادية املتغرية .
 .  771، ص 7119دار دجلة، عمان 

 . 662، ص 7111/7112 ،قسنطينة، كلية احلقوق، جامعة ماجستري مذكرة اجلزائرية، الدستوريةعبد املؤمن عبد الوهاب، النظام االنتخايب يف التجربة  -6
 . 61-61من قانون االنتخابات  691املادة  -7
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س الدستوري الفرنسي بأن جمرد املخالفة اليت األخرية قضى اجمللتقدير ذلك إىل السلطة التقديرية لقاضي االنتخاب، ويف مثل هذه احلالة 
، إال إذا كان من شأهنا أن تؤثر على حرية االنتخابية ال يرتتب عليها إلغاء االنتخاب احلملةتقع من أحد املرشحني للحد األقصى لنفقات 

جزاءات جنائية على  6991ي عام الناخبني أو تنال من سالمة االقرتاع، وأضافت التعديالت اليت طرأت على قانون االنتخاب الفرنس
االنتخابية أو  احلملةوكذا عدم إعداد املرشح لتقرير حساب  ،املرشح الذي ال حيرتم القواعد املنظمة إليرادات املرشح من تربعات وهبات

 . (1) تزويرها
 احلملةاحلد األقصى لنفقات أي جزاء ملخالفة هذا القيد سوى حرمان املرشح الذي يتجاوز أما املشرع اجلزائري فإنه مل يقرر 

 61-61من قانون االنتخابات  691وهذا ما نصت عليه الفقرة األخرية من املادة  ،االنتخابية من االسرتداد اجلزايف لتلك النفقات
املادتني  يف بالتعويضات املنصوص عليها القيام  ميكن الدستوري، ال لسلمجا من طرف االنتخابية احلملة حساب رفض حالة بقوهلا: )ويف

على غرار بقية  ،من هذا القانون العضوي (. وما يعاب على املشرع يف هذا الصدد أنه مل يتطرق ملدى تأثري هذا اجلزاء 691و  691
االنتخابية، ويف سبيل احلملة اجلزاءات، على نتائج االنتخاب وهو ما ينبغي استدراكه، حيث ميكن للمرشح أن ينفق ما يشاء يف إطار  

وزه يف االنتخابات، دون جزاء، وهو ما يؤدي يف النهاية إىل أن يفقد هذا القيد معناه، ويصبح بدون جدوى، وبالنتيجة تبقى حتقيق ف
إمكانية التفاوت الكبري بني املرشحني قائمة، وهو ما يتعارض ومبدأ املساواة، فضال عن تدخل املال وتأثريه السليب على جدية ونزاهة 

 .االنتخابات
يعاقب  761، فطبقا للمادة 61-69من القانون  769و  761نصت عليه املادتني  املشرع جزاءات أخرىكما فرض 

دج كل من يتلقى، بصفة مباشرة أو غري  711.111إىل  41.111( سنوات وبغرامة من 11( إىل مخس )16باحلبس من سنة )
طبيعي أو معنوي من جنسية  أي دولة أجنبية أو أي شخص مهما كان شكلها، من هبات نقدية أو عينية أو أي مسامهة أخرى،مباشرة، 
( 11دج وباحلرمان من حق التصويت وحق الرتشح ملدة ست ) 711.111إىل  41.111عقوبة مالية من  769وقررت املادة  أجنبية .

ات اليت متت حسب نفقسنوات على األكثر، كل مرشح مل يقم بإعداد حساب محلته االنتخابية متضمنا اإليرادات احملصل عليها وال
     .طبيعتها ومصدرها

  اتمة:خ

 املعرتف الوحيدة الشرعية الوسيلة هي تعترب االنتخابات أن هو الدولية االتفاقيات وكافة العامل دول كل  يف به املسلم من كان  ملا    
ها أمه ومن ،معايري عدة فيها تتوافر أن جيب، فإنه الدميقراطية لتعميق مثارها االنتخابات تؤيت وكي. وتداوهلا السلطة إىل للوصول دوليا هبا

 حىت وذلك ، أحزاب أو أفراد كانوا  سواء ،فيها املتنافسني مجيع بني الفرص وتكافؤ املساواة مبدأي وضمان االنتخابية احلملة نزاهة ضمان
 .النتائج تلك االنتخابات يف املتنافسة األطراف تتقبل

االنتخابية بكم هائل من النصوص القانونية لتنظيمها، إذ وضع    احلملةملسألة، حيث خص وقد اهتم املشرع اجلزائري هبذه ا
، كما جلأ إىل املراسيم التنظيمية واألوامر سعيا منه 61-61االنتخابات  قانون وفق االنتخابية للحملة العامة القانونية واألطر املعامل

 وضع إىل املشرع ، ويف هذا الصدد عمدرها أحد اإلجراءات املمهدة للعملية االنتخابيةلضمان مساواة كافة املرشحني يف هذه املرحلة باعتبا
وحتديدها، كما  االنتخابيةاحلملة  متويل ملصادر االنتخابية، باإلضافة إىل تنظيمه احلملة يف تستخدم اليت الوسائل وحصر وحدده زمين إطار
غري أن تلك  .اخالهل حتصل قد اليت واجلرائم املخالفات على لتطبيقها اجلزائية وصالنص وأوجد االنتخابية، احلملة على وقيود ضوابط فرض

 الضمانات، ورغم أمهيتها، قد ال تفي بالغرض املنشود، وهذا بالنظر إىل ما ختللها من نقائص، واليت ميكن جتاوزها بإجراء بعض التعديالت
 .تكملهاظمها أو بإضافة نصوص أخرى على القواعد القانونية اليت تن

                                                           
 . 721أمحد بنيين، مرجع سابق، ص  -1
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 خيص فيما فمثال العملية، هذه لتنظيم املشرع أوجدها اليت والقواعد األحكام من لكثري خمالففبالعودة إىل الواقع، نالحظ أنه 
 وكذا النهاية،حيث  من وال البداية حيث من ال ،اهبمبالني  غري فاملرشحني االنتخابية للحملة الزمين طارلإل املشرع وضعها اليت الضوابط

 وميتد القانونية، النصوص أحكام فيها حترتم ال اليت الكالسيكية الالفتات أو كامللصقات  االنتخابية احلملة وسائل استعمال خيص فيما
 امليدانية املرشحني زيارات تغطية خالل من االنتخابية احلملة وقت خارج مبكرا تبدأ اليت واملرئية املسموعة الوسائل لظ يف حىت التجاوز

االنتخابية عندما وضع اإلطار العام دون أن يوضح حدود تربع األشخاص، وال  احلملةوكذلك يف جمال متويل  التلفزيونية، واالستضافة
، وهو ما يؤدي إىل الفساد االنتخايب وسيطرة ذلك فرض الرقابة الالزمة علىدون أن يمقدار مسامهة الدولة وال الطريقة املعتمدة يف ذلك، 

 .القرار مبا خيدم مصاحلهم اخلاصة على سلطةأصحاب املال والنفوذ 
ولعل من أهم أسباب هذه التجاوزات والتناقضات، هو أن احلماية اجلنائية املقررة لضمان املساواة بني املرشحني غري كافية 

اصة وأن املشرع، حىت يف االنتخابية، خ احلملةبالصورة احلالية، كوهنا ال تغطي كافة صور النشاط غري املشروع الذي قد يرتكب يف مرحلة 
ل حالة اإلدانة، قرر عدم إبطال عملية االنتخاب، وهذا ما جيعل خمتلف اجلزاءات اليت قررها املشرع غري فعالة وال تفي الغرض، إذ من السه

 .نتخاب اليت حتصل عليهابنتيجة االاالنتخابية ما دام أنه ال ميس  احلملةجدا أن يتقبل املرشح اجلزاء املفروض عليه نتيجة خمالفته ألحكام 
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 في الجزائر أساسية التنظيم القانوني للعقد اإلداري ومحدودية دور القاضي اإلداري 
Basic legal regulation of the contract and limited role of administrative judge in Algeria 

 أستاذ حماضر قسم )أ(،  حبشي لزرق،د.
 قسم احلقوق،لعلوم السياسية، وا كلية احلقوق
 ، اجلزائر.تيارت خلدون بناجامعة 

 .06/11/1617تاريخ املراجعة:  -60/11/7161تاريخ اإليداع: 
 ملخص:

من منطلق خاصية عدم تقنني أو تدوين وجتميع قواعد القانون اإلداري تظهر املهمة القضائية يف االجتهاد بينة وواضحة، وليس 
التوقف عند ذلك احلد يف إبراز ملكانة االجتهاد يف املادة اإلدارية، بل ما يزيد يف ذلك جالء هو مهمة القاضي يف حل خالف أو نزاع 

اري، ما جيعل العالقة القانونية بني أطراف اخلالف موسومة بطابع اخلصائص االستثنائية غري املألوفة يف جمال أحد طرفاه شخص عام إد
فتزيد مهمة القاضي اإلداري حينها صعوبة يف  العقود اإلداريةروابط القانون اخلاص الضابط لعالقات األفراد فيما بينهم، وجمال ذلك هو 

وتطبيقها على الواقعة  طبيعة املنازعة اإلداريةالئم مبا ي  وتطويعها يانا إىل األخذ بالقاعدة القانونية اخلاصة البحث عن احلل القانوين يصل أح
  موضوع اخلالف، ولن يتأتى له ذلك إال باالجتهاد يف هذا اجملال.

 :الكلمات المفتاحية
 . القانوين، خصوصية العقد اإلداريالعقد اإلداري، دور القاضي اإلداري، استقالل القانون اإلداري، التنظيم 

Abstract: 
     The administrative law in principle is a matter often not enacted by the legislature, which 

has made the task more difficult for the jurisprudence in administrative matters, the competent 

judge returns in his mission in case of litigation and as it is a public and administrative person with 

specific rules that relieve legal conflicts, and that can be implemented and there intervenes the role 

of jurisprudence. 

Keywords: 

Administrative contract, role of administrative judge, independence of administrative law, 

legal organization, privacy of administrative contract. 

 مقدمة:
مثة حقيقة واضحة للعيان أن االجتهاد القضائي حيوز على مكان ودور له يف صنع وبلورة القاعدة القانونية كضبط وتنظيم 

ملصدر لعالقات األفراد داخل اجملتمع فيم بينهم من جهة أو بني الدولة ممثلة يف إداراهتا املختلفة وبني األفراد من جهة أخرى، غري أن هذا ا
بني عديد مصادر القاعدة القانونية ختتلف أمهيته وتتفاوت تبعا ملا ينظمه من عالقات يف إطار اجملتمع املنظم، فهو  واألساس كواحد من

لقاعدة القانون اخلاص املنظم للعالقات والنشاطات الفردية على اختالفها، ملا حتوزه املصادر األخرى من مكانة  االحتياطيةأحد املصادر 
والقصد من ذلك التشريع مبراتبه ليبقى دور االجتهاد بعد ذلك ضئيال نوعا ما مقارنة  ،نشأة القاعدة القانونيةبارزة تعترب األساس يف 

  .أو املصادر األخرى الرئيسة مكتفيا بالتدخل لسد ثغرات نادرا ما يرتكها التشريع بالنص عليها ،بالتشريع مثال
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اإلداري مستعينا بآراء كبار الفقهاء واملفكرين هناك قد لعب الدور األهم والبارز وإذا كان القضاء اإلداري يف البلد األم للقانون 
، فإن التساؤل الذي يطرح يف هذا املوضع يتعلق مبكانة هذه 1يف بلورة خمتلف نظريات القانون اإلداري وكواحدة منها نظرية العقد اإلداري

 اري يف اجلزائر.مبفهومه الواسع والقضاء اإلد النظرية بني كل من القانون
بغض النظر عن  -2إن وجدت -فعال دور حقيقي بارز للقاضي اإلداري اجلزائري من خالل اجتهاداته بتعبري أدق، هل هناك 

قلتها أو كثرهتا، يف حتديد مضامني وأسس نظرية العقد اإلداري؟ أم أن الوضع جيب أن يتم التعويل فيه على خمتلف النصوص التشريعية 
  .هذين املبحثنيذلك ما نتناوله تباعا يف  ملتعلقة بالعقد اإلداري؟والتنظيمية ا

 المبحث األول
 القانون بمسألة العقود اإلدارية أسس اختصاص

عموما يستمد العقد اإلداري قواعده إما من نصوص تشريعية أو تنظيمية تنظم جانبا أو أكثر من جوانبه، وإما من أحكام 
يف جمال القانون اإلداري، بالنظر إىل أن مهمة القاضي اإلداري هنا أصعب مقارنة  لالكتفاء، باألساس على أن ال حمل 3القضاء اإلداري

فهو يبحث عن احلل القانوين للواقعة موضوع اخلالف يف مهمة إما استنباطية أو استقرائية وكله أمام بديهية إحدى  .مبهمة نظريه العادي
 .يت يتميز هبا أال وهي عدم التقننيخصائص القانون اإلداري ال

غري أن حقيقة ووضع القضاء اإلداري يف اجلزائر، باعتباره قضاء فتيا مقارنة بالقضاء اإلداري يف فرنسا من جهة، والغموض الذي 
احنسار األثر الكبري يف  ساد منذ تبين اجلزائر لنظام االزدواجية القضائية ملعايري اختصاص القاضي اإلداري اجلزائري، من جهة أخرى كان له

  الدور القضائي للقاضي اإلداري إزاء مسألة العقود اإلدارية.
إن ذلك الوضع وتداعياته فتح اجملال لتويل التشريع الدور األهم بالنسبة للعقد اإلداري بداية من التعريف مرورا باألحكام، 

 األمر يتعلق بتحقيق املصلحة العامة.ار املتعلقة بالتنفيذ واالنقضاء، السيما وأن ووصوال إىل اآلث
ومن مث ختتلف األسس واملربرات اليت دفعت إىل انفراد شبه كلي للتشريع مبسألة العقود اإلدارية. فمنها ما تعود للدستور، وإن كان ذلك    

ترجع إىل التطبيق الصريح من طرف القاضي اإلداري للنصوص القانونية من دون اجتهاد  وأخرى )املطلب األول(ضمين يستنتج بشكل 
 )املطلب الثاين(.صريح يف ذلك 

 الوصف القانوني للعقد اإلداريالمطلب األول: 
ام، أو الرجوع إىل تعريف العقد اإلداري على اعتباره عقد مربم بني أحد أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عمن منطلق 

  مبناسبة تسيريه، وأن تظهر نيته يف األخذ بأسلوب القانون العام، على أن يتضمن العقد شروطا استثنائية غري مألوفة يف القانون اخلاص

                                                           

، ينظر يف ذلك، األستاذ LEON DUGUITمثال ذلك ما يتعلق باملفاهيم التقنية للقانون اإلداري بالرجوع إىل فكرة املرفق العام، واليت أشار إليها الفقيه  -1 
، ص 1612، جوان 61للمفهوم القانوين للمرفق العام، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، العدد  االستعماريالدكتور، حممد بومساح، اإلرث 

12 ،11. 
يف اضرات األساس يف ذلك أن األستاذ الدكتور أمحد حميو يشري إىل غياب االجتهاد يف هذا اجملال، وإن كان ذلك األمر قدميا نسبيا. ينظر مؤلفه، حم -2 

 .012، ص 1990املؤسسات اإلدارية، ترمجة الدكتور، حممد عرب صاصيال، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
 .11، ص 1991ثروت بدوي، النظرية العامة للعقود اإلدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، األستاذ الدكتور،  -3 
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أن العناصر والركائز األساسية الثالث ستجد صورة أو مظهرا مطابقا هلا متاما يف التشريع على وجه العموم، وحتديدا أكثر ضمن يتضح 
 .1املتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام 127-11املرسوم الرئاسي رقم 

حىت أن مسألة تقرير اختصاص القاضي اإلداري يف اجلزائر، وطبقا لتلك العناصر والركائز اليت يقوم عليها العقد اإلداري، سوف 
من قانون  066، سواء وفق نص املادة 2الشكلي واملعيار املوضوعي لن خترج عن تبين املعيار العضوي يف جل األحيان، إضافة إىل املعيار

مثل أحكام املرسوم الرئاسي املتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات املرفق اإلجراءات املدنية واإلدارية كنص عام، أو طبقا لنصوص خاصة 
 العام.

لقانونية املتعلقة هبا يف اجلزائر، فإن هناك من النصوص الدستورية ما وتدعيما أو إثباتا حلقيقة العالقة بني العقود اإلدارية والنصوص ا   
من ذلك مثال أن نص ، واالستنباط ملقومات تلك احلقيقة يستنتج منها ذلك، وإن كان األمر يف هذه احلالة يقوم على نوع من االستقراء

تسيري األمالك الوطنية طبقا للقانون ". فإن مفاد عملية التسيري ، واليت تنص على أنه:" ... يتم 3من الدستور اجلزائري احلايل 16/0املادة 
تكون بشكل مباشر أو غري مباشر عن طريق تعاقد اإلدارة لتسيري مرافق عمومية أو استغالهلا حتقيقا للمصلحة العامة املتمثلة يف  قد

 احلاجيات املتنوعة للمواطن.
بنفس الفكرة السابقة. ومعىن ذلك أن  -من وجهة نظر معينة  -علق تت 4من الدستور 20/1كما أن ما ورد ضمن نص املادة 

عمل الدولة على حتسني مناخ األعمال، والتشجيع على ازدهار املؤسسات خدمة للتنمية االقتصادية الوطنية، سوف يكون مبوجب 
 يشملها ذلك التنظيم القانوين.ليت نصوص قانونية تضبط ذلك، وحينذاك تكون فكرة العقود اإلدارية كأحد أهم املواضيع ا

من الدستور، وذلك باعتبار  0-99هو ما ورد حتديدا ضمن نص املادة يقل شبها عن سابقيه من األمثلة،  ويف موضع آخر ال
لتسيري ، واليت من بني جماالهتا وصورها قد يكون ذلك ا6يعد من املهام املنوطة بالوزير األول 5أن السهر على حسن سري اإلدارة العمومية

 .7املرافق العمومية رية. لعل أبرزها عقود تسيريعن طريق العقود اإلدا
باألمثلة السابقة، فيما يتعلق بالعقود  تتعلق ولو بشكل غري مباشر 8من الدستور 120/1هذا باإلضافة إىل أن نص املادة 

ية السيما عن طريق الوزير األول. وأساس القول هبذا يرجع ومبفهوم االستنتاج إىل تلك الصالحيات اإلدارية اليت تربمها السلطة التنفيذ

                                                           

الصادرة بتاريخ  16ات املرفق العام ج.ر.ج.ج عدد املتعلق بالصفقات العمومية وتفويض 1611 سبتمرب 10الؤرخ يف  127-11املرسوم الرئاسي رقم  -1 
16/69/1611. 

، ص 1610زائر، األستاذ الدكتور، مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، اجلزء الثاين )نظرية االختصاص(، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجل -2 
10. 

 .1610مارس  67الصادرة بتاريخ  12يتضمن التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج عدد  1610مارس  60املؤرخ يف  61 -10مبوجب القانون الصادر  -3 
:" ... تعمل الدولة على حتسني مناخ األعمال، وتشجع على ازدهار املؤسسات دون متييز خدمة للتنمية  من الدستور على أنه 20/1تنص املادة  -4 

 وطنية ...".االقتصادية ال
الذي يوجب على مجيع املقاوالت اليت تعمل يف إطار إجناز الصفقات العمومية يف  10/11/1990املؤرخ يف  109-90مثال ذلك املرسوم التنفيذي رقم  -5 

 ميدان البناء واألشغال العمومية والري والغابات امتالك شهادة التخصص والتصنيف املهنيتني، املعدل واملتمم.
دارية، باعتبار ما ورد ضمن نفس النص الدستوري، وحتديدا يف املطة الثانية والرابعة قد يكون له عالقة بشكل أو بآخر باملضمون السابق لفكرة العقود اإلإن  -6 

 األمر يندرج حتت اختصاص تنفيذ القوانني والتنظيمات، وكذا توقيع املراسيم التنفيذية.
 املتعلق مبنح امتيازات الطرق السريعة. 10/69/1990املؤرخ يف  060-90لعل أبرز مثال لذلك هو املرسوم التنفيذي رقم  -7 
 يف فقرهتا الثانية من الدستور على أنه:" ... يندرج تطبيق القوانني يف اجملال التنظيمي الذي يعود للوزير األول ". 120تنص املادة  -8 
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من الدستور اجلزائري احلايل، وحتديدا ما يتعلق بصالحياته يف السهر على تنفيذ القوانني  99املخولة للوزير األول طبقا لنص املادة 
 ، هذا من جانب.1ر على حسن سري اإلدارة العامةوالتنظيمات، وكذا االختصاص املقرر له يف السه

ومن جانب آخر، فإن تدخل الوزير األول مبوجب مراسيم تنفيذية لوضع القوانني والتنظيمات موضع التنفيذ، سيكون متضمنا 
الرئاسي  لشروط ختضع هلا عملية إبرام العقود اإلدارية وتنفيذها. ومن ذلك ما تتضمنه املراسيم التنفيذية املتعلقة بكيفية تنفيذ أحكام املرسوم

هي غلبة املعيار التشريعي على األحكام املتعلقة قات العمومية وتفويضات املرفق العام. ومن مث، فإن النتيجة املرتتبة على ذلك املتعلق بالصف
 بالعقود اإلدارية يف اجلزائر.

العقد إن السبب يف القول بذلك يعود يف جزء كبري منه إىل تفوق الشروط التنظيمية على الشروط التعاقدية اليت يتضمنها     
. وعليه فإن النوع األول من تلك الشروط يقوم باألساس ويستند على ما تتضمنه النصوص التنظيمية، وتلك نتيجة توضح بشكل  اإلداري

      كبري ذلك املعيار التشريعي وفق االستنتاج السابق.
 قانوني للعقد اإلداري في الجزائرمظاهر التنظيم البعض  المطلب الثاني:

 بيانه من حيث اختصاص سلطة التنفيذ يف اجلزائر مبسألة تسيري األمور اإلدارية باعتبارها رأس وقمة التدرج اإلداريوفق ما سبق 
أحكام املرسوم الرئاسي املتعلق بالصفقات واضحة جدا كأمر يؤكد ذلك من خالل يف الدولة، فإن موضوع العقود اإلدارية وتنظيمها بدت 

العام. ذلك أن الصفقات العمومية عقود إدارية وفق أحكام هذا املرسوم بالنظر جململ العقود اليت تشملها حتقيقا العمومية وتفويضات املرفق 
. وإذا كان جمال 2من املرسوم الرئاسي أعاله 61، وذلك طبقا لنص املادة للمصلحة العامة يف إطار تلبية احلاجيات املختلفة للمواطن

، فإن التسمية املستجدة ألحكام املرسوم الرئاسي بإضافة عبارة من بني جمال الصفقات العمومية يعد واحدامثال األشغال العمومية 
 تؤكد الطابع التشريعي والتنظيمي ملفهوم العقود اإلدارية املقصودة هبذا التنظيم )املرسوم الرئاسي(. "تفويضات املرفق العام"

ف امتياز األشغال العمومية على أنه "عقد يستند إىل تفويض وليس ذلك فحسب، بل إن األمر نفسه يتأكد من خالل تعري
 .3قانوين يكلف بواسطته شخص عام شخصا آخر بتنفيذ أشغال عامة، واستثمار املنشآت مقابل أجر لذلك"

تلك وبالرجوع إىل أحكام الرسوم الرئاسي املتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، فإن مضامينه تدل وتشري إىل 
أن يكون أحد أطراف العقد اإلداري شخصا معنويا عاما، وذلك ما ورد يف نص  . أوهلاالدعائم واملبادئ اليت تقوم عليها العقود اإلدارية

من املرسوم الرئاسي أعاله، بتعبريه عن املصلحة املتعاقدة اليت تتمثل يف الدولة اجلماعات اإلقليمية، املؤسسات العمومية ذات  60املادة 
ة الطابع اإلداري، املؤسسات العمومية اخلاضعة للتشريع الذي حيكم النشاط التجاري عندما تكلف بإجناز عملية ممولة كليا أو جزئيا مبسامه

 مؤقتة أو هنائية من الدولة، أو من اجلماعات اإلقليمية.
املصلحة املتعاقدة ليست شخصا ويف ذلك كله تبين من طرف املشرع اجلزائري الختصاص القاضي اإلداري حىت ولو كانت 

، ما دام التمويل الكلي أو اجلزئي للمهام اليت تقوم هبا يكون من طرف الدولة أو أحد األشخاص املعنوية العامة معنويا ذا طابع إداري
 اإلقليمية أو املرفقية.

                                                           

 من الدستور اجلزائري احلايل. 99 ينظر نص املادة -1 
املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام على أنه:" الصفقات العمومية عقود  127 -11من املرسوم الرئاسي رقم  61تنص املادة  -2 

هذا املرسوم لتلبية حاجات املصلحة املتعاقدة يف جمال  مكتوبة يف مفهوم التشريع املعمول به، تربم مع متعاملني اقتصاديني وفق الشروط املنصوص عليها يف
 األشغال واللوازم واخلدمات والدراسات ".

 .11، ص 1669حول هذا التعريف ينظر الدكتور، وليد حيدر جابر، طرق إدارة املرافق العامة، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت لبنان،  - 3
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إذ البد أن يتصل سوم الرئاسي يف حد ذاهتا. هو اتصال العقد اإلداري بنشاط مرفق عام، وذلك هو األمر املؤكد من تسمية املر  وثانيها
 الستغالل أو املسامهة يف إدارته.العقد اإلداري بنشاط املرفق العام، سواء كان ذلك االتصال من حيث التنظيم أو اإلدارة أو ا

آثار مهمة يف تنفيذ أحكام هذا وعليه تعد الصلة بني العقد واملرفق العام جوهرية يف تعريف القانون اإلداري، فضال على أهنا ترتب    
أنه إذا كان العقد اإلداري أحد وسائل إدارة املرفق العام فيجب أن تدمغ مبادئ تنفيذه مببادئ  1العقد. ويف هذا اإلطار حتديدا يقرر البعض

 سري املرفق العام الذي أبرم من أجله.
ي ما يبينه أكثر خاصة من ناحية تقرير اختصاص القاضي ومن مث فإن ركن اتصال العقد بنشاط مرفق عام له من الطابع التشريع

اإلداري. ألنه وبنوع من التحليل هلذه الفكرة فإن عقد االمتياز كأحد أهم أساليب تسيري املرافق العامة، يتضمن شروطا تنظيمية وتتعلق 
اقد وحينذاك فإن اختصاص القاضي اإلداري يتقرر ختص احلقوق املالية للمتعبكيفية تقدمي املرفق العام اخلدمة للجمهور، وشروطا تعاقدية 

، هو ارتباط والثاين. 2هو أن أحد أطراف العقد يتمثل يف السلطة ماحنة االمتياز، وذلك تكريسا للمعيار العضوياألول و على أساسني، 
للقاضي اإلداري فيما يتعلق بالفصل العقد بتسيري مرفق عام يؤدي خدمة عامة للمواطن، حتقيقا للمصلحة العامة. وعندئذ خيتفي كل دور 

 يف منازعات تلك العقود اإلدارية ما دامت املسألة قد نظمت تنظيما تشريعيا.
تضمني العقد اإلداري  هي اليت تزيد من متييز العقد اإلداري عن عقود القانون اخلاص وهيثالثة يبقى بعد كل ذلك دعامة 

يز بطابع السلطة، أو خترج عن املألوف الذي اعتاد عليه األفراد، بل تتمثل أساسا يف شروط ، ال تنحصر يف تلك اليت تتم3شروطا استثنائية
 يقة الصلة مببادئ القانون العام.تكون وث

ال يتضمن النص القانوين اإلشارة إىل أحكام  العنصر إذ أنه من غري املنطقي أنوال خيتفي الدور الرئيس للتشريع كذلك يف هذا 
العقد اإلداري، وهي املرحلة اليت تظهر فيها السلطة أو املصلحة املتعاقدة مبظهر االمتيازات املعربة عن تلك الشروط االستثنائية وكيفية تنفيذ 

 يت يضمنها العقد اإلداري.ال
 المبحث الثاني

 دواعي محدودية الدور القضائي اتجاه مسألة العقود اإلدارية في الجزائر
إن ترتيب مصادر القانون اإلداري اجلزائري ختتلف وتتباين فيما بينها لتشكل فيما بينها قاعدة قانونية إدارية قد تتعلق بتنظيم 

أثره البالغ يف احتالل مصدر االجتهاد  -بطبيعة احلال -إحدى املواضيع لذلك القانون كنظرية العقد اإلداري. إن هذا االختالف يكون له 
حمدودية دور القضاء اإلداري اجتاه مسألة العقود اإلدارية ضي اإلداري مرتبة تدنو التشريع، وذلك ما يعد من بني أهم أسباب القضائي للقا

كما ميكن أن تقوم املربرات لتلك احملدودية على أساس وضع آخر هو تعلق العقد اإلداري بتحقيق املصلحة العامة اليت )املطلب األول(.
 )املطلب الثاين(.ألشخاص املعنوية، ويستوي األمر أن يكون ذلك بشكل مباشر أو غري مباشر تناط يف حتقيقيها با

 دارية في الجزائرالمطلب األول: ترتيب مصادر القاعدة القانونية اإل

                                                           

 .160، ص 1611منافع املرافق العامة، مطبعة العشري، القاهرة، الدكتور، حممد عبد احلميد أبو زيد،  -1 
 . 02، 00األستاذ الدكتور، مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  -2 
 .09الفكر العريب، القاهرة، ص ينظر يف ذلك، األستاذ الدكتور، سليمان حممد الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، دراسة مقارنة، دار  -3 

، 290، ص 1661ينظر كذلك األستاذ الدكتور، حممد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، منشورات احلليب احلقوقية بريوت، لبنان،    
299. 
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أو تنظيما تتضح مسألة ترتيب مصادر القاعدة القانونية اإلدارية يف اجلزائر من حيث احتالل واستئثار القانون سواء كان تشريعا 
مرتبة الصدارة مقارنة بالقانون اإلداري الفرنسي الذي حيتل فيه القضاء اإلداري هناك مرتبة أمسى، ودورا رفيع يف صياغة وبلورة قواعد 

 القانون اإلداري.
مصادر  ومن مث ال يوجد من ينكر حقيقة تدل على احتالل االجتهاد القضائي والرؤى الفقهية على حد سواء مكانة متميزة بني

إذا ألغي القانون  تعبريا أقل ما يقال عنه أنه رائع، بالقول أنه:" " أمحد حميو" القانون اإلداري الفرنسي. إن هذا ما عرب عليه األستاذ القدير 
ارية بنفس أما إذا ألغيت كل القوانني اإلدحللول االجتهادية ستفقد مستندها. املدين بشطب قلم، فإنه لن يكون هناك قانون مدين ألن ا

ألساسية دون االستناد على شطب القلم، فإن اجلزء األساسي يف القانون اإلداري سيبقى، ألن االجتهاد استخلص منه القواعد ا
 .1"النصوص

غري أن الوضع ليس بنفس األشكال والصيغ بالنسبة للقانون اإلداري اجلزائري، ألن وضع أحكام هذا القانون خبصوصياته 
خيضع حتما لذلك التداخل بني عديد املعطيات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتارخيية. وال ميكن الرد على وجهة  ومواصفاته وأسسه

 .1709ا التارخيية منها بعد ثورة النظر هذه بأن نفس الظروف أثرت يف نشأة قواعد القانون اإلداري الفرنسي السيم
لدولة الفرنسي حىت قبل االعرتاف له بسلطة التقرير حينما كان ميارس مهاما إن سبب ذلك يرجع باألساس إىل ما لعبه جملس ا

استشارية تتمثل يف مساعدة السلطات يف املهام التقنية اخلاصة بصياغة النصوص القانونية، أين كانت تلك اآلراء االستشارية حتظى بنوع 
 .2من االحرتام يف جمملها

القانون اإلداري حيكم عالقات من نوع خاص تتطلب بدورها قواعد من نوع خاص، وال جيوز تطبيق لعل ذلك ما كان مربرا للقول أن    
تالءم هذه القواعد إال بالنسبة هلذا النوع من الروابط ذات الطبيعة اخلاصة، وأن للقاضي اإلداري احلرية يف استنباط املبادئ والقواعد اليت 

 .3أن يكون ملزما بتطبيق قواعد القانون اخلاص هذا النوع اخلاص من الروابط القانونية دون

ذلك ما مل يكن متوفرا يف اجلزائر غداة االستقالل، إذ أخذت احلكومة على عاتقها وضع القواعد القانونية اليت حتكم اإلدارة 
قضاء اإلداري اجلزائري ولو أو يف جماالت التنظيم، ولعل ذلك ما أثر على اخلشية من التعويل على ال ،العامة سواء يف جماالت التشريع

 مبسامهات متفرقة يف بلورة قواعد القانون اإلداري اجلزائري.
، واستئثار كل من التشريع والتنظيم مبسألة وضع القواعد القانونية إال أن ذلك الوضع الذي ظهرت فيه قواعد القانون اإلداري

االستئثار يف الوقت الراهن مبعطياته املستجدة، خاصة ما تعلق منها اإلدارية إىل حد كبري، سوف لن يكون له جمال بنفس حجم ذلك 
باالزدواجية القضائية والقانونية على حد سواء. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن هناك نوع من املبادرات جمللس الدولة اجلزائري يف 

 .  4األخذ على عاتقه مهمة االشرتاك الفعلي يف سن قواعد القانون اإلداري
                                                           

 .22األستاذ الدكتور، أمحد حميو، حماضرات يف املؤسسات اإلدارية، املرجع السابق، ص -1 
من خالل قضائه على عديد النظريات السائدة منذ عهود، وذلك ما اتضح جليا  1071 وماي 12تأكد الدور الرائد جمللس الدولة الفرنسي بعد تاريخ  لقد -2 

 يف القضاء هنائيا على ما يعرف بنظرية الوزير القاضي. 
C.E. 13 déc. 1889, CADOT, G.A.J.A, 12 edition DALLOZ, 1999, Paris, P 35 et suiv. 

 .19، ص 1900األستاذ الدكتور، حممد فؤاد مهنا، القانون اإلداري العريب، دار املعارف،  - 3

يف نفس السياق، فإن هناك من االجتهادات للقاضي اإلداري اجلزائري ما  من الدستور اجلزائري احلايل. 121/1وكذا املادة  100/0ينظر نص املادة  -4 
الصادر عن اجمللس األعلى للقضاء ضد تستحق التنويه واإلشادة، وإن كانت ال تتعلق مبجال العقود اإلدارية، كان ذلك مبناسبة الطعن ضد قرار العزل التأدييب 

الذي أصدر قرارين حول نفس القضية، إذ جيسدان فعال جرأة القاضي اإلداري يف اخلروج عن النص التشريعي  ةجمللس الدولأحد القضاة، أين كانت الفرصة مواتية 
ة قرارات اجمللس األعلى إذا كان جمافيا للمبادئ العامة للقانون باعتبارها ذات طبيعة دستوري، ذلك أنه اعتمد مبدأ املساواة املكفول دستوريا لرفض إعمال حصان
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 مطلب الثاني: خصوصية وجوهرية استقالل العقد اإلداريال
أن القاضي اإلداري يف موضوع العقود اإلدارية، يؤكد أن القواعد املدنية جيب " أمحد حميو  " يف هذا الشأن يقرر األستاذ القدير

العقود اليت جعلت حبيث تتمكن أن تتلقى تغيريات عميقة لكي تصبح قابلة لالستعمال. وهذا ما ينطبق بالذات على قاعدة حصانة 
 .1اإلدارة من تعديل العقود املربمة

القول بذلك يستند باألساس على أن خمتلف التطورات اليت عرفتها نظرية العقد اإلداري يف فرنسا من حيث لكن ورغم أن 
زائري يف هذا اجملال، إال أن أهم مميزات العقد تعريف العقد اإلداري، ومتييزه عن العقد العادي )عقود القانون اخلاص( قد سايرها التشريع اجل

 .2اإلداري واملتمثلة يف "معيار الشروط االستثنائية غري املألوفة" مل جتد صورة مقابلة هلا يف التشريع اجلزائري
خمتلفة، قد هذا ما ميكن أن يكون بداية شروع القاضي اإلداري اجلزائري يف استنباطها من خالل ما يعرض عليه من نزاعات إن 

 تتعلق بعضها بالعقود اإلدارية ومسألة تنفيذها.
تبىن جملس الدولة متييزه بني العقد  01/67/1911مثاال له يف القضاء اإلداري الفرنسي، إذ أنه ومنذ تاريخ ذلك ما جيد 

ع الختصاص القاضي اإلداري، بل اإلداري والعقد العادي استنادا إىل أنه ال يكفي أن يكون العقد مربم لتنفيذ مهمة مرفق عام ليخض
 .3جيب أن يتضمن بنودا غري مألوفة يف القانون العادي

يؤكد على االكتفاء بوجود صلة قوية بني العقد املربم مع أحد أشخاص  4كل ذلك على الرغم من أن جانبا من الفقه الفرنسي
يستلزم شروطا استثنائية يف العقد، مضيفا أنه ال ميكن اعتبار العقود دون أن يتطلب أو  فق العام لكي يعترب العقد إدارياالقانون العام واملر 

 اخلاص.املربمة بني املرافق التجارية والصناعية واملنتفعني عقودا إدارية، حىت ولو تضمنت شروطا استثنائية، وإمنا يعتربها من عقود القانون 
املؤرخ يف  61-00من القانون رقم  10مما نصت عليه املادة وهذا هو وجه اخلالف بني التشريع اجلزائري وهذا الرأي انطالقا 

املتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية، إذ أن عقود املؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية  1900جانفي  11
 املطبقة على اإلدارة. للقواعدتعترب عقودا إدارية، ختضع منازعاها  مبمارسة صالحيات السلطةوالصناعية اليت تتسم 

 خاتمة:
تثري مسألة تدوين قواعد القانون اإلداري وجتميعها إشكاليات خمتلفة ومتشابكة فيما بينها من حيث تطبيق قواعد هذا القانون 

القانون  يف تطور ومرونة قواعديكمن البديهي يف هذا الشأن حتديدا  الوضع ألن .على املواضيع واملسائل اليت تدخل ضمن جمال دراسته
اإلداري كقانون حيكم اإلدارة العامة مركزية كانت أو غري مركزية، شكال ومضمونا من حيث هياكلها ونشاطها الذي يبتغي حتقيق املصلحة 

 العامة.
إن ذلك ترتب على نتيجة يف غاية األمهية جنمت عن التفرقة بني كل من قواعد القانون اخلاص والقانون العام هو مشول هذا 

وهو قواعد تتعلق بتنظيم الدولة وسلطاهتا وهيئاهتا املختلفة، وهذه ال ميكن أن يكون هلا نظري يف ، نوع أول على نوعني من القواعد. األخري

                                                                                                                                                                                                 

ينظر يف ذلك، أمحد محيودة، مبدأ تدرج القواعد القانونية وآثاره على  مليدان التأدييب رغم صراحة النص التشريعي على حصانتها ضد أي طعن.للقضاء يف ا
   www.middi.over-blog.com 16/16/1617، تاريخ اإلطالع على املوقع اإللكرتوين 1660الوظيفة القضائية، املدرسة العليا للقضاء، دفعة 

 .12، ص املرجع نفسهاألستاذ الدكتور، أمحد حميو،  -1 
 .10املرجع نفسه، ص  -2 

3 - C.E. 31 juill. 1912, SOCIETE DES GRANITS PORPHYROIDES DES VOSGES, G.A.J.A, même édition   P 154 et 

suiv. 
4- Jean RIVERO, Droit Administratif, DALLOZ, Paris, 14 édition, 1992, P 115.  
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قواعد تنظم عالقات الدولة باألفراد، وهذه قد ال خيتلف البعض منها يف مظهرها عن القواعد املنظمة  ونوع ثاين،نطاق القانون اخلاص. 
 .1األفراد فيما بينهم، مثل ذلك العقود اإلدارية ولكن وفق خصوصيات معينة، ختتلف عن العقود املربمة يف إطار القانون اخلاصلعالقات 

اجتهاد القاضي اإلداري  فإن أمهية املسألة تتضح من خالل إذا ما كان األمر على هذا املقاس واملنوالبناءا على ذلك كله، فإنه 
رية ألعمال اإلدارة سواء كانت تلك األعمال انفرادية من قبيل القرارات اإلدارية أو تعاقدية كالعقود اإلدارية باعتبار يف حتديد الطبيعة اإلدا

ة أن هناك ما هو منسوب لإلدارة ورغم ذلك ال يوجد مثة اختالف بينه وبني أعمال ونشاطات األفراد الطبيعية، وكأن باإلدارة تنزل إىل مرتب
الهتا، ومن مث ال ميكن اعتبارها أعماال إدارية يف قصد عدم خضوع ما يثور بشأهنا من منازعات أمام القضاء اإلداري، هؤالء يف بعض تعام

 ، هذا من جانب.بل هو يف جمال ما يدخل يف نطاق اختصاص القاضي العادي
حتديد قواعد مسؤولية اإلدارة عن ومن جانب آخر، فإن اجتهاد القاضي اإلداري وفق ما سبق يظهر من خالل احلاجة إليه يف 

أعماهلا التعاقدية، ولعل ذلك ما يقوم أو يرجع باألساس إىل التضارب واالختالف والتباين التشريعي يف حتديد معايري اختصاص القاضي 
، القاعدة العامة اإلداري بني قاعدة عامة يف تقرير وانعقاد ذلك االختصاص بناء على معيار شكلي عضوي بسيط واستثناء يرد على تلك

 وحينها يتم تبين معايري أخرى قد ترد يف التشريعات املختلفة، وتكون عندئذ مهمة القاضي اإلداري متطلبة ومستوجبة يف تدخله باجتهاداته
صبح ما مثل ذلك على سبيل الذكر التطور املعاصر لتدخل السلطة العامة للوضع القدمي متاما لفكرة التعاقد. حيث أ .يف هذه املسألة

أي التعاقد حلساب الشخص العام حمل اهتمام القضاء وحتليالت الفقهاء، ومن مث صار هذا األسلوب حيتل  بأسلوب الوكالة""يعرف 
  .2مكانة متميزة بني األساليب اليت تسمح للشخص اخلاص بالدخول يف جمال النشاط اإلداري

                                                           
 .11، ص املرجع السابقينظر يف هذا املعىن األستاذ الدكتور، حممد فؤاد مهنا، القانون اإلداري العريب،  - 1

 وما بعدها. 06النهضة العربية، القاهرة، ص الدكتور، مصطفى عبد املقصود سليم، الوكالة يف إبرام العقد اإلداري، دار  -2 
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 الخطأ كأساس للمسؤولية اإلدارية
Fault as a basis for administrative liability 

 ،(بقسم )أستاذة حماضرة  ميمونة سعاد،د.
 ، قسم احلقوق،كلية احلقوق والعلوم السياسية

 ، اجلزائر.تلمسان أبو بكر بلقايد جامعة 
  . 08/00/8902 تاريخ املراجعة: - 82/90/8902تاريخ اإليداع: 

 ملخص:
استنادا لقواعد املسؤولية اإلدارية على أساس اخلطأ، حيق للضحية كقاعدة عامة أن ترفع دعوى تعويض ضد اإلدارة أمام القضاء        

اإلداري إذا كان اخلطأ املرتكب من طرف العون مرفقيا، وباملقابل ويف حالة ارتكاب العون خلطأ شخصي فإنه وحده املسؤول عن 
الضحية برفع الدعوى أمام القضاء العادي ضد العون املتسبب يف الضرر. غري أن التطور الذي حصل يف النظام العام  التعويض، ويقوم

ة للمسؤولية اإلدارية على أساس اخلطأ املرفقي، أدى إىل توزيع املسؤولية بني اإلدارة وموظفيها، أي أنه أدى إىل تضاؤل القيمة القانوني
، حيث أصبحت 0000أمام توسع اخلطأ املرفقي، وذلك عن طريق تطبيق القضاء آلليات جديدة منذ سنة للخطأ الشخصي شيئا فشيئا 

  املسؤولية توزع بني اإلدارة وموظفيها بشكل متوازن، تتعايش فيه املسؤوليات يف إطار ما يسمى ب "قاعدة اجلمع".
  الكلمات المفتاحية:

 ارية على أساس اخلطأ، اجلمع بني األخطاء، اجلمع بني املسؤوليات.اخلطأ املرفقي، اخلطأ الشخصي، املسؤولية اإلد
Abstract: 

          Pursuant to the rules of administrative liability based on fault, the victim may institute an 

indemnity action against the administration before an administrative court if the fault committed by 

the agent is a service fault. On the other hand, if the fault committed by the agent is a personal fault, 

he shall be solely liable for the indemnity; in this case the victim shall bring his action before an 

ordinary court against the agent responsible for the damage. However, the development achieved in 

the general system of administrative liability based on service fault led to the division of liability 

between the administration and its employees, i.e. it eventually led to the gradual diminution of the 

legal value of personal fault in view of the extension of service fault, this is done through the 

application of new mechanisms of the judiciary system since 1911; liability is now divided in a 

balanced way between the administration and its employees, in which the responsibilities cohabit 

within the so-called “combination rule”.  

Keywords:  
fault, service fault, personal fault, administrative liability based on fault, combining fault, 

combining responsibilities. 

 مقدمة:
ملا كانت اإلدارة بإمكاهنا أيضا أن تسبب أضرارا لألشخاص خالل قيامها بنشاطاهتا ووظائفها التقليدية، وعندئذ ال ميكن       

املسؤولية، فعالقة اإلدارة بالغري يف ظل دولة القانون توجب ضرورة احرتامها حلقوقهم وحرياهتم، وبالتايل جيب أن حتصل الضحية يف  استبعاد
يغطي الضرر احلاصل. إال أنه تطرح يف الواقع عدة تفسريات أثناء مواجهة مشاكل يف املسؤولية اإلدارية، خاصة  األخري على تعويض

ومن أجل حصول الضحية على تعويض الضرر، عليها البحث عن اجلهة اليت يقع عليها  بالنسبة للخطأ حبكم خصوصيته واستقالليته.
 حلني نظريني: القانونية عبء التعويض، ويف هذا الصدد اقرتحت األنظمة

كسوين، كان املوظف املرتكب للخطأ هو الذي يسأل فقط من ذمته املالية وذلك إىل غاية منتصف القرن ا فحسب النظام األجنلوس -
ختفف من حدته، فهو ينحصر يف دائرة املسؤولية  استثناءاتالعشرين، حيث أصبحت ترد على مبدأ عدم مسؤولية اإلدارة يف هذا النظام 
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 التقصريية دون العقدية، ويطبق فقط على موظفي اإلدارة املركزية حبكم تبعيتهم املباشرة للتاج، كما قرر القضاء أيضا مسؤولية الدولة يف
 .1على أمالك الغري االستيالءحالة 

حالة اخلطأ املرفقي، حسب احلالة، وبالتايل فاإلدارة هي الشخص املسؤول يف  أما عن النظام الفرنسي، فهو ينظر إىل اجلهة املسؤولة -
ع أن ختتار متابعة اإلدارة أو ــات اليت ميكن فيها اجلمــــــــــة يف بعض الفرضيـــــــــــويبقى املوظف مسؤوال عن خطئه الشخصي. كما ميكن للضحي

 .2قي صدى واسعا، واجلزائر ال تستثىن من ذلكاملوظف. وهذا هو احلل املعمول به حاليا، والذي ل
جمموعة القواعد القانونية اليت حتكم املسؤولية اإلدارية  ؤولية اإلدارية على أساس اخلطأسالنظام القانوين للموال زال من مث كان و 

من خالل مفهوم هذا النظام املتطور واملتميز وقواعده العامة واخلاصة، وآثار املسؤولية املتمثلة أساسا ما يتجلى على أساس اخلطأ، وذلك 
 اإلجراءات القانونية أمام القضاء املختص. بإتباعيف احلصول على التعويض جلرب الضرر الناجم عن اخلطأ، وذلك 

لدراسة، فما هو النظام القانوين للمسؤولية اإلدارية على أساس بناء على هذا املقصود الذي حيمل يف طياته معامل وإطار هذه ا
القضائي، حيث عرفت نظرية  االجتهاداخلطأ؟ وبغرض اإلجابة على هذا التساؤل، ونظرا لتطور هذا النظام الذي حنن بصدد دراسته بفعل 

ثني أساسيني، سيخصص األول للخطأ املرفقي إىل مبحاخلطأ توسعا غري مسبوق يشمل خمتلف نشاطات املرافق العامة، سنقسم الدراسة 
فكرة التمييز بني اخلطأ املرفقي واخلطأ الشخصي، يف حني سنتطرق يف املبحث  الستعمالالذي يعد أساسا لقيام مسؤولية اإلدارة نظرا 

 الثاين لتوزيع املسؤولية بني اإلدارة وموظفيها.
 المبحث األول

 اإلداريةالخطأ المرفقي أساس قيام المسؤولية 
يف جمال املسؤولية اإلدارية جيري التمييز بني اخلطأ املرفقي أو املصلحي واخلطأ الشخصي، حيث ال تعقد مسؤولية اإلدارة من 

وقد أثري أول متييز بني اخلطأ املرفقي والشخصي يف حيث املبدأ إال يف حالة اخلطأ املرفقي يف حني يعقد اخلطأ الشخصي مسؤولية املوظف. 
واليت تتلخص وقائعها فيمايلي: "مبوجب السلطة املستمدة  PELLETIERوذلك يف قضية بيليتييه  0221كمة التنازع يف سنة قرار حم

، فرفع هذا األخري دعوى ضد كل من قائد املنطقة "بيليتييه"من حالة احلصار صادرت السلطة العسكرية أول عدد من صحيفة أصدرها 
لشرطة أمام احملكمة املدنية إللغاء عملية املصادرة، واألمر بإرجاع نسخ الصحف احملجوزة، وتعويض وحمافظ ا L’oiseالعسكرية وحمافظ 

لقضية املطروحة أمامها فإن اخلطأ األضرار النامجة عن هذا التصرف. استأنف احملافظ هذا احلكم أمام حمكمة التنازع اليت قدرت أنه يف ا
 .3رفقي يؤدي إىل عقد اختصاص القضاء اإلداري وليس خطأ شخصيا"من طرف السلطات اإلدارية هو خطأ ماملرتكب 

ويعرف اخلطأ املرفقي بأنه اخلطأ الذي ينسب إىل املرفق العام ذاته وليس إىل املوظف، وتتحمل اإلدارة عبء التعويض عنه، 
الفصل يف دعوى املسؤولية إىل القضاء اإلداري. وقد يتمثل هذا اخلطأ يف عمل أو امتناع عن عمل، كما هو احلال  اختصاصويعود 

اإلدارة عن تنفيذ حكم قضائي. وقد يتمثل يف جمرد عملية مادية كقيام اإلدارة هبدم منزل. أما اخلطأ الشخصي أو ما يعرب  المتناعبالنسبة 
الوظيفة، فيعرف بأنه اخلطأ الذي ينسب إىل املوظف ويسأل عنه شخصيا من ماله اخلاص، ويعود اختصاص  عنه أيضا باخلطأ املنفصل عن

 .4الفصل يف دعوى التعويض إىل احملاكم العادية وفق قواعد القانون املدين

                                                           

 .20، ص 8999حسني عثمان حممد عثمان، القضاء اإلداري، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  -1 
 .09، ص 8902اإلدارية على أساس اخلطأ، دار هومة، اجلزائر،  كفيف احلسن، النظام القانوين للمسؤولية  -2 
 .12-13كفيف احلسن، املرجع السابق، ص   -3 
 .139-150، ص 8902عبد القادر عدو، املنازعات اإلدارية، الطبعة الثانية، دار هومة، اجلزائر،  -4 
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يف جمال املنازعات اإلدارية، حيث يعد من جهة أداة لتوزيع فالواضح مما سبق ما للتمييز بني اخلطأ املرفقي واخلطأ الشخصي من أمهية       
بني القضاء اإلداري والقضاء العادي، ومن جهة أخرى فإن العبء النهائي للتعويض بني اإلدارة واملوظف يتوقف على هذا  االختصاص

 التمييز بني اخلطأ الشخصي واخلطأ املرفقي.
 الخطأ الشخصي المطلب األول: معايير تمييز الخطأ المرفقي عن

مل تكن احللول التشريعية كافية للتمييز بني اخلطأ املرفقي واخلطأ الشخصي، بل يرجع الفضل يف ذلك إىل املعايري القضائية      
 واحملاوالت الفقهية.

 المعايير التشريعية الفرع األول:
ييزه عن اخلطأ املرفقي، وكل ما قام به هو إما تعريف سليب لتعريف اخلطأ الشخصي بغرض متمل يتنب املشرع اجلزائري معيارا حمددا        

. أو جمرد حتديده عن طريق ذكر احلاالت اليت يعترب 1املتعلق بالبلدية 00/09من قانون  022يظهر من خالل بعض النصوص كاملادة 
، 2(القانون األساسي العام للوظيفة العموميةاملتضمن  93/91من األمر  10فيها اخلطأ شخصيا، كأن يكون منفصال عن الوظيفة )املادة 

يف  االختالفإن هذا  .3املتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري( 25/22من األمر  81أو يكون جسيما )املادة 
فقه اإلداريني. وبالتايل املعايري يكشف عن عدم تبين موقف حمدد، والظاهر من هذه احللول استيحاؤها من بعض ما توصل إليه القضاء وال

 تبقى حماوالت املشرع ضئيلة جدا باملقارنة مع املعايري اليت قدمها القضاء والفقه.
 : المعايير القضائيةالفرع الثاني

 :4على املعايري التاليةيف حتديد اخلطأ الشخصي الفرنسي اإلداري  استند القضاء      
 ة، كقيامــــــــــوهي تصرفات تشكل أخطاء شخصية، ــاألخطاء املرتكبة خارج ممارسة الوظيفة خارج الوظيفة: هي تلك األخطاء املرتكب -0

. غري أن اخلطأ املرتكب خارج اخلدمة ولكن بفضل وسائل وضعها املرفق حتت تصرف 5دركي بقتل دركي آخر خارج أوقات ومكان العمل
يف قضية  83/09/0021العون اعتربت خطأ مرفقيا، حيث كرس جملس الدولة الفرنسي هذا النوع من اخلطأ يف قراره الصادر يف 

ار سالحه الناري بيده أثناء تواجده يف منزله رفقة زميل سادودي، واليت تتمثل وقائعها يف أن حارسا مكلفا باحلفاظ على السلم قام باختب

                                                           

يلي: "البلدية مسؤولة مدنيا عن األخطاء اليت يرتكبها  املتضمن قانون البلدية ما 8900يونيو  88املؤرخ يف  00/09من القانون  022حيث نصت املادة  -1 
هة القضائية املختصة ضد رئيس اجمللس الشعيب البلدي ومنتخبو البلدية ومستخدموها أثناء ممارسة مهامهم أو مبناسبتها. وتلزم البلدية برفع دعوى الرجوع أمام اجل

 .8900يوليو  1الصادرة يف  12ا". ج.ر عدد هؤالء يف حالة ارتكاهبم خطأ شخصي
يلي: "إذا تعرض املوظف ملتابعة قضائية من الغري بسبب خطأ يف اخلدمة وجيب على املؤسسة أو اإلدارة العمومية اليت ينتمي إليها  ما 10وقد تضمنت املادة  -2 

 05املؤرخ يف  93/91األمر أن حتميه من العقوبات املدنية اليت تسلط عليه ما مل ينسب إىل هذا املوظف خطأ شخصي يعترب منفصال عن املهام املوكلة له". 
 .8993يوليو  03الصادرة بتاريخ  23املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، ج.ر عدد  8993يوليو 

 08ج.ر عدد املتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري،  0025/ 08/00املؤرخ يف  25/22من األمر  81وقد تضمنت املادة  -3 
يلي: "تكون الدولة مسؤولة بسبب األخطاء املضرة بالغري واليت يرتكبها احملافظ أثناء ممارسة مهامه. ودعوى املسؤولية احملركة  ما 0025نوفمرب  02الصادرة بتاريخ 

طأ. عاما ابتداء من ارتكاب اخل 05ضد الدولة جيب أن ترفع يف أجل عام واحد ابتداء من اكتشاف فعل الضرر وإال سقطت الدعوى. وتتقادم الدعوى مبرور 
 وللدولة احلق يف رفع دعوى الرجوع ضد احملافظ يف حالة اخلطأ اجلسيم هلذا األخري".

4 - CHAPUS René, Droit administratif général, Tome 1, 15 édition, Montchrestien , Paris, 2001, p.1212. 

ولة، عدد دزير الدفاع الوطين. جملة جملس الب.ي وت.ع ضد ب.ع وو  يف قضية ذوو حقوق 10/95/0000قرار جملس الدولة اجلزائري الصادر بتاريخ  -5 
 .02، ص 8998، 90
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له، فتسبب يف وفاة هذا األخري بغري عمد، ولقد حكم بأن خطئه ليس خاليا من أية عالقة  مع املرفق، فهذا األخري هو الذي أعطى له 
 .1ارتكابهوسيلة 

ه حتتوي على نية سيئة لدى غري أني أخطاء شخصية وقعت أثناء أداء اخلدمة، ه املرتكبة يف ممارسة الوظيفة:العمدية األخطاء  -8
املوظف، الذي يهدف إىل حتقيق مصلحة شخصية حمضة أو اإلضرار بالغري، كالقلق الذي يسببه أحد األعوان بافتعال مالحقات جزائية 

يف قضية برنار،  90/09/0052الفرنسي بتاريخ من ذلك قرار جملس الدولة  ضد أحد األشخاص دون سبب مقبول سوى تعمد إيذائه.
واليت تتلخص وقائعها يف أن حارسا مكلفا باحلفاظ على النظام العام مبناسبة عرس يشتمل على ألعاب نارية ومرقص بلدي، والذي بعد 

مبسدسه، وأخريا أصاب  تناوله للخمور، أراد إعادة الشرب، وختلى بذلك عن مقر عمله، ودخل إىل مقهى وتشاجر مع زبون مهددا إياه
ويف ذات اإلطار جند قرار جملس الدولة  .2جبروح شخصا كان يريد جتريده من سالحه. فاعترب ذلك احلادث كأنه ناتج عن خطأ شخصي

يف قضية ورثة م.ع ضد بلدية أوالد فايت، والذي تلخصت وقائعه يف القتل العمدي باستعمال  90/92/8990اجلزائري الصادر يف 
 .3لذي يرتكبه حارس بلدي خالل تأدية مهامه ضد مواطنالسالح ا

وال تنطوي على نية سيئة  : وهي أخطاء شخصية مرتكبة أثناء أداء الوظيفةاملرتكبة أثناء أداء الوظيفة غري العمدية األخطاء اجلسيمة -1
يف قضية برنار،  90/09/0052لدى املوظف، غري أنه ينطوي على صعوبة ودرجة من اجلسامة. من ذلك قرار جملس الدولة الفرنسي يف 

رب، خبصوص العون املكلف باحلفاظ على النظام العام مبناسبة عرس يشتمل على ألعاب نارية، والذي بعد تناوله للخمور أراد إعادة الش
 .4وختلى بذلك عن عمله، ودخل مقهى وتشاجر مع زبون مهددا إياه بالسالح، فأصاب شخصا آخر جبروح كان يريد جتريده من سالحه

واحد، حبيث كان حيكم بأن اخلطأ شخصي أو اخلطأ إن تعدد املعايري القضائية يدل على أن القضاء مل يستقر على معيار 
دث أحيانا أن يطبق معيارين أو أكثر نتيجة وجود ظروف متعددة أحاطت باخلطأ، كما هو فقي حسب كل حالة على حدى. وقد حيمر 

نظرا لقيام الدركي بقتل دركي آخر خارج أوقات العمل )معيار عندما اعترب بأن اخلطأ شخصي  ياحلال بالنسبة للقضاء اإلداري اجلزائر 
اإلصرار )معيار اخلطأ العمدي(، كما أضاف معيارا آخر هو معيار اخلطأ املرتكب خارج الوظيفة(، وأن هذا القتل عمدي مع سبق 

 .5انفصال اخلطأ عن الوظيفة وذلك حني قرر بأنه ال عالقة هلذه اجلرمية بوظيفة احملكوم عليه كدركي
  : المعايير الفقهيةالفرع الثالث

ء اإلداري، واستخلص عدة معايري لتحديد لقد كانت أغلب حماوالت الفقه اإلداري منصبة على حتليل ودراسة ما أنتجه القضا
 يلي: نذكر أمهها فيما اخلطأ الشخصي

 معيار األهواء الشخصية:  -1
وحبسبه يكون اخلطأ شخصيا مىت تصرف عون اإلدارة بأهوائه ونزواته وغفلته، أي إذا كان التصرف ينسب هذا املعيار إىل الفقيه الفريري، 

ه الفعل الضار غري املطبوع ـــــــأ املرفقي فهو اخلطأ الذي ترتب عنــــــــعن الفائدة الشخصية، أما اخلط ة أو البحثــــــصادرا بناء على سوء ني
 .6 بسوء النية

                                                           

 .029، ص 8901حلسني بن الشيخ آث ملويا، مسؤولية السلطة العامة، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،  -1 
 .010ص  نفس املرجع،حلسني بن الشيخ آث ملويا،  -2 
 .023، ص 8993ملويا، املنتقى يف قضاء جملس الدولة، اجلزء األول، الطبعة الرابعة، دار هومة، اجلزائر، حلسني بن الشيخ آث  -3 
 .010حلسني بن الشيخ آث ملويا، مسؤولية السلطة العامة، املرجع السابق، ص  -4 
كفيف احلسن، املرجع ع ووزير الدفاع الوطين.  يف قضية ذوو حقوق ب.ي وت.ع ضد ب. 10/95/0000قرار جملس الدولة اجلزائري الصادر بتاريخ  -5

 .011السابق، ص 
 .810، ص 8991القضاء اإلداري، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، حممد رفعت عبد الوهاب،  - 6
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صدوا وإذا كان هذا املعيار يتميز باملوضوعية والوضوح، إذ مينع إىل حد بعيد مسؤولية اإلدارة عن األعمال اليت يقوم هبا موظفوها، إذا ما ق
واإلضرار بالغري. غري أن ما يؤاخذ عليه هذا املعيار هو اعتماده يف املقام األول على  االنتقاممن وراء عملهم حتقيق أغراض شخصية مثل 

البواعث النفسية اليت يصعب كشفها والتوصل إليها، مهما حاول القاضي الغوص يف نفسية املوظف. ويؤاخذ أيضا على اعتماده يف املقام 
 .1الثاين على اعتبار املوظف غري مسؤول عن خطئه اجلسيم مىت وقع حبس نيته

:عن الوظيفة معيار الخطأ المنفصل 
وواجباته الوظيفية  التزامهيعترب التصرف الصادر عن املوظف خطأ شخصيا إذا أمكن فصله عن حيثينسب هذا املعيار إىل الفقيه فالني،

غري أن ما يعيب هذا املعيار أنه يستبعد من  .2ووقع خارج مهامه، أما اخلطأ املرفقي فهو اخلطأ الذي يقوم به املوظف أثناء أداء مهامه
.3 الوظيفية هيرتكبها املوظف جملرد أن تلك األخطاء قد اتصلت بواجباتحاالت اخلطأ الشخصي األخطاء اجلسيمة اليت 

 معيار جسامة الخطأ: -3
حيث يعترب اخلطأ شخصيا إذا ارتكب املوظف خطأ جسيما، سواء كان خطأ ماديا أو قانونيا جسيما نسب هذا املعيار إىل الفقيه جيز، 

 . 4 أو ارتكابا جرمية
املعايري السابقة سواء القضائية أو الفقهية يكشف عن صعوبة حتديد اخلطأ الشخصي بدقة متناهية، فإذا  مما ال شك فيه أن تعدد وتنوع 

كان القضاء يستعمل معيارا ما حسب ظروف ومعطيات القضايا املعروضة، فإن الفقه اجته يف مالحظاته إىل تفسري وحتليل القرارات 
غري واضحة دون ذكر بعض احلاالت من املرفقي اخلطأ الشخصي  ديدتبقى مسألة حتالقضائية مستخلصا حلوال متعددة. وبالرغم من هذا 

ه بتكييفها على أهنا أخطاء شخصية وهو ما سنعمل على تبيانه من خالل املطلب الثاين من أو الفرضيات اليت قام املشرع والقضاء والفق
 هذا املبحث.

 لتمييز الخطأ الشخصي عن الخطأ المرفقي كنموذجينللموظف  الرئيس والجريمة الجنائية  المطلب الثاني: أوامر
أّن اخلطأ الشخصي هو الذي ينسب إىل املوظف ذاته وتتحقق مسؤوليته الشخصية عن هذا اخلطأ ويكون كما رأينا سابقا القاعدة العامة  

ي فهو خطأ موضوعي ينسب إىل املرفق مباشرة وحده مسؤوال عن األضرار اّليت نتجت عنه بدفع التعويض من ماله اخلاص، أّما اخلطأ املرفق
بغض النظر عن مرتكبه، وبتحديد نوع اخلطأ تتحّدد نوع املسؤولية. ويف هذا الصدد عمل الفقهاء على وضع حّد فاصل بني اخلطأ 

روف والعوامل كأوامر الرئيس الشخصي واملرفقي من خالل اقرتاح معايري خمتلفة ميكن االستعانة هبا، إالّ أّن هذا اخلطأ قد حتيط به بعض الظ
 .تؤثر هذه الظروف يف اخلطأ إىل درجة تغيري طبيعته وإعادة تكييفهفواجلرمية اجلنائية للموظف، 

 الفرع األول: أوامر الرئيس وأثرها في تحديد نوع الخطأ
يعّد اخلطأ الناتج عن تنفيذ أوامر الرئيس  من أهّم العوامل املؤثرة يف حتديد نوع اخلطأ هي األوامر الصادرة من الرئيس إىل املرؤوس، فهل

 .؟ اإلداري خطأ شخصيا أم مرفقيا
 : األوامر المشروعةأوال

 من املبادئ املعمول هبا داخل السلك اإلداري هو وجوب طاعة املرؤوس ألوامر الرئيس كقاعدة عامة، ومع ذلك قد ترد استثناءات عليها.
 :وجوب خضوع المرؤوس ألوامر الرئيس -0

                                                           
، 8995-8991كرة، أمحد هنية، اخلطأ ودوره يف قيام املسؤولية اإلدارية، مذكرة ماجستري يف القانون اإلداري، قسم العلوم القانونية واإلدارية، جامعة بس - 1

 .012ص 
 .895، ص 8990دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر، حممد الصغري بعلي، الوسيط يف املنازعات اإلدارية،  - 2
 .010أمحد هنية، املرجع السابق، ص  - 3
 .012كفيف احلسن، املرجع السابق، ص   -4
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دأ له مفهومان: مفهوم موسع ومفهوم ضيق. فاملفهوم الواسع: يعين ـــر الرئيس، إذ جند أّن هذا املبـــف ملزم بتنفيذ أوامــــــــمن املعلوم أّن املوظ 
األخرى، إذ  أنّه جيب على املوظف احرتام دستور الدولة وقوانينها ولوائحها، ألّن املوظف يف خدمة اجملتمع وليس يف خدمة جهة معينة دون

أعلى  جيب على اجلميع احرتام مبدأ املشروعية. أّما املفهوم الضيق: يقصد به إلزام املوظف العام بتنفيذ مجيع األوامر الصادرة إليه من سلطة
ترك للموظف  ومن مّث فإّن املوظف ال يؤدي عمله وفقا للقوانني واللوائح والقرارات فحسب، بل وفقا ملا حيّدده له رؤساؤه، إذ لو .1منه

 .2اختيار ما يشاء من أعمال يرتاح إليها ويرفض أعماال أخرى الختل النظام وتعّرضت املصلحة العامة للخطر
على هذا األساس يقع على املوظف واجب طاعة وتنفيذ أوامر وتعليمات رئيسه املشروعة، إالّ أّن واجب طاعة املرؤوس ألوامر الرئيس      

موظف أن يبدي رأيه ومالحظاته يف جمال وظيفته، فله حق مناقشة رئيسه اإلداري يف األوامر والنواهي ليست مطلقة بل ميكن لل
والتوجيهات يف حدود اللياقة واألدب ولكن وباعتبار هذه األوامر مشروعة تعني على املوظف تنفيذها، إذ أّن خمالفتها يقيم بال شك 

 .3لة يعترب خطأ شخصي يسأل عنه يف أمواله اخلاصةاملسؤولية الشخصية للموظف، فاخلطأ يف هذه احلا
 :حالة تجاوز المرؤوس ألوامر الرئيس -8

أمجع الفقهاء على أّن املوظف يتحمل املسؤولية كاملة يف حالة قيامه بأعمال على أساس أهّنا تنفيذا ألوامر الرئيس، وإذا كانت هذه  
هنا  األوامر يف حقيقة األمر غري موجودة أصال، فال تثور يف هذه احلالة أية صعوبة، فهنا ال نكون بصدد أوامر الرئيس، وبالتايل فإّن اخلطأ

أّما إذا وجدت أوامر الرئيس إاّل أّن املرؤوس جتاوز هذه األوامر بأن قام بتحريفها  خطأ شخصي يوجب املسؤولية الشخصية للموظف.هو 
وتغيريها بإضافة أمور مل تطلب منه أساسا، ففي هذه احلالة يعترب خطأ املرؤوس خطأ شخصيا يقيم املسؤولية الشخصية. ومثال ذلك: أن 

بطرد أحد األفراد من منطقة معينة فال ينفذ املرؤوس هذا األمر بعينه، وكما صدر إليه بل يتجاوزه ويقوم من تلقاء نفسه  يصدر الرئيس أمره
 .4بإتالف حمصوالت هذا الشخص وهدم مسكنه

ؤولية املوظف بالنسبة وقد ذهب األستاذ عبد العزيز شيحا إىل القول يف حالة جتاوز املرؤوس ألوامر الرئيس ال ميكن أن تثار مدى مس     
نّه ميكن أن لألوامر الرئاسية، ذلك أنّنا ال نكون أمام صورة األمر الرئاسي ما دام أّن املوظف مل يلتزم بتنفيذه طبقا ملا صدره إليه، ومن مثّ فإ

صد اإلضرار أو كان تتحقق مسؤوليته الشخصية إذا ما توفر للخطأ مقومات اخلطأ الشخصي، وذلك بأن يكون هذا التجاوز عن عمد وبق
 .5على درجة معينة من اجلسامة

 : األوامر غير المشروعةثانيا
ه قد يلتزم املوظف بتنفيذ أوامر الرئيس الصادرة إليه، إاّل أّن هذه األوامر قد تكون غري مشروعة، فهل يعترب اخلطأ الناتج عن تنفيذ هذ     

دد، مثّ ــــــــــــة الصادرة يف هذا الصـــــــــــاألوامر خطأ شخصيا أو خطأ مرفقيا؟  إن اإلجابة على هذا التساؤل ستتطلب منا التعّرض لآلراء الفقهي
 موقف املشرع اجلزائري والقضاء.

 وتتمثل يف ثالثة آراء رئيسية: :اآلراء الفقهية -1
إذا قام املرؤوس بتنفيذ األوامر الرئاسية حبذافريها، فهذا يعّد خطأ مرفقيا حسب الفقيه " بارتلمي "، حبيث ينقلب كل خطأ  :الرأي األّول

 .6فقي، وهكذا يؤدي أمر الرئيس إىل تغيري الطبيعة القانونية للخطأناتج عن هذا التنفيذ إىل خطأ مر 

                                                           

 .32، ص 2004كمال رمحاوي، تأديب املوظف العام يف القانون اجلزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،   - 1 
 .032، ص 1977سليمان الطماوي، القضاء اإلداري، قضاء التعويض وطرق الطعن يف األحكام، الكتاب الثاين، دار الفكر العريب، مصر،  - 2 
 .002، ص 2001قصري مزياين فريدة، مبادئ القانون اإلداري اجلزائري، مطبعة عمار قرين، اجلزائر،  - 3 
 .800سليمان الطماوي، املرجع السابق، ص  - 4 
 .290القضاء اإلداري اللبناين، قضاء اإللغاء والقضاء الشامل، الدار اجلامعية، دون سنة نشر، ص كام عبد العزيز شيحا، مبادئ وأح - 5 
 .019سليمان الطماوي، املرجع السابق، ص  - 6 
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كما يذهب الفقيه " هوريو " إىل القول بأّن األولوية تكون لطاعة وتطبيق أوامر الرئيس، سواء كانت مشروعة أو غري مشروعة، إذ ال         
يذ حيق له حىّت مناقشتها، ألّن هذه املناقشة تعطل سري املرفق العام بانتظام واضطراد، وعلى هذا فإّن اخلطأ الذي يرتكبه املوظف عند تنف

 الرئيس يعترب خطأ مرفقيا ترتتب عنه املسؤولية اإلدارية. أوامر
: أّما الفقيه " دوجي " فقد ذهب إىل القول بأّن اخلطأ الذي يرتكبه املوظف تنفيذا ألمر رئيسه اإلداري غري املشروع يعّد خطأ الرأي الثاني

ه خمريا بني تطبيق القانون وبني تطبيق أوامر الرئيس ، وعلى هذا فإّن املوظف الذي جيد نفس1شخصيا يرتب املسؤولية الشخصية للموظف
الفقيه " غري املشروعة، جيب عليه تطبيق القانون ألّن املوظف العام يعترب كغريه من املواطنني ملزم باحرتام القوانني، وهذا ما ذهب إليه أيضا 

 .2مارسيل فالني"
ألّن اجلندي يف نظر الفقيه "دوجي" يعترب آلة لإلكراه حمرومة من حرية  ولكن وحسب هذا الرأي يستثىن من ذلك فئة اجلنود، ذلك      

عدم التفكري، وبالتايل جيب عليهم تنفيذ األوامر الصادرة إليهم من الرؤساء حىّت وإن كانت غري مشروعة، ويعتربها احلالة الوحيدة اّليت تن
 .3فيها املسؤولية
وفيق بني وجهات النظر السابقة فيما أّن املوظف ملزم بأداء عمله بانتظام واضطراد ألّن لو لقد حاول الفقيه " البند " الت :الرأي الثالث

 منح له حق مناقشة مدى مشروعية األوامر الصادرة إليه ألخّل ذلك بقاعدة سري املرفق العام بانتظام واضطراد.
يف أنّه جيب على املوظف أن يتثبت من املشروعية الشكلية ولكي ال تعترب طاعة املرؤوس للرئيس عمياء يطرح حال متمثال غري أنه      

أن يتأكد من ، أن يتأكد من أّن األمر الصادر إليه قد صدر من سلطة خمتصة لألوامر الصادرة إليه من رئيسه اإلداري من اجلوانب التالية:
 وهل استوىف األمر الشروط الشكلية اّليت جيب أن يصدر حسبها. ،أّن األمر الصادر إليه يدخل يف اختصاصه

فإذا التزم املوظف مبراعاة هذه اجلوانب ال تقوم مسؤوليته إذا كان األمر الصادر إليه خمالفا للقانون من الناحية املوضوعية، واخلطأ       
 أنّه ورغم وجاهة هذا الرأي ميكن مع ذلك اعتبار تنفيذ أوامر الذي يرتتب عن تنفيذ أوامر الرئيس غري املشروعة يعترب خطأ مرفقيا. إالّ 

ف ـــــــون من الناحية املوضوعية، وخاصة إذا كان املوظــــالرئيس غري املشروعة من قبل املرؤوس خطأ شخصيا له إذا كان هذا األمر خمالفا للقان
 .4يعلم بأنّه غري مشروع

 :موقف المشرع الجزائري والقضاء -2
واليّت تنّص على أنّه: "ال يكون املوظفون  5من القانون املدين اجلزائري 129يظهر موقف املشرع اجلزائري من خالل نص املادة      

واألعوان العموميون مسؤولني شخصيا عن أفعاهلم اّليت أضرت بالغري إذا قاموا هبا تنفيذا ألوامر صدرت إليهم من رئيس مىت كانت إطاعة 
بة عليهم". وقد ذهب البعض إىل تفسري هذه املادة بأّن املشرع يرجح اخلضوع والطاعة ألوامر وتعليمات الرؤساء على هذه األوامر واج

إال أن البعض اآلخر  .6واجب تطبيق القانون والنتيجة هي عدم مسؤولية املرؤوس شخصيا عن األخطاء اّليت يرتكبها تنفيذا ألوامر رئيسه

                                                           

 .023ص  ،1994عمار عوابدي، نظرية املسؤولية اإلدارية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  - 1 
 .22، ص 2002حممد صغري بعلي، القانون اإلداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر،  - 2 
 .002قصري مزياين فريدة، املرجع السابق، ص  - 3 
 .010سليمان الطماوي، املرجع السابق، ص  - 4 
اجلريدة الرمسية ، 8995جوان  89املؤرخ يف  09-95املتمم بالقانون رقم املتضمن القانون املدين، املعدل و  0025سبتمرب  83املؤرخ يف  52-25األمر  -5 

 وماي 01الصادرة يف  10، اجلريدة الرمسية عدد 8992 وماي 01املؤرخ يف  95-92املعدل واملتمم أيضا بالقانون ، و 8995جوان  83الصادرة يف  22عدد 
8992. 

 .228، ص 1984عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  - 6 
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عامة يف استبعاد اخلطأ الشخصي واعتماد اخلطأ املرفقي كأساس للمسؤولية يف حالة تنفيذ أوامر الرئيس إذا  اعترب أّن املشرع وضع قاعدة 
  .1كانت واجبة التنفيذ

أّما بالنسبة ملوقف القضاء، فقد ساعدت اآلراء الفقهية القضاة على حتديد نوع اخلطأ املرتكب بسبب تنفيذ املرؤوس ألوامر الرئيس      
ة، إاّل أّن جملس الدولة الفرنسي مل يلزم نفسه بنظرية معينة، إذ مل يعترب أّن اخلطأ خطأ مرفقيا يف كل األحوال، كما مل يعتربه غري املشروع

خطأ شخصيا يف كل احلاالت، إذ يرجع القاضي إىل فحص كل خطأ يف كل قضية متعلقة بتنفيذ أوامر الرئيس على حدى، ويقدر جسامة 
ته. ومع ذلك جند أّن جملس الدولة جييز للمرؤوس بل يفرض عليه عدم طاعة بعض األوامر يف بعض احلاالت  اخلطأ ومدى عدم مشروعي

كأن يكون األمر عبارة عن جرمية معاقب عليها يف قانون العقوبات، وبالتايل إذا قام بتنفيذ األمر يف هذه احلالة يعترب اخلطأ شخصيا 
 .2للمرؤوس

إذا ارتكب  ومع ذلك قرر جملس الدولة الفرنسي انتفاء العقوبة يف حالة اجلرمية املرتكبة بأمر الرئيس، ولكن بتوافر الشروط التالية:      
إذا حسنت نيته أو ارتكب فعال تنفيذا ملا أمرت به ، الفعل تنفيذا ألمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أهّنا واجبة

ومع ذلك جيب على املوظف أن يثبت أنّه مل يرتكب الفعل إاّل بعد التثبت والتحري وأنّه   ،ما اعتقد أّن إجراءه من اختصاصه القوانني أو
أّما إذا كان يعلم  .3كان يعتقد مبشروعيته وأّن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة يف هذه احلالة يعفى من العقاب ويعترب اخلطأ مرفقيا

 ه معاقب عليه فيجب عليه االمتناع عن تنفيذه وإالّ قامت مسؤوليته الشخصية، وهنا يعترب خطأ شخصيا.بأّن ما قام ب
وعلى هذا فإذا كانت املخالفة جسيمة، يعترب اخلطأ شخصيا للموظف املرؤوس، أّما إذا كانت املخالفة يسرية فال مسؤولية        

اّليت أقامت على املسؤولية الشخصية  قراراتمن أمثلة ال. و 4احلالة يكون اخلطأ مرفقياللموظف، ولو كان اخلطأ شخصيا، وبالتايل يف هذه 
، إذ قام وزير الداخلية بإصدار أمر إىل احملافظ Angersيف قضية  1910الصادر يف نوفمرب  قرار، الللموظف نتيجة تنفيذه ألوامر الرئيس

ظ ونائبه ـــــتعّد قذفا يف حق القائمني عليها. إذ قضى جملس الدولة باعتبار خطأ احملافونائبه ملصادرة جريدة مع النص يف القرار على أسباب 
 .5خطأ شخصيا بالرغم من أهنما اقتصرا فقط على تنفيذ األوامر الصادرة إليهم

 الفرع الثاني: الجريمة الجنائية للموظف وأثرها في تحديد نوع الخطأ
جنحة ( ويالحق أمام القضاء وحيكم عليه، ولكن السؤال املطروح يف هذه احلالة بالنسبة  قد يرتكب املوظف جرما جزائيا ) جناية أو

 للتعويض عن الضرر، هل يعترب حتما خطأ شخصيا أم أنّه ميكن أن يكون خطأ مرفقيا، ويف هذه احلالة اإلدارة هي اّليت تدفع التعويض.
 : الجريمة الجنائية المتعلقة بالوظيفةأوال

يرتكب املوظف جرمية أثناء قيامه بوظيفته، إذ كان سائدا ولفرتة طويلة اعتبار اجلرم اجلنائي دائما وبصورة مطلقة خطأ  من املمكن أنّ 
شخصيا، إاّل أّن االجتاه غري من طرف حمكمة التنازع الفرنسية يف قرار شهري اعتربت فيه أّن جرم القتل أو اجلرح اخلطأ ال يشكل دائما 

. وتتلخص وقائعها فيما يلي: "كانت 19356يناير  14" الصادر يف  Thepaz" القرار الذي يعرف بقرار خطأ شخصيا، وهذا يف 
وفجأة ولكي  Thepazكلم/سا فتجاوزت راكب دراجة يدعى   20قافلة سيارات شحن عسكرية تسري حتت إشراف رقيب بسرعة 

                                                           

 .22حممد صغري بعلي، املرجع السابق، ص  - 1 
 .032، ص 1979، ملتزم الطبع والنشر، دار الفكر العريب، مصر، 3، الكتاب ، قضاء التأديبسليمان الطماوي، القضاء اإلداري - 2 
 .32كمال رمحاوي، املرجع السابق، ص   - 3 
 .089قصري مزياين فريدة، املرجع السابق، ص  - 4 
 .011سليمان الطماوي، القضاء اإلداري، قضاء التعويض وطرق الطعن يف األحكام، املرجع السابق، ص  - 5 
؛ عمار عوابدي، نظرية املسؤولية اإلدارية، املرجع السابق، ص  200؛ عبد العزيز شيحا، املرجع السابق، ص  082، املرجع السابق، ص سليمان الطماوي - 6 

012. 
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بسيارته جانبا مما  Muralulيتحاشى التصادم مع الشاحنة اّليت تسري أمامه واّليت خففت سرعتها بصورة مفاجئة، احنرف اجلندي السائق 
جعل املقطورة اّليت جيرها توقع راكب الدراجة أرضا، فأصيب جبروح ومن مّث رفعت الدعوى ضّد اجلندي الذي حكم عليه بدفع الغرامة 

عويض، إاّل أّن الدولة تدخلت وأثارت عدم صالحية القضاء العادي للنظر يف القضية فأحيلت القضية على حمكمة التنازع اّليت اعتربت والت
أّن عمل اجلندي هذا يف الظروف اّليت حصل فيها تنفيذا ألمر اخلدمة وحتت إشراف ال خيرج عن كونه خطأ مرفقيا. إذن ومبوجب هذا 

التنازع بانفصال اجلرمية اجلنائية عن اخلطأ الشخصي. وانطالقا من هذا التاريخ أصبح باإلمكان اعتبار اجلرم اجلنائي القرار فصلت حمكمة 
 خطأ مرفقيا.

جويلية  09وقد ساير القضاء اجلزائري القضاء الفرنسي واملثال على ذلك قرار الغرفة اإلدارية جمللس قضاء اجلزائر الصادر بتاريخ       
لخص وقائع القضية يف أّن "سائق إحدى السيارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطين صدم شيخا ممّا أّدى إىل وفاته وتت 1971

ا فرفعت زوجته وأوالده دعوى على السائق أمام احملاكم العادية واّليت حكمت بدفع التعويض إاّل أّن السائق رجع على وزارة الدفاع وطالبه
ساس أّن احلادث الذي ارتكبه كان أثناء تأدية اخلدمة، كما أّن الوسائل مرفقية، وبالتايل اخلطأ هنا مرفقي يولد بدفع التعويض على أ

 .1مسؤولية اإلدارة يف التعويض"
معينة من  تبعا هلذا فإّن اجلرم اجلنائي املرتكب أثناء الوظيفة قد يعترب خطأ مرفقيا إاّل إذا ارتكبه موظف عن عمد وبسوء نية وبدرجة     

 اجلسامة، ويف هذه احلالة يعترب خطأ شخصيا.
 : الجريمة الجنائية المنفصلة عن الوظيفةثانيا
قد يتّم ارتكاب الفعل اجملرم من قبل املوظف خارج الوظيفة، ويف هذه احلالة يعترب خطأ شخصيا، مثال خروج موظف للنـزهة بسيارته      

اخلاصة وإصابته ألحد املارة بضرر، وعلى هذا األساس يعترب اخلطأ هنا خطأ شخصيا ألنّه ليس له عالقة متاما بالوظيفة وبغض النظر عما 
مد أو إمهال. كما أّن اجلرمية اجلنائية املرتكبة من قبل املوظف أثناء تأدية الوظيفة إاّل أّن وقائعها منفصلة عن الوظيفة تعترب إذا كان عن ع

خطأ شخصيا هلذا املوظف، ومثال ذلك حضور أحد دائين املوظف لزيارته يف عمله الستيفاء دين له عليه، وحدثت مشادة بينهما فيعتدي 
 .2ئن بالضرب، وهنا يعترب اخلطأ شخصيااملوظف على الدا

القضائي  وكل ضابط شرطة وكل  على أّن: "كل موظف يف السلك اإلداري أو 3من قانون العقوبات اجلزائري 135تنص املادة و       
قائد أو أحد رجال القوة العمومية دخل بصفته املذكورة منزل أحد املواطنني بغري رضاه، ويف غري احلاالت املقررة يف القانون وبغري 

وتنص  ".092دون اإلخالل باملادة  1999إىل  599اإلجراءات املنصوص عليها فيه يعاقب باحلبس من شهرين إىل سنة وبغرامة من 
سنوات إذا أمر بعمل حتكمي أو ماّس سواء باحلرية  09إىل  95من نفس القانون: "يعاقب املوظف بالسجن املؤقت من  107املادة 

الشخصية للفرد أو باحلقوق الوطنية ملواطن أو أكثر". لذا فقد اعترب املشرع اجلزائري اخلطأ اجلنائي خطأ شخصيا يرتب ويقيم املسؤولية 
 .4وظف العام يف ذمته املالية اخلاصة يف هذه احلاالتالشخصية للم

                                                           

 .082عمار عوابدي، نظرية املسؤولية اإلدارية، املرجع السابق، ص  - 1 
 .822سليمان الطماوي، القضاء اإلداري، قضاء التعويض، املرجع السابق، ص  - 2 
-03. آخر تعديل له كان بالقانون رقم 0033جوان  00الصادرة يف  20واملتمم، اجلريدة الرمسية عدد املتضمن قانون العقوبات املعدل  053-33األمر  -3 

 .8903يونيو  88الصادرة يف  12، اجلريدة الرمسية عدد 8903يونيو  00املؤرخ يف  98
 .021عمار عوابدي، نظرية املسؤولية اإلدارية، املرجع السابق، ص  - 4 
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ومثال اجلرمية اجلنائية للموظف املنفصلة عن الوظيفة، القضية اّليت ارتكب فيها دركي جرمية قتل مبسدس خارج أوقات العمل، فلقد       
بوظيفة احملكوم عليه كدركي، وبالتايل فإّن مسؤولية  اعترب جملس الدولة أّن هذه اجلرمية من جرائم القانون العام، وال عالقة هلذه اجلرمية

 .1التعويض عن الضرر الناتج تقع على عاتقه، ومن مثّ اعترب اخلطأ شخصيا
كما أّن املوظف قد يرتكب خطأ أثناء قيامه بالوظيفة، ومع ذلك يعّد ما ارتكبه من خطأ قد مّت خارج نطاق وظيفته ومرتبا خلطأ        

صلة بينه وبني الوظيفة، ويف هذه احلالة يسأل املوظف عّما أصاب الغري من أضرار كالشرطي الذي يضرب املتهم شخصي النقضاء كل 
ضربا عنيفا دون أن يكون هذا املتهم قد حاول اهلرب أو قاوم أمر القبض عليه. ويالحظ أّن قرار جملس الدولة الفرنسي قد تطور وجعل 

وهو ما سنعمل على تبيانه يف  .2لوظيفة مصدرا الجتماع مسؤولية املوظف ومسؤولية اإلدارة معامن هذه األخطاء اّليت ارتكبت أثناء ا
 املبحث الثاين من هذه الدراسة.

 المبحث الثاني
 توزيع المسؤولية بين اإلدارة وموظفيها

استنادا ملا قيل سابقا فإنه حيق للضحية أن ترفع دعوى تعويض ضد اإلدارة أمام القضاء اإلداري إذا كان اخلطأ املرتكب من طرف       
العون مرفقيا، وباملقابل ويف حالة ارتكاب العون خلطأ شخصي فإنه وحده املسؤول عن التعويض، ويقوم الضحية برفع الدعوى أمام القضاء 

 املتسبب يف الضرر. العادي ضد العون
غري أن التطور الذي حصل يف النظام العام للمسؤولية اإلدارية على أساس اخلطأ املرفقي، أدى إىل توزيع املسؤولية بني اإلدارة       

يق القضاء وموظفيها، أي أنه أدى إىل تضاؤل القيمة القانونية للخطأ الشخصي شيئا فشيئا أمام توسع اخلطأ املرفقي، وذلك عن طريق تطب
، حيث أصبحت املسؤولية توزع بني اإلدارة وموظفيها بشكل متوازن، تتعايش فيه املسؤوليات يف إطار ما 0000آلليات جديدة منذ سنة 

من مث سجل القضاء اإلداري الفرنسي تطورات هامة يف جمال توزيع املسؤولية بني اإلدارة وموظفيها، برزت من  يسمى ب "قاعدة اجلمع".
 حلاالت اليت جتسدت فيها قاعدة اجلمع، وكذا النتائج اإلجيابية هلذه القاعدة بالنسبة للضحايا وموظفي اإلدارة أيضا.خالل ا

 المطلب األول: حاالت الجمع 
 لقد نشأت قاعدة اجلمع أول األمر نتيجة اجتماع بني اخلطأ الشخصي واخلطأ املرفقي بعد أن كان املبدأ السائد هو عدم إمكانية     

اجلمع بينهما، مث يف مرحلة أخرى توسعت هذه القاعدة لتشمل اجلمع بني مسؤولية املوظف الشخصية ومسؤولية اإلدارة بسبب خطأ 
 شخصي واحد يرتكبه املوظف.

 الفرع األول: قاعدة الجمع بين األخطاء
ا يف إحلاق الضرر، خطأ املوظف يقصد بفكرة اجلمع بني األخطاء كأساس للمسؤولية اإلدارية وجود خطأين وتعايشهم      

وقد أثريت هذه القاعدة  .3الشخصي الذي حدث داخل املرفق أو خارجه لكن مبناسبته، وخطأ املرفق فلوال املرفق ملا ارتكب املوظف اخلطأ
يلي:  فيماواليت تتلخص وقائعها  ANGUETيف قضية اجني  91/98/0000من قبل جملس الدولة الفرنسي يف قراره الصادر بتاريخ 

، وعندما أراد اخلروج كان قد مت غلق املمر مكتب الربيد واملواصالت لقبض حوالة بريدية 00/90/0092"دخل السيد اجني يوم 
املمر املخصص للموظفني، وذلك بعد توجيه أحدهم. وإثر خروجه دفع خارج  الستعمالاملخصص للجمهور قبل موعده، فاضطر 

ت رجله بسبب هذا الدفع وسوء حالة عتبة الباب. قرر جملس الدولة الفرنسي أن الضرر ناشئ عن املصلحة من طرف موظفني فانكسر 
املوظفني(، وخطأين مرفقيني )إغالق الباب املخصص للجمهور قبل موعده بسبب تقدمي الساعة عن موعدها بفعل  اعتداءخطأ شخصي )

                                                           

 .02 – 02، ص 2002، 01، منشور مبجلة جملس الدولة، العدد 146043، رقم 1999-02-01الغرفة األوىل، الصادر بتاريخ قرار جملس الدولة،  - 1 
 .29- 10، ص 2004، 5فرجية حسني، مسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيها، جملة جملس الدولة، العدد  - 2 
 .023املرجع السابق، ص حلسني بن الشيخ آث ملويا، مسؤولية السلطة العامة،  -3 
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الضحية اختيار متابعة املوظف على أساس خطئه الشخصي  بإمكانأصبح واستنادا هلذه القاعدة  .1جمهول وكذا سوء حالة عتبة الباب("
 القانون املطبق والقاضي املختص يتحددان بالطبيعة القانونية للشخص املتابع.بالتايل فأو اإلدارة على أساس اخلطأ املرفقي، و 

 الفرع الثاني: قاعدة الجمع بين المسؤوليات
خطأ واحد وهو خطأ شخصي يرتكبه املوظف، غري أنه يؤدي إىل مسؤوليته الشخصية تقوم هذه القاعدة على أساس وجود       

 وقد ميز القضاء الفرنسي بني حالتني لتطبيق هذه القاعدة وهي:. 2ويؤدي إىل مسؤولية اإلدارة
 83/92/0002وقد حتققت هذه احلالة يف قرار جملس الدولة الفرنسي بتاريخ  حالة الخطأ الشخصي المرتكب داخل المرفق: -0

يلي: "أصيبت السيدة لومونييه برصاصة وهي مارة على الضفة  واليت تتلخص وقائعها فيما LEMONNIERخبصوص قضية لومونييه 
بلدية. رفعت دعوى شخصية ضد رئيس البلدية اليسرى للنهر جاءهتا من الضفة املقابلة بنفس املكان، وذلك أثناء حفل حملي نظمته ال

رغم تنبيهه، فحكم عليه بالتعويض. ورفعت دعوى إدارية ضد البلدية، وانتهت إىل جملس الدولة الذي حكم  االحتياطاتإلمهاله أخذ 
يه جتمع مسؤولية البلدية مع على املرفق بالتعويض ألن املرفق هو الذي مهد املناسبة لوقوع اخلطأ وأن املرفق ال ميكن أن ينفصل عنه، وعل

 .3املسؤولية الشخصية للموظف"
يف  02/00/0020وقد حتققت هذه احلالة يف قرار جملس الدولة الفرنسي يف  حالة الخطأ الشخصي المرتكب خارج المرفق: -8

واليت تلخصت وقائعها كاآليت: "فقد السيد ديسرتن السيطرة على املقود خالل استعماله السيارة العسكرية  MIMEURقضية ميمور 
يف حالة  ألغراض شخصية، فاصطدم بعمارة متلكها اآلنسة ميمور مما أدى إىل تصدع املبىن. فقرر جملس الدولة الفرنسي مسؤولية اإلدارة

 .4ا أنه مل خيل من أية عالقة باملرفق"اخلطأ الشخصي املرتكب خارج الوظيفة طامل
 المطلب الثاني: نتائج الجمع

ام ــــبني رفع الدعوى أم االختيارينتج عن عملية اجلمع أثر مزدوج على حقوق الضحية: ففي املقام األول يثبت للضحية حق        
القضاء اإلداري أو رفعها ضد املوظف أمام القضاء العادي، حيث ميكن للضحية طلب التعويض الكلي أمام اجلهة القضائية اليت اختارها، 

تكون اإلدارة. كما يثبت له حق اللجوء إىل اجلهتني معا من أجل تغطية الضرر احلاصل أو يف حالة إعسار املوظف. ويف واليت غالبا ما 
من مث  .5يف املطالبة بالتعويض مببدأ عدم جواز اجلمع بني التعويضات، إذ ال حيق تعويض الضرر مرتني االختيارثاين يصطدم حق املقام ال

ميكن للطرف الذي دفع التعويض كامال )إدارة أو موظف( الرجوع على الطرف اآلخر بنسبة حصته يف املسؤولية، ويف حالة ما إذا كانت 
 دارة حق الرجوع على الغري عن طريق احللول.الضحية هو املوظف فلإل

 الفرع األول: دعوى رجوع اإلدارة على الموظف
حيث يتعني على اإلدارة اليت دفعت التعويض للضحية أن تصدر كشفا حسابيا تنفيذيا أو أمرا بالدفع إلرغام املوظف على دفع       

ي اإلداري لتوزيع عبء التعويض. أما يف حالة مجع املسؤوليات الناتج عن ميكن للموظف رفع النزاع أمام القاضحصته. ويف حالة النزاع 
 .6خطأ شخصي واحد، فبإمكان اإلدارة الرجوع على املوظف مببلغ التعويض الكلي الذي دفعته

 الفرع الثاني: دعوى رجوع الموظف على اإلدارة
                                                           

 .01، ص 8990رشيد خلويف، قانون املسؤولية اإلدارية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  -1 
 .022حلسني بن الشيخ آث ملويا، مسؤولية السلطة العامة، املرجع السابق، ص  -2 
 .822، ص 8902هومة، اجلزائر، عطاء اهلل بومحيدة، الوجيز يف القضاء اإلداري، الطبعة الثالثة، دار  -3 
 .28الكفيف حسن، املرجع السابق، ص  -4 
 .18رشيد خلويف، املرجع السابق، ص  -5 
 .850، ص 8992أمحد حميو، املنازعات اإلدارية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  -6 
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العادي بتعويض الضحية، بينما تعود مسؤولية املوظف إما إىل تقبل هذه الدعوى عندما حيكم على املوظف من طرف القاضي        
خطأين )شخصي ومرفقي( وفضلت الضحية رفع دعوى ضد املوظف، وإما على خطأ شخصي لكنه يرتب مسؤوليتني، أو على خطأ 

ة اليت دفعها بدل مرفقي. ففي كل هذه األحوال ميكن للموظف رفع دعوى الرجوع على اإلدارة، يطلب فيها التعويض عن نسبة احلص
 .1اإلدارة يف احلالتني األوليتني )اجلمع بني األخطاء أو بني املسؤوليات( أو التعويض الكلي إذا ما أثبت أن اخلطأ مرفقي ال ينسب إليه

، وهو ما املتضمن قانون الوظيفة العامة 93/91من األمر  10املشرع يف املادة  هذا النوع من الدعاوى نص عليهاجتدر اإلشارة بأن       
مت تسميته يف هذه املادة بالتعويضات املدنية املرتتبة عن متابعة قضائية من الغري بسبب خطأ يف اخلدمة، وهو ما جتسد يف دعوى رجوع 

 املوظف على اإلدارة.
 ظف في الرجوع على الغيرالفرع الثالث: دعوى حلول اإلدارة محل المو 

أثناء ممارسة الوظيفة أو مبناسبتها، ، قذف أو اعتداء ، شتممما يتعرض له من هتديد، إهانةيقع على اإلدارة واجب محاية موظفيها        
ا النوع ظف. وهذحلق الضرر باملو دفوعة له يف مواجهة الغري الذي أفتحل اإلدارة حمل حقوق املوظف املضرور للحصول على التعويضات امل

املتضمن قانون الوظيفة العمومية. على أنه جتدر اإلشارة  93/91من األمر  19املادة املشرع اجلزائري مبقتضى  نص عليهاقد من الدعاوى 
، أو ما تعرف بدعاوى التعويضات املدنية بأن دعوى رجوع املوظف على اإلدارة ودعوى حلول اإلدارة حمل املوظف يف الرجوع على الغري

املتعلق و  0025ديسمرب  05املؤرخ يف  25/21األمر للدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري، قد عاجلها 
 .2 بدعاوى التعويضات املدنية للدولة واجلماعات احمللية وبعض املؤسسات العمومية

 خاتمة: 
لقد استأثرت املسؤولية اإلدارية على أساس اخلطأ بنظام قانوين خاص ومستقل، لوحظ أن معامله مل تتضح بناء على ما سبق،         

لرائد أثناء وضع قواعده بصورة أفضل إال بعد مراحل تارخيية خمتلفة، ورغم العقبات اليت كانت تواجه القضاء اإلداري الذي أثبت دوره ا
 ل أخريا إىل نتائج إجيابية وملموسة لتعويض الضحايا بفعل احللول اليت أوجدها من أجل معاجلة قضايا املسؤولية.األساسية، إال أنه توص

وتكميلي، عن طريق تدخالته اإلجيابية واحملتشمة يف بعض األحيان. وعلى الرغم  استثنائيويف املقابل مل يكن للمشرع إال دور         
، فالقواعد وباألخص اخلطأ املرفقي عميق فعالية النظام القانوين للمسؤولية اإلدارية على أساس اخلطأمن ذلك ساهم قضاء التعويض يف ت

القضائية والتشريعية املعمول هبا من طرف القاضي خبصوص جرب الضرر الناتج عن خطأ اإلدارة، مسحت إىل حد ما بتسهيل حصول 
 الضحية على حقوقها.

الذي أثارته هذه الدراسة هو بالنسبة لعملية التمييز بني اخلطأ املرفقي واخلطأ الشخصي، غري أن غري أن املشكل األساسي         
 املعايري القضائية ال زالت متثل إرثا قانونيا يعتد عليه القاضي يف حل خمتلف القضايا املعروضة عليه حسب ظروف كل حالة على حدى.

حاول من خالهلا التقليل شيئا فشيء من القيمة القانونية  0000يدة وابتداء من وملواجهة هذا املشكل أكثر جلأ القضاء آلليات جد
للخطأ الشخصي أمام توسع اخلطأ املرفقي، فأصبحت املسؤولية توزع بني اإلدارة وموظفيها بشكل متوازن، تتعايش فيه املسؤوليات يف إطار 

 .بية سواء بالنسبة للضحية أو فيما يتعلق بدعاوى الرجوعما يسمى بقاعدة اجلمع وما ترتب على هذه القاعدة من نتائج إجيا

                                                           

 .11رشيد خلويف، املرجع السابق، ص  -1 
 .83/08/0025الصادرة بتاريخ  091ج.ر عدد  -2 
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  غرامات
 
 أخير في العقود اإلداريةالت

Delay fines in administrative contracts 

 طالب باحث يف الدكتوراه،  ،عبد الحليم مجدوب
 قسم احلقوق،  والعلوم السياسية، كلية احلقوق

 اجلزائر. ،تلمسانأبو بكر بلقايد جامعة 
  ، اجلزائر. مغنية أستاذ مؤقت باملركز اجلامعي

 . 01/00/9102تاريخ املراجعة:  - 92/01/9102تاريخ اإليداع: 
 

 ملخص:
وهي عبارة عن  اليت حتوزها جهة اإلدارة أثناء تنفيذ العقد اإلداري وأكثرها شيوعا، أخري إحدى أبرز اجلزاءات املاليةتعد غرامة الت     

 ية خاصة،مبالغ مالية مقدرة مسبقا يف العقد،تستطيع اإلدارة مبا هلا من سلطة توقيعها على املتعاقد معها واملتأخر يف تنفيذ التزاماته التعاقد
إلرغامه على تنفيذ التزاماته وفق مواعيدها احملددة ضمانا بنفسها ودون حاجة منها إىل اللجوء للقضاء بل وحىت يف غياب النص عليها،

 حلسن سري املرافق العامة وجمازاته على امتناعه أو تأخره عن التنفيذ حتقيقا للغاية نفسها.
 الكلمات المفتاحية:

 القوة القاهرة. ،إعفاء، غرامة التأخري، دفاتر الشروط ،املصلحة العامة ي،العقد اإلدار   
Abstract: 

Delay fines are one of the most prominent, and most widespread, sanctions, implement by 

the administrative party, during the application of an administrative agreement. A fine is an amount 

of money, previously mentioned in the contract, assigned by the administration, by virtue of its 

authority, to the other party or the one causing delays in fulfilling his contractual obligations, with 

no need for judiciary interference besides the absence of a text. The purpose behind this measure is 

to obligate the other party to fulfill his obligations within the pre-determined timeframe, in order to 

ensure the orderly functioning of public utilities, as well as sanction him/her for delaying, 

withholding from, performing 

Keywords: 

  Administrative contract, public interest, conditions guide, delay fine, release, majeure force. 

 :مقدمة
كانت الغاية   ملاو  ،اليت تديرهااليت تلجأ إليها اإلدارة يف سبيل تسيري املرافق العامة القانونية الوسائل  العقود اإلدارية من أهم تربتع      

األعمال  بأداءوحتقيق املصلحة العامة  ضطراد،او  بانتظاممن إبرام اإلدارة هلذا النوع من العقود تكمن أساسا يف ضمان سري املرافق العامة 
اليت يولدها العقد تنفيذا سليما  العقدية اللتزاماتهاملتعاقد تأتى جلهة اإلدارة عمليا إال بتنفيذ يلن  ذلكواخلدمات املتفق عليها بالعقد،فإن 

خيول جلهة  - التنفيذمدد  -من قبل املتعاقد رية ن أي إخالل هبذه األخ،وأويف املدد احملددة للتنفيذ مطابقا للشروط واملواصفات الواردة به،
 .جزاءات مالية عليه وعلى رأسها غرامة التأخرياإلدارة توقيع 

يما ضمن يف ضمان تنفيذ العقد اإلداري تنفيذا سل غرامة التأخريما مدى فاعلية سبق ميكننا طرح اإلشكال التايل:  من خالل ما    
 . ؟ة يف العقددمواعيده احملد

فقد تضمن  (الثاينأما ) ،مفهوم غرامة التأخريتضمن  (األول) ؛بحثنيتقسيم حبثنا هذا إىل م ارتأينالإلجابة على هاته اإلشكالية 
 .التأخري وحاالت اإلعفاء منها القواعد الناظمة لفرض غرامة
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 األول بحثالم
 مفهوم غرامة التأخير

 لتزاماته العقديةايف تنفيذ  تأخرامل تعاقداملالية اليت متلك اإلدارة حق توقيعها على املتعترب غرامة التأخري إحدى أبرز اجلزاءات   
هم نرى أنه من األجدر بنا التطرق إىل أ وأكثرها شيوعا يف نطاق تنفيذ العقد اإلداري،وللتعرف على املفهوم القانوين لغرامة التأخري

ة التطرق إىل أهم اخلصائص اليت متتاز هبا عن غريها من اجلزاءات املالية املعروفة يف ( ومن مثاألول املطلبالتعريفات اليت جاءت بشأهنا )
واملعمول هبا يف كل من نطاق العقود املدنية والعقود ( وكذا التمييز بينها وبني النظم القانونية املشاهبة هلا الثايناملطلب طاق العقد اإلداري )ن

 الثالث(. املطلب) اإلدارية 
 تعريف غرامة التأخير  األول :المطلب 

اإلدارة  لدى فقهاء القانون العام على أهنا :"عبارة عن مبلغ من املال حمدد سلفا يف العقد املربم بنيغرامة التأخري  جرى تعريف      
كما ال خيرج عن هذا املعىن تعريف البعض األخر   .1" التعاقدية التزاماتهيف تنفيذ  يرتاخىواملتعــاقد معها،توقعها اإلدارة على املتعــاقد الذي 

ويف املقابل يذهب فريق أخر من  .2 التعاقدية " اللتزاماتههلا بأهنا :" مبلغ من املــال حمدد بنسبة معينة جزاءا على التأخري يف تنفيذ املتعاقد 
 التعاقدية ". بالتزاماتهلعقد إلخالل املتعاقد الفقه يف تعريفهم لغرامة التأخري على أهنا : " تعويضات جزافية متفق عليها يف ا

كما ذهبت احملكمة اإلدارية العليا يف مصر إىل تكييف غرامة التأخري على أهنا:" صورة من صور التعويض اإلتفاقي تتميز عن       
 .3 وقوعه مبجرد التأخري ..."تفاقي يف جماالت القانون بأحكام خاصة،أمهها أن أحد أركانه هو أن الضرر يفرتض وقت التعويض اال

وسيلة ضغط  تفق على أن غرامة التأخريقد اإال أن مجيعها  من خالل التعاريف املشار إليها أعاله جندها قد تعددت وتنوعت      
تشري إليه تسمية  وحبسب ما،حلثه على تنفيذها بصورة مرضية تتماشى هي والصاحل العامعلى املتعاقد املرتاخي عن تنفيذ التزاماته العقدية  

أن اإلدارة هي من يقوم بتحديد  باعتبار التعاقدية، التزاماتهعندما يتأخر املتعاقد يف تنفيذ إال  اليكون جلوء اإلدارة إليه هذا اجلزاء فإنه
رغامه على تنفيذ مواعيد تنفيذ العقد اإلداري مسبقا وحبسب حاجة املرفق،ما يضطرها إىل فرض هذا النوع من العقوبات على املتعاقد إل

 .4 أو تأخره عن التنفيذ حتقيقا للغاية نفسها امتناعهوفق مواعيدها احملددة ضمانا حلسن سري املرافق العامة وجمازاته على  التزاماته
 واجلزاء الذي يرتتب ،نفذ خالهلا العقدقة الوقت أو املدة اليت جيب أن يالعقد بنودا حتدد بد لذا جرى من الشائع تضمني اإلدارة   

حاجيات اجلماهري املتزايدة نتظم، مبا حيقق املصلحة العامة ويليب للحفاظ على سري املرفق العام بشكل م - مدة التنفيذ -عن اإلخالل هبا 
 .والالمتناهية

 خصائص غرامة التأخير : ثانيالالمطلب 
 ؛وفيما يلي بيان ذلك، تتميز غرامة التأخري بطابع خـاص تنفرد به عن غريها من اجلزاءات املالية األخرى     

 " اتفاقيةت التأخيرية تحدد مسبقا"الغراما: الفرع األول
يعترب التحديد املسبق للغرامة التأخريية إحدى أهم امليزات اليت متتاز هبا عن غريها من اجلزاءات املالية األخرى،لكوهنا ذات طابع      

وعليه فإذا مل يكن قد نص  إذ أنه غالبا ما يتم حتديدها يف دفاتر الشروط امللحقة بالعقد،أو بإحالتها إىل نص تشريعي ينظمها، اتفاقي
احملدد مسبقا  الزيادة يف مقدارها استطاعتهافإنه ليس بإمكان اإلدارة السعي لتطبيقها وتوقيعها على املتعاقد،إذ ليس يف  العقد،عليها يف 

                                                           

  1- حممد علي اخلاليلة، القانون اإلداري، الكتاب الثاين،دار الثقافة للنشر و التوزيع، األردن، 9109، ص012.
 .982ص ،9112 ،، مصرإلسكندريةا دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلداري، العقد حممد فؤاد عبد الباسط، -2
 ،9100 اجلديدة، اإلسكندرية، دار اجلامعة التنظيم القانوين لعقود املشاركة يف مشروعات البنية األساسية واملرافق العامة، محادة عبد الرزاق، مشار إليه لدى: -3

  .992ص
  . 21 – 22ص  ،9111 جامعة الكويت، العدد األول، اإلدارة يف فرض غرامات التأخري حبق املتعاقد معها،جملة احلقوق،صالحية  علي خطار شطناوي، -4
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ه حىت ولو مل ينتج عن التأخري أضرار تزيد يف حدهتا عما حدد يف العقد،كما ال جيوز هلا أن ترتك القدر احملدد يف العقد وتطبق ما نص علي
 .1أو الالئحةقانون اليف 

فعلى اإلدارة اللجوء إىل فرض اجلزاءات األخرى على املتعاقد معها مثل:  االتفاقمل يتم حتديدها مقدما يف إذا حالة ما  يف أما    
منها حبجة أهنا كما أنه ليس بإمكان املتعاقد التملص   ،2 التزامهمصادرة التأمني أو بفسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مىت تأخر يف تنفيذ 

ذ أن مبالغ فيها،وأن تأخريه يف التنفيذ عن اآلجال احملددة مل يرتتب عنه وقوع ضرر هلا،أو أن الضرر غري كبري ال يتناسب مع قيمة الغرامة،إ
 انعدام: " إن إىل أن"  jeze" وهبذا الصدد يشري الفقيه  .3العربة يف مثل هذه احلالة ليس يف اشرتاط وقوع ضرر بل يف حصول التأخري

ولكن يعين فقط  هبا، االلتزامشرط الغرامة يف نصوص العقد ، ال يعين تنازل من اإلدارة عن مدد التنفيذ املنصوص عليها،وعن جزاء عدم 
 . 4 للتعويضات اجلزافية " االستثنائيأن النظام العادي للتعويضات هو ما جيب أن يطبق يف حالة التأخري،وليس النظام 

 طبيعة تلقائية  ذات:  نيالفرع الثا
مبجرد ثبوت تأخري يه توقيع هذا النوع من اجلزاءات علجتعلها يف مركز أقوى عن املتعاقد معها سلطة مبا هلا من اإلدارة  تستطيع     

أو أي  التعاقدية املتفق عليها،ودون حاجة إىل تنبهيه أو إعذار موجه إليه من قبلها  اآلجالالتعاقدية خارج عن  التزاماتهمن جانبه يف تنفيذ 
إجراء أخر أو إىل إثبات يوحي بأن ضررا قد أصاهبا جراء التأخري الذي وقع فيه املتعاقد،بل إن هذا الضرر مفرتض بقرينة قاطعة ال تقبل 

 .5 العكس
واليت نصت  0221من دفرت الشروط اإلدارية العامة لسنة  02اخلاصية بالتحديد يف نص املادة ولقد تطرق املشرع اجلزائري هلاته       

فيجري تطبيقها دون إنذار سابق بعد التأكد  ،على أنـــه :" إذا وردت يف عقد الصفقة نصوص تتضمن عقوبات ) جزاءات ( على التأخري
األستاذ أندري دي لوبادير هبذا الصدد  أشاركما   .6 " املؤقتاألشغال  استالماألجل التعاقدي للتنفيذ وتاريخ  انقضاءالعادي من تاريخ 

التعاقدية دون أن تكون اإلدارة  بالتزاماتهإىل أن الغرامات ختتلف عن التعويض من حيث أهنا توجد حبكم القانون مبجرد إخالل املتعاقد 
 .7ملزمة بإثبات أن ضررا قد أصاهبا من جراء ذلك

 مدة العقد  انتهاءل للغرامة قبل ال مح :الفرع الثالث
إن غرامة التأخري تدور وجودا وعدما مع تأخري املتعاقد املتعهد،حبيث ينتفي أساس توقيعها إذا ثبت عدم تأخري املتعاقد يف أداء       

التعاقدية و تسليمها يف امليعاد  التزاماتهمبوجب أحكام العقد،كما أن تطبيقها ال يكون إال بالنسبة للمتعاقد املرتاخي يف تنفيذ  التزاماته

                                                           
، 08العدد  كلية احلدباء،  ،مركز الدراسات املستقبلية ،جملة حبوث مستقبلية ،اجلزاءات املالية يف العقد اإلداري )دراسة مقارنة ( خالد حممد مصطفى املوىل، -1

  .022ص  ،9112
  .001ص ، 9101 لبنان، بريوت، منشورات احلليب احلقوقية، ،0ط  سلطة اإلدارة يف حالة التنفيذ املعيب للعقد اإلداري، فارس علي جانكيز، -2
جامعة يوسف بن  كلية احلقوق،  الضمانات يف جمال الصفقات العمومية يف اجلزائر،مذكرة من أجل احلصول على شهادة املاجستري يف احلقوق، إمساعيلحبري  -3

  .019 ، ص9112، 9118خدة ، اجلزائر، 
  ،يف القانون العام دكتوراه مقدمة من أجل نيل شهادة رسالة دراسة مقارنة () سلطة اإلدارية اجلزائية يف أثناء تنفيذ العقد اإلداري سعيد عبد الرزاق باخبرية، -4

  .912 ص ،9118 - 9112جامعة اجلزائر،  -كلية احلقوق 
من يلزم اإلدارة على القيام بإعذار املتعاقد معها قبل توقيع الغرامة عليه وال تسري الغرامة إال من يوم اإلعذار هبا وأي  املقارنةغري أننا جند بعض التشريعات  -5

سس العامة األ حممد سليمان الطماوي، صيل أنظر:خمالفة لذلك ال يتم تسليم العمل هبا مثلما هو معمول به يف قضاء جملس الدولة الفرنسي،ملزيد من التفا
  .129، ص 9111 للعقود االدارية دار الفكر العريب  ، مصر،

املتضمن املصادقة على دفرت الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال اخلاصة بوزارة األشغال  12/22/2631من القرار املؤرخ يف  63املادة  - 6
  . 2631يناير  26، الصادرة بتاريخ 63، ج،ر،ج،ج ، عدد  العمومية والنقل

  . 80املرجع السـابق ، ص  علي خطار شطناوي، -7
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 ،إذ ال حمل لتطبيق أو توقيع غرامة التأخري إن مل يبدأ جريان مدة التنفيذ،1بدخول العقد حيز التنفيذ وفوات مدته دون إمتامه القرتاهنااحملدد،
 .2دة املتفق عليها ضمن بنود العقد امل انتهاءعلى الوجه املطلوب قبل  التزاماتأو قام املتعاقد بإهناء تنفيذ ما عليه من 

 الغرامة التأخيرية ذات طبيعة إدارية: الفرع الرابع
مبوجب قرار إداري صادر عن جهة اإلدارة، ودون حاجة للجوء إىل  التأخريذلك أهنا تطبق بصفة مباشرة ومبجرد حصول مفاد       

واليت تتطلب تدخل  اإلداري وحده عن غريه من عقود القانون اخلاصوهاته اخلاصية ميتاز هبا العقد  حكم قضائي لتوقيعها، استصدار
ريق القضاء لتخفيض قيمة التهديد املايل إذا ما قدرت أنه مغاىل فيه،فجهة اإلدارة وأثناء تنفيذها للعقد اإلداري خترج عن هذا النظام عن ط

 .3 الغرامة مبوجب قرار إداري صادر عنها
ي لوبادير هبذا الشأن أن تطبيق خمتلف اجلزاءات يتم بقرار إنفرادي من اإلدارة،وأن اإلدارة بعكس يالحظ األستاذ أندري دحيث     

، يف التنفيذ املباشر امتيازهاالوضع يف القانون اخلاص ليست يف حاجة ألن تطلب من القضاء توقيع اجلزاء فهي تباشر يف هذا النطاق 
 .  4ارات تأيت ملواجهة األفراد وتنفذها بنفسها دون حاجة إىل اللجوء إىل القضاءالتنفيذ املباشر هو إصدار اإلدارة لقر  وامتياز

ن الغرامات اليت ينص عليها يف تلك إ:" أنه 90/12/0221 بتاريخاحملكمة اإلدارية العليا يف مصر  كما جاء يف حكم صادر عن     
حبصول اإلخالل من جانب  استحقاقهاالعقود توقعها جهة اإلدارة من تلقاء نفسها دون احلاجة إىل صدور حكم هبا إذا توافرت شروط 

 .5 " املتعاقد معها
من العقد المدني  نطاق كلالتمييز بين غرامة التأخير والنظم القانونية المشابهة لها والمعمول بها في : لثالثا طلبالم

 .والعقد اإلداري
تتميز غرامة التأخري عن غريها من النظم القانونية املشاهبة هلا سواء تلك املعمول هبا يف نطاق العقود املدنية، أو عن غريها من      

مبجموعة من املميزات اليت جتعلها مغايرة هلا  اجلزاءات املالية اليت متلك اإلدارة حق توقيعها على املتعاقد معها أثناء تنفيذ العقد اإلداري،
 :األيتوهو ما سيتم توضيحه على النحو متاما،

  المعمول بها في نطاق العقد المدني التمييز بين غرامة التأخير والنظم المشابهة لها: األول الفرع
تتميز غرامة التأخري بصفات خاصة متيزها عن غريها من النظم القانونية املشاهبة هلا املعمول هبا يف نطاق عقود القانون اخلاص      

 كالغرامة التهديدية والشرط اجلزائي يف العديد من النقاط. 
( 10يز غرامة التأخري عن الشرط اجلزائي )ويف سبيل توضيح املقصود بذلك سنحاول القيام بإبراز خمتلف الفروقات اجلوهرية اليت مت   

 :( على النحو التايل19التهديدية )وبينها وبني الغرامة 
 غرامة التأخير عن الشرط الجزائي تمييز :أوال

، متفق عليه مسبقا يستحق يف حالة إخالل أحد املتعاقدين  اتفاقييعرف الشرط اجلزائي يف العقود املدنية على أنه تعويض    
قانونيا  التزاماومن خالل هذا التعريف وبعد التطرق املسبق للتعريف اخلاص بغرامة التأخري يتضح لنا أن كال من املفهومني يعد  .6 بالتزاماته

 :اليةيف النقاط التالبعض إال أهنما خيتلفان عن بعضهما  –غرامة التأخري  - 1يلزم مبقتضاه املتعاقد بدفع مبلغ مايل إىل جهة اإلدارة 

                                                           
  .191ص ،9109 ، 11العدد  ،09اجلزاءات املالية يف العقد اإلداري ) دراسة مقارنة ( ،جملة الرافدين للحقوق، اجمللد  حسن حممد حسن علي البنان، -1

  2- حممد فؤاد عبد الباسط، املرجع السابق، ص922.
  3- سليمان حممد الطماوي، املرجع السابق ،ص 121 .

  4 - محد حممد محد الشلماين، امتيازات السلطة العامة يف العقد اإلداري، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، 9112، ص 021 – 021.
  5- نقال عن: حسن حممد علي البنان، املرجع السابق، ص191.

  6-  ماجد راغب احللو، العقود اإلدارية والتحكيم، الــــــدار اجلامعية للطباعة والنشر، اإلسكندرية، 9111 ، ص002.
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على  باالتفاقيتم حتديد الشرط اجلزائي ضمن شروط العقد سواء قبل إبرامه أو بعده يف وقت الحق على إبرامه من قبل املتعاقدين  -0
والذي عادة ما  –التعاقدية أو التأخر عن تنفيذها  اللتزاماتهحتديد مقدار التعويض الذي يتوجب على املدين دفعه يف حالة عدم تنفيذه 

يف حني أن الغرامة التأخريية عبارة عن مسألة تعاقدية حتددها دفـــاتر الشروط مسبقا  –من الضرر احلقيقي الذي يصيب املدين يكون أكرب 
ال عليها بعد إبرام العقد اإلداري، كما أهنا  االتفاقأو النـظم القـانونية املعمـول هبـا يف جمال تنفيـذ العقــــود اإلدارية وبالتايل فإنه ال جيوز 

 .2والتأخر الناجم عنها التزاماتهتستحق إال يف حالة إخالل املتعاقد يف تنفيذ 
حكم قضائي قصد احلصول على تعويض جزائي وذلك بنفس  الستصداريكون الدائن يف الشرط اجلزائي ملزما باللجوء إىل القضاء  -9

، بالتزاماتهوإعذار الطرف املخل  -املتعاقد -الشروط املقررة للحصول على التعويض بوجه عام من حصول ضرر للطرف األخر املتضرر
ها ،كما يتم استحقاقها مبجرد حدوث بينما الغاية من الغرامة التأخريية املنصوص عليها يف العقد ضمان تنفيذه يف املواعيد املتفق علي

 .3التأخري وإن مل يرتتب عليه ضرر، ودون إعذار املتعاقد أو أية إجراءات قضائية أخرى
ميكن للمدين يف الشرط اجلزائي اللجوء إىل القضاء واملطالبة بتخفيض مبلغ التعويض ،يف حالة ما إذا كان مغاىل فيه أو ال يتناسب مع  -0

 ، يف حني أن مبلغ الغرامة التأخريية ال جيوز ختفيضه أو التملص منه.4املتعاقدالضرر الذي يلحق ب
التعويض إال بعد إعذار املدين ما مل يوجد نص خمالف لذلك ، يف حني يكون تطبيق الغرامة التأخريية دون سابق  استحقاقال ميكن  - 1

 .5األشغال املؤقت  استالمدي للتنفيذ وتاريخ األجل التعاق انقضاءإنذار ويتم ذلك بعد التأكد العادي من تاريخ 
 التمييز بين الغرامة التأخيرية والغرامة التهديدية  :ثانيا

غري  االلتزاماملتضمن القانون املدين املعدل واملتمم أنه: "إذا كان تنفيذ  18-21من األمر رقم  021/10جاء يف نص املادة      
عن  امتنعممكن أو غري مالئم إال إذا قام املدين نفسه، جاز للدائن أن حيصل على حكم بإلزام املدين هبذا التنفيذ ويدفع غرامة إجبارية إن 
 .6 يادة "ذلك ،وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافيا إلكراه املدين املمتنع عن التنفيذ جاز أن يزيد يف الغرامة كلما رأى داعيا للز 

عنه بدفع غرامة هتديدية عن   املتأخروتعرف الغرامة التهديدية على أهنا : " حق الدائن يف اللجوء إىل القضاء إللزام املدين املمتنع أو هذا 
 .7 تنفيذ العيين "عينا ، أثناء النظر يف النزاع أو بعد صدور حكم يتضمن اإللزام بال التزاماتهكل وحدة زمنية ميتنع فيها أو يتأخر عن تنفيذ 

ستقراء نص كل من املادة والتعريف املذكورين أعاله يتبني للقارئ أهم الفروقات اجلوهرية اليت تفصل بني كل من الغرامة ا  من خالل  
 التهديدية املعمول هبا يف نطاق القانون اخلاص ، والغرامة التأخريية من حيث أنه:

                                                                                                                                                                                                 

  1 - حسن حممد علي حسن البنان، املرجع السابق، ص 191.
انون املعمق،كلية احلقوق والعلوم السياسية،جامعة أبو بكر مذكرة لنيل شهادة املاجيستري يف الق اجلزاءات يف جمال تنفيذ العقود اإلدارية، بن سديرة جلول، -2

  .22، ص9101 - 9101 بلقايد تلمسان،
الغرامات  إدعني، ، عبد الرمحن عباس992محادة عبد الرزاق،التنظيم القانوين لعقود املشاركة يف مشروعات البنية األساسية واملرافق العامة ، املرجع السابق،ص  -3

  . 112ص ،9101،  10العدد  ،99 العلوم اإلنسانية، اجمللد العقود اإلدارية،جملة جامعة بابل،التأخريية يف 
سبتمرب  01الصادر يف  28يتضمن القانون املدين املعدل واملتمم ،ج.ر عدد  0221سبتمرب  92مؤرخ يف  18-21األمر من  081/19نص املادة  -4

  9111جوان  92، الصادرة بتاريخ 11، ج . ر عدد 9111جوان  91املؤرخ يف  11/01املعدل واملتمم باألمر  0221
  5 - املادة 02 من دفرت الشروط اإلدارية العامة اجلزائري.

 .املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم 18-21من األمر رقم  021/10املادة  -6
ودورمها يف منع تراخي تنفيذ العقد )د.م(، حبث مقدم لنيل درجة املاجيستري يف القانون  ضوابط التفرقة بني الشرط اجلزائي والغرامة التهديدية بسام سعيد جرب، -7

  . 10، ص  9110األردن،  جامعة الشرق األوسط، اخلاص،
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عينا ،كما أهنا من قبيل السلطة التقديرية للقاضي، الذي يفرضها  التزاماتهاملدين عن تنفيذ  امتناعيتم تطبيق الغرامة التهديدية عند  -0
وبطلب من الدائن، يف حني أن الغرامة التأخريية عبارة عن مبالغ مالية مدرجة مسبقا يف العقد أو  التزاماتهاملدين عن تنفيذ  امتناععند 

 .1التعاقدية  التزاماتهدفاتر الشروط ومتفق عليها من قبل اإلدارة واملتعاقد يف حالة ما تأخر هذا األخري يف تنفيذ 
تنفيذا عينيا يف حني يكون  اللتزاماتهرضها مبجرد تنفيذ املدين وتنتهي علة ف مؤقتتصدر الغرامة التهديدية مبوجب حكم قضائي  -9

 .2املتفق عليها  اآلجالالتعاقدية ضمن  التزاماتهاإلدارة لغرامة التأخري مبجرد تأخري صادر عن املتعاقد يف تنفيذ  استحقاق
التعاقدية يف حالة  التزاماتهملقصر يف تنفيذ تعد غرامة التأخري إحدى العقوبات اليت تستطيع اإلدارة توقيعها على املتعاقد معها وا -0

 .3 التزامهالتأخري فقط ، يف حني تعترب الغرامة التهديدية وسيلة ضغط على إرادة املدين حلثه وإجباره على تنفيذ 
 عمول بها في نطاق العقد اإلداري التمييز بين غرامة التأخير والجزاءات المالية األخرى الم :الثاني الفرع

، ول هبا يف نطاق العقود اإلداريةأشرنا إىل اخلصائص اليت متتاز هبا غرامة التأخري عن غريها من اجلزاءات املالية األخرى املعم سبق وأن
كال على حدى، من خالل واستكماال لدراستنا يتوجب علينا تبيني خمتلف الفروقات واملميزات اليت متيزها عن غريها من اجلزاءات املالية  

 : األيت
 تمييز غرامة التأخير عن جزاء مصادرة التأمين  :أوال

يعرف التأمني على أنه :" ضمان جلهة اإلدارة تتوقى به أثار األخطاء اليت يرتكبها املتعاقد بصدد تنفيذ العقد اإلداري ويضمن هلا 
 .4" مالئمته ملواجهة املسؤوليات الناجتة عن تقصريه

من خالل تعريف جزاء مصادرة التأمني يتبني للقارئ خمتلف الفروقات اليت متتاز هبا غرامة التأخري عن هذا اجلزاء واليت ميكن حصرها      
 :النقاط األيت ذكرهايف 
لتعاقدية ، يف حني تنفيذ التزاماته ان يقع فيه املتعاقد مع جهة اإلدارة أثناء أالغرض من غرامة التأخري هو مواجهة التأخري الذي ميكن -0

فق يكون غرض اإلدارة من توقيعها جلزاء مصادرة التأمني ملواجهة املخاطر اليت ميكن أن تنجر عن عدم تنفيذ التزاماته التعاقدية كما هي مت
 عليها بالعقد .

تستطيع اإلدارة مصادرة التأمني يف حالة تقصري توقيع غرامة التأخري مرهون بوجود نص قانوين خيول جلهة اإلدارة حق توقيعها، يف حني  -9
 .يف التنفيذ املباشر امتيازهاالتعاقدية من دون حاجة إىل نص قانوين خيول هلا ذلك بناءا على  التزاماتهاملتعاقد يف تنفيذ 

 تمييز غرامة التأخير عن جزاء التعويض :ثانيا
عبارة عن مبالغ مالية حيق لإلدارة أن حتصل عليها من املتعاقد  :" بأنهجرى تعريف جزاء التعويض لدى فقهاء القانون اإلداري     

التعاقدية،يف حالة سكوت العقد أو دفاتر الشروط عن النص على جزاء مايل أخر كالغرامات  بالتزاماتهجلرب األضرار الناجتة عن إخالله 
 .5 " ملواجهة هذا اإلخالل

                                                           

  1 - سعيد عبد الرزاق باخبرية، املرجع السابق، ص 909.
فرع  قانون عام، املعدل واملتمم، مذكرة ماجيستري، 902/  01املرسوم الرئاسي رقم النظام القانوين لصفقة إجناز األشغال العمومية يف ظل  فتيحة حايب، -2

  .922ص ،9100 جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ،كلية احلقوق والعلوم السياسية  قانون اإلجراءات اإلدارية،
  3- حسن عبد اهلل حسن، عقود مقاوالت األعمال، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، 9101، ص 092.

مظاهر السلطة العامة يف العقود اإلدارية، رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه يف احلقوق ، كلية احلقوق ، جامعة القاهرة ، أمحد عثمان عياد، -4
  .012، ص0220

 سليمان حممد الطماوي، املرجع السابق، ص182. 
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يتبني للقارئ أن كال من غرامة التأخري وجزاء التعويض عبارة عن مبالغ مالية بإمكان اإلدارة حتصيلها جراء من خالل التعريف     
 :اآلتيةحدوث تقصري من جانب املتعاقد بغض النظر عن نوعه إال أهنما خيتلفان يف النقاط 

اللتزاماته التعاقدية ضمن مواعيدها احملددة يف العقد الغرض من فرض غرامة التأخري وكما أشرنا إليه أعاله هو ضمان تنفيذ املتعاقد -0
واملتفق عليها مسبقا، يف حني يكون غرض اإلدارة من توقيع جزاء التعويض على املتعاقد معها جرب الضرر الذي أحدثه املتعاقد جراء 

 .ه يف تنفيذ التزاماته التعاقديةتقصري 
عليها بالعقد، يف حني يتماشى مقدار التعويض مع حجم الضرر الذي قد يلحق مقدار غرامة التأخري ثابت يتماشى والنسب املتفق -9

 باإلدارة .
يتوجب على جهة يرجع اختصاص فرض واستحقاق غرامة التأخري إىل جهة اإلدارة بنفسها مبوجب قرار إداري صادر عنها، يف حني -0

 .اللجوء إىل القضاءاإلدارة لتحصيل التعويض 
  نياالثبحث الم 

 اإلعفاء منهاحاالت القواعد الناظمة لفرض غرامة التأخير و 
تقوم غرامة التأخري كما أشرنا إليه سابقا على حتميل املتعهد عبء دفع مبلغ من املال إىل اإلدارة كوهنا ذات طابع جزائي 

طراد من اضنا لسري املرفق العام بانتظام و اتعاقدي، وذلك ضمانا لتنفيذ العقد يف املواعيد احملددة واملتفق عليها مسبقا فيه من ناحية،وضم
ناحية أخرى،لذا فقد تضمنت العديد من التشريعات املنظمة للعقود اإلدارية نصوصا قانونية وأحكاما صرحية للتكفل مبعاجلة تقديرها 

 . ت اليت ميكن إعفاء املتعاقد منهااحلاالوشروط توقيعها، وكذا واحتساهبا 
 :يتآلب علينا تبيان ذلك من خالل اوبناءا على ذلك نرى أنه من الواج   

 غرامة التأخير استحقاق: شروط األولالمطلب 

صالحية توقيع غرامة التأخري على املتعاقد معها املتأخر يف تنفيذ التزاماته العقدية، إال أن  بالرغم من ختويل املشرع جلهة اإلدارة
 :ق، جنمل ذكرها على النحو التايلهلذا احل استعماهلاروط حىت ال تتعسف يف توقيعها مرهون جبملة من الش

 أن يتضمن العقد اإلداري نصا يخول لجهة اإلدارة الحق في فرض غرامة التأخير: الفرع األول
سبق وأن أشرنا إىل أن غرامة التأخري غالبا ما يتم حتديدها مسبقا يف يف دفاتر الشروط امللحقة بالعقد، أو بإحالتها إىل نص     

أنه جيب أن ينص العقد على حق جهة اإلدارة يف فرض غرامة التأخري على املتعاقد معها إذا ما تأخر يف  ومفاد ذلكتشريعي ينظمها، 
وهذا راجع إىل اخلصائص اليت تتسم هبا عن غريها من ، الئحةتنفيذ األعمال املنوطة به ضمن مواعيدها احملددة واملتفق عليها يف العقد أو ال

وهو ما أكدته حمكمة القضاء اإلداري مبصر يف واليت قلنا عنها بأهنا اتفاقية ،  هبا يف نطاق العقد اإلدارياجلزاءات املالية األخرى املعمول 
أن ينص العقد  -فكرة الغرامة التأخريية  -والذي جاء يف منطوقه بأن: " شرط تطبيق هذه القاعدة  0/2/0220قرارها الصادر بتاريخ 

 .1املتعاقد الذي اخل بالتزاماته "  صراحة على مقدار اجلزاء والذي يلتزم به
ليس مبقدور اإلدارة فرض غرامة التأخري على املتعاقد املتأخر يف تنفيذ التزاماته العقدية، يف حالة مامل تتضمن وبناءا على ذلك     

دون اإلخالل حبقها يف فرض اجلزاءات األخرى املعمول هبا يف تنفيذ العقد  نصا خيوهلا هذا احلقأو دفاتر الشروط امللحقة به العقد  شروط
 .اإلداري

 تأخر المتعاقد عن تنفيذ التزاماته العقدية : الفرع الثاني

                                                           

  1- أمحد عثمان عياد، املرجع السابق ، ص 012 ، جانب التهميش رقم 10.



 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

164 
 

كفالة تنفيذ املتعاقد ى كل من الفقه والقضاء اإلداري أن غرامة التأخري تستهدف كما هو معلوم  دمن األمور املسلم هبا ل  
اللتزاماته التعاقدية املنصوص عليها يف العقد ، فهي مقررة أصال لضمان تنفيذ العقد ضمن مواعيده املتفق عليها يف العقد، حرصا على 

وهو ما  بالتأخري، وبالتايل فإن الغرامة التأخريية تستحق مبجرد حتقق سببها والذي غالبا ما يقرتن، 1سري املرافق العامة بانتظام واضطراد 
: " إن الطبيعة القانونية لغرامة الـتأخري هي جزاء عقدي وإهنا صري واليت جاء النص فيها على أنهنصت عليه أحكام القضاء اإلداري امل

ملواعيد املتفق صورة من صور التعويض اإلتفاقي إذا تراخى املتعاقد يف تنفيذ التزاماته التعاقدية فهي مقررة لضمان تنفيذ هذه العقود يف ا
 .2 عليها "

 الضرر : الفرع الثالث
إذ أن اإلدارة ليست ملزمة يف هذه ، حتقق سببها أال وهو حصول الضرر تستحق غرامة التأخري املنصوص عليها يف العقد مبجرد   

، فرتض بقرينة قاطعة ال تقبل العكساحلالة إىل إثبات يوحي بأن ضررا قد أصاهبا جراء التأخري الذي وقع فيه املتعاقد،بل إن هذا الضرر م
ر ناتج فإثبات الضرر ليس شرطا الستحقاق غرامة التأخري، كما أنه ليس للمتعاقد التحلل من دفعها حبجة أن املرفق العام مل يصبه أي ضر 

 .عن التأخر يف تنفيذ العقد
 غرامة التأخير احتسابكيفيات  :ثانيال المطلب

أن غرامة التأخري عبارة عن مبلغ من املال ينص عليه يف العقد عادة،ويتحدد مببلغ معني أو بنسبة مئوية األصل يف العقود اإلدارية     
كل يوم تأخري من قيمة ختامي تنفيذ األشغال بالكامل،إذا ما رأت جهة   معينة من قيمة العقد واليت يتوجب على املتعاقد أداءها عن

ون االنتفاع مبا مت من العمل وسواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غري مباشرة على الوجه األكمل اإلدارة أن اجلزء املتأخر يف تنفيذه حيول د
بكامل العمل فإنه عادة ما يتم  االنتفاعمن  -اجلزء املتأخر يف تنفيذه  -عقد،أما إذا مل مينع هذا األخري وضمن مواعيده احملددة يف ال

، ويستثىن يف ذلك مدد التوقف اليت قد حتدث خارج نطاق قدرة 3غرامة التأخري من قيمة األعمال املتأخر يف تنفيذها فقط احتساب
 املتعاقد واليت قد ال يكون له يد فيها كما سيتم اإلشارة إليه الحقا .

لف نسبتها حبسب طبيعة ونوع العقد من تشريع إىل أخر،كما ختت احتساهباجدير بالذكر أن غرامة التأخري ختتلف طريقة      
على أنه : " إذا تأخر املتعهد يف توريد الكميات املطلوبة أو جزء منها  الئحة العقود اإلداريةمن  011اإلداري، ففي فرنسا نصت املادة 

عها إذا ما رأت مصلحة يف فيجوز للوزارة أو املصلحة أو السالح أو فرو  –يف امليعاد احملدد بالعقد ويدخل يف ذلك األصناف املرفوضة 
عن كل أسبوع تأخري أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية  %0ذلك إعطاء املتعهد مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة قدرها 

 .4 من األصناف املذكورة " % 1اليت يكون املتعهد قد تأخر يف توريدها حبيث ال جياوز جمموع الغرامة 
من  90غرامة التأخري هبا هو األخر وذلك حتديدا يف نص املادة  احتسابكما نص املشرع املصري على ذكر الكيفيات اليت يتم     

واليت أجازت جلهة اإلدارة فرض غرامات  9112لسنة  11املعدل بالقانون رقم  0228لسنة  82قانون املناقصات واملزايدات رقم 
على أن ال يتجاوز جمموع  التأخريالتعاقدية على الوجه األكمل وخاصة فيما خيص  التزاماتهنفيذ خريية على كل متعاقد مقصر يف تأت

من قيمة العقد اإلمجالية وذلك بالنسبة لشراء املنقوالت وتلقي اخلدمات والدراسات   %0الغرامات التأخريية املوقعة عليه نسبة 

                                                           

 .  مصر، اإلسكندرية، معة اجلديدة،دار اجلا النظام القانوين للجزاءات يف العقود اإلدارية، عبد اهلل نواف العنزي، -1
جلزاءات اإلدارة يف فرض االرقابة القضائية على سلطة  : رشا حممد جعفر اهلامشي،إليه أشار 0220/ 10/  91حكم احملكمة اإلدارية املصرية الصادر يف  -2

  .11ص  ،9101 بريوت، منشورات احلليب احلقوقية، ،الطبعة األوىل ،(دراسة مقارنةعلى املتعامل املتعاقد )
منشور على املوقع اإللكرتوين   ،18/11/0282 بتاريخ الصادر من قانون املناقصات واملزايدات املصري 80املادة  -3

http://www.monakasat.com /tender htm : 91/10/9102شوهد بتاريخ. 
  .102ص  ،9100 ،اإلسكندرية دار الفكر اجلامعي، ،وفرنسا )دراسة مقارنة(لية اإلدارية والتعاقدية والغري تعاقدية يف مصر و املسؤ  بالل أمني زين الدين، -4
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بالنسبة لعقود مقاوالت األعمال والنقل،ويتم ذلك بطريقة مباشرة دون حاجة إىل  % 01وكذا األعمال الفنية،وبنسبة مقدرة بـ  االستشارية
تنبيه أو أي إجراء أخر،على أن ال يتم إعفاءه منها إال بعد أخذ رأي إدارة الفتوى املختصة مبجلس الدولة إذا ما ثبت  توجيه إعذار له أو

حبقها يف الرجوع  احتفاظهاأن التأخري كان ألسباب خارجة عن إرادته،أو يف حالة مل ينتج عن التأخري ضرر قد يصيب جهة اإلدارة مع 
 .1أضرار بسبب التأخري بكامل التعويض عما أصاهبا من

املشرع اجلزائري يف املرسوم الرئاسي املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق  اكتفىأما بالنسبة للوضع يف اجلزائر فقد   
ملالية التعاقدية " تقتطع العقوبات ا :واليت جاء فيها 10/ 19ف  012ادة العام بإحالة األمر إىل دفاتر الشروط املختلفة وذلك يف نص امل

 ". الكيفيات املنصوص عليها يف الصفقةن الدفعات اليت تتم حسب الشروط و املطبقة على املتعاملني املتعاقدين مبوجب بنود الصفقة م
 غرامة التأخري باجلزائر وفقا للمعادلة التالية: احتسابلذا فإنه عادة ما يتم 

 =ع م× / ت2×أ
 ع: العقوبة املالية اإلمجالية .

 م:  مبلغ الصفقة + مبالغ املالحق اخلاصة بالزيادة.
 ت: التأخري املعرب عنه بعدد األيام.

 األجل التعاقدي املعرب عنه بعدد األيام. أ:
من خالهلا املشرع أنه ميكن  ارتأىغرامة التأخري يف العديد من التشريعات العاملية،والكيفية اليت  احتسابطريقة  ختالفإن ا

ع املشرعني يف هذه الدول على قواعدها العامة،من حيث عدم قدرة اإلدارة على املطالبة بأكثر من املبلغ احملدد بالغرامة ،مل متناقتضاؤها
 .2وتقدمي النص التعاقدي على النص التشريعي اقتطاعهااملتفق عليها مسبقا،وكذا كيفية 

 حاالت اإلعفاء من غرامة التأخير :لثالثا المطلب
تنفيذ املتعاقد اللتزاماته التعاقدية أو التأخري يف تنفيذها يعد بدوره خطأ جسيما موجبا ملسؤولية املتعاقد،ملا له من األصل أن عدم     

ت اماتأثريات وأضرار جانبية على سري املرافق العامة وانتظامها يف تقدمي اخلدمات املنوطة هبا جلمهور املنتفعني،األمر الذي يوجب توقيع غر 
 .ويض جزايف لذلكمالية عليه كتع

وبالرغم من ختويل اإلدارة توقيع هذا النوع من العقوبات املالية وإن كانت تعد ضمانا هلا،إال أن توقيعها يبقى مرتوكا هلا وحبسب   
ءه منها تقديرها،وليس مفروضا عليها لكي توقعها على املتعاقد معها،إذ حيكم ذلك أن أصل توقيع الغرامات املالية على املتعاقد أو إعفا

يبقى حسب سلطة اإلدارة التقديرية فلها كامل السلطة أن تقوم بتوقيعها يف حالة ما إذا ما توفرت مربرات ذلك،كما أن هلا أن تعفو عنها 
 .3من هذه الدراسة الحقاإذا ما ارتأت ذلك وحبسب تقدير الظروف احمليطة باملتعاقد كما سيتم التعرض له 

املتضمن قانون الصفقات العمومية  01/912من املرسوم الرئاسي رقم  012املادة من  11الفقرة وتطبيقا لذلك فقد نصت 
يعود القرار باإلعفاء من دفع العقوبات املالية بسبب التأخري إىل مسؤولية املصلحة املتعاقدة، ويطبق وتفويضات املرفق العام على أنه : " 

 فيه املتعامل املتعاقد الذي تسلم له يف هذه احلالة أوامر بتوقيف األشغال أو باستئنافها خري قد تسبب أيكون الت هذا اإلعفاء عندما ال
 ."ويف كلتا احلالتني، يرتتب على اإلعفاء من العقوبات املالية حترير شهادة إدارية 

الدوافع اليت حالت بينه وبني يتوجب على اإلدارة وقبل توقيعها جلزاء الغرامة على املتعاقد معها حتري األسباب و  وبناءا على ذلك
 .إعماال ملبادئ العدالة واإلنصاف تنفيذ التزاماته والتأخر يف تنفيذها وذلك

                                                           

. 0228لسنة  82رقم  املصري من قانون املناقصات واملزايدات 90املادة  - 1  
  2- سعيد عبد الرزاق باخبرية، املرجع السابق، ص908.

  3- عبد اهلل نواف العنزي، املرجع السابق، ص02.
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واملواعيد  اآلجالالتعاقدية ضمن  التزاماتهأن املتعاقد بالرغم من تأخره يف تنفيذ  ،بني األمور املسلم به فقها وقضاءمن  ليبقى
 واليت من مجلتها ما سنورد ذكره يف األيت: احملددة هلا،فإنه يعفى يف العديد من احلاالت من فرض الغرامات التأخريية عليه،

التعاقدية راجع إىل قوة قاهرة خارجة عن إرادته ال  التزاماتهإذا ثبت أن الضرر الذي أصاب جهة اإلدارة جراء تأخر املتعاقد عن تنفيذ  -0
 من قبيل القوة القاهرة  مبا يلي: االلتزامعلى أن يتصف احلدث الذي يكون سببا يف التأخري يف تنفيذ  .1 له فيه يد
ومثال ذلك ما اعتربه جملس  أن يكون احلادث اخلارجي املدعى به كعذر لتربير حالة التأخري غري متوقع وال ميكن توقعه أو التنبؤ به، -   

املنوط بتنفيذها،وكذا التقلبات  االلتزاماتمتوقع كهطول أمطار غزيرة وملدة غري عادية حتول بني املتعاقد وبني  الدولة الفرنسي حادثا غري
 .2 االعتياديةاجلوية غري 

التعاقدية مستقال كلية عن إرادته،كما ليس يف إمكانه  التزاماتهأن يكون السبب أو احلادث الذي دفع باملتعاقد إىل التأخر عن تنفيذ  -  
 .3 دفعه أو درؤه

 .4 مطلقة استحالةمستحيال  االلتزامأن يؤدي الفعل القاهر إىل جعل تنفيذ  -  
شغال أو أن يكون سبب التأخري راجعا إىل فعل اإلدارة املتعاقدة ذاهتا،كأن يكون سبب التأخري يف التنفيذ راجعا مثال إىل توقيف األ -9

وهو األمر الذي ميكن اعتباره مربرا قانونيا يعفي املتعاقد من توقيع  ،5 بناءا على أمر صادر منها ضمن احلدود املسطرة لذلك استئنافها
 . الغرامة عليه يف كلتا احلالتني على أن يتم حترير شهادة إدارية إلثبات ذلك

األعمال يف حالة تعرضه لصعوبات ال ترقى إىل  الستكمالمهلة إضافية  إلعطائهد أن يكون بطلب رمسي موجه لإلدارة من قبل املتعاق -0
 .6 درجة القوة القاهرة إال أهنا تقوم بعرقلة التنفيذ،يف املواعيد احملددة

 .7التعاقدية مل يلحق باملصلحة العامة أي ضرر اللتزاماتهإذا قدرت اإلدارة أن تأخري املتعاقد معها يف تنفيذه  -1
فإن التأخري الذي قد يقع فيه املتعاقد يف هذه احلالة مربر  قامت اإلدارة بإدخال تعديالت يف طبيعة األشغال أو كمية التوريدات، إذا-1

العقد  اقتصادياتقانونا،إال أنه إذا  كان عدم تنفيذ العقد ناشئا عن خطأ من جهة اإلدارة أو عن تعديل أساسي يؤدي إىل قلب يف 
 .8 تعاقد يف هذه احلالة من غرامة التأخري فحسب،وإمنا يكون له احلق أيضا يف التعويضذاته،فال يعفى امل
 :خاتمة

                                                           
 وال اآلجالويف حالة القوة القاهرة، تعلق " : أنه املتضمن تنظيم الصفقات العمومية 01/912من املرسوم الرئاسي  012/11املادة من  11نصت الفقرة  -1

 قدة ".يرتتب على التأخري فرض العقوبات املالية بسبب التأخري، ضمن احلدود املسطرة يف أوامر اخلدمة اليت تتخذها نتيجة لذلك املصلحة املتعا
  2- نصري منصور النابلسي،العقود اإلدارية ) دراسة مقارنة ( ط0 ،منشورات زين احلقوقية،لبنان، 9101 ،ص 919.

  3- حلسن بن الشيخ آيت ملويا، املنتقى يف قضاء جملس الدولة ،ج 0 ،دار هومة، اجلزائر ، 9119 ،ص 22 .
  4- عبداهلل نواف العنزي، املرجع السابق، ص21.

، وكذلك حكم احملكمة العليا باجلزائر السالف الذكر 01/912لعمومية رقم من املرسوم الرئاسي املتضمن تنظيم الصفقات ا 012/1أنظر نص املادة  -5
والذي تتلخص وقائعه يف أن " اإلدارة كانت قد أعلنت عقوبات على املتعاقد معها بسبب التأخري وفقا لبنود العقد، فحجزت  00/09/0228الصادر بتاريخ 

 حميو،، أمحد عقوبة "جزئيا عن التأخري ، فقد خفض القاضي قيمة ال مسئولةمن املبلغ املتوجب لقاء كل يوم تأخري ، ولكن نظرا ألن اإلدارة كانت  1.10 %
  .022، ص ،ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائرية ،اجلزائر0282مع ملحق  1الطبعة  اضرات يف املؤسسات اإلدارية،ترمجة حممد عرب صاصيال،حم
،  0212أوت سكيكدة  91،جامعة 01والقانون،عدد  واالقتصادإعفاء املتعاقد مع اإلدارة من غرامة التأخري،جملة التواصل يف اإلدارة  عادل قرانة، -6

  .081،ص 9100
  7- حممد رفعت عبد الوهاب،مبادئ وأحكام القانون اإلداري،منشورات احلليب احلقوقية،لبنان، 9111،ص192.

كلية احلقوق والعلوم   يف القانون العام، مذكرة ماجيستري سلطات املصلحة املتعاقدة اجتاه املتعامل املتعاقد يف جمال الصفقات العمومية، سبكي ربيحة، -8
.012ص ،9100اجلزائر،  تيزي وزو، السياسية،جامعة مولود معمري،
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 :يت ميكن إمجاهلا على النحو اآليتوالنا إىل مجلة من النتائج بعد أن أهنينا هاته الدراسة توصل
أكثر فاعلية  نطاق تنفيذ العقد اإلداري وهو ما جيعلهامتتاز غرامة التأخري خبصائص متيزها عن غريها من اجلزاءات املالية املعمول هبا يف  -

 .من الناحية العملية
 .ين خيول جلهة اإلدارة حق توقيعهاتوقيع غرامة التأخري مرهون بوجود نص قانو  -
اقد اللتزاماته غرامة التأخري عبارة عن جزاء مايل مت وضعه يف يد اإلدارة من قبل املشرع كضمانة هلا، من شأهنا أن تكفل هلا تنفيذ املتع -

 .لعقد أو دفاتر الشروط امللحقة بهالتعاقدية وفق مواعيدها احملددة يف ا
 .راجع إىل عوامل خارجة عن إرادته باستطاعة اإلدارة إعفاء املتعاقد معها من توقيع غرامة التأخري عليه إذا ما قدرت أن سبب التأخري -
 .وحبسب طبيعة ونوع العقد اإلداري ختتلف طريقة احتساب غرامة التأخري من تشريع ألخر -

 وعلى ضوء ما تقدم ميكن لنا تقدمي التوصيات التالية: 
 ضرورة إلزام جهة اإلدارة بتوجيه إنذار إىل املتعاقد، حىت يتسىن له تدارك النقائص اليت وقع فيها. -
شرحا  عقود اإلدارية اليت تربمها جهة اإلدارةتتخذها غرامة التأخري يف خمتلف ال أنح النسب اليت ميكن على املشرع اجلزائري أن يوض -

 ، سريا على درب نظريه املصري .وتفصيال
 ها بتوقيع غرامة التأخري على املتعاقد معها .ضرورة تسبيب جهة اإلدارة قرار  -
وإضفاء بعض النظر يف دفرت الشروط اإلدارية العامة املطبق على صفقات األشغال العامة  كما على املشرع اجلزائري أن يُعيد -

 .املعمول هبا حالياو ، والذي مل تعد مواده مسايرة لقوانني الصفقات العمومية اليت تلت عملية إصداره التعديالت عليه
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 النظام القانوني لعقد االمتياز كأسلوب لتسير المرافق العامة
The legal system of concession agreements as a means of managing public utilities 

 ، 1جامعة اجلزائر ،الدكتوراهيف مدرسة   باحثة، طالبة بن جياللي سعاد
 حلقوق، ، قسم اياسيةاحلقوق والعلوم السكلية   ؤقتة،أستاذة م 

 ، اجلزائر. شلفال حسيبة بن بوعلي جامعة
   . 72/11/7512تاريخ املراجعة:  - 11/51/7512تاريخ اإليداع: 

 :ملخص
، وعلييييض أ يييحل مييين الفيييرور  معراييية ميييدي تييي    أ   يييو  سياسيييي أو أمهيييية باليفييية يف القيييانو  اإلدار يكتسيييي مو يييوع املراييي  العيييام 

يقييية تسييي ه للحيييياة العامييية وحلاجيييياة امليييواطلد و يييرورة التحسيييد اليييدائم لل دمييية العموميييية، وذلييي  اقتصييياد  عليييل تسييي ه، وميييدي م ابقييية طر 
ليض باستعما  املرا  ل رق وأساليب متعدد خلدمة الصاحل العام، ومن بد أساليب تسي  املراا  العامة خنصي  دراسية أسيلوق عقيد اامتييا  مليا 

رة احمللييية والق يياع اخلييات، وارتييبق  هييور عقييد اامتيييا  بت ييور و ييائف الدوليية اليي  كانييت  ييار  ميين أمهييية يف ت ييوير عشقيية الشييراكة بييد اإلدا
نظيام إىل أ  ميدي سيا م اي ،كما ا  رة إىل التدخل يف ميادين شىت اقتصادية، اجتماعيية و قااييةمن وعد  و دااع...و ائف تقليدية من أ

 ؟عقد امتيا  املراا  العمومية لتحقي  التلمية احمللية
 : الكلمات المفتاحية

 اامتيا ، املرا ، اخلدمة، اإلدارة.
Abstract 

      Public utilities are a pivotal subject in administrative law. And thus, it became necessary to 

know the extent to which any political or economic transformation may affect its management, as 

well as the extent to which it conforms to public life and the citizens’ needs, coupled with the need 

for constant improvement of the public service, using the public utility in various ways and for 

different purposes, to serve the public interest. Within the various means of managing public 

utilities, this paper aims to study the concession agreement, considering the important part it takes 

in strengthening the partnership relation between local administrations and the private sector. 

Moreover, the emergence of the concession agreement has always been linked to the development 

of the state duties, which usually referred to security, justice and defense… but which had to add 

various economic, social and cultural fields. Then, to what extent did the concession agreement 

contribute in achieving local development? 

Keywords: 

Public utilities, concession agreement, administration, partnership. 

 مقدمة: 
لقد باة وا حا يف كل الدو  وبعد انتهاج سياساة اقتصادية كث ة ومتلوعة أ  اللهوض ب عباء التلمية الشاملة يف أ  دولة ا ميكن 

اء كانت وسائلض البشرية واملادية ، بل يلبيفي لفما  أطر ناجحة إاساح اجملا  للق ياع اخليات ليسيا م يف بلي   أ  يف لع بض الق اع العام لوحده أ
ترسيخ ااعتقياد يف كيل اليدو  أ  السياسية التلمويية اواداية واجليادة  يي الي  تسيعل إىل الرايع مين املسيتوي قد و  احلركة التلموية ويداع هبا إىل األمام.

ا  الواسييع أمييام احمللييي و فييد  إىل جعييل اجلماعيية احمللييية البلييية األساسييية للتلمييية وق ييب إشييعاع اقتصيياد  واجتميياعي،  يي ا األميير جيياء لي سيي  اجمليي
ق ياع الق اع اخلات باعتباره طراا اعاا يف عملية التلمية  اشيا مع سياسية التحيو  ااقتصياد  عين طريي  و يع أطير واليياة مين شي اا إ    يز ال

ة كيل مين البلديية والوايية، اخلات اا  شع علل إدارة املرا  العام،   ا األمير يي   جلييا مين خيش  القيواند اجلدييدة الي  عراتهيا اجلماعياة احملليي
 باعتبار ا اللواة األوىل لتجسيد التلمية احمللية، وذل  من خش  تعزيز الدميقراطية التشاركية يف تقدمي خدمافا.
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املرايي  العييام اشيي  أشييكاا عييدة، كييا  أمههييا شلييي الدوليية عيين تقييدمي بعيي  اخلييدماة امللوطيية هبييا  إدارةتييدخل الق يياع اخلييات يف  إذاايي
 بوص ض أحد أساليب احملااظة علل الدور ااقتصاد  للدولة واملصاحل و و عقد اامتيا  إدار غ  مباشرة ل ائدة بع  اخلوات مبوجب عقد  ب ريقة

احلاجية  وإشباع اللشاط بإدارة املكلف املرا  إلدارة امللاسبة ال ريقة اختيار يف األساسي واجب الدولة يتمثل العامة ك حد أ دا  املرا  العام وهب ا
 إلدارة واملثلل امللاسبة ال ريقة اختيار علل كب  حد تتوقف إىل بض، امللوطة العامة اخلدمة تقدمي يف واعاليتض املرا  العام ك اءة أل  وذل  اجلماعية،

 مبهمة اخلات القانو  أش ات أحد إىل هتعهد مبقتفا إذا العامة، املراا  إلدارة الدولة إليها تلج  ال  األساليب أحد اامتيا  عقد ويعد العام املرا 
ولعليل أمهيية  ي ه الدراسية تكمين يف أمهيية عقيد اامتييا    خدماتيض، مين امللت عيد مين نقيد  مقابيل لقياء تقا يي وحسيابض ن قتيض مرا  عام علل إدارة

بيدأة اجلزائير تتبيل اللظيام الليبي اين املبي   أيين 1191ك سلوق ناج  واعا  لتس  املراا  العمومية وانتشاره الواسع يف اجلزائير خاصية بعيد دسيتور 
 لل اقتصاد السوق وحرية امللااسة.ع

ما املقصود من عقد اامتيا  ك سلوق لتسي  املراا  العامة، وميا  تتمحور حو  ما يلي: الدراسةوعلل  وء   ا ال رح اا  إشكالية 
ومين خيش   ي ه اإلشييكالية ملقيا  أسييلوبا  ليلييا لللصيوت امللظمية لعقيد اامتيييا ، معتميدين يف  ي ا ا. ميدي اعاليية امللظومية القانونيية الفيياب ة ليض؟
مشيييتملة عليييل مبحثيييد: لصييي  األو  ليطيييار امل يييا يمي لعقيييد اامتييييا ، أميييا املبحييي  الثيييا  و لهجييية ممسييييتم دراسييية وتليييف جوانبهيييا واقيييا خل ييية 

 حمللية.  عقد اامتيا   من قواند اإلدارة اقواعد ه لل اق ت بي  لاا صص
 المبحث األول

 كأسلوب لتسير المرافق العامة  مي لعقد االمتيازيالمفاه اإلطار
 حميددة مليدة ااقتصيادية العامية املرااي  مراي  مين واسيتيفش  إلدارة شيركة أو ايرد ميع اإلدارة هبيا تتعاقيد طريقية العامية املرااي  امتييا 

 التزام املرااي  بعقد يسمل ما وا  املرا  خبدماة املتعاقدين من الرسوم علل باحلصو  لض مقابل التصري  مسؤوليتض علل وأدواتض وأعمالض ب موالض
 (1)اامتيا ، ومن   ا املل ل  سلت رق يف   ا املبح  مل هوم عقد امتيا  املرا  العمومي. عقد أو العامة

 مفهوم عقد االمتياز المطلب األول:
 :ينتعريف وأركا  وخصائ  كالتانت رق يف   ا امل لب مل هوم عقد اامتيا  من 

 الفرع األول: تعريف عقد االمتياز
 عرض التعريف التشريعي ال قهي والتعريف القفائي. ا ال رعسلتوىل يف   

 : التعريف التشريعي لعقد االمتيازأوال
وبالرجوع ليبع  القيواند األصل أ  املشرع يعز  عن إع اء تعريف ملص لحاة قانونية تاركا   ه املهمة لل قض والقفاء غ  انض 

يقصيد باامتييا  "و املتفيمن قيانو  امليياه:  1112يونييو  11امليؤر  يف  11-12مين األمير  4جند ا قد عرات عقيد اامتييا  مين ذلي  امليادة 
مل عييية  قصيييد  يييما  أداء خدمييية ذاة مب هيييوم القيييانو  عقيييد مييين عقيييود القيييانو  العيييام تكليييف اإلدارة مبوجبيييض ش صيييا اعتبارييييا عاميييا أو خاصيييا،

 (2)"عمومية
 .: التعريف القضائي لعقد االمتيازثانيا

                                                 
1  -Voir :Mescheriakoff alin-serge- droit des serices publics,1 édition, puf, paris, 1991,p353 

 .1112يونيو 12، الصادرة يف 12، اجلريدة الرمسية العددو املتفمن قانو  املياه 1112يونيو  11املؤر  يف  11-12ن األمر م 4أنظر  -2 
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يف قييرار صييادر علييض، لتعريييف عقييد اامتيييا  اجيياء ايييض: "حييي  أ  عقييد اامتيييا  التييابع ألمييش   (1)تعييرض سلييد الدوليية اجلزائيير 
مييش  وطلييية بشييكل اسييتثلائي هبييد  حمييدد الدوليية  ييو عقييد إدار   ييل  مبوجبييض السييل ة اامتيييا  للمسييتعمل بااسييتيفش  املؤقييت لعقييار تييابع أل

 .متواصل مقابل داع إتاوة، لكلض مؤقت وقابل للرجوع ايض"
ميين سييل اة  ضيتفيي  ميين خييش   يي ا التعريييف أ  سلييد الدوليية اعيي   صييراحة بال ييابع اإلدار  والعييام لعقييد اامتيييا ، مبييا لوليي

ايميييا تعلييي  بسيييل ة أو حييي  الرجيييوع، اييياالتزام عقيييد إدار  ذو طبيعييية خاصييية اسيييتثلائية جلهييية اإلدارة  ارسيييها يف مواجيييض ال ييير  املتعهيييد خاصييية 
ومو ييوعض إدارة مرايي  عييام، وا يكييو  إا ملييدة حمييدودة ويتحمييل ن قيياة املشييروع وأخ يياره املالييية ويتقا ييل عو ييا يف شييكل رسييوم حيصييلها ميين 

 .(2) امللت عد
 .: التعريف الفقهي لعقد االمتيازثالثا

  ال ماو  عقد اامتيا  من أشهر العقود اإلدارية املسماة، وعراض أنض "عقيد إدار  يتيوىل امللتيزم ايردا كيا  أو اعت  الدكتور سليما
شييركة مبقتفيياه وعليييل مسييؤوليتض، إدارة مرايي  عيييام اقتصيياد  واسييتيفشلض مقابيييل رسييوم يتقا ييا ا مييين امللت عييد، مييع خفيييوعض للقواعييد األساسيييية 

وعراض الدكتور عصمت عبد اهلل الشيخ ب نض: " ات اق يتم بيد . (3) عن الشروط ال  تفملتها عقد اامتيا " الفاب ة لس  املراا  العامة افش
حيدد ا اإلدارة وبد أحد األاراد أو الشركاة مبقتفاه يتعهد امللتزم بتقدمي خدمة عامة للجمهور علل ن قتض و ت مسؤوليتض وطبقا للشروط ال  

أو مين حيي  الكي يية الي  تيؤدي هبيا اخلدمية وذلي  مقابيل اإلذ  وي ا ال يرد أو وي ه الشيركة باسيتيفش  املشيروع ذلي  اات ياق مين حيي  السيعر 
  .  4) ل  ة معيلة من الزمن ويقوم ااستيفش  عادة يف صورة التصري  للملتزم بتحصيل رسم معد من امللت عد من املرا "

 نييض :عقييد أو ات يياق ،تكلييف اإلدارة املاكيية سييواء كانييت الدوليية أو الواييية أو وعيير  جانييب ميين ال قييض يف اجلزائيير عقييد اامتيييا  ب
البلدية مبوجبض ش صا طبيعيا )ارد( أو ش صا معلويا من القيانو  العميومي )بلديية ميثش( أو مين القيانو  اخليات )شيركة ميثش( يسيمل صياحب 

متيييا  بييإدارة  يي ا املرايي  مسييت دما عمالييض وأموالييض ومييتحمش املسييؤولية اامتيييا  بتسييي  و اسييتيفش  مرايي  عمييومي ملييدة حمييددة ،ويقييوم صيياحب اا
ض اللامجة عن ذل  ويف مقابل القيام هبي ه اخلدمية أ  تسيي  املراي  العميومي ، يتقا يل صياحب اامتييا  مقابيل مبلييف مياين حييدد يف العقيد يداعي

إا أنيض  ل ايض مبدأ سل ا  اإلرادة ك   عقد ولو يف جوانب جزئية وحميددةورغم أ  عقد اامتيا  يعت  عقدا يتجل. (5) امللت عد خبدماة املرا 
قانو  مع ذل  يتفمن جوانب عامة وحيتو  علل سل اة إدارية مع   هبا جلهة اإلدارة  ارسها جتاه املتعهد مبا جيعلض أكثر اق ابا من عقود ال

 .العام
 .أركان عقد االمتياز وخصائصهالفرع الثاني: 

 اامتيا  ب ركا  وخصائ  خاصة  يزه عن غ ه من العقود األخري  ي كما يلي:  يتمتع عقد
 :أوال: الرضا

م ياب   كيو عليل امليزعمد املتعاقيدين بيد القبيو  و اإلجيياق تبياد  ضبي ويقصيد العقيود تكيوين عمليية يف األو  اليركن الر يا يعتي 
 ميع اخليات ت اعليض خيش  مين تتجليل الي  العقيد شيروط  دييد يف مشاركتض ملها ي هم القبو  ال  سل ة مع املتعاقد وميل  قانونية أل ار ملتج

                                                 
"ريع جلوق" ورئيد بلدية  )قفية بد شركة نقل املساارين 7554، الصادر عن اليفراة الثالثة، سلة سلد الدولة،11117، اهر  رقم 11115قرار رقم  -1

 .و را (

 .27جابر جاد ناصر، العقود اإلدارية، دار اللهفة العربية، مصر، د ، ت: أنظر -2

 .159،ت1111األسد العامة للعقود اإلدارية،دار ال كر العريب،ال بعة اخلامسة، سليما  حممد ال ماو ، :أنظر -3 

 .717 ،ت7552ناصر لباد،الوجيز يف القانو  اإلدار ، ال بعة األوىل،ملشوراة لباد، أنظر: -4

 .112،ت7552اجلزائر سور للشر  والتو يع،دار اجل الوجيز يف القانو  اإلدار ، عمار بو يا ،: أنظر -5 
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 العمليية لتحريي  واحلقيقية الدااعية القيوة  يي والي  و يروراتض املراي  العيام حاجياة يف تتجسيد التكيوين  ي ا يف اإلدارة حيددفا الي  الشيروط
كيل  وعلييض والليوائ  القيواند طريي  عين ان رادييا  يدد الي  التلظيميية الشروط إىل ميتد أ  دو  اقق التعاقدية الشروط ل  ايما و  ا التعاقدية

 .(1) باطلة تكو  اهبت بيق واللوائ  القواند تل رد ال  اجملااة  من معها واملتعاقد اإلدارة تقوم بد تعاقدية راب ة
 :ثانيا: المحل

 األر يية الق عية " :أنيض عليل امللكيية أصيل بال ا يي بعليوا  امتييا ا مليل  اللميوذجي الشيروط دا  من 13 املادة يف احملل يعر 
ايما  نتلاووا شروط األر ية، وللمحل الق عة   ه علل مشروع اجنا  يف ايتمثل اامتيا  لصاحب احملل باللسبة أما (2)مبوجب..." للدولة مل 
 يلي:
 المحل موجود:  -1

 يكو  اإنض االتزام نشوء بعد إذا  ل  أما ذل ، بعد الوجود ممكن يكو  وا  ،االتزام نشوء وقت موجودا الشيء يكو  أ  أ 
 التيزم مبيا املتعاقيدين أحيد قييام عيدم الشيء  ش  عن تسبب إذا لل سخ قابش بعد ذل  العقد ويكو  موجود، حمل علل نشوئض وقت قام قد
 املستقبل. يف يوجد شيء علل يقع االتزام أ  جا  االتزام، شوءن وقت اعش موجود شيء علل االتزام يقع أ  املتعاقدا  مل يقصد اإذا بض،
 المحل ممكن:  -2

 م لقا ب شنا باطش العقد كا  مستحيش ب اتض التزاماة حمل كا  إذا  ":أنض علل (3)اجلزائر  املد  القانو  من  93املادة نصت
 .العقد إىل ب ش  يؤد  وانعدامض العقد من ركن احملل يعت  وهب ا
 ابل للتعين: ق  -3

 بلوعيض، معيليا يكيو  أ  وجيب ب اتيض االتيزام معيليا حميل يكين مل إذا " اجلزائير  امليد  القيانو  مين األوىل ال قرة 94 املادة نصت
مليل   الشيروط داي  منيوذج مين 12 امليادة نصيت حبيي  احليدود املسياحة، مثيل تعييد املواصي اة أ  أ   بياطش العقيد كيا  وإا ومقيداره
 الي  األر يية الق عية سيعة  يي العقد يف امل كورة والسعة ... ي األر ي الق عة مساحة " أنض علل األر ية قوام بعلوا  بال ا ي اامتيا 
 أ  مين أو تكيرار طعين بي   تقبيل وا صيحتها عليل ال راا  واا  املساحة   ه األاقي، اإلسقاط عن اامتيا  واللاجتة مل  بقصد قيست
 (4)" كا  طر 

 السبب:ثالثا: 
 لشمتييا  املاكية اإلدارة بسيبب التيزام املرااي  العامية التيزام عقيد ويف للتعاقيد، الباعي  اليدااع العقيود إبرام عملية يف بالسبب يقصد

 ن طري ع املس ة للمراا  تبعا تتباين ال  للجمهور العامة احلاجاة وإشباع وتوا  تقدمي العام خش  والل ع العامة املصلحة اعتباراة ت ره

                                                 
 مولود جامعة ,احلقوق كلية قانو  العقود، ارع القانو ، يف املاجست  شهادة لليل م كرة اجلزائر، يف اإلدار  اامتيا  لعقد القانو  اللظام أكلي، نعيمة: أنظر-1

 .44ت ، 2013 ، و و تيز  ر ،معم
 اخلاصة لألمش  األرا ي التابعة علل اامتيا  مل  وكي ية شروط حيدد  2009سلة وماي  02يف املؤر  117-09رقم التل ي   املرسوم من 11أنظر: املادة  -2

 27 العدد الرمسية اجلريدة استثمارية، مشاريع اجنا  واملوجهة للدولة
، املتمم 1121سبتم   15الصادر بتاريخ  29يتفمن القانو  املد  اجلزائر ، جر العدد  1121سبتم   72املؤر  يف  19-21امرمن ا 11ملادة أنظر ا -3

، العدد 7551جوا   75املؤر  يف  51/15، واملعد  بالقانو  91اي ر  9، الصادر بتاريخ 52، جر عدد91اي ر   2املؤر  يف  91/51بالقانو  رقم 
 .7551جوا  72تاريخ ، الصادر ب44

 اخلاصة لألمش  األرا ي التابعة علل اامتيا  مل  وكي ية شروط حيدد ،7551 وماي 7املؤر  يف  117-51املرسوم التل ي   رقم  من17أنظر: املادة  -4
 .7551و ماي 2، الصادرة يف 27 العدد الرمسية اجلريدة استثمارية، مشاريع اجنا  واملوجهة للدولة



 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

173 

 

 يكو  ما وأنض غالبا وخاصة ممكن رب  أقصل  قي  املتعاقدة  و اإلدارة مع املتعاقد أو مامللتز  التزام سبب حد يف ،امتيا  صورة يف الت وي 
 .(1)   ا وسعيض سببض ي ر ما و و اخلوات مثن

 رابعا: الشكلية:
  يام بعيد املتعاقيدو  هبيا يقيوم اإلجيراءاة وال تيبياة مين مجلية نتتفيم املتعاقدين بد واملساواة العدالة ل رض إجراء  ي الشكلية

 األسيتاذ التعاقيد ويير  وميا ميكين ا املتعاقيدو  يت ي  مل وإذا رمسيي قاليب يف األركيا  املو يوعية  ي ه إايرا  ييتم حيي  املو يوعية األركيا 
 تصور العس  من اإنض اامتيا  عقد ويف العقد طبيعة ت ر ها قدأاا  إا اإلدارية العقود يف صراحة املشرع يش طها ا الشكلية أ  ال ماو 

 .(2) اامتيا  تص ية وكي ية امللتزم وواجباة حقوق  دد و يقة كتابية امتيا  دو  عقد
ا علل وجدير باإلشارة أ  عقد اامتيا  وإ  جتسد يف راب ة قانونية جتمع بد اإلدارة واملتعاقد معها، إا أ    ا العقد يبل أساس
ستيفش  دا  شروط تقوم الدولة أو الواية أو البلدية بإعداده، ومثا  ذل  دا  الشروط املتعل  باامتيا  اململوح من الدولة إىل البلدياة ا

جي وكيي ا دايي  األعبيياء اللمييوذ.  (3) 1122مييار   12احملييشة التجارييية للعييرض السيييلمائي وامللشيير مبوجييب قييرار و ار  مشيي   املييؤر  يف 
 .(4) 1112سبتم   9املؤر  يف  19-12املتعل  مبل  امتيا  ال ري  السريع وامللشر مبوجب املرسوم التل ي   رقم 

 الفرع الثالث: خصائص عقد االمتياز:
 اامتيا  يتمتع باخلصائ  التالية:نستلتج من التعريف التشريعي والتعري اة ال قهية والقفائية سابقة ال كر أ  عقد 

ولييد  ليا  ميا ميليع أ  ييربق عقيد اامتييا  بيد شي   ، إدار  ييربق بيد سيل ة إداريية وبيد أحيد األايراد أو الشيركاة أنض عقيد -
 إدار  وشركة من الق اع العام.

و يي ا بيفييرض ، إ  اإلدارة يف  يي ا العقييد باليي اة تتمتييع بسييل اة اسييتثلائية ت ر ييها صيي تها كشيي   ميين أشيي ات القييانو  العييام -
 د.محاية ائة امللت ع

وك ل  جتسيد املساواة بد ائة  ويتقيد بكل الفوابق مبا ايها املالية يلزم املتعاقد مع اإلدارة أ  يتوىل تسي  مرا  عام حيدده العقد -
 امللت عد.

ارة يف وباملقابل تلتيزم جهية اإلدع ويفمن لض س ا ملتظما وم ردا يتحمل امللتزم يف عقد اامتيا  الل قاة اللاجتة عن تسي  املشرو  -
 .(5) حا  اختش  توا نض املاين ب   تعيد لض   ا التوا   و  ا ما أقره القفاء املقار 

 تكوين عقد االمتياز آلياتالمطلب الثاني: 
 ، مرورا(6)اامتيا  صاحب اختيار بداية من إنشائض مراحل مجيع علل وت ب  اامتيا  عقد و يز  كم القواعد من سموعة  لال 

 اامتيا . و ائ  إىل اامتيا  وصوا عقد بإبرام
 الفرع األول: اختيار صاحب االمتياز

                                                 
 .41نعيمة أكلي، املرجع الساب ، ت أنظر: -1
 .122حممد سليما  ال ماو ، املرجع الساب ، ت: أنظر -2

، حيدد مبوجبض دا  الشروط املتعل  باامتيا  اململوح من الدولة إىل البلدياة استيفش  احملشة 1122مار   12قرار و ار  مش   املؤر  يف  أنظر: -3 
 .72رمسية رقمالتجارية للعرض السيلمائي، جريدة 

، حيدد مبوجبض دا  األعباء اللموذجي املتعل  مبل  امتيا  ال ري  السريع، 1112سبتم   19املؤر  يف  159-12املرسوم التل ي   رقم من  5المادة أنظر:  -4 
 .52، املادة  1، امللح 1112سبتم   71صادرة يف ، ال11العددجريدة رمسية 

 .111الساب ، تعمار بو يا ، املرجع  :أنظر -5
 يتوجب علل اإلدارة احمللية املاكة لشمتيا  يف اختيار صاحب اامتيا ، إىل اعتباراة جو رية، كاعتبار املصلحة العامة. -6
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اكيية لشمتيييا ، واليي  تعتمييد يف ذليي  علييل ش صييية امللتييزم اليي   يقييدم أافييل ملا ليييدارةتركييت السييل ة التقديرييية يف اختيييار امللتييزم 
اامتيا  عقد ذو طابع ش صي، ما ا يسم  للملتزم التليا   علييض   يعت  عقدينبالتا(1) ،املالية وإمكانياتضخدمة من خش  مؤ شتض التقلية 

املاكة لعقد اامتيا ، علل أنض مبدأ ااختيار احلر لصاحب اامتيا  مسيتثل مبوجيب القواعيد الي   ليدارةدو  املوااقة املسبقة  أخرلش   
اسيتيفش  األرا يي ال شحيية  ةالي   حييدد كي يي 51-15قيانو  بع  املراا  العامة، مثل ميا تلاوليض  إلدارةتليق احتكارا ببع  األش ات 

 .(2) خاصة للدولة ألمش التابعة 
، أ   لييا   ييو  راايي  وت ج  ييااملتعلقيية بامتيييا  املراايي  العمومييية احمللييية  947-114ويشحييم ميين خييش  التعليميية الو ارييية رقييم 

يف عقود الص قاة العمومية، تكمن يف املزايداة ال  تفمن ملااسة اعالة  ةأساسيجديدة ملل  اامتيا ، و ي  إجراءاةالتوجض كو اعتماد 
العقشنييية، الشيي ااية وتكيياار ال ييرت واملسيياواة، افييش عيين حرييية  مبييدأمسييبقا، وبالتيياين  قيي   اإلدارةعلييل أسييد ومعيياير مو ييوعية تعييد ا 

 .اإلشهارامللااسة ال  تتجسد عن طري  
 ازعقد االمتي إبرامالفرع الثاني: 

 : مبرحلتد  ر اامتيا  عقد إبرام عملية  
 .اامتيا  احمللي بواس ة العام للمرا  املس  التداوين اجمللد يقرر أ  بعد اامتيا  عقد نعقادا -
 .اامتيا  عقد علل املصادقة -
  ائ  عقد اامتيا و  -

 أوال: انعقاد عقد االمتياز:
 ك ريقية اامتييا  اعتمياد الوايية أو باللسيبة للبلديية سيواء التيداوين اجملليد يقيرر أ  الفيرور  مين اانيض اامتييا  عقيد يي م أ  قبيل

 عليها املصادقة و صدور املداولة أ  حي  (4) 15 -11من قانو  البلدية  111و  ا ما نصت عليض املادة  ،(3) احمللي العام املرا  لتسي 
 اامتييا  اعتمياد التيداوين الشيعي اجملليد يقيرر أ  إليفائهيا ابعيد أو علهيا مكيا  ال اجيعباإل ألنيض نشي  قيد اامتيا  ات اقية أو عقد أ  يع  ا

 اامتييا  لعقيد الشيروط و ريير ليدا  إعيداد مين التل ي يية اويئية هبيا تقيوم الي  اإلجيراءاة مين سموعية حملي ت ب  عام مرا  لتسي  ك ريقة
واقا  عليض صادقةامل بعد إا القانونية اللاحية من يلعقد ا العقد لكن املوااقة عليض، و شتضمللاق التداوين اجمللد علل عر ض يتم ال   اللهائي
 .(5)اامتيا  عقد إلبرام الثانية املرحلة   ا اإلجراء ميثل حي  52-17من قانو  الواية  41للمادة 

 ثانيا: المصادقة على عقد االمتياز:
 اليواين يوقعهيا الي  الرقابية تتمثيل قيرار حيي  مبوجيب علييض اليواين مصيادقة بعيد إا نونييةالقا اللاحيية من يلعقد ا اامتيا  عقد إ 

 .(6) اللموذجي للل  اإلجراءاة وم ابقتها من التحق  يف اامتيا  عقد علل
 ثلثا: وثائق عقد االمتياز:

                                                 
1- Voir : Fraisseik Patrick ; Droit administratif ; ellipses ; paris ; 2000 ; p169. 

، اجلريدة ال   حيدد كي ية استيفش  األرا ي ال شحية التابعة ألمش  خاصة للدولة، 7515غشت  11ملؤر  يف ا 51- 15 رقم قانو ، من 1،4أنظر: املواد  -2
 .7515غشت  19، الصادرة يف 42الرمسية العدد 

 .191عمار بو يا ، املرجع الساب ، ت: أنظر -3
 .7511يونيو 1، املؤرخة يف 12، اجلريدة الرمسية العدد7511لبلدية، يتعل  با 7511يونيو سلة 77مؤر  يف  15-11قانو  رقم من  111أنظر: املادة  -4
، املؤرخة يف 17  اجلريدة الرمسية العدد7517ا اير  71يتعل  بالواية، املؤر  يف 7517ا اير سلة  71مؤر  يف  52-17قانو  رقم من  41أنظر: املادة  -5

 .7517ا اير 71
   ن سض.و قانالمن  1ال قرة  14ملادة أنظر: ا -6
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مر هبا وال   دد وجوده القانو ، وال  ال  واملراحل  اإلجراءاةبعد  اإلدار الصياغة اللهائية لعقد اامتيا   إىليتوصل األطرا  
 تتكو  من و يقتد تكو  شكلض اللهائي واملتمثلة يف ات اقية االتزام ودا  الشروط.

 أ/ عقد االلتزام: 
 متييا اا ات اقيية تشيكل داي  الشيروط حيي  علييض ييل  مليا طبقيا وامللتيزم اامتييا  ماكة اإلدارية اجلهة بد ي م ال   اات اق  و

عقيد  طيريف عليهيا ات ي  الي  العريفية واخل يوط العامية املبياد  تتفيمن ووتصيرة األعيم ميوجزة اليفاليب يف اتكيو  اامتييا ، يف األقصير اجليزء
 التزام يف يتمثل ال   اات اق مفمو   بق بص ة دقيقة اامتيا ( وصاحب اامتيا  ماكة األطرا )اإلدارة  ديد علل اتقتصر اامتيا ،

 (1)الشروط. دا  لقواعد واقا باستيفش  املرا  والتزام امللتزم طري  اامتيا  عن للملتزم لتسي ه العام املرا  مبل  دارةاإل

 ب/ دفتر الشروط:
  ديد علل أيفا يلصب كما العمومي  تسي  املرا  وقواعد شروط مبوجبض لتحدد اإلدارة تفعها  امة و يقة الشروط دا  يعت 

 داي  الشيروط يعتي  كميا ذلي  وكي يية للتجدييد قابليتيض عدم أو وقابليتض املتعاقدة األطرا  وحقوق وواجباة ومدتض، اامتيا  عقد مو وع
 57-51القيانو   مين 03 اقيرة 04 امليادة حيي  نصيت يف إبراميض، اإلدارة رغبية عين ليعيش  أولية وخ وة اامتيا  عقد عن سابقة صورة
 املواصي اة داي  الشيروط حييدد "للشيواطر وااسيتيفش  السيياحيد لشسيتعما  العامية للقواعيد احمليدد (2) 5175سيلة ا ايير  17يف امليؤر 
املؤر   59/14رقم القانو  من 02 اقرة مكرر 64 املادة نصت طري  التلظيم كما عن عليض املصادقة وتتم لشمتيا  واإلدارية واملالية التقلية
 الشيروط اامتييا  مبيل  املتعلي  الشيروط داي  حييدد (3) الوطليية األمش  املتفمن15/15  رقم للقانو  واملتمم املعد  7559يوليو 75يف 

 52/147رقيم التل يي   املرسيوم مين 11 امليادة نصيت وكي ل  ااعتبار، بعد العمومية اخلدمة مت لباة ألخ  تتوار أ  جيب ال  اخلاصة
 الشروط دا  يتفمن أ  جيب ":وسحبض األنابيب بواس ة احملروقاة نقل امتيا  مل  اةإلجراء احملدد (4) 7552سلة نوام   07يف املؤر 

 والتقليية العامية اامتييا  صياحب مسيؤولياة..اامتييا  ميدة اامتييا ، مو يوع " :التاليية البليود اسييما أعيشه 06 امليادة يف علييض امللصوت
 :الشروط من ائتد علل تتوار الشروط دااتر  اا العموم وعلل اامتيا  سحب شروط واملالية، والقانونية

 .اامتيا  ماكة والسل ة امللتزم بد بالعشقة تتعل   :تعاقدية شروط -1   
 اامتييا  ماكية اإلدارة شيت  حيي  اامتييا  حميل العيام املراي  وتلظييم لتسيي  التقليية القواعيد سميوع يف تتمثيل  :تنظيميرة شرروط -2   

 يلي:  كما الشروط   ه  ديد وميكن ،امللتزم من تدخل دو  بو عها
 .وامتداده اامتيا  مو وع -
 .اامتيا  مدة -
 اامتيا  لصاحب موطن اختيار -
 الش م الفما  -

                                                 
، 7551، 51لسياسية، عددبن علية محيد، إدارة املراا  العامة عن طري  اامتيا ، دراسة التجربة اجلزائرية، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية ااقتصادية وا :أنظر -1

 .112ت
 اجلريدة السياحيد للشواطر، وااستيفش  لشستعما  العامة قواعدلل احملدد ،2003سلة ا اير  17يف املؤر 51/57رقم  القانو  من 1 ال قرة 4أنظر: املادة  -2

 .7551ا اير  19، الصادرة يف 2003 لسلة 11 العدد الرمسية،
ية اجلريدة الرمساألمش  الوطلية، قانو  املتفمن  15/15املعد  واملتمم للقانو  ، 7559يوليو  75املؤر  يف   59/14القانو  رقم   من 24املادة : أنظر -3

 .7559غشت 1، الصادرة يف 44العدد
، احملدد إلجراءاة مل  اامتيا  نقل احملروقاة بواس ة األنابيب وسحبض، 7552نوام   52املؤر  يف  52/147 من املرسوم التل ي   11املادة  أنظر: -4

 .7552نوام   9الصادرة يف ، 7552لسلة 21ة الرمسية العدد اجلريد
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 ..واحلوادث احلرائ   د الش مة بالت ميلاة بالقيام اامتيا  صاحب التزام -
 مسب  ترخي  دو  اامتيا  عن التلا   ملع -
 مراجعتها وشروط اامتيا  ماكة ليدارة داعها اامتيا  صاحب علل يتعد  ال اإلتاوة -
 .املرا  خدماة مقابل للملتزم امللت عو  يداعها ال  الرسوم -
 اامتيا  حمل العام املرا  أ لاء مصاريف من اامتيا  صاحب عات  علل تقع ال  الرسوم -
 العقد انتهاء شروط -
 اجلزاءاة )العقوباة( -
 التلظيمي. ال ابع اامتيا  علل يف ي ما و  ا التلظيمي ال ابع عليها ييفلب الشروط دا  يتفملها ال  اللقاط من اجملموعة   ه  إ

 المبحث الثاني
 رة المحلية واآلثار المترتبة عنهاإلداكأسلوب لتسير لعقد االمتياز   القانونياإلطار 

احمللية، لكن املشرع حدده بشروط معيلة محاية ملصاحل  اإلدارةقض الواسع  من قواند ت بي اإلداريةجيد عقد اامتيا  ك حد العقود 
 امل تبة علض، و  ا ما سيتم عر ض من خش    ا املبح . اآل اري   جليا من خش   األمرامللت عد خلدماة املرا  العام، و  ا 

 .القانونية لعقد االمتيازاألسس المطلب األول: 
 .  ا امل لب لألسا  القانو  لعقد اامتيا  وت بيقاتض  من قانو  الواية والبلدية نتعرض من خش 

 .الفرع األول: األساس القانوني لعقد االمتياز ضمن قانون البلدية
واليي  واكبييت الت ييوراة ااقتصييادية  1191اجملييا  للق يياع اخلييات يف تسيي  الشييؤو  العاميية بييدأة مييع صييدور دسييتور  إاسيياح إ 

سياسية ااقتصياد احلير، حبيي  أاير  أنيض طيرق تسي  املرااي  العامية املباشيرة مل تعيد تتماشيل ميع الواقيع ااقتصياد   إىلالتوجيض  إىلوحي وال  تي
عقيد اامتييا   يمن قيانو  البلديية و ي ا ميا  إىلاللجيوء  إمكانيية إىلن  املشرع اجلزائر   اسيما باللسبة للجماعاة احمللية، وجتسدا ل ل 

علييل سييبيل احلصيير عيين طرييي   141نييض ميكيين تسيي  املصيياحل امليي كورة يف املييادةأعلييل  15-11ميين قييانو  البلدييية  115املييادة نصييت عليييض 
تلظيم السار  امل عو ، كما وال   ي ب  واقا لل (1)ب سلوق اامتيا 141املصاحل امل كورة يف املادة تس   111اامتيا ، كما ذكرة املادة 

 .املرا  العام، بشروط مستمدة من طبيعة املصاحل ال  يرمي املرا  العام لتحقيقها إدارةأجا  املشرع اللجوء لعقد اامتيا  يف 
 .الفرع الثاني: األساس القانوني اعقد االمتياز ضمن قانون الوالية

 تعيي ر حييي  جيياءة "إذا 141تسيي  املراايي  العاميية يف نيي  املييادة  علييل أسييلوق عقييد اامتيييا  يف 52-17نيي  قييانو  الواييية 
 الوائي الشعي اجمللد ميكن اإنض مؤسسة، أو املباشر ااستيفش  طري  عن أعشه 146 املادة يف ورةكامل   الوائية العمومية املصاحل استيفش 
 ويصيادق التلظييم طريي  عين حييدد منيوذجي شيروط ليدا  متييا اا لفيع .بيض املعميو  للتلظيم طبقا اامتيا  طري  عن باستيفشوا ال خي 

 القانو "   ا من 54 املادة ألحكام طبقا الش     ا يف امل مة العقود علل ويصادق .هبا املعمو  واإلجراءاة القواعد حسب عليض
 ووسيائلها الوايية انيياةإمك حسيب وحجمهيا العموميية املصياحل  ي ه عيدد سيااة ميل  اامتييا  وتكييف 141كميا حصيرة امليادة 

 .(2) واحتياجافا

                                                 
 1، املؤرخة يف 12، اجلريدة الرمسية العدد7511يونيو  77املتعل  بالبلدية، املؤر  يف  15-11من قانو  رقم  111و 151و 141: املواد أنظر -1

 .7511يونيو

 ن سض. قانو المن  14و 141: املواد أنظر -2 
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نشحم من خش    ه املواد أ  املشرع اجلزائر  جل  ألسلوق امتييا  املرااي  العامية احمليددة يف املصياحل الوائيية بشيرط تعي ر وجيود 
و ي ا ملااييا للسياسية  اي خ  باسيتيفش  املراي  عين طريي  عقيد اامتييا ، أساليب أخيري ك سيلوق ااسيتيفش  املباشير وأسيلوق املؤسسياة

توسيييع ميين اجملييا  تييدخل الق يياع اخلييات يف تسيي  املصيياحل العمومييية للجماعيياة  إىلااقتصييادية اليي  أقرفييا الدسييات  اجلزائرييية، واليي  تييدعي 
 أمياه الشروط، احمللية، كما تقرض   ه األخ ة دا  الشروط اللموذجي حيدد عن طري  التلظيم، دو   ديد سااة ال  يستعمل ايها   

اقيد اختل يت طريقية التصيدي  عليل عقيود اامتييا  يف قيانو  اجلماعياة احملليية اجلدييد عكيد ميا كيا  يف القيانو  املليفييل،   باللسيبة للتصيدي
مل مية انض أصب  التصدي  عليل العقيود ا إاحي  كا  يلتسب التصدي  وحيدد يف سا  امتيا  املرا  العام للواين مبوجب املداواة  رورية، 

 املتعل  بالواية. 52-17من قانو   14يف   ا الش   طبقا ألحكام املادة 
رة وبييالرجوع إىل أحكييام املييادتد امليي كورتد نسييتلتج أ  املشييرع يشيي ط علييل اإلدارة احمللييية علييد اللجييوء إىل أسييلوق اامتيييا  يف إدا  

 :وتسي  املراا  العامة ما يلي
عييام بإحييدي ال ييرق العاميية كااسييتيفش  املباشيير واملؤسسيية العاميية نظييرا لتلييوع و ي يية الدوليية وتييدخلها يف امليييدا  تعيي ر إدارة تسييي  املرايي  ال-أ

 ااقتصاد  وااجتماعي والثقايف وتوسع ن اق اخلدمة.
نونيية السيارية عليل إبرام ات اق بد ال راد )عقد اامتيا ( شيري ة أ  يكيو  م ابقيا ليدا  الشيروط اللميوذجي الي   حييدد القواعيد القا-ق

 .  (1) املراا  العامة ال  تدار هب ه ال ريقة وال   تفعض وتعده اإلدارة مسبقا وبإرادفا املل ردة

 عقد االمتياز آثارالمطلب الثاني: 
مين جهية  إلدارةاللمتعاقدين، تتمثل يف احلقوق واالتزاماة ال  تتمتع هبا  اآل اراانض ي تب عليض مجلة من  اإلدار ابرم العقد  إذا

 وما يقابلها من حقوق والتزاماة يتمتع هبا املتعاقد من جهة.
 .المانحة لالمتياز في مواجهة المتعاقد معها اإلدارةالفرع األول: حقوق 

 املاكة لشمتيا  ك ر  يف عقد اامتيا ، بامتيا اة وسل اة ا مقابل وا يف القانو  اخلات، مرد ا مقتفياة س  اإلدارةتتمتع 
ا جيب غ  اللظر عن كو  عقد اامتيا  من العقيود املسي ة أو املوجهية، حيي  أ  اجلانيب املو يوعي أو التلظيميي ميلظم  إذاملرا  العام، 

د التييزام املراايي  العاميية، ذليي  أ  قييميين خييش  الشييروط العاميية املعييدة أساسييا ميين طيير  السييل ة الوصييية، وتظهيير  يي ه السييل اة أكثيير يف ع
أنييض ا يعيي  شليهييا عيين املرايي  اليي   تراقييب سيي ه  إااملرايي  واسييتيفشلض مبقتفييل العقييد  إدارةوا  كانييت تعهييد للملتييزم مهميية السييل ة العاميية 

ولوا امتيا اة السل ة العامة لبقي املرا  العام مشيلوا حركييا لعيدم تيواره عليل الوسيائل القانونيية الفيرورية الي   كليض مين القييام  .(2)امللتظم
ايما ل  الرقابة والتوجيض أ لاء التل ي ، كما حي  وا  اإلدارةاقاعدة س  املراا  العامة بانتظام  ي ال  ت ر سل اة  .(3)سن قياممبهمتض أح

عليل جتسييد مظيا ر السيل ة العامية مين خيش  توقييع جيزاءاة  اإلدارةلصاحب اامتيا ، حبي  تعميل  امللزمةتعديل بلود العقد دو  املوااقة 
 من خش    ا ال رع. إليضلتزم و  ا ما سلت رق علل امل

 في العقد: الواردةأوال: حق تعديل النصوص التنظيمية 
، ذلي  العميومي املراي  اقتفيت  يرورة كلميا العيام اللظيام مين مسيتمدة اسيتثلائية سيل ة اامتييا  عقد تعديل يف اإلدارة سل ة إ 

 : بشروط حمكوم التعديل   ا ولكن اقق التلظيمية اللصوت علل إا يرد ا احل    ا اا  العلوا ، من يظهر وكما
 .اامتيا  مو وع ييف  حبي  ج ريا، التعديل يكو  أ  جيب ا ‐ 

                                                 
 .121رجع ساب ، تمعمار بو يا ،  :أنظر -1

2 - Voir : Kobtan mohamed, le régime juridique des contrats du secteur public (études du droit comparé algérien et 

français), thèse de doctorat d’ état, institué de droit et science administrative, Alger 1984, p150. 
 .171، ت1111اجلزائر،  حممد أمد بومساح، ترمجة رحا  بن عمر، املرا  العام يف اجلزائر، ديوا  امل بوعاة اجلامعية،: أنظر -3
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 .التقلية وحىت قدراتض املالية ت وق كث ة  أعباء امللتزم يتحمل ا حىت ااعتبار بعد للعقد املالية التوا ناة تؤخ  أ  جيب  ‐
 .الشروط دااتر  دده امل واقا التعديل يتم أ   ‐

 للعقد، املاين التوا   اختش  يف ب لب تعويفاة إما القفاء إىل باللجوء امللتزم ح  التعديل يف اإلدارة أ  ح  احل    ا ويقابل
 .(1) امللتزم قدراة كب ة وبص ة التعديل ي وق ،أو للعقد ج ر  التيفي  كا  إ  ال سخ أو

 ثانيا: حق الرقابة و التوجيه:
 السل ة ح  الوقت ن د يف تعت  ال  الوصائية، لفع للرقابة امللتزم اا  الشمركزية أشكا  من شكل اامتيا  تل ي أ   اعتبارب

 ا كما علها، أو الكلي اجلزئي التلا   وا جيو  اش العام، املرا  خدمة من امللت عد اجتاه يف عليها امللتزم وواجب مواجهة يف اامتيا  ماكة
 اإلدارية للجهة  ابت ح  الرقابة ا  العقد يف عليها الل  بعدم للرقابة ممارستها علد لشمتيا  املاكة السل ة علل ااحتجاج للملتزم كنمي

 .ومالية تقلية إىل الرقابة وتلقسم  العقد عليها يل  مل ولو امل تصة
 :التقنية الرقابة أ/

 اليدخو  اامتييا  ماكية اإلدارة ميكين مليو  ي الرقابية،أين  ي ه مثيل إجيراء متييا اا بعقيد امللحقية الشيروط داياتر تتفيمن ما عادة
معيداة  ك ياءة مين والت كيد التسيي  يف املسيتعملة ال ليية واملسيتلداة الو يائ  عليل وتليف ،وااطيشع اامتييا  حميل العميومي للمراي 

 اللميوذجي األعبياء داي  مين( 2)19 امليادة املثيا  علل سبيل عليض صتن ما و  ا العمومي املرا  استيفش  وأجهزة آاة ومراقبة ااستيفش 
 املعلية واملصاحل السل اة طر  من الك ي للملشاة التقلية املراقبة ايها مبا ااستيفش  مرحلة يف  ما  املراقبة يتم "السريعة ال رق امتيا 

 مين بتعليمية احمليددة والتقيارير الو يائ  واملصياحل السيل اة وي ه ميقيد أ  صياحب اامتييا  عليل حبيي  اامتييا  مان  طر  من اليفرض و ا
 اامتيا . مان 

 :المالية ب/الرقابة
 م ابقتها من والت كد، اامتيا  صاحب حساباة علل وقت أ  يف الت تيش إجراء اامتيا  ماكة اإلدارية اجلهة سل ة يف وتتمثل

 .اإلاش  كااختش ،أو  العمومي، للمرا  احلسن الس  فدد قد سلبية نتائج أ  جتلب هبد  وذل  هبا، املعمو  احملاسبية للقواعد
 في توقيع الجزاءات اإلدارةثالثا: سلطة 

 احملددة املواعيد حي م مل تل ي  أو يف أو قصر أمهل أو لليف  عقده عن تلا   ك   العقدية التزاماتض يف اإلدارة مع املتعاقد أخل إذا
 يلشر عامة حيلئ  خدماة بتقدم مرتبق التعاقد املرا  حمل وأ  خاصة واجتماعية اقتصادية أ رارإحلاق  إىل لتصر ا ذل  وأدي العقد يف

 وذلي  يف حالية عيدم إسيقاطضالعقيد، أو  اسيخ أو (3) اليفرامياة الت خ يية يف املتمثيل اجليزاء املياين ملهيا اجليزاء توقييع يف اإلدارية للجهة احل 
 تباشير جيدوي بدو  ولكن بااستشم إشعار مع عليها موصل برسالة لض ا ار عإ توجيض وبعد الشروط دا  بلود تيا اام من املست يد اح ام
 .(4)117-51 رقم التل ي   من املرسوم  20املادة ألحكام طبقا احل  إسقاط

                                                 
 .127عمار بو يا ، املرجع الساب ، تراجع:  -1

، حيدد مبوجبض دا  األعباء اللموذجي املتعل  مبل  امتيا  ال ري  السريع، 1112سبتم   19املؤر  يف  159-12املرسوم التل ي   رقم من  81أنظر: المادة  -2 
 .8111سبتمبر  81، الصادرة في 11 جريدة رمسية رقم

 عن سرداليفراماة الت خ ية  ي تعوي  جزائي من ح  اإلدارة توقيعض دو  أ  تلزم  بإ باة أ   رر ما قد حلقها، حي  أ    ا األخ  م  ض دائما  -3 
 الت خ ، ويلجم علض عدم اش اط التلاسب بد قيمة اليفرامة والفرر احلاصل.

 اخلاصة لألمش  األرا ي التابعة علل اامتيا  مل  وكي ية شروط حيدد ،7551 وماي 7املؤر  يف  711-09رقم التل ي   املرسوممن  75املادة : أنظر -4
 .7551ما 2، الصادرة يف 27 العدد الرمسية اجلريدة استثمارية، مشاريع اجنا  واملوجهة للدولة
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 إخيش  كيل  عليل تيبي  "ملض علل انض  1ال قرة 17حي  نصت املادة  54-59رقم  األمر ألحكامجاءة   ه املادة لت فع 
 اامتييا ، حي  إسيقاط اجيل مين إجيراءاة اشياذ األعبياء داي  الي  يتفيملها ولشلتزاماة السار  امل عو  للتشريع اامتيا  من املست يد من

 يكيو  اامتييا  حي  إسيقاط إ  ذلي  مين يتفي  إقليمييا، حيي  امل يت  الدولية أميش  ميدير مين مببيادرة امل تصية القفيائية اجلهياة لدي
 ويكو  املتعاقد ال ر  و و الدولة ألمش  الوائي املدير من مببادرة اإلدار  القا ي بض يل   و العقدية بالتزاماتض املتعاقد التزام لعدم نتيجة
 امللتزم. غ  املتعاقد اع را بعد ذل 

 :رابعا: حق استرداد المرفق قبل نهاية المدة
 تعيوض أ  شيري ة العقيد يف عليهيا امليدة املت ي  انتهياء قبيل املراي  اسي داد دارةاإل جهة علل العامة املصلحة مقتفياة ت رض قد

 .(1)والقفاء ال قض أكده ما و  ا للعقد امللزمة القوة أو احل  املكتسب ب كرة يتمس  للملتزم أ  وليد بض حلقت ال  األ رار كل امللتزم
 .الفرع الثاني: حقوق الملتزم

 العيام بياملرا  العقيد اتصيا  أ  إا العقيد مين يسيتمد ا الي  بياحلقوق يتمتيع كميا أنيض و سياأسا اليرب  يسيتهد  شي   امللتيزم
 .خدماتض أداء يف ااستمرار من للمرا   كيلا بإلتزماتض الوااء من  كيلض فد  إىل حقوقا ويكسبض املتعاقد مركز علل الواقع يف يلعكد

 .)لرسما( دلعقل المالي المقابل ىلع الحصول في الحق :أوال
 اليثمن شيكل أووميا صورتد املاين املقابل ويت   اإلدارية اجلهة مع اإلدارية العقود إلبرام اآلخر املتعاقد دااع  و املاين املقابل إ 

 اجلمهيور مين رسيم عليل امللتيزم حيصيل إذا االتيزام عقيد يف ذلي  ويكيو  الرسيم شيكل و انيهميا والتورييد العامية األشييفا  عقيد  يف ويكيو 
 جلهية ا جييو  تعاقديية شيروطا تعيد اإلدارية العقود يف املاين املقابل بتحديد تتعل  ال  والشروط االتزام حمل املرا  خدماة مقابل لت عدامل

 الشيروط مين يعيد االتيزام عقيد يف الرسيم  دييد ايإ  ذلي  خيش  وعليل العقيد يف اآلخير ال ير  مبوااقية إا تيفي  يا أو تعيديلها اإلدارة
 (2).)للملتزم املستح  الرسم(للعقد املاين املقابل بتعديل القيام االتزام ماكة اجلهة تست يع حي  يةالشئح

 :ثانيا: الحصول على المزايا المالية المتفق عليها
 ربياح،األ مين أدىن حيد و ما  واوائد ا، والقروض كاإلعاناة عليها يت   ال  املالية املزايا سائر علل احلصو  يف احل  للملتزم

تعديلها بإرادفا  ليدارة ا جيو  ال  التعاقدية الشروط من وغ  ا و  ه ملااسة، ملشروعاة تراخي   أو امتيا اة مل  بعد اإلدارة تعيد أو
 املل ردة.

 ثالثا: الحق في ضمان التوازن المالي للعقد:
 لشلتزام ال رنسية الشركة دعوي يف واحلكم الصادر ال رنسي لةالدو  سلد قفاء إىل نش فا ترجع اإلدارية للعقود املاين التوا   اكرة

 وأحكيام ال قهياء، آراء علييض اسيتقرة املياين التيوا   واكيرة املياين التيوا   مبيدأ امل يوض عليل عيرض علدما 11/51/1115جبلسة  والصادر
 .اإلدارية اجلهة مع املتعاقد التزاماة يفبق كمبدأ القفاء
 ،إلل  ي ارتكاهبيا عيدم مين اليرغم عليل بيالتعوي  اإلداريية م البة اجلهة يف احل  اآلخر للمتعاقد يرتب اإلدارية العقود يف املاين التوا   مبدأ

 :و ي  شث اإلدارية للجهة خ   يلسب أ  دو  تعوي  املتعاقد ايها يستح  ال  واحلااة
 .(3)األم  عمل- 

 ال ارئة الظرو  -

                                                 
 .125عمار بو يا ، املرجع الساب ،  :أنظر -1

 175، ت759لوجيز يف عقود البوة، دار الكتب القانونية، مصرمص  ل عبد احملسن احلبشي، ا: أنظر -2 
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 املتوقعة. غ  املالية الصعوباة -
 .الفرع الثالث: حقوق المنتفعين

 نت رق يف   ا ال رع إىل حقوق امللت عد يف مواجهة اإلدارة من جهة، وك ا حقوق امللت عد يف مواجهة امللتزم علل اللحو التاين:
 اإلدارة: مواجهة في المنتفعين حقوق: أوال
 اامتييا  عقيد عليل امل تبية تل يي  واجباتيض عليل لتيزمامل جبيارإل حقوقهيا باسيتعما  اإلدارة م البية  يو للملت عيد األساسيي احلي 

 يقيدم أ  امللتيزم اعليل لي ل  العيام، ونتيجية املراي  مبياد  مين يعتي  والي   تقيدمي اخليدماة علد امللت عد بد املساواة واجب ملها وخاصة
 مهامها. أداء يف إلدارةا وتقص  إمها  حالة يف للقفاء اللجوء للملت عد حي  كما إقصاء، أو ت فيل دو  خدماتض

 :الملتزم مواجهة في المنتفعين حقوق ا:ثاني
 باللسبة خاصة   ا ويكو  تعاقد يف شكل تكو  قد املرا ، خدماة من ااست ادة إطار ويف بامللت عد، امللتزم تربق ال  العشقة

 ، أخير وبشيكل ، حبقوقهيا للم البية عليهيا ااعتميادو  العقيد بليود احي ام مين ال يراد كيل وعليل والصيلاعي التجيار  ال يابع ذاة للمرااي 
 حيتكم و لا اإلدار ، ال ابع للمراا  ذاة باللسبة خاصة   ا ويكو  املرا  خبدماة اانت اع لض حي  الشروط ايض تتوار كل من أ  حبي 

 بيد متسياوية بصي ة باخلدمية اانت ياع حي   يو :احليالتد كلتيا يف للملت عيد أو  حي   أو  اامتيا ، بعقد اخلات الشروط دا  إىل ال راا 
 .امللت عد كل

 إشباع إىل العامة املراا  ل ل  تسعل  "الزبو " ص ة و ي العام املرا  خدماة من للملت عد جديدة ص ة  لا  أصبحت حاليا
 العامية ملرااي ا عليل جييب اجلدييد املل ي   ي ا وحسيب"خيدماة ملتجية ومت صصية وإمنيا عامية خيدماة ليسيت اهيي الزبيائن، خيدماة
 أ  جييب اللوعيية وشيرط ونوعيية اخلدمية كالشي ااية جدييدة مبياد  العامية املراا   كم أصبحت كما واإلشهار التسوي  تقلياة استعما 

 (1)املرا  العام. مست دمي إر اء لفما  اللتائج تقييم بالتزام يتبع
 خاتمة:

بعد اللهج اجلديد ال   سيارة علييض الدولية اجلزائريية خيش  مرحلية  ليةلي اأ  عقد اامتيا  يعد كوسيلة  إىلنست ل  يف األخ  
، وكا  كلتيجة حتمية لظهور ما يعر  باملراا  العامة الك ي الصلاعية والتجارية، وتزايد احلاجاة العامة للجمهور، ميا حيتم عليل 1191

يي  املليااع العامية ل ي ة  مليية معيلية، دو  أ  تتليا   عين ملكيتهيا ة لتحق س  جزء من األموا  العامية املهييالدولة اش ا  الق اع اخلات يف ت
أ  اعتماده مؤخرا مت علل وجض ميفاير ملا كا  عليض ملا كا  عليض،  إاوا، رغم أ    ا األسلوق أو العقد كا  قائما بعد ااستقش  مباشرة، 

 س  املراا  العامة.بعد أ  كا  أسلوبا استثلائيا للتسي  أ حل وسيلة اعالة وبار ة يف ت
 املرااي  لتسيي  الكشسييكية األسياليب إىل تيدعيم اجلزائير  املشيرع دايع امليواطلد ورغبياة ملت لبياة واملتزاييد اليدائم الت ور أ كما 

جتهيت ، اااخليوات ميع تسيي  عقيود إبيرام إىل بالتوجيض التسيي  طيرق خوصصية أو املراي  العيام ت يوي  خنيو تتجيض جدييدة ب سياليب العموميية
 عن البح  يف الدولة رغبة إىل ويرجع اليومية حياتلا يف بشكل وا   يتزايد أصب  العامة مرااقها إلدارة اخلات الق اع إىل اجلزائرية اإلدارة
 يف ءتيضوك ا املاليية ال ليية وإمكانياتيض لقدراتيض اللاحيية  ي ه مين اخليات الق اع إمكاناة يف والثقة املشروعاة ومصادر لتمويل مادية وسائل
 است شت مجلة من اللتائج ومن بيلها: إىليقودنا  ، و  ا ماوالتسي  اإلدارة
 يقوم أسلوق اامتيا  بإدارة املراا  العامة هبد   قي  معيار املصلحة العامة ومعيار الرب . -
املاكة لشمتيا  خاصية  اإلدارةمللتزم أو القواند ال  تلاولت مو وع اامتيا ، مل تو   عشقة امللت عد باملرا  العام حمل العقد مع ا -

 القابلة ا  تكو  حمل عقد امتيا  إدار .يتعل  باملسؤولية، افش عن عدم  ديد أو حصر املراا  العامة  ما

                                                 

 .175. : نعيمة آكلي، املرجع الساب ، تأنظر -1 
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يعة املرااي  أسلوق اامتيا  حيرر املرا  العام من التعقيداة اإلدارية، واملرونة يف تسي ه بإتباع أساليب القانو  اخلات ال  تت   وطب -
 العامة ااقتصادية.

 يع ي أسلوق اامتيا  اإلدارة املتعاقدة من أعباء إنشاء وتشيفيل املرا  العام وواطره املالية. -
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 حماية المتلقي من الشروط التعسفية في عقد الفرنشيز

The protection of the franchisee against abusive conditions 
 in the franchise agreement. 

 (،أ) أستاذ مساعد قسم ،مسلم الطاهرأ.
 كلية احلقوق والعلوم السياسية، 

 ، اجلزائر.سكيكدة 5511أوت  02جامعة  
  . 55/55/0252 تاريخ املراجعة: - 05/25/0252تاريخ اإليداع: 

 :ملخص  
يعترب عقد الفرنشيز عقد إذعان، بسبب ما يتمتع به املانح من قوة اقتصادية ومعرفة فنية وقانونية جتعله متميزا عن املتلقي، الذي  

بفرض شروط عليه ال يقبل  - بقا  على تبعية املتلقي لهيف سعيه إىل اإل -حيتكرها األول. ويقوم املانح يسعى إىل اكتساب تكنولوجيا 
قى املتلقي يف هذا العقد جمرد مذعن لشروط قد تضر مبصاحله، وختل بالتوازن االقتصادي لعقد الفرنشيز. ومحاية للطرف مناقشتها، ويب

 الضعيف يف هذا العقد أعطاه املشرع احلق يف اللجو  إىل القضا  من أجل تعديل هذه الشروط أو إعفائه منها متاما.
 :مفتاحيةالكلمات ال  

 املتلقي، عقد إذعان، الشروط التعسفية. عقد الفرنشيز، املانح، 
Abstract 

The franchise agreement is an access contract, due to the economic strength and the technical 

and legal knowledge of the franchisor who distinguishes him from the franchisee, who seeks to 

acquire a technology that is monopolized by the first. The franchisor seeks to maintain the 

dependence of the franchisee by imposing conditions that are not discussed and the franchisee 

simply remains subject to conditions that may undermine his interests and the economic balance of 

the franchise agreement. And to protect the weak part of this contract, the legislator has given it the 

right to appeal to the courts to change these conditions or to completely exempt them. 

Keywords: 

The franchise agreement, franchisor, franchisee, accession contract, abusive conditions. 

 :مقدمة
تسعى الدولة اجلزائرية يف اآلونة األخرية إىل إجياد خمرج هلا من األزمة املالية اليت تسببت فيها املوجات املتتالية الخنفاض أسعار 

يعرفها، بسبب ختمة العرض وزيادة اإلنتاج األمريكي من الغاز الصخري، والتوجه العاملي حنو  زالما النفط، والصدمات املتعاقبة اليت 
 طاقات بديلة ومتجددة، كل هذا دفع احلكومة إىل حماولة خلق اقتصاد بديل يغنيها عن الريع البرتويل، وحيرر اقتصاد الدولة اجلزائرية من

 التبعية للنفط.
ة اجلزائرية تويل اهتماما متزايدا مبجاالت اقتصادية قد متثل احلل األجنع هلا يف خلق ثروة، وإحالل ولتحقيق هذا املسعى بدأت الدول

وال  القطاعات القطاع الفالحي بشقيه الزراعة وتربية احليوانات، وقطاع الصناعة والتعدين. هذهالواردات، والسعي إىل التصدير، ومن أهم 
ن الكوادر القادرة على يباالقتصاد الوطين إن أوليت هلما الرعاية الكافية، ولن يتأتى ذلك إال بتكو  ريب أن هذين اجملالني من شأهنما الرقي

رفع هذا التحدي، وإعداد منظومة تشريعية متكاملة، تسد كل الثغرات، وتسهل االستثمار يف هذين اجملالني، وحتقق شعار احلكومة احلايل 
ومن أهم  وازن بني مصاحل الدول األجنبية ومستثمريها ومصاحل الدولة اجلزائرية ورعاياها.رابح رابح، الذي تسعى من خالله إىل خلق ت

االستثمارات اليت برزت يف اآلونة األخرية عقود تركيب السيارات اليت تنضوي حتت عقود نقل التكنولوجيا، اليت جلأت إليها اجلزائر من 
 اب حيملون على عاتقهم شرف تطوير الصناعة امليكانيكية يف اجلزائر.أجل اكتساب معرفة فنية يف هذا اجملال، يتشبع هبا شب
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لكن ما يعاب على الدولة اجلزائرية عدم تنظيم هذه العقود بقوانني خاصة وتركها ختضع للقواعد العامة يف القانون املدين وقواعد 
ع به املرخص بالتكنولوجيا من قوة اقتصادية، تقابلها القانون التجاري، وهي عقود تتمتع بطابع خاص وتتصف بأهنا عقود إذعان، ملا يتمت

 حاجة املستثمر اجلزائري إىل التكنولوجيا اليت حيملها املرخص.  
ومن أهم عقود نقل التكنولوجيا عقد الفرنشيز، الذي ال يقتصر فيه التزام مالك التكنولوجيا على الرتخيص بربا ات االخرتاع اليت 

نقل املعرفة الفنية اليت تعترب أهم شي  يف حمل هذا العقد، الذي يطرح إشكاالت عدة حول محاية الطرف ميلكها، وإمنا يكون ملزما ب
وملا كان حبثي  الضعيف فيه وهو املرخص له أو ما يسمى مبتلقي الفرنشيز، سوا  قبل إبرام هذا العقد أو أثنا  تنفيذه أو حىت بعد انتهائه.

لتعسفية يف عقد الفرنشيز، فسأقوم يف هذه الدراسة املوجزة بتقصي هذه احلماية يف قواعد القانون يدور حول محاية املتلقي من الشروط ا
  املدين والقوانني اليت جا ت حلماية الطرف الضعيف يف العالقة العقدية عموما، لنرى إىل أي مدى ميكن للمتلقي أن يستفيد منها.

من  املنهج التحليلي الذي يتال م مع موضوع البحث، الذي سأبرزه يف اخلطة املوالية إتباعحتتم علينا اإلجابة على هذه اإلشكالية 
 قرحية به جادت مبا االستعانة مع العقد من الشروط التعسفية، يف الضعيف الطرف محاية إىل هتدف اليت القانونية لنصوصا خالل حتليل

  اجملال. هذا يف الفقها 
 )مطلب متهيدي(، بعقد الفرنشيز التعريف اخلطة اآليت ذكرها: م هذا البحث إىلحة أقسسعيا لإلجابة على اإلشكالية املطرو 

  )مبحث ثاين(. تعديل وإلغا  هذه الشروط)مبحث أول(،  الشروط التعسفية يف عقد الفرنشيز
 المطلب التمهيدي: التعريف بعقد الفرنشيز.

" باعتباره عقد ترخيص استغالل املعرفة الفنية وغريها من عناصر امللكية الفكرية األخرى، يف   franchiseظهر عقد الفرنشيز "
 " Franc " أو Affranchir "1 " وكان ذلك إعادة لصياغة الكلمة الفرنسية " Franchising "الواليات املتحدة األمريكية حتت اسم 

اليت جا ت مبـوجب القـرار  " Franchisage "انتقاله إىل فرنسا تسميتني مها:  أخذ هذا العقد عند .2 اليت تعين االنعتاق من العبودية
كسوية، أما رجال األعمال فيفضلون ا " األجنلوسFranchisingالـذي أعـطى تـرمجة لـكلمـة " 5521نـوفمرب  05الـوزاري الصـادر بـتاريخ 

 .Franchise"  3 "استخدام كلمة 
العرب على كلمة واحدة موحدة هلذا العقد، حيث جند الدكتورة مسيحة القليويب تسمية بعقد السماح، ومل يتفق الفقها  واملرتمجون 

غري أن هذا املصطلح قد يشمل عدة عقود أخرى يكون حملها هو السماح ملتعاقد آخر باستغالل العالمة التجارية أو برا ة االخرتاع، كما 
أطلق على هذا  "la concession " متياز التجاري، ولتمييزه عن ما يسمى بالفرنسيةياسر سيد احلديدي اسم اال /أطلق عليه الدكتور

والدكتور ماجد عمار  5، ومن الذين استعملوا هذه الرتمجة أيضا جند صاحل عبد الكرمي بن إبراهيم السعودي4األخري اسم االلتزام التجاري
ة متفق يؤيد هذا التعريب، وبرر استعماله عنوانا لكتابه بعدم وجود ترمجة عربي والدكتور حممد حمسن إبراهيم النجار، وإن كان هذا األخري مل

، وذهب إىل وجوب استعمال الكلمة الفرنسية حبروف عربية "فرنشيز" أو استعمال تعريب تبناه الدكتور هاين عليها ملصطلح "الفرانشيز"
هبا أيضا األستاذ مسري عبد السميع األودن يف مؤلفه تسويق الشهرة ، هذه الرتمجة األخرية أخذ 6 دويدار، وهو تسويق الشهرة التجارية
، غري أن هذه التسمية  قد توحي بأن عقد الفرانشيز يقتصر على التوزيع، يف حني جنده حيتوي إىل 7 التجارية ودور التحكيم يف منازعاهتا

                                                           
1 Steven Finley - antitrust aspects of franchising in the United states and Canada -  these - Mcgill university -  Montreal 

- Canada  - 1974  - p.1. 
2 François Luc simon - théorie et pratique du droit de la franchise -  Delta - Liban - 2009  - p. 6. 
3 Philippe le Tournea - le franchisage - 4  edition - Economica – paris, 1994  , p. 5 

 .15ص، 0222 ،مصر ،دار الفكر العريب ،القانوين لعقد االمتياز التجاريالنظام  ،احلديديياسر سيد  4
 .0251 ،الرياض ،مكتبة القانون واالقتصاد ،يقيةعقد االمتياز التجاري دراسة فقهية تطب ،عبد الكرمي بن إبراهيم السعودي صاحل 5
 .145ص ،0225 ،مصر  ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،دراسة يف نقل املعارف الفنية ،عقد االمتياز التجاري ،حممد حمسن إبراهيم النجار  6
 .0225 ،مصر ،منشأة املعارف ،شيز( ودور التحكيم يف منازعاهتاتسويق الشهرة التجارية ) الفرن ،مسري عبد السميع األودن 7
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رنشيز املايل وغريها، وذهب الدكتور مصطفى سلمان حبيب جانب عقد فرانشيز التوزيع كل من الفرانشيز الصناعي وفرنشيز اخلدمات والف
، وإن كان عقد الفرانشيز ال يقتصر 2، وهناك من ترمجه بالرتخيص باستغالل واستعمال العالمة التجارية1إىل تسميته بالرتخيص االمتيازي

 /وترمجته الدكتورة امللكية الفكرية األخرى.على الرتخيص باستغالل واستعمال العالمة فحسب، وإمنا ميتد ليشمل الرتخيص بباقي عناصر 
، وإن االمتياز 4، يف حني جند الدكتور عمر سعد اهلل مجع بني تسمييت الفرانشيز واالمتياز التجاري3فرحة زراوي صاحل بعقد اإلعفا 

باإلعفا  يف "Franchise" وهـو ما جنـده عند الرجوع إىل القاموس القانوين الـذي يرتجـم   "la concession"التجاري يقابله بالفـرنسيـة
، هذا وقد ذهب الدكتور نعيم مغبغب إىل اعتماد نفس الكلمة الفرنسية حبروف 5بااللتزام أو االمتياز la concession"" حني يرتجم

وأنه ال جيد حرجا يف استعمال نفس  "Franchising"ي نفس املعىن لكلمة عربية أي "الفرنشيز"، وبرر ذلك بعدم وجود كلمة عربية تعط
، لذلك احتفظ الكثري من الكتاب بالتسمية 6الكلمة حبروف عربية، قياسا على الراديو والتلفزيون والفلسفة واأليدولوجيا وغريها كثري

 .7 الفرنسية حبروف عربية
يف حني ، 8بأن عقد الفرانشيز ما هو إال نظام لتسيري املؤسسة" upJean Marie Leloويرى الدكتور "جون ماري للوب" "

رية يعرفه الدكتور ياسر سيد احلديدي بأنه وسيلة عقدية للتعاون فيما بني املشروعات املستقلة، اليت تعتمد على نقل املعارف الفنية والتجا
التقنية من املانح للمتلقي، ملمارسة نشاطه وفقا ملعايري وشروط وما يرتبط هبا من حقوق امللكية الفكرية والصناعية إىل جانب املساعدة 

 .9يضعها املانح يف مقابل أدا ات مادية له، هبدف تكرار النجاح الذي حققه املانح يف نشاطه التجاري
ة، من ويرى الدكتور نعيب مغبغب أن عقد الفرانشيز هو عقد خطي يقدم مبقتضاه مانح الفرانشيز حقوق ملكية فكرية وصناعي

خري عالمة ومعرفية سرية وشعارات عائدة للشبكة التابعة له يف امليدان التجاري أو التقين أو اخلدمايت إىل املتلقي، مقابل أن يدفع هذا األ
 .10 أدا ات مالية طبقا للشروط التعاقدية املربمة بينهما

نشيز ومتلقيه، إذ يقوم مبوجبها األول بتخويل الثاين احلق مانح الفرا: نستنتج من هذا أن عقد الفرانشيز هو عالقة عقدية بني طرفني
ث  يف مباشرة نشاطه حتت االسم أو العالمة أو السمعة التجارية اململوكة أو املرتبطة باملانح، وأن يفرض املانح سيطرة على املتلقي من حي

من املانح طوال مدة العقد، مع احلفاظ على االستقالل  كيفية ممارسة نشاطه، وأن  يرتبط هذا األخري مبساعدة تقنية مستمرة ومعرفة فنية
 القانوين ملشروع املانح واملتلقي وإن كانت التبعية االقتصادية للمانح تقلص من هذا االستقالل.

                                                           
 .0225 ،األردن ،الثقافةدار  ،الرتخيص االمتيازي )الفرنشايز( االستثمار يف ،مصطفى سلمان حبيب 1
مسعود حممودي  ؛0251، القاهرة ،دار النهضة العربية ،قد الفرانتشايز( حماولة للتأصيلعقد التوزيع برتخيص استعمال العالمة التجارية ) ع ،رشيد ساسان 2

 .581ص ،0222 ،اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية ،ب وتقنيات إبرام العقود الدوليةأسالي
 ،ابن خلدون ،حقوق امللكية األدبية والفنية ،قوق امللكية الصناعية والتجاريةالكامل يف القانون التجاري اجلزائري، احلقوق الفكرية، ح، فرحة زراوي صاحل 3

 .010ص ،0222 ،اجلزائر
 .021ص ،0222 ،اجلزائر ،دار هومة ،النظرية املعاصرة ،قانون التجارة الدولية ،عمر سعد اهلل 4

5 R.terki et M.cabbabe,  lexique juridique français arabe suivi de formulaire judiciaire, 3ém édition,  SNED,  Alger , 

1982,   P  . 60 et 138. 
 .55ص ،0225 ،لبنان ،احلليب احلقوقية ،الطبعة الثانية ،شايز، دراسة يف القانون املقارنالفرن ،نعيم مغبغب 6
 اخلاص وقانون التجارة عقود الفرانشيز بني القانون الدويل ،؛ عبد املنعم زمزم0225 ،لبنان ،احلليب احلقوقية ،موجبات الفرقا عقد الفرانشيز،  ،سبيل جلول 7

ملعتمد يف غرفة التجارة اعقد الفرانشايز دراسة على ضو  الفقه واالجتهاد والعقد النموذجي  ،؛ لبىن عمر مسقاوي0255 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،الدولية
 .0225 ،لبنان ،احلليب احلقوقية  ،نونية للفرانشيزي، دراسة مقارنةاحلماية القا ،؛ حسن حممد محدان0250 ،لبنان ،املؤسسة احلديثة للكتاب ، الدولية

8 Jean Marie Leloup,   la franchise droit et pratique,   4édition ,Delmas,  Paris,  2004,  p. 11. 
 .04ص ،مرجع سابق ،ياسر سيد احلديدي 9

 .55ص ،مرجع سابق ،نعيم مغبغب 10
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 ولاألمبحث ال
 الشروط التعسفية في عقد الفرنشيز 

أو شروط أخرى، يكون من شأنه اإلخالل الظاهر يعترب تعسفيا كل بند أو شرط مبفرده أو مشرتكا مع بند واحد أو عدة بنود 
وهو الشرط الذي يستأثر أحد طريف  ،2 فهو شرط مكتوب غري خاضع للمفاوضة الفردية، 1بالتوازن بني حقوق وواجبات أطراف العقد

املساواة اليت وجد فيها، وينتج العالقة العقدية بفرضه تعسفا على اآلخر، حبيث جيعله خيضع له دون إمكانية حقيقية لتعديله بسبب عدم 
عنه اختالل ظاهر يف التوازن العقدي بني حقوق والتزامات األطراف يف كل مراحله، ويظهر امليزة اليت حيصل عليها الطرف األقوى مبا 

 .3يشكل عبئا على اآلخر دون مقتضى
ن املتعاقد الذي فرض عليه هذا البند مذعنا يتضح من هذا التعريف أن الشرط ال يكون تعسفيا إال إذا كان واردا يف عقد، وكا

لشروط الطرف القوي الذي يستطيع مبا خوله مركزه املتميز أن يفرض ما شا  من شروط على الطرف املذعن، مبا خيل بالتوازن االقتصادي 
لشروط اليت تعترب تعسفية يف للعقد املربم بينهما، وغريها من الشروط اليت سنفصلها يف مطلب أول، لنخصص املطلب الثاين لعرض بعض ا

 عقد الفرنشيز.
 ول: رروط اعتبا  الشرط ععسفيا.األمطلب ال  
املتعلق بتحديد القواعد املطبقة على  24/20يعترب الشرط تعسفيا إذا اجتمعت له عدة شروط ميكن استخالصها من القانون   

عقد، وجيب أن تتوافر يف العقد أركانه وشروطه من تراضي وحمل املمارسات التجارية، حبيث جيب أن يكون الشرط التعسفي واردا يف 
وسبب وشكلية إن فرضها القانون أو اشرتطها املتعاقدان، فإن كان العقد باطال مثال فال حاجة حينئذ لبحث تعديل أو إلغا  الشروط 

 روط التعسفية يف االلتزام بإرادة منفردة.التعسفية فيه، إال إذا أمكن تطبيق نظرية انتقاص العقد، وال جمال أيضا للكالم يف الش
ال يكفي أن يكون الشرط التعسفي واردا يف عقد ليكون يف الوسع تعديله أو إلغاؤه وإمنا البد أن يكون مكتوبا، ألنه إن كان غري 

الكتابة أن تكون رمسية بل مكتوب يصعب حينها إثباته وحتديد نطاقه، وال يهم بعدئذ إن كان باقي العقد مكتوبا، غري أنه ال يشرتط يف 
يشرتط إىل جانب الشرطني السابقني أن يتسبب الشرط التعسفي يف اإلخالل بالتوازن االقتصادي للعقد، فإن مل حيدث و  تكفي أية كتابة.

ستثنائية هو الشرط مثل هذا األثر مل يكن يف الوسع تعديله أو إلغاؤه، ألن هدف املشرع من الرتخيص للقاضي بتعديل العقد يف حاالت ا
 حفظ التوازن العقدي. 

 ول: أ  ير  الشرط التعسفي في العقد.األفرع ال  
على ما يلي: "عقد: كل اتفاق أو اتفاقية هتدف إىل بيع سلعة أو تأدية  24/20تنص احلالة الرابعة من املادة الثالثة من القانون   

ميكن أن و  ر، حبيث ال ميكن هذا األخري إحداث تغيري حقيقي فيه.خدمة، حرر مسبقا من أحد أطراف االتفاق مع إذعان الطرف اآلخ
ينجز العقد على شكل طلبة أو فاتورة أو سند ضمان أو جدول أو وصل تسليم أو سند أو أي وثيقة أخرى، مهما كان شكلها أو سندها 

ة الثانية من املادة األوىل من املرسوم التنفيذي وتنص الفقر ".  بيع العامة املقررة سلفاتتضمن اخلصوصيات أو املراجع املطابقة لشروط ال
 01املؤرخ يف  24/20على ما يلي: "يقصد بالعقد يف مفهوم هذا املرسوم وطبقا للمادة الثالثة احلالة الرابعة من القانون رقم  22/122

                                                           
اجلريدة الرمسية  ،املطبقة على املمارسات التجارية، املتعلق بتحديد القواعد 0224جويلية  01املؤرخ يف  24/20فقرة اخلامسة من املادة الثالثة من القانون  1

 ؛ انظر يف هذا املعىن:0224 جويلية 02الصادرة بتاريخ  ،45عدد  ،اجلزائرية
Annelieke GILLOTOT,  relevé d'office du juge et droit de la consummation,  these,  université d'Avignon,  2014,  p22, 

808, 809. 
 .50ص ،0252، أفريل، 54العدد اية املستهلك من الشروط التعسفية، جملة االجتهاد القضائي، مح عايدة،مصطفاوي  2
 ،جامعة الشلف ،جملة اقتصاديات مشال إفريقيا ،أثر التفوق االقتصادي للمحرتف يف فرض الشروط التعسفية يف القانون اجلزائري والقانون املقارن ،رباحي أمحد 3

 .142ص ،0252مارس  ،1العدد 
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بقا من أحد أطراف االتفاق مع إذعان واملذكور أعاله، كل اتفاق أو اتفاقية هتدف إىل بيع سلعة أو تأدية خدمة، حرر مس 0224يونيو 
 .1الطرف اآلخر حبيث ال ميكن هذا األخري إحداث تغيري حقيقي فيه."

جند املشرع أخذ باملفهوم الواسع لعقد اإلذعان، إذ مل يشرتط  24/20إذا عدنا إىل احلالة الرابعة من املادة الثالثة من القانون  
حتكارا قانونيا أو فعليا، وإمنا اكتفى بشرطي اإلعداد املسبق للعقد من الطرف القوي يف احتكار صاحب السلعة أو مقدم اخلدمة هلا ا

العالقة االقتصادية، وتسليم الطرف املذعن بشروط العقد دون أن يناقشها، مث أنه مل حيصر الشكل النموذجي الذي يأيت فيه العقد، فقد 
مث أن  أن تتضمن شروط العقد وال يهم بعد ذلك الشكل الذي جا ت فيه. يكون يف شكل سند أو فاتورة أو جدول أو مناشري، واملهم

املشرع اجلزائري مل حيصر احلماية يف عقود اإلذعان على غري احملرتف، فحىت احملرتف قد يوجد يف وضعية إذعان، بسبب عدم اختصاصه أو 
فعل املشرع اجلزائري عندما مد احلماية ووسع يف نطاقها من  قلة خربته، أو نتيجة القوى غري املتكافئة بينه وبني املتعاقد اآلخر، وحسن

حيث األشخاص، ذلك أن إضفا  التوازن على العالقة العقدية يقتضي عدم إقصا  أي متعاقد يكون يف وضع حيدث اختالال يف العالقة 
سفية لكل من املستهلك والعون االقتصادي، ومادام املشرع اجلزائري قد اختار توحيد وتوسيع نطاق احلماية ضد الشروط التع .2التعاقدية

 .3أو احملرتف، فال داعي ألن منيز بني كل من احملرتف واملستهلك
 ثاني: أ  يكو  الشرط مكتوبا.الفرع ال  
..."، فمعىن حرر كتب، فيجب أن يكون  حرر مسبقا على أنه: "... 24/20من القانون  تنص الفقرة الرابعة من املادة الثالثة  
والعقد الذي حيتويه مكتوبان، حىت يسهل معرفة ما إذا كان تعسفيا أم ال، ومن هنا يتضح أن عقد اإلذعان إذا مل يكن مكتوبا مل  الشرط

غري أن عقد  يستطع الطرف املذعن احلصول على احلماية اليت قررها القانون له، فال ميكن إعفاؤه من الشروط التعسفية أو تعديلها.
وبا، لكن تكون فيه شروط تعسفية غري مكتوبة، أي تكون شفهية فقط، فإذا طبقنا عليها النص السابق فإهنا تكون اإلذعان قد يكون مكت

 خارجة من إطار الشروط التعسفية ولو كان العقد يف جممله مكتوبا، وبالتايل ال تطبق بشأهنا القواعد املتعلقة بتعديل الشرط التعسفي أو
اإلذعان قد يتسع ليشمل كل عقد ولو أبرم شفاهة، لكن النص املذكور سابقا خيرج العقود غري املكتوبة من يتضح من هذا أن عقد  إلغائه.

إطار احلماية، ويدخل يف املادة تلك العقود اليت تكون يف جمموعها أو يف جز  منها مكتوبة مسبقا، مما جيعلها متعلقة بعملية مستمرة، 
مل حيدد النص السابق نوع الكتابة، فقال ميكن أن ينجز العقد يف شكل طلبية أو فاتورة أو سند و  .4 وأكثر أمهية من تلك املنجزة شفاهة

ضمان أو جدول أو وصل تسليم، أو أية وثيقة أخرى أيا كان شكلها، أي سوا  كانت كتابة تقليدية أو إلكرتونية، أو كانت كتابة متطلبة 
أو عرفية، فاملهم أن يكون الشرط اخلاضع للفحص من قبل القاضي ملعرفة مدى تعسف لإلثبات أو الزمة النعقاد العقد، أو كانت رمسية 

 املوجب فيه مكتوبا.
نستنتج من هذا كله مدى تنوع أشكال عقود اإلذعان اليت تتضمن شروط التعاقد العامة، اليت ال ميكن حصرها، ويكفي هنا وجود 

صادي يهدف إىل إذعان شخص أو جمموعة من األشخاص، سوا  كان نص مكتوب من طرف شخص معني هو احملرتف، أو أي عون اقت
 . 5 هؤال  حمرتفني مثله أو جمرد مستهلكني عاديني

 ثالث: أ  يتسبب الشرط في اختالل التواز  االقتصا ي.الفرع ال  

                                                           
لكني والبنود اليت تعترب حيدد العناصر األساسية للعقود املربمة بني األعوان االقتصاديني واملسته، 0222سبتمرب  52املؤرخ يف  22/122املرسوم التنفيذي رقم  1

 .0222سبتمرب  55صادرة بتاريخ  ،12عدد  ،اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،تعسفية
 .55، 52ص ،0222 ،اجلزائر ،الفجردار  ،الشروط التعسفية يف العقودمكافحة  ،بودايل حممد 2
 .522ص ،0251 ،اجلزائر ،أطروحة دكتوراه ،التوازن العقدي عند نشأة العقد ،عسايل ةعرعار  3
 .558ص ،0222 ،اجلزائر ،دار هومة، مع قوانني فرنسا وأملانيا ومصرالشروط التعسفية يف العقود يف القانون اجلزائري، دراسة مقارنة  ،بودايل حممد 4
 .558ص ،املرجع السابق 5
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اإلخالل الظاهر بالتوازن  أن الشرط يعد تعسفيا إذا كان من شأنه 24/20جا  يف احلالة اخلامسة من املادة الثالثة من القانون   
بني حقوق وواجبات أطراف العقد، ومعيار هذا الشرط هو عدم التوازن املالزم لبنود العقد، وليس ضمان التعادل الكلي بني األدا ات 

كون مربرا املتقابلة، وال ينظر إىل الشرط لوحده بل يكون تقدير عدم التوازن بالنظر إىل شروط العقد جمتمعة، إذ أن تعسف شرط قد ي
بالنظر إليه من خالل جمموع شروط العقد، كما يقدر التوازن يف وقت إبرام العقد وبالنظر إىل الظروف احمليطة به وقت إبرامه، وكذلك 

 .1 الرجوع إىل شروط عقد آخر إذا كان إبرام عقد أو تنفيذه خيضع لآلخر، ومثال ذلك اقرتان عقد الرهن بعقد بيع
وجوب األخذ يف عني االعتبار الظروف احمليطة بإبرام العقد عند النظر يف الشروط التعسفية، غري أن هذا   يذكر النص السابقمل  

ص يعترب من األمور املسلم هبا، فالقضا  يرجع إىل هذه الظروف دائما يف تعامله مع مجيع العقود عندما يقوم بتأويلها دون احلاجة إىل الن
 يف النص السابق أيضا وجوب النظر إىل شروط عقد آخر يرتبط به عقد اإلذعان الذي يكون القاضي عليها صراحة يف القانون،  ومل يأيت

بصدد مناقشة شروطه، ومع ذلك يعترب أن املشرع اجلزائري قد اعتمد أحدث األحكام واآلرا  بصدد مكافحته الشروط التعسفية يف 
 .2العقود
ن املسؤولية، والشرط الذي يعطيه احلق يف الرجوع عن العقد، أو الذي يعطيه ومن صور الشروط التعسفية إعفا  الطرف القوي م  

حق وقف تنفيذه، والشروط اليت حتد من تعامل املتعاقد املذعن مع الغري، وشرط إعفا  الطرف القوي من الضمان القانوين، أو الذي يعطيه 
يعطيه حق تعديل وقت التسليم مىت شا ، وغريها من الشروط  حق تعديل اخلدمة أو مواصفات السلعة دون تعديل الثمن، والشرط الذي

اليت يعود للقاضي السلطة التقديرية يف اعتبارها تعسفية، وما يكون منها جائرا وخمالفا لروح احلق والعدل يف ضو  ظروف ومالبسات كل 
 .3 عقد على حدة

 ثاني: بعض صو  الشروط التعسفية في عقد الفرنشيز.المطلب ال  
الدارسون لعقد الفرنشيز على أنه عقد إذعان نظرا ملا يتمتع به مالك التكنولوجبا من قوة اقتصادية ومعرفة قانونية جتعله  جيمع  

ه، مث يتفوق على املتلقي ولو كان حمرتفا، هذا إىل جانب احتكار املانح للتكنولوجيا اليت يسعى املتلقي إىل اكتساهبا من أجل جناح استثمارات
 رنشيز يعمد إىل توجيه إجياب يف شكل عقد منوذجي ال تقبل شروطه النقاش إىل كل من يسعى لالنضمام إىل شبكته.أن مانح الف

فينضم املتلقي إىل شبكة الفرنشيز وهو مذعن لشروط قد تعترب تعسفية يف حقه، مما يعطيه احلق يف اللجو  إىل القضا  من أجل   
أيت عادة لتقييد املتلقي من حيث اجلهات اليت متون مشروعه، أو النطاق اإلقليمي الذي تعديل هذه الشروط أو إلغائها، وهي شروط ت

انب ميكنه استغالل التكنولوجيا فيه، أو لتعفي املانح من ضمان العيوب اليت ميكن أن تظهر يف املعرفة الفنية املنقولة إىل املتلقي، إىل ج
 شروط أخرى نفصلها يف ما يلي. 

 رروط عقييد االستغالل االقتصا ي لمشروع المتلقي.ول: األفرع ال  
من أهم خصائص عقد الفرنشيز تبعية املتلقي االقتصادية للمانح، نظرا لتمتع األخري بالقوة االقتصادية اليت جتعله حيتكر وسائل   

 لة من الشروط أمهها:اإلنتاج، ويبقى املتلقي جمرد مذعن  لشروطه، وليبقي املانح على تبعية املتلقي له يفرض عليه مج

                                                           
، العدد 02جملة العلوم القانونية،جامعة بغداد، اجمللد  اختالل التوازن العقدي الناجم عن الشروط التعسفية )دراسة مقارنة(، الرضا الكاليب،سني عبد اهلل عبد ح 1
جملة  العالقة بني الشرط التعسفي والشرط اجلزائي )دراسة مقارنة(، منصور حامت حمسن، ؛582، 581ص ؛ عرعارة عسايل، مرجع سابق،012، ص0255، 0

 ؛ 518، 512ص ،0251، 4، العدد 2لي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، اجمللد احملقق احل
Annelieke GILLOTOT,  op.cit,  p185, 210. 

 .120، 125ص، مرجع سابق ،رباحي أمحد 2
ومي السادس والسابع املنعقدة بتاريخ ي ،املستهلك يف الشريعة والقانون" حبث مقدم يف ندوة "محاية ،محاية املستهلك يف عقد اإلذعان ،حممد إبراهيم بنداري 3

 .يف فندق هيلتون العني ،املتحدة من طرف كلية الشريعة والقانون جبامعة اإلمارات العربية ،5558ديسمرب 
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 أوال: ررط التمو  الحصري من المانح.  
يلزم املانح املتلقي مبوجب هذا الشرط بأن حيصل على املؤن اليت حيتاجها مشروعه منه هو فقط، أو من اجلهات اليت يعينها له،   

متام عملية نقل عناصر احملل يف عقد الفرنشيز، وهو يعترب هذا الشرط أساسيا من املانح إلو  اليت قد جتمعها باملانح مصاحل اقتصادية معينة.
يأيت يف إطار الشروط التعسفية، ألن املتلقي قد يتوصل إىل املواد األولية واملؤن اليت حيتاجها يف مشروعه من مصادر أخرى بسعر مناسب 

صل عليها من غري املصادر اليت حددها له املانح وبأقل التكاليف، أو قد تكون مثل هذه املواد متوفرة يف دولته، فال يستطيع املتلقي أن حي
، وقد جيد املتلقي نفسه مرغما على التزود مبا يلزمه من مواد يف إنتاج سلعه أو تقدمي خدماته حتت شرط 1مبوجب شرط التمون احلصري

 رقابة اجلودة رغم عدم االشرتاط الصريح حلصرية التمون.
 ثانيا: ررط  قابة الجو ة.  
عقد الفرنشيز من شرط التمون احلصري من اجلهات اليت يعينها املانح، فإنه يتمتع حبرية اختيار اجلهة اليت متده  حينما خيلو  

بالبضائع اليت حيتاجها يف مشروعه، لكنها حرية مقيدة باحرتام املستوى العام للجودة داخل شبكة الفرنشيز اليت ينتمي إليها، وبعدم 
، الذي تبقى له السلطة التامة يف تقرير ما إذا كانت منتجات املتلقي من سلع وخدمات مطابقة ملعايري اإلضرار بصورة املانح التجارية

اجلودة اليت يشرتطها املانح، بل وقد يتعدى األمر ذلك، فيمكنه رفض كل منتج من املتلقي يرى بأنه يسبب ضررا لعالمته حىت ولو تطابق 
وهذه السلطة الواسعة اليت يتمتع هبا املانح مبوجب هذا الشرط تقلص كثريا من حرية املتلقي يف  مع معايري اجلودة املعمول هبا يف الشبكة،

 ، فيتقلب بذلك شرط مراقبة اجلودة إىل شرط التمون احلصري.2اختيار مصدر يزوده باملؤن، فيبقى اختياره هلا مرهونا بقبول املانح
 واإلقليمية. ثاني: الشروط المقيدة ذات اآلثا  الكميةالفرع ال  
ينص عقد الفرنشيز الدويل يف معظم األحيان على شروط  تقيد أحد املتعاقدين، ويرد هذا الشرط يف شكل التزام على املتلقي   

لضمان حق املانح يف احلصول على مستوى مضمون من الربح، أي حد أدىن من األتاوى، أو تقييد املتلقي بإنتاج حد أقصى كوسيلة 
تعترب الشروط اإلقليمية املقيدة إحدى الوسائل حيث  .3السلع املنتجة أو عدم منافسة هذه السلع األسواق األخرىللحفاظ على سعر 

لضمان توزيع جغرايف يف السوق الدويل يتناسب مع اسرتاتيجية املانح املنبثقة عن فكرة التخصص، وتعترب من بني أهم الشروط اليت تدخل 
ستغالل املشروع املتلقي للتكنولوجيا املنقولة اقتصاديا وجتاريا، وشرط حصول املتلقي على إذن أو ترخيص يف نطاق هذا الفرع، وتؤثر على ا

من املانح قبل قيامه بتصدير إنتاجه، أو منعه من تصدير منتجه إىل دول أخرى، أو تسويق املنتجات عرب شبكة املانح التجارية 
 .4والتسويقية

من أهم الشروط التقييدية ذات اآلثار اإلقليمية، وهو يهدف إىل حتديد نطاق استغالل املتلقي، يعترب شرط احلصرية اإلقليمية و   
، فإن 5وإن كان هذا الشرط يتيح فقي الظاهر للمتلقي احتكارا ميكنه من حتقيق أرقام أعمال مرتفعة يف النطاق اإلقليمي احملدد بالعقد

قى مع شروط عدم املنافسة يف الوقت الذي يعترب بديهيا قياد التجارة على املنافسة الدكتور وليد عودة اهلمشري يرى أن هذا الشرط يتال
املشروعة، ومثل هذه الشروط حتد بشكل كبري من القدرة التنافسية ملشروع املتلقي يف األسواق الدولية أو الداخلية، بل قد تسهم هذه 

شرتاط املانح عدم إبرام اتفاقات مع مشروعات منافسة ملشروعه من طرف الشروط يف شل مثل هذه القدرة التنافسية بالكامل، خاصة مع ا

                                                           
 .020، 025ص ،0225  ،األردن ،دار الثقافة ،مقارنةلتقييدية، دراسة عقود نقل التكنولوجيا، االلتزامات املتبادلة والشروط ا ،وليد عودة اهلمشري 1

 .11ص ،0225 ،مصر ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،ي، دراسة يف نقل املعارف الفنيةعقد االمتياز التجار ، حممد حمسن إبراهيم النجار 2
 .058ص ،0228 ،األردن ،دار الثقافة ،وجيالدولية يف جمال نقل التكنولاملوسوعة التجارية واملصرفية، عقود التجارة ا ،حممود الكيالين 3

 .024ص ،مرجع سابق ،وليد عودة اهلمشري 4
 .11ص ،مرجع سابق ،حممد حمسن إبراهيم النجار 5
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قد يشرتط املانح على املتلقي إىل جانب شرط التقييد بإنتاج كمية معينة أو حصر االستغالل يف إقليم حمدد ما يسمى باإللزام و  .1املتلقي
الفرنشيز، مما يشكل عبئا على املتلقي يف حالة تقادم املعرفة الفنية مبواصلة اإلنتاج، الذي يفرضه املانح على املتلقي عادة بشرط يف عقد 

 .2 بظهور ما هو أحدث منها، وانصراف الزبائن عما يقدمه املتلقي من سلع وخدمات إىل غريها
 ثالث: الشروط التي عقيد االستغالل التكنولوجي للمتلقي.الفرع ال  
ىل العصف بالغاية اليت ألجلها أبرم املتلقي عقد فرنشيز، فتعرقل اكتسابه يكون التعسف جليا يف هذه الشروط، وهي تؤدي إ  

التكنولوجيا الالزمة الستقالله الحقا عن ماحنيها، ومتنع كل مسعى للمتلقي يف تطوير هذه التكنولوجيا مبا يتماشى مع متطلبات السوق 
جيا يف اإلبقا  على تبعية املتلقي له، فيقيده بشروط نذكرها يف ما الذي يستثمر فيه، وهي أهداف كثريا ما تتعارض مع رغبة مالك التكنولو 

 يلي.
 أوال: القيو  المرعبطة بعناصر الملكية الفكرية.  
يشرتط املانح على املتلقي االمتناع عن إثارة أية منازعة عن صحة حقوق امللكية الفكرية اليت نقلها إليه مبوجب عقد الفرنشيز،   

اليت هتدف إىل تنصل  ربا ات االخرتاع والعالمة التجارية، وهذا الشرط يدخل دون أدىن شك يف الشروط التعسفية،وخاصة ما تعلق منها ب
 املانح من التزامه بضمان حمل عقد الفرنشيز، هذا احملل املتمثل أساسا يف التكنولوجيا اليت ينقلها إليه، فيعفي نفسه من ضمان أي تعرض

 .3مادي أو قانوين من الغري
اعترب القضا  اشرتاط املانح يف عقد الفرنشيز املتضمن برا ة اخرتاع بأن ال يطعن املتلقي يف صحة الربا ة شرطا غري مشروع، وقد   

ألن املانح ملزم قانونا بضمان التعرض القانوين الصادر من الغري واملادي والقانوين الصادر منه، ألن عقد الفرنشيز من عقود املعاوضة 
أحكام البيع يف هذا الصدد، وهبذا يعترب باطال كل شرط يعفي املانح من تعرضه الشخصي، كما يعد شرط عدم ضمان وتنطبق عليه 

من القانون املدين اجلزائري اليت جا   122، وهذا ما تضمنته الفقرة األوىل من املادة 4االستحقاق الذي مرده سو  نية املانح باطال أيضا
من  128قط الضمان أو ينقصه إذا تعمد البائع إخفا  حق الغري."، وكذلك الفقرة األوىل من املادة فيها: "ويكون باطال كل شرط يس

قع باطال  القانون املدين اجلزائري اليت جا  فيها: "يبقى البائع مسؤوال عن كل نزع يد ينشأ عن فعله ولو وقع االتفاق على عدم الضمان وي
 ". كل اتفاق يقضي بغري ذلك

 الشروط المقيدة للمما سات التكنولوجية.ثانيا:   
قد يشرتط املانح على املتلقي شروطا تقيد جمال أو نطاق استخدام التكنولوجيا املنقولة مبوجب عقد الفرنشيز، والشروط اليت حتد   

ة البحث والتطوير، وتعترب هذه من إمكانية تكييف هذه التكنولوجيا مع ظروف البيئة احمللية، والشروط اليت متنع املتلقي من القيام بأنشط
حمل  الشروط يف عمومها مشروعة يف الدول املتقدمة، ألهنا ترتبط مبمارسة املانح حلقوقه االحتكارية املعرتف له هبا قانونا على التكنولوجيا

 .5 اعالعقد، ومن هذه الدول من جتيز مثل هذه القيود حىت بالنسبة للمعرفة الفنية اليت مل حتصل على برا ة اخرت 
 ثانيالمبحث ال

 الشروط التعسفية في عقد الفرنشيزععديل أو إلغاء  

                                                           
 .021، 024ص ،مرجع سابق ،وليد عودة اهلمشري 1
 .052ص ،مرجع سابق ،حممود الكيالين 2
 .022ص ،مرجع سابق ،وليد عودة اهلمشري 3
 .584ص ،مرجع سابق ،حممود الكيالين 4
 .022ص ،مرجع سابق ،وليد عودة اهلمشري 5



 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

211 
 

من القانون املدين اجلزائري على أنه: "إذا مت العقد بطريقة اإلذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز  552تنص املادة   
به العدالة ويقع باطال كل اتفاق على خالف للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف املذعن منها، وذلك وفقا ملا تقضي 

د يلزم عقد الفرنشيز الذي توافرت فيه أركانه وشروطه طرفيه، ويلتزم مبوجبه كل من املانح واملتلقي بتنفيذ االلتزامات اليت يرتبها العقو  ذلك.".
د تنظيم العالقات اليت حيكمها كأنه قانون، يف ذمته، ويعرب عن هذا األمر بالقوة امللزمة للعقد، وعلى كل طرف احرتام العقد يف حدو 

أو  ويرتتب على هذا األمر أنه ال يستطيع أحد أطرافه أن ينقضه أو يتحلل منه بإرادته املنفردة، وال حيق له تعديله ما مل يصرح له القانون
 .1 االتفاق بذلك

صحاب املذهب الفردي أن اإلرادة هي املصدر نتج مبدأ العقد شريعة املتعاقدين عن مبدأ سلطان اإلرادة، حيث يرى أوقد   
يقوم العقد يف هذه حيث  .2الوحيد للحقوق والواجبات، وما دام الشخص قد التزم مبحض إرادته فإنه يكون ملزما بالوفا  مبا تعهد به

ظام العام واآلداب العامة، إذ أن احلالة مقام القانون يف تنظيم العالقة التعاقدية فيما بني طرفيه، بل هو ينسخ القانون خارج دائرة الن
يهما تنظيم األحكام القانونية اليت خترج عن هذه الدائرة ليست إال أحكاما تكميلية أو تفسريية إلرادة املتعاقدين، فإذا تواىل املتعاقدان بإرادت

 .3ام األصيلالعالقة يف ما بينهما يف العقد، كان هذا األخري مبثابة قانون يسري عليهما، وتوارى البديل أم
حتول قاعدة العقد شريعة املتعاقدين دون انفراد أحد أطراف العقد بنقضه أو تعديل بنوده، وال يتم ذلك إال باتفاق الطرفني و   

عليه، ويقوم هذا املبدأ على أساس سلطان اإلرادة من ناحية، وعلى أساس أخالقي يفرضه واجب الوفا  بالعهود من ناحية أخرى، كما 
إذ ال جيوز له أن ينقض عقدا ، 5حجةيمتنع على القاضي هو اآلخر نقض العقد أو تعديله حتت أي ف. 4عي استقرار املعامالتتفرضه دوا

، فهو 6صحيحا أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تفرضه مقتضيات العدالة، إذ أن العدالة تكمل إرادة املتعاقدين لكنها ال تنسخها
 .7 باحرتام مقتضيات العقد كما مت االتفاق، فال يستطيع تعديله إال إذا أعطاه القانون هذه السلطةملزم مثل املتعاقدين 

ينطبق ما قلناه عن تعديل العقد يف جممله على تعديل العقد يف جز  منه، أو يف بعض شروطه، إذ مينع على أحد املتعاقدين و   
العقد أو يتحلل منه بإرادته املنفردة حتت أي مربر، كما مينع على القاضي من  مبوجب مبدأ العقد شريعة املتعاقدين أن يعدل أحد شروط

 جهة أخرى أن يعدل شروط العقد أو يعفي املتعاقد منها بدعوى أن تعديلها أو إلغائها يوافق العدالة.
فردة بدعوى أهنا غري عادلة يف نستخلص من هذا كله أنه مينع على املانح كما املتلقي أن يعدل شروط عقد الفرنشيز بإرادته املن  

حقه، نظره، أو أنه ال يطيق الوفا  هبا ملا يسببه تنفيذها من إرهاق له، وإمنا عليه أن يرفع األمر إىل القضا  إن رأى أهنا تشكل تعسفا يف 
ه، أن يقوم بتعديل أحد شروطه ومينع على القاضي أيضا أن جيتهد رأيه وهو يفسر عقد الفرنشيز، أو حيدد نطاقه، أو ينظر يف أي نزاع بشأن

  متحججا بأن هذا التعديل يضمن مساواة أكثر بني املانح واملتلقي.
                                                           

 ،قانوين العقد واإلرادة املنفردةشرح القانون املدين اجلزائري، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام، التصرف ال ،حممد صربي السعدي ،انظر يف هذا املعىن 1
 .151ص ،0224 ر،اجلزائ ،الطبعة الثانية، دار اهلدى، اجلز  األول

 .082ص ،0225 ،اجلزائر ،موفم ،لتزامات، النظرية العامة للعقداال ،علي فياليل 2
 .201، 204. ص ،5558 ،مصر ،دار النهضة العربية ،مصادر االلتزام ،ولاجلز  األ ،ط يف شرح القانون املدين اجلديدالوسي ،عبد الرزاق السنهوري 3
.585.ص ،0221 ار العلمية الدولية ودار الثقافة، األردن،الد لاللتزامات، مصادر االلتزام، عامةالنظرية ال أجمد حممد منصور، 4
l’interprétation   ,Clémentine CAUMES؛052ص ،0221 ،1مصادر االلتزام، دار اجلامعة اجلديدة، إلسكندرية، الطبعة  ،رمضان أبو السعود 5

du contrat au regard des droits fondamentaux,  these,  l’université d’Avignon,  2010,  p9   ولقد عمد القضا  على ترسيخ هذا املبدأ
منشور يف جملة احملكمة  ،225851، يف ملف رقم 04/21/0250من خالل األحكام القضائية الصادرة عنه، ومنها قرار صادر عن احملكمة العليا بتاريخ 
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 .201ص ، مرجع سابق،عبد الرزاق السنهوري  6
 .050ص ،0228 ،لبنان ،احلقوقية احلليب منشورات ،االلتزام مصادر يف لاللتزام العامة النظرية ،فرج حسن توفيق 7
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 ول: ععديل الشروط التعسفية في عقد الفرنشيز.األمطلب ال  
من جيوز للمتعاقدين االتفاق على تعديل العقد، فإذا مت إبرام عقد فرنشيز صحيح مث تقرر تعديل بعض شروطه، جاز ذلك لكل   

املانح واملتلقي طاملا حصل بينهما اتفاق هبذا الشأن، ولكن إن مل حيصل مثل هذا االتفاق يبقى الطرفان ملتزمني بالعقد ما مل يقض 
ينص القانون يف بعض احلاالت االستثنائية على تعديل العقد نزوال عند اعتبارات العدالة، كما هو احلال يف حيث  القانون بغري ذلك.

من القانون املدين اجلزائري، ويف جواز منح املدين نظرة امليسرة حسب الفقرة  584اجلزائي حسب الفقرة الثانية من املادة  تعديل الشرط
من قانون األسرة اجلزائري، ويف جواز  055من القانون املدين اجلزائري، ويف جواز الرجوع يف اهلبة حسب املادة  085الثانية من املادة 

من القانون املدين اجلزائري، ويف جواز رد االلتزام املرهق إىل احلد املعقول يف نظرية  185حسب الفقرة الثانية من املادة تعديل أجر الوكيل 
 .1 احلوادث الطارئة

يضر التمسك بالعقد ـــ بنا  على مبدأ العقد شريعة املتعاقدين ـــ مصاحل املتعاقد يف بعض األحيان مما خيل بوضوح بالتوازن و  
تعديله دون حاجة إىل اتفاق عاقديه على ذلك، وقد يكون سبب هذا التهديد هي الشروط التعسفية اليت و  ،2دي مبا يستلزم تصحيحهالعق

من  552يفرضها أحد املتعاقدين على اآلخر، ومثل هذا األمر كثري الوقوع يف عقود اإلذعان، وتفاديا ملثل هذا اخلطر مسحت املادة 
 .3 اجلزائري للقاضي بأن يعدل شروط العقد، إذا كان عقد إذعان وتضمن شروطا تعسفيةالقانون املدين 

جيوز للقاضي على هذا األساس أن يعدل شروط عقد الفرنشيز إذا رأى أهنا تعسفية، خاصة وأن عقد الفرنشيز يعترب عقد و   
ما على املتلقي إال القبول هبا كاملة فيدخل يف شبكة إذعان كما ذكر سابقا يف هذا البحث، فشروطه يعدها املانح يف عقد منوذجي، و 

 الفرنشيز اخلاصة باملانح، أو يرفضها ويبقى خارج هذه الشبكة.
فإذا اشرتط املانح على املتلقي أن حيصل على املؤن اليت حيتاجها يف مشروعه منه فقط، مع أن املتلقي كان يف وسعه أن حيصل   

ثري من تلك اليت يفرضها املانح عليه، جاز للقاضي أن يعدل هذا الشرط حبيث يصبح من حق عليها من جهة أخرى وبأسعار أقل بك
 املتلقي احلصول على هذه املؤن من اجلهة اليت يراها أنسب له لتخفيض تكاليف اإلنتاج.

مثال مهلة معينة هلذا  كما ميكن للقاضي تعديل شرط مواصلة اإلنتاج الذي يفرضه املانح على املتلقي يف عقد الفرنشيز، فيحدد  
 االلتزام، مراعيا يف ذلك حق املانح يف احلصول على فائدة مبواصلة املتلقي الستغالل التكنولوجيا املنقولة إليه، ومراعيا من جهة أخرى

 تفادي املتلقي مواصلة هذا االستغالل يف وقت تصبح فيه هذه التكنولوجيا قدمية.
 التعسفية في عقد الفرنشيز.ثاني: إلغاء الشروط المطلب ال  
من القانون املدين اجلزائري فإنه جيوز للقاضي أن يعفي الطرف املذعن من الشروط التعسفية اليت قد ترد يف  552حسب املادة   

د يرتتب عليه عقد اإلذعان، وإعفا  املذعن منها يعين إلغاؤها، وإلغا  شرط أو أكثر من العقد ال بد أنه يؤدي إىل إنقاص جز  منه، وهذا ق
من القانون املدين اجلزائري على  524إهنا  العقد بالكلية، إذا كان هذا اجلز  أساسي يف العقد، وال يقوم العقد إال به، حيث تنص املادة 

م بغري هذا أنه: "إذا كان العقد يف شق منه باطال أو قابال لإلبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إال إذا تبني أن العقد ما كان ليت
الشق الذي وقع باطال أو قابال لإلبطال فيبطل العقد كله."، وقد أشرنا سابقا أن عقد الفرنشيز قد حيوي شروطا تعسفية تعد باطلة، 

من القانون املدين اجلزائري، ومن الشروط الباطلة يف عقد  552والقاضي يعفي املتلقي منها مبوجب السلطة اليت منحته إياها املادة 
نشيز: اشرتاط عدم إثارة أية منازعة عن صحة حقوق امللكية الفكرية، وقلنا أن هذا الشرط باطل، ألنه يهدف إىل إعفا  املانح من الفر 

                                                           
 .202ص ،مرجع سابق ،عبد الرزاق السنهوري 1

2 Clémentine CAUMES, op.cit,  p10.    
 .085ص ،مرجع سابق ،علي فياليل 3
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شرط اإلعفا  من الضمان أو إنقاصه يعد باطال إذا كان املشرتط سي  النية، وكذلك  122ضمان االستحقاق، حيث جعلت املادة 
 من القانون املدين اجلزائري املذكورة آنفا. 128الفقرة األوىل من املادة 

من القانون املدين اجلزائري، وهو أن يشرتط املانح على املتلقي يف عقد  552ومن الشروط الباطلة ما جا  ذكره يف املادة   
طال كل اتفاق على خالف الفرنشيز بأن ال يرفع إىل القضا  طلبا بإلغا  أو تعديل الشروط التعسفية، إذ نصت يف آخرها على أن يقع با

، غري أنه ال يشرتط يف إبطال شرط تعسفي أن يكون خمالفا للنظام العام واآلداب العامة، 1ذلك، ألن هذا الشرط يعترب خمالفا للنظام العام
قد املذعن وأيا كان الشرط التعسفي الذي يقرر القاضي إعفا  املتعا بل يكفي أن يشكل تعسفا يف حق املذعن ويكلفه خسارة فادحة.
 منه،البد أن تتوافر مجلة من الشروط يتطلبها القانون إلنقاص العقد.

 ول: أ  يكو  الشرط المرا  إلغاه  بالال أو ععسفيا.األفرع ال  
جيب على القاضي أن يراعي هذا الشرط عندما يقرر إعفا  الطرف املذعن من بند يف عقد اإلذعان، فيجب أن يكون هذا البند   

اله البند الذي يشرتط فيه املانح على املتلقي عدم اللجو  إىل القضا  لتعديل الشروط التعسفية أو إلغائها، أو اشرتاط إعفائه من باطال، ومث
ضمان التعرض الشخصي، أو اشرتاط عدم اللجو  إىل القضا  ولو حدثت ظروف طارئة جعلت تنفذ املتلقي اللتزاماته مرهقا، وغريها من 

قواعد قانونية آمرة، أو جيب على األقل أن ينتج عن هذا البند الذي يراد إلغاؤه اختالال ظاهرا يف التوازن العقدي بني  الشروط اليت ختالف
 .2حقوق والتزامات األطراف يف كل مراحله، فيحصل فيه الطرف القوي على ميزة فاحشة تشكل عبئا غري مربر على الكرف املذعن

 ثاني: أ  يكو  العقد قابال لالنقسام. الفرع ال  
تقتضي عملية إنقاص العقد أن يكون قابال لالنقسام، ويرى الدكتور علي فياليل أن العقد يكون قابال لالنقسام إذا كان سقوط   

كون غري قابل لالنقسام، جز  منه ال ينال من تكييف العقد، وال ينال من طبيعته القانونية، أما إن كان اإلنقاص يغري من طبيعة العقد في
فإبطال الشرط الذي يسقط حق املؤمن يف التعويض ال يؤدي إىل انقضا  عقد التأمني، يف حني ال ميكن إبطال شرط إعفا  أحد الشركا  

ابل إذا  يكون العقد غري قو  .3من أرباح الشركة أو من خسائرها دون إبطال عقد الشركة ككل، ألن هذا الشرط ينال من طبيعة عقد الشركة
كان حمله غري قابل لالنقسام بطبيعته، أو إذا تبني من غرض الطرفني أو من نيتهم املشرتكة أنه كذلك، أو إذا نص القانون أن العقد غري 

 من القانون املدين اجلزائري. 422و  012قابل لالنقسام، حسب نصي املادتني 
 افع إلى التعاقد.ثالث: أ  ال يكو  الشرط المرا  إلغاه  هو الدالفرع ال  

يشرتط أن ال يكون الشق أو الشرط املراد إلغاؤه هو الباعث الدافع إىل التعاقد، ومبعىن آخر لوال هذا الشرط أو الشق ملا أبرم  
ومثال  .4املتعاقدان العقد، ألن إبقا  العقد بعد إبطال هذا الشق أو الشرط يتعارض مع إرادة املتعاقدين اليت جيب على القاضي أن حيرتمها

ذلك شخص يهب زوجته اليت طلقها ماال، ويشرتط عليها أن ال تتزوج وليس هلا ولد منه، وتبني للقاضي أن هذه اهلبة هي متعة لتعويضها 
 عن طالقها، فيبطل الشرط ويبقي على اهلبة، أما إذا كان الزوج قد منح مطلقته هذه اهلبة حىت تتفرغ لرعاية أوالدمها وتربيتهم، فإن هذا

 .5لشرط يكون هو الباعث الدافع، فتبطل اهلبة إذا تزوجتا

                                                           
 ؛ 185، ص0254، 5، العدد 2ي يف العلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، اجمللد جملة احملقق احلل ،اإلجياب يف عقد اإلذعانخوله كاظم حممد راضي،  1
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 رابع: أ  يراعي القاضي مقتضيات العدالة في إلغاء الشرط التعسفي.الفرع ال  
تعترب فكرة العدالة غري واضحة وال حمددة، فهي شعور كامن يف أعماق النفس البشرية، يكشف عنه العقل السليم وروح العدل   

ويوحي به الضمري املستنري ألجل إعطا  احلقوق ألصحاهبا، فقواعد العدالة تشمل احلدود العادلة اليت حتقق العدل يف الطبيعي بني الناس، 
تساوية، وضرورة اختالف احلكم يف وهي تعين ضرورة التسوية يف احلكم على احلاالت امل .1احلاالت اليت حييل فيها القانون القاضي عليها

وف احلاالت غري املتساوية، واألخذ بأقرب احللول إىل االعتبارات اإلنسانية إذا تــعددت احللــول ملوضوع واحــد، ومراعاة مجيــع الظــر 
 .2 الشخصية اليت أدت إىل وجود حالة عند احلكم فيها

عدالة يف حالة عدم وجود نص يف التشريع حبكم النزاع املطروح أمامه، إذ جا  أحال القانون اجلزائري القاضي على قواعد الوقد   
د نص يف املادة األوىل من القانون املدين اجلزائري: " يسري القانون على مجيع املسائل اليت تتناوهلا يف لفظها أو يف فحواها، وإذا مل يوج

القانون الطبيعي   يوجد فبمقتضى العرف، فإذا مل يوجد فبمقتضى مبادئتشريعي حكم القاضي مبقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية فإذا مل
 ". وقواعد العدالة

تعترب العدالة هبذا املفهوم مصدرا من املصادر الرمسية للقانون اجلزائري، كما تعترب موجها للقاضي يف إصدار أحكامه حىت مع و   
من  522له القانون عليها، ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة وجود نص يف التشريع حيكم النزاع املطروح عليه إذا ما أحا

من القانون املدين اجلزائري اليت أحالت  21القانون املدين اجلزائري، اليت أحالت القاضي على العدالة لتحديد مستلزمات العقد، واملادة 
من القانون املدين اجلزائري اليت جتيز للقاضي إلغا  أو تعديل الشروط التعسفية  552على العدالة ملعرفة املسائل التفصيلية يف العقد، واملادة 

 يف عقد اإلذعان وفق مقتضيات العدالة.
وملا كانت فكرة العدالة فلسفية وواسعة ال ميكن حصرها، فللقاضي اجلزائري أن يستهدي مبا ميده به النظام القانوين اجلزائري من   

ذلك ما تضمنه الدستور اجلزائري يف ديباجته، حيث اعرتف مبا مساه بالعدالة االجتماعية اليت تعين املصلحة سبل لتطبيق العدالة، ومن 
 .3العامة للمجتمع، اليت تستلهم من التشريع والشريعة اإلسالمية وقيم ثورة نوفمرب، على أن خيضع تقدير املصلحة لسلطة قاضي املوضوع

، خاصة إذا علمنا أن 4تفرضه العدالة على اعتبارات موضوعية عامة ال على تفكريه الذايت اخلاصيعتمد القاضي يف استنباط ما و   
فإلغا  القاضي لشرط تعسفي يف  املصاحل االجتماعية اليت يرتكز عليها مفهوم العدالة االجتماعية ختتلف من جمتمع آلخر ومن زمن آلخر.

إليها مبنظور اجملتمع الذي صدر حكمه فيه، إذ ما يعترب تعسفيا يف جمتمع ما قد ال يعد   عقد اإلذعان يكون ملا متليه العدالة عليه، منظور
 كذلك يف جمتمع آخر، وما يعترب عادال يف جمتمع قد ال يكون كذلك يف غريه من اجملتمعات.

وجدناها مشروعة يف الدول  ومن ذلك ما رأيناه سابقا يف الشروط اليت ترتبط مبمارسة متلقي الفرنشيز لألنشطة التكنولوجية، حيث
إليه املتقدمة، فال تعترب هناك تعسفية أو منافية للعدالة، لكن أن يشرتط مانح على متلقي يف دولة نامية أن ال يطور التكنولوجيا املنقولة 

، وعلى هذا األساس جيوز يعترب تعسفيا وخيالف سعي هذه الدول إىل اكتساب تكنولوجيا خترجها من تبعيتها للدول املتقدمة يف هذا اجملال
 للقاضي اجلزائري إلغا  هذا الشرط باعتباره تعسفيا، ولو حتجج املانح بأن هذا الشرط ال يعترب كذلك يف دولته.

 خاعمة  

                                                           
 .522. ص ،مرجع سابق ،علي غالب الداودي 1
 .522، 515. ص ،0225 ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،بيقاهتما يف القوانني اجلزائريةنظريتا القانون واحلق وتط ،ق إبراهيم منصورإسحا 2
 .151. ص ،نشرالسنة ذكر دون  ،اجلزائر ،دار اخللدونية ،ة القانون بني التقليد واحلداثةمدخل للعلوم القانونية، نظري ،عجة اجلياليل 3
 .528. ص ،مرجع سابق ،علي غالب الداودي 4



 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

211 
 

يسعى املستثمرون اجلزائريون اليوم أكثر من أي وقت مضى إىل جلب املعرفة الفنية من خالل خمتلف عقود نقل التكنولوجيا،   
طار مسعى احلكومة إىل اخلروج من التبعية االقتصادية للبرتول، وتطوير الصناعة الوطنية لتغطية متطلبات السوق احمللي والسعي وذلك يف إ

 إىل التصدير مستقبال.
 يتعارض هذا املسعى غالبا مع أهداف الدول املتقدمة اليت عملت جبهد والزالت من أجل اإلبقا  على تبعية دول العامل الثالث هلاو 

اقتصاديا، حىت تبقى هذه األخرية جمرد أسواق ملا تنتجه من سلع زراعية وصناعية، ومن أجل هذا ال بد أن يكون املستثمر اجلزائري يقضا 
 عند إبرام أي عقد لنقل التكنولوجيا، وأن يكون حريصا على حفظ مصاحله ومصاحل الدولة اجلزائرية عموما.

ي يف عقد الفرنشيز إعفاؤه من الشروط التعسفية اليت قد يفرضها عليه املانح، أو تعديلها ومن مظاهر حفظ مصاحل املتلقي اجلزائر 
تائج مبا حيقق التوازن االقتصادي للعقد وفق ما تتطلبه مقتضيات العدالة، وهذا ما مت التطرق له يف هذا البحث الذي توصلنا يف هنايته إىل ن

 أمهها:
الفرنشيز، وهي شروط هتدف إىل اإلبقا  على تبعية املتلقي للمانح يف جمال التكنولوجيا، مثل شيوع الشروط التعسفية يف عقد  -

د الشرط الذي مينع على املتلقي تطوير املعرفة الفنية املنقولة إليه، أو الشرط الذي مينعه من ممارسة نشاط مشابه حملل عقد الفرنشيز بع
 انتهائه.

ط التعسفية، من خالل اشرتاط تقدمي طلب بذلك من الطرف املتضرر من هذه الشروط، تقييد سلطة القاضي يف تعديل الشرو  -
 إذ مينع على القاضي النظر فيها من تلقا  نفسه.

وأموال  ه من جهدبذل وفا من إهنا  عقده مع ماتردد املتلقي يف كثري من األحيان يف طلب تعديل أو إلغا  الشروط التعسفية خ -
 ذا العقد من املفاوضات إىل دراسات اجلدوى ونفقات إطالق املشروع.طائلة يف سبيل إبرام ه

عدم وجود نصوص قانونية حتدد ما ميكن اعتباره شروطا تعسفية، مما يرتك فكرة الشرط التعسفي واسعة وفضفاضة يصعب  -       
 ضبطها وحتديد ما يعترب تعسفيا من الشروط مما ال يعترب كذلك.

  أقصى حد من احلماية القانونية ضد الشروط التعسفية.ن التوصيات تساعد املتلقي على االستفادة إىلننهي هذا البحث جبملة مو 
أن تكون كل بنود عقده مكتوبة حىت يتمكن من طلب تعديلها أو إلغائها إن كانت تعسفية، على املتلقي  جيب أن حيرص -

فيها املشرع الطرف املذعن حبماية خاصة، حيث يفسر الشك ملصلحته خاصة أن هذه العقود كما سبق وقلنا هي عقود إذعان، اليت أوىل 
 دائنا كان أو مدينا، ويعفى من الشروط التعسفية أو تعدل حلفظ مصاحله.

شروط ، إذ ليس من حق القاضي أن ينظر يف الاأو إلغائه روط التعسفيةأجل تعديل الش املتلقي إىل القضا  من أن يتقدم -
إهنا  عقده بسبب طلب النظر يف هذه الشروط وامتنع عن رفع دعوى تعديلها أو  خشيإذا  املتلقي ذلك أنه، التعسفية من تلقا  نفس

 إلغائها فإنه حيرم نفسه من احلماية اليت قررها له القانون.
املشرع عقود نقل التكنولوجيا،  إن كانت النصوص احلالية غري كافية حلماية املتلقي من الشروط التعسفية فمن الضروري أن ينظم -

ولو كان ذلك دون أن خيص كل عقد بنص خاص، من أجل أن يضمن محاية أفضل للمتلقي اجلزائري، فيبني التزامات ناقل التكنولوجيا، 
 عديلها.ويوضح الشروط اليت تعترب تعسفية يف مثل هذه العقود، من أجل أن يسهل على املتلقي إثباهتا، وعلى القاضي إلغا ها أو ت

وجب أن تعطى للقاضي سلطة أوسع يف تعديل أو إلغا  الشروط التعسفية يف عقود اإلذعان، من أجل أن ينظر يف هذه  -
 الشروط من تلقا  نفسه حىت ولو مل يطلب املتضرر منها ذلك.
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 في الجزائر استقاللية السلطات اإلدارية المستقلةمظاهر 
The independence of the independent administrative authorities in Algeria 

 

 ،(أ)أستاذة مساعدة قسم  ،سهام صديقأ.
 العلوم االقتصادية، الّتجارية وعلوم الّتسيري، معهد

 قسم احلقوق والعلوم السياسية،
 ، اجلزائر.عني متوشنت اجلامعي بلحاج بوشعيباملركز 
  . 17/17/7612 تاريخ املراجعة: - 60/11/7612تاريخ اإليداع: 

 ملخص: 
انسحاب الدولة من اجملال االقتصادي لصاحل السوق، ويقتضي ذلك القيام مبجموعة رة العوملة انتهاج سياسة إزالة و لقد ترتب على ظاه

 .   السلاات اإلدارية املستقلة إنشاء هيئات مكلفة بضبط االقتصاد ذات منوذج ليربايل، واملتمثلة يفمن اإلصالحات من بني مظاهرها 
لذلك  .ائريملايل، سواء يف القانون املقارن أو يف القانون اجلز اور الدولة يف اجملال االقتصادي و وتشكل هذه األخرية وجهة جديدة لد 

  .؟استقالليتهاا تسالل حول ما مد  ثار منذ نشأهت
 : الكلمات المفتاحية

 السلاات اإلدارية املستقلة، االستقاللية العضوية، االستقاللية الوظيفية.
Abstract : 

 

The phenomenon of globalization has resulted in the policy of removing and withdrawing the 

state from the economic field in favor of the market. This requires a series of reforms, among which are 

the establishment of bodies in charge of economic regulation with a liberal model of "independent 

administrative authorities" . 

A new body for the role of the state in the economic and financial fields, whether in comparative 

law or in Algerian law . Therefore, since its inception, a question has been raised about the extent of its 

independence. 

Keywords: Independent Administrative Authorities, organic Independence, Functional 

Independence. 

 : مقدمة
استوحى  لقدو ، 1برياانيايف الواليات املتحدة األمريكية و لوساكسونية ممثلة الدول األجن إىلظهور   السلاات اإلدارية املستقلة    يرجع 
، وقد رافق ظهورها ضعف دور الربملان الفرنسي، والسعي إىل حتسني عالقة اإلدارة باملتعاملني نسي منها هذا النموذج من السلااتاملشرع الفر 

  .2   عدة هيئات أطلق عليها املشرع الفرنسي صراحة صفة   السلاات اإلدارية املستقلة 1721معها، لذلك مت إنشاء بعد سنة 
إنشاء السلاات ، إذ عرفت تأخرا يف ة يف األنظمة القانونية املقارنةحديثة مقارنة بالنماذج املوجود فهي التجربة اجلزائرية وبالرجوع إىل

ي إضافة إىل طبيعة وحجم الدور االقتصاد ، ويرجع سبب ذلك إىل حداثة الدولة اجلزائرية وطول مسار بناء هياكلها اإلدارية،اإلدارية املستقلة
                                                           

1 Cf . GUEDON Marie-José, les autorités administrative indépendantes, L.G.D.J, France, 1991,p.29. 
2 Cf. Le conseil d’ état français, rapport public 2001, p.279. WWW. Conseil-etat.fr. consultés le 16/11/2017. 
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، أين مت إقرار أول سلاة ضبط مستقلة وجتسدت يف  اجمللس األعلى 1776. إىل غاية سنة 1 1720 و 1701للدولة يف كل من دستوري 
، 3 1771، وجتدر اإلشارة إىل أن هذا اجمللس مل يصمد طويال بسبب املشاكل اليت كانت تعيشها اجلزائر، مما أد  إىل حله يف سنة 2لإلعالم  

 مل مينع من ظهور هذه السلاات يف جمال ضبط النشاط االقتصادي.إال أن ذلك 
إنشاء السلاات اإلدارية املستقلة مدعما بثالث مربرات أساسية  تتعلق بتقدمي ضمانة قوية للرأي العام حلياد تدخالت اإلدارة،  ويعترب

يف ضبط قااع نشاطهم، أو يف دراسة مشكلة ؛ وخاصة املهنيني ألشخاص من أصول واختصاصات خمتلفةوكذا السماح مبشاركة واسعة 
لذلك . حساسة متعلقة هبم، وأخريا ضمان فاعلية تدخل الدولة يف إطار السرعة، والتكيف مع تاور االحتياجات واألسواق واستمرارية العمل

 .؟ من الناحية الوظيفيةو  ،؟ضويةما مد  استقالليتها من الناحية العو  ،د بالسلاات اإلدارية املستقلة؟املقصو ما  :تثار اإلشكالية
مفهوم السلاات  :احملاور اآلتيةورقة هذا البحث إىل  قسمتو  ،باع املنهج التحليلي، والتارخييهذه اإلشكالية سيتم إتلإلجابة على 

 )حمور ثالث(. االستقاللية الوظيفية)حمور ثاين(،  االستقاللية العضوية )حمور أول(، اإلدارية املستقلة
 ألولالمحور ا

 ةلمفهوم السلطات اإلدارية المستق
يعترب مصالح   السلاات اإلدارية املستقلة   حديثا نسبيا، ولقد اختلف الفقه يف األخذ هبذا املصالح من عدمه، حيث ينكر جانب 

موقفا أكثر انفتاحا، من خالل اعتبار هذه السلاات تتميز  5 وجود مفهوم جديد للسلاات اإلدارية ، بينما يأخذ جانب أخر منه 4 منه
 :باعتبارها  "Michel GENTOT"باالستقاللية عن سلاات الدولة ، ومن بني التعريفات الفقهية هلذه السلاات ، ما ذهب إليه الفقيه 

قااعات حساسة ، والسهر على احرتام بعض تتمتع بالشخصية املعنوية، تستمد من القانون مهمة ضبط   ال هيئات عمومية غري قضائية ،)
 .6 (حقوق مستعملي اإلدارة ، وهي مزودة بضمانات تنظيمية وسلاات تسمح هلا مبمارسة وظائفها دون أن تكون خاضعة لتأثري احلكومة

                                                           

 .1701، لسنة 06، ج.ر.ج .ع.  1701دستور اجلزائر لسنة  1 
إصدار دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  ، املتضمن1720نوفمرب  77، املؤرخ يف 72-20، الصادر مبوجب األمر رقم 1720دستور اجلزائر لسنة      

 .      1720نوفمرب  76، بتاريخ 76ج.ر.ع.
، حيث نصت املادة 66/66/1776، بتاريخ 14، ع.1776الصادر يف ج.ر.ج ، لسنة  املتعلق باإلعالم، ، 1776أفريل  61، املؤرخ يف 62-76القانون رقم  2 
جملس األعلى لإلعالم وهو سلاة إدارية مستقلة ، تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل ، تتمثل مهمتها يف السهر على احرتام  ( منه على أنه :   حيدث97/61)

 القانون  .
أفريل  61 املوافق ل 62-76، املتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1771أكتوبر  70، املؤرخ يف 11-71وجب املرسوم التشريعي رقم وذلك مب  -3 

( على أنه :   تلغى األحكام اخلاصة باجمللس األعلى لألعالم 61، و الذي نصت مادته )1771أكتوبر  72، بتاريخ 07ر.ج.ع.، واملتعلق باإلعالم، ج.1776
 املتعلق باإلعالم . 1776أفريل  سنة  61املؤرخ يف  62-76اليت يتضمنها القانون رقم 

4 Cf. SABOURIN Paule, Les autorités administratives indépendantes : une catégorie nouvelle, A.J.D.A, France, Mai 1983, 

p.275 .   
5 Cf.  ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, édition Houma , 

Algérie, 2005, p.9.  
6 «  Des organisme publics non juridictionnels  et dépourvus de la personnalité morale  qui ont reçu de la mission d’assurer la 

régulation des secteurs sensibles, de veiller au respect de certains droits des administrés et sont dotés de garanties statutaires et 

de pouvoirs leur permettant d’exercer leurs fonctions sans être soumis à l’emprise du gouvernement ».Cf.  GENTOT Michel, 

les autorités administratives indépendante , 02 Eme édit. , Montechrestien, France,1992,p.16.   
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، وقد مست  رية التقليدية:   عبارة عن هيئات أو سلاات إدارية مغايرة يف بعض النواحي للهيئات اإلدابينما عرفها عبد اهلل حنفي بأهنا
 .1   نوع الوظائف امللقاة على عاتقها و اهلدف من نشأهتا مما جعلها تتمتع بذاتية خاصةبسبب نوعيتها و طبيعتها اخلاصة و كذلك 

صالح ذاته يتضح مما سبق، يف ظل غياب تعريف قانوين دقيق للسلاات اإلدارية املستقلة، يتم االستناد على ثالثة معايري مستنباة من امل 
 .2 أخريا معيار االستقالليةمعيار الاابع اإلداري، و و ، وتتمثل يف كل من معيار السلاة، لتحديد مفهومها

I-   معيار السلطة 
قد مت تكريس هذه القاعدة يف جمال مظاهر امتيازات السلاة العامة، و أن فكرة   السلاة  مرتباة مبفهوم القرار اإلداري كأحد  يستنتج مما سبق 

 . 3، إذ تعترب السلاات اإلدارية املستقلة ليست هيئات استشارية ينحصر اختصاصها يف تقدمي اآلراء فقطالضبط االقتصادي
II- معيار الطابع اإلداري 

أما بالنسبة لتكييف هذه السلاات من طرف املشرع  على أهنا هيئات ذات طبيعة إدارية مسألة ال تارح  أي إشكال قانوين،     
هذا األخري عند سكوت املشرع عن تبيان طبيعتها القانونية، ويتجلى الاابع اإلداري هلذه السلاات من خالل البحث عن العناصر ولكن يثار 

 اآلتية:
 تشكيلة السلطات اإلدارية المستقلة: -أ

 تبيان ذلك، ويتضح  ذلك يعترب هذا العنصر مهما يف حتديد الاابع اإلداري للسلاات اإلدارية املستقلة اليت مل حيسم املشرع يف      
، حيث جند أن معظم األعضاء املشكلني هلا هم من اإلطارات السامية يف الدولة، تلف النصوص املنشئة هلذه السلااتمن خالل استقراء خم

لكون أنه هناك  ، وذلكديد الاابع اإلداري هلذه السلااتوبالتايل خيضعون لقانون الوظيفة العمومية ، ولكن هذا العنصر ليس حامسا يف حت
 .اات ليست هلم صفة املوظف العموميأعضاء يف تشكيلة هذه السل

 خضوع السلطات اإلدارية المستقلة للمحاسبة العمومية: -ب
أحد الركائز األساسية اليت تقوم عليها اإلدارة العامة، فميزانيتها العامة خاضعة ألحكام القانون رقم  4 تعترب احملاسبة العمومية      

 . 2، ويف هذا الصدد، لقد أخذ جملس الدولة اجلزائري مبعيار احملاسبة العمومية كأساس قانوين الختصاصه بالفصل يف النزاع  1 76-71
                                                           

2Cf.  ZOUIAMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Maison dé édition Belkeise, 

Algérie, 2012, pp.19-20.  

 

Le Conseil d’ Etat français, Rapport public 2001,p.289 . WWW. Conseil-etat.fr. consulté le 16/11/2017 

Il s’agit que : « S’il ne fait guère de doute que la critère de l’autorité soit rempli en cas  d’exercice de prérogatives de 

puissance publique par l’institution en cause, c’est –à-dire essentiellement lorsqu’elle détient un pouvoir de décision, la 

question est plus débattue pour le cas d’organismes qui ne disposent que d’un pouvoir d’influence (pouvoir d’instruction , 

avis, de proposition, de recommandation , d’observations) et de nombreux auteurs dénient à de tels organismes le 

qualificatif d’autorités administratives indépendances,…. ». 

ر أجموج، جملس احملاسبة : يتمتع جملس احملاسبة بصالحية ممارسة رقابة مالية الحقة تشمل مجيع اهليئات اليت تستعمل يف نشاطها أمواال عمومية. للمزيد، أنظر، نوا
-67، ص.7662-7660، اجلزائر، - قسناينة -عام، كلية احلقوق، جامعة منتوري على املؤسسات العمومية، مذكرة ماجستري يف القانون الالرقابةنظامه ودوره يف 

76. 
صفقات العمومية، كما أنه خيتص بصالحيات متعلقة بضبط وكشف جرائم الفساد املايل و اإلداري . للمزيد راجع، عمر محاس، كآلية للحد من الفساد يف جمال ال

-177ص. ،61، ع.712 ، اجلزائر،-تلمسان -جامعة أبو بكر بلقايد  ،اجمللة املتوساية للقانون و االقتصاد، جملة سداسية، اخلرب املتوساي للدراسات القانونية
 .    177، ص.116



 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

198 
 

، جند أن هناك فئة نص  املشرع اجلزائري  صراحة  -املسكوت عن ذكر طبيعتها اإلدارية -و باستقراء النصوص املنشئة للسلاات       
   ...: بقوهلا أنه  61 -7666( من القانون رقم 77العمومية من ذلك على سبيل املثال: ما نصت عليه املادة ) على إخضاعها للمحاسبة

ا، مبناسبة إعداد مشروع قانون املالية لكل سنة، تقيد عند احلاجة، االعتمادات اإلضافية و الضرورية لسلاة الضبط لتمكينها من أداء مهامهو 
يف حني، أنه هناك فئة أخر  مل حيسم املشرع بشكل صريح يف طبيعة حماسبتها إال  .  ... ، وفق اإلجراءات املعمول هبادولةيف امليزانية العامة لل

بتخصيص هلا جزء من ميزانية تسيري الدولة إلدارة  اد ميزانيتها السنوية، أو السماحأنه بالرجوع إىل النصوص القانونية املنظمة لكيفية اعتم
 شؤوهنا.

، جند أن هذا املعيار وإن كان مهما لتحديد الابيعة اإلدارية هلذه اهليئات ، إال أنه غري كاف يف احلسم بذلك ، وذلك ويف األخري
مل خيضعها لقواعد احملاسبة العمومية ، ويتعلق األمر  أنه بسبب وجود هيئات أطلق عليها املشرع اجلزائري وصف   سلاات إدارية مستقلة ، إال

 .4 ، و سلاة ضبط خدمات املياه3 للمواد الصيدالنية املستعملة يف الاب البشريبالوكالة الوطنية 
 :طبيعة األعمال الصادرة عن السلطات اإلدارية المستقلة -ج

لقد أوكل املشرع اجلزائري للعديد من هذه السلاات مبهمة إصدار أنظمة قانونية ) و اليت تعترب قرارات إدارية تنظيمية (، و هي تشكل 
ى مظاهر امتيازات السلاة العامة املعرتف هبا للسلاات اإلدارية التقليدية ، كما أنه هناك البعض منها بإمكاهنا توقيع عقوبات إدارية علإحد  

 املتعاملني االقتصاديني  ، وهي بذلك أيضا متثل إحد  امتيازات السلاة العامة املخولة تقليديا لإلدارة العامة .
 :الخاضعة لها هذه السلطاتطبيعة الرقابة القضائية  -د

                                                                                                                                                                                                       

، املعدل واملتمم مبوجب املرسوم 1776أوت  19، بتاريخ 19، املتضمن احملاسبة العمومية، ج.ر.ج.ع 1776أوت  19املؤرخ يف  71-76القانون رقم  1 
، 7611ديسمرب  71املؤرخ يف  10-11بتاريخ ، املعدل واملتمم مبوجب القانون رقم  ،21، ج.ر.ج.ع 1777أكتوبر 11خ يف املؤر  66-77التشريعي رقم 

:   حيدد هذا القانون األحكام التنفيذية ( منه على أنه61لذي نصت املادة )، و ا7611ديسمرب  77، بتاريخ27،  ج.ر.ج.ع 7617املتضمن قانون املالية لسنة 
جلماعات اإلقليمية احملاسبة وامليزانيات امللحقة و اصة بالدولة واجمللس الدستوري واجمللس الشعيب الوطين وجملس االعمليات املالية اخلعامة اليت تابق على امليزانيات و ال
 املؤسسات العمومية ذات الاابع اإلداري.و 

ق هذه األحكام  كذلك على تنفيذ وحتقيق اإليرادات والنفقات العمومية كذا مسؤولياهتم . وتابقانون التزامات اآلمرين بالصرف واحملاسبني العموميني و كما حيدد هذا ال
 كذا نظام حماسبتها .          و وعمليات اخلزينة 

أثناء نظره للنزاع الذي كان قائما بني السيد )ب. أ( و الوكالة العقارية ما بني البلديات .  77/61/7661املؤرخ يف  11من ذلك ما جاء يف حيثيات قراره رقم  2 
، أطروحة دكتوراه يف القانون العام، كلية احلقوق و العلوم السياسية، -دراسة مقارنة –النظام القانوين للسلاات اإلدارية املستقلة زين العابدين بلماحي،  أشار إليه،

 .00، ص. 7610-7619، اجلزائر، -تلمسان -جامعة أبو بكر بلقايد
فرباير  10املؤرخ يف  69-19املعدل واملتمم للقانون رقم  7661جويليه  76املؤرخ يف  11 -61( من القانون رقم 62وذلك وفقا ملا نصت عليه املادة ) 3 

( مكرر بعنوان   الوكالة 61، واليت مت مبوجبها استحداث فصل) 7661أوت  61، بتاريخ 66الصادر يف ج.ر.ج.ع.، املتضمن محاية الصحة وترقيتها،   1719
،  69-19تمم للباب اخلامس من القانون  رقم (، و  امل16-121( إىل )61-121الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الاب البشري  ، املتضمن املواد من )

 ( على أنه :   متسك حماسبة الوكالة حسب الشكل التجاري .7-121السابق اإلشارة إليه ، حيث نصت املادة ) 
نظيم سلاة ضبط اخلدمات ، احملدد لصالحيات وكذا قواعد ت7661سبتمرب  72املؤرخ يف  161-61( من املرسوم التنفيذي رقم 11وهو ما نصت عليه املادة ) 4 

، وذلك بقوهلا أنه :   متسك حماسبة سلاة الضبط يف الشكل التجاري طبقا للتشريع و التنظيم 7661سبتمرب  71، بتاريخ 90العمومية للمياه و عملها، ج.ر.ج.ع 
 املعمول هبما .
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يفها، يعترب هذا املعيار من أهم املعايري املعتمدة لتبيان الابيعة اإلدارية هلذه اهليئات، و بالرجوع إىل اهليئات اليت سكت املشرع عن تكي
من وجود بعض االستثناءات من جند أن القرارات الصادرة عن هذه اهليئات باإلمكان الاعن فيها كقاعدة عامة أمام القضاء اإلداري ، بالرغم 

 خالل منح االختصاص للقضاء العادي للفصل يف نزاعاهتا.
III- معيار االستقاللية: 

بالنسبة ملسألة االستقاللية اليت متيز هذا النوع من السلاات عن السلاات اإلدارية التقليدية، يقصد هبا عدم خضوع هذه السلاات أما 
تعليمة من أية جهة، ولقد اعترب األستاذ   رشيد زواميية  أن املقصود باالستقاللية هو عدم اخلضوع ألية  ألية رقابة رئاسية مع عدم تلقيها ألية

فعال  رقابة سلمية، سواء كانت السلاة املعنية تتمتع بالشخصية املعنوية أم ال، على أساس أن الشخصية املعنوية ال تعد مبثابة معيار أو عامل
 لية.لتحديد أو قياس درجة االستقال

وهناك نوع من السلاات استقالليتها مكرس قانونا نذكر على سبيل املثال: سلاة الضبط يف جمال الربيد واملواصالت، وكذا الوكالتني 
هناك بعض  ،ويف مقابل ذلك .تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أخريا جلنةباء وتوزيع الغاز عرب القنوات، و سلاة ضبط الكهر تني، و ياملنجم
جل تبيان أمن و  ات مل يضف املشرع عليها طابع االستقاللية صراحة  مثل : جملس النقد والقرض، واللجنة املصرفية، وجملس املنافسة.السلا

 ذلك من الناحيتني العضوية و املوضوعية، وهو ما سيتم تبيانه يف احملورين اآلتيني.استقاللية هذه السلاات تقتضي دراسة 
 لثانيالمحور ا

 االستقاللية العضوية
، وسري القواعد املتعلقة بالعهدة وحاالت رية املستقلة من خالل تكوينها، وأسلوب تعيني أعضائهاتظهر استقاللية السلاات اإلدا

إشكالية    ، جند أن البحث عن االستقالل العضوي هلذه السلاات أمرا معقدا، وهذا راجع إىلاإلقرار النظري هلذه العناصرالتنايف، وبعيدا عن 
وهو ما سنحاول  .؟ كيفية حتقيق التوازن بني  متالبات كفاءة هذه السلاات يف جماالهتا و احلفاظ على العناصر الضامنة الستقالليتها العضوية

 : من خالل دراسة ما يلييف هذا احملور اإلجابة عليه 
I- من حيث التكوين : 

املستقلة يشكل مبدئيا ضمانة الستقالليتها العضوية بشرط أن وجود تركيبة متثيلية إن االعرتاف مببدأ مجاعية تشكيلة السلاات اإلدارية 
  تضم كل اجلهات املعنية.

II- من حيث أسلوب التعيين : 
باإلضافة إىل تنويع تشكيلة السلاات اإلدارية املستقلة، يعد تغيري جهات  التعيني دعامة ضرورية  لكفالة استقالليتها، وهو ما اتبعه 

عن طريق إشراك عدة جهات يف تعيني أعضاء هذه السلاات كاجلمعية العامة و جملس الشيوخ،  -على سبيل املقارنة –الفرنسي املشرع 
أو  -أخذ مسارا خمتلفا خبصوص اجلهات  وبعض اجلهات املهنية املرتباة بالقااع املضبوط. إال أنه ما يالحظ بالنسبة للمشرع اجلزائري ، قد

خول هلا تعيني أعضاء هذه السلاات، إذ مت تركيز سلاة التعيني يف يد سلاة واحدة هي   السلاة التنفيذية  ممثلة من امل - باألحر  اجلهة
، مع استبعاد بقية السلاات التمثيلية الوطنية كاجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة، ويندرج هذا االحتكار اناالقا من ةطرف رئيس اجلمهوري
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إشراك  ، وإن كان قد قيدت النصوص يف بعض احلاالت من سلاته التقديرية املالقة من خالل1 766 -77رقم صدور املرسوم الرئاسي 
  .3، إال أنه يف املقابل يكرس الاابع التكنوقراطي هلذه السلاات2 ، وعادة ما تكون وزاريةسلاة االقرتاح يف التعيني

III-   تحديد مهام المستخدمين : 
اإلدارية املستقلة يف هذا اجلانب من خالل قيامها بتحديد مهام املستخدمني وتصنيفهم، وكذلك كما تظهر استقاللية السلاات 

ام حتديد رواتبهم ، كما أن تنشيط وتنسيق املصاحل اإلدارية و التقنية يكون حتت سلاة رلسائها، من ذلك على سبيل املثال: ما نص عليه النظ
 ،4مراقبتها ية للجنة تنظيم عمليات البورصة و ضمن تنظيم و سري املصاحل اإلدارية و التقن، املت7666سبتمرب  71املؤرخ يف  6667/61رقم 

( منه 62حتدد مهام و صالحيات املصاحل اإلدارية و التقنية للجنة بقرار من رئيس اللجنة ، وكذا املادة )( على أنه:   61) الثالثة يف مادته
   . هم بقرار من الرئيس بعد استشارة اللجنةبقوهلا أنه :  حتدد رواتب املستخدمني و تصنيف

IV- من حيث القواعد المتعلقة بالعهدة وحاالت التنافي : 
ع اجلزائري يأخذ بنظامي العهدة إن مسألة احلفاظ على متيز منوذج السلاات اإلدارية املستقلة عن بقية السلاات اإلدارية، جعل املشر 

 حاالت التنايف بالنسبة ألعضاء هذه السلاات.و 
فبالنسبة لنظام العهدة، لقد مت اللجوء إليه للحفاظ على استقاللية هذه السلاات خصوصا وأن أعضائها معينون من طرف السلاات 

، واليت تتميز خبضوع أعضائها لنظام  7666السياسية، وباستقراء النصوص املنشئة هلا جند أنه هناك متييز بني فئة السلاات املنشئة ما قبل سنة 
بالنسبة  ، وهذا يعد خروجا عن هذا املبدأ املتأصل6بينما السلاات املنشأة بعد هذا التاريخ يعني أعضالها دون حتديد أية عهدة  ،5 العهدة

بقاء أعضاء من جهة  يرتبعدم األخذ بنظام العهدة  نظرا ألن 7 ، والذي يشكل ضمانة جوهرية الستقالليتهالسلاات الضبط االقتصادي
ومن جهة  ، مما يؤدي باملساس مببدأ استقاللية هذه السلاات.8 معرضني للعزل يف أي وقت، دون توفر أي شرط للعزلتشكيلة هذه السلاات 

                                                           

أكتوبر  11بتاريخ  20الوظائف املدنية و العسكرية للدولة، ج.ر.ج، ع.، املتعلق بالتعيني يف 1777أكتوبر  72، املؤرخ يف 766-77املرسوم الرئاسي رقم 1 
1777                . 

 املناجم.الداخلية، وأخريا وزير الااقة و  أيضا وزيرووزير املالية، ووزير التجارة، و ويتعلق األمر بكل من وزير العدل، 2 
   .27، ص.7619التوزيع، اجلزائر، دار بلقيس للنشر و ي يف اجلزائر، وليد بومجلني، قانون الضبط االقتصادأنظر، 3 

 7661يناير 11، بتاريخ 61، ج.ر.ج.ع 66/61/7661لقد مت املصادقة على هذا النظام من طرف مبوجب القرار الصادر عن  وزير املالية يف 4 
األعضاء بني أربع ومخس  نذكر على سبيل املثال: جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، جملس النقد والقرض، اللجنة املصرفية، جملس املنافسة، حيث ترتاوح عهدة 5 

 سنوات.
 وقات.من بني هذه السلاات  على سبيل املثال : سلاة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية، جلنة ضبط الكهرباء والغاز، سلاة ضبط احملر  6 
 .26ص. ،7619وليد بومجلني، سلاات الضبط االقتصادي يف القانون اجلزائري، دار بلقيس، اجلزائر، أنظر،  7 
، املتضمن إهناء مهام حمافظ البنك املركزي اجلزائري، الصادر يف 1777جويليه  71صدور املرسوم الرئاسي املوافق ل  -ثال : من ذلك نذكر على سبيل امل 8 

و بالنتيجة إهناء مهام رئيس جملس النقد والقرض، بالرغم من عدم انتهاء مدة عهدته املقررة ست سنوات طبقا للمادة  .1777جويليه 70، بتاريخ 92ج.ر.ج.ع.
 ، السابق اإلشارة إليه.1776أفريل  16، املؤرخ يف  16-76( من القانون رقم 77)

منذ  16-76على القانون رقم  و ما جتدر اإلشارة إليه أن املشرع اجلزائري مل يعد يعتمد على نظام العهدة بالنسبة ألعضاء جملس النقد والقرض مبوجب التعديل الواردة
 .7661سنة 

الالسلكية، الصادر يف م أعضاء مبجلس سلاة ضبط الربيد واملواصالت السلكية و ، املتضمن إهناء مها7616أوت  69خ يف املرسوم الرئاسي املؤر  -
 .7616أوت  61، بتاريخ 69ج.ر.ج.ع. 
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، 2 ، وتارة أخر  مل يبني مد  قابليتها للتجديد من عدمه1أخر ، جند أن املشرع عند أخذه بنظام العهدة،  تارة حدد مد  قابليتها للتجديد
 م سلاة التعيني يف حتديد قابلية العهدة للتجديد، وهو ما يشكل انتهاكا لالستقاللية العضوية هلذه السلاات.مما يرتك اجملال مفتوحا أما

يف حني، أنه مت األخذ بنظام حاالت التنايف بني مهام العضو يف هذه السلاات وبني الوظائف احلكومية أو العهدة النيابية، أو تواجد  
وذلك بغرض إبعاده عن الضغوط و املساومات من قبل رلسائه اإلداريني ، أو تأثري املتعاملني االقتصاديني أية مصاحل له يف القااع املضبوط، 

الذي يشمل  4 61-62. ويف هذا اإلطار، جاء األمر رقم 3اخلاضعني هلذه اهليئات ، وذلك بغرض احلفاظ على االستقاللية والنزاهة يف العمل
، والذي يعترب نص عام يابق على كل الوظائف العليا يف 5جمال تابيقه حاالت التنايف على مستو  سلاات الضبط يف اجملال االقتصادي

 71نص مادته )يف  166 -76الدولة ، هناك نصوص خاصة نظمت حاالت التنايف لبعض السلاات نذكر منها ما جاء به القانون رقم 
   تتناىف وظائف احملافظ ونواب احملافظ مع النيابة التشريعية أو مهمة حكومية أو أية وظيفة عمومية.: أنه ( بقوهلا61/67/

ومية ال ميكن احملافظ و نوابه أن ميارسوا أي نشاط أو مهنة أو أن يتولوا أي منصب خالل مدة واليتهم ماعدا متثيل الدولة لد  املؤسسات العم
، وأصبحت مبوجبه يتم  11-61واجلدير بالذكر أن نص هذه املادة عدل مبوجب األمر رقم  نقدي أو اقتصادي ،الدولية ذات طابع مايل أو 

( منه على تنايف مهام أي عضو  يف جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها مع أية 16اجلمع بني حاالت املنع و التنايف.بينما أكدت املادة )
إنابة انتخابية  ميارس رئيس اللجنة مهمته كامل الوقت ، وهي تتناىف مع أيةمن ذات املرسوم على أنه:    (76وظيفة حكومية، وأضافت املادة )

 اإلبداع الفين و الفكري .أنشاة التعليم و ، باستثناء خرآعمومية أو أي نشاط  ، أو ممارسة وظيفةأو وظيفة حكومية
على نظامه الداخلي لتحديد  60-79( من القانون رقم 16وجب املادة )بينما، عند إنشاء جملس املنافسة أحال املشرع اجلزائري مب

   ال : ، واليت نصت على أنه61-61مر رقم ( من األ77حاالت التنايف، ولقد حاول املشرع اجلزائري إجياد حل هلذا اإلشكال مبوجب املادة )
مصلحة أو يكون بينه أو بني أحد أطرافها صلة أو قرابة إىل درجة ميكن أي عضو يف جملس املنافسة أن يشارك يف مداولة تتعلق بقضية له فيها 

 ....  مثل أو ميثل أحد األطراف املعنيةالرابعة أو يكون قد 
وما يستنتج من هذه النصوص اخلاصة أن نظام التنايف قد يكون مالقا )كليا( يف بعض  السلاات، كما هو احلال بالنسبة لكل من  
بة اللجنة املصرفية و سلاة ضبط الكهرباء و الغاز ، و سلاة ضبط الربيد و املواصالت السلكية والالسلكية ، وقد يكون نسبيا )جزئيا( بالنس

                                                                                                                                                                                                       

در يف ج.ر.ج.ع. ، املتضمن إهناء مهام رئيس سلاة ضبط الربيد و املواصالت السلكية و الالسلكية، الصا7610جوان  71املرسوم الرئاسي املؤرخ يف  -
 .7610جوان  77، بتاريخ 17

 ة ضبط الكهرباء والغاز. جلنافحته، ووسلاة ضبط اخلدمات العمومية، و مكيئة الوطنية للوقاية من الفساد و : اهلواملتمثلة يف 1 
 ، جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.و احلال  بالنسبة جمللس املنافسةكما ه   2 
 .60، ص.7619، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، 61اللحام، السلاات اإلدارية املستقلة، ط.، رنا مسري أنظر 3 
مارس  62، بتاريخ 10الوظائف، ج.رج.ج. ع.اللتزامات اخلاصة ببعض املناصب و ا، املتعلق حباالت التنايف و 7662 مارس 61، املؤرخ يف 61 -62األمر رقم 4 

7662 . 
ت اخلاصة املتصلة ببعض االلتزامايف و ، على أنه :   يهدف هذا األمر إىل حتديد حاالت التنا-السابق اإلشارة إليه - 61-62( من األمر رقم 61املادة )إذ نصت 5 

، مبا فيها العمومية االقتصاديةللدولة ميارسوهنا ضمن اهليئات واإلدارات العمومية واملؤسسات  الوظائف . ويابق على شاغلي منصب تأطري أو وظيفة عليااملناصب و 
على األقل من رأس املال وكذا على مستو  سلاات الضبط أو كل هيئة عمومية أخر  مماثلة تتوىل مهام الضبط أو املراقبة أو  96الشركات املختلاة اليت حتوز فيها الدولة 

 . التحكيم 

 70املؤرخ يف  11-61األمر رقم ، امللغى مبوجب 1776أفريل  11، بتاريخ 10.ر.ج.ع القرض، الصادر قي ج، املتضمن النقد و 1776أفريل  16 املؤرخ يف 6 
   . 7661أوت  72، بتاريخ 97، املتضمن النقد و القرض، الصادر يف ج.ر.ج.ع 7661أوت 
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، وما ميكن مالحظته أيضا أن املشرع اجلزائري مل مينع رئيس جلنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها  من 1 املنجميتني الوكالتنيلسلاات أخر  ك
خيضع مجيع  -السالف الذكر - 16-62قابية، مما جعل األمر رقم امتالك مصاحل لد  مؤسسات قد ختضع لرقابة اللجنة و سلاتها الع

  ألحكامه لتجنب النقائص املوجودة يف النصوص املنشئة هلذه السلاات. -دون استثناء -سلاات الضبط االقتصادي 
V- توفر شرطي الكفاءة و االختصاص: 

يشكل هذين الشرطني من الضمانات القوية لضمان استقاللية السلاات اإلدارية املستقلة، لكوهنما يسامهان إىل حد كبري بقبول 
قااعات اليت تتوالها تتناول مواضيع ختصصية، تتالب ذوي االختصاص قادرين على التصدي ملختلف القرارات الصادرة عنها، خاصة أن ال

 املشاكل اليت قد تواجههم أثناء قيامهم بعملهم. 
إن املالحظ لتشكيلة السلاات اإلدارية املستقلة ، جيد أن جلها يدخل يف تشكيلتها بشكل أساسي موظفي الدولة، مما يؤثر سلبا على 

، كلجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها اليت تضم عضوا املتعاملني االقتصاديني ليتها، باستثناء بعض اهليئات اليت تضم بعض ممثلياستقال
  جملس املنافسة الذي يضم مهنيني يف تشكيلته.عنوية املصدرة للقيم املنقولة، و واحدا من بني املسؤولني على األشخاص امل

VI-  السلطات للسلطات اإلدارية المركزيةتبعية هذه مدى 
، أو أي مظهر من مظاهر الرقابة اإلدارية، إال لاات عدم خضوعها للسلاة الرئاسيةبالرغم من أنه يتضح من تعريف استقاللية هذه الس

ت الفاعلة يف ضبط يتضح ذلك جليا عن طريق إحلاق العديد من السلاازائري على تكريسه يف كل السلاات، و أن ذلك مل حيرص املشرع اجل
   مكافحته برئيسوقاية من الفساد و النشاط االقتصادي بالسلاات اإلدارية املركزية، من ذلك على سبيل املثال : أحلقت اهليئة الوطنية لل

، 1 املكلف بالتجارة، يف حني وضع جملس املنافسة لد  الوزير 3 ، بينما أحلقت السلاة الوطنية للتصديق االلكرتوين بالوزير األول2 مهوريةاجل
إن كانت تتمتع السلاات اإلدارية املستقلة و  أننستنتج  ومنه، .2 أما جلنة اإلشراف على التأمينات فهي تابعة للوزير املكلف باملالية

 ليست مالقة.اللية العضوية، إال أهنا نسبية و باالستق

                                                           

، بقوهلا 7661جويليه  66، بتاريخ 19.ج .ع ، املتضمن قانون املناجم، الصادر يف ج.ر7661جويليه  61، املؤرخ يف 16-61( من القانون رقم 67نصت املادة ) 1 
مؤسسة تابعة للقااع املنجمي  ، أعاله، مع امتالك مصلحة بصفة مباشرة أو غري مباشر  يف أي  61أته :   تتناىف صفة عضو جملس اإلدارة، املنصوص عليه يف املادة 

، و اليت  7616مارس  16، بتاريخ 11، و املتعلق باملناجم، الصادر يف ج.ر.ج.ع.  7616فيفري  76، املؤرخ يف 69-16( من القانون رقم 11/17دة )تقابلها املاو 
امتالك ملنافع يف مؤسسة تابعة نصت على أنه :   تتناىف وظيفة رئيس اللجنة املديرة أو اللجنة العضوية فيها مع أي نشاط مهين أو عهدة انتخابية وطنية أو حملية، وكل 

  صفة مباشرة أو غري مباشرة . لقااع النشاطات املنجمية، ب

 

ومكافحته  احملدد لتشكيلة اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد، 7660نوفمرب  77، املؤرخ يف 611-60( من املرسوم الرئاسي رقم 67حيث نصت املادة )
فرباير  19، بتاريخ 61، الصادر يف ج.ر.ج.ع . 7617فرباير  62، املؤرخ يف  06-17، واملعدل واملتمم مبوجب املرسوم الرئاسي رقم وتنظيمها وكيفية سريها

 60، املؤرخ يف 61-10( من القانون رقم 767/61توضع لد  رئيس اجلمهورية . وهو ما أكدته املادة )و  اهليئة سلاة إدارية مستقلة ...:   ، على أنه7617
هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،  :   تؤسسبقوهلا أنه ،7610مارس  62خ ، بتاري16املتضمن التعديل الدستوري، الصادر يف ج.ر.ج.ع. ،7610مارس 
  . وتوضع لد  رئيس اجلمهورية ...
احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني، الصادر  ،7619فيفري  61، املؤرخ يف 66 -19( من القانون رقم 10وهو ما جاء يف نص املادة )  3 

اة الوطنية للتصديق تسمى   السل ..وزير األول سلاة إدارية مستقلة .:   تنشأ لد  ال، واليت نصت على أنه7619فيفري  16، بتاريخ 60يف ج.ر.ج.ع.
 ... . اإللكرتوين  
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 لثالمحور الثا
 االستقاللية الوظيفية

ح هلا سلاة وضع أنظمتها كذلك منخالل ضمان استقالهلا اإلداري، و  منتظهر االستقاللية الوظيفية للسلاات اإلدارية املستقلة 
 :ما سيتم تفصيله على النحو اآليت الشخصية القانونية، وهوهلا بكل من االستقالل املايل، و  أيضا االعرتافالداخلية، و 

I- االستقالل اإلداري 
من خالل عدم إلغاء القرارات الصادرة عن السلاات اإلدارية املستقلة أو تعديلها أو استبداهلا من طرف  اإلدارية ليةتظهر االستقال

هذه إال أنه بالرجوع إىل النصوص القانونية املنشئة هلذه السلاات جند أن  سلاة عليا، وهذا راجع إىل غياب الرقابة اإلدارية مبختلف أنواعها.
يف إعداد هذه تقارير سنوية بشكل إلزامي ترسل إىل إحد  اجلهات احلكومية، وبالتايل هذه التقارير هي مبثابة تقييد من حرية  تتجسد الرقابة

 .4 ، واليت أصبحت تشكل مظهرا من مظاهر تقييد استقاللية هذه السلاات 3 ممارسة النشاطات نتيجة الرقابة عليها
بط الربيد و املواصالت السلكية : تقوم سلاة ضير سنوية، نذكر مثالزائري إعداد تقار من السلاات اليت فرض عليها املشرع اجلو 

تقرير سنوي   إعداد التقارير و اإلحصائيات العمومية و على أنه:  تنص، واليت 61-7666( من القانون رقم 11) الالسلكية مبوجب املادةو 
رير املايل واحلسابات السنوية سرية األعمال وكذا التقابع الكتمان و ع مراعاة طتوصياهتا ميتضمن وصف نشاطاهتا وملخصا لقراراهتا وآرائها و 

ويستخلص من هذا النص أن املشرع اجلزائري مل حيدد اجلهة اليت تتسلم هذه التقارير، مما  تقرير تسيري الصندوق اخلاص باخلدمة العمومية .و 
 يشكل نقصا تشريعيا يف هذا اجملال.

، وكذلك 5 هلا كل من جلنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها اليت تقدم تقريرا سنويا عن نشاطها إىل احلكومة نفس هذه الرقابة ختضعو 
أيضا سلاة ضبط اخلدمات العمومية للمياه اليت تعرض تقريرها و  ،1 الغاز اليت تضع تقريرها لد  الوزير املكلف بالااقةجلنة ضبط الكهرباء و 

                                                                                                                                                                                                       

 79، املؤرخ يف  17-61( من القانون رقم 67، املعدلة مبوجب املادة ) 7661جويليه  76، املؤرخ يف  61-61مر رقم ( من األ61/ 71حيث نصت املادة ) 1 
، املتعلق باملنافسة، الصادر يف  7661جويليه  17املؤرخ يف  61-61املعدل واملتمم لألمر رقم  7661جوان  79املؤرخ يف  17 -61القانون رقم  ، 7661جوان 

،  توضع لد  الوزير املكلف  صلب النص   جملس املنافسة، ... :   تنشأ سلاة إدارية مستقلة تدعى يف، على أنه 7661جويليه 67بتاريخ  ،10ج.ر.ج.ع 
  .  بالتجارة

، 62-79تمم لألمر رقم املعدل وامل ،7660فيفري  76، املؤرخ يف 66 -60( من القانون رقم 70و املعدلة مبوجب املادة )  (767وهو ما نصت عليه املادة ) 2 
:   تنشأ جلنة اإلشراف على واليت نصت على أنه ،7660مارس  17، بتاريخ 19، واملتعلق بالتأمينات، الصادر يف ج.ر.ج.ع.1779جانفي  79املؤرخ يف 

  . التأمينات اليت تتصرف كإدارة رقابة بواساة اهليكل املكلف بالتأمينات لد  وزارة املالية
العلوم السياسية، جامعة حممد خيضر يف قانون األعمال، كلية احلقوق و اآلليات القانونية لضبط النشاط االقتصادي يف اجلزائر، أطروحة دكتوراه منصور داود، أنظر،  3
       .129، ص. 7610 -7619، اجلزائر،  - بسكرة –

 .126زين العابدين بلماحي، مرجع سابق، ص. 4 
، 16.ر.ج.ع .، املتضمن بورصة القيم املنقولة، الصادر يف ج1771 وماي 71، املؤرخ يف 16 -71( من املرسوم التشريعي رقم 16/67و هو ما نصت علية املادة ) 5 

الصادر يف  ببورصة القيم املنقولة،املتعلق  ،7661فيفري  12، املؤرخ يف 66 -61( من القانون رقم 16املعدلة و املتممة مبوجب املادة )، و 1771 وماي 71بتاريخ 
مراقبتها تقريرا سنويا عن نشاط سوق القيم املنقولة إىل قدم جلنة تنظيم عمليات البورصة و هبذه الصفة، تبقوهلا أنه:   و  ،7661مارس  17، بتاريخ 11ج.ر.ج.ع.
  . احلكومة
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نفس األمر ينابق على كل من الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الاب البشري اليت ، و 2 املوارد املائيةالسنوي على الوزير املكلف ب
تقدم تقريرها السنوي إىل الوزير املكلف بالصحة يتضمن وضعية سوق املواد الصيدالنية  املستعملة يف الاب البشري، وكذلك حصيلة سنوية 

 .4 مكافحته اليت ترفع تقريرها السنوي لد  رئيس اجلمهوريةالوطنية للوقاية من الفساد و  لوكالةأيضا ا، و 3 عن نشاطاهتا
II- وضع األنظمة الداخلية الخاصة بها 
، ويف هذا الصدد ميكن السلاات يف وضع أنظمتها الداخليةمن خالل مد  حرية هذه  الوظيفية هلذه السلاات تظهر االستقالليةو 

، تتمثل األوىل يف تلك السلاات اليت تضع أنظمتها الداخلية بنفسها، بينما تتعلق الثانية بالسلاات اليت هذه السلااتالتمييز بني فئتني من 
 .لداخلية من طرف السلاة التنفيذيةتوضع  أنظمتها ا

، وجلنة ضبط الغاز  6 ، وسلاة ضبط الربيد و املواصالت السلكية والالسلكية5بالنسبة للفئة األوىل تضم كل من جملس النقد والقرض
كذا الوكالة الوطنية لضبط املواد الصيدالنية املستعملة يف ، و 9 حملروقاتا ، وسلاة ضبط 8 جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، و 7 الكهرباءو 

 .1 أخريا اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، و 10الاب البشري

                                                                                                                                                                                                       

املتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواساة القنوات، الصادر يف ، 7766فري في 69، املؤرخ يف 61-67( من القانون رقم 119/11ذلك مبوجب املادة )و  1 
 عرض تقرير سنوي على الوزير املكلف بالااقة يتعلق بتنفيذ مهامها و بتاور األسواق . -، بنصها على أنه:   7667فيفري  60، بتاريخ 61ج.ر.ج.ع.

:   إلشارة إليه، و اليت نصت على أنه، السابق ا7661سبتمرب  72، املؤرخ يف 161 -61( من املرسوم التنفيذي رقم 60وذلك وفقا ملا جاء يف نص املادة ) 2 
 دمات العمومية للماء .تعرض سلاة الضبط سنويا على الوزير املكلف باملوارد املائية تقريرا حول لنشاطاهتا واالقرتاحات اهلادفة إىل حتسني  تسيري اخل

( من القانون رقم 62املدرجة مبوجب املادة )، و 1719فيفري  10، املؤرخ يف 69-19( يف فقرهتا السابعة عشر من القانون رقم 6 -121وذلك مبوجب املادة )  3 
ول وضعي سوق املواد ي ترسله إىل الوزير املكلف بالصحة حاليت نصت على أنه:   إعداد تقرير سنو و  السابق اإلشارة إليه، ،7661جويليه  76، املؤرخ يف 11 -61

  .  تاورهاابية املستعملة يف الاب البشري و املستلزمات الالصيدالنية و 
 ،16املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الصادر يف ج.ر.ج.ع.، 7660فيفري  76، املؤرخ يف 61-60( من القانون رقم 76وهو ما نصت عليه املادة ) 4 

ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا  :   ترفع اهليئة إىل رئيس اجلمهورية تقريرا سنويا يتضمن تقييما للنشاطات، بقوهلا أنه7660مارس  61بتاريخ 
 التوصيات املقرتحة عند االقتضاء .النقائص املعاينة و 

على أنه  7661أوت  72، بتاريخ 97القرض، الصادر يف ج.ر.ج.ع ، املتضمن النقد و 7661أوت  70يف املؤرخ  11 -61( من األمر رقم 06نصت املادة ) 5 
   .. حيدد اجمللس نظامه الداخلي، ..:   ...، و 

لكية، الصادر يف الالسقواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت السلكية و ، احملدد لل7666أوت  69، املؤرخ يف   61 -7666( من القانون رقم 76نصت املادة ) 6 
 ، على أنه :  تعد سلاة الضبط نظامها الداخلي.7666أوت  60، بتاريخ 61ج.ر.ج.ع 

 .  املدير العام وكذا القانون األساسي ملستخدميهااخلصوص، تنظيمها وقواعد عملها وحقوق وواجبات أعضاء اجمللس و  حيدد النظام الداخلي لسلاة الضبط على وجه

  . :   تصادق اللجنة املديرة على نظامها الداخلي الذي حيدد تنظيمها وكيفية سريها، بقوهلا أنه61-67ن القانون رقم م( 170نصت  املادة ) 7 

:   تصادق اللجنة على نظامها الداخلي خالل على أنه السابق اإلشارة إليه،، 1771 وماي 71، املؤرخ يف 16 -71من املرسوم التشريعي رقم ( 70نصت املادة ) 8 
 . اجتماعها األول  

جويليه  17بتاريخ ، 96املتضمن قانون احملروقات، الصادر يف ج.ر.ج.ع.، و 7669أفريل  71، املؤرخ يف  62-69( من القانون رقم 17/70نصت املادة ) 9 
 .  قانون األساسي للمستخدمني لتنظيم الداخلي ، وطريقة السري وال:   تصادق اللجنة املديرة على نظامها الداخلي الذي حيدد ا،  على أنه7669

وتصادق نظامها الداخلي :   تعد الوكالة ى أنهعل ، السابق اإلشارة إليه،11 -61 :قم( يف فقرهتا األخرية من تعديل قانون الصحة ر 66 - 121املادة )نصت  10 
 عليه  .
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اعرتف هلا املشرع هبذه الصالحية منذ نشأهتا،  هناك جمموعة أوىل ضمن هذه الفئة ت جند أنوباستقراء النصوص املنشئة هلذه السلاا
 بينما هناك جمموعة ثانية مل تعرتف النصوص املنشئة هلا هبذه الصالحية إال بعد إجراء تعديل على هذه النصوص.  

أيضا اللجنة ، و 2 للممتلكات املنجمية واجليولوجيا و املراقبة املنجميةأما الفئة الثانية تضم كل من جملس املنافسة، و الوكالتني الوطنيتني 
ادة ، وذلك مبقتضى املاعرتف له هبذه الصالحية 4 06-79وجتدر اإلشارة إىل أن جملس املنافسة عند إنشائه مبوجب األمر رقم  .3 املصرفية

ة مبوجب مرسوم رئاسي بناء على اقرتاح رئيس جملس املنافسة، وبعد حيدد النظام الداخلي جمللس املنافس" : ( منه، واليت نصت على أنه16)
، قلصت استقاللية اجمللس من هذه الزاوية ، حيث أصبحت تنص املادة  7661بعد تعديل هذا األمر يف سنة  إال أنه، 5مصادقة اجمللس عليه 

إال أنه عدلت هذه املادة مبوجب القانون رقم  ،6  مبوجب مرسومحيدد تنظيم جملس املنافسة وسريه " : على أنه 61 -61( من األمر رقم 11)
بني هاذين النصني جند أن  حيدد تنظيم جملس املنافسة وسريه مبوجب مرسوم تنفيذي ، وباملقارنة" أصبحت تنص على أنه: ، و 7 17 -61

  .للنظام الداخلي جمللس املنافسةتدخل املشرع اجلزائري وحدد بنص صريح نوع املرسوم املنظم  17 -61مبوجب القانون رقم 
III- االستقالل المالي 
يرجع ذلك لذي يقوم عليه استقالهلا الوظيفي، و من جانب أخر، يعترب االستقالل املايل للسلاات اإلدارية املستقلة أحد أهم الركائز او 

، يفرض عليها تأمني التمويل الالزم هلا للقيام مبهامها، وإن مل ات اإلدارية املستقلةأساسا إىل أن منح الدولة البعض من صالحياهتا إىل السلا

                                                                                                                                                                                                       

:   تعد اهليئة نظامها الداخلي الذي حيدد كيفية على أنه السابق اإلشارة إليه، ،7660نوفمرب  77املؤرخ يف  611 -60( من املرسوم الرئاسي رقم 17نصت املادة ) 1 
    . ويصادق جملس اليقظة و التقييم على النظام الداخلي الذي ينشر يف اجلريدة الرمسية العمل الداخلي هلياكلها.

املرسوم التنفيذي كالة الوطنية للممتلكات املنجمية، و املتعلق بالنظام الداخلي للو ، 7666أفريل  61املؤرخ يف  71 -66حيث صدر كل من املرسوم التنفيذي رقم  2 
أفريل  66، بتاريخ 76املتعلق بالنظام الداخلي للوكالة الوطنية للجيولوجيا واملراقبة املنجمية، الصادرين يف ج.ر.ج.ع  ،7666أفريل  61املؤرخ يف  76 -66رقم 

ني جند أن رئيس احلكومة  أصدر األنظمة الداخلية  للوكالتني بناء على تقرير وزير الااقة واملناجم، وأن هاتني الوكالتني مل تشاركا . وباستقراء نص هذين املرسوم7666
 بتاتا يف إعداد أنظمتها الداخلية.

ام متعلقة بوضعها لنظامها الداخلي ، إال أهنا أمام ، جند أنه ال ينص على أية أحك1776إن للجنة املصرفية وضع خاص، فبالرجوع إىل قانون النقد والقرض لسنة  3 
املصرفية،  ، املتضمن النظام الداخلي للجنة1771ديسمرب  60املؤرخ يف  16 -71بإصدار نظامها الداخلي مبوجب القرار رقم  1771سكوت املشرع قامت سنة 

مزيد أنظر، وليد بومجلني، سلاات الضبط االقتصادي يف القانون اجلزائري، مرجع سابق، غري منشور، مما ميكن وصف هذا القرار بأنه غري مشروع ملخالفته القانون. لل
  .12-10ص.

 17، املؤرخ يف 61 -61، امللغى مبوجب األمر رقم 1779فرباير  77، بتاريخ 67ر.ج.ع.، املتعلق باملنافسة، الصادر يف ج.1779جانفي  79املؤرخ يف  4 
 .7661جويليه  76، بتاريخ 61الصادر يف ج.ر.ج.ع. ، املتعلق باملنافسة،7661جويليه 

، الصادرة 69، املتضمن النظام الداخلي جمللس املنافسة، الصادر يف ج.ر.ج.ع 1770جانفي  12، املؤرخ يف 66 -70وتابيقا لذلك صدر املرسوم الرئاسي رقم  5 
من األمر رقم  91و 16املرسوم النظام الداخلي يف جملس املنافسة وفقا ألحكام املادتني :   حيدد هذا ( على أنه61، والذي نصت مادته )1770جانفي  71بتاريخ 
   . و املذكور أعاله1779يناير  79املوافق 1611شعبان عام  71املؤرخ يف  66 -79

   .7661جويليه  76، بتاريخ  61، املتعلق باملنافسة، الصادر يف ج.ر.ج.ع.7661جويليه  17املؤرخ يف  6 

،  7661جويليه  17املؤرخ يف  61 -61املعدل واملتمم لألمر رقم  7661جوان  79املؤرخ يف  17 -61( من القانون رقم 19وذلك مبوجب أحكام املادة ) 7 
 .7661 جويليه 67، بتاريخ 10املتعلق باملنافسة، الصادر يف ج.ر.ج.ع 
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، وباستاالع النصوص القانونية ذات الصلة وهذا النوع من االستقالل مكرس قانونا  1 تفعل ذلك سيكون هناك تناقض واضح يف مواقفها
 اللذين يظالن تابعني للسلاة التنفيذية من جانب التمويل.القرض واللجنة املصرفية املستقلة باستثناء جملس النقد و  ملعظم السلاات اإلدارية

ويف هذا الصدد، تعترب جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أكثر استقاللية عن بقية السلاات من جانبها املايل، إال أن هذه 
،  املخصصة هلا يف ميزانية الدولةانات التسيري، وهذا راجع إىل سببني: يتمثل األول يف  اعتمادها على إعاالستقاللية ليست مالقة بل نسبية
، أما الثاين يتعلق بتويل السلاة التنفيذية مهمة حتديد قواعد األتاو  قابة على كيفية صرف هذه اإلعاناتوهو ما يؤدي إىل خضوعها للر 
، 16 -71( من املرسوم التشريعي رقم 72/61املادة ) عليه نصت هو ماو ، اللية اللجنة يف تسيري ميزانيتهاوحساهبا ، وبالتايل تقليص استق

وتابيقا لذلك صدر املرسوم التنفيذي  حتدد قواعد األتاو  و حساهبا و حتصيلها عن طريق التنظيم ،و  .القيم املنقولة ، على أنه :   ..املتعلق ب
 الكيفيات اليت حتصل هبا اللجنة  . نسب األتاو  و بقرار،  حيدد وزير املالية  :   ( بأنه61، والذي جاء يف مادته )2 126 -71رقم 

خالل مكافآت مقابل أداء ، ومتول ميزانيتها من ية والالسلكية باالستقالل املايلكما تتمتع جلنة ضبط الربيد و املواصالت السلك
الالسلكية، زيادة على بعض االعتمادات واملواصالت السلكية و  األتاو ، وكذلك مسامهة املتعاملني يف متويل اخلدمة العامة للربيدخدمات، و 

 اإلضافية يف ميزانية التسيري، وهو ما جيعلها خاضعة لرقابة الدولة، وبالتايل االستقاللية اليت تتمتع هبا هي نسبية وليست مالقة.
لرقابة الدولة. وهو  باإلضافة إىل ذلك، تتمتع جلنة ضبط الكهرباء والغاز باالستقالل املايل بشكل نسيب من خالل إخضاع تسيريها

املراقبة املنجمية حيث تتمتعان باالستقالل املايل، كما ة والوكالة الوطنية للجيولوجيا و نفس األمر، بالنسبة للوكالة الوطنية للممتلكات املنجمي
موارد صندوق األمالك  يعتمدان لتمويل نشاطهما على االعتمادات املالية املمنوحة من قبل الدولة، باإلضافة إىل احلصول على حصة من

 العمومية املنجمية، إضافة إىل اعتمادات تكميلية يتم إدراجها ضمن ميزانية التسيري ، وهو ما يؤثر على استقالليتها املالية.
خري ، اعرتف املشرع اجلزائري للوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الاب البشري باالستقالل املايل، وتعد هذه األوكذلك

املصادقة ة عن الرسوم املتعلقة بالتسجيل و ، وذلك بسبب تنويع  مداخيلها املتحصل عليها من املوارد الناجتألكثر استقالال من ناحية متويلهاا
بات اخلدمة املقدمة، وكذلك اهل املستلزمات الابية ذات االستعمال البشري، باإلضافة إىل مداخيلهار اخلاصة باملواد الصيدالنية و واإلش
الوصايا، وكل املوارد ذات الصلة بنشاطها، وأخريا تسجل كل االعتمادات اإلضافية الضرورية يف ميزانية الدولة، يف حني بإمكان اخلزينة و 

لسلاة ضبط اجلزائري أيضا اعرتف املشرع و  العمومية تضع حتت تصرف هذه الوكالة تسبيقا ماليا قابال للتعويض مبوجب اتفاق خاص بينهما.
 دمة العمومية للمياه باالستقالل املايل.    اخل

 اللذين هلمااملفتشية العامة للمالية جملس احملاسبة و خالل كل  خضوع التسيري املايل هلذه السلاات لرقابة الدولة من  إنف منه،و 
ه األجهزة رقابة مالية تعترب رقابة هذوموثوقة، و جراءات رقابة داخلية فعالة إالتأكد من وجود آليات و  عن طريق صالحية رقابة اإلدارات العمومية

 اليت ال متس باالستقاللية املالية هلذه السلاات، وذلك هبدف محاية األموال العمومية، من خالل الرقابة على اإلنفاق العمومي.الحقة، و 
IV-  االعتراف بالشخصية المعنوية 

                                                           

 .96رنا مسري اللحام، مرجع سابق، ص. 1 
 .1771 وماي 76، بتاريخ 16، املتعلق باألتاو  اليت حتصلها جلنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها، الصادر يف ج.ر.ج.ع. 1771 وماي 76املؤرخ يف  2 
راقبتها، الصادر ملها جلنة تنظيم عمليات البورصة و ، املتعلق باألتاو  اليت حتص1771أوت  67ما جتدر اإلشارة إليه، يف هذا الصدد صدر قرار وزير املالية املؤرخ يف و 

.1771سبتمرب  76، بتاريخ 26يف ج.ر.ج.ع. 
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 سلاةاللجنة املصرفية، و د والقرض، و اإلدارية املستقلة باستثناء جملس النق لقد منح املشرع اجلزائري الشخصية املعنوية لغالبية السلاات
نشاطهم، حيث اعرتف بالرغم من االعرتاف هلم بسلاات واسعة يف جمال  جلنة اإلشراف على التأمينات،و ، املواد التبغيةضبط سوق التبغ و 

اللجنة املصرفية سلاات الرقابة وتوقيع القرض بسلاات واسعة  من بينها سلاة التنظيم، وأيضا مت منح النقد و القرض جمللس قانون النقد و 
نفس األمر ينابق على جلنة اإلشراف على التأمينات حيث تتمتع بصالحيات واسعة يف جمال ضبط سوق العقوبات على املخالفني، و 

 .عنويةالتأمينات، إال أهنا ال تتمتع بالشخصية امل
ب وبالتايل، فإن عدم االعرتاف هلذه السلاات بالشخصية املعنوية يؤثر سلبا على استقالليتها نظرا لعدم متتعها باآلثار النامجة عن اكتسا

نظرا  قيد قيامها مبهامها على أكمل وجههو ما يالتقاضي، و أهلية التعاقد و ، و الشخصية املعنوية، خاصة يف جمال التمتع باالستقالل املايل
 : املتمثلة فيما يلياعد العامة، و نتائج القانونية املرتتبة عليها، وذلك حسب القو لل

  الذمة المالية: -
اليت ملنقوالت واألمالك اخلاصة هبا، و على منح الشخصية املعنوية للسلاات اإلدارية املستقلة استقالل ذمتها املالية مبا فيها ا يرتتب

 القانون، وتنفرد مبيزانيتها، ويف هذا اإلطار حيق هلا قبول اهلبات والتربعات مباشرة.تستغلها يف حتقيق أهدافها يف حدود 
 :أهلية التقاضي -

من  (117/60ميكن للسلاات اإلدارية املستقلة اللجوء إىل القضاء سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها، وهو ما أكدته املادة )
سيما يف الضالع جبميع السلاات الضرورية و يتوىل رئيس اللجنة املديرة سري أشغال جلنة الضبط وي:   بقوهلا قانون املتعلق ببورصة القيم املنقولة

 .  متثيل اللجنة أمام العدالة ... :جمال
، مما يرتتب على ذلك حلول الدولة ما ال يتمتعان بالشخصية املعنويةجملس النقد والقرض لكوهنوهذا على خالف اللجنة املصرفية و 

 ممارسة حق التقاضي  ممثلة يف حمافظ بنك اجلزائر.حملهما يف 
 : أهلية التعاقد -

: انضمام جلنة تنظيم عمليات البورصة فاقيات، من ذلك على سبيل املثالبإمكان السلاات اإلدارية املستقلة إبرام العقود و االت
، باإلضافة إىل توقيع اتفاق شراكة بني 2 األسواق املالية العربية، وكذلك جملس إدارة إحتاد 1ومراقبتها إىل كل من  املنظمة العاملية للجان القيم 

 . 1 املكلفني بضبط األسواق املالية على مستو  ضفيت املتوسط

                                                           

، وقد قدمت طلبا لتصبح من الدول املوقعة على  )IOSCO -OICV(تعترب جلنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها، عضوا عاديا للمنظمة الدولية للجان القيم 1 
من مذكرة متعددة األطراف للتبادل والتعاون )مذكرة تفاهم متعددة األطراف.    B مدرجة يف املرفق. حاليا اللجنة 7667 -69 -60اتفاق متعدد األطراف بتاريخ 

 .، يوجد موقع أمانتها العامة يف    مدريد )اسبانيا(1711هي منظمة دولية تأسست يف عام  (IOSCO) و تعترب املنظمة الدولية للجان القيم
األعضاء  :عضو، وتنقسم إىل فئتني رئيسيتني مها 176، وتضم أكثر من يف العامل، وجتتمع مرة يف السنة ت الرئيسيةجتمع هذه املنظمة بني املنظمني من البورصا
يف األعضاء املنتسبني: البورصات، املنظمات املالية، اخل. هدفها الرئيسي هو وضع معايري دولية لتعزيز الكفاءة والشفافية و  .العاديني: منظمات أسواق األوراق املالية

: للمزيد راجع .أسواق األوراق املالية، حتسني محاية املستثمرين وتعزيز التعاون بني املنظمات من أجل مكافحة اجلرائم املالية
http://www.cosob.org/ar/cooperation-internationale : 7612 وماي 79//  ،بتاريخ    . 

خاصة منها  -، حيث حققت الدول العربية  1726 ة عربية بصورة جدية بعد ارتفاع أسعار البرتول يف سنةجتدر اإلشارة إىل أنه بدأ التفكري يف إنشاء سوق مالي 2 
، ولقد مت التارق إىل هذه الفكرة بصفة رمسية من خالل وضعها على جدول أعمال اجمللس استوجب التفكري يف كيفية توظيفها، مما عائدات مالية ضخمة - النفاية

ان   إنشاء حتت عنو  17/1720/ 10املؤرخ يف  067، حيث اختذ هذا اجمللس قراره رقم  1720ديسمرب  16العشرين يف ل دورته الثانية و العريب خالاالقتصادي 
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 : تعيين نائب يمثل هذه السلطات -
 هذه السلاات.، جند أن رلسائها هم من خوهلم القانون للتعبري عن إرادة نظمة للسلاات اإلدارية املستقلةبالرجوع إىل النصوص امل

 :ؤولية السلطات اإلدارية المستقلةتقرير مس -
، ويتم جرب الضرر بالتعويض من ذمتها املالية و ليس من ذمة تيجة األضرار النامجة عن أخاائهامبعىن أنه تلقى املسؤولية على هذه السلاات ن

ليست خرية باستقاللية وظيفية نسبية و رية املستقلة، تتمتع هذه األاحلال بالنسبة لالستقاللية العضوية للسلاات اإلدافإنه كما هو  ومنه، الدولة.
 مالقة.

 :خاتمة
 : ستنتج من هذه الدراسة ما يلي ،على ضوء ما تقدم

ن الرجوع إىل جيعل من الصعب االتفاق على مفهوم موحد له،  لذلك البد م   لح   السلاات اإلدارية املستقلةأن حداثة مصا 
 .لتوضيحه أكثر هذه السلاات القانونية لظهورالظروف التارخيية و 

خل السلاة التنفيذية يف مهامها ، نظرا لتدنسبيةبالرغم من تكريس املشرع اجلزائري الستقاللية السلاات اإلدارية املستقلة إال أهنا تظل 
 تشكيلتها.و 

رها يف ظل التحديات من االستقاللية لتفعيل دو  أن يضمن هلا املزيدكما أنه، يتعني على املشرع اجلزائري عند إنشائه هذه السلاات 
 السياسية اليت متر هبا البالد.االقتصادية و 

                                                                                                                                                                                                       

عمان،  مت جتسيد   إحتاد البورصات العربية  ، والذي ضم بداية أربع بورصات دول عربية )  لبنان، 1717، ويف سنة مالية عربية مشرتكة وإحتاد بورصات عربية 
العشرين، املتضمن اد البورصات يف دورته الثانية و تونس، املغرب(، يف حني أنه حاليا يضم معظم بورصات الدول العربية، ولقد مت االتفاق على تنفيذ قرار جملس إدارة إحت

دراسة حالة  -ربية يف متويل التجارة اخلارجية األسواق املالية الع للمزيد راجع، مسيحة بن حمياوي، دور؛تشغيل البورصة العربية املوحدة، واليت جعلت دولة مصر مقرا هلا 
، -بسكرة -وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر ، أطروحة دكتوراه يف العلوم التجارية، ختصص جتارة دولية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية  -بعض الدول العربية

كمؤسسة تتمتع بالشخصية االعتبارية املستقلة   7662تأسس احتاد هيئات األوراق املالية العربية عام  ،ذلك ومبقابل بعدها.وما  166، ص.7619-7616اجلزائر، 
. ويهدف االحتاد إىل االرتقاء وال يهدف للربح ومقره دولة اإلمارات العربية املتحدة. ويضم االحتاد يف عضويته هيئات األوراق املالية واجلهات الرقابية على األسواق

العدالة والكفاءة والشفافية، وكذلك العمل على توحيد اجلهود للوصول إىل مستويات فعالة للرقابة   ستو  التشريعي والتنظيمي ألسواق األوراق املالية العربية مبا حيققبامل
قيق أقصى قدر من االنسجام والتوافق فيما يتعلق بالقوانني على املعامالت يف أسواق األوراق املالية العربية فضال عن التعاون والتنسيق املشرتك بني أعضاء االحتاد لتح

ه وتنويع أدواته وتعميق ثقافة واألنظمة ذات العالقة. كما يهدف االحتاد إىل تذليل الصعوبات اليت تعرتض االستثمار يف أسواق األوراق املالية العربية، وتوسيع قاعدت
احلوكمة إضافة إىل تابيق أفضل املعايري واملمارسات الدولية.           للمزيد راجع :      و إلفصاح والشفافية االستثمار وكذلك تعميق مفاهيم ا

http://www.uasa.ae/ar/uasa_publications_annual_reports.asp   : 7612 وماي 79، مت اإلطالع عليه بتاريخ     . 

شراكة مؤسسية بني منظمات األسواق املالية للدول املالة  “يف باريس، ميثاق تأسيس  7667مارس عام  70مراقبتها، يوم قعت جلنة تنظيم عمليات البورصة و و  1 
املتوسط إىل هتيئة الظروف والفرق الالزمة لتعزيز التعاون على البحر األبيض املتوسط ، وهتدف الشراكة املؤسسية بني منظمات األسواق املالية لضفيت البحر األبيض 

اجلزائر: جلنة تنظيم عمليات  -  :وتتمثل السلاات املوقعة على هذا امليثاق يف  . العملي بني سلاات األسواق املالية من حيث الضبط واإلشراف على األسواق املالية
 Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNVM) :إسبانيا –، (EFSA ) قابة املاليةمصر: اهليئة العامة للر  –،(COSOB) البورصة ومراقبتها

املغرب: جملس  – ،  Commissione Nationale per le Società e la Borsa ( CONSOB) :)إيااليا –، (AMF)   هيئة األسواق املالية  فرنسا: – ،
 Comissão do Mercado de Valores)   :الربتغال - ، (CDVM) القيم املنقولة

http://www.uasa.ae/ar/uasa_publications_annual_reports.asp
http://www.uasa.ae/ar/uasa_publications_annual_reports.asp
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لة كآليات للحد من الفساد اإلداري  اإلطار المفاهيمي للشفافية والمساء
Conceptual framework for transparency, oversight and accountability as mechanisms to 

reduce administrative corruption 

 د. بواب بن عامر + ،د. هنان مليكة
 ، معهد العلوم القانونية واإلدارية ،(أ) قسم ناحماضر  ذانأستا

 ، اجلزائر. البيض، املركز اجلامعي نور البشري
 . 01/00/7802تاريخ املراجعة:  -80/08/7802تاريخ اإليداع: 

 ملخص: 
يؤدى انتشار التصرفات الفاسدة وغري األمينة والالأخالقية بني املوظفني العموميني إىل اخنفاض ثقة الناس يف قدرة احلكومة على 
حتقيق املصلحة العامة؛ وقد يكون من السهل الوصول إىل فهم متزايد ألسباب الفساد وتداعياته، إال أنه من املؤكد أن إحراز التقدم يف 

الفساد اإلداري اليت منها مبدأ الشفافية واحلوكمة أمرا أكثر صعوبة، لذلك البد من حتديد واضح ودقيق آلليات احلد من احلد منه يعد 
إذ أن الشفافية هي قوة مؤثرة تستطيع أن حتسن احلوكمة، وأن أساسية للوقاية من الفساد،  مفاهيم مركزية ووسائلواملساءلة والرقابة،  فهي 

 ل الرقابة، وبالتايل حتارب الفساد.تعزز املساءلة وتفع
  الكلمات المفتاحية:

 الشفافية، املساءلة، احلوكمة، الفساد اإلداري، الرقابة. 
Abstract: 
The prevalence of corrupt, dishonest and immoral behavior among public officials leads to a 

decline in public confidence in the Government's ability to achieve the public interest; it may be 

easier to gain an understanding of the causes and consequences of corruption, but progress is 

certainly more difficult to achieve. A clear and precise definition of mechanisms for reducing 

administrative corruption, including transparency, governance, accountability and oversight, are 

central concepts and tools to prevent corruption. Transparency is an influential force that can 

improve governance, strengthen accountability and control, and thus fight corruption. 

Keywords: transparency, accountability, governance, administrative corruption, censorship. 

 مقدمة: 
منذ أن نشأت اإلدارة، نشأ معها الفساد اإلداري، ولكن درجة انتشاره وأنواعه ختتلف باختالف بيئات العمل وظروف 

وغريها من النظم الوضعية،كانت من خالل تعاليمها الدينية أو توجيهاهتا األخالقية،حتاول أن  اجملتمعات ومع أن الديانات السماوية
 تقضي على هذا الفساد اإلداري وحتاربه، إال أنه استمر مع استمرار ضعف النفس البشرية وطغيان حب املادة.

، كان االفرتاض النظري أن املوظفني احلكوميني هم 01لقرنومع قيام نظم احلكم احلالية املعتمدة على النظام البريوقراطي وهيكله منذ ا
وكالء عن معظم الشعب الذي انتخبهم، أو خادمون ملصلحة اجملتمع بصفة عامة، ومبعىن آخر توافر أخالق معينة لدى املوظف العام تليق 

قراطية أظهر ولكن التطبيق العملي للنظم الدمياري باملسؤولية امللقاة على عاتقه كوكيل للشعب يف إدارة شؤونه، وتقلل من بروز الفساد اإلد
 يف القرن املاضي يظهر زيادة الفساد اإلداري. اإلداري، وإن التحليل اجلاد لظواهر الفساد واالحنرافالعديد من جوانب النقض 

سب اخلاص"، فالفساد حيدث للفساد اإلداري تعريفات عدة فقد عرفه البنك الدويل بأنه" إساءة استعمال الوظيفة العامة للكو      
عندما يقوم موظف بقبول أو طلب، أو ابتزاز أو رشوة، لتسهيل عقد أو إجراء طرح منافسة عامة كما يتم عندما يعرض وكالء أو وسطاء 

القوانني  ، أو إجراءات عامة للتغلب عن املنافسني وحتقيق أرباح خارج إطاردة من سياساتلشركات أو أعمـال خاصـة تقدمي رشوة لالستفا
، وذلك بتعيني األقارب أو سرقة أموال فة العامة دون اللجوء إىل الرشوةاملرعية، كما ميكن للفساد أن حيصل عن طريق استغالل الوظي
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الذي يقوم على أساس أن الفساد هو مشكلة احنراف األفراد  املدخل التقليدي2ثالثة مداخل هي: اإلداريويرى آخرون أّن للفساد 1الدولة
الذي يقوم على  النظام القيمي السائد واملعتمد يف املؤسسات احلكومية ما يدفع األفراد إىل ممارسة سلوكيات منحرفة، واملدخل الوظيفيعن 

وفق هذا ، أساس أن الفساد هو مشكلة االحنراف عن قواعد العمل الرمسية املعتمدة وليس النظام القيمي، وأخريا املدخل بعد الوظيفي
وهناك من عرف  ،د ظاهرة متعددة األسباب واألبعادأن يأخذ الفساد طابعا تنظيميا فالتطور الكبري أخذ يظهر أن الفسااملدخل ميكن 

 داري عمعا بني هذه املداخل.الفساد اإل
 بأنه سوء استخدام السلطة العامة من أجل 0111ومن تعريفات الفساد اإلداري تعريف صندوق النقد الدويل له يف تقريره لعام 

احلصول على مكسب خاص يتحقق حينما يتقبل املوظف الرشوة أو يطلبها أو يستجديها أو يبتزها. وعرفه البعض بأنه استغالل املوظف 
العام ملوقع عمله وصالحياته للحصول على كسب غري مشروع أو منافع شخصية يتعذر حتقيقها بطريقة مشروعة، وُعرف بأنه سلوك غري 

خص باستغالل مركزه وسلطاته، يف خمالفة القوانني والتعليمات لتحقيق منفعة لنفسه أو لذويه من األقارب سوي ينطوي على قيام الش
واملعارف، وذلك على حساب املصلحة العامة، ويظهر هذا السلوك املخالف على شكل جرائم كالرشوة وسوء استخدام املال العام مما 

نعكس سلبا على عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية وعدم االستقرار السياسي ينتج عنه إهدار املوارد االقتصادية للدولة، وي
بوصف ذلك احنراف  ،واخلروج على املصلحة العامة ،فجميع هذه التعريفات تدور حول االحنراف عن مستويات الوظيفة 3.واالجتماعي

عن مسؤوليات وواجبات الوظيفة العامة، حيث السلوك املنحرف ميثل خروج عن القيم واملعايري اليت جيب أن يتحلى هبا شاغلي الوظائف 
 وذلك باللجوء إىل الرشوة واحملاباة واالختالس وغريها.

هتم الكامنة كما يسرق منهم طموحاهتم وتطلعاهتم حنو عموما الفساد هو عملية سرقة لثروات األمة؛ إنه يسرق من املواطنني قدرا
مستقبل أفضل وتعليم أحسن ورعاية صحية أمشل وقدرة أكرب على احلصول على ضروريات احلياة. وقد يكون من السهل الوصول إىل فهم 

ارتبط الفساد اإلداري مببادئ صعوبة، لذا متزايد ألسباب الفساد وتداعياته، إال أنه من املؤكد أن إحراز التقدم يف مكافحته يعد أمرا أكثر 
 .فية واحلوكمة واملساءلة والرقابةمثل الشفا

 .القة بينها وبني الفساد اإلداري؟املفاهيمي هلذه املصطلحات؟ وما هي الع اإلطارفما هو  
الشفافية وعالقته نقسم هذا البحث إىل ثالثة مباحث: نتناول يف املبحث األول مفهوم مبدأ  اإلشكاللإلجابة على هذا  

توضيح مفهوم  ، وخنصص املبحث الثاين ملفهوم احلوكمة وعالقته بالفساد اإلداري، ويف املبحث الثالث يتماإلداريبالرقابة وبالفساد 
 ، وخنتم هذا البحث بأهم النتائج املتوصل إليها.اإلدارياملساءلة وارتباطه بالرقابة والفساد 

 المبحث األول
 الشفافية وعالقته بالرقابة والفساد اإلداريمفهوم مبدأ 

يوجد الفساد يف كل بلد تقريبا،غري أن أثره املدمر يشتد يف البلدان النامية، ألنه حيول دون إحراز أي تقدم يف النمو االقتصادي، 
ألغلبية، وحييد هبا عن حتقيق مقاصدها ويعيق توطيد أركان الدميقراطية، ويبدد الفساد املوارد إذ يزيغ بالسياسة احلكومية عن خدمة مصاحل ا

ة ، فيوجه طاقات وجهود املوظفني واملواطنني حنو الكسب السريع بدل القيام بأنشطة منتجة، ويعيق منو روح املنافسة، وحيبط اجلهود الرامي
ربته، منها مبدأ الشفافية الذي ختفيف حدة الفقر، ويولد شعور بالالمباالة واالرتياب؛ لذا كان البد من آليات للوقاية منه وحما إىل

 املفاهيمي له يف املطالب التالية.  اإلطارسنحاول توصيف 
 المطلب األول: تعريف الشفافية:

                                                           
 .33، ص 7880، عمان ،  األردن،لتطبيق، دار وائل للنشر والتوزيعحممد قاسم القريويت، اإلصالح اإلداري بني النظرية وا - 1
 .702، ص7881، رللتنمية اإلدارية، القاهرة، مص جنم عبود جنم : أخالقيات اإلدارة يف عامل متغري، منشورات املنظمة العربية -2
 .01-03، ص7880اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، ، دار املطبوعات -لغة املصاحل -حسنني، احملمدي بوادي، الفساد اإلداري  -3
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الشفافية هي إحدى املصطلحات احلديثة اليت استخدمتها اجلهات املعنية مبكافحة الفساد يف العامل، وهلا عدة تعاريف نذكر 
 أمهها يف ما يلي:

  الشفافية في اللغة:: أولا 
. وثوب  هي من الشف بفتح الشني وهو السرت الرقيق الذي يبدي ما وراءه من اجلسم ويظهره لرقه ، يقال َشفَّ الثوب؛ أي رقَّ

؛ أي رقيق يسَتشفُّ ما وراءه؛ أي يبصر  .1 والشف بكسر السني يأيت مبعىن الربح والزيادة .َشفٌّ
 ثانيا: الشفافية في الصطالح:

والشفافية مبعناها املستعار يف علم الفيزياء تعين املادة  الشفافية معىن لكل من األمانة، الصدق اإلخالص، العدالة، مصطلح
من هذا املعىن ميكن القول أن الشفافية هي أن 2الشفافة، وهي املادة الواضحة الزجاجية اليت ميكن رؤية تصرفات األطراف من خالهلا.

ت من زجاج، كل ما به مكشوف للعاملني واجلمهور، وتتضمن األنظمة اليت تعمل من خالهلا اإلدارة والوسائل تعمل اإلدارة العامة يف بي
 اسبتهاالالزمة اليت تكفل العلم واملعرفة للكافة حبقيقة أنشطتها وأعماهلا باإلفصاح والعالنية والوضوح، وبالتايل القدرة على مساءلتها، وحم

3. 
كما 4على أهنا آلية الكشف واإلعالن من جانب الدولة عن أنشطتها كافة يف التخطيط والتنفيذ.ف البعض الشفافية عرّ قد و 

 االستشارة العامة، النظرة التشاركية يف اختاذ القرارات وتربير التعليمات. تعرف الشفافية بأهنا االنفتاح إىل النظرة العامة، اليت تعتنق مبادئ
بأهنا: حرية تدفق املعلومات معرفة بأوسع مفاهيمها، أي توفري املعلومات والعمل بطريقة منفتحة ف هيئة األمم املتحدة الشفافية وتعرّ 

 .5 تسمح ألصحاب الشأن باحلصول على املعلومات الضرورية للحفاظ على مصاحلهم واختاذ القرارات املناسبة، واكتشاف األخطاء
ح القومي والذي يدعو وحيث على بيـان أيـة معلومات، وبكل صدق جاء اإلسالم العظيم بتعاليمه الربانية ومنهاجه الواضوقد 

ا وأمانة وشفافية يف التعامل املايل بني الشركاء ليبتعد الناس عن االختالف والشقاق، فيحيا الناس يف جمتمع متناغم ومنسجم ومتفاهم؛وهذ
يَا أَيّـَُها " ق والشـفافية والوضوح فيما بينها يف قوله تعاىل: النداء الرباين الذي خياطب ااهلل تعاىل به الفئة املؤمنة ويدعوها به للصـد

ومن األحاديـث الدالـة علـى معيار الشفافية حديث رسول ااهلل صلى اهلل عليه وسلم:" إن  6." َمَع الصَّاِدِقنيَ  وَُكونُوا اللَّهَ  اتّـَُقوا آَمُنوا الَِّذينَ 
يكـذبوا، وإذا ائتمنوا مل خيونوا، وإذا وعدوا مل خيلفوا، وإذا اشرتوا مل يذموا، وإذا باعوا مل أطيب الكسب كسب التجار، الذين إذا حدثوا مل 

 .7 " يطـروا، وإذا كان عليهم دين مل ميطلوا، وإذا كان هلم دين مل يعسروا
ألنشطة العامة ونستخلص مما سبق أن الشفافية هي نقيض الغموض والتعتيم والسرية، وتعين توفري املعلومات الكاملة عن ا

 للراغبني يف االطالع على أعمال احلكومة دون إخفاء.
 60/60في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم  المتطلبات األساسية للشفافية: المطلب الثاني

                                                           
 .270، ص2008 دمشق، -نزيه محاد، معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، دار القلم -1
 .718، ص2011، اإلداري، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندريةد ، الفساعصام عبد الفتاح مطر-2
 .10،دار النهضة العربية، القاهرة، ص7881الطوخي سامي حممد، اإلدارة بالشفافية للتنمية واإلصالح اإلداري، دراسة مقارنة،  -3
 .718عصام عبد الفتاح مطر، املرجع السابق، ص  -4
 .187_عصام عبد الفتاح مطر، املرجع نفسه، ص5
 .001التوبة، اآلية _ سورة 6
البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى، كتاب ، وقال حديث ضعيف؛ 3301أخرجه األلباين، كتاب صحيح وضعيف اجلامع الصغري، رقم احلديث   -7

 .وذكر أنه حديث مرفوع221م(، رقم احلديث 0111-هـ 0101اآلداب، مكتبة دار الباز، مكة املكرمة، )
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املتطلبات األساسية لذكر  1املتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 7881 سنة فرباير 78 يف املؤرخ 81/80 األمرض تعرّ   
للشفافية يف أهم القطاعات اليت مسها الفساد بشكل كبري، كالتوظيف يف جمال القطاع العام، ويف جمال الصفقات العمومية اليت تصب 

الثالثة من قانون املادة  فنجد فيها مبالغ عمومية كبرية، وكذا يف جمال تسيري األموال العمومية، ويف جمال تعامل اإلدارة العمومية مع اجلمهور.
 مسؤولني تعيني هبدف وذلك الوقاية من الفساد ومكافحته السابق الذكر تناولت أهم متطلبات الشفافية يف جمال التوظيف يف القطاع العام

 اجلهات على عنييت املبادئ من جمموعة أعاله إليه املشار القانون يف املشرع وضع ، العليا اإلدارية املناصب يف والكفاءة بالنزاهة يتمتعون
 :يلي فيما املبادئ هذه تتمثل و مراعاهتا، بالتعيني املختصة

   .والكفاءة واإلنصاف اجلدارة مثل ةاملوضوعي املعايريو  والشفافية جاعةالنّ  مبادئ - 
 .للفساد عرضة أكثر تكون اليت وميةالعم املناصب لتويل املرشحني األفراد وتكوين الختيار املناسبة اإلجراءات -
 كافية.  تعويضات إىل باإلضافة مالئم أجر -
  .2 والنزيه الصحيح األداء من العموميني املوظفني لتمكني مالئمة وتعليمية تكوينية برامج إعداد -

 املوظف يلزم العمومية، باخلدمة املكلفني األشخاص نزاهة وصون املمتلكات ومحاية العموميــة، الشؤون تسيري يف الشفافية ضمان قصدو 
 التصريح جيدد أن على االنتخابية، عهدته بداية أو وظيفته، يف تنصيبه يعقب الذي الشهر خالل باملمتلكات بالتصريح العمومي

واملادة التاسعة منه حددت أهم . 3 األول التصريح هبا مت اليت الكيفية بنفس العمومي للموظف املالية الذمة يف معتربة زيادة كل فور
 الصفقات جمال يف هبا املعمول اإلجراءات تؤسس أن ))جيب يلي: ما فيها جاء اليتجمال الصفقات العمومية، متطلبات الشفافية يف

 على ... اخلصوص وجه على القواعد ذهه تكرس أن وجيب موضوعية معايري وعلى الشريفة واملنافسة الشفافية قواعد على العمومية
أما املادة العاشرة منه فركزت على متطلبات الشفافية يف تسيري األموال العمومية، فجاء  واالنتقاء((. املشاركة لشروط املسبق اإلعداد
تتخذ التدابري الالزمة لتعزيز الشفافية واملسؤولية والعقالنية يف تسيري األموال العمومية طبقا للتشريع والتنظيم املعمول هبما، فيها:" 

مبدأ الشفافية يف إعداد ميزانية الدولة ففي هذه املادة جتسد  .4انية الدولة وتنفيذها"والسيما على مستوى القواعد املتعلقة بإعداد ميز 
تها السياسات اليت تتخذها الدولة  ومؤسسثقة اآلنية املتعلقة بالنشاطات والقرارات و وتنفيذها وتعين شفافية املوازنة توفري املعلومات املو 

املوازنة اطالع اجلمهور على هيكلة القطاع احلكومي ووظائفه و النوايا اليت يستند  ، كما يقصد شفافيةاملختلفة وضمان الوصول إليها
إليها السياسات املالية وحسابات القطاع العام و التوقعات اخلاصة باملالية العامة ويتضمن هذا التعريف إتاحة الوصول إىل املعلومات 

، ر املعلومات الدقيقة يف مواقيتهاج القطاع احلكومي تشرتط الشفافية توفاملطلوبة عن األنشطة احلكومية سواء اليت تتم داخل أو خار 
إفساح اجملال أمام اجلميع لالطالع على هذه املعلومات الضرورية واملوثقة وهو ما يتطلب صف بالشمولية و الوضوح و احلداثة، و حيث تت

املساعدة على اختاذ قرارات رشيدة يف حملاسبة وحماصرة الفساد من جهة و اتوسيع دائرة املشاركة والرقابة و جل أتنشر بعلنية و دورية من  أن
  .5السياسة العامة من جهة أخرى ما ميكن املواطنني و املختصني من تقييم الوضع املايل احلكومي بدقة 

                                                           
-08متمم باألمر رقم  0/3/7881مؤرخة يف 01)اجلريدة الرمسية  ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته7881فرباير  78مؤرخ يف  80-81 انون رقمالق -1

 .01-00، ومعدل ومتمم بالقانون رقم 81
 . 7881 سنة 01 عدد .ج.ر 7881 سنة فرباير78 يف املؤرخ 81/80 األمر من 3 املادة  -2
 . 7881 سنة 01 عدد .ج.ر 7881 سنة فرباير78 يف املؤرخ 81/80 األمر من  1 املادة  -3
 . 7881 سنة 01 عدد .ج.ر 7881 سنة فرباير78 يف املؤرخ 81/80 األمر من 08املادة  -4
 ،جامعة الشلف ،نيةامليزااالدارة املالية العامة و ة الرتابطية بني مفهوم احلوكمة واملوازنة العامة للدولة، احلوكمة و ، حتليل العالقحوسني كمال، بوسبعيين تسعديت -5

 .011، صاجلزائر
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ملية إعداد امليزانية وما تشمل ونظرا الن امليزانية العامة للدولة تكاد تكون األداة األساسية الوحيدة لسياسة املالية العامة فان ع
، تنفيذهااة العلنية يف إعداد امليزانية و ، لذلك جيب مراعيا لتحقيق شفافية املالية العامةعليه من املعلومات تقدم معها تعترب عامال أساس

املالية العامة ، إطار االقتصاد  حتديد أهداف سياسية املالية العامة ، قواعد ، أي توفري املعلومات دون عناء وتتضمن : وثائق امليزانية
 .1، أهم املخاطر اليت ميكن حتديدها فيما يتصل باملالية العامــــــــــة صادية الذي تستند إليه امليزانيةالكلي ، أساس السياسة االقت

إلضفاء الشفافية  إتباعهاوخصصت املادة احلادية عشر ملتطلبات الشفافية يف التعامل مع اجلمهور، فعددت العناصر اليت جيب   
 :على كيفية تسيري الشؤون العمومية، فبينت أنه يتعني على املؤسسات واإلدارات واهليئات العمومية أن تلتزم أساسا

 باعتماد إجراءات وقواعد متكن اجلمهور من احلصول على معلومات تتعلق بتنظيمها وسريها، وكيفية اختاذ القرارات فيها، - 
 راءات اإلدارية،بتبسيط اإلج  -
 بنشر معلومات حتسيسية عن خماطر الفساد يف اإلدارة العمومية؛  -
 بالرد على عرائض وشكاوى املواطنني؛  -
  .2 بتسبيب قراراهتا عندما تصدر يف غري صاحل املواطن، وبتبيني طرق الطعن املعمولبها - 

تبسيطها وطول خطواهتا يعد من األسباب الرئيسية للفساد اإلداري، حيث أن كثرة املعوقات اإلدارية ، كتعقيد اإلجراءات وعدم 
، نتيجة إلجبار املواطنني على دفع الن اإلجراءات الطويلة واملعقدة تؤدي إىل الفساد، وذلك ة احلكومية وخاصة اخلدماتية منهايف األجهز 

هتم أو حى نني بأنه عدم الدفع سيؤدي إىل تأخري اجناز معامالالرشاوى إىل املوظفني الذين يتولون اجناز معامالهتم لقناعة هؤالء املواط
التعليمات و إدخال التعديالت املناسبة عليها بد من دراسة القوانني واألنظمة و ، وملعاجلة مثل هذه احلاالت ال ضياعها داخل الدائرة

، أما يف اجملال التطبيقي فما يؤخذ على 3الرشــــــــــــــاوىاملعامالت املواطنني، وجتنيبهم دفع  إلجنازوتصميم اإلجراءات البسيطة والسريعة 
مباشرة بعد تبنيها فكانت اجلهود املبذولة ممثلة يف اإلجراءات املتخذة يف هذا الصدد حمتشمة إىل غاية صدور  اآللية املشرع عدم تفعيل هذه

فقرة  1،وهو هيئة استشارية من مهامها حسب نص املادة 4املتضمن إنشاء املرصد الوطين للمرفق العام و  83 -01املرسوم الرئاسي رقم 
عملية لتبسيط اإلجراءات اإلدارية أجنز منها حوايل  0132األخرية " املسامهة يف تبسيط اإلجراءات اإلدارية " .أحصت هذه اللجنة 

 .5 7801عملية سنة  188
املواطنني، حيث أن العالقة بني اإلدارة واملواطن هي عالقة سياسية وقانونية وإدارية  وشكاوىرائض أما ما تعلق بالرد على ع

اإلدارة  أي يتمتع حبقوق وحريات يف مواجهةأمام الدولة،واإلدارة العامة، واجتماعي مركبة،يصبح الفرد مبوجبها متمتعا مبركز قانوين وسياسي 
فمن احلقوق اليت يتمتع هبا املواطن هو حقه يف تقدمي شكاوي وحصوله على الرد من  .6وااللتزاماتالعامة ويتحمل يف املقابل الواجبات 

طرف املؤسسات واإلدارات العمومية، وهي آلية تضمن سريان مبدأ الشفافية يف إجراءات اإلدارية، ولتفعيل هذه اآللية ربطت الدولة 
ولعل ابرز هاته القنوات،هي رقم اهلاتف األخضر اجملاين، ويف هذا اإلطار سخرت وزارة جمموعة من قنوات االتصال، بني اإلدارة و املواطن، 

                                                           
 .18ص ، املرجع السابق،فاطمة ساجي -1
 . 7881 سنة 01 عدد ج.ر ،7881 سنة فرباير78 يف املؤرخ 81/80 األمر منمن  00املادة  -2
 71، العراق ،71اإلداري يف الوظائف احلكومية ، جملة العلوم اإلنسانية ، العدد األخالقيات الوظيفية يف تقليل فرص الفساد أثر إسار فخري عبد اللطيف ،  -3

 .30ص  ،7881جويلية 
 .7801يناير  03،الصادرة يف 87عدد ،ج .ر، ال 7801يناير  2،املتضمن إنشاء املرصد الوطين للمرفق العام ،املؤرخ يف  83-01املرسوم الرئاسي رقم  -4
 .7801نوفمرب  2تصريح السيد فؤاد خملوف رئيس املرصد الوطين لرتقية املرفق العمومي إىل اإلذاعة الوطنية يف حصة لقاء االثنني بتاريخ  -5
ق والعلوم السياسية املواطن أية عالقة تشخيص االختالل وسيل اإلصالح على ضوء التجربة اجلزائرية، جملة الفكر ،كلية احلقو اإلدارة العمومية و  نزيهة عمران، -6

 122ص  ،03/80/7800بتاريخ  الصادرة ،07،جامعة حممد خيضر بسكرة ،العدد 
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، حيث يتم تسجيل املكاملة ويتم الرد على الشكوى شكاوي املواطنني والتكفل هبا " لرد على 1 الداخلية واجلماعات احمللية "مركز نداء
مليون اتصال من  0.1ما يقرب عن  7801املركز منذ انطالقه إىل غاية وتوجيهه الشاكي إىل اإلدارة األقرب ملقر سكناهم، استقبل 

 .2منها يف امليدان من خالل التنسيق مع خمتلف املصاحل والقطاعات املعنية  % 11املواطنني مت التكفل بنسبة 
املتعلق  80-81قانون فقرة أخرية من  00نصت عليه املادة  عندما تصدر يف غري صاحل املواطن، وهو ما 3أما تسبيب القرارات

نظرا لتأثري الكبري للقرار اإلداري على املراكز القانونية لألفراد ،فيشرتط القانون أو التنظيم وجوبا إن يكون  بالوقاية مكافحة الفساد، وذلك
فه القرار اإلداري عر  فتسبيب .4القرار مسببا أي يستند إىل جمموعة من األسباب إصداره ووجوده خصوصا إذا اصدر يف غري صاحل املواطن 

، محلتها على إصدار القرار اإلدارينه "التزام قانوين تعلن اإلدارة مبقتضاه األسباب القانونية والواقعة اليت أاألستاذ علي خطار شنطاوي على 
رئيس  ،6منه  17واملتعلقة بالتهيئة والتعمري يف املادة  71-18يلزم قانون  :ذلك ومثال .5وشكلت األساس القانوين الذي بين عليه " 

رفض منح رخصة البناء إذا كان هو املؤهل إلصدار ها بقوهلا " ويف حالة الرفض أو التحفظ يبلغ املعين  اجمللس الشعيب البلدي بتسيب قرار
 . لطة املختصة على أن يكون معلال "بالقرار الذي اختذته الس

 : مبدأ الشفافية في قانون الجماعات المحلية.مطلب الثالثال
لقد خولت الدولة جمموعة من السلطات إىل اجلماعات احمللية ممثلة يف البلدية بإتباعها لنظام الالمركزية كنواة رئيسية للتنمية 

لتنموي على أحسن وجه، كما كرست حق احمللية، هتدف باألساس إىل تسيري شؤون األشخاص وحتسني حياهتم اليومية ، وقيام بدورها ا
وعلى هذا األساس احتل مبدأ الشفافية مكانة متميزة يف  .7املواطن يف معرفة طبيعة نتائج اجناز املشاريع التنموية واليت تعكس تطلعاته

 قانوين كل من البلدية والوالية وورد جتسيده يف العديد من املواد. 
 06-00 مبدأ الشفافية في قانون البلدية -(0

منه "يتخذ اجمللس الشعيب  00حيث جاء يف املادة  8 08-00أعتمد مبدأ الشفافية واحتل مكانة متميزة يف قانون البلدية رقم
افية، البلدي كل التدابري إلعالم املواطنني بشؤوهنم و استشارهتم حول خيارات و أولويات التهيئة و التنمية االقتصادية و االجتماعية و الثق

يف هذا اجملال استعمال على وجه اخلصوص الوسائط اإلعالمية املتاحة ، كما ميكن اجمللس البلدي عرض نشاطه السنوي أمام وميكن 
  .9 " املواطنني

                                                           
 م. 7801 دشن من طرف وزير الداخلية السيد طيب بلغزي ودخل حيز اخلدمة يف الثالثي األول من سنة ،املركز الوطين للنداء -1
القانونية بوزارة الداخلية خالل إشرافه على ندوة بعنوان دعائم اآلليات الدميقراطية التشاركية املنعقدة تصريح السيد حممد طاليب املدير العام للحريات و الشؤون  -2

 م.7801أيار  01يف وهران بتاريخ 
وق والتزامات. ناصر عرف القرار اإلداري هو عمل قانوين صادر بصفة انفرادية من سلطة إدارية ، اهلدف منه هو إنشاء أو إلغاء أو تعديل بالنسبة للغري حق  -3

 .711،ص  7808،  1لباد ،الوجيز يف القانون اإلداري ، ، اجلزائر ،دار اجملدد ، ط
 .031ص ،0،7882، طدار اجلسور للنشر والتوزيع (، اجلزائر،القرار اإلداري )دراسة تشريعية ،قضائية فقهية  ،عمار بوضياف -4
 .110ص  ،7880، عمان ء الثاين، دار الثقافة للنشر والتوزيععة القضاء اإلداري ،اجلز ، موسو علي خطار شنطاوي -5
 .87/07/0118، الصادرة يف 17،ج.ر، العدد  80/07/0118، املتعلقة بالتهيئة والتعمري املؤرخ يف 71-18من قانون رقم  17املادة  -6
اهتم املتعددة وإهنم كلمة رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة " إن املواطنني اجلزائريني عموما، وفئة الشباب خصوصا ينتظرون منكم االستجابة لتطلع  -7

ت اليت تعنيهم " الكلمة اليت ألقاها أمام ينتظرون منكم حتسني احمليط ونوعية املعيشية، والتكفل الناجح باخلدمة العمومية وكذلك املزيد من الشفافية يف القرارا
 ، اجلزائر العاصمة.70/82/7880رئيس جملس الشعيب البلدي، يوم السبت  011رؤساء الدوائر و 

 م.7800يوليو  83، الصادرة يف 32، ج.ر العدد 7800يوليو  77واملتعلق بالبلدية،املؤرخ يف  08-00القانون رقم  -8
 املرجع السابق. ،08-00 من القانون رقم 00املادة  -9
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من هذا النص يبدو واضحا أن اجمللس البلدي ال يعمل يف إطار السرية، بل هو ملزم بالعمل يف إطار الشفافية والوضوح، فيعلم 
، ومن شعبية على مداوالت اجمللس البلدي، وهذا أمر طبيعي حى ميارس املواطنون الرقابة البلديةاملسائل املختلفة بالتنمية الاملواطنني بكل 

ات اجمللس البلدي أمام جاء حبكم جديد يتعلق بإمكانية تقدمي عرض سنوي لنشاط 7800: لسنة يد اإلشارة إىل أن قانون البلديةاملف
حيث أجاز لكل شخص االطالع على مستخرجات  08-00من قانون  01أ الشفافية أيضا جتده يف املادة . وجتسيد مبداملواطنني

مداوالت اجمللس الشعيب البلدي، كذلك قرارات البلدية كما أجاز لكل صاحب مصلحة احلصول على نسخة كاملة منها أو جزئية على 
 . 1نفقته 

 ألزمت أن يلصق جدول أعمال دورة اجمللس البلدي يف قاعة اجتماعات اليت 77كذلك كرس مبدأ الشفافية مبوجب نص املادة 
أن تكون اجللسات اجمللس البلدي علنية ومفتوحة ملواطين البلدية  71، وفرضت املادة األماكن املخصصة إلعالم اجلمهور اجمللس، ويف

ة تتعلق بتنفيذ قرارات من قانون البلدية قاعدة عام 12  وتكريسا دائما ملبدأ الشفافية أرست املادة. ولكل مواطن معين مبوضوع املداولة
إذا كان القرار ، إما بواسطة النشر ذا مت إعالم األطراف املعنية هباأقرت بصريح النص عدم قابلية قرارات رئيس البلدية للتنفيذ إال إالبلدية و 

إرسال نسخة من هذا القرار  10مركزا فرديا ، وفرضت املادة  ، أو بإشعار فردي بأي وسيلة قانونية إذا كان القرار ميسيتضمن أحكام عاما
 .2ساعة ، كما فرضت إلصاقها يف اللوحة املخصصة للجمهور   10للوايل خالل 
  60 -02شفافية في قانون الولية مبدأ ال -(2

جدول أعمال اجمللس الشعيب منه فرضت لصق  00، فاملادة 3 82-07احتل مبدأ الشفافية مكانة متميزة يف قانون الوالية رقم 
س الوالئي فور استدعائه عند مدخل قاعدة املداوالت اجمللس ويف أماكن اإللصاق املخصصة للجمهور ويف املوقع االلكرتوين للوالية أو اجملل

، ئي كأصل عام علنيةس الشعيب الوالمن قانون الوالية أن تكون جلسات اجملل 71وفرضت املادة  .ر الوالية والبلديات التابعة هلاويف مق
لرئيس اجمللس الشعيب الوالئي  بطرد أي شخص غري عضو باجمللس وخيل حبسن سري املناقصات بعد أعذاره ، مبا يعين  72واعرتفت املادة 

من مراقبة  ، وهذا جيسد مبدأ الشفافية وميكن السلطة الشعبيةية مع االلتزام بآداهباأن غري العضو حيق له حضور اجللسات العامة و العلن
لكل شخص حق  82-07من قانون الوالية رقم  37عمل اهليئة املداولة على املستوى الوالئي وخارج دائرة احلياة اخلاصة أجازت املادة 

االطالع يف عني املكان على حماضر مداوالت اجمللس الشعيب الوالئي، وان حيصل على نسخة منها كاملة أو جزئية على نفقته ، وخبصوص 
منه املكتب املؤقت بان يلصق حمضر النتائج النهائية النتخابات الرئيس يف مقر  18ب رئيس اجمللس الشعيب الوالئي ألزمت املادة انتخا

 .4الوالية والبلديات امللحقات اإلدارية ومندوبية البلديات وهو ما جيسد مبدأ الشفافية 
 ثالثا: آثار غياب الشفافية:

كافة آثار سلبية خمتلفة، فالعجز الذي يصيب ميزانية الدولة ما هو إال نتيجة مباشرة للفساد،ينتج لغياب الشفافية يف املعامالت  
عنه ضعف النظام املصريف، وعدم إتباع آليات صحيحة يف اإلقراض وعدم مراقبة ظاهرة غسل األموال، وضعف النظام الضرييب الذي يتم 

وقد اشتدت حدة التهرب نتيجة الفساد البريوقراطي  ودافعيها والقائمني بأدائها. عن طريق العالقات غري املشروعة بني حمصلي الضرائب
ويرتتب أيضا عن غياب  عدم وجود نظام رقايب دقيق على اجلمارك باعتبارها من املصادر اهلامة للدخل القومي.وانعدام الشفافية، وكذلك 

التنمية االقتصادية؛ حيث ال ميكن حتقيق الوطنية، وتراجع االقتصاد و انعدامهدر املال العام و الثروات  الشفافية يف السياسات االقتصادية

                                                           
 .011،ص7807، 0عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، اجلزائر، دار اجلسور للنشر والتوزيع، ط -1
 . 018شرح قانون البلدية، املرجع السابق، ص عمار بوضياف، -2
 7807فرباير  17، الصادرة يف 07، ج.ر العدد 7807فرباير  70املؤرخ يف  واملتعلق بالوالية، 82-07قانون رقم  -3
 010- 018 .، ص7807 ،0ط ،دار اجلسور للنشر والتوزيع اجلزائر، شرح قانون الوالية، عمار بوضياف، -4
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عل تنمية اقتصادية شاملة أمام الدور الذي يقوم به الفساد عند غياب الشفافية يف التأثري سلًبا على النشاط االقتصادي، وهو ما مينع بالف
وال و االستثمارات، وزيادة حجم املديونية اخلارجية و عدم إمكانية هروب رؤوس األمخلق قطاعات منتجة، وجتاوز االقتصاد الريعي، و 

ة على سداد الديون، تردي نظم التعليم و القضاء و الصحة اليت تعترب الركائز األساسية لبناء اجملتمع، وأخريا اخللل يف توزيع النفقات العام
 .1 القطاعات املختلفة

 : عالقة الشفافية بالرقابةالمطلب الرابع

صد بالشفافية عند ربطها بالرقابة قيام اجلهة اخلاضعة للرقابة أو القائمة بأعمال الرقابة بتوفري املعلومات والبيانات املتعلقة يق
عرب ، ونشر هذه املعلومات والبيانات كاملة وعدم حجبها وتداوهلا ا من املختصني )منسويب الرقابة (بنشاطها ووضعها حتت تصرف طالبيه

 االحتفاظ، فيما عدا تلك البيانات واملعلومات اليت يكون من شأهنا اإلضرار مبصاحل الدولة مما يتوجب املختصة) ذات الصلة(األجهزة 
بسريتها وتداوهلا يف نطاق معني ضيق جدًا على أعلى مستويات إدارية تشريعية وتنفيذية. وجيب أن تعرب تلك البيانات واملعلومات عن 

 اقعية يف البيانات واملعلومات.مدى الدقة والصحة والو 
فت الرقابة بأهنا "العملية اليت تسعى إىل التأكد من أن األهداف احملددة والسياسات املرسومة واخلطط والتعليمات املوجهة رّ وقد عُ 

د النتائج املرغوبة للخطط، كما إىل حتديوهتدف الرقابة  2تنفذ بدقة وعناية، وأن النتائج احملققة تطابق متاما ما تتوقعه اإلدارة وهتدف إليه".
هتدف إىل حتديد االحنرافات، وعليه فإن الرقابة ضرورية ألي نشاط يف التنظيم، وهي تتضمن تقييم ومتابعة وضبط األنشطة للتأكد من 

فحصها وحتديد أسباهبا اخلطة، وحتديد الفروق وحتليلها و حتقيق األهداف املرسومة. ويتم ذلك من خالل التحقق من مطابقة األداء الفعلي مع 
 3الختاذ اإلجراءات املناسبة للتصحيح. فالرقابة على اإلدارة العامة عملية ضرورية وذات أمهية بالغة العتبارات عديدة أمهها:

  أن األداء العام عمل إنساين يقوم بتأديته عنصر بشري، وهو قابل للخطأ واالحنراف، مما يستوجب مراقبته لتفادي اخلطأ وتصحيح
 االحنراف.

  ّساع نشاط اإلدارة العامة، وتنوع أعماهلا، وزيادة عدد موظفيها، كل ذلك يستدعي مراقبة هذه النشاطات واألعمال للتأكد من أن ات
أهنا تسري وفقا للخطة املوضوعة، ومن أن موظفي اإلدارة يعملون وفقا لألنظمة احملددة وجبودة عالية، وإذا ثبت خالف ذلك جيري 

 راف وتقومي األخطاء.تصحيح االحن
  تتمتع اإلدارة العامة بامتيازات ومتارس سلطات قد يؤدي سوء استخدامها إىل إحلاق الضرر حبقوق وحريات اآلخرين، مما يستوجب

ضرورة إخضاعها لرقابة فعالة لكي تبقى ضمن نطاق النظام، وتعمل ملا فيه املصلحة العامة واخلري العام، وملنعها من التعسف 
  ىلهتدف الشفافية يف جمال الرقابة إو  بداد.واالست
  تعزيز الرقابة اإلدارية وزيادة كفاءهتا من خالل الدقة والوضوح يف اإليرادات واملمارسات اإلدارية املعمول هبا. وتوفري الوقت

 اإلداري. والتكاليف وجتنب اإلرباك والفوضى يف عمل املوظفني، وزيادة الثقة بنظرة املوظفني واملواطنني للتنظيم
 إعطاء رؤية صادقة ودقيقة للمسئولني عن سالمة األداء اإلداري واملايل ومدى االلتزام بالقوانني واألنظمة واللوائح والتعليمات. 
 واملعلومات املالية  إصالح أوجه القصور وتصحيح األخطاء من خالل أداء رقايب فاعل يستهدف الوضوح يف إعداد البيانات

 .الصلة وتلخيصها يف التقارير وتصحيح ما يشوهباوغري املالية ذات 

                                                           
 .711. عصام عبد الفتاح مطر، املرجع السابق، ص -1
 .78، ص7880عباس، علي، الرقابة اإلدارية على املال واألعمال، الطبعة األوىل، مكتبة الرائد العلمية، عمان، األردن،  -2
 .33، ص 0110، بريوت، دار النهضة العربية ، اإلدارة العامة والتنظيم اإلداريحبيش، فوزي،  -3
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  غري املضرة مبصاحل الدولة مع مراعاة  اإلفصاحاإلفصاح عن البيانات واملعلومات للجهات املختصة والرأي العام وفق شروط
 .التوصيل للبيانات واملعلومات للمستخدمني يف الوقت املناسب

 هنية واملعايري احمللية والدولية يف سبيل إعداد البيانات واملعلومات املالية وغري املاليةبالقواعد امل االلتزامتعزيز الدور الرقايب، ب 
 .وتلخيصها واإلفصاح عنها

  الفساد ومعرفة األدوات واألساليب  أشكالهتيئة بيئة عمل صحية وتنمية وعي موظفي القطاع العام واملتعاملني معه مبختلف
 وتؤدي الرقابة دورها يف تعزيز الشفافية من خالل: ، الالزمة ملكافحته

  أن تقارير األجهزة الرقابية واللجان املسؤولة عنها متثل يف مضموهنا  باعتبارتقارير الرقابة اليت تعدها وتفصح عنها،وذلك
الية وغري املالية أو إفصاحا عن كافة البيانات واملعلومات اليت يتوجب عرضها للتدليل على سالمة البيانات واملعلومات امل

 .قصورها وخمالفتها للقوانني واللوائح واملعايري
  كما تعكس تقارير األجهزة الرقابية أو اللجان الرقابية املسؤولة عنها التطبيق العلمي والعملي ملعايري الشفافية يف كافة املعامالت

 .عمها وتعززهااحلكومي وتد األداء، وتربز التقارير الرقابية اجلوانب االجيابية يف 
 المبحث الثاني

 مفهوم مبدأ حوكمة الشركات
، حيث تزايد استخدام سعينات من القرن املاضيإن حوكمة الشركات عبارة عن مصطلح مت البدء يف استخدامه مع بداية عقد الت

املشكالت اليت نشأت نتيجة هذا املصطلح بشكل واسع يف السنوات األخرية منه ، وأصبح شائع االستخدام من قبل اخلرباء، كما أدت 
ئح تضارب املصاحل بني أعضاء جمالس إدارة الشركات وبني املالكني إىل زيادة االهتمام والتفكري يف ضرورة وجود جمموعة من القوانني واللوا

لذي قد يقوم به أعضاء )ما اصطلح عليه حبوكمة الشركات(، واليت تعمل على محاية مصاحل املسامهني واحلد من التالعب املايل واإلداري ا
 .1 ، وذلك باعتبارهم اجلهة اليت متسك بزمام األمور داخل الشركةفيذية هبدف تعظيم مصاحلهم اخلاصةجمالس اإلدارة واإلدارات التن

ية، ليزية جند هلا معىن واضحا ومتفقا عليه إىل حد اإلعماع يف اللغة العربعديد من املصطلحات يف اللغة االجننه هناك الأالشك و 
ليت تعكسها ولكن يف مقابل ذلك هناك العديد من املفاهيم اليت ال توجد هلا ترعمة حرفية يف اللغة العربية ، تعكس ذات املعىن والدالالت ا

وعلى املستوى احمللي واإلقليمي مل يتم التوصل (Governance) ، وإن أحد األمثلة احلية على هذه املفاهيم هو مصطلح  اللغة االنكليزية
ور إىل مرادف متفق عليه يف اللغة العربية هلذا املصطلح ، ويف هذا السياق جند مخسة عشر معىن يف اللغة العربية لتفسري املصطلح املذك

) حوكمة الشركة، وحاكمية الشركة، وحكما نية الشركة، والتحكم املشرتك، والتحكم املؤسسي، واإلدارة اجملتمعة، وضبط الشركة،   وهي
للشركة، واحلكم الصاحل  اإلدارة احلقةوالشركة الرشيدة، وتوجيه الشركة، و   لى الشركة، واملشاركة احلكومية، وإدارة شؤون الشركة،والسيطرة ع

ر اليت يتبناها حبيث يدل كل منها عن وجهة النظ ،عاريف املقدمة هلذا املصطلحدت التّ وقد تعدّ . 2للشركة، وأسلوب ممارسة سلطة اإلدارة(
، إذ ال يوجد على املستوى العاملي تعريف موحد متفق عليه بني احملاسبني واإلداريني والقانونيني واحملللني املاليني ملفهوم لتعريفمقدم هذا ا

الثاين خلصائص الشفافية وهي امتداد حلوكمة  طلباألول، وخنصص امل طلبنعرف مبدأ حوكمة الشركات يف املحوكمة الشركات، لذلك س
 احلاجة إىل احلوكمة ملواجهة الفساد. لبيان  الثالث طلباملوخنصص  الشركات،

 تعريف مصطلح حوكمة الشركاتالمطلب األول: 

                                                           
 .03، ص7881، دراسة مقارنة، الدار اجلامعية، مصر، واإلداري،  حوكمة الشركات ومعاجلة الفساد املايل سليمان ، حممد مصطفى - 1
طروحة أتلط يف بغداد، املال الفكري من األمناط املعرفية ومدى مالءمتها حلاكمية الشركات يف القطاع الصناعي املخبناء حمافظ رأس الصاحل امحد علي،  - 2

 .002، ص 2006،فلسفة يف إدارة األعمال ،مقدمة إىل جملس كلية اإلدارة واالقتصاد جبامعة بغداد كجزء من متطلبات شهادة الدكتوراه
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طه بالعديد من اجملاالت من اريف حلوكمة الشركات يف السنوات األخرية نظرا لشمولية هذا املفهوم و ارتباقدمت العديد من التعّ 
توجيه أداء  الفكرية للمهتمني به من جهة أخرى، فريى البعض أن حوكمة الشركات هياخللفيات جهة واختالف االجتاهات الثقافية و 

، ورمبا يعد التعريف األسهل ت املتمثلة بتوجيه ورقابة األداءالذي يركز على ارتباط حوكمة الشركات بقضايا الشركاالشركات ورقابتها، و 
يف اململكة  0117يف تقريرها الصادر سنة  1( GADBURY ) ةواألكثر شيوعا يف هذا اجملال هو التعريف املقدم من قبل جلن

املتحدة بشأن املظاهرة املالية حلوكمة الشركات حيث عرفت اللجنة حوكمة الشركات بأهنا" النظام الذي يتم بواسطته توجيه و رقابة 
 .2 الشركات"

املفاهيم اليت تستند إليها، إذ تعد حوكمة على األطراف ذات الصلة حبوكمة الشركات، ويسلط الضوء على بعض  ويركز البعض
الشركات وفقا لذلك: الطريق الذي ميكن جمللس اإلدارة واملدراء وكذلك املدققني يف الشركة من خالله حتمل مسؤولياهتم بكل عدالة 

حوكمة الشركات  ميةفت منظمة التعاون االقتصادي والتنوعرّ  وشفافية ومواجهة محلة األسهم وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن ذلك.
بأهنا: ذلك النظام الذي يتم من خالله توجيه و إدارة الشركات،وحيدد من خالله احلقوق و املسؤوليات بني خمتلف األطراف مثل جملس 

ة، و كذلك املصاحل، كما أنه حيدد قواعد وإجراءات اختاذ القرارات املتعلقة بشؤون الشرك أصحاباإلدارة واملديرين و املسامهني وغريهم من 
 .3 حتديد اهليكل الذي يتم من خالله وضع أهداف الشركة ووسائل حتقيقها وآليات الرقابة على األداء

ويف اجلزائر مت إصدار دليل حوكمة املؤسسات اجلزائري، ومما جاء يف هذا امليثاق أنه يستوجب على الشركات اجلزائرية أن تثق بأن 
راشد، ويندرج هذا امليثاق يف سياق القوانني والنصوص التنظيمية السارية املفعول، موجهة أساسا مصلحتها تكون يف تبين ميثاق احلكم ال

 بإطالقللمؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة، وترتك احلرية للشركات األخرى يف العمل به، وقد قامت جمموعة عمل حوكمة الشركات 
باجلزائر العاصمة والذي تأسس ليكون مبثابة منرب ملساعدة الشركات اجلزائرية على االلتزام مبواد  7808مركز حوكمة اجلزائر" يف أكتوبر

ف دليل حوكمة املؤسسات اجلزائري ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة على أنه: وعرّ . 4 الدليل، واعتماد أفضل ممارسات حوكمة الشركات
فة تسيريية وجمموعة من التدابري العملية الكفيلة يف آن واحد لضمان استدامة وتنافسية املؤسسة، بواسطة تعريف حقوق "عبارة عن فلس

 .5 وواجبات األطراف الفاعلة فيها، وتقاسم الصالحيات واملسؤوليات املرتتبة عن ذلك"
 . 6 المطلب الثاني: خصائص الشفافية واإلفصاح وهي امتداد لمبدأ الحوكمة

 إن من بني أهم خصائص الشفافية واإلفصاح باعتبارها امتدادا ملبدإ احلوكمة جند؛
 .االنضباط، بإتباع السلوك األخالقي والصحيح -
 .الشفافية بتقدمي الصورة احلقيقية لكل ما حيدث وينفذ -
 .االستقاللية، بعدم وجود تأثريات وضغوطات غري الزمة للعمل -

                                                           
ملمارسات اليت نة كادبوري هي جلنة تدقيق الشؤون املالية للشركات الربيطانية وتتضمن ممثلني عن مستويات الصناعة الربيطانية وتتحدد مهمتها يف وضع اجل -1

 إميانطالب، عالء فرحان تساعد الشركات على حتديد وتطبيق اّلرقابة اّلداخلية من أجل منع حدوث االحنرافات والّتالعب وجتنب احلسائر يف هذه الشركات. 
 .71، ص 7800شيحان املشهداين، احلوكمة املؤسسية واألداء املايل االسرًتاتيجي للمصارف، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،

 .70شيحان املشهداين، املرجع نفسه، ص إميانطالب، عالء فرحان  -2
احلوكمة على اإلفصاح احملاسيب وجودة الّتقارير املالية، بطاقة مشاركة يف املتقى الوطين حول حوكمة الشركات  موسي سهام ـ، خالدي فراح، أثر تطبيق قواعد  -3

 .81، ص 7807 ،وماي82-81كآلية للحد من الفساد املايل واإلداري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 
، من 1-7، ص .7800، 70ة دورية للشرق األوسط ومشال افريقيا، العدد رقم مر كز املشروعات اّلدولية اخلاصة، حوكمة الشركات قضايا واجتاهات، نشر  -4

 .70/00/7801، يوم: http://www.hawkama.net/files/pdf/CGT_21_AR.pdf املوقع االلكرتوين
 .01، ص7881 للمؤسسات يف اجلزائر، اجلزائر، وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات الّتقليدية، ميثاق احلكم اّلراشد -5
 .73، ص7881، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، -املفاهيم، املبادئ، التجارب-طارق عبد العال محاد، حوكمة الشركات  -6
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 .وتقدير أعمال جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية املساءلة، بإمكانية تقييم -
 املسؤولية، وتكون أمام عميع األطراف ذوي املصلحة . -
 .العدالة، باحرتام حقوق خمتلف اجملموعات أصحاب املصلحة يف املنشأة - 
 .املسؤولية االجتماعية: أي النظر إىل اإلدارة أو الشركة كمواطن جيد - 

 إلى الحوكمة لمواجهة الفساداجة المطلب الثالث: الح
 هناك مربّرات ودواعي إىل احلوكمة كسبيل جملاهبة ظاهرة الفساد، وعليه ميكن التطرق لتلك األسباب يف العناصر التالية؛

 أول: أسباب ظهور الحاجة لحوكمة الشركات:
 كر منها: حوكمة الشركات، نذ  إىلظهور احلاجة  إىلهناك عملة من األسباب والتداعيات اليت أدت 

يف الواليات املتحدة األمريكية االهنيارات األخرية اليت تعرضت هلا الكثري من الشركات العاملية زمات املالية و كشفت األ  حيث -أ(
سيما الفساد املايل و احملاسيب، األمر الذي كان له األثر عن الكثري من حاالت الفساد، وال اململكة املتحدة و كذلك الدول األوربية،و 

السيئ يف الكثري من اجملاالت، أبرزها اجملاالت االقتصادية، حيث اتسمت عملية جذب املستويات الكافية لرؤوس األموال يف تلك 
الشركات بقدر كبري من الصعوبات؛ نظرا لتكبد محلة األسهم فيها خسائر مالية فادحة انعكست سلبا على مصداقية الشركات املستثمر 

 .1 ال مــن خــالل توجه املستثمريــــن احلالييـــن و املرتقبيـــن للبحث عن منافذ استثمارية بديلةفيها و أسواق رأس املــ
تعد األساليب املستخدمة يف إدارة شؤون الشركات و املعايري ليت حتكم سلوكيات األفراد العاملني فيها ضمن املستويات  -ب(

الشركات، فقد كان الوالء غري  اهنيارة هبم من األسباب اليت كانت وراء األزمة املالية و اإلدارية كافة و مستوى تنفيذهم للمسؤوليات املناط
املكان و الشخص املناسبني يقع يف قلب األزمات األخرية اليت تعرضت هلا الشركات، فاملوظفون و املدراء العاملون فيها كانوا قد  إىلاملوجه 

لذي كان بإمكان اهتم داخل الشركات جتاه محلة األسهم و إطاعة القوانني،يف الوقت اأشخاص غري مؤمتنني على واجب إىلمنحوا ثقتهم 
املدراء إثارة التساؤالت حول خمتلف القضايا املشكوك يف مصداقيتها وانسجامها مع مصاحل محلة األسهم و اآلخرين من هؤالء املوظفني و 

 أصحاب املصلحة.
حصول أزمة الثقة يف أعاله،  إىللية وغري املالية، من بني األسباب اليت قادت تعد عدم الشفافية و نشر املعلومات املا -ت(

 اليت طالت جمالس اإلدارة و اإلدارات التنفيذية و املدققني يف الشركات.و 
 ثانيا: دور آليات الحوكمة في محاربة الفساد

واحدا من التهديدات الرئيسية ضد التنمية  تأيت أمهية دراسة عالقة الفساد اإلداري باحلوكمة يف أن الفساد اإلداري ميثل
واإلنصاف واالستقرار االجتماعي والعدالة،وهذه التهديدات تصيب األجهزة احلكومية والقطاع اخلاص على حد سواء باعتبارهم شركاء يف 

أمرا ضروريا ملواجهة حاالت  عملية التنمية، وحتقيق التوازن االقتصادي واالجتماعي يف الدولة؛ لذلك كان تبين مفهوم حوكمة الشركات
 الفساد املايل واحملاسيب الذي تعاين منه معظم الشركات.

                                                           
 شركةو  MAXWELL ملية أمثال شركة اليت ارتبطت بأمساء كربيات الشركات العاثلة على حاالت الفساد املذكورة و التسعينيات أمو  حفلت فرتة الثمانينات -1

BCCI  شركة وPOLLY PECK ةكـة املتحدة وشركـفــي اململ GREDIT LYONNAIS شركةو ا رنسفــي فMETALGESELLSHAFT 

SCHNEIDER   يف أملانيا فضال عن فشل البنك التجاري الكندي يف حني متثلت حصة اليابان يف فشل شركةYAMAICHI  املدخرات مث أزمة القروض و
و اليت أثارت  0112يف الواليات املتحدة األمريكية ،و حاالت أخرى لشركات مماثلة عرب األزمات املالية اليت اجتاحت غرب أسيا يف النصف الثاين من سنة 

بن الطاهر  عداد التقارير بشأن ذلك.الشكوك حول إمكانية االعتماد على  الكشوفات املالية للشركات، و دور كربى شركات احملاسبة و التدقيق الدولية يف إ
وجودة القوائم املالية يف ظل النظام احملاسيب املايل، امللتقى الوطين حول حوكمة  واإلفصاححسني، بوطالعة حممد، دراسة أثر حوكمة الشركات على الشفافية 

 بسكرة. -، جامعة حممد خيضر 2012 وماي 82-81 واإلداريالشركات كآلية للحد من الفساد املايل 
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 األعمدة األساسية لحوكمة الشركات:  -(0
 :1هي األساس الذي ترتكز علية احلوكمة الرشيدة يف الشركات، وتتمثل يفو 

التنفيذية وحى املوظفني بالشركة  واإلدارةأي املسؤوليات اليت ال بد أن يتحلى هبا كل من أعضاء جملس اإلدارة  أ/المسؤولية:
 اإلدارةعلى ضوء املهام املنصوص عليها هلم يف الوصف الوظيفي قبل التوظيف.ومن أهم صور املسئولية تكون من قبل املسامهني جمللس 

 للمؤسسة أو الشركة. التنفيذية يف الشركة، ومتثل هذه املسئولية نوع من الضبط دارةاإلهو بدوره يكون مسئوال عن  الذي
وباملمارسة السليمة  حيث أنه بتوافر العدالة يف املؤسسة يؤمن ذلك وجود بيئة عمل صحية، تتسم باإلجيابية :ب/العدالة

 .املؤسسة منهاج السلوك القومي يف التعامل مع الوظائف املوكلة اليهم لألعمال اليومية للمؤسسة. وذلك يعزز انتهاج العاملني واملسؤولني يف
اختاذ القرار بشأهنا، وال بد أن  الفوري عن كل املعلومات اجلوهرية اليت يكون هلا تأثري على اإلفصاحفالبد من  ج/الشفافية:

 .تكون هذه املعلومات واضحة ومنطقية وذات دالالت مفهومة للجميع
نفسها من قبل املوظفني  اسبة يكون االلتزام بالقوانني والقرارات الصادرة من اجلهات التشريعية أو املؤسسةباحمل ح/المحاسبة:

والقرارات وحى العقوبات  واإلجراءاتمن أن تكون هذه القوانني  بد واملسؤولني فيها أكثر. ولكي يكون األمر واضح لدى اجلميع ال
للجميع. وختتلف اجلهات املسؤولة عن حماسبة الشركات فهي قد تكون من قبل السوق املالية،أو عن طريق  واضحة وصرحية ومتاحة

 .التنفيذية للشركات لإلدارة  اإلدارةاملسامهني، او من خالل جملس 
 2يف أربعة عناصر هي: د ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائر املعايري األساسية للحكم الراشد يف املؤسسة، وتتمثلوقد حدّ     

 يعين توزيع احلقوق والواجبات بني األطراف الفاعلة يف املؤسسة بطريقة منصفة وفاعلة. أ/ النصاف:
 أي أن احلقوق والواجبات، والصالحيات واملسؤوليات ينبغي أن تكون واضحة وشفافة للجميع. ب/الشفافية:

 دقيقة.يعين أن مسؤولية أي فرد حمددة بأهداف  ت/المسؤولية:
 أي أن كل طرف فاعل مسؤوال أمام اآلخر فيما ميارس من خالله املسؤوليات املنوطة له. ث/التبعية:

 آليات الحوكمة لمحاربة الفساد -(7
ن لتعديل سلوك اإلدارة السليب وذلك للحفاظ على مصاحلهم باختاذ تدابري و والفساد يف الشركات يلجأ املسامهملواجهة االحنراف 

داخلية تعتمد على جمالس اإلدارة والرقابة  ةلك آليات وأدوات رقابية وإشرافيورقابية عن طريق إنشاء نظام حوكمة الشركات الذي ميتقوميية 
وائح والنظم األساسية كذا الرقابة املباشرة من املسامهني، واللملدققني الداخليني يف الشركات، و مرؤوس واالتبادلية بني اإلدارة من رئيس و 

 .3 كذلك أدوات رقابية خارجية ممارسة من قبل اهليئات الرقابية يف األسواق املالية والبنوك املركزية، واملدققني اخلارجني للشركاتت؛ و للشركا
 المبحث الثالث

  مفهوم المساءلة وعالقتها بالرقابة وبالفساد اإلداري
كما مينحهم يف شرح وجه نظرهم حول سلوكياهتم   اإلداريةإن مبدأ املساءلة ميدنا باحلق يف االستفسار عن تصرفات اآلخرين   

 وتصرفاهتم املتعلقة بأداء أعماهلم.
 تعريف المساءلة  المطلب األول:

                                                           
 .18-11م، ص 7800، كتاب حوكمة الشركات، مكتبة آفاق، عمان، األردن، -احتاد الشركات االستثمارية -مركز عمان حوكمة الشركات  -1
 .72، ص 7881وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات الّتقليدية، مرجع سابق، -2
هو النظام الذي يعىن بقيام الشركة بااللتزام : نظام الرقابة الداخلي. 17-10، مرجع سابق، ص -ماريةاحتاد الشركات االستث -مركز عمان حلوكمة الشركات -3

هو النظام الذي تضعه اجلهات اخلارجية والذي يهدف إىل التأكد  :نظام الرقابة اخلارجييف أعماهلا والتمسك مبعايري اجلودة واالنضباط يف املمارسات اإلدارية. 
 ات يف ممارسة أعماهلا بالقوانني واإلجراءات اليت تضعها.من التزام املؤسس



 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

221 
 

 نتطرق للمساءلة يف املعىن اللغوي مث يف املعىن االصطالحي، كما يلي؛
 أول: المساءلة في اللغة

ساءَله عن أمر و ، ُمساَءل   ، واملفعولُمسائِل ، فهوُمساَءلةً  ،يسائل َ  وساءلسأل َيْسَأُل ُسَؤااًل وَسآَلًة وَمْسأَلًة وَتْسآاًل وَسأََلًة ،   
 .1، وساَءله عن قضّيٍة مااستخربه عنه، سأله عنه، استعلمه عنه

 ثانيا: المساءلة في الصطالح:    
أو االتفاق للطرف اآلخر وذلك بشأن نتائج أو خمرجات ذلك العقد واليت مت االتفاق على  هي مساءلة طرف من أطراف العقد

تعرف نظم املساءلة على أهنا واجب املسؤولني عن الوظائف الرمسية )سواء أكانوا شروطها من حيث النوع والتوقيت ومعايري اجلودة. و 
يـم تقارير دورية حول سري العمل يف املؤسسة أو الوزارة، بشكل يتم فيه منتخبني أم معينني، وزراء أم موظفني ومن يف حكمهم( يف تقد

يف توضيح قراراهتم وتفسري سياساهتم، واالستعداد لتحمل املسؤوليات املرتتبة على هذه القرارات، وااللتزام بتقديـم تقارير عن سري العمل 
تنفيذ سياساهتم يف العمل. كذلك يعين املبدأ حق املواطنني  مؤسستهم، يوضح اإلجيابيات والسلبيات، ومدى النجاح أو اإلخفاق يف

العاديني يف الـحصول على هذه التقارير واملعلومات الالزمة، عن أعمال عميع املسؤولني يف اإلدارات العامة، مثل النواب، والوزراء، 
دل والوضوح واملساواة، والتأكد من ع قيـم العـمواملوظفني الـحكوميني، وأصحاب املناصب. ويهدف ذلك إىل التأكد من أن عملهم يتفق 

حى يكتسب هؤالء الشرعية والدعم املقدمني من الشعب، لضمان استمرارهم يف  توافق أعماهلم مع الـحدود القانونية لوظائفهم ومهامهم،
 .2 عملهم على هذه األسس

طلب من املسؤولني تقدمي التوضيحات الالزمة ألصحاب مت تعريف املساءلة من قبل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على أهنا الو 
املصلحة حول كيفية استخدام صالحياهتم وتصريف واجباهتم، واألخذ باالنتقادات اليت توجه هلم وتلبية املتطلبات املطلوبة منهم وقبول 

اللوم عن الفشل أو قبول الثناء والتقدير االستعداد لقبول وعرفت بأهنا: 3بعض املسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو عن اخلداع والغش.
فاملساءلة تعين احملاسبة،  4عن النجاح واالجناز، وتشمل شرحا وتفسريا لألسباب املؤدية لذلك، وما جيب فعله لتصحيح مثل هذا املوقف.

ن يتحمل الفرد مسؤولية ما يسند وأن الفرد ال يكون مسؤوال أمام نفسه، بل جيب احملاسبة على حتقيق اآلخرين ملسؤولياهتم، وهذا يعين أ
فيتمثل اهلدف  .5 إليه من أعمال وما يتبعها من مهام تتطلبها تلك املسؤولية، وذلك طبقا للشروط واملواصفات اليت قد سبق املوافقة عليها

لى حقوق املواطنني يف مواجهة من وراء املساءلة معرفة اجلهة املسؤولة ونوع املسؤولية وطبيعة السلوك الذي يعد غري قانوين، واحملافظة ع
 .تعسفات اإلدارة ومتكينهم من مساءلة املسؤولني يف خمتلف مواقعهم

 رقابة والمساءلة والعالقة بينهماالمطلب الثاني: ال
العامة ميكن تعريف الرقابة بالنظر إىل املساءلة بأهنا: عملية متارسها هيئة الرقابة على تصرفات أجهزة السلطة التنفيذية باألموال 

من خالل التدقيق والفحص واملراجعة واملتابعة والبحوث التقوميية لضمان صحة هذه التصرفات وحتسني كفاءهتا سواء يف جمال استخدام 
 وال.األمالقوى البشرية أو املوارد املادية ومطابقة االجنازات املتحققة مع األهداف اجملتمعة املرسومة أو املرغوبة ومبا يؤدي اىل صيانة هذه 

                                                           
 مادة سأل.م(، 0111، دار صادر، بريوت، )0بن منظور، أيب الفضل حممد بن مكرم األفريقي، لسان العرب، طا  -1
 .008، ص7808رام اهلل ، من أجل النزاهة واملساءلة / أمان االئتالف، إصدار  7النزاهة والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد،  ط  ،عبري مصلح -2
، جماالت العمل، POGARبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، إدارة احلكم يف الدول العربية  -3

http://www.pogar.org/arabic/governance/transparency-and-accountability.aspx#،1122 ،2/5/11221 
 .33، عمان، األردن، ص7881، دار حامد للنشر والتوزيع ، 0الرتبوية ، ط اإلدارةأخوار شيده ، عالية خلف ، املساءلة والفاعلية يف  -4
يف احلد من الفساد اإلداري يف القطاعات احلكومية، أطروحة دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، قسم  فارس بن علوش، دور الشفافية واملساءلة -5

 .1م، ص7808العلوم اإلدارية، اململكة العربية السعودية، 

http://www.pogar.org/arabic/governance/transparency-and-accountability.aspx
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واملساءلة موجودة سواء وجدت الرقابة أم ال توجد، إال أن الربط بني املساءلة والرقابة جاء إلضفاء الفعالية على مضمون املساءلة 
وتعد آلية املساءلة إحدى أهم أدوات  من خالل الرقابة، وحى يصبح املسؤولون عرضة لالستجواب بشأن قيامهم باملسؤوليات املخولة هلم.

يف إطار مكافحة الفساد، فهي تعد معيارا ضابطاّ  لألداء الـحكومي، وأداة تقويـمية لألشخاص العاملني يف مؤسسات الدولة  الرقابة
، للـحد من اجملتمع املدين والرأّي العام املختلفة، عندما تتم   حماسبتهم من قبل اهليئات املخولة بذلك رمسيا، أو من قبل مؤسسات

منها عمدا.  يف عمل الـحكومة اليت قد حتيد عن مسارها الصحيح ، إذا ما ضعفت أشكال احملاسبة، أو جرى الـحدالـخروقات واالحنراف 
أعماهلا ومن األمثلة على تطبيقات هذهّ  اآللية ما تنص عليه معظم الدساتري يف العامل فيـما يتعلق بإلزام الـحكومة بتقديـم تقارير دورية عن 

 .1 قبل الشعب الكربى أمام املفوضني من
ويف سبيل اضطالع أجهزة الرقابة بدورها يف تعزيز املساءلة يف حمتواها وعلى وحداهتا اخلاضعة للرقابة، البد من أن تستند يف ذلك إىل 

 :2 جمموعة من األدوات تتمثل أمهها يف ما يلي
  اختصاصات أجهزة الرقابة يف الدولة وتدعيم سبل ، وذلك ملنع حدوث تداخل يف ملهام األجهزة الرقابية املختلفةالتحديد الواضح

 .التعاون بينها
  ،دعم استقاللية األجهزة الرقابية يف أداء أعماهلا حلمايتها من التبعية ألية جهة أخري مما يؤثر على فاعلية دورها الرقايب احملايد

ابليته للعزل والنقل ألسباب ال عالقة هلا والعمل على استقرار النائب يف وظيفته؛ ألن عدم استقرار املراقب يف وظيفته وق
 بالكفاءة، تؤثر على مهمته.

  العمل على حسن اختيار منسويب األجهزة الرقابية وتطوير مهاراهتم املهنية وترقية مؤهالهتم بشكل مستمر، مما يساعد على تقليل
 .فرص حدوث األخطاء واالحنرافات ويصبح من السهل اكتشافها فور حدوثها

  على التطبيق السليم للقوانني واألنظمة اليت تنظم العمل بشفافية ونزاهة، وإبراز التغيـــــــــراتاحلرص 
والقوانني واألنظمة اليت  القانونية يف قانون النظام املايل واإلداري للدولة والعمل على سدها من خالل تطوير واقرتاح التشريعات

 .ق املتطلبات املعياريةتكفل حتقيق الشفافية والنزاهة واملساءلة وف
  من الواجب واملصلحة أن تعمل األجهزة العليا للرقابة نفسها باستمرار بالتوافق والتعاون مع أصحاب الشأن على تدعيم

استقالليتها وفعاليتها ومصداقيتها، كي تنخرط بشكل مضمون ومأمون يف ترسيخ الشفافية واملساءلة يف حميطها، فإنه ليس من 
، وال إىل معامل لطبع األوراق أو هيئات ديكورية ت طاغية قد تكون هي أوىل ضحاياهابول أن تتحول إىل سلطااملعقول واملق

مهمشة ضررها املادي واملعنوي أكثر من نفعها العملي، ولذلك من املنطقي والطبيعي أن تعطي األجهزة العليا للرقابة القدوة 
والشفافية واملساءلة، كي تعزز من جدوى و مصداقية السعي حنو ترسيخ دورها  واملثال يف تبين معايري االستقاللية والفعالية

  .وموقعها يف مشهد احلكامة العمومية
 المطلب الثالث: منافع تفعيل المساءلة: 

                                                           
. 18-11، ص7808رام اهلل  ،من أجل النزاهة واملساءلة / أمان االئتالف، إصدار  7النزاهة والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد،  ط  –عبري مصلح  -1

من الدستور اجلزائري حيث جاء فيها:" يـراقب الـربملان عـمل احلـكومة وفـقا لـلّشـروط املــحـّددة يف املواّد 003وقد نصت على مراقبة الربملان لعمل احلكومة املادة 
 من الدستور".152و 151و 98و 94

 :بتاريخ، www.maqalaty.com  حبث منشور على املوقع  لرملي، دور الرقابة املالية العامة يف تعزيز الشفافية واملساءلة ومكافحة الفسادفياض محزة ا -2
 .17:20:58 ، الوقت 2017-03-29
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وجب على خمتلف احلكومات يف خمتلف البلدان العمل على تعزيز قيمة املساءلة داخل دواليب دوهلم قصد نشر ثقافة مكافحة 
ميكن تلخيص اجملتمع،و  الفساد وحماصرته وترسيخ أخالق النزاهة والصراحة وتوطيد الثقة مع جعلها شائعة ما بني خمتلف شرائح

 :1منافع تفعيل عملية املساءلة يف 
 حتسني األداء -
 واملنظمات فراداألتعزيز الشعور باجلدارة والكفاءة على مستوى  -
 واالبتكار وحب حتقيق الذات لدى العاملني اإلبداعيةتساعد على  -
 مشاركة املوظفني يف عملية صنع القرارات اإلدارية -
 مما يعزز الوالء للمنظمة والعمل األفرادحسني اجلانب املعنوي لدى  -
 واملسؤوليات لألطراف املشرتكة األدواربيان وتوضيح  -
 وجود وصف وظيفي لكل وظيفة إدارية -
 لجهات ذات العالقةوجود نظام لرفع التقارير ل -
 مناقشة النتائج بني أفراد املنظمة -

للمجتمع الذي تعمل فيه  والثقافية واالقتصادية والسياسية االجتماعية للجوانب وتواجه املساءلة معوقات وليدة تراكمات تارخيية
 2:مهها أومن  اإلدارة

 ومنها: اإلداريمعوقات إدارية وبنيوية تتعلق باجلهاز  -0
 املركزية الشديدة وضعف الالمركزيةسطوة  -أ 

 ضعف التخطيط الشامل -ب
 اإلداري وتضخم حجم اجلهاز اإلداري واإلشرافصعوبة تفعيل الرقابة  -ت
 واإلجراءاتتعقيد اللوائح  -ث
 املساءلة أعمالضعف احلماية املمنوحة لألشخاص الذين ميارسون  -ج
 ا بينها أحيانا.كثرة القوانني والنظم والتعليمات والتضارب فيم  -ح

 معوقات اجتماعية وثقافية ومنها: -7
 العامة. اإلدارةاحملاباة واحملسوبية يف عمل  هيمنة الوالءات االجتماعية وشيوع  -أ

 اخنفاض مستوى رواتب العاملني مقارنة بارتفاع تكاليف املعيشة وظهور الفساد. -ب
 ضعف التدريب وتعميم ثقافة املساءلة.  -ت
 ضعف التنشئة االجتماعية للموظفني اجلدد وخاصة يف جمال املساءلة.  -ث
 انتشار الفساد دون تفعيل مفهوم املساءلة. -ج

 خاتمة: 

                                                           
https://www.cipe-، منشور على املوقع:7800كاوه حممد فرج قرداغي، أثر الشفافية واملساءلة على اإلصالح اإلداري،  -1

arabia.org/files/pdf/.../KEDO_Policy_Paper.pdf  1-1، ص01.88، على الساعة  81/81/7802، تاريخ االطالع. 
 .2-1ص كاوه حممد فرج قرداغي، املرجع نفسه،  -2
 

https://www.cipe-arabia.org/files/pdf/.../KEDO_Policy_Paper.pdf
https://www.cipe-arabia.org/files/pdf/.../KEDO_Policy_Paper.pdf
https://www.cipe-arabia.org/files/pdf/.../KEDO_Policy_Paper.pdf
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ن مصاحل املواطنني يف فكلهم جيعلو  ملكافحة الفساد؛ أساسية ووسائل وحوكمة الشركات، مفاهيم مركزية فية واملساءلةن الشفاإ  
الشفافية هي نقيض الغموض، وتعين توفري املعلومات الكاملة عن األنشطة العامة ، فخرىاأل تعزز كل منهم، كما والضياع مأمن من التلف

تقارير األجهزة الرقابية أو اللجان  ، حيث جندللصحافة والرأي العام واملواطنني الراغبني يف االطالع على أعمال احلكومة دون إخفاء
 األداءالتطبيق العلمي والعملي ملعايري الشفافية يف كافة املعامالت، وتربز التقارير الرقابية اجلوانب االجيابية يف تعكس الرقابية املسؤولة عنها 

 .احلكومي وتدعمها وتعززها

ة تقصيًا وراء خمالفات متنوعة سواًء مالية أو إدارية أو خمالفات تتعلق مباشرًة بإعاقة عمل أجهزة الرقابة املالي وتكون املساءلة
ل العامة، وقد تقتصر احملاسبة فيها على العقاب وفق اللوائح اإلدارية أو متتد إىل القضاء العام املختص. وبذلك تسهم املساءلة بشكل فاع
ة يف مكافحة الغش والفساد وتدعيم الشفافية لتكون العالقة بني مفهومي املساءلة والشفافية عالقة تبادلية طردية فكلما زاد معدل الشفافي

  . حيمستوى املساءلة والعكس صحزاد 
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 اإلداري في صناعة القـواعد القانونيـةاضي ــدور الق
The role of the administrative judge in the establishment of legal rules 

 ، وراهـدكتيف الث ـباحطالب  ،انيمحمـد أمين ز 
 كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم احلقوق،

 ر.ـــاجلزائ، ةارس املديــي فـة حيـامعـج
  والعلوم السياسية، وقـــة احلقــــكليت،  ـمؤقأستاذ 

 ، اجلزائر. 20 البليدةعلي لونيسي جامعة 
  . 21/10/0212 تاريخ املراجعة: -11/11/0212تاريخ اإليداع:  

  خص: مل
هذا الدور إىل د إمنا ميتو  ال تقتصر وظيفة القاضي اإلداري على جمرد تطبيق النصوص القانونية أو تفسري الغموض الذي يكتنفها، 

، إنشائي خالق ، وإمنا على األغلب هو قضاء تكوييناء اإلداري ليس جمرد قضاء تطبيقيحبكم أن القض ،ابتداع احللول وخلق النظريات
، العديل ، وفق مراحل معينة، خالفا للقاضيلفصل يف القضايا املطروحة عليه وتوسيع بوتقة مصادر املشروعية، يف سبيل اللقواعد القانونية

 .حتاشيا إلنكار العدالة
  ،القضائي لقواعده أسيما يف ظل املنش، ال، هو الطبيعة اخلاصة لقواعد القانون اإلداريد منح هذه السلطة للقاضي اإلداريمر  

ال تكون  القضائية،، غري أن صنع القواعد ية للقاعدة القانونية القضائية ومقارنتها بالتشريعاألمر أدى لالختالف حول الطبيعة القانون
: كالعيوب أحكام و ضوابط معينة، حىت ال متس احلقوق واحلريات، وأمثلة القواعد القضائية عديدة ومتنوعة بإتباعمنا ، وإبطريقة عشوائية

لقضائية، نظرية ت ا، قرينة التظلم اإلداري املسبق على القراراؤولية اإلدارية على أساس اخلطأ واملخاطرالالحقة بالقرار اإلداري، نظام املس
 .هديدية يف مواجهة اإلدارة العامةالغرامة التالعلم اليقيين و 
  :ـةمات الدالـالكل

 . املشروعية اإلدارية واحلريات، ياالجتهاد القضائ ي،القرار القضائي املبدئ ة،املنازعة اإلداري ي،القضاء اإلدار  ي،القانون اإلدار  
Abstract:  

The role of the administrative judge is not limited to the application of legal texts or the 

interpretation of the ambiguity that surrounds them. His role extends to the creation of solutions and 

theories, since administrative judiciary is not merely applied but rather creative. In order to resolve 

cases and expand the potency of legal sources and avoid the denial of justice, the administrative 

judiciary, as opposed to the judge, has to devise legal rules, following specific steps. 

The power to grant this authority to the administrative judge is due to the special nature of 

the Administrative Law, particularly in regards to the judicial origin of its rules. This has led to a 

debate over the legal nature of the judicial legal basis and its comparison with legislation. However, 

the establishment of judicial rules is not arbitrary. It is based on specific rules and parameters, in 

order to preserve the rights and freedoms. As example of judicial rules are numerous and varied, 

such as the defects related to administrative ruling, the administrative liability system on the basis 

of error and risk, the presumption of pre-administrative grievance on judicial decisions, the theory 

of fine science and the threatening fine in the law in facing public administration. 

Keywords: 

Administrative Law, Administrative Judiciary, Administrative Dispute, Preliminary Judicial 

Decision Judgments, Administrative Legitimacy and Freedoms. 

        : ةمقدم
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، الذي عن القضاء اإلداريل دون احلديث القضائية كك االزدواجية، ونظام استقالليتهعن القانون اإلداري و  ال ميكننا احلديث 
للتطبيق على الروابط القانونية واملنازعات الناشئة بني األفراد واجلهات عدم مواكبتها ثبات عجز قواعد القانون املدين و زرع نواته منذ إ

، بعد نسيالدولة الفر الفضل يعود يف ذلك جمللس و  بالنكو " وما يليها من قرارت،: " إجيينز يف وقائع قضية البنت اليت تدعى ،اإلدارية
 نذاك.آ، يف الفصل يف القضايا الناشئة  ، يف ظل سيطرة اإلمرباطورخماض عسري

، بل يتجاوز ذلك إىل تطوير قواعده و سد النقص  إن أمهية القضاء اإلداري ال تقف عند املسامهة يف نشأة القانون اإلداري 
أصول العمل القضائي التقليدي املمثل يف الوظيفة القضائية ، اليت تقتصر ، خمالفا بذلك  الذي يشوبه  و يسفر الغموض الذي يكتنفه

فأصبح القاضي اإلداري ميارس إضافة لوظيفته التقليدية وظيفة  ، على إفراغ النصوص التشريعية ، ونقلها من حيز السكون إىل حيز احلركة
املتفرقة للقانون اإلداري ، اليت مل تغطي كل موضوعاته ، انطالقا  و خلق احللول بفعل النقص املسيطر على النصوص ،االبتكار و االبتداع 

من أن املشرع يف املواد اإلدارية ، يقتصر عمله على سن القواعد العامة ، ويرتك للقاضي اإلداري سلطة تفسريها ، وخلق احللول للمشاكل 
 . ضاء يف مادة املنازعات اإلداريةللوقوف عن حقيقة دور الق اليت تصادف إعماهلا يف املنازعات اإلدارية ، األمر الذي يزيد من فضولنا

: أي دور للقاضي أو بصيغة أخرى؟. اإلدارية املتعلقة باملادةالقانونية  ة القواعد عانفإىل أي مدى يساهم القاضي اإلداري يف ص
 . ق أم ابتكار القاعدة القانونية ؟تطبي ;اإلداري يف مادة املنازعات اإلدارية 

لقاضي لإلطار املفاهيمي الجتهاد ا ألول، خنصص اتقسيمها إىل مبحثنيما سنحاول التطرق إليه يف هذه الورقة البحثية بهذا  
  الثاين ألحكام االجتهاد القضائي يف املواد اإلدارية ، برهنة ألسبقية نشأة القضاء اإلداري  على ابتداع القانون يف حني خنصص ،اإلداري
  .النحو التايل، وذلك على اإلداري

 ث األول المبح
 ي اإلدارياد القاضــي الجتهاإلطـار المفاهيم 

هي الفصل يف املنازعات املعروضة عليه، ويف سبيل حتقيق ذلك قد يواجه ،وظيفة القضاء منذ ظهور مفهوم الدولة و السلطة 
، و حينها يستوجب على  املختصة يتكيف مع طبيعة النزاع، تكمن الفرضية األوىل يف وجود نص قانوين صادر عن السلطة  عمله فرضيتني
، أما يف حالة  ، وذلك يف حالة ما إذا كانت النصوص واضحة تطبيقها حتليال و استنباطا إسقاط النصوص على الوقائع و القاضي عموما

تطبيقها على النزاع ثانيا، األمر الذي تفسريها أوال مث  - وباألخص يف املنازعات اإلدارية -، فيستوجب األمر على القاضي  غموضها
   .1 نستطيع من خالله القول أن القاضي طبق القانون على املنازعة املعروضة عليه، حتاشيا إلنكار العدالة

أما الفرضية الثانية، فتكمن يف غياب نص يطبق على النزاع، ويتحقق هذا الفرض بكثرة يف املنازعات اإلدارية ، فهنا يستوجب  
لقاضي اإلداري البحث عن القاعدة القانونية يف مسائل مشاهبة أو تشريعات أخرى مماثلة ، ويستفيد من احللول املطبقة لتماثلها يف على ا

سيما يف ظل قواعد التقنني املدين مبا ينسجم مع طبيعة املنازعات ال -طروحة، ويف حال عدم وجود نصوص مشاهبة سبيل حل القضية امل
يه إال ابتكار وإنشاء القاعدة القانونية حتاشيا إلنكار العدالة ، مبا جيعل من القضاء اإلداري قضاء مبدعا تكوينيا خالقا فما عل –اإلدارية 

، وعليه سوف نتطرق يف هذا املبحث ملفهوم االجتهاد القضائي يف 2، يف سبيل توسيع بوتقة مصادر املشروعيةانونيةللنظريات والقواعد الق
، مراحل الجتهاد القضائي )املطلب الثاين(، أسباب وطبيعة االقضائي اإلداري )املطلب األول( يث نعا ج تعريف االجتهاداملادة اإلدارية حب

، وكمطلب رابع عرض صور ومناذج لقواعد قضائية اجتهادية مبعرفة القضاء اإلداري، وهو القضائية )املطلب الثالث(صنع القاعدة القانونية 
 بنوع من االختصار على النحو التايل:  ما سنحاول التطرق إليه

                                                           

لوم ابتسام فاطمة الزهراء شقاف، دور القاضي اإلداري يف إنشاء القاعدة القانونية، مذكرة ماجستري، فرع القانون املعمق، كلية احلقوق والع أشارت إليه: 1 
 و ما بعدها.  11، ص  0212-0212السياسية ، جامعة تلمسان ، 

 .42،  44ص  ،0210األول، مبادئ القانون اإلداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  األردن،  ، الكتابمصلح ممدوح الصرايرة، القانون اإلداري 2 
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 ةي المـواد اإلداريـــي فريـف االجتهاد القضائـ: تعلب األو ـالمطل
القضائي " هو النعت  االجتهاد" هو املنعوت أي املوصوف و " "ا، فلقضائي مصطلح مركب من نعت ومنعوتا االجتهادإن  

، وذلك على النحو لعبارة إىل ثالثة أجزاءالقضائي اإلداري" بتقسيم هذه ا االجتهاد ، وعليه نستطيع تعريف "" منعوت ثان اإلداري "و
 التايل:

استفراغ الوسع" أي "بذل الطاقة يف الوصول إىل املراد" ، وهذا املصطلح " من حيث اللغة هو: "بذل اجلهد و مصطلح "االجتهاد
 .1" من كان أهال لالجتهاد واستنباط األحكام من مصادرها ال يطلق إال على عمل فيه مشقة،  وعليه يكون اجملتهد هو: " كل

، متفق عليه من املعىن ، وعلى العموم نعين به : "استفراغ اجلهد يف درك األحكام اد فقها خمتلف فيه من حيث املبىنمعىن االجته
، بل اكتفى هذا األخري بوضع 2ل املشرع، نظرا لكونه ال يدخل يف صميم عمالتشريعي فيغيب متاما عن الساحة الشرعية" ، أما التعريف

فق النص التشريعي، بالفصل يف املنازعة و  -سواء كان عدليا أو إداريا  –، اليت ألزمت القاضي احية من التقنني املدين اجلزائرياملادة االفتت
 .3 ، مث مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالةوإذا مل جيد، فبمبادئ الشريعة اإلسالمية، مث العرف

، لكن لكل دارس قانون اكتشاف جمال تطبيقه يف العلوم فنالحظ غياب تعريف حريف لالجتهاد، يأما من حيث التعريف القضائ
 .4 القانونية يف عدة قرارات قضائية

 ور" إذ يقال: "استقضى فالن فالنا، أي جعله قاضيامصطلح القضاء يف اللغة هو: "احلكم" و"القاضي" هو "الفاصل يف األم 
وال نقصد بالقضاء كمصدر  : " للقضاء عدة معاين ،يث الفقه، فيعرفه " عاطف البنا"، والقضايا هي األحكام " أما من حبني الناس

، اليت تنصرف من ناحية د هو القضاء مبدلوالته املوضوعية، وإمنا املقصو نصرف إىل أعضاء اهليئات القضائية، املعىن العضوي الذي يللقانون
 .5" ، وينصرف من ناحية أخرى إىل  اطراد األحكام و استقرارهاالقاضي يف نزاع معني معروض علىإىل احلكم 
، حتل قاط مل تعاجلها النصوص القانونية، يف نه صادر عن جهات التقاضي اإلدارية، فنظرا لكونأما بالنسبة ملصطلح "اإلداري" 

 6". األحكام األساسية أو األحكام ذات املبادئ عليها بتسمية " ، يطلقحة على احملاكم يف قرارات قضائيةمشاكل وقضايا مطرو 
: "مسامهة القضاء أو إضافات القضائي اإلداري" على أنه االجتهاد، نستطيع تعريف" ند مجع املصطلحات املذكورة أعالهعو  

يقا لوحدة املنظومة القواعد أو تفسريها حتق، أو تكملة  القانون وسد النقص الذي يكتنفهالقضاء اإلداري ونتاج مشقته ووسعه يف تفسري
  .7 ، بقرارات منشئة ال مفسرة تعترب مصدرا للقانون اإلداري "القانونية

 ةإلداريـواد اـي المـــــــائي فـهاد القضـــة االجت: أسباب وطبيعـيــب الثانـالمطل
، أي يرجع بصفة شريع يف جمال املنازعات اإلداريةدور التميكن رد أسباب بروز الدور االجتهادي للقاضي اإلداري يف عدم فعالية 

ذا ، وهذا هو حمل اخلصوصية يف هأها القضائي ومرجعيتها التارخيية، خاصة يف ظل منشة اخلاصة لقواعد القانون اإلداريعامة للطبيع
                                                           

، كلية احلقوق والعلوم  20، العدد تطبيقها؟، جملة االجتهاد القضائي، دور القاضي اإلداري : وضع القاعدة القانونبة أم طفى، خبوش، أ .عبد اجلليل مفتاحمص 1
 .112، ص 0222نوفمرب  21كرة ،  السياسية ، جامعة بس
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 ،د القضاء اإلداري يف نقص التشريعا، على العموم يكمن أول سبب لالجتهألن القضاء نشأ أوال، مث نشأ بعد ذلك القانون القانون،
، عدم لنقص، ويزيد من هذا ااحية من التقنني املدين اجلزائريبدليل أن املشرع نفسه يعرتف هبذا النقص كما تطرقنا لذلك يف املادة االفتت

بالرتكيز على االعتبارات العملية املرتبطة ، جود تشريعات إدارية كثرية متفرقة، وسرعة تطور أحكامهتقنني قواعد هذا القانون ، بالرغم من و 
اليت تدفع به  ،، دون أن ننسى غلبة الروح اإلدارية يف نفسية القاضيمباشرة اإلدارة العامة لوظائفها، أكثر منه االعتبارات القانونية حبسن

   .1 إداريا يف نفس الوقتأن يكون قاضيا فقط وإمنا قاضيا و ، فظروف املنازعات اإلدارية تلزم القاضي ال إىل االجتهاد
، أي واة بني أطراف املنازعة اإلدارية، هو عدم املساوز االجتهاد يف املواد اإلداريةيرى بعض الفقه أن السبب الرئيسي والفعال لرب  

التدخل يف  م على القاضي، األمر الذي حيتقوة والغلبة مبا هلا من امتيازات، واألفراد العاديني البسطاءبني اإلدارة العامة ذات السيطرة وال
، أي أن القضاء اإلداري يتوىل عبء تسيري إجراءات اخلصومة، يأمر بالتحقيق، يفحص املنازعة بشكل إجيايب، كشكل للتنقيب والبحث

، أن املدعي ال يكلف نفسه بكل ذلك، على عكس القاضي املدين العديل ، يف حنيثائق، ويقدر وسائل اإلثبات، مث يفصل يف الدعوىالو 
، حبكم أن دور هذا األخري جمرد حكم بني  وسائل اإلثبات و التعليق عليهاالذي ال يسمح له القانون أن حيل حمل اخلصوم يف تقدمي

القانون اإلداري هو االبن الشرعي : " رى، على حنو نستتبع فيه القول أنخصمني يف حني أن القاضي اإلداري خيرق هذا املبدأ كما سن
  .2للقضاء

ينكر متاما دور القاضي اإلداري يف صناعة القواعد القانونية، ويربرون رأيهم  -وحنن نعارضهم يف ذلك  -جانب آخر من الفقه 
، مما يدل العامة للقانون " روح القانون " ، يكون ملزما بتطبيق املبادئلنزاع يف النص التشريعي أو العرفبأن القاضي عندما ال جيد حال ل

  ،، ألن هذا األخري يستمد احللول من روح القانون املوجودة مسبقا قبل طرح النزاع عليهي دور ابتكاري للقاضي اإلداريد أعلى عدم وجو 
كن يف رأي خمالف يرى ، لاسخة يف وجدان القواعد القانونيةبل دور هذا األخري، ال يعدو أن يكون سوى دور كاشف ألحكام و مبادئ ر 

ري غعدو أن تكون جمرد توجيهات عامة وجد جمردة و ، لكوهنا ال تال تصفو مصاف القاعدة القانونية مةأن املبادئ العا ،البعض اآلخر
 سكونه.ري تؤدي جلمود القانون اإلداري و ، وحنن نؤيد هذا الرأي انطالقا من كون إنكار وظيفة االبتداع لدى القاضي اإلدا3منضبطة 

قد ال جندها يف  إلدارية " الدور اإلبداعي للقاضي اإلداري " بعدة خصوصياتعلى العموم ميتاز االجتهاد القضائي يف املواد ا
على حنو نستطيع فيه  ،مراعاة ظروف النزاع، ألجل حل معادلة املصاحل املتعارضة ألطراف اخلصومة اإلداريةالقوانني اخلاصة، أمهها الواقعية و 

يل ، ال يكاد ميطبق أحكامه عليها جمارات لتطورهاييعيش و يتعايش معها، و وف الواقعية، الظر ن القضاء لصيق باحلياة العملية و القول أ
القانون ، وكذا مبادئ جتهاد، متعلق بالنظام السياسي والقانوين للدولة، واألهم من كل هذا أن أساس االعنها حىت يعود إليها من جديد

، يكاد أن حلد أن صناعة القاعدة القانونية ،دوره كحكم يف النزاعضي اإلداري ل، أما األخطر فيه هو جتاوز القاالطبيعي و قواعد العدالة
القضاء داري و ، ويضاف لكل هذا االرتباط الشديد الذي ال يقبل التجزئة بني القانون اإلالقاضي من مركزه قاضيا إىل مشرعايتحول فيه 

  .4اإلداري
هل ميكن فعال أن يتحول رية يف جوهرها قواعد تشريعية ؟ و األخ تعترب هذه ، فهلد ملسألة طبيعة القواعد القضائيةاآلن لنا أن نعو  

 فيها القاضي من دوره كحكم يف النزاع إىل مشرع يسن القواعد القانونية ؟.
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 عادل السعيد أبو اخلري " اإلجابة عن هذا السؤال بقوله :" ...مع التسليم بالصفة اإلنشائية لسلطة القاضيالدكتور/ حياول "  
، ألهنا ليست من الضيق حبيث تقتصر ة ذات طبيعة خاصة مل تعرف من قبل، إال أن هذه السلطاختيار املبادئ القانونية العامةاإلداري يف 
 .1االتساع حبيث تبلغ مبلغ التشريع " تطبيق، كما أهنا ليست من القوة و على جمرد ال

الضوابط الشرعية، كما أن ابتداع ئى عن احلدود القانونية و ائي مبنال ميارس دوره اإلنش ،ذا األمر أن القاضي اإلداري حسبهيعين ه
، و أن يكون جمرد استخالص لقواعد ومبادئ  ونظريات وأفكار سائدة، فهو ال يعدف إىل إنشاء قاعدة قانونية جديدةالتشريع ال ينصر 

وعلى العموم، تعترب سلطة إنشاء  ،للقائمة على أساس ابتكار نظريات وأفكار جديدة غري معروفة من قبعلى عكس سلطة التشريع ا
،  تتضمنها أشد القوانني استبدادا، على حنو قد الرية قد هتدد النظام القضائي نفسه، وهتدد مسألة احلقوقالقواعد القضائية سلطة خط

، ترد يف األحكام القضائيةقضائية اليت تعترب عنوان للحقيقة، اليت حبكم أنه إذا كان من امليسر الكشف عن األخطاء الواردة يف األحكام ال
  .2صعبا للكشف عليه، وال ميكن حىت التنبؤ بهالبتكار لديه تبقى أمرا غامضا  و القاضي يف استعمال سلطة اإلبداع و فإن تعسف ا

 اقاتهــــــــــمعيواعـــــد القضائيـة و ــع القراحل صنـ: مالثــب الثـالمطل
يطبق على املنازعة اإلدارية املعروضة عليه، يكون جمربا على االجتهاد ، تفاديا الرتكاب إذا مل جيد القاضي اإلداري نصا قانونيا  

القاعدة الشديد بني القاعدة القانونية و  جرمية إنكار العدالة، وهذا الكالم ال يعين بالضرورة أن ينصب القاضي نفسه مشرعا، لالختالف
ضي مستقبال حلل ، وهذا القرار جيب أن ينوي التمسك به القا"قرار مبدئيإمنا ال يعدو أن يكون جمرد " ما رأينا أعاله، و القضائية ك

، كمة اإلدارية اذااذ هذا القرار، فبإمكان حىت قاضي احملليس مقصورا على جملس الدولة فقط أن هذا القرار املبدئيالقضايا املشاهبة، بل و 
 .3 ه ال ميكن الكالم عن " القاعدة   القضائية "، يف ظل انعدامالشرط نفسهمع احرتام 
 االكتشافحلة مر ، املرحلة األوىل تسمى بــ" ة القضائية " بثالث مراحل أساسيةعموما متر عملية وضع القرار املبدئي " القاعد 

عليه مل يضبطها ألن القاضي اإلداري  يكتشف فيها أمرين، األمر األول هو اكتشاف أن الواقعة املعروضة  ،ومسيت هبذه التسمية، "املزدوج
األمر الثاين هو اكتشاف احلل الذي يراه شديد  يتطلب اخلربة امليدانية  وطول نفس، و عناء نص قانوين من قبل، بعد حبث طويل  و 

 املوجود مبناسبة عرض تلك الوقائع، حبكم استحالة املشرع اإلحاطة الشاملة باملشاكل أو القاضي الزما لتكملة القصور أو الفراغ القانوين
 .4 اإلداري ككل  تطور اجملال سوف تقع مستقبال، نظرا ملرونة و  املنازعات اإلدارية اليت

يادة من إعمال فكرة يثبت التاريخ القضائي اإلداري بروز هذا الدور لدى القاضي يف عدة مناسبات، كاستبعاد أعمال الس 
البواكري األوىل لنشأة الرقابة القضائية، ففي هذا الفرض اكتشف القاضي اإلداري خطورة التصدي هلذه الفئة من األعمال خاصة يف ظل 

رة التعويض ، مثلها مثل فكنطاق هذه األعمال من هذه الرقابةخرج بقرار مبدئي وهو استبعاد ، مث اكتشف ثانيا و القضاء اإلدارينيالقانون و 
ارات مبدئية قر تدى لفكرة ابتكار قواعد قضائية و ، واهز عمل التشريع يف معاجلة املسألةعن الضرر املعنوي، اليت اكتشف فيها القاضي عج

 ، أين اكتشفاملوظف يف ارتكاب اخلطأ املرفقي ، كما هو احلال يف املسؤولية اإلدارية يف دعوى رجوع الدولة علىاجتهادية حلل النزاع

                                                           

، جملة االجتهاد القضائي، العدد الثاين، كلية احلقوق، جامعة بسكرة، نوفمرب القاضي اإلداري يف جمال احلقوق واحلرياتاجتهاد ، و اخلريعادل السعيد أب 1 
 .12، ص 022

 .12، ص املرجع نفسه 2 
 ما بعدها.و  12ابتسام فاطمة الزهراء شقاف، املرجع السابق، ص  3 
، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة 20القضائي، العدد  جملة االجتهاد، اإلداري يصنع القاعدة القانونية، جملة االجتهاد القضائي ، القاضيالزين عزري 4 
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رية عن األضرار اليت سببها للغري، وإلقاء هذا العبء على القاضي اإلداري عدم عدالة هتريب املوظف من حتمل نتائج املسؤولية اإلدا
 .1، واهتدى البتداع فكرة حق رجوع الدولة على املوظف يف حالة ارتكاب خطأ شخصيالدولة

سه، فإنه يف هذه املرحلة فإذا كانت مرحلة االكتشاف عمل داخلي يبطنه القاضي يف نف ،"مرحلة التجريباملرحلة الثانية هي "  
، ولو أن ما توصل إليه القاضي يف هذه املرحلة لقوية يف صناعة القاعدة القضائيةخيرج القاضي ما ينوي فعله للعلن، وهي املرحلة ا ،الثانية

، إذ يظهر العمل السري للقاضي يف هذا خرية مل تصل ملرحلة اإلدماج بعدن هذه األ، أل" ال  "القاعدة " احلل القضائييصطلح عليه بــ " 
ىن للفقهاء مناقشته وتوجيه سهام ، حىت يتسريق ما حيرره القاضي من مقاالت وكتابات علمية، للتعريف هبذا احلل القضائيالنسق عن ط

  .2 وانني يف قضية " شركة ال فلوريت"اعدة املسؤولية عن الق، كما فعل ذلك جملس الدولة الفرنسي يف جمال ابتكار قالنقد إليه
مواقف الفقهاء املختصني الذين علموا "، وتأيت بعد تلقي ردود أفعال و مرحلة اإلدماجآخر مرحلة لصناعة القاعدة القضائية هي " 

لفعالة اليت تساهم يف توسيع بوتقة مصادر املشروعية اة اجلديدة اليت اكتشفها القاضي وأعلن عنها، وهي املرحلة احلامسة و بظهور القاعد
احلل القضائي " ، بفعل اإلدماج ضمن أحكام متعددة و مبرور الزمن يتحول " القانوين للنظام القانوين القائم، يتم فيها إضافة احلل اإلدارية

 .3غريها ظرية الظروف الطارئة و اإلداري كنيرتسخ يف وجدان القانون " مبرور الزمن و التكرار و  إىل " قاعدة قضائية
لس الدولة كقاضي أول و آخر : اتساع وظائف جمملواد اإلدارية عدة عوائق، أمههاقد تعرتض عملية االجتهاد القضائي يف ا 

، وذلك إىل لة على األقل فيما خيص االستئناف، لذلك يقرتح الفقه ذافيف الضغط على جملس الدو قاضي نقضو  ف، وقاضي استئنادرجة
السبب اآلخر لعرقلة االجتهاد مر على جملس الدولة يف االجتهاد، و ، وإال استصعب األاستئناف إدارية خمصصة هلذا الغرضحمكمة 

، وذلك مبنح صالحية الفصل يف املنازعات اإلدارية اليت يكون أحد أطرافها اكم اإلداريةالقضائي يف اجلزائر هو تقليص صالحيات احمل
فوق كل هذا تزيد أعمال السيادة  خلق أي ضرر هلا حسب رأينا الشخصي، و ، حبكم عدم يف الدولة إىل احملاكم اإلدارية ملركزيةاهليئات ا

، حىت و إن برزت اجتهادات قضائية يف فرنسا صوره يف مواجهة  قوة هذه األعمال، نظرا لقدور القاضي اإلداري يف االجتهاد من احلد من
  .4جهتها متنح القاضي سلطة موا

 ةالقضائي ـةانونيــد القاعو ـــور القب الرابع : صـالمطل
، حىت و إن منع مبدأ الفصل بني شئنا أم أبينا هي كثرية ومتنوعةالقواعد القضائية اإلدارية املطبقة على املنازعات اإلدارية  

يف تطوير أحكام القانون  مدى فعالية االجتهاد القضائي، مبا يربهن عن بـــ " التشريعية " لن تسمية هذه الطائفة من األعماالسلطات م
لى أساس عولية اإلدارية على أساس اخلطأ و ، نظام املسؤ العيوب الالحقة بالقرار اإلداري :اذج القواعد القانونية القضائية، ومن مناإلداري
عد نذكر: نظرية العلم اليقيين ونظرية ، أبرز هذه القواةلم اإلداري ضد القرارات القضائية، قرينة إساءة استعمال السلط، قرينة التظاملخاطر

  .5، لكن سنكتفي بشرح القاعدتني األخريتني فقطبعا ال يسعنا املقال لشرحها كلها، طالغرامة التهديدية
يف بعض  ، إالهجرها جملس الدولة الفرنسي اليومإن فهي أبرز نظريات القضاء اإلداري، حىت و  ،بالنسبة لنظرية العلم اليقيين 

،  فإن كانت قرارات يت يبدي فيها الطاعنون علمهم هبا، أما بالنسبة للغرامة التهديديةاحلاالت اخلاصة، مثل جمال الطعون غري املنشورة ال
لعليا  وال يوجد قرار موحد للغرف اجملتمعة حوهلا، فإن اجتهاد الغرفة اإلدارية للمحكمة ا ،ة مل تستقر على رأي واحد خبصوصهاجملس الدول
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، ة ألعمال جهات التقاضي اإلدارية " احملاكم اإلدارية "، باعتبار أن جملس الدولة هي اجلهة املقوميز النطق هبا يف مواجهة اإلدارةكان جي
  . 1وهو املسئول عن توحيد االجتهاد القضائي يف البالد

 ي المبحث الثان
 ةد اإلداريـواـمي الي فائاد القضأحكام االجته 

يف صناعة  ي، مصادر سلطة القاضاجلهات املؤهلة لالجتهاد القضائيسنحاول يف سبيل شرح مضمون هذا املبحث التطرق إىل  
وذلك احلريات، د االجتهاد القضائي على احلقوق و ، مث يف األخري تأثري قواعاإلداري، حجية االجتهاد القضائي القضائية القانونية القواعد

 :التاليةيف املطالب األربعة 
 ريزائــون الجنالقاي ي فـائـاد القضـة لالجتهـلات المؤهـب األول: الجهالمطل

، فضال عن هذه تتطلب وجود قضاة متخصصني االزدواجية، وفكرة ائري لتكريس االزدواجية القضائيةجاء جملس الدولة اجلز  
وصفت هذا  20-77س الدولة  الثانية من القانون العضوي املنظم جمللأحكام املادة ضاء العديل والقضاء اإلداري، و االستقاللية بني الق

، علما أن هذه املادة مت اشتقاقها من املادة وحيد االجتهاد القضائي يف البالدتألعمال جهات التقاضي اإلدارية و  ، بأنه اجلهة املقومةاألخري
، يصدر هذا اجمللس ثالثة أنواع سابقا، اليت تطرقت الختصاص الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا امللغى املدنية  اإلجراءاتمن قانون  024

" وهي تلك القرارت اليت تصنع قواعد قانونية جديدة " قواعد قضائية  بتكارية اإلبداعيةالقرارت اال" من القرارات ، النوع األول يسمى بـــ 
" وهي تلك تفسر  القرارات التفسريية"  ، ويوجداإلدارينزاع املعروض على القاضي يل حل ال" مل تنص عليها القوانني املكتوبة، يف سب

" القرارات التأكيدية فهو "  قانونية موجودة اكتنفها الغموض واإلهبام واختلفت حول طبيعتها اجلهات القضائية، أما النوع الثالثقواعد 
 .2احرتام القانون صوص القانونية  وتضمنما جاء يف النامسها يتضح أهنا تؤكد  خالل اليت من

 مبا أن جملس الدولة هو اجلهة املكلفة قانونا بتوحيد االجتهاد القضائي يف البالد، بدون أدىن شك يفهم من ذلك أنه حيقو  
، وإال ما الداعي لوصف وفق النظام الالتيين اإلداريةباعتبارها حماكم الوالية العامة يف مادة املنازعات  ،للمحاكم اإلدارية كذلك االجتهاد

 . 3جملس الدولة باجلهة املكلفة بتوحيد االجتهاد القضائي يف البالد
 ةالقانونيـة القضائيـواعد ة القاضي اإلداري في صناعة القـــادر سلطصب الثاني: مالمطل

 القضائي هي املادة اليت تدخل يف تكوين قواعد هذا، وعليه مصادر االجتهاد يف اللغة يقال: مصدر الشيء أي أصله ومنبعه 
، إال أن قواعد القانون اإلداري وتطويرهااخلالق ل اإلبداعي، فالقاضي اإلداري  وإن كنا نعرتف له بالدور االجتهاد  " القواعد القضائية "

القواعد القضائية تقتصر إما  سلطة ابتداع و إنشاء، نظرا خلطورة هذه الوظيفة، وال يقل أمهية التنبيه أن ال يكون من العدم هذا اإلنشاء
د تتعدى هذه السلطة ، وقن مبادئ القانون اخلاص " املدين": حتديد القاعدة القانونية واجبة التطبيق عن طريق اقتباس القواعد معلى

، لذلك نستطيع رد مصادر القانون اخلاصنظري هلا يف روابط ،  أو باملعين القانوين تكوين قاعدة جديدة ال ىل اخرتاع، إألكثر من ذلك
 .4القانون"   روح " عي من القواعد القانونية السائدة، ومصدر مبادئ القانون، مصدر وضيف االبتداع إىل مصدرين اإلداريسلطة القاضي 

                                                           

، سبتمرب ، كلية احلقوق، جامعة بسكرة10 ، جملة االجتهاد القضائي ، العدداإلداريدور جملس الدولة يف إرساء مبادئ االجتهاد القضائي ، هنية أمحيد 1 
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 .071، ص رمزي حوحو، املرجع السابق 2 
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  ،اعد القانون اخلاص، قو القانون الوضعي، قد يكون االتفاقيات الدولية، املواثيق، إعالنات احلقوق، الدساتريبالنسبة ملصدر  
بتكارية من هذا املصدر الوضعي، حرية التنقل، حرية التجارة والصناعة، املساواة أمام األعباء ا قرره جملس الدولة وفق سلطته االومن أمثلة م

  .1 ، املساواة أمام املرافق العامة  إىل غريهاالعامة
غري املدونة اليت مصدرها القضاء،  : " تلك املبادئاملبادئ العامة  فهي املتمثل يف أما بالنسبة جلوهر القانون " روح القانون " 

ملكتوبة اليت تتضمنها ، خالفا للمبادئ القانونية الوضعية ا خمالفتها خمالفة ملبدأ الشرعيةإبرازها يف أحكامه، واليت تعتربالذي قام باكتشافها و 
   . 2 الدساتري والقوانني مبختلف أصنافها "

، وال وز قيمة أدىن من التشريع العاديبشأهنا، يرى أهنا حت لقانونية للمبادئ العامة للقانون، فالرأي الفقهي الغالبا عن القيمة 
أهنا حتتل مركز التشريع صعب ناجي عبود "  الدكتور/ويرى رأي خمالف ومنهم "  ،3تعديال أو إلغاء  ستطيع أن ذاالف القواعد املكتوبةت

 .، ويف هذا حنن نؤيده4املكتوبة  تطيع املشرع أن يعدهلا أو يلغيها، مثلها مثل  القوانني، يسدستور يف املرتبةالعادي وتقع أدىن من ال
، طائفة فلسفة لفئات أربعة - امة نظرا لالختالف الشديد بينهماعلى غري املبادئ القانونية الع -كن رد املبادئ العامة للقانون مي 

مبدأ املساواة بني  ،األديان، احلريات الفرديةو املتضمن مبدأ الفصل بني السلطات، احرتام العقائد  1277احلقوق أي إعالن احلقوق لسنة 
، ا القاضي من قواعد القانون اخلاص، واإلجراءات املدنية  وفقه املرافعات، فهي جمموعة املبادئ اليت يستخلصهاملواطنني، والطائفة الثانية

، عدم رجعية القواعد وفق طبيعة املنازعات اإلدارية، ويذكر منها الفقه: جحية الشيء املقضي فيهري على أن يسقطها القاضي اإلدا
من املفرتض أن يكون و نذكر  ، فهي جمموعة املبادئ اليت يستخلصها  جملس الدولة من طبيعة األشياء أياألحكام، أم الطائفة الثالثةو 

هي ما ميثل عدال يف ، والفئة الرابعة من املبادئ استمرار و دميومة املرافق العامة، مبدأ ثنائيةالشرعية يف احلاالت االست : استثناءات مبدأمنها
، مثل هدف قوق أو من قواعد القانون املدين، بل هي قائمة بصفة مستقلة، بصورة مستقلة  دون أن تستخلص من إعالن احلصورته املثلى

  . 5اإلدارة يف حتقيق الصاحل العام
 ارييق الهرم المعـة وفانونيـة القضائيــد القعواـة الق: حجيـثب الثالالمطل

ملرتبطة مببدأ الفصل بني ، يكون بذلك قد خالف مقتضيات وظيفته اداري لقاعدة قانونية " قضائية "بإنشاء القاضي اإل 
، ويكون عدة قانونية من صنعتهبقا، يتصدى القاضي اإلداري ملوضوع النزاع دم وجود نص قانوين حيكم املنازعة، ففي حال عالسلطات

ف تعرض عليها مستقبال  كمبدأ عام، ، اليت ال جيوز هلا أن ذاالفها أو تشذ عنها يف املنازعات اليت سو لقاعدة قوة إلزامية أمام احملاكمهلذه ا
اضي اإلداري يستطيع خمالفة ، فالقمصاف القواعد التشريعية - حسب الفقه - غري أن هذه القوة ليست مطلقة، بل تبقى نسبية، ال تصل

عدة اليت ابتكرها على ، يف حني يكون ملزما حبرفية القاكتشف أهنا غري مالئمة حلل النزاعالقاعدة اليت ابتكرها يف منازعات الحقة إذا ا 
عملية مشاهبة للقاعدة  م هي، فالقاعدة القضائية على العمو املشاهبة واملتطابقة  يف العلة، فاملعيار إذن هو املالئمة والتطابق يف القضايا

 ينوي القاضي التمسك به مستقبال، ، مع استبعاد احلكم " احلل الفردي " الذي اليست قاعدة قانونية من حيث اجلوهر، لكن لالقانونية
، هذا إن مل نقل أن احرتامها اإلدارة، يقع على كل من األفراد و دة القضائية " تكون مقرتنة جبزاءفوق كل هذا  القرار املبدئي " القاعو 

  . 6خمالفة القواعد القضائية املبتكرة  عقوبتها تكون أشد من عقوبة القواعد القانونية املكتوبة 

                                                           

 .41، ص املرجع نفسه 1 
 .121، ص بن حليمة، املرجع السابق إبراهيم: نقال حرفيا عن 2 
 .املرجع نفسه، نفس الصفحة 3 
 .14:02على الساعة  0212-12-12: تاريخ الدخول WWW.IASJ.NET: اإللكرتويناملوقع  4 
 . 17.، 12، 14عادل السعيد أبو اخلري، املرجع السابق، ص  5 
 .42، ص املرجع نفسه 6 
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 .الثانية ؟ األوىل  يكون ملزما لقاضي الدرجةالسؤال الذي يستدعي الطرح: هل القرار املبدئي الصادر من الدرجة و 
له قليال أو ، مع ترك هامش من احلرية للقضاة أحيانا يف تعديط للقضاة من نفس الدرجةملزمة فق القاعدة القضائية املبتكرة تكون 

صدر عن غرفة ، فنميز هنا بني حالة ما إذا ر القرار املبدئي عن جملس الدولة، أما إذا صدخمالفته وفق وقائع وظروف كل قضية على حدى
حيوز قوة  ، فإنه أما يف حال صدوره من غرف جمتمعة ،غرفة واحدة، فيجوز خمالفته وتعديله ، ففي حال صدوره منواحدة أو غرف جمتمعة

: " أن جملس الدولة تراجع عن االجتهاد القضائي " للداللة على إلغاءه الجتهاد كاملة يف مواجهة اجلميع، وحينها قد يطلق مصطلح
 .  1حملاكم اإلدارية يف إطار التوحيدا

 .ما مرتبة القرار املبدئي " القاعدة القانونية القضائية " يف اهلرم املعياري القانوين ؟: ستدعي الطرحالذي يالسؤال اآلخر 
إن كان ليس ، حىت و دة مع القانون العادي " التشريع"، حنن نؤيد مباشرة كونه يف مرتبة واحبغض النظر عن االختالف الفقهي

 .لقاعدة توازي األشكاله و إلغائه ، خيضع يف تعديلتشريعا من حيث اجلوهر
 ريـاتــوق و الحى الحقــائي علقضأثير االجتهـاد الـ: تب الرابعالمطل

، حبكم ما لإلدارة من امتيازات الشخص املتنازع معهاعالقة غري متكافئة بني اإلدارة و تسيطر يف مادة املنازعات اإلدارية  
الرتكيز على محاية الفرد أكثر،  -حسب بعض الفقه  -القاضي اإلداري سلطات يف مواجهة الغري حتقيقا للمصلحة العامة، لذلك علىو 

لعامة وفق إعمال على حنو حيرتم فيه القاضي حرية الفرد أحيانا على حساب هدف حسن سري اإلدارة العامة،  طبعا دون إضرار باملصلحة ا
لى أن: "هذا التغليب للحرية ع عادل السعيد أبو اخلري""  الدكتور/جسامة األضرار الالحقة بالطرفني، ويرى  مراعاةسلطته التقديرية، و 

املصاحل اخلاصة  احلريات ال تعين محايةبالتدليل على أن محاية احلقوق و  ، ويوجه بدوه سهام النقد للمعارضنيحسن سري اإلدارة العامة منتقد
: " األصل يف لى القاضي الرجوع لألصل العام  وهوع، أنه يف ظل انعدام النص التشريعي ، كماللمنازع لإلدارة، وإمنا هي مصلحة عامة

احلريات ائل احلقوق و ، خاصة عند االجتهاد يف مسيود على سلطات االجتهاد مراعاهتاويطرح لنا بعض الق األشياء و األفعال اإلباحة "
 .2املتعلقة بالضبط اإلداري

ومصر مثاال عن دور االجتهاد القضائي يف مواجهة اإلدارة  تدليال على ما سبق ذكره يطرح لنا القضاء اإلداري يف كل من فرنسا 
اليت أبرز فيها القضاء ، طلق للحرية، أمهها تقرير عدم مشروعية احلضر املرية حتت غطاء محاية النظام العامالعامة مبناسبة تقييدها للح

وفق ،  احلضر املطلق للنشاط أو احلريةصل إىليأن  ال ميكن يف األحوال العادية، اإلداري أن سلطات اإلدارة يف احلد من حرية األشخاص
القرار الصادر من احملافظ الذي يستوجب منع  ، الذي ألغى رفض طعن احملكمة اإلدارية لباريسخبصوص ، ما قضاه جملس الدولة الفرنسي

، هذا القرار العام  ت ستار محاية النظامشركة التنس من القيام بتوزيع بعض الصحف واجملالت أثناء تنظيم ألعاب التنس العاملية بفرنسا حت
 . 3 1774جوان  00وذلك بتاريخ ، مصادرة األنشطة واحلريات الفرديةالذي مل يؤيده جملس الدولة الفرنسي لتعارضه مع مبدأ حضر 

أكد جملس الدولة الفرنسي على التناسب العكسي بني إجراءات ، سية أخرى ال تقل أمهية عن األوىليف سابقة قضائية فرن 
كلما كانت احلرية حمل هذه ،  فيه األمر على تقلص سلطات الضبط ، على حنو استقروأمهية احلقوق واحلريات بأنواعهاالضبطية اإلدارية 

عدم املساس بأغراض املسكن حتت طائلة  لاستعماحرية اليت من أهم ما ينجر عنها  ، ضرورية للفرد كحرمة حياته اخلاصةاإلجراءات 
، كما قضى جملس الدولة خبصوص اإلجراءات الضبطية اليت تتضمن " ، والسكينة العامةلعام، الصحة العامة: "وهي النظام االضبط اإلداري

 بالقرارات اإلدارية قبل ، مبا يقع واجبا على السلطات اإلدارية إبالغ املخاطبنيام احلق الدستوري وهو حق الدفاععقوبة بوجوب احرت 
، وهو ما جتسد من خالل ما قضى به جملس الدولة يف إلغاء حكم احملكمة اإلدارية ن أنفسهم، حىت تتسىن هلم فرصة الدفاع عصدورها

                                                           

 .117،  112، ص ابتسام فاطمة الزهراء شقاف، املرجع السابق 1 
 .42 – 42، ص عادل السعيد أبو اخلري، املرجع السابق للتوسع يف املوضوع راجع: 2 

3 C. E.22 guin 1984 prefet de police pari ; societe le mond du tennis ; rec ; p. 245.41 نقال عن املرجع نفه ، ص 
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الصفة الذي تضمن توقيع عقوبة على إحدى الشركات املنتجة للكحول ذات ، ملدينة بوردو الفرنسية 1772و ماي 27بالقرار الصادر يف 
، األمر الذي أدى مبجلس الدولة إللغاء حكم األنواع من الكحول واملصلحة يف الطعن عن سحب الرتخيص املمنوح هلا إلنتاج بعض

 " بوردو" ، ومرد هذا النقض هو هضم حق الدفاع الذي أغفله وزير الزراعة واحملكمة اإلدارية ملدينة دارية املؤيد لقرار وزير الزراعةاحملكمة اإل
  .1 لفرنسية يف حكمهاا

  : ـةخاتمـ
، على اعتبار أن القضاء اإلداري هو يف تطوير أحكام القانون اإلداري ساهم القضاء اإلداري وال يزال يساهم على حنو فعاللقد  

ذي يكتفي ال ، خالفا للقاضي العديلبوتقة مصادر املشروعيةاملبادئ يف سبيل توسيع ء إنشائي تكويين خالق للنظريات والقواعد و قضا
بالرغم من الضعف امللحوظ يف اجملال الذي تعاين منه ، مية إنكار العدالةيكون أكثر عرضة الرتكاب جر بالتطبيق احلريف للنصوص، و 

فاق من عمل جملس  ذيال مبعدل التميزمقارنة  ،احلد املطلوب من االجتهاد باعتبارها مل تبلغ بعد ،هات التقاضي اإلدارية يف اجلزائرج
 .ي اجلزائري الذي يعد على األصابعاجتهاد القضاء اإلدار  ،التأصيل القضائيولة الفرنسي املبدع يف التحليل و الد

عن النشأة القضائية لقواعد القانون اإلداري  يتناولون  هذه املسألة  بطريقة يعتقد فيها  ونأن املتكلم ؛إىلعلى العموم خنلص  
يساهم به جملس الدولة  حبكم ما ،غري ذلك ، لكن حقيقة األمرتارخيا عن التطور عند حد نشأته فأن القانون اإلداري توق ؛الكثري منهم

النظريات بالرغم من وجود العوائق السابقة املبادئ و ابتداع احللول  و يف تطوير أحكام القانون و  -نوعا  ما  -الفرنسي ونظريه اجلزائري 
 : داري يف اجلزائر أن نقرتح ما يليالجتهاد القضائي اإلغري أننا ارتأينا يف سبيل تطوير حركة ا ،الذكر

، وباملقابل نقل هذه الصالحية حملاكم وعدم إقحامه يف مسائل االستئناف نقرتح ذافيف العبء على جملس الدولة اجلزائري: أوال
، ومن هذا اخلربة واحلنكة اليت تسريهىت يتفرغ جملس الدولة لالجتهاد واالبتكار القضائي، حبكم عناصر إدارية خمصصة هلذا الغرض، ح

  .املركزية إىل اختصاص احملاكم اإلدارية وال ضرر من ذلك اهليئاتالقبيل كذلك نقرتح حتويل منازعات 
يف سبيل  واإلبداعدولة الفرنسي يف جمال االجتهاد مستشاري جملس الدولة اجلزائري إىل االقتداء مبجلس الندعو قضاة و : ثانيا

 .تطويرهاواعد القانون اإلداري و أكرب لق حتقيق فعالية
 
 

 

                                                           
1 C .E 9 mai 1980 , société des établissement , cruse , A . J. D. A ? 1980 , p 482 .42 نقال عن املرجع نفسه، ص    
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 المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاك حقوق الطفل
International Criminal Responsibility for Child Rights Violations 

 طالب باحث يف الدكتوراه، شاكر سليمان، 
 كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن، اجلزائر.

 أستاذ مؤقت، معهد العلوم القانونية واإلدارية، 
 ، اجلزائر.تيسمسيلت املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي

 أستاذ حماضر قسم )أ(، كلية احلقوق والعلوم السياسية،د.مبطوش الحاج، 
 جامعة ابن خلدون تيارت، اجلزائر. 

 .02/20/0202 تاريخ املراجعة: - 20/20/0202تاريخ اإليداع: 
 ملخص:

وثبتت مجيع أركانه وهي أثر له، مقتضاه  قد وقع - جرمية دولية - ية أن هناك انتهاكا جنائيا دولياتفرتض املسؤولية اجلنائية الدول
 إلزام مرتكب االنتهاك اجلنائي الدويل حتمل النتائج القانونية املرتتبة على عمله غري املشروع.

مصدره العرف أم  االتفاقيات الدولية أم املبادئ العامة شأنه شأن األنظمة القانونية الداخلية فالنظام القانوين الدويل سواء أكان 
ل مسؤولية جنائية دولية جراء عمله غري بفرض التزامات على أشخاصه تعد واجبة النفاذ، فإذا ما انتهك هذا الشخص التزاماته حتم  

 املشروع.
جزاء لتمتعه باحلقوق اليت أقرها له القانون الدويل وضمان لوفائه بالتزاماته فتحمل الشخص الدويل للمسؤولية الدولية هو 

ئية الدولية وواجباته القانونية الدولية، فاحلقوق الدولية تقابلها التزامات وواجبات دولية يكفل القانون تنفيذها عن طريق إقرار املسؤولية اجلنا
 . على الشخص الدويل إذ ما أخل بإحداها

 لمفتاحية:الكلمات ا
 حقوق الطفل، القانون الدويل، املسؤولية اجلنائية الدولية، الدولة، الفرد. 

Abstract:  

International criminal responsibility presumes that there is an international criminal offense - 

an international crime - that has occurred and has proved to be an effect, requiring the perpetrator of 

the international criminal offense to bear the legal consequences of his wrongful act. 

The international legal order, be it customary, international conventions or general 

principles, as well as domestic legal systems, by imposing obligations on its persons is considered 

enforceable, and if that person breached his obligations to incur international criminal responsibility 

for his wrongful act. 

The international person's responsibility for international responsibility is a sanction for his 

enjoyment of the rights recognized by international law and for ensuring that he fulfills his 

international legal obligations and duties. International rights are met by international obligations 

and obligations that the law guarantees by implementing international criminal responsibility for the 

international person, without breaching one of them. 

Keywords: 

Child rights, international law, international criminal responsibility, state, individual. 
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 مقدمة
 اووعيا بضرورة تعزيز هذه احلقوق وتشجيعها واحرتامها للناس مجيع االدويل قد أثار اهتمام إن تطور حقوق اإلنسان على الصعيد

فهي فرع من فروع القانون املسؤولية اجلنائية الدولية ترتتب عند خرق قواعد القانون اجلنائي الدويل  من دون أي نوع من أنواع التمييز،
وطنية ذات الطابع الدويل فيحدد اختصاص القضاء اجلنائي الوطين فيما خيص اجلرائم اجلنائي الداخلي الذي ينظم املشاكل اجلنائية ال

أما القانون الدويل اجلنائي يتضمن وصفني يتوقف  ،املرتكبة يف دولة أجنبية والقانون الواجب التطبيق لتحديد أركان اجلرمية واجلزاء املقرر هلا
من املبادئ املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة اليت  اوانطالق (1) بعد ذلك قانون جنائي عليهما معا حتديد مضمونه فهو قانون دويل أوال مث

ا أساس البشرية وحبقوقهم على قدم املساواة وبصورة غري قابلة للتصرف هبا األسرةجيسد فيها االعرتاف بالكرامة املتأصلة جلميع أعضاء 
 ال يتجزأ من حقوق اإلنسان العاملية.ا الطفل وضرورة محايتها جزءفقد باتت حقوق  للحرية والعدالة والسلم يف العامل،

اتفاقية حقوق الطفل وتعهدت بتحقيق األهداف اليت  0191وقد اعرتفت األسرة الدولية برمتها بذلك حينما تبنت يف سنة     
 إذ ،يف عصر الشريعة اإلسالمية شاهدتهوإنصافا كما  اومل تشهد الطفولة ازدهار  .0112 جل األطفال لسنةأقرها مؤمتر القمة العاملي من أ

 . طفل حقوقاً متكاملة ومحاية عظيمةمنح ال
 واقعيا أمرا االعرتافهذا  وأصبححبقوق الطفل ومبنأى عن حقوق عائلته،  اورمسي ادولي اغري أن القرن التاسع عشر شهد اعرتاف 

أن الطفولة هي املرحلة اليت تتشكل فيها عقول البشر  إذتنموية .  إسرتاتيجية وحقوقهم يف مركز الصدارة ألية األطفالووضعت احتياجات 
للتنمية البشرية مما يستوجب معه أن  اوتشويه األمدطويل  يلحق أي حرمان تدرجيي خالهلا دمارا وهي املدة اليت ،وأجسادهم وشخصياهتم

اليت يرتبها ا  كما جتب محايتهم من أفدح األخطاء واملؤامرات مبنأى عن أية هتديدات مهما كانت مصادره اإلمكانقدر  األطفاليظل 
 .وحييكها عامل الكبار

وإزاء االهتمام الكبري سواء على الصعيد الدويل أم  تتطلبه من رعاية ومحاية وضمانات، ملرحلة الطفولة وما األمهيةومع كل هذه     
 أن إالن ينعم بأمان يفوق ما كان عليه الطفل يف العصور السابقة ، أالداخلي حبقوق الطفل وما كان متوقعاً أن حيظى الطفل برعاية فائقة و 

 .يمقعلى أننا نعيش يف عصر الال ااطعق يعد دليال األطفالالتجاهل املفزع الذي يتعرض له 
 إنسانيةالالضحايا ألشكال االنتهاكات ال األطفالأن عامل اليوم يضم مئات املاليني من  اإلجرامفمما يشني البشرية ويلصق هبا هتمة    

، بل ومستقبل العامل ومستقبلهم فحسب األطفالن أي انتهاك حلقوق الطفل أو السماح بذلك يشكل خطراً جسيماً ليس على إ واملفزعة.
فتحمل الشخص الدويل للمسؤولية الدولية  .األجيالوب الكراهية اليت سيحملوهنا عرب شعن ن الجاٍن فض إىلبرمته ، وسيتحول اجملين عليه 

الدولية تقابلها التزامات قرها له القانون الدويل وضمان لوفائه بالتزاماته وواجباته القانونية الدولية. فاحلقوق أهو جزاء لتمتعه باحلقوق اليت 
 .بأحدهاوواجبات دولية يكفل القانون تنفيذها عن طريق إقرار املسؤولية اجلنائية الدولية على الشخص الدويل إذا ما أخل 

معرفته من خالل  إىلهذا ما سنسعى للتوصل . ؟أهي الدولة أم الفرد املسؤول عن محاية حقوق الطفل على املستوى الدويل من
 .اجلنائية األفرادوالثاين ملسؤولية ، ملسؤولية الدولة اجلنائية األولمبحثني خنصص 

 المبحث األول
 المسؤولية الجنائية للدولة

"مساءلة دولة ما عن ارتكاهبا فعال يعتربه القانون الدويل جرمية دولية ومعاقبتها من قبل  بأهناتعرف املسؤولية اجلنائية للدولة    
 .(1) " اليت تكفل ردعها عن تكرار جرميتها الدولية أو ،اجملتمع الدويل بالعقوبات املقررة للجرمية الدولية املرتكبة

                                                           
1  Herre Ascensio , Emmanuel Decaux , et Alain Pellet. DROIT international penal . Paris : Edition A.Pedone.2000. P 1 

et 55. 
 . 00.، ص0120مصر، معهد الدراسات العربية العاملية، جامعة الدول العربية، القاهرة،  ،املسؤولية الدولية ،حممد حافظ الغامن  0
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ة عملية إال يف أعقاب احلرب العاملية الثانية، وهذا ال يعين على للوجود بصور  الدولية يف حقيقة األمر مل تظهر املسؤولية اجلنائية
إمرباطور أملانيا السابق  "غليوم الثاين"اإلطالق أنه مل تكن هنالك حماوالت ومبادرات دولية إلرساء قواعدها من قبل وتعد حماولة حماكمة 

 .(2) الرتكابه العديد من االنتهاكات الصارخة ملبادئ األخالق
متعلقة بصيانة املصاحل الرئيسية للمجتمع  أساسيةالتزامات  إىلمت جلنة القانون الدويل القواعد اليت حتكم املسؤولية وقد قس    

اليت تعد  األخرىىل االلتزامات الدولية إالدويل اليت  يعد انتهاكها موجبا لتوقيع العقاب على الدولة اجلانية بوصفها مرتكبة جلرمية دولية و 
قواعد القانون الدويل العام املتصلة مبسؤولية  أنندة يف تقسيمها هذا إىل أن الرأي الذي كان يسود عموما يف املاضي قل جسامة مستأ

بغض  انه غري مشروع دوليأللمسؤولية يصلح لالنطباق على كل فعل من أفعال الدولة اليت يفرتض فيه  اواحد اتتصور سوى نظام الدول ال
 أثريتعد مقبوال على نطاق واسع فقد ي   ن هذا الرأي الإيف العصر احلايل ف أمايعد هذا الفعل ماسًا به.  النظر عن حمل االلتزام الذي

اجتاه فكري قانوين  إطارتبلورت الحقا يف  أن إىلتصاعدت وتريهتا بعد احلرب العاملية الثانية  أنشكوك حوله من جهات عدة ما لبثت 
اليت  االلتزاماتحاالت انتهاك الدولة لواحد من  األولمعاصر يأخذ بنظامني للمسؤولية الدولية خيتلفان جوهرياً عن بعضهما يشمل النظام 

ماعية والفصل اجل واإلبادةالعدوان  أعمالمن جانب اجملتمع الدويل مبجموعه كااللتزام باالمتناع عن  أساسييكون احرتامها حمل اهتمام 
 .(1) أقل شأناً وعمومية أمهيةالدولة باحرتام التزامات تنطوي على  إخاللويشمل النظام الثاين حاالت  ،العنصري وغريها

أسس  األولمطلبني يتناول  إىلعن انتهاكاهتا حلقوق الطفل سنقسم هذا املبحث  اوللوقوف على حقيقة مساءلة الدولة جنائي
 أثار قيام املسؤولية الدولة اجلنائية.املطلب الثاين  أما. املسؤولية اجلنائية للدولة
 المسؤولية الجنائية للدولة أسس: المطلب األول

 أن أساسكان وما يزال من املوضوعات اليت تثري اجلدل والنقاش يف الفقه والقضاء على الدولة  إن موضوع مسؤولية اجلنائية 
له، وهذا ينطبق على الشخص املعنوي، الذي تعد  إرادةال  أومن ال يدرك  إىلاجلرمية  إسناد وال يتصور واإلرادة اإلدراكاملسؤولية تقوم على 

ه عن تعارض الفض أساسها اجلنائيةعليه املسؤولية  أرستن ذلك يعد معارضة ملا إما أ ق رت مسؤوليته ف فإذاالدولة صورة له، كونه افرتاض. 
له الفكر ومبدأ شخصية العقوبة، فبالرجوع إىل الفقه جند اجتاهني متعارضني، اجتاه يقر مببدأ املسؤولية العقابية لألشخاص املعنوية جنائيا وميث

أمريكي، واجتاه آخر يستبعد مساءلة األشخاص املعنوية جنائيا وهم أصحاب الفكر األورويب وتتمثل حجج هذا الرأي األخري يف أن  ألجنلو
األشخاص املعنوية فكرة قانونية ومهية، وأن هؤالء األشخاص أشخاص ال وجود هلم يف الواقع، وبالتايل ال إرادة هلم وغري قادرين على 

مساءلة  إمكانية، فموقف املشرع اجلزائري يتفق مع موقف املشرع الفرنسي حول )1( عندهم املعنويختلف الركن ارتكاب جرائم بسبب 
 . )2( جنائيا املعنويالشخص 

تكون الدولة حمل  أن إمكانيةهذا املوضوع حظي باهتمام واسع بعد احلرب العاملية الثانية وكان حمور النقاش يدور حول  أن إال   
ممثليها الذين ارتكبوا هذه االنتهاكات بصفتهم هذه هم من  األفراد إن أممساءلة جنائية عما يرتكب من انتهاكات جنائية دولية بامسها 

 االثنني معا. أميتحملون املساءلة 

                                                           
 بعدها. وما 21 .، ص0121مصر، ، دار النهضة العربية، القاهرة ،القضاء الدويل اجلنائي ،حسنني إبراهيم صاحل عبيد 3
، 0191مصر، ، إىل كلية احلقوق، جامعة القاهرة رسالة دكتوراه مقدمة ،يف ضوء القانون الدويل املعاصر أساس مسؤولية الدولة أثناء السلم ،ابن عامر التونسي  0

 .022 .ص
 .02، ص 0190، 02اجمللة املصرية للقانون الدويل، العدد  ،ألصولية للقانون الدويل اجلنائيدراسات للمبادئ ا ،عبد الرحيم صديقي 0
 .، ص0192اجلزائر. ، ماجستري، جامعة قسنطينةمذكرة  ،ري والقوانني الوضعية املقارنةمسؤولية الشخص االعتباري جنائيا يف التشريع اجلزائ ،لزعر أبو بكر  3

 بعدها. وما 021
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تتخلص من مسؤوليتها عن  إنفوع كما وجدت أسباب لدفع املسؤولية عن الدولة من مث تستطيع اليت يتوفر هلا دفع من هذه الد
االنتهاكات اجلنائية لقواعد القانون الدويل. لذا سنقسم هذا املطلب إىل فرعني نبحث يف األول االجتاهات اليت ظهرت لتحديد مدى 

 مسؤولية الدولة اجلنائية والثاين نبحث يف أسباب الدفع بعدم املسؤولية.
 الجنائية الدولية للدولة لمسؤوليةاتجاهات تحديد مدى ا: الفرع األول

ظهرت اجتاهات عدة يف فقه القانون الدويل اجلنائي بشان هذه املسالة منها مؤيد لوجوب مساءلة الدولة جنائيا عن انتهاكاهتا 
 لقواعد القانون الدويل اجلنائي ومنها رافض هلذه املساءلة وهذا ما سنستعرضه:

 ومن أهم هذه االجتاهات الدولية للدولة: / االتجاهات المؤيدة للمسؤولية الجنائية أوال
جيد أصحاب هذا االجتاه أن أساس املسؤولية يف القانون الدويل هو مبدأ املساواة بني  المساواة في السيادة بين الدول: -(1)

 الدول بشأن مسألة السيادة. 
اك القانون الدويل والعمل غري يتخذ أصحاب هذا االجتاه من انته-االكتفاء بالعمل غير المشروع وضمان ضرره: -(2)

 املشروع الناجم عنه،عمل موضوعي تقوم عليه دالئل ميكن إثباهتا بسهولة  كأساس للمسؤولية الدولية. أي أن املسؤولية الدولية املوضوعية
 .هي ما يأخذ به القانون الدويل

 لجنة القانون الدولي ثانيا/ اتجاهات
 اجلنائية للدولة يف أطار عمل جلنة القانون الدويل فنذكر منها على سبيل املثال:أما أهم االجتاهات املؤيدة للمسؤولية 

يؤكد عدم استبعاد مسؤولية الدولة من مشروع قانون اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها ألن األفعال اليت مت  االتجاه األول: 
 ترتكب إال من جانب الدول.فعال ال سردها على أهنا جرائم خملة بسلم اإلنسانية وأمنها هي أ

( من مشروع املواد بشأن مسؤولية الدول السيما 01فقد تبناه عدد من أعضاء جلنة القانون الدويل عند مناقشتها للمادة ) الثاني: االتجاه
حمكمة العدل الدولية كدليل على أن جنايات الدول تشكل  اجتهاد إىل اإلشارةحول حتديد األساس ملفهوم جنايات الدول. فقد متت 

 جزاءاً من جمموعة القوانني الدولية 
 أسباب الدفع بعدم المسؤولية الجنائية الدولية: الفرع الثاني

دولياً، طبقاً  قد يكتنف سلوك الدولة الذي يشكل يف حد  ذاته انتهاكاً جنائياً دولياً لقواعد القانون الدويل ظروفاً ومالبسات تربره 
ألحكام هذا القانون، ويدفع املسؤولية اجلنائية عن هذِه الدولة. وأهم هذِه األسباب هي حالة الدفاع الشرعي وحالة الضرورة واملعاملة 

 باملثل.
 :أوال/ الدفاع الشرعي

الذي تقوم به الدولة  -اجلماعي أو الفردي  -فاع الشرعي يعد الد - ثله مثل القانون اجلنائي الداخليم-يف القانون الدويل اجلنائي
 حق مقرر مبقتضى هذا القانون وال مسؤولية أو عقاب على السلوك الذي يقع يف حدوده. ،ضد املعتدي

 منها بأن " (02اخلاصة حبقوق وواجبات الدولة واألشخاص احملايدين وحتديدا يف املادة ) 0122وقد ورد يف اتفاقية الهاي لسنة 
". كذلك نص بروتوكول  عدائيا كل عمل تقوم به الدولة احملايدة لصد حماوالت النيل من حيادها حىت لو كان ذلك بالقوة ال يعد عمال
 منه على هذا احلق. (0يف املادة ) 0100جنيف لسنة 
 حالة الضرورة: ثانيا/

جسيم يهدد  -وشيك احللول  أو -خبطر حال لألمور"وهي احلالة اليت تكون فيها الدولة مهددة مبقتضى تقديرها املوضوعي 
القانون  أحكاممبقتضى  مشروعة أجنبيةمصاحل  بإهدار إالتستطيع تفاديه  استقالهلا حبيث ال أوشخصيتها  أو األساسيوجودها ونظامها 

 .الدويل
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 المعاملة بالمثل:  ثالثاً/
أن ترده باعتداء مماثل يستهدف به اإلجبار  "وهو احلق الذي يقرره القانون للدول اليت تعرضت العتداء ذي صفة إجرامية يف 

 على احرتام القانون أو على تعويض الضرر املرتتب على خمالفته.
 أثر قيام مسؤولية الدولة الجنائية: الثانيالمطلب 

فائدة هذا و  إمكانية، مع ضرورة الرتكيز على (1) مببدأ املسؤولية اجلنائية الدولية للدولة، يستتبعه وجوب فرض اجلزاء عليها األخذن إ 
، فقواعد القانون الدويل قواعد وضعية وهلا ويل هو تنظيم اجلزاءات لكل جرميةالغرض من القانون اجلنائي  الداخلي أو الد أن إذ. اجلزاء

وي مجيع تقواعد هذا القانون  تنشأ بطريقة سليمة وحت أنلزاميتها ويقرتن هبا جزاء عند انتهاكها ، ومن املتفق عليه يف الوقت احلاضر إ
له فهي تربم االتفاقيات وتلتزم هبا وتسعى  اإللزاميةتنكر الصفة  هذا القانون السيما الدول ال أشخاصن أو  ،شروط وجود القاعدة القانونية

املعتادة انتهاك قواعد  األمورمن  وأصبحله.  اإللزاميةفة بالص إلذعاهنااملخالفة للقانون الدويل العام  ألفعاهلامربرات  إلجياد االدول دائم
حتاول عند  إهناجاهرت أي من الدول بانتهاكها له بل  نأ انه مل حيدث إطالقأالقانون الدويل السيما يف زمن النزاعات املسلحة بيد 

 .من مسة اخلروج على الشرعية اتفسريا حيمي تصرفه اإلخاللتفسر القاعدة موضوع  أنقاعدة دولية معينة  بأحكام اإلخالل
، وفيما خيص الدولة .(2) أشخاصهاجلزاء موجود وقائم يف القانون الدويل اجلنائي ويوجه ملن خيل وينتهك قواعده من أي من  إن   
وبعضها حتمل صفة اجلزاء املدين وبعضها حتمل صفة اجلزاء اجلنائي ويف كل  ،فروضة بشأهنا متناسبة مع طبيعتهاتكون اجلزاءات امل أنجيب 

 األحوال تكون على نوعني إما مادية أو معنوية.
 الجزاءات المادية: الفرع األول 
وهذا النوع من اجلزاءات تفرضه الفئة املسيطرة على اجلماعة الدولية وبطريقة مباشرة على املخل واملنتهك لقواعد القانون الدويل  

حىت الرد العقوبات االقتصادية و  أواجلنائي نتيجة لتقرير مسؤولية الدولة كشخص من أشخاص القانون الدويل ومنها التعويض واملقاطعة 
ارس هذه العقوبة إال على من خيل باألمن والسلم الدوليني من الدول . كما ال يلجأ جملس األمن إىل هذا النوع من ال مت، العسكري

 (.من ميثاق األمم املتحدة 00 و 00ة عسكرية غري كافية للحفاظ على السلم واألمن الدوليني )املادالالتدابري  العقوبات إال إذا تبني له أن
 العقوبات المعنوية: الفرع الثاني 

 وهي اليت ال حتمل الطابع املادي ، وتنقسم إىل اجلزاءات الدبلوماسية والتعويضات املعنوية واجلزاءات التأديبية.
 : / العقوبات الدبلوماسيةأوالً 

الدولية اليت تنظم  وتتجسد بإلغاء القنصليات واملفوضيات أو احلرمان من حق عقد االتفاقيات الدولية واحلرمان من مزايا املعاهدات
( من ميثاق هيئة األمم املتحدة بقوهلا " جمللس األمن أن يقرر ما جيب اختاذه من التدابري 00مصاحل عامة. وهذا ما نصت عليه املادة )

أن يكون من اليت ال تتطلب استخدام القوات املسلحة لتنفيذ قراراته وله أن يطلب من أعضاء األمم املتحدة تطبيق هذِه التدابري وجيوز 
 ". قطع العالقات الدبلوماسية… بينها 

 : ضات المعنوية/ التعويثانياً 
" وسيلة االنتصاف اليت يتم مبوجبها إصالح الضرر املعنوي الذي قد يلحق بأحد أشخاص  :وتتخذ شكل الرتضية اليت تعرف بأهنا

أو  القانون الدويل فهي األثر القانوين للمسؤولية الدولية عن األعمال غري املشروعة اليت ترتب ضررًا للدولة أو أحد مواطنيها أو شركائها
                                                           

ن قواعد القانو  ينصرف اصطالح اجلزاء إىل أي شكل من أشكال القوة اليت متارسها اجلماعة الدولية أو األغلبية العددية منها على عضو بسبب إخالله بإحدى 0
أو إىل ما قد سيجريه من تصرفات  ويستوي يف هذا اجملال أن تنصرف القوة إىل الكيان الذايت هلذا العضو أو إىل ذمته املالية .اليت تلزمه باالنصياع ألحكامها

 وما بعدها . 002، ص 0190دار املطبوعات اجلامعية ، اإلسكندرية، ، أحكام القانون الدويل ،قانونية، د. حممد منصور الصاوي
 .001حممد منصور الصاوي، املرجع السابق، ص 0
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تعد جمرد انتهاك اللتزام دويل يشكل حقًا قانونيًا للدولة املتضررة بغض النظر ع ما قد متس شرف الدولة وكرامتها وهيبتها أو األعمال اليت 
 ". ينشأ من هذا االنتهاك من أضرار

 المبحث الثاني
 المسؤولية الجنائية الفردية

. (1)مثلهم مثل الدول األفرادصار من املتعارف عليه ومنذ زمن ليس بالقريب، أن القانون الدويل يفرض واجبات والتزامات على 
الدولية املقرتفة من جانبهم، هلا أمهية بالغة يف احليلولة دون  الطبيعيني عن االنتهاكات اجلنائية لألشخاصفمقولة املسؤولية اجلنائية الدولية 

 مثل هذِه االنتهاكات وتأمني فاعلية القانون الدويل اجلنائي ومراعاة أحكامه.  ارتكاب
 إىلاجلنائية للقانون الدويل  انتهاكاهتمالطبيعيني املسؤولية الفردية عن  األشخاصويل احلديث بأن يتحمل يقضي القانون الد إذ

الوحيد عن ارتكاب هذه اجلرائم الدولية بصفته الشخصية تطبيقا ملبدأ شخصية  ، إذ يعترب الفرد هو املسؤول(2) جانب الدول املعنية
األصول العامة للنظام اجلنائي احلديث، لذا يفرتض يف هذا اجملرم أن يكون كامل اإلرادة وحر االختيار املسؤولية اجلنائية الذي يعترب من 

 .)3( عند ارتكابه الواقعة االجرامية
عن االلتزام بقواعد القانون الدويل فكان من غري املمكن حتميله أي  االفقه الدويل التقليدي ظل الفرد بعيد تأثريبينما سابقا وحتت 

ومل يكن حىت من بني املخاطبني بقواعده لذا مل يتصد القانون الدويل  ألحكامهالفرد  خبضوع أصالمسؤولية لكون القانون الدويل مل يعرتف 
من  إالنظيم وما وجدت الدول واجملتمعات واملنظمات واحلكومات هو غاية كل ت اإلنسانن ألو  .)1( التقليدي للمسؤولية اجلنائية الشخصية

ئمة القواعد القانونية مع الطبيعة الن تكفل له أفضل سبل العيش مع ضرورة مراعاة جانب مهم وهو مإحقوقه و  لإلنسانأجل أن حتفظ 
ن يكرس قواعده لتقصي حاجاته أو  األرضيف كل بقاع  باإلنسان ايويل النظام القانوين الدويل اهتمام أن، لذا كان البد من لإلنسانالعاقلة 

  .)2( اإلنسانيةمع جعل عملية استكفائها وحتقيقها غاية مستهدفة له يف نطاق الروابط  األساسية
، بدأت تظهر للوجود فكرة االلتزامات نتيجة االرتباط الوثيق بني احلقوق )3( مت االعرتاف للفرد بعدد من احلقوق أنوبعد  

 يتحمل االلتزامات يف ظل هذا النظام. أنالقانونية فمن يكتسب احلقوق يف ظل أي نظام قانوين عليه  األنظمةوااللتزامات يف كل 
بانتهاك القواعد القانونية. هذه املسؤولية مل تقنن على  يف املسؤولية اجلنائية الفردية يف ظل أي نظام قانوين هو قيام الفرد واألصل

بعد تضافر عوامل تارخيية وموضوعية مرتابطة أسهمت يف دفع  إالالصعيد الدويل بصورهتا اليت عليها يف النصف الثاين من القرن العشرين، 
لقراصنة البحرية وكذلك انتشار الرق وجتارة الرقيق عرب جرمية خارج احلدود كا بأفعالاجملتمع الدويل لتقنينها دولياً. وتتصل هذه العوامل 

 .)4( نسانية املتصلة هباإ الواسع للحروب واملمارسات الال األثرفضاًل عن  االستعماريةاملرحلة  إبانالدول 
                                                           

العالقات بني أشخاصه فحسب وأن أشخاص القانون الدويل املعرتف هبا أو املتفق  ، فهو ينظمويل بأنه قانون الدولالقانون الد -خطًأ  -كان يوصف   سابقاً  0
، أما الفرد فال يتناوله إال من خالل التشخيصات القانونية املسماة بالدول. ويعد متتع الفرد بالشخصية الدولية حمل خالف ليها هي الدول واملنظمات الدوليةع

 منذ نشأت القانون الدويل. 
 وما بعدها. 00، ص0223اللجنة الدولية للصليب األمحر،  ،احملكمة اجلنائية الدولية ،تلمشريف ع 0
 .20، ص 0220اجلزائر،  ،عني مليلة ،دار اهلدى للطباعة والنشر ،دراسات يف القانون الدويل العام، الطبعة األوىل ،صالح الدين أمحد محدي 3
 .وما بعدها 03ص، 011دار النهضة العربية، القاهرة،  ،العقاب عليهارائم الدولية وسلطة اجل ،عبد الواحد حممد الفار 0
 .00ص، نفس املرجع، عبد الواحد حممد الفار 2
وما  092ص، 0112(، دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية، مصر، ظيم الدويل اجلزء األول )األشخاصالتن ،مصطفى سالمة حسنيو عيد الدقاق حممد س 2

 .بعدها
وما  1، ص0223بيت احلكمة، مطبعة الزمان، بغداد، العراق،  ،م قانون اهليمنةأاحملكمة اجلنائية الدولية هيمنة القانون ، باسيل يوسفحممود و ضاري خليل  2

طبوعات املمنوعة وأفعال ملبعدها. ومن أهم األفعال اليت ميكن أن يسأل عنها الفرد من الناحية اجلنائية: أعمال القرصنة يف أعايل البحار وجتارة الرقيق وجتارة ا
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الفقه الدويل ما بني مؤيد ملسؤولية الفرد الدولية ورافض  انقسامللفرد كان له أثره من ناحية  الشخصية الدوليةومع أن للنزاع على 
يف الفقه الدويل ا واقع ااالعرتاف مبسؤولية الفرد اجلنائية الدولية أصبح أمر  أن إالهلا ومقرر الزدواجية املسؤولية لكل من الفرد والدولة، 

أسباب  لى غرار التشريع اجلنائي الداخليعا ة، فقد قررت له أيضاملعاصر السيما بعد احلرب العاملية الثانية. وكما قررت له هذِه املسؤولي
 جنائيا اذا ثبتت مسؤوليته اجلنائية عن الفعل اليت يعد انتهاكإما توافرت له أحدها منعت عنه املسؤولية. أما  إذاتدفع عنه هذِه املسؤولية 

حد أو أكثر من اجلزاءات املقررة مبوجب قواعد القانون الدويل لوا استحقاقهن ذلك يرتب أثرا هلذِه املسؤولية عليه يتجسد يف إفدوليا 
هلذِه املسؤولية وذلك  لذا سوف نتناول يف هذا املبحث مسؤولية الفرد اجلنائية الدولية وكذلك اجلزاءات املرتتبة كأثر لالنتهاك الذي ارتكبه.

 على التوايل. يف مطلبني
 أسس المسؤولية الجنائية الدولية للفرد :المطلب األول

عد ة ما بني معارض ومؤيد هلذِه  اجتاهاتيتقرر للفرد مسؤوليته اجلنائية الدولية مبوجب القانون الدويل املعاصر ظهرت  أنقبل 
يف ا واضح اخاص للقانون الدويل، جند أن هناك خالف اهتماماملنعقد بني الفقهاء على أن الفرد يعد حمل  اإلمجاعاملسؤولية فعلى الرغم من 

. لذا سنبحث االجتاهات اليت تقرر مدى حداهاإما توافرت  إذالدفع املسؤولية هذِه عن الفرد  أسبابالرأي جتاه هذِه املسألة . كما تقررت 
 : األيتوحبسب  الدفع بعدم املسؤولية ألسبابأما الفرع الثاين فسنخصصه  األولمسؤولية الفرد يف الفرع 

 :مذاهب تقرير مسؤولية الفرد الجنائية الدولية: الفرع األول
الفقه  انقسامكان الفرد حمل نزاع يف القانون الدويل من ناحية شخصيته الدولية ووالئه املباشر هلذا القانون ، وكان هلذا النزاع أثره يف 

 الدويل اجلنائي يف ظل املتغريات اليت حدثت يف النظام القانوين الدويل فيما يتعلق مبدى هذِه املسؤولية: 
 مذهب يرى أن الدولة وحدها هي املسؤولة عن االنتهاكات اجلنائية الدولية )اجلرمية الدولية(

ألن القانون الدويل ال  ؛ب جرمية القانون الدويل" الدولة هي الشخص الوحيد الذي يرتك أن إىليذهب أنصار هذا املذهب 
خضوع الشخص  جنائيا ألنن الفرد الطبيعي غري مسؤول أاملخاطبون به. و  إالجرائم هذا القانون ال يرتكبها  أنالدول كما  إالخياطب 

 أوالوقت الذي ال يوجد تنظيم عاملي ال ميكن تصوره يف  خلي والقانون الدويلالطبيعي لنظامني قانونيني يف نفس الوقت أي القانون الدا
 ان الدولة تكون وحدها هي املسؤولة جنائيإومن مث فيف الوقت احلاضر،  لألفرادالعسري تقرير املسؤولية الدولية  نه منإومن مث ف، دولة عاملية 

 .(1) عن اجلرائم الدولية
ما أهنا يله السلطة، ف اجتماعياتشكياًل  باعتبارهايف الدولة "احملل الرئيسي للقانون اجلنائي الدويل  أيضاهذا املذهب  أنصارويرى 

املقيمني فيها ونسأهلا عن  األفرادجمموعة  إىلهذِه السلطة من دون أن تكون لدينا فكرة نسبتها  استعمالاملنافع النامجة عن  إليهاتؤول 
 أيضافمن املمكن  اليت تسببت فيها األضرارإساءة استعماهلا هلا من الناحية املدنية  وهذا حيصل دائماً للحصول على التعويض املدين عن 

 ورة عملية يف جمتمع منظم قانونابسبب تلك السلطة وهذِه املسؤولية ضر  ارتكبتهعما  اأن نسأهلا للتكفري جنائي
 .(2) " ال جيوز أن تكون هناك حرية دون مسؤولية إذ

 الدفع بعدم المسؤولية: الفرع الثاني

                                                                                                                                                                                                 

ضد سالمة الطريان املدين  اإلرهاب وجتارة املخدرات وجرائم إبادة اجلنس وجرائم القرصنة اجلوية واالختطاف غري املشروع للطائرات واألفعال غري املشروعة املوجهة
 احملكمة اجلنائية الدولية : حتدي احلصانة. –الدويل وجرائم التمييز العنصري 

 .01. عبد الواحد الفار، املرجع السابق، ص ،ستاذين فون ليست وفيربأي لألر  0
إن للدولة إرادة وقد تكون تلك ، العدالة اجلنائية الدولية " إذ جاء مبحاضرة ألقاها بأكادميية الهاي موضوعها " لقد أكد على هذا االجتاه الفقيه )سالدانا( 0

املسائل اجلنائية وجيب أن ختتص بنظر كل اجلرائم اليت ترتكب ضد القانون  إىلاإلرادة إجرامية وعلى ذلك جيب أن ميتد اختصاص حمكمة العدل الدويل الدائمة 
 . 32. عبد الواحد الفار، مرجع سابق، ص: أشار إليه الدويل ،
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هي األسباب اليت متنع قيام املسؤولية للفاعل وتسمى أيضا مبوانع املسؤولية اجلنائية . وتع رف بأهنا "األسباب اليت تعرض لإلرادة  
من التمييز أو أنتفت عنها حرية االختيار فحاالت امتناع املسؤولية    فتجردها من قيمتها القانونية وتكون اإلرادة غري معتربة إذا جتردت 

 .(1")إىل انتفاء اإلدراك أو حرية االختيار. فإذا ما توافرت أحد هذِه األسباب عد  مرتكب الفعل غري مسؤولترد 
فاإلدراك وحرية االختيار مها مقومات األهلية اجلنائية وشرط قيام املسؤولية اجلنائية ، فإذا ما فقدا أو فقد أحدمها يتعذر عند ذاك 

 .  . عندها متتنع مسؤوليته اجلنائيةادوليا جنائيا عند ارتكابه للسلوك املعد  انتهاكإسناد اجلرمية للشخص الذي فقدمها 
نه أ إالدوليا لقواعد القانون الدويل طبقا هلذا القانون  اجنائي اوقد يكون السلوك الذي ارتكبه املتهم يف ذاته جرمية ويشكل انتهاك

قويا  امبوجب هذا القانون وبذلك جيد املتهم لنفسه سبب ادولي ات تربرههذا السلوك ظروف ومالبس إتيانويف نفس الوقت قد تكتنف 
 .(2) الدفع بانتفاء مسؤوليته عن ارتكاب السلوك املكون لالنتهاك اجلنائي الدويل إىليدعوه 

 أثر قيام المسؤولية الجنائية الدولية للفرد : المطلب الثاني
على ما ارتكبه من انتهاكات جنائية دولية .فاجلزاء هو  االفرد وجوب معاقبته جزاءيرتتب على قيام املسؤولية اجلنائية الدولية قبل 

عن واقع السريان  اصطالحيبالوضعية كتعبري  واتصافه إلزامهالقانون أي قانون سواء دويل أم داخلي يف  اليت يرتكز عليها األساسيةالركيزة 
هي  األبرياءومحاية  اإلجراميولعل أجنح طريقة للتصدي للسلوك  ،لة خري رادع للجناة.وتعد املساء من دون اجلزاء إلزامفال  الفعلي امللزم ،

 .(3)أمرهم أويف نفوس الغري ممن تراودهم نفسهم الرتكاب االنتهاكات  اكتشافبث اخلوف يف نفوس اجلناة من احتمال 
وقد نصت  الذين ينتهكون قواعد القانون الدويل. األفرادعلى ضرورة معاقبة  اإلصراراالنتقامية زاد  األعمالوكلما زاد شجب 

، وبدأ التفكري على نطاق دويل يف استحداث جهاز شرطة األحداث وبادرت قبةالعديد من املواثيق الدولية على ضرورة بل وجوب املعا
  .ألطفال املعرضني للخطرللدعوة إىل ضرورة إنشاء شرطة خاصة باألحداث حلماية ا 0102منظمة الشرطة اجلنائية الدولية منذ سنة 

الرقيق واتفاقية حترمي جتارة املطبوعات املفسدة ومعاهدة فرساي واتفاقية  إلغاءواتفاقية  األبيضاالتفاقية اخلاصة بتجارة الرقيق  وكذلك
الذين يرتكبون  األشخاصكل هذه االتفاقيات وغريها تقرر وجوب معاقبة   0101منع إبادة اجلنس البشري واتفاقيات جنيف لسنة 

 أطرافسلطة  إىلفقط تشري  وإمناأن هذه االتفاقيات ال حتدد وال تبني نوع العقوبة  إالاالنتهاكات اجلنائية الدولية املنصوص عليها فيها 
 .االتفاقية يف املعاقبة وحتديدها

يعد أول  إذ. (4)" نورمربج وطوكيو"مات نه مت تسجيل سابقة هامة وذلك يف حماكأ إاليف القانون الدويل  استثنائياعد اجلزاء وي  
حيز التنفيذ كجزاء للجرائم الدولية هو عقاب جمرمي احلرب العاملية الثانية الذين قدمهم احللفاء للمحاكمة عن  إىلعقاب دويل خرج 

 األوسط،وطوكيو حملاكمة جمرمي الشرق  األوريبحملاكمة جمرمي احملور  بأملانيا "نورمربج"جرائمهم فيها أمام احملكمتني العسكريتني الدوليتني 
 امتدتالعقوبات بصورة عامة ومن دون حتديد .فقد  ،"نورمربج"( من نظام العقوبات الوارد يف نظام 01 -02. فقد بينت املواد )(5)

لداخلية بالنظر للصفة وهو وضع يدل على جتاوز ما هو عليه احلال يف القوانني اجلنائية ا ،تثبيت العقوبة إىل "نورمربج"سلطات حمكمة 
فلها أن حتكم حىت  .ط يقيد احملكمة يف تقدير العقوبةالتطورية لقانون الشعوب اليت تربر هذا التجاوز بل وتتطلبه .كما مل يوضع أي شر 

                                                           
 .032. ، ص0119 مصر، دار النهضة العربية، القاهرة،، دئ القانون اجلنائي الدويلمبا ،أشرف توفيق مشس الدين 3
 .022 .، ص 0112 املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ،وح األحداث يف التشريع اجلزائريجن ،حممد عبد القادر قوامسية 0
يف  0113وقد أ كد املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان الذي عقد يف فيينا عام  P-1996-A/51/306/Add.1-64 ،اجلمعية العامة ،وثيقة األمم املتحدة 0

سيما تلك اليت تتخذ شكل اإلبادة ت حقوق اإلنسان على نطاق واسع ال"يعرب املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان عن جزعه النتهاكا :إعالنه وبرنامج عمله ما يلي
 واالغتصاب.  التطهري العرقي " " اجلماعية و

 .وما بعدها 00. ، ص0192مصر، القاهرة، ، مبادئ القانون الدويل اجلنائي ،عبد الرحيم صدقي 3
 وما بعدها . 00. ص  0122العدد الثاين، مصر، جملة القانون واالقتصاد، جامعة القاهرة، ، راسات يف القانون الدويل اجلنائيد ،حممد حمي الدين عوض 0
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ترى  أخرىقوبة أو أي ع باإلعدام إدانتهم(من النظام "للمحكمة أن حتكم على املتهمني الذين تثبت 02إذ ورد يف املادة ) اإلعدامبعقوبة 
إمكانية فرض  إىل." فليس يف هذا النظام تقسيمات للعقوبات وال نظام معني بتحديدها فضال عن أن هذا النظام قد أشار (1) أهنا عادلة

 .(2) املسروقة األموالالعقوبات املالية عندما قرر إعادة 
الطبيعيني مبعرفة الدولة اليت يكون احملكوم  األشخاص ( من نظام نورمربج تنفذ العقوبات احملكوم هبا على32ومبوجب املادة ) 

 . (3) عليه تابعاً هلا ،أما بالنسبة لعدميي اجلنسية فتنفذ العقوبة حبقهم مبعرفة الدولة اليت هبا حمل إقامته
 اإلعدامعلى عقوبة  لتأسيسهما األساسيورواندا ومل ينص يف النظام  ،بعد ذلك أنشئت احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا

 األخذمدد السجن اليت كانت سارية يف حماكم يوغسالفيا السابقة مع  إىلوترجع يف ذلك  بل كانت أعلى عقوبة هي السجن مدى احلياة.
ما قد تفرضه الدائرة من  إىل باإلضافةبنظر االعتبار عند حتديد العقوبة من قبل دائرة احملكمة جسامة اجلرم والظروف الشخصية للمدان 

 من نظام حمكمة رواندا. 03من نظام حمكمة يوغسالفيا و 00كالتغرمي واملصادرة والتعويض املواد   أوامر
تفرض على  أنودقة للعقوبات اليت ممكن  اتنوع أكثرللمحكمة اجلنائية الدولية فقد جاء بتفاصيل  األساسيأما نظام روما    

( من النظام 2ن النظام بينت أنواع العقوبات اليت ممكن أن تفرض على املدان بارتكاب جرمية يف أطار املادة )م (22.فاملادة )(4) املتهم
 :لعقوبات السالبة للحرية تتجسد بـوهي تنحصر يف عقوبات سالبة للحرية وعقوبات مالية .فا

 .سنة 32د من السنوات ملدة أقصاها السجن لعدد حمدو  -أ(
 حيثما تكون هذه العقوبة مربرة باخلطورة البالغة للجرمية وبالظروف اخلاصة للشخص املدان .السجن املؤبد  -ب(

 فرض إحدى العقوبتني السابقتني. وتتجسد العقوبات املالية بـ: إىل باإلضافةن للمحكمة أن تفرضها إأما العقوبات املالية ف
 اإلثباتوقواعد  جرائيةاإلفرض غرامة مبوجب املعايري املنصوص عليها يف القواعد  -أ(

 .األطرافاملتأتية بصورة مباشرة أو غري املباشرة من تلك اجلرمية من دون املساس حبقوق  واألصولمصادرة العائدات واملمتلكات   -ب(
نظام خارج يف الوهي مادة وردت  ( منه22ذات الطبيعة املالية اليت فرضها هذا النظام على املدان هو ما جاءت به املادة ) اإلجراءاتومن 

مفهوم التعويض ورد االعتبار ورد احلقوق وهي يف كثري  يأخذ. وهو اجملين عليه إضرارحول "جرب  السابع املخصص للعقوبات  نطاق الباب
النظام  به أرادلو  ألنهمعىن العقوبة  يأخذمما  أكثرأن هذا اجلرب يأخذ معىن التدبري  إىلهناك رأي يذهب  أنعلما  ،منها ذات طابع مايل

 .(5) اليت حددت العقوبات (22املادة ) أحكامضمن  إليهشار أمعىن العقوبة  يأخذأن 

                                                           
 .032. ، مرجع سابق، صحممد حمي الدين عوض 2
للمحكمة احلق فضال عن العقوبات األصلية اليت تصدر حكمها هبا أن  "على أنه: ( 09املادة ) تنصإذ ، 032. حممد حمي الدين عوض، نفس املرجع، ص 2

 تأمر يف مواجهة احملكوم عليه مبصادرة كل األموال املسروقة وتسليمها جمللس الرقابة يف أملانيا.
تاريخ مشهود  0102إن أول أكتوبر سنة : "دونديودي فابر " :وعنها قال 0102سنة أول أكتوبر من ، مربسبت 32كمها يف ح "نورمربج"أصدرت حمكمة  0

وللمرة األوىل أيضًا وجهوا شخصياً  ،ثارة الرعب واإلرهابإى أولئك املسؤولني عن شن احلرب و يف تاريخ األمم ألنه صدرت فيه للمرة األوىل عقوبات قضائية عل
 .جبنايتهم

منشورات بيت احلكمة، العراق، ، لة دراسات قانونية، العدد األولجم ،ألساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةالعقوبات دراسة يف نظام روما ا ،الستار الكبيسيعبد  0
 وما بعدها. 91. ص

 . 001. باسيل يوسف، املرجع السابق، صضاري خليل حممود و  3
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يستقطع من الذمة املالية  –اجلرب –نه أ إذعليه  للمجين وإنصافيكون مبنزلة العقوبة للمتهم  أنن هذا اجلرب جيب أوجند ب   
حبكم  بأنواعهااحلكم بالعقوبات  إرفاق إىلتتجه الكثري من التشريعات اجلنائية الداخلية  أخرىملًا وردعاً. من جهة أللمدان مبا يسبب له 

 .(1) والرتضية وضمان عدم االنتقام التأهيل وإعادةاجلرب كافة كرد احلقوق والتعويض ورد االعتبار  بأنواععليه  اجملينجيرب ضرر 
االنقسام  إىلن ذلك يعود إ( ف22العقوبات املنصوص عليها يف املادة ) أنواعذكرها ضمن  يأيتاليت مل  اإلعداماحلكم بعقوبة  أما   

فجزء من الدول ترفض  0119عنه مناقشة ممثلي الدول يف اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية يف روما عام  أسفرتالكبري الذي 
املعايري الدولية الواردة يف  أنعن  الال تسمح بتبين هذه العقوبة فض نظمها الدستورية أن إىل ااستناد اإلعدامالنص على عقوبة  ارفضا قاطع

اخلطأ الناجم عن  إصالحهذه العقوبة ال ميكن  نأ إىلتناهض النص على هذه العقوبة مشريين  اإلنسانواتفاقيات حقوق  إعالنات
 أن إىلخطورة مستندين  األكثرللجرائم اليت تعد  اديدالنص على هذه العقوبة وحت إىلاجلزء الثاين من الدول فقد كانت تدعو  أماتطبيقها. 

، يف  باإلعدامحيكم مرتكب جرمية قتل لشخص واحد  أنالنظم الدستورية لدوهلم تسمح بتطبيق هذه العقوبة وعليه فليس من املعقول 
 .األشخاصكبرية من   عدادألمجاعية  إبادةحني ال يعاقب هبذه العقوبة من ارتكب جرمية 

ما مينع الدول  األساسي"ليس يف هذا الباب من النظام  أن( من النظام على 92وحلل هذه املشكلة فقد تقرر النص يف املادة )   
حيول من دون تطبيق قوانني الدول اليت ال تنص على العقوبات احملددة يف هذا  أومن توقيع العقوبات املنصوص عليها يف قوانينها الوطنية 

يؤدي  نأهذه العقوبة وباحلكم هبا من دون  بإبقاءاالعرتاف حبقها  اإلعدامت الدول اليت تنص قوانينها على عقوبة الباب". وبذلك ضمن
ن قوانينها الوطنية خترق مبدأ عدم اعتماد أاهتام هذه الدول ب إىلتكوين عرف دويل قد يؤدي  إىلال مستقب األساسيالتطبيق املتواتر للنظام 

 .(2) النظام هلذه العقوبة
 تطبيقات القضاء الجنائي بشأن المسؤولية الجنائية الدولية للفرد: المطلب الثالث

القانونية اليت حتكم اجملتمع، إن املسؤولية اجلنائية بصفة عامة ال يكون هلا أثر قانوين إذا مل تطبق على األشخاص املخالفني للقواعد 
اخلي، فالبد أن يلتزم األشخاص املخاطبني به وأن حيرتموا أوامره ونواهيه ، وأال يكون أن القانون الدويل جبميع فروعه مثله مثل القانون الدو 

 هناك انتهاكات تتعلق باحلقوق األساسية لإلنسان، وجيب أن يكون تطبيق القانون الدويل اجلنائي على كافة األفراد وبصورة متساوية  وأال
ن أغلب قواعد القانون الدويل اجلنائي قواعد آمرة  وملزمة وعمومية وجمردة، لذا يكون هناك امتياز لبعض األفراد على البعض األخر، أل

العشرين قضايا سياسية ملفهوم املسؤولية اجلنائية الدولية، جيب أن تطبق على اجلميع بصفة تلقائية، لقد شهدت العشرية األخرية من القرن 
 حرب. ورم  جم  هنم هيئات دولية حملاكمة ومعاقبة من وصفوا بأ إنشاءمتثلت يف 

 :خاتمة
به  اومعرتف امتطور  أ، مبدخاصة والقانون الدويل بصورة عامةيف القانون الدويل اجلنائي بصورة  املسؤولية اجلنائية الدولية للدولة تعد

، فالدولة اعتباره املسؤولية ال يسقطها أي عن أن هذ ال. فضونصت عليه اتفاقيات دولية عديدة من جانب كبري من فقه القانون الدويل
ألن االعرتاف  ،انتهاكها حلقوق أطفال دولة أخرى ، سواء انتهاكها حلقوق أطفاهلا أمبارتكاب انتهاكات جنائية دولية إدانتهاميكن 

الذين الطبيعيني  األشخاصمبسؤولية  اإلخاللاالعرتاف باملسؤولية اجلنائية هلا من دون  ابالشخصية القانونية الدولية للدولة يتضمن أيض
ثبتت مسؤولية الفرد اجلنائية الدولية عن الفعل الذي يعد  إذاأما ،عن ذلك أيضاجتب معاقبتهم  إذتسببوا يف ارتكاب هذه االنتهاكات 

ن ذلك سريتب أثر هلذه املسؤولية عليه يتجسد يف استحقاقه لواحد أو أكثر من اجلزاءات املقررة مبوجب قواعد إف اجنائيا دولي اانتهاك

                                                           
القانون اجلنائي الكندي الذي أشار إىل أن التعويض ميكن أن يتم األمر به كحكم إضايف لتغطية األضرار اليت يتم التثبت منها. وكذلك  ؛على سبيل املثال 4

 ويف أملانيا ويف اجنلرتا يشري القانون اجلنائي إىل حرية احملكمة يف فرض الغرامة والتعويض. ،اإلجراءات القانونية اجلنائية لألنظمة األساسية يف فرنسا
 .022. ضاري خليل حممود وباسيل يوسف، املرجع السابق، ص 1
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ملصادقة على اليت مل تنص عليها االتفاقيات الدولية بل تركتها لسلطة قاضي حمكمة الدولة ا ،ون الدويل لالنتهاك الذي ارتكبهالقان
 . االتفاقية

ومها من أشخاص القانون الدويل مسؤولون مسؤولية جنائية دولية عن االنتهاكات اجلنائية الدولية اليت  كل من الفرد والدولة  إذن 
 وإدانتهمعينة من اجلزاءات تتناسب وطبيعته وتفرض عليه عند ثبوت مسؤوليته  أنواعاتتسبب هبا أفعاهلا غري املشروعة وأن لكل منهما 

كي يسود السالم   األمهيةهي مسألة غاية يف   اإلفرادمنه  سواء للدول أم  باإلفالتالسماح باالنتهاكات وأن ضرورة تنفيذ العقاب وعدم 
 .ات جنائية دوليةالدوليان بعد أن يتم ردع اجلناة عن سلوكهم الذي يشكل انتهاك واألمن

بة ضد األطفال، وتظهر واجلزائر كباقي دول العامل تعمل على تطوير نصوصها من أجل مكافحة هذه األنواع من اجلرائم املرتك
  احلاجة جلية إىل ضرورة إصدار تشريعات فعالة وإبرام اتفاقيات دولية ملكافحة هذه اجلرائم.

 وعلى ضوء ما تقدم، ميكن لنا إمجال النتائج املتوصل إهلا يف ختام هذه الدراسة، على النحو اآليت؛
لكل من الدولة املصادقة على االتفاقيات الدولية اليت تنضم يف قواعدها محاية حلقوق الطفل والفرد  اإللزامعلى الرغم من وجود عنصر  -

نه غري أ إالاليت تشكل انتهاكاً هلذه احلقوق  األفعالبتعزيز هذه احلقوق واختاذ التدابري كافة من أجل حتقيقها للطفل ومحايتها وكذلك جترمي 
ه االتفاقيات السيما اتفاقية حقوق الطفل مل تذكر أية عقوبة جيب أن تطبق حبق كل من ينتهك هذه أن هذ إذجمد لغياب عنصر العقوبة 

 احلقوق بالذات.
عقوبة عن طريق اجلناة من ال إفالتتنفيذه ال بل التساهل يف تنفيذه وتسهيل عمليات  آليةغياب التفعيل احلقيقي للقانون وضعف  -

 .رة الفساد املستشري بني أجهزة تنفيذ القانون ومؤسسات العديد من الدولكذلك اتساع ظاهو  ،الثغرات القانونية
إن سيل االنتهاكات اجلنائية الدولية حلقوق الطفل، على الرغم من كثرة آليات محاية هذه احلقوق ، يثبت فشل هذه اآلليات يف توفري  -

ىل احلماية الالزمة ملنع هذه االنتهاكات أو احلد منها إذ أن جمرد النص على حظر سلوك معني ال يعد كافيًا لالمتناع عن اقرتافه فال بد إ
ا احلظر من وجود حتديد للمسؤولية اجلنائية للمنتهكني كذلك ال بد من تنفيذ حقيقي وفعال للقواعد الدولية املتعلقة حبماية جانب هذ

ملراقبة التنفيذ وعقوبات صارمة تفرض على كل من ينتهك هذه احلقوق. والبد من اإلدارة السياسية واجملتمعية  هكفأحقوق الطفل وأجهزة  
 ال.لضمان التطبيق الفع
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 وطنيتجريم الالو الدولي ما بين الحظر اإلباحية المواد فيالطفل  ستغاللا
 Child pornography between international prohibition and national criminalization 

 جامعة ابن خلدون، تيارت، اجلزائر.  طالبة باحثة يف الدكتوراه، كلية احلقوق والعلوم السياسية، ،بن تركية نصيرة
 ، اجلزائر. 20البليدة  جبامعة علي لونيسي أستاذة مؤقتة

 .  01/00/0202تاريخ املراجعة:  -02/22/0202تاريخ اإليداع:  
 ملخص:

الداخلية، إال أن العامل كرست العديد من املواثيق الدولية واإلقليمية محاية حقوق الطفل كما نظمتها خمتلف التشريعات والقوانني     
ذا اليوم يشهد تقدما تكنولوجيا متسارع الوترية، األمر الذي أفضى إىل ظهور جرائم جديدة من بينها استغالل الطفل يف املواد اإلباحية، وه

اية الطفل من املوضوع يشكل هتديدا لألطفال وحتديا للدول وللمجتمع الدويل ككل، وعليه هتدف هذه الدراسة إىل التطرق جلوانب مح
 خماطر املواد اإلباحية ضمن اإلطار القانوين الوطين والدويل.

 الكلمات المفتاحية:
 الطفل، املواد اإلباحية، املواثيق الدولية، التشريع اجلزائري.

Summary: 

     Many international and regional conventions have devoted attention to the protection of the 

rights of the child as regulated by various domestic laws and regulations. However, the world is 

witnessing technological progress. New crimes, such as child pornography, have become a threat to 

children and a challenge to States and the international community. 

  The study aims to demonstrate the protection of children from the dangers of pornography in 

national and international law. 

key words: 

    Child, pornography, international conventions, Algerian legislation. 

  :ةممقد
مليار مستخدم، أي حنو  0.2أن عدد مستخدمي شبكة االنرتنت عرب العامل بلغ  0202يف عام تشري اإلحصائيات الصادرة      
مليون تقرير يتعلق مبحتويات غري مشروعة عرب شبكة االنرتنت، ويف  0.0من إمجايل عدد سكان العامل، وأنه مت تسجيل أكثر من  02%

ستمالة جنسية غري مرغو  فيها عرب شبكة االنرتنت، ويف الغالب ال %01و %02أووربا لوحدها تعرض األطفال بنسبة ترتاوح ما بني 
تفسر هذه . و 1 يكون األشخاص املستغلني لألطفال يف هذه املواد اإلباحية من فئة الذكور يف حني أن الضحايا أغلبهم من اإلناث

ظافر اإلحصائيات حجم وخطورة استغالل األطفال يف املواد اإلباحية، هذه اجلرمية اليت تتميز حبداثتها وأهنا عابرة لألوطان، وأنه البد من ت
هلم وحتقيقا  اجلهود على املستويني الدويل والوطين لوضع ضوابط وقواعد حتظر وجترم استغالل األطفال يف املواد اإلباحية، مبا يكفل احلماية

ألمنهم، ومن هنا تربز أمهية اإلشكال الذي يطرحه هذا املوضوع حول كيفية تعامل اجملتمع الدويل مع موضوع استغالل األطفال يف املواد 
 .اإلباحية؟ وكيف انعكس ذلك على مستوى التشريع اجلزائري؟

يف  استغالل الطفل يف املواد اإلباحيةلدولية ملكافحة منا املوضوع ملبحثني حيث ندرس اجلهود اقس  إلجابة على هذا اإلشكال ل 
 )املبحث الثاين(.يف  اجلزائري التشريعظل  يف اإلباحية املواد يفطفل ال استغالل جترميمث نعاجل  ،)املبحث األول(

 األول المبحث

 اإلباحية المواد في طفلال استغاللمكافحة ل ةالدوليجهود ال
                                                           

، 02إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته  بوكيتشيو ، مود دي بورة اخلاصة املعنية ببيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحيةمثلتقرير امل 1
 .00-2ص ،00/00/0200الصادرة بتاريخ:  ،A/HRC/28/56 الوثيقة رقم:
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غري أننا إذا  ،1تفرضه الفطرة وحتفظه الغريزة وحتث عليه املواثيق الدولية وتنظمه القوانني الوطنيةحق الطفل يف احلماية حق إن 
فضال  ... تأملنا الواقع جند بأن األطفال يتعرضون ألخطار وانتهاكات عديدة، فهم ضحايا لالستغالل مبختلف صوره كالعمل القسري

أضحت أداة لنشر وبث العديد من الصور واحملتويات اليت تتضمن كما أن اإلنرتنت بسبب عوامل التقدم والتطور   عن االجتار بالبشر.
، وأمام 2خمتلف االعتداءات واألعمال غري املشروعة، فهناك الصور اإلباحية واملواد اخلادشة للحياء العام واملخلة باألخالق واآلدا  العامة

حماولة إجياد مفهوم هلذه الظاهرة وهو  يف املواد اإلباحية سعت الدول إىل مكافحة هذه الظاهرة من خالل تعاظم ظاهرة استغالل األطفال
احتواء هذه  هبدفوعقد املؤمترات )املطلب الثاين( الدولية إبرام االتفاقيات  باإلضافة إىل)املطلب األول( ما بادرت به عدة هيئات دولية  

 األطفال يف املواد اإلباحية. إجياد إطار قانوين دويل ملواجهة استغاللحنو  ،الظاهرة واحلد من تفاقمها
 الطفل في المواد اإلباحية الستغاللمفهوم الدولي ال :األول المطلب

املواد اإلباحية إن تعريف استغالل الطفل يف املواد اإلباحية هو حمل اختالف لدى الدول والتشريعات، وهذا راجع إىل أن مفهوم    
، وكذلك لتأثر من اجملتمعات نظرا الختالف مفهوم اآلدا  العامة واملعايري اليت جتسدها يف كل جمتمع ،حمل اختالف ذاته هويف حد 

، تعريفها باختالف األخالق السائدة والثقافة واملعتقدات الدينية واالجتماعية واليت يصعب ترمجة ما حتتويه من مضمون إىل قواعد قانونية
تعددت  وانعكس هذا األمر على تعريف استغالل الطفل يف املواد اإلباحية، حيث ،3 اإلباحيةوعليه تنوعت التعريفات املتعلقة باملواد 

)الفرع األول(، كما أن صور استغالل األطفال تعددت وتنوعت وتباينت لذا سنتطرق إىل أبرز  ةالدولي اهليئات على صعيد التعريفات
 الصور املتعلقة باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية يف )الفرع الثاين(.

 الدولية اتلدى الهيئتعريف استغالل الطفل في المواد اإلباحية  الفرع األول:
خمتلف أشكال ف اجملاالت كالنزاعات املسلحة، و اهليئات الدولية اليت هلا دور مباشر أو غري مباشر يف محاية القصر يف خمتل تتعدد    

االستغالل مبا يف ذلك العمل القسري واالستغالل يف املواد اإلباحية، وبالتايل ينعكس جانب التعدد أيضا على مسألة تعريف استغالل 
القصر يف املواد اإلباحية، حيث أن التعريف خيتلف من هيئة ألخرى، وفيما يلي سنحاول الرتكيز على أهم التعريفات الواردة على مستوى 

 اهليئات الدولية.   
 نتربول الستغالل القصر في المواد اإلباحيةتعريف لجنة األأوال: 

املواد اإلباحية بأنه:" أية وسيلة يتم من خالهلا تصوير استغالل الطفل يف نرتبول املختصة باجلرائم ضد األطفال عرفت جلنة األ    
االستغالل مبا يف ذلك املواد املكتوبة واملسموعة اليت تركز على سلوك جنسي يتم مع أعمال االستغالل اجلنسي للطفل أو الرتويج هلذا 

 . 4 " طفل، أو تتضمن عرضا ألعضائه التناسلية
 تعريف المركز الدولي لألطفال المستغلين والمفقودينثانيا: 

بأنه:"تصوير الطفل بأي شكل من األشكال  اإلباحيةاستغالل الطفل يف املواد عرف املركز الدويل لألطفال املستغلني واملفقودين     
أثناء اشرتاكه يف أنشطة حقيقية أو زائفة، أو أي تصوير لألعضاء اجلنسية للقاصر بغرض حتقيق اإلشباع اجلنسي باستخدام أي وسيلة من 

                                                           
، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر، احلماية اجلنائية للطفل يف التشريع اجلزائري والقانون املقارن محو بن إبراهيم فخار،1

 . 2، ص0200/0202بسكرة، اجلزائر، 
، 1، جملة احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور، خنشلة، اجلزئر، العدد على ضوء قانون العقوبات اجلزائرياحلماية اجلنائية للطفل زهور دقايشية،  -2

 .020، ص 0201جوان 
 .  022-020ص، 0200اجلامعة اجلديدة، مصر،  اجلنسي، دار االستغاللاحلماية اجلنائية لألطفال من أكمل يوسف السعيد يوسف،  -3
مذكرة ماجستري، كلية العدالة اجلنائية، جامعة نايف  احلماية اجلنائية للمراهقني من املؤثرات اجلنسية )دراسة تأصيلية مقارنة(،أمحد علي سعيد الغامدي،  -4

 .02، ص0202العربية للعلوم األمنية، الرياض، السعودية، 
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لعا  ووسائل ختزين البيانات اإللكرتونية وسائل التسجيل من وسائل التمثيل على سبيل املثال ال احلصر املنشورات املطبوعة واألفالم واأل
هذا . 1 مييز بينها وبني الصور احلقيقية"وما يبث على شبكة االنرتنت والصور،كما يشمل الصور والرسومات الرقمية اليت ال ميكن الت

سيا، الذي يقصد به االتصال وتتعني اإلشارة إىل أن مفهوم استغالل األطفال يف املواد اإلباحية خيتلف عن مفهوم استغالل األطفال جن
، وعليه ميثل 2بني شخص بالغ وبني طفل قاصر إلرضاء الرغبات اجلنسية لدى الشخص البالغ، الذي يستخدم القوة للسيطرة على الطفل

 .3 حد صور االستغالل اجلنسي لألطفالاستغالل الطفل يف املواد اإلباحية أ
 االنترنت شبكة عبر باحياإ طفلال استغاللالفرع الثاني: صور 

 ملواد اإلباحية فيما يلي:ستغالل الطفل يف اتتجلى أبرز صور جرائم ا
 على األعمال الجنسية القصر: تحريض أوال

من صور أو كتابة أو  املواد اإلباحية املتعلقة بالطفليتم التحريض ابتداء عن طريق الربيد االلكرتوين الذي يتم من خالله نقل    
وهذا بغرض تنظيم اجتماعات تقوم على عالقات أو ممارسات جنسية يساهم فيها أو ، رموز لشخص معني أو ألشخاص حمدودين

 وعليه فإن أفعال التحريض املوجهة إىل األطفال تتخذ الصور اآلتية: ،أي أن الطفل يكفي باملشاهدة دون املشاركة ،طفلالحيضرها 
وغالبا ما تتم عن طريق  ،ض على ارتكا  أفعال الفسق والفجورر واليت حت، ريق احملادثات الشفهية أو املكتوبةالتحريض عن ط -أ

 غرف احلوار والدردشة.
فتقوم بتزويد الشخص ، التحريض عن طريق وضع مواقع يف االنرتنت تعمل على الرتويج لتجارة األطفال وبيوت الدعارة  -ب

 الدعارة.يوت بمبعلومات عن أماكن و 
  مما ال يدع جماال للشك إحياءات جنسية، التحريض عن طريق الرموز أو الرسوم اليت قد تكون دعوة صرحية أو حتمل يف طياهتا  -ج    

من  اكبري   األن عدد تحريض،حصر عدد حاالت ال كثريايصعب  ومن املهم اإلشارة إىل أنه . 4 معىن التحريض على الفسق والفجور
  .الضحايا ال يبلغون عما يتعرضون له من اعتداء

  طفل: إنتاج صور فاضحة للثانيا
حيث تضع هذه األخرية بني يدي الفاعل منظومة غري حمددة لطرق إنتاج الصور  ،صور املنتجة عرب تقنية االنرتنتالتتنوع     

كثر أخرى وهي األأن هناك طريقة كما ،الفاضحة لألطفال بعضها قد يكون حقيقيا حصل عليه الفاعل بطرق غري مشروعة يروجها
، واحلقيقة أن طفل يف املواد اإلباحيةيف جرمية استغالل الوتتعلق مبقاطع غري حقيقية )مزيفة( تدخل منظومة التحوير ليستغل املنتج ا، ر انتشا

 يتحقق بأحد األمرين: طفلاستغالل ال
سواء كان ذلك بالصور الفوتوغرافية أو مقاطع فيديو ليعاد ترويج تلك الصور إىل  ،أن يكون الطفل هو مادة اإلنتاج اجلنسي  -أ

 آخرين عرب شبكة االنرتنت.

                                                           
ائر، ، جملة املفكر، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلز عرب االنرتنت يف التشريع اجلزائري محاية األطفال من االستغالل يف املواد اإلباحيةعثمان طارق،  -1

  .002، ص0201، 02العدد
، 0202املركز القومي لإلصدارات القانونية، مصر، ، جرمية استغالل األطفال ومحايتهم يف القانون الدويل والشريعة اإلسالميةيوسف،  حسنيوسف  -2

 .020ص
  .001، صاملرجع السابقعثمان طارق،  -3
 .10، ص0221، 02، جملة الفتح، جامعة دياىل، العراق، العدداجلنسي لألطفال عرب اإلنرتنت االستغاللجرائم رشا خليل عبد،  -4
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فمخرجات اإلنتاج سواء كانت صورا أو مقاطع فيديو توجه إىل أطفال  ،ومادة له يف آن معاأن يكون الطفل هدفا لالستغالل  - 
آخرين عرب شبكة االنرتنت كان الفاعل قد مجع عناوينهم ومواقعهم اإللكرتونية عرب الشبكة املعلوماتية، أي أن اهلدف هنا هو 

   .1 إيصال املنتج إىل أطفال قصر آخرين
 : عرض أو نشر أو بيع صور إباحية متعلقة باألطفال ) الترويج لدعارة القصر (ثالثا

واليت  ،الرتويج للمعطيات اإلباحية لغرض إشباع الغرائز اجلنسية أو لتحقيق مكاسب جتارية أمرا مألوفا يف اإلنرتنت أصبحلقد   
أو صور وأفالم لعمليات التعذيب  قصرومن ذلك عرض صور وأفالم إباحية تتضمن صور ألطفال  ،يكون الطفل فيها حمال لالعتداء

وجتدر اإلشارة إىل أن هذه الصور . 2 اجلنسي واألعضاء اجلنسية وعمليات االغتصا  أو العمليات اجلنسية اليت متارس على األطفال
بالتايل ال ميكن التنبؤ باملستقبل وما ، جلرمية االلكرتونية يف تطور دائمذلك أن اجملال التكنولوجي و ا ،ليست مذكورة على سبيل احلصر

 .عرضة للتوسع بأن تعرف أمناطا أخرى اإلباحيةوعليه فجرائم املواد  ،حيمله
 المطلب الثاني: اآلليات الدولية لمكافحة استغالل الطفل في المواد اإلباحية 

يكتسي الطفل أمهية كربى ضمن املنظومة القانونية الدولية، فمع هناية احلر  العاملية الثانية أخذ اإلطار الدويل حلقوق الطفل    
بالتطور والتوسع حنو إعمال حقوق هذه الفئة وتكريس احلماية الدولية هلا، وجتسدت هذه احلماية من خالل خمتلف املواثيق الدولية سواء  

مة أو خاصة بالطفل، ومن ضمن جماالت احلماية اليت محلتها االتفاقيات الدولية احلماية من االستغالل يف املواد اإلباحية، كانت مواثيق عا
يف )الفرع األول(، مث أبرز املؤمترات الدولية اليت سعت إىل مكافحة استغالل  االتفاقيةاليت سنتوىل توضيحها من خالل التطرق لآلليات 

 إلباحية يف )الفرع الثاين(.الطفل يف املواد ا
 لمواجهة استغالل الطفل في المواد اإلباحية ةاالتفاقياآلليات الفرع األول: 

  :اآليت على النحوسنوضح يف هذا الفرع أهم املواثيق الدولية اليت أقرت احلماية القانونية للطفل من االستغالل يف املواد اإلباحية 
  9191 اتفاقية حقوق الطفل لعام :أوال

على 3تكتسي اتفاقية حقوق الطفل أمهية بالغة، باعتبارها أعلى مصدر قانوين يتضمن املبادئ واملعايري األساسية حلماية الطفل   
الصعيد الدويل، ومن ضمن صور احلماية املكفولة هلذه الفئة يف إطار اتفاقية حقوق الطفل، احلماية من اخلاصة من االستغالل يف املواد 

من هذه االتفاقية على وجو  محاية الدول لألطفال من االستغالل يف املواد اإلباحية وذلك من خالل  20، حيث أكدت املادة اإلباحية
، يف حني فرضت املادتني 4عدم إكراههم على ممارسة األنشطة اجلنسية غري املشروعة، وكذلك عدم استغالهلم يف العروض واملواد الداعرة

ة التزاما على الدول باختاذ التدابري الالزمة على املستوى الوطين والدويل ملنع استغالل األطفال يف املواد من ذات االتفاقي 21و 20
  .6 ،لتؤكد على ضرورة إعادة إدماجهم اجتماعيا5اإلباحية

رقم  الفورية للقضاء عليها تواإلجراءاشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال باتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة  :ثانيا
 9111 لعام 991

                                                           
.012ص ،0200دار الثقافة، األردن،  جرائم تقنية نظم املعلومات اإللكرتونية )دراسة مقارنة(، أسامة أمحد املناعسة وجالل حممد الزعيب، -1
 .10رشا خليل عبد، املرجع السابق، ص -2
، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، اجلزائر، املركز القانوين لألوالد القصر يف القانون الدويل بني النظرية والتطبيقرشيدة تراربيت،  -3

 .02، ص0202
 .0121اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل لعام من  20املادة  -4
 .تفاقيةنفس االمن  22املادة  -5
 .االتفاقيةمن نفس  21املادة  -6
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انعقدت الدورة  0111منذ إنشائها تبذل منظمة العمل الدولية أقصى جهودها للقضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال، ويف عام 
اليت ورد فيها أن استخدام  ،1بشأن حظر أسوأ عمل األطفال 020ملؤمتر العمل العاملي، حيث مت اعتماد وباإلمجاع االتفاقية رقم  22

،كما  2الطفل وتشغيله وعرضه ملزاولة الدعارة أو إلنتاج أعمال إباحية أو ألداء عروض إباحية يندرج ضمن أسوأ أشكال عمل األطفال
ية، وتتجسد هذه الدول األطراف باختاذ مجلة من التدابري حلماية األطفال من خماطر استغالهلم يف املواد اإلباح 020ألزمت االتفاقية رقم 

 التدابري فيما يلي:
واليت من ضمنها استغالهلم إباحيا عرب شبكة االنرتنت، حبيث ،القيام بتصميم برامج للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال  -أ

 يكون تصميم هذه الربامج مبنيا على التشاور مع املؤسسات احلكومية املختصة ومنظمات أربا  العمل والعمال.
إرساء عقوبات جزائية وتطبيقها ضد كل من يقوم باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وهنا يتعني اإلشارة إىل أن اجلزائر من   - 

الدول اليت واكبت التطورات يف إطار تنفيذ التزاماهتا الدولية املرتتبة على االنضمام لالتفاقيات الدولية، حيث أفرت عقوبات ضد 
  ل األطفال ومنها استغالهلم يف املواد اإلباحية.مرتكيب جرائم استغال

 .3 والعمل على إعادة تأهيلهم ودجمهم اجتماعيا ،مساعدة األطفال ضحايا االستغالل -جـ     
 1222لعام  االختياري بشأن بيع واستغالل األطفال في البغاء والمواد اإلباحيةالبروتوكول : ثالثا

تعرضوا لالستغالل اجلنسي وبشكل خاص االستغالل يف املواد اإلباحية تركزت اجلهود الدولية أعداد األطفال الذين نظرا لتزايد 
، وتوجت هذه اجلهود بإرساء بروتوكول اختياري التفاقية 4يف الرفع من مستوى الوعي العام باحلد من استغالل األطفال يف املواد اإلباحية

استغالل  همنالفقرة )ج(  0عرفت املادة  الذي 0222دعارة واملواد اإلباحية يف عام حقوق الطفل يتعلق ببيع األطفال واستغالهلم يف ال
"تصوير أي طفل بأي وسيلة كانت ميارس ممارسة حقيقية أو باحملاكاة أنشطة جنسية صرحية، أو أي تصوير  :بأنهاملواد اإلباحية الطفل يف 

 .5 " لألعضاء اجلنسية للطفل إلشباع الرغبة اجلنسية أساسا
من خالل هذا التعريف جند أن الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة واملتعلق حبماية األطفال من االستغالل يف البغاء     

واملواد اإلباحية تبىن تعريفا موسعا الستغالل الطفل يف املواد اإلباحية، حيث أنه أشار إىل التمثيل بأي وسيلة كانت، ومن املمكن أن 
 .6  املواد املكتوبة والرسوم الكاريكاتورية والرسومات وأفالم الكارتون يشمل أيضا

على عاتق الدول األطراف التزامات تتعلق حبظر استغالل الطفل يف املواد اإلباحية، من خالل انتهاج مجلة من  الربوتوكول فرض كما   
 :التدابري من شأن تطبيقها كفالة احلماية له من االستغالل يف املواد اإلباحية عرب الشبكات االلكرتونية وهذه التدابري تتجسد فيما يلي

م، كقانون العقوبات الوطين بتجرمي استغالهل ال يف املواد اإلباحية ضمن قوانينها وتشريعاهتا الداخليةإدراج جرائم استغالل األطف -أ
 باألطفال. تتعلقكل إنتاج أو توزيع أو نشر أو استرياد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية وأيضا جترمي  

  .7 الوالية القضائية وفقا ألحكام القانون الدويل يف القضايا املتعلقة باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية ممارسة -ب

                                                           
 .12، ص0221النهضة العربية، مصر ،  بالبشر وتطوره التارخيي، دار االجتارأمساء أمحد حممد الرشيد،  -1
 .020رقم  منظمة العمل الدوليةاتفاقية من  2املادة  -2
 من نفس االتفاقية. 2و 1املادة  -3
 .10، ص0202 منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، محاية حقوق الطفل يف ظل االتفاقيات الدولية،وفاء مرزوق،  -4
  .0222االختياري بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية لعام الربوتوكول من  20املادة  -5
 .  202املرجع السابق، صأكمل يوسف السعيد يوسف،  -6
 .، السابق ذكره0222التفاقية حقوق الطفل بشأن ببيع األطفال واستغالهلم يف الدعارة واملواد اإلباحية لعام الربوتوكول االختياري من  2 ةاملاد -7
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تقدمي املساعدة للدول األطراف فيما يتعلق بإجراءات تسليم اجملرمني، وهذا تنفيذا لاللتزامات الدولية يف هذا اجملال، من أجل  -جـ
 .1 محاية األطفال

ويتعني اإلشارة إىل أن الربوتوكول االختياري يكتسي أمهية بالغة يف جمال محاية الطفل من االستغالل يف املواد اإلباحية، إذ هذا     
الوسائل  مأنه ميثل الصك الدويل األساسي وحجر األساس يف هذا البا  من احلماية، خاصة وأننا نشهد اليوم تناميا مفرطا يف استخدا

الف جماالت استخداماهتا، يف ظل توجه دويل يسعى دوما لتطوير أسلو  التقنية، األمر الذي ينذر باتساع اجلرمية االلكرتونية على اخت
ة االلكرتونية اليت تعترب حديثة الظهور، ورغم حداثة هذه اجلرمية إال أن هذا مل مينع من أن يتم استهداف األطفال عرب وسائل اإللكرتوني

تالفها، لذا فهذا الربوتوكول متثل تطورا مهما على املستوى الدويل يف جمال محاية األطفال من استغالهلم عرب واملواقع االجتماعية على اخ
 الوسائل واملواقع اإللكرتونية.  

 1222: بروتوكول منع ومعاقبة االتجار باألشخاص وخاصة النساء واألطفال لعامرابعا
املنظم العابر للحدود الوطنية والذي من أشكاله االجتار باألطفال، هذا األخري يف إطار مساعي دول العامل ملكافحة اإلجرام   

ظمة الذي يعترب استغالل الطفل يف املواد اإلباحية أحد أبرز صوره، مت إرساء بروتوكول خاص حلماية النساء واألطفال من خماطر اجلرمية املن
، ويف هذا السياق 2جتار باألطفال مبا يف ذلك استغالهلم يف املواد اإلباحية، حيث يهدف هذا الربوتوكول ملنع ومكافحة اال0222يف عام 

 ألزم الربوتوكول الدول األطراف مبا يلي:
 هبم لغرض استغالهلم يف املواد اإلباحية. االجتارجترمي االجتار باألشخاص ويف مقدمتهم األطفال، بإرساء تدابري تشريعية جترم  -أ

اإللكرتوين والعمل على محايتهم،من خالل إرساء تدابري تتيح هلم  ياإلباحيال ضحايا االستغالل العمل على مساعدة األطف -ب
 التعايف اجلسدي والنفسي واالجتماعي وأيضا تقدمي املساعدة الطبية والنفسية واملادية.

نتيجة لتعرضهم جلرمية االستغالل يف املواد  متكني األطفال من التعليم، باإلضافة إىل متكينهم من تلقي التعويض املناسب -ـ ج
 .3اإلباحية
 اإلباحية المواد في طفلال استغالل مكافحةل العالمية المؤتمرات :الثاني فرعال

 منذ  تسعينيات القرن املنصرم عرف اجملتمع الدويل حراكا دوليا نشطا يف جمال محاية حقوق الطفل خاصة بعد إرساء اتفاقية    
ومن ضمن هذه  ،بدأ اجملتمع الدويل يدرك املخاطر واالنتهاكات اليت يتعرض هلا األطفال عرب خمتلف مناطق العامل عليهو دولية خاصة هبم، 

فسعت الدول إىل االهتمام هبذه الظاهرة العاملية النامجة عن التطور التكنولوجي والعمل على  ،املخاطر االستغالل يف املواد اإلباحية
سعيا حنو إجياد حلول تسهم يف القضاء  ،هبدف حتليل أبعاد هذه الظاهرة اخلطرية وأسباهبا ،ها من خالل عقد املؤمترات الدوليةمكافحت

 عليها وحتقق احلماية للطفل من خماطرها.
 9111 مؤتمر ستوكهولم لعام أوال:

يف املواد اإلباحية باعتباره أول مؤمتر دويل يتناول قضايا  ممن خطر استغالهلطفال ؤمتر أمهية كربى يف جمال محاية األهذا املجيسد   
 022دولة وأكثر من  000، ومن بينها استغالهلم يف املواد اإلباحية، حيث حضر هذا املؤمتر ممثلي االستغالل اجلنسي املتعلقة باألطفال

يف املواد اإلباحية والعمل على مناهضته من خالل  منظمة غري حكومية، وقد سعى املؤمتر إىل تسليط الضوء على قضايا استغالل األطفال
 يلي: ما

                                                           
 من نفس الربوتوكول. 1املادة  -1
 .0222الربوتوكول منع ومعاقبة االجتار باألشخاص وخاصة النساء واألطفال لعاممن  0املادة  -2
 الربوتوكول.من نفس  1و 2املواد  -3
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 التأكيد على أن لكل طفل احلق يف احلماية من كافة أشكال االستغالل مبا يف ذلك استغالهلم يف املواد اإلباحية.  -أ
 خرق صارخ حلقوقه واعتداء على كرامته. الطفل يف املواد اإلباحيةالتأكيد على أن استغالل  - 

أن استغالل األطفال يف املواد اإلباحية يؤثر عليهم سلبا يف كافة النواحي وعلى منوهم العقلي واجلسدي والنفسي واالجتماعي   -جـ      
 ويستمر هذا طول حياهتم.

وعلى هذا األساس أوجب املؤمتر على الدول واألسرة العمل على القضاء على استغالل األطفال يف املواد اإلباحية من خالل    
ق اإلجراءات الوطنية واإلقليمية والوطنية، والقيام باختاذ تدابري وقائية حلماية الطفل من خالل العمل على حتسني القوانني واألنظمة تنسي

 1 والسعي لتنفيذها.
  9111 : مؤتمر فيينا لعامثانيا

 توصياتب  جاء والذي ا،ينيبف 1999 عاميف  لألطفال اجلنسي االستغالل ملكافحة آخر دويل مؤمتر عقدعقب مؤمتر ستوكهومل    
 :يلي تكفل احلماية للطفل من االستغالل يف املواد اإلباحية جتسدت فيما

 .االنرتنت خدمة مقدمي قبل من للسلوك قواعد وضع تشجيع  -أ
 .االنرتنت عرب لألطفال اإلباحية املواقع عن لإلبالغ للمواطنني مواقع إنشاء على التشجيع  -ب

 للطفل، القانونية احلماية توفري لغرض االنرتنت على اجلنسية التجارة بتجرمي تتعلق تشريعات بإصدار الوطين املشرع قيام ضرورة -جـ     
 .فيها والتصرف الطفل لصور العمدية احليازة االعتبار بعني يأخذ اجلرمية هلذه حمددا تعريفا تتناول قواعد ضعو  الدولة على كما يتعني

 خاص تدريب برنامجداد وإع ،االنرتنت عرب للطفل اجلنسي االستغالل جرمية ملكافحة خمصصة دولية وحدات إنشاء إىل الدعوة -د     
 .2 لجملاا هذا يف للتأهيل

 1229مؤتمر يوكوهاما )اليابان( لعام : ثالثا
حتضريية، ومتثلت اجتماعات إقليمية  1،حيث مت خالله عقد 0220ديسمرب  02إىل  02عقد هذا املؤمتر خالل الفرتة من    

، 0111أن يتم تعزيز وتنفيذ خطة العمل الصادر عن املؤمتر العاملي األول املنعقد يف ستوكهومل عام  راألهداف املعلنة يف هذا املؤمت
لتوصيات ، ليخرج املؤمتر الثاين مبجموعة من ا3واستعراض التقدم املنجز منذ ذلك املؤمتر، والبحث يف العيو  والثغرات يف جمال التنفيذ

ى تتمحور حول الرتكيز على ما مت االتفاق بشأنه يف مؤمتر ستوكهومل يف جمال محاية األطفال من االستغالل يف املواد اإلباحية، والعمل عل
 4 يف هذا اجملال، ورفع الوعي العام هبذه الظاهرة. 0121تطبيق أحكام اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل لعام

 1229جانيرو )البرازيل( لعام  وديمؤتمر ري ا:رابع
دولة يف ريودي جانريو بالربازيل، ملناقشة خمتلف قضايا  002مشارك من أكثر من  2222اجتمع خالل هذا املؤمتر حوايل    

فل من حيث ركز هذا املؤمتر على طرق محاية الط،0222االستغالل اجلنسي لألطفال، ومن بينها استغالهلم يف املواد اإلباحية يف نوفمرب 
 ومتثلت األهداف املعلنة هلذا املؤمتر يف: ،5االستغالل يف املواد اإلباحية 

                                                           
احلماية اخلاصة للنساء واألطفال من آثار النزاعات املسلحة يف ضوء القانون الدويل اإلنساين والتشريع اإلسالمي )دراسة مقارنة(، صاحل دواس سامل اخلوالدة،  -1
 .022، ص0222ذكرة ماجستري، كلية العلوم القانونية، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، عمان، األردن، م
 .222زهور دقايشية، املرجع السابق، ص  -2
 .022، صالسابق صاحل دواس سامل اخلوالدة، املرجع -3
 وطرق مكافحتها يف التشريعات اجلناية والفقه اجلنائي اإلسالمي، االنرتنيتجرائم االستغالل اجلنسي لألطفال عرب شبكة خراشي،  إبراهيمعادل عبد العال  -4

 .021، ص 0202دار اجلامعة اجلديدة، مصر، 
5 - www.unicef.org/arabic/protection/brazil_46522.html,  vu le: 11/12/2016, 20:20 

http://www.unicef.org/arabic/protection/brazil_46522.html
http://www.unicef.org/arabic/protection/brazil_46522.html
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ومؤمتر يوكوهاما  0111استعراض التطورات واإلجراءات املتخذة يف متابعة إعالن وبرنامج عمل مؤمتر ستوكهومل لعام   -أ
 ، وجتديد الدروس املستفادة والتحديات الرئيسية.0220لعام

 جتديد االلتزام بتنفيذ غايات وأهداف نداء العمل من أجل منع االستغالل اجلنسي لألطفال وحظره ووقفه.  -ب
 تقدمي الدعم الضروري لألطفال ضحايا االستغالل يف املواد اإلباحية. -ـج     

رة معاجلة صرحية ومباشرة وتوج هذا املؤمتر بإقرار إعالن ريو دي جانريو من أجل وقف استغالل القصر، الذي تضمن وألول م
طفل ملسألة عالقة ودور تكنولوجيا املعلومات واالنرتنت يف االستغالل اجلنسي لألطفال، حيث دعا إىل ضرورة جترمي إنتاج املواد اإلباحية لل

طفل جنسيا، فضال عن ذلك وجترمي توزيعها وتلقيها وحيازهتا عمدا، مبا يف ذلك الصور االفرتاضية والتصوير الذي يتم من خالله استغالل ال
 .1 احلصول العمدي هلذه املواد واإلطالع عليها، وأنه ينبغي أن متتد املسؤولية عن هذه األعمال لتشمل أيضا األشخاص املعنوية

 ينالمبحث الثا
 الجزائري التشريع على مستوى اإلباحية المواد فيطفل ال استغالل تجريم

لتتضاعف هذه النسبة إىل  0221سنة  %1إىل أن فئة األطفال املستخدمة لالنرتنت بلغت نسبتها  يف اجلزائر تشري الدراسات
أي أن عدد األطفال املرتبطني بشبكة االنرتنت تضاعف خالل سنة واحدة، كما أن هذه النسبة مرشحة لالرتفاع  0202يف سنة  01%

سة للوقاية من خماطر االنرتنت واجلرمية االلكرتونية من خالل إرساء قوانني ، األمر الذي فرض على املشرع اجلزائري انتهاج سيا2 مستقبال
، القانون ورغم أنه مل يتضمن إشارة صرحية املتعلق بالوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا االتصال واإلعالم 21/20لعل أبرزها القانون 

التزامات  00و 02 تنيرتب مبوجب املادحيث  من اجلرمية املعلوماتيةومباشرة للطفل إال أنه تضمن العديد من اإلجراءات هتدف للحد 
املكـلفـة مساعدة السلطات العمومية يهم والكشف عن مرتكبيها حيث فرض علاإللكرتونية على عاتق مقدمي اخلدمات يف مواجهة اجلرائم 

 3عـلــيـهـم حـفــظـهــا االتصاالت فـي حينها وبـوضع املعطيات الــيت يــتـعنيبـالتـحـريات الـقـضائـيـة جلـمع وتسـجـيل املعـطـيات املـتعلقة مبـحتوى 
حمتويات على شبكة االنرتنت وذلك من أجل التبليغات احملتملة للسلطات  إرساءبشكل يسمح بالتعرف على األشخاص املسامهني يف 

ية للجرائم املرتكبة، وهذا بالقيام حبفظ املعلومات املتعلقة القضائية أو يف حال طلب هذه األخرية ألجل التحريات واملعاينات القضائ
وعليه ونظرا إىل أن  ،4 بأنظمة املعطيات واليت تسمح بالتعرف على مستعملي اخلدمة وكذا اخلصائص التقنية وتاريخ ووقت ومدة االتصال

سنتطرق إىل جترمي املشرع اجلزائري استغالل الطفل يف هذا القانون مل يتضمن محاية خاصة للطفل من االستغالل يف املواد اإلباحية فإننا 
  املواد اإلباحية من خالل قانون العقوبات اجلزائري )املطلب األول( وقانون محاية الطفل )املطلب الثاين(.

 تجريم استغالل الطفل في المواد اإلباحية في قانون العقوبات الجزائري  :األول المطلب
باهتمام بالغ يف خمتلف التشريعات اليت اهتمت بتكريس احلماية هلذه الفئة من خالل جترمي خمتلف حظيت حقوق الطفل     

ات مبختلف أشكاهلا، وهو ما سايره التشريع اجلزائري الذي ق سن نصوص قانونية جترم االعتداءاالعتداءات اليت قد يتعرض هلا عن طري
 ول( كما جرم أيضا حتريض الطفل على الفسق والدعارة )الفرع الثاين(.) الفرع األ جرم استغالل الطفل يف املواد اإلباحية

  الفرع األول: جريمة استغالل الطفل في المواد اإلباحية
                                                           

 .002-001 ، صاملرجع السابقعثمان طارق،  -1
 .021ص، 0201، ديسمرب02، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، اجلزائر، العددالطفل واالنرتنت املنزيلبايوسف مسعودة،  -2
جريدة يـتـضمن الـقـواعــد اخلاصة للوقاية من اجلـرائم املتـصلـة بتـكنـولوجـيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها،   2009سـنةل 21/20القانون من  02املادة  -3

  .01/22/0221صادرة يف  02رمسية عدد 
، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، اجلزائر، يف التعامل اإللكرتوين األمن املعلومايت وسبل مواجهة خماطرهنسيمة درار،  -4

 .202و 202، ص0202/0201
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حيث استحدث مادة جديدة  موضوع استغالل األطفال يف املواد اإلباحيةواضحة يف  م قانون العقوبات اجلزائريجاءت أحكا    
"يعاقب باحلبس من إىل مخس سنوات إىل عشر سنوات كل من صور قاصرا اليت جاء فيها  0مكرر  222يف قانون العقوبات وهي املادة 

سنة بأي وسيلة كانت وهو ميارس أنشطة جنسية بصفة مبينة حقيقية أو غري حقيقية أو صور األعضاء اجلنسية للقاصر  02مل يكمل سن 
،  1 غراض جنسية أو قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج أو استرياد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية تتعلق بالقصر"أل

وتتكون من أركان ثالثة ) أوال( كما  0مكرر  222وعليه جرم املشرع اجلزائري استغالل الطفل يف املواد اإلباحية من خالل نص املادة 
 ت املقررة هلا.حدد العقوبا

 أوال: أركان جريمة استغالل األطفال في المواد اإلباحية
جند أن املشرع حدد األفعال املصنفة ضمن جرائم املواد  0مكرر  222: وهو الفعل املكون للجرمية ويف املادة الركن المادي -أ

 اإلباحية املرتبطة باألطفال وتتجسد يف اآليت:
أو عرض صورة إباحية لطفل قاصر وعرضها سواء عن طريق أقراص أو عرب شبكة االنرتنت أي إذا قام قيام اجلاين بصناعة أو تسجيل  -0

اجلاين بتصوير األطفال يف وضعية جنسية وقام بعرضها عرب شبكة االنرتنت، أو أرسل صورا ألطفال تتضمن صورا إباحية ألشخاص آخرين 
 على أو حقيقيني أطفال على وقع قد خملة جنسية بأوضاع األطفال كون تصويرأن يهذا ويستوي  2عرب الوسائل والشبكات اإللكرتونية،

 مع جتميعها يتم الصور من عديدة أجزاء من أن هذه الصور تكون عبارة عن مستخلص أي أو ما يعرف بالصورة الزائفة  افرتاضيني أطفال
 .3 لصورته الشخص ملكية على واعتداء الطفولة على اعتداء يشكل األمر الذي واحدة صورة لتكوين بعضها

أو رسوم أو إعالنات ذات  نتاج حمررات أو مطبوعات أو أفالمقيام اجلاين بإنتاج املواد اإلباحية وتشمل مجيع األعمال املؤدية إىل إ -0
 طبيعة جنسية.

...، وتتحقق احليازة كأن  أو مستأجرا ياء سواء بصفته مالكايقصد هبا السيطرة املادية على الشيء املخل باحلو حيازة املواد اإلباحية  -ـ2
 .4  يضبط يف منزله املواد اإلباحية مثال يف جهازه اإللكرتوين أو يف موقعه اإللكرتوين أو صفحة التواصل االجتماعي اخلاصة به

ويتمثل يف إنتاج أو حيازة أو نقل أو بيع صور إباحية لطفل أو  5 وهو علم اجلاين بأنه يقوم بفعل غري مشروع :الركن المعنوي -ب
ديا أو جملموعة من أطفال، ولتوفر القصد اجلنائي البد أن تتوفر لدى اجلاين النية والعلم، والقصد هنا اجتاه اجلاين إىل اإلضرار بضحيته " ما

 .6 ة للطفل أو جملموعة من األطفال عرب شبكة االنرتنتمعنويا" من خالل إنتاجه أو حيازته أو عند نقله أو بيعه للصور اجلنسي
 ثانيا: العقوبة المقررة الستغالل الطفل في المواد اإلباحية في قانون العقوبات

املشرع اجلزائري كيف فعل استغالل الطفل يف املواد اإلباحية على أنه جنحة وأقر عقوبة أصلية هلا وهي احلبس من مخس سنوات     
 دج. 0222222دج إىل  222222مالية ترتاوح مابني إىل عشر سنوات، باإلضافة إىل غرامة 

                                                           
 .0200لعام  قانون العقوبات اجلزائريمن  0مكرر  222املادة  -1
جملة الشريعة والقانون، كلية القانون، اإلمارات العربية املتحدة، العدد  )دراسة مقارنة(،جرمية استغالل اجلنسي لألطفال عرب االنرتنت  أسامة بن غامن العبيدي، -2

 .22ص  0202، 22
 .10رشا خليل عبد، املرجع السابق، ص -3
 .002عثمان طارق، املرجع السابق، ص -4
 . 21، صالسابق أسامة بن غامن العبيدي، املرجع -5
، جملة دراسات علوم الشريعة والقانون، اجلرمية اإللكرتونية كما نظمها قانون جرائم أنظمة املعلومات األردينأمحد حممد اللوزي و حممد عبد اجمليد الذنيبات،  -6

 .222، ص0202، 2األردن، العدد
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ل من االستغالل يف املواد اإلباحية إال أهنا حبسب رأي البعض اقتصرت من أمهية يف محاية الطف 0مكرر  222على الرغم مما متثله املادة   
 بالرغم من أنعلى جترمي كل ما هو إباحي وجنسي متعلق بالطفل وأهنا مل تتجاوز نطاق التجرمي الوطين لتشمل النطاق الدويل كذلك 

 .1 الدولية اليت حترتف هذا النوع من اجلرائماألطفال يتم من قبل شبكات الدعارة الدولية واستغالهلم من طرف املنظمات 
 تحريض القصر على الفسق والدعارة:  الفرع الثاني:

كاآليت: كل من حرض قاصرا مل يكمل الثامنة عشرة سنة على الفسق أو من قانون العقوبات اجلزائري   200جاء نص املادة   
فساد األخالق أو تشجيعه عليه أو تسهيله له ولو بصفة عرضية، يعاقب باحلبس من مخس سنوات إىل عشر سنوات وبغرامة من 

 .2 دج 022222إىل  دج  02222
 أوال: أركان جريمة تحريض الطفل على الفسق  

سد يف األفعال واألقوال اليت يقوم هبا شخص ما هبدف التأثري على الطفل من أجل إقناعه وتشجيعه هبدف دفعه يتجالركن المادي:  -أ
للفسق وينصرف الفعل مثال إىل العبارات اليت يستعملها احملرض اليت حتمل وراءها معىن واضح للتحريض على الفسق األمر الذي من 

مباشرة على الفعل وتسهيله له ومساعدته على ارتكابه وذلك بعرض جسده على الغري  شأنه التأثري على نفسية الطفل وإقناعه على
 .3 إلشباع الشهوة اجلنسية للغري

إلفساد أخالق الطفل وحثه  على وعي كامل بأنه يقوم بالوساطةاجلاين فهو القصد اجلنائي حيث يقتضي يكون  الركن المعنوي  -ب
                                4 على الفسق.

 ثانيا: العقوبة المقررة لتحريض الطفل على الفسق 
املشرع اجلزائري نص صراحة على أن حمرض القصر على الفسق يتعرض  أنيتضح  من قانون العقوبات 200ة من خالل املاد

جتدر املالحظة دج، و  022222و 02222ا بني اوح مسنوات حبس مع غرامة مالية ترت  02و 22لعقوبة سالبة للحرية ترتاوح ما بني 
أن املشرع اجلزائري اعترب جرمية حتريض القصر على الفسق جنحة و ليس جناية بالرغم من أنه يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية تتجاوز 

ة تتجاوز اخلمسة سنوات فجرمية اخلمسة سنوات ،و قد رأينا أن اجلناية كقاعدة عامة هي اليت يعاقب عليها القانون بعقوبة سالبة للحري
من قانون العقوبات على الشروع يف  200حتريض قاصر على الفسق تعترب استثناء على هذه القاعدة العامة ،كما أشارت كذلك املادة 

 .5 اجلنحة أي البدء يف تنفيذها دون إمتامها يعاقب عليها بنفس العقوبة املقررة للجرمية التامة
  91-91 الطفل حماية قانونفي ظل  اإلباحية المواد فيطفال األ الستغالل التصدي :الثاني المطلب

سعى املشرع اجلزائري ملواكبة التطورات وحتقيق االنسجام بني التزامات الدولة اجلزائرية الدولية يف جمال محاية وتكريس حقوق وبني 
هذا األخري أوىل أمهية كربى للطفل من  0202يف عام  02/00القوانني الوطنية ليصدر قانونا خاصا حلماية الطفل أال وهو قانون رقم 

 ةضحي طفلالص جترم التعدي عليه واستغالله بصفة عامة وجترم استغالله يف املواد اإلباحية بشكل خاص حيث أدرج خالل إقرار نصو 

                                                           
، جملة جيل األحباث القانونية املعمقة، مركز جيل البحث العلمي، العدد ياإلطار القانوين ملفهوم جرمية اختطاف األطفال يف القانون اجلزائر ملياين صليحة،   -1

 .11، ص 0202، مارس 00
 .0200لعام  قانون العقوبات اجلزائريمن  200املادة  -2
                                                                                                                                                      .                                                                                                                            021بدون سنة، ص 20، جملة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، اجلزائر، العددحتريض القصر على الفسق يف التشريع اجلزائريدليلة ليطوش،  -3
 .012دليلة ليطوش، نفس املرجع، ص -4
 تاريخ،  dz.com-http://www.elouma، املوقع: جرمية حتريض القصر على الفسق طبقا لقانون العقوبات اجلزائريمسار عبد العزيز، -5

.01/22/0202،00:01اإلطالع:
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 املواد يف ستغاللالامن جرائم له محاية خاصة )الفرع األول(، ليقر بذلك  االستغالل يف املواد اإلباحية ضمن فئة األطفال الواقعون يف خطر
 .(الفرع الثاين) اإلباحية

 األطفال الواقعون في خطر في المواد اإلباحية ضمن فئةاالستغالل  الطفل ضحيةإدراج  :األول الفرع
 ،1 سنة كاملة " 02عرف الطفل بأنه :"كل شخص مل يبلغ سن  02/00اإلشارة إىل أن قانون محاية الطفل رقم جتدر  بداية   

وبذلك نلمس توافقا 2 0121واملالحظ من خالل هذا التعريف أن املشرع اجلزائري تبىن نفس التعريف الوارد يف اتفاقية حقوق الطفل لعام 
هذا ومل يتضمن قانون محاية الطفل تعريف الطفل فقط بل عرف أيضا الطفل يف خطر حيث  بني السن الدولية والسن الوطنية للطفل.

، ويعكس هذا 3يندرج األطفال الذين تعرضوا لالستغالل مبختلف أشكاله  السيما يف املواد اإلباحية يف فئة األطفال الواقعون يف خطر
 ذي قد يصيبهم. تطور االهتمام بفئة األطفال ومحايتهم من كافة أشكال الضرر ال

 اإلباحية المواد في ستغاللالامن جرائم  طفلإقرار حماية خاصة لل :الثاني الفرع
أوىل املشرع اجلزائري أمهية خاصة للطفل جتسدت من خالل إقرار نصوص جترم استغالله يف املواد اإلباحية بشكل خاص حيث      

اإلخالل بالعقوبات األشد يعاقب باحلبس من سنة إىل ثالث سنوات وبغرامة من  يلي:"دون منه على ما 000نصت يف هذا اإلطار املادة 
مهما كان شكلها يف مسائل منافية لآلدا  العامة  االتصالدج كل من يستغل الطفل عرب وسائل  222222دج إىل  022222

 الطفل على الواقعة األخرى اجلرائم على يعاقب من قانون محاية الطفل على ما يلي:" 002ويف نفس السياق تنص املادة  والنظام العام".
 الطفل واختطاف للتسول تعريضه أو به والتسول به واالجتار اإلباحية األعمال ويف البغاء يف واستعماله للطفل اجلنسي االستغالل والسيما

  ." العقوبات قانون والسيما املفعول الساري للتشريع طبقا
 تكتسي أمهية كربى وهذا يف ناحيتني:من وجهة نظرنا من قانون محاية الطفل  002وعليه فإن أحكام املادة       

ستغالل يف املواد اإلباحية، وهذا يعكس وعي املشرع اجلزائري الأهنا جتسد احلماية اخلاصة واملباشرة للطفل من جرمية ا أوال:
 .طفلخلطورة هذه اجلرمية على ال

جرمية يعاقب عليها قانون محاية الطفل وأيضا قانون العقوبات  الطفل يف املواد اإلباحيةستغالل اأهنا تؤكد على أن  ثانيا:
من خالل ما سبق ذكره  .0مكرر 222اجلزائري، وأهنا حتيلنا ضمنيا إىل العقوبة الواردة يف قانون العقوبات املنصوص عليها يف املادة 

الذي أشرنا  21/20أفرد محاية خاصة للطفل من جرمية االستغالل يف املواد اإلباحية لكن نالحظ أن القانون نستنتج أن املشرع اجلزائري 
مسألة مهمة جدا وهي  امل يتناولو  0202وكذلك قانون محاية الطفل لعام  0200إليه يف البداية وأيضا قانون العقوبات اجلزائري لعام 

 مسؤولية مقدمي خدمات االنرتنت.
 خاتمة:

وما استغالل  ،يكشف موضوع استغالل الطفل يف املواد اإلباحية عن حقيقة مفادها أن التقدم العلمي هو سالح ذو حدين
الطفل يف املواد اإلباحية إال تعبري واضح وصورة واقعية للجانب السليب هلذه التكنولوجيا، وخلصنا من خالل هذه الدراسة إىل النتائج 

 اآلتية:
لذا كان من األمهية مبا كان مكافحتها من  ،يف املواد اإلباحية جرمية حديثة تتسم خباصية أهنا عابرة لألوطان إن استغالل األطفال -

وهنج سبل التعاون الدويل للتقليص من خماطرها ومحاية الطفل  ،خالل التجرمي على املستوى الوطين واحلظر على املستوى الدويل
 منها.

                                                           
 .02/00قانون محاية الطفل رقم من  20املادة  -1
 .0121من اتفاقية حقوق الطفل لعام  20املادة  -2
 ، السابق ذكره.02/00من قانون محاية الطفل رقم  20املادة  -3
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واد اإلباحية يف أهنا يف حد ذاهتا جرمية وتفتح البا  واسعا الرتكا  جرائم دولية أخرى، تكمن خطورة استغالل األطفال يف امل -
أما اجلرمية األخرى  ،فهي ترتبط بتجارة األطفال ألغراض جنسية )سياحة اجلنس( اليت تدر أمواال طائلة على الشبكات الدولية

هم عن طريق االنرتنت، باإلضافة لبيع األطفال لغرض العمل، فهي جتارة األعضاء وهذا ببيع أعضاء األطفال الذين مت استدراج
 ضف إىل ذلك بيعهم عرب شبكات دولية لعائالت أجنبية هبدف التبين.أ

ولكن هذه  ،أدرك اجملتمع الدويل خطر استغالل الطفل يف املواد اإلباحية وعمل على محايته من خالل االتفاقيات واملؤمترات -
مثارها وتثبت فعاليتها ما مل ترافقها إرادة حقيقية لألطراف من خالل التصديق على املواثيق الرامية احلماية يف نظرنا لن تتأتى 

وتكريس هذه احلماية يف تشريعاهتا الوطنية من جهة ثانية تنفيذا  ،حلماية الطفل من االستغالل يف املواد اإلباحية من جهة
بقدر ما تشكو من  ،ملواد اإلباحية يف نظرنا ال تشك من قلة النصوصلاللتزامات الدولية، ذلك أن محاية الطفل من خماطر ا

 التطبيق والرقابة حول مدى تنفيذ االلتزامات املنصوص عليها ضمن املواثيق واملؤمترات.
ة يوجرم هذا الفعل يف قانون العقوبات وقانون محا ،التشريع اجلزائري نص على محاية الطفل من االستغالل يف املواد اإلباحية -

 حيدد نوعها على كما مل  ،مع األشخاص املستغلني ملكنه مل يتضمن مسؤولية مزودي خدمات االنرتنت يف حال تواطؤهالطفل، 
عكس التشريعات املقارنة على سبيل املثال التشريع املصري، على الرغم من أن كال الطرفني سواء اجلناة أو الضحايا من املمكن 

 دث اجلرمية بعد ذلك.  أن يستخدموا مقاهي االنرتنت وحت
 ومن أجل توفري املزيد من احلماية للطفل من االستغالل يف املواد اإلباحية نوصي مبا يلي:  

نتهاج األسلو  الوقائي الذي يقوم على الرقابة األسرية للطفل أثناء استخدام احلاسو ، فضال عن هذا حتميل تطبيقات ا -
هي خطوة أساسية للوقاية من جرائم ف The Web Blockerبرنامج و   FamilyNortonربنامج حلجب املواد اإلباحية ك

 املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال.
مع فرض  ،إدراج مسؤولية مزود خدمة االنرتنت وحتديد مسؤوليته بنص قانوين باعتباره من املمكن أن يكون مسامها يف اجلرمية -

 الرقابة على مقاهي االنرتنت.  
والقضاء على استغالل األطفال يف املواد اإلباحية بشكل  ،التعاون الدويل للقضاء على اجلرمية االلكرتونية بشكل عامتفعيل آلية  -

 خاص وتقدمي اجملرمني أمام العدالة.
 وهذا هبدف الكشف السريع خليوط اجلرمية املتعلقة باالستغالل وضمان محاية ،تكوين إطارات ومتخصصني يف اجلرمية اإللكرتونية -

 الطفل ضحية االستغالل.
ويف هذا اإلطار  ،وضع برامج معلوماتية تعمل على اصطياد اجملرمني وجتار السياحة اجلنسيةحنث اجلهات األمنية الوطنية على  -

بتصميم دمية الكرتونية بشكل فتاة، اليت قامت   terre des hommeاملنظمة الفدرالية الدولية حلقوق الطفل  هناك مبادرة
   الصطياد األشخاص املستغلني لألطفال عرب الشبكات االلكرتونية. ،وبوت سوييتوأيضا الر 

باإلضافة لعقد  ،نوصي يف األخري بالقيام مبزيد من األحباث والدراسات حول موضوع استغالل األطفال يف املواد اإلباحية -
 وإجياد حلول فعالة للقضاء عليها. ،من خماطرهاة وعيتالندوات واملؤمترات لل
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 شريع ومبدأ القانون األصلح للمتهمالقوانين العقابية المؤقتة بين حكمة الت

Temporary penal laws between the wisdom of legislation and the principle of the most 

favorable law of the accused 

 ،"ب" قسم أستاذ حماضر ،بن فريحة رشيد د.
 سم احلقوق،كلية احلقوق والعلوم السياسية، ق

 ، اجلزائر.مستغامن عبد احلميد بن باديس جامعة
 .06/17/7612 املراجعة: تاريخ - 60/11/7612تاريخ اإليداع: 

 :ملخص
تضطر الدول إىل سن تشريعات عقابية ملواجهة بعض الظروف االستثنائية املؤقتة، وخاصة يف ظل األزمات االقتصادية اليت 

، وهذا ما أسفر عن ظهور مفهوم جديد يف فقه القانون اجلنائي أطلق عليه تسمية القوانني العقابية أصبحت تعاين منها جل دول العامل
 املؤقتة، وقد أثار هذا النوع من النصوص جدال فقهيا وقضائيا وحىت تشريعي حول نطاق سرياهنا الزماين ومدى تأثره مببدأ القانون األصلح

 للمتهم. 
ي امتداد نفاذ تلك النصوص حىت ولو كانت يف غري صاحل املتهم لتجنب إفالته من العقاب، فإن كانت احلكمة التشريعية تقتض

فإن املبادئ الدستورية الراسخة تقتضي إعمال قاعدة النفاذ الفوري للقانون األصلح للمتهم، الذي يعد مكسبا من مكاسب حقوق 
 اإلنسان يف ظل دولة القانون.
 : الكلمات المفتاحية

 ئي، التشريعات العقابية، القوانني العقابية املؤقتة، النفاذ الفوري للقوانني، اإلفالت من العقاب.القانون اجلنا
Abstract 

States have to enact punitive legislation to deal with some temporary special circumstances, 

especially in light of the economic crises that have afflicted most countries of the world. This has 

led to the emergence of a new concept in the jurisprudence of criminal law called the temporary 

penal laws. Jurisprudence,  judicial and even legislative, on the scope of its temporal validity and its 

impact on the principle of the most favorable law of the accused. 

If the legislative wisdom requires the extension of the entry into force of such texts, even if it 

is not in the interest of the accused to avoid impunity, the established constitutional principles 

require the implementation of the rule of immediate access to the most favorable law of the 

accused, which is a gain of human rights gains under the rule of law. 

Keywords: 

  Escaping from the Punishment, Criminal Law, Penal legislation, Immediate access to laws. 

 :مقدمة
ومن أجل هذا تصدر السلطة التشريعية جمموعة من القوانني  االت،إىل فرض نوع من االستقرار يف مجيع اجملاحلديثة  دولتسعى ال

كيان اجملتمع، وترتك هلم احلرية يف القيام باألفعال املباحة األخرى. لكن قد تطرأ   داليت تضبط سلوك األفراد بتجرمي أفعال من شأهنا أن هتد
الظروف واألزمات، مما يستدعي من املشرع التدخل لفرض سياسة جزائية معينة، إما بتشديد عقوبة أفعال جمرمة مسبقا، أو جترمي  بعض

 يعرب عنه بالقوانني العقابية املؤقتة. ما لتخطي وضع معني بصفة مؤقتة، وهو أفعال مباحة أصال. وهذا
ألزمات االقتصادية اليت أصبحت معظم دول العامل تعاين منها، إذ ال تكفي وتظهر أمهية هذا النوع من القوانني خاصة يف ظل ا

ام القواعد القانونية ذات الطابع املدين أو اإلداري لتخطي مثل هذه الظروف املؤقتة، مما يتطلب تدخل املشرع بالقواعد اجلزائية لفرض احرت 
 ة زوال تلك الظروف الطارئة.املتخذة يف هذا الشأن، إىل غاي الضوابط واإلجراءات االقتصادية



 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

852 

 

وإن كانت هذه القوانني ال ختتلف كثريا عن القوانني العقابية العادية، من حيث األحكام العامة اليت تضبط عملية التجرمي 
والعقاب، إال أهنا تثري بعض اإلشكاالت والصعوبات من جهة طبيعتها كوهنا تصدر يف غالب األحيان عن السلطة التنفيذية، وذلك 

لكوهنا تضمن سرعة التدخل لتحيق فاعلية التدابري املتخذة، ومن جهة أخرى فإهنا تثري إشكاال من حيث درايتها ببعض املسائل التقنية و ل
قوانني نطاق سرياهنا الزماين، خصوصا وأن هذه القوانني تتسم يف الغالب بالشدة والقسوة أكثر مما هو معتاد يف القوانني العادية، مبا جيعلها 

  غري مصلحة املتهم الذي ارتكب اجلرةمة أثناء مدة نفاذها وتمت متابعته بعد انقضاء تلك املدة.يف
ه ةمكن إثارة اإلشكال التايل: ما طبيعة القوانني العقابية املؤقتة؟ وما مدى خضوع هذه القوانني ملبدأ رجعية القانون األصلح لذا فإن

 للمتهم؟
 مفهوم القوانني العقابية املؤقتة، ث إىل مبحثني، نتعرض يف األول إىلالل تقسيم هذا البححناول اإلجابة عن هذا اإلشكال من خ

 ويف املبحث الثاين إىل أحكام سريان هذه القوانني.
 المبحث األول

 مفهوم القوانين العقابية المؤقتة
األول، مث يف مطلب ثان نربز كيفية إصدار مثل  تطرق إىل تعريفها وأنواعها يف املطلبنلقوانني العقابية املؤقتة لوقوف على مفهوم ال

 هذه القوانني.
 مفهوم القوانين العقابية المؤقتةالمطلب األول: 

 لتحديد مفهوم القوانني العقابية املؤقتة يتوجب حتديد تعريفها يف فرع أول، مث بيان أنواعها يف فرع ثان.
 تعريف القوانين العقابية المؤقتة: الفرع األول

 لفرتة زمنية حمددة سلفا بصورة صرحية، أو بصورة ضمنية عن طريق ظروف وضعها". : " قوانني توضع1وانني املؤقتة بأهناتعرف الق
كباقي القوانني املنظمة لسلوك األفراد داخل اجملتمع، من من خالل هذا التعريف يتضح لنا أن هذا النوع من القوانني وإن كان  

إال أهنا تتسم خباصية منفردة تتعلق مبدة سرياهنا، إذ أهنا ال توضع بغرض التأبيد وإمنا توضع لفرتة زمنية حيث اإللزام والعمومية والتجريد. 
معينة ملواجهة ظروف خاصة، إما كوارث طبيعية، أو أزمات اقتصادية، أو أزمات أمنية كالفنت واحلروب. ويتوقف العمل هبذه القوانني عند 

 صراحة، أو بصورة ضمنية تفهم عن طريق ظروف وضعه.انقضاء هذه املدة، ويكون ذلك إما 
أو وجند أن بعض الفقهاء حيصر مفهوم القوانني العقابية املؤقتة يف احلالة األوىل فقط، ويعترب احلالة الثانية مبثابة قوانني استثنائية 

اءها مرهون بزوال الظرف الذي استوجبها، ال وحجتهم يف ذلك أن هذه القوانني وإن كان فيها معىن التوقيت إال أن إلغ 2قوانني الظروف.
نتهي حبلول أجل معني، كما أهنا ال تلغى تلقائيا بزوال هذا الظرف، بل ال بد من تدخل املشرع إلعالن هذا اإللغاء. أما القوانني الوقتية في

 العمل هبا تلقائيا مبجرد حلول األجل املبني فيها. 
الزمين لسريانه، حبيث يكون الكافة على علم ـ  ه: " القانون الذي تشمل نصوصه على املدىالقانون املؤقت بأن االجتاهفيعرف هذا 

  3من لدن صدوره ـ بتاريخ انتهاء العمل بأحكامه.
ال إ األولإال أن التعريف الراجح هو التعريف األول، كون كال النوعني يرتبط سريانه بفرتة زمنية معينة. وإن كانت معروفة يف النوع 

  بظروف إصداره.يف النوع الثاين، ومرتبطة  حمتملةأهنا 
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 الفرع الثاني: أنواع القوانين العقابية المؤقتة
القوانني العقابية املؤقتة بنص، والقوانني العقابية  املؤقتة مهاالعقابية  من خالل التعريف املرجح سابقا، يتضح لنا نوعني للقوانني

 حبكم طبيعتها.املؤقتة 
 ظام أو قرار مؤقت بالنص:أوال: قانون أو ن

لفا بطريقة واضحة، فيورد يف صلب مواده تاريخ انتهاء العمل به )مثال: بعد شهر أو سنة أو هو الذي حيدد صراحة فرتة تطبيقه سو 
ا وينقضي فإنه يلغى تلقائي ثالث سنوات...(، على حنو يعرف فيه سلفا مىت يبدأ هبذا القانون ومىت ينتهي العمل به. ومىت حل هذا األجل

  1.ورد فيه العمل به دون حاجة إىل إصدار نص جديد يلغي صراحة ما
ومثال ذلك القرارات اليت يصدرها وزير الزراعة أو الصناعة ملنع تصدير أو استرياد بعض املنتجات خالل فرتة معينة، أو القوانني اليت 

 2رته خوفا من انتشار الوباء لفرتة حمددة.تصدر ملواجهة وباء يف إقليم معني، مما يقتضي منع األهايل من مغاد
 ثانيا: قانون أو نظام أو قرار مؤقت بحكم طبيعته: 

األوىل تتحدد مدة تطبيقه بطريقة ضمنية، عن طريق الظروف اليت أدت إىل وضعه، وتنتهي هذه املدة تلقائيا بانتهاء  3وله صورتان،
أثاء احلرب، أو األنظمة والقرارات اليت يعمل هبا أثناء إقامة معرض أو مؤتمر على تطبيقه هذه الظروف. ومثال ذلك القانون الذي ينص 

 دويل، فإن كال منهم ينتهي بانتهاء هذه احلالة، دون احلاجة إىل نص صريح.
الصورة الثانية يكون القانون أو النظام أو القرار مؤقتا بطريقة ضمنية تستخلص من الظروف اليت أدت إىل وضعه، ولكنها ال و 

تنتهي تلقائيا، بل البد من تدخل املشرع بنص صريح على ضوء تقديره ملدى عدم توافر هذه الظروف، ومثال ذلك إصدار قانون لتحديد 
  4.فرتة أزمة اقتصادية أو اختاذ بعض التدابري واإلجراءات خالل فرتة إعالن األحكام العرفيةاألسعار خالل 

إعالن حاليت احلصار أو الطوارئ، فإهنا تبقى سارية طاملا توافرت هذه دابري املتخذة عند ومثال ذلك أيضا األوامر والقرارات و الت
املتعلق حبالة  1991جوان  2املؤرخ يف  190 – 91احلالة، ومل يصدر قرار بإلغائها كما هو الشأن بالنسبة للمرسومني الرئاسيني رقم: 

 حبالة الطوارئ. املتعلق 1997فيفري  9املؤرخ يف  22 – 97احلصار؛ ورقم 
 المطلب الثاني: كيفية إصدار القوانين العقابية المؤقتة

كما هو معروف فإن السلطة التشريعية يف نظام الفصل بني السلطات هي اليت تتوىل مهمة سن التشريع بصفة أصلية، وبالتايل فلها 
روف والغاية اليت أصدرت القانون من أجلها، وتذكر هذه حق إصدار التشريعات املؤقتة بنوعيها. فتحدد املدة يف النوع األول حبسب الظ

صوص القانون املؤقت، إما من أحكام سريان القانون أو ضمن األحكام اخلتامية واليت تبني تاريخ بداية سريان املدة يف نص صريح من ن
 من هذا التاريخ.القانون وتاريخ هنايته، أو االكتفاء بذكر املدة، أي ابتداء من تاريخ كذا ملدة ستة أشهر 

غري أنه إذا كان هذا هو األصل، فإن هناك ظروفا خاصة جتعل السلطة التنفيذية حتل حمل السلطة التشريعية يف سن هذه القوانني 
 5.ةاملؤقتة، عن طريق املراسيم التشريعية، يف عدة حاالت هي: حالة الضرورة؛ حالة التفويض؛ احلالة االستثنائي
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ية العملية هو الغالب، كون أن هذه القوانني كما سبق ذكره تسن لتنظيم ظروف معينة طارئة، وقد وإن كان هذا من الناح 
التشريع من قبل الربملان تتطلب مدة زمنية معتربة، قد تنتهي الظروف املوجبة  إصدارتصادف فرتات غياب الربملان، كما أن إجراءات 

 تثناء مقيد بشروط هي:قبل إصداره من قبل الربملان. لكن هذا االس للقانون
 بالنسبة لحالة الضرورة أوال:

يف اختاذ  اإلسراعجيوز يف بعض الدساتري لرئيس اجلمهورية أن يسن التشريعات يف غياب السلطة التشريعية إذا استدعت الضرورة 
 : تدابري عن طريق التشريع ال حتتمل التأخري. ويشرتط لذلك

 دون تأخري وهي ختضع لتقدير رئيس اجلمهورية.وجود حالة ضرورة تستدعي إصدار التشريع  .1
السنوية الواقعة بني كل  اإلجازةطروء حالة الضرورة يف غيبة السلطة التشريعية، كفرتة حل اجمللس الشعيب الوطين، أو مصادفتها  .7

 من الدستور. 172دورتني من دورات انعقادها. وهذا وفقا للمادة 
على السلطة التشريعية إلقراره، إذ انه ال يستمر يف البقاء إن مل حيز على موافقة  وجوب عرض رئيس اجلمهورية تشريع الضرورة .0

 السلطة األصلية يف وضعه، وذلك يف أول دورة هلا.
 عدم خمالفة تشريع الضرورة للدستور. .2

 ثانيا: بالنسبة لحالة التفويض.
زها، أو السرية يف سنها مما ال يتوافر للسلطة قد حتتاج بعض التشريعات إىل شيء من الدقة يف صياغتها أو السرعة يف إجنا

 التشريعية، كما هي احلال بالنسبة للتشريعات اخلاصة بفرض الرسوم أو الضرائب.و يشرتط إلصداره:
 وجود حالة ضرورة ملحة، فال جيوز التفويض إال يف حاالت استثنائية تظهر فيها بوضوح احلاجة إليه؛ .1
 لبية أعضاء اجمللس النيايب؛منح التفويض بأغلبية خاصة، وهي أغ .7
 تقييد تشريع التفويض مبدة حمددة، ومبوضوعات معينة؛ .0
 عرض تشريع التفويض على اجمللس النيايب إلقراره؛ .2
 عدم خمالفة تشريع التفويض للدستور. .5

لقائل بعدم قبول اأن الدستور اجلزائري مل جيز هذا التفويض، ولعل ذلك راجع لتأثر واضعيه بالرأي الفقهي  إىل اإلشارةوجتدر 
 عن هذه احلالة. 161الذي نص يف املادة  1921وهذا خالفا للدستور املصري لعام  1التفويض من الناحية النظرية،

إال أنه يالحظ عمليا انتشار هذه التقنية يف عدة جماالت ضمن التشريع اجلزائري، فاملالحظ من خالل التمعن يف أحكام التشريع 
رك جماالت واسعة أمام السلطة التنفيذية، وهو ما يتجلى من خالل تدخلها يف حتديد حمل اجلرةمة الذي هو أهم اجلمركي أن املشرع قد ت
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 3وأيضا اجلرائم املتعلقة حبماية املستهلك، 2وبعض جرائم البيئة، 1عنصر من عناصر الركن املادي، ال سيما يف جرةمة التهريب اجلمركي،
 4وغريها.

إذ يقتصر دور ديث على هذه التقنية التشريعية أسلوب النصوص اجلزائية على بياض أو أسلوب اإلحالة، ويطلق الفقه اجلنائي احل
واليت يقصد هبا تراخي شق اجلزاء عن شق التكليف الذي جيري حتديده بناء على قاعدة  5املشرع على إصدار نصوص جزائية على بياض،

املناسبة للجرةمة، ويفسح اجملال للسلطة التنفيذية لتحديد العناصر املكونة للجرةمة مبا فيحدد املشرع يف النص العقوبة  6أخرى غري جزائية،
 7يتناسب ومقتضيات السياسة االقتصادية.
 ثالثا: بالنسبة للحالة االستثنائية

احلالة االستثنائية بأوامر يف من الدستور اجلزائري على أنه: "ةمكن لرئيس اجلمهورية أن يشرع  172نصت الفقرة الرابعة من املادة 
 :من الدستور". ويشرتط إلصداره مايلي 90املذكورة يف املادة 

 وجود خطر حمدق يهدد البالد؛ .1
 اإلجراء، اليت تقضي مبا يلي: " ال يتخذ مثل هذا 90وجوب استشارة جهات معينة، واليت ذكرها يف الفقرة الثانية من املادة  .7

 ين ورئيس األمة، واجمللس الدستوري، واالستماع على اجمللس األعلى لألمن، وجملس الوزراء."إال بعد استشارة رئيس اجمللس الشعيب الوط
 .90وجوب اجتماع الربملان حسب الفقرة الرابعة من املادة  .0
 .90وجوب مراعاة اإلجراءات السابقة قبل انتهاء احلالة االستثنائية، حسب الفقرة اخلامسة من املادة  .2

 بحث الثانيالم
 ان القوانين العقابية المؤقتةسريأحكام 

كما سبق فإن القانون العقايب ينتهي سريانه بانتهاء املدة احملددة فيه صراحة، أو بانتهاء الظروف اليت أدت إىل وضعه تلقائيا، أو 
 بتدخل املشرع بنص صريح على ضوء تقديره ملدى عدم توافر هذه الظروف. 

وبطء  الدعوىاحملدد إللغائه، اعتمادا على طول إجراءات  األجلامه كلما دنا البعض ويقدم على خمالفة أحك يتحايللكن قد 
 سري العدالة، حىت يصدر قانون جديد يكون يف صاحله، وبالتايل يفلت من العقاب املقرر يف القانون املؤقت. 

لواقعة يف ظله، نبينه يف الطلب األول. وهذا ما يفرض امتداد أثر القانون العقايب املؤقت املنقضي خارج نطاقه الزمين على اجلرائم ا
 ليه يف املطلب الثاين.إوأثارت هذه املسألة خالفا فيما خيص القوانني املؤقتة بنص والقوانني املؤقتة بطبيعتها، نتطرق 

 وز القانون المؤقت لنطاقه الزمنيالمطلب األول: تجا
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 .7660، س.20م، املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، ج.ر، ع.7660يوليو  19ه املوافق لـ 1272مجادى األوىل  19املستدامة، املؤرخ يف 
صفر  79ستهلك وقمع الغش، املؤرخ يف املتعلق حبماية امل 60-69من القانون رقم  12و 10و 11و 21و 25و 22و 20و 27أنظر املواد: و - 3

 .7669، س.15م، يتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، ج.ر، ع.7669فرباير  75ه املوافق لـ 1206
ج.ر، م، حيدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية، 7662يونيو  70ه املوافق لـ 1275مجادى األوىل  5املؤرخ يف  67-62أنظر مثال: القانون رقم  - 4

م، حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية، 7611فرباير  12ه املوافق لـ 1207ربيع األول  12املؤرخ يف  62-11؛ و القانون رقم 7662، س.21ع.
 .7611، س.12ج.ر، ع.

 .22، ص.1996، 1األردن، ط.-اننائل عبد الرمحان صاحل، اجلرائم االقتصادية يف القانون األردين، دار الفكر للنشر والتوزيع، عم -5 
 ويقصد هبا معىن آخر فهي: " القاعدة اليت تتوىل حتديد املفرتض الواقعي فيها سلطات ذات مرتبة أدىن )قانون تنظيمي أو قرار إداري...". -6 
 .11م ، ص.7617ه/1200، 1ردن، ط.احلماية اجلزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األ –سيف إبراهيم املصاروة، تداول األوراق املالية  -7 
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ن مطبقا قبل هذا القانون إىل نطاق سريانه األول، فما حكم إذا انتهى تطبيق القانون املؤقت وعاد القانون العادي الذي كا
 التنازع بني القانون املؤقت والقانون العادي بالنسبة للجرائم اليت وقعت يف ظل القانون املؤقت؟ 

هل يطبق يف احلقيقة إن صعوبة املوضوع تثور حتديدا يف حالة ما كان القانون اجلديد أصلح للمتهم من القانون املؤقت امللغى، ف
 القانون اجلديد بأثر رجعي على تلك اجلرائم؟ أم يستمر سريان القانون املؤقت رغم أنه يف غري صاحل املتهم؟ 

 استثناءاملشرع اجلزائري مل ينص على هذه احلالة صراحة، إال أننا جند املشرعني اللبناين واملصري قد نصا صراحة على وإن كان 
م، بالنسبة للجرائم اليت تقع باملخالفة لقوانني عقابية مؤقتة. فجاء يف املادة اخلامسة يف فقرهتا األخرية تهتطبيق رجعية القانون األصلح للم

وقع خمالفا وكان ذلك عن فعل الدعوى، أو صدور حكم بإدانة فيها : " غري أنه يف حالة قيام إجراءات من تقنني العقوبات املصري
 فإن انتهاء هذه الفرتة ال حيول دون السري يف الدعوى أو تنفيذ العقوبات احملكوم هبا." نون ينهى عن ارتكابه يف فرتة حمددة،لقا

على أن كل جرم اقرتف خرقا لقانون مؤقت يف خالل مدة تطبيقه ال  وتقابلها املادة الثانية من تقنني العقوبات اللبناين بقوهلا: " 
يل فغن هذا احلكم يعد مبثابة استثناء على استثناء لذا وجب الوقوف على احلكمة وبالتا تقف مالحقته وقمعه بعد انقضاء املدة املذكورة."

 من تقرير استثناء األثر الرجعي يف حالة القوانني املؤقتة.
 الفرع األول: الحكمة من تقرير استثناء األثر الرجعي )القانون األصلح للمتهم(

عي يعكس اعتبارات نفعية من ناحية، ويرضي اعتبارات العدالة من للمتهم بأثر رج األصلحال شك أن تطبيق القانون اجلزائي 
 1ناحية أخرى.

السياسة ، غنما يفصح عن عقوبةفمن منظور االعتبار النفعي ةمكن القول أن صدور قانون جديد، يبيح فعال كان جمرما أو خيفف 
عقوبة معينة اعرتف املشرع صراحة احته، أو تطبيقرر املشرع إبعلى جترمي فعل ق ئية اجلديدة للمشرع وبالتايل فليس جيدي نفعا اإلصراراجلزا

 بواسطة القانون اجلديد. عدوله عنها 
أن  سيما، والومن منظور إرضاء العدالة فال شك أن للمتهم حقا يف أن يستفيد بالوضع األفضل الذي ضمنه القانون اجلديد له

 الدعوى املقامة ضده مل يفصل فيها بعد حبكم بات.
تكمن تارة يف فكرة الضرورة االجتماعية األصلح للمتهم  الفقه عن هذه املعاين بأن علة استثناء األثر الرجعي للقانون وقد عرب

فإن هذه املعاين مجيعا إمنا تزاوج بني واقعية فكريت العدل واالستقرار. وعلى أي حال واملصلحة االجتماعية. تستهدف تارة أخرى 
 ، وبني مثالية اعتبارات العدالة من ناحية أخرى.االعتبارات النفعية من ناحية

للقانون األصلح للمتهم من مسلمات الفكر القانوين، فإن الواقع يكشف أحيانا عن وعلى الرغم من اعتبار استثناء األثر الرجعي 
 إليها.  اإلشارةبعض املفارقات اليت قد ال تتسق مع االعتبارات السابق 

م عموما وجها لإلعفاء أو ال كان مؤمثا أو خيفف عقوبة معينة، أو ةمنح املتهيبيح فعومثال ذلك أن يصدر قانون جديد 
فيها بعد حبكم هنائي بات، فيستفيد املتهم من القانون اجلديد؛  يفصلمل العمل هبذا القانون، أحدمها قبل بدء ، وتقع جرةمتان التخفيف

حكم بات فيحول ذلك دون االستفادة هبذا القانون. وال شك أن مثل هذا الفرض ال يتفق مع اعتبارات  والثانية يكون قد صدر فيها
 العدالة.

 مؤقتةانتفاء الحكمة من استثناء األثر الرجعي في حالة القوانين الالفرع الثاني: 

                                                 
 .195انظر سليمان عبد املنعم، املرجع السابق، ص  - 1
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تقتضي أن يف نظر بعض الفقهاء واملشرعني  ، فإن احلكمةإذا كان القانون الذي وقعت اجلرةمة يف ظل سريانه حمددة يف فرتة تطبيقه
ان حكمه كيستمر هذا القانون يف حكم اجلرائم اليت ارتكبت يف ظله، حىت بعد انقضائه طاملا مل يصدر يف الدعوى حكم بات، سواء أ

  1أخف أم أشد من حكم القانون العادي الذي يستأنف العمل به.
باعتبار أن حتديد فرتة لتطبيق القانون متهم، ليتها إذا ما طبقنا القانون األصلح للتفقد فاعذلك أن القوانني املؤقتة واحلكمة من 

يف ظله حىت بعد االنتهاء من العمل به، وإال سيؤدي إىل عدم احرتام يستتبع بالضرورة وجوب إعمال القانون على الوقائع اليت حدثت 
 3وذلك بالتسبب يف إطالة اإلجراءات حىت تنقضي فرتة نفاذ القانون املؤقت. 2،من العقاب املقرر بتلك القواننيالقانون، وإفالت الكثريين 

عند خمالفته هلذه القوانني فيه تضييع للحكمة اليت ارتآها املشرع من تدخله يف كما أن العمل مببدأ رجعية القانون األصلح للمتهم 
املؤقت بكامل نطاق تطبيقه احملدد بفرتة معينة إذا أجيزت خمالفة  ويف هذه احلالة سوف لن يتمتع القانون 4،مثل هذه احلاالت االستثنائية

 5نصوصه عندما يقرتب انتهاء هذه الفرتة.
يف حقيقته تغيري يف سياسة املشرع،  والعلة من ذلك أن تعديل القانون املؤقت مبقتضى قانون جديد أو زوال املدة احملددة ال يعين

 6فإنه يصعب تربير األثر الرجعي.ال الظروف اليت دعت إىل إصداره، وبالتايل أو نكوصا عن موقف سابق، بل يعين ذلك زو 
فالنصوص املؤقتة والصادرة يف ظروف طارئة تواجه هبا الدولة أزمات خطرية، ال ةمكن تعطيلها أو توقيفها بقانون جديد أصلح 

 7من اجلزاء بسبب إيقاف العمل هبا. للمتهم، ألن املصلحة العامة اليت دعت إىل إصدارها ال تتحقق إذا أفلت اجملرم
 سريان القانون المؤقت بعد إلغائهدة المطلب الثاني: نطاق قاع

لمتهم بعد انقضائها، فذهب اليت يستثىن بصددها تطبيق القانون األصلح ل اختلف الرأي خبصوص املقصود بالقوانني العقابية املؤقتة
البعض ، أي القوانني املؤقتة بالنص والقوانني املؤقتة بطبيعتها، بينما اجته وانني املؤقتةكال نوعي الق  إىلتوسيع نطاق القاعدة ىل البعض إ

استعراض هذا االختالف من خالل التطرق إىل موقف القضاء الفرنسي يف فرع وحناول  8ط،اآلخر إىل قصر القاعدة على أحد النوعني فق
 أول، مث يف فرع ثان نربز موقف القوانني العربية.

 األول: موقف القضاء الفرنسي بشأن القوانين المؤقتة الفرع
، وهلذا مل امه ملبدأ رجعية القانون األصلح للمتهم ولو تعلق األمر رجرائم وقعت يف ظل قوانني مؤقتةاحرت ى يؤكد القضاء الفرنسي عل
ا تعترب كأن مل تكن، مىت كان القانون منذ أمد بعيد يف القول أن إجراءات الدعوى واحلكم الصادر فيهترتدد حمكمة النقض الفرنسية 

(. وأن 12/11/1977ظر الدعوى وقبل احلكم فيه هنائيا ) القرار املؤرخ يف ء نيف ظله قد انقضت مدته أثنا املؤقت الذي وقعت اجلرةمة
 9(. 76/62/9701يف القانون املؤقت ) القرار املؤرخ يف الدعوى اجلنائية تنقضي مبجرد انقضاء املدة املنصوص عليها 

                                                 
 .111أنظر، مسري عالية ، املرجع السابق، ص  - 1
 .05، 02أنظر، مأمون حممد سالمة، املرجع السابق، ص  - 2
 .122أنظر، أمحد فتحي سرور، املرجع السابق، ص. - 3
 .17رجع السابق، ص أنظر، عبد اهلل سليمان، امل - 4
 .125أنظر، أمحد فتحي سرور، املرجع السابق، ص. - 5
 .192أنظر، سليمان عبد املنعم، املرجع السابق، ص  - 6
 .111، ص.م7617-ـه1200مسري عالية وهيثم عالية، القانون اجلزائي لألعمال، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت،  أنظر، -7
 .05مأمون حممد سالمة، املرجع السابق، ص أنظر  - 8
 .761و 766سليمان عبد املنعم، املرجع السابق، ص.أنظر،  - 9
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القضاء الفرنسي يف بداية األمر إىل إعمال بعض احللول املبتكرة، للحد من مبدأ أما بالنسبة للقوانني املؤقتة بطبيعتها، فقد جلأ 
هذه احللول  ، وطبق هذه احللول على القوانني املنظمة للنشاط االقتصادي واجلمركي والضرييب. ومن أمثلةرجعية القانون األصلح للمتهم

حملدد سعر االعلى من ذي مت إلغاؤه. فسلوك البيع بسعر أكان ينص عليه القانون املؤقت الذ بوصف جزائي بديل عن الوصف الذي  األخ
الصادر بتاريخ  002رقم  النقض لقرار، وهذا وفقا قانونا أمكن مالحقته واحلكم فيه باعتباره ةمثل ضربا من ضروب املضاربة غري املشروعة

70/62/1976.1 
بعض األحكام األخرى بني ما إذا كان القانون اجلديد يبيح اجلرةمة املنصوص عليها يف القانون املؤقت أم خيفف فرقت كما 

، وكذا 77/17/1910املؤرخ يف  796: ففي الفرض األول يطبق القانون اجلديد، وهبذا جاء القرار رقم فحسب العقوبة اليت يتضمنها
؛ 12/60/1919املؤرخ يف  112الثاين وفقا ملا جاء يف القرارات رقم  ا ةمتنع تطبيقه يف الفرض؛ بينم15/60/1972القرار املؤرخ يف 

 65/65/1970.2املؤرخ يف  766؛ ورقم 69/17/1977املؤرخ يف  262ورقم 
ىل وحدها هي أخرى: فاألو يف مرحلة تطور أخرية إىل إجراء التفرقة بني التشريعات من ناحية، واللوائح من ناحية  األمروقد انتهى 

مىت كانت أصلح للمتهم، ويسري هذا األثر الرجعي سواء كان اليت تطبق بأثر رجعي على اجلرائم الواقعة يف ظل قوانني مؤقتة بطبيعتها 
املؤرخ يف  160 ورقم؛ 70/67/1912املؤرخ يف  12جترمي الفعل يف ظل القانون املؤقت حسب القرارات رقم التشريع اجلديد يلغي 

كما يسري القانون اجلديد إذا كان .  60/60/1911املؤرخ يف  751؛ ورقم 69/60/1912املؤرخ يف  112؛ ورقم 67/60/1912
املؤرخ يف  11؛ ورقم 60/671912املؤرخ يف  20جاءت القرارات رقم خيفف من العقوبة اليت تضمنها هذا القانون، وهبذا 

 .65601912املؤرخ يف  756؛ ورقم 70/67/1912
 بالتشريعاتاالقتصادية فقط، بل أيضا فيما يتعلق  التشريعاتالنقض الفرنسية على تطبيق احلكم السابق على  حمكمةومل تقتصر 

. لكن هذا احلل األخري مشروط كما ترى حمكمة النقض الفرنسية بأن تكون الدعوى املالية واجلمركية، على خالف اللوائح والقرارات دائما
ما تضمنته اللوائح والقرارات السابقة من جرائم فإنه يسري بأثر رجعي إذا كانت  يلغيفإذا صدر قانون جديد  اجلنائية قد حتركت، وبالتايل

 10/60/1912.3املؤرخ يف  175مل تتحرك بعد ومل يتخذ أي إجراء من إجراءات املالحقة، وهذا ما تضمنه القرار رقم  الدعوى اجلنائية
: "املبدأ أن النصوص التنظيمية يف 1926نوفمرب  16الفرنسية يف قرارها الصادر بتاريخ  وقد أكدت الغرفة اجلزائية حملكمة النقض

 .4 املواد االقتصادية واجلبائية ال تسري على املاضي إال إذا وجدت نصوص صرحية تقضي خبالف ذلك"
يف تربير القضاء املستبعد لتطبيق قاعدة وقد أخذت فكرة التمييز بني القوانني الدائمة والقوانني املؤقتة يف نظر البعض أمهية قصوى 

فجاء استجابة  5رجعية القانون اجلديد األقل شدة، ومع ذلك بقي لدى الفقهاء الكثري من الرتدد، وبقيت األنظار متجهة حنو املشرع.

                                                 
 .761-766، ص نفس املرجع - 1
 .761-766، ص نفس املرجع - 2
 .761-766، ص نفس املرجع - 3
زعالين، مدى صحة استبعاد مبدأ التطبيق الفوري للقانون اجلديد األقل واستمرت حمكمة النقض بعد ذلك تذّكر هبذا املبدأ بكل قوة لعدة سنوات. عبد اجمليد  -4

 .70-75، ص.1991، 67، ع.00شدة يف اجملال اجلمركي، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية االقتصادية والسياسية ، جامعة اجلزائر، ج.
 .06عبد اجمليد زعالين، املرجع السابق، ص.أنظر،  -5
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املؤقت سواء أكان  حيث أخرج من نطاق رجعية القانون األصلح للمتهم القانون 1921،1لذلك مشروع قانون العقوبات الفرنسي لسنة 
 .3 وسواء أكان نصا قانونيا أم قرارا الئحيا جتاوزا منه ملا توصل إليه القضاء 2مؤقتا بطبيعته، أم مؤقتا مبدة حمددة يف النص،

مبوجب قانون  املوقف عن هذاتراجع  ورمبا هذا ما أحدث رد فعل عكسي لصاحل العودة إىل القواعد العامة، إذ إن املشرع الفرنسي
، 1911جانفي  76و 19الذي خال من هذا االستثناء، حتت تأثري قرار اجمللس الدستوري الفرنسي الصادر يف  1997قوبات لسنة الع

 .4 والذي أعطى قيمة دستورية لرجعية القانون األصلح للمتهم
 ع الثاني: موقف القوانين العربيةالفر 

أساسا إىل عدم وجود نص نطاق الزماين للقوانني املؤقتة فذلك يرجع لئن اختلف الفقه الفرنسي وتباينت أحكام القضاء بشأن ال 
اللبناين، واضح الداللة يف هذا اخلصوص وهو نص املادة الثانية من تقنني العقوبات حيسم هذه املسألة. أما يف لبنان ومصر فثمة نص 

لنصي هاتني املادتني إىل القول بأن القوانني املؤقتة اليت أشار املصري، ويقود التفسري الدقيق  اخلامسة يف قانون العقوباتويقابله نص املادة 
 إليها املشرعني اللبناين واملصري هي القوانني املؤقتة مبدة معينة.

بررت املذكرة التفسريية لقانون العقوبات املصري هذا االستثناء بأنه ال جيوز أن يستفيد املتهم أو احملكوم عليه من مضي املدة اليت و 
لقانون عن فعل أو يأمر به خالهلا، وإال ضاع الغرض املقصود من القانون. فاملصلحة العامة اليت تدعو املشرع إىل إصدار القانون ينهى ا

املؤقت  املؤقت ملواجهة ظروف طارئة ال تتحقق إذا أفلت اجملرم من العقاب بسبب التأخري يف إجراءات حماكمته حىت ينتهي مفعول القانون
 5القدمي.

قضت حمكمة النقض املصرية أن الفقرة األخرية من املادة اخلامسة من قانون العقوبات املصري قد أفادت أن حكمها خاص وقد 
حمددة فهذه هي اليت يبطل العمل هبا بانقضاء هذه الفرتة بغري زمنية عن ارتكاب فعل يف مدة  تنهىأي اليت  املؤقتة احملددة مدهتا بالقوانني

 بإلغائها.  حاجة إىل صدور قانون
وال يكون منصوصا فيها على مدة معينة لسرياهنا فإهنا ال تدخل يف حكم أما القوانني االستثنائية اليت تصدر يف حاالت الطوارئ 

  6العمل هبا يقتضي إصدار قانون.هذا النص، ألن إبطال 
ري حمددة مبدة معينة وال جيوز إبطال العمل وتطبيقا لذلك قضت بأن األوامر العسكرية اليت تصدر مبناسبة إعالن حالة الطوارئ غ

ولذلك ال ةمكن اعتبارها من القوانني املؤقتة باملعىن الذي تقصده الفقرة األخرية من املادة اخلامسة هبا إال بناء على قانون يصدر بإلغائها 
 7عقوبات.

 1950.8جانفي 72، و1195نوفمرب 72النقض املصرية هذا من خالل قراري النقض الصادرين يف  حمكمةوأكدت 

                                                 
من هذا املشروع: "اجلرةمة املرتكبة مبخالفة حكم قانوين أو تنظيمي، أعلن مطبقا أو كان مطبقا بطبيعته خالل وقت حمدد، حتاكم  7قرة ف 9إذ تنص املادة  -1

 ويتابع تنفيذ العقوبات اليت نطق هبا وفقا للحكم ساري املفعول وقت ارتكاهبا".
 .125ص. املرجع السابق، أمحد فتحي سرور،أنظر،  -2
  .06د زعالين، املرجع السابق، ص.عبد اجملي -3
 .125أنظر، أمحد فتحي سرور، املرجع السابق، ص. -4
 .120أنظر، أمحد فتحي سرور، املرجع السابق، ص. - 5
 .00، 05، ص 0أنظر، مأمون حممد سالمة، املرجع السابق، هامش رقم  - 6
 .125أنظر، أمحد فتحي سرور، املرجع السابق، ص. - 7
 .05، ص 0هامش رقم  حممد سالمة، املرجع السابق،مأمون أنظر،  - 8
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أوهلما أن ألفاظ النصني ذاهتا  1إرادة املشرعني لسببني: يتجاوزالقوانني املؤقتة بطبيعتها إىل حكم املادتني السابقتني أمر إضافة فإذن 
املدة عد انقضاء ب ... مدة تطبيقهانني املؤقتة بطبيعتها، حيث جاء يف النص اللبناين" قانون مؤقت يف خالل معىن القو تعجز عن استيعاب 

؛ وثانيهما أن القوانني املؤقتة بطبيعتها .."الفرتة.فإن انتهاء هذه  ،فرتة حمددة. ويف النص املصري " لقانون ينهى عن ارتكابه يف "املذكورة
 تمثل يف حقيقتها معىن أوسع بكثري من معىن القوانني املؤقتة مبدة زمنية حمددة مما يصعب قياس األوىل على الثانية.

هذا وجند أن قوانني تونس واملغرب واألردن واجلزائر، مل تنص عل حكم خاص بالقوانني املؤقتة، فإذا انقضت فرتة العمل بالقانون 
أو يستفيد املتهم من العقوبة املخففة إذا كان  2املؤقت قبل أن يصدر حكم هنائي وبات، انقضت الدعوى بالنسبة للجرائم الواقعة يف ظله.

 د يف صاحله. القانون اجلدي
رجعية القانون األصلح للمتهم عند خمالفته هلذه القوانني ـ املؤقتة ـ فيه تضييع  مببدأويرى األستاذ عبد اهلل سليمان أن العمل 

ر للحكمة اليت ارتآها املشرع من  تدخله يف مثل هذه احلاالت االستثنائية، ولذا وجب استبعاد هذا املبدأ عن التطبيق عندما يتعلق األم
 .3 بقانون حمدد الفرتة

 :اتمةخ
قابية املؤقتة هلا دور يف تنظيم سلوك أفراد اجملتمع، وهي تعبري عن سياسة جنائية معينة يتضح لنا أن القوانني الع ؛بقمن خالل ما س

لقوانني على للمشرع خالل ظروف وأوضاع معينة حتتم عليه التدخل لفرض النظام وحتقيق األمن. ومن أجل هذا يستمر سريان هذه ا
تعطيال ملبدأ تطبيق القانون األصلح للمتهم، حىت اليستفيد هذا األخري من  ذارغم انتهاء مدة سرياهنا، وه األفعال اليت وقعت يف ظلها

 ن جرم اقرتفه.عأو يتسبب يف إطالتها لإلفالت من يد العدالة طول اإلجراءات 
 يبني موقفه، خالفا للمشرعني املصري واللبناين، وبالتايل فهو يفسح اجملال ملبدأ ويبقى التشريع اجلزائري قاصرا يف هذه املسألة، إذ مل

 تطبيق القانون األصلح للمتهم على حساب املصلحة التشريعية، مما يستدعي منه التدخل لسد هذه الثغرة.

                                                 
 .767سليمان عبد املنعم، املرجع السابق، ص  ،أنظر - 1
 .111، ص 0أنظر، مسري عالية، املرجع السابق، هامش رقم  - 2
 .17أنظر، عبد اهلل سليمان، املرجع السابق، ص  - 3
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 األثر االقتصادي لعقوبة العمل لنفع العام
The Economic impact of the sentence work for public benefit 

 (،أقسم )أستاذ حماضر  ،قوسم حاج غوثيد.
 ، اجلزائر.ابن خلدون تيارت جامعةكلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم احلقوق، 

 طالب باحث يف الدكتوراه، كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم احلقوق، ،بكوش محمد أمين
 ، اجلزائر. محدحممد بن أ 2جامعة وهران 

 طالب باحث يف الدكتوراه، كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم احلقوق، ،قنصو ميلود زين العابدين 
 سيدي بلعباس، اجلزائر. ليابسايلاي اجل معةجا 

 .  22/02/2102تاريخ املراجعة:  - 22/01/2102تاريخ اإليداع: 
 ملخص:

ونظراً لآلثار  ،حصائيات املتعلقة بالوسط العقايبتزال العقوبات املقيدة للحرية هي العقوبة املعمول هبا بكثرة يف اجلزائر، وهو ما تثبته اإل ال 
 السلبية هلذه العقوبات وارتفاع النفقات السنوية للمؤسسات العقابية، فقد سعت الدولة اجلزائرية عن طريق إصلاح قطاع العدالة وعصرنته،

 ة.لتلك العقوبات السالبة للحرية وجعل التأهيل االجتماعي هدفاً أساسياً للعقوب -العمل للنفع العام -باستحداث عقوبات بديلة 
، حبيث أن 2112عقوبة العمل للنفع العام نظامًا حديثاً من نوعه، حيث اعتمدته املشرع اجلزائري يف تعديله لقانون العقوبات سنة  تُعدو 

ىل دخوله احملكوم عليه االختلاط مبجتمع السجن، واملسامهة يف إعادة تأهيله اجتماعيًا دون احلاجة إ من اجيابياته جتنيبفهذا النظام اثبت جناعته، 
 ليهم.املؤسسة العقابية، كما أن هذا النظام حيقق فائدة اقتصادية للدولة من خلال االستفادة من اخلدمات اجملانية املنجزة من طرف احملكوم ع

 ة اليت حتققها.هتدف هذه الدراسة إىل التعريف بعقوبة العمل للنفع العام، وحتديد اإلطار القانوين هلا، وكذا التطرق إىل اآلثار االقتصادي 
 :الكلمات المفتاحية

 األثر االقتصادي للعقوبة. ،عقوبة العمل للنفع العام ،عقوبات البديلةال  
Abstract: 

 Sanctions of deprivation of liberty are still the applicable penalty in Algeria, which has been 

proved by a penitentiary Center statistics. Given the negative effects of these penalties and high annual 

prison expenditures, the Algerian state has sought through justice sector reform and modernization, to 

develop alternative sanctions-public works-private penalties of imprisonment. freedom and make 

reintegration a central goal. 

  Public interest work penalty is a modern system of its kind, where the Algerian legislature has 

adopted the amended 2009 Penal Code, for this system to have proven, benefits of prison society 

condemned promiscuity, spare thoughtfully because it distances a socially relative to the rehabilitation 

without entering the correctional system, as economic advantage of this State by making use of the free 

services carried out by the prisoners. 

  This study aims to identify penalty work for the public interest and to determine the legal 

framework, in addition to addressing the economic impacts. 

Keywords :  
 The Alternative penalties, penalty for public benefit,  The economic impact of punishment. 

 :مقدمة
حيث  إن االجتاهات احلديثة يف السياسة العقابية أصبحت تتماشى مع التغريات االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية السائدة يف العامل؛

عقوبة احلبس بعقوبات عمدت كثري من الدول إللغاء وتطوير بعض العقوبات السالبة للحرية، وخصوصاً ما يتعلق باحملبوسني ملدد قصرية، واستبدال 
 أخرى، مثل: العقوبات املالية، ووقف تنفيذ احلكم، والعمل للمنفعة العامة، وغريها من العقوبات البديلة األخرى.

ملا كان غرض اجملتمعات البشرية يف تطورها وتطويرها ملفهوم العقاب، البحث عن وسائل أخرى بديلة لتلك العقوبات التقليدية)احلبس(، و 
ذا إىل تقليل من نفقاهتا بانتهاجها ألنظمة بديلة لتلك اليت أرهقت خزائنها، حيث تعترب عقوبة العمل للّنفع العام أهم صور العقوبات والعمل ك
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بات م العقو البديلة وأوسعها انتشاًرا، وهي الصورة الوحيدة اليّت نص عليها املشرع اجلزائري، وذلك وفقا لقانون العقوبات اجلزائري الذي تبىن نظا
املتضمن قانون العقوبات اجلزائر، يف  022/22املعدل واملتمم لألمر رقم:  2112فرباير 22املؤرخ يف:  10-12البديلة مبوجب القانون رقم: 

 ( من قانون العقوبات.12 مكرر 12 إىل 10مكرر 12) الفصل األول مكرر من الباب األول من املواد:
يقلل من نفقات الباهظة وكذا حالة االكتظاظ اليت العقوبات )عقوبة العمل لنفع العام( أن  هذا النوع اجلديد من اعتمادفهل من شأن 

املؤسسات اخلاصة باستقبال احملبوسني؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى هل ميكن هلا أن تعود باملنفعة االقتصادية على الدولة من خلال تعاين منها 
 رتة احملددة يف احلكم؟.اخلدمات اجملانية اليت يؤديها املدانون للف

لنفع العام كبديل مستحدث للعقوبات السالبة للحرية، ومن مثة للإلجابة عن هذا التساؤل وجب أوال التطرق إىل مفهوم عقوبة العمل 
 التعرف على اآلثار االقتصادية النامجة عن تطبيق هذه العقوبة.

 المبحث األول
 العمل للنفع العام كبديل مستحدث مفهوم عقوبة

عقوبة العمل للنفع العام مفهوم عقايب حديث يقوم على معىن استثمار العقوبة من خال إلزام اجلاين بعمل ينتفع منه اجملتمع بدون أجر،  
نني القواوهذا العمل هو مبثابة جرب الضرر الذي تسبب به جراء اعتدائه على أمن اجملتمع وسكينته، ولقد بدأ العمل بعقوبة العمل للنفع العام يف 

منذ سنة  املقارنة منذ النصف الثاين من القرن العشرين الذي يصادف بداية الربع األخري من القرن الثالث عشر اهلجري، وقد عرفتها الدول العربية
 . (1) 1221 م، عندما أقرت يف مجهورية تونس، حيث كانت أول دولة تدرجها ضمن عقوباهتا األصلية، مث أُقرت يف دولتنا، ودولة قطر سنة0222

للتشريعات العاملية قد حذا حذوها يف سن العقوبات البديلة وذلك بالنص عليها  ويف هذا الصدد جند أن املشرع اجلزائري ومن أجل مواكبته
املتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني بالقول:  2112فرباير  12املؤرخ يف:  10-12من قانون رقم:  12باملادة 

 .(2) " التدابري األمنية والعقوبات البديلة وفقا للقانون " تتوىل إدارة السجون ضمان تطبيق العقوبات السالبة للحرية و
قوبات إلضافة املتضمن قانون الع 22/022املعدل لألمر رقم:  2112فرباير 22املؤرخ يف:  10-12وتبعا لذلك جاء القانون رقم:  

 .(3) " امالعمل للنفع العما يليها واليت تنص على العقوبة البديلة املتمثلة يف "و  0مكرر  12املادة 
، املبني سلفا جند أن املشرع اجلزائري مل يُورد تعريفا للعقوبة العمل للنفع العام إال 10-12من قانون رقم:  10مكرر  12وبرجوعنا للمادة 
دون أن يتلقى عليه أجرا، :" قيام املتهم املدان بعمل يعود بالفائدة على اجملتمع جربا لضرر املرتكب من طرفه وذلك هي أننا ميكننا تعريفها على أهنا

 .بدال من تطبيق عقوبة احلبس املنطوق هبا "
عقوبة قوامها التزام احملكوم عليه بالعمل لصاحل هليئة أو مؤسسة، أو مجعية عامة، وذلك حممود طه جلال على أهنا: " الدكتور/ فها كما عرّ 

 .(4) وبدون مقابل " ملدة حمددة قانونا تقدرها احملكمة
الباحث أمحد سعود على أهنا: " عبارة عن عقوبة صادرة عن جهة قضائية خمتصة، تكمن يف إلزام احملكوم عليه بالقيام بعم أيضا فها عرّ وقد 

بعد حتقق بدون أجر بعد موافقته لفائدة اجملتمع لدى مؤسسة عمومية بدال من إدخاله ملؤسسة عقابية لقضاء عقوبة سالبة للحرية قصرية املدة، وذلك 
 .(1) حددها القانون "شروط 

                                                           
مقارنة تطبيقية(، أطروحة مقدمة الستكمال متطلبات احلصول على درجة دكتوراه الفلسفة يف  بن حممد الطرميان، التعزير بالعمل للنفع العام )دراسة تأصيلية عبدالرمحن - 1

 .212و212صه، 0020م 2102العلوم األمنية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية كلية الدراسات العليا قسم العدالة اجلنائية، الرياض 
، إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسنياملتضمن قانون تنظيم السجون و  2112فرباير سنة  2املوافق ل:  0022ذي احلجة عام  22يف: املؤرخ  12/10قانون رقم :  -2

 .01، ص02اجلريدة الرمسية رقم:
املوافق  0212ام ع صفر 01املؤرخ يف:  022-22يتمم األمر رقم: يعدل و  ،2112فرباير  22ملوافق ل: ا 0021صفر عام  22مؤرخ يف:  10-12 :قانون رقمال -3
 .2. ، ص02 ، اجلريدة الرمسية رقم:املتعلق بعقوبة العمل لنفع العامو  املتضمن قانون العقوباتو  0222يونيو  1:ـل
 .222، ص2112العربية للطبع والنشر والتوزيع, دار النهضة  حممود طه جلال، أصول التجرمي والعقاب يف السياسة اجلنائية املعاصرة، -4
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لباقي التشريعات املقارنة واعتبارها كعقوبة بديلة للعقوبة  - العمل للنفع العام -العقوبة يُؤخذ على املشرع اجلزائري خمالفته يف تصنيف هذه 
وبة تبعية للعقوبة احلبسية بعد فرتة لية وأخرى اعتربهتا عقالسالبة للحرية، يف حني أن بعض التشريعات اعتربت عقوبة العمل للنفع العام عقوبة تكمي

 .(2) هبت إليه أغلب التشريعات املقارنذ اختبار أو عقوبة أصلية وهو ما
 شروط إصدار عقوبة العمل للنفع العام.: المطلب األول

بشروط معينة جيب احرتامها إلصدار عقوبة العمل للنفع العام، وقد جاء املنشور الوزاري رقم:  2مكرر  12و  0مكرر  12لقد جاءت املادة        
لتوضيح كيفية تطبيق هذه العقوبة وشروطها، وتتنوع الشروط الواجب توافرها يف إصدار عقوبة العمل للنفع العام  2112أفريل  20املؤرخ يف:  12

يه، وشرط تتعلق بالعقوبة سواء املقررة قانونا للجنحة أو املخالفة أو املقدرة قضاء، وشروط ترتبط باحلكم بني شروط ترتبط بالشخص احملكوم عل
 .(3) الناطق بتلك العقوبة

 أوال: شروط المتعلقة بالمحكوم عليه:   الفرع
 أن ال يكون مسبوقا قضائيا )عائد أو انتكاسي(. - 
 اجلرمية.سنة وقت ارتكاب  02أن ال يقل سنه عن  - 
 موافقته الصرحية على قبول عقوبة العمل للنفع العام.  -

 الفرع الثاني: شروط المتعلقة بالعقوبة: 
 سنوات حبس وليس سجن. 12مدة  أن ال تتجاوز عقوبة املقررة قانونا للجرمية املرتكبة -
 أن ال تتجاوز العقوبة املنطوق هبا سنة حبس نافذ.- 
 . تاريخ  صريورة احلكم النهائي شهر من 01العام يكون خلال تنفيذ عقوبة العمل للنفع - 
 . صرالقا نداساعة ( بالنسبة للمُ  211عة إىل سا 21من:) ( ساعة للمدان البالغ و 211ة إىل ساع 01أن ترتاوح مدة العمل من: ) -

 الثالث: الشروط المتعلقة بالحكم أو القرار المتضمن عقوبة العمل للنفع العام: الفرع 
 ضرورة ذكر العقوبة األصلية املنطوق هبا يف احلكم أو القرار. -
 ضرورة ذكر أن عقوبة احلبس النافذ األصلية قد استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام.  -
 .حالة تطبيق إجراء املثول الفوري(ضرورة أن يكون احلكم حضوري )كما يف  -
 . ليه أعطي احلق يف قبول أو رفض هذه العقوبة البديلةالتنويه إىل أن احملكوم ع جيب أن يتضمن احلكم أو القرار -

 وعلى قاضي احلكم أن ينبه احملكوم عليه إىل أنه يف حالة اإلخلال بااللتزامات تطبق عليه العقوبة األصلية )عقوبة احلبس املنطوق هبا(،
 .للنفع العامضرورة ذكر احلجم الساعي املقدر لعقوبة العمل  ومع

 المطلب الثاني: إجراءات الحكم بعقوبة العمل للنفع العام و تقدير مدتها.
 ،"" ميكن اجلهة القضائية أن تستبدل عقوبة احلبس بعقوبة العمل للنفع العاممن قانون العقوبات بالقول:  0مكرر  12لقد نصت املادة 

السلطة التقديرية يف إمكانية  -االستئناف-ة األوىل أو الدرجة الثانيةقضاة احلكم سواء على مستوى الدرج وبتاي فإن املشرع اجلزائري قد منح
 . بعقوبة العمل للنفع العام إذا رأى القاضي املختص جدوى يف إقرار هذه العقوبة البديلة من عدمه استبدال العقوبة احلبس

                                                                                                                                                                                                               
، كلية احلقوق والعلوم السياسية، 2102، جوان 02ياسية العدد جملة العلوم القانونية والس شروط احلكم بعقوبة العمل للنفع العام يف التشريع اجلزائري، أمحد سعود، -1

 . 022، اجلزائر، ص. يجامعة الواد
 http://www.courdebejaia.mjustice.dzونائب عام مساعد مبجلس قضاء جباية،  العقوباتعمر، قاضي تطبيق  مازيت -2
. ، ص2100، ديسمرب 22جامعة عنابة، العدد ، ة العلوم اإلنسانية، كلية احلقوقجمل أحكام تطبيق عقوبة العمل للنفع العام على ضوء التشريع اجلزائري،مربوك مقدم،  -3

212. 
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اجمللس تقرير عقوبة احلبس األصلية والنطق هبا قبل  ومبا أن عقوبة العمل للنفع العام تعترب من العقوبات البديلة وجب على احملكمة أو
صلية وبعد مراعاة اللجوء الستبداهلا بعقوبة العمل للنفع العام، مبعىن أنه بعد االنتهاء من إجراءات احملاكمة واالنسحاب للمداولة وتقريره للعقوبة األ

تهم بالعقوبة البديلة، فإنه يعود جللسة احملاكمة للنطق بالعقوبة احلبس ومن بإفادة امل توافر الشروط السالف ذكرها وتوافر قناعة لدى القاضي املختص
 بعد استطلاع رأي املتهم يف قبول أو عدم قبول استبدال العقوبة األصلية بعقوبة العمل للنفع العام. مثة استبداهلا بعقوبة العمل للنفع العام وهذا

للنفع العام، ُتصرح احملكمة باستبدال عقوبة احلبس بالعقوبة البديلة مع حتديد الكم حالة موافقة املتهم املدان على عقوبة العمل  ففي
  .األصلية احرتامه للالتزامات املفروضة عليه سيؤدى به ذلك إىل الرجوع لتنفيذ العقوبة احلبس للعمل املطلوب، وتنبيهه بأن عدم( 1)الساعي

 البديلة.األول: دور النيابة في تنفيذ العقوبة  الفرع
املتعلق بكيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، جند أن مهمة  2112أفريل  20املؤرخ يف:  12بعد االطلاع على املنشور الوزاري رقم: 

العام املساعد على  النائب قد أُوكلت للنيابة العامة متمثلة يف السيد( 2)القيام بإجراءات تنفيذ األحكام والقرارات اليت قضت بعقوبة العمل للنفع العام
 مستوى اجمللس القضائي املختص، وبذلك هتتم النيابة العامة على العموم مبا يلي:

 : التسجيل في صحيفة السوابق القضائية.أوال 
قد  مع اإلشارة إىل أهنا( 3) املتضمنة العقوبة األصلية 10بسعي من النيابة العامة عن طريق إرسال القسيمة رقم:  تقوم عملية التسجيل

من صحيفة السوابق القضائية  12تسلم البطاقة رقم:  ، يف حني12استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام، ويتم تسجيلها أيضا على القسيمة رقم: 
 خالية من العقوبة األصلية وعقوبة العمل للنفع العام.

 ثانيا : إجراءات تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام.
القاضي بعقوبة العمل للنفع العام هنائيا، يتم إرسال نسخة من احلكم أو القرار باإلضافة إىل مستخرج منها بعد صريورة احلكم أو القرار 

 يقوم بالتصرف يف امللف إما عن طـــــريق: املساعد وعليه فإن النائب العـام .(4) إىل النائب العام املساعد على مستوى اجمللس املختص للتنفيذ
، إذا كان املدان هبذه (5)تنفيذها امللف املتضمن نسخة من القرار أو احلكم مع مستخرج منه إىل قاضي تطبيق العقوبات لسهر على إرسال -*/ 

 . العقوبة يقطن بدائرة اختصاص قاضي تطبيق العقوبات املختص
 . املعين من طرف قاضي تطبيق العقوبات مبكان إقامةإرسال الوثائق إىل النائب العام مبجلس اختصاص مكان إقامة احملكوم عليه لتطبيقها  -*/ 

 في تطبيق عقوبة العمل للنفع العام دور قاضي تطبيق العقوبات الفرع الثاني:
من قانون العقوبات فقد أسندت مهمة تطبيق هذا البديل لقاضي تطبيق العقوبات بقوهلا:             12مكرر  12بالرجوع إىل املادة 

والفصل يف اإلشكاالت الناجتة عن ذلك، وميكن وقف تطبيق عقوبة العمل  العقوبات على تطبيق عقوبة العمل للنفع العام"يسهر قاضي تطبيق 
 للنفع العام ألسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية ".

                                                           
ساعة إىل  21)للبالغني و  (ساعة 211ساعة إىل  01)مدة العمل للنفع العام مابني  العقوباتمن قانون  0مكرر  12: حددت املادة ير مدة العمل للنفع العامتقد -1

وبذلك فإنه ال  وقد وضعت معيار لذلك يف حساب ساعات العمل حسب العقوبة احلبس املقررة وذلك حبساب ساعتني عمل عن كل يوم حبس، ،للقصر (ساعة 211
 01إىل  02 :)أما بالنسبة للقصر ما بني هذا بالنسبة للبالغني، (ساعة 211 :)وال جتاوز األقصى احملدد ب( ساعة 01 :)جيوز أصلا النزول عن احلد األدىن املقرر وهو

 . 0مكرر  12طبقا للفقرة األخرية من املادة  (ساعة 211 :)وال تزيد عن( ساعة 21 :)فلا جيوز أن تقل عن (ساعة
 قانون العقوبات. من 2مكرر  12إن عقوبة العمل للنفع العام ال تصبح نافذة إال بعد صريورة احلكم أو القرار هنائي حسب املادة  -2
وما يليها من  211ويطبق عليها اإلكراه البدين طبقا للمادة  األصلية عقوبة الغرامة باإلضافة للمصاريف القضائية فإهنا تنفذ بكافة الطرق املعتادة، إذا تضمنت العقوبة -3

 .ذلك أن عقوبة الغرامة مستثناة وال ميكن من استبداهلا بعقوبة العمل للنفع العاماجلزائري  قانون اإلجراءات اجلزائية 
 املتعلق بكيفية تطبيق عقوبة العمل لنفع العام و شروطها. 2112أفريل  20 :املؤرخ يف 12 :املنشور الوزاري رقم -4
 .قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني ، املتضمن10 -12 القانون رقم :من  22املادة  -5
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تطبيق العقوبات، فضلا يسهر قاضي : " هقانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني على أن من 22تنص املادة  كما
 ند االقتضاءعن الصلاحيات املخولة له قانونا مبقتضى أحكام هذا القانون، على مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية والعقوبات البديلة ع

" (1). 
مبا يكفل إصلاح وتأهيل اجلاين حبيث  نوعا من املرونة يف تطبيق اجلزاء -تطبيق العقوبات-وبالتاي فان قانون تنظيم السجون منح للقاضي 

خلال  تتجلى أمهية بدائل العقوبة السالبة للحرية يف تكريس السياسة اجلنائية احلقيقية والفعالة يف إصلاح اجلاين، وهو ما سنحاول توضيحه من
 . عقوبة العمل للنفع العام دراستنا إلجراءات تطبيق

 العام.أوال: إجراءات تطبيق عقوبة العمل للنفع  
قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج  املتضمن 10 -12القانون رقم:من  22و املادة  2مكرر 12من خلال استقرائنا للمادة  

هذا القاضي ومن اجل  ، يتضح أن مهمة تطبيق عقوبة العمل للنفع العام قد أُسندت لقاضي تطبيق العقوبات، وعليه فعلىاالجتماعي للمحبوسني
 : فيذها، عليه املرور مبجموعة من اخلطوات نوردها كاأليتالسهر على تن

)تاريخ و ساعة  : استدعاء احملكوم عليه عن طريق احملضر القضائي بالعنوان احملدد بامللف ويتضمن هذا االستدعاء على سبيل املثال البيانات اآلتية- 
العقوبة احلضور/ املوضوع وهو تطبيق حكم قضائي يتعلق بعقوبة العمل للنفع العام/ تنبيه انه يف حالة عدم حضوره يف التاريخ املذكور تطبق عليه 

 : وهبذا فإن قاضي تطبيق العقوبات يصبح أمام حــــالتني. باحلبس(  األصلية
 : حالة امتثال المحكوم عليه لالستدعاء أ/

 : وضعية املدان عليه القيام بـ حىت يتسىن لقاضي تطبيق العقوبات اختيار طبيعة العمل الذي يتناسب مع  
 .التحقق من هويته الكاملة والتعرف على وضعيته االجتماعية واملهنية والعائلية -
 ة على أي طبيب آخر.يقوم بعرضه على طبيب املؤسسة العقابية وذلك للتحقق من حالته الصحية أو عند الضرور  -

 بطاقة معلومات ترفق مبلف املعين. ويقوم يف األخري بتحرير
مبا يسمح له من  الشخصي للمحكوم عليه يكون قاضي تطبيق العقوبات قد كون اقتناع حول قدرات ومؤهلات املدان وبعد اكتمال ملف -

 . دون التأثري عن السري العادي حلياته اختيار منصب عمل من املناصب املعروضة واليت تتناسب واندماجه االجتماعي
)  تعلقة بتشريع العمل يف هذا الشأنالقصر وفئة النساء جيب على قاضي تطبيق العقوبات مراعاة األحكام امل أما فيما خيص احملكوم عليهم

 .للنساء وغريها من األحكام(كمراعاة االستمرار يف الدراسة وعدم اإلبعاد عن احمليط العائلي للقصر وعدم التشغيل الليلي بالنسبة 
 .و كيفية أداء العمل للنفع العام يقوم قاضي تطبيق العقوبات بإصدار مقرر وضع حيدد فيه املؤسسة املستقبلة 

 :يتضمن على اخلصوص ما يليو 
 اهلوية الكاملة للمعين. -
 طبيعة العمل املسند املوكل إليه.- 
 التزامات املعين. -
 . عدد الساعات اإلمجالية و الربنامج الزمين املتفق عليه مع املؤسسة املستقبلة -
 .(2) ضمان االجتماعي )إن كان املعين مؤمن أو غري مؤمن( -
 . جيب أن يتضمن مقرر الوضع اإلشارة أنه يف حالة اإلخلال بااللتزامات والشروط ستنفذ عقوبة احلبس األصلية املنطوق هباو 

                                                           
قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، اجلريدة الرمسية،  ، املتضمن2112فيفري سنة  12 :املؤرخ يف 10 -12 :القانون رقممن  22املادة  -1

 .2112/ 02/12، الصادر بتاريخ 02العدد 
ماج عن طريق مدير املؤسسة العقابية قصد يف حالة عدم التأمني يقوم قاضي تطبيق العقوبات بإرسال اهلوية الكاملة للمعين للمديرية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلد -2

 . تأمني املعين اجتماعيا



 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

273 
 

هامش مقرر الوضع تنبيه املؤسسة املستقبلة بضرورة موافاة قاضي تطبيق العقوبات ببطاقة مراقبة أداء تنفيذ أو سري عقوبة  يُذكر على كما
 العمل للنفع العام وفقا للربنامج املسطر له، وعن كل إخلال من احملكوم عليه.

  املؤسسة املستقبلة وكذا املصاحل اخلارجية إلدارة السجونويشرتط يف مقرر الوضع أن يتم إبلاغه لكل من املعين و النيابة العامة و إىل
 .املكلفة بإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني

 حالة عدم امتثال المحكوم عليه الستدعاء قاضي تطبيق العقوبات ب/ 
مل يستجب احملكوم عليه رغم كما سبق الذكر يتم استدعاء احملكوم عليه من طرف قاضي تطبيق العقوبات بواسطة احملضر القضائي، فإذا 

التقديرية لقاضي تطبيق  ثبوت تبليغه شخصيا، وعدم حضور أو من ينويه لتقدمي مربر لعدم احلضور أو تعذر تقدمي مربر جدي )الذي خيضع لسلطة
ا واملتعلقة بتبليغ املعين وعدم عرض لإلجراءات اليت مت اختاذها وإجنازه: العقوبات( يقوم قاضي تطبيق العقوبات بتحرير حمضر عدم املثول يتضمن 

 تقدمي عذر جدي للمثول أمامه، حبيث يتم حترير حمضر بعدم املثول .
يقوم بعد ذلك بإرسال هذا احملضر للنيابة العامة ) النائب العام املساعد املختص( الذي حيوله ملصلحة تنفيذ العقوبات لتتوىل باقي و 

      .  (1) إجراءات التنفيذ لعقوبة احلبس األصلية

 :ف تطبيق عقوبة العمل للنفع العامثانيا: إشكاالت تنفيذ ووق
وله سلطة ( 2)يعترب قاضي تطبيق العقوبات هو الشخص املؤهل للفصل يف إشكاالت اليت تعيق التطبيق السليم لعقوبة العمل للنفع العام

احملدد للعمل كتغيري أيام العمل أو الساعات احملددة و كذا املؤسسة اختاذ مجيع اإلجراءات اللازمة حلل هذه اإلشكاالت، سواء بتعديل الربنامج 
 . املستقبلة )على سبيل املثال ال احلصر(

 :ف تنفيذ عقوبة العمل للنفع العامحالة وق أ/
 لكميكن هلذه اإلشكاالت العارضة أن تدفع بقاضي تطبيق العقوبات إىل اختاذ مقرر بوقف تطبيق عقوبة العمل للنفع العام و ذ

 .(3) أو اجتماعية، أو عائلية إما ألسباب صحية
يتعني على احملكوم عليه بعقوبة النفع العام تقدمي األسباب اجلدية لتربير وقف تنفيذ العقوبة عليه و لقاضي تطبيق العقوبات اختاذ كل  حبيث

 . يف ذلك إجراءات التحري للتأكد من صحتها وله أن يستعني بالنيابة العامة
 يتم إبلاغ مقرر وقف تنفيذ العقوبة لكل من املعين و النيابة العامة و املؤسسة املستقبلة وكذا املصاحل اخلارجية إلدارة السجون ويشرتط أن

 املكلفة بإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني،ويتم استكمال تطبيق عقوبة النفع العام بعد انتهاء السبب الذي مت توقيفها من أجلها.
 .ء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العامر بانتهاب/: اإلشعا  

لعقوبة العمل للنفع العام،  يتلقى قاضي تطبيق العقوبات إخطار من املؤسسة املستقبلة بإهناء احملكوم عليه للالتزامات املرتتبة عن تنفيذه
نسخة منه للنيابة العامة لتقوم بدورها بإرساله ملصلحة صحيفة  حينها يقوم بدوره بتحرير إشعار بانتهاء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، و يرسل

 وكذا احلكم أو القرار. 10السوابق القضائية للتأشري بذلك على القسيمة رقم:
من  بعد االنتهاء من دراسة مفهوم عقوبة العمل للنفع العام من الناحية القانونية، البد لنا من االنتقال إىل دراستها من الناحية العملية

 خلال التطرق ألهم اآلثار االقتصادية النامجة عن تفعيل هذه العقوبة. 
 الثاني المبحث

 معقوبة العمل لنفع العا المترتبة على تفعيل اآلثار

                                                           
 املتعلق بكيفية تطبيق عقوبة العمل لنفع العام و شروطها. 2112أفريل  20 :املؤرخ يف 12 :املنشور الوزاري رقم -1
 من قانون العقوبات املعدل واملتمم. 2مكرر  2انظر املادة  -2
 تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني. ، املتضمن قانون10 -12 :القانون رقميليها من  وما 02 انظر املادة -3
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يعترب تبيين نظام العمل للنفع العام مرحلة مهمة وانتقالية يف تاريخ العقوبة، وهذا التبين جاء يف إطار اإلصلاح العقايب الذي مس جل 
م فاهيالتشريعات العقابية املعاصرة، إال انه يعد انعكاسا للتغريات االجتماعية والسياسية واالقتصادية، واليت سامهت بشكل مباشر يف إحداث م

 وأفكار حديثة عن تلك اليت كانت سائدة سابقا واملتعلقة باألغراض التقليدية للعقاب كاجلزاء واإليلام. 
حيقق العمل للنفع العام أغراضا عقابية واقتصادية مهمة، فهو يعود بالفائدة على احملكوم عليه الذي يتفادى دخول املؤسسة العقابية 

كما أن هدا النظام يساهم يف الوقت نفسه وبشكل كبري يف احلد من ظاهرة اكتظاظ السجون، اليت تشل عمليه   وتطبيق العقوبة السالبة للحرية عليه،
إعادة التأهيل من جهة، وتكلف الدولة نفقات باهظة من جهة أخرى، ومما الشك فيه أن هذا النظام يعود بالفائدة كذلك على اجملتمع الذي 

  .(1) ن هبايستفيد من خدمات جمانية يقدمها املدا
، إذ يشكل احملكوم عليهم بعقوبة (2) ويقوم العمل للنفع العام على فكرة أساسية هي فكرة التعويض، أي استثمار العقوبة مبا يعود بالنفع

ملطالبهم وااللتزام أعدادهم واالستجابة   استيعاباحلبس القصري املدة النسبة الكبرية ممن تكتظ هبم املؤسسات العقابية، اليت غدت غري قادرة عن 
 .(3) بقواعد معاملتهم، وهذا مما يكلف الدولة بالنتيجة أموال طائلة تنفق على السجون ونازلتها

فعدم دخول احملكوم عليه للمؤسسة العقابية وتوجيه للعمل سيوفر التكاليف اليت يتطلبها لو مت حبسه، كما تستفيد املرافق العامة من 
   .(4) دون مقابل لوال تفعيل هذا البديل، ويف ذلك توفري لكثري من النفقات العامة خدمات جمانية ما كانت للتتم

 مبا أن هلذه العقوبة البديلة مقاصد اقتصادية، فضلا عن تلك املقاصد العقابية، وبالرجوع إىل موضوع دراستنا املتعلق باألثر االقتصاديو 
اهليئات املتأثرة بشكل مباشر هبذه العقوبة البديلة، وعليه ميكن حصر املستفيدين بشكل لعقوبة العمل للنفع العام وجب علينا حتديد األشخاص و 

 أساسي ومباشر من هذه العقوبة يف: الدولة، واملؤسسات واملرافق العمومية، واجلاين.
 :  األثر االقتصادي على الدولة. المطلب األول

كبري فهي ومن اجل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية حباجة إىل تشيد املزيد من املؤسسات   اقتصاديمن الراسخ أن الدولة يقع عليها عبء  
فرتة تنفيذ  العقابية من اجل استيعاب العدد املتزايد دوريا من احملكوم عليهم بعقوبات قصرية األمد، باإلضافة إىل توفري كل متطلبات إقامتهم خلال

النفقات اللاحقة واملرتتبة  صحية واجتماعية ونفقات موظفي السجون من حراس وأعوان...اخل،   وكذا عقوبتهم هبا وذلك من مأكل وملبس ورعاية
يه مواردها عن نفقات توفري الرعاية اللاحقة هلم وكل من شانه أن خيلف املزيد من االختلال على موازنة الدولة اجلزائرية اليت هي يف حاجة إىل توج

 .(5) حنو دفع وترية التنمية
افة إىل األغراض العقابية والتأهيلية، يهدف العمل للنفع العام إىل حتقيق أهداف اقتصادية متكن الدولة من احلفاظ على استقرارها إض

 اقتصادي، ميكننا أن خنتصرها يف عنصرين: 
 األول: تفادي إرهاق خزينة الدولة.الفرع 

مثلما هو حال يف الواليات املتحدة األمريكية، حيث فاقت ميزانية السجون تعترب ميزانية املؤسسات العقابية هي األعلى يف بعض الدول 
عشرين ألف  نه ينفق يف العام الواحد على السجني الواحد ما يناهزأتمعة، كما أجري فيها إحصاء أفاد ميزانية كافة اجلامعات جم 0220منذ عام 

مائة ، وتصرف الدولة الفرنسية على كل سجني ($ 01.111) دوالرعشرة آالف  ، بينما ينفق على الطالب اجلامعي($ 21.111) دوالر
 .     (6) واحد طالب جامعياللازمة لتكلفة ال، وهو مبلغ يضاعف ثلاث مرات (€021)  يومياوعشرين أورو 

                                                           
 .022، ص2112، تاريخ النشر12، العدد22جملة دمشق للعلوم االقتصادية ، اجمللد املعاصرة، دراسة مقارنة،مة يف السياسة العقابية العمل للمنفعة العاصفاء آوتاين،  -1
 .022املرجع السابق ص محن بن حممد الطرميان، عبد الر  -2
 2102:لسنة ، جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية، اجمللد العاشر، العدد الثاين، اجلزء األول،العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن احلبس يف التشريع اجلزائريسعودي سعد،  -3

 .021ص 
 نفسه.سعودي سعد، املرجع  -4
 .000. ، ص2112، أكادميية نايف للعلوم األمنية، مركز دراسات و البحوث، الرياضتدابري اجملتمعية كبديل للعقوبة السالبة للحريةعبد العزيز اليوسف،  عبد اهلل بن -5
 .22.ص2102/2102 يةإبراهيم مرابيط، بدائل العقوبات السالبة للحرية) املفهوم والفلسفة(، حبث لنيل اإلجازة يف القانون اخلاص، السنة اجلامع  -6



 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

275 
 

تنخفض احلاجة وهلذا فإن عقوبة العمل للنفع العام تساهم بشكل كبري يف التخفيف من هذه األعباء، فعندما ينخفض عدد احملبوسني 
ثري من لزيادة املؤسسة العقابية والعاملني فيها، ومن ناحية أخرى فإن جتنيب اجلاين من دخول احلبس واحلكم عليه هبذه العقوبة يعين توفري الك

 التكاليف اليت تنفقها الدولة عليه أثناء تواجده باملؤسسة العقابية.
 طريق توفير اليد العاملة.الفرع الثاني: تفاديا تعطيل وتيرة اإلنتاج عن   

ال تقتصر سلبيات العقوبات التقليدية فقط على إرهاق ميزانية الدولة فحسب، بل هي أيضا حترم االقتصاد من نتاج عمل احملكوم عليهم 
ي يكون وضعهم يف ومن إمكانية عودهتم إىل العمل من جديد، إذا أن غالبية احملكوم عليهم يكونون من األصحاء القادرين على العمل و بالتا

يقة املؤسسة العقابية مبثابة تعطيل لقدرهتم على العمل وإضافة للكثري من الطاقات اليت كان باإلمكان االستفادة منها لو متت معاقبتهم بطر 
 أخرى)العمل لنفع العام( غري احلبس.

أعداد النزالء باملؤسسات العقابية، وهذا سيرتتب عليه نفقات  وهلذا فأن العمل املتزايد بالعقوبة السالبة للحرية قصرية املدة سيؤدي إىل زيادة
جية ضخمة  باهظة ناجتة عن رعايتهم وتأهيليهم، يضاف إىل ذلك أيضا اآلثار السلبية االقتصادية األخرى، واملتمثلة يف حرمان الدولة من طاقات إنتا

غرض االقتصادي الذي يسعى العمل للنفع العام إىل الوصول إليه يكمن يف كان من املمكن االستعانة هبا يف دعم االقتصاد الوطين، وهبذا فان ال
 .(1) جتنيب الدولة املصاريف اإلضافية اليت ترهق خزينتها وتكبدها خسائر كبرية

ل حيقق هذا البديل أغراض اقتصادية مهمة ألنه يساهم إىل حد بعيد يف احلد من الظاهرة ازدحام السجون اليت تعرقل عملية التأهيو 
م االجتماعي وتكلف الدولة نفقات باهظة وهو ما يشكل هدرا للمال العام دومنا حتقيق فائدة وحيقق مكاسب للدولة، تتجسد فيما ينجزه احملكو 

 عليه من خدمات للمرافق العمومية وهو ما يوفر كثري من النفقات على الدولة ما دام أن العمل يتم بدون اجر.
كما تسهر الدولة على تقدمي اخلدمات العامة عن طريق اإلدارات واملؤسسات واملرافق العمومية، وهذه اجلهات تقدم خدماهتا للجمهور 

دان بالعمل بإحدى هذه املؤسسات دون أج
ُ
ر، عن طريق املوظفني الذي يتقاضون مرتبات وأجور لقاء ما يقومون به من أعمال، فإذا مت تكليف امل

ة لك توفريا خلزينة الدولة، حيث تقلص العقوبات البديلة من النفقات اليت ترصدها الدولة لقطاع السجون، إذ أن تكلفة اليت تتحملها الدولذفإن يف 
وهبذا سيتم ، ( 2) 2101مليار يورو( سنة  2،2)  على بناء السجون وإدارهتا جد مرتفعة ففي فرنسا مثلا بلغت نفقات الدولة على السجون

 .(3) ؤسسات واملرافق العموميةر العقوبة اقتصاديا بطريقة تعود بالفائدة والربح على كل القطاعات خاصة املاستثما
 المرافق العمومية.األثر االقتصادي على المؤسسات و  المطلب الثاني:

تعرف املؤسسات املستقبلة على أهنا هي ذلك الشخص املعنوي الذي يستقبل احملكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام، حيث يقوم هذا 
اليت نصت على أن تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام  0مكرر 12األخري بالعمل لدى هذا األشخاص املعنوية، ولقد اشرتط املشرع اجلزائري هذا باملادة 

لدى مؤسسة عمومية ختضع للقانون العام، وبذلك فقد استثىن األشخاص املعنوية اخلاصة، وهذا خلافا للمشرع الفرنسي الذي وسع من  يكون
من قانون  020هيئات االستقبال لتشمل األشخاص املعنوية اخلاصة كاجلمعيات، ولكنه استوجب أوال احلصول على الرتخيص طبقا للمادة 

من اجمللة اجلزائية التونسية على انه يتم قضاء العمل لفائدة املصلحة العامة  02ما املشرع التونسي فقد نص يف الفصل العقوبات الفرنسي، أ
بيئة، وهبذا باملؤسسات العمومية أو اجلماعات اخلريية اإلسعافية أو اجلمعيات ذات املصلحة القومية، واجلمعيات اليت يكون موضوعها احملافظة على ال

كل من املشرع الفرنسي والتونسي أدرجوا اجلمعيات كأحد املؤسسات اليت تستقبل احملكوم عليه بالعمل للنفع العام، إال أن املشرع نلاحظ أن  
 .(4)اجلزائري استثىن األشخاص املعنوية اخلاصة ومنحها فقط لألشخاص املعنوية العامة 

                                                           
جنائي، جامعة قاصدي مرباح حممد خلضر بن سامل، "عقوبة العمل لنفع العام يف القانون رقم :اجلزائري"، رسالة لنيل شهادة ماجستري يف احلقوق ختصص قانون رقم :  -1

 .02و 02ص  ،2100-2010، سنة اجلزائر، ورقلة
  .21، ص2102-2102، مذكرة ماسرت، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، قارنةم دراسة، صليحة، عقوبة العمل للنفع العامبوصوار  -2
  .022املرجع السابق ص عبد الرمحن بن حممد الطرميان،  -3
 .012و011،ص2102/2100مذكرة ماسرت، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة،  عبد الرؤوف حنان، العمل للنفع العام كبديل عن عقوبة احلبس، -4
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عة العامة يْنِشئ علاقة بني اليد العاملة اجملانية وهذه اهليئات، اليت ميكنها وفيما يتعلق باهليئات اليت تقدم خدمات عامة فإن العمل للمنف
 .(1) ضمن إطار هذه العقوبة البديلة احلصول على خدمات وأعمال قد ال متلك هذه اهليئات امليزانية والتمويل اللازم للقيام هبا

ت و اهليئات العامة من احلصول على طاقات إنتاجية )اليد العاملة( وعليه فإن قيام احملكوم عليهم بأداء عمل للنفع العام ميكن اإلدارا
ويل اللازم بطريقة قانونية وغري مكلفة، حبيث ميكنها ضمن هذا النظام العقايب احلصول على أعمال قد ال متلك هذه اهليئات امليزانية الكافية والتم

درين على العمل، وبذلك فإن وضعهم يف املؤسسة العقابية هو تعطيل لقدرهتم على للقيام هبا، خصوصا وأن غالبية احملكوم عليهم من األصحاء القا
ة للحرية العمل وإضاعة للكثري من اإلمكانيات البشرية اليت ميكن االستفادة منها لو أمكن عقاهبم بصورة أخرى خلافا للحبس، لذا فالعقوبة السالب

 ستفادة منها يف عمل يعود بالنفع على اجملتمع عموما.حترم الدولة من قوة إنتاجية كبرية كان باإلمكان اال
 .الجاني ؛ألثر االقتصادي على المحكوم عليها المطلب الثالث:

إن اعتماد العمل للنفع العام كبديل للعقوبة السالبة للحرية املنفذة يف الوسط املغلق "السجن"، يقلل من النفقات، ألن جمتمع السجن،  
ماليًا باملقابل فقد وجد أن العمل للمنفعة العامة حيقق فائدة ورحبًا للدولة، وتتمثل الفائدة االقتصادية واملكاسب كما هو معروف، جمتمع مكلف 

ن األعمال، ومن مثم املالية فيما ينجزه احملكوم عليه من أعمال ضمن اإلدارات العامة واملرافق العامة اليت تلتزم الدولة قبلها باإلنفاق على هذا النوع م
دولة الكثري حالة العمل للمنفعة العامة حيث ال يتقاضى احملكوم عليه أجراً أو مقابلًا لعمله، يوفر تنفيذ هذه األعمال فيها على هذا النحو على اليف 

 .(2) من النفقات واملصاريف املالية اليت ختصصها عادة إلجنازها

د باملردود اإلجيايب على شخصيته وسلوكه، وهذا يتحقق من خلال الرقابة كما أن تكليف املدان بالقيام بعمل معني لفرتة زمنية معينة يعو 
، حيث حتضه على املثابرة وحسن اإلجناز، وهذا (3) -قاضي تطبيق العقوبات –واملتابعة اليت تفرض عليه من قبل اجلهة اليت تسهر على تنفيذ العقوبة 

إلتقان، إضافة إىل التعود على االلتزام والصرب واجلدية، فيكون دافعا له للاستمرار بعد فيه تأهيل للمحكوم عليه، فيكتسب اخلربة، وجودة األداء، وا
، ويف كل (4)انتهاء العقوبة، كما أنه هبذه العقوبة يتجنب السجن فيبقى طليقا يستطيع ممارسة نشاطه االقتصادي ومن مث القيام بواجباته والتزاماته 

 هذا فائدة اقتصادية للدولة.
كما تعد عقوبة العمل للنفع العام من ابرز البدائل السيما أهنا حققت نتائج جد اجيابية يف تأهيل و إصلاح عدد كبري من اجلاحنني 

الصلة بني وسامهت إىل حد كبري يف ترشيد السياسة العقابية يف مواجهة العقوبة التقليدية السالبة للحرية، كما يسمح العمل للنفع العام بعدم قطع 
زقه والذي حملكوم عليه واجملتمع اخلارجي، ومن مثة فهو ال يفقده عمله وتتاح له الفرصة للتآلف مع أفراد عائلته واإلشراف عليها فلا يضيع مصدر ر ا

 .قص التوجيه أو احلاجة االقتصاديةمن شانه إبعاده عن الوقوع يف هاوية اجلرمية من جديد نتيجة ن
البديلة من تأمني اجتماعي وتتحمل الدولة عن طريق وزارة العدل دفع أقساط التامني وهذا ما يوفر كما يستفيد يف إطار هذه العقوبة 

محاية اجتماعية للمحكوم عليه وميكنه من احلصول على احلق يف التعويض عن إصابات العمل أو األمراض املهنية، وبذلك فان الدولة تتحمل 
 حتدث له أثناء التنفيذ ويف املقابل حتل حمله يف املطالبة حبقوقه.التعويض للمحكوم عليه عن مجيع األضرار اليت 

 :خاتمة
ائية، يعد نظام العمل للنفع العام إحدى أهم العقوبات البديلة ويتميز عن غريه من البدائل بكونه يعزز مسامهة اجملتمع يف جمال العدالة اجلن

ه يقوم بشكل أساسي على إشراك األفراد يف حتقيق أهدافه كما انه مبثابة تعويض عن اجملتمع، فتنفيذعمل يتم يف إطار مؤسسات الدولة و ذلك أن ال
 .ة املرتكبة كونه يؤدى بدون مقابلالضرر الذي حلق اجملتمع جراء اجلرمي

                                                           
 .000ص، املرجع السابق، صفاء آوتاين -1
 .000و002صفاء آوتاين، املرجع السابق، ص -2
 .قانون رقم : تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني ، املتضمن10 -12القانون رقم :من  22املادة  -3
 .020املرجع السابق ص عبد الرمحن بن حممد الطرميان،  -4
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وجب وامللاحظ من خلال هذه الدراسة أن املشرع اجلزائري نص على عقوبة بديلة واحدة متثلت يف عقوبة العمل للّنفع العام وهذا مب
املتضمن قانون العقوبات، ويفسر هذا التوجه يف أن للعمل  22/022املعدل لألمر رقم:  2112فرباير  22املؤرخ يف:  10-12القانون رقم: 

ليه دون البدائل العقابية األخر، وتتجلى هذه امليزات يف القدرة على إصلاح احملكوم ع للمنفعة العامة من امليزات اليت جعلته متفوقا على غريه من
له ه، وحتوّ احلاجة لدخوله إىل املؤسسة العقابية واإلنفاق عليه، وكذا تسهيل عملية اندماجه يف اجملتمع عن طريق جعل العمل ذو نفع العام عادة لدي

 ال يوظف قدراته وإمكانياته يف أعمال نافعة يستفيد منها اجملتمع.إىل عنصر فعّ 
، وتكمن أمهيته يف الفوائد املرتتبة على األخذ به سواء ما تعلق اجلزائرية تطوراً مهماً يف أنظمة العقابية وخلاصة القول أن العمل للنفع العام ميثل

 منها بتلك اليت تعود بالفائدة والربح على الدولة أو مرافقها ومؤسساهتا أو على احملكوم عليه خاصة.
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حةّوالبيئة؛ّإشارةّإلىّحالةّالجزائربيةّفاياتّالط علىّالص   ومخاطرهّا

The risks of medical waste on health and the environment; Algeria as a case study 

  ،يف الدكتوراهباحث طالب  ،مراح أحمد
 قسم احلقوق، كلية احلقوق والعلوم السياسية، 

 اجلزائر ،تلمسانأبو بكر بلقايد جامعة 
 اجلزائر.، مركز معسكر، متعاقد جبامعة التكوين املتواصلأستاذ 

  . 72/44/7142 تاريخ املراجعة: - 41/41/7142تاريخ اإليداع:  
 :ملخص

عنها, صحة اإلنسان والبيئة, والسبب يف ذلك راجع إىل النتائج الوخيمة الناجتة من أكثر األخطار اليت هتدد النفايات الطبية تعد 
ء لذا جتد أهنا من املوضوعات اليت استحوذت على اهتمام الكثري من اخلرباء واملعنيني يف جماالت عدة أمهها الصحة والبيئة يف خمتلف أحنا
يد العامل. من هنا جاءت هذه الدراسة للبحث يف ماهية النفايات الطبية بدءا من مفهومها إىل غاية أخطارها على اإلنسان والبيئة, مث حتد

 طرق معاجلتها.
 الكلمات المفتاحية:

 . التنمية املستدامة ،البيئة ة،الصحة العمومي ،النفايات الطبية 
Abstract: 
Medical waste is one of the most dangerous hazards to human health and our environment, 

and may lead to severe consequences. Thus, it became one of the most relevant topics, attracting the 

attention of numerous experts and different stakeholders in several fields, most importantly the 

health and environment sectors, around the world. Our investigation aims to study the nature of 

medical waste, beginning with its definition, then its effects on humans and the environment and 

finally its treatment. 
 Keywords: 

 Medical waste, public health, environment, sustainable development. 

 مقدمة
داخل املؤسسات  كانوا عاملنيمل يعد خفيا على أحد أّن النفايات الطبية من املصادر اليت هتدد حياة الكثري من الناس سواء  

الكثري من دفع هذا الوضع,  أمامو  أهّنا أحد أهم املشاكل اخلطرية والتحديات الصعبة اليت تعيشها وتواجهها البيئة. الصحية أو خارجها. بل
أهّنا تشكل هتديدا للبيئة على وجه العموم وصحة اإلنسان على من خالهلا  واحظال اليت و  ة,البحث يف مسألة النفايات الطبي الفقهاء إىل

إجياد حلول عملية واستخدام أساليب وقائية هبدف التحكم يف هذا النوع من النفايات واحلد من إىل وهو األمر الذي لزم وجه اخلصوص, 
ومعاهدات دولية تصب يف اتفاقيات  –من خالل منظميه  –اجملتمع الدويل بدوره عقد  ومن جهة أخرى فإنّ هذا من جهة, خماطرها, 

 نفس ما ذهب إليه الفقهاء, وهو احلد من خطورة تلك النفايات على اإلنسان والبيئة احمليطة به. 
واجلزائر كغريها من الدول سعت هي األخرى من خالل تنظيم نصوص قانونية إىل إتباع إسرتاتيجية واضحة, هبدف احلفاظ على 
احمليط والصحة العمومية. وعلى هذا األساس جاءت ورقة حبثنا لتجيب على اإلشكالية اآلتية: هل خماطر النفايات الطبية تتوقف على 

 فما هي طرق معاجلة هذا النوع من النفايات؟. كذلككان  ن  وإالبيئة أم تشمل اإلنسان؟. 
ومن مث فإّن اإلجابة على هذه اإلشكالية تكون وفق خطة مقسمة إىل حمورين, األول يتناول ماهية النفايات الطبية, والثاين طرق 

 معاجلتها.
 



 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

872 

 

 
 المحور األول

 فايات الطبيةماهية الن  
ومبشاكل النفايات الناجتة عن النشاط البشري خاصة النفايات الطبية منها خطوة كبرية إىل األمام, يعترب االهتمام بالبيئة املعاصرة 

بية, وهذا ملا تسببه من أمراض وأوبئة خطرية ومهلكة لإلنسان, وكذا ملا تسببه من أضرار للبيئة. لذا جاء هذا احملور للتعريف بالنفايات الط
 ألخرى, وأيضا ذكر أصنافها ومصادرها, واملخاطر اليت تنجم عنها.وبالتايل متييزها عن بقية النفايات ا

 النفايات الطبية. تعريف -1
, فالنفاية إذن هي  1لغويا يعين البقايا, يقال نفاية: أي ما نفيته منه لرداءته أي بقيته (Déchet)يف البداية نشري أّن لفظ نفاية 

 .2وجو وصحة عامةكل ملوث له أثار على عناصر البيئة من تربة و ماء 
كل البقايا الناجتة عن عمليات اإلنتاج أو التحويل أو االستعمال، وبصفة عامة كل «أّما النفايات اصطالحا تعّرف على أهّنا: 

بصحة دف عدم اإلضرار به املواد واألشياء املنقولة اليت يتخلص منها حائزها أو ينوي التخلص منها أو اليت يلزم بالتخلص منها أو بإزالتها
الثالثة الفقرة األوىل من القانون املتعّلق بتسيري . هذا التعريف نفسه ورد أيضا لدى املشرع اجلزائري يف نص املادة 3 »اإلنسان والبيئة

 .4النفايات ومراقبتها وإزالتها
 الصحية تقدم الرعاية اليت املنشآت من تنتج اليت النفايات «أّما خبصوص النفايات الطبية عرفتها منظمة الصحة العاملية على أهّنا: 

 العالج ومن البحثية واملؤسسات العالج البيطري ومراكز واللقاحات الدوائية واملستحضرات األدوية إنتاج ومراكز واملختربات املختلفة،
  .5 »املنازل يف والتمريض

مواد ميكن أن يؤدي استعماهلا حبسب الكمية أو الرتكيز أو اخلواص الكيمائية والفيزيائية إىل التأثري  «كما تعّرف أيضا على أهّنا: 
ها بالصحة العمومية, أو الزيادة يف نسبة الوفيات بني البشر, أو التأثري سلبا على البيئة عند معاجلتها أو خزهنا أو نقلها أو التخلص من

 .6»بطريقة غري سليمة 
 أو الصحي املرفق داخل باملرضى للعناية أو للتشخيص املستخدمة املواد كل « عريف النفايات الطبية على أهّنا:كذلك ميكن ت

 غري أو معدي مبرض مصاب املريض كان حالة ويف مباشرة، غري أو مباشرة بطريقة املريض جسم وسوائل بدم تلوثها حالة ويف خارجه،
 .7»اخلطرة  الطبية املخلفات ضمن من تعترب كالنفايات وترمي منها التخلص ويراد مصاب،

                                                 

 .142 ، ص1988لبنان،  بريوت, العريب، الرتاث إحياء دار ،14اجمللد العرب، لسان منظور، بن مكرم بن حممد 1 
2Jean-Pierre Hannequart « gestion des déchets » Année académique 2002, p4, Document télécharge sur le site: 

www.ulb.ac.be/students/dege/cours/envi047- syllabus 2002.pdf. 
, جملة املفكر, العدد الثالث العاشر, كلية احلقوق والعلوم -إشارة إىل حالة اجلزائر  -نقال عن, أمال فكريي, خماطر النشاطات الطبية على الصحة يف اجملتمع 

 .772السياسية, جامعة بسكرة, بدون سنة, ص 
 .464 ص املغربية، بدون سنة النشر, اململكة -وزارة إعداد الرتاب الوطين واملاء والبيئة، الرباط النفايات، إدارة ميدان يف املغربية التجربة ، أجعري القادر عبد 3 
. 7114ديسمرب سنة  47, املوافق 4177رمضان عام  72بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها, املؤرّخ يف  املتعلق 42-14من القانون رقم  14ف  3املادة  4 

 .41, ص 7114, سنة 22ج.ر.ع 
 . 2ص ،2006األردن,  -املتوسط, عمان لشرق اإلقليمي املكتب ، الصحية الرعاية أنشطة لنفايات اآلمنة اإلدارة ، العاملية الصحة منظمة تقرير 5 
 .723, ص 7114األردن, سنة  -سعد على العنزي, اإلدارة الصحية, دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع, عمان 6 
حول األداء املتمّيز  احلاج عرابة و نور الدين مزهودة, التخلص األمثل من املخلفات الطبية اخلطرة كأداة لتحقيق أداء بيئي فعال, مداخلة يف امللتقى الدويل 7 

 .626, ص 7144نوفمرب  73و 77للمنظمات واحلكومات, جامعة ورقلة يومي 

http://www.ulb.ac.be/students/dege/cours/envi047-%20syllabus%202002.pdf
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اليت تنتج من مصادر ملوثة أو حمتمل تلوثها بالعوامل املعدية أو  النفايات «ا: وليد يوسف الصاحل على أهنّ ألستاذ اوقد عرفها 
 .1»أو املشعة, وتشكل خطرا على الفرد واجملتمع والبيئة أثناء إنتاجها أو مجعها أو ختزينها أو نقلها أو التخلص منها  ةالكيميائي

 
ا على أما بالنسبة للمشرع اجلزائري فقد عرّفها يف املادة الثالثة الفقرة السادسة من القانون املتعّلق بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالته

 .2»كل النفايات الناجتة عن نشاطات الفحص واملتابعة والعالج الوقائي أو العالجي يف جمال الطب البشري والبيطري  «أهّنا:
 تصنيف النفايات الطبية. -2   

ف على مفهوم النفايات الطبية, سنحاول التطرق إىل تصنيف هذه النفايات, وذلك باالعتماد على تقرير املنظمة العاملية بعد التعر 
 :3جاء يف النصوص القانونية الوطنية, وذلك على النحو اآليت للصحة, باإلضافة إىل ما

 النفايات العادية  -أ
 وعلب واألوراق، الطعام وبقايا املكاتب تشمل خملفات للعدوى الناقلة غري النفايات كل تسمى أيضا النفايات شبه منزلية, وهي

املرضى واليت بإمكان مصاحل البلدية  مبخلفات ملوث غري مماثل شيء أو أي حافظات,ورقية, أدوات التغليف,  البالستيك، ومناديل
 معاجلتها.

 النفايات المعدية -ب
على مسببات املرض مثل )البكترييا, الفريوسات, الطفيليات, الفطريات(, مبعىن آخر أّن كل نفاية  هي تلك النفايات اليت حتتوي 

هلا القدرة على نقل مكونات معدية للجنس البشري أو احليواين هي من النفايات الطبية املعدية. وتبعا حيكم عليها الطبيب أو البيطري بأّن 
على أّن النفايات املعدية هي تلك اليت حتتوي على جسيمات دقيقة أو  124-13لذلك نصت املادة السابعة من املرسوم التنفيذي رقم 

  .4على مسّياهتا اليت قد تضر بالصحة البشرية
 النفايات السامة -ج

يشمل هذا الصنف من النفايات, النفايات املتكونة من بقايا املواد الصيدالنية خاصة الشديدة اخلطورة, واّليت بإمكاهنا قتل أو منع 
ة من بقايا انقسام اخلاليا أو مكونات اجلينات مثل األدوية السامة للخاليا واملستخدمة لعالج السرطان. كما يشمل أيضا النفايات املتكون

املواد الكيمائية سواء كانت هذه املواد صلبة أو سائلة أو غازية, تنتج عن العمليات التجريبية واألنشطة التشخيصية, وأعمال التنظيف 
 .5وإجراءات التطهري أو التعقيم

                                                 

 . 241, ص 7144ة نس ة الصحية الطبية, دار أسامة للنشر والتوزيع, الطبعة األوىل, عمان, األردن,وليد يوسف الصاحل, إدارة املستشفيات والرعاي 1 
 , مرجع سبق ذكره.42 -14من القانون  6ف 3املادة  2 
 .17العاملية, مرجع سبق ذكره, ص  الصحة منظمة تقرير 3 
ديسمرب  12املوافق  4171شوال عام  42احملّدد كيفيات تسيري نفايات النشاطات العالجية, املؤرّخ يف  124-13املادة السابعة من املرسوم التنفيذي رقم  4 

النفايات مبا يف قائمة الذي حيدد  411 -16رقم  يالتنفيذامللحق األول من املرسوم وأيضا ما جاء يف  .16, ص 7113سنة  24ج.ر.ع, , 7113سنة 
قادرة على احلياة أو حتتوي على مسياهتا وميكن أن تكون معدية كل مادة أو نفاية حتتوي على كائنات دقيقة  «: , إذ نص على أنّ ذلك النفايات اخلاصة اخلطرة

 . »تسبب املرض لدى اإلنسان لة لدى الكائنات احلية األخرى 
 أنظر كال من: 5 

 لإلدارة الثالث العريب للمؤمتر )املستقبلية واآلفاق الراهن الوضع(العريب  الوطن يف الطبية للنفايات املستدامة اإلدارةحممد بن علي الزهراين و فايدة أبو اجلدايل,  -
 .741-712ص ص , بدون سنة النشر, العربية مصر مجهورية - الشيخ , شرم)للبيئة امللوثة املخلفات إدارة يف احلديثة االجتاهات (البيئية

 .13ص ه, العاملية, مرجع سبق ذكر  الصحة منظمة تقرير -
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املذكور  124-13سوم التنفيذي رقم وبالرجوع إىل اجلزائر, جند أّن هذا النوع من النفايات مت النص عليه يف املادة العاشرة من املر  
وعليه فإّن كل مادة أو نفاية قد تؤدي بفعل االستنشاق أو البلع أو الدخول عرب اجللد بكميات ضئيلة, إىل املوت أو إىل خماطر  .1أعاله

حيدد قائمة النفايات الذي  411 -16حادة أو مزمنة تعد نفاية سامة, وهذا حسب ما جاء يف امللحق األول من املرسوم التنفيذي رقم 
 .  2مبا يف ذلك النفايات اخلاصة اخلطرة

 النفايات المتكونة من األعضاء الجسدية أو التشريحية -د
جثث  جنني، اجلسم، أعضاء وأجزاء نسيج من النفايات تتكون هاملنظمة العاملية للصحية فإن هذ حسب ما جاء يف تقرير 

  .فيزيولوجية سوائل نواجته، أو الدم هبا مواد احليوانات امللوثة،
توصف  «: هعلى أنّ  قضتواليت  124-13املادة اخلامسة من املرسوم التنفيذي رقم هذا النوع من النفايات نصت عليه  كما أنّ 

النفايات املتكونة من األعضاء اجلسدية والنفايات النامجة عن عمليات اخلطيفة البشرية , كل لنفايات املتكونة من األعضاء اجلسديةبا
املادة الثانية من القرار الوزاري املشرتك واليت نصت على يف وأيضا ما جاء  ,3»الناجتة عن قاعات العمليات اجلراحية وقاعات الوالدة 

أو أجزاء األعضاء أو األطراف وكذا كل عنصر مقتطع من  هبا األعضاء واألطرافالنفايات املتكونة من األعضاء اجلسدية يقصد  « أّن:
 .4 » النسيج وبصفة عامة كل نسيج من مصدر بشري حمصل خالل نشاطات العالج 

 النفايات المشعة  -ه
حتاليل األنسجة البشرية داخل هي تلك اليت تضم مجيع املواد الصلبة والسائلة والغازية امللوثة بنويدات املواد املشعة, تنتج عن 

املخترب وتصوير األعضاء اجلسمية, وكشف األورام السرطانية, وتطبيقات تتعلق بالبحوث الطبية. كما تتصف املواد املشعة بأهنا تبقى تشع 
. لذا فإّن هذا 5به ملدة زمنية سواء قصرت أم طالت, وأّن اإلشعاعات الصادرة عنها ترتاكم يف جسم الكائن احلي إىل أن حيدث اإلضرار

 الصنف من النفايات يشكل خطورة بالغة على صحة اإلنسان والبيئة احمليطة به.
ت العالجية وهي النفايات ويف هذا الصدد, الحظنا أّن املشرّع اجلزائري مل يذكر صنف يضم أكرب نسبة من نفايات النشاطا

بل مت استثناءها مبرسوم آخر حيّدد كيفيات تسيريها مبوجب املادة  -يئة والببالرغم من أهّنا تشكل خطورة على صحة اإلنسان  -املشعة 

                                                 

النفايات والبقايا واملواد اليت  -توصف النفايات السامة, النفايات املتكونة من:  «على مايلي: 124-13نصت املادة العاشرة من املرسوم التنفيذي رقم  1 
األمحاض والزيوت املستعملة  -النفايات اليت حتتوي على تركيزات عالية من املعادن الثقيلة,  -انتهت مدة صالحيتها من املواد الصيدالنية, والكيميائية, واملخربية, 

 .  »واملثيبات 
,  حيدد قائمة النفايات مبا يف ذلك 7116فرباير سنة  74املوافق  4172حمرم  72مؤرخ يف  411 -16رقم  يالتنفيذلحق األول من املرسوم انظر, امل 2 

 .47ص  ,43ج.ر. ع  ,النفايات اخلاصة اخلطرة
 , مرجع سبق ذكره.124-13املادة اخلامسة من املرسوم التنفيذي رقم  3 
أبريل  1املوافق  4137ربيع الثاين عام  31املادة الثانية من القرار الوزاري املشرتك, حيدد كيفيات معاجلة النفايات املتكونة من األعضاء اجلسدية, املؤرّخ يف  4 

 .61, ص 7147جوان  41الصادرة يف  32, ج.ر.ع 7144سنة 
 أنظر كال من: 5 

, ص 7116نفايات الطبية على تكاليف املؤسسات الصحية, جملة العلوم اإلنسانية, العدد العاشر, بسكرة, نوفمرب ميلود تومي و عديلة العلواين, تأثري ال -
344. 

 .71, ص 7143حممد أبو كاف, إدارة النفايات اخلطرة, جملة بيئة املدن اإللكرتونية, العدد الرابع, ديب, سنة  -
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؛ مبعىن أّن 1املتعلق بتسيري النفايات وإزالتها ومراقبتها 42-14, واملادة  الرابعة من القانون رقم 124-13من املرسوم التنفيذي رقم  31
 الثالثة من املرسوم التنفيذي املذكور أعاله. صنف النفايات املشعة مل يذكر ضمن األصناف احملدّدة يف املادة يف

حيث أضافت صنف النفايات املشعة )اإلشعاعية(  ,والسكان وإصالح املستشفيات وزارة الصحةوهذا على عكس ما ذهبت إليه 
واملتعلقة بتسيري  4224-324حتت رقم  4222-12-47ضمن صنف النفايات اخلطرة, وذلك وفقا للوثيقة التقنية الصادرة بتاريخ 

-12ية يف الوثيقة رقم نفايات النشاطات العالجية, وأيضا الدليل التقين للنظافة اإلستشفائية الصادر عن املعهد الوطين للصحة العموم
13 . 

 مصادر النفايات الطبية. -3  
ومن املصادر  .املنتجة اتالكمي, وذلك حسب ثانوية مأكانت رئيسية   تنتج النفايات الطبية بشكل عام من مصادر خمتلفة,

 الوالدة عيادات مثل املتعددة العياداتاملؤسسات اإلستشفائية املتخصصة, املراكز اإلستشفائية اجلامعية, يلي:  الرئيسية هلذه للنفايات ما
مراكز التشريح ومستودع , الكلى غسيل مراكز, وحدات العالج األساسي, خمابر التحليل ,األسنانوعيادات جراحة  النساء وأمراض
 الروتيين للكشف املستعملة األطباء مكاتب فهي كاآليت: ثانويةال املصادر اأمّ  .2دور التمريض لكبار السن ,أحباث وفحص احليوان, اجلثث

 مراكز, املنزيل خدمات اجلنائز والعالج, املعاقني تأهيل مراكز مراكز املعاجلة بالوخز اإلبري, واملعاجلة بالتدليك اليدوي, ,املرضى على
 .3 التجميل

 المحور الثاني
 وطرق معالجتها مخاطر النفايات الطبية

تعدد واختالف أصناف النفايات الطبية يؤدي ال حمالة إىل تعدد واختالف خماطرها, بدءا من خطر التلوث إىل غاية اخلطر  إنّ 
 )ثانيا(.وهلذا أستوجب منا األمر إىل البحث عن طرق ملعاجلة هذا النوع من النفايات  )أوال(,الصحي 

 والبيئة.مخاطر النفايات الطبية على صحة اإلنسان : أوال    
تتنوع وختتلف خماطر النفايات الطبية حسب نوع النفايات, فالنفايات املعدية واحلادة مثال يصبح هلا أضرار خطرية على صحة 
اإلنسان, وهذا نظرا ملا حتتويه على كميات كبرية من الفريوسات وامليكروبات املسببة للمرض, حيث ميكن أن تدخل هذه الفريوسات 

يق عدة سبل )كاإلبر واملشارط واآلالت احلادة...(. ومن األمراض األكثر شيوعا واليت تأيت بالعدوى جند مرض جسم اإلنسان عن طر 
هذه األمراض تنتقل عن طريق اجلروح اليت حتدث بواسطة (. B- C (, وااللتهاب الكبدي )HIVالسيدا )نقص املناعة املكتسبة 

. أضف إىل ذلك, األمراض املتنقلة بسبب احلشرات والفئران والقطط والكالب كون أهّنا حتمل اجلراثيم 4اآلالت احلادة امللوثة أو ما شاهبها
وامليكروبات املوجودة يف حاويات مجع النفايات سواء كانت داخل املنشآت الصحية أو خارجها, وهلذا جاء يف تقرير هيئة األمم املتحدة 

                                                 

 النفايات المشعةأعاله باستثناء  3تسري أحكام هذا القانون على كل النفايات احملددة يف املادة  «على ما يلي:  42 – 14من القانون رقم  1نصت املادة  1 
 .»والنفايات الغازية واملياه القذرة واملتفجرات غري املستعملة وحطام الطائرات والبواخر 

 : أنظر كال من 2 
 .12مرجع سبق ذكره, ص , 124-13املادة الثانية من املرسوم التنفيذي رقم  -
 .41تقرير املنظمة العاملية للصحة, مرجع سبق ذكره, ص  -
 .44, صنفسهتقرير املنظمة العاملية للصحة, مرجع  3 
. وأيضا, فوزي عبد القادر الفيشاوي, نفايات للصحة أيضا, جملة أسيوط للدراسات 44أنظر يف ذلك: تقرير املنظمة العاملية للصحة, مرجع نفسه, ص  4 

 .71, ص 7114البيئية, العدد عشرون, مصر, جانفي 
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ودة يف مستشفيات الدول النامية سببها انتقال امليكروبات عن طريق الطفيليات واحلشرات من احلاالت املرضية املوج %21أّن أكثر من 
 .1 والفئران والصراصري وغريها

إىل جانب هذا, جند أيضا أّن النفايات الكيميائية والصيدالنية قد تتسبب يف التسّمم, إّما بالتعرض احلاد أو املزمن نتيجة امتصاص 
 الكيميائي للعالج املستعملة لألدوية. كما أّن التعرض 2ية املخاطية أو من خالل االستنشاق أو االبتالعاملادة من اجللد أو األغش

 وذلك باملؤسسات الصحية للعاملني اأضرار  يسبب منها تصريفها والتخلص عند أو للمرضى إعطائها أو حتضريها عند السرطانية لألمراض
 . 3هبا تشوهات وإحداث البشرية اخلاليا قتل على املواد تلك ملقدرة

 والقفازات اإلبر يف يستخدم , والذيPVCالبالستيك  من املصنوعة الطبية املواد لبعض املناسب غري كذلك يتسبب احلرق
 . 5خبيثة أمراضا وينجم عنها جدا خطرا اجلو يف وجودها يعترب اليت ،Dioxins"  4 "  امسها سامة مادة يف انبعاث الطبية

اإلشارة إليه, أّن األكثر عرضة هلذه األمراض هم العمال املكلفون مبعاجلة هذه النفايات والتخلص النهائي منها سواء وما جتب 
 .6والشيوخ األطفال خاصة النفايات تلك معاجلة منشآت بأماكن احمليطة السكانية داخل املنشآت الصحية أو خارجها, أو اجملموعات

كما ال خيفى أيضا, أّن خماطر النفايات الطبية هلا تأثريات خطرية على البيئة وبصفة خاصة على جودة املياه, والدليل على ذلك أّن 
املياه القادمة من املنشآت الصحية حتتوي على كميات كبرية من املواد الكيماوية اليت يتم صرفها إىل شبكات الصرف الصحي, وهذا ما 

 على احملاصيل الزراعية. – أو ال حيلصالصرف اد استخدام هذه املياه سواء قبل معاجلتها يف حمطات عن –يؤثر سلبا 
ويعترب كذلك التخلص من النفايات الطبية عن طريق دفنها يف املرامي مشكلة بيئية تسبب تلوث للرتبة وللمياه اجلوفية, وهذا نظرا 

 .7ت احلرق أو احلمأة امللوثة باملعادن الثقيلة )الزئبق والكادميوم(الحتواء هذه النفايات على مواد كيماوية أو خملفا
لفات األدوية من مضادات بعض املخلفات الصيدالنية هلا أثار مدمرة للنظم البيئية الطبيعية مثل بقايا خمك, فإّن لإىل ذ باإلضافة

 قتل األحياء الدقيقة املوجودة والضرورية للنظام البيئي. دوية املستخدمة لعالج األمراض السرطانية واليت هلا املقدرة علىاألو , حيوية
وجود كميات كبرية من املخلفات الطبية السائلة الناجتة من املستشفيات مع بقايا املعادن الثقيلة كالزئبق ومركبات الفينول كما أّن 

وتشوهات للكائنات احلية احمليطة, والنتيجة زعزعة  يؤدي ال حمالة إىل إحداث طفراتومشتقاته السامة وبعض نواتج مواد التعقيم والتطهري 
 .احمليطة بهبيئة يشوه منظر ومجالية املدن والوأيضا بإمكان هذا النوع من النفايات أن  النظام البيئي.

 وبالتايل, البيئة قد تسبب خماطر مباشرة أو مؤجلة على مكوناتمهما تعددت أصنافها أي نفاية طبية  أنّ  ؛القول عليه، ميكنو 
  . 1قادرة على تغيري تركيبة الطبيعة أو املاء أو الرتبة أو اهلواء أو املناخ أو الثروة النباتية أو احليوانية أو الكائنات الدقيقةتكون 

                                                 

حممد  . ذكره,74ص , 2003مصر القاهرة, للكتاب، العربية الدار مكتبة والسائلة, الصلبة واملخلفات القمامة من االستفادة طرق أرناؤوط، السيد حممد 1 
 .16, مرجع سبق ذكره, ص األمني فياليل

 .12تقرير املنظمة العاملية للصحية, مرجع سبق ذكره, ص  2 
 املستدامة التنمية  «لحو  الدويل املؤمتر يف قدمت مداخلة ، –إشارة إىل حالة اجلزائر  –البيئية  آثارها و الطبية املخلفات إدارة ، مريزق عدمان و حممد براق 3 

 يف املؤسسات واالستثمار الشراكة خمرب مع بالتعاون التسيري وعلوم االقتصادية العلوم كلية ، 2008أفريل 7 - 8 أيام » املتاحة للموارد والكفاءة اإلستخدامية
 .16مغاريب, ص  األورو الفضاء يف املتوسطة و الصغرية

 السمع وفقدان والكبدية العرقية والقلبية اجللدية األمراض من العديدة عن مسؤولة وتعترب والدم اهلضمية والقناةمادة سامة تتسبب يف سرطان الرئة  الديوكزين 4 
حممد األمني النفسي. أنظر,  احلركي النمو يف واضطرابات الدرقية هرمونات واخنفاض حتليل النساء عند الرحم غشاء والتهاب التناسل يف اضطرابات إحداث وكذا

 .12ص , مرجع سبق ذكره, فياليل
 .12, مرجع سبق ذكره, ص مريزق عدمان  حممد براق 5 
 .12, مرجع سبق ذكره, ص حممد األمني فياليل 6 
 .744حممد بن علي الزهراين و فايدة أبو اجلدايل, مرجع سبق ذكره, ص  7 
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 : طرق معالجة النفايات الطبية. اثاني
ذكر, النوع من النفايات, وهي أهم خطوة ت  بعد تعرفنا على خماطر النفايات الطبية, تأيت مرحلة أخرى تتمثل يف عملية معاجلة هذا 

هذه ومن مثّ يقع على املؤسسات املنتجة هلا أن متارس هذه العملية بطرق تتفادى من خالهلا املساس بالصحة العمومية والبيئة. كما ننوه أّن 
عتبار  التكلفة االقتصادية, حجم الطرق ليست موحدة االستعمال, فكل دولة تلجأ إىل الطريقة اليت تراها مناسبة مع األخذ بعني اال

 ودرجة خطورة النفايات.
ولذلك جند أّن غالبية الدول املتقدمة تتبع الطرق احلديثة يف القضاء على النفايات الطبية, غري أّن الدول األخرى خاصة املتخلفة 

 يت:وهذا على النحو اآل طرقمخسة وعموما سنتطرق إىل  منها ال تزال تتبع الطرق الكالسيكية.
 طريقة التخزين -1

تعتمد هذه الطريقة على ختزين املخلفات الكيميائية يف خزانات مصنعة من مادة مقاومة للتآكل, تتواجد إّما على مستوى  
 هذه الوحدات )املراكز( التقنية العالجية, أو يف املقر املركزي للمنشأة )نقطة ختزين رئيسية(. ولنجاح عملية التخزين البد من أن تتوافر يف

 :2 املرافق الشروط التالية
 أرضية منطقة التخزين تكون صلبة غري نافذة, مع تزويدها بشبكة تصريف املياه. -
 توفري اإلضاءة والتهوية. -
 توفري وسيلة للحماية من أشعة الشمس.-
 تسهيل دخول الفريق املسؤول إىل منطقة التخزين. -
 النفايات.سهولة دخول املركبات اخلاصة بتجميع  -
 توفري معدات التنظيف واملالبس الواقية وأكياس النفايات أو احلاويات يف املوقع املالئم. -

-ن طريقة ختزين النفايات الطبية السالف الذكر تضم 7144أفريل  1وبالرجوع إىل اجلزائر, فإنّنا جند القرار الوزاري املؤرّخ يف 
لك بعد إضافة مواد كيميائية هلا لضمان عدم ضررها. كما أّن هذا النوع من النفايات ختّزن وذ - النفايات املتكونة من األعضاء اجلسدية

 عن طريق التجميد ملدة أربعة أسابيع يف املكان احملّدد واملوجه خصيصا لذلك شرط أن يكون جمهز بالتهوية واإلضاءة, ومبعزل عن التقلبات
 .3الصرف الصحي, وأن يتم تنظيمه وتطهريه بعد كل نزع اجلوية واحلرارة, وأن يكون مزود باملياه وبقنوات

مدة التخزين, ونصت على أّن  124-13من املرسوم التنفيذي رقم  74أّما بقية النفايات الطبية األخرى فقد حددت املادة 
ال متلك مرمدا فمدة ساعة, أّما املؤسسات الصحية اليت  71املؤسسات الصحية اليت تتملك مرمدا جيب أن ال تتجاوز مدة التخزين 

 .4ساعة 14التخزين 
 طريقة الردم )الدفن(  -2

هي من أقدم الطرق املتبعة إىل غاية اآلن, تعتمد على َحفر ح فر عميقة مبواصفات هندسية خاصة بعد الدراسة اجليولوجية للموقع, 
 النفايات إىل املياه اجلوفية.واهلدف من ذلك ضمان عدم اإلضرار بالبيئة من خالل تسرب السوائل الناجتة عن حتلل 

                                                                                                                                                                  

, يتعلق حبماية 7113يوليو  42املوافق  4171مجادى األوىل عام  42املؤرخ يف  41-13يليها من القانون الفقرة الثامنة وما أنظر يف ذلك, املادة الرابعة  1 
  .41 , ص7113سنة  13البيئة يف إطار التنمية املستدامة, ج.ر.ع 

 .26تقرير املنظمة العاملية للصحة, مرجع سبق ذكره, ص  2 
 .64من القرار الوزاري املشرتك الذي حيدد كيفيات معاجلة النفايات املتكونة من األعضاء اجلسدية, مرجع سابق, ص  44و  41املادتني  3 
 .2, مرجع سبق ذكره, ص 124-13من املرسوم التنفيذي رقم  74املادة  4 



 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

822 

 

ومن مثّ, فإّن هذه الطريقة مثالية لدول العامل الثالث خاصة إذا متت إجراءاهتا بطريقة صحيحة وسليمة, لكن ال يفضل استعماهلا 
 .1يف حالة النفايات الطبية املشعة وخملفات أدوية العالج الكيماوي بسبب وجود طرق أكثر أمانا منها

 :2عملية الردم حىت تكون آمنة ال بد من توافر عدة متطلبات نذكر منها أضف إىل ذلك, أنّ 
 وجود طبقة حتت الردم ملنع تلوث األرضية واملياه اجلوفية. -
 تغطية النفايات يوميا بطبقة طينية عازلة غري منفذة ملنع انتقال امليكروبات املسببة لألمراض. -
 ر من مرتين من سطح الردم.أن يكون عمق النفايات الطبية املردومة أكث -
 مراقبة الغاز املنبعث من عمليات الردم. -
 طريقة الحرق  -3

تعترب هذه الطريقة األكثر شيوعا يف دول العامل خاصة دول العامل الثالث, وتتم إّما بواسطة حمارق ذات تقنية عالية, أو جمرد احلرق 
 يف أماكن مفتوحة.

ت الوسيلة األسهل واألسرع ملعاجلة كميات كبرية من القمامة اليت تفرزها املستشفيات, هذه الطريقة على سنوات عديدة مرت كان
 من احلجم الكلي يف صورة رماد. %41من حجم الفضالت الصلبة وال يتبقى منها سوى  % 21بل أهّنا عملت على تالشي حنو 

البخار الالزم يف تسخني املياه والتدفئة وغري بل أكثر من ذلك, كانت طريقة احلرق تستخدم كمصدر للطاقة للحصول على 
رت على . لكن ما حدث يف السنوات األخرية, وبسبب شكاوى املنظمات واهليئات العاملية, أّن هذه الطريقة جنم عنها خماطر أثّ 3ذلك

 به كالتلوث مبختلف أنواعه.صحة اإلنسان بدرجة أوىل من خالل انتشار األمراض املذكورة أعاله, وبدرجة ثانية على البيئة احمليطة 
يات الطبية خاصة اخلطرة منها. وفوق ذلك, فإّن علماء البيئة نّددوا وحذروا من املضي يف اختاذها كطريقة أساسية يف معاجلة النفا

 .4إىل إغالق احملارق واعتماد طرق بديلة وصديقة مع البيئةتتجه كثري من الدول املتقدمة الاألمر اّلذي جعل  ووه
أّن  أما يف اجلزائر, فإّن املشرّع أعتمد أيضا على هذه الطريقة أو التقنية يف نصوصه التنظيمية, لكن ما الحظناه أّن الواقع شيء آخر حبيث 

أغلبية املراكز الصحية غري جمهزة مبحارق صحية لفضالت األدوية والنفايات الطبية, وحىت إن وجدت فإّن عملية احلرق تتم بطرق بدائية 
 ري صحية, وزيادة على ذلك أّن هذه احملارق أصبحت ذاهتا تشكل خطرا على الصحة العمومية.وغ

وما يؤكد هذا, أّن بعض احملارق توجد وسط التجمعات السكانية ممّا يعرض أصحاهبا ألمراض تنفسية نتيجة انبعاث الدخان اّليت تفرزه 
 .5هذه احملارق والذي يكون مشبع مباديت الديوكسني والفوران

 طريقة التعقيم بالبخار -4
وأقل تكلفة كما أهّنا ال تسبب أي تلوث للهواء يقوم هبا أفراد مؤهلني ذو خربة عالية, تتم من خالل  تعد هذه الطريقة أقل خطرا

وصامدة  هذه احلاويات مقاومة املعقام,تعرض النفايات إىل خبار متشبع حتت ضغط عايل وملدة زمنية حمددة داخل حاويات خاصة تسمى 
 ضد احلرارة والضغط الناشئ عن عمليات التشغيل. 

                                                 

ذكر , بدون 77, اجمللد 3افظة بابل, جملة جامعة بابل, العلوم اهلندسية, العدد صالح مهدي رشا, دراسة حمارق النفايات الطبية يف مستشفيات احللة يف حم 1 
 .263سنة النشر, ص 

 .217احلاج عرابة و نور الدين مزهودة, مرجع سبق ذكره, ص  2 
 .76فوزي عبد القادر الفيشاوي, مرجع سبق ذكره, ص 3 
 .72املرجع نفسه, ص  4 
   dz.com-http://www.alseyassiمنشورة يف املوقع االلكرتوين:  ،طالع بالتفصيل قضية مستشفى ابن سنا ببلدية فرندة والية تيارت 5 

 .713أمال فكريي, مرجع سبق ذكره, ص . ذكرت من قبل, 74:41على الساعة  7142-14-42يوم 

http://www.alseyassi-dz.com/


 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

822 

 

كما نشري أّن درجة حرارة اجلهاز تعتمد حسب احلجم والوزن اإلمجايل للمواد املراد تعقيمها ونوعية امليكروبات ومدى مقاومتها 
 .1 النية والكميائيةللبخار. غري أّن هذه التقنية ليست صاحلة للنفايات اليت ال خيرتقها البخار كالنفايات الصيد

كما جتب اإلشارة أّن التعقيم البخاري يوجد على ثالثة أنواع أساسية ميكن العمل هبا, فالنوع األول يكون مبعدات تعمل وفق 
دقيقة  21إىل  61خالل مدة   %721اجلاذبية )إذ تستعمل فيها ضغط البخار لتفريغ هواء غرفة املعاجلة, ويعمل بدرجة حرارة البخار 

ري يكون من أجل النفاذ الكلي للبخار على حاويات النفايات(, أّما النوع الثاين يكون بالتفريغ املسبق لغرفة املعاجلة من اهلواء, والنوع األخ
ستعاب أكثر اهذا النوع له القدرة ب حباويات مغلقة هبا العديد من غرف املعاجلة املقاومة للضغط ودرجة حرارة البخار املرتفعة, ومن مّث فإنّ 

 .2 طن يوميا من النفايات الطبية 61من 
 طريقة المعالجة الكيمائية -5

تعتمد هذه الطريقة على تعريض النفايات الطبية إىل مواد كيميائية هلا صفات قاتلة للميكروبات, شرط أن تستعمل برتكيزات 
ومكيفة مع الشروط والظروف املرتبطة باستعماهلا والعمل هبا, زيادة على اجلانب البيئي حمددة خالل مّدة نفاذ منصوح به من قبل الصانع, 

كما يؤخذ بعني االعتبار عند اختيار املواد الكيمائية تطورات املخاطر اليت قد تنجم عن طبيعة املكروبات املعاجلة ضمن   احمليط بالعملية.
هبا بصفة هنائية للقضاء على امليكروبات, ألنّه يف بعض احلاالت تتواجد الغبريات  ورغم ذلك فإّن هذه الطريقة ال يعتد صنف النفايات.

 .3وهي جسيمات صغرية وظيفتها إحداث التناسل الالشقي, وبعض الفطريات والفريوسات. ومن مثّ فإنّه ينصح بإتباع طرق أخرى
 :خاتمة

ها إاّل أهّنا تسببت يف الكثري من األمراض والزالت وأخطرها مرض من خالل ما سبق تبنّي لنا, أّن النفايات الطبية رغم تعّدد أصناف
ل األخطاء اليت يرتكبها التهاب الكبد الوبائي واإليدز..., باإلضافة إىل تأثري هذه النفايات على البيئة احمليطة باإلنسان, وذلك من خال

يف املنشآت الصحية, وبالتحديد عند معاجلتها مبختلف الطرق العلمية املنصوص عليها يف املواد والنصوص اليت ينبين عليها الّنظام  ونالعامل
القانوين لنفايات النشاطات العالجية اجلزائري. زد على ذلك أّن اجلزائر من الدول اليت ال تستخدم التكنولوجيا احلديثة يف التخلص من 

 ات؛ مبعىن مازلت تستعمل الطرق التقليدية وهي يف الغالب تتناىف مع ضوابط التنمية املستدامة.هذه النفاي
 من النتائج اليت مت التوصل إليها هي كاآليت:وعليه, ف

فاهيم, على ّن املقاربة القانونية تعترب املرجع يف حتديد امليد مفهوم النفايات الطبية, إاّل أرغم تعدد واختالف وجهات الرأي حول حتد -
 هنا تعمل على حتديد مسؤولية املراكز الصحية جتاه النفايات اليت ينتجوهنا.أساس أ

تلوث الرتبة واملياه اجلوفية, الثروة النباتية واحليوانية, تشوه  –إذ هلا تأثريات خطرة على البيئة )جودة املياه  الطبية, تعدد خماطر النفايات -
 منظر ومجالية املدن...(, كما هلا أضرار على صحة اإلنسان من خالل دخول الفريوسات وامليكروبات جسم اإلنسان بعدة سبل.

عاجلة النفايات أوال, وثانيا اجملموعات السكانية أّن األكثر عرضة لألمراض الناجتة عن تقنية احلرق غري املناسب هم العمال املكلفون مب -
 احمليطة باملنشآت الصحية.

 البيئية.عالية يف تدمري النظم الطبيعية  يساهم بدرجةمبختلف األساليب والتكنولوجيات ّن عدم معاجلة النفايات الطبية إ -
أهنا أقل خطرا وأقل تكلفة, وال تسبب أي تلوث للهواء, كما تعترب تقنية التعقيم بالبخار من أكثر التقنيات كفاءة وفعالية على أساس  -

 .لتحكم يف خماطرها البيئيةتضمن تقليص حجم النفايات, وا
 لذلك, ومن أجل حتسني الوضع ميكن اخلروج باملقرتحات التالية: 

                                                 

 .263. وأيضا, صالح مهدي رشا, مرجع سبق ذكره, ص 377عديلة العلواين, مرجع سبق ذكره, ص ود تومي و أنظر, ميل 1 
 .471 – 473 , مرجع سبق ذكره, صحممد األمني فياليلملزيد من التفاصيل أنظر,  2 
 .472املرجع نفسه, ص  3 
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وخماطرها على الصحة العمومية  الطبية فاهيم األساسية للنفاياتالعمل على تدريب مجيع العاملني يف املستشفى نظرياً وعملياً على امل -
 والبيئة.

زرع ثقافة بيئية لدى األفراد واجلماعات, وذلك عن طريق تأطري أعضاء اجلمعيات ذات الطابع البيئي والصحي واإلنساين خاصة يف  -
 دورات حتسيسية وتكوينية. 

 خلق خاليا حتسيسية داخل اجلماعات احمللية. - 
واالعتماد على املعدات القابلة تضر باألشخاص والبيئة حىت يف حال معاجلتها بالرتميد,  مركباهتا مواد ي املعدات اليت يفتفاد - 

 للتدوير.
 االعتماد على التكنولوجيا الصديقة واآلمنة للبيئة, واليت تعطي الكثري من احللول العلمية املناسبة بيئيا واقتصاديا, وذلك باالعتماد - 

اقتصادية هتدف إىل إقفال حمارق النفايات الطبية, ألنّه حىت ولو توافرت الظروف املثالية لالحرتاق, فإّن احملارق ال على مشاريع بيئية 
 تتوقف على طرح األدخنة السامة يف البيئة.
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 تطور أزمة المسؤولية المدنية
Evolution of civil liability crisis 

 ،أستاذة مساعدة قسم )أ( بردان صفية،أ.
 جارية وعلوم التسيري، الت  د العلوم االقتصادية، معه

 والعلوم السياسية، قسم احلقوق
 عني متوشنت، اجلزائر.  املركز اجلامعي بلحاج بوشعيب

 .  80/00/7802تاريخ املراجعة:  -72/80/7802تاريخ اإليداع: 
 :ملخص

قصريية تبدو من الوهلة األوىل سهلة وواضحة وفقا للتعريف التقليدي لكل منهما، فإن الت  التفرقة بني املسؤولية العقدية و إذا كانت 
والبساطة خاصة يف احلاالت اليت خيتلط فيها أساس كل منهما مما يؤدي إىل تداخل النتائج املرتتبة على األخذ بأي  األمر ليس هبذا الوضوح

 منهما دون األخرى، مما دفع الفقه إىل القول بوجود فوارق بني النوعني.
ت موجودة منذ وقت طويل، وتقوم اجلهود فأزمة املسؤولية املدنية متتد يف حقيقتها إىل زمن بعيد، حبيث ميكن القول أن بذرهتا كان

املعاصرة على املقابلة بني وجهات النظر املختلفة ما بني الضرر واخلطأ الذي يقع فيه اإلنسان عن طريق افرتاض اخلطأ يف بعض جماالت 
إىل إنشاء مسؤولية مفرتضة  النشاط، حبيث يكون أحيانا قابال إلثبات العكس وأحيانا أخرى ال يقبل ذلك، بل وصل األمر يف بعض األحيان

 ال ميكن دفعها إال بالسبب األجنيب.
 الكلمات الدالة:

 تنفيذ االلتزام. ،التعويض اإلثبات، ،املسؤولية التقصريية ،املسؤولية العقدية ر،الضر  ،اخلطأ ،املسؤولية املدنية
Abstract: 

If the distinction between nodal and liability, responsibility looks clear and easy- according to 

the traditional definition-; it's not that simple, especially in cases where it is mixed the basis if each 

resulting in overlapping consequences. 

So the crisis of civil responsibility extending it a long time, so it can be said its side was present 

long time ago the current cues are based on the approach between error and the damage is which the 

person feels by assuming error in some areas of activity. 

Sometimes it even happened to create supposed liability cannot be pushed only by foreign reason. 
Keywords: 

Civil responsibility, Error-Damage, Nodal responsibility, Tort liability, Proof, Compensation, 

Commit execution. 

 مقدمة:

، فمن الطبيعي أن حناول 1لقد أصبحت املسؤولية املدنية يف الوقت الراهن تواجه العديد من املشاكل مما جعلها تعاين من أزمة قاتلة  
ن اخلروج من الطبيعة التقليدية للمسؤولية املدنية أال وهي الطبيعة الشخصية، بعد ظهور العديد من النظريات اليت تنأى بنفسها عن أن يكو 

اح أن ر  يدعي بعض الش  اخلطأ أساسا للمسؤولية املدنية وهذه هي ما تسمى بالنظرية املوضوعية، أو نظرية حتتمل املتبعات املستحدثة. حبيث 
.فهي من ناحية أوىل تصطدم مع املنطق حبيث أنه منذ أن 2 النظرية الشخصية مل تعد تتفق مع املنطق نظرا للتطور االقتصادي الذي جتاوزها

                                                           

1.F.Terrie- Propos sur la responsabilité civile, archives de philosophie du droit.T.22, p37. « On peut  aujourd’hui encore 

hésiter  sur l’existence d’une véritable crise du droit de responsabilité » 

أمني البنية، حقيقة أزمة املسؤولية املدنية ودور ت إبراهيمعلى أن البعض من الفقهاء يقللون من وقع هذه األزمة ويعتربون أهنا متر بفرتة انتقالية، انظر حمسن عبد احلميد 
 .0، ص 0991املسؤولية، مكتبة اجلالء اجلديدة، املنصورة مصر، طبعة 

 .260، ص 0901، طبعة 27د ، بن0شرح القانون املدين، اجلزء عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف  - 2
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وليس اخلطأ الذي انفصلت املسؤولية املدنية عن املسؤولية اجلنائية أصبحت تعترب أن الضرر هو أساس هذه املسؤولية مما يستوجب التعويض 
يقتضي العقوبة، ومن جهة أخرى تصطدم املسؤولية الشخصية مع التطور االقتصادي حبيث أصبحت العالقات املدنية هي عالقات مالية أكثر 

 من كوهنا عالقات بني األشخاص.
ية يتمثل يف أن األوىل تبىن على وحسب األستاذ الكبري السنهوري، فإن الفرق اجلوهري بني املسؤولية الشخصية واملسؤولية املوضوع  

يث اخلطأ ولو كان مفرتضا، حىت ولو كان هذا االفرتاض غري قابل إلثبات العكس، أما املسؤولية املوضوعية فتقوم على الضرر ال على اخلطأ حب
 دام الضرر قد وقع من جراء عمله أن املسؤول يف املسؤولية املوضوعية ال يستطيع أن يدفعها بنفي اخلطأ حىت ولو أثبتت السبب األجنيب، فما

 .1 فهو املسؤول عنه - ولو بغري خطأ منه -
 ويف رأي البعض فإن أزمة املسؤولية املدينة ترجع لسببني رئيسيني: األول يتصل باألصل التارخيي للمسؤولية املدنية نتيجة للعالقة اليت

مما يقودنا إىل  اليت طبعت هبا املسؤولية املدنية منذ نشأهتا يف القوانني احلديثة.تربطهما باملسؤولية اجلنائية والسبب الثاين هو الصفة الشخصية 
 .ما يليكه  نوالذي سنحاول اإلجابة ع .؟ فيما تتمثل حقيقة تطور أزمة املسؤولية املدنية التقليدية بنوعيهاطرح اإلشكال اآليت: 

 األول مطلبال
 عالقة المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجنائية

لقد ساد نوع من الرتدد واالرتباك لدى علماء االجتماع عند إدالئهم برأيهم فيما يتعلق بأزمة املسؤولية املدنية نتيجة حماولتهم   
ومن أجل ذلك فقد أعدت العديد من الدراسات  2اإلحاطة الكاملة هبا بسبب تداخلها مع املسؤولية اجلنائية، واملسؤولية األدبية أو األخالقية

 اعية من أجل حماولة إزالة الغموض واللبس الذي يكتنف قانون املسؤولية املدنية.االجتم
فلو أردنا تتبع تطور املسؤولية املدنية عند القانون الروماين،جند أنه مل تكن توجد يف ظل هذا القانون قاعدة عامة تقرر أن "كل خطأ   

، ففكرة اخلطأ مل 3ها النصوص القانونية هي وحدها اليت ترتب املسؤوليةينشأ عنه ضرر يوجب التعويض"بل كانت هناك أعمال معينة حتدد
تظهر كأساس للمسؤولية إال بشكل تدرجيي حبيث مل يكن يف بادئ األمر مشرتطا بل كان الضرر هو الشرط البارز مث أخذت فكرة اخلطأ 

 ة اجلنائية.فاملسؤولية املدنية تعترب حبسب النشأة متفرعة عن املسؤولي تظهر شيئا فشيئا.
 La responsabilité et le fait: المسؤولية والفعل األول فرعال

ق.م.ف واملادة  0107إن كل حادثة ضارة تستلزم إرادة قادرة على التصرف، هذا هو املفهوم الذي كان سائدا قدميا إذ يبتعد عن املادة 
املدين الفرنسي تطبيق مبدأ اخلطأ على حاالت معينة، هي  حبيث أن هذه النصوص مل يقصد هبا واضعوا التقنني 0ق.م.ف فقرة  0101

احلاالت اليت يسأل فيها الشخص ال عن عمل صدر منه شخصيا بل عن عمل أتى به شخص آخر حتت رقابته أو أي شيء حتت يده، ففي  
 قابته للغري.كل احلاالت تقوم مسؤوليته على خطأ منسوب إليه شخصيا نتيجة إمهاله حلراسته للشيء أو تقصريه يف ر 

إذ أن البعض يستخلص أنه إذا كان باإلمكان احلديث يف املاضي عن مسؤولية موضوعية فإنه يف الوقت احلاضر ميكن أن تكون   
اسة املسؤولية أقل موضوعية عما كانت عليه يف املاضي، إذ أنه من الثابت واملعلوم أن مسؤولية حارس الشيء ال ترتبط بالشيء نفسه وإمنا حبر 

                                                           

 .269، 260، ص نفس املرجععبد الرزاق السنهوري،  -1
املسؤولية األدبية  ": . 211 .يف التمييز بني املسؤولية األدبية واملسؤولية القانونية، عبد الرزاق السنهوري الوسيط يف شرح القانون املدين، املرجع السابق، ص :انظر -2

 . ل يف دائرة القانون ويرتتب عليها جزاء قانوين"ال تدخل يف دائرة القانون، وال يرتتب عنها جزاء قانوين، وأمرها موكل إىل الضمري أما املسؤولية القانونية فتدخ
ي وقت األخذ بالثأر حبيث مل يكن جزاء األعمال يتمخض عنه تعويضا مدنيا: بل إن فكرة العقوبة اجلنائية ظلت تتخلل فكرة التعويض املدين كأثر من آثار املاض -3

 .267 .املرجع السابق، ص ودفع الدية، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين،



 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

290 

ا الشيء على خالف ما يوصي به البعض يف الوقت الراهن، ألن إضفاء الصفة املوضوعية على املسؤولية املدنية تؤدي إىل اعتبار الشيء هذ
 .1نفسه هو املسؤول

 ويف هذا اجملال يستشهد البعض باألوضاع السابقة، إذ أنه طبقا لقانون املرافعات يف العصور الوسطى كانت توجد دعاوى ضد الكالب
 يهم واملاعز وآالت احلصاد واخلناجر فإن الغالبية العظمى من دعاوى املسؤولية إمنا تتعلق بالكائنات البشرية، عن طريق االعتداد بالشخص فال

 2يف هذا األخري أن يكون رجال عاديا أو ال، املهم أن يقع االعتداء ما يعين يف هذه الصورة أن املسؤولية تسبق اخلطأ.
 la responsabilité et la faute  المسؤولية والخطأ: الثاني فرعال

من املتعارف عليه يف الدول الغربية والشرقية أنه عندما يظهر أو ينشأ اضطراب اجتماعي فإن معاجلته تكون عن طريق وضع القوانني حىت 
طة قوية بني القانون املدين واجلنائي، بل يف كثري يتحقق االنتظام واالنسجام، وبتتبع األصل التارخيي للمسؤولية بشكل عام يظهر جليا وجود راب

ولقد ذكرنا سابقا أن الفضل يف متييز املسؤولية املدنية عن اجلنائية يعود إىل القانون الفرنسي القدمي عند تفسري  من األحيان يقع اخللط بينهما.
ض املدين تتخلله فكرة العقوبة اجلنائية كجزاء هلذه املسؤولية فقهاء القانون الفرنسي للقانون الروماين بشكل خاطئ، مما متخض عنه أن التعوي

 وهذا األمر خيص الضرر الذي يصيب املال، أما الضرر الذي يقع على النفس أو الشرف فبقي اجلزاء عليه حيمل أثرا من فكرة العقوبة، يتمثل
 . 3هم أصحاب الثأر يف أن دعوى التعويض تنتقل بعد موت الدائن ال إىل ورثته بل إىل أقاربه حبيث

وهكذا فإن اجلنائي واملدين كانا مرتبطني أو على األقل متجاورين لدرجة أن التمييز بني الزجر والتعويض ال يتحقق بسهولة حبيث ميكن 
فإن املسؤولية املدنية القول أن التعويض ميثل أحد أشكال العقوبة، وما دام يوجد هذا الرتابط بني اجلنائي واملدين بالنظر إىل األصل التارخيي، 

فاخلطأ ينبغي أن يتحقق يف املسؤولية املدنية عند عدم تنفيذ املدين لاللتزام املستمد من العقد أو التأخر .  4 تتأسس حبسب نشأهتا على اخلطأ
 العقدي للمدين.فيه، حبيث أنه يقاس هذا اخلطأ مبعيار عناية الرجل العادي غري أن املسألة اهلامة تتعلق بكيفية حتديد اخلطأ 

 الثاني مطلبال
 الطبيعة الشخصية للمسؤولية المدنية

جهودا مضنية حملاولة تفسري ظاهرة تطور املسؤولية املدنية ومرورها من  5 " ستارك"  لقد بذل بعض فقهاء القانون أمثال الفقيه   
هلؤالء حيتل املقدمة يف جمال املسؤولية ويتمسكون به من خالل بعض فالضرر بالنسبة  مرحلة املسؤولية الشخصية إىل مرحلة املسؤولية املدنية.

مسؤول بأي مثن تسيري يف الرغبة يف احلصول على شخص مذنب و املظاهر األخالقية، عن طريق تدخل اعتبارات مستمدة من عالقة السببية، ف
للكثريين على أهنا تستخدم يف تبديد عدم منطقية األمل أو الضرر، االجتاه املعاكس، مبعىن أن فكرة املسؤولية ميكن أن تفهم يف القانون بالنسبة 

ويف هذه احلالة يبدو الضرر كشكل أويل للمقايضة هذه األخرية هي اليت تفضي إىل التعويض، ويف هذه اللحظة فقط ينبغي أن نبحث فيها عن 
على كل من أنصار املخاطر و  " ستارك" وقد عاب الفقيه  املسؤول الذي يكون مذنبا ألن فكرة اخلطأ املرتكب تستلزم توقيع اجلزاء، هذا

 اخلطأ تركيزهم على وجهة نظر واحدة تتعلق بالشخص حمدث الضرر.
وهو –ومما ال شك فيه أن األزمة اليت تعاين منها املسؤولية املدنية ال جيهلها الفقه املعاصر خاصة منذ توقف األساس التقليدي   
ويهدم األساس القائم فإنه ال يستطيع بنفس  ينتقدافيا هلا، إذ أنه إذا كان من السهل على كل شارح أن على أن يكون أساسا ك -اخلطأ

 السهولة أن يقدم أساسا آخر مقنعا.
                                                           

لية عن األشياء احلية وغري غري أن التقاليد القدمية سوف تبقى يف خميلة الفقهاء إىل وقت طويل، حبيث ال يزالون يتمسكون هبا خالل فرتة من الزمن يف جمال املسؤو  -1 
 .07ص  ،املرجع السابق ،البنية إبراهيمحمسن عبد احلميد  ،احلية

2  F.Terre « les comportements de ceux-ci  sont envisagés moins comme ceux de personnes que comme de personnage… » 

o.p.cit.p39.  
 .01لسابق، ص ا يضاف إىل ذلك أن االعتبارات األدبية تفسر إىل اليوم جتاوز املسؤوليتني املدنية واجلنائية، حمسن عبد احلميد إبراهيم البنية، املرجع 3
 .20، ص 7882عبد الرحيم عبد اهلل، دراسات يف املسؤولية التقصريية، )حنو مسؤولية موضوعية( منشأة املعارف، طبعة  4

5 Philipe le Tourneau, le verdeur de la faute dans la responsabilité civile (ou relativité de son déclin) R.T édition 1988. 
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والواقع أن الرغبة يف حتسني مركز املضرور تتأكد باستمرار من وقت آلخر من خالل احملاوالت واالجتهادات الفقهية والقضائية، عن طريق 
 تنشيط نظام تأمني املسؤولية حبيث أن الشخص يلجأ إىل التأمني من املسؤولية خوفا من احلكم عليه بالتعويض، مما جعل من القضاة يندفعون

هذا وقد أعطى بعض الفقهاء مثاال توضيحيا يف دراسة أجريت يف والية  . 1 إىل الزيادة يف أحكام ومبالغ التعويض حىت تسهل عليهم املهمة
إذ نشرت  0926و نة لدراسة اإلصالحات يف مايحبيث أن تسارع األحداث أدى إىل ظهور جل 2 حول موضوع املسؤولية رنيا األمريكيةكاليفو 

 صفحة من احلجم الكبري  788" يتكون هدا املستند من " Wrighting the liability balance  بعنوان 0922تقريرا يف سبتمرب
 تقارير)يتضمن صفحات وردية حتمل ملخصا للنتائج و التوصيات( . 08يف عمودين يتكون من 

مليارات   2وبناءا على نتائج الدراسة فإن مصري املسؤولية املدنية يبدو مهددا حبيث سجلت والية كاليفورنيا وحدها دفع أكثر من   
ين حبيث أصدرت اللجنة السابقة توصيات من هذا املبلغ دفعت كتعويض للمضرور  %18إىل  %18كأقساط للتأمني من املسؤولية منها 

 بالنسبة للمسؤولية بوجه عام،سوف نذكر منها البعض فقط .
دوالر( و ال تنظر احملكمة يف  2888اىل 0888من املفيد أن يؤخذ بنظام التحكيم بالنسبة لطلبات التعويض حمددة القيمة)من  :أوال

 ستأنف خماطر هدا االستئناف .النزاع إال عند استئناف قرار التحكيم،حبيث يتحمل امل
 paiementدوالر( فيمكن احلكم بدفعها على أقساط دورية " 28888أن األضرار اليت تتجاوز مبلغا معينا) :ثانيا

périodiques "  و فيما خيص تعويض األضرار غري االقتصادية ،فإن جلنة خاصة هي اليت تضع القواعد و اجلداول اليت تنظمها و يف هذه
حيث إن هذا التضامن سيرتك مكانه للمؤسسات العامة اليت جتنب املضرور إعسار  لن يكون هناك ما يستدعي تضامن املدعى عليهم،احلالة 

" الذي يأخذ مبقتضاه احملامي خاصة مما حيكم به للمضرور من تعويضات ال جيب أن يزيد  quota litisكما أن االتفاق "  املدعى عليهم.
 .3 مما يزيد عن ذلك  %25دوالر حيصل عليها املضرور و  28888من   %18عن 

بالنسبة ملسؤولية املهنيني فقد ثارت هذه املسؤولية أمام اللجنة املشار إليها سابقا مشكالت أكثر دقة ، حبيث من وجهة نظر املهنيني  :ثالثا
نه فأهنم فقط القادرون على احلكم على سلوك زميلهم بينما ال يثق اجلمهور فيهم، و من أجل التوفيق بني هذين االعتبارين فقد رأت اللجنة أ

املناسب إنشاء مجعيات تكون مهمتها حتديد املمارسات الصحيحة ، عن طريق مراقبة اجلمعية لألعضاء و توقيع اجلزاء عند ثبوت املخالفة من 
على من ارتكبها  كي يتحمل نسبة مئوية قابلة للتقدير يف حالة احلكم الصادر باإلدانة ، و عندما تعرتف الدولة  هبذه اجلمعيات فإن 

ين يسألون عما ينسب إليهم من خطأ مهين يستطيعون إثبات أن سلوكهم كان مطابقا للقواعد اليت قررهتا و اليت مبقتضاها تقدم أعضاؤها الذ
سنوات نتائج االستشراف  2اقرتاحات: فيجب أوال أن تفحص كل  1بالنسبة جملموع املهنيني فإن اللجنة تقدم و  قرينة على عدم وجود اخلطأ.

ثالثا جيب أن يوقع جزاء إضايف و  ألشخاص من غري العمالء املباشرين،أن حتدد مسؤولية املهنيني يف طوائف حمددة ملواجهة ا ثانيا جيباملهين، و 
 . 4دوالر زيادة على التعويض العادي 28888على املهين الذي جيتهد إلخفاء ما ارتكب من خطأ ، حبيث يقدر هدا اجلزاء مببلغ 

مطبق يف جانب املسؤول هو مبدأ معروف و فاملبدأ الذي مبقتضاه يكون الشخص مسؤوال عن ما دون تكليف املضرور بإثبات اخلطأ 
املسؤولية هنا تلقائية حبيث جتعل الفرد يبذل كل ما يف وسعه لتجنب و  يف غالبية النظم القانونية للدول عامة كسالح لردع هذه السلوكات.

                                                           

 .71،71الدين زكي، املرجع السابق، ص  حممد مجال 1
2 A. Tunc. les aspect de la responsabilité civile-R .inter .com. «30éme Année-Oct.-déc.-1978-p1032. 

مني أشركات التقضاة ورجال األعمال و  ،بني عدة ختصصات من موثقني 77ها هده اللجنة هي جلنة خاصة أنشئت دون تدخل اجلهات احلكومية, وفد مجع أعضاؤ 
 دا املوضوع.هب الدين يهتمون

 .طبق على فرد ال يغطيه التأمنييف هده احلالة ال تكون املسؤولية أكثر شدة عندما تعلى التوايل . و  %78و  %11يف حالة التصاحل مع املسؤول تكون النسبة  3
4  A.Tunc- Responsabilité civile et dissuasion des comportements antisociaux-mélange Marc Ancel – Aspects nouveaux de 

la pensé juridique- Paris 1973- P413. 
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ا تكون مسؤولية هؤوالء األشخاص مغطاة بالتأمني االختياري أو اإللزامي يكون االعتماد على املؤمن من أجل ممارسة فعندم 1إحداث الضرر
 .التقليل من فرص انعقاد املسؤوليةالضغط املرغوب فيه على صاحب النشاط لتحسني السلوك االجتماعي و بالتايل 

 ثالثالمطلب ال
 التقصيرية ة العقدية و لمسؤوليا الفوارق األساسية بين كل من

لقد شغلت التفرقة بني املسؤولية العقدية التقصريية األذهان و العقول مند زمن طويل بل و ما زال التفكري بشأن هده التفرقة قائما 
االستناد إىل وحدة إىل حد اليوم ،حبيث جند اآلراء الفقهية يف شد و جذب بني هذا النوع أو ذاك، منهم من حياول رفض إقامة التفرقة و 

غري مهتمني باحلدود الفاصلة  .2املسؤولية من حيث الفعل املنشئ هلا و اآلثار النامجة عنها، معتمدين على حق املضرور يف التعويض املناسب
 . 3 بني نوعي املسؤولية منكرين يف نفس الوقت االزدواجية و الثنائية اليت تقوم عليها على أسس خيالية أو مصطنعة

من الفقهاء من يتمسك بإقامة كل مسؤولية على حدا، حبيث يفرض علينا القانون و بعض نصوصه و قواعده التعرض إىل الفوارق و 
طموحاته عاكسة ملشاكله واجملسدة آلماله و ، فالقانون عموما هو مرآة اجملتمع الالفقه بني املسؤولية التقصريية واملسؤولية العقديةاليت يراها 

هناك فروق تفصل  لكنيقية " فهناك فروق تفصل بينهما و ث يشري بعض الفقه إىل أن " ازدواجية نظام املسؤولية املدنية مسألة حقاملشروعة حبي
 مما نعتقد أو ندعي.  بينهما أكثر 

 فرق عبء اإلثبات :األولالفرع 
بينما يقع على عاتق الدائن )املضرور( يف  يذهب الفقه التقليدي إىل أن هذا العبء يلقى على عاتق املدين يف املسؤولية العقدية

ها املادة املسؤولية التقصريية اليت تقوم على خمالفة الواجب العام امللقى على عاتق كل فرد بعدم إحلاق األذى باآلخرين أي املسؤولية اليت تثري 
يما يتعلق باملسؤولية التقصريية اليت تقوم ، بينما يقع  عبء اإلثبات على عاتق املدين )الفاعل( ف80/08/7806الصادر يف  ق.م.ق0107

ق.م.ف بفقراهتا املختلفة، فاملقصر يف تنفيذ هذه االلتزامات احملددة ال ميكنه  0101على خمالفة التزامات  قانونية حمددة و اليت نظمتها املادة 
خص املكلف ، و يعفيه بالتايل من املسؤولية فالشنفي اخلطأ ألنه مفرتض و إمنا يستطيع إثبات السبب األجنيب الذي ينسب إليه وقوع الضرر

 خيتلف وفقا للفقه التقليدي يف كل من نوعي املسؤولية. باإلثبات
يف احلقيقة إن هذا الكالم لو صح تطبيقه يف حاالت، فإنه ال يكون صاحلا حلاالت أخرى،فليس بالضرورة أن يكون املكلف بعبء و 

على عاتق الدائن بل  الطرف املدين، كما أنه ليس بشرط أن يقع هذا العبء يف املسؤولية التقصريية اإلثبات يف املسؤولية العقدية هو دائما
يكون فيها على الدائن إثبات تقصري املدين بااللتزام يف التنفيذ. و يشري الفقه إىل ذلك بالقول "  -يف إطار العالقة العقدية  -توجد حاالت 

متناع عن عمل فإن الدائن بااللتزام هو الذي عليه عبء إثبات الفعل الذي متت به خمالفة االلتزام ، و ال أنه يف إطار االلتزامات العقدية باال
فال يعقل أن يكلف املدين بااللتزام السليب  على إقامة الدليل املادي على  ،4ميكننا القول إن عبء اإلثبات يقع على عاتق املدين العقدي 

 ا ي الذي أتاه مبخالفة االلتزام ، و إمنا املنطق يقودنا إىل القول أن الدائن هو املطلوب منه التدليل على هذه الواقعةواقعة االلتزام السليب أو االجي
 .5أو ذلك الفعل إلثبات تقصري املدين 

                                                           

شركات بني عدة ختصصات من موثقني، قضاة ورجال األعمال و  22ؤها هذه اللجنة هي جلنة خاصة أنشئت دون تدخل اجلهات احلكومية, وفد مجع أعضاف  1  
 دا املوضوع.هب يهتمون مني الذينأالت

خرى مثل اخلطأ أو بها األقد كان هذا اجلانب من املسؤولية )املضرور( هو الزاوية األساسية اليت ركز عليها بعض الفقه يف تعريفه للمسؤولية مغلبا إياه على جوانهذا و  2 
 عالقة السببية.الفعل الضار و 

3  M.M. Mazeaud – Traité théorique et pratique de la responsabilité n° 3 – Depage – traité élémentaire de droit civil – 1976 

– tome 2 – P904. 
 . 02-06ص ، رجع السابقامل، ة التبادلية بني نوعي املسؤوليةدراسة فقهية قضائية يف العالق ،املسؤولية التقصريية للمتعاقد ،حسني حممد عبد الظاهر 1

  partie . La réalité de la distinction entre  éreEtudes sur dualité des régimes de responsabilité 1-Rodier 4  
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لتزام بالعناية أو وفقا هلذه النظرية التقليدية يف تقسيم االلتزامات إىل التزام بنتيجة و آخر بوسيلة فإن عبء إثبات عدم تنفيذ االو 
رمبا هذه فرق بني النوعني من املسؤولية، و بالوسيلة يقع على عاتق الدائن به ،و على هذا احلال فإن عبء اإلثبات مل يعد هو العنصر الذي ي

لتفرقة بني ما إذا كان النتيجة هي اليت دفعت البعض من الفقهاء  إىل حماولة طرح النتيجة املرتتبة على اإلخالل بااللتزام بشكل موحد بدون ا
عن  مصدر االلتزام هو العقد أم كان القانون ، حبيث يشري هدا الرأي إىل أنه ال يوجد يف املسؤولية العقدية خطأ و بالتايل ال ميكن احلديث

إليه من خالل إجراء خطأ ثابت أو مفرتض فاخلطأ يندمج يف عدم تنفيذ االلتزام و هو ما جيب إثباته باستمرار من جانب الدائن الذي يصل 
نفيذ مقارنة  بني ما هو معهود به و ما هو متفق عليه أو منصوص عليه وبني ما مت أو مل يتم تنفيذه ليثبت بعد ذلك ما إذا كان هناك ختاف للت

ا للتفرقة بني نوعي أو تنفيذ جزئي أو معيب أو متأخر لاللتزامات املفروضة  و هذا ما يؤدي إىل أن عبء اإلثبات ال يصلح ألن يكون معيار 
القانوين يف على عاتق الدائن، مع اختالف فيما جيب  إثباته إذ عليه أن يثبت اخلطأ أي املخالفة لاللتزام  -إذ يقع طبقا هلذا الرأي–املسؤولية 

سار حىت عليه إثبات وجود عقد صحيح و  من قبلملختلفة يف املسؤولية العقدية، و ، بينما يلزم بإثبات عدم التنفيذ بأشكاله ااملسؤولية التقصريية
نية )عقدية أو حيصر هدا الرأي اخلطوات اليت متر هبا الدعوى املدااللتزامات املتولدة عن العقد، و ميكن القول بأن األمر يتعلق بعدم تنفيذ 

 :تقصريية( يف ثالثة
 شري الدائن إىل وجود عدم التنفيذجيب أن ي :أولها. 
 ل دفاعه من خالل املعارضة يف عدم التنفيذ باإلشارة إىل عدم وجود التزام أو ينازع يف مضمونه أو يشري يعرض املدين وسائ: ثانيها

 إىل تنفيذه.
 فقد جيرب املدين على التنفيذ إن كان ذلك ممكنا   -اليت يراها مناسبة له  -لإلصالح  خيتار الدائن من بني الوسائل املطروحة: ثالثها

، كما له أن يلجا إىل الوسيلة اليت  تقوم بدور اإلصالح يف نوعي للتنفيذ و ذلك حىت يبقي االلتزامكما له أن يطلب منه تقدمي الضمان الكايف 
 .أيا كانت الوظيفة اليت يقوم هبا التقصرييةملشرتكة بني املسؤولية العقدية و املسؤولية و هي طلب التعويض الذي يعد من املناطق ا

هذا كله إذا كان هناك إصرار على التمسك بالتفرقة التقليدية بني نوعي املسؤولية و هجر االجتاه حنو الوحدة يف املسؤولية مبا يرتتب 
رير تعويض كامل و مناسب للمضرور جلرب ما عليه عدم االهتمام مبثل هده املعايري بل يكون الشغل الشاغل هو إزالة أثر املسؤولية من خالل تق

، حبيث إذا أراد الفقه أن يبقى يف موقف وسط بني اإلبقاء على التفرقة أو هجرها فما عليه إال التوسع وطأهتا أمل به من أضرار أو خيفف من
عقدية عن طريق تأكيده على أن اإلثبات من نطاق تطبيق املسؤولية العامة و هي املسؤولية التقصريية على حساب املسؤولية اخلاصة و هي ال

دليل يقع دائما على الدائن و ال يقتصر دوره دائما يف كل احلاالت على جمرد االدعاء أو املطالبة بل يصبح دوره أكثر جدية من خالل إقامة ال
 .1 على تقصري املدين سواء كان عقديا أو تقصرييا

الفوارق بني املسؤولية التقصريية و العقدية و أحد الدوافع إىل ظهور التقسيمات مبناسبة احلديث عن عبء اإلثبات باعتباره أحد و 
املختلفة لاللتزامات عموما بصرف النظر عن مصدرها أو طبيعتها ،فقد يكون من األفضل طرح تقسيم موازي للتقسيم املشهور لاللتزامات إىل 

يم أساسا على نوع التقصري يف تنفيذ االلتزام و حجمه خباصة فيما يتعلق مبعرفة حبيث يقوم هذا التقس .ام بنتيجة و آخر بوسيلة أو عنايةالتز 
أي يف  الشخص املكلف بإثبات هدا التقصري ، فمن املعلوم أنه حىت يقوم التقصري ال بد من توافر اخلطأ املتمثل يف عدم التنفيذ الكلي لاللتزام

ذلك هل هو املدين  )الفاعل( أم هو الدائن، و ليتم ذلك يكون من الضروري حتديد  التنفيذ السيئ له، و هذا يقتضي حتديد من يقوم بإثبات

                                                                                                                                                                                                      

 
1 Demis –Tallon L’inexécutation du contrat pour une autre présentation .Rev.Tr.Dr.Civ.1994-P230    

 . 22و 91ص  املرجع السابق، , دراسة فقهية,املسؤولية  التقصريية للمتعاقد حسني،حممد عبد الظاهر 



 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

294 

م نطاق و طبيعة التزام املخالف ،فيتعلق األمر بالبحث عما إذا كان هناك تنفيذ كلي لاللتزام بالقيام بعمل أو بإعطاء شيء أم أن هناك عد
 .زئي لاللتزام أو تنفيذه بشكل سيءتنفيذ ج

 .دم التنفيذ الكلي لاللتزام االيجابي بالقيام بعمل أو بإعطاء شيءع :البند األول
فبالنسبة هلذه األعباء امللقاة على عاتق شخص لصاحل آخر سواء بنص قانوين أو طبقا لالتفاق فإن الدائن يكفيه إثبات وجود التزامه 

عبء اإلثبات على املدين إذ عليه أن يثبت أداءه ملا عليه  للحصول على التعويض عن عدم التنفيذ الكلي هلذه األعباء.و يقع يف هذه احلالة
أن ليس له دخل فيه ، حبيث مل يكن يف إمكانه دفعه بالوسائل لقوة القاهرة( منعه من تنفيذها و من التزامات أو يثبت أن هناك سببا أجنبيا ) ا

 .1 أثبت ذلك أعفي من املسؤوليةاملتاحة لديه ومل ميكنه التحكم يف الظروف اخلارجية اليت أعاقت أداءه فإذا 
 التنفيذ الكلي لاللتزام أو التنفيذ المعيب له.  :البند الثاني

ليس يذ جزئي أو تنفيذ بطريقة معيبة و ه احلالة تبدو االلتزامات و كأهنا قد نفذت و لكن يف حقيقة األمر ال يوجد إال تنفذيف هو 
يستطيع الدائن أن يثبت عكس هذا الظاهر عن طريق إقامة الدليل على أن الشيء الذي بالوجه أو الطريقة املتفق أو املنصوص عليها ،فهنا 

كامال   سلم أو العمل الذي مت مل يسلم أو ينفذ ال بالكيفية و ال بالطريقة املتفق عليها يف العقد ، أي يثبت أن االلتزام من حيث كمه مل ينفذ
ثبات يقع على عاتق الدائن ال املدين حبيث يعترب هذا األمر طبيعيا إذ من السهل على يف هذه احلالة فإن عبء اإل، و 2 أو أن التنفيذ معيبا

فيها إال الدائن أن يثبت نقص التنفيذ أو عيبه و يعد هذا تطبيقا مباشرا لنصوص القانون ألن "الدائن يقع عليه اإلثبات يف احلالة اليت مل يتلق 
و انتفاءه ، إذ  يف هذه احلالة فإنه من الصعب على املدين إثبات إكمال التنفيذو  ،3 ذ فيها سيئا "جزءا من حقوقه أو يف احلالة اليت كان التنفي

يكون يف إمكانه معرفة تميز بأن من ينفذه هو يف حوزته و غالبا ما ال تظهر الشكوى من التنفيذ إال بعد وضع النتائج بني يدي الدائن الذي ي
املنصوص عليه و التنفيذ الواقع فعال، ففي عقد البيع مثال على املشرتي إثبات وجود العيوب اخلفية حىت  الفرق بني التنفيذ املثايل املطلوب أو

  .4يتوصل إىل فسخ العقد 
 امتناع المدين عن العمل : البند الثالث

فعندما يشكو الدائن من هلذا اللتزام طبيعة خاصة أدت إىل عدم خضوعه للحالة األوىل و هي عدم التنفيذ الكلي لاللتزام  ، و 
من جانب املدين فعليه أن يثبت دلك الفعل حبيث ال يكفي الدائن إثبات وجود االلتزام و إمنا عليه إثبات الفعل املضاد لاللتزام أي  اجيا ي فعل

ر املسرح بعدم التعاقد مع مسرح آخر إثبات الواقعة االجيابية اليت خالف هبا املدين التزامه باالمتناع ،و كمثال عن ذلك املمثل الذي يتعهد ملدي
 خالل مدة زمنية معينة ففي حالة املخالفة من جانب املمثل فما يكون على مدير املسرح إال أن يثبت أن هذا التعهد مل ينفذ بالتدليل على

و األمر نفسه بالنسبة لبائع احملل الفعل االجيا ي من جانب املمثل و الذي خالف به التعهد، إذا املدين ال ميكنه إثبات احرتامه لتعهده . 
، فالدائن بااللتزام )املشرتي( هو تح حمل جتاري مشابه للمحل املبيعالتجاري الذي يتعهد للمشرتي مدة زمنية حمدودة أو يف دائرة معينة بعدم ف

 .5الذي يثبت خمالفة هذا الشرط 
الشخص القادر عليه و الذي بسبب ما يتوافر لديه من يتضح من خالل هده احلاالت الثالث أن عبء اإلثبات يقع دائما على 

 .ن تارة الدائن وتارة أخرى املدينظروف معينة ميلك العناصر األساسية لإلثبات و أدلته الرئيسية و هو بذلك يكو 
 فرق نوع الخطأ و طريقة تعويضه: الثانيالفرع 

                                                           

 : نصيا كاآليت ق.م.ف  9191جاء يف املادة  1

" Celui qui réclame L’inexécution d’une obligation doit la prouver réciproquement celui qui se prétend libèré doit justifier 

le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation "  
2 Josserand-cour de droit positif français –T2-N°617- Edition 1998 -P 209 . 

  ق.م.ف . 0101املادة  3
4 Cass-civ-Le 27-07-1998-Dalloz. P555 . 
5 Brun-Rapports et domaines de responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle 1990-N°18 Note 2 sans maison 

d’édition- P24. 
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يذهب الفقه التقليدي إىل أنه يف حني يكفي لقيام املسؤولية التقصريية وقوع خطأ ما أيا كانت قوته أو وصفه حىت و لو كان يسريا   
اليسري يف املسؤولية  جدا فإنه جيب لقيام املسؤولية العقدية أن يكون اخلطأ على درجة من األمهية حبيث جيب أن يكون على األقل وقوع اخلطأ 

   .1، على أنه قد ال يسأل املدين أبدا على اخلطأ اليسري جدا العقدية
 .نوعية الخطأ: البند األول

لقد هجر الفقه احلديث عنصر التفرقة يف اخلطأ بني ما يكون يسريا أو ال مركزين على اخللط بني مضمون االلتزام و تقدير جسامة 
، هذه العناية اليت يبذهلا يف شؤونه اخلاصة أو قد يطلب منه يف العقد أو يفرض عليه اخلطأ إذ أن املدين يلتزم عادة ببذل عناية الرجل العادي 

خطأ يقيم مسؤوليته فاخلطأ حىت يف العقد ال يقوم على أية درجة إذ  -يف كل األحوال  -ية أكرب، حبيث يعد أي تقصري منه القانون بذل عنا
ضرر الناتج عنه ، فإذا كان املدين ال يلتزم إال بالعناية اليت يبذهلا يف شؤونه و كان فيها يكفي خمالفة االلتزام مما جيعل املدين يقوم بإصالح ال

إمنا ألنه مل خيل بأي التزام ،و على ذلك ألن اخلطأ الذي أتاه بسيط جدا و  مهمال فإن قصوره عن عناية الرجل العادي ال يقيم مسؤوليته ليس
ن خمالفة التزام يأمر ذلك ناتج عب خمالفة التزام ناتج عن العقد و حاجة إىل التفرقة بني اخلطأ بسبخيضع تقدير اخلطأ دائما لقاعدة واحدة بدون 

 .به القانون
مل يعلق قيام املسؤولية العقدية على توافر لتفرقة املشرع نفسه قد جتاهلها و مما يدعم هذا الفقه الرافض لفكرة نوع اخلطأ كمعيار لو 

يها طور نفسه قد دفع إىل هجرة فكرة نوع اخلطأ املؤدي للمسؤولية بصدد حاالت تطبيقية كانت ال تقوم فدرجة معينة من اخلطأ بل إن الت
هذه هي حاالت املسؤولية املهنية اليت تقع على عاتق جة معينة من اجلسامة لتحققها. و إمنا كان ينبغي توافر در و  مسؤولية املقصر عن أي خطأ،

معهما املشرع اشرتاط صفة معينة يف اخلطأ املهين أو درجته مالء، فقد هجر الفقه والقضاة و لتزامهم إىل العأرباب املهن عند تقصريهم يف أداء ا
 .2لقيام مسؤولية 

 نطاق التعويض: البند الثاني
إصالح يفرق الفقه بني نوعي املسؤولية بالنسبة لنطاق التعويض كوسيلة من وسائل إصالح الضرر فطبقا للفقه التقليدي فإن طريقة 

نتائج اخلطأ ليست واحدة ، فمرتكب اخلطأ التقصريي جيب عليه التعويض كامال يف حني أن مرتكب اخلطأ العقدي ال يلتزم بالتعويض الكامل 
ر ايف كل احلاالت، فعندما ال يكون التقصري يف االلتزام العقدي راجعا إىل غش املدين أو إىل خطئه اجلسيم فإن التعويض ال يشمل إال األضر 

املسؤولية إىل املتوقعة أو اليت كان ميكن توقعها أثناء التعاقد .و يف الواقع فإن مسـألة التوقع أو عدم التوقع أمر يعود االختالف بشأنه بني نوعي 
العقد وهو أمر ال ميكن اللحظة اليت يقوم فيها ، فبينما ميكن للطرفني أن حيددا النتائج املرتتبة على عدم تنفيذ االلتزام كما توقعاها عند إبرام 

ال تصوره بالنسبة للمسؤولية التقصريية ،حبيث ليس من املمكن مطالبة الفاعل )مرتكب اخلطأ( أن يتوقع النتائج املرتتبة عن سلوكه اخلاطئ ف
خطئ و بذلك حتل حلظة امل ميكن للتوقع أن يلعب دورا يف وجود االلتزام أو حتديد نطاقه ،إذ الفرض أن االلتزام بالتعويض ال يتوقف على إرادة

 .3 يف حلظة عدم تنفيذ االلتزام حمل حلظة نشوء االلتزام أو ميالده - بالنسبة للمسؤولية التقصريية -وقوع الضرر
ه التفرقة بني نوعي اخلطأ فيما يتعلق مبقدار التعويض تتناقض مع تفسري نصوص القانون املدين يف نص املادة ذباإلضافة إىل ه

ق.م.ف إذ يبدو أهنا مل تقم التفرقة فيما يتعلق بنطاق التعويض و لذلك فال مانع أن ميتد التعويض يف املسألة العقدية إىل إصالح  0107
ملخالفة ،كما ميكن أن يشمل غري ذلك من األضرار يف حاالت العمد أو التدليس و هي ظروف ميكن الضرر الناتج مباشرة و حاال عن ا

ضرار تصورها يف اجملال التقصريي فقواعد العدالة تقتضي يف ظل املسؤولية التقصريية التخفيف من آثارها بالنسبة ألشخاص تصرفوا بدون نية اإل
و يف املقابل فإن القواعد نفسها تفرض عدم التخفيف أو التهاون مع أشخاص تصرفوا يف ظل و مل يقم يف جانبهم إال جمرد إمهال بسيط ،

                                                           

1 La rombiere .Obligation .Art 1382-N°8 . 
 . 72ص  ،املرجع السابق ,املسؤولية التقصريية للمتعاقد ،حممد عبد الظاهر حسني 2
 :إىل مثل هذا التحليلوقد أشارت بعض األحكام الفرنسية  3

Lyon- Note tune .Le 30-07-1997 . Dalloz 1997 .P 377 . 
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وقعاه عند النطاق العقدي بنية إيذاء املتعاقد اآلخر و إحلاق الضرر به و يظهر ذلك يف إلزامهم بتعويض كافة األضرار الناجتة ،حىت منها ما مل يت
 .1يوازي القضاء بني اإلدانة و التعويض أن  -يف احلاالت كلها–إبرام العقد إذ جيب 

   عذار.فرق اإلالثالث:  الفرع
حىت  - وىلعذار من الفوارق اليت يعتمد عليها من أجل متييز املسؤولية العقدية عن التقصريية فيشرتط يف األيعترب الفقه التقليدي اإل

أن يعذره الدائن طالبا منه تنفيذ االلتزام الواقع على عاتقه ، فإذا مل يقم بذلك قامت مسؤوليته و التزام بالتعويض  -تتحقق يف جانب املدين 
إمنا تقوم مسؤولية هذا األخري مبجرد إتيان الفعل و  أعذاريف حني أن الدائن يف املسؤولية التقصريية ليس حباجة إىل وضع مدينه يف حالة 

 .2 املخالف للقانون
هذا و ، التقصرييةعذار مل يكن مطلوبا باستمرار يف املسؤولية العقدية و كان مطلوبا يف بعض حاالت املسؤولية شري الفقه إىل أن اإلوي

عمال ما يبدو عندما يؤخذ بعني االعتبار الطابع اإلصالحي أو غري اإلصالحي للضرر الناتج و عدم االهتمام بطبيعة قواعد املسؤولية واجبة اإل
عذار ال تتوقف على نوعية املسؤولية هل هي عقدية أم تقصريية بقدر توقفها على العمل املطلوب ، و يف احلقيقة أن فلسفة وجود اإلطبيقو الت

عذار حبيث أن االلتزامات اليت تتولد عن العقد تكون بشكل طبيعي ،أما إذا كان حمل عمل فإنه يف هذه احلالة يتصور اإلفإذا  كان حمله القيام ب
 .االعذار اللتزام سلبيا يتمثل يف االمتناع عن عمل سواء أكان مصدره العقد أم املسؤولية التقصريية فال جيب يف مثل هده احلالةا

من جانب آخر فإن االعذار ال الفة  التزام حمله القيام بعمل و بذلك فإن االعذار يكمن وجوده يف املسؤولية التقصريية إذا تصورنا خمو 
هو ما ميكن أن يتوفر يف النطاق العقدي، بينما يصعب تصوره يف النطاق التقصريي الذي حيدد و  ،الة التأخري يف تنفيذ االلتزاميتصور إال يف ح

 .3جمال املسؤولية فيه يف حال عدم تنفيذ االلتزام 
 :خاتمة
االجتاه   هو املظهر األول :اثنين مظهرينة املدنية يتجلى يف حول تطور أزمة املسؤوليلدراسة كن استنتاجه من خالل هذه افما مي

 :سليب وإجيا ياثنني جانبني  مما جيعلنا نعتقد بوجود الثاين فهو: ظهور آليات مجاعية للتعويض،  ظهراملوضوعي للمسؤولية املدنية، أما امل
أن االجتاه املوضوعي للمسؤولية أراح املضرور من عبء اإلثبات، وأراح القضاة الذين كانوا يتعاطفون مع الضحايا وال  يتمثل يف اإليجابي - 

 مالمح كاجتاه قضائي مث سرعان ما أصبح فقهيًا وقانونياً، هذا االجتاه املوضوعي غري    جيدون السبيل إلسعاف هؤالء الضحايا، ألنه بدأ 
سهل على املضرور رفع الدعوى، وسهل على القاضي احلكم  وإمنا عند حتريك املسؤولية املدنية ،فقط من الناحية النظريةليس  ،املسؤولية املدنية

أصبح املسؤول جيد صعوبة كبرية يف و فأصبحت ضيقة النطاق، ، ص من الدفوعاملسؤول، ألنه قل  بالتعويض، وأكثر من ذلك أنه سد  املنافذ ضد 
 . املال الالزم للتعويضريضحت يةكيفك  ؛فكر يف تقنيات أخرىيو  ،التنصل من املسؤولية

ألن  ؛ألن هذا التوجه أفرغ املسؤولية من حمتواها ؛أو التحديات اليت واجهت هذا التحول، وهي أزمة املسؤولية املدنية ومن الناحية السلبية- 
طت املسؤولية يف األساس تقوم على االعتبار الشخصي، ألن اإلنسان ال يعوض إال إذا أخطأ، واألزمة األعمق أن فكرة املسؤولية املدنية ارتب

ن أزمة بفكرة زواج بني املسؤولية والتأمني، فإذا وقعت أزمة يف التأمينات )وقد حدثت كثرياً( تقع أزمة يف التعويض أيضاً، وأصبحنا نتكلم ع
، ألن أغلب املال مصدره التأمينات، فلما تقع األزمات بضرب نية األساسية، هي اهلدف التعويضيأصبحت وظيفة املسؤولية املدفاملسؤولية 

وأصبح ليس  ،وظيفتها ملصلحة التأمني تفقدو املسؤولية يف انتكاسة  تصناديق التأمني تقع مشكلة يف التعويض ليس هذا فحسب، بل وضع
 .فاألزمة أن مشاكل التأمني أصبحت تؤثر على املسؤولية كذلك بدأت تفقد وظيفتها، لية اعتبارللمسؤو 

                                                           

 . 79ص ، املرجع السابق، مشكالت املسؤولية املدنية ،حممود مجال الدين زكي 1
 ما بعدها.و  106ص  ،سابقاملرجع ال ،عبد احلي حجازي

 .9ص  ،0990طبعة  ،من دون دار نشر ،مبتدئةنظرة  اإلسالمية، الشريعةسؤولية التقصريية بني القانون و امل ،عبد املنعم درويش 2 
 .76.ص، املرجع السابقد، املسؤولية التقصريية للمتعاق، حممد عبد الظاهر حسني 3
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حوادث  من ظهور آليات مجاعية، وال نقصد هبا التأمني فقط بل ظهرت صناديق الضمان يف كل اجملاالت هوذه الفكرة هل المظهر الثانيأما 
أصبحنا نتكلم و آلية التعويض بعد أن كنا نتكلم عن آليات فردية، حول املرور، حوادث االستهالك، حوادث الطريان، فهناك ظاهرة مجاعية 

عن آليات مجاعية للتعويض، فأصبحنا نرى التعويض من جانب آخر ونبحث عنه يف صناديق التعويض وتكفل الدولة وليس املسؤول، 
تعوض ألن املبلغ كبري، وانتقلنا من فكرة التعويض إىل فكرة أخرى هي التضامن االجتماعي عن طريق آليات أخرى تبتعد عن فأصبحت الدولة 

  .عوضت  هي اليت فلسفة املسؤولية، فأصبحت اخلزينة العمومية 
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ّالرّ 
 
فيّالت ّضّا

 
ّدراسةّمقارنة؛ّبيةجاربّالط

Consent in medical experiments; A comparative study 

 ،(أ) قسم أستاذ مساعد ،بن عودة سنوسيأ.
 قسم احلقوق،، كلية احلقوق والعلوم السياسية

 ، اجلزائر.تلمسانأبو بكر بلقايد جامعة 
 .  02/11/0212تاريخ املراجعة:  - 20/11/0212تاريخ اإليداع: 

 ملخص:
، وهي نوعان: جتارب التجارب الطبية هي تلك األحباث والدراسات اليت جترى على الكائن البشري هبدف تطوير العلوم احليوية والطبية

دون أن تكون هناك مصلحة مباشرة للخاضع هلا، طبية عالجية هدفها عالج املريض، وجتارب علمية هدفها حلصول على معارف جديدة 
ورغم أمهيتها إال أهنا أثارت عدة مشاكل قانونية نتيجة ملساسها بالكيان اجلسدي لإلنسان، فكان البد من التوفيق  بني مصلحة الشخص يف 

سانية، األمر الذي أدى إىل تدخل سالمة صحته البدنية والعقلية وتكامل جسده، ومصلحة اجملتمع يف تقدم الطب الذي خيدم مصلحة اإلن
عدة دول ومن بينها اجلزائر، من أجل تنظيم التجارب الطبية ضمن تشريعاهتا الداخلية، وذلك بتحديد الشروط الواجب احرتامها حىت 

طبية، فالبد من تكتسب هذه األعمال املشروعية القانونية، ومن أهم هذه الشروط حق الشخص يف املوافقة املسبقة على خضوعه للتجارب ال
 استشارة الشخص املتطوع للتجربة حىت يتسىن له التعبري عن رضائه بإجراء التجربة أو االمتناع عن ذلك، ويف حالة إخالل القائم بالتجربة

 بشرط الرضا، يكون قد ارتكب خطأ موجب للمسؤولية الطبية.
 الكلمات المفتاحية:

  القاصر، اجلنني، جزاء اإلخالل بالرضا.التجارب الطبية، الرضا احلر واملتبصر،  
Abstract 

Medical experiments are researches and studies conducted on the human being with the aim of 

developing biomedical and medical sciences. There are two types: therapeutic medical experiments 

aimed at treating the patient, and scientific experiments aimed at obtaining new knowledge without the 

direct interest of those who are subject to it. Despite its importance, medical research raises several 

legal problems as a result of the physical entity of the human being, as it is necessary to reconcile the 

interest of the person in the safety of his physical and mental health and integrity of his body, and the 

interest of society in the advancement of medicine in the interest of humanity, which led to the 

intervention of several countries including Algeria, in order to organize medical experiments within its 

domestic legislation by defining the conditions to be respected in order to acquire these legitimate 

legal acts. The most important of these conditions is the right of a person to consent in advance to 

medical experiments. The volunteer must be consulted for the experience so that he can express his 

satisfaction with the experiment or refrain from doing so. In the event that the experimenter has 

violated the consent clause, he or she has committed an error of medical responsibility. 

Keywords: 

Medical experiments, free and informed consent, a minor, the fetus, sanction for violation of 

consent. 

 مقدمــة:
علمي، وذلك فيما يتعلق بوظائف أعضاء اإلنسان سواء  كل حبث من شأنه أن حيقق تقدما أو يوصل إىل ابتكار التجارب الطبية هي  

، وختتلف التجارب الطبية باختالف اهلدف من إجراءها، فإذا كان القصد كان يف حال الصحة أو يف حال املرض ويكون قابال ألن يطبق عليه
رف جديدة دون أن تكون هناك مصلحة منها عالج املريض وختفيف آالمه، تعترب التجربة عالجية، أما إذا كان غرضها احلصول على معا

 مباشرة للخاضع هلا، تكون التجربة علمية أو غري عالجية.
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فإجراء التجارب الطبية والعلمية على اإلنسان ضرورة ال سبيل إىل إنكارها لتقدم الطب واجلراحة، إذ بفضلها متكن العلماء من القضاء 
أثارت عدة مشاكل قانونية وذلك ملساسها بالكيان على عدة أمراض وأوبئة اليت كانت تفتك باإلنسان فتكا ذريعا، إال أهنا يف نفس الوقت 

 نسان، وضرورة محاية السالمة البدنية والعقلية لإلنسان من االعتداءات واملخاطر اتحمتملة من إساءة استخدامها.اجلسدي لإل
كان من الضروري التوفيق بني مصلحتني متعارضتني: مصلحة الشخص يف سالمة صحته البدنية والعقلية وتكامل جسده،   ،وعليه

وللوصول إىل ذلك البد من وضع إطار قانوين يضمن توازن هاتني املصلحتني،  ة اإلنسانية.ومصلحة اجملتمع يف تقدم الطب الذي خيدم مصلح
ة من شأنه اتحمافظة على حياة األشخاص وسالمتهم من التقدم العلمي الذي تشهده العلوم الطبية ويف نفس الوقت اتحمافظة على املصلحة العام

 يف تقدم هذه العلوم اليت تفيد البشرية بأكملها.
مر الذي دفع عدة دول بسن قوانني من أجل تنظيم إجراء التجارب الطبية، وذلك بتحديد الشروط الواجب احرتامها حىت تكتسب األ

هذه األعمال املشروعية القانونية، ومن أهم هذه الشروط حق الشخص يف املوافقة املسبقة على خضوعه للتجارب الطبية، فالبد من استشارة 
 ة حىت يتسىن له التعبري عن رضائه بإجراء التجربة أو االمتناع عن ذلك. الشخص املتطوع للتجرب

وما هو اجلزاء املرتتب على اإلخالل بشرط الرضا يف جمال التجارب  ،فما هي الشروط الواجب توافرها يف رضاء اخلاضع للتجربة؟
 .الطبية؟

جزاء ختلف شرط الرضا يف )مطلب أول(، مث إىل  لطبيةشروط الرضا يف التجارب ا إىل أوال لإلجابة عن هذه اإلشكالية، نتطرق
  )مطلب ثاين(. التجارب الطبية

 المطلب األول
 شروط الرضا في التجارب الطبية

يف جمال التجارب الطبية والعلمية يعد شرطا الزما لكل جتربة، وذلك محاية للحرية يف اختاذ القرار. حبيث لكل إنسان حقوقا  إن الرضا
 مقدسة على جسمه ال جيوز املساس هبا بغري رضاه، وتطبيقا لذلك فإن التجارب الطبية اليت جترى على اإلنسان دون موافقته تعد غري شرعية،

ومن مث اشرتطت خمتلف التنظيمات احلصول على املوافقة املسبقة احلرة واملستنرية للشخص قبل تنفيذ التجربة ى سالمة جسمه، ومتثل اعتداء عل
 )فرع ثاين(. عليه )الفرع األول(، والبد أن يصدر الرضا من شخص كامل األهلية

 الفرع األول: أن يكون الرضا كامال
جمال األعمال  التقليدية، ضرورة احلصول على رضاء املريض مبباشرة العالج على جسمه. أما يفمن املبادئ املستقرة يف األعمال الطبية 

يعد أمرا ضروريا وجوبا ملا تنطوي عليه هذه العمليات من خماطر قد يتعرض  على الرضافإن احلصول الطبية املستحدثة، خاصة التجارب الطبية 
وبناء على ذلك  اء صاحب الشأن يشكل خطأ قانونيا موجب للمساءلة اجلنائية واملدنية.، ومن مث فإن تنفيذ التجربة بدون رض1هلا الشخص

، كذلك جيب أن يكون الرضاء مستنريا مبعىن أن )أوال( جيب أن يكون صرحيا وحرا ومبنيا على إرادة سليمة خالية من عيوب اإلرادة فإن الرضا
أوجبت بعض التشريعات أن يتم التعبري عن اإلرادة   ، كما)ثانيا( سوف يقوم به من عملاخلاضع هلا مبا وإعالم يقوم القائم بالتجربة بإبالغ 

  كتابيا )ثالثا(.
  احر أن يكون الرضاء أوال: 

                                                           

اجلنائية،  فيصل موسى شديد، األعمال الطبية املستحدثة أمام القانون، مذكرة لإلحراز على شهادة الدراسات املعمقة يف القانون اخلاص، شعبة العلومحممد  -1 
 .20، ص. 1993-1990، كلية احلقوق والعلوم السياسية، 3جامعة تونس 
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إرادة الشخص سليمة مما يعيبها لكي يعتد بالرضا  يلزم لصحة رضاء الشخص بصفة عامة، أن يكون حرا، مبعىن أنه يتعني أن تكون
أو كان ضحية خداع أو  ، 1 الصادر عنها، فال يكون لرضاء الشخص أية قيمة قانونية، إذا كان ضحية غلط، أو تدليس أو إكراه أو استغالل

 الطبية.أي سبب آخر من شأنه أن يعيب أو يعدم االختيار، وتبدو أمهية ذلك بصفة خاصة يف جمال التجارب 
وهذا يقتضي أن  ،على أنه "جيب أن يكون الشخص اجملرب عليه موافق على إجراء التجربة 2 نورمبورغتقنني  نصت املادة األوىل من إذ

أو غصب تؤثر  أو العنف أو التزوير أو أي حماولة إقناع يكون قادرا على اختاذ قراره بدون أي نوع من التأثريات اخلارجية كالضغط أو اخلداع
تقنني وقد انتهجت أغلب التشريعات املقارنة نفس النهج الذي وضعه  ن مدركا وفامها لتفاصيل التجربة".على قراره، كما جيب أن يكو 

من قانون الصحة العامة الفرنسي على أنه " ال ميكن إجراء أي جتربة طبية على إنسان بدون احلصول 1-1-1122نصت املادة ف ،نورمربغ
 .3"1-1100واملتبصر بعد إعالمه وفقا للمادة على رضائه احلر 

على أنه: "خيضع  4من قانون محاية الصحة وترقيتها 20فقرة  161/0نصت املادة إذ ، هذا النهجومل خيرج املشرع اجلزائري عن 
إال أنه واملالحظ أن املشرع اجلزائري مل ينظم هذه  ملمثله الشرعي".شخص موضوع التجريب أو عند عدمه، التجريب للموافقة احلرة واملنرية لل

ومل يبني كيفية احلصول عليها، املسألة تنظيما كافيا، إذ أن هذه املادة جاءت عامة، كون أن املشرع أغفل وضع تعريفا للموافقة احلرة واملتبصرة، 
 واملستنري. واألهم من ذلك مل يبني من هم األشخاص الذين ميكن هلم التعبري عن رضائهم احلر

وبعد، فإن خضوع الشخص للتجارب الطبية يتطلب وجود رضاء حر وكامل من جانبه، غري أنه هناك حاالت يضطر فيها الشخص 
إىل املوافقة على اخلضوع للتجارب الطبية هبدف احلصول على مقابل مايل، أو بغية حتقيق منفعة شخصية، فما مدى تأثري ذلك على صحة 

  الرضا.
 جارب بمقابل مالي:الخضوع للت -1

مما ال شك فيه أن للمقابل املايل أثر مكره على الشخص املراد إخضاعه للتجربة، خاصة إذا كان يف حاجة ماسة إىل املال، وقد تلجأ 
يا مببالغ مالية الكثري من املؤسسات الطبية املختصة بالبحث العلمي إىل إغراء األشخاص املنتمني لبعض الطبقات االجتماعية املتدنية اقتصاد

 . 5من أجل إخضاعهم لتجارهبا
كما أنه ال جيوز من الناحية األخالقية أن يعرض الشخص سالمته اجلسدية لألضرار اتحمتملة يف التجارب الطبية مقابل مبلغ مايل، ألن 

به  أقرجسم اإلنسان ال يعترب أساسا من قبل األشياء اليت ميكن التصرف فيها، ويتمتع حبصانة وعصمة معرتف هبا شرعا وقانونا، وهذا ما 
تام األهلية، بصورة خالية من شائبة ال: "البد يف إجراء التجربة موافقة الشخص حيث جاء فيه ما يلي ،62يف القرار رقم اإلسالمي  جممع الفقه

 .6"، وجيب أن ال يرتتب على إجراء تلك األحباث ضرراإلكراه كاملساجني، أو اإلغراء املادي كاملساكني
اخلاضع للتجربة العلمية عما يتحمله من أعباء ومتاعب من جراء اخلضوع هلذه غري أن بعض التشريعات جتيز تعويض الشخص 

من قانون الصحة العامة دفع بعض التعويضات  11-1101، ومن بينها التشريع الفرنسي حيث أجاز يف الفقرة األوىل من املادة 7التجارب
                                                           

 وما بعدها.   02، ص. 1916النهضة العربية، القاهرة، عبد الرشيد مأمون، عقد العالج بني النظرية والتطبيق، دار  -1
زيني يف مدينة نورمربغ يعترب تقنني نورمربغ أول تقنني وضع املبادئ األساسية لألخالق يف التجارب الطبية على اإلنسان، مت وضعه مبناسبة حماكمة األطباء النا -2

 والذي يعترب حىت اليوم األساس يف جمال إعداد وتنفيذ التجارب الطبية على اإلنسان.األملانية بعد هزمية النازيني يف احلرب العاملية الثانية، 
3- Art 1122-1-1 CSP : « aucune recherche biomédicale ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre 

et éclairé, recueilli après que lui a été délivrée l’information prévue a l’article 1122-1 » 

املتضمن قانون  12-20-16، املؤرخ يف 22-12، املعدل واملتمم للقانون رقم 1992جويلية  31املوافق لـ 1111حمرم  9، املؤرخ يف 12-92القانون رقم  -4 
 .1103، ص. 1992أوت  12الصادرة بتاريخ  32د محاية الصحة وترقيتها، جريدة الرمسية عد

 .212، ص.0229عبد الكرمي مامون، رضا املريض عن األعمال الطبية واجلراحية، دراسة مقارنة، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  -5 
 . 1990جملمع الفقه اإلسالمي بشأن العالج الطيب، املؤمتر السابع، جدة، اململكة العربية السعودية،  62قرار رقم  -6 
 .216املرجع السابق، ص. عبد الكرمي مامون،  -7 
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عباء واملصاريف املالية اليت تكبدوها أثناء التجريب عليهم، دون أن من طرف الطبيب اجملرب أو الشركة، لألشخاص املتطوعني للتجربة، جلرب األ
د ميتد هذا التعويض إىل األضرار اجلسمانية اليت أصابتهم، كما اشرتط أن ال يتجاوز مبلغ التعويض املمنوح هلم احلد األقصى السنوي اتحمد

التالعب بقيمة التعويض، حيث أدرك املشرع الفرنسي أنه لو ترك ، وتكمن الغاية من هذا اإلجراء هو تفادي 1من وزير الصحةمبوجب قرار 
نتهاك تقدير مبلغ التعويض ألطراف العقد بكل حرية تطبيقا ملبدأ العقد شريعة املتعاقدين، فإنه سيفتح بابا واسعا للتعامل يف جسم اإلنسان وا

 .2حرمته
على مجيع األعمال الطبية مبا ذلك التجارب الطبية وذلك مبوجب فقد منع احلصول على مقابل مادي أما بالنسبة للمشرع اجلزائري، 

 -كل عمل من شأنه أن يوفر ملريض ما امتيازا ماديا غري مربر،   -: "مينع ما يأيت: واليت نصت على أنه 3من مدونة أخالقيات الطب 01املادة 
املادي مقابل  قبول أي نوع من أنواع العمولة أو االمتياز -أي عمولة تقدم ألي شخص كان،  -أي حسم مايل كان أو عيين يقدم للمريض، 

  أي عمل طيب".
للمرقي  4املتعلق بالتجارب الدوائية 0226جويلية  31املؤرخ يف  312من قرار وزارة الصحة رقم  16غري أنه واستثناء أجازت املادة 

وذلك جلرب األعباء واملصاريف املالية اليت تكبدوها أثناء فرتة أن يدفع مبالغ مالية لألشخاص املتطوعني إلجراء التجارب الطبية الدوائية، 
 .5خضوعهم للتجربة الدوائية

 وضع الشخص الذي يكون في حالة تبعية: -2
من  احرتام الطابع اإلرادي يف االشرتاك يف العمل بالنسبة لبعض الطوائفمن املشاكل اليت يثريها استلزام أن يكون الرضا حرا، مدى 

 .األشخاص الذين يكونون يف حالة تبعية، وبصفة خاصة املسجونني الذين غالبا ما يدفعون للمشاركة كمتطوعني يف التجارب الطبية
جها، نظرا ألن السجناء مناسبون متاما ملثل هذه إن استخدام السجناء يف األحباث العلمية يتيح للقائمني هبا سهولة متابعة نتائ

التجارب، فهم يعيشون يف بيئة موحدة، ولديهم الوقت الكايف للمشاركة يف هذه التجارب طويلة األجل، مما مينحهم الفرصة يف أن تكون هلم 
احلقيقي فيما يتعلق بإخضاعهم للتجارب الطبية، فتقييد هذه الفئة ال تتمتع باحلرية التامة للتعبري عن رضائها احلر إال أن  .6قيمة اجتماعية

منهم  ينتزع الرضا احلرية من شأنه أن يدفعهم للخضوع هلا من أجل احلصول على مكافأة أو خلفض العقوبة املقررة عليهم، ويف أحيان كثرية قد
 .7حتت الضغط أو اإلكراه
لتجارب الطبية العالجية والعلمية، لكن وفقا جملموعة من الشروط املشرع الفرنسي أجاز صراحة إخضاع املساجني لومع ذلك فإن 

من قانون الصحة العامة على أنه: "ال ميكن  6-1101اخلاصة، ويف نطاق ضيق، هبدف توفري محاية إضافية هلذه الفئة، حبيث نص يف املادة 
لنسبة للمسجون تربر إخضاعه للخطر املتوقع، أو إذا كانت هذه إجراء جتارب طبية على املساجني إال إذا كانت الفائدة املتوقعة من التجربة با

                                                           
1- Art 1121-11 alinéa 1 CSP : « La recherche biomédicale ne donne lieu a aucune contrepartie financière directe ou 

indirecte pour les personne qui s’y prêtent, hormis le remboursement des frais exposés et, le cas échéant, l’indemnité en 

compensation des contraintes subis versée par le promoteur. Le montant total des indemnités qu’une personne peur recevoir 

au cours d’une même année est limité à un maximum fixé par le ministre de la santé ».  

، جامعة اجلياليل اليابس، ، ختصص قانون الصحةن التجارب الطبية، مذكرة لنيل شهادة مدرسة الدكتوراه يف القانوندمحاين عبد احلكيم، املسؤولية اجلزائية ع -2 
 .90-91، ص.0213-0210سيدي بلعباس، كلية احلقوق والعلوم السياسية، 

، 20تضمن مدونة أخالقيات الطب، جريدة الرمسية عدد ، امل1990جويلية سنة  6املوافق لـ 1113حمرم عام  2املؤرخ يف  026-90املرسوم التنفيذي رقم  -3 
 .1102، ص. 1990جويلية  1املوافق لــ 1113م حمر  2الصادرة يف 

4 - Arrêté du Ministère de la santé de la population et de la réforme hospitalière n°387 du 31 juillet 2006 relatif aux essais 

cliniques. 
5- Art 16 : « L’essai clinique ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour les personnes qui s’y 

prêtent, hormis le remboursement des frais engagés par la personne qui se prête à l’essai clinique ». 

 .121، ص. 0213ضوء حرمة الكيان اجلسدي، دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مريفت حسن منصور، التجارب الطبية يف  -6 
 .133، ص. 0222حبيبة سيف سامل راشد، النظام القانوين حلماية جسم اإلنسان، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة عني الشمس،  -7 
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التجارب تعود بفائدة على أشخاص يف نفس احلالة ويتعذر تنفيذها بطريقة ناجعة على فئات اجملتمع األخرى، ويف هذه احلالة األخرية فإنه 
 .1دىن من اخلطورة"يشرتط أن تكون املخاطر املتوقعة من التجربة اليت سيخضع هلا املسجون تشكل حد أ

إىل احلديث عن هذا املوضوع ضمن قانون محاية الصحة وترقيتها،  ، إذ مل يتطرق املشرعاجلزائري هذه املعاجلة ال جندها ضمن القانون
وليس فيه ما مينع صراحة التجارب الطبية على املساجني، غري أنه يوجد استثناء عن هذه القاعدة فيما خيص إجراء التجارب الدوائية حيث 

على حظر التجارب الطبية الدوائية على  2602جويلية  31الصادر عن وزارة الصحة بتاريخ  312من القرار رقم  13نصت املادة 
 على املشرع اجلزائري أن يبني موقفه من التجارب اليت جترى على املساجني، وهذا محاية هلذه الطائفة.  فمن املتحسن، 2املسجونني

موافقتهم احلرة،  احلصول علىنع مثل هذه املمارسات على املساجني لعدم إمكانية مي جنده وبالرجوع إىل موقف الفقه اإلسالمي،
شأهنا أن  وبالتايل فإنه ال جيوز االعتداد برضاء املسجون أو اتحمكوم عليه باإلعدام ألنه يفتقد إىل احلرية، كما أن احلالة النفسية للمسجون من

ري ضغط مادي أو معنوي تعيب إرادته، فقد تكون موافقة هذا األخري بدافع احلصول على بعض املزايا أو الفوائد املادية، أو وقعت حتت تأث
 .، هذا من جهة3صلى اهلل عليه وسلم: "إن اهلل جتاوز يل عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"استنادا لقول رسول اهلل  داخل السجن

 .4الشريعة اإلسالمية تدعو إىل الرفق باألسرى، وتوفري الطعام والشراب والكسوة هلم واحرتام آدميتهمومن جهة أخرى، ف
 .الرضاء مستنيراأن يكون ثانيا: 

ال يكفي أن يكون الرضاء حرا، بل يتعني أن يكون صادرا عن بصرية بعواقب التجربة الطبية، مبعىن أن يكون الرضاء مستنريا، فالطبيب 
و اخلاضع للتجربة يف مركز اليت ال جتعل املريض أبالنسبة للمريض ويف أغلب األحيان عامل يواجه جاهل يف صدد العلوم الطبية ومعلوماهتا، 

وحىت يكون رضاء الشخص حمل التجربة صحيحا، فإنه يقع على عاتق القائم بالتجربة التزام بإحاطته علما بطبيعة التجربة  .5متعادل معه
 وأهدافها ومدهتا، والطرق املستخدمة فيها، واألضرار واملخاطر اتحمتملة.

  .محتوى التبصير في مجال التجارب الطبية -1
 يف جمال التجارب الطبية، يتميز بطابعه اخلاص مقارنة بالعالج التقليدي، وأن جمرد املوافقة ال تكفي لنفي مسؤولية القائم  الرضا إن

وقد أكدت أغلب  .6 على التجربة، ألن الرضاء بالتجربة هو رضاء من نوعية خاصة ومتشددة، ويتعني لذلك أن يكون كامال وحرا ومستنريا
من إعالن هلسنكي على وجوب إعالم األشخاص املتطوعني  01نصت املادة إذ  ولية والتشريعات املقارنة على هذا املبدأ،اإلعالنات الد

وعن كل   اليت ميكن أن تلحق هبم،للتجربة حول اهلدف منها، الطرق املستعملة، مصادر متويل التجربة، الفوائد املتوقع احلصول عليها واملخاطر 
 جانب آخر متعلق بالتجربة.

ب إعالم الشخص املتطوع حول اهلدف و على وج 3و 1فقرة  1-1100 ألزم الطبيب يف املادةفقد الفرنسي  قانون الصحة العامةأما 
عند التوقف قبل انتهاء من التجربة، منهجية العمل، مدة التجربة، الفوائد املنتظرة، املتاعب واملخاطر املتوقعة، االحتماالت الطبية البديلة 

                                                           
1- Art L.1121-6 CSP : "Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative…ne peuvent être 

sollicitées pour se prêter a des recherches biomédicales que dans les conditions suivantes : - soit l’importance du bénéfice 

escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ; - soit ces recherches se justifient au 

regard du bénéfice escompté pour d’autre personne se trouvant dans la même situation juridique ou administrative à la 

condition que des recherches d’une efficacité comparable ne puissent être effectuées sur une autre catégorie de la 

population. Dans ce cas, les risques prévisible et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère 

minimal ». 
2- Art 13 : « Les personnes ne pouvant se prêter aux essais cliniques sont : - les personnes privées de liberté par une 

décision judiciaire ou administrative ; - les personnes malades en situation d’urgence et les personnes hospitalisées sans 

consentement ». 
 .121، ص. 0223زيع، بريوت، الطبعة األوىل، لفكر للطباعة والنشر والتو أبو عبد اهلل حممد بن يزيد بن ماجة الربعي القزويين، سنن ابن ماجة، دار ا  -3
 وما بعدها. 111، ص. 1911، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثالثة، -دراسة مقارنة-وهبة الزحيلي، آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي،  -4
 .169ص. ، 1991سهري منتصر، االلتزام بالتبصري ، دار النهضة العربية، القاهرة،  -5
 .120، ص. 0222زينة غامن يونس العبيدي، إرادة املريض يف العقد الطيب، دار النهضة العربية للنشر، القاهر،  -6
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تجربة، رأي التجربة، طرق التكفل الطبية املتوقعة يف هناية التجربة، إذا كان هذا التكفل ضروري يف حالة توقف التجربة قبل أواهنا أو الطرد من ال
صول على املعلومات جملس أخالقيات الطب وتصريح السلطة املختصة، حق املتطوع بإعالمه عن جمرى التجربة أو ما خلصت إليه، واحل

لتجربة اخلاصة حبالته الصحية اليت حيوزها القائم بالتجربة، إعالمه بإمكانية منعه من املشاركة يف عدة جتارب طبية يف وقت واحد أثناء فرتة ا
عنها يف أي حلظة دون أن  املنصوص عليها يف العقد، إعالمه بتسجيله يف قاعدة البيانات الوطنية وحقه يف رفض املشاركة يف التجربة أو العدول

 .1تقوم مسؤوليته أو يلحقه ضرر
، وذلك نظرا حدد عناصره حتديدا دقيقا، حيث متكامالوما يالحظ أن املشرع الفرنسي قد نظم حق املتطوع يف اإلعالم تنظيما 

يف فقرهتا الثانية من  161/0املادة لقانون اجلزائري، فنصت وفيما خيص ا مال الطبية ومساسها جبسم اإلنسان.خلطورة هذا النوع من األع
 موضوع التجريب أو عند عدمه، ملمثله الشرعي". قانون محاية الصحة وترقيتها على أنه: "خيضع التجريب للموافقة احلرة واملنرية للشخص

إال أنه وبالرجوع إىل القرار  ه هبا.ما هي املعلومات الواجب إعالمفية تبصري اخلاضع للتجربة وكذلك  يبني كيمل ويعاب على املشرع اجلزائري أنه
منه أوجبت ضرورة إعالم الطبيب الباحث املتطوع  01الصادر عن وزارة الصحة واملتعلق بإجراء التجارب الدوائية، جند أن املادة  312رقم 

 .2 يف حالة توقف التجربة قبل أواهنا، حىت هبدف التجربة وطريقة إجرائها ومدهتا والفوائد املنتظرة من إجرائها واملتاعب واملخاطر املتوقعة
 إلعالم الواجب في التجارب الطبيةنطاق ا -2

 يرى البعض أنه ال جيوز للطبيب التقصري يف التبصري على جمرد اآلثار العادية املتوقعة وفقا للمجرى العادي لألمور، فإذا كان االكتفاء
 وهلذا، .4خماطرها اخلاصة، واستحالة توقع كل التجارب الطبية بسبب طبيعتهاس كذلك يف ، فإنه لي3هبذه األخطار جائزا يف العالج التقليدي

 خاطرباملبطبيعة هذه األخرية  وموضوعها واألهداف املرجوة من إجرائها، وكذا إعالمه الشخص اخلاضع للتجربة إعالم ن الطبيب ملزم بفإ

                                                           
1- Art 1122-1 alinéa 1 et 3 CSP : « Préalablement à la réalisation d'une recherche impliquant la personne humaine, une 

information est délivrée à la personne qui y participe par l'investigateur ou par un médecin qui le représente. Lorsque 

l'investigateur est une personne qualifiée, cette information est délivrée par celle-ci ou par une autre personne qualifiée qui 

la représente. L'information porte notamment sur : 1- L'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche ; 2- Les 

bénéfices attendus et, dans le cas de recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1, les contraintes et les 

risques prévisibles, y compris en cas d'arrêt de la recherche avant son terme ; 3- Dans le cas de recherches mentionnées aux 

1° ou 2° de l'article L. 1121-1, les éventuelles alternatives médicales ; 4- Dans le cas de recherches mentionnées aux 1° ou 

2° de l'article L. 1121-1, les modalités de prise en charge médicale prévues en fin de recherche, si une telle prise en charge 

est nécessaire, en cas d'arrêt prématuré de la recherche, et en cas d'exclusion de la recherche ; 5- L'avis du comité 

mentionné à l'article L. 1123-1 et l'autorisation de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12 ; 6- Le cas 

échéant, l'interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou la période d'exclusion prévues par le protocole 

et son inscription dans le fichier national prévu à l'article L. 1121-16 ; 6- bis Pour les recherches à finalité commerciale, les 

modalités de versement de contreparties en sus de la prise en charge des frais supplémentaires liés à la recherche, le cas 

échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 1121-16-1 ; 7- Le cas échéant, la nécessité d'un traitement des données 

personnelles conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 

aux fichiers et aux libertés. 

La personne dont la participation est sollicitée ou, le cas échéant, les personnes, organes ou autorités chargés de l'assister, 

de la représenter ou d'autoriser la recherche sont informés de son droit de refuser de participer à la recherche ou de retirer 

son consentement ou, le cas échéant, son autorisation à tout moment, sans encourir aucune responsabilité ni aucun 

préjudice de ce fait ». 
2- Art 21 : « Préalablement à la réalisation d’un essai clinique sur une personne, le consentement libre, éclairé et exprès de 

celle-ci doit être recueilli après que l’investigateur lui fait connaitre : l’objectif de l’essai, sa méthodologie et sa durée ; les 

bénéfices attendu, les contraintes et les risques prévisibles y compris en cas d’arrêt de l’essai avant son terme ». 
ة، فإن حمكمة النقض الفرنسية قد وسعت من نطاق التزام الطبيب بإعالم املريض جبميع املخاطر، ولو  جتدر اإلشارة أنه حىت فيما خيص األعمال الطبية التقليدي -3

بأنه: "فيما عدا حالة االستعجال أو االستحالة أو رفض املريض لإلعالم، فإن الطبيب يكون  22/12/1991كانت استثنائية، أين قضت يف قرارها الصادر يف 
مينة ومالئمة عن املخاطر اجلسيمة املالزمة للفحوصات والعالج املقرتح، وال يعفى الطبيب من هذا االلتزام جملرد كون هذه املخاطر ال ملزما بأن يقدم له معلومات أ

 . 161، ص. 0223تتحقق إال بشكل استثنائي"؛ أنظر، حممد حسن قاسم، إثبات اخلطأ يف اجملال الطيب، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 
 .13-10، ص. 1991منتصر، املسؤولية املدنية عن التجارب الطبية يف ضوء قواعد املسؤولية املدنية لألطباء، دار النهضة العربية، القاهرة،  سهري -4 



 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

316 

اليت قدمت إليه بشكل  بكافة املعلومات الطبية الالزمة وهو على بينة بعد إحاطته رأن يأخذ القرا اخلاضع للتجربة، حىت يستطيع اتحمتملة
 . 1دقيق

 ثالثا: كيفية التعبير عن الرضا في مجال التجارب الطبية.
إذا كان الرضاء باألعمال العالجية ال تشرتط فيه شكلية خاصة، حيث أنه من املمكن أن يكون شفويا بل ليس هناك ما مينع أن 

ضمنيا، يستخلص من اختاذ املريض موقف يدل بصورة مؤكدة على رضائه بالعمل الطيب، فإن األمر على خالف ذلك بالنسبة للتجارب يكون 
تشرتط بعض التشريعات أن تصدر موافقة و  .2الطبية، فخطورة هذه األعمال تستدعي التزام مزيد من احلذر يف شأن استخالص الرضاء هبا

أوجبت املادة  قدف ب الطبية يف شكل مكتوب، وذلك تطبيقا لتوصيات إعالن هلسنكي يف هذا اجملال.الشخص على اخلضوع للتجار 
الفرنسي أن يصدر الرضاء يف شكل كتايب، ويف حالة تعذر ذلك يكون الرضاء بإقرار من الغري، العامة من قانون الصحة  6فقرة  1100-1

 .3 عليهاالقائم بالتجربة أو املشرف بشرط أال يكون هذا األخري ذو صلة ب
عين جواز إصداره أية شكلية يف املوافقة على التجارب الطبية، مما ييف قانون محاية الصحة وترقيتها ويف املقابل مل يشرتط املشرع اجلزائري 

، على الدوائيةاملتعلق بإجراء التجارب  0226جويلية  31املؤرخ يف  312من القرار رقم  03شفهيا أو كتابيا. إال أنه واستثناء، أوجبت املادة 
ضرورة احلصول على رضا الشخص املتطوع للتجربة الدوائية كتابيا، ويف حالة االستحالة ميكن احلصول على الرضا حبضور شاهد يكون مستقل 

للحد األدىن الالزم للحماية املشرع صدور الرضاء يف شكل كتايب، ملا فيه من ضمان  يوجبأن  رأيناوكان باألحرى يف  .4عن الطبيب الباحث
جيب أن تبقى  -سواء كانت كتابة أو شفوية-وجيب التنبيه إىل أن حق الشخص اخلاضع للتجربة يف املوافقة  للخاضع للتجربة.القانونية بالنسبة 

من حقه العدول عن رضائه يف أية مرحلة من هذه املراحل دون أن يرتتب عليه أية  قائمة إىل آخر مرحلة من مراحل التجربة، يعين ذلك أنه
 مسؤولية.

على حق اخلاضع للتجربة العدول عن رضائه يف أي وقت مبقتضى نصوص خاصة،  املقارنة التشريعاتاإلعالنات الدولية و وقد اتفقت 
موافقته مىت شاء، وأن االنسحاب من التجربة ال يرتب أية  من إعالن هلسنكي على حق اخلاضع للتجربة يف سحب 01نصت املادة ف

وهذا ما أخذ به  .5عقوبات أو احلرمان من حقوق معينة أو منفعة حمددة، وأن من حقه األساسي طلب إيقاف التجربة يف أية حلظة ومىت شاء
يف رفض االشرتاك  على حق اخلاضع للتجربةأكد فيها أين الصحة العمومية،  من قانون1-1100نص املادة من  3الفقرة يف  املشرع الفرنسي

 .6يف البحث، أو سحب رضائه يف كل وقت، دون مالحقته أمام القضاء، ودون إحلاق أي ضرر به نتيجة لسحب رضائه
املنرية من قانون محاية الصحة وترقيتها على: "خيضع التجريب للموافقة احلرة و  20فقرة  161وقد نص املشرع اجلزائري يف املادة 

بقراءة متأنية هلذه الفقرة، نستنتج أن  للشخص موضوع التجريب. وعند عدمه ملمثله القانوين، وتكون هذه املوافقة ضرورية يف كل حلظة".

                                                           

 .111-113مريفت حسن منصور، املرجع السابق، ص.  -1 
 .362، ص. 0221العربية، القاهرة، جابر حمجوب علي، دور اإلرادة يف العمل الطيب، دراسة مقارنة، دار النهضة  -2 

3- Article L.1122-1 alinéa 6 CSP : « Le consentement est donné par écrit ou, en cas d’impossibilité attesté par un tiers. Ce 

dernier doit être totalement indépendant de l’investigateur et du promoteur ».    
4- Art 23 : « Le consentement est donné par écrit ou, en cas d’impossibilité, il est attesté par un tiers. Ce dernier doit être 

totalement indépendant de l’investigateur et du promoteur ». 
اجلزائر، ، ديوان املطبوعات اجلامعية، -دراسة مقارنة  -الطيب اجلزائري  العريب بلحاج، احلدود الشرعية واألخالقية للتجارب الطبية على اإلنسان يف ضوء القانون -5

 .113، ص.0211
6- Art L.1122 alinéa 3 CSP : « La personne dont la participation est sollicitée ou, le cas échéant, les personnes, organes ou 

autorités chargés de l'assister, de la représenter ou d'autoriser la recherche sont informés de son droit de refuser de 

participer à la recherche ou de retirer son consentement ou, le cas échéant, son autorisation à tout moment, sans encourir 

aucune responsabilité ni aucun préjudice de ce fait ». 
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الشخص اخلاضع للتجربة له أن يعدل عن رضائه يف أي وقت يشاء ألن موافقته ضرورية يف كل حلظة، وله بني اللحظة واألخرى أن يسحب 
 . 1ه دون أن يتحمل أية مسؤولية من جانبهموافقت

على حق املتطوع يف العدول عن  0226جويلية  31الصادر عن وزارة الصحة املؤرخ يف  312من القرار رقم  00ونصت املادة 
كان من األحسن تعميم هذا النص على مجيع أنواع التجارب ف .2التجربة الدوائية دون أن يرتتب على ذلك قيام أي نوع من املسؤولية اجتاهه

من قانون محاية الصحة وترقيتها اكتفى  161/0الطبية األخرى، وذلك من أجل تعزيز احلماية القانونية للخاضعني للتجربة، ألن نص املادة 
 الناجتة عن هذا العدول. قيام مسؤوليته تبيان ما يفيد عدم فقط بتأكيد حق املتطوع يف العدول عن التجربة دون 

  الموافقة على التجارب الطبية أهلية :الفرع الثاني
مع متتع  3يشرتط لصحة الرضاء كمال األهلية وهي طبقا للقواعد العامة، بلوغ السن القانوين وفقا ملا حددته خمتلف التشريعات

الطبية اليت تقتضي املوافقة عليها أن يكون للشخص القدر الكايف الشخص بكل قواه العقلية، وهو شرط منطقي بالنظر إىل طبيعة التجارب 
إن مشكلة األهلية يف التجارب الطبية ال تثور بالنسبة للشخص البالغ، فمىت بلغ الشخص سن الرشد وكان متمتعا بكامل  من الوعي واإلدراك.

 لقانونية.قواه العقلية، فإن رضائه بإجراء التجربة عليه يكون صحيحا ومنتجا آلثاره ا
 ولكن اإلشكال يثور بالنسبة لفئة من األشخاص تكون موضوعا للتجربة وهم القصر ومن يف حكمهم )أوال(، واألجنة )ثانيا(.

 أوال: القصر ومن في حكمهم. 
ميلكون القدرة على  األصل أنه ليس لرضاء القصر ومن يف حكمهم كاملعوقني ذهنيا أية قيمة قانونية يف جمال التجارب الطبية، ألهنم ال 

أ كشف ومتييز طبيعة التجربة اليت يرضون هبا، وبذلك البد من الرجوع إىل القواعد العامة املتعلقة بالوصاية على األشخاص، فمن حيث املبد
كده إعالن وهذا ما أ .4إذا كان القاصر ومن يف حكمه ال يستطيع تقدير خطورة األمر، فيجب الرجوع إىل رأي أبويه أو ممثله القانوين

بأنه: "يف حالة إجراء جتارب على أشخاص غري قادرين، جيب على الطبيب الباحث احلصول على الرضا املنري  02هلسنكي بنصه يف املادة 
من طرف ممثليهم القانونيني. وال ميكن إخضاع هؤالء األشخاص إىل التجريب ما مل يكن هلم مصلحة مباشرة من هذه التجربة، ماعدا إذا  

هذه التجربة هتدف إىل حتسني صحة األشخاص الذين هم يف نفس احلالة، وال ميكن إجرائها على أشخاص قادرين، وأن املخاطر كانت 
 واألضرار تكون ضئيلة" 

من قانون الصحة العامة إجراء التجارب بنوعيها على القصر  2-1101نفس املنهج ذهب إليه املشرع الفرنسي، حيث أجازت املادة 
هم، يف حالة استحالة إجراء هذه التجارب على البالغني، وأن تكون الفوائد املرجوة من إجراء التجارب الطبية تربر املخاطر ومن يف حكم

املتوقعة اليت قد يتعرضون هلا، أو أن تكون مفيدة ألشخاص آخرين يوجدون يف نفس وضعية الشخص اخلاضع للتجربة، وهنا جيب أن تقلص 
من جهة،  Emancipé)(أما بالنسبة للحصول على املوافقة، فقد ميز املشرع الفرنسي بني القاصر املرشد  .5ها األدىناملخاطر املتوقعة إىل حد

من القانون  0و 1فقرة  0-113والبالغ اتحممي قانون من جهة أخرى، فيقصد باألول طبقا للمادة  (Non Emancipé)والقاصر الغري املرشد 
فقرة  6-113نة ومت ترشيده من طرف القاضي املكلف بشؤون الوصاية، وميكن للقاصر املرشد طبقا للمادة س 16املدين الفرنسي كل من بلغ 

                                                           
، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، -دراسة مقارنة  -الدين ماروك، احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم يف القانون اجلزائري واملقارن والشريعة اإلسالمية  نصر -1

 .301ص.  0223 اجلزائر، الطبعة األوىل،
2- Art 22 : « L’investigateur doit informer la personne dont le consentement est sollicité, de son refus de participer à une 

recherche ou de retirer son consentement sans encourir aucune responsabilité ». 

 سنة كاملة. 19من القانون املدين اجلزائري سن الرشد  12لقد حددت املادة  -3 
 وما بعدها. 13، ص.0222الرضا عن الغري يف جمال األعمال الطبية، دار النهضة العربية، القاهرة، خبصوص الرضاء عن القصر راجع جابر حمجوب علي،  -4 

5 - Art 1121-7 CSP: « Les mineurs ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de 

l'article L. 1121-1 que si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur des personnes majeures 

et dans les conditions suivantes : -soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le 

risque prévisible encouru ;-soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres mineurs. Dans ce 

cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal ». 
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وبالتايل فيتمتع القاصر املرشد بأهلية املوافقة احلرة واملستنرية للخضوع للتجارب الطبية سواء كانت  القيام جبميع التصرفات مثله مثل البالغ. 1
 اجة إىل موافقة وليه أو ممثله القانوين.   عالجية أو غري عالجية دون احل

من قانون الصحة العمومية موافقة من هلم  01فقرة  0-1100أما بالنسبة للقاصر غري املرشد والبالغ اتحممي قانونا فقد ألزمت املادة 
ربة ال تشكل خطرا على القاصر ومت السلطة األبوية أي األبوين معا على خضوعه للتجربة الطبية مهما كان نوعها، أما إذا تبني أن التج

ة إجراؤها مبناسبة عمل طيب فإنه ميكن احلصول على املوافقة من أحد الوالدين، ويف حالة ما إذا تبني جمللس أخالقيات الطب املكلف مبراقب
الطبيب احلصول على املوافقة فإنه يتوجب على  خطرا يهدد الكيان اجلسدي للقاصر التجارب الطبية أنه من املمكن أن تشكل هذه التجارب

 من نفس القانون.  32فقرة  0-1100لمادة وهذا طبقا ل من جملس العائلة إن كان موجودا أو من طرف القاضي املكلف بشؤون الوصاية
للتجربة وفيما خيص املشرع اجلزائري مل حيدد سنا معينة يعتد هبا لتحديد مدى متتع الشخص باألهلية الالزمة للموافقة على اخلضوع 

من قانون محاية الصحة وترقيتها على أنه: "خيضع التجريب للموافقة احلرة واملنرية للشخص موضوع  0فقرة  161الطبية، حبيث نصت املادة 
م هذا النص هبذه الصورة غري واضح املعامل ومل يفصل يف مسألة أهلية الشخص اخلاضع للتجريب، وأما التجريب أو عند عدمه ملمثله الشرعي".

قصد وضع حل هلذا اإلشكال،  3هذا الفراغ التشريعي، البد من الرجوع للقواعد العامة اليت حتكم األهلية املنصوص عليها يف القانون املدين
ذلك أن التجارب الطبية من املسائل اخلطرية اليت متس جسم اإلنسان، وإذا تركت بدون ضوابط، فإهنا ستنحرف عن هدفها األصلي الذي 

 .4أجله، وهو قصد العالج يف التجارب الطبية العالجية، وقصد اكتشاف مرض جديد أو دواء جديد يف التجارب العلميةوجدت من 
اليت تنص على أنه: "من بلغ  6من قانون األسرة 13، فبالرجوع إىل املادة 5ميزاملوهنا البد من التفرقة بني القاصر املميز والقاصر غري 

من القانون املدين تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له، وباطلة إذا كانت ضارة به،  13شد طبقا للمادة سن التمييز ومل يبلغ سن الر 
فطبقا هلذه املادة للقاصر  وتتوقف على إجازة الويل أو الوصي فيما إذا كانت مرتددة بني النفع والضرر، ويف حالة النزاع يرفع األمر للقضاء".

يعرب عن موافقته احلرة واملنرية على اخلضوع للتجارب العالجية، دون احلاجة إىل موافقة وليه أو ممثله الشرعي،  سنة أن 13املميز الذي بلغ 
أما إذا ظهر للطبيب أن التجربة العالجية تدور بني النفع والضرر، فالبد من احلصول على موافقة القاصر، مث  ألهنا دائما ما تكون نافعة له.

 لشرعي، ويف حالة نشوء نزاع فيمكن اللجوء إىل قضاء من أجل الفصل يف هذه املسألة.إجازة وليه أو ممثله ا
 وخبصوص التجارب العلمية، فإهنا ال تعود بفائدة مباشرة على اخلاضع هلا، وبالتايل ال ميكن اعتبار املوافقة عليها من األعمال النافعة

من قانون األسرة غري نافذة إذا مل يقم بإجازهتا وليه أو ممثله الشرعي، ذلك أن  13دة بالنسبة للقاصر املميز، وبالتايل تعد موافقته وفقا للما
ميز والبالغ اتحممي قانونا، فقد نصت املأما القاصر غري  القاصر املميز ال يتمتع يف هذه احلالة باألهلية الالزمة للتعبري عن موافقته احلرة واملنرية.

على أنه: "يتعني على الطبيب أو جراح األسنان املطلوب منهم تقدمي العالج لقاصر أو لعاجز بالغ أن من مدونة أخالقيات الطب  20املادة 
                                                           

1 - Article L.1122-2 alinéa 2 CSP : « Lorsqu’une recherche impliquant la personne humaine est effectuée sur un mineur non 

émancipé, le consentement lorsqu’il est requis est donné par le titulaire de l’exercice de l’autorité parentale. Toutefois, ce 

consentement peut être donné par le seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale présent sous réserve du respect des 

conditions suivantes : - La recherche ne compte des risques et des contraintes mineurs, - Le mineur ne se prête pas à la 

recherche à titre volontaire sain, - l’autre titulaire l’exercice de l’autorité parentale ne peut donner son autorisation dans des 

délais compatible avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche au regard de ses finalités ». 
2- Article L.1122-2 alinéa 3 CSP : « Lorsqu’une recherche impliquant la personne humaine est effectuée sur un personne 

mineur ou majeurs sous tutelle, l’autorisation est donnée par son représentant légal et, si le comité mentionné à l’article 

L.1123-1 considère que la recherche comporte, par l’importance des contraintes ou par la spécificité des interventions 

auxquelles elle conduit, un risque sérieux d’atteinte à la vie privée ou à l’intégrité du corps humain par le conseil de famille 

s’il a été constitué, ou par le juge des tutelles » 
 من القانون املدين. 12إىل  12راجع املواد من  -3
 .302ين ماروك، املرجع السابق، ص. نصر الد -4
 سنة كاملة. 13من القانون املدين سن التمييز ببلوغ  0فقرة  10حددت املادة  -5
املوافق  1106حمرم  11املؤرخ يف  20-22األمر رقم مبوجب املعدل واملتمم  ،1911جوان  29لـ املوافق 1121رمضان  29 املؤرخ يف 11-11قانون رقم ال -6
 .912ص.  .1911جوان  00الصادرة يف  ،01، واملتضمن قانون األسرة، جريدة رمسية عدد 0222فرباير  02لـ
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 يسعى جاهدا إلخطار األولياء أو املمثل الشرعي وحيصل على موافقتهم..."، فإن كان الطبيب ملزم باحلصول على موافقة أولياء القاصر الغري
أما بالنسبة للتجارب  فمن باب أوىل حصوله على هذه املوافقة يف حالة جتريب عالج جديد.    مميز من أجل تقدمي له عالج طيب تقليدي،

ل يف العلمية، فمن املعلوم أن الغاية منها هي تطوير العلوم الطبية، وبالتايل ويف مجيع األحوال ال جيوز إخضاع القاصر الغري مميز ومن يدخ
 صحتهم للخطر.حكمه للتجارب العلمية، ملا تعرض حياهتم أو 

 التجارب على األجنة: ثانيا
أما اصطالحا فال يكاد ، 1واجلنني: الولد مادام يف بطن أمه الستتاره فيهاجلنني لغة مأخوذ من جّن الشيء جينه جنا، مبعىن سرته، 
أما يف اصطالح الطب املعاصر يطلق  يطلق على الولد املوجود يف بطن أمه.استعمال كلمة اجلنني ختتلف عما هو يف االستعمال اللغوي، فهو 

بداية  لفظ اجلنني على الولد يف بطن أمه إذا اكتملت بنيته، وكان بإمكانه أن يعيش إذ نزل حيا من بطن أمه، ويكون هذا يف الفرتة الواقعة بني
دأ التكوين حبدوث التلقيح واالستقرار أما عند فقهاء القانون، فيطلق لفظ اجلنني على ما يف الرحم منذ ب .2الشهر السابع إىل وقت الوالدة

  .4، يف حني يطلقه البعض على بويضة املرأة امللقحة باحليوان املنوي للرجل منذ حلظة التلقيح إىل أن تتم الوالدة3فيه
احلقوق ومنها احلق  إن املشكلة اليت تثار بالنسبة للجنني هو حتديد طبيعته القانونية، فإما أن يعترب اجلنني شخصية قانونية يتمتع بكافة

، األمر الذي 5يف احلياة والسالمة البدنية، وإما أن يعترب هو ذاته حمال للحق أي شيئا يقع عليه احلق الذي هو حق األم على مكونات جسدها
إنسانيا فهو غري قادر على املوافقة، فهل يف  كائناإذا كان اجلنني يف نظر القانون  ف يطرح التساؤل حول إمكانية إخضاع اجلنني للتجارب الطبية.

مييز؟ ومن مث حيظر كل عمل هذه احلالة يتعني الرجوع إىل أحكام القانون املدين، وتطبيق األحكام اخلاصة بالقاصر والبالغ غري القادر على الت
 ألم يكون كافيا؟كائنا بشريا، بل جمرد نتاج محل، فهل الرضاء الصادر من اويف حالة عدم اعتباره   ،جترييب

الشك أن التجارب على األجنة ضرورية من الناحية الطبية للوقوف على الكثري من األمراض اليت تصيب الصبية بعد الوالدة، على 
اعتبار أن نصف الوفيات الطفولية مرتبطة هبذه املرحلة من عمر الكائن، وللوقوف على أسباب هذه األمراض يتطلب األمر دراسة املوضوع يف 

 . 6مراحله األوىل وهو التجريب على اجلنني، إذ أنه ال ميكن فهم طبيعة الكثري من األمراض بدون الدراسات املعمقة على األجنة
اجتهت أغلب التشريعات إىل إضفاء احلماية القانونية على اجلنني منذ حلظة اإلخصاب وحىت بداية عملية من الناحية القانونية، ف

إجراء أية جتربة مبوجبها رفض إذ  ،من القانون الصحة العامة 27-0121املادة ومنها التشريع الفرنسي الذي نظمها مبقتضى  الوضع الطبيعي.
، وأن يكون إذا مت إثبات األمهية العلمية للبحث لشروط التالية:إال با ،سةألغراض البحث والدراأو اخلاليا اجلذعية اجلنينية على األجنة البشرية 

أن ال خيالف البحث جنة أو اخلاليا اجلذعية اجلنينية، وأخريا ال ميكن إجراء هذه األحباث دون استخدام األالبحث عالجي، و  الغرض من

                                                           
 .90شر، ص. ، دار صادر،  بريوت، بدون سنة ن13املصري، لسان العرب، اجمللد  اإلفريقيأيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور  -1
، دار الفكر -دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي  -أمين مصطفى اجلمل، إجراء التجارب العلمية على األجنة البشرية بني احلظر واإلباحة  -2

 . 00-01 .، ص0212اجلامعي، اإلسكندرية، 
 .121 ، ص.0221والقوانني الوضعية، دار النهضة العربية، القاهرة، شوقي زكرياء الصاحلي، التلقيح الصناعي بني الشريعة اإلسالمية  -3
 .16 عبد العزيز حمسن، احلماية اجلنائية للجنني يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، دار البشري، القاهرة، دون سنة نشر، ص. -4
 .12، ص.0221كتبة األكادميية، مصر، أمحد شرف الدين، هندسة اإلجناب والوراثة يف ضوء األخالق و الشرائع، امل -5
 . 10عبد الكرمي مامون، املرجع السابق، ص.  -6

7- Art 2151-5 Alinéa 1 : « Aucune recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être 

entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches 

embryonnaires issues d'un embryon humain ne peut être autorisé que si : - La pertinence scientifique de la recherche est 

établie; - La recherche, fondamentale ou appliquée, s'inscrit dans une finalité médicale; - En l'état des connaissances 

scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires; - Le 

projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon 

et les cellules souches embryonnaires ». 
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وأضافت الفقرة الثانية من ذات املادة أن األحباث على األجنة ال ميكن أن تتم  املبادئ األخالقية ألحباث على األجنة واخلاليا اجلذعية اجلنينية.
 .1على إجراء دراسات على جنينهم شريطة موافقة الزوجني الكتابية، الناجتة يف املخترب يف إطار اإلجناب مبساعدة طبيةالزائدة إال على األجنة 

على ضرورة احلصول على املوافقة احلرة واملستنرية من وأكد  لطبية على اإلنسانالتجارب ا، وبالرغم من أنه أجاز املشرع اجلزائريوأما 
 ةعام تجاءإال أن هذه املادة  .من قانون محاية الصحة وترقيتها 161/20لمادة طبقا لالشخص اخلاضع للتجربة أو من ممثله الشرعي 

تنظيم التجارب على فكان من األحسن يف رأينا  .على اجلنني من عدمهطبية بنوعيها إجراء التجارب ال ادد ما إذا كان ممكنحتم لف، ةوغامض
اجلنني بنصوص خاصة، كون أن عمليات التلقيح االصطناعي يف اجلزائر تتم بصورة مطلقة وذلك يف غياب اإلطار القانوين الذي ينظمها 

 .وحيدد ضوابطها
استخدام استنساخ األعضاء اجليين، باستعمال اجلينوم البشري، أو بذهب الفقهاء املعاصرون، إىل أن العالج ومن الناحية الفقهية، 

، وعالج أمراض األجنة قبل والدهتا، إمنا هو من قبيل لعالج بعض األمراض املستعصية وفقا للضوابط الشرعية واألخالقية، إذا مت البشرية
  .3"  مل ينزل داء إال أنزل له شفاء، لقوله صلى اهلل عليه وسلم: "إن اهلل2به اإلسالمالتداوي، والتداوي قد أمر 

واملتعلق باستخدام  26يف قراره رقم  1992مارس  02إىل  11جممع الفقه اإلسالمي يف دورة مؤمتره السادس جبدة من كما أن 
حاالت على عدم جواز استخدام األجنة مصدرا لألعضاء املطلوب زرعها يف إنسان آخر إال يف حث األجنة مصدرا لزراعة األعضاء، 

عدم جواز إحداث إجهاض من أجل استخدام اجلنني لزرع أعضائه يف إنسان آخر، بل يقتصر اإلجهاض  بضوابط البد من توافرها من بينها:و 
اجلراحية الستخراج اجلنني إال من أجل إنقاذ حياة على اإلجهاض الطبيعي غري املتعمد واإلجهاض للعذر الشرعي، وال يلجأ إلجراء العملية 

 .األم
ن ألمراض على األجنة جائزة، شريطة أن يكون اهلدف منها هو العالج وأفإن التجارب الطبية اليت يقصد منها إجياد عالج ل ،وعليه

ام ينعدم اخلطر يف إجرائها وأن تلقى التجربة حظا من النجاح ، وأن تتم وفقا لإلجراءات والضوابط الشرعية واألخالقية، وأن ال ختالف النظ
 . 4ال تؤدي إىل اإلضرار باجملتمع العام وأن

 الثانيالمطلب 
 في التجارب الطبية جزاء تخلف شرط الرضا

توصلنا إىل أن احلصول على رضا الشخص شرط أساسي لشرعية التجربة الطبية، باعتباره من أحد العناصر األساسية اليت تساهم يف 
رضاء اخلاضع هلا أثناء مجيع مراحلها يرتتب عنه إىل جانب املسؤولية املدنية، قيام بنيان اإلباحة، ومن مث فإن تنفيذ التجربة بدون احلصول على 

 ثاين(. رعفوسنبني جزاء اإلخالل بشرط الرضا يف التشريع الفرنسي )فرع أول(، ويف التشريع اجلزائري ) املسؤولية اجلزائية.
 يتخلف الرضا في التجارب الطبية في التشريع الفرنس: جزاء األول الفرع
أورو على كل من  12.222سنوات وغرامة مالية قدرها  3عقوبة احلبس ملدة  امةمن قانون الصحة الع 1-1106املادة  رتبتلقد 

 .5يقوم بإجراء جتربة طبية على شخص دون أن حيصل على رضائه احلر واملتبصر، أو يستمر يف إجراء التجربة رغم عدول الشخص عن رضائه
                                                           

1 - Art 2151-5 Alinéa 2 : « Une recherche ne peut être menée qu'à partir d'embryons conçus in vitro dans le cadre d'une 

assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l'objet d'un projet parental. La recherche ne peut être effectuée 

qu'avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus… » 
 .09، ص.0220، 132العريب بلحاج، االستنساخ اجليين البشري يف امليزان الشرعي، جملة الوعي اإلسالمي، الكويت، العدد  -2
 .131أمحد بن علي بن حجر العسقالين، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، اجلزء العاشر، ، دار املعرفة، بريوت، دون سنة نشر، ص.  -3
، 0210، عمان، وزيعالعريب بلحاج، أحكام التجارب الطبية على اإلنسان يف ضوء الشريعة والقوانني الطبية املعاصرة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والت -4

 .12ص.
5- Article L.1126-1 CSP : « Comme il est dit à l'article 223-8 du code pénal ci-après reproduit : Le fait de pratiquer ou de 

faire pratiquer sur une personne une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 ou sur un essai clinique 

mentionné à l'article L. 1124-1 du code de la santé publique sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et, le cas 

échéant, écrit de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes 
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الفرنسي األشخاص اخلاضعني للتجارب الطبية حبماية خاصة من األشخاص القائمني هبا، بل حىت من أنفسهم وذلك وعليه فقد خص املشرع 
من جراء املشاركة يف التجارب، حيث يتكلف  مبنعهم اخلضوع إىل التجارب الطبية بصفة مستمرة، هبدف احلصول على التعويضات املناسبة

  .من قانون الصحة العامة 101-1101املشاركني يف التجارب وذلك طبقا للمادة  وزير الصحة مبسك سجل وطين خاص باألشخاص
ومن جهة أخرى، ومحاية حلق الشخص يف التعويض املناسب عن األضرار الناجتة عن اخلضوع هلذه التجارب، أسس املشرع الفرنسي 

كان يعتمد على املسؤولية بدون خطأ يف التجارب ، بعدما  (Faute présumé)التجارب الطبية بنوعيها على اخلطأ املفرتض  املسؤولية يف
ميكن للطبيب أن يعفى من املسؤولية إذا أثبت أنه حصل على ملفرتض بالنسبة للتجارب العالجية، حيث ا الغري عالجية، واملسؤولية على اخلطأ
ميكن للخاضع إعفاءه منها ة العامة، ويف احلالة من قانون الصح 122-1101 ،وذلك طبقا لنص املادةرضاء اخلاضع للتجربة احلر واملتبصر

   .من نفس القانون 33-1110للتجربة أن حيصل على التعويض من الديوان الوطين للحوادث الطبية وذلك طبقا لنص املادة 
مشاركة الشخص يف ويفسر جلوء املشرع الفرنسي إىل األخذ بنظام املسؤولية بدون خطأ يف هذا اجملال إىل طابع التربع الذي مييز 

التجارب الطبية، حيث يضع نفسه حتت تصرف القائم بالتجربة مع كل ما حتمله هذه التجارب من خماطر، ومن مث فإن طابع التربع هو الذي 
ام القائم يفرض تعويض املضرور من التجارب بدون إلزامه بإثبات اخلطأ وعالقة سببية بينه وبني األضرار الذي أصابته، ويتبع بذلك فإن التز 

 . 4 بالتجربة هو التزام بتحقيق نتيجة، وهي يف هذه احلالة سالمة الشخص اخلاضع للتجربة، حبيث تتحقق مسؤوليته مبجرد ختلف هذه النتيجة
 في التشريع الجزائريفي التجارب الطبية تخلف الرضا جزاء  :الثاني الفرع

الصحة وترقيتها أي نص جيرم صراحة التجارب الطبية اليت تقام بدون موافقة مل يتضمن قانون العقوبات اجلزائري وال قانون محاية 
ويرتتب عن ذلك عدم إمكانية القاضي االستجابة لشكوى املتضرر وذلك النعدام األساس القانوين الذي جييز ذلك،  الشخص اخلاضع هلا.

 لتفسري الضيق للنصوص.خاصة أن القاضي اجلزائري مقيد بتطبيق مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات، وا
من قانون العقوبات بشأن اجلرائم املرتكبة من قبل  019و 011من قانون محاية الصحة وترقيتها حتيل إىل املادتني  039غري أن املادة 

قا للمادتني على أنه: "يتابع، طب 039العاملني يف جمال الصحة واليت ختلف ضررا بالسالمة البدنية لألشخاص أو بصحتهم، فقد نصت املادة 
من قانون العقوبات أي طبيب أو جراح أسنان أو صيديل أو مساعد طيب، على كل تقصري أو خطأ مهين يرتكبه، خالل  019و 011

بصحته، أو حيدث له عجزا مستدميا، أو يعرض حياته  بالسالمة البدنية ألحد األشخاص أوممارسته مهامه أو مبناسبة القيام هبا، ويلحق ضررا 
 أو يتسبب يف وفاته".للخطر، 

من قانون العقوبات على: "كل من قتل خطأ أو تسبب يف ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إمهاله  011وتنص املادة 
 دج". 02.222إىل   1.222أو عدم مراعاته األنظمة يعاقب باحلبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات وبغرامة من 

                                                                                                                                                                                                      
désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les cas prévus par le code de la santé publique ou par les 

articles 28 à 31 du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais 

cliniques de médicaments, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. 

Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche est pratiquée alors que le consentement a été retiré.». 
1- Art 1121-12 CSP : « Pour chaque recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1, le dossier soumis au comité 

de protection des personnes et, le cas échéant, à l'autorité compétente détermine s'il est nécessaire que la personne ne puisse 

pas participer simultanément à une autre recherche et fixe, le cas échéant, une période d'exclusion au cours de laquelle la 

personne qui s'y prête ne peut participer à une autre recherche. La durée de cette période varie en fonction de la nature de la 

recherche ». 
2- Art 1121-10 CSP : « Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche impliquant 

la personne humaine pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage 

n'est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant...». 
3- art 1142-3 CSP : « Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par 

l'office institué à l'article L. 1142-22, conformément aux dispositions du II de l'article L. 1142-1. ». 

 .122-222عبد الكرمي مامون، املرجع السابق، ص. -4 
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ن العقوبات فنصت على أنه: "إذا نتج عن الرعونة أو عن عدم االحتياط إصابة أو جرح أو مرض أدى إىل من قانو  019أما املادة 
دج أو  12.222دج إىل  222العجز الكلي عن العمل ملدة جتاوز ثالثة أشهر فيعاقب اجلاين باحلبس من شهرين إىل سنتني وبغرامة من 

 بإحدى هاتني العقوبتني".
من قانون العقوبات، إذا خلفت  019و  011من قانون محاية الصحة وترقيتها فيتم تطبيق املادتني  039باستقراء نص املادة 

التجارب الطبية ضررا بالسالمة البدنية لألشخاص أو بصحتهم، وليس ختلف شرط الرضا، وعليه فلكي تقوم املسؤولية اجلزائية للطبيب جيب 
رر ميس سالمته البدنية أو صحته، أما إذا متت التجربة الطبية بدون موافقة اخلاضع هلا ومل أن يقرتن ختلف الرضا بإصابة اخلاضع للتجربة بض

من قانون محاية الصحة وترقيتها واملادتني  039ينتج عنه ضرر، فال جمال للحديث عن قيام املسؤولية اجلزائية للطبيب، وبالتايل فإن املادة 
 لتوفري احلماية اجلنائية الالزمة للشخص يف جمال التجارب الطبية. من قانون محاية العقوبات غري كافية 019و 011

شرطا أساسيا حىت تكون خاصة إذا علمنا أنه جعله ، جزاء نتيجة اإلخالل بالرضاأي ب مل يرت ماعند أخطأإن املشرع قد ويف رأينا 
جاوز عن ويعطي كذلك للقائم بالتجربة إمكانية التى بأية محاية، بذلك، فإن اخلاضع للتجربة ال حيظيقم التجارب مشروعة، ومادام مل 

 ون أن خيشى أية عقوبة.احلصول على رضا املتطوع د
غري أن املشرع اجلزائري أكد على ثبوت املسؤولية املدنية يف حق القائم بالتجربة، واالعرتاف حبق اخلاضع للتجربة يف التعويض عن 

من قانون محاية الصحة وترقيتها أنه: "ال تربئ موافقة الشخص موضوع  161/1املادة تجارب الطبية، إذ نصت األضرار الناجتة عن ال
  التجريب ورأي اجمللس الوطين ألخالقيات العلوم الطبية املبادر إىل التجريب من مسؤوليته املدنية".

د األساس الذي تقوم عليه هذه إن هذا النص جاء عاما، حيث أشار فقط إىل ثبوت املسؤولية املدنية للقائم بالتجربة دون حتدي
املسؤولية، هل هي مسؤولية قائمة على أساس اخلطأ، أو على أساس اخلطأ املفرتض أو مسؤولية بدون خطأ، كذلك مل حيدد نطاق هذه 

يصعب حتديد موقف املسؤولية إذ مل يبني طبيعة ونوع األضرار الواجب التعويض عنها، وبالتايل ويف غياب القرارات القضائية يف هذا اجملال ف
 املشرع اجلزائري.
ميكن هلذا النص أن يسهل حصول املتضرر من التجارب الطبية على التعويض املناسب إذا اعتمد القضاء اجلزائري نظرية غري أنه 

املادي عن األضرار على األقل التعويض املسؤولية على أساس اخلطأ املفرتض يف جمال التجارب الطبية، ألنه يضمن  وأاملسؤولية بدون خطأ 
 اليت ميكن أن تصيب الشخص من جراء املشاركة يف هذه التجارب.

 :ةخاتم
تعترب موافقة الشخص على خضوعه للتجارب الطبية من أهم الشروط اليت نصت عليها خمتلف التشريعات بسبب توقف شرعية 

الرضا مهما كانت طائفة األشخاص املشاركني فيها، ويعين  التجربة إىل حد كبري على هذا الشرط، حيث أوجبت هذه التشريعات احلصول على
 ذلك موافقة الشخص أو موافقة وليه أو ممثله الشرعي حسب األحوال يف احلاالت اليت جييز فيها القانون التجريب على غري الراشد.

على املوافقة إعالم املتطوع بكل ما وجيب أن يكون الرضاء حرا ومتبصرا بعيدا عن كل ما يعيب اإلرادة، والبد من أن يسبق احلصول 
 يتعلق بالتجربة وكيفية إجراءها، مع العلم أنه جيوز له العدول عن موافقته يف أية مرحلة دون أن ترتتب عليه أية مسؤولية.

ميكن وقد وضعت بعض التشريعات عقوبات جزائية على خمالفة شرط احلصول على املوافقة، كما تعرضت إىل طرق جرب األضرار اليت 
 أن تصيب األشخاص املشاركني فيها.

بوضع املشرع أما خبصوص تنظيم التجارب الطبية يف التشريع اجلزائري، فيمكن القول أنه كان بطريقة عفوية غري ممنهجة، إذ اكتفى 
واملستنرية للشخص اخلاضع األساس القانوين هلا، والنص على القواعد األساسية اليت تنظمها، خاصة مسألة وجوب احلصول على املوافقة احلرة 

ص الذين كيفية التعبري عن الرضا، أو حتديد بدقة األشخا  متجاهال بذلك بقية املسائل األخرى املرتبطة هبذه املسألة ومنها: عدم بيان .للتجربة
  ميكن إخضاعهم هلذه التجارب.
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من  أكد ةواحدعلى مادة يف عدم توفري احلماية الالزمة لألشخاص اخلاضعني للتجربة، إذ نص  يظهر قصوره ومن جانب آخر، 
، ى املسؤولية اجلزائية، دون التنصيص علعلى ثبوت املسؤولية املدنية للقائم بالتجربة على األضرار اليت متس الشخص املشارك يف التجربة اخالهل

 يف حالة اإلخالل بالرضا.
صوص املنظمة هلذا املوضوع الغموض الذي يكتنف بعض النلسد هذه الفراغات التشريعية وإلزالة اجلزائري  املشرع يتدخلأن  نأملف
 .احلساس

 االقرتاحات التالية:نقدم للمشرع اجلزائري  ويف ختام هذه الدراسة
يفية شروط وك، من خالل وضع نصوص خاصة تبني والقصر ئات الضعيفة يف اجملتمع كالسجناءالقانونية للفوجوب تعزيز احلماية  -

 إجراء التجارب عليهم؛
ضرورة سد الفراغ القانوين املوجود من خالل وضع إطار قانوين ينظم التجارب الطبية اليت يتم إجراؤها على األجنة واللقائح  -

 دمية؛اآل
اجلزائية املرتتبة عن إجراء التجارب الطبية بطريقة دقيقة، على غرار املشرع الفرنسي،  وذلك من خالل ضرورة ضبط املسؤولية  -

 اإلخالل بشرط الرضا.  خاصة وضع نصوص عقابية خاصة لردع اإلخالل بكل شرط من شروط التجارب الطبية، 
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 وفقا للقانون الجزائري دور القرائن القانونية في إثبات خطأ التصادم البحري

The role of legal presumptions in proving the error in ship collisions, 

 according to Algerian law  

 ،دكتوراهباحثة يف ال طالبة ،حســـان سعاد
 قسم احلقوق، ،كلية احلقوق والعلوم السياسية

 ، اجلزائر.تلمسان، بكر بلقايد وجامعة أب
  .  71/66/7162تاريخ املراجعة:  - 61/61/7162تاريخ اإليداع: 

 ملخص:
يهدف هذا املقال إىل التعرف لدور القرائن القانونية يف جمال إثبات خطأ التصادم البحري، وهو أحد أهم املسائل يف جمال 

، ولتحقيق هذه الغاية قام 6161سنة  Bruxellesاملسؤولية الناشئة عن التصادم البحري، واليت أثارت جدال كبريا قبل صدور معاهدة 
ائن القانونية أثر يف إثبات خطأ التصادم البحري وإثبات اإلمهال من جانب السفينة الصادمة، وكيف مت الباحث ببيان كيف كان للقر 

 إلغاؤها واستبعادها ذلك ألن القرينة على اخلطأ ليست قاطعة أي جيوز إثبات عكسها.
 :الكلمات المفتاحية

 اإلمهال.، السفينة ،املالك ،اخلطأ ،املسؤولية ،التصادم ،القرائن  
 Abstract: 

The purpose of this article is to identify the role legal presumptions in proving ship collision 

error, as it is one of the most important problems, regarding liability for maritime collisions. This 

topic generated a great deal of debate and controversy, until the treaty of Brussels was published in 

1910, as it demonstrated the effects of legal presumptions on the process of determining maritime 

collision error and negligence on the part of the colliding ship, as well as how it was annulled and 

excluded, since the presumption of error is not conclusive, and be overturned. 

Keywords: 

 Presumption, collision, liability, error, owner, ship, negligence. 

 مقدمة:
من جانب  2أو إمهالمن احلصول على تعويض، يتوجب عليه إثبات وقوع خطأ  1حىت يتمكن املتضرر من التصادم البحري

سواء تعلق اخلطأ الذي نشأ مالك السفينة أو أحد أفراد الطاقم التابعني له، وملا كان التصادم واقعة مادية السفينة الصادمة، أي من قبل 
                                                           

اخلاصة بتوحيد بعض القواعد املتعلقة باملصادمات البحرية  6161لسنة  سبتمرب  23يف بروكسل يف واملوقعة Bruxellesعرفت املادة األوىل من معاهدة  1
يت حدث فيها التصادم البحري، على أنه:" التصادم الذي حيصل بني سفينتني حبريتني أو بني سفن حبرية ومركب مالحة داخلية، أيا كانت نوعية املياه ال

 التصادم". 
 القانون البحري ممن القسم األول تحت عنوان تتصادم السفن يف البحار  من الفصل الراب  املتضمن للحوادث ونظم املشرع اجلزائري أحكام التصادم البحري يف

ق بح ج على أنه:" يعد تصادم سفن يف البحار، كل ارتطام مادي أو اصطدام  722، حبيث تقضي املادة 712إىل  722البحرية من الباب األول، املواد من 
 بني السفن وبواخر املالحة الداخلية،دون األخذ يف االعتبار للمياه اليت وق  فيها التصادم."بني السفن يف البحر أو 

إلنساين أو إتيان فعل عرف القضاء االجنليزي اخلطأ بأنه سلوك أو عدم القيام بعمل ما يقوم به أو يفعله الشخص املعتاد، وفقا لالعتبارات اليت تنظم السلوك ا 2
ن الرجل احلريص واملعتاد، وملا كان مفهوم اخلطأ يف البحر ال خيتلف عن مفهومه يف الرب، فيمكن تعريف اخلطأ الذي يؤدي إىل التصادم أو عمل ال يصدر عادة م

 البحري بأنه الفشل يف بذل درجة املهارة والعناية املعقولة، واليت تتوافر عادة يف رجل البحرية املؤهل.
اخلطأ يف مادة التصادم COLREGS) ت 6127، فلم تعرف جل التشريعات البحرية وال قواعد من  التصادمات لسنة غري أن القانون جتنب وم  تعريف للخطأ

لف عن مفهوم اخلطأ البحري، واكتفت فقط ببيان قواعد املسؤولية الواجب تطبيقها على احلادث، رمبا ذلك يرج  إىل أن مفهوم اخلطأ يف التصادم البحري ال خيت
أنه:"تعدي على العامة، هلذا كان اجملال واسعا لالجتهادات الفقهية فريى شائ  الفقهاء أن اخلطأ هو الفعل الضار غري املشروع ومن بني أهم التعريفات يف القواعد 
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السفينة للمالحة أو اإلمهال فيجوز للمضرور إثبات ذلك اخلطأ قواعد التصادم يف البحر، أو بعدم صالحية  إحدىعنه التصادم مبخالفة 
 بكافة طرق اإلثبات.

سيما إذا كان التصادم واقعا يف أعايل إثبات اخلطأ يكون أمرا عسريا ال ونظرا للظروف اخلاصة اليت تكتنف التصادم البحري، فإن 
ومن الطبيعي أن يشهد كل طرف لصاحل السفينة اليت كان على  ر، حيث ال شهود إال طاقم السفن املتصادمة واملسافرين عليها،البحا

 صعوبةهذه ال، دفرت يومية السفينةالبحري كالتقرير البحري و  متنها، لذلك فإن هناك بعض وسائل اإلثبات تكون جائزة يف حالة التصادم
وأن البيانات ختتلف وتتعارض يف كل سفينة، حكم عادل أمر نادر، خاصة  إصدار إمكانيةاإلثبات يف جمال التصادم البحري جعل من  يف

   .1 املخطئحبيث حياول كل طرف التمسك بأقواله وبياناته قصد إثبات أن الطرف اآلخر هو 
ال يقوم على  أي يف مادة التصادم البحري أساسها اخلطأ الواجب اإلثبات وليةؤ ق بح ج، فإن املس 722املادة وبصريح نص  

ق  621 يف املادةولية املرتتبة عنه ختتلف عن مسؤولية حارس الشيء اخلاصة للقواعد العامة يف القانون املدين ؤ فاملس، 2 قرينة اخلطأ املفرتض
اليت دأب  القانونية م ج بافرتاض مسؤولية حارس الشيء، مبعىن إلقاء عبء إثبات اخلطأ على عاتق املدعي، لذلك يتعني استبعاد القرائن

 .3 اء البحث عن املسؤولية والعمل على إثبات اخلطأ بكافة وسائل اإلثباتالقضاء على العمل هبا، أثن

                                                                                                                                                                                                 

يد معىن اخلطأ إذ يبقى علينا أن حق يدرك املتعدي فيه جانب االعتداء"، أو أنه أيضا:"إخالل حبق أو مصلحة عليا"، إال أن هذه التعاريف ال تقدمنا كثريا يف تحد
 هي األعمال اليت تلحق مرار بالغري وينهى عنها القانون. حندد ما

 .253،ص6112،مصر،اإلسكندريةمنشأة املعارف،  ،مصادر االلتزامجالل علي: 
LANGAVANT(E): Droit de la mer,tome 3, Cujas, Paris, 1983,p78.  

ال يستهان هبا من حوادث التصادم، باعتباره الصورة الثانية للخطأ واملتمثلة يف ذلك السلوك السليب الصادر من الطاقم يشارك اإلمهال بدوره يف وقوع حصة و 
بل يتعداه إىل كل خطأ واملسئولني بعدم أخذ احليطة واحلذر، ومفهوم اإلمهال وإن كان سببه الرئيسي خطأ الربان،إال أنه يقتصر عما يصدر من الربان من أخطاء، 

ق بح ج كعدم صيانة املعدات وإحبار السفينة يف حالة غري صاحلة للمالحة،إما بصفته املالك أو  523وتقصري يصدر من  املالك أو اجملهز، حسب نص م 
 ق بح ج، وبالتايل تكون غري قادرة على جتنب املخاطر البحرية. 527مستأجر للسفينة م 
 .76ص ،7161دار العلوم للنشر والتوزي ، عنابة، اجلزائر،  ،ائرياملختصر يف القانون البحري اجلز حممود شحماط: 

 .517ص ،7166دار الفكر والقانون،املنصورة،مصر، ،القانون اخلاص البحريعبد الفضيل حممد أمحد:  1
 خمرب القانون البحري والنقل،ع الثاين،جامعة أيب بكر بلقايد، اجمللة اجلزائرية للقانون البحري والنقل، ،املسؤولية املرتتبة عن التصادم البحريطالب حممد كرمي:  2

 .777،ص7163 تلمسان،
قوع الضرر لتقرير هناك بعض احلاالت غري مؤسسة على اخلطأ واجب اإلثبات، وإمنا تقوم على املسؤولية املوموعية أي املسؤولية غري اخلطئية، فيكفي إثبات و  3

 جة إىل إثبات خطا من جانبه.مسؤولية مرتكب الفعل الضار دومنا حا
الشأن يف حالة وقد ترج  األسباب اليت دعت للخروج عن هذه القاعدة، الرغبة يف محاية مصلحة معينة أو لصعوبة إثبات اخلطأ الواق  من املسؤول، كما هو 

مل قوة جديدة يف املالحة البحرية وانطالق السفن اليت تسري مسؤولية مستغلي السفن الذرية الناشئة عن التصادم البحري يف منتصف القرن العشرين، أين شهد العا
ني طويلة، وأفضل مثال بالقوة الذرية، وكانت األمرار النامجة عن التصادم البحري أكثر جسامة فانفجار ذري ال يقتصر أثره على املكان فقط بل ميتد للزمان لسن

 على ذلك ما حدث يف هريوشيما.
قليدية اليت تحكم مسؤولية الناقل أو املالك غري كافية ملواجهة األمرار الناشئة عن استغالل السفن الذرية، األمر الذي جعل املشرع وبالتايل، تكون القواعد الت

سي يف من أجل خلق توازن بني تعويض الضحايا وبني تشجي  االستغالل التجاري لتلك السفن، وقد أسفرت هذه اجلهود عن عقد املؤمتر الدبلوما الدويل يتحرك
Bruxelles  وتوقي  معاهدة خاصة مبسؤولية مستغلي السفن الذرية، واليت تبنت من خال مادهتا الثانية مبدأ املسؤولية املوموعية ملستغل  66/5/6117يف

جنيب لدرء املسؤولية، وال مبدأ السفينة الذرية، أي أن مسؤوليته غري خطئية تقوم على الضرر فقط، وال ميكن للمالك بأي حال من األحوال التمسك بالسبب األ
 التحديد القانوين للمسؤولية.

قسم  رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف احلقوق،كلية احلقوق، ،دراسة مقارنة، مرار الناشئة عن التصادم البحرياملسؤولية عن األ راوي حممد عبد الفتاح:
 .52،56. ص ،7112 مصر، جامعة أسيوط، القانون التجاري،
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إثبات اخلطأ عبئا ثقيال على عاتق املضرور، ألنه سيثبت حقائق عن التصادم ال يعلم  جيعل من القانونية هذا االستبعاد يف القرائن
تدعي سفينة خطأ أو إمهال سفينة أخرى فإنه يكون من املستحيل ، فعندما هبا سوى القائمني على إدارة املالحة البحرية للسفينة الصادمة

أو الصعب أن تثبت ذلك، فكان من الطبيعي البحث عن وسيلة تسهل على املضرور عبء اإلثبات امللقى على عاتقه، فوجدت قاعدة 
 جدال كبريا. تأثار  ، واليت" Res ipsa loquitur " القرينة واملعروفة باسم

 مطلبني اثنني؛وستربز هذه الدراسة املوجزة جوانب املوموع للوصول ألفضل نتيجة، واخرتنا لذلك خطة ميسرة متكونة من  
 يف القانون البحري اجلزائري طرق إثبات التصادم البحري تمطلب أول ، بني اإلبقاء واإللغاء القرائن يف إثبات خطأ التصادم البحري

  تمطلب ثاين .
 األول طلبالم

 بين اإلبقاء واإللغاء القرائن القانونية في إثبات خطأ التصادم البحري
لكن املشكلة اليت تثار تتعلق بسبب ، 1 يشكل التصادم اخلطأ الناتج عن خطأ إحدى السفينتني اجلانب األكرب من التصادم اخلطأ

ألهنا  ،وأن إثبات خطأ التصادم مروري باب التصادموقوع هذا اخلطأ وبكيفية إثباته، وبالتايل ينشغل املتصادمون عن طريقة إثبات أس
حيث أن القرينة القانونية استبعدت يف مادة التصادم البحري، سواء يف القانون  مسؤولية ختتلف عن املسؤولية اليت ينظمها القانون املدين،

 .Bruxelles 6161 ة  اجلزائري أو يف معاهد
 إثبات خطأ التصادم البحري فياستبعاد القرائن القانونية  األول: فرعال
قرر مسؤولية تقد  ،COLREGS  2 أجل حث السفن على احرتام القواعد واللوائح البحرية السيما اخلاصة مبن  التصادم من 

وال تقرر مسؤولية مالك السفينة عن التصادم نتيجة القواعد اخلاصة مبن  السفينة عن التصادم مبجرد خمالفتها إلحدى هذه القواعد، 
مما يتضح أن القرينة على  3،حتميابأن هناك ظروف خاصة جعلت خمالفة هذه القاعدة أمرا  احملكمةإال إذا اقتنعت  ،التصادم يف البحر

وبالتايل جيوز ملالك السفينة عند خمالفته إلحدى القواعد أن يتخلص من تلك القرينة بإثبات  اخلطأ ليست قاطعة أي جيوز إثبات عكسها،
 أن خمالفته للقاعدة ال ميكن بأي حال من األحوال أن تؤدي للتصادم.

:" على أنه، 7فقرة  قررت إلغاء القرائن القانونية على اخلطأ مبوجب املادة السادسة، 4 6161لسنة  Bruxellesأن معاهدة  إال
السفينة  وعلى ذلك جيب على املضرور إثبات خطأليست هناك قرائن قانونية على اخلطأ فيما يتعلق باملسؤولية عن املصادمات البحرية"، 

                                                           
أن كال السفينتني املتصادمتني قد خالفت القواعد املنصوص عليها سابقا، حبيث ساهم كل منهما خبطئه يف إحداث  ، ويعينإىل جانب التصادم خبطأ مشرتك 1

 .ملن  التصادمالضرر لنفسه ولآلخر الذي تصادم معه أو للغري، وذلك إما ملخالفة قواعد من  التصادم أو إلمهاله بعدم أخد االحتياطات الضرورية 
، 6126، أدخلت عليها عدة تعديالت يف األعوام 6122جويلية  61ودخوهلا حيز النفاذ يف  6127أكتوبر  71منذ اعتمادها يف  6127يف لندن  2

مالحق حبيث جاء يف القاعدة األوىل فقرة تأ  بأنه:" تطبق هذه القواعد على   3قاعدة و  22واملشتملة على  ، 7112، 7116، 6112، 6121، 6122
 ". كل السفن يف أعايل البحار ويف كل املياه املتصلة هبا الصاحلة للسفن البحورة

وتية، قواعد االلتزام بالسرعة املعقولة، قواعد استخدام جهاز الردار، وهي تشمل القواعد املتعلقة باألنوار واألشكال، القواعد اخلاصة باإلشارات الضوئية والص
ذه املالحة ختض  لقواعد وقواعد تغيري خط السري واملالحة يف اليمني، وختض  هلا مجي  السفن اليت متارس املالحة يف أعايل البحار ويف مجي  األماكن الصاحلة هل

 .7113 منشورات املنظمة البحرية الدولية، لندن، ،6127ن  التصادم يف البحار لعام من اتفاقية اللوائح الدولية مل من  التصادم،
 .11ص املرج  السابق، راوي حممد عبد الفتاح، 3
اذ بني ، أين عقدت اللجنة البحرية الدولية أول مؤمتر هلا قامت فيه بدراسة أحكام التصادم البحري واإلنق6212يرج  تاريخ إعداد هذه املعاهدة إىل سنة  4

،  6117،هامبورغ 6111، مث باريس 6221ومرورا مبؤمتر لندن  6212سنة  Anversالدول،ليتم اإلعداد هلذين املشروعني يف عدة مؤمترات بدءا مبؤمتر 
Amsterdam 6113 إىل أن عقد مؤمتر دبلوماسي يف بروكسل مببادرة من احلكومة البلجيكية من أجل التوصل لتوحيد أحكام التصادم واإلنقاذ البحريني وبعد ،

جنلرتا، أملانيا، ، وقد قامت كل من: فرنسا، ا6161سبتمرب  72واملتعلقتني بالتصادم واإلنقاذ البحريني يف  Bruxellesعدة دورات مت التوقي  على معاهديت  
   إيطاليا، الدامنارك،النرويج،السويد، املكسيك،اليابان،األرجنتني،الواليات املتحدة األمريكية وروسيا بالتوقي  عليهما.



 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

327 

رتا، يف اجنل 6166وقد مت إلغاء القرائن القانونية أيضا يف قانون االتفاقات البحرية لسنة  الصادمة حىت يف حالة خمالفتها لقاعدة مالحية،
التصديق على االتفاقية رغم أهنا واليت رفضت الواليات املتحدة األمريكية ماعدا ، Bruxelles معاهدةعلى  تومجي  الدول اليت صادق

 .1 هم الدول البحرية وكانت من الداعيني إلبرامهاأمن 
بواسطة القضاء، بينما ذهب البعض اآلخر إىل أن هذا  إقرارهاغري أن إلغاء القرائن القانونية ال يعين إلغاء القرائن القضائية اليت مت 

دم اإللغاء ينصرف إىل القرائن القانونية والقضائية معا، مما يؤثر على القرائن القضائية وهو األمر الذي دف  بالواليات األمريكية على ع
وعلى  ،2 "بنسيلفينياضاء األمريكي خاصة قاعدة "من طرف الق إقرارهامت  التصديق ألن ذلك من شأنه التأثري على القرائن القضائية اليت

 .  إجراءات اإلثبات
ال حمل الفرتامات اخلطأ ق بح ج:"  727/6املبدأ السائد يف التشري  اجلزائري حسب نص املادة  إلغاء القرائن القانونية هوو 

البحرية املصري:"ال يفرتض اخلطأ يف املسؤولية  من قانون التجارة 713املشروعة فيما خيص مسؤولية تصادم السفن يف البحار"، واملادة 
 .Bruxelles معاهدة، رغم أن اجلزائر مل تكن من ممن الدول اليت صادقت على الناجتة عن اخلطأ يف التصادم"

ت ، ال ختتلف عن وسائل اإلثبابعيدا عن القرائن ووسائل اإلثبات اليت يتعني أن يلجأ إليها أطراف النزاع يف التصادم البحري
 املعمول هبا يف نطاق القواعد العامة، فعلى املدعي يف دعوى التصادم البحري إقامة الدليل على خطأ السفينة بكافة الطرق ذلك ألن األمر

يف غالبية األحيان  ويستعان ،3 يتعلق بوقائ  مادية، لذلك فكل وسائل اإلثبات تكون جائزة مبعىن حرية اإلثبات هو الواجب التطبيق
يتضمن كل ما خيص حركة السفينة ومجي  الظروف احمليطة هبا وكدا احلوادث اليت تعرض هلا الربان خالل  الذيبالتقرير البحري  اإلثبات

 الرحلة البحرية مبا فيها التصادم البحري سواء قبله أو أثناء حدوثه أو بعد وقوعه.
يتضمن بيانا مفصال جلمي   ،4 فرتا خاصا وهو دفرت اليوميةظم دكما يتعني على الربان أثناء الرحلة البحرية أن ميسك بشكل منت  

ما يق  من حوادث ووقائ  أثناء الرحلة البحرية،من جهة أخرى ميكن للمحكمة املختصة أن تأمر بإجراء استجواب للربان وأفراد الطاقم 
تلقي شهادة شهود للتأكد إذا ما ورد من بيانات ويف بعض األحيان استجواب املسافرين للفصل بني أقوال املتصادمني، واليت تعترب مبثابة 

                                                                                                                                                                                                 

 ول،جامعة أيب بكر بلقايد،اجمللة اجلزائرية للقانون البحري والنقل،خمرب القانون البحري والنقل،ع األ ،التوحيد الدويل يف جمال التصادم البحريبن عصمان مجال: 
أما خبصوص الدول العربية، فلم تصادق إال مصر وليبيا ميكن ألن أغلبها كان تحث وطأة االستعمار مثل اجلزائر، ومبصادقة الدول  .3،2 ص ،7163تلمسان،

 املستعمرة ال يكون هناك داعي إلعادة التوقي .
 .665ص ،7162مصر، ،اإلسكندرية مكتبة الوفاء القانونية، ،ريالتأمني والتعويض مد خماطر التصادم البحملك شقلب:  1
 من القرائن القضائية أيضا واليت مازالت مطبقة أمام القضاء األمريكي حىت اآلن، خبالف قاعدة بنسيلفينيا: 2
متحرك، قد ارتكبت خطأ وينتقل عبء اإلثبات : واليت تفرتض أن السفينة املتحركة اليت تصطدم جبسم ثابت أو غري The Oregon ruleقاعدة أو رجيون  -

فيكون عليه إثبات أن التصادم إما قد وق  خلطأ من اجلسم الثابت أو نتيجة لقوة قاهرة، أو أن  ،مبوجب هذه القرينة إىل املدعى عليه أو املسؤول عن التصادم
 السفينة قد بذلت العناية الالزمة ملن  التصادم ومل تفلح.

راسية يف  أخرى: وهي مماثلة لقاعدة أورجيون، حيث أن أهنا تفرتض خطأ السفينة املتحركة إذا اصطدمت بسفينة  The Louisianan ruleقاعدة لويزيانا  -
جائي ليس يف امليناء أو اصطدمت م  احد املنشآت املينائية، وللسفينة الصادمة دحض هذه القرينة بإثبات أن التصادم كان نتيجة لقوة قاهرة أو حادث ف

 املستطاع جتنبه ببذل املهارة الالزمة.
 .671،661ص املرج  السابق، ملك شقلب،

اس انه ميكنها كما جاء يف القضاء الفرنسي، بأنه يف حالة وقوع تصادم بني سفينة شراعية وسفينة خبارية، جيب اعتبار األخرية مسؤولة عن احلادث على أس
 ام الدليل أمامه.يق أنإال أهنا تبقى قرائن خاطئة وليست هلا القوة االلزامية ومن مت فال ميكن للقامي االعتماد عليها، دون املناورة بسهولة، 

 .26ص ب س ن، مصر، اإلسكندرية، منشأة املعارف، ،التصادم واإلنقاذ، ريةاحلوادث البح :أمحد حسين
3 RODIERE (R), DU PONTAVICE (E): Droit maritime, 12ème éd, Dalloz,1997,p437. 

 ق بح ج. 515املادة  4
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                                         جيب التأكد عن  فإنهويف حالة التعارض بني تصرحيات الشهود دفرت يومية السفينة صحيحا أم ال، يف التقرير البحري و 
  .1 ودفرت اليوميةطريق مقارنة الوقائ  اليت أدلوا هبا م  ما ورد يف التقرير البحري 

  Res ipsa loquiturقاعدة  :الثاني فرعال
فقد ينتج التصادم ألسباب متعددة ال يكون للمالك  ،كما سبق وذكرنا أن وقوع التصادم يف ذاته قرينة على إمهال مالك السفينة

املضرور إثبات وجود خطأ وإمهال مالك السفينة أو ، وبالتايل ال يلتزم بإثبات سبب الضرر وإمنا يق  على يد فيها مثل سوء األحوال اجلوية
 أحد تابعيه.

أو باختصار  Res ipsa loquiturيف بعض األحيان يكون من العسري على املضرور إثبات هذا اخلطأ، فوجدت القرينة املعروفة بـ 
Ril  عندما عرمت على حمكمة اخلزانة الربيطانية قضية تتلخص وقائعها يف  6216وتعين أن الشيء يتحدث لذاته، يرج  أصلها لسنة

حد املارة فأصابه بكسور وجروح، فأقام دعوى بالتعويض على صاحب احملل، أسقوط جوال من السكر من نافذة أحد احملالت على رأس 
أو وقضت احملكمة بأنه توجد قرينة على إمهال صاحب احملل فعلى األشخاص الذين حيتفظون بأجولة  مكن من إثبات خطئهتإال أنه مل ي

 . 2 ، وإال كان دليال على اإلمهالن تظل ثابتة وال تلحق مررا بالغريأيف خمازهنم أن حيرصوا على براميل 
املسؤولية عن التصادم البحري، وأن تطبيقها ال على تطبيق هذه القاعدة على دعاوى  3والفرنسي ولقد استقر القضاء االجنليزي

يقتصر  Rilيؤدي إىل انتقال عبء اإلثبات من املضرور إىل املسؤول عن التصادم، بل يظل العبء على عاتق املضرور ذلك أن أثر قاعدة 
يق  على عاتق املالك نفي  وبالتايلعلى اإلشارة إىل أن ظاهر األمور يفيد أن سبب التصادم هو وقوع إمهال من جانب السفينة الصادمة، 

 .4 ذلك
ن يكون احلادث مما ال يق  بدون إمهال صاحب السيطرة على الشيء، فكثريا ما ألكي يستفيد املضرور من هذه القاعدة البد من 

مكن أن يف أوقات تكون فيها الرؤية وامحة ويف طقس صحو، في تحدثكما قد   تق  املصادمات البحرية نظرا لسوء أحوال الطقس
واحلكمة يف ذلك تكمن يف أنه إذا   ،، وأن يكون الشيء تحت سيطرته وحدهناك إمهاال وق  من قبل السفينة الصادمةهنستنتج من ذلك أن 

 .5 والتحكم يف الشيءإمهال املدعى عليه ، فيجب أن يكون هو وحده الذي له السيطرة على قرينة  مبثابة كان الشرط األول يعترب
يف حالة التشبيه يف التصادم املنصوص عليها يف م  ق بح ج، استثناءا يقضي بأنه:" 727من املادة  7الفقرة  أورد نصوقد   

العمومية البحرية، جاز افرتاض مسؤولية  األمالكيف نقطة معينة موجودة يف  ثابتأو شيء  ثابتةأعاله، واخلاصة باالرتطام مبنشأة  723
 ". بشرط أن تتوفر يف هذه املنشأة أو الشيء قواعد اإلشارةالسفينة ماعدا حالة القوة القاهرة و 

فإنه جيوز اخلروج عن املبدأ العام وهو استبعاد القرائن وذلك بافرتاض اخلطأ، شريطة أن يكون االرتطام بني  انطالقا من ذلك، 
البحرية، على أن ال يكون سبب التصادم  اإلشارةالعمومية البحرية ويتوفر على قواعد  األمالكسفينة ومنشأة أو شيء ثابت ومتواجد يف 

 راج  لقوة قاهرة.

                                                           
 .26 ص ،املرج  السابق أمحد حسين، 1
 .23 ص املرج  السابق، الفتاح،راوي حممد عبد  2

3 RODIERE (R), DU PONTAVICE (E),op cit,p442. 
 .677ص املرج  السابق، ملك شقلب، 4
واليت تتلخص وقائعها يف اصطدام املقطورة  Kiteيف اجنلرتا يف جمال املسؤولية عن التصادم البحري، القضية املعروفة باسم  Rilمن التطبيقات القضائية لقاعدة  5

Kite  تعويض على  لىجل احلصول عأمالكها دعوى مد مالك القاطرة من بأحد الكباري واليت كانت تحمل بضائ  للمدعي نتج عنه تلف هذه البضاعة، فأقام
ط حبال القطر، وقضي فدف  املدعى عليه بأن سبب التصادم يرج  إىل إمهال تابعي مالك املقطورة يف إحكام رب Rilأساس إمهال من جانب القاطرة وفقا لقاعدة 

يرج  إلمهال تابعي مالك  جملس امللكة اخلاص بعدم مسؤولية مالك القاطرة عن التصادم القتناعه بأنه ليس هناك أيه احتماالت قوية تفيد أن حدوث التصادم
 .23راوي حممد عبد الفتاح،املرج  السابق،ص. القاطرة
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كما أن القضاء الفرنسي أيضا استعمل القرائن يف حاالت معينة، منها حالة السفينة السائرة والسفينة اليت تدرك األخرى أو اليت ال   
القضايا من إثبات خطأ ربان السفينة املتسببة يف  إحدى تراعي التنظيم املتعلق مبن  التصادم، فالقضاء الفرنسي أعفى اجملهز املضرور يف

التصادم إذا حصل بني سفينة راسية وسفينة سائرة حيث يفرتض خطأ السفينة السائرة كما ذهب ألكثر من ذلك معتربا أن جمرد خمالفة أي 
    .1 ة املسؤولية عن التصادممن تنظيمات املالحة البحرية يعد قرينة على اخلطأ، ومن مت تتحمل السفينة املخالفتنظيم 

رغم ذلك فقد ذهب غالبية الفقه للقول بأن القرائن ليست هلا القوة اإللزامية، ومن مت ال ميكن للقامي اعتمادها دون أن يقيم  
الدليل أمامه على اخلطأ الذي تسبب يف احلادث، خاصة أن التشريعات البحرية قد هجرت اعتماد القرائن القانونية يف جمال التصادم 

ومنها املشرع اجلزائري والذي تطرق لطرق إثبات خطأ التصادم البحري واليت  دعي إثبات خطأ املدعى عليهالبحري، وتطلب من امل
 .سنتطرق إليها يف املبحث املوايل

     في القانون البحري الجزائري إثبات خطأ التصادم البحري : طرقالثاني طلبالم
القرينة القانونية تغين من تقررت ملصلحته عن من القانون املدين بقوهلا "  222القانونية باملادة  عاجل املشرع اجلزائري مسألة القرائن

 . " من طرق اإلثبات على أنه جيوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما مل يوجد نص يقضي بغري ذلك  أية طريقة أخرى
 ألن ذلكل كافة الوسائل قصد إثبات خطأ الطرف اآلخر، استعملجأ الي جيعل كل طرف من أطراف النزاع انطالقا من النص، 
 ذلك يكون ال حىت معقدا إثباهتا يكون اليت احلاالت بعض يف سيماال ،اإلثبات تعذر يرى عندما القانونية القرائن على حرص املشرع

التصادم البحري، ال ختتلف عن وسائل اإلثبات وسائل اإلثبات اليت يتعني أن يلجأ إليها أطراف النزاع يف هلذا ف، اخلصوم على مستحيال
 املعمول هبا يف نطاق القواعد العامة، فعلى املدعي يف دعوى التصادم البحري إقامة الدليل على خطأ السفينة بكافة الطرق ذلك ألن األمر

، ومىت استطاع املدعي إثبات بيقلذلك فكل وسائل اإلثبات تكون جائزة مبعىن حرية اإلثبات هو الواجب التط 2يتعلق بوقائ  مادية،
 دعواه، فإن ربان السفينة يتحمل تعويض األمرار اليت تسبب هبا خطأه.

 التقرير البحري الفرع األول:
بالتقرير البحري وهو قرار موجز ودقيق صادر من الربان، يتضمن كل ما خيص حركة السفينة  اإلثباتيف غالبية األحيان  يستعان

ثه أو ومجي  الظروف احمليطة هبا وكدا احلوادث اليت تعرض هلا الربان خالل الرحلة البحرية مبا فيها التصادم البحري سواء قبله أو أثناء حدو 
 بعد وقوعه.
بات بل ويعترب من وسائل اإلثبات اهلامة يف القانون البحري على وجه العموم والتصادم البحري وهلذا التقرير حجية خاصة يف اإلث 

ومت تحقيقه من قبل السلطة البحرية املختصة إىل غاية  3ق بح ج، 113ساعة حسب م  73خصوصا، إذا قدم يف موعده القانوين خالل 
 ة نظامية يعد حجة كاملة إىل حني إثبات عكس ما جاء فيه.أن يقوم الدليل على عكسها، والتقرير البحري املؤكد بطريق

والتزام الربان بتقدمي التقرير ليس التزاما عاما جيب تنفيذه عقب كل رحلة، بل هو مقصور على احلاالت اليت تق  فيها أثناء الرحلة 
 باألشخاص املوجودين عليها أو باحلمولة.حوادث غري عادية كالتصادم، ويستوي يف ذلك أن تتعلق هذه احلوادث بالسفينة ذاهتا أو 

 يومية السفينة  دفتر الفرع الثاني:  
، أو دفرت احلوادث الرمسي للسفينة كما يتعني على الربان أثناء الرحلة البحرية أن ميسك بشكل منتظم دفرتا خاصا وهو دفرت اليومية  

يتضمن بيانا مفصال جلمي  ما يق  من حوادث ووقائ  أثناء الرحلة البحرية، مبا يف ذلك املخالفات اليت قد يرتكبها البحارة وذكر مجي  

                                                           
 .722ص  ،6122القاهرة  لنيل شهادة دكتوراه الدولة يف احلقوق، جامعة عني مشس، رسالة، دراسة مقارنة، التصادم البحري: أخياظ حممد 1
 .76ص ،7162 املكتب اجلامعي احلديث، احلوادث البحرية،إميان اجلميل:  2
ساعة من وصوله أول  73الل ق بح ج:" عند حدوث أمرار هامة للسفينة أو األشخاص املوجودين على متنها أو حلمولتها جيب على الربان خ 113 املادة: 3

 ميناء تحرير تقرير مفصل يبني فيه ظروف احلادث ويقدمه للسلطة البحرية املختصة للميناء واليت تسلم بدورها إيصاال بذلك للربان".
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وللمحكمة املختصة من  ،الظروف اليت تتم فيها املالحة البحرية كحالة الطقس وغريها ومجي  القرارات اليت قد يتخذها أثناء السري يف البحر
وإذا ما   ،ل هذه البيانات واليت تعترب مبثابة تصريح من الربان عن أحداث ووقائ  الرحلة البحرية االستعانة هبا ملعرفة مالبسات احلادثخال

 .1 الالزمة لتفادي وقوع التصادم أم أنه أمهل يف ذلك اإلجراءاتكان الربان قد اختذ 
ليت ثتبت فيه، يتضح للمحكمة أو جلان املعاينة أو اخلرباء أو اإلدارة البحرية كما تظهر فائدة دفرت السفينة أنه من خالل البيانات ا

لتاليف وقوع التصادم املختصة معرفة الكثري عن احلادث الذي حصل، ومن خالله أيضا يتضح إذا ما كان الربان قد اختذ اإلجراءات الالزمة 
   البحري باعتباره حادثا جيب أن يسجل يف دفرت يومية السفينة.

 الشهود شهادةالفرع الثالث: 
من جهة أخرى ميكن للمحكمة املختصة أن تأمر بإجراء استجواب للربان وأفراد الطاقم ويف بعض األحيان استجواب املسافرين  

ينة للفصل بني أقوال املتصادمني، واليت تعترب مبثابة تلقي شهادة شهود للتأكد إذا ما ورد من بيانات يف التقرير البحري ودفرت يومية السف
جيب التأكد عن طريق مقارنة الوقائ  اليت أدلوا هبا م  ما ورد يف التقرير  فإنهحالة التعارض بني تصرحيات الشهود  صحيحا أم ال، ويف

 البحري ودفرت اليومية. 
وتعترب شهادة الشهود يف كافة التشريعات وسيلة لإلثبات وهي حجة مقنعة وبالتايل غري ملزمة وعليه للقامي كامل السلطة يف 

، وهي ليست حجة  الشهادةفقد تكون يف القضية من القرائن واألدلة األخرى ما يغين عن أي السلطة التقديرية للقامي  تقدير قيمتها
 قاطعة فما يثبت بالشهادة يعترب صحيحا إىل أن يثبت عكسه، ويثبت عكس تصرحيات الشهود بكافة وسائل اإلثبات.

 الخبرة الفرع الرابع:
وقوع التصادم البحري يف أعايل البحار  ةخاصة يف حال 2قد تأمر احملكمة املختصة أيضا بتعيني خرباء للتحديد سبب التصادم،        

املسافرين املتواجدين على متنها، وغالبا ما يشهد هؤالء لصاحل السفينة اليت كانوا  حيث ال يوجد شهود إال حبارة السفن املتصادمة أو
حياول التنصل من املسؤولية بإلقائها على اآلخرين فيضطر البعض إلخفاء بعض املستندات وبالتايل قد ال يطمئن القضاء عليها، وكل 

 .3 لتقارير الربابنة، لذلك يتم اللجوء إىل اخلربة لتحديد األخطاء إال أهنا أمر اختياري فاحملكمة املختصة غري جمربة للجوء إىل اخلرباء
جمال احلوادث البحرية بصفة عامة والتصادم البحري بصفة خاصة، يف التوصل بطريقة موموعية إىل أسباب وللخربة دور هام يف 

وقوع التصادم وحماولة الكشف عن األخطاء املرتكبة من ربابنة السفن املتصادمة، وهو يف ذلك يستخدمون كل ما تحت أيديهم من أدلة 
الوة على مصادر أخرى من املعلومات مثل اخلرائط البحرية املستخدمة وقت التصادم ووسائل إثبات كدفرت اليومية ودفرت املاكينات ع

 والتقارير اجلوية.
ر النامجة عن ذلك، على أن األخطاء، وبالتايل تحديد املسئول لتقدير قيمة األمرا ف كله من وسائل اإلثبات هو تحديدويبقى اهلد 

 ق بح ج. 721/6 ابتداء من تاريخ وقوع التصادم وهذا ما تقضي به م دعوى املطالبة بتعويض األمرار مبضي سنتني تتقادم
 خاتمة:

 ،من قبل القضاء االجنليزي جمال التصادم البحري على دعاوى املسؤولية يف القرائن القانونيةتبني أن تطبيق  ،من العرض السابق
من شأنه إجياد السبب احملتمل يف وقوع التصادم وهو وجود إمهال من جانب السفينة الصادمة،  Res ipsa loquitur قاعدة ومن خالل

 وبالتايل يق  على عاتق املالك أو اجملهز نفي صحة هذا الوم  الظاهر.

                                                           

  ". األخرى ممسوكة بصفة نظاميةيتعني على الربان أن يتأكد من أن دفرت السفينة ويوميات املاكينة والراديو ومجي  الوثائق  :"ق بح ج 515 املادة: 1 
 .21ص املرج  السابق، حممود شحماط، 2
 .661ص املرج  السابق، حممد هبجت عبد اهلل قايد، 3
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لقرائن لالعتماد على ا ال حملف االعتماد على القرائن القانونية يف جمال حوادث التصادم البحري، يكون من اخلطأرغم ذلك، 
خاصة م  التطور التكنولوجي الذي عرفته صناعة السفن وأمحت السفن مأمونة  ،يف القانون البحري اجلزائري القانونية يف خطأ التصادم

تخلت معظم التشريعات البحرية عن القرائن القانونية يف جمال التصادم البحري، وألزمت املدعي إثبات خطأ املدعى عليه للنقل البحري، ف
، الواليات املتحدة األمريكيةاجلزائر و باستثناء  ،التشريعات البحريةواليت صادقت عليها معظم  6161لسنة  Bruxellesبصدور معاهدة 

جيب على املضرور أن يقيم الدليل  هلذاو  إذا كان هناك إمهال من قبل املالك أو أحد تابعيه،إال ال يق  غالبا وبالتايل فإن حدوث التصادم 
 صادم.وبكافة طرق اإلثبات على خطأ السفينة الصادمة، ويف حالة فشله يتحمل كل طرف األمرار واخلسائر اليت حلقته من الت  



 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

333 

 دراسة مقارنة ؛ أثر اإلشهار المقارن على العالمة التجارية
The impact of comparative advertising on the brand: a comparative study 

 أستاذة مساعدة قسم )أ(، أ.معيزي خالدية،
 قسم القانون اخلاص، معهد العلوم القانونية واإلدارية، 

  الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائر.املركز اجلامعي العالمة أمحد بن حيي 

 . 72/88/7182تاريخ املراجعة:  -81/81/7182تاريخ اإليداع: 
 ملخص: 

إن من أكثر أنواع اإلشهار جدال وتأثريا يف إرادة املستهلك اإلشهار املقارن والذي يعتمد على املقارنة بني السلع واخلدمات من 
والقضاء وحىت  فقهالذات اجلنس واملؤدية لنفس الغرض، بدافع املفاضلة، وللرفع من قيمة إحداها على حساب األخرى، مما جعل 

قوطها، فكما له مشروعية هذا النشاط من عدمها، حيث يلعب دورا جوهريا يف جناح العالمة التجارية أو س التشريعات تتخبط يف دوامة
شهرة العالمة التجارية و ميكن أن حيط من قيمتها وحيطم كل املساعي واجلهود املبذولة يف سبيل إيصاهلا إىل املستهلك  األثر الكبري على

 وجذب االنتباه إليها.
 حية:مفتاالكلمات ال

 .، املمارسات التجارية املضللةاإلشهار الكاذب واملضلل ،االتصال اإلشهاري ،العالمة التجارية ،اإلشهار املقارن ،اإلشهار التجاري
Abstract: 

Comparative advertising is one of the most common, and most impactful, types of 

advertising. It relies on the comparison between similar goods and services, which have the same 

purpose, in order to measure one to the other, and subsequently elevate one’s value over the other. 

Though the legality of this practice is still in question, as jurisprudence and legislation alike 

struggle to decide on outlawing it or not, considering that it plays a key role in the success, or 

failure, of the brand, as it has a great impact on the brand's reputation and can decrease its value and 

spoil all efforts and endeavors to reach the consumer and attract attention to the brand. 

Keywords: 

Advertising, comparative advertising, brand, advertising communication, false and 

misleading advertising, misleading business practices. 

 مقدمة:
حيث حياول من خالله العون االقتصادي إيصال معلومات أو ترسيخ  يعترب اإلشهار من بني أهم وسائل االتصال التجاري،

فكرة حول منتجاته، إن كانت سلعا أو خدمات، وله أمهية كربى يف جمال االقتصاد عموما، وكذلك األمر بالنسبة للعالمة التجارية فلها 
إن و  خلي والدويل، ملا هلا من فاعلية يف تطوير االقتصاد.دور فعال من الناحية االقتصادية واالجتماعية وحىت القانونية على الصعيدين الدا

العالقة بني اإلشهار والعالمة التجارية ليست باخلفية فكل عمل إشهاري يستهدف يف أغلب األحيان عالمة جتارية معينة إن كانت سلعة 
ى ذلك إىل انتشار العالمة وشهرهتا، وكلما  أو خدمة. وهذه العالقة هي عالقة تكاملية فكلما كانت الرسالة اإلشهارية ناجحة كلما أد

 كانت العالمة مشهورة وهلا جذور راسخة كان هنالك قبول للرسالة اإلشهارية من قبل مجهور املستهلكني.
، ؟ل هذا التصرفما درجة مشروعية مث ؟،لكن ماذا لو مت نشر رسالة إشهارية تتضمن مقارنة إحدى العالمات التجارية بأخرى

أم أن األمر هبذه الصورة يتحول إىل حماولة اإلطاحة والتشهري بالعالمة املنافسة مقابل حتويل انتباه  ،ارسة للنشاط اإلشهاريمموهل يعترب 
 ؟.املروج هلا املنافسة املستهلك إىل العالمة



 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

333 

التضارب الفقهي لإلجابة عن هذه اإلشكالية سنحاول يف بادئ األمر حتديد املفهوم العام لإلشهار املقارن، مع احلديث عن 
والقضائي حول مدى مشروعيته كإحدى وسائل االتصال اإلشهاري، يف املبحث األول، أما يف املبحث الثاين فسيكون احلديث عن اآلثار 

 اليت ميكن أن حيدثها اإلشهار املقارن على العالمة التجارية إن كانت إجيابية أو سلبية. 
 المبحث األول

 ماهية اإلشهار المقارن
سعيا منها حلماية األعوان االقتصاديني من خماطر املنافسة غري املشروعة اليت ميكن أن ميارسها جمموعة من الطفيليني واليت بدورها 

خاصة حلماية بعض احلقوق اللصيقة بالعون تعود باخلسارة واملزامحة يف احلياة االقتصادية، ذهبت جل الدول إىل تقرير تشريعات 
املمارسات اليت ميكن أن تتحول حتت ظروف معينة إىل ممارسات غري مشروعة أو غري نزيهة حبسب تعبري املشرع االقتصادي، من بعض 

لذلك سنبني فيما يلي مىت يعترب اإلشهار التجاري مقارنا، وحناول حتديد مميزاته، وتبيان اجلزائري، ومن بني هذه التصرفات اإلشهار املقارن، 
 ته.اجلدل القائم حول مدى مشروعي

 المطلب األول: مفهوم اإلشهار المقارن.
 لتحديد مفهوم اإلشهار املقارن البد يف بادئ األمر التعريف به )فرع أول(، مث متييزه عما يشاهبه من التصرفات )فرع ثاين(. 

 الفرع األول: تعريف اإلشهار المقارن.
التجاري عموما، فهو ذلك النشاط االتصايل غري املباشر بني اإلشهار تعريف  اإلشهار املقارن ال بد من تعريفقبل التطرق إىل 

املنتج واملستهلك، وجتدر اإلشارة إىل أن اإلشهار التجاري له عدة تعريفات خمتلفة وذلك حبسب نظرة كل باحث هلذا النشاط باعتباره 
 .كوسيلة إشهارية وتروجيية، أو عملية اتصال، أو عملية اقتصادية أو اجتماعية، أو غري ذل

بأنه: "اتصال مجاهريي غري     François Laurentالفقيه واملؤرخ البلجيكي ومن أبرز التعريفات يف جمال التسويق ما جاء به   
شخصي يتم حلساب مؤسسة تسمى املعلن الذي يدفع لوسيلة اإلعالم كي تنشر رسالته، واليت غالبا ما يتم وضعها وتصميمها من طرف 

أما يف املفهوم القانوين فنجد  .1ية، وغالبا ما تكون يف خدمة هدف جتاري، ويف أحيان أخرى اجتماعيا أو سياسياوكالة إشهارية أو اتصال
من القانون احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية على أنه:" كل إعالن 2 2/2املشرع اجلزائري قد عرفه من خالل نص املادة 

 إىل ترويج، بيع السلع أو اخلدمات مهما كان املكان أو وسائل االتصال املستعملة". يهدف بصفة مباشرة أو غري مباشرة
أما املشروع التمهيدي للقانون املتعلق بالنشاطات اإلشهارية فقد جاء يف مادته الثانية بأنه: " يعد نشاطا إشهاريا كل نشاط يهدف إىل 

. يف حني مل 3 أو اخلدمات مهما كان مكان أو وسائل االتصال املستخدمة" سيما لألمالكت بغرض ضمان الرتقية التجارية التقدمي خدما
أما يف القانون املقارن فنجد القضاء الفرنسي يعرف  .وقمع الغشماية املستهلك املتعلق حب 10/12رقم  قانوناليأيت على تعريفه يف 

 .4لهليت ميكن أن تتوقع من املنتوج أو اخلدمة املقدمة اإلشهار بأنه كل وسيلة معلومات تسمح للمتعامل بتكوين فكرة حول النتائج ا
املتعلق باإلشهار  8007ما س  72املؤرخ يف  711/07يف نص املادة الثانية من األمر رقم  عرّفهفقد املشرع الفرنسي  أما

يعترب إشهارا كل شكل لرسالة تلفزيونية تنشر بدون أجر أو مقابل أجر، سواء من أجل تشجيع " السمعي البصري، واليت جاء يف فحواها،
متويل األموال أو اخلدمات مبا يف ذلك تلك اليت تقدم حتت الصنف ذاته يف إطار نشاط  جتاري صناعي حريف أو مهن حرة سواء لتأمني 

                                                           
1 - Laurent François, Les études de marché, édition d'organisation Paris, 2001, p  518. 

يونيو  72، الصادرة بتاريخ 08، حيدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية، جريدة رمسية عدد 7110يونيو  72املؤرخ يف  10/17القانون رقم  - 2
 2، ص00، جريدة رمسية عدد 7181غشت  81املؤرخ يف  81/10، املعدل واملتمم بالقانون رقم 7110

 إىل مكتب الربملان. 7181مارس  70طات اإلشهارية املقدم بتاريخ من املشروع التمهيدي للقانون املتعلق بالنشا 17املادة  - 3

4 -"Tout moyen d'information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui 

peuvent être attendus du bien ou du service qui lui proposé" 
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على جنحة اإلشهار الكاذب واملضلل،  بتأكيدهلفرنسي إىل أبعد من ذلك ويذهب املشرع ا .1" خاصةاالزدهار التجاري لشركة عامة أو 
مبصطلح املمارسات  مصطلح اإلشهار الكاذب واملضلل 7111حيث استبدل يف التعديل الذي مس قانون االستهالك الفرنسي سنة 

  .2التجارية املضللة
هو أنه من بني األنشطة التجارية اليت يؤتيها  هاته؛ دراستنااإلشهار كنشاط جتاري بصورة عامة، ولكن ما يهمنا يف  هذا عن

التاجر أو احملرتف يف هذا اجملال نوع من أنواع اإلشهار الذي يثري الكثري من التضارب الفقهي والقانوين وحىت القضائي وهو اإلشهار 
مؤدي خدمات حبيث يقارن من خالله بني  اإلشهار الذي يقوم بتقدميه صانع أو موزع أو  "ث يعرف اإلشهار املقارن بأنه:حي املقارن.

األموال واخلدمات اليت يعرضها املنافس له حمدد اهلوية أو ميكن حتديدها يف الرسالة اإلعالنية بغرض إقناع مجهور املستهلكني بأفضلية 
اإلشهارية تعريف لإلشهار املقارن  وقد ورد يف املشروع التمهيدي للقانون املتعلق بالنشاطات .3منتجاته أو خدماته عما مياثلها يف السوق"

سيما إىل منتوجني أو بضاعتني أو عالمتني، بغرض مقارنتهما اء فيها أن : " كل إشهار يشري الحيث ج 88يف نص املادة التاسعة فقرة 
 بكيفية تنزع عن أحدامها االعتبار أو املصداقية بطريقة مباشرة " 

 10/17من القانون رقم  7فقرة  71وميكن أن يستشف موقف املشرع اجلزائري من اإلشهار املقارن من خالل نص املادة 
ذا املتعلق بالقواعد املطبقة على املمارسات التجارية حيث جاء فيها: " دون اإلخالل باألحكام التشريعية والتنظيمية األخرى املطبقة يف ه

 سيما إذا كان :شرعي وممنوع، كل إشهار تضليلي ال امليدان، يعترب إشهارا غري
يتضمن تصرحيات أو بيانات أو تشكيالت ميكن أن تؤدي إىل التضليل بتعريف منتوج أو خدمة أو بكميته أو وفرته أو  -8

 مميزاته.
  مع بائع آخر أو مع منتوجاته أو خدماته أو نشاطه." االلتباس يتضمن عناصر ميكن أن تؤدي إىل -7

  يتم تنظيم مثل هذا اإلشهار يف التشريعات األخرى املتعلقة حبماية املستهلك. يف حني مل
 L121-8يف املادة  8002تطرق لتعريف اإلشهار املقارن من خالل قانون االستهالك الفرنسي بعد تعدله سنة  دأما املشرع الفرنسي فق

وقد  4واليت جاء فيها بأنه ذلك اإلشهار الذي يضع يف املقارنة،  صراحة أو ضمنا منافسا أو السلع واخلدمات اليت يقدمها منافس آخر.
الفقه الفرنسي بأنه شكل خاص من أشكال اإلشهار، يتم من خالله الرتويج للمبيعات عن طريق املقارنة بن املنتوجات أو اخلدمات عَرفه 

قبل مشروع معني، مع تلك اليت تقدمها مشروعات منافسة بواسطة تسليط الضوء على مزايا املنتوجات واخلدمات اليت  يقدمها املقدمة من 
اليت يقدمها املنافس، مع اإلشارة بالضرورة إىل االختالف بني تلك السلع واخلدمات عن طريق وصف خصائصها  عاملعلن مبقارنتها م

 الرئيسية.
غرفة التجارة العاملية اإلشهار املقارن بأنه عندما  عرَفتلقانون الدويل للممارسات املشروعة يف جمال اإلشهار ،من ا 10ويف املادة 

 حيوي اإلشهار مقارنة جيب أال حيمل يف طياته تضليال للمستهلك وجيب أن حيرتم مبادئ املنافسة املشروعة. وأن تستند عناصر املقارنة إىل
 .5 منها،واختيارها مبشروعية وقائع موضوعية ميكن التحقق

                                                           
1 - Art 02 du décret n0 92-280 du 27 mars 1992, relatif à la publicité au parrainage audiovisuel: "Constitué une publicité 

toute forme de message télévisé diffusé conte rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la 

fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans  le cadre d'une 

activité commercial, industrielle artisanale ou de profession libéral, soit d'assurer la promotion commercial d'une 

entreprise publique ou privé" Art 02 du décret n0 92-280 du 27 mars 1992, relatif à la publicité au parrainage 

audiovisuel. 
2 - Art L 121-1 du code de la consommation, loi n0  2008-3 de 03 janvier 2008. 

 .812، ص 7110حممد بودايل، محاية املستهلك يف القانون املقارن، دار الكتاب احلديث، اجلزائر،  - 3
4  - " tout publicité qui met en comparaison des biens ou services identifiant, implicitement ou explicitement, un  

concurrent ou des biens ou des services offerts  par un autre concurrent ".   
5 - Yamina Benliman, le droit et la publicité, édition  scolie, Alger, 2015, p 175. 
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 الكاذب والمضلل. اإلشهار الفرع الثاني: تمييز اإلشهار المقارن عن
جلذب انتباه املستهلك ورغبته يف اقتناء السلع واخلدمات ميكن أن يستخدم العون االقتصادي أية تقنية أو إسرتاتيجية اقتصادية، 

 املنافسة غري املشروعة باعتماد ممارسات غري نزيهة كاإلشهار الكاذب أو التضليلي.وبذلك ميكن أن يدخل األعوان االقتصاديون يف إطار 
  .( (inexacteويقصد باإلشهار الكاذب أن حتتوي الرسالة اإلشهارية معلومات مغايرة للحقيقة وكاذبة، وغري صحيحة 

واجلدير بالذكر أن فكرة اإلشهار الكاذب أو التضليلي مل تكن حمددة املعامل يف القانون اجلزائري حيث كانت االحنرافات املتعلقة 
تعترب كمخالفة متعلقة بالغش يف بيع السلع والتدليس يف املواد الغذائية (   (la communication commercialeباالتصال التجاري 
من قانون العقوبات اجلزائري. فاملشرع من خالل هذا النص عاجل مسألة الغش والتدليس يف بيع املواد الغذائية  0701دة والطبية مبوجب املا

جلزائري قد أراد من النص تنظيم اإلشهار فقد جتاهل متاما اوالطبية وليس سعيا منه إىل جترمي اإلشهار الكاذب، وإذا اعتربنا أن املشرع 
، ولكن ميكن أن يعترب هذا النص كلبنة أوىل لوضع تنظيم قانوين خاص باإلشهار كنشاط جتاري يلتزم التنظيم، حقيقة النشاط اإلشهاري

 واإلشهار الكاذب و التضليلي كإحدى صور املمارسات التجارية غري املشروعة.
، ومع الغش حبماية املستهلك لقالنص القانوين املتعإن املشرع اجلزائري مل يتطرق بأية صورة لإلشهار الكاذب أو التضليلي يف 

فسن قانون  ،على خالف املشرع الفرنسي الذي بادر إىل القضاء على الفراغ القانوين املتعلق باإلشهار الكاذب أو التضليلي كغش جتاري
إال أن هذا القانون سرعان ما تبني عجزه لعدم  .2اإلشهار الكاذب الذي حيمل املستهلك على تغيري إرادتهجَرم الذي  8002جويلية  17

لتوجيه التجارة  8022ديسمرب  72الصادر يف  22-8802متكنه من حصر كل أنواع اإلشهار املخالف للحقيقة، فجاء القانون رقم 
نية وتضمن منه حيث استبعد كل العبارات الغامضة لسوء ال00يف املادة   orientation de commerce et l'artisanatواحلرف 

واملتعلق حبماية  8021جانفي  81الصادر يف  21-72عبارات عميقة وشاملة، مث عدل بعد ذلك هذا القانون مبوجب القانون رقم 
 deاملستهلكني وإعالمهم، والذي حدد األشخاص املسؤولني عن مثل هذه النشاطات غري املشروعة، كما أضاف مصطلح التضليلي 

urnature à induire un erre     1وبذلك أصبح تعريف اإلشهار الكاذب والتضليلي مرتبط بنص املادة-L1213  وما يليها يف
قانون االستهالك الفرنسي، فمن خالل هذا النص وبالرغم من انه ليس نصا خاصا يف جمال اإلشهار إال أنه حدد العقوبة وجمال تطبيقها 

 .4بشكل أوسع
أوت  10املؤخر يف  7111-220 جمال التجارة تتسع من خالل القانون رقم مث أخذت دائرة التصرفات غري املشروعة يف

والتعلق باملمارسات التجارية غري املشروعة  7111ماي 88املؤرخ يف  7111-70، والصادر مباشرة بعد التوجيه املشرتك رقم 7111
فيها املمارسات  عدحيدد الظروف اليت ت من قانون االستهالك الفرنسي L121-1للشركات ضد املستهلكني، ليصبح النص اجلديد 

  كاذبة.التجارية  
                                                           

يونيو  88املؤرخة يف  00)ج.ر.ج.ج.، ع. الذي يتضمن قانون العقوبات املعدل واملتمم 8000يونيو  1املؤرخ يف  810/ 00من األمر رقم  070ملادة ا - 1
 . (217 ص، 8000

وبتني فقط كل من خيدع أو حياول أن خيدع دج أو بإحدى هاتني العق 71111إىل  7111" يعاقب باحلبس  من شهرين إىل ثالث سنوات وبغرامة من 
 املتعاقد:

يف كمية األشياء سواء يف الطبيعة أو يف الصفات اجلوهرية، أو يف الرتكيب أو يف نسبة املقومات الالزمة لكل هذه السلع،سواء يف نوعها أو مصدرها، سواء  -
 املسلمة أو أو يف هويتها.

 عادة األرباح اليت حصل عليها بدون حق".يف مجيع احلاالت فإن على مرتكب املخالفة إ

 
2 - Yamina Beliman, op.cit. p 143. 
3 - L121-1 du code de consommation : " est interdite toute publicité comportant sous quelque forme que ce soit des 

allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire un erreur, lorsque celles-ci portent …".   
4 - Régis Fabre, Nicolas Genty, Droit de la publicité et de la promotion des vents, 4eme éd, Dalloz, 2013, p 42. 



 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

333 

-81املعدل واملتمم بالقانون رقم  17-10من القانون رقم  72وجتدر اإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري ومن خالل نص املادة 
التجارية اليت تدخل يف مفهوم اإلشهار احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية، قد أورد وبشكل غري مباشر بعض املمارسات  10

" تعترب ممارسات جتارية غري نزيهة يف مفهوم أحكام هذا القانون، ال سيما منها املمارسات  الكاذب أو املضلل، حيث جاء يف نص املادة:
س بشخصه أو منتوجاته أو تشويه مسعة عون اقتصادي منافس بنشر معلومات سيئة مت -اليت يقوم من خالهلا العون االقتصادي مبا يأتـي:

فنشر املعلومات اليت ميكن أن تسيء إىل شخص أو منتوج أو خدمة العون االقتصادي املنافس ميكن أن تكون عن طريق ، خدماته..."
 اإلشهار.

 من خالل ما سبق ميكن حتديد بعض النقاط اليت يتميز هبا اإلشهار الكاذب والتضليلي عن اإلشهار املقارن:
الكاذب أو التضليلي حيتوي بطريقة أو بأخرى على معلومات أو تصرحيات أو إحياءات تدفع باملستهلك إىل تغيري  إن اإلشهار 

إرادته، وميكن أن يؤثر على العون االقتصادي املنافس جبلب الزبائن ألن اإلشهار التضليلي يعتمد على وسائل تضلل املستهلك وتؤثر يف 
 إرادته.

ب يف اجملال التجاري وخاصة يف اإلشهار التجاري له مفهوم عام، فبعض اإلعالنات تعتمد على وجيب التنويه إىل أن الكذ
ل تضخيم صورة أو قوة أو فاعلية السلعة أو اخلدمة اليت يروج هلا طبقا لقاعدة جواز املبالغة يف اإلشهار، فتستعمل عبارات مبالغ فيها مث

يف جمال اإلشهار التجاري ألهنا مبالغ فيها لدرجة عدم تصديقها، ومثال ذلك اإلشهار األقوى، األول عامليا... وهي عبارات مسموح هبا 
 ال يؤثروهو أمر ال ميكن اجلزم به لذلك ال يعترب كذبا ألنه   %811فيوصف بأنه يقتل اجلراثيم   (détol) عن الصابون السائل لليدين 

املستهلك فهنا نكون أمام تصرف  قد يؤثر على إرادة الرسالة اإلشهارية كذبا املستهلك أو يؤثر على املنافسني، لكن إذا احتوتإرادة على 
إذا ال جمال للمقارنة بني اإلشهار الكاذب واملقارن من حيث املبدأ ولكن التشابه يقع بني كل من اإلشهار  غري مشروع يستوجب العقاب.

لك وخداعه بتفضيل السلعة أو اخلدمة املعلن عنها. وخيتلفان يف املقارن والتضليلي من حيث اهلدف فكل منهما يهدف إىل إيهام املسته
 النقاط التالية واليت تستشف من التعاريف السابقة:

ضليلي يعتمد على استخدام وسائل ومعلومات تضليلية إليهام املستهلك بنجاعة السلعة أو اخلدمة املروج هلا يف اإلشهار التّ  -
دمها حني يعتمد اإلشهار املقارن على تلك املعلومات املغلطة باملقارنة بني السلعة أو اخلدمة اليت يقدمها مقابل السلعة أو اخلدمة اليت يق

حىت نكون أمام إشهار مقارن ضرورة استخدام وسائل ومعلومات مضللة بل تكفي املقارنة الصرحية حىت ولو   ال يشرتط أنهاملنافس. كما 
 كانت صادقة لإلطاحة باملنافس كشخص أو السلع اليت يعرضها أو اخلدمات اليت يقدمها.

ففي اإلشهار التضليلي الفعل  ميكن استخالص فرق آخر وهو الفعل اجملرم يف كل من اإلشهار املقارن واإلشهار التضليلي، -
الفعل اجملرم هو اإلتيان بوسائل أو معلومات احتيالية لإليقاع باملستهلك وجعله خيتار السلعة أو اخلدمة املروج هلا دونا عن سواها، يف حني 

احة باملنافس أو بالسلع اجملرم يف اإلشهار املقارن، هو أن تتم املقارنة أو املفاضلة بني سلعة وأخرى أو خدمة وأخرى، بقصد اإلط
 واخلدمات املنافسة.

ويظهر االختالف كذلك يف األطراف املتضررة من كل نوع، ففي اإلشهار التضليلي تكون الضحية املستهلك دون سواه. يف  -
 حني يكون املتضرر يف اإلشهار املقارن كل من املستهلك والعون االقتصادي املنافس.

 حول مشروعية اإلشهار المقارن.المطلب الثاني: الجدل القائم 
ال جدل يف أن املشرع اجلزائري مل يتناول موضوع اإلشهار املقارن بصورة واضحة وصرحية، يف حني جند يف القوانني املقارنة 

 تضارب بني موقفني، أحدمها ينادي مبشروعية اإلشهار املقارن، والثاين رافض هلذا األخري ويؤكد عدم مشروعيته.
 االتجاه القائل بعدم مشروعية اإلشهار المقارن. الفرع األول:
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يف بعض دول اإلحتاد األوريب يسمح بتقدمي إشهار مقارن مع الكثري من القيود والشروط ومن هذه الدول مثال إسبانيا، بريطانيا، 
واملتعلق حبماية  8007يف حني دول أخرى ال تسمح هبذا الشكل من اإلشهار ومن هذه الدول فرنسا. قبل قانون  ،وغريها أملانيا

 .1لم يرد يف القانون نص جيرم أو مينع اإلشهار املقارنفاملستهلكني 

كانت احملاكم تستند يف مل يكن هناك نص جيرم أو مينع اإلشهار املقارن، ف 8007ففي املنظومة القانونية الفرنسية وإىل غاية 
فكانت  .concurrence déloyaleجترميه إىل عدم تنظيم هذا النوع من اإلشهار، وحبجة أنه صورة من صور املنافسة غري املشروعة 

قانون من ال 8217جترم عملية املقارنة بذاهتا مما جعل القضاة يذهبون إىل تطبيق نظرية املنافسة غري املشروعة استنادا إىل نص املادة 
املدين الفرنسي واملتعلق باملسؤولية التقصريية للمطالبة بوقف اإلشهار املقارن وتعويض األضرار، ومتابعة كل مقارن حيتمل أن يلحق 

قيم املسؤولية الشخصية على أساسا اخلطأ من القانون املدين سالف الذكر ي 8217نص املادة حيث أن  .2ضررا مبنافس له
احلالة هو القيام باملقارنة بني السلعة أو اخلدمة اليت يقدمها مع سلعة أو خدمة يقدمها منافس آخر. أما  الشخصي، واخلطأ يف هذه

الضرر فيلحق املنافس بتحقق شروط املنافسة غري املشروعة، ويلحق املستهلك بالتأثري على إرادته باستعمال وسائل املقارنة واملفاضلة 
وتتلخص وقائعها يف أن  8011ال على ما سبق، القضية اليت عرضت على حمكمة باريس سنة بني السلعتني أو اخلدمتني. وأشهر مث

، قامت إحدى الشركات احلديثة بتصنيع نفس املضاد 8001إحدى الشركات كانت تصنع مضادا حيويا وتتاجر فيه منذ سنة 
ي  الذي من يها بني كل من املضاد احليو والتسويق له حبملة إشهارية مستغلة فيها حضور األطباء تقارن ف 8020احليوي سنة 

املضاد الذي تصنعه سابقتها، وكان واضحا يف املقارنة اليت قامت هبا ترجيح كفة منتوجها على نظريه، بناءا هذه املفروض أهنا صنعته و 
ب التعويض طبقا لنص الوقائع قضت احملكمة بقيام مسؤولية الشركة اليت قامت باملقارنة على أساس اخلطأ التقصريي والذي يستوج

 .3من القانون املدين الفرنسي باعتبارها منافسة غري مشروعة 8217املادة 

هذا عن الرأي الذي كان يذهب إليه الفقه والقضاء الفرنسيني، لكن ذلك مل يبقى على حاله لفرتة طويلة. فاملعروف يف الوسط 
 مؤيد ومعارض، وهو حال اإلشهار املقارن ولكونه حديث الظهور الفقهي أن ظهور فكرة للوهلة األوىل دائما تكون حمل جدال بني

قواعد املنافسة الشرعية  و نسبيا ال تزال بعض القوانني اليت ال تأخذ بشرعية اإلشهار املقارن على إطالقه بل ختضعه إىل شروط وقيود
)la concurrence loyale )ا ومثاله القانون اجلزائري.، ومنها من مل تناقش الفكرة ومل تعاجلها إىل يومنا هذ 

 الفرع الثاني: االتجاه القائل بمشروعية اإلشهار المقارن.

  أول من وظف اإلشهار املقارن كانت الواليات املتحدة األمريكية، وهذا التأكيد كان بناءا على أرقام، فاإلشهار املقارن كان ميثل
من جمموع االستثمار اإلشهاري، ويتم هذا األخري ضمن نظام أكثر ترخيصا يف هذا اجملال حتت جمموعة من الشروط بطبيعة  % 81

 .4احلال حىت ال خيرج عن نطاق املنافسة املشروعة
سالفة  5 جمال اإلشهارمن القانون الدويل املتعلق باملمارسات الشرعية يف 10بتداءا من نص املادة اوقد بدأ األخذ هبذا التوجه 

مت اقرتاح توجيه من قبل اجلمعية األوربية عرفت اإلشهار املقارن يف مادته األوىل بأنه كل إشهار  8008 وماي 71الذكر، ويف 
يستهدف بشكل جلي أو ضمين منافس أو سلع أو خدمات من نفس الطبيعة مقدمة من طرف منافس. هذا التوجيه نقل جزئيا إىل 

                                                           
1 - Yamina Beliman, op.cit. p 174. 
2 -  Ibid. p571 
 

 .722، ص 7111أمحد سعيد الزقرد، احلماية املدنية من الدعاية التجارية الكاذبة واملضللة، دار اجلامعة اجلديدة، مصر،  - 3

4 - Yamina Beliman, op.cit. p 174. 
5 - Art 6 de code international de pratiques loyales en matière de publicité: " Lorsque la publicité contient une 

comparaison, celle-ci ne pas doit être de nature à induire un erreur le consommateur et doit respecter les principes de la 

concurrence loyale, les éléments de comparaison doivent s'appuyer sur les faits objectivement vérifiables et qui doivent 

être choisis loyalement" Voir: Yamina Beliman, op.cit. p 175.   
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بنص يراقب اإلشهار املقارن، مت تقنينه بعدها ضمن املواد  8007جانفي  81من قانون  81القانون الفرنسي من خالل نص املادة 
مل تكتفي مجعية اإلحتاد األوريب هبذه النتيجة ألنه وعند التطبيق ستتجلى و  من قانون االستهالك. L121-14إىل  L121-1من 

هلا اإلشهار املقارن هو وسيلة من وسائل إعالم املستهلك، ولضمان تطبيق حسن هلذه النصوص  بعض اإلجراءات وغريها، فبالنسبة
جيب ترويضها، فاهلدف هو منح املستهلك أحسن طريقة للمقارنة، حبيث تساعد هذه املقارنة يف تطوير املنافسة وحتسني نوعية السلع 

 واخلدمات املعروضة لالستهالك.
مكرر  12يف جمال اإلشهار املضلل واإلشهار املقارن ونص يف مادته  02-11توجيه األوريب اجلديد رقم جاء ال 8002بعدها ويف سنة 

 أنه يكون اإلشهار املقارن قانونيا إذا اشتمل على الشروط التالية:
 أال يكون إشهارا مضلال. -8
 أن تتم من خالله املقارنة بني سلع وخدمات توفر نفس االحتياجات أو هلا نفس اهلدف. -7
أن يقارن بشكل موضوعي بني خاصية مهمة أو أكثر، مالئمة، قابلة للمراقبة، ومتثل سلعه أو خدماته. كما ميكن للسعر  -2

 أن يكون جزءا من املقارنة.
من خالل التعديل الذي حلق  7118جانفي 12وقد نقل هذا التوجيه بعد أشهر قليلة إىل التشريع الفرنسي بواسطة قانون 

 واختصر شروط أن يكون اإلشهار املقارن قانونيا أو مشروعا فيما يلي: L121-8املادة قانون االستهالك يف
 أال يكون اإلشهار مضلال أو كاذبا. -8
 أن تتعلق املقارنة بالسلع أو اخلدمات اليت توفر نفس احلاجيات أو هلا نفس اهلدف. -7
للمراقبة، ومتثل السلع أو اخلدمات اليت يقدمها،  أن تتم املقارنة بشكل موضوعي بني صفة جوهرية أو أكثر مالئمة، قابلة  -2

 . 1 كما ميكن أن يكون السعر جزءا من املقارنة
وأبقى على  L121-8نص املادة بمل ميس  7111وجتدر اإلشارة إىل أن التعديل الذي حلق قانون االستهالك الفرنسي سنة 

 .2نفس األحكام اليت تضمنتها

ماية املتعلق حب 10/12رقم: قانون الأما عن موقف املشرع اجلزائري فال يوجد ما يدل على توجهه يف هذا الشأن، فلم يتضمن 
 17-10أحكام تنظم اإلشهار كنشاط جتاري وبالتايل مل يتضمن أحكام اإلشهار املقارن.كما أن القانون رقم  املستهلك وقمع الغش

 71مل ينص صراحة على اإلشهار املقارن واكتفى من خالل نص املادة  ،مارسات التجارية املعدل واملتمماحملدد للقواعد املطبقة على امل
ميكن أن تكون منه بذكر بعض احلاالت اليت يكون فيها اإلشهار تضليليا أو ممنوعا أو غري مشروع. ومربرات عدم تنظيم اإلشهار املقارن 

ك العجلة االقتصادية مبا حيققه من أرباح، كما ير وحتيفتح باب املنافسة وتطوير النشاط التجاري  ما ذهبت إليه الواليات املتحدة األمريكية
أنه يعترب وسيلة مهمة إلعالم املستهلك خاصة إذا كانت التصرحيات والبيانات اليت يتضمنها صحيحة، وليست فقط للتأثري على إرادة 

 املستهلك أو إحلاق الضرر باملنافس.
 المبحث الثاني

 التجارية واإلشهار المقارنالعالمة 
تعترب العالمة التجارية من بني أهم العناصر الفعالة يف احلياة االقتصادية، ملا هلا من تأثري على إرادة املستهلك، فيعتمد اإلشهار 

 تمييزهاالتجاري على اجلانب التأثريي لإلقبال على العالمة التجارية املعلن عنها. إال أنه يف بعض الرسائل اإلشهارية يعتمد أسلوب املقارنة ل

                                                           
1 - Art L121-8 de la Loi du 03-01-2001 aboutissait à la modification du code de la consommation, Art L121-8  

Voir: Régis Fabre, et Nicolas Genty, et autres, Droit de la publicité et e la promotion des ventes, 4eme éd, Dalloz, 2014-

2015, p 145.  

 
2 -- Linda Arcelin-Lécuyer, Droit de la publicité, Presses universitaire de Rennes PUR, 2011, p 163. 
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ول عن غريها من العالمات املنافسة املماثلة هلا أو البديلة، إال أنه ويف مرحلة ما إذا خرجت املقارنة عن الشروط القانونية ميكن أن يتح
 السعي إىل نشر العالمة والتعريف هبا ومبميزاهتا إىل حماولة اإلطاحة باملنافسني. على هذا سنحاول حتديد نالغرض من الرسالة اإلشهارية م

تبيان أهم اآلثار بعدها يتم هلا القانون،  قرهاأمفهوم العالمة التجارية وأهم الشروط الواجب توفرها فيها حىت تتمتع باحلماية القانونية اليت 
 اليت ميكن أن يلحقها اإلشهار املقارن هبا إن كان من اجلانب اإلجيايب أو حىت السليب.

 المطلب األول: مفهوم العالمة التجارية.
يف النصوص القانونية، جيب أن تتحقق هبا جمموعة من اجلزائري  لتتمتع العالمة التجارية باحلماية القانونية اليت أقرها هلا املشرع

 الشروط. سنحاول بداية حتديد املفهوم العام للعالمة التجارية )فرع أول( مث تبيان أهم الشروط الواجب توفرها يف العالمة التجارية حىت
 حلماية القانونية )فرع ثاين(. تتمتع با

 الفرع األول: تعريف العالمة التجارية 
العالمة عموما بأهنا:" كل الرموز القابلة للتمثيل اخلطي، السيما الكلمات، مبا فيها أمساء األشخاص واألحرف واألرقام،  فتعرَ 

و مركبة، اليت تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص والرسومات أو الصور واألشكال املميزة للسلع أو توضيبها واأللوان مبفردها أ
فالعالمة التجارية هي اليت يتخذها الصانع أو التاجر شعارا ملنتجاته أو بضائعه متييزا هلا عن  .1طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غريه"

التاجر لتمكني املستهلك من التعرف على سلعته  غريها من املنتجات والبضائع املماثلة وهي من أهم الوسائل اليت يلجأ إليها الصانع أو
 . 2أينما وجدت وضمان عدم تضليل اجلمهور أو الغري املتعامل معه وخداعه يف ما يتعلق هبا

من  L711-1أما املشرع الفرنسي فقد ذهب أيضا إىل األخذ بالتعريف العام للعالمة وذلك من خالل الفقرة األوىل من املادة 
عالمة الصنع، التجارة ، اخلدمة، هي رمز قابل للتمثيل اخلطي تستخدم لتمييز سلع أو خدمات "قانون امللكية الفكرية حيث جاء فيها أن 

 .3" شخص ما طبيعي كان أو معنوي
دفها متييز السلع أو وتعرف اجلمعية األمريكية العالمة بأهنا: " اسم، أو مصطلح، أو إشارة، أو رمز، أو أي تركيبة منها مجيعا ه

 .4 " اخلدمات املقدمة من بائع ما، عما يقدمونه املنافسني اآلخرون

 .5املنظمة العاملية للملكية الصناعية أهنا إشارة تسمح بتمييز املنتوجات أو اخلدمات ملؤسسة عن غريها فتهاوعرَ 

الدكتور حمسن اخلضريي، بأهنا كل رمز يتخذه التاجر أو الصانع شعارا ملنتوجاته أو بضائعه، متييزا هلا عن غريها وبقصد  فهاويعرَ 
 .6 تيسري التعرف على مصدرها

 الفرع الثاني: أشكال وشروط العالمة التجارية.
سنحاول من خالل هذا الفرع تسليط الضوء على أهم األشكال اليت ميكن أن تأخذها العالمة التجارية واليت نظمها القانون، مث 

 . اليت يوفرها هلا القانونيف نقطة ثانية سنحاول حصر جمموعة الشروط الواجب توفرها يف العالمة التجارية حىت تتمتع باحلماية 
 ارية.أوال: أشكال العالمة التج

                                                           
، ص 7112يوليو  72الصادرة يف  00، املتعلق بالعالمات، جريدة رمسية عدد 7112يوليو  81املؤرخ يف  10-12من األمر رقم 17ظر نص املادة ين - 1

77. 

 .828، ص 8000والعالمات التجارية بني القانون واالجتهاد، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان،اإلعالنات أنطوان الناشف،  - 2

3 - Art L711-1 de code de la propriété intellectuelle, Voir: Albert Chavannes, Encyclopédie juridique, Dalloz, Paris, 

2003, p 02.    
 .800، ص 8000، إدارة التسويق، دار زهران، عمان، بشري العالق، قحطان العبديل - 4

5 -" la marque de fabrique, de commerce, ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à 

distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale". Voir: Jean Noel-Kapferer, Jean Claude 

Thoening,  La marque, Mc-Graw-Hill, paris, 1989, p46. 

 .781، ص 7110شاكر حامد على حسن جبل، اإلعالن التجاري واآلثار املرتتبة عليه يف الفقه اإلسالمي، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  - 6
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سيما لرموز القابلة للتمثيل اخلطي، السالف الذكر بأن:" العالمات كل ا 10-12من األمر  17نص املشرع اجلزائري يف املادة 
و الكلمات مبا فيها أمساء األشخاص، واألحرف، واألرقام، والرسومات، أو الصور واألشكال املميزة للسلع أو توضيبها أو األلوان مبفردها أ

  تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غريه"مركبة، اليت
يتضح أن األشكال والصور اليت ميكن أن تظهر فيها العالمة التجارية واليت جاءت يف  يماالسومن خالل توظيف املشرع ملصطلح 

 موعات التالية.نص املادة هي على سبيل املثال ال احلصر، ومنه سنقسم أشكال العالمة إىل اجمل
 األسماء المكتوبة على شكل يفردها عن غيرها. -(1

فيمكن للتاجر أو الصانع أو مقدم اخلدمة أن يضع امسه أو إمضائه كعالمة جتارية  ، (les marques nominales)كالعالمات االمسية 
لتمييز سلعه أو خدماته، وميكن أن يكون امسا جغرافيا شريطة أن يكون مميزا وخاصا، كما ميكن أن يكون امسا مستعارا أو حىت حرفا أو 

 . 1 رقما

 سميات المبتكرة.الت   -(2
ميكن للصانع أو التاجر أو حىت مقدم اخلدمات أن يبتكر امسا كعالمة جتارية، على أن تكون هذه التسمية مبتكرة لتمييز املنتوجات 

لتمييز نوعني من مساحيق الغسيل، والعالمة التجارية هبذا الشكل  (ARIEL )و(PERSIL )واخلدمات اليت متثلها عن غريها، ومثاهلا 
 لبطالن.اجيب أن تكون مبتكرة حتت طائلة 

 .إىل إخراجها يف شكل أو منط معني فيكفي االبتكار يف التسمية حىت تعترب عالمة جتارية دومنا احلاجة
 العالمة التصويرية -(3

كعالمة جتارية أو صناعية رسومات أو صور أو أشكال، ويطلق عليها أيضا   قد يستخدم التاجر أو الصانع أو مقدم اخلدمات
 ألهنا ختاطب الرؤية.  (marque emblématique)العالمات الرمزية أو الشعارية 

كما هو األمر يف رسم حشرة لتمييز مبيد احلشرات، أو كأن تستعمل صورة شخص مشهور حي أو متوىف ولكن بشرط أن تتم 
 كان حيا أو موافقة ورثته يف حال وفاته.  موافقته يف حال

واجلدير باملالحظة يف هذا النوع من العالمات التجارية أنه يستتبع الرمز ملكية التسمية الدالة عليه كما لو أخذت صورة منر  
اجلزائري  اليت أقرها املشرع كعالمة فيمنع على املنافس حينها استعمال لفظ منر لتميز سلعه أو خدماته عن غريها. وتلعب احلماية القانونية

لذلك للعالمة التجارية دورا كبريا يف ردع كل حماوالت التقليد وغريها من اجلرائم الواقعة على العالمة التجارية كملكية صناعية أو فكرية، 
 .2ءا لكل التباسيعد أمرا قانونيا إيداع التاجر أو الصانع أو مقدم اخلدمات الرمز كعالمة جتارية إىل املصاحل املختصة در 

 م إىل شروط موضوعية وأخرى شكلية.قسّ وت  ، ثانيا: شروط صحة العالمة التجارية
 وتتمثل يف الشروط التالية.، الشروط الموضوعية -أ(
 أن تكون العالمة فارقة. -(1

املتعلق بالعالمات، من عبارة " ...تستعمل  10-12من األمر رقم  17مبعىن أن تكون العالمة مميزة وهو ما يستدل من نص املادة 
 كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غريه" 

خلدمات فالعالمة التجارية جيب أن تتخذ طابعا فارقا أو مميزا يؤدي إىل متييز املنتوجات املتعلقة هبا أو تفريقها عن غريها من املنتجات أو ا 
 املماثلة.

                                                           
 .822أنطوان الناشف، مرجع سابق، ص  - - 1

2 - Marcel Bolton, Jean-Jack Cegarra,  le nom de la marque, éd science international, 5eme tirage 1999, p 39. 

 .820-821 صينظر أيضا: أنطوان الناشف، مرجع سابق، 
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 أن تكون العالمة جديدة. -(2
من  10جلة، وطبقا للمادة مبعىن مل يسبق استعماهلا من قبل شخص آخر، حيث لتكون العالمة حممية قانونيا جيب أن تكون مس

املتعلق بالعالمات فإنه يستثىن من التسجيل الرموز املطابقة أو املشاهبة لعالمة كانت حمل طلب تسجيل، مبعىن أوضح ال  10-12األمر 
عالمة التجارية من شأنه جيوز أن حتوز احلماية القانونية العالمة اليت تكون مطابقة أو مشاهبة لغريها واملسجلة، ألنه إذا تبني أن استعمال ال

 أن خيلق التباس توجب عدم استعماهلا من قبل شخص آخر.
بل ميكن للتاجر أو الصانع أو مقدم اخلدمات  ،وأن تكون العالمة التجارية جديدة ليس بالضرورة أنه مل يتم التطرق إليها من قبل

أو أن احلماية القانونية املقررة هلا انتهت مدهتا ومل يقم  ،الزمن بعالمة جتارية سبق استعماهلا ولكن ختلى عنها بعد فرتة من  االستعانة
 بتجديدها، وقتها ميكن لغريه استعماهلا كعالمة جتارية وتعترب جديدة وترتتب عليها كل اآلثار القانونية مما جيعل موضوع اجلدة نسبيا يف

 جمال محايتها يتعدى القانون الداخلي إىل القانون الدويل.، ونستثين من الذكر العالمات املشهورة ألن 1 جمال العالمات التجارية
 أن تكون العالمة التجارية مشروعة. -(3

املتعلق  10-12من األمر  12أن تكون العالمة مشروعة معناه غري خمالفة للنظام العام واآلداب العامة، فقد جاء يف نص املادة 
خالفة للنظام العام واآلداب العامة والرموز اليت حيظر استعماهلا مبوجب القانون الوطين بالعالمات أنه:" تستثىن من التسجيل ... الرموز امل

 أو االتفاقيات الثنائية أو املتعددة األطراف اليت تكون اجلزائر طرفا فيها"
ت والرموز ذات الطابع مما يعين أنه جيب أن تكون العالمة التجارية مشروعة وإال كانت باطلة، ومثال العالمات غري املشروعة العالما

 . 2 الديين، املضللة جلمهور املستهلكني من خالل ما يعرب عنه من بيانات غري صحيحة
  الشروط الشكلية. -ب(

 :شروطا شكلية وهي ،عيةاحلماية القانونية جيب أن تستويف باإلضافة إىل الشروط املوضو بحىت تكون العالمة التجارية متمتعة 
 العالمة.إيداع طلب تسجيل  -(1

 .3مة التجارية أمام املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعيةالويتم إيداع طلب تسجيل الع
 فحص اإليداع. -(2

وهنا يكون دور املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية يف فحص الطلب املقدم من الناحية الشكلية واملوضوعية، فيمكن أن يقبل 
 القانونية، كما ميكن أن يرفض لعدم استيفائه للشروط.إذا ما استوىف كل الشروط 

يقة فإذا ما مت قبوله يأيت الدور على اهليئة املختصة لتحرير حمضر يثبت تاريخ اإليداع، ومكانه، ورقم التسجيل، والرسوم، وتعترب هذه الوث
 .4رمسية تعتمد كدليل من القضاة لفض النزاع

 العالمة التجارية. تسجيل -(3
    من األمر رقم 12تسجيل العالمة بعد التأكد من عدم وجود أي سبب من أسباب رفض التسجيل املنصوص عليها يف املادة يتم 

املتعلق بالعالمات، وتبني للمصلحة املختصة وهي املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية أن اإليداع يستويف شكال وموضوعا  12-10
وبذلك يكون التسجيل هو ذلك القرار الذي يتخذه املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية  .5ب اإليداعالشروط الواجب توفرها يف طل

                                                           
1 - Albert Chavanne, Jean Jacques Burst, op.cit. p 270. 

 .807الناشف، مرجع سابق، ص  أنطوان - 2

 12، الصادرة يف 10، حيدد كيفيات إيداع العالمات وتسجيلها، ج، ر، ع 7111أوت  17املؤرخ يف  11/722من املرسوم التنفيذي رقم  10املادة  - 3
 .7111أوت 

 .721، ص 7112اجلزائري، احلقوق الفكرية، ابن خلدون للنشر والتوزيع، وهران،  التجاريفرحة زراوي صاحل، الكامل يف القانون  4

 .33السابق ذكره، ص سجيلها.تحيدد كيفيات إيداع العالمات و  722-11من املرسوم التنفيذي رقم  87املادة  - 5
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فيما خيص طلب اإليداع للعالمة الذي يتقدم به التاجر أو الصانع أو مقدم اخلدمات من أجل تسجيل عالمته، وحيوز هذا القرار احلجية 
 لعالمة حممية بقوة القانون.املطلقة يف مواجهة الغري حبيث تصبح هذه ا

 المطلب الثاني: تأثير اإلشهار المقارن على العالمة التجارية.
إىل املناداة مبشروعية اإلشهار املقارن، هو أنه من أهم وسائل االتصال  التشريعات وقبلها الفقه دفعتإن من أهم األسباب اليت 

خرية مشروعة ونزيهة. وتعرف املنافسة بأهنا " مزامحة بني التجار أو أرباب التجاري اليت تفتح باب املنافسة شريطة أن تكون هذه األ
 .1الصناعات الذين حياولون جلب الزبائن حنوهم باستعمال بعض الوسائل منها اجلودة، السعر املعقول، ومكان احملل التجاري..."

آخر فتتحول إىل أعمال غري مشروعة يسعى من ورائها العون االقتصادي  ىمنحولكن وبصورة أخرى، ميكن أن تأخذ هذه املنافسة 
ه عالمت قام بتشويه صورة إىل اإلضرار مبنافسيه، وميكن أن يكون اإلشهار املقارن من بني الوسائل اليت يعتمدها يف حتطيم منافسيه إذا ما 

يف ظلها اإلشهار املقارن مشروعا، ومن ضمن هذه الشروط اليت سبق التجارية ، وهو ما دفع املشرع الفرنسي إىل حتديد الشروط اليت يكون 
أن مت تبياهنا أال يتم التعرض من خالل اإلشهار إىل املنافس أو سلعته أو خدمته بطريقة حتطمه أو تطيح من قيمة منتوجاته أو مسعته 

 ثاراآل ويف الفرع الثاين، لإلشهار املقارن على العالمة التجاريةجيابية اإل ثاراآل يف الفرع األولبناءا على ما سبق، سنتناول و  الشخصية.
 .سلبيةال

 .لإلشهار المقارن الفرع األول: اآلثار اإليجابية
كما سبق أن أشرنا فإن اإلشهار املقارن حىت يكون مشروعا ال بد من أن تتم املقارنة ضمن الشروط املنصوص عليها يف التوجيه 

والذي أدرج بعدها يف جل القوانني الداخلية  8010املعدل للتوجيه األوريب لسنة  (EC/55/97) 8002أكتوبر  17األوريب املؤرخ يف 
اآلثار اإلجيابية اليت ميكن أن يعود هبا اإلشهار املقارن على العون االقتصادي صاحب العالمة التجارية أو حىت من أهم و . للدول األوربية

االقتصاد بصورة عامة، أنه يعترب إعالما للمستهلك خبصوصيات ومميزات السلعة أو اخلدمة اليت تنفرد هبا دون سواها من مثيالهتا لتسهيل 
 أمر االختيار على املستهلك.

كذلك لإلشهار املقارن دور يف املنافسة فمن خالل عملية املقارنة يتم رفع سقف املنافسة بني األعوان االقتصاديني، مما خيلق نوعا من 
و التنافس حول الظفر باستحسان املستهلك للسلعة أو اخلدمة املقدمة من خالل اإلطراءات اليت يقدمها املعلن عن العالمة املميزة للسلعة أ

. وهنا يتم اللعب على الورقة الراحبة وهي شهرة العالمة 2ة واليت من املفروض ال حتوزها غريها من السلع واخلدمات املماثلة أو البديلةاخلدم
التجارية، وميكن بذلك أن تصل هذه الشهرة إىل العاملية وذلك حبسب نوع الوسائل اليت يعتمدها املعلن يف اإلشهار املقارن الذي يقدمه 

املستهلكني. أما العالمة التجارية اجلديدة واليت ال متلك سوى حصة تسويقية صغرية، فيعمد صاحبها إىل اإلنفاق على النشاطات  جلمهور
 اإلشهارية وأنشطة تنشيط املبيعات.

التجارية أو بالنسبة واجلدير بالذكر أنه ورغم اآلثار اإلجيابية الكثرية اليت ميكن أن حيدثها اإلشهار املقارن سواء بالنسبة للعالمة 
وط لالقتصاد بصورة عامة، إال أن املشرع اجلزائري يتجه يف كثري من مواقفه إىل جترمي اإلشهار املقارن بصورة جذرية، وإن كان مطابقا للشر 

موقفها السليب ، يف حني نلمس تراجع الكثري من الدول عن ةاليت جاء هبا التوجيه األوريب سالف الذكر أو غريه من التشريعات الداخلي
 اجتاه اإلشهار املقارن الصادق، فهذا األخري ال يقلل من تكاليف املستهلك يف حبثه عن املعلومات فحسب إن نظرنا إىل احلماية القانونية

ألنه يزيد من شفافية  املشهورة كالعالمات التجاريةاجلديدة  بل له آثار إجيابية على العالمة التجارية  ،للمستهلك كطرف ضعيف يف العالقة
السوق، ودليل ذلك أن حماكم الدول اليت تعترب اإلشهار املقارن عمال غري مشروع وجمرم قد خففت تدرجييا من الصرامة اليت كانت تتعامل 

 هبا يف منع كل تعبري يذكر فيه املنافس بشكل ما،خاصة إذا تعلق األمر مبقارنة األسعار إذا ما ارتكز على حقائق ثابتة.
                                                           

 .12، ص 7118-7111جداين زكية، اإلشهار واملنافسة يف القانون اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف قانون األعمال، كلية احلقوق، مجعة اجلزائر،  - 1
  
 .10، ص 7117، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، 7احلديدي، اإلعالن، ط مىن  - 2
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 لإلشهار المقارن. الفرع الثاني: اآلثار السلبية
إن من أبرز اآلثار اليت حيدثها اإلشهار املقارن يف مواجهة عالمة جتارية ما، هو إخضاعها حلالة من حاالت املنافسة غري املشروعة. 

بل أشار يف جمموعة من القوانني على رأسها  املشرع اجلزائري يف هذا الشأن أنه مل ينظم املنافسة غري املشروعة بصورة مستقلة، أنواملالحظ 
املتعلق بالعالمات، فمن خالل  10-12املرسوم التنفيذي رقم ملطبقة على املمارسات التجارية و حيدد القواعد ا 17-10القانون رقم 

التصرفات اليت تعترب منافسة غري  معاجلة مسألة املنافسة غري املشروعة املتعلقة بالعالمات بذكره لبعضاجلزائري  هذين النصني حاول املشرع
احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية، حدد  17-10من القانون رقم  72مشروعة ضد العالمات التجارية، ففي نص املادة 

ن اقتصادي منافس بنشر تشويه مسعة عو  -بعض التصرفات اليت تعترب غري نزيهة بأنه " تعترب ممارسات جتارية غري نزيهة ...اجلزائري  املشرع
وهذا التصرف ميكن أن يكون تقدمي إشهار مقارن حبيث يرد فيه معلومات غري ، بشخصه أو منتوجاته أو خدماته..."معلومات سيئة متس 

، صحيحة ومغلطة جلمهور املستهلكني حول العالمة التجارية املنافسة بغية اإلطاحة باملنافس وعالمته التجارية اليت تكون مماثلة أو بديلة
دج إىل مخسة 11111نفس القانون غرامة مالية من مخسني ألف من  21فهذا العمل جمرم قانونا وعقوبة ذلك كما نصت عليها املادة 

 دج. 1111111ماليني 
          الفقه الفرنسي بالتطفل أو املنافسة الطفيليةو ويعرف خطر اإلطاحة باملنافس وعالمته التجارية، أو سلعه، أو خدماته يف القانون 

(la concurrence parasitaire)، جناحه على إفشال الغري، وهو تصرف جمرم إن كان يف القواعد العامة  فالطفيلي هو الذي يعتمد يف
للمسؤولية املدنية، أو بالقواعد اخلاصة املنظمة للعالمات التجارية واملمارسات التجارية عموما، وكذا قانون االستهالك، فاملتضرر من 

ن لتتأثر إرادته، بل تسلب منه حريته يف االختيار ألن املع اإلشهار املقارن ليس فقط صاحب العالمة التجارية وإمنا حىت املستهلك حيث
 يستعمل وسائل تظليلية غري مطابقة للحقيقة.

 : خاتمة
ال شك يف أن مشروع القانون املنظم للنشاطات اإلشهارية ال يزال جمرد حرب على ورق فهو مل خيرج عن إطار مشروع متهيدي مل 

يف حني تذهب التشريعات املقارنة العربية منها والغربية هبذا النشاط إىل العاملية جبلب  يتخطى أدراج مكتب األمني العام للحكومة،
يزال قيد  عالمات ذات شهرة عاملية واالستثمار من خالل الرتويج هلا يف السوق الداخلية، وكل ذلك منظم قانونيا. إال أن هذا األمر ال

األلواح اإلعالنية  إضافة إىلارية على شىت أنواعها، م اجلزائرية تعج بالرسائل اإلشهوسائل اإلعال على الرغم من أنالتحقيق يف اجلزائر، 
ر وامللصقات اليت تكاد ال ختلو منها شوارعنا بدون أي تنظيم قانوين هلا، مبا فيها أهم أنواع اإلشهار  وأكثرها إثارة للجدل وهو اإلشها

روضة منها على وسائل اإلعالم السمعية البصرية تعتمد أسلوب املقارنة بني املقارن، حيث جند معظم الرسائل اإلشهارية خاصة املع
العالمات التجارية على اختالفها بدون رقيب وال حسيب، فال يوجد ما يضبط مثل هذا التصرف إال بعض النصوص القانونية اليت تشري 

 أو يفهم من فحواها أن مثل هذا التصرف يعترب غري نزيه أو غري مشروع.
وذلك  ت اإلشهارية،أخذ املشرع اجلزائري بعني االعتبار ضرورة إصدار قانون خاص حيكم وينظم النشاطا ر اإلشارة إىلوجتد

، األصعدةالتجاوزات اليت حتويها الرسائل اإلشهارية واإلعالنات التجارية بني طياهتا، واليت تكتسح حياة املستهلك على مجيع لضبط تلك 
 ة املتفرقة والسطحية املتعلقة بشكل أو بآخر باملوضوع تعجز متاما على ضبط هذا النشاط التجاري اهلام.خاصة وأن القواعد القانوني

لقى يفاللبنة األوىل هلذا القانون موجودة يف شكل مشروع قانون، لكن سبب التأخر يف إصداره غري معروف، والواضح أنه س
كانت هنالك حماولة تقدمي مشروع قانون لإلشهار والذي مين بالفشل بسبب   8000مصري غريه من املشاريع يف هذا اجملال، ففي سنة 

ك، رفض الربملان له وباألغلبية، حبجة أن نصوصه مليئة باألخطاء، واليت يف فحواها مل تكن تطابق النظام االقتصادي السائد يف البالد آنذا
بتقدمي مشروع قانون يتعلق بالنشاطات اإلشهارية، والذي كان من  فلم يرى النور لعشرية كاملة وأزيد، مث جاءت حماولة وزير االتصال

 ، إال أنه سحب يف آخر حلظة.7181مارس  70املفروض أن يناقش يف اجتماع احلكومة يوم 
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ليعود املوضوع للتداول مرة أخرى بعد أن طلب رئيس اجلمهورية من حكومته اقرتاح مشروع قانون لإلشهار متاشيا مع السوق، 
اإلصالحات اليت مشلت جل القطاعات، والذي يستشف منه حماولة احلكومة بسط سيطرهتا على القطاع، فكان أمل املتعاملني  يف إطار

االقتصاديني واملعلنني خاصة، أن حيول هذا املشروع دون تربع الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار على عرش القطاع واحتكار كل نشاط 
  لتحقيق.فيه،إال أن ذلك ال يزال قيد ا

مع يف انتظار أن يفرج على هذا املشروع أو حماولة وضع سواه سيبقى هذا النشاط التجاري اهلام سالح يف يد املتعاملني األجانب، خاصة 
 يف القطاعات اليت فتحتها احلكومة السيما، أصبحت تكتسح السوق اجلزائريةاليت العاملية  التجارية دخول املتعاملني األجانب والعالمات

بات األمر الذي يف خمتلف وسائل اإلعالم، عدد احلمالت الرتوجيية والومضات اإلشهارية  تزايدو  ة،ورؤوس األموال األجنبي على املنافسة
توفري احلماية القانونية الكافية للمستهلك من كل أنواع اإلشهار اليت قد تؤثر بصورة أو بأخرى على إرادته أو حقه يف  معه من الضروري

كما أن احلماية من مثل هذه األنشطة ال تتعلق باجلانب املايل أو السالمة اجلسدية للمستهلك فقط، بل األمر يتعدى ذلك إىل   .االختيار
 من التشبع ببعض األفكار واملعتقدات املتناقضة مع الثقافة واملعتقدات اجلزائرية. محاية األسرة واجملتمع
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 لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في القانون الجزائري

Stock Exchange Operations Regulation and Control Commission, 
 In the Algerian law  

 ، أستاذ مساعد قسم )أ( ،سي الطيب محمد أمينأ.
 معسكر، اجلزائر. اسطنبويلجامعة مصطفى 

   . 72/00/7102 اجعة:تاريخ املر  - 01/01/7102تاريخ اإليداع: 
 ملخص:

 خالهلا من يتم فعالة أداة لتكون املنقولة، القيم بورصة تأسيس مت اجلزائر، يف الرأمسايل النظام إىل االشرتاكي النظام من االنتقال بعد
 شركة: األطراف من لعديدا بتدخل اجلزائر بورصة يف املنقولة القيم تداول يتم. العجز قطاعات إىل الفائض قطاعات من األموال رؤوس نقل

 التداول، عمليات يف الوسطاء السندات، على املركزي املؤمتن بالتداول، اخلاصة التقنية املهام جبميع مكلفة املنقولة القيم بورصة تسيري
 تعترب اليت صة،البور  عمليات ومراقبة تنظيم جلنة هو البورصة سري يف يتدخل طرف أهم لكن. املنقولة للقيم اجلماعي التوظيف وهيئات
 ممارسة طريق عن البورصة يف للتداول الرئيسي املنظم اللجنة تعترب أيضا. فيها التداول لقواعد خرق أي ومينع ،البورصة حيرس الذي الرقيب
 مبعىن التنفيذية، ةللسلط ختضع ال مستقلة، إدارية هيئة البورصة عمليات ومراقبة تنظيم جلنة وتعترب. املشرع هلا منحها اليت التنظيمية السلطة

 االستقاللية هذه لكن ،اإلدارية الوصاية نظام طريق عن وال الرئاسية، السلطة نظام طريق عن اللجنة تراقب أن هلا ليس األخرية هذه أن
 .التشريعية السلطة ورقابة القضاء، لرقابة ختضع حيث ،مطلقة ليست

  الكلمات المفتاحية:
  .عمليات البورصة، املراقبة ،جلنة التنظيم ،اجلزائرية بورصة القيم املنقولة

Abstract: 

After the transition from the socialist system to the capitalist system in Algeria, the Algiers 

Stock Exchange was established as an efficient tool through which capital is transferred from the 

surplus sectors to the deficit sectors. Stock trading in the Algiers Stock Exchange is done through 

the intervention of several parties: The Stock Exchange Management Company is responsible for 

all technical trading functions, the Central Depository for Securities, Exchange Trading 

Intermediaries, and securities collective investment agencies. But the most important part to 

intervene in the operation of the stock market is the Stock Exchange Operations Regulation and 

Control Commission, which is considered a Guard of the stock market and prevent any violation of 

trading rules. The Commission is also the main regulator of the stock market trading by exercising 

the regulatory authority conferred on it by the legislator. The Commission is an independent 

administrative body which is not subject to the executive authority, which means that the latter does 

not have the power to control the Commission through the hierarchical power or through the 

administrative guardianship system. But this independence is not absolute. Where they are subject 

to judicial supervision and control of the legislative authority. 

Key words: 

  Algiers Stock Exchange, Regulation Commission, Stock Exchange Operations, Control.
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 مقدمة:
يف القانون اجلزائري مثيال هلا من قبل وهو ما يفسر غموض  القيم املنقولة باجلزائر سوق حديثة مل يشهد النظام املايل 1 بورصةإن 

هلذا سنحاول إعطاء فكرة متهيدية عن ماهيتها لنتمكن من احلديث عن أحد أهم اهليئات املتدخلة . الناس هذه اهليئة يف أذهان الكثري من
الذي  املمر بورصة القيم املنقولة القناة أو تعتربو  .COSOBالـــــ يف بورصة القيم املنقولة اجلزائرية اليت هي جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة 

تسلكه األوعية االدخارية الفائضة املوجودة حتت يد أشخاص طبعيني أو معنويني وطنيني أو أجانب، كالعمال، الفالحني، املوظفني، 
، الشركات ...ليها بطريق مشروع كاهلبة أو املرياثاملتقاعدين والتجار، وحىت العاطلني عن العمل إذا امتلكوا فوائض مالية حصلوا ع

 .التجارية واملدنية، املؤسسات العمومية الصناعية والتجارية، أو كل كيان أو هيئة ترغب يف تنمية مدخراهتا
ب هذه القناة يتم عربها الدفع بسرعة فائقة وبسالسة وبطريقة بسيطة قليلة التعقيد ومباشرة لتلك املدخرات إىل حساب صاح

الوعاء االستثماري هذا األخري يرتتب يف قطاع العجز الذي حيتاج إىل التمويل قد يكون إما شركة مسامهة تطرح أسهما متثل جزئ أو كل 
. رأمساهلا، إلنعاش املشروع أو توسيعه، ليصبح كل مشرتي جلزء من هذه األسهم شريكا يف الشركة دون أن حيمله القانون التزامات التجار

ون شخصا عاما أو خاصا يستدين هذه الفوائض املالية ألجل حمدد بفائدة ثابتة، عن طريق طرح سندات متثل دينا يف ذمته، أو قد يك
 . لصاحل كل مشرتي لبعض من هذه السندات

التمويل املباشر من قطاعات الفائض لصاحل قطاعات العجز مباشرة دون وجود طرف ثالث يقوم جبمع األوعية  ىسمي ما هذاو 
ن التمويل غري إدخارية ليقوم بعد ذلك بتوجيهها وحو األوعية االستثمارية لصاحل الشركات املسامهة واهليئات املستدينة، مبفهوم املخالفة، فاال

رتفعة حيبذه الكثري من املستثمرين، نظرا ملا تفرضه هذه املؤسسات املالية من فوائد م املباشر الذي يتم عن طريق البنوك يعد البديل الذي ال
 .وشروط جزائية فاحشة ومواعيد حمددة بدقة وطول يف اإلجراءات قد تتعارض مع أهداف املشروع واملرونة اليت حيتاج إليها

التمويل املباشر عن طريق البورصة، أصبح اليوم يف الدول املتقدمة النمط الذي تفضله الشركات كثريا وتسعى جاهدة لتستويف إن 
لكن اخلطورة اليت تنطوي عليها عمليات التداول يف البورصة على  . البورصة مهما كانت صعبة ومعقدةالشروط الضرورية للدخول يف

املستثمرين، املدخرين واقتصاد الدولة برمته دفعت إىل ضرورة إجياد آلية قوية من أجل تنظيم وضبط السوق. فالتاريخ أثبت أنه من غري 
، وتعطيل وظيفة البورصة. هلذه األسباب الرقابة، ألن ذلك من شأنه اإلضرار بالسوقأي نوع من املمكن ترك سوق التداول يفلت من 

 على غرار تشريعات الدول الرائدة.أوجد املشرع اجلزائري سلطة من أجل ضبط السوق، 
ل وهل متلك هذه اللجنة االستقال ،ما هي اإلمكانيات اليت منحت هلا؟و  ،؟هي سلطة ضبط سوق البورصة يف اجلزائر اهيمف

 .الكايف لتتمكن من أداء مهامها على أحسن وجه دون أن تتأثر بنفوذ السلطة التنفيذية الذي من شأنه إرباك مهامها؟
وتطورها التارخيي عموما مع عرض التطور التارخيي  البورصةنظام أن نوضح مفهوم  لإلجابة على هذه التساؤالت ينبغي يف البداية

 )املبحث الثاين(. بعد ذلك نقوم بدراسة اجلوانب القانونية للجنة تنظيم عمليات البورصةلبورصة اجلزائر )املبحث األول(. 
 األول بحثالم

                                                                 

واليت أشتهر عن أفرادها من األجداد إىل األحفاد اشتغاهلم بأعمال الوساطة "  Van Der Beurse"جيكية البل" فان دير بريس". تنسب كلمة بورصة لعائلة 1 
وذلك طيلة القرن الرابع عشر والنصف األول من القرن اخلامس عشر فلم يكن "  Broker-Innkeepers"والسمسرة لنزالء الفنادق الوافدين على مدينة 

حتيط به ثالث قنصليات ويعد ملتقى التجار الذين يتعاملون يف خمتلف أنواع السلع وجتمع رجال األعمال، باسم هذه العائلة، مستغربا أن يتسمى امليدان الذي 
وقد دعت هذه الظروف إىل إطالق لفظ البورصة فيما بعد على ذلك املكان املتسع الذي حتيطه األروقة وتتوسطه األعمدة يف مدينة . أي عائلة فان دير بريس

باللغة اجلرمانية تعين كيس النقود وهي " Bourse " وكلمة .الفنلندية املعروفة بأنفرس، حيث أقيمت هذه البورصة على أنقاض بورصة بروج" Antwerb "ب أنرت 
 الفكر يف دراسات ،ميسالاإل للفكر العاملي املعهد املالية، األوراق أسواق رضوان، احلميد عبد مسري. "Purse" وباإلجنليزية" Bourse"باللغة الفرنسية 

 .20. ، ص0991 األوىل الطبعة القاهرة، سالمي،اإل
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 والتطور التاريخي للبورصة مفهومال 
نظام البورصة كسوق يتم فيه تداول القيم املنقولة عن طريق عملية بيع هذه القيم من طرف املالكني لألسهم والسندات الذين إن 
حلصول على مبالغ مالية مقابل هذه املنقوالت اليت ميلكوهنا، وعن طريق عملية الشراء هلذه القيم املنقولة من طرف املستثمرين يرغبون يف ا

تطورت عرب  مث الذين ميلكون فوائض مالية. هذا النظام وصل إىل شكله احلايل بعد املرور بعدة مراحل، ألنه ظهرت يف البداية أنظمة بدائية
غ الدقة يتعدى النطاق اجلغرايف الذي يتواجد فيه السوق لتصبح البورصة سوقا يتعدى حدود لأن أصبحت نظام حمكم با ، إىلالتاريخ
وبعد ذلك والكيفية اليت ظهرت هبا أسواق البورصة  .)املطلب األول( البورصةتعريف مفهوم و  إىل ملبحثعرض يف هذا اتنهلذا  الدول.

 .)املطلب الثاين( ائرنعرض التطور التارخيي لبورصة اجلز 
 البورصةتعريف : األول مطلبال

 بإتباع رمسياً، اعتمادا ميلكون تداول وسطاء طريق عن املنقولة، للقيم التداول عملية فيه تتم الذي السوق هي القيم بورصةإن 
 .1 جتارا ليسوا ومشرتين بائعني من فيها املتداولون أن إال فيها، العمل نظام طبيعة إىل استنادا جتاري طابع ذات سوق وهي. حمدد شكل

 فيها جترى اليت للبورصة احلديث واملفهوم يتفق ما وهو معني، جغرايف مبكان حيددها ومل بالسوق القيم بورصة يصف التعريف هذا
 .حسابات شكل يف ومقيدة املادي، طابعها من جمردة منقولة قيم على االلكرتوين بالطريق الصفقات

 ضبط هيئة طرف من املمنوح الرمسي االعتماد ميلكون البورصة عمليات يف وسطاء طريق عن إال يتداول أن قيملل املالك ميكن وال
 قانون ألحكام خاضعة سوق والبورصة. قانوناً  حمددة وإجراءات أشكال إتباع بعد الزبائن لصاحل الصفقات بإبرام الوسيط ويقوم. السوق
 .    جتارا ليسوا هم أو التجاري القانون ألحكام خيضعون ال املنقولة للقيم ينومشرت  بائعني من مرتاديها أن رغم التجارة

 الثانية الفقرة األوىل املادة يف فنص املادية، معاملها إىل باإلشارة واكتفى القيم، لبورصة دقيقاً  قانونياً  تعريفاً  يعط مل اجلزائري املشرعو 
 خيص فيما العمليات وسري لتنظيم إطاراً  املنقولة القيم بورصة تعد" بأنه املنقولة القيم ببورصة املتعلق 01.922  رقم التشريعي املرسوم من

 ".األسهم ذات والشركات العام القانون من اآلخرون واألشخاص الدولة تصدرها اليت املنقولة القيم
 من يتعرض قد دقيقاً  قانونياً  تعريفاً  اجلزائر بورصة تعريف مغامرة يف اخلوض تفادى املشرع أن النص خالل من جلياً  يتضحوعليه، 

 املستقبل، يف عملية مشكالت حيدث أن شأنه من تناقض يف يقع أن أو القانونية جوانبه جبميع اإلحاطة من يتمكن ال قد أو للنقد خالله
 .للفقه القيم لبورصة القانوين التعريف مهمة ترك تعمد املشرع أن أو

 بورصةالتطور التاريخي لل: المطلب الثاني
بعد ذلك نعرض التطور الذي مرت به و ، (الفرع األول) جيب أوال أن نبحث يف معىن مصطلح البورصة وأصل البورصات عموماً 

 بورصة القيم املنقولة يف اجلزائر )الفرع الثاين(.
 التطور التاريخي للبورصة عموما: الفرع األول

بورصات القيم املنقولة يف شكلها وهياكلها ونظمها القانونية  .عض اآلخرأورد املؤرخون عدة روايات متضاربة خيتلف بعضها عن الب
حيث ظهرت عدة أصناف من البورصات  .امتدت عرب مدة طويلة احلالية جاءت نتيجة إفرازات تارخيية وظروف وضرورات اقتصادية

  .وأصبحت تصنف إىل عّدة أنواع

                                                                 
1 G. Ripert / R. Roblot, Traité de Droit Commercial, TOME 2, 16e édition, L.G.D.J, Paris, 2000, P. 46. 

معدل ومتمم باألمر رقم  [0992مايو  72املؤرخة يف  23الرمسية للجمهورية اجلزائرية عدد  ريدة]اجليتعلق ببورصة القيم املنقولة  0992مايو  72املؤرخ يف  01.92املرسوم التشريعي رقم  2 
اجلريدة الرمسية عدد ] 7112فرباير  02املؤرخ يف  12/13واملعدل واملتمم أيضًا بالقانون رقم [. 0991يناير  03املؤرخة يف  12الرمسية عدد  ]اجلريدة 0991يناير  01املؤرخ يف  91/01

 .[7112ماي  2املؤرخة يف  27، واالستدراك الوارد باجلريدة الرمسية عدد 7112فيفري  09املؤرخة يف  00
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اليت  1سلع معينة كبعض احملاصيل الزراعية املهمة، وبورصات القيم املنقولةبورصات السلع والبضائع اليت تتم فيها التعامالت على 
هذه األخرية تعترب منطا متقدما جدا نشأت بعد بورصات السلع . يتم فيها التداول على األسهم والسندات وغريها من األوراق املالية

 اقتصاديات الدول واالقتصاد العاملي، كبورصة الذهب وبورصة والبضائع اليت تعترب منطا بدائيا، رغم أهنا ال تزال تلعب دورا مهما يف
 .البرتول

بدأت بورصات السلع والبضائع بالظهور منذ القرن الرابع عشر امليالدي يف املدن األوروبية، كبورصة البضائع مبدينة فلورنس و 
واليت  0111عشر ظهرت بورصة أمسرتدام يف عام وبورصة البضائع يف فرانكفورت وبرشلونة يف القرن اخلامس عشر، ويف القرن السابع 

عّدت مركزا لسوق البضائع كاحلبوب والنب والتوابل، وأدى هذا الظهور إىل ختصص البورصات بسلع معينة كالقطن يف مصر والسكر يف 
 .2نيويورك والصوف يف أسرتاليا

 القرن السادس عشر وعرفت هذه األسواق منذ كانت أسواق البضائع مؤقتة، ولكنها تطورت إىل أن أصبحت دائمة االنعقاد يف
وبدأت بطرح  0111، مث بدأت الشركات املسامهة الكبرية بالظهور كشركة اهلند الشرقية االجنليزية يف اجنلرتا عام 3ذلك التاريخ بالبورصات

صات األوراق املالية، أما فيما يتعلق أسهمها يف التداول، وبذلك أصبحت أسهم الشركات أحد العناصر األساسية اليت يتم تداوهلا يف بور 
مرسوما يسمح حلاملي السندات احلكومية تداوهلا  0112بالسندات جاءت اخلطوة األساسية من امللك وليم الثالث عندما أصدر يف عام 

 .4سنداتبنقلها من شخص آلخر، وبذلك ظهرت الصورة األوىل ملعىن السيولة يف األوراق املالية يف صورة حوالة احلق يف ال
، صكوك الدين املوحدة، وكان املتعاملون يتداولون هذه الصكوك يف 0291أصدرت احلكومة يف الواليات املتحدة االمريكية سنة 

ورصة الطرق العامة واملقاهي. أما يف لندن كان املتعاملون باألوراق املالية يتداولون يف املقاهي الشهرية يف لندن، وكان ذلك قبل افتتاح ب
 .5 مبوجب وثيقة التسوية 0227رمسيا عام لندن 

بعد ذلك توالت التشريعات يف الدول، وبدأت عملية تطور حقيقية تتعلق بظهور بورصات منظمة، تطورت وسائلها التقنية 
 والتشريعية إىل أن وصلت إىل ماهي عليه اليوم.

 تطور بورصة الجزائر: الفرع الثاني
خلق كيان يشبه البورصة حتت اسم  0991ديسمرب  9رت عرب مرحلتني، ففي البداية مت بتاريخ بورصة القيم املنقولة يف اجلزائر تطو 

. استعمال املشرع يف هذا القانون تسمية شركة القيم 12.116من القانون رقم  10" تطبيقا لنص املادة SVMشركة القيم املنقولة "
تشريعي يف تلك الفرتة، حيث مل يكن يوجد نظام متكامل وحمكم من شأنه تنظيم املنقولة بدال من كلمة بورصة القيم املنقولة سببه الفراغ ال

بورصة حقيقية، ألن املنظومة التشريعية يف هذه الفرتة كانت متر مبرحلة انتقالية، من تشريعات خاصة بالنظام االشرتاكي إىل إصالحات 
 جذرية أدخلت االقتصاد اجلزائري يف نظام السوق.

أصبحت تسمى بورصة القيم املنقولة، التسمية احلالية، ومبجرد قيام املشرع اجلزائري بتعديل القانون  0997ويف فيفري سنة 
املتضمن أحكام خاصة بشركات املسامهة والقيم املنقولة، أصبحت  92/11مبوجب املرسوم التشريعي رقم  72/13/0992التجاري يف 

                                                                 
 .ـ هذا النوع من البورصات هو املقصود من هذه الدراسة1
 .29. ا، صـ مقبل مجيعي، األسواق والبورصات، أشار إليه عبد الباسط كرمي مولود، تداول األوراق املالية، مرجع مشار إليه سابق2 

، 0. مكانية التكامل فيما بينها، دار الرازي للطباعة والنشر، بريوت، طإـ سليمان املنذري، األسواق العربية لرأس املال، نشأهتا التارخيية وخصائصها األساسية و 3
 .   29. ، ص7119ليب احلقوقية، الطبعة األوىل دراسة قانونية مقارنة، منشورات احلأشار إليه عبد الباسط كرمي مولود، تداول األوراق املالية، . 0912

 .31. ـ عبد الباسط كرمي مولود، تداول األوراق املالية، مصدر سابق، ص4 
 نفس الصفحة.و . نفس املرجع، 5 

 ، املتعلق بشركة القيم املنقولة، امللغى.17/10/0911الصادر بتاريخ  12.11القانون رقم . 6 
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اخلاص بإنشاء بورصة القيم  01.921نظام متكامل، فصدر املرسوم التشريعي رقماألرضية التشريعية جاهزة الحتواء بورصة حقيقية ذات 
 املنقولة.

 الثاني المبحث
 لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة
، حيث قررت احلكومة هجر النظام 0911 أشرنا سابقا أن النظام االقتصادي السياسي اجلزائري بدأ يتحول بعمق ابتداء من سنة

 .0921نتاج والذي كرسه دستور على احتكار الدولة للنشاط االقتصادي وامللكية اجلماعية لوسائل اإل االشرتاكي القائم
. الذي أعاد النظر يف طبيعة عالقة الدولة باالقتصاد بطريق احلد من حجم وجمال تدخلها 0919 جتسد هذا السعي يف دستور

قال من ملكية الدولة إىل ملكية اجملموعة الوطنية، أي تبين النظرية الليبريالية، عادة حتديد مفهوم امللكية العامة واالنتإوهذا انطالقا من 
 .فتقلص دور الدولة من حيث تدخلها يف االقتصاد

أصبحت وظيفة االستغالل التجاري مفتوحة على املنافسة واملبادرة اخلاصة للمتعاملني اخلواص احملليني واألجانب، واكتفت الدولة 
املركزية يف إطار دورها اجلديد بالتخطيط القطاعي وصياغة السياسات العمومية القطاعية دون تدخل مباشر يف التسيري ممثلة يف إدارهتا 

اليت تتمتع بنظام  2ومت حتويل وظيفة الرقابة الضبطية اليت تعد امتيازا من امتيازات السلطة العامة لصاحل هيئات الضبط املستقلة. والرقابة
بأن تنوب عن الدولة يف ممارسة وظائفها الضبطية والرقابية اجلديدة رغم أن بعض القطاعات الزالت توكل هبذه  خاص يسمح هلا قانوين

 .3الوظيفة لإلدارة املركزية
إحدى أهم سلطات الضبط االقتصادي يف القانون اجلزائري، جلنة تنظيم عمليات البورصة  عن بحثاليف هذا اجلزء من  نتحدث

تنظم وتطور السوق، فتضمن توفري احتياجات املستثمر من البيانات واملعلومات : هذه اللجنة ذات دور مزدوج. COSOBـ الــــــ: ومراقبتها
 تقمعها إذا ما اكتشفتقي من املمارسات اليت قد تضر بالتداول يف البورصة و تراقب و ت يتال اهليئةاليت تساعده يف استثماراته، وتعد 

وجود هذه السلطة يبعث الثقة واملصداقية يف السوق بالقدر الذي . ت الالزمة للوقاية منها وتفادي حدوثهاقوم جبميع اإلجراءاتحدوثها، و 
 .يعطي االطمئنان الكايف والشجاعة لإلقبال على االدخار من طرف اجلمهور واملدخرين

 للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة المفهوم والتطور التاريخي: األولالمطلب 
 همنه أن 71، حيث نصت املادة 4 01.92يف البداية مبوجب املرسوم التشريعي رقم  تنظيم ومراقبة عمليات البورصة نةأنشئت جل

بتعديل هذا النص مبوجب القانون  اجلزائري قام املشرع". أعضاء 11وتتكون من رئيس و. تنشأ جلنة لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها"

                                                                 

 مايو 72 يف املؤرخة 23 عدد اجلزائرية للجمهورية الرمسية ]اجلريدة املنقولة القيم ببورصة يتعلق 0992 مايو 72 يف املؤرخ 201.9 رقم التشريعي . املرسوم1 
 بالقانون أيضاً  واملتمم واملعدل[. 0991 يناير 03 يف املؤرخة 12 عدد الرمسية ]اجلريدة 0991 يناير 01 يف املؤرخ 91/01 رقم باألمر ومتمم معدل [0992

 2 يف املؤرخة 27 عدد الرمسية باجلريدة الوارد واالستدراك ،7112 فيفري 09 يف املؤرخة 00 عدد الرمسية اجلريدة] 7112 فرباير 02 يف املؤرخ 12/13 رقم
 .[7112 وماي
، 0991، اللجنة املصرفية سنة 9109العديد من سلطات الضبط االقتصادي، من بينها جملس النقد والقرض سنة  0991ـ أنشأ املشرع اجلزائري منذ سنة 2 

، الوكالة الوطنية 7111، سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية سنة 0992، جملس املنافسة سنة 0992جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة سنة 
، 7117، سلطة ضبط النقل سنة 7117غاز والكهرباء سنة ، جلنة ضبط ال7110للممتلكات املنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجية والرقابة املنجمية سنة 

، اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد 7112، سلطة ضبط اخلدمات العمومية للمياه سنة 7112سلطة ضبط احملروقات والوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات سنة 
 .7111ومكافحته سنة 

 .11. ، ص7100القانون اجلزائري، دار بلقيس للنشر، اجلزائر، ـ وليد بومجلني، سلطات الضبط االقتصادي يف 3 
 يتعلق ببورصة القيم املنقولة املعدل واملتمم.  0992مايو  72املؤرخ يف  01-92. املرسوم التشريعي رقم 4 
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سس سلطة ضبط مستقلة لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل تؤ : "فأصبح كالتايل 1 13.12رقم 
أراد تعزيز مركز اللجنة جبعلها  اجلزائري يتضح من خالل الصياغة اجلديدة هلذا النص أن املشرع." أعضاء 11وتتكون من رئيس و. املايل

ن مباشرة مهامها بالكيفية املطلوبة لضبط وتطوير السوق بعد أن اتسمت باجلمود سلطة ضبط مستقلة هلا شخصيتها املعنوية، لتتمكن م
 .والبطء لعدة سنوات

الشخصية املعنوية وما ينتج عنها من استقالل مايل وإداري، هو  COSOBإىل منح جلنة الـــــــ  اجلزائري السبب الذي دفع املشرع
وطأة مجود وبطيء النظام اإلداري التقليدي، الذي من شأنه أن يربك اللجنة وحيد من  حماولة تعزيز مركزها وإبعادها عن خطر الوقوع حتت

 .   سرعة حركتها واملرونة اليت يتطلبها سوق القيم املنقولة
أنشئت اللجنة الفدرالية  0923سلطة ضبط السوق منوذج مستوحى يف األصل من قانون الواليات املتحدة األمريكية، يف سنة 

(The Securities and Exchange Commission) يف  .متلك سلطة تنظيمية واسعة من أجل ضمان السري احلسن للسوق
 La Commission des operations de bourse) التشريع الفرنسي هناك سلطة ذات نظام مشابه تسمى جلنة عمليات البورصة

COB)  حمل جلنة بورصات القيم اليت ألغيت مبوجب مرسوم  لتحل 0912سبتمرب عام  71املؤرخ يف  122أسست مبوجب األمر رقم
 .09112جانفي  12

 ،«Commissions Internationale d’Organisation des Valeures»مجعت املنظمة الدولية للجان القيم املنقولة 
(OICV)املنظمات اليت تنظم يف كل بلد بورصات القيم واألسواق املالية وتراقبها ،. 

-OICV)اجلزائرية عضو عادي يف املنظمة الدولية للجان القيم. وقد قدمت طلبا لالنضمام التفاقية إوسكو  COSOBتعد الـــــــ 

IOSCO)  وهي حاليا مدرجة يف امللحق "ب" من مذكرة التبادل والتعاون املتعددة األطراف 11/12/7119املتعددة األطراف بتاريخ .
(MMOUMultilateral Memorandum of Understanding/)  اخلاصة مبنظمة(OICV).3 

، مع وجود أمانتها العامة يف مدريد 0912( هي منظمة دولية أنشئت يف عام OICV) للجان القيم املنقولةاملنظمة الدولية 
عضوا، يصنفون إىل فئتني  091لديها أكثر من  وهي جتمع بني منظمي البورصات الرئيسية يف العامل وجتتمع مرة واحدة يف السنة.

 .4 يسيتني: األعضاء العاديون: منظمو أسواق القيم املنقولة؛ واألعضاء املنتسبون: كاملنظمات املالية، وما إىل ذلكرئ
تكمن األهداف الرئيسية للمنظمة يف وضع معايري دولية لتعزيز كفاءة وشفافية أسواق األوراق املالية، وحتسني أنظمة وآليات محاية 

 .5 ني اهليئات التنظيمية من أجل مكافحة اجلرمية املاليةاملستثمرين، وتعزيز التعاون ب
 مراقبة عمليات البورصةو  تنظيم الطبيعة القانونية للجنة ي:الثانالمطلب 

منه أنه  71، حيث نصت املادة 01.92أنشئت يف البداية مبوجب املرسوم التشريعي رقم  جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة
بتعديل هذا النص مبوجب القانون  اجلزائري قام املشرع". أعضاء 11وتتكون من رئيس و. ت البورصة ومراقبتهاتنشأ جلنة لتنظيم عمليا"

تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل : "فأصبح كالتايل 13.12رقم 
 ."أعضاء 11وتتكون من رئيس و. املايل

منح مبوجب هذا التعديل للجنة الشخصية املعنوية واالستقالل املايل، وبوصفها سلطة إدارية مستقلة  اجلزائري ن املشرعنالحظ أو 
 .فإن ذلك من شأنه أن يعزز من مكانتها من أجل ضبط السوق بعيدا عن حتكم وسلطوية اإلدارة التقليدية ممثلة يف السلطة التنفيذية

                                                                 

 رصة القيم املنقولةيتعلق ببو  0992مايو  72املؤرخ يف  01-92التشريعي رقم  ، يعدل ويتمم املرسوم7112فرباير  02املؤرخ يف . 1 
2. G. Ripert / R. Roblot, Traité de Droit Commercial, TOME 2, 16e édition, L.G.D.J, -Paris, 2000, P. 55.  

 .03:11، على الساعة 73/00/7102شوهد يوم  .ternationalein-http://www.cosob.org/cooperation. موقع جلنة الكوسوب اجلزائرية: 3 
 ، نفس الصفحة، شوهد يف نفس اللحظة.. نفس املوقع4 
 نفس الصفحة، شوهد يف نفس اللحظة. ،. نفس املوقع5 

http://www.cosob.org/cooperation-internationale
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 من التنفيذية السلطة مواجهة يف اللجنة استقاللية تعزيز يريد املشرع أن اهلدف هل هو التعديل اهذ خبصوص التساؤل يثري ما لكن
 يعين املعنوية، الشخصية اللجنة منح ألن عدم اللجنة؟ أخطاء عن باملسؤولية يتعلق رمبا آخر، سبب هناك أن أم السوق؟ سري حسن أجل

من شأنه أن يصيب سوق القيم املنقولة  أ. مبعىن أنه يف حالة ارتكاب اللجنة خط1أ الفادح"أنه " قد تورط الدولة يف املسؤولية يف حالة اخلط
 باالهنيار نتيجة لقرارها غري املشروع فإن الدولة تعترب مسئولة مسؤولية مباشرة عن ذلك.

، حيث أصبحت اللجنة أصبح األمر على النقيض من ذلك متاما اجلزائري لكن مبنح اللجنة الشخصية املعنوية من طرف املشرع
راهتا متلك أهلية التقاضي، إذ جيوز خماصمتها أمام القضاء مبعزل عن الدولة، وبالتايل فهي تتحمل املسؤولية عن مجيع األخطاء الناجتة عن قرا

 غري املشروعة. 
موض ومل يبلغ درجة النضج "أن نظام السلطات اإلدارية املستقلة يعترب نظاما مؤسساتيا ظهر وتطور يف الغ 2يرى جانب من الفقه

يعترب ظاهرة غامضة، خاصة أن تزامن مصطلحي: اإلدارية، واملستقلة، يزيد من هذا الغموض. حيث أن منوذج النظام اإلداري  إذ
   ملان".الفرانكفوين يكرس مبدأ خضوع السلطة اإلدارية للحكومة انطالقا من املبدأ الدستوري القاضي بإخضاع السلطة التنفيذية لرقابة الرب 

دارية املستقلة، أهنا متذبذبة، حيث هذه السلطات بداخلها الكثري من ، بصدد الطبيعة القانونية للسلطات اإل3البعض يرىو 
ويف نفس الوقت  للسلطة، فهوم الكالسيكياملسلطة بال تظهر مبظهر هيفالتناقضات وتطرح الكثري من التساؤالت واملشكالت القانونية. 

بالنظر إىل االستقاللية اليت تتمتع هبا عن  تشكل سلطة رابعة كذلك تعطي انطباعا بأهنا  ،ة ملحقة بالسلطة التنفيذيةإدار  تظهر كأهنا
  احلكومة.

ىل السلطة التنفيذية ومنه إىل إحيث أن تسميتها بالسلطة ال يربر أهنا سلطة باملعىن الكالسيكي يف القانون اإلداري. وانتمائها 
هو ما أدى إىل تناقض بني صفتها اإلدارية واستقالليتها يف نفس الوقت، فكيف ميكن أن تكون تابعة للسلطة اإلدارة أمر حتمي، و 

التنفيذية رغم أهنا ال تتلقى منها التعليمات واألوامر، فهي ليست مرؤوسة هلا وتفلت من وصايتها وال ختضع ألي نوع من الرقابة من طرف 
 .4 السلطة التنفيذية

سيؤدي حتما إىل جتريد هذه السلطات من استقالليتها واالنتقاص من اخلصوصية اليت متيزها. فهي تتمتع  داريةاإل وتأكيد طبيعتها
دارية يف مواجهة احلكومة فاإلدارة ليست مستقلة عن باالستقالل وليس االستقاللية ألنه من الصعب احلديث عن استقاللية السلطات اإل

احلكومة بل هي تابعة هلا واالستقاللية ميكن احلديث عنها خبصوص السلطة القضائية فقط مبوجب نصوص الدستور، ومع ذلك تبقى هذه 
على االستقاللية املعرتف هبا هلذه دارية تفرض نفسها، بل أكثر من ذلك فهي تطغى االستقاللية نسبية. وبالرغم من ذلك فإن الطبيعة اإل

  .  5 السلطات

                                                                 
1 . « La commission n’a pas la personnalité morale. Elle est une autorité administrative indépendante de l’Etat, dont elle 

peut engager la responsabilité au cas de faute lourde » G.Ripert / R. Roblot,  Précité, P. 56. 

 يليها.   وما 029. وليد بومجلني، قانون الضبط االقتصادي يف اجلزائر، دار بلقيس للنشر، بدون طبعة، اجلزائر، بدون سنة، ص. 2 

، السنة اجلامعية: 7املستقلة يف ظل الدولة الضابطة، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف  داريةإلاالسلطات  خرشي إهلام،. 3 
 يليها. وما 91، ص. 7103/7102

 .010، ص.نفسه. املرجع 4 
 .010املرجع املذكور سابقا، ص.  خرشي إهلام،. 5 
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نسبية، ألن الفصل يف صفة  COSOBأن استقاللية جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الـــــــ  1رغم ذلك جيزم البعضو 
تتمتع بالشخصية املعنوية  االستقاللية العضوية والوظيفية التامة عن الدولة مرهون بالعديد من العوامل، وجمرد قول املشرع أن اللجنة

 واالستقالل اإلداري ال يعين إطالقا أهنا مستقلة فعال.

 عمليات البورصة ومراقبة ة تنظيمجنلتشكيل واختصاصات : المطلب الثالث
 :تشكيل اللجنة: الفرع األول

 بالشخصية تتمتع بتها،ومراق البورصة عمليات لتنظيم مستقلة ضبط سلطة تؤسس " 2 13.12 رقم القانون من 71 املادة نصت
 اللجنة أن على أيضا تنص كانت تعديله قبل النص هلذا السابقة الصياغة". أعضاء وستة رئيس من وتتكون املايل، واالستقالل املعنوية
 جلنة ردجم من السوق ضبط لسلطة القانونية الطبيعة فحول النص من األوىل الفقرة بتعديل قام املشرع أن مبعىن ،3 أعضاء ستة من تتكون
 نظرية محلتها اليت التناقضات نتيجة ،العامل دول من الكثري وتشريعات فقه عرفه قانوين كيان إىل معروفة غري قانونية طبيعة ذات بسيطة

 العديد يف املالية واالهنيارات الفضائح من سلسلة عنه نتج ما ،االقتصاد يف تدخلي دور كل عن الدولة تبعد كانت اليت الليبريايل االقتصاد
 الرجوع دون قراراهتا تتخذ اليت املستقلة السوق سلطة تكون أن اللجنة هلذه يريد يكن مل البداية يف املشرع وكأن. العاملية البورصات من

 .للسلطة
لكن ما يالحظ أنه رغم ترقية اللجنة، إن صح القول، من جلنة بسيطة ليس هلا تصور يف الفقه القانوين إىل سلطة ضبط إداري 

إال أن املشرع مل يعزز كثريا من تشكيلة . تقلة ذات نفوذ قوي يف السوق، متارس اختصاصاهتا باألصالة دون اخلضوع للدولة اليت أنشأهتامس
 .اللجنة

فإذا كان تطوير السوق . مل يرفع من عدد األعضاء يف اللجنة من جهة، ما أعاق متثيل مجيع املتدخلني يف السوق من جهة ثانية
م اللجنة فانه كان من األجدر توسيع العضوية فيها لتشمل ممثل عن شركة تسيري البورصة وممثل عن الوسطاء يف عمليات من صلب مها

البورصة، وممثل عن املؤمتن املركزي على السندات، على أن يكون مربر متثيل هؤالء هو نفسه الذي مسح بتمثيل األشخاص املعنوية املصدرة 
 .للقيم املنقولة

سنوات". يعني رئيس  3"يعني الرئيس ملدة نيابية تدوم  12/13من القانون رقم  70الفقرة األوىل من نص املادة حيث نصت 
سنوات مبرسوم تنفيذي يتخذ يف جملس احلكومة، بناء على اقرتاح الوزير املكلف باملالية، وتنهى مهامه  3جلنة الكوسوب ملدة نيابية تدوم 
أن تنهى مهامه أثناء ممارسته النيابة إال يف حالة ارتكاب خطئ مهين جسيم أو لظروف استثنائية تعرض  بنفس الطريقة. غري أنه ال ميكن

 .4(93/022، من م.ت. رقم 3،2،7رمسيا يف جملس احلكومة. وتصنف وظيفته كوظيفة عليا يف الدولة )املواد 
اجملالني املايل والبورصي، ملدة أربع سنوات، وفق  من نفس القانون أنه "يعني أعضاء اللجنة حسب قدراهتم يف 77ونصت املادة 

رتحه الشروط احملددة عن طريق التنظيم، وتبعا للتوزيع اآليت: قاض يقرتحه وزير العدل، عضو يقرتحه الوزير املكلف باملالية، أستاذ جامعي يق

                                                                 

لبورصة كهيئة إدارية مستقلة، مذكرة ماجستري يف القانون العام، كلية احلقوق بن عكنون، جامعة اجلزائر، جلنة تنظيم ومراقبة عمليات ا حفيظة زوار،. 1 
 . 02، ص. 7112/7113

 . سبقت اإلشارة إليه. 2 
نة لتنظيم عمليات البورصة تنشأ جل يتعلق ببورصة القيم املنقولة، قبل التعديل " 0992مايو  72املؤرخ يف  01-92املرسوم التشريعي رقم من  71املادة . 3 

 ".أعضاء 11وتتكون من رئيس و. ومراقبتها
مايو  72املؤرخ يف  92/01من املرسوم التشريعي رقم  70،77،79، يتضمن تطبيق املواد 0993يونيو  02، املؤرخ يف 93/022. املرسوم التنفيذي رقم 4 

 .71/11/93يف  30، املتعلق ببورصة القيم املنقولة. ج.ر. 0992
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املسريين لألشخاص املعنوية املصدرة للقيم املنقولة، الوزير املكلف بالتعليم العايل، عضو يقرتحه حمافظ بنك اجلزائر، عضو خمتار من بني 
 عضو يقرتحه املصف الوطين للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين".

ما يلفت االنتباه حول نظام تعيني وإهناء مهام رئيس اللجنة وبقية األعضاء اآلخرين، أن وزير املالية ينفرد بنفوذ ال نظري له على 
يف النظام اجلزائري من جهة، وباملقارنة مع سلطات  1انب املهين للفريق املكون للجنة باملقارنة مع سلطات الضبط املستقلة األخرىاجل

 إىل احلديث مطوال عن هذا النفوذ ومدى تأثريه على استقاللية اللجنة. 2دفع بعض الفقهضبط البورصات يف الدول األجنبية. األمر الذي 
ريق من املتخصصني هلم من اخلربة ما جيعلهم مستعدين للكثري من االحتماالت اليت قد تؤثر على توازن السوق. اللجنة تضم ف

السوق يف الدول املتقدمة  لكن ما يالحظ على هذه الرتكيبة أن هناك غياب ألي متثيل للسلطة التشريعية، على غرار الكثري من جلان ضبط
 .3 ف رؤساء اهليئات التشريعيةاليت جند بضع أعضائها معينني من طر 

من خالل دراسة تشكيلة اللجنة، وطريقة تعيني الرئيس واألعضاء بتمعن، قد نتحسس أن هناك ما جيعلنا نتساءل عن جوهر 
 .؟ فنتساءل: هل هذه اللجنة مستقلة فعال. ومدى استقالليتها نظريا وفعليا يف آن واحد

 مدى استقاللية اللجنةالفرع الثاني: 
ىل الدولة اليت أنشأهتا. فهي ال إدارية مستقلة، متارس مهامها دون الرجوع إتنظيم ومراقبة عمليات البورصة هي عبارة عن هيئة جلنة 

سلطة الوصاية. والسبب الذي دفع بالدولة ملنحها هذه االستقاللية هو الطابع اخلاص مبجال  ختضع ال لنظام السلطة الرئاسية وال لنظام
وتضبط وتنظم عمليات التداول للقيم املنقولة يف سوق البورصة، هذه األخرية ال ميكن حتت أي ظرف أن تتدخل  عملها، فهي تراقب

دارية التقليدية يف نظام عملها، الذي يتطلب السرعة الفائقة ومرونة استثنائية خاصة هبا فقط. تدخل السلطة التنفيذية يف هذا السلطة اإل
 ة التقليدية من شأنه أن حيدث أضرار جسيمة بالسوق.داريالنظام عن طريق وسائلها اإل

لكن هذه االستقاللية حمل نقد واسع اليوم يف الفقه القانوين اجلزائري، ليس يف جوهرها فحسب، بل يف وجودها من أساسه. 
 خر يقول إهنا نسبية جدا.البعض ينكر وجودها فعليا لصاحل اللجنة، والبعض اآل

                                                                 

ض، واللجنة املصرفية . السلطات اإلدارية املستقلة يف القانون اجلزائري: اجمللس األعلى لإلعالم أول سلطة إدارية مستقلة من حيث الظهور، جملس النقد والقر 1 
ل هذا النوع من السلطات ، ...، واستمرت الدولة يف خلق مث0992. جملس املنافسة سنة 0992. جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها سنة 0991سنة 

 سلطة. 71حىت فاق عددها أكثر من 
، السلطات االدارية املستقلة يف ظل الدولة الضابطة، أطروحة خرشي إهلامرأي الفقه القانوين اجلزائري فيما يتعلق مبدى استقاللية جلنة الكوسوب:  أنظر. 2 

، جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة كهيئة حفيظة زوار، وكذلك 7103/7102اجلامعية:  ، السنة7دكتوراه، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف 
. أنظر أيضا، وليد بومجلني، سلطات الضبط 7112/7113إدارية مستقلة، مذكرة ماجستري يف القانون العام، كلية احلقوق بن عكنون، جامعة اجلزائر، 

 .7100شر، اجلزائر، االقتصادي يف القانون اجلزائري، دار بلقيس للن
الفرنسية من: رئيس وتسعة أعضاء. يعني الرئيس مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء ملدة ست سنوات، وواليته غري قابلة  COB. تتشكل جلنة عمليات البورصة 3 

من كبار اهليئات القضائية يف الدولة: واحد يعني من للتجديد. أما والية األعضاء التسعة فهي أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. من بني التسعة يعني ثالثة 
احملاسبة. وثالثة تعينهم املنظمات املهنية املعنية  قبل نائب رئيس جملس الدولة، وواحد يعني من قبل الرئيس األول حملكمة النقض وثالث يعينه الرئيس األول جمللس

وواحد يعينه اجمللس الوطين للمحاسبة، وثالث يعينه بنك فرنسا. وأخريا  ،CMFد الفرنسي، املالية: واحد يعينه جملس النق سواقاألبشكل خاص بنظام سري 
-أي ممثل وزير هناك ثالث شخصيات مميزة يعينهم رئيس جملس الشيوخ، ورئيس اجلمعية الوطنية، ورئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي. وتستمع اللجنة إىل ر 

ارات الفردية اليت تتخذها اللجنة. ويف كل املداوالت وعند تعادل األصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. ومتتلك اللجنة عددا االقتصاد، باستثناء فيما يتعلق بالقر 
عداد املصاحل اللجنة يف إمن املصاحل تعمل حتت إدارة مدير عام يساعده سكرتري عام، واملدير والسكرتري العام يعينهما الرئيس بعد موافقة وزير االقتصاد. تساعد 

 قراراهتا وتؤمن تنفيذ هذه القرارات.
 G.Ripert / R. Roblot,  Précité, P. 56. 
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 األعضاء بقرار وزاري من شأهنا أن تفرغ مصطلح سلطة الضبط املستقلة من حمتواه، ذلك أن أن "طريقة تعيني 1البعض يرىو 
 ".التعيني بقرار وزاري من شأنه خلق نوع من العالقة التبعية السلمية املباشرة جتاه وزير املالية وهو ما ال خيدم استقاللية هذه اللجنة

 ة عمليات البورصةلجنة تنظيم ومراقب هام وصالحياتم :الفرع الثالث
، "تتوىل جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، مهمة تنظيم سوق القيم املنقولة 2 12.13من القانون رقم  21نصت املادة 

 ومراقبتها، بالسهر خاصة على:
 لين لالدخار،محاية االدخار املستثمر يف القيم املنقولة أو املنتوجات املالية األخرى اليت تتم يف إطار اللجوء الع  .
 ال ختضع لرقابة اللجنة، املنتوجات املالية املتداولة يف السوق اليت هي حتت سلطة بنك اجلزائر،  .
 السري احلسن لسوق القيم املنقولة وشفافيتها.  .
 كومة." وهبذه الصفة، تقدم جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تقريرا سنويا عن نشاط سوق القيم املنقولة، إىل احل .

 لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها هامم :أوال
متارس مهامها ضمن جمالني يكمالن بعضهما البعض إىل حد  COSOBيتضح أن جلنة الـــــــ  21من خالل استقراء نص املادة 

وجات املالية األخرى اليت تتم يف إطار بالسهر على محاية االدخار املستثمر يف القيم املنقولة أو املنت ما. يف املقام األول تكلف اللجنة
اللجوء العلين لالدخار، يتعلق هذا الدور بتدخالت اللجنة يف كيفية عمل وسري الشركات اليت تدعو اجلمهور إىل االدخار وهيئات 

عن طريق اإلشراف على تسهر اللجنة على حسن سري سوق القيم املنقولة وشفافيتها  التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة. يف املقام الثاين
 التداول يف البورصة ذاهتا ويف سوق الرتاضي.

 .الوظيفة التنظيمية :ثانيا  
لكي تتمكن اللجنة من ممارسة مهامها على أحسن وجه منحها املشرع صالحية إصدار التنظيمات لضمان حسن سري السوق، 

قواعد وتنظيمات تتعلق برؤوس األموال اليت ميكن استثمارها يف وصالحية حراسة ومراقبة السوق من أجل محاية املستثمرين. فتقوم بسن 
عمليات البورصة. والبت يف طلبات اعتماد الوسطاء يف عمليات البورصة وسن القواعد املهنية اخلاصة هبم وحتديد مسؤولياهتم جتاه السوق 

 .3وجتاه الزبائن
ملركزي على السندات واملستفيدين من خدماته، والقواعد املتعلقة كذلك حتدد الشروط والقواعد اليت حتكم العالقات بني املؤمتن ا

حبفظ السندات وتسيري وإدارة احلسابات اجلارية للسندات، وتلك املتعلقة أيضا بتسيري نظام التسوية وتسليم السندات. شروط تأهيل 
 .4وممارسة نشاط حفظ وإدارة السندات

اليت متلكها، الشروط اخلاصة بأهلية األعوان املرخص هلم بإجراء مفاوضات يف وكذلك حتدد اللجنة عن طريق السلطة التنظيمية 
صدار يف أوساط اجلمهور، وقبول القيم املنقولة للتفاوض بشأهنا وشطبها، وتعليق حتديد أسعارها. وتنظم عمليات جمال البورصة، وطريقة اإل

 قولة يف البورصة.املقاصة. وحتدد الشروط اليت يتفاوض على أساسها حول القيم املن

                                                                 

 وما يليها. 22إليه، ص.  شارةإلمرجع سبقت ا سلطات الضبط االقتصادي يف القانون اجلزائري،. وليد بومجلني، 1 
 املنقولة. القيم ببورصة يتعلق 0992 مايو 72 يف ؤرخامل 01.92 رقم التشريعي ملعدل واملتمم للمرسوم، 7112 فرباير 02املؤرخ يف  . 2 
يتعلق  0992مايو  72املؤرخ يف  01-92التشريعي رقم  ويتمم املرسوم يعدل ،7112 فرباير 02 يف املؤرخ 13-12 رقم من القانون 20. نص املادة 3

 ببورصة القيم املنقولة.
 .، سبقت االشارة إليه12،13من القانون رقم  21املادة . 4 
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خري، تسن اللجنة مجيع التنظيمات املتعلقة بتسيري حافظات القيم املنقولة وسنداهتا املقبولة يف البورصة. وحمتوى الشروط ويف األ
نقولة. لزامية الواجب إدراجها يف عقود التفويضات بني الوسطاء يف عمليات البورصة وزبائنهم. وكذلك العروض العمومية لشراء القيم املاإل

 .1 وتقوم بصفة دورية بنشر املعلومات اليت ختص الشركات املدرجة قيمها املنقولة يف البورصة
 :خاتمة       

التداول فيها. يف سبيل القيام مبهامها عمليات الذي ينظم ويراقب البورصة و  الضابطجلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة اليت تعترب 
فمن غري املعقول القول أن تكون اللجنة ذات  ،االستقالل ليس مطلقا، بل هو نسيبمستقلة، لكن هذا  على أحسن وجه، جعلها املشرع

 نفوذ الحمدود يف سوق القيم املنقولة، ال رقيب عليها وال معقب على أعماهلا. 
 أيضا ختضع اللجنةو ة منها. فهي ختضع للرقابة القضائية مبناسبة فحص مشروعية قراراهتا أو نظر الطعون باإللغاء ضد غري املشروع

 للرقابة الربملانية، فالربملان يراقب السلطة التنفيذية، وجلنة الكوسوب بوصفها سلطة إدارية ليست مستثناة من هذا املبدأ. 
هامها، رغم ذلك، فإن الرقابة القضائية والربملانية على اللجنة ال تعد بأي حال من األحوال ذات تأثري على استقالليتها يف أداء م

 اللجنة. ألن تقرير الرقابة القضائية والربملانية يف الدولة يعد أحد دعائم مبدأ املشروعية ودولة القانون، وال يشكل إطالقا مساسا باستقاللية
غي ورصة ومراقبتها ال ينبلكن االنتقادات اليت وجهت من طرف الفقه اجلزائري فيما يتعلق مبدى استقاللية جلنة تنظيم عمليات الب

ألن اخلضوع املباشر وغري املباشر ألعضاء اللجنة للحكومة لوزير املالية ومنه إىل احلكومة ينتج عنه حتول جلنة تنظيم ومراقبة  جتاهلها؛
ة بعمليات البورصة إىل جمرد إدارة تقليدية، وهو ما يهدم فكرة تنازل الدولة عن مهمة حراسة السوق لصاحل هيئة حمايدة، ألن احليادية مطلو 

 تتسم بالسرعة وحتتاج مرونة أكثر، ال تستطيع الدولة عن طريق السلطة التنفيذية أن تضمنها. اقتصاديةبشدة عندما يتعلق األمر بنشاطات 
من ناحية أخرى فإنه من الضروري متثيل مجيع املتدخلني يف بورصة القيم املنقولة، بل أكثر من ذلك جيب متثيل السلطة التشريعية 

لكن ال جند أي متثيل للسلطة ألنه من غري املعقول أن جند من ميثل السلطة التنفيذية والسلطة القضائية من بني أعضاء اللجنة، يف اللجنة، 
   التشريعية. بل األمر يتعدى املعقول عندما جند أن أغلب أعضاء اللجنة ميثلون السلطة التنفيذية.

 

                                                                 

 ، سبقت اإلشارة إليه.12،13من القانون رقم  21. املادة 1 
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 ؛ 70/70شكل وحجية العالقة اإليجارية في ظل القانون رقم 
 دراسة تحليلية على ضوء النصوص التشريعية واالجتهاد القضائي الجزائري

The form and the validity of the rental relationship under law 05/07: 

An analytical study in the light of the legislative texts and the Algerian jurisprudence 

 ،توراهدكيف الباحثة طالبة ، أمينة غرمول
 قسم احلقوق، كلية احلقوق والعلوم السياسية،

 ، اجلزائر. معة عبد احلميد بن باديس مستغامنجا
 .  82/00/8102تاريخ املراجعة:  - 82/01/8102تاريخ اإليداع: 

 ملخص:
ميثل عقد اإلجيار اإلطار القانوين الذي جيمع طائفتني من األشخاص و هم املؤجرون و املستأجرون  على تعارض مصاحلهما و 

لكل ذي حق حقه، لذلك تعرضت  هذه املصاحل املتعارضة هي ما جعلت املشرعني و هم بصدد تنظيمه حياولون وضع توازن حيفظ
النصوص املنظمة له و أخص بالذكر ما تعلق منها باالطار الشكلي هلو كيفية إثباته و مدى حجيته للمراجعة و التعديل، و جذير بالذكر 

حديد القانون رقم أن هذا املقال  يتناول أساسا عقد اإلجيار وفق نصوص القانون املدين دون غريها ممّا تولت نصوص أخرى تنظيمه و بالت
املتضمن القانون املدين  82/10/0020املؤرخ يف  20/02و الذي تلقى مبقتضاه األمر رقم  8112ماي  01املؤرخ يف  12/10

، خاصة و أنه يعد مبثابة نقطة التحول اليت ترمجت بوادر التوجه اجلديد الليربايل %01النصيب األوفر من التعديل أي ما يقارب نسبة 
 .ه اجلزائرالذي تبنت

  الكلمات المفتاحية:
 .12/10القانون رقم ، ثبات عقد اإلجيار، إشكل عقد اإلجيار

Abstract: 

Tenancy agreements are the legal framework that brings together two parties, represented by 

the landlord and the tenant, and their opposing interests. These conflicting interests were the main 

concern for legislators during the process of systemizing the exchange, while aiming to establish a 

fair agreement that preserves each party’s rights. Therefore, the relating legal texts, especially those 

related to the formal framework, its insurability and authority, were reviewed and amended. It is 

worth mentioning that this article deals mainly with the lease contract in accordance with the 

provisions of the civil code, without any other provisions taken by the organization and specifically 

law n° 05/07 of the 13th May 2007 under order n° 58/75 of the 26th September 1975, including the 

Civil Law, 90% of which was amended, making it the most amended part, especially as it is 

considered as the turning point that was translated into the seed of the liberal trend, adopted by 

Algeria.  

Keywords: 

Tenancy agreement form, proof of tenancy contract, law n° 05/07. 

 مقدمة:
وهذه  ،وهم املؤجرون واملستأجرون على تعارض مصاحلهما ،ميثل عقد اإلجيار اإلطار القانوين الذي جيمع طائفتني من األشخاص

لذلك تعرضت النصوص  ،كل ذي حق حقهاملصاحل املتعارضة هي ما جعلت املشرعني وهم بصدد تنظيمه حياولون وضع توازن حيفظ ل
عدم نية املتعلقة به يف ظل التشابك و بغرض فهم املسائل القانو  التعديلو للمراجعة   (لنصوص اخلاصةالقانون املدين أو ا)سواء  املنظمة له

غياب  يف ظلخاصة ما تعلق منها مبسألة شكل العالقة اإلجيارية ومسألة إثباهتا  ،تعاين منه بعض األحكام اليت تضبطه نسجام الذياال
نظرا خلضوع الوضعيات اإلجيارية يف بالدنا لعدة أنظمة طمعا يف أن حتظى بتأطري تشريعي وتنظيمي  ،سياسة موحدة وواضحة ميكن إتباعها
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وهذا ما يربر سلسلة التطورات . ب مع التوجه املتبىن يف كل فرتةويتناس ،جتماعية مالئمةاتصادية و اقسية و واضح يطبق يف ظل ظروف سيا
 القة اإلجيارية ذات الطابع املدينطرأت على الع اليتإىل مجلة التعديالت  واستنادا ،اجلزائراإلجياري يف  تصرفاليت شهدها الوالتعديالت 

الذي تبنته اجلزائر، جاء طرحنا  الليربايل الذي يعد مبثابة نقطة التحول اليت ترمجت بوادر التوجه اجلديد 12/10 :وباألخص القانون رقم
 لإلشكالية التالية:

 تأثريوما مدى  بالشكلية ، السيما فيما يتعلقاإلجيار املدينهدته أحكام باعتباره آخر تعديل ش 12/10نفاذ القانون رقم ما مدى 
التقسيم  بإتباعويف سبيل حنث الوجه الكامل هلذا املوضوع قمنا . بالنسبة لعقود اإلجيار السابقة على تاريخ صدوره؟ اإلثباتذلك على 

 .)مبحث ثاين( حجية عقد اإلجيار املدين )مبحث أول(، الشكلية يف عقد اإلجيار املدين :التايل
 األّول بحثالم

 في عقد اإليجار المدني الشكلية 
رقم  وجه املشرع وفقا للمرسوم التشريعيتو  بعدما كان هذا األخري عقدا رضائيا،، املشرع الشكلية يف عقد اإلجياراستحدث 

ذا إن دل على شيء إمنا يدل على هو  ،8112لسنة إىل جعلها ركنا يف العقد وأكد ذلك يف التعديل األخري للقانون املدين  (1)01/11
أمهية هذا املوضوع خاصة وأنه كان من أوىل أولويات هذا التعديل، نظرا ملا شاب النصوص السابقة اليت تناولته من غموض ترجم يف شكل 

وعليه فإن األمر يستلزم دراسة الوضعية اإلجيارية يف بالدنا  ،عليهاإشكاالت عدة خاصة ما ملسته احملاكم من جدية القضايا املطروحة 
سلسلة من التغريات  واليت شهدت، النعقادهدقة نوع الكتابة الالزمة  وبتحديد أكثراملتعلق بشكل عقد اإلجيار املدين  وباألخص اجلانب

بدوره  والذي كان ،إىل التشريع املعمول به يف كل فرتة واليت مردها ،اإلجيار الوطنية وعقليات سوقبتغري أوضاع تأثر اليت كانت يف عالقة 
 .املنتهج االقتصاديبالبعد  تأثرحمل 

مث يف  ،املتعلق بالنشاط العقاري 01/11املرسوم التشريعي رقم  يف إطارهلذا سنتطرق لشكل عقد اإلجيار يف القانون املدين، 
 وسنبني ذلك بشيء من التوضيح فيما يلي: ،املديناملعدل واملتمم للقانون  12/10إطار القانون رقم

 .70/70 رقم : شكل عقد اإليجار المبرم قبل صدور القانونالمطلب األّول
يتعني علينا لتحديد شكل عقد اإلجيار يف ظل التشريع السابق أن نفرق بني مرحلتني، بسبب ما أدخله املرسوم التشريعي رقم 

على القانون املدين يف هذا اإلطار، وقبل ذلك التطرق إىل شكل العالقات اإلجيارية املربمة املتعلق بالنشاط العقاري من تعديالت  01/11
 .(2) 20/02يف ظل األمر رقم 

 المتضمن القانون المدني. 00/05 رقم شكل عقد اإليجار المبرم وفقا لألمر الفرع األّول:
 قبول ويقابله مثن أحدمها يصدر إجياببا حبيث (3) القانونية،وبتطابق إرادهتما دون اإلخالل بالنصوص  طرفيه برتاضي اإلجيار ينعقد

 اليت واملدة األجرة على يتفقا أنمعينة، و  عينا حمله يكون هو ال غري إجيار إىل إبرام عقد طرف كل  إرادة تتجه أن وجيب (4) اآلخر، من

                                                           
، وامللغى مبوجب 0001لسنة  01املتعلق بالنشاط العقاري، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد  10/11/0001املؤرخ يف  01/11 :التشريعي رقماملرسوم  -( 1)

، املؤرخة يف 01والذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد  02/18/8100املؤرخ يف  00/11القانون رقم 
12/11/8100. 

، املعدل واملتمم بالقانون رقم 0020لسنة  22واملتضمن القانون املدين، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد  82/10/0020املؤرخ يف  20/02األمر رقم  -( 2)
12/10. 

يتم العقد مبجرد أن يتبادل الطرفان التعبري عن  "السالف الذكر،على أنه: 12/10املعدل و املتمم بالقانون رقم  20/02من األمر رقم  00تنص املادة  -( 3)
   ."إرادهتما املتطابقتني دون اإلخالل بالنصوص القانونية

 )4(-CHRESTIEN LAROMMET، «droitcivil، les obligations، tome 3، le contrat»،economica،deltat، p126.  
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احملددة مبقتضى القواعد العامة يف املواد من العيوب  خالية هناك إرادة جدية سليمة تكون أن وجوب إىل باإلضافة.  (1) العقد فيها يسري
 معنيال خيضع عقد اإلجيار إىل شكل و (3) القانونهتدف إىل إحداث أثر قانوين يعتد به ( 2) اجلزائري، من القانون املدين 00إىل  20من 

(4). 

هذا املبدأ كان معمول به حيث مل ينص القانون املدين على كيفية معينة تربم هبا عقود اإلجيار بل ينعقد مبجرد  واملالحظ أن
يف احلاالت اليت  استثناء جمرد األصل والشكليةفالرضائية يف عقد اإلجيار كانت . (5)  شكليةرضاء الطرفني بشروط العقد دون اشرتاط أية 

واشرتاط ، (7)  رمسية( سنة 08عشرة ) أثينإذ يوجب هذا األخري أن تكون عقود اإلجيار مثال اليت تزيد مدهتا عن  ،(6)القانون يقررها 
من  00اإلجيار الشفوي متاشيا مع مبدأ سلطان اإلرادة ونص املادة  يف هذه الفرتة صحة حبيث نشهد .عن األصل استثناءهنا يعد  الكتابة

وكان التعبري عن اإلرادة يتم حىت باإلشارة أو  ،بأنه يتم العقد مبجرد أن يتبادل الطرفان التعبري عن إرادهتما املتطابقتني القاضي املدينالقانون 
ويتجدد  ،(8) ضمنياكما ميكن أن يكون    يكون هذا التعبري صرحيا وجيوز أن ،أي موقف ال يدع أي شك على داللة مقصود صاحبه اختاذ

 .شروطدون أية  أيضا سواء كان التجديد صرحيا أو ضمنيا
أن التعبري عن اإلرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو باإلشارة املتداولة عرفا  (9) من القانون املدين 21ويف هذا الصدد تنص املادة 

تعبري عن اإلرادة ضمنيا إذا مل ينص القانون أو وجيوز أن يكون ال كما يكون باختاذ موقف ال يدع شك يف داللته على مقصود صاحبه.
إذ يكفي يف هذه املرحلة الرضائية إلبرام عقد اإلجيار، وال جمال للحديث عن نوع الكتابة املطلوبة . (10) يتفق الطرفان على أن يكون صرحيا

فإجيارات هذه املرحلة سادهتا الرضائية على إطالقها، غري أنه يالحظ  .وال على جزاء ختلفها أو حبث مسألة البطالن أو اإلبطال من عدمه

                                                           
، املرجع 8112 وماي 01املؤرخ يف  10-12املدين، وفق أحدث النصوص املعدلة، القانون رقم شعوة، الوجيز يف شرح عقد اإلجيار يف القانون هالل - (1)

 .  10السابق، ص 
 .  02فردة،املرجع السابق، ص راجع : بلحاج العريب، النظرية العامة لاللتزام يف القانون املدين اجلزائري، اجلزء األول،  التصرف القانوين،  العقد و اإلرادة املن- (2)
 . 011، ص 0002رمضان أبو السعود، املوجز يف عقد اإلجيار، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  -( 3)
 .02، ص0002رمضان أبو السعود، املوجز يف عقد اإلجيار، منشأة املعارف، اإلسكندرية، -( 4)
 .02، ص 8110الرتبوية اجلزائر، ذيب عبد السالم، عقد اإلجيار املدين، الطبعة األوىل، الديوان الوطين لألشغال  -( 5)
املتعلق بالنشاط العقاري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، فرع القانون  01/11حممد معمر فوادري، عالقة اإلجيار يف ظل املرسوم التشريعي رقم  -( 6) 

 .10، ص 8110-8111العقاري الزراعي، كلية احلقوق، جامعة البليدة، 
سنة ال يكون هلا أي أثر  08اإلجيارات ملدة  إن «، على أنه:املتضمن مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري 20/21ن األمر رقم م 02املادة  تنص -( 7)

 0100رمضان عام  81املؤرخ يف  20/21من األمر رقم  020بني األطراف، وال حيتج هبا جتاه الغري يف حالة عدم إشهارها وذلك مع مراعاة أحكام املواد 
من األمر رقم  020اليت نصت على مراعاة أحكام املادة  02وجتدر اإلشارة إىل أن الفقرة الثانية من املادة » املتضمن الثورة الزراعية. 0020/ 00/ 12املوافق 

من القانون  20لغائه مبوجب املادة مت إ 20/21املتضمن الثورة الزراعية ال جمال لتطبيقها يف الوقت الراهن ألن هذا األمر  0020/ 00/ 12املؤرخ يف  20/21
 املتضمن التوجيه العقاري.  01/80

يوان املطبوعات : فاضلي إدريس، الوجيز يف النظرية العامة لاللتزام، العقد، اإلرادة املنفردة، الفعل املستحق للتعويض، اإلثراء بال سبب، القانون، دراجع -( 8)
 .02-02، ص.ص.8110اجلامعية، اجلزائر، 

يلي:" التعبري عن اإلرادة يكون باللفظ وبالكتابة،  ، السالف الذكر، على ما10-12املعدل واملتمم بالقانون رقم  02 -20من األمر رقم  21تنص املادة  –(9)
 أو باإلشارة املتداولة عرفا كما يكون باختاذ موقف ال يدع أي شك يف داللته على مقصود صاحبه.

 اإلرادة ضمنيا إذا مل ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صرحيا."وجيوز أن يكون التعبري عن 
 .80املتضمن القانون املدين، املرجع السابق، ص  8112 وماي 01املؤرخ يف  10-12فريدة، عقد اإلجيار وفقا للقانون رقم حممدي  – (10)
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اإلجيار بينهما إال يف شكل معني يتفقان عليه كتدوينه يف  انعقادعلى عدم  االتفاقأن هذه اخلاصية ليست من النظام العام، فللعاقدين 
 (1) عليه.شكل املتفق احلالة ال ينعقد اإلجيار إال باستيفاء ال ويف هذهورقة رمسية أو عرفية، 

 .39/79شكل عقد اإليجار المبرم وفقا للمرسوم التشريعي رقم الفرع الثاني: 
، عمد املشرع اجلزائري إىل إدخال تغيري 0020عرفتها اجلزائر بعد دستور  واالجتماعية اليتمن أجل مسايرة التطورات السياسية 

املواد اخلاصة مبنازعات  وألغى مبوجبهالعقاري،  املتعلق بالنشاط 01/11جوهري يف جمال عقود اإلجيار، فأصدر املرسوم التشريعي رقم 
 للسكنيف البقاء يف األماكن املعدة  واستبعاد احلقلعقود اإلجيار،  مينوالتجديد الضبعقد اإلجيار غري احملدد املدة،  واملواد اخلاصةاألجرة، 

منه على ضرورة  80بشكل عقد اإلجيار املربم يف ظل املرسوم التشريعي املذكور أعاله فإن أحكامه أكدت يف املادة  وفيما يتعلق، (2)
بتاريخ مسمى  وحيرر كتابياج الذي حيدد عن طريق التنظيم ذ للنمو املستأجرين وجوبا يف عقد إجيار طبقا و  جتسيد العالقات بني املؤجرين

نفس الوقت إذ بالكتابة يتم  واملستأجر يفوإخضاع عقد اإلجيار للكتابة خيدم مصلحة املؤجر  ،(3) ؤهلةامللدى املصاحل  وخيضع للتسجيل
إمكانية مراجعة حتديد األجرة، كما يكون بإمكانه أيضا كما ميكن للمؤجر اشرتاط ،  (4)  ال لبس فيها وبكيفية واضحةحتديد املدة 

، ه إللزامه بدفع األجرة كأن يشرتط عليه وضع منقوالت معينة يف العني املؤجرةذشرتاط على املستأجر تقدمي ضمانات للتأكد من تنفياال
 وهلذا فمنللمستأجر اإلثبات إال بالكتابة،  جيوزوال حتجاج هبا هذه الضمانات فإنه ميكن للمؤجر اال وذكرت فيهفإذا كان العقد مكتوبا 

 . (5) مكتوبامصلحته أن يكون عقد اإلجيار 

 .نوع الكتابة: أّوال
حبيث  20 -01 رقم التنفيذيالذي حيدده املرسوم  للنموذج وطبقامكتوباإن املشرع نص على إلزامية أن يكون عقد اإلجيار 

 يتضمن لزوما ما يلي:
 انقضاءطرق  - التزامات املستأجر - املؤجر التزامات - والضمانات األعباء - اإلجياربدل  مثن - العقدمدة  -تعيني طريف العقد  -

 وإال كانتتوفر كل هذه العناصر يف عقد اإلجيار  وجيب أن، واملستأجرتوقيع كل من املؤجر  -العقد ومكان إبرامتاريخ  - ةاإلجياريالعالقة 
كما يشري املرسوم يف األخري إىل وجوب تسجيله لدى املصاحل املختصة،  ،   (6)  املكتوبيتحدد به عقد اإلجيار فيها  عنصرباطال، ألن كل 

إال  ،حالة خمالفة املؤجر هلذا الواجب يعاقب طبقا لألحكام التشريعية املعمول هبا وأنه يفكما اشرتط أن يكون عقد اإلجيار ثابت التاريخ، 
فإنه ميكن  التوثيقياإلشارة إىل العقد  ويف غيابكتابة تقع وجوبا أمام املوثق أو يكفي العقد العريف بشأهنا أنه مل يبني إذا كانت هذه ال

 آخرلكن يف نفس الوقت هناك من كان له رأي  ،(7) ثابتالعرفية كافية مع أنه يستحسن تسجيلها رمسيا إلعطائها تاريخ  إن الكتابةالقول 
                                                           

 .02ذيب عبد السالم، املرجع السابق،  - (1)
، امللتقى الدويل للرتقية العقارية )الواقع واآلفاق(، 01/11أمحد داوود، مداخلة بعنوان العالقات اإلجيارية يف ضوء املرسوم التشريعي رقم سناء الشيخ، رقية - (2) 

 .182، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، قسم احلقوق، جامعة ورقلة، ص 18/8112/ 2و 2يومي
 80واملتضمن املصادقة على منوذج عقد اإلجيار املنصوص عليه يف املادة  00/11/0001املؤرخ يف  01/20 من املرسوم التنفيذي رقم 00املادة  تنص -( 3)

 11-01من املرسوم التشريعي رقم  80عمال بأحكام املادة  «على أنه:  السالف الذكر،،00/11، وامللغى بالقانون رقم 01/11من املرسوم التشريعي رقم 
 »و املتعلق بالنشاط العقاري، خيضع هذا العقد للتسجيل لدى املصاحل املؤهلة. 0001املؤرخ يف أّول مارس سنة 

تشريعات إجيار األماكن يف ضوء تطبيقات القضاء و شروح الفقه، عقد اإلجيار يف القانون املدين و مصطفى حممد اجلمال، املوجز يف أحكام اإلجيار، أحكام  - (4)
 .02، ص 8118اإلسكندرية،  النشر،الطبعة األوىل ، الفتح للطباعة و 

 ذيب عبد السالم، املرجع واملوضع نفسه.  -( 5)
الطبعة  ،8112 وماي 01املؤرخ يف  12/10الوجيز يف شرح عقد اإلجيار يف القانون املدين، وفق أحدث االنصوص املعدلة، القانون رقم شعوة،  هالل  -( 6)

 .28، ص8101التوزيع، اجلزائر،األوىل، جسور للنشر و 
 .182-182. ، املرجع السابق، صراجع: سناء الشيخ، رقية أمحد داوود –( 7) 
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أن الكتابة اليت يشرتطها القانون هي الكتابة الرمسية، إضافة إىل ضرورة إخضاع عقد اإلجيار إلجراءات التسجيل لدى املصاحل  وتوصل إىل
 .(1)  اإلشهار العقاري يف عقد اإلجيار املختصة،وال يشرتط

 .تخلف الكتابة ثانيا: حكم
 :وهي اجلزاءاتاحملدد العديد من  للنموذجرتب القانون على ختلف الكتابة وفقا 

فإن املؤجر يعاقب وفقا لألحكام التشريعية املعمول هبا، غري  ،(2) 01/11من املرسوم التشريعي رقم  80/8نص املادة  حسب -/1
مادة أن النص مل يبني بدقة أي األحكام التشريعية املقصودة اليت يعاقب املؤجر استنادا هلا خاصة أن املشرع يف قانون العقوبات مل يورد أي 

 العقودالبطالن يف حالة ختلف شروط أو أركان أي عقد من أو  خبصوص ذلك ماعدا األحكام اليت قررها املشرع املدين املتعلقة بالفسخ
 وضرورة محايةلعقد اإلجيار  االجتماعيلتأثره بالطابع  وذلك راجعاملشرع قرر عقوبات على املؤجر دون املستأجر،  واملالحظ أن ،(3)

والناتج  80/8املستأجر من تعسف املالك الذي يرفض كتابة عقد اإلجيار حىت ال يصرح مببالغ بدل اإلجيار غري أن غموض نص املادة 
يرى أن العقوبات اليت خيضع هلا املؤجر هي تلك العقوبات املنصوص عليها يف  (4)البعض وإن كانيؤدي إىل نقص فعاليته،  عمومته عن

 .باب التأويلال يفتح  واجلزائية حىتإال أنه يبدو يل أنه كان أحرى باملشرع أن يبني العقوبات املدنية  ،(5) العقوباتن من قانو  100املادة 
إىل جانب العقوبات املقررة واليت مل يتم حتديدها بل اتسمت بطابع العمومية والغموض كما سبقت اإلشارة قرر املشرع يف حالة  -/2

عدم كتابة عقد اإلجيار منح املستأجر الشاغل احلق يف التمسك بأي وصل حيوزه للمطالبة بإبرام عقد إجيار ملدة سنة من تاريخ معاينة 
 ،(6)  تكون؟من  ومن طرف املذكورة، لكن املشرع مل حيدد كيفية معاينة املخالفة الثالثةيف فقرهتا  80شارت إليه املادة أ وهذا مااملخالفة. 

: هل الكتابة يف عقد اإلجيار وهيتثور إشكالية بالغة األمهية  01/11من املرسوم التشريعي رقم  80نص املادة  ونتيجة لعمومية
جند أهنا تقرر عقوبات يف حالة ختلف الكتابة يف عقد اإلجيار،  80فإذا ما رجعنا إىل نص املادة . أم أهنا وسيلة لإلثبات؟ لالنعقادهي ركن 

اعترب الشكلية يف  إن املشرع وإذا قلناعقد اإلجيار ليست ركنا من أركانه، الكتابة يف  وبالتايل فإنإال أهنا مل تقرر البطالن كجزاء لتخلفها، 
أن  ومنه نستنتج ،جتيز للمستأجر الشاغل إثبات اإلجيار بأي وصل 80جند أن الفقرة األخرية من نص املادة  ،ار وسيلة لإلثباتعقد اإلجي

 12/10قائمة يف هذه الفرتة إىل غاية صدور القانون رقم  واإلشكالية ظلت، (7) إثباتوسيلة  املشرع مل يعترب الكتابة يف عقد اإلجيار
جمرد التزام يقع  ، وليست مقررة لإلثبات، بل هيلالنعقادأن اشرتاط الكتابة هنا ليست  وجدير باملالحظة، املدين للقانونواملتمم املعدل 

                                                           
 .001، ص 8100بوسنة إميان، النظام القانوين للرتقية العقارية، دراسة حتليلية، دار اهلدى عني ميلة، اجلزائر،  -( 1) 
 السالف الذكر. 00/11امللغى بالقانون رقم  01/11من املرسوم التشريعي رقم  80/8نص املادة  -( 2) 
 .022-022ص.ص. ،8112الطبعة األوىل، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، جميد خلفوين، اإلجيار املدين يف القانون اجلزائري، راجع: -( 3)
بعض احملكمة العليا خبصوص  استقرارنظرات حول عدم ، الثوتيقيةتطبيقية حول العقود  مالحظات ،سات قانونية خمتلفة، عقد اإلجيارمحدي باشا عمر، درا-(4)

 .11، ص8118التوزيع، اجلزائر، القضايا، دار هومة للطباعة والنشر و 
 18املؤرخ يف  00/01املتضمن قانون العقوبات ، املعدل و املتمم بالقانون رقم  0022/ 12/ 2املؤرخ يف  22/002من األمر رقم  100تنص املادة   -(5)
دج  و جيوز أن يعاقب أيضا باحلبس ملدة ثالثة أيام على األكثر كل من خالف املراسيم أو 011إىل  11يعاقب بغرامة من  « ، على  أنه: 8100/ 12/

 » من طرف السلطة اإلدارية إذا مل تكن اجلرائم الواردة هبا معاقبا عليها بنصوص خاصة. القرارات املتخدة قانونا
 . 20م، املرجع السابق، ص ذيب عبد السال -( 6)
 .008بوسنة إميان، املرجع السابق، ص -( 7)
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حتصيل الدولة للجانب الضرييب من جهة و  لعقود اإلجيار االستقرارتوفري  ابتغاها املشرع من ذلك هي احلكمة اليتو ،  (1) املؤجرعلى عاتق 
 .(2) العمومية من جهة أخرىلصاحل اخلزينة 

يتضح أن املشرع أخضع جتديد عقود  الثانيةيف الفقرة  01/11من املرسوم التشريعي  81أحكام املادة  وبالرجوع إىلكما أنه 
أبرمت ألّول مرة بعد اليت املتضمن تعديل القانون املدين أّما اإلجيارات  20/02اإلجيار املربمة قبل صدور هذا املرسوم التشريعي إىل األمر 

 . (3) لهصدور هذا املرسوم فهي ختضع 
 .70/70 رقم لقانونلعقد اإليجار المبرم وفقا  الثاني: شكل لمطلبا

وبقيت وسيلة لإلثبات  ومل تكن لالنعقادلقد سبقت اإلشارة إىل أن الكتابة يف عقد اإلجيار يف ظل التشريع السابق، مل تكن ركن 
مكرر  122املدين اجلزائري حيث مت إدراج املادة  ويتمم القانونالذي يعدل  12/10اإلشكالية قائمة إىل غاية صدور القانون رقم  هذه

ختلفها بطالن  ويرتتب علىيف عقد اإلجيار  الكتابة ركناجليا من خالهلا أن املشرع اعترب  واليت يتضح (4) املدينضمن نصوص القانون 
العقد، من هنا أصبح عقد اإلجيار عقدا شكليا بعدما كان عقدا رضائيا. لكن هناك إشكالية أخرى تثور بشأن الكتابة يف عقد اإلجيار، 

 مل حيدد نوع الكتابة إن كانت رمسية أو غري رمسية، سواء يف ظل التشريع السابق أو حىت يف ظل القانون رقماجلزائري وهي أن املشرع 
ة و ال يفهم عليه يستوي أن يربم العقد يف قالب رمسي أم يف ورقة عرفيو . مكرر 122الذي يعدل و يتمم القانون املدين يف املادة  12/10

أو موظف أو شخص  (5) للتوثيقتتم مبعرفة املكتب العمومي  اليتادة على أهنا الكتابة الرمسية و املذكورة يف هذه امل بالضرورة أن الكتابة
إضافة إىل الشكل الرمسي الذي اشرتطه القانون للتعبري عن اإلرادة اشرتط قانون التسجيل الصادر بتاريخ و ، (6) خبدمة عامة مكلف

الطابع التابع هلا اليت يربمها لدى مصلحة التسجيل و على املوثق تسجيل خمتلف العقود  22/010مبوجب األمر رقم  80/08/0022
يف حالة التأخري و  ،مبعيتهم يف أجل ال يتجاوز شهرالزم نفس القانون املوثقني تسجيل مجيع العقود اليت حترر يو ، ( 7) إقليميا التوثيقمكتب 

غري أنه إذا أفرغت إرادة املتعاقدين املتضمنة عقد ،   (8) غة الرمسية على العقدبدون نزع الص ةجبائييف التسجيل يتعرض املوثق لعقوبات 
الطابع لتحصيل الدولة مستحقاهتا املالية بتسجيله مبصلحة التسجيل و  (9) العريف جيب أن يكون ثابت التاريخاإلجيار عرفيا، فإن احملرر 
 .املرتتبة عن التصرف املربم

                                                           
 . 018، ص 8111محدي باشا عمر مبادئ القضاء العقاري، دار العلوم، اجلزائر،  -( 1)
استقرار احملكمة العليا خبصوص بعض نظرات حول عدم ، ات تطبيقية حول العقود الثوتيقيةمالحظ ،سات قانونية خمتلفة، عقد اإلجيارمحدي باشا عمر، درا -( 2)

 .10القضايا، املرجع السابق، ص 
 .20املرجع السابق،ص شعوة، هالل –( 3)
  »ينعقد اإلجيار كتابة و يكون له تاريخ ثابت و إال كان باطال. «:السالف الذكر، على أنه 12/10رقم مكرر من القانون  122تنص املادة  -( 4)
يلي:  ، و الذي قضى مبا001-001. ، ص11/11/8110بتاريخ  ، القرار الصادر018021، ملف رقم 8110اجمللة القضائية، العدد األّول، لسنة  -(5)
 »ال حيتج به بالتايل على مالك األمكنة املؤجرة.ن غري املالك عقد إجيار قانوين و ال يعد عقد اإلجيار الثوتيقي احملرر م«
 السالف الذكر. 12/10املتمم بالقانون رقم املعدل و  20/02من األمر رقم  811املادة  أنظر: -(6)
ال ميكن للموثقني أن يسجلوا «قانون التسجيل، على أنه:   املتضمن 10/08/0022املؤرخ يف  22/100من األمر رقم  10فقرة  20تنص املادة  -( 7)

 »يف مكتب الوالية الذي يوجد هبا مكتبهم. االقتضاءد عقودهم إال يف مكتب التسجيل التابع للدائرة أو عن
 »من تارخيها... عقود املوثقني يف أجل شهر ابتداءجيب أن تسجل «من نفس األمر، على أنه:  02تنص املادة   -( 8)
 السالف الذكر. 12/10املعدل و املتمم بالقانون رقم  20/02من األمر رقم  182املادة  أنظر: - (9)
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 الثاني المبحث
 حجية عقد اإليجار المدني 

يثري مشاكل عويصة  إثباته فإن وعليهإن اإلجيار اليوم هو من أكثر العقود تداوال نظرا ألزمة السكن احلادة اليت تعيشها بالدنا، 
 كان  احملرر حبيث جند أن ،(1) إثباتهمشكل يعرتض سبيل القاضي خبصوص سند اإلجيار هو كيفية  وإن أكرب ،على مستوى جداول احملاكم

كذا من طرف و  ،االستقاللبعد لتشريع الذي كان معموال به قبل و يستعمل كوسيلة إثبات إذا مت اإلجيار عن طريق الكتابة، غري أن ا
لذي ميثل كما سنرى الحقا مبثابة مساس بامللكية الفردية او ، 01/11إىل غاية صدور املرسوم التشريعي رقم  0020القانون املدين لسنة 

 ة،بات اإلجيار من قبل املستأجرين ولزعم وجود عالقة العاريكذا تسليم وصوالت اإلجيار لتصعيب إثو  ،جعل املؤجرين يتفادون الكتابة حبيث
كذا لقوانني اجلزائرية اليت ختلفها و الذي ميدد العمل بالقوانني الفرنسية إىل غاية صدور ا ،(2) 0028ديسمرب  10اعتبارا ملا جاء يف قانون و 

باألخص على العقود اليت سبق إبرامها قبل تاريخ صدور القانون اجلديد، فإنه يتعني التفرقة ما بني العقود بيقا ملبدأ عدم رجعية القوانني و تط
   .هذا أهم ما مييز التشريع السابق ، (3) العقود اليت أبرمت بعد صدور القانون املدين اجلزائريو اليت أبرمت يف القانون الفرنسي 

 ،التصرف صحيحا العتباراملدين شكال معينا  واملتمم للقانوناملعدل  12/10 :القانون رقمأّما يف ظل التشريع احلايل فاشرتط 
سنوضحه الحقا، مع اإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري  وهذا ماهذا التصرف إال وفق الشكل الذي اشرتطه القانون  إثباتفإنه ال جيوز 

بقاء اإلجيارات املربمة يف ظل التشريع السابق خاضعة له ملدة عشر  ورةضر أكد على  ؛مكرر 012يف مادته  12/10 :مبوجب القانون رقم
 يف دراستنا على التقسيم التايل: سنعتمد وعليه ،هذا القانون يف اجلريدة الرمسية من تاريخ نشر ابتداء( سنوات 01)

 : إثبات العالقة اإليجارية المبرمة في ظل التشريع السابقالمطلب األّول
فحسب بل هو أيضا حبثا تارخييا، إن حبث طرق إثبات عقد اإلجيار يف القانون املدين ال يعد حبثا ذو أمهية من الناحية العملية 

ذلك قبل البدء بالتعرض لدراسة إثباته وفقا حكام التقنني املدين الفرنسي، و هلذا كان من املنطقي علينا دراسة إثبات عقد اإلجيار طبقا ألو 
ختضع يف إثباهتا  0020يرجع السبب يف ذلك أن عقود اإلجيار املربمة قبل صدور القانون املدين لسنة قنني املدين اجلزائري، و لتألحكام ا

وجب عقود إجيار امتدت بعد مب 0020هي ليست بالعقود القليلة، فكافة األماكن اليت شغلت قبل و  قانون املدين القدمي )الفرنسي(،لل
الفائدة من عرض موجز إلثبات عقد اإلجيار يف التقنني املدين  ولذلك تبدو اليوم و يقدر هلا أن تبقى ملدة طويلة. ال تزال قائمة إىلو  ،ذلك

ي رقم القدمي )الفرنسي( مث نعرض بعد ذلك إلثباته يف ظل التقنني املدين اجلديد )القانون املدين اجلزائري( الذي أدخل عليه املرسوم التشريع
 .اخلاصة تعديالت هامة يف جمال اإلثباتوجب نصوصه مب 01/11

 إثبات عقد اإليجار في القانون المدني القديم )الفرنسي(.الفرع األّول: 
حسب الشروط املبينة  20/02صدور القانون رقم  وإىل غاية االستقاللمث بعد  االستقالليسري على عقود اإلجيار املربمة قبل 

العمل بالقوانني الفرنسية  اكذنآالذي مد  ،0028ديسمرب  10القانون الفرنسي طبقا للقانون الصادر مبوجب  ،(4) منهيف املادة الرابعة 

                                                           
نظرات حول عدم استقرار احملكمة العليا خبصوص بعض ، قيةمالحظات تطبيقية حول العقود الثوتي، اإلجيارمحدي باشا عمر، دراسات قانونية خمتلفة، عقد  - (1) 

 .18القضايا، املرجع السابق، ص
 ا مل يتعارض منها مع السيادة الوطنية.املتضمن متديد العمل بالقوانني الفرنسية م 0028ديسمرب  10املؤرخ يف  28/002القانون رقم   -( 2)
 . 20-21.السابق، صذيب عبد السالم، املرجع  راجع: –( 3)
ئرية تطبق القوانني يف تراب اجلمهورية اجلزا«السالف الذكر، على أنه:  12/10املعدل و املتمم بالقانون رقم  20/02من األمر رقم  1تنص املادة  - (4) 

 من يوم نشرها يف اجلريدة الرمسية. الدميقراطية الشعبية ابتداء
اريخ وصول اجلريدة تكون نافذة املفعول باجلزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها ويف النواحي األخرى يف نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من ت

 » الرمسية إىل مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة املوضوع على اجلريدة.
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القانون املدين الفرنسي الكتابة إلثبات  وقد فرض ،القواننيملبدأ عدم رجعية  وكذا تطبيقامىت مل يكن من شأهنا املساس بالسيادة الوطنية، 
 فرضيني: عقدنفرق بني  (2) الفرنسيمن القانون املدين  0200الكتابة فإنه متاشيا مع ما نصت عليه املادة  وإذا ختلفت، (1) اإلجيارعقد 

 أي عقد اإلجيار الذي بدأ يف تنفيذه. واحلالة العكسيةاإلجيار الذي مل يبدأ يف تنفيذه 
 إيجار لم يبدأ تنفيذه. أّوال: عقد
 هذا العقد بشهادة الشهود إثباتمن القانون املدين، مؤداه عدم جواز  0200القضاء مبدأ عاما استنادا إىل املادة  وهنا اعتمد

 أو اإلقرار أو اليمني احلامسة. بالكتابة إثباتهأنه جيوز  غريوالقرائن 
 عقد إيجار بدأ تنفيذه. ثانيا:

 وأجاز إثبات من القانون املدين الفرنسي، 0200يف املادة يف هذه الفرضية استقر القضاء على استبعاد املنع املنصوص عليه 
مع البدء يف التنفيذ، حبيث يستخلص ذلك من جمرد شغل  أخد يتساهلاإلجيار بشهادة الشهود، مع مالحظة أن القضاء الفرنسي 

 .(3)  الطرفنيبني  إجياريهليت توحي بقيام عالقة الشخص لألمكنة، ومن أمور الظاهر ا
 إثبات عقد اإليجار في القانون المدني الجديد. الفرع الثاني:

 وعليه يتعنيمستقرا  وعرفت اجتهادااحملاكم يف املادة اإلجيارية  واملرتددة أمامإن مسألة إثبات اإلجيار هي من املسائل األساسية 
وذلك على الوجه من تعديالت على القانون املدين،  01/11على الدارس أن يفرق بني مرحلتني اثنتني ملا أدخله املرسوم التشريعي رقم 

 التايل:
 .39/79عقد اإليجار من صدور القانون المدني إلى صدور المرسوم التشريعي رقم  ثباتإأوال: 

هذا حسب ما جاء توب  فقد يكون مكتوبا أو شفويا و على إلزامية  عقد اإلجيار املكمل ينص صراحة إن القانون املدين اجلزائري 
 انتهاءاملستأجرين من حق البقاء  بعد  استفادةمن صعوبات للمؤجرين عن العقود املكتوبة بسبب  اجنرونظرا ملا  ،(4) منه 001/8يف املادة 

جتدر اإلشارة إىل أن ، كما االقتضاءك بالعارية عند التمسو  مدة اإلجيار تلجأ األغلبية منهم إىل اإلجيار الشفوي بغية إنكاره فيما بعد
بأن اإلجيار ينعقد مبوجب عقد مربم بني املؤجر و املستأجر و  (5) من القانون املدين 122املشرع و إن أوضح يف الفقرة األوىل من املادة 

اليت نص  ،(6) اإليضاح، إال أنه مل خيصه بقواعد إثبات خاصة و بالتايل نرجع للقواعد العامة لإلثباتو   أحكامه بكثري من التفصيلبني
                                                           

)1( - ALAIN BENABENT،«droit civil، les contrats spéciaux civils et commerciaux» , 6 ème édition،Montchrestien، 

paris2004، p324. 
عقد «تاريخ صدور القانون املدين اجلزائري على أنه:  0020سبتمرب  11 ىتمن القانون املدين الفرنسي اليت بقيت سارية املفعول ح 0200تنص املادة  -  (2)

بالبينة مهما قلت أجرته حىت لو ادعى دفع عربون غري أنه جيوز توجيه  إثباتهاإلجيار احلاصل بغري الكتابة الذي مل يبدأ تنفيذه و الذي أنكره أحد األطراف ال جيوز 
، و الذي جاء مبا 010ص ،12/10/0021، القرار املؤرخ يف 11012رقم   ، ملف0020ية، العدد األّول، لسنة اجمللة القضائ  . »اليمني ملن أنكر العقد

محدي باشا عمر، القضاء العقاري  : راجع - »حتظر صراحة اإلثبات بالشهود...اإلجيار بالكتابة و  مدين قدمي تفرض إثبات عقد 0200حيث أن املادة  «يلي:
 .111-800. ، ص8110ة ، دار هومة، اجلزائر، صادرة عن جملس الدولة  و احملكمة العليا، الطبعة التاسعيف ضوء أحدث القرارات ال

 .181سناء الشيخ، رقية أمحد داوود، املرجع السابق، ص - (3)
يعد شاغال عن حسن نية و   «منه،على أنه:السالف الذكر مبوجب املادة الثامنة  12/10امللغاة بالقانون رقم   20/02من األمر رقم  001/8تنص املادة  -( 4)

توب أو شفوي، أو إجيار فرعي صحيح، ار مككذلك الشاغلون لألماكن مبقتضى إجيمدة اإلجيار، و  انتهاءملتنازلون عند جر األصلي، واملستأجر الفرعي، و املستأ
 »أو تنازل صحيح لعقد سابق أو مقايضة، إذا وفوا بتعهداهتم.

اإلجيار مبقتضى عقد بني املؤجر ينعقد  «على أنه:  السالف الذكر، 12/10قبل تعديلها مبوجب القانون  20/02من األمر رقم  122/0املادة نصت  -( 5)
 ».  واملستأجر

قانون إجيار األماكن، املكتب الفين اجمللد األّول، القانون املدين و التصرفات، الطعون القضائية والعقود و الوسيط يف التعليق على الدعاوى و أمري فرج يوسف،  - (6)
 .220، بدون ذكر تاريخ النشر، ص اإلسكندريةللموسوعات القانونية، 
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مبوجب  8110سنة اليت كانت حمل تعديل من القانون املدين و  101إىل  181عليها يف الباب السادس من الكتاب الثاين يف  املواد من 
 .10/01 :القانون رقم
( 0111هذا يعين أنه يتم إثبات هذا العقد كتابة، أو ما يقوم مقامها من إقرار و ميني إذا كانت قيمة اإلجيار تزيد عن األلف )و 

أو إذا وجد ، (1) ( دينار0111دينار، أو كانت غري حمددة القيمة، كما جيوز إثباته أيضا بالبينة إذا كانت قيمة العقد ال جتاوز األلف )
 من القانون املدين 112أو إذا تعلق األمر بإحدى احلالتني املنصوص عليهما يف املادة  ، (2) الربقيات، كتبادل الرسائل و ثبوت بالكتابةمبدأ 

ويف ر سنده لسبب أجنيب خارج عن إرادته، ضف إىل ذلك احلالة اليت يفقد فيها املستأج ،املانع األديب أومها حالة وجود مانع مادي و  ،(3)
بالقرائن كذلك وفقا ملا تنص  وميكن اإلثبات. (5) ماديةألن املدعي يكون بصدد إثبات واقعة ، (4) بالبينةاحلاالت يثبت عقد اإلجيار  هذه

( دينار، ومن مث فهو ال يثبت إال بالكتابة أو ما 0111جتاوز قيمة عقد اإلجيار األلف ) وغالبا ما، (6) من القانون املدين 111عليه املادة 
 و بالقرائن.أ( 8) الشهودال ميكن إثبات عقد اإلجيار بشهادة  على أنه إذنالقضاء  وقد استقر وميني حامسة، (7) إقراريقوم مقامها من 

هذا احملرر  يتخذذلك أن  ويستوي يفعقد اإلجيار يثبت بالكتابة إذا كان الطرفان قد أعدا مسبقا دليال كتابيا إلثباته،  ويقصد أن
يكون هذا احملرر الكتايب قد حصل يف شكل مطبوعة معدة مسبقا، أو مكتوبا خبط يد أحد  ويستوي أنأو عرفيا،  (9) رمسياشكال 

وإن ، فإن مل يكن ثابتا بالكتابة فإن إثباته يصح بوصوالت اإلجيار ،(10) كتابته  وليس بطريقةبتوقيع العقد  املتعاقدين أو الغري، ألن العربة

                                                           
املعدل  12/8110/ 81ادر بتاريخ الص 10/01من القانون املدين اجلزائري مبوجب القانون رقم  111جتدر اإلشارة إىل أنه قد مت تعديل نص املادة   -( 1)
دينار  0111( دينار أي مت رفع قيمة التصرف من 011.111أصبحت قيمة التصرف القانوين مئة ألف )املتضمن القانون املدين و  20/02 املتمم لألمر رقمو 

فإنه  0020سبتمرب سنة  82املؤرخ يف  20/02مبا أن املشرع قد أخضع العقود اجملددة ألحكام األمر رقم ، غري أنه و دينار جزائري 011.111جزائري إىل 
ختضع األدلة املعدة مقدما «: السالف الذكر، واليت تنص على أنه 10/01قانون رقم املعدلة مبوجب ال 20/02من األمر رقم  2بق يف إثباهتا نص املادة يط

 . 22ص ق،شعوة، املرجع الساب راجع: هالل -» للنصوص املعمول هبا يف الوقت الذي أعد فيه الدليل، أو يف الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده.
 ، السالف الذكر.10/01واملعدلة مبوجب القانون رقم  20/02من األمر رقم  110أنظر: املادة  –( 2)
 ، السالف الذكر.10/01واملعدلة مبوجب القانون رقم  20/02األمر رقم من  112املادة  أنظر: –( 3)
 .08، ص0022األّول لسنة  العقون األخضر، مقال يف اإلجيارات التجارية، نشرة القضاة، العدد - (4)
 .810، ص0002سعيد أمحد شعلة، قضاء النقض يف اإلثبات، منشأة املعارف، اإلسكندرية، - (5)
ال جيوز اإلثبات هبذه القرائن اط كل قرينة مل يقررها القانون و يرتك لتقدير القاضي استنب«السالف الذكر، على أنه:  20/02من األمر رقم  111تنص املادة  -(6)

املالحظ أن هذه املادة على خالف املواد املذكورة بقيت على حاهلا مل ميسسها التعديل الذي جاء به و  » إال يف األحوال اليت جييز فيها القانون اإلثبات بالبينة.
 السالف الذكر. 10/01القانون رقم 

 -ملا كان  «الذي جاء مبا يلي:، و 21 ، ص0000/ 01/ 01صادر بتاريخ ، القرار ال02210امللف رقم  ،0001اجمللة القضائية، العدد الثاين، لسنة  –( 7)
أن الطاعن يتمسك بالطعن بالرسالة املوجهة له من املدعي عليه و اليت يوجه له فيها إنذارا ملغادرة السكن املؤجر له و كذلك بعريضة  - من الثابت يف قضية احلال

ضائي يكونوا بعد حتليلهم لذلك بأنه إقرار ق االستئنافافتتاح الدعوى اليت يعرتف فيها املطعون ضده بأنه سلم للطاعن املسكن على سبيل اإلجيار، فإن قضاة 
 » خرقوا القانون.

من و  ...":، والذي ورد فيه ما يلي010ص ،0021/ 10/ 18، القرار الصادر بتاريخ 11010رقم  ، ملف0001لسنة اجمللة القضائية، العدد األّول،  -( 8)
، 0020اجمللة القضائية، العدد األّول، لسنة "، الشهود مث فإن احلجة املقدمة إلثبات إجيار متنازع يف صحة وجوده ال تكون مقبولة إذا كانت مؤسسة على شهادة

من القانون املدين جتيز إثبات اإلجيار  122القول أن املادة و  «يلي: الذي قضى مبا، و 812، ص 0022/ 11/ 82ر بتاريخ ، القرار الصاد10121ملف رقم 
  » الشفوي بتصرحيات الشهود مرفوض.

 السالف الذكر. 12/10املعدل و املتمم بالقانون رقم  20/02من األمر رقم  2مكرر 181و  0مكرر  181أنظر املواد  -( 9)
 .800، ص 0001راجع: حبار حممد،مقال يف حتليل بعض إشكاليات عقد إجيار املساكن يف القانون اجلزائري، جملة امليادين، لسنة  -( 10)
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 يف الوصل شكليات معينة، وال يشرتط،  (1) إجيار،اجلزائري مستقر على أن عقد اإلجيار ال يثبت إال بعقد مكتوب أو بإيصاالت  القضاء
ويكفي  ،(2) إجيارهايف آن واحد بإجيار العني اليت يدعي املستأجر  وأنه يتعلقيكون واضحا منه أن يتعلق مبن يدعي اإلجيار،  ويكفي أن

والكهرباء والغاز املياه  اتور بفاتميكن إثبات اإلجيار  ولكن ال(3) ،تارخيهأيضا إلثبات اإلجيار أن يقدم من يدعيه وصل واحدا مهما كان 
 بعض األحكامواستنادا على  ،(6)  والشهادات املدرسية وشهادة اإلقامةاملثبتة لإلقامة كبطاقة الناخب  (5)  اإلدارية بالوثائقوال ، (4)

اعتمادا على وثائق صادرة من  وال يثبتمن القانون املدين  111القضائية جند أن العقد الشفوي ال يثبت بشهادة الشهود عمال باملادة 
 . (7) اإلجيارعن طريق وصوالت بدل الغري لكنه يثبت 

 .39/79عقد اإليجار في ظل المرسوم التشريعي  ثانيا: إثبات
يتضح بأن املشرع اجلزائري خرج عن  ،املتعلق بالنشاط العقاري 01/11من املرسوم التشريعي  80ستقراء نص املادة اعند 

املتضمن القانون املدين، بإحداثه قاعدة قانونية جديدة مل تكن مقررة من قبل، حبيث  20/02القاعدة العامة املقررة يف أحكام األمر رقم 

                                                           
من املقرر قانونا أن عقد اإلجيار ال يثبت إال بعقد مكتوب أو وصوالت  «ى بأنه: الذي قضو  12/0020/ 01رار الصادر بتاريخ ، الق12111ملف رقم –( 1)

إذا كان القانون  « يلي : الذي قضى مبا، و 0022/ 11/ 82ر الصادر بتاريخ ، القرا10121نفس املعىن جاء يف امللف رقم و  » ثتبت دفع بدل اإلجيار ...
املستأجر فإنه ليس من اجلائز إثبات عقد اإلجيار إال مبوجب عقد مكتوب أو مبوجب وصوالت خاصة املؤجر و ر ينعقد مبقتضى عقد بني ينص على أن اإلجيا
من املقرر قانونا أن عقد اإلجيار يثبت «الذي ورد فيه ما يلي: و 0020/ 08/ 81رار الصادر بتاريخ ، الق12102كذلك يف امللف رقمو  » بدفع بدل اإلجيار...
  » سليم وصوالت إجيار بدون حتفظ...إّما بعقد كتايب أو بت

إنه يتبني «الذي ورد فيه ما يلي: ، و 808، ص0001/ 11/ 88، القرار الصادر بتاريخ 011011ملف رقم ،0000، لسنة 10اجمللة القضائية، العدد  –( 2)
 »جر...هي ختم املؤ جيار شكليات مل يفرضها القانون و فعال من القرار املطعون فيه أنه اشرتط يف وصل اإل

حيث أنه إلثبات صفتهم كمستأجرين قدم الطاعنون «، و الذي قضي فيه مبا يلي: 12/8110/ 01، القرار الصادر بتاريخ  802882ملف رقم  –( 3)
وحيدا ال يشرتط يف وصوالت اإلجيار هذه أن تكون حديثة العهد و يكفي أن يقدم من يدعي اإلجيار وصال ، و 0028-0020لإلجيار مؤرخني يف  وصلني

; ملف  22: ذيب عبد السالم، املرجع السابق، ص راجع -» عن التاريخ الذي سلم فيه طاملا أن اإلجيار مل يتم إهناؤه قانونا. إلثبات عالقة اإلجيار بغض النظر
ضى عقد بني املؤجر و املستأجر، ينعقد مبقتمىت كان من املقرر قانونا أن اإلجيار « : يلي لذي قضى مباا، و 02/12/0021ار الصادر بتاريخ ، القر 10002رقم 

 لذا فإن القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد خرقا للقانون.ار باسم املستأجر بدون أي حتفظ و أن عقد اإلجيار الشفوي ال يثبت إال بتسليم وصوالت دفع بدل اإلجيو 
التجاري، اجتهادات احملكمة العليا، الديوان الوطين لألشغال باإلجيار املدين و  يمية املتعلقة: بن رقية بن يوسف، أهم النصوص التشريعية و التنظ راجع - »

 .01-12، ص.ص. 8111الرتبوية، اجلزائر، 
 .20، ص 8111عصام أنور سليم، الوجيز يف عقد اإلجيار، اجلزء األّول، األحكام العامة يف اإلجيار، دار املطبوعات اجلامعية، القاهرة،  -( 4) 
 .21-21ب عبد السالم، املرجع السابق ،ص.ذي :راجع  -( 5) 
اإلجيار ال يثبت   «الذي قضى مبا يلي:، و 0021/ 12/ 11الصادر بتاريخ  ، القرار10121ملف رقم ،0021اجمللة القضائية ، العدد الرابع، لسنة  -( 6)

 .»ووصوالت اهلاتف  الشهادات املدرسية، و شهادة اإلقامة ووصوالت السونلغازاعتمادا على وثائق صادرة من الغري، ومنها الوثائق اإلدارية، كبطاقة الناخب و 
إن اإلجيار «الذي جاء مبا يلي: ، و 010،ص0021/ 10/ 18املؤرخ يف  ، القرار11-010ملف رقم  ،0001اجمللة القضائية، العدد األّول، لسنة   -( 7)

 ، القرار10-121، ملف رقم 0020اجمللة القضائية، العدد األّول، لسنة  ; »القانون املدين.من  111الشفوي ال يثبت بشهادة الشهود عمال بنص املادة 
إن اإلجيار الشفوي ال يثبت اعتمادا على وثائق صادرة من الغري و منها الوثائق اإلدارية،  «يلي:  الذي جاء فيه ما، و 812،ص0022/ 11/ 82املؤرخ يف 

اجمللة القضائية، العدد الرابع، لسنة  ;» الغاز (، أو وصوالت اهلاتف.وصوالت السونلغاز ) الكهرباء و  دة اإلقامة،كبطاقة الناخب،الشهادات املدرسية، شها
 » إن وصوالت بدل اإلجيار ثتبت العقد الشفوي.«: يلي الذي جاء فيه ما، و 12/0021/ 10القرار املؤرخ يف ، 12-101، ملف رقم 0020
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واملستأجرين القائمة بني املؤجرين  للرابطة العدم،حكم  تأخذبتاريخ ثابت،  هعليج احملدد املصادق ذ اعترب عقود اإلجيار اليت مل تفرغ يف النمو 
 .(1)  البطالنطائلة  وقعت حتتإطار الرتقية العقارية أي أثر سواء فيما بينهما أو يف مواجهة الغري لكوهنا  يف

املشرع اجلزائري مل يوضح ما إذا كانت كتابة عقد اإلجيار هي الوسيلة الوحيدة إلثباته، ذلك أنه مل مينع من أن تثبت  غري أن
ونظرا تبدأ من تاريخ معاينة املخالفة،  ،ممّا يسمح له بالبقاء منتفعا بالعني املؤجرة ملدة سنة ،العالقة اإلجيارية بأي وصل حيوزه شاغل األمكنة

، 20/02العقد املكتوب يرجع إلثباته إىل األحكام السارية يف ظل األمر رقم  انعدامفإنه يف حال  ،ي يكتنف هذه األحكامالذ للغموض
 .(2) قرارهتاالعليا هذا املبدأ يف العديد من  احملكمة اجتهاد سقد كرّ و 

 .70/70ظل القانون رقم  المبرمة فيالعالقة اإليجارية  الثاني: إثباتالمطلب 
املذكور لتكريس املبادئ اليت جاء هبا املرسوم التشريعي  12/10القانون رقم أصدر املشرع اجلزائري  8112 وماي 01 بتاريخ

الذي من بني أهدافه مطابقة املنظومة  ،هبدف مواصلة مراجعة النصوص القانونية األساسية وفقا للربنامج الوطين إلصالح العدالة ؛آنفا
الذي اشرتط فيها و ، (3) واحلرية االقتصاديةعلى أسس حقوق اإلنسان  واالجتماعية القائمةقتصادية السياسية واالختيارات القانونية لال

على اعتبار أن الكتابة ، و التصرف صحيحا، فإنه ال جيوز إثبات هذا التصرف إال وفق الشكل الذي اشرتطه القانون العتبارشكال معينا 
يكون  فإثبات عقد اإلجيار ،تب على ذلك أنه ال ميكن إثباته بالوصوالتيرت و ، هبافال ميكن إثباته إال  ،أصبحت ركنا يف عقد اإلجيار
مكرر من القانون املدين املدرجة  122هذا ما أكدته املادة و  يف حال انعدام الكتابة يكون اإلجيار باطال،بالكتابة فقط دون غريها، و 

من  املرسوم  80الثالثة من املادة على إلغاء الفقرتني الثانية و  قرة الثانية من املادة الثامنة منهكما نص يف الف  ،12/10مبوجب القانون رقم 
الذي أوجب إضفاء الطابع الكتايب لعقد  12/10ذلك أنه مل يعد هلما جماال يف التطبيق بعد صدور القانون رقم  ،01/11التشريعي رقم 

إال  و  ،شريطة أن تكون ثابتة التاريخ كما سبقت اإلشارة إليه ،أن يفرغ يف ورقة مكتوبة يكفيو  ،ار دون أن يشرتط فيه منوذج خاصاإلجي
عليه جيب الرجوع للقواعد العامة اليت تبني أحكام تابة إذا كانت رمسية أو عرفية، و كان باطال، لكنه يف نفس الوقت مل يبني طبيعة الك

وهو  ،8100املذكور أعاله إىل غاية  من املرسوم 80املادة فقرة األوىل فقط من علما أن املشرع أبقى على ال، االلتزامالكتابة إلثبات 
الذي حيدد  02/18/8100املؤرخ يف  00/11املتعلق بالنشاط العقاري مبقتضى القانون  01/11إلغاء املرسوم التشريعي رقم  تاريخ

 القواعد اليت تنظم الرتقية العقارية.

                                                           
السالف الذكر، تتمثل يف أن عقود اإلجيار ميكن أن تكون كتابة كما  12/10املعدل و املتمم بالقانون رقم   20/02القاعدة العامة اليت قررها األمر رقم  - (1)

من نفس  122ة طبقا للمادة ميكن أن تكون شفاهة. ويف حالة إفراغ املعاملة املتعلقة باإلجيار يف قالب مكتوب، مل يشرتط املشرع مراعاة شروط شكلية معين
، املنشور يف 8112ماي 01املؤرخ يف  12/10األمر، غري أنه بعد التعديل الذي أدخله املشرع على أحكام القانون املدين خبصوص اإلجيار مبقتضى القانون رقم 

ائلة البطالن إفراغ املعامالت اإلجيارية يف ورقة مكتوبة ثابتة ، فقد أوجب حتت ط10العدد 8112اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية لسنة 
 . 011راجع: جميد خلفوين، املرجع السابق، ص  - إلجيار.النعقاد عقد ا التاريخ. واعتربها شرطا

 وقضاء من املقرر قانونا «ي:يل الذي جاء مبا، و 001-022 ، ص.ص.8110/ 18/ 01الصادر يف  القرار ،8118اجمللة القضائية، العدد األّول، لسنة  -(2)
أن شغل األمكنة مهما كانت مدته ال مينح للشاغل املادي  صفة املستأجر و القضاء إجيار مكتوب أو وصوالت إجيار، و  أن اإلجيار ال يثبت إال عن طريق عقد

 خبالف ذلك يعد خمالفا للقانون.
إذا افتقرت يد املستأجر لعقد اإلجيار املكتوب الذي روعي فيه شكله املقرر، ويف آن واحد استظهر سثتناء على هذه القاعدة، تتمثل يف أنه اغري أن املشرع أورد 

 .»اينة املخالفةبأي حمرر وصل يبني وجود رابطة بينه وبني شخص يأخد مركز املؤجر، فإنه خيول له احلق يف شغل األمكنة ملدة سنة كاملة تسري من تاريخ مع
 .80-81 رجع السابق، صراجع: هالل شعوة، امل -(3)
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 االقتضاء والشهود عند توقع العقود الرمسية من قبل األطراف وجيب أن، (1) عامةالكتابة تكون رمسية كقاعدة  ويستخلص أن
 وال جيوزتارخيا ثابتا  ويعد تارخيه ،الرمسي دليال قاطعا على ما ورد فيه ويعترب العقد العقد،العمومي على ذلك يف آخر  ويؤشر الضابط

كما يعترب العقد الرمسي سندا تنفيذيا إذا    ،(2) من القانون املدين 0مكرر 181نصت عليه املادة  وهذا ما، التزويرالطعن فيه إال عن طريق 
هذا طبقا ملا ورد يف الباب الرابع من و ، ( 3) ميكن صاحبه من التنفيذ دون حاجة إىل استصدار حكم بذلكو  ،بالصيغة التنفيذية اكان ممهور 
لسندات التنفيذية أن  ل ذلك ، " يف التنفيذ اجلربي  للسندات التنفيذية" اإلدارية حتت عنوان و  اإلجراءات املدنيةالث من قانون الكتاب الث

هي العقود قوة تنفيذية تعطي احلق حلاملها يف طلب تنفيذها بواسطة املنفذ من غري أن يستصدر حكما بشأهنا كما هو الغري قضائية و 
أّما ،  (4) اإلداريةمن قانون اإلجراءات املدنية و  208أن متهر بالصيغة التنفيذية املنصوص عليها يف املادة  احلال يف الورقة الرمسية، شريطة

ال بد من توقيعها من ذوي الشأن سواء تدخل موظف عام أو ضابط عمومي، و  هي ورقة حيررها األفراد فيما بينهم دونف ؛الورقة العرفية
كار ما تضمنته يع موقع الورقة إنليست للورقة العرفية حجة قاطعة مبا تتضمنه إذ يستطينوب عنهم، و نفسهم أو بواسطة من أكان ذلك بأ

ال تكون للورقة العرفية حجة على الغري يف تارخيها إال فتكون هلا قوة الورقة الرمسية و  إذا أقر موقع الورقة مبا تضمنتهأنه مل يوقعها، و  ادعاءأو 
مدين، وثبوت التاريخ يكون إّما من يوم تسجيله أو من يوم ثبوت مضمونه يف  182هذا ما تضمنته املادة و  اثابت اأن يكون هلا تارخيمنذ 

أو من يوم وفاة أحد الذين هلم على العقد خط أو  ،عقد آخر حرره موظف عام أو من يوم التأشري عليه على يد ضابط عام خمتص
واستصدار اللجوء إىل العدالة  إذ يتعني املتمسك باحملرر العريف ،فية أية قوة تنفيذيةفليس للمحررات العر  على ما سبق ذكره بناءو  ،إمضاء
 . (5) احملرربشأنه لكي يتسىن له بعد ذلك تنفيذ احلكم ال  حكم

 :خاتمة
دراسة حتليلية على ضوء النصوص  ؛12/10شكل وحجية العالقة اإلجيارية يف ظل القانون رقم من خالل دراستنا ملوضوع 

 توصلنا إىل مجلة النتائج التالية: اجلزائري،التشريعية واالجتهاد القضائي 
إن كان خيضع  يف قيامه فالبحث أظهر أن عقد اإلجيار و  ،ة يف األركان املنظمة لنشوئهيإن خصوصية عقد اإلجيار ظهرت بدا
فإنه نظرا خلصوصيته تبني أنه من الضروري  ؛السببمن حيث وجود الرتاضي احملل و  ،قانونا لألركان املتطلبة لقيام العقود بصفة عامة

جعلها شكلية و  12/10ملشرع مبوجب القانون رقم هذه األخرية اليت استحدثها ا ،هو الشكليةذه األركان التقليدية بركن آخر و استكمال ه
 لثة.عليه يف ذات القانون يف مادته الثا ما نصوفق  لالنعقادمتطلبة 

كان من أهدافه األساسية اعتبار الكتابة يف عقد اإلجيار أمرا   ؛املتعلق بالنشاط العقاري 01/11رغم أن املرسوم التشريعي رقم 
ملؤجر يف إجباريا، إاّل أنه مل يتبني من قراءة نصوصه الطابع اإلجباري لكتابة عقد اإلجيار مبا فيه الكفاية، فلم حيدد العقوبات املقررة على ا

ار القانونية النعدام الكتابة، ، كما أنه مل يبني اآلث01/20حالة انعدام عقد اإلجيار وفقا للنموذج املنصوص عليه يف املرسوم التنفيذي رقم 
بني اجلهة اليت تعاين املخالفة مل ي ،حىت عندما تكلم على منح املستأجر الشاغل احلق يف اإلجيار ملدة سنة من تاريخ معاينة املخالفةو 

                                                           
 يلي: الذي جاء مبا، و 812-811، ص.ص.12/11/8101اريخ ، القرار الصادر بت281121، ملف رقم 8108عدد األّول، لسنة اجمللة القضائية، ال -( 1) 

 ».  يقي دليل على قيام عالقة اإلجيارعقد اإلجيار الثوت «
يعترب ما ورد يف العقد الرمسي حجة  «، على أنه:السالف الذكر 12/10املعدل و املتمم بالقانون رقم  20/02من األمر رقم   0مكرر 181تنص املادة   -( 2)

 ».  ترب نافذا يف كامل الرتاب الوطينحىت يثبت تزويره، و يع
 . 21املرجع السابق، ص  شعوة، هالل –( 3) 
النسخة التنفيذية هي النسخة  «اإلدارية،  السالف الذكر، على أنه: املدنية و تضمن قانون اإلجراءات ، امل12/10من القانون رقم  820تنص املادة  - (4)

 » ... املمهورة بالصيغة التنفيذية
 .11-80.، ص8100والتوزيع، اجلزائر،  مون عبد الكرمي، حماضرات يف طرق اإلثبات وفقا آلخر النصوص، كنوز للنشرامراجع:  - (5)
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يرجع للقواعد  01/11بالتايل ميكن القول أن إثبات عقد اإلجيار يف ظل املرسوم التشريعي رقم و  .وإجراءات معاينة املخالفة وكيفياهتا
فاشرتاط الكتابة مبوجب املرسوم التشريعي املذكور  القضائية الصادرة هبذا اخلصوص، األحكاموهذا ما أكدته مجلة  التقليدية يف اإلثبات،

متكني الدولة من قيق االستقرار لعقود اإلجيار، و هبدف حت ،بل كان جمرد التزام يقع على عاتق املؤجر ،لالنعقادال و  لإلثباتأعاله مل يكن 
 حتصيل اجلانب الضرييب لصاحل اخلزينة العمومية.

ية كانت سعى إىل حل إشكاالت قانون 12/10فالقانون رقم ، بات عقد اإلجيارأورد املشرع أحكاما خاصة فيما خيص إث
تتمثل يف  واضحةهي إشكالية  كيفية إثبات عقد اإلجيار فجاء بقاعدة أال و  ؛جداول احملاكمتؤرق طريف عقد اإلجيار وساحات القضاء و 

-وترتمجه االجتهادات القضائية املتعلقة هبذا الشأن كما رأينا وهذا ما تؤكده ،للكتابة بتاريخ ثابت كركن من أركان عقد اإلجيار اشرتاطه
غري أن إلغاء املشرع  ،إن كان قد ترك غموضا حول ما إذا كان الشكل املتطلب هو الكتابة الرمسية أم تكف الكتابة العرفيةو  ،-آنفا

 االكتفاءحي بأن املشرع يتجه أكثر إىل يو ملسألة و يوضح الرؤية أكثر يف هذه ا 00/11مبوجب القانون رقم  01/11للمرسوم رقم 
 بالكتابة العرفية فقط.

لسن قوانني من جديد تدخل أن يعلى املشرع اجلزائري بأنه  ؛ميكن القولنتائج من مالحظات و  ؛على ضوء ما تقدم ذكرهو 
خاصة فيما يتعلق بتحديد شكل اإلجيار املكتوب،  ،أخرى تضمن لكال الطرفني عدالة قانونية يف احلفاظ على حقوق كل طرف يف العقد

ما يتضمنه يف إثبات عقد اإلجيار و  افهو يلعب دور  لالنعقادإن كان متطلبا ألن هذا الشكل و  ؛مبجرد عقد عريف أو توثيقيهل يكون بعقد 
يف تنبيه طرفيه لبعض  ايكون له دور ألن هذا األخري قد  ؛املستأجر من جهةومها املؤجر و  ،من حتديد حلقوق وواجبات طرفيه هذا العقد
ة وفق ملنازعات مستقبلية، ومن جهة أخرى  فاملعلوم أن العقد الرمسي له حجية مطلق قاءتّ ايكونان قد أغفالها يف اتفاقهما  البنود اليت

 اليت ال ميكن إثبات عكس ما تضمنته إال بالطعن فيه بالتزوير.األحكام العامة للقانون، و 
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 مبدأ المحافظة على استمرارية الشخصية المعنوية للشركة التجارية
The principle of preserving the moral personality of a commercial company 

  ،(ب) قسم ستاذة حماضرةأ ،يمانإكري زد.
 قسم احلقوق، والعلوم السياسية، لية احلقوق ك

 ، اجلزائر.بكر بلقايد تلمسان وبأجامعة 
  . 72/33/7132 تاريخ املراجعة: - 31/31/7132تاريخ اإليداع: 

 ملخص:
منح للقاضي سلطة للمحافظة منذ ظهور أسباب حلها ف، اهتم املشرع مببدأ اإلبقاء على الشخصية املعنوية للشركة التجارية  

كما تعترب مواصلة الشركة حلياهتا حىت بعد حلها وأثناء تصفيتها من   ،عن طريق تصحيحها و تقدير جدية سبب حلها عليها من االنقضاء
 أهم املبادئ اليت جتنب كل من الشركاء، والشركة ودائنيها خطورة الزوال الفوري للشخصية املعنوية للشركة.

وسيلة جتنبها االنتهاء، ولنفس غالبا ما يقع حتويل الشكل القانوين للشركة التجارية بسبب تعرضها لصعوبات اقتصادية فيكون حتويلها 
السبب مسح املشرع هبذا التحويل جتنبا حللها عند تعرضها لسبب قانوين يؤدي النقضائها، ومهما كان سبب حتويلها فانه ال يؤدي لزوال 

 شخصيتها املعنوية.  
 الكلمات المفتاحية:

 ية، حتويل الشركة التجارية.مبدأ اإلبقاء على الشخصية املعنوية، سلطة القاضي، حل الشركة التجار   
Abstract:  
Legislators have been interested in the principle of maintaining the moral personality of a 

commercial company, ever since reasons calling for its dissolution emerged. Therefore, they gave 

the judge the authority to prevent the company’s moral personality’s termination, by amending it 

and assessing the seriousness of the reasons for its dissolution. 

 Moreover, the company, including its partners and shareholders, can prevent the immediate 

termination of its moral status by maintaining the existence of the company after its dissolution and 

throughout its liquidation. 

The transformation of the legal form of a commercial company is often due to economic 

difficulties. This transformation helps to avoid the dissolution of the company. And that is why 

legislators have allowed this transformation, in order to prevent the company for dissolving, when 

faced legal reasons that may lead to its termination. Thus, whatever the reason for its 

transformation, the company gets to keep its moral personality. 

Keywords:  
Preservation, retention moral personality, judge’s authority, dissolution, commercial 

company, transformation. 

 : ةمقدم
انتهاؤها لسببني تنتهي حياة الشركة التجارية مثل الشخص الطبيعي رغم أن حياهتا قد متتد أكثر من الشخص الطبيعي، وحيدث  

، وغالبا ما 1اإلرادية أوالثاين، فيتمثل يف انقضائها عند ظهور أسباب حلها القانونية  أمار الوقوع ديتمثل السبب األول يف بطالهنا وهو نا
الشركة  إفالسرب تكون أسباب انقضاؤها مالية أكثر منها اتفاقية بإرادة الشركاء، و ذلك عند تعرضها لصعوبات مالية تؤدي النقراضها فيعت

                                                           
1 J.M. MOULIN,  Droit des sociétés et des groupes , Extenso édition, France, 2013, p 96. 
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مهما كان سبب حلها اهتم املشرع مببدأ اإلبقاء على شخصيتها املعنوية نظرا ملا يرتبه انتهاؤها خاصة و ،1 سببا حللها الذي يؤدي لتصفيتها
 لكل من الشركاء و الشركة ودائنيها. أضراراالنتهاء املفاجئ من 

نستطيع أن نلمس اهتمام املشرع هبذه املسألة منذ ظهور أسباب حل الشركة التجارية، حيث منح املشرع للقاضي سلطة من و 
أجل منع حل الشركة للمحافظة عليها من االنقضاء، كما قرر احتفاظها بشخصيتها املعنوية عند حتويل شكلها القانوين، إضافة إلجازة 

الشركة التجارية جتنبا حللها من أجل احلفاظ على استمراريتها، كما يعترب مبدأ تواصل حياة الشركة املشرع لتطبيق نظام حتويل شكل 
وهذا ما يطرح  دائين الشركةـ،ا املشرع حلماية حقوق الشركاء و اليت جاء هب األحكامالتجارية حىت بعد حلها و طيلة فرتة التصفية من أهم 

 ية املعنوية للشركة التجارية؟.مبدأ استمرارية الشخصالتساؤل حول أمهية 
 . من خالل مبحثني هذا ما سنحاول اإلجابة عليه من خالل تسليط الضوء على التطبيقات القانونية للمبدأ وآثاره  

 المبحث األول
 استمراريتها بعد حلهاوآثار  التجارية،لشركة ل الشخصية المعنوية علىاإلبقاء القاضي في سلطة 

آلليات قانونية مهمة وذلك منذ ظهور  إرسائهجتلت إرادة املشرع يف اإلبقاء على الشخصية املعنوية للشركة التجارية من خالل 
يقوم القاضي بتقدير  وانقضائها،من اجل تصحيح العيوب اليت تؤدي لبطالهنا  مهلة لشركة التجاريةانح ملفإضافة  ،2 سبب حل الشركة

نابعا من إرادة الشركاء، والستمرارية الشخصية املعنوية للشركة يف هذه املرحلة آثار قانونية يف غاية  إرادياجدية سبب احلل عندما يكون 
 األمهية. 

صية املعنوية لذلك سوف نتطرق لسلطة القاضي يف تقدير سبب حل الشركة التجارية )املطلب األول(، مث آثار استمرارية الشخ
 املطلب الثاين(.)تصفيتها  وأثناءللشركة التجارية بعد حلها 

 المطلب األول: سلطة القاضي في تقدير سبب حل الشركة التجارية.
 أنأجاز للمحكمة من القانون التجاري، عندما  217تظهر إرادة املشرع يف منح القاضي سلطة لتقرير انقضاء الشركة يف املادة 

ينذر  أن األمركما أجاز لكل شخص يهمه   الذي يشوهبا جتنبا النقضائها، وتصحيح العيبللشركة للتمكن من إزالة البطالن  أجالمتنح 
 .للقاضي اموضوعية حيدده مسألة للحلالسبب املعترب  ن تقديرأو  ،3أمكن تصحيحه إذاالشريك بالقيام بتصحيح العيب 

سلطة واسعة لتحديد السبب املعترب، خاصة عندما يقدم أحد  ومنح للقاضيسكت املشرع عن بيان األسباب املعتربة للحل  
 . 4 من القانون املدين 443الشركاء طلب حل الشركة، حيث يقرر القاضي وضعية الشركة الواجب حلها، وهذا ما يتضح من املادة 

يعمل القاضي على احملافظة على بقاء الشركة إال إذا كان يف استمراريتها خطورة على حقوق الشركاء وحقوق دائين الشركة،و ال 
يقرر القاضي حل الشركة إال إذا توفر سبب قوي حللها، حيث يقوم بالتثبت من جدية أسباب االنقضاء املدرجة يف العقد التأسيسي، 

                                                           
يف عنصر توقف الشركة عن سداد ديوهنا، يف حني ممكن أن جند التصفية يف أي شركة جتارية  اإلفالسالتصفية وسيلة إلهناء الشركة وهبذا فهي ختتلف عن  تعترب 1

 ناجحة ومليئة عند اتفاق الشركاء على حلها وتصفيتها، أو بصدور حكم يقضي بانتهائها وتصفيتها .
منذ  أيقرار حل الشركة مل يكتف املشرع بتقرير استمرارية الشخصية املعنوية للشركة التجارية بعد حلها وانتهائها، حيث اهتم مببدأ االستمرارية حىت قبل صدور 2

 ظهور سبب احلل.
يسها مبين على عيب يف الرضاء أو فقد أهلية من القانون التجاري على أنه:" يف حالة بطالن الشركة أو أعمال مداوالت الحقة لتأس 217تنص املادة  3

بالقيام بالتصحيح أو برفع دعوى البطالن يف أجل  إما، اإلجراءكان التصحيح ممكنا، جيوز لكل شخص يهمه األمر أن ينذر الشخص اجلدير هبذا   وإذاالشريك، 
 الشركة هبذا اإلنذار". إبالغو يتعني حتت طائلة انقضاء امليعاد  أشهرستة 

 .4 " ي خطورة السبب املربر حلل الشركة" يقدر القاض على أنه:من القانون املدين  443تنص املادة 
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ع أسباب النقضاء الشركة دون توخي احلذر يكون من شأهنا أن تؤدي لالنقضاء املفاجئ واملبكر لشركة مزدهرة، فأحيانا يقوم الشركاء بوض
 .1 اإلضرار مبصلحة الشركة ومصلحة دائنيها إىلمما يؤدي 

ة مل يبني املشرع الفرنسي األساس القانوين للسبب اجلدي الذي يقرر من خالله القاضي حل الشركة، لكن اعتربت حمكم 
  .2 نزاع قوي معرقل إلدارة الشركة يعد سببا من أسباب حل شركة املسامهة أن وجودقراراهتا  إحدىالنقض الفرنسية يف 

مببدأ حسن النية  إخالالكما يعترب اإلخالل مببدأ املساواة وعنصر نية االشرتاك من األسباب املهمة الحنالل الشركة، ألنه ميثل 
 ومساسا مبصلحة الشركة والشركاء.

لذلك يعترب تعسف األغلبية سببا معتربا لإلخالل مببدأ،  املساواة رغم أنه قد ال يعيق سريها، حيث ال ميس هذا التعسف بأقلية 
متارسه األغلبية من أجل اإلثراء الفردي  الشركاء وإمنا مبصلحة الشركة، األمر الذي قد خيلق نزاعا قويا بني الشركاء نتيجة االستغالل الذي

مببدأ املساواة بني الشركاء تعد على مصلحة الشركة، كما  اإلخالللذممهم، ما يهدد وجود الشركة ألنه يهدم الوفاق بني الشركاء، فيعترب 
اإلخالل مببدأ املساواة،  أمههاصور كثرية يعترب سببا مهما ملطالبة أحد الشركاء حبل الشركة نظرا لإلخالل بااللتزام العقدي الذي يتجسد يف 

 .3 التوازن بني املصاحل اجلماعية هبدف احملافظة على الشركة واحلقوق املتعلقة هبا إعادةفيتدخل القاضي يف هذه احلالة من أجل 
ألحكام املنظمة يتوىل القاضي تقييم كل عملية مالية من شأهنا اإلضرار مبصلحة الشركة وعرقلة تطورها، وكل إخالل با اكم  

 .4للشركات التجارية، أما إذا مل تؤدي هذه األفعال إلعاقة عمل الشركة وتطور نشاطها ترفض دعوى احلل
بالتايل ميكن أن يكون سبب احلل اقتصاديا يشل الشركة ويؤدي النتهائها، وان وتقييم الوضع االقتصادي الدقيق للشركة يقوم و 

به القاضي الذي ال يستند فقط على ادعاء الشريك رافع الدعوى، ، حيث يعمل على التثبت من الوضع االقتصادي احلقيقي للشركة  ، 
حيول دون قبول دعوى احلل، وإن التقييم املوضوعي لوضع الشركة االقتصادي هو األمر الذي يستند عليه  الن ازدهار الشركة اقتصاديا
مل تكن الشركة تعاين من صعوبات تؤدي لشل سريها  فإن حلها  يكون غري ممكنا، ألن املصلحة  فإذاالقاضي لكي يقرر حلها، 

 .5 املصاحل الشخصية للشخص الذي يطالب حبل الشركة قضائيا االقتصادية واالجتماعية للشركة ومصاحل دائنيها تتجاوز

 تصفيتها. وأثناءالمطلب الثاني: آثار استمرارية الشخصية المعنوية للشركة التجارية بعد حلها 
يعترب مبدأ استمرارية الشخصية املعنوية للشركة بعد حلها حلماية دائنيها من أهم املبادئ اليت أقرها املشرع، واليت حتمي حقوق 

ديد الشركاء و الدائنني من اخلطورة اليت يفرزها الزوال الفوري للشركة بعد حلها أو إبطاهلا، ورغم ما يتمتع به الدائنون من أولوية يف تس
حيث يرتب ،6حلول حالة القسمة حمل الشركة يؤدي الختفاء الضمانات اليت يتمتع هبا الدائنني من اجل تسديد حقوقهم أن إالديوهنم، 

احللول انتقال الذمة املالية للشركة إىل ملكية مشرتكة بني الشركاء األمر الذي يعرض حقوق دائين الشركة للعديد من املخاطر، خاصة يف 
 للشركاء. اصة عندما جيد هؤالء الدائنني أنفسهم يزامحون الدائنني الشخصينيخ، التصفية االتفاقية

                                                           
1 Y.GUYON, Droit des affaires, droit commercial général et sociétés, tome 1,6éme éd, Economica, Paris,1991, p 145. 
2 Cass.com.12 mars 1996, Themis les grandes décisions de la jurisprudence, les sociétés, Rev. Universitaire de 

France,1988, p 27. 
 . 127ص  ،7112، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، 3وجدي سلمان حاطوم، دور املصلحة اجلماعية يف محاية الشركات التجارية، دراسة مقارنة، طبعة  3

4 D.SCHMIDT,L’intérêt commun des associés, Lexis Nexis, France1994 , p 530. 
أطروحة دكتوراه يف القانون اخلاص،  اجلزء الثاين،  كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة تونس  هدم الوجود القانوين للشركة التجارية، عبد اهلل خالد السوفاين،  5

 . 433، ص  7111/7113املنار، 
 6 حيث أخضع املشرع حالة قسمة أموال الشركة حلالة الشيوع،يف املادة 447 من القانون املدين.
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ال ميكن للشركة أن ختتفي من الوجود بصفة مباشرة بإرادة الشركاء للتخلص من التزاماهتم عن طريق حلها دون مراعاة لتعهدات 
املايل الصحيح ملوجودات الشركة والذي يكون ملصلحة  بقاء الشخصية املعنوية يف هذه احلالة ضروري من أجل التقييم أنالشركة، كما 
 .1 الشركاء فيها

يؤدي بقاء الشخصية املعنوية للشركة التجارية الحتفاظها بذمتها املالية الذي ميثل ضمانا عاما لدائنيها الذين نشأت ديوهنم قبل 
 .2 حل الشركة وتصفيتها

واملصاريف  اإلجراءاتاإلجيايب حىت بالنسبة للشركاء ألنه يوفر عليهم الكثري من  أثرهالستمرار الشخصية املعنوية للشركة  إن
الذي يؤدي لتشتت  األمرمستقل عن الشركاء،  قضائيا كشخصالقضائية، فلوال بقاء الشخصية املعنوية للشركة حلرم دائنيها من متابعتها 

 املتابعات وتعقيد اإلجراءات، وارتفاع تكاليف التقاضي.
بتاريخ الصادر املشرع الفرنسي على مبدأ استمرارية الشخصية املعنوية لضرورة التصفية ألول مرة يف القانون التجاري  نصوقد 

 .4 كما تبنت حمكمة النقض الفرنسية نفس املوقف  ،3 3277جويلية  74
تتنوع آثار بقاء الشخصية املعنوية للشركة التجارية بتنوع املركز القانوين للشريك فيها، ففي شركة التضامن ال يقوم الدائن بتجزئة و 

دينه نظرا للمسؤولية التضامنية اليت تقع على عاتق الشريك يف هذه الشركة، كما ال يضطر الدائن ملتابعة كل الشركاء فريجع على الشريك 
 يف حدود قيمة حصته. إالنه التسديد، أما الشريك ذو املسؤولية احملدودة فال يتحمل التسديد الذي ميك

ال تتمتع الشركة بعد احنالهلا بنفس الصالحيات واحلقوق اليت كانت تتمتع هبا قبل حلها، فممارستها حلقوقها ال يكون إال يف و 
عرتاف ببقاء الشخصية املعنوية للشركات التجارية بعد حلها إال لضرورة حدود حاجة التصفية، وعلى قدر أعمال التصفية، فلم يتم اال

حقوق، التصفية، كما ليس هلا أن تقوم بأي تصرف يف أمواهلا إال عن طريق املصفي، حيث ال ميكن أن تكتسب الشركة يف تلك الفرتة أي 
 .5هلا أن تنقل امسها لشركة أخرى وال ميكن

لشخصية املعنوية للشركة التجارية، و بقاؤها كشخص قانوين مستقل متتع املصفي يف هذه املرحلة من أهم آثار مبدأ استمرارية او  
بسلطات واسعة جلمع األموال وقسمتها، و الوفاء بالديون وتوزيع األموال، و مل يضع املشرع أي شروط أو أسس يتم من خالهلا التمييز 

املصفي، وال يكون النقضاء الشركة أي أثر جتاه الغري إال من تاريخ نشر حل الشركة وال  بني األعمال الالزمة أو غري الالزمة اليت يقوم هبا
 .6نيها بتحديد سلطات املصفي يف العقد األساسي أو يف قرار تعيينهئحيتج على دا
اشرتط املشرع إضافة عبارة " شركة يف حالة تصفية" و ذلك حىت  تصفيتها، أثناءو الذمة املالية للشركة بعد حلها إضافة لبقاء  

تبقى حمتفظة بامسها كأثر الحتفاظ الشركة بشخصيتها  أهنايسمح للغري مبعرفة أنه قد مت حل الشركة، وأهنا حتت التصفية خاصة 
كل ما يلحقها من ضرر بسبب انتحال امسها ويكون للشركة يف هذه احلالة حق استعمال امسها، وميكنها أن تطالب بالتعويض عن  ،املعنوية

 أو االعتداء عليه.

                                                           

 1 تنص املادة 277 من القانون التجاري على أنه: "تبقى الشخصية املعنوية للشركة قائمة الحتياجات التصفية إىل أن يتم إقفاهلا".
2 J. HEMARD , F.FERRE , P.MABILAT ,  Sociétés commerciales, 1ére éd Dalloz , France ,1972 , p 1144. 
3 Loi n 66- 537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales du 24 juillet 1966, n 171, abrogé par l’ordonnance 

2000-912, 18.09.2000, J.O.R.F 21 septembre 2000. 
4 Cass .com .28-01-1954. Bull.ciV.1954 Rev.soc. p 217. 
5 Y .GUYON , op , cit , p 408. 

ذه من القانون التجاري على أنه:" ميثل املصفي الشركة وختول له السلطات الواسعة لبيع األصول ولو بالرتاضي غري أن القيود الواردة على ه 277تنص املادة  6
 حيتج هبا على الغري".السلطات الناجتة عن القانون األساسي أو أمر التعيني ال 
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تصفيتها، استمرارية مهام مندويب احلسابات، حيث  أثناءخصية املعنوية للشركة بعد حلها و كذلك من آثار مبدأ استمرارية الش
ركة، لكنه مل ينظم كيفية عمله و تدخله، وب احلسابات باحنالل الشدنون التجاري عدم انتهاء مهام  منمن القا 271قرر املشرع يف املادة 

 مما يدل على مواصلته لنفس مهامه، و اهلدف من ذلك هو إضفاء نوع من الرقابة على عمل املصفي.
على عكس ما قرره املشرع بالنسبة ملندويب احلسابات فإن مسريي الشركات التجارية تنتهي مهامهم تلقائيا منذ تاريخ احنالل و 

 من القانون التجاري. 222شرع عدم مواصلتهم ملهامهم، و ذلك يف املادة الشركة حيث قرر امل
مل يبني املشرع بتحديد الفرتة اليت متتد فيها الشخصية املعنوية للشركة بعد حلها نظرا أن التصفية تشمل عدة مراحل، لكنها كما 

من القانون التجاري حيث تستمر  277تكون مؤقتة حيدها انتهاء عملية التصفية، هذا ما أكده املشرع يف املادة  أن إالال ميكن 
الشخصية املعنوية لغاية قفل التصفية، فتزول الشخصية املعنوية للشركة مباشرة بعد االنتهاء من قسمة املوجودات وبعد االنتهاء من 

صية املعنوية يف اللحظة اليت تسدد فيها ديون املتعاملني مع الشركة، وبعد متام قسمة املال الصايف عمليات التصفية حيث تنتهي هذه الشخ
 .1 املتبقي على الشركاء،هنا تكون الشخصية املعنوية قد حققت غاية استمراريتها بعد حلها

 المبحث الثاني
 معنوية بعد تحويل شكلها القانونياحتفاظ الشركة التجارية بشخصيتها ال

مسح املشرع للشركاء بتحويل الشكل القانوين للشركة التجارية ألي شكل قانوين، فتستمر الشركة بعد حتويلها لكن بشكل لقد 
ة قانوين خمتلف، وما مييز حتويل الشركة التجارية عند استقراء النصوص القانونية أنه قد حيدث نتيجة لصعوبات اقتصادية قد تواجهها الشرك

 إهنائهاو لشكل الشركة التجارية عوض حلها التحويل  بإجراءا القانوين جتنبا حللها وانقضائها، كما قد يسمح  املشرع فتقوم بتغيري شكله
 وذلك من اجل اإلبقاء على شخصيتها املعنوية حفاظا على الشركة وحقوق من تعامل معها.

ارية بعد حتويلها )مطلب أول(، مث نسلط الضوء جل ذلك سنحاول دراسة مظاهر استمرارية الشخصية املعنوية للشركة التجأمن و 
 على أمهية مبدأ استمرارية الشخصية املعنوية للشركة التجارية بعد حتول شكلها القانوين.

 المطلب األول: مظاهر استمرارية الشخصية المعنوية للشركة التجارية بعد تحويلها.
ركة حالة االنقضاء ،  حيث يكون التحويل حال جينب الش2القانوينلالنقضاء فتقوم بتحويل شكلها  قد يطرأ على الشركة سببا

حيث أجاز املشرع حتويل الشركة التجارية بإرادة الشركاء، كما أجاز عملية  ،3، وللحقوق اليت تنشأ لكل من الشركاء والدائننيمحاية لبقائها
ذات املسؤولية احملدودة  عند اجتماع كل احلصص يف يد شريك التحويل إنقاذا للشركة من حلها وانقضائها، عندما قرر استمرارية الشركة 

من القانون املدين و املتعلقة باحلل القضائي، وقرر حتويلها يف هذه احلالة لشركة ذات  443املادة  أحكامواحد، فاستبعد املشرع تطبيق 
 .3رمكر  021مسؤولية حمدودة ذات الشخص الواحد جتنبا النقضائها وحلها وذلك يف املادة 

مل مييز املشرع عند تقريره مبدأ استمرارية الشخصية املعنوية للشركة بعد حتويلها بني حالة التحويل االتفاقي والتحويل القانوين، و 
 فسواء كان التحويل بقرار من الشركاء أو بنص قانوين فإن التحويل فانه ال يؤثر على استمرارية الشخصية املعنوية للشركة. 

املنظمة لعملية حتويل شكل الشركة التجارية ما يدل على نشوء شخص معنوي جديد بعد التحويل، ورغم  حكاماأليوجد يف  الو 
االلتزام بنشر التحويل ال يعين نشوء شخص  وان عدم وجود نص يشري إىل استمرارية الشخصية املعنوية إال أهنا تستمر عمليا وال تزول، 

ال لتغيري شكل الشركة وتغيري هياكلها القانونية، ألنه ال يوجد نص صريح يلزم الشركة بإجراء معنوي جديد فإن هذه اإلجراءات ال هتدف إ
 قيد جديد يف السجل التجاري، حيث حتتفظ الشركة بقيدها السابق على التحول و ال تلتزم بإعادة إجراءات التأسيس. 

                                                           
1 M.JEANTIN,Droit des sociétés ,3 éme édition  ,Monchrestien, France, 1994, p 31. 

 2 يقصد بعملية التحويل تغيري الشكل القانوين للشركة التجارية، أي تغيري نظامها القانوين ككل وليس تعديل عقدها أي نظامها األساسي. 
 .047، ص .3222موسوعة الشركات التجارية، شركات األشخاص و األموال و االستثمار، منشاة املعارف، مصر، عبد احلميد الشواريب،  3
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يتم اختاذ القرار بناء على الشروط املقررة  أنمل مينع املشرع أي شركة جتارية من حتويل شكلها القانوين ألشكال أخرى على و 
واقعيا فال يتم حتويل شركة منحلة مت الشروع يف  أولتعديل القانون األساسي، لكن جيب أن تكون الشركة عند حتويلها شركة قائمة قانونا 

كانت الشركة معرضة لالنقضاء بسبب خمالفتها لشروط تكوينها أو لتوفر سبب من أسباب انقضائها لكنها مل تنقض بعد تصفيتها، أما إذا  
 .1فيجوز هنا حتويلها لشكل قانوين آخر

فوعة ال يرتب التحويل أي أثر يغري من رأس مال الشركة أو ذمتها املالية، كما ال أثر لتحويل الشركة التجارية على الدعاوى املر و  
يري من الشركة أو املقامة عليها فال تنقطع اخلصومة بعد حتول الشركة ولو تغري ممثلها القانوين، حيث يؤدي تغيري شكل الشركة التجارية لتغ

 نظامها وهياكلها اإلدارية فتنتهي سلطات املديرين يف ظل شكلها السابق على التحول، كما تنتهي مهام أعضاء جملس املراقبة ودون تعيني
 جديد إذا كانت الشركة احملول إليها ال تلتزم بتعيينهم.

فال حاجة إلغالق حسابات  املالية،أما بالنسبة حلسابات الشركة فتبقى على حاهلا يف حالة حدوث التحويل خالل السنة 
 الشركة والبدء يف حسابات سنة مالية جديدة باسم الشركة احملول إليها. 

يف  إالوال تنقضي ،2 اجلديدة إال شكلها وهياكلها، حيث حتتفظ للشركة احملولة بشخصيتها املعنوية بالتايل ال يتجدد يف الشركةو 
 حالة التحول املعيب، فال ميكن اعتبار التحول املعيب باطال مع بقاء الشركة التجارية قائمة، أي يؤدي التحويل الباطل النتهاء الشخصية

 .3 املعنوية للشركة
املخالف للشروط اليت قررها املشرع واليت تتعلق بالنصاب الذي حدده املشرع من أجل التصويت على قرار فيقع باطال التحويل 

بشرط إعالم الغري بالتحويل ونشره بالطرق القانونية، حيث  اإلخاللودون  ، 4 باإلضافة لشروط التحويل اخلاصة بشركة املسامهة لالتحوي
ويقع االلتزام بشهر التحويل على مسريي الشركة اجلديدة ألن حتول الشركة يؤدي لزوال صفة ال حيتج به على الغري إال من يوم نشره، 

 .5 املديرين يف ظل الشكل الذي كانت تتخذه الشركة قبل حتوهلا
احتفاظ الشركة بالشخصية املعنوية إلمتام عملية التصفية ال مينحها حق القيام بتحويل شكلها القانوين، ألن اإلبقاء على  إن

وجود عيوب أثناء تأسيس الشركة التجارية يؤدي إلبطاهلا  أنكما   ،6 شخصيتها املعنوية حينها ال يكون إال بغرض تصفيتها وقسمة أمواهلا
 حىت بعد حتويلها، خاصة عندما يكون حتويلها يهدف لتغطية عيوب التأسيس. 

وعليه تتم عملية حتويل الشركة التجارية مبوجب قرار صادر من الشركاء وذلك من أجل احملافظة على بقائها يف حالة خسارهتا 
حيث أجاز املشرع من خالل هذا ، من القانون التجاري 3مكرر  021املادة  القانوين مبقتضىجتنبا النقضائها وحلها، كما يتم التحويل 

 احملافظة على الشركة من حلها وانقضائها. بغرضالقانوين  التحويل النص
 المطلب الثاني: أهمية مبدأ استمرارية الشخصية المعنوية للشركة التجارية بعد تحول شكلها القانوني.

يؤدي التحويل لتعديل القانون األساسي للشركة هبدف إعادة تنظيم البنية القانونية للشركة من اجل توسيع حاجاهتا وتوسيع 
، 7وازدهارها، فال يعترب التحويل جتديدا يف عقد الشركة ألن التجديد ال يتناول شكل الشركة إمنا االلتزامات املتبادلة بني الشركاء نشاطها

                                                           
 .707،ص  7111الشركات التجارية، القواعد العامة للشركات النسر الذهيب للطباعة، مصر،   حممد حمرز، الشركات التجارية، أمحد 1
 متس جبوهر الشركة فيؤدي لزوال شخصيتها املعنوية مثلحالة حتويل شركة جتارية لشركة مدنية. يستثىن التحويل الذي يكون له آثار قانونية 2
 .423، ص 7137، مكتبة الوفاء القانونية، مصر 3النظام القانوين لتحول الشركات، دراسة مقارنة، طبعة  صربي مصطفى حسن السبك، 3
مليزانية السنتني املالية، وإثبات موافقة املسامهني على هذا التحويل هذا  وإعدادها إنشائهابعد مرور سنتني على تاريخ  إالال ميكن لشركة املسامهة القيام بالتحويل  4

 من القانون التجاري. 30مكرر 230ما قضت به املادة 
 047عبد احلميد الشواريب، املرجع السابق، ص 5

6 Cass .Civ.Sect com .16 Juin 1952 . Rev .Soc ,op, cit ,p 44. 
 .003عبد احلميد الشواريب، املرجع السابق، ص  7
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ها فعندما قرر املشرع استمرارية الشخصية املعنوية للشركة احملولة منح للدائنني محاية مهمة فبقاء الشخصية املعنوية للشركة يعين احتفاظ
 ها املالية وغرضها وعنواهنا فال تتأثر بذلك التحويل حقوق الدائنني.بذمت

ال يعترب تغيري الشركة لشكلها القانوين عائقا الستمرار التعهدات اليت أبرمتها جتاه الغري طاملا مل ينتج عن ذلك التحويل أي تغيري و 
موجوداهتا، وال تقوم باختاذ إجراءات حوالة احلق أو حوالة الدين يف املشاريع املشرتكة، و يرجع ذلك الحتفاظ الشركة مبلكيتها ألصوهلا و 
 . 1بالنسبة حلقوقها وديوهنا، كما تبقى ذمتها املالية مستقلة عن ذمم الشركاء

يشرتط القضاء الفرنسي من اجل استمرارية هذه احلقوق وااللتزامات أال يؤدي تغيري الشكل القانوين للشركة لتعديالت و  
 . 2 نتج عنه انقضاء الشخصية املعنوية وزوال الشركة، حيث ال جيب أن يؤدي التحويل لتغيري غرضها أو نشاطاهتا أو مقرهاجوهرية، وإال 

ال خيل تغري املركز القانوين للشريك بعد حتويل شكل الشركة التجارية حبقوق دائنيها، فال ميكن للشريك يف حالة ختفيف و 
تضامنية إىل شركة مسامهة أو شركة ذات مسؤولية حمدودة، أن يتمسك هبذا التغيري يف مركزه القانوين  مسؤوليته نتيجة التحول مثال من شركة

جتاه دائن الشركة قبل التحول، فيبقى الشريك بعد التحول مسؤوال جتاه الدائن مسؤولية تضامنية مطلقة عن الديون السابقة للتحويل كما 
فإن الشركاء املتضامنني  أموالإفالس الشركة التضامن يف املرحلة السابقة لتحويلها لشركة  إما ميتد إفالس الشركة للذمة املالية للشريك،

 .3 يكونون مسؤولون شخصيا عن الديون السابقة عن التحويل
الشركة فإن هذه التصفية ال تشمل إال الشركاء القدماء والديون السابقة للتحويل بغض النظر عن اختالف  مرحلة تصفيةيف  أما

 .4مراكزهم القانونية بعد التحويل
ال يسقط التحويل اجل الديون حيث حيتفظ الدائنون بضماهنم العام على أموال الشركة وعند زيادة أموال الشركة بعد عملية و 

خل يف الضمان العام للدائنني القدامى الذين نشأت ديوهنم قبل التحويل، وتعترب تلك األموال ضمان للدائنني اجلدد التحويل فإهنا تد
فتستمر عقود العمل وعقود اإلجيار وال يطالب الدائنني باختاذ إجراءات شكلية لالحتفاظ حبقوقهم جتاه الشركة، وتستمر باقي الضمانات 

 الشركة قبل حتويلها مثل الضمانات املمنوحة يف عقد اإلجيار حىت ولو تغري شخص املستأجر أو املؤجر. املتعلقة بالعقود املربمة مع
، فال ميكن أن تفرض الشركة بعد حتويلها شروط جديدة 5 حيتفظ عمال الشركة بكل احلقوق واالمتيازات اليت يتمتعون هباو 

 ..7سببا النقضاء عقود الكفالة اليت تربمها الشركة ضمانا حلقوق الغري وال يعترب التحويل ،6 خاصة تلك اليت تنقص من امتيازاهتم
أما دائن الشركة بعد التحول فيتعامل معها على أساس الشكل اجلديد وال يكون له حق الرجوع على الشريك استنادا لصفته و 

 .8 ميكن حينها للشريك أن يتمسك بتغيري مركزه القانوين نتيجة للتحول فلم يرتب املشرع على التحويل زيادة يف التزامات الشريك السابقة،

                                                           
 .014صربي مصطفى السبك، املرجع السابق، ص  1

2 Cass .com .2 juillet 1979 , Rev .Soc – 1980 p 60. 

 
نت الشركة وان كا إفالسئمة حىت بعد جاري تبقى قااملسؤولية التضامنية غري املفرتضة للشركاء يف شركة التضامن واليت قررها املشرع يف املادة من القانون الت إن 3

 حتت التصفية نظرا الستمرارية شخصيتها املعنوية.
 .17، ص 7131، لبنان، 3، منشورات احلليب احلقوقية، طبعة31موسوعة الشركات التجارية، حتويل الشركات وانقضاؤها واندماجها، ج إلياس ناصيف،  4
:" إذا حدث تغيري يف الوضعية القانونية للهيئة على أنه املتعلق بعالقات العمل 3221بريل أ 73املؤرخ يف  33-21من القانون رقم  24تنص املادة  5

 املستخدمة تبقى مجيع عالقات العمل املعمول هبا قائمة ".
 .747صربي مصطفى السبك، املرجع السابق، ص  6
، 7112دراسة فقهية قضائية مقارنة يف األحكام العامة واخلاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، ، 3، الوسيط يف الشركات التجارية،طبعةاعزيز العكليلي 7

 .073ص 
 .001عبد احلميد الشواريب، املرجع السابق، ص  8
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وعليه يعترب حتويل الشكل القانوين للشركة وسيلة قانونية جتنب الشركاء احلل املبكر للشركة، ملواجهة تغيريات الظروف االقتصادية، 
ى هذا التحول نشوء شخص معنوي جديد، فتظهر أمهية مبدأ استمرارية الشخصية املعنوية بعد التحويل يف انه آلية مهمة دون أن يرتتب عل

يف املادة  اجلزائري املشرع  إليهحتمي دائين الشركة، كما يعترب التحويل آلية تصحيح للعيوب اليت قد جتعل الشركة باطلة، وهو الذي أشار 
 .3مكرر  021

 :خاتمة
لقد اهتم املشرع بإجياد الكثري من اآلليات اليت جتنب الشركة احلل اجملحف حبقوق الشركاء والدائنني، حيث جتلت رغبة املشرع يف 
احملافظة على استمرارية الشخصية املعنوي للشركة التجارية منذ ظهور سبب انقضائها فمنح للقاضي سلطة تقدير السبب املعترب للحل، وال 

احرتام إرادة املشرع اليت تتجه لإلبقاء على الشركة واحملافظة عليها من الزوال، وعيا منه بأمهية  إالند تقديره هلذا السبب جمال للقاضي ع
الشركات التجارية اليت أصبحت من األسس اليت يقوم عليها االقتصاد الوطين، ومع ذلك قد يصعب على القاضي تقدير السبب املعترب من 

الذي قد يعرض الشركة لالنتهاء ألسباب  األمر، اإلراديا، يف ظل غموض النصوص اليت تطرقت ألسباب احلل اجل حل الشركة قضائي
 غري موضوعية حتقق مصلحة شخصية للشركاء.

يعترب مبدأ اإلبقاء على الشخصية املعنوية للشركة التجارية بعد حلها لغاية انقضائها الكلي واالنتهاء من إجراءات القسمة و 
املبادئ اليت اقرها املشرع لتكريس محاية مجاعية تتجاوز املصاحل الفردية باعتباره حيقق احلماية حلقوق كل من الشركاء  أهم والتصفية

 أثناءوالدائنني، ومع ذلك بقيت أحكام تصفية الشركات التجارية تعاين من ثغرات مهمة خاصة تلك املتعلقة مبواصلة الشركة لنشاطها 
 الستمرارية شخصيتها املعنوية. عملية التصفية كنتيجة

مل يعترب املشرع التحويل القانوين لشكل الشركة التجارية سببا النتهائها، وأهم أثر هلذا املبدأ هوان التحويل ال يعد عائقا و 
املتعلقة بعملية الستمرار تعهدات الشركة، خاصة عندما يكون مربرا هبدف توسيع نشاط الشركة وجتنب انقضائها، لكن بقيت النصوص 

 التحويل يشوهبا نقص  فيما يتعلق حبقوق املتعاقدين مع الشركة التجارية احملولة.
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 دور الط

 
 سبرق العلمية القطعية في إثبات ونفي الن

The role of conclusive scientific methods to (dis) prove kinship 
 باحثة يف الدكتوراه، طالبة  ،غربي صورية

 اجلزائر. تلمسان، أبو بكر بلقايد جامعةكلية احلقوق والعلوم السياسية، 
 اجلزائر.عني متوشنت، احلاج بوشعيب باملركز اجلامعي  أستاذة مؤقتة
 . 01/00/0202تاريخ املراجعة:  - 02/02/0202تاريخ اإليداع: 

 ملخص:
على البصمة الوراثية كطريق من الطرق العلمية املعتربة إلثبات النسب، وذلك هبدف الوصول إىل احلقيقة وإرساء  االعتماديعترب 

من  02/20يف املادة مبادئ العدل اليت يقوم عليها القضاء، غري أنه ال جيوز استخدامها لتعطيل الطرق الشرعية اليت أشار إليها املشرع 
، فإنم األنساب املستقرة و و  ز استعماهلا للتشكيك يف الزجيات، كما أنه ال جيو قانون األسرة خذ بنتائج األ زعزعة الثقة بني الزوجني، ومن ّثم

 .الضوابط الشرعية والقانونية جمموعة من ، يستوجب توافرحتليل البصمة الوراثية
 الكلمات المفتاحية: 

 قانون األسرة، اإلجراءات. البصمة الوراثية، النسب، إثبات، نفي،
 

Abstract: 
DNA analysis is considered to be one of the most reliable scientific ways to prove kinship, 

in order to ascertain the truth and apply the principles of justice which form the basis of the legal 

system. However, this technique cannot be used to disrupt legal proceedings, as mentioned by the 

legislator in article 40/01 of Family Law, nor is it allowed to use it in order to cast doubt upon 

marriages and stable lineages, and challenge the trust between husband and wife. Therefore, the 

admissibility of DNA analysis results requires the availability of a range of legitimate and legal 

parameters. 
Keywords:  
DNA, ancestry, (dis) prove, denied, Family Law, legal proceedings, scientific analysis. 

 مقدمة:
، فهي النووي من الطرق العلمية القطعيةيعرف بتقنية احلمض  البصمة الوراثية، أو ما الطرق العلمية القطعية و املتمثلة يف تصنف

هو نايات وحتديد اهلوية والنسب و ، فيما يتعلق مبجاالت عديدة كاجلة اليت فتحت آفاقا جديدة للبشريةالعلمية احلديث االكتشافاتتعترب من 
ويوجد هذا احلمض يف مجيع اخلاليا  ،ادة الوراثية يف الكائنات احليةعلى امل 1ثيةطلق مصطلح البصمة الورايو  الذي يهمنا يف هذا املقام.

                                                           

 البصمة الوراثية يف اللغة: هي مركب وصفي مكون من كلمتني " البصمة " و " الوراثية". -1 
كثري الغزل كما يقال أهنا أثر اخلتم باألصبع فيقال بصم بصما أي: ختم بطريق أصبعه؛ و والبصمة يف اللغة: هي الكثيف أو الغليظ وثوب ذو بصم ، أي كثيف 

؛ حمي 02، ص.0111 ،20الطبعة، 20اجلزء  أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري، لسان العرب، دار الكتب العلمية، لبنان ،
 .021، ص.0111، 20الطبعة ، القاموس احمليط، مؤسسة الرسالة، لبنان، األبديالدين حممد يعقوب الفريوز 

ربانية والبصمة اصطالحا: هي تلك اخلطوط البارزة اليت حتاذيها خطوط منخفضة واليت تكسو رؤوس أصابع اإلنسان، وهذه البصمات متثل بطاقة شخصية 
ق بصمة  سبحانه وتعاىل يف أطراف اإلنسان وهي يف غاية الدقة واإلعجاز ثييل ال نككن أن تتشابه بصمة إنسان مع آخر، وكذلك ال نككن أن تتطابأودعها اهلل

سه ركول، أصبع مع آخر يف نفس يد الشخص، فبصمة كل أصبع خمتلفة يف بعض دقائقها ورمبا مجيع دقائقها وال تتشابه مع بصمة أصبع آخر؛ مصطفى أمحد 
 .00، ص.0202البصمة الوراثية وحجيتها يف إثبات النسب، دراسة حتليلية مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر، 
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هو يف اإلنسان موجود يف كافة خاليا اجلسد أنويته باستثناء الكريات احلمراء كوهنا ال حتتوي على اختلفت مصادرها، و ، مهما لوجيةالبيو 
 .  1 نواة

، منها تعريف ندوة الوراثة ع الفقهية يف وضع تعريف مناسب لهاجملاماملعاصرون و صطلح اجتهد العلماء بناءا على حداثة هذا املو   
" البنية اجلينية نسبة إىل اجلينات  :، حيل قالت إن البصمة الوراثية هيللمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبيةاجلينيوم البشري واهلندسة الوراثية و 

التحقق من التحقق من الوالدية البيولوجية و هي وسيلة ال تكاد ختطئ يف نه و ليت تدل على هوية كل فرد بعياملوروثات التفصيلية ا
 .3، وقد أقر اجملمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة هذا التعريف يف دورته اخلامسة عشر2الشخصية"
 .نفي النسب؟البصمة الوراثية يف إثبات و  ة يفاملتمثلى حجية االطرق العلمية القطعية و عليه نطرح اإلشكال التايل ما مدو 

ّث نتكلم  ،()املبحل األول عوائق تطبيقهاو شروط البصمة الوراثية اثية سنقوم بداية بدراسة ضوابط و وللتعمق أكثر يف البصمة الور 
 .املبحل الثاين() نفي النسب هباإثبات و  القضاء منالقانون و عن موقف كل من الفقه و 

 المبحث األول
 و عوائق تطبيقها بالطرق العلمية القطعيةضوابط و شروط العمل 

األطباء ديل سواء يف جمال النسب أو غريه، وخلطورته يف نفس الوقت، فلقد وضع الفقهاء الباحثني و ألمهية هذا الفحص احل  
 ) املطلب الثاين(.عوائق تعرتض تطبيقهاال أنه هناك ، إط عديدة حىت تقبل )املطلب األول(شرو تصني يف البصمة الوراثية ضوابط و املخ

 بالطرق العلمية القطعيةضوابط و شروط العمل : المطلب األول
 (.يت وضعها الفقهاء ) الفرع الثاين(، ّث نفصل يف الشروط البالبصمة الوراثية ) الفرع األول سنتكلم بداية عن ضوابط العمل     

 ضوابط العمل بالبصمة الوراثية: الفرع األول
إرساء وذلك هبدف الوصول إىل احلقيقة و ، ق العلمية املعتربة إلثبات النسبعلى البصمة الوراثية كطريق من الطر  االعتماديعترب   

من  02/20يف املادة ، غري أنه ال جيوز استخدامها لتعطيل الطرق الشرعية اليت أشار إليها املشرع دئ العدل اليت يقوم عليها القضاءمبا
خذ بنتائج ، فإن األ، ومن ّثم 4زعزعة الثقة بني الزوجنييف الزجيات واألنساب املستقرة و كما أنه ال جيوز استعماهلا للتشكيك   ،قانون األسرة

 :وابط الشرعية و القانونية اآلتية، يستوجب توافر الضحتليل البصمة الوراثية

                                                                                                                                                                                                 

ه، الن، أي: جعلت مرياثا لالوراثة لغة: ويقصد هبا االنتقال فيقال أورثه الشيء أبوه، وهم ورثة فالن، وورثه توريثا، أي أدخله يف ماله، ويقال: ورثت فالنا من ف
 . 022، املرجع السابق، ص. 20اجلزء وأورثت امليت وارثه، أي: تركه له؛ أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري، 

  www.islamtodav.comعلى املوقع  00/21/0202، مقال منشور بتاريخ البصمة الوراثية، إبراهيم ناصر احملمود ، أنظر -1 
،  20، اجلزء ، الكويت 0110أكتوبر  00و  01والعالج اجليين، ما بني  املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية، ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري -2 

 .020، ص. 0222
اسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، دار الفكر اجلامعي، اإلثبات در مدى حجيتها يف أنظر ، حسن حممود عبد الدامي، البصمة الوراثية و  -3 

مي ، للدكتور علي حمي ، البصمة الوراثية يف منظور الفقه اإلسال0111قرارات اجملمع الفقهي لسنة  ، نقال عن 11، ص.0222، 20الطبعة  ،اإلسكندرية
ا ألحدث التعديالت ، قانون األسرة اجلزائري طبق؛ أمحد شامي 02، ص.0220املنعقد مبكة املكرمة يف   (00، ثيل مقدم جملمع الفقهي يف دورته )القرهداغي

النسب ، جملة االجتهاد  ، دور البصمة الوراثية يف محاية؛ أم اخلري بوقرة011-010، ص.0202، دية مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، مصرنقدراسة فقهية و 
 .21، ص.22بسكرة، كلية احلقوق، ع.ضر، ، جامعة حممد خيالقضائي

 
احملكمة العليا ، اجلزائر ، ، ري اجلديد ، جملة احملكمة العليا، اجلوانب القانونية إلثبات النسب بالبصمة الوراثية يف ضوء قانون األسرة اجلزائأنظر، العريب بلحاج -4 

، 20الطبعة ، األردن، خليفة علي الكعيب، البصمة الوراثية وأثرها على األحكام الفقهية، دراسة فقهية مقارنة، دار النفائس ؛ 11 -12ص.،  20، ع.0200
 .01، ص.0220

http://www.islamtodav.com/
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، حيادها، لضمان صحة النتائج و موثوق هبامعتمدة و صة و ت، يف خمتربات خمالبصمة الوراثية بأمر من القضاء أن يكون إجراء حتليل -0
من  02/20هو ما أشارت إليه املادة سرية املعلومات الطبية الوراثية، لتعاملها يف اجلينات البشرية، و  على أن تؤخذ االحتياطات الالزمة و

نككن للنيابة العامة أيضا طلب اللجوء إىل حتاليل البصمة إىل الطرق العلمية إلثبات النسب، و  من أنه جيوز للقاضي اللجوء 1 قانون األسرة
مكرر من قانون األسرة حيل تنص: " تعد النيابة العامة طرفا أصليا يف مجيع  21الوراثية يف قضايا التنازع على النسب طبقا للمادة 

 القضايا الرامية إىل تطبيق أحكام هذا القانون ".
، فال نككن أن تثبت البصمة راثية العقل واملنطق واحلس والواقع، بل جيب أن توافق العقل واملنطقالو  جيب أال ختالف حتاليل البصمة -0

بالتايل تكون يولد ملثله ال يعقل أن يأيت بولد، و الوراثية نسب من ال يولد ملثله لصغر سنه أو لكونه مقطوع الذكر أو األنثيني إذ من ال 
 .  2و ما ينبغي رفضههعب وخالفت العقل والواقع و اخلطأ والتال البصمة الوراثية قد اعرتاها

، كلمما لنسب لعدم ضياعه و احملافظة عليهأن تستعمل التحاليل الفنية للبصمة الوراثية يف احلاالت اليت جيوز فيها التأكد من إثبات ا -1
 :دعت الضرورة إىل ذلك، وتتمثل هذه احلاالت يف

، سواء كان التنازع على جمهول النمسب بسبب انتفاء األدلة صور التنازع اليت ذكرها الفقهاء حاالت التنازع على جمهول النسب مبختلف -
 أو تساويها.

 يف أطفال األنابيب. االشتباهكذا ت ومراكز رعاية الطفولة وحنوها، و حاالت اشتباه يف املواليد يف املستشفيا -
صد التحقق من هوية أسرى احلروب أو بق اهلويةاختالطهم بسبب احلوادث أو الكوارث أو التعرف على حاالت ضياع األطفال و  -
 .3 املفقودينو 

وين لنفي النسب القانهبا عن اللعان، ألن الطريق الشرعي و  االستغناء، كما أنه ال جيوز قدمي البصمة الوراثية على اللعانال جيوز ت -0
من قانون  00وفقا للمادة  ، فإن رفع دعوى اللعان أمام القضاءمن قانون األسرة، وعلى هذا األساس 00ة ، وفقا للمادالثابت هو اللعان

، غري أنه جيوز للقاضي من قانون األسرة 02/20يف املادة ، ال جييز للمدعي التذرع بإتباع الطرق التقليدية إلثبات النسب الواردة األسرة
 .20-20من قانون األسرة املضافة باألمر  02/20، وفقا للمادة نسب يف سبيل الوصول إىل احلقيقةلاللجوء إىل الطرق العلمية إلثبات ا

ية قبل إجراء اللعان بني الزوجني، وذلك لغرض إزالة شك الزوج وحرج عليه فإنه جيوز للقاضي اللجوء إىل حتاليل البصمة الوراثو      
سعيا للمحافظة على العشرة غبة يف عدوهلما عن دعوى اللعان وإجراءاهتا، و ر م ال، و ذا كان الولد من صلب الزوج أمعرفة ما إالزوجة، و 

 .4 الزوجية
بقوهلا: " ... حيل أنه ما دام أن املطعون ضده قد التجأ إىل  1 0221أكتوبر  00هذا ما جاء يف قرار احملكمة العليا بتاريخ و      

من قانون األسرة يف صياغتها اجلديدة اليت تنص على أنه يثبت النسب بالزواج  02دعوى اللعان فال جيوز له التذرع بإتباع أحكام املادة 

                                                           

 ،0110يونيو  00صادر يف ، ال 00ع. ،املتضمن قانون األسرة، ج.ر 0110يونيو  1املوافق لــ  0020رمضان  1املؤرخ يف  00-10القانون رقم   -1 
 .0220فرباير  02، املؤرخة يف 00، ج.ر 0220فرباير  02املوافق ل  0000م حمرم عا 01املؤرخ يف  20-20املتمم باألمر رقم املعدل و 

 

 

 .01،ص.املرجع السابق  ،خليفة علي الكعيب -2 
وم السياسية ، العل القانون اخلاص، كلية احلقوق و دكتوراه يف ، رسالةوالقانون الفرنسي دراسة مقارنة ، أحكام النسب بني القانون اجلزائريأمال عالل برزوق -3 

 .111ص. ،0200 -0200، قسم القانون اخلاص، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان
 .020، ص.العريب بلحاج، املرجع السابق -4 
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عليه جيوز رفع دعوى اللعان دون التذرع بالطرق و  نسب.إىل الطرق العلمية إلثبات ال أنه جيوز للقاضي اللجوءحيح أو اإلقرار ... و الص
 ". العملية إلثبات النسب

اجلينوم اجلينات و ال جيوز أخذ اجلينات إلجراء حتاليل البصمة الوراثية إال بالقدر الذي يكفي للعملية املقصودة ، فال جيوز التالعب ب -0
 . 2 البشري بالبيع أو الغش أو التجارة أو غري ذلك

الرادعة لكل من يتالعب باجلينات ية ذات املصاحل من املتاجرة فيها، وفرض العقوبات الزاجرة و الشركات التجار القطاع اخلاص و  منع -0
 .3 البشرية أو يتعرض لألسرة املسلمة بتحطيم دعائمها املستقرة

 شروط العمل بالبصمة الوراثية: الفرع الثاني
 هي:وضع العلماء جمموعة من الشروط و  من أجل نتائج فحص البصمة الوراثية فقد    

عب فيها جملرد املصاحل الشخصية واألهواء الدنيوية حتت رقابتها حىت ال يتم التالو املعامل الفنية تابعة للدولة و أن تكون املختربات  -0
 .4 بالتايل يكون النسب عرضة للضياعو 

ات الفنية القابلة لالستمرارية والتفاعل املواصفاألجهزة ذات التقنيات العاملية و املعامل الفنية مزودة بأحسن ختربات و أن تكون هذه امل -0
 الظروف احمليطة هبا يف الدولة.مع العينات و 

 لعدل يف العمل.ا، ويتسمون بصفات األمانة واخللق احلسن و 5 أن يكون العاملون يف هذه املختربات من أصحاب الكفاءة املهنية -1
 .6 ، أو حكم عليه ثيكم خمل بالشرف أو األمانةو عداوة أو منفعة بأحد املتداعنيأال يكون للخرباء أي صلة أو قرابة أ -0
إال فإن حملكمة، وذلك للتأكد من مصدر العينة، و املخرب أو احملقق الذي حتدده اة ثيضور أطراف النزاع أو وكالئهم، و أن يتم أخذ العين -0

 صة يف دعاوى إثبات النسب.ان قبل األطراف املعنية بالدعوى وخل اخلبري يكون مشكوكا فيه معم
، حرصا على ة الوراثية بدءا من أخذ العينة ونقلها حىت ظهور نتائج التحليلتوثيق كل خطوة من خطوات حتليل البصمتسجيل و  -0

 . 7 الوثائق للرجوع إليها عند احلاجة، مع االحتفاظ هبذه مة العينات وضمانا لصحة نتائجهاسال
املقصود بالتعدد هو تعدد اخلرباء الفنيني القائمني على العمل يف البصمة الوراثية قياسا على التعدد بني املؤيدين و املعارضني، و شرط  -2

 على هذا الشرط انقسم علماء العصر إىل عدة آراء:و  8 الشهادة و القيافة

                                                                                                                                                                                                 

 .000، ص. 0202،   20، ع. احملكمة العلياجملة ، غ.أ.ش  ، 00/02/0221املؤرخ يف ،  020010ملف رقم القرار رقم ، أنظر، احملكمة العليا -1 
 .020، ص.املرجع السابق العريب بلحاج ، -2 
 .02، ص.السابق ، املرجعخليفة علي الكعيب -3 
 .12، ص.0202مصطفى أمحد سه ركول، البصمة الوراثية وحجيتها يف إثبات النسب، دراسة حتليلية مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر،  -4 
-0221جامعة جياليل اليابس، سيدي بلعباس، ، اطر مشكل اإلثبات يف جمال الزواج، دكتوراه يف القانون اخلاص، كلية احلقوقخمكرنكة نزار، أبعاد و   أنظر، -5 

 .100، ص.0202
 .112املرجع السابق، ص. ،أمال عالل برزوق -6 
 .12، ص.املرجع السابق ،مصطفى أمحد سه ركول -7 
قافة، وقاف أثره مبعىن تبعه كقفاه واقتفاه  اجلمعو  قاف يقوف قيافة فهو قائف، وهو الذي يتبع اآلثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل وأبيه هي من القيافة لغة: -8 

، ر اإلفريقي املصرين مكرم بن منظو ؛ أيب الفضل مجال الدين حممد باألثر، يقال: فالن يقوف األثر ويقتافه قيافة القيافة هي تتبعوهو أقوفهم، وتقيف أثره تتبعه و 
 .1220، ص.، املرجع السابق20اجلزء 

 أمهها:، فقد عرمفها كثري من الفقهاء و االصطالحأما من ناحية 
أبو الوليد حممد بن أمحد ابن رشد، شرح ؛ معرفة بفصول تشابه أشخاص الناس" عرفها ابن رشد من املالكية بأن القافة عند العرب هو: " قوم كانت عندهم -0

 .0210ص ،0110،  20اجلزء ، اجملتهد وهناية املقتصد ، دار السالم، القاهرةبداية 
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 .1 ذلك قياسا على الشهادةراثية جيب أن يكون أكثر من شخص و فريق أن العاملون على البصمة الو يرى هذا الو  الرأي األول:
يقل عن  ما دام أن الشهادة ال يقبل هبا إال إذا كان عدد الشهود الن البصمة الوراثية مثل الشهادة و قد احتج هذا الفريق بأو      

 عن ذلك فقد قاسوها فضالإلجراء اخلربة بالبصمة الوراثية، و  ، فنفس الشيء2 " استشهدوا شهيدين من رجالكمشاهدين لقوله تعاىل: " و 
 . 3 ، فمن باب أوىل أن يقوم خبريين يف البصمة الوراثية لتحديدهال الفقهاء أقل من قائفني اثنني وأكثر، فكما مل يقبعلى القيافة

حجتهم يف ذلك أن الفقهاء و  الوراثية وال يشرتط التعدد،يرى هذا الفريق جواز عمل اخلبري الواحد يف البصمة  الرأي الثاني:
، بالبصمة الوراثية خببري واحد فقط، لذلك من باب أوىل أن يكون العمل قول القائف الواحد املسلم العدل القدامى أجازوا االعتماد على

 .5 باملائة 11 حيل إن نتيجة البصمة الوراثية قطعية بنسبة 4 ألهنا أوثق من القيافة
اخلبري األعلى القاضي سيد القضية و  باعتبارهو الرأي الراجح ح مسألة تعدد اخلرباء إىل القاضي، و هذا الرأي أرج لرأي الثالث:ا

 ،إذا ما شكك يف صحة النتائجبري الثقة واألمانة والطمأنينة، و ، مىت رأي يف قول اخلمية املطروحة أمام عدالة احملكمةلتقييم األدلة الفنية العل
هذا ما ورد أيضا يف توصيات املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية إبان ندوهتا احلادية يكرر التحليل البيولوجي مرة أخرى، و ال حرج من أن  فإنه

 .0222 وماي 21/20هـ املوافق لـ  0000حمرم  01/01عشر اليت عقدت يف دولة الكويت يومي 
 عوائق تطبيق البصمة الوراثية: المطلب الثاني

من ، سواء كانت عوائق مادية أو عقبات حيتج هبا اخلصم من أجل حماولة اإلفالت وائق يف استخدام البصمة الوراثيةقد جند ع     
هذا ما سنعاجله من عوبات حىت ال يضيع الولد و الشرف، و ، األمر الذي حيتم ضرورة التغلب على هذه الصاخلضوع للطرق العلمية احلديثة

 العوائق املادية )الفرع الثاين(.)الفرع األول(، و  العوائق القانونيةخالل 
 العوائق القانونية لتطبيق البصمة الوراثية: الفرع األول

لذا فمن املتوقع أن يثري اخلصم بعض العقبات اليت حياول هبا احلقيقة له حيدق يف غالب األحيان، و إن تعاون اخلصوم على إظهار      
، أمر اخلصم بأن تقنية البصمة الوراثيةفقد يتمسك  ،سيما عندما يكون سيء النيةال ،(ADNراثة ) اإلفالت من اخلضوع الختيارات الو 

قد يتمسك اخلصم بأن اخلضوع هلذه التقنية احلديثة أمر يتعارض مع قاعدة عدم باللعان كإجراء شرعي لنفي النسب، و  يتعارض مع األخذ

                                                                                                                                                                                                 

تكرمرت منه اإلصابة فهو قائف"؛ أبو حممد نة بل من عرف منه املعرفة بذلك و ال خيتص ذلك بقبيلة معيهم قوم يعرفون األنساب بالشبه و  عند احلنابلة "و  -0
 .111، ص0111، 20اجلزء ، بريوت، يليه الشرح الكبري، دار الكتاب العريباهلل بن أمحد بن حممود ابن قدامة، املغين و عبد 

اين من احلنفية فقال: " القائف وهو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إىل أعضاء املولود "؛ علي بن حممد الشريف اجلرجاين، كتاب عرفها اإلمام اجلرجو  -1
 .022، ص0110التعريفات، مكتبة لبنان، بريوت، 

ج إىل معرفة معاين ألفاظ ، مغين احملتا مبا خصمه اهلل تعاىل به من علم"؛ حممد بن اخلطيب الشربيين د الشافعية: " هو من يلحق النسب بغريه عند االشتباهعن -0
 .000، ص.0112،  20الطبعة  ،20اجلزء ، بريوت، املنهاج، دار املعرفة

يراجع يف ذلك  فتح اهلل سعيد، عمر الشيخ األصم، حسن الشاذيل؛ ، عبد الستاروفؤاد عبد املنعموذهب هلذا القول حممد األشقر، وعلي القره داغي،  -1 
 .00-00، ص.خليفة علي الكعيب، املرجع السابق

 .010سورة البقرة، اآلية  -2 
 .00خليفة علي الكعيب، املرجع السابق، ص. -3 
 .10، ص. 10، ع. 0220، اجمللة العربية للدراسات األمنية، ة، نظرة شرعيالبصمة الوراثية يف إثبات النسب أنظر، عبد اهلادي احلسني، استخدام -4 
ووهبة الزحيلي، وقد رد فريق الرأي الثاين عن الرأي األول بقوهلم بأن اشرتاط التعدد يف إجراء البصمة الوراثية قياسا  ،قد قال هبذا الرأي سعد الدين هاليلو  -5 
؛ خليفة  010، البقرة ل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى": " أنم تضالتعدد يف الشهادة كما قال تعاىل، ألن احلكمة من عدد يف الشهادة ليس له حمللى التع

 .00-01، ص.، املرجع السابقعلي الكعيب
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مسك اخلصم مببدأ معصومية اجلسد هتربا من الكشف عن احلقيقة باإلضافة إىل قد يتار الشخص على تقدمي دليل ضد نفسه، و جواز إجب
 مبدأ حرمة احلياة اخلاصة.

 أوال: البصمة الوراثية أمام التمسك باللعان:
كوسيلة إلثبات مولودها من الزوج، وبني طلب إجراء   بداية يظهر أن هناك تعارض بني جلوء الزوجة الستخدام فحص الدم     

 حقيقي،ليس رد تعارض ظاهري و يف احلقيقة هذا التعارض جمو  ما يرتتب على إجرائه من التفريق بني الزوجني و إحلاق الولد باألم.اللعان و 
 مها:وذلك لسببني هامني و 

، زوجنيان كسبب موجب للفرقة بني الانتفاء النسب ليس من لزوم اللعان ألنه قد يثبت نسب الولد من الزوج و يبقى إجراء اللع :أوال -
فالقاعدة اليت تقضي بعدم جواز نفي النسب  هذا يتضح من خالل القواعد اليت حتكم اللعان.، و 1فنفي النسب ليس من ضرورة اللعان

ود باللعان بعد اإلقرار به ألن الزوج إذا تعذر عليه إقامة الدليل احلق يف طلب إجراء اللعان لنفي النسب ، لكن هذا األمر مشروط بعدة قي
حيل  0112أكتوبر  01أال يكون قد سبق للزوج أن أقر بنسب الطفل ، و هذا ما قضت به احملكمة العليا يف قرارها الصادر يف  أمهها

 . 2جاء فيها:" من املستقر عليه قضاء أنه نككن نفي النسب عن طريق اللعان يف أجل حمدد ال يتجاوز مثانية أيام من يوم العلم باحلمل "
:" من املقرر أيضا أن نفي النسب جيب أن يكون عن طريق 0111أكتوبر  02قرارها الصادر يف كمة العليا ذلك يف و قد أكدت احمل    

 بثمانية أيام من يوم العلم باحلمل أو برؤية الزنا". االجتهادرفع دعوى اللعان اليت حددت مدهتا الشريعة اإلسالمية و 
حيل جاء فيه: " بأن النسب الذي أنكره  0110نوفمرب  01قراره الصادر يف  هذا كله جاء تأكيدا ملا قرره اجمللس األعلى يفو 

الطاعن هو نسب ثابت من خالل عناصر ملف الدعوى و تصرحيات القضاة فيما خيص عودة الزوج إىل زوجته عند أهلها و املكوث معها 
أو الولد حني والدته يف املدة القريبة اليت يقررها الشرع  ،نه بعدم إنكاره احلمل يوم مسع بهيف اخلفاء مدة مل ينكرها و مل يعارضها ، فإ

 . 3 " إلجراء قواعد اللعان، يسقط حقه يف إنكار النسب
ه ، ألنه عندما أقر به فقد ثبت مىت أقر الزوج بالنسب ضمنيا أو تصرحيا فإنه ال نكلك نفي بأنهيتضح من خالل هذا القرار و 

، 4، مما نككنها أن تدفع عن هذه التهمة بإجراء اللعانعد قذفا أي اهتاما للزوجة بالزناره بالنسب يهناك من يرى بأن تراجع الزوج عن إقراو 
و نككن للقاضي أن يوافق على إجراء املالعنة دون أن يؤثر هذا األمر يف النسب ، فالولد يبقى منسوبا إىل الزوج لكن جيري اللعان دفعا 

 .5 للعار عن الزوجة
العنة يتم للتفريق بني الزوجني ، ألن إجراء املنة ال نكنع من إجراء الفحص الطيبإن إجراء القاضي للمالعبناءا على ما سبق فو 

، فإذا كانت نتيجة الفحص تؤكد انتفاء النسب فيصبح اللعان سببا كان الزوج هو األب احلقيقي أم الإجراء الفحص يتم ملعرفة ما إذا  و 
نتيجة الفحص تؤكد ثبوت النسب من الزوج ، حكم القاضي بلزوم النسب دون أن يتعارض هذا  موجبا للفرقة و لنفي النسب و إذا كانت

 األمر مع الفرقة بني الزوجني.

                                                           

، 0200-0202، 20ائر ، جامعة اجلز جستري، كلية احلقوقالقضائي دراسة حتليلية، مذكرة ما االجتهاد، النسب يف تشريع األسرة و بوزيد، خالد أنظر -1 
 .000ص.

 .22، ص.0220خاص، عدد ، اجمللة القضائية، غ.أ.ش، 01/02/0112 املؤرخ يف ،020121، احملكمة العليا، ملف رقم أنظر -2 
 .02،  ص.0111،  20، ع.اجمللة القضائية ،غ.أ.ش،01/00/0110 املؤرخ يف ،10200، ملف رقم ، احملكمة العلياأنظر -3 
 .000، ص.خالد بوزيد، املرجع السابق -4 
اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، كلية احلقوق،  سب،القضاء مصدر تفسريي تعسفي للقاعدة القانونية املنظمة للنم ، ، جياليل تشوارأنظر -5 

 .00، ص.20، ع.0221جامعة اجلزائر، 
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ي النسب كأثر من أما القاعدة الثانية اليت حتكم اللعان هي عندما يكذب الزوج نفسه بعد إجراء اللعان فإن هذا األمر يزيل نف
 001على عكس التشريعات األخرى كاملشرع السوري يف املادة ،ص عليه املشرع اجلزائري يف قانون األسرة هذا األمر مل ينآثار املالعنة و 

 .1 " منه بقوهلا: " إذ اعرتف الرجل مبا يفيد كذبه يف االهتام و نفي النسب لزمه نسب الولد و لو بعد احلكم بنفيه
، إىل غاية ظهور كن يعطل أثر اللعان يف نفي النسبللزوجني، و ضي أن جيري املالعنة بني امن خالل هذه القاعدة نككن للقاو 

هبذا يرتفع التعارض بني للعان سببا للفرقة بني الزوجني و يبقى اأن الطفل ابن الزوج يثبت النسب و نتائج الفحص الطيب فإذا ثبت الفحص ب
 أثره النايف للنسب. حالة الداللة على ثبوت النسب وبني إجراء اللعان و استخدام البصمة الوراثية يف

عان يقوم على الشك ال ، مبعىن أن نفي النسب كأثر للاليقنيانتفاء النسب عن طريق اللعان يقوم على الشك ال على  :ثانيا -
، فليس باملائة و طاملا أن األمر حمل شك 02، فنسبة الصدق تكون بـ لزوج صادقا أو تكون الزوجة صادقة، ألنه إما أن يكون اعلى اليقني

أصبحت  زمن تطورت فيه العلوم الطبية و ، خاصة يفء الفحص الطيب لقطع الشك باليقنيمن العدل أن نعطي للزوجة احلق يف طلب إجرا
 تقدم نتائج يقينية ملعرفة األب احلقيقي للولد.

 ثانيا: البصمة الوراثية و مدى جواز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه
إن مسألة إجبار شخص على تقدمي دليل إلدانة نفسه ال تزال تعد استثناءا من األصل العام الذي مبقتضاه نكنع إجبار املتهم على     

، إذ تعترب أنم أخذ العتاد 0111العاملي حلقوق اإلنسان لسنة من اإلعالن  20و  20/21، متاشيا مع املادة 2تقدمي دليل ضد نفسه
من  001، نصت املادة يف اجلزائرو  .3، يتم فيه إجبار الشخص املعين على تقدمي دليل ضد نفسهاحلمض النوويمن أجل فحص  ياخللو 

بالتايل يبقى الشخص بريئا ، و إلثبات يرتك حلرية تقدير القاضي"قانون اإلجراءات اجلزائية على أنه: " االعرتاف شأنه شأن مجيع عناصر ا
 القضاء اجلزائي.إىل أن تثبت إدانته هنائيا من طرف 

، فال إلزام عليه بتكليف ا هو اآلخر، ذلك املبدأ الذي جيعل موقف القاضي سلبيهذا التصور مع مبدأ حياد القاضي يتماشىو 
النفي كما يقدمها أصحاب فت نظرهم إىل مقتضيات هذا الدفاع، فهو يتلقى أدلة اإلثبات و ، أو لاخلصوم بتقدمي الدليل على دفاعهم

 .  4 لإلجراءات اليت يضعها القانون دون تدخل من جانبه اخلصومة وفقا
، ذلك ألهنا تقوم بإجبار األب أو األم على اخلضوع للفحص راثية يعترب انتهاكا هلذا املبدأبناء على هذا فاألخذ بالبصمة الو و 

جند أن االجتاهات احلديثة تتجه إىل و  .5 الطيب و هذا يعد إجبارا و إلزاما للشخص على تقدمي دليل ضد نفسه و هو ما جيعله دليال باطال
ا قد بنوا رأيهم هذو  ،ملشاركة و املعاونة يف اإلثباتترى أنه على اخلصوم او  ،ملتهم على تقدمي دليل ضد نفسه"رفض قاعدة " عدم إجبار ا

ي يتحمله شخص واحد فقط الذ، فعبء اإلثبات هو العبء السليب لإلثبات و على التمييز بني عبء اإلثبات وبني عبء إقامة الدليل

                                                           

،  10/00/0120الصادر بتاريخ  10املعدل بالقانون رقم  22/21/0101بتاريخ  21الشخصية السوري الصادر باملرسوم التشريعي رقم  قانون األحوال -1 
 . 0222مشق ، الفكر القضائي للمعلوماتية، طبعة مزيدة ومنقحة لسنة د
 .020، ص.مصطفى أمحد سه ركول، املرجع السابق -2 
 .122، ص.سابقأمال عالل برزوق، املرجع ال -3 
 .000، ص.وزيد، املرجع السابقخالد ب -4 
عن قسم الكفاءة املهنية للمحاماة،  ، جملة دورية تصدر ، جملة منتدى القانوينثبوت النسب بالطرق العلمية احلديثة، أنظر، عبد العايل حاجة، رياض دنش -5 

 .10، ص.20ع.، 0202، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر، بسكرة
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ليت تساعد يف املقصود به العبء اإلجيايب مبعىن عبء تقدمي األدلة ا، و ، أما عبء إقامة الدليلف الظاهرهو الشخص الذي يدعي خالو 
 . 1 هذا العبء يتحمله الطرفان معاالكشف عن احلقيقة و 

تلقاء نفسه أو بناء على ، سواء من حضور اخلصم الستجوابه ، يتضح أن للقاضي صالحية طلبوبالنسبة الستجواب اخلصوم
، يستفيد منها اخلصم يف الوصول إىل احات متعلقة بالواقعة حمل النزاعقد يهدف االستجواب إىل احلصول على إيضطلب خصمه، و 

، حة ما يدعيه إىل ضمري خصمهعلى ص هكذا نككن أن حيتكم اخلصم الذي ال دليل لهشأن وقائع الدعوى املعروضة عليه، و  احلقيقة يف
 . ل إىل طلب توجيه اليمني إىل خصمه، يلزمه فيه بأن يقول احلقيقةفهنا يلجأ اخلصم الذي يعوزه الدلي

كذلك و يعترب احللف كذبا معصية دينية، و  صحيح أنه من املتصور أن حيلف من وجهت إليه اليمني كذبا و ال يقول احلقيقة،
. كذلك فإن قانون 2 ، إهنا مظهر آخر من مظاهر واجب تعاون اخلصوم يف الكشف عن احلقيقةانونعليها الق يعد جرنكة يعاقب

ة اليت اإلجراءات اجلزائية الذي يسمح للضبطية القضائية أو وكيل اجلمهورية بتفتيش املتهم أو منزله إذا كان لذلك فائدة يف إظهار احلقيق
هكذا يتبني و  يسعى إليها املشرع من خالل إجازته للبصمة الوراثية يف جمال إثبات النسب.نفس الغاية اليت يسعى التشريع إىل حتقيقها، و 
ية كدليل إلثبات النسب أو نفيه من هنا يرفع التعارض بني البصمة الوراثبالتعاون يف الكشف عن احلقيقة و  أن اخلصوم أنفسهم مكلفون

 .بني مبدأ عدم جواز إجبار الشخص على تقدمي دليل ضد نفسهو 
 معصومية الجسد إمدى جواز المساس بمبدثالثا: البصمة الوراثية و 

على كل  ، فيحظرمن شأنه أن يشكل مساس هبذا اجلسمحظر كل عمل أو فعل  ؛تستوجب معصومية أو حرمة جسم اإلنسان
كل مساس جبسم و غري قابل للمساس واالعتداء ، فجسم اإلنسان شخص االعتداء على غريه واملساس جبسده أو بعضو من أعضائه

لدستور اجلزائري حقوق اإلنسان قد كرس او . 3 املوجب لقيام املسؤولية القانونيةم يف دائرة التعدي غري املشروع و اإلنسان يدخل كأصل عا
ان"، قوق واحلريات وكل ما نكس بسالمة اإلنساليت تنص: " يعاقب القانون على املخالفات املرتكبة ضد احلو  10السيما من خالل املادة 

عليه فإن مبدأ حرمة اجلسم و  حيميها القانون".انتهاك حرمة حياة املواطن اخلاصة، وحرمة شرفه، و : " ال جيوز منه واليت تنص 12واملادة 
، سواء من أجل بإخضاعه للفحص الطيبذلك ر الشخص على خضوع للمساس جبسمه و اإلنساين يتعارض مع جلوء القاضي إىل إجبا

 نفيه".إثبات النسب أو 
، ملصلحة العامة أو املصلحة اخلاصةاليت تقتضيها ا االستثناءات، بل ترد عليه بعض قيقة هذا املبدأ ليس مبدأ مطلقالكن يف احل

 إنكارهألنه إذا نظرنا إىل الواقعة و املتمثلة يف حالة الكشف عن حقيقة نسب الطفل من خالل عينة تؤخذ من جسم املدعى عليه يف حالة 
ن هذا احلق ال يتعلق بشخص واحد أية من مبدأ املساس جبسم اإلنسان، خاصة و حق الطفل يف معرفة حقيقة نسبه ال تقل أمه له جند أن

كما أن أخذ عينة من جسم املدعى .  4 األم إضافة إىل كونه من أهم احلقوق املتعلقة و املقررة للطفلوإمنا هو حق مشرتك بني اهلل واألب و 
، فشأهنا شأن أي إجراء طيب روتيين يقوم به سهولة احلصول على املادة اجلينيةطري الذي نكس سالمة اجلسم لعليه ليس باالعتداء اخل

                                                           

؛ 20، ص.20.، ع0110التقدم البيولوجي يف إثبات النسب، جملة احلقوق، جامعة الكويت، جملس النشر العلمي، ، دور أنظر، حممد حممود أبو زيد -1 
 .020، ص.مصطفى أمحد سه ركول، املرجع السابق

 .120، ص.أمال عالل برزوق، املرجع السابق -2 
، اجلزائر، ، وحدة الرغايةللفنون املطبعية ، املؤسسة الوطنية؛ علي فياليل، الفعل املستحق لللتعويض022جع السابق، ص.أمحد سه ركول، املر  مصطفى -3 

ية احلقوق، جامعة جياليل ، كل، جملة العلوم القانونية واإلداريةياة يف إطار ميثاق األمم املتحدةمحاية احلق يف احل، ؛ رابح طاهري101-101، ص.0222
 .   010، ص.22، ع.0202سيدي بلعباس، اليابس، 

 .20، ص.، دون سنة نشراألوالد يف الشريعة اإلسالمية والقانون، مؤسسة شباب اجلامعة، القاهرة ، حقوقأنظر، بدران أبو العينني بدران -4 



 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

385 
 

األنساب ومنعها من  ذلك لغاية حفظيب من أجل إثبات النسب أو نفيه و اإلنسان، لذلك جيوز إجبار الشخص للخضوع للفحص الط
 .1مبدأ معصومية اجلسدني البصمة الوراثية و ع التعارض بهبذا يرفاالختالط وصون كرامة الطفل، و 

 العوائق المادية لتطبيق البصمة الوراثية :الفرع الثاني
موجودة لكن التطبيق غري موجود  وسائل تطبيق القانون ألن املادة القانونية اليت حتميشكل دائما يف اجلزائر هو كيفية و إن امل     

 هذا ما سنراه أيضا يف البصمة الوراثية.و 
 أوال: وجود مخبرين علمين:

، إذ اجلزائر خصوصا هو العائق املادي يفيولوجي يف العامل العريب عموما و إن أهم ما يقف عائق أمام األخذ بطرق التحليل الب     
ابر من جهة على خم باالعتمادهذا حيتاج إىل إمكانيات ضخمة و  ،جيد بأحدث التجهيزاتيتطلب األمر جتهيز خمابر خاصة على مستوى 

يعدم أول  00/22/0220الذي مت تدشينه بتاريخ  ADNيف اجلزائر فإن خمرب ن جهة أخرى على خرباء وأخصائيني، و مو  ،عالية اجلودة
ضا يف مسائل إثبات النسب يفرتض أن يكون له دورا أيال اجلنائي و هو يساهم بدور فعال يف اجمللتشجيع العمل بالبصمة الوراثية و خطوة 
أن اعتماد بالدنا على خمرب وحيد و موجود باجلزائر العاصمة ال يكفي لتغطية التحاليل اجلينية على املستوى الوطين و هذا ، إال أو نفيه

تقنية حمظة نظرا لصعوبة مية توافر خمابر ذو جودة عالية و ألنه يتطلب اللجوء إىل الطرق العل .2يؤدي إىل تعطل إجراءات سري الدعاوى
نات و كل األنظمة يف هذا خدمة يف هذا اجملال كما أنه يتطلب العمل بالبصمة الوراثية اإلملام الشامل بعلم اجلياستعمال الوسائل املست

معقدة فمثال أثبت اخلرباء بأنه يتطلب استعمال ت النادرة واستعمال بعض املفاعالت صعبة و احلاالالذي يرتكز على الفرضيات و  ،اجملال
 .3ل للوصول إىل النتيجة احلتمية يف اإلثبات أو النفينظام يف هذا اجملا 02على األقل 

  ثانيا: مسألة مصاريف الخبرة:
هياكل مادية ضخمة للوصول إىل نتائج فعالة فإن توافر آليات و إذا كان اللجوء إىل الطرق العلمية يرتكز يف األساس على ضرورة 

، فهل ها حتميل اخلزينة العامة أعبائها، وبالتايل يتحملها أطراف الدعوىبذلك يتطلب باملقابل مصاريف باهظة تفتقر آللية قانونية يتم مبوج
، مما يستدعي القول بأن جمال جلوء املواطن إىل هذه اخلربة زائريللمواطن اجل االقتصاديةك بالنظر إىل األوضاع املعيشية و نككن تصور ذل

 .4 يبقى ضيقا جدا  
 المبحث الثاني

 نفي النسبعية في إثبات و الطرق العلمية القطالقضاء من موقف الفقه والقانون و 
 الشريعة اإلسالمية) املطلب األول ( ، لذلك كانت حمل دراسة من قبل فقهاءثية من التقنيات اجلديدة لإلثباتتعترب البصمة الورا

 جواز العمل هبا كذلك أمام القضاء.مدى ، و للنسب ذلك هبدف حتديد قيمتها الثبوتيةوالقانون بل وحىت القضاء ) املطلب الثاين(، و 
 نفي النسبفي إثبات و  موقف الفقه من البصمة الوراثية: المطلب األول

                                                           

ولغايات طبية أو ثيل علمي،  احتقيق أثناء إجراء قضائي إطارعرف على الشخص لكن يكون يف تقد أقر القانون الفرنسي إجراء البصمة الوراثية يف عملية الو  -1 
 اليت تنص:من القانون الفرنسي و  00-00ادة هو ما نصت عليه املو 

Art 16-11 du c.civ.fr : «  L’identification d’une personne par ses empreints génétiques ne peut-être recherchée que : 

1- Dans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction diligentées lors d’une procédure judicaire ; 

2- A des fins médicales ou de recherche scientifique ; 

3- A ux fins d’établir, lorsqu’elle est inconnue , l’identification de personnes décédées ».    
 droit7.blogspot.com/2013/11/blog-post_5528.html بتاريخ 0271/72/71:  - أنظر الموقع 2

 .121، ص.أمال عالل برزوق، املرجع السابق -3 
  www.startimes.com/?t=27698447: 01/02/0202، املوقع بتاريخ أنظر -4 
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هاء العصر إىل مدى االحتجاج هبا يف إثبات النسب من القضايا املستجدة اليت اختلف فيها فقتعترب مسألة البصمة الوراثية و 
 (.آخر ال جييز ذلك )الفرع الثاين رأيو  ات النسب هبا )الفرع األول(،، رأي جييز إثبرأيني

 االتجاه المؤيد للبصمة الوراثية: الفرع األول
ذلك خترجيا على مذهب مجهور الفقهاء القائلني و  ؛إثبات النسب بالبصمة الوراثية ذهب إليه العلماء املعاصرون إىل القول جبواز     

دلوا بقول السيدة عائشة حيل استو  .1تعارض البينات أو تساوي األدلة يف ذلك عند النزاع على النسب أو عند جبواز اللجوء إىل القيافة
ززززا املدجلي دخل فرأى هو مسرور فقال: " يا عائشة أمل تري أن جمُ ذات يوم و  - سلمصلى اهلل عليه و  -عليم رسول اهلل  : " دخلقالت

وجه الداللة من احلديل إن  .2 " ن هذه األقدام بعضها من بعض، فقال إوسهما وبدت أقدامهماؤ أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا ر 
صلى اهلل عليه وسلم  -نبينا و  نسب أسامة لزيد مع اختالف اللون،  قد أجاز عمل القائف يف إثبات - صلى اهلل عليه وسلم - أن النيب

ال يُقر على  - سلمصلى اهلل عليه و  -هو من اجملازفة، و مل يعترب قوله ملنعه " فلو  -رمحة اهلل عليه -ال يقر إال على حق، بقول الشافعي  -
ألنه كان طويال  ،افقني كانوا يطعنون يف نسب أسامة، أن املنمبا قاله جمزز -صلى اهلل عليه وسلم -ر إالم باحلق، وسبب سروره ال يُسز خطأ و 

، إذ كان ِحبْيه - سلمصلى اهلل عليه و  -غيظة له أسود أقىن األنف، وكان زيد قصريا بني السواد والبياض أخنس األنف، وكان طعنهم م
 .3 " هو ال يرى إالم أقدامهما سرم بهل املدجليم، و فلما قا

اجلاهلية مبن ادعاهم  : " أنم عمر بن اخلطاب كان يُليُط أوالدرأي مبا رواه مالك عن سلمان يساركما استدل أصحاب هذا ال  
امرأة، فدعا عمر قائفا فنظر إليهما، فقال القائف: لقد اشرتكا فيه، فضربه عمر بالدمرة، ّث دعا تى رجالن كالمها يدمعي ولد ، فأيف اإلسالم

بل ألهلها فال يفارقها حىت يظن وتظن أنه قد استمر هبا هي يف إاملرأة فقال: أخربيين خربك، فقالت: كان هذا ألحد الرمجلني يأتيين، و 
دري من أيهما هو، قال: فكربم القائف، فقال عمر ، فال أخلف عليها هذا، تعين اآلخرحبٌل، ّث انصرف عنها، فأهرقت عليه دما ، ّث 

كاإلمجاع تقوى به أدلمة   فقضى عمر مبحضر من الصمحابة بالقيافة من غري إنكار من واحد منهم فكان .4 " : وال أيهما شئتللغالم
 .5 " ظر القافة يف مثل هذامن بعده قد أخذوا بنالزهريم: " فإن عمر بن اخلطاب و  ، قالالقيافة

 االتجاه الرافض للبصمة الوراثية: الفرع الثاني
بعدم جواز إثبات  ذلك تأثرا بفقهاء احلنفية الذين يرونصمة الوراثية وسيلة إلثبات النسب، و هذا الرأي يرى بعدم اعتبار الب

، فال تكون حجة يف اء ال إثبات الفراشإثبات املخلوقية من املغاية القيافة الشرع حصر دليل النسب يف الفراش، و  ، ألنالنسب بالقيافة
صلى اهلل عليه  -قوله ، و 7 " دليلهم يف ذلك قوله تعاىل: " المِذي خزلزقزكز فزسزوماكز فـزعزدزلكز يِف أزيم ُصورزٍة مما شزاءز رزكمبزكز و  .6إثبات النسب

صلى  -، فقال النيب ل لك من إبل " قال الرجل نعم" ه :، فقال لهأسود ه بأن زوجته ولدت له غالمالرجل من فزارة عندما أخرب  - سلمو 
قال: عسى أن يكون : " فأين هلا ذلك " ؟ رق " قال: نعم إن فيها الورق قال: محر " فهل فيها من أو : " فما ألواهنا ؟ قال-سلماهلل عليه و 
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، فإن فة تعتمد على الشبه، وهو أمر مدرك باحلسأي أن القيامن أدلة هذا الر و  .1 " هذا عسى أن يكون نزعة عرقنزعة عرق، قال: " و 
إن مل حيصل باملشاهدة، مل يقبل إثبات النسب هبا، ألهنا تدعي أمرا  غري مشاهد وال يدرك بالشاهدة فال حاجة إىل القائف و  حصل
ال تربطهم صلة قرابة، وقد ينتفي الشبه بني  الذينالشبه قد يقع بني األجانب مل بالقيافة يؤول على جمرد الشبه، و ، كما يرون أن العباحلس

 .2، فإنه يسقط االستدالل هبا تبعا لذلكتعتمد على الشبه يف إثبات النسب ملا كانت البصمة الوراثيةاألقارب و 
ق مجيع الطرق الظنية ذلك ألن البصمة الوراثية تفو إال أننا نرجح الرأي األول و  ،نككن القول بأنه رغم ما استدل به املانعون منه،و      

 يف إثبات النسب مثل القيافة من حيل درجة الوصول إىل احلقيقة.
 نفي النسبفي إثبات و  من البصمة الوراثيةالجزائري القضاء موقف القانون و : المطلب الثاني

 (.الثاينالفرع ، ّث نتطرق بعد ذلك إىل موقف القضاء منها )سنتكلم بداية عن موقف القانون )الفرع األول(  
 من البصمة الوراثية الجزائري موقف القانون: الفرع األول

الوراثية يف جمال إثبات النسب  على رأسها البصمةيل إىل األخذ باألدلة العلمية و أصبح االجتاه الغالب يف التشريعات الوضعية نك
اكتفى مبا هو نصا خاصا بالبصمة الوراثية و  00-10، فلم يتضمن قانون األسرة اجلزائري رقم اجلزائريفبالنسبة للمشرع  ،وحىت نفيه

يثبت النسب بالزواج الصحيح وباإلقرار وبالبينة و منه :" 02ت النسب حيل نصت املادة يف الفقه اإلسالمي كوسائل إلثبا متعارف عليه
 20-20 رقم:األمر  صدوروبعد ، " من هذا القانون 10،  11، 10بكل نكاح مت فسخه بعد الدخول طبقا للمواد بنكاح الشبهة و 

ما وصلت إليه ن خالهلا أن يواكب التقدم العلمي، و ، حاول ممنه 02املشرع فقرة جديدة للمادة ، أضاف 0220فرباير  02املؤرخ يف 
، ات كثريةالفقرة اليت حتتمل تفسري ، هذه ية يف إثبات النسبالقاضي إىل الطرق العلم ءقضى جبواز جلو يف هذا اجملال، و التشريعات الغربية 

سبب مبا يف ذلك النسب غري الشرعي، والتحقق من النسب الثابت من بينها أنه جيوز اللجوء إىل الطرق العلمية يف كل حاالت إثبات ال
هو أن القاضي جيوز له اللجوء مل هذا النص تفسريا آخر، و كما حيت  من البصمة الوراثية املعتمدة فقهيا. االستفادةغريها من كل حاالت و 

، ّث أنه يكون مطبقا للقانون تطبيقا خاطئا، دون أن يف ذلك االختيار، فله علمية اليت بإمكاهنا إثبات النسب أي طريق من الطرق الإىل
، ّث أنه نككن للقاضي دون أن يالم على ذلك، املقدم من طرف أحد أطراف الدعوى جيوز للقاضي رفض اللجوء إىل الطرق العلمية

  .3رض على اخلصوم الطريق العلمي الذي يراه هومبقتضى هذا النص أن يف
أنه ما لعديد من إشكاالت تطبيق هذا النص، السيما و أن تدخل املشرع اجلزائري جاء مثريا ل ؛هذه التفسريات كلها جتعلنا نقول

، األمر الذي يتعني معه ضبط هذه الطرق العلمية، لذي غالبا ما يتنصل منه األزواج، ومن ّث يتنكرون ألبنائهمزال مقرا لنظام الزواج العريف ا
أي ية اليت تثار فيها هذه املشكلة ،هو ما يظهر من خالل األحكام القضائاملقصود منها هو البصمة الوراثية، و إن كان الكثري يشري إىل أن و 

جاء يف املشروع التمهيدي بأنه: " ، حيل يل كذلك مضمون عرض أسباب التعديلبدلو  اللجوء إىل البصمة الوراثية إلثبات النسب.
لعالقة الذي متكن من وضع حتليالت علمية دقيقة تثبت بصفة جلية اققها البحل الطيب يف علم اجلينات، و مواكبة للنتائج املتطورة اليت ح

ناصر البينة عاة، وهم يطبقون قواعد و احلديثة يف القانون ملد القض ضروريا إدراج هذه املفاهيموأمه، أصبح مفيدا و  أبيهالبيولوجية بني املولود و 
املشرع مل يبني أو حيدد احلاالت اليت يسمح فيها  ،". ضف إىل كل هذا املصداقيةيف حالة إثبات النسب، بوسائل علمية متتاز بالدقة و 

لتقنية يف حاالت تنازع ذه اأنه مل ينص صراحة على أن القاضي جيب اللجوء إىل ه حتاليل البصمة الوراثية خاصة و للقاضي باللجوء إىل
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كذا يف احلاالت اليت اعتمدها اجملمع الفقهي اإلسالمي يف دورته السادسة عشرة مبكة املكرمة يف الفرتة من النسب، اإلجيايب منه والسليب، و 
 هي: ، و 0220جانفي  02إىل  20
ل بسبب انتفاء األدلة أو ء أكان التنازع على جمهو ، سواصور التنازع اليت ذكرها الفقهاء حاالت التنازع على جمهول النسب مبختلف -" أ

 ، أم كان بسبب االشرتاك يف وطء الشبهة وحنوه.تساويها
 كذا االشتباه يف أطفال األنابيب.وحنوها، و  مراكز رعاية األطفالاه يف املواليد يف املستشفيات، و حاالت االشتب -ب
د جثل مل نككن التعرف ، أو وجو كوارث أو احلروب، وتعذر معرفة أهلهمبب احلوادث أو ال، بسحاالت ضياع األطفال واختالطهم -ج

 املفقودين".د التحقق من هويات أسرى احلروب و ، أو بقصعلى هويتها
 من البصمة الوراثيةالجزائري موقف القضاء : الفرع الثاني

 02أهنا ليست من الوسائل املقررة واملسطرة يف املادة  بداية كان القضاء يرفض إثبات النسب عن طريق اخلربة الطبية على أساس
بالزواج  : " من املقرر قانونا أيضا أنه يثبت النسبقرار الصادر من احملكمة العليا والذي جاء فيههذا يتضح من خالل الو .ج.، ق.أ

من ّث ، من هذا القانون، و  10،  11،  10د بكل نكاح مت فسخه بعد الدخول طبقا للمواالصحيح وباإلقرار وبالبينة وبنكاح الشبهة و 
مىت تبني يف قضية احلال أن قضاة اجمللس ملا قضوا بتأييد احلكم املستأنف القاضي بتعيني و  .ا خيالف ذلك يعد خمالفا للقانونفإن القضاء مب

من قانون  02حكام املادة أل قانونا طبقافا لقواعد النسب املسطرة شرعا و خربة طبية قصد حتليل الدم للوصول إىل حتديد النسب خال
 .1 " مىت كان ذلك استوجب األمر نقض القرار املطعون فيهو  ، فإهنم بقضائهم كما فعلوا جتاوزوا سلطتهم و عرضوا قرارهم للنقض.األسرة

جعلهم يرون من قانون األسرة القدمي مما  02يتضح لنا من خالل هذا القرار أن قضاة احملكمة العليا طبقوا النص احلريف للمادة 
قد كان هذا االجتهاد منتقدا بشدة لكونه ال خيدم ب أو نفيه يعدم جتاوزا للسلطة. و أن اللجوء إىل اخلربة الطبية يف جمال إثبات النس

. 2 ، إلثبات النسب أو نفيهضرورة األخذ بنتائج البحل العلمي، لذلك كان أغلب الفقه يدعوا القضاء على فضلى للطفلاملصلحة ال
هذه القضية يف أن املدعوان )ع.ب( و ) م.ل( تربطهما عالقة زوجية شرعية إال أنه حدث خالف بينهما أدى إىل مغادرة الزوج وقائع 

أشهر من مغادرة الزوج ملسكن  21أي بعد  02/02/0110قد ولد هلما توأمني بتاريخ ، و 00/20/0110ملسكن الزوجية يوم 
رفع الزوج دعوى نفي و  ،02/20/0110كمة " سعيدة" بتاريخ فني مبوجب حكم صادر عن حمت الرابطة الزوجية بني الطر لم حُ  الزوجية.

تعيني طبيب مستشفى وهران لفحص ، يقضي ب01/20/0111ا بتاريخ النسب التوأمني أمام حمكمة " قديل" بوهران اليت أصدرت حكم
لس قضاء احلكم بقرار صادر عن غرفة األحوال الشخصية جملمت تأييد هذا وقد  ليل طريف الدعوى والتوأمني قصد حتديد نسب الولدين.حتو 

، 00/20/0111العليا قرارها بتاريخ ، عندما أصدرت احملكمة عنت طليقته يف هذا القرار بالنقض، ّث ط20/02/0111وهران بتاريخ 
ني خبري قصد حتليل دم التوأمني املتعلق بتعيو  قائي املثار من احملكمة العليا واملأخوذ من جتاوز السلطة،عن الوجه التلالذي قضى بـ : " ... و 

ة الذي جعل له قواعد إثبات ما بعدها من قانون األسر و  02ثبات النسب قد حددته املادة ، فإن إواألطراف لتحديد نسب الولدين ...
، ذهب إليه قضاة املوضوعالدم الذي مل يكن من بني هذه القواعد حتليل ة لكل احلاالت اليت نككن أن حتدث، و ضوابط حمددمسطرة، و 

 ".لنفس اجمللس...إحالته رار املطعون فيه و قني معه نقض ال، األمر الذي يتعذلك على أهنم قد جتاوزوا سلطتهم فدل
ة العليا عندما نقضت قرار ، فإن احملكمزائري اليت حتدد طرق إثبات النسبمن قانون األسرة اجل 02بناءا على نص املادة و      

، ألهنم بذلك انتقلوا من تهم عندما قضوا بإجراء خربة طبية، هي على صواباعتربت أن قضاة املوضوع قد جتاوزوا بذلك سلطاجمللس، و 
 ، هذا إذا نظرنا إىل هذه املسألة من الزاوية أو الناحية القانونية.02إصدار األحكام إىل سلطة التشريع، وهذا خرق لنص املادة  سلطة
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مني ، لتحديد نسب التوأبادرة اليت قام هبا قضاة املوضوعامل اعتبار، فإنه نككن الناحية العلمية واملنطقية ظرنا إليها منلكن إذا ن
 .  1، تلقى هنايتها أمام قرارات احملكمة العليا"02وقوفة أمام جدار النص القانوين وهو "نص املادة ، خطوة إجيابية معن طريق حتليل الدم

كوسيلة إلثبات النسب   ADNاملتمثلة يف يعرتف باخلربة العلمية الطبية و  أصبح القضاء 0220ة بعد تعديل قانون األسرة لسنو 
، من أن قضاة املوضوع مل يستجيبوا لطلب الطاعنة الرامي إىل 20/21/0220يف قرارها املؤرخ يف  هو ما أشارت إليه احملكمة العلياو 

املطعون  ابن، من أن الطفل املذكور هو ADN، كما أثبتت اخلربة العلمية هأبا ل باعتباره، ق نسب املولود )ص.م( للمطعون ضدهإحلا
ال أن ختتلط عليهم ن عليهم إحلاق هذا الولد بأبيه وهو الطاعن، و ، فكالعالقة اليت كانت تربطه بالطاعنة، بناء على اضده ومن صلبه

، األمر الذي الذي جاء نتيجة عالقة غري شرعية بني إحلاق النسبمن قانون األسرة، و  00اولته املادة األمور بني الزواج الشرعي الذي تن
ما كان األمر قبل ، كالبينة مل تأت حمصورة يف الشهادة، نالحظ أن وبالرجوع إىل حيثيات هذا القرار .2 يتعني معه نقض القرار املطعون فيه

بناء على ذلك فإن قضاة احملكمة العليا قد اعتربوا اخلربة و ا قصد هبا يف هذا القرار احلجة والدليل و الربهان، إمن، و 0220تعديل سنة 
 .3 مبثابة البينة يف إثبات النسب بغض النظر عن وجود عالقة زوجية شرعية أو عالقة غري شرعية ADNالطبية 

بالقوة الطبية، و رتفت بدور اخلربة العلمية ، عندما ما اعالتارخيي ييف هذا القرار االجتهادقد أحسنت احملكمة العليا صنعا و   
الطبية فإنه مع تطور التجارب املخربية والبيولوجية و ، من قانون األسرة( 02/20منازع )  دونهلذه الوسيلة يف إثبات النسب و  الثبوتية

 ، ثييل نككن أن تعطي نتائج مؤكدة الأصبحت ال تتناول جمرد عينات الدم، وإمنا اخلصائص الوراثية لإلنسان، اليت ADNلفحوصات 
 .4 تدع جماال للشك حول هوية والدي الطفل املتنازع عليه

 خاتمة:
، ذلك ألهنا رق العلمية إلثبات النسب أو نفيهاملشرع قد أصاب عندما نصم على إمكانية اللجوء إىل الط بأنم  ؛يف األخري نقولو     

عرف بواسطتها على اجلثل ت، كذلك نككن الهوية األطفالديد عليها يف حت االعتمادنككن يأخذ هبا الفقهاء يف جمال النسب، و  قرينة قوية
 الكوارث.ملشوهة بسبب احلوادث واحلروب و ا

من جهة أخرى جيب الشرعية عند اللجوء للفحص الطيب، هذا من جهة، و  لكن كان على املشرع األخذ بعني االعتبار الضوابط
يف حالة اللجوء إىل الفحص الطيب، ووضع الضوابط واالحتياطات الالزمة  اإلجراءات املتبعةنصوص تنظيمية لتحديد الكيفيات و  سن

 سالمة نتائج التحاليل.لضمان صحة و 
 
 

                                                           

، 0221القبة للنشر والتوزيع، الوادي، اجلزائر، ، جملة دراسات قانونية، دار " يف حتديد النسبADN ، دور البصمة الوراثية " حممود حمافظيأنظر،  -1 
 . 22ص.

 .001، ص. 20، ع.0220، جملة احملكمة العليا، غ.أ.ش ، 100012، ملف رقم ، احملكمة العلياأنظر -2 
 .102، ص.عالل برزوق، املرجع السابقأمال  -3 
 .020، ص.العريب بلحاج، املرجع السابق -4 
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 بين الشريعة والقانون حماستئجار الر  
Surrogacy Between religion and law 

 ،دكتوراهباحثة يف الطالبة  ،عيادي سارة
  والعلوم السياسية، احلقوق كلية

 قسم احلقوق،
 ر عنابة، اجلزائر.باجي خمتا جامعة

 .01/07/7802تاريخ املراجعة:  - 80/08/7802تاريخ اإليداع: 
 خص:لم

, أو ما عرف اإلجنابتطورا كبريا، لتظهر العديد من الوسائل املستحدثة املساعدة على  اإلجنابشهدت العلوم الطبية يف جمال      
 الرحم من بني هذه الوسائل. إجياريعترب  إذباإلجناب االصطناعي، 

حني  إىلذلك ألسباب خمتلفة لبيولوجية، و االرحم على االستعانة برحم بديل حلمل البويضة امللقحة، بدال من األم  إجياريقوم      
وجود حكم شرعي  القانونية، ذلك لعدمارت العديد من املشاكل الشرعية و أن هذه الوسيلة املستحدثة أث إىلاحلمل ووضع اجلنني،  إمتام

 .إليهاكذا عدم تنظيم مثل هذه املسألة قانونيا حىت يف الدول اليت تبيح اللجوء حول مشروعيتها, و 
 الكلمات المفتاحية:

 القانوين للحمل البديل. ، احلكم الشرعي و اإلجناباستئجار الرحم، األم البديلة، الوسائل الطبية املساعدة على   
Abstract: 

A Medical science has witnessed huge developments in the field of reproduction as many 

new methods of reproduction have been brought, or what is known as the artificial reproduction, 

Surrogacy is among these methods.  

Surrogacy is based on using an alternative uterus to carry the fertilized egg instead of the 

biological mother and that for various reasons until the pregnancy is completed, the fetus is placed. 

However, this new method has raised many problems in terms of religion and law as there is no 

religious legislation on its permissibility as well as the failure to regulate such a matter legally even 

in countries that allow it. 

Keywords: 

  Surrogacy, alternative mother, reproduction medical means, religious and legal provision for 

alternative pregnancy. 

 مقدمة:

 ،عالجات ملختلف األمراضافات و اكتشذلك يف ظل ما نشهده من و  ،تطورا كبريا يف وقتنا الراهن العلوم الطبية تلقد شهد
لتظهر  ،فقد خطى الطب احلديث خطوات كبرية يف عالج العقم، من بني اجملاالت اليت مشلتها هذه التطورات اإلجنابيةتعترب الصحة و 

يعترب و  ناعي.طصاال باإلجنابهو ما يعرف و  لإلجنابظهور صورة جديدة  إىلاليت أدت و  ،اإلجنابالعديد من التقنيات املساعدة على 
أو رحم بديل حلمل البويضة  ،رحم مستأجرة إىلتعتمد هذه الوسيلة على اللجوء  ،أبرزهارحم أحد هذه الوسائل املستحدثة و استئجار ال

 اخل. ... عدم رغبتها يف محل البويضة ،وجود عيب يف رمحها ،ذلك ألسباب خمتلفة كعقم الزوجةو  ،لقحة بدال من األم البيولوجيةامل
ذلك ملا حيظى به و  - اإلسالميةخاصة يف دولنا و  -التساؤالتلعديد من املشاكل و أن هذا املوضوع أثار و ال يزال يثري ا إال

من جهة أخرى؛ تعترب و  ،احلفاظ عليه هذا من جهةاليت أكدت على ضرورة صونه و  ،اإلسالميةالنسل من مكانة مقدسة يف شريعتنا 
 عالج للعقم أمر ضروري. إجيادو حماولة  ،ملحة إنسانيةرغبة مطلبا و  اإلجنابيةالصحة 



 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

391 
 

ذلك ملا يقدمه من حلول ملشاكل العقم و  ،ارا كبريا يف مجيع دول العاملوع, الذي يشهد تطورا و انتشهنا تكمن أمهية هذا املوضو 
خاصة يف ظل االختالف  ،فمحاولة البحث يف مثل هذه املستجدات باتت ضرورة ملحة ،اليت كانت منذ زمن ليس ببعيد مستعصية احلل

حىت يف الدول و  ،الرحم من املواضيع احلديثة يف دولنا العربية إجيارظل يل وكذا القانونيني يف مشروعيتها. اإلسالميةالكبري بني فقهاء الشريعة 
بالرغم من الضرورة  ،الرحم إجيارياب تنظيم قانوين و حكم شرعي يبيح أو حيرم ذلك يف ظل غو  ،الغربية اليت تعترب منشأ هذه الظاهرة

الوسائل املستحدثة  إىلالراغبني يف اللجوء لألزواج الذين يعانون من العقم و كذا نسبة للعاملني يف اجملال الطيب و امللحة ملثل هذه املسألة بال
 .لإلجناب

الرئيسية  اإلشكالية نطرحارتأينا أن  ،موقف القوانني منهاحكمها الشرعي و وكذا  ،جار الرحمستئلتعرف أكثر على مسألة الو 
  . ؟سألةامل ذههمن  القانوينوما هو املوقف الشرعي و  ،الرحم بإجيار: ما املقصود ةالتالي

ماهية  إىلمبحثني: حبيث نتطرق  إىلالدراسة  ميقستو ، الوصفياملنهج التحليلي و على  داعتماالمت  اإلشكاليةعلى هذه  لإلجابةو 
 .(مبحث ثاين)جار الرحم ستئالتشريعات الوضعية من او  اإلسالميوموقف الفقه  ،(مبحث أول) و املشاكل اليت يثريها جار الرحمستئا

 المبحث األول
 و المشاكل التي يثيرها جار الرحمستئماهية ا 

 ،األم املستعارة...اخل ،مؤجرة الرحم ،األم املستأجرة ،نذكر منها؛ األم البديلة ،الرحم بالعديد من التعابري إجيارعرف مصطلح 
فتحديد  ،أوال اإلجناباملقصود هبذا املصطلح كان البد علينا التعرف على التطور التارخيي هلذه الصورة املستحدثة من  إىلقبل التطرق 

 .إليهااللجوء  إىلو األسباب الداعية  ،الرحم إجيارمث التعرف على صور عملية  ،املقصود به ثانيا
 جار الرحمستئالمطلب األول: مفهوم ا

يتم من  ،اإلجنابملساعدة النساء غري القادرات على احلمل أو  إليهالرحم أو احلمل البديل حل طيب يتم اللجوء  إجياريعترب 
 ،سنحاول يف هذا املطلب التعرف على املقصود بإجيار الرحمعليه و  ،غاية والدته إىلخالله االستعانة برحم امرأة مستأجرة حلمل اجلنني 

 التطور التارخيي هلذه املسألة. إىلذلك بعد التطرق و 
 الرحم الستئجار: التطور التاريخي 1الفرع 

 ،و ذلك بغرض ضمان تطور جنني سليم ،تكنولوجيا التكاثر احلديثة متثل أحدث وسائل الصراع العلمي يف مواجهة العقم إن
مل تكن بداية تقنيات تأجري األرحام ختتلف كثريا عن بداية . و 1الرحماستئجار  الصناعي للمرأة جند اإلجنابوجيا بني صور تكنولمن و 

كانت تستخلص جمموعة من بويضات أنثى  و توضع يف أنابيب اختبار و تنقل يف    إذ ،فقد بدأت يف عامل احليوان ،التلقيح االصطناعي
 .2 لإلنسانلتنقل بعدها التجارب من احليوان  ،أرحام أبقار مادية مث جيرى تلقيحها بطريقة طبيعية

ا تربعت وضعتهأن األم اليت "حيث  إجارةمل تكن أهنا كانت هبة و  غري ،0807لتخرج أول طفلة من الرحم املستأجرة عام 
 أول طفل من رحم مستأجرة -هي أول امرأة تتقاضى أجرا لتلقيح صناعيو  -وضعت سيدة امسها "كيم كوتن" 5080يف سنة و حبملها". 

كذلك كان من بني حاالت احلمل اليت وقعت يف بداية الثمانينات امليالدية أن قامت ابنة تدعى " جوفانا كايريللي" حبمل بويضة و  ،3
 .4 أن ولدت االبنة طفال سلمته لوالدهتا إىلاستمر احلمل مها " ماثيوال كايريللي" و ة من أخمصب

                                                           

 .21ص  ،7802مصر،  ،اإلسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،دراسة مقارنة ،الرحم إجيار ،السحماوي إمساعيلهيام  1 
 .50دراسة تأصيلية مقارنة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ص  ،بد اهلل البكري، استئجار األرحامعلى بن مشبب بن ع 2 
 .00ص  ،0طبعةلبنان،  ،بريوت ،النشرجملة اجلامعة للدراسات و  ،اإلسالمياألحكام املتصلة باحلمل يف الفقه  ،عائشة أمحد حسن 3 
 . 08ص  ،7885طبعة  ،مصر ،اإلميانو دار العلم  ،بنوك األجنةالرحم املستأجرة و  ،شوقي زكريا الصاحلي 4 
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 ،مهمتها البحث عن النساء الراغبات يف احلمل للغري ،لتنتشر بعدها وكاالت لتأجري األرحام و شركات خاصة هبذا الغرض
 .1 أملانياكانت أول شركة يف العامل ختصصت يف هذا الشأن يف مدينة فرانكفورت يف و 

كما أنشأت مجعية   ،اإلجنابتسوق هلذا النوع من ألمريكية من الشركات اليت تسعى و يف الواليات املتحدة ا "سرتوكس"كما أن شركة 
وغريها من  ،عدد من األزواج املصابني بنوع من العقم للبحث عن رحم لإلجيار إليهاتسمى مجعيات األمهات البديلة يف لوس أجنلس يلجأ 

 .2 الشركات اليت انتشرت يف كل أحناء العاملالوكاالت و 
 الرحم إيجار: تعريف 2الفرع 

 املقصود بالرحم. إىلوجب علينا أوال التطرق  ،الرحم إجيارتعريف ظاهرة  إىلقبل التطرق 
 الرحم تعريف: 0

أن املكانة السامية اليت حيظى هبا جعلته يستعمل يف  إال ،على الرغم من أن الرحم عضو أنثوي مثله مثل سائر أعضاء اجلسم
 رعي و عضوي.يف القران الكرمي, لنجد هذا اللفظ يرد يف القران الكرمي مبعنيني ش اآلياتالكثري من 

ِمْن بَ ْعُد َوهاَجُروا َوجاَهُدوا والَِّذيَن آَمُنوا "و ظهر هذا يف قوله تعاىل: ،فمن الناحية الشرعية فقد أعترب الرحم قيمة أخالقية و رابطة اجتماعية
 .  3 " (25ِليٌم )َمَعُكْم فَُأولِئَك ِمْنُكْم َوأُوُلوا اأْلَْرحاِم بَ ْعُضُهْم أَْوىل بِبَ ْعٍض يِف ِكتاِب اللَِّه ِإنَّ اللََّه ِبُكلِّ شيء عَ 

 ،و هي مؤنثة و مجعها األرحام ،و وعاءه يف البطن ،فقد عرف الرحم على أنه موضع تكون اجلنني ،أما يف االصطالح الفقهي
 .4 تصبح علقة عالقةوحينئذ تعلق يف جدار الرحم و  ،هو احلوض احلقيقي الذي تلتقي فيه اخلليتان من ماء الزوجنيو 
لقرآن الكرمي فلقد جاء وصف الرحم يف ا ،فالرحم هو الوسط الذي يتكون فيه اجلنني و وعاءه يف البطن ،أما من الناحية العضوية  

خَيُْلُقُكْم يِف بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم َخْلقًا مِّْن لقوله تعاىل: "  حتيط به ظلمات ثالث ،على أنه عضو أنثوي و كأنه صندوق مغلق على ما بداخله
اللَُّه يَ ْعَلُم َما حَتِْمُل ُكلُّ أُنَثٰى َوَما تَِغيُض اأْلَْرَحاُم "اهلل سبحانه و تعاىل لقوله:  إالو ال يعلم أحد مبا حيتويه  ،5"بَ ْعِد َخْلٍق يِف ظُُلَماٍت َثالثٍ 

 .6 وَُكلُّ َشْيٍء ِعنَدُه مبِْقَداٍر" ۖ  َوَما تَ ْزَداُد 
 الرحم إيجار: تعريف 7

يف رحم  ،" هو زرع بويضة من امرأة, ملقحة حبيوان من زوجها الرحم مبجموعة من التعريفات نذكر منها: إجيارعرفت مسألة 
كما عرفت بأهنا: " عقد تلتزم به امرأة بتأجري رمحها لرجل ليس   ،7 مقابل مبلغ من املال أو دون مقابل مادي." ،زوجة أخرى حىت تلده

ذلك لقاء أجر معني و  ،ه املنوي عن طريق التلقيح االصطناعي ملدة معينة أقصاها مدة احلملذلك بأن يضع حيوانو  ،و االنتفاع به ،زوج هلا
 .8 " بأن تسلم املولود لوالده بعد والدتهو  ،متفق عليه
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 .61ص  ،املرجع السابق ،علي بن مشبب بن عبد اهلل البكري 4
 .1اآلية  ،سورة الزمر 5
 .1 ، اآليةسورة األحزاب 6 
 .62علي بن مشبب  بن عبد اهلل البكري، املرجع السابق، ص  7 

  8 الصاحلي شوقي زكريا، املرجع السابق، ص 05.
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 ،تضعه مقابل مبلغ من املالفتحمله و  ،نطفة زوجهارع لقيحة مكونة من بويضة امرأة و هو أيضا: " استخدام رحم امرأة سليم لز و 
حلساب  ،إليهاهو " موافقة امرأة على محل بويضة ملقحة ال تنسب و  ،1 " يكون ولدا قانونيا هلماك يتوىل الزوجان رعاية املولود و بعد ذلو 

 .2 " تسليم املولود هلا بعد والدتهو امرأة أخرى 
و  ،غالبا ما يكون الزوجنيو  ،بويضة املرأةلوضع لقيحة مكونة من نطفة رجل و  ف على أنه: " استخدام رحم امرأة أخرىكما عر  

أو قد يتم  ،األم البديلة مباشرةوقد يتم االتفاق بني الزوجني و  ،مبقابل مادي أو بدون مقابلقد تكون العملية و  ،تضعهحتمل اجلنني و 
 .3 " بطريقة غري مباشرة عن طريق مكاتب الوساطة ذات الطابع التجاري

 الرحم إيجار: صور 3الفرع 
عدة صور اليت ختتلف باختالف  إىلتأجري األرحام بدوره ينقسم و  ،الرحم هو أحد صور التلقيح االصطناعي اخلارجي إجيار إن

تتمثل وليس رحم األم صاحبة البويضة, و  ،هي كون الرحم هو رحم امرأة أخرىو  ،هذه األساليب جتمعها طريقة واحدة ،أساليب التلقيح
 هذه الصور يف:

 الصورة األولى: 
 ،خمترب مث تزرع اللقيحة يف رحم امرأة أخرى تتم عملية التلقيح يفو  ،و تأخذ البويضة من الزوجة ،يؤخذ احليوان املنوي من الزوج

 .4 الزوجة ألهنا تكون غري قادرة على احلمل أو غري راغبة فيه إىليف هذه احلالة ال تعاد اللقيحة و 
 الصورة الثانية: 

 رحم زوجة أخرى للزوج متربعة بذلك. إىلو بعد منو اللقيحة تعاد  ،أخذ مين الزوج و بويضة الزوجة و تلقيحها يف طبق
 الصورة الثالثة: 

يف هذه احلالة تكون الزوجة و  ،الوالدة من قبل املرأة املتربعةو يتم احلمل و  ،و احليوان املنوي من الزوج ،تكون البويضة من املتربعة
هذه الصورة ال ميكننا اعتبار  غري صاحل للحمل.يكون رمحها و  ،غري قادرة على احلملالبويضات و  إنتاج؛ أي تكون غري قادرة على عاقرا

على هذا فهي األم و  ،ذلك أن هذه األخرية هي صاحبة البويضة و ليست فقط املتربعة هبا ،أو االعتماد على األم البديلة ،استئجار رحم
 .5 األصلية للجنني

 الصورة الرابعة: 
يف هذه احلالة تكون  ،6 و تقوم امرأة أجنبية أخرى بالتربع برمحها ،و يتربع رجل أجنيب حبيوانه املنوي ،تتربع امرأة أجنبية ببويضة

ليتم االتفاق بعدها مع  ،أحد بنوك املين لشراء جنني جممد إىلال أمل يف شفائهم, ففي هذه احلالة يتوجه الزوجان الزوجة والزوج عقيمني و 
 .7 ليتم بعدها الزوجان استالم املولود على أنه ابنهما ،جار رحم امرأة أجنبية لديها القدرة على احلملئستشركات خمتصة بتأجري األرحام ال

 يضا تتعدى صورة الرحم املستأجرة.هذه الصورة أو 

                                                           

  1  كرمية عبود جرب، استئجار األرحام، جملة الوصل، 7808، ص 760
 .01ص  ،املرجع السابق ،الصاحلي شوقي زكريا 2
 .56 .ص ،7806 ،جامعة اجلزائر ،ماجستري مذكرة ،يف قانون األسرة اجلزائري اإلجنابالوسائل العلمية املساعدة على  ،بغدادي اجلياليل 3 
 .011ص  ، 0طبعة  ،7، اجلزء األردن ،دار النقاش ،دراسات فقهية يف قضايا طبية معاصرة ،آخروناألشقر عمر سليمان و  4 
 .51-55علي بن مشبب بن عبد اهلل البكري، املرجع السابق، ص  5 
 .50ص املرجع نفسه،  6 
 .58ص  ،املرجع نفسه 7 
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 المشاكل التي يثيرها استئجار الرحم: طلب الثانيالم
هبذا يكون الرتابط الدائم الذي ال و  ،فاألبناء يتكونون من ماء أبيهم ،تظهر أمهية النسب يف كوهنا النسيج الذي يشكل األسرة  

 ،اإلجنابمن أهم اآلثار املرتتبة على  تقطعت األرحام، ليكون النسبفككت جذور األسر و تولواله جلفت الصالت العرقية و  ،ينفصل
 .سواء أكان طبيعيا أم صناعيا كتأجري الرحم

كالواليات ه التقنية  حىت يف الدول اليت جتيز هذالرحم،  إجارةعلى هذا األساس فالنسب هو أكثر املشاكل اليت تثريها مسألة و 
 .1 نسب املولود إسناد ليبقى الصراع بني األم البيولوجية و األم احلاضنة يف ،املتحدة األمريكية
 : تحديد نسب المولود من ناحية األب1الفرع

اللقيحة يف رحم امرأة  إيداعأو  ،تلقيحه ببويضة زوجتهم يفرتض أخد حيوان منوي من شخص و الرح إجياركما سبق ذكره أن    
ظهرت وقد  .2 و قد تكون غري متزوجة ،قد تكون صاحبة الرحم هي زوجة ثانية لصاحب احليوان املنوي و قد تكون زوجة لغريهو  ،أخرى

 املولود أو الطفل الناتج عن مسألة تأجري األرحام أو الرحم البديل نذكرها يف اآليت:العديد من الفرضيات لتحديد نسب 
  :المولود إلى: نسب األب مرتبط بثبوت نسب زوجته 1

فمن يثبت أمومتها للمولود يكون زوجها  ،يلحقون أصحاب هذا الرأي نسب األب للمولود من خالل ثبوت نسب الزوجة كأم هلذا املولود
 قسمني: إىلعلى هذا األساس ينقسم أصحاب هذا الرأي و  ،أبا هلذا املولود

 ألب هو الزوج صاحب الحيوان المنوي: : اأ
كانت املرأة صاحبة الرحم هي زوجة ثانية لصاحب احليوان    إذاأو تأجري الرحم  ،ذهب القائلون جبواز احلمل حلساب الغري

استدل أصحاب هذا الرأي بآيات قرآنية و  ،3 ذلك ألن الولد ناشئ من فراش الزوجية ،هبذا فان هذا األخري يكون أبا للمولودو  ،املنوي
هي نطفة وأهنا أساس تكوينه و  اإلنسان حيث دلت هذه اآليات على أن األصل يف ،لتأكيد على أمهية العوامل البيولوجية لثبوت النسب

 " َواللَُّه َخَلَقُكم مِّن تُ رَاٍب مُثَّ ِمن نُّْطَفةٍ قوله: و  ،5 " ِمن نُّْطَفٍة فَِإَذا ُهَو َخِصيٌم مُِّبنيٌ  اإلنسانَخَلَق " كقوله تعاىل:   ،4 املسماة بنطفة األمشاج
نَساَن ِمن قوله أيضا " و  ،6 يًعا َبِصريًاإِنَّا َخَلْقَنا اإْلِ أن هذا الرأي تعرض للنقد يف أنه ال يعتمد  إال .7 " نُّْطَفٍة أَْمَشاٍج ن َّْبَتِليِه َفَجَعْلَناُه مسَِ

هو نتاج العوامل الوراثية و  اإلنسانمثبت طبيا أن  إمناو  ،كان هلا أمهية كربى يف صفات اخللق  إنو  ،النسب على العوامل البيولوجية فقط
 .8 تفاعلها مع البيئة احمليطة و أشدها رحم األم

 : : األب هو زوج صاحبة الرحم البديلب
نسب  إنكارأنه ميكن لزوج صاحبة الرحم  إال ،فان املولود ينسب لزوجها ،كانت صاحبة الرحم البديل متزوجة أي ذات زوج  إذا

 االعرتاف بالطفل.عندها يكون لألب البيولوجي و  ،الطفل

                                                           
 .08ص ، الرحم إجارةعقد  ،مياحسني حممود عبد الد 1
ص  ،7808 ،0العدد  ، 7سنة ، جملة رسالة احلقوق ،اإلسالميةالشريعة ساب الغري وأحكامه يف القانون و مشروعية احلمل حل آخرون،و  حسن حممود كاظم 2 

086. 
 .755ص  ،املرجع السابق ،حسن حممود عبد الدامي 3 
 .085 ، صاملرجع السابق و آخرون،  حسن حممود كاظم 4 
 .6 اآلية، سورة النحل 5
 .00 ،اآليةسورة فاطر 6
 .7ية اآل ،اإلنسانسورة  7
 .085ص  ،املرجع السابق آخرون، و  حسن حممود كاظم 8



 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

395 
 

جلنني استدلوا يف ذلك بأن او  ،لو كانت مؤجرة الرحم متزوجة بآخرأن الطفل يلحق بصاحب النطفة و  إىلأنه ذهب آخرون  إال     
 .1قيل بأن هذه العملية حمرمة فان ذلك ال يؤثر على نسب الولد من أبويه إنو  ،ماء رجل بينهما نكاح صحيحقد انعقد من بويضة امرأة و 

  :نسب األب للمولود غير مرتبط بنسب األم :2
بل أكدوا أن صاحب احليوان املنوي هو األب  ،نسب األبالقول بعدم الربط بني نسب األم و  إىلذهب جانب من الفقه 

 ،يف كون األب هو زوج املستأجرة باعتبار كونه فراشا هلا ،سلم: " الولد للفراش"الل بقول الرسول صلى اهلل عليه و أن االستدو  ،للمولود
عليه فان و  ،فكيف ميكن القول بأبوته إطالقاعليه فهذا الرجل غري مرتبط هبذا احلمل و  ،هو ما مل حيدثواملقصود بالفراش هو املضاجعة و 

ألمه سواء كانت صاحبة الرحم, أو صاحبة  أبوه صاحب احليوان املنوي بغض النظر عن نتيجة النسب إىلهذا االجتاه ينسب املولود 
أي أن الزوجني اشرتيا النطف من رجل و ذلك  ،هي اليت يكون فيها الزوج ليس صاحب النطفةو  ،كما توجد حالة أخرى .2 البويضة

يرى  يف هذه احلالةو  ،أهنا تقع يف الغرب إالهذه الصورة نادرة و  ،تزرع يف رحم مؤجرة الرحممث ختصب به بويضة الزوجة و  ،لعيب يف الزوج
 .3 ليس الزوجالفقهاء أنه يلحق بالزوجة والرجل األجنيب صاحب النطفة و 

 : تحديد نسب المولود من ناحية األم2الفرع 
ليس و  ،أنه أثار العديد من املشاكل يف حتديد نسب املولود ،كما سبق وتطرقنا له  ،الرحم أو األم البديلة إجارةاحلمل عن طريق    

 نسبه من جهة األم. إىلبل امتد األمر  ،األب فقطمن جهة 
املرأة  إىلأم  ،املرأة صاحبة البويضة اليت نشأ منها إىل ،من ينسب الطفل يف هذه احلالة إىلفالسؤال الذي يطرح يف هذه احلالة هو    

 إىلثالث آراء؛ منهم من ينسبه  إىلانقسم الفقهاء  اإلشكاللإلجابة على هذا و  .4 صاحبة الرحم احلاضنة هلذه البويضة بعد ختصيبها
 كليهما.  إىلالرأي الثالث ينسبه و  ،األم احلاضنة إىلاآلخر و  ،صاحبة البويضة

  :: األم هي صاحبة البويضة1
ألنه  ،أما األم اليت محلت فهي حبكم األم من الرضاعة ،أن األم احلقيقية هي صاحبة البويضة املخصبة ،يرى أصحاب هذا الرأي

 :  برروا رأيهم بو  ،5 الرضيع من مرضعته ها يكسبماكتسب من جسمها 
 أثبت العلم أن اجلنني بعد زراعته يف رحم األم املستعارة فانه أشبه ما يكون بطفل تغذى من غري أمه. 
ال أثر لرحم األم البديلة و  ،اختالط األنساب غري موجود فالعلم أثبت أن الطفل يتكون من التقاء احليوان املنوي بالبويضة للزوجني 

 .6 ال أثر لذلك على تكوين اجلنني من الناحية البيولوجيةو  ،أن يكتمل إىلمحايته تغذية اجلنني و سوى يف 
 : : األم هي مؤجرة الرحم2

كانت اآليات   ،استدلوا على ذلك مبجموعة من األدلةاحلقيقية هي اليت محلت باجلنني وولدته و أن األم  ،ذهب أنصار هذا الرأي
 القرآنية أمهها:

ِئي َوَلْدنَ ُهْم  ۖ  الَِّذيَن يُظَاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنَسائِِهْم َما ُهنَّ أُمََّهاهِتِْم " قوله تعاىل:   َوِإن َُّهْم لَيَ ُقوُلوَن ُمْنَكرًا ِمَن  ۖ  ِإْن أُمََّهاتُ ُهْم ِإالَّ الالَّ
 .و تنفي ذلك عن اليت مل تلده،؛ فاآلية الكرمية تدل على أن األم هي اليت تلد الولد1" َوِإنَّ اللََّه َلَعُفوٌّ َغُفورٌ  ۖ  اْلَقْوِل َوُزورًا 

                                                           

 .002 ، ص7805 ،2سنة  ،0العدد  ،السياسيةمبجلة احللي للعلوم القانونية و  مقال ،الرحم إجيارعقد  1 
 مقال منشور على االنرتنت. ،الرحم إجارةالشرعية لعقد و  املشاكل القانونية ،رائد صيوان املالكيو  عقيل فاضل الدهان 2 
 .081ص  ،املرجع السابق آخرون، و  حسن حممود كاظم 3 
 املرجع السابق.، رائد صيوان املالكيو  عقيل فاضل الدهان 4
 املرجع نفسه. 5
 .752ص  ،املرجع السابق ،حسين حممود عبد الدامي 6
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ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه مَحََلْتُه أُمُُّه َوْهًنا و قوله أيضا: " َ   َنا اإْلِ ؛ ففي 2"  ِإيَلَّ اْلَمِصريُ و اِلَدْيَك َوْهٍن َوِفَصالُُه يِف َعاَمنْيِ أَِن اْشُكْر يل َوِلوَ  علىَوصَّي ْ
كما خص األم بزيادة فضلها ملا عانته و كابدته   ،الوالدين و العطف عليهما إىلاهلل سبحانه و تعاىل باإلحسان يأمرنا ،هذه اآلية

 .3 من تعب و مشقة يف احلمل و الوالدة
ل ما أو  اإلنسانهذه اآلية على أن تدل ؛ 4 "َخْلقًا مِّْن بَ ْعِد َخْلٍق يف ظُُلَماٍت َثالثٍ خَيُْلُقُكْم يف بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم قوله تعاىل: " و  

مث تنفخ فيه الروح و يصبح خلقا آخر يف  ،عصباو  عضمامث يكون حلما و  ،لقة مث مضغةعحيث يكون  ،خلق يف بطن أمه
أن األمومة تعتمد على خلق اجلنني يف بطن أمه طورا أي  ،5 ظلمة البطنو  ، ةمظلمة املشيو  ،الظلمات الثالث؛ أي ظلمة الرحم

 بعد طور و تغذيته يف دمها.
  :صاحبة الرحم أم المولودن صاحبة البويضة و : كل م3

فاألوىل تكون  ،ذلك ألن كل منهما سامهت يف تكوين اجلنني ،األم احلاضنةالبيولوجية و  ،هذا الرأي يرى ثبوت النسب لألمني معا
تكون للمولود صلتان؛ صلة ل ،كتسب من املرضعةا اكتسب من دمها أكثر مما والثانية تغذي و  ،من جيناهتا الوراثيةاكتسب من بيضتها و 

 : استدل أصحاب هذا الرأي بو  .6 والدة باألم صاحبة الرحموصلة محل و  ،وراثة باألم صاحبة البويضةتكوين و 
أصله؛ أي هي اليت أعطته صفاهتا وجيناهتا الوراثية فهي  ،دليله أن هذا املولود هو جزء منها ،نسب الطفل من أمه صاحبة البويضة 

 مل حتمل به يف رمحها. إنو 
صاحبة الرحم من  إىلصاحبة الرحم اليت محلت و ولدت فدليله ما ذكره القائلون بنسب الولد من ثبوت النسب لأما بالنسبة  

 .7هي البويضة سبب تكوين الولدغري كاملة لتخلف وصف ضروري و يضا أن أمومتها أ إال ،أحاديثآيات و 
لعدم وجود دليل قطعي لثبوت النسب من   ،صاحبة الرحملنسب ألي من األمني البيولوجية و كما ظهر رأي رابع يقول بعدم ثبوت ا

 هو الرأي الذي رجحه البعض.و  ،8 كلتيهما
 المبحث الثاني

 جار الرحمستئالوضعية من االتشريعات و  اإلسالميموقف الفقه  
ال تزال تثري الكثري من اجلدل خبصوص كانت و   ،الرحم إجيارباخلصوص مسألة و  ،اإلجنابالتطورات العلمية يف جمال  إن

 ،معارضمن اآلراء املتضاربة بني مؤيد و  ظهرت العديد اإلطارففي هذا  ،مباحا إليهان كان اللجوء وإ ،مشروعيتها أو عدم مشروعيتها
 التشريعات الوضعية هبذا اخلصوص.و  اإلسالميموقف كل من الفقه  إىلهذا ما سنتناوله يف هذا املبحث بالتطرق و  ،جمرمومبيح و 
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 جار الرحمستئامن  اإلسالميالمطلب األول: موقف الفقه 
لالبتكارات الطبية  مصلحته عند معاجلتها ملسألة مستحدثة طرأت نتيجةمراعاة أحوال اجملتمع و  اإلسالميةحيسب للشريعة 

من هذه الوسيلة  اإلسالميموقف الفقه  إيضاحعليه سنحاول و  ،الرحم من املستجدات الطبية يف وقتنا الراهن إجيارتعترب ظاهرة و  ،احلديثة
 املستحدثة لإلجناب.

 القائل بإباحة استخدام الرحم اإلسالمي: الفقه 1الفرع 
 إذ ،سواء كانت احلامل هي زوجة أخرى أو أجنبية ،الرحم املستأجرة مطلقاجواز احلمل عن طريق  إىلذهب جانب من الفقه 

أهنا تباح  إال ،كانت مكروهة بسبب ما يرتتب عليها من مشاكل نفسية و أخالقية  إنصحاب هذا الرأي أن هذه الطريقة و يرى أ
 شروط معينة تتمثل يف: ولكن بضوابط و  ،يف حالة الضرورةاستحسانا و 

 أ: شروط خاصة بزوج صاحبة الرحم المستأجرة: 
 أن تكون صاحبة الرحم املستأجرة ذات زوج. 
 أن يتم التلقيح حلساب الغري داخل رمحها برضاء زوجها. 
 .1 للتأكد من براءة رمحها من تبعات ماء زوجها ،أن تعتد قبل نقل النطفة و األمشاج اململوكة للغري يف رمحها 

 البيولوجيينب: شروط خاصة باألبوين 
 توافر حالة الضرورة؛ كاليت يكون رمحها مصابا بعيوب خلقية أو أي عيوب أخرى. 
تعترب األم اليت ولدته و  ،من مت ينسب الولد ألمه البيولوجيةو  ،أن تكون نفقتها واجبة طوال احلمل على الزوج صاحب النطفة 

 مبثابة األم بالرضاعة.
 مبجموعة من املربرات جنملها يف اآليت:قد بررا أصحاب هذا الرأي موقفهم و 

كما أكدوا رأيهم   ،ال تعطيه أي توريث ألي صفة وراثيةالغذاء و  إالذلك أن األم املستعارة ال تعطيه  ،القياس على األم املرضعة 
احلمل يف آيته هو بني الرضاعة و حلكمة من مجع اهلل يرى أصحاب هذا الرأي أن او ، 2 َشْهرًا َثاَلثُونَ  َوِفَصالُهُ  ُلهُ َومحَْ : بقوله تعاىل

 توحيد احلكم فيهما لكوهنما من مصدر غذائي واحد.            
ة الطبيعية املشرتكة بني الرحم نه حيرم من تأجري الرحم ما حيرم من الرضاعإف ؛ما سبقلى بناءا عو  ،وحسب أصحاب هذا الرأي 

 الطعام املهضوم داخل جسم األم. مستخلصة من ث التغذية اليت تتم من خالل موادمن حي ،الثديو 
حىت يكون مستعدا ليحل حمل الرحم يف  ،فنمو األول مرتبط بنمو الثاين ،العالقة الطردية بني منو الثدي للحامل و منو اجلنني 

علة متنع  ن كان ال جناح يف قيام املرأة باحلنو على غري ولدها باإلرضاع دون سبب أوإو عليه ف ،التغذية عندما خيرج اجلنني طفال
 نه يصبح من املمكن حلول رحم امرأة حمل صاحبة الرحم املعطوب يف محل جنني هلا.إف ،األم الوالدة من القيام بأمر الرضاعة

أن عامل الغيب قد  إالليس له تفسريا  ،شهرا 28يضيف أصحاب هذا الرأي مجع الرضاعة و احلمل يف فرتة واحدة مدهتا و  
 .3 الرحم راجئصا مباشرا إلباحة استأوردها هبذه الكيفية لتكون ن
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ليس و  ،فاعتربوا أن الرحم ليس حاضنة آدمية ،أن هذا الرأي قد تعرض للنقد من قبل القائلني بعدم جواز استئجار الرحم إال
مث تسرتد منه هذه الوديعة مبنتهى  ،مبا حتتاجه حىت اكتمال احلمل إمدادهام برعايتها و شأنه كشأن خزينة يف بنوك النطف اآلدمية يقوم الرح

 بني البويضة املغرتبة.                            قة وطيدة بني صاحبة هذا الرحم و البساطة متجاهلني ما حيدث من عال
ألة طبيعية مس اإلرضاعكما أن   ،الوالدة يف مرحلة تالية للحمل و يأيت اإلرضاعذلك أن  ،متاما اإلرضاعكما أضافوا أن احلمل خيتلف عن 

 ذاء.                      احلاجة للغ إليهادعت 
عليه و  ،حرم غريهو  واألرحامضاع ر باإللنا الزواج لالنتفاع  ألن الشرع سن ،كما أن وضع البويضة يف رحم امرأة أخرى حرام شرعا

الدته ملن تعاقد بالرحم املستأجرة للطفل بعد و أضافوا أن تسليم األم و . اإلمجاعورة على الرضاعة املباحة بالنص و ال يصح قياس هذه الص
َثاَلثٌَة أَنَا َخْصُمُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوَمْن ُكْنُت َخْصَمُه  "سلم:يف قوله صلى اهلل عليه و  1أكل مثنه وقد حرم الشرع بيعه و  ،معها يعد بيعا وشراء

أن باإلضافة إىل  ." َغَدَر َوَرُجٌل بَاَع ُحرًّا فََأَكَل مَثََنُه َوَرُجٌل اْسَتْأَجَر َأِجريًا فَاْستَ ْوََف ِمْنُه وملَْ يُوِفِه َأْجَرهُ َخَصْمُتُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َرُجٌل أَْعَطى ِب مُثَّ 
أما الطفل الرضيع  ،فهي تتأثر تأثرا واضحا بالبيئة احمليطة هبا ،الظلمات الثالثالغذائية واملشاعر والرحم و املواد اللقحة تتأثر باهلرمونات و 

 باملواد الغذائية. إالنه ال يتأثر إف
 القائل بحظر استخدام الرحم اإلسالميالفرع الثاني: الفقه 
 العقل, نورد منها:تحرمي بأدلة من الكتاب والسنة والقياس و قد استدل القائلون بالو  ،حظر تأجري الرحم إىلذهب بعض الفقهاء 

ُر َمُلوِمنيَ  ۖ  َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم حاِفظُوَن  "قوله تعاىل:    َفَمِن ابْ َتغى َوراَء   ۖ  ِإالَّ َعلى أَْزواِجِهْم أَْو ما َمَلَكْت أمَْيانُ ُهْم فَِإن َُّهْم َغي ْ
 ،غريهاماء وبويضة و  لفروج حفظ ما يتعلق هبا منوجه الداللة يف اآلية الكرمية أن من حفظ او  ،2 " ۖ  ذِلَك فَُأولِئَك ُهُم العاُدونَ 

َفَمِن ابْ َتغى هو املعتدي ملا أحل اهلل لقوله تعاىل:  إمناما ملكت أمياهنم يف هذا الباب آلية أن من أراد جتاوز الزوجات و بينت او 
اعتدى رمات و وقع يف احل إالوال زيادة بطريقة من الطرق و  ،ما ملك اليمني, أي وراء الزوجات و َوراَء ذِلَك فَُأولِئَك ُهُم العاُدونَ 

 .3على األعراض
ال يغري من و  ،الزنا حمرم هلذا املعىنو  ،لوضع حيوان منوي يف رحم امرأة ليست زوجة هلذا الرجل ،الزناأن يف تأجري األرحام معىن  

 احلكم أن احليوان املنوي أدخل الرحم مصاحبا لبويضة لقحت به.
 الرحم إجيارحاق حمرما فمن باب أوىل حترمي ن كان الس  إ، فحاقعلى الس  أن وضع بويضة امرأة أجنبية يف رحم امرأة أخرى قياسا  

4. 
كما أنه يتأثر   ،يتأثر بالرحمألن اجلنني يتغذى و  ،أن عدم تأثر اجلنني وراثيا من رحم األم املستأجرة ليس مؤكدا من الناحية الطبية 

 .5 بالبيئة احمليطة به
كشف و  ،ضياع املواريثو  ،كاختالط األنساب  ،اهلل إالمفاسد عظيمه ال يعلمها  إىلأن القول بإباحة استئجار الرحم يؤدي  

 الطفل.مفاسد نفسية على األسرة و  إىل إضافة ،العورات
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 جار الرحم ستئمطلب الثاني: موقف القوانين الوضعية و القضاء المقارن من اال
اختلف موقف هذه األخرية  إذ ،على مستوى التشريعاتلقد أصبحت مسألة تأجري األرحام يف وقتنا احلايل حتظى باهتمام كبري 

 ،هبذه الطريقة اإلجنابكما ازدادت عدد القضايا املعروضة على القضاء سواء املتعلقة باملنازعة خبصوص   ،احلظر هلذه املسألةو  اإلباحةبني 
 أو متعلقة بطلبات االعتماد على األم البديلة لإلجناب.

 : موقف التشريعات المقارنة من مسألة تأجير األرحام1الفرع 
 هذه الطرقة املستحدثة لإلجناب. إىلبني من أباح اللجوء و  ،األرحام إجيارجرم قسم موقف التشريعات بني من حظر و لقد ان

, حيث أضاف 78/82/0886لة حينما أصدر القانون املتعلق باحرتام اجلسم البشري بتاريخ م هذه املسأاملشرع الفرنسي جر  أن نجد ف
ضاعف و  ،الرحم إجيارعن طريق  اإلجناباليت جرم فيها الوساطة يف عمليات من قانون العقوبات و  722املادة  إىلفقرتني  6باملادة 

ن من القانو  01/2اعترب عقد احلمل حلساب الغري باطال مبوجب املادة . كما 1إلجنابجرم أي وساطة تتم ألجل و  ،العقوبة يف حالة العود
كما أقر عقوبة السجن   ،اليت تنص على أنه: " أي اتفاق ينص على احلمل حلساب الغري يعد باطال"و  80/82/7888املدين املعدل يف 

 ،من قانون العقوبات 2فقرة  07-772ادة لإلجناب بواسطة األم البديلة مبوجب املأورو على كل شخص يلجأ  05.888غرامة قدرها و 
 .2 من قانون العقوبات 02-772متت العملية مبقابل مايل طبقا لنص املادة  إذاأورو  65.888ثالث سنوات سجن و و 

كان الغرض منها هو غرض   إذاعلى جترمي كل أعمال التلقيح  0805أما خبصوص املشرع االجنليزي فقد نص يف قانون سنة 
و هذا ما يؤكده خالل التعديل الذي أصدره يف  ،كان الغرض منه رحبيا  إذااعتربه جمرما  إمناو  ،أي أنه مل جيرم الفعل لذاته ،جتاري حبث

اج و كأهنم ولدوا نتاج ز دين بطريقة تأجري الرحم عاديني و الذي يعطي مبوجبه للقضاء منح الرتخيص العتبار األطفال املولو  0/00/0888
 .3 عادي

جمرم و  ،الواليات املتحدة األمريكية فنجدها ختتلف يف نصوصها خبصوص هذه املسألة بني مبيح هلا كتشريع نيويوركأما تشريعات 
 .4 هلا كتشريع والية فلوريدا

من القانون املدين اليت تنص أنه  025فيمكننا استخالص موقفه من املادة  ،خذ املشرع املصري كمثالأو  ،التشريعات العربية إىلبالرجوع و 
لذا وجب منع  ،كان حمل االلتزام خمالف للنظام العام و اآلداب العامة كان العقد باطال, فعالقة الشخص بأسرته تعترب من النظام العام  إذا

 . 5 اإلجنابهذه الوسيلة من 
ففي تعديل قانون ال أسرة باألمر  ،الرحم أو ما أصطلح عليه باألم البديلة إجيارأما عن موقف مشرعنا اجلزائري فيما خيص 

مكرر يف الفقرة الثانية على أنه: " ال جيوز  65ذلك برفضه التام ملسألة تأجري األرحام. حيث نص يف املادة كان موقفه واضحا و    85/87
 ". التلقيح االصطناعي باستعمال األم البديلة إىلاللجوء 

مكرر. فاملنع الذي جاء يف قانون األسرة ال يكفي  65مل يقرر أية جزاء على خمالفة املادة أنه  إالرفضه هلاته الوسيلة رغم أن املشرع و  إال
صا نتضمن  7882لسنة  7 ذلك بالرغم من أن املشروع التمهيدي لقانون الصحة العامة ،6 لزجر األشخاص من االستعانة هبته الوسيلة
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الرحم,  إجيارلذا كان على مشرعنا ضبط موقفه من مسألة . 1 82فقرة  626و ذلك يف املادة  للعقاب على االستعانة بوسيلة األم البديلة
رحم بديل من رحم األم البيولوجية  إىلعلى هذا األساس فان اللجوء و  خاصة أن عمليات التلقيح االصطناعي منتشرة و بكثرة يف اجلزائر,

 لغرس البويضة امللقحة ليس باألمر املستبعد.
بالتايل من اعتربه خمالفا للنظام العام و هناك من التشريعات و  ،أقرت ببطالنهفان أغلب التشريعات  ،الرجم إجيارص عقد أما خبصو 

من القانون  82املتمم بنص املادة من القانون املدين الفرنسي و  01/2كالتشريع الفرنسي الذي نص يف املادة   ،ال تنشأ عليه أي آثار
كذا جند املشرع األمريكي قرر بطالن التعاقد و  .2 كل اتفاق باحلمل أو الوالدة حلساب الغري يعد باطالعلى أن   0886لسنة  86/152

 .3 خبصوص مسألة تأجري األرحام حىت يف الواليات اليت تبيح هذه املسألة
 جار األرحامستئالفرع الثاني: موقف القضاء المقارن من ا

يف ظل غياب طرح مثل هذه  ،خاصة القضاء الفرنسي و األمريكي ،األرحام بصورة كبرية أمام القضاء الغرِب إجيارمسألة  تطرح
و من بينها جند قضية  ،الرحم إجيارالقضاء الفرنسي جند العديد من القضايا اليت عاجل فيها مسألة  إىلبالرجوع و  املسألة أمام القضاء العرِب.

حيث أجنبت  ،مت األمر حسب االتفاقو  ،أختها على أن تلقح الثانية بنطفة زوج األوىل و حتمل بدال عنهاامرأة مصابة بالعقم اتفقت مع 
اليت قضت بتاريخ و  ،"Aixen"بعدها قدمت الزوجة طلبا ألجل التبين الكامل للطفلة أمام حمكمة  ،0807األخت طفلة بتاريخ 

أن احملكمة  إال ،بالرغم أن املشرع الفرنسي ال يرتب أي آثار على التعاقد ذلكو  ،لزوجة األب البيولوجي بالتبين البسيط 85/07/0806
 . 4 صحة الوسيلة أو بطالهنا إىلاعرتفت باآلثار الناجتة عن هذه العملية دون التعرض 

احملاكم الفرنسية طلب الزوجة بالتبين التام للطفل على أساس خمالفة االتفاق للنظام العام  إحدىيف قضية أخرى رفضت و 
كان خاليا من أية أغراض جتارية   إذاغري أنه بعد الطعن يف احلكم أمام حمكمة االستئناف جاء أن تأجري الرحم أو احلمل باإلنابة  ،الفرنسي

أن مت الطعن فيه لصاحل القانون  إىلالكثري من النقد من فقهاء القانون   إىلذا احلكم تعرض أن ه إال ،ال يتعارض مع النظام العام للدولة
 .5من طرف النائب العام أمام حمكمة النقض

 "orange"من بينها القضية اليت عرضت على حمكمة  ،جند الكثري من القضايا من هذا الشكل ،أما يف القضاء األمريكي
أن احملكمة  إال ،دعت أن الطفل جاء نتيجة عالقة عادية بينهما و بني زوجهاا  بديلة قررت االحتفاظ بالطفل و ال بكاليفورنيا حيث أن األم

 .6تأيد هذا احلكم يف االستئنافو  ،بعد التأكد من األبوة البيولوجية للطفل قضت حبق األبوين البيولوجيني اسرتداد الطفل

                                                                                                                                                                                                 

 
1 Art 434 A 03 de l’avant-projet sanitaire dispose que : " sont interdis sous peine de sanction pénale le 
don d’embryons surnuméraires ou non à une mère porteuse ou adoptive même entre sœurs ou mère 
et filles " 
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 خاتمة:
، هو استحداث تقنيات طبية مساعدة اإلجنابأن آخر ما أسفرت عليه التطورات العلمية يف جمال يف ختام هذه الدراسة نستنتج 

اليت يعتمد فيها على رحم امرأة بديلة رحم من أهم نتائج هذه التقنية، و ال إجياريعترب بينها تقنية التلقيح اخلارجي، و  من، و اإلجنابعلى 
هذه التطورات الدولية مبواكبة هذا ما ألزم التشريعات الوطنية و خارج الرحم،  اإلخصابحلمل البويضة املخصبة خمربيا باالعتماد على تقنية 

 اليت جنملها يف اآليت:و  ،جمموعة من النتائج إىل لنتوصل سوء استغالهلا.للحد من سلبياهتا و 
يتم على أساسه غرس البويضة اليت مت تلقيحها  ،ارجيالرحم على أنه: " العملية الالحقة لعملية التلقيح اخل إجيارتعريف  ميكننا 

غاية اكتمال تكوين اجلنني  إىل ،ذلك لوجود عيب يف رحم األم البيولوجيةو  ،اصطناعيا يف رحم املستأجرة أو الرحم البديل
 ". والدتهو 
 للعقم. امستحدث الرحم حال إجياريعترب  
 أو األم املستعارة. ،هي األم احلاملة أو األم البديلةو  ،ظهور أم أخرى غري األم البيولوجية مالرحم جيعلنا أما إجيار 
 ،؟أو األم البديلة ،؟األم البيولوجية إىلهل يعود  ،أمهها نسب مولود الرحم املستأجرة ،الرحم العديد من املشاكل إجيارثار لقد أ 

 .؟ماأو لكليه
يقر من حيرمها و و  ،هذه العملية للنجد من يبيح مث ،الرحم إجيارحول حكم  اإلسالميةعدم وجود اتفاق بني فقهاء الشريعة  

 بعدم مشروعيتها.
 .لإلجنابالرحم  إجيارذلك حىت يف الدول اليت تبيح االعتماد على وسيلة و  ،الرحم إجيارغياب نصوص قانونية منظمة ملسألة  
 كما أقر بعدم جواز االعتماد على األم البديلة.  ،لإلجنابأقر مشرعنا اجلزائري جبواز االعتماد على التلقيح االصطناعي كحل  

 وعلى ضوء ما تقدم ميكن لنا أن نوصي مبا يلي:
ذلك  ،وجدت إنحتديد الصورة املباحة منها و  ،خصوصا يف ظل تعدد صورها ،ضرورة البحث عن حكم شرعي ملثل هذه املسألة 

 ملا تقدمه هذه الوسيلة من حلول كبرية للزوجني الذين يعانون من العقم.
هذه املسائل املتعلقة ذلك لألمهية الكبرية ملثل و  ،الصناعي باهتمام أكرب من طرف القوانني اإلجنابجيب أن حتظى عمليات  

 حبذا لو مت وضع قوانني خاصة تنظم هذه العمليات.و  ،النسلباإلجناب و 
أنه خاصة و  ،حتديد موقفها منهاو  ،الرحم يف قوانينها إجيار إىلمشرعنا اجلزائري خاصة التطرق و  ،ب على تشريعاتنا العربية عامةجي 

 قد تكون استغالل الرعايا العرب كأرحام بديلة يف الدول الغربية.
ألن  ،د على األم البديلة يف قانون األسرةكان جيب عليه عدم االكتفاء بنصه على عدم جواز االعتما  ،بالنسبة ملشرعنا اجلزائري 

لذا   ،خاصة يف ظل االنتشار الكبري لعمليات التلقيح االصطناعي يف اجلزائر ،هذه املسألة يف اجلزائر ممكنة إىلاللجوء  إمكانية
مواد يف قانون  بإضافةذلك و  ،استئجار رحم بديل إىلجلأ و  ،عقوبات لكل من خالف هذه املادة إقراركان على مشرعنا 

 .الرحم إجيارالعقوبات جترم 
يف مشروع  هذه املسألة إىل إشارةأنه كانت هناك خاصة و  ،كما جيب على مشرعنا اجلزائري تنظيم هذه املسألة يف قانون الصحة 

 .7882قانون الصحة لسنة 
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 51/15المستحدث بالقانون رقم اإلشكاالت المثارة حول إنشاء صندوق النفقة 
Problems raised about the establishment of the alimony fund introduced by Law No. 15-01 

Fundintroduced by law N: 15/01 

 (،أ)أستاذ مساعد قسم  أ.عبد الحكيم بوجاني،
 قسم احلقوق، معهد العلوم االقتصادية، الّتجارية وعلوم الّتسيري، 

 ، اجلزائر.عني متوشنت بوشعيب بلحاج املركز اجلامعي
   .00/00/7002تاريخ املراجعة:  -50/00/7002تاريخ اإليداع: 

 ملخص:
املتضمن إنشاء صندوق النفقة أمرا يف غاية األمهية خاصة من  7005يناير سنة  0املؤرخ يف  05/00يعد القانون رقم 

الناحية االجتماعية؛ حيث يهدف هذا القانون من حيث املبدأ إىل حتقيق ما يسمى باالستقرار االجتماعي، وذلك من خالل حل كل 
قد أثريت بشأنه كثري من اإلشكاليات ترتبط أساسا إال أنّه  العراقيل املادية واالجتماعية اليت تعرتض احلياة اليومية لألسر املعوزة.

، وبسبل حتصيل وإرجاع املخصصات املالية غري بإجراءات االستفادة من صندوق النفقة، و املستفيدة من مدخرات الصندوق بالفئات
 املستحقة.

 الكلمات المفتاحية: 
 املخصصات املالية. إشكاالت، صندوق النفقة، الفئات املستفيدة، اإلجراءات،

Abstract :  
Law No. 15/01 of 4 January 2015, whichincludes the establishment of an 

alimonyfund,isregarded important, especially, in social terms. This lawaims at achieving social 

stabilitythroughsolving all the physical and social obstacles to life Daily for needyfamilies. 

However, manyproblems have been raised, mainlyrelated to the beneficiarycategories of the 

Fund'ssavings, the utilization of the AlimonyFund, and the means of collecting and 

returningunearnedfinancial allocations. 

keywords: 

Problems, AlimonyFund, Beneficiary groups, Procedures, Financial allocations. 

 مقدمة:
واليت استفحلت بشأهنا القضايا املعروضة أمام ، هاؤ وأبنامسألة نفقة املطلقة  ،األسرة اجلزائريةأهّم املشاكل اليت تعرتض  إّن من

وأمام تفاقم ، عويصة العالج، مل تنفع معها احللول التشريعية اليت جاء هبا قانون األسرة اجلزائريالقضاء اجلزائري؛ مما جعل منها ظاهرة 
ام املعضالت االجتماعية اليت واجهتها األسر اجلزائرية املعوزة، من جهة، واألم املطلقة يف ظل صعوبات التنفيذ اليت حتد من فعالية األحك

جتاوز هذه املشاكل من خالل  1العربية التشريعات بعضغرار حاول املشرع اجلزائري على  .ــرىالقضائية اخلاصة بالنفقة، من جهة أخــ
والذي صّوت عليه نواب اجمللس الشعيب . 2 مادة 01بصندوق النفقة الذي يتكون من  املتعلق بإنشاء 00-05القانون رقم  استحداث

ويف كلمته عقب التصويت على مشروع القانون، اعترب وزير العدل حافظ األختام أّن صندوق النفقة "الذي له طابع  .الوطين باإلمجاع
 إنساين يشكل لبنة جديدة تضاف إىل املنظومة القانونية اجلديدة حلماية وتعزيز حقوق املرأة والطفل يف اجلزائر". وقال الوزير أّن هاتني

                                                           
ومساطر االستفادة من صندوق املتعلق بشروط  00.00 مسطرة رقمومثاله املشرع املغريب الذي استحدث بدوره صندوق التكافل العائلي، مبقتضى  -1

، اجلريدة الرمسية عدد 7000دجنرب سنة  04املوافق  0047حمرم سنة  2، بتاريخ 0.0.00.0التكافل العائلي املغريب، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم 
املتعلق بصندوق  4..0لسنة  15، وكذلك املشرع التونسي من خالل القانون عدد 7000دجنرب  40املوافق  0047حمرم  70، الصادر بتاريخ 5.00

 دوق النفقة.واملتعلق بإحداث صن 7005لسنة  40ضمان النفقة وجراية الطالق، واملشرع البحريين من خالل القانون رقم 
 .املتضمن إنشاء صندوق النفقة 7005يناير سنة  0هـ املوافق لـ  0041ربيع األول عام  04املؤرخ يف  00-05القانون رقم وهو  -2



 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

403 
 

"ضرورة تعزيز اإلطار ـــالذي أوصى يف العديد من املناسبات بـ يس اجلمهوريةتا باهتمام خاص من قبل رئالفئتني )املرأة والطفل( حظي
 وذكر السيد .1 القانوين اخلاص هبم"، مشريا إىل أّن املشروع الذي مت التصويت عليه هو "تكريس يف امليدان لتوجيهات رئيس الدولة"

وقانون االنتخابات يف  7002الدولة لتعزيز محاية املرأة باإلصالح الدستوري لسنة خبصوص جمهودات  وزير العدل حافظ األختام
وأمام ما تعيشه بعض األمهات املطلقات  .2 اللذين متكنت املرأة بفضلهما من ترقية حقوقها وتعزيز مكانتها يف اجملالس املنتخبة 7007

عن مواصلة حتمل التزاماته باإلنفاق  ف، نتيجة إحجام احملكوم عليههلن، وكذا أطفاهلن من إمهال وتعسامن وضعيات صعبة بسبب ما يط
، وبدخول صندوق النفقة حيز التطبيق، سيكون هناك بصيص من األمل  3إىل التشرد واالحنراف منهمعلى أبنائه، مما يؤدي بالكثري 

 . 4 ةللكثري من املطلقات احلاضنات للتخلص من مشاكل اجلري وراء الزوج من أجل مبلغ النفق
ما هي الفئات املستفيدة من صندوق النفقة اجلزائري؟ وملاذا مل يوسع املشرع اجلزائري وعلى هذا األساس نطرح التساؤل اآليت: 

حتصيل إجراءات االستفادة منه و من هذه الفئات؟ وما هي اإلشكاالت اليت يثريها هذا الصندوق من الناحية التطبيقية من حيث 
ومن خالل ذلك سيتم تقسيم هذا البحث إىل مبحثني: يف املبحث األول  .املالية غري املستحقة هلذا الصندوق؟واسرتجاع املخصصات 

سنتطرق عن عدم توسع املشرع يف الفئات املستفيدة من صندوق النفقة، أما يف املبحث الثاين فسنربز إشكاالت صندوق النفقة من 
 حيث التطبيق.

 المبحث األول

 الجزائري في الفئات المستفيدة من صندوق النفقةعدم توسع المشرع 
سنقسم هذا املبحث إىل مطلبني، يف املطلب األول سنبني الفئات املستفيدة من صندوق النفقة، أما يف املطلب الثاين سنتطرق 

 إىل الفئات املستثناة من االستفادة من هذا الصندوق.
 الفئات المستفيدة من صندوق النفقة الجزائري : المطلب األول

املتعلق بصندوق النفقة املقصود بالنفقة، حيث  00-05من القانون رقم  07يالحظ أّن املشرع اجلزائري قد حّدد يف املادة 
فال احملضونني بعد النفقة احملكوم هبا وفقا ألحكام قانون األسرة لصاحل الطفل أو األط :النفقة -"نّص يف الفقرة األوىل منها على ما يلي: 

هبا للمرأة  وكذلك النفقة احملكوم هبا مؤقتا لصاحل الطفل أو األطفال يف حالة رفع دعوى الطالق والنفقة احملكوم ".. " ، طالق الوالدين
صندوق النفقة كحل بديل حيل حمل النفقة املفروضة على الزوج اجتاه أبنائه وزوجته اليت  يظهر جبالء أّن املشرع اجلزائري أنشأف ." املطلقة

املعدل مبوجب  20/00هي النفقة املنصوص عليها يف قانون األسرة اجلزائري رقم  00-05طلقها، وأّن النفقة املقصودة يف القانون 
 5من مدونة األسرة املغربية .02ة األخرى، كاملشرع املغريب يف املادة منه، مثله مثل التشريعات العربي 22املادة يف  05/07القانون 

                                                           
 .-http://www.aps.dz/ar/societe/9980أنظر، املوقع اإللكرتوين:  -1
 -http://www.aps.dz/ar/societe/9980أنظر، املوقع اإللكرتوين:  -2
املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائلي املغريب ، واليت تقدم هبا وزير العدل  00-00الكلمة التقدميية ملشروع القانون رقم  -3

بر ، دورة أكتو 00-00، تقرير جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان حول مشروع القانون رقم 7000نوفمرب سنة  07املغريب أمام جملس النواب يوم 
 .07ص. الثالث،، العدد 7004يناير سنة  00أنظر، حممد لشقار، صندوق التكافل االجتماعي، جملة الفقه والقانون املغربية، ؛ 07، ص.7000

مائة زواج يعرض منها  000ألف حالة خلع، وأّن كل  05ألف حالة طالق و  00وجتدر اإلشارة إىل أّن اجلزائر وحبسب تقارير إعالمية: "حتصي سنويا  -4
ية مقارنة على احملاكم عند هناية السنة لطلب الطالق أو ما يف حكمه"؛ أنظر، مقدم عبد الرحيم، صندوق النفقة اجلزائري اجلديد جتربة دراسة حتليل 00

 .04، ص.07، العدد 7001سنة ، بسكيكدة، اجلزائر، 0.55أوت  70، تصدر عن جامعة اإلنسانيةبالتشريعات العربية، جملة البحوث والدراسات 
أعاله  012التعليم لألوالد، مع مراعاة أحكام املادة : " تشمل النفقة الغداء والكسوة و العالج، وما يعترب من الضروريات و .02ادة حيث تنص امل -5
 العادات السائدة يف الوسط الذي تفرض فيه النفقة ".التوسط ودخل امللزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى األسعار واألعراف و ، يراعى يف تقدير كل ذلك.
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كما قد استقر قضاء احملكمة العليا اجلزائرية على ما هو من    .1من جملة األحوال الشخصية التونسية 50املشرع التونسي يف املادة و 
، حيث جاء فيه: " من املقرر قانونا أّن النفقات احملكوم هبا لفائدة 02/00/0.22الصادر بتاريخ  505.1عناصر النفقة يف قرار رقم 

أما النفقة احملكوم هبا للمرأة . 2خرقا للقانون "القضاء بغري ذلك يعد اللباس والعالج شرعا وقانونا و األوالد خمصصة من أجل املعيشة و 
ذلك نفقة املتعة و هي كلها ألهنا كانت ال زالت زوجته، و املطلقة فتشمل نفقة اإلمهال أي الفرتة اليت كانت موجودة يف بيت أه

 نفقة العدة.التعويض، و 

واليت تثبت احلاجة امللحة هلا، خاصة إذا كان جالية أما بالنسبة للنفقة املؤقتة لألطفال فهي تلك اليت تدخل يف القضايا االستع 
 طفل رضيعا وحيتاج إىل كل ما يلزم أو ال يوجد للمرأة يف الفرتة قبل النطق باحلكم النهائي ما تنفقه على طفلها، وعليه فاالستعجال شرط

النفقة املؤقتة إذا مل يقيم املدعى عليه  الزم الختصاص القضاء املستعجل بنظر دعوى النفقة املؤقتة،كما يتحقق االستعجال يف دعوى
دليل جدي على وجود مورد آخر للمدعي يكسب منه ويرفع عنه احلاجة امللحة، ومىت قام الدليل اجلدي على وجود هذا املورد اآلخر 

صه بنظر الدعوى، وعلى أّن املدعي ليس به حاجة ملحة إىل مبلغ النفقة الذي يطالب به، فإّن القضاء املستعجل يقضي بعدم اختصا
إمنا املدعى عليه هو املكلف بإثبات ثراء املدعي. كما جيب أن يكون حاجته وعوزه وانعدام مورد آخر و  واملدعي غري مكلف بإثبات

الطلب منصبا على نفقة مؤقتة مبدة معينة إىل أن حيسم يف النزاع األصلي، أما إذا انصب الطلب على نفقة دائمة فإّن األمر ينقلب إىل 
 .3طلب موضوعي خارج عن اختصاص القضاء االستعجايل إذ يصبح صورة من صور االلتزام بوفاء وهو أمر موضوعي حمض

املتعلق بصندوق النفقة، الفئات اليت ميكنها االستفادة  00-05هذا ويالحظ بأّن املشرع اجلزائري قد حصر يف القانون رقم 
 00-05منها من القانون رقم  0الفقرة  7ملدين للنفقة والذي حدده املشرع يف املادة من املستحقات املالية للنفقة يف حال عدم دفع ا

هذه الفئات املستفيدة من صندوق النفقة هي كما حددها املشرع يف و  .4أو األطفال احملضونني أو الزوج السابق  واملتمثل يف والد الطفل
أو الدائن بالنفقة: أي الطفل أو األطفال احملضونني ممثلني من قبل املرأة : "املستفيد 00-05من القانون رقم  4يف الفقرة  7املادة 

دوق احلاضنة يف مفهوم قانون األسرة، وكذلك املرأة املطلقة احملكوم هلا بالنفقة...". وأّن حق االستفادة من املستحقات املالية هلذا الصن
األسرة أو ثبوت دفع النفقة من قبل املدين هبا، وهذا ما نصت به يسقط بسقوط احلق يف احلضانة أو انقضاؤها طبقا ألحكام قانون 

بكل فقراهتا، جند أّن املشرع اجلزائري حصر الفئات املستفيدة  07وبالتـأمل يف نص املادة  .5منها 05من ذات القانون الفقرة  7املادة 
رأة املطلقة احملكوم هلا بالنفقة، ويالحظ أّن املشرع جعل من صندوق النفقة يف كل من املرأة احلاضنة واملرأة اليت ال أبناء هلا أي امل

                                                           
 : " تشمل النفقة الطعام و الكسوة و املسكن و التعليم و ما يعترب من الضروريات يف العرف و العادة ".50تنص املادة و  -1
ديد، مطبعة طالب، قانون األسرة اجل، شرح وجيز ل، مقتبس عن: فضيل العيش05.1، امللف رقم 02/00/0.22أنظر، احملكمة العليا، غ.أ .ش ،  -2

 .21، ص. 7002-7002، اجلزائر
القانون فالزوجة عند حصوهلا على نفقتها عن طريق القضاء، قد تستغرق وقتا طويال ال تستطيع معه مواجهة ظروف احلياة هي أو صغريها، ولذلك أجاز  -3

ية املؤقتة، واحلاجة املؤقتة هنا قصد هبا حاجة الزوجة وصغارها للنفقة، وأّن هذه احلاجة هلا أن تطلب من قاضيها فرض نفقة مؤقتة تواجه هبا حاجتها الضرور 
ىل مستحقيها؛ ملحة وضرورية، ويف عدم مواجهتها مفسدة، ودرأ املفاسد واجب شرعا، كما أّن يف تطويل إجراءات التقاضي ما مينع من وصول النفقة مؤقتا إ

، 5..0لة الكربى، مصر، سنة اجمل ونية،الشرع والقانون، نفقة الزوجة، نفقة الصغري، نفقة األقارب، دار الكتاب القانأنظر، أمحد نصر اجلندي، النفقات يف 
 .40ص.

والد الطفل أو األطفال احملضونني أو : املدين بالنفقة - املتعلق بإنشاء صندوق النفقة ما يلي:" 00-05من القانون رقم  07من املادة  00تنص الفقرة  -4
 الزوج السابق".

 سقوط حق االستفادة من املستحقات املالية: -املتعلق بإنشاء صندوق النفقة ما يلي: " 00-05من القانون رقم  07من املادة  05حيث تنص الفقرة  -5
 سقوط احلق يف احلضانة أو انقضاؤها طبقا ألحكام قانون األسرة أو ثبوت دفع النفقة من قبل املدين".
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ادة االستفادة من هذا الصندوق لكل املطلقات املعوزة منها وغري املعوزة دون متييز بينهما، وهذا خبالف ما نص عليه املشرع املغريب يف امل
الية للصندوق إذا تأخر تنفيذ املقرر القضائي احملدد و اليت جاء نصها كما يلي: "يستفيد من املخصصات امل 00.00من القانون رقم  7

وعليه فاملشرع املغريب اشرتط أن تكون ، للنفقة أو تعذر لعسر احملكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه وبعد ثبوت حالة عوز األم..."
اء كان منقوال أو عقارا لنستخلص منه نفقتها على املطلقة معوزة أي ال جتد ما تنفقه بعينه على نفسها وأبنائها، وليس هلا ما تبيعه، سو 

العديد من الفئات األخرى لالستفادة من صندوق النفقة، وهو ما  كما يالحظ أّن املشرع اجلزائري مل ينص عن   .نفسها وعلى أبنائها
 سيتم التطرق اليه يف املطلب املوايل.

 لنفقة الجزائريالفئات المستثناة من االستفادة من صندوق ا: المطلب الثاني
 05      يالحظ بأّن املشرع اجلزائري قد استثىن فئة عريضة من اجملتمع يف االستفادة من صندوق النفقة املستحدث باألمر رقم    
وهبذا النهج،  ن أبنائها، أو كانت بدون أبناء.األرملة اليت تويف عنها زوجها وعاملتعلق بإنشاء صندوق النفقة، فلم ينص على  00-

ومساطر االستفادة من املتعلق بشروط  00.00يكون املشرع اجلزائري قد سلك منوال قرينه املغريب والتونسي، اللذين أقرا يف القانون رقم 
املتعلق بصندوق النفقة وجراية الطالق التونسي، أّن  4..0 يوليو 05والفصل الثاين من قانون  صندوق التكافل العائلي املغريب،

الستفادة من خدمات الصندوق تكون فقط للمطلقات وأوالدهن الصادرة لفائدهتم أحكام باتة تتعلق بالنفقة أو جبراية الطالق، وتعذر ا
لسنة  40وبالرجوع إىل القانون البحريين رقم . 1 تنفيذها بسبب امتناع املدين هبا عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة حمل إقامته

قرينه اجلزائري  من املشرع البحريين من الفئات املستفيدة قد وّسع ق بإحداث صندوق النفقة؛ يتضح أّن املشرع البحريين واملتعل 7005
واملغريب والتونسي، عندما جعل بنص املادة األوىل من القانون املذكور االستفادة من صندوق النفقة حقا لكل من جتب هلم النفقة أو من 

وهو هنج مل خيرج عنه املشرع املصري عندما جعل االستفادة من . 2 الوالديناألوالد و  الزوجة و املطلقة ولك ينوب عنهم مبا يف ذ
املتعلق بتنظيم  7005لسنة  0من القانون رقم  20الصندوق شاملة لكل من املطلقة والزوجة واألبناء واألقارب، وذلك من خالل املادة 

ويف مقابل ما ذهب إليه كل من املشرعني املصري والبحريين، كان  .3 حوال الشخصيةبعض أوضاع وإجراءات التقاضي يف مسائل األ
األحرى باملشرع اجلزائري أن يساير هنجهما ويوسع من نطاق الفئات املستفيدة من املخصصات املالية لصندوق النفقة، ليشمل كل من 

وما يثري التساؤل خبصوص الفئات املستفيدة من صندوق النفقة، هو  جتب هلم النفقة، سواء تعلق األمر بالزوجة أو باألصول أو الفروع.
جتدر اإلشارة إىل أّن املشرع التونسي مل يعتد ، و مدى أحقية األبناء من أم أو أب أجنيب يف االستفادة من املستحقات املالية للصندوق؟

من جملة األحوال الشخصية التونسية،  47لفصل بشرط اجلنسية يف االستفادة من صندوق النفقة وجراية الطالق، وذلك من خالل ا
الذي أّكد على أحقية املطلقة التونسية من زوج أجنيب واملطلقة األجنبية من زوج تونسي يف االستفادة من الصندوق على حد سواء 

الصندوق، الذي يواصل صرف أما بالنسبة لألبناء فيكفي أن يكون أحد األبوين تونسيا ليتمتع األبناء خبدمات  بشرط اإلقامة يف تونس.
 . 4 نفقاهتم إىل حني استحقاق شرط سقوطها عنهم

                                                           
املتعلق بإنشاء صندوق النفقة واليت جاء فيها ما يلي: "يتم دفع املستحقات املالية للمستفيد، إذا  00-05من القانون رقم  04ليه املادة وهو ما نصت ع-1

لعدم معرفة حمل أو       تعّذر التنفيذ الكلي أو اجلزئي لألمر أو احلكم القضائي احملدد ملبلغ النفقة، بسبب امتناع املدين هبا عن الدفع أو عجزه عن ذلك
 إقامته. يثبت تعذر التنفيذ مبوجب حمضر حيرره حمضر قضائي".

 .0حممد لشقار، صندوق التكافل االجتماعي، جملة الفقه والقانون املغربية، املرجع السابق، ص. -2
تاريخ الدخول ، www.marocdroit.comرتوين: على ضوء التشريعات املقارنة، منشورات املوقع اإللك 00.00أمحد أوالد عيسى، قراءة يف القانون رقم  -3

 وما بعدها. 07ص.، 70.40إىل  70.00، على الساعة: 02/07/7001على املوقع: 
 .05، صنفس املرجعحممد لشقار،  -4

http://www.marocdroit.com/
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ال جند فيه نصا قانونيا يتكلم عن أحقية األبناء من أم أو أب أجنيب يف  00-05وعليه، وبالرجوع إىل القانون اجلزائري رقم 
هذه الفئات املذكورة من هذا الصندوق إذا حتقق شرط االستفادة من املستحقات املالية لصندوق النفقة، وال جند ما مينع من استفادة 

كما أنّنا نتساءل حول مدى أحقية الزوجة وأبنائها يف االستفادة من صندوق النفقة   اإلقامة باجلزائر، سواء تعلق األمر باألزواج أو األبناء.
االستفادة من صندوق النفقة بعد احنالل ميثاق الزوجية فبالنسبة ملدى أحقية الزوجة وأبنائها يف ، ؟ميثاق الزوجية بالبطالن بعد احنالل

من قانون األسرة تنّص على أنّه: "يبطل الزواج  47بالرجوع إىل أسباب البطالن يف قانون األسرة اجلزائري، جند أّن املادة  بالبطالن، فإنّه
من قانون األسرة على أنه: " يبطل الزواج  44دة من املا 00إذا اشتمل على مانع أو شرط يتناىف ومقتضيات العقد"، كما نصت الفقرة 

من قانون األسرة اجلزائري ، أنّه يلحق بالزوج يف الزواج الباطل  00وإذا كان األصل يف النسب حسب املادة  إذا اختل ركن الرضا...".
البطالن، لثبوت رابطة النسب بينه  من نفس القانون، فإّن نفقة الزوج على أبنائه من زواجه الباطل واجبة بعد 44و  47طبقا للمواد 

وبالتايل، فليس هناك ما مينع من استفادة األبناء  وجاهال بأسباب بطالن عقد الزواج. حسن النيةوبني أبنائه، خاصة إذا كان الزوج 
مل يكن واضحا يف قانون  يف والدهم، إال أّن املشرع اجلزائري حسن النيةاملرتتبني عن الزواج الباطل من صندوق النفقة،  مىت حتقق شرط 

  00األسرة خبصوص ضرورة وجود شرط حسن النية من عدمه، واكتفى فقط بإحلاق نسب االبن ألبيه يف الزواج الباطل طبقا لنص املادة 
 من قانون األسرة واليت مبوجبهما تثبت لالبن نسب أبيه. 44و  74اليت أحالت إىل املادتني 

املتعلق بإنشاء صندوق النفقة، وإمنا اكتفى فقط بالنص يف   00-05ور بدقة يف القانون رقم كما أّن املشرع مل يبني هذه األم
منها على أّن النفقة املقصود هبا يف هذا القانون هي النفقة احملكوم هبا وفقا ألحكام  00يف الفقرة  00-05من القانون رقم  7املادة 

عد طالق الوالدين، وكذلك النفقة احملكوم هبا مؤقتا لصاحل الطفل أو األطفال يف أو األطفال احملضونني ب انون األسرة لصاحل الطفل ق
وجتدر اإلشارة ، إىل أّن  حالة رفع دعوى الطالق والنفقة احملكوم هبا للمرأة املطلقة". وكان األحرى به أن يوضح هذه املسألة املهمة.

، ال ينسبون ألبيهم إعماال للقاعدة الفقهية: "ال جيتمع حد ونسب"، سوء نية األطفال املرتتبني عن الزواج الباطل الذي عقداه أبوامها عن
. وابن الزنا ينسب ألمه وليس ألبيه، وبالتايل ال جتب نفقة األب على 1ويعتربون يف حكم أبناء الزنا، وبالتايل ال نفقة هلم على أبيهم

. كما أنّه البد من اإلشارة أيضا إىل أنّه ال حق ملن ارتبطت برجل برابطة زوجية باطلة يف االستفادة من هذا 2االبن غري الشرعي
                                                           

تاريخ االطالع: ، www.startimes2.comمرمي احلاسي وبدر اهلنجل، الزواج غري الصحيح وآثاره، منشور على املوقع اإللكرتوين:  أنظر، -1
 .05:40، على الساعة: 07/7001/.0

اإلقرار والبينة والقيافة...، ومن باب  فإّن النسب يف الشريعة اإلسالمية يثبت بنكاح صحيح، و نكاح فاسد، و وطء بالشبهة، كما أن طريق إثباته ؛ومجلة -2
به أمه نتيجة ارتكاهبا الفاحشة حفظ األنساب، فإّن مجهور العلماء مل يعترب الزنا سببا  للنسب بالنسبة للرجل، هذا و يـعرف ابن الزنا بأنه  املولود  الذي تأيت  

، ومع أن اللقيط جمهول النسب،ومل ³ذكرا كان هذا املولود أو أنثى.  أما اللقيط هو املولود الذي نبذه أهله خوفا من الفقر أو فرارا من هتمة الزنا أو لغري ذل
زنا.و اتفق العلماء  على نسبة ولد الزنا ألمه وهذه النسبة تثبت بالوالدة، يعلم أحد أبويه، إال أن األصل فيه السالمة، وأنه ابن شرعي، ما مل يُثَبت أنه ابن 

ية والظاهرية وبعض واتفقوا على نسبة من ولـد على  فراش شرعي  لصاحب  الفراش مبجرد الوالدة دون استلحاق للولد منه، وهو قول احلنفية والشافعية واملالك
نة، قوله  صلى  اهلل عليه وسلم: "الَوَلُد لِْلِفرَاش َولِْلَعاِهِر احَلجُر"، وما رواه أبو داود يف سننه عن ابن عباس رضي اهلل احلنابلة واإلمام الشوكاين. ودليلهم  من الس

ـال يرث وال فــــــ عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "ال مساعاة يف اإلسالم، و من ساعى يف اجلاهلية فقد حلق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غري رشده
ك  قول آخر يورث، و ما أخرجه  ابن ماجة  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: "من عاهر أمة أو حرة فولده ولد زىن ال يرث وال يورث" . وهنا

راش، فإنه يلحق به. ودليلهم قول النيب صلى لشيخ اإلسالم ابن تيمية و تلميذه الفقيه احلنبلي ابن القيم، حيث قاال بأنه إذا استلحق الرجل ولده من الزىن وال ف
ن هلا زوج فهي ليست فراشا، ومل يكن اهلل عليه وسلم:" الَوَلُد لِْلِفرَاش َولِْلَعاِهِر احَلْجُر"، فجعل الولد للفراش دون العاهر،فاملرأة حتت الزوج فراش، فإذا مل يك

ح يف هذه املسألة، هو حجة اجلمهور فهي صحيحة و مقبولة. ودليلهم أن التأويل وقع يف مورد للعاهر احلجر حينئذ بل إذا استلحق ولده حلقه.إال أّن الراج
زِناه إال اخليبة واخلسارة  النص، من أن الزاين ال يلحق به الولد نظرا لداللة النص الصريح يف قوله صلى اهلل عليه وسلم:" َولِْلَعاِهِر احَلْجُر"،أي ليس له من

يس الشنيع وارتكابه أكرب الفواحش.   وبالنظر إىل األدلة اليت استدل عليها مجهور الفقهاء، ظهر لنا أن عدم تنسيب ولد الزنا من الزاين،لواحلرمان نتيجة فعله 
إشاعة الفاحشة دة راجعا إىل أن اإلسالم يؤاخذ املولود جبريرة غريه، وإمنا يرجع إىل أن الشرع الشريف وازن بني  مفسدتني، مفسدة عدم تنسيب الولد، ومفس

http://www.startimes2.com/
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يف  حسنة النيةالصندوق؛ النتفاء شرط املطلقة عنها، ولكننا ال نرى مانعا من استفادهتا من الصندوق وإنزاهلا منزلة املطلقة إن كانت 
  زواجها الباطل.

أو           إنّه أمام حصر املشرع اجلزائري حق االستفادة من املستحقات املالية لصندوق النفقة لصاحل الطفلوصفوة القول، ف
األطفال احملضونني بعد طالق الوالدين، وكذلك النفقة احملكوم هبا مؤقتا لصاحل الطفل أو األطفال يف حالة رفع دعوى الطالق والنفقة 

صندوق،  ن قد استثىن فئة عريضة من األطفال هم يف أمس احلاجة إىل املساعدة االجتماعية هلذا الاحملكوم هبا للمرأة املطلقة، يكو 
من القانون رقم  07كما يستفاد من نص املادة   ،وغري ذلك ،جمهويل النسب، وذوي االحتياجات اخلاصةكاألطفال املتخلى عنهم، و 

كما استثىن النساء املطلقات املعوزات واليت تويف   داخيل هذا الصندوق،أّن العديد من النساء ال ميكن هلّن االستفادة من م 05-00
وكانت معوزة  األم اليت مل تكن حمل طالقومل يفرق بني مطلقة معوزة ومطلقة غري معوزة، و أي األرامل،  ؛عنهن وعن أبنائهن أزواجهن

ورفض زوجها اإلنفاق عليها ألي سبب من األسباب، أو غاب عنها وال يعرف مكان تواجده. أو كان مفقودا، واملرأة اليت مازال مل 
فاملشرع اجلزائري من خالل ذلك مل يكن منصفا يف تقديره هذا على أساس أنه حتيز  .1 يفصل يف طالقها وطال أمد الفصل يف قضيتها

وعليه، يستحسن باملشرع اجلزائري أن جيعل . ات املذكورة على حساب فئات كثرية هي يف أمس احلاجة إىل الدعم واملساعدةلصاحل الفئ
املتعلق بإنشاء  00-05من القانون رقم  07االستفادة من املستحقات املالية لصندوق النفقة غري قاصرة على من حصرهم يف املادة 

هذا جل ما ميكن أن يقال عن عدم توسع ، كل من جتب هلم النفقة من األصول والفروع واألزواج  صندوق النفقة، بل تتعداهم لتشمل
املتعلق بإنشاء صندوق النفقة، ولنا أن  00-05املشرع اجلزائري يف الفئات املستفيدة من صندوق النفقة املستحدث بالقانون رقم 

 لي، وهو ما سيتم التطرق إليه يف املبحث املوايل.نتساءل عن أهم إشكاالت تطبيق هذا القانون يف الواقع العم
 المبحث الثاني

 إشكاالت صندوق النفقة الجزائري من حيث التطبيق
سنقسم هذا املبحث إىل مطلبني، يف املطلب األول سنتطرق إىل اإلشكاالت املتعلقة بإجراءات االستفادة من املستحقات 

 إشكاالت حتصيل واسرتجاع املخصصات املالية غري املستحقة لصندوق النفقة.املالية، أما يف املطلب الثاين فسنربز 
 اإلشكاالت المتعلقة بإجراءات االستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة: المطلب األول

                                                                                                                                                                                              

النسل والوصول إىل يف اجملتمع اإلسالمي، فرجح حتمل املفسدة اخلاصة،اليت هي عدم التنسيب يف سبيل دفع املفسدة األعظم اليت هي إقرار الزنا كوسيلة جللب 
باب التغليظ يف االنتفاء من الولد،  شرف النسب ؛ أنظر، سنن النسائي، بشرح  احلافظ  جالل  الدين السيوطي وحاشية اإلمام السندي، كتاب الطالق،

مدى مشروعية  استخدامها  مد  السبيل، البصمة الوراثية و .؛ عمر بن حم.02واللفظ له، ص. 4020م، ح  0.40-ه0402، سنة 0، ط.1، ج.4اجمللد.
كـمال صـاحل البنا، الزواج العريف و ؛  02م ، ص.7007-0074ه، دار الفضيلة، الرياض، السعودية، سنة 0يف النسب واجلناية، جامعة أم القرى، ط.

؛ حممد بن رشد القرطيب، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، .05، ص.7005منازعات البنـوة يف الشريعة والقانون والقضاء، دار الكتب القانونية، مصر، سنة 
راثية و أثرها على األحكام الفقهية، دراسة فقهية  .؛ خليفة علي الكعيب، البصمة الو 4.0م، ص.0.27-ه0007، دار املعرفة العلمية،سنة 1،ط.7ج.

.؛ عالء الدين أبو احلسن البعلي، االختيارات العلمية يف 721-725، ص.7001-0071، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن، سنة 00مـقارنة، ط.
، سنة 4؛ ابن تيمية، جمموع فتاوى ابن تيمية، ج.015ي، ص.هجر  .047، مطبعة  كردستان الـعلمية، مصر، سنة 5اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية، ج.

حمكم، جملة العدل، كلية الشريعة، الوراثية وأثرها يف النسب، حبث  .؛ بندر بن فهد السويلم، البصمة007، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ص.2..0
 . 002، ص.42العدد | هجري، .007جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، السعودية، حمرم 

املتضمن إنشاء الصندوق اخلاص هبا، جملة الباحث للدراسات األكادميية، جملة  00-05أنظر، مربوك بن زيوش، نفقة املطلقة واألوالد يف ظل القانون رقم  -1
 ..70، ص.05، العدد 7005س فصلية دولية حمكمة، تصدر عن كلية احلقوق والعلوم السياسية، جبامعة احلاج خلضر، باتنة، اجلزائر، مار 
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ن اإلجراءات املتعلق بإنشاء صندوق النفقة جمموعة م 00-05لقد وضع املشرع اجلزائري يف الفصل الثاين من القانون رقم     
/ إجراءات يقوم هبا املستفيد، 0وتنقسم هذه اإلجراءات إمجاال وبالنظر ملصدرها إىل نوعني:  املتعلقة باالستفادة من املستحقات املالية،

وضع قد و  .1/ تليها إجراءات تقوم هبا اجلهات األخرى املختصة، وهي إجراءات عديدة يتبادهلا أطراف خمتلفني ويكمل بعضها البعض7
و  00املرأة املطالبة بالنفقة يف مواجهة حزمة من اإلجراءات اإلدارية والقضائية، حيث يظهر جبالء من نصوص املواد املشرع اجلزائري 

، سواء تعلق األمر 2 من هذا القانون، أّن املشرع اجلزائري قد خّص رئيس قسم شؤون األسرة املختص إقليميا باختصاصات هامة 05
من قانون  05ت االستفادة من خمصصات الصندوق بعد التأكد من حتقق شروطها طبقا لنص الفقرة األوىل من املادة بالبت يف طلبا
، يف تقرير أحقية االستمرار يف االستفادة منه، أو يف الفصل يف الصعوبات املتعلقة بتنفيذ قرار االستفادة طبقا لنص 3صندوق النفقة

 .4س القانونمن نف 05الفقرة الثالثة من املادة 
هذا وتتحقق االستفادة بتوفر جمموعة من الشروط أمهها: ضرورة تقدمي طلب االستفادة إىل الصندوق من املعين باألمر إىل 
رئيس قسم شؤون األسرة املختص إقليميا، مث إثبات تعذر التنفيذ مبحضر حمرر من حمضر قضائي، حيث تبدأ اإلجراءات بالتقدم أمام 

على مستوى احملكمة االبتدائية بطلب مرفق مبلف يتضمن جمموعة من  الوثائق حددها املشرع يف القرار الوزاري قاضي شؤون األسرة 
، وتتمثل هذه الوثائق 7005جوان سنة  02املؤرخ يف  5املشرتك بني وزير العدل والوزير املكلف باملالية والوزير املكلف بالتضامن الوطين

بسبب امتناع املدين هبا عن الدفع،  6نسخة من األمر أو احلكم القضائي احملدد ملبلغ النفقة -طالق؛نسخة من احلكم القضائي بال -يف:
 .7صك بريدي أو بنكي للمستفيد مشطبا عليه إذا اختار املستفيد هذه الطريقة للدفع -عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة حمل إقامته؛

، يف أجل أقصاه مخسة أيام من تلقيه 8ت يف الطلب، مبوجب أمر والئيوبعد إيداع امللف يتعني على القاضي املختص الب     
، على أن يبلغ هذا األمر عن طريق أمانة الضبط إىل كل من املدين والدائن بالنفقة واملصاحل الوالئية ملديرية النشاط االجتماعي، 9الطلب

بصرف املستحقات املالية للمستفيد يف اجل  00-05من القانون  01املكلفة قانونا بصرف املستحقات املالية، حيث ألزمتها املادة 
                                                           

 .17مقدم عبد الرحيم، صندوق النفقة اجلزائري اجلديد جتربة دراسة حتليلية مقارنة بالتشريعات العربية، املرجع السابق، ص. -1

القاضي  املختص: القاضي –املتعلق بإنشاء صندوق النفقة على ما يلي: "  00-05من القانون رقم  07من املادة  02حيث نص املشرع يف الفقرة  -2
 رئيس قسم شؤون األسرة املختص إقليميا.".

( 5من قانون صندوق النفقة على ما يلي: " يبت القاضي املختص يف الطلب، مبوجب أمر والئي، يف أجل أقصاه مخسة ) 05من املادة  00تنص الفقرة  -3
 أيام من تاريخ تلقيه الطلب".

ندوق النفقة على ما يلي: " يفصل قاضي شؤون األسرة يف أي إشكال يعرتض االستفادة من املستحقات من قانون ص 05من املادة  04تنص الفقرة  -4
 ( أيام من تاريخ إخطاره باإلشكال".4املالية املنصوص عليها يف هذا القانون، مبوجب أمر والئي، يف أجل أقصاه ثالثة )

واليت جاء فيها ما يلي: "يقدم طلب االستفادة من املستحقات املالية إىل القاضي املختص،  من قانون صندوق النفقة اجلزائري 00وهذا طبقا لنص املادة  -5
 امن الوطين".مرفقا مبلف يتضمن الوثائق اليت حتدد مبوجب قرار مشرتك بني وزير العدل، حافظ األختام والوزير املكلف باملالية والوزير املكلف بالتض

اجلزائري مل يتعرض بالتحديد لنفقة املطلقة، فهل يقصد هبا نفقة العدة ونفقة اإلمهال أم كالمها؟ وهو ما جيعلنا حمتارين يف إال أّن اإلشكال هو أّن املشرع  -6
املتضمن إنشاء  00-05حتديد نوع النفقة اليت تستفيد بسببها املطلقة من خمصصات الصندوق؛ مربوك بن زيوش، نفقة املطلقة واألوالد يف ظل القانون رقم 

 .770صندوق اخلاص هبا، املرجع السابق، ص.ال
 ..5مقدم عبد الرحيم، املرجع السابق، ص. -7
، فأحكام "إّن للقاضي سلطة األمر، أي إصدار األوامر نتيجة عريضة يقدمها املدعي للقاضي. يفرتض صدور قرار والئي يف اختاذ تدابري خارج أي نزاع -8

اع بني األطراف، ودون أن يكون مثة طلب قضائي حقيقي مقدم من أحد األطراف ضد اآلخر"؛ أمحد داود رقية، القضاء الوالئي هي تلك اليت تصدر بدون نز 
 .02نفس املرجع، ص.

من قانون صندوق النفقة على ما يلي: " يبت القاضي املختص يف الطلب، مبوجب أمر والئي، يف أجل أقصاه مخسة  05من املادة  00حيث تنص الفقرة  -9
 من تاريخ تلقيه الطلب".( أيام 5)



 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

409 
 

اريخ تبليغ األمر الصادر عن قاضي شؤون األسرة املختص، وتستمر يف عملية صرف املستحقات املالية إىل غاية يوما من ت 75أقصاه 
 سقوط احلق يف االستفادة منها.

إالّ أّن املشرع اجلزائري مل حيدد املدة اليت يتعني انتظارها لتقدمي طلب االستفادة ابتداء من صدور احلكم احملدد للنفقة، يف حني 
نظريه املغريب أجر شهرين من تاريخ تقدمي طلب تنفيذ املقر القضائي احملدد للنفقة، إذ خيول القانون للمستفيد أن يتقدم هبذا حيدد 

الطلب، بعد انصرام أجل شهرين من تاريخ تقدمي طلب تنفيذ املقر القضائي احملدد للنفقة، الذي سبق وأن حدد هذا املخصص املايل يف 
 .1 حكم النفقة

ا ميكن أن يسجل على هذا اإلجراء الذي ألزم القانون اجلزائري املطلقة باختاذه للحصول على النفقة، أنّه ينطوي على ثغرة إّن م
إن مل نقل مستحيال، إذ أّن املصاحل اإلدارية  ضي املختص من خالل مخسة أيام صعبقانونية ميكن أن جتعل البت يف طلبها من القا

استقبال امللفات من املعنيني كما ورد يف القانون، دون التأشري عليها باالستالم لعدم حتريك أجال الفصل  لقاضي شؤون األسرة تعمد إىل
يف امللف، وبذلك يقع الفصل فيها ضمن سلطتها التقديرية، اليت جتعل صدور األمر باملوافقة على تسديد النفقة يأخذ وقتا أكرب مما هو 

 حمدد قانونا، هذا من جهة.
خرى، فإّن إلزام املشرع اجلزائري للمرأة باللجوء إىل قاضي شؤون األسرة، ما هو إال إجراء بريوقراطي، حيث كان ومن جهة أ

اط باإلمكان االكتفاء بتحرير حمضر امتناع عن دفع النفقة من طرف احملضر القضائي، مث التوجه مباشرة إىل املصاحل اإلدارية الوالئية للنش
وهو األسلوب الذي اعتمده املشرع يف حالة توقف املدين بالنفقة عن تنفيذ احلكم  ستحقات املالية.االجتماعي، للحصول على امل

من قانون صندوق النفقة اجلزائري إثبات  4/ 01القضائي الذي يلزمه بالنفقة بعد شروعه فيه، حيث يكفي يف هذه الوضعية بنص املادة 
تقوم مصاحل النشاط االجتماعي بصرف النفقة املستحقة، وهو ما يطرح اإلشكال  الوضع القائم، مبوجب حمضر حيرره حمضر قضائي حىت

 .حول إلزام املرأة باللجوء إىل قاضي شؤون األسرة إذا امتنع املدين عن الدفع منذ البداية، وإعفائها من ذلك إذا قام بالدفع مث توقف؟
القضائي، كشرط للحصول على النفقة املستحقة، ما هي إال مضيعة  إّن هذا اإلشكال يربز بوضوح أّن إجراءات احلصول على األمر    

وباإلضافة إىل ذلك، فإنّه يف حالة رفض طلب االستفادة، فإنّه ال حيق واحلالة هذه  .2 للوقت وإضافة عبء جلهاز العدالة ليس إال
من قانون  07، وهذا حسب ما نصت عليه املادة للمستفيد، بالطعن يف ذلك األمر الوالئي بأي طريق من طرق الطعن، ألنّه يعّد هنائيا

يف حني جند أّن املشرع التونسي، منح للمستفيدين الطعن يف قرارات الصندوق القومي للضمان االجتماعي، أمام  .3 صندوق النفقة
عترب إدارية. لذا كان من األجدر أن احملاكم اإلدارية وفق هنج سلم التظلم اإلداري، باعتبار أّن احملكمة اإلدارية مؤسسة عمومية وقراراهتا ت

 مينح املشرع اجلزائري لفائدة من صدر يف حقهم قرارات ال ختول هلم االستفادة، بأن يطعنوا يف هذه القرارات على غرار القانون التونسي،
 . حىت تتحقق فلسفة إحداث الصندوق، وإبعاد الوقوع يف هتميش أي طرف قد يكون يف أمّس احلاجة من االستفادة

، 4املتعلق بإنشاء صندوق النفقة 00-05كما قد يربز إىل الوجود إشكاالت أثناء املمارسة والتطبيق ألحكام القانون رقم   
سبق وأن فقد يتماطل املدين عن أداء النفقة، إذ سيعمد إىل التوقف عن دفع النفقة املستحقة إىل الزوجة، يف املرة املوالية للمرة األوىل اليت 

تقدمت بطلب إىل الصندوق الذي خول هلا االستفادة، مث يعود الزوج مرة أخرى للتماطل، مما يتوجب على الزوجة اإلسراع جبمع الوثائق 

                                                           
، أمحد داود رقية، ؛ 777املتضمن إنشاء الصندوق اخلاص هبا، املرجع السابق، ص. 00-05مربوك بن زيوش، نفقة املطلقة واألوالد يف ظل القانون رقم  -1

 .02ص.
 ..0، ص. نفس املرجعأمحد داود رقية،  -2
املتعلق بإنشاء صندوق النفقة على ما يلي: "ال تكون األوامر الوالية املنصوص عليها يف هذا القانون، قابلة  00-05من القانون  07حيث تنص املادة  -3

 ألي طريق من طرق الطعن". 
 .10-.5مقدم عبد الرحيم، املرجع السابق، ص -4
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وتقدمي طلب جديد من أجل احلصول على النفقة وفق الشروط السابقة، كما لو تعلق األمر بطلب جديد مقدم إىل الصندوق ألول مرة. 
وعليه، فكان من األجدر أن ينّص املشرع صراحة من خالل قانون صندوق النفقة على تقييد حالة عود املدين إىل التملص على غرار 

ق املطلقة أو األوالد النفقة يف هذه احلالة دون اللجوء إىل نفس الشروط واإلجراءات ومحايتهم، ومن مت سيتم القانون التونسي، إذ تستح
ختليص املطلقة املتضررة من تلذذ مطلقها، مما كان يرهقها ويثقل كاهلها من طول إجراءات كانت تقتضيها إعادة املطالبة خبدمات 

 الصندوق من أوهلا. 
املطلقة وأبنائها، ومدى استمرارية توافر الشروط املوجبة الستفادهتا من خمصصات صندوق التكافل ولضبط وضعية الزوجة 

املتعلق بصندوق التكافل العائلي، بتزويد رئيس  00.00من القانون رقم  02العائلي، ألزم املشرع املغريب املستفيد مبقتضى أحكام املادة 
ء من تاريخ صدور مقرر االستفادة بالوثائق، واليت على أساسها يتعني على رئيس احملكمة احملكمة املختصة بعد انصرام كل سنتني ابتدا

 .  1إصدار املقرر القضائي باستمرارية االستفادة من املخصص املايل للصندوق من عدمه
أن األحقية يف كما أنّه قد تثار صعوبات أخرى أثناء سريان العمل بصندوق النفقة اجلزائري، تتجلى يف تزاحم الطلبات بش

املتعلق بإنشاء صندوق النفقة فلم ينص املشرع صراحة  00-05استحقاق النفقة ما بني األبناء والزوجة املطلقة، فبالرجوع إىل القانون 
رجوع على حتديد املستحق لالستفادة يف هذه احلالة، علما أنّه على مستوى أحكام النفقة جند العديد منها يتضمن األطفال، كما أنّه بال

من نفس القانون فقد حددت الفئات املستحقة لالستفادة من الصندوق يف الزوجة املطلقة ومستحقو النفقة من األطفال،  07إىل املادة 
، حيث نص على أن تكون 7005وهو ما تفّطن له القانون البحريين املتعلق بصندوق النفقة لسنة  2فمن يا ترى سيستفيد باألولوية؟.

للزوجة أو املطلقة مث نفقة األوالد. فهذا التحديد جاء واضحا وكان من األجدر أن يعمل املشرع اجلزائري على إقرار هذا األولوية 
 التحديد، ألنّه سيغين أثناء التطبيق عن جمموعة من املشاكل.

، ولنا أن دوق النفقةعن اإلشكاالت املتعلقة بإجراءات االستفادة من املستحقات املالية لصنهذا جل ما ميكن أن يقال 
نتساءل عن اإلشكاالت املثارة حول إشكاالت حتصيل واسرتجاع املخصصات املالية غري املستحقة هلذا الصندوق، وهو ما ستم بيانه يف 

 املطلب املوايل.
 لصندوق النفقةغير المستحقة إشكاالت تحصيل واسترجاع المخصصات المالية : المطلب الثاني

منه  00املتعلق بإنشاء صندوق النفقة إىل األحكام املالية له، إذ نص يف املادة  00-05من القانون ض الفصل الثالث تعرّ 
وعنوانه صندوق النفقة، ويقيد يف هذا احلساب يف باب اإليرادات  407-00على أنّه يفتح يف كتابات اخلزينة حساب ختصيص رقمه 

رسوم جبائية تنشأ وفقا للتشريع املعمول به لفائدة صندوق  -ها من املدينني هبامبالغ النفقة اليت يتم حتصيل-خمصصات ميزانية الدولة 
وبناء على ما أشاء إليه النص، فإّن مداخيل صندوق النفقة تأيت مبا يكون خمصصا هلذا  .3وكل املوارد األخرى -هلبات والوصايا-النفقة 

نسبة مسامهة الدولة فيه، وهل هي نسبة أّن النص املذكور ال يتبني منه  الصندوق من نسبة ميزانية الدولة عند بداية كل سنة مالية، إال
 ثابتة عند حتديد ميزانية الدولة كل سنة؟ أم هي متغرية وتتحكم يف زيادهتا أو نقصاهنا متغريات حسب الظروف.

بالوفاء هبا بعد يسارهم، بعد أن كما أّن من مداخيل صندوق النفقة أيضا املبالغ املالية اليت يكون املدينون بالنفقة قد قاموا 
تكفل صندوق النفقة سابقا وعند إعسارهم بدفعها للمستحقني هلا، وهذه املبالغ اليت دفعها صندوق النفقة عوض املدينني هبا مبالغ ثابتة 

ومون بسدادها والوفاء مشغولة هبا وعند يسارهم وزوال عسرهم يق بذمتهم ال يسقط أداؤها حبلول صندوق النفقة بدفعها، بل تبقى ذممهم
 عوض املطلقة أو األوالد احملضونون الذين سددت هلم هذه املبالغ من قبل الصندوق. هبا للصندوق الذي يعترب هو الدائن اجلديد هلا

                                                           
 .002بق، ص.حممد لشقار، املرجع السا -1
 .70رقية، املرجع السابق، ص.أمحد داود  -2
 .770املتضمن إنشاء الصندوق اخلاص هبا، املرجع السابق، ص. 00-05بن زيوش، نفقة املطلقة واألوالد يف ظل القانون رقم  مربوك -3
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زت مداخيل صندوق النفقة مبا يفرض من رسوم جبائية أو شبه جبائية، "والرسوم اجلبائية هي جمموع االقتطاعات اليت كما عزّ   
. أما 1وم هبا الدولة سواء كانت يف شكل ضرائب أو رسوم أو يف شكل اقتطاعات أخرى، واجلباية أوسع مفهوم من مصطلح الضريبة"تق

الرسوم شبه اجلبائية فهي جمموع املسامهات أو االقتطاعات اليت تقوم هبا هيئات أخرى من غري إدارة الضرائب، وهذه املسامهات منصوص 
لصاحل هذه اهليئات واملؤسسات مثل اقتطاعات الضمان االجتماعي، واقتطاعات دواوين الرتقية والتسيري العقاري، عليها قانونا، وحتصل 

 . 2وتشرتك مع الضريبة يف طابعها اإلجباري واإللزامي
 يتاملتعلق بإنشاء صندوق النفقة، تلك ال 00-05املستحدث باألمر رقم  صندوق النفقة ومن بني اإلشكاالت اليت يثريها

املخصصات املالية اخلاصة به، حيث تتلخص وظيفة هذا الصندوق يف دفع النفقة ملن حكم له هبا من واسرتجاع تتعلق بسبل حتصيل 
 .0فبموجب نص املادة ، املطلقات وأطفاهلن، من جهة، ويف اسرتجاع املبالغ املدفوعة من املدينني احملكوم عليهم هبا، من جهة أخرى

قة اجلزائري، يتوىل أمني اخلزينة للوالية اسرتجاع وحتصيل املخصصات املالية للصندوق واملتمثلة يف الديون من من قانون صندوق النف
 .3 املدينني بالنفقة، بناء على أمر باإليراد من املصاحل املختصة

متقاعد، حيث يتم أو أجري أو إشكال إذا تعلق األمر مبوظف  وعليه، فإذا كانت شروط حتصيل ديون الصندوق ال تثري أي 
اللجوء إىل االقتطاع من الراتب الشهري وفاء لدين بذمة املعين لصاحل الصندوق، فإّن األمر قد يكون مستحيال كلما تعلق األمر ببعض 
األزواج الذين لديهم القدرة على التهرب من األداء، أو هم يف حالة عسر يصعب عليهم معها األداء، كما أّن هناك أزواجا على 

دينا عداد لالعتقال لعدم قدرهتم على الوفاء أو قصد اإلضرار بالزوجة املطلقة، أما يف حالة ما إذا وافته املنية، فإّن مبالغ النفقة تصبح است
وكحل هلذا اإلشكال املذكور أعاله، نقرتح بالنسبة لزوج املطلقة الذي ال يعمل، ولديه قدرة على ممارسة أي نشاط، فإنّه  .4 على الرتكة

عد احلكم عليه بالنفقة يصبح ملزما من طرف الدولة على العمل للنفع العام ويف أعمال ختدم اجملتمع، مقابل النفقة اليت يدفعها صندوق ب
كما أنّه يوجد إشكال آخر، يتعلق باسرتجاع املخصصات املالية من الصندوق غري املستحقة، حيث ألزم املشرع من خالل ،  النفقة ألبنائه

، غري 5 ، كل من تسلم من الصندوق خمصصات مالية دون وجه حق باسرتجاعها00-05يف فقرهتا الثانية من القانون رقم  00املادة 
أنّه مل حيدد حلالة االمتناع عقوبة معينة، حيث يبقى أمر مطالبة املطلقة باسرتجاع األموال اليت صرفت لصاحلها بدون وجه حق، أمر غري 

يل مقتضيات هذه املادة، بشكل يضمن محاية املخصصات املالية للصندوق، وهذا رغم حماولة املشرع األمر الذي يستدعي تعد، جمدي
من خالل هذا النص، معاجلة مسألة التحايل على الصندوق، الذي قد يلجأ إليه الزوجان أو األبناء من أجل حتصيل نفقة غري مستحقة 

الصندوق، أو كأن يلجا األطفال إىل اإلدالء بوثائق تثبت استمرارية حقهم من الصندوق، كأن يتم الطالق صوريا قصد االستفادة من 
 يف االستفادة من املخصصات املالية للصندوق، رغم انتفاء وسقوط ما تثبته الوثائق.

ها وعليه، يتضح أّن موارد الصندوق على اختالفها، ال ميكن التعويل عليها يف متويل الصندوق، نظرا ملا يعرتي شروط استيفائ
من اختالالت هتدد مالية الصندوق باإلفالس يف جانب مهم من موارده، األمر الذي يتطلب تدخل املشرع لوضع ضمانات قانونية  

 كفيلة بتحصيل هذه املوارد.  
                                                           

 .04، ص.7001سنة أنظر، سعيد عبد العزيز عثمان وشكري رجب العشماوي، اقتصاديات الضرائب، الدار اجلامعية، د.ج، د.ط، القاهرة، مصر،  -1
2 - PIEERE BELTRAM, LA FISCALITE EN FRANCE, ACHETTE LIVRE , 6EME EDITION , 1998, P.122.  

املتعلق بإنشاء صندوق النفقة اجلزائري على ما يلي: " يتوىل أمني اخلزينة للوالية حتصيل املستحقات املالية  00-05من القانون  .0حيث تنّص املادة  -3
 ق النفقة من املدنني بالنفقة، بناء على أمر باإليراد تصدره املصاحل املختصة وفقا لألحكام املنصوص عليها يف التشريع املعمول به".لصاحل صندو 

 .77أمحد داود رقية، املرجع السابق، ص. -4
تطبق على اإلدالء بتصرحيات غري صحيحة املتعلق بإنشاء صندوق النفقة اجلزائري على ما يلي: " 00-05من القانون رقم  00حيث تنص املادة  -5

 لالستفادة من أحكام هذا القانون، عقوبات التصريح الكاذب املنصوص عليها يف التشريع املعمول به.
 يلزم كل من تسلم من مستحقات مالية بدون وجه حق بردها".
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 خاتمة: 
ات رغم أمهية إحداث صندوق النفقة من الناحية االجتماعية، فقد أثريت بشأنه كثري من اإلشكاليات ترتبط أساسا بإجراء

االستفادة من صندوق النفقة، وبالفئات املستفيدة من مدخرات الصندوق، فقد استثىن املشرع فئة عريضة من األطفال هم يف أمس 
كما   .جمهويل النسب، وذوي االحتياجات اخلاصة وغري ذلكصندوق، كاألطفال املتخلى عنهم، و احلاجة إىل املساعدة االجتماعية هلذا ال

استثىن النساء املطلقات املعوزات واليت تويف عنهن وعن أبنائهن أزواجهن أي األرامل، فاملشرع اجلزائري من خالل ذلك مل يكن منصفا 
وعليه،  يف تقديره هذا على أساس أنه حتيز لصاحل الفئات املذكورة على حساب فئات كثرية هي يف أمس احلاجة إىل الدعم واملساعدة.

  من 07  املادة لنفقة غري قاصرة على من حصرهم يفن باملشرع اجلزائري أن جيعل االستفادة من املستحقات املالية لصندوق اـــــيستحس
 .واألزواج  والفروع ل من جتب هلم النفقة من األصولــــك  داهم لتشملـــشاء صندوق النفقة، بل تتعــــاملتعلق بإن 00-05القانون رقم 

ز شروط االستفادة من املخصصات املالية للصندوق هو التعقيد وطول إجراءاهتا اليت قد تظل شهورا، مما كما أّن أكثر ما ميّ 
قد يفسر حرص املشرع على عدم ضياع املخصصات املالية للصندوق وإشكالية دفعها لغري مستحقيها، على حساب متتع من هم يف 

 أمس احلاجة إىل النفقة.
اإلشكاالت املتعلقة بصندوق النفقة اجلزائري وخاصة من حيث التطبيق، هو نقاش سابق ألوانه  إال أنّنا نقول أّن احلديث عن

 نوعا ما، طاملا أّن هذا الصندوق دخل للتو حيز التنفيذ، ومل تتشكل بعد حصيلة على مستوى العمل القضائي ميكن رصدها وتقييمها.
نعنا من القول بأّن الفكرة اليت توخاها املشرع اجلزائري يف تقنينه رغم كل هذه السلبيات اليت مت ذكرها، إال أّن ذلك ال ميو 

شية اليت لصندوق النفقة، من شأهنا أن تعّزز كل قيم التكافل والتآزر يف اجملتمع، ومعاجلة نسبة كبرية من االختالالت االجتماعية واملعي
 من جهة أخرى. ة حلقوق أطفاهلاة املطلقة ومحايمن جهة، وضمانا لكرامة املرأ تعرفها األسر اجلزائرية
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ُالمُ 
 
ُحوالتُالسياسيةُفيُالجزائرثقفُاألكاديميُوعمليةُالت

Academic intellectual and the process of political transformation in Algeria 

 ،دكتوراهال باحث يف طالب مصطفى بن حوى، 
 أستاذ حماضر قسم  )أ(، د. مصطفى الزاوي،

 كلية احلقوق والعلوم السياسية،
 .اجلزائر، 2 جامعة وهران

 . 22/00/2102تاريخ املراجعة:  - 01/01/2102تاريخ اإليداع: 
 ملخص:

اجلزائري، ومدى متثيل  هتدف هذه الدراسة إىل حتديد دور املثقف األكادميي حول قضايا سياسية واجتماعية منتشرة يف اجملتمع      
خالل جمموعة من الظروف اليت تتحكم يف مهمته، صراعه ضد دوره احلقيقي يف التفكري ونقد السلطة يف مسائل مصريية. وذلك من 

ظروفه  عكس ما جنده يف الكثري من البلدان اليت اعتمدت يف تطورها على كفاءاهتا الوطنية، باإلضافة إىل السلطة اليت تتعمد هتميشه،
واألوضاع األمنية اليت مسته  ها يف إطار أزمة املثقفوإشكالية اهلوية اليت يعيش اليت أثرت على إنتاجه العلمي. املعيشية واالجتماعية الصعبة

يف وقت متر فيها اجلزائر  إليصال رسالته للمجتمع واألجيال القادمة. ، مشاكل كثرية يتخبط فيها املثقف حتد من إرادتهسنوات التسعينات
     املثقف وخاصة األكادميي.، وجب إعادة النظر إىل اقتصادية معقدة وانتخابات مرتقبةبتحوالت سياسية كبرية وأزمات 
 الكلمات المفتاحية:

 املثقف، االنتلجنسيا، أنواع املثقف، األكادميي، دور املثقف، العنف السياسي. 
Abstract: 

      This study aims to determine the role of the academic, intellectual on political and social 

issues in the Algerian society, and the extent to which he represents his real role in thinking and 

criticism of power in crucial issues. Through a set of circumstances that control his mission, his 

struggle against the authority that deliberate marginalization, contrary to what we find in many 

countries that have adopted in the development of the national competencies, in addition to difficult 

living and social conditions that affected his scientific production. The problematic’s identity that 

he lives in the context of the intellectual crisis and the security situation that characterized the years 

of the nineties, many problems floundering by the intellectual limit his will to deliver his message 

to society and future generations. At a time when Algeria is undergoing major political 

transformations, complex economic crises and upcoming elections, it is necessary to consider the 

intellectual especially the academic. 

Keywords: 

 The intellectual, the intelligentsia, types of intellectuals, the academic, role of the 

intellectual, political violence.     

 مقدمة:
تعمل الكثري من البلدان على إشراك كفاءاهتا يف العملية التنموية، يف اجملال االقتصادي والسياسي وكذا االجتماعي والثقايف،       

اجلامعي من النخبة العلمية وهي فئة تتميز عن الفئات األخرى بالكثري  األستاذللوصول إىل جمتمع متطور يعيش أفراده يف رفاهية. باعتبار 
 إال. لعب دور فعال يف تطوير جمتمعاهتا ، حيث ميكنهاعايل الذي يسمح هلا بالتخصص يف جمال معنيالكادميي األالتعليم من الصفات، ك

سلبا على احلياة االجتماعية واالقتصادية، وأصبح الوضع أكثر تعقيدا يف  أثرت، اليت متر هبا البلدان العربية واألمنيةالسياسية  ألوضاعا أنا
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احلاكمة ومل جتد هلا حلول مستدامة.  األنظمة أرهقتالشرعية، مشاكل  متطرفة وظاهرة اهلجرة غري إرهابية، مع ظهور مجاعات بعض الدول
والسياسية، فهي جزء من اللعبة العربية لتشاركها احلدود  األمنيةرغم أن اجلزائر مل تدخل يف هذه الدوامة املليئة بالتناقضات والصراعات 

خاصة مشال مايل، ومنو مجاعات  مشاكل أمنية دان تشهد توترات داخلية مثل ليبيا، وكذلك ما تشهده منطقة الساحل مناجلغرافية مع بل
 حرام. بوكوومجاعة  )داعش( اإلسالميةالدولة تنظيم فيها حبثا عن النفوذ والتوسع مثل القاعدة و  إرهابية

 لت السلطة على تكييفه مبا يتناسب مع الساحة السياسيةكل هذه املتغريات أثرت يف الوضع السياسي يف اجلزائر، وعم
، فئة النخبة املثقفةالوضع حيتاج إىل مشاركة األستاذ اجلامعي يف العملية السياسية باعتباره من  أن إال، واالجتماعية وسياساهتا اخلارجية

متتهن التفكري والنقاش والنقد البناء، وخاصة الذين ينشطون يف ختصصات مثل العلوم السياسية وعلم االجتماع السياسي واألنرتوبولوجيا 
املدرس اجلامعي مشاركة  إىليف الكثري من القضايا الوطنية اليت حتتاج  األستاذالسلطة  أناملالحظ و السياسية وحىت الفلسفة السياسية. 

ويف فرتات أخرى نالحظ أن النخبة العلمية تفضل عدم املشاركة، وتركيزها على البحث العلمي األكادميي فقط، رغم أن  كمثقف،  أفكارهب
هذا التنافر بني األكادميي والسياسي والسياسة الذي ترتفع حدته من فرتة االستقرار السياسي له دور كبري يف تطوير عملية البحث العلمي. 

كأحد  0811أكتوبر  من اخلامس أحداثاالجتماعية والسياسية اليت عرفتها اجلزائر منذ االستقالل، خاصة  األحداث، حسب أخرى إىل
 .البالد عاشتهاالتطورات اليت  أهم

عند مكنة. امل األضراراحللول للخروج بأقل  إجيادوتعمل على كل اجملتمعات العامل بأزمات هتدد استقرارها وأمنها وأفرادها،   متر
 متتلك التأهيل العايل والرؤية إطارات، ويظهر دور خنبته من أساسيةالذي يهدد أمنها يتدخل اجليش بصفة  اإلرهايبظهور اخلطر 

، ووضع خطط الحتواء التهديد باحرتافية عالية. أما عند دخول أي بلد يف أزمة اقتصادية ومالية، تظهر خنبته من رجال اإلسرتاتيجية
من الركود. وعندما يدخل البلد يف أزمات اجتماعية وسياسية هتدد اقتصاد جمتمعاهتم  إخراجوأصحاب املال، من أجل املسامهة يف  األعمال

اجلامعي، وكأنه يعيش منفصال  املدرسأفراده ونظامه السياسي، يغيب دور املثقف يف حتديد موقفه من األوضاع الراهنة وبوجه اخلصوص 
تفاعل مع املتغريات والتحوالت اليت حتدث داخل البيئة اليت يعيش فيها، سواء كانت داخلية أو خارجية كالتحوالت عن جمتمعه، رافضا ال

ما هو دور  والسؤال املطروح:يف البلدان اجملاورة اليت تعترب هتديدا مستمرا على البالد.  األمنية واألوضاعالسياسية والعملية االنتخابية، 
اليت حتدث يف اجلزائر؟، أو كيف ميكن لألستاذ  االجتماعية والسياسية ره مثقف يف عملية التغريات والتحوالتاجلامعي باعتبا املدرس

اجلامعي أن يلعب دورا اجيابيا يف خدمة جمتمعه خاصة اجملال االجتماعي والسياسي، وفرض وجوده وسط النخب السياسية يف عامل ال 
 يعرتف باحلياد؟.

 إشكالية تحديد المفهوم() الجامعيمفهوم األستاذ / 1
 تعريف النخبة الجامعية إجرائيا:  -1/1  
هي فئة من فئات اجملتمع تتميز مبستوى تعليمي وفكري عايل، األمر الذي يؤهلها للقيام بدور قيادي أو بأدوار املسؤولية يف   

العلمية والتقنية واألدبية واإلشراف عليهم يف التدرج وما اجملتمع من خالل تدريس وتكوين الطلبة اجلامعيني يف العديد من التخصصات، 
 .(1)بعد التدرج. وهي جزء من النخبة الفكرية اليت تضم األدباء واملفكرين وأساتذة جامعات والفالسفة والعلماء

 النخبة: -1/2
واالنتقاء، فنخبة القوم تعين خيارهم.  تشتق كلمة النخبة يف اللغة العربية من الفعل انتخب أي اختار، واالنتخاب هو االختيار     

 . (1)أما لفظ الصفوة فهو يدل على معىن اخلالصة، فاصطفى الشيء أي اختاره أو استخلصه

                                                           
 .212ص  .0811، سنة 0طخليل أمحد خليل، املفاهيم األساسية يف علم االجتماع، دار احلداثة للطباعة والنشر والتوزيع: بريوت،  -1
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هي فئة من الفئات املتميزة يف اجملتمع من الناحية الفكرية أو التعليمية مما يؤهلها للقيام بدور قيادي أو بأدوار اصطالحا:   
اجملتمع، وهي أكثر فئات اجملتمع تأثريا يف احلياة العامة وقدرة على اختاذ القرار ... كما يتميزون بقوة تأثريية يف دوائر صنع املسؤولية يف 

 . (2)القرار والرأي العام، ومن مث تصبح هذه الفئة عنصرا أساسا لوسائل االتصال املختلفة
"مفردة جامعة من معانيها إكبار النجاح الذي حيرزه الفاعلون االجتماعيون كما قام خليل أمحد خليل بتعريف النخبة على أهنا   

ل فرع خالل نشاطاهتم. واإلكبار هو التقدير والتقومي باملقارنة، وال ميكننا مقارنة غري القابلني، كما ال ميكننا الكالم عن النخبة إال داخ
 .  (3)نسب النجاح" نشاط. فالنخبة هي زمرة اجتماعية بلغت داخل مجاعة أكرب أعلى

مصطلح مستعار من الفرنسية، على انه " Steve Bruce and Steven Yearley يارلي ستيفنو بريس ستيفنكما عرفه   
يهيمن على جمتمع أو منظمة أو جمموعة اجتماعية دون أن تلزم نفسك بأي تفسري خاص لتلك  وهذا مفيد لوصف جمموعة صغرية ذلك

مصطلح أوسع من "الطبقة احلاكمة"، وهو ما يفسر قوة هذه اجملموعة من حيث وضعها االقتصادي يف القرن التاسع ومن مث فهو  .اهليمنة
استخدام كلمة النخبة يعين ضمنيا أن احلكام يستحقون ألهنم كانوا متفوقني بشكل فطري. هذا  عشر )وبعد ذلك يف أيدي احملافظني جدا

من السلطة يف الواليات املتحدة  0821 سنة سر ملاذا كانت دراسة رايت ميلز الكالسيكيةهو التماسك الضمين يف املصطلح الذي يف
 .(4)"1956 تسمى السلطة النخبة

على أهنا: "جمموعة من األفراد أو فئة يعرتف بعظمتها يف التأثري والسيطرة على شؤون  ناظم عبد الواحد الجاسوركما يعرفها       
، حيث أكدا بأن النخبة هي الطبقة احلاكمة اليت تشكل األقلية موسكا وكابتانو، باريتواجملتمع. وأول من كتب عن النخبة املفكر االيطايل 

. إال أن مصطلح النخبة تغري مع التحوالت االجتماعية (5)القوة والسلطة، والنفوذ"من أبناء الشعب، واليت تتميز عن غريها من الطبقات ب
اليت تفكر وحتلل وتنتقد اجملتمع والسياسة، مهها الرقي  معات حيث أصبحت النخبة تلك الفئةوالسياسية والثقافية، اليت طرأت على اجملت

يرى "أن بعض النخب  عمر خليل معنإال أن  عالية وعلم وفري وملمة مبجتمعها.بالفرد واجملتمع، متمركزة يف مجيع اجملاالت. تتميز بثقافة 
 .   (6)غري حيوية أو مفتوحة وال متثل طبقة مسيطرة وال ترحب باآلخرين من الطبقة الدنيا أو ال تبقى التأثريات من الضغوط اخلارجية"

حيث يقول "حني يستعمل املصطلح يف العالقات بني  طوني بينيتيُعرف املصطلح حسب االستعمال، وهذا ما جنده عند   
اجلماعات االجتماعية، فهناك معىن إحيائي إضايف، بأن القلة ال تتمايز عن الكثرة فقط، بل متارس عليها صورة من صور السلطة. وقد 

، "من استمرار ارتفاع واخنفاض يف إشكالية "تداول النخب" Pareto باريتويرى  .(7)تتميز النخب أيضا مبصطلحات ثقافية وعقلية"
النخب، أنه قانون تارخيي قابل للتغيري، ال ميكن ألي جمتمع أن يفلت منه، على الرغم من أن حتليل باريتو يشبه موسكا يف العديد من 

                                                                                                                                                                                                 

ال األصمعي: يقال يف كتابه لسان العرب: خنب: انْ َتَخَب الشيَء: اختاره. والنُّْخَبُة: ما اختاره، منه. وخُنَْبُة القوم وخُنَْبتُ ُهْم: ِخَياُرهم. ق ابن منظورعرفها )النخبة( 
 الصادر: بريوت، اجمللد الرابع عشر، ابن منظور، لسان العرب، دار)هم خنبة القوم، بضم النون وفتح اخلاء. قال أبو منصور وغريه: يقال خُنْبة، بإسكان اخلاِء. 

  (.202، ص2111الطبعة الثالثة، سنة 

 .81، ص 2101، سبتمرب 01 مولود سعاد، النخبة واجملتمع، جتدد الرهانات، جملة الباحث االجتماعي، عدد -1
م والتأثري، مركز حممد الفاتح محدي، استخدام النخبة اجلامعية اجلزائرية للصحافة االلكرتونية وانعكاسه على مقروئية الصحف الورقية: دراسة يف االستخدا -2

 . 212-210، ص 2102، سنة 0(، ط41دراسات الوحدة العربية: بريوت، سلسلة كتب املستقبل العريب )
 .222هيم األساسية يف علم االجتماع، مرجع سابق، ص خليل أمحد خليل، املفا -3

4-Steve Bruce and Steven Yearley, The Sage Dictionary of Sociology, SAGE Publications, London, 2006, p 82. 
 .221، ص 2111ناظم عبد الواحد اجلاسور، موسوعة علم السياسة، دار جمدالوي للنشر والتوزيع: عمان، الطبعة األوىل، سنة  -5
 .218، ص 2114معن خليل عمر، معجم علم االجتماع املعاصر، دار الشروق للنشر والتوزيع: عمان، الطبعة األوىل، سنة  -6
دراسات ، ترمجة: سعيد الغنمي، بريوت: املنظمة العربية للرتمجة، مركز -معجم مصطلحات الثقافة واجملتمع -طوين بينيت وأخرون، مفاتيح اصطالحية جديدة -7

 .442، ص 2101الوحدة العربية، سبتمرب 
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عرف كما انه يُ   .ومنهجيةالنواحي، إال أن سياق التربير هو نفسه جزئيا، وباريتو هو قبل كل شيء، أكثر ارتباطا إىل نظرية اجتماعية واسعة 
عموما النخبة كفئة من الناس اجملندين من أولئك الذين حيققون أعلى مستويات اإلجناز يف جمال نشاطه، هذا النوع من النشاط الفعال غري 

يف تعريف النخبة . يبدو أن باريتو جيمع (1)مهم بالنسبة له، ويشمل صراحة كال من الشخصيات السياسية أو املؤثرة سياسيا مثل نابليون"
جال حمدد، حىت وان كانت من مب الكثري من الفاعلني االجتماعيني والسياسيني واالقتصاديني، رابطا نشاط هذه الفئة بربوزها يف اجملتمع

 طبقات ادين مثل اجملرمني واملنحرفني واحملتالني. 
 :The intelligentsiaاالنتلجنسيا  -1/3  

على أهنا "مجاعة تشمل الناس الذين ميتهنون العمل الذهين، وقد مهد ظهور االنتلجنسيا  صافي ولؤي موصللي أحمدقد عرفها        
تقسيم العمل، وخاصة انفصال العمل الذهين عن اجلسدي ومل تفد االنتلجنسيا شرحية اجتماعية متميزة، يرفدها أناس يتحدرون من خمتلف 

العمل الذهين، القادرين على متطلبات الربجوازية إىل حد كبري سواء منها ممتهين زيادة الطبقات، إال مع تطور الرأمسالية اليت أدت إىل 
إىل أن مصطلح االنتلجنسيا أصبح يستخدم يف وصف فئة املتعلمني واخلرباء  عزمي بشارةكما ذهب    .(2)اإلنتاجية أو االجتماعية"

ن العاملني يف جمال "التفكري كمهنة، مدرسني كانوا أو صحافيني أو خرباء أو مهندسني أو علماء من العاملني يف جماالت املعرفة والعلم، م
إبداعيا، فكريا كان أو أدبيا( الذين يرون أن من واجبهم اختاذ مواقف دون أن يكونوا من "املفكرين" املبدعني )أي الذين يقدمون إنتاجا 

على أهنا "فئة اجتماعية تتباين يف انتمائها الطبقي واالديولوجي وتتميز بأهنا  عالء جواد كاظموعرفها  .(3)من اجملتمع والدولة وغريها"
اجملتمع يف اغلب األحوال، وتساهم فعليا يف عملية إنتاج )منظومة  األكثر ارتباطا بالعقل وعامل األفكار والتجريد، ما جيعلها تقفز على

 .(4)تصورات( إيديولوجية أو بلورهتا أو صياغتها أو توزيعها ومتارس دورا أساسيا يف عملية التحويل االجتماعي"
أفراده، وما زادها تعقيدا التطور إذا كانت كل الظروف متوفرة أو على األقل بعضها، من مشاكل اجتماعية كثرية تضرب استقرار   

التكنولوجي والعوملة. وإشكاالت سياسية بني من يبحثون عن التعددية والتداول على السلطة، وفئة أخرى تبحث عن االستقرار وتدعوا إىل 
ر، إن األزمة عرفتها البالد عدم التسرع، وتعطي أمثلة حول البلدان العربية اليت تشهد ربيعها. واقتصاد يتهاوى بسبب سوء التسيري والتقدي

من قبل ولكن دون التحضري لسيناريو متكرر، وما زاد األمور تعقيدا انه اقتصاد يعتمد بصفة كلية على مداخيل احملروقات. وان فئة 
ري؟ ومىت تعلن عن االنتليجنسيا دورها إنتاج فكري وطرح تنموي، وان كل جمتمع لديه مثقفوه، فأين هذه الطبقة املتميزة عن اجملتمع بالتفك

 .  خمتصني واظهورها للعب دورها الرئيسي؟، ألنه الوقت املناسب لتقوم بأدوارها اليت يتقمصها أشخاص ليس
عرفه ابن منظور من "ثقف: ثَِقَف الشيَء ثَ ْقًفا وثَِقافًا وثُ ُقوفًة: َحَذَقه. ورجل ثَ ْقٌف وثَِقٌف وثَ ُقٌف: حاذق الفهم،  لغة: المثقف،  

 . (5)الوا ثَ ْقٌف َلْقٌف. ويقال: ثَِقَف الشيء وهو سرعة التعلم. ابن دريد: ثَِقْفُت الشيَء َحَذقْ ُته، وثَِقْفُتُه إذا ظَِفْرَت به"وأتبعوه فق
ثقف" ما يتفق مع املعىن الذي نريده حنن اليوم من  عن املثقف "ليس يف معاين لفظ " محمد شوقي الزينيقول  اصطالحا:  

ال نستعمل ثقف يتثقف بل نقول تثقف ويتثقف مبعىن اطلع اطالعا واسعا يف شىت فروع املعرفة، حىت أصبح رجال كلمة ثقافة، بل حنن 
من خالل احلوار الذي أجراه معه الكاتب اللبناين حبيب معلوف، حول مسألة نقد املثقف قال: "نقدي  حرب يعلكما عرفه   .(6)"مثقفا

                                                           
1-Michael Hartmann, The Sociology of Elites, Routledge, Taylor & Francis Group, London and new York, 2006, p 12. 

 .201، ص 2112أمحد موصللي ولؤي صايف، جذور أزمة املثقف يف الوطن العريب، دار الفكر: دمشق، الطبعة األوىل، سنة  -2
.1، ص 2102: ربيع 1عزمي بشارة، عن املثقف والثورة، سلسلة دراسات )جملة تبني(، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، الدوحة: قطر، العدد  -3
جا(، جملة إضافات، العدد السابع/صيف عالء جواد كاظم، العقل، االنتليجنسيا، االيدولوجيا: حنو تفكيك سوسيولوجي للبنية الثقافية )اجملتمع العراقي منوذ -4

2112، 
 .22ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص  -5
 .41، ص 2101حممد شوقي الزين، الثقاف يف األزمة العجاف: فلسفة الثقافة يف الغرب وعند العرب، منشورات االختالف: اجلزائر، الطبعة األوىل، سنة  -2
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يف سياق الفكر، اقرأ يف اخلطابات وأتعاطى مع املشكالت واعمل على تفكيك املقوالت للمثقف يندرج يف سياق عملي، فأنا كمشتغل 
واألطروحات، من اجل تشخيص ما يقع أو فهم ما حيدث، فهذه مهميت: أن اشتغل على األفكار، من اجل توليد أفكار جديدة، تتيح 

إن مسألة نقد املثقف للمثقف هي عملية جد مركبة وصعبة،  .(1)يل أن افهم ما ال يفهم من الوقائع والظواهر، أو من األقوال واألفعال"
 وكثريا ما يكون اإلشكال املختلف فيه له عالقة سياسية واجتماعية وثقافية، وأحيانا خيرج عن سياقه.

سواء أكانت ، "إذا كان املثقفون من يتحدد عملهم اجتماعيا بكونه يقوم على امتالك املعرفة واستعماهلا، طوني بينيتيقول و   
ني تلك املعرفة من باب الوجاهة أم الوترية السائدة، )...( أي يتعلق يف ما إذا كانت تلك املصاحل قوية ومتماسكة مبا يكفي إلعطاء املثقف

مثل وزارة  . وهذا ما يعاين منه املثقف اجلزائري، إذ مل جيد وسطا يوفر له الوحدة والقوة(2)نوعا من االستقالل النسيب كجماعة اجتماعية"
 ما جعله أكثر انعزاال عن اجملتمع.  أما الواقع عكس ذلك الثقافة، 

 بتعريف املثقف من خالل تقسيم املفهوم ضمن مستويات ثالث، املثقف واملنظر واملفكر. علي السعديكما قام       
 األساسية يف إطار )الرأي( أو القول. اشتغاله: ميكن تعريفه بأنه الذي يعرف شيئاً من كّل شيء، أو )املطّلع( وتقع مادة المثقف
: وهو من ميتلك القدرة على فهم الفكرة املعرفية وهضمها ومن مث شرحها منهجياً، وميكن تسميته ب)العارف(، أما المنظّر

 مادتّه، فتقع يف مستوى )اخلطاب(.
زها إلنتاج فكرة أرقى، وهو ما يطلق عليه )املعريف(، : ذلك الذي يستطيع إنتاج الفكرة املعرفية وصقلها وتطويرها، أو جتاو المفّكر

وهذا النوع من املثقفني يكون نادرًا يف أميا جمتمع ألن ما عنده من خصوصية إنتاج الفكر، ينبع أساسًا من موهبة ذاتية وقدرة قد تصقل 
 يف أربع عناصر وهي كاأليت: محمد يحيهناك جمموعة من الصفات اليت تتوفر يف املثقف، وقد حددها و  .(3) وتتطور، لكنها ال تكتسب

وبالتايل فإن مفهوم املثقف يقف يف مقابل مفهوم املختص  ،يتصف املثقف بأنه ذو قدر واسع من اإلطالع واملعارف الفكرية املتنوعة -
 معني بالذات.نسبياً.  أما املثقف فصاحب معارف ال تتحدد مبوضوع 

إن إطالع املثقف الواسع يؤهله ألن ميتلك القدرة على اإلدراك النظري فهمًا وتأسيساً. أّي أنه ميتلك املقدرة على فهم ما يُطرح من  -
 النظريات الفكرية العامة.

املثقف ذو مقدرة  تايل فإنالنظر واإلطالع على شؤون الواقع وممارسة التحليل العقلي. وبال إن معارف املثقف مستمدة يف األساس من -
 .عالقة بالواقع وجمرى األحداث العامة عالية على النقد والتفكري والتمييز بني اآلراء اليت هلا

 .(4)ينصب اهتمام املثقف على قضايا اجملتمع، باعتباره كائناً معرفياً فاعالً  -
اجلامعات، أو  أسوارصفات املتوفرة يف املثقف، لكن الظاهرة املنتشرة يف جمتمعنا هي اختباء الكثري منهم وراء ال حول يوجد جدالال     

واالشتغال يف مهنتهم احلقيقية وهي نقد االكتفاء مبهن تغطي احتياجاهتم الضرورية، رغم الكفاءة اليت يتمتعون هبا لتطوير جمتمعهم، 
 السلطة.

 :والنخب أنواع المثقف/ 3  
م املثقف إىل عدة أصناف وذلك حسب مهنته ودوره، أو حسب إيديولوجيته وتوجهه الفكري، والبعض اآلخر يصنفه قسّ  لقد      

 حسب والءه.
                                                           

 .    022، ص 0882علي حرب، الفكر واحلدث: حوارات وحماور، دار الكنوز األدبية، بريوت: لبنان، الطبعة األوىل،  -1
 .211، مرجع سابق، ص -معجم مصطلحات الثقافة واجملتمع -طوين بينيت وأخرون، مفاتيح اصطالحية جديدة -2

. 11. 02، بتاريخ: 3999العدد صحيفة املثقف، تصدر عن مؤسسة املثقف العريب، ، املثقف العراقي .. طموح التغيري .. فردانية السلوكعلي السعدي،  -3
2102. 

 .2102. 11. 02، بتاريخ: 3999العدد صحيفة املثقف، تصدر عن مؤسسة املثقف العريب، ، املثقف العريب وبناء الواقع احلديثحيي حممد،  -4
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  المثقف السلطوي: -3/1 
، الذي «املثقف الّسلطوي»صورة  يف اجلزائر "يف العقدين املاضيني، تكّرستيقول سعيد خطييب حول هذا النوع من املثقفني أنه 

يدافع عن الّسلطة املهيمنة، بالكالم أو بالّصمت، على حساب املثقف املستقّل، الذي تقلصت أعداد املنتسبني إليه كثرياً، هذا املثقف 
الّشوارع يف هونغ كونغ،  الّسلطوي الذي قد يندد مبا حيدث يف غزة، لكنه ال يندد بفظاعات الّنظام احلاكم يف بلده، قد يتضامن مع أطفال

هذا النوع من املثقفني هم فئة انتهازية كل أهدافها  .(1)لكنه ال يدين املمارسات األحادية اليت تصّر عليها الّسلطة احلاكمة يف بلده األّم"
أو  قبة الربملان إىلالوصول إىل مناصب يف السلطة، وكثرية هي األمثلة حول أساتذة جامعيني انتهجوا هذه اإلسرتاتيجية وجنحوا يف الوصول 

 .وظائف عليا
 المثقف النقدي الحداثي:  -3/2

انشغاال بالثورة، تتعاطى مع املسائل النظرية  واألكثرالواقع املعاش  إىل األقربعلى أهنا "الفئة  يعرفها رشيد احلاج صاحل
من حيث أنه هو أصل البالء، وعلى الثورة من حيث أهنا هي الطريق الوحيد  ولكن دون أن يفقدها ذلك الرتكيز على النظام واإليديولوجية

، وبتبنيها قضية احلرية املهمشةمبصاحل الفئات  وبإمياهناابيتها يف التعامل مع الشأن العام، املتاح للخالص. وعموما تتصف هذه الفئة باجي
، وأصبح دورها لى األصابع بسبب هتميشها وعزهلاأما هذه الفئة فتعد ع .(2)"بوصفها غاية حبد ذاهتا ويستحقها مجيع الناس بدون استثناء

 خاصة عندما يتعلق األمر باملواضيع السياسية ونقد السلطة.ومهمتها تتعرض لضغوطات من النظام السياسي، 
 (Public Intellectual)المثقف العمومي:  -2/3

هو املتخصص صاحب الثقافة الواسعة الذي يكتب وينتج بلغة مفهومة للعموم عن قضايا هتم اجملتمع " كما عرفه عزمي بشارة
. هذه الفئة من (3)ي ومجهور املستمعني والقراء إذا توافر فضاء تواصلي عقالين"والدول بشكل عام. وقد تتوسط أحيانا بني البحث العلم

لدولة املثقفني موجودة يف كل اجملتمعات، ويناقشون مجيع املواضيع يف السياسة واجملتمع واالقتصاد والثقافة وغريها من املواضيع اليت تشغل ا
 واجملتمع. 

 املثقف التقليدي واملثقف العضوي:، املثقفني إىل نوعني غرامشيكما قسم 
مثل رجال الدين، واإلداريني والعلماء ممن يواصلون أداء العمل  (Traditional Intellectual)المثقف التقليدي:  -2/4

إال أن هذه الفئة جتدها مرتبطة كثريا بالسلطة ألهنا توفر هلا الوظيفة والراتب، ودائما ما تعمل على إعطاء صورة  نفسه من جيل إىل جيل.
 جيدة عن النظام. 

والعنصر املنظم يف طبقة اجتماعية أساسية معينة، وكان يضم املفكر  (Organic Intellectual)المثقف العضوي:  -2/5
هذا التنوع يف بنية املثقف يف . (4)العضويني يشاركون يف اجملتمع بنشاط، أي أهنم يناضلون باستمرار لتغيري اآلراءغرامشي مؤمنا بأن املثقفني 

فكره وتكوينه وفلسفته وختصصه، هو غنيمة للمجتمع والسلطة خلدمتهما واملشاركة يف عملية التنمية وتطوير الفرد واجملتمع. بعيدا عن 
ية املثقف، خاصة وأن اجلزائر متر بأزمة سياسية واقتصادية حادتني، قد تعصف باستقرار البالد وأمنه يف وإشكالية هو صراعه مع السلطة 

                                                           
 .12/8/2102. تصفح املوقع بتاريخ: 20/12/2104جلزائري، جريدة اخلرب، سعيد خطييب، أحزان املثقف ا -1

 https://www.nafhamag.com: املوقع االلكرتوين 
 . 2، ص 2102-2-1رشيد احلاج صاحل، تفاعل املثقفني السوريني مع الثورة السورية بني الواقع واملأمول، معهد العامل للدراسات،  -2
 .4والثورة، مرجع سابق، ص عزمي بشارة، عن املثقف -3
-2102خريف وشتاء  20و 21أفراح جاسم حممد، صورة املثقف العريب يف ذهنية الواقع )قراءة يف سوسيولوجية الواقع املقهور(، جملة إضافات، العدادان  -4

 .24، ص 2102
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ظل موجة "الربيع العريب" اليت هدمت الكثري من األنظمة واجملتمعات. جيب االستثمار يف املثقف األكادميي وإعطاءه فرصة ليكون فاعال 
          وناقدا ومفكرا يف ظل السياسات الفاشلة.

 أزمة المثقف:/ 4
سواء من  ،يعيش املثقف جمموعة من الصراعات الداخلية، املتمثلة يف إشكال اهلوية وتكيفه مع تقاليد جمتمعه، وصراعات خارجية       

. إشكاالت تعيشها النخبة املثقفة عموما والعربية خصوصا، ملا أو لتحقيق دوره وذاته حيث إملامه ونقده ملشاكل جمتمعه والنظام احلاكم
 تعيشه البلدان العربية من حتوالت وتغريات يف نظامها السياسي واالجتماعي.  

حول مسألة أزمة  حرب عليمن خالل هذه احلقيقة نرى أن أزمة املثقف تكمن يف أمهية لعب أدوارها، وهذا ما ذهب إليه        
ال أهنا "أزمة جهل املثقفني بالواقع املراد تغيريه، فضائحهم الالدميقراطية داخل قطاعهم اخلاص، إفالس مشاريعهم النضالية املثقف، حني ق

قول بأن يف التنوير والتحرير، أو يف التغيري والتحديث، باختصار فقدان املصداقية الفكرية وانعدام الفاعلية اجملتمعية والسياسية. بل ميكن ال
وذلك الفرق بني املثقف العريب والغريب، ومدى . (1) يناضل، منذ عقود، إال لكي يثبت تعثر مشاريعه، أو فشل أفكاره ومشاريعه"املثقف مل

 تأثريهم يف جمتمعاهتم، حيث يتهم األول بالتقصري واالنزواء، "نعم مل يؤت املثقف العريب أن يلعب الدور الذي لعبه نظريه يف الغرب، ومل
عة الرأي العام وصوغ الوعي اجلماهريي الالزم لتطوير حياة فاعلة كرمية تعيد لألمة دورها التارخيي، ومتكنها من التأثري يف يشارك يف صنا

مث يطرح املؤلف تساؤال على أن املثقف الغريب، الفاعل واملشارك يف احلياة االجتماعية والسياسية،  .(2)جمريات األحداث حمليا وعامليا"
 ملثقف العريب الذي يبقى يصارع حتديات كثرية، متنعه من املشاركة احلقيقية.خيتلف عن زمن ا

. والكثري يوالبحث العلم األكادمييغالبيتهم فظلوا العمل  أناملثقف اجلزائري اختار موقعا يتناسب واألوضاع احمليطة به، حيث و 
امليادين، االجتماعية والثقافية وخاصة السياسية. والقلة اليت اندجمت يف العمل  عمجيالفساد والتسيب الذي طال  إىلسببه  يرجعمنهم 

النخبة السياسية،  إىل األكادميية، غلب عليها الطابع السياسي يف عملها، ووجدت نفسها تنسلخ من النخبة املثقفة واإلصالحيالسياسي 
حتقيقها. حيث جيد املثقف نفسه يف صراع داخلي يف حتديد منهج حيدد  اليت جاءت من اجل وإيديولوجيتهاكثريا على مبادئها   يؤثروهذا 

احلفاظ على  أو، )املال الفاسد( األعمال يف اللعبة السياسيةرجال  دخولبقاءه يف الساحة السياسية اليت تعرف منافسة كبرية، يف ظل 
العمل احلر املتمثل يف الكتابة، معتمدة على الصحافة املكتوبة  النخبة املثقفة. وهناك فئة مثقفة أخرى اختارت يف املتمثلة األصليةمرجعيته 

االخنراط يف السياسة  أو، رافضة العمل يف اجلامعة ا يكون بطريقة غري مباشرة ومشفرةأفكارها، سواء لنقد فكر أو وضع معني وكثريا ملنشر 
 أسباهبا. اوهل

الكثري من الصراعات ووزعت  أنتجت ،اللغة، بني املعربني واملفرنسني خاصة بعد االستقالل إىلأزمة املثقف اجلزائري انتقلت إن 
هي خصوصية من خصوصيات اجملتمع اجلزائري كما هو معروف، فهو يعيش  فاالزدواجية اللغوية" ات لغوية.عتبار الاملثقف على قطاعات 

ة، وطبيعة هذه العالقة بني املثقفني اجلزائريني قد أدت بعد تعريب اجلامعة إىل انكسارا وقطيعة لغوية داخل النخبة، خنبة معربة وخنبة مفرنس
الوصول لصيغة توفيقية رعتها الدولة، مل حتسم اخلالف واالختالف وإمنا حددت جمال لكل فئة، الثقافة واإلعالم والتعليم للمعربني، 

رغم مرور عقود على سياسة  .(3)ون مفرنسون وعقائديون معربون"والصناعة والفالحة واهلياكل القاعدية للمفرنسني، باختصار مهندس
الفكرية اليت يُ َتهم فيها  الصراع ما زال موجودا بني املثقف املعرب واملفرنس، يف الكثري من التوجهات أن إالالتعريب اليت انتهجتها الدولة، 

 أثرت يف هوية املثقفهذه الوضعية  املعرب بالرجعية، ويُ َتهم املفرنس مبيوله إىل االمربيالية الرأمسالية املعادية لإلسالم وخيانة الوطن واملثقف.
                                                           

 .024علي حرب، الفكر واحلدث: حوارات وحماور، مرجع سابق، ص  -1
 .84يف، جذور أزمة املثقف يف الوطن العريب، مرجع سابق، ص أمحد موصللي ولؤي صا -2
 .12/18/2102. تصفح املوقع بتاريخ: 2100سبتمرب  00عمار بن طوبال، املثقف اجلزائري وخطاب األزمة، مدون،  -3

 http://koutama18.blogspot.com/2010/09/blog-post_8935.html املوقع االلكرتوين: 
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ف هذا األخري صَ الغريب. وكثريا من األحيان وَ باللغة الفرنسية والفكر املثقف املتأثر و ، اإلسالميةاملتشبع بالعربية واملبادئ بني  اجلزائري
 .الذي اهتم املعربني بعدم القراءة بوجدرة رشيداملثقف العريب بأنه ال يقرأ ومثال ذلك الروائي 

 :تهميش النخبة المثقفة في الجزائر/ 2
واالجتماعية اليت أثرت على مجيع جماالت يعيش املثقف اجلزائري كغريه من املثقفني يف العامل، موجة من التحوالت السياسية       

احلياة، ثقافية وعلمية وتكنولوجية. ونشاط النخبة املثقفة ال ينفصل عن الفعل السياسي، من هنا تتصادم املصاحل بني خنبة تكشف عن 
تتملكه غرائز السيطرة احلقائق وحتللها، يف فضاء علمي ومعريف ليس له حدود، وبني السياسي الذي غالبا ما يكون جزءا من السلطة 

لتفاهم والتحكم والدفاع عن مكاسبه السياسية. "فاملثقف اجلزائري خمري اليوم بني أداء مهنته يف القراءة والفهم، وتعبيد الطريق أمام أشكال ا
مدبري مصائر اجملتمع  واحلوار يف بلد ال يزال يبحث عن ذاته، ويتفقد ضمريه وذاكرته أو يتحول إىل جمرد آلة إلضفاء الشرعية يف أيادي

. يرى حممد شوقي الزين أن املثقف اجلزائري خمري بني القراءة والفهم للواقع، دون ختطي احلدود احلمراء اليت تضعه يف صدام مع (1)اجلزائري"
حاضر بكثافة وبقوة يف له وتصرفاته اليومية. ويقول أيضا "أن املثقف ما زال عاالسياسي )السلطة(، أو مسايرة التيار احلاكم يف تبييض أف

معارك وساحات النضال، لكنه غائب يف جمال التحليل والتشخيص الدقيق للمسائل واملشاكل السياسية واجملتمعية، حبيث يكون موضوعي 
 ، الذين اخنرطوا يف امليدان املعريف بدون حساباتمحمد أركون ومحمد حربي والهواري عديوحمايد. ما عدا قلة من املثقفني أمثال 

ينقسم املثقف يف اجلزائر إىل نوعني أساسيني، مثقف فاعل وآخر منعزل، النوع األول من املثقفني قلة قليلة،  .(2)فكرية وسياسية غري بناءة"
 اخنرطت يف التفكري حول املسائل السياسية واالجتماعية املعقدة، أما النوع الثاين من املثقفني فقد انعزل عن ممارسة مهمته، اليت حتلل

صار هذا املثقف، مع الوقت، مبتذال، ال خيتلف عن غريه من فئات اجملتمع "وتناقش اإلشكاالت الكربى بالتفكري والنقد االسرتاتيجي. 
األخرى، وعرف الّسياسي كيف يقّزم من حجم املثقف، وجيعل منه تابعاً، وقِبل املثقف نفسه الّدور الثّانوي الذي ُوضع فيه، هكذا راح 

السلطة من اجل التحكم  إسرتاتيجيةهي  .(3)فتات الّسلطة، ويُدافع عنها.. خوفًا منها، دفاعا عن مصاحله الذاتية وطاعة هلا"يقتات من 
تعلم قوة النخبة املثقفة فعملت على احتواءه باملناصب وهي اخطر تبعية  ألهنايف الوضع العام، هدمت منظومة املثقف بالرتهيب والرتغيب، 

اجلامعيني والصحفيني مههم الوحيد احلفاظ على  املدرسنيمنها باعتبارها مصدر رزق، مثل  التخلصف، فال يستطيع يسقط فيها املثق
السلطة هلا دور يف املوضوع فهي تريد أن يكون املثقف تابع هلا وميثلها كواجهة " بحري حمرياألديب واإلعالمي كما قال الراتب.  

واجلودة داخل العمل الثقايف وجند هناك جمازر مرتكبة من طرف وزارة الثقافة اليت ينبغي أن تكون البيت وحتارب اجلرأة واألفكار املغايرة 
يعيش املثقف اجلزائري هتميشا ممنهجا واسرتاتيجيا وسياسيا، نتائجه صارت واضحة يف ظل التحوالت  .(4)"الذي يشع على املثقفني

يغيب املثقف  األوضاعجتماعية تكاد تنفجر واقتصاد متدهور ومشاكل باجلملة، يف هذه السياسية واالجتماعية اخلطرية، وداخل منظومة ا
 يف دراسة املشكل، وحتليله ونقد وإعطاء االقرتاحات الضرورية. من يتدخل أولالذي من املفروض هو 

 دور النخبة المثقفة:/ 4
أخر، ففي اجملمعات الدميقراطية املتقدمة املوضوع اقل دور النخبة إشكالية قدمية وجد معقدة ختتلف حدهتا من جمتمع إىل      

، كل هذا مضمون بقوة القانون. أما يف كري واملشاركة يف جماالت احلياة املختلفةتعقيدا، الن املثقف لديه حيز من احلرية للكتابة والنقد والتف
سياسي يكبح من عزميته، سواء بالعنف الرمزي أو املادي، اجملتمعات اليت تعمل للوصول إىل الدميقراطية، جيد املثقف نفسه أمام نظام 

 وهناك ظروف أخرى حتد من دوره مثل إشكالية اهلوية واملشاكل االجتماعية.
                                                           

 .014، ص 2111إزاحات فكرية: مقاربات يف احلداثة واملثقف، منشورات االختالف: اجلزائر، الطبعة األوىل، سنة حممد شوقي الزين،  -1
 2- نفس املرجع، ص 011.

 سعيد خطييب، أحزان املثقف اجلزائري، مرجع سابق. -3
 .02، ص 6917، عدد  2014/05/01املثقف اجلزائري جبان... وهو الذي غيب نفسه، ندوة الشروق أون الين، محري حبري،  -4
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يبقى دور املثقف خيتلف من طبقة إىل أخرى، أو من مثقف إىل آخر. إال أن غالبيتهم يتفقون على أن الدور األساسي هو نقد    
أكيد للمثقف دور، أوال حسب إمكاناته وإمكانات ، "21ول الربوفيسور خلضر معقال يف حوار مع اجلزائر النظام السياسي. كما يق

ناقشة توظيف عمله ومعرفته وعالقاته باجملتمع وبالسلطة وباألوساط اليت هتتم باألخبار، ودور املثقف يف احلالة الراهنة هو فرض فتح اجملال مل
 .(1)"لثقافية دون استثناء، مثل االنتخابات الرئاسية والتعديل املتكرر للدستورالقضايا السياسية واالجتماعية فا

كثريا ما ينحسر دور املثقف يف نقد وحتليل املشاكل االجتماعية والسياسية، إال أن املثقف كثريا ما يتناسى اجملال االقتصادي     
عندما حنلل األحداث السياسية اليت يف هذا املقام، " بوجدرة رشيدتشابك مع بعضها البعض. يقول توهو نسق من األنساق العامة، اليت 

عاشتها اجلزائر منذ عشر سنوات، جند أن العنصر االقتصادي يكاد يكون مفقودا خاصة عند املثقف الذي أصبح يتحدث وحيلل ويناقش  
كعنصر أساسي وأولوي يف كل مناسبة، كما يطرح ويكرر طرح عنصر ” الدميقراطية“كل األمور، إال ما هو اقتصادي منها فنجده يضع 

. إذا على املثقف أن يكون موجودا ومفكرا وناقدا وحملال يف مجيع اجلبهات، ال ينحصر دوره (2)حقوق اإلنسان"“وعنصر ” احلريات“
االنتخابات السياسية. وحنن نعلم أن العالقة بني االقتصاد وصراعه يف اإلشكاليات االجتماعية والسياسية فقط، خاصة الظرفية منها مثل 

والسياسة جد متداخلة ومتالمحة كأهنما نسق واحد، ومتتبع لألحداث السياسية األخرية يف اجلزائر، يالحظ ذلك الصراع الذي حدث بني 
 وز األخري وإهناء مهام األول. رئيس الوزراء "عبد اجمليد تبون" و"على حداد" رئيس منتدى رجال األعمال، الذي انتهى بف

يبقى دور املثقف ضروري ومهم يف مجيع اجملتمعات، سواء كانت دميقراطية أو ديكتاتورية، متقدمة أو متخلفة، الن وجوده        
ذي يلعبه حتمي وهو الوحيد الذي جيمع يف فكره بني املاضي واحلاضر واملستقبل. إذ ال ميكن تصور وعي الذات القومي بدون الدور ال

املثقف على حلبة وجودها التارخيي سواء من خالل تأسيس مرجعياهتا الروحية والثقافية أو من خالل اجتهاده احلر يف كشف فضائلها 
هذا يكمن مضمون  فاملثقف احلقيقي هو موقف اجتماعي دائم. ويف الذي جيسده يف مواقفه االجتماعية،ورذائلها. وهو ذات الدور 

فهو يؤثر فيها من خالل إبداعه احلر ومواقفه االجتماعية. انه يصنع ويؤسس املضمون االجتماعي للسياسة عرب وضعه  وظيفته السياسية،
 .(3)الدائم على ميزان احلكم األخالقي واجلمايل

قة بينه وبني السلطة يف نسق نقدي لكل خمرجات تذهب مجيع األطياف إىل أن وظيفة اجلوهرية للنخبة املثقفة، هي تلك العالو      
النظام السياسي، من قوانني وتشريعات اليت تنعكس على حياة الفرد واجملتمع. "من هنا ينكشف الدور الكبري الذي يلعبه املثقف )واملبدع 

الدساتري والقوانني واملشاريع السياسية  بصفة عامة(، بتطبيق النقد الذايت على فكره وإسقاطه )املنهج( على املؤسسات التشريعية، لتمحيص
هنا "تفهم مهمة املثقف يف حتقيق التنوير  Mannheim مانهايم. كما يقول (4)لألحزاب، وحتفيز األفراد على القيام بنفس الدور"

وهو أستاذ جبامعة عنابة أنه، "يقرتح البعض  مانع أحسن يرى .(5)واحلداثة مبصطلحات بطولية، هذه الصورة عن املثقفني غري امللتزمني"
، ويتم نقد اجملتمع بطريقة آخروصفة النقد املزدوج الذي يتحقق يف ظل الظروف العادية بنقد اجملتمع من جانب ونقد السلطة من جانب 

.. أما نقد السلطة فيتأسس على صحيحة فيما وراء تدوين املالحظات النقدية وكشف ظواهر التأخر التارخيي أو سرب أغوار أسباب اخللل .

                                                           
 .01/18/2102. تصفح املوقع بتاريخ: 2102ديسمرب  22، 21خلضر معقال، حول املثقف والسلطة، حوار مع اجلزائر  -1

 http://aljazair24.com/interviews/5734.html املوقع االلكرتوين: 

 02/18/2102تصفح املوقع بتاريخ: . 2101ماي  21رشيد بوجدرة، املثقف واحلريات، جريدة اخلرب،  -2
 http://www.elkhabar.com املوقع االلكرتوين:  

. املوقع 2101.12.21، :3999العدد املثقف، تصدر عن مؤسسة املثقف العريب،صحيفة ، املثقف والسلطة وفكرة االنتخاب العراقيميثم اجلنايب،  -3
 http://www.almothaqaf.com/h/h14/86025-2014-03-30-10-47-00االلكرتوين: 

 .2101.12.21، :3999العدد صحيفة املثقف، تصدر عن مؤسسة املثقف العريب،أي تأثري للمثقف يف االنتخابات السياسية؟، محودة امساعيلي،  -4
 .212، مرجع سابق، ص -معجم مصطلحات الثقافة واجملتمع -طوين بينيت وأخرون، مفاتيح اصطالحية جديدة -5

http://www.almothaqaf.com/h/h14/86025-2014-03-30-10-47-00
http://www.almothaqaf.com/h/h14/86025-2014-03-30-10-47-00
http://www.almothaqaf.com/
http://www.almothaqaf.com/h/h14/86015-2014-03-30-10-17-01
http://www.almothaqaf.com/h/h14/86015-2014-03-30-10-17-01
http://www.almothaqaf.com/h/h14/86015-2014-03-30-10-17-01
http://www.almothaqaf.com/
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هذا املبدأ الذي يساعد على الوقوف عند  السياسة ملكية عامة يشرتك مجيع الناس يف حق حيازهتا، إن إذمبدأ الرتفع التحزب "الشوفيين"، 
صحيح أننا حنتاج إىل مثقف  .(1)"وبني االنتماء احلزيب أفضلحال  إىلاملسافة الصحيحة بني ممارسة السياسة، لتغيري واقع اجملتمع من حال 

مفكر يف القضايا االجتماعية والسياسية، وهم قلة يف جمتمعنا أما أهنم يعيشون حالة اغرتاب، وصراع هويايت أنتجته جمموعة من الظروف. 
ياسة كثريا ما جند أصبح املثقف جمرد متخصص يف جمال واحد، وكأن الثقافة واالقتصاد ال يرتبطان بالسياسة واجملتمع. خاصة ما تعلق بالس

 ذلك املثقف الذي دخل عامل السياسة، أنه ختلى عن املعايري املتعارف عليها لدى الطبقة املثقفة. 
، منها ما هو متعلق باملثقف وعدم األسبابجمموعة من  إىلتراجع دور املثقف، يرجع  أنبوجه عام يتفق الكتاب واملفكرين      

الكامل بثقافة جمتمعه والتحوالت والتغريات املستمرة داخله، وكثريا ما ينشغل بفهم ونقل الثقافة الغربية وحماولته من اجل تكييفها  إملامه
، وهذا يتضح كثريا يف كتاباهتم وتوجهاهتم الفكرية. وهناك أسباب . مما جيعله يف حالة صراع واغرتاباألصليعلى جمتمعه  وإسقاطها

صادية صعبة تعيشها النخبة املثقفة، مما ينعكس على مهنتهم احلقيقية املتمثلة يف النقد والتفكري والكتابة. فمنهم من ميتهن اجتماعية واقت
أعمال تتناىف مع صورة املثقف، وبعضهم يتقرب من السلطة لتحسني وضعيته، رغم النقد الذي سيوجه إليه من املثقفني، على أهنا خيانة 

 صول إىل مناصب يف السلطة.وصراع يف اهلوية للو 
 ،يرى أن أسباب األزمة تتمثل يف هالل الدين عليوهناك الكثري من األسباب اليت تدل على تدهور دور املثقف، فنجد د.      

إىل "مشكلة انقسام اجلماعات الثقافية إيل مجاعتني، مجاعة ذات تعليم ديين وأخرى ذات تعليم مدين، مما يؤدي إىل االغرتاب الفكري. 
من خالل تتبع التحوالت االجتماعية  .(2)جانب مشكلة العالقات مع السلطة، وأزمة التعبري ومشكلة العالقة مع اجملتمع الذي ينتمي إليه"

 عقد املسائل، الن النظام السياسي متحكم يف النخبة، سواء بعزهلا أوإشكالية العالقات مع السلطة من أبرز وأ يف اجملتمعات العربية، تبقى
صراع السلطة واملثقف حرية التعبري وأصبح املثقف مقيدا من طرف النظام وجهل اجملتمع.  إشكاليةا داخل السلطة. مما نتج عنه إدماجه

 متسكه مبهنته وهي نقد سياسات النظام. فع وتنخفض حدته حسب الظروف وحسب صراع قدمي جديد، ترت
 الجزائري: األكاديمي دور المثقف/ 2

مرت الطبقة املثقفة يف اجلزائر مبراحل عديدة، أمهها مرحلة االستعمارية أثناء الثورة التحريرية، ومرحلة االستقالل حيث تأثرت      
 ، إىل فئتني خمتلفتني فكريا ولغويا وإيديولوجيا. طوبال بن عمارمها بالتحوالت العاملية اإليديولوجية املختلفة. الطبقة األوىل قسّ 

وهي الفئة اليت ينضوي حتت لوائها غالبية كتاب مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني" وهم كتاب اللغة العربية  المثقفين اإلصالحيين:فئة "
 من صحفيني وشعراء وكتاب مقاالت اجتماعية ودينية.

سة الفرنسية، كما آمنت باحلداثة  وهي الفئة اليت آمنت بقيم الثورة الفرنسية نتيجة تعلمها يف املدر  فئة المثقفين المفرنسين:
سية كنقيض للبنيات األصلية التقليدية للمجتمع اجلزائري، وهذه الفئة قد آمنت إميانا قاطعا بأن اجلزائر ميكنها أن تندمج يف الدولة الفرن

ع متمثل يف األساس على . عاشت فئة املثقفني قبل االستقالل صراعا مع بعضها البعض، صرا (3)بفضل قيم احلرية واملساواة واألخوة"
الفرنسي. هذا االختالف والصراع بقي  إشكالية اهلوية، منهم من هو متمسك جبذوره وأصله، والفئة األخرى تتبجح بتكوينها االمربيايل

إال  ومزدوج اللغة(.مستمرا حىت بعد االستقالل، سواء يف إشكالية العالقة بني املثقف والسلطة أو املسألة اللغوية )املثقف املعرب واملفرنس 
قضية أن الفئة املتشبعة بالقيم اإلسالمية والعربية لعبت دورا مهما يف استقالل اجلزائر، حىت بعض متشبعني بالثقافة الفرنسية دافعوا عن ال

 الوطنية.  

                                                           
 .4، ص 2104ديسمرب  2ع، أي دور للمفكر يف العامل العريب )اجلزء الثاين(، جريدة اخلرب: يومية وطنية جزائرية، أحسن مان-1

 .042-041عبد الفتاح العلمي، واقع ومستقبل املثقف العريب يف ظل التحديات اليت تعيشها البالد العربية، حتديات اجملتمع العريب، ص  -2
 جلزائري وخطاب األزمة، مرجع سابق.عمار بن طوبال، املثقف ا -3
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عية والسياسية املوجودة يف لكن ما يهمنا أكثر هو دور النخبة املثقفة يف وقتنا احلايل، من خالل التغريات والتحوالت االجتما     
يف هذا  مهنانة إسماعيلاجملتمع اجلزائري، إذ ميكننا القول: ما هو الدور احلقيقي للمثقف داخل هذه املنظومة الضبابية؟. يقول الدكتور 

ختل
ُ

ثقف النقدي يف بالدنا، جيُب أن تتمحور حول نقد الشرعيات امل
ُ

فة، اليت يتلفُع هبا اخلصوص "يبدو يل، شخصيا، أنَّ جبهة حضور امل
. يف ظل هذه الدعوات (1)الواقع الشامل بكل أوُجهه. وهي شرعياٌت تارخيية وسياسية وثقافية ورمزية، ينهُل منها التسلط غري الدميقراطي"

وليس لديه  ب األخر أن املثقف ال ميلك وسائلللسلطة وكبح تسلطها، جند يف اجلان نقدهاملستمرة لتحديد دور النخبة املثقفة، خاصة 
 شريعتي عليكما يقول   اإلملام الكامل ملا يدور من حوله، من قضايا سياسية واجتماعية وحىت االقتصادية الكربى اليت تعيشها اجلزائر.

حول مسؤولية املثقف أن "أعظم مسؤوليات املفكر يف جمتمعه هي أن جيد السبب األساسي واحلقيقي الحنطاط اجملتمع، ويكتشف السبب 
سي للركود والتأخر واملأساة بالنسبة ملواطنيه وجنسه وبيئته، مث يقوم بعد ذلك بتنبيه جمتمعه الغافل الغائب عن الوعي إىل السبب األسا

أن هذه الفئة املفكرة ذات الضمري  إال. (2)، ويبدي جملتمعه احلل واهلدف وأسلوب السري الصحيح"املشئومملصريه وقدره التارخيي  األساسي
جد قليلة يف جمتمع يعاين يف مجلة من املشاكل بسبب الفساد السياسي، وسيطرة العسكري على احلياة  أصبحتاحلي والفكر املنفتح، 

كومة، بل أن يرى كما يقول ادوارد سعيد عن املثقف يف كتابه صور املثقف، "ال يعين دوما أن يكون املثقف ناقدا لسياسة احل  السياسية.
سري يف املهنة الفكرية حفاظا على حالة من اليقظة املتواصلة ومن الرغبة الدائمة يف عدم السماح ألنصاف احلقائق واألفكار التقليدية بأن ت

على عدم  . إذا مهمة املثقف ال جيب أن تقتصر على نقد السلطة مهما كانت فاسدة مانعة للحريات، بل أن تكون حريصة(3)املرء معها"
تغلغل أفكار هدامة للمجتمع، خاصة يف اجملتمعات اليت تسعى للوصول إىل الدميقراطية. يف ظل عدم ختطي املفاهيم التقليدية القدمية 

  ملتصقة يف ذهن الفرد العريب، هي أفكار حتتاج إىل إعادة الطرح يف ظرف تتسارع فيه األحداث وتتجدد فيه األفكار.   
سياسيا بقيت املسائل  أما جمموعة من التحوالت والتغريات، األخرية اآلونةشهدت الساحة السياسية واالجتماعية يف  وقد     

، ودور املؤسسات مثل الربملان بغرفتيه، وهتميش النخبة واإلعالمالرئيسية مطروحة وبدون تغيري مثل حتديد العهدات الرئاسية وحرية التعبري 
واملسامهة يف تنمية اجملتمع. اجتماعيا اخنفاض املستوى املعيشي بسبب تدهور األوضاع االقتصادية، أثرت على أفراد األكادميية للعب دورها 

اجملتمع واملثقف األكادميي، واحنالل خلقي انتشر يف اجملتمع أصبح ظاهرة خطرية جيب دراستها، وهجرة غري شرعية، وفساد سياسي 
عدم مسايرهتا هلذه التغريات، وبالتايل انعكست على تواجد  إىلبصدمة أدت  األكادمييةت النخبة هذه التحوالت قد أصاب إن" واقتصادي.

. أخرىبالتشظي والتفكك، بل واالنسحاب من التأثري يف احلياة العامة والغياب املربر أحيانا وغري مربر أحيانا  أصيبتهذه الفئة اليت 
أصبحت خاملة، وغري قادرة على  ة مع اهتام مناوئيها هلا بأهناسحاهبا تساؤالت عديدة خاصوهكذا شهدنا غياب للنخبة املثقفة اليت أثار ان

قد أصيبت بصدمة حضارية نتيجة لعدم مقدرهتا على التكيف والتماشي مع تبوء مكانتها املطلوبة منها، والواقع يؤكد بأن هذه الفئة 
لتربير مجوده وحياده وانعزاله داخل  األكادميي. لكن هل ميكن القول أن هذه الظروف هي حجة يستند عليها املثقف (4)"املتغريات اجلديدة

لشبه مثقفني حيللون الوضع املتعفن وهم ال ميتلكون املعرفة الكافية للمجتمع، وال ميتلكون ملكة التفكري زوايا اجلامعة، وترك الساحة 
 .والتحليل البناء االسرتاتيجي

                                                           
. تصفح املوقع 2102مارس  01املثقف اجلزائري واملشروع الراهن عندما تعّوض الثرثرة املشروع الفكري، جريدة اخلرب، أمحد دلباين، ندوة حتت عنوان: -1

 . 02/18/2102بتاريخ:
http://maglor.fr/maglor/index.php?option=com_k2&view=item&id=5669:2015-03-17-23-08-املوقع االلكرتوين 
24&Itemid=126#sthash.cIFecQJY.eHQUyfVP.dpbs 

 .  021-028، ص 2111(، الطبعة الثانية، سنة 21علي الشريعيت، مسؤولية املثقف، ترمجة: إبراهيم الدسوقي شتا، دار األمري، سلسلة اآلثار الكاملة ) -2
 . 21-22، ص 0881ادوارد سعيد، صور املثقف، ترمجة: غسان غصن، دار النهار للنشر، بريوت، سنة  -3
كادميي وإشكالية اهلوية، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية )عدد خاص اهلوية واجملاالت االجتماعية يف ظل التحوالت السوسيوثقافية كبار عبد اهلل، املثقف األ  -4

.282يف اجملتمع اجلزائري(، ص 

http://maglor.fr/maglor/index.php?option=com_k2&view=item&id=5669:2015-03-17-23-08-الموقع
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بارزة يف سريته التارخيية، فمنذ االستقالل جند األكادميي إما عن االستحقاقات االنتخابية مسة  األكادميييبقى غياب املثقف       
. حىت انتماءه لألحزاب السياسية يبقى ضعيفا بصفة تستدعي التساؤل، حول هذا النفور كبريةغائبا أو مغيبا عن احلياة السياسية بصفة  

واملشاركة يف االنتخابات بصفة خاصة، الن االنتخابات هي صورة من صور متثيل املثقف األكادميي وإبرازه وفتح اجملال أمامه  من السياسة
حىت ال يبقى منشغال باجملال النظري، تاركا السياسة ألفراد ال للعمل السياسي، وتنمية اجملتمع ملا ميتلك من مؤهالت علمية وأكادميية. 

 الثقافة السياسية وال املعرفة العلمية.  ميتلكون
 :السياسي العنفو المثقف األكاديمي / 8

كثرية هي تعاريف مفهوم العنف السياسي، إال أن غالبية املختصني والعلماء يؤكدون على أن العنف يصبح سياسيا، إال إذا       
 ارتبط بالسياسة لتحقيق أهداف وغايات سياسية. 

 مفهوم العنف السياسي:
"هو أفعال التدمري والتخريب وإحلاق األضرار واخلسائر اليت توجه إىل   H.Nieburgنيبرج يعرفه عامل االجتماع األمريكي     

تواجه النخبة املثقفة يف مجيع اجملتمعات صراعا مع النظام احلاكم، و  .(1)أهداف أو ضحايا خمتارة أو ظروف بيئية أو وسائل أو أدوات"
وختتلف حدة الصراع واالختالف بينهما من دولة إىل أخرى، وذلك حسب طبيعة النظام احلاكم، فهناك أنظمة ديكتاتورية وعسكرية وهي 

ي الدميقراطية واليت تدعي حرية التعبري والرأ ألنظمةا. حىت لشخصيات مثقفة بارزة ، وهلا تاريخ اسود يف تنظيم اغتياالت سياسيةاألخطر
 ومنع االحتجاجات.التعسفية مثل الدول الغربية، متارس العنف السياسي املقنن مثل االعتقاالت 

متارسه،  واإلرهابيةاحلاكمة فقط، حىت اجلماعات املتطرفة  األنظمةكما أن العنف السياسي ضد الطبقة املثقفة ال يكون من       
صوهتا وتنظيمها على املستوى الدويل. تقوم بعمليات  إليصالكأسلوب عنيف   أوالسلطة اليت تعتربها عدوا، للضغط على  أسلوباوتعتمده 

سراح  إطالقأو بعمليات االختطاف وكثريا ما يكون هدفه طلب مثقفة يف العامل السياسي واالجتماعي والثقايف، أكادميية قتل لشخصيات 
تنوعت طرق اليت استعملتها اجلماعات اإلرهابية املسلحة لرتهيب املثقف، حيث "استعملت  ياداهتا، اليت مت القبض عليها.بعض ق

اجلماعات اليت مارست العنف منها زرع اخلوف والضغط على الضحايا، وكانت هذه التهديدات ختص أساسا اجلامعيني واملدرسني 
وصلت لدرجة التهديد والقتل، دفعت الكثري منهم الختيار  األكادمييظروف قاهرة مر هبا املثقف  .(2)إلجبارهم على توقيف الدروس"

رغم أن الوضع األمين حتسن كثريا إال أهنم فاستقروا يف الدول األوروبية مثل فرنسا أو أمريكا وكندا. هلم ولعائالهتم،  آمنااهلجرة سبيال 
ادية واملعنوية للعمل، كما انه ال توجد إرادة سياسية لالستفادة من هذه الكفاءات املتنوعة يرفضون العودة، بسبب عدم توفر الظروف امل

أمريكا يف يف واملتخصصة يف كل امليادين. هي سياسة اعتمدهتا الكثري من الدول مثل الصني واليابان لالستفادة من كفاءاهتا املوجودة 
 سنوات اخلمسينيات وجنحت يف ذلك.

ة اجلامعيني بسبب زيادة نقطة أو بيف اجلامعة وخارجها، عنف ناتج من الطل األكادميييتعرض له املثقف  خرآهناك عنف       
يف  نقرئهاأصبحنا  أموردرجة القتل.  إىل، وأحيانا يصل املدرسبسبب مزاج الطالب، وكثريا ما مسعنا عن حوادث اعتداء بالضرب على 

مليء بالعنف مرورا باحلزب الواحد، والعشرية السوداء اليت  األكادميي. تاريخ املثقف احلساباتتصفية لاجلرائد عن جامعاتنا وكأهنا ساحات 
بطريقة  النظام السياسي له إمهالفاملثقف يتعرض للعنف بطرق جديدة من أمهها  اآلن أمااجلامعيني،  املدرسنيراح ضحيتها الكثري من 

 لتحوالت السياسية الداخلية واخلارجية.ممنهجة، مما جعله ال يقوم بواجبه احلقيقي يف ظل ا
 خاتمة:

                                                           

 1- بوشنافة مسسة وادم فيب، إدارة النظام السياسي للعنف يف اجلزائر 0811-2111، جملة الباحث، العدد 12/ 2111، ص 022.
 .028نفس املرجع، ص  -2
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مثل الفساد الذي تعرفه الساحة  األسبابعدا عن السياسة بسبب جمموعة من اجلزائري أكثر بُ  األكادمييأصبح املثقف     
باعتبار أن تتناىف والعمل السياسي  أفكاربعض املثقفني لديهم  أنكما   ،السياسية، وسيطرة النظام احلاكم على احلياة السياسية مبا خيدمها

 . هاكل جمتمعشجعلته يتخلى عن دوره احلقيقي يف نقد السلطة وحل مأسباب  ،مهمته تدفعه إىل عدم االنتماء السياسي
عنف ورثه بعد االستقالل يف عهد وعزله،  إمهالهبعنف السلطة اليت تعمدت املثقف األكادميي اجلزائري طدم صُ وعليه فقد ا

القلة منهم ينشطون يف ظل ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية صعبة ومعقدة، حياولون  أمااحلزب الواحد، وزادته العشرية السوداء تطرفا. 
طابو ال  قضاياهي أما السياسة ف، واألمينهتدد استقراره خاصة اجلانب االقتصادي  وأصبحتحلول ملشاكل انتشرت يف اجملتمع  إجياد

 بعض املثقفني الذين يتجرؤون على مناقشة مسائل سياسية حمددة ولكن بتحفظ.  إالميكن فتح ملفاهتا، 
 اديا وحل مشاكله اجتماعيا ونقده سياسيا وهنوض به ثقافيا.صمهما يف اجملتمع لتنميته اقت األكادميييبقى دور املثقف وبالتايل؛ 
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ة السيادة في ظل المتغيرات الدولي مفهوم  
The concept of Sovereignty in the light of international changes 

 )أ(،  أستاذ مساعد قسم ،جمال بن مرارأ.
 ، السياسيةالعلوم كلية احلقوق و 

 ،قسم العلوم السياسية
 ، اجلزائر.مخيس مليانة جامعة اجلياليل بونعامة

 .90/06/6902تاريخ املراجعة:  - 62/90/6902تاريخ اإليداع: 
  :ملخص

ات العلمية اليت حتيك باملفهوم واإلحاطة يتناول املقال موضوع مفهوم السيادة يف ظل املتغريات الدولية، هبدف فهم الرهان           
بروز التغريات الدولية واإلقليمية و التحوالت و ر فهوم السيادة يف إطامبيعة الصعوبات اليت تعرتض مآل استيعاب طبالتطورات البحثية، و 

وحيد يف د و ، حيث الدولة حسب املفهوم الواقعي الكالسيكي هي فاعل واحملةظواهر تكبح السيادة الوطنية للدول منها ظاهرة العو 
ى الساحة الدولية تنافس الدولة يف  التطور التكنولوجي برزت فواعل علالعلمي و صلة يف اجملال التقين و مع التطورات احلاالعالقات الدولية، و 
: الشركات العابرة للحدود أو من هذه الفواعلو كانت تعترب ضمن اختصاص الدولة وال تقبل الدولة التنازل عنها؛   كثري من الوظائف اليت

 األموال.كومية، املنظمات احلكومية، ظاهرة العوملة، اإلرهاب، اجلرةمة املنظمة، تبيي  احلفوق قومية، املنظمات غري 
هو صة االنرتنت، أصبح قرية صغرية و خاالثورة اإلعالمية و االتصالية والتقنية و  إّن املتتبع لألحداث يرى أن العامل أصبح يف ظل           

صعيد الدويل أخرى على السيادة ما جعلها جمااًل للصراع داخل الدولة الواحدة، بل أصبح وضع الدولة يتأثر كثرياً على البما أثر بطريقة أو 
مستقبل و غري مباشرة، وهذا ما يطرح مآل السيادة و بالشكل الذي متارس فيه السيادة داخل هذه الدول من خالل التدخالت املباشرة أ

والدولة متالزمان  استمرارها، ألن السيادةبقائها و افظ على أركان الدولة و السيادة من خالل إجياد مفهوم جديد للسيادة وفق منظور حي
 عملة واحدة.جهان لتكامالن ومها و مو 

 الكلمات المفتاحية:
 السيادة، العوملة، الدولة، الشركات املتعددة اجلنسيات، املنظمات غري حكومية، العالقات الدولية.  

Abstract: 

           This paper discusses the concept of sovereignty in the light of international changes, with the 

aim of understanding the concept development, and the nature of its difficulties, that face the 

definition of sovereignty in the framework of international and regional changes and the emergence 

of phenomena that inhibit the national sovereignty of countries such as the phenomenon of 

globalization, According to the classical realist theory, the Sate is the only actor in international 

relations, and with the developments in the field of science and technology, a new actor has 

emerged in the international arena that create a competition between them and the state in many 

functions; One of these actors: transnational corporations or supranational, non-governmental 

organizations, governmental organizations, terrorism, organized crime. 

            The follower of the events believes that the world has become a small village under the 

revolution of information and communication and technology (ICT), especially through the 

Internet, which has affected in one way or another, the Sovereignty of State. However the status of 

the State is greatly affected at the international level Through direct or indirect interventions, then 
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we should see the future of sovereignty through the creation of a new concept of sovereignty in a 

perspective that preserves the foundations of the state and its survival and continuity, because 

sovereignty and the state are complementary and they are two sides of the same coin.  

Keywords: 

 Sovereignty, globalization, state, multinational corporations, non-governmental 

organizations, international relations. 

 ــة: مقـّدم
لية اخلارجية الواضح بّي العوامل الدو هيكلية وتطورات قيمية متسارعة، من خالل التداخل والتأثري البّّي و  إن العامل يشهد تغريات           
سيادة ، فقد أثريت عدة تساؤالت عن مفهوم التغريات اليت تطرحها سيادة الدولة، ويف ضوء مجيع هذه التداخالت و الوامل الداخليةوالع

هذا ما ، و إدارة يف ظل هذه املستجداتالدولة و مصريها كمؤسسة سياسية وقانونية وكجهاز سلطة و دور ( و 0261 )منذ صلح واستفاليا
ة جوهرية تنفرد هبا وهي لة  يف خاصيحد أن تناقضت حول موضوع  الدو  لقد تعددت األطروحات وتنوعت  إىلةمثل جوهر التفكري. و 

 .السيادة
اضمحالل فمن القائل برتاجع دور الدولة و  ،اجلدل مستمرا بّي تلك االجتاهات ، مازالففي ظل العوملة وغريها من الفواعل

 أداء أدوارها ووظائفها بطرق "، إىل قائل بأن الدولة سوف تستمر يف- الدولة القوميةهناية  -ادة الدولة " كينشي أو ماهي مفهوم سي
ى ضوء ما يشهده العامل من تطور حتديد مكوناته علو إمنا يتحدد يف إعادة تعريفه و  أساليب جديدة ،وأن األمر ال يتصل برتاجع دورهاو 
التأقلم مع باجتاه جديد يف العالقة للتكيف و ، إذ تدفع هذه التغريات الدولة دولة(ن يف مطالبته باملزيد من الالبنك الدويل يف طبعته العشري)

 االنتشار الواسع لتلك الظواهر العابرة للحدود اإلقليمية. وز حدودها الوطنية نظرا لتغلغل و التغريات اجلديدة و اليت تتجا
 قدا يعين ال سيّادة بدون دولة، و هو لصيق هبى، و ر الوسطلقد ارتبط مفهوم السّيادة منذ نشأته بظهور الدولة القومية يف العصو 

عليه نطرح اإلشكالية و  ،سيّادة الدول من مؤشرات القوة واملكانة لكّنها تغريت مؤخرا رغم ذلك ظلتالبعرف هذا املفهوم عّدة تطّورات و 
 . كيف أثرت التحّوالت الدولية الراهنة على مفهوم السيّادة ؟  اآلتية:

 السّيادة وتطورها التاريخي:مفهوم  أواًل:
 مفهوم السيادة: - (أ

د جو لساسة, فقد أثار املصطلح نقاش وجدل, ويستعمل بصورة متعددة, وتعين و إن السيادة هي احد املفاهيم األساسية يف علم ا          
ي هوإن تعريفات السيادة كثرية, و  اخلارجية.الشؤون العليا يف كل الشؤون الداخلية و  هذه السلطة هيو  ،يف كل دولة مستقلة سلطة هنائية
 الظروف احملاطة بظهور التعريف السيادة.تتعدد حسب املنطلقات الفكرية و 

أول ومعناه "السمو" و"األعلى"، و  Superanus  كلمة مشتق من اللفظ الالتيين   Sovereignty  مصطلح السيادة باإلجنليزية          
ر يؤلف ( يف كتابه "الكتب الستة للجمهورية وهو أول مفك0309- 0302) " J.Bodin " دان"من استعمل الكلمة هو " جون بو 
 .1 الرعايا واليت ال تقيد بقانون""السلطة العليا فوق املواطنّي و  :يعرف السيادة بأهنانظرية متناسقة عن السيادة، و 

 2نطاق احلدود اليت يرمسها القانون الدويل".أما  "ستارك " عرف السيادة: " بأهنا البقية اليت متلكها الدولة يف 

                                                           

 .39الدةمقراطية املعاصرة "، القاهرة: طبع مبطابع الشروق، الطبعة األويل، صالصديق الشيباين، " أزمة  1 
 .33ص ،6990التوزيع، الطبعة األوىل، ار كنوز املعرفة العلمية للنشر و حسن عبد اهلل العابد، " انعكاسات العوملة على السيادة الوطنية "، األردن: د 2 
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 .1 أما" دوقي " ينتقد فكرة السيادة بقوله: السيادة ال تليب متطلبات القانون الدويل املعاصر وذلك ألهنا ال تتفق و اجتاهاته            
املهمة م مقامها هي فكرة االختصاصات، و و ، قد استخلص أن الذي يقسال" بعد انتقاده لفكرة السيادة أما األستاذ " جورجو             

 .2 الرئيسية للقانون الدويل تتجه حنو إعطاء االختصاص ألشخاصه وتقسيمها بينهم
( نظرية السيادة ) وهو من رواد النظرية الكالسيكية( على أساس أن الدولة 0130 -0209فقد حدد " جون أوستّي " )    

 .3 ها املصدر النهائي لقوةنظام قانوين  فيه سلطة عليا تتصرف بوصف

،  اجملتمع من الناحية االقتصاديةقد تطورت املفاهيم املعنية بالسيادة وكذلك أشكال السيادة يف ظل تطور التغريات احلاصلة يفو 
أساسًا إىل مبدأ هام إذ ترجع سيادة الدولة  السياسية ، االجتماعية والثقافية ، مما أثر تأثريا بالغا يف مفهوم الدولة ككل ومن مث السيادة.

حيكم العالقات بّي الدول، منذ تكوين اجلماعة الدولية يف شكل دول، أصبحت السيادة إحدى الركائز والدعائم األساسية لقانون الدويل 
 0261واستفاليا منذ إبرام معاهدة . 5 " : تعد السيادة تارخييا العامل األساسي يف العالقات الدوليةوحسب " توماس فرونك ". 4 العام

استفاليا دت معاهدة و وحدّ  ، وبأهنا احملصلة الطبيعية الناجتة عن تطور اجملتمع الدويل.ت املبدأ املوجه لعالقات الدوليةفإن سيادة الدولة كان
 السياسة الدولية.، وهي تعد ركيزة أساسية يف اسي يف إقامة العالقات بّي الدول، إذ مثلت السيادة املبدأ األسجمال التعاون بّي الدول

بذلك مصطلح السيادة مرادف ملصطلح اليت تقوم عليها نظرية الدولة، و إن مبدأ السيادة كان وال يزال أحد مقومات األساسية             
السلطة العليا اليت : " لسياسية فتعرف السيادة على أهناأما املوسوعة ا الدولة يف السياسة الدولية، فال سيادة بدون دولة وال دولة بال سيادة.

مركز و  ات داخل اجملتمع السياسي املنظم اليت تتميز هبا عن كل ما عداها من تنظيمزة الدولة األساسية املالزمة هلا، و ال تعلوها سلطة ومي
، وهلا حق لوسائل القوة رة الشرعية الوحيدةبالتايل احملتكواألمن، و  ،لوحيدة املخولة مبهمة حفظ النظاماجلهة اإصدار القوانّي والتشريعات، و 
على مجيع املنظمات  متارسها الدولة على رعاياها، و السيادة: هي السلطة املطلقة، غري احملدود، اليت فإن.  6 " استخدامها لتطبيق القانون

 .7 " اليت يكوهنا الرعايا داخل الدولة
 خصائص السيادة: -ب( 

 :اليت تتصف هبا السيادة الدولة هيمن هذه التعاريف ةمكن استنتاج جمموعة اخلصائص  
 : مبعىن أهنا الشرعية العليا اليت ال توجد أية سلطة فوقها يف سن القوانّي.السيادة مطلقة -( 0
 السيادة شاملة: أي تطبق على مجيع املواطنّي يف الدولة و رعاياها وكذا املنظمات املتواجدة داخل حدود الدولة. -( 6
 السيادة متالزمان، ومتكامالن. التنازل عن سيادهتا، فالدولة، و  عنها: مبعىن أن الدولة ال تستطيعالسيادة ال يتنازل  -( 0
السيادة دائمة:حيث السيادة قائمة طاملا الدولة موجودة، بصرف النظر عن تغيري األشخاص الذين ةمارسون هذه السلطة، أي أن  -( 6

 يادة كان معىن ذلك هناية الدولة.السيادة تدوم بدوام قيام الدولة، فإذا توقفت الس
                                                           

 .33نفس املرجع، ص 1 
 .32نفس املرجع، ص 2 
 .020، ص0000التوزيع، اجلزء الثاين، الطبعة الثانية، بريوت: املؤسسة العربية للنشر و  عبد الوهاب الكيايل، " موسوعة السياسية "، 3 
 .60-61، ص 0000النظم السياسية "، اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديث، د نصر مهنا، " يف نظرية الدولة و حمم 4 
 .331، ص6900التوزيع، الطبعة الثانية، ة "، بغداد: الذاكرة للنشر و ولمنذر الشاوي، " فلسفة الد 5 
 . 30مرجع سابق، ص حسن عبد اهلل العابد،   6 
 .30، ص0000عبد الغين البسيوين عبد اهلل، " النظم السياسية )أسس التنظيم السياسي( "، مصر: منشأة اإلسكندرية:  7 
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التقسيم، فال ةمكن أن يكون هناك أكثر من سيادة واحدة يف ن السيادة تتضمن عدم املشاركة و قابلة للتجزئة: ألالالسيادة غري  -( 3
 الدولة.

 مظاهر السيادة: -ج(   
" وجهان لسيادة واحدة ، فال كاره مالبر، كما يرى األستاذ " السيادة اخلارجية مها يف احلقيقةفالسيادة الداخلية و                     

، فالسيادة اخلارجية يقول األستاذ " لطة ال تعلو عليها أية سلطة أخرى، وجود سادتّي متميزتّي، فكالمها يعنيان، يف الواقعوجود إذن لسي
، ويف املقابل فإن السيادة الداخلية غري ممكنة الداخلية لدولةجنبية عن السيادة ، غري التعبري جتاه الدول األاخر آ"، ليست شيئا كاره مالبر

 .1 " بدون السيادة اخلارجية ؛ فالدولة اليت ختضع بشكل أو بآخر لدولة أجنبية ال متلك سلطة ذات سيادة يف الداخل
 أهم نظريات السيادة: ثانيا:
 :النظريات التقليدية للسيادة - (أ
ا السلطة العليا على املواطنّي أهن  " " يقولون بالسيادة املطلقة. فيعتربها " ج . بودانأوستين جون" و"  جون بودانةمثلها كل من "  

مفادها أن احلاكم و  ؛تقوم على فكرة القانون الطبيعيأما نظرية املفكر االجنليزي " ج . أوستّي"  .2 اليت ال ختضع لقوانّيوالرعايا و 
 يكون فوق اجلميع يفرض طاعته على اجلميع.

 النظريات الحديثة للسيادة: - (ب
 مبدأ سيادة األمة:  -1

ادة عبارة عن ممارسة إلرادة عامة، وأهنا ملك : " إن السيضح يف مؤلفه " العقد االجتماعي ""، أو جون جاك روسوةمثلها " 
 Souveraineté، وهلذا فإن سيادة األمة وليست ملكاً حلاكم -املكونّي هلاباعتبارها وحدة مستقلة عن األفراد  - ألمة مجعاء

Nationale 3 " األمة وحدها هي املالكة هلالتصرف فيها أو التنازل عنها، و وحدة واحدة غري قابلة لتجزئة وال ةمكن ا. 
 مبدأ سيادة الشعب: -2       
بنفسه، ولكل فرد من أفراد الشعب جزء يتماشى هذا املبدأ مع النظام الدةمقراطي املباشر، إذ يكون لشعب حق ممارسة السلطة   

 Le Souverain est le Peupleومفهوم سيادة الشعب يرجع إىل " ج.ج.روسو"الذي أعلن أن السيد هو الشعب  .4 من السيادة "
ظة يبدأ لغرض إنشاء اجملتمع املدين، ومن هذه اللح - عقد األفراد فيما بينهم –ومصدر السيادة عند " روسو" هو العقد االجتماعي 

 .5 " مفهوم السيادة الشعبية يف الظهور و العمل
  النظرية المعاصرة للسيادة: - ج(
 وهو يرى أن الدولة ستفقد سيادهتا بشكل تساوى فيه الدول القوية و الدول الضعيفة على السواء. "ألفن توفلراليت ةمثلها " و 

  .؟األساسي يف العالقات الدوليةنصر هل ستبقى السيادة العوتبحث النظرية يف سيادة الدول، و 

                                                           

 .01، ص0006التوزيع، دار احلصار لنشر و  عبد اهلادي عباس، " السيادة "، دمشق: 1 
 .32الصديق الشيباين ، مرجع سابق، ص  2 
 .29حسن عبد اهلل العابد، مرجع سابق، ص  3 
 .20نفس املرجع، ص  4 
 .20املرجع، ص  نفس 5 
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دة أصبحت مرنة أو معدومة أحياناً، ففي عامل " :"أن السيا Gherson Giles " "جرسون جيلسويرى من الباحثّي خاصة "        
 .1 " ، فإن من الصعب إبقاء السيادة بعيدة عن دوامة الواليات املتحدة األمريكيةاليوم، ويف جمايل السياسة واالقتصاد

: لية وتآكل السيادة الوطنية والدةمقراطية"" يف حبثه " العوملة واملؤسسات الدو Trimble Philip " تريمبل فيليبأما الباحث "         
، وسوف يستمر هذا احنطاط يف جوهر السيادة الوطنية أنه نتيجة ملمارسات متخذي القرار أصحاب السلطة يف املنظمات الدولية حيدث

 .2 " إجراءات العوملة يف القرن احلايل و القادماالحنطاط بزيادة 
ل مكان وسيادهتا تتعرض من األعلى، من قبل قرارات يؤكد أن الدولة حماصرة يف ك Fuller Graham" فوللر جراهامأما "         

الشعبية باحلصول على ، وتتعرض لتدمري من الداخل من خالل املطالب حقوق اإلنسان واملعاهدات الدولية، خبصوص األمم املتحدة
 . 3 املعلومات
الذين يطرحون تناقص السيادة وتآكلها وحماصرهتا، وكما يبّّي  Barber Benjamin"  باربير بنجاماوهناك من املفكرين "        

إال أن السيادة  اخلارجي،د نالت من مفهوم السيادة الوطنية، يف وجهيها الداخلي و ، قتطورات اليت شهدها النظام الدويلالباحث أن ال
 .4 " بقيت أهم معيار حيكم العالقات الدولية

  :نقد نظرية السيادة  "هارولد ال سكي"  -
" أن قيام الدولة وفق الظروف التارخيية اليت أحاطت بنشوء القومية يف أوروبا نتيجة النزاع الديين يف القرن السادس ال سكي يقول "        
 عشر.
 وأما يف القرن عشرين قد ختطى هذه الظروف و هناك ظروف تارخيية خمالفة تستدعي النظر يف ماهية السيادة.        
" فإذا كنا نريد نظرية لاللتزام السياسي مناسبة من الوجهة األخالقية جيب علينا أن نعاجل املشكلة من زاوية خمتلف, ففي احلضارة     

الدول املنفصلة كعرض من األعراض التارخيية ولكن املهم هو احلقيقة العلمية اليت نشاهدها يف تشابك العامل املبدعة ليس املهم هو قيام 
" ومن مث قيام  .5 واعتماد دوله على األخرى, فالوحدة احلقيقة للوالء هي العامل والتزام الطاعة احلقيقي هو للمصلحة إخواننا من البشر

خطر من الناحية العاملية على رفاهية اإلنسانية, وان زوال سيادة الدولة ليعد شرطا أساسيا ال ةمكن بدونه الدولة املستقلة صاحبة السيادة 
للدول أن تستمتع حبياة يسودها العقل, كما أن قيام حكومة عاملية أمر جوهري يف أي مشروع يهدف لتحقيق رفاهية البشر, وينبغي أال 

فهو يفرق بّي ، 6 " لعقل الذي ةميز اإلنسان ممن سواهمشاكلها عن طريق احلرب ففي هذا خيانة لترتك الدول املستقلة ذات السيادة لتحل 

                                                           

 .90، ص0006العلوم السياسية، مفهوم السيادة الوطنية "، القاهرة: سلسلة احلوار العلمي قسم د الرشدي، " التطورات الدولية و أمح 1 
 660، ص0010النشر، ت: دار النهضة العربية للطباعة و حممد عبد املعز نصر، " يف النظريات و النظم السياسية "، بريو  2 
 .666نفس املرجع، ص  3 
 .662نفس املرجع، ص  4 
  ( مف0039 -0100السكي هارولد جوزيف ) شارك يف سياسة احلزب 0006خترج من جامعة أوكسفورد سنة كر سياسي اقتصادي بريطاين، درس و ،

: دراسات يف مشكلة السيادة، السلطة يف الدولة احلديثة الشيوعية، القومية و مستقبل احلضارة، احلرية يف الدول ، وأشهر مؤلفاته0002العمال الربيطاين من سنة 
 .016- 010، ص 0009النشر، اجلزء اخلامس، الطبعة الثانية، وت: املؤسسة العربية للدراسات و ، " موسوعة السياسة "، بري عبد الوهاب الكيايل -احلديثة. 

 . 662مرجع سابق، ص  حممد عبد املعز نصر،  5 

، 6990، جانفي623د الرف  "، جملة املستقبل العريب، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، العد" جدلية العوملة بّي االختيار و  عبد اجلليل كاظم الوايل، 6 
 .31 ص
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الناحية احلكومة والدولة وأن مشكلة السيادة الداخلية تظهر يف مباشرة احلكومة لسلطاهتا. وبذلك يقرر " ال سكي" أن تكون الدولة من 
ينكر على " أستّي" تفسريه ة مطلقة غري مسئولة أو حمدودة, و " أن سيادة الدول بودانينكر ما ذهب إليه " الداخلية دولة مسئولة, و 

ون ما هو إال إرادة صاحب القانوين للسيادة وتقريره أن السلطة صاحب السيادة غري مقيدة وال ةمكن تقسيمها أو التخلي عنها, وأن القان
 . 1 " السيادة

 مؤسساتها:دور العولمة و  ثالثا:
 جذورها:لمة و مفهوم العو  -1
 مفهوم العولمة:  -

مظاهرها من تسهيل حركة األشخاص واملعلومات والسلع والبضائع بّي الدول، وعن العامل يتفاعل مع ظاهرة العوملة بكل إن                
شبكات االنرتنت مار الصناعية و ال دولة من خالل األقأرض بال حدود، وسوق بال حدود، وثقافة بال حدود، أي ال وطن و ال أمة و 

عند ذكر مصطلح العوملة ) . و 2 األفكار عن حتقيق ذلك خالل مسرية إنسانية الطويلةصالت، بعد ما عجزت العقائد والنظريات و املواو 
Globalisation 3 تشمل العامل بأسرهدود الراهنة لدول إىل آفاق أوسع، و = الكونية ( ، فإن املصطلح يعرب عن جتاوز احل . 

، تعين جعل الشيء على مستوى عاملي اليتالفرنسية، و   Mondialisationحممد عابد اجلابري أن العوملة ترمجة لكلمة  ويرى      
تراقب  اليتليت تتميز حبدود جغرافية معينة و احملدود هنا هو الدولة القومية أساس احمدود غري مراقب، و  أي نقله من احملدود املراقب إىل الال

، االقتصادية،  شؤوهنا الداخلية سواء السياسيةمحاية حدودها أي عدم التدخل يفلسلع واألشخاص واألموال و اضائع و على مستوى تنقل الب
ت يف الواليات املتحدة اليت ظهر ، و Globalisation، فإن الكلمة الفرنسية هي ترمجة لكلمة دود املقصود به العاملحم ، أما الالالثقافية
 .4 توسع دائرته ليشمل الكلتعميم الشيء، و ، وهي تفيد معىن األمريكية
، والسلوك هي تداخل الوضع ألمور االقتصادية، االجتماعية، السياسية والثقافية، أن العوملة ويرى إمساعيل صربي عبد اهلل               

هي درجة من درجات تطور ة معينة، و إىل دول ، أوحلدود السياسية لدول ذات السيادة، أو االنتماء إىل الوطن حمدددون اعتداد يذكر با
 .5 النظام الرأمسايل

، ةمكن مالحظتها ري إىل عملية مستمرة من التحول والتغرييتبّي من خالل التعارف أن العوملة ذات مضمون ديناميكي يش     
ص أربعة ةمكن استخالين متزايدة و ن هلا بُعد كو ، فإكيفية و كمية يف جماالت السياسية، االقتصاد، االتصال، الثقافةباستخدام مؤشرات  

 :عمليات أساسية لعوملة هي
 املنافسة بّي القوى الكربى. -  (90
 االبتكار التقين )التكنولوجي(. -  (96

                                                           

 .02، ص 6999إدارة عصر الالدولة "، القاهرة: جمموعة النيل العربية، لعوملة: مقدمة يف فكر واقتصاد و حمسن أمحد اخلضريي، " ا 1 
 .002، ص 0002حممد عابد اجلابري، " قضايا يف الفكر املعاصر "، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية،  2 
، ص 0000التوزيع، ية"، القاهرة: دار جهاد لطباعة والنشر و العسكر جملاالت االقتصادية والسياسية و : هيمنة منفردة يف اصربي عبد اهلل، " العوملةمساعيل إ 3 
60. 

ت الوحدة، حترير أسامة أمّي مناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراساوث و العوملة : حبلعوملة "، ورقة قدمت إىل العرب و السيد يسّي، " يف مفهوم ا 4 
 . 62، ص 0001اخلويل، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

 .620نفس املرجع، ص  5 
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 انتشار عوملة اإلنتاج. -  (90
 التبادل / التحديث. -  (96
 تداعيات العولمة: -( 6

اجملتمعات و اليت تشكل اجملتمع العاملي و تعمق املتبادل بّي الدول و و االعتماد ، أتتضمن تعمقا يف مستويات التفاعل إن العوملة           
، فهذه العمليات معدالت التشابه بّي اجملتمعات واملؤسسات اخرتاق احلدود بّي الدول و زيادة، وانتشار املعلومات و 1العمليات الكونية 
ة يتمثل ، فيمكن القول أن جوهر عملية العوملبالنسبة لبع  اآلخرتائج اجيابية إىل نسلبية بالنسبة لبع  اجملتمعات و  قد تؤدي إىل نتائج

يف هذا الصدد يقرر " جيمس روزنو " تقسيمها إىل ستة يف سهولة حركة األشخاص واملعلومات والسلع بّي الدول على نطاق عاملي، و 
 .2 مؤسسات "ئات: بضائع وخدمات، أفراد، أفكار ومعلومات، نقود و ف

صرف إىل تعميم الشيء وتوسيع دائرته، أو بعبارة أخرى ن، بل يتصر على هذا املعىن وحدهى أن مفهوم العوملة ال يقهناك من ير و         
؛ فقد صدرت هبا مجاعة ما أو أمة على اجلميع الثقافية ختتصتصادية و االقأكثر دقة وحتديداً، تعميم منط من أمناط الفكرية والسياسية و 

الثقافة أو ما يصطلح عليه ين النموذج األمريكي يف االقتصاد، السياسة و عليه تعين الدعوة إىل تبألمريكية و من الواليات املتحدة اأساسًا 
 .3 باألمركة

قد أدت املتغريات الدولية إىل تآكل واحنسار وتراجع الدولة القومية على عدة مستويات منها ما يتعلق بالوظائف االقتصادية و 
حتوالت يف  نفوذ املؤسسات االقتصادية أحدثد الوطين )املستوى االقتصادي(، و السيادة على االقتصاوحتديد السياسات االقتصادية و 

" أوماهي كينيش، " ب هناية واضمحالل الدولة القومية، بل تسلم بقر رة تتنبأ، األمر الذي جعل بع  الكتابات الصاداملفاهيم املتصلة هبا
kenichi Ohmae  بنيامين و"  ، أن السلطة املخولة لدولة القومية تنتقل اآلن إىل املنظمات اإلقليمية.القومية يرى يف كتابه: هناية الدولة

ن ثقافة عاملية متجانسة ، أن القوى االقتصادية العاملية ختلق اآليف كتابه: اجلهاد ضد السوق الكونية Benjamin Barber" باربر
 ه.، ال ضرورة لالتكوين، مما سيجعل الدولة شيئاً زائداً 

التوجيه يف اجملال و ، " إن من ال ةملك، ال يراقب، وال يوجه، وبالفعل فدور الدولة يف املراقبة محمد عابد الجابريحسب " و   
 .4 " االقتصادي يتقلص يف نظام العوملة إىل درجة الصفر

مكانًا ةمكن  العاملي اجلديد ليس: " إن السوق املايل  Juan Archibaldo Lanus"  جون ارشيبا لدو ال نوسيقول "       
 .5 " ، ومرتبطة فيما بينها مكاتب موزعة عرب العامل، وإمنا ةمكن إجياده يف املائتّي ألف شاشة الكرتونية مثبتة يفإجياده على اخلريطة

 :الجانب االقتصادي -(أ
 : النقد االلكتروني -       

                                                           

 .62-62 ، ص6996، سبتمرب 362، جملة العريب، الكويت: وزارة اإلعالم، العدد  العوملة: ذلك املفهوم املراوغ بركات حممد مراد،  1 
 .030عابد اجلابري، مرجع سابق، ص  حممد 2 
 .033نفس املرجع، ص  3 
الكويت: اجمللس الوطين لثقافة والفنون  ستيفن ج. كوبرين، " النقد االلكرتوين و هناية األسواق العاملية "، ترمجة: عبد الفتاح الصبحي، جملة الثقافة العاملية، 4 
 .33 -36، ص 0001 ، جانفي/فيفري12اآلداب، العدد و 
 .060، ص0001حازم البالوي، " دور الدولة يف االقتصاد "، القاهرة: دار الشروق،  5 
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(، وليس يف  BitCoin)عملة البيت كوين  Cybernétique   السبرينتكيهو أحد مظاهر اقتصاد عاملي يشيد يف الفضاء 
،  ة احلكومة املركزية على االقتصاد، وسلوك الفاعلّي االقتصاديّي، ويطرح هذا النوع من النقد مشكالت عديدة أمام سيطر الفضاء اجلغرايف
، ففي عامل يصبح فيه رمبا ال مربر هلا بصورة متزايدة ، أوالخرتاقدول القومية أكثر قابلية ، والاحلدود احمليطة باألسواق القوميةكما جيعل 
ا سيعاد تعريف مدى لزومية كم   ، سوف يعاد حتديد الدور األساسي لدولة يف اقتصاد السوق احلر،اللكرتوين احلقيقي واقعيا يومياً النقد ا
 .1 اجلغرافيا بصورة جذرية "احلدود، و 

" بروتون و ودس " ففي  0063بعد العدول عن قاعدة الذهب اليت كان معمول هبا بعد - قيمة العملة اليوم حيددها السوقإن 
القليل ، و -ة الدوالر األمريكي عملة عائمة خطاب الرئيس الواليات املتحدة األمريكية " ريتشارد نيكسون" أصبحت العمل 0020عام 

ولكن ليس معىن هذا أن احلكومات ال ةمكنها بعد اآلن أن تؤثر يف ، القيمة اليت يضعها السوق لعملتهامن الدول اليت ترضى متاما عن 
 ، لكن مقدرهتا على التأثري بسهولة يف تلك القيمة يف أسواق العامل آخذة يف الرتاجع.وال، والظروفقيمة عمالهتا يف خمتلف األح

االستعمال الواسع له من شأنه أن جيعل البيانات و   (،BitCon) ومن ناحية أخرى فإن ظهور ما يسمى بالنقد االلكرتوين
التجارة االلكرتونية يثري أسئلة جوهرية حول أن ظهور كل من النقد االلكرتوين، و  الواقعحد كبري، و املتعلقة باالقتصاد القومي أقل معىن إىل 

 السوق القومية بوصفها الوحدة األساسية حلساب يف النظام االقتصادي العاملي.
ادر على حتويل األموال، لقد حولت التقنية اجملتمعات إىل جمتمع عاملي حر، من خالل سوق مايل ومعلومايت دويل ق        

، فرأس املال سيذهب إىل حيث توجد حاجة إليه و يبقى حيث يعامل جيداً و تتوفر الشروط ىل أي مكان يف العامل خالل ثوايناألفكار إو 
لد أو منطقة ل تالعب أو التحكم بقيمته أو استعماله أو التضييق بإجراءات و قوانّي سينتقل إىل ب)يف حالة عدم توافر الشروط من خال

تلعب السوق املالية العاملية اآلن دوراً حموريًا يف توفري احلرية ألموال و ملعلومات عن املال )البورصة( دون االستفادة من أخرى( الضرورية، و 
 التدخل احلكومي.

 politique protectionnisteإن السياسات الوطنية اليت كانت تلجأ إليها الدول يف املاضي )ما يسمى السياسة احلمائية 
، مل تعد هلا جدوى أمام االنفتاح اهبة تقلبات الدورة االقتصاديةمن خالل اإلجراءات التنظيمية و نظام احلصص و احلواجز اجلمركية ( جمل

 .-السياسة احلمائية مقابل السياسة االنفتاحية  النظام النيو ليربايل -السوق العاملي تصادي الوطين على االق
، ليس بالتالعب السري لبنوك املركزية ليا دوليا تتقرر فيه قيم العمالتالالسلكية نظاما ماالكمبيوتر واالتصاالت السلكية و  التقاءفقد أدى 

، بل بعدد ال يعد ، وال حيصى من احلقائق املتوفرة اآلن على الفور واحد يف أسواق العمالت العاملية اليت تتقزم جمموع احتياطاهتا بتجارة يوم
(، 6991األزمات يف بلد معّي )أزمة الرهن العقاريام الشاشة التلفزيون أو االنرتنت، ونرى نقال مباشر الضطرابات و مبجرد اجللوس أم
، وضبط قيمتها و اليت ظلت أحد مل تعد هلا سلطة يف إصدار عملتها، رتفع، فإن الدولة اليومملة الوطنية خالل ثواين أو تفتسقط قيمة الع

 اجلوانب التقليدية لسيادة.

                                                                                                                                                                                                 

   وحدات القيمة النقدية الرقمية هي الوحدات مالت رمزية تأخذ شكاًل رقمياً، وتنقل على الشبكات االلكرتونية و حدات أو عالنقد االلكرتوين: هو عبارة عن و
 هي قد متاثل أو ال متاثل وحدات العملة الوطنية.و سية لقيمة النقود االلكرتونية، األسا

 .600، ص 6999أمحد حشيش، " العالقات االقتصادية الدولية "، اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة لنشر،  1 
   عملة البيت كوينBit Coin=  :كما أهنا ختتلف عن العمالت  ،هي عملة إلكرتونية بشكل كامل تتداول عرب اإلنرتنت فقط من دون وجود فيزيائي هلا

. على الرابط:  التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن ةمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عرب اإلنرتنت
 .6902 سبتمرب 00د يوم  33 و سا 69 الساعة: /https://ar.wikipedia.org/wiki بيتكوين
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إن ثورة املعلومات و االتصاالت قد حررت النقود من كل مظهر مادي، إذ تنتقل عرب احلدود من خالل نبضات ، أو ومضات      
يف حقائب ، أو صناديق ، وإمنا تنتقل عرب األثري يف شكل تلكسات ، أو جمرد تغيري يف القيود  السلكية،فالنقود مل تعد تنتقل مادياً 
العاملي خيضع أكثر فأكثر ففي نفس الوقت تتجه فيه الصناعة إىل العاملية جند أن إدارة االقتصاد . 1احملاسبية يف حسابات البنوك "

البنك العاملي، وكذلك الدول الصناعية ، كصندوق النقد الدويل، والبنك الدويل، و ة الوطنية ، ومؤسسات جتاوز احلدود السياسياألحكام
، واليت تلعب دورا أساسيا يف حتديد السياسات املالية أو غريها من التجمعات املالية، واالقتصادية الدولية (،G8الثماين الكربى )
 . 2 واالقتصادية الدول "

لة القومية، وال ، فال تعبأ بالدو  حتديد حاكمية االقتصاد العامليب " ريكاردو برتيال " املركز يفحس  أصبحت الشركات العاملية         
وانّي تطبيقاً ملرجعيتها الوطنية أو توظف يف سن القأمهية حتالفها مع دوهلا األصل و  إن كانت يف ذلك ال تقلل منقوانينها، وال بضوابطها، و 

 : " إنالصدد ويقول يف هذا يف دخوهلا أو تواجهها فيها شركات منافسة من حجمها أو أكثر. ، قد تعجزأو تساعدها يف فتح األسواق
، بل يف ختصيص املوارد التكنولوجية، واالقتصادية، واليت هتم عدة دول، ومناطق من العامل، وختلق املستققرارات الكربى اليت حتول احلاضر

شاً، بالنسبة مّ وأن الدول مل تعد تلعب حسب ما يرتاءى إال دورًا ثانويًا منعزاًل ُمه   ... أصبحت من صالحية الشركات العاملية الكربى
 .3 ، الدول أصبحت تابعة ال مسرية وذلك لرتاجع دورها "لشركات

يف  ، بقدر ما تنافسهاة الكربى سواء املتعددة اجلنسيات، أو العابرة لقومية، ال تعتمد توجهات الدولةإن هذه الشركات العاملي
، جتنباً ملا من شأنه أن يصيب االقتصاد القومي ن األحوال تتحالف معها، ويف أحسحتديد حاضر االقتصاد العاملي، ورسم معامله املستقبلية

حيث أن (، Groupes، هي شركات ضخمة )جممع = العنصر األساسي يف مفهوم العوملةوتشكل الشركات العاملية . 4من ضرر حمتمل " 
، نظراً حلجم استثماراهتا املباشرة وغري املباشرة يف الكثري من دول العامل اوز الناتج احمللي لعدد من الدولنوية إحداها تتجقيمة املبيعات الس

 فإهنا قادرة على احلد من سيادة الدول.
 الجانب الجيوسياسي: -(ب

الرغم من أن الدولة كانت يف إحدى ، على أبرز مسات القرن الواحد العشرين تعد حاالت تفكيك الدولة القومية من إحدى
ة بعد اهنيار رافق عمليات التفكيك )خاصو ليل أساسية حسب املدرسة الواقعية، حدة حتلرئيسية يف بناء وتكوين، وأضحت و املراحل ا

قد ة أخرى، و على صعيد اجملتمعات أو األقاليم، إعادة توحيدها بصور  ما صاحب من تفكيك املعسكر الشرقي(، سواءاالحتاد السوفييت و 
 .5 شهد القرن العشرين العديد من هذه احلاالت

، من جهة تفكيك غة خارطة سياسية جديدة يف أوروباإعادة صيا، و 0000عد هناية احلرب الباردة  ما حدث يف أوروبا بو 
قدونيا،  ، مت ) اجلبل األسودالفيا إىل دويال، أما مجهورية يوغسوفاكيا )دولتّي مجهورية التشيك ومجهورية سلوفاكيا(مجهورية تشيك سل

                                                           
 .60، ص 0000عوملة؟ "، بريوت: إفريقيا الشرق، حيي اليحياوي، " العوملة أية  1
 .60نفس املرجع، ص  2
  دخوهلا إىل اهلند.   عشر، شركات التوابل الربيطانية و الشركات العاملية: ما حصل يف القرن الثامن 
 .69ص  ،6990البحوث اإلسرتاتيجية، و ظيب: مركز اإلمارات للدراسات و يان كالرك، " العوملة أو التفكك "، أبإ 3 
-09، ص0002كيف تستقر؟ "، ترمجة: عمر سعيد األيويب، بريوت: دار الساقي، االختالف: اجملتمعات املنقسمة و  حتدياتدانيال برومربغ، " التعدد و  4 
00. 

 .30ص ،6996السلطة يف الشرق األوسط "، ترمجة: عبد الوهاب علوب، القاهرة: اجمللس األعلى للثقافة، روجر أوين، " الدولة و  5 
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اسرتجاع روسيا الفيدرالية لشبه مجهورية صربيا، واألزمة األوكرانية و   ، انفصال كوسوفو عنكرواتيا، سلوفينيا، البوسنة واهلرسك، صربيا (
ألورويب هذا تعدى إىل االحتاد ااخل، و  ، اململكة الربيطانية ...، واحلركات االنفصالية يف أوكرانيا، اسبانيا، بلجيكا(Criméeجزيرة القرم )

 .(Brexit، للخروج من االحتاد األورويب )بعد االستفتاء الربيطاين
)مشال السودان وجنوب السودان(، وانفصال اريرتيا، وغريها من األزمات   : السودانتفكيك الدول منها اإلفريقيةقارة أما يف ال

عدم (، ونشوب األزمات و 6إعادة تقسيم املنطقة سيكس بيكول يف الشرق األوسط )، وتفكك الدو واحلروب األهلية يف: ليبيا، لسرياليون
 ، اليمن.تقرار )الفوضى اخلالقة( يف كل من: سوريا، العراقاالس

 روسيا الفيدرالية اليت تعاين من حركات االنفصالية اليت أصبحتأما يف القارة اآلسيوية كل من: أفغانستان، بورما، الصّي، دول القوقاز و 
، فإن افع تفكيك تلك الدول سواء لضعفها، أو التعدد أالثين، العرقي، الدييندو هتدد الوحدة الرتابية هلذه الدول، وآيا كانت أسباب و 

فكيك وفقا ملنظورها التارخيي و حتليلها يعد إجناز هذه املهمات التق ملصاحل االقتصادية لقوى الكربى، و إعادة تركيب جغرافيتها تتم وف
، أعراق متعددة أو طوائف دينية خاصة لتوافر هذه املقومات يف معظم تضم هذه الدول الواحدة )املفككة، أكثر احتماال عندما ياملوضوع

. لدولة من دون متضمناهتا احلقيقية، مث إعطاء أجزائها السمات الرئيسية ملفهوم اط )سيكس بيكون األوىل و الثانية(بلدان الشرق األوس
توسع النظام االقتصادي ، فكان إعادة تشكيل البلدان و فق املتطلبات سيادة سواء الداخلية أو اخلارجيةمل تعرف البذلك معظم الدول و 

إعادة تكوينها بصورة اندماجية مغايرة أخرى يف مناطق خمتلفة من العامل، و  ال تنفي هذه التغريات الكربى وجود أوضاع تفكيكالرأمسايل، و 
عنف )احتالل العراق، ، سواء من خالل الأخرى وغريها، وتستهدف القوى الساعية إىل تفكيكو الكبري شرق األوسط وفقا ملشروع ال
، فإحياء ي الواحدسوريا( إىل نقل الصراع القائم بّي فلسفة النظامّي املتضادين إىل تناقضات و صراع داخل النظام القومأفغانستان و 

ثنية حول خالفات بّي القوى األ ، ال يدور الصراعنية املتعددة، وغالباألثه سيادة كيانات اااهلويات العرقية يعجل بزوال الدولة القومية باجت
 .1 ، بقدر ما يكون باجتاه االستئثار بسلطة الدولةحضارية، أو رؤى احلداثية

ما أدى بالدولة  هووذها على صعيد السياسة الدولية و ، فقداهنا نفدولة القومية من خالل إضعافهاقد ساعد ذلك على تراجع الو 
أدى تدويل األسواق و عامليتها القتصاد الرأمسايل حنو قوى السوق، و إىل عدم قيامها بعدة وظائف، وإفساح اجملال أمام حوافز فاعلة باجتاه ا

 االقتصاديات املتقدمةمن الناحية االقتصادية اىل تراجع دور الدولة القومية أو إعادة توجيه هذا الدور حنو املسامهة يف تراكم رأس املال يف 
2. 

 خاتمة:
 توزيعها، ال يعاد أو الزمن مع تتغري هبا تنه  اليت واملسئوليات وحقيقتها صورهتا أن إال يتغري، ال مستمر دائم السّيادة مبدأ نإ         
 كانت الفرنسية الثورة فقبل .توزيعها إعادة وتّ  مفهومها تغريّ  قد السّيادة أن تعين ولكن السّيادة، مفهوم هناية اآلن احلادثة التطّورات تعين
 أّما بنفسها، اعتدادها الشعوب استغالل من عارمة موجة ذلك وصاحب للشعب، ومنحوها الثوار انتزعها مث وامللوك لألباطرة ملكا السّيادة
 فيها يشارك ولكن وحدها والدولة بالشعب خاصة تعد مل حبيث نطاقها وتوسيع السّيادة تدويل إىل أدت فقد احلالية العاملية التطّورات
 .به املتحكمة القوى يف ممثال الدويل اجملتمع

                                                           

 .12 ، ص6996النشر، افية "، بريوت: رياض الرس لكتب و حممد حيدر، " الدولة املستباحة: من هناية التاريخ إىل بداية اجلغر  1 
 .63، ص0690الرابع،  دالقانون، اجلزائر: جامعة سعيدة، العد، جملة دفاتر السياسة و  لدولّيةتراجع السّيادة الوطنّية يف ظل التحوالت ا نواري أحالم، 2 
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 مبدأ هو فإمّنا السّيادة، ذات املستقلة الدول بّي املساواة مبدأ أو السّيادة يف املساواة مببدأ عادة القانوين الفقه يف إليه يشار ما أّما         
 اتساع ومدى طبيعتها حيث من وثيقا ارتباطا ترتبط السيادة أن ذلك ومؤدى ذلك غري على والواقع الغالب يف العمل يكون ويكاد نظري
 عليها، واحلفاظ السيادة ممارسة شروط من شرط  -باختصار - القوة أن أي الذاتية، وإمكاناهتا الدولة بقدرات تطبيقها نطاق ضيق أو
 .األصعدة  كافة على الدولية العدالة قضية النهاية يف يثري ما وهو

 من مجع على القائمة التقليدية الدويل النسق صورة عن الدولية بالعالقات نأت قد العوملة ظاهرة بأنّ  القول ةمكن عامة وبصفة
 السّيادة. بأفول يسمى أن ةمكن ما حاليا يشهد العامل أنّ  الكّتاب بع  يرى إذ الصدد، هذا يف احملّللّي آراء تباينت وقد سيادة، ذات دول

 النظر إعادة ضرورة williams  و ،Clarkمن  كل السّيادة فريى بعد ما إىل بالفعل انتقل العاملي النسق أن األخر البع  يرىيف حّي 
التارخيي  السّياق مع تناسبا وأكثر واقعية أكثر يكون املفهوم هلذا معاصر مضمون حتديد أو له جديد تعريف تقدمي هبدف السّيادة مفهوم يف

 أو املشرتكة، السّيادة: مثال ذلك من للسّيادة جديدة صورة إىل الداعيّي الكتاب بع  آراء إىل الصدد هذا يف يشريون وهم املعاصر،
 اجلزئية. السّيادة املقّيدة،
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 1122بعد  أثر الّتدّخل العسكري في ليبيا  على األمن الوطني الجزائري
The impact of foreign intervention in Libya 

on the Algerian national security after 2011 

 ،دكتوراهيف ال طالب باحث، وليد يونسي
 ، اجلزائر.الوطنية العليا للعلوم السياسية املدرسة

  ،د. علي ربيج :األستاذ املشرف
 . 77/11/7512تاريخ املراجعة:  - 50/11/7512تاريخ اإليداع: 

 ملّخص: 
ا مث على األمن الوطين للجزائر على الوضع داخل ليبي 7511نتناول يف هذا املقال جوانب من أثر التدخل األجنيب يف ليبيا سنة 

صراع املصاحل الغربية داخلها لد انتقلت األزمة الليبية من شأن داخلي قىل شأن دويل نتيجة اتيجية اجاه ما حيد  قلليميا. و رؤيتها اإلست و 
عامال آخر لتأزم الوضع  7511مثل تدخل حلف الشمال األطلسي يف مارس من العام نات املتنوعة املتصلة بالسياسة والثروات، و الرهاو 

ديدة انكشاف احلدود، كحيث باتت اجلزائر مهددة بانتقال خمتلف التهديدات اجلكحك  رجات  على بالدنا كحك  اجلوار و انعكاس خماألمين و 
يف ة بني ضرورات حفظ األمن الوطين و هو ما جعل اجلزائر توازن يف رؤيتها اإلستاتيجيقليها، مثل اجارة األسلحة واخلطر اإلرهايب وغريمها، و 
 املقابل العمل على دع  األمن اإللليمي كما سنرى.  

 ت المفتاحّية:الكلما
 األزمة اللّيبّية، أمن وطين، تدّخل أجنيب عسكري، معضلة أمنّية، أمن قلليمي، قستاتيجّية.

Abstract:  

In this Article we examine aspects of the impact of foreign intervention in Libya in 2011 on 

the situation in Libya and then on the national security of Algeria and its strategic vision towards 

what are happening regionally. The Libyan crisis has shifted from an internal affair to an 

international affair as a result of the conflict of Western interests within it and the various political 

and wealth-related bets. The intervention of the North Atlantic Treaty Organization in March 2011 

is another factor in the security situation and its repercussions for our country. Algeria is threatened 

by the transfer of various new threats to it, such as the arms trade, the terrorist threat and others. 

This has made Algeria balance its strategic vision between the necessities of maintaining national 

security and, in turn, supporting regional security as we shall see. 

Keywords: 

 Libyan crisis, national security, foreign military intervention, security  

dilemma, regional security, strategy. 

  :مقدمة
تزامنت مع فتة احلراك يف من تاريخ املنطقة العربّية الّسياسي و اإلستاتيجي، كحيث  ةجّد حّساسمرحلة جاءت األزمة اللّيبّية يف  

على ثروات ليبيا و رهانات الوضع  -اّلذي بلغ درجة الّصراع -تنافس املصاحل الغربّية اختلطت أورالها الّداخلّية بعدد من الّدول العربّية و 
 قّن األزمة اللّيبّية جاءت يف ظّل عوامل داخلّية متثّلت أساسا يف فساد نظام احلك . نظام "القّذايف" سقوطبعد  يف منطقة مشال قفريقيا عاّمة

)تونس و مصر(، و الّشغب يف دول اجلوار و أو التحريك الشعيب احلراك و استغالل اجملتمع فرصة موجة  اجتماعية وثقافية أخرىوعوامل 
الّتدّخالت األجنبّية و املوالف املتضاربة، و لصف حلف الّشمال األطلسي لألراضي اللّيبّية اّلذي مل حيّقق  خارجّية ميكن حصرها يف

تعارض اجلزائر بصورة مقتل أالف املدنّيني األبريّاء. لذلك و  ع القبليبل زاد الوضع تعقيدا و أعقب  شّدة الّصرا  -ظاهريّا–اهلدف املعَلن عن  
هدفها األساسّي ا اختاق واضح لسّيادات الّدول و ، فضال عن أّنّ ا بأّّنا ال حتّقق األفضلعاّمة لقناعتهاملنطقة جّية يف جاّدة الّتدّخالت اخلار 
مّتصل و املالَحظ أّن تأثّر اجلزائر مبا حيد  يف جوارها اللّييب حتقيق مصاحل معّينة. الفراغ األمين لتمرير خمّططات و  استغالل االضطراب و
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املتمثّلة يف انتشار اإلرهاب و اجلرمية املنّظمة العابرين بعد الّتدّخل األجنيب يف ليبيا و احلدود أمام الّتهديدات األمنّية انكشاف أساسا ب
تونس، لكّن ا لألسلحة عرب حدودها مع ليبيا و مترير ومات اإلرهابّية و االنتحاريّة و عددا من اهلج 7511للحدود. فقد عرفت اجلزائر بعد 

انطاللا من األفكار الّسابقة، نطرح الّتساؤل املركزي ، علها يف موضع لّوة و لو نسبيّااج هتديد حمتمل اجاه كلّ  اخلربة اجلزائريّةة الّدفاعّية و در الق
 الّتايل:

هبا على األمن الوطين و الّرؤية  الّتدّخل العسكري األجنيبام "القّذايف" و كيف أثّرت البيئة األمنّية يف ليبيا بعد سقوط نظ 
 ؟ 7511اإلستاتيجّية للجزائر بعد 

 األساسّية للّدراسة فهي كاآليت:  أّما الفرضّيات
، فهذا 7511الّتهديدات منذ خارطة الّتهديدات األمنّية يف مشال قفريقيا على قثر التدّخل األجنيب يف ليبيا تشري قىل تنامي هذه  

 زاد الوضع تأّزما.ما للمصاحل الغربّية و اّل خادالّتدّخل مل يكن ق
عرب انتشار اإلرهاب و األسلحة، و هاجس ارتبط هتديد اجلوار اللّييب لألمن الوطين اجلزائري بعنصرين: االنكشاف احلدودي  

 تصدير األزمة.
ليمي، و هي املنادية بأمهّية تكريس على قثر ما جيري يف ليبيا، اجد اجلزائر نفسها يف مأزق الّتداخل بني أمنها الوطين و األمن اإلل 

 اجلهود اإللليمّية للّتصّدي للّتدّخالت األجنبّية و لكّل التهديدات املنتشرة.
 علمّية أبرزها:حث قىل بلوغ مجلة أهداف بو ّندف من وراء ال      

 يف ليبيا على األمن الوطين للجزائر.العسكري تداعيات الّتدّخل األجنيب دراسة  
 يب.منطقي للّرؤية اإلستاتيجّية للجزائر اجاه الوضع يف ليبيا نتيجة الّتدّخل األجنوضع تصّور  
 على دور اجليش يف جماهبة أشكال الّتهديد اجلواري الزّاحف. الدراسة هذه من خالل كيدأالتّ ميكن  
من خالل النموذج  اإللليمياألمين األمن الوطين و مفهومي عاللة حتمّية بني  ّنا توجدأ قثباتمن خالل الدراسة ميكن  

 .اجلزائري
 :الدراسةخطّة 

 احملور األّول: تعريف مفاهي  الّدراسة )األمن الوطين، األمن اإللليمي، املعضلة األمنّية(.
 ."بني العوامل الّداخلّية و صدام املصاحل اخلارجّية" بعد التدخل العسكري األجنيب : الوضع األمين يف ليبياثّايناحملور ال
 األجنيب يف ليبيا. العسكري ريقيا على قثر الّتدّخلخارطة الّتهديدات األمنّية يف منطقة مشال قف: الثاحملور الثّ 

هاجس )االنكشاف احلدودي و  املواجهة وقستاتيجية األجنيب يف ليبيا العسكري والع األمن الوطين اجلزائري بعد الّتدّخل: احملور الرّابع
 تصدير األزمة(.

 األولالمحور 
 (ة، األمن الوطني، األمن اإلقليمي)المعضلة األمني مفاهيم الدراسة تحديد

 :ةالمعضلة األمني .أ
 " هوبز ساملأزق األمين الذي كثريا ما برز يف االاجاه الوالعي سواء التقليدي أو اجلديد، كحيث ترجع مكونات  قىل "توما مفهومالشائع هو 

"Thomas Hobbes بشكل عامخاصة يف شقها اجلديد أو الوالعية البنيوية لكينيث والتز و فكان للب االهتمام لدى املدرسة الوالعية 
 .األمن ل  أمهية كبرية يف الطرح الوالعي كبالي الفرضيات اليت تبىن عليها النظرية الوالعية كالقوة واملصلحة
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يف كتاب  "املثالية  John Hertz"   1 " جون هورتز الدولية كأول استخدام على يد "كمفهوم، ظهرت املعضلة االمنية يف العاللات و       
كتاب  حول"التاريخ و العاللات     Butterfield ، يف نفس الولت الذي أصدر في  "باترفيلد"1501السياسية و الوالعية السياسة" سنة 

منية، وهو ماآدى قىل تطور هذا املفهوم و تناول  يف أدبيات الدراسات و عمُل كليهما هو األكثر  تأصيال ملفهوم املعضلة اال البشرية".
لكن احلالة اليت فسرهتا املعضلة . األمنية ملختلف منظورات العاللات الدولية و أصبح بعد ذلك يتعدى الطرح الوالــعي ملختلف توجهات 

 Peloponnesian"  كتاب  عن احلروب "البوليبونيزية  يف  Thucydides " األمنية معتف هبا منذ زمن طويل، منذ زمن "ثوسيديد"

wars" قن النمو القوي للقوة األثينية أثار الرعب لدى : كحيث لال يف أحد أسطر الكتاب " " lacedaemonians"  و وضعها يف
"  Alan""أالن كولينس ،  لذلك اعترب بأن املعضلة األمنية كانت وراء كل الصراعات بني الدول، كما ادعى2 قطار ضرورة حماربة"

Collins   بأن معضلة األمن كانت يف القرن التاسع عشر يف شكل املنافسة االستعمارية بني الدول األوروبية اليت تتنافس على السلطة
والنفوذ. و ظهرت معضلة األمن يف القرن العشرين كحلقة كانت أكثر تطورا  حيث وضعت قطارا لفه  ديناميكيات العمل يف احلرب 

 لباردة بني املعسكرين.ا

شاعر الريبة و الشك ضد اآلخر، علي  فإن املعضلة األمنية تعين عموما وجود هتديد اجاه لي  مكتسبة و التان  باملخاوف و مو       
حسنة األخر ، حىت و قن كانت نوايا الطرف من طرف دولة "ب"  يولد مزيدا من الشعور  بالألمن من طرف دولة "أ" الشعور  باألمنو 

هذا الوضع باملأساة اليت من الصعب التغلب  "   Butterfieldفان  سيبقى هناك ختوف دائ  يؤدي قىل املأساة، لذلك يصف "باترفيلد"
 . 3عليها و التخلص منها

  :األمن الوطني -ب
والتصادها من أي عدوان خارجي، باإلضافة األمن الوطين يتعلق بقدرة الدولة على محاية أراضيها وشعبها ومصاحلها وعقائدها وثقافتها 

قىل لدرهتا على التصدي لكل املشاكل الداخلية والعمل على حلها، و اتباع سياسة متوازنة متنع االستقطاب وتزيد من وحدة الكلمة 
نا بالدفاع على املصاحل وعلي  فإن الكثري من التعاريف اليت وضعت ملفهوم األمن الوطين أغلبها جاء مقت  واالنتماء للوطن والقيادة،

مثال يعرف  بأن  "يهدف أساسا قىل  lippman Walter  ليبمان اإلستااجية للدولة. و منها ما تعلق بتوفري االستقرار الداخلي ، فوالتار
بد أن تكون لادرة قبعاد اخلطر و االستعداد للتضحية بالقي  األساسية  قذا ما أرادت الدولة أن تتجنب احلرب، و قذا ما فرضت عليها فال

، وهذا يعين أن على الدولة أن تتخذ مجيع االحتياطات الالزمة حلماية أمنها ، و ذلك يكون عن طريق 4على االنتصار يف احلرب"
فإن األمن الوطين يعين غياب   Wolfersوولفرز"" السياسات الداخلية و اخلارجية كالعاللات الدبلوماسية الناجحة، أما حسب

القي  املركزية، وغياب اخلوف من أن تكون تلك القي  حمل هجوم. وهناك بصفة عامة تصوران ملفهوم األمن: األول  التهديدات ضد
تقليدي والعي، يتخذ من الدولة املرجعية األساسية لألمن، والثاين نقدي ذو نظرة موسعة لألمن، و يقول بوجود وحدات مرجعية لألمن 

 .5 من غري الدولة

                                                           

 .11ص ، 2005والتوزيع، والنشر للطباعة العصرية املكتبة : اجلزائر، اجلزائري لألمن املتوسطي البعد عنت، بن النور عبد -1 
 : على املولع برنامج البحث يف األمن اجملتمعي، –قعادة صياغة مفهوم األمن عـادل زلاغ،  -2 

http://www.geocities.com/adelzeggagh/recon1.html2،ص. 
 .2.ص7511جوان  0: جملة دفاتر السياسة والقانون، العدد األمنية اجملتمعية : خطاب األمننة وصناعة السياسة العامة،املعضلة  عـادل زلاغ، -3 
 .06 : .ص7550فريل أ،  165السياسة الدولية ، العدد  ، جملة تطور مفهوم األمن يف العاللات الدوليةعبد النور بن عنت ،  -4
 .111. ص: 7551ترمجة: مركز اخلليج لألكحا . اإلمارات العربية املتحدة: مركز اخلليج لألكحا ،  السياسة العاملية،عوملة جون بيليس وستيف مسيث،  -5 
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 -عبها حياة مستقرة توفر ل  و هلا هو تأمني الدولة من داخلها ومحايتها من التهديد اخلارجي مبا يكفل لش قذاطين فاألمن الو       
أسباب النهوض والنمو والتعبري عن هويتها بني األم ، وممارسة حريتها يف استغالل طالتها البشرية وثرواهتا الطبيعية  -أي للدولة

 للوصول قىل حتقيق أهدافها يف التقدم و االزدهار و السالم.
  :األمن اإلقليمي -ت(

 People الشعب ، احلكومات واخلوف "يف كتاب   Barry Buzanبوزان"  باري" قن مفهوم "جمموعة األمن اإللليمي" طرح  ألول مرة

,States and Fear "1.  ويرى "بوزان" أن املستويات التحليلية الوطنية والدولية غري مالئمة لتحليل القضايا املتعلقة باملناطق، لذلك فإن
سطي هو حماولة لردم اهلوة بني مستويي وجود مستوي حتليلي وسطي ضروري هلذا الغرض. ويعترب أن القصد من تقدمي مستوي حتليلي و 

ويفصل "بوزان" يف مسألة األمن اإللليمي من أجل تعريف  و حتديده، قذ يقول يف هذا الصدد  احلكومة و املنظومة )أي املنظومة الدولية(.
الدول القريبة قحداها من األخرى  أن  "من الناحية األمنية تعين املنطقة شب  منظومة حمددة ومعروفة من العاللات األمنية بني جمموعة من

. وهناك نقطتان مهمتان يف هذا التعريف: "األوىل وجود شبكة من العاللات األمنية بني الوحدات السياسية، واألخرى وجود 2جغرافيا"
ألساس الرئيس لتبلور القرب اجلغرايف بني أعضاء اجملموعة. والنقطة األه  وجود أمنوذج للعاللات األمنية بني األعضاء، وهو ما يشكل ا

ات جمموعة أمنية قلليمية. ومن جهة أخرى يؤدي ذلك قىل متييز هذه اجملموعة عن سائر أشكال اجملموعات، ومن املرجح اجملموع
 .االلتصادية والثقافية وو... "

ان  ال ميكن أن يؤخذ بعني االعتبار   قالعلى الرغ  من كون  ضروريا لتشكيل جمموعة أمنية قلليمية، عامل اجلرية والقرب اجلغرايف، و وأما 
بأن اعتماد عامل اجلرية اجلغرافية لتحديد جمموعة أمنية  Morganيستدل "مورغان" و حامسة للتعرف على اجملموعات. و كميزة أساسية 

اليت تضطلع بدور مصريي قلليمية ال يعطي تعريفا يتس  بالدلة. فهذا التعريف ال ميكن أن يبني حضور الدول من خارج املنطقة اجلغرافية 
، فالدول األوروبية خاصة يف التعامالت األمنية للمجموعة. ويف موضوعنا جند بأن دوال من خارج القارة السمراء هلا دورها االستاتيجي 

مالت األمنية ألفريقيا يف الواليات املتحدة األمريكية تدخلت يف ليبيا رغ  البعد اجلغرايف،  بل قن  هلا دورا نشطا يف التعافرنسا وبريطانيا و 
 حني قّنا ليست جزءا من هذه املنطقة من الناحية اجلغرافية. 

 المحور الثّاني
 الوضع األمني في ليبيا بين العوامل الّداخلّية و صدام المصالح الخارجّية
املؤثِّرة يف صناعة األحدا  هي: رغ  تعدد الالعبني يف املشهد السياسي اللييب فإن املتتبع للشأن يدرك دون كبري عناء أن القوى 

تكتل الشرق و حكومة الوفاق، يف حني ال تعدو بقية التكتالت حماولة إلثبات الوجود لكي تفرض نفسها على جمريات األحدا  لربهة 
كِّل  ليبيا من من الزمن، لكنها ال متتلك القدرة على خلط األوراق و قعادة ترتيبها كما هو شأن التكتلني الرئيسني. ومع ما باتت تش

جلرمية خطورة على األمن اإللليمي والدويل، نظرًا لتدفق موجات اهلجرة غري الشرعية عربها حنو القارة العجوز، والتان هذه اهلجرة أحيانًا با
فريقي، بغية قجياد املنظمة واإلرهاب العابر للقارات، فقد نشطت دبلوماسية دول اجلوار و معها االحتاد األورويب، وبالتأكيد االحتاد اإل

ا لتنازع الشرعية بني ثال  حكومات وبرملاننْي   .3تسوية توافقية بني الفرلاء الليبيني تنهي حالة التشرذم واالنسداد السياسي، وتضع حدًّ

                                                           

 .10 : .ص7511املركز العلمي لدراسات السياسية،  : األردن ،-مقاربات جديدة لتعريف األمن-الدراسات األمنية النقديةسيد أمحد لوجيلي،  -1 
2 - Barry Buzan , People ,States and Fear , An Agenda for International Security Studies in the post –Cold War Era , 

London, Harvester Wheat sheaf , 1991, p: 33. 

 : على رابط املولعمركز اجلزيرة للدراسات  مقال مدون على  لعبة التوازنات يف ليبيا ومسارات التوافق السياسي،احلسني الشيخ العلوي،  -3 
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/02/170216115587892244506.html 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/02/170216115587892244506.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/02/170216115587892244506.html
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ل توافقي قن هذا يربز التداخل الكبري املوجود، و صراع املصاحل املصلحي بني العديد من الدول خارجيا، و االنسداد مقابل ضرورة ح
 شابكها:لألزمة الليبية داخليا ، و هذا بالتأكيد زاد من تأزمي الوضع األمين يف ليبيا، فضال عن ارتباط هذه العوامل )الداخلية واخلارجية( وت

 :على المستوى الداخلي -أ(
لت قن ما يؤزم الوضع يف ليبيا على املستوى الداخلي هو مرحلة التشرذم اليت تعيشها ليبيا بني الرؤى و التكتالت السياسية، قذ قن  يف الو  

و بني األحزاب السياسية و  الداخل الذي يواج  في  الليبيون وضعا أمنيا و سياسيا هشا، تتج  أنظاره  قىل الصراع الدائر على مستوى
س  على الوالع األمين الذي يعزوه متخصصون قىل توظيف األطراف السياسية لسالح امليليشيات بغرض الضغط و مترير لرارات معينة انعكا

منذ اإلطاحة بنظام و  .لصاحل كل طرف، مثال ذلك ما شهدت  البيئة الليبية من حالة صراع بني معسكري خليفة حفت و فايز السراج
ا تواج  أزمة سياسية و أمنية حادة جدا بني التيارات الرئيسة اليت يطالب بعضها بتبين نظام فدرايل يف البالد، يف "معمر القذايف" فإن ليبي

ولت ال تضيع في  هذه التيارات أي فرصة الهتام منافسيها بالتعاون مع النظام السابق، فضال عن تغليب األجندات احلزبية الضيقة على 
 املصاحل الوطنية.

عضو "التجمع الفيدرايل" وأحد القادة العسكريني يف الثورة الليبية "عبد اجلواد الديين" بالقول: قن "األحزاب اليت ال يوجد لد عرب و 
لانون ينظمها خالل املرحلة احلالية تبتعد كثريا عن املطالب األساسية للشعب اللييب و تفتقر قىل القاعدة الشعبية، و هو ما عزز حالة 

، متهما األحزاب بتغليب أجندات سياسية على حساب املصاحل الوطنية. و ليست األحزاب السياسية هي الوحيدة اليت 1"االنفالت األمين
اليت حتدد سلوك و ردَّة -تؤزم الوضع و ختلق نوعا من االنسداد، بل قن مرتكزات العقلية السائدة ذات اخللفية القبلية ملعظ  مناطق ليبيا 

وما تتس  ب  هذه العقلية من يقينية الطرح و النظرة األحادية، هذه  - االجتماعيني حيال األحدا  اجلاريةفعل السياسيني و الفاعلني
 العقلية اليت اعتادت على أخذ حقها بيدها واليت ال تعي متطلبات العيش املشتك، و مل تتعود على التداول السلمي للسُّلطة، وقضافة قىل

تأجيج الوضع األمين يف  قىلالسياسية العامة، و انعدام شب  تام للثقة بني الفرلاء الليبيني، كل هذا أدى  غياب التدرج الطبيعي يف املمارسة
 ليبيا و انتقال خمرجات  قىل دول اجلوار مبا فيها اجلزائر.

  :على المستوى الخارجي -ب(
دون اعتاض أيٍّ من األعضاء الدائمني  أصوات 15بأغلبية - 7511مارس  12منذ أن أصدر جملس األمن الدويل يف يوم اخلميس 

" الذي يقضي بفرض منطقة حظر جوي فوق األراضي الليبية، و اختاذ كافة 1521القرار األممي رل  " -وامتناع مخس دول عن التصويت
اء الليبيني، حىت من أيدي الفرلاإلجراءات الضرورية حلماية املدنيني، مت تدويل القضية الليبية و باتت خيوط اللعبة السياسية خترج تدرجييًّا 

. و أدَّى احلضور 75112حضور العامل اخلارجي بصورة جلية بُعيد سقوط نظام الراحل معمر القذايف، أواخر العام تكرَّست سطوة و 
أولوياهتا؛ مما حال دون الكثيف للتدخالت اخلارجية قىل تأزمي الوضع اللييب وتشرذم  نظرًا لتعارض مصاحل الدول املتدخلة وتضارب ُسلَّ  

الفعالية يف مواجهة االستحقالات الشديدة التعقيد نخبة السياسية الوليدة النجاعة و قمجاع حقيقي حول لضايا وطنية كربى ملحَّة، و أفقد ال
العامل األجنيب يف  مما ال شك في  أن حضورو  لدولة عاشت لعقود أربعة يف وضع هالمي يفتقر ملؤسسات حقيقة كاملتعاَرف عليها عامليًّا.

                                                           

 - لتبديد الصراع بني الطرفني، لكن املالحظ أن فتة اهلدنة و ولف قطالق النار ال تكفي ألن جنزم بعودة  "فرانسوا هوالند" نذكر هنا وساطة الرئيس الفرنسي
طاق واسع، باإلضافة قىل نوع من األمن و االستقرار يف ليبيا، ألن الصراع القبلي ال يزال، و خملفات احلك  الدكتاتوري مث احلراك اللييب ال تزال منتشرة على ن

 ة اهلش و تأخُّر املسعى الدميقراطي بالبالد..مستوى التنمي
 : على مولع احلرة من الرابط التايل مقال مدون جدل األحزاب السياسية الليبية يفال  الوضع األمين يف ليبيا ،حممد زيد مستو،  -1 
-security-aggravate-parties-political-between-controversial-https://www.alhurra.com/a/libya

situation/22888904506.hhhmltml 
 مرجع سيق ذكره. لعبة التوازنات يف ليبيا ومسارات التوافق السياسيـاحلسني الشيخ العلوي،  -2 

https://www.alhurra.com/a/libya-controversial-between-political-parties-aggravate-security-situation/22888904506.hhhmltml
https://www.alhurra.com/a/libya-controversial-between-political-parties-aggravate-security-situation/22888904506.hhhmltml
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املتحدة  املشهد السياسي و األمين اللييب يقف وراء اإلخفاق الذريع جلل التسويات السياسية اليت رعاها اجملتمع الدويل ممثَّاًل يف بعثة األم 
 لدع  ليبيا، نظرًا لتعارض مصاحل الدول املتدخلة.

 المحور الثّالث
 فريقيا على إثر الّتدّخل األجنبي في ليبياخارطة الّتهديدات األمنّية في منطقة شمال إ

توضح  قذ،  7512لسنة حىت نعل  لدر التهديد الذي حييط باحلدود اجلزائرية اختنا خارطة مؤشر السالم العاملي  لإلشارة 
اجلزائري و اإللليمي من البلدان األلل سالما و أمنا، و هو ما يشكل هتديدا لألمن  ودول اجلوار على العموم ليبيااخلريطة أن 

  : بصورة عامة كما توضح  الصورة

 
  https://pbs.twimg.com/media/Cno9TPaXYAA9We4.jpg :املصدر

على مستوى األمن اإللليمي جد حساسة، كون األزمة نيب هبا ليبية يف تصادمها مع التدخل األجقن التداعيات اليت خلفتها األزمة  ال      
اليت خترج عن قطار الدولة، ومن أبز هذه التهديدات   الليبية أفرزت هتديدات جديدة أو ما يعرف أكادمييا بتسمية "التهديدات الالمتاثلية

  :كرنذ 

                                                           

 - أو )بروتوكول جنيف( هو حماولة لقياس وضع املساملة النسيب للدول واملناطق. وهو من قنتاج معهد االلتصاد والسالم، ووضع بالتشاور  مؤشر السالم العاملي
عة سيدين، أستاليا مع حتليل البيانات من لبل مع فريق دويل من اخلرباء واملعاهد ومراكز البحو ، بالتعاون مع مركز دراسات السالم والنزاعات يف جام

 .7552االستخبارات االلتصادية. القائمة األوىل بدأت يف مايو 

https://pbs.twimg.com/media/Cno9TPaXYAA9We4.jpg
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 تهريب األسلحة والتجارة بها:  
ليبيا لد طال دول اجلوار العريب و اإلفريقي، و بدأ يشكل شوكة يف ظهر  ال شك أن هتريب األسلحة الذي بات اجارة رائجة يف

آالف لطعة سالح ولذائف "آريب جي" يف مرحلة ما  15األنظمة احلاكمة. قذ قن بعض التقديرات تشري قىل هتريب ما يقرب من 
هتريبها عرب احلدود مع ليبيا، و هو ما بعد الثورة. فالسلطات املصرية ألقت القبض أكثر من مرة على أسلحة خفيفة ومتوسطة مت 

ال تستطيع ، و 1يغذي ظاهرة االنفالت األمين يف مصر. األمر ذات  ال خيتلف مع اجلزائر اليت متلك حدودا مع ليبيا تقارب األلف كل 
ايل، حيث الصراع بني السلطة القائمة يف ليبيا مرالبتها أمنيا. كما أن اجارة السالح امتدت قىل منطقة الساحل والصحراء، خاصة م

 احلكومة و الطوارق، وكذلك تنظي  القاعدة الذي يسيطر على مناطق صحراوية بني مايل والنيجر، وموريتانيا و اجلزائر.
 )عالمية اإلرهاب الدولي )"داعش" يهدد أوروبا من بوابة ليبيا: 

األمنية، وتوافر اجارة السالح، و التدخالت الدولية يف  أفرزت األزمة الليبية ضعفا للدولة وهشاشتها أمنيا، نتيجة لغياب املؤسسات
، كما حد  يف 2الشأن اللييب، مما يشكل عوامل خصبة لتنامي لوة التنظيمات اإلرهابية الذي تتواجد حينما تصبح الدولة "فاشلة"

ولعل اخلارطة التالية توضح االنتشار  .العراق و اليمن. كما تسعى التنظيمات اإلرهابية حاليا قىل قجياد بيئة تكفل هلا "هدف البقاء"
الفعلي ل "تنظي  الدولة" الذي سيطر على جل سواحل ليبيا املطلة على البحر األبيض املتوسط، مما جعل  ال يهدد األمن اإللليمي 

األوروبية اليت تعرضت للعديد نقصد بذلك الدول لدول اجملاورة للمتوسط الغريب، و لدول اجلوار فقط بل أصبح هتديدا عامليا ميتد قىل ا
ة ذخو أالصورة امل  توضح وهذا ما ، حادثة نيسألمنية اليت تبناها تنظي  "داعش"، نذكر منها هجمات باريس، بروكسلمن اهلجمات ا

 من دراسة حول تواجد واتساع تنظي  الدولة على الساحل اللييب.

                                                                                                                                                                                                 

 -   (، قن التماثل، من منظور استاتيجي، هو القتال بأسلحة 7557، يف كتاهبما عن احلروب غري املتوازية، )صدر يف باريس سنة كورمو وريبنيكاريقول
وازي، أو الالمتاثل، فهو سعي طرف قىل استغالل كل نقاط ضعف اخلص ، لرفع حج  اإلضرار ب . وتلجأ اجملموعات املسلحة قىل وسائل غري متساوية، أما الالت

، جاعالً بذلك  من اخلص  متوازية، متفادية نقاط لوة اخلص  وحماولة مواجهت ، يف ميدان ألل مالءمة ل . ويضيفان قن "الالتوازي يعين رفض لواعد القتال املفروضة
 كل العمليات غري متولعة متاماً".

، من  اإلفريقييف منطقة الساحل  اإلسالمياجلزائر بني تداعيات سقوط نظام القذايف وهتديدات القاعدة يف بالد املغرب زروال سهام، عمراين كربوسة و  -1 
 .0 : أعمال امللتقى الدويل األول حول املقاربة األمنية اجلزائرية يف الساحل االفريقي ، لاملة اجلزائر ، ص

،ص  7517اجلزء الثاين جوان  56،جملة البحو  والدراسات العلمية العدد اإلفريقيالليبية وانعكاساهتا على منطقة الساحل  األزمةمنصور خلضاري،  -2 
125. 
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على املولع تعرف على أماكن تواجد داعش يف سواحل ليبيا  :  املصدر
 :http://alwasat.ly/get_img?ImageWidth=842&ImageHeight=600&ImageId=135045 التايل

 :تشجيع حركات التمرد  
اإللليمي. و الالفت يف هذا السياق أن عودة املقاتلني الطوارق الذين  فالبيئة الليبية تشكل مصدرا مغذيا حلركات التمرد يف اجلوار

، و MNLAحاربوا قيل جانب القذايف قىل مشال مايل لد أججت الصراع املسلح بني احلكومة و "احلركة الوطنية لتحرير أزواد" 
ارق يف تقوية مترده  قىل مرحلة اليت ارتفع سقف مطالبها من حك  ذايت قىل انفصال عن دولة مايل. و ازدادت فرصة الطو 

االنفصال بظهور متغري آخر هو "حركة أنصار الدين" اليت حتارب حكومة مايل يف قللي  "أزواد" ، وترتبط بعاللات مع تنظي  
القاعدة، ويت  متويلها باألسلحة اليت خرجت من ساحة املعركة يف ليبيا. كما أن النيجر مرشحة بفعل تداعيات الوضع اللييب 

http://alwasat.ly/get_img?ImageWidth=842&ImageHeight=600&ImageId=135045
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تفجر عاللة صراعية مع الطوارق. وميكن القول قن مقتل "القذايف" الذي كان يغدق مساعدات  على الطوارق و يتوسط حلل ل
مشكالهت  مع احلكومات لد لعب دورا أساسيا يف قعادة صراعه  مع احلكومات قىل الواجهة، مستغلني حالة ضعف السلطة، 

 والعجز األمين يف منطقة الساحل والصحراء.
 جرة غير الشرعية:اله 

عبور أعداد هائلة من املهاجرين غري الشرعيني األفارلة هتديد جواري للحدود اجلزائرية فانتقال و يُعد الوضع األمين املتأزم يف ليبيا 
ؤالء الوافدين اجلدد ولد استغلوا ه،  األخرى واآلفاتاجلزائر شكل نوع من التهديد اهلويايت وحىت انتقال األمراض معه   حنو

الدول األوروبية. و ال خيفى على دول اجلوار ومن متا حنوى حالة االنفالت و غياب السلطة جلعل ليبيا "دولة معرب" حنو 
عدم مسؤولية اجملتمع املتخصص يف هذا الشأن أن اهلجرة غري الشرعية تتزايد بشكل كبري يف الفضاء املغاريب و املتوسطي نتيجة 

اليت زادت من حدهتا  املضطربة ألوضاع األمنيةل روبا خاصة لعدم مساعدهتا لدول جنوب املتوسط يف وضع حلالدويل وأو 
ة، كما أن بعضها يف البلدان اإلفريقية اليت تعاين بدورها من أزمات تنموية و سياسي التدخالت العسكرية يف مايل وليبيا وغريها

مع دول جنوب املتوسط والدول املغاربية لوضع  قستاتيجيةتسعى لوضع  أنية مصنف كدول فاشلة مما حيت  على الدول األوروب
لدول األوروبية بأمننة هتديد حقيقي ولبل أن تطالب ا قىلحل واملسامهة املالية والتقنية األمنية ملساعدة هات  الفئة لبل أن تتحول 

دة دول جنوب املتوسط يف مشاكلها ال أن تفرض تكون فاعل أساسي يف مساع كان من األجدر أنرة الغري شرعية  لضية اهلج
 جائرة ااجاه املهاجرين األفارلة. عليها لوانني

 المحور الّرابع
 األزمة(واقع األمن الوطني الجزائري بعد الّتدّخل األجنبي في ليبيا )االنكشاف الحدودي و هاجس تصدير 

 يف ليبيا على األمن اجلزائري:  Nato األطلسي"سنحاول التكيز يف هذا احملور على تداعيات تدخل "حلف الشمال 
تعدد اجلزائر ال خيرج عن قطار تطور و  الوطين يف األمنكل ، لذلك فإن كحث مسألة   587تشارك اجلزائر مع ليبيا شريطا حدوديا يناهز 

ية األمن اجلزائري باعتبارها دولة حمورية يف أمه قىلتقامسها حدودا جغرافية مكشوفة، قضافة ار اجلزائر دولة جماورة لليبيا و أبعاد األمن، باعتب
 مشال قفريقيا، كما تسعى ألن تكون لطبا قفريقيا متوازنا، خاصة و أن امللف اللييب فرض نفس  لثقل  و خلطورة تبعات  األمنية على أجندة

 للجزائرتشكل ليبيا هتديدا أمنيا  لدو  عدة.صانع القرار السياسي اجلزائري، لذلك تبنت اجلزائر آليات للتعامل مع خطر هذه األزمة املتصا
اجلزائري بفعل التقارب  اإللليميوانعكاس  على األمن  اّنيار منظومة األمن و الدفاعاألمين وغياب السلطة املركزية و بسبب االنفالت 

قدارة امللف اللييب، كل وفق مصلحت  مسار  التأثري يفلعديد من الدول على خط التنافس و ، كذلك دخول ااجليبوليتيكي واجلرية اجلغرافية
 اإلستاتيجية.
هي ذات الساحلي، و  -ر اجلغرايف املغاريبمعضلة أمنية، فرضتها االضطرابات املتنامية يف اجلوا مؤخرا احلدود اجلزائريةلة تعترب مسأو 

الرلعة على سبيل تبيان حج  التحديات  لتوسعاألمنية اجلزائرية_ الليبية ، و  مسارات غامضة. و بسبب غياب الطرف اآلخر يف املعادلة
يفية األمنية األمنية اليت تواج  اجلزائر يف ظل استمرار تصاعد األزمة الليبية، فإن الرؤية اإلستاتيجية اجلزائرية تعترب معاجلة االختالالت الوظ

لى طول احلدود املتامخة لليبيا، كحيث نشر اجليش يف الدول اجملاورة أولوية لصوى، هذا ما يربر االنتشار الواسع لعناصر اجليش اجلزائري ع
بعنوان " تأمالت يف األزمة الليبية" الصادرة  ألف جندي على طول احلدود الشرلية مع ليبيا، كما تذكر دراسة ل"بيار رازوكس" 75حوايل 

ي متواجدون عني للدرك الوطين اجلزائر فرد من محاة احلدود التاب 0555عن معهد البحو  اإلستاتيجية للمدرسة العسكرية، أن أكثر من 
زي يف على اجملمع الغا اإلرهايب بعد اهلجومو  .1الليبية، و يقومون ليل ّنار بالتمشيط مدعومني بالقوات اجلوية -على احلدود اجلزائرية

                                                           

 .715_755،ص 7516، اجلزائر: الدار اجلزائرية، ياجلزائر  األمنالليبية على  األزمةتداعيات يسرى اوشريف، فرحايت و  عمر -1 
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 واحلكومة اجلزائرية يف مايتسللوا من ليبيا، و علي  لررت  اإلرهايب، مت اإلعالن على أن منفذي اهلجوم 7511"تيقنتورين" يف جانفي 
 غلق احلدود الربية مع ليبيا بشكل كامل. 7511
الواردة حنو اجلزائر عرب ليبيا اليت غذى التدخل األجنيب هبا بؤر التهريب بالسالح، العسكرية الالمتاثلية  و تواصلت التهديدات األمنية      

 الشعيب، يف مناطق معينة من البالد، فقد اكتشفت يف منطقة "كوينني" يف و هو ما يفسر اإلحصائيات  الواردة عن مفرزات اجليش الوطين
من ليبيا  األسلحةلد مت جلب هذه اذفات صواريخ ، رشاشات....اخل، و ( منظومات صواريخ "ستينغر" مضادة للطريان، و ل56الوادي )

كذلك فإن تصاعد املد اإلرهايب   اط اإلرهايب باجلزائر.خطريا يف النشلد شكل ذلك تطورا نوعيا و و ائر، الستهداف املنشآت احليوية للجز 
، يضع اجليش الوطين الشعيب و القيادة السياسية للجزائر أمام مسؤولية  تارخيية مع تزايد نفوذ اجلزائر قىلخطر متدد "تنظي  الدولة" يف ليبيا و 

ن يف لس  التخطيط االستاتيجي خططا للتدخل يف "جلماعات اجلهادية" يف ليبيا، و ضمن هذا السياق وضع خرباء عسكريون جزائريو 
 ليبيا:

" الروسية ضد أهداف تابعة للجماعات اإلرهابية، و تنفذ هذه 15تنفيذ سلسلة من الغارات اجلوية بطائرات "سوخوي  (1
 اإلسناد للجماعات اإلرهابية يف ليبيا. خلطوط اخللفية و لاعدة التدريب و الغارات على مراحل لتدمري ا

قىل آالف 1عمليات بقوات خاصة حممولة جوا ضد موالع هذه اجلماعات، و يصل تعداد هذه القوات اجلاهزة تنفيذ  (7
لد كان من املقرر أن تنفذ هذه العملية يف حال توفر " للمناورات العملياتية، و 151اء عسكري منه  لوات "خنبة اللو 

 .معلومة على لدر كبري من األمهية حول هتديد جدي لالمن الوطين
نفى  بطلب تدخل عسكري جزائري، قال أن وزير اخلارجية "رمضان العمامرة" 7511بالرغ  من ليام مسؤولني ليبني يف جوان و 

 ليس احلل العسكري.احلوار الوطين الشامل يف ليبيا و أن اجلزائر تدع  أن يكون هناك نية للتدخل، و 
الوضع االلتصادي للجزائر بسبب ارتفاع امليزانية العسكرية، حيث مت رفع  مما سبق  نلخص أن األزمة الليبية ألقت بظالهلا على      

مبا  7510مليار دوالر، لتتفع يف سنة  6مليار دوالر يف لانون املالية التكميلي، أي بزيادة  10 قىل األمنميزانية وزارة الدفاع و أجهزة 
عدم احتوائها سيبقى يستنزف أكثر امليزانية املخصصة للدفاع مما يؤثر  ، و هذا يفسر أن استمرار تصاعد األزمة الليبية و % 11.6يعادل 

على القطاعات األخرى، خاصة أمام تراجع أسعار النفط. و من ناحية أخرى تأيت مسألة الالجئني الليبيني يف اجلزائر الذين يقدر عدده  
. 1اجلزائري األمحرزي" و "واد سوف" ، يتكفل هبا اهلالل مراكز قيواء للعائالت الليبية يف "قلي 1 قنشاءألف الجئ، كحيث مت  05ب 

حسب تقرير للمفوضية السامية لشؤون الالجئني التابعة لألم  املتحدة فإن اجلزائر مرشحة ألن تتحول قىل الوجهة األوىل للنازحني و و 
يني، و ال خيفى أثر ذلك على اجلانب مليون، ناهيك عن املهاجرين غري الشرع 1.0الفارين، مع احتماالت تنامي هذا التدفق قىل 

االلتصادي و االستقرار االجتماعي، خاصة و أن اجلزائر ال تستقبل فقط الجئني  من ليبيا، بل كل الفارين من النزاعات يف منطقة 
 الساحل.

هي عاللة شرطية يف مجيع األحوال، ألن اجلزائر من اإللليمي، و  األمنأمنيا يتاوح بني أمنها الوطين و بالتايل فإن اجلزائر تعيش كحق مأزلا و 
-، كما أّنا من ناحية أخرى 7511تداعيات تدخالت حلف الناتو بعد الوضع األمين الكارثي يف ليبيا و جهة مهددة بشدة مبخلفات 

نضيف قىل هذا اجملال األمين" و  ولة املفتاح يف"الد -اإلستاتيجية "احمند برلوق" سور املتخصص يف الشؤون األمنية و كما يصفها الربوفي
 يبيا. القول أّنا الدولة املفتاح أيضا يف اجملال "الدبلوماسي" لذلك فإن املهارة الدبلوماسية للجزائر كفيلة باإلسهام يف تسوية الوضع يف ل

  :خاتمة

                                                           

 .710 : سبق ذكره،ص اجلزائري، مرجع األمنالليبية على  األزمةتداعيات يسرى اوشريف، عمر فرحايت و  -1 
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يجة تداخل وتشابك عدد من لد تأزمت بشكل حاد نت 7511هو أن البيئة األمنية الليبية منذ  دراستنا؛ما ميكن أن خنت  ب  
ليشيات املسلحة على نطاق انتشار امليفالداخلية أمهها الصراع القبلي وتضارب وجهات النظر السياسية و اخلارجية، العوامل الداخلية و 

ن هذا نؤكد هنا على أ. و 7511ل احللف األطلسي يف مارس اخلارجية أمهها التدخل األجنيب بدافع املصاحل كما حد  مع تدخواسع، و 
حتوهلا قىل جمال خصب هامة يف تأزم الوضع داخل ليبيا و االستقرار اإللليمي، بل قن  شكل مرحلة دخل مل يكن خادما للشأن اللييب و الت

ي، من خالل متدد ظاهرة لكافة أنواع التهديدات األمنية اليت مل اجد أمامها سوى اجلوار اجلزائري لالنتقال قلي  كحك  االنكشاف احلدود
 .اإلرهاب واجلرمية املنظمة وغريمها

هو حقها املشروع، زائر جاهدة حلفظ أمنها الوطين، و تعمل اجلو ، ألزمة الليبية منذ بداية احلراكباإلضافة قىل هاجس تصدير ا 
يوم بني األمن الوطين لوثيقة الشلل مؤسساهتا، لكنها تواج  مأزلا حقيقيا متمثال يف العاللة امن حياة وغياب  يعين غياب الدولة و ألن األ

أيضا من خالل زيادة لوة جيشها  ب أدوار جادة عربيا و قفريقيا، و هو ما حتاول اجلزائر اجاوزه من خالل سعيها قىل لعواألمن اإللليمي، و 
 كما ونوعا. 
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 تأثير م  
 
 كامل المغاربي في فترة ما بعد الحرب الباردةتغيرات البيئة اإلقليمية والدولية في مسار الت

The impact of regional and international environment variables on the process of Maghreb 

integration in the post-cold war era 

  ،قسم العلوم السياسية (،أ)قسم  ةـاعدمسـ ةأستاذ ،نسرين نموشيأ. 
 ، اجلزائر.تبسة جامعة العريب التبسي، كلية احلقوق والعلوم السياسية

 ، علوم السياسية والعالقات الدوليةكلية اليف الدكتوراه،   طالبة باحثةو 
 ، اجلزائر. 3جامعة اجلزائر  ،قسم الدراسات الدولية

 .  32/33/7132: تاريخ املراجعة - 33/31/7132تاريخ اإليداع: 
 ملخص:

زودنا به أهم الطروحات تتسعى هذه الدراسة إىل حماولة إخضاع التكامل املغاريب لالختبار النظري، ومعرفة املدى الذي ميكن أن 
بفهم  )النظرية الوظيفية األصلية والنظرية الوظيفية اجلديدة( النظرية للعالقات الدولية اليت هتتم بدراسة وحتليل ظاهرة التكامل واالندماج

 من خالل تسليط الضوء على حدود وحجم دور، تغارات اإلقليمية والدوليةباملومدى تأثره ، التكامل املغاريب جديد حول حقيقة وواقع
 .ثر يف مسار التكامل املغاريباليت من شأهنا أن تؤ و حزمة من املتغارات اليت تفرزها البيئتني الداخلية واخلارجية 

 الكلمات المفتاحية:
 مسار التكامل املغاريب، فرتة ما بعد احلرب الباردة، متغارات البيئة اإلقليمية والدولية

Abstract : 

This study seeks to examine the reality of Maghreb integration in its regional and 

international framework, by highlighting a pack of regional and international variables that will 

affect the process of Maghreb integration and try to determine the extent and limits of this 

influence. 

Keywords: 

The process of Maghreb integration; the post-cold war era; regional and international 

environment variables 

 مقدمة:
النظام الدويل، ومنطقة املغرب العريب ليست مبنأى عن ما جيري يف الساحة اإلقليمية والدولية،  تتأثر النظم اإلقليمية مبا حيدث يف

دول أخرى تتكامل) االحتاد خاصة يف ظل ما حتمله فرتة ما بعد احلرب الباردة من تناقضات، فدول تتفكك) االحتاد السوفيييت(، و 
ربة األورويب، آسيان، املركوسور...(، ومن حظ املغرب العريب أنه من الناحية اجلغرافية والتارخيية يقع يف اإلقليم األقرب ألجنح وأنضج جت

متأثرة ومرتبطة مبا  -رىعلى عكس مناطق عربية أخ-)االحتاد األورويب( كما أن النخب السياسية يف املغرب العريب تكاملية يف هذه الفرتة
 حيدث يف الدول الغربية، األمر الذي جعل التجربة التكاملية يف املغرب العريب تتحكم فيها متغارات زمنية مرتبطة بإفرازات فرتة ما بعد

 .والدولية احلرب الباردة وما تلقي بظالهلا على توجه التكامل الدويل واإلقليمي، ومتغارات جغرافية مرتبطة بالبيئة اإلقليمية
االقرتاب من تأثار املتغارات اإلقليمية والدولية اليت رافقت االنتقال من نظام القطبية الثنائية واحلرب  الدراسة هحناول من خالل هذ

البيئة اإلقليمية متغارات  التايل: إىل أي مدى تؤثر السؤال املركزية التكامل املغاريب وفق كيالباردة إىل فرتة ما بعد احلرب الباردة يف دينامي
 .والدولية يف مسار التكامل املغاريب يف فرتة ما بعد احلرب الباردة؟

ما مضمون الطروحات النظرية السائدة يف التحليل  التالية: األسئلة الفرعيةلإلجابة على هذا السؤال املركزي مت تفكيكه إىل و 
ما مدى قابلية بيئة املغرب العريب الداخلية للتفاعل مع  ،؟ التكاملية املغاربيةصية التجربة فيما تكمن خصو ، ؟ الوظيفي للعالقات الدولية
 . متغارات البيئة اإلقليمية والدولية إىل تراخي النزوع املغاريب حنو التكامل ؟ هل أدت، خمرجات بيئته اخلارجية ؟
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 - رب الباردة/ العالقات املغاربيةمستجدات فرتة ما بعد احل)  تساهم ثنائية :التالية الفرضية اختبارولإلجابة على هذه األسئلة مت 
 املغاربية( يف توجيه مسار التكامل املغاريب.
تطور املشروع املغاريب  )حمور أول(، اإلقليمي  للتكامل والنظري التأصيل املفهومي التالية: احملاوروميكن تناول هذا املوضوع من خالل 

تأثار  )حمور ثالث(، بيئة فرتة ما بعد احلرب الباردة والتوجه حنو ثنائية تكامل/ تفكيك)حمور ثاين(،  التاريخبني قدر اجلغرافيا وإخفاقات 
 )حمور خامس(. تأثار متغارات البيئة الدولية يف التكامل املغاريب )حمور رابع(، متغارات البيئة اإلقليمية يف التكامل املغاريب

 المحور األول
 اإلقليميللتكامل  نظريوال التأصيل المفهومي

مت وعليـه  ، 1إن دراسة أي ظاهرة اجتماعية وسياسية تستدعي التحديد املسبق للمفـاهيم املسـتخدمة واالتسـاق يف هـذا االسـتخدام
  عنصرينمن  احملورلنتناول فيه مفهوم التكامل وأهم املدارس النظرية اليت تناولت هذا املفهوم بالدراسة وعليه يتكون هذا  احملورختصيص هذا 

اإلطار النظـري يف دراسـة مشـروع التكامـل للتكامـل املغـاريب علـى ضـوء نظريـة التكامـل  )أوال(، التأصيل املفهومي للتكامل املغاريب :كالتايل
 .)ثانيا( واالندماج

 التأصيل المفهومي للتكامل المغاربي: أوال
أو عملية استجابة وإجيابية  forming parts into a  wholeميكن تعريف التكامل باعتباره عملية تشكيل األجزاء لكل 

اعة لالعتماد املتبادل بني الدول، ورغم بروز تعريفات متعددة وبطريقة ما متباينة للتكامل إال أن هذا املفهوم يشار أساسا إىل عالقة اجلم
  .2تبادلة وإحساس هبوية اجلماعة، واإلدراك الذايتاملرتابطة، أو االلتحام القوي بني األفراد يف كيان سياسي. فهي تتضمن روابط م

التكامل انطالقا من وجود درجة معينة من االعتماد املتبادل، حيث يرى أن التكامل هو عالقة بني  كارل دويتشعرف  لقد 
 . 3وحدات بينها اعتماد متبادل، وتنتج معا خواصا للنظام تفتقر إليها يف حالة وجودها منفصلة

فهو يعرف التكامل على أنه مسار وليس حالة، هو مسار ألن بفضله الفواعل السياسية للدول املختلفة سيقبلون  إرنست هاسأما 
تدرجييا على حتويل والءاهتم، نواياهم، اهتماماهتم ونشاطاهتم السياسية إىل شكل جديد من املؤسسات القادرة على التحكم يف الدول 

 .4 القومية املوجودة
جمموع السياسات لدولتني أو أكثر صممت للرتويج لظهور وحدة إقليمية متماسكة تنظم منط العالقات بني  :أندرو هارلتعريف 

، فهو يتجنب اخلوض يف املسائل والقضايا حمل اجلدل كتلك املتعلقة بعملية نقل الوالء من الدولة 5الدول األعضاء يف التكامل وباقي العامل
ألة التكامل كعملية أو كحالة، وتركيزه باملقابل على ضرورة بناء تكتل إقليمي قوي ومتماسك قادر على الوطنية حنو املؤسسة اإلقليمية، مس

 املساومة بشكل مجاعي وتعظيم مصاحل أعضائه على الصعيد العاملي وهو اهلدف الرئيسي من التكامل.
يل املثال عند تشكيل السوق األوروبية فارى أن مفهوم التكامل من أكثر املفاهيم خلطا وتشوشا، وعلى سبأما جوزيف ناي 

كان على هناك األقل أربعة مفاهيم ختتلط مع مفهوم التكامل وهي التوحيد السياسي، التوحيد االقتصادي، والتعاون   3592املشرتكة عام 
أكثر قابلية للقياس  ولذلك حدد ناي جمموعة من املؤشرات لتعريف التكامل تعريفا إجرائيا السياسي واالقتصادي، والتجارة احلرة.

ى ات اليت ميكن على أساسها معرفة مدواملالحظة العلمية حيث قسم التكامل إىل أجزاء أو جماالت متنوعة، وحدد يف كل عدد من املؤشر 

                                                           

 12، ص 3592الثقافة القومية، باروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  ، سلسلةمعوقات العمل العريب املشرتكوليد عبد احلي،  1
 33، 33 .، ص7119شورات جامعة قار يونس، : من ، ليبيانظريات التكامل الدويل اإلقليميعمر إبراهيم العفاس،  2
 732، ص3593عامة للكتاب، ، )تر: شعبان حممد حممود شعبان(، مصر: اهليئة املصرية الحتليل العالقات الدوليةكارل دويتش،   3

4 Dario Battistella, Theories des relations internationals, Paris: Presses de Sciences Po, 2003, p643  
5 Andrew Hurrell, Latin America in the new world order : A regional bloc of the americas, International affairs, Vol 68, 

n 1 jan 1992, p,p 123,124 
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وهناك ، ويشمل التكامل التجاري واخلدمات املشرتكة، حتقق التكامل واملقارنة بني حاالت التكامل املختلفة فهناك التكامل االقتصادي
التكامل االجتماعي ويشمل التكامل بني اجلماهار والتكامل بني النخب، وهناك التكامل السياسي ويشمل التكامل املؤسسي والتكامل يف 

 .1 السياسات العامة
 فهي تعرف التكامل بأنه "حالة من التوافق واالنسجام واالعتماد املتبادل بني أجزاء وأطراف تشكل يف موسوعة السياسة أما

جمموعها وحدة أو نظاما، حبيث تكون خصائص الوحدة أو النظام ككل غائبة يف أي من العناصر املكونة وحدها، وتشار كلمة تكامل 
 .2 أحيانا إىل عملية حتقيق التكامل ال النتيجة ذاهتا بالضرورة، ويكون التكامل بني القيادات ومراكز الثقل والفعل يف األطراف املعنية

ع التكامل على حنو مليء بالغموض والتعددية، ليس فقط يف أدبيات املسامهني يف هذا اجملال وإمنا ميتد األمر أيضا وقد طرح موضو 
إىل التعريفات اليت تطرحها بعض القواميس اللغوية اليت تصف التكامل بشكل يصعب فيه الفصل بينه وبني مصطلحات أخرى كاالندماج 

لح التكامل حني أشار إىل أنه يف فرتة إنشاء السوق األوروبية املشرتكة، فإن التكامل قصد به مثال. وقد أوضح جوزيف ناي غموض مصط
الوحدة السياسية والوحدة االقتصادية وتعاون اقتصادي وسياسي، كما قصد به أيضا حتقيق حرية جتارية أكثر مما كان موجودا يف تلك 

 .3املنظمة من قبل
 . : النظرية الوظيفية اجلديدة2، النظرية الوظيفية األصلية: 1التأصيل النظري للتكامل  :اثاني

 : النظرية الوظيفية األصلية1
الذي وضعها  ،D.Mitrani " " دافيد ميرتاين إن املرجع الرئيسي للنظرية الوظيفية هو دراسة الباحث الربيطاين) روماين األصل(

قبيل انتهاء احلرب العاملية الثانية. وقد جاء فيها أن الوظيفية تعتمد على جمموعة افرتاضات متعلقة بأسباب احلرب والسلم:  3533عام 
ول فاخللل يف التوازنات االجتماعية واالقتصادية يشكل أسبابا رئيسية للحرب، أما االنتعاش االقتصادي واالجتماعي فهو يشكل الشرط األ

 .35915 وماي 15. أما األساس العملي فيتمثل يف التجربة األوروبية وإعالن روبرت شومان  يف 4للسالم
انطلق ميرتاين من مسلمات مثالية ومتفائلة حول إمكانية حتسني وتطوير اجملتمعات إذا اعتمدت على وسائل عقالنية ومنفعية 

املفكرين الليرباليني يف بريطانيا أمثال روبرت سيسيل وليونارد ولف، ويرى ميرتاين  لذلك، وكانت هذه املسلمات تشكل مفاهيم مركزية عند
أن الوظيفية هتدف إىل كسر الرابط التقليدي بني السلطة ووحدة ترابية حمددة )الدولة(، وذلك عرب ربط السلطة بنشاط معني، تقدم 

 .6 الوظيفية توجهها العام على ختطي اإلقليمية إىل الكونية
طلق ميرتاين يف طروحاته من فرضية مفادها: أن تزايد التعقيد يف النظم احلكومية أدى إىل تزايد كبار يف الوظائف الفنية غار وين

السياسية اليت تواجه احلكومات. ومثل هذه الوظائف مل تؤدي فقط إىل زيادة الطلب على االختصاصيني املدربني على املستوى الوطين، 
ملشكالت الفنية على املستوى الدويل، وإذا أصبح من املمكن إيالء مثل هذه املشكالت للمتخصصني وفصل لكنها لعبت دورا يف ا

نشاطهم إىل حد ما عن القطاع السياسي، فإنه من املمكن اجناز التكامل الدويل، فميرتاين يذهب إىل أن تزايد املشكالت ذات الطابع 
 .7عدة التعاون الدويل يف هذا احلقلالفين على املستوى الوطين سيساهم يف اتساع قا

                                                           

 99-39 ص.، مرجع سابق، عمر إبراهيم العفاس 1 
 225، ص 3599للدراسات والنشر، العربية املؤسسة :، باروت7، ط 3ج ،السياسية املوسوعةالكيايل،  الوهاب عبد 2
 39، 33، ص، ص مرجع سابقعمر إبراهيم العفاس،  3
 712، ص7111احلقيقة، باروت: دار العالقات الدولية،  رميون حداد، 4

5 Jean-Marc Laveille, Relations Internationales, Paris : Ellipses édition Marketing, 2000, p23 
 722، ص 3599، باروت: دار الكتاب العريب،النظرية يف العالقات الدوليةناصيف يوسف حيت،  6
 391، ص 7131عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، -، األردنقات الدوليةالنظريات اجلزئية والكلية يف العالعبد القادر حممد فهمي،  7
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أمة( ال يستطيع جماهبة املشاكل االقتصادية األساسية ألن اجملتمع -ويفرتض ميرتاين أن النظام املكون من الدول احلديثة )دولة
. وهذا ما الدويل منقسم بشكل عشوائي إىل وحدات سياسية منفردة )على أساس أقاليم(، وليس على أساس املشاكل اليت يتوجب حلها

جيعله يقرتح خلق مؤسسات دولية على أساس الوظائف تنطلق أوال من معاجلة مسائل فنية حمددة وتتطور تدرجييا يف ميدان التعاون الدويل، 
 .1انطالقا من مبدأ "أن الشكل يتبع الوظيفة" 

نية تقع يف قلب العالقات االجتماعية نقطة االرتكاز األخرى لدافيد ميرتاين هي احلاجات اإلنسانية، حيث أن احلاجات اإلنسا
وبقدر ما يستحسن الناس فكرة االعرتاف باحلقوق، فإهنم يفضلون قبل ذلك حتقيق احتياجاهتم، ولكن هناك حاجات تعرب احلدود، واحلل 

ت الطابع التقين مثل ال ميكن أن تقدمه الصروح الدولية الكربى اليت تؤسسها الدول من أجل التقارب ولكن تقدمه املنظمات الدولية ذا
احتاد الربيد العاملي أو املنظمة الدولية للعمل، وهذه املنظمات ستحظى باالعرتاف ألهنا تعوض الدول يف حتقيق وظائف ومصاحل اجلماعات 

 .2املختلفة
انلي هوفمان أن الفشل توجه لنظريات التكامل الدويل انتقادات خاصة بإمهاهلا دور البيئة الدولية يف عملية التكامل، فمثال يرى ست

األول يتمثل يف تنوع وتباين دول أوروبا الغربية والثاين نظام  يعود لسببني:"   " Spill overالواضح يف تعميم التكامل يف أوروبا الغربية 
النظام الدويل يف فرتة التفاعالت اليت كانت حاصلة بني وحدات انعكاسات ناهيك عن  .3القطبية الثنائية الذي ساد عقب احلرب العاملية

 .الصراع اإليديولوجي بني القوتني العظمتني) الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفييت سابقا(نطق مب احلرب الباردة واليت كانت حمكومة
انتقادا آخرا للوظيفية الكالسيكية من حيث تركيزها على معاجلة الوظائف واخلدمات الدولية أو فوق  " كارل دويتش" كما يقدم 

القومية على أهنا مسائل فنية غار سياسية يف طبيعتها وبعيدة متاما عن ضوضاء وضغوط جمموعات املصاحل والدول ومجاهار الناس، فهو يرى 
ون مصدر ضعف سياسي ال مصدر قوة، كما أن معظم مجاعات الصفوة الوطنية ال أن هذه النظرة ميكن أن تك -أي كارل دويتش–

تفضل إضعاف سلطاهتم حنو جمتمعاهتم الوطنية عن طريق السماح بتنمية جدية ألي والءات دولية منافسة، إضافة إىل أن القوة الكامنة 
حية الوظيفية، وعادة ما تصبح مقاومة اجملتمعات الوطنية للمنظمة كلما كانت أعظم كان نفوذها احملتمل أوسع وأكثر انتشارا من النا

ومجاعات الصفوة ضد السماح بازدياد هذه القوة الدولية الكامنة أشد وأعنف، وكلما اقرتبت وكالة دولية ما من املساس جبوهر سيادة 
 .4الدولة كلما أصبحت املشكلة أصعب

 : النظرية الوظيفية الجديدة2
، الذين أسسوا لتقدمي مفهوما " ارنست هاس، أميتاي اتزيوين وكارل دويتش" ارتبطت الوظيفية اجلديدة باجتهادات كل من 

اقتصادية أو مسارا للتغار االجتماعي انطالقا من قضايا السياسة الدنيا، أو البدء مبا هو غار -للتكامل ليس فقط باعتباره جمرد عملية فنية
 اعات من أجل بلوغ أهداف سياسية.  سياسي ال يثار النز 

حيث يرى إرنست هاس أن األهداف االقتصادية املشرتكة تسرع يف عملية التكامل األورويب أكثر من شعارات الفخر لشارملان 
مريكية أثناء ومن خطابات البابا ومقوالت احلضارة الغربية األوروبية، وحىت من فكرة اخلوف من االحتاد السوفيايت والواليات املتحدة األ

 .5احلرب الباردة، فقد أصبح املتغار االقتصادي أقوى من هذه اخلطابات والشعارات

                                                           
 712، صمرجع سابقرميون حداد،  1

2 Dario Battistella, op-cit, p646  
 . أنظر أيضا : 313ص مرجع سابق،جيمس دووريت ورويرت بالستغراف،  3

RENÉ SCHWOK, Théories de l’intégration européenne Approches, concepts et débats, Paris : Editions Montchrestien, 

5002 p 66  
 775، ص ، مرجع سابقكارل دويتش 4

5Dario Battistella, op-cit ,p 344,642 
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والذي يعين حتقيق التكامل الدويل من خالل التدرج "  Spill over  " كما استخدم هاس أيضا مصطلح االنتشار أو التعميم
 .1السياسي من قطاع حمدد إىل قطاعات أخرى خمتلفة إىل أن تصل إىل التكامل

ومن بني األفكار اليت طرحها ارنست هاس واليت توافقت مع بناء اجلسد األورويب اعرتافه بقدرة الدول على كبح مسار التكامل 
واالنتشار إال أنه يؤمن بعدم قدرة هذه الدول واحلكومات على الوقف النهائي لعملية التكامل ألهنا سرعان ما تنصاع لكثافة املصاحل 

ويضيف هاس أن التجربة األوروبية تثبت ذلك من خالل العودة إىل التناقضات الفرنسية الربيطانية يف بدايات مسار الوحدة  وتداخلها.
تشار األوروبية اليت مل تتعد كوهنا جمرد مواقف ظرفية والدليل أن أهم مراحل التجربة األوروبية كانت بعد هذه املواقف حيث تعاظم مبدأ االن

غرايف )من حيث التوسيع وزيادة عدد الدول األعضاء(، ويف مستواه القطاعي الوظيفي من خالل التحول إىل قطاعات يف مستوييه اجل
 أخرى أكثر حساسية.
إىل التكامل كشرط للتوحيد أي أن عملية التكامل سابقة لعملية التوحيد، فهو يرى أن اجملتمع يعترب  "أميتاي إتزيوين" يف حني نظر 

هذا اجملتمع ميتلك سيطرة فعالة يف استخدام أدوات العنف أو اإلكراه حيث يكون هلذا اجملتمع مركز الختاذ القرار يقوم  متكامال إذا كان
 .2بدور توزيع الثواب والعقاب داخل اجملتمع، وميثل البؤرة الرئيسية لتحديد اهلوية السياسية للشعب

اما عامة أكثر فأكثر هلذه املنظمات ذات الوظيفة احملدودة، حىت ميكن أما كارل دويتش فهو يرى أن النظرية الوظيفية تستهدف مه
، إذ ارتكزت أفكاره على عملية االتصال بني الوحدات الدولية 3لدول العامل أن تتكامل تدرجييا يف جمتمع واحد تستحيل فيه احلرب

 يعد لتوقعات احلرب مكانا فيها، بل بدال من ذلك املختلفة كأساس لقيام عملية التكامل. وهو ما يتطلب إحراز عالقات بني الدول مل
على  الذائعة متتلك تلك الوحدات إحساسا دفينا بقيام شعور اجلماعة الواحدة فيما بينهم، وبالتايل فهذا الطرح على النقيض من الفكرة

 .4حنو واسع واليت تربز اخلصائص اللغوية و العرقية كحافز حنو التكامل
درالية بني الدول، وتعترب هذا النوع من يظيفي ال تتبىن التكامل الدستوري من خالل الفيدرالية أو الكونفإن نظرية التكامل الو 

 .5التكامل تكامال فوقيا، إهنا هتدف إىل تعزيز عالقات الناس وتشجيع إقامة جمتمع دويل سلمي ينبذ احلرب والعدوان
 لثانيالمحور ا
 الجغرافيا وإخفاقات التاريختطور المشروع المغاربي بين قدر 

وهو ما  - ميكن حتقيب املراحل اليت مر هبا املشروع الوحدوي املغاريب حسب املراحل اليت مر هبا النظام والعالقات الدولية
رب الباردة، وهو ، إىل: فرتة ما بني احلربني العامليتني، فرتة احلرب الباردة وفرتة ما بعد احل-يتماشى مع هدف هذه الدراسة بالدرجة األوىل 

 )ثالثا(. فرتة ما بعد احلرب الباردة)ثانيا(،  فرتة احلرب الباردة)أوال(،  فرتة احلربني العامليتني ما سيتم التطرق إليه وفق العناصر التالية:
 أوال: فترة الحربين العالميتين: 

الفرنسي، االيطايل واالسباين( املشرتك ضد االستعمار األورويب) ترجع املصادر التارخيية فكرة املغرب العريب الكبار إىل فرتة النضال
، وهي مرتبطة يف شكلها احلديث الذي تبلور بعد احلرب العاملية األوىل بفكرة 6فالفكرة تأسست يف القرن املاضي، وتطورت عقدا بعد عقد

 مثل مشروع سوريا الكربى ومشروع اهلالل اخلصيب القوميات ويتأكد ذلك من تزامنها مع ظهور أفكار قومية مشاهبة يف املشرق العريب

                                                           
 797، ص 7117، باروت: دار الرواد، السياسة الدولية بني النظرية واملمارسةزايد عبيد اهلل مصباح،  1

 32، ص 7119، مرجع سابقعمر إبراهيم العفاس،  2
 779ص مرجع سابق، كارل دويتش،   3
 53، ص مرجع سابقعمر إبراهيم العفاس،  4
 325، 329، ص، مرجع سابق عدنان السيد حسني، 5
 39، 33 ص، ،  2004والتوزيع، للنشر العلوم عنابة: دار -، اجلزائرسياسية قانونية دراسة  :العريب املغرب احتاد مانع، الناصر عبد مجال 6
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 أجل من ما يف وسعهم كل وعملوا األوائل، الوطنيون إليه سعى الذي اهلدف هو املسلح الكفاح مغربة ، كما أن1ومشروع وادي النيل
 يف حاجزا ويكون الدولية مكانتهم ويقوي قوي جيمع شعوهبم عريب بناء مغرب إىل بلداهنم استقالل حتقيق بعد يطمحون حتقيقه. وكانوا

 أطماع أعدائهم. وجه
حيث أن السيد علي باش محبة أحد ملهمي احلركة الوطنية التونسية يف أوائل القرن العشرين كان أول زعيم فكر يف ضرورة توحيد 

اجلزائرية، ويف الوقت -باللجنة التونسية املغرب العريب يف ميدان الكفاح، وقد مد يده للمقاومني اجلزائريني وأسس أخوه يف برلني جلنة تسمى
اجتماعية للعمال املغاربة  2نفسه اتصل برجال احلركة يف مراكش باملغرب األقصى، حيث أمثرت هذه االجتماعات املتوالية بتأسيس مجعيات

، وكان 5جل إغاثة العمال املغاربةمن أ 3573اليت تأسست يف باريس عام  34من أبناء املغرب العريب، كان أبرزها مجعية جنم مشال إفريقيا
 .6رئيس هذه اجلمعية هو مصايل احلاج أحد زعماء احلركة الوطنية اجلزائرية البارزين

-39كما برز جنم مشال إفريقيا بدوره الفعال من خالل مشاركته يف مناسبات وتظاهرات كثارة ولعل أبرزها كان مؤمتر بروكسل 
موعة من السياسيني من تونس واجلزائر واملغرب وقد أكد هذا املؤمتر عل ضرورة مواصلة والذي ترأسه مصايل احلاج وجم 17-3572

 اليت ،"املسلمني إفريقيا مشال طلبة مجعية "جنم مشال إفريقيا  دعم ، إضافة إىل ذلك7النضال املوحد من أجل استقالل شعوب مشال إفريقيا
العريب.  املغرب يف بلدان اجلمعيات الطالبية مجيع تكوينها يف وضمت املغاربة الطلبة من جمموعة يد على 1927 يف ديسمرب تأسست

 األمهية بالغ بدور املنظمة قامت وقد العريب، أجل حترير املغرب من والعمل الوحدوي الوعي نشر يف تأثار هلا كان اليت الثانية املنظمة وهي
 بعد فيما سيصبحون والذين املغرب توحيد لفكرة محلهم يف الفرنسية اجلامعاتيف  الذين كانوا يدرسون العريب املغرب طالب صفوف يف

 .8إفريقيا مشال يف التحررية زعماء احلركة
 من أو إفريقيا مشال جنم خالل العريب سواء من املغرب لبلدان املغاربية الوطنية احلركات قادة بني مجعت اليت الروابط فإن وهكذا

 القطرين يف صداه له يكون األقطار من أحد يف حدث أي حبيث كان بينهم من التضامن نوعا خلقت املسلمني، الطلبة مجعية خالل
 اآلخرين.

  ثانيا: فترة الحرب الباردة:

                                                           
جملة املستقبل "، 7111م ميلود عبد اهلل املهذيب، أمحد عبد احلكم دياب، "احتاد املغرب العريب واجملموعة األوروبية يف إسرتاتيجية العالقات الدولية: آفاق عا 1

 99، ص 3553، باروت: مركز دراسات الوحدة العربية، جوان 393، عدد العريب
 3533وحركة الشباب اجلزائري سنة  3512نطالقة األوىل كانت بظهور حركات شبابية ألقطار املغرب العريب حيث نشأت حركة الشباب التونسي عام اال2 

ونسي سنة ، ومع بداية العشرية الثانية من القرن العشرين بدأت تظهر حركات التحرر الوطين، إذ مت تأسيس حزب الدستور الت3535وحركة الشباب املغريب 
، وكان اهلدف من هذه احلركات السياسية النضالية هو حماربة االحتالل األجنيب، 3533وحزب االستقالل املغريب سنة  3572وجنم مشال إفريقيا سنة  3571

 .وإنشاء مغرب عريب كبار
هذا الصدد أنظر: هناك من يرجع فكرة وقرار تأسيس جنم مشال إفريقيا لألمار خالد وهو الذي عني فيما بعد مسؤوليه: حاج علي عبد القادر وأمحد بغلول. يف 3 

 327، ص 1992اإلسالمي، الغرب لبنان: باروت دار ، 4ط ،7، ج 3531-3511اجلزائرية  الوطنية احلركة اهلل، سعد أبو القاسم
راسات ، باروت: مركز دوحدة املغرب العريبحممد عابد اجلابري، "فكرة املغرب العريب أثناء الكفاح من أجل االستقالل"، يف: حممد عابد اجلابري وآخرون،  4 

 35، 39 ، ص،3592الوحدة العربية، 
راسات ، باروت: مركز دوحدة املغرب العريبعابد اجلابري وآخرون، حممد عابد اجلابري، "فكرة املغرب العريب أثناء الكفاح من أجل االستقالل"، يف: حممد  5 

 35، 39 ، ص،3592الوحدة العربية، 
6 Djamel Eddine Guechi , l’union de Maghreb arabe ; intégration , régional et développement , Alger, casbah, 2002, p 

53 
 37،33 ، ص،7131دار ابن طفيل، -طليطلة ، اجلزائر: دار بني حسابات الساسة وطموحات الشارعاحتاد املغرب العريب عبد الوهاب بن خليف،  7
  16، صسابق املغرب العريب دراسة قانونية سياسية، مرجع مانع، الناصر عبد مجال  8
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إن جتربة الوحدة يف إطار املغرب العريب مل تبدأ من نقطة الصفر، بل بنيت حماوالهتم يف االحتاد على رصيد جتارب تعود إىل مرحلة 
من شهر  79 -77، يف الفرتة املمتدة من 35321قبل االستقالل تبلورت من خالل مؤمتر املغرب العريب الذي عقد بالقاهرة سنة ما 

 مراكش عن الدفاع من: رابطة املكتب فيفري والذي حضره األمني العام جلامعة الدول العربية آنذاك)السيد عبد الرمحان عزام(، وتشكل
التونسي،  احلر الدستوري واحلزب -الدميقراطية احلريات االنتصار حركة– اجلزائري وحزب الشعب اجلامعة العربية، يف املغريب اخلليفي والوفد

 العريب املغرب بقضية اهتمام هلم من ومجيع إفريقيا مشال من وجهة الوافدين املكتب أصبح العريب املغرب لبلدان الثالثي هذا التمثيل وبفضل
 بالقاهرة.

عنه تأسيس مكتب املغرب العريب الذي تكون من كافة األحزاب الوطنية اليت ركزت على هدف االستقالل وإجياد وقد متخض 
 كانت إذا .3. حيث ترأس جلنة املغرب العريب الزعيم "عبد الكرمي اخلطايب" قائد املقاومة املسلحة يف الريف املغريب2بدائل لطرد املستعمر

 طنجة مؤمتر يف إال يتم مل الرمسي ميالدها فإن مطلع القرن العشرين مع إفريقيا مشال لشعوب الوطين كفاحال سايرت قد العريب املغرب فكرة
، وقد كان جدول أعمال املؤمتر يتضمن قضايا حرب االستقالل يف اجلزائر 3599أفريل سنة  30 إىل27 من املمتدة الفرتة يفاملنعقد 

، ففي هذا الوقت كانت كل من تونس واملغرب خارجة حديثا من 4العريب ووحدة املغرب العريبوتصفية االستعمار األورويب يف املغرب 
. وهو ما يعكس تأثر 5االستعمار، أما اجلزائر فكانت ما تزال حتت االستعمار الفرنسي، كما حضرت ليبيا هذا االجتماع بصفة مراقب

ه الرابع، وكذا تأييد شعوب املنطقة هلذا الكفاح وصيانته من عدوان القوات لقاء طنجة إىل درجة بعيدة بالكفاح التحرري اجلزائري يف عام
 األجنبية اليت ال تزال معسكرة باملغرب األقصى وتونس.

 وباستقالل اجلزائر، كانت مجيع الدول املغاربية قد نالت استقالهلا وبدأت تسعى لتحقيق الوحدة، حيث بدأت 3527ويف العام 
 املشرتكة واألجهزة املؤسسات إنشاء وكان والتكامل، اجتاه االندماج يف والسياسي واالقتصادي الفين التعاون أسس لوضع سياستها برسم

 املغاريب. البناء ميدان يف معامل التعاون االجنازات وترسيم بوادر من الصناعية الدارسات ومركز االستشارية القارة اللجنة يف خصوصا املتمثلة
مل تطبق بعد استقالل اجلزائر بسبب  3599أفريل سنة  30 إىل27 من املمتدة الفرتة يفاملنعقد إال أن قرارات مؤمتر طنجة 

اخلالفات السياسية بني أقطار املغرب العريب على اعتبار أن وحدة املغرب كانت تعين دائما يف أذهان النخبة السياسية أثناء فرتة 
 االستعمار.

، ارتبط املغرب العريب فقط بالدول الثالث واليت تشكل النواة املركزية 3523إىل غاية  3531خالل الفرتة املمتدة من املالحظ أن 
( 3521( وموريتانيا) اليت استقلت عام 3593لالحتاد) تونس، اجلزائر، املغريب األقصى(، يف حني بقيت كل من ليبيا) املستقلة منذ 

إال أن  .6كامل ألسباب غار مقنعة متاما) ارتباط ليبيا املشرق، واعتبار موريتانيا امتداد إلفريقيا السوداء(بعيدتني عن حسابات الوحدة والت
قرارات مؤمتر طنجة مل تطبق بعد استقالل اجلزائر بسبب اخلالفات السياسية بني أقطار املغرب العريب على اعتبار أن وحدة املغرب كانت 

 .7ياسية أثناء فرتة االستعمار وحدة العمل وليس وحدة اهلويةتعين دائما يف أذهان النخبة الس

                                                           
 91ص، 3557، أوت 327، عدد جملة املستقبل العريبعبد اإلله بلقزيز، "احتاد املغرب العريب إىل أين؟"،  1
 25، ص 7133، اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، 7، طالتكتالت االقتصادية اإلقليميةإمساعيل معراف،  2

3 Djamel Eddine Guechi ,op-cit, p52  
 39، ص 7113، عنابة: دار العلوم للنشر والتوزيع، ، احتاد املغرب العريب: دراسة قانونية سياسيةمجال عبد الناصر مانع 4
باروت: مركز دراسات ، 7119، فيفري337، العدد العريب جملة املستقبل "، التفعيل ومداخل التعثر أسباب  :العريب املغرب احتاد السالك،" ولد ديدي 5

 93ص  الوحدة العربية،
6 Mohamed  Ben Abdallâh, L’intégration économique da Maghreb entre le possible et le réalisable ; analyse de la 

situation économique et sociale du Maghreb entre 1992-1998, suisse : Business school Lausanne, 2001, p 15  

 25، ص ، مرجع سابقإمساعيل معراف 7 
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كما أسهمت جمموعة من العوامل والسيما يف الستينات والسبعينات من القرن العشرين يف تأجيج الصراع بني الدول املغاربية، واليت 
لنزاع حول الصحراء الغربية، إضافة إىل التوجهات منها التنافس على زعامة املغرب العريب، اخلالفات على احلدود بني الدول املغاربية، ا
 .1االقتصادية للدول املغاربية وإسباغ طابع أيديولوجي عقائدي على العالقات املتبادلة بينها

، وهذا جبانب 3599ماي  32ولقد جتدد األمل يف حتقيق الوحدة املغاربية إثر استئناف العالقات الدبلوماسية بني اجلزائر واملغرب يف 
فكانت قمة " زرالدة اجلزائرية " التارخيية املنعقدة يف  3592ودة التآخي بني ليبيا وتونس بعد إعادة عالقتهما الدبلوماسية يف ديسمرب ع

اليت مجعت ألول مرة قادة البلدان املغاربية اخلمسة، وأعطت االنطالقة املبدئية لتحقيق مشروع وحدة املغرب العريب، ويف  3599جوان 31
بها أنشئ " احتاد املغرب يف مدينة مراكش "معاهدة املغرب العريب"  اليت مبوج2أبرم قادة املغرب العريب 3595عشر من شهر فيفري  السابع
 .العريب"

  :: فترة ما بعد الحرب الباردةثالثا
التجميد شبه التام لتلك  إن فشل رؤساء دول املغرب العريب يف التوصل إىل عقد اجتماع جمللس الرئاسة يعين من الناحية العملية

املية يف األجهزة، وتراجع عن فكرة احتاد املغرب العريب اليت بقيت حبيسة اإلرادة السياسية لقادة الدول املغاربية، وهذا يعين أن التجربة التك
ظة دون أن يؤثر ذلك  املغرب العريب غار مستقرة بل إن اإلقبال على االنسحاب من التجربة التكاملية سلوك ميكن أن حيدث يف أي حل

كثارا على العضو املنسحب، وذلك ببساطة ألن التجربة املغاربية مل تتوصل بعد إىل إحداث الرتاكم التكاملي املنفعي الذي يسمح هلا 
لداخلية بإرساء مكوناهتا وعناصرها الذاتية اليت متكنها من التطور واالستمرار بغض النظر عما حيدث من تقلبات سياسية يف البيئتني ا

 .3واخلارجية، وجتعل الرتاجع عنها سياسة واختيار غار عقالين
إثر حادث االعتداء على فندق  3553املغربية يف صيف -وقد تعطلت مسارة احتاد املغرب العريب عندما توترت العالقات اجلزائرية

ت املغرب االستخبارات اجلزائرية بالتورط يف هذا أطلس آسين مبراكش شارك فيه فرنسيان من أصول جزائرية وراح ضحيته إسبانيان، واهتم
 3553أوت  72إىل فرض التأشارة على املواطنني اجلزائريني، فردت اجلزائر يوم  3553أوت  72احلادث وهو ما أدى باملغرب يف 

 71طالبت املغرب يف بفرض التأشارة على املواطنني املغربيني وقامت بإغالق حدودها مع املغرب. لكن األمور تعقدت أكثر عندما 
من اجلزائر اليت تتوىل آنذاك رئاسة احتاد املغرب العريب جتميد نشاطات مؤسسات االحتاد إىل إشعار آخر متهمة إياها  3559ديسمرب 

 .4بالتدخل يف قضية الصحراء الغربية اليت تعتربها جزا من أراضيها
 لثالمحور الثا

 نحو ثنائية تكامل/ تفكيكبيئة فترة ما بعد الحرب الباردة والتوجه 
إن التحوالت الدولية اليت ميزت فرتة ما بعد احلرب الباردة أفرزت جمموعة من الظواهر والتفاعالت واألخطار يبدو أن مواجهتها 

ة على من خالل آليات وقدرات الدولة القطرية مسألة معقدة وشبه مستحيلة، وهي احلقيقة اليت أرغمت الكثار من الدول مبا فيها القوي

                                                           
إشكاليات مسار ، وأيضا: حسني بوقارة، 393، ص 7112، 2، ط التنظيم الدويل النظرية العامة واملنظمات العاملية واإلقليمية واملتخصصةحممد اجملذوب،  1

 29، ص 7131اجلزائر: دار هومة،  التكامل يف املغرب العريب،
 الشعبية، وقائد ثورة الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية رئيس جديد بن الشاذيل التونسية، رئيس اجلمهورية علي بن العابدين املغربية، زين اململكة ملك الثاين احلسن2 

 اللجنة رئيس الطايع أمحد سيدي ولد معاوية االشرتاكية العظمى، العقيد الشعبية الليبية العربية اجلماهارية القذايف، معمر العقيد العظيم سبتمرب من الفاتح
 . أنظر: املوريتانية اإلسالمية الدولة للجمهورية رئيس الوطين، للخالص العسكرية

Mohamed  Ben Abdallâh, op-cit, p 01 

 79، ص  مرجع سابقحسني بوقارة،  3 
 93ص  ، مرجع سابق السالك ولد ديدي  4
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انتهاج أسلوب التكامل واالندماج لبناء تكتالت قادرة على زيادة وتوسيع خيارات وإمكانيات التطور، بل إن املختصني يف العالقات 
 .1الدولية جيمعون على اعتبار هذه الكيانات فوق القومية مبثابة األعمدة األساسية للنظام الدويل يف القرن احلادي والعشرين

حلة تغارات جذرية إلعادة تشكيل العالقات االقتصادية الدولية وصياغة االقتصاد العاملي والذي أصبح يسيطر فالعامل مير مبر 
د على مساته تكوين التكتالت االقتصادية واتفاقيات التعاون االقتصادي فقد اجتهت معظم دول العامل بعد احلرب العاملية الثانية إىل إجيا

املختلفة، خاصة يف ظل االجتاه املتزايد حنو تكوين التكتالت االقتصادية العمالقة ليكون نطاقا تتضاءل نوع من التكتل االقتصادي بصوره 
 فيه أمهية االقتصاد الذي يعمل مبفرده يف الدولة الواحدة عند رسم السياسات االقتصادية اليت تتعامل مع العامل اخلارجي بل حيل حمله يف

 .2موعة للحصول على أكرب مكاسب ممكنة من التجارة الدوليةهذا اجملال اإلقليم االقتصادي يف جم
كما أن النظم اإلقليمية، ومنذ انتهاء احلرب الباردة، تتعرض لعملية تغيار مكثفة وذلك هبدف استيعاب املتغارات الناشئة 

كرين آنذاك، أما اآلن فإن الوضع يأخذ والتكيف مع احلقائق اجلديدة، ذلك ألن النظم اإلقليمية كانت جزءا من عملية املواجهة بني املعس
 . 3أبعادا خمتلفة تربز فيها الدوافع االقتصادية واالجتماعية والبيئية بدال من الدوافع اإليديولوجية والعسكرية

تفكيك فهي ليست بظاهرة جديدة يف جمال العالقات الدولية، فثمة دول تتفكك ودول تتكتل تبعا  -أما عن ظاهرة تكامل
إىل غاية احلرب العاملية الثانية شهدت  3239غارات القوة يف نطاق التفاعالت الدولية، فالفرتة املمتدة من مؤمتر واستفاليا لظروف ومت

اجملر، الدولة العثمانية، بعض املمالك اإلسالمية يف إفريقيا منها على سبيل املثال  -تفكيك عدد من الفاعلني الدوليني كإمرباطورية النمسا
التوكولور بزعامة أمحد وشيخو يف حوض السنغال، مملكة املاندجو بزعامة ساموري توري واليت كانت قائمة يف املنطقة ما بني  إمرباطورية

هنري الفولتا العليا والنيجر ودولة سوكوتو يف مشال نيجاريا، كما شهدت هذه الفرتة إعادة تركيب وتشكيل فاعلني دوليني جدد كالواليات 
، واالحتاد السوفييت وأملانيا وايطاليا وبعد احلرب العاملية الثانية ظهرت كيانات سياسية جديدة كيوغسالفيا املتحدة األمريكية

وتشيكوسلوفاكيا اجملموعة االقتصادية األوروبية وفيما بعد االحتاد األورويب، رابطة جنوب شرق آسيا...وإن كانت ظاهرة التفكيك وإعادة 
فإن ظاهرة التكتل والتفتيت تدور يف إطار جتمع عدد من الدول يف حتالف أو  -الدولة-لدويل التقليديالتشكيل تدور يف نطاق الفاعل ا

جتمع إقليمي أو غار إقليمي أو حتلل هذا التجمع بعد فرتة نتيجة ألن هذه التحالفات أو التجمعات مل تعد مفيدة ألطرافها، أو نتيجة 
، وقد يكون السبب يف التفتت إدراك األطراف أن مساحة اخلالفات املستعصية على احلل الزدياد حدة التعارض يف املصاحل بني أطرافها

 . 4تفوق مساحة االتفاق
كما أن عجز املستوى األعلى يف توفار احلاجيات حلياة األفراد وضمان الظروف املالئمة الزدهارهم قد حتدث عملية عكسية 

أجزاء متناقضة ومتباينة. فعمليات التفكك حتدث على مستوى الكيانات اليت تنازلية، وعندئذ نكون بصدد عملية تفكك الكل إىل 
يف تستقطب والء األفراد غالبا لسببني رئيسيني: يتمثل األول يف فشل هذه الكيانات يف أداء الوظائف املختلفة املنوطة هبا، ويكمن الثاين 

رضة لالندثار بسبب هيمنة مقومات مجاعة أو مجاعات أخرى على النسق شعور بعض اجلماعات بأن مقوماهتا الثقافية والعرقية والدينية مع
 . 5الفكري، أو ما ميكن التعبار عنه يف عدم القدرة على إدارة التنوع الثقايف والعرقي والديين يف اجملتمعات التعددية

                                                           

 319، 312 ،ص، مرجع سابقحسني بوقارة ،  1 
، جامعة األوروبية-التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني و تفعيل الشراكة العربيةبن عيشي بشار، "معوقات التكتل االقتصادي العريب ومقوماته"، يف  2

 323، 321 ، ص،7119، 7113ماي  5-9ى الدويل عباس سطيف: كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيار، أعمال امللتقفرحات 
عمان: دار احلامد -، األردنالتحديات األمنية للسياسة اخلارجية األمريكية يف الشرق األوسط مرحلة ما بعد احلرب الباردةأمني املشاقبة، سعد شاكر شليب،  3

 727، ص7137وزيع، للنشر والت
 73، 73، ص، 7133: دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية-، مصرالعالقات الدولية املعاصرةحممد سعد أبو عامود،  4 
 53، 57 ، ص، مرجع سابق حسني بوقارة ، 5
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ى الكربى، فإن االجتاه العام حنو ن كان االجتاه العام حلركة التكتل والتفتيت لصاحل االجتاه حنو التكتل على مستوى القو إو 
من بني أبرز مسات العوملة  .1التفتيت كان يف املناطق اليت خضعت لالستعمار، املناطق العربية واإلفريقية تقدم مناذج واضحة يف هذا الشأن
س الوقت عمليات تندرج يف أن قوى اإلنتاج املهيمنة على العامل قد استبدلت آلية سيطرة/تبعية بآلية تكامل/تفتيت، حيث نشهد يف نف

إطار حتقيق تكامل على مستوى إقليمي أو دويل، وعمليات أخرى تندرج يف إطار التفتيت، وقد تكون العملية الواحدة عملية للتفتيت 
اليت تستسقي والتكامل يف نفس الوقت، تفتيت ما ليس مدجما يف االقتصاد العاملي أو النظام الدويل اجلديد أو املنظومة القيمية الغربية 

صعوبة مبادئها من الثقافة الليربالية، لتصبح هذه العوامل اليت مسها التفتيت قابلة باحلالة واألوضاع اليت آلت إليها، ألن تدمج دون عناء و 
 .2إما يف االقتصاد الرأمسايل العاملي أو بنيته السياسية أو منظومته القيمية

وثقافات الشعوب واألمم تستهدف بالتفتيت، إذا هي شكلت من املنظور الليربايل وهكذا فإن سيادة الدول وحدودها السياسية 
واليت عائقا أمام انتعاش وانتشار النظام االقتصادي الرأمسايل، وهذا كما جاء يف الطرح الوظيفي لدافيد ميرتاين املكرسة للتكامل االندماجي 

واملالحظ أنه بقدر ما أصبح االقتصاد  .3لسياسي للحاجات االقتصاديةتؤكد على مبدأ أن الشكل يتبع الوظيفة، أي ضرورة إخضاع ا
الرأمسايل يتطلب من تكامل على مستوى دويل لينتعش أكثر فأكثر، بقدر ما أصبح يتطلب من تفتيت ملعوقات التكامل الكامنة خاصة يف 

 .4جمال سياسي واجتماعي وثقايف
 رابعالمحور ال

 في التكامل المغاربيتأثير متغيرات البيئة اإلقليمية 
يتمتع إقليم املغرب العريب مبقومات يفرتض أن متكنه من رسم معامل تكامل إقليمي يرقى ألن يكون من بني أجنح التجارب 
التكاملية، لكن وبالنظر إىل واقع االحتاد املغاريب تطرح أمامنا مجلة من االستفهامات تدور حول األسباب الداخلية لتعثر هذه املسار 

كاملي. وعليه حناول من خالل هذا احملور أن نستشف واقع هذا التكامل يف سياقه اإلقليمي عرب التطرق إىل أهم القضايا اإلقليمية اليت الت
 تتحكم) إىل جانب عوامل أخرى دولية و/أو مرتبطة هبيكل النظام الدويل( يف دفع أو كبح التكامل املغاريب وفق العناصر التالية: 

 العالقات البينيةأوال: منط 
 ثانيا: قضية الصحراء الغربية

 ثالثا: احلراك السياسي يف املنطقة املغاربية
 رابعا: التهديدات األمنية اجلديدة

 : أوال: نمط العالقات البينية
مليادين  تشكل البنية الداخلية لألنظمة املغاربية يف حد ذاهتا عقبة خاصة يف ظل استخدام سياسات العمل املشرتك يف خمتلف ا

 كأدوات للتكيف مع الظروف الطارئة أكثر من استخدامها كسياسات ذات طبيعة تراكمية تؤدي يف النهاية إىل تعميق الروابط املشرتكة.
لقوى  اومن بني مظاهر العالقات املغاربية البينية املرتدية، التنافس الحتالل موقع الدولة املركز يف املنطقة، فكثارا ما جلأت بعض الدول إىل

                                                           
 79، ص،  مرجع سابقحممد سعد أبو عامود،  1
 332، ص 7119اجلزائر: امللكية للطباعة واإلعالم والنشر والتوزيع، ، قراءة سياسية يف مواضيع ومسائل راهنةسلوى بن جديد،  2
 712، ص 7111، باروت: دار احلقيقة، العالقات الدوليةرميون حداد،  3
 379، ص  مرجع سابقسلوى بن جديد،   4
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لة اخلارجية ملساندهتا يف حتقيق هذا املوقع، ما يغري الدول اخلارجية باستثمار التلهف على موقع الدولة املركز النتزاع تنازالت من الدو 
 .1املغاربية يف موضوعات معينة تعين الدولة اخلارجية. وتعد اجلزائر واملغرب األقصى القوى األكثر سعيا لتحقيق مكانة الدولة املركز

وقد مت استنفاذ وقت وجهد وطاقات الدول املغاربية يف عدد من اخلالفات البينية )قصية الصحراء الغربية، مشاكل احلدود، 
املغربية يف إطار قضية الصحراء الغربية، تداعيات ثورات الربيع العريب اليت تعصف بكل من تونس وليبيا(، واهنماك -العالقات اجلزائرية

 أمني أمنها وإجياد حلول هلذه املشكالت على حساب االهتمام باملشروع املغاريب.احلكومات مبحاوالت ت
  ثانيا: قضية الصحراء الغربية:

ميثل إقليم الصحراء الغربية عمقا للمغرب حنو اجلنوب، بينما ميثل عمقا ملوريتانيا حنو الشمال، كما أن اجلزائر تنظر إليه على أنه 
سي، وهلذا اإلقليم أيضا أمهية إسرتاتيجية، فهو موجه بالنسبة للبحر املتوسط واحمليط األطلسي جيعل له أقصر طريق يصلها باحمليط األطل

. كما أهنا ال تفصل بني هذا اإلقليم والدول احمليطة به أي حواجز طبيعية، فبهذه 2أمهية خاصة بالنسبة للدول الكربى اليت هتتم باملالحة
 أن تكون الصحراء الغربية نواة للوحدة املغاربية.املواصفات اجلغرافية كان باإلمكان 

كثارا ما يرتدد سواء يف اخلطابات الرمسية للقيادات املغاربية أو يف الكتابات املنشورة أن مشروع إنشاء املغرب العريب معطل بسبب 
 إىل احلل األمثل هلذه املشكلة، لكن ومن احلرب الصحراوية، وأن اجلهود معرقلة اليوم وهي منطلقة غدا إذا ما توصلت أقطار املغرب العريب

، وال كانت 3529خالل العودة إىل تاريخ العالقات املغاربية غداة االستقالل اجلزائر، جند أن احلرب الصحراوية مل تكن قائمة قبل 
عشرين سنة خلت قبل  موجودة ذاتية وطنية تسمى شعب الصحراء الغربية، ومع ذلك فإن مشروع املغرب العريب ظل معطال حىت من قبل

 .3اخلالف بني اجلزائر واملغرب األقصى على هذه الرقعة من الوطن املغاريب
 ثالثا: الحراك السياسي في المنطقة المغاربية: 

ضا من البديهي أن يتأثر النظام اإلقليمي العريب)وبالتايل املنطقة املغاربية( مبا حيدث داخل وحدة أو أكثر من وحداته، ومن البديهي أي
دالت أن ميتد هذا التأثار إىل جماالت ومناحي متعددة، سواء النظام اإلقليمي العريب يف حد ذاته، أو األمن اإلقليمي العريب، أو درجة املبا

أو  -الفرار من احلرب-االقتصادية بني وحداته، أو حىت بناه االجتماعية )خاصة يف ظل وجود أزمة الالجئني من الدول اليت فيها احلروب
اهلجرة من أجل اجلهاد(، لكن يف هذا املقام حناول أن نستشف تأثار هذه األوضاع على  التكامل املغاريب، وذلك من خالل  -إليها

 جمموعة من النقاط:
تتعلق بدور الدول اليت حتوي احلراك السياسي يف العملية التكاملية، هل سيرتاجع دورها يف هذه العملية من أجل أن  النقطة األولى:

تنكفئ على ذاهتا وترتب أوراقها الداخلية أم تسعى لتفعيل هذا التكامل الذي ميكن أن خيفف من حدة نتائج األوضاع احلالية خاصة 
 اقتصاديا.

                                                           
، قطر: التداعيات اجليوسياسية للثورات العربيةوليد عبد احلي، "النظام اإلقليمي العريب إسرتاتيجية االخرتاق وإعادة التشكل"، يف: أمحد سعيد نوفل وآخرون، 1

 22، ص 7133املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، 
، اجلزائر: مؤسسة كنوز احلكمة للنشر والتوزيع، ار املتغارات اإلقليمية والدولية والتحديات الوطنيةموقف اجلزائر من نزاع الصحراء الغربية يف إطميلود بن غريب،  2 

اجلذور التارخيية للمشكالت  شوقي عطا اهلل مجيل، "مشكلة الصحراء الغربية: اجلذور التارخيية للمشكلة وتطورها"، يف: مصر وإفريقيا، عن: 93، ص71133
 35، ص3552اهليئة املصرية العامة للكتب،  ، مصر:اإلفريقية املعاصرة

، تطور الوعي القومي يف املغرب العريبمصطفى الفياليل، "مفهوم املغرب العريب: تطوره تصورا وممارسة وعالقته بالوعي القومي"، يف: مصطفى الفياليل وآخرون،  3
 33، ص3592باروت: مركز دراسات الوحدة العربة، 
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ترتبط بعالقاهتا مع باقي الدول املغاربية، هل فعلت عالقاهتا البينية ووضعت خطط وبرامج عمل ومبادرات مشرتكة من  النقطة الثانية:
أجل مواجهة األخطار اليت تنجر عن هذه األوضاع، وهو ما ميكن أن يكون خطوة أوىل من أجل تفعيل التكامل املغاريب، أم حاولت 

 قائمة قبل بداية احلراك السياسي، أم احنسرت هذه العالقات نظرا النشغاهلا بالشأن الداخلي. احلفاظ على منط العالقات اليت كانت 
تشار إىل الكيفية اليت تعاملت هبا باقي الدول املغاربية مع احلراك السياسي يف تونس وليبيا) هل تعاملت معها انطالقا  النقطة الثالثة:

احل القطرية(، دون أن ننسى إمكانية انتشار الظاهرة إىل باقي دول املنطقة خاصة يف ظل مما نصت عليه معاهدة مراكش أم مبا حيفظ املص
 احلدود إىل دول املغرب العريب األخرى. عرب اللييب السالح تدفق

 رابعا: التهديدات األمنية الجديدة: 
  la paix par l’intégration théories sur يشار الباحثان شارل فيليب دافيد وعفاف بن السايح يف دراسة قاما هبا بعنوان:

l’interdépendance et les nouveaux problèmes de sécurité  إىل أن العوملة أدت لوجود هتديدات ذات طبيعة عرب وطنية
ات اإلرهابية السكانية، ظهور الشبك احلركة التهديدات البيئية، تتمثل أساسا يف التفاوت التكنولوجي، على كل الدول املتقدمة واملتخلفة،

هذا النوع من التهديدات أحدث حتول جذري يف املنظور التقليدي لألمن، حبيث أن  وشبكات اجلرمية املنظمة، حركة اهلجرة غار الشرعية،
 ميكن من مواجهة هذه املخاطر، الدواليت أصبح يأخذ أبعادا شاملة تتجاوز البعد العسكري، وهذا ما يتطلب العمل مجاعي مبا األمن

االعتماد املتبادل الذي يفتح الباب ملسارات جتانس ثقايف. وقد كان الباحثان  لتايل التوجه حنو التكامل اإلقليمي وتكثيف عالقاتوبا
 .1هيمنة الثقافة والقيم الفردية يشاران إىل

طر احملتملة، فهناك دول كما أن اخلوف من األخطار اخلارجية يدفع بالدول حنو حتقيق التكامل فيما بينها ملواجهة كل مظاهر اخل
)توماس هوبز(،  –الكالسيكية  االجتماعيةحققت التكامل السياسي فيما بينها نتيجة هلذا اخلطر، وقد أكدت العديد من الدراسات 

 .2على أمهية عامل اإلكراه أو اخلطر يف حتقيق التكامل السياسي بني الدول -واملعاصرة )داهندورف(
تدفع كلها ويف كل احلاالت باجتاه التكامل حىت وإن كانت مشرتكة فهي ليست دائما دافعا للتكامل،  لكن التهديدات األمنية ال 

كما ميكن أن يكون مصدر هذا التهديد)أو التهديدات( هو دولة تقع يف نفس اإلقليم، وهو ما ميكن أن يؤدي إىل احلالة العكسية) 
ائرية املغربية وقرار بناء اجلدار احلدودي للحد من التهريب خاصة ما تعلق بولوج االنتكاس والرتاجع أو التفكيك(.) حالة العالقات اجلز 

 املخدرات إىل اجلزائر من احلدود الغربية(.
فالتهديد البيين املغاريب، دفع الدول املغاربية)منفردة( إىل البحث عن سند دويل عرب االتفاقات أو التحالفات مع القوى 

األطلسي، السياقات األمنية اليت يطرحها االحتاد األورويب( ملواجهة هتديدات حقيقية أو حمتملة من طرف اخلارجية)احلوارات مع احللف 
 الدول املغاربية األخرى، ما ميثل قابلية للتفكك واالنصياع إلمالءات مبا خيدم مصاحل القوى اخلارجية.

 خامسالمحور ال
 تأثير متغيرات البيئة الدولية في التكامل المغاربي

ىل جانب متغارات البيئة اإلقليمية، تتأثر التجارب التكاملية كذلك مبعطيات البيئة الدولية بالنظر إىل التفاعل الكبار بني العالقات إ
ع بني الوحدات يف إقليم معني وبني العوامل الدولية اخلارجية، خاصة إذا كان اإلقليم أقل استقاللية يف الشؤون الدولية أي يتأثر بالواق

 يل بشكل كبار فإن العوامل الدولية تصبح أكثر أمهية يف موضوع التكامل، و هو ما نركز عليه من خالل هذا احملور والذي يتكون من: الدو 
 أوال: العوملة ومؤسساهتا

                                                           
1 Philippe Charles David et Afef Ben essaieh; la paix par l’intégration théories sur  l’interdépendance et les nouveaux 

problèmes de sécurité”; études internationale; n°2; 1997. 
 739، ص 7117، ليبيا،طرابلس: دار الرواد، السياسة الدولية بني النظرية واملمارسةزايد عبيد اهلل مصباح،  2
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 ثانيا: جتاذبات واستقطابات القوى الكربى
 : أوال: العولمة ومؤسساتها

للكلمات اإلجنليزية اجلديدة ملفهوم العوملة للمرة  Oxford، وقد أشار قاموس أكسفورد  Globalizationالعوملة لفظة إجنليزية
 Webster’s، واصفا إياها بأهنا من الكلمات اجلديدة اليت برزت خالل التسعينات، ويعرف معجم ويبسرتز 3553األوىل يف عام 

 اإلجنليزي كلمة العوملة بالقول: 
To globalize : to make global, Espeacially to make scope or Application world wide.  : العوملة

يف الظهور بعد استكمال الضلع  العوملة مفهوموقد أخذ  .1اكتساب الشيء طابع العاملية وخاصة جعل نطاق الشيء أو تطبيقه عامليا
اليت حلت حمل االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية الثالث للنظام االقتصادي الراهن وهو االتفاق على إنشاء منظمة التجارة العاملية و 

: منظمة التجارة العاملية، 3.حيث تشرف على عملية العوملة وعلى إجياد البنية اهليكلية التحتية واألساسية ثالث مؤسسات دولية2 والتجارة
هي تشار إىل إشكالية تتعلق مبدى التوافق والتعارض أما عن العالقة بني العوملة والتكامل اإلقليمي ف، صندوق النقد الدويل والبنك الدويل

فإذا كان  .4بني الدعاوى الوطنية واإلقليمية والعوملة خاصة يف ظل الدعوة إىل انفتاح العامل وبالتايل تراجع دعاوي التكامل واالندماج
التنمية، فتح األسواق للتجارة احلرة، إعادة اهلدف من قيام التكتالت االقتصادية هو خلق التجارة بني الدول األعضاء وحتسني مستويات 

فالعوملة  توزيع املوارد وحتقيق مزايا اقتصادية لكل الدول األعضاء، فهي تشرتك من حيث األهداف املرجوة مع املنظمة العاملية للتجارة.
قد تؤثر يف أمهية التكتل اإلقليمي كاحتاد مجركي، ولكن التكامل الفعلي بني وحداته هو أكرب بكثار  التفاقية أوروغوايوحترير التجارة طبقا 

 من كونه احتادا مجركيا فحسب، إذ يشمل حرية تنقل األفراد والرساميل وتنميط اخلدمات. 
التكتل والتكامل اإلقليمي، بل كما أن املنطق الذي حيكم وينظم العالقات بني الدول يف إطار مؤسسات العوملة يتفق ومنطق 

أكثر من ذلك فالتكتل من شأنه أن يكون حلقة وسطى بني الدولة القطرية واالخنراط يف االقتصاد العاملي من جهة، كما من شأنه أن يقلل 
امل املباشر مع هذه من الصدمات اليت ميكن أن تلحق باالقتصاديات الوطنية) خاصة يف حالة الدول السائرة يف طريق النمو( يف حال التع

ل املؤسسات العاملية، وهذا ما يدفعنا للقول أن مؤسسات العوملة ال تتعارض مع التكامل املغاريب كإطار تنظيمي للعالقات املغاربية وكسبي
ى الدول املغاربية أن لتحقيق التنمية وكمرحلة متهيدية هتيأ فيها االقتصاديات املغاربية من أجل االخنراط يف االقتصاد العاملي. حيث كان عل

حتقق تكاملها قبل االخنراط يف سياقات هذه املؤسسات ألن التكامل من شأنه على األقل أن يدعم املركز التفاوضي للدول املغاربية، لكن 
ية العاملية مما انعكس احلاصل أن الدول املغاربية ويف ظل حالة الفرقة تسعى منفردة لربط عالقاهتا مبؤسسات العوملة وغارها من الوكاالت املال
 سلبا على تنافسية اقتصادياهتا وعلى جدوى التكامل املغاريب إن مل نقل على إمكانية تفعيل مؤسسات االحتاد املعطلة.

 ثانيا: تجاذبات واستقطابات القوى الكبرى: 
، وهذه اخلصائص ال ترتبط فقط تتمتع الدول املغاربية جبملة من اخلصائص جتعلها عرضة الستقطابات وجتاذبات القوى العاملية

ملرتدية باملوقع االسرتاتيجي واملوارد الطبيعية واتساع سوقها وضعف تنافسية منتجاهتا، وإمنا أيضا بدرجة التفكك الداخلي والعالقات البينية ا

                                                           
 33، ص 7112، مصر : دار الفجر للنشر والتوزيع، اإلعالم و العوملةرضا عبد الواجد أمني ، 1

 77، ص 7113، القاهرة: الدار املصرية اللبنانية، عوملة النظام االقتصادي العاملي ومنظمة التجارة العامليةعادل املهدي،  2
 55، ص 7113النيل العربية، ، القاهرة: جمموعة العوملة االجتياحيةحمسن أمحد اخلضاري،  3
التكامل )حمرران(، حممد أمحد العدوي، التكامل اإلقليمي بني دول مشال إفريقيا بني دعاوي األمن القومي واملفاهيم املستجدة لألمن، حممد عاشور، أمحد سامل 4

 717ص ،7119، جامعة القاهرة: معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، اإلقليمي يف إفريقيا رؤى وآفاق
   كان آخرها جولة ، وقد  منظمة التجارة العاملية بعد مثان جوالت من املفاوضات حيث تأسست .منظمة التجارة العاملية نهاعانبثقت وهي االتفاقية اليت

 .فيها على إنشاء منظمة التجارة العاملية االتفاقواليت مت  1994 وانتهت عام 1986 أورغواي واليت ابتدأت عام

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1986
https://ar.wikipedia.org/wiki/1994
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افية مشروعها التكاملي والتلهف املغاريب لالخنراط يف شراكات مع أطراف خارجية، وهو األمر الذي انعكس سلبا على حساسية وانكش
 اليت حتدث املستجدات مع التكيف الدائمة حماولة حتقق أهداف أن تستطع مل السياسية املغاربية إزاء عالقاهتا اخلارجية. كما أن األنظمة

اإلقليمية والدولية، املستوى العاملي، فإىل جانب املدخالت اآلتية من البيئتني  على أو اإلقليمي املستوى على سواء البيئة اخلارجية يف
  تتحكم يف تأثار حتديات التجارب التكاملية أيضا حجم الوحدات ومكانتها يف السلم الدويل.

فقد محلت املتغارات الدولية اليت حصلت يف العقدين األخارين من القرن العشرين حتديات كبارة للمنطقة العربية بصفة عامة واملغاربية 
مبشاريع إقليمية ال تنسجم مع مصاحلها، بقدر ما تنسجم مع مصاحل  مقرتحيها وبالذات مشروع النظام بصفة خاصة، حيث مت استهدافها 

املتوسطية األمر الذي جعل هذه الدول املغاربية تنشغل هبذين املشروعني وكيفية التعامل معهما -الشرق أوسطي ومشروع الشراكة األوروبية
التنظيمية اجلهوية واإلقليمية إىل مستوى ثان من االهتمام، ذلك أن هذه األقطار انشغلت  وكذلك كيفية االستفادة منهما، تاركة أطرها

املتوسطية، وقد كان تأثار هذين املشروعني كبارا يف احتاد املغرب العريب، -باملفاضلة بني مشروع النظام الشرق أوسطي ومشروع األوروبية
خطواته األوىل لتأسيس هياكله التنظيمية، باإلضافة إىل تسرع بعض األقطار املغاربية يف  ألهنما طرحا على املنطقة وهذا االحتاد مازال خيطو

التعامل مع هذين املشروعني، خاصة املغرب وتونس، ظنا منهما أهنما سيجنيان مكاسب اقتصادية أكرب من التكامل يف إطار املغرب 
بية استضافت مؤمتر القمة االقتصادية للشرق األوسط ومشال إفريقيا بالدار العريب، وقد جتلى ذلك يف أن املغرب األقصى كانت أول دولة عر 

، وتلتها املغرب يف 3559، كما كانت تونس هي أول بلد متوسطي يربم اتفاقية للشراكة مع االحتاد األورويب عام 3553البيضاء عام 
ت اجلزائر كثارا يف إبرام اتفاقية للشراكة مع االحتاد األورويب، بينما إبرام اتفاقية شراكة مع االحتاد األورويب يف العام املوايل، يف حني تأخر 

 .1بقيت ليبيا خارج مسار املشروعني
  خاتمة

إىل جانب متغارات البيئة اإلقليمية، تتأثر التجارب التكاملية كذلك مبعطيات البيئة الدولية بالنظر إىل التفاعل الكبار بني 
 عني وبني العوامل الدولية اخلارجية.العالقات بني الوحدات يف إقليم م

فقد تضافرت متغارات البيئة اإلقليمية والبيئة الدولية معا للتأثار على مسار التكامل يف إطار املغرب العريب،  املغاربية، وبالنسبة للتجربة
ها كانت ذات أثر اجيايب خالص أو سليب حيث تأثر هذا املسار هبذه املتغارات على حنو متداخل، كما أنه ال ميكن القول بأن متغارات بعين

خالص على مسار التكامل املغاريب، إذ أن املتغار الواحد قد ينطوي على عوامل ذات أثر اجيايب وأخرى ذات أثر سليب، ومن مث يصبح هذا 
ارات مجيعها تقع يف جانب التحليل رهنا على مدى قوة هذه املتغارات وما تفرزه من آثار، بعبارة أخرى، ال ميكن القول أن هذه املتغ

 الفرص كما أهنا ال تقع مجيعها يف جانب التحديات، بل إن كل متغار من املتغارات قد حيمل يف طياته فرصا وحتديات يف الوقت ذاته.
 

                                                           
 .99 .ص ،مرجع سابق السالك، ولد ديدي 1
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 جغرافيا االنتخابات؛ مقاربة معرفية
Elections Geography; a cognitive approach 

 أستاذ حماضر قسم )ب(، د. يوسف أزروال،
 كلية احلقوق والعلوم السياسية،

 ، اجلزائر. تبسة العريب التبسي قسم العلوم السياسية، جامعة
 .  44/00/7402املراجعة:  تاريخ - 43/04/7402تاريخ اإليداع: 

 ملخص:
هتدف هذه الورقة البحثية إىل البحث يف جوهر اجلغرافية االنتخابية، كحقل معريف مستقل عن اجلغرافيا السياسية، الذي برز يف 

ية االنتخابية بصفة  ا يف العملنظرا ملا يتضمنه من مناهج وأساليب تساعد يف حتليل تأثري البيئة بأنواعه ،01الساحة العلمية أواخر القرن 
ات ية والسلوك االنتخايب بصفة جزئية. كما ترمي إىل معرفة أثر العوامل اجلغرافية يف خلق التباين املكاين، واالختالف يف نتائج االنتخابكل

 ونسبة التصويت من إقليم إىل آخر أثناء أداء الفعل االنتخايب. 
 الكلمات المفتاحية:

 جغرافيا االنتخابات.االنتخاب، النظم االنتخابية، 

Abstract: 
This research paper aims to clarify the core of electoral geography, as a cognitive field 

independent of the political geography, which has emerged in the scientific arena late 19th century. 

Because it contains approaches and methods to assist in analyzing the impact of the environment of 

all kinds in the electoral process as holistic and electoral behavior on a partial basis. It also aimed to 

find the impact of geographic factors in creating spatial variation, and the difference in the election 

results and the percentage of the vote from one region to another during the performance of the 

electoral act.                                         
Keywords: 

Election ,electoral systems, elections geography  

 مقدمـة:  
حتوالت ابستيمولوجية جد عميقة ميزت جمال حبثها بصفة عامة؛ أين انتقلت من دراسة  1 عرف حقل اجلغرافيا السياسية 

ال الدولة إىل دراسة التحوالت االقتصادية السياسية واالجتماعية املختلفة، كما ألقت بظالهلا على جتديد وتطوير مناهجها وأساليبها يف جم
، فضال عن إفرازها الجتاهات حبثية جديدة وفروع خمتلفة متخصصة كجغرافيا السلم واألمن العامليني  والسياسي()اجلغرايف البحث اجلغراسي

 وجغرافيا الصراع الدويل وجغرافيا االنتخابات.
ية داخل هذه األخرية تعد بدورها أحد أبرز االجتاهات املعاصرة للجغرافيا السياسية، إذ أهنا تعىن بدراسة العملية االنتخاب   

الدولة من البداية إىل النهاية، باالستعانة حبلحلة الدوائر االنتخابية، واستقراء أسباب التباين املكاين لالنتخابات، وكذلك تشخيص 
فة إىل املؤثرات اجلغرافية للتباين املكاين من عوامل طبيعية )مناخ وتضاريس( وعوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وتارخيية، باإلضا

البحث والتمحيص يف سري احلمالت االنتخابية للمرشحني والتنظيمات احلزبية ومدى تأثري أبعادها وبراجمها بشكل كالين يف تغيري وتعديل 
 السلوك االنتخايب لألفراد. 

                                           
 تعد اجلغرافيا السياسية حسب كارل ساور" اجلغرافيا السياسية هي االبن غري الشرعي جملموعة العلوم اجلغرافية"  1

The wayward child of the geographical sciences

 .00(.ص0112العريب: حجازي، اجلغرافيا السياسية.)القاهرة: دار الفكر انظر: حممد
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نوعا ما، إال أنه تأخر على الرغم من أن الدراسات واألحباث اليت تناولت موضوع جغرافيا االنتخابات تعترب قدمية أهمية الموضوع: 
االهتمام هبذا املوضوع على مستوى الوطن العريب ومل حيظ بالدراسات الكافية، حيث يرتبط ذلك باستعصاء حتديد البعد املكاين 

أمنية، يعزى ذلك عدم دقة النتائج االنتخابية، وعدم توفر اجلرأة الالزمة يف مناقشة مثل هكذا مواضيع ألسباب سياسية و لالنتخابات، كما 
لذلك جاء هذا املقال ليوضح أمهية موضوع جغرافيا االنتخابات من الناحية املعريف قصد تعريف الباحثني واملختصني بأمهية هذا احلقل 

 املعريف نظرا لدوره الفعال يف حتديد وتفسري السلوك االنتخايب، وبالتايل الوقوف عند أهم نتائجه على لنظلم السياسي بصفة عامة.
كيف مت وضع أسس معرفية واضحة احلدود حلقل  مفادها كالتايل: إشكالية رئيسيةجاءت هذه الورقة البحثية لتبحث يف اإلشكالية:    

 ، منها:الفرعية وتتفرع عن هذا التساؤل العديد من األسئلة، اجلغرافيا االنتخابية؟
 ،وما هي خمتلف األنظمة االنتخابية؟ ،ما هو مفهوم االنتخاب؟ -
 ،مىت وكيف نشأت جغرافيا االنتخابات؟ -
 ،ما املقصود جبغرافيا االنتخابات؟ وما هي مناهج جغرافيا االنتخابات؟ -
 الفرضيات التالية: ، وذلك من خالل صياغةكالية املطروحة واألسئلة الفرعيةينبغي اإلجابة على اإلشو 

العوامل اجلغرافية يف خلق التباين املكاين، واالختالف يف نتائج االنتخابات ونسبة التصويت من إقليم إىل آخر أثناء  تؤثر الفرضية األولى:
 أداء الفعل االنتخايب.

 ايب.يرتبط اختالف النتائج املتوصل إليها يف الدراسات االنتخابية باألدوات املنهجية املستخدمة يف حتديد الفعل االنتخ الفرضية الثانية:

)مبحث أول(،  االنتخاب والنظم االنتخابيةمضمون  ولإلجابة عن هذه االستفهامات، ارتأيت أن أضمن هذه الورقة العناصر التالية:
 )مبحث ثالث(. مناهج جغرافيا االنتخابات جغرافيا االنتخابات؛النشأة واملفهوم )مبحث ثاين(،

 المبحث األول
 االنتخاب والنظم االنتخابية

 :مضمون االنتخابالمطلب األول:   
يعد االنتخاب أحد األدوات الرئيسية يف ممارسة السلطة وآلية أساسية يتمتع هبا الشعب يف جمال رقابة مؤسسات الدولة، من أجل احلفاظ  

 the system can change theفعن طريق االنتخاب تتحقق املقولة املعروفة " النظام يغري النظام "  ،على استقرارها أو تغيريها

system.  ولعل إجراء االنتخاب ميثل أحد مسات النظم السياسية قدميا وحديثا، السيما النظم الدميقراطية ألنه يعترب األسلوب الذي حيقق
الس احمللية، مشاركة احملكومني يف اختيار من بني املرشحني لشغل مقاعد اجملالس النيابية، وانتخاب رئيس اجلمهورية يف النظم الرئاسية واجمل

  .1 وحكام الواليات واألقاليم ... إىل غري ذلك من اهليئات اليت تشارك يف صنع القرارات املؤثرة على أعضاء اهليئة الناخبة
كما تتفق معظم املفاهيم لالنتخاب على أنه منهج خيتار من خالله الشعب شخصا أو حزبا أو سياسة أو نوابا يفوضهم  سلطاته     

غري أن االجتاهات الفقهية اختلفت حول هل ميكن اعتبار االنتخاب حق شخصي ، سلطة قانونية أم وظيفة ؟ وهذا ما  ،السيادية
 سنجيب عليه يف العنصر املوايل.

 : االتجاه األول: االنتخاب حق شخصي 

                                           
 1 أمحد سعيد نوفل وآخرون، مدخل إىل علم السياسة.ط 0 )عمان: املركز العلمي للدراسات السياسية،0101(،ص091.



 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

355 

 

املدنية، وبالتايل امتالكه يقر هذا االجتاه بأن االنتخاب حق شخصي لكل مواطن نتيجة متتعه حبقوق سياسية إىل جانب احلقوق 
جلزء من السيادة ميارسه عن طريق االنتخاب، مما يقرر حق االقرتاع العام وعدم حرمان أي مواطن يتمتع باحلقوق السياسية من ممارسته، 

  .1 وكذلك له حرية استعماله أو االمتناع عن ممارسته
  االتجاه الثاني: االنتخاب سلطة قانونية:

على أنه حق مطلق ال يتفق مع احلقيقة والواقع، ذلك أن صاحب احلق يستطيع التصرف به والنزول عنه أو  إن تكييف االنتخاب
تفويض غريه يف ممارسته، بينما ال يستطيع الناخب اإلتيان مبثل هذه التصرفات عند ممارسته لالنتخاب. باملقابل أن االنتخاب ينظمه 

كن تغيريها أو تعديلها بإرادة األفراد، كما أن الشروط الواجب توافرها ملمارسته واحدة بالنسبة القانون بطريقة آمرة وفق قواعد حمددة ال مي
، باإلضافة إىل ذلك أن احلقوق الشخصية تولد مراكز ذاتية، يف حني أن االنتخاب ال يولد مراكز ذاتية خاصة ومن مث فإن لألفراد كافة

الصاحل العام ألنه يولد مراكز عامة جمردة، لذلك يقر هذا االجتاه بأن االنتخاب سلطة  املشرع يستطيع تغيريه أو تعديله وفقا ملقتضيات
قانونية يقررها القانون للناخب وفقا لشروط معينة ليمارسها ملصلحة اجلماعة وليس من اجل مصلحة اخلاصة، وهذه السلطة مستمدة من 

  .2 وتعديل شروطها وفقا ملتطلبات الصاحل العام مركز قانوين موضوعي، ومن مث فإن املشرع ميلك تغيري مضموهنا

  االتجاه الثالث: االنتخاب وظيفة:
على أساس أن السيادة  3،إن االنتخاب وظيفة حيدد القانون شروط الكفاءة واملقدرة يف من يباشرها نيابة عن األمة صاحبة السيادة

السيادة  تعود لألمة باعتبارها وحدة جمردة مستقلة عن األفراد املكونني  ال ميكن جتزئتها بني األفراد حبيث كل منهم ميلك جزء منها، ألن
هلا، وبناء عليه، فإن كل منهم حينما ميارس االنتخاب إنه ميارس على أساس أنه وظيفة يتعني عليه أداؤها، وعليه فإنه مادام االنتخاب 

مة صاحبة السيادة تستطيع حتديد األشخاص الذين ميارسون هذه وظيفة فإن الناخبني ملزمون مبمارستها حىت وإن امتنعوا، كما أن األ
وهذا ما يؤدي بنا إىل التطرق إىل كل من االقرتاع املقيد واالقرتاع  الوظيفة واألشخاص الذين ال ميارسوهنا، وذلك وفقا لشروط معينة،

  . 4العام
 االقتراع المقيد: -أ

شروط ترتاوح بني الثروة والكفاءة، أي يشرتط الدستور أو القوانني االنتخابية أن يكون إن نظام االقرتاع املقيد يرتكز على ضرورة توافر 
  الناخب يتوفر على حصة مالية أو على درجة معينة من التعليم.

 ويشرتط يف الناخب أن ميتلك نصاب مايل معني، حيدد على أساس ما يدفعه من ضرائب سنويا وما حيوزه من الثروة )القيد المالي(: -
ومربر ذلك أن الفرد الذي ال ميتلك املال ال يهتم بالشؤون العامة ، وليس مهتم باحلياة السياسية، باملقابل يتميز حكم األغنياء ، عقارات

 باهلدوء واالستقرار باعتبارمها عاملني مهمني الستغالل وتنمية الثروة.  

معينة من العلم، كما أن يكون ممن جييدون القراءة والكتابة حىت  أي التصويت ال مينح إال للناخب الذي يتمتع بدرجة الكفاءة: - 
كانت بعض الواليات اجلنوبية يف )و م أ( تشرتط يف الناخب إجادة القراءة والكتابة،   0195يتمكن من املشاركة يف التصويت ويف عام 

   . 5 عظمى كانت من األمينيوكان اهلدف احلقيقي الباطن هو إبعاد السود عن ممارسة حق التصويت، فغالبيتهم ال

                                           
  1 السعيد بوالشعري، القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة.ط 9 )اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، 7443( ج7،ص047.

  2 ثامر كامل حممد اخلزرجي، النظم السياسية احلديثة والسياسات العامة.ط0)عمان:دار جمدالوي للنشر والتوزيع،7443(،ص745.
  3 عمر حلمي فهمي، االنتخاب وتأثريه يف احلياة السياسية واحلزبية.ط7)0110(،ص09.

  .077،ص (0197عدنان محودي اجلليل، النظم السياسية. )الكويت:مطابع اليقظة،  4
 .024-099ص مان:دار حامد للنشر والتوزيع (،فيصل شنطاوي، النظم السياسية والقانون الدستوري. )ع 5
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  االقتراع العام: -ب
قيود  إن االقرتاع العام يتناىف والشروط احملددة يف االقرتاع املقيد )املال والكفاءة( وقد ساد يف أغلب دول العامل، لكن هذا ال ينفي وجود

 شروط معينة عامة تتمثل فيما يلي:معينة تفرض على الشخص ممارسة حق االنتخاب، فأغلب قوانني االنتخابات ترتكز على 

إن االنتخاب يف الدول املعاصرة مقتصر فقط على املواطنني األصليني دون األجانب حبيث ال ميكن هلؤالء ممارسة احلقوق  الجنسية: -
 السياسية، إال بعد مرور مدة معينة على اكتساهبم للجنسية أو جتنيسهم. 

إن إبعاد النساء عن ممارسة حق االنتخاب كان مقبوال لدى معظم دول العامل ، فمعظم دساتري الدول وقوانني االنتخاب جيعل  الجنس: -
هذا احلق مقتصر على الذكور دون اإلناث غري أن قصر االنتخاب على الذكور دون اإلناث أمر يتعارض مع التطبيق الصحيح للمبدأ 

قدر من الشعب يف شؤون السلطة واحلكم، كما أن الدميقراطية تقوم على املساواة الفردية ىل إشراك  أكربالدميقراطي، وهذا الذي يهدف إ
  .1 أي االعرتاف باحلقوق السياسية لكل فرد باعتباره مواطنا أو فردا يف الدولة

  .2 سنة 75و 09ناخبا، ويرتاوح بني إن القوانني االنتخابية يف العامل تشرتط ضرورة توفري سن معينة لكي يصبح املواطن  السن: -
إن شرط التمتع باحلقوق املدنية السياسية يتضمن توفر األهلية العقلية والتمييز، واألهلية  التمتع بالحقوق المدنية والسياسية: -

 األدبية)غري حمكوم عليه(.

 :األنظمة االنتخابيةالمطلب الثاني: 
األصوات اليت يتم اإلدالء هبا يف االنتخابات إىل عدد املقاعد اليت تفوز هبا األحزاب واملرشحني إن النظم االنتخابية تتضمن عملية ترمجة  

 املشاركني هبا، وذلك باالعتماد على املتغريات التالية:
م الحتساب )التعددية األغلبية، أو النسبية، أو املختلطة( وما هي املعادلة احلسابية اليت تستخد المعادلة االنتخابية المستخدمة -

 املقاعد املخصصة لكل فائز.

 أي إىل من يصوت الناخب ملرشح واحد أو لقائمة حزبية. تركيبة ورقة االقتراع: -

 يقصد هبا عدد املمثلني الذين يتم انتخاهبم يف كل دائرة انتخابية.  حجم الدائرة االنتخابية: -

وتأثريه على طريقة ترسيم الدوائر االنتخابية وكيفية تسجيل الناجحني وطريقة تصميم ورقة االقرتاع، وفرز  ؛تصميم النظام االنتخابي -
 األصوات.  

وحتتل النظم االنتخابية أمهية قصوى يف احلياة السياسية ملؤسسات الدولة، نظرا ألن املؤسسات تعمل على صياغة قواعد اللعبة اليت تتم    
قراطية، وميكن القول بأن النظام االنتخايب هو إحدى تلك املؤسسات اليت يسهل التالعب هبا، إن إجيابا أو سلبا، فمن مبوجبها ممارسة الدمي

خالل ترمجة األصوات إىل مقاعد يف اهليئة التشريعية، ميكن للخيار املمارس يف اختيار النظام االنتخايب أن حيدد من هم املنتخبون وأي 
على السلطة. وبينما يتم حتديد الكثري من األطر السياسية لبلد ما يف دستورها، مما يزيد صعوبة تعديلها، غالبا األحزاب السياسية حيصل 

وإذا نظرنا إىل عامل النظم .  3 ما يسهل تعديل النظام االنتخايب من خالل وضع قوانني جديدة فقط دون احلاجة إىل تعديل دستوري
كل بلد إىل وضع اآلليات اليت جيدها متالئمة مع التوجهات العامة للحكومة اليت   نزعخمتلفة، حيث ي االنتخابية فإننا جندها حتوي أنواعا

                                           
 . 097( ،ص 0197احلكومات. )الدار اجلامعية للطباعة والنشر، -إبراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ األنظمة السياسية الدول 1

  2 السعيد بوالشعري، مرجع سابق، ص045.
ندرو رينولدز، أشكال النظم االنتخابية.تعريب: أمين أيوب)السويد: املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات،7442(،ص01 3 
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: النظم االنتخابية األغلبية والنظم  1تضع النظام االنتخايب، ومع ذلك ميكن تصنيف األنظمة االنتخابية العديدة يف صنفني كبريين
 االنتخابية النسبية. 

 : النظم االنتخابية األغلبية -أ
يف هذا النظام يعلن فوز املرشح الذي حيصل على أغلبية األصوات، وختتلف تطبيقات هذا النظام باختالف نوع األغلبية اليت يتطلبها 

 أخذ االنتخاب باألغلبية صورتني:ياملشروع للفوز، و 

يقتضي نظام األغلبية حصول املرشح الفائز على األغلبية املطلقة لألصوات يف اجلولة األوىل، أما يف حالة عدم فوز  األغلبية المطلقة: -
وحصول أحد املرشحني على األغلبية املطلقة يف الدور األول ميكن إعادة االنتخاب أكثر من مرة حىت تتحقق األغلبية يف جانب أحد 

  .de ballotagescrutin " 2دور الثاين تعبري "املرشحني، ويطلق على انتخابات ال

وتتجه بعض التشريعات من أجل عدم إعادة االنتخابات إىل حصر شروط إضافية تتمثل يف حتديد عدد املرشحني يف الدور الثاين  
 واالكتفاء باألغلبية النسبية يف الدور الثاين.

يتميز نظام االنتخاب باألغلبية النسبية بالبساطة، حيث يتم حسم نتيجة االنتخابات يف الدور األول إذ يكفي أن  األغلبية النسبية: -
حيصل املرشح على عدد األصوات تزيد عن األصوات اليت حصل عليها منافسه دون اشرتاط أغلبية حمددة، أيا كانت بنسبة الزيادة اليت 

  3 يتفوق هبا.

ؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات أن نصل إىل نتيجة من الناحية العملية يف نظام األغلبية من خالل مخس وميكن حسب دليل امل 
 4 طرق:

يستخدم هذا النظام ضمن دوائر انتخابية أحادية التمثيل، وحول املرشحني األفراد،  (:First past the postنظام الفائز األول ) -
 ويتم اختيار واحد فقط من بني املرشحني، والفائز هو احلاصل على أكرب عدد من أصوات الناخبني.

وات حسب عد املمثلني يستخدم ضمن دوائر انتخابية متعددة التمثيل، وميلك الناخب عدد األص (:Block voteنظام الكتلة ) -
  على اكرب عدد من األصوات. نيالذين يتم انتخاهبم عن دائرته االنتخابية، ويفوز باالنتخاب املرشحون احلاصل

يستخدم ضمن دوائر انتخابية متعددة التمثيل وميلك الناخب يف ظله صوتا واحدا  (:Party block voteنظام الكتلة الحزبية ) -
ويفوز احلزب احلاصل على أعلى األصوات بكافة املقاعد  ،ية اليت يريد انتخاهبا، دون أن خيتار بني املرشحني األفراديديل به للقائمة احلزب

 املخصصة للدائرة االنتخابية.

يستخدم ضمن الدوائر االنتخابية أحادية التمثيل، ويستخدم الناخبون يف ظله األرقام  (:Alternative voteنظام الصوت البديل ) -
ن تسلسلية للتعبري عن أفضلياهتم بني املرشحني على ورقة االقرتاع ويفوز باالنتخابات بشكل مباشر املرشح احلاصل على األغلبية املطلقة مال

األفضليات األوىل، أما يف حال عدم حصول املرشحني على تلك األغلبية املطلقة، يتم إقصاء املرشحني اآلخرين وتكرر العملية إىل أن 
 املرشحني على األغلبية املطلقة. حيصل أحد

يقتضي تنظيم جولة ثانية يف حالة عدم حصول أي من املرشحني أو األحزاب على  (:Two-Round systemنظام الجولتين ) -
 .1 أغلبية حمددة يف اجلولة األوىل، وعادة ما تتمثل يف األغلبية املطلقة ألصوات الناخبني

                                           
عبدو سعد وآخرون، النظم االنتخابية.ط0)بريوت:منشورات احلليب احلقوقية،7445(،010. 1 

  2 عمر حلمي فهمي، مرجع سابق، ص91.
  3 عمر حلمي فهمي، املرجع نفسه، ص10.

  4  أندرو رينولدز، مرجع سابق، ص54.
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 النظم االنتخابية النسبية: -ب
ع يستند النظام االنتخايب النسيب أو التمثيل النسيب إىل حماولة متثيل األقليات مبا يتفق وقيمتها احلقيقية، وذلك حبصول كل حزب أو جتم 

سياسي على عدد من املقاعد الربملانية يتناسب مع ما حصل عليه من أصوات، أي ترمجة حصة أي حزب سياسي شارك يف االنتخابات 
 ني إىل حصة مماثلة أو مناسبة من املقاعد يف اهليئة التشريعية املنتخبة.من أصوات الناخب

  :2 ويتم احتساب النتائج يف نظام التمثيل النسيب بطريقتني
يتم توزيع املقاعد على القوائم أوال، مث على املرشحني داخل القوائم، مبعىن أنه عند احتساب عدد األصوات يقيد   نظام القائمة النسبية: -

كل صوت يف القائمة للحزب أوال، مث توزع مقاعد الدائرة بني األحزاب والقوائم، أي يقسم جمموع األصوات اليت حصل عليها احلزب 
 هو عدد املقاعد اليت يفوز هبا احلزب يف الدائرة.  على القاسم االنتخايب، ويكون الناتج

يتم توزيع املقاعد يف هذه احلالة من خالل فوز القائمة احلزبية احلاصلة على األصوات جبميع مقاعد الدائرة،  نظام القائمة المطلقة: -
مسة املخصصة للدائرة نظرا حلصوهلا على ألف وختسر كل القوائم األخرى. فعلى سبيل املثال، حتصل القائمة احلزبية )أ( على املقاعد اخل

 صوت، وختسر القائمتان ) ب/ ج(. 

 المبحث الثاني
 افيا االنتخابات؛ النشأة والمفهوم.جغر 

 المطلب األول: نشأة جغرافيا االنتخابات:
العقد الثاين من القرن العشرين، وذلك  خالل 3 إن جغرافيا االنتخابات ظهرت كموضوع أساسي يف حقل اجلغرافيا السياسية  

  Friedrich Ratzel، وتعد دراسة اجلغرايف األملاين فريديريك راتزل 01تزامنا مع استقاللية علم اجلغرافيا السياسية يف أواخر القرن 
اسية،كما يعد الكاتب أبو اجلغرافيا ، وعدت أول معاجلة أكادميية لعلم اجلغرافيا السي0192املعنونة "باجلغرافيا السياسية" اليت نشرت سنة 

ولعل القاسم املشرتك بني اجلغرافيا االنتخابية واجليوبوليتيك يتمثل يف أن كال من املساقني قد وردا يف كتابات بعض الرواد . 4 السياسية
وهو من مؤسسي - 0104عام   André Sigfriedدسيغفراألوائل من علماء اجلغرافيا احلديثة، وقد كانت الدراسة اليت نشرها اندريه 

( حتت حكم اجلمهورية الفرنسية الثالثة، من أفضل ما كتب يف هذا ARDECHE، حول إقليم غريب فرنسا)-املدرسة اإلقليمية الفرنسية
شف عن العوامل سيغفريد أبا للجغرافيا االنتخابية، ألنه وضع خريطة لنتائج االنتخابات وقارهنا باخلرائط اجلغرافية، ليكاجملال، ولذلك يعد

  . 5 اجلغرافية اليت أثرت يف هذه النتائج لتكون هبذه الصورة أو تلك

                                                                                                                                            
  1 أندرو رينولدز، مرجع سابق، ص29.

  2  أمحد سعيد نوفل وآخرون، مرجع سابق، ص12.
الطبيعية ومناخه...اخل اعتمد راتزل يف نظريته قبل كل شيء على عنصرين أساسيني تقدمهما اجلغرافيا السياسية، مها: املكان أو اجملال حمدود االتساع ومميزاته  3

ن، أي قابلية وقدرة الشعوب على التأثري واملوقع الذي حيتله املكان احملدد فوق الكرة األرضية وحيدد نوعا ما عالقاته، ويتحكم اإلحساس املكاين بتصرف اإلنسا
)دمشق:األهايل للطباعة والنشر  0. ترمجة:أمحد عبد الكرمي طاإلسرتاتيجيةبالطبيعة وتنظيمها وإصالحها. انظر: بيري سرييلييه، اجلغرافيا السياسية واجلغرافيا 

 .47(،ص0199والتوزيع،
 .75لقاهرة: دار املعرفة اجلامعية(، صاجلغرافيا السياسية املعاصرة.)ا حممد العيسوي، فايز 4
    .19(، ص7447اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،)الكويت:0بيرت تايلوروكولن فلنت، اجلغرافيا السياسية لعاملنا املعاصر. ترمجة: عبد السالم رضوان.ج 5
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وكان يعتقد سيجفريد بأن الظواهر االجتماعية هي أحد النتائج العامة للبيئة الطبيعية، وكان ذلك دليال على اهتمامه باحلتمية    
التصويت يف فرنسا بعالقتها بالظروف الطبيعية، فلقد ذكر بأن ، حيث فسر عالقة أمناط وأنواع Environnementalism 1 البيئية

وعلل بوضوح سيجفريد أسباب الوالء السياسي  ،جليولوجيا املنطقة وتضاريسها سببا يف اختالف وتنوع األنشطة البشرية اإلنتاجية
قة، وذكر أن الظروف اجليولوجية يف املنطقة أثرت واإلقليمي يف منطقة الدراسة بالظروف اجليولوجية أيضا يف املنطقة عامل من العوامل الساب

على أحواهلا التضاريسية، وقاعدهتا االقتصادية، وانعكس ذلك كله على توزيع السكان، ومن مثة تأثري ذلك على اجتاهات السكان 
بأصواهتم لصاحل احلزب  الو دقد أ توصل يف دراسته إىل أن سكان املناطق ذات الرتبة اجلرانيتيةقد و  .2 السياسية ومنط تصويتهم االنتخايب

 02دائرة انتخابية، أما سكان املناطق ذات الرتبة الطباشرية أعطوا أصواهتم لصاحل اجلناح اليساري الذي قارب  00اليميين الذي قارب 
  .3يجفريددوائر انتخابية أخرى بني اجلانبني، مما يؤكد ذلك على احلتمية اليت يؤمن هبا س 4دائرة انتخابية، بينما ظلت 

،  Krehbielللعامل الربيطاين كرهبيل "0104 -0995التأثريات املكانية على االنتخابات الربيطانية والفرتة ما بني " دراسة بعنوان -
حيث وضح من خالل دراسته هذه أنه من أجل فهم اجلغرافية االنتخابية البد من فهم العوامل املؤثرة يف املسرية للسلوك االنساين، وخلص 
يف دراسته إىل تصويت سكان املناطق الصناعية والزراعية الفقرية ملرشحي حزب األحرار، بينما كان تصويت سكان املناطق الزراعية الغنية 

 حلزب احملافظني.
وضح كيش بأن العوامل املؤثرة يف اختالف نتائج االنتخابات هي مدى حيث ، "0139االنتخابات االيطالية عام "دراسة بعنوان -
تالف يف درجة غىن املناطق والعوامل التارخيية، واختلفت نسبة التصويت يف إيطاليا بني سكان املناطق، حيث أيد سكان املناطق اخ

املنخفضة اجلناح اليساري وهم من العمال الذين يعملون كمستأجرين لألرض، أو عمال باألجرة يف اجملال الزراعي، بينما أيد سكان 
 جلناح اليميين.ان املزارعني مالكي األراضي املناطق املرتفعة وهو م

، أين قام من خالهلا برتسيم الدوائر االنتخابية األمريكية بطريقة معينة من أجل  0109سنة  Carl sauerساوردراسة الباحث كارل  -
وقع، طبوغرافية سطح األرض، الذي يضمنه عوامل عدة وهي: املفوز بعض األحزاب، ومعتمدا يف ذلك على العوامل املؤثرة على التقسيم،

يف العديد من  5 (Gerrymandringكما نالحظ انتشار هذه الظاهرة املعروفة باسم اجلرمياندرية)  .4 أنواع الرتبة والصرف واملعادن
  الواليات مثل: ميزوري، أركنساس، كينتاكي وتسين.

من خالل دراسة الباحث رايت  0147وبعد فرتة من الزمن عرفت اجلغرافيا االنتخابية نوع من الركود ومث عادت إىل التطور بداية سنة     
Wright  ،عن السلوك االنتخايب يف الواليات املتحدة األمريكية، أين استخدم الطرق الكارتوغرافية لعرض نتائج االنتخابات على اخلرائط

                                           
البيئة تتحكم إىل حد كبري يف حياة اإلنسان ونشاطه وسلوكه، وأن لألرض سلطانا كبريا احلتمية البيئية أو املدرسة اجليوقراطية: ترى هذه املدرسة أن األرض أو  1

)السعودية: دار 9كان.طعلى اإلنسان، ومن أهم أنصار هذه املدرسة مهبولت وفريديريك راتزل. انظر: حممد حممود حممدين، اجلغرافيا واجلغرافيون بني الزمان وامل
 .71( ص 0119اخلرجيي للنشر والتوزيع،

    .79ص ، (7407)لبنان: الدار العربية للعلوم ناشرون،0عبد الرزاق سليمان امحد أبو داوود و ليلى بنت صاحل حممد زعزوع، جغرافيا االنتخابات.ط 2
 3  عبد الرزاق سليمان امحد أبو داوود و ليلى بنت صاحل حممد زعزوع، املرجع نفسه، ص72.

 الربملانية". انظر املوقع االلكرتوين: 7404و7445مناف حممد السوداين وعماد الشمري، "تغري اخلارطة االنتخابية يف العراق بني انتخابات عامي 4
. researchmonaf emd.pdf-http://www.ihec.iq/ihectp/researsh/joined 
الية رمادرينج: مصطلح أمريكي معناه التالعب يف االنتخابات خاصة يف رسم حدود الدوائر االنتخابية حملاباة أحد املرشحني، وهو نسبة حلاكم و اجل 5

بصورة تسمح للحزب بتحقيق ما  Essex، الذي ابتدع نظام التقسيم التفضيلي للدوائر الذي مبقتضاه أعيد رسم مقاطعة Elbridge gerryماسشويستس 
 أكسفورد. انظر موقع قاموس 0907يصبو إليه من أغلبية وتفتيت أصوات اجملموعات املعارضة، وذلك يف االنتخابات اليت كان مزمع إجراءها عام 

.http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/gerrymandring االلكرتوين:

http://www.ihec.iq/ihectp/researsh/joined-researchmonaf%20emd.pdf
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 صوت هبا أعضاء املقاطعة، وأظهرت اخلرائط الفروق اإلقليمية اليت ال يستطيع املعلقون السياسيون إدراكها، وذلك من خالل والطرق اليت
 أطلس اجلغرافية التارخيية لـ و م أ.

من خالل دراسات  كما عرفت جغرافيا االنتخابات فرتة ركود ثانية، إال أهنا سرعان ما حتركت حنو األعلى بعد احلرب العاملية الثانية،
( بدراسة وظيفة وطريقة جغرافيا االنتخابات، وفيها اقرتح أن Prescott) بريسكوت 0151جغرافيني أمريكيني وفرنسيني، حيث قام سنة 

ضافة إىل تكون الدراسات االنتخابية نقطة البداية للبحث العلمي يف اجلغرافيا السياسية عن طريق إجياد معيار التقسيم اإلقليمي للدولة، باإل
ضرورة أن يكون النظام االنتخايب خاليا من االحنياز إىل طرف دون آخر، وإن وجد هذا االحنياز فلن تكون هناك فائدة جترى من 

  .1 اإلحصائيات االنتخابية
مئات الدراسات حول اجلغرافية االنتخابية ، احتوهتا جملدات ضخمة تزخر مبادة علمية مرتبة  تمنذ سبعينات القرن املاضي ظهر و 

مة حسب مواقع املناطق االنتخابية مما زاد التوجه الكمي ثراء، إىل حد أن البعض قد قال أن هذا الكم اهلائل ال يتناسب مع املتطلبات العا
، ومتحورت معظم هذه الدراسات حول اخلصائص السكانية ملناطق االنتخابات، 2يا االنتخابيةللجغرافيا السياسية اليت تنتمي إليها اجلغراف

حيث أثرت العوامل االقتصادية مثل الغىن لبعض السكان، والفقر الذي يعاين منه البعض اآلخر يف حتديد نتائج التصويت القصوى 
العوامل الدينية يف طريقة اختيار الناخب ملرشح معني لرئاسة الدولة، األمر  واملتدنية لألحزاب االنتخابية يف الدولة. كما تناولت أيضا دور

 الذي يعين أن للسلوك اإلنساين يف املناطق االنتخابية أثر واضح يف إبراز نتائجها أو بآخر.  
 مفهوم جغرافيا االنتخابات: المطلب الثاني: 

، ويبقى لكل 3 جلديدة، غري أنه يرى البعض ال صلة هلا باجلغرافية السياسيةتعد جغرافيا االنتخابات أحد جماالت اجلغرافيا السياسية ا
، إال أن الواقع يشري أن االنتخابات على أشكاهلا هلا ارتباط باألفكار اإليديولوجية، فاالنتخابات صورة مصغرة للصراعات بني رأي مربراته

  .    4 لكن هذه الصراعات تنقل هذه املرة إىل الساحات الدستورية ،الناس
وتعرف حسب جاسم كرم " ذلك الفرع املعاصر للجغرافية السياسية، والذي عن طريقه نستطيع تفسري التباين يف األمناط االنتخابية   

 " آلخر أو من دائرة ألخرى ومعرفة أسباب هذا التغريالسائدة يف مكان معني، ودراسة وحتليل تغريات السلوك التصوييت للناخب من مكان 
منظور معاصر " بأهنا العلم الذي يدرس األبعاد املكانية يف مناورات  :ويعرفها أيضا حممد حممود الديب يف كتابه " اجلغرافيا السياسية. 5

ا بأهنا " دراسة التباين االنتخايب للنتائج االنتخابية وميكن تعريفه الساسة على املستويات احمللية والقومية واإلقليمية للوصول إىل احلكم.
 خابية.لألحزاب السياسية، إضافة إىل العوامل الطبيعية والبشرية املؤثرة يف العملية االنتخابية مما يؤدي بالنهاية إىل صياغة اخلريطة االنت

خايب والتحليل املكاين ألمناط التصويت، والتباينات من خالل هذه التعريفات املقدمة جند أهنا تتمركز حول جغرافيا التباين االنت
اليت املكانية للقوى السياسية، وكذلك ما هو دور العوامل اجلغرافية املختلفة يف حتديد الصورة النهائية للخريطة االنتخابية، هذه األخرية 

واستخدمها بسيتيد  0120الثية حددها ماكفيل كما تقوم جغرافيا االنتخابات على مقاربة ث   جيب أن تقسم بطريقة موضوعية وحيادية.
 ، وتتمثل يف جغرافيا التصويت، والتأثريات اجلغرافية يف التصويت، والتحليالت اجلغرافية للدوائر االنتخابية.0121وجونستون 0125

                                           
 :الربملانية". انظر املوقع االلكرتوين 7404و7445عاميمناف حممد السوداين وعماد الشمري، "تغري اخلارطة االنتخابية يف العراق بني انتخابات  1
 esearchmonaf emd.pdfr-http://wwwihec.iq/ihectp/researsh/joined 
 انظر املوقع االلكرتوين: 117/7443، نظرة يف اجلغرافيا االنتخابية. جملة احلوار املتمدن، العددهاشم نعمة 2 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?25280 .  

  3 بيرت تايلور وكولن فلنت، مرجع سابق،ص90.
 . 092( ص7445حممد أمحد عقلة، اجلغرافيا السياسية واجليوبوليتيكا يف القرن الواحد والعشرون.)األردن: دار الكتاب الثقايف،املومين  4
 الربملانية". انظر املوقع االلكرتوين: 7404و7445مناف حممد السوداين وعماد الشمري، "تغري اخلارطة االنتخابية يف العراق بني انتخابات عامي 5
 researchmonaf emd.pdf-http://wwwihec.iq/ihectp/researsh/joined 

http://wwwihec.iq/ihectp/researsh/joined-researchmonaf%20emd.pdf
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?25280
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?25280
http://wwwihec.iq/ihectp/researsh/joined-researchmonaf%20emd.pdf
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  :1 جغرافيا التصويت -
جغرافيا التصويت على األسس اليت وضعها العامل الفرنسي سيجفريد من حيث اهلدف، واملتمثل يف شرح خرائط خاصة باألصوات  ستندت

وقد قوبلت الدراسات اخلرائطية واإلحصائية  ،االنتخابية يف منطقة ما، مع مالحظة حلول التحليالت اإلحصائية حمل مقارنة اخلرائط
ز على منط بعينة من التصويت كهدف يف حد ذاته من خالل التحليالت الكمية ولقد حاول كل من تيلور بالنقد، على أساس أهنا ترتك

وجونستون تغطية هذا النقص، وذلك اعتمادا على نظرية شتاين روكان، إلخراج إطار ميكن من خالله تفسري جغرافيا التصويت وداللتهما 
 على العملية االنتخابية ككل.

يف تفسريه هلذا اإلطار، إىل الصراعات األربعة اليت عرفها تاريخ أوروبا احلديث، نتجت عن الثورة القومية يف فرنسا،  وقد استند روكان   
أما ثنائية  ،قبل الثورة، وكذلك معارضة الكنيسة للجمهورية الفرنسيةأين مترد الرعايا الفرنسيني على الثقافة املهيمنة على اجملتمع الفرنسي

الصراع الثانية تتجلى يف الثورة الصناعية بإجنلرتا، أين متخضت عن نشوب صراع بني طبقة املزارعني وأرباب الصناعة، مث بني أصحاب 
 الرأس مال والعمالة فيما بعد، وانطلقت هذه الصراعات من خلفيات ثقافية وتارخيية لكل فئة اجتماعية.

 ،صراعات حسب" روكان" انعكاسات وانتشر صداها اليوم يف شكل تعددية لنظام األحزاب السياسيةومن جهة أخرى كان  هلذه ال    
األمر الذي دفع إىل عقد حتالفات مع أحد الفصائل االجتماعية، أما التحالف مع أصحاب التوجه العلماين أو مع رجال الدين من ناحية 

وكانت هذه الصراعات املتاحة يف حلبة الصراع هي اليت حددت  ،من ناحية أخرى وإما مع طبقة مالك األراضي الزراعية أو رجال الصناعة
أثر دخول اإلصالح يف حق االنتخاب  0144اليمني. وبعد سنة و  التنوع الذي تشهده األحزاب السياسية األوربية مابني سياسات الوسط

نوعا من االتساق النسيب يف سياسات أهل اليسار يف حيز التنفيذ، حدث تقارب بني أصحاب رأس املال والعمالة ليكون الفريقان 
 السياسة األوروبية.

  المؤثرات الجغرافية في التصويت االنتخابي: -
هتدف إىل شرح خرائط خاصة باألصوات االنتخابية يف منطقة ما، هبدف الوصول إىل إطار ميكن من خالله تفسري  2إن جغرافيا التصويت

 . 3 العملية االنتخابية ككل جغرافيا التصويت وداللتها على

 وميكن حتديد أربع عمليات أساسية تؤدي إىل التأثري يف اختاذ القرار وقت االقرتاع:
التصويت ملصلحة املرشح حبكم الصداقة واجلرية، مثل ما حدث يف االنتخابات األمريكية واليابانية واأليرلندية والنيوزلندية. وقد  -

 مريكية أن حيرز املرشح أصواتا كثرية يف مسقط رأسه.لوحظ يف االنتخابات الرئيسية األ

 غلبة قضية بعينها على القضايا األخرى يف موقع انتخايب معني، حيث يؤثر بروز قضية معينة يف أصوات الناخبني. -
 الدعاية االنتخابية وما حتققه من خلق توجهها بعينها لدى مجهور الناخبني، ويتوقف هذا على نوع الدعاية وحجمها. -

 عامل اجلرية أو اجلوار الذي ميثل أهم املؤثرات اجلغرافية يف االقرتاع وقد لوحظ أن األحزاب حتقق أفضل النتائج يف دوائر جريهتا.  -
  التحليل النسقي للجغرافيا االنتخابية: -

                                           
  1  املومين حممد أمحد عقلة، مرجع سابق، ص092.

زيع املستقرة: عندما نقارن بني العملية االنتخابية يف دول املركز ودول األطراف جندها ختتلف، ففي دول املركز جند سياسية جادة إلعادة تو جغرافيا التصويت  2 
مستقرا من  د من ورائها الدعم الكايف من الناخبني الذين يثقون يف سياسيات ختدم مصاحلهم، لذلك أفرزت أوربا منطاالدخول، مما يسمح لألحزاب بأن حتش

ألهنا ال تنتهج سياسة االقرتاع االنتخايب القائم على حتزبات اجتماعية على النقيض من ذلك فإن آلية ضمان األصوات غائبة متاما عن الساحة يف بلدان األطراف 
  لبات يف اجلغرافيا االنتخابية يف مناطق األطراف.إعادة توزيع الدخول، ومن مث فإن األحزاب عاجزة عن تلبية حاجات الناخبني، وهذا بطبيعة احلال يؤدي إىل تق

 3 املومين حممد أمحد عقلة، مرجع سابق، ص 099
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ملؤلف من أربعة عناصر وا  Eastonالتحليل النسقي للجغرافيا االنتخابية أساسا النموذج السياسي الذي وضعه إستوناستخدم 
 )مدخالت، نقل املعلومات، املخرجات، التغذية الرجعية(.

 املدخالت: تتمثل يف جغرافيا االقرتاع واملؤثرات اجلغرافية داخل النسق. -

 نقل املعلومات: تتمثل يف جغرافيا التمثيل داخل النسق.   -

 االنتخابات داخل النسق.املخرجات: تتمثل يف تأثري العوامل اجلغرافية يف نتائج  -

 التغذية الرجعية: تعد مهزة وصل بني املدخالت واملعطيات داخل النسق وذلك هبدف تكامل العملية االنتخابية مع العملية السياسية.  -
 : Geography of electoral campaignsجغرافيا الحمالت االنتخابية -

 يف احلمالت االنتخابية فهذا يعين أن احلمالت االنتخابية هلا بعد مكاين، فكل إن الدراسات املكانية هتتم بدراسة البعد املكاين  
حزب وكل مرشح يعمل على تنظيم محلة انتخابية قبل البدء يف إجراء االنتخابات بفرتة معينة، يهدف من خالهلا املرشح إىل االحتكاك 

آرائه و مواقفه من املشكالت اليت تعاين منها املنطقة أو الدائرة االنتخابية ف بنفسه، وباجتاهاته، و يواالتصال املباشر مع األفراد بغية التعر 
ت له، اليت يهدف إىل احلصول على أصواهتا وهنا يلجأ املرشح إىل إتباع عدة وسائل تقربه من األفراد يف الدائرة االنتخابية إلقناعهم بالتصوي

اته اليت ينادي هبا، وتنظيم احملاضرات والندوات العامة يف مراكز جتمع ومن هذه الوسائل، عرض صور له، وعرض بعض مقوالته  وشعار 
 .1 األفراد املختلفة، سواء كانت يف األندية أو يف اجلامعات

 ويتعني يف هذا الصدد على املرشح أو احلزب احلصول على أصوات املناطق والدوائر هامشية التأييد، وعدم الرتكيز الكلي على الدوائر اليت  
 يتمتع فيها املنافسني على تأييد كبري، كما ال يضيع املرشح وقته وماله وجهده يف الدوائر اليت يتمتع هبا بنفوذ كبري. 

 المبحث الثالث
 مناهج جغرافيا االنتخابات

 إن مناهج الدراسة املكانية لالنتخابات تنقسم إىل قسمني:
  : Areal approchالمنهج التقليدي المساحي  -0

يقوم هذا املنهج بتحليل عالقة اإلنسان باألرض، وكذلك حتليل منط السلوك البشري، وإظهار االختالفات املكانية يف نتائج التصويت، 
وربط ذلك باملتغريات البيئية املكانية واالقتصادية واالجتماعية اليت أثرت عليها، مع االستعانة باخلرائط والرسومات لتوضيح ذلك، 

  . 2 د هذا املنهج يف دراسته لالنتخابات الفرنسيةواعتمد سيغفري

 حتليل النمط املكاين لنتائج التصويت موضحا على خرائط، وعرف بالدراسات املساحية الرتكيبية. -

وبني  رسم خريطة نتائج التصويت، وتعىن برسم عدة خرائط للظواهر الطبيعية واالقتصادية واالجتماعية يف املنطقة، مث املقارنة بينهما -
 وينقسم هذا املنهج إىل قسمني: خريطة التصويت للخروج منها باستنتاجات واضحة، وعرف ذلك بالدراسات املساحية اإليكولوجية.

  :Areal structural المنهج المساحي التركيبي -أ
بفحص منط التوزيع املكاين  يقوم بفحص النمط املكاين وتركيب اختيار التصويت كما توضحه نتائج االنتخابات، وهنا يبدأ الباحث

وهذه الطريقة تبني فقط  ،خرائط تستخدم الرموزستعانة خبرائط التوزيع النسيب و للمقاعد اليت حصل عليها كل حزب يف االنتخابات، مع اال
 .الفائزين بأغلبية كبرية من التصويت دون إظهار مدى التأييد اخلاص بكل حزب

 :Areal ecological  المنهج المساحي االيكولوجي-ب

                                           
عبد الرزاق سليمان امحد أبو داوود و ليلى بنت صاحل حممد زعزوع، مرجع سابق، ص55-53.   1  

 2 عبد الرزاق سليمان امحد أبو داوود و ليلى بنت صاحل حممد زعزوع، مرجع سابق، ص44.
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لنتائج االنتخابات يف ضوء كل الظروف البيئية، وهنا على الباحث أن يقوم بدراسة خصائص    يهدف إىل حتليل األمناط املكانية
خبني، ودراسة االختالف املكاين يف ظل الظروف املختلفة، ومن مث خيرج بأسس عديدة ارتكزت عليها أنواع التصويت يف خمتلف االن

 0194واستخدم هذا املنهج منذ عام  ،االنتخابية، ومعرفة التغريات اليت من املمكن أن تطرأ على هذه األنواع واألمناطالدوائر 
  .1 األساليب اإلحصائية لقياس العالقة بني نتائج االنتخابات واملتغريات االقتصادية واالجتماعية والبيئية

املركبة، بدراسة أثر متغريات اجتماعية وإثنية معينة على السلوك االنتخايب، مثل  كما اهتمت العديد من الدراسات خاصة يف البيئات   
، واليت تناول من خالهلا  أثر هجرة الزنوج على جغرافيا االنتخابات يف والييت فيلنت وميتشيجن خال lewis الدراسة اليت قام هبا لويس

يني سلوك تصوييت يتميز عن األقليات يف باقي األقاليم الكربى، وأهنم ن للزنوج األمريكأ، واليت توصل فيها إىل 0197-0147 الفرتة
غري أن ما يؤخذ على املنهج التقليدي يف الدراسات املكانية لالنتخابات هو اتسامه باخلداع .  2 يصوتون على شكل كتلة واحدة

تائج العامة لإلحصاء اعتمادا على مستوى الدائرة اإليكولوجي، وذلك عندما تتم املقارنة والربط بن النتائج العامة لالنتخابات والن
 االنتخابية، وأيضا على مستوى األفراد. 

 : Areal behavioral المنهج السلوكي -7
إن هذا املنهج حيلل السلوك االنتخايب للفرد من خالل معرفة تأثري عدة عوامل كاملسافة، والعالقة بني األشخاص، وتغيري مكان 

كما يهتم هذا املنهج بالعالقات املكانية السياسية   ،واحلواجز أمام التفاعل املكاين على االستجابة االنتخابية للفردالسكن، والعقبات 
ات وانتشار اآلثار السياسية املرتبطة هبا، وأثر ذلك كله على منط السلوك االنتخايب ويعد السلوك االنتخايب جلماعة ما تعبريا عن االجتاه

  3واملوالني هلذه اجلماعة، هو يعرب عن حجم وطبيعة املعلومات السياسية ذات الصلة املتدفقة يف الشبكة.املناصرة والتابعة 
وقد عرفت مناهج وأساليب املعاجلة يف اجلغرافيا االنتخابية تطورا بعد كل من املنهج الكارتوغرايف واملنهج السلوكي، وقد فسح اجملال 

غري كايف ليشكل  areal unitsن حتليل بيانات التصويت على أساس الوحدات املساحية لتحليل اإلحصائي، والذي يرى بأاأمام 
كما نظرت من   ،جغرافيا انتخابية مميزة، وعليه فقد استخدموا األساليب اإلحصائية املعيارية مع جتاهل احملتوى املكاين للوحدات املساحية

حصائية لتحليل بيانات التصويت من طرف الناخبني خارج ختصص جهة مقابلة جمموعة أخرى من الباحثني إىل أن األساليب اإل
اليت  location models ومن هنا فإن التحليل اإلحصائي املعياري للتصويت تراجع مرة أخرى واستبدل بالنماذج املكانية  ،اجلغرافيا

البسيط للتصويت سوف يتم استبداله بدراسة  تؤكد على احملتوى احمللي ضمن منط التصويت احملقق، وهبذه الطريقة فإن الوصف اجلغرايف
 .4 تأثريات جغرافية مركبة على عملية التصويت

 خاتمة:
الورقة البحثية إىل حقيقة مفادها، إن جغرافيا االنتخابات برزت إىل حقل العلوم السياسية بصفة مستقلة عن هناية خنلص يف       

جتاهات اجلديدة املتخصصة املتفرعة عن اجلغرافيا السياسية، وذلك من أجل تغطية العجز اجلغرافيا السياسية، على اعتبار أهنا متثل أحد اال
 ما تعلق بالفعل االنتخايب حتديدا.سيما الدراسات السياسية السلوكية، ال اجلزئي الذي ميز

                                           
  1 املرجع نفسه، ص43.

 سامح عبد الوهاب، "خريطة مصر االنتخابية مع التطبيق على حمافظة اجليزة". انظر املوقع االلكرتوين: 2
 http://www.arabgeographers.net/vb/showthread.php?t=14112 

  3 املرجع نفسه، ص49. 
سامح عبد الوهاب، "خريطة مصر االنتخابية مع التطبيق على حمافظة اجليزة". انظر املوقع االلكرتوين: 4

http://www.arabgeographers.net/vb/showthread.php?t=14112 
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نطوي عليه من تأثريات يف فجغرافيا االنتخابات اجتهت أساسا يف دراستها إىل دراسة العالقة بني البيئة بصفة جوهرانية وما ت
وملاذا  العملية االنتخايب، ونتائج التصويت يف املنطقة الواحدة، أي حتليل أثر العوامل البيئية املتنوعة ودورها يف حتديد نتائج التصويت،

لفة يف استحقاق انتخاب حصل املرشح )أ( على نسبة متقدمة يف إقليم دون آخر، فضال عن التباين املكاين للفعل التصوييت بني أقاليم خمت
 . ؟أي ملاذا نسبة التصويت مرتفعة يف إقليم وملاذا هي منخفضة يف إقليم آخر واحد،

احلث على ضرورة االهتمام حبقل اجلغرافيا االنتخابية يف احملتوى األكادميي يف برامج العلوم  إىلدعو يف هناية هذه الورقة ون
يف خمتلف األقاليم  السياسية، نظرا ملا هلا من أمهية يف حتليل اخنفاض نسبة املشاركة يف االنتخابات وتفسري التباين التصوييت املكاين

 واحملافظات.
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 االقتصاد الريفي الجزائري؛ دراسة للسياسات والمتطلبات

The Algerian Rural Economy: A Study of Policies and Requirements 

 (،أ) قسم ستاذ مساعدأ ،مزاري إبراهيم فضيلأ.
 ،كلية احلقوق والعلوم السياسية

  ،علوم السياسيةقسم ال
 اجلزائر، الشلف جامعة حسيبة بن بوعلي

 . 30/07/7302تاريخ املراجعة:  -30/03/7302اإليداع: تاريخ 
  ملخص:

سواًء على املستوى الدويل أو  ،لت املناطق الريفية منذ مخسينيات القرن العشرين حمور اهتمام صانعي السياسات التنمويةشك  
الفقر والعوز االجتماعي واخنفاض الدخل الفردي؛ وجاءت  إشكاليةعلى املستوى القطري؛ خاصة وأن هذه املناطق تعاين تارخييًا من 

سياسات التنمية الريفية مستهدفة هذه املناطق ليس لفك العزلة عنها وحتسني حياة مواطنيها وحسب، بل األكثر من ذلك هو العمل على 
تصاد الريفي الذي يعترب النشاط الزراعي حموره حتسني الدخل للسكان الريفيني، وملا كانت هذه املناطق متثل األرضية اليت يبىن عليها االق

األساسي، جاءت برامج التنمية الريفية لتعمل على تنمية القطاع الزراعي يف هذه املناطق. واألمر نفسه مع اجلزائر اليت عملت منذ 
لفردي واحلد من الفقر الريفي. تطوير منط احلياة يف الريف، وحتسني الدخل ا إىلغاية اليوم على صياغة سياسات هتدف  إىلاالستقالل 

 وهذا ما متثل يف الثورة الزراعية، والربنامج الوطين للتنمية الفالحية، والربنامج الوطين للتجديد الفالحي والريفي.
 الكلمات المفتاحية: 

 تصنيع الريف. ، االستقرار االجتماعي، االقتصاد الريفي،التنمية الريفية
Abstract: 

  the Rural spacesset several problems for the economic and social development since the 

middle of 20 th century, at the  national as the international levels, These rural spaces suffered from 

poverty, unemployment, analphabetism, and misery, Fore these reasons the government's plan 

economic policy in the rural development, which also improve the social condition, the domain of 

the agrarian economy embodying these rural spaces, all the rural development programs work to the 

construction of infrastructure for agrarian activity. Since theindependence Algeria plans projects for 

the rural development, as the agrarian revolution in 1972, theN.P.A.D in 2000, or the national 

program of agrarian and rural revival. 

Key Words: 

  Rural Development; Social Stability; Rural Economy; Rural Industrialization. 

 مقدمة: 
وإذا كان ما مييز هذا الفضاء سياسيًا هو تتميز الفضاءات الريفية خبصائص معينة على مستوى االقتصاد والسياسة واجملتمع؛ 

طبيعة العيش البسيطة ، فإن ما مييزه اجتماعية هو من الناحية القيمية الوالء غري احملدود للنظم السياسية احملافظة وإعالنبعه احملافظ اط
 فإن أدبيات االقتصاد السياسي تؤكد على أنه ال ميكن ،اخلاصة مع سيادة حاالت الفقر والغنب االجتماعي، أما على املستوى االقتصادي

 الفضاءرج وباملقابل حىت النشاط الزراعي ال ميكنه أن جيد املوارد البشرية الالزمة خا ،عيش خارج النشاط الزراعيتأن  هلذه الفضاءات
له خصوصيات اجتماعية حمددة تتطلب  امعين اومن هنا يتداخل السياسي واالجتماعي واالقتصادي ليجعل من الريف قطاع؛ ريفيال

املدينة ثانياً، وحتقيق الفوائض  إىلميكن من خالهلا خلق الدعم للنظام السياسي أواًل، واحلد من عوامل الطرد  ،سياسات خاصة للتنمية
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سياسات للتنمية الريفية تقضي على مظاهر الفقر وتعمل على التمكني االجتماعي وحتقيق الفرص  إىلالثاً، وهذا كله حيتاج الزراعية ث
 االقتصادية. 

ومن هنا أخذت معضلة  ؛اجملتمع الريفي تارخييًا من مشاكل الفقر والعوز االجتماعي، وتشتت جهوده االقتصادية عاىنلقد 
بالغًا منذ مخسينيات القرن العشرين من ِقَبل اهليئات األممية املختلفة، وكذا حكومات الدول النامية، وهذا من أجل  التنمية الريفية اهتماماً 

ل اجملتمع الريفي خالقاً خلق بنية اقتصادية ريفية قادرة على استيعاب اجملتمع الزراعي وتلبية حاجياته والقضاء على خملفاته السلبية، وكذا جع  
 قاً من املستثمرات االقتصادية الريفية.للثروة، انطال

إن ما مييز اقتصاد اجملتمعات الريفية هو النشاط الزراعي أواًل، والذي يشكل النسبة األعظم من مداخيل السكان الريفيني، 
اقتصادية  -ريف، ومن هنا فأي سياسة تستهدف تطوير االقتصاد الريفي ينبغي عليها أواًل مراعاة البنية السوسيو النشاط احلِ  إىلباإلضافة 

للمجتمعات الريفية، حىت تتمكن من إقامة بنية اقتصادية تتالءم وخصائص السكان الريفيني من جهة، واليت تتوافق ومتطلبات االقتصاد 
فاجلرائر رغم أهنا اختذت منذ االستقالل سياسات للتنمية الريفية بالغة األمهية، ورصدت هلا أموال  .الوطين من منظور كلي من جهة ثانية

الزراعي مل يتخلص بعد من معادلة  -الطموحات املطلوبة، خاصة وأن اجملتمع الريفي  إىلمعتربة، لكن واقع االقتصاد الريفي ال يرقى 
سياسة ريفية للنهوض به، ومن  إىلاألمر الذي يدل على أن االقتصاد الريفي ال يزال حيتاج بني املدينة والريف،  «عوامل الطرد واجلذب»

ها االقتصاد الريفي اجلزائري؟ وما هي السياسات الكفيلة للنهوض هبذا من ما هي االختالالت اليت يعاين :هنا تنبع إشكالية الدراسة
 . القطاع؟

تعمل سياسة التنمية الريفية على خلق البيئة الالزمة الستقرار السكان : مفادهامت صياغة فرضية  اإلشكاليةولإلجابة على هذه 
 تشجيع منو االقتصاد الريفي القائم باألساس على النشاط الزراعي. إىلالريفيني، األمر الذي يؤدي 

 المحور األول
 وواقع االقتصاد الريفي الجزائري ة التنمية الريفية في الجزائركيدينامي

املدن منذ عشية  إىللقد شكل اجملتمع الريفي تارخييًا جزًء هاماً من اجملتمع اجلزائري الكلي، فرغم حركات النزوح الريفي الواسعة 
، وهذا ما جعل خمتلف احلكومات الوطنية (1)( من جمموع السكان%54باملائة ) مخسة وثالثوناالستقالل، إال أنه ال زال يشكل نسبة 

التنموي وحسب، بل حىت يف جانبه السياسي والثقايف،  -تأخذ هذه الشرحية الواسعة باهتمام بالغ، وهذا ليس على املستوى االقتصادي 
املشاركة السياسية، وهذا  خاصة فيما يتعلق يف كيفيات خلق التأييد واملساندة من اجملتمع القروي للسياسات الوطنية، وكيفية رفع نسبة

سياسات للتنمية والدعم على املستوى الريفي يف جماالت تنموية خمتلفة كمقابل للتأييد واملساندة. ومن هنا ميكن  إىلبدوره يرتجم فيما بعد 
االجتماعي فيما بني  فهم وتفسري برامج التنمية الريفية يف اجلزائر منذ عقود، واليت كانت مبثابة ضرورة حتمية للقضاء على التفاوت

املدينة، ومن مث خلق االستقرار االجتماعي واحلد من  إىلالقطاعيني احلضري والريفي، حىت يتم التخلص من عوامل الطرد من الريف 
ألوضاع التحول املكاين على مستوى الريف؛ إال أن هذا كله ورغم التحسينات اليت طرأت على املستوى املعيشي يف الريف اجلزائري إال أن ا

املدينة ورفاهية العيش فيها ال تزال تشكل عامل جذب للسكان الريفيني،  وحظوةاملدينة؛  إىلالريفية ال تزال تشكل عوامل للطرد من الريف 
ية،  فتفاعل عوامل الطرد واجلذب يشجع على حركة النزوح الريفي من جهة، ويهدد البنية الريفية ويعمق من اختالالهتا الوظيفية من جهة ثان

كما أنه خيلق تشوهات يف بنية النظام احلضري نتيجة بيوت الصفيح وأحزمة البؤس يف ضواحي املدن وخملفاهتا من جهة ثالثة. وهذا كله 
ة كيدينامي إىلضعف بنية االقتصاد الريفي اجلزائري الذي ال يزال يعاين من معيقات النمو؛ ولفهم هذه املعادلة ينبغي التطرق  إىلراجع 
 ثالثاً.  اإلصالحة الريفية أواًل، وواقع االقتصاد الريفي ثانياً، ومتطلبات التنمي

                                                           
 .55، ص 8002الدميوغرافيا، نشرية اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، الديوان الوطين لإلحصاء،  -1
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 ة التنمية الريفية في الجزائركيدينامي -(1
، وهي السنة اليت 1666رغم أن احلكومة بعد االستقالل مل تتخذ أي سياسة إلعانة الفالحني الصغار يف الريف حىت سنة 

إال ( 1).1664 - 1666مليون دينار بني سنيت  864ز املزارعني اخلواص الصغار واليت بلغت بدأت فيها احلكومة بتقدمي قروض لتجهي
، وهذا كان واضحًا يف خمتلف الوطنية للتنميةاهتمامات السلطات املتعاقبة يف اجلزائر منذ بداية املخططات  -الريف  -أنه قد نال 

الوطنية؛ فإذا كان الريف قد عاىن من املخل فات اليت ورثتها اجلزائر عن االستعمار، السياسات اليت انتهجتها هذه النخب عرب مسرية التنمية 
لقد شكل الريف  املخططات الوطنية أخذ الريف نصيبه من العملية التنموية يف البالد.لكن منذ بداية  (2)وكذا حىت فما بعد االستقالل،

ين على مستوى املتناثر  انن امليثاق ركز على ضرورة جتميع السكأ؛ خاصة و 1641نوفمرب  50اجلزائري حمور اهتمام ميثاق الثورة الزراعية 
قوم  اجلبال

ُ
يف قرى زراعية، حتوي كل متطلبات احلياة العصرية، من سكن وصحة وتعليم،  ومن مث دجمهم يف التعاونيات الزراعية لُيكونوا امل

 الرئيسي للنشاط الزراعي.
استمر العمل بسياسات التنمية الريفية املتكاملة، حيث مت  -مرحلة حكم الشاذيل بن جديد  -وحىت يف مرحلة الثمانينات 

 العمل على جتديد السكنات الريفية، وشق الطرق، وبناء املدارس يف األرياف اجلزائرية، وهذا حىت يتمكن السكان الريفيني من االستقرار يف
مرحلة التسعينات لقد شكلت املرحلة القاصمة للريف اجلزائري، حيث أنذرت  باهنيار  أما مناطق سكناهم واحلفاظ على املنظومة الريفية.

ارسة املنظومة الريفية بشكل كامل؛ وهذا راجع حلركة النزوح الواسعة نتيجة الالأمن الذي ساد املناطق الريفية يف هذه الفرتة، وكذا صعوبة مم
 مبالغ ماليةن القرويني. كما أن حاالت القتل العشوائي، وانتزاع األمالك وفرض أي نشاط اقتصادي الذي من شأنه أن خيلق األمل للسكا

املدينة. ولكن فيما بعد أخذت السلطات  إىلبنفسه  اجلماعات املسلحة كلها دفعت املواطن الريفي لينجوَ  طرفعلى السكان الريفني من 
ع الذايت يف القرى الريفية، وكذا مدهم باملساعدات التقنية للتصدي احلاكمة هذا األمر باهتمام بالغ، حيث عملت على تكوين قوات الدفا 

وبعد أن عاد االستقرار واألمن للدولة اجلزائرية اختذت السلطات اجلزائرية برامج متنوعة للتنمية  هلذه الظاهرة املهددة لالستقرار الريفي.
هو جعل املناطق الريفية فاعلة يف النشاط االقتصادي اجلزائري،  الريفية، وهذا ليس لتثبيت السكان الريفيني وحسب، بل األكثر من ذلك

 للتنمية الريفية ةالوطني اإلسرتاتيجيةومسامهًا أساسيًا يف حتقيق األمن الغذائي اجلزائري. وجتسد هذا يف عدة برامج تنموية واليت متثلت يف 
قد مت توسيع املخطط الوطين للتنمية الفالحية يف سنة و  .8018، وبرنامج التجديد الفالحي والريفي لسنة 8005لسنة  املستدامة
 : إىل. والذي يهدف املستدامة للتنمية الريفية ةالوطني اإلسرتاتيجيةونتيجة لذلك أصبح يسمى  ؛، إلدماج دعم العامل الريفي8008

االهتمام املتزايد بتحسني املستوى املعيشي يف اجملتمع إن ، (3) محاية البيئة -تثمني كل املوارد املتاحة،  -تعزيز املسامهة يف األمن الغذائي، -
فمرب الريفي اجلزائري من قبل السلطات احلاكمة يرجع إىل عدة عوامل قررهتا خمتلف الربامج التنموية منذ امليثاق الوطين للثورة الزراعية نو 

 ، املتمثلة فيما يلي:8018إىل غاية برنامج التجديد الفالحي والريفي سنة  1641
 تدين املستوى املعيشي للسكان الريفيني، وغياب مظاهر احلياة العصرية كالطرقات واملدارس ودور الصحة والكهرباء وغريها. -

 زراعة الكفاف(.سيادة سيادة مظاهر األمية والتخلف التقين يف النشاط الزراعي الريفي ) -

 يف املناطق الريفية.سيادة ظاهرة االستغالل الطبقي بني مالك األراضي واملزارعني  -

 سيادة ظاهرة النزوح الريفي إىل املدن، وما خيلفه هذا من بيوت الصفيح ومظاهر البؤس وكذا مظاهر الفقر والغنب االجتماعي واآلفات -
 يف ضواحي املدن. االجتماعية

                                                           
 .55. ص 1665، اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، اقتصاد اجلزائر املستقلةأمحد هين،  -1
الوطنية للنشر ، اجلزائر: الشركة القطاع التقليدي والتناقضات اهليكلية يف الزراعة باجلزائر: حتديده ونظام دجمه يف الثورة الزراعيةحسن هبلول، للمزيد أنظر:  -2

 .1646والتوزيع، 
 .05، ص 8018 و، مايفاقالتجديد الفالحي والريفي: عرض وآ مساراجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية، وزارة الفالحة والتنمية الريفية،  -3
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سيادة مظاهر الفقر الريفي والتفاوت يف الدخل فيما يبني القطاعات )صناعي، جتاري وزراعي( األمر الذي جيعل املزارعني الريفيني  -
 املدن حيث تتوطن الصناعات. إىلالزراعي  -يهجرون القطاع الزراعي حبثاً عن مصدر دخل أفضل. وهذا ما خيلق حركية النزوح الريفي 

 أي 1668 منذ املتعاقبة الفالحية السياسات تتبعه الذي األساسي اهلدف على جديد منتؤكد  والريفي الحيالف التجديد سياسةف
حيث يستهدف  ".الشامل االقتصادي للنمو حقيقي ركاحمل الفالحة حتول ضرورة على التشديد مع الوطين الغذائي لألمن الدائم التدعيم"

التجديد الريفي الذي هو أوسع من التجديد الفالحي يف أهدافه ويف مداه، كل األسر اليت تعيش وتعمل يف الوسط الريفي وخاصة منهم 
فالتجديد الريفي يعمل . (1) فيها بصعوبة أكثر )اجلبال، السهوب، الصحراء( واإلنتاجالذين يعيشون يف املناطق اليت تتميز ظروف املعيشة 

العديد من الفاعلني احملليني )اجلماعات احمللية، اجلمعيات واملنظمات املهنية، املستثمرون الفالحيون، املؤسسات غري الفالحية،  إشراكعلى 
ملكونات للنشاط حدى اإ، هيئات التكوين والقروض...اخل(، وبالرغم من أن الفالحة تبقى عنصر واإلداريةاحلرفيني، املصاحل التقنية 

قطاعات النشاط األخرى يف الوسط الريفي )احلرف، املاء الصاحل  إىليوسع التجديد الريفي جمال تطبيقه  ؛االقتصادي للمناطق الريفية
 .(2) للشرب، الطاقة الكهربائية، تثمني املوروث الثقايف...اخل( بالرتقية ما بني القطاعات

امج تنموية واسعة يف خمتلف اجملاالت، فمن السكن والصحة مروراً بالتعليم واالتصاالت واملواصالت إذاً لقد حضي الريف اجلزائري برب      
وصواًل إىل الدعم الفالحي، كلها جماالت أخذت اهتمامات صانع القرار ضمن سياسة التجديد الريفي، وهذا حىت يتمكن املواطن القروي 

لبشري. فنظرًا لكون البنية قاعدة اقتصادية ريفية يكون اجملتمع القروي مصدر موردها اأن يستقر يف الريف ضمن حياة كرمية، والتأسيس ل
يتطلب سياسة خاصة لرتقية حياة هؤالء املواطنني، وكذا دمج نشاطهم يف منظومة  مليون جزائري، جيعله 15ضم غرافية الريفية تالدميو 

مليون من اليد العاملة الزراعية. كما أن  8,4النشاط االقتصادي الوطين بصفة كلية، خاصة وأن اجملتمع الريفي ميد القطاع الزراعي بـ 
 .(3) مليون مواطن ريفي 15القطاع الزراعي يعترب مصدر دخل  لنحو 

يتبني أن هناك أثر بالغ يف تطوير االقتصاد  8005لسنة املستدامة للتنمية الريفية  الوطنية اإلسرتاتيجيةإن قراءة سريعة لنتائج 
مستثمرة، أما عدد املناصب اليت مت خلقها  881.146الريفي، فعدد املستثمرات الفالحية املستفيدة من املساعدات العمومية بلغت 

كلم، أما عدد   5144، وبلغ عدد الكيلومرتات املنجزة لتشجيع فك العزلة عن املناطق الريفية إىل شغل منصب 150.452وصلت إىل 
 حصيلة التنمية الريفية يف العقد األول من األلفية الثالثة وعمومًا ميكن القول أن(4)كلم.  1046الكيلومرتات املنجزة لإلنارة الريفية بلغ 

 جاءت كالتايل:
 .8011ألف مستثمر فالحي )فالحني ومربني( مت تسجيلهم لدى الغرفة الوطنية للفالحة يف هناية  600 -
 ألف مستعمل. 500ألف شريك لدى الصندوق الوطين للتعاضدية الفالحية و  140 -
 ألف منخرط. 25تعاونية فالحية معتمدة و 1061 -
من سكان  األرياف،  5656546أسرة معنية إىل حد اآلن بأعمال املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة أي ما يعادل  621800 -

 .(5) ولة والنائيةمعظمهم يف املناطق املعز 
 واقع االقتصاد الريفي الجزائري: دراسة لعينات مختارة -(8

                                                           
 .06املرجع نفسه،  ص  -1
 .06املرجع نفسه، ص  -2
 .04املرجع نفسه، ص  -3
 .81سابق، ص عبد اللطيف بن اشنهو،  مرجع  -4
 .16اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية، وزارة الفالحة والتنمية الريفية، مرجع سابق، ص  -5
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الطبيعة السوسيولوجية للمجتمع القروي؛ واألمر نفسه  إىللقد هيمن على االقتصاد الريفي تارخييًا النشاط الزراعي، وهذا راجع 
بالنسبة للريف اجلزائري، حيث يتنوع النشاط االقتصادي يف الريف اجلزائري بني النشاط الزراعي باختالف أنواعه )حبوب، خضر، فواكه(، 

إال أن هذه األنشطة تتنوع من منطقة ريفية إىل  اللحوم البيضاء )تربية الدجاج االصطناعي(، إنتاجوتربية األنعام )بقر، غنم، ماعز( وكذا 
الطبيعية، وكذا القدرات البشرية والفنية للممارسة النشاط الزراعي  واإلمكانياتخرى، حسب الظروف أأخرى، وتزدهر من منطقة إىل 

ئل عصرية، واليت مكنته من رفع احلديث باختالف أنواعه. ففي بعض املناطق الريفية ميارس اليوم املواطن القروي النشاط الزراعي بوسا
( فالح ميارسون زراعة اخلضر 100) مائةللبحث يوجد ما يفوق  (1)مداخيله وحتسن نشاطه االقتصادي، فمن بني املناطق املختارة

ا احلديثة، وباألخص الطماطم وفقًا للتكنولوجيات احلديثة، حيث يتم فيها تسوية األرض كليًا عن طريق امليكنة الزراعية مبختلف وسائله
راعية، رغم وعملية الري تتم وفقاً لتقنية الري بالتنقيط األحدث عاملياً، كما يتم استخدام األمسدة واملبيدات الكيماوية مبا تتطلبه العملية الز 

 . وجود صعوبات يف طريقة احلصول على هذه األمسدة؛ نظراً للقوانني املنظمة لعملية االستفادة من األمسدة الكيماوية
أما فيما يتعلق بعملية إنتاج اللحوم البيضاء، فهو نشاط اقتصادي يكتسح اجملتمع الريفي اليوم، نظراً للمدة الزمنية القصرية اليت  

يف متناول السكان القرويني، سواء فرديًا أو  إنتاجه( يوماً، كما أن 44تتطلبها دورة واحدة لبيع املنتوج واليت ال تتعدى مخسة ومخسون )
على مستويات خمتلفة: أمجع املنتجون للحوم البيضاء من عينات خمتارة من مناطق إنتاج خمتلفة  اإلنتاجكة، ففي زيارة لبعض وحدات بالشرا 

كل )بلدية سوق احلد يف والية غليزان، بلدية األربعاء بوالية تيسمسيلت، بلدييت احلجاج وأوالد بن عبد القادر بوالية الشلف( على أن املش
ببلدية احلجاج  إنتاج؛ يقول أحد املنتجني من منطقة اإلنتاجهو تدين األسعار بشكل أقل من تكلفة  اإلنتاجعائق أمام تطور العام وال

دون حساب ساعات العمل، واليوم حنن نبيعه  (2)دينار جزائري، 1500تصل اليوم إىل  اإلنتاجبأعايل جنوب والية الشلف  أن تكلفة 
 ليف التسويق اليت نقوم هبا بأنفسنا أمام إغراق السوق هبذا املنتوج. بسعر التكلفة، دون حساب تكا

ضعف جودة الكتاكيت وارتفاع مثنها خلق صعوبات وخماوف أمام ويضيف أحد املنتجني من ريف بلدية سوق احلد أنه مع 
، فهذا يرجع إىل غياب الرقابة احلكومية، ، ففي كثري من احلاالت يتم شراء دفعة من الكتاكيت كاملة غري قابلة للتطويراملستثمرين اجلدد

 اإلنتاجيوإىل عدم وجود ضمانات التعويض من املؤسسة املوردة للكتاكيت، ويضيف أنه يف حاالت متعدد خسر فيها املنتجون رأمساهلم 
ف اجلنويب لبلدية الوجلة بوالية نتج من الريبالكامل، نتيجة إشكالية رداءة منتوج الكتاكيت. وكذلك من احلاالت اليت مشلتها الدراسة أن مُ 

قنطار غري  168يوماً، مبا يعادل  44وحدة دجاج، يف مدة  6400ميتلك حضريتني يتسعان إىل  -وهي بلدية ريفية بالكامل -غليزان 
  44صافية يف الدورة الواحدة )

ُ
وعه نتج يشكو من عدم توفر خدمة الكهرباء، األمر الذي يزيد من صعوبات مشر يوماً( فهذا امل

إذن فاملشاريع االستثمارية متوفرة ومنتشرة عرب  نتيجة اعتماده على اإلضاءة مبادة غاز البوتان. اإلنتاجاالستثماري، وكذا يرفع من تكاليف 
إىل  رياف اجلزائرية، ولكن بقدرات وكفاءات متفاوتة، كما أن هذه املشاريع االستثمارية اليت تعترب عصب االقتصاد الريفي حتتاجخمتلف األ

 املزيد من اخلدمات والبىن القاعدية وكذا الضمانات احلمائية اليت حتفز على منوها واستمراريتها وتوسع انتشارها.

                                                           
حيث تسود الزراعة الكثيفة مبختلف أنواعها، خاصًة وأن هذه املنطقة  06/05/8016زيارة ميدانية لريف بلدية أوالد بن عبد القادر، والية الشلف، يوم  -1

 يعقوب، مبا جيعل هذه األراضي مروية ذات خصائص عالية اجلودة.قريبة من سد سيدي 

  القوانني املنظمة لعملية البيع هذه املادة، واليت تتطلب أن يكون الفالح ميلك بطاقة  إىل األمسدةترجع صعوبة حصول الفالح اجلزائري على الكميات الالزمة من
من عملية شراء هذه املادة الضرورية للنشاط الفالحي، وجاءت هذه القوانني نتيجة استخدام احلركات  فالح، وهذا غري ممكن يف الكثري من احلاالت مبا يصعب

احلرية  هذه املادة يف صناعة املتفجرات، مما جعل السلطات العمومية تأخذ املسألة جبدية وحساسية أمنية بالغة األمهية، وأبعاد هذه العملية عن اإلرهابية
 والعشوائية.

عضها ميدانية ألعايل ريف جنوب والية الشلف، وبلدية سوق احلد بوالية غليزان، وبلدية األربعاء بوالية تيسمسيلت، وهي كلها مناطق متامخة لبزيارة  -2
 .8016أفريل  04و 05البعض، وتعترب بلديات ريفية بالكامل. متت الزيارة يومي 
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 استعصاءات نمو االقتصاد الريفي الجزائري -(5
املمارسة يف إن القراءة الواقعية ملعضالت تطور االقتصاد الريفي حتتاج إىل دراسات مسحية تعم كافة النشاطات االستثمارية 

الريف اجلزائري، وهذا حىت تتمكن البحوث من رصد كافة املعيقات اليت حتد من انتظام هذا االقتصاد وتطوره، وكذا كيفية جعله مصدراً 
من مصادر خلق الثروة للمجتمع الريفي. إال انه من خالل االطالع على بعض احلاالت يف مناطق ريفية خمتلفة يف ثالث واليات ذات 

 رتض منو وتطور االقتصاد الريفي يف ما يلي:عريفي )الشلف، غليزان، تيسمسيلت( ميكن حتديد الصعوبات اليت تطابع 
يف الكثري من احلاالت  تسويق املنتوج الزراعي من بني أهم االستعصاءات اليت حتد من منو االقتصاد الريفي، خاصة وأنه إشكاليةتعترب  -

 
ُ
يف مشروعه االقتصادي. واألمر هنا ال يتعلق مبحصول احلبوب الذي وفرت له احلكومة الغطاء احلمائي، نتج الزراعي إىل خسارة يتعرض امل

أعلى من مثنه يف السوق الدولية، بل املشكل هنا يتعلق مبنتوجات اخلضر، خاصة دج(  5400)دىن للبيع حيث ضمنت للمنتج احلد األ
أو  اخلسارة، ويف حاالت تكرار هذا املشكل، يتحول هذا الفالح إما إىل مزارع إىلنتجوها الشتوية منها، واليت كثريًا ما يتعرض مُ 

 بروليتاري، كما قد يسبب له الطرد الكلي من القطاع الزراعي.
يعاين العديد من املنتجني الزراعيني من ضعف اخلدمات املقدمة من طرف اهليئات احمللية، فمثالً، يعاين العديد من منتجي اللحوم  -

 اإلنتاجأمام منو مشروع  إضافيةمن جهة، وخيلق صعوبات تطوير  اإلنتاجاء من عدم توفر الشبكة الكهربائية، األمر الذي يرفع تكلفة البيض
 من جهة أخرى.

 حلول واقعية للمصاعب اليت إجيادضعف االتصال بني اهليئات احمللية وأصحاب املشاريع االقتصادية الريفية؛ األمر الذي يعيق عملية  -
 تعرتض املنتجني.

خسارة  إىلعرض فيها املنتجون الزراعيني تالزراعي املقدمة من طرف اهليئات احمللية، ففي عديد من احلاالت  اإلرشادضعف برامج  -
مراض منتوجهم الزراعي نتيجة قلة اخلربة يف ميدان االستثمار الزراعي، خصوصًا فيما يتعلق باملنتوج احليواين. وباألخص عندما تنتشر األ

 احليوانية املومسية.
عدم قدرة اهليئات احمللية على دمج وتنظيم أصحاب الصناعات التقليدية واحلرفية يف مكونات يتم التعامل معها بطريقة مؤسساتية  -

البلدي  تسهل توفري التأطري والدعم هلا؛ وهذا ما جعل مثل هذه الصناعات يف تراجع مستمر. فمثاًل يقول نائب رئيس اجمللس الشعيب
، أنه ال يوجد أدىن اتصال برجال الصناعة التقليدية يف إقليم البلدية، ويضيف أنه لبلدية سوق احلد بوالية غليزان املعروفة بصناعة الدوم

نها وسيلة يصعب خلق تنظيم مؤسسايت ملثل هذه احلرفة املكلفة، خاصة مع أن ممارسيها ترتفع مستويات أعمارهم، كما أهنم جيعلون م
 .(1) خل تكميلي وليس أساسيد
من بني أهم الصعوبات اليت تعيق مريب املواشي، خاصة يف األماكن البعيدة عن  -انتشار عصابات األشرار  -األمن  إشكاليةتعترب  -

 القرى اآلهلة بالسكان، ومن هنا جيد حمرتفو هذه املهنة صعوبة يف نقل رأمساهلم الزراعي إىل بيئات رعوية ذات ميزة تفاضلية أكرب.
 المحور الثاني

 لريفيالبديل االستراتيجي لتطوير االقتصاد ا تصنيع الريف؛
الكلية للتنمية االقتصادية، خاصة يف الدول اليت ميثل فيها اجملتمع الريفي  اإلسرتاتيجيةيكتسي االقتصاد الريفي أمهية بالغة ضمن 

نسبة عالية من جمموع السكان؛ ولكن يف حاالت عديدة واليت تعترب اجلزائر واحدة منها قد بلغ البناء القاعدي الريفي مستويات مقبولة، 
                                                           

  الزراعي بالكامل، ويتصرف يف مشروعه حبرية مطلقة، ويتحمل مسؤولية الربح واخلسارة بشكل كامل، أما الفرق بني الفالح واملزارع هو أن األول ميلك رأمساله
 املزارع فيعمل على زراعة حيازة زراعية ليست ملكاً له، عن طريق االتفاق على كيفيات تقسيم الربح أو اخلسارة حني جين احملصول.

 ميل احلبوب، والسجادات التقليدية.هو نبات جبلي يستخدم يف صناعة القفف وأدوات حت 
 .04/04/8016مقابلة أجريت مع النائب األول لرئيس اجمللس الشعيب البلدي لبلدية سوق احلد، والية غليزان، يوم  1



 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

541 
 

وممارسة النشاط الزراعي يف تطور مستمر، سواء تعلق األمر مبستوى النمو، أو مبدى تطور التقنيات احلديثة املستعملة يف ممارسة النشاط 
(، كما أن املزارعني  الريفيني يعانون يف كثري من احلاالت أزمة تكدس املنتوج بشقيها النبايت واحليواينالزراعي )إنتاج احملاصيل الزراعية 

واخنفاض مستويات أسعاره، وهذا بدوره يتطلب اختاذ حلول فاعلة حلماية املنتجني الزراعيني ورأمساهلم الزراعي، حىت ال يهجروا القطاع 
يت تقتضي وضع حد أدىن لسعر املنتوجات الزراعية، أي عن طريق وضع احلمائية ال اإلجراءاتالريفي، وهذا عن طريق تطبيق  –الزراعي 

ستالم املنتوجات ومن مث نقلها إىل السعر األدىن املضمون للمنتوج الزراعي لألرياف اجلزائرية، وهذا يتطلب من احلكومة وضع خمازن ال
 املصانع التحويلية أو توجيهها إىل التصدير للسوق الدولية.

احملاصيل الزراعية بشقيها النبايت واحليواين يف الزراعة اجلزائرية  )نتيجة ارتفاع تكاليف املدخالت من املواد  إنتاج إن ارتفاع تكاليف
القدرة على املنافسة يف السوق الدولية، وهذا بدوره يفرض  إشكاليةالكيماوية، والعقاقري الفالحية املستوردة، وكذا ضعف املردودية( يطرح 

وجه الفوائض من احملاصيل الزراعية النباتية واحليوانية إىل الصناعات التحويلية. وهذا كله يؤكد فرضية تصنيع الريف كآلية على احلكومة أن ت
يقصد بتصنيع الريف، هنا: و  لتقوية االقتصاد الريفي وتطويره. إذن، فما هو املقصود بتصنيع الريف؟ وكيف يتم توطني الصناعات الريفية؟.

اجتماعية وثقافية وتكنولوجية مستمرة ومتكاملة، هتدف اىل قيام قطاع صناعي حتويلي قادر على قيادة عملييت: التغيري عملية اقتصادية و 
 واإلقليميةالبنياين يف مجيع عناصر وعالقات االقتصاد الريفي والربط الديناميكي يف مسارات التطور والتوازن والتكامل بني املواقع احمللية 

 . (1) والوطنية
إذًا وفقًا هلذا التعريف، تقتضي عملية تصنيع الريف ارتباطات واسعة بني القطاعني الزراعي والصناعي يف الريف، خاصة وأن 
الصناعة الريفية هي صناعة حتويلية للمحاصيل الزراعية بشقيها النبايت واحليواين، كما أن عملية تصنيع الريف تتطلب كذلك ارتباطات مع 

القطاعي،  اإلدماجمن جهة واملدينة كسوق استهالكية واسعة من جهة أخرى، ومن مها يتم التأكيد على ضرورات الصناعات احلضرية، 
مدينة(، فإذا  –ضاحية  –وهذا ما يدعم عالقات الرتابط والتموقع ضمن الالمركزية يف صورها الثالث )ريف  واملكاين بني الريف واملدينة.

، Sub-Sectorsمتكاملة )حسب القطاعات الثانوية  إنتاجيةمالءمة لوحدات  األكثرواقع من تشخيص امل اإلقليميمتكن املخطط 
( فإن اجتاهات التمركز هلذه الوحدات تدفع املشروعات حنو التشابك املوقعي، ومن Techniques واألساليب، Scalesوالسعات 

ة بشكل متناسق فإن املزيد من املوارد االحتياطية اجلديدة سيتم توجهت االستثمارات املادية والبشرية حنو املناطق الزراعي إذاجانب آخر 
 . (2) الكشف عنها، وهذا بطبيعة احلال يرفع من الكفاءة احلدية لرأس املال يف املواقع الصناعية الزراعية املتولدة

املكيفة وفق الظروف احمللية والتشغيل بصورة خاصة، يف توفري املعدات الزراعية و ، بالغة إن الصناعة الصغرية الريفية ذات أمهية
ريع غري الريفي يف موسم الكساد للعمال الزراعيني، وبسبب االعتمادات املتبادلة بني الزراعة واملشاريع غري الزراعية الريفية فإن رحبية املشا

دول العامل الثالث قللت من قيمة أمهية  الزراعية ترتبط حاليًا بنمو الدخل الزراعي، ولكن السياسات الزراعية والصناعية يف الكثري من
وهذا بدوره  (3)الصناعات غري الزراعية الريفية، أو افرتضت أهنا ستنخفض أو ينبغي أن تنخفض بالنسبة للزراعة الريفية خالل مسرية التنمية.

صناعي على مستوى الريف، وهذا كله يتطلب يزيد من أمهية تصنيع الريف خللق االرتباطات األمامية واخللفية فيما بني القطاعني الزراعي وال
اليت تصب يف منو االقتصاد الوطين  اإلنتاجيعملية ختطيطية متناغمة تراعي ظروف واحتياجات تطور القطاعني وكذا عملية التخصيص 

 الكلي. 
التشابك االقتصادي  داري معني، وذلك خاللإقليم إيتم التأكيد على الدور القيادي لبعض القرى يف  اإلسرتاتيجيةوضمن هذه 

 اإلداريةنفسه، ومع مراكز أخرى قد تكون اكرب حجمًا خارج احلدود  اإلداري اإلقليميف  ريفيةواالجتماعي الذي ختلقه هذه املراكز ال
                                                           

 .88. ص 1626، بغداد: املكتبة الوطنية، النامية: مع دراسة خاصة بالعراق األقطارتصنيع الريف يف هوشيار معروف،  -1
 .84نفسه، ص  املرجع -2
 .116، يف كتاب التنمية الزراعية يف دول العامل الثالث، اجلزء الثالث،  ص النمو الزراعي وحتويل املؤسسات الريفيةكارل ايتشر، جون ستاتز،   -3
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 أند مثاًل بدمعاً. ففي اهل اإلداريةلإلقليم املعين. ومن هنا فإن حدود التكامل التنموي الريفي قد تربط بالعالقات الوظيفية والعالقات 
( منطقة 4000حيث حددت مخسة أالف ) 1645 - 1666االهتمام مبراكز التنمية الريفية املتكاملة خالل اخلطة اخلمسية الرابعة 

وال يقصد باالمتدادات التصنيعية هنا، إقامة مدن بالصيغة التقليدية العامة، حبيث يأيت  (1)( قرية.100ريفية تضم كل منطقة مائة )
ىل حتويل حضاري شامل للمستوطنات الريفية فيتم تصنيع إالصناعي على االقتصاد الريفي بقطاعيه الزراعي واحلريف، بل يهدف االمتداد 

احلديث يف النشاط االقتصادي مع تطوير احلرف القائمة مبا يدعم دورها  اإلنتاجيسلوب ( ويطبق األاإلنتاجيةاملنتجات الزراعية )وعملياهتا 
حتضر الريف، أي خلق مدن خدمية على أنقاض مراكز زراعية...  إىلتصنيع الريف ال هتدف  إسرتاتيجيةق. وهكذا فإن التنافسي يف السو 

)تنموية( ريفية تتمتع بتوازن موقعي بالنسبة لكل من العالقة بني النشاطني الزراعي والتحويلي والعالقة بني  إقليميةقيام مراكز  إىلبل هتدف 
عملية ختطيطية متر على األقل باملراحل األربعة  إىلعلمية حتتاج  إسرتاتيجيةوهذا كله يتطلب  (2)جهيزات السلعية.التدفقات النقدية والت

 التالية:
 البناء مرحلة -(1

إن عملية البناء القاعدي لضرورات احلياة العصرية للمجتمع الريفي تعترب أول خطوة يف عملية التنمية الريفية املتكاملة، وهذا حىت 
 يتمكن املواطن الريفي من جتاوز زراعة الكفاف وحياة الغنب والعسر االجتماعي، وهذه املرحلة تتطلب الضرورات التالية:

حياة عصرية )الدراسة، الصحة، الكهرباء، املواصالت واالتصاالت...( مُتهد خللق االستقرار السكاين يف الريف، ومن  إرساءالعمل على  -
 املدن. إىلالواسعة مث جُتنب حركات النزوح 

خلق الشروط األساسية لتنمية االقتصاد الريفي )تنظيم احليازات الزراعية، البنية التحتية، فك العزلة عن القرى الصغري، الربط بشبكة  -
السكان  ...( اليت من شأهنا تساعد على ممارسة النشاط االقتصادي بشكل عصري وبكفاءة عالية، واليت ختلق التوازن بني مداخيلريال

 الريفيني والسكان احلضريني.

العمل على تدعيم النشاط الزراعي الريفي الذي يتميز عادة حبد الكفاف أو ما يسمى بالزراعة املعاشية، وهذا من خالل توسيع أفق  -
 الفالح حنو الربح الوفري من خال خلق ثقافة املشروع عند املزارعني القرويني.

 وضعال وترقية نيالريفية يف احلياة االقتصادية الريفية، وهذا من خالل تشجيع الصناعات التقليدية والعمل على حتساستثمار جهود املرأة  -
 لمرأة.ل االجتماعي

ع العمل على تكوين فعاليات اجملتمع املدين الريفي الذي يسهل رفع متطلبات السكان الريفيني إىل املسؤولني احملليني، لبلورهتا يف مشاري -
 وية، واليت من شأهنا أن تستهدف االختالالت واملصاعب الفعلية اليت يعانيها املواطن القروي.تنم

جتميع جهود الفاعلني االقتصاديني الريفيني، وهذا من خالل العمل على تنظيمها وتنسيقها  حيث يصب جهد جمموعة معينة يف صاحل  -
اط الزراعي، ينبغي أن تكون هناك جمموعة من املواطنني ختتص يف تصليح اآلالت خرى، فمثاًل يف النشتقوية واستمرار جهود اجملموعة األ

 امليكانيكية، وأخرى خاصة بالبناء والتشييد، وأخرى خاصة بالزراعة، وأخرى متلك املاكنات احلديثة، وأخرى خاصة بالتسويق.

تنوع يف املمارسة االقتصادية، فمثاًل، هناك من خيتص العمل على خلق التناغم يف النشاط االقتصادي الريفي، وهذا من خالل خلق ال -
يف الزراعة حسب الدورات وحسب أنواع احملاصيل، وهناك من خيتص يف الصناعة التقليدية كاخلياطة، وهناك من خيتص يف الصناعة احلرفية  

 كالتلحيم والنجارة وغريها، وهناك من ميارس نشاطات حتويلية كمؤسسات عصري الزيتون.

والضمان االجتماعي، خصوصاً املزارعني منهم، وهذا لكون النشاط  ل على دمج الفاعليني االقتصاديني الريفيني يف منظومة التأمنيالعم -
الزراعي يتميز حباالت عدم اليقني، وكذا ألنه قطاع يتميز بتطلب جهد عضلي أكرب، كما أنه يعرض صاحبه إىل اخلطر، وهذا حىت يتمكن 
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تأمني نشاطهم االقتصادي حالياً، واالستفادة من املعاشات يف سن التقاعد مستقباًل، وحىت ال يكون موضع عسر  هؤالء املزارعني من
 جتعل األجيال الالحقة هتجر القطاع إىل املدينة. 

 التوطين مرحلة -(8
الكثري من املناطق الريفية غري مؤهلة ألن تصبح مناطق  نتعترب هذه املرحلة حساسة جدًا يف عملية تصنيع الريف، خاصة وأ

حيث ال يزال مفهوم اخلري العام يكتسح أنظار  صناعية؛ فقد يكون فيها النشاط الزراعي مل يُراعي بعد متطلبات الكفاءة االقتصادية
 -ملنتجني الريفيني، لذا تتطلب هذه املرحلة ، كما أن ثقافة املشروع االقتصادي مل ترتسخ بعد يف ذهنية ااملزارعني للمشروع االستثماري

 القيام باإلجراءات التالية: -مرحلة التوطني الصناعي 

الريفية؛ وهذا من خالل إحصاء كافة املشاريع الزراعية االستثمارية  قطاإحصائية للميزة التفاضلية اليت تتميز هبا املن -دراسة مسحية  -
 ين املصانع املستقبلية. وخمرجاهتا، ومدى كفايتها ملتطلبات متو 

التبادلية بني الريف )السلع الغذائية( واحلضر  اإلمداداتناطق احلضرية، وهذا لوضع خطة عد املكاين للمناطق الريفية على املدراسة الب -
التشابكات بني املدينة يتم حتديد كيفية الرتابط وحتديد قواعد خلق ىت )التقنية، والكادر البشري الفين، ومراكز التعليم والتدريب( ح

 والريف.

 حتديد التخوم الريفية ذات اجلدوى االقتصادية يف عملية التصنيع، وهذا من خالل مراعات املواقع الريفية اليت تتوسط على األقل مدينتني -
 أو ثالثة مدن.

ات اليت تتميز بأكرب كفاءة اقتصادية. وهذا من كثر كفاءة للعملية التصنيعية، وهذا حىت يتم حتديد الصناعحتديد املنتوجات الزراعية األ -
 إنتاجيف  خالل حتديد امليزة التنافسية بني املنتوجات الزراعية يف املنطقة الواحدة. فأماكن إقامة معاصر الزيتون مثاًل حتتاج إىل منطقة خمتصة

الطماطم ومرىب الفواكه، تكون كذلك ذات ميزة تنافسية  مرىبهذه املادة، ومبيزة تنافسية أكرب يف السعر واجلودة، واملناطق اخلاصة لصناعة 
 أفضل من املناطق األخرى يف اجلودة، والسعر، وكثافة املنتوج. 

إرساء البىن األساسية اليت متكن املواطن الريفي من تطوير نشاطه االقتصادي، وربطه بدينامية األسواق ليس على مستوى املدينة  -
 ليم الدولة، وحىت السوق الدولية.وحسب، بل على مستوى كافة أقا

والتوعية  اإلرشادة االقتصادية يف الريف، وهذا عن طريق القروض املوجهة بتنوعاهتا املختلفة، وكذا عمليات كيالعمل على تفعيل الدينامي -
 اليت جتنب املواطن االقتصادي الريفي اخلسارة يف مشاريعه االقتصادية.

اد اجلداول اإلحصائية والعمليات التخطيطية، يتم وضع البىن األساسية ملتطلبات سري املصانع وبعد هذه الدراسات املسحية وإعد
 يف الريف؛ فرغم صغر املصانع الريفية نظراً لكوهنا صناعات حتويلية خفيفة، إال أنه ينبغي إجراء دراسات تقنية حول مدى صالحية املنطقة

؛ كما أنه ينبغي النظر إىل مدى صالحية املنشآت القاعدية )شبكة ؟وير يف املنطقة أم الللمشروع االقتصادي، وكذا هل املشروع قابل للتط
 اإلمدادالطرقات واجلسور، وتوفر السعات الالزمة من املياه، ووسائل االتصاالت احلديثة...( وكذا قدرة هذه املنطقة الريفية على ضمان 

سلع غذائية. فالصناعة الريفية تنحصر يف األصناف التالية: صناعة األجبان واأللبان، صناعة  إىلالكايف للخامات الزراعية اليت ستحول 
، حتويل اجللود واألوبار ، عصري الزيتونCachèreغذائية  مواد إىلالسكر، صناعة مرىب الفواكه والطماطم، حتويل اللحوم البيضاء 

 على االستمرار. اإلنتاجيقدرة املشروع دراسات مستقبلية حول مدى  إىل. وهذه كلها حتتاج والصوف
 رالتطوي مرحلة -(5

، ينبغي وضع اخلطط الالزمة واإلنتاجيق املناسبة لتوطني املشاريع الصناعية، حسب االختصاص الزراعي طبعد اختيار املنا
 ، وهذا يكون على اجتاهني:اإلنتاجيةلتطوير املشاريع 
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املواد األولية )اخلامات الزراعية(: وهذا من خالل إقامة برامج خاصة لتدريب املزارعني على التقنيات احلديثة،  إنتاجاجتاه تطوير مشاريع  -
زراعة  إىلوكذا كيفية االستغالل وفقًا ملتطلبات الكفاءة االقتصادية وامليزة التنافسية، عن طريق خلق ثقافة املشروع وحتويل الزراعة املعاشية 

ن خالل إقامة مزارع منوذجية يتعلم فيها املزارعون كيفية استخدام التقنيات الزراعية احلديثة )احليوية، الكيماوية، استثمارية. وهذا م
و إقامة عقود شراء مسبقة للمنتوج الزراعي الذي خيدم أعلى القروض التوجيهية،  م،هم هبذه التقنيات، وتشجيعهامليكانيكية(، وكذا مد  

 النشاط الصناعي الريفي.

السلع الغذائية: وهذا من خالل عقد الشراكات فيما بني الصناعات الريفية من جهة، وكذا القواعد  إنتاجاجتاه تطوير املشاريع   -
جها املصانع، وكذا املرفقات الضرورية الستكمال تسويق السلع ابالتجهيزات اليت حتت اإلمدادالصناعية احلضرية، وهذا مبا يتعلق بكيفيات 

 مواد ووسائل التعليب وغريها. الغذائية، ك
 الربط واالنتشار مرحلة -(5

املختلفة، من خالل فتح فروع جديدة يف املناطق املشاهبة، ومن مث تبدأ  اإلنتاجوهذا عن طريق تكثيف االرتباطات بني مناطق 
رياف يف خمتلف األمامية واخللفية بني املدن واألعملية االنتشار للمشاريع الصناعية الريفية املختلفة، وكذا يتم توسيع االرتباطات التبادلية 

ومن هنا يتم العمل على حتقيق املنظومة االقتصادية اليت تنطلق من عمق القرية الريفية لتمر بتجمعات سكانية أكرب )وحدة  1اجملاالت،
مدينة  -األقاليم الصناعية يف ضواحي املدن، والسوق االستهالكية الواسعة يف املدينة. وهذا ليس عن طريق خط قرية  إىل( لتصل إدارية

 ريف. وهذا وفقاً للمخطط التايل: -مدينة، مدينة  -فحسب، بل اخلط ينبغي أن يكون تبادلياً وفق خط ذهاب إياب، ريف 

 

 عداد الباحثتوضيحي إلستراتيجية تصنيع الريف؛ من إ مخطط
 خاتمة:

ين من ضعف اكتمال حلقات االقتصاد الريفي، رغم برامج االريف اجلزائري ال يزال يعبناًء على كل ما سبق ميكن القول أن 
أهنا مل تتمكن من القضاء على االختالالت اهليكلية اليت يعاين منها  إاللفضاء اهلتم يف هذا االتنمية املوجهة إلعادة بعث النشاط الزراعي 
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غياب هياكل  أنوضعف البنية التحتية خاصة يف جمال الري الزراعي، كما سوء توزيع احليازات الزراعية  أمههاالريف اجلزائري، واليت من 
 الصناعات الغذائية جعل الزراعة يف الريف تنمو يف بعض الشعب الزراعية مث تنحصر فوراً وبالتايل ينعكس العملية على قدرات الفالحني يف

 توسيع نشاطاهم االقتصادي.
وعصرنة احلياة  جتمع القرويثورية تستهدف تغيري الواقع املعيشي للم –جذرية  التنمية الريفية عملية وعليه ميكن القول إذا كانت

تنطلق من الواقع الريفي واالختالالت البنيوية اليت تكتنفه. هذا يتطلب أن تكون سياسات التنمية الريفية مبنية على دراسات شاملة ففيه، 
، فالدراسات املتعلقة املميزة خصائصهوهذا حىت يتم القضاء على الفوارق االقتصادية واالجتماعية بني الريف واملدينة، ويأخذ كل قطاع 

ي سياسة للتنمية الريفية تتجاهل أتعطي له مساته االقتصادية واالجتماعية والثقافية اخلاصة، و  –دراسات علم االجتماع الريفي  –بالريف 
 يعين التغيري اجلذري الريف ال مثل هذه الدراسات أوالً، والواقع املراد تغيريه ثانيًا قد ال تأيت بنتائج جدية، كما أن التغيري على مستوى

ميزاته، والقضاء على هويته، بل هتدف هذه السياسات إىل عصرنة الطابع املعيشي فيه، وجعله مسامهًا يف التنمية االقتصادية بدل مل
 Déruralisationتفريغ الريف ومن مث جتنب  التضعضع الذي يكتنف حياة املزارعني الريفيني القائمة على زراعة الكفاف.

 على النسق الوظيفي للمدينة.وانعكاسات ذلك 
لالستثمارات الزراعية، وكذا للحياة الكرمية، و كما أن عملية تصنيع الريف تتطلب وبالضرورة إعداد القواعد األساسية األولية   

ق فوائض زراعية من جهة وخلبني خمتلف املزارعني، حىت يتم القضاء على عوامل الطرد الريفي من جهة،  اإلنتاجتوسيع وعصرنة أدوات 
ثانية؛ ومن مث تأيت عملية تصنيع الريف لبناء وتقوية االقتصاد الريفي، وهذا ليس من خالل الرفع من مستوى الدخل الفردي للمواطن 

ة كيضمن دينامي ، واألقاليم الوطنية إىل املراكز احلضرية الكربى،اإلداريةربط كل املناطق الريفية بالوحدات  إىلالريفي وحسب، بل يتعداه 
 .تنموية تفاعلية ختضع الرتباطات تبادلية بني االقتصاديات احلضرية ونظريهتا الريفية. وهذا كله يشكل الدعامة األساسية لالقتصاد الوطين

حظي بانتصار  إذا إالالفضاء الريفي ال ميكن أن يستغل بكفاءة يف دعم التنمية االقتصادية بصفة عامة والتنمية الزراعية بصفة خاصة ف إذاً 
، املسؤولني السياسيني له، ومساندته ودعمه يف مجيع امليادين املختلفة واليت تعترب ضرورية الستمراره كفضاء قابل الحتضان الساكنني فيه

ذه الفضاءات ، فإذا مت دعم هاإلنتاجمعاناًة من الفقر والبطالة وختلف وسائل  األكثرخاصة وأن امللفت للنظر  أن الفضاءات الريفية هي 
 للتنمية االقتصادية على مستوى الدولة.  إضايفة خاصة ودفع كيمل يقتصر التحسني على حياة سكاهنا فحسب بل يعطي دينامي
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 متطلبات التخطيط التنموي
Development planning requirements 

 باحث يف الدكتوراه،طالب  ،نايلي محمد
 .اجلزائر، الوطنية العليا للعلوم السياسية املدرسة

  . 10/17/7112 تاريخ املراجعة: -11/11/7112تاريخ اإليداع:  
 :ملخص

، فرغم ختلي التنمية االقتصادية و االجتماعية، لتحقيق مواصفات التخطيط التنموي السليم أهم إبرازىل هتدف هذه الدراسة إ
، إلعادة ضرورة حىت يف نظام اقتصاد السوق معظم الدول عن النهج االشرتاكي املبين على التخطيط الشامل إال أن التخطيط التنموي يعد

، وعدم االعتماد على التخطيط عد وسيلة الستشراف مستقبل الدولةطيط التنموي ي، فالتخاالقتصاد الوطين و حماولة حتقيق التنمية إنعاش
، وسنحاول على ضوء ذلك دارسة التجربة اجلزائرية يف التخطيط و اعتباطية خمتلف الربامج التنمويةالتنموي يؤدي إىل عدم وضوح الرؤية و 

 .7111/7112مية من خالل املخطط اخلماسي التن
 :الكلمات المفتاحية

 .يف اجلزائر 7111/7112، املخطط اخلماسي ، تدخل الدولة يف االقتصادطيط، التنمية، التخطيط التنمويالتخ
 

Abstract:   

          This study is designed to highlight the most important specifications of the sound 

development planning, to achieve social and economic development, Although most countries have 

abandoned a socialist approach based on comprehensive planning, However, development planning 

is a necessity even in a market economy system, to revive the national economy and And try to 

achieve development. 

        Development planning is a way of Predicting the future of the state, And from it , The 

abandonment of development planning lead to non-visibility , And random various development 

programs, We will try to light it Study the Algerian experience in planning and development 

through Development Plan 2010/2014. 

Keywords: 

Planning, development, development planning, State intervention in the economy, 

Development Plan in Algeria 2010/2014. 

 مقدمة:

تنظيم احلياة ل يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية و الدو يعترب التخطيط التنموي من أهم الوسائل اليت تعتمد عليها 
دول املتقدمة ذات النهج الرأمسايل وحىت ال ،يتعارض م  الفكر االقتصادي احلر تخطيط التنموي الال، فقتصادية اما دخدم مصلحة اجملتم اال

وحماولة استشراف املستقبل عرب التخطيط الذي قد يكون ، ش الكرمي للمواطن و حتسينه دورياتعتمد على التخطيط التنموي لضمان العي
، عكس معظم الدول املتخلفة اليت معرفة موقعها يف املستقبلو  رية دور الدولة يف حتقيق التنميةضمان استمرال،األمدمتوسط  أو األمدطويل 

صعوبة يف ووجدت  ط يف العشوائيةفأصبحت تتخب، الذي ختلت عنهاعتربته جزء من النظام االشرتاكي ط التنموي و تخطيلمل تعطي أمهية ل
 .اخلروج من دائرة التخلف

ما ، خصوصا يف ظل العوملة و املتواصل لتحقيق التنمية يالسع إطاريف  ،الستشراف املستقبل فالتخطيط التنموي يعترب ضرورة
السيادة الوطنية  تآكل إىلمن حتوالت على املستوى الدويل كظهور املنظمات الدولية و الشركات املتعددة اجلنسيات اليت أدت  أفرزته
، البطالة، ى لسياسات العمومية ) مشكل السكنكثرة املشاكل الكرب االقتصادية، و  األزماتحىت على املستوى الداخلي كظهور ، و للدول

وقد اتبعت اجلزائر أسلوب  .يف  إطار كل هذه التحدياتها التخطيط التنموي الذي ينظم جمهودالفقر ...( مما يستدعى تدخل الدولة عرب 
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حتليل  الورقة البحثيةوسنحاول يف هذه   7111منذ سنة االقتصاد،  إنعاشبعد التحول حنو اقتصاد السوق، حملاولة  حىت التخطيط التنموي
ن أومن خالل ما سبق ميكن لعلمية اليت يقوم عليها التخطيط. العالقة بني جتربة التخطيط التنموي يف اجلزائر و خمتلف املعايري و املبادئ ا

 :التالية اإلشكاليةنطرح 
 .؟املعايري العلمية للتخطيط السليميف اجلزائر م   7111/7112بة التخطيط التنموي اخلماسي جتر  توافق ما مدى
وي هو مضمون املخطط التنم ما .؟ هي أهم مبادئه العلمية ما؟، و هو التخطيط التنموي ما :الفرعية التالية األسئلةميكن أن نطرح 

 .؟ يف اجلزائر 7112-7111اخلماسي 
 :التالية كما ميكن أن نض  الفرضية

 .امجموعة من الشروط العلمية  جيب التقيدنجاح التخطيط التنموي ل :األوىل الفرضية
 .يف اجلزائر مبىن على أسس علمية(7112-7111 )اخلماسي الفرضية الثانية: التخطيط التنموي 

 التخطيط التنموي مبادئ )حمور أول(، تخطيط التنمويمفهوم ال :بقة ميكن أن نقرتح اخلطة التاليةالسا اإلشكاليةلإلجابة على و 
 )حمور ثالث(. 7111/7112ائر من خالل املخطط اخلماسي التخطيط التنموي يف اجلز جتربة )حمور ثاين(،  السليم

 ولالمحور األ
 لتخطيط التنمويمفهوم ا 

 أوال: مفهوم التخطيط 
االجتماعية اما تنظيم احلياة االقتصادية و دول يف معرفة توجهها املستقبلي و هم الوسائل اليت تعتمد عليها الأيعترب التخطيط من 

اء  دخدم رفاهية املواطن، من خالل رسم خطة وطنية حتدد املعامل الرئيسية اليت تعتمد عليها الدولة لتحقيق التنمية مهما كانت جماالهتا سو 
 يف احلضارات املختلفة   اإلنسان" ممارسة قدمية عرفها  "التخطيطثقافية، ويعترب  أواجتماعية  أوكانت اقتصادية 
م مث  1111يف حبث نشره عام  "كريستيان ثوهنيدر"مصطلح التخطيط االقتصادي هو العامل النروجيي استخدمول من أن أغري 

 االستخدام هذا. 1 أخذهتا هذه الدولة وسيلة إلدارة دفة احلربو  ،أملانيايف  األوىلاحلرب العاملية  أثناءطورت الفكرة من الناحية العملية 
فيما بعد من طرف الكثري من  استخدامهيتس   االقتصادياالقتصادي" يف احلرب العاملية األوىل جعل من التخطيط ملصطلح " التخطيط 

 .األمديضا الدول النامية املستقلة حديثا بغية اللحاق بركب الدول املتقدمة من خالل خطط طويلة و متوسطة أ استخدمته، وقد الدول
 يتم االتفاق ، سنحاول تقدمي جمموعة من التعاريف هلذا املصطلح الذي ملح التخطيطمي حول نشأة وتطور مصطلبعد هذا التقد

 .التعاريف تتمحور حور مدلول واحد ن هذهأ، غري على تعريف واحد له
لبلد معني من  االقتصاديةتأطري التنمية  ": نهأ" على "larousseفقد عرف هذا املصطلح ) التخطيط ( من قبل املعجم الفرنسي الروس 

 . " 2 طرف السلطات احلكومية
ند على سلطة توجه مجي  املوارد يست اجتماعياوسياسيا و  اقتصاديامنهجا  "وقد عرفت موسوعة علم السياسة التخطيط بأنه: 

وبأقصر وقت ممكن تم  فراد اجملأعلى مستوى معيشي جلمي  أىل إدرجة ممكنة للوصول  أقصىىل إجل استثمارها أاملنظمات من والطاقات و 
 .3"  وبأقل تكلفة

ديولوجية اشرتاكية فإن يإن التخطيط يتأثر باإليديولوجية اليت تتبناها الدولة، فإذا كانت الدولة ذات أعن  دل علىي وهذا ما
تخطيط عبارة عن توجيه و الرأمسالية اليت يكون فيها ال اإليديولوجيةاليت متتلكها الدولة، عكس  اإلنتاجالتخطيط سيشمل مجي  وسائل 

                                                           
 .712، ص 7112التوزي  ، ط االقتصادي مفاهيم وجتارب. عمان: دار البداية لنشر و التخطيريب حممد موسى عريقات، التنمية و ح 1

2 Le petit Larousse 2010, paris: p 785. 
 .177، ص 7112نشر والتوزي ، ل: دار جمدالوي لالسياسة . عمانموسوعة علم  ،ناظمعبد الواحد  3
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كرب أىل إالرأمسالية هو نفسه أي الوصول ن هدف الدول االشرتاكية و أبرغم من  اإلنتاج، من دون امتالك جلمي  وسائل االقتصادتنظيم 
 فراد اجملتم .أمستوى معيشي جلمي  

ي  جماالت التنمية االقتصادية مجن تنظم أعميلة ميكن هلا  ": التخطيط بأنه sharles bettlheim وقد عرف شارلز بتلهامي
اجملتم  ن أالقومي، مما يستدعى دراسة على نطاق عام وشامل لتأكد من  االقتصادلزم ترابط وتنسيقا بني قطاعات االجتماعية وتستو 

 االقتصاديةو  االجتماعيةروف وباألحوال و الظمتسقة وبأقصى سرعة ممكنة، وذلك بتبصر م  املوارد املوجودة سوف ينمو بصورة منتظمة و 
 .1" مانا لنتائج املستهدفة من اخلطة السائدة، حبيث ميكن السيطرة عليها، وذلك ض

ن جانب هيئة مركزية يف جمريات األمور نه نشاط علمي ينطوي على تدخل إرادي مأوميكن تعريف التخطيط كذلك على 
شاملة، بغية حتقيق  إسرتاتيجيةمن نظرة  انطالقاا يف مسار معني يعد مرغوبا فيه، وبقصد التأثري عليها ودفعه ،االجتماعيةو  االقتصادية

 .2هداف خمصوصة أ
 إسرتاتيجيةمن هذا التعريف نستنتج أن التخطيط الوطين تقوم به هيئات مركزية يف الدولة بغية حتقيق أهداف معينة، من خالل 

العامة اليت يسعى التخطيط لتحقيقها جند  األهدافومن بني  .اإلدارية أجهزهتاتتجسد يف املخطط الذي تعلنه، وتنفذه تتبناها الدولة و 
 : 3التالية األهدافثالث 
  .و اخلدمات من الناحية الكمية و حتسينه و االرتقاء به من الناحية النوعيةزيادة اإلنتاج أ -1
 بعني االعتبار زيادة حجم األخذدمات، م  اخلسل  و كالزيادة درجة االكتفاء الذايت للمجتم  من احلاجيات الضرورية   -7

 و بسبب الرغبة يف الرف  من مستوى املعيشة.االستهالك نتيجة لزيادة السكان أ
نخفض ، حىت تأو قوى عاملة أو رأمسال ةيعناصر اإلنتاج املختلفة من مواد أول استخداممن اإلسراف يف  اإلمكانبقدر  اإلقالل -2

 ، وترتف  مستويات املعيشة.االدخاردمات( ويزيد اخلسل  و ال)  اإلنتاجسعار أ
تأطري  من خالل ما سبق ميكن أن نقدم تعريف إجرائي لتخطيط التنموي : بأنه عمل علمي تقوم به السلطات العليا للبالد هبدف

اليت  اإلسرتاتيجية، من خالل وثقافية ختدم مصلحة اجملتم  اجتماعيةو  اقتصاديةلبشرية من أجل حتقيق أهداف اإمكانياهتا االقتصادية و 
 .املخطط الذي تقره وتنفذه الدولة تتبناها الدولة واليت يرتمجها

 : مفهوم التنمية ثانيا
 .4 تعىن إحداث النماء فيهالتنمية لغة: من النماء وهي الزيادة و الكثرة و تنمية الشيء  املعىن اللغوي: -أ

أما اصطالحا فقد اختلف املفكرون حول مدلول مصطلح التنمية االقتصادية نظرا الختالف املشارب  :املعىن االصطالحي -ب
 هلذا جند تعاريف خمتلفة هلذا املصطلح.، و فاهيم املشاهبة له، وتداخل معىن التنمية االقتصادية باملاإليديولوجية للمفكرينالفكرية و 

حالة  إىلتنشيط االقتصاد الوطين، وحتويله من حالة الركود و الثبات  أهناف عبد احلق شكريي التنمية يف املفهوم الغريب على يعر  و 
الناتج الوطين، م  تغيري يف هياكل  إمجايلاحلركة و الديناميكية، عن طريق زيادة مقدرة االقتصاد الوطين لتحقيق الزيادة سنوية ملموسة يف 

 .5 احلريفد االعتماد على القطاع الصناعي و تزايمستوى العمالة و و  ووسائله  اإلنتاج
حتوالت هيكلية  إجيادجل أوطنية مستقلة من  إرادةوميكن تعريف التنمية كذلك بأهنا عملية جمتمعية واعية و دائمة موجهة وفق 

 .1 حتسني مستمر لنوعية احلياة فيهلقدرات اجملتم  و قيق تصاعد مطرد اقتصادية تسمح بتحاجتماعية و تغيريات سياسية و  إحداثو 
                                                           

 .712، ص ، املرج  السابقحريب حممد موسى عريقات 1
 . 2، الكويت، ص 7117، يونيو 112ي لتنمية. العدد املعهد العريب للتخطيط ، التخطيط االسرتاتيج 2
 .71، ص 7111التوزي  ، العلمية لنشر و : دار اليازوري األردنصربي فارس اهلييت، التخطيط احلضري.  3
 .11، ص 7112التوزي  ، بريوت: مكتبة حسن العصرية لنشر و عبد اللطيف مصيطفى، عبد الرمحان سانية، دراسات يف التنمية االقتصادية.  4
 .11، ص 7112التوزي ، نشر و لالقرى ل أمللحراك . املنصورة: مؤسسة  اإلدراك إسرتاتيجيةجاسم سلطان،  5
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إىل األحسن مما  الوطين ومن هذه التعريف نستنتج أن التنمية االقتصادية تشري إىل العملية اليت يتم امقتضاها حتويل بنية االقتصاد
 بشكل مستمر. األوضاع االجتماعية و الثقافية  ، وحتسنس إجيابيا على مستوى معيشة الفردينعك

 مراحل إعداد الخطة التنمويةثالثا: 
 :ميكن حتديدها يف العناصر التالية، و من املراحل مرتبطة ببعضها البعض هناك عدة مراحل إلجناز خطة تنموية و كل مرحلة

 المرحلة التحضيرية: -1
يئة التخطيط ( بإعداد املعينة ) هعلى ذلك تقوم أجهزة التخطيط حتليلها و واإلحصاءات و حلة التحضريية بإعداد البيانات تتمثل املر 
 .2 املتاحة على املستوى القومي اإلمكانياتالالزمة لدراسة  اإلحصاءاتالبيانات و 

من خالل اعتماد صان  القرار على املعلومات املقدمة له من طرف  تنموية ليت تبىن عليها أي خطةفمرحلة مج  املعلومات من أهم املراحل ا
 .بلورة السياسات العامة للدولة اجلهاز اإلداري يف

 مرحلة التشخيص: -2
اليت و  .3الدولة توضيح مجي  املشكالت العمومية اليت تواجه، للوصول إىل تشخيص املشاكل و ق يتم من خالهلا معرفة وحتليل الوا

 .عموميةتتطلب تدخل أجهزة الدولة يف شكل سياسات 
يرتتب  التعقيد ألنهب معاجلته أمر يف غاية األمهية و املشكل احلقيقي الذي جي، ألن معرفة د املشكل من أهم مراحل إعداد خطةفتحدي

غري مهمة فإهنا لن تصل إىل احللول للمشاكل اليت تعاين منها كانت اخلطة تعاجل مشاكل ثانوية و ، فإذا  عليه جناح أو فشل التخطيط
 االجتماعية يف الدولة.اعات االقتصادية و القط

 :رارهاو إق مرحلة إعداد الخطة -3
اخليارات العامة وهذه املرحلة مرتبطة بتوجهات و . 4يف هذه املرحلة يقوم اجلهاز املكلف بالتخطيط بتحديد األهداف العامة للخطة 

السياسات عن طريق  اختيار، ويف هذه املرحلة يتم ربى للدولةللدولة أي أن األهداف العامة للخطة ال خترج عن التوجهات السياسية الك
 .اخلطة التنموية اليت مت إقرارها املفاضلة بني البدائل املمكنة و وض  القرارات املناسبة اليت ميكن أن تبىن عليها

 إعداد اإلطار العام للخطة ووضعها في صورتها النهائية: -4
تنموية  اليت ترتجم يف شكل  خطة عامة أو برنامج   إسرتاتيجيةمن خالل وض    .5يقوم جهاز التخطيط برتمجة األهداف العامة للخطة 

يف هذه املرحلة يتم بلورة . و 6إمكانيات دد متطلبات التنفيذ من موارد  و ، و حتاإلجراءاتاألهداف والسياسات و  ومنه توض  ،عمل عام
من قبل  هلا أي أهنا ترمجة لألهداف احملددة، و هذه املرحلة مستندة على املرحلة السابقة   الربامج اليت تبىن عليها اخلطةالسياسات و وض

 .نه وض  اخلطة يف صورهتا النهائيةمهيئة املكلفة بالتخطيط و 
 تقييم تنفيذ الخطة:متابعة و  -5

                                                                                                                                                                                                 
 األول، مداخلة ضمن امللتقى الدويل  "اإلسالميانطالق التنمية بني النظريات الوضعية و منهج االقتصاد  " ، عبد الرمحان بن سانية،عبد الطيف مصيطفى 1

، 7111فيفري  72و  72والتسيري ، يوم ، معهد العلوم االقتصادية و العلوم التجارية ملستقبل ، املركز اجلامعي غردايةالواق  ورهانات ا اإلسالميحول االقتصاد 
 .2ص 

 .721املرج  نفسه، ص  2
3 Organization des nation unies pour l'education la science de la culture ," planification stratégique concept et 

principles" . document de travail pour la planification du secteur de l'education , n°1 , 2014, p 21. 
 .721ص  ،عريقات، املرج  السابقحريب حممد موسى  4
 .721، ص املرج  نفسه 5
 .127، ص 7112التوزي  ، نشر و لاملعاصرة . عمان: دار زهران ل اإلدارة، عقيلي عمر وصفي 6
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، من خالل عملية املتابعة يتم بشكل مرحلي وطوال فرتة التنفيذ القسم األول، اخلطة من خالل تقسيمها إىل قسمنييتم تقييم 
الذي يتم يف : فهو التقييم أما القسم الثاين، ساعة حدوثها ومنه ميكن عالجها االحنرافاتاألخطاء و  اكتشافاملستمرة إذ يساعد ذلك يف 

 .1 مويةأو الفشل تنفيذ اخلطة التن بناء عليه يتم احلكم على جناحمد على نتائج التقييم املرحلي  و يعتهناية تنفيذ اخلطة و 
، و كلما كانت عملية التقييم مرافقة قوم هبا األجهزة اإلدارية للدولةفعملية التقييم عملية مسايرة جلمي  مراحل تنفيذ اخلطة، اليت ت

 .ميكن أن حتدث أثناء تنفيذ اخلطة اليت االختالالتلعملية التنفيذ كلما ساعد ذلك على جناح اخلطة يف حتقيق أهدافها من خالل معاجلة 
 المحور الثاني

 السليم مبادئ التخطيط التنموي 
 :شروط التخطيط التنموي -أ

 :خطيط التنموي يف العناصر التاليةاليت يقوم عليها الت طالشرو  ميكن تلخيص أهم
 :2 توفر جهاز ختطيطي قادر على وض  خطط ومتابعتها  -1

ن وجوده يسهل عملية طيط التنموي الذي تعده الدولة، ألمهية لنجاح التخمهمته التخطيط يعد أمرا بالغ األ وجود جهاز مستقل
ة وذات كفاءة التخطيط ويزيل الغموض حول من يقوم بعملية التخطيط، ويستقطب الكفاءات الوطنية القادرة على وض  خطط واقعي

املعلومات الدقيقة حيتاجها و  اليت اإلمكانياتمكنا اجلهاز املكلف بالتخطيط من كل  إذاال جليد إىل التخطيط او فعالية، ولن نصل إ
اليت يبىن عليها التخطيط، فإلغاء جهاز التخطيط يف الدول اليت تبنت منهج اقتصاد السوق بعد اهنيار االحتاد السوفييت،يعد خطأ 

فمن خالل التخطيط تستطي  الدول معرفة  تخطيط.لال م  جهاز ليل ال يتعارض م  فكرة التخطيط  و ن الفكر الرأمساأل اسرتاتيجيا
جملتمعها م  احملاولة ، وضمانا للعيش الكرمي استمراريتهامسارها املستقبلي، ومواجهة التحديات املستقبلية وحتقيق أهدافها حفظا على 

 .3 تنميته من كل النواحيبه و  لالرتقاءالدائمة 
 دولة.لجهزة املختلفة لبني األبني جهاز التخطيط و  إجيابيةمشاركة  أساساخلطة على أن يكون إعداد  -7

التشاور م  مجي  مؤسسات الدولة يعد أمرا ضروريا لنجاح التخطيط ألن التشاور يسمح للجهاز ن مشاركة جهاز التخطيط و إ
له فتنفذه فيما  طاملكلف بالتخطيط امعرفة كل البدائل املمكنة حول مسألة معينة وجيعل مؤسسات الدولة على علم اما يتم التخطي

 .بعد بسالسة أكرب
 :التنموية تعتمد عليها الدولة يف بناء اخلطة إسرتاتيجيةوجود  -2

 أومتوسطة  أولتحقيق أهدافه، مهما كانت هذه اخلطة طويلة  إسرتاتيجيةجيب على املكلف بالتخطيط أن يض  قبل وض  أي خطة 
(  insightالنظرات الذاتية ) التبصر  جمموعة معقدة الرتكيب من أفكار ومفاهيم و هي تعبري يتضمن  فاإلسرتاتيجية .."  .األمدقصرية 

ملية فكرية منضبطة، ع اإلسرتاتيجيةن إ".  4التوقعات اليت تكون امثابة مرشد عام للقيام بأعمال حمددة لتحقيق أهداف حمددة اخلربات و و 
طار التقلبات والتعقيدات ختدم السياسة يف إياسي الوطين، و اهلدف السطرائق ووسائل حمددة بوضوح، وهي ختدم ذات خمرجات وغايات و 

 .5 اإلسرتاتيجيةيف ظروف غموض البيئة واهلواجس و 
                                                           

 .122ص  املرج  نفسه 1
 .772املرج  نفسه ص  2
 .772املرج  نفسه ص  3
، ص 7112، نشر والتوزي ل. األردن: دار وائل لة اإلسرتاتيجية منحى نظري تطبيقي، األساسيات يف اإلدار درة، ناصر حممد سعود جرادات إبراهيمعبد الباري  4

72. 
العشرون . اإلسرتاتيجية يف القرن احلادي و  صياغةن القومي، التفكري اإلسرتاتيجي و حمرتفو األمو  اإلسرتاتيجيةآخرون، على و  : راجح حمرزهاري أر يرغر، ترمجة 5
 .70، ص 7111، نشر والتوزي لالبحوث اإلسرتاتيجية لرات لدراسات و ا: مركز اإلمرات العربية املتحدةاماإل
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تستطي  الدولة حتقيق أهدافها من خالل أسلوب معني تتبناه وتعتمد عليه يف التخطيط التنموي، ملواجهة حتديات  اإلسرتاتيجيةبفضل 
املخططات التنموية تندرج ضمن هذه  بناء تصورها ملستقبل التنمية و لفكرة احملورية اليت تراهن عليها الدولة يفهي ا فاإلسرتاتيجيةالتنمية، 

 .، اليت تكون طويلة األمداإلسرتاتيجية
 التفكري املستقبلي: -2

ال معىن لوجود خطة من دون تفكري مستقبلي بعيد املدى، فاخلطة يف هناية املطاف إال جتسيد لذلك التفكري املستقبلي، املبين على 
 إىل وكيف نصل، ، و أين حنن ذاهبون ؟ستقبل من خالل معرفة أين حنن؟بامل التنبؤسس علمية، م  طموح لتحسني األوضاع، من خالل أ

 ؟.مستوى أفضل
. 1اجليدة تقوم على دراسة مستقبلية  سرتاتيجيةفاإل، مة على تفكري مستقبلي دقيقخالل بناء اخليارات السياسية للحكو من ف

 استشرافو اليت حتقق لنا اهلدف املنشود، فبدون التفكري املستقبلي  االسرتاتيجياتو لي اجليد تبىن عليه مجي  اخلطط فالتفكري املستقب
وسنتحمل عواقب املتغريات اخلارجية اليت ال يف ظروف بيئية تتسم بعدم اليقني، لن نستطي  مواجهة التحديات املستقبلية، املستقبل 

 .ستقبلي واستشراف املستقبلنستطي  التحكم فيها إال من خالل التفكري امل
 :2املمكنة ستخدام الرشيد للموارد املتاحة و اال -2

، التخطيط الناجح هو القريب للواق ، الوطنية اما دخدم التنمية، فالتخطيط ال ينطلق من وهمكانيات من خالل حسن توظيف اإلم
ن ترتقي أيطبقها ليبين خطة وطنية واقعية تستطي   أناحللول املمكنة اليت يستطي  و البلد واملشاكل اليت يعاين منها  إمكانياتحيث يربط 

تدعم االقتصاد الوطين  يا وطنية ( اليتاقدرات ومز ة من حيث نقاط القوة )من موارد و فدراسة البيئ " .تم  وحتقق  التنمية االقتصاديةباجمل
 البحارو  األهنار، ثروات ويشمل ذلك، املوق  اجلغرايف، املوارد الطبيعية، كالغابات واألراضي الزراعية، املياه اجلوفية، النفط، الذهب، املعادن

، قصد التنموي ويوظفها اما دخدم أهداف التخطيط االجتماعيةو  االقتصاديةأن يراعي قدرات الدولة فالتخطيط جيب  .3"  خل. ا..
 متوسطة األمد.  أواإلمكانيات الوطنية يف شكل خطة سواء كانت طويلة األمثل للقدرات و  االستغالل
 التخطيط التنموي السليم معايير ثانيا:

 ميتاز هبا التخطيط السليم ميكن أن نذكر أمهها: املعايري اليتهناك جمموعة من 
 الواقعية: -1

ططة أن تكون الغايات املخالقائمة فيه، و  االقتصاديةاحلقائق ملعرفة الواقعية لصورة اجملتم  و يكون وض  اخلطة على أساس ا أن البد
من وض  أهداف ، وترسم أهداف واقعية قابلة لتنفيذ، فال فائدة أن اخلطة تنطلق من الواق  القائمأي ، 4 متالئمة م  هذا الوض  القائم

 ، فواقعية اخلطة من أهم خصائص التخطيط السليم.ىل فشل اخلطة، مما قد يؤدي إبراقة يصعب تنفيذها
 :الشمول -7

وعليه تكون ، 5 اإلخالل امبدأ التوازن اجلغرايف ، دونلف القطاعات الوظيفية يف اجملتم وض  اخلطط اليت تتناول خمتأ املبديقصد هبذا 
اليت تتبناها  اإلسرتاتيجية، بل وتربط بني هذه القطاعات يف إطار و متوسطة املدىمي  القطاعات الوزارية إذا كانت طويلة أاخلطة شاملة جل

عن مبدأ  يوهذا ال يعين التخل  ،وال متييز بينهمقصاء إدون  ، قاليم اليت تتكون منها الدولةاألىل مشول اخلطة جلمي  إ افةضباإل، الدولة

                                                           
1 Pierre yvescossé ," après l'ETAT planificateur et L'ETAT stratége , comment mieux anticiper l'avenir ". Editions esprit 

, 1 janvier 2013, p 129-130. 
 . 71، ص 7112،  7لنشر ط ل. مصر: اجملموعة العربية لتدريب ت التخطيط والتفكري اإلسرتاتيجينصر، مقوما أبومدحت حممد  2
 .712، ص م 7111، 7نيل العربية لنشر والتوزي ، ط القومي. القاهرة: جمموعة ال االسرتاتيجي، التخطيط صاحل أبوحممد حسني  3

 .771، ص حممد موسى عريقات، املرج  السابق حريب 4
 .722، ص م 7117ر :املكتب اجلامعي احلديث لنشر والتوزي ، . بدون بلد نشوجي، التخطيط االجتماعي نظريات ومناهجطلعت مصطفى السر  5
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 أحناء الوطن،بالنسبة لباقي  مستوى التنمية  من خالل وض  برامج خاصة لبعض املناطق اليت تعاين من تراج  األقاليماحملافظة على توازن 
ما املخططات الوطنية أ، خاص إقليمي، لكن هذه الربامج هلا طاب  اص باهلضاب العليا و اجلنوب مثالخ تنموي ففي اجلزائر لدينا برنامج
 .و جهةأقليم إ أي الشاملة فهي ال تقصي

 :المرونة -2
أن ذ البد أن تتصف اخلطة باملرونة و إ، اخلطة قيدا حيد من تقدم اجملتم  التكنولوجيا، جيب أن ال تكونلتطور السري  يف العلوم و ل نظرا

ضروري لنجاح  عاملرونة املف. 2 تغري الظروف البيئية عند اتيجيةاإلسرت إضافة إىل مرونة 1.يف هذا العصر املتجددةالظروف  تتجاوب م 
كل ل التفاعل االجيايبن تكون اخلطة قادرة على فال بد أ ،خصوصا إذا كانت اخلطة طويلة األمد يف حتقيق أهدافه، التنموي التخطيط

قد  التحوالت اليتو  ستجداتاملالدولة ب وضعتهيتأثر التخطيط الذي  أن ، دونن تطرأ على البلدأاخلارجية اليت ميكن املستجدات الداخلية و 
كما جيب مرنة ومبنية على توقعات علمية وواقعية  التنموية هداف العامة للخطة األ جعل، وهلذا وجب يف املستقبلالتنموية تعرقل اخلطة 

 استيعابن تكون قادرة على أاليت تبنتها الدولة جيب  اإلسرتاتيجيةروف العامة وحىت تنفيذ اخلطة قابلة لتغيري حسب الظوسائل جعل 
 .التنموي قادرة على الصمود طويال لغاية حتقيق أهداف التخطيطخمتلف املستجدات و 

 :التناسق -2
مربرا و أن تشكل يف مضموهنا كال متكامال متناسقا ومتكاملة عضويا و شاملة  االجتماعيةو  االقتصاديةوهو يعين أن تكون أجزاء اخلطة 

 4الوسائل املستخدمة يف حتقيقها.وهذا التناسق يشمل حىت األهداف و 3علميا.
ن أخاصة و  خراآلمتناسقة كل جزء مرتبط باجلزء  ، فاخلطة جيب أن تكونجناحهاالتنموية يعد عنصرا هاما لضمان  فتناسق اخلطة

و الزراعي وكل هذه أ، لصناعي يؤثر على القطاع اخلدمايتفأي خلل حيدث يف القطاع االبعض القطاعات االقتصادية تتأثر ببعضها 
 مستوى التنمية االقتصادية.و لدولة لامليزان التجاري  عجز أو فائض  القطاعات تؤثر على

خرى وينشطها أن جير معه القطاعات األيستطي  ، ن القطاع الزراعي مثال، ألأولوياهتاوىل أفاخلطة الناجحة هي اليت جتعل من مبدأ التناسق 
ن يكون أما إ ؛له عالقة بباقي القطاعات فالقطاع  االقتصادي ،التنموية الدولة حتقيق مبدأ التناسق القطاعي يف اخلطة استطاعتذا إمعه 

وفق  اآخر  اقتصاديمدخالت لقطاع  دمات يقدمها القطاع (خقل تكون خمرجاته ) من سل  و و على األأخرى هو احملرك للقطاعات األ
م  ،متناسقة بشكل جيد تنموية  ال من خالل خطةإة ىل هذه النتيجإلدولة، ولن نصل مبدأ االعتماد املتبادل بني القطاعات االقتصادية ل

 تنموية تعتمد عليها الدولة يف مسعى حتقيق التنمية . إسرتاتيجيةوجود 
 الديمقراطية:المركزية  -5

ستويات يف القطاع العام و على مجي  امل اإللزامالبد من توفر مؤسسة ختطيطية الختاذ القرارات، و أن يكون هلذه القرارات صفة 
عدم التنسيق بني خمتلف القطاعات و  االختالالتأمر أساسي لتفادي فمركزية التخطيط . 5 ىل املشاركة يف صياغة اخلطةإ، إضافة اخلاص

 .واحدة تنمويةاحلكومية، ووجود جهاز واحد مكلف بالتخطيط يسهل عملية التخطيط يف حد ذاهتا، وجيعل مجي  القطاعات وفق نظرة 
 :االستمرارية -0

                                                           
 .722، ص 7111، نشر والتوزي لة . األردن: دار املسرية لالتنمية االقتصادياف، حممد حسني الوادي، التخطيط و العسمحد عارف أ 1
، اإلداريةاألردن جملة دراسات العلوم  .": دراسة ميدانية إلسرتاتيجي يف الوزارات األردنيةأثر العوامل التنظيمية يف التخطيط ا "، وأجمد العفيف، رحبي حسن 2

 .12، ص 7111، 1، العدد22اجمللد 
 .721، ص حممد موسى عريقات، املرج  السابق 3
 .722، املرج  السابق ص امحد عارف العساف 4
 .21، صملرج  السابقا طلعت مصطفى السروجي، 5
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التحضري خلطة جديدة يستند اف ألن انقضاء خطة مخاسية مثال و عنصر االستمرارية مينح للخطة التنموية  القدرة على حتقيق األهد
، س من مصلحة جناح التخطيط التنموياالنقطاع ليلعملية التخطيطية عملية مستمرة و يف اخلطة السابقة، فا إليهعلى ما مت التوصل 

لتحضري اعملية بناء خطة تنموية يتطلب ف .التنفيذ وبعده أثناءالتقومي يعد مالزما للخطة قبل التخطيط و خصوصا إذا كان التقييم و 
هكذا فإن العملية التخطيطية عملية تجدد التصحيح مث عملية التقييم و املتابعة وقد يقتضي الوض  امل، مث يعقبها عملية التنفيذ و للخطة

 .ل اليت يتطلبها إعداد خطة تنمويةال ميكن فصل مرحلة معينة من بني جموع املراحو  1مستمرة.
، فهي والثقايف للمجتم  االجتماعي، و االقتصادي، مرتبطة بالواق  مبنية على أسس علميةتنموي عملية منه نستنتج أن التخطيط الو 
احملافظة لة من خالهلا استشراف املستقبل و الدو ، تستطي  وسةخطة عمل  ملم إىلالتنموية  اإلسرتاتيجيةة اليت متكن الدولة من ترمجة ليالوس
 .املستمر لتحقيق التنمية الشاملة هااللمجتم  يف إطار مسعضمان الرفاهية االقتصادية و  استمراريتهاعلى 

 المحور الثالث
 2212/2214تجربة التخطيط التنموي في الجزائر من خالل المخطط الخماسي 

 2212/2214: مضمون المخطط الخماسي أوال
 إعادة سياسةاالقتصاد الوطين و من بني املخططات اليت وضعتها الدولة اجلزائرية إلنعاش  7111/7112يعد املخطط اخلماسي 

ولة اجلزائرية ملخطط اخلماسي ، وقد خصصت الد7111/7112االقتصادي  اإلنعاشخطط ، بدأ ام7111، الذي بدأهتا منذ االعتمار
 مليار دينار. 71712مليار دوالر ما يعادل  720مبلغ ضخم يقدر  711/7112

 :2 ومها أساسينيىل جزئني إ 7111/7112وتنقسم القيمة املالية للمخطط اخلماسي  
 مليار دوالر 121، امبلغ 7111هناية  إىلبرناجما جاريا  
 مليار دوالر 122وبرناجما جديدا امبلغ  

، كاملخطط التكميلي من برامج تنموية سابقة إجنازه،جاء الستكمال ما يتم  7111/7112ومنه يتضح أن املخطط اخلماسي 
منطقة اجلنوب واستكمال هلا برامج تكميلية كربنامج تنمية منطقة اهلضاب العليا و  أضيفاليت و  ،7112/7112قتصادي لدعم النمو اال

لتنمية مشاري  تنموية جديدة يف مسعى حتقيق ا إطالق، و إضايفمتويل  إىلاري  اليت حتتاج الطرق وغريها من املشمشاري  السكك احلديدية و 
 إىل أرب  حماور أساسية وهي: 7111/7112اخلماسي  وينقسم املخطط التنموي .االقتصادية و االجتماعية

 :ور تحسين مؤشرات التنمية البشريةمح -1
 3من املوارد املالية لتحسني تنمية املوارد البشرية من خالل : 21%أكثر من  7112-7111لقد خصص املخطط اخلماسي 

 ثانوية (  221، كماليةإ 1111لرتبية الوطنية ) لمنشأة  2111ما يقارب  
 غرفة إليواء الطلبة 211.111مكان بيداغوجي جامعي،  011.111يقارب  ما 
 .مؤسسة لتكوين و التعليم املهنيني 211وأزيد من  
 مؤسسة صحية للمعوقني  21مستوصف،  222مركبات متخصصة،  22مستشفى  127هياكل طبية )  1211أزيد من  
 منهم ستوزع خالل اخلطة اخلماسية . 1,7، مليون مسكن 7 
 سكن ريفي بالكهرباء  771,111مليون بيت بشبكة الغاز الطبيعي و تزيد  توصيل 

                                                           
 .727ص  ،حريب حممد موسى عريقات، املرج  السابق 1
 .22، ص 7111، أكتوبر ، ملحق بيان السياسة العامةاألولاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، مصاحل الوزير  2
.2املرج  نفسه، ص  3
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جبمي   األشغالهناء إمنظومة لتحويل املياه، و  72سد و  22حتسني التزويد باملاء الشروب على اخلصوص من خالل إجناز  
 حمطات حتلية مياه البحر اجلاري إجنازها.

أكثر مسبخ و  211ياضات وقاعة متعددة الر  101ملعبا و 21ضة منها منشأة قاعدية موجهة لشباب والريا 2111من  أكثر 
. 711من   نزل ودار الشباب 

 :ياكل القاعدية والخدمة العموميةتطوير اله محور -2
حتسني بغية تطوير اهلياكل القاعدية و  ةاإلمجاليمن موارده  % 22أكثر من  7112-7111لقد خصص املخطط اخلماسي 

 و املصاحل التابعة للدولة. اإلداراتاخلدمة العمومية، يف مجي  
مليار  7211السكك احلديدية، و أكثر من و ، العمومية لتهيئة الطرق األشغال ، لقطاعمليار دج 2111صص املخطط اخلماسي وقد خ

ىل مشاري  التهيئة إ، باإلضافة سني هياكل املطاراتوالية، و حت 12لقطاع النقل لتحسني النقل احلضري، واجناز الرتمواي يف دينار خمصص 
 .1 خلا مثل اجلماعات احمللية و مصاحل العدالة ... اإلداراتحتسني اخلدمة العمومية يف العمرانية، و 

 دعم التنمية االقتصادية: محور -3
لقطاع  األولوية، فأعطى من جمموع املوارد لتنمية االقتصاد اجلزائري % 10ما يقارب  7112-7111خصص املخطط اخلماسي 

ىل دعم املؤسسات إ، باإلضافة الريفيةار دج لتنمية الفالحية و ملي 1111، يف حني خصص املخطط مليار دج 7111، امبلغ الصناعة
 التشغيل ) عقود ما قبل التشغيل(.مليار دج لرتقية سياسة  221مليار دج، و ختصيص مبلغ  121الصغرية واملتوسطة امبلغ 

 برنامج تطوير اقتصاد المعرفة:محور  -4
، من خالل دعم البحث العلمي ينار جزائري لدعم اقتصاد املعرفةمليار د 721مبلغ  7112-7111خصص املخطط اخلماسي 

ة مواكبة التكنولوجيات احلديثة بغي 2وميةاخلدمات العمو الوطنية للتعليم تعميم استخدام التكنولوجيات اجلديدة لالتصال يف مجي  النظم و 
 العمومية. اإلدارةتعميمها على و 

 معايير العلمية للتخطيط السليم:المن خالل ( 2214-2212المخطط التنموي الخماسي )تقييم : ثانيا
دراسة من خالل  ،التنميةبالتجربة اجلزائرية يف التخطيط و اجلانب النظري املتعلق امبادئ التخطيط التنموي السليم  إسقاط حناول

 :التالية عرب النقاط األخريتقييم هذا  ناميكن، 7112-7111اخلماسي  التنموي املخطط
 عدم وجود جهاز مكلف بالتخطيط التنموي في الجزائر:  -1

خمطط تنموي  وض يعترب وجود جهاز مكلف بالتخطيط التنموي من أهم الشروط املطلوبة لنجاح التخطيط، فهو يسهل عملية 
 يتوافق م  االحتياجات احلقيقية للمجتم ، ويسهل عملية االستغالل األمثل للموارد املمكنة، ويراقب عملية تنفيذ املخطط التنموي

مل تعمر  أهنالالستشراف سابقا إال إال انه يف اجلزائر مل يستحدث جهاز مكلف بالتخطيط التنموي، رغم وجود وزارة  بشكل دوري،
املتخصص، واحنصرت عملية التخطيط التنموي يف اجلانب السياسي، عرب املؤسسايت  اإلطارت عملية التخطيط خارج يوبقطويال 

 .ذ برنامج رئيس اجلمهوريةيفالوزير األول وأعضاء حكومته لتن
 7110اجلزائري لسنة  من الدستور 12يعترب الوزير األول منسق عمل احلكومة حتت سلطة رئيس اجلمهورية فقد نصت املادة و 
فالتخطيط التنموي يف ،، تعد احلكومة خمطط عملها و تعرضه على جملس الوزراء "ينسق الوزير األول عمل احلكومةيلي: "   على ما

 .ود جهاز تقين مكلف امهمة التخطيطاجلزائر يغلب عليه الطاب  السياسي، نتيجة عدم وج
 المستقبل: استشرافو  2212/2214الخماسي  التنموي المخطط -2

                                                           
1 revue Ministère de l'Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise, industrie Algerie , N°01 , janvier 2011, p 11. 

 نفسه.املرج   2
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تد إىل ناء رؤيا مستقبلية طويلة املدى متيعترب استشراف املستقبل من أهم العناصر اليت يقوم عليها التخطيط التنموي، من خالل ب
، وهذا راج  الرتباط  تسنوا ةمسمتوسط يقدر خب زمينأكثر من عشرين عام، غري أن التخطيط التنموي يف اجلزائر معتمد على مدى 

 يكونو  ،1 احملددة يف الدستور اجلزائري خبمس سنوات م  العهدة االنتخابية لرئيس اجلمهورية  7111/7112التنموي اخلماسي املخطط 
 .نامج االنتخايب لرئيس اجلمهوريةمستمدا من بر  7111/7112املخطط التنموي اخلماسي 

 :و التناسقمعيار الشمول  -3
 :أربعة حماور أساسيةإىل  7111/7112ينقسم املخطط التنموي اخلماسي 

 دعم التنمية البشرية  
 تطوير اهلياكل القاعدية و اخلدمة العمومية 
 االقتصاديةدعم التنمية  
 تطوير اقتصاد املعرفة 

، غري أنه فاضل بني هذه اجملاالت من ةاالجتماعياجملاالت االقتصادية و معظم  7111/7112اخلماسي التنموي قد مشل املخططو 
من جمموع القيمة املالية للمخطط فهي  % 22نسبة التمويل املخصصة لدعم التنمية البشرية أكثر من حيث قيمة الدعم، فقد كانت 

دعم تنمية االقتصاد يليها حمور  % 22.02باألولوية لدى صان  القرار يف اجلزائر يليها حمور تطوير اهلياكل القاعدية بنسبة  حتظىبذلك 
،كما من املخصص املايل للمخطط اخلماسي% 1.12مث حمور  تطوير اقتصاد املعرفة بنسبة   % 10.21بنسبة ضئيلة تقدر  الوطين

وقد مت الرتكيز يف املخطط  احملاور. بقية مستقل عن ،هدف خاص )اليت يتكون منها املخطط اخلماسي(هلا األربعة كل حمور من احملاورأن
لمخطط يف حمور التنمية الل ختصيص احلصة الكربى من املبلغ اإلمجايل لمن خللثروة على االستثمار غري املنتج  7111/7112اخلماسي 
 حمور دعم املنشآت القاعدية، اليت رغم أمهيتها إال أهنا ال حتقق عائد اقتصادي مباشر.البشرية و 
 : 2212/2214التنموية للمخطط الخماسي  اإلستراتيجية -4

املنظور كينزي املبىن على فكرة أساسية مفادها أن الزيادة يف ضمن  7111/7112التنموية للمخطط اخلماسي  اإلسرتاتيجيةتندرج 
غري أن جوهر املشكلة االقتصادية يف الدول النامية يكمن يف جانب العرض و ، 2 ادة يف الناتج احمللي بقيمة أكرباإلنفاق العام تؤدي إىل زي

 3ب الطلب.ليس يف جان
فنظرية كينز عاجلت مشكلة اقتصادية مرتبطة ببيئة خمتلفة ) واق  االقتصادي للدول املتقدمة( عن ما تعاين منه اليوم معظم الدول 

الصناعي  عكس الدول املتقدمة اليت كانت تعاين من كساد يف امليدان الزراعي و  اإلنتاجالنامية، فالدول النامية تعاين من مشكلة نقص 
مستوى النمو  علىيف املخطط التنموي اخلماسي يف اجلزائر ال حيقق نتائج مرضية  اإلسرتاتيجيةللسل ، وهذا ما جعل تطبيق هذه 

 من خالل اجلدول التايل: يف اجلزائر معدل النمو االقتصاديتطور وميكن مالحظة  اجلزائر.يف االقتصادي 

                                                           
 .4444، من الدستور الجزائري لسنة 44المادة  1
-7111االقتصادي و برنامج التكميلي لدعم النمو و برنامج التنمية اخلماسي على النمو االقتصادي  اإلنعاشأثر برنامج  "،صاحلي ناجية، خمناش فتيحة 2

أثر برامج االستثمارات العامة وانعكاساهتا على التشغيل  املؤمتر الدويل حول :تقييم أعمال. "املستدمي.النمو  االقتصادي الفعلي و  أفاق، حنو حتديات  7112
 .2، ص  7112مارس  17-11، يوم 1، جامعة سطيف7111/7112الفرتة  النمو االقتصادي خاللواالستثمار و 

 .22-20، ص 7112التوزي ، لنشر و ل اإلداريةلتنمية لجتارب. القاهرة: املنظمة العربية التنمية االقتصادية نظريات و مجال داود سلمان الدليمي،  3
 

 7112-7111سنوات تطبيق املخطط اخلماسي 

 2212 2211 2212 2213 2214 
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 : المصدر
 .42، ص 2212، جوان 2222/2215لتنمية ل األلفية األهدافحول احث بناء على المجلس االقتصادي واالجتماعي، التقرير الوطني الب إعدادمن 

معدل النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل سنوات تطبيق املخطط التنموي  تطور من خالل اجلدول السابق الذي يوضح
سنة  سجل يفم أحسن معدل منو اقتصادي( ويعترب  2,2إىل  7,2 )، نالحظ أن معدل النمو يرتاوح من7112-7111اخلماسي 
اجيابية إال أن هذه النسب تعد ضئيلة وال تعكس حجم املوارد املالية اليت خصصتها الدولة برغم من حتقيق نسبة منو اقتصادي و ،7112

 . 7111/7112اجلزائرية  يف املخطط اخلماسي 
األثر يف اجلزائر، فيمكن توضيح هذا على مستوى التنمية البشرية  7111/7112أما خبصوص أثر املخطط التنموي اخلماسي 

ر حول سنويا تقري اإلمنائياملتحدة  األمميعد برنامج حول التنمية البشرية،حيث  اإلمنائي  تقرير األمم املتحدةمن خالل االستناد على 
تض  قيم البشرية، و ىل مراتب عدة يف التنمية إيعترب هذا التقرير من التقارير املوضوعية اليت تصنف الدول ، و التنمية البشرية يف العامل

 حيث ترتف  التنمية البشرية كلما 1و 1ترتاوح قيمة املؤشر بني و  كدليل على مستوى التنمية البشرية يف البلد.  1و  1مابني  إحصائية
 .1 فض كلما اقرتب من القيمة الصفريةتنخاقرتب املؤشر من قيمته العظمى و 

 :التنمية البشرية في الجزائر جدول يوضح مستوى
 

 7112 7117 7111 7111 السنة
دليل 

التنمية 
 البشرية

 
1,211 

 

 
1,212 

 

 
1,212 

 
1,212 

 المصدر:
 .123، ص 2214تقرير التنمية البشرية   اإلنمائي،المتحدة  األممالباحث بناء على برنامج  إعدادمن  

اجلزائر يف صنف الدول اليت حققت  اإلمنائي،املتحدة  األممه برنامج الذي يعد 7112وقد اعترب تقرير التنمية البشرية لسنة 
ىل إ إضافة، ( وهي يف الغالب دول  متقدمةاة جدعلى ) تنمية بشرية مرتفعأخرى كان ترتيبها أىل جانب دول إ"،  "تنمية بشرية مرتفعة

 .()تنمية بشرية منخفضةوأما ) تنمية بشرية متوسطة ( إهي مصنفة  ة يف جمال حتقيق التنمية البشرية، و دىن من اجلزائر مرتبأوجود دول 
لسنة  اإلمنائياملتحدة  األمميف جمال التنمية البشرية حسب تقرير برنامج  7117سنة  12وقد احتلت اجلزائر املرتبة رقم 

،هذا التطور امللحوظ يف مؤشرات التنمية البشرية اليت حققتها اجلزائر راجعة بال شك إىل جمهودات الدولة اجلزائرية من خالل 7112
 ، الذي جنح يف رف  مؤشرات التنمية البشرية للجزائر .7112-7111اء األولوية حملور التنمية البشرية يف املخطط التنموي اخلماسي إعط

                                                           
من الفقر يف  اإلقالللتقى الدويل حول: تقييم سياسات م "، واق  التنمية البشرية يف الدول العربية من خالل مؤشرات عاملية"  ،وآخرون عبد الرمحان وهيبة 1

 .22، ص  7112ديسمرب  1و  2، يومي  2الدول العربية يف ظل العوملة، جامعة اجلزائر 

معدل 
 النمو
 

2,0 7,2 2,2 7,2 2,2 
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 خاتمة:
صان  فهذه املبادئ العلمية ترشد املبادئ العلمية يف التخطيط التنموي املتحكم الرئيسي يف جناح عملية التخطيط، يعترب التقيد ب

توجه اجلهود املبذولة من معه عرب خطة تنموية مدروسة، تتالءمصن  سياسات فهم الواق  و لختاذ كافة الشروط الالزمة الالسياسات العامة 
االقتصادية  التحدياتيتغلب على يستشرف للمستقبل و  يبتعد بذلك صان  القرار عن العشوائية، وجتعلهأهداف حمددة، و  حنوطرف الدولة 

 الدائم لتحقيق التنمية الشاملة.  املسعى إطاراعية يف واالجتم
وبرغم من حتقيق نتائج اجيابية يف بعض  ،ق هذا املسعى التنموياخلماسية أن حتق التنموية وقد حاولت اجلزائر عرب املخططات

وشروط  اجملالت املتعلقة بالتنمية البشرية إال أن التجربة اجلزائرية يف التخطيط عرب املخططات اخلماسية، ينقصها االلتزام بالعديد من مبادئ
 فعالية.لتنموية، للحصول على نتائج أكثر وض  خططها ايف  "التقنية"التخطيط التنموي، لتتجه أكثر حنو 
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  ؛الحكامة المحلية
 
 ظرية للمفهومقراءة في المضامين الن

 Local governance; reading on the theoretical content of the concept 

 يف الدكتوراه،باحث طالب  ،عالء الدين يوسفي
 قسم احلقوق،  ،كلية احلقوق والعلوم السياسية

 ، اجلزائر.املسيلةحممد بوضياف جامعة 
 قسم )أ(، أستاذ حماضر ،د. ونوغي نبيل

 ، اجلزائر. 20جامعة سطيف  ،ق والعلوم السياسيةكلية احلقو 
  . 52/55/0252 تاريخ املراجعة: - 51/52/0252تاريخ اإليداع: 

 ملخص:
كحقو     "احملليوةاحلكاموة  " مفهووم ، برز يف اآلونة األخريةوالتطورات املتسارعة والظاهرة يف البيئتني احمللية والدولية ضمن التغريات

أصوبحت فيوه الدولوة وماسسوا ا  وقوت خصب للدراسة تتفاع  فيه اإلرادات اإلنسانية واجملتمعية لتقدمي بدائ  وخدمات نوعية ومقبولوة فووي
املدين، القطاع حباجة إىل فتح باب الشراكة أمام خمتلف الفاعلني االجتماعيني واالقتصاديني لتعزز أداءها، هذه الفواع   )منظمات اجملتمع 

 اخلاص( تزايد تداوهلا خالل العقود األخرية.
احملليووة ونشووو ا واملتغووريات الووب فرضووت تبنيهووا، وحتليوو  أهووم ماموورا ا ومبادئهووا، مووع  حتديوود مفهوووم احلكامووة  وودف الدراسووة إىل 

 أسو  ولليوات احلكاموة وكذا إلقاء الضوء على ،احمللية األطراف الفاعلة يف جتسيدها وأمهيتها يف توفري الثقة بني اجملتمع واإلدارة توضيح أبرز
 .يف بعدها احمللي

 الكلمات المفتاحية: 
 احلكامة، احلكامة احمللية.

Abstract: 

Within the context of the rapid changes and developments in the local and international 

environment, the concept of "local governance" has recently emerged as a fertile ground for study, 

in which human and societal will interact to provide acceptable and acceptable alternatives and 

services at a time when the State and its institutions need to open the door to partnership between 

the various social and economic actors, These initiatives (civil society organizations, the private 

sector) have been increasing in recent decades. 

The study aims at defining the concept of local governance, its origin and the variables that 

necessity at edits adoption, analyzing the most important indicators and principles, and clarifying 

the main actors in its embodiment and importance in providing trust between the community and 

the local administration, as well as highlighting the bases and mechanisms of governance in its local 

dimension. 

Keywords: 

Governance, Local Governance. 

 مقدمة:
مهدت السنوات املاضية اهتماما متزايدا مبوضوع احلكامة عموما واحلكامة احمللية على وجه اخلصوص، وقد جاء هذا االهتمام 

وتقليص أدوار الدولة ومنح القطاع اخلاص  Governanceيف إطار االجتاه إىل توسيع نطاق مشاركة املواطنني ودورهم يف عملية احلكم 
أصبحا ميثالن إطارا مشاركا يف تدبري الشون  الفاعلنيرا أكرب يف عملية التنمية بك  أبعادها. هنا جند أن هذين دو  املدين اجملتمع مكوناتو 

احمللي مع ازدياد احلاجة إىل اخنراط جهات إضافية يف مهام وبرامج التنمية السيما بعد قصور الدولة وأجهز ا ومواردها عن تلبية 

http://kenanaonline.com/users/PLAdminist/tags/50935/posts
http://kenanaonline.com/users/PLAdminist/tags/50935/posts
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واالجتماعية والثقافية للمواطنني، وملا كانت هذه االحتياجات حق من حقوقهم وباتت تلبيتها ملحة وضرورية االحتياجات االقتصادية 
 . لتومني األمن اإلنساين واالستقرار االجتماعي

الب أصبحت اليوم تشك  حمور مناقشة يف ك   املوضوعات اإلدارية احليوية أحددراسة وسنحاول من خالل هذه الورقة البحثية 
وللتخفيف عن كاه  الدولة  ،ألوساط أال وهي احلكامة احمللية كمحاولة لزيادة وتقوية أواصر العالقة بني املواطنني احملليني وقيادا ما

معاجلة وبناءاً على ما سبق فإن وحتلي  خمتلف العناصر املرتبطة هبا.  " احلكامة احمللية " الدراسة بإبراز أمهية عموما تتعلق هذه وماسسا ا.
ن ل مالتحو  مربرات -،الرؤى النظرية والرؤى املاسساتيةمفهوم احلكامة احمللية بني  -: هذا املوضوع تتم من خالل التطرق إىل النقاط التالية

احلكامة احمللية أس   -،ري ولليات جتسيد احلكامة احملليةمعاي ،التوصي  التارخيي ملفهوم احلكامة احمللية -، حلكم احمللي إىل احلكامة احملليةا
 ومكونا ا.

 .مفهوم الحكامة المحلية بين الرؤى النظرية والرؤى المؤسساتية:1
احمللية، حيث أن لك    كامةاألدبيات وجود تباين كبري يف وجهات النظر بني الباحثني واملهتمني اجتاه مفهوم احل العديد من أظهرت   

 .املفهومتعريف كاتب اجتاهاته وزاويته الب ينظر من خالهلا إىل 
 :1 االبستمولوجية لمفهوم الحكامة .اإلشكاليات1.1

 ،أنتج لنا ثالث إمكاليات معرفية ابستمولوجيةقد Governance ، نشري إىل أن مفهوم احلكامةقب  حتلي  طبيعة مفهوم احلكامة
 :منها ما يتعلق باإلمكاليات الب يطرحها على ،تصعب من حصر مفهومه وحتديد مدلوالته

 وتعدد املصطلحات الدالة عليه يف اللغة العربية.  ،من اللغة االجنليزية إىل العربية صعيد الترجمة 
حبيث متت ترمجته إىل العديد من الكلمات  ،عدم وجود ترمجة حرفية بالغة العربية تعك  املعىن والدالالت باللغة االجنليزية والفرنسية أي

 كوفرنن .   ،احلكم ،احلاكمية، احلكمانية ،احلوكمة، واجملتمع إدارة ماون الدولة، إدارة احلكممنها: 
 :واملالحظ أن هناك جتاذب يف ترمجة املفهوم مثال جند

 ألهنا ارتبطت بشدة باهليئة احلاكمة. ،ترمجة البعض هذا املصطلح على انه )احلوكمة( لكن اجلميع رفض هذه الرتمجة     
هذا املصطلح له دالالته يف   الرتاث الفكري الفقهي السياسي العريب  أنلح )احلاكمية( إال املتحدة مصط األممبينما تبنت هيئة      

  لسيد قطب.من خالل مفهوم )احلاكمية هلل(  اإلسالمي
العربية،مع األخذ جبميع جوانب املفهوم غري  إىل" Gouvernance "    الذي  يرى بان ترمجة عابد الجابريومن املفكرين العرب جند 

 ممكن، وقد اقرتح أن يتم نطق الكلمة كما هي يف اللغات األجنبية مع كتابتها بوحرف عربية )كوفرنن ( على غرار الدميقراطية مثال.
 أي اجلدل حول طبيعة املفهوم وحمتواه، فمن الصعب وضع تعريف بسيط، واضح مام  جلميع عناصر الظاهرة  إشكالية التعريف

 التضحية بوضوح املعىن يف سبي  الشمولية. إىلميكن تعميمه على مجيع اجملتمعات، مما يادي 
تنتقي صفة العمومية (صوصيات جمتمع بعينه كما قد يفرط الباحث يف التبسيط مما يعيق الفهم اجليد للظاهرة أو أن يعك  التعريف خ

 .)والعاملية من التعريف
 قيمي موحد جيمع بني خمتلف املنظومات القارية واحلضارية،  عن إطارتتمث  هذه اإلمكالية يف البحث  إشكالية النموذج

 هنا تعك  منظومة من القيم تعك  جتربة تارخيية غربية. أذ يرى البعض إويسمح بتعميمها على مستوى كوين، 
                                                 

، اجلزائر: احلكم الرميد واسرتاتيجيات التغيري يف العامل الناميمداخلة مقدمة خالل امللتقى الدويل حول ، "احلكم الرميد املفهوم واملكوناتطيب بلوصيف،"  1
 .51-50ص  ،0222فري  أ 20و20جامعة سطيف )اجلزائر(،



 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

944 

 

احمللية( يصلح لك  جمتمع خبصائصه، لكن هدا ال يعترب سببا يف بقاء الدول املتخلفة (وعليه من الصعب إجياد منوذج عام للحكامة     
 . 1 اعلى ما هي عليه، ب  عليها االجتهاد يف إجياد لليات احلكامة تتمامى مع أوضاعها وخصائصه

 . التعريفات النظرية لمفهوم الحكامة المحلية: 1.1
 األخريةتعترب احلكامة احمللية أسلوب لتقريب اإلدارة من املواطن وترقية العالقة بني الدولة واجلماعات احمللية من جهة، وبني هذه     

 مي احلكم احمللي واحلكامة.واجملتمع احمللي من جهة أخرى، ولتوضيح مفهوم احلكامة احمللية ينبغي تناول مفهو 
 الحكم المحلي: -

احلكومة احمللية هي : "كاأليت  للمصطلحات السياسية قاموس وبسرتتعددت تعريفات احلكم احمللي، فعلى سبي  املثال ال احلصر عرفه     
أو الدولة، وكذلك هي هيئة من احلكومة احملددة ملنطقة حملية معينة، أو مالفة مقسمة كجزء من الوحدة السياسية الرئيسية كاألمة 

عزت مصطلح احلكم احمللي إىل الوضع السياسي إلحدى الدول،  فقد املتحدة األممهيئة  أما."األمخاص منصبة أو مالفة دستوريا
مبوجب القوانني واملتمتعة بقدر كبري من السيطرة على الوالية الب يتم إجيادها : فاعتربت احلكومة احمللية بوهنا)يف حالة النظام الفدرايل(

بالسكان واجلغرافيا وهيئة احلكم  هذين التعريفني يهتم2."األمور احمللية، مبا يف ذلك سلطة فرض الضرائب واستخدام األفراد ألغراض حمددة 
ويف املقاب  القيام جبباية إيرادات على مك   نوعيةوحتديد الشخصية القانونية املستقلة املالزمة للحكومة احمللية الب تقوم بتقدمي خدمات 

 .رسوم وضرائب لتموي  نشاطا ا
الب متارس نشاطها احمللي بواسطة هيئات منتخبة من سكاهنا  املناطق احملددة":احلكم احمللي هو أن يرى عبد الرزاق الشيخلييف حني  

لة انتخاب السكان احملليني للمجال  احمللية الب وفقد اهتم وركز هذا الكاتب على مس 3."احملليني حتت رقابة وإمراف احلكومة املركزية
 ختضع بدورها لرقابة ومساءلة املركز.

قراطي احمللي داخ  النظام الدميقراطي املوحد للبلد، وهو تابع ألعضاء تابعني للحكومة ذات ويعرف احلكم احمللي بونه وحدة احلكم الدمي
سلطة حكومية حمددة ومصادر للدخ  لتقدمي خدمات حملية حمددة وتطوير ومراقبة وتنظيم الشاون االجتماعية والبيئة واالقتصادية يف 

السكان ن مستويات احلكومة الب مت إنشاؤها عمدا جلع  احلكومة أقرب إىل واحلكومة احمللية هي مستوى م ،املنطقة احمللية احملددة
 4ويعطي هذه اهلياك  الشعبية معورا باملشاركة يف العمليات السياسية الب تتحكم يف حيا م اليومية.القاعديني، 

 تعريف، حيث تتناوله بعض التعريفات من زاوية الوظيفة، تعدد الزوايا الب يتم تناوله منه يف ك  يمرجع هذا التعدد يف تعريف احلكم احملل
 أو اهليك . من زاوية الرتكيب خراآل، بينما تتناوله بعضها )توزيع وتقسيم الوظائف( لنظام احلكم احمللي

املركزية عن صالحيات احلكم الذي تتنازل فيه حلكومة  هو )الالمركزية السياسية( احلكم احملليأن  يتبنيوانطالقا من التعريفات السابقة 
)الالمركزية  كبرية للمجال  احمللية الب تتمتع بقدر اكرب من االستقاللية يف ممارسة اختصاصها مقارنة باإلدارة احمللية  تواسعة واختصاصا

املركزية واحمللية يف الدولة وهذا ما يعين توزيع السلطات الثالث من تشريعية وتنفيذية وقضائية بني احلكومتني ،يف ظ  سيادة الدولة اإلدارية(
 الفيدرالية.

                                                 
مقدمة لني  مهادة املاجستري يف العلوم السياسية، ختصص الدميقراطية والرمادة، كلية مذكرة ، )دور املاسسات الدولية يف ترميد احلكم احملليوليد خالف،  1

 .01، ص 0252 -0220احلقوق، جامعة قسنطينة، اجلزائر(،
، متوفر 0251فري  أ 01حيفة سوداناي  االلكرتونية، ،ص مقال،"، فلسفته ومعوقات واليات تطويره :احلكم احمللي، "صربي حممد خلي 2

 http://www.sudaress.com/sudanile/52993:على
 .02ص، 0225:دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة،األردن، اإلدارة احمللية )دراسة مقارنة( عبد الرزاق الشيخلي، 3

4 A. F. Chikerema,"Citizen Participation and Local Democracy in Zimbabwean Local Government System", Journal Of 

Humanities And Social Science, Vol 13, Jul - Aug 2013, p 87. 

http://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
http://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
http://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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إذا حاولنا تعريف أو حتديد املقصود باحلكامة جند أنه من الصعب االتفاق حول تعريف موحد ودقيق للحكامة نتيجة تعدد  الحكامة:  -
 وهي كما يلي:  اآلراء واألفكار حول هذا املصطلح سنحاول تناول بعض التعاريف من الناحية اللغوية واالصطالحية للمفهوم

هي لفظ مشتق من الفع  َحَكَم الذي يعين العلم واحلكمة، والذي يشتق منه  احلكامة( كاملعجم الوسيط)اللغة العربية قوامي يف لغة:  -أ
بونه  لسان العربعدة ألفاظ كاحلكومة، واحلاكمية، واحلكمانية، وأص  احلكومة رد الرج  عن الظلم، واحلكم هو القضاء، وجاء يف 

صفات من صفات اهلل احلكم، واحلاكم أي القاضي حيكم األمياء ويتقنها وقي  حكيم ذو حكمة أي معرفة أفض  األمياء بوفض  
 1وتعين احلكم. Good Gouvernanceمعلوم، وحكمت مبعىن منعت، أما يف قوامي  اللغة اإلجنليزية فتوخذ لفظ 

 2متكاملة وعلنية تدعيما للشفافية واملوضوعية واملساولية.لغويا نظام ومراقبة بصورة  وتعين الكلمة أيضا
 لقد اختلفت وتعددت التعاريف هلذا املفهوم ولذا سنشري إىل بعضها:اصطالحا:  -ب

على أهنا: "تعبري عن أمياء ما، يتقرر كنظام حكم دون ختطيط مسبق ودون رسم أو  حممد سيد أمحدينظر إىل احلكامة من طرف      
حتلي  لنظام معني، فهو نظام ينبع من الضرورة ولي  نظاما يتقرر وفق تصور سابق، وهو يستخدم تعبري احلكم العوملي تعبريا عن نظام 

 3حكم يف ظ  نظام لي  هو نظام الدول القومية".
فريى أن" احلكامة تتعلق بشك  من التسيري  Merrien.XFrançois. فرانسوا  مرييانانب الذين عرفوا املصطلح جند أما املفكرين األج

الفعال، حبيث أن األعوان على اختالف طبيعتهم واملاسسات العمومية، يتشاركون وجيعلون مواردهم بصفة مشرتكة وك  خريا م وقدرا م 
اك مجيع الفاعلني االقتصاديني يربز هذا التعريف أمهية إمر 4وكذلك مشاريعهم ختلق حتالفا جديدا للفع  القائم على تقاسم املساوليات".

الشك  من خالل وميكن متثي  ذلك  واالجتماعيني يف الدولة من هيئات عمومية وقطاع خاص وجمتمع مدين يف رسم السياسات العمومية.
 :األيت( 01رقم )

  :(01الشكل رقم )
 فواعل الحكامة

 
 
 
 
 
 

 
 الباحث إعداد من المصدر:

 
                                                 

 .20-22ص، 0252مكتبة الوفاء القانونية، ، مصر: الفساد واحلوكمةفافة رفافة، 1
خالل امللتقى الوطين حول  مداخلة مقدمة "، حنو تفعي  دور احلوكمة املاسسية يف ضبط إدارة األرباح يف البنوك التجارية اجلزائريةادم حديدي، هواري معراج،" 2

 .21، ص0250 وماي 22و22، اجلزائر: جامعة حممد خيضر )بسكرة(،حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املايل واإلداري
 .0، ص0221، القاهر، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، قضايا وتطبيقات احلكمانية، زهري عبد الكرمي الكايد3
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 51، العدد وإداريةاقتصادية  أحباثجملة "، الرامد احد مقومات التسيري العمومي اجلديداحلكم ،"بن عيسى ليلى4

 .022، ص0251التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة،ديسمرب 

 

 الدولة

 

 القطاع الخاص

 

 المجتمع المدني
 

 الحكامة



 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

944 

 

بوهنا: "حالة تعك  تقدم اإلدارة وتطويرها أيضا من إدارة تقليدية إىل إدارة تتجاوب مع متطلبات  برنامج األمم املتحدة اإلمنائيعرّفها     
 .1 املواطنني، وتستخدم اآلليات والعمليات املناسبة لتحقيق األهداف املرجوة من املشاريع بشفافية ومساولية أمام املواطنني"

ضمان احرتام حقوق اإلنسان وسيادة القانون وجتسيد  :"احلكامة هي عنان كويفويف تعريف لألمني العام لألمم املتحدة السابق  
 الدميقراطية، ترقية الشفافية، ومن جهة أخرى يعترب احلوكمة وسيلة ناجعة لتحقيق الشفافية يف تسيري الشاون العامة، وذلك سعيا حملاربة

 .2 " فاعلية يف اإلدارة العموميةالزيادة القدرة و  -الرموة الب تعاين منها دول اجلنوب على وجه اخلصوص
 موضحة يف وبتعدد تعاريف احلكامة فإهنا تتعدد معها خصائص احلكامة وفق ما جاء هبا أو حددها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وهي

 التايل:  (20الشك  رقم )
 :(21الشكل رقم )

 خصائص الحكامة
 

 
 
 
 
 

 .11ص ،مرجع سابقيوسف أزروال،  المصدر:
 

 3هناك العديد من االجتهادات يف حتديد مفهوم عام للحكامة احمللية، وتتجلى أهم املفاهيم والتعاريف يف األيت: 
اإلدارة الفعالة للشاون العامة احمللية من خالل جمموعة من القواعد املقبولة كقواعد  "كامة احمللية بوهنااحل Robert Charlick يعرف    

أن احلكامة احمللية ال تقتصر  نور ماهأحممد ويعتقد  "واجملموعات يف اجملتمع احمللي. األفرادمشروعة بغية دفع وحتسني القيم الب ينشدها 
ا احلفاظ على احلريات واحلقوق األساسية للسكان احملليني عرب توفري البيئة املناسبة فقط على توفري اخلدمات احمللية وإمنا تستلزم أيض
 . " لية من اج  زيادة رفاهية السكانللمشاركة واحلوار املدين الفعال، وحتقيق التنمية احمل

مل يتم حتوي  املساوليات  إذا ،دارك احلكامة اجليدة على املستوى احملليإمبكان من الصعوبة  "بون زهري الكايدييرى  بينما
مل يتم دعم وتقوية احلكامة  إذافإن الالمركزية حبد ذا ا لن تكون فعالة  ،من خالل الالمركزية وكذلك األمر ،والقدرات إىل اإلدارة احمللية

جتماعي الذي ميكن أن حيقق من خالل خلق النسيج اال ،ومع إدراكنا بون اإلداريني احملليني يف هذه األيام يلعبون دورا أساسيا ،احمللية
فاحلكومات احمللية ذات القوة احلقيقية تستطيع طرح  ،التوازن بني خطورة املغاالة يف املركزية احلكومية وانعزالية األفراد الب يصعب مقاومتها

                                                 
 .12-11، ص ص0252، مصر: مكتبة الوفاء القانونية، ، احلكم الرامد يف اجلزائريوسف أزروال 1
 ، متوفر على55، ص0222-0221اإلدارة العامة، املدرسة الوطنية لإلدارة، اجلزائر، مقال،"، العمومية اإلدارةاحلكم الرامد يف ، "خالد بودهان ولخرون 2

:http://iefpedia.com/arab 00121-طلبة-العمومية-اإلدارة-يف-الرامد-/احلكم 
مذكرة مقدمة لني  مهادة املاجستري يف العلوم السياسية، ختصص إدارة اجلماعات ، )الفساد يف اجملال  احمللية احلوكمة احمللية ودورها يف مكافحةبالل عرويف،  3

 .10، ص 0250 -0255احمللية واإلقليمية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة(،

 احلكامة 
Good Governance 

 الشفافية

 الجدية

 القوانين احترام والفعالية الكفاءة ومتفهمة عادلة
 والقواعد

 التشاركية

 نحو االتجاه
 اإلجماع

 المسؤولية
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 "ن قب  السلطات العليا يف اجملتمعم مثلما تستطيع ممارسة الرقابة والتوكد من العمليات الب يتم تنفيذها ،االهتمامات احمللية بفعالية أكرب
1.  

استخدام السلطة السياسية وممارسة الرقابة على اجملتمع  "فقد عرف احلكامة احمللية بوهنا"    " Landell Millsالندي  ميلزأما 
 . 2 " التنمية االقتصادية واالجتماعية من اج  حتقيق ،احمللي

 ،اخلدمات العامة وتقدمي وفعالية وكفاءة اإلدارة احمللية مفهوم احلكامة على املستويات احمللية يشري إىل جودة " وهناك من يرى أن
متارس السلطة على الصعيد  البوالطريقة ، واخلضوع للمساءلة،نوعية السياسة العامة احمللية وإجراءات اختاذ القرارات ومشوليتها ومفافيتها

 .3 " احمللي
ختضع للتدقيق واإلمراف على  ،عملية صنع القرار يف ساحة الشاون العامة احمللية هو بدرجات متفاوتة "حلكامة احمللية بونكما تعين ا

 4"املواطنني وهي مفتوحة ومفافة وقائمة على املشاركة.
 .التعريفات المؤسساتية لمفهوم الحكامة المحلية: 1.1

 5:جمال احلكامة احمللية، فيما يلي سنحاول عرض أهم التعريفات الب تقدمت هباتعترب إسهامات املاسسات الدولية كبرية يف 
يعرفها يف حني  "املنضمات والتحكم يف أعماهلا. إدارةالنظام الذي يتم من خالله  "هي ماسسة التموي  الدوليةاحلكامة احمللية حسب 

برنامج  أما. " الجتماعية ألي بلد، بغية التنميةة املوارد االقتصادية واالطريقة الب متارس هبا السلطة ألج  إدار  "على أهنا البنك الدويل
جمموعة من املاسسات واآلليات والعمليات الب تسمح للمواطنني بالتعبري "هين احلكامة احمللية يرى أ" PNUD "  األمم املتحدة اإلمنائي

وتتطلب مراكة بني خمتلف الفاعلني الرئيسيني )املاسسات احلكومية  ،عن مصاحلهم وممارسة حقوقهم والتزاما م على املستوى احمللي
 .6 "ة توجه باألولوية لفائدة الفقراءاحملاسب ،مصادر متعددة للمعلومات ،واجملتمع املدين والقطاع اخلاص( لتوفري املشاركة

جمموعة من العمليات واملمارسات املتعلقة بتدبري  ": عبارة عن  يتبني أن احلكامة احمللية هي ،من خالل التعاريف السابقة
وهي تقتضي إقرار لليات  ،ويف مصلحة عموم الناس يف اجملتمع ،والب تندرج ضمن احرتام القانون وتعزيز املساءلة والشفافية ،الشاون احمللية

ات اجملتمع املدين والقطاع كما توخذ بعني االعتبار الشراكة مع ماسس  ،تسمح للمواطنني بالتعبري عن مصاحلهم وممارسة حقوقهم وواجبا م
 .7وهي:  ثالثة أبعاد للحكامة احملليةاملالحظ هو أن ك  هذه التعاريف تركز على ، ف" اخلاص

 يقوم على احرتام حقوق اإلنسان، احلريات املدنية والسياسية، تفعي  املشاركة، واحرتام القانون. البعد السياسي: -
 أي اإلدارة الفعالة والشافية للموارد املالية والبشرية للمجتمع احمللي، وتفعي  الدميقراطية احمللية الالمركزية. البعد التقين: -
فتح اجملال أمام القطاع اخلاص للنشاط االقتصادي دون ختصيص القطاع العمومي بامتيازات، أي تساويهما يف  البعد االقتصادي: -

 حقوق والواجبات.
                                                 

 .500ص ،مرجع سابق الذكر زهري عبد الكرمي الكايدي، 1
 .12، ص 0252، جامعة تلمسان،جوان 02، العدد جملة التواص "، الرامد ومشكلة بناء قدرات اإلدارة احمللية يف اجلزائراحلكم ،"بومدين طامشة 2

3 Joachim Nahem, A User's’ Guide to Measuring Local Governance,UNDP : Oslo Governance Centre, 2008, P05, 

Available on the link: www.gaportal.org/sites/default/files/LG%20Guide.pdf. 
4 UNDP Report, Local Governance And Climate Change,A Discussion Note: December 2010, Cambodia, P07, 

Available on the link: 

https://www.unpei.org/sites/default/files/publications/LocalGovernanceAndClimateChangeDiscussionNote.pdf 
 .10، صمرجع سابق الذكربالل عرويف،  5
 .20ص، 0251 التشاركية،اململكة املغربية:الشبكة املغربية للحكامة  ،اإلطار القانوين والتنظيمي للحكامة التشاركية احمللية عبد اهلل حارسي، 6
، 01،0250، العدد واالقتصاد اإلدارةجملة  جاهزية اإلدارات احمللية العتماد احلوكمة اإللكرتونية،" ،حممد عصام أمحد، حسان ثابت جاسم، عالء امحد حسن7

 .001ص 
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 :من الحكم المحلي إلى الحكامة المحلية تحول. مبررات ال1
هناك عدة أسباب أدت إىل بروز مفهوم احلكامة احمللية من الناحيتني النظرية والعملية، فهي متث  انعكاسا للتطورات الب طرأت 

توثرت بعدة تغريات منهجية وأكادميية من جهة أخرى، وميكن إجياز أهم األسباب العملية يف  أهناعلى طبيعة دور احلكامة من اجلهة، كما 
 النقاط األيت:

 1سياسيا:  .1.1
 العوملة كمسار وما تضمنته من عمليات ترتبط ب: 

 .اإلنسانعوملة القيم الدميقراطية وقيم حقوق  -
 اقتصاد السوق وتزايد دور القطاع اخلاص. -
 املنظمات غري احلكومية على املستويني الوطين والدويل.تزايد دور  -

 والتكيف مع املتطلبات املتزايدة للمجتمعات. ،عجز األجهزة احلكومية عن قيادة عملية التنمية 
 .تضخم اجلهاز البريوقراطي وتره  اإلدارة احلكومية العتمادها على وسائ  وتقنيات قدمية 
 اب احملاسبة والشفافية.ضعف البنية املاسساتية واإلدارية وغي 
  اجملتمع املدين على الضغط اجلماعي إذ حتولت اسرتاتيجيات عم  منظمات اجملتمع املدين الب تعم    مكوناتتنامي قدرة

فإن قدر ا ومستوى توثريها لن حيدث قدرا كبريا من النجاح إذا استمرت   ،كمنظمات دفاعية تسعى للتوثري على السياسات ورقابتها
 .2 ك  منظمة تعم  مبفردها

 ذلك انه  ،ب  تتطلبه اإلدارة الناجحة ،أمهية إمراف املواطنني يف إدارة ماوهنم ال تقتضيه مبادئ الدميقراطية واحلكامة احمللية فحسب
أن أي مرفق تتواله سلطة مركزية ال بد لنجاحه أن يلقى نوعا من التجاوب من طرف من األصول املقررة يف علم اإلدارة العامة 

وبالنتيجة لذلك كان ال بد من تضافر وتعاون اجلهود احلكومية املركزية مع اجلهود الشعبية لضمان تيسري  ،املواطن الذي خيدمه املرفق
ة مث  هذا املرفق على املستوى احمللي هو حتقيق التعاون على الوجه حبيث أن إمراك أه  الوحدة احمللية يف إدار  ،أداء املرفق العام

 .3 األكم 
 4اقتصاديا:  .1.1

 وتعجز عن مواجهتها وهو ما فرض إمراك فواع  جديدة  ،األزمات املالية الب أصبحت متر هبا الدول الوطنية من حني ألخر
 ملساعد ا يف صنع وتنفيذ السياسات العامة واحمللية.

 .االنتقال حنو منوذج اقتصاد السوق وحتول النظرة حول دور ك  من الدولة والقطاع اخلاص يف تدبري الشون العام واحمللي 
  ة ظاهرة الفساد مبختلف أمكاله وخصوصا على املستوى احمللي.إجياد للية فعالة ملواجهحماولة 
 ومتث  أهم جانب أدى إىل ظهور احلكامة احمللية..اجتماعيا: 1.1
 ستمرار التعام  مبنطق العالقات االجتماعية والقرابة يف االستفادة من اخلدمات املقدمة من قب  اجلماعات احمللية.ا 
  .انتشار البطالة وماهلا من تداعيات 

                                                 
 .001حممد عصام أمحد، حسان ثابت جاسم، عالء امحد حسن، مرجع سابق الذكر، ص   1
 .121-121ص  ،0250: مركز اإلسكندرية للكتاب،، اإلسكندريةأس  وجماالت العلوم السياسيةإمساعي  عبد الفتاح عبد الكايف،  2
احلقوق جملة البحوث يف "، املشاركة الشعبية وأثرها على السياسات التنموية احمللية )قراء يف قانون البلدية والوالية( " ،ياسني بن احلاج جلول ،لزرق حبشي 3

 .551، ص0251كتوبر اجلزائر، أ ، جامعة تيارت،20العدد  والعلوم السياسية،
 .001، ص مرجع سابق الذكرحممد عصام أمحد، حسان ثابت جاسم، عالء امحد حسن،  4



 / معهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائراجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد / الرقم الدولي الموحد للدورية7102لعدد الرابع/ ديسمبر ا

944 

 

 .استمرار تفشي ظاهرة األمية 
 1 املالية ،التعليمية،تراجع املستوى املعيشي للمواطنني يف اجملاالت الصحية. 
 :2فإن التغريات التالية كان هلا دور فعال يف تبلور مفهوم احلكامة احمللية اجلانب املعريفأما من     
 جديدة.  ومستويات متمثلة يف التنمية السياسية واحمللية، التنمية الشاملة والتنمية املستدامة بوبعاد ،ظهور مفاهيم للتنمية 
  ق اإلنسان والشفافية واملساءلةتوكيد عدة دراسات على أمهية إرساء قيم الدميقراطية وحقو. 
  على العنصر البشري يف عملية التنمية احمللية.5002تركيز تقارير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الب بدأ صدورها سنة ، 
أساس الشراكة مع ونتيجة ملا سبق حدث االنتقال من النظام حكم احمللي تسيطر فيه اجملال  املنتخبة إىل احلكامة احمللية القائمة على     

 القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين.
 :3 التاريخي لمفهوم الحكامة المحلية أصيل. الت1

تعرب عن قدرة ربان السفينة اإلغريقية ومهاراته يف قيادة Good Governer "  " يعود لفظ احلكامة إىل كلمة إغريقية قدمية     
 وقد ميتلكه من قيم وأخالق نبيلة وسلوكيات نزيهة مريفة يف احلفاظ على أرواح وممتلكات الركاب.السفينة وسط األمواج واألعاصري، وما 

ليستعم  يف نطاق واسع معرب  5020قانوين عام  فهوماحلوكمة مث كم ملفهومكمرادف   51احلوكمة يف اللغة الفرنسية يف القرن مفهوم ظهر 
قدمي أعيد استعماله من قب  البنك  مفهومفهو  ،أن كلمة احلاكمية أصلها اجنليزيالفرنسي للكلمة(، كما  األص عن تكاليف التسيري)

حيث أصبح من االهتمامات الكربى يف اخلطابات السياسية وخاصة يف معاجم حتالي  التنمية. واملالحظ  ،الدويل يف منتصف الثمانينات
حىت أصبحت ال تكاد ختلو تقارير منظمات األمم املتحدة من إمارة  قد تطور يف التسعينيات والثمانينيات من نف  القرن، املفهومأن هذا 

 إىل هذا املفهوم.  
بشك  واسع من قب  املنظمات الدولية  كمنهجية لتحقيق التنمية اجملتمعية يف الدول النامية،  فهومومع البداية التسعينيات برز امل

يف تقرير له  5000طبيعة دور احلكومة فقد استخدم هذا املصطلح عام  خاصة يف كتابات البنك الدويل يف إطار التغيري الذي حدث يف
هذا وتشهد اآلونة األخرية ظهور توجهات عاملية تدعو إىل مشاركة أفراد اجملتمع . 4 حول أساليب احلكم واإلدارة يف إفريقيا والدول النامية

ة، حيث ظهرت رؤى جديدة تاكد على أمهية إدارة السكان احملليني يف القرارات الب  مهم وتعمق أفكار الدميقراطية احمللية والتشاركي
لشاوهنم املختلفة ومن خالل جمال  حملية منتخبة ومنظمات جمتمع مدين فعالة وقطاع اخلاص تنافسي، خاصة مع كثرة متطلبات املواطنني 

 تقدمي خدمات تساوي حجم الضرائب الب يدفعوهنا.على املستوى احمللي كما ونوعا واإلحلاح يف سرعة االستجابة، حيث أصبحوا ينادون ب
ه وقد أفرزت هذه التغريات الب طرأت على الصعيد احمللي إىل بروز ظواهر جديدة ومفاهيم حديثة يف اجملالني املعريف والعملي، ومن بني هذ

 احلكامة احمللية.؛ املفاهيم
 :. معايير وآليات تجسيد الحكامة المحلية4

 :وهو ما نربزه فيما يلي ،تبني كيفية إرسائه للياتو ، إن احلكامة يف بعدها احمللي تنطلق من معايري ومامرات توضح معاملها وأفكارها       

 :.معايير الحوكمة المحلية الفعالة1.4
                                                 

 .002املرجع نفسه، ص  1
 .املرجع نفسه 2
حوكمة الشركات كآلية مداخلة مقدمة خالل امللتقى الوطين حول ، " احلوكمة يف احلد من الفساد املايل واإلداري للياتدور جابر الدهيمي، بروس زين الدين،" 3

 .21، ص0250 وماي 22و22، اجلزائر: جامعة حممد خيضر )بسكرة(،للحد من الفساد املايل واإلداري
مذكرة مقدمة لني  مهادة املاجستري يف العلوم السياسية والعالقات الدولية، ، )احمللية باجلزائرواقع واليات تطبيق احلوكمة احمللية يف تسيري اجلماعات محزة برابح،  4

 .01-05ص  ،0252 -0251اسية، جامعة ورقلة(،ختصص تنظيم سياسي وإداري، كلية احلقوق والعلوم السي
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لذا وجب إلقاء الضوء على أهم تصنيفات معايري احلكامة  ،تعددت معايري احلكامة احمللية بتعدد األطراف املسامهة يف املوضوع     
 :األيت) 25(رقم احمللية من خالل اجلدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصنيفات معايير الحكامة المحلية وفق المؤسسات الدولية: )21(الجدول رقم 
 

 األمم* حسب برنامج 1
 اإلنمائيالمتحدة 

منظمة التعاون والتنمية * 4 العربية * حسب تقرير التنمية البشرية1 * حسب البنك الدولي1
 (O.C.D.Eاالقتصادية )

حكم القانون ودولة  -
 املاسسات.

 الشفافية. -
 االستجابة. -
 بناء التوافق. -
 الفعالية والكفاءة. -
 املساواة. -
 املساءلة. -
 اإلسرتاتيجية. الرؤية -

 املشاركة. -
 اإلدارة الشرعية واملقبولة من األفراد. -
 اإلدارة الشفافة. -
 تشجيع العدالة واملساواة. -
 القدرة على تطوير املوارد. -
 التطابق مع القانون. -
 املخالفة. اآلراءالتسامح وقبول  -
 االستعمال العقالين والفعال للموارد.  -
 ، خلق وحتفيز االحرتام والثقة املتبادلة -
 روح املساولية والّتسهي .  -

الشخصية لتوسيع ضمان احلريات  -
 اخليارات.

 حتقيق املشاركة الشعبية الفعالة.  -
 سسة النشاطات السياسية.وم -
 سيادة حكم القانون والعم  على تطبيقه. -

 االلتزام باملساولية -
 الشفافية -
 الكفاءة والفعالية -
 االستجابة  -
التوقع وحكم القانون -  

 

 

 

 المصدر:
 .002حممد عصام أمحد، حسان ثابت جاسم، عالء امحد حسن، مرجع سابق الذكر، ص : على باالعتمادمن إعداد الباحث 

 1:مما سبق يستنتج أن أهم املعايري الب تتميز هبا احلكامة احمللية والب تتفق عليها معظم الكتابات
مبعىن  يئة السب  واآلليات املناسبة للمواطنني احملليني كوفراد ومجاعات من اج  املسامهة يف عمليات  " :  "Participationالمشاركة  -

 اجملتمع املدين تعرب عن مصاحلهم. مكوناتمن خالل اجملال  احمللية املنتخبة و  أوبطريقة مبامرة  إماصنع القرارات 
 األجهزةويعرب ذلك عن البعد الفين ألسلوب النظام احمللي ويعين قدرة  Effectiveness and Efficiency "  " الفعالية والكفاءة -

مع حتقيق نتائج أفض  وتنظيم  ،برامج وخطط ومشاريع تليب احتياجات املواطنني احملليني وتعرب عن أولويا م إىلاحمللية على حتوي  املوارد 
 .االستفادة من املوارد املتاحة

                                                 
 .15-12ص  ،مرجع سابق الذكر، بومدين طامشة1
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ن ذلك وومن م ،تدفق املعلومات وسهولة احلصول عليها جلميع األطراف يف اجملتمع احملليإتاحة :Transparencyالشفافية  -
 توفري الفرصة للحكم على مدى فعالية األجهزة احمللية.

واالستجابة ملطالبها خاصة  ،أن تسعى األجهزة احمللية إىل خدمة مجيع األطراف املعنية"  : " Responsivenessحسن االستجابة  -
 .الفقراء أو املهمشني

الذي هو أمسى تعبري عن إرادة املواطنني، على اجلميع اخلضوع له دو استثناء ألنه املرجعية الب "  : " Rule of Lawحكم القانون  -
 .1 حيتكم إليها اجلميع

والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين للمساءلة من طرف وتعين خضوع املاسسات احلكومية "  : " Accountabilityالمساءلة  -
 .2 هذه املساءلة ختتلف باختالف املاسسات وما إذا كان القرار داخليا أو خارجيا،اجلمهور واألطراف األخرى ذات العالقة

أوضاعهم واحلفاظ على ني مجيع الرجال والنساء لديهم احلق يف احلصول على فرص متساوية لتحس " Equality  ":المساواة  -
 .3 رفاهيتهم

اقتصادية واجتماعية وثقافية  وهي الرؤية املبنية على معلومات ومعطيات سوسيو"  : " Strategic Visionالرؤية اإلستراتيجية -
 .4 مستنبطة من الواقع،  دف إىل حتسني أوضاع السكان وتوعية اجملتمع كك 

للثقافة منسجمة بطريقة أو بوخرى مع القيم املعيارية مرتابطة مع بعضها البعض و  أهنا واملامرات هذه املعايرياملالحظ على 
يف اجملتمع من خالل إقرار ك   واإلمجاع ، حيث  دف يف الوقت ذاته إىل حتقيق وإدامة حالة من الشرعيةاالجتماعيةدميقراطية والعدالة ال

وذلك من أج  بلوغ مستوى معيشي أفض  لكافة  ؛وحقوق اإلنسان التشاركيةو  من الشفافية واملساءلة وحكم القانون، مع تعزيز املشاركة
مبفهوم احلكامة احمللية  اإلحاطةينص على حماوالت  أناجلهد العلمي اجلاد جيب  إنوعليه ف، تمع على تنوع فئا م وثقافا مأفراد اجمل

الذي نسعى لتطبيقه فيه أي االستفادة منه وفق حالة الدولة وتبعا لظروفها وأوضاعها  تناسب مع الواقعة ومعايريها املختلفة وكيفي
 ونظامها البيئي احمللي. ؛االقتصادية واالجتماعية والسياسية

 آليات تجسيد الحكامة المحلية:. 1.4
الضرورية  الفاع  واملواطن الكفاءاتإن بلوغ مستوى احلكم احمللي الرميد رهني بتوفر جمموعة من الشروط واآلليات الب متنح      

 :5 فإن احلكامة احمللية تقوم على ،لتسهي  عملية مشاركتة والتعبري عن أرائه، وعليه
 (تقوية وتوسيع الالمركزية):  تعترب هذه األخرية الوسيلة املثلى لتفعي  قنوات االتصال بني املواطن ومراكز صنع وتنفيذ القرار، أي

 باالستقاللية يف عملها وسريها من خالل منح بعض الصالحيات. متتع اجلماعات احمللية
                                                 

جامعة موالي ، اجلهوية املوسعة أفقمداخلة مقدمة خالل فعاليات اليوم الدراسي حول رهانات التنمية احمللية يف ، "والتنمية احملليةاحلكامة اجليدة "مسرية جيادي، 1
 .21، ص0252 وماي 20، اململكة املغربية ،مبكناس إمساعي 

2 GianlucaMisuraca, E-Governance in Africa From Theory to Action (A Handbook on ICTs for Local Governance), 

New Jersey: Africa World Press, 2007, P15. 
3 John Graham, Bruce Amos, Tim Plumptre, "Principles For Good Governance in the 21 st Century", policy brief, No 

15, Institute On Governance, Canada, August 2003, P03. 
 .21، ص مرجع سابق الذكرمسرية جيادي،  4
مذكرة مقدمة لني  مهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد التنمية، كلية ، )احلكم الرامد احمللي وإمكالية عجز ميزانية البلديةنضرية دوبايب،  5

 .511-512ص  ،0252 -0220رية، جامعة تلمسان(،العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجا
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  (مشاركة المواطن في تسيير شؤونه المحلية):  مرط أساسي لدفع عجلة التنمية احمللية من خالل توفري قنوات االتصال مع
املدين إلبالغ مطالبهم املتجددة إىل املواطن سواء عرب اجملتمع السياسي، اختيار املواطن ملمثليه عن طريق االنتخاب، أو عرب اجملتمع 

 احلكومة.
 (اعتماد التسويق المحلي):  أي خمتلف اجملهودات املبذولة من طرف اجلماعات احمللية من اج  خلق الثروة، وهو ما جيعلها

امتياز مع قات مثال من خالل قدرة البلديات على إمضاء عقود نيتيها، وهذا عن طريق ترميد النفتتخطى مشكلة العجز يف ميزا
 املاسسات املختصة بتسيري املياه الصالة للشرب، تسيري األسواق، حظائر توقف السيارات وغريها من املداخي .

  (التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال اعتماد):  وهذا عرب اعتماد السلطات املركزية واجلماعات احمللية على التقنيات احلديثة
 من خالل:

 اإلعالم اآليل. استعمالاالهتمام مبحور التكوين يف جمال  -
فرض تربصات تدريبية مث  ة عن طريق ياإلدار نشر ثقافة االعتماد على التقنيات احلديثة وحماولة إدماجها تدرجييا يف  خمتلف األجهزة   -

 برامج التدريب االلكرتوين.
 الواليات والوزارة الوصية. وضع مبكات اتصال حملية تسمح بالربط بني البلديات، -
 وضع مواقع الكرتونية خاصة باألجهزة احمللية. -

اجملتمعات  وقيم وعقائد أهدافختتلف باختالف  على املستوى احمللي احلكامة ويف هذا الصياغ ينبغي أن نشري إىل أن لليات إرساء
ج  دفعهم للعم  برغبة واضحة أوذلك من  ،يف سلوك األفراد واجلماعات هاتوثري  ومنط القيادة وما مدى األفرادالقواعد الب يقبلها و 

ويف ثقافات بني املواطنومراكز صنع القرار  ففي بعض اجملتمعات يتم الرتكيز على الكفاءة ويف أخرى على االنسجام ،لتحقيق أهداف حمددة
 واملشاركة.أخرى على األولوية للحقوق الفردية

 ومكوناتها:أسس الحكامة المحلية  -5
 . أسس الحكامة المحلية:1.5
 :1 ربع أس ، وهيميكن تصنيف احلكامة احمللية على أ    
 أي احلكامة احمللية السياسية والب تتمث  يف اإلجراءات املتعلقة باختاذ القرار من اج  تطبيق إدارة دميقراطية حملية. الحكامة السياسية:  -أ

وهي تتمث  يف االتصاالت احمللية، إدارة املصاحل العمومية احمللية، إدارة اجملتمع املدين، إدارة املوارد البشرية والوصاية  الحكامة اإلدارية: -ب
 اإلدارية.

والب من خالهلا ميكن إلقاء الضوء على بعض األساليب لتعبئة املوارد الداخلية واخلارجية على الحكامة االقتصادية والمحلية:  -ج
 احمللي، يف إطار إدارة واستغالل األصول التابعة للبلدية.املستوى 

وهي تتمث  يف اإلجراءات بإعداد املوازنة اخلاصة بالبلدية من خالل التنفيذ والرقابة واملتابعة والسيطرة على الحكامة الموازية والمالية:  -د
 املوازنة البلدية.

 :ساسية للحكامة المحليةاأل مكونات.  )الفواعل( ال1.5
 :2 ية هيعلى غرار احلكامة يف بعدها الوطين، تقتضي احلكامة احمللية وجود فواع  رمسية وغري رمس    

                                                 
 .12، ص مرجع سابق الذكرمحزة برابح،  1
 .10، ص مرجع سابق الذكربالل عرويف،  2
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 فلكي تتمكن احلكومة املركزية من نق  بعض اختصاصا ا للسلطات الالمركزية مبا حيقق الفعالية عليها أن توفر  :دولة فاعلة
 اآلليات التالية: 

 كف  تلبية االحتياجات الشعبية. تغطية احلاجيات املادية مبا ي -
 وضع نظام )قانوين( رقايب فعال يسمح مبراقبة السلطات احمللية وتنظيمها. -
 ضرورة التنسيق بني املستويات املختلفة لتوفري القدر الكايف من الشفافية واملساءلة والتمثي . -

 :ط بني السلطات احمللية واملواطنني احملليني إليصال خمتلف باعتباره من أهم قنوات االتصال الفعالة الب ترب مجتمع مدني مشارك
 احتياجا م ومطالبهم.

إن التعريف األهم للمجتمع املدين من حيث الذيوع واالنتشار ومن حيث تضمنه مسات هذه املنظمات بدقة هو ذلك الذي قدمه     
اتيا الب متال اجملال العام بني األسرة والدولة هي غري رحبية تسعى اجملتمع املدين هو" جمموعة التنظيمات التطوعية املستقلة ذ محمد قنديل

بعض فئاته املهمشة أو لتحقيق مصاحل أفرادها ملتزمة بقيم ومعايري االحرتام والرتاضي واإلدارة  أومصاحل للمجتمع كك   أوحتقيق منافع  إىل
التعريف انه يلخص لنا خمتلف األفكار واملفاهيم الب تضمنها مفهوم ملالحظ على هذا . فا1 " لالختالفات والتسامح وقبول األخرالسامية 

 اجملتمع املدين منذ بذوره األوىل يف الفكر السياسي وحىت األلفية الثالثة.
  المواطنThe Citizen" ":  هو فاع  أساسي تقوم عليه السياسة العامة احمللية، فاملواطن مستهلك، وهو نواة اجلمعية وهيئات

املدين، ونواة لقطاع اخلاص، به وله تقوم السياسة العامة املركزية مث احمللية، وإمراكه يف عملية صياغة السياسة العامة احمللية اجملتمع 
لي  جتاوزا للخيارات التمثيلية، ب  إتاحة فرصة ملشاورة الطرف املتلقي للسياسة العامة، الذي يسمح التشاور معه وحماورته بتفادي 

واألخطاء التسيريية الب تضيع الفرص التنموية على الساكنة، فاملواطن حسب اجلي  الثالث من املناظري احلقوقية الفش  التنموي 
حباجة إىل كافة احلقوق احلياتية املادية منها واملعنوية حىت يكتم  معوره باحلرية، وهي حقوق مرتابطة وغري قابلة للتجزئة، عندما 

 .2 على تودية واجباته من اخلدمة العمومية حيص  عليها املواطن، يكون قادرا
  تنافسيقطاع خاص : 

، فالقطاع اخلاص هو فاع  أصبح "هنتنغتون صاموئي " :يصلح للبالد" كما يقول"  General Motors " "ما يصلح جلنرال موتورز
إدماجه أكثر من ضرورة بعد فش  املاسسات العمومية يف تدبري املرافق العمومية عن طريق أمناط وتوجهات تسيري غري صائبة، فمنحت 

كة والتعاون الشرعي هذه اآللية للشراكة مع القطاع اخلاص فرصا حقيقية لتدبري املرافق احمللية عن طريق عقد االتفاقيات الب تسّه  الشرا 
وخلق أمناط من )االقتصاد املختلط، التدبري املفوض، عقود االمتياز(، حىت يعود تنفيذ السياسات التنموية احمللية من طرف القطاع 

أو  ،" Conflict of Interests" اخلاص، أكثر فعالية من الناحية التنموية، وبعيدا عن املزيد من الصراع اجملتمعي وتضارب املصاحل 
والنفوذ  " Establishment Elits and Lobby " ، واجلماعات الضاغطة" Stakeholder " سيطرة مجاعات املصاحل

" Leverage  "3. 
                                                 

 .21، ص 0220 ،مكتبة األسرة ،، القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاباملوسوعة العربية للمجتمع املدينقندي ،  أماين 1
 .25-22ص  ،مرجع سابق الذكر قوي بوحنية، 2
) دور املواطن، اجملتمع املدين والقطاع  - حالة اجلزائر واملغرب -لتشاركية يف تدبري الشون احمللي إدماج مقاربة الدميقراطية اسويقات،  األمني،عصام بن ميخ 3

 :، قسم العلوم السياسية،جامعة ورقلة، متوفر علىاخلاص يف صياغة املشروع التنموي احمللي(
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/11164/1/aissam%20benchikh.pdf, consulté le 10/04/2017 

heure 18:00. 

 

https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/11164/1/aissam%20benchikh.pdf
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/11164/1/aissam%20benchikh.pdf
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املواطنني( متث  عقدا  ،القطاع اخلاص ،اجملتمع املدين ،ذه الفواع  والقطاعات) الدولةأهنمن خالل ما سبق ذكره ميكن اعتبار 
 وهو أال األساسيحتقيق اهلدف االسرتاتيجي  إىلوتلتقي ادوار هذه الفواع  فيما بينها من اج  الوصول  ،جديدا للحكامة احمللية اجليدة

 اهلدف.له جماله الذي يعم  فيه وفق هذا  ولك  مكون من هذه املكونات يف بعدها الوطين واحمللي وحتقيق التنميةاحلكامة  إرساء
 :خاتمة
وقد سامهت يف بلورة  ،فهي تتفاوت بتفاوت وتعدد اجلهات الب تناولتها بالتحلي  ،لي  هناك مفهوم حمدد للحكامة احملليةإنه 

 واإلقليميةاملنظمات الدولية  وكذا العديد من ،املتحدة األمممنظمة  رأسهاوعلى  ،هذا املفهوم املنظمات الدولية الب تدعم سياسات التنمية
  .يف هذا اجملال األكادمييفضال عن الرتاكم العلمي  ،األخرى

لكن املتفق بشونه  ،دور اخلصوصية السياقية لظهور مفهوم احلكامة احمللية يف حتديد هذا املفهوم بدقة إمهالومن املهم جدا عدم 
كوهنا نسقا من املاسسات اجملتمعية املمثلة جلميع األطراف نظرا ل ،هو أن احلكامة احمللية تستهدف حتقيق مصلحة عموم الناس يف اجملتمع

  .والفئات
تقوية  وترتكز على مجلة من لليات أمهها ،وتقوم احلكامة احمللية على املساءلة والشفافية واملشاركة وحسن االستجابة واملساواة

فواع   وتقتضي أيضا وجود ،يف األجهزة اإلدارية التكنولوجيا احلديثة لإلعالم واالتصال إدماجاعتماد التسويق احمللي،  وتوسيع الالمركزية،
 .اجملتمع املدين، القطاع اخلاص( مكوناترئيسية ) الدولة، املواطنني، 

مسى أصبحت تادي دور احلسم يف الكثري من القضايا احملورية يف اجملتمع الذي تعيش فيه، بغية الوصول إىل هدف أخرية هذه األ
 هو القضاء على الفقر واحلرمان مبختلف مستوياته وأنواعه، وحتقيق التنمية احمللية املستدامة.
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 ؛ جدلية الطبيعي والوظيفيفسير الغربي للظاهرة العرقيةالتّ الّتفسير الخلدوني للعصبية و 
Khaldooni explanation of clannishness and Western interpretation 

of the ethnic phenomenon; Natural and functional dialectic 

 ،قسم )ب( ، أستاذ حماضرُلراري علي
 ، بن عكنون، اجلزائر.1السياسية، جامعة اجلزائر العليا للعلوم املدرسة الوطنية

 .11/16/6112 تاريخ املراجعة: - 62/11/6112تاريخ اإليداع: 
 ملّخص:

تماثل احلاصل بني الانطالقا من التطابق و ظاهرة العرق أو اإلثنية لدى علماء الغرب، و ل موضوع العصبية عند ابن خلدون و يتناول هذا املقا 
لى ع هاتني الظاهرتني، حاولت الدراسة تبيان بعض أوجه التطابق بني التفسري اخللدوين للعصبية مع التفسري الغريب لإلثنية، من خالل الرتكيز

رك التعقيد الذي متثّله داالجتماعية(، لنصل إىل نتيجة أساسية مفادها أّن ابن خلدون استطاع أن يوالوظيفية ) السياسية و  املضامني الطبيعية
 ة.هي النتيجة اليت وصلت إليها الدراسات العرقية احلديثاعتبارها هّوية ذات منشأ طبيعي ووظائف وغايات سياسية، و العصبية ب

 الكلمات المفتاحية: 
 العصبية، العرقية السياسية، العرق،اهلّوية، القومية.

Abstract:  

This paper analyses two similar phenomena, Açabia and ethnicity.  by following the same 

path taken by the Arab sociologist ibn khaldoun and Western sociologists and political scientists 

specializing in ethnic and national issues, we arrived at this precise result: the relevance of an 

approach that combines the primordial theses and the functionalist theses.  

Keywords:  
Açabia, ethnicity, nationalism, primordialism, identity. 

 : مقّدمة
ة اليت يوظّفها املصطلحات احلديثأو  ن كانت املفاهيمإن رّواد الدراسات العرقية، حىت و يعترب العالمة عبد الرمحن ابن خلدون رائدا م

ظاهرة العصبية بكّل  ولبيد أّن تنا األنثربولوجيا، لتفسري الظواهر العرقية، مفاهيم حديثة مل يدرج األولون على استخدامها.علماء االجتماع و 
عربية للظواهر راسات العبد الرمحن ابن خلدون هو ولوج يف جمال الدراسات العرقية، بل إّن الد مسّبباهتا كما صاغها و بلورهامكّوناهتا و 

 املعريف الذي خّلفته الدراسات اخللدونية.ية حتتاج إىل الثراء املفاهيمي و كذا القومالعرقية و 
ل إنّه يف هذا املقام ب ،بعامل واحد حمّدد هلاتنطلق إشكالية هذا املقال من كون ابن خلدون يف حتليله لظاهرة العصبية مل يكتف 

 هو ما جيعل املقال حياول اإلجابة عن السؤال التايل: هل تعترب ظاهرة العصبية يفلماء احملدثني أو األقدمني. و خيتلف عن من سواه من الع
 ؟. سياسيةأّصلة أم أّّنا ظاهرة اجتماعية و املنظور اخللدوين ظاهرة طبيعية غريزية مت

وهو ما نتطّرق  ة.النظريات احلديثة املفّسرة للظاهرة العرقينة الطرح اخللدوين باملقاربات و هو منطلق ملقار  ؛تناول املوضوع من هذا اجلانب إنّ    
 له من خالل احملاور الثالثة التالية.

 المحور األول
 الحديث" الغربيةالمجتمع " الجماعة و  :" الخلدونية مقابل ثنائية الحضارة" البداوة و  :نائيةثُ 

دأب التحليل االجتماعي الغريب احلديث منذ القرن التاسع عشر على إجياد متايز حّدي بني اجملتمعات السابقة واجملتمعات اليت 
" ويعتربمفّضال مفاهيم أخرى بدال عنها.  (sociétés) "، بل إنّه مل يكن يطلق عليها، يف كثري من األحيان، باجملتمعات  حديثة " :مسّاها

عي اأشهر من نظّر هلذا التمايز، حني اعتقد بوجود نسقني اجتماعيني متمايزين مها النسق االجتم (Ferdinand Tönnies) "فرديناند تونيز
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سق االجتماعي القائم على التعاقد النّ بالفرنسية( و  communauté :باألملانية و gemeinshaft )"  اجلماعة ": القائم على التضامن ومسّاه
عند عامل االجتماع الفرنسي  ؛هو نفس الفهم الذي جنده فيما بعدو  .1( بالفرنسية sociétés :باألملانية و gesellschaftأو " اجملتمع"   ) 

تمعات اليت التضامن السائدة، فاجمل الذي قّسم األنساق االجتماعية حسب أمناط "؛ فرديناند تونيزـ " الذي تأثّر كثريا ب "؛ إميل دوركامي" 
 لعضوي.بينما اجملتمعات احلديثة يسود فيها التضامن ا ،يسود فيها التضامن اآليل  أو امليكانيكي هي اجملتمعات التقليدية القدمية

االجتماعية  للتطور اجملتمعات، من جمتمعات تقليدية ختضع لألفعا " الفيربي" هذا التقسيم شّكل املنطلق الذي طبع التحليل 
 actions sociales )ةضع لألفعال االجتماعية العقالنيجمتمعات حديثة ختو ( actions sociales affectivesالعاطفية ) 

rationnelles)   ، ضرية، فثنائية تمعات حجماجملتمعات إىل جمتمعات بدوية و كذلك قّسم   قدسيمات ابن خلدون ملنطق مماثل، فعت تقضو
 تمع أو ما قبل احلداثةاجمل -يف التفكري اخللدوين ميكننا مطابقتها بالثنائية الغربية ) اجلماعة  (bédouinité - citadinitéاحلضارة ) البداوة و 

 احلداثة(.    -
 تقليدية أو ماصائص اجملتمعات النقارّنا خبو  ،تمعات البدوية عند ابن خلدونتزداد درجة التماثل عندما نستعرض خصائص اجملو 

بني أفرادها  التآلف  معات يسودجمت ؛حسب ابن خلدونفاجملتمعات البدوية أو القبلية  ،" ماكس فيربتونيز، دوركامي و " قبل احلديثة عند 
 هي مسات تقرتب من مفهوم التضامن اآليل أو امليكانيكي الذي يطبع اجملتمعات التقليدية أو البسيطة حسب إميل دوركامي.ية والتعاون و احلمّ و 

مة البارزة يف هذه اجملتمعات البدوية حيث كتب ابن خلدون مقّدمته: " اعلم أّن اختالف األجيال يف أحواهلم لتعاون هو السّ فا
 الكمايلو  م إمّنا هو للتعاون على حتصيله واالبتداء مبا هو ضروري منعه ونشيطه قبل اخلاصإمّنا هو باختالف حنلتهم يف املعاش، فإّن اجتماعه

" 2 . 
أهل البادية و ، ي(ذا استعملنا املفهوم املاركسإذ أن ابن خلدون ميّيز بني اجملتمعني لوجود تباين يف حتصيل املعاش ) منط اإلنتاج إ

مط يف هذا النّ وهو نشاط يتطّلب التكاتف والتآزر، و  (nomadisme pastorale)  حالالرتّ نشاطا اقتصاديا يقوم على الرعي و ميارسون 
 احلواضر. د يف املدن و مط املعاشي السائاالجتماعية عكس النّ ومون بنفس األدوار  االقتصادية و كبري بني أفراد اجلماعة، ألّّنم يقال يوجد متايز  

يم العمل " حول تقس :سنصل إىل املالحظات نفسها، ففي كتابه املشهور " إميل دوركامي"  العامل االجتماعي: إىلإذا عدنا ف
أّن اجملتمعات التقليدية اليت ميّيزها التضامن اآليل أو امليكانيكي ال  " دوركامي" يرى ( de la division du travail social)االجتماعي" 

، فأفراد اجملتمعات التقليدية يقومون باألدوار االجتماعية نفسها، وهو ما مينع من حدوث ظاهرة فيها تقسيم واضح للعمل االجتماعييوجد 
لتقسيم الواضح ااحلديثة تتمّيز بالتعقيد احلاد و بينما اجملتمعات  ،فهذه اجملتمعات تتمّيز بالبساطة .(   lisationspéciaLa)التخّصص 

 . 3 للعمل االجتماعي
ميتد هذا التمييز بني األنساق االجتماعية إىل جماالت أخرى، من خالل التمييز بني اجلماعات فال يقف األمر عند هذا احلد، بل 

سمة البارزة وبني اجملتمعات األرقى، فالتفسري التطوري أصبح ال ،العشريةواليت يقصد هبا القبيلة والعرق و  (groupes de bases) القاعدية 
 " جون لو أمسال "ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر، لتظهر آثاره يف الدراسات العرقية حيث يرى كل من   ،يف التحليل االجتماعي

(Jean-Loup Amselle)  إليكيا أمبوكولو" و " (Elikia M'Bokolo)  ّعن الشعوب غري املتحضرة  متييز الشعوب املتحضرة "  :أن
وروبيني استعمال الشعوب املتحضرة كان يتوجب على الباحثني األ تعترب شعوبا جمردة من التاريخ، ومن أجل التفريق بينها وبنياليت كانت 

اليت  ، فامليزةالغربية (sociétés) عن اجملتمعات  (communautés)مصطلح قادر على حتديد الفوارق املوجودة بني هذه اجلماعات 

                                                           
 26، ص..6116 بريوت، لبنان، النشر،تماعيا أساسيا، ترمجة: رشا مجال، الشبكة العربية لألحباث و جون سكوت، مخسون عاملا اج 1
 .85، ص.6112القاهرة، مصر،  دار ابن اجلوزي، مقدمة بن خلدون،عبد الرمحن بن خلدون،  2

3 Emile, Durkheim, de la division du travail social, Paris, Presse universitaire de France, 1991, p.56. 
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القبيلة عليه أصبحت مصطلحات مثل العرق و و  ،(l'historicité)جتعل األوىل أدىن من الثانية هو افتقاد األوىل للتارخيية و ، جتعلهما خمتلفني
تمعات قبل صناعية/ جمتمعات بتاريخ(، ) جمالجتماع: ) جمتمعات بال تاريخ/علم ان قائما بني علم األنثربولوجيا و مرتبطة بالتقسيم الذي كا

 .sociétés)  "1/ مجتمعات  ommunautésc  جمتمعات صناعية(، ) جمتمعات بدون كتابة/ جمتمعات بكتابة(، ) مجاعات حملّية
 المحور الثاني

 جدلية الغريزي والمكتسبة؛ ثنيالتفسير الخلدوني للعصبية مقابل التفسير الغربي لإل
عريف ألوروبيني عن تقدمي تادة، عجز علماء االجتماع العرب و ظاهرة معقّ  " ابن خلدونعامل االجتماع " ظاهرة العصبية عند إن 
هي يف نظر االختالف يف فهم هذه الظاهرة، و  سنحاول يف هذا اجملال الضّيق تقدمي بعض التعريفات إلدراك حجموعليه، ، هلاجامع ومانع 

 .2 تعريفات قامت على أساس تأويل ما جاء يف املقّدمة عن هذا املفهوم " زينب حممود اخلضريي" الباحثة 
ابة مبعىن الرابطة، العصو  ،إىل كلمة العصب مبعىن الشّد والربط االشتقاق أّن كلمة عصبية مّتت بصلة " عبد الرزاق مّكي" يرى و 

 .3"  اسم " العصبةالرحم، بدليل أّن اللغة العربية تسّمي ذوي القرىب بنوية اليت تربط بني ذوي القرىب و أّن األصل يف معناها أّّنا الرابطة املعو 
ة ال تشمل بنّي يف مقّدمته أّن العصبي " ابن خلدون"  الدم، بالرغم من أنّ ية هو رابطة أّن أساس العصب " طه حسني" بينما يرى 

 ية قوما من: " إذا اصطنع أهل العصبابن خلدون" يقول حيث احللف، فقط الذين جتمعهم رابطة الدم فقط، بل تتعّداها إىل أهل الوالء و 
لبسوا جلدهتم كأّّنا و  املصطنعون بنسبهم يف تلك العصبيةأولئك املوايل و ضرب معهم  ... التحموا به،غري نسبهم أو اسرتقوا العبدان واملوايل و 

 .4 " حصل هلم من االنتظام يف العصبية مسامهة يف نسبهاعصبتهم و 
ا رية، بينمفهي حسبه ظاهرة عنص  ،أّن السمة املتأصلة يف العصبية هي رابطة الدم " عبد الرمحن بدوي" بالرغم من ذلك يرى و 

، " Yves Lacoste " أّما علماء الغرب فريون أّن العصبية ظاهرة معّقدة، كما بنّي ذلك  ثانوية.هي مسات دخيلة و السمات األخرى 
أّّنا القوة  " زنتالاروين رو " وظائف سياسية. بينما يرى فيها ا غايات و غاياهتا متعّددة فهي ظاهرة اجتماعية هلويرجع ذلك ألّن حمتواها و 

 (Gaston Bouthoul) " ولغاستون بوت" قبلي يسبق تشّكل الدولة، يف حني يعتقد رغم من نشأهتا يف جمال بدوي و احملرّكة ملصري الدولة، بال
 . 5 أّن العصبية هي التضامن أو التكاتف القبلي

وهرها، فأحيانا التعقيد يعود إىل طبيعة هذه الظاهرة أو جلكّن الباحثني املتخّصصني يف الدراسات اخللدونية، الحظوا أّن سبب هذا 
هنا جيمع بني  سياسية. و هورها على أّّنا ظاهرة اجتماعية و يف بعض األحيان يصوّ و  ،بن خلدون مضمونا طبيعيا غريزيايضفي عليها ا

أمّهها الفقرة اليت يقول فيها: " إّن و  ،ات من املقّدمةحة يف بعض الفقر تبدوا واض ،مقاربتني خمتلفتني، فتصويره للعصبية على أّّنا ظاهرة طبيعية
، فإّن القريب أهل األرحام أن يناهلم ضيم أو تصيبهم هلكةن صلتها النعرة على ذوي القرىب و مو  ،طبيعي يف البشر إالّ يف األّقلصلة الرحم 

 يعية يف البشر مذ كانوااملهالك، نزعة طبه من املعاطب و قريبه أو العداء عليه ويود لو حيول بينه وبني ما يصل جيد يف نفسه غضاضة من ظلم
" 6.  

                                                           
1 Amselle J.-L. et M’bokolo E.( sous la dir.de), Au cœur de l’ethnie. Ethnie, tribalisme et Etat en Afrique, La Découverte, 

1985, p.15.  

 
 .126، ص.6112 بريوت، لبنان، التوزيع،فة التاريخ عند ابن خلدون، دار الناشر للطباعة والنشر و زينب حممود اخلضريي، فلس 2
 .188.صاإلسكندرية، مصر، دار الكتاب العريب،  فلسفي عند ابن خلدون،عبد الرزاق مكي، الفكر ال 3
 .115ص. )البن خلدون(،  ّدمة،املق 4

5 Georges Labica, Politique et religion chez Ibn Khaldoun, Essai sur l'idéologie musulmane, Alger, SNED, 1978,p.85. 
 .116ص.)البن خلدون(،املرجع نفسه، املقّدمة،  6
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"، فكما  اإلثنية ي "هفت يف تفسري ظاهرة أخرى مقاربة ومشاهبة لظاهرة العصبية و يف املقابل، نالحظ أّن املقاربات املفّسرة اختلو 
وى طبيعيا لإلثنية، القومية حمتالدراسات العرقية و طى بعض خرباء أعطى للعصبية يف بعض املرّات مضمونا طبيعيا، أع " ابن خلدون" أّن 

لذلك، فقد  اسية التقليدية،املقاربات اجليوسيتأثّروا باملقوالت الداروينية و  حيث ظهر هذا التوّجه لدى أنصار التّيار الطبيعي البيولوجي الذين
تطابق يف الدوافع العامة  بوجود رواد هذا التيار إىل القول اختزل هذا التيار خمتلف العالقات االجتماعية يف بعدها البيولوجي، بل ذهب بعض

جتمعها املصاحل اخلاصة ألفرادها، أّن اجملتمعات البشرية توّحدها و  Van Den Berghe "  " للسلوك عند اإلنسان و احليوان، إذ يعتقد
عند اإلنسان ما هو يف  ((L'altruismeسلوك اإليثاري الهي اليت جتعل األفراد جيتمعون، و على غرار اجملتمعات احليوانية، فغريزة البقاء 

 هيف ،أّن البشر مثلهم مثل اجملتمعات احليوانية " Van Den Berghe " يسّلمنانية الطبيعية يف اإلنسان، و عن األ احقيقة األمر إال تعبري 
 .1 جينات أقربائهحىت لكن و  قط يف إعادة إنتاج جينات الفردهو ما يساهم ليس فمربجمة جينيا حلفظ النوع والتناسل و 

، (la parentéتصبح اإلثنية امتدادا طبيعيا ملبدإ القرابة )"  Van Den Berghe " فقا للتصور العام الذي صاغهعليه، فإنه و و 
فق التصّور والتكيف و  تقوية قدرات الفرد على البقاء اليت يّتم من خالهلا ،من وسائل االنتقاء الطبيعي ةاالنتماء العرقي وسيل بأن بل إنّه يرى

متنح  " le  " népotismeالدارويين لفكرة الصراع من أجل البقاء، لكّن املسألة تصبح أكثر تعّقدا عندما يّقر أّن ظاهرة حماباة األقارب   
تجّذر عند اإلنسان بربجمة السلوكات اليت حتّددها تية العرقية و اعات اليت ال تعتمد على احملاباة، فاهلوّ للجماعات اليت تعتمدها امتيازا على اجلم

  ((l'ethnocentrismeعلى هذا األساس تصبح ظاهرة التمركز العرقي و  .2 بصورة جتعل الفرد مييل لألقارب على حساب األجانب جينية 
 اطبيعي ايف نفس الوقت ظهر تيار و .3 يشعر بذلكال شعورية، أي إّن اإلنسان حسبه متمركز عرقيا دون أن و  ((atavique ظاهرة تأسلّية

 .(Le primordialisme ) " أو األويل  التيار الربميوديايل" ر من التطّرف، أطلق عليه أصحابه لكّنه، مل يكن يتّصف بنفس القد اآخر 
مرة يف كتابه الذي الذي استعمله أول "،  Edward Shils"  إىل ادوارد شيلز (primordialيُنسب مصطلح )ويف هذا الشأن 

ليدعم أطروحته حول أمهّية اجلماعات األولّية  ،"" Primordial, personal ,sacred and civil ties حتت عنوان:  1282 نشر سنة
les groups primaires))  ما يسمح للمجتمعات من االشتغالإّن  "، شيلز"  إنشاء اجملتمعات  الكربى، فحسب يف عملية االندماج و 

جناز األفراد العاديني ملهامهم ضمن بيئتهم املباشرة ) حميطهم االجتماعي إأي خارج أوقات األزمات هو  ،االستمرار يف األوقات العاديةو 
اخنراطه يف عالقات لكن بو ، للمجتمعجمّردة أو بتصّور واضح للعامل و  الضّيق(، ففي سلوكه اليومي، ال يكون اإلنسان موّجها بإيديولوجية

هي روابط تتمّيز بة و ري قابلة للوصف كرابطة القراهذه الروابط حسبه غصفة األصلية أو األساسية. و  " شيلز"  طبيعية يصبغ عليها شخصية 
 .4 مبستوى عال من التضامن الذي توّلده

ها نالذي يرى يف هذا الشكل من الروابط القاعدة األساسية اليت تتشّكل م "، إميل دوركامي" من تصّور " شيلز  " من هنا يقرتب
 "هو التصّور نفسه الذي جعله ينتقد الطرح النفعي للتضامن. ففي كتابه حول تقسيم العمل االجتماعي يرى الروابط االجتماعية األولّية، و 

يرجع لقوى  ولكن ذلك "، Spencer "  "هربرت سبنسر"  ما يرىك  ((la coopérationأّن ما خيلق التضامن ليس  التعاون  "؛ دوركامي
فس احلّيز املكاين )األرض(، تقديس األجداد وتطابق العادات، ، االرتباط بن(affinité du sang)دافعة ال يتحّكم فيها األفراد كرابطة الدم 

  . 5 " ال ينتظم التعاون بني األفراد إال بعد تشّكل هذه اجملموعة وفق هذه األسسو 

                                                           
1 Pierre Van Der Bergh, Man in Society: a Biosocial View, New York: Elsevier, 1975, p.19. 
2 Ibid,p.61. 
3 Ibidem. 
4 Philippe Poutignat, Jocelyne Streiff-Fennart , , Théorie de l’ethnicité, Paris : PUF, 1995, p.35. 

 

 
5 Emile Durkheim, De la division du travail social,Op-cit, p.262. 
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 باعتقاده بوجود صنف من الروابط االجتماعية " ادوارد شيلز"  يف املسار نفسه الذي ابتدأه "،  Clifford Geertz " ساروقد 
ن أن ندرج هو صنف يعرّب عن روابط أولّية طبيعية ميكو  ،ثر من خضوعه للتفاعل االجتماعيخيضع لالجنذاب أو االستئناس الطبيعي أك

أّن هذه الروابط األولية ميكنها أن "  Geertz " يعتقداء اجلهوي والعادات. و ، الدين، اللغة، االنتمالطبائع الوراثيةها روابط الدم، ضمن
ة األمة كوحدة نافسالنقابية، ألّنا قادرة على مابط الطبقية، احلزبية، املهنية و هي روابط أقوى من الرو تخذ طابعا جهويا، قبليا أو عرقيا، و ت

 شاملة ألّّنا تنطلق من اعتبارات مماثلة للقومية.و   اجتماعية جامعة
يف كوّنا تسمح للباحثني يف حقل الدراسات العرقية من فهم بعض خصائصها "  Geertz"  ترجع أمهّية األحباث اليت قام هباو 

هو ما تنطلق منه بعض الدراسات العرقية و  (liens civilsاليت جتعل من اهلوية العرقية باعتبارها هوية أساسية و أولية منافسة للروابط املدنية )
 بالرغم من رفضها هلذا االجتاه الطبيعي.

 المحور الثالث
 إلثنيةاالوظيفة السياسية والتعبوية للعصبية و 

البشرية الطبيعة غريزة و ا هي إالّ روابط خاضعة للاإلثنية مة، اليت ترى أّن كل من العصبية و البيولوجييف مقابل األطروحات الطبيعية و و 
 املتأصلة، هنالك مقاربات تعتقد أّن جوهر هاتني الظاهرتني اجتماعي وسياسي بالدرجة األوىل.

ية هبا تكون احلماية قّدمنا أّن العصب ذلك ألن، و فابن خلدون يرى أّن الغاية اليت تصبو إليها العصبية هي امللك كما ورد يف املقّدمة
اكم يزع بعضهم عن ححيتاجون يف كل اجتماع إىل وازع و قّدمنا أّن اآلدميني بالطبيعة اإلنسانية ليه، و واملدافعة واملطالبة وكل أمر جُيتمع  ع

ة، ألّن زائد على الرئاس هو أمربا عليهم بتلك العصبية، وإال مل تتم قدرته على ذلك، وهذا التغّلب هو امللك و بعض، فال بد أن يكون متغلّ 
بية إذا بلغ إىل رتبة صاحب العصمتبوع، وليس له قهر يف أحكامه. وأّما امللك فهو التغّلب واحلكم بالقهر، و صاحبها الرئاسة إمّنا هي سؤدد و 

 يتم اقتدارها عليه إال الألنّه مطلوب للنفس و  ؛القهر ال يرتكهباع ووجد السبيل إىل التغلب و اإلتّ ذا بلغ رتبة السؤدد و طلب ما فوقها، فإ
 .1 عا، فالتغّلب امللكي غاية للعصبية كما رأيتبالعصبية اليت يكون هبا متبو 

غري أنّه  ،الدم( واعتربها امتدادا لصلة الرحم ) رابطة اكما بيّن   بية رابطة طبيعية فطريةاعترب العص" بن خلدون " ا بالرغم من أّن و 
ذه الرابطة يف تعبئة جيدا قوة هسياسي( يدرك فصاحب العصبية ) األمري أو القائد ال ،مل ينِف وجود استغالل أو توظيف سياسي هلذه الرابطة

والتذامر   بالعصبية ملا فيها من النعرة املمانعة إمنا تكونرنا أّن املغالبة و ا قرّ ذلك أنّ و ... " :" أن  بن خلدون" اشحذ األفراد حيث يقول و 
احبه إالّ إذا غلب قّل أن يسّلمه أحد لصغالبا و  ملذوذ، فيقع فيه التنافساستماتة كل واحد منهم دون صاحبه، مثّ إّن امللك منصب شريف و 

 . 2 " شيء منها ال يقع إال بالعصبيةالقتال واملغالبة، و  تفضي إىل احلرب،و عليه، فتقع املنازعة 
 لظاهرة اإلثنية بدالاالجتماعي لو  ، فلقد أصبحت ترّكز على البعد السياسيمنها الغربيةالسيما ا يف الدراسات العرقية احلديثة أمّ 

أّن العودة إىل العامل  ؛يهياسي للعرقية إىل نتيجة أساسية و عن التفسري الطبيعي البيولوجي، فلقد خلص الباحثون يف مسألة التوظيف الس
بينما  ،ألحاسيسالقائم على العرق خياطب العواطف و العرقي تنطوي على امتياز كبري ال حتققه املرجعيات األخرى، فاخلطاب السياسي ا

بينما جتتهد  ،األخرى قد ختاطب العقل، حبيث أّن النخب السياسية املوظفة للخطاب العرقي قد ال جتد صعوبة يف نقل رسالتهااخلطابات 
 لكنها قد تعجز عن خلق رأي عام مساند لطروحاهتا.و  ،اجتهادا كبريا إلقناع العامة اخلطابات األخرى

 اكستان يصرّحوب ،التوظيف السياسي للعرق يف كل من البوسنة، اهلنديف دراسته حول " كارسنت فيالند "   جعل األمر الذي 
املفتقر إىل  ياسي)أي انطالقا من طبيعة اخلطاب العرقي( ميكن تفسري ملاذا يكون من املمكن، يف عصور اجلدل الس من هناو " : بالقول

                                                           
 .118ص.البن خلدون، املرجع السابق، املقدمة،  1
 .162.ص املرجع نفسه، 2
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غسالفيا ما م يف التعبئة. كما حدث يف أول انتخابات حرة يف يو األما إىلمبساعدة النماذج العرقية )االثنية(، الوصول إىل قفزة الدميقراطية و 
و على هذا فاخلصائص املميزة األصلية اإلثنية هي املرساة اليت ميكن للمشروعات السياسية أن ترسو  - شيوعية أو حتت مظلة االستعماربعد ال

 . 1 " عندها بسهولة
" :قال ندما" ععزت بيكوفيتش  " أنه ما من شك يف أّن هذه الظاهرة كانت قائمة أيضا يف ذهن "؛ كارسنت فيالند"  يعتقد و 

شرات األلوف من كل عندما تتعّلق املسألة بالقومية حتصل على عطية يأيت بضع مئات من املثقفني و حني تنادي إىل مناقشة علنية يف الدميقرا
 .2 " الطبقات املوجودة يف الشارع

الذي درس هو كذلك املثال اهلندي ووصل إىل نتائج "  Paul Brassبول براس " يف طرحه مع " فيالند  كارسنت"   يشرتك و 
النخب املضادة داخل ب و النخ " فبالنسبة إليه: ،خب هي اليت تعيد تشكيل الوالءات العرقية مبا خيدم مصاحلهاحبيث اعترب النّ  ،مشاهبة

وللدفاع عن  ستخدمها رموزا لتعبئة اجلماعة،تيمة جديدة ومعىن جديدا، و تربط هبا قفة اجلماعة و ختتار جوانب من ثقا اجملموعات العرقية
 .3"  كذا للتنافس مع اجلماعات األخرىمصاحلها و 

ون نتاجا لتنشئة تصبح اهلّوية العرقية مطلبا سياسيا قبل أن تك ،عامال تعبوياذي جيعل الظاهرة العرقية وسيلة و فمن خالل التصّور ال
 أفرزهتا قات القوى اليتيف عالو  ،ىن املؤسسيةل للتغرّيات يف البُ رد فع (pragmatique) هي حسب هذا الطرح املنفعي ف ،سياسية واضحة

املصاحل السياسية هي اليت  بل إّن وظيفة تنظيم - آكلة و املتقادمةة باهلّوية املتيف حني يعترب الطرح احلداثي كما ذكرنا سالفا العرقي -احلداثة 
ة عليها ظر إليها كظاهرة سياسية صرفة حبيث أصبح الباحثون يستعملون مفهوما جديدا للداللليس العكس ليصبح النّ قية و حتّدد الظواهر العر 

 .political Ethnicity  " 4العرقية السياسية " هو:
 اتمة:خ

ع كفيلة بتأصيل املفاهيم ط تقاطمقارنتها مبثيالهتا الغربية إلجياد نقا ناحاولمن مقاربة خلدونية صرفة و  لبحثا هذايف  ناانطلقلقد 
 ، وقد توصلنا إىل النتائج التالية:لتصورات العربية للظواهر العرقيةاو 

ات مبنطق فكالمها ينظر إىل اجملتمع ،االجتماعية يقرتب يف مناح عديدة من حتليل املدارس الغربية لألنساق إن التحليل اخللدوين    
اجملتمعات و  جملتمعات البدويةعلى التفريق بني ا ملدوين قاالطرح اخل أن لتمييز بني اجملتمعات البسيطة واجملتمعات املرّكبة، فنجدمتييزي، أي ا

وم على تصور تطوري وضعي، هي مدركات تقاجملتمعات احلديثة، و معات التقليدية و ّيز بني اجملتقد مالغربية  احلضرية، بينما جنده يف الدراسات
 الدراسات العرقية يف القرن العشرين.  علىرت تأثريا واضحا أثّ 

يا، ها مضمونا طبيعاقّدم مفهوما للعصبية يقرتب من املفاهيم الغربية احلديثة للظواهر العرقية حيث أعط" ابن خلدون " كما أّن 
 ،لعصبية بعدا وظيفيالك أضفى على ا، فهو كذأولية أي " برميورديالية " ية صرفة أوربية، سواء كانت طبيعغمثلما فعلت بعض املقاربات ال

اليت صاغت و  ،فّسرة للظاهرة العرقيةامل بويةالتعب كثريا من التيارات الوظيفية و قرت ا فقدّل عصبية هي امللك، تسعى هلا ك حني قّرر أّن الغاية اليت
 مفاهيم تفسريية وجيهة كالعرقية السياسية. 

                                                           
 ،النشردى للثقافة و دار امل : حممد جديد،مجةالبوسنة، اهلند، باكستان(، تر أتننة السياسة )االتنيات و  الدولة القومية خالفا إلرادهتا: تسييس فيالند، كارسنت 1

 .44، ص. 6112،  ، سوريا،دمشق
 .44املرجع نفسه، ص. 2

3 Paul Brass, Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison, London: Sage Publication,1991,p.75. 
4 Eriksen,Thoma shylland," ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives ", 

(www.Folk.vio.no/geither/ethnicity.html. ( consulté le: 3/4/2012). 

http://www.folk.vio.no/geither/ethnicity.html
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نافس السياسي يف راسة التّ لد ،أّن التفسري اخللدوين للظاهرة العصبية كفيل مبّدنا باألدوات التحليلية الالزمة ميكننا القولوعليه، 
 ىن القبلية التقليدية. بالبُ  ثةية والسياسية متشبلعربية، اليت ال تزال املعايري والقيم االجتماعالبيئة ا
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