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قواعد النرش يف جملة الدراسات القانونية عرب التسجيل يف البوابة اإللكرتونية 
)ASJP( للمجالت العلمية

إلرسال مقال علمي ملجلة الدراسات القانونية التابعة ملخرب السيادة و العوملة بجامعة حييى 
فارس باملدية )اجلزائر( حسب اإلجراءات املعلمول هبا من قبل املديرية العامة للبحث العلمي 
و التطوير التكنولوجي)Dgrsdt( التابع لوزراة التعليم العايل       و البحث العلمي اجلزائرية 
اخلطوات  إتباع  أوال  يستوجب   )ASJP( العلمية  للمجالت  اإللكرتونية  البوابة  نطاق  يف 

التالية:

 Algerian Scientific Journal(  1- الدخول ملوقع البوابة اإللكرتونية للمجالت العلمية
                :)Platforms

      www .asjp.cerist.dz               
اإللكرتوين  بالربيد  اخلاصة  البيانات  أكمل  ثم  الصفحة  أعىل  يف  دخول  زر  عىل  إضغط   -2

+كلمة الرس+ تذكرين+ أضغظ عىل كلمة تسجيل.
إسم  من:  إكامهلا  يستوجب  شخصية  بيانات  تتضمن  تسجيل  إستامرة  ذلك  بعد  تظهر   -3
احلروف  إدخال  التواصل+  لغة  البلد+  تأكيدها+  و  الرس  إلكرتوين+كلمة  بريد  ولقب+ 
التي يراها املعني، ثم إضغظ عىل : أقبل رشوط اإلستخدام و قواعد اخلصوصية + إرسال.
لربيده  العلمية  للمجالت  اإللكرتونية  البوابة  موقع  من  رسالة  للمعني  تأيت  ذلك  بعد   -4
اإللكرتوين بالتسجيل، بعدها جيب عىل املعني فتح الرسالة و الضغط عىل الرابط اإللكرتوين 

املرفق ليتم تفعيل دخوله.
 ، اليمنى  اجلهة  عىل  املوجودة  املجاالت  حدد  و  اإللكرتونية  البوابة  ملوقع  الدخول  أعد   -5
الوزارة،  املعتمدة من  ثم إخرت )Social Sciences( ثم )Law( لتظهر قائمة املجالت 

وإبحث عن جملة الدراسات القانونية )صنف:NC/ الدور:نصف سنوية(.
6- أدخل عن طريق: إنتقل للمجلة، بعدها توجه مبارشة للجانب األيرس إلرسال مقال، ثم 
تظهر لك صفحة حتمل عنوان: تعليامت املستخدم تشتمل عىل: إسم املستخدم+ كلمة الرس 

املحددة سابقا، بعدها إضغظ عىل تسجيل الدخول.
7- بعد دخول املستخدم تظهر صفحة أخرى تتضمن تقديم ورقة املقال )أكمل املعلومات ثم 

إضغظ عىل إرسال مقال(.
بإمكان  سيكون  و  املعنية،  املجلة  من  بالوصول  إشعار  ليأيت  اإللكرتوين  بريدك  إفتح   -8
صحاب املقال متابعة مراجل معاجلة مقاله عرب ولوجه حلسابه يف موقع البوابة.                      



رشوط النرش يف جملة الدراسات القانونية )خمرب السيادة والعوملة(

أوال – يشرتط يف الدراسات واألبحاث املراد نرشها ما ييل : 
1- أن تكون متسمة بالعمق واجلدية، ويلتزم الباحث باملنهج العلمي.

واإلنجليزية،  العربية  باللغة  امللخص  اآليل،مع  باإلعالم  مكتوبا  البحث  يكون  أن   -2
والكلامت املفتاحية. 

 Traditional اخلط  نوع   .18 بخط   )A4( صفحة   20 عن  البحث  يزيد  ال  أن   -3
Arabic، إذا كان املقال باللغة العربية ، أما إذا كان املقال باللغة األجنبية فيكون بخط 

.Times New ROMAN 14( .نوع اخلط(
رضورة  مع  املقال،  آخر  يف  املراجع  وقائمة  صفحة  كل  أسفل  يف  اهلوامش  تكون  أن   -4
إعطاء املعلومات البيبليوغرافية كاملة  ) نوع اخلط Traditional Arabic( 12 باللغة 

 ) Times New ROMAN العربية، أو ) 11 باللغة األجنبية
5- أن ال يكون املقال قد نرش أو قد أرسل للنرش يف جملة أخرى وطنية كانت أو دولية.

6- أن ال يكون املقال جزءا من مذكرة خترج أو ماجستري أو ماسرت أو أطروحة دكتوراه
7- أن ال يكون املقال قد أرسل للمشاركة أو متت املشاركة به يف ندوة وطنية أو دولية ، مؤمتر 

إقليمي أو دويل ، يوم درايس ، ملتقى وطني أو إقليمي أو دويل. 
ثانيــا - ختضع األبحاث املرسلة إىل املجلة للتحكيم قبل نرشها. 

ثالثــا - ترتب املوضوعات وفق اعتبارات موضوعية وفنية. 
رابعا - حيكم عضوان يف كل مقال، ويف حالة االختالف حيكم عضو ثالث ، وتقوم إدارة 

املجلة بإعالم أصحاب األبحاث املرسلة بقرار املحكمني بخصوص أبحاثهم. 
خامسا - ال يعاد نرش أي موضوع من موضوعات املجلة إال بإذن كتايب من إدارهتا. 

التحرير إال  للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيئة  سادسا - ال جيوز 
ألسباب تقتنع هبا هيئة التحرير، وكان ذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنرش. 

سابعا- ال تدفع املجلة مكافآت مقابل البحوث املنشورة، ما مل تكن بتكليف.
رأي  عن  بالرضورة  تعرب  وال  كتاهبا  أراء  عن  املجلة  يف  املنشورة  املقاالت  تعرب   - ثامنا 

املجلة.
تاسعا- أي إستفسار يرجى اإلتصال بمجلة الدراسات القانونية عرب  :  

LSMLAW213@yahoo.fr



افتتـاحيــة العدد
11  ولد يوسف مولود - كلية احلقوق 

والعلوم السياسية  جامعة مولود 
معمري تيزي وزو

اإلرهاب اإللكرتوين والطرق احلديثة لتكوين 
التنظيامت اجلهادية عرب شبكة اإلنرتنت

30 د.فخار هشام
كلية احلقوق، جامعة حيى فارس 

باملدية

حقــوق اإلنسـان بيـن العامليـة واخلصوصيـة

43 د. محزة حسن سليامن صالح
جامعة القرآن الكريم والعلوم 

اإلسالمية - السودان

 الشواهد والبينات القضائية يف سورة يوسف
القوانني املعارصة”   “دراسة تطبيقية عىل 

61  د. توفيق بن باباعيل  كلية احلقوق و 
العلوم السياسية  جامعة حييى فارس 

باملدية

اخللفية اإليديولوجية لبناء الدولة يف اجلزائر
)1992-1962( 

72  د. الطاهر برايك   أستاذ حمارض 
بقسم احلقوق  جامعة عامر ثليجي – 

األغواط

أحكام العقد املربمبني املستثمر األجنبي وهيئة الضامن   

88 د. زرقـط عـمـر،  كلية احلقوق 
والعلوم السياسية، جامعة حيي 

فارس باملدية

 الرقابة املالية كآلية ملكافحة متويل اإلرهاب

105   د/ جماهدي إبراهيم
   كلية احلقوق والعلوم السياسية- 

جامعة البليدة2

املحاكمة اجلنائية العادلة يف ضوء املواثيق الدولية

141 د. نارصي سمرية، قسم العلوم 
السياسية بجامعة عباس لغرور 

خنشلة

 تداعيات العوملة االقتصادية ومؤسساهتا عىل دول 
العامل الثالث 

164 د. وناس حييى- جامعة أمحد دراية 
–أدرار

أ.د. رباحي أمحد-  جامعة حسيبة بن 
بوعيل، الشلف، 

تطبيقات التعويض العيني كآلية إلصالح األرضار 
البيئية

179 د. مهري حممد أمني
كلية احلقوق – جامعة املدية

 املسؤولية اجلزائية ملصدر الشيك بدون رصيد

المحتوى



200  د. رقية جبار
 كلية احلقوق و العلوم السياسية

 جامعة حيي فارس باملدية

التحصيل املستندي كوسيلة دفع يف التجارة اخلارجية

208 د. خرضاوي اهلادي، أ. لكحل 
عائشة، كلية احلقوق والعلوم 
السياسية  جامعة عامر ثليجي 

باألغواط  

رضورة التحديد الدقيق لوعاء اجلباية البيئية كآلية 
ملكافحة التلوث البيئي

219 د. محيدة مجيلة
كلية احلقوق والعلوم السياسية

جامعة البليدة 02

نظام التأمني عن األرضار والكوارث البيئية

232 د. عبد الصمد عقاب
 كلية احلقوق و العلوم السياسية، 

جامعة البليدة 2

محاية األماكن الدينية املقدسة كضامنة ملامرسة الشعائر 
الدينية  يف ضوء أحكام القانون الدويل 

246  د. رواب مجال 
جامعة اجلياليل بونعامة بخميس 

مليانة 

البعد اإلنساين للعقوبات اإلقتصادية الدولية

263  د. رمضان قنفــود
 كلية  احلقوق و العلوم السياسية

جامعة حيي فارس. املدية

 الطبيعة القانونية للربيد االلكرتوين ومدى حجيته يف 
اإلثبات

284 ء د. هشام عبد السيد الصايف حممد 
بدر الدين، كلية احلقوق – جامعة 

حلوان – مرص

إنعكاسات ظاهرة تبييض األموال عىل الوضع
 السيايس للدول

309 د. قاسمية مجال - أستاذ حمارض” أ » 
 كلية احلقوق و العلوم السياسية

جامعة البليدة “ 2 » 

 تسوية املنازعات يف منظمة التجارة الدولية  

336 أ. سبتي عبد القادر 
 كلية احلقوق والعلوم 
السياسية،جامعة املدية

 دور اللجنة املرصفية اجلزائرية يف معاجلة العجز 
البنكي

346  تومي حيي، كلية احلقوق   جامعة 
الدكتور حيي فارس  املدية 

دور نظام املراقبة بواسطة الفيديو يف االثبات اجلنائي



365 أ.وماحنوس فاطمة
كلية احلقوق و العلوم السياسية

جامعة حييى فارس باملدية

محاية املرأة من العنف الناجم عن األعامل القتالية

376 أ. بورشيب مريم- جامعة خنشلة 
أ. بن دوحة عيسى- جامعة البليدة 2 

دور مديرية أمالك الدولة يف إطار عملية مطابقة 
البنايات و انجازها 

389  أ/ بواخلرضة نورة.
أستاذة مساعدة صنف)أ(. جامعة 

جيجل.

التحكيم التجاري الدويل يف العقود النفطية
دراسة تأصيلية يف قانون االستثامر اجلديد رقم 16-

09 وقانون املحروقات 05-07 املعدل واملتّمم.
407 أ/ أمحد عبادة 

كلية احلقوق و العلوم السياسية
جامعة مخيس مليانة 
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افتتاحية العدد

بسم اهلل و الصالة و السالم عىل رسول اهلل و عىل آله و صحبه و من وااله.
احلمد هلل محدا كثريا، و الشكر له سبحانه شكرا جزيال، يليق بنعمه التي ال حتىص، 
و يف مقدمتها أنه ارتىض لنا اإلسالم دينا، و أكرمنا بأن بعث لنا رسوال كريام، حممد بن 

عبد اهلل الذي نصيل و نسلم عليه صالة و سالما دائمني إىل يوم الدين.
عن  الصادرة  القانونية  الدراسات  جملة  بمركز  لالرتقاء  املستمر  العمل  إطار  يف 
خمرب السيادة و العوملة التابع جلامعة حييى فارس باملدية )اجلزائر( كمجلة علمية دولية 
سداسية من خالل عددها السادس/ اجلزء 01 )جوان 2017(، و هي مصنفة ضمن 
املجلد الثالث )العدد الثاين/ اجلزء 01( وفقا لتصنيف البوابة االلكرتونية للمجالت 
 ،)Dgrsdt(الوطنية الصادر عن املديرية العامة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي
سيتم من خالل هذا العدد عرض جمموعة من البحوث األكاديمية و املقاالت العلمية 
القانون    فروع  كل  يف  الدكتوراه  طلبة  و  الباحثني،  و  األساتذة،  السادة  من  املقدمة 
االرتقاء  و  العلمي  البحث  تطوير  قصد  املقارنة،  والدراسات  السياسية  والعلوم 

بالعمل األكاديمي املتخصص. 

د.احلسني عمروش
رئيس حترير جملة الدراسات القانونية
 Houcine16@gmail.com 
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 اإلرهاب اإللكرتوين والطرق احلديثة لتكوين التنظيامت 

 اجلهادية عرب شبكة اإلنرتنت
 األستاذ ولد يوسف مولود

 كلية احلقوق والعلوم السياسية
 جامعة مولود معمري تيزي وزو

 
 امللخص: 
، وظهور 2011 سبتمرب 11أحداث بعد تظهر واالنرتنت اإلرهاب بني العالقة بدأت

، التي "داعش "،"مجاعة بوكو حرام"، "القاعدة" طرفة بتسميات خمتلفةمجاعات إسالمية مت
د األمن والسلم الدوليني.  هتدّ

وتلعب اإلنرتنت دورا بارزا يف صناعة التطرف واإلرهاب والتحريض عىل العنف والرتويج 
وقد تمّ الكشف عن دور مواقع التواصل االجتامعية يف جتنيد العنارص ، لألفكار املتشددة

 وتنفيذ عمليات إرهابية، والتحريض عىل الكراهية الدينية وحرب األفكار. شددة املت
، األنرتنت، القاعدة، بوكو 2001سبتمرب  11هجامت اإلرهاب االلكرتوين،  الكلامت الدالة:

 .حرام، داعش
Résumé: 
La relation entre le terrorisme et l'internet a commencé après les événements 
du 11 Septembre 2011 avec  l'émergence de groupes islamistes radicaux, 
d’appellations différentes : "Al-Qaïda", le Groupe "Boko Haram", "Daesh", 
qui menacent la paix et la sécurité internationales. 
L’internet joue un rôle de premier plan dans la création de  l’extrémisme ainsi 
qu’a l’incitation au  terrorisme et à la violence et la promotion des idées 
radicales .On a  révélé le rôle  des réseaux sociaux dans le recrutement  des 
éléments radicaux dans les opérations terroristes, et leur rôle dans l'incitation à 
la haine religieuse et a la guerre des idées. 
 
Mots clés: Le cyber- terrorisme, les attaques du 11 Septembre 2001, Al -
Qaïda, Boko Haram, Daesh. 
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 مقـدمة:

، اصطلح 1يعيش العامل اليوم موجة من األعامل اإلجرامية التي تستهدف األرواح واألموال
ط السياسة الدولية واإلعالم والفقه الدويل باإلرهاب الدويل، وصارت عىل تسميتها يف أوسا

جريمة اإلرهاب من أكثر اجلرائم خطورة عىل املجتمع الدويل بأرسه، األمر الذي دعا األمم 
اإلرهاب "إىل مصطلح  " Internationalدويل"إىل إضافة لفظ  1972املتحدة يف عام 

Terrorisme" 2للتعبري عن تلك العمليات اإلرهابية الذي كان مستخدما من قبل. 
، 3من األحداث الكرب يف تاريخ العالقات الدولية 2001سبتمرب  11واعتربت هجامت 

هو عامل جديد بجميع  2001سبتمرب  11وهذا ما دفع البعض إىل القول بأن عامل ما بعد 
 . 4املقاييس، وظهور ما يسمى باحلرب عىل اإلرهاب

ال يكاد يمر أسبوع حتى تطلعنا وسائل اإلعالم املختلفة بأخبار عن أعامل إرهابية أو إعالن دول أو منظامت  -1
لفة ملقاومة وقمع أعامل إرهابية، انظر: حممود حجازي، مكافحة اإلرهاب الدويل دولية عن قيامها بأنشطة خمت

   .5ص ، 2006دار النهضة العربية، القاهرة، بني القانون الدويل وممارسات الدول، 
قامت هيئة األمم املتحدة بإنشاء جلنة متخصصة مهمتها الرئيسية دراسة األسباب والدوافع الكامنة وراء عمليات  -2
إلرهاب الدويل، راجع: حممد عبد املطلب اخلشن، تعريف اإلرهاب الدويل بني االعتبارات السياسية واالعتبارات ا

  .9، ص 2013املوضوعية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 
3 - Voir: Carole André-Dessornes,  «Les États-Unis et la lutte contre le terrorisme international 
depuis le 11 septembre 2001», Géostratégiques, n° 29, 4 ème trimestre,  2010, p.113. 
- Selon Kofi Annan: « Cet attentat n’était pas simplement dirigé contre les États-Unis, mais 
contre l’humanité elle-même», Voir: Kofi Annan, Interventions, une vie dans la guerre et dans la 
paix, Odile Jacob, Paris, 2013, p.356. 

احلرب عىل اإلرهاب هي سابقة خطرية يف العالقات الدولية من حيث أهنا تعطي للواليات املتحدة وحلفائها  -4
فرصة ابتداع رشعية دولية جديدة وموازية وبديلة عن رشعية األمم املتحدة، فهذه الرشعية اجلديدة املزعومة 

تفتح الباب عىل مرصاعيه أمام أي تدخل بدعو الدفاع عن املبادئ أو املحافظة عىل املصالح حتت ذريعة س
حماربة اإلرهاب، لذلك تتجاوز الرشعية الدولية بمفهومها التقليدي املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة، 

تحدة يف احلرب املعلنة عىل اإلرهاب، وتؤدي إىل حلول الواليات املتحدة األمريكية وحلفائها حمل األمم امل
 . 85، ص 2008انظر: أمال يوسفي، عدم مرشوعية اإلرهاب يف العالقات الدولية، دار هومة، اجلزائر، 

- « En réponse aux attaques du World Trade Center et du Pentagone, le Président Bush a 
déclaré la guerre au terrorisme mondial (« terrorism with a global reach ») et a annoncé que la 
guerre ne se terminerait qu’avec l’éradication de ce mal. La punition des instigateurs des 
attentats, la déroute de leurs complices talibans au terme d’une campagne militaire fulgurante 
marquent ainsi le début, et non la fin, de la riposte américaine.», Gilles Andréani, « La Guerre 
contre le Terrorisme, le piège des mots», Annuaire Français de Relations Internationales,  Vol. 
4, 2003, p. 102. 
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األعامل اإلرهابية باالنرتنت بشكل واضح، وظهور ما  ويل إىل ارتباط كام تفطن املجتمع الد

)، وبذلك انتقلت املواجهة ضد Le cyber- terrorismeيسمى  باإلرهاب االلكرتوين (
اإلرهاب واإلرهابيني من املواجهة املادية املبارشة إىل املواجهة اإللكرتونية وحتولت احلروب 

ح اإلنرتنت من أشدّ األسلحة فتكاً إذا ما تم استُخدم الواقعية إىل حروب رقمية، وأصب
ألغراض سيئة وحتقيق نوايا إرهابية، ويمكن تصنيف اإلرهاب اإللكرتوين كنوع من أنواع 

فت لتحقيق أغراض إرهابية  .1اجلرائم اإللكرتونية إذا ما اقرتُ
كالقاعدة وأمام تنامي اإلرهاب االلكرتوين وتوضيفه من قبل مجاعات إرهابية متطرفة 

اإلرهاب اإللكرتوين؟ والطرق وبوكو حرام وداعش، بات من الرضوري البحث حول مفهوم ا
 ؟احلديثة لتكوين التنظيامت اجلهادية عرب شبكة اإلنرتنت

لإلجابة عىل هذه اإلشكالية، سوف نحاول تسليط الضوء عىل أهم النقاط املتعلقة بموضوع 
الطرق من صور اإلرهاب الدويل (أوال)، (ثانيا)  اإلرهاب االلكرتوين كصورةبحثنا بدراسة 

رضورة التفرقة بني اإلرهاب  ،(ثالثا)احلديثة لتكوين التنظيامت اجلهادية عرب شبكة اإلنرتنت
 .االلكرتوين والدين اإلسالمي

 أوال/ اإلرهاب االلكرتوين كصورة من صور اإلرهاب الدويل:
العنف وتوظيفه يف ممارسة ضغط  تصاعد اإلرهاب خالل السنوات األخرية باستخدام

معنوي عىل جهة أو دولة أو عىل عدة دول، وعدم اقتصار آثاره عىل حدود دولة واحدة، 
 .2وانتشاره ليشمل دوال متعددة قريبة كانت أو بعيدة، وتزايد خطره ليهدد األمن العام الدويل

 إشكالية تعريف اإلرهاب: ) أ
خلالف كبري حول تعريف اإلرهاب ووصف سقط املجتمع الدويل منذ عدة سنوات، فريسة 

، وقد اتسعت هوة اخلالف حول اإلرهاب وجتريمه نتيجة للنزاعات 3صوره املختلفة
والتناقضات السياسية واالديولوجية التي سادت يف فرتة احلرب الباردة بني الكتلتني، وبعد 

غري املرشوع،  ذلك أخذت حماوالت التعريف منحى التمييز بني اإلرهاب املرشوع واإلرهاب

جديدة للجريمة احلديثة، الطبعة  جرائم تكنولوجيا املعلومات، رؤية ،الطائي جاسم حسن انظر: جعفر -1
 . 108،  ص 2012األوىل، دار البداية، 

حممد عبد املطلب اخلشن، تعريف اإلرهاب الدويل بني االعتبارات السياسية واالعتبارات املوضوعية، دار  -2
  .121، ص 2013اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 

3 - Kevin Constant Katouya, Réflexions sur les instruments de droit pénal international et 
européen de lutte contre le terrorisme, Editions Publibook, Paris, 2013, pp. 29-30. 
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واستخدمت عبارات معقدة مثل اإلرهاب الفردي وإرهاب الدولة واإلرهاب املنظم والعنف 

، وغريها من العبارات املركبة ملحاولة إخفاء احلقيقة، مما زاد من صعوبة التوصل إىل 1السيايس
 .2تعريف موحد حيدد عنارص اجلريمة

، وهذه الصفة العاملية 3ببه من رعب شاملفاجلريمة اإلرهابية هي جريمة دولية ملا تس    
استخدام وسائل من شأهنا إحداث خطر عام، وما ينجم من أرضار عامة ليس ملواطني مرتبطة ب

دولة حمددة حيث تم ارتكاب اجلريمة، بل لألجانب املقيمني فوق أراضيها، وملواطني الدول 
اجلرائم الدولية كجرائم احلرب األخر، ألهنا هتدد احلضارة اإلنسانية، وال تقل خطورة عن 

 .4وجرائم إبادة اجلنس البرشي

1 - Emmanuel Decaux, «Terrorisme et droit international des droit de L'homme», in: 
Terrorismes, Histoire et droit, Sous la direction de  Henry Laurens et Mireille Delmas- Marty, 
CNRS Edition, Paris, 2010, pp. 300-301. 

، إسهامات جزائرية حول القانون الدويل اإلنساين، "القانون الدويل اإلنساين واإلرهاب "كامل فياليل،  -2
 .39ص      ، 2008الطبعة األوىل، كريكو للتصميم والطباعة، 

 - «Dans le nécessaire débat qui s’engage sur la définition d’une norme internationale du 
terrorisme,  le Professeur Francis Szpiner  propose que soit retenue la définition suivante : « 
Tout meurtre, acte de torture ou de barbarie, prise d’otages, destruction d’édifices habités ou 
servant à l’habitation, détournement d’aéronefs commis individuellement ou collectivement 
dans le but de troubler gravement la paix publique par l’intimidation ou la terreur est un acte 
de terrorisme. Quand ces actes ont eu lieu dans une situation de conflit armé, s’ils visent des 
personnes civiles, ils constituent un acte de terrorisme. Toute personne qui fournit aide et 
assistance à la commission de ces crimes est complice du crime d’acte de terrorisme », Francis 
Szpiner, «Définir le terrorisme», in: Livre Noir. Recueil des contributions préparatoire au 
colloque: Terrorisme et responsabilité pénale internationale. Organisé par : S.O.S. Attentats, 5 
Février 2002,  p.21. 

انظر: حسنني عبيد، اجلريمة الدولية، دراسة حتليلية تطبيقية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -3
  .224، ص 1992

 .98، ص 1985، دار النهضة العربية، القاهرة، عبد الرحيم صدقي، اإلرهاب السيايس والقانون اجلنائي -4
 قررت منظمة الرشطة اجلنائية الدولية  (األنرتبول) اعتبار العمل اإلرهايب إرهابا دوليا يف احلاالت التالية: -
 إذا كانت األهداف املعلنة من جانب مرتكبي العمل اإلرهايب متسّ أكثر من دولة. -
 يف بلد وانتهي يف بلد آخر.إذا بدأ ارتكاب الفعل اإلرهايب  -
 حينام يعمل مرتكبو الفعل اإلرهايب من اخلارج. -
 حينام يتم التخطيط واإلعداد للعمل اإلرهايب يف بلد ويتم التنفيذ يف بلد أخر. -
 إذا كان ضحايا العمل اإلرهايب ينتمون إىل دول خمتلفة. -

                                                 

http://www.sos-attentats.org/publications-livres-livre-noir-sommaire.asp?lan_id=fr%23Ins%C3%A9rer%20lien%20avec%20ce%20colloque,%20rubrique
http://www.sos-attentats.org/publications-livres-livre-noir-sommaire.asp?lan_id=fr%23Ins%C3%A9rer%20lien%20avec%20ce%20colloque,%20rubrique


 15           م 2017) جوان 01د الثاين/اجلزءاملجلد الثالث (العد-خمرب السيادة و العوملة  -جملة  الدراسات القانونية 

 
 القيود من منفلتة معوملة ظاهرة الراهنة الدولية املتغريات يف ظل الدويل اإلرهاب ويعترب

 بحضارة، بل هي ظاهرة إجرامية أو بدولة ترتبط ال أهنا كام األوطان، اجلغرافية، وعابرة حلدود

دهت هوية وال وطن وال دين بال  بام الدويل ككل، للمجتمع احليوية واملصالح اإلنسانية احلياة دّ

 .1اإلرهابية منأ عن اهلجامت يف أهنا تعتقد كانت التي الدول يف ذلك
وال خيتلف اإلرهاب الدويل عن اإلرهاب الداخيل من حيث املضمون، فكالمها عبارة عن 

فئة أو مجهور حمدد، من أجل حتقيق  أعامل عنف تؤدي إىل حالة من الرعب واهللع لد أفراد أو
، أما االختالف اجلوهري فيكمن يف أن اإلرهاب الداخيل غالبا ما يقترص عىل 2أهداف معينة

حدود الدولة وخيتص بمحاكمة اجلناة عمال بمبدأ إقليمية القانون، يف حني أن اإلرهاب الدويل 
، وخيلق حالة تنازع يف 3عام يتميز بوجود عنرص دويل يضاف إىل عنارص جريمة اإلرهاب بوجه

 .4االختصاص بني املحاكم وحول القانون الواجب التطبيق
وقد تأكدت عاملية ظاهرة اإلرهاب الدويل يف معظم دول العامل، ومل تقترص عىل دولة أو 

و احلضارة أحضارة بعينها، عىل الرغم من حماوالت البعض إلصاق اإلرهاب بالدين 
 .1ي يتعارض مع الواقع فضال عن املوضوعية، وهو األمر الذ5اإلسالمية

، راجع: حممد عبد املطلب اخلشن، املرجع السابق، ص إذا كان الرضر الواقع يمس دوال أو منظامت دولية خمتلفة -
 .125-124ص 

 -محياز سمري، إشكالية التدخل والسيادة يف ضوء اإلسرتاتيجية األمريكية يف مكافحة اإلرهاب الدويل  -1
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود -دراسة حالة الرشق األوسط

   .82، ص 2014جوان  30تيزي وزو،  معمري،
2 -Voir: Mireille Delmas-Marty, «Typologie juridique du terrorisme: durcissement des 
particularismes ou émergence d'une communauté mondiale de valeurs», in Terrorismes, 
Histoire et droit, Sous la direction de  Henry Laurens et Mireille Delmas- Marty, CNRS 
Edition, Paris, 2010, pp.  167-168-169. 

، الكتب "اإلرهاب وحماربته يف العامل املعارص "للتفصيل أكثر، راجع: إسامعيل عبد الفتاح عبد الكايف،  -3
     www.kotobarabia.com ، يف املوقع االلكرتوين:92-91، ص ص2007العربية، القاهرة، 

، املجلة اجلزائرية للعلوم القانونية، اإلقتصادية "ظاهرة اإلرهاب والقانون"انظر: عبد اهللا سليامن،  -4
  .932،  ص 1990، 4، العدد 28جملد  ،والسياسية

إلسالم واملسلمني ، ظهرت حالة أقرب إىل هوس(هيسترييا) معادية ل2001سبتمرب  11يف أعقاب هجامت  -5
يف اإلعالم األمريكي، وأيضا بني كثري من السياسيني، ولقيت هذه اهلسترييا اخلطابية واملوافقة تشجيعا معتربا من 
جانب أنصار إرسائيل من النشطاء السياسيني واملثقفني، فقد سارعوا إىل رسم خطوط متوازية إلرهاب يلهمه 

                                                                                                                                

http://www.kotobarabia.com/
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واإلرهاب االلكرتوين كصورة من صور اإلرهاب الدويل جريمة مستحدثة يقصد هبا 
استخدام اإلمكانيات العلمية والتقنية املتطورة واستغالل وسائل االتصال والشبكات 

إخضاعهم، أو املعلوماتية من أجل ختويف وترويع اآلخرين وإحلاق الرضر هبم أو هتديدهم و
القيام بمهامجة نظم املعلومات عىل خلفية دوافع سياسية أو عرقية أو دينية، أو حتى دوافع 
شخصية، وال يقترص استخدام اإلرهاب اإللكرتوين عىل املجموعات اإلرهابية فحسب بل قد 
تستخدمه الدول يف عدواهنا وحروهبا أيضاً، وذلك عرب التضليل اإلعالمي ونرش الرعب 

وىض واإلشاعات والفتن بني املدنيني بام يسهل عىل اجليوش املعتدية حتقيق أهداف والف
 2.عدواهنا

يف فرتة  )Le cyber- terrorisme( االلكرتوين اإلرهاب وكانت بداية استخدام مصطلح
 شامل تعريف صعوبة إىل فيها خلص والتي )Barry Collin( كولني باري الثامنيات عيل يد

 الكرتونية هجمة“ين مقتضاه، بأنه االلكرتو لإلرهاب تعريفاً  تبنى ولكنه جي،التكنولو لإلرهاب
 أو دينية أو سياسية أهداف لتحقيق سعياً  عليها، العدوان أو احلكومات هتديد غرضها

 املادية لألفعال مكافئ وختريبي مدمر أثر ذات تكون أن جيب اهلجمة وأن أيديولوجية،
 .3”لإلرهاب

ف جملس األمن ال كل عمل جرمي ضد املدنيني بقصد "دويل اإلرهاب تعريفاً عاماً بأنه: وعرّ
التسبب بالوفاة أو باجلروح البليغة أو أخذ الرهائن من أجل إثارة الرعب بني الناس أو إكراه 
حكومة أو منظمة دولية للقيام بعمل ما أو االمتناع عنه، وكل األعامل األخر التي تشكل 

ت الدولية املتعلقة باإلرهاب ووفقاً لتعريفها، وال يمكن تربيرها إساءات ضمن نطاق املعاهدا
 .بأي اعتبار سيايس أو فلسفي أو إيديولوجي أو عرقي أو ديني

اإلرهاب اإلسالمي كبديل عن  "عىل السواء، انظر: عيل لونييس،اإلسالم ضد إرسائيل والواليات املتحدة 
   .47، ص 2010، ديسمرب 9، جملة معارف، العدد "اإلرهاب الشيوعي يف منظور الواليات املتحدة األمريكية

1 - D'après Eric David, « l'acte de terrorisme est considéré, en général, comme un acte de 
violence grave commis par un individu ou un groupe d'individus contre des personnes 
innocentes dans la poursuite d'un objectif idéologique », Voir: Jean Marie Vianney Nyirurugo, 
La Cour Pénale Internationale et le terrorisme international: Le problème de compétence 
ratione materiae,  Licence en droit, Université Libre de Kigali, Rwanda, 2006, p 9, in: 
www.memoireonline.com 

 ، "اإلرهاب االلكرتوين... أدواته وآثاره... أساليب لوقاية والعالج "انظر: بدر أمحد،  -5
 .أبو السعود، اإلرهاب االلكرتوين، املوسوعة السياسية انظر: أمحد نارص -6
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ولكن األمم املتحدة مل تعالج حتى اآلن أية حالة يمكن االستناد إليها يف تعريف اإلرهاب 

اجلرمية، فالقانون الدويل مل يعطِ تعريفاً اإللكرتوين، وإمكانية التعامل معه من الناحية القانونية و
واضحاً، ومنهجاً معيناً للتعامل مع هذا النوع اجلديد من اإلرهاب، علامً أنه تنبه لإلرهاب 

عدة قرارات يمكن الرجوع إليها، يف حني أن اإلرهاب اإللكرتوين يمكن  النووي وأصدر
ريف األول لإلرهاب يف بعض األحيان اعتباره أداة إرهابية مؤذية جداً، ويمكن أن ينطبق التع

 .عىل العنارص اجلديدة واألشكال املتنوعة له
وال بد هنا من اإلشارة إىل أن قضية احلرب عىل سوريا فرضت عىل جملس األمن التعامل مع 
اإلرهاب اإللكرتوين عند تعرضه هلذه القضية، وذلك ألن اإلرهابيني يف سورية والعراق 

 .علومات واالتصاالت بشكل واسع وأسايساستخدموا تكنولوجيا امل
وقد أصدر جملس األمن جمموعة من القرارات التي تتعرض ملسألة استخدام اإلرهابيني يف 
سورية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتطلب من الدول وفق الفصل السابع من ميثاق 

هل هذه القرارات من قبل األمم املتحدة، إعاقة اإلرهابيني يف استخدامهم هذا، وقد تم جتا
 :الدول املعنية، ونشري هنا إىل بعض هذه القرارات

، نص عىل: (القلق من استخدام 2014أوت  15) الصادر بتاريخ: 2170القرار ( 
اإلرهابيني ومنارصهيم املتزايد، يف جمتمع العوملة، لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة، 

لتجنيد والتحريض عىل ارتكاب أعامل اإلرهاب، وكذلك لتمويل وال سيام االنرتنت، ألغراض ا
أنشطتهم وختطيطها والتحضري هلا، وإذ يشدد عىل رضورة أن تتعاون الدول األعضاء عىل منع 
اإلرهابيني من استغالل التكنولوجيا واالتصاالت واملوارد للتحريض عىل دعم األعامل 

ام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واالمتثال اإلرهابية، مع احلرص يف الوقت ذاته عىل احرت
 1.لاللتزامات األخر القائمة بموجب القانون الدويل)

) عىل: (منع 17نص يف الفقرة ( ،2014سبتمرب  24) الصادر بتاريخ 2178القرار (
يف ذلك الوسائل السمعية   استغالل اإلرهابيني للتكنولوجيا واالتصاالت واملوارد، بام

يف التحريض عىل دعم األعامل اإلرهابية، مع احلرص يف الوقت نفسه عىل احرتام  والفيديو،
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واالمتثال لاللتزامات األخر القائمة بموجب القانون 

 .2الدويل)

1 - UN doc. SC/RES/2170 /2014, 15 août 2014. 
2 - UN doc. SC/RES/2178 /2014, 24 septembre 2014. 

                                                 



 م 2017) جوان 01املجلد الثالث (العدد الثاين/اجلزء-خمرب السيادة و العوملة  -جملة  الدراسات القانونية  18

 
أشار إىل: (قلق جملس األمن إزاء تزايد  ،2015فيفري  12) الصادر بتاريخ 2199القرار (

باملجتمعات باستعامل التكنولوجيات   يني ومؤيدهيم، يف سياق انتشار العوملةقيام اإلرهاب
اجلديدة يف جمال املعلومات واالتصاالت، ال سيام شبكة االنرتنت، يف تيسري األعامل اإلرهابية، 
وكذلك استعامهلا يف التحريض عىل ارتكاب أعامل إرهابية وجتنيد مرتكبيها ومتويلها والتخطيط 

 .1هلا)
أكد يف الفقرة السادسة عىل: (حظر  ،2015ديسمرب  17) الصادر بتاريخ 2253رار (الق

املواقع عىل شبكة االنرتنت وما يتصل هبا   ومنع املوارد املستخدمة يف توفري خدمات استضافة
من خدمات، التي تُستغل يف دعم تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية وغريمها من األفراد 

أو املؤسسات أو الكيانات املدرجة أسامؤها يف قائمة اجلزاءات املفروضة عىل تنظيم  أو اجلامعات
عىل: (منع إساءة استغالل شبكة وتنظيم القاعدة)، كام  "تنظيم داعش"الدولة اإلسالمية 

االنرتنت ألغراض إجرامية من قِبَل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية وسائر من يرتبط 
 .2د ومجاعات ومؤسسات وكيانات)هبام من أفرا

 مصادر متويل اإلرهاب عن طريق األنرتنت:
يتم متويل اإلرهاب عن طريق استخدام األنرتنت للتخفي من خالل بيع املخدرات، وكذا 

 بيع اآلثار وجتارة اجلنس. 
» خمدرات«استغلت داعش األرايض الزراعية بزراعة كل ما يمكن أن ينتج عنه   :املخدرات

حاصيل عرب متاجر متخصصة عىل شبكة تور بالتعاون مع جتار املخدرات يف اجلريمة وبيع امل
املنظمة، فكانت مصدر متويل باملاليني، والحظ أن شحن اهلريوين مثال يتم جلميع دول العامل، ما 

 .شيعني أن اجلريمة املنظمة منترشة يف كل مكان لتبيع منتجات داع
تولت عليها داعش من املواقع األثرية التي تسيطر عليها، عىل تباع اآلثار التي اس  :بيع اآلثار

متاجر موقع تور والتي يديرها يف العادة مجاعات اجلريمة املنظمة، ويتم هتريبها عرب احلدود 
بذات الطرق التي تعمل هبا اجلريمة املنظمة العابرة للقارات، والتي تعتمد غالبا عىل عالقاهتا 

 .ةذ أعضاء اجلريمة املنظماملبنية عىل الرشاو ونفو

1 - UN doc. SC/RES/2199 /2015, 12 février 2015. 
2- UN doc. SC/RES/2253 /2015, 17 décembre 2015. 
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تستغل داعش رواج جتارة جنس األطفال عىل شبكة تور، من صور وأفالم   :جتارة اجلنس

وجمالت وتعرض ما تنتجه للبيع عىل متاجر تور املخصصة هلذا الغرض، ومن يالحظ إبداع 
 .1ية اجلودةداعش يف تصوير أفالم إعدام األرس يدرك متاما قدرهتا عىل إنتاج أفالم إباحية عال

 الطرق احلديثة لتكوين التنظيامت اجلهادية عرب شبكة اإلنرتنت: ثانيا/
أصبحت مواقع التواصل االجتامعي أداة رئيسية للجامعات اإلرهابية لنرش أفكارها املتطرفة 
ة بعد أن وصل عدد مستخدميها إىل ما يقارب امللياري مستخدم،  واستقطاب جمندين هلا، خاصّ

عي استخداماً يف جتنيد املتطرفني، االجتام التواصل وسائل أكثر ،”فيسبوك“قع هذا ويعترب مو
 الذين اجتذاب أجل من ”فيسبوك“ عىل ”جمموعات“حيث تقوم اجلامعات اإلرهابية بإنشاء 

 القضية كدعم إنساين، بعد ذات قضايا بتبني إهيامهم خالل من وذلك فكرياً، معها يتوافقون
األعضاء املنتمني إىل هذه  عدد زيادة ومع عامة، بصفة اإلسالم عن يثاحلد أو مثال الفلسطينية

 ،”فيسبوك”املجموعات، يتمّ حتميل املواد اجلهادية تدرجيياً بطريقة ال تتخالف مع سياسات الـ
 .2اإلرهابية باجلامعة املرتبطة املنتديات أو املواقع إىل مبارشة املجموعة أعضاء توجيه يتم ثمة من

نت العديد من اإلمكانات جلميع مستخدميه، من حيث سهولة االستخدام وتتيح اإلنرت
ي والتمويه والتشبيك بني األفراد، فضالً عن تسهيل  ورخص التكلفة والقدرة عىل التخفّ
احلصول عىل املعلومات والدخول عىل قواعد البيانات ومعظم اخلدمات احلكومية، خاصة مع 

 .3تها وخدماهتا اإللكرتونيةاجتاه كثري من الدول إىل حتديث أنظم
إن شبكة االنرتنت يف حد ذاهتا تعترب مكتبة إلكرتونية هائلة احلجم، وتكتظ باملعلومات  

التي يسعى اإلرهابيون للحصول عليها مثل أماكن املنشآت النووية، واملطارات   احلساسة
خمزوهنم  % من 80الدولية، واملعلومات املختصة بسبل مكافحة اإلرهاب، وبذلك يكون 

املعلومايت معتمداً يف األساس عىل مواقع إلكرتونية متاحة للكل، دون خرق ألي قوانني أو 
 .4بروتوكوالت الشبكة

هة خطر التطرف وفكر اإلرهاب يف شبكات التواصل االجتامعي، مركز املزماة للدراسات راجع: مواج -1
 .almezmaah.comwww  ، يف املوقع االلكرتوين: 2016جانفي  25والبحوث، 

  املرجع نفسه. -2
  املرجع نفسه. -3
لكرتوين: ، جريدة السكينة، يف املوقع اال"اإلرهاب االلكرتوين وجرائمه "انظر: إهياب شوقي،  -4
 www.assakina.com 
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يقوم اإلرهابيون بإنشاء وتصميم مواقع هلم عىل شبكة اإلنرتنت لبث أفكارهم الضالة، 

ة الفكرية وجتنيد إرهابيني الدعوة إىل مبادئهم املنحرفة، وإلبراز قوة التنظيم اإلرهايب، وللتعبئ
جدد، وإلعطاء التعليامت والتلقني اإللكرتوين، وللتدريب اإللكرتوين من خالل تعليم الطرق 
والوسائل التي تساعد عىل القيام بشن هجامت إرهابية، فقد أنشئت مواقع إرهابية إلكرتونية 

كة، ولرشح طرق اخرتاق لبيان كيفية صناعة القنابل واملتفجرات، واألسلحة الكياموية الفتا
الربيد اإللكرتوين، وكيفية اخرتاق وتدمري املواقع اإللكرتونية، والدخول إىل املواقع املحجوبة، 

 .ولتعليم طرق نرش الفريوسات، ونحو ذلك
معلومات خمزنة بشكل صفحات، وكل صفحة تشتمل عىل معلومات  واملوقع عبارة عن

ل جمموعة من الرموز تسمى لغة حتديد النص معينة تشكلت بواسطة مصمم الصفحة باستعام
األفضل، وألجل رؤية هذه الصفحات يتم طلب استعراض شبكة املعلومات العاملية ويقوم 

 .بحل الرموز، وإصدار التعليامت إلظهار الصفحات املكتوبة
وإذا كان احلصول عىل مواقع افرتاضية صعباً بالنسبة لإلرهابيني، فإن إنشاء مواقع خاصة 

عىل شبكة اإلنرتنت خلدمة أهدافهم وترويج أفكارهم الضالة أصبح سهالً وممكناً، ولذا فإن  هبم
 .معظم التنظيامت اإلرهابية هلا مواقع إلكرتونية، وهي بمثابة املقر االفرتايض هلا

استغل تنظيم الدولة (داعش) االنرتنت يف بث عمليات اإلعدام التي كان يقوم بتنفيذها يف 
لبث الرعب والفزع يف نفوس أهايل املدن التي كان يرغب يف السيطرة عليها وهو األرسي وذلك 

ما حتقق جزئياً يف هروب واستسالم مدن وقري لتنظيم الدولة (داعش) خوفاً من تعرضهم 
كذلك استغل التنظيم يف جتنيد العديد من الشباب حول العامل حيث بلغ عدد  ،ملصري من قبلهم

 دولة. 70أفراد اىل تنظيم الدولة (داعش) إىل  البلدان التي انضم منها
وقد سمحت ثورةُ األنرتنت للجامعات اإلرهابية بإخفاء عملياهتا بطرق جديدة، أكثر تعقيداً 
عن سابقتها التقليدية. فاجلامعات اإلرهابية أصبحت تدرك أمهية اإلنرتنت من خالل ما يوفره 

اضية. فـطالبان، عىل سبيل املثال، من خدمات موثوق هبا، ورشوط ميرسة، وهويات افرت
أخذت تدير موقعاً دعائيّاً لعملياهتا العسكرية وتفجرياهتا االنتحارية ضد القوات األمريكية يف 
أفغانستان، ألكثر من سنة، مع العلم بأن هذا املوقع اإللكرتوين كان مملوكاً لرشكة أمريكية يف 

ا يف الشهر، تُدفع  70اإللكرتونية بمبلغ والية تكساس األمريكية، وكانت تُؤجر املواقع  دوالرً
 .1مليون حساب مستخدم 16بواسطة بطاقة االئتامن، وكانت تتعامل مع نحو 

  انظر: أمحد نارص أبو السعود، املرجع السابق. -1
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كام استطاعت اجلامعاتُ اإلرهابية استخدام اإلنرتنت يف التواصل مع بعضها بعضاً عرب 

بل استطاعت  القارات، وهو األمر الذي كان يستغرق شهوراً يف املايض. ليس هذا فحسب،
) TTPSاجلامعات اإلرهابية تبادل املعارف بطرق جديدة ومبتكرة. وهو ما يسميه خرباء األمن (

)Terrorist Tactics, Techniques, and Procedures( ،وتقنيات تكتيكات”وهو اختصار لـ 
 جتهيز طرق وكذلك اإلنرتنت، شبكة عىل بسهولة متوفرة املتفجرات فوصفات. ”وإجراءات

مناطق الرصاع من العراق إىل أفغانستان. وبذلك  يف استخدامها يتم كان التي الناسفة بواتالع
رَ هلذه اجلامعات مساحات افرتاضية للتدريب بعيداً عن خطر قصف  يكون اإلنرتنت قد وفّ
رَ اإلنرتنت للجامعات اإلرهابية مصدراً منخفض التكلفة  الطائرات بدون طيار، وكذلك وفّ

نت تقنية (جلمع املعلوما  Googleت االستخباراتية حول أهدافهم. فعىل سبيل املثال، مكّ

Earth مجاعة (لشكر طيبة (Taiba-e-Lashkar الباكستانية اإلرهابية من التخطيط هلجامت (
 .20081مومباي عام 

 :ج)املواقع اإللكرتونية اخلاصة بتجنيد اإلرهابيني
 من املجندين يف صفوفهم من خالل إنشاء تعمل اجلامعات اإلرهابية جاهدة جللب عدد أكرب

 لكرتونية خاصة بتجنيد اإلرهابيني تتميز ب: إمواقع 
 .الشكل الفني املبدع يف التصميم واحلرفية يف تقسيم املوضوعات والصور واملحتويات -
توفري خدمات جتاوز حجب املواقع وترسل بصورة منتظمة لألعضاء وتقدم كل جديد من  -

 .ملنظم مع األعضاءخالل التواصل ا
التحديث املستمر للمحتو ومواكبة األحداث ومالمسة رد الفعل اإلنساين العفوي  -

 .لإلنسان والتعليق عليها وفق وجهة النظر التي يؤمنون هبا
تاب هلم تأثريهم والنرش لعلامء معتربين لرفع مستو الثقة باملوقع -  .استقطاب كُ
لنرش البيانات التي ختصهم واملواد اجلديدة التي يقدمها أحد  التنسيق العايل بني هذه املواقع -

 .قادة التنظيامت ومفكرهيا
صناعة نجوم هذه املنتديات ومؤازرهتم سواء من حيث حجم الرواد أو متيز مواضيعهم  -

 .عن غريها
 .توفري املواد السمعية واملرئية والكتب وغريها لطالبيها بشكل رسيع ويف صورة فنية حمرتفة -

  املرجع نفسه. -2
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تقديم املعونة واملشورة الفنية ملساعدة املتصفحني إلخفاء األثر من خالل مواقع وسطية أو  -

 .برامج معينة
 .توزيع األدوار يف إدارة املواقع ألشخاص ذوي مقدرة متميزة وينتمون إىل بلدان خمتلفة -
 .اتقديم جمموعة من اخليارات الثقافية املساعدة مثل خدامات حتميل الكتب وغريه -

 :ومن وسائل التجنيد عند اإلرهابيني
 10قال خرباء يف األمم املتحدة أن تنظيم داعش يدفع ألنصاره ما يصل إىل : اإلغراء باملال

آالف دوالر عن كل شخص جيندونه لالنضامم إىل صفوف التنظيم ويستخدم مواقع التواصل 
يد منهم، وإذا كان الشخص االجتامعي والشبكات غري الرسمية التي تضم أصدقاء وأقارب العد

الذي يتم جتنيده حاصل عىل تعليم جيد مثل أن يكون خمتصا يف الكمبيوتر أو طبيبا، يتم دفع مبلغ 
 .أكرب ملن جينده

تتوافر مواقع تواصل اجتامعي وغرف  التجنيد عرب مواقع التواصل االجتامعي: -
ا، وتستخدم هذه ومؤخراً أصبحت فيسبوك جزءا منه )TORدردشة ومنتديات عىل شبكة(

الشبكات يف التعارف وعرض اخلدمات، واملجموعات التي هتتم باختصاص معني، وتنترش فيها 
 .املنظامت اإلجرامية واإلرهابية لتبادل األخبار واألحداث والتجنيد والتمويل وما إىل ذلك

ور تعترب املواقع التالية من أشهر املواقع عىل شبكة ت التجنيد عرب مواقع ويب خاصة: -
 .1وحتتوي ما بني منتديات وغرف دردشة ومواقع تواصل اجتامعي

 ومن أهم نامذج من مواقع اإلرهابيني نجد:
وهو املوقع الرسمي لتنظيم القاعدة بعد أحداث احلادي عرش من  موقع النداء: -

 .، ومن خالله تصدر البيانات اإلعالمية للقاعدة2001سبتمرب عام 
 .ونية دورية للقسم اإلعالمي لتنظيم القاعدةوهي صحيفة إليكرت ذروة السنام: -
وهي جملة نصف شهرية، يصدرها ما يسمى بتنظيم القاعدة يف جزيرة  صوت اجلهاد: -

، وتتضمن جمموعة من البيانات واحلوارات مع (word)، (pdf)العرب، وهي تصدر بصيغت 
 .قادة التنظيم ومنظريه

صدر عن تنظيم القاعدة، وختتص وهي جملة عسكرية إليكرتونية متخصصة، ت البتار: -
 .باملعلومات العسكرية وامليدانية والتجنيد

  انظر: إهياب شوقي، املرجع السابق. -1
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ولقد وجد اإلرهابيون غايتهم يف تلك املوارد املعلوماتية والوسائل اإللكرتونية التي جلبتها 
حضارة التقنية يف عرص املعلومات، فأصبح للمنظامت اإلرهابية العديد من املواقع عىل الشبكة 

،وصارت تلك املواقع من أبرز مظاهر وأشكال اإلرهاب (Internet)ومات العاملية للمعل
اإللكرتوين، وظهر مؤخراً ما يعرف باإلرهاب االسرتاتيجي وهو عىل غرار ما حصل يف 

 .ترسيبات ويكيلكس الشهرية
الشبكات االجتامعية وغرف الدردشة وموقع التواصل  ويستخدم اإلرهابيون بكثافة

بكات االجتامعية املوجودة حالياً هي عبارة صفحات من الويب تقدم االجتامعي، ومعظم الش
جمموعة من اخلدمات للمستخدمني من املحادثة الفورية والرسائل اخلاصة والربيد اإللكرتوين 
والفيديو وغريها من اخلدمات، ولقد أحدثت هذه الشبكات تغيرياً جذرياً يف كيفية االتصال 

 .1معات وتبادل املعلوماتواملشاركة بني األشخاص واملجت
 ثالثا/ رضورة التفرقة بني اإلرهاب االلكرتوين والدين اإلسالمي:

ساهم بشكل مبارش يف  2إن ما تصوره وسائل اإلعالم الغربية من ربط بني اإلسالم والعنف
ترسيخ فكرة أن اإلرهاب صناعة إسالمية، ومما يؤسف له أن اإلسالميني املتطرفني غالبا ما 

امهلم اإلرهابية بمصطلحات تسهم يف شحن مشاعر احلقد، فاعالن احلرب ضد يصفون أع
، وتفسري خطف الطائرات 4"بن الدنأسامة " 3اليهود والصليبيني، كام فعل زعيم تنظيم القاعدة

  املرجع نفسه. -2
 .182-181إسامعيل عبد الفتاح عبد الكايف، املرجع السابق، ص ص  -2
ع إىل تأسيس (أبو عبيدة البنشريي) ملعسكرات تدريب ير كثري من الباحثني أن أصل كلمة القاعدة يرج - 3

 للمجاهدين ملقاومة االحتالل الرويس ألفغانستان، أطلق عليها اسم معسكرات التدريب بالقاعدة، كام ير
يف اجتامع عدد من قادة اجلهاد اإلسالمي املرصي مع  1988أوت  11بعض الباحثني أن القاعدة تشكلت يف 

وخاصة يف املناطق القبلية واملناطق اجلنوبية انظر: صربي حممد  ،اليمنكز حاليًا وبكثافة يف أسامة بن الدن، و ترت
، يف املوقع 2001اي م 16، صحيفة الراكوبة، "تنظيم القاعدة: أصوله الفكرية واملواقف املتعددة منها "خليل، 

     www.alrakoba.netااللكرتوين: 
إن إرهابنا لكم وأنتم حتملون السالح عىل أرضنا هو أمر واجب رشعا ومطلوب عقال .من أجل إعادة «  -4

عن جنودكم، فمشكلتكم هي  إرساء عظمة األمة وحترير األماكن املقدسة املحتلة . وهؤالء الشباب خيتلفون
كيفية إقناع جنودكم باإلقدام عىل احلرب، أما مشكلتنا فهي كيفية إقناع شبابنا بانتظار دورهم يف العمليات 

، الشيخ أسامة بن الدن، فتو، »إعالن اجلهاد ضد األمريكيني املحتلني لبالد احلرمني الرشيفني« ، »والقتال

                                                 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://www.alrakoba.net/
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عىل أهنا أعامل جهاد ساهم بقدر كبري يف توسيع فكرة  2001سيتمرب 11وتفجريها يف أحداث 

 . 1األوساط الغربية م يفالربط بني اإلرهاب واإلسال
استعرضت البحوث والدراسات التي قدمت ضمن أعامل الدورة احلادية عرشة للمجلس 

 2003األوريب لإلفتاء والبحوث التي عقدت يف استكهومل بالسويد يف بداية شهر جويلية 
قضية اجلهاد ونفي عالقته باإلرهاب، وكان القاسم  "الشيخ يوسف القرضاوي"برئاسة 

ك للبحوث والدراسات التي نوقشت يف ختام أعامل هذه الدورة هو حتديد مفهوم اجلهاد املشرت
 إن اإلرهاب املتفق عليه والذي ال يكاد ": "الشيخ يوسف القرضاوي"واإلرهاب، حيث ير

خيالف فيه أحد وحتاربه كل الرشائع والقوانني، اإلرهاب املدين وهو اإلرهاب الذي هيدد حياة 
واالجتامعية بواسطة العمليات اإلجرامية، وهو الذي يقوم به قطاع الطرق ومن  الناس املدنية

عىل شاكلتهم ينهبون األموال ويسفكون الدماء، ويتحكمون يف رقاب الناس وممتلكاهتم بقوة 
 .2"السالح

 11وحيتفظ الغرب عموماً بذاكرةٍ سلبية جتاه العامل اإلسالمي، ولقد كانت هجامت 
ارقة يف املواجهة املحورية بني الغرب يف جانب والعاملني العريب نقطة ف 2001سبتمرب

ربام للمرة األوىل يف  -، فقد اكتشفت الواليات املتحدة األمريكية 3واإلسالمي يف جانبٍ آخر
أنه يمكن اهلجوم عليها داخل أراضيها وأنه ال يوجد حائل يمنع ذلك، حيث كانت  -تارخيها 

ها   "غزوة نيويورك" حينذاك بمثابة صفعة اإلفاقة لد واشنطن » القاعدة«تنظيم كام سامّ

، 2007ان، القاعدة، التنظيم الرسي، دار الساقي، الطبعة األوىل، بريوت، ، انظر: عبد الباري عطو1996العام 
  .77ص 

، "اإلرهاب اإلسالمي كبديل عن اإلرهاب الشيوعي يف منظور الواليات املتحدة األمريكية "لونييس عيل،  -1
 .52املرجع السابق، ص 

وعي يف منظور الواليات املتحدة اإلرهاب اإلسالمي كبديل عن اإلرهاب الشي "نقال عن لونييس عيل،  -2
 .57، املرجع السابق، ص "األمريكية

أسامة "هت الواليات املتحدة األمريكية أصابع االهتام إىلوجّ  2001 بعد أحداث احلادي عرش من سبتمرب -3
 والقاعدة يف اهلجامت التي وقعت عىل مركز التجارة العاملية ومبنى البنتاغون، راح ضحيتها حوايل "بن الدن

مليار دوالر، وضعت إدارة الرئيس  150ثالثة آالف شخص وأدت إىل خسائر اقتصادية تقدر بأكثر من 
وتنظيم القاعدة عىل رأس املطلوبني لالنتقام منهم، راجع: مانويل  "أسامة بن الدن" "جورج بوش"األمريكي 

، املجلة، العدد رقم "ما بعد أسامةالربيع العريب ومقتل زعيم القاعدة.. هل هي هناية فورة اجلهاد  "أمليدا، 
   www.majalla.com ، يف:    30، ص 2011، ماي 1563
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، وهو ما سمح »اإلرهاب«وحلفائها للقيام بسلسلة من العمليات العسكرية حتت مظلة مكافحة 

ة للربط بني التطرف اإلسالمي واإلرهاب الدموي وأعطى بالتايل مسوغاً الستخدامٍ جديد  بشدّ
بعدما جر استخدام » التطرف والعنف واإلرهابمكافحة «لإلسالم، هذه املرة حتت غطاء 

اإلسالم واملسلمني ثالث مراتٍ من قبل، كانت األوىل يف مواجهة الشيوعية والثانية لرضب 
  1.»اإلرهاب«القومية، والثالثة لتصفية الكفاح املسلح بخلطه باملقاومة اإلسالمية حتت مسمى 

 : منها سبابأل التحريم هو اإلسالم رشيعة يف اإلرهاب حكم إن
 أو ،هتديد أو  ترويع من واستقراره اإلنسان حياة يقلق ما بكل األرض يف اإلفساد من إنه -

 . وماله شخصه عىل تعد أو ،حلقوق هتك
  . لآلمنني وترويع اإلنسانية عىل عدوان إنه -
 .2اإلسالم اهب جاء التي الرمحة يناقض إنه -

ة متطرفة هتدد السلم واألمن الدوليني إىل جانب تنظيم القاعدة نجد ظهور مجاعات إرهابي
، وتعنى بوكو حرام بلغة اهلاوسا (حتريم 3بوكو حرام وهى مجاعة إسالمية نيجريية مسلحة خاصة

، وهو شاب نيجريي 4"حممد يوسف"عىل يد  2004التعليم الغريب). وقد تأسست اجلامعة عام 

 موقع:، 2015مارس  11، جريدة احلياة، األربعاء "توظيف الغرب لإلسالم"انظر: مصطفى الفقي،  1-

www.alhayat.com 
، منتد الفكر "اإلرهاب يف نظر اإلسالم  عدوان عىل اإلنسانية "اهللا بن دخيل اهللا الرصهيد احلريب،  مطيع2 - 

  .15-14ص  ، ص2006فيفري  21االسالمي، 
3 - Marc-Antoine Pérouse de Montclos, «Boko Haram et le terrorisme islamiste au Nigeria : 
insurrection religieuse, contestation politique ou protestation sociale ?», Questions de Recherche, 
N°40, Juin 2012, p. 4, in:  
http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm 
4 - «Aux yeux des stratèges, le cas Boko Haram paraît d’autant plus inquiétant qu’il se 
développe dans un pays qui connaît déjà de fortes tensions « religieuses » et qui compte le 
plus grand nombre de musulmans en Afrique. De façon plus conjoncturelle, suite à la guerre 
en Libye, la prolifération d’armes au Sahel fait aussi craindre des attaques contre les alliés des 
États-Unis dans la région, notamment le gouvernement nigérian du président Goodluck 
Jonathan, qui est lui-même chrétien. A priori, rien ne prédestinait pourtant les partisans de 
Boko Haram à se rapprocher de la mouvance d’Al-Qaïda, qui professe une forme différente 
d’Islam. Lorsqu’elle s’enracine à Maiduguri au début des années 2000, la secte est d’abord et 
avant tout un mouvement de protestation sous l’égide d’un leader spirituel, Mohammed 
Yusuf. Après avoir fomenté leur première attaque contre des postes de police de l’État de 
Yobe fin 2003, ses éléments les plus radicaux disparaissent dans la nature et semblent se terrer 
en milieu rural. À l’époque, on les suspecte plutôt d’être passés au Niger, au Tchad ou dans les 
montagnes Mandara à la frontière du Cameroun. Mais le mouvement se nourrit des 
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غري النظامي. وقد تشكلت  ترك التعليم يف سن مبكرة، وحصل عىل قدر من التعليم الديني

مجاعة بوكو حرام يف األصل من جمموعة من الطالب، ختلوا عن الدراسة, وأقامت اجلامعة قاعدة 
 .1هلا يف قرية كاناما بوالية يوبه شامل رشقي نيجرييا عىل احلدود مع النيجر

كرية، بالنسبة للمالمح الفكرية جلامعة بوكو حرام، فإهنا ترتكز حول عدد من األصول الف
أمهها العمل عىل تأسيس دولة إسالمية يف نيجرييا بالقوة املسلحة، والدعوة إىل التطبيق الفوري 
للرشيعة اإلسالمية يف مجيع الواليات النيجريية، وعدم جواز العمل يف األجهزة األمنية 

وتدعو إىل ، 2واحلكومية يف الدولة، كام أن اجلامعة ترفض بشدة التعليم الغريب والثقافة الغربية
, باإلضافة إىل أن بوكو حرام ال ختتلط كثريا باملجتمعات املوجودة 3تغيري نظام التعليم يف نيجرييا

 . 4فيها، وتفضل االنعزالية

désillusions qu’alimente la corruption des gouverneurs du Nord Nigeria chargés d’appliquer la 
charia.», Voir: Marc-Antoine Pérouse de Montclos, op.cit., p. 4. 

ة واليات شاملية، راح 2009ىف عام  -1 ، وقعت مواجهات بني مجاعة بوكو حرام والرشطة واجليش، شملت عدّ
ة ضحيتها مئات أو آالف من الضحايا من املدنيني، وانتهت بإعالن احلكومة النيجريية أهنا قتلت مجيع أفراد مجاع

، غري أن هذا مل يشكل هناية اجلامعة، حيث ينسب إليها "حممد يوسف "بوكو حرام، بمن فيهم زعيم اجلامعة 
إىل  2010سلسلة من التفجريات واهلجامت التى شهدهتا املناطق الشاملية الرشقية من نيجرييا ىف الفرتة من 

كز الرشطة ىف مايدوكور ىف جانفي ، وتفجري مر2010. وأهم هذه التفجريات سوق أبوجا ىف ديسمرب 2011
، وتفجري مقر األمم 2011، وتفجري مكتب للجنة االنتخابية الوطنية املستقلة ىف مايدوكور ىف أبريل 2011

 ar.wikipedia.orgبوكو حرام، يف املوقع االلكرتوين:  ، انظر: 2011املتحدة ىف أبوجا ىف أوت 
2 - Oladunjoye Patrick and  Omemu Felix ,  «Effect of Boko haram on School attendance in 
northern Nigeria», British Journal of Education, Vol.1, No 2, December 2013, pp. 1-9, in:   
www.ea-journals.org 

لكن بداية  ،لنار يف املدارس ومهامجة اجلامعات  يف الليل، تبنى بوكو حرام املسؤولية عن إشعال ا2012منذ عام  -3
أصبحت اهلجامت أكثر وحشية، وتستهدف الطالب واملعلمني عىل نحو متزايد، واعترب بوكو حرام  2013من 

. فقاموا بتهديد اآلالف من األطفال ومنعهم من حضور املدارس مما انعكس "مؤامرة ضد اإلسالم"املدارس بأهنا 
احلضور املنخفضة ومستويات حمو األمية، وخاصة بني النساء والفتيات، وعمدت مجاعة بوكو حرام  عىل معدالت

 إىل اختطاف التلميذات والنساء واألطفال، للتفصيل أكثر، راجع: 
- Lauren Ploch Blanchard, «Nigeria’s Boko Haram: Frequently Asked Questions, 
Congressional Research Service», June 10, 2014 , pp. 5-6, in: www.crs.gov 

 ومن أهم العوامل أدت إىل تنامى مجاعة بوكو حرام وزيادة نشاطها: -4
سياسات احلكومات العسكرية واملدنية املتعاقبة ىف نيجرييا، والتى تستخدم العنف املفرط جتاه احلركات   -

ا، خاصة مجاعة بوكو حرام، التي استطاعت أن تكسب العديد من األنصار يف أوساط السياسية املناوئة هل
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باإلضافة عرف املجتمع الدويل حاليا ظهور مجاعية إرهابية جدّ خطرية تسمى تنظيم الدولة 

، "أبو بكر البغدادي"اً بداعش بزعامة اإلسالمية يف العراق والشام، الذي يُعرف اختصار
، وهو تنظيم 1ويُطلق عىل املنتمني له اسم الدواعش، والذي يسمي نفسه اآلن الدولة اإلسالمية

حسب  -يتبنى الفكر السلفي اجلهادي هيدف أعضاؤه  ،سلفي وهايب مسلح يُوصف باإلرهاب
نترش بشكل رئييس يف العراق ، ي"اخلالفة اإلسالمية وتطبيق الرشيعة"إىل إعادة  -إعتقادهم

وسوريا وله فروع أخر يف جنوب اليمن وليبيا وسيناء وأزواد والصومال وشامل رشق نيجرييا 
 .  2وباكستان

الشباب، كام استطاعت أن تكسب تعاطف بعض املسلمني بسبب عمليات القتل البشعة واخلارجة عىل القانون، 
ه اجلامعة، والتي ارتكبتها الرشطة النيجريية يف حق أعضاء مجاعة بوكو حرام، مما خلق نوعا من التعاطف جتا

 وتقديم يد العون واملساندة هلا.
 مها كبريتني، قبيلتني من نيجرييا تتشكل حيث حرام، بوكو مجاعة تنامي يف كبريا دورا العرقى البعد يلعب كام  -

شامل البالد، وأغلبهم مسلمون، وقبيلة اإليبو، وغالبية أفرادها مسيحيون، وكثريا ما حتدث اشتباكات  يف اهلاوسا
 رقية بني القبيلتني.دينية وع

تعترب مجاعة بوكو حرام نفسها كمدافع عن اإلسالم واملسلمني ضد املسيحيني، مما يعطى نوعا من التعاطف   -
من بسطاء املسلمني جتاه اجلامعة، أضف إىل ذلك كله ترد الوضع االقتصادي، وانتشار البطالة والفساد 

إىل مجاعة بوكو حرام، ومما زاد األمر سوءا استخدام بعض  املوجود يف النخبة السياسية، وانضامم بعض الشباب
السياسيني االنقسامات العرقية والطائفية من أجل الوصول للسلطة، وذلك عن طريق إثارة االضطرابات 
العرقية والدينية، مما يعطى الفرصة للتيارات الدينية املتطرفة كى تنشط بقوة، عىل أساس أهنا تدافع عن دينها 

 ar.wikipedia.orgبوكو حرام، يف املوقع االلكرتوين: ، راجع: وعقيدهتا
الدولة "، يف تنظيم "تنظيم الدولة اإلسالمية: البنية الفكرية وتعقيدات الواقع "انظر: معتز اخلطيب،  -1

  .9-8، ص ص 2014: النشأة، التأثري، املستقبل، مركز اجلزيرة للدراسات، نوفمرب "اإلسالمية
لها انبثق تنظيم  -2 ، 2004يف عام   "أبو مصعب الزرقاوي "داعش من تنظيم القاعدة يف العراق وهي التي شكّ

الذي كان قد شارك يف قوات املقاومة ضد القوات التي تقودها الواليات املتحدة واحلكومات العراقية املتعاقبة 
جنب مع غريها من حرب العراق، وذلك جنبًا إىل  2011-2003خالل  2003يف أعقاب غزو العراق عام 

اجلامعات السنية املسلحة لتشكل جملس شور املجاهدين التى مهدت أكثر لدولة العراق اإلسالمية يف أوجها، 
وقيل أهنا تتمتع بحضور قوي يف املحافظات العراقية من األنبار، ونينو، ويف حمافظة كركوك، وأكثر تواجدا يف 

د، وزعمت أن بعقوبة باعتبارها عاصمة. ومع ذلك، فإن حماوالت صالح الدين، وأجزاء من بابل، دياىل و بغدا
الدولة اإلسالمية يف العراق العنيفة إلحكام السيطرة عىل أرايض جديدة أدت إىل رد فعل عنيف من العراقيني 
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، نمت داعش بشكل ملحوظ، وحصلت عىل "أبو بكر البغدادي"وحتت قيادة زعيمها 

العراقيني العرب، الدعم يف العراق بسبب التمييز االقتصادي والسيايس املزعوم ضد السنة 
وانترشت بشكل كبري يف املحافظات السورية من الرقة، وإدلب، ودير الزور وحلب بعد 

 الدخول يف احلرب األهلية السورية. 
، حيث أنه بعد رصاع 2014كان لداعش صالت وثيقة مع تنظيم القاعدة حتى فيفري عام 

عدة كل العالقات مع مجاعة الدولة طويل عىل السلطة استمر ملدة ثامنية أشهر، قطع تنظيم القا
 .1اإلسالمية يف العراق والشام، حيث تعترب القاعدة داعش تنظيامً وحشيًّا

اليوم الرصاع ساحة يف املوجودة املعطيات أن "واتس كلينت "األمريكي الباحث ير 

م إىل تشري متها  ويف اجلهادية، التنظيامت باقي عىل اإلسالمية الدولة تنظيم تقدّ  األم التنظيممقدّ

 إىل األمريكي، السياسة اخلارجية أبحاث معهد عن صدرت التي دراسته يف ، ويشري"القاعدة"

 بل فحسب، اجليوسيايس تطل املشهد مل األوسط الرشق منطقة يف اليوم احلاصلة التغريات أنّ 

 ،وداعش القاعدة خاصة ذاهتا التنظيامت اجلهادية أعامق أيديولوجيات يف لتخوض جتاوزته
 عمليات وتزعم اإلرهاب بريادة الفوز جيعل الغرابة ما من فيه مستحدث   سباق عن وتكشف

  .2املتنافسون عليه يتنافس هدفا الدماء سفك
 

 خاتـمة: 
 يف هناية الدراسة أردنا أن تكون حوصلة جلملة من التوصيات أمهها: 

ال يكون أداة  رضورة وضع تعريف دقيق ملصطلح اإلرهاب وعدم االكتفاء بوصفه حتى -
للهيمنة والسيطرة يف يد الدول الكرب، واالهتامم أكثر جدية بخطورة اإلرهاب االلكرتوين يف 

 هتديد السلم واألمن الدوليني.
السعي حلجب وإزالة املواقع اإللكرتونية املشبوهة التي تسعى إىل نرش اإلرهاب واألفكار  -

 .اب والعدوان واالعتداء عىل اآلخريناملتطرفة، وتلك املواقع التي تدعو وتعلّم اإلره

داعش، يف  السنة وغريهم من اجلامعات املتمردة، مما ساعد عىل دحر حركة الصحوة وتدنى سيطرهتا، انظر:
 ar.wikipedia.org االلكرتوين: املوقع

1- Olivier Guitta and Robin Simcox, Terrorism in Nigeria: The Threat from Boko Haram and 
Ansaru, Published by The Henry Jackson Society, London, 2014, in:  
www.henryjacksonsociety.org 

، العدد 17/10/2014، جريدة العرب، اجلمعة "داعش والقاعدة يتنافسان عىل زعامة اإلرهاب"انظر:  -2
 www.alarab.co.uk  . يف:7، ص 37، السنة 9710
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تفعيل الدور الوقائي الذي يسبق وقوع جريمة اإلرهاب اإللكرتوين، وذلك من خالل تفعيل  -

دور املؤسسات الرتبوية (املدرسة، األرسة، اجلامعة، دور العبادة، أجهزة اإلعالم)، وذلك 
 .بالتوعية حول خطورة هذه اجلرائم عىل األرسة واملجتمع

وانني أو الترشيعات اخلاصة التي تسد كافة الثغرات التي تكتنف جريمة اإلرهاب سن الق -
اإللكرتوين وسبل التحقيق فيها، كالقوانني املتعلقة بكيفية اكتشاف األدلة اإللكرتونية، 

 .وحفظها، واألدلة التي تقبل قانوناً إلثباهتا
ألجهزة األمنية، من حيث رضورة أن تكون هذه املواقع اإلرهابية مصدر معلومات كبرية ل -

عالقات اإلرهابيني والفكر اإلرهايب واخلطط اإلرهابية ودراسة البيانات الصادرة عن أرباب 
اإلرهاب، ملعرفة خططهم واسرتاتيجياهتم حتى تتمكن األجهزة األمنية من مواجهة اإلرهاب 

لحتهم يف املستو الفكري نفسه واللوجستي إن مل تتفوق عليهم بواسطة استخدام أس
 .ومواقعهم

عقد االتفاقيات بني الدول بخصوص جرائم اإلرهاب اإللكرتوين وتنظيم كافة اإلجراءات  -
املتعلقة بالوقاية من هذه اجلريمة وعالجها وتبادل املعلومات واألدلة يف شأهنا، بام يف ذلك 

 .تفعيل اتفاقيات تسليم اجلناة يف جرائم اإلرهاب اإللكرتوين
يل من خالل مراقبة كل دولة لألعامل اإلجرامية التخريبية اإللكرتونية تعزيز التعاون الدو -

 .الواقعة يف أراضيها ضد دول أو جهات أخر خارج هذه األرايض
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 حقــوق اإلنسـان بيـن العامليـة واخلصوصيـة

 فخار هشامد.
 "أ"أستاذ حمارض قسم 

 كلية احلقوق، جامعة حيى فارس باملدية
 

 ملخص: 
عاملية وما حلق هبام من مصطلحات مثل األصالة واملعارصة، النقل والعقل، اخلصوصية وال

التقليد والتجديد، كل هذه الثنائيات كانت وال تزال من األمور التي تشغل الفكر اإلنساين 
قاطبا، غري أنه جيب اإلقرار ابتداء أن حقوق اإلنسان هي نتاج تفاعل بني احلضارات اإلنسانية 

ل حضارة عىل مستو الفكر واملامرسة وصوال إىل تبلور هذه املنظومة، كافة، أسهمت فيه ك
بحيث ال يمكن الوصول إىل العاملية دون التوافق مع اخلصوصية عىل أن ال متثل هذه األخرية 
عائقا أمام ضامن هذه احلقوق، والتفكري يف موضوع حقوق اإلنسان بني العاملية واخلصوصية 

والمها يتعلق بإبراز الصفة العاملية حلقوق اإلنسان من خالل متييز يدور حول حمورين أساسيني: أ
العاملية عن العوملة يف هذا املجال، وبيان مكانة حقوق اإلنسان بني حماوالت عوملة املفاهيم 
وخصوصية الديمقراطية، أما املحور الثاين فيتعلق باخلصوصية يف جمال حقوق اإلنسان وذلك 

شرتاكية والغربية حلقوق اإلنسان، والقراءة اإلسالمية والعربية هلذه من خالل بيان القراءة اال
 احلقوق.

Résumé: 
La spécificité et l’universalité, ainsi que les autres termes liés tels que 
l’originalité et la contemporanéité,  reproduction et raison, tradition et 
renouveau, toutes ces paires étaient et restent encore des questions qui 
occupent la pensée humaine toute entière, cependant il faut admettre à priori 
que les droits de l’homme sont le fruit de l’interaction entre toutes les 
civilisations humaines, et le résultat de la contribution de chaque civilisation 
dans la pensée et la pratique jusqu’à la concrétisation de ce système, de sorte 
qu’on ne peut pas atteindre l’universalité sans harmonie avec la spécificité et 
que celle-ci ne représente pas une entrave pour garantir ces droits. La question 
des droits de l’homme entre l’universalité et la spécificité tourne 
essentiellement sur deux axes principaux : le premier est lié à faire montrer 
l’aspect universel des droits de l’homme en faisant la distinction dans ce 
domaine entre l’universalité et la mondialisation, et de faire connaitre la place 
des droits de l’homme entre les essais de mondialisation des concepts et la 
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spécificitéde la démocratie, tandis que le deuxième axe est lié à la 
spécificitédans le domaine des droits de l’homme en faisant la lumière sur la 
version socialiste et occidentale des droits de l’homme, ainsi que la version 
Islamique et Arabe de ces droits. 

 
 الديمقراطية، اخلصوصية. ،حقوق اإلنسان، العاملية، العوملةالكلامت املفتاحية: 

 
 مقدمة:

 العامل هو الركيزة األساسية التي تقوم عليها العدالة إن االحرتام احلقيقي حلقوق اإلنسان يف
االجتامعية والرخاء االقتصادي والتنمية احلقيقية للقيم اإلنسانية، كام أنه رضورة لتوطيد 
العالقات الودية ودعم التعاون بني احلكومات وإرساء السالم، فالكرامة اإلنسانية تستلزم 

رسة أي نشاط يعود عليه بالنفع يف جمال التنمية الثقافية احرتام حرية الفرد يف الترصف ويف مما
، غري أن هذه النظرة العاملية حلقوق اإلنسان )1(واالجتامعية واالقتصادية دون أي عوائق أو قيود

تزيد يف املقابل من اإلحساس باخلطر عىل اهلوية واخلصوصية الثقافية يف االندفاع نحو الغرب 
دهم، والرغبة يف اللحاق بركب التقدم العاملي دون فقدان هذه اهلوية نتيجة االنبهار بام حيدث عن

 واخلصوصية.
وتتجدد هذه املخاوف مرة أخر يف عرص العوملة، عرص يتعاظم فيه االجتاه نحو التعامل مع 
العامل دون اعتداد يذكر باحلدود السياسية أو االنتامء إىل وطن حمدد أو دولة بعينها، وقد زاد من 

خاوف انفراد قوة عظمى واحدة بالعامل متلك بمشاركة الدول الصناعية الكرب كل هذه امل
، يف إشارة إىل انتصار النموذج الرأساميل بجوانبه االقتصادية والسياسية )2(أدوات العوملة

، وهو األمر الذي يطرح إشكالية مد تأثر الصفة اخلصوصية )3(والثقافية ومنها حقوق اإلنسان
داخل املجتمعات بام تتضمنه من عادات وأنامط سلوك وقيم ونظرة إىل الكون  حلقوق اإلنسان

 واحلياة، باخلاصية العاملية حلقوق اإلنسان؟
 عاملية حقوق اإلنساناملبحث األول: 

تتميز حقوق اإلنسان بالعاملية يف صفتها، بحيث أهنا تؤكد عىل هذه العاملية ابتداء من املصدر، 
، )4(مسون من ميثاق األمم املتحدة واملادة السادسة واخلمسون منه أيضايف املادة اخلامسة واخل

الذي أريد إظهار  1948ولقد امتدت فكرة امليثاق عرب اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة 
عامليته من خالل تسميته، ثم ظهرت إرادة العاملية يف إشارات العديد من االتفاقيات الدولية 
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 1966مم املتحدة مثل العهد الدويل للحقوق االقتصادية والثقافية لسنة املربمة حتت إرشاف األ

 )5(.1973واالتفاقية حول القضاء عىل وقمع جريمة التميز العنرصي لسنة 
كام أن هذا التأكيد لعاملية حقوق اإلنسان أعطتها بعدا عامليا يتجسد يف أن حقوق اإلنسان 

من  53ة حقوق اإلنسان عليها مدعمة يف ذلك باملادة حتكمها القاعدة العرفية، حيث تركز إلزامي
التي تتناول مفهوم القواعد اآلمرة، والتي يأيت من ضمنها  )6(اتفاقية فينا لقانون املعاهدات،

، ومن هنا اختذت العاملية يف جمال )7(احرتام القواعد املتعلقة باحلقوق األساسية للشخص البرشي
 حقوق اإلنسان أمهية خاصة.

 ق اإلنسان بني العاملية والعوملةاألول: حقو املطلب
لقد اجتاحت الرياح العاتية العامل منذ سقوط جدار برلني واهنيار ثنائية القطب عىل الصعيد 
العاملي، فلم يعد باإلمكان احلديث عن عامل ثالث بعد هناية العامل الثاين أو الدفاع عن اشرتاكية 

ث انترص النموذج الليربايل للرأساملية، وهو ما سامه بريوقراطية واقعية يمكن معاجلتها، بحي
البعض بنهاية احلرب الباردة والبعض اآلخر بعودة النظام الربيطاين القديم بثوب أمريكي، ومل 
تلبث تسمية النظام العاملي اجلديد أن تركت مكاهنا لكلمة أكثر ثباتا وقوة وتعبريا عن دخول 

 بني البرش بعد أن زرعت الرشكات املتعددة اجلنسية والنظام سلطة املعلوماتية يف موازين القو
، وهي )8(النقدي العاملي األرضية التحتية جلعل مفهوم السيادة الوطنية قضية خارسة مسبقا

 العوملة.
وإذا كانت العوملة تثري خماوف هيمنة الدولة األقو، وبخاصة يف جمال حقوق اإلنسان، فإن 

ا تقدم مفاهيم شاركنا وشارك املجتمع الدويل يف صياغتها، وهتدف العاملية ختتلف عن ذلك، ألهن
إىل حتقيق اتفاق بني املنتمني إىل احلضارات املعارصة املختلفة حول عدد من احلقوق واحلريات، 
اتفاق يكفل مزيدا من االعرتاف بتلك احلقوق واحلريات، ويوفر هلا عامليا مزيدا من الضامنات 

تعايشا وانسجاما بني الثقافات املختلفة بإجياد أساس أخالقي وقانوين وآليات احلامية وحيقق 
 مشرتك يمكن أن يتسع معه وبسببه التعاون واالعتامد املتبادل بني أبناء تلك احلضارات.

فعاملية حقوق اإلنسان تعني االلتزام يف هذا املجال باملفاهيم التي اقرها املجتمع الدويل، 
ال يتجزأ، بمعنى أن تكون احلقوق االقتصادية واالجتامعية  وتعني أن حقوق اإلنسان كل

والثقافية جنبا إىل جنب مع احلقوق السياسية واملدنية وهي ال تقبل الرتاتب، أما العوملة يف جمال 
حقوق اإلنسان فتعني تعميم مفهوم حقوق اإلنسان يف الثقافة األمريكية باعتبارها ثقافة األمة 

 )9(نة عىل العامل كله، والتي متلك أكثر من غريها عنارص التأثري يف العامل.الصاعدة والساعية للهيم
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ويف هذه املسرية الرصاعية بالرضورة بني عاملية املبادئ وعوملة املصالح، شهدت البرشية يف 
العقدين األخريين بشكل خاص، نشأة عدة تعبريات قومية جديدة وجتمعات فوق قومية تقوم 

ي أو لغوي، وإن مل يطرح بعض هذه التجمعات نفسه باعتباره شكال عىل أساس قاري أو دين
 ،للتعارض مع التيار اجلارف للعوملة بقدر ما هو شكل من أشكال التواجد فيها من موقع أقو
كام نشأت أشكال ودعوات أخر تضع نفسها يف معركة حمدودة أو مفتوحة مع التغريات العاملية 

، من أجل احلد من أثار العوملة يف هذا )10(ية، واالستثناء الثقايفاجلديدة، منها اخلصوصية احلضار
املجال خصوصا وأن هذه األخرية حتد من دور الدولة وسلطاهتا لتضعف تأثري احلدود 

 السياسية، وتطلق العنان آلليات السوق فقط.
 ة املفاهيم وخصوصية الديمقراطيةاملطلب الثاين: حقوق اإلنسان بني حماوالت عومل

ا كنا قد انتهينا إىل أن مسألة العاملية يف حقوق اإلنسان قد أصبحت أمرا ال يثري كثريا من إذ
اجلدل يف عرص ما بعد احلرب الباردة، فإن ما نلمسه اليوم هو اجتاه املعسكر املنترص بزعامة 
الواليات املتحدة نحو فرض فهمه اخلاص حلقوق اإلنسان والديمقراطية عىل املجتمع الدويل 

 عتباره املفهوم األصلح واألقدر عىل البناء.با
لقد كان وجود النموذج املاركيس اللينيني للديمقراطية هو احلجة األقو يف نظر الكثريين 
عىل عدم اعتبار النموذج الليربايل الغريب النموذج الوحيد الذي يصلح ألن يسود شتى تطبيقات 

رتاكي فلم يعد لفكرة تعدد النامذج الديمقراطية أي األنظمة يف العامل، أما وقد اهنار املعسكر االش
معنى، وهكذا فقد سار الغرب يف اجتاه عوملة فهمه اخلاص للديمقراطية وحقوق اإلنسان حتت 
شعار يعتربها تراثا مشرتكا لإلنسانية ال تراث حضارة بعينها، خمفيا وراء ذلك حقيقة أنه يعكس 

 )11( تغري موازين القو اهليمنية.
ذا الصدد يشري بعض الباحثني إىل منحى الواليات املتحدة (الطرف الرئييس والرائد يف ويف ه

خط العوملة)، فمنذ انتهاء احلرب الباردة، واالجتاه يسري نحو النظر إىل حقوق اإلنسان كمصلحة 
قومية أمريكية تتمثل يف املقام األول بنرش املفاهيم املرتبطة بحقوق اإلنسان والديمقراطية يف 

، بمختلف الوسائل كالدبلوماسية اهلادئة واملساعدات وحتى من خالل )12(الفكر الرأساميل
 العمل العسكري إن لزم األمر.

ولكن رغم املحاوالت السالفة البيان، وعىل الرغم من الرتابط الشديد بني الديمقراطية  
الكثري من  وحقوق اإلنسان والذي جيعل من الديمقراطية حقا من حقوق اإلنسان، وجيعل

احلريات املقررة يف جمال حقوق اإلنسان، رضورات أساسية إلقامة جمتمع ديمقراطي مثل 
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حريات التعبري واحلق يف تكوين اجلمعيات وحرية التجمع واحلق يف املشاركة، واحلق يف أن 
ينتخب اإلنسان وينتخب يف ظل انتخابات حرة نزهية، وأيضا استقالل القضاء، واملرجتعة 

ية لإلجراءات الترشيعية، كلها أساسيات يف املجتمع الديمقراطي، إال أن الديمقراطية القضائ
، فال يمكن فرض نمط معني، بل إن ذلك )13(كنظام حكم هي من صميم خصوصيات املجتمع

 من حقوق الشعوب التي حيق هلا أن ختتار بحرية نظام احلكم الذي يصلح هلا.
 إلنسانلثاين: اخلصوصية يف حقوق ااملبحث ا

عىل الرغم من الصفة العاملية حلقوق اإلنسان التي كانت واضحة بعد أن تغلغلت نظرية 
احلقوق يف عمل أجهزة املنظمة، وحتى يف أجهزة املنظامت اإلقليمية، فضال عن األهداف 

، إال أن انقسام العامل إىل )14(العريضة لتلك احلقوق وهي حتقيق محاية مصلحة الكائن اإلنساين
ني رشقية وغربية يف فرتة احلرب الباردة، إضافة لوجود أمم وجمتمعات متنوعة حتمل قيم كتلت

وثقافات متتاز ببعض اخلصوصيات، قد أفرز قراءات متباينة ملفهوم حقوق اإلنسان، ويمكن 
بمحاولة كل طرف الدفاع عن مصاحله اخلاصة انسجاما  –والتناقض أحيانا  –تفسري هذا التباين 

 احلكم، ولقد ساهم هذا االنقسام يف تربير خمتلف انتهاكات حقوق اإلنسان، التي مع فلسفته يف
، وبخاصة حيث تقوم أنظمة احلكم )15(ارتكبها عرب العقود املتعاقبة هذا الطرف أو ذاك

 الدكتاتورية.
وعليه يقول املدافعون عن اخلصوصية بأنه ال يوجد نموذج واحد عاملي حلقوق اإلنسان 

يف كل مكان وكل زمان، ألن خصوصية املجتمعات املختلفة املتنوعة تفرض  يصلح للتطبيق
رشوطا جتعل من فكرة عاملية هذه احلقوق غري قابلة للتطبيق، ومهام كانت الثقافات متقاربة يف 
جماالت متعددة إال أن اإلنسان يدرك بأن مبادئ حقوق اإلنسان (بالرغم من عامليتها كمفاهيم)، 

يست كذلك، لعدم قبوهلا من طرف كل املجتمعات بسبب انتامءاهتا وثقافتها فهي يف التطبيق ل
واعتقاداهتا املتباينة يف كثري من مظاهرها، وعىل الرغم من أن هذا التباين ليس مشكلة يف 
األساس، لكن البد أن ندرك أن القيم والثقافات والديانات غري متجانسة متاما وما تزال تشكل 

 )16(اإلنسان.حتديا لعاملية حقوق 
 املطلب األول: القراءة االشرتاكية والغربية حلقوق اإلنسان

خالل احلرب الباردة كان هناك اختالف تام بني الدول الغربية والدول االشرتاكية حول 
مفهوم محاية حقوق اإلنسان، فبينام كانت الدول الغربية  تركز عىل حقوق األفراد كي يتحرروا 

كانت األسبقية يف الدول االشرتاكية للحقوق اجلامعية وخاصة  من قيود وتدخل اآلخرين،
االقتصادية واالجتامعية منها، وهو ما ساهم يف وجود قراءات خمتلفة حلقوق اإلنسان والتي 
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كانت يف حد ذاهتا جزءا من احلرب الباردة، غري أن هذا اجلدل التقليدي حول مفهوم ومعايري 

الباردة وذلك من خالل ظهور حماوالت لفرض مفهوم حقوق اإلنسان قد تراجع عقب احلرب 
 املعسكر املنترص حلقوق اإلنسان عىل املجتمع الدويل.

 لقراءة االشرتاكية حلقوق اإلنسانالفرع األول: ا
كانت فلسفة احلكم يف الدول االشرتاكية التي تعتمد عىل دكتاتورية الربوليتاريا ونظام  

قوق السياسية واملدنية الواردة يف املنظومة الدولية، احلزب أو التنظيم الواحد تصطدم باحل
وبخاصة احلريات األساسية التي تؤكد حرية الرأي والتعبري واحلق يف التنظيم، أي تكوين 

 اجلمعيات واملجتمع املدين، وهي أشياء مل يسمح هبا املجتمع االشرتاكي حتى تفككت منظومته.
انية اشرتاكية قامت يف خالف جذري مع وقد استطاع االشرتاكيون صياغة نزعة إنس 

مفهوم النزعة اإلنسانية الربجوازية والتي قامت عىل الفردية، فهم يرفضون فكرة أن الوظيفة 
الرئيسية حلقوق اإلنسان هي عزل الفرد عن املجتمع، أي أنه وسيلة املواطن يف الدفاع عن نفسه 

شرتاكية تقوم عىل أساس زيادة ضد املجمع والدولة، وذلك من منطق أن الديمقراطية اال
 )17(مشاركة املواطن يف إدارة الدولة واملجتمع وتنمية قدراته السياسية.

وعىل هذا األساس يضع املفهوم االشرتاكي حلقوق اإلنسان مصلحة املجتمع قبل مصلحة  
كي ثم الفرد، كام تنطلق نظرته إىل حقوق اإلنسان من خالل جمتمع يف طور البناء  ـ جمتمع اشرتا

، بحيث كانت )18(هو الطبقة الشغيلة ثم احلزب "احلقيقة"شيوعي ـ ومن خالل كيان حيمل 
األسبقية للحقوق االقتصادية واالجتامعية، أما احلقوق السياسية واملدنية فلم يعنى هبا كثريا، 

ت يف فاحلرية هناك كان يعرب عنها من منطلقات اقتصادية واجتامعية، ألن فلسفة احلكم التي ساد
 )19(الدول االشرتاكية كانت تصطدم باحلقوق املدنية والسياسية التي وردت يف اإلعالن العاملي.

واجلدير بالذكر أن االنفصال بني احلريات الشكلية واحلريات احلقيقية ال يظهر يف الدساتري 
السابعة مثال لوجدناه يعرتف يف مادته  1971االشرتاكية، فلو أخذنا الدستور السوفيايت لسنة 

باحلقوق االقتصادية واالجتامعية كاحلق يف العمل ويف الراحة واحلامية الصحية...الخ.، إضافة 
إىل احلريات السياسية كحرية التعبري والصحافة واالجتامع واملسريات..الخ..، غري أن هذا الرسد 

طنني للحقوق واحلريات مسبوق برشط أسايس يتمثل يف أنه جيب أن ال متس ممارسة املوا
 )20(للحقوق واحلريات مصالح املجتمع والدولة وحقوق املواطنني اآلخرين.
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كام اهتم املفهوم االشرتاكي بالتوازن بني احلقوق والواجبات بعكس املفهوم الربجوازي 
الذي فصل بني احلقوق والواجبات بام يسمح للطبقة املستغلة أن حتصل عىل الكثري من احلقوق، 

 عىل الطبقة العاملة. وتلقي بثقل الواجبات
أما موقف دول العامل الثالث فيدور حول تقرير املصري، التأكيد عىل التنمية االقتصادية بدال 
من احلامية القانونية للحريات املدنية، وبذلك فإن البحث عن العيش الكريم وكسب الرزق 

إلجراءات القانونية وحتقيق االحتياجات األساسية كانت تعطى هلا االهتاممات واألولوية عىل ا
 الوقائية يف جمال محاية حقوق اإلنسان.

 : القراءة الغربية حلقوق اإلنسانالفرع الثاين
وإعالن الدستور األمريكي،  "وثيقة فرجينيا"املفهوم الغريب حلقوق اإلنسان والذي بلورته 

ن املذاهب الذي أعلنته الثورة الفرنسية، استمد أصوله م "إعالن احلقوق اإلنسانية"وكذلك 
الفلسفية التي ظهرت يف القرنني السابع عرش والثامن عرش حول الفرد املستقل وعن حقوقه 
الطبيعية، وهي حقوق ليست مستمدة من النظم السياسية ولكنها مؤسسة عىل حقوق طبيعية 
 أسبق من سيادة الدولة بل أسمى منها أيضا، وقد متثل هذه األفكار باعتبارها تفسريا وتربيرا يف
الوقت نفسه للنظام الرأساميل الذي يعترب امللكية احلد األسايس للنزعة اإلنسانية الربجوازية، 
والتي تعني تأكيد ذات اإلنسان ضد عبودية اإلقطاع باسم الفردية، وضد الكنيسة باسم حرية 
التفكري، وضد قو الطبيعة، باسم إرادة اإلنسان الذي يريد هلا أن تصبح سيدة الطبيعة 

 )21(الكتها.وم
وقد لعبت اخللفية التارخيية واالقتصادية والثقافية املتباينة للمجتمعات الغربية دورا هاما  

يف حد ذاته جاء  1948يف إقرار خصوصية حقوق اإلنسان، بحيث أن اإلعالن العاملي لعام 
اسية حيمل ذروة الفكر الدستوري التحرري الغريب، حيث ركز عىل حقوق الفرد املدنية والسي

مع صدور  1966ومل يعط أمهية للحقوق اجلامعية االقتصادية واالجتامعية إال الحقا (عام 
العهدين الدوليني)، وهكذا جاء اإلعالن متأثرا بالثقافة الغربية ومل حيمل يف بنوده ثقافة الرشق، 

يف  رغم أن بعض الدول التي حتمل ثقافات إسالمية وبوذية وهندية وكنفوشيوسية كانت أعضاء
 بالثقافة الغربية.      ، غري أن ممثليها كانوا متأثرين1948األمم املتحدة عام 

ويف الوقت نفسه فإن مشاركة الدول النامية يف املواثيق التي هتتم بحقوق اإلنسان جاء  
متأخران وحتى هذه املشاركة كانت عىل أساس مفاهيم ومبادئ خاصة، كان قد تم احلسم فيها 

لفاعلة التي سامهت يف اإلعالن العاملي، وهكذا جاء اإلعالن ليعرب عن املثل من طرف الدول ا
التي كانت حترك الواليات املتحدة أثناء احلرب العاملية الثانية وبعدها واملتعلقة بوضع ترتيبات 
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النظام الدويل عموما، مما أد لتأثري الواليات املتحدة عىل قرارات األمم املتحدة عرب 

وظهور حماوالت لعوملة الفهم الغريب حلقوق اإلنسان يف عرص ما بعد احلرب  ،)22(حلفائها
 الباردة، وذلك باختاذ كل السبل والوسائل من أجل نرش هذا املفهوم عىل أوسع نطاق.

 إلسالمية والعربية حلقوق اإلنساناملطلب الثاين: القراءة ا
جود فهم موحد تتفق إن األسباب التي تؤدي إىل خصوصية حقوق اإلنسان هو عدم و 

عليه مجيع األمم، ألن لكل أمة فهمها اخلاص واملتباين أحيانا انطالقا من أيديولوجية أو عقيدة 
وثقافة بل وحتى تطور هذه األمة أو تلك، وهلذا فاحلقوق التي يعتربها جمتمع أساسية وملزمة 

أصال، فاحلقوق جيب أن ال  للدولة قد يعتربها أفراد جمتمع آخر نوعا من الرفاه أو قد ال يقبلها
تتعارض مع قيم وثقافة وعقيدة املجتمع، وال تتعارض كذلك مع الطبيعة والفطرة البرشية، 
وعىل ذلك نجد أنه ال يمكن فرض النموذج الغريب حلقوق اإلنسان دون النظر إىل اخلصوصيات 

 اإلسالمية والعربية لشعوبنا، والتي هلا فهمها أيضا حلقوق اإلنسان.
 القراءة اإلسالمية حلقوق اإلنسانع األول: الفر
لقد ظهرت بعد احلرب العاملية الثانية العديد من اإلعالنات واملواثيق الدولية واإلقليمية  

املعنية بحقوق اإلنسان غري أن حقوق اإلنسان يف اإلسالم متتاز بخصوصية مرجعية عن املواثيق 
اإلنسان وحرياته هي الدين، فاحلقوق واحلريات  الدولية، فاملرجعية اإلسالمية يف اعتبار حقوق

مستمدة من اهللا، ومع هذا فإن حقوق اإلنسان يف اإلسالم تتطابق مع املواثيق الدولية يف جمال 
 احلقوق األساسية واحلريات الذاتية، وكذالك احلقوق املدنية مع بعض االختالف يف فحواها.

اإلنسان عن سائر املخلوقات، وأرست وبالرجوع للرشيعة اإلسالمية نجد أهنا كرمت  
مبدأ املساواة بني البرش عىل أسس وطيدة وموضوعية هي التقو والعمل الصالح فكانت 
مساواة كأسنان املشط، فال فضل لعريب عىل عجمي وألبيض عىل أسود إال بالتقو والعمل 

لتجاء إليه أوال، أو الصالح، كام أن املساواة رشعت فيها أيضا أمام القضاء، سواء من حيث اال
وإن كان  "فال إكراه يف الدين"اإلجراءات التي تتم أمامه، كام يكفل اإلسالم احلرية الدينية 

يرفض الردة عن اإلسالم، كام دعا اإلسالم إىل حرية التفكري وإعامل العقل والتأمل الدائب 
ستعباد، بحيث كانت الذي يقود إىل اهلداية والطريق القويم، وكذا احلق يف احلرية وعدم اال

، كام جسد اإلسالم بتعاليمه )23(الرشيعة اإلسالمية سباقة بنهيها عن جتارة الرقيق وإلغاء العبودية
اخلالدة من كتاب وسنة نفحة ضخمة من السامء لتوطيد مكانة اإلنسان عىل األرض، فكان محاية 
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ررة له منذ األزل، مادية كانت له من اآلفات التي متسخ وظيفته يف الوجود أو حترمه احلقوق املق

 )24(هذه احلقوق أو أدبية.
وقد ظهرت يف عرصنا احلديث عدد من املواثيق والبيانات تستمد مرجعيتها من القرآن 

 الكريم والسنة والفقه اإلسالمي أمهها:
ـ إعالن حقوق اإلنسان وواجباته يف اإلسالم الصادر عن رابطة العامل اإلسالمي يف عام 

، 1980بيان اإلسالمي العاملي الصادر عن املجلس اإلسالمي األوريب يف لندن عام ، وال1979
، وإعالن 1981والبيان العاملي حلقوق اإلنسان يف اإلسالم الصادر عن املجلس نفسه عام 

، والذي متت 1990القاهرة حلقوق اإلنسان يف اإلسالم الصادر عن مؤمتر العامل اإلسالمي عام 
 توافق.املوافقة عليه بال

ودون الغوص يف تفاصيل هذه الوثائق، فإهنا احتوت معظم احلقوق واحلريات التي وردت 
 ، مع ربطها بأحكام الرشيعة اإلسالمية السمحاء.)25(يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

وجتدر اإلشارة إىل سبق اإلسالم جلميع املواثيق املعروفة يف تأكيده حلقوق اإلنسان يف شمول 
وتقريره ألكثر من تلك احلقوق الواردة يف املواثيق الدولية، وبشكل أوسع نطاقا بالنسبة  وعمق،

لكل حق، وبالنسبة ألي إنسان كائنا من كان، واحلق أن القراءة اإلسالمية حلقوق اإلنسان ال 
تتعارض مع العاملية، غري أهنا تضفي خصوصيتها عىل هذه احلقوق باعتبار أن اإلسالم هو أول 

 رر املبادئ اخلاصة بحقوق اإلنسان يف أكمل صورة وأوسع نطاق.من ق
 الفرع الثاين: القراءة العربية حلقوق اإلنسان

العالقة بني العروبة واإلسالم ليست فقط عالقة فكر بلغة، فاإلسالم هنا ليس فقط دينا 
واحلضارية يستخدم العربية كلغة ختاطب رئيسية، بل هناك بعد آخر يقبع يف اخللفية الثقافية 

املرتافقة مع التزاوج بني اإلسالم والعروبة، فلقد مرت العروبة واإلسالم يف القرن العرشين 
بأوضاع عدة، فأحيانا كانت العروبة يف حالة وفاق مع اإلسالم، وأحيانا كانت يف حالة اختالف 

 معه، ويف األغلب األعم، استمر التوافق بني االثنني وكأهنام يتكامالن.
ن مكانة خاصة يف النسيج الثقايف العام يف املجتمعات العربية، حيث يتشكل هذا إن للدي

النسيج يف صلبه ونواته األساسية ويتمحور حول الدين والفقه اإلسالمي، األمر الذي يعني أن 
هناك مرجعية أساسية هي اإلسالم وسياق تارخيي هو احلضارة العربية اإلسالمية ومرشوعية 

اإلنسان يف حالة املجتمعات العربية اإلسالمية األمر الذي يستلزم رضورة ثقافية لقيم حقوق 
توفري مسوغ رشعي وثقايف يمكنه من وضع مفهوم حقوق اإلنسان بحيث ال يبدو وافدا 
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، وهي املهمة التي تزداد تعقيدا يف ظل إضفاء القدسية عىل بعض الرؤ والتفسريات )26(وغريبا

 فاهيم منافية لقيم حقوق اإلنسان لدواعي سياسية معينة.الرتاثية التي تأخذ أحيانا بم
وقد ولدت حركة حقوق اإلنسان يف العامل العريب منذ أكثر من ثالث عقود، حيث نشأت 

 25أربع منظامت حلقوق اإلنسان يف كل من فلسطني وتونس ومرص، وهي تضم اآلن أكثر من 
بية حلقوق اإلنسان، واملعهد العريب منظمة قطرية، وثالث منظامت إقليمية هي: املنظمة العر

من هذه املنظامت يف  %80حلقوق اإلنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، ويعمل 
جمال الرصد والرقابة ومحاية حقوق اإلنسان يف حني يركز الباقي عىل عمليات التوعية والتعليم 

 واملساعدة القانونية وتأهيل الضحايا.
ربية دورا مؤثرا يف صياغة الرشعة الدولية حلقوق اإلنسان وخاصة يف ولقد لعبت الدول الع

اللجنة الثالثة للجمعية العامة لألمم املتحدة وجلنة حقوق اإلنسان فقد متكنت الدول العربية من 
إدخال بعض التعديالت التي تتوافق مع اخلصوصية العربية عىل مرشوع اإلعالن العاملي حلقوق 

جلنة حقوق اإلنسان أثناء مناقشته يف اللجنة الثالثة باجلمعية العامة لألمم اإلنسان الذي أعدته 
  )27(املتحدة.

وجتدر اإلشارة إىل أنه عندما صدر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان كانت الدول العربية 
املستقلة من أعضاء األمم املتحدة ثالثا هي مرص ولبنان والعربية السعودية، وقد امتنعت 

ة عند التصويت عىل اإلعالن العاملي متعللة بأمور ثالثة تعرتض عليها، وهي حق السعودي
العامل يف السعودية يف إنشاء نقابات مهنية، واحلق يف حرية العقيدة بام يعني حق املسلم يف تغيري 

، بل شاركتا أيضا يف )28(دينه، وقضية مساواة املرأة بالرجل، يف حني أيدته كل من مرص ولبنان
صياغة اإلعالن كام سبق اإلشارة لذلك ولعب مندوبامها دورا فعاال يف صياغة وإقرار هذا  جلنة

 اإلعالن.
كام انضمت معظم الدول العربية بعد ذلك إىل أهم االتفاقات الدولية، ونقصد هبا العهدين 

ضمت الدوليني، وكذا بعض االتفاقيات املهمة يف جمال حقوق اإلنسان مثل اتفاقية الطفل التي ان
 إليها كل الدول العربية بدون استثناء.

أما عن دور جامعة الدول العربية فقد كانت مسامهتها يف قضية حقوق اإلنسان متواضعة  
اهتم نشاطها بحقوق الشعب  1980جدا، بحيث أنشأت اجلامعة جلنة حلقوق اإلنسان عام 

عريب حلقوق اإلنسان مل تنته  الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وكلفت منذ إنشائها بإعداد ميثاق
، وقد جاء هذا امليثاق هزيال ال يضيف أي جديد لقضية احرتام حقوق 1994منه إال يف عام 
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اإلنسان، كام مل تنشئ اجلامعة أي آليات حقيقية ملراقبة حقوق اإلنسان عىل خالف مجيع املواثيق 

.29(اإلقليمية األخر( 
هذا املجال فقد برز التصور العريب حلقوق اإلنسان ورغم كل ما يقال عن الدور العريب يف  

يف عديد من املناسبات مكرسا للخصوصية العربية من خالل حتديد العقبات التي تعوق إقرار 
التقدم يف جمال حقوق اإلنسان منذ اعتامد اإلعالن العاملي، واختاذ اإلجراءات الفعالة لتنفيذ 

تعلق بإزالة االحتالل األجنبي باعتباره انتهاكا معايري ومواثيق حقوق اإلنسان وبخاصة ما ي
جسيام حلقوق اإلنسان ولقررات جلنة حقوق اإلنسان، وكونه عقبة رئيسية أمام متتع الشعوب 

وإزالة التميز العنرصي بجميع أشكاله وخاصة الفصل  )30(بحقها الطبيعي يف تقرير مصريها،
وق اإلنسان، واحرتام اهلوية الثقافية العنرصي وجريمة التطهري العرقي كانتهاك جسيم حلق

 والدينية واحلضارية للشعوب واألمم عند صياغة وإعامل املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان.
 

 اخلامتة:
يف اإلطار السابق يظهر أن قضية حقوق اإلنسان بمفهومها الواسع تتصل بالعديد من  

ة بني احرتام حقوق اإلنسان، اجلوانب، وأن أهم ما يثور بشأهنا هو وضع احلدود الفاصل
واحرتام التدخل يف الشؤون الداخلية للدول، وذلك بالنظر إىل استخدام حقوق اإلنسان كورقة 
ضغط عىل الكثري من الدول لتحقيق أهداف سياسية، وبطريقة تبتعد يف كثري من األحيان عن 

 املعايري. ةاحليادية واملوضوعية بام ينتج عنه ازدواجي
خر فإنه جيب النظر إىل حقوق اإلنسان نظرة شمولية متكاملة ملختلف ومن ناحية أ 

جوانبها السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية، مع األخذ يف االعتبار اخلصوصية الفكرية 
واحلضارية والدينية والتي ال تعد مناقضا للعاملية، ولكنها يف األصل إضافة، بمعنى فتح الطريق 

حقوق اإلنسان إىل أبعد مما يمكن أن يتفق عليه املجتمع الدويل، ويف حالة  للوصول يف جمال
األمة العربية واإلسالمية فإن املجال مفتوح بكل تأكيد باعتبار أن اإلسالم جاء يف جمال حقوق 
اإلنسان بام هو أوسع وأعمق من حقوق اإلنسان العاملية، ولكن جيب القول أن اخلصوصية ال 

 جة لإلفالت من االلتزامات الدولية.جيب أن تستخدم كح
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 الشواهد والبينات القضائية يف سورة يوسف

 "دراسة تطبيقية عىل القوانني املعارصة"
 

 لحد. محزة حسن سليامن صا
 السودان -جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية 

 
 :امللخص 

     Praise be to Allah who revealed to His Servant the Book vision and a 
reminder for men of understanding, and make the Praise light secrets, and a 
conclusion Tsarifa and destiny, and pray and to recognize the best of His 
creation, and the seal of His Messengers Muhammad peace be upon him, 
whom God sent the Koran, prayed to Allah with sure knowledge, was the 
cause of the guidance of people to the straight path, قً   ـدْ بِّـكَ صِ ـتُ رَ لِمَ تْ كَ ـَّ متَ ا (وَ

) (األنعام:  لِيمُ عَ يعُ الْ مِ وَ السَّ هُ تِهِ وَ لِامَ لَ لِكَ بَدِّ الً الَ مُ دْ عَ )115وَ  and approach the True.  
      The sura of Yusuf is considered one of the wonderful suwars in the Quran. 
And that because of the meanings and connotations (educational, advocacy, 
social, legal, economic) to the extent described by God as one of the best 
stories in the Holy Quran to the verse  نحن نقص عليك أحسن القصـص بـام أوحينـا)

 because it contained all the arts the إليك هذا القران وإن كنت مـن قبلـه ملـن الغـافلني)

story and its elements of suspense and photographing events and coherence as 
scientists say the stories, for example, we find that the story had started the 
dream or vision he saw peace be upon him and ended investigation and 
interpretation of that dream and see that shirt Joseph, which was used as a 
guide to patent his brothers was the same as evidence of treason and this shirt 
used later as evidence of the innocence of Joseph himself from the charge of 
infringement of dear woman, and then use it to cure the eyes of his father 
Jacob, peace be upon him all this shows the magnificence of this story and the 
meaning and events in front of the reader as if he sees the pictures and sound .. 
What was even odder that this story contains a statement the rules and legal 
principles adopted by the prestigious investigators of all times and places in 
order to detect the perpetrators of criminal offenses in all the world Muslims 
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and non-Muslims?? Even know the splendor of the Holy Quran and Bdaath 
and comprehensiveness for all aspects of life needed by the human 

 
الفتنة، ، إثبات التهمة، الرشوع يف القتلالبينات القضائية، سورة يوسف، الكلامت املفتاحية: 

 الشهود، القميص و الشاهد.
 

 املقدمة:
احلمد هللا الذي أنزل عىل عبده الكتاب تبرصة وذكر ألوىل األلباب، وجعل احلمد فاحتة 

، (ص)داره، ونصىل ونسلم عىل أكرم خلقه، وخاتم رسله حممد أرساره، وخامتة تصاريفه وأق
الذي أرسله اهللا بالقرآن، فدعا إىل اهللا عىل بصرية، فكان سبباً يف هداية الناس إىل الطريق 

مِ  املستقيم،  واملنهج القويم،  وَ السَّ هُ تِهِ وَ لِامَ لَ لِكَ بَدِّ الً الَ مُ دْ عَ ا وَ قً دْ بِّكَ صِ تُ رَ لِمَ َّتْ كَ متَ يعُ وَ
لِيمُ  عَ  ).115(األنعام: الْ

تعترب سورة يوسف من السور الرائعة يف القرآن الكريم وذلك ملا فيها من معاين ودالالت 
(تربوية, دعوية, اجتامعية, قانونية, اقتصادية) إىل حد وصفها اهللا عز وجل بأهنا من أحسن القصص 

ص بام أوحينا إليك هذا القران نحن نقص عليك أحسن القصيف القران الكريم لقوله تعاىل: 
وذلك ألهنا احتوت عىل مجيع فنون القصة وعنارصها من  وإن كنت من قبله ملن الغافلني

التشويق وتصوير األحداث والرتابط املنطقي كام يقول علامء القصص فعىل سبيل املثال نجد أن 
وتفسري ذلك احللم القصة قد بدأت بحلم أو رؤيا رآها يوسف عليه السالم وانتهت بتحقيق 

ونر أن قميص يوسف الذي استخدم كدليل لرباءة أخوته كان هو نفسه الدليل عىل خيانتهم 
وهذا القميص استخدم بعد ذلك كدليل لرباءة يوسف نفسه من هتمة التعدي عىل امرأة العزيز، 

ة ومن ثم استخدم كشفاء لعيون والده يعقوب عليه السالم، كل هذا يبني روعة هذه القص
ومعانيها وأحداثها أمام القارئ وكأنه يراها بالصوت والصورة. واألعجب أن هذه القصة 
تتضمن بيان قواعد ومبادئ قانونية راقية يعتمدها املحققون يف كل األزمنة واألمكنة من أجل 
كشف اجلناة يف اجلرائم اجلنائية يف كل العامل املسلمني وغري املسلمني! حتى نعرف روعة معاين 

قران الكريم وبداعته وشموله لكل نواحي احلياة التي حيتاجها اإلنسان ويتبني ذلك من خالل ال
 املباحث الواردة أدناه:  
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  املبحث األول: الشواهد القرآنية

 .ول: رؤية إمجالية ألحداث القصةاملطلب األ
 .القسم األول: سبب النزول

فقد رو الواحدي والطربي يزيد نكتفي بسبب واحد فقط مما جاء يف سبب نزول السورة 
عىل  (ص)أحدمها عىل اآلخر عن سعد بن أيب وقاص أنه قال: أنزل القرآن فتاله رسول اهللا 

الر :يا رسول اهللا لو قصصت علينا، فأنزل اهللا  "أي املسلمون بمكة"أصحابه  زماناً، فقالوا 
نَاهُ قُ  لْ ا أَنْزَ كِتَابِ املُْبِنيِ إِنَّ لُونَ تِلْكَ آيَاتُ الْ قِ عْ مْ تَ لَّكُ عَ بِيّاً لَ رَ آناً عَ  . )  " )1رْ

 .القسم الثاين: الرؤيا الصادقة
الصبي  يوسف حتكي اآليات القرآنية الكريمة عن رؤيا رآها سيدنا يوسف حني ذهب

والشمس  يف املنام أحد عرش كوكباً  الصغري ألبيه، وحكى له عن رؤيا رآها. أخربه بأنه رأ
 يوسف استمع األب إىل رؤيا ابنه وحذره أن حيكيها ألخوته فاستجاب والقمر ساجدين له.

بام رأ، وأغلب الظن أهنم كانوا يكرهونه إىل احلد الذي يصعب  لتحذير أبيه ومل حيدث أخوته
  .وحيكي هلم دخائله اخلاصة وأحالمه يطمئن إليهمفيه أن 

عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، ريض اهللا عنهم يف قوله إين "وقد جاء يف املستدرك: 
قال:  ". وقال الطربي يف تفسريه: )2("رأيت أحد عرش كوكباً، قال: كانت رؤيا األنبياء وحي

قال:  والشمس والقمر رأيتهم يل ساجدينأحد عرش كوكبا  أخربنا معمر، عن قتادة، يف قوله: 
. ونستمع إىل الشهيد سيد قطب معلقاً عىل هذه )3( "الكواكب: إخوته، والشمس والقمر: أبواه

أدرك أبوه يعقوب بحسه وبصريته أن وراء هذه الرؤيا شأناً عظيامً هلذا الغالم مل  "الرؤيا احلقة: 
وال تظهر بوادره إال بعد حلقتني منها، أما يفصح هو عنه، ومل يفصح عنه سياق القصة كذلك. 

متامه فال يظهر إال يف هناية القصة بعد انكشاف الغيب املحجوب. وهلذا نصحه بأال يقص رؤياه 
عىل إخوته، خشية أن يستشعروا ما وراءها ألخيهم الصغري فيجد الشيطان من هذا ثغرة يف 

ىل  سوؤه: نفوسهم، فتمتىلء نفوسهم باحلقد، فيدبروا له أمراً ي ياكَ عَ ؤْ صْ رُ صُ نَيَّ ال تَقْ قالَ يا بُ
يْداً  وا لَكَ كَ يَكِيدُ تِكَ فَ وَ بِنيٌ  ثم علّل هذا بقوله:.. إِخْ وٌّ مُ دُ ِنْسانِ عَ يْطانَ لِإلْ ومن ثم . إِنَّ الشَّ

 )5/  12( -عاشور بن طاهر حممد –التحرير والتنوير  - 1
) وقال هذا حديث صحيح عىل رشط البخاري مسلم ومل 4/396-405يحني (رقم املستدرك عىل الصح - 2

 خيرجاه.
 )12/  13(  –دار هجر  -حممد بن جرير الطربي –تفسري الطربي  - 3
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 .)1("فهو يوغر صدور الناس بعضهم عىل بعض، ويزين هلم اخلطيئة والرش

وصل إليه يوسف عليه السالم من االرتفاع يف الدنيا واآلخرة.  فكانت هذه الرؤيا مقدمة ملا 
وهكذا إذا أراد اهللا أمراً من األمور العظام قدم بني يديه مقدمة، توطئة له، وتسهيالً ألمره، 

 واستعداداً ملا يرد عىل العبد من املشاق، لطفاً بعبده، وإحساناً إليه. 
 .طلب الثاين: عواقب الغرية واحلسدامل

 .م األول: الرشوع يف القتلالقس
كان يف حتذير يعقوب البنه بعدم قص الرؤيا عىل إخوته خوفاً عليه من أن يوغر الشيطان  

إِذْ  يتحدثون يف أمره:  يوسف صدور إخوته عليه وقد حتقق ذلك مبارشة، فقد اجتمع أخوة
فُ  يُوسُ وا لَ الُ فَ أَوِ  قَ تُلُوا يُوسُ * اقْ بِنيٍ لٍ مُ الَ ي ضَ فِ انَا لَ بَةٌ إِنَّ أَبَ صْ نُ عُ نَحْ نَّا وَ بُّ إِىلَ أَبِينَا مِ وهُ أَحَ أَخُ وَ

نيَ  احلِِ ا صَ مً هِ قَوْ دِ عْ نْ بَ ونُوا مِ تَكُ مْ وَ هُ أَبِيكُ جْ مْ وَ كُ ْلُ لَ ا خيَ ضً وهُ أَرْ حُ أي نحن جمموعة قوية  اطْرَ
خمطئ يف تفضيل هذين الصبيني عىل جمموعة من الرجال النافعني! فاقرتح  تدفع وتنفع، فأبونا

ا). إنه احلقد وتدخل الشيطان الذي  أحدهم حال ضً وهُ أَرْ حُ فَ أَوِ اطْرَ تُلُواْ يُوسُ للموضوع : (اقْ
قاطبة  ضخم حب أبيهم ليوسف وإيثاره عليهم حتى جعله يوازي القتل، أكرب جرائم األرض

طرحه يف أرض بعيدة نائية مرادف للقتل، ألنه سيموت هناك ال حماله. وملاذا بعد الرشك باهللا. و
ونُواْ  هذا كله؟! حتى ال يراه أبوه فينساه فيوجه حبه كله هلم. ومن ثم يتوبون تَكُ عن جريمتهم (وَ

( نيَ احلِِ ا صَ مً وْ هِ قَ دِ عْ ن بَ   .مِ
أبيكم لكم، أعدموه من وجه يقولون: هذا الذي يزامحكم يف حمبة  "قال ابن كثري يف تفسريه: 

أبيكم، ليخلو لكم وحدكم، إما بأن تقتلوه، أو تلقوه يف أرض من األرايض تسرتحيوا منه، 
 .)2("وختتلوا أنتم بأبيكم، وتكونوا من بعد إعدامه قوما صاحلني، فأضمروا التوبة قبل الذنب

أقل منه ألمر يريد اهللا  وهذه من مكائد الشيطان الذي حذر ابنه منه، ثم عدلوا جرم القتل بجرم
حرك اهللا أعامقه بشفقة خفية، أو أثار اهللا يف أعامقه رعباً من القتل: - قال قائل منهم تعاىل إنفاذه،

قافلة  لقتله؟ إن كنتم تريدون اخلالص منه، فلنلقه يف بئر متر عليها القوافل، ستلتقطه ما الداعي
اهنزمت فكرة القتل،  .غرضنا من إبعاده وترحل به بعيداً.. سيختفي عن وجه أبيه.. ويتحقق

رغم رشهم وحسدهم، كان يف  واختريت فكرة النفي واإلبعاد. نفهم من هذا أن األخوة،
  قلوهبم، أو يف قلوب بعضهم، بعض خري مل يمت بعد.

 )1971/  4( -ىف ظالل القرآن ـ سيد قطب - 1
 )372/  4( -تفسري ابن كثري / دار طيبة  - 2
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لوا يف عداوته وبغضه إىل قتله، ومل يكن هلم سبيلٌ إىل قتله، ألن اهللا  "قال ابن كثري:   ال تَصِ

ا ال بدّ من إمضائه وإمتامه، من اإلحياء إليه بالنبوة، ومن التمكني له ببالد  تعاىل كان يريد منه أمرً
مرص واحلكم هبا، فرصفهم اهللا عنه بمقالة روبيل فيه وإشارته عليهم بأن يلقوه يف غيابة اجلب، 

  .)1("وهو أسفله
 .الثاين: تنفيذ املهمة وسوء النيةالقسم 

ريمة املنكرة بالتخطيط الذي تشاورا فيه توجه األبناء ألبيهم يطلبون بعد أن حبك اإلخوة اجل
منه السامح ليوسف بمرافقتهم، دار احلوار بينهم وبني أبيهم بنعومة وعتاب خفي، وإثارة 

ا فَ ..؟) أيمكن أن يكون للمشاعر.. (مَ ىلَ يُوسُ نَّا عَ أْمَ  عليه أخانا، وأنت ختاف يوسف لَكَ الَ تَ

 ونحن نحبه وننصح له ونرعاه؟ ملاذا ال ترسله معنا يرتع ويلعب؟ من بيننا وال تستأمننا عليه،

 -بطريقة غري مبارشة -ينفي  السالم عليه العتاب االستنكاري األول جعل يعقوب ورداً عىل
 من الذئاب: قَالَ إِينِّ  عليه أنه ال يأمنهم عليه، ويعلل احتجازه معه بقلة صربه عىل فراقه وخوفه

يَحْ  أَنتُمْ لَ ئْبُ وَ لَهُ الذِّ أْكُ افُ أَن يَ أَخَ بُواْ بِهِ وَ هَ نِي أَن تَذْ نُ ، فنفوا بشدة فكرة الذئب الذي  زُ افِلُونَ نْهُ غَ عَ
من الرجال.. فهل نغفل عنه ونحن كثرة؟ نكون خارسين غري  خياف أبوه أن يأكله.. نحن عرشة
وافق األب حتت ضغط  .ف عليهيأكله الذئب وال داعي للخو أهل للرجولة لو وقع ذلك.. لن

  !أبنائه.. ليتحقق قدر اهللا وتتم القصة كام تقتيض مشيئته
ومعهم يوسف، وأخذوه للصحراء،  ويعد هذه احليلة املاكرة ماذا حدث؟ خرج األخوة 

 يوسف اختاروا بئراً ال ينقطع عنها مرور القوافل ومحلوه ومهوا بإلقائه يف البئر.. وأوحى اهللا إىل

  سيلقاهم بعد يومهم هذا وينبئهم بام فعلوه. أنه ناج فال خياف.. وأنه
 .سم الثالث: حماولة اثبات الرباءةالق

العشاء جاء األبناء باكني ليحكوا  ونستمع اآلن إىل حماولتهم املكشوفة يف إثبات برائتهم فعند
يستبقون، فجاء ذئب عىل غفلة، وأكل  ومة. أخربوه بأهنم ذهبواألبيهم قصة الذئب املزع

فلو كانوا أهدأ أعصابا ما فعلوها من املرة  يوسف. لقد أهلاهم احلقد الفائر عن سبك الكذبة،
ال  وا معجلنيمعهم! ولكنهم كان يوسف األوىل التي يأذن هلم فيها يعقوب باصطحاب

دليال عىل  يصربون، خيشون أال تواتيهم الفرصة مرة أخر. كذلك كان التقاطهم حلكاية الذئب
املستساغ أن يذهبوا يف  الترسع، وقد كان أبوهم حيذرهم منها أمس، وهم ينفوهنا. فلم يكن من

أمس! وبمثل هذا الترسع جاءوا عىل  ذئب الذي حذرهم أبوهم منهلل يوسف الصباح ليرتكوا
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انفعاهلم أن يمزقوا قميص يوسف.. جاءوا  قميصه بدم كذب لطخوه به يف غري إتقان ونسوا يف

وانتهى كالمهم بدليل قوي عىل كذهبم. فلام   ..بالقميص كام هو سليام، ولكن ملطخاً بالدم
شيطان فقد جاء تربيرهم هلا تربيراً واهياً أوهى من بيت كانت فعلتهم التي فعلوها بكيد من ال

العنكبوت وحاولوا بطريقة ساذجة إثبات براءهتم عندما ادعو أن الذئب قد أكل أخاهم فقالوا 
نَا   -كاذب بعذر متعذرين - تَاعِ نْدَ مَ فَ عِ نَا يُوسُ كْ رَ تَ تَبِقُ وَ بْنَا نَسْ هَ ا إِنَّا ذَ انَ ا أَبَ ة. توفرياً له وراح يَ
 ُئْب هُ الذِّ لَ أَكَ ادِقِنيَ  يف حال غيبتنا عنه يف استباقنا  فَ نَّا صَ وْ كُ لَ نَا وَ نٍ لَ مِ ؤْ ا أَنْتَ بِمُ مَ أي:  وَ

تعذرنا هبذا العذر، والظاهر أنك ال تصدقنا ملا يف قلبك من احلزن عىل يوسف، والرقة الشديدة 
  .تشك فينا وال تطمئن ملا نقوله ألنك عليه، وما أنت بمطمئن ملا نقوله، ولو كان هو الصدق،

مل يأكله  يوسفأدرك يعقوب من دالئل احلال ومن نداء قلبه ومن األكذوبة الواضحة، أن 
بأن نفوسهم قد  الذئب، وأهنم دبروا له مكيدة ما، وأهنم يلفقون له قصة مل تقع، فواجههم

متجمالً ال جيزع وال  م أمرا منكراً وذللته ويرست هلم ارتكابه، وأنه سيصرب متحمالً حسنت هل
مْ  يفزع وال يشكو، مستعيناً باهللا عىل ما يلفقونه من حيل وأكاذيب: كُ سُ مْ أَنفُ لَتْ لَكُ وَّ الَ بَلْ سَ ( قَ

اهللاُّ  ِيلٌ وَ ٌ مجَ ربْ ا فَصَ رً ). قا أَمْ ونَ فُ ا تَصِ ىلَ مَ انُ عَ تَعَ أي بمصدق  "ل حممد رشيد رضا يف تفسريه: املُْسْ
لنا يف قولنا هذا، الهتامك إيانا بكراهة يوسف وحسدنا له عىل تفضيلك إياه علينا يف احلب 
والعطف، ولو كنا صادقني يف األمر الواقع أو نفس األمر، أو ولو كنا عندك من أهل الثقة 

 . )1("والصدق ما صدقتنا يف هذا اخلرب لشدة وجدك بيوسف
 .لظلم وتبعاهتااملطلب الثالث: التمكني والفتنة وا

 .األول: اخلروج من اجلب واإلكرام القسم
وجاء الفرج وبدأت برشيات الرؤيا الصاحلة يف الظهور وكان قدر اهللا تعاىل نافذاً عندما  

 يوسف أرسل ليوسف وهو يف غيابت اجلب من ينتشله وخيرجه من هذه املحنة، فأثناء وجود

مرص.. قافلة كبرية.. سارت طويال حتى سميت سيارة..  قافلة يف طريقها إىل عليه بالبئر، مرت
به.. ظن من داله أنه  يوسف توقفوا للتزود باملاء.. وأرسلوا أحدهم للبئر فأدىل الدلو فيه.. تعلق

حكم  يوسف باملاء فسحبه.. ففرح بام رأ.. رأ غالماً متعلقاً بالدلو.. فرس عىل امتأل
طه.. هكذا كان قانون ذلك الزمان التق يلتقطها أحد.. يصري عبداً ملن األشياء املفقودة التي

ألنه  فرح به من وجده يف البداية، ثم زهد فيه حني فكر يف مهه ومسئوليته، وزهد فيه .البعيد
مرص  وجده صبياً صغرياً.. وعزم عىل التخلص منه لد وصوله إىل مرص.. ومل يكد يصل إىل
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 عليه رتاه رجل تبدوحتى باعه يف سوق الرقيق بثمن زهيد، دراهم معدودة. ومن هناك اش

ةً   .األمهية اعَ وهُ بِضَ ُّ أَرسَ مٌ وَ الَ ا غُ ذَ  هَ َ ا بُرشْ هُ قَالَ يَ وَ لْ ىلَ دَ أَدْ مْ فَ دَهُ ارِ لُوا وَ سَ أَرْ ةٌ فَ يَّارَ اءَتْ سَ جَ وَ
هُ بِثَمَ  وْ َ رشَ لُونَ * وَ مَ عْ لِيمٌ بِامَ يَ اهللاَُّ عَ ينَ وَ دِ اهِ نَ الزَّ انُوا فِيهِ مِ كَ ةٍ وَ ودَ دُ عْ مَ مَ اهِ رَ سٍ دَ قال  نٍ بَخْ

وا سيارة ألهنم يسريون يف األرض، كانت رفقة من مدين  "البغوي:  مّ وهم القوم املسافرون، سُ
ي  . فقىض اهللا تعاىل إخراجه وإكرامه عندما عهد بأمره إىل عزيز مرص)1("تريد مرص ذِ قَالَ الَّ وَ

 َ رتَ ا اشْ دً لَ هُ وَ ذَ تَّخِ نَا أَوْ نَ عَ نْفَ ى أَنْ يَ سَ اهُ عَ ثْوَ ي مَ مِ رِ أَتِهِ أَكْ رَ مْ َ الِ نْ مِرصْ جاء يف التحرير والتنوير:  اهُ مِ
فاملعنى: اجعيل إقامته عندك كريمة، أي كاملة يف نوعها. أراد أن جيعل اإلحسان إليه سبباً يف  "

أو يتخذانه ولداً فيرب هبام وذلك أشد تقريباً. وإنام قال  اجتالب حمبته إيامها ونصحه هلام فينفعهام،
وقد وصل يوسف إىل مرص، وبيع  ". )2( "عليه السالم -ذلك حلسن تفرسه يف مالمح يوسف 

واخلري يتوسم يف الوجوه الصباح، وبخاصة  -بيع الرقيق ولكن الذي اشرتاه توسم فيه اخلري 
يص به امرأته خرياً، وهنا يبدأ أول خيط يف حتقيق فإذا هو يو -حني تصاحبها السجايا املالح 

  .)3("الرؤيا
وهنا انتهت املحنة األوىل يف حياة هذا النبي الكريم، لتبدأ املحنة الثانية، والفصل الثاين من  

اهللاُّ .حياته ثَ  ثم يكشف اهللا تعاىل مضمون القصة البعيد يف بدايتها (وَ ـكِنَّ أَكْ لَ هِ وَ رِ ىلَ أَمْ الِبٌ عَ رَ غَ
). لقد انطبقت ونَ لَمُ عْ رم من  النَّاسِ الَ يَ جدران العبودية عىل يوسف. ألقي يف البئر، أهني، حُ

أبيه، التقط من البئر، صار عبداً يباع يف األسواق، اشرتاه رجل من مرص، صار مملوكاً هلذا 
هكذا يظن أي إنسان.. غري أن   ..بال حول وال قوة يوسف وصار الرجل.. انطبقت املأساة،

أنه مأساة وحمنة وفتنة.. كان هو أول سلم  ما نتصور نحن .احلقيقة يشء خيتلف عن الظن متاماً 
هِ  ..يف طريقه إىل جمده يوسف يصعده رِ ىلَ أَمْ الِبٌ عَ اهللاُّ غَ ) .. ينفذ تدبريه رغم تدبري اآلخرين. وَ

وها هو   .بالنبوة يوسف ينفذ من خالله تدبري اآلخرين فيفسده ويتحقق وعد اهللا، وقد وعد اهللا
أن  ىيلقي حمبته عىل صاحبه الذي اشرتاه.. وها هو ذا السيد يقول لزوجته أكرمي مثواه عس ذا

من الطبقة  ينفعنا أو نتخذه ولداً. وليس هذا السيد رجالً هني الشأن.. إنام هو رجل مهم.. رجل
، 'العزيز'احلاكمة يف مرص.. سنعلم بعد قليل أنه وزير من وزراء امللك. وزير خطري سامه القرآن 

 )223/  4( -تفسري البغوي  - 1
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لعادل.. وهذا العزيز.. وهذا ا وكان قدماء املرصيني يطلقون الصفات كأسامء عىل الوزراء. فهذا

 .وزراء مرص القوي.. إىل آخره.. وأرجح اآلراء أن العزيز هو رئيس
وسيعلمه اهللا من  .وهكذا مكن اهللا ليوسف يف األرض.. سيرتبى كصبي يف بيت رجل حيكم

لَـكِنَّ  .تأويل األحاديث والرؤ.. وسيحتاج إليه امللك يف مرص يوماً  هِ وَ رِ ىلَ أَمْ الِبٌ عَ اهللاُّ غَ وَ
ثَ  ونَ أَكْ لَمُ عْ ثم يبني لنا املوىل عز  .تم هذا كله من خالل فتنة قاسية تعرض هلا يوسف .رَ النَّاسِ الَ يَ

لِكَ  يوسف كرمه عىل وجل ذَ كَ لْامً وَ عِ امً وَ كْ يْنَاهُ حُ هُ آتَ دَّ لَغَ أَشُ ملََّا بَ ي املُْحْ  فيقول: ( وَ زِ )  نَجْ نِنيَ سِ
أعامقه وصفاء رسيرته يضفيان عىل وجهه مزيداً  أمجل رجل يف عرصه.. وكان نقاء يوسف كان

األمور.. وأويت علامً باحلياة وأحواهلا. وأويت أسلوباً يف  من اجلامل. وأويت صحة احلكم عىل
وأدرك  .إليه.. وأويت نبالً وعفة، جعاله شخصية إنسانية ال تقاوم احلوار خيضع قلب من يستمع

حياته أمانة  أكثر من رأ يف يوسف اكتشف أن  ..إليه يوسف قد أكرمه بإرسال سيده أن اهللا
 .كابنه وشهامة وكرماً.. وجعله سيده مسئوالً عن بيته وأكرمه وعامله واستقامة

 .القسم الثاين: فتنة النسوة بيوسف
ونقف هنا عند حمنة أخر جتيئه يف حياته، وهي أشد وأعمق من املحنة األوىل. جتيئه وقد  

الذي سجله  ليواجهها وينجو منها جزاء إحسانه -رمحة من اهللاّ  -أويت صحة البدن وأويت العلم 
اذَ  اهللاّ له يف قرآنه  عَ يْتَ لَكَ قَالَ مَ الَتْ هَ قَ ابَ وَ وَ َبْ تِ األْ لَّقَ غَ هِ وَ سِ نْ نَفْ ا عَ يْتِهَ وَ يفِ بَ تِي هُ هُ الَّ تْ دَ اوَ رَ وَ

لِحُ الظَّاملُِونَ  فْ ايَ إِنَّهُ الَ يُ ثْوَ نَ مَ سَ يبِّ أَحْ هُ رَ وقاطع والنص هنا رصيح  "يقول سيد قطب:  اهللاَِّ إِنَّ
يف أن رد يوسف املبارش عىل املراودة السافرة كان هو التأيب، املصحوب بتذكر نعمة اهللاّ عليه، 

. ثم تتبع هذه الفتنة فتنة نسوة القرص )1("وبتذكر حدوده وجزاء من يتجاوزون هذه احلدود
بام فعلت الالئي افتتن به أيام فتنة وقد أرادت ذلك امرأة العزيز التي رأت من تبكيتهن إياها 

ُنَّ  فأرادت أن تبني هلن أهنا معذورة فيام فعلت،  تْ هلَ تَدَ أَعْ نَّ وَ يْهِ لَتْ إِلَ سَ نَّ أَرْ هِ رِ كْ تْ بِمَ عَ مِ لَامَّ سَ فَ
قَطَّ  نَهُ وَ ْ ربَ نَهُ أَكْ يْ أَ لَامَّ رَ نَّ فَ يْهِ لَ جْ عَ رُ الَتِ اخْ قَ ينًا وَ كِّ نَّ سِ نْهُ ةٍ مِّ دَ احِ لَّ وَ آتَتْ كُ أً وَ تَّكَ لْنَ عْ مُ قُ ُنَّ وَ هيَ دِ نَ أَيْ

يمٌ  رِ لَكٌ كَ ا إِالَّ مَ ذَ ا إِنْ هَ ً ا بَرشَ ذَ ا هَ اشَ هللاِِّ مَ عند ذلك كان االعرتاف الرصيح، كام قال  حَ
قالت امرأة العزيز للنسوة الاليت قطعن أيدهين، فهذا الذي أصابكن يف رؤيتكن إياه،  "الطربي: 

تُنّ حتى قطعتن ويف نظرة منكن نظرتن إليه ما أصابكن من ذه ًا، أهلِ هلَ زوب الفهم وَ اب العقل وعُ
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: قد شغف امرأة العزيز فتاها  أيديكن، هو الذي ملتنني يف حبي إياه، وشغف فؤادي به، فقلتنّ

ت هلن بأهنا قد راودته عن نفسه بًّا، ثم أقرّ  .  )1("حُ
 .القسم الثالث: دخول السجن ظلامً 

ة يوسف عليه السالم يف مراودته المرأة العزيز وبعد أن ظهرت اآليات بينة جلية يف براء
وأرادت أن ترهين مجاله الباطن بالعفة التامة فقالت معلنة لذلك ومبينة حلبه الشديد غري مبالية، 

مَ  وألن اللوم انقطع عنها من النسوة:  صَ تَعْ هِ فَاسْ سِ نْ نَفْ هُ عَ تُ دْ اوَ دْ رَ قَ لَ أي: امتنع وهي مقيمة  وَ
تزدها مرور األوقات إال قلقاً وحمبة وشوقاً لوصاله وتوقاً. وهلذا قالت له  عىل مراودته، مل

ينَ بحرضهتن:  رِ اغِ نَ الصَّ ونَ مِ يَكُ لَ نَنَّ وَ جَ يُسْ هُ لَ رُ ا آمُ لْ مَ عَ فْ ْ يَ ئِنْ ملَ لَ لتلجئه هبذا الوعيد إىل  وَ
املاوردي حصول مقصودها منه، فعند ذلك اعتصم يوسف بربه، واستعان به عىل كيدهن، قال 

قه ما حكى السدي أن املرأة قالت لزوجها: إن هذا  "يف تفسريه:  دْ وسبب حبسه بعد ظهور صِ
العبد العرباين قد فضحني وقال إين راودته عن نفسه، فإما أن تطلقني حتى أعتذر وإما أن حتبسه 

نُ أَحَ  فكان رده عليه السالم:   ) 2("مثل ما حبستني، فحبسه جْ بِّ السِّ نِي قَالَ رَ ونَ عُ دْ َّا يَ َّ ممِ بُّ إِيلَ
يْهِ  وهذا يدل عىل أن النسوة، جعلن يرشن عىل يوسف يف مطاوعة سيدته، وجعلن يكدنه يف  إِلَ

ذلك، فاستحب السجن والعذاب الدنيوي عىل لذة حارضة توجب العذاب الشديد. وهكذا 
ديدة، بعد طلب ذلك خوفاً كان دخول السجن مما نجاه اهللا به من هذه الفتنة امللمة واملحنة الش

 عىل نفسه من هذه الفتن التي أملت به.
 .املبحث الثاين: مقدمات الفرج

   .املطلب األول: رؤيا امللك وتعبريها
 .القسم األول: تفسري الرؤيا

بدأت أوىل مقدمات الفرج للمحن والفتن املتتالية التي تعرض هلا سيدنا يوسف عليه     
وماحدث له من أحداث داخل السجن عندما توسم فيه السجناء السالم عند دخوله السجن 

نِنيَ  سيام اخلري والصالح  سِ نَ املُْحْ اكَ مِ ا نَرَ يلِهِ إِنَّ بِّئْنَا بِتَأْوِ وكان تعبريه للرؤيا التي حكاها  نَ
نَّ  هؤالء السجناء فاحتة خري وبداية فرج له عندما قال للناجي منهام  ي ظَنَّ أَ قَالَ لِلَّذِ امَ وَ نْهُ هُ نَاجٍ مِ

نِنيَ  عَ سِ نِ بِضْ جْ بِثَ يفِ السِّ لَ هِ فَ بِّ رَ رَ يْطَانُ ذِكْ اهُ الشَّ أَنْسَ بِّكَ فَ نْدَ رَ ينِ عِ رْ كُ وذلك بعد عدد من  اذْ
 السنني قضاها يف السجن وكانت رؤيا امللك هي الفرج الذي وعده اهللا تعاىل به.

 )85/  16( -جامع البيان (تفسري الطربي)  - 1
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 .القسم الثاين: التكليف والتمكني

هللا نافذ ولو بعد حني فإذا قىض اهللا تعاىل أمراً فال راد له من أحد، وبعد جمموعة من إن قدر ا 
االبتالءات والفتن واملحن التي مر هبا سيدنا يوسف عليه السالم هاهي بوادر الفتح واالنفراج 

نَّ سَ  تبدو يف األفق:  لُهُ أْكُ نٍ يَ امَ اتٍ سِ رَ قَ بْعَ بَ  سَ قَالَ املَْلِكُ إِينِّ أَرَ نبُالَتٍ وَ بْعَ سُ سَ افٌ وَ جَ بْعٌ عِ
ونَ  ُ ربُ ا تَعْ يَ ؤْ نتُمْ لِلرُّ ايَ إِن كُ يَ ؤْ تُوينِ يفِ رُ َا املَْألُ أَفْ ا أَهيُّ اتٍ يَ ابِسَ رَ يَ أُخَ ٍ وَ رضْ كانت هذه الرؤيا هي   خُ

املقدمة لبرشيات الفرج والفتح والتمكني لسيدنا يوسف يف أرض اهللا، وذلك لألحداث التي 
قَالَ ها وقصتها اآليات القرآنية املعروفة حتى وصوله للملك ومثوله بني يديه: توالت بعد وَ

نيٌ * قَالَ  كِنيٌ أَمِ نَا مِ يْ دَ مَ لَ يَوْ هُ قَالَ إِنَّكَ الْ لَّمَ لَامَّ كَ هُ لِنَفْيسِ فَ لِصْ تَخْ تُوينِ بِهِ أَسْ ىلَ املَْلِكُ ائْ لْنِي عَ عَ  اجْ
يظٌ عَ  فِ ضِ إِينِّ حَ آئِنِ األَرْ زَ اءخَ يْثُ يَشَ ا حَ نْهَ أُ مِ تَبَوَّ ضِ يَ فَ يفِ األَرْ نِّا لِيُوسُ كَّ لِكَ مَ ذَ كَ  لِيمٌ * وَ

نِنيَ  سِ رَ املُْحْ يعُ أَجْ الَ نُضِ اء وَ ن نَّشَ تِنَا مَ َ محْ يبُ بِرَ  .نُصِ
 .القسم الثالث: إكرام ذوي القربى

خزانة الدولة وصل النبي الكريم إىل أعىل درجات الرشف والسؤدد عندما واله امللك  
وكان حيسن إدارهتا بام آتاه اهللا من احلكمة، وملا كانت من سيام األنبياء الكرم وبخاصة لذوي 

فلام رجع القوم "القربى فقد أكرم إخوته عندما حرضوا للمرية، قال اإلمام السيوطي يف تفسريه: 
 منا من بني يعقوب ما إىل أبيهم كلموه فقالوا: يا أبانا إن ملك مرص أكرمنا كرامة لو كان رجالً 

 .   )1("أكرمنا كرامته
 املطلب الثاين: الفتح املبني (انكشاف الغيب املحجوب)

 .لقسم األول: االعرتاف سيد األدلةا
وهاهي برشيات الفرج الحت يف الظهور وبدأ كشف الغيب املستور وجاءت حلظة  

لْ عَ املواجهة بام اقرتف إخوته من ذنب يف حق أخيهم  يهِ إِذْ قَالَ هَ أَخِ فَ وَ لْتُم بِيُوسُ عَ ا فَ تُم مَّ لِمْ
لُونَ  اهِ فأراد اهللا تعاىل أن يكشف هلم ماكان خافياً عليهم خالل فرتة تعاملهم مع أخيهم  أَنتُمْ جَ

يْنَ  وهم ال يعرفونه لَ نَّ اهللاَُّ عَ دْ مَ ي قَ ا أَخِ ذَ هَ فُ وَ اْ يُوسُ نَ فُ قَالَ أَ إِنَّكَ ألَنتَ يُوسُ واْ أَ الُ تَّقِ قَ ن يَ هُ مَ ا إِنَّ
نِنيَ  سِ رَ املُْحْ يعُ أَجْ إِنَّ اهللاََّ الَ يُضِ ْ فَ ربِ يِصْ دْ  فاعرتفوا بام اقرتفوا بمن ذنب يف حقه: وَ قَ واْ تَاهللاَِّ لَ الُ قَ

َاطِئِنيَ  نَّا خلَ إِن كُ يْنَا وَ لَ كَ اهللاَُّ عَ رَ  .آثَ
 .القسم الثاين: احلكمة النبوية

 ا من ذنب فالننظر إىل الرد احلكيم والصفح املبني من النبي الكريم اعرتف اإلخوة بام اقرتفو 

 )194/  8( -للسيوطي  الدر املنثور يف التفسري باملأثور - 1
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  َِني امحِ مُ الرَّ حَ وَ أَرْ هُ مْ وَ كُ رُ اهللاَُّ لَ فِ غْ مَ يَ يَوْ مُ الْ يْكُ لَ يبَ عَ ثْرَ  "قال السعدي يف تفسريه  قَالَ الَ تَ

ح هلم سامحاً تاماً، قَالَ هلم يوسف عليه السالم، كرماً وجوداً: ال أثرب عليكم وال ألومكم فسم
من غري تعيري هلم عىل ذكر الذنب السابق، ودعا هلم باملغفرة والرمحة، وهذا هناية اإلحسان، الذي 

. وقال بعضهم: إن جتاوز يوسف عن ذنب )1("ال يتأتى إال من خواص اخللق وخيار املصطفني
، ونحسن إليه، ونصفي له إخوته، وإبقاءه عليهم، ومصافاته هلم، تعلمنا أن نغفر ملن ييسء إلينا

الود، وأن نغيض عن كل إهانة تلحق بنا، فيسبغ اهللا تعاىل إذ ذاك علينا نعمه وخرياته يف هذه 
الدنيا، كام أوسع عىل يوسف ويورثنا السعادة األخروية. وأما إذا أضمرنا السوء للمسيئني إلينا، 

  باهللا من رشور أنفسنا، وسيئات أعاملنا ونقمنا منهم، فينتقم اهللا منا، ويوردنا مورد الثبور، فنعوذ
 .القسم الثالث: مل الشمل

واآلن نمتع أنفسنا بتخيل هذا املنظر البديع يف مل شمل األرسة النبوية الكريمة وحتقيق وعد  
يْهِ  اهللا لنبيه وتفسري رؤيا يوسف عليه السالم يف فاحتة السورة:   إِلَ فَ آوَ ىلَ يُوسُ لُواْ عَ خَ لَامَّ دَ فَ

ا دً جَّ هُ سُ واْ لَ رُّ خَ شِ وَ رْ عَ ىلَ الْ هِ عَ يْ وَ فَعَ أَبَ رَ نِنيَ * وَ اء اهللاَُّ آمِ َ إِن شَ لُواْ مِرصْ خُ قَالَ ادْ هِ وَ يْ وَ ا  أَبَ قَالَ يَ وَ
نَ السِّ  نِي مِ جَ رَ نَ يبَ إِذْ أَخْ سَ دْ أَحْ قَ ا وَ قًّ يبِّ حَ ا رَ لَهَ عَ بْلُ قَدْ جَ ن قَ ايَ مِ يَ ؤْ يلُ رُ أْوِ ا تَ ذَ اء أَبَتِ هَ جَ نِ وَ جْ
اء إِنَّهُ  شَ طِيفٌ ملَِّا يَ يبِّ لَ يتِ إِنَّ رَ وَ َ إِخْ بَنيْ يْنِي وَ يْطَانُ بَ دِ أَن نَّزغَ الشَّ عْ ن بَ وِ مِ بَدْ نَ الْ م مِّ لِيمُ بِكُ عَ وَ الْ  هُ

ادِيثِ فَاطِرَ  يلِ األَحَ أْوِ ن تَ تَنِي مِ لَّمْ عَ نَ املُْلْكِ وَ يْتَنِي مِ دْ آتَ بِّ قَ َكِيمُ * رَ ضِ أَنتَ  احلْ األَرْ اتِ وَ وَ امَ السَّ
نيَ  احلِِ نِي بِالصَّ قْ ِ أَحلْ لِامً وَ سْ نِي مُ فَّ ةِ تَوَ رَ اآلخِ يَا وَ نُ لِيِّي يفِ الدُّ ويا له من  "يقول الشهيد سيد قطب:  وَ

مشهد! بعد كر األعوام وانقضاء األيام. وبعد اليأس والقنوط. وبعد األمل والضيق. وبعد 
يا له من  .عد الشوق املضني واحلزن الكامد واللهف الظامئ الشديداالمتحان واالبتالء. وب

مشهد حافل باالنفعال واخلفقان والفرح والدموع! ويا له من مشهد ختامي موصول بمطلع 
 "القصة: ذلك يف ضمري الغيب وهذا يف واقع احلياة. ويوسف بني هذا كله يذكر اهللاّ وال ينساه

)2(. 
 

 .املعارصةبحث الثالث: التطبيقات امل
 .قميص الثالثاملطلب األول: دالالت ال

 .ألول: القميص امللوث بالدم الكذبالقسم ا

 ) 404/  1( -تفسري السعدي   - 1
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ورد ذكر القميص يف السورة الكريمة يف ثالثة مواضع متفرقة جاء كل موضع منه بداللته 
القانونية التي يمكن استنباطها من هذه اآليات: فجاء ذكره يف اآلية األوىل يف موضع اهتام 

، فاجلناة  وجاءوا عىل قميصه بدم كذب...بأكله عندما ذهب به إخوته للعب معهم: الذئب 
أخوة يوسف عليه السالم كيام يدفعوا عنهم اجلريمة، اصطنعوا بينة كاذبة وهي القميص امللطخ 
بالدم إدعاءً منهم ونسبته (أي الدم) إليه، ويف الوقت املعارص تتبني مثل هذه اإلدعاءات عن 

ل الدم ومعرفة نسبته إيل شخص معني أو عدم نسبته إليه من خالل احلقيقة العلمية أن طريق حتلي
لكل شخص فصيلة دم معينة، ومن خالل متييز دم اإلنسان من احليوان عن طريق نمط الدم 
واألنسجة احليوية املوجودة فيه، ومل حيتج األمر إيل حتليل يف ذاك األوان، فقد فضحهم اهللا إذ 

نه كذب هذا من ناحية، كام أنه من ناحية أخري تلعب خربة نبى اهللا يعقوب عليه وصف الدم بأ
السالم دوراً يف فضح كذهبم فإن يعقوب رأ قميصاً مل تعمل فيه أنياب الذئاب قميص سليم 

ما هذا الذئب الذي له ذوق يأيت للولد وخيلع قميصه ثم  -مغموس بدم فكيف أكله الذئب
 والقميص سليم ما به متزيق.كيف يأكله الذئب  -يأكله

 .لثاين: القميص والشاهدالقسم ا
واملوضع الثاين الذي ذكر فيه القميص عندما تعرض عليه السالم لفتنة امرأة العزيز وشهد  

نَ  الشاهد الذي قال:  وَ مِ هُ قَتْ وَ دَ بُلٍ فَصَ ن قُ دَّ مِ هُ قُ يصُ انَ قَمِ ا إِن كَ لِهَ نْ أَهْ دٌ مِّ اهِ دَ شَ هِ شَ وَ
ا ن الكَ هُ قُدَّ مِ يصَ أَ قَمِ لَامَّ رَ ادِقِنيَ * فَ ن الصَّ وَ مِ هُ بَتْ وَ ذَ رٍ فَكَ بُ ن دُ دَّ مِ هُ قُ يصُ انَ قَمِ إِنْ كَ ذِبِنيَ * وَ

ظِيمٌ  نَّ عَ كُ يْدَ نَّ إِنَّ كَ كُ يْدِ ن كَ رٍ قَالَ إِنَّهُ مِ بُ وهذا موضع يف دالالت قانونية معارصة كثرية جداً  دُ
 نذكر منها: 

لية األخذ برأ اخلرباء، فالشاهد املذكور يف اآلية مل يشهد بحواسه عىل الواقعة، ولكنه فاعأوالً : 
شهد بام لديه من علم بمثل هذه األحوال، وهو نوع من اخلربة الفنية (شـهادة أهـل الـرأي 

 والعارفني باألحوال). 
ا الواردة يف اآلية حتمل داللة قضائية تتمثل يفثانياً:  لِهَ أن البينة املقدمة من شـخص  عبارة منْ أَهْ

ضد من يمت له بقرابة تأخذ وزناً وقيمة كرب، بمعني أهنا متثل حجة كافية للنهوض ضـد 
 ألهنا ختلو من شبهتي الوالء أو العداء. ،ما أدعاه الشخص املقدمة ضده

تـدل شـيئاً خفيـاً  أمهية العمل بالقرائن: وتعرف القرينة بأهنا: (كـل أمـارة ظـاهرة تقـارنثالثاً: 
، وهى األمارة التي نص عليهـا الشـارع أو اسـتنبطها أئمـة الرشـيعة باجتهـادهم، )1(عليه)

 ) .    2/918املدخل الفقهي العام (  ،مصطفى الزرقاء  -1
                                                 



 55           م 2017) جوان 01د الثاين/اجلزءاملجلد الثالث (العد-خمرب السيادة و العوملة  -جملة  الدراسات القانونية 

 
أواستنتجها القايض من احلادثة وظروفها ومـا يكتنفهـا مـن أحـوال، وتعـرف يف اجلانـب 

 .القانوين باهنا: ما يستنبطه املرشع أو القايض من أمر معلوم للداللة عىل أمر جمهول
من القبل أمر معلوم يدل عىل أمر جمهول وهو صدق امرأة العزيز  فواقعة قدّ القميص 

وكذب يوسف ملا يفيده من أنه أتاها متحرشاً، وقدّ القميص من دبر أمر معلوم يدل عىل أمر 
جمهول وهو صدق يوسف وكذب امرأة العزيز ملا يفيده من أنه أعرض عنها فالحقته بالطلب، 

..) وهبا وقد أخذ العزيز بشهادة اخلربة هذه و بُرٍ ن دُ دَّ مِ هُ قُ يصَ أَ قَمِ أجر حكم القرينة و (رَ
.(.. ظِيمٌ نَّ عَ كُ يْدَ نَّ إِنَّ كَ كُ يْدِ ن كَ هُ مِ : (.. إِنَّ الَ  توصل إىل احلكم فقَ

 .القسم الثالث: القميص والعالج
ا فَ  أما املوضع الثالث من مواضع ذكر القميص فجاء يف قوله:  ذَ ييصِ هَ مِ بُواْ بِقَ هَ وهُ اذْ قُ لْ أَ

َعِنيَ  مْ أَمجْ لِكُ أْتُوينِ بِأَهْ ا وَ ريً أْتِ بَصِ هِ أَيبِ يَ جْ ىلَ وَ يحَ  ،عَ دُ رِ َجِ مْ إِينِّ ألَ ريُ قَالَ أَبُوهُ
لَتِ الْعِ ملََّا فَصَ وَ

الَ  وْ فَ لَ ونِ  يُوسُ نِّدُ فَ فقد استعمل القميص هنا استعامالً قانونياً معارصاً وذلك بام عرف  أَنْ تُ
بصمة ودورها يف كشف اجلريمة. فالثابت أن لكل شخص بصمة عرق خاصة به متيزه، حديثاً بال

ويعترب رائحة العرق أحد الشواهد يف مرسح اجلريمة التي يستدل هبا عيل وجود أو عدم وجود 
ز يف موقع اجلريمة بغية  رّ املتهم أو املشتبه به هلذا تستخدم الكالب البوليسية يف شم اآلثار التي حتُ

 عىل املجرم من رائحته. التعرف
 .لثاين: عقوبة السجن وطبيعتهااملطلب ا

 .القسم األول: االهتام املوجه
راودت امرأة العزيز سيدنا يوسف وعندما ضبطت احلالة وجهت االهتام له حماولة تربءة 

دَ  نفسها  ا لَ هَ يِّدَ يَا سَ فَ لْ أَ رٍ وَ بُ نْ دُ هُ مِ يصَ تْ قَمِ قَدَّ بَابَ وَ ا الْ تَبَقَ اسْ ادَ وَ نْ أَرَ اءُ مَ زَ ا جَ الَتْ مَ بَابِ قَ  الْ
ابٌ أَلِيمٌ  ذَ نَ أَوْ عَ جَ ا إِالَّ أَنْ يُسْ وءً لِكَ سُ ، الثابت أن يوسف عليه السالم حاول الفرار بِأَهْ

والحقته هي وتدافعا عند الباب وجذبته فقدت قميصه، وعندما رأي العزيز الواقعة اإلجرامية، 
ا إِالَّ أَنْ ظهر ذكاء املجرم وحماولته  وءً لِكَ سُ ادَ بِأَهْ نْ أَرَ اءُ مَ زَ ا جَ درء الواقعة عن نفسه فقالت (..مَ

..)  فسلكت مسلكني: األول: االهتام الكاذب بإلقاء التهمة عليه. الثاين:  ابٌ أَلِيمٌ ذَ نَ أَوْ عَ جَ يُسْ
لدفوعات حتديد العقوبة، بام يدل عىل أنه اجلاين جزماً. واستخدم يوسف عليه السالم من ا

..) ليكون يف مقابل قوهلا ليضع من حيكم (عزيز  نْ نَفْيسِ نِي عَ تْ دَ اوَ يَ رَ القانونية قوله: (.. قَالَ هِ
مرص بني قولني خمتلفني، قوهلا هي باهتام يوسف، وقوله هو باهتامها، وهاتني كفتني متساويتني 

 تضمنة العمل بالقرينة.يلزم الفصل بينهام لذا جاءت البينة املمثلة يف شهادة اخلربة امل
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 .ثاين: إثبات الرباءة ودخول السجنالقسم ال

، وبعد أن  تعرض سيدنا يوسف فيام تعرض له من حمن وابتالءات يف دخوله السجن ظلامً
ثبتت براءته بينة واضحة للعيان ورغامً عن ذلك فقد حكم عليه بدخول السجن. واستخدم 

و احليز الذي تتم فيه متضية العقوبة، والثاين العقوبة السجن يف اآليات بمعنيان، األول املكان أ
نفسها وتوصف بأهنا العقوبة السالبة للحرية ووتوصف بأهنا من أشد أنواع العقوبات وأقدمها 
وكام استخدمت يف العصور القديمة فام زالت تطبق حتي اآلن وال يكاد نظام أو ترشيع خيلو 

ت القانونية املعارصة املشاهبة ملا  مر عيل سيدنا منها، واملجال ال يتسع للحديث عن الدالال
 يوسف عليه السالم داخل السجن إذ يلزم إفراد بحث مستقل له.

 .املطلب الثالث: الرسقة وعقوبتها
 .القسم األول: طرق اإلثبات

قَ  جاء يف معرض آيات السورة الكريمة ذكر للرسقة   لَ السِّ عَ مْ جَ هِ ازِ هَ م بِجَ هُ زَ هَّ لَامَّ جَ ةَ فَ ايَ
قُونَ  ارِ مْ لَسَ ريُ إِنَّكُ

عِ ا الْ تُهَ نٌ أَيَّ ذِّ ؤَ نَ مُ يهِ ثُمَّ أَذَّ لِ أَخِ حْ يهِ ثُمَّ    يفِ رَ اءِ أَخِ عَ بْلَ وِ مْ قَ يَتِهِ عِ أَ بِأَوْ بَدَ فَ
يهِ  اءِ أَخِ عَ نْ وِ ا مِ هَ جَ رَ تَخْ فَ  ۚ◌ اسْ ا لِيُوسُ نَ لِكَ كِدْ ذَٰ    . كَ

 هنالك أمران مهامن: 
يكـون هنالـك مـربر لبقـاءه مـع لع امللك ساعة جتهيز أخوة يوسف بالبضاعة دس صوااألول: 

أخيه، وإن كانت مرشوعة يف هذا املوقف، فإن األمر يف القوانني اآلنية يعـد حمرمـاً ومنافيـاً 
لقواعد البينات واإلثبات، إذ ال جيوز قبول بينـة جـاءت عـىل سـبيل اإلخـتالق أو الـدس 

جريمة يُعاقب عليهـا القـانون اجلنـائي (اخـتالق البينـة وتوصف بالبطالن إضافة لكوهنا 
 الباطلة). 

إجراء من إجراءات التحقيق تقـوم بـه  "املقصود به هو:  ، والتفتيش والبحث عن األدلةلثاين: ا
سلطة حددها القانون يستهدف البحث عن األدلة ىف حمل خاص يتمتع باحلرمة بغض النظر 

ل السلطان، وتبدو مظاهر حنكة تتمثل يف إجـراءات ، وهكذا فعل عام)1("عن إرادة صاحبه
الضبط للبينة وهى البدء بأوعيتهم ليكون أدعي للقبول عندهم وللبعد عن مظاهر الشـبهة 

 حال بدئهم بوعاء أخيه واستخراج الوعاء منه. 
الوعد بجائزة، وهو ترصف من ترصفات اإلرادة املنفردة يتمثل يف اإلعالن عن جائزة ملن  .1

 الشيئ أو من يقوم بأداء عمل معني. يعثر عىل

 37م، ص1972دار النهضة العربية، القاهرة  ،النظرية العامة للتفتيش ،د/ سامى حسنى احلسينى - 1
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الضامن والكفالة: وكلمة زعيم بمعني الضامن أو الكفيل أو الغارم، قال ابن عباس ريض اهللا  .2

عنهام الزعيم الكفيل وذلك باعتبار أن رشع من قبلنا هو رشع لنا كام ذهب إليه احلنفية 
العني والبدن وعىل العقد املحصل ، والكفالة أو الضامن، تطلق عىل التزام الدين و)1(واحلنابلة

 .)2(لذلك
 اجلعالة املمثلة يف قيمة اجلائزة، وحددهتا اآليات بام قيمته محل بعري من البضاعة أو الزاد. .3
 وكل ما ذكر تأخذ به األحكام القانونية وله ترشيعاته املفصلة ىف النظم احلديثة. .4

 .القسم الثاين: تعيني الشهود
السورة الكريمة أن إخوة يوسف عندما مهوا بقتله وجاءوا عىل نلحظ من سياق اآليات يف  

قميصه بدم كذب مل يطلبوا شاهداً عىل ذلك ولكنهم يف احلالة الثانية عندما قرر العزيز أن يأخذ 
نَ أخاهم طلبوا من أبيهم شهوداً فقالوا:  بَلْ تِي أَقْ َ الَّ عِريْ الْ ا وَ نَّا فِيهَ تِي كُ ةَ الَّ يَ رْ قَ أَلِ الْ اسْ إِنَّا وَ ا وَ ا فِيهَ

ادِقُونَ  حتمل هذه املقولة من قبل إخوة يوسف من الدالالت القانونية ما حتمل من حق  لَصَ
الدفاع بواسطة من اهتم، ومظهر ذلك احلق باالستعانة بالشهود لتأكيد األقوال يف سياق جريمة 

القرية، وصحبة الرسقة بواسطة أخيهم، فهناك حتديد واضح للشهادة واالستعانة بأقوال أهل 
 القافلة ومها أمران يدالن عيل صحة األمر وشيوعه  لذا جاء اللفظ بدون تعيني ألسامء الشهود.

 .القسم الثالث: التجسس والتحسس
كان توكل سيدنا يعقوب عىل اهللا كبرياً وثقته يف رمحة اهللا وفضله ال حتدها حدود لذلك    

ٌ  يز قال: عندما جاءه أبناءه بخرب بقاء أخيهم مع العز ربْ ا فَصَ رً مْ أَمْ كُ سُ مْ أَنفُ كُ لَتْ لَ وَّ قَالَ بَلْ سَ
َكِيم لِيمُ احلْ عَ وَ الْ هُ هُ ا إِنَّ ِيعً ِمْ مجَ أْتِيَنِي هبِ ى اهللاَُّ أَن يَ سَ ِيلٌ عَ ثم أتبع ذلك بتطبيق عميل فقال هلم:  مجَ

الَ  يهِ وَ أَخِ فَ وَ ن يُوسُ واْ مِ سُ سَّ تَحَ بُواْ فَ هَ نِيَّ اذْ ا بَ حِ اهللاَِّ...( ُيَ وْ ن رَّ واْ مِ يْأَسُ  .   تَ
احلسس باحلاء االستامع حلديث القوم  "ومعنى التحسس والتجسس قال بعض العلامء: 

وباجليم: البحث عن العورات، وقيل باجليم التفتيش عن بواطن األمور، وأكثر ما يقال يف الرش، 
ه ثعلب، وقيل مها بمعنى وهو طلب وقيل باجليم أن تطلبه لغريك وباحلاء أن تطلبه لنفسك قال

 . )3( "معرفة األخبار الغائبة واألحوال

  .307أصول الفقه أليب زهرة ص  -1
 .4/418الرميل يف هناية املحتاج / املنهاج  -2
  ).6/119صحيح مسلم برشح النووي ( -3
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ومن الناحية القانونية فإن التجسس نوعان مرشوع، وغري مرشوع ويعترب من اجلرائم 
التجسس عيل البالد، والتجسس عيل األرسار واألخبار اخلاصة، والتحسس الخبار وعورات 

حاالت استثنائية وليس هنالك معيار ثابت ومستقر ملا يُعد الناس أمر مستهجن اجتامعياً إال ىف 
مباحاُ أو حمرماً وانام هو بحسب احلال والعرف. ومن ناحية أخري يف حاالت الضبط القضائي 
يعد التحسس والتجسس مرشوعاً للسلطات العامة حلامية املجتمع وأمنه من خطر اإلجرام 

 ولكن وفق ضوابط ورشوط واجبة املراعاة. 
 

 امتة: اخل
ومن خالل ما تقدم يتبني لنا براعة وإعجاز القران الكريم يف كل نواحي احلياة وإصالحها 
لكل األزمنة واألمكنة وبياهنا يف هذه السورة املباركة أهم املبادئ األساسية يف التحقيق يف 

 رائعة مثل اجلرائم اجلنائية العاملية علامً بأن القران الكريم حيتوي عىل مبادئ قانونية أخر
بىل قادرين عىل أن البصمة ودورها يف كشف اجلرائم بمختلف أنواعها كام يف سورة القيامة 

لكوهنا ختتلف من إنسان إىل أخر كام اكتشفها العلم احلديث وهذا يزيدنا ثقة  نسوي بنانه
إىل كل  أي تطرق القران الكريم مافرطنا يف الكتاب من شئواطمئناناً بإعجاز اآلية القرآنية 

 جوانب احلياة إما بشكل مبارش أو غري مبارشواللبيب باإلشارة يفهم.
 نتائج البحث:

 باالمكان اختصار أهم نتائج البحث فيام ييل:
 مع إخوته، وما لقيه يف حياته، وما يف ذلك من العرب. -عليه السالم  -بيان قصة يوسف  .1
من أصول النبوءات وهو من أصول  إثبات أن بعض املرائي قد يكون إنباء بأمر مغيب، وذلك .2

َ  احلكمة املرشقية كام سيأيت عند قوله تعاىل:  رشَ دَ عَ أَيْتُ أَحَ ا أَبَتِ إِينِّ رَ َبِيهِ يَ فُ ألَ إِذْ قَالَ يُوسُ
باً  كَ وْ  . كَ

 تعبري الرؤيا علم هيبه اهللا ملن يشاء من صاحلي عباده. .3
 بيان حتاسد القرابة فيام بينهم. .4
 طفيه من عباده.لطف اهللا بمن يص .5
 العربة بحسن العواقب، والوفاء، واألمانة، والصدق، والتوبة. .6
 بام لقيه يعقوب ويوسف عليهام السالم من آهلم من األذ. (ص)تسلية النبي  .7
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من آله أشد ما لقيه من بعداء كفار قومه، فإن وقع أذ األقارب يف  (ص)وقد لقي النبي  .8

ائِلِنيَ  تعاىل: قال النفوس أشد من وقع أذ البعداء،  تِهِ آيَاتٌ لِلسَّ وَ إِخْ فَ وَ انَ يفِ يُوسُ دْ كَ قَ لَ
 ،:كام قال طرفة 

 وظلم ذوي القربى أشد مضاضة *** عىل املرء من وقع احلسام املهند
وآله،  -عليه السالم-إىل البلد الذي حل به كام فعل يعقوب  (ص)العربة هبجرة قوم النبي  .9

 .(ص)قلون إىل املدينة مهاجرين تبعا هلجرة النبي وذلك إيامء إىل أن قريشا ينت
وفيها من عرب تاريخ األمم واحلضارة القديمة وقوانينها ونظام حكوماهتا وعقوباهتا  .10

وجتارهتا. واسرتقاق الصبي اللقيط. واسرتقاق السارق، وأحوال املساجني. ومراقبة 
 املكاييل.

قرآن وهو اإلعجاز يف أسلوب ويف هذه السورة أسلوباً خاصاً من أساليب إعجاز ال .11
القصص الذي كان خاصة أهل مكة يعجبون مما يتلقونه منه من بني أقاصيص العجم 

 والروم.
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 أهم املراجع واملصادر:

 القرآن الكريم
 التونيسـ عاشـور بن الطاهر حممد بن حممد بن الطاهر حممد -عاشور بن طاهر حممد –التحرير والتنوير 

 م2000/هـ1420 األوىل، الطبعة -لبنان –اريخ العريب، بريوت الت مؤسسة:  -
 –دار الكتـب العلميـة -املستدرك عىل الصحيحني حممد بـن عبـداهللا أبـو عبـداهللا احلـاكم النيسـابوري

 عطا القادر عبد مصطفى:  حتقيق -1990 – 1411 ،األوىل الطبعة -بريوت
حتقيـق :  -يزيد بن كثري بن غالب، أبو جعفر الطـربي  حممد بن جرير بن -جامع البيان يف تأويل القرآن

 م 2000 -هـ  1420 ،الطبعة األوىل-مؤسسة الرسالة  -أمحد حممد شاكر
 الشيخ الشهيد / سيد قطب إبراهيم دار النرش : دار الرشوق ـ القاهرة -ىف ظالل القرآن

املحقق : سامي بن حممد  -دمشقي أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش ال -تفسري القرآن العظيم
 م 1999 -هـ 1420الطبعة الثانية -دار طيبة للنرش والتوزيع -سالمة

 م 1990اهليئة املرصية العامة للكتاب:  -حممد رشيد بن عيل رضا -تفسري املنار
دار الكتـب -أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب املاوردي البرصي -( تفسري املاورد ) النكت والعيون

 بريوت / لبنان -لعلمية ا
ملحقـق: عبـد --عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهللا السعدي --تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان

 م2000-هـ1420اطبعةاألوىل  -ؤسسة الرسالة -الرمحن بن معال اللوحيق
 م.1972دار النهضة العربية، القاهرة  ،د/ سامى حسنى احلسينى،النظرية العامة للتفتيش

 1424-مرص -دار هجر -ملحقق: مركز هجر للبحوث-عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي-الدر املنثور
 م 2003 -هـ 

 –دار إحيـاء الـرتاث العـريب --مسلم بن احلجاج أبو احلسـني القشـريي النيسـابوري-صحيح مسلم 
حممـد فـؤاد عبـد  :حتقيـق-بـريوت - العـريب الرتاث إحياء دار-الباقي عبد فؤاد حممد:  حتقيق-بريوت
 الباقي.

 مصطفى الزرقاء.  -املدخل الفقهي العام
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 )1992-1962اخللفية اإليديولوجية لبناء الدولة يف اجلزائر (

 
 د. توفيق بن باباعيل

 كلية احلقوق و العلوم السياسية
 جامعة حييى فارس باملدية

 
 ملخص:

يم واحلديث منذ  الفينيقيني إىل إديولوجية بناء الدولة فكرة متأصلة يف تاريخ اجلزائر القد
ن منذ واجلزائري عطشفقد ت ,إىل ما بعد االستقالل األمري عبد القادر إىل الثورة التحريرية وصوال

القديم إىل بناء دولة قوية عند مقاومتهم للرومان ويف املقاومة الشعبية ضد االحتالل الفرنيس 
 ةة البناء بعد االستقالل يف عهد الرؤساء الثالثويف جهادهم يف الثورة التحريرية والسيام يف معرك

يل بن جديد، حيث محل هؤالء شعارات خمتلفة حول كيفية ذوهواري بومدين والشا ةأمحد بن بل
لكن كلهم هنلوا من منبع ,بناء الدولة اجلزائرية القوية كل حسب توجهاته وظروف مرحلته 

حرر وتاريخ اجلزائر احلديث الذي وسمته زعات التنواحد وهو تاريخ اجلزائر القديم امليلء ب
أعظم ثورة يف العامل، املعارص، فرغم االختالف اإلديولوجي للرؤساء الثالث حول كيفية بناء 
الدولة كانت مرجعتيهم مجيعا ثورة التحرير والثورات الشعبية السابقة هلا، وكانت إرادهتم بناء 

لذي ضحى كثريا منذ التاريخ القديم وخاصة دولة جزائرية قوية حتفظ كرامة الشعب اجلزائري ا
 يف اآلونة األخرية حتت وطأة االستعامر الفرنيس.

     Le penchant idéologique de l’instauration d’un état souverain était un rêve 
durant l’ancienne époque tel qu’il est de même durant la période 
contemporaine. 
    Les présidents de la république algérienne qui se sont succéder , ben bella, 
boumedienne , chadli  ont fait énormément d’effort  pour réaliser ce but , soit 
un état puissant, ou que le peuple ait une liberté fondée sur les lois, ou que 
l’autorité souveraine soit affermie sans contradiction.    

: الدولة، السياسة، اإليديولوجية، النظام السيايس، ثورة التحرير، معركة البناء، الكلامت املفتاحية
 اإلستقالل.
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 مقدمة:
الدولة ظاهرة قانونية وسياسية واقتصادية بالغة األمهية يف الدراسات السياسية فهي  تعد

تتأثر بشكل مبارش  ذات مرجعيات وخلفيات تارخيية تتحكم يف بنائها بشكل أو بآخر كام
 بالتشكيلة الطبقية للمجتمع وكذا باإلنتامء  اإلديولوجي للنخب احلاكمة فيها.

هذا هو حال الدولة اجلزائرية منذ االستقالل إىل يومنا هذا، فكانت تصوراهتا بني مد وجزر 
ام الظروف التارخيية والبنية السوسيولوجية للمجتمع اجلزائري وكذا االنتامء السيايس للحك

فيها، فقد مرت اجلزائر بظروف متميزة بعد االستقالل اتسمت بخالفات سياسية جوهرية بني 
املكتب السيايس املنتخب يف مؤمتر طرابلس وبني قادة احلكومة املؤقتة، باإلضافة إىل انقسام 
الواليات بني مؤيد ومعارض ألحد الطرفني، زيادة عىل ذلك ولعله األكثر تأثريا اخلالفات 

رخيية والتي كانت أثناء الثورة وتواصلت بشدة ووضوح بعد االستقالل بني العسكر التا
 والساسة.

رغم هذه اخلالفات، جتمع كل األطراف الفاعلة عىل وجوب بناء دولة قوية تعوض من 
خالهلا معاناة شعب بأكمله خاصة  وأن االستعامر هدم مؤسسات املجتمع، فكان لزاما عىل 

لتفكري يف بناء دولة بعد االستقالل إلعادة هيكلة البالد سياسيا واجتامعيا الفاعلني السياسني ا
خاصة وأن هذا التصور كان موجود إبان ثورة التحرير يف بيان أول نوفمرب وميثاق طرابلس 

 وكل مواثيق الثورة اجلزائرية.
من خالل هذه املنطلقات تتناول هذه الدراسة تصورات ورؤ الرؤساء الثالثة الذين 

، كل منهم عىل حد 79والشاديل  65وبومدين  62تداولوا عىل السلطة يف اجلزائر وهم بن بلة 
وانطالقا من خصوصية مرحلته وانتامئه السيايس واإلديولوجي وتصوره لبناء الدولة اجلزائرية 
وفق املنطلقات االديولوجية التي يؤمن هبا أو الوقائع الرباغامتية التي يتخذها لتكون دولته 

 بشكل أو بآخر. 
 ):65-62مرحلة الرئيس أمحد بن بلة ( -1

متيزت فرتة ما بعد االستقالل يف اجلزائر برصاعات حول من حيكم و صدامات موازية 
لالستفادة من إرث املعمرين املادي، مما جعل القيادة السياسية تعيش رصاعات إديولوجية فيام 

 ضح.بينها أهلتها عن إعالن وإنجاز مرشوع تنموي وا
باإلضافة إىل أن البنية االجتامعية للمجتمع اجلزائري كانت ضعيفة وتائهة بعد حرب 
التحرير من جهة وبحكم ضعف السلطة السياسية لبن بلة من جهة أخر، حيث كان منشغال  
برصاعات ضيقة من أجل االستحواذ عىل احلكم، هذا الواقع جيعل فرتته انتقالية مل تظهر فيها 
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ة  لبناء الدولة وتلبية رغبات اجلامهري من عامل وفالحني كانوا ينتظرون بشغف مؤرشات حقيقي

 1 من يعوضهم تضحياهتم  إبان الثورة وينصفهم بعد جهودهم فيها.

من هذا املنطلق يبدو أن مسألة بناء الدولة عند الرئيس بن بلة مل تكن مطروحة كمرشوع 
ومن حيكم، وحتى بعدما حسمت هذه حقيقي وثوري بل ما كان مطروح هو مسألة السلطة 

األخرية ملصلحته تواصلت رصاعاته الضيقة مع املعارضة عىل حساب معاجلة إشكالية الدولة 
.لقد كان عىل الرئيس بن  "ملبادئ الثورة وتطلعات الشعب  "وذلك وفاءا   2اجلزائرية املستقلة،

فمرب ومؤمتر الصومام من باب الوفاء بلة االهتامم ببناء الدولة احلديثة كام نص عليه بيان أول نو
ملواثيق الثورة، لكنه أجل هذا املرشوع وأمهله ريثام تتضح األمور بني النخب املتسارعة عىل 

 3السلطة.

من خالل هذا الوصف الوجيز للواقع للسيايس لفرتة الرئيس أمحد بن بلة يمكن أن نستشف 
اقع جيعله يظهر كشخصية كاريزمية سوسيوسياسيا  توجهاته وعقيدته وأهدافه، إن هذا الو

عىل حساب  4متعطشة إىل السلطة تبعد من أمامها كل من ينافسها وتتحالف مع كل من يقوهيا،
 املصلحة العامة للدولة والشعب.

لقد كان بن بلة حيب الزعامة ويسعى لصنعها لنفسه وال يقبل التنازل عليها لغريه وهذا ما 
يني والتارخييني عىل حد سواء واحد تلو األخر لينفرد وحده أد به إىل إزالة الزعامء الثور

 5بالزعامة ولو دعائيا يف نظر جيل االستقالل.

بتطابق هذا الوصف مع شهادة العقيد احلاج خلرض قائد الوالية األوىل (األوراس) الذي قال 
ومقاليد  بأن ترصفات بن بلة كانت ارجتالية فبعدما سلمناه احلكم ويقصد القادة العسكريني 

الثورة، ورغم أننا ال نعرفه يف امليدان امتطى الرجل املغرور صهوة احلكم وراح يشتت اجلميع 
ورضب بكل جهود الرجال ألنه مل يعرف الثورة من داخلها فتأميامته فوضوية وأمهل املنهج 

فكره  الوطني الذي هو من ثوابت الثورة ومل يعط أمهية للمجاهدين وإختزل الثورة العمالقة يف
 وحده .

كان تبني بن بلة للتسيري الذايت كأحد رموز مرحلته باإلضافة إىل القضاء عىل الربجوازية جمرد 
ألنه مل يكن  هشعارات  جوفاء تتزين هبا خطاباته السياسية، فقد استمرت الربجوازية يف عهد
وزنه السيايس يريد فعال القضاء عليها بقدر ما كان هيدف من خالل تلك الشعارات إىل تدعيم 

يقول يف هذا السياق  "يفصح  "أمام الفالحني والعامل ولعل هذا الواقع ما جعل الباحث 
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إن إديولوجية وفعل حكومة بن بلة متيزت الواحدة من األخر بالشعبوية  "واصفا هذا الواقع 

 6."وشخصيانية  السلطة 

ن بلة  كان متعدد الشعارات من هذا املنطلق وهذه احلقيقية السوسيوسياسية يمكن أن تقول أ
مرة ناد باإلشرتاكية العربية ومرة االشرتاكية العلمية ومرة االشرتاكية اإلسالمية ومرة 
بإشرتاكية كاسرتو، فكان كل ذلك من أجل إرضاء األطراف املتنافسة حوله وعدم خسارة 

 7والئها له.

رين تنطبق حتى مع موقفه هذه الصفة املتعلقة بشخصية بن بلة الساعي إىل كسب والء اآلخ
من النظام النارصي احلاكم يف مرص، حيث كان يسعى دائام إىل إرضاء املرصيني وملا ال نقول 

بأنه مؤمن هو وكل أنصاره بعروبة  2/4/62الدوران يف فلكهم وهو الذي قال لعبد النارص يف 
ضامن وحيد حلرية اجلزائر اجلزائر وارتباطهم باجلمهورية العربية املتحدة يف طريق الوحدة معها ك

وكأنه هنا يقزم الثورة اجلزائرية وأبعادها التحررية ويرهن نجاح اجلزائر بوالئها  8واستقالهلا
ملرص،  وهذا طيش سيايس يشكك يف ثورية الرجل دون أن نخوض يف معادلة وموازنة بني ثوريت 

ية الوالء فرغم أن ثورتنا كانت املفارقة فقط يف ذهن 9يوليو بمرص، 23أول نوفمرب باجلزائر وثورة 
 أكرب درس لإلنسانية يف احلرية نربطها ونرهن استمرارية نجاحها ببساطة بثورات غرينا.

لعل هذه الذهنية الرباغامتية ملصلحة السلطة احلاكمة وشخص بن بلة تم ترمجتها بعد زيارة 
كرجل دولة  العريبحيث ظهر بن بلة بعدها عىل املرسح 63ماي   4عبد النارص للجزائر يف 

يوليو 23زعيم قادر عىل حتقيق انتصارات جديدة يف بناء اجلزائر مستلهام قوته من قيادة ثورة و
.لكن كان األجدر به استلهام القوة احلقيقية من الثورة اجلزائرية العظيمة و من الرشعية الشعبية 

 بام يوفر هلا من دولة قوية و مستو معييش كريم .
كرس بن بلة عمليا توجهه نحو مرص بأن أسس جهاز خمابرات بالرئاسة يف هذا السياق 

موازي  وبمساعدة املخابرات املرصية و عىل رأسها فتحي الديب املستشار اخلاص لعبد النارص 
و ذلك    بمعزل عن كل املؤسسات السياسية والعسكرية، وهذا أغضب بومدين وزير الدفاع 

وبدأت التصدعات تتوسع بينهام إىل أن أراجع بومدين بن  10وأشعل فتيل الفتنة بني الرجلتني.
 .1965بلال عن احلكم عينة 

عىل العموم يمكن أن نقول أن فرتة حكم بن بلة القصرية كانت مكونة من نخب من داخل 
الوسط السيايس كام كان احلكم بمثابة خطاب مضاد لإلديولوجية االستعامرية،بمعنى مبارش 

 11ملصلحة حكمه.        كمصدر للرشعية اإلديولوجية التارخيية استغل بن بلة التاريخ
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لقد وقع حتالف حول برنامج طرابلس بني القيادة التارخيية التي يمثلها بن بلة والقيادة 
الثورية الفعلية التي يمثلها هواري بومدين مما أد إىل تقسيم العمل بني  الرجلني وهنا نستطيع 

احب الرشعية التارخيية كان ذكيا بحيث استامل أقو رجل يف القول أن بن بلة السيايس ص
اجليش الذي هو بومدين ليضمن  مواالة أصحاب الرشعية الثورية حلكمه، خاصة ونحن نعلم 
الرصاع القوي الذي كان بني ما هو سيايس وما هو عسكري حتى أثناء الثورة وتواصل إىل ما 

التحالف والذي هو نوع من السياسة االحرتافية بعد االستقالل، فأراد بن بلة من خالل هذا 
هواري  لوقف نية العسكر أصحاب الرشعية الثورية يف الوصول إىل احلكم وعىل رأسهم

 بومدين.
عموما ال نجرأ و ال نسمح بالتشكيك يف وطنية الرئيس الراحل أمحد بن بلة وال نتناسى دوره 

مل تعرف حماوالت جادة لبناء الدولة، بل كانت الفعال يف الثورة التحريرية، لكن نقول أن فرتته 
طاغية لديه فكرة الزعامة واالنتصار عىل املعارضة وأغفل أسمى هدف جاء من أجله 
االستقالل، وحتى اديولوجيته كام سبق و ذكرنا حول بناء الدولة مل تكن واضحة وكانت متلونة 

اكيته أو لرباليته وال يف قوميته وديامغوجية إلسكات  الشعب وإرضائه, فلم حيسم أحد يف إشرت
العربية أو وطنيته اجلزائرية ,لقد كانت مرحلته بالفعل مرحلة انتقالية قصرية حماطة بظروف 

 املجتمع واملؤسسات اجلزائرية الضعيفة اخلارجة من مرحلة استعامرية رهيبة.
 ):78-65مرحلة الرئيسية هواري بومدين ( -2

بعد انقالب عسكري أو تصحيح  1965لسلطة سنة وصل الرئيس هواري بومدين إىل ا
ثوري عىل نظام بن بلة الذي طاملا تعاون معه يف تسيري شؤون البالد بعد االستقالل إىل أن 
تصادم الرجالن يف كثري من املواقف التي كانت شخصية أحيانا وإديولوجية أحيانا أخر، لقد 

ة التي طاملا ناد هبا وعمل عىل جعلها كان وصول بومدين إىل السلطة تكريس للرشعية الثوري
أولوية مقارنة بالرشعية التارخيية وهذا منذ حرب التحرير حيث كان دائام يف رصاع وصدام مع 

 السياسيني الذين يسميهم حمرتفني.
مبارشة بتدارك الفراغ الذي كان عند سابقه حول مسألة  78-65بدأت مرحلة بومدين 

ولويات, فقد اعترب الكثري من الباحثني أن خطب بومدين كانت الدولة حيث اعتربها أولوية األ
عىل تعزيز قوة الدولة وهذا ما  65كلها خطبا حول الدولة وعمل احلكومة، فقد ركز منذ 

 ينعكس عىل مكانتها املركزية يف فكره ويف قيادة االقتصاد واملجتمع.
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كان يقوم به من أجل بناء  لقد سيطر بناء الدولة احلديثة عىل فكر بومدين وعمله وكل ما

إن بناء الدولة  "دولة قوية ال تزول بزوال الرجال كام كان دائام  يردد ,ويقول يف هذا الصدد 
القوية يتطلب أن نغرس يف أذهان املواطنني املعنى احلقيقي للدولة، إهنا حجر الزاوية لكل 

من الربجوازية أو طبقة مؤسسة حتاول التحديث ولكن الدولة تأخذ حقيقتها من اجليش وليس 
عميلة وهذا يتطلب أن ال تظهر أو تفرض من اخلارج، ويف متمثالت الدولة، فإن اجليش 

 12."والدولة ال يتميزون ومن جهة أخر العقليات الفوضوية واملضادة جيب أن تزول 

من خالل حديث  بومدين السابق حول مكانة اجليش يف بناء الدولة يقصد تثبيت الرشعية 
ورية عىل حساب حكم السياسيني املحرتفني، فقد كان ير أن اجليش هو اللبنة األوىل لبناء الث

الدولة و هذا ما يتفق مع مفهوم الدولة القومية احلديثة التي أولت املؤسسات السياسية أمهية 
 خاصة و عىل رأسها اجليش .

عن إعطاء   1967ريي سنة رغم هذا, فقد تراجع بومدين بعد املحاولة االنقالبية للطاهر الزب
.اجليش األمهية الكلية وبدأ هيتم باحلزب كقوة موازية له لتفادي حماوالت انقالبية أخر 

من جهة أخر ير بومدين أن الدولة القوية معناها اقتصاد قوي مبني عىل أسس صلبة 
لفائدة من ما ا "تستجيب ملتطلبات الشعب وتستقل عن التبعية األجنبية فيقول يف هذا الصدد 

هذا االستقالل السيايس، وما الفائدة من بناء اهلياكل احلزبية وهياكل الدولة...، ما الفائدة من 
 13."هذا كله إذا تركنا جانبا املشكل األسايس واحليوي وهو املشكل االقتصادي

فقد ركز بومدين يف بنائه للدولة عىل اجلانب االقتصادي وعىل الثورتني الصناعية ثم 
عية، وهو بذلك قد كرس املفهوم املاركيس للجدلية املادية حيث تكون األسبقية لالقتصاد الزرا

عن السياسة وبناء املجتمع، ولعل هذا ما يفرس تأخر إعالنه للثورة الثقافية بمعنى ثورة اجتامعية 
 تبني اإلنسان واملجتمع اجلزائري، فقد كان ذلك خياره وقناعته اإلديولوجية االشرتاكية.

إن  "و يقول يف هذا الصدد ليؤكد عىل هذه القناعة اإلشرتاكية العلمية اجلدلية املاديةفه
االشرتاكية مل تكن يف يوم من األيام أو عرب التاريخ عملية فوضوية، ومل تكن علمية ارجتالية، 

 14."فاإلشرتاكية يف كل البلدان عملية مدروسة عىل أسس علمية 

س إديولوجية اشرتاكية يفرض نفسه لسببني، فإن مل تقم من فهو ير أن بناء الدولة عىل أس
طرف أفراد اجليش ويقصد طبعا نفسه بالدرجة األوىل، فإهنا ستقام من طرف الشعب املقهور 
الذي قام بالثورة، فري إذن أن االختيار االشرتاكي هو حتمية شعبية، أما الربجوازية فلم 

داف انتهازية، من جهة أخر ير أن اخليار االشرتاكي تشارك يف الثورة إال الحقا وثانويا وأله
حتمية تارخيية كذلك ألنه يستحيل إنجاز تنمية بدون إشرتاكية فالرأساملية االستعامرية أدت إىل 
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توقف البالد وقهر الشعب الذي أصبح  يطالب بتغيريات جذرية، بمعنى باالنتقال من 

 الرأساملية إىل االشرتاكية.
بغض النظر عن توجهات بومدين اليسارية، فإن مبدأ إديولوجية الدولة من زاوية أخر و

بعض العنارص  15االشرتاكية املستمد من النموذج املاركيس راجع بدرجة معينة لسيطرة
املاركسية يف حزب جبهة التحرير الوطني فكان ذلك توافقا بني إرادة بومدين واإلرادة السياسية 

 للحزب احلاكم والوحيد .
ل ما سبق يمكن القول أن إديولوجية بناء الدولة عند بومدين كانت رصحية من خال

وواضحة وعملية عىل عكس الفرتة السابقة له، فقد كانت إيدلوجية إشرتاكية علمية تتامشى مع 
 اجلدلية املادية املاركسية.

فقد رشع الرجل يف بناء دولة مؤسسة عىل قيم وطنية مقبولة ومستوعبة من طرف الشعب 
جلزائري، ألنه كان يرفض  النامذج اإلديولوجية املستوردة، بل كان ينزع إىل بناء دولة جزائرية ا

بقيم وطنية وإديولوجية إشرتاكية ,أي بناء دولة إشرتاكية ال تتناقض يف جوهرها مع اهلوية 
الوطنية واإلسالم بصفة خاصة، دولة تكرس الالمركزية من خالل املشاركة السياسية املحلية 
عرب جمالس منتخبة، فقد أراد بومدين هذا الشكل من الدولة كي تلعب أدوار معينة يف ظل نظام 
إشرتاكي أين خيتلف فيه سلوك الدولة عنها يف النظم اللربالية فدورها يكمن يف تطبيق العدالة 
االجتامعية خدمة ملصالح الشعب اجلزائري، فاإلشرتاكية عنده هي إختيار شعبي وليست قناعة 

ياسية خاصة، فهناك ميثاق وجداين يربط الدولة بالشعب الذي ينتظر منها أن حتقق له س
طموحاته, خاصة لد الطبقات املحرومة التي بدأت فعال حتققها من خالل بعض اخلدمات 
االجتامعية املعيشية التي قدمتها الثورتني الصناعية والزراعية، كام يؤكد بومدين عىل أدوار 

 شرتاكية كالوحدة الوطنية والسيادة واالستقالل.أخر للدولة اال
 ):92-79مرحلة الرئيس الشاذيل بن جديد ( -3

بيولوجيا موتا سياسيا ملرشوعه  1978كان موت الرئيس الراحل هواري بومدين يف ديسمرب 
يف بناء الدولة واملجتمع يف اجلزائر، حيث جاء النظام اجلديد حتت قيادة الرئيس الراحل الشاذيل 

ن جديد هبوية سياسية خمتلفة متاما عن سابقه، بل كانت القطيعة وكان االنقالب الكيل عن ب
عمل دام أكثر من عرشة سنوات، هذا رغم أن الشاذيل كان عسكريا يف خدمة النظام السابق 

 يمثل إىل حد ما نفس الرشعية الثورية بومدين.
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ظام اجلديد بربامج ختتلف عمن توقف النموذج التنموي بعد موت بومدين مبارشة وجاء الن

سبقه بل وتضاده وتصف أصحابه باملختلسني واملرتشني الفاسدين، وهو يقصد بذلك 
التكنوقراط السياسيني والعسكريني الذين كان يعتمد عليهم بومدين وبرزوا خالل فرتته، 

ئية إىل اخلارج فإهتمهم النظام اجلديد بأهنم كانوا سببا يف عدم التوازن الصناعي والتبعية الغذا
 16بفسادهم وجرهيم وراء مصاحلهم الطبقية.

لكن هذا االهتام تارخييا وموضوعيا يرد عىل أصحابه، فرغم أن بومدين قد أخطأ فعال 
باعتامده عىل هؤالء التكنوقراط كليا يف بناء الدولة مهام كانت حجته موضوعية عىل أساس أهنم 

لفتية فكانوا حسبه البديل الوحيد، إال أن هذه الفئة يف سدوا الفراغ التقني لإلدارة اجلزائرية ا
فرتة بومدين كانت فئة مكبوتة سياسيا ومقيدة ومراقبة ثوريا من طرف أجهزة الدولة حتت قيادة 
بومدين بحذر شديد  من مغبة تشكيلها لطبقة برجوازية تسعى إىل تكتل سيايس وإديولوجي 

ها مؤقتا إىل غاية أن تعطي املدرسة واجلامعة يطمع يف احلكم، بل أن بومدين كان يستعمل
 اجلزائرية ثامرها من أبناء الشعب إطارات وطنية مشحونة بنفس ثورة آبائهم وأجدادهم.

نستطيع أن نقول أن فئة التكنوقراط حتررت فعال بعد وفاة بومدين، حيث وجدت نفسها 
القيود السياسية التي كانت حتدها تشكيال قويا من الناحية املادية والسياسية بعدما رفعت عندها 

سابقا، بل ونستطيع أن نقول أهنا أصبحت الفاعل األول يف احلياة السياسية والعسكرية للبالد يف 
      وقت وجيز ومنه فإن انتقادها من الناحية املوضوعية يكون ملا مارسته بعد وفاة بومدين 

 وليس قبله.
در ما كان يف حقيقته موجها للنظام السابق ككل فنر أن هذا االنتقاد مل يكن موضوعيا بق

وهذا الرفض القاطع لكل ما هو مرحلة بومدين جتسد عمليا يف إبعاد الفريق احلكومي 
البومديني كليا مما يعني أن اهلدف كان نزع الطابع البومديني كإرادة سياسية للسلطة اجلديدة مل 

املقتنعة باللربالية واملعادية  17احلاكمة اجلديدة يكن هذا غريبا عىل الرتكيبية اإلديولوجية للنخبة
لإلشرتاكية خاصة وأهنا جاءت يف ظروف دولية مغايرة عرفت انقسام االجتاد السفيايت وبروز 

 فكرة  البريسرتويكا وتراجع املد االشرتاكي.
عهد رشع النظام اجلديد يف جتسيد إديولوجيته اللربالية بتوسيع اهليئات املسرية، فبعد زوال 

الزعامة القوية واملركزية لبومدين حاول الشاديل الذي يفتقد لشخصية كاريزمية توسيع  نظام 
احلكم إىل ما يشبه حكومة مجاعية وذلك خاصة بإعطائه احلزب دورا مركزيا يف احلياة السياسية 
وهو بذلك أسس إلنفتاح سيايس عىل مؤسسات خمتلفة كانت مغمورة يف عهد سابقه، ربام من 

 ب التشاركية أو الديمقراطية يف احلكم.با
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من الناحية االجتامعية واالقتصادية أصبحت الدولة تتدخل بشدة يف شؤون االقتصاد مما 
أد إىل بروز ظواهر اجتامعية جديدة منها تدعيم الفئات املحظوظة اجتامعيا واقتصاديا, فسياسة 

كثري من املؤسسات الربجوازية عالة الدولة اللربيالية وتشجيع القطاع اخلاص أدت إىل جعل ال
عىل الدولة,كام أدت إىل تراكم الثروة اخلاصة وسوء استخدام السلطة داخل النظام، ولعل األزمة 

كانت سببا يف انكشاف هذا اخللل حيث بمجرد وقوعها دخلت البالد  1986االقتصادية لسنة 
 يف أزمة وتقشف.

يق سياستها املعتمدة عىل الليربالية وإعادة هيكلة يف هذا السياق, بدأت القيادة اجلديدة بتطب
املؤسسات الصناعية الكرب من رموز الثورة الصناعية، بحجة زيادة فاعليتها رغم أهنا كانت يف 
احلقيقة مسرية بطريقة مقبولة وتؤدي دورها االقتصادي واالجتامعي بنجاح فاهلدف إذن كان 

ادة السياسية للشاذيل إىل االعتامد  عىل احلرية ايدولوجيا وليس تقنيا. باملقابل سعت القي
االقتصادية وإعطاء دور أكرب للقطاع اخلاص مما سمح للربجوازية من تدعيم صفوفها اقتصاديا 

هذه القيادة عىل إقامة حتالفات جديدة، مستبعدة العنارص القديمة  واجتامعيا وسياسيا, كام عملت
النظام السابق، فتكونت نخبة ذات توجه براغاميت  ومقربة العنارص التي كانت مهمشة يف عهد

 18رغم انتامئها إىل طبقة اجليش.

من خالل ما سبق يبدو جليا أن إديوجلية بناء الدولة يف عهد الرئيس الراحل  الشاذيل بن 
مبادئ اشرتاكية بتصفية اهلياكل جديد كانت بالقطيعة مع كل ما محلته املرحلة السابقة من 

بقة و إبعاد األشخاص الفاعلني فيها، واملجيء بنخبة مضادة تكرس بناء دولة  املؤسسات الساو
لربالية تعتمد عىل احلرية االقتصادية وتسعى إىل حتقيق احلرية السياسية ,ورغم أننا ال نشكك يف 
وطنية الرئيس الراحل الشاذيل بن جديد ,ورغم أننا ندرك أن هذه التحوالت يف عهده كانت 

عينة بالتحوالت اجلذرية يف االحتاد السفيايت واملعسكر الرشقي التي كانت توحي متأثرة بدرجة م
باندثار املفهوم االشرتاكي للدولة، إال أننا نر أن إديولوجيته كانت ضعيفة وشخصيته 
الكاريزمية كانت كذلك خاصة بام أنه كان حماطا بمستشارين ونخبة تكنوقراطية بدأت فعال 

لتطلعات الشعب, مما جعل كل اجلزائريني  جيمعون عىل أن هذه الفرتة  متارس السياسة املضادة
كانت رجعية، وأن القطيعة الكلية مع إنجازات بومدين وتسلل الرباغامتيني إىل احلكم كان سببا 

 .88يف ما حدث بعد  
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 خامتة:

ة كانت بني مد نستطيع القول يف هناية هذه الدراسة، أن إديوجلية بناء الدولة اجلزائرية، املستقل
 وجزر صنعه التاريخ وصنعته كاريزما الرؤساء الثالث املتداولني عىل السلطة يف هذه الفرتة.

فمن الناحية التارخيية ونقصد بالدرجة األوىل مرحلة الثورة التحريرية, تأثرت املراحل 
ن أعضاء الثالث بواقع الرصاع والذي كان إبان الثورة بني العسكر امليدانيني والسياسيني م

احلكومة املؤقتة، فراح كل رئيس  جيسد مفهومه للدولة من خالل إرثه التارخيي وزاوية مشاركته 
يف الثورة, هذا باإلضافة إىل اختالف البنية السوسيولوجية واملعرفية لكل من الرؤساء الثالث 

فبن بلة حكم ,باإلضافة إىل تأثري الظروف الدولية يف جتسيد االنتامء اإلديولوجي لكل منهم ,
مرحلة انتقالية بعد االستقالل مبارشة عرفت غيابا تاما ألية مؤسسات أو هياكل, كام  كانت 
مرحلته من أقو مراحل املد القومي العريب االشرتاكي مما جعله يتأثر بذلك، أما بومدين 

د فكانت مرحلته فعال مرحلة البناء لكن ببعد اشرتاكي يساري و لعل ما ساعده يف ذلك امل
 الشيوعي يف فرتته وواقع احلرب الباردة الذي حتم عليه االنسياق نحو االحتاد السوفيايت.

أما الشاذيل الذي كان حيمل شعار اللبريالية والديمقراطية رغم أنه كان عسكريا يمتلك 
الرشعية الثورية، فكانت مرحلته متأثرة باألحداث العاملية البارزة وهي زوال احلرب الباردة 

ثار املعسكر الرشقي وتراجع القوة الفكرية لإلشرتاكية وخاصة بروز فكرة العوملة وأحادية واند
 القطب مما جعله ينصهر داخل هذا الواقع اجلديد.

رغم خصوصية كل مرحلة وظروفها التارخيية واملوضوعية ,ورغم اختالف كاريزما وبنية 
عيا وتارخييا يعتربون رمحهم اهللا شخصية كل رئيس من الرؤساء الثالث سياسيا وثقافيا واجتام

كلهم من قادة الثورة التحريرية وقادة اجلزائر املستقلة الذين ال جيرؤ أحد عىل التشكيك يف 
 وطنيتهم وإخالصهم للجزائر.
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 بني املستثمر األجنبي وهيئة الضامن أحكام العقد املربم

 
 د. الطاهر برايك

 أستاذ حمارض بقسم احلقوق 
 األغواط –جامعة عامر ثليجي 

 
 ملخص

من الثابت أن اإلستثامر الناجح و الصحيح ال يستقيم يف وضعه القانوين املطلوب إال بوجود 
جمموعة من الضامنات القانونية التي جتعل من املستثمر األجنبي مطمئنا عىل موارده ومشاريعه 

 ة ال سيام إذا ما تعلق بمرحلتي اإلنجاز واإلنتاج .اإلستثامري
وإىل جانب الضامنات الترشيعية والقضائية حلامية للمستثمرين األجانب قصد دفعهم 

هناك نوع آخر من هذه الضامنات يركن إليه  ،إلنجاح املسرية اإلصالحية لإلقتصاد الوطني
قراره باإلستثامر يف البلد الذي يوفر هذا املستثمر األجنبي وتطمئن إليه نفسه فيبعثه عىل اختاذ 

النوع من احلامية، أال وهو احلديث عن الضامنات اإلتفاقية التي من أبرزها عقود الضامن التي 
 .يربمها املستثمر األجنبي مع هيئات الضامن الوطنية والدولية 

       Il est bien connu que le bon investissement est pas correct dans son statut 
juridique est nécessaire seulement s'il existe un ensemble de garanties 
juridiques qui rendent les investisseurs étrangers rassuré sur ses ressources et 
ses projets d'investissement, en particulier si les phases jointes d'achèvement et 
de production. 
     En plus des garanties législatives et judiciaires pour la protection des 
investisseurs étrangers afin de leur permettre le succès de la réforme de 
l'économie nationale, il y a un autre type de ces garanties sont bercé par 
l'investisseur étranger et lui a assuré de prendre la décision d'investir dans le 
pays qui offre ce type de protection, ce qui est de parler de l'accord de 
garanties notamment les contrats de sécurité conclus par l'investisseur étranger 
avec des organismes nationaux et internationaux de sécurité. 

 
 ،الضامنات اإلتفاقية ،اإلقتصاد الوطني ،اإلنتاج ،اإلستثامر، املستثمر األجنبي الكلامت املفتاحية:

 هيئات الضامن الوطنية والدولية ،عقود الضامن
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 :مقدمة 

من الثابت أن اإلستثامر الصحيح ال يستقيم يف وضعه القانوين املطلوب إال بوجود جمموعة 
عل من املستثمر األجنبي مطمئنا عىل موارده ومشاريعه من الضامنات القانونية التي جت

 اإلستثامرية ال سيام إذا ما تعلق بمرحلتي اإلنجاز واإلنتاج .
وإىل جانب الضامنات الترشيعية والقضائية حلامية للمستثمرين األجانب قصد دفعهم 

يركن إليه هناك نوع آخر من هذه الضامنات  ،إلنجاح املسرية اإلصالحية لإلقتصاد الوطني
املستثمر األجنبي وتطمئن إليه نفسه فيبعثه عىل اختاذ قراره باإلستثامر يف البلد الذي يوفر هذا 

 والتي تتنوع إىل ثالثة ضامنات : ،النوع من احلامية، أال وهو احلديث عن الضامنات اإلتفاقية
 لإلستثامر مع غريها .أوال : ضامنات للمستثمر بحكم اإلتفاقيات التي تربمها الدولة املستقطبة 

 ثانيا : ضامنات عقدية واردة باشرتاطه أو تقرير الدولة املتعاقدة معه بعقد اإلستثامر .
 ثالثا : ضامنات عقدية يتمتع هبا املستثمر األجنبي من عقد التأمني مع أحد مؤسسات الضامن. 

بعقود التأمني ومن ثم فإن هناك عقودا لضامن اإلستثامر عىل املستو الوطني بام يعرف 
بواسطة هيئات الضامن الوطنية التي تتنوع يف صورها إىل نظاميني مها النظام التفضييل والنظام 
غري التفضييل لتأمني املخاطر التي تواجه املستثمر األجنبي من قبل الدولة املضيفة له ولعل أمهها 

ومتتاز هذه العقود للتأمني  ،خطر نزع امللكية واملخاطر املتعلقة بعدم اإلستقرار بأنواعه لدهيا
هبيئات الضامن الوطنية برتتيب إلتزامات قانونية عىل عاتق املستثمر ويقابل هذا جمموعة من 

 احلقوق والضامنات التي حتقق له بصفة نسبية تأمينا عىل مشاريعه اإلستثامرية .
دولية  وذلك لد مؤسسات ،كام أن هناك عقودا للضامن بواسطة هيئات الضامن الدولية

ويقترص البحث هنا عىل دراسة عقد  ،خمتصة بتأمني املخاطر التي تعرتض املستثمر األجنبي
 الضامن من الناحيتني الشكلية واملوضوعية بخصوص التأمني عىل اإلستثامر األجنبي .

ومن جهة أخر فإن الدراسة القانونية لعقود الضامن عىل املخاطر التي تكتنف اإلستثامر 
النظر يف الطبيعة القانونية لعقد الضامن من حيث أركانه وخصائصه وعنارصه  تقتيض حتام

 والتكييف القانوين له بني العقود التي تتقارب معه. 
وألن احلديث عن اإلستثامر اليكون سائغا إال بالنظر إىل ما يضمنه من املخاطر التي حتيط به، 

ملستثمرين األجانب وبني اجلهات التي فإن احلديث هنا عن العالقة العقدية التي تكون بني ا
تتوىل ضامن مشاريعهم ونشاطاهتم اإلستثامرية من األخطار التي تكتنفهم خارج دوهلم، وهو ما 

 يعرف بعقود الضامن .
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واملالحظ بداية أن نظم ضامن اإلستثامرات الوطنية والدولية غري متفقة عىل إطار قانوين حيدد 

فعند بعض النظم الوطنية فإن العقود املربمة بني املستثمرين  ،تعقود الضامن حلامية اإلستثامرا
وقد يظهر ذلك بعيدا عن موضوع العقد من خالل التسمية يف  ،وهيئات الضامن هي عقود ضامن

فإنه يستعمل يف الغالب                 "ضامن اإلستثامر يف أملانيا  "ومثاله نظام  ،عنوان اهليئة الضامنة
ويعطي لكل  "الكفالة "و "الضامن  "مع كونه يفرق بني مصطلحي "ستثامرضامن اإل "تعبري

، 1منهام معنى إصطالحيا خاصا ال يتفق مع معنامها العام يف القانون املدين والقانون التجاري 
 2. "التأمني عىل اإلستثامر  "وهناك نظم وطنية أخر كالقانون الفرنيس تستعمل مصطلح 

العنوان القانونيني موجود كذلك يف نظم الضامن الدولية، فاملتأمل وهذا التباين يف الوصف و
، مع "الضامن  "يف اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضامن اإلستثامر جيد أهنا تستخدم تعبري 

 3يف كثري من اجلوانب منها . "التأمني  "استخدامها ملصطح 
ضامن  "فإهنا تستعمل مصطلح  وبالرجوع إىل اتفاقية املؤسسة العربية لضامن اإلستثامر 

  4يف كل أحكامها . "التأمني عىل اإلستثامر  "يف عنواهنا، ونجدها تستخدم مصطلح  "اإلستثامر 
فاإلشكالية التي يرتكز عليها هذا البحث تتلخص يف النظر يف أركان عقد الضامن وتكييفه 

 بام سيستقىص باملبحثني اآلتني . ،القانوين وعنارصه وخصائصه
 بحث األول : أركان عقد الضامن وتكييفه القانوين امل

 املطلب األول : أركان عقد الضامن 
ككل العقود بالقواعد العامة فإن العقد الذي يربمه املستثمر مع هيئة الضامن له ثالثة أركان : 

 الرتايض واملحل والسبب .
  Le Consentementالفرع األول : الرتايض : 

مها : اهليئة الوطنية أو الدولية للضامن واملستثمر، يتم هذا العقد إن لعقد الضامن طرفان  
 برتاضيهام وتطابق إرادتيهام .

ندوق الكويتي للتنمية الص – الكويت – " اإلستثامر ضامن نظم "بحث بعنوان  -/ زكرياء أمحد نرص  1
 34ص  -1968 –اإلقتصادية العربية 

 ص – 1971 سنة -العربية النهضة دار – القاهرة – يةاألجنب لإلستثامرات الدويل الضامن –/ إبراهيم شحاتة  2
36 . 

ربية الع الوحدة دراسات مركز – القانونية والضامنات املعوقات:  اإلستثامراألجنبي –/ دريد حممود السامرائي 3
 . 291ص  2006 سنة بريوت –
 .www.iaigc.orgيرجع يف هذا بالتفصيل إىل موقع املؤسسة العربية لضامن اإلستثامر /  4
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وإذا نظرنا إىل املستثمر كطرف يف العقد فهو جيمع يف شخصه بني كونه طالبا للضامن والتأمني       

لناشئة جتاه هيئة عن املخاطر التي تعرتي إستثامره ومن ثم فهو امللتزم بأداء كل اإللتزامات ا
الضامن، وهو يف نفس الوقت املستفيد من التعويض عند وقوع اخلطر املؤمن عليه وحتقق 

 ثم هو بعد ذلك حيمل صفة ثالثة كونه الشخص املهدد باخلطر حمل العقد . ،اخلسارة
ويمكن القول بأن عقد الضامن هو عقد يوافق القواعد العامة يف تكوين العقود فهو رضائي      

من القانون املدين  59يتم بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبري عن إرادتيهام املتطابقتني طبقا للامدة 
اجلزائري حتقيقا ملبدأ الرضائية فليس بشكيل وال عيني لعدم اشرتاط قيامه ألي إجراء شكيل أو 

 عيني .
املستقطبة لإلستثامر عىل غري أن نظم الضامن الوطنية والدولية تشرتط يف الغالب موافقة الدولة    

تنفيذ اإلستثامر املطلوب ضامنه أو عىل إبرام عقد الضامن بشأنه مع املستثمر أو عىل اإلجراءين 
 1معا .

يف فقرهتا السادسة من اتفاقية املؤسسة العربية لضامن  15وعىل سبيل املثال تنص املادة     
صول املستثمر مسبقا عىل إذن من السلطات يشرتط إلبرام عقود التأمني ح "اإلستثامر عىل ما ييل 

الرسمية املختصة يف القطر املضيف بتنفيذ اإلستثامر وبالتأمني عليه لد املؤسسة ضد املخاطر 
 . "املطلوب تغطيتها 

إال أن مثل هذه الرشوط الشكلية ال تعدو أن تكون رشوطا عقدية وليست ركنا لعقد الضامن،     
 . وال تسقط له صفته الرضائية

  L'objetالفرع الثاين : املحل : 
إن حمل عقد الضامن أو باألحر حمل اإللتزام هبذا العقد بني املستثمر وهيئة الضامن هو األخطار  

 التي يتم تغطيتها والتي يمكن أن تكون حمددة او غري حمددة بحسب نوع نظام التأمني املتبع .
  La Causeالفرع الثالث : السبب : 

موضوع عقد الضامن أن السبب فيه هو السعي لتوفري األمان والطمأنينة الستثامر الظاهر من  
 2.املستثمر يف اخلارج ضد املخاطر غري التجارية التي حتدق به 

 العربية الوحدة دراسات مركز – القانونية والضامنات املعوقات:  اإلستثامراألجنبي –/ دريد حممود السامرائي 1
 . 295ص  2006 سنة بريوت –
 ص – 1971 سنة -العربية النهضة دار – القاهرة – األجنبية لإلستثامرات الدويل الضامن –/ إبراهيم شحاتة  2
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وبالنظر إىل هيئة الضامن فإن سبب اإللتزام لدهيا ال يمكن أن يكون مقترصا عىل ما يظهر من  

ا هبا املستثمر، ولكن السبب احلقيقي هو إنجاز احلصول عىل األقساط والرسوم التي يتقدمه
ويظهر هذا السبب جليا فيام يكون من تشجيع هيئة الضامن  ،املستثمر ملرشوعه اإلستثامري

مع السعي بذلك لتقليل قدراألرضار  ،للمستثمر عىل تنفيذ هذا النشاط الذي أقبل عليه
 واخلسائر بتوفري احلامية والضامن من وقوعها .

قه أن الباعث احلقيقي يف التزام هيئات الضامن بالتأمني عن هذه األخطار هو أن يعود وير الف 
ذلك عىل الدولة املصدرة لرؤوس األموال واملنشئة للمشاريع اإلستثامرية من املصالح والفوائد 

 1من متام تنفيذها .
 املطلب الثاين : التكييف القانوين لعقد الضامن 

وع عقد الضامن بني املستثمر وهيئات الضامن الوطنية أو سبق احلديث عن مضمون وموض 
ومقاربة هذه األحكام من القواعد العامة، ليفسح املجال بنظرة  ،الدولية بعد احلديث عن أركانه

 قانونية رصفة أمام السؤال : ماهو التكييف القانوين لعقد ضامن اإلستثامرات اخلارجية ؟
عقد ضامن اإلستثامر القانونية بالنظر للمسؤوليتني العقدية  لقد تباينت آراء الفقهاء حول طبيعة 

 والتقصريية وبالنظر إىل اإللتزامات الواردة فيه وبحسب السبب والباعث لد طرفيه. 
 و لإلجابة عىل هذا السؤال نقف عىل آراء الفقهاء مع إبداء الرأي فيها.

 الفرع األول : القول بأنه عقد كفـالة 
هذا الرأي أن الطبيعة القانونية لعقد ضامن اإلستثامر هي عقد كفالة عىل ير أصحاب        

أساس أن هيئة الضامن تقوم يف حقيقة األمر بكفالة الدولة املستقطبة لإلستثامر يف أدائها 
 بعد ذلك .  للتعويض عن خسائر حتقق اخلطر املؤمن منه، بام هلا من حق الرجوع 

ضامن القروض، إذ يكون العقد املربم فيها يف شكل كفالة ولعل الصورة تكون أوضح يف جمال  
 2اهليئة للمقرتض يف الوفاء بالتزامه جتاه املستثمر .

فالكفالة يف هذا السياق عقد بمقتضاه تكفل هيئة الضامن إلتزاما يف ذمة املقرتض بأن يتعهد  
 3للمستثمر بأن يفي هبذا اإللتزام إذا مل يف به املدين نفسه .

 بدون –عقود التأمني وعقود ضامن اإلستثامر : واقعها احلايل وحكمها الرشعي  -ف الدين / أمحد السعيد رش 1
 61ص  - 1986 سنة -النرش دار

 بدون –عقود التأمني وعقود ضامن اإلستثامر : واقعها احلايل وحكمها الرشعي  -/ أمحد السعيد رشف الدين  2
 . 66ص  1986 سنة -النرش دار

  67 ص –املرجع السابق  -دين / أمحد السعيد رشف ال 3
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لقول كذلك يف إسباغ وصف الكفالة عىل عقد ضامن اإلستثامر أهنا ضم ذمة إىل ذمة ويمكن ا 

أخر يف املطالبة بتنفيذ اإللتزام، وقد تكون منجزة وقد تكون معلقة عىل رشط أو مضافة إىل 
 1وقت الحق .

ل بأن ولكن وبالرغم من التقارب السابق بيانه بني الكفالة وبني عقد ضامن اإلستثامر إال أن القو 
عقد الضامن كفالة يف تكييفه القانوين يبقى قوال غري سديد من الناحية القانونية والتأصيلية للعقد 

 يف اجلوانب اآلتية :
إن عقد ضامن اإلستثامر عقد تباديل ملزم جلانبني بعكس الكفالة التي هي عقد ملزم جلانب  - 1

 2واحد .
التي يأخذ يف كل من طرفيه مقابال ملا يعطيه إن عقد ضامن اإلستثامر من عقود املعاوضة  - 2

، 3بأخذ هيئة الضامن لألقساط وأخذ املستثمر للتعويض، بينام الكفالة هي عقد من عقود التربع 
 بحيث ال يأخذ الكفيل مقابال ملا يضمن به وإن كان له حق الرجوع بعد ذلك .

 إىل بالرجوع أوال الدائن يقوم هبمقتضا الذي بالتجريد الدفع للكفيل خيول الكفالة عقد إن – 3
 إىل رجعنا وإذا بالدين، الكفيل بمطالبة يقوم ذلك تعذر عند ثم منه الدين القتضاء املدين

أن تدفع  الضامن هليئة يمكن فال واردا، الدفع هذا نجد ال فإننا اإلستثامر ضامن عقد مقتضيات
ملستقطبة لإلستثامر ملطالبتها بمطالبة املستثمر هلا بالتعويض برجوعه أوال عىل الدولة ا

 بالتعويض، فهو وضع ينايف الغاية من إبرام عقد ضامن اإلستثامر كام سبق بيانه. 
لتزام ا هو بل لإلستثامر، املستقطبة الدولة التزام هو ليس املستثمر إزاء الضامن هيئة إلتزام إن – 4

 األصيل بكل الرشوط واألوصاف.بينام ترد الكفالة عىل ذات التزام املدين  ،باألداء للتعويض
 عاتق عىل إلتزاما إستثامري نشاط أو مرشوع شكل يتخذ الذي املبارش اإلستثامر يرتب ال – 5

تزامه، عىل ال بكفالة اهليئة تقوم كي املستثمر قبل أصليا مدينا نجد ال وهلذا قيمته، برد الدولة
 ين األصيل أوال ثم إىل الكفيل .عكس ما هو وارد بمقتضيات عقد الكفالة باإلنتقال من املد

 

 العربية الوحدة دراسات مركز – القانونية والضامنات املعوقات:  اإلستثامراألجنبي –/ دريد حممود السامرائي 1
 .301ص  - 2006 سنة بريوت –
 -كلية احلقوق بن عكنون  -رسالة ماجستري  -عقد الكفالة يف القانون املدين اجلزائري  -/ ابن عزي األخرض  2

 . 68. ص 1986سنة  -اجلزائر
 . 70 ص.  السابق املرجع – / ابن عزي األخرض 3
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 الفرع الثاين: القول بأنه عقد تأمني 

ير أصحاب هذا الرأي أن عقد ضامن اإلستثامر ال يعدو عىل أن يكون من ناحية التكييف  
وذلك عىل أساس أن التزام هيئة الضامن يف عقد ضامن  ،القانوين إال صورة من صور عقد التأمني

تثمر املتعاقد معها مبلغا من املال أو أي عوض آخر يف حالة حتقق اإلستثامر أن تؤدي للمس
احلادث الذي حيمل اخلطر املضمون، وذلك يف مقابل أقساط أو أية دفعة مالية أخر يؤدهيا 

 املستثمر إىل هيئة اإلستثامر وطنية كانت أو دولية .
ملؤمن من أسس التأمني ومن ناحية أخر فإن أصحاب هذا الرأي يستندون إىل ما يستند إليه ا 

كلها، فكل جهة للتأمني تسعى لتجميع املؤمن هلم يف إطار تعاوين الحتامالت اخلطر املحدقة هبم 
 والتي ال قدرة هلم بدفعها والتي حتجبهم عن تنفيذ التزاماهتم اإلستثامرية .

وهي اخلطر  فكل من عقد ضامن اإلستثامر وعقد التأمني يشرتكان يف العنارص اجلوهرية الثالثة 
 1والقسط ومبلغ التأمني .

 لكن هناك من ير أن هذا القول ال يستقيم العتبارات قانونية نظرية وتطبيقية كاآليت : 
ر ال يقبل اإلستثام ضامن عقد يف فاخلطر التأمني، عقد عن خيتلف اإلستثامر ضامن عقد إن – 1

ومنه فإن اهليئة ال تقوم  ،مني التجاريالقياس والتقدير وفقا لألسس الفنية املتبعة يف جمال التأ
بتوزيع املخاطر عىل جمموع املستثمرين املتعاقدين معها عن طريق حتصيل أقساط منهم تكفي 
للوفاء بالتزاماهتا بضامن املخاطر التي يمكن أن تتحقق وهي ال تتبع احلسابات والقياسات الفنية 

وفقا لألصول املوجودة واملعمول هبا يف  يف تقدير احتامالت وقوع تلك املخاطر ومد جسامتها
 2التأمني التجاري.

 التأمني يف فالسبب ،السبب فكرة يف التأمني عقد مع يتوافق ال اإلستثامر ضامن عقد إن – 2
 -ية بحتة، بينام السبب يف عقد اإلستثامر جتار بصفة لدهيا املؤمنني أقساط عىل حصوهلا عىل قارص

عىل حتصيل األقساط بل يتعداه إىل حتقيق مصلحة الدولة التي  غري مقترص -كام سبق تفصيله 
زيادة عىل  ،أنشأت هيئة الضامن إذا كانت وطنية أو الدول التي أنشأهتا إذا كانت اهليئة دولية

 مصلحة الدولة التي لدهيا اإلستثامر .

 بدون –عقود التأمني وعقود ضامن اإلستثامر: واقعها احلايل وحكمها الرشعي  -/ أمحد السعيد رشف الدين  1
 . 45ص  .1986 سنة -النرش دار

 العربية الوحدة دراسات مركز – القانونية امناتوالض املعوقات:  اإلستثامراألجنبي –/ دريد حممود السامرائي 2
 .304ص  - 2006 سنة بريوت –
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ادة أحـد يشرتط يف عقد ضامن اإلستثامر أال يكون اخلطر املؤمن منـه متوقفـا عـىل حمـض إر - 3

 1املتعاقدين، بينام يف عقد التأمني فإنه يكون بني اإلرادتني للمؤمن واملؤمن له .
 الفرع الثالث  : القول بأنه عقد ضامن غري مسمى 

ير بعض الفقهاء أن العقد بني املستثمر وبني هيئة الضامن هو عقد ضامن غري مسمى، ومفاد  
رضر معني قد يتعرض له أو بأن يعوضه عندما  هذا العقد أن يتعهد شخص آلخر بأن حيميه من

  2يتعرض فعال للرضر .
وأول أثر قانوين هلذا العقد أنه ينشئ نوعا من اإللتزام التضاممي بني هيئة الضامن والدولة  

املضيفة لإلستثامر، وذلك بالتزام كل منهام بتعويض املستثمر يف حالة حتقق اخلطر حمل العقد وهو 
 عن مصدره.      ه واحد بينهام وهو دفع التعويض بغض النظر اإللتزام الذي حمل

فمصدر التزام هيئة الضامن هو العقد املربم بينهام وبني املستثمر، ومصدر التزام الدولة  
املستقطبة لإلستثامر بالتعويض هو اإلتفاقية التي تربمها مع الدولة املصدرة له أو نص من 

مم بني ذمتيهام املالية ألجل الدين الواحد بعيدا عن النصوص الوطنية، فيظهر بذلك التضا
 3تضامنهام .

وعىل شاكلة اإلجتاه الذي ير بأن عقد اإلستثامر هو عقد كفالة أو عقد تأمني، فإن رأي  
القائلني بكون عقد اإلستثامر عقد ضامن غري مسمى ال يمكن أن نسلم به متاما بالنظر لألحكام 

 القانونية التالية : 
 مسـؤولية قيـام دون العقـد حمـل اخلطر حتقق نتيجة املستثمر بتعويض الضامن هيئة تلتزم دق – 1

 املخـاطر عـن املسـتثمر بتعويض تتعهد ال قد فالدولة بالتعويض، لإلستثامر املضيفة الدولة
ابات الداخلية، وال يوجد لذلك مرجع ال باإلتفاقيـات وال واإلضطر كاحلروب منها املؤمن

 4نية، ومن ثم ال تكون مقيدة بالتزام قانوين بالتعويض يف مواجهته .بالقوانني الوط

الوسيط يف رشح القانون املدين، اجلزء السابع، املجلد الثاين: عقد التأمني  -عبد الرزاق أمحد السنهوري /  1
 .1027ص  - 2004طبعة  -واملقامرة والرهان واملرتب مد احلياة، دار النهضة العربية 

. ص 1971 سنة -العربية النهضة دار – القاهرة – األجنبية لإلستثامرات الدويل الضامن –إبراهيم شحاتة /  2
49 . 

 النهضة دار –أحكامها يف القانون املرصي املقارن و طبيعتها:  املشرتكة الرشكات –حممد شوقي شاهني /  3
 . 433 ص  - 1985 – العربية

 العربية الوحدة دراسات مركز – القانونية والضامنات املعوقات:  راألجنبياإلستثام –/ دريد حممود السامرائي 4
 303ص  - 2006 سنة بريوت –
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 ويف العامة، هيئاهتا إحد إىل أو الدولة إىل املستثمر يقدمه قرض عىل ينصب الضامن عقد إن – 2

بينام يكون حمل التزام هيئـة  ،رد مبلغ القرض مع فوائده هو الدولة التزام حمل فإن احلالة هذه
 التعويض عند حتقق اخلطر املؤمن منه .الضامن هو أداء 

 بقصـد وذلـك العقـود هذه مثل تكييف يف املسامة غري العقود فكرة إىل عموما الفقه يلجأ ال – 3
 . العقود من لنوع املناسب الوصف إعطاء

ونر يف األخري أن التكييف األقرب واألرجح لعقد ضامن اإلستثامر هو أنه عقد ضامن، 
لتي قدمها الفقهاء والتي سبق بياهنا نر أنه األوىل باإلستعامل من غريه فزيادة عىل األدلة ا

 العتبار اجلوانب الثالثة اآلتية :
لبيـان عملهـا  "عقد الضـامن  "أن أكثر هيئات الضامن الوطنية والدولية تستعمل مصطلح  -1

ومثالـه مـا ومهامها يف عناوين مؤسساهتا ويف العقود التي حتررها والبيانات التي تصـدرها، 
 1نجده لد املؤسسة العربية لضامن اإلستثامر .

 أن هذا الرأي هو األقل نقدا من الفقهاء كام سبق بيانه . -2
أن ما يتجه إليه املستثمر يف سعيه لتحقيق مرشوعه اإلستثامري هو تطلعه للضامن أكثر من  -3

تي تلحقه من املخاطر التي التأمني أو الكفالة أو غريمها بالوضع الذي حيمل عنه اخلسائر ال
 يتعاقد من أجلها مع هيئات ضامن اإلستثامر .

 املبحث الثاين : عنارص وخصائص عقد الضامن
 املطلب األول : عنارص عقد الضامن 

إن جوهر عقد الضامن بني املستثمر وهيئة الضامن هو تعهد من جانب هذه اهليئة بأن تتحمل عن  
ر من املخاطر التي يتعرض هلا يف استثامره باخلارج تشجيعا له املستثمر اخلسائر النامجة عن خط
 عىل تنفيذ مشاريعه اإلستثامرية .

 فيكون عقد الضامن قائام عىل عنارص أساسية تتمثل يف اخلطر واألقساط والتعويض . 
 الفرع األول : املخاطر املؤمن منها 

ستثمر وهيئة الضامن، فكل مستثمر إال يعترب اخلطر بمثابة العنرص األسايس للعقد املربم بني امل 
وهو خيشى مجلة من املخاطر التي حتيط بنشاطه اإلستثامري ال سيام وأنه ينجزه يف اخلارج بعيدا 

 عن بلده فهو هبذا الوضع حيتاج إىل من يؤمن له تعويض اخلسارة يف ذلك .

  www.Iaigc.orgيرجع يف هذا بصفة جامعة إىل موقع املؤسسة عىل اإلنرتنت : /  1
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يف اخلسائر الناجتة عنه وقد يظهر اخلطر يف عقد الضامن بشكل آخر عندما يتعذر تنظيم املسامهة  

 1بني جمموع املستثمرين املتعاقد معهم عىل أساس تقدير اإلحتامالت وقانون األعداد الكبرية .
ويوصف اخلطر الذي يكون موضوع عقد الضامن بأنه خطر غري جتاري خلروجه عن الصفات  

 2التي جتعله قابال للقياس والتقدير طبقا لقواعد اإلحصاء .
معرفة اخلطر يف عقد الضامن أنه غري حمقق الوقوع وال يرتبط حتققه بإرادة  ومن الدقيق يف 

 املتعاقدين بل هو الغالب يف الورود يف مثل هذه العقود .
واخلطر الذي يكون موضوع عقد التأمني ال بد أن يكون مرشوعا وغري خمالف للنظام العام  

  3واآلداب .
عة خارجة عن العقد تتمثل يف ترصف قانوين من والوضع الذي ينتج هذا اخلطر هو وجود واق 

قبل الدولة املضيفة لإلستثامر مثل نزع امللكية أو منع حتويل النقد، أو واقعة مادية مثل صور عدم 
 اإلستقرار اإلجتامعي .

 الفرع الثاين : األقساط املدفوعة من املستثمر 
 4حتملة بل حتدد بطريقة حتكمية .ال يرتبط مقدار هذه األقساط بأي حساب مسبق للخسائر امل   

وما من شك أن هناك صلة بني اخلطر املؤمن منه والقسط املدفوع كمبدأ عام مسلم به يف جمال     
نسبية القسط إىل  "التأمني، فتقدير القسط خيتلف من موضوع خطر آلخر، وهو ما يسمى بمبدأ 

 Proportionnalite de la prime au risque" .5 " "اخلطر 
وتقدير هيئة الضامن لألقساط يكون قائام عىل عدم مراعاهتا أن يكون جمموعها كافيا لتغطية  

اخلسائر التي ألزمت بضامهنا إزاء املستثمرين املتعاقد معهم وهو ما يفيض إىل القول بأن تقدير 
 األقساط هو حتكمي من هيئة الضامن .

 7 اجلزء 2 املجموعة 1964 العربية النهضة دار – دينامل القانون رشح يف الوسيط –عبد الرزاق السنهوري /  1
 . 1092 ص

 . 16 ص – 2000 – 1999 بغداد جامعة – التأمني يف حمارضات –باسم حممد صالح /  2
 .  16 ص – السابق املرجع –باسم حممد صالح /  3
 العربية الوحدة دراسات ركزم – القانونية والضامنات املعوقات:  اإلستثامراألجنبي –/ دريد حممود السامرائي 4
 . 293ص - 2006 سنة بريوت –
 7 اجلزء 2 املجموعة 1964 العربية النهضة دار – املدين القانون رشح يف الوسيط –عبد الرزاق السنهوري /  5

 . 1144ص 
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بالرسوم مثل اتفاقية الوكالة الدولية وهلذا السبب نجد كثريا من نظم الضامن تصف األقساط  

  1لضامن اإلستثامر تأكيدا لصفتها مقابل خدمة تغطية املخاطر .
ويظهر عند الكثري من نظم الضامن كاملؤسسة العربية لضامن اإلستثامر أهنا ال تعتمد عىل  

لعقد، بل األقساط للوفاء باإللتزام بالتعويض الذي تتحمله عن املستثمر عند حتقق اخلطر حمل ا
إن اهلدف األسايس الذي تسعى إليه من حتصيل ذلك هو مواجهة مرصوفاهتا اإلدارية 

 2واستخدامها بقدر اإلمكان يف تكوين اإلحتياطات املناسبة .
يبقى القول بأن األقساط التي يدفعها املستثمر هليئة الضامن هي زهيدة بالنظر إىل املخاطر التي  

ن ليس هناك ما يمنع عند اإلقتضاء أن تصري األقساط عالية املقدار تقوم بتغطيتها وضامهنا، ولك
لتجميع موارد كافية تواجه هبا اخلسائر املحققة بعد ذلك، وإن كان هذا الوضع حييد باهليئة 

 3املؤمنة عن باعثها احلقيقي من عقد الضامن وهو تشجيع اإلستثامر يف اخلارج .
 الفرع الثالث : التعــويض 

الضامن ما التزمت به من أداء التعويض جربا لألرضار واخلسائر الالحقة باملستثمر  تؤدي هيئة 
 بموجب عقد الضامن املربم بينهام .

ويعترب مبلغ التعويض بالنظر إىل مبدئه دينا إحتامليا يف ذمة اهليئة ال يتحقق إال عند حتقق اخلطر  
 املؤمن منه .

وقوع اخلطر حمل العقد، وإنام التعويض يتصل أكثر  وال تدفع اهليئة التعويض للمستثمر بمجرد 
عىل  ،يف مضمونه بتغطية اخلسائر النامجة عن حتقق اخلطر ولذا فهو يظهر يف حدود مقدار اخلسارة

 4التعويض .            أن يكون حده األقىص املبلغ املتفق عليه فال يتجاوزه

ة بصفة دورية حتدد الوكال "من اتفاقية الوكالة الدولية لضامن اإلستثامر التي تنص عىل ما ييل  26أنظر املادة /  1
 . "أسعار األقساط والرسوم والتكاليف األخر لكل نوع من أنواع املخاطر 

تدخل املؤسسة يف اعتبارها عند  "من اتفاقية املؤسسة التي تنص عىل ما ييل  19أنظر الفقرة الثانية من املادة /  2
قدر اإلمكان احلاجة إىل تكوين حتديد معدالت األقساط السنوية احلاجة إىل مواجهة مرصوفاهتا اإلدارية وب

  "اإلحتياطات املناسبة 
ص  - 1971 سنة -العربية النهضة دار – القاهرة – األجنبية لإلستثامرات الدويل الضامن –/ إبراهيم شحاتة  3

41 . 
 ص - 1971 سنة -العربية النهضة دار – القاهرة – األجنبية لإلستثامرات الدويل الضامن –/ إبراهيم شحاتة  4

40 . 
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ا عند حتقق اخلطر تعويضا أكرب من املتفق عليه فال جيوز أن يأخذ املستثمر من اهليئة املتعاقد معه 

ال جيوز أن  "أو من قيمة الرضر الذي حلقه، ونجد املؤسسة العربية لضامن اإلستثامر تقرر ما ييل 
يزيد التعويض املدفوع للمستثمر عىل قيمة اخلسارة التي حلقت به نتيجة لتحقق اخلطر املؤمن 

 1. "أهيام أقل  ،د التأمنيضده أو مبلغ التأمني املتفق عليه يف عق
 املطلب الثاين : خصائص عقد الضامن 

من خالل ما تقدم من البيان حول أركان وعنارص عقد الضامن، يمكن لنا أن نخلص إىل أن هذا  
 العقد قائم عىل مجلة من اخلصائص وهي :

 الفرع األول : عقد الضامن رضائي 
طابق اإلجياب والقبول، وال حيتاج عقد الضامن إىل فهو من العقود الرضائية التي يكفي لقيامها ت 

فبمجرد أن يتم الرتايض عىل مقتضياته بني املستثمر وهيئة  ،شكلية معينة أو رشطا عينيا لقيامه
الضامن فإنه يصري مرتبا آلثاره القانونية، وكل ما يأيت من بعض اإلجراءات كموافقة الدولة 

         امري فإنه ال يكون إال من قبيل الرشوط التي ال تشكلاملضيفة لإلستثامر عىل املرشوع اإلستث
 ركنا للعقد .

 الفرع الثاين: عقد الضامن من عقود املعاوضة  
فاملستثمر يأخذ مقابال يتمثل يف مبلغ  ،فكل من املستثمر وهيئة الضامن يأخذ مقابال عن أدائه 

لضامن تأخذ من املستثمر عن ذلك وهيئة ا ،التعويض الذي يستحقه عام يؤديه من دفع األقساط
 مقابال يتمثل يف األقساط املتفق عليها .

وير بعض الفقه بأنه ال يمكن اجلزم بأن عقد الضامن من عقود املعاوضة وذلك يف حالة عدم     
ومن ثم يكون أداؤه لألقساط بال  ،حتقق اخلطر حمل الضامن حيث ال يأخذ املستثمر التعويض

أن عقد الضامن هو بعوض يناله املستثمر حتى يف حالة عدم حتقق اخلطر ولكن احلقيقة  ،عوض
املنتظر، ويكفي أن يعلم املستثمر طيلة اإلنجاز ملرشوعه اإلستثامري أن اهليئة املتعاقد معها 

 تتحمل عنه تبعة اخلطر حمل العقد سواء حتقق أو مل يتحقق .
ال يطلب التوازن بني ما يؤديه طرفاه لتحقيق ومن الثابت يف القواعد العامة ويف عقد الضامن أنه  

فال ينظر إىل املوازنة بني جمموع األقساط وقيمة التعويض  ،أن هذا العقد من عقود املعاوضة
 املستحق عند حتقق اخلطر .

 

 من اتفاقية املؤسسة . 20أنظر الفقرة الرابعة من املادة /  1
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 الفرع الثالث: عقد الضامن ذو صفة تعويضية  

يكون تعويضا عن خسارة فعلية وذلك ألن املقابل الذي تدفعه هيئة الضامن عند حتقق اخلطر إنام  
حلقت باملستثمر الذي تعاقدت معه، ومنه فإن هذا املقابل ال يكون مساويا بالرضورة للمبلغ 
املنصوص عليه يف العقد والذي يمثل احلد األقىص اللتزام هيئة الضامن جتاه املستثمر، وإنام 

 1.يكون بمقدار األقل من ذلك املبلغ وقيمة اخلسارة التي حلقت به 
 الفرع الرابع: عقد الضامن تباديل 

 ،وذلك أن هذا العقد هو ملزم جلانبيه معا، فاملستثمر ملزم بأداء األقساط املطلوبة بصفة منتظمة 
 واهليئة ملزمة بدفع التعويض عند حتقق اخلطر حمل عقد الضامن .

ديه، بينام الباعث ولكن اإللتزام بدفع األقساط من املستثمر ما هو إال سبب للعقد بحسب ما يؤ 
احلقيقي اللتزام اهليئة هو ما يلتزم به املستثمر بالنظر إىل محاية وضامن إستثامره  وهو تنفيذه 

 ملرشوعه اإلستثامري ونجاحه يف أدائه .
وينبغي اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن عدم أداء املستثمر األجنبي لبعض اإللتزامات التبعية      

التعويض أو جزء منه لتعلقها باإللتزام األصيل وذلك موافقة للقواعد  يؤدي إىل سقوط حقه يف
 2العامة .

 الفرع اخلامس: عقد الضامن أساسه حسن النية 
فعقد الضامن يقتيض جانبا كبريا من حسن النية عند املستثمر، ويقصد بحسن النية يف هذا      

عاون التام معها وعدم القيام بأي ترصف الصدد إلتزام املستثمر الذي يتعاقد مع هيئة الضامن بالت
 3من شأنه اإلرضار بمصلحة هذه اهليئة .

ت الوحدة العربية دراسا مركز – القانونية والضامنات املعوقات:  اإلستثامراألجنبي –/ دريد حممود السامرائي 1
 . 300ص  - 2006 سنة بريوت –
لتي املقررة فإهنا تتبع اإللتزام األصيل بأداء ومثاله اجلزاءات عن التأخري يف ميعاد اداء القسط يف اآلجال ا/  2

األقساط، إذ تقرر عقود الضامن التي تعقدها املؤسسة العربية لضامن اإلستثامر مع املستثمرين العرب من إلتزام 
املستثمر بأداء أقساط الضامن السنوية يف تاريخ ال يتعد بداية السنة العقدية، فإذا تأخر املستثمر يف األداء عن 

سنويا من قيمة  %10اريخ اليوم األول من السنة العقدية فإنه خيضع جلزاء تأخريي تقدره عقود الضامن بنسبة ت
يوما من بداية السنة  30األقساط، وعليه أن يؤدي األقساط مع اجلزاء التأخريي خالل مدة أقصاها ثالثون 

 عقد ضامن القروض .من  43من عقد الضامن املبارش واملادة  58العقدية . أنظر املادة 
 23 ص – 2000 – 1999 بغداد جامعة – التأمني يف حمارضات –باسم حممد صالح /  3
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فعليه أن يكشف كل مقتضيات وتفاصيل مرشوعه اإلستثامري، وعليه باإلدالء بكل البيانات      

كام يكون من واجب حسن نية املستثمر يف هذا السياق أن  ،التي تطلب منه عند التعاقد مع اهليئة
ىل ما يقود إىل الوقوع يف اخلسارة والرضر من أجل احلصول عىل التعويض، فيعترب ال يقدم ع

بذلك ترصفا كيديا بالطرف اآلخر، وكثريا ما ترتب هيئات الضامن من أجل سد هذا اجلانب 
مجلة من الرشوط ينبغي للمستثمر أن يؤدهيا ويوفيها طبقا للمتفق عليه لتجنب الوقوع يف 

 للتخفيف من قدرها .اخلسارة أو عىل األقل 
ويظهر هذا الوجه من لزوم حسن النية لد املستثمر بشكل مادي فيام ترتبه عقود الضامن من      

إلزام للمستثمر بتعويضها عن األرضار النامجة عن تقديم معلومات غري صحيحة أو اإلمتناع 
 1غري املربر عن تقديم البيانات املطلوبة بموجب عقد الضامن.

 دس: عقد الضامن زمني تتابعي الفرع السا
فعقد الضامن ليس من العقود الفورية التي تنقيض بتنفيذها مجلة واحدة، وذلك عىل أساس أن  

عنرص املدة املتتابعة جوهري بمقتضيات عقد الضامن، وذلك ألن تنفيذه يقتيض تعاقب فرتة 
 زمنية متتابعة توازي تتابع األقساط املدفوعة .

امن تبقى ملتزمة بتبعة اخلطر املغطى إبتداء من تاريخ نفاذ العقد حتى تاريخ وعليه فإن هيئة الض
 2إنتهائه، ويف املقابل يظل املستثمر ملتزما بدفع األقساط طيلة مدة العقد.

 الفرع السابع: عقد الضامن إحتاميل 
ة عىل أسس يظهر جانب اإلحتامل بالنسبة هليئة الضامن يف أهنا التبني تقديرها للخسائر املحتمل 

 3فنية ألن املخاطر التي تقوم بتغطيتها ال تقبل القياس والتقدير وفقا لتلك األسس .
كام تظهر اإلحتاملية بعقد الضامن يف جهة املستثمر يف أنه قد يستحق التعويض كله بعد دفع قسط  

 أو قسطني أو أكثر، وبالعكس قد ال يستحقه رغم دفع األقساط كلها عند عدم حتقق اخلطر
 املؤمن منه .

 

 من عقد ضامن اإلستثامر املبارش الذي تربمه املؤسسة العربية لضامن اإلستثامر . 47أنظر املادة /  1
 النهضة دار – املقارن رصيامل القانون يف وأحكامها طبيعتها:  املشرتكة الرشكات –حممد شوقي شاهني /  2

 . 425 ص  - 1985 – العربية
ربية الع الوحدة دراسات مركز – القانونية والضامنات املعوقات:  اإلستثامراألجنبي –/ دريد حممود السامرائي 3
 .299ص  - 2006 سنة بريوت –
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 خامتة :

، ضدّ اخلسائر غري التجارية     واحدةً من أنجح  ،تعدّ فكرة تقديم ضامنٍ مايلٍّ للمستثمر األجنبيّ
الطرق جلذب االستثامر، ولنجاعة هذا الضامن يظهر اإلقبال إىل درجة اإللتزام والوجوب عىل 

رين لتلتزم بموجبه بتعويضه عن عقود الضامن بني هيئات تأمنيٍ وطنية أو دولية وبني املستثم
ة خماطر يشملها هذا التأمني.      ق خطرٍ أو عدّ  اخلسائر التي قد تلحق باستثامره نتيجة حتقّ

ووتظهر فاعلية هذه العقود للضامن يف تغطية أنظمة تأمني االستثامرات لكل املخاطر غري     
تنشأ عن تدابري تتخذها الدولة املضيفة أو التي  ،أو احلكوميّ      التجارية ذات الطابع السيايسّ 

بام فيها اإلفالس واخلسائر  ،وال تشمل املخاطر التجارية ،لالستثامر بصفةٍ مبارشةٍ أو غري مبارشة
ألنّ هذه املخاطر ليست حكراً عىل االستثامر األجنبيّ  ،النامجة عن إقامة املرشوع االستثامريّ 

 ت سواءً أكانت وطنيةً أم أجنبية.وإنام تتعلق بجميع االستثامرا ،دون غريه
وهذا الوضع يف رضورة عقود الضامن لتأمني اإلستثامر يفرض عىل الدول تفعيل القوانني     

والنصوص املتعلقة بذلك ال سيام بالنص عىل توجيهها وفاعليتها يف دليل اإلستثامر األجنبي من 
 بحثه عن املناخات املناسبة لد أجل حتفيزه واإلستفادة من إقباله ومشاريعه اإلستثامرية يف

 الدول جنبا إىل جنب مع الضامنات الترشيعية والقضائية واإلتفاقية .  
 املراجع املعتمدة : 

 الكويتي الصندوق – الكويت – "نظم ضامن اإلستثامر  "بحث بعنوان  -زكرياء أمحد نرص   -1
 . 1968 – العربية اإلقتصادية للتنمية

 سنة -العربية النهضة دار – القاهرة – األجنبية لإلستثامرات الدويل نالضام –إبراهيم شحاتة   -2
1971 . 

 دراسات مركز – القانونية والضامنات املعوقات:  اإلستثامراألجنبي –دريد حممود السامرائي  -3
 . 2006 سنة بريوت –ة العربية الوحد

عها احلايل وحكمها عقود التأمني وعقود ضامن اإلستثامر : واق -أمحد السعيد رشف الدين   -4
 . 1986 سنة -النرش دار بدون –الرشعي 

كلية احلقوق  -رسالة ماجستري  -عقد الكفالة يف القانون املدين اجلزائري  -ابن عزي األخرض   -5
 . 1986سنة  -اجلزائر -بن عكنون 

: عقد الوسيط يف رشح القانون املدين، اجلزء السابع، املجلد الثاين -عبد الرزاق أمحد السنهوري   -6
 . 2004طبعة  -التأمني واملقامرة والرهان واملرتب مد احلياة، دار النهضة العربية 
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 الرقابة املالية كآلية ملكافحة متويل اإلرهاب

 
 د. زرقـط عـمـر

 كلية احلقوق والعلوم السياسية
 جامعة حيي فارس باملدية

 
 ملخص

تعترب جرائم اإلرهاب ومتويله من أخطر اجلرائم عىل األمن ابتيل هبا املجتمع الدويل، عىل 
م منه بلد، حيث يشهد العامل موجات إرهابية الصعيد العاملي واإلقليمي والوطني، ال يكاد يسل

خطرية، ونظرا ألن هذه العمليات كبرية ومنظمة فهي حتتاج إىل مصادر متويل كبرية خمتلفة 
ومتنوعة، فالتمويل جزء ال يتجزأ من اإلرهاب، وقد أحسنت الدول بوضعها اتفاقيات جترم 

 تفق عليه لإلرهاب.اإلرهاب ومتويله، وإن كانت مل تصل إىل حد اآلن لتعريف م
وقد بذلت اجلهود الدولية ملكافحة اإلرهاب واختاذ تدابري خاصة وفاعلة ملنع متويل اإلرهاب 
وقمعه من خالل مكافحته قبل وقوعه بتجفيف منابع متويله عن طريق آلية الرقابة عىل األموال 

ملجتمع الدويل وال التي تشكل مصدرا أساسيا من مصادر متويل العمليات اإلرهابية، فقد عانى ا
يزال من ظاهرة اإلرهاب ومتويله وتفاقمهام حصوصا بعد أحداث احلادي عرش من سبتمرب 

 ، التي هزت الواليات املتحدة األمريكية.2001
لذا جيب تعزيز التعاون الوطني بني األجهزة املعنية بمكافحة متويل اإلرهاب، وتفعيل دور 

ل املنظامت اإلرهابية، ودور جهات اإلرشاف والرقابة، وحدات املعلومات املالية يف كشف متوي
مع رضورة إنشاء قواعد بيانات متطورة لتسهيل عمليات الرصد واملراقبة، وتبادل املعلومات 

 االستخباراتية مع األجهزة النظرية، وتوفري املساعدات الفنية يف جمال مكافحة متويل اإلرهاب.
 

Les crimes terroristes ainsi que leur financement sont considérés comme les 
plus graves atteintes à la sécurité .Ces crimes touchent non seulement les 
espaces géographique  nationaux , mais s’étendent l’ensemble des pays . aucun 
pays n’est à l’abri .Le monde connait actuellement une vague sans président de 
ces actes. 
Compte tenu de leur ampleur , l’organisation et l'exxécution de ces opérations 
nécecite d’importants moyens financiers et par conséquent de nombreuses 
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sources de financement Le financement reste la cheville ouvrière du terrorisme 
. 
Les états ont pris la mesure louable de criminaliser et le terrorisme, et son 
finance malgré le fait que le définition du terrorisme ne fait pas l’unanimité . 
Beaucoup d’efforts ont été consentis dans la lutte contre les réseaux et sources 
de financement afin de les tarir avant le passage à l’acte , et ce par l’entremise 
d’un système de contrôle et de traçabilité des flux et transfert financiers 
nationaux et internationaux . 
La communauté internationale a pati du terrorisme , spécialement après les 
événements du 11 Septembre 2001 qui ébranlèrent les etats unis  .Le 
renforcement de la coopération et des échanges d’information entre services de 
sécurité reste primordial. 
L’activation des unités d’information sur les financements , leur transit et leur 
transferts s’impose comme une nécessité.Cela  necessiitera la confection de 
bases de données fiables pour le suivi , le contrôle et l’échange d’information 
ientre lees différents sevices  impliqués dans cette action .        

 
الرصد املايل، املصادرة، جتميد اإلرهاب، متويل اإلرهاب، الرقابة املالية،  املفتاحية: الكلامت

 األصول املالية.
 

 مقدمة
جرائم اإلرهاب ومتويله من أخطر اجلرائم عىل األمن ابتيل هبا املجتمع الدويل عىل  تعد

هابية كثرية خطرية الصعيد العلمي واإلقليمي والوطني، إذ يشهد العامل حاليا موجات إر
ومتنوعة، مع تباين أشكاهلا، ويبارش هذه العمليات أفراد ومجاعات ودول، مما يتأكد معه أن ليس 
لإلرهاب لغة أو وطن أو دين، حتى أصبح العامل يتوقع حصوله يف أي حلظة ويف أي بلد 

 وألهداف خمتلفة.
جتند من خالله اإلرهابيني  فاملال هو عصب اجلامعات اإلرهابية واملكون األسايس هلا، فهي

وتعدهم وتدرهبم بواسطته، وتوفر به املستلزمات اللوجستية وأدوات التنفيذ من أسلحة 
ومتفجرات وآليات، وهكذا فالتمويل هو أساس نجاح العمليات اإلرهابية والعنرص الفاعل يف 

 .)1(تنفيذ وحتقيق أهدافها
منظمة فهي حتتاج إىل مصادر متويل كبرية ونظرا أن العمليات اإلرهابية يف الغالب كبرية و

خمتلفة ومتنوعة، فالتمويل جزء ال يتجزأ من اإلرهاب، وقد عقدت اتفاقيات ووضع قوانني 
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جترم اإلرهاب ومتويله بالرغم من أنه مل يتم التوصل إىل اتفاق حول تعريف اإلرهاب يف حد 

 ذاته.
وانني داخلية يف كل بلد جترم بموجبه لكن احلاجة ملحة إىل تفعيل تلك االتفاقيات وإصدار ق

متويل اإلرهاب، واختاذ تدابري خاصة وفاعلة ملنع متويل اإلرهاب وقمعه من خالل مكافحته قبل 
وقوعه وذلك بتجفيف مصادر متويله، األمر استدعى وضع أليات وضوابط حتد من مصادر 

عول عليها باعتبار أهنا وسيلة متويل اإلرهاب، والرقابة املالية هي من بني تلك اآلليات التي ي
 سابقة ووقائية يف مكافحة اإلرهاب وقمعه. 

وعليه، ما مد فعالية الرقابة املالية يف احلد من متويل اإلرهاب، وما مد مسامهتها يف 
 جتفيف مصادر متويله؟.        

ة اإلرهاب، إن وسائل الرقابة املالية تعترب من اآلليات التي يمكن االعتامد عليها يف مكافح
ن بالتأكيد مرتكبي هجامت  سبتمرب من التدريب لعمليتهم ركز األضواء  11فالتمويل الذي مكّ

 .)2(عىل جهود منع وصول األموال لإلرهابيني
وصدورها عن األمم  1999وبالرغم من إقرار االتفاقية الدولية ملقع متويل اإلرهاب عام 

سبتمرب  11ظهر إىل الضوء عقب أحداث إال أن موضوع متويل اإلرهاب قد  )3(املتحدة
، وقد أطلقت الواليات املتحدة األمريكية وبعدها أغلب بلدان العامل محالهتا الوطنية )4(2001

معربة عن ردود أفعاهلا اجتاه هذه اهلجامت مركزة اجلهود عىل مكافحة متويل اإلرهاب ومكافحة 
 . )5(يةغسيل األموال سواء من جانب الدول أو املؤسسات املال

 املطلب األول: مفهوم متويل اإلرهاب وأساليبه
سنحاول من خالل هذه الدراسة معرفة مفهوم متويل اإلرهاب، وبيان اجلهود املبذولة يف  

مكافحته واحلد من مصادر متويله، من خالل جتريم عمليات متويل اجلامعات اإلرهابية، نظرا 
رهابية بمختلف صوره وأساليبه كجرائم الرتباط عملية التمويل الوثيق بالعمليات اإل

املخدرات، وغسيل األموال، واجلريمة املنظمة، وتزييف العملة، واختطاف الرهائن، وغريها 
.من اجلرائم اخلطرية األخر 

 الفرع األول: املقصود بتمويل اإلرهاب
ة ملكافحة االتفاقية الدولي"أعدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اتفاقية دولية عرفت باسم  

يف  76، حيث متت املوافقة عليها يف الدورة الرابعة واخلمسون بجلستها رقم "متويل اإلرهاب
، وتم )A(54/109)6/615/54، وذلك بناء عىل تقرير اللجنة السادسة (09/12/1999

 .10/01/2000التوقيع عليها من ممثيل الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف 
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مادة، وقد تضمنت مبادئ وأحكام تتعلق بإجراءات مكافحة  28وحتتوي هذه االتفاقية 

متويل اإلرهاب عىل املستو الدويل، كام تضمنت هذه االتفاقية أحكام تتعلق بتجريم متويل 
 .)7(اإلرهاب

عرفته الفقرة األوىل من املادة الثانية من االتفاقية الدولية ملكافحة أوال: تعريف متويل اإلٍرهاب: 
يرتكب جريمة بمفهوم هذه االتفاقيـة كـل شـخص يقـوم بأيـة "ب عىل أنه: متويل اإلرها

وسيلة كانت مبارشة أو غري مبارشة، وبشكل غري مرشوع، وبإرادته بتقديم أو مجـع أمـوال 
 بنية استخدامها وهو يعلم بأهنا ستستخدم كليا أو جزئيا للقيام: 

ملرفق والتعريف املحدد يف هذه بعمل يشكل جريمة يف نطاق إحد املعاهدات الواردة يف ا -أ
 املعاهدات.

بأي عمل آخر هيدف إىل التسبب يف موت شخص مدين أو أي شخص آخر أو إصابته  -ب
بجروح بدنية جسيمة عندما يكون هذا الشخص غري مشرتك يف أعامل عدائية يف حالة نشوب 

ع السكان أو نزاع مسلح عندما يكون غرض هذا العمل بحكم طبيعته أو سياقه موجها لرتوي
     .  )8("إلرغام حكومة أو منظمة دولية للقيام بأي عمل أو االمتناع عن القيام به

يقدم إىل األفراد أو املنظامت التي  _يف خمتلف صوره_أي دعم مايل "ويقصد بتمويل اإلرهاب: 
وعة تدعم اإلرهاب أو تقوم بالتخطيط لعمليات إرهابية، وقد يأيت هذا التمويل من مصادر مرش

كاجلمعيات اخلريية مثال، أو مصادر أخر غري مرشوعة مثل جتارة البضائع التالفة أو جتارة 
 .)9("املخدرات

وذلك لرغبة هؤالء املمولني إخفاء أنفسهم وأنشطتهم املالية حتى يظلوا غري معروفني، وذلك 
إرهابية يف  ألن إخفاء مصدر التمويل يساعد عىل استمراره وبقائه متاحا لتمويل أي أنشطة

 . )10(املستقبل
وبصفة مستمرة، حتى  _ماديا_ويعرف متويل األعامل اإلرهابية بأنه إمداد اجلامعة اإلرهابية 

ينتهي الغرض الذي يتم بموجبه اإلمداد، وهو خيتلف عن اهلبة التي تعترب سلوكا ظرفيا ينتهي 
 .   )11(بانتهاء السلوك

ينت املقصود باألموال عىل أهنا أي نوع من األموال املادية أو أما املادة األوىل من االتفاقية فقد ب
صل عليها بأي وسيلة كانت، والوثائق أو الصكوك  غري املادية، املنقولة أو غري املنقولة التي حيُ
القانونية أيا كان شكلها، بام يف ذلك الشكل اإللكرتوين أو الرقمي، والتي تدل عىل ملكية تلك 

ها، بام يف ذلك عىل سبيل املثال ال احلرص، االئتامنات املرصفية، وشيكات األموال أو مصلحة في
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السفر، والشيكات املرصفية، واحلواالت، واألسهم، واألوراق املالية، والسندات، 

 .    )12(والكمبياالت، وخطابات االعتامد
ل اإلرهاب:  فاقية الدولية ملكافحة أضافت الفقرة الثالثة من املادة الثانية من االتثانيا: تعريف مموّ

)، ليس من 1متويل اإلرهاب أنه لكي يشكل عمل ما جريمة من اجلرائم املحددة يف الفقرة (
) 1الرضوري أن تستعمل األموال فعليا لتنفيذ جريمة من اجلرائم املشار إليهـا يف الفقـرة (

 .)13(الفقرة الفرعية (أ) أو (ب)
مجع األموال أو تقديمها بصورة غري مرشوعة،  وال يكفي خلضوع اجلريمة ألحكام االتفاقية

ولكن ال بد أن يكون اجلاين عىل علم بأنه إنام يقدم املال أو جيمعه لتمويل عملية إرهابية، ويكون 
 .)14(سلوكه هذا صادرا عن إرادة حرة خمتارة ومعتربة قانونا

مما يندرج حتت كام أضافت الفقرة الرابعة حكام مفاده أن أي شخص حياول ارتكاب أفعال  
الفقرة األوىل من هذه املادة يعد مموال لإلرهاب يف مفهوم االتفاقية، كام جرمت أيضا الفقرة 
الرابعة واخلامسة من املادة الثانية من االتفاقية الرشوع يف اجلريمة واملسامهة فيها، وعدت كل 

 .)15(منهام جريمة مستقلة
يرتكب جريمة أيضا كل شخص حياول "أنه: ) من املادة الثانية عىل 04إذ تنص الفقرة (

 . ") من هذه املادة1ارتكاب جريمة من اجلرائم املحددة يف الفقرة (
 ) فتنص عىل أنه يرتكب جريمة كل شخص: 05أما الفقرة ( 
 ) من هذه املادة.4) أو (1يساهم كرشيك يف جريمة منصوص عليها يف الفقرة ( -أ

) من هذه املادة أو يأمر أشخاصا آخـرين 4) أو (1رة (ينظم ارتكاب جريمة يف مفهوم الفق -ب
 بارتكاهبا.

يشارك يف قيام جمموعة من األشخاص يعملون بقصد مشرتك بارتكاب جريمـة واحـدة أو  -ج
) من هـذه املـادة، وتكـون هـذه املشـاركة 4) أو (1أكثر من اجلرائم املشار إليها يف الفقرة (

 عمدية وتنفذ:
ط اجلنـائي أو الغـرض اجلنـائي للمجموعـة، عنـدما ينطـوي ذلـك إما هبدف توسيع النشا -1

) مـن هـذه 1النشاط أو الغرض عىل ارتكاب جريمة من اجلرائم املشـار إليهـا يف الفقـرة (
 املادة.

) مـن هـذه 1أو بمعرفة نية املجموعة ارتكاب جريمة من اجلرائم املشـار إليهـا يف الفقـرة ( -2
 ."املادة



 93           م 2017) جوان 01د الثاين/اجلزءاملجلد الثالث (العد-خمرب السيادة و العوملة  -جملة  الدراسات القانونية 

 
صا طبيعيا أو اعتباريا كرشكة أو مؤسسة، سواء كانت متارس فممول اإلرهاب قد يكون شخ

أعامهلا يف الدولة أو خارجها، ألن املؤسسات أو الرشكات هي األكثر عرضة لالستخدام يف 
 .  )16(عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب

قلة وما يميز هذه االتفاقية أهنا عاجلت املسامهة يف العمل اإلرهايب باعتبارها جريمة مست
قائمة بذاهتا عىل أساس أن هذه اجلريمة هي أساس اإلرهاب، إذ ال يمكن احلديث عن إرهاب 

، واالتفاقية حتى وإن كانت هي االتفاقية األوىل )17(هيدد أمن الدولة ومواطنيها دون متويل مايل
منته املعنية بتمويل اإلرهاب، إال أنه قد سبقتها اتفاقيات دولية ذات صلة، تضمنت ضمن ما تض

عند تعدادها لألعامل التي تعترب من اإلرهاب، اإلشارة إىل متويل اإلرهاب، ولكن حتت 
مسميات أخر مثل التحريض، التآمر، االشرتاك، تقديم املساعدة، العون ونحوه، ومل تنص 

 .  )18(رصاحة عىل متويل اإلرهاب
ع متويل اإلرهاب، وال لذا ينبغي عىل الدول أن جترم متويل اإلرهاب عىل أساس اتفاقية قم

ينبغي أن يقترص متويل اإلعامل اإلرهابية فحسب، بل أيضا عىل متويل املنظامت اإلرهابية 
واألشخاص اإلرهابيني، حتى يف حالة عدم وجود ارتباط بعمل أو أعامل إرهابية حمددة، وينبغي 

 .           )19(عىل الدول أن تتأكد من تعيني هذه اجلرائم كجرائم أصلية لغسل األموال
 الفرع الثاين: مصادر وأساليب متويل اإلرهاب

حتتاج املنظامت اإلرهابية إىل دعم مايل كبري حتى تستطيع حتقيق أهدافها، فتنفيذ عملية  
ين وتوفري وسائل  إرهابية يقوم هبا فرد واحد يقوم عىل حتضريها جيش من املخططني واملعدّ

 )20(ل أن أموال اإلرهاب تتألف من عدة مصادرالتفجري والنقل واإلعداد، ويمكن القو
، فهي حتصل بعدة أساليب تبعا لنوع اإلرهاب، ومع ذلك يوجد )21(واجتاهات وطرق متويل

نوعان أساسيان من األساليب التي يتبعها ممولو اإلرهاب يف إمداد اجلامعات اإلرهابية باألموال 
 ا:واألدوات الالزمة للقيام بعملياهتم اإلجرامية، ومه

التمويل املبارش باألموال النقدية والعينية التي تقدمها بعض الدول الكرب، فمـن املؤكـد أوال: 
أن أي عملية إرهابية واسعة النطاق ال سيام إذا كانت ذات طابع دويل، حتتاج إىل متويل مايل 

أن  كبري تعجز اإلمكانيات الفردية يف الكثري من األحيان عنن تغطيتـه، األمـر الـذي يعنـي
أو منظامت إرهابيـة تقـف وراءهـا  "إرهاب دولة"مصادر هذا التمويل إما أن تكون دولة 

دول أو أشخاص يعملون يف الظل بعيدا عـن املناصـب الرسـمية والواجهـات احلكوميـة 
 .)22(ولكنهم يتحكمون يف الواقع بمصري دول وشعوب
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مها بعــض األفــراد واجلامعــات التمويــل املبــارش بــاألموال النقديــة والعينيــة التــي يقــدثانيــا: 

واملؤسسات، كام أن هناك التمويل الذي يتخذ صورة تـدريب للجامعـات اإلرهابيـة عـىل 
القيام بأعامل ختريبية. والتمويل من الفديـة، والتمويـل مـن السـطو املسـلح عـىل خـزائن 
الرشكات الكرب والبنوك التجارية، والتمويـل مـن اهلبـات والتربعـات، والتمويـل مـن 

تهديد واالبتزاز لبعض الدول إلجبارها عىل اختـاذ موقـف معـني، أو الترصـف بطريقـة ال
 .    )23(معينة

 املطلب الثاين: منع تزويد الدعم املادي لإلرهابيني
يتضح من اجلهود الدولية واإلقليمية املتخذة ملكافحة جرائم متويل اإلرهاب أن هناك  

ع من اجلرائم والوقاية منه، تتمثل هذه اإلجراءات يف إجراءات معينة يتم اختاذها ملنع هذا النو
جتميد األرصدة العائدة لإلرهابيني كأفراد وجمموعات إرهابية وللدول الراعية هلم، وكذا 
الضوابط املرصفية واملالية عىل حركة انتقال األموال عرب احلدود الدولية، إضافة إىل إجراءات 

ية والتربعات بفرض ضوابط عىل تلك التربعات، تقييد أنشطة اجلامعات واملؤسسات اخلري
 وذلك عىل الشكل التايل:

 الفرع األول: جتميد األرصدة العائدة لإلرهابيني كأفراد وجمموعات إرهابية وللدول الراعية هلم
ينبغي عىل الدول أن تطيق أنظمة العقوبات املالية املستهدفة وفقا لقرارات جملس األمن  

التي تتعلق بمنع وقمع اإلرهاب ومتويله، وتلزم تلك القرارات الدول بأن  التابع لألمم املتحدة
جتمد دون تأخري أموال أي شخص أو كيان أو أصوله األخر، وأن تتأكد من عدم إتاحة أي 
أموال أو أصول أخر بصورة مبارشة أو غري مبارشة ألي شخص أو كيان أو لصاحله أو 

 ملنفعته. 
لكيان حمددا بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وسواء كان ذلك الشخص أو ا

، والقرارات 1999لعام  1267من قبل جملس األمن أو حتت سلطته، بام يف ذلك وفقا للقرار 
 . )24(2001لعام  1373الالحقة له، أو حمددا من قبل هذه الدولة بموجب القرار 

ومهمتها  2001لعام  1373رقم  وقد قامت جلنة مكافحة اإلرهاب التي شكلت بالقرار 
التحقق من مد تطابق ترشيعات الدول األعضاء يف املنظمة الدولية مع قراراهتا ملكافحة 

 اإلرهاب، بتقديم النصائح اآلتية للدول أعضاء املجتمع الدويل لتحقيق هذا اهلدف وهي: 
 منع ووقف متويل األعامل اإلرهابية. -أ

 اص والكيانات ذات الصلة باألعامل أو املنظامت اإلرهابية.جتميد األصول املالية لألشخ -ب
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حظر الدول قيام رعاياها أو األشخاص أو الكيانات داخل أراضيها بإتاحة أية أصول مالية  -ج

 .)25(لألشخاص أو الكيانات ذات الصلة باألعامل أو املنظامت اإلرهابية
ا تتم هذه التحويالت أو يواجه تتبع أرصدة اإلرهابيني مشاكل كبرية خصوصا عندم 

املبادالت داخل حدود الدولة متاما أو خارجها متاما أو داخل احلدود وخارجها ولكن بقنوات 
 غري رشعية، ولذا فإن الدول تتبع ما ييل:

 توثيق أية مبالغ يتم إدخاهلا إىل الدولة وحسب نوع العملة. -أ
طريق البنوك فال بد من توثيقها عند حتويل أية مبالغ مالية أعىل من حدود معينة عن  -ب

 وتقريرها وإعالم السلطات املعنية بمكافحة اإلرهاب عنها.
 .)26(منع أية حتويالت للبنوك املشكوك فيها -ج

 الفرع الثاين: الضوابط املرصفية واملالية عىل حركة انتقال األموال عرب احلدود الدولية
جرائم متويل اإلرهاب والوقاية منها إن أهم اإلجراءات التي تتخذها الدول ملنع وقوع 

إجراءات الرقابة الداخلية التي تقوم هبا البنوك التجارية وأنظمة إدارة األخطار الكرب، كام أن 
هناك إجراءات الرقابة الدولية عىل حركة انتقال األموال عرب احلدود الدولية، إذ إنه من املستقر 

يفية أداء العمل املرصيف عند التطبيق يف الدول عليه أن هناك قواعد مرصفية تنظيمية حتدد ك
 املختلفة. 

وغالبا ما يكون هذا التحديد بإسناد اإلرشاف والتوجيه والرقابة عىل العمل املرصيف يف مجيع 
البنوك للبنك املركزي يف الدولة، الذي يكون هو املوجه ألنشطتها واملراقب ألعامهلا، ولكافة 

 .   )27(دولة، بحيث تسري السياسة املرصفية يف إطار ديناميكي حمكمالبنوك األخر العاملة يف ال
ويمكن للبنك املركزي يف كل دولة من الدول امللتزمة باملبادئ واالتفاقيات الدلية 
والتعليامت التي أصدرهتا املنظامت املعنية يف جمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب أن 

ة لرقابيته، وهذه التعليامت متثل احلد األدنى من الضوابط التي يصدر تعليامت إىل البنوك اخلاضع
 جيب أن تلتزم هبا، نذكر منها: 

 التزام البنوك بعدم التدخل يف أي عملية بنكية ذات صلة باإلرهاب أو اإلرهابيني. -1
 إمداد البنك املركزي البنوك التابعة له باملعلومات الالزمة ملكافحة متويل اإلرهاب. -2
 شرتاط وجود إقامة قانونية لكل من يرغب يف فتح حساب بنكي.ا -3
 .)28(التزام البنوك واملؤسسات املالية العاملة بالدولة باالحتفاظ بالسجالت واملستندات -4
 رضورة توافر آلية دقيقة ملراقبة األشخاص املشبوهني. -5
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فإذا اشتبهت مؤسسـة ماليـة أو  ،)29(حتقق البنوك من العمليات املالية املشبوهة والتبليغ عنها -6

توفر لدها أباب معقولة بأن أمواال ناجتة عن نشاط إجرامي أو مرتبطـة بتمويـل اإلرهـاب 
فإنه ينبغي أن تكون مطالبة بموجـب القـانون بإرسـال تقريـر بالعمليـة املشـبوهة لوحـدة 

 .  )30(املعلومات املالية فورا
عىل أنه جيب عىل كافة الدول  (FATF) )31(تنص التوصية السادسة ملجموعة العمل املايل

اختاذ تدابري لضامن أن األشخاص الطبيعة أو االعتبارية بام يف ذلك الوكالء الذين يقدمون خدمة 
حتويل األموال والقيم املتضمنة التحويل الذي يتم عن طريق نظم أو شبكات غري تقليدية لتلك 

هلم وفقا لتوصيات جمموعة العمل املايل  األموال والقيم، جيب أن يتم تسجيلهم أو الرتخيص
 األربعني املطبقة عىل البنوك واملصارف وغريها من املؤسسات املالية. 

وجيب عىل كل دولة التأكد من أن األشخاص واجلهات التي متارس هذا النشاط بصورة غري 
فاملشكلة تكمن  ،)32(رشعية من إمكانية توقيع عقوبات عليهم قد تكون إدارية أو مدنية أو جنائية

يف وجود مؤسسات مالية يف دول العام الثالث مثل أمريكا الالتينية ورشق آسيا يتم إنشاؤها 
ت املالية منها إىل بقيود قانونية أقل منها يف الدول الصناعية الكرب، ويصعب تقييد التحويال

ع من خدماهتا يف ويمكن حتديد ثالث أنظمة بديلة أو قنوات مالية يتم االنتفا، الدول الكرب
 العامل الثالث وهي:

الذي تطور يف أمريكا الالتينية ويستفيد منهـا حاليـا جتـار أوال: نظام مبادالت السوق السوداء: 
املخــدرات والعــامل املهــاجرين الــذين حيولــون بواســطتهم أجــورهم أو عوائــد جتــارهتم 

 باملخدرات إىل بلداهنم األصلية خصوصا الواليات املتحدة.
ويسـتخدم للعمليـات الرشـعية كالـدخل املتـأيت مـن النظام الصيني أو الرشق آسـيوي:  ثانيا:

 املشاريع أو العوائد املتأتية من جتارة املخدرات.
الذي حيظى بكثري من االهتامم لوجـوده يف الـدول العربيـة وجنـويب إفريقيـا ثالثا: نظام احلوالة: 

 50تخدم بكثرة خاصة يف اهلند حيث أن وجنوب آسيا، وبالرغم من منعه قانونيا إال أنه يس
 . )33(يف املائة من اقتصادها يعتمد عىل احلواالت

ولقد ارتبط نظام احلوالة باملخدرات، اإلجتار بالبرش، اإلرهاب، الفساد، التهريب، ويزداد  
اإلقبال عىل استخدام هذا النظام ألنه يكلف أقل من البنوك الرسمية ولفاعليته، ويمكن االعتامد 

ويدار نظام احلوالة بواسطة وسطاء هلم عالقات مع ، ج إىل أية وثائقعليه باإلضافة إىل أنه  ال حيتا
وسطاء آخرين يف بلدان أخر، ويتم تسوية احلسابات بينهم من فرتة ألخر من خالل التجارة 

 .)34(أو التهريب أو احلسابات البنكية أو حركة العملة
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 امعات واملؤسسات اخلريية والتربعاتالفرع الثالث: تقييد أنشطة اجل

غالبا ما تكون مصادر متويل اجلامعات اإلرهابية أموال غري مرشوعة مثل األموال املتأتية عن 
طريق غسل األموال أو هتريب املخدرات واألسلحة واملتفجرات أو احلواالت املالية املشبوهة 

 كبرية احلجم والناجتة أساسا عن عمليات غري نظيفة.
أحيانا ولكنها تستخدم استخداما غري بريء يف متويل  )35(يكون الدعم من مصادر رشعيةوقد 

التنظيامت اإلرهابية، فقد يكون تربع شخيص أو عن طريق اجلمعيات اخلريية واملؤسسات 
واملنظامت غري احلكومية حتت مسميات خمتلفة مثل مساعدة الفقراء وكفالة األيتام أو بناء دور 

 . )36(العبادة
فجمع التربعات يتم عن طريق مجع األموال داخل أماكن العبادة واملراكز الثقافية سواء 
داخل الدول اإلسالمية أو خارجها، خاصة يف أوروبا التي تتواجد هبا أعداد كبرية من اجلالية 
اإلسالمية، حيث يتم توجيه هذه األموال التي تم احلصول عليها بشكل قانوين كهبات من 

 . )37(حتت غطاء اجلمعيات اخلريية إىل املنظامت اإلرهابية للقيام بعملياهتا التخريبيةاملتربعني 
فتجريم التربعات واألعامل اخلريية إذا كانت موجهة لتمويل تنظيامت إرهابية هو استجابة 
للجهود الدولية التي بذلت يف هذ الصدد، وتنص التوصية الثامنة من التوصيات التسع امللحقة 

 . )38(ات األربعني التي أعدهتا املجموعة الدولية للعمل املايل ملكافحة متويل اإلرهاببالتوصي
(غري الربحية)، فتويص:  "تتناول موضوع اجلمعيات اخلريية"إذ تنص هذه التوصية عىل أن: 

كل بلد بأن يراجع كفاءة القوانني واألنظمة املتعلقة باملؤسسات التي يمكن إساءة استغالهلا "
اإلرهاب، وتعد املنظامت غري الربحية بصورة خاصة عرضة لذلك، وعىل كل بلد أن  لتمويل

 يتأكد مما ييل:
 عدم إساءة استخدام هذه املنظامت من جانب املنظامت اإلرهابية القائمة كمؤسسات رشعية. -أ

استغالل املؤسسات الرشعية كقنوات لتمويـل اإلرهـاب، بـام يف ذلـك لغـرض التهـرب  -ب
 عية.كمؤسسات رش

خفاء الغرض الرسـي مـن وراء حتويـل األمـوال ملـنظامت إلاستغالل املؤسسات الرشعية  -ج
 .)39("إرهابية حتت ستار أغراض رشعية

التي تفرضها القوانني الوطنية إجراءات الرقابة عىل حساب اجلمعيات  الضوابطومن أهم 
سسات املرصفية واملالية البنوك واملؤ لد يكون أن جيب إذ: التربعات–واملؤسسات اخلريية 

سياسات وإجراءات رقابية معتمدة للتقيد بالرشوط التي يضعها البنك املركزي يف الدولة 
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للتعامل مع احلسابات والعمليات اخلاصة العائدة للجمعيات واملؤسسات اخلريية وحسابات 

 مجع التربعات.
للجمعيات  وأهم األسس والرشوط الواجب اتباعها كحد أدنى للحسابات العائدة

 واملؤسسات اخلريية والتربعات:
ال جيوز للبنوك فتح حساب خريي (حميل أو دويل) ما مل حتصل عىل موافقة البنك املركـزي يف  -أ

 الدولة.
ال جيوز إجراء أية حواالت خارجية أو إصدار شـيكات بنكيـة بعملـة أجنبيـة أو شـيكات  -ب

 ات أو حواالت مالية من خارج الدولة.سياحية، وال يسمح هلذه املنظامن بأن تتلقى تربع
ال جيوز للبنوك فتح حسابات باسم أي من رؤساء أو مديري هذه اجلمعيـات بغـرض إدارة  -ج

 . )40(األموال اخلريية
 الفرع الرابع: حتديات تواجه منع متويل اإلرهاب

ن قامت الكثري من الدول بمشاريع وخمططات ملحاربة اإلرهاب وجتفيف منابعه، ولكن كا
معظمها الفشل ومل تقض يف أحسن األحوال إال عىل بعض مظاهره وجتلياته، ذلك أهنا ظاهرة 

، ويواجه التمويل عن اإلرهابيني حتديني رئيسيني )41(عميقة يف وجودها ومتشابكة بقضايا كثرية
 ومها: 

 11: هو أنه رغم أمهية الدعم املايل خلـاطفي الطـائرات التـي ارتكبـت هجـامت التحدي األول
فإن معظم النشاطات اإلرهابية ال تتطلب متويال واسعا، فهي حتتاج إىل مال  2001سبتمرب 

أقل مما يستعمل يف عمليات االجتـار باملخـدرات أو االجتـار املحظـور باألسـلحة وبعـض 
 النشاطات اإلجرامية األخر التي تنفذ عرب احلدود الدولية.

دفق أموال اإلرهاب، فاستخدام حسـابات بأسـامء هو أنه من الصعب تتبع أثر تالتحدي الثاين: 
مزورة واستعامل وسطاء ماليني، واملزج بني األموال املخصصة ألغراض غري مرشوعة هـو 
األسلوب املتبع، وتنتقل كميات كبرية من األموال عرب ترتيبات غري رسمية خارج أي نظام 

  . )42(مرصيف رسمي
 اإلرهاب ال بد من توافر التالية:ومن أجل ضامن نظام متني ملكافحة متويل  

إن القوانني واألنظمة هتدف إىل محاية املصارف واملكونات األخر للقطـاع اإلطار القانوين:  -أ
املايل، فمن األمهية بمكان بناء نظام قانوين متني للمكافحة واحلفاظ عليه من خـالل جتـريم 

راءات فعالـة لوقـف متويل اإلرهاب وغسيل األموال، ومن خـالل ترشـيعات تضـع إجـ
 .)43(وحجز أرصدة ممويل اإلرهاب ومؤيديه
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وهي وحدة االستخبارات املالية جلمع وحتليل وتوزيع االستخبارات وحدة اإلخبار املايل:  -ب

، بموجب ترشيعات موضوعة ملثل هذا اجلمع للمعلومات، وتكون هذه الوحـدة )44(املالية
وإحالة تلك احلاالت لوكاالت إنفاذ القانون  مسؤولة عن حتليل تقارير النشاطات املشبوهة

 للتحقيق فيها.
 فيام بني ميع املؤسسات املالية واألجهزة القضائية داخل الدولة.التنسيق املحيل:  -ج
التعاون الدويل: إن االلتزام السيايس القائم عىل مناهضة اإلرهاب يبقى حجر الزاوية لتلـك  -د

بل الدول يمثـل رشطـا أساسـيا لتفعيـل عمـل اهليئـات األنظمة، كام أن هذا االلتزام من ق
اإلقليمية املعنية بمكافحة متويل اإلرهاب ويعطيها صدقية عـىل اعـتامد توصـيات جمموعـة 

فاتف، والتناغم مع أسس اإلدارة الرشيدة وأفضل املامرسات عـىل املسـتو "العمل املايل 
لدولية مثـل صـندوق النقـد الـدويل اإلقليمي، باإلضافة إىل التعاون مع املؤسسات املالية ا

 والبنك الدويل.
إن القطاع اخلاص بجميع مؤسساته سواء البنوك أو حمـالت الرصـافة دور القطاع اخلاص:  -هـ

يلعب دورا بالغ األمهية يف مكافحة متويل اإلرهاب، كام يعترب من أحـد املكونـات الكاملـة 
يعـه العمليـات املشـبوهة وذلـك لنظام املكافحة وذلك من خالل تعاونه وإبالغـه عـن مج

 .   )45(لوقف وصول األموال لإلرهابيني
 

 :اخلامتة
يوجد هناك اتفاق عام يف أعقاب اجلهود الدولية املكثفة ملحاربة متويل اإلرهاب واحلد منه 
عىل رضورة بذل املزيد من اجلهود ملراقبة أنظمة التحوالت املالية غري الرسمية لتفادي إساءة 

عتقد أن وجود هذه األنظمة بوضعها احلايل تنطوي  ،اجلامعات املحظورةن قبل استخدامها م ويُ
عىل خماطر لغسل األموال ومتويل اإلرهابيني هي يف حاجة إىل معاجلتها، إال أن اختيار االستجابة 

م للبيئة املعنية للدولة التي يتعامل  فيها التنظيمية واإلرشافية املالئمة حيتاج إىل تقييم واقعي وتفهّ
 جتار التحويالت املالية غري الرشعية.

  النتائج:
 من خالل هذ الدراسة توصلنا إىل جمموعة النتائج هي عىل الشكل التايل:

أن عمليات متويل اإلرهاب أيا كان شكلها ومصدرها هـي بمثابـة عمليـات إرهابيـة، إذ ال  -1
سامهني واملمولني لتلك يوجد فرق بني اإلرهابيني أشخاصا أو منظامت أو مجاعات وبني امل
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العمليات، عىل اعتبار أن التمويل هو عصب العمل اإلرهايب والـداعم األسـايس لـه مـن 

 خالل التجنيد والتدريب وتوفري األسلحة بمختلف أنواعها وأحجامها.
فاجلهد األسايس الذي ينبغي بذله يكمـن يف وقـف التمويـل عـن اإلرهـابيني أشخاصـا أو  -2

إرهابية، وذلك بغية جتفيف منابع الدعم والتمويل عن تلك املـنظامت منظامت أو مجاعات 
اإلرهابية، وذلك عىل اعتبار أن الدعم املايل هو العصب األسايس الذي يقـوم عليـه عمـل 

 تلك املنظامت.
ولكن جيب التنبه إىل أنه هناك الكثري من العمليـات اإلرهابيـة التـي وقعـت اسـتهدف مـن  -3

تعامل وسائل جد بسيطة بـل وتقليديـة يف كثـري مـن عمليـاهتم بغيـة خالهلا اإلرهابيون اس
التخفيف من شدة اإلجراءات املرتتبة عن الرقابـة املفروضـة عـىل حركـة األمـوال داخـل 

 الدولة وخارجها.
الرقابة املالية كآلية للحد من متويل اإلرهاب هي وسيلة وقائية سابقة عىل وقـوع العمليـات  -4

تفعيل كل تلك الضوابط والتعليامت برصامة وصوال لتحقيق األهداف اإلرهابية، لذا جيب 
املرجوة وذلك لتجفيف مصادر متويل اإلرهاب، أو عىل األقل التخفيف من حدة وضخامة 

 العمليات اإلرهابية.
 

  االقرتاحات:
 من خالل هذه الدراسة يمكن اخلروج بجملة من االقرتاحات نذكر أمهها عىل الشكل التايل:

بغي عىل مجيع الدول االلتزام بتوصيات جمموعة العمل املـايل سـواء مـا تعلـق بـإجراءات ين -1
مكافحة غسيل األموال أو متويل اإلرهاب، وذلك من خالل النص عـىل تلـك التعلـيامت 
والضوابط ضمن ترشيعاهتا الداخلية، عىل اعتبار أن ذلك هو محايـة هلـا أمنيـا وحتـى مـن 

 ك أموال ضخمة جدا تنفق يف أطر غري رشعية.الناحية االقتصادية ألن هنا
النص عىل عقوبات ردعية ضمن الترشيعات الداخلية عىل املخالفات التي يمكن أن تكـون  -2

سبيال لوصول األموال إىل اإلرهابيني سواء من طرف األفـراد أو املـنظامت أو املؤسسـات 
 املالية داخل الدولة.

الية داخل الدول من أجل زيـادة الفاعليـة يف مراقبـة إنشاء وتطوير أجهزة االستخبارات امل -3
حركة األموال املشتبه فيها عرب خمتلف املؤسسات املالية، خصوصا مـع اسـتعامل املـنظامت 
اإلرهابية لتكنولوجيات متطورة متكنهم مـن التسـرت عـىل أعامهلـم والتهـرب مـن الرقابـة 

 املفروضة عليهم.
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ل احلد من العمليات املالية غري املرشوعة التـي غالبـا مـا تبادل املعلومات بني الدول من أج -4

توجه لتمويل العمليات اإلرهابية، وتوحيد أنظمة الرقابة وفقا لتعليامت وضوابط جمموعة 
 كل دولة.  يفالعمل املايل، ومعاجلة ثغرات العمل املرصيف 

هاب نظرا لوجود تقارب تعزيز التعاون الدويل الثنائي واإلقليمي من أجل حماربة متويل اإلر -5
بني هذه الدول من الناحية اجلغرافية وحتي السياسية يف الكثـري مـن احلـاالت وصـوال إىل 
تعاون وثيق عىل املستو الدويل، وذلك من أجل جتفيف منابع اإلرهاب وتفكيـك اخلطـر 

 املايل لإلرهاب والتقليل من أنشطة اجلامعات اإلرهابية واجلامعات الداعمة هلا. 
 

 وامش:اهل
، مقال منشور ضـمن أعـامل "األردن نموذجا"د. حممد ابراهيم الطراونة، مكافحة متويل اإلرهاب  -1

، قسـم النـدوات واللقـاءات 29/10/2008-27الندوة العلمية اإلرهـاب وحقـوق اإلنسـان، مـن 
 02العلمية، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ص 

د. حممد سالمة النحال، احلرب ضد اإلرهاب، تداعيت تفجريات نيويورك وواشنطن وانعكاسـاهتا  -2
 .136، ص 2012اإلقليمية والدولية، الطبعة األوىل، دار زهران للنرش والتوزيع، عامن، األردن، 

 .02د. حممد ابراهيم الطراونة، املرجع السابق، ص  -3
4- Yas Banifatmi, La Lutte contre le financement du terrorisme international, 
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38- Nations Unies, équipe spéciale de lutte contre le terrorisme, op, cit, p 05. 
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 املحاكمة اجلنائية العادلة يف ضوء املواثيق الدولية

 
 د/ جماهدي إبراهيم

 أستاذ حمارض(أ)
 2جامعة البليدة -والعلوم السياسية كلية احلقوق

 
 امللخص: 

إن من متطلبات املحاكمة العادلة رضورة التزام الدول باحرتام القانونية املوضوعية 
واإلجرائية اخلاصة باملحاكمة اجلنائية، وذلك من خالل محاية حقوق اإلنسان وحرياته 

إن العدالة ال تتحقق إذا انتهكت األساسية، مهام كان اجلرم الذي ارتكب الشخص املشتبه فيه، ف
حقوق املتهم أو الضحية أو حقوق املجتمع الوطني أو الدويل، وذلك بإقامة حماكامت غري 
رشعية، ملخالفتها ملا هو منصوص عليه من قواعد إجرائية من جهة، وعدم متكني املتهم من 

خالل انتزاع االعرتاف  يف املحاكمة العادلة من جهة أخر، وذلك من  استيفاء حقوقه املرشوعة
باجلرم بالقوة اإلكراهية، أو عدم إتاحة حق الدفاع، أو عدم عرض املحتجز عليه عىل الفحص 
الطبي، أو عدم مراعاة  كل ما يتعلق بقواعد اإلجرائية اجلنائية سواء كان ذلك خالل  فرتة 

لطعن يف األحكام التحقيق، واملحاكمة، أو  تنفيذ األحكام القضائية، أو عدم مراعاة طرق ا
 القضائية.

أساس املحاكمة اجلنائية هو ضامن محاية احلد األدنى للمحاكمة العادلة، سواء أقيمت هذه 
املحاكمة خالل فرتات السلم أو احلرب، وتفقد املحاكمة مصداقيتها عندما تفتقر إىل النزاهة 

هو منصوص عليه يف واحلياد واملوضوعية يف إصدار األحكام القضائية عىل نحو خمالف ملا 
 .  املواثيق الدولية والترشيعات الوطنية

Résumé 
 
Parmi les exigences relatives à un jugement pénal, l'engagement des états 
souverains à respecter les principes juridiques, et cela par la protection des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales quel que soit l'acte commis par 
le suspect .La justice ne peut être réalisée que si les droits de l’accusé et ceux 
de  la victime soient respectés ainsi que les droits des communautés nationale 
ou internationale .Un procès illégal est caractérisé par le non respect  des 
droits de l’accusé qui se résument comme suit : un procès équitable , le droit à 
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la défense , la confession ne doit pas être arrachée par la force ou la violence et 
la soumission du détenu à un examen médical .D’autre part, il faut respecter la 
législation juridique que ce soit pendant l’instruction ou au cours du jugement 
ou encore par l’application rigoureuse des décisions judiciaires, sans oublier 
de saisir la cour d'appel. 
 La justice exige pour tout procès qu’il soit équitable, que ce soit en période de 
paix ou de guerre. Un procès perd de sa crédibilité quand il manque 
d’intégrité, d’impartialité et d’objectivité dans la manière de donner un 
jugement contrairement à ce qui est stipulé dans les conventions 
internationales et la législation nationale. 

 
فرتة اإلحتجاز، العدل و اإلنصاف، احلاكمة العادلة، حقوق اإلنسان، الكلامت املفتاحية: 

 القبض، التعسف، احلرية الشخصية.
 

 مقدمة 
إن دعائم العدل واإلنصاف تنهض عىل احرتام حقوق اإلنسان وكفالة ممارسة حرياته 

دولية كافة حقوق اإلنسان الواجبة االحرتام، ويف األساسية، وقد كرست املواثيق والصكوك ال
مقدمتها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي أقر جلميع أعضاء األرسة البرشية بحق التمتع 
بالكرامة األصيلة فيهم، كام أثبت هلم ممارسة مجيع احلقوق بطريقة متساوية وثابتة، عىل أساس 

 التمتع باحلرية والعدل والسالم العاملي.
كام يضمن للمرء الذي يمثل أمام القضاء اجلنائي بأن يعامل كأنه بريء حتى تثبت إدانته، 

ال  "طبقا اإلجراءات القانونية وسالمة تطبيق النصوص القانونية القائمة عىل مبدأ الرشعية 
 "عقوبة وال جريمة وال تدبري أمن إال بالقانون

رة مراعاة احرتام حقوق اإلنسان، وهي املحاكمة اجلنائية العادلة تتطلب من الدول رضو
اإلعالن العاملي حلقوق  "إحد املبادئ الواجبة التطبيق يف شتى أرجاء العامل، والتي أعرتف هبا 

وهو أساس احلامية القانونية يف مجيع األوقات بام يف ذلك حاالت الطوارئ والظروف  "اإلنسان
 االستثنائية وخاصة إبان النزاعات املسلحة.

كد العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية عىل احلق يف املحاكمة العادلة عىل وقد أ
أن يراعى احلد األدنى من الضامنات التي ينبغي أن توفرها النظم القضائية لضامن حتقيق العدالة، 

ه واحرتام حكم القانون، واحرتام احلق يف إجراءات نزهية للمقاضاة اجلنائية، عىل أن تنطبق هذ
الضامنات عىل كافة التحقيقات، وعىل إجراءات القبض واالحتجاز، كام تنطبق عىل مجيع 
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اإلجراءات السابقة عىل املحاكمة، وأثناء املحاكمة وخالل صدور األحكام القضائية، وضامن 

 تنفيذها بام هو مطابق للنصوص القانونية الدولية والوطنية. 
عايري التي يتعنيّ أن تقوم عليها املحاكمة العادلة، وقد نصت املواثيق الدولية عىل كافة امل

وخاصة يف حاالت االشتباه، وطريقة توجيه االهتامات، وكيفية صدور األحكام بالرباءة أو 
باإلدانة، وآليات الطعن يف األحكام القضائية، وبيان كيفية إجراءات التنفيذ القانونية لألحكام 

حرتازية واألمنية املمكن اختاذها ملواجهة احلاالت التي يصعب القضائية الباتة، وبيان التدابري اال
 فيها تطبيق النصوص القانونية واألحكام القضائية.

بناء عىل أمهية املحاكمة العادلة يف حياة  األفراد، ويف محاية حقوقهم من التعرض إىل 
: ما مد ية التاليةاالنتهاكات واملساس هبا، ارتأيت حرص إشكالية البحث يف التساؤالت القانون

استيعاب القوانني املقارنة ملعايري املحاكمة العادلة املنصوص  عليها يف االتفاقات الدولية؟ وما 
هي حاالت اخلروج عليها؟ وكيف يتم إدانة الدولة املنتهكة حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية 

                من قبل أعضاء املنظامت الدولية واإلقليمية؟
جابة عىل اإلشكالية السابقة، نتناول يف املبحث األول حقوق اإلنسان قبل املحاكمة، ولإل

ويف إطاره نتعرض إىل احلق يف احلرية الشخصية ومستلزماته القانونية، كام نبنيّ االستثناءات 
الواردة عىل تقييد احلرية الشخصية، ويف هناية هذا املبحث نشري إىل حقوق الشخص املتهم خالل 

 ة مراحل التحقيق معه. كاف
ويف املبحث الثاين نتحدث عن ضامنات املحاكمة العادلة خالل فرتة املحاكمة، ويف هذا 
املجال نبنيّ الضوابط اإلجرائية للمحاكمة العادلة، ثم نتعرض إىل الضامنات اإلجرائية 

فرتة تنفيذ  واملوضوعية للطعن يف األحكام القضائية، ثم نحاول بيان الضوابط القانونية خالل
األحكام القضائية وآليات الرقابة عليها، ونختتم البحث بالوقوف عىل أهم نتائج البحث 

 املتوصل إليها.
 املبحث األول: حقوق اإلنسان ما قبل املحاكمة

يظهر االهتامم القانون الدويل باحلق يف املحاكمة العادلة من خالل معرفة املتهم سبب القبض 
كايف إلعداد دفاعه يف الطعن يف عدم مرشوعية القبض عليه، كام أن عليه، ومنحه الوقت ال

القانون الدويل يمنع تعريض املتهم ألي صورة من صور التعذيب، لنزع االعرتاف أو اإلقرار 
بالتهمة املنسوبة إليه، كام أن العدالة تفرتض براءة املتهم إىل غاية إدانته باألدلة القاطعة عىل 

 نسوبة إليه.ارتكابه اجلريمة امل
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 املطلب األول: مستلزمات املحاكمة العادلة خالل فرتة االحتجاز 

لكل إنسان احلق يف احلرية الشخصية، فال جيوز القبض عليه أو احتجازه إال ألسباب حددها 
القانون، وذلك للخروج عىل املخالفات وحاالت التعسف يف احلد من حريات األشخاص 

يتعنيّ أن يتم القبض أو االحتجاز وفق ما هو منصوص عليه يف  بدون أي ضوابط قانونية، وعليه
القانون، وعىل أن يتم ذلك عىل أيدي املوظفني املخولني بذلك قانونا. يف إطار هذا املطلب 
نتعرض إىل احلق يف احلرية الشخصية يف الفرع األول، ثم بيان مرشوعية القبض واالحتجاز يف 

لة بتوقيف األشخاص يف الفرع الثالث.الفرع الثاين، ثم الوقوف عىل اهل  يئات املخوّ
 الفرع األول: احلق يف احلرية الشخصية

فال جيوز حرمان األفراد من ممارسة حريتهم الشخصية بصورة غري قانونية، إذ أن لكل فرد 
، إال يف بعض احلاالت املحددة قانونا، وعىل أن )1(حق يف احلياة واحلرية ويف األمان عىل شخصه 

جتريد املرء من هذا احلق، عىل نحو غري مرشوع أو بصورة تعسفية يعدّ ذلك إخالال  يكون
صارخا بحق من حقوق اإلنسان، أال وهو كفالة حق اإلنسان يف ممارسة حياته الطبيعية بكل 
حرية، ويف حالة احلد من هذه احلرية، يتعنيّ توفري كافة الضامنات من عدم إساءة معاملة 

ما ينطبق عىل مجيع األشخاص املحرومني من حريتهم، ومنها ما ينطبق عىل املحتجزين، ومنها 
األشخاص املحتزين بتهم جنائية فقط، ومنها ما ينطبق عىل الرعايا األجانب أو األطفال 
القارصين، غري أنه لسعة هذا املوضوع نركز عىل احلقوق املكفولة لألشخاص املتهمني بارتكاب 

 بشبهة عليهم املقبوض األشخاص احتجاز متنع -عامة كقاعدة –نني جرائم جنائية، إذ أن القوا
   )2(حماكمتهم انتظار يف جرائم ارتكاب

 الفرع الثاين: القبض واالحتجاز بني املرشوعية والتعسف
ال جيوز جتريد الفرد من حريته إال بناء عىل األسباب التي حيددها القانون، وطبقا لإلجراءات 

راءات اجلزائية. ويتعنيّ أن تكون القوانني الوطنية التي جتيز القبض املقررة يف قانون اإلج
 .)3(واالحتجاز، وتلك التي حتدد إجراءات القبض واالحتجاز متساوية مع املعايري الدولية

وتتضمن عمليات القبض واالحتجاز التي ال تتطابق مع القوانني الوطنية، تلك التي تتم    
بض بناء عليها، وعمليات القبض التي تتم دون إصدار مذكرة بطريقة ال يسمح القانون بالق

قبض يف ظروف يقتيض القانون الوطني إصدار األمر بذلك، واحتجاز األفراد لفرتة أطول من 
 .)4(الفرتة التي جييزها القانون الوطني

ويتعنيّ أال تستند عمليات القبض أو االحتجاز إىل أسس متييزية، سواء أكانت قائمة عىل 
س عرقية أو أثنية أو دينية أو عنرصية. وقد حددت االتفاقية األوروبية الظروف الوحيدة أس



 109           م 2017) جوان 01د الثاين/اجلزءاملجلد الثالث (العد-خمرب السيادة و العوملة  -جملة  الدراسات القانونية 

 
التي جيوز فيها للدول األطراف يف االتفاقية حرمان األشخاص من حريتهم، وذلك بمقتىض 

لكل فرد احلق يف احلرية ويف األمان عىل شخصه، وال جيوز جتريد الفرد من  "بقوهلا 5/1املادة 
 يف احلاالت التالية، وطبقا لإلجراءات املقررة يف القانون: حريته إال

 احتجاز فرد عىل نحو مرشوع بعد إدانته أمام حمكمة خمتصة،-أ
القبض عىل فرد أو احتجازه عىل نحو مرشوع بسبب عدم امتثاله حلكم صادر عن حمكمة أو -ب

 لضامن امتثاله ألي التزام ينص عليه القانون،
عىل نحو مرشوع بغرض عرضه عىل السـلطة القضـائية املختصـة، أو  ضبط أو احتجاز فرد -ج

لوجود أسباب معقولة تدعو لالشـتباه يف ارتكابـه جريمـة مـا أو يف فـراره بعـد ارتكـاب 
 جريمة،

احتجاز قارص بأمر قانوين وبغرض اإلرشاف التعليمي أو احتجازه عىل نحو مرشوع بغرض -د
 جلبه أمام سلطة قانونية خمتصة، 

از أشخاص عىل نحو مرشوع للحيلولة دون نرشهم أمراضا معدية، أو أشخاص خمتلني احتج-ه
 عقليا أو مدمنني عىل الكحول أو عىل املخدرات أو مترشدين،

القبض عىل شخص أو احتجازه عىل نحو مرشوع ملنعه من الدخول دون ترصـيح إىل البلـد، -و
 "أو عىل شخص تتخذ ضده إجراءات بغرض ترحيله أو تسليمه

حاالت القبض أو االحتجاز املنصوص عليها يف املادة السابقة ينبغي تأويلها عىل نحو ضيق 
حلامية احلق يف احلرية. ومن األسس التي يسمح هبا القانون بناء عىل أمر القبض عىل أحد 
األشخاص بموجب االتفاقية األوروبية، هو إحضاره أمام سلطة قانونية خمتصة للنظر يف 

 عىل نحو معقول بأن املشتبه فيه يكون قد أرتكب فعال جرما معاقبا عليه. حاالت االشتباه
وقائع أو  "بأنه يمكن تربير عملية قبض ما عندما تتوافر وقد قضت املحكمة األوروبية

، "معلومات يرىض هبا مراقب موضوعي بأن الشخص املعني يمكن أن يكون قد ارتكب اجلرم
بأفعال كانت تشكل جريمة بحكم القانون يف وقت ويتعنيّ أن تكون للشك املعقول صلة 

. وإذا جر احتجاز شخص بمقتىض قانون يسمح باالحتجاز الوقائي، وذلك من )5(ارتكاهبا
دون أن يكون قد أجري حتقيق يف األمر أو توجيه اهتام له، يعترب هذا االحتجاز حسب املحكمة 

ا إىل التساؤل: متى يعترب القبض عىل . وهذا ما يدعون)6(األوروبية انتهاكا للحق يف احلرية
الشخص أو احتجازه خمالفا للقانون أو احتجازا تعسفيا؟ ينطبق االحتجاز عىل كافة أشكال 
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احلرمان من احلرية، بام يف ذلك فرض اإلقامة املنزلية اجلربية، وخاصة إذا مل تكن هناك عالقة بني 

 .          )7(أمام حمكمة خمتصةاحلرمان من احلرية أو تقييدها بتهم جنائية مرفوعة 
وقد أوضح اخلرباء املفوضني صالحية التحقيق يف حاالت احلرمان التعسفي من احلرية، عىل 
أن احلرمان من احلرية يكون تعسفيا يف احلاالت التالية: القبض أو االحتجاز دون أساس قانوين، 

ني تعسفيا، بمقتىض املعايري وقد يكون القبض أو االحتجاز اللذين يسمح هبام القانون الوط
، أو عدم )8(الدولية، وذلك خاصة يف حالة كون القانون غامض الصياغة أو فضفاضا للغاية
، أو احلق )9(متاشيه مع حقوق إنسانية أخر، من قبيل احلق يف حرية التعبري أو التجمع أو املعتقد

ضا نتيجة النتهاك حق الشخص ، ويمكن أن يصبح االحتجاز تعسفيا أي)10(يف احلرية من التمييز
                .                  )11(املحتجز يف حماكمة عادلة

وكذلك األمر بالنسبة لالختفاء القرسي واالحتجاز الرسي يعتربان من املسائل التي تنتهك 
 .  )12(حرية اإلنسان وتقيّدها يف كثري من احلاالت بدون وجه حق

ألمم املتحدة احتجاز األشخاص املشتبه يف أهنم قد ارتكبوا وقد أنكرت اجلمعية العامة ل
أعامال إرهابية دونام أساس قانوين أو مراعاة للضامنات اإلجرائية الواجبة، وقد عارضت 
االحتجاز التعسفي الذي ينجم عنه حرمان األشخاص من محاية القانون. وخلصت جمموعة 

از األفراد الذين يقبض عليهم يف بلدان خمتلفة يف العمل املعنيّة باالحتجاز التعسفي إىل أن احتج
سياق برنامج وكالة االستخبارات املركزية للرتحيل الرسي يف أعقاب 

يف الواليات املتحدة األمريكية هو احتجاز تعسفي، حيث كان  2001سبتمرب11تفجريات
ية شملت هؤالء األشخاص حيتجزون بمعزل عن العامل اخلارجي لفرتات مطولة، ويف أماكن رس

خمتلفة، من دون إتاحة الفرصة هلم لالتصال باملحاكم أو باملحامني، ودون  "مواقع سوداء "
توجيه أي اهتام  إليهم، أو حماكمتهم، ودون تبليغ أرسهم بمكان وجودهم أو السامح هلا 

 .)13(باالتصال هبم، رغم توجيه االهتام إىل بعضهم الحقا
والنساء من جرائم الرشف أو من العنف املنزيل أو من ويعترب االحتجاز الوقائي لألطفال 

االجتار هبن كرقيقات، وذلك من دون موافقة هؤالء األطفال والنساء، ودونام وجود إرشاف 
 .   )14(قضائي، يعدّ ذلك احتجازا ومتييزا

املنصوص عليه يف املادة  "التعسف"وقد أوجبت اللجنة املعنيّة بحقوق اإلنسان أن مصطلح 
ن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية حيب أن يفرس بتوسع ليشمل عدم م 9/1

اللياقة والظلم وعدم إمكان توقع ما يتخذ من إجراءات. وقد خلصت املحكمة األوروبية إىل أن 
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القبض عىل األشخاص واحتجازهم ألسباب سياسية أو جتارية أو لفرض ضغوط عىل 

 .)15(املحكمة يشكالن احتجازا تعسفياالشخص لسحب طلب تقدم به إىل 
وقد أكدت جمموعة العمل املعنيّة باالحتجاز التعسفي أن االعتقال اإلداري للرعايا 
األجانب، وطالبي اللجوء بسبب عدم تقيدهم بترشيعات اهلجرة، ليس حمظورا بحد ذاته يف 

مل يكن رضوريا يف القانون الدويل، بحيث يمكن أي يرقى إىل مستو االحتجاز التعسفي إذا 
الظروف املتعلقة باحلالة الفردية اخلاضعة للنظر، وتعترب جمموعة العمل جتريم الدخول غري 

يتجاوز املصلحة املرشوعة للدول يف السيطرة عىل اهلجرة. وتنظيمها،  "الرشعي إىل بلد ما 
 .       )16("ويؤدي إىل االحتجاز غري الرضوري

املخالفة للنصوص القانونية تعسفية، إذا جاءت هذه تعترب عمليات القبض اجلامعية 
االحتجازات يف سياق مظاهرات السلمية. ويدخل يف هذا اإلطار احتجاز أقارب شخص يشتبه 

، كام يعترب االحتجاز تعسفيا يف حالة استمرار )17(بأنه قد أرتكب جريمة جنائية للضغط عليه
وص عليها، أو عقب صدور أمر قضائي احتجاز الشخص بعد انقضاء املدة القانونية املنص

 باإلفراج عن الشخص املحجوز عليه.       
وقضت اللجنة اإلفريقية وبعض هيئات حقوق اإلنسان إىل أن احتجاز األفراد بعد تربئتهم 

 )18(أو صدور عفو عنهم، أو جتاوز مدة احلكم الصادر يف حقهم يشكل احتجازا تعسفيا

تجاز التعسفي مبدأ من مبادئ القانون الدويل العريف، ويعترب احلظر املفروض عىل االح
وبالتايل ال جيوز إخضاعه للتحفظات اخلاصة باملعاهدات، ويتعني احرتامه يف مجيع األوقات، بام 
يف ذلك يف زمن احلرب وغريه من حاالت الطوارئ العامة، وقد أكدت جمموعة العمل املعنيّة 

 . )19(قاعدة قطعية من قواعد القانون الدويلباالحتجاز التعسفي أن هذا احلظر يشكل 
 الفرع الثالث: اهليئات املخولة بإيقاف األشخاص  

ال جيوز إلقاء القبض عىل أي فرد أو  "إن القاعدة القانونية تقيض يف هذا اإلطار رصاحة بأنه 
ن عىل ، ينبغي أن ينص القانو"احتجازه أو سجنه إال عىل يد موظفني خمتصني بأداء تلك املهام 

اجلهات أو اهليئات التي يقع عىل عاتقها تويل توقيف األشخاص املشتبه فيهم بارتكاب جرائم 
جنائية، فال جيوز للسلطات التي تقبض عىل األفراد أو تستبقيهم يف االحتجاز أو حتقق معهم أن 

ائية أو من تتجاوز الصالحيات التي خيوهلا هلا القانون، وجيب أن ختضع يف ممارستها للرقابة القض
 .)20(أي سلطة أخر خمولة بالرقابة عىل ذلك
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ويتعنيّ أن يوضح القانون طبيعة السلطات التي تفوضها الدولة ألفراد غري رسميني أو 
رشكات أمنية خاصة لتوقيف األشخاص يف حالة االشتباه فيهم بارتكاب جرائم يعاقب عليها 

ل مهام إنفاذ القانون لرشكة أمنية خاصة مسئولة مسئولية  القانون، حيث تكون الدولة التي ختوّ
مشرتكة عن ترصفات املوظفني العاملني يف هذه الرشكة األمنية، وذلك عندما تتجاوز نطاق 

 .)21(السلطة املخولة إليها أو ختالف تعليامت الدولة
دون اإلخالل  "من اتفاقية االختفاء القرسي عىل أنه 17/2ويف هذا الصدد نصت املادة 

زامات الدولية األخر  للدولة الطرف يف جمال احلرمان من احلرية، يتعنيّ عىل كل دولة بااللت
 طرف، يف إطار ترشيعاهتا، القيام بام ييل:

 حتديد الرشوط التي جتيز إصدار أوامر احلرمان من احلرية،-أ
 "تعيني السلطات املؤهلة إلصدار أوامر احلرمان من احلرية-ب

عني بحقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب، من أنه ينبغي حرص وقد حذر املقرر اخلاص امل
الصالحيات القانونية التي تسمح ألجهزة االستخبارات بالقبض عىل األشخاص أو احتجازهم 
يف احلاالت التي يشتبه فيها عىل نحو معقول، بأن الشخص املراد القبض عليه يكون قد ارتكب 

ن جتيز القوانني ألجهزة االستخبارات احتجاز جريمة أو يوشك عىل ارتكاهبا، وال ينبغي أ
األشخاص بغرض مجع املعلومات فقط، ومن حق أي شخص تعتقله أجهزة األمن، طلب 

 .)22(إجراء مراجعة قانونية ملرشوعية احتجازه
ويتعنيّ أن تكون هويّة من يقومون بعمليات القبض أو يتولون جتريد األشخاص من 

 .    )23(وا شارات حتمل أسامءهم أو أرقامهم عىل نحو واضححريتهم بادية للعيان، كأن يضع
 املطلب الثاين: حق الشخص املحتجز من االطالع عىل طبيعة االهتام املوجه إليه

يتعنيّ إبالغ كل من يقبض أو حيتجز فورا بأسباب القبض عليه أو احتجازه، وأن حتفظ 
 وجه الرسعة بالتهم املوجهة ضده، حقوقه يف االستعانة بمحام للدفاع عنه، وجيب إبالغه عىل

هذه املعلومات أساسية لكي يتمكن من الطعن يف عدم مرشوعية أمر القبض عليه أو احتجازه 
 املخالف للقانون.

يف هذا إطار نبنيّ يف الفرع األول حق الفرد يف التعرف عىل أسباب القبض عليه أو احتجازه، 
محام للدفاع عنه، والفرع الثالث حق الفرد يف االتصال ويف الفرع الثاين حق الفرد يف االستعانة ب

 بالعامل اخلارجي.
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 الفرع األول: حق الفرد يف التعرف عىل أسباب القبض عليه واحتجازه

يتعنيّ أن يبلغ كل شخص يتم القبض عليه باألسباب التي دعت إىل حرمانه من حريته، 
ه الفرصة له كي يطعن يف عدم مرشوعية وينبغي أن ينطبق هذا احلق يف مجيع األوقات. وإتاحت

القبض، إذا أعتقد بأنه ال يوجد أي أساس قانوين للقبض عليه أو احتجازه، ومن هنا جيب أن 
تكون األسباب الداعية إىل القبض عليه قائمة ومستندة إىل الوقائع املنسوبة إليه، وأن يكون 

 القبض عليه مؤسسا قانونا.
ال يكفي إبالغ املحتجز بالقبض عليه  "حقوق اإلنسان إىل أنه وقد توصلت اللجنة املعنيّة ب

، وقد الحظ املقرر ") 24(بموجب تدابري أمنية دون أية إشارة إىل صلب الشكو املقدمة ضده 
اخلاص املعني بحقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب أن األوامر العسكرية التي حتكم القبض عىل 

لغربية، تقتيض من السلطات اإلرسائيلية إبالغ األفراد الفلسطينيني واحتجازهم يف الضفة ا
بسبب احتجازهم يف وقت القبض، وأنه ال يوجد أي سبب وجيه لعدم إبالغ أي شخص 

. وهذا يعني أن عىل املحكمة املحتجز الشخص يف دائرهتا )25(بأسباب احتجازه وقت اعتقاله
 اإلقليمية إبالغ املتهم وحماميه عىل حد سواء.

توضيح أسباب القبض عىل الشخص بلغة يفهمها، وهذا يعني أنه ينبغي توفري ويتعنيّ 
املرتمجني الشفويني ملن ال يتكلمون اللغة التي تستخدمها السلطات، عىل أن تكون هذه اللغة 
املخطر هبا بسيطة ختلو من التعقيدات الفنية، ويستطيع أن يفهمها املقبوض عليه أو املحتجز 

 نونية والوقائع التي تربر ذلك.ومعرفة األسباب القا
ومع هذا فقد رأت املحكمة األوروبية أن هذا ال يتطلب أن يتلو املوظف الذي ينفذ القبض 
مجيع التهم املنسوبة للمقبوض عليه تفصيال يف حلظة القبض عليه، وإذا ما أشتبه يف أن فردا ما قد 

احلد األدنى من املعلومات عىل أرتكب أكثر جريمة واحدة، يتعنيّ عىل السلطات أن تقدم له 
. وإذا ما تم )26(األقل، بشأن كل جريمة جيري التحقيق فيها، ويمكن أن تشكل أساسا الحتجازه

 .)27(التبليغ بأسباب القبض أو االحتجاز شفويا، ينبغي أن يتبع ذلك تقديم هذه املعلومات كتابة
نفذة للقوانني إبالغ الفرد ويمكن طرح التساؤل عن الوقت الذي يتعنيّ عىل السلطات امل

من العهد الدويل  9/2بأسباب القبض أو االحتجاز عليه؟ وقد أجابت عىل هذا التساؤل املادة 
جيب أن خيطر الفرد بأسباب القبض عليه فور حدوث  "اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بقوهلا

 ."ذلك
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قضية، فمن املمكن وجيري تقييم مد صحة توقيت اإلخطار عموما يف ضوء ظروف ال

التساهل ببعض التأخري الذي ال يمكن تالفيه، وعىل سبيل املثال عدم العثور عىل مرتجم فوري، 
رشيطة أن يكون الشخص املقبوض عليه عىل علم بصورة كافية بأسباب القبض عليه، وعدم 

 إجراء أي حتقيق معه قبل إعالمه بأسباب القبض أو االحتجاز. 
قوقه املنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، لكي يامرس الشخص ح  

. ومن )26(يتعنيّ معرفته هبذه احلقوق، ويف حالة عدم معرفته هبا، جيب إبالغه هبا، حتى ينتفع هبا
 املعايري الدولية التي يتطلب إبالغ املقبوض أو املحتجز عليه، هي كالتايل:

 احلق يف إخطار شخص ثالث، -
 ستعانة بمحام،احلق يف اال-
 احلق يف املساعدة الطبية-
 احلق يف الطعن يف مرشوعية االحتجاز،-
 حق الشخص يف أال جيرم نفسه، ويشمل ذلك احلق التزام الصمت،-
       احلق يف رفع الشكو واالنتصاف بشأن سوء املعاملة أو سوء األوضاع.  -

ا األجانب بحقوقهم، يف أن يتصلوا باإلضافة إىل ذلك تقتيض املعايري الدولية إبالغ الرعاي
بموظفي بلدهم القنصليني أو بمنظمة دولية معنيّة بحامية حقوق اإلنسان. وقد أكدت حمكمة 
الدول األمريكية عىل أنه ينبغي إخطار الشخص املحتجز بحقوقه، بام فيها حقه يف االستعانة 

ي كفالة احلق يف اإلخطار بحقوق . وينبغ)27(بمحام، قبل أن يديل بأقواله األولية أمام السلطات
 املقبوض أو املحتجز عليه بموجب القانون. 

تقوم السلطة املسئولة عىل إلقاء  "من جمموعة املبادئ بقوله 13وهذا ما نص عليه املبدأ 
القبض أو االحتجاز أو السجن عىل التوايل، بتزويد الشخص حلظة القبض عليه وعند بدء 

بارشة، بمعلومات عن حقوقه وبتفسري هلذه احلقوق وكيفية االحتجاز أو السجن بعدمها م
 ،."استعامهلا

وقد أوصت اللجنة الفرعية املعنيّة بمنع التعذيب واللجنة األوروبية ملنع التعذيب بأن يعطى 
الشخص املحتجز نسخة مكتوبة بحقوقه، وينبغي أن يطلب الفرد عقب ذلك التوقيع عىل وثيقة 

         ")28(بحقوقهتفيد بأنه قد جر إبالغه 
 الفرع الثاين: حقوق الشخص املقبوض أو املحتجز عليه قبل إجراء التحقيق معه

جاءت املعايري الدولية يف هذا الشأن بمجموعة من احلقوق املكفولة له بمقتىض النصوص 
كات القانونية الدولية، ويعترب عدم مراعاهتا يف قوانني اإلجراءات اجلزائية للدول بمثابة انتها
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جسيمة، يرتتب عىل خمالفتها بطالن األحكام القضائية الصادرة يف هذا الشأن. ومن هذه احلقوق 

 نذكر اآليت:  
جيب أن خيطر الشخص املقبوض أو املحتجز عليه اإلخطار باحلق يف االستعانة باملحامني:  -أوال

أو يوجـه إليـه هبذا احلق فور القبض عليه أو احتجازه، وقبل أن يبـارش بـأي حتقيـق معـه، 
من جمموعة املبادئ السابقة عىل أن يبلغ هبذه املعلومـات عـىل  17/1االهتام، وينص املبدأ 

وجه الرسعة عقب القبض عليـه. كـام ينبغـي إبـالغ الشـخص بحقـه يف طلـب املسـاعدة 
 .)29(القانونية قبل استجوابه بشبهة ارتكاب اجلريمة املنسوبة إليه، إذا مل يكن حماميه حارضا

 الرغم من عدم وجود نص رصيح يشري إىل حق الشخص يف احلصول عىل حمام أثناء عىل
االحتجاز واالستجواب والتحقيق األويل يف العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية أو يف 
امليثاق اإلفريقي أو االتفاقية األمريكية أو االتفاقية األوروبية، فإن آليات املراقبة التابعة هلذه 

دة قد أوضحت بأهنا رشط مسبق ملامرسة ذات مغز للحق يف حماكمة عادلة، ولذا فإن املعاه
األحكام املتعلقة باحلق يف املساعدة من قبل حمام بموجب هذه املعاهدات تنطبق أيضا عىل 

 مرحلة ما قبل املحاكمة.
 ويشمل احلق يف االستعانة بمحام قبل املحاكمة احلقوق التالية:

 الكايف الستشارة املحامي يف جو من اخلصوصية، احلصول عىل الوقت-
 حضور املحامي أثناء جلسات التحقيق والقدرة عىل استشارة املحامي أثناء االستجواب.-

أما بالنسبة للذين ال يمثلهم حمامي من اختيارهم، فينبغي تعيني حمام يكلف بتمثيلهم دون   
 أجر، إذا مل يكونوا قادرين عىل دفع أتعابه.

ضحت املحكمة األوروبية أن رفض السامح للشخص املحتجز باالتصال بمحام وقد أو
يرقى  -والسيام عندما يكون الشخص املعني حمتجزا يف بلد أجنبي -للدفاع عنه بصورة متعمدة 

إىل مرتتبة احلرمان الرصيح من احلق يف حماكمة عادلة. وقد أكدت ذات املحكمة أن احلق يف 
ة عامة السامح للشخص املتهم باحلصول عىل املساعدة القانونية طاملا حماكمة عادلة يقتيض كقاعد

يودع قيد االحتجاز بام يف ذلك أثناء املراحل األولية لتحقيق الرشطة معه، كام أنه ينبغي أن يتاح 
للمشتبه فيه أن يتصل بمحام منذ أول استجواب، جتريه معه الرشطة، ما مل تكن هناك أسباب 

يف القضية قيد النظر، وقد يلحق الشخص املتهم رضرا بليغا، ال يمكن  قرسية حتول دون ذلك
إصالحه إذا استخدمت أقواله التي أدىل هبا أثناء حتقيق الرشطة، والتي جرم هبا نفسه، من دون 
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أن يسمح له باالستعانة بمحام، كام ينبغي أن حيصل األشخاص املتهمني عىل مساعدة قانونية 

 قايض التحقيق. أثناء استجواهبم من قبل
وقد قضت املحكمة اجلنائية الدولية بأنه ال جيوز قبول األقوال التي أدىل هبا أحد املتهمني 
أثناء استجوابه األويل من جانب السلطة الوطنية، من دون وجود حمام، وحيث أبلغ بصورة 

 وافية بأسباب احتجازه كدليل يعتد به يف املحكمة.
يز تأخري السامح للشخص املحتجز باالستعانة بمحام إال يف ومن املعايري الدولية التي جت

حاالت الظروف االستثنائية، ويتعنيّ أن حتدد هذه الظروف بوضوح يف القانون، وأن تقترص عىل 
احلاالت التي تعترب فيها أمرا ال غنى عنه، يف القضية التي هي حمل النظر، وينبغي أن يتخذ القرار 

قضائية أو سلطة أخر، بيد أن االستعانة بمحام، حتى يف مثل هذه يف هذا الشأن من قبل سلطة 
 ساعة من حالة القبض عىل الشخص واحتجازه.  48احلاالت والظروف، وأن ال يزيد ذلك عن 

ويف هذا اإلطار أوىص املقرر اخلاص املعني بالتعذيب بأنه ينبغي السامح ألي شخص يقبض 
 ساعة من تاريخ القبض عليه. 24ن عليه باالتصال بمحام خالل ما ال يزيد ع

ومن حق الشخص املحتجز أن خيتار حماميه بنفسه، إال يف حالة عجزه عن دفع أتعاب 
املحامي، أو رأت املحكمة تعيني حمام له، أو كانت إجراءات املحكمة تتطلب أن يكون املحتجز 

من حمام متخصص يف ممثال بحامم يف القضية املنظورة. كام حيق للشخص املحتجز طلب املشورة 
 النظر يف جرائم معينة، التي هلا نفس طبيعة اجلريمة املنسوبة إليه.

كام حيق للمحتجز االستفادة من مدة زمنية وتسهيالت كافية لالتصال بمحاميه، وهذا ما 
لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر  ")(ب) من العهد الدويل بأنه3/(14نصت عليه املادة 

عىل قدم املساواة التامة بالضامنات الدنيا التالية: (ب) أن يعطى من الوقت ومن يف قضيته، و
وقد أكدت عىل هذا احلق  "التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال بحامم خيتاره بنفسه

حيق للشخص املحتجز أو املسجون أن يتصل بمحاميه  "من جمموعة املبادئ بقوله 18/1املبدأ 
كام يسمح القانون للمحتجز احلق يف رسية االتصال باملحامني والتشاور  ،"وأن يتشاور معه

 معهم من دون فرض أية رقابة عىل ذلك.
كام أنه جيوز للمحتجز حق التخيل عن االستعانة بمحام، وذلك بأن يقرر عدم حاجته إىل من 

)(د) من 2(/55يمثله أثناء التحقيق ومتثيل نفسه عوضا عن غريه، وذا ما تصت عليه املادة ة
. غري أنه تتطلب املحكمة اجلنائية الدولية 1998النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية لعام 

للموافقة عىل التخيل عن احلق يف حضور حمام أثناء التحقيق أن يتم طلب ذلك خطيا، وأن 
يّ يسجل إن أمكن، عىل رشيط صويت أو رشيط فيديو، وينبغي أن يبني أن لد الشخص املعن
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باالحتجاز القدرة عىل نحو معقول عىل تقدير النتائج التي يمكن أن ترتتب عىل ختليه عن هذا 

)(ب) من قواعد اإلجراءات واإلثبات للمحكمة اجلنائية 1/(112احلق، وهذا ما أثبتته املادة 
           الدولية. غري أنه حيق للشخص الذي ختىل عن حقه يف االستعانة بمحام أن يعود عن قراره هذا.

ينبغـي إبـالغ أي  إخطار الشخص املقبوض أو املحتجـز عليـه بحقـه يف التـزام الصـمت:-ثانيا
شخص يشتبه بأنه قد أرتكب فعال أو سلوكا جمرما ومعاقبا عليه، بحقه يف أال جيرم نفسه أو 
يعرتف بذنبه، بام يف ذلك حقـه يف أن يلتـزم الصـمت أثنـاء حتقيـق الرشـطة أو السـلطات 

ة معـه، وينبغـي أن يعلـم هبـذه املعلومـات حـال القـبض علـيهم وقبـل مبـارشة القضائي
 . )30(استجواهبم

حيـق لكـل احلق يف اإلبالغ بالتهم املوجهة للشخص املقبوض عليـه عـىل وجـه الرسـعة:  -ثالثا
شخص مقبوض أو حمتجز عليـه أن يبلـغ فـورا بأيـة هتـم موجهـة إليـه، ويشـرتط تقـديم 

اجلنائية املنسوبة إليه، وإشعاره بحقه يف الطعن يف القـبض عليـه معلومات فورية عن التهم 
واحتجازه، وتزويده هبذه املعلومات التي متكنه من الطعن يف التهم املوجهـة إليـه، وطلـب 

من املبادئ األساسية اخلاصة بدور املحامني بقولـه  5اإلفراج عنه. وهذا ما نص عليه املبدأ 
ختصة فورا، بإبالغ مجيع األشخاص بحقهم يف أن يتوىل تضمن احلكومات قيام السلطة امل "

متثيلهم ومساعدهتم حمام خيتارونه لد إلقاء القبض عليهم أو سـجنهم، أو لـد اهتـامهم 
. وليس من الرضوري أن تكون املعلومـات املتعلقـة بـالتهم التـي "بارتكاب خمالفة جنائية

حمددة بالقدر نفسه مقارنة بتلـك تقدم عىل وجه الرسعة للمقبوض عليه عقب القبض عليه 
 .)31(التي يتعنيّ أن تقدم له لد توجيه االهتام إليه بصورة رسمية

يتعنيّ إخطار إخطار الشخص املقبوض أو املحتجز عليه بالتهم املنسوبة إليه بلغة يفهمها:  -رابعا
ة إليه، الشخص الذي يقبض عليه باملعلومات املتعلقة بأسباب القبض عليه، والتهم املوجه

وبحقه بمخاطبته بلغة يفهمها. ينبغـي أن يـرتجم أمـر القـبض أو االحتجـاز باللغـة التـي 
يفهمها املتهم، سواء تم إبالغه بذلك برتمجة شفوية، عىل أنه يتعـني إبالغـه الحقـا برتمجـة 

 .)32(كتابية فيام خيص التهم اجلنائية املوجهة إليه
 باملعلومات التالية:ويتعنيّ كذلك االحتفاظ بسجالت مكتوبة    
 سبب القبض،-
 وقت وتاريخ القبض والنقل إىل مكان االحتجاز،-
-،وقت تاريخ إحضار الشخص املحتجز أمام قايض أو سلطة أخر 
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 اجلهة التي أصدرت القبض أو االحتجاز،-
 املكان الذي حيتجز فيه الشخص املقبوض عليه.-

ز وملحاميه، وكذلك ينبغي أن تتاح وينبغي االحتفاظ بمثل هذه السجالت للشخص املحتج
       املعلومات التي تتضمنها هذه السجالت ألقارب املتهم من االطالع عليها.   

: يتعـنيّ إخطـار األجانـب الـذين حقوق اإلخطار اإلضافية اخلاصة بالرعايا األجانب -خامسا
يل تـابع حيتجزون عىل وجه الرسعة، بحقهم يف االتصال بسـفارة بلـدهم، أو بمركـز قنصـ

لدولتهم، وقد قضت حمكمة الدول األمريكية بأن اإلخطـار بـاحلق يف االتصـال بموظـف 
قنصيل رسمي، يتعنيّ أن يتم ذلك يف وقت القبض عىل الشخص، ويف كل األحوال قبل أن 
يديل الشخص املقبوض عليه بأقواله األولية أمـام السـلطات، وهـذا مـا تـم الـنص عليـه 

 ادئ املتعلقة باألشخاص املحرومني من حريتهم يف األمريكيتني.من املب 5بمقتىض املبدأ 
وقد أوضحت حمكمة العدل الدولية بأن عىل سلطات القبض واجبا يف أن تبلغ هبذا احلق 
طاملا تعرف بأن الشخص من رعايا دولة أجنبية، أو طاملا تقوم أـسس لالعتقاد باحتامل أن يكون 

ن يشمل هذا احلق األشخاص الذين هم من محلة الشخص من الرعايا األجانب. وينبغي أ
 اجلنسية املزدوجة للبلد الذي يبارش القبض أو االحتجاز أو بلد آخر.   

وإذا ما طلب الشخص الذي حيمل جنسية بلد آخر من السلطات االتصال بموظفني من 
بذلك ال قنصليتني رسميتني، ويتعنيّ عىل السلطات القيام بذلك دون تأخري، غري أنّ قيامها 

 يكون إال بناء عىل طلب الشخص نفسه.  
ويف حالة محل شخص جلنسية دولتني أجنبيتني، يمنح هذا الشخص حق االتصال بممثيل 

 كلتا الدولتني وتلقي الزيارات منهم، إذا ما أختار ذلك.
 الفرع الثالث: حق املقبوض عليه أو املحتجز عليه يف االتصال بالعامل اخلارجي 

ملحتجز أن يقوم عىل وجه الرسعة، بإخطار شخص ثالث بأنه قد تم القبض حيق للشخص ا
عليه واحتجازه مع حتديد مكان االحتجاز، كام هلم احلق يف االتصال باألقارب وتلقي الزيارات،  
كام هلم احلق يف طلب الرعاية الصحية. ويمكن أن نجمل احلقوق املعرتف هبا للمحتجز يف هذا 

 ية:اإلطار، احلقوق التال
: وقد نصت عىل هذا احلق املادة احلق يف االتصال بأفراد األرسة وتلقي الزيارات -أوال
يتعنيّ عىل كل دولة طرف، يف إطار  ")(ب) من اتفاقية االختفاء القرسي بأنه:2/(17

 ترشيعاهتا، القيام بام ييل:
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و أي شخص (د) ضامن حصول كل شخص حيرم من حريته عىل إذن لالتصال بأرسته أو حماميه أ

آلخر خيتاره، وتلقى زيارهتم، رهنا فقط بمراعاة الرشوط املنصوص عليها يف القانون، وضامن 
حصول األجنبي عىل إذن لالتصال بالسلطات القنصلية لد بلده وفقا للقانون الواجب 

، وال خيضع حق االتصال إال إىل لرشوط وقيود معقولة وتتناسب مع غرض "التطبيق
مكن اإلشارة أن تكريس هذا حق االتصال باألقارب يكون أمام الرشطة وأمام االحتجاز. كام ي

 اجلهة القضائية املحتجزة، ويظل قائام قبل املحاكمة. وأن ييرس هذا االتصال فور االحتجاز.
وقد يرقى احلرمان من الزيارات إىل مرتبة املعاملة غري اإلنسانية، فإن فرض قيود غري معقولة 

رسية، تنتهك احلق يف احلياة اخلاصة واألرسية، وجيب أال تفرض القيود إال عىل الزيارات األ
وفقا للقانون، ويتعنيّ أن تكون رضورية لألمن أو السالمة العامة أو ملنع وقوع جريمة أو 
احليلولة دون اإلخالل بالنظام العام،أو للحامية الصحة العامة أو اآلداب العامة،أو حلامية حقوق 

 .       )33(ن، أو لصون السالمة االقتصادية وان تكون متناسبة مع هذا الغرضوحريات اآلخري
حيق لألشـخاص املحـرومني احلق يف االستعانة باألطباء والرعاية الصحية يف حالة احلجز: -ثانيا

من احلرية أن يطلبوا الكشف الطبي يف أرسع وقت ممكن، وعند اللـزوم أن يتلقـوا الرعايـة 
نا، وهذا احلق يشكل جزءا مـن واجـب السـلطة احلـاجزة أن تراعيـه الصحية والعالج جما

 بالنسبة للمحتجزين، وذلك لضامن حق االحرتام للكرامة اإلنسانية. 
محاية املحتجزين تتطلب السامح هلم باالستعانة باألطباء عىل وجه الرسعة وبصورة منتظمة، 

ة بمنع التعذيب عىل أنه ينبغي وقد أكدت اللجنة املعنية بمناهضة التعذيب واللجنة الفرعي
لألطباء الذين يتولون أمر الكشف الطبي اإللزامي يف مراكز الرشطة أن يكونوا مستقلني عن 
سلطات الرشطة، أو ينبغي أن خيتار املحتجز الطبيب الذي يفحصه بنفسه، وللنساء احلق يف أن 

نا، إال يف احلاالت التي تقتيض تفحصن أو تعاجلهن طبيبة امرأة بناء عىل طلبها، إذا كان ذلك ممك
التدخل الطبي العاجل، ويتعنيّ أن تكون إحد املوظفات حارضة، إذا توىل فحص املرأة 

. وقد أوضح املقرر اخلاص املعني بالتعذيب )34(املحتجزة طبيب أو ممرض رجل خالفا لرغبتها
 .  )35(ستجوابأنه ينبغي عىل األطباء عدم فحص املحتجزين بغرض تقرير مد أهليتهم لال

حتت سمع وبرص  -كقاعدة -ومن أجل ضامن الرسية ينبغي أن ال جتري الفحوص الطبية
رجال الرشطة، غري أنه جيوز إجراء هذه الفحوص أمامهم يف بعض احلاالت االستثنائية، وإذا ما 
طلب الطبيب ذلك، وذلك الختاذ ترتيبات أمنية خاصة، كان يكون أحد ضباط الرشطة يف مكان 

ريب يمكنه من رؤية ما حيدث دون أن يسمع، إال عندما يناديه الطبيب، ويتعني أن يشري إىل أية ق
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ترتيبات يتم اختاذها يف سجل الكشوف الطبية، وعىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واجب 
ضامن احلامية لصحة األشخاص املحتجزين، من خالل تقديم املساعدة والعون الطبي ألي 

 .)36(يح أو مصاب إذا ما كان ذلك رضورياشخص جر
وينبغي أن يعرض األفراد الذين يزعمون أهنم قد تعرضوا للتعذيب او املعاملة السيئة عىل 

 .)37(طبيب لفحصهم، وعىل نحو ينسجم مع أحكام برتوكول اسطنبول
 املطلب الثالث: احلق يف املثول أمام القضاء عىل وجه الرسعة

بض عليه أو حيتجز بمناسبة اهتامه بارتكاب جريمة جنائية عىل يتعنيّ مثول كل شخص يق
وجه الرسعة أمام قايض أو مسئول قضائي ليكفل له محاية حقوقه املقررة، وجيب أن يصدر 
القايض حكمه بشأن قانونية القبض عليه أو احتجازه، وفيام إذا كان ينبغي اإلفراج عنه يف انتظار 

ة العامة عبء إثبات أن مبارشة القبض أو احتجازه كان مرشوعا، حماكمته، وتتحمل النيابة النياب
وأن استمرار احتجازه إذا ما أستدعى ذلك.يف إطار هذا الطلب نتعرض يف الفرع األول إىل احلق 
يف املثول أمام اجلهة القضائية املختصة، ويف الفرع الثاين، نتطرق إىل صفة املوظفني املؤهلني 

، ويف الفرع الثالث نبني طبيعة احلقوق املسموح هبا أثناء جلسات ملامرسة السلطة القضائية
 االستامع، واألسباب التي جتيز اإلفراج املؤقت.

 الفرع األول: احلق يف املثول أمام اجلهة القضائية املختصة           
يتعنيّ أن يعرض املوقوف عىل وجه الرسعة عىل اجلهة القضائية، والغاية من اإلرشاف 

ي عىل االحتجاز هو محاية احلق يف احلرية، وافرتاض الرباءة يف املتهم حتى يثبت إدانته، القضائ
كام هيدف إىل منع انتهاكات حقوق اإلنسان، بام فيها التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة، 
واالحتجاز التعسفي، وكام يضمن أن ال يبقى املحتجزون رهن االحتجاز بدون مربرات 

 قانونية.
يقدم  "من العهد الدول حلقوق اإلنسان املدنية والسياسية عىل أنه 9/3نصت املادة وقد 

املوقوف او املعتقل بتهمة جزائية، رسيعا إىل أحد القضاة أو املوظفني املخولني قانونا مبارشة 
. وهذا يعني عىل "وظائف قضائية، ويكون من حقه أن حياكم خالل مهلة معقولة أو يفرج عنه

ائية السلطة التقديرية إذا ما كانت أسباب االحتجاز قانونية للقبض عىل الشخص اجلهة القض
قائام، يتم مواصلة احتجازه طبقا لآلجال القانونية املنصوص عليها يف هذا الشأن، وإذا مل تكن 
أسباب االحتجاز متوافرة تم اإلفراج عنه. وهذا لضامن منع انتهاك حقوق الشخص املحتجز 

 عليه.



 121           م 2017) جوان 01د الثاين/اجلزءاملجلد الثالث (العد-خمرب السيادة و العوملة  -جملة  الدراسات القانونية 

 
املحكمة األوروبية أنه يتعنيّ عىل وجه الرسعة البت يف قانونية االحتجاز، ويف  وقد أوضحت

من  "مسألة اإلفراج عن الشخص املوقوف احتياطيا يف انتظار املحاكمة، وقد قالت بأنه 
نظر هذه املسائل يف جلسة االستامع نفسها من قبل مسئول يتمتع باختصاص  "املرغوب به كثريا

ين، بيد أهنا مل جتد أن ثمة انتهاكا لالتفاقية األمريكية قد وقع، حينام جر البت يف هذين األمر
نظر هاتني املسألتني يف جلستني منفصلتني من قبل حمكمتني خمتلفتني، نظرا الن جلستي االستامع 

 عقدتا خالل اإلطار الزمني الالزم.
، أن يتم مثوهلم وينبغي بالنسبة لألشخاص املقبوض عليهم بتهمة ارتكاب جريمة جنائية

 للمرة األوىل أمام
قاض خمول إهناء احتجازهم يف عهدة الرشطة، وإذا مل يتم اإلفراج عليهم ينبغي أن ينقلوا إىل 
مركز التوقيف االحتياطي الذي ال خيضع لسيطرة سلطات التحقيق الرشطية، عىل أن يتم 

 .)38(إيقافهم وفق الظروف التي تلبي أحكام املعايري الدولية
 فرع الثاين: املوظفون املؤهلون ملامرسة السلطة القضائيةال

إذا عرض املحتجز عىل موظف وليس قاض، يتعنيّ أن يكون خموال ملامرسة السلطة القضائية، 
وجيب أن يكون موضوعيا وحمايدا ومستقال عن السلطة التنفيذية، وعن مجيع األطراف الذين ال 

سلطة مراجعة قانونية القبض أو االحتجاز، وله سلطة عالقة هلم بالفصل يف األحكام، ويكن له 
تقديرية إذا كان لديه شك معقول ضد الشخص املشتبه به يف قضية جنائية، كام جيب أن يملك 
سلطة األمر باإلفراج عنه، إذا ما ارتأ أن القبض عىل الشخص جاء خمالفا للقانون أو كان غري 

 مرشوعا.
باألهلية للقيام بدور املوظف املخول ممارسة السلطة القضائية وال يتمتع أعضاء النيابة العامة 

يف هذا املجال، وقد رأت اللجنة األوروبية أن أعضاء النيابة العامة واملحققني وضبط اجليش 
وقضاة التحقيق يفتقرون إىل االستقاللية الكافية ملامرسة السلطة القضائية هلذا الغرض، نظرا 

 ء.لكوهنم ممثلني لسلطة اإلدعا
ساعة  36ويف احلاالت التي يتمتع فيها القايض الذي يعقد جلسة االستامع األولية، خالل 

من القبض عىل الشخص املحتجز، بسلطة اإلفراج لد اقتناعه بأن االحتجاز يفتقر إىل 
املرشوعية، ولكن دون أن يتمتع بسلطة الفصل بشأن الكفالةـ قضت املحكمة األوروبية أنه 

من االتفاقية األوروبية آخذة بعني االعتبار أن جلسة النظر يف  5/3للامدة  ليس ثمة انتهاك
 .    )39(اإلفراج بالكفالة قد عقدت يف اليوم املوايل
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 الفرع الثالث: حقوق املحتجز عليه خالل جلسة االستامع ونطاق املراجعة

ية النيابة يظل عبء إثبات أن القبض عىل األشخاص واحتجازهم أم قانوين يقع عىل مسئول
العامة أو قايض التحقيق، يف بعض أنظمة القضاء املدين. حيث تضفي بعض املعايري الدولية عىل 

 األفراد احلقوق اإلجرائية التالية أثناء جلسات االستامع:
 إحضار الشخص أمام موظف قضائي خمول صالحيات السلطة القضائية، -
 ، ومن دون دفع أية نفقات عند االقتضاء، املساعدة من قبل حمام، بام يف ذلك حمام منتدب-
 االطالع عىل الوثائق ذات الصلة،-
تقديم خدمات الرتمجة الشفوية املجانية،إذا كان الشخص ال يتكلم اللغة التي تستخدمها -

 املحكمة أو ال يفهمها،
 إتاحة الفرصة للشخص كي يديل بام لديه من أقوال بشأن مجيع األمور ذات الصلة،-
 القرار الصادر ذات حيثيات وافية وحمددة، أن يكون-
 احلق يف االستئناف،-
 احلق يف املساعدة القنصلية أو سواها من املساعدة املناسبة بالنسبة للرعايا األجانب،  -
إبالغ األرسة بتاريخ ومكان جلسة االستامع، ما مل يشكل ذلك مصدر جمازفة خطرية لتطبيق -

 العدالة أو األمن القومي،
صدر أمر باستمرار االحتجازـ فمن حق الشخص املحتجز أن يطعن يف قانونية احتجازه  إذا -

أثناء املراجعة الدورية العادية لرضورة استمرار االحتجاز، وأن يبارش بمحاكمته خالل فرتة 
 .        )40(زمنية معقولة

ل أمام اجلهة القضائية غري أن قاعدة عامة افرتاض الرباءة يف الشخص املتهم جنائيا أثناء املثو  
 املختصة، إذا مل تدعو الرضورة امللحة إىل احتجازه يفرتض إطالق رساحه، مع إبقاء الدعو

 سارية املفعول طبقا لإلجراءات املنصوص عليها يف هذا الشأن.
 غري أن املعايري الدولية التي تتضمن افرتاض الرباءة، تعرتف رصاحة بام ييل:    
إلفراج عن الشخص لضامنات تكفل خضوعه عند انعقاد املحاكمة، من جيوز إخضاع قرار ا-

 قبيل الكفالة أو رشط القيام بمراجعة السلطات يف مواعيد حمددة،
يف حالة وجود ظروف جيوز فيها احتجاز املتهم يف انتظار املحاكمة، بصورة استثنائية، عندما -

ائية عندما تقيم احلجة عىل أن اإلفراج إذ يتعنيّ عىل السلطة القض يكون ذلك رضوريا ومتناسبا.
يشكل خطرا عل أمن الدولة، من خالل فرار الشخص املحتجز، أو يلحق أذ بآخرين أو يعبث 

41(باألدلة أو التحقيق عىل نحو ال يمكن تالفيه بوسائل أخر(    . 
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من  8/2أما األسباب التي جتيز االحتجاز يف انتظار املحاكمة، حسب ما نصت عليه القاعدة 

 القواعد األوروبية اخلاصة باحلبس االحتياطي، هي اآليت:   
 وجود شك معقول بأن الشخص قد ارتكب جرما يعاقب عليه بالسجن،-أ

انتهاك مصلحة عامة حقيقية تفوق من حيث األمهية احلرية الشخصية، بغض النظر عن -ب
 مبدأ افرتاض الرباءة،

 سوف يقوم بام ييل إذا ما أخيل سبيله: وجود أسباب جوهرية لالعتقاد بأن الشخص-ج
 سوف يلوذ بالفرار،-
 سوف يرتكب جرما خطريا،-
 سوف يتدخل يف سري التحقيق أو العدالة، -
 سيشكل هتديدا خطريا للنظام العام،-
 عدم وجود أي احتامل لتدابري بديلة للتصدي لبواعث القلق هذه.      -

حبس االحتياطي عىل نحو معقول ويف نطاق ويتعني أن جيري تأويل األسباب املجيزة لل
ضيق. ومع ذلك جيب أخذ ظروف القضية وظروف الشخص املحتجز، بام يف ذلك سنه 
وصحته وشخصيته وسجله، وكذلك وضعه الشخيص واالجتامعي، بام يف ذلك مراعاة 

 الشخص الذي يتحمل مسئولية العناية بأطفال صغار.
 وقائي اهلدف منه حتايش وقوع املزيد من الرضر أو إن االحتجاز يف انتظار املحاكمة تدبري

عرقلة سري العدالة وليس االحتجاز يف حد ذاته عقوبة، وال جيوز أن يستخدم يف أغراض إساءة 
استعامل السلطة،وال جيوز استمراره لفرتة طويلة، كام يبقى مرشوعية االحتجاز قابلة للطعن فيها 

 يف كل مرحلة قضائية.
االحتجاز من آثار عىل نفسية املحتجز، وبام أنه يعترب حالة استثنائية، يمكن  ونظرا ملا يشكله

اللجوء إىل تدابري بديلة أقل تقييدا من االحتجاز يف انتظار املحاكمة، وينبغي أن ينظر يف اللجوء 
إىل هذه التدابري إذا ما اعتقدت املحكمة أنه من الرضوري اختاذ بعض اخلطوات لضامن مثول 

مام املحكمة، وتشمل هذه التدابري دفع الكفالة أو التأمينات املناسبة، وفرض حظر عىل املتهم أ
املتهم من مغادرة البلد، واإلقامة املنزلية اجلربية، وأوامر تقييد التنقالت. ويتعنيّ أن تكون هذه 

 التدابري منصوصا عليها يف القانون.
 
 



 م 2017) جوان 01املجلد الثالث (العدد الثاين/اجلزء-خمرب السيادة و العوملة  -جملة  الدراسات القانونية  124

 
 املبحث الثاين: ضامنات املحاكمة العادلة    

وي املحاكمة العادلة حتقيق املساواة يف كافة مراحل املحاكمة، وعدم وجود متييز يف تنفيذ تنط
القوانني، ومن ضامنات املحاكمة العادلة احلق يف املساواة أمام القانون، واحلق يف تلقي احلامية 

تي يلقاها القانونية املطلوبة، كام تضمن للفرد حق اللجوء إىل املحاكم وأن يلقى نفس املعاملة ال
اآلخرون. يف إطار هذا املبحث نتعرض يف املطلب األول إىل احلق يف املساواة أمام القانون ويف 
املطلب الثاين نتطرق إىل احلق يف املحاكمة أمام حمكمة خمتصة، ويف املطلب الثالث نتحدث عن 

 احلق يف النظر املنصف يف النظر يف القضايا املعروضة أمام املحكمة.   
 ب األول: احلق يف املساواة أمام القانوناملطل

كل األشخاص سواسية أمام  يف هذا املجال هناك كثري من النصوص القانونية املؤكدة عىل أن
القانون، ولكل شخص حق التمتع باحلامية من قبل القانون عىل قدم املساواة مع اآلخرين. وقد 

الناس مجيعا سواء أمام  "واة بقوهلامن العهد الدويل لتؤكد عىل هذه املسا 26جاءت املادة 
القانون، ويتمتعون دون أي متييز بحق متساو يف التمتع بحاميته، ويف هذا الصدد جيب أن حيظر 
القانون أي متييز وأن يكفل جلميع األشخاص عىل السواء محاية فعالة من التمييز ألي سبب، 

و غري السيايس، أو األصل القومي أو كالعرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الرأي السيايس، أ
  "االجتامعي أو الثروة، أو النسب أو غري ذلك من األسباب

ينبغي عىل الدول مراجعة القوانني النافذة لضامن خلوها من أي متييز ويتعنيّ عليها مراقبة 
ني تنفيذ القوانني واألنظمة النافذة لضامن أال يكون هلا اثر متييزي، كام جيب تعديل القوان

 وتصحيح املامرسات بحسب ما هو رضوري للقضاء عىل مجيع أشكال التمييز وضامن املساواة.        
مساواة كل األشخاص أمام املحاكم، وينطبق هذا احلق  يعني، فاحلق يف املساواة أمام املحاكم

 من أن الراشد احلكم مبادئ فمن. اجلنسية عديمي واألشخاص األجانب، الرعايا عىل -أيضا–
 دون املساواة قدم عىل الدعو أطراف مجيع يعامل وأن املحاكم، إىل اللجوء شخص كل حق
ق اإلنسان وهو حقو حلامية األساسية العنارص من يعترب  وهذا كان، أساس أي عىل بينهم متييز

 . )42(وسيلة إجرائية للمحافظة عىل سيادة القانون
التعامل مع القضايا املتامثلة وفق نفس ويتطلب احلق يف املساواة أمام القضاء أن جيري 

اإلجراءات، وحيظر ابتداع إجراءات استثنائية أو حماكم خاصة ما مل يستند ذلك إىل أسس 
موضوعية ومنطقية تربر هذه التاميزات، وذلك عىل أساس أن الناس مجيعا سواء أمام 

اكم عسكرية ال . وقد أثريت بواعث قلق بشأن حماكمة أشخاص مدنيني أمام حم)43(القضاء
 تسمح إال بمجال ضيق الستئناف األحكام. 



 125           م 2017) جوان 01د الثاين/اجلزءاملجلد الثالث (العد-خمرب السيادة و العوملة  -جملة  الدراسات القانونية 

 
كام أنه من حق الفرد يف أن يعامل عىل قدم املساواة مع الغري أمام املحاكم، وهذا يتطلب أن 
تكون هناك معاملة واحدة يف القضايا اجلنائية من حيث أن يعامل الدفاع واإلدعاء عىل نحو 

اإلجرائية بشأن القضية وعرضها عىل هيئة املحكمة. وال يضمن التكافؤ من الناحية القانونية و
نعني باملساواة يف املعاملة تطابقها، بل نعني بذلك أن تكون استجابة النظام القانوين متامثلة، 
ويقع االنتهاك ملبدأ املساواة إذا ما تعاملت املحكمة مع املتهم عىل أساس متييزي أو اختذ قرار 

 األساس.اإلدعاء بناء عىل مثل هذا 
وتشمل انتهاكات احلق يف املعاملة املتساوية من جانب املحاكم يف عدم انتداب حمامي دفاع 
كفء ملن ال يستطيع دفع النفقات، أو عدم توفري مرتجم شفوي قدير عندما يتطلب األمر ذلك، 

و إىل فئة واملامرسات التي تؤدي إىل زيادة معدالت األفراد املنتمني إىل مجاعات إثنية أو عرقية أ
من يعانون من مرض عقيل، يف مرافق االحتجاز والسجون عن نسبتهم الطبيعية يف املجتمع، 
واألحكام املتساهلة عىل نحو غري متناسب الصادرة بحق أشخاص أدينوا بجرائم عنف عىل 
أساس نوع جنسهم، وإفالت املدانني بارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان من املوظفني املكلفني 

 يذ القانون من العقاب، أو صدور أحكام متساهلة بحقهم.بتنف
ويقتيض واجب احرتام القانون من الدول إنشاء املحاكم وتوفري املوارد هلا، وضامن عقدها 
حماكامت عادلة، ويتعني عىل هذه املحاكم أن تكون يف أماكن يسهل عىل الناس الوصول إليها، 

فري املساعدة القانونية الفعالة لألشخاص يف من خمتلف نواحي البالد، وضامن املحاكم تو
القضايا اجلنائية خالل مرحلة ما فبل املحاكمة وأثناء املحاكمة ويف خمتلف مراحل االستئناف، 
وكذلك يف مساعيهم يف طلب االنتصاف وجرب الرضر عىل من وقع عليه، وقام بإثباته بكافة 

 طرق اإلثبات.
قدم املساواة مع الرجل كمتقاضية أو شاهدة، وقد دعت وحيق للمرأة للجوء إىل املحاكم عىل 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة الدول إىل أن تضمن توفري املساعدة القانونية الفعالة جلميع النساء 
 من ضحايا العنف لتمكينهن من اختاذ قرارات تقوم عىل املعرفة بشأن اإلجراءات القانونية.

ء إىل املحاكم بمقتىض القانون الدويل إصدار قرارات ومن العقبات التي حتول دون اللجو
عفو أو إعفاء املدانني من العقوبة أو احلصانات التي حتول دون املقاضاة أو فرض العقوبات، 
عىل مرتكبي جرائم احلرب وجريمة اإلبادة اجلامعية واجلرائم ضد اإلنسانية وغريها من اجلرائم 

قوانني التقادم املسقطة للعقوبة عن مثل هذه اجلرائم خمالفة التي يشملها القانون الدويل، وتعترب 
 .)44(للمعايري الدولية
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 املطلب الثاين: احلق يف املحاكمة أمام حمكمة خمتصة          

لكل شخص احلق يف أن حياكم أمام حمكمة خمتصة ومستقلة وحمايدة، وهذا احلق يفرض عىل 
ضامن توافر املوارد البرشية واملالية، وذلك حتى الدول إنشاء حماكم إقليمية وأخر نوعية، و

 ضامن -أيضا–يقوم النظام القضائي بوظيفته عىل نحو فعال يف خمتلف أرجاء البلد، وجيب عليها 
 وذلك القضائيني، املوظفني من وغريهم العامة النيابة وأعضاء القضاة تكوين استمرارية
 .العدالة تطبيق يف متييز أو فساد ألي التصدي عىل القدرة الكتساب

ومن حق املرء يف أن تنظر يف قضيته حمكمة  مستقلة وحمايدة ومشكلة بحكم القانون، وهذا حق 
كل متقاض ال خيضع ألي أي استثناءات، وهو مبدأ عام من مبادئ القانون الدويل العريف، وهو 

ت املسلحة، حق ملزم جلميع الدول، ويف مجيع األوقات، حتى إبان حاالت الطوارئ والنزاعا
...من حق كل فرد لد الفصل يف  "من العهد الدويل بقوهلا 14/1وهذا ما نصت عليه املادة 

أية هتمة جزائية توجه إليه أو إىل حقوقه والتزاماته يف أية دعو مدنية، أن تكون قضيته حمل نظر 
       "منصف وعلني من قبل حمكمة خمتصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون

د أوصت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان أنه ال جيوز أن حياكم شخص عىل جرم جنائي إال وق
من قبل حمكمة مشكلة بموجب القانون، وأية إدانة جزائية تصدر عن هيئة غري املحكمة املستقلة 

 من العهد الدويل. 14واملحايدة واملشكلة بموجب القانون ال تلبي مقتضيات املادة 
 أن فحسب ليس "املحاكمة أمام حمكمة خمتصة ومشكلة بموجب القانون ويتطلب احلق يف 

ويف تقرير ما إذا كان ثمة سبب مرشوع  "ققتحت قد بأهنا ير أن -أيضا– وإنام العدالة، تتحقق
للخشية بأن حمكمة بعينها تفتقر إىل االستقالل أو احليدة، يظل العامل احلاسم هو ما إذا كان 

 ربرها موضوعيا.للشكوك التي أثريت ما ي
وتنطبق ضامنات املحاكمة العادلة، بام فيها حق املرء يف أن حياكم أمام حمكمة خمتصة ومستقلة 
وحمايدة عىل مجيع املحاكم، سواء منها العادية أو العسكرية، واملحاكم املشكلة وفقا للقانون 

وقد أكدت اللجنة  ،انوينجانب الدولة يف نطاقها الق العريف أو املحاكم الدينية، املعرتف هبا من
املعنية بحقوق اإلنسان عىل أن األحكام الصادرة بموجب القانون العريف وعن املحاكم الدينية 

 ال ينبغي أن تكون ملزمة إال يف احلاالت التالية:
 عندما تتعلق اإلجراءات بأمور مدنية أو جنائية ثانوية،-
مة العادلة وغريها من الضامنات حلقوق عندما تلبي اإلجراءات املتطلبات األساسية للمحاك-

 اإلنسان ذات الصلة واملكرسة يف العهد الدويل،
 عندما تقوم حماكم الدولة بالتحقق منها يف ضوء الضامنات املكرسة يف العهد الدويل،-
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عندما يمكن الطعن يف األحكام من جانب األطراف املتخاصمة وفق إجراء يلبي متطلبات -

 الدويل.من العهد  14املادة 
وإذا كان للمتهم احلق يف أن تنظر قضيته اجلنائية أمام حمكمة مشكلة بحكم القانون،        

والغرض من هذا املطلب يف القضايا اجلزائية هو ضامن عدم إجراء املحاكامت من قبل حملكم 
لكها خاصة ال تتبع اإلجراءات املقررة وفق األسس الواجبة لتحل حمل الوالية القضائية التي مت

 املحاكم العادية أو من قبل حماكم أنشئت يف قضية منفردة عىل وجه خاص.
ويستلزم احلق يف نظر الدعو أمام حمكمة خمتصة أن يكون للمحكمة والية قضائية عىل نظر 
القضية املطروحة أمامها. واملقصود بالوالية القضائية أو االختصاص، وذلك بأن يمنح القانون 

الدعو القضائية املطروحة أمامها، أي أن يكون هلا والية عىل موضوع املحكمة سلطة نظر 
الدعو والشخص املقامة ضده، عىل أن جتري املحاكمة ضمن احلدود الزمنية املقررة يف 
القانون، وجيب أن تتقرر مسألة ما إذا كانت املحكمة تتمتع بالوالية القضائية بشأن قضية ما من 

 انون.قبل هيئة قضائية وطبقا للق
ينبغي أن تتمتع املحاكم كمؤسسات وكل قاض باالستقاللية، وأن يصدروا أحكامهم علو 
نحو مستقل وحمايد، وذلك باالستناد فقط إىل الوقائع الواردة يف القضايا املعروضة عليهم، دون 
أي تدخل أو ضغوط أو تأثري غري مناسب من جانب أي فرع من فروع احلكم أو أي جهة 

 ون املعيار األول يف اختيار القضاة هو خربهتم القانونية ونزاهتهم.أخر، وأن يك
وقد أكدت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان بأن من العوامل التي تؤثر عىل استقالل السلطة      

القضائية، أن مبدأ الفصل بني السلطات يف الدولة، وهو الذي حيمي السلطة القضائية من 
ارجية غري املربرة، ومنح ضامنات عملية للقضاة تسمح هلم  بالتمتع التأثريات أو التدخالت اخل

باألمن الوظيفي وكفالة رواتبهم، وهذه الضامنات هي األخر التي حتمي حق املتهم يف حصوله 
 عىل حماكمة عادلة ونزاهة النظام القضائي نفسه.

تفصل السلطة القضائية يف  "ومن املبادئ األساسية املتعلقة باستقالل السلطة القضائية هي أن    
املسائل املعروضة عليها، عىل أساس دون حتيز، وعىل أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية 
تقييدات أو تأثريات غري سليمة، أو أية إغراءات أو ضغوط أو هتديدات أو تدخالت مبارشة 

ية السلطة القضائية ، وقد أكد عىل استقالل")45(كانت أو غري مبارشة من أي جهة أو ألي سبب
 من نفس املبادئ السابقة عىل أنه 4و 3املبدآن 
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تكون للسلطة القضائية الوالية عىل مجيع املسائل ذات الطابع القضائي، كام تنفرد بسلطة -3 "

البت فيام إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل يف نطاق اختصاصها حسب 
 التعريف الوارد يف القانون.

فال جيوز أن حتدث أية تدخالت غري الئقة، أو ال مربر هلا، يف اإلجراءات القضائية، وال -4
ختضع لألحكام القضائية التي تصدرها املحاكم إلعادة النظر، وال خيلّ هذا املبدأ بإعادة النظر 
القضائية أو بقيام السلطات املختصة وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل األحكام التي تصدرها 

 "السلطة القضائية
تستمد املحاكم استقالهلا من مبدأ الفصل بني السلطات املطبق يف املجتمعات الديمقراطية، 
أي أن يكون لكل جهاز من أجهزة الدولة مسئوليات حمددة خيتص هبا وحده يف ممارسة سلطاته، 

طات هو ضامن املربر الرئييس لوجود مبدأ الفصل بني السل "وبحسب رأي اللجنة اإلفريقية فإن 
ل عىل األجهزة األخر، فيتجاوز حدود  أن ال يصبح أحد فروع احلكم من القوة، بحيث يتغوّ

وجود  -التنفيذية والترشيعية والقضائية -سلطته، ويضمن الفصل بني سلطات احلكم الثالث
ضوابط وآليات التوازن التي حتول دون جتاوز أـي منها عىل األخر" 

ضاة كهيئة وكأفراد ألي تدخل سواء من جانب الدولة أو من قبل وال جيب أن خيضع الق  
األشخاص العاديني، وجيب أن تضمن الدولة هذا االستقالل وتكفله بأن تنص عليه يف 
قوانينها، وبأن حترتمه مجيع املؤسسات احلكومية، وينبغي أن تضمن الدول وجود ضامنات 

يف تطبيق العدالة. وجيب أن تكون يف يد هيكلية ووظيفية ضد أي تدخل سيايس أو غري سيايس 
القضاء كمؤسسة وكأفراد السلطة املطلقة للبت يف القضايا املحالة عليه، وهذا يعني أن تكون 
األحكام القضائية سارية املفعول، وال جيوز تبديلها من قبل أية سلطة أخر، إال املسائل املتعلقة 

. وهذا يعني إن استقالل القضاء يستلزم أن )46(بتخفيف أو تعديل األحكام ويف حاالت العفو
يتمتع املوظفون املكلفون بمهام قضائية باالستقالل التام عن ألئك املسئولني عن مهام اإلدعاء 

 العام.              
من املبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية مبينا كيفية تعيني  10وجاء املبدأ 

يتعنيّ أن يكون من يقع عليهم االختيار  "افرها فيهم، وذلك بقولهالقضاة والرشوط الواجب تو
لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوي النزاهة والكفاءة، وحاصلني عىل تدريب أو مؤهالت 
مناسبة يف القانون، وجيب أن تشتمل أية طريقة الختيار القضاة عىل ضامنات ضد التعيني يف 

يمة، وال جيوز عند اختيار القضاة أن يتعرض أي شخص املناصب القضائية بدوافع غري سل
للتمييز عىل أساس العنرص أو اللون أو الدين أو السياسة أو غريها من اآلراء، أو املنشأ القومي 
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أو االجتامعي، أو امللكية أو امليالد أو املركز، عىل أنه ال يعترب من قبيل التمييز أن يشرتط يف 

 "ون من رعايا البلد املعنياملرشح لوظائف قضائية أن يك
ولضامن استقالل القضاء، ينبغي أال يساور القايض أي شعور بالقلق من أن يعزل من منصبه 
بسبب أي رد فعل سيايس عىل أحكامه، وسواء أكان القايض معينا أم منتدبا، فينبغي له أن 

و إىل انتهاء املدة يضمن االستمرار يف شغل منصبه إىل حني وصوله إىل سن التقاعد اإللزامي، أ
املقررة لشغل املنصب الذي حيتله، إذا كان يشغل منصبا موقوتا بفرتة معينة، وال جيوز وقف 
القايض عن العمل أو عزله من منصبه،إال إذا بات عاجزا عن القيام بواجبات عمله، أو إذا أتى 

 .)47(سلوك ال يليق باملنصب الذي يشغله
 ملنصف يف القضايا املعروضة أمام القضاء                           املطلب الثالث: احلق يف النظر ا

ويشمل احلق يف النظر املنصف للقضايا حتقيق احلد األدنى من جممل اإلجراءات والضامنات 
اخلاصة باملحاكمة العادلة املحددة يف املعايري الدولية، عىل أن يتم النص عىل هذا احلق يف القوانني 

/(أ) 14ك حتقيق مبدأ املساواة بني الدفاع واإلدعاء. وهذا ما أكدت عليه املادة الوطنية، ومن ذل
من حق كل فرد لد الفصل يف أية هتمة جزائية توجه إليه، أو يف حقوقه  "من العهد الدويل

والتزاماته يف أية دعو مدنية، أن تكون قضيته حمل نظر منصف وعلني من قبل حمكمة خمتصة 
 ."شأة بحكم القانونمستقلة حيادية، من

ويعترب احلق يف النظر العلني يف القضايا من احلقوق املكفولة يف االتفاقيات الدولية ويف 
...أن  "من العهد الدويل مكرسة هلذا احلق بقوهلا 14/1القوانني الداخلية، وقد جاءت املادة 

ة بحكم تكون قضيته حمل نظر منصف وعلني من قبل حمكمة خمتصة مستقلة حيادية منشأ
القانون، وجيوز منع الصحافة واجلمهور من حضور املحاكمة كلها أو بعضها لدواعي اآلداب 
العامة والنظام العام أو األمن القومي يف جمتمع ديمقراطي، أو ملقتضيات حرمة احلياة اخلاصة 

ية ألطراف الدعو، أو يف أدنى احلدود التي تراها املحكمة رضورية، حني يكون من شأن العلن
يف بعض الظروف االستثنائية أن ختل بمصلحة العدالة، إال أن أي حكم يف قضية جزائية أو 
دعو مدنية جيب أن يصدر بصورة علنية، إال إذا كان األمر يتصل بأحداث تقتيض مصلحتهم 

 ."خالف ذلك، أو كانت الدعو تتناول خالفات بني زوجني، أو تتعلق بالوصاية عىل أطفال
ظر املنصف للدعو املعروضة يف القضايا اجلنائية يستند إىل عدد من احلقوق واحلق يف الن

باحلق يف  "املحددة يف االتفاقيات الدولية واملكرسة يف القوانني الوطنية، والتي يشار إليها أحيانا 
والتي تشمل احلق يف افرتاض الرباءة، ويف املساحة الزمنية والتسهيالت  "اإلجراءات الواجبة
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تني إلعداد الدفاع، ويف املحاكمة دون تأخري، ويف أال يدين املرء نفسه، ويف استئناف الكافي

األحكام، ويف احلامية من تطبيق القوانني اجلزائية عىل القضية بأثر رجعي. ومتثل هذه احلقوق 
احلد األدنى للضامنات الواجب توافرها، وليس من شأن مراعاة كل ضامنة منها، يف مجيع 

االت، أن يكفل النظر املنصف للدعو، ولكن احلق يف املحاكمة العادلة أوسع الظروف واحل
من جمموع الضامنات منفردة، ويتوقف عىل الطريقة التي أديرت هبا املحاكمة بأكملها، إن انتهاك 
أحد احلقوق املكفولة يف القانون الدويل أو الوطني ال يعني بالرضورة أن املحاكمة برمتها غري 

 نزهية، 
... تكون جلسة املحاكمة غري عادلة، عىل سبيل املثال، إذا  "طبقا للجنة حقوق اإلنسانو

تساهلت املحكمة بصورة عدوانية، أو مساندة ألحد األطراف يف قضية جنائية، مما يتعارض مع 
احلق يف الدفاع، أو إذا تعرض أحد املتهمني إىل غري ذلك من مظاهر العداء التي تفيض إىل نتائج 

ة عىل املحاكمة، أو ترصف املحلفني بطريقة عنرصية، أو تتساهل اهليئة القضائية يف اختيار مؤثر
 .        )47(هيئة املحلفني بصورة تعكس وجود حتامل عنرصي

احلق يف النظر املنصف يتناىف مع انتزاع االعرتافات بالقوة اإلكراهية، وقد نصت عىل هذا 
تضمن كل دولة طرف عدم االستشهاد بأية أقوال  "ب بقوهلامن اتفاقية مناهضة التعذي 15املادة 

يثبت أنه تم اإلدالء هبا نتيجة للتعذيب، كدليل يف أية إجراءات، إال إذا كان ذلك ضد شخص 
، وقد سبقت هذه املادة النافية "متهم بارتكاب التعذيب كدليل عىل اإلدالء هبذه األقوال

من نفس االتفاقية السابقة   12فات منتزعة بالقوة املادةلتأسيس األحكام القضائية بناء عىل اعرتا
إذا ثبت أن اإلدالء ببيان ما كان نتيجة للتعذيب أو غريه من رضوب املعاملة القاسية أو  "بقوهلا

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ال جيوز اختاذ ذلك البيان دليال ضد الشخص املعني أو 
)(ز) من مبادئ املحاكمة العادلة يف 6، وقد جاء القسم ن/("دعو ضد أي شخص آخر يف أية

ال تستخدم األدلة التي يتم احلصول عليها بوسائل غري مرشوعة، والتي  "إفريقيا مؤكدا عىل أنه 
تشكل انتهاكا خطريا حلقوق اإلنسان املحمية دوليا، كدليل ضد املتهم أو ضد أي شخص آخر 

                       "يف مقاضاة مرتكبي االنتهاكات يف أية إجراءات قانونية، إال
ال جيوز إقامة الدعو القضائية عىل أي شخص بسبب سلوك أو فعل قام به أو أمتنع عن 
القيام به ومل يكن ارتكابه أو عدم ارتكابه جرما جنائيا، بموجب القانون الدويل أو الوطني، يف 

دد اجلرائم اجلنائية بوضوح، وأن تطبق عىل نحو وقت االرتكاب أو االمتناع، وينبغي أن حت
دقيق، وال جيوز مقاضاة شخص أكثر من مرة واحدة عىل اجلريمة نفسها يف نطاق الوالية 

ال يدان  "من العهد الدويل التي تنص عىل أنه 15/1القضائية نفسها. وهذا األمر يستند إىل املادة 
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مل يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتىض  أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل

القانون الدويل أو الوطني، كام ال جيوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية 
 ."املفعول يف الوقت الذي ارتكبت فيه اجلريمة

من العهد  14/7أما مسألة حظر املقاضاة عىل اجلريمة نفسها مرتني، نصت عليها املادة 
ال جيوز تعريض أحد جمددا للمحاكمة أو للعقاب عىل جريمة سبق أن أدين هبا "ا   الدويل بقوهل

، وقد أكدت عىل هذا "أو برئ منها، بحكم هنائي وفقا للقانون ولإلجراءات اجلنائية يف كل بلد
ال جيوز تعريض أحد ملحاكمة جديدة   "من االتفاقية األمريكية بقوهلا 8/4املادة  -أيضا-احلظر

 "لسبب إذا صدر حكم برباءته غري قابل لالستئنافعىل نفس ا
حيق للشخص املتهم بارتكاب جريمة جنائية أن حيرض حماكمته، لكي يسمع مرافعة اإلدعاء، 
ويدافع عن نفسه، وينبغي أن يقدم األشخاص الذين يدانون عقب حماكمتهم غيابيا، إذا قبض 

 عليهم إىل حماكمة جديدة أمام حمكمة خمتصة.
العادلة حتقق لكل شخص متهم بارتكاب فعل جنائي أن حياكم حضوريا حتى املحاكمة 

)(د) من العهد 3/(14يسمع مرافعة الدعاء ويفند دعواه ويدافع عن نفسه، وهذا ما أكدته املادة 
لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر يف قضيته، وعىل قدم املساواة التامة،  "الدويل بقوهلا 

 ا التالية: وبالضامنات الدني
)(د) من االتفاقية األمريكية حق املتهم يف أن 2/(8، وقد كفلت املادة "(د) أن حياكم حضوريا.

يدافع عن نفسه شخصيا، فاحلق يف حضور جلسات القضية متأصل يف هذا احلق، مثله حقه يف 
لسات، ، و جيوز للمتهم التنازل عن حقه يف حضور اجل"اإلدالء بأقواله، ويف استجواب الشهود

عىل أن يسجل هذا التنازل بصورة ال لبس فيها، واألفضل أن يتم كتابة، وهذا يعني من وجهة 
نظر اللجنة املعنيّة بحقوق اإلنسان أن املتهم يعترب يف حالة التنازل عن حضور اجللسات يكون 
 قد ختىل عن حقه يف حضور املحاكمة إذا امتنع عن املثول أمام هيئة املحكمة بعد إخطاره
بالصورة املناسبة وقبل وقت كاف من انعقادها، غري أن هذه احلالة تكون ملا يكون الشخص 
املتهم يف املنفى يف بلد آخر، وهذا ال يعني عدم حضور املتهم جلسات حماكمته أو حماكمته غيابيا، 

 "أن يفقد حقه يف أن يمثله حمام يدافع عنه أمام املحكمة.
 األحكام القضائية واحلق يف استئنافهااملبحث الثالث: احلق يف إعالن 

 أو كانت مدنية –حيق لكل شخص صدرت يف حقه أحكاما قضائية من املحاكم املختصة 
 مكتوبة، صيغة يف أو العام للجمهور املفتوحة املحكمة جلسة يف شفويا هبا بالنطق -جنائية
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احا لآلخرين، بام يف تم يكون وأن النزاع، أطراف عىل املكتوب احلكم منطوق يعرض أن وينبغي

 ذلك عرب سجالت املحكمة.
يف إطار هذا املبحث نبنيّ كيفية صدور األحكام القضائية يف املطلب األول، وطرق الطعن 

 فيها يف املطلب الثاين، ويف املطلب الثالث نتعرض إىل طرق تنفيذ األحكام والقرارات القضائية.
 ئية                          املطلب األول: بيان كيفية صدور األحكام القضا

من االتفاقية األمريكية أن تكون املحاكامت علنية قيام تقتضيه الرضورة  8/5تشرتط املادة 
حلامية مصلحة العدالة، وهيدف مبدأ عالنية األحكام ضامن تطبيق العدالة وخضوعها 

د الدويل عىل أن من العه 14/1لإلجراءات املنصوص عليها يف قوانني الدول. قد قضت املادة 
أي حكم يف قضية جزائية أو دعو مدنية جيب أن يصدر بصورة علنية، إال إذا كان األمر  "

يتصل بأحداث تقتيض مصلحتهم خالف ذلك، أو كانت الدعو تتناول خالفات بني زوجني 
 "أو تتعلق بالوصاية عىل األطفال

عىل مجيع األحكام،  -االستثنائيةإال يف الظروف  -يتعنيّ إعالن حيثيات األحكام عىل املأل
وتنرش  بعض األحكام بصورة مرمزة، وذلك عندما يكون هذا رضوريا للمحافظة عىل رسية 
املعلومات اخلاضعة للحامية املتعلقة بالضحايا أو بالشهود، بمن فيهم األطفال. وإذا كان املتهم 

ي نقل منطوق احلكم إليه باللغة ممن ال يتكلمون اللغة املستخدمة يف املحكمة أو يفهموهنا ينبغ
 التي يفهمها.

احلق يف معرفة حيثيات احلكم يقتيض أن تقوم املحكمة بتسبيب أحكامها، واحلق يف معرفة 
حيثيات احلكم أسايس حلكم القانون، والسيام من أجل ضامن احلامية من أوجه التعسف، ويف 

ر معرفة السبب القانوين الذي القضايا اجلنائية، تتيح حيثيات األحكام للمتهم وللجمهو
استندت إليه املحكمة يف إدانة أو تربئة املتهم، كام أن حيثيات األحكام القضائية رضورية ملامرسة 

 املدان حقه يف الطعن باملعارضة أو االستئناف.
وتتضمن حيثيات احلكم عادة املعطيات األساسية للقضية واألدلة واألسباب القانونية 

مد عليها يف تقرير األحكام. وتتباين طريقة إيراد األسباب ونطاق نرشها، يف كل واألسانيد املعت
حكم من األحكام، اعتامدا عىل طبيعة القرار وعىل ما إذا كانت القضية قد نظرت من قبل قاض 
أو بتت فيها هيئة املحلفني، ويتم تقدير إذا ما كانت حيثيات احلكم معللة عىل نحو كاف، وعىل 

ه احلكم من معلومات الستبعاد خطر التعسف وضامن قدرة املتهم عىل فهم مربر مد ما يقدم
 احلكم.
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يتعني أن يتطرق احلكم للوقائع واملسائل األساسية التي تقررت استنادا إليها الفصل يف كل 
جانب من جوانب القضية،  رغم عدم احلاجة إىل إيراد جواب مفصل عىل كل حجة متت 

 اية خاصة لتقييم شهادات الشهود التي حتدد هوية اجلاين املحتمل.إثارهتا، وجيب إعطاء عن
ولضامن حماكمة عادلة ينبغي أن يفهم املتهم األساس الذي بنى عليه القايض حكمه، كام 
ينبغي أن يعرض القايض بصورة  وافية احلجج التي أوردها كل من اإلدعاء والدفاع عىل حد 

 سواء.
 رضورة أن تكون األسئلة التي تطرح عىل هيئة املحلفني وقد أكدت املحكمة األوروبية عىل

دقيقة وموجهة عىل نحو فعال وكاف حول القضية املطروحة، وينبغي أن تكون الئحة االهتام 
واضحة،  ومن األسئلة التي تطرح عىل هيئة املحلفني وأجوبتها، إىل أي اجلوانب من األدلة 

ون يف إصدار حكمهم، وينبغي أن تكون أسباب والوقائع الظرفية التي استند عليها املحلف
 اإلدانة كافية ومؤسسة عىل أدلة قاطعة.

وينبغي لألحكام الصادرة أن تكون مبينة لطبيعة اجلزاءات املنصوص عليها، أو التي يتعنيّ 
فرضها عىل املحكوم عليه. وال جيوز توقيع العقوبات املنصوص عليها يف القانون إال عىل 

 تصدر عليهم أحكام إدانة بعد حماكامت عادلة.املتهمني الذين 
وينبغي النطق بالعقوبات علنا ما مل يسمح القانون بذلك، كام هو احلال عندما يكون املتهم 
طفال. وينبغي أن تكون العقوبات التي تقيض هبا املحكمة عىل املتهم بعد إدانته حمددة يف 

عىل الشخص الذي أدين بارتكابه. وحتظر وال جيوز توقيع العقوبة عىل اجلرم إال   القانون،
املعايري الدولية فرض العقوبات اجلامعية حتى يف حاالت الطوارئ، وجيب أن تكون العقوبات 
التي تنزهلا املحكمة باملتهم عقب إدانته متناسبة مع جسامة اجلرم املرتكب وظروف اجلاين 

 الدافعة إىل ارتكابه اجلريمة.
ات التي تنطوي عىل احلرمان من احلرية إال خلدمة حاجة اجتامعية كام ينبغي أال تفرض العقوب

ملحة، وأن تكون متناسبة مع تلك احلاجة، كام يتعني أن يؤخذ الوقت الذي يقضيه املتهم رهن 
االحتجاز قبل املحاكمة يف احلسبان عند إصدار أي حكم سواء أكان بالسجن أم بغري ذلك، كام 

 سم من أي فرتة بالسجن حيكم هبا عىل املتهم.ينبغي أن حتتسب هذه املدة وحت
أما فيام خيص تطبيق العقوبات األخف بأثر رجعي: فإنه ال جيوز أن تكون العقوبة التي تقيض 
هبا املحاكم أشد من العقوبة التي ينص عليها القانون يف وقت ارتكاب اجلريمة، ولكن إذا 
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فيتعنيّ عىل الدولة أن ختفف بأثر  خففت العقوبة يف تعديل ترشيعي الحق لوقت ارتكاهبا،

 رجعي األحكام التي صدرت بموجب العقوبة القديمة.
من االتفاقية  7يعترب احلق يف تطبيق العقوبة األخف بأثر رجعي حقا مكفوال ضمنا يف املادة 

 األوروبية.
 وينبغي تطبيق العقوبة األخف عىل أي جرم :

هائي، أو قبل انتهاء مدة العقوبة، وفق معايري اللجنة إذا تغريّ القانون قبل النطق باحلكم الن -أ
 اإلفريقية، أو

إذا كان قد حكم عىل املتهم بعقوبة ال يمكن العودة إليها، مثل عقوبة اإلعدام أو العقوبة  -ب
 .)49(بالسجن املؤبد

ال جيوز فرض أية  "من العهد الدويل تؤكد عىل هذا املضمون بقوهلا 15/1وقد جاءت املادة 
بة أشد من تلك التي كانت سارية املفعول يف الوقت الذي ارتكبت فيه اجلريمة، وإذا حدث عقو

بعد ارتكاب اجلريمة أن صدر قانون ينص عىل عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب اجلريمة 
            "من هذا التخفيف

الدولية، أي أال تكون  يتعنيّ أال تكون العقوبة املحكوم هبا خمالفة للقانون أو منتهكة للمعايري
العقوبة مرشوعة بموجب القانون الوطني، ولكنها حمظورة بمقتىض املعايري الدولية، ومن أمثلة 
ذلك مجيع أشكال العقوبة البدنية، والنفي والسجن لعدم القدرة عىل سداد الدين، ومن 

اف، ألن هذه العقوبات البدنية املحظورة كاجللد والرضب بالعصا أو بالسوط، أو برت األطر
العقوبات تعد من قبيل التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

 املهينة.                                       
 املطلب الثاين: طرق الطعن يف األحكام

إىل من حق كل متهم يدان بارتكاب فعل جنائي أمام حمكمة الدرجة األوىل، أن يلجأ 
استئناف احلكم أمام حمكمة الدرجة الثانية، للمطالبة بمراجعة حكم اإلدانة وإعادة النظر يف 
العقوبة املقررة فيه. وقد دعت جلنة األمم املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان الدول التي تلجأ إىل 

اكمة حماكم عسكرية أو حماكم جنائية خاصة، إىل ضامن أن حترتم هذه املحاكم ضامنات املح
 . )50(العادلة، بام يف ذلك حق االستئناف

وجيب أن جتري مراجعة أحكام اإلدانة والعقوبات أمام حمكمة أعىل درجة، ويضمن حق 
االستئناف إعادة فحص القضاء القضية املعروضة من جديد عليه وإعادة البت فيها. وعىل 

 ها، وكيف يتم ذلك؟ الدول أن تقرر املحكمة العليا التي يتم استئناف األحكام أمام
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يتطلب واجب الدولة يف ضامن احلق يف االستئناف يف سن الترشيعات التي تسمح بإعادة 
النظر يف احلكم من قبل حمكمة أعىل درجة من املحكمة املصدرة للحكم القابل لالستئناف، 

ة ويكون ذلك من خالل  إقرار إجراءات وتدابري معقولة للتقدم بطلب االستئناف، ومنح فرص
للشخص املدان من االطالع عىل احلكم ومعرفة حيثياته، وحتديد آجال معقولة لالستئناف، كام 

 يتعنيّ معرفة إذا ما كان القانون يسمح باالستئناف أمام أكثر من حمكمة واحدة.
وينبغي عىل حمكمة االستئناف أن تراجع أوجه الطعن املثارة، وأن تتفحص األدلة التي 

التي تم االستناد إليها يف حالة االستئناف، وأن تصدر حكمها بشأن كفاية قدمت يف املحاكمة و
األدلة التي استند إليها قرار اإلدانة. وهذا يعني أن تعيد حمكمة االستئناف النظر يف احلكم 
املستأنف بموضوعية وحيّدة يف اجلوانب القانونية والوقائع التي عرضت عليها سواء بسواء. 

لتي يستدعيها القانون يف مجيع مراحل نظر الدعو من جانب اهليئات وتراعي اإلجراءات ا
 القضائية.

ومن ضامنات املحاكمة العادلة خالل مرحلة االستئناف مراعاة مجيع اإلجراءات واآلجال 
القانونية الكافية إلعداد املستأنف عريضة االستئناف، وإتاحة الفرصة له لالستعانة بمحام، 

يف حكم حمكمة الدرجة األوىل، وتقديم حيثيات احلكم املستأنف يف  واحلق يف إعادة النظر
 غضون فرتة زمنية معقولة.

كام يتعنيّ أن تعقد إجراءات االستئناف عالنية وأن حيرضها أطراف النزاع، وإتاحة الفرصة 
للجمهور باحلضور، وإصدار احلكم املستأنف بكافة احليثيات املستندة إىل األدلة، ومناقشة كافة 
الطلبات والدفوع املثارة من األطراف ثم الدخول يف املداوالت الرسية ثم إصدار األحكام. 
وهذا كله طبقا ملا هو منصوص عليه يف قانون اإلجراءات اجلزائية، عىل أن تكون هذه 

 اإلجراءات مستمدة من املعايري الدولية الواردة يف االتفاقيات الدولية السارية النفاذ.
 

 خامتة
جهاز القضاء هو أساس احلكم الراشد يف إقامة العدل بني األفراد ومكافحة اإلجرام، يعترب 

ومن خالل عقد جلسات املحاكامت وفقا ملا هو منصوص يف اتفاقيات حقوق اإلنسان، سواء 
قدم الشخص للمحاكمة بوصفه مشتبها فيه أو متهام، عىل أن حيظى املاثل أمام العدالة بكافة 

 لعادلة املوضوعية واإلجرائية.ضامنات املحاكمة ا
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وقد جاءت املواثيق الدولية وإعالنات حقوق اإلنسان لتضفي احلامية عىل الشخص املتهم 
ومتكينه من حماكمة عادلة، وذلك عندما حددت الضوابط التي يتعنيّ مراعاهتا يف أي نظام 

فة. ومن أهم هذه جنائي، والتي تعد بمثابة ضامنات الزمة خالل كافة مراحل املحاكمة املنص
الضامنات افرتاض براءة املتهم حتى تثبت إدانته، وحق املتهم يف دفع االهتام املوجه ضده، وحقه 

 اختيار دفاعه، كام حيق للمجتمع مالحقة املجرم وعقابه.
وقد توالت جهود أعضاء املجتمع الدويل يف وضع املبادئ القانونية املكرسة للعدالة من كافة 

عية واإلجرائية، يف اتفاقيات دولية دعت الدول إىل التوقيع والتصديق عليها، اجلوانب املوضو
وسن الترشيعات املنسجمة معها، حتى يكون هناك تكامل بني املبادئ القانونية الدولية 

 والوطنية،  
وقد جاء العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ناصا عىل كافة احلقوق واحلريات املكرسة 

العادلة، سواء أكان ذلك خالل مرحلة االهتام، أو التحقيق القضائي، أو خالل للمحاكمة 
 املحاكمة، أو خالل فرتة تنفيذ األحكام.

 ومن النتائج التي نؤكد عىل مراعاهتا يف املحاكمة العادلة، املسائل القانونية التالية:  
يعات الوطنية، بل ينبغـي عدم االكتفاء بالنص عىل احلقوق واحلريات األساسية يف الترش -أوال

أن تقوم السلطة احلاكمة عـىل تفعيلهـا ممارسـة األشـخاص حلقـوقهم اخلاصـة يف خمتلـف 
 املجاالت، إال ما جاء متعارضا مع مقومات الشعب.

رضورة جرب الرضر يف حالة تعرض األشخاص للحرمان مـن احلريـة، ثـم ثبـت قضـائيا  -ثانيا
املطالبة بإشهار هذه الرباءة إعالميا، ومتكني املـوظفني براءهتم من التهم املنسوبة إليهم، مع 
 املوقوفني من كافة حقوقهم الوظيفية.

رضورة احلد من حاالت االحتجاز إىل أضيق نطـاق حفاظـا عـىل كرامـة املـواطنني، وإن -ثالثا
كانت مربرات االحتجاز متوافرة، ينبغي متكني املحتجز مـن كافـة حقوقـه مـن الـدفاع إىل 

ارجي باألرسة، إىل العرض عىل الطبيب، إىل عدم دفعه إىل جتريم نفسه، عىل أن االتصال اخل
عبء اإلثبات عىل النيابة العامة، ويف حالة إدانته، جيب أن حتفظ له كرامته يف تنفيـذ عقوبـة 

 احلرمان من احلرية يف ظروف مناسبة.  
قابلـة لالسـتئناف والنهائيـة رضورة متكني املحكوم عليه بالطعن يف األحكام القضائية ال -رابعا

بكافة طرق الطعن العادية وغـري العاديـة. مـع حقـه يف االسـتفادة مـن العفـو أو ختفـيض 
       العقوبة، مع أمكانية توفري الظروف املواتية له إلعادة إدماجه من جديد.
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 :اهلوامش

مـن العهـد الـدويل  9/1، واملـادة 1948من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسـان لعـام  3) راجع املادة 1(
 6من اتفاقية العـامل املهـاجرين، واملـادة  16/1، واملادة 1966اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام 

 5/1من امليثاق العريب، واملادة  14/1من االتفاقية األمريكية، واملادة  7/1من امليثاق اإلفريقي، واملادة 
مبادئ املحاكمة العادلة اإلفريقية، و املادة األوىل األمريكـي، من االتفاقية األوروبية، والقسم األول من 

 (ب) من اتفاقية حقوق الطفل.37واملادة 
 افرتاض اإلفراج يف انتظار املحاكمة. 5/3) راجع الفصل 2(
)(أ) مـن 2/(17من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية، واملـادة  9/1) راجع املادة 3(

مـن اتفاقيـة العـامل  16/4(ب) من اتفاقية حقوق الطفل، واملـادة 37ء القرسي، واملادة اتفاقية االختفا
من 5/1من االتفاقية األمريكية، واملادة  7/3و 7/2من امليثاق اإلفريقي، واملادتني 6املهاجرين، واملادة 

ة العادلـة )(ب) مـن مبـادئ املحاكمـ1مـن جمموعـة املبـادئ والقسـم م( 2االتفاقية األوروبية، واملبدأ 
 من املبادئ املتعلقة باألشخاص املحرومني من حريتهم يف األمريكيتني. 4اإلفريقية، واملادة 

ــة، ص4( ــو الدولي ــة العف ــة، منظم ــة الثاني ــة، الطبع ــة العادل ــل املحاكم ــع دلي ــع   ،32) راج املوق
        AMNESTY.ORG/FAIRTRIALSااللكرتوين:

 .32) نفس املرجع، ص5(
 بشأن احلقوق اإلضافية لألطفال. 27) راجع الفصل 6(
مـن اإلعـالن العـاملي حلقـوق  9) وقد بينت عدة اتفاقيات دولية االحتجـاز التعسـفي، منهـا املـادة 7(

/(ب) من اتفاقية حقوق 37من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، واملادة  9/1اإلنسان، واملادة 
مـن  7/3مـن امليثـاق اإلفريقـي، واملـادة  6هاجرين، واملـادة من اتفاقية العامل امل 16/4الطفل، واملادة 

مـن االتفاقيـة األوروبيـة، واملـادة  5/1من امليثـاق العـريب، واملـادة  14/2االتفاقية األمريكية،و املادة 
) (ب) من مبـادئ املحاكمـة العادلـة يف إفريقيـا، و 1)(د) من نظام روما األسايس، والقسم م(1/(55

بادئ املتعلقة باألشخاص املحرومني من احلرية يف األمريكيتني املنصوص عليه يف املادة من امل 3/1املبدأ 
 من اإلعالن األمريكي. 25

 UN)راجـــــع املالحظـــــات اخلتاميـــــة للجنـــــة حقـــــوق اإلنســـــان، إثيوبيـــــا،8(

DOC156(2011)CCPR/ETH/CO/1  
آخـرون ضـد اململكـة لفريق العمل املعني باالحتجاز التعسـفي، (الفـالح و 25/2004)رأي رقم 9(

 .20-16ص.ص  E/CN.4/2006/7/Add.1     UN DOC. . العربية السعودية)
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 Un ) راجــع املالحظــات اخلتاميــة للجنــة املعنيــة بالقضــاء عــىل التمييــز العنرصــي، أوكرانيــا:10(

DOC.A/56/18  
 UN DOC.A/.9) راجع عمل الفريق املعني باالحتجاز التعسفي رقم 11(
 من اتفاقية االختفاء القرسي. 17/1و  2 ) راجع املادة12(
 .33)  راجع دليل املحاكمة العادلة، الطبعة الثانية، منظمة العفو الدولية، موجع سابق، ص13(
 .34) نفس املرجع، ص14(
 .34) نفس املرجع،ص 15(
وكـذلك  ،UN DOC.A/HRC/714) راجع توصيات فريق العمل املعنـي باالحتجـاز التعسـفي،16(

   UN DOC.A/HRC/20/24(2012)  اص املعني باملهاجرين:املقرر اخل
ــذيب: 17( ــة التع ــة بمناهض ــة املعني ــة للجن ــات اخلتامي ــع املالحظ  /UN DOC.CAT/C) راج

YEM/CO/2/REV/1  
ــــم 18( ــــرأي رق ــــ): 27/2008) ال ــــفي (مرص ــــاز التعس ــــة باالحتج ــــة املعني  UNللجن

DOC.A/HRC/13/Add.1  2009( 78يف( 
 .35كمة العادلة، الطبعة الثانية، منظمة العفو الدولية، موجع سابق، ص) راجع دليل املحا19(
من إعالن االختفاء القرسي،  2)(ب) من اتفاقية االختفاء القرسي، واملبدأ 2//(17) راجع املادة 20(

 د) و(ز) من مبادئ املحاكمة العادلة يف إفريقيا.-)(ج1والقسم م(
ن مسئولية الدول عن األعامل اخلاطئـة املرتكبـة دوليـا، جلنـة من املقررات بشأ 7و5راجع املادتني  (21)

، املوىص هبا للحكومات بموجب قرار اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة رقـم 2001القانون الدويل لعام 
     156.2، جلنة مناهضة التعذيب التعليق 65/19

   .24صUN DOC.A/HRC/14/45  راجع املقرر اخلاص بحقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب (22)
 من املبادئ التوجيهية ملجلس أوروبا استئصال اإلفالت من العقاب. 4/4راجع املادة (23)
من امليثـاق  14/3من االتفاقية األمريكية، واملادة  7/4من العهد الدويل، واملادة  9/2راجع املادة (24)

 العريب. 
 اجلنائية الدولية. من النظام األسايس للمحكمة 60/1و 55/2راجع املادتني  (25)

)(ب)من مبادئ 2من جمموعة املبادئ املتعلقة باملساعدة القانونية، والقسم م( 14و13)راجع املادة 26(
 /(أ) من نظام روما األسايس.60و 55/2املحاكمة العادلة، وكذا املادتني 

 بشأن احلقوق أثناء التحقيق. 9) راجع الفصل 27(
 .40الطبعة الثانية، منظمة العفو الدولية، موجع سابق، ص ) راجع دليل املحاكمة العادلة،28(
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بشـأن احلقـوق أثنـاء  9بشأن احلق يف االستعانة بمحام قبل املحاكمة، والفصـل  3) راجع الفصل 29(

 بشأن حق الشخص يف الدفاع عن نفسه. 20التحقيق، والفصل 
مـن مبـادئ املسـاعدة  8املبـدأ من املبـادئ األساسـية اخلاصـة بـدور املحـامني، و 5) راجع املبدأ 30(

مـن قواعـد 42مـن قواعـد روانـدا، والقاعـدة  42من نظـام رومـا والقاعـدة  55/2القانونية، واملادة 
 يوغسالفيا.

بشأن حق الشخص يف احلصول عىل املعلومات املتعلقة بالتهم املوجهـة إليـه، 8/4) راجع الفصل 31(
 والتي تنطبق فور توجيه االهتام بصورة رسمية.

مـن املبـادئ املتعلقـة  5/(د) من مبادئ املساعدة القانونية، واملبدأ 42، و2) راجع املبدأ التوجيهي 32(
 باألشخاص املحرومني من حريتهم يف األمريكيتني.

-26من امليثاق العريب، والقواعـد  16/2من اتفاقية العامل املهاجرين، واملادة  17/5)راجع املادة 33(
)(ه) مـن مبـادئ 2مـن القواعـد النموذجيـة الـدنيا، والقسـم م( 92قاعدة من قواعد بانكوك، وال 28

مـن املبـادئ املتعلقـة باألشـخاص املحـرومني مـن حـريتهم يف  5املحاكمة العادلة يف إفريقيـا، واملبـدأ 
مـن  100/3مـن قواعـد السـجون األوروبيـة، واملبـدأ التـوجيهي  99و24األمريكيتني، والقاعدتني 

 محكمة اجلنائية.املبادئ التوجيهية لل
 من قواعد بانكوك. 10/2) راجع القاعدة 34(
 من مبادئ آداب مهنة الطب. 4) راجع املبدأ 35(
 من مدونة األمم املتحدة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني.  6) راجع املادة 36(
جـرب الرضـر عـن  بشأن احلـق يف 10/11بشأن احلق يف الصحة، والفصل  10/4) راجع الفصل 37(

 التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة.
 .58) راجع دليل املحاكمة العادلة، الطبعة الثانية، منظمة العفو الدولية، موجع سابق، ص38(
الصادر عـن الغرفـة الكـرب للمحكمـة األوروبيـة  543/3)راجع قرار املحكمة األوروبية رقم 39(

2006. 
مـن مبـادئ  4و 3واعـد األوروبيـة للحـبس االحتيـاطي، واملبـدأ مـن الق 8و7) راجع القاعدتني 40(

 املساعدة القانونية.
 16/6/(ب) من اتفاقية حقـوق الطفـل، واملـادة 37من العهد الدويل، واملادة  9/3) راجع املادة 41(

 من امليثاق العريب. 14/5من اتفاقية العامل املهاجرين، واملادة 
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من العهـد الـدويل، واملـادتني  14/1عاملي حلقوق اإلنسان، واملادة من اإلعالن ال10) راجع املادة 42(
مـن اتفاقيـة األشـخاص ذوي  13و12/(أ) من اتفاقية القضاء عىل التمييز العنرصـي، واملـادتني 5و 2

 من امليثاق العريب. 12اإلعاقة، واملادة 
 ابق.من العهد الدويل حلقوق املدنية والسياسية، مرجع س 14/1) راجع املادة 43(
من املبادئ األساسـية جلـرب الرضـر، والقسـم ح/(د) مـن مبـادئ  19-18و6-4) راجع املبادئ 44(

مـن املبـادئ التوجيهيـة ملجلـس أوروبـا بشـأن استئصـال  14و7املحتكمة العادلة يف إفريقيـا، واملبـدأ 
 من اتفاقية مناهضة التعذيب.  7و2،6اإلفالت من العقاب، واملواد 

 من املبادئ األساسية املتعلقة باستقالل السلطة القضائية. 2) راجع املبدأ 45(
)(ز) مـن 9/(أ)،(4) راجع املبدأ األول من املبادئ األساسية الستقالل السلطة القضائية، والقسم 46(

 مبادئ املحاكمة العادلة يف إفريقيا.
/(ل)،(ع) من 4من املبادئ األساسية الستقالل السلطة القضائية، والقسم  18و 12و 11) راجع 47(

 مبادئ املحاكمة يف إفريقيا.
من املبادئ التوجيهية لدور أعضاء النيابـة العامـة،  14/(ب) و13و 12) راجع املبادئ التوجيهية 48(

مـن  20/1من النظـام ملحكمـة روانـدا، واملـادة  19/1من نظام روما األسايس، واملادة  64/2واملادة 
 النظام األساسية ملحكمة يوغسالفيا.

 )(ب) من مبادئ املحاكمة العادلة يف إفريقيا.7) راجع القسم ن/(49(
بشأن املحاكم اخلاصة والعسكرية، مشار إليه يف دليل املحاكمة العادلة، الطبعـة  29) راجع الفصل 50(

                       .182الثانية، منظمة العفو الدولية، موجع سابق، ص
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 ساهتا عىل دول العامل الثالثتداعيات العوملة االقتصادية ومؤس

 د. نارصي سمرية
  "ب"أستاذة حمارضة 

 قسم العلوم السياسية بجامعة عباس لغرور خنشلة
  

 ملخص:
أسهمت العوملة بمختلف أشكاهلا السياسية واالجتامعية واالقتصادية هته األخرية التي 

عىل كافة الدول سلبيا  عملت عىل دمج اقتصاديات العامل يف اقتصاد عاملي موحد،مما ترك أثره
واجيابيا ولقد لقيت العوملة االقتصادية اهتامما بارزا يف اآلونة األخرية بعدما أصبحت تستند 
التفاقيات دولية تعقد بني الدول،وعن طريق مؤسسات ومنظامت دولية ورشكات متعددة 

 اجلنسية والتي تعمل عىل جعل دول العامل النامي سوقا هلا وملنتجاهتا.
لعوملة االقتصادية اجيابياهتا كان هلا يف دول العامل الثالث سلبيات حيث أسهمت عىل كام ل

انتشار وتفيش الفقر وسوء املعيشة يف هته الدول كام سامهت يف انتشار النزاعات بني دول العامل 
 النامي وذلك عن طريق مساندة األنظمة الديكتاتورية يف هته الدول ودعمها باملال والسالح.

Abstract 
 Globalization has contributed to various forms of political, social and 
economic recent HTH worked on integrating the world's economies in the 
global economy, leaving its impact on all the negative and positive States and 
economic globalization have received prominent attention recently after 
becoming based on international agreements between countries, and by 
international institutions and organizations and multinational companies which 
make the developing world to market their products. 
As for economic globalization has had its pluses in third world countries 
where prevalence contributed cons, widespread poverty and poor living in 
those States also contributed to the spread of conflicts between countries in the 
developing world by supporting dictatorial regimes in those countries and 
supported by money and weapons 

 
العوملة اإلقتصادية، العالقات الدولية، التكتالت االقليمية، البنك الدويل، الكلامت املفتاحية: 

 صندوق النقد الدويل.
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 مقدمة:

لقد تغري كثريا وجه التاريخ منذ فجر العقد األخري من القرن العرشين، وبدأت العالقات 
ث وتطورات يف بنية العامل، الدولية تدخل مرحلة غابت عنها طويال بفعل ما شهدته من إحدا

 ومن ثمة خريطته السياسية وعالقات القو فيه.
كان هلذه املرحلة اجلديدة مالمح ومميزات صبغت جمرياهتا وشكلت عالمات بارزة فيها، وقد 
كان من أبرزها األحداث السياسية والعسكرية باإلضافة إىل األحداث االقتصادية اجلديدة التي 

 ظام االقتصادي الشيوعي.ظهرت بعد اهنيار الن
شهد العقد األول من حقبة ما بعد احلرب البادرة تغريات جيواقتصادية نحو التحول إىل 
إقامة تكتالت إقليمية اقتصادية كرب(كاالحتاد األورويب ) ونحو ما يعرف بالعوملة االقتصادية 

هي التكامل والرتابط والتي كان هلا األثر يف تغيري السياسة الدولية، فالعوملة االقتصادية 
االقتصادي املتزايد بني االقتصادات الوطنية واإلقليمية واملحلية يف مجيع أنحاء العامل تقريبا من 

 خالل تكثيف احلركة عرب احلدود للسلع واخلدمات والتقنيات ورأس املال .
اج نمت العوملة االقتصادية بمعدالت مرتفعة يف السنوات الثالثني املاضية نتيجة اندم

االقتصاد الدول املتقدمة مع اقتصاد الدول األقل نموا وذلك من خالل االستثامر األجنبي 
وخفض احلواجز اجلمركية وعىل جانب آخر هناك من ير  أن العوملة االقتصادية ،املبارش

ونواجتها أعطت انسيابية غري مسبوقة لتنقل السلع واخلدمات ورأس املال فبلدان الشامل الغنية 
فتح األسواق العاملية أمام السلع لالستفادة من وفرة اليد العاملة الرخيصة يف اجلنوب تريد 

ولتحقيق ذلك تستخدم هته الدول املؤسسات الدولية  املالية العاملية واالتفاقات التجارية 
 اإلقليمية إلرغام الدول الفقرية عىل االندماج يف السوق العاملية .  

ة العوملة االقتصادية وأبعادها وتأثرياهتا االجيابية والسلبية وسنحاول يف هذا البحث دراس
 عىل الدول النامية من خالل طرح اإلشكالية والتي نجسدها يف التساؤالت التالية:

 ما هي ابرز تداعيات العوملة االقتصادية عىل دول العامل الثالث؟ -
 ما املقصود بالعوملة االقتصادية ؟ -
 امل الثالث؟هل هناك نتائجها عىل دول الع -

 ولإلجابة عىل تساؤل الدراسة قسمنا الدراسة إىل عنارص وهي:
 املحور االول:ديناميكية العوملة. -
 املحور الثاين:مؤسسات العوملة االقتصادية. -
 املحور الثالث: نتائج التغريات اجليو اقتصادية بعد احلرب الباردة. -
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 املحور األول:ديناميكية العوملة

العديد من التساؤالت لرتفع درجة القلق والتوتر لد اقتصادي دول أثارت عملية العوملة 
السوق الناشئة سواء نتيجة للتحوالت العميقة التي مست االقتصاد العاملي حيث نالحظ 
جمموعة من الظواهر اجلديدة املرتبطة أساسا بالثورة الصناعية الثالثة، وهي ثورة تستند إىل 

د من املجاالت خصوصا ثورة االتصاالت واملواصالت التي املعرفة وهلا تطبيقاهتا يف العدي
 .1فتحت عرصا جديدا يف طريق عوملة األوضاع و األحداث االقتصادية وحتى االجتامعية

 ولكي نفهم هذه الديناميكية اجلديدة البد لنا من فهم مفهومها.
 مفهوم العوملة: .1

ثالث لسنوات طويلة ولقرون عديدة العوملة هي ما كنا نسميه يف العامل ال"يعرفها مارتن كور:
 .2"(االستعامر) فكل منهام ال خيتلف كثريا عن اآلخر

العوملة هي عملية حلام ملجتمعات العامل كي تنصهر يف بوتقة واحدة مهام "ويقول أنتوين جينز
 .3"تباعدت بينهام املسافات يتشارك فيه كل البرش يف الرؤ واخلربات والتحديات

ة حركة السلع واخلدمات و األفكار وتبادهلا دون حواجز أو حدود بني فالعوملة تعني حري
الدول وهي حرية شاملة حرية نقل وتوطني واستثامر مجيع عوامل اإلنتاج من أيدي عاملة 

 .4ورأس مال وإدارة وتكنولوجيا وارض،أو موارد أرضية قابلة لالستثامر واالستغالل
ذات طابع حركي ديناميكي،فهي ظاهرة متكاملة  إن العوملة يف واقعها وحقيقتها ومضموهنا

اجلوانب واألبعاد، ظاهرة وان كانت بسيطة يف الشكل إال أهنا معقدة يف احلقيقة واملضمون 
فالعوملة كظاهرة وكتيار هلا العديد من اجلوانب االرتكازية،ذات الطابع املميز الذي جيعلها 

ا وتفرض سيطرهتا وفعلها يف مواقع كظاهرة وكتيار تكتسب صفات خاصة مميزة،تؤتى أثره
 وجوانب كثرية.

 أسباب ظهورها: .2
يعد تطور وسائل األعالم،ووسائل االتصال ونقل املعلومات من أهم أسباب التي أدت إىل  -

ظهور العوملة حيث أن هذه الوسائل قد عملت عىل تقصري املسافات بني الدول مما جعل العامل 
ذلك تطور وسائل نقل املوارد والسلع بني الدول مما أد قرية صغرية بال حدود باإلضافة إىل 

.كثري من السلوكيات إىل إنتاج سلع وتسويقها يف دول أخر 
ظهور التكتالت تنتج عنها وجود أسواق مشرتكة هلذه التكتالت اإلقليمية نتج عنها وجود  -

 أسواق مشرتكة هلذه التكتالت تنساب فيها التجارة.
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صادي عىل املستو العاملي والعمل عىل تذويب احلدود السياسية اتساع حركة التحرر االقت -

 بني الدول.
 العوملة االقتصادية: .3

نعني هبا عملية سيادة نظام اقتصادي واحد ينطوي حتته خمتلف بلدان العامل يف منظومة 
متشابكة من العالقات االقتصادية،تقوم عىل أساس تبادل اخلدمات والسلع واملنتجات 

وس األموال،ونتيجة لظهور الرشكات املتعددة اجلنسية فقد تطورت العالقات واألسواق ورؤ
االقتصادية بني بلدان العامل وتضخمت هذه الرشكات الستفادهتا من فروق األسعار ونسبة 
الرضائب ومستو األجور، وانتهاء برتكيز اإلنتاج األرخص ونقله إىل االستهالك يف املكان 

الكاتب  EDWARD LUTWAK  رضية،ويصف ادوارد لتواكاألعىل عىل مستو الكرة األ
السيايس األمريكي العرص اجلديد بأنه عملية انصهار االقتصاديات القروية و اإلقليمية يف 

 .5اقتصاد عاملي شمويل واحد  ال مكان فيه للخاملني
 إن صناع العوملة يضعون االقتصاد كأداة للعوملة وجغرافية العامل مادة هلا،ومن توضيح

 مالمح صورة العوملة االقتصادية نورد ماييل:
 سقوط االعتبارات اإلسرتاتيجية وهيمنة الطموحات التجارية. -
 ترسيخ االعتقاد بان الرخاء االقتصادي يقود حتام إىل التشابه واستقرار النمط األوحد. -
 تنامي الشعور بان الكون أصبح أخريا يسكنه العقالء. -

 ة االقتصاديةاملحور  الثاين: مؤسسات العومل
يشهد العامل اليوم يف ظل تطورات هائلة جسيمة،من اجل أن جتعل االقتصاد العاملي أكثر 
انفتاحا ولقد لعبت األمم املتحدة ومنظامهتا التابعة دورا رئيسيا يف تأكيد أمهية العوملة،وتتجىل 

 مؤسسات العوملة االقتصادية يف :
  INTERNATIONAL BANK البنك الدويل: .1

البنك الدويل يف خطابه السائد حاليا عىل استنتاجني أساسيني ال يلبث أن حيوهلام إىل يركز 
 :هو أن العوملة عملية ال مفر منها وجيب قبوهلا كام هي.األولعقيدة،

:هو أن التكيف النشط مع هذه الرضورة أمر ممكن والثاينإذ ال يمكن إال التكيف معها 
 ان العامل الثالث.بلد "نامية"بالنسبة للبلدان املسامة

م) حول الوضع االقتصادي 1997ويعترب صندوق النقد الدويل يف تقريره األخري(يف هناية 
العاملي:إن الدول التي فتحت أبواهبا واقتصادها لقو العاملة استفادت كثريا ويرفض 
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اخل االدعاءات القائلة بان العوملة مسئولة عن خسارة الوظائف والتفاوت الكبري يف األجور د

 الدول املتقدمة.
 وهنا يطرح السؤال ما هو هدف من املعونات التي يقدمها البنك الدويل لدول العامل؟

أن اهلدف الرئييس من املعونة ليس مساعدة  1961يقول الرئيس األسبق جون كندي عام 
فر األمم األخر،بل هو مساعدة أنفسنا،فيام يقول رئيس البنك الدويل:إن املعونة األجنبية تو

سوق عاجال وأساسيا للبضائع األمريكية وهي حترك تنمية ألسواق جديدة للرشكات األمريكية 
فيام وراء البحار كام أهنا تلبي توجهنا يف إقامة مؤسسات اقتصاد حر يمكن أن تزدهر فيها إقامة 

 .6مؤسسات اقتصاد حر يمكن أن تزدهر فيها استثامراتنا
 البنك الدويل وهل هو مؤسسة أمريكية أو أممية؟فام أهداف                       

إن البنك الدويل لإلنشاء والتعمري عبارة عن جهاز متخصص لألمم املتحدة،تأسس عام 
هبدف مساعدة الدول األعضاء فيه عىل حتقيق االنتعاش االقتصادي واإلرساع يف عملية  1944

 املشاكل املتعلقة بتوازن املدفوعات، التنمية فيام أو كلت بصندوق النقد الدويل مهمة التغلب عىل
 وقد بلغ عدد أعضاء البنك الدويل يف مطلع التسعينات أكثر من مائة ومخسني دولة.

يعترب البنك الدويل مصدر مهمّ لتقديم املساعدات املالية والفنية للبلدان النامية يف مجيع أنحاء 
لتحقيق نتائج دائمة،  فاءة مهنية،العامل. وتتمثل رسالته يف مكافحة الفقر، برغبة قوية وك

تقديم املوارد، وتبادل  ومساعدة الناس عىل مساعدة أنفسهم واحلفاظ عىل بيئتهم عن طريق
والبنك الدويل ليس .واخلاص املعارف، وبناء القدرات، وتكوين الرشاكات يف القطاعني العام
 186إنامئيتني فريدتني متلكهام  بنكاً باملعنى العادي الشائع هلذه الكلمة؛ فهو نتألف من مؤسستني

 واملؤسسة الدولية للتنمية(IBRD)البنك الدويل لإلنشاء والتعمري من البلدان األعضاء: ومها
(IDA). 

عوملة  نه تعاوين يف النهوض برؤيته املتمثلة يف إقامةولكل مؤسسة منهام دور خمتلف ولك
الفقر يف البلدان  مستدامة وتشمل اجلميع. وهيدف البنك الدويل لإلنشاء والتعمري إىل احلد من

املتوسطة الدخل والبلدان الفقرية املتمتعة باألهلية االئتامنية، يف حني تركز املؤسسة الدولية 
 مؤسسة التمويل ويكمل عملهام العملُ الذي تضطلع .قراً يف العاملللتنمية عىل البلدان األشدّ ف

 الدويل لتسوية منازعات واملركز ،(MIGA) والوكالة الدولية لضامن االستثامر ،(IFC)  الدولية

وتقدم املؤسستان معاً قروضاً بأسعار فائدة منخفضة واعتامدات بدون .(ICSID) .االستثامر
 إىل البلدان النامية ملجموعة عريضة من األغراض تشمل استثامرات يف: التعليم، فوائد ومنحاً 

http://go.worldbank.org/NTI6M2M170
http://go.worldbank.org/NTI6M2M170
http://go.worldbank.org/I5LZZ5XEA0
http://go.worldbank.org/I5LZZ5XEA0
http://www.ifc.org/
http://www.ifc.org/
http://www.ifc.org/
http://www.miga.org/
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
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اخلاص،  ع املايل والقطاعوالرعاية الصحية، واإلدارة العامة، والبنية األساسية، وتنمية القطا

إن احتياطي البنك الدويل من رأس املال يعترب بمثابة    ،والزراعة، وإدارة البيئة واملوارد الطبيعية
رصيد أو ضامن،لتمكني البنك من  احلصول عىل أي موارد مالية إضافية رضورية من األسواق 

تصل نسبة مسامهة ،% 90إىل حوايل  املالية العاملية اخلاصة،فبينام تصل مسامهة املوارد اخلاصة
.  THE LOEN FUNFمن رأس مال صندوق القروض  % 10الدول األعضاء إىل حوايل 

وتعمل أجهزة التمويل الثالثة بالتنسيق مع بعضها البعض لتشكل معا ما يعرف بجامعة البنك 
 .7الدويل أو مؤسساته

إلنشاء والتعمري ختفيض أعداد الفقراء هيدف البنك الدويل ل البنك الدويل لإلنشاء والتعمري: -
يف البلدان املتوسطة الدخل والبلدان األفقر املتمتعة باألهلية االئتامنية عن طريق تشجيع التنمية 

التحليلية  املستدامة، من خالل تقديم القروض والضامنات وأدوات إدارة املخاطر، واخلدمات
ملجموعة البنك  مري ليكون املؤسسة األصليةواالستشارية. تأسس البنك الدويل لإلنشاء والتع
 186 للبلدان األعضاء البالغ عددهم مملوكة الدويل، حيث يشبه بنيانه اهليكيل مؤسسة تعاونية

 لصاحلهم. يتم تشغيلها بلدا ً
وحيصل البنك الدويل لإلنشاء والتعمري عىل معظم موارده املالية عن طريق األسواق املالية 

. 1947ثباتاً منذ إصداره أول سند له يف عام  العاملية، وقد أصبح إحد أكثر اجلهات املقرتضة
الدخل الذي حققه البنك عىل مرّ السنوات له بتمويل األنشطة اإلنامئية، ويضمن له  ويسمح

القوة املالية، التي متكنه من االقرتاض من أسواق رأس املال بتكلفة منخفضة وتقديم رشوط 
 معه. جيدة للمقرتضني املتعاملني

 ـ بتشجيع من البنك الدويل ، تعهد2006ويف اجتامعه السنوي املنعقد يف سبتمرب/أيلول 
اخلدمات التي يقدمها ألعضائه.  حكومات البلدان األعضاء ـ بعمل املزيد من التحسينات عىل

البلدان املتوسطة  متزايدة من جانب وحتى يتسنى تلبية الطلبات األكثر تطورا وتقدما بصورة
البنك الدويل لإلنشاء والتعمري يف الوقت احلايل بإجراء إصالح شامل لألدوات  ، يقومالدخل

 وأدوات إدارة املخاطر، وتوسيع نطاق تقديم اخلدمات املعرفية املستقلة، وزيادة سهولة املالية

 .تعامل العمالء مع البنك
الذي  ذراع البنك الدويل (IDA) : متثل املؤسسة الدولية للتنميةاملؤسسة الدولية للتنمية -

أُنشئت يف عام  يضطلع بمساعدة أشد بلدان العامل فقراً. وهتدف مؤسسة التنمية الدولية، التي
، إىل ختفيض أعداد الفقراء من خالل تقديم اعتامدات بدون فائدة ومنح لربامج تستهدف 1960

وحتسني األحوال املعيشية  تعزيز النمو االقتصادي، وختفيف حدة التفاوت وعدم املساواة،

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/BODEXT/0,,contentMDK:20122865%7EmenuPK:64020025%7EpagePK:64020054%7EpiPK:64020408%7EtheSitePK:278036,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/BODEXT/0,,contentMDK:20122865%7EmenuPK:64020025%7EpagePK:64020054%7EpiPK:64020408%7EtheSitePK:278036,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,,contentMDK:20976054%7EpagePK:41367%7EpiPK:51533%7EtheSitePK:40941,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,,contentMDK:20976054%7EpagePK:41367%7EpiPK:51533%7EtheSitePK:40941,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,,contentMDK:20976054%7EpagePK:41367%7EpiPK:51533%7EtheSitePK:40941,00.html
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والتعمري ـ فرع اإلقراض  وتكمل املؤسسة الدولية للتنمية عمل البنك الدويل لإلنشاء .للشعوب

الدخل خدماته االستشارية وتلك  اآلخر التابع للبنك الدويل ـ الذي يقدم للبلدان املتوسطة
البنك الدويل لإلنشاء والتعمري هم أنفسهم  لقة باالستثامر الرأساميل. ونالحظ أن موظفياملتع

هاتني املؤسستني هلام نفس املقر ويقومان بتقييم  موظفو املؤسسة الدولية للتنمية حيث إن
مشاريع بنفس الدرجة من املعايري املتشددة،ومتثل املؤسسة الدولية للتنمية أحد أكرب مصادر 

بلداً يف 39بلداً، والتي يوجد منها  79املقدمة إىل أشدّ بلدان العامل فقراً البالغ عددها  دةاملساع
املانحة لتمويل  أفريقيا. واملؤسسة الدولية للتنمية هي أكرب مصدر واحد ألموال اجلهات

وتقوم مؤسسة التنمية الدولية بإقراض .فقرا اخلدمات االجتامعية األساسية يف البلدان األشد
  ألموال (ما يُعرف باالعتامدات) برشوط ميرسة. ا

وهذا يعني أن اعتامدات مؤسسة التنمية الدولية تُقدم بدون فوائد، ومتتد فرتة السداد إىل ما 
كام تقدم املؤسسة الدولية للتنمية منحاً .سنوات 10سنة تشمل فرتة سامح مدهتا  40إىل  35بني 

منذ بدء عملها، بلغت قيمة جمموع االعتامدات .باء مديونيتهاإىل البلدان التي تعاين ارتفاعاً يف أع
بليون دوالر أمريكي، كام بلغ متوسط ما تقدمه سنوياً يف  207قدمتها املؤسسة  واملنح التي

باليني دوالر أمريكي، وتم توجيه اجلزء األكرب من ذلك، أي نحو  12األخرية زهاء  السنوات
 .8املائة، إىل منطقة أفريقيا يف 50
 )INTERNATIONAL MONETARY FUND)IMF:. صندوق النقد الدويل2

،و أصبحت 1944انشأ هذا الصندوق بموجب اتفاقية بريتون وودز التي عقدت يف يوليو 
وعقدت اجللسة االفتتاحية ملجلس حمافظي الصندوق يف  1945ديسمرب  27نصوصها نافذة يف 

ر أسعار الرصف، واملحافظة عىل ، تتمثل وظيفة الصندوق هي دعم استقرا1946مارس  8
 التدابري املنظمة للرصف بني دول األعضاء.

 :9ويسعى هذا اجلهاز إىل
 دعم االستقرار النقدي العاملي من خالل خلق نظام مستقر للتعامل والتبادل النقدي. -
 خلق نظام نقدي عاملي متعدد األطراف. -
اء يف التغلب عىل اختالل خلق احتياطي نقدي يف إطار الصندوق ملساعدة الدول األعض -

 التوازن قصري األجل من ميزان مدفوعاهتا.
ويف مطلع التسعينات زادت طلبات االنضامم إىل عضوية صندوق النقد الدويل فبلغت أكثر 
من مائة ومخسني دولة، وهذه الزيادة من شاهنا رفع حدة اختالفات وجهات النظر ال سيام بني 
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لنظام النقدي احلايل يعكس من وجهة نظر الدول النامية مطالبها الدول الغنية والدول الفقرية،فا

 بنظام اقتصادي عاملي جديد.
ولصندوق النقد الدويل وظيفتان يقوم هبام من اجل العمل عىل استقرار النظام النقدي الدويل 

 :10ومها
إن صندوق النقد الدويل يقوم بوظيفة تنظيم قيم عمالت الدول األعضاء فيه عن طريق  -
 رقابة عىل معدالت الرصف.ال
إن صندوق النقد الدويل يوفر للدول األعضاء فيه ترتيبات مالية،متكنها من تغيري عمالهتا  -

املحلية بعمالت أجنبية صعبة بقصد متكينها من التغلب عىل املشاكل االقتصادية التي تواجهها، 
 ة حمددة.ال سيام املشاكل املتعلقة باختالل ميزان املدفوعات، يف فرتة زمني

 W.T.O-WORLD TRAD منظمة التجارة العاملية: .3

ORGANIZATION- 
. وهي واحدة من أصغر املنظامت العاملية عمراً 1995أنشئت منظمة التجارة العاملية يف 

حيث أن منظمة التجارة العاملية هي خليفة االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (اجلات)والتي 
املية الثانية. وهكذا وبالرغم من أن منظمة التجارة العاملية مازالت أنشئت يف أعقاب احلرب الع

حديثة فإن النظام التجاري متعدد األطراف الذي تم وضعه يف األصل حتت اجلات قد بلغ عمره 
بحضور العديد من  1998مايو  19مخسون عاماً. أحتفل النظام باليوبيل الذهبي يف جنيف يف 

. ولقد شهدت العرشون عاماً املاضية نموا استثنائيا يف التجارة رؤساء الدول وقادة احلكومات
% سنوياً وساعدت اجلات ومنظمة التجارة 6العاملية. فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط 

العاملية عىل إنشاء نظام جتاري قوي ومزدهر مما ساهم يف نمو غري مسبوق. لقد تطور النظام من 
والت التجارية التي انعقدت حتت راية اجلات, فقد تناولت خالل سلسلة من املفاوضات أو اجل

 اجلوالت األوىل بصفة أساسية خفض التعريفات.وشملت املفاوضات التالية مواضع أخر
 .11مثل مقاومة اإلغراق واإلجراءات التي ال ختص التعريفات

تنته  إىل إنشاء منظمة التجارة العاملية ومل 1994إىل  1986أدت اجلولة األخرية من 
املفاوضات عند هذا احلد, بل استمرت بعض املفاوضات بعد هناية جولة أورجواي. يف فرباير 

تم الوصول إىل اتفاقية بخصوص خدمات االتصاالت السلكية الالسلكية مع موافقة  1997
حكومة عىل إجراءات حتريرية واسعة املد تعدت تلك التي تم االتفاق عليها يف جولة 69

 أورجواي. 
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 نفس العام أمتت أربعون حكومة بنجاح مفاوضات خاصة بالتجارة بدون تعريفات يف

خاصة بمنتجات تكنولوجيا املعلومات، كام أمتت سبعون من الدول األعضاء اتفاقا خاصا 
% من التجارة البنكية والتأمني واألوراق املالية واملعلومات 95باخلدمات املالية يغطى أكثر من 

 املالية. 
عىل دراسة  1998ق أعضاء منظمة التجارة العاملية يف االجتامع الوزاري يف مايو كام واف

بدأت مفاوضات  2000مواضع التجارة الناشئة من التجارة اإللكرتونية العاملية. ويف عام 
جديدة خاصة بالزراعة واخلدمات. إن منظمة التجارة العاملية هى املنظمة العاملية الوحيدة 

الدولية املعنية بالتجارة ما بني األمم. إن مهمة املنظمة األساسية هى ضامن  املختصة بالقوانني
انسياب التجارة بأكرب قدر من السالسة واليرس واحلرية. النتيجة املرجوة من ذلك هى الضامن. 
فاملستهلك واملنتج كالمها يعلم إمكان التمتع بضامن اإلمداد املستمر بالسلع مع ضامن اختيار 

نتجات تامة الصنع ومكوناهتا وموادها اخلام وكذلك بخدمات إنتاجها. وبذلك أوسع من امل
يضمن كل من املنتجني واملصدرين أن األسواق اخلارجية ستظل مفتوحة دائام هلم. النتيجة 
املحققة من كل ذلك هى إقامة عامل اقتصادي يسوده الرخاء والسالم. النتيجة األخر هي 

واملنتجون أهنم يمكنهم أن ينعموا بإمدادات مضمونة واختيارات  الثقة. أن يعرف املستهلكون
أوسع من املنتجات النهائية واملكونات واملواد اخلام واخلدمات التي يستخدموهنا. وأن يعرف 

 . 12املنتجون واملصدرون أن األسواق األجنبية سوف تظل مفتوحة هلم
 .الرشكات املتعددة اجلنسية:4

ية عبارة عن رشكات متتاز حلد اآلن بطابعها الوطني قانونيا، الرشكات املتعددة اجلنس
 ومتعددة اجلنسيات بالنسبة لرأسامهلا االجتامعي وعرب وطنية بالنسبة ملجال أعامهلا وخدماهتا.

وبالرغم من أن ظاهرة الرشكات متعددة اجلنسية التي يعرفها العامل حديثا ليست وليدة اليوم 
خ ظهورها إىل النصف الثاين من القرن التاسع عرش،وان استمرار أو البارحة وإنام يعود تاري

وجود الرشكات متعددة اجلنسية عىل الساحة االقتصادية الدولية،رغم األزمات االقتصادية 
والسياسية التي تعصف بالعامل،وإنام يعود إىل قوهتا واستقرارها بسبب ما وصل إليه تطورها من 

ن حيث تنوع منتجاهتا وأنشطتها،ومركزية مراحل متقدمة بأحجامها الضخمة م
إدارهتا،وهرميتها الدولية التي جتعلها تعمل عىل املرسح الدويل بفاعلية اقتصادية كبرية مؤثرة 
بذلك عىل األحداث الدولية عن طريق ما تستعمله من وسائل ترغيبية وأخر ترهيبية،جاعلة 

 إياها أنجع قو ضاغطة عىل اإلطالق.
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ئدة اآلن، أي الرشكات متعددة اجلنسية هي أساسا من وضع هذه الرشكات إن التسمية السا

 I.B.M( INTERNATIONAL BUSINESS(نفسها، و أول من استعملها هي رشكة 

MACHINE  األمريكية والتي كانت حتتكر صناعة االلكرتونيات والكمبيوتر عىل املستو
ية االستغالل الذي متارسه من خالل العاملي وقد كانت الغاية من استعامل هذه التسمية لتغط

 .13 فروعها يف العامل
هي عبارة  TUGENDAHTكام أن الرشكات املتعددة اجلنسية يف تعريف الباحث توجندات 

فقد  DUNNINGعن رشكات صناعية تنتج وتبيع منتجاهتا يف أكثر من واحدة،أما جون دانينغ 
 وحدات إنتاجية يف دولتني عىل األقل .أما عرفها بأهنا تلك املرشوعات التي متلك أو تسيطر عىل

الدكتور حسام الدين عيسى فيعرفها بأهنا جمموعة الرشكات الوليدة أو التابعة التي تزاول كل 
منها نشاطا إنتاجيا يف دول خمتلفة،تتمتع كل منها بجنسية خمتلفة،والتي ختضع لسيطرة رشكة 

كات الوليدة كلها يف إطار إسرتاتيجية عاملية واحدة هي الرشكة األم،التي تقوم بإدارة هذه الرش
 .14موحدة

هذه الرشكات وان اختلفت تسمياهتا األكاديمية أو العلمية،فباستطاعتنا اإلطالق عليها ما 
شئنا من التسميات،فجميعها نفس النتيجة نظرا ألسباب كثرية نذكر منها غموض هذه 

ك صعوبة التعرف عىل املامرسات الرشكات وضخامتها،وعدم ختصصها يف قطاع حمدد،وكذل
امللتوية التي تستخدمها وهترهبا من اإلعالم،باالظافة إىل أن القانون الدويل كام يقول مرسيل 
مريل ال يقدم أية مساعدة كانت من اجل حتديد مفهومها،بل عىل عكس يتجاهلها،وكأهنا غري 

ي تتعامل معها بصفتها رشكات موجودة،وليس هلا شخصية قانونية ويرتكها للقوانني الوطنية الت
وطنية،وكذلك علامء االقتصاد الدوليون مازالوا يف متاهات من أمرهم ويبحثون عن خفاياها 

 .15دون أن يقدموا الكثري عنها
 :دوافع نشأة الرشكات املتعددة اجلنسية .1

ت إن ظاهرة تدويل اإلنتاج وأمهيتها أدت إىل التساؤل عن دوافع نشوء هذا النوع من الرشكا
التي تنشط عىل مستو عاملي،أن هذا النوع من الرشكات وجد منذ فرتة طويلة ولكن تطوره 
احلايل الذي تزامن مع تطور االتصاالت والنقل،وإمكانية اإلرشاف عن بعد يأخذ صبغة 

 جديدة،وخاصة يف ظل عوملة االقتصاد وبروز هذه الرشكات كأداة رئيسية هلذه العوملة.
:لعبت أمريكا دورا خاصا يف نمو االستثامر يف أوروبا بعد هناية احلرب ةانتهاء احلرب البارد )1

الباردة،ولتوضيح ذلك سنكتشف أن عددا قليال من هذه الرشكات يسيطر عىل قدر كبري من 
من جمموع االستثامر األمريكي املبارش يف  %40أن نسبة  1967االستثامر،فلقد قدر يف سنة 



 151           م 2017) جوان 01د الثاين/اجلزءاملجلد الثالث (العد-خمرب السيادة و العوملة  -جملة  الدراسات القانونية 

 
نيا تعود إىل رشكات ستاندرا اوبل للنفط ورشكات جنرال موتورز فرنسا وأملانيا الغربية وبريطا

 .16وفورد للسيارات
:لقد عرفت أوروبا تطورا ملحوظا يف ضمن التوسع التوسع االقتصادي الذي يعرفه العامل )2

االقتصادي العاملي الذي كان مالئام لتطور االستثامر األجنبي،نظرا للظروف السياسية 
الل فرتة اخلمسينات،والتي أرسعت من وترية التوسع واالقتصادية التي سادت خ

 العاملي،وسهلت من تصدير رؤوس األموال ويرجع هذا لسببني مها:
الطلب املتزايد عىل مستو كل األسواق،نظرا الرتفاع املستو املعييش يف البلدان  -

 الصناعية.
ر لغاية تقارب اقتصاديات الدول األوروبية غري االشرتاكية حتى أصبح من امليسو -

 حتقيق التوسع االقتصادي يف اخلارج.
وأصبح لد الرشكات وسيلتني لتلبية الطلب املتزايد،ومها إما التصدير وإما إقامة وحدات 
إنتاجية يف اخلارج من اجل االقرتاب من السوق بالرغم من بعض اإلزعاجات وظواهر 

ساد الكبري الذي عرفه العامل سنة االنكامش،إال انه مل حتدث انتكاسات كبرية يمكن مقارنتها بالك
،والذي أد إىل اسرتجاع رؤوس األموال األمريكية والربيطانية يف اخلارج من طرف 1929

البنوك والرشكات،بل عكس ذلك فان زوال تلك االضطرابات الدولية شجع الرشكات عىل 
قوع حتت وطأة القيام باستثامرات جديدة،والسعي إىل فتح أسواق أخر وتوسيعها بدال من الو

 .17القلق عىل كيفية محاية مصاحلها القائمة
:إن االرتفاع اهلائل يف التدفقات الثورة يف جمال االتصاالت واملواصالت )3

 العاملية،وعملية تدويل اإلنتاج،مرتبط مبدئية بحدثني رئيسيني مها:
ني من حترير أسواق النقد العاملية من القوانني من جهة،والثورة العاملية من القوان

جهة،والثورة العاملية يف جمال املواصالت واالتصاالت النامجة عن أشكال التكنولوجية اجلديدة 
من جهة أخر،فلقد شهد العامل منذ احلرب العاملية الثانية ثورة تكنولوجية ال مثيل هلا يف تاريخ 

امليادين احلياتية  البرشية،فاالخرتاعات التي حتققت خالل احلقبة الزمنية األخرية،تؤثر عىل مجيع
لإلنسان،ولعل ابرز تلك التطورات انعكست عىل ميدان اإلنتاج الصناعي واملبادالت التجارية 
الدولية،وذلك ما شجع إىل حد بعيد بروز الرشكات التي تنشط عىل املجال الدويل،أو تشجع 

 .18ةالرشكات وتقرر تدويل إنتاجها وتوزيعها بعدها كانت مقترصة عىل سوق حملية ضيق
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فلوال هذا التقدم اهلائل يف قوة الكمبيوتر والربجميات،واألقامر الصناعية والتحوالت ذات       

الرسعة العاملية،ملا أمكن لألسواق العاملية أن تعمل كسوق واحدة،وقد أتت هذه الثورة لتواكب 
وتنوعت إىل الطائرة فازدادت ،ما يتم يف حقل املواصالت من املحرك البخاري إىل السيارة

وتضاءلت الكلفة،ومل يعد من الصعب أن نجد بعض مشتقات ،وسائل النقل بكميات كبرية
 .19احلليب تعرب احلدود وآالف الكيلومرتات إىل املستهلك يف أماكن خمتلفة من العامل

 ومنه الثورة يف جمال االتصاالت واملواصالت، ساهم فعال يف توسيع الرشكات املتعددة اجلنسية.
 :رشكات املتعددة اجلنسيةخصائص ال .2
شمولية النشاطات وتنوعها بالنسبة عىل منتوج واحد أو اثنني،مما جعلها عرضة  )1

للتدخل يف شؤوهنا من قبل الدول الفاعلة املمثلني الدوليني،أو حتى من قبل النقابات العاملية 
اعي أو جتاري أو الوطنية يف هذه الدول،األمر الذي أد هبا إىل أن تتجنب الرتكيز عىل إنتاج صن

مايل واحد،لتتجه إىل توزيع منتجاهتا وجماالت نشاطاهتا مثل األعامل املرصفية،واملنجمية 
والصناعية اخلفيفة واملتوسطة والثقيلة،وجماالت السياحة املختلفة،من فنادق ومؤسسات 

 .20ورشكات نقل جوية،برية وحتى توجهها إىل الصحافة والنرش واإلنتاج الغذائي و...الخ
لقد وصلت الرشكات املتعددة  الرسعة الكبرية يف تزايد حجمها وانتشارها العاملي: )2

أصبح معها لفظ رشكة صغري بالنسبة ،اجلنسية يف يومنا هذا إىل أحجام كبرية جدا
فاحلجم الكبري مل يقترص عىل عدد فروعها وانتشارها يف غالبية دول العامل،بل تعداه ،لضخامتها

صانعها ومستودعاهتا ومنشاءاهتا وعدد موظفيها ومستخدميها،األمر الذي إىل حجم عقاراهتا وم
 يرتتب عليه ضخامة حجم نشاطها وسيطرهتا.

وتظهر أمهية احلجم النسبي هلذه الرشكات إذا قارنا أرقام أعامهلا بميزانيات الدول،حيث يتبني     
الدول الصناعية،وعن  أن هناك عددا من الرشكات تزيد أرقام أعامهلا عن عدد من ميزانيات

ميزانيات أكثرية دول العامل الثالث،وعىل سبيل املثال رشكة جنرال موتورز األمريكية التي تعترب 
رائدة الرشكات املتعددة اجلنسية،وصل رقم أعامهلا الذي يمثل قيمة عملياهتا اإلمجالية عام 

لقومي لدول،مما يشري أي أهنا احتلت مكانة فاقت الناتج ا،مليار دوالر133.6حوايل  1993
مقارنة مع الناتج اإلمجايل إال أهنا فاقت  22اإلمجايل لغالبية دول العامل حيث جاءت يف املرتبة 

بمدخوهلا الدخل القومي للدنامرك والنرويج والسويد وحتى فنزويال وتركيا واليونان ومع دول 
 .21العامل الثالث بال استثناء

اد عدد الفروع،وهو معيار آخر من حيث األمهية،والذي فيام خيص االنتشار العاملي وازدي
جاء منه تعبري متعددة اجلنسية أو العابرة للقارات،أو عىل وجه أكثر دقة العابرة للدول،وبتفاوت 
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االمتداد اجلغرايف هلذه الرشكات املتباين من حيث األمهية فبعضها يمتلك فروعا ورشكات تابعة 

 دولة.100 أكثر من للمقر الرئييس أي الرشكة األم يف
وتأيت أمهية هذا املعيار من انه يعطي للرشكات ميزات يف صاحلها مثل عدم اعتامدها عىل دول 
قليلة تتحكم يف نشاطاهتا أو تتشدد يف مطالبها،فتشاهبها اجلغرايف يدفعها الن تتعامل مع 

ح هلا بمعرفة ويسم،مما يزيد من إمكانياهتا من التهرب من هذه الترشيعات،ترشيعات خمتلفة
أفضل لقوانني االستثامر وجماالت العمل،األمر الذي يفتح باب املنافسة بني احلكومات 

 .22الستجالهبا ومنحها جماالت وتسهيالت كبرية
:نظرا ملقدرهتا املالية وتعدد جماالت نشاطاهتا خلقها واحتكارها للتكنولوجيا املتقدمة )3

دة اجلنسية بخلق مراكز متخصصة يف البحوث وتشتتها اجلغرايف فقد قامت الرشكات املتعد
العلمية ضمت إليها خرية علامء العامل باإلضافة لبعض مراكز البحث العلمي اجلامعي خلدمة 

وكذلك رشاءها لكل االكتشافات احلديثة لألفراد أو ،مصاحلها عن طريق عقود األبحاث
ل وبال استثناء عىل خلق املؤسسات الصغرية واحتكارها هلا مما جعلها اقدر من مجيع الدو

 .23وتصوير وحتديث أساليب اإلنتاج
:إن لكل رشكة متعددة اجلنسية مقرا رئيسيا أو ما يعرف بالرشكة األم يف اإلدارة املركزية )4

بلدها األصيل،أو ما يسمى البلد املنشأ املركز االجتامعي أو البلد املقر،وان اختلفت التسميات  
من حيث الصفة الرشكة األم،ومن حيث املكان بلد املقر،الن  فنعتقد أن أفضلها استخداما هو

كثري من الرشكات مقرها الرئييس غري موجود يف دولتها بل مقام يف إحد الدول وهذه 
الرشكات تسيطر سيطرة تامة عىل مجيع فروعها املنترشة يف أنحاء العامل،فليس هناك تعاون عىل 

 كار املركز يف حتديد السياسة العامة.قدم املساواة بني املركز والفروع بل احت
: إن مفهوم السيادة مازال يعترب ليس فقط الرشكات متعددة اجلنسية وتقدير السيادة الوطنية.3

العنرص األكثر أمهية يف حياة الدول،بل انه ارتبط كليا ببناء وتطور هياكل الدولة احلديثة،ورغم 
د املتبادل وإنشاء املنظامت الدولية،فان املضمون التطورات الكبرية يف ميادين الرتابط و االعتام

الذي وضحه بودان ملفهوم السيادة يف أوائل القرن السابع عرش يتم اللجوء إليه من جديد من 
 قبل عدد كبري من أعضاء املجتمع الدويل.

لكن رغم ذلك فان مضمون السيادة تأثر إىل حد كبري بالتطورات االقتصادية واالجتامعية 
ية،وواجه النقد الالذع من قبل العديد من الفقهاء،كام انه بدا يتعرض ألكرب حتد يف والسياس

إذ أن  .24مصداقيته مع تطور العوملة والرشكات املتعددة اجلنسية التي تعترب األداة الرئيسية هلا
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الرشكات عرب الوطنية كام ارشنا سابقا تعمل عىل حتقيق أهداف مضبوطة ومعينة تكون مدروسة 

وللحفاظ عىل مصاحلها وأهدافها يف البلدان املضيفة وبقاء  خطط وأساليب جد حديثة،وفق 
فنجد انه منذ احلرب  فإهنا تضطر إىل التداخل يف الشؤون الداخلية هلذه البلدان،  امتيازاهتا

العاملية الكرب سياسيا وحتى عسكريا يف شؤون الكثري   العاملية الثانية تدخلت رشكات النفط
وحتاول هذه الرشكات بطريقة  ،فنزويال ودول اخلليج العريب،مثل العراق ،العامل الثالثمن دول 

أو بأخر توجيه السياسة الداخلية للبلد املضيف يف اجتاه يتامشى و مصاحلها،فتؤثر بنفوذها 
وأمواهلا عىل رجال األحزاب والسياسة الذين يرعون مصاحلها ويرصفون النظر عن مصالح 

 عى الحتواء بعض األجهزة األمنية الستخدامها .بالدهم كام تس
إن هذا املثال ال يوضح فقط خطر الرشكات املتعددة اجلنسية عىل األنظمة التي ختتلف مع 
دولة أو دول الرشكة األم،وإنام يبني أكثر العالقة القائمة بني مصالح هذه الرشكات والبلد 

منذ بداية حركة الرأسامل األمريكي  انه،J.VINERاألم،ويف هذا الصدد كتب جاكوب فاينر 
والرشكات نحو اخلارج،فان وزارة اخلارجية والبيت األبيض األمريكي قد رغبتا يف توجيه 

 االستثامر األجنبي األمريكي يف االجتاه الذي يدعم أهداف السياسة اخلارجية األمريكية.
دولية التي تصدر عن إىل جانب هذا فان الرشكات متعددة اجلنسية ال تلتزم بالقدرات ال

منظمة األمم املتحدة مثال يف حماربة العنرصية هذه الرشكات تعمل عىل تكريسها،بحيث تغتنم 
الفرص وتسوق إنتاجها مستغلة الظروف احلرجة لتلك الدول وذلك ما حدث للنظام غري 
الرشعي الذي كان سائدا يف جنوب إفريقيا،وهكذا تكون هذه الرشكات كدعامات أساسية 

وإقليم ناميبيا  ،عض األنظمة العنرصية واالستيطانية يف كل من فلسطنيلب
وزمبابوي،ساوتومي،وجزر الرأس األخرض،ويف آسيا تيمور الرشقية ومكاو.وهذا تبعا ملا تقدمه 

 .مؤسسة التضامن ومؤسسات التعامل الوطني 
السلطة والتي ومن جهة أخر تدعم الرشكات متعددة اجلنسية احلركات واجلبهات املطالبة ب

وخاصة يف ،تدعي بأهنا حركات وطنية ثورية يف بعض األقاليم التي حصلت عىل استقالهلا
 FNLAو UNITAكدعمها حلركة ،انغوال و املوزمبيق ضد احلكومات الرشعية هلاتني الدولتني

يف انغوال.وكذلك دعمها للحركات االنفصالية املطالبة بالسلطة  MPLAضد احلزب احلاكم 
يف املوزمبيق،ويتم ذلك بعدة أشكال كدعم مبارش من قبل  FRELIMOزب احلاكم ضد احل

الرشكات هلذه احلركات واألحزاب،أو عن طريق دوهلا األم مثل متويل رشكات النفط للحركة 
مساندهتا لألنظمة ،االنفصالية يف بيافرا نيجرييا،ومتويلها كذلك حلركة كاهنجا يف الكونغو
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أو العائلية اإلقطاعية،كام هو احلاصل يف أغلبية دول أمريكا اجلنوبية الديكتاتورية العسكرية 

 والوسطى وإفريقيا.
:إن موضوع الرشكات طبيعة وحدود عالقة الرشكات متعددة اجلنسية بالدول النامية.4     

متعددة اجلنسية والدول النامية جدير بدراسة تفصيلية مستقلة باعتبارها واحدا من أهم 
تي تتناول طبيعة الرأساملية يف مرحلتها احلالية،واملشاكل التي تنشا عن هيمنة هذه املوضوعات ال

ومد تأثري هذه اهليمنة عىل برامج ،الرشكات الدولية عىل االقتصاديات القومية للدول النامية
التنمية يف الدول النامية سلبا أو إجيابا،وكذلك اثر الرشكات متعددة اجلنسية عىل اجلانب 

 واالجتامعي و الثقايف. السيايس
 اآلثار االقتصادية للرشكات متعددة اجلنسية عىل الدول النامية: )1
من  %50 إن  الرشكات املتعددة اجلنسية تسيطر عىل أكثر  :نقل التكنولوجيا -

تريد أن تنطلق يف ميدان التصنيع أن متر   مما يوجب عىل  البلدان النامية التي ،تكنولوجيا العامل
ملا تتمتع به من خربة  مل مع الرشكات املتعددة اجلنسية لتستفيد من التكنولوجيا،بمرحلة التعا

فبالنسبة ،أشكال  وتأخذ هذه املرحلة عدة ومهارات وإمكانيات عالية دائام حسب االعتقاد،
للربازيل مثال اخذ شكل االستثامر املبارش.وبالنسبة لكوريا اجلنوبية فقد اخذ شكل 

أخذت شكل رشاء التكنولوجيا املعلبة بمعنى رشاء مصانع بكل  عقود،وبالنسبة للجزائر
 .25جتهيزاهتا

واليشء اجلدير بالذكر أن الرشكات املتعددة اجلنسية ال تساهم يف تطوير القدرات 
التكنولوجية والصناعية للبلد املضيف يف معظم احلاالت،وقد أثبتت التجارب أن الكثري من 

،ولكن بعض الدول اختذت تدابري حلل املشكلة مثل تدعيم هذه الدول النامية مثل الربازيل
الرشكات الوطنية،ورفض التموين باملنتجات اخلارجية وغريها من التدابري التي ختفف من حدة 

 التبعية.
أما بالنسبة لنوعية التكنولوجيا فان الرشكات املتعددة اجلنسية تصدر إىل البلدان النامية إما 

جتربتها للمرة األوىل يف البلد املضيف،وإما تكنولوجيا بالية قررت  تكنولوجيا جد متطورة قصد
من تكنولوجيا الدول  %70االستغناء عنها،فحسب دراسة للبنك الدويل للتنمية كان حوايل 

الرأساملية بالية جتاوزها الزمن،ثم أن هذه التكنولوجيا ال تتالءم والظروف االقتصادية 
لبا ما سامهت الرشكات املتعددة اجلنسية يف متويل تكنولوجيتها واالجتامعية للبلد املستقبل وغا

 .26اجلديدة ببيع التكنولوجيا القديمة إىل البلدان النامية
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: يظن البعض أن إنشاء فروع الرشكات املتعددة اجلنسية وميزان املدفوعات -

ته األرقام للرشكات متعددة اجلنسية جيلب األرباح الطائلة للبلد املضيف، ولكن هذا وهم تثب
والتقارير، والتي تبني أن معظم األرباح التي تتحصل عليها فروع الرشكات املتعددة اجلنسية يف 
البلد املضيف تتحول إىل البلد األم، فتفتح نزيفا من العملة الصعبة يف ميزان 

مليار دوالر  22فالرشكات متعددة اجلنسية ترسل إىل بلداهنا األصلية ما يعادل ،املدفوعات
 مليار دوالر مستثمر يف البلدان النامية. 1قابل كل م
:تتجه الرشكات اثر الرشكات املتعددة اجلنسية عىل املوارد املالية يف البلدان النامية -

املتعددة اجلنسية إىل التأثري عىل املوارد املالية للبلدان املتخلفة من خالل إسرتاتيجية التمويل 
ة يف هذه الدول،ويمثل هذا التمويل استنزافا للموارد الوطنية الذايت من املوارد واألسواق املالي

املتاحة،ومن وجهة نظر االستخدامات البديلة هلذه املوارد أن الرشكات املتعددة اجلنسية،ال تأيت 
بأموال إىل الدول النامية،بل تلجا إىل االقرتاض من املصادر املحلية،وبالتايل حرمان املؤسسات 

من االستفادة من األموال املتاحة هلا،وتدل عىل ذلك اإلحصائيات التي واملرشوعات املحلية 
من  %80قامت الرشكات العاملية األمريكية بتموين  1965إىل  1956تؤكد بأنه خالل الفرتة 

استثامراهتا يف أمريكا الالتينية من املصادر املحلية أو من األموال التي اكتسبتها االستثامرات 
 .27السابقة
 الثالث: نتائج التغريات اجليواقتصادية بعد احلرب الباردةاملحور 

دفعت التطورات الدولية (العوملة) إىل بلورة أنامط جديدة من ديناميكية االقتصاد العاملي 
التي تتمحور حول دول الشامل بشكل عام، عىل أن تبقى دول العامل الثالث عىل كثرهتا مصادر 

 ق استهالك للسلع املصنعة وقد اد هذا إىل:تزويد بالطاقة واملواد اخلام،وأسوا
: فلقد ترك التقدم يف جمال تكنولوجيا االتصاالت العوملة والنمو االقتصادي والفقر-

والذي تزامن مع التحرير للتجارة الدولية وحركة رؤوس األموال بصمة يف سياق ،واملعلوماتية
 واملايل يف العامل.تعقيد املهمة امللقاة عىل عاتق صانعي القرار االقتصادي 

إن تزايد الرتابط بني اقتصاديات العامل كنتيجة هلذه التطورات أد دورا مركزيا يف األحداث 
حني نشبت األزمة املالية يف جنوب  1997التي شهدها النظام املايل العاملي خاصة منذ عام 

ة انتشار عدو آسيا،إن مقدار هذا الرتابط والطبيعة التي اتسم هلا من ناحية سهولة ورسع
 األزمات يشكل حتديا كبريا جدا للمجتمع الدويل.

وتشري البيانات إىل تسارع وترية ظاهرة العوملة املتمثلة بالتبادل التجاري، فقد ارتفع املعدل 
السنوي لنمو جتارة السلع واخلدمات يف العامل بشكل كبري عموما وبنسب فاقت باستمرار نسبة 
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ستثناءات قليلة واملظهر اآلخر للعوملة،وهو حترك رؤوس األموال يبني نمو الناتج العاملي، مع ا

أيضا الزدياد اهلائل يف حجم التدفقات املالية عرب احلدود خالل العقدين املاضيني، إن حجم 
 151مقارنة مع  ،2000مليار عام  1144عمليات التملك واالندماج يف العامل بلغت نحو 

 .28 % 22.5معدل نمو سنوي يبلغ  مسجلة،1990مليار دوالر يف عام 
ويعطي مؤيدو العوملة،وحتديدا البنك الدويل وصندوق النقد الدويل ومنظمة التجارة 
العاملية،أمهية كرب للعوملة كعامل أسايس وفعال يف مكافحة الفقر،فيعترب هورست كوهلر 

Horst Koehler ىل قدر كبري من العوملة املدير التنفيذي السابق لصندوق النقد،إن العامل  حيتاج إ
 ولكن علينا أن نعمل بجهد اكرب لكي تشمل ثامرها اجلميع.

غري أن هذا الرأي ال يتمتع باجتامع  كافة املهتمني هبذا املوضوع، فكثري من املراقبني           
واملختصني يشككون يف املقولة التي جتد رواجا كبريا يف الغرب بشكل خاص، وهي أن العوملة 

رير املايل والتجاري التام وغري املقيد هي الطريق املثىل لنمو االقتصادي والقضاء عىل والتح
،الذي يقول أن ثامر التنمية مل Joseph Stiglitz  الفقر.ومن ابرز املشككني جوزيف ستيجلتز

يتم توزيعها بشكل عادل يف الدول التي شهدت  فرتات هنضة ونمو اقتصاديا، ويعطي أمثلة 
العامل مدعام أن الرتاجع يف أنظمة الرفاهية العامة التقليدية قد اثر سلبيا يف الطبقات كبرية حول 

الفقرية، ويقول أن النمو االقتصادي ال يساعد الفقراء كثريا يف الدول حيث توزيع الثروة يتسم 
حني بعدم املساواة الطبقات الفقرية يف هذه الدول ال تتمتع بكثري من املغانم أوقات النمو، يف 

 .29أهنا تدفع الثمن يف فرتات الرتاجع
، والذي محل فيه 2002ويؤكد جوزيف ستيجلتز يف كتابه حول العوملة الذي صدر عام 

بشدة عىل صندوق النقد الدويل وسياساته االقتصادية واملالية عىل انه يمكن أن تشكل العوملة 
طبقات الفقرية ولكنه يضع اللوم عىل قوة اجيابية وان فيها اإلمكانية إلفادة اجلميع.بام فيها ال

الطريقة التي تدار هبا العوملة واألمر الذي أد إىل عواقب مثل تدمري البيئة وتعزيز الفساد يف 
العملية السياسية وعدم اخذ مصالح وأوضاع الدول الفقرية يف احلسبان لد رسم السياسات 

 االقتصادية.
نت القو االقتصادية العمالقة من تقليص دور الدولة انتشار املفاهيم الليربالية الغربية متك-

القومية باالستغناء عن بعض الوظائف األساسية التي تقوم هبا،فمثال بعد انتهاء احلرب الباردة 
الذي هو ثمرة  1996ظهرت فكرة اجليش املحرتف،فألغت فرنسا نظام التجنيد اإلجباري عام 

إىل قوة عسكرية لتفتح األسواق اخلارجية،لقدرة  الثورة الفرنسية،الن الدولة مل تعد بحاجة
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الرشكات املتعددة اجلنسية عىل دخول أي دولة دون منافسة إال من رشكات مماثلة،كام أن الدولة 
فقدت رمزا آخر لسيادهتا يتمثل يف وظيفة صك النقود،فال توجد عملة واحدة ذات السعر 

سواق الرصف اخلاصة الرصف ثابت،كام ضعفت دور البنك املركزي يف ضبط أ
والعاملية،باإلضافة إىل ختيل الدولة عن إدارة املرافق العامة وتقليص خدمات نظام التامني 

 .30االجتامعي
 ظروف دول العامل الثالث يف ظل العوملة: .1
إن دول العامل الثالث تسري باجتاه هتميش خانق نظرا إىل تراكم ديوهنا اخلارجية من جهة واىل  -

صادية للدول الصناعية من جهة ثانية، واىل ازدياد أزماهتا التضخمية من جهة تبعيتها االقت
 ثالثة،واىل انخفاض أسعار املواد األولية التي تصدرها من جهة رابعة.

إن ما يزيد يف صعوبة الوضع االقتصادي لدول العامل الثالث إزاء النظام االقتصادي العاملي  -
 هو:

اخلارجية املرتاكمة نظرا إىل تناقص قدرهتا االدخارية، وتزايد عدد  عدم قدرهتا عىل إيفاء ديوهنا -
 سكاهنا وانحسار الطلب التدرجيي عىل بعض موادها املصدرة.

عدم متكنها من استقطاب مشاريع استثامرية كبرية إذ أهنا يف الواقع سوق استهالكية اتفاقية  -
نشاط الرشكات الضخمة املتعددة  من جمموع % 80للسلع الغربية املصنعة، كام أن أكثر من 

وكذلك ،اجلنسية يرتكز داخل العامل الصناعي الن العاملة يف دول العامل الثالث غري متخصصة
 فان التسهيالت األخر املطلوبة غري متوفرة فيها.

إن الطابع االستهالكي املتزايد ألسواق العامل  الثالث كرس تبعيتها االقتصادية القتصاديات  -
لغربية وبالتايل أد إىل إفقارها التدرجيي،األمر الذي زاد يف اضطرارها إىل االستدانة من الدول ا

األسواق املالية الغربية مع عجزها عن حتقيق أي نمو اقتصادي يمكنها فعال من إيفاء هذه 
 الديون.

النمو :كام ارشنا بالفقرة السابقة إىل تدين معدالت .التوزيع غري العادل للثروات يف العامل2
االقتصادية يف معظم دول العامل الثالث واملصحوبة بتنامي لالضطرابات االجتامعية وهو األمر 
الذي يؤدي إىل ارتفاع معدالت عدم االستقرار السيايس، وبحسب اخلبري االقتصادي األمريكي 
جون كينيث جاليت فان الفقر سيكون املصدر األول للفوىض العاملية،وان املآيس البرشية 

يكون مصدرها احلروب الداخلية أكثر منها النزاعات اخلارجية،والتي ستدور معظمها يف دول س
إذ يشري التقرير الذي محل العنوان الفرعي اآلثار  "أوضاع الفوىض"العامل الثالث،وهو ما كشفه

االجتامعية للعوملة إىل أن التوسيع العاملي لقو السوق العاملية أد إىل اضطرابات ونزاعات 
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دموية وان الرشكات املتعددة اجلنسية املوجودة خارج نطاق أي سيطرة سواء كانت حملية أو 

 .  31قومية دولية متلك حاليا ثلث ثروات اإلنتاجية العاملية
انه ال يشء يقف يف طريقها فهي من اجل حتقيق مصاحلها  الرشكات املتعددة اجلنسيةما يميز      

خر،أو حزب ضد آخر،أو أقلية ضد أخر،يف رصاعها عىل تدعم ماليا ومعنويا مجاعة ضد أ
احلكم بغية املحافظة عىل مكاسبها وامتيازاهتا يف هذه البلدان،ويف حالة نشوب خالفات مع 
إحد دول العامل الثالث،أو هتدد هذه األخرية بالتأميم فان مل تستطيع الرشكة حل هذه املشاكل 

يف دولتها األم للتدخل والضغط عىل الدولة حلل لصاحلها لوحدها فإهنا تدفع بحكوماهتا 
 .32املشكل

ومكانتها االقتصادية،ومن ذلك تبني قوة هذه  الرشكات املتعددة اجلنسيةكام أن حجم 
الكيانات التي تتجاوز من ناحية اإلمكانيات املادية والتفوق التكنولوجي واملعلومات املتاحة 

لدول سوف تضعف يف كل صفقة أو عقد يربم مع عىل قوة البلد الضعيف،والنتيجة أن هذه ا
واحدة من هذه الرشكات مع احلكومات،وبالنظر إىل األرباح واالمتيازات التي جتنبها من 
نشاطها يف الدول النامية،وسواء أكان املجتمع املحيل رابحا أو خارسا،فلقد بات من الواضح أن 

ت من جهة وبني الرشكات املتخطية بني هذه املجتمعا "تفاوت يف القدرة التفاوضية"هناك 
للقوميات من جهة أخر،وهذا ما أد إىل التساؤل حول اثر هذه الكيانات عىل النظام السيايس 
العاملي و املجتمع الدويل عامة،بحيث أصبحت الرشكات تلعب دورا بارزا يف عدم استقرار 

دة ولكن جاء الرد من النظام السيايس الدويل،وتشجيع االضطرابات بداخل الدول بطرق عدي
قد أصبحت  الرشكات املتعددة اجلنسيةطرف املدافعني املتحمسني للتدويل مؤكدين عىل أن 

تتمتع بقوة كبرية تفوق قوة الكثري من الدول من الناحية املالية،ولكن هذا ال يعني بان الدول يف 
 الطريق إىل تضييع سيادهتا االقتصادية لصالح هذه الرشكات.

الدول النامية املضيفة هلا بالرجوع إليها يف رشاء السلع  املتعددة اجلنسية الرشكاتكام تلتزم 
 الوسطية وقطع غيار ومتوين العملية اإلنتاجية، وهذا ما جيعلها بتبعية دائمة هلاته األخرية.

لقد كان هلذه الرشكات آثار اجتامعية وثقافية عىل الدول املضيفة ويمكننا أن نلتمس أهم 
 الجتامعية والثقافية فيام ييل:اآلثار ا

- كثريا عىل التدخل يف الشؤون  الرشكات املتعددة اجلنسية:تعمل انتشار الرشاو
وذلك للحفاظ عىل ،الداخلية للدول التي تعمل فيها الدول النامية عىل وجه اخلصوص

ية،ومنها امتيازاهتا قصد احلصول عىل امتيازات أخر.فتلجا إىل األساليب غري املرشوعة واملتلو
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الرشوة التي تعتمد عليها عىل نطاق مل يسبق له مثيل للتأثري عىل قدرات احلكام و املسئولني.فهي 
جتند هلذا الغرض إعداد ال يستهان هبا من اإلداريني ورجال األعامل واملهنيني والسياسيني 

 املقربني للسلطة يف البلد املضيف.
من اجل  الرشكات املتعددة اجلنسية ا:تلجآثارها عىل العادات والتقاليد املحلية -

حتقيق املوازنة بني التنسيق وتكامل العمليات،وبني احلاجة إىل التكيف مع ظروف البلد النامي 
الذي تعمل فيه،إىل إتباع تقسيم العمل يف داخل املؤسسة عىل أساس اجلنسية،فاألفضلية تكون 

ت قدرة كبرية وهاته األخرية تقيم بالبلد للعاملة التي جلبتها الرشكات معها وهي عاملة فنية وذا
وتقوم بمختلف األنشطة االجتامعية،فينتقلون كام ينتقل األهايل األصليني يف املرافق العمومية 
كاملدارس واملستشفيات،وهلم عاداهتم وتقاليدهم اخلاصة هبم وهي عادات تنتمي للحضارة 

أو بأخر،فتحدث هناك مشاكل ويقع الغربية وحياولون فرضها عىل السكان األصليني بطريقة 
 االصطدام بني ثقافتني.

عىل الثقافات املحلية يف نمط احلياة عموما،والقضاء  الرشكات املتعددة اجلنسيةويظهر تأثري  
عىل الصناعات املحلية والتقليدية عىل وجه اخلصوص وحيدث هذا نتيجة املنافسة التي يتلقاها 

التي تعتمد عىل تكنولوجيا  الرشكات املتعددة اجلنسيةوجدها  هذا القطاع من قبل الفروع التي ت
متطورة،لذا بعض الدول اإلفريقية مثال،رفضت استثامرات الرشكات العمالقة يف ميدان النسيج 

 .33للحفاظ عىل الز التقليدي الذي متيز به
مثل رشكة تأثريها عىل نمط االستهالك وتوغلها يف اإلعالم الوطني وهذا للرتويج لسلعها  -

 ماكدونالد لألطعمة اجلاهزة.
احلد من دور الدولة القومية:يتسم النظام الدويل الراهن بتعددية قطبية يف جمال االقتصاد  -

وأحادية قطبية يف املجال العسكري،ويف الوقت الذي ترتاجع فيه األمهية النسبية للقوة العسكرية 
قتصادية والتقنية واحلضارية فيها كأساس لتقدم يف مقومات القوة الشاملة،تتنامى أمهية القوة اال

الدولة،خاصة وان زيادة ظواهر االعتامد املتبادل وتكوين الكتل التجارية الكرب قد دعام 
االهتامم الوطني والدويل باألوضاع االقتصادية عىل حساب األوضاع األمنية مع زيادة التنافس 

عنارص قوة الدولة يف النظام الدويل،ودعم وإطالق حرية آليات السوق،وهو ما أعاد ترتيب 
صعود عدد من القو االقتصادية املنافسة التي تتمثل يف اليابان وأوروبا والصني مقابل تراجع 
القوة االقتصادية للواليات املتحدة األمريكية،بام يعني مطالبة هذه القو الصاعدة بدور يف 

تحدة األمريكية الرتاجع عن اختاذ القرارات صنع القرار الدويل،فيحتم ذلك عىل الواليات امل
 .34بمفردها وختليها عن مفهوم اهليمنة املطلقة
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 اخلامتة:

ما يمكن استنتاجه مما تقدم أن سيادة النظام الرأساميل والذي جتسده العوملة بمختلف ما نتج 
هذا ساهم يف  منها من فتح لألسواق احلرة مرورا إىل انتقال السلع واألموال والتجارة احلرة  كل

ظهور عاملني عامل متقدم يقود زمام العوملة وعامل نامي انترشت فيه كل سلبيات العوملة بدءا من 
 انه صار سوق للمنتجات هذه الدول وصوال إىل انه يعاين من ظاهرة فقر وبطالة وتدين مستو

ت شعوهبا هذا املعيشة وهشاشة مؤسساته االقتصادية، ما أد إىل عجز الدولة عن تلبية حاجيا
 األخري افرز ظهور نزاعات داخلية هتدد السلم داخل الدولة وخارجها.    

وبفعل نظام االعتامد الدويل املتبادل تغري مفهوم الدولة،فباالظافة إىل التفاعالت التقليدية 
بني الدول،برزت تفاعالت جديدة تتم عرب الدولة فال يكون احد طريف التفاعل ممثال دولة أو 

ة دولية حكومية،بام يعني  عدم قدرة الدولة عىل عزل البيئة الداخلية عن تأثريات البيئة منظم
الدولية املختلفة،األمر الذي اضعف السيادة القانونية للدولة عىل بيئتها الداخلية،فالتحوالت 

انعكاساته التي افرزها عرص املعرفة املعلوماتية يف امليادين االجتامعية واالقتصادية والثقافية ترك 
عىل العنارص األساسية للدولة،الن هذه التحوالت ال تعرتف بحدود اجلغرافيا السياسية،وهو ما 
جعل احلكومة تفقد سلطتها عىل اقتصاد يسري يف طريق العوملة،بل تتقاسم سلطاهتا السياسية 
واالقتصادية التي تشكل جوهر السيادة مع رجال األعامل وأصحاب الرشكات وأعضاء 

 ظامت الدولية احلكومية وغري احلكومية وزعامء األقليات واملجموعات السياسية.املن
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 التعويض العيني كآلية إلصالح األرضار البيئيةات تطبيق

 
 أدرار–جامعة أمحد دراية  -د. وناس حييى

 جامعة حسيبة بن بوعيل، الشلف، اجلزائر  -رباحي أمحد .د.أ
 

 ملخص:
تتنوع مظاهر وصور وخماطر التدهور البيئي الذي يصيب األوساط املستقبلة بفعل تعدد  

لتدهور وضعت الترشيعات احلالية مجلة من االليات للحد من األنشطة الضارة. وملواكبة هذا ا
آثار التدهور التي تصيب املحيط جراء التلوث، إال أن االصالح العيني لألرضار يظل احلل 
املالئم للتدهور الذي يصيب املحيط باعتباره يقوم عىل أساس إعادة احلال إىل ما كان عليه احلال 

ذا النظام أكثر فعالية يف احلد من خماطر التدهور مما يستدعي قبل وقوع التدهور. وبذلك يظهر ه
مناقشة مد صالحية ومتايش نظام التعويض عن طريق إعادة احلال املوجودة يف القانون املدين 

 مع إصالح األرضار اإليكولوجية.
 – عليه كان ما إىل احلال إعادة – اإليكولوجي الرضر –: التعويض العيني الكلامت املفتاحية

 .التلوث إزالة
Résumé : 
Les formes et les degrés de la gravité de la dégradation de l’environnement 
varient selon les types des activités nocives pour l’environnement. Pour faire 
face à cette dégradation le législateur a conçu une série de mesure pour 
atténuer son ampleur. Notre analyse se limite au mécanisme de la réparation 
du dommage en nature qui se base sur la remise en état des lieux qui reste le 
mécanisme efficace pour lutter contre la pollution.  
Notre étude se penche sur la question de savoir si le régime général de la 
remise en état des lieux tel qu’elle est adopté en droit civil est adapté aux 
dommages écologiques. 
 
Mots clés : réparation en nature - dommage écologique – remise en état des 
lieux – dépollution-  
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 مقدمة

ال اختالف أن الرضر جيب أن يزال، وأن طرق إزالته عديدة وخمتلفة، ولعل منطق العدل 
يفرض أن نختار الوسيلة األكثر نجاعة وفعالية جلرب الرضر؛ لذلك ال جيب عند احلكم 

 بالتعويض الوقوف عىل نوع من أنواعه قد ال يكون فعاال وال منصفا.
باب املسؤولية املدنية، نجدها قد كرست وسائل متنوعة وإذا رجعنا إىل القواعد العامة يف 

للتعويض عن الرضر، خيتار منها القايض بطلب من املترضر ما يراه مالئام لتعويض الرضر، 
واألصل حسب هذه القواعد العامة أن يكون التعويض نقديا، وقد يستغنى عنه بتعويض بديل 

 يكون غري نقدي أو عيني. 
ا الرتتيب أن ما كان من تعويض غري نقدي ليس إال سبيال يلجأ إليه وال جيب أن نفهم من هذ

 يف غياب التعويض النقدي، بل إنه خيار ير فيه القايض أنه األنسب يف حال من األحوال.
ولعل من أبرز طرق التعويض البديلة؛ التعويض عن طريق إعادة احلال إىل ما كان عليه، 

ذ زمن بعيد يف القانون املدين، ومن تطبيقاته ما يتعلق الذي يعد العمل به مكرسا ومستقرا من
بعالقات اجلوار وما يرتتب عنها من مضار، كبناء حائط حيجب أشعة النور عن اجلار؛ وكذا ما 

 يتعلق بالبناء عىل أرض الغري، وما ينجر عنه من مطالبة بإزالة البنايات، وغري ذلك كثري.
ادة احلال املوجودة يف القانون املدين إىل جمال فهل يمكن نقل فكرة التعويض عن طريق إع

محاية البيئة كوسيلة إلصالح األرضار اإليكولوجية ؟ وإن كانت اإلجابة بنعم، فهل نأخذ 
 بمضمون الفكرة وأساسها عىل اإلطالق أم جيب سقلها بام يتمشى وطبيعة الرضر البيئي ؟

دي يعد وسيلة ضعيفة لالستجابة إىل إن االجتاه الغالب ير أن االعتامد عىل التعويض النق
 .  1أمهية محاية املكونات البيئية التي تعد ملكا مشرتكا للمجموعة الوطنية

 ألن بالنسبة للمستقبل، النزاع ينهي فالتعويض املايل عن األرضار  البيئية  يف حقيقته ال

 جديدة لبة قضائيةملطا ويصلح قائام يزال ال القضائية املطالبة حمل كان الذي النزاع موضوع

 الغري، عىل ممتلكات آثاره تنعكس أن يمكن والذي الطبيعي، للوسط الرضر استمرارية بسبب

لدراسات واألبحاث حول طاشور عبد احلفيظ، حول فعالية سياسة التجريم يف جمال محاية البيئة، خمرب ا - 1
 . 82، ص 2001املغرب والبحر املتوسط، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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 وفقا النزاع البيئي من وجيعل جديد، من الرضر بإصالح املطالبة حق خيوهلم الذي األمر

   .1منته غري التقليدية اإلصالح لقواعد
األحوال عىل إزالة عني الرضر، لرضورات أخر  كام أن التعويض املايل قد ال ينفق يف غالب

 قد تعطى هلا األولوية مقارنة باحلفاظ عىل البيئة.
وقد حيدث أيضا أن قيمة التعويض املقدر قد ال نتناسب البتة مع حجم الرضر البيئي، مما 

 جيعله عديم اجلدو من الناحية العملية، هذا إذا افرتضنا إنفاقه عىل إزالة وإصالح الرضر.
إن االنشغاالت السابقة تدعو إىل رضورة إعادة النظر يف االعتامد عىل نظام التعويض املايل، 
وتفسح يف الوقت نفسه املجال لتبني نظام التعويض عن طريق إعادة احلال. والتصوير السابق 
عىل ما يبدو أوحى إىل رضورة إجياد سبل من خالهلا نضمن سالمة البيئة واملحافظة عليها بام 

نفع حميطنا، وبام ندخره لألجيال الالحقة، ودفع الترشيعات احلديثة إىل تبني نظام التعويض عن ي
طريق إعادة احلال يف جمال إصالح الرضر اإليكولوجي، مع مراعاة خصوصية حمل النزاع 

 وأطرافه.
د وتأكيدا هلذا فإن الكتاب األخرض اخلاص بالتوجيهات األوربية يف جمال األنشطة البيئية ق

. 2"إعادة احلال إىل ما كانت عليه كتعويض عيني يمثل العالج البيئي األكثر مالءمة"أوىص بأن 
واملرشع اجلزائري من جانبه حاول اإلفادة من هذا التعوييض يف العديد من املناسبات، وأقره يف 

 نصوص عديدة، وأعطى للقايض سلطة احلكم به إذا رأ ذلك مناسبا.
اسة هذا النوع من التعويض، وذلك ببيان مضمونه (املطلب ومن جانبنا سنحاول در

األول)، واملدين بااللتزام به (املطلب الثاين)، مربزين يف الوقت ذاته بعض اإلشكاالت التي 
 تعرتض تطبيق هذا النظام، ليتبني من خالل ذلك مد فعاليته؟

 املطلب األول: مضمون االلتزام بإعادة احلال إىل ما كان عليه   
ظام إعادة احلال للمواقع امللوثة هو ترمجة لاللتزام امللقى عىل عاتق جمتمعنا جتاه بيئته وجتاه ن

األجيال املستقبلة، واإلنسان مطالب بأن يضمن للبيئة وجودها املادي، وأن يسري يف تطوره 
 بشكل عقالين، وأن ال يتنصل من مسؤوليته فيام سببه من أرضار، ألن يف إعادة احلال أمهية

وناس حيي، اآلليات القانونية حلامية البيئة يف اجلزائر، رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  - 1
 .274، ص 2007

عة اجلديدة، اإلسكندرية، مرص، الطبعة، سعيد السيد قنديل، آليات تعويض األرضار البيئية، دار اجلام -2 
 .28، ص 2004
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تكمن يف السامح للكائنات أن تعود لبيئتها األصلية، وتعطي للناس أماكن لالستكشاف، 

 والسياحة، والرياضة، ويمنح لألرض قابلية لإلنتاج، وما إىل ذلك من الفوائد التي ختفى علينا.
ومضمون إعادة احلال فيام يتعلق باألرضار البيئية يعني يف الصورة املألوفة فرض إصالح 

، وتعد هذه مقاربة مادية 1أهيل املوقع امللوث وإرجاعه إىل حالته األصلية البكريةوإعادة ت
 للمواقع امللوثة، ينظر إليها بام كان عليه املوقع يف املايض.

 التيكام يعني أيضا يف حالة بديلة إعادة تشكيل وإنشاء رشوط معيشية مناسبة للعنارص  

اسرتجاع رشوط قيام  عدم إمكانية سببب آخر، مكان يف للتدهور األصيل وسطها تعرض
 .2النظام البيئي

ويبدو أن هذه الصورة ليست سو حال جزئيا ملشكلة إزالة التلوث البيئي، ذلك أنه يرمي  
إىل إنقاذ العنارص الطبيعية التي تعرض وسطها للرضر يف حالة عدم إمكانية اسرتجاع  رشوط 

قائام متمثال يف عدم إمكانية اسرتجاع الوسط يف حد إقامة النظام البيئي األصيل، مع بقاء الرضر 
 ذاته بكامل عنارصه ومكوناته األصلية، وهذا يف احلقيقة ليس إعادة للحال إىل ما كان عليه.

ومع االجتاهني السابقني، هناك اجتاه مصلحي ظهر حلل إشكال إعادة احلال يرتجم يف  
امللوث، بتدابري تسمح بضامن غياب أي خطر  األخذ بعني االعتبار االستعامل املستقبيل للموقع

 عىل اإلنسان والبيئة.
 وامللفت للتساؤل: ملاذا وجد هذا التوجه يف ظل وجود التصور األصيل إلعادة احلال؟ 
ير الفقهاء أن إعادة احلال كمرادف إلصالح املوقع يف حالته األصلية والبكرية ال يمكن  

من الناحية العملية؛ ألنه حل غري عميل، ألسباب عديدة  القبول به كمبدأ ومفهوم سهل التطبيق
 ، نبينها يف الفرع األول.3منها

 الفرع األول: عقبات تبني املفهوم التقليدي لنظام إعادة احلال 
مسألة العلم باحلالة األصلية للموقع امللوث يف الواقع غالبا ما تكون صعبة أو  -أوال 

. فمثال: العلم باحلالة األصلية ملجر مائي يف 4للمنشأةمستحيلة يف حالة االستعامل القديم 

1 - R. Lecomte, La place du principe «pollueur-payeur» appliqué à la remise en état, la semaine 
Juridique, Éd Générale n0 7, 14 fév. 2007, I 112, p. 05.  

 .30س، ص البيئية، م  األرضار تعويض قنديل، آليات السيد سعيد - 2
3 - J-P. Boivin et J. Ricour, Sites et sols pollués, éd Moniteur, Paris, 2005, p.69. D. Deharbe, 
Les rapports récents et incertains du droit des installations classées à la remise en état, 
Environnement n0 11, Nov. 2005, étude 31, p. 05.  
4 - R.Lecomte, art . Précité, p. 05. 
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مهبط سد هيدروكهربائي أنشأ منذ مخسني عاما، عمليا يبدو مستحيال معرفة حالته األصلية، كام 
أن إعادة احلال األصلية قد ال يكون له معنى  لوجود بالرضورة نظام بيئي جديد قد قام بعد 

 .1ه ومحايته محاية خاصةسابقه، يستحق هو أيضا املحافظة علي
إذا كانت احلالة األصلية معلومة وال يعرتض معرفتها مشكل تقني، وليس يف إزالتها  -ثانيا 

عبء اقتصادي، فإنه من الناحية العملية الواقعية يصعب إصالحها وإعادهتا إىل حالتها 
يكون إعادة األصلية، فوجود مثال بعض التلوثات يف املياه اجلوفية، يصعب إزالته، فكيف 

حالتها؟ إن أحسن ما يمكن فعله هو املراقبة اجليدة واحلذرة واملستمرة هلذه املياه، ومنع استعامهلا 
 لالستهالك اإلنساين.

إن صعوبة الرجوع باملوقع امللوث إىل حالته األصلية قد يرجع يف بعض األحوال إىل  -ثالثا 
 حتديد طبيعة الرضر اإليكولوجي يف حد ذاته.

إذا كان فرضا إعادة احلال للموقع امللوث متاح وممكن من الناحية التقنية، فقد تكون  -رابعا 
قيمته كبرية ال يمكن حتملها، يف الوقت الذي نقول فيه إن تدابري إعادة احلال لنشاط املنشآت 
املصنفة امللوث جيب أن حيرتم فيها مبدأ النسبية، ويؤخذ يف احلسبان الطابع املعقول لتكلفة 

من قانون محاية البيئة يف إطار  05 -03تدابري اخلاصة بإصالح املوقع امللوث (ينظر مثال املادة ال
 التنمية املستدامة).

امللوثة  للمنشأة االقتصادية القدرة بني املوازنة احلال إلعادةويقصد بالصيغة العقالنية  
كانت  وإن العقالنية لصيغةا هذه أن إال عليه، كان ما إىل احلال إلعادة والتكاليف احلقيقية

للبيئة  فعالة محاية حتقق ال فإهنا الوطني، واالقتصاد املنشآت ألصحاب بالنسبة عدالة حتقق
ألغلب  يمكن ال ألنه الكارثية، أو الكرب البيئية األرضار يف احلال إعادة تطبيق إمكانية لعدم

من  تعفى احلالة هذه ففي لتايلبمفردها، وبا احلال إعادة تكاليف تتحمل أن امللوثة املؤسسات
 البحث يستوجب الذي األمر قائام، اخلالص اإليكولوجي الرضر ويظل احلال إعادة مسؤولية

   .2احلال إعادة لتمويل أخر عن طريقة
هذه االنتقادات السابقة تبني أنه ليس حمتام أن نفرض عىل املدين بإعادة احلال إصالح  

لية، فإعادة التأهيل للوسط البيئي امللوث، ال جيب أن حيدد بنظرة املوقع وإرجاعه إىل حالته األص
مسبقة، بل بالعكس جيب أن جيد معياره الصحيح يف نظرة مستقبلية. وهذا التوجه تبنته بعض 

1- J-P. Boivin et J.Ricour, op. cit, p. 69  
 .279وناس حيي، آليات محاية البيئة، م س، ص  - 2
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، حيث أخذ باملقاربة من قانون البيئة17-512-يف املادة لالترشيعات، ومنها املرشع الفرنيس 

 تامد عىل أهداف التأهيل للمواقع امللوثة حول استعامهلا املستقبيل.املصلحية إلعادة احلال باالع
محاية املصالح املحددة يف قانون البيئة،  أوهلام:وهذا التوجه يرتكز عىل معيارين أساسيني؛  

االستعامل املستقبيل للموقع امللوث. واملزج بني املعيارين يسمح بإجياد توازن بموجبه  وثانيهام:
 عادة وإصالح الوسط البيئي امللوث.نستخرج احلل إل

فاملعيار األول يستدعي إجياد تقنيات معاجلة وإزالة التلوث عىل أساس تقدير ملموس ألثر  
املوقع عىل البيئة وعىل صحة اإلنسان. واملعيار الثاين يراعى فيه االستعامل املستقبل للموقع، 

تأكد من غياب أي خطر يف حال كبناء سكنات، أو حدائق، أو مدارس...وذلك يتوقف عىل ال
 .1االستعامل املستقبل للموقع

 الفرع الثاين: موقف املرشع اجلزائري من االجتاه احلديث
إن التوجه السابق ال نجد له تطبيقا يف الترشيع اجلزائري، إذ إنه مل يتطرق إىل مسألة إمكانية 

حلال، حيث نجد املرشع اللجوء إىل االستعامل املستقبل للموقع امللوث كمفهوم إلعادة ا
يتحدث عن إزالة الرضر والرجوع إىل احلالة األصلية بمفهومه الكالسيكي، ولنا يف ذلك عدة 
نصوص جتسد موقف املرشع منها ما نص عليها يف قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة 

يف حالة االنبعاثات  46/01يف حديثه عن مبدأ امللوث الدافع، واملادة  03/08مثال: املادة 
اخلاصتني بالعقوبات املتعلقة بحامية اهلواء واجلو،  86/02واملادة  85/02امللوثة، واملادة 

يف حالة استغالل منشأة  102/03يف حالة تلويث األوساط املائية، واملادة  100/03واملادة 
ختاذ تدابري احلراسة يف حالة عدم االمتثال لقرار اإلعذار املحدد ال 105بدون ترخيص، واملادة 

، 12. 05وإعادة املنشأة أو مكاهنا إىل حالتها األصلية، وكذلك ما نص عليه يف قانون املياه رقم: 
منه يف  88/03املتعلقة بإزالة مصادر التلوث الدائم، واملادة  49/02يف املادة  2005لسنة 

  ز. حاالت املنشآت التي تم بناؤها دون احلصول عىل الرخصة أو االمتيا
وما جتدر اإلشارة إليه أن إعادة احلال إىل ما كانت عليه يف الترشيع اجلزائري يشكل تقريبا يف 
مجيع احلاالت عقوبة تكميلية يلتزم هبا املسؤول بجانب عقوبته األصلية التي قد تكون جنائية أو 

 .2إدارية، وخصوصا يف حالة خمالفته إلحد قواعد الضبط اإلداري

1 - J-P. Boivin et J.Ricour, op. cit, pp. 70- 71. 
، كلية العلوم نعوم مراد، احلامية القانونية للبيئة يف القانون الوضعي والفقه اإلسالمي، رسالة دكتوراه -2

 .447، ص 2012اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية، جامعة وهران، 
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 جتاوز عقبات تطبيق نظام إعادة احلال بمفهومه الكالسيكيالفرع الثالث: 

إذا كان موقف املرشع اجلزائري واضحا يف تبني النظام الكالسيكي إلعادة احلال، فكيف نربر 
 العقبات التي تقف دون تطبيقه؟

فيام يتعلق بالعلم باملواصفات واحلالة األصلية للموقع امللوث يمكن جتاوزها عن طريق 
ات مد التأثري أو دراسات موجز التأثري ودراسات األخطار عىل الوسط البيئي، تفعيل دراس

من قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة،  15وقد ورد النص عىل هذه الرشوط يف املادة 
من القانون نفسه حمتو دراسة التأثري، الذي جيب أن يتضمن عىل عرض عن  16كام بينت املادة 

زمع القيام به، ووصف للحالة األصلية للموقع وبيئته اللذين قد يتأثران بذلك النشاط امل
النشاط، كام يتضمن وصف التأثري املحتمل عىل البيئة وعىل صحة اإلنسان بفعله، واحللول 
البديلة املقرتحة. كام يشمل أيضا عرض عن النشاط املراد القيام به عىل الرتاث الثقايف، وكذا 

 لظروف االجتامعية واالقتصادية.تأثرياته عىل ا
ويظهر من النصني السابقني أن املرشع اجلزائري قد احتاط مما قد يدفع به املتسبب يف الرضر 
من عدم علمه باملواصفات البيئية األصلية. وتبقى احلال التي يدق فيها التساؤل وهي املتعلقة 

ثري عىل البيئة (مل تطبق إال بعد بالنشاطات امللوثة التي أقيمت قبل اشرتاط دراسة مد التأ
)، إذ تبقى صعوبة خاصة بصددها إلثبات احلالة األصلية 1996إحداث مفتشيات البيئة سنة 

للوسط الطبيعي الذي تعرض للرضر الحقا. ويقرتح أحد الباحثني أنه يمكن اللجوء إىل إثبات 
 .1ملاديةاحلالة األصلية للوسط إىل كل الوسائل املتعلقة بإثبات الوقائع ا

أما فيام يتعلق بالصيغة العقالنية إلعادة احلال، فإنه يمكن جتاوزها بأمرين؛ األول: أن 
صاحب املنشأة عند طرحه للمرشوع، وعند بيان دراسة التأثري، فإنه يتطرق إىل حتديد التأثري 
 املحتمل عىل البيئة وعىل صحة اإلنسان، وكذا احللول البديلة، ففي هذا الفرض ال يمكن
لصاحب املنشأة أن يدفع مسؤوليته؛ ألنه قد قدر الرضر سلفا، واحتاط له من حيث تعويضه 
ماديا. ويبقى اإلشكال بالنسبة لألرضار اجلسيمة الكارثية مل يكن يف احلسبان توقعها، فاحلل 
بشأهنا يكمن يف البحث عن آليات لتخفيف مسؤولية املستغل، واألساس يف ذلك أن نشاط 

منه املجتمع واالقتصاد الوطني، هذا فضال عىل أن أصحاب األنشطة امللوثة امللوث يفيد 
يدفعون بصفة منتظمة رسوما إيكولوجية، يفرتض أن جتمع حصيلتها ملواجهة حاالت التلوث 

 .278وناس حيي، آليات محاية البيئة، م س، ص  - 1
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الكارثي التي ال يستطيع امللوث وحده مواجهتها، وهنا يمكن إدخال الصناديق اخلاصة يف حتمل 

 .1جزء من التعويض
تنا أن نذكر بأن نظام إعادة احلال إىل ما كان عليه يف محاية البيئة ال يثبت جدارته وال يفو

وفعاليته يف محاية البيئة يف اجلزائر، إال بالعمل عىل تعميمه يف شتى القوانني املتعلقة بحامية البيئة، 
ممكنا، وكذا  وتوعية األجهزة اإلدارية املركزية أو الالمركزية حول رضورة اللجوء إليه كلام كان

حتسيس اجلهات القضائية، وخاصة اجلزائية منها عىل النطق به، وهذا املسلك يقتيض إعادة النظر 
يف العديد من النصوص املتصلة بحامية البيئة، وذلك يشكل مهمة صعبة، إال أن انتهاج سياسة 

 .2يات والصعوباتبيئية تتضمن التنمية االقتصادية املستدامة يدفعنا إىل مواجهة ورفع كل التحد
 املطلب الثاين: املدين بإعادة احلال إىل ما كان عليه

خيتلف حتديد شخص املدين بإعادة احلال عن األرضار البيئية تبعا لظروف حتيط بحياة املنشأة 
وما قد تتعرض له من تغيريات من حيث مستغليها، والترصفات القانونية التي ترد عليها، وفيام 

 ه املسألة عىل الرتتيب اآليت :ييل سنحاول بيان هذ
 الفرع األول: املدين من الصف األول بإعادة احلال بالنسبة للمنشآت املصنفة

إن مبدأ إعادة احلال للمواقع امللوثة يفرض إجياد تدابري وتقنيات ترافق حياة املنشأة عرب 
ة عىل قيام املنشأة البد مراحلها املختلقة ضامنا لتطبيقه تطبيقا سليام وفعاال، ففي املرحلة السابق

من وضع رشوط حمددة يف عقد الرخصة، يتقيد بموجبها املستغل بام حدده من تدابري خاصة 
إلعادة احلال، ثم البد من تفعيل التدابري الوقائية يف ظل حياة املنشأة، بحيث جيب عىل اهليئات 

تطورها، لتسهل بذلك املختصة أن تعري النظر لفرتة نشاط املنشأة وتعمل عىل تشخيص دقيق ل
حتديد املضار املحتملة عىل البيئة، وتفادي تفاقمها، وبيان ما إذا كان املستغل قد التزام بام تعهد به 
أثناء طلب رخصة إقامة املنشأة، ويف الوقت نفسه تساعد هذه العملية عىل حتديد القدرات التقنية 

املنشأة عىل حتمل تدابري إعادة احلال  واملالية للمستغل من أجل ضامن قدرته يف حال توقف نشاط
الذي  198. 06من املرسوم التنفيذي رقم:  36و 35( املرشع نص عىل هذا اإلجراء يف املادتني 

يضبط التنظيم املطبق عىل املؤسسات املصنفة حلامية البيئة )، ويف آخر مراحل حياة املنشأة وهي 
 .3قيقي عن انطالق تدابري إعادة احلالفرضية توقفها عن النشاط، الذي يشكل اإلعالن احل

 .279املرجع نفسه، ص  - 1
 .450نعوم مراد، احلامية القانونية، م س، ص  -  2

3 - J-P. Boivin et J.Ricour, op. cit, pp. 51- 61. 
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ويبدو أن املرشع اجلزائري قد جعل بشكل رصيح املستغل للمنشأة ( سواء كان شخصا 

 18طبيعيا أو مشخصا معنويا) كمدين أسايس لاللتزام بإعادة احلال للموقع امللوث ( املواد من 
من املرسوم التنفيذي  06و 05ادتني وامل ،من قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة 20إىل 

 الذي يضبط التنظيم املطبق عىل املؤسسات املصنفة حلامية البيئة ).  198. 06رقم: 
وإلقاء املسؤولية عن إعادة احلال عىل عاتق املستغل للمنشأة جيد أساسه يف كون هذا االلتزام 

ما بني النشاط والرضر الناتج يتصل جوهريا باالستغالل ذاته للمنشأة؛ أي وجود عالقة مبارشة 
 . 1عنه

، الذي أكده املرشع 2"امللوث الدافع  "كام أن هذا احلكم جيد أساسه يف املبدأ املعروف     
مبدأ امللوث  "من قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة  بقوهلا :  03/08اجلزائري يف املادة 

بب نشاطه أو يمكن أن يتسبب يف إحلاق الرضر الدافع : الذي يتحمل بمقتضاه، كل شخص تس
      بالبيئة، نفقات كل تدابري الوقاية من التلوث والتقليص منه وإعادة األماكن وبيئتها يف حالتها 

 C (74) 223توصية جملس منظمة التعاون والتنمية االقتصادية كذلك وقد جاءت ، "األصلية 
ية مبدأ امللوث الدافع  ووضحت أنه يشكل مبدأ ، لتبني أمه1974نوفمرب  14التي تبناها يف 

أساسيا للتكاليف املخصصة ملنع التلوث وتدابري الرقابة عليه وتشجيع االستخدام األمثل 
 .3للموارد البيئية النادرة وجتنب األرضار بالتجارة الدولية واالستثامر

ومكافحة التلوث التي وبمقتىض هذا املبدأ يتحمل امللوث التكاليف املتعلقة بإجراءات منع 
تقررها السلطات العامة لكي تظل البيئة يف حالة مقبولة، ومعنى ذلك أن تكلفة هذه اإلجراءات 
جيب أن تنعكس عىل تكلفة السلع أو اخلدمات التي هي مصدر التلوث يف اإلنتاج أو االستهالك 

 .4أو يف كليهام معا
ل مسؤولية إعادة احلال عن األرضار واألمر نفسه يطبق عىل املستغل بشكل فعيل، إذ يتحم

البيئية، فالعربة بمستغل املنشأة، وهذا تفاديا لتنصل البعض من مسؤولياهتم بحكم ممارستهم 
الفعلية لنشاطات ضارة بالبيئة. وقد نص املرشع اجلزائري عىل عقوبات جزائية خاصة بمستغل 

من قانون محاية البيئة يف إطار  19منشأة دون احلصول عىل الرتخيص املنصوص عليه يف املادة 

1 - D.Deharbe, art.précit, p.02. 
2 - R.Lecomte, art . précit, p.01. 

 .16، ص 2006أرشف عرفات أبو حجازة، مبدأ امللوث يدفع، دار النهضة العربية، القاهرة، مرص، الطبعة  -3
أمحد أبو الوفاء، تأمالت حول احلامية الدولية للبيئة من التلوث مع إشارة لبعض التطورات احلديثة، املجلة  -4

 .58، املجلد التاسع واألربعني، ص 1993للقانون الدويل، املرصية 
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كام جيوز  "، حيث جاء هبا:102/03كام نص عىل جزاء مدين بموجب املادة  ،التنمية املستدامة

، وقد شدد املرشع العقوبة "للمحكمة األمر بإرجاع األماكن إىل حالتها األصلية يف أجل حتدده
تدابري احلراسة أو إعادة املنشأة إىل عىل كل من مل يمتثل لقرار اإلعذار يف األجل املحدد الختاذ 

 حالتها األصلية بعد توقف النشاط هبا.
وألزم املرشع يف حالة تعديل يف املؤسسة املصنفة بقصد حتويل نشاطها أو تغيري يف املنهج، أو 
حتويل املعدات، أو توسيع النشاطات، رضورة تقديم طلب جديد للحصول عىل رخصة 

 198. 06من املرسوم التنفيذي رقم:  38ترخيص جديد ( املادة  استغالل املؤسسة املصنفة أو
الذي يضبط التنظيم املطبق عىل املؤسسات املصنفة حلامية البيئة)، وكذلك األمر يف حال حتويل 

من املرسوم التنفيذي نفسه. وبدهي أن هذا  38املؤسسة أو املنشأة املصنفة إىل موقع آخر (املادة 
 من التنصل من مسؤوليته حال حدوث رضر بيئي.االشرتاط يمنع املستغل 

    الفرع الثاين: تعاقب املستغلني للموقع نفسه
حرص املرشع عىل إلزام املستغل اجلديد للمنشأة برضورة الترصيح يف أجل أقصاه شهر 
بتغيري املستغل أمام الوايل املختص إقليميا بالنسبة للمؤسسات املصنفة اخلاضعة لنظام الرخصة، 

 رئيس املجلس الشعبي البلدي املختص إقليميا بالنسبة للمؤسسات املصنفة اخلاضعة أو إىل
). الذي يضبط التنظيم املطبق عىل املؤسسات املصنفة حلامية البيئة 40لنظام الترصيح (املادة 

ووضع هذا االلتزام جاء متشيا ومبدأ تشخيص املسؤولية عىل املستغل، إذ أن كل نقل لالستغالل 
يح ال ينقل رضورة املسؤولية عن إعادة احلال من املستغل القديم إىل املستغل اجلديد؛ دون ترص

كام أن املستغل  ألنه من الناحية القانونية غري معروف بالنسبة لإلدارة مانحة رخصة االستغالل.
 .1األصيل ال يمكنه التنصل من االلتزام القانوين امللقى عىل عاتقه ومحله عىل املترصف له

تواجهنا فرضية يبدو أن املرشع اجلزائري مل يعاجلها يف حال تعاقب املستغلني، فأهيم  وقد
يتحمل املسؤولية ويكون املدين األسايس بإعادة احلال؟ إن اإلجابة عىل هذا التساؤل تتوقف 

 عن معرفة هل املستغلون قاموا بالنشاط نفسه عىل املنشأة، أم اختلف نشاطهم؟ 
نشاطات خمتلفة فالفرض أن كل واحد يتحمل املسؤولية عن إعادة فإذا مارس املستغلون 

احلال عن األرضار التي ترتبط مبارشة بالنشاط الذي يامرسه، وهنا نعتمد معيار العالقة املبارشة 

1 - F.Guy Trébule, Le manquement à l’obligation de remise en état du site revêt le caractère 
d’une faute au sens de l’article 1082 du code civil, la semaine Juridique, éd Générale n0 37, 14 
Sep. 2005, II 10118, p.04.   
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ما بني النشاط والرضر احلال، وإذا حدث أنه تعذر معرفة املتسبب يف الرضر يف حالة غياب 

 ا يرجع عىل آخر شخص استغل املنشأة املقامة عىل املوقع.إثبات العالقة املبارشة، فهن
أما إذا كان املستغلون يامرسون النشاط نفسه عىل املوقع، فااللتزام يقع عىل عاتق آخر مستغل 
للمنشأة، وهو بذلك يتحمل مسؤولية نشاطه ونشاط من سبقه أومن سبقوه. وهذا االنتقال يف 

ل آخر بصفة مستغل للمنشأة. وبطبيعة احلال فإن ما املسؤولية يرتكز عىل فكرة حلول شخص حم
 . 1سبق بيانه ال يعمل به إال إذا كان املستغل اجلديد عىل علم بااللتزامات امللقاة عىل عاتقه

الفرع الثالث: املدين بإعادة احلال عند بيع أو إجيار أو التنازل عن األرض التي استغلت هبا 
 املنشأة املصنفة

عىل كل من يترصف قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة من  26 يتعني حسب املادة
ببيع أرض استغلت أو تستغل فيها منشأة خاضعة لرتخيص إعالم املشرتي كتابيا بكل 
املعلومات حول األخطار واالنعكاسات النامجة عن هذا االستغالل، سواء تعلق األمر باألرض 

 أو املنشأة.
رتي بكل ما يتعلق بالبيع من معلومات وخماطر يعفيه من املسؤولية وبدهي أن إعالم املش

وينقلها إىل املشرتي، وتربير ذلك أن املشرتي قد يكون قد قبل بالصفقة مع انتقال االلتزام إليه 
 بوصفه خلفاً خاصاً ألنه قد أفاد ربام من ختفيض يف ثمنها. 

، 26إعالم املشرتي بام فرضته املادة وقد سكت املرشع عن بيان اجلزاء املرتتب يف حال عدم 
من القانون املدين يعطي للمشرتي  352وحسب القواعد اخلاصة بعقد البيع فإن تطبيق املادة 

احلق يف املطالبة بإبطال العقد، كام يمكنه أيضا التمسك هبذا احلق تأسيسا عىل دعو التدليس إذا 
 أثبت رشوطه. 

بكل املعلومات حول األخطار  -م باإلعالم كتابيا كام سكت املرشع أيضا عن جعل االلتزا
وجوبيا يف  -واالنعكاسات النامجة عن هذا االستغالل، سواء تعلق األمر باألرض أو املنشأة 

 حاالت الترصف القانوين غري البيع، كاهلبة واإلجيار...
و املستأجر عىل أن املرشع اجلزائري  قد كان أكثر وضوحا ً يف بيان جزاء عدم علم املشرتي أ

من قانون محاية البيئة  31أو املتنازل له بوجود اليشء املترصف فيه حتت التصنيف (حسب املادة 
تتبع آثار التصنيف  "من القانون نفسه ما ييل:  34إذ جاء يف نص املادة يف إطار التنمية املستدامة) 

 اإلقليم املصنف أيا كان الطرف الذي تؤول إليه امللكية.

1 - J-P. Boivin et J.Ricour, op. cit, pp.127-129. 
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كل من يترصف يف إقليم مصنف وفق هذا القانون أو يؤجره أو يتنازل عنه،  ويتعني عىل

إعالم املشرتي أو املستأجر أو املتنازل له بوجود التصنيف حتت طائلة البطالن. ويتعني عليه 
أيضا تبليغ اإلدارة املكلفة باملجاالت املحمية املعنية بكل عملية بيع أو إجيار أو تنازل يف أجل ال 

 .   "سة عرش يوماً يتجاوز مخ
إذن فواجب اإلعالم يتخذ شكالن أوهلام يتعلق بإعالم املشرتي أو املستأجر أو املتنازل له. 

، وهذا خروج واضح 1وجزاء غياب اإلعالم هو البطالن، ألن األمر يتعلق بالنظام العام البيئي
اء لعدم اإلعالم. عن القواعد العامة ألحكام اإلعالم يف عقد البيع الذي يرتب اإلبطال كجز

وثانيهام إعالم اإلدارة املكلفة باملجاالت املحمية املعنية بكل ترصف قانوين ليكون املسؤول 
 معلوماً لدهيا.

ونر يف هذا اإلطار أنه عىل املرشع إعادة النظر يف مسألة اإلعالم وما يرتتب عليها من جزاء 
قانون محاية البيئة يف إطار التنمية  من 34و 26مدين، وذلك ليحدث التناسق بني نص املادتني 

املستدامة، وللسامح أيضا بإمكانية إجياد حلول بديلة عن البطالن. واألمر يستوجب أوال تعميم 
عىل مجيع الترصفات القانونية ال البيع فقط، ثم تبني أحد احللني، فإما النص يف  26نص املادة 

كون جزاؤه البطالن لتعلق املسألة بالنظام العام عىل أن اإلخالل بااللتزام باإلعالم ي 26املادة 
. وإما اختيار تطبيق القواعد اخلاصة باإلعالم يف عقد 34للبيئة كام هو منصوص عليه يف املادة 

والنص فيهام عىل أن اجلزاء هو القابلية  34و 26البيع، وحينها يتعني عىل املرشع تعديل املادتني 
 لإلبطال.  

احللني هو األنسب يف مثل هذا الوضع، أهو البطالن املطلق حسب  ولنا أن نتساءل عن أي
أم القابلية لإلبطال حسب القواعد اخلاصة بإعالم املشرتي؟ إن اختيار البطالن  34نص املادة 

املطلق يقيص رضورة احتامل وجود أي أثر إىل جانبه؛ ألن القواعد العامة يف البطالن تقيض بأن 
ال يمكن أن نتصور أن  34أثر قانوين، وبالتايل ففي مثل فرضية املادة العقد الباطل ال يرتب أي 
لبائع بإعادة احلال عىل نفقته. أما خيار اإلبطال فإنه بموجبه يمكن للمشرتي إمكانية مطالبة ا

ما يربر هذا التوجه ال يقبل املناقشة وهو النظام العام حلامية البيئة، وهو رضورة احلفاظ عىل املكتسبات  - 1
أنه قد ألقى  الطبيعية يف جممل مكوناهتا األساسية لنا ولألجيال الالحقة. أما من حيث تطبيق النص فاملالحظ

 عبئا جديدا عىل البائع، وال يستطيع التنصل منه عن طريق االشرتاط ألنه يتعلق بالنظام العام. يراجع:
B.Reynis, Protection de l’environnement : un droit nouveau, des garanties nouvelles ? 90 e 
Congrès des notaires de France Nantes, 8-11 mai 1994 Protection de l’environnement : de la 
contrainte au contrat, la semaine Juridique, Notariale et immobilière  n0 9, 04 Mars 1994, 
2879, p. 01. 
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االستبقاء عىل العقد صحيحا عن طريق إجازته مع  إمكانية املطالبة البائع بإعادة احلال عىل 

 حث أن هذا احلل هو األنسب عمليا ملا سبق بيانه.نفقته. ويبدو للبا
 املدير القضائي واملصفي القضائي ومسؤوليتهام يف إعادة احلال الفرع الرابع:

عندما حتدد املحكمة للرشكة مديراً قضائيا يتكفل بمهمة إدارة الرشكة املستغلة إىل غاية 
ل للموقع امللوث، ذلك أن املدير إجراء عملية التصفية، فإنه يلتزم باحرتام رشوط إعادة احلا

القضائي يتمتع بصفة املمثل القانوين للمؤسسة. واألمر نفسه ينطبق عىل املصفي القضائي الذي 
يلقى عىل عاتقه مسؤولية إعادة احلال إىل غاية إغالق التصفية القضائية، وال يمكنه بأي شكل أن 

 .1التزاميدفع بأنه ال يملك الوسائل من أجل تنفيذ ما عليه من 
يتعلق بطريقة تأمني الديون الالزمة إلعادة احلال، وما هي مرتبتها ضمن  2وقد أثري تساؤل

 بقية الديون املستحقة عىل الرشكة ؟ 
لقد سكت املرشع اجلزائري عن بيان هذه املسألة، اللهم فيام يتعلق بمستحقات املستخدمني 

من قانون محاية  25/02املنشاة (املادة  التي اعتربها من الديون املمتازة يف حال وقف نشاط
 ). البيئة يف إطار التنمية املستدامة

واحلل ربام كرسته بعض القوانني الفرعية رصاحة من ذلك قانون املياه الذي نص عىل حق 
اإلدارة يف استيفاء املبلغ بالطريقة نفسها الستيفاء مديونية الدولة اخلارجة عن الرضائب وامللك 

امللغى  17. 83املعدل واملتم لقانون املياه  13. 96مكرر من األمر رقم:  157ة العام (املاد
). فالنص رغم التخيل عنه وصف الديون اخلاصة باملنشآت امللوثة بأهنا 12. 05بموجب قانون 

 ديون ممتازة.
 مستغل إلزام النفايات قانون تضمنهويضيف الدكتور وناس صورتني أخريني فحوامها ما 

 حالته إىل املوقع تأهيل بإعادة النهائي أو غلقها استغالهلا إهناء عند النفايات جلةمعا منشأة

 تنفذ املوقع تأهيل بإعادة القيام رفض املختصة، وإذا السلطة حتددها التي احلالة أو األصلية

 املستغل (املادة حساب عىل املوقع الرضورية لتأهيل األشغال تلقائيا املختصة اإلدارية السلطة

 املتعلق بالنفايات).  19ـ 01قانون  من 43
 املنشآت عىل احلال بإعادة املتعلقة الديون استحقاق األخر يف أولوية الصورة وتتمثل

 باختاذ املنشأة عن املسؤول عاتق عىل يقع الذي االلتزام يف التوقيف، أو للغلق التي تعرضت

 املانحة السلطة ويعلم وملحقاهتا نشآتهم يف املستمرة والرقابة للحراسة الالزمة مجيع التدابري

1 - J-P. Boivin et J.Ricour, op. cit, pp.131-132. 
 .284 -283وناس حيي، آليات محاية البيئة، م س، ص ص  - 2
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 ملفا التوقف، ويرسل تاريخ تسبق التي الثالثة أشهر خالل تقرير طريق عن للرخصة بذلك

الذي يضبط  198ـ 06التنفيذي  املرسوم من  42و 41 املوقع (املادتني تلوث يتضمن إزالة
 رصامة أكثر كان السابق ملرسوما أن إال التنظيم املطبق عىل املؤسسات املصنفة حلامية البيئة)،

من  29(املادة  وبملحقاهتا هبا املوجودة اخلطرة واملواد منشأته برقابة املنشأة صاحب ألزم عندما
 ثالثة كل تقرير تقديم اشرتطت امللغى، املصنفة باملنشآت ، املتعلق339ـ 98املرسوم التنفيذي 

 عرض حالة املوقع). يتضمن أشهر
احلال،  إلعادة املستغل عىل املرتتبة الديون استحقاق امتياز يف املختلفة الصور هذه

 بمصطلح يعني والذي للمنشأة النهائي الغلق عن تتكلم التي األخرية الصورة وبخاصة

 جد بمبدأ ليقر الوطني القايض قناعة لتغذية تكفي وتصفيتها، الرشكة حل القانون التجاري

 حالة يف توجد التي الرشكة عىل ممتازة ديون احلال إعادة نفقات اعتبار خالله يكرس من متقدم

 .1البيئة بحامية املتعلقة العامة املصلحة عىل للغلق حفاظا تعرضت التي تصفية املنشأة
وجدير بالذكر أنه يف حالة اإلفالس يرجع عىل اخلزينة العامة للدولة إلعادة احلال، وهو تدخل 

كل الطرق واإلجراءات الالزمة لتنفيذ االلتزام بإعادة احتياطي، ال يلجأ إليه إال إذا تم استنفاد 
 . 2احلال

 
 خامتة

مما سبق يتضح أن نظام إعادة احلال يعد من بني أنجع السبل يف حتقيق الصالح العام 
للمجتمع واحلفاظ عىل املكتسبات البيئة، وقد تبني من خالل دراستنا أن هذا النظام يتنازعه 

زام املفهوم التقليدي إلعادة احلال عن طريق إصالح عني الرضر رأيان: ير أوهلام رضورة الت
البيئي والرجوع إىل احلالة األصلية للوسط املترضر، وقد ظهر أن هذا االجتاه قد يصطدم بعدة 
معوقات متنع من تطبيقه، أو حتد من فعاليته؛ فمنها ما يرجع إىل حتديد عني الرضر، ومنها ما 

 للوسط البيئي املترضر، ومنها ما يرجع إىل عدم القدرة املالية يرجع إىل معرفة احلال األصيل
للمتسبب يف الرضر لتحمل تكلفة تدابري إعادة احلال. ورغم سعي املرشع اجلزائري إىل إجياد 
آليات حتد من هذه املعوقات إال أهنا تبقى عقبة ال يمكن إنكارها. ونتيجة هلذه األسباب ظهر 

من قانون البيئة، هيدف إىل إعطاء مبدأ  17-512-ع الفرنيس يف املادة لتوجهاً جديداً تبناه املرش

 .284، ص املرجع نفسه - 1
2 - J-P. Boivin et J.Ricour, op. cit, p.147. 
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إعادة احلال بعداً مستقبال للوسط البيئي امللوث، بحيث يقع عبء إعادة تأهيله عىل عاتق املدين 
حتقيقاً للمصالح البيئية املعلنة يف قانون محاية البيئة. وير الباحثون أن نظام إعادة احلال إىل ما 

ليه يبقى دوره حمتشام، ألن آثار التلوث والتدهور البيئي تبقى بل وتزيد حدهتا يف ظل كان ع
غياب الرقابة عىل تسيري الرسوم البيئية، ومتابعة أشكال إعادة احلال إىل ما كانت عليه، وكذا 
صورية دراسة التأثري عىل البيئة يف كثري من األحيان، عند من يكون مهه فقط تأسيس منشأة، 

ء الذي يلقى دعام، من طرف اإلدارة، لعدم احليلولة دون املشاريع التنموية، وحتى يف حالة اليش
اجلزاءات املالية واإلجراءات الردعية فإن هذه األموال تدخل يف ذمة اخلزينة، واملقصد األصيل 

ليست املتمثل يف البيئة بقي عىل حاله، مما جيعلنا نستنتج أن هذه اآلليات عىل اختالف أنواعها 
 . 1بوسائل تفعيل ملا تقصده القواعد القانونية التي سنها املرشع حلامية البيئة

ويبدو للباحث أنه من الرضورة بام كان عدم التمسك باملبادئ الكالسيكية إن مل يكن يف 
تطبيقها فائدة عملية، إذ ال نر أي مانع يف تبني مبدأ إعادة التأهيل بام يتمشى واملشاريع املسطرة 

وساط البيئية بعد استغالهلا، ويف ذلك حتقيق لغايتني: ضامن عدم تنصل املستغل من لأل
 مسؤوليته بإعادة احلال، وضامن إجياد ظروف بيئية جديدة خالية من املضار.

 
 

 
 

 .456 -455نعوم مراد، احلامية القانونية للبيئة، م س، ص  - 1
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 املسؤولية اجلزائية ملصدر الشيك بدون رصيد

 مهري حممد أمني د.
         أستاذ حمارض ب

 يةجامعة املد –كلية احلقوق 
  

 ملخص:
حكام املسؤولية اجلزائية لساحب الشيك بدون رصيد تطورا مميزا سواء من ناحية عرفت أ

الترشيع او من ناحية املامرسة القضائية، ال سيام بعد ان سن املرشع احكام عوارض الدفع يف 
ميل املسحوب عليه و املنظومة البنكية مسؤولية الشيكات القانون التجاري التي هتدف اىل حت

بدون رصيد او برصيد ناقص عن طريق االلتزامات امللقاة عىل عاتقه بغرض الوقاية من اصدار 
هذه الشيكات و مكافحتها، وهي هتدف كذلك اىل متكني املستفيد من حتصيل قيمة الشيك 

جل تسوية وضعية حالة عدم الدفع وتعمل يف نفس الوقت عىل منح فرصة للساحب من ا
وختليصه من حتمل املسؤولية اجلزائية، هذا التطور مالحظ يف التنظيم الذي صاحب تعديل 
القانون التجاري ومالحظ يف التعديل الذي مس قانون العقوبات لتكون احكامه موافقة 

 حكام.ألحكام القانون التجاري، وكان للمحكمة العليا دورا مهام يف تفسري هذه اال
  Résumé 
La responsabilité pénale de l’émetteur de chèque sans provision a connu une 
évolution importante dans le droit algérien, soit par apport a la législation du 
droit commercial et celle du droit pénal, soit par rapport à la réglementation, 
soit par rapport à la jurisprudence. cette évolution a établie l’implication du 
tiré et tout le système bancaire, en introduisant des procédures qui résultent 
des incidents de paiement qui donnent la possibilité de régulariser le cas de 
non-paiement par l’émetteur qui désengage sa responsabilité pénale et donnent 
une chance au porteur d’encaisser le montant du chèque.  
 

رصيد  –انعدام الرصيد  -احلامل  –الساحب  -شيك بريدي  –شيك بنكي  :الكلامت الدالة 
 –متهم  –مسؤولية جزائية  –نظام  –بنك مركزي  -املسحوب عليه  –عوارض الدفع  –ناقص 
 حمكمة عليا.  -ضحية 
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 مقدمة

غالب الشيك ورقة جتارية تتضمن امرا من الساحب اىل املسحوب عليه الذي يكون يف ال
مرصفا، بان يدفع مبلغا من املال بمجرد االطالع عليه لفائدة شخص معني وهو املستفيد او 

، وهو "ليس ألمر"لفائدة حامل الشيك، وهو ورقة قابلة لالنتقال بالتظهري اال اذا محلت عبارة 
من وسائل الدفع واداة وفاء، والوفاء به معلق عىل رشط حتصيل مبلغه الن األصل ان يكون 

لوفاء باليشء املستحق أصال وهو النقود، لذلك محى القانون عنرصي الثقة واالئتامن املرتبطني ا
هبذه الورقة بأحكام جتعل من الشيك حيقق أهدافه كسند جتاري حيل حمل النقود وذلك بتقرير 

 منه، املسؤولية املدنية لكل املوقعني عليه باختالف مراكزهم القانونية يف مواجهة املستفيد األخري
وكذلك تقرير املسؤولية اجلزائية عىل الساحب خاصة عندما ال يتمكن املستفيد من الشيك 

 حتصيل مبلغ الشيك كليا او جزئيا او عندما يتعامل األطراف هبذه الورقة عىل نحو غري رشعي.
عرفت احكام املسؤولية اجلزائية لساحب الشيك بدون رصيد تطورا مميزا سواء من ناحية 

فيفري  06املؤرخ يف  02-05ع او من ناحية املامرسة القضائية، فقد صدر القانون رقم الترشي
 يف –الذي عدل و متم القانون التجاري والذي أضاف الفصل الثامن مكرر حتت عنوان  2005

 بدون الشيكات مسؤولية حتمل يف عليه املسحوب تقحم إجراءات مقررا –فع الد عوارض
 يف وتعمل الشيك قيمة حتصيل من املستفيد متكني عىل تعمل راءاتإج و ناقص برصيد او رصيد

 الدفع عدم حالة وضعية وتسوية خطئه تصحيح اجل من للساحب فرصة منح عىل الوقت نفس
املؤرخ يف  01-08ة، وقد اصدر البنك املركزي النظام رقم اجلزائي املسؤولية حتمل من وختلصه

من اصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتها وهو  يتعلق برتتيبات الوقاية 2008جانفي  20
املؤرخ يف  07-11يرشح كيفيات تطبيق احكام عوارض الدفع، وقد عدل و متم بالنظام رقم 

، كام قرر املرشع بمناسبة تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية بموجب االمر رقم 2011أكتوبر  19
رف وكيل اجلمهورية قبل حتريك اجراء الوساطة من ط 2015جويلية  23املؤرخ يف  15-02

 الدعو العمومية يف عدة جرائم ومن بينها جريمة اصدار شيك بدون رصيد.
اما من حيث تطبيق هذه االحكام من طرف القضاء، فقد عرفت املامرسة القضائية للمحكمة 

جرائم  العليا تطورا يف كيفية تفسري االحكام اجلديدة املتعلقة باملسؤولية اجلزائية الناجتة عن
 الشيك السيام عند إصداره بدون رصيد او برصيد غري كاف.

اال اهنا التزال حمل نقاش حول  2008رغم ان احكام عوارض الدفع رشعت سنة 
اإلجراءات الواجب اتباعها قبل اللجوء اىل القضاء اجلزائي وحول أنواع الشيكات 

 واألشخاص املعنية هبذه اإلجراءات.
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تبيان أنواع الشيكات املختلفة ثم اجلرائم املرتبطة بالشيك وعالقتها سنبدأ يف هذه الدراسة ب

بأحكام عوارض الدفع التي سنوضح إجراءاهتا وفق ما قرره الترشيع والتنظيم وكيفية تطبيقها 
 من طرف القضاء.

 أوال: انواع الشيكات 
 الشيك املسطر:-1

شيكات وغرضه محاية التعامل من القانون التجاري عىل هذا النوع من ال 512نصت املادة   
بالشيك ودرء خماطر الضياع والرسقة وهو شيك يضع الساحب أو احلامل عىل وجهه خطني 
متوازيني وال يمكن للمستفيد ان يستويف قيمته نقدا وبمعرفته وانام جيب ان يتدخل بنك املستفيد 

قيمته، والتسطري  أو بنك آخر يعينه الساحب أو احلامل كام سيأيت رشحه الذي يقوم بتحصيل
 نوعني:

تسطري عام: وفيه يرتك الفراغ الذي بني السطرين عىل بياض أو يكتب بينهام لفظ بنك دون  -
حتديد هويته وهنا ال يمكن للمسحوب عليه ان يويف الشيك اال ملرصف أو مصلحة الصكوك 

 الربيدية أو ألحد عمالء املسحوب عليه. 
راغ الذي بني الطرفني اسم بنك معني وعليه ال جيوز تسطري خاص: وهو الذي يكتب يف الف -

للمسحوب عليه ان يويف الشيك اال هلذا البنك، وإذا كان هذا البنك هو املسحوب عليه فال جيوز 
 الوفاء اال لعميله أو زبونه كام له ان يوكل بنكا آخر لقبض قيمة الشيك. 

واملفرتض ان املظهر هو من يقوم وجيوز حتويل التسطري العام إىل خاص بغرض زيادة االمان 
بذلك، اما التسطري اخلاص ال يمكن حتويله إىل عام وان عمد إىل تشطيب اسم البنك املعني أو 

 تشطيب التسطري ككل يعترب كان مل يكن ويبقى التعيني قائام.
من نفس القانون  04فقرة  513إذا كان الشيك حيتوي عىل عدة تسطريات خاصة فحسب املادة 

كن للمسحوب عليه وفاؤه اال يف حالة وجود تسطريين ويكون أحدمها لتحصيل قيمته ال يم
 بواسطة غرف املقاصة. 

املالحظ ان املرشع اجلزائري شدد يف احكام الشيك املسطر، فإىل جانب تقريره تدخل بنك  
أو مصلحة الصكوك الربيدية أواحد عمالء املسحوب عليه لوفاء الشيك فيجب ان يقدم هذا 

شيك هلذا البنك املعني أو املتدخل يف الوفاء من طرف عميل له من طرف مصلحة الصكوك ال
الربيدية أو من طرف بنك آخر وهذا دائام غرضه التحقق من هوية املستفيد من الشيك الذي ال 
يمكنه ان يقدم إىل البنك املعني إذا مل يكن عميل له ومعروف لديه فيقدمه من يضمن معرفته به 
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ر ومصلحة الصكوك) وهو شيك قابل للتظهري لشخص اخر من غري البنوك، ولكن (بنك آخ

 . 1من انتقل اليه الشيك املسطر ملزم بتحصيله لد احد البنوك
وإذا أخل املسحوب عليه واملرصف املعني أو املعني هبذه االحكام فانه يسال عن الرضر بام 

 لقانون. من نفس ا 05فقرة  513يعادل مبلغ الشيك حسب املادة 
 الشيك املقيد يف احلساب: -2

جيوز لساحب الشيك أو حلامله ان يمنع ايفاءه نقدا بوضع عبارة عىل وجهه (معرتضة أو 
أو ما شاهبها فال يمكن للمسحوب عليه ان يدفع قيمته نقدا  "لكي يقيد يف احلساب "منحنية) 

نقل من حساب الساحب إىل وانام عن طريق القيد وذلك بقيدها يف حساب احلامل أو بطريق ال
 . 2حساب احلامل أو بطريق املقاصة

من القانون التجاري برشط ان تكون  514واجاز املرشع العمل هبذا النوع يف املادة 
مسحوبة يف اخلارج وواجبة الدفع يف اجلزائر واعتربها شيكات مسطرة تأخذ احكامها وال يمكن 

حتام يف احلساب، فال يستعمل هذا الشيك اال إلجراء أداء قيمتها بالنقد بل جيب قيد هذه القيمة 
، فاذا خالف املسحوب عليه التزام عدم الدفع نقدا فيتحمل الرضر الناجم عن ذلك، 3املقاصة

لكن املرشع مل يبني حكم الشيك املقيد يف احلساب املسحوب يف اجلزائر خاصة وان اهلدف من 
ك االقتصاد يف استعامل النقود. وسبب اعتباره هذا النوع هو درء خماطر الرسقة والضياع وكذل

كشيك مسطر هو افرتاض تدخل بنك آخر من غري املسحوب عليه يف عملية وفاء الشيك وهو 
بنك املستفيد، وإذا كان املسحوب عليه هو بنك املستفيد فنجد باننا امام حالة دفع املسحوب 

التعامل هبذا النوع من الشيكات عليه القيمة لعميله فقط، ومع ذلك فان املامرسة اثبتت 
املسحوبة يف اجلزائر عندما يكون الساحب هو نفسه املستفيد او عندما يطلب املستفيد من بنكه 

 استيفاء الشيك من املسحوب عليه. 
 
 

ـ د.نادية فضيل، األوراق التجارية يف القانون اجلزائري، دار هومة للطباعة والنرش والتوزيع، اجلزائر، ص  1
118. 

األوراق التجارية واالفالس، منشورات احللبي احلقوقية،  –جاري ـ د. مصطفى كامل طه، أصول القانون الت 2
 .264، ص2006لبنان، الطبعة األوىل سنة 

ــ د.صبحي عرب، حمارضات يف القانون التجاري، االسناد التجارية، لطلبة السنة الرابعة حقوق، اجلزائر  3
 .143، ص 1999-2000
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 الشيك املعتمد:-3

وهو شيك يقدم للمسحوب عليه بناء عىل طلب الساحب أو احلامل للتأشري عليه بام يفيد 
دفه جتميد مقابل الوفاء لصالح احلامل فيتأكد الوفاء وهذا ليس بإجراء القبول الن االعتامد وه

الشيك واجب الدفع لد االطالع، وقد عرفته عدة ترشيعات ومنها القانون الفرنيس اال ان 
من القانون التجاري وجعل من  483املرشع اجلزائري مل يبن احكامه اال انه اشار اليه يف املادة 

ليه مسؤوال عن مقابل الوفاء اىل غاية هناية اجل تقديمه الذي يكون يف الغالب مبينا املسحوب ع
 من نفس القانون. 14مكرر  526امام عبارة االعتامد، كام أشار اليه كذلك يف املادة 

التأشري باالعتامد خيتلف عن التأشري بوجود مقابل الوفاء الذي يفيد وجوده بتاريخ التأشري 
 من نفس القانون. 02فقرة  475كام جاء يف املادة  فقط دون جتميده

 شيكات الربيد:-4
تقوم ادارات الربيد يف معظم الدول ببعض األعامل املرصفية منها فتح حسابات لألفراد 
واهليئات إليداع نقودهم وسحبها عند طلبها عن طريق شيكات، وقد نظم املرشع الشيكات 

املحدد للقواعد العامة  2000اوت  05ملؤرخ يف ا 03-2000الربيدية بموجب القانون رقم 
املتعلقة بالربيد وباملواصالت السلكية والالسلكية يف الفصل اخلاص باألحكام اخلاصة بخدمة 

منه، و ال تعدوا ان تكون  86إىل  73الربيد و سامها صكوك بريدية وذلك يف املواد من 
من هذا القانون التي جاء فيها  12املادة احلسابات اخلاصة هبا حسابات توفري مثل ما نصت عليه 

يرخص ملتعامل الربيد املذكور اعاله بإنشاء خدمة التوفري وبتوسيع تشكيلة االداءات املالية "
. ووجب "املقدمة لزبائنه عىل اساس جتاري طبقا ألحكام القانون املتعلق بالنقد و القرض 

كون مرصفا او مقاولة او مؤسسة مالية او التذكري بان املسحوب عليه يف القانون التجاري قد ي
مصلحة الصكوك الربيدية او اخلزينة العامة او قباضة مالية اىل غريها من املؤسسات واهليئات 

 من القانون التجاري. 474املذكورة عىل سبيل احلرص يف املادة 
من  80واملالحظ ان الصك الربيدي اخذ العديد من احكام الشيك البنكي واكدت املادة 

القانون املذكور اعاله بانه تطبق بحكم القانون االحكام اجلزائية اخلاصة باملخالفات املتعلقة 
 بالصكوك املرصفية عىل الصك الربيدي اال ان الصك الربيدي ال خيضع لألحكام االخر
اخلاصة بالصك املرصيف، فاذا نقص أو انعدم الرصيد الربيدي تكونت جنحة إصدار شيك 

و جنحة اصداره برصيد غري كاف. لكن االختالف اجلوهري بني السندين هو ان بدون رصيد أ
الصك الربيدي غري قابل لالنتقال بالتظهري، كذلك اقر املرشع التسطري اخلاص يف هذه الصكوك 
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ومل يتكلم عىل التسطري العام، وكذلك اقر القيد يف احلساب الذي سكت عنه القانون التجاري 

 سامه املصدق عليه. واقر الصك املعتمد و
كام يوجد اختالف آخر بني هذين النوعني من االسناد، ففي الشيك البنكي يبقى احلساب 
املتعلق به ملكا لصاحبه وإن مل يستعمل إىل ان هيتلك بسبب عمولة مسك احلساب، اما احلساب 

، اما 1دسنوات يعد حقا مكتسبا ملصلحة الربي 10اخلاص بالصك الربيدي إذا مل يستعمل ملدة 
 "عىل انه  03-2000من القانون رقم  74البيانات الواجبة يف الصك الربيدي فقد نصت املادة 

يوقع الصك الربيدي من قبل صاحبه وحيمل تاريخ اليوم الذي يسحب فيه ويذكر فيه مكان 
 اصداره وكذا مبلغ السحب. 

الة االختالف بني املبلغ وجيب ان يكتب هذا املبلغ باألرقام العربية وبكامل احلروف، يف ح 
 باألرقام واملبلغ باحلروف يؤخذ هذا االخري، غري انه يمكن حتديد استثناءات عن طريق التنظيم. 

 يدفع الصك الربيدي عند الطلب وكل عبارة خمالفة تعد غري مكتوبة.  
 يكون الصك الربيدي قابال للدفع يوم تقديمه للدفع قبل تاريخ االصدار املذكور فيه. 

عترب الصك الربيدي الذي مل يذكر مكان اصداره كأنه صادر من حمل اقامة الساحب املبني يف ي
 عنوان احلساب اجلاري املنقول عىل السند. 

 "يعترب الصك الربيدي الذي مل يعني اسم املستفيد منه بمثابة صك حلامله  
 ثانيا: عوارض الدفع واجراءاهتا 

ناقص من شانه ان يمس بالضامن الذي يعطيه  ان إصدار شيكات بدون رصيد او برصيد
الشيك كورقة جتارية حتل حمل النقود وهو جريمة متس مجيع أنواع الشيكات ما عد الشيك 
املعتمد الذي يكون فيه مقابل الوفاء موجود وجممد لصالح املستفيد، وبسبب عدم كفاية اجلزاء 

يقة مكملة هلذا الردع للوقاية وملكافحة املدين واجلنائي ملكافحة هذه املخالفات وجب اجياد طر
إصدار شيكات بدون رصيد تستعمل فيها املؤسسات املالية كوسيط يف عملية التقليل من هذه 

 املخاطر. 
املؤرخ  02-05قبل التعديل الذي اقره املرشع عىل القانون التجاري بموجب القانون رقم 

مكرر  526مكرر إىل  526املواد من  الذي أدرج احكام هذه الوقاية يف 2005فيفري  06يف 
مارس  22املؤرخ يف  02-92، كانت هذه االجراءات منصوص عليها يف النظام رقم 16

املحدد للقواعد العامة املتعلقة بالربيد  2000اوت  05 املؤرخ يف 03-2000رقم من القانون  86ـ املادة  1
 .03-2000والالسلكية رقم  وباملواصالت السلكية

                                                 



 185           م 2017) جوان 01د الثاين/اجلزءاملجلد الثالث (العد-خمرب السيادة و العوملة  -جملة  الدراسات القانونية 

 
 03-92، وكذلك يف النظام رقم 1املتضمن تنظيم مركزية للمبالغ غري املدفوعة وعملها 1992

، 2ومكافحة ذلكاملتعلق بالوقاية من إصدار الشيكات بدون مؤونة  1992مارس  22املؤرخ يف 
 وهي انظمة يصدرها البنك املركزي عن طريق جملس النقد والقرض باعتباره سلطة نقدية. 

، نجد بان املرشع اقر التزامات يف حق 2005و بالرجوع إىل التعديل القانون التجاري لسنة  
كات املسحوب عليه الذي عادة ما يكون مؤسسة مالية، حيمله من خالهلا مسؤولية انتشار الشي

بدون رصيد يف حاالت حمددة هذا من جهة، ومن جهة اخر تؤدي هذه االلتزامات إىل التقليل 
من وجود هذه الشيكات عن طريق حمارصة ساحبيها ومنعهم من استعامل الشيك كأداة وفاء 

مكرر من القانون التجاري عىل أن البنوك و املؤسسات  526بطريقة غري رشعية، وجاء يف املادة 
ة ملزمة قبل ان تسلم دفرت شيكات لعميلها ان تطلع عىل فهرس مركزية املستحقات غري املالي

املتعلق برتتيبات  01-08املدفوعة املوجودة عىل مستو البنك املركزي، وقد صدر النظام رقم 
لتوضيح كيفية  074-11املعدل واملتمم بالنظام رقم  3الوقاية من اصدار الشيكات بدون رصيد

القانون التجاري يف هذا املوضوع من طرف البنوك واملؤسسات املالية بام فيها  تطبيق احكام
 مؤسسة بريد اجلزائر واخلزينة العمومية.

من القانون التجاري البنك املركزي بان يبلغ  08مكرر 526كام الزم املرشع يف املادة 
 ؤسسات املالية. وبانتظام القائمة املعينة للممنوعني من إصدار الشيكات إىل البنوك وامل

 5 2003اوت  26املتعلق بالنقد والقرض املؤرخ يف  11-03و بالرجوع إىل االمر رقم  
ادس منه واخلاص بمراقبة البنوك التي جاءت يف الكتاب الس 98السيام املادة  6املعدل واملتمم

تسري املخاطر  املؤسسات املالية، فقد جاء يف هذه املادة بان بنك اجلزائر ينظم مركزية للمخاطرو
وهذه املركزية هي التي تعد ،املرصفية وعمليات القرض ومركزية املستحقات غري املدفوعة

فهرسا يسمى بالفهرس املركزي لعوائق الدفع وهي التي تعلم املؤسسات به وتتلقى منهم 

 .1993لسنة  08ـ اجلريدة الرسمية عدد  1
، ص 2006ـ مربوك حسني، املدونة البنكية اجلزائرية، دار هومة للطباعة والنرش والتوزيع، اجلزائر، طبعة سنة  2

121. 
 .2008لسنة  33لرسمية عدد ـ اجلريدة ا 3
 .2012لسنة  08ـ اجلريدة الرسمية عدد  4
 .2003لسنة  05ـ اجلريدة الرسمية عدد  5
 .2010لسنة  50، اجلريدة الرسمية عدد 06/08/2010املؤرخ يف  04-10ـ املعدل واملتمم باألمر رقم  6
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رقم  املعلومات كذلك وقد حدد عملها وفقا للنظامني السابق االشارة اليهام باإلضافة إىل النظام

املحدد للقواعد العامة املتعلقة برشوط البنوك املطبقة عىل  1994جويلية  02املؤرخ يف  94-13
 . 1العمليات املرصفية

وإذا حدث وان قدم احلامل شيكا وظهر بانه بدون رصيد أو برصيد غري كاف، وجب عىل 
يك حسب احكام ايام من تاريخ تقديم الش 04املسحوب عليه ان يبلغ هذه املركزية يف خالل 

من القانون التجاري، وعليه ان يوجه امرا بالدفع للساحب لتسوية  01مكرر 526املادة 
 العارض او كام سامه النظام االمر باإليعاز، وذلك بان يقوم بتكوين رصيد كاف يوفره لد

من نفس  02مكرر526ايام من توجيه االمر حسب املادة  10املسحوب عليه خالل مدة 
نذره بانه سيصبح ممنوعا من اصدار الشيكات ملدة مخس سنوات اذا مل يسوي عارض القانون وي

الدفع وانه جمرب برد صيغ او دفاتر الشيكات ايل حيوزها او حيوزها مفوضه، وإذا مل يقم الساحب 
هبذه التسوية يمنعه املسحوب عليه من إصدار الشيكات  وكذلك يكون هذا املنع يف حالة تسوية 

 شهرا املوالية لعارض الدفع األول.  12يد املخالفة خالل العارض وجتد
وإذا منع الساحب من إصدار الشيكات وجب عىل املسحوب عليه ان يبلغ مركزية  

 املستحقات غري املدفوعة هبذا املنع. 
أيام فال يتعرض اىل املنع البنكي كام ال  10قد يسوي الساحب عارض الدفع يف خالل 

شهرا من تاريخ عارض الدفع األول، اما اذا  12ذا كرر املخالفة يف خالل يتحمل أي تبعات اال ا
أيام فيصبح ممنوع من اصدار الشيكات وعىل املسحوب عليه ان يوجه له  10مل يسوي يف خالل 

يوما ويف هذه املرحلة عليه ان يدفع غرامة  20امرا بالتسوية خاص باملهلة الثانية للتسوية وهي 
يوما من انتهاء  20فع قيمة الشيك، فإذا سو الساحب الوضعية يف خالل التربئة اىل جانب د

من نفس  05مكرر  526مهلة العرشة ايام وبعد ان يدفع غرامة التربئة املنصوص عليها يف املادة 
 526القانون فيسرتجع حقه يف إصدار الشيكات، وتسوية الوضعية املنصوص عليها يف املادة 

تعني اما انه اوجد رصيدا لد املسحوب عليه أو انه حتصل عىل من نفس القانون  04مكرر 
... عندما يثبت انه قام بتسوية قيمة الشيك  "تربئة من املستفيد وهذا ما يفهم من نص هذه املادة 

ويفهم منها  "او تكوين رصيد كاف ومتوفر موجه لتسويته بعناية املسحوب عليه.. ،غري املدفوع
-08الرصيد عن طريق قرض بنكي، لكن بالرجوع اىل النظام رقم  كذلك إمكانية تغطية قيمة

، ص 2006نرش والتوزيع، اجلزائر، طبعة سنة ـ مربوك حسني، املدونة البنكية اجلزائرية، دار هومة للطباعة وال 1
123. 
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منه يفهم بان عىل الساحب وخالل مهلة العرشين يوما، ان يوفر  07ومن خالل املادة  01

رصيدا كافيا مع دفع غرامة التربئة وهذا الرشط غري مذكور بمناسبة التسوية املجراة خالل 
التسوية عن طريق تنازل املستفيد ألي سبب كان.  العرشة أيام األوىل، فوجب توضيح إمكانية

سنوات  05إذا مل يقم الساحب بالتسوية يف خالل املهلة الثانية فقد حقه يف إصدار الشيكات ملدة 
 من تاريخ االمر بالدفع االول. 

وفيام خيص غرامة التربئة، فهي حتسب بامئة دينار لكل قسط يساوي أو اقل من ألف دينار 
مبلغ الشيك يقسم عىل اقساط وكل قسط يساوي ألف دينار تقابله غرامة  جزائري أي ان

دج وإذا كان القسط االخري اقل من ألف دينار فعليه نفس الغرامة، وهي تسدد 100تساوي 
شهرا بعد العارض األول ولو كانت  12للخزينة العمومية، واذا تكرر عارض الدفع يف خالل 

ب يصبح ممنوع بنكيا بعد ان يوجه له املسحوب عليه اشعارا هناك تسوية هلذا األخري فان الساح
باحلظر بمناسبة تكرار عارض الدفع وال يسرتد حقه يف اصدار الشيكات اال بعد مخس سنوات 

 03مكرر  526مع وجوب دفع غرامة تساوي ضعف غرامة التربئة و هذا حسب احكام املادة 
 من النظام السابق. 10التي عدلت املادة  07-11من النظام رقم  6من القانون التجاري واملادة 

 ثالثا: مسؤولية املسحوب عليه
إذا حصل وان تلقى املسحوب عليه قائمة من البنك املركزي عليها اسم أحد زبائنه كممنوع 
من اصدار الشيكات فهو ملزم بان يمتنع عن تسليم هذا االخري دفرت شيكات كام عليه ان يطالبه 

 ي مل يستعملها بعد.بإرجاع النامذج الت
اذا مل يكن الشخص املمنوع من إصدار الشيك والذي احتوت القائمة عىل اسمه زبونا 
للبنك، امتنع البنك عن تسليم دفرت شيكات لكن ليس له ان يرفض له فتح حساب ادخار، 
فاملنع يطبق عىل احلسابات اجلارية واحلسابات املتعلقة بالشيكات، واملنع يكون كذلك يف 

جهة وكيله املمنوع من االصدار فيام يتعلق باحلساب املعني باملنع وهذا وفقا ألحكام املادة موا
من نفس القانون، ألنه توجد بعض احلسابات التي يمكن ان يوكل فيها الغري  10مكرر 526

لإلمضاء و لسحب شيكات باسم صاحب احلساب و اذا قام الوكيل بإصدار شيك بدون رصيد 
، اال 1وكله وقعت عليه املسؤولية اجلزائية عن اصدار شيك بدون رصيدمسحوب من حساب م

 انه اذا منع الوكيل من السحب فيام خيص حسابه اخلاص فان املنع ال ينتقل إىل حساب موكله. 

، جملة 548932، ملف رقم 01/07/2009ـ ـ قرار غرفة اجلنح واملخالفات لد املحكمة العليا مؤرخ يف  1
 .401، ص2009املحكمة العليا، العدد الثاين سنة 
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وفيام خيص احلساب املشرتك فاذا منع أحد الرشكاء من السحب امتد أثر املنع إىل باقي 

ص الرصيد، اال ان هذا ال يؤثر عىل احلسابات الشخصية الرشكاء ألنه خيص احلساب الناق
 للرشكاء. 

من القانون التجاري حالتني يمكن للممنوع من  14مكرر  526وقد استثنى املرشع يف املادة  
السحب ان يميض عىل شيك، وذلك يف حالة سحبه امواله من البنك أو يف حالة سحبه شيك 

عىل املسحوب عليه ويتأكد من وجود املبلغ الكايف مصادق عليه وهو ذلك الشيك الذي يعرضه 
 يف الشيك وان خيصص حلامل الشيك (حالة الشيك املعتمد).

نظمت احكام عوارض الدفع مسؤولية املسحوب عليه يف موضوع الشيك بدون رصيد 
مكرر  526وقررهتا اجتاه احلامل عند رجوع الشيك بدون رصيد، فمسؤوليته تقوم حسب املادة 

فس القانون اذا مل يقم بااللتزام اسرتجاع نامذج الشيكات من الساحب املمنوع من من ن 15
السحب، أو اذا سلم شيكات رغم عدم وجود تسوية أو يف حالة تكرار املخالفة بعد التسوية يف 

شهرا، أو اذا سلم دفرت شيكات للساحب رغم ان اسمه عىل قائمة البنك املركزي املبلغة  12مدة 
ه، و بصفة عامة اذا اخل املسحوب عليه بااللتزامات الواجبة عليه لالحتياط من للمسحوب علي

إصدار شيكات بدون رصيد، ومسؤوليته تتلخص يف املسؤولية املدنية فقط بان يكون مسؤوال 
بالتضامن مع الساحب يف تعويض احلامل بسبب عدم التسديد وله ان يربء نفسه اذا اثبت قيامه 

 خيص سعيه إلرجاع نامذج الشيكات غري املستعملة املوجودة يف حيازة بالتزاماته خاصة فيام
 املمنوع من السحب. 

من نفس  16مكرر 526كام اضاف املرشع التزاما آخر يف ذمة املسحوب عليه يف املادة  
القانون وهو من قبيل االجراءات االحتياطية، وهو تبليغ بنك اجلزائر بعملية غلق حساب 

مل تستعمل بعد، وكذلك يف حالة تسجيل معارضة من اجل ضياع أو  سلمت بشأنه شيكات
رسقة شيك أو دفرت شيكات، فاذا مل يبلغ عىل هذه احلاالت واستعمل شيك رغم غلق احلساب 

من  15مكرر526أو رسقته فان البنك يسأل مدينا عىل الرضر الالحق باحلامل وفق احكام املادة 
 نفس القانون.

 لقة بالشيكرابعا: اجلرائم املتع
من هذا  539واملادة  538ألغيت املادة  2005بموجب تعديل القانون التجاري لسنة 

القانون اللتان كانتا تنص عىل جريمة إصدار شيك بدون رصيد  او برصيد ناقص، واصبحت 
منه، كون ان اركان  375و  374مادة املتابعة فيها حمصورة يف قانون العقوبات ال سيام املادة 

ة والتعريف هبا وبعقوبتهام تكررت سابقا يف كل من القانون التجاري و قانون العقوبات، اجلريم
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القانون التجاري غري امللغيتني من  541و540اال انه يبقى التساؤل مطروحا حول املادتني 

اللتني تتكلامن عىل العقوبات التبعية التي يمكن ان تشملها عقوبة اجلريمة التي كان منصوص و
 من القانون التجاري امللغيتني؟  539و 538 املادتني عليها يف

اما فيام خيص اجراءات الدعو العمومية اخلاصة بجريمة إصدار شيك بدون رصيد، فان 
من القانون التجاري ربط مبارشهتا بعدم قيام تسوية  06مكرر526يف املادة  2005تعديل سنة 

جمتمعة،  04مكرر526و02مكرر526 عارض الدفع يف اآلجال املنصوص عليها يف املادتني
وهو بذلك ربطها بأمر الدفع الذي يوجهه البنك للساحب لتسوية العارض والقيام بالتسوية 

 وبدون هذه االجراءات ال يمكن مبارشة الدعو اجلزائية. 
ينص إىل جانب قانون العقوبات عىل جريمة  2005كان القانون التجاري قبل تعديل سنة 

صيد وعىل اجلرائم املرتبطة هبا، اما اآلن فان قانون العقوبات تفرد بالنص إصدار شيك بدون ر
يعاقب باحلبس من سنة إىل مخس سنوات وبغرامة ال تقل "منه عىل انه  374عليها وجاء يف املادة 

 عن قيمة الشيك أو عىل قيمة النقص يف الرصيد:
أو كان الرصيد اقل  كل من أصدر بسوء نية شيكا ال يقابله رصيد قائم وقابل للرصف -1

قيمة من قيمة الشيك أو قام بسحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك أو منع املسحوب 
 عليه من رصفه. 

كل من قبل أو ظهر شيكا صادرا يف الظروف املشار اليها يف الفقرة السابقة مع علمه  -2
 بذلك. 

 ."ه كضامنكل من أصدر أو قبل أو ظهر شيكا واشرتط عدم رصفه فورا بل جعل -3
ان إصدار الشيك بدون رصيد هو الركن املادي هلذه اجلريمة، واالصدار معناه طرح الشيك 
للتداول فإمضاؤه فقط ال يشكل جريمة، فلو ان الشخص أمىض شيكا لفائدته الشخصية ورجع 

 بدون رصيد ال تتحقق اجلريمة. 
ه صحيح من حيث وجود واملالحظ ان القضاء اجلزائري اعترب الشيك الذي يكون ظاهره ان

البيانات االلزامية التي يشرتطها القانون التجاري جسام للجريمة حتى ولو ظهر نقص فيها فال 
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ينفي قيام اجلريمة فالشيك املميض عىل بياض ينقصه بيان حتديد مبلغ الشيك والقانون التجاري 

 . 1شيك بدون رصيد ال يعتربه شيكا اما القضاء اجلزائي يعتربه شيك وهو حمل جلريمة إصدار
كام انه لو وردت بعض البيانات عىل غري حقيقتها فال يؤثر ذلك عىل الشيك، فاذا كان تاريخ 

، كام ان الشيك املقدم خارج االجل 2إصدار الشيك قد اخر وقدم يف تاريخ سابق قامت اجلريمة
 . 3انعدام الرصيدمن القانون التجاري ال حيول دون متابعة الساحب عىل  501املحدد يف املادة 

 ويتحقق انتفاء مقابل الوفاء يف الصور التالية: 
 عدم وجود مقابل الوفاء عند إصدار الشيك.  -
 عدم كفاية املؤونة للوفاء بقيمة الشيك.  -
 اسرتداد مقابل الوفاء كله أو جزء منه بعد إصدار الشيك.  -

ضة رشط قابليته للترصف فيه منع املسحوب عليه من الدفع، يف حالة قيام الساحب بمعار -
اال يف حالة الرسقة أو ضياع الشيك، واملالحظ ان القضاء اجلزائري ويف العديد من قرارات 
املحكمة العليا اشرتط وجود حكم قطعي برسقة الشيك للقول بعدم قيام جنحة إصدار شيك 

لرسقة، بدون رصيد وان وجود شكو أو ادعاء مدين يف خصوص الرسقة غري كاف للدفع با
وهو موقف غريب علام ان اجراءات حتريك الدعو العمومية يف خصوص الشيك بدون رصيد 

مكرر  337تتخذ غالبا عن طريق التكليف املبارش باحلضور امام املحكمة حسب احكام املادة 
من قانون اإلجراءات اجلزائية، و هي اجراءات رسيعة قد يصدر احلكم فيها يف خالل أسابيع، 

و يف خصوص الرسقة فمهام كانت االجراءات التي تتحرك هبا الدعو العمومية يف اما الشك
شأهنا فهي حتام ستطول و ال يتصور صدور حكم فيها يف اقل من شهر، فكيف للشخص الذي 
يفاجئ بتكليف مبارش موضوعه شيك ضاع أو رسق منه وهو مدعو للحضور جللسة امام 

ذلك اصبح يعلم هوية من رسقه، كيف له ان يقدم يوما، وهو ب 20حمكمة اجلنح يف خالل 
شكواه ضده و يستصدر حكام قبل تاريخ جلسة حماكمته؟ فمن الواجب ان تراجع املحكمة 

 175969ق.غ.ج  ،1990.03.20بتاريخ  67418 ـ قرار غرفة اجلنح واملخالفات باملحكمة العليا ملف 1
، أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات يف ضوء 1998.12.14بتاريخ  193602قضية  ،1998.09.28بتاريخ 

 .136 ص، 2012-2011املامرسة القضائية، بريت للنرش، طبعة 
أحسن بوسقيعة،  1999.11.22بتاريخ  220829ملف ـ قرار غرفة اجلنح واملخالفات باملحكمة العليا  2

 .162، ص نفس املرجع
، أحسن بوسقيعة، 2000.01.24 بتاريخ 192908ملف ـ قرار غرفة اجلنح واملخالفات باملحكمة العليا  3

 .162نفس املرجع، ص 
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العليا موقفها يف هذه النقطة وفق املعطيات امليدانية والتي أصبح فيها املتهم الضحية فريسة سهلة 

من قانون  331جريمته، خاصة وان املادة  لسارق أو مزور الشيك الذي يستعمل القضاء إلهناء
جيب ابداء الدفوع األولية قبل أي دفاع يف املوضوع وال تكون "اإلجراءات اجلزائية تنص عىل: 

 مقبولة اال إذا كانت بطبيعتها تنفي عن الواقعة التي تعترب أساس املتابعة وصف اجلريمة.
 تصلح أساسا ملا يدعيه املتهم. وال تكون جائزة اال إذا استندت اىل وقائع او اسانيد

وإذا كان الدفع جائزا منحت املحكمة مهلة يتعني عىل املتهم فيها رفع الدعو اىل اجلهة 
 القضائية املختصة.

فاذا مل يقم املتهم برفع الدعو يف تلك املهلة ومل يثبت انه رفعها رصف النظر عن الدفع، اما 
 ."إذا كان غري جائز استمرت املرافعات

ذه املادة مل تفرق بني الدعو املدنية والدعو اجلزائية التي يمكن للمتهم رفعها لينفي عىل فه
الوقائع املتابع هبا وصف اجلريمة ومثاهلا الشكو برسقة الشيك وتزويره والدفع هبا يف جريمة 

 اصدار شيك بدون رصيد.
ربه القضاء اجلزائري اما فيام خيص الركن املعنوي للجريمة وهو سوء نية الساحب فقد اعت

انه يتحقق بمجرد انعدام الرصيد وقت اإلصدار،  2005وقبل تعديل القانون التجاري لسنة 
الن الساحب يفرتض فيه علمه بذلك وليس له ان حيتج بعدم وجود قصد االذ أو احلاق 

مناسبة سن . اما ب1الرضر كام ان امهاله يف التحقق من وجوده أو عدمه ال يؤثر عىل الركن املعنوي
احكام عوارض الدفع، فسوء النية يثبت بعد منح الساحب فرصة التسوية ومع ذلك ال يقوم هبا 

 فتثبت بذلك سوء نيته املشرتطة يف قانون العقوبات.
كام ان املستفيد الذي يعلم بان الشيك منعدم الرصيد و قبله رغم ذلك يعاقب بنفس عقوبة 

لك فيتحمل نفس املسؤولية اجلزائية، ونفس احلكم فيام الساحب، و كذلك املظهر الذي يعلم بذ
خيص الساحب الذي يشرتط عدم رصف الشيك فورا و جيعله كضامن، ونفس اليشء بالنسبة 
للذي يقبل الشيك كضامن، واملالحظ انه لو انطلقت االجراءات امام املحكمة اجلزائية عىل ان 

شيك قبل عىل سبيل الضامن فاملحكمة اجلرية جنحة إصدار شيك بدون رصيد ثم تبني بان ال
العليا اكدت ان سلطة املتابعة خمولة للنيابة العامة، فاذا حكم عىل املتهم دون ادانة الضحية ولو 

ملف  ،2000.03.27قرار  240117ملف  ـ قرارات غرفة اجلنح واملخالفات باملحكمة العليا: 1
 .164، أحسن بوسقيعة، نفس املرجع، ص 2001.06.25قرار222485
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ثبت ان الشيك كان عىل سبيل الضامن فهذا تطبيق سليم للقانون وال جيوز مؤاخذة النيابة عىل 

 . 1عدم مالحقة الشاكي
ريمة هي احلبس من سنة إىل مخس سنوات وغرامة ال تقل عن قيمة والعقوبة املقررة هلذه اجل

 الشيك أو عن قيمة النقص يف الرصيد فال بد من احلكم بالعقوبتني معا. 
كام ان تسديد قيمة الشيك بعد حتريك الدعو العمومية ال يؤثر قيام اجلريمة لعدم وجود 

 نص خيص انقضاء الدعو العمومية بسبب صفح الضحية.
 23-06أخر مرتبطة بالشيك قررها تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم  جريمة

التي جاء يف فقرهتا األخرية  03مكرر  16الذي أضاف املادة  20/12/2006املؤرخ يف 
دج كل  500.000دج اىل  100.000يعاقب باحلبس من سنة اىل مخس سنوات وبغرامة من "

طاقة الدفع رغم منعه من ذلك، دون االخالل بتطبيق من أصدر شيكا او أكثر و/او استعمل ب
وما يالحظ عىل هذه املادة هو انه  "من هذا القانون. 374العقوبات املنصوص عليها يف املادة 

منصوص عليها يف القسم العام لقانون العقوبات املتعلق باملبادئ العامة يف الفصل اخلاص 
بيعية وكان من االصح ان تسن يف القسم اخلاص بالعقوبات التبعية املطبقة عىل األشخاص الط

 بجريمة اصدار شيك بون رصيد. 
 06مكرر  526وبالرجوع اىل احكام عوارض الدفع وتأثريها عىل املسؤولية اجلزائية، فاملادة 

جتعل من املتابعة اجلزائية غري مقبولة اال إذا مل يسو عارض الدفع يف اآلجال املنصوص عليها 
جمتمعة، وهي إجراءات ختص اجلريمة املبنية عىل  04مكرر  526و 2مكرر 526يف املادتني 

انعدام الرصيد او عىل النقص فيه، فال اثر ألحكام عوارض الدفع عىل جرائم تزييف او تزوير 
الشيكات او جريمة اصدار او قبول شيك عىل سبيل الضامن او جريمة اصدار شيك رغم املنع 

من إمكانية التسوية، ومنه فاجلرمة املعنية بتوقف املتابعة عىل عدم  البنكي كون اجلاين ال يستفيد
من  374تسوية عارض الدفع هي تلك املنصوص عليها يف الفقرتني األوىل والثانية من املادة 

قانون العقوبات، واذا كان االمر واضح بالنسبة للساحب، فاملظهر و املستفيد الذين يعلامن ان 
لرصيد او ان  املسحوب عليه منع من طرف الساحب من رصف الشيك منعدم او ناقص ا

الشيك، فاجلريمة ال تقوم يف حقهام اال اذا دعي الساحب لتسوية العارض ومل يقم بذلك، وقبل 
 هذا ال يمكن متابعتهام.

أحسن بوسقيعة،  1998.12.14بتاريخ  181123رقم  ملف ـ قرار غرفة اجلنح واملخالفات باملحكمة العليا 1
 .164نفس املرجع، ص 
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، فاملحكمة العليا كانت تعترب ان عدم القيام بإجراءات 06مكرر  526وبالرجوع اىل املادة 

فع يؤدي اىل عدم قبول الدعو العمومية واعتربهتا من النظام العام جيوز تسوية عارض الد
الدفع بعدم مراعاهتا ولو ألول مرة امام املحكمة العليا فيجب عىل قضاة احلكم اثارهتا من تلقاء 

. اال اهنا تراجعت عن 1أنفسهم وقد صدرت عدة قرارات من املحكمة العليا تبنت هذا املوقف
ت ان الدفع هبا ألول مرة امام املحكمة العليا غري جائز بناء عىل احكام املادة هذا املوقف واعترب

من قانون اإلجراءات اجلزائية التي ال جتيز اثارة أوجه البطالن يف الشكل او يف اإلجراءات  501
، لكن السؤال املطروح هو هل الساحب مسؤول جزائيا إذا مل يقم 2ألول مرة امام املحكمة العليا

حوب عليه بمبارشة إجراءات تسوية عارض الدفع، وهل هو مسؤول جزائيا لو قدمت املس
الشكو قبل انتهاء اجال التسوية؟ حسب رأينا هو غري مسؤول جزائيا الن إجراءات التسوية 
ال تؤثر عىل مبارشة الدعو العمومية فقط، بل هي منطلق لتحمل املسؤولية اجلزائية وقبل 

اعتبار الساحب مذنبا ومن باب أوىل اعتباره كذلك إذا مل يقم املسحوب  انتهاء اجاهلا ال يمكن
 عليه باإلجراءات املنصوص عليها يف القانون التجاري. 

 خامسا: العقوبات التكميلية
 09أضيفت عقوبة تكميلية يف املادة  23.06بصدور تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم 

طر من إصدار الشيكات، أي انه اىل جانب املنع من من قانون العقوبات وهي: اخل 09فقرة 
استعامل الشيكات بنكيا فسيعاقب اجلاين من طرف القضاء بنفس العقوبة، وهذا االزدواج يف 
العقاب ال مربر له يف جريمة اصدار شيك بدون رصيد او برصيد ناقص، لكن االشكال 

ييف الشيك او إصداره عىل سبيل املطروح يثار فيام خيص اجلرائم غري املتعلقة بالرصيد كتز
من قانون العقوبات  09الضامن فال مانع من عقاب اجلاين بمنعه من اصدار الشيكات الن املادة 

 374واملادة  03مكرر  16مل ختصص جلريمة اصدار شيك بدون رصيد، اال ان الربط بني املادة 
ص اجلرائم املرتبطة من نفس القانون تبقي عىل التساؤل مطروح يف كون عقوبة احلظر خت

 بالرصيد. 

ـ   ـ د. أحسن بوسقيعة، اجلديد يف اجتهاد املحكمة العليا بخصوص جنحة اصدار شيك بدون رصيد، مقال  1
 .105، ص 2012منشور بمجلة املحكمة العليا، العدد الثاين لسنة 

، جملة 603319، ملف رقم 23/02/2012ـ   قرار غرفة اجلنح واملخالفات لد املحكمة العليا مؤرخ يف  2
 .386، ص 2013املحكمة العليا، العدد الثاين سنة 
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إذا كان القانون التجاري قد وضح معنى احلظر البنكي فقانون العقوبات هو االخر وضح 

يرتتب عىل عقوبة اخلطر من إصدار " 03مكرر  16اإلجراءات الناجتة عن هذا احلظر يف املادة 
ر والبطاقات التي بحوزته الشيكات أو استعامل بطاقات الدفع إلزام املحكوم عليه بإرجاع الدفات

 أو التي عند وكالئه إىل املؤسسة املرصفية املصدرة هلا. 
غري انه ال يطبق هذا احلظر عىل الشيكات التي تسمح بسحب االموال من طرف الساحب 

 لد املسحوب عليه أو تلك املضمنة.
يف حالة  ال تتجاوز مدة احلظر عرش سنوات يف حالة االدانة الرتكاب جناية ومخس سنوات

 االدانة الرتكاب جنحة. 
 . "وجيوز ان يؤمر بالنفاذ املعجل بالنسبة هلذا االجراء...

واملالحظ هو ان قانون العقوبات تبنى احكام القانون التجاري يف هذا املوضوع يف مادة 
 اجلنح ورسخ االزدواج يف االحكام حول موضوع واحد.

 سادسا: مسؤولية الشخص املعنوي
ب الشيك شخص معنوي وهو مسؤول جزائيا عن اجلرائم التي يقوم هبا، قد يكون ساح 

الذي محله  23-06واتضحت هذه املسؤولية أكثر بمناسبة تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم 
من قانون العقوبات التي جاء  01مكرر 382مسؤولية اجلرائم املتعلقة بالشيك بموجب املادة 

 2و 1عنوي مسؤوال جزائيا عن اجلرائم املحددة يف االقسام يمكن ان يكون الشخص امل "فيها:
 مكرر.51من هذا الفصل وذلك طبقا للرشوط املنصوص عليها يف املادة  3و

تطبق عىل الشخص املعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات املنصوص عليها يف املادة 
 عند االقتضاء.  02مكرر 18مكرر ويف املادة 18

 ."مكرر 18و أكثر من العقوبات التكميلية املنصوص عليها يف املادة يتعرض ايضا لواحدة أ
مكرر من قانون العقوبات نجدها قد قررت بان الشخص املعنوي 51وفيام خيص املادة 

مسؤول جزائيا عن اجلرائم التي ترتكب حلسابه من طرف اجهزته أو ممثليه الرشعيني عندما 
ئية ال متنع مسائلة الشخص الطبيعي كفاعل أصيل أو ينص القانون عىل ذلك وان مسؤوليته اجلزا

 كرشيك يف نفس األفعال، وال يطبق هذا احلكم عىل األشخاص املعنوية اخلاضعة للقانون العام. 
مكرر من نفس القانون فان عقوبات الشخص املعنوي يف مواد اجلنايات  18اما املادة 
 واجلنح وهي:

مرات احلد االقىص للغرامة املقررة للشخص الطبيعي يف  ـ الغرامة التي تساوي من مرة اىل مخس
 القانون الذي يعاقب عىل اجلريمة. 



 195           م 2017) جوان 01د الثاين/اجلزءاملجلد الثالث (العد-خمرب السيادة و العوملة  -جملة  الدراسات القانونية 

 
سة أو فرع من مؤس غلق –حل الشخص املعنوي  -ـ واحدة و اكثر من العقوبات االتية : 

 مخس تتجاوز ال ملدة العمومية الصفقات من االقصاء –فروعها ملدة ال تتجاوز مخس سنوات 
 مبارش، غري أو مبارش بشكل اجتامعية أو مهنية انشطة عدة أو نشاط مزاولة من املنع – سنوات

مة أو اجلري ارتكاب يف استعمل الذي اليشء مصادرة – سنوات مخس تتجاوز ال ملدة أو هنائيا
 مخس تتجاوز ال ملدة القضائية احلراسة حتت الوضع – االدانة حكم تعليق و نرش –نتج عنها 

 اجلريمة ارتكبت الذي أو اجلريمة إىل اد الذي النشاط ممارسة عىل سةاحلرا تنصب و سنوات،
 .بمناسبته

من نفس القانون فهي ال هتم جرائم الشيك كوهنا ختص اجلرائم غري  02مكرر 18اما املادة 
املعاقب عليها بالغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي وهي حتدد الغرامة يف مواجهة الشخص 

 ا النوع من اجلرائم. املعنوي عند اقرتافه هذ
 سابعا: االختصاص املحيل للمحكمة الناظرة يف جرائم الشيك 

اما فيام خيص االختصاص املحيل للمحكمة الناظرة يف الدعو العمومية، فاالختصاص 
ووفقا للمبدأ العام يتحدد بإقامة املتهم أو بمكان وقوع اجلريمة أو مكان القبض عىل املتهم، فأما 

ريمة يف إصدار الشيك بدون رصيد فالعربة بمكان االصدار وليس بمكان تقديم مكان وقوع اجل
كام ان إصدار الشيك يتكون من عنرصين: انشاء الشيك وطرحه للتداول فاذا  1الشيك للرصف

تم حتريره يف دائرة اختصاص حمكمة وتم عرضه للتداول يف دائرة اختصاص حمكمة اخر فان 
 . 2ا للنظر يف اجلنحةكلتا اجلهتني خمتصتني اقليمي

مكرر والتي  375أضيفت املادة  23-06وبتعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 
من قانون اإلجراءات  329و  40و  37دون االخالل بتطبيق االحكام املواد "تنص عىل:

اجلزائية ختتص ايضا حمكمة مكان الوفاء بالشيك أو حمكمة مكان اقامة املستفيد من الشيك 
و  03مكرر16لبحث و املتابعة و التحقيق و احلكم يف اجلرائم املنصوص عليها يف املادتني با

، وبذلك اصبح اختصاص املحكمة اجلزائية يتحدد كذلك بمحل إقامة "من هذا القانون  374

أحسن بوسقيعة،  2000.04.24 بتاريخ قرار 199984ملف  ـ قرار غرفة اجلنح واملخالفات باملحكمة العليا 1
 ات يف ضوء املامرسة قانون العقوب

 .167القضائية مرجع سابق، ص 
أحسن بوسقيعة،  1999.11.22بتاريخ  قرار 220829ملف ـ قرار غرفة اجلنح واملخلفات باملحكمة العليا  2

 .167قانون العقوبات يف ضوء املامرسة القضائية، مرجع سابق، ص 
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وهذا خيص جريمة الشيك بدون رصيد وجريمة إصدار شيك  1الضحية او مقر املسحوب عليه

ان لديه رصيد واملالحظ اهنا مادة ختص االجراءات فكان من األوىل ان رغم احلظر حتى ولو ك
 تقنن يف قانون االجراءات اجلزائية وليس يف قانون العقوبات.

اما فيام خيص التعويض الذي تقرره الدعو املدنية فهو من جهة خاضع لألحكام العامة 
من  542ىل التأكيد الذي جاء يف املادة املقررة للدعو املدنية التابعة للدعو اجلزائية باإلضافة إ

القانون التجاري التي تنص بان املستفيد له حق املطالبة امام املحكمة اجلزائية بمبلغ يساوي قيمة 
الشيك زيادة عام له من حق املطالبة بتعويض الرضر عند االقتضاء عىل انه يمكن له اختيار القيام 

خاصة وان قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اعترب الشيك  باملطالبة بدينه امام املحكمة املدنية،
منه، فبعد رجوع الشيك بدون رصيد وقيام املستفيد  600املادة  10سندا تنفيذيا بموجب الفقرة 

بتوجيه االحتجاج املنصوص عليه يف القانون التجاري للساحب بموجب حمرض رسمي، وبعد 
ن يطلب امهار الشيك بالصيغة التنفيذية من طرف عدم استجابة هذا األخري، حق للمستفيد ا

رئيس املحكمة بناء عىل امر عىل عريضة ثم ينفذ سنده التنفيذي وفق احكام قانون اإلجراءات 
 املدنية و اإلدارية. 

 ثامنا: الوساطة يف املادة اجلزائية
 23املؤرخ يف  02-15عدل ومتم املرشع قانون اإلجراءات اجلزائية بموجب االمر رقم 

منه ان تاريخ رسيانه يكون بعد ستة اشهر من تاريخ نرش  27وقد جاء يف املادة  20152جويلية 
 8، وقد جاء يف املادة 2016جانفي  23االمر يف اجلريدة الرسمية أي انه اصبح نافذا ابتداء من 

 طة،الوسا يف –حتت عنوان : الفصل الثاين مكرر  9مكرر 37مكرر ال  37منه إضافة املواد من 
 وكيل هبا يقوم التي الوساطة احكام تناولت وقد اجلزائية، اإلجراءات لقانون كإضافة

او املشتكى منه، عندما يكون من  الضحية بطلب او منه بمبادرة اجلزائية، املتابعة قبل اجلمهورية
شان هذه الوساطة ان تضع حدا لإلخالل الناتج عن اجلريمة او جرب الرضر الناتج عنها، وتتم 
بموجب اتفاق مكتوب بني الطرفني بعد قبوهلام االجراء يف شكل حمرض يلخص هويتهام 
والوقائع موضوع الدعو املحتملة ويكون موقعا من طرف وكيل اجلمهورية وكاتب الضبط 

، جملة 517434، ملف رقم 24/06/2009 ـ قرار غرفة اجلنح واملخالفات لد املحكمة العليا مؤرخ يف 1
 .314، ص 2010املحكمة العليا، العدد األول سنة 

جوان  08املؤرخ يف  155-66يعدل ويتمم االمر رقم  2015جويلية  23املؤرخ يف  02-15ـ االمر رقم  2
 .2015لسنة  40واملتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، اجلريدة الرسمية عدد  1966
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واألطراف، و يكون االتفاق اما عىل إعادة احلال اىل ما كانت عليه، واما تعويض مايل او عيني 

ج عن الوقائع، واما أي اتفاق يتوصل اليه األطراف ويكون غري خمالف مقابل الرضر النات
للقانون، ويعترب حمرض الوساطة سندا تنفيذيا ويكون غري قابل ألي شكل من اشكال الطعن، 
ويتوقف رسيان تقادم الدعو العمومية خالل اآلجال املحددة لتنفيذ اتفاق الوساطة، ويف حالة 

فق عليها يتخذ وكيل اجلمهورية اإلجراءات املناسبة بشان املتابعة عدم التنفيذ يف اآلجال املت
اخلاصة باجلريمة حمل الشكو باإلضافة اىل متابعة املمتنع عمدا عن التنفيذ وفق احكام املادة 

 من قانون العقوبات اخلاصة بالتقليل من شان االحكام القضائية.  147
 2مكرر 37رائم املنصوص عليها يف املادة حيث ان هذا االجراء يمكن اللجوء اليه يف اجل

املستحدثة يف قانون اإلجراءات اجلزائية وهي كل املخالفات وبعض اجلنح املعددة يف هذه املادة 
ومن بينها اصدار شيك بدون رصيد دون غريها من اجلنح املتعلقة بالشيك، ويف هذا الصدد 

شيك بسبب غلق احلساب هو بمثابة جتب اإلشارة اىل ان القضاء اعترب ان عدم دفع قيمة ال
من قانون العقوبات جعلت من عدم الوفاء بقيمة الشيك  374، حتى ان املادة 1انعدام الرصيد

بسبب انعدام الرصيد او نقصه او بسبب سحب الرصيد كله او بعضه من طرف الساحب بعد 
ومهام كان سبب  اصدار الشيك او قيامه بمنع املسحوب عليه من رصفه تأخذ كلها حكام واحدا

 526خاصة وانه منصوص عليها يف فقرة واحدة، باإلضافة اىل ان املادة  2عدم رصف الشيك

بوسقيعة، اجلديد يف اجتهاد املحكمة العليا بخصوص جنحة اصدار شيك بدون رصيد، مرجع  ـ د. أحسن 1
 .103سابق، ص

صبحي نجم، رشح قانون العقوبات اجلزائري، القسم اخلاص، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة  دــ د. حمم 2
 .158، ص 1990الثانية سنة 

 النصوص القانونية والتنظيمية
 املتضمن قانون العقوبات املعدل واملتمم. 1966جوان  08املؤرخ يف  156-66ـ االمر رقم 
 املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل واملتمم. 1966جوان  08املؤرخ يف  155-66ـ االمر رقم 
 املتضمن القانون التجاري، املعدل واملتمم. 1975سبتمرب  26املؤرخ يف  59-75ـ االمر رقم 

وباملواصالت املحدد للقواعد العامة املتعلقة بالربيد  2000اوت  05املؤرخ يف  03-2000القانون رقم ـ 
 والالسلكية. السلكية

 يتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم. 2003اوت  26املؤرخ يف  11-03ـ االمر رقم 
من القانون املتض 59-75املعد واملتمم لألمر رقم  2005فيفري  06املؤرخ يف  02-05ـ القانون رقم 

 التجاري.
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من القانون التجاري اوجبت عىل املسحوب عليه الذي قام بغلق حساب سلمت  16مكرر 

بشأنه دفاتر شيكات او الذي سجلت يف خصوصه معارضة من اجل ضياع او رسقة، ان خيطر 
ي، أي ان هذه احلاالت تؤدي اىل اعتبار اصدار الشيك رغم توافرها من قبيل البنك املركز

 انعدام الرصيد كون املستفيد لن يتمكن من استفاء مقابل وفاء الشيك. 
 اخلامتة

لقد اعتمد املرشع اجلزائري عىل تطور الترشيع الفرنيس الذي عرف عدة مراحل يف تنظيمه 
ن رصيد، فبعد ان كان هذا الفعل جمرما ومعاقبا عليه أساليب ردع وحماربة جرائم الشيك بدو

جزائيا تراجع الترشيع الفرنيس تدرجييا عن فكرة التجريم بتقريره إجراءات عوارض الدفع 
واقحام البنوك يف عملية الوقاية والرقابة والعقاب منذ سبعينيات القرن املايض اىل غاية إزالة 

التسعينيات وأصبحت اجلزاءات املتعلقة به جزاءات  الطابع اجلزائي عن هذا الفعل منذ بداية
 مالية وبنكية ومن اختصاص املنظومة البنكية.

ال يزال الترشيع يف اجلزائر يعترب اصدار الشيك بدون رصيد جريمة معاقب عليها برشط 
 اتباع اإلجراءات املنصوص عليها يف القانون التجاري ويف التنظيم، لكن اقحام البنوك يف الوقاية

منها ويف مكافحتها ويف حتمل املسؤولية يف حالة االخالل بااللتزامات البنكية، ساهم يف ارجاع 
 الثقة يف الشيك كأداة وفاء لكنه مل يضع حدا هلذه اجلريمة بدليل القضايا املعروضة عىل القضاء.

املتضمن قانون  156-66املعدل واملتمم لألمر رقم  2006ديسمرب  20املؤرخ يف  23-06ـ القانون رقم 
 العقوبات.

املتضمن قانون  155-66يعدل ويتمم االمر رقم  2015جويلية  23املؤرخ يف  02-15ـ االمر رقم 
 اإلجراءات اجلزائية.

يتضمن تنظيم مركزية االخطار وعملها، اجلريدة الرسمية  1992مارس  22املؤرخ يف  01-92ـ نظام رقم 
 .1993لسنة  08عدد 

يتضمن تنظيم مركزية للمبالغ غري املدفوعة وعملها، اجلريدة  1992مارس  22املؤرخ يف  02-92ـ نظام رقم 
 .1993لسنة  08الرسمية عدد 

الوقاية من اصدار الشيكات بدون رصيد  يتعلق برتتيبات 2008جانفي  20املؤرخ يف  01-08ـ نظام رقم 
 .2008لسنة  33ومكافحتها، اجلريدة الرسمية عدد 

 2008جانفي  20املؤرخ يف  01-08يعدل ويتمم النظام رقم  2011أكتوبر  19املؤرخ يف  07-11ـ نظام رقم 
 .2012لسنة  08يتعلق برتتيبات الوقاية من اصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتها، اجلريدة الرسمية عدد

                                                                                                                                



 199           م 2017) جوان 01د الثاين/اجلزءاملجلد الثالث (العد-خمرب السيادة و العوملة  -جملة  الدراسات القانونية 

 
يفرتض معه ان تكون اإلجراءات املتعلقة هبا  2005ان صدور احكام عوارض الدفع سنة 

اضحة التطبيق سواء من طرف البنوك او من طرف القضاء او من طرف املتعاملني بالشيك، اال و
و اختالف اراء املحكمة العليا يثبت بان هذا املوضوع حيتاج اىل  2011ان صدور تنظيم سنة 

توضيح اكثر السيام يف توضيح اركان اجلرمة املادية و املعنوية و كذلك توضيح عالقة املستفيد 
اءات عوارض الدفع، فهو كضحية شيك بدون رصيد ولكي يتمكن من تقديم شكواه، بإجر

عليه ان يثبت وجود هذه اإلجراءات وان يثبت بان التسوية مل تتم، وعند طلبه االثبات من البنك 
يمتنع هذا األخري عن تزويده هبا بحجة اهنا مراسالت ختص الساحب وال جيوز للغري ان يطلع 

ررت لفائدة املستفيد ولفائدة الساحب معا، ويصبح الضحية جمربا عىل عليها رغم اهنا ق
استصدار امرا عىل عريضة من رئيس املحكمة املختصة حمليا يعني به حمرض قضائي لينتقل اىل 
البنك ليستصدر صورا من أوامر االيعاز وامر املنع البنكي ليثبت قيام املسؤولية اجلزائية يف 

صحة إجراءات املتابعة اجلزائية بمناسبة الدعو العمومية التي  مواجهة الساحب ولكي يثبت
خيتص هبا وكيل اجلمهورية، فمن الواجب تفادي النقائص والعمل عىل توضيح اكثر ملسؤولية 

 البنوك قبل التفكري يف إزالة الطابع اجلزائي جلريمة الشيك بدون رصيد.
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 يةالتحصيل املستندي كوسيلة دفع يف التجارة اخلارج

 
 د. رقية جبار

 أستاذة حمارضة
 كلية احلقوق و العلوم السياسية

 جامعة حيي فارس باملدية
 

 ملخص:
إن وسائل الدفع يف التجارة اخلارجية تعد أداة فعالة لتطوير التجارة اخلارجية باعتبارها        

جارية من دولة تستعمل يف إطار املؤسسات املرصفية التي تستخدم الوسائل يف جمال املبادالت الت
إىل أخر، ولعل من أهم هذه الوسائل ما يعرف بالتحصيل املستندي الذي يتميز بأنه أداة وفاء 
و ضامن وبسهولة اإلجراءات يف التعامل به، ولعلها الوسيلة األكثر استعامال بالنسبة إىل 

 املتعاملني االقتصاديني الدوليني.
Résumé :   
       Ante que les moyens de paiement dans le commerce extérieur est un outils 
efficace pour le développement du commerce extérieur  tel qu’il est utilise 
dans le cadre des établissements financiers qui utilisent les méthodes dans le 
domaine du commerce d’un pays a l’autre , peut-être le plus important de ces 
méthodes est connu comme la remise documentaire, qui se caractérisé comme 
un outil d’exécution et de l’assurance et procédures les plus facile dans le 
traitement , et le plus largement utilise par les operateurs économistes 
internationaux . 

التجارة اخلارجية، التحصيل املستندي، الصفقات الدولية، القنوات الكلامت املفتاحية:
 .املرصفية، املبادالت التجارية

 
 مقدمة:

إلزامية استخدام   االعتامد  "كام ييل: 2014من قانون املالية لسنة  81جاء نص املادة 
)،        وبالتايل سمح النص 1( "االسترياد املستندي أو التسليم املستندي كوسيلتي وحيديت يف

عىل الدفع بطريق التحصيل املستندي يف املعامالت التجارية اخلارجية أي جمموع الصفقات 
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الدولية املتعلقة باإلسترياد بعدما كان يستلزم املرشع كطريق وحيد للمبادالت التجارية 

 اخلارجية اإلعتامد املستندي فقط .
صفة دولية خياف كال الطرفني من بعضهام بخطر عدم تنفيذ العقد خاصة  فعند إبرام عقدا ذو

خطر عدم الدفع من قبل املشرتي املستورد، وألكثر ضامنة إشرتط املرشع أن تتم هذه الوسائل 
وعىل ضوء ذلك إىل أي مد يوفر التحصيل املستندي احلامية الالزمة  ،عرب قنوات مرصفية

 لية؟لطريف العالقة التعاقدية الدو
لإلجابة عىل هذه اإلشكالية سوف نتطرق إىل ثالث عنارص نلم من خالهلا باملوضوع تتمثل 

 يف مفهوم التحصيل املستندي، أطرافه و كيف تتم عملية التحصيل املستندي وذلك عىل التوايل.
 أوال: مفهوم التحصيل املستندي

جلميع املتعاملني  2014 من قانون املالية لسنة 81سمح املرشع اجلزائري يف نص املادة 
االقتصاديني إمكانية استعامل التحصيل املستندي كوسيلة دفع يف التجارة اخلارجية يف جمال 

 االسترياد وهذا لعدة أهداف أمهها تتمثل فيام يأيت:
مليون 38عن  2008التقليل من فاتورة االسترياد من اخلارج التي زاد حجمها يف سنة   -

 مليون دوالر. 18حوايل  2004مليون دوالر، ويف سنة  27حوايل  2007دوالر، و يف سنة 
إعطاء تسهيالت للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من حيث التساهل يف التعامل مع هذه  -

 ).2األخرية و السامح هلا باسترياد املواد التي حتتاجها لإلنتاج(
ملتعاملني االقتصاديني بالتقرب احلد من ظاهرة التحايل عىل البنوك واملؤسسات املالية بإلزام ا -

 ).3يف األجل املحدد للقيام بعملية التوطني املرصيف(
 تشجيع املنتوج الوطني عن طريق وضع قائمة للسلع املمنوعة من االسترياد. -
 تعريف التحصيل املستندي: -1

عريفا املنظمة للتحصيل املستندي أعطت ت 522إن املادة الثانية يف فقرهتا أ من النرشة رقم 
للتحصيل من خالل أغراضه، فالتحصيل يعني تعامل املصارف باملستندات بموجب التعليامت 

 التي استلمها من أجل:
 احلصول عىل دفع قيمة املستندات أو قبول املسحوب عليه. -
 تسليم املستندات مقابل دفع قيمتها أو قبول الكمبيالة -
- )4تسليم املستندات وفقا لرشوط أخر.( 
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فيقصد بالتحصيل املستندي تلقي بنك أمر ما من مصدر البضائع أو اخلدمات بأن حيول        

مستندات شحن إىل مستورد يف بلد آخر مقابل احلصول عىل قيمة هذه املستندات سواء ذلك 
 ).5نقدا أو مقابل توقيع عىل سفتجة تستحق يف وقت الحق، لقاء عمولة يدفعها العميل(

تظهر أمهية التحصيل املستندي كوسيلة دفع يف التجارة اخلارجية  ومن خالل ما سبق      
 كونه:
 أكثر ضامن يف املبادالت التجارية الدولية. -
 الطمأنينة يف التعامل بالتأكد أن املستورد باستطاعته الدفع. -
الوسيلة األكثر استعامال بني املتعاملني االقتصاديني الدوليني لتسهيل املعامالت اجلارية  -

 لسهولة إجراءاته.
فعملية التحصيل املستندي تعد وسيلة دفع حديثة جتر عرب القنوات املرصفية  سواءا        

) املعتمدة يف اجلزائر، فتتدخل هذه املؤسسات لتنفيذ هذه الوسيلة 6بنكا أو مؤسسة مالية (
كل وسيلة وأداة  "بنصها : 01-07يف فقرهتا الثانية من النظام رقم  18املدرجة يف نص املادة 

 ).7( "دفع مقومة بالعملة اإلجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة مهام كانت األداة املستعملة
 ثانيا: أطراف التحصيل املستندي.

 يستدعي التحصيل املستندي وجود عدة أطراف هم:       
ندات إىل البائع أو املصدر: هو الذي يقوم بإعداد مستندات التحصيل كام يقوم بتسليم املست

 البنك الذي يتعامل معه مرفقا بأمر التحصيل.
البنك املرسل: هو البنك الذي ترسل إليه املستندات من البائع ويرسلها إىل البنك الذي 

 سيحصلها وفقا للتعليامت الصادرة إليه .
البنك املحصل: هو البنك الذي ترسل إليه املستندات من البنك املرسل ليتوىل حتصيلها وفق 

 وط والتعليامت الواردة فيها.الرش
املستورد أو املشرتي: هو الطرف الذي تربطه عالقة تعاقدية مع البائع يف عقد االسترياد 

 ).8للبضاعة فيقدم له مستندات للتحصيل عىل الثمن أو التوقيع عىل السفتجة(
أن للغرفة التجارة الدولية  522رقم  يف فقرهتا ب من النرشة 02وحسب نص املادة     

 املستندات تعني:
املستندات املالية وهي السحوبات، السندات ألمر، الشيكات أو أدوات أخر مشاهبة  -1

 تستعمل للحصول عىل دفعة من النقود.
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املستندات التجارية تعني الفواتري، مستندات الشحن، مستندات امللكية أو أي مستندات  -2

 )9املالية ( مشاهبة أو أي مستندات أخر مهام كانت غري املستندات
 ويكون التحصيل املستندي وفق صيغتني:  
 "مستندات مقابل الدفع: أي البنك يتسلم املستندات من املصدر ويسدد قيمة البضاعة نقدا -أ

 ."أداة وفاء
مستندات مقابل القبول: يستلم املستورد مستندات بعد قبوله السفتجة املسحوب عليه من  -ب

 ."أداة ضامن "د أجل اإلستفادة من مهلة التسدي
 .ثالثا: عملية التحصيل املستندي

 يتم التحصيل املستندي وفق مراحل تتمثل يف:       
قيام عقد بيع بني املصدر البائع واملشرتي املستورد ويتم اإلتفاق فيه عىل أن يكون طريق  -

 تسويته بالتحصيل املستندي.
املواصفات والرشوط املتفق عليها  تسليم البضائع أو اخلدمات حمل العقد من املصدر حسب -

إىل بلد املشرتي، مع استعامل جمموع املصطلحات التجارية التي تتضمنها أصول وأعراف الغرفة 
 ).10(01-07من النظام          27التجارية يف العقود التجارية حسب نص املادة 

شهادة  ،لفاتورة التجاريةتسليم املصدر املستندات التي تثبت إرسال البضاعة إىل بنكه ومنها ا -
 املنشأ و شهادة التأمني.

دور البنك املحول هنا هو حتويل هذه املستندات إىل بنك املستورد الذي يعلم املشرتي بوصول  -
 ).11املستندات وفق رشوط تسليمها(

قيام البنك املحصل بتسليم املستندات لعميله املشرتي دون حتمل أية مسؤولية إذا امتنع  -
عن دفع قيمة وثائق الشحن فاقترص دور البنك عىل عرض  "املستورد "ب عليهاملسحو

 املستندات عىل املسحوب عليه للدفع أو القبول دون فحص هذه املستندات والبحث يف مد
مطابقتها ورشوط العميل،  فال يوجد أي خماطر عىل البنك املحصل من جراء قيامه بعملية 

 .) لعدم قيام مسؤوليته12التحصيل(
بتحويل املبلغ  "البنك املحصل "يقدم املستورد وثائق الشحن ويستلم البضاعة، فيقوم بنكه  -

، سواءا نقدا أو حتويل السفتجة املقبولة من طرف املستورد، فيقوم "املحول "إىل بنك املصدر
 ."املصدر "البنك املصدر بتحويل ثمن البضاعة إىل حساب عميله 
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ملصدر يف استالم مبلغ الصفقة ومقابل ذلك احتامل تأخر وصول ونظرا الحتامل تأخر ا      

البضاعة إىل املستورد خيتار الطرفان تقنية دفع لتنفيذ بنود الصفقة الدولية عن طريق قنوات 
مرصفية تعرف بسهولة حصوهلام عىل مبتغامها من  وراء الصفقة وهي التحصيل املستندي الذي 

 يكون عىل صيغتني:
 دفع الثمن. مستندات مقابل -
 مستندات مقابل القبول. -

إال أن البنوك غري مسؤولة عن خطر عدم التنفيذ باعتبارها هلا دور الوسيط بني املصدر       
)، و إنام يقترص دورها عىل 13وغري ملزمة بفحص البضاعة وفق املستندات املقدمة( ،واملستورد

 حتويل الوثائق مقابل حتصيل ثمنها فقط.
ا يتصادم وعدة خماطر قد يتعرض هلا املصدر منها احتامل رفض املشرتي التوقيع عىل وهذا م      

قيمة السفتجة املحررة من طرف املصدر ألسباب قد ال تعود إلعساره أو سوء النية مما يضطر به 
 ).14إرجاع البضاعة إىل بلد البائع بسبب حتقق خطر عدم الدفع(

ل البضائع املرسلة العتبارها ممنوعة من استريادها أو وأن يكون بلد املستورد يمنع دخو      
التحديد الكمي للسلعة مما يؤدي إىل خسائر قد تلحق البائع العتبار أن املشرتي لن يدفع الثمن، 
ورغم هذه املخاطر إال أنه يبقى التحصيل املستندي الوسيلة األكثر رسعة وضامن يف جمال تنفيذ 

 املبادالت التجارية.
املتعلق بالنقد  11-03من األمر رقم  69و  66أن املرشع اجلزائري اكتفى بحكم املادة  إال      

والقرض عىل إلزامية استخدام هذه اآللية عرب القنوات املرصفية يف إطار التجارة اخلارجية، 
بذكر وسائل الدفع بصفة عامة ودون وضع أحكام هلذه  01-07وهذا ما أكده النظام رقم 

منه حثت عىل إمكانية إستخذام مصطلحات التجارة الدولية مما  27نص املادة الوسيلة وبحكم 
الصادرة عن غرفة التجارة الدولية من حيث تطبيقها وتنظيمها  522حييلنا إىل الالئحة رقم 

 اخلاصة بالتحصيل املستندي.
 خامتة.

من قانون  69ة نستخلص يف األخري أن املرشع اجلزائري قد أصاب عند تعديله لنص املاد       
بإضافة التحصيل  2014من قانون املالية لسنة 81بنص املادة  2009املالية التكمييل لسنة 

املستندي كوسيلة دفع يف املبادالت التجارية الدولية بعد ما كانت وسيلة الدفع الوحيدة تتمثل 
 يف اإلعتامد املستندي .
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دور يف ختفيف أعباء املؤسسات الصغرية خاصة ملا يلعبه هذا النوع من وسائل الدفع من       

واملتوسطة بعدما كانت مضطرة إىل دفع قيمة الواردات قبل استالم البضاعة، مع إلزامية التوطني 
، وأنه الوسيلة التي جتسد 01-07املرصيف للعمليات ذات الصفة الدولية بحكم النظام رقم 

 العقود الدولية. مبدأ هام يف القانون التجاري أال وهي الرسعة يف تنفيذ
 اهلوامش:

جويلية  22املؤرخ يف  2009املتضمن قانون املالية التكمييل لسنة  01-09األمر رقم  )1(
، املعدل واملتمم باألمر رقم 2009جويلية  26، الصادر يف 44اجلريدة الرسمية العدد ،2009

رسمية العدد ، جريدة 2014املتضمن قانون املالية لسنة  2013ديسمرب  31املؤرخ يف  13-08
 .  69املعدلة لنص املادة  81، يف املادة 2014لسنة  68

يتعلق بالقواعد املطبقة عىل املعامالت  2007جوان  07املؤرخ يف  01-07النظام رقم )2(
، معدل ومتمم بنظام 2007ماي  31، الصادر يف 31اجلارية مع اخلارج، اجلريدة الرسمية العدد 

فيفري  15، الصادر يف 08اجلريدة الرسمية العدد  2011أكتوبر  19املؤرخ يف  06-11رقم 
2012. 

رسالة لنيل شهادة  ،دور املؤسسات املالية يف التجارة اخلارجية ،علودة نجمة دامية )3(
املاجستري يف القانون، فرع القانون الدويل لألعامل، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .92، صفحة 2014مولود معمري بتيزي وزو، 
 ،املتعلق بالقواعد املتصلة بالتحصيل املستندي 522نرشة غرفة التجارة الدولية رقم  )4(

 www .low-uni met منشور عىل املوقع ،النسخة العربية
املحاسبة املرصفية، منشورات جامعة  ،محزة إسامعيل إسامعيل، نضال العربيد، حمي الدين  )5(

 .109، صفحة 2010دمشق، سنة 
املتعلق بالنقد والقرض، اجلريدة الرسمية  2003أوت  26خ يف املؤر 11-03األمر رقم  )6(

املؤرخ يف  04-10، املعدل واملتمم بموجب األمر رقم 2003أوت  27الصادر يف  52العدد 
 .2010سبتمرب  01الصادر يف  50اجلريدة الرسمية العدد  2010أوت  26

رية مع اخلارج، مرجع يتعلق بالقواعد املطبقة عىل املعامالت اجلا 01-07النظام رقم  )7(
 سابق .

 .165، صفحة 2004العمليات املرصفية اخلارجية، دار احلامد، عامن  ،ماهر شكري )8(
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 ،املتعلق بالقواعد املتصلة بالتحصيل املستندي 522نرشة غرفة التجارة الدولية رقم  )9(

 مرجع سابق.
ارج، يتعلق بالقواعد املطبقة عىل املعامالت اجلارية مع اخل 01-07النظام رقم  )10(

 مرجع سابق .
 .98علودة نجمة دامية، مرجع سابق، صفحة  )11(
، 2009خالد وهيب الراوي، العمليات املرصفية اخلارجية، دار املناهج، عامن  )12(

 ,333-332صفحة 
املتعلق بالقواعد املتصلة بالتحصيل املستندي،  522نرشة غرفة التجارة الدولية رقم  )13(

 مرجع سابق.
 قائمة املراجع:
 أوال: الكتب.

املحاسبة املرصفية، منشورات  ،محزة إسامعيل إسامعيل، نضال العربيد، حمي الدين  -1
 .2010جامعة دمشق، سنة 

 .2009خالد وهيب الراوي، العمليات املرصفية اخلارجية، دار املناهج، عامن  -2
 .2004العمليات املرصفية اخلارجية، دار احلامد، عامن  ،ماهر شكري -3

 ثانيا: الرسائل اجلامعية.
رسالة لنيل شهادة  ،دور املؤسسات املالية يف التجارة اخلارجية ،ودة نجمة داميةعل -1

املاجستري يف القانون، فرع القانون الدويل لألعامل، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .2014مولود معمري بتيزي وزو، 

 ثالثا: النصوص القانونية:
 النصوص الترشيعية: -1
جويلية  22املؤرخ يف  2009ضمن قانون املالية التكمييل لسنة املت 01-09األمر رقم  -1

، املعدل واملتمم باألمر رقم 2009جويلية  26الصادر يف  ،44اجلريدة الرسمية العدد ،2009
، جريدة رسمية العدد 2014املتضمن قانون املالية لسنة  2013ديسمرب  31املؤرخ يف  13-08
 .  2014لسنة  68

املتعلق بالنقد والقرض، اجلريدة الرسمية  2003أوت  26ؤرخ يف امل 11-03األمر رقم  -2
املؤرخ يف  04-10، املعدل واملتمم بموجب األمر رقم 2003أوت  27الصادر يف  52العدد 

 .2010سبتمرب  01الصادر يف  50اجلريدة الرسمية العدد  2010أوت  26
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 النصوص التنظيمية:-2
يتعلق بالقواعد املطبقة عىل املعامالت  2007جوان  07املؤرخ يف  01-07النظام رقم -1

، املعدل واملتمم 2007ماي  31، الصادر يف 31اجلارية مع اخلارج، اجلريدة الرسمية العدد 
 15، الصادر يف 08اجلريدة الرسمية العدد  2011أكتوبر  19املؤرخ يف  06-11بنظام رقم 

 .2012فيفري 
 ثالثا: مواثيق دولية.

 ،املتعلق بالقواعد املتصلة بالتحصيل املستندي 522لدولية رقم نرشة غرفة التجارة ا -1
 .www .low-uni met منشور عىل املوقع ،النسخة العربية
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 اجلباية البيئيةتحديد الدقيق لوعاء الرضورة 

 كآلية ملكافحة التلوث البيئي
 ، كلية احلقوق والعلوم السياسية،خرضاوي اهلادي .د

 طجامعة عامر ثليجي باألغوا
 أ لكحل عائشة، قسم احلقوق،

 جامعة عامر ثليجي باألغواط
 ملخص:

يعترب التلوث من أخطر املشاكل التي تعاين منها البيئة نتيجة نشاطات البرش ومن أبرز هذه      
املشاكل حرائق الغابات، تلوث املياه، التلوث الصناعي، ورمي خمتلف النفايات...الخ، وهلذا 

إىل  1992 يف اآلليات الردعية هلذه الظاهرة، فاجلزائر سعت منذ من واجب أي دولة التفكري
اجياد اجراءات مالية ملحاربة التلوث والتقليل منه، ومن بني هذه اآلليات اجلباية البيئية والتي 
مفادها أن من حيدث أكثر رضرا بيئيا بمعنى هو من يدفع رضائب أكثر كعقوبة عىل تلويثه للبيئة 

بأثر الرضر الذي تسببوا فيه، وهذا ما قد جيعلهم يغريون اسرتاتيجياهتم حتى حيس امللوثون 
الصناعية واالنتاجية وخمتلف نشاطاهتم املعتمدة عىل الوسائل امللوثة إىل البحث عن الوسائل 

 واالمكانيات ذات النوعية اجليدة التي ال تسبب تلوثا للبيئة.
Résumé: 
     La pollution des plus graves problèmes de l'environnement en raison des activités 
humaines les et mis en évidence les problèmes des incendies de forêt, la pollution de 
l'eau, la pollution industrielle, et de jeter les déchets différents ... etc, mais cela est le 
devoir de tout Etat de penser à des mécanismes de ce phénomène de dissuasion, 
l'Algérie a cherché depuis 1992 à trouver des mesures financières pour lutter contre la 
pollution et le minimiser. parmi ces mécanismes de collecte de l'environnement et 
l'effet que cela se produise sens plus dommageable pour l'environnement est taxé plus 
comme une punition pour polluer l'environnement même sentir l'impact Polluters des 
dommages infligés, et ceci est ce qui pourrait les faire changer leurs stratégies de 
production industrielle et les divers activités dépendantes des moyens polluants pour 
rechercher les moyens et les possibilités de bonne qualité qui ne polluent pas 
l'environnement. 

 .اجلباية البيئية، التلوث البيئي، محاية البيئة، الرسوم البيئيةالكلامت املفتاحية:
 مقدمة:

إىل اجياد اجراءات مالية ملحاربة التلوث والتقليل منه فقد  1992لقد سعت اجلزائر منذ      
تيض أدرجت محاية البيئة كمطلب أسايس للسياسة الوطنية للتنمية االقتصادية والوطنية والتي تق



 209           م 2017) جوان 01د الثاين/اجلزءاملجلد الثالث (العد-خمرب السيادة و العوملة  -جملة  الدراسات القانونية 

 
حتقيق التوازن الرضوري بني متطلبات النمو االقتصادي ومتطلبات محاية البيئة واملحافظة عىل 
االطار املعييش للسكان، إىل أن وضعت ترشيعا خاصا باجلباية البيئية كآلية ملكافحة التلوث 

ار اجلباية البيئي والذي تم النص من خالله عىل االنشطة امللوثة للبيئة وحماولة احلد منها، باعتب
، هذه البيئية أو ما يطلق عليها باجلباية اخلرضاء أهم آلية حلامية البيئة من خمتلف أشكال التلوث

اآللية التي أصبحت من ضمن عنارص مدونة ايرادات امليزانية العامة يف اجلزائر، واملتمثلة يف 
التلوث بكل أشكاله  الرسوم والغرامات واالتاوات الردعية املفروضة عىل املتسببني يف احداث

  هبدف تأهيلهم الحرتام البيئة من أشكال التلوث.
 وانطالقا مما تقدم يمكننا طرح اإلشكالية التالية:    

 ما مد فعالية اجلباية البيئية كآلية ملكافحة التلوث البيئي واحلد منه؟
حث يف اجلباية لإلجابة عىل هذه اإلشكالية وبإتباع املنهج الوصفي والتحلييل ألن الب     

البيئية يقتيض منا حتليلها ومتحيصها بالشكل الذي جيعلنا نتبني مد فعاليتها يف مكافحة التلوث 
 البيئي، ارتأينا تقسيم دراستا يف هذا املوضوع إىل مبحثني رئيسيني:

 املبحث األول: االطار املفاهيمي لكل من اجلباية البيئية والتلوث البيئي        
 بحث الثاين: مد فعالية اجلباية البيئية يف مكافحة التلوث البيئيامل        

 االطار املفاهيمي لكل من البيئة واجلباية البيئية والتلوث البيئياملبحث األول: 
      لقد وجدت اجلباية البيئية من أجل مكافحة التلوث البيئي، ولكن قبل التطرق إىل مد

 إىل مفهوم كل من البيئة، اجلباية البيئية والتلوث البيئي حتى فعاليتها يف ذلك علينا االشارة أوال
 نتمكن من الوصول إىل النتيجة املراد احلصول عليها.

 املطلب األول: مفهوم البيئة
من خالل هذا املطلب سنحاول تعريف البيئة وحتديد العنارص التي اعتربها املرشع حمل      

باية البيئية يف حالة تعرضها للتلوث بفعل األشخاص محاية وبالتايل اعتربها كذلك وعاء للج
 سواء الطبيعيون أو املعنويون.

 الفرع األول: تعريف البيئة
، 1858) هو العامل هنري ثورو عام ECOLOGIEإن أول من صاغ كلمة إيكولوجيا (     

نسان والتي دون إعطاء معنى واسع هلذا املصطلح، ثم تبعتها عدة مفاهيم للبيئة عىل أهنا حميط اإل
تزوده بعنارص البقاء واملوارد الالزمة الستمرار احلياة، وتتأثر البيئة بفعل نشاط اإلنسان 

 Herfindahlوبالطريقة التي يستغل هبا موارد البيئة املتجددة وغري املتجددة، واعتربها كل من 
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et Keese )1974ملكية ) عىل البيئة هي بمثابة سلعة عمومية ملك للجميع ال ختضع لل

 اخلاصة.
جمموع "بأهنا:  1972وتعرف البيئة حسب املفهوم الواسع الذي تبناه مؤمتر استوكهومل      

 ."كل املؤثرات والظروف اخلارجية املبارشة وغري املبارشة املؤثرة عىل حياة ونمو الكائنات احلية
 وهناك عدة مؤرشات معنية بالبيئة أمهها:     

 : والذي يمثل قدرة األمم عىل محاية البيئة خالل العقود املقبلة.(ESI)مؤرش االستدامة البيئية  -
 1: يركز عىل األداء البيئي احلايل لدولة ما وعىل التجارب احلالية.(EPI)مؤرش األداء البيئي  -

 الفرع الثاين: أقسام البيئية وعنارصها حمل احلامية القانونية
ة البيئية يف حالة تلوثها فالبيئة تنقسم إىل بيئة للبيئة عنارص اعتربها املرشع وعاء للجباي     

طبيعية ويقصد هبا اجلوانب البيولوجية من ماء وهواء وتربة وبحار وحميطات وحيوانات 
وتفاعالهتا املتداخلة من دورات الرياح واملياه وظواهرها الكلية من مناخ وتوزيعاته اجلغرافية 

عة والغابات وغري املتجددة كالبرتول واملعادن، كام تشمل الثروات الطبيعية املتجددة كالزرا
وبيئة مشيدة ويقصد هبا كل ما أنشأه االنسان يف بيئته من مرافق ومنشآت إلشباع حاجاته، ومنه 
فإن البيئة االصطناعية أو املشيدة ما هي إال البيئة الطبيعية نفسها، ولكن يتدخل االنسان وتطويع 

 بيان واقعي صادق لطبيعة التفاعل بني االنسان وبيئته. بعض مصادرها خلدمته، فهي عبارة عن
ومنه سواء كانت البيئة طبيعية أو اصطناعية كان البد وأن يتدخل القانون حلاميتها      

باعتبارها وسطا يعيش فيه االنسان، فعنارص البيئة حمل احلامية القانونية تنقسم هي أيضا مثلها 
وعنارص اصطناعية، فالعنارص الطبيعية تشمل اهلواء الذي  مثل أقسام البيئة إىل عنارص طبيعية

يعد من أثمن عنارص البيئة ورس احلياة فيها بحيث ال يمكن االستغناء عنه أبدا ويمثل الغالف 
اجلوي املحيط باألرض ويطلق عليه علميا مصطلح الغالف الغازي، ويتكون من غازات 

يتعرض له اهلواء يؤدي إىل نتائج سلبية تؤثر  أساسية لديمومة حياة الكائنات احلية وكل تلوث
عىل حياة الكائنات احلية، واملاء الذي هو عبارة عن مركب كيميائي ينتج عن تفاعل غاز 
األوكسيجني مع غاز اهليدروجني ومتيزه خواص كيميائية وفيزيائية وحيوية جتعله من مقومات 

 االقتصادية املؤسسات وحتفيز ردع يف اجلباية دور"بن عزة حممد وبن حبيب عبد الرزاق، مداخلة بعنوان:  - 1
، ألقيت ضمن فعاليات "-راسة حتليلية لنموذج اجلباية البيئية اجلزائريةد – التلوث أشكال من البيئة محاية عىل

ك املؤسسات االقتصادية يف ظل رهانات التنمية املستدامة والعدالة سلو"امللتقى الدويل األول املوسوم بعنوان: 
 .154، بجامعة ورقلة، ص 2012نوفمرب  21و 20، املنعقد يومي "االجتامعية
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ية كذلك، والرتبة التي هي عبارة عن طبقة احلياة عىل األرض وتلوثه يؤثر عىل حياة الكائنات احل

تغطي صخور القرشة االرضية تتكون من مزيج من املواد املعدنية والعضوية واملاء واهلواء، وهي 
من أهم مصادر الثروة الطبيعية املتجددة ومقومات الكائنات احلية، وأخريا التنوع احليوي الذي 

بارة عن تعدد أنواع الكائنات احلية املوجودة يف يمثل عنرص من العنارص الطبيعية للبيئة وهو ع
النظام االيكولوجي وأمهية وجود التنوع احليوي تنبع من أن كل نوع من الكائنات احلية يقوم 
بوظيفة حمددة يف النظام االيكولوجي بحيث إذا اختفى أي نوع من األنواع يؤدي إىل اختالل 

العديد من األرضار البيئية، ومن العوامل التي  التوازن يف النظام االيكولوجي وبالتايل حدوث
تؤدي إىل نقص التنوع احليوي االستخدام املفرط للمبيدات الذي يرتتب عليه القضاء عىل 

 الكثري من أنواع النباتات واحليوانات مع الكائنات املستهدفة أصال من استخدام املبيدات.
صطناعية من مجيع أشكال التلوث فهي تقوم كام جيب أيضا تدخل القانون حلامية البيئة اال     

أساسا عىل ما أدخله االنسان من تغيريات يف الطبيعة بغية اشباع حاجاته، وتشمل البيئة 
االصطناعية استعامالت األرايض الزراعية، وانشاء املناطق السكنية، والتنقيب عن الثروات 

 1لعمومية...........إلخالطبيعية وانشاء املناطق الصناعية والتجارية واملرافق ا
 اجلباية البيئية املطلب الثاين: مفهوم

سنتطرق يف هذا املطلب إىل تعريف اجلباية البيئية ثم إىل جمموعة األهداف التي وجدت      
 من أجلها وقصد حتقيقها.

 الفرع األول: تعريف اجلباية البيئية
لتي تفرضها الدولة عىل مجيع تتمثل اجلباية البيئية يف جمموعة الرضائب والرسوم ا     

 2االشخاص الطبيعيني واملعنويني امللوثني للبيئة 
وقبل هذا فقد أطلقت عدة تعاريف عىل اجلباية البيئية وكان أوهلا تعريف األخصائي      

Pigou Cecil Arthere 1877- 1959  وهو الربوفيسور يف القانون السيايس الذي كان يعمل
، حيث اقرتح فرض الرضيبة 1944إىل  1908فرتة املمتدة من بجامعة كمربيدج خالل ال

 .1920الذي نرشه سنة  "اقتصاديات الرفاه"كوسيلة مناسبة ملكافحة التلوث يف كتابه 

عبد الغني حسونة، احلامية القانونية للبيئة يف إطار التنمية املستدامة، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق والعلوم  - 1
 .17، ص 2013كرة، اجلزائر، السياسية، جامعة بس

فارس مسدور، أمهية تدخل احلكومات يف محاية البيئة من خالل اجلباية البيئية، جملة الباحث، جامعة ورقلة،  - 2
 .348، ص2009، 07العدد 
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فقد تم تعريف اجلباية البيئية عىل أهنا نوع من األدوات االقتصادية ملعاجلة املشاكل البيئية      

ية، وتوفري حوافز اقتصادية لألشخاص والرشكات وهي مصممة الستيعاب التكاليف البيئ
لتعزيز األنشطة املستدامة بيئيا، بحيث أن اسقاط وصف البيئة عىل اجلباية يف حالة ما إذا كان 

    1وعاؤها أو ما ينوب عنه عبارة عن وحدة طبيعية.
هبا الدولة من اقتطاعات اجبارية تقوم "وتعرفها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بأهنا:      

 2"دون مقابل يتم حساهبا عىل وعاء يمثل مصلحة بيئية خاصة.
كام يمكن تعريفها بأهنا: إلزام املمول جربا وبصفة هنائية ودون مقابل مبلغ، حمدد خلزانة      

اقتطاع اجباري يدفعه الفرد إسهاما منه يف التكاليف "، أو أهنا "الدولة، بقصد محاية البيئة
 3."امة، وذلك باعتبار أن محاية البيئة تندرج ضمن األعباء العامةواألعباء الع

ومن خالل هذه التعاريف نستنتج بأن اجلباية البيئية هي تلك االقتطاعات املالية املفروضة      
 جربا عىل االشخاص سواء الطبيعيني أو املعنويني امللوثني للبيئة.

 الفرع الثاين: أهداف اجلباية البيئية
عت اجلباية البيئية بغية حتقيق جمموعة من األهداف جتعلها من أهم وسائل السياسة وض     

 البيئية واالقتصادية وهذه األهداف يمكن تلخيصها كاآليت:
هدف متوييل: رشعت اجلباية البيئية بموجب الوظيفة العامة للدولة يف االيرادات العامة من 

 ا خيفف من مصاريف الدولة يف محاية البيئة.أجل املسامهة يف التكاليف واالعباء العامة مم
هدف اصالحي عالجي: من خالل اجلباية البيئية يقوم امللوث بدفع رسوم من أجل اصالح 

 اآلثار الضارة املرتتبة عىل نشاطه.
هدف وقائي حتفيزي: ويتمثل يف حتفيز املرشوعات والرشكات عىل استخدام تكنولوجيا أقل 

 1تلويثا وتدبريا للبيئة.

عنوان مقدمة يف امللتقى الدويل املوسوم ب "اجلباية البيئية كآلية حلامية البيئة"صونية بن طيبة، مداخلة بعنوان:  - 1
 2013ديسمرب  10و 09، املنعقد يومي "النظام القانوين حلامية البيئة يف ظل القانون الدويل والترشيع اجلزائري"

 .05و 04بجامعة قاملة، ص ص 
عبد املجيد قدي، دراسات يف علم الرضائب، دار جرير للنرش والتوزيع، عامن، األردن، الطبعة األوىل،  - 2

 .164، ص 2011
 لنيل مذكرة ،-اجلزائر حالة دراسة –بد الباقي، مسامهة اجلباية البيئية يف حتقيق التنمية املستدامة حممد ع - 3

، ص 2010صادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، االقت العلوم كلية ،)ونقود مالية ختصص( املاجستري شهادة
86. 
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 املطلب الثالث: مفهوم التلوث البيئي

يعترب التلوث البيئي الدافع األسايس من وراء وجود اجلباية البيئية، ونتناول يف هذا      
 املطلب تعريفه وتأثريه عىل البيئة.

 الفرع األول: تعريف التلوث البيئي
حييط باإلنسان إما يعرف التلوث البيئي عىل أنه جمموعة التغريات غري املرغوب فيها وهو      

كليا أو جزئيا كنتيجة لنشاطات اإلنسان من خالل حدوث تأثريات مبارشة أو غري مبارشة تغري 
من املكونات الطبيعية والكيميائية والبيولوجية للبيئة مما يؤثر عىل اإلنسان ونوعية احلياة التي 

 يعيشها.
ود مواد أو طاقات ضارة يف والتلوث لغة يعني التلطيخ أو اخللط ويرتبط دوما بوج     

املحيط الذي نعيش فيه بنسب غري طبيعية ويف غري مكاهنا بام شأنه االرضار بالكائنات احلية أو 
 باإلنسان يف مأمنه أو صحته أو راحته.

والتلوث هو الطارئ غري املناسب الذي ادخل يف الرتكيبة الطبيعية أي الكيميائية      
ياه أو األرض أو اهلواء....فأد إىل تغري أو فساد أو تدين يف نوعية والفيزيائية والبيولوجية للم

تلك العنارص مما يلحق الرضر بحياة االنسان أو جممل الكائنات احلية ويتلف املوارد الطبيعية 
ومنه فالتلوث البيئي  ،املاء واألرض) إىل مشاكل متعددة ويؤدي تلوث املوارد الطبيعية (اهلواء،

للخصائص العضوية أو احلرارية أو البيولوجية أو االشعاعية ألي جزء من هو إفساد مبارش 
البيئة بمعنى وبمعنى آخر تسبب وضعها يكون ضارا أو حيتمل ارضارا بالصحة العامة أو سالمة 

 2احليوانات والطيور وكذلك األسامك واملوارد احلية والنباتات.
املتعلق بحامية  03/10من القانون  04املادة  وعرفه املرشع اجلزائري يف الفقرة الثامنة من     

كل تغيري مبارش أو غري مبارش للبيئة، يتسبب كل فعل "البيئة يف اطار التنمية املستدامة بأنه: 
حيدث أو قد حيدث وضعية مرضة بالصحة وسالمة االنسان والنبات واحليوان، واهلواء واجلو 

 . "واملاء واألرض واملمتلكات اجلامعية والفردية
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 الفرع الثاين: تأثري التلوث عىل البيئة

إذا كانت البيئة هي جمموعة العوامل طبيعية احلية وغري احلية وكل ما وضعه اإلنسان من      
منشأة بمختلف أنواعها وأشكاهلا، فإن التلوث هو ذلك التغري الذي يؤثر يف هذه العنارص 

 املكونة للبيئة.
 إىل التلوث البيئي ما ييل:ومن بني األسباب املؤدية      
 الغازات واحلمم التي تقذفها الرباكني واألتربة التي ختلفها الرياح والعواصف الرملية. -
 كثرة الغازات واملياه القذرة والفضالت اخلطرية الناجتة عن السياسة التصنيعية املفرطة. -
وثة مثل أكسيد الكربيت، متركز معظم الصناعات يف املدن مما أد إىل كثرة انتشار الغازات املل -

 الكربون، الغاز.
 االستعامل غري املنتظم للمبيدات الكيمياوية. -
 مياه الرصف الصحي للمدن غري املعاجلة. -
 الضباب الصناعي والضجيج الصناعي. -
االستخدام املفرط لوسائل النقل املختلفة كالسيارات، الدراجات النارية، الطائرات،  -

 القاطرات، والبواخر.
 ات والتجارب النووية.االشعاع -
 الفضالت املنزلية الكثرية وخمتلف النفايات. -

 وبالتايل فللتلوث البيئي عدة أنواع تتمثل فيام ييل:
 .و التلوث اهلوائي التلوث البحري -
 التلوث احلراري. -
 التلوث االشعاعي. -
 التلوث البيولوجي. -
 التلوث الكيميائي. -
 1النفايات. -

االزدحام السكاين ان معظم مشاكلها امللوثة هلا تتمحور حول وبالنسبة للبيئة الساحلية ف     
يف املدن الساحلية، وكذلك تلوث املياه حيث تتلوث املياه الشاطئية بسبب رصف املصانع 
ملخلفاهتا، باإلضافة إىل التلوث الناتج عن حركة سفن الشحن ونقل البرتول، وهذا التلوث يؤثر 

 .97كامل رزيق، نفس املرجع، ص  - 1
                                                 



 215           م 2017) جوان 01د الثاين/اجلزءاملجلد الثالث (العد-خمرب السيادة و العوملة  -جملة  الدراسات القانونية 

 
سان، تآكل السواحل ويقصد هبا قيام األمواج بنحت عىل األسامك وبالتايل عىل صحة اإلن

 الصخور التي تشكل ساحل البحر.
 املبحث الثاين: مد فعالية اجلباية البيئية يف مكافحة التلوث البيئي

لتقييم مد فعالية اجلباية البيئية يف مكافحة التلوث واحلد منه جيب االشارة أوال إىل      
االجيايب يف حتقيق مكافحة التلوث حتى نعتربها آلية فعالة يف ذلك  أساسها القانوين ثم إىل دورها

 وهذا ما سنتطرق إليه يف هذا املبحث
 املطلب األول: األساس القانوين للجباية البيئية

وجدت اجلباية البيئية عىل أساس جمموعة من القوانني ولكن املشكل املطروح يكمن يف      
 صعوبة حتديد وعاءها.

 : الوجود القانوين للجباية البيئيةالفرع األول
إن أساس فرض اجلباية البيئية هو املبدأ العاملي امللوث الدافع، هذا املبدأ الذي ظهر ألول      

) ويقيض هذا املبدأ عىل OCDEمن طرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( 1972مرة سنة 
ات اخلاصة باإلجراءات الالزمة للحفاظ أن امللوث جيب أن تقتطع منه السلطات العمومية النفق

عىل البيئة يف حالة مقبولة فسعر الرضيبة كلفة تفادي الرضر أو كلفة إزالة الرضر، وقد أقر هذا 
) كمبدأ أساس لسياستها البيئية، وهو حجر األساس للسياسات EUاملبدأ االحتاد األورويب (

ت املالية التي تتضارب معه وتشوه املنافسة البيئية لكافة الدول، واستخدم لكبح استعامل االعانا
يف السوق احلرة هلا، ولكن هذا ال يمنع من استخدام االعانات وتوجيهها حلل مشاكل معينة 

 ومؤقتة. 
وقد جاء هذا املبدأ بعد تطرق أهم الدراسات االقتصادية واالجتامعية إىل موضوع من      

من "وما متليه قواعد العدالة االجتامعية أن:  يتحمل أعباء حدوث التلوث، فوفقا لألصل العام
 "يتحمل عبء التلوث البيئي هو من يتسبب يف احداثه

أما عن املرشع اجلزائري فقد اعتمد ألول مرة ضمن ترشيعاته وبنود امليزانية العامة مفهوم      
ما يعرف ، وتم إصدار أول رسم بيئي وهو 1992اجلباية البيئية من خالل قانون املالية لسنة 

، ثم تتابعت الترشيعات اجلبائية TAPD)بالرسم عىل النشاطات امللوثة أو اخلطرية عىل البيئة ( 
، وقد نص 1اخلاصة بالبيئة لتصل إىل ما يفوق تسعة رسوم جبائية مكونة هليكل اجلباية البيئية

ة البيئة يف اطار املتعلق بحامي 03/10املرشع اجلزائري كذلك عىل مبدأ امللوث الدافع يف القانون 

 .159بن عزة حممد وبن حبيب عبد الرزاق، املرجع السابق، ص  - 1
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مبدأ امللوث الدافع يتحمل بمقتضاه كل شخص يتسبب نشاطه أو "التنمية املستدامة عىل أنه: 

يمكن أو يتسبب يف احلاق الرضر بالبيئة، نفقات كل التدابري الوقائية من التلوث والتقليص منه 
 1."وإعادة األماكن وبيئتها إىل حالتها األصلية

الدافع هو الغنم بالغرم، أي بمعنى الشخص الذي يامرس نشاط فأساس مبدأ امللوث      
ملوث للبيئة يغتنم من نشاطه وباملقابل يتسبب بأرضار للغري أو للمحيط البيئي بكافة جماالته، 
فإنه واستنادا ملقتضيات العدالة عليه أن يساهم هذا األخري يف نفقات الوقاية من التلوث عن 

 2طريق الرسم الذي يدفعه.
 رع الثاين: صعوبة حتديد وعاء اجلباية البيئيةالف

يعرف الوعاء الرضيبي بصفة عامة بأنه: املادة أو املال أو الشخص اخلاضع للرضيبة مع      
رضورة توافر العنرص الزمني هلذا الوعاء (فقد تفرض الرضيبة سنويا أو عند جني املحصول...) 

 "وحسب األنظمة املحددة لذلك.
عريف الوعاء الرضيبي بأنه املادة أو النشاط االقتصادي الذي تفرض عليه كام يمكن ت     

الرضيبة أو أنه العنرص االقتصادي الذي تستقر عليه الرضيبة سواء أصابته بطريقة مبارشة أو غري 
 مبارشة.

أما بالنسبة ملجال رضيبة التلوث فإن حتديد العنارص التي يتضمنها الوعاء اخلاضع      
أن يقوم عىل أساس وجود عالقة واضحة منطقية بني واقعة التلوث وتأثريها  للرضيبة جيب

املادي امللموس عىل البيئة بحيث جيب تعيني العنارص البيئية امللوثة داخل الوعاء بشكل حمدد 
ودقيق وأن تعطى تعريفات موحدة داخل نطاق احلدود اجلغرافية التي تطبق فيها الرضيبة، هذا 

لتعريف املوحد للعنارص اخلاضعة للرضيبة يزيد من مصداقية التأثري البيئي التحديد الدقيق وا
للرضيبة، فتحديد وعاء الرضيبة عىل التلوث ليس باألمر اهلني وهذا نظرا للصعوبات املصاحبة 
لتحديده خاصة وأن التلوث متعدد املصادر واألشكال، وتتمثل اجلوانب املرتبطة بتحديد وعاء 

 يف العنارص التالية: الرضيبة عىل التلوث
 اختيار وعاء الرضيبة عىل التلوث أي اختيار املادة التي تفرض عليها. -
 حتديد اجلزاء الذي تفرض عليه الرضيبة من الوعاء حمل االختيار. -
 تقدير وعاء الرضيبة عىل التلوث أي قياسه. -

 واملتعلق بحامية البيئة يف اطار التنمية املستدامة. 20/07/2003املؤرخ يف  03/10من القانون  03املادة  - 1
 .08صونية بن طيبة، املرجع السابق، ص  - 2
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ديدا دقيقا سواء وهلذا جيب من البحث عن آليات يتم من خالهلا حتديد وعاء اجلباية البيئية حت

من حيث املنطقة امللوثة ومن حيث األشخاص امللوثني كذلك حتى يكون من يدفع الرضيبة هو 
حتى  "امللوث يدفع"من يتسبب يف التلوث حقيقة بحيث البد من اعطاء املفهوم الدقيق ملبدأ 

 جيعل من الرضيبة البيئية ردعا حقيقيا للملوث ال نسبيا.
لرضيبة البيئية يليه حتديد سعر رضيبة التلوث البيئي وهو مقدار فبعد حتديد وعاء ا     

 الرضيبة منسوبا إىل قيمة وعاءها. 
 املطلب الثاين: الدور االجيايب للجباية البيئية يف مكافحة التلوث

يربز الدور االجيايب للجباية البيئية إذا ما تم التمكن من حتديد وعاءها من خالل دمج      
البيئية واألرضار البيئية مبارشة ضمن أسعار السلع واخلدمات والفعاليات  تكاليف اخلدمات

التي أدت إليها، وهذا ما يساعد عىل تطبيق مبدأ امللوث الذي يدفع بحيث يسمح باندماج 
السياسات االقتصادية واملالية والبيئية، ومن خالل ابتعاد املنتجني واملستهلكني عن السلوكات 

يربز دورها من خالل حتفيز املنتجني عىل االبتكار واالخرتاع ملا يصادفهم  الضارة بالبيئة، كام
خضوع كل من الطاقة، املياه، املواد األولية، وحتى النفايات للرضائب، باإلضافة إىل زيادة 

  1االيرادات التي يمكن استخدامها لتحسني البيئة.
إذا ما تم التمكن من اختيارها وتطبيقها فتفعيل اجلباية البيئية يف مكافحة التلوث إنام يتم      

عىل أرض الواقع فيجب أن تكون أداة كفيلة تردع التلوث أيا كان مصدره شخصا طبيعيا أو 
معنويا وباالبتعاد أو التقليل من التلوث بمختلف أشكاله، كام أنه ال يمكن أن يكون للرسوم 

ن تكاليف مكافحة التلوث محاية البيئية أثر إال إذا كانت قيمة الرسوم تساوي قدر االمكا
 للمكلفني بالرضيبة ومحاية للبيئة يف آن واحد.

واجلزائر يف جمال اجلباية البيئية نجدها قد اعتمدت نظاما رضيبيا بيئيا يشمل العديد من      
الرضائب البيئية ويتضمن يف موضوعه خمتلف القطاعات ومنها جمال النفايات الصلبة 

، ومنه فإن املرشع اجلزائري يف جمال البيئة أصبح واالنبعاثات اجلوية  ت الصناعية، والقطاعا
2يواكب التطورات احلاصلة يف العامل.

 .172عبد املجيد قدي، املرجع السابق، ص  - 1
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 التالية: و اإلقرتاحاتيف ختام بحثنا هذا توصلنا إىل النتائج  اخلامتة:

 أوال: النتائج
لواقع بدليل إن مفعول الرضائب البيئية يف اجلزائر ال يزال ضعيفا وحمدودا عىل أرض ا     

التقارير اخلاصة التي تتقيد بتزايد التلوث يف الكثري من القطاعات، إىل جانب عدم االستغالل 
 الكيل ملورد هذه املداخيل فيام له عالقة بالبيئة وحميطها باإلضافة إىل:

 صعوبة حتديد األشخاص امللوثني للبيئة. -
 عدم حتديد الوعاء الرضيبي حتديدا دقيقا. -
 االجتامعي يف جمال البيئة والناتج عن متغريات متعددة. انعدام الوعي -
 عدم التنسيق بني أدوات النظام اجلبائي وآليات اجلباية البيئية.  -

 اإلقرتاحاتثانيا: 
توعية املواطنني باملحافظة عىل البيئة ومحايتها من كل أشكال التلوث واستجابة املكلفني  -

 ؤمترات والندوات ....الخباجلباية البيئية بدفعها عن طريق عقد امل
لنصوص القانونية اخلاصة باجلباية البيئية يف حق ملوثي البيئة، حتى ل الصارم تفعيلال -

 تكون هذه اجلباية آلية ردع لتلويث البيئة.
حتديد وعاء فرض اجلباية البيئية حتديدا دقيقا، ألن الصعوبة هنا تكمن يف حتديد املصدر  -

 .امللوث للبيئة 
عىل جذب االستثامرات التي تساهم يف خدمة البيئة وتنظيفها عن طريق اعادة العمل  -

جتميع النفايات وتشجيع ذلك عن طريق التخفيضات واالعفاءات الرضيبية، ومنح هذه 
االمتيازات كذلك بالنسبة لألشخاص الطبيعيني أو املعنويني والذين يقومون بنشاطات تساهم 

 يف ترقية البيئة.
 م للرمي العشوائي للنفايات.املنع الصار -
 وضع سياسة عقابية للملوثني املمتنعني عن دفع اجلباية البيئية. -
 التحصيل اجلربي للجباية البيئية من امللوثني.  -
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 نظام التأمني عن األرضار والكوارث البيئية

 محيدة مجيلة د.
 "أ"أستاذة حمارضة   

 كلية احلقوق والعلوم السياسية
 02دة جامعة البلي

 ملخص: 
يعترب التلوث البيئي من األرضار الني تتسم باجلسامة واخلطورة، وهذا نظرا التساع نطاقه 
زمانا ومكانا مما أد إىل عجز قواعد املسؤولية املدنية بمفهومها الكالسيكي الستغراق كافة 

مبدأ سيادة الدولة آثاره وانعكاساته التي غالبا ما تتجاوز احلدود اإلقليمية للدولة منتهكة بذلك 
عىل إقليمها، باإلضافة إىل الطابع املرتاخي هلذا الرضر مما يصعب إجياد نظام قانوين بديل 

 للقواعد املوضوعية واإلجرائية املسؤولية املدنية التي هلا هدفا عالجيا.
لذلك تبنت العديد من الترشيعات واالتفاقيات الدولية ما يعرف بنظام التأمني عىل  

البيئية هذا األخري الذي اختلفت بشأنه اآلراء الفقهية بني مؤيد للتأمني كنظام بديل  األرضار
لقواعد املسؤولية املدنية، وبني معارض بالنظر إىل الرشوط الفنية التي يرتكز عليها نظام التأمني 

 بمفهومه الكالسيكي.
مني يف تغطية لذلك حاولت من خالل هذه الدراسة التعريج عىل مد فعالية نظام التأ 

األرضار البيئية من خالل التعرف عىل خصوصيات املخاطر واألرضار البيئية وطبيعة األرضار 
 .البيئية املغطاة بنظام التأمني

La pollution de l'environnement se caractérise comme des dommages 
dangereux. Résultant de l'incapacité des règles de la responsabilité civiles dans 
sa sens classique de couvrir tout ses effets et ses implications qui sont souvent 
d'état extra teritoriale, violant ainsi le principe de la souveraineté de l'état sur 
son  territoire géographique, en plus de ça la nature invasive des dommages 
écologique, ce que rend difficile de trouver un système juridique alternatif des 
règles de font et de procédure de la responsabilité  civile. Par conséquent, un 
grand nombre de lois, et de convections internationales ont adopté le système 
d'assurance contre les risque et les dommages environnementaux ce dernier 
qui diffère l'opinion de la jurisprudence. 
Donc, J'essayé à travers de cette étude afin de clarifier  du système d'assurance 
pour couvrir  les dommages à l'environnement, et ce en identifiant les 
spécificités des risques et des dommages à l'environnement. 
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التلوث البيئي، التأمني عن الكوارث البيئية، الكوارث الطبيعية، الرضر الكلامت املفتاحية: 

 البيئي.
 :مقدمة

إن نظام التأمني رغم اعتباره من املواضيع التقليدية نظرا لقدم ظهور هذا النظام، إال أنه ما  
ات األخرية التي يزال عرضة لتطور مستمر، وهذا بسبب زيادة املخاطر السيام يف هذه السنو

تعاظم فيها التطور التكنولوجي، كام ظهرت يف الفكر القانوين نظريات جديدة تقوم عىل أساس 
التضامن وتقتيض توزيع نتائج الرضر عىل جمموعة من األشخاص لتغطية هذه املخاطر، وهو ما 

يف رؤوس يعرف بنظام التأمني عن املسؤولية هبدف حتقيق نتائج اقتصادية ذات أمهية يف توظ
 األموال واستثامرها يف خمتلف امليادين االقتصادية.

ولعل كثرة األرضار والكوارث البيئية التي أصبحت حتيط باألفراد واستخدام وسائل  
التطور التكنولوجي اخلطرية، استدعت تعدد وتدخل خمتلف الوسائل القانونية من أجل احلد يف 

ها نظرا لقصور قواعد املسؤولية املدنية بمفهومها هذه اخلطورة والتحكم يف انعكاساهتا وآثار
وأحكامها الكالسيكية لإلملام باملخاطر واألرضار البيئية مقارنة مع طبيعة و خصوصية األرضار 

 والكوارث البيئية بالنظر إىل طابعها االنتشاري و الصفة التدرجيية لرتتيب آثار الرضر البيئي ,
ات املكملة لقواعد املسؤولية املدنية املطبقة عىل األرضار ويعد نظام التأمني من أهم اآللي  

البيئية، وهو حمور دراستنا التي سنحاول التعريج عليها من خالل  اإلشكالية املتمحورة حول  
مد قابلية األرضار والكوارث البيئية للتغطية بمقتىض نظام التأمني عن املسؤولية، ولعل هذه 

التقسيم الذي نستهله بداية بالوقوف عىل مفهوم الكوارث األخرية تقتيض املعاجلة وفق 
واألرضار البيئية، وخصوصيات هذه األخرية التي آلت إىل صعوبة تغطيتها، بمقتىض قواعد 
املسؤولية املدنية بمفهومها الكالسيكي، ليتم التعرض بعد ذلك إىل مفهوم وإلزامية نظام التأمني 

املرشع اجلزائري من تبني هذه األنظمة ويف األخري  عىل الكوارث واألرضار البيئية وموقف
 نستعرض مد تفعيل  هذا النظام يف احلد والتقليل من الكوارث واألرضار البيئية.

 املبحث األول: اإلطار املفاهيمي  للكوارث واألرضار البيئية
غالبا تتولد األرضار البيئية عن وقوع الكوارث الطبيعية ولكن يف حاالت أخر فد  

تتسبب معظم النشاطات اإلنسانية يف وقوع األرضار البيئية وانتشارها لذلك من الرضوري 
حتديد هذه املفاهيم بدقة، ملاهلا من تأثري واضح عن أنظمة التأمني احلديثة التي ظهرت خصيصا 

 من أجل التخفيف من هذه األرضار والكوارث.
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ال سيام أرضار التلوث الناجم  ،االنسانيةإن األرضا ر البيئية غالبا ما تتسبب فيها النشاطات 

يف حني تعترب الكوارث البيئية من أهم املخاطر املحيطة بالكرة األرضية  ،عن الوحدات الصناعية
إال أهنا ذات مصدر طبيعي غالبا كالفياضانات و الزالزل و االحتباس احلراري,  إن هذا 

 الف التنظيم القانوين لكال املفهومني , نظرا الخت ،االختالف يتطلب حتديد هذه املفاهيم بدقة
 املطلب األول: تعريف الكوارث واألرضار البيئية 

منذ القدم شكلت الكوارث الطبيعية حمورا ومرتكزا أساسيا للدراسات العلمية بمختلف  
جوانبها، يف حني أن األرضار البيئية تعد من املواضيع احلديثة التي حظيت باهتامم الفقه املعارص 

ذا بالنظر إىل خطورهتا وانعكاساهتا الضارة واجلسيمة سواء عىل احلياة البرشية أو عىل خمتلف وه
األوساط الطبيعية، لذلك سنحاول توزيع هذه املفاهيم ضمن فرعني حتى نتمكن من التوضيح 

 والرتكيز عىل املصطلحات.
 الفرع األول: تعريف الكوارث الطبيعية

الطبيعية، فهناك من عرفها بأهنا كل حادث تؤدي فيه وردت تعريفات متعددة للكارثة  
قو الطبيعة إىل إهناء حياة البرش أو تدمري اجلهد اإلنساين عىل نطاق كبري، يف حني عرفها 

 )16و 15، ص 2012حممود توفيق حممد حممد، سنة )( Alexander David)1ألكسندر دافيد 
ثر، توقعها البيئة الطبيعية باألنظمة واملقومات بأهنا عبارة عن صدمة قد تكون رسيعة أو ممتدة األ

االجتامعية واالقتصادية املستقرة، عىل غرار هذه التعاريف املقدمة من طرف الفقه، فاملالحظ أن 
 هناك من يطلق عليها تسمية احلادث وهناك من يعرب عنها بالصدمة, 

من شأنه أن يرتك تأثريا وإلزالة هذا االلتباس نشري إىل أن الصدمة هي حادث غري متوقع   
يشء نادر :« عميقا عىل نفسية اإلنسان وحياته، يف حني أن احلادث هو عىل تعبري أحد الباحثني 

أو بالغ األمهية يقع يف البيئة الطبيعية أو التي أوجدها اإلنسان، ويؤثر عكسيا أو سلبيا عىل احلياة 
د/ حممود توفيق  )(2»(بب يف الكارثةالبرشية واملمتلكات والنشاطات إىل حد قد يصل إىل التس

 .)01، ص 2005حممد، نقال عن د/: مجال حواش الدكتورة: عزة عبد اهللا، الطبعة األوىل 
يف حني يرجوعنا إىل النصوص  واألحكام القانونية يف الترشيع اجلزائري، املالحظ أن  

املجال وإنام اكتفى فقط  املرشع اجلزائري مل يتناول مسألة حتديد املفاهيم واملصطلحات يف هذا
أوت  29املؤرخ يف  04/268املرسوم التنفيذي  )(3بتعداد احلاالت التي تصنف ضمن(

املتضمن تشخيص احلوادث الطبيعية املغطاة بإلزامية التأمني عىل آثار الكوارث الطبيعية  2004
 مؤرخة يف 55كيفية إعالن حالة الكارثة الطبيعية، جريدة رسمية عدد    وحتديد 
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التنظيم اخلاص بالكوارث الطبيعية حيث    الكوارث الطبيعية وهو ما ورد يف )01/04/2004

) منه إىل أنواع 02والذي أشارت املادة الثانية ( 2004أصدر املرشع اجلزائري هذا التنظيم سنة 
، الفياضانات والسوائل والوحل،الزالزل :الكوارث املغطاة بنظام التأمني وهي بالرتتيب

 قطع األرض حتركات،صف والرياح الشديدةالعوا
ما يالحظ عىل املرشع اجلزائري أن صدور هذا التنظيم تزامن مع الزلزال الكارثي الذي 
أصاب منطقة بومرداس والذي أعاد مسألة الـتأمني ضد الكوارث الطبيعية لواجهة األحداث 

األجنبية التي كلفها املجلس  الوطنية.إال أن الدراسات امليدانية التي تقدمت هبا إحد الرشكات
الوطني للتأمينات بإجراء البحث  و هي رشكة آرسكو أن نسبة قليلة من األشخاص الذين 
يقبلون عىل هذا النوع من التأمني نظرا لغياب الوعي و الثقافة القانونية و امهية احلامية القانونية 

 التي يوفرها التأمني اإللزامي يف هذا املجال , 
 اين: تعريف األرضار البيئيةالفرع الث

إن التمييز بني كل من األرضار البيئية والكوارث الطبيعية راجع إىل أن األرضار البيئية  
تقترص عىل حالة الكوارث فقط، وإنام تتعدد وتتنوع، كام تتطور بتطور النشاطات اإلنسانية، 

لعرشين، إال أن اآلراء الفقهية فالرضر البيئي ظهرت معامله إىل الوجود السيام حتى هناية القرن ا
اختلفت بشأن تعريفه نظرا لتعدد العنارص التي يشملها، هذا من جهة ومن جهة أخر من 
الصعب ضبط تعريف للرضر البيئي ذلك هذا املفهوم يشمل النظام البيئي املشاكل املخاطر، كام 

لف الكائنات احلية، يشمل يف مضمونه الوسط الذي تتكون فيه جمموعة من العالقات تربط خمت
ونظرا الختالف التعاريف التي قبلت شأن الرضر البيئي فإننا سنكتفي باإلشارة إىل أمهها من 

د/ أمحد  )(4ذلك التعريف الذي ورد فيه أنه رضر يصيب املجاالت احليوية وغري احليوية للبيئة(
البيئة  وعليه حسب التعريف هو ذلك الرضر الذي يصيب ،)165، ص 2001حممد حشيش، 

بحد ذاهتا، يف حني ورد يف تعريف آخر ينطلق من خصوصيات هذا الرضر املرتتب عن االعتداء 
عن البيئة وهو الرضر اإليكولوجي اخلالص الناتج عن االعتداء عىل جمموع العنارص املكونة 

 /D )(5للبيئة والذي بخاصيته غري املبارشة وبطابعه االنتشاري يصعب تعويضه قضائيا(

Michel Prieur: 2eme édition 1991, P 728(،  كام ورد يف تعريف آخر للربوفسورGeans 

gilles martin  بأن الرضر البيئي هو رضر مستقل بذاته أي كل ما يصيب املوارد البيئية بغض
 Geans gilles martin,droit et l)(6النظر عن انعكاساته عىل األشخاص واملمتلكات(

environnementdefinition du dommage ecologique،  1994,paris  P 118/ 119 (
ومن خالل التعاريف التي قمنا باستعراضها يمكن أن نصل إىل نتيجة ذات أمهية كبرية يف ضبط 
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مفهوم هذا الرضر، وهو اعتباره رضر يصيب املوارد البيئية يف خمتلف جماالهتا، كام أنه يصعب 

ري حتديد اخلصائص التي متيزه عن األرضار وصفه بالرضر الشخيص لذلك نر من الرضو
العادية والتي جعلت قواعد املسؤولية املدنية وأحكامها عاجزة إىل حد كبري عن اإلملام به مما آل 

 بالفقه إىل البحث عن آليات أخر لتغطية هذه األرضار بالنظر إىل خطورهتا.
 البيئية املطلب الثاين: خصائص األرضار النامجة عن األخطار والكوارث

يف احلقيقة أن األرضار النامجة عن األخطار والكوارث البيئية غالبا ما يكون له امتداد  
جغرايف وحيز مكاين واسع، ومنها ما يتجاوز احلدود اإلقليمية للدولة، كام أن املخاطر النامجة 

القضائية عنه قد متتد إىل فرتات زمنية طويلة وهو ما جيعله صعب التعويض عن طريق املطالبة 
 ويمكن إجياز أهم خصوصيات األرضار البيئية فيامييل:

 الفرع األول: اعتبارها  أرضار غري شخصية
تتولد هذه اخلاصة عن اعتبار البيئة هي الضحية األوىل هلذا الرضر، فهو ال يعد رضرا   

ا، أو شخصيا منذ الوهلة األوىل ألنه يصيب املوارد الطبيعية ملختلف أنواعها وتعدد عنارصه
الوسط الطبيعي الذي يعد بمثابة مزيج من العوامل الطبيعية واحليوية واالصطناعية يف الوقت 
ذاته، لكن كل هذه العوامل ال تتكامل إال بتدخل العنرص البرشي، وعليه فالبيئة ليست جمردة أو 

 مستقلة عن الكائنات احلية.
  الرضر البيئي بمفهومه الفني الذي و اجلدير باإلشارة أن ليس هناك معيار دقيق للتمييز بني

و الرضر املرتد  ،يصيب البيئة بكل عنارصها ومكوناهتا و هو ما يعرف بالرضر البيئي اخلاص
و يف اخلقيقة أن كل رضر يصيب املوارد  ،الذي تنعكس آثاره عىل األشخاص بسبب إصابة البيئة

سامته و استخالة إعادة احلال إىل البيئية تنعكس آثاره مبارشة عىل الكائنات البرشية نظرا جل
 . ماكان عليه قبل وقوعه

 الفرع الثاين: تعدد أنواعه وصوره
إن الرضر البيئي قد ينشأ عن تدخل اإلنسان بإرادته كمشكالت التلوث البحري أو اجلوي  

أو البحري الناجم عن النشاطات البرشية ملختلف أنواعها، وباملقابل هناك األرضار البيئية 
تقلة عن إرادة اإلنسان السيام األخطار والكوارث الطبيعية ألهنا غالبا ما تنجم عن تغري املس

الظواهر  الطبيعية واحلوادث أو حدوث أخطار مفاجئة وهي تبقى غالبا بعيدة عن دائرة 
التوقعات نظرا حلدوثها بشكل مفاجئ، رغم أن هناك من يعارض هذا االجتاه كون أن األخطار 
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ا ما حتدث بسبب تدخل اإلنسان ولنعط مثاال عىل ذلك األخطار النامجة عن والكوارث غالب

 مشكلة األمطار احلمضية.
 الفرع الثالث: اتساع نطاق الرضر البيئي مكانا وزمانا

إن الرضر الذي يصيب املوارد البيئية له ما يميزه مقارنة باألرضار البسيطة أو العادية، فهو    
املكان فاملخاطر البيئية تتعد من حيث مداها إقليم الدولة أوسع نطاق من حيث الزمان و

الواحدة بل حتى احلامية القانونية من هذه األرضار مل تعد مقترصة عىل الترشيعات الداخلية 
فحسب وإنام أصبحت الدول تتحرك باسم املصلحة واملصري املشرتك الختاذ التدابري الرضورية 

د/  )(7رضار التلوث البيئي العابر للحدود الوطنية للدولة(وإجياد احللول املناسبة السيام األ
، وهنا نتساءل )5ص 2015القاهرة   ،دار النهضة العربية،مجال حممود الكردي، الطبعة األوىل

 ما مد مسامهة أنظمة التأمني يف  تغطية هذا النوع من الرضر؟
 "التلوث البيئيخماطر "املبحث الثاين: مد جواز التأمني عن األرضار البيئية 

يف الواقع أن كثرة األرضار البيئية وخطورهتا واستخدام وسائل التطور التكنولوجي  
اخلطرية، استدعت تدخل وسائل قانونية من أجل احلد من خطورة وجسامة هذه األرضار، نظرا 

 لقصور قواعد املسؤولية املدنية لإلملام بكافة آثاره 
جال: يتعلق بمد  مد قابلية األرضار البيئية للتغطية إن التساؤل  الذي يطرح يف هذا امل 

بمقتىض نظام التأمني؟ ومد جواز التأمني عن املخاطر البيئية السيام األرضار النامجة عن 
 التلوث البيئي؟ وماهي األرضار البيئية املستبعدة من نظام التأمني؟

 ر وخماطر التلوث البيئياملطلب األول: اختالف اآلراء الفقهية حول التأمني عن أرضا
د/ أمحد عبد التواب حممد  )(8احتدمت  اآلراء الفقهية يف هذا الصدد حيث اجته بعض الفقه( 

إىل القول بعدم جواز التأمني عن خماطر التلوث البيئي ) 194، ص 2008هبجت، الطبعة األوىل 
 اعتبارات متعددة أمهها: ومن املسؤولية النامجة عن أرضار التلوث بصفة مطلقة وهذا استنادا إىل

إن اخلطر التأميني جيب أن تتوافر فيه صفة االحتاملية حتى يكون قابال للتأمني، يف حني  أوال:
أن األرضار الناجتة عن التلوث البيئي فهي من األرضار املتوقعة واملؤكدة الوقوع، وهي من 

 يمكن إنكارها. الكوارث اإلرادية بل يف غالب األحيان تكون أرضار عمدية، كام ال
رغم اعتبار األرضار واملخاطر النامجة عن التلوث البيئي من األرضار املرتاخية ألهنا ال  ثانيا:

تظهر إال تدرجييا، إال أهنا ليست أرضارا  فجائية بل متوقعة جدا، ولنعط مثاال عىل ذلك األرضار 
املخاطر املتوقعة، وبالتايل واملخاطر النامجة عن التلوث اإلشعاعي فهي ليست مفاجئة وإنام من 

 ال تتناسب مع الرشوط الفنية للتأمني.
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إن التسليم بعدم جواز التأمني عن األخطار العمدية واستبعادها من جمال التأمني هي  ثالثا:

قاعدة من النظام العام وال جيوز خمالفتها إطالقا، وأغلب األرضار البيئية هي أرضار عمدية، 
 فراد،ترتتب عن تدخل إرادة األ

يف حني اجته الرأي املعارض إىل جواز التأمني عن املخاطر البيئية وعن املسؤولية املدنية      
 النامجة عنها وقد استند هذا الرأي إىل  احلجج اآلتية:

رضورة التفرقة بني التلوث العارض والتلوث التدرجيي حيث جيوز التأمني عن رضر  أوال:
لنامجة عنه، ما دام أنه فجائيا وغري متوقع ومستقل عن إرادة التلوث العارض وعن املسؤولية ا

املؤمن له، عىل عكس التلوث التدرجيي فهو مشكوك يف مد توقعه وإرادة حدوثه، مما يغلب 
 عليه اخلطر املتوقع احلدوث.

: إن املحظور هو اخلطر الذي يقع بصفة عمدية، فهناك ما يسمى باخلطر اليسري وهو ثانيا
أ من املسؤول عنه ألن هناك العديد من النشاطات الضارة بالبيئة ولكنها غري الذي يقع خط

 مقصودة.
الكثري من أنواع األرضار الناجتة عن التلوث تكون عرضية مع مرور الزمن تتخذ صفة  ثالثا:

 ،التلوث التدرجيي، لذلك فهي قابلة للتغطية التأمينية
واز التأمني عن أرضار وخماطر التلوث البيئي، عىل غرار هذا الرأي استقر القضاء عىل ج      

 كام سمح القضاء بالتوسع يف املخاطر واألرضار البيئية القابلة للتـأمني.
وهي أن التلوث البيئي ال يقرتن  بمدة  ،إال أنه ثمة إشكالية قانونية تطرح  يف هذا السياق 

حمددة املدة، ويعترب الزمن حمددة كي يرتب كافة آثاره، يف حني أن عقود التـأمني هي عقود 
عنرصا جوهريا يف العقد، ألهنا من العقود املستمرة، فامذا لو انتهى عقد التأمني عن املخاطر 
البيئية قبل أن ترتب هذه األخرية كافة آثارها. وهل للمرضور حق الرجوع عىل رشكة التأمني 

 بعد انتهاء العقد لو استمرت آثار رضر التلوث؟
ألن األخطار و األرضار البيئية هلا  ،جابة عن هذه اإلشكاالت بدقةإنه من الصعب اإل

خصوصيات عديدة جعلتها ال تستجيب و ال تنسجم مع الرشوط الفنية و القانونية ألنظمة 
لذلك حاول الفقه البحث عن آليات قانونية أخر لتغطية هذه األرضار بالنظر إىل . التأمني

السيام صناديق التعويض التي استقرت عليها قواعد  ،نتشاريةطبيعتها النتدرجيية و خاصيتها اال
لدويل القانون ا
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 املطلب الثاين: أرضار وخماطر التلوث املستبعدة من نظام التأمني

يف القواعد العامة هناك بعض األخطار اتفقت الترشيعات عىل استبعادها من نطاق  
دراسة عىل ضوء الترشيع اجلزائري اجلديد  ،د/ محيدة مجيلة،الوجيز يف عقد التأمني )(9التأمني(

نظرا لعدم تالؤمها مع  )73و 72، ص 2012دار اخللدونية للنرش و التوزيع  الطبعة ،للتأمينات
اجلوانب الفنية والرشوط القانونية له، ومن هذه األخطار ما تضمنها املرشع اجلزائري يف املادة 

املعدل واملتمم  20/02/2006املؤرخ يف  06/04القانون رقم )(10من قانون التأمينات( 41
مؤرخة يف  15املتضمن قانون التأمينات اجلديد، جريدة رسمية عدد  95/08لألمر 

، وتتمثل هذه احلاالت يف اخلطأ العمدي للمؤمن له، حالة اتفاق األطراف )12/03/2006
 عىل استبعاد بعض األخطار، واستبعاد األخطار النامجة عن احلروب األجنبية.

أما األرضار واملخاطر البيئية فاملستقر عليه فقها هو استبعاد بعض األرضار البيئية من  
 نطاق نظام التأمني وعموما بمكن إجيازها فيامييل:

 األرضار البيئية اخلالصة -أوال
تعرضت يف بداية هذه الدراسة إىل تعريف األرضار البيئة بأهنا مستقلة بذاهتا، ألهنا تصيب  

مالك البيئية التي تعد بمثابة إرث مشرتك، فهذه األخرية مستبعدة من نطاق التأمني العنارص واأل
أمحد عبد التواب حممد هبجت، مرجع سابق،  )(11ما دام أنه ليس هناك مترضر شخيص منها(

 .)203، 202ص 
 األرضار البيئية النامجة عن خماطر التنمية: -ثانيا
ألن أغلبها  ،حجم املخاطر واألرضار النامجة عنهاهذه األرضار ال يمكن التكهن والتنبؤ ب 

لكن ما يمكن اإلشارة إليه يف هذا املجال أن املرشع اجلزائري تدارك هذه  ،أرضارا احتاملية
املسألة القانونية و هذا من خالل االستقرار عىل املباد األساسية للقانون البيئي أمهها مبدأ 

املوسوم بحامية  2003ا بمقتىض قانون البيئة الصادر سنة لالحتياط  لوقوع األرضار البيئية و هذ
البيئة يف إطار التنمية املستدامة و الذي عرف املبدأ يف املادة الثاثة منه كام ييل : (مبدأ احليطة الذي 

سببا يف  ،جيب بمقتضاه أال يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية و التقنية احلالية
ابري الفعلية و املتناسبة للوقاية من خطر األرضار اجلسيمة املرضة بالبيئة و يكون تأخري اختاذ التد

 ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولة )
 األرضار البيئية النامجة عن النزاعات واحلروب األجنبية  -ثالثا

ويقصد  هبذه األخرية تلك الرصاعات الدولية التي تقع يف خمتلف دول العامل مما يعرض البيئة 
 أرضار جسيمة يصعب تداركها نظرا جلسامة آثارها و تفاقمها  باإلضافة إىل احلروب القتالية إىل
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و اهلجومية التي تقوم هبا دولة ما يف مواجهة دولة أخر هبدف احلصول عىل مكاسب اقتصادية 

أوضح مثال عىل  ،أو إيديولوجية مما يؤدي إىل وقوع خسائر يستحيل تدارك آثارها ،أو سياسية
 ك حرب اخلليج التي ال تزال آثارها إىل يومنا هذا ذل

و اجلدير باإلضارة أن املرشع اجلزائري استبعد هذا النوع من األرضار البيئية بمقتىض املادة 
من قانون التأمينات املعدل و املتمم التي أشارت إىل عدم حتمل املؤمن املسؤولية عن  39

 ب األجنبية إال إذا تم االتفاق عىل خالف ذلك اخلسائر و األرضار التي تتسبب فيها احلرو
يمكن القول أن هذا االستبعاد ال يعد من النظام العام  ،من خالل استقراء مضمون النص  

 إذ بإمكان األطراف االتفاق عىل خالفه.
 األرضار البيئية النامجة عن األنشطة اإلشعاعية -رابعا

نشآت النووية و هي تعد من األخطر إن الرضر اإلشعاعي ينجم عادة عن استغالل امل
ولعل احلكمة من استبعادها من نطاق التأمني  أن  ،مما يصعب تدارك آثارها ،األرضار البيئية

صاحب املنشأة النووية ال يسعفه نظام التأمني من حتمل املسؤولية املدنية عن األرضار النامجة عن 
 مثل هذه األرضار واألنشطة اخلطرة.

 البيئية النامجة عن االنفجارات داخل  املنشأة األرضار  -خامسا
 وهي األرضار التي تقع داخل املنشأة بسبب آدائها لنشاطها كاحلرائق و االنفجارات 

إن احلكمة من هذا االستبعاد هو أنه يمتنع عن الغري الرجوع عىل املؤمن عىل أساس ضامن 
 مسؤولية املؤمن له صاحب املنشأة .

 ة عن خمالفة القوانني واألنظمةاألرضار النامج -سادسا
ألنه يف غالب األحيان يكون اخلطر ناجتا عن فعل إرادي وهذا يتناىف مع أهداف عقد  

التأمني، وإملاما بكافة هذه األرضار واملخاطر املستبعدة من نظام التأمني، أشري إىل ما عرب عنه 
: Les assurances et l'environnement يف كتابه  Sylvié le domanieسيلقي لودماين 

جيب عىل املؤمنني أال يقدموا عونا ألعامل غري مرشوعة متعمدة، أو أن الضامن جيب أن «بأنه:
يكون مرفوضا حينام يكون لد اإلدارة يف املرشوع إدراك كامل عن الرضر الذي يرتتب عن 

).147،  ص 2001سعيد سعد عبد السالم،  (  )12»(مرشوعها
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 تناسب نظام التأمني مع خماطر األرضار النامجة عن التلوث البيئياملبحث الثالث: مد 

سبق التأكيد عىل أن األرضار البيئية تتسم بالعديد من اخلصوصيات التي أدت إىل عدم 
تناسبها مع نظام التأمني بكافة قواعده الفنية و القانونية و لعل الطبيعة التدرجيية من أهم الدوافع 

 اف الستغراق كافة أنعكاسات ةذة األرضار التي جعلته نظاما غري ك
لذاك أر من الرضوري التعريج عىل هذه املسألة  هبدف التعرض عىل اهم املظاهر التي آلت 

 إىل التأكيد عىل صعوبة تطبيقه، وماهي األنظمة البديلة  له
  املطلب األول: عدم انسجام نظام التأمني مع طبيعة األرضار البيئية

ي يتسم هبا نظام التأمني من املسؤولية بصفة عامة، إال أنه يف جمال تغطية رغم املزايا الت
األرضار البيئية يبدو غري كاف، ألنه نظام غري مستقل بذاته، فأهم خصوصياته هو اعتباره نظام 
قانوين مكمل لقواعد املسؤولية املدنية لذلك فهو معرض لنفس الصعوبات والعقبات التي 

واعد العامة للمسؤولية املدنية عن األرضار البيئية أمهها (إثبات الرضر واجهتها األحكام والق
البيئي، وإقامة رابطة السببية، باإلضافة إىل الصعوبات اخلاصة بتعويض هذا النوع من األرضار، 

إىل أن نظام التأمني حتى يكتيس فعالية كافية  Geans gilles Martinsلذلك أشار الدكتور 
 )(13يئية ال بد أن يرتكز عىل مجلة من الرشوط، يمكن ذكر أمهها وهي(إلصالح األرضار الب

D/ Source Marcel: éditions TJA 1994, P 404- 405:( 
تطبيق التأمني عن األرضار البيئية بطريقة آلية بحيث كلام وصل رضر التلوث إىل عتبة  أوال:

 معينة أو جتاوز احلدود اجلغرافية أصبح نظاما إلزاميا.
وجوب تعميم نظام التأمني عىل األرضار البيئية رغم صعوبة تطبيقه يف هذا املجال ما  :ثانيا

 دام أن مصادر األرضار البيئية خمتلفة ومتعددة.
جيب االستناد إىل آليات أخر حتى يمكن تفعيله بطريقة مميزة السيام بعض املبادئ  ثالثا:

 دأ امللوث الدافع.اجلديدة التي يستند عليها القانون البيئي أمهها مب
 املطلب الثاين: االقرتاحات البديلة لنظام التأمني عن املسؤولية عن األرضار البيئية

إن الصعوبات التي اعرتضت التطبيق السليم لنظام التأمني عن األرضار البيئية أدت إىل   
وري عدم انسجامها مع رشوط تطبيقه والسيام رشط عدم التوقع والتعمد، فإنه بات من الرض

البحث عن آليات ونظم قانونية أكثر تالؤم مع خماطر التلوث البيئي، ويف الواقع ظهرت أنظمة 
كفرنسا  ).939د/نبيلة إسامعيل رسالن، ص )(14جديدة هو يف بعض الدول األوروبية(

وإنجلرتا، ففي إنجلرتا هناك ما يعرف بنظام كالركسون وهي نظام خاص بالتأمني عن األرضار 
مل كافة األرضار واملخاطر النامجة عن التلوث البيئي سواء كانت مقبولة يف القواعد البيئية يش
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التقليدية للتأمني أو غري مقبولة كالتلوث العمدي والتلوث العارض والتدرجيي، باإلضافة إىل 

د/  )(15أرضار التلوث الكامن الناجم عن خطر التقدم الذي كشف العلم خطورته حديثا(
 .)211حممد هبجت، مرجع سابق، ص  أمحد عبد التواب

أما يف فرنسا فقد ظهر ما يعرف بنظام كاربول وهو نظام خاص للـأمني من التلوث الذري  
فقط وعىل غراره أجاز القانون الفرنيس التأمني عىل كافة صور التلوث الذري التدرجيي 

 والعارض.
عوبات وعراقيل يف املجال ولكن ما أشري إليه يف األخري، أن هذه أألنظمة وغريها لقيت ص

التطبيقي، السيام ما تعلق بتطبيق الرشوط الفنية املتعلقة بالتأمني كحساب االحتامالت واالعتامد 
عىل نظرية اإلعداد الكبرية وهذا بسبب الطابع التدرجيي للرضر البيئي، كام أن هذه األنظمة 

ملالحظ أنه رغم توسيع نطاق تطبيق ليست إال نامذج لنظام التأمني عن خماطر األرضار البيئية وا
هذين النظامني، السيام النظام اإلنجليزي، إال أن خصوصيات األرضار البيئية أظهرت الصعوبة 

 الكبرية يف تفعيل هذه األنظمة.
و يف األخري نشري إىل صناديق التعويض كآلية قانونية لتعويض األرضار البيئية سواء الدولية 

عن أرضار التلوث البيئي الذي أنشئ بمقتىض اتفاقية بروكسل  كالصندوق الدويل للتعويض
و ذي دخل حيز 1971ديسمرب  18نوفمرب و  29التي أسفر عنها مؤمتر بروكسل املنعقد مابني 

  1978أكتوبر 16التنفيذ يف 
إن هدف الصندوق الدويل لعويض أرضار التلوث هيدف إىل تغطية األرضار التي يعجز عنها 

إما بسبب استحالة التعرف عن املسؤول عن الرضر أو لصعوبة  ،عن املسؤوليةنظام الـتأمني 
 اإلملام بكافة آثاره املادية 

بخالف صناديق  ،إن نظام التأمني غالبا ما يتحدد باملبلغ األقىص الذي يمكن تغطيته
مجة عن التعويض التي ال تأخذ بعني االعتبار حتديد قيمة معينة لألرضار و الكوارث البيئية النا

 التلوث البيئي و هي أهم إجيابية تتسم هبا مقارنة بنظام التأمني .
 خامتة

أشري يف هناية دراستي إىل أن نظام التأمني عن األرضار البيئية، ال يمكن اعتباره آلية مستقلة 
زل بذاهتا، ألنه ال يمكن تطبيقه إال كآلية مكملة لقواعد املسؤولية املدنية، وال تتحقق فعاليته بمع

 عنها.
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أن الكوارث و األخطار البيئية من األرضار التي ال تتالءم مع أنظمة التأمني بالنظر إىل 
الرشوط الفنية و املوضوعية هلذه األخرية مما أد إىل رضورة البحث عن أنظمة  أحر أكثر 

ابية فعالية وانسجام مع هذا النوع من األرضار ال سيام صناديق التعويض  التي حققت نتائج إجي
 .يف تغطيها 

إن طبيعة وخصوصية األرضار البيئية تتطلب االعتامد عىل آليات وقائية من شأهنا التحكم يف 
األخطار و الكوارث البيئية قبل وقوعها بدال من الطابع العالجي الذي تتسم به األنظمة 

  .الكالسيكية مما جعلها قارصة يف تغطية و إصالح هذا النوع من األرضار
يف هناية الدراسة إىل أمهية تطبيق  املبادئ القانونية التي أسفرت عليها الترشيعات وأشري 

البيئية احلديثة كمبدأ الوقاية ومبدأ االحتياط هذه األخرية التي لو وضعت هلا أرضية قانونية 
تعتمد عىل جمموعة األحكام املوضوعية واإلجرائية ألسفرت عىل حتقيق نتائج إجيابية يف 

 األرضار  والكوارث البيئية أو عىل األقل التقليل من آثارها . التخلص من
 :قائمة املراجع

حممود توفيق حممد حممد، محاية اإلنسان يف حاالت الكوارث الطبيعية يف ضوء القانون الدويل  .1
 .2012والرشيعة اإلسالمية، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة 

ق حممد، نقال عن الدكتور: مجال حواش الدكتورة: عزة عبد اهللا، التخطيط د/ حممود توفي .2
 .2005إلدارة الكوارث وأعامل اإلغاثة، إيرتاك للنرش والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل 

الدكتور أمحد حممد حشيش، املفهوم القانوين للبيئة يف ضوء أسلمة القانون املعارص، دار  .3
 .2001الفكر اجلامعي، القاهرة 

4.  الدكتور، مجال حممود الكردي، حلول مشكلة االختصاصيني القضائي والترشيعي لدعاو
، دار النهضة العربية، الطبعة -املسؤولية والتعويض عن مضار التلوث البيئي العابر للحدود

 .2015األوىل 
اسة دكتور: أمحد عبد التواب حممد هبجت، املسؤولية املدنية عن الفعل الضار بالبيئة، در .5

 .2008مقارنة بني القانون املرصي والفرنيس، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األوىل 
د/ محيدة مجيلة، الوجيز يف عقد التأمني، دراسة عىل ضوء الترشيع اجلزائري اجلديد  .6

 .2012للتأمينات، دار اخللدونية، الطبعة 
ئة التكنولوجية، دار النهضة الدكتور سعيد سعد عبد السالم، مشكلة تعويض أرضار البي .7

 .2001العربية، القاهرة 
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الدكتورة نبيلة إسامعيل رسالن، اجلوانب األساسية للمسؤولية املدنية للرشكات عن  .8

 األرضار البيئية، دار النهضة العربية.
املتضمن تشخيص احلوادث الطبيعية  2004أوت  29املؤرخ يف  04/268املرسوم التنفيذي  .9

التأمني عىل آثار الكوارث الطبيعية وحتديد كيفية إعالن حالة الكارثة الطبيعية،  املغطاة بإلزامية
 01/04/2004مؤرخة يف  55جريدة رسمية عدد 

املتضمن  95/08املعدل واملتمم لألمر  20/02/2006املؤرخ يف  06/04القانون رقم  .10
 .12/03/2006مؤرخة يف  15قانون التأمينات اجلديد، جريدة رسمية عدد 

11. D/ Michel Prieur: Droit de l'environnement- precis Dalloz 2eme édition 

1991. 

12. Geans gilles martin, Reflescions sur la définition du dommage à 

l'environnement, Marseille- 1994. 

13. D/ Source Marcel: La nation de la reparation de dommages eb droit 

administratif Français, éditions TJA 1994 



 م 2017) جوان 01املجلد الثالث (العدد الثاين/اجلزء-خمرب السيادة و العوملة  -جملة  الدراسات القانونية  232

 
 محاية األماكن الدينية املقدسة كضامنة ملامرسة الشعائر الدينية

 يف ضوء أحكام القانون الدويل
 عبد الصمد عقاب د.

 أستاذ حمارض ب
  2جامعة البليدة  ،ةق و العلوم السياسيكلية احلقو

 امللخص:
د باهتامم رجال القانون، وذلك يف إطار القواع لقد حظيت األماكن الدينية املقدسة     

أبدت األنظمة القانونية الدولية إذ القانونية التي حتكم املجتمع وتنظم ما يدور فيه من عالقات، 
اهتامماً  بالغا  بحامية األماكن الدينية املقدسة  باعتبارها أساس للمامرسة الشعائر الدينية، سواء 

اين، إال أن هذه  ضمن قواعد القانون الدويل حلقوق اإلنسان أو قواعد القانون الدويل اإلنس
القواعد  مل تلق احرتام عىل الصعيد القانوين  يف الواقع، ذلك أن  األماكن الدينية املقدسة  باتت 
تتعرض النتهاكات يف الواقع الدويل وأمام  اعتبار األماكن الدينية  من أهم  القضايا يف  العرص 

التحدي الذي يتعني  احلديث، فاملخاطر التي تتعرض هلا هذه األماكن أضحت نوعا من
مواجهته يف ظل ظاهرة اإلساءة إىل األديان من قبل اجلامعة الدولية سواء استغالال لتحقيق 

 مصاحلهم اخلاصة أو جتاهال للمبادئ األممية املكرسة حلامية هذه األماكن.
Les lieux de cultes saint ont toujours étaient au centre d’intérêt des juristes et 
cela dans le cadre des des règles juridiques qui gouvernent la société et 
organisent les relations qui se tissent au sein de cette dernière .les système 
juridiques donnent beaucoup d’importance à la protection des lieux de cultes 
saint qui représentent la base de la pratique des différents rites religieux , et 
cela est identique pour les règles du droit international des droits de l’homme 
ou le droit international humanitaire .cependant, le respect de ces lieux n’est 
plus garanti car ces derniers sont exposés aux profanations sur la scène 
internationale . 
Et devant l’extrême importance des issues contemporains et qui concerne ces 
lieux ; toutes les violences qui les menacent représentent désormais un défis à 
relever face au déni des principes des nations unies pour protéger et préserver 
ces lieux saint. 

ممارسة الشعائر الدينية، األماكن الدينية، حقوق اإلنسان، اإلساءة إىل الكلامت املفتاحية:
 األديان، املعتقدات الدينية.
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  مقدمة:

لقد كانت احلرب قبل ميثاق األمم املتحدة أمرا مرشوعا ووسيلة مقبولة لتسوية النزاعات     
ل الذي جاء به التي تنشب بني الدول، وبغض النظر عن اخلالف الفقهي  بشأن طبيعة التحوّ

ميثاق األمم املتحدة من خالل إقراره مبدأ عاما يتضمن حتريم للجوء للقوة يف العالقات 
الدولية، وأنه ورغم حتريم القانون الدويل املعارص الستخدام القوة يف العالقات الدولية 

 فات والنزاعات بني الدول.من امليثاق، إال أهنا بقيت أحد أوجه اخلال 4الفقرة2بموجب املادة 
فالقانون الدويل مل حيرم احلرب حتريام قاطعا فمن هذا املنطلق كان لزاما جعلها أكثر      

إنسانية حلامية أهم املبادئ اجلوهرية يف القانون الدويل واملتعلقة باإلنسان، والتي من ضمنها محاية 
ة ضمن قواعد القانون الدويل باعتبارها األماكن الدينية املقدسة، حيث نالت محايته مكانة هام

من أهم أنواع احلامية التي تضمن للفرد  حرية ممارسة الشعائر الدينية  وهذا من خالل ما أكدته 
 قواعد القانون الدويل والقانون الدويل اإلنساين، مما دفع إىل طرح اإلشكالية التالية: 

وفق اآلليات املنتهجة من قبلها يف تأكيدها عىل ما مد فعالية القواعد القانونية الدولية        
 محاية فعالة لألماكن الدينية املقدسة يف ضوء التحديات الراهنة؟

والتي ارتأينا اإلجابة عنها  وفق حموريني  عاجلنا ضمن املحور األول املفهوم القانوين املقرر  
بط واآلليات املتهجة ضمن االتفاقيات الدولية هلذه األماكن وضمن املحور الثاين الضوا

 لتكريس احلامية هلذه األماكن.
بداية لنا :محل للحامية ضمن القانون الدويل اإلنساينكاملحور األول: مفهوم أماكن العبادة 

ة، والتي تعد حمل احلامية ضمن قواعد القانون الدويل سأن نحدد مفهوم األماكن الدينية املقد
 اإلنساين.

يعني لغة املكان املقدس املبارك واملطهر، ولكن املقدسة لغة: أوال: تعريف أماكن العبادة 
 املفرسين واملؤرخني اختلفوا يف حتديد األماكن املقدسة.

اختلف الفقه يف توضيح مدلول األماكن الدينية املقدسة:  الدينية ثانيا: تعريف الفقه لألماكن
تقرب إىل القو العليا املوجهة يربط الدين بالالذي من اعتمد املعيار الشخيص  هماملقدسة، فمن

لإلنسان، وبالتايل اعترب هذا التوجه الفقهي مقام إبراهيم وإسحاق وسارة من املقامات 
 .)1(املقدسة

مصطفى أمحد فؤاد، محاية األماكن الدينية املقدسة يف منظور القانون الدويل اإلنساين، القانون الدويل -  1
 16والبيئة والرتاث، منشورات احللبي احلقوقية، ص اإلنساين، اجلزء الثاين، محاية املدنيني
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كام اعتمد بعض الفقه املعيار الثقايف يف حتديد األماكن الدينية املقدسة، باعتبار الدين أحد     

األفراد يشاركون فيها إال أن اكتساهبا يتم عن طريق املستويات العليا للثقافة الدينية، ورغم أن 
 .)1(بناء أماكن مقدسة هلا

وتم االعتامد أيضا عىل املعيار الفلسفي الذي ير أن النفس استلهمت الرموز والعالمات  
الثقافية املعربة عن صفات اهللا، والتي حدد هلا أماكن مقدسة يف األرض، وتشيد فيها أماكن لتعرب 

 .)2(لروحي بداخلهاعن السمو ا
بعض األحكام املتعلقة برضورة محاية  1907و 1899لقد أقرت اتفاقية الهاي عام      

من االتفاقية الرابعة املتعلقة بقوانني  27أماكن العبادة زمن النزاع املسلح، فمن خالل املادة 
عراف احلرب أوالتي قررت التزام أطراف النزاع بقوانني و 1907وأعراف احلرب الربية لعام 

الربية ومحاية املباين املخصصة ألغراض دينية برشط أن ال تستخدم هذه األهداف ألغراض 
أقرت مسألة و منها أهنا مل تعرف أماكن العبادة 27عسكرية، ويتضح من خالل االتفاقية واملادة 

ذلت ب وهنا يمكن للدولة أن تنذرع بأهنا ،عدم استعامهلا ألغراض عسكرية كرشط لعدم قصفها
 .)3(عناية قدر املستطاع لعدم قصفها

إن قصور اتفاقية الهاي يف محاية وحتديد مفهوم أماكن العبادة دفع املجتمع الدويل إىل بذل     
وتم  ،يؤكد عىل محاية األعيان ومنشآت ودور العبادة ،مزيد من اجلهود إلجياد تنظيم قانوين فعال

تعلقة بحامية املمتلكات الثقافية يف فرتة النزاعات امل 1954بالفعل إبرام اتفاقية الهاي لعام 
والتي من خالل تعريفها للممتلكات الثقافية يف املادة األوىل منها أدرجت املباين  ،املسلحة

مل تكن خمصصة  ،املخصصة لألغراض الدينية، عىل خالف احلامية الواردة ضمن املادة السابقة
جزءا من املمتلكات الثقافية، ونتيجة هلذا النقص  ألماكن العبادة هذه بصفة معينة بل وصفها

 ،بذل املجتمع الدويل مساعي إلقرار نص خاص يف بروتوكول جنيف األول حلامية أماكن العبادة
 1975وبالفعل تم تقديم بعض الوفود إىل مؤمتر جنيف الدبلومايس يف دورته الثانية عام 

 .)4(اقرتاحا خاصا حلامية هذه األماكن

 17نفس املرجع، ص-  1
 18نفس املرجع، ص-  2
فوزية، احلق يف حرية ممارسة الشعائر الدينية وضوابطه يف ظل أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان،  يسفتي-  3

 .154، ص2010-2009مذكرة ماجستري، جامعة باتنة، 
 .155صع سابق، مرج، فتييس فوزية-  4
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االقرتاح إىل مسألة أنه دون اإلخالل بأحكام اتفاقية الهاي اخلاصة باملمتلكات أشار     

وأماكن العبادة التي تشكل الرتاث  ،الثقافية حيظر ارتكاب أي عمل يوجه ضد اآلثار التارخيية
الثقايف للسكان، وحيظر استخدام مثل هذه اآلثار التارخيية وأماكن العبادة يف املجهود احلريب 

 .)1(اذ هذه األهداف هلدف للثأر واالنتقاموحيظر اخت
حيث ذهب  ،وقد ثار خالف عند مناقشة مرشوع املادة حول نطاق محاية أماكن العبادة    

وذهب اجتاه  ،البعض إىل رضورة محاية كل أماكن العبادة دون استثناء بعض النظر عن قيمتها
وهذا ما  ،عن تلك التي ليست هلا أي قيمة فقهي ثاين إىل التفرقة بني أماكن العبادة التي هلا قيمة

 .)2(تم إقراره ضمن الربوتوكول اإلضايف األول
يشء خمصص للعبادة يدخل ضمن  كلكام يمكن حتديد املمتلكات الثقافية الدينية بأهنا     

املعتقدات الدينية لكل شعب، سواء كان هذا املعتقد ساموي أو الديانات األخر البوذية 
، ذلك أو وضعي يعترب من ثقافة كل بلد وهو ما يعرف باملمتلكات الدينية املقدسةواهلندوسية، 

يعد من قبيل املمتلكات الدينية التي يلزم أن تكون مشمولة باحلامية ضمن نطاق القانون أنه 
والتي تعد من بني  ،الدويل اإلنساين سواء املنقوالت ونظرا لكثرهتا بإضافة إىل الكتب الساموية

مثل انة ال يمكن االعتداء عليها خاصة املخطوطات النادرة، صقوالت التي تتمتع بحأهم املن
والقرآن  ،والتوراة الذي يمثل الديانة اليهودية ،الذي يعرب عن الديانة املسيحية كتاب اإلنجيل

 الكريم الذي يمثله الدين اإلسالمي
وكرست  ،تعلقة باألديانريم اجلرائم املوقد أقرت معظم قوانني العقوبات العربية جت     

، نيسهخالهلا مسألة االعتداء عىل املمتلكات الدينية املنقولة كإساءة إىل القرآن وحتريفه وتد
بإضافة إىل حيازة  ،يب أو تكسري أو اتالف أو تدنيس مباين أو يشء من حمتوياهتاروكذلك خت

 .)3(حمررات أو مطبوعات تيسء للمصحف الرشيف والقرآن الكريم
 أن تداول وسائل اإلعالم للقطات من الفلم امليسء للرسول صىل اهللا عليه وسلم كام    

وأتباع الديانات الساموية واستضفاف بالدين اإلسالمي، ذلك  ،تشكل إهانة واضحة للمسلمني

 اقرتاحا خاصا حلامية هذه األماكنضمن   1975مؤمتر جنيف الدبلومايس يف دورته الثانية عام  راجع أحكام-  1
 الدينية.

 .156فتييش فوزية، مرجع سابق، ص  2-
قوق أمل لطفي حسن جاب اهللا، ازدراء األديان بني حرية التعبري ومحاية النظام العام دراسة مقارنة، جملة ح-  3

 .322، ص2012سنة  26علوان، عدد 
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أننا نشهد يف العقدين األخريين تصاعد ملحوظ يف جرائم االستهانة بالرسول العريب الكريم 

واالعتداء عىل املصحف الرشيف، فأصبحت إهانة القرآن الكريم عمال  ،مصىل اهللا عليه وسل
الذي درس يف إرسائيل مجع  "خريت فيلدوز"ممنهجا عىل املستو العاملي، حيث قرر اهلولندي 

حوله جتمع ودعى املسلمني إىل متزيق القرآن ووصفه بأنه كتاب فايش وقرر حرق القرآن الكريم 
 .)1(علنا

ات الثقافية الدينية العقارية من بني أهم األماكن الدينية املقدسة التي أكدت كام تعد املمتلك
وأيضا  "املباين املخصصة للعبادة"يف عبارة  1907من الئحة الهاي  56و 27عليها املادتني 

، 1977من الربوتوكولني اإلضايف األول والثاين لعام  16و 53أشارت إىل ذلك املادتني 
من النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية، أشارت  9ب واملادة 2فقرة  8وكذلك املادة 

وهذا ما يتعلق باتفاقيات العامة املتعلقة  "...املباين املخصصة لألغراض الدينية..."ضمن عبارة 
 .)2(باملوضوع

لقد ثار خالف إثر انعقاد املؤمتر الدبلومايس لتأكيد تطوير القانون الدويل اإلنساين سنة      
ومد متتعها بذات احلامية التي تتمتع هبا  ،بشأن دور العبادة ونطاق احلامية التي تتمتع هبا 1977

أم متلك محاية خاصة، وأقر اجتاه فقهي  نياملمتلكات الثقافية دون أخذ بعني االعتبار طابعها الدي
ورفض هذا االجتاه  يف هذا الشأن بأن تتمتع دور العبادة بنفس احلامية املقررة للممتلكات الثقافية

وهذا بغض النظر عن قيمتها التارخيية  ،متتع بعض أماكن العبادة بحامية معينة دون غريها
 .)3(باعتبارها مقدسات للشعوب

من الربوتوكول األول محاية خاصة إال لدور  53أقر اجتاه فقهي ثاين بأن ال متنح املادة      
تم االتفاق يف هذا اإلطار عىل و )4(للبرشية دون غريها العبادة التي تعترب جزءا من الرتاث الثقايف

ة ألماكن العبادة ذات الشهرة العاملية، صخا ةن الربوتوكول األول عىل محاي 53أن تنص املادة 
أما دور العبادة التي ليست هلا قيمة فنية أو تارخيية استثنائية فتمتع باحلامية العامة املقررة ضمن 

 .)5(ل األولمن الربوتوكو 52املادة 

 .337، ص336، 335ص مرجع سابق،  ، أمل لطفي حسن جاب اهللا-  1
 ،1977الربوتوكولني اإلضايف األول والثاين لعام  و.راجع اتفاقية الهاية -  2

لدويل رحال سمري، محاية األموال واملمتلكات أثناء النزاعات الدولية املسلحة يف ظل أحكام القانون ا-  3
 .85، ص2006اإلنساين، ماجستري، جامعة البليدة، كلية احلقوق، 

 فس املرجع، نفس الصفحة.ن-  4
 .86نفس املرجع، ص-  5
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من الربوتوكول اإلضايف األول املتعلق باحلامية العامة املقررة  3فقرة  52لقد أقرت املادة      

لألعيان املدنية بأن تتمتع أماكن العبادة التي ليست هلا قيمة استثنائية باحلامية العامة، يف حني 
ادة التي هلا أمهية استثنائية من الربوتوكول اإلضايف األول عىل متتع دور العب 53أقرت املادة 

 .)1(بحامية خاصة
ويالحظ أن التعريف الوارد ضمن املادة األوىل من اتفاقية الهاي حلامية املمتلكات الثقافية 

من  53ال يتطابق مع التعريف املنصوص عليه يف املادة  1954يف حالة نزاع مسلح عام 
إىل محاية اآلثار التارخيية أو  53ملادة بروتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف حيث هتدف ا

أماكن العبادة التي تشكل تراث ثقايف أو روحي للشعوب، وبالتايل تقوم هذه االتفاقية محاية يف 
 .2أضيق نطاق بمعنى أهنا ال حتمي إال املمتلكات ذات اخلصوصية

ية باهتامم ، فقد حظيت األماكن الدين1977وعىل غرار الربوتوكول اإلضايف األول عام     
جاءت باقرتاح جمموعة من الدول والذي  16من قبل واضعي الربوتوكول اإلضايف الثاين فاملادة 

أمهية احلفاظ  16وضع أمام اللجنة الثالثة أثناء الدورة الثالثة للمؤمتر الدبلومايس أبرزت املادة 
من  16و 53املادتني  وأقرت املادة أيضا محاية أماكن العبادة، واعتربت ،عىل الرتاث اإلنساين

الربوتوكول اإلضافيني األول والثاين إضافة مثمرة لتضمنها إشارة رصحية حلامية أماكن 
 .)3(العبادة
يف مادته الثانية إىل تعريف األهداف  1969أشار جممع القانون الدويل املنعقد عام     

كمعيار  بإضافة إىل الغرض الذي خصص من أجله ،العسكرية مستخدما طبيعة اهلدف
وأشار يف مادته الثالثة إىل فكرة األهداف املدنية، وهذا عندما ذكر الوسائل التي ال  ،للتعريف

غنى عنها لبقاء السكان املدنيني واألهداف التي بطبيعتها خيدم أغراض إنسانية مثل أماكن 
 .)4(العبادة
ألة محاية األعيان كام أن القضاء الدويل هو اآلخر كان موقفه واضحا ورصحيا بصدد مس    

الثقافية، حيث أدانت الدائرة االبتدائية ليوغوسالفيا السابقة املتهم بالسكيتش بتاريخ 

 من بروتوكول اإلضايف األول.  3و 2راجع املادة -  1
 . 156 فوزية، مرجع سابق، صيسفتي-  2
 .157نفس املرجع السابق، ص -  3
لثقافية يف القانون الدويل اإلنساين، مداخلة ضمن امللتقى الدويل اخلامس حرب جاسم زور، محاية األعيان ا-  4

 .3، ص2010التحرير والقانون الدويل اإلنساين، جامعة شلف اجلزائر، 
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، )1(بمجموعة من اجلرائم من بينها تدمري املؤسسات املخصصة للعبادة وغريها 3/03/2000

 .53ادتهإثر ما ورد ضمن م 1977وهذا ما عززه فيام بعد بروتوكول جنيف اإلضايف األول لعام 
وفق عبارة املمتلكات ذات  1954كام أشارت الفقرة أ من املادة األوىل من اتفاقية الهاي      

من الربوتوكول  1األمهية كمباين املعامرية أو الفنية منها أو الدينية كام أن الفقرة ب من املادة 
 . )2(1954تبنت نفس التوجه املتخذ ضمن اتفاقية الهاي لعام  1999الثاين لعام 

تتمثل املمتلكات الثقافية العقارية يف تلك البنايات املقدسة واملرتبطة باملكان املتواجدة فيه      
وتعد أهم وأفضل مكان عىل  ،كالكعبة املرشفة والتي تعد كأهم رمز أو عالمة عىل البقعة املباركة

ني، كام يعد املسجد وجه األرض بالنسبة للمسلمني وتعد أحد أهم ممتلك ثقايف ديني لد املسلم
بني قربي "النبوي الرشيف ثاين ممتلك ديني بالنسبة للمسلمني لقوله صىل اهللا عليه وسلم: 

، كام بني الرسول صىل اهللا عليه وسلم مكانة وقيمة هذا املسجد "ومنربي روضة من رياض اجلنة
ذا ويعترب املسجد ، ه"صالة يف مسجدي هذا خري من صالة فيام سواه إال املسجد احلرام"بقوله: 

ال تشد الرحال إال إىل "األقىص ثالث مكان مقدس لد املسلمني لقوله صىل اهللا عليه وسلم: 
ويرتبط ، "ثالثة مساجد املسجد احلرام ومسجد الرسول صىل اهللا عليه وسلم واملسجد األقىص

 .ت املقدسباملسجد األقىص باملكان الذي يتوطد به وهو مدينة القدس لذلك يسمى أحيانا ببي
والذي قام بأمر من اهللا عز وجل كل من سليامن وداود عليهام  "هيكل سليامن"كام يعد     

ويعترب من بني أهم املمتلكات  ،وهذا يف مدينة القدس "ببيت العبادة"السالم ببنائه والذي سمي 
عت عليه الثقافية الدينية عند اليهود، حيث هدم عدة مرات قبل امليالد وبعده، وهذا ما أمج

الكتب الساموية الثالث من سفر العهد القديم واحلديث والقرآن الكريم عىل هتديم اهليكل ليأيت 
 .)3(بعده البناء الالحق وهو املسجد األقىص

ومتثل مكانا دينيا مقدسا  ،من أهم األماكن الدينية املقدسة "كنيسة القيامة"وتعد     
سلمون، حيث دعي عمر ابن اخلطاب إىل الصالة فيها للمسيحيني، وهذه الكنيسة كان حترتمها امل

فرفض وأمر ببناء مسجد إىل جوار الكنيسة، وهذا ما أقرته حمكمة العدل الدولية يف النزاع حول 

 .7نفس املرجع، ص-  1
 .1999من الربوتوكول الثاين لعام  1واملادة  1954من اتفاقية الهاي  1راجع املادة -  2
 .371ابق، صنفس املرجع الس-  3
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ملكية حائط الرباق يف عهد العصية فقررت أن ملكية احلائط تعود للعرب املسلمني ومل تأخذ 

 )1(بأفكار احلركة الصهيونية
أولت املجتمعات  : النظام القانوين الدويل حلامية األماكن الدينية املقدسة:املحور الثاين

القديمة اهتامما كبريا بأماكن العبادة الرتباطها الوثيق باملعتقدات الدينية، ورغم أن االعتبارات 
 الدينية كانت عامل رئييس يف محاية األماكن الدينية املقدسة، إال أن النزاعات واحلروب املستمرة
وقصور التنظيم الدويل يف تنظيم محاية فعالة هلذه األماكن كان سببا يف تدمريها وحتطيمها، لذا 
أقر القانون الدويل اإلنساين محاية قانونية خاصة هلذه األماكن ضد آثار اهلجامت العسكرية ملا 

 .)2(متثله من قيمة روحية خاصة
عدة أنواع من  أقرت االتفاقيات الدولية : بادةأوال: أنواع احلامية القانونية املقررة ألماكن الع

 محاية عامة ومحاية خاصة ومحاية معززة. بام فيها احلامية لألماكن الدينية
نوعني من احلامية العامة وهذا وفق التزامني  1954ولقد حددت اتفاقية الهاي لعام        

عن طريق اختاذ التدابري اإلجيابية التي بام يف ذلك التزام الوقاية  ،ضمن املادة الثانية من االتفاقية
جيب عىل الدولة القيام هبا لضامن سالمة األماكن الدينية، فوقاية األماكن الدينية تقتيض تعهد 
الدول منذ وقت السلم باختاذ التدابري الالزمة لضامن محايتها يف حالة وقوع نزاع مسلح، ولكن 

مل حتدد التدابري الواجب عىل الدول اعتامدها  1954 من اتفاقية الهاي لعام 3ما يؤخذ عىل املادة 
التي أكدت عىل  1999من الربوتوكول  5لتقرير احلامية هلذه املمتلكات، وهذا ما تداركته املادة 

 ،1954من اتفاقية الهاي  3التدابري الواجب اعتامدها من قبل الدول وفق ما طرحته املادة 
د قوائم حرص والتخطيط لتدابري الطوارئ للحامية من وأقرت أن هذه التدابري ممثلة يف إعدا

 .)3(احلرائق أو اهنيار املباين، واالستعداد ولنقلها أو توفري احلامية املقررة هلا يف مواقعها
عىل وضع التزامات عىل عاتق  1954كام نصت املادة الرابعة من اتفاقية الهاي لعام      

الثقافية، حيث يقع عىل الدول االمتناع عن استعامهلا الدولة من أجل تأمني احرتام املمتلكات 
وكذلك عدم استعامل األماكن املجاورة هلا مبارشة يف حالة وقوع  ،ألغراض قد تعرضها للتدمري

نزاع مسلح، كام يتعني عىل الدول بتعهد حتريم أي رسقة أو هنب أو ختريب هلذه املمتلكات 

 .371نفس املرجع السابق، ص-  1
 .162فتييش فوزية، مرجع سابق، ص-  2
 .87-86رحال سمري، مرجع سابق، ص- 3

                                                 



 م 2017) جوان 01املجلد الثالث (العدد الثاين/اجلزء-خمرب السيادة و العوملة  -جملة  الدراسات القانونية  240

 
من  4ستيالء عليها، كام حظرت املادة الرابعة الفقرة ووقف هذه األعامل عند اللزوم يف حالة اال

 .)1(االتفاقية القيام بعمليات انتقامية متس محاية املمتلكات الدينية
كام تقررت كذلك ضمن اتفاقية الهاي وضع محاية خاصة عن طريق حظر توجيه أي     

ا ألغراض عمل عدائي ضد هذه املمتلكات وهذا عن طريق االمتناع الكامل عن استعامهل
هذا وتعد احلامية املعززة املستحدثة بموجب الربوتوكول امللحق باتفاقية الهاي ، عسكرية
نوعا جديدا ومستقال عن أنواع احلامية السابقة، ويقصد هبذه احلامية متتع املمتلكات  1999

 .)2(بحصانة كاملة ضد اهلجامت العسكرية ولو شكلت هدفا عسكريا
مشتملة عىل بعض األحكام املتعلقة  1907و 1899ت الهاي لعامي لقد جاءت اتفاقيا       

من اتفاقية  27برضورة محاية أماكن العبادة زمن النزاعات املسلحة، ويتضح هذا من خالل املادة 
أهنا قررت إلزام األطراف باالختاذ التدابري الرضورية حلامية األماكن  1907الهاي لعامي 

 ).3(غراض عسكريةالدينية برشط أن ال تستخدم أل
وبالتايل فإنه من حق  ،وبالتمعن يف نص املادة يتبني لنا أن الدول املتحاربة تلتزم ببذل عناية   

وإما بأن  ،الدولة أن تتذرع لرضب تلك األماكن إما بالقول أهنا بذلت العناية قدر املستطاع
بل وأصل بذل  ،داألماكن استغلت ألغراض عسكرية ومل يكتف املجتمع الدويل عند هذا احل

املزيد من اجلهود إلجياد تنظيم قانوين أكثر فعالية يؤكد محاية األعيان ودور العبادة، وبالفعل تم 
املتعلقة بحامية املمتلكات الثقافية زمن النزاعات املسلحة،  1954إبرام اتفاقية الهاي عام 

هنا مل تكن خمصصة ألماكن العبادة ومتيزت احلامية الواردة ضمن املادة املقررة يف اتفاقية الهاي بأ
هبذه الصفة، وإنام هذه احلامية كانت مقررة هلذه األماكن بصفتها ممتلكات ثقافية، ذلك أن هذه 

ونتيجة هلذا بذل املجتمع الدويل العناية الالزمة  ،االتفاقية مل تقرر محاية خاصة ألماكن العبادة
ل جنيف األول يتضمن محاية خاصة والعديد من املساعي إلقرار نص خاص ضمن بروتوكو

وهذا ما تم اعتامده والتقدم به ضمن مؤمتر جنيف الدبلومايس يف دورته الثانية  ،ألماكن العبادة
من الربوتوكول اإلضايف األول قد قررت محاية خاصة  53، ويالحظ أنه املادة 1975عام 

 . 88نفس املرجع السابق، ص-  1
 .90-89نفس املرجع السابق، ص-  2
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ذه األماكن باعتبارها ألماكن العبادة، حيظرها توجيه أي اعتداء أو هجامت عسكرية ضد ه

 .)1(تشكل تراثا روحيا للشعوب كام منعت عىل األطراف استخدم هذه األماكن للردع واالنتقام
من الربوتوكولني  16و 53ذلك أن احلامية املقررة ألماكن العبادة ضمن املادتني     

وحظر  اإلضافيني األول والثاين حيث أكدا عىل حظر األعامل العدائية ضمن هذه األماكن
 .)2(استخدامها يف أي جمهود حريب

من الربوتوكول اإلضايف األول عن الربوتوكول  53يالحظ كذلك أن ما انفردت به املادة     
كام أقرت املادة  ،اإلضايف الثاين هو نصها عىل حظر توجيه اهلجامت االنتقامية ضد أماكن العبادة

أنه يف حالة الشك فيام إذا كان  1977من بروتوكول جنيف اإلضايف األول لعام  3فقرة  52
 .)3(املكان يعد مكان عادي أم ممتلك ديني فإنه يفرتض عدم استخدام الرضبات العسكرية ضده

هذا وقد أولت االتفاقيات الدولية زمن االحتالل احلريب محاية ألماكن العبادة بصفة عامة،     
عىل أن أمالك  1907هاي عام من الئحة احلرب الربية التفاقية ال 56حيث نصت املادة 

ولو كانت مملوكة لدولة العدو، وكل جتريب أو  ،املنشآت البلدية واألمالك املخصصة للعبادة
إال إذا كانت املمتلكات احلربية تقتيض هذا  ،تدمري هلذه املمتلكات يعترب جمرم يقتيض حماكمته

اكن العبادة يف حالة التدمري، وإذا كانت اتفاقية جنيف أجازت استخدام القوة ضد أم
 )4(الرضورة

ومتثل األعيان الدينية والتي تشمل كافة دور العبادة لكافة األديان الساموية والغري ساموية     
من  27دون بينها، فاعتداء عليها يعد ماسا بالرتاث الروحي للشعوب، لذا فقد أوجبت املادة 

ن الوسائل لعدم املساس باملباين املعدة رضورة اختاذ كل ما يمكن اختاذه م 1907اتفاقية الهاي 
للعبادة برشط أن ال تكون معدة ألغراض عسكرية، وقد ذهبت اتفاقية جنيف الثالثة بشأن 

منها إىل إفراد محاية خاصة حلقوق األرس  34ضمن املادة  1949معاملة أرس احلرب عام 
اكن دينية حلاميتها، احلرب خاصة حقوقهم يف ممارسة شعائرهم الدينية ورضورة إعداد أم

 1949وكذلك ذهبت اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب عام 

 .156-155، صنفس املرجع السابق-  1
 .157ص نفس املرجع السابق،-  2
 .157نفس املرجع، ص-  3
 158 فوزية، نفس املرجع، صيسفتي-  4
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إىل إلزام الدولة احلاجزة بأن تضع حتت ترصف املعتقلني أين كانت عقيدهتم األماكن املناسبة 

 .)1(من االتفاقية 86إلقامة شعائرهم الدينية وفق ما جاء ضمن املادة 
بإضافة إىل دور الفقه يف إدانة انتهاك دور العبادة والتعرض هلا بالتدمري والنهب وأي  هذا

ترصف يرضهبا خالل فرتة االحتالل، واعتربوا أنه من واجب سلطة االحتالل عدم التعرض 
هلذه األماكن ألنه من شأنه تعطيل ممارسة الشعائر وطقوس العبادة للمدنيني، ويف هذا أشارت 

إىل حاالت تدمري  2009عنية بحرية الدين واملعتقد يف تقريرها املقرر يف جانفي املقررة امل
األماكن املقدسة التي ال يمكن تعويضها وأوصت إصدار أنظمة غري انتقائية وتعني األماكن عىل 
أساس غري متييزي، ولكنه ورغم النص عىل محاية األماكن الدينية يف كل النصوص القانونية، إال 

سة دلت عىل عدم احرتام بعض الدول هلذه احلامية خاصة ملا يتعلق ببعض األماكن أن املامر
تراثا لإلنسانية،  1969الدينية املقدسة كاملسجد األقىص الذي اعتربه جملس األمن يف قراره سنة 

وكذلك فاملجتمع الدويل حاول محاية هذه األماكن يف إطار قانوين ولكن هذه احلامية فقدت 
 .)2(طدامها بمبدأ الرضورة العربية التي فتحت املجال لالنتهاكات املستمرةفعاليتها الص

إن أساس محاية األماكن الدينية ثانيا: األسس القانونية حلامية األماكن الدينية املقدسة: 
 1969املقدسة مستوحى من فكرة اإلنسانية وهذا ما قرره جملس األمن ضمن قراره الصادر 

وقد أكد القرار عىل فكرة اإلنسانية وأن  21/9/1969د األقىص يف إثر حريق املسج 271رقم 
القرار ليس مملوكا جليل واحد وإنام كل جيل يعترب مسؤول عنه، ذلك أن الفقه قد أكد أن 

 ).3(املقصود باإلنسانية اجلنس البرشي جمرد من انتامئه
عىل أن اعتبار انتهاك  كام اعتمدت مسألة تكريس محاية قانونية لألماكن الدينية املقدسة   

حرمة هذه األماكن يعد جريمة دولية وهذا ما أكدت عليه جلنة القانون الدويل يف حتديدها ملفهوم 
املؤكدة عىل أن كل واقعة غري مرشوعة  2الفقرة  19اجلريمة يف مرشوع قانون املسؤولية يف املاد 

 اية املصالح احليوية يف املجتمع.ترتكبها الدولة بمخالفة االلتزامات األساسية املنصبة عىل مح
وبالتايل فإن انتهاك حرمة األماكن الدينية املقدسة يندرج ضمن مفهوم اجلريمة املقررة يف   
 .)4(ويدخل ضمن جرائم ضد اإلنسانية 19املادة 

 .7أرشف حممد الشني، جرائم االعتداء عىل األعيان املدنية، مركز اإلعالم األمني، دون سنة نرش، ص-  1
 .160-159فتييش فوزية، مرجع سابق، ص-  2
 .20مصطفى أمحد فؤاد، مرجع سابق، ص-  3
 .21س املرجع السابق، صمصطفى أمحد فؤاد، نف-  4
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واعتربت حمكمة نورمبورغ أن تعرض سلطات االحتالل ألماكن العبادة يشكل جريمة   

املدعى العام الفرنيس أمام املحكمة بأن بعض املتهمني ارتكبوا جرائم  دولية، حيث شهد مساعد
دولية من بينها التعدي عىل املعابد وانتهاك حرمتها، كام أدانت املحكمة قادة اجليش األملاين يف 

 .)1(روسيا لقيامهم بتدمري أماكن العبادة والكنائس يف بعض املدن الروسية
يقصد به جترد اجلنس البرشي من انتامئه أساس هام حلامية  يعترب األساس اإلنساين والذي   

 يف فقرهتا الثانية. 1954األماكن الدينية املقدسة وهذا ما أقرته ديباجة اتفاقية الهاي لعام 
كام يعترب األساس املدين من بني أهم األسس املعتمد عليها يف محاية األماكن الدينية، فال    

 .)2(بعيدة عن وصف اهلدف العسكريجيوز مهامجتها لطاملا أهنا 
لعبت األمم املتحدة دورا ثالثا: دور منظمة األمم املتحدة يف محاية األماكن الدينية املقدسة: 

من الربوتوكول الثاين لعام  31بالغ األمهية يف محاية املمتلكات الدينية املقدسة حيث أقرت املادة 
واعد محاية املمتلكات الثقافية بام فيها أماكن عىل دور األمم يف حالة حدوث انتهاكات لق 1999
حيث تعرتف اجلمعية العامة بااللتزامات امللقاة عىل عاتق الدول التي استولت عىل ، العبادة

أعامل قيمة تابعة ألقاليم األرايض التي احتلتها، كام أصدرت اجلمعية العامة يف هذا الشأن 
لوم فيها إرسائيل لقيامها باعتداءات عىل والتي ت 15/12/1980بتاريخ  35/61توصية رقم 

 املمتلكات الثقافية الفلسطينية وتطالب بالكف عن ذلك.
أثناء غزو  2003كام طالب األمني العام لألمم املتحدة كويف عنان ببيان له يف مارس     

 .)3(التحالف األمريكي الربيطاين للعراق بتوفري احلامية الالزمة للمواقع الدينية واألثرية
والتي لعبت دورا يف تكريس محاية  ،كام يعد جملس األمن من بني أهم األجهزة الفعالة     

فعالة هلذه املمتلكات من خالل، إصداره لعدة قرارات يدين فيها األعامل العدوانية ضد األماكن 
يدين فيه اغتصاب االحتالل  251الدينية ضف قبل قوات االحتالل حيث أصدر قرار 

ألرايض املدينة املقدسة إلقامة غرض عسكري، كام أصدر جملس األمن قراره أيضا اإلرسائييل 
واعترب جملس األمن  1969إثر احرتاق املسجد األقىص املبارك يف سنة  1969لعام  271رقم 

 هذا العمل جريمة دولية واعتداء عىل حرية األماكن املقدسة والتدمري هلا.

 .159فتييس فوزية، مرجع سابق، ص-  1
 .86رحال سمري، مرجع سابق، ص-  2
 .390عيل أبو هاين عبد العزيز العيشاوي، مرجع سابق، ص-  3
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هم األجهزة التي لعبت كذلك دورا هاما يف محاية كام يعد جملس حقوق اإلنسان من بني أ

أدان انتهاك إرسائيل  2006األماكن الدينية املقدسة وإثر احلرب اإلرسائيلية عىل لبنان عام 
يندد فيه بانتهاكات القوات اإلرسائيلية  12/01/2009للمنشآت الدينية، كام أصدر قرارا يف 

حيث قرر إنشاء جلنة تقيص احلقائق بشأن اجلرائم يف غزة والتي مست تدمري املساجد والكنائس، 
  .املرتكبة يف غزة

 خامتة:
وخالصة القول أن الدول سعت دوما إىل الظهور بمظهر احرتام القانون واالمتثال        

ألحكامه وعملت يف جمال محاية األماكن الدينية املقدسة عىل تربير سلوكها وإضفاء طابع 
أظهرت الدول أهنا ال تكرتث ألحكام القانون الدويل املتعلقة هبذه  الرشعية عليه، ومل حيدث أن

األماكن، ثم أهنا ويف معرض الدفاع عن حججها داخل األمم املتحدة ترصح دوما تدعيمها ملبدأ 
حرية األديان وممارسة الشعائر الدينية من الناحية القانونية، ويف تقويم سلوك بعضها، يف 

إنام تنطلق من قواعد القانون الدويل ومبادئه وهو ما يؤكد قناعتها   االعتداء عىل هذه األماكن
بجدو فعالية هذه األحكام  رغم جتاهلها وخمالفة أحكامها يف الواقع الدويل خاصة ملا يتعلق 
األمر بمسألة يف غاية األمهية وهو حرية ممارسة الشعائر الدينية وضامن احلامية القانونية الالزمة 

 دة.ألماكن العبا
 قائمة املراجع:
 أوال: الكتب:

مصطفى أمحد فؤاد، محاية األماكن الدينية املقدسة يف منظور القانون الدويل اإلنساين، القانون الدويل -1
   .اإلنساين، اجلزء الثاين، محاية املدنيني والبيئة والرتاث، منشورات احللبي احلقوقية

 ثانيا: املذكرات والرسائل:
حلق يف حرية ممارسة الشعائر الدينية وضوابطه يف ظل أحكام القانون الدويل حلقـوق فوزية، ا يسفتي- 1 

 2010-2009اإلنسان، مذكرة ماجستري، جامعة باتنة، 
رحال سمري، محاية األموال واملمتلكات أثنـاء النزاعـات الدوليـة املسـلحة يف ظـل أحكـام القـانون -2

 2006ة احلقوق، الدويل اإلنساين، ماجستري، جامعة البليدة، كلي
   ثالثا: املقاالت:

جاسم زور، محاية األعيان الثقافية يف القانون الدويل اإلنساين، مداخلة ضمن امللتقى الدويل اخلامس - 1
 ، 2010حرب التحرير والقانون الدويل اإلنساين، جامعة شلف اجلزائر، 

 عالم األمني، دون سنة نرش، أرشف حممد الشني، جرائم االعتداء عىل األعيان املدنية، مركز اإل-2
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أمل لطفي حسن جاب اهللا، ازدراء األديان بني حرية التعبري ومحاية النظام العام دراسة مقارنـة، جملـة -3

 .2012سنة  26حقوق علوان، عدد 
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 البعد اإلنساين للعقوبات اإلقتصادية الدولية

 رواب مجال د. 
 كلية احلقوق و العلوم السياسية 

  بونعامة بخميس مليانة جامعة اجلياليل
 ملخص:

لقد أصبحت اليوم معظم الدول املتخلفة تشهد موجة من العقوبات االقتصادية التي 
فقد فرضت عىل العراق وعىل  ،يفرضها املجتمع الدويل و عىل رأسه جملس األمن الدويل

السلم و العقوبات اإلقتصادية الدولية قد تفرض بذريعة حفظ ، يوغوسالفيا السابقة وليبيا
وسواء أكانت الذريعة مقبولة  ،األمن الدوليني أو ملعاقبة أنظمة تنتهك حقوق اإلنسان...الخو

أم ال، رشعية أم غري رشعية، فإن شعوب الدول التي فرضت عليها هذه العقوبات هي التي 
كوهنا  ،حيث تقف هذه الشعوب أمام ظلم العقوبات ،تتحمل التبعات السلبية هلذه العقوبات

   دمت ضدها بشكل انتقائي تنفيذا ألجندات القو الدولية املتنفذة يف جملس األمن استخ
و من جهة أخر القهر واالنتهاك  ،التي دفعت به إىل اللجوء عىل هذه العقوبات من جهةو

 . من الداخل الصارخ حلقوق اإلنسان 
Résumé 
Aujourd'hui, la plupart des pays sous-développés ont subit une vague de 
sanctions économiques imposées par la communauté internationale et en tête 
avec le Conseil de sécurité des Nations Unies, elles ont été imposé à l'Irak et 
l'ex-Yougoslavie, la Libye . et les sanctions économiques internationales peut 
être imposée sous prétexte de maintien de la paix et la sécurité internationales 
ou de punir les régimes qui violent les droits de l'homme ... etc, si la cause est 
acceptable ou non, légitime ou illégitime, les peuples des pays qui ont subit 
ces sanctions vont subir les conséquences négatives de ces sanctions, ces 
peuples n'ont rien à faire en face de l'injustice des sanctions, utilisées contre 
eux d'une façon sélective en exécutant des programmes puissances 
internationales au sein du Conseil et de la sécurité qui l'ont incité à recourir à 
de telles sanctions d'une part, et d'autre part, l'oppression et la violation 
flagrante des droits de l'homme de l'intérieur 
 

حقوق  ،احلصار االقتصادي ،اجلزاء الدويل، العقوبات االقتصاديةالكلامت املفتاحية : 
 االنسان، التدخل االنساين . 
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 متهيد :

و أن مستقبل  ،إن مستقبل العالقات الدولية رهني بمد قوة أو ضعف القانون الدويل العام
ى منظمة األمم املتحدة إىل لذلك تسع ،هذا األخري رهني بمد قوة أو ضعف العقوبات الدولية

تفعيل قواعد القانون الدويل عن طريق تفعيل العقوبات الدولية بمختلف أنواعها سواء 
إذ  ،حيث أنع ختتلف باختالف االنتهاكات لقواعد القانون الدويل ،العسكرية أو غري العسكرية

 تتنوع و ختتلف و تتفاوت شدهتا تبعا ملا يتناسب مع ردعها.
وبات اإلقتصادية أبرز صور اجلزاء الدويل، حيث أصبحت حتتل مكانة هامة يف و تعترب العق

و أسلوب مفضل  ،التنظيم العقايب الدويل، حيث أصبح يتم االعتامد عليها كنهج حلل اخلالفات
فهي متثل عالجا صاما و قاتال يف  ،للتعامل مع خمتلف مصادر التهديد للسلم و األمن الدوليني

 .] 1[أقل عنفا الوقت نفسه بوسائل
و العقوبات اإلقتصادية من األساليب التي انتهجت من طرف املنظامت الدولية والدول أثناء 

حيث فضتها منظمة األمم املتحدة  ،احلرب الباردة و ازداد استعامهلا أكثر مع هناية تلك احلرب
ها ، ليتصاعد استخدام1977و جنوب إفريقيا عام  1966مرتني فقط عىل روديسيا عام 
من خالل قيان منظمة األمم املتحدة بفرضها أكثر من  1990كإسرتاتيجية متكررة ابتداء من 

إىل اإلضافة إىل الدول األعضاء يف منظمة  ،2002و  1990مرة خالل الفرتة املمتدة مابني  12
 األمم املتحدة التي فرضتها من جانب واحد وثنائية و إقليمية، لكن املالحظ عىل هذا النوع من

أي أن  ،اجلزاءات الدولية أهنا أصبحت املعادل االقتصادي ملا يسمى يف احلب بالقصف الشامل
السيام ما تعلق منها باجلانب  ،آثارها من حيث حجم املآيس ال تقل عن احلروب التقليدية

ة يف هذا السياق يتساءل الكثري ما موقع االعتبارات اإلنسانية أمام العقوبات االقتصادي ،اإلنساين
بمعنى آخر: هل للعقوبات اإلقتصادية بعد إنساين ؟ أم إهنا تساهم يف انتهاك حقوق  ،؟

 اإلنسان؟ 
 هذه الدراسة املوجزة تستهدف النقاط التالية :

 أوال : حتديد اإلطار املفاهيمي و القانوين للعقوبات اإلقتصادية .
العقوبات و التعرض بشكل  لفرض "القانونية"هتدف هذه الدراسة إىل مناقشة املرجعيات     

موضوعي لنتائج فرض مثل هذه العقوبات عىل حقوق اإلنسان من خالل نامذج كالعراق 
والسودان، و معاجلة مكامن اخلطأ يف اللجوء إىل هذا النوع من العقوبات الدولية الذي هيدف يف 
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و مقتضيات الرشعية األساس إىل إعادة توجيه سلوك الدولة القائمني عىل احلكم فيها بام يتامشى 

 الدولية
تقييم العقوبات اإلقتصادية التقليدية عىل أسـاس النزعـة اإلنسـانية و مـد توافقهـا مـع  ثانيا :

 قواعد حقوق اإلنسان .
من هنا تتضح امهية هذه الدراسة املتمثلة يف كوهنا تسلط الضوء عىل اجلوانب اإلنسانية 

ضد الشعوب بحجة معاقبة األنظمة احلاكمة واألخالقية لقضية فرض العقوبات االقتصادية 
 وعالقة ذلك بحقوق اإلنسان. 

 . مدلول العقوبات االقتصادية الدولية و أثارها اإلنسانية :1
التعرض ملفهوم العقوبات اإلقتصادية ثم اآلثار  ،حاولت يف هذا اجلانب من البحث

 اإلنسانية التي تنجم عنها.
  مدلول العقوبات اإلقتصادية الدولية

لدولية و كذلك صورها و أهدافها البداية ستكون بالتطرق لتعريف العقوبات اإلقتصادية ا
 املبادئ التي تنهض عليها .و

 . تعريف العقوبات اإلقتصادية :1.1.1
 لقد اختلف الفقه يف تعريف العقوبات اإلقتصادية الدويل :

 مقبول يف السياسة اخلارجية رد فعل اعترب غري"عىل أهنا :  "كيمباريل آن إيليوت"فقد عرفها 
يمكن  يمكن لدولة معينة أن تظهر شجبها له باختاذ عقوبة اقتصادية معينة و ال ،أو الداخلية

حتديد هذه العقوبة بقطع أو هتديد بقطع جيري بحثه و إقراره عىل الصعيد الرسمي للعالقات 
 . "املالية والتجارية يف الدولة املستهدفة 

أداة قرس و إكراه يف السياسة اخلارجية للدولة  "عىل أهنا :  "ارد جان ماركبلونش"بينام عرفها 
، من أجل محل الدولة املستهدفة عىل قتصادية الطبيعية مع دولة أخر .التي تنتهك العالقات اإل

 .]2[ "تغيري سلوكها 
دة إجراء اقتصادي هيدف إىل التأثري عىل إرا "عىل أهنا : "حممد مصطفى يونس"و يعرفها 

الدولة يف ممارسة حقوقها حلملها عىل احرتام التزاماهتا الدولية بحيث تصبح قراراهتا مطابقة ملا 
 .]3[ "يفرضه عليها القانون الدويل

مرادفة للمقاطعة االقتصادية بمعناها العام و التي تعني "و عرفها أيضا البعض عىل أهنا : 
لتحقيق غرض اقتصادي أو سيايس أو  ،وقف العالقات التجارية مع فرد أو مجاعة أو دولة

 .]4[ "يف السلم أو احلرب  ،عسكري
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إجراء قرسي دويل  "و يف تعريف أراه أكثر دقة يذهب إىل أن العقوبات اإلقتصادية هي :

تتخذه املنظامت الدولية، أو جمموعة من الدول، أو دولة يف جمال العالقات الدولية االقتصادية 
تكاب عمل خمالف ألحكام القانون الدويل، أو حلملها عىل إيقافه إذا ضد دولة ما، ملنعها من ار

 ."كانت قد بدأته وذلك بغية احلفاظ عىل السلم واألمن الدوليني 
حيث حدد  ،فهذا التعريف يعترب أكثر دقة ألنه أضاف حتديدا لفكرة العقوبات اإلقتصادية

كام  ،ىل احرتام قواعد القانون الدويلاهلدف من وراء العقوبة و هو التأثري عىل الدولة حلثها ع
 حدد جماهلا املتمثل يف املجال االقتصادي .

كام يستخلص من جممل التعاريف التي سيقت للعقوبات اإلقتصادية أن هلذه األخرية     
جانبيني أحدمها وقائي هيدف إىل منع الدولة املرتكبة للمخالفة الدولية من االستمرار يف فعلها، 

 الثاين فهو عقايب هيدف إىل إيقاع الرضر بالدولة لردعها وتتنـوع.أما اجلانب 
 . املبادئ اجلوهرية للعقوبات اإلقتصادية :2.1.1

 تقوم العقوبات االقتصادية عىل من املبادئ اجلوهرية تربز يف كوهنا :
 العقوبات االقتصادية الدولية هي إجراء دويل اقتصادي : -

ل العالقات اإلقتصادية الدولية مة دولية أو دول يف جماأي أهنا ترصف دويل تقوم به منظ
 تستهدف مصالح الدول التجارية و الصناعية .و
 العقوبات االقتصادية الدولية هي إجراء دويل قرسي : -

أي أنه تستخدم يف الشؤون الدولية باعتبارها شكال من أشكال القرس و أقل عدوانية من 
 الناحية السياسية .و جمدية من  ،احلرب مع تكاليف أقل

 العقوبات االقتصادية الدولية هي إجراء دويل عقايب ناجم عن اإلخالل بالتزام دويل : -
 ،تعترب العقوبات اإلقتصادية الدولية بمثابة إجراء دويل عقايب ناجم عن اإلخالل بالتزام دويل

 أي أن يكون نتيجة وقوع عدوان أو هتديد به عىل العالقات الدولية .
 قوبات االقتصادية الدولية هي إجراء دويل يستهدف إصالح السلوك العدواين :الع -

أي أنه تستهدف إصالح السلوك العدواين و محاية مصالح الدول األخر و احلفاظ عىل 
 السلم و األمن الدوليني 
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 . ألوان وصور العقوبات اإلقتصادية الدولية3.1.1

منها احلظر أو احلصار االقتصادي  ،دية الدوليةهناك عدة صور و ألوان للعقوبات اإلقتصا
واملقاطعة اإلقتصادية و يوجد كذلك عقوبة عدم املسامهة اإلقتصادية، و يمكن نوجز مضمون 

 كل منها عىل النحو التايل :
 احلظر أو احلصار:  . 1.3.1.1

هذا يقصد به منع وصول الصادرات إىل الدولة التي اختذ ضدها هذا اإلجراء، وقد يقترص 
احلظر أو احلصار عىل السلع العسكرية احليوية أو حتى الغذائية ألن األمر يرتك دائام لتقدير 

بحظر البرتول العريب عىل  1973املنظمة والدول، وقد طبق هذا اجلزاء نتيجة حلرب أكتوبر 
 العامل الغريب.

 املقاطعات االقتصادية:   . 2.3.1.1
التعامالت االقتصادية والتجارية مع دولة ما حلملها  يقصد باملقاطعة اإلقتصادية تعليق كل

عىل احرتام قواعد القانون الدويل، فقد تكون املقاطعة فردية أو مجاعية من عدت دول، وقد تأيت 
املقاطعة بصورة سلبية بمنع التعامل مع الدولة املرتكب ضدها اجلزاء، وقد تأخذ صورة إجيابية 

أوائل الستينات من تدفق رؤوس األموال أو اخلربة عىل  كام حدث من منع الدول العربية يف
 إرسائيل ومنع الرشكات األجنبية العاملة يف أراضيها من استخدام آالت إرسائيلية الصنع.

 عقوبة عدم املسامهة (االقتصادية):   . 3.3.1.1
ول و ذلك بقيام منظمة دولية بإصدار قرارات إدارية تنطوي عىل عدم إمكانية استخدام الد

املخالفة حلقوقها داخل املنظمة واحلرمان من التمتع بامتيازاهتا، وذلك إما باحلرمان من املشاركة 
يف التصويت أو احلرمان من املشاركة يف النشاطات االقتصادية التي متارسها املنظمة، وكذلك 

املخالفة أو إيقاف أو منع أو جتميد أوجه التعاون الدويل بني أعضاء املنظمة الدولية والدولة 
 حتى إيقاف العضوية ذاهتا أو إهنائها.

 . أهداف العقوبات اإلقتصادية الدولية :4.1.1
هناك العديد من األهداف التي تسعى إليها منظمة األمم املتحدة أو الدول التي تلجأ إىل هذا 

 يمكن إمجاله يف نوعني من األهداف   : ،النوع من العقوبات
 عقوبات االقتصادية الدولية: . أهداف جوهرية لل1.4.1.1

وهي ترتكز أساساً يف حماولة إِحداث تغيريات يف ترصفات حكومة الدولة التي صدرت هذه 
 اإلجراءات ضدها وذلك مع اختالف التفاصيل بالنسبة لكل حالة.
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 . أهداف ثانوية للعقوبات االقتصادية الدولية : 2.4.1.1

كومة الفارضة هلذا اإلجراء ونفوذها، كام هو وهي األهداف التي تتعلق بمركز وسمعة احل
احلال بالنسبة لسيطرة الواليات املتحدة عىل معظم دول أمريكا الالتينية و آسيا و إفريقيا، 

 وحيث يرتبط فرض هذه اإلجراءات بغرض إظهار القوة والقدرة عىل احلركة يف املجال الدويل.
 اإلنسان : . أثر العقوبات اإلقتصادية الدولية عىل حقوق2.1

فهي حقوق لد  ،لقد أصبحت اليوم حقوق اإلنسان تشكل بإمجاع تراثا إنسانيا عامليا
و بمعنى أكثر بساطة هي حقوق لكل إنسان ألنه  ،اجلميع وللجميع بالتساوي بحكم اإلنسانية

لكن املؤسف أن هناك حاالت تم فيها انتهاك و تقويض هذه احلقوق عىل كافة  ،إنسان
اء الفردية أو اجلامعية دون أدنى احرتام لتلك احلدود التي تفرضها قواعد القانون املستويات سو

الدويل حلقوق اإلنسان التي كانت و ال تزال تشكل أهم مقصد من املقاصد التي تنهض عليها 
ويف هذا اجلانب من  ،منظمة األمم املتحدة إىل جانب مقصدها يف حتقيق السلم و األمن الدوليني

ثم ثانيا آثارها عىل  ،حاول استعراض تلك اآلثار السلبية عىل احلقوق الفردية أوالالدراسة سن
 احلقوق اجلامعية .

 . أثر العقوبات اإلقتصادية الدولية عىل احلقوق الفردية :1.2.1
سنحاول يف هذا اجلانب من الدراسة استعراض آثار العقوبات اإلقتصادية عىل احلقوق 

ثم نستعرض اجليل الثاين حلقوق  ،ا اجليل األول حلقوق اإلنساناملدنية السياسية باعتباره
و أخري التعرض للجيل الثالث  ،اإلنسان و املتمثل يف احلقوق اإلقتصادية و االجتامعية و الثقافية

 من حقوق اإلنسان.
 .  أثر العقوبات اإلقتصادية عىل احلقوق املدنية و السياسية :1.1.2.1

لسياسية يف تلك احلقوق الكالسيكية التي وردت يف اإلعالن العاملي تتمثل احلقوق املدنية و ا
مادة تشكل يف جمملها أول عمل ترشيعي ملنظمة األمم  22ضمن  1948حلقوق اإلنسان لعام 

وثيقة دولية خاصة  1966ثم صدرت يف عام  ،]5[املتحدة هيدف حلامية هذا النوع من احلقوق 
العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية متضمنا ديباجة باحلقوق املدنية و السياسية سميت ب

، و قد ختلل ذلك صدور العديد من الصكوك و املواثيق و ]6[مادة يف ستة أجزاء  53و
االتفاقيات الدولية التي أكدت رضورة احرتام حقوق اإلنسان و عدم إخضاع بعضها ألي 

وهي مجلة احلقوق  ،يف احلاالت االستثنائيةبحيث ال جيوز تعليقها أو التنازل عنها حتى  ،استثناء
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، و تتمثل  18و15و 11و  08و 07و 06الواردة يف املواد 
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أساسا يف احلق يف احلياة واحلق يف عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو 

الستبعاد و احلق يف أن ال يسجن اإلنسان ملجرد و احلق يف عد التعرض لالسرتقاق أو ا ،املهينة
و احلق يف عدم التعرض للحكم عىل األفعال أو أوجه  ،أنه ليس قادرا عىل الوفاء بالتزام تعاقدي

و احلق يف  ،التقصري التي ال تشكل جريمة وفقا للقانون الوطني أو الدويل وقت ارتكاهبا
 .]7[و احلق يف حرية الفكر و الوجدان و الدين ،االعرتاف له يف كل مكان بالشخصية القانونية

فإنه من املرجح أن العقوبات اإلقتصادية ال تتجه إال  ،لكن بالنظر إىل احلقوق السابق ذكرها
 ضد احلق يف احلياة لذلك فإن هذا احلق هو األكثر عرضة للتأثر بالعقوبات اإلقتصادية .

ة تنتهك يف كثري من األحيان نظاما قانونيا إذ مما ال شك فيه أن العقوبات اإلقتصادية الدولي
متفقا عليه بني الدول يؤثر بشكل خطري عىل حياة اإلنسان و حقه يف ان يعيش حياة كريمة 

 .]8[يسودها األمن و السالم
حيث فرضت عقوبات شاملة عليه ما يعني  ،و لعل أبرز مثال عىل ذلك احلالة العراقية سابقا

و هو ما احلق  ،البلد من واردات و صادرات يتم التحكم فيهاعمليا أن كل جانب من جوانب 
 رضار بالغا به يف الوقت الذي كان حياول فيه التعايف من احلرب.

إن احلالة العراقية تصور أسوء الظروف اإلنسانية التي يمكن أن تنجم عن فرض العقوبات 
 هذا اخلنق االقتصادي  حيث أنه مل حيدث يف تاريخ البرشية أن بلدا واجه مثل ،اإلقتصادية

إن العقوبات اإلقتصادية التي فرضت عىل العراق آنذاك مثال، أثرت عىل كل العراقيني عامة 
إال أهنا كانت اشد الفئات األكثر ضعفا من السكان املدنيني خاصة األطفال و النساء و كبار 

قتصادية الدولية و فلقد حكم عىل أطفال العراق باملوت و هم أحياء بسبب العقوبات اإل ،السن
الكولريا ...، فنجد أن معدل الوفيات  ،السل ،التي حولتهم إىل أطفال مرىض بسوء التغذية

و هو أعىل معدل  1999و  1990مولود ما بني  1000لكل  129للرضع يف العراق بلغ 
 للوفيات بني الرضع يف العامل .

طفل بسبب األمراض املرتتبة  كام بلغ عدد الوفيات بني األطفال دون سن اخلامسة مليون
و نقص يف املستلزمات الصحية من معدات طبية و  ،]9[عىل املياه امللوثة يف تلك الفرتة

 مستلزمات صيدالنية نتيجة احلظر الشامل لإلسرتاد و التصدير .
 . أثر العقوبات اإلقتصادية عىل احلقوق اإلقتصادية و االجتامعية و الثقافية  :2.1.2.1

حقوق من اجليل الثاين و هي حقوق ال غنى عنها للكرامة و النمو احلر لشخصية يقصد هبا 
ثم صدر  ،من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 27إىل  22اإلنسان ورد النص عليها من املواد 

]، وهذا النوع من 10[ 1966العهد الدويل للحقوق اإلقتصادية و االجتامعية و الثقافية عام 
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حيث الرتتيب أقل درجة من احلقوق املدنية والسياسية إال أهنا تعترب األكثر  احلقوق رغم أنه من

عرضة للتأثر بالعقوبات اإلقتصادية الدولية السيام احلق يف الغذاء الذي تم التأكيد عليه يف املادة 
من الربوتوكول  54و املادة  ،من العهد الدويل للحقوق اإلقتصادية واالجتامعية والثقافية 11

حيث تم املساس هبذا احلق يف سياق كل عقوبة اقتصادية  ،]11[ 1977ايف األول لعام اإلض
 ،فرضت نتيجة التحكم املبارش يف واردات و صادرات الدولة التي فرضت عليها تلك العقوبات

و نشري يف هذا السياق إىل العقوبات التي  فرضت عىل العراق أين عانى املجتمع العراقي 
ال صادرات و واردات ناهيك عن أهنا  ،يث حورصت العراق من كل املنافذح ،األمرين بسببها

 أرض صحراوية ال تصلح للزراعة . 
كام تؤثر العقوبات االقتصادية بشكل مبارش عىل احلق يف التعلم بسبب نقص وسائل النقل 
املدريس و نقص مواد التدريس و جتهيزات ... الخ األمر ينعكس سلبا عىل نسبة التمدرس 

 ستواها.وم
 . أثر العقوبات اإلقتصادية عىل احلقوق اجلامعية :2.2.1

احلقوق التي متثل اجليل الثالث من حقوق اإلنسان و التي  يقصد باحلقوق اجلامعية تلك
االنتفاع من الرتاث املشرتك لإلنسانية و احلق يف السالم  تتلخص يف احلق يف التنمية و احلق يف

غري أننا يف هذا اجلانب من الدراسة سنركز عىل احلق يف التنمية  ،واحلق يف بيئة نظيفة ...الخ
 كأبرز حقوق يمكن أن تنتهك بفعل العقوبات اإلقتصادية الدولية . ،واحلق يف تقرير املصري

 . أثر العقوبات اإلقتصادية عىل احلق يف التنمية املستدامة :1.2.2.1
التخلف أو االهنيار االقتصادي ال  إن احلرمان القرسي الذي يؤدي عموما إىل اإلفقار و

لذلك فمن مظاهر  ،تتوافق مع احلاجة إىل تعزيز التنمية اإلقتصادية و رفع مستويات املعيشة
 اإلفقار والتخلف النامجة عن العقوبات اإلقتصادية الدولية و املناقضة لعملية التنمية نجد :

 تراجع املستو املعييش  -
 انخفاض الناتج املحيل  -
 قدان التامسك النفيس و االجتامعيف -
 تدمري البنية التحية  -
 ارتفاع معدالت البطلة  -
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 .  أثر العقوبات اإلقتصادية عىل احلق يف التنمية املستدامة :2.2.2.1

لقد برزت مع الشعوب يف تقرير مصريها كمفهوم واسع العديد من املفاهيم أبرزها حق 
مصطلح حديث أصبح يشكل عنرصا جوهريا يف احلياة  تقرير املصري االقتصادي الذي يعترب

و هو حق ينطوي عىل حرية أي شعب خاضع اقتصاديا جلهة أجنبية أن يتخذ  ،الدولية املعارصة
كام يتضمن حق  ،إجراءات كفيلة بالسيطرة املطلقة عىل كافة موارده و أنشطته اإلقتصادية

و حقها يف  ،دم طلب املساعداتو طلب أو ع ،تشجيع أو عدم تشجيع رأس املال األجنبي
 االنضامم أو االنسحاب من املؤسسات اإلقتصادية الدولية .

 ،]12[ 1974للجمعية العامة لعام 3281و قد احتل هذا احلق حيزا مهام يف القرار رقم 
بتأكيده عىل أن لكل بلد احلق السيادي يف تبادل التجارة بحرية مع البلدان األخر و أن يترصف 

 موارده الطبيعية ملصلحة اإلنامء االقتصادي و االجتامعي . بحرية يف
ال جيوز ألية دولة أن ستخدم أو تشجع أم أي نواع من التدابري اإلقتصادية أو السياسية أو أية 
تدابري أخر تستخدم إلكراه دولة من أجل جعلها ترتاجع عن تنميتها اإلقتصادية و االجتامعية 

 والثقافية.
إال أن العقوبات اإلقتصادية الدولية حقها يف اإلنامء يف مجيع جوانبه  إن لكافة الشعوب

جعلت هذا احلق يقوض من خالل التأثري عىل القطاعات احلساسة للدولة و كذا التحكم يف 
فالعقوبات اإلقتصادية الدولية كثريا ما تؤثرا سلبا عىل عدة قطاعات من  ،املقدرات الوطنية

 القتصاد والتجارة و املواصالت و الكهرباء...الخ .الدولة منها : الزراعة و ا
كام أن هذه العقوبات قوضت حق تقرير املصري االقتصادي عرب التحكم يف الثروات الطبيعية 
للدولة من خالل استنزافها بطرق اقل ما يقال عنها أهنا طرق غري مرشوعة و لعل أبرز مثال 

 . "ءسياسة النفط مقابل الغذا"يساق يف هذا السياق 
 . االعتبارات اإلنسانية للعقوبات اإلقتصادية الدولية و أسباب فشلها : 2

ثم بعدها يتم التعرض  ،بداية سيتم التطرق للضوابط اإلنسانية للعقوبات اإلقتصادية
لألسباب التي أدت إىل فشل العقوبات اإلقتصادية الدولية عن حتقيق أهدافها دون اإلرضار 

 بحقوق اإلنسان .
 عتبارات اإلنسانية للعقوبات اإلقتصادية الدولية :. اال1.2

و هذه الضوابط عىل  ،هناك ضوابط إنسانية كان جيب أن يتقيد هبا كل نظام عقوبات دولية
صورتني منها ما ينبغي أن يتقيد به زمن النزاعات املسلحة و منها ما ينبغي أن يتقيد به زمن 

 السلم .  
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 قوبات اإلقتصادية الدولية زمن النزاعات املسلحة :. االعتبارات اإلنسانية للع1.1.2

القانون الدويل اإلنساين ال يشري إىل العقوبات االقتصادية بالتحديد، كام ال يتناول آثارها، 
غري أنه عندما تفرض العقوبات يف سياق نزاع مسلح دويل كان أو داخيل، تطبق القواعد العامة 

 هذه مثل بفرض قرار أي فإن وهكذا  ،عمليات العسكريةاملتعلقة بحامية املدنيني من آثار ال
 املتصلة القواعد وخاصة اإلنساين، الدويل القانون االعتبار بعني يأخذ أن ينبغي التدابري

 .]13[ع احلاميةموض األشخاص رشائح خمتلف إىل والغذائية الطبية باإلمدادات
للعقوبات يمكن أن يؤثر عىل و واقع احلال أن أي نظام للعقوبات الشاملة، بل أي نظام 

 فرضت سواء رضوري األمر وهذا ،" إنسانية استثناءات "السكان املدنيني، ينبغي أن يتضمن 
بأن  األمن، جملس شأن شأهنا ملتزمة، فالدول األمن، جملس بواسطة أو دولة بواسطة العقوبات

امعات املعرضة للخطر بني واجل ،تأخذ بعني االعتبار القواعد ذات الصلة بحامية السكان املدنيني
 .]14[صفوف السكان املدنيني، من آثار النزاع املسلح 

 :]15[ويمكن تلخيص هذه القواعد عىل النحو التايل
 : . حظر جتويع السكان املدنيني 1.1.1.2

ال جيوز حرمان املدنيني من احلصول عىل اإلمدادات الرضورية حلياهتم, فتجويع املدنيني 
 حمظورا . كأسلوب للحرب أمر

  . احلق يف املساعدة اإلنسانية :2.1.1.2
للمدنيني احلق يف تلقي املساعدة اإلنسانية، وهذا احلق مضمون بأسلوبني: األحكام التي 

ألحكام التي تسمح للوكاالت وا ،تطلب من الدول السامح بمرور مواد اإلغاثة برشوط معينة
 النزاع كان إذا ملا طبقا األحكام وختتلف ،اإلنسانية بتقديم املساعدة برشط موافقة األطراف

 .دويل غري أو دوليا املسلح
  : البحري احلصار حاالت يف اإلغاثة إمدادات .3.1.1.2 

 تنطبق املبادئ نفسها عىل حاالت احلصار البحري, بمعنى:
) أن عىل الدول أن تسمح بحرية املرور للمواد الغذائية الرضورية لألطفال والنساء 1(

ل وحاالت األمومة, وكذلك اإلمدادات الطبية واألشياء الالزمة للعبادة للسكـان املدنيني احلوام
 عمومـا.

 ) جتري أعامل اإلغاثة اإلنسانية وغري املتحيزة, برشط موافقة األطراف املعنية.2(
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، الذي ]16[ "دليل سان ريمو  "وقد جر النص عىل هذه االلتزامات بصورة أوضح يف 

 ،تعني عىل القوة القائمة باحلصار أن تسمح بمرور شحنات اإلغاثة عرب احلصارينص عىل أنه ي
ال تزال قضية تثري جدل شديد حول ما إذا  ،"عىل أنه، كام ورد يف التعقيب عىل دليل سان ريمو 
 كان ملثل هذا االلتزام وجود بمقتىض الربتوكول .

 : . إمدادات اإلغاثة لألرايض املحتلة 4.1.1.2 
لدولة القائمة باالحتالل بقبول وتسهيل عمليات اإلغاثة, هذا فضال عن واجبها يف تلتزم ا

إذا كان هؤالء السكان, أو جزء  ،ضامن حصول السكان املدنيني عىل اإلمدادات الغذائية والطبية
  منهم يعاين من نقص يف اإلمدادات.

 وأن الشحنات هلذه راملرو بحرية تسمح أن "يتعني عىل الدول األطراف  ،وعالوة عىل ذلك
 بمرورها السامح ينبغي املحتلة األرايض لسكان اإلغاثة شحنات أن يعني وهذا " محايتها تضمن

عىل كل  فإن وهكذا، محايتها، ضامن هو آخر بالتزام مصحوبا االلتزام هذا ويكون احلصار، عرب
بب العمليات الدول املعنية أن حترتم الشحنات وأن حتميها عندما تكون معرضة للخطر بس

 .]17[احلربية
سالفة الذكر أحكام اتفاقيات جنيف والربوتوكولني اإلضافيني  4إىل  2وتتناول الفقرات من 

إليها التي حتمي توفري املواد الغذائية الرضورية وغريها من املواد للسكان املدنيني يف أوقات 
 النزاع املسلح.

  :األحكام هذه بني االختالفات بعض مالحظة هنا بنا وجيدر 
من الربوتوكول اإلضايف  70واملادة  ]18[من اتفاقية جنيف الرابعة  59أوال تسمح املادة 

بالقيام بأعامل اإلغاثة يف ظروف معينة،  ]19[من الربوتوكول اإلضايف الثاين   18األول، واملادة 
  من اتفاقية جنيف الرابعة بتقديم سلع معينة. 23بينام تسمح املادة 

من الربوتوكول اإلضايف األول واملادة  70تاج تقديم شحنات اإلغاثة بمقتىض املادة ثانيا حي
من الربوتوكول اإلضايف الثاين، إىل موافقة األطراف املعنية، بينام ال يشرتط ذلك يف تقديم   18

أو إمدادات اإلغاثة للسكان املدنيني يف األرايض املحتلة  23السلع املنصوص عليها يف املادة 
 من اتفاقية جنيف الرابعة. 59قتىض املادة بم

  . االعتبارات اإلنسانية التي يفرضها القانون الدويل يف زمن السلم:2.1.2
تعرتف صكوك حقوق اإلنسان باحلق يف احلياة  والصحة  واملستو الالئق من املعيشة، بام 

ض هذه الصكوك عىل وتفر ،فيه الغذاء وامللبس واملسكن والرعاية الطبية والتحرر من اجلوع
الدول االلتزام بالعمل من أجل الوفاء بتلك احلقوق، فمن املنظور القانوين واإلنساين عىل جملس 
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األمن أن يأخذ هذه احلقوق بعني االعتبار عند وضع نظام للعقوبات، وأن عليه أال يضع نظام 

 .]20[للعقوبات حترم الناس من هذه احلقوق
إن احلاجة إىل أخذ هذه احلقوق بعني االعتبار تبدو واضحة كل ومن وجهة النظر اإلنسانية، ف

الوضوح، أما من وجهة النظر القانونية فإن املسألة أكثر تعقيدا إىل حد ما، فبعض الفقهاء يرون 
ال حيمي إال من احلرمان من احلياة بصورة تعسفية من خالل اإلعدام  "احلق يف احلياة  "أن 

ذلك، ولكنه ال يمتد إىل احلرمان من احلياة عن طريق التجويع أو  واالختفاء والتعذيب وما إىل
عدم تلبية االحتياجات األساسية مثل الغذاء واخلدمات الصحية األساسية والرعاية 

  .  ]21[الطبية
من العهد الدويل بشأن  6غري أن التعقيب العام األول للجنة حقوق اإلنسان عىل املادة 

احلق يف  "أن اللجنة ال توافق عىل هذه النظرة املحدودة ملعنى عبارة احلقوق املدنية والسياسية 
 :]22[ويف هذا السياق تقول اللجنة ،"احلياة 
 األصيل (احلق تعبري أن ذلك تالحظ اللجنة أن احلق يف احلياة غالبا ما يفرس بصورة ضيقة، "

 ويتطلب ضيق، تفسري لخال من صحيحة بصورة يفهم أن يمكن ال 6 املادة يف الوارد) احلياة يف
 ." إجيابية تدابري الدول تبنى أن احلق هذا محاية

و عليه فإن أي نظام للعقوبات ينبغي أال حيرم السكان من احلصول عىل احلد األدنى من 
 السلع واخلدمات األساسية الالزمة لإلبقاء عىل حياهتم.

التنمية املستدامة و ال حقها  كام جيب عىل أي نظام للعقوبات أن ال حيرم أي دولة من حقها يف
 يف التمتع بحق تقرير مصريها االقتصادي، و التمتع بثرواهتا الطبيعية .

 . أسباب فشل العقوبات اإلقتصادية الدولية يف حتقيق أهدافها :2.2
يمكن تلخيصها يف ثالث  ،هناك العديد من األسباب التي أدت إىل فشل هذه العقوبات

 أسباب جوهرية.
 :دواجية املعايري يف اللجوء إىل العقوبات االقتصادية الدولية. از1.2.2

االقتصادية عىل الشعوب حتى لو كان ذلك  رغم أن الكثري ال يؤمن بنجاعة فرض العقوبات
نجد من الرضوري اإلشارة إىل االزدواجية يف  بحجة محاية األمن والسلم الدوليني، إال أننا
دول العامل اقتصاديا وثقافيا ودبلوماسيا  ري منتطبيق العقوبات، ففي حني حورصت الكث

ت شعوهبا، استثنيت من ذلك دول انتهكت حقوق اإلنسان والقانون الدويل  وسياسيا وجوعّ
العقوبات، فإرسائيل مثال رفضت  بشكل صارخ دون أن تتعرض ألي شكل من أشكال
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نان واجلوالن، وهي الفلسطينية ولب االمتثال لقرارات جملس األمن الدويل اخلاصة بالقضية

الفلسطيني واللبناين دون أن تتم اإلشارة  متارس أبشع أنواع القتل والعنف والقهر ضد الشعب
والقو  إىل ذلك يف سجلها حلقوق اإلنسان، أما يوغسالفيا السابقة فقد اكتفى جملس األمن

كبها النظام احلاكم ارت املتنفذة فيه بمنع تصدير الشحنات العسكرية هلا رغم فظاعة املذابح التي
 .ضد العرقيات

 . إقرار العقوبات االقتصادية الدولية خارج نطاق الرشعية الدولية 2.2.2
امتيازات  كثريا ما استغلت الواليات املتحدة نفوذها يف جملس األمن والبنك الدويل، ومانحة

ة بالسياسة الصل مالية واقتصادية للدول التي صوتت لصالح مشاريع قرارات جملس األمن ذات
الواليات ملتحدة  األمريكية، وحرمت دوال عارضت تلك القرارات، ومع ذلك فقد فرضت

جملس األمن عىل دول  منفردة أو باالشرتاك مع دول أخر تسري يف فلكها عقوبات خارج إطار
تعترب نموذجا للحصار  وصفتها بأهنا منبوذة وغري متعاونة مع املجتمع الدويل، ولعل كوبا

سدة احلكم بقيادة فيها  ي الذي فرضته أمريكا عليها بسبب وجود النظام الشيوعي عىلاألحاد
إدانة اجلمعية العامة لألمم املتحدة "من  حتى اآلن، بالرغم 1960حيث استمر احلصار منذ عام 

إال أن واشنطن واجهت القرار  ،]23[احلصار عىل كوبا  قرار استمرار 1995باألغلبية يف العام 
يف  "براكون -هلمز"األمريكي قانون يسمى قانوناً  ت مضادة حيث أصدر الكونجرسبإجراءا

ثالث يامرس نشاطاً اقتصادياً مع كوبا حتى لو كان رشكة  يقيض بمعاقبة أي طرف 1996العام 
 . ]24[خاصة 
 . التفسري الضيق لسلطة جملس األمن يف فرض العقوبات اإلقتصادية الدولية:3.2.2

ن الفقه إىل أن جملس األمن ليس ملزما بتنفيذ قانون حقوق اإلنسان أو يذهب جانب مهم م
من ميثاق األمم  41القانون الدويل اإلنساين عندما يفرض عقوبات اقتصادية بمقتىض املادة 

التي يبدو أهنا تعطي جملس األمن سلطة  ،41نص املادة  مضمون ذلك يف حجتهم و املتحدة،
وبات اقتصادية مجاعية برشط توفر ظرف هتديد السالم أو خرقه غري مقيدة فيام يتعلق بفرض عق

أو حدوث عمل من أعامل العدوان وبرشط أن يكون اهلدف من فرض العقوبات هو احلفاظ 
من  103و  25و  1عىل السالم واألمن الدوليني أو إعادهتام، كام تستند إىل املواد األوىل فقرة 

  امليثاق.
 اخلامتة :

مكن القول أن العقوبات االقتصادية الدولية يف كثري من األحيان ال كخالصة ملا سبق ي
املواثيق الدولية التي تنص عىل  تستند إىل مرجعية قانونية مقنعة، فهي ختالف وتنتهك الكثري من



 259           م 2017) جوان 01د الثاين/اجلزءاملجلد الثالث (العد-خمرب السيادة و العوملة  -جملة  الدراسات القانونية 

 
انتهاك هذه احلقوق  احرتام حقوق اإلنسان يف وقتي السلم واحلرب، يف الوقت الذي ال جيوز

 .الدوليني فاظ عىل السلم واألمنحتى لو كانت الذريعة احل
واألنظمة تعكس اهليمنة  كام أن العقوبات االقتصادية الدولية التي فرضت عىل الشعوب

األمريكية و  الواضحة لبعض القو الدولية املتنفذة يف منظمة األمم املتحدة كالواليات املتحدة
 .هاتأثريها عىل جملس األمن وتسخريه أداة لتحقيق أهدافها ومصاحل

األنظمة  ضف إىل ذلك جتربة العقوبات االقتصادية يف أغلب حاالهتا أثبتت فشلها يف ثني
احلاكمة والدول عن االستمرار يف سلوكها العدواين الذي هيدد الرشعية الدولية، ويف الوقت 

األذ الشديد والدمار بمقدرات الشعوب وقد وصل  نفسه فقد تسببت هذه العقوبات بإحلاق
 ."اجلامعية اإلبادة"حد  األمر إىل

صدرت عن أكاديمية السالم الدولية يف  الدراسة املستقلة التي"ويؤكد هذا االستنتاج 
األمن الذي دعا يف مداوالته بخصوص  نيويورك التي متت مناقشتها من قبل أعضاء جملس

يات أو ذكاء بحيث تستهدف األنظمة أو الشخص العقوبات إىل إجياد طريقة جتعل العقوبات أكثر
، و منه كانت الدعوة الستحداث نوع جديد من العقوبات اإلقتصادية "املنظامت دون الشعوب 

 سمي بالعقوبات اإلقتصادية الدولية الذكية . 
ناهيك عن ذلك أن فرض العقوبات اإلقتصادية الدولية و آثارها السلبية عىل حقوق 

العدوانية والعنف لد  ويغذي النعرات اإلنسان من شأنه أن يعزز الشعور بالكراهية واالنتقام
 .اإلنسان الشعوب بعيداً عن روح التسامح والتعاون واحرتام حقوق

املنظامت احلقوقية والدولية  و عليه ال بد من الرشوع يف محلة واسعة النطاق عن طريق
، من أجندة كمنظمة األمم املتحدة للرتويج لفكرة إلغاء وإسقاط خيار العقوبات االقتصادية

خترق حقوق اإلنسان وال  ورضورة استنفاد مجيع الوسائل السلمية للضغط عىل األنظمة التي
 .حترتم الرشعية الدولية

كام جيب العمل بالتعاون مع املنظامت احلقوقية واإلنسانية واملفوضية العليا حلقوق اإلنسان 
قوبات لألمم املتحدة مسألة إلغاء الع والصليب األمحر الدويل واهلالل األمحر الدويل لرفع
 .إقرار هذا اإللغاء ملناقشتها عىل مستو اجلمعية العامة والضغط من أجل

كام جيب عىل رجال القانون و السياسة و املفكرين و الكتاب و اإلعالميني إعطاء املسألة 
اه أمهيتها وتلفت انتب اهتامما بالغا عن طريق عقد الندوات واملؤمترات التي تدعم الفكرة وتربز

 الرأي العام العاملي ألمهيتها.
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 التهميش :

العقوبات الذكية مد اعتبارها بديال للعقوبات اإلقتصـادية التقليديـة يف عالقتهـا  ،قردوح رضا -]1[
    9،  ص 2011-2010 ،جامعة احلاج خلرض، باتنة ،مذكرة ماجستري ،بحقوق اإلنسان

 ،مـذكرة ماجسـتري ،عىل حقوق اإلنسـان يف العـراق العقوبات اإلقتصادية و آثارها ،فتيحة ليتيم  -]2[
 .7، 6، ص ص 2003 ،باتنة ،جامعة احلاج خلرض

]3 [ -Micah Kaplan , North Korean Economic Sanctions, Journal of 
International al Relations, Volume 9,Spring, 2007, pp 68,69 . 

 ،املدنية يف النزاعات املسلحة غري الدولية، رسالة دكتوراه محاية املدنيني و األعيان ،رقية عوارشية  -]4[
 .382، ص 2001 ،القاهرة ،جامعة عني شمس

) 3-ألـف (د 217اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي إعتمد بموجـب قـرار اجلمعيـة العامـة -]5[
 A/RES/217(III) – 1948كانون األأول/ديسمرب  10املؤرخ يف 

باحلقوق املدنية والسياسـية الـذي اعتمـد و عـرض للتوقيـع و التصـديق و  العهد الدويل اخلاص-]6[
كانون/ديسـمرب  16)  املـؤرخ يف 21 -ألـف (د 2200االنضامم بموجب قرار اجلمعيـة العامـة رقـم  

ــاذ يف  ،1966 ــز النف ــل حي ــذي دخ ــارس  23و ال ــادة  1976آذا/م ــام امل ــا ألحك ــه  49وفق  -من
A/RES/2200 (XXI) 

 .68ص  ،2009 ،دار اجلامعية اجلديد ،مجال حمي الدين، العقوبات اإلقتصادية لألمم املتحدة -]7[
 ،املحتويات واآلليـات ،عبد العزيز قادري، حقوق اإلنسان يف القانون الدويل و العالقات الدولية -]8[
 . 197ص  ،2002 ،اجلزائر ،ار هومة للطباعة و النرش و التوزيعد
 ،القـاهرة ،مهيب للطباعة ،العقوبات الدولية و أثرها عىل حقوق اإلنسان،هويدا جممد عبد املنعم -]9[

 91، ص 2006مرص، 
يـع العهد الدويل اخلاص باحلقوق اإلقتصادية و اإلجتامعية و الثقافية الذي إعتمد و عرض للتوق-]10[

 16) املـؤرخ يف 21-ألف (د 2200و التصديق و اإلنضامم بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
 27وفقا للامدة  1976كانون الثاين/يناير  03و الذي دخل حيز النفاذ يف  1966كانون األول/ديسمرب 

 A/RES/2200 (XXI) -منه 
 1949آب/أغسـطس  12الربتوكول اإلضـايف األول امللحـق باتفاقيـات جنيـف املعقـودة يف  -]11[

واملتعلق بحامية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية، الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضـامم 
يل اإلنسـاين املنطبـق عـىل املنازعـات املسـلحة وتطـويره من قبل املؤمتر الدبلومايس لتأكيد القانون الدو

http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/2200%20%28XXI%29
http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/2200%20%28XXI%29
http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/2200%20%28XXI%29
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، وفقـا 1978كـانون األول/ديسـمرب  7؛ تـاريخ بـدء النفـاذ: 1977حزيران/يونيـه  8وذلك بتاريخ 
    .95ألحكام املادة 

www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm 
و واجباهتـا اإلقتصـادية الـذي اعتمدتـه  مـن ميثـاق حقـوق الـدول 10إىل  01أنظر املواد من  -]12[

 – 12/12/1974) املـــــــؤرخ يف 29-(د 3281اجلمعيــــــة العامــــــة بــــــالقرار رقــــــم 
A/RES/3281(XXIX) 

 80ص  ،املرجع نفسه -]13[ 
العقوبات االقتصادية القيود القانونية والسياسية، املجلة الدوليـة للصـليب األمحـر،  ،آنا سيغال -]14[

 http://www.icrc.org  ،31/12/1999، 836العدد 
 املرجع نفسه . -]15[
ــة يف -]16[ ــرب املؤرخ ــت احل ــدنيني يف وق ــخاص امل ــة األش ــأن محاي ــة بش ــف الرابع ــة جني اتفاقي

 آب/أغسطس 12
1949 www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 

ون الدويل املطبق يف النزاعـات املسـلحة يف البحـار، أعـده عـدد مـن دليل سان ريمو بشأن القان-]17[
القانونيني الدوليني واخلرباء البحريني الذين دعاهم املعهـد الـدويل للقـانون اإلنسـاين لإلجـتامع. وقـد 

ــــــــــــــــران  ــــــــــــــــو/ حزي ــــــــــــــــنص يف يوني ــــــــــــــــد ال  – 1994أعتم
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5qzknh.htm 

  املرجع السابق . ،آنا سيغال -]18[ 
 1949آب/أغســطس  12الربتوكـول اإلضـايف الثـاين امللحــق باتفاقيـات جنيـف املعقـودة يف -]19[

واملتعلق بحامية ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضامم من 
ين املنطبق عيل املنازعات املسلحة وتطـويره وذلـك قبل املؤمتر الدبلومايس  لتأكيد القانون الدويل اإلنسا

 –23، طبقـا للـامدة 1978كانون األول/ديسـمرب  7، تاريخ بدء النفاذ 1977حزيران/يونيه  8بتاريخ 
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b095.html موقع: 

 املرجع السايق ،آنا سيغال -]20[
 املرجع نفسه  -]21[
 املرجع نفسه  -]22[

http://www.icrc.org/
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قرار اختذته اجلمعية العامة يقيض برضورة إهناء احلصـار االقتصـادي والتجـاري واملـايل الـذي  -]23[

ــؤرخ ــا امل ــىل كوب ــة ع ــدة األمريكي ــات املتح ــته الوالي ــاين/نوفمرب  15 فرض ــين الث     – 1996ترش
http://www.un.org/arabic/documents/GARes/50/A_RES_50_010.pdf 

 العقوبات اإلقتصادية و حقوق اإلنسان -]24[
 

http://damascusbar.org/AlMuntada/showpost.php?p=18686&postcount=
1 

 قائمة املراجع :
قتهـا العقوبات الذكية مـد اعتبارهـا بـديال للعقوبـات اإلقتصـادية التقليديـة يف عال ،قردوح رضا -

 .   2011-2010 ،جامعة احلاج خلرض، باتنة ،مذكرة ماجستري ،بحقوق اإلنسان
مذكرة ماجستري، جامعـة  ،العقوبات اإلقتصادية و آثارها عىل حقوق اإلنسان يف العراق ،فتيحة ليتيم -

 .2003 ،باتنة ،احلاج خلرض
 ،سـلحة غـري الدوليـة، رسـالة دكتـوراهمحاية املدنيني و األعيان املدنية يف النزاعات امل ،رقية عوارشية -

 .2001 ،القاهرة ،جامعة عني شمس
 . 2009 ،دار اجلامعية اجلديد ،مجال حمي الدين، العقوبات اإلقتصادية لألمم املتحدة -
دار  ،املحتويات و اآلليات ،عبد العزيز قادري، حقوق اإلنسان يف القانون الدويل و العالقات الدولية -

 . 2002 ،اجلزائر ،لنرش و التوزيعهومة للطباعة و ا
 ،القـاهرة ،مهيـب للطباعـة ،العقوبات الدولية و أثرها عـىل حقـوق اإلنسـان،هويدا جممد عبد املنعم -

 .2006 ،مرص
العقوبات االقتصادية القيود القانونية والسياسية، املجلة الدولية للصليب األمحـر، العـدد  ،آنا سيغال -

836 ،31/12/1999،  http://www.icrc.org 
- Micah Kaplan , North Korean Economic Sanctions , Journal of 
International al Relations, Volume 9,Spring, 2007 . 

http://www.un.org/arabic/documents/GARes/50/A_RES_50_010.pdf
http://www.un.org/arabic/documents/GARes/50/A_RES_50_010.pdf
http://www.icrc.org/
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 الطبيعة القانونية للربيد االلكرتوين ومد 

 حجيته يف اإلثبات
 

 د. رمضان قنفــود
 لعلوم السياسيةو ا كلية  احلقوق

 جامعة حيي فارس. املدية
  :ملخص

إذ انه  ،يعد الربيد االلكرتوين احد أهم الوسائل املستحدثة يف تكنولوجيا االتصاالت         
وقد فرض نفسه إىل جانب الوسائل التقليدية  ،من أهم تطبيقات االنرتنت وأكثرها استخداما

ة وسهولة استخدامه ومرونته، ولذلك  بات لالتصال بفضل رسعته الفائقة وتكلفته البسيط
مما جعله بحق العمود الفقري  ،حيتل مكانا رضوريا يف احلياة اليومية لكل مستخدم لالنرتنت

وأداة للتجارة  ،لشبكة االنرتنت بالنظر إىل دوره كوسيلة اتصال ونقل للمعلومات من جهة
.االلكرتونية من جهة أخر 

موضوع اجلوانب القانونية للربيد االلكرتوين والذي ترجع أمهيته إن هذا البحث يعالج          
 إىل انتشار خدمة الربيد االلكرتوين وما صاحبها من مشكالت قانونية .

إن هدف هذا البحث هو تسليط الضوء عىل مسألتي حتديد الطبيعة القانونية للربيد    
 االلكرتوين وكذا مد حجيته يف اإلثبات.

Résumé 
             Le courrier électronique est l’un des nouveaux moyens les plus 
importants dans la technologie de communication, car il fait partie des 
applications d’internet les plus utilisées. Il s’est imposé ainsi que les 
instruments traditionnels de communication grâce à sa grande vitesse, son 
simple coût, sa facilité d’utilisation et sa flexibilité, par conséquent, il est 
devenu indispensable dans la vie quotidienne pour chaque internaute.         
      D’ une part, ce dernier est considéré comme étant essentiel d’internet vu 
son rôle en tant qu’un moyen de communication et de transfert d’informations, 
d’autre part un outil de commerce électronique.  
            La présente recherche traite le sujet des aspects juridiques du courrier 
électronique dont son importance revient à la propagation du service du 
courrier électronique et les problèmes juridiques qui s’y affèrent.  
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            Cette recherche a pour objectif de déterminer la nature juridique du 
courrier électronique et sa force en matière de preuve. 
 

امللكية : الربيد اإللكرتوين، تكنولوجيا اإلتصاالت، اإلتصالت اإللكرتونية،الكلامت اإلفتتاحية
 الصناعية، التوقيع اإللكرتوين.

 :مقدمة 
يعد الربيد االلكرتوين احد أهم الوسائل املستحدثة يف تكنولوجيا االتصاالت، إذ انه          

وقد فرض نفسه إىل جانب الوسائل التقليدية  من أهم تطبيقات االنرتنت وأكثرها استخداما،
 لالتصال بفضل رسعته الفائقة وتكلفته البسيطة وسهولة استخدامه ومرونته.

لقد بات الربيد االلكرتوين حيتل مكانا رضوريا يف احلياة اليومية لكل مستخدم لالنرتنت          
ستفادة من خدماهتا إال إذا كان حيث ال يستطيع هذا األخري الدخول إىل مواقعها املختلفة واال

لديه بريد الكرتوين، مما جعله بحق العمود الفقري لشبكة االنرتنت بالنظر إىل دوره كوسيلة 
 وأداة للتجارة االلكرتونية من جهة أخر. ،اتصال ونقل للمعلومات من جهة

مللفات والرسوم وا إن فكرة الربيد االلكرتوين تقوم عىل تبادل الرسائل اإللكرتونية،        
شخص أو أكثر وذلك باستعامل  إىل املرسل من إرساهلا طريق عن الخ،…والصور والربامج ..

  .الربيد التقليدي عنوان الربيد االلكرتوين للمرسل إليه بدالً من عنوان
وجود فارق جوهري يتمثل  مع،ويشبه صندوق الربيد االلكرتوين صندوق الربيد العادي        

إليك وتلك التي سبق لك إرساهلا  صندوق الربيد اإللكرتوين توجد الرسائل املرسلة يف أنه يف
إىل قائمة بالعناوين الربيدية التي تضيفها  والرسائل امللغاة ونامذج عامة لصيغ الرسائل باإلضافة

 .وقت لطباعة العنوان من جديد أو تنشئها يف صندوقك حتى ال تعود يف كل
عالج موضوع اجلوانب القانونية للربيد االلكرتوين والذي ترجع أمهيته إن هذا البحث ي        

 إىل انتشار خدمة الربيد االلكرتوين وما صاحبها من مشكالت قانونية.
إن هدف هذا البحث هو تسليط الضوء عىل مسألتي حتديد الطبيعة القانونية للربيد     

 االلكرتوين وكذا مد حجيته يف اإلثبات.
جل ذلك اتبعنا يف هذا البحث املنهج املقارن بني الترشيعات ( القانون الفرنيس وأل        

اخلصوص ) وذلك رغبة يف االستفادة من الدراسات حول هذا     والقانون األمريكي عىل وجه
املوضوع يف فرنسا والواليات املتحدة األمريكية لوضع احللول الترشيعية والفقهية يف هذه 

 ع الوطني لالستفادة واالستزادة.القوانني أمام املرش
 وترتيبا عىل ما سبق قسمنا بحثنا هذا إىل حمورين مها:          
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 ـ الطبيعة القانونية للربيد االلكرتوين 1 
 .ـ احلجية القانونية للربيد االلكرتوين2 
 الطبيعة القانونية لعنوان الربيد االلكرتونى -1

شخيص هلوية مستخدم الربيد االلكرتوين حتى يعرف العنوان االلكرتوين بأنه تعيني  
يتمكن من الرتاسل مع اآلخرين عىل الشبكة، ذلك أن فكرة الربيد االلكرتوين تقوم عىل تبادل 

 طريق عن الخ،…وامللفات والرسوم والصور واألغاين والربامج .. الرسائل اإللكرتونية،
ن الربيد االلكرتوين للمرسل إليه شخص أو أكثر وذلك باستعامل عنوا إىل املرسل من إرساهلا

   .الربيد التقليدي بدالً من عنوان
وعليه لكي يتمكن مستخدم االنرتنت من إرسال واستقبال الربيد االلكرتوين يتوجب عليه        

معرفة من يرتاسل معه، وان يكون له هو نفسه عنوان بريدي لد احد موردي منافذ الدخول 
 إىل الشبكة.

إذا كان العنوان االلكرتوين عبارة عن تركيب فني رضوري والزم للوصول إىل انه         
الغري وتبادل االتصال معه،فانه ال خيلو من بعض الدالالت القانونية التي جيب حتليلها   ابتغاء 

 وتبيان مسألتي ملكيته و وسائل محايته.،حماولة الوصول إىل تكييفه القانوين
 وين وإشكالية تكييفه قانونامعنى الربيد االلكرت - 1.  1
 الربيد اإللكرتوين معنى - 1. 1.  1

 تعريف الربيد االلكرتوين - 1.1.1.1
 مكنة التبادل اإللكرتوين غري املتزامن "اإللكرتوين بأنه:  عرف جانب من الفقه الربيد        

ح بتبادل الرسائل طريقة تسم ")، بينام عرفه البعض بأنه: 1( "للرسائل بني أجهزة احلاسب اآليل
تلك ")، كام عرفه البعض األخر بأنه 2( "املعلومات املكتوبة بني األجهزة املتصلة بشبكة

التي يتم إرساهلا أو استالمها بواسطة نظام اتصاالت بريدي إلكرتوين وتتضمن  املستندات
خمترصة ذات طابع شكيل حقيقي، ويمكنه استصحاب مرفقات به مثل معاجلة  ملحوظات

  . )3("مستندات أخري يتم إرساهلا رفقة الرسالة ذاهتا امت وأيةالكل
) الصادر يف 4خصوصية االتصاالت اإللكرتونية ( كام عرف القانون األمريكي بشأن         

-18UScode,Sec.2510-2711الفيدرالية األمريكية ( واملقنن يف موسوعة القوانني 1986

U.S.C.C.A.N)  :وسيلة اتصال يتم بواسطتها نقل املراسالت اخلاصة " الربيد اإللكرتوين بأنه
خاصة، وغالباً يتم كتابة الرسالة عيل جهاز الكمبيوتر ثم يتم  عرب شبكة خطوط تليفونية عامة أو
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كمبيوتر مورد اخلدمة الذي يتويل ختزينها لديه حيث يتم إرساهلا عرب نظام  إرساهلا إلكرتونياً إىل

  ).5("ملرسل إليهالتليفون إىل كمبيوتر ا خطوط
بأنه:     2004يونيه  22االقتصاد الرقمي الصادر يف  وعرفه القانون الفرنيس بشأن الثقة يف         
أو مرفق هبا صور أو أصوات ويتم إرساهلا عرب شبكة  كل رسالة سواء كانت نصية أو صوتيه "

فية للمرسل إليه تلك الشبكة أو يف املعدات الطر اتصاالت عامة، وختزن عند أحد خوادم
 . "ليتمكن هذا األخري من استعادته

 الشكل الفني لعنوان الربيد االلكرتوين - 2. 1.1.1
وتكون  @يفصل بينهام الرمز  تتامثل العناوين الربيدية يف شكلها، إذ تتكون من مقطعني        

  g_hocine@yahoo.com  :عىل الشكل التايل
يدل عىل اسم  @يسار الرمز  ول من العنوان الذي يقع عىلويالحظ من ذلك أن اجلزء األ       

 املستخدم، أي الشخص صاحب الصندوق الربيدي، والذي قد يكون عبارة عن اسمه احلقيقي

املستخدمني  أو جمرد رمزاً له أو أسامً مستعاراً وهذا اجلزء هو الذي يميز املستخدم عن غريه من
فيشري  @أما اجلزء الواقع عىل يمني الرمز  @بعه إشارة لد مقدم خدمة الربيد اإللكرتوين، ويت

يتكون من اسم املضيف واسم الدومني، وقد يوجد بعد اسم  دائامً إيل مقدم اخلدمة، وهذا القسم
يدل عىل النشاط  com يشري إيل نوع نشاط الدومني، فالرمز الدومني اسم النطاق األعىل وهو

فيشري إىل اهليئات احلكومية،  gov يرمز للجامعات، أما edu اخلاص بالرشكات التجارية والرمز
  .  )6املنظامت العاملية ( عىل org ويدل الرمز

الرسائل اإللكرتونية مع  ويستطيع الشخص بمجرد متلك عنوان بريد إلكرتوين تبادل        
 Attachment بتلك الرسالة )، كام يستطيع إحلاق ملفات ووثائق7اآلخرين يف ثواين معدودة (

وإرساهلا إيل أي مكان يف أرجاء املعمورة واستقبال مثلها، كام يستطيع صاحب الربيد اإللكرتوين 
وإبرام العقود اإللكرتونية، والرد عىل املخاطبات  أيضاً القيام بالعديد من الترصفات القانونية،

   .اإلجراءات القضائية اإلدارية، وكذلك إمتام بعض
عرشات األشخاص يف نفس  بتداءً إىل شخص واحد أو أكثر وربام إىلوترسل الرسالة ا        

إرساهلا إىل جهات آخر بذات حمتواها أو  الوقت كام أن املرسل إليه يمكنه إعادهتا إىل املصدر أو
   .مضافاً إليها مالحظاته بشأهنا

 ل واملرسل إليهالربيد االلكرتوين يف شكلها االعتيادي تتضمن بيان الشخص املرس ورسالة        

 ، وموضوعها أن حدد املرسلG B وتاريخ تصدير الرسالة وحجمها مقيساً بوحدات التخزين

 هلا موضوعاً، ومن حيث املحتو تتضمن مادة مكتوبة أو صوراً وقد يلحق بالرسالة ملفات
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   .مكتوبة أو وثائق أو أفالم أو برامج أو ملفات صوتية أو موسيقي أو غري ذلك

 يشرتط أن يتم إرسال رسالة الربيد االلكرتوين من كمبيوتر املرسل اخلاص به أو وال       

إىل أي  باستخدام اشرتاكه اخلاص خلدمة الربيد االلكرتوين، بمعنى أهنا قد ترسل من أي جهاز
أو اسم  خادم وبأي اشرتاك، كام يمكن أن يضمنها املرسل اسمه احلقيقي أو اسم مستعاراً 

وهي  م عنوان الربيد االلكرتوين لشخص آخر فريسل الرسالة باسمه،لشخص آخر أو يستخد
توقيعها  يف صورها األولية رسالة غري موقعة، لكن التطور التقني أوجد العديد من وسائل

 .إيل مصدرها وربطها بشخص مرسلها ومن ذلك استخدام التوقيع اإللكرتوين يف نسبة الرسائل
 ين:إشكالية التكييف القانو - 2. 1.  1

لعنوان الربيد اإللكرتوين خالفاً كبرياً يف الفقه الذي  أثارت مسألة التكييف القانوين        
إىل تكييف قانوين صحيح خيضع له  تناول هذا املوضوع والذي بذل جهوداً ملحاولة التوصل

 ؛ ولعل مرد اخلالف يرجع إىل قانوين حمدد العنوان اإللكرتوين وبالتايل إدراجه حتت تنظيم
  .التكوين الفني للعنوان نفسه

 ).8ويمكن رد هذه اخلالفات إيل أربعة اجتاهات رئيسية (        
 اإلجتاه األول: عنوان الربيد اإللكرتوين وعنارص الشخصية القانونية - 1. 2. 1.  1
 عنوان الربيد اإللكرتوين واالسم املدين - 1.1. 2. 1.  1

) أو 9املدين( اإللكرتوين يعترب صورة جديدة لالسم ويذهب إىل أن عنوان الربيد        
ولقبه، كذلك  للموطن حيث أن القسم األيرس من العنوان الربيدي يتكون من اسم املستخدم

االسم يميز الشخص عن  فإن العنوان اإللكرتوين واالسم يتشاهبان من حيث الوظيفة، فإذا كان
املشرتك عن غريه لد مورد  لكرتوين يميزغريه من األشخاص داخل املجتمع، فإن العنوان اإل

تساؤالً هاماً وهو: مع أي صورة من  خدمة الدخول إيل شبكة اإلنرتنت، ولكن هذا الرأي يثري
  .االسم العائيل أم االسم املستعار؟ صور االسم يتشابه العنوان اإللكرتوين؟ هل يشبه

اإللكرتوين يأخذ من اسم الشخص  وخيلص هذا الرأي إىل أنه إذا كان عنوان الربيد        
جديداً لالسم وان كان من املمكن اعتباره  ووظيفته وشكله يف بعض األحيان، فهو ال يعترب نوعاً 

 ).10القانونية ( تقليداً له وبالتايل ال خيضع ألحكامه
  عنوان الربيد اإللكرتوين واملوطن - 2. 1. 2. 1.  1
عنارص الشخصية  رب عنوان الربيد اإللكرتوين من بنيويف سياق هذا الرأي، والذي يعت        
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فاملوطن هو مكان  ،Domicile القانونية، حاول البعض مشاهبة العنوان اإللكرتوين باملوطن

 .بمكان جغرايف معني )، وبالتايل فهو يربط الشخص11اإلقامة املعتاد أو مقره القانوين(
الشخص ولكن دون  لكرتوين يربطولكن هذا الرأي يصطدم بعقبة أن عنوان الربيد اإل

ولتاليف تلك العقبة نادي  )12حتديد للمكان فهو حيدد فقط مقدم اخلدمة عيل شبكة اإلنرتنت،(
وليس موطن حقيقي،  Domicile Virtuel هذا الرأي باعتبار هذا املوطن موطن افرتايض

موطن "ين بأنه العنوان اإللكرتو ويستند هذا الرأي إيل وصف بعض أحكام القضاء الفرنيس
عندما يقوم بتسجيل عنوان إلكرتوين  ، فاملستخدم"افرتايض لألشخاص عىل شبكة اإلنرتنت

قانونياً ترتبط به مصاحله ويبارش من خالله  باسمه عيل شبكة اإلنرتنت يكون قد اختار مقراً 
   .وأرساره اخلاصة نشاطاً يتمثل يف نرش بياناته الشخصية

به أمام حمكمة استئناف  ملوطن االفرتايض ومشاهبة العنوان اإللكرتوينوقد أثريت فكرة ا        
الوطنية العليا  يف قضية املدرسة 1996أغسطس  14باريس يف حكم صادر هلا بتاريخ 

موقع باسمه عن  والتي تتلخص وقائعها يف قيام أحد الطلبة بإنشاء )،ENST )13 لالتصاالت
وعندما رفعت عليه دعو  بعض املغنيني املشهورين، طريق شبكة املدرسة، وقام بتسجيل أغاين

أساس أن هذا املوقع الذي  التقليد دفع    أمام املحكمة بانتهاك حرمة موطنه االفرتايض عىل
إيل اجلمهور ومن ثم جتب محايته  يملكه الطالب يعد موقعاً خاصاً به ال موطناً عاماً موجهاً 

واملدنية، ولكن املحكمة رفضت األخذ هبذا الدفع  نائيةوصيانته بكل أوجه احلامية القانونية اجل
عندما يصمم موقعاً عىل اإلنرتنت فهو يوجهه إىل كل  وقالت يف أسباب حكمها أن الشخص

استخدامه عىل صاحبه فقط، ومن ثم ال جيوز هلذا الشخص أن  مستخدمي اإلنرتنت وال يقترص
 . )14عليه (     عويمنع أحد من اإلطال يعد هذا املوقع موطناً خاصاً 

 الثاين: العنوان اإللكرتوين عبارة عن بيانات فنية ذات طبيعة شخصية االجتاه - 2. 2. 1.  1
تشبيه عنوان الربيد اإللكرتوين برقم التليفون، أو رقم القيد  أما االجتاه الثاين، يذهب إىل        

أن العنوان اإللكرتوين هو  ، وذلك عىل أساسsocial security numberاالجتامعي  يف الضامن
جمموعة من احلروف واألرقام التي يكتبها املستخدم والتي يستلزمها بروتوكول  عبارة عن

 املينتل ويذهب هذا الرأي إىل تشبيه عنوان الربيد اإللكرتوين بكود الدخول إيل خدمة   .االتصال

Minitel )15( والوظيفة، ولكن  هليكل الفنياملستخدمة يف فرنسا ملا بينهام من تشابه من حيث ا
بسبب أن هذه األرقام ليست هلا  يعيب هذا الرأي أنه ال يقدم أية فائدة قانونية يف تكييف العنوان

  )16اإللكرتوين ( طبيعة قانونية حمددة حتى يمكن أن ننقلها للعنوان
. 
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 الثالث: الطبيعة القانونية اخلاصة للربيد االلكرتوين االجتاه - 3. 2. 1.  1

الرأيني السابقني فقد ذهب إىل أن العنوان  أما االجتاه الثالث، فهو عىل خالف        
قانونية قائمة، وإنام هو فكرة قانونية مستقلة بذاهتا  اإللكرتوين ال يامثل أو يشابه أية فكرة

الفقه وأحكام القضاء قد اختلفت يف حتديد طبيعته القانونية  ويستندون يف ذلك إيل أن آراء
ليس إال حماولة للهروب من وضع تنظيم قانوين حمدد خيضع له  ونر أن هذا الرأي ،)17(

  .ال نتفق معه العنوان اإللكرتوين ولذلك
تشابه أي نظام  وخيلص هذا الرأي إىل أن العنوان اإللكرتوين فكرة قانونية جديدة ال        

مصادر مثل، مشارطات  يه جمموعةقانوين قائم، ويمكن أن يستمد النظام القانوين املطبق عل
 Les املختصة بتسجيله ، ووثائق اهليئاتLes chartes de nommages التسجيل اخلاصة به

documents des organismes de nommagesوالعادات ، Les usages، وأحكام القضاء 

La jurisprudence   وحكم الواقعLa pratique )18( .  
ء الثالثة، أن عنوان الربيد اإللكرتوين ليس له طبيعة قانونية واضحة اآلرا ونخلص من هذه        

 يقرتب من االسم املدين أحياناً، ومن املوطن أحياناً أخر، ويشبه بعض البيانات وحمددة، فهو

القانوين الذي  الفنية دون أن يتطابق مع أي منها متاماً، وبالتايل يصعب الوصول إيل النظام
 .حيكمه

 الرابع: الربيد االلكرتوين احد عنارص امللكية الصناعية االجتاه - 4. 2. 1.  1
العنوان اإللكرتوين من عنارص امللكية الصناعية، فهو  يذهب االجتاه الرابع إىل اعتبار        

والعنوان التجاري والالفتة اإلعالنية، ومن ثم يستفيد من التنظيم  مثل العالمة التجارية واالسم
العنارص القائمة، ويعد العنوان اإللكرتوين هبذا الوصف أحد العنارص املعنوية  القانوين هلذه

 التجاري، إذ يشكل الدعامة الرئيسية التي تقوم عليها السمعة التجارية واالتصال للمحل

   .بالعمالء
العنوان اإللكرتوين، بصفة  وال شك أن هذا االجتاه يستند إيل األمهية االقتصادية التى يمثلها

من خدمة اإلنرتنت والدخول  اصة بالنسبة للمرشوعات التجارية التى ترغب ىف االستفادةخ
  ) .19يف عامل التجارة اإللكرتونية (

 الربيد اإللكرتوين ملكية - 2.  1
إلكرتوين خاص به مشكلة ملكية الربيد  يثري حصول املشرتك عىل عنوان بريد        

   .الوفاة ية مصريه بعداإللكرتوين حال حياة املستخدم وماه
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الربيدي سواء  هناك رأي أول يذهب إىل أن الربيد اإللكرتوين يكون ملكاً لصاحب العنوان        

الربيد اإللكرتوين  أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، ووفق هذا الرأي ففي حالة وفاة صاحب
لألحكام القانونية اخلاصة بانتقال  ينتقل للورثة باعتباره عنرصاً من عنارص الرتكة وخيضع بالتايل

واألشياء املتعلقة بعاطفة الورثة نحو املتويف  الرتكات، وذلك قياساً عيل األوراق العائلية
مؤلفاته وأوسمته ومالبسه الرسمية وصورة  كمذكراته الشخصية وشهاداته وأصول

  . )20الفوتوغرافية (
الورثة، ويستند هذا  انتقال الربيد اإللكرتوين إىل) إىل عدم جواز 21بينام يذهب اجتاه ثان(        

وبالتايل خيضع للقواعد القانونية  الرأي إىل أن الربيد اإللكرتوين يعترب من املراسالت اخلصوصية
 .املرسل إليه اإلطالع عليه أو التعرف عىل حمتواه املنظمة لرسية املراسالت والتى حتظر عىل غري

احلق عىل العنوان اإللكرتوين ليس حق ملكية وإنام حق  ) إىل أن22ويذهب اجتاه ثالث(        
معني، ويستند أنصار هذا الرأي يف رفض تكييف احلق عيل  استعامل واستخدام حمدد بمجال

ملكية لعدة أسباب منها، أن مستخدم عنوان الربيد اإللكرتوين ال  العنوان اإللكرتوين بأنه حق
بعض األحوال، بسداد مبالغ نقدية إيل اجلهة املختصة بالتسجيل أنه ملزم يف  يستطيع حوالته  كام

 سقط حقه يف استخدامه وأصبح العنوان متاحاً للجميع، كام أن من املعتاد أن نجد يف وإال

أن   Yahoo،hotmail الرشوط العامة الستعامل الربيد اإللكرتوين لبعض املواقع اهلامة مثل
االتصال  حلساب الربيدي يف حالة عدة االستخدام وعدمتنص عىل حق هذه املواقع يف إلغاء ا

 . امللكية بالربيد اإللكرتوين فرتة معينة من الزمن  وهذا يتعارض وال شك مع طبيعة حق
  احلامية القانونية لعنوان الربيد اإللكرتوين - 3. 1
لكرتوين فإن ذلك ال الفقهية املختلفة يف تفسري طبيعة عنوان الربيد اإل وأيا كانت االجتاهات        

الربيد اإللكرتوين بال محاية، بل يمكن محايته عن طريق دعو محاية احلق يف  يعني أن عنوان
عن  وذلك استنادا إىل الرأي الذي ينادي بذلك، كام يمكن محاية عنوان الربيد اإللكرتوين االسم

عن طريق  وأيضاً  ،Contrefacon طريق دعو بحامية العالمة التجارية أو دعوي تقليد العالمة 
العنوان  العالمة املميزة التي تدخل يف اختصاص السلطة العامة مثال ذلك حالة استخدام

 ) .23اإللكرتوين ألحد النقابات بدون وجه حق أو بدون صفة (
الفقه يذهب إىل اعتبار الربيد االلكرتوين املوجه لعدد حمدود من وهنا جيب التنويه إىل أن         

اص من املراسالت اخلاصة عىل أساس استجامعه لعنرصي الرسالة اخلاصة وفق ما ذهب االشخ
أي أن تكون الرسالة  ،إليه القضاء الفرنيس ومها : العنرص املوضوعي املتعلق بمضمون الرسالة

ذات طابع شخيص، والعنرص الشخيص الذي يقصد به نية املرسل يف أن يسمح للجمهور بأن 
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الة أو أن يريد أن حيمل الرسالة فقط إىل علم شخص معني أو جمموعة يطلع عىل مضمون الرس

حمددة من االشخاص، وهو ما ذهب إليه أيضا املجلس الدستوري الفرنيس يف قرار له رقم 
 ).24( 10/06/2004بتاريخ   496ـ 2004

خلاصة وترتيبا عىل ما سبق فإن الربيد االلكرتوين خيضع للنظام القانوين للمراسالت ا        
أي ملبدأ حرمة املراسالت التقليدية، والذي ألمهيته البالغة فقد كرسته االتفاقيات الدولية 

، مما يقتيض عدم )25(بنصوص رصحية ورسمته الترشيعات ضمن مصاف احلقوق الدستورية
جواز مراقبة املراسالت أو مصادرهتا أو إفشاء رسيتها إال يف األحوال واحلدود التي يسمح هبا 

 انون.الق
 . احلجية القانونية للربيد االلكرتوين 2

وتزايد استخدام الربيد اإللكرتوين يف املعامالت  نظراً لتطور وانتشار شبكة اإلنرتنت 
وإزاء هذا التطور اهلائل والرسيع كان من الرضوري الوقوف  التجارية والترصفات القانونية،

اسطة رسائل الربيد اإللكرتوين، ومعرفة مد القانونية التي تتم بو عىل كيفية إثبات الترصفات
   .يف اإلثبات حجية خمرجات هذه الرسائل

القانونية للربيد التقليدي، بل احلجية القانونية للربيد  وال نبحث يف هذا املجال احلجية        
 القانونية لرسائل الربيد اإللكرتوين ومد قدرة هذه الرسائل عىل اإللكرتوين وحتديد القيمة

ومد إمكانية نسبة هذه الرسائل إىل مُصدرها خاصة إذا كانت ممهورة  حتديد شخص مرسلها
   .بالتوقيع اإللكرتوين أو غري ممهورة

اإللكرتوين يف اإلثبات وذلك يف  وال شك أن هذا الوضع يتطلب التعرض حلجية الربيد        
وين، وحالة إذا كان موىص عليه بعلم إلكرت حالة إذا كان غري موقع، وحالة إذا كان ممهور بتوقيع
  الوصول، وهو ما سوف نتعرض له عىل النحو التايل:

 الربيد اإللكرتوين التقليدي حجية -1.  2
غري املُوقع الذي يستخدم يف  يقصد بالربيد اإللكرتوين  التقليدي: الربيد اإللكرتوين         

فيه، وعام إذا كان يستخدم يف  ستخدماحلياة اليومية وختتلف حجيته بحسب املجال الذي ي
  التايل: املعامالت التجارية أو املدنية، وذلك عىل النحو

   :. حجية الربيد اإللكرتوين يف املواد التجارية واملختلطة1. 1. 2
 حرية اإلثبات فيام يتعلق باملعامالت واملواد التجارية، يأخذ املرشع املرصي والفرنيس بمبدأ        

Liberté de preuve  الترصفات املدنية التي ال  يف شأن املواد التجارية أيا كانت قيمتها ويف شأن
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يستطيع املدعي إثبات الترصفات  تزيد قيمتها عيل مبلغ معني، وبموجب مبدأ حرية اإلثبات

القانونية املدنية التي ال تزيد قيمتها عيل  القانونية التجارية، أيا كانت قيمتها، والترصفات
بام يف ذلك البينة والقرائن وال يتقيد بالدليل  ،)26اإلثبات( د ج بأي طريق من طرق 100000

   .)27الكتايب(
يف املواد التجارية، جيب أن يكون الترصف  غري أنه يشرتط لالستفادة من مبدأ حرية اإلثبات        

  .جتارياً وبني جتار
املعامالت التجارية القائمة عىل مبدأ حرية ويف نطاق الترصفات و وبناء عىل ذلك، فإنه        

رسالة الربيد اإللكرتوين قرينة قضائية إلثبات وجود الترصف الذي يتم  اإلثبات يمكن اعتبار
) إذ 28اإلنرتنت، حتى لو زادت قيمة الترصف عن النصاب املقرر لإلثبات بالكتابة( عرب شبكة

يف األخذ باملحرر  ذي له السلطة التقديريةأن األمر خيضع يف مجيع األحوال لتقدير القايض ال
  . )29وساوره الشك قبله ( اإللكرتوين إذا ما اقتنع به أو طرحه جانباً إذا مل يطمئن إليه

طرفيها تاجر يتعاقد ألغراض  أما يف املواد املختلطة، وهي الترصفات التي يكون فيها أحد 
العائلية، فال يستفاد من حرية  صية أوجتارته والطرف اآلخر غري تاجر يتعاقد ألغراضه الشخ

وعىل ذلك يمكن، ،)30اإلثبات املدنية ( اإلثبات إال غري التاجر يف حني يتقيد التاجر بطرق
شبكة اإلنرتنت أن يتمسك بالربيد اإللكرتوين يف  مثالً، للمستهلك الذي يتعاقد مع تاجر عرب

 اتباع القواعد املدنية يف اإلثبات، بحيث التاجر فال يكون أمامه قبل املستهلك إال اإلثبات، أما

يتمسك  دج، ومن ثم يمتنع عليه أن100000يلتزم باإلثبات كتابة إذا زادت قيمة الترصف عن 
  .برسالة الربيد اإللكرتوين يف اإلثبات

   : املواد املدنية . حجية الربيد اإللكرتوين يف2. 1. 2
الكتابة  الت خيرج فيها عن قاعدة وجوب اشرتاطينص القانون املدين اجلزائري عىل حا        

وهنا يكون لرسالة  وبالتايل جواز إثباهتا بجميع الوسائل بام يف ذلك البينة والقرائن واخلربة،
املسبق بني األطراف،  الربيد اإللكرتوين حجية يف هذا النطاق، وهذه احلاالت هي االتفاق

االعتداد برسالة الربيد  القانوين، وحالةوالترصفات القانونية التي ال تتجاوز النصاب 
الدليل الكتايب، ونعرض هلا  اإللكرتوين يف اإلثبات من خالل االستثناءات عىل قاعدة وجوب

   عىل النحو التايل:
   : األطراف عيل حجية رسائل الربيد اإللكرتوين األتفاق املسبق بني  - 1. 2. 1. 2

اتفاق األطراف املعنية عىل اخلروج عن القواعد  از) عىل جو31يتفق غالبية الفقه(        
اإلجرائية  لعدم تعلقها بالنظام العام؛ ذلك ألن  )، دون القواعد32املوضوعية لإلثبات(
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اإلجراءات التي يتعني إتباعها أمام املحاكم ومن ثم ال يملك  القواعد اإلجرائية لإلثبات تنظم

   .لقها بالنظام العاماالتفاق عىل خالفها لتع اخلصوم تغيريها أو
قواعد اإلثبات ليست من  "قضت بأن:  إذ ،)33وقد أيدت حمكمة النقض املرصية ذلك(        

خمالفتها، سكوت اخلصوم عن االعرتاض عىل  االتفاق رصاحة أو ضمناً عىل فيجوزالنظام العام 
تمسك بأي بطالن يكون قبوالً ضمنياً له وتنازالً عن ال اإلجراء مع قدرته عىل إبدائه، اعتباره

 ."مشوباً به
)، وبالتايل جواز 34تعلق قواعد اإلثبات املوضوعية بالنظام العام ( وهو ما يعني عدم 

  .ضمناً عىل خمالفة أحكامها االتفاق رصاحة أو
واالحتياط ملا قد يثور بني األطراف  وتعترب هذه االتفاقات من قبيل اإلعداد املسبق للدليل        

مصدره أو نسبته إىل الشخص الذي يراد  يتعلق بحجيته، وتبديد كل شك يثور حول من نزاع
التعديل يف وسائل اإلثبات وطرقه، ويف حجية هذه  االحتجاج   به، كام هتدف هذه االتفاقات إىل

  ) .35اإلثبات ( الوسائل وقوهتا يف
أن حجية هذا الدليل  بات، إالوإذا انتهينا إىل اعتبار رسائل الربيد اإللكرتوين أدلة إث        

كوهنا دليالً كامالً أو ناقصاً،  )، من حيث36االتفاقي تبقى خاضعة للسلطة التقديرية للقايض(
باعتبار أن هذه القواعد ترتبط بأداء القضاء  فقواعد حجية األدلة الكتابية تتعلق بالنظام العام

رسة القايض لسلطته التقديرية لتقدير حائالً أمام مما فهذا االتفاق ال جيب أن يقف ،لوظيفته
  ) .37اإلثبات ( حجية الدليل املقدم يف

قاطع يف النزاع، بل  وهو ما يعني أن رسالة الربيد اإللكرتوين ال تعترب بحال دليل إثبات        
يستطيع قايض املوضوع  ختضع حجيتها يف اإلثبات لتقدير القايض، فهي حجية نسبية، بحيث

اإللكرتونية، ويف حالة عدم اقتناعه  من عدم وقوع أي تالعب أو حتريف يف الرسالة دائامً التحقق
    .يمكنه عدم األخذ هبذه الرسالة

  .  الترصفات القانونية التي ال تتجاوز النصاب القانوين2. 2. 1. 2
تبني ذات  تبني مبدأ حرية اإلثبات يف الترصفات التجارية، فقد إذا كان املرشع اجلزائري قد        

الترصفات املدنية التى ال جتاوز قيمتها نصاب اإلثبات بالكتابة، وهو مئة  املبدأ أيضاً يف شأن
ومن ثم يمكن لطريف هذه الترصفات إقامة الدليل عىل  دج )، 100000ألف دينار جزائري(

  .والقرائن حصوهلا وعىل مضموهنا بالبينة
وفيام جياوزه مقيداً  ون اإلثبات يف نطاقه حراً وهيدف املرشع من وراء وضع نصاب يك        
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املتعاملة وعدم إعاقة معامالهتم اليومية؛  بالكتابة أو ما يقوم مقامها، إىل التيسري عىل األطراف

القيمة من شأنه إرهاق الناس وزعزعة الثقة يف  ألن اشرتاط الكتابة إلثبات الترصفات عديمة
  .املعامالت

دج جيوز إثباهتا بشهادة  100000املدنية التي ال تزيد قيمتها عن  فاتوملا كانت الترص        
القضائية واخلربة واملعاينة، فيمكن لألطراف تقديم رسالة الربيد اإللكرتوين  الشهود والقرائن

 إثبات عىل حصول هذه الترصفات أو إلثبات مضموهنا، إذا كانت قيمة العملية يف حدود كدليل

  . )38النصاب املقرر (
يف املعامالت املدنية  إال أنه من املالحظ أن هذا الوضع سيقترص عيل نطاق ضيق يتمثل        

بوصفه إحد وسائل اإلثبات  )، كام أن االعتامد عىل املحرر اإللكرتوين39ضئيلة القيمة(
قبوله وتقدير قيمته وحجيته يف  املقبولة يف ظل مبدأ اإلثبات احلر يعني بأنه خيضع يف شأن

ذلك ال حيقق االستقرار املنشود يف  )، وبالتايل فإن40ثبات للسلطة التقديرية للقايض(اإل
   .املعامالت اإللكرتونية عرب اإلنرتنت

 .  االعتداد برسالة الربيد اإللكرتوين يف اإلثبات 3. 2. 1.2
  :الدليل الكتايب من خالل االستثناءات عىل قاعدة وجوب

التجارية أيا كانت قيمتها  ى مبدأ حرية اإلثبات بالنسبة للمسائلرأينا أن املرشع تبن        
ويف املقابل فإن كافة الترصفات  ،دج 100000والترصفات املدنية التي ال تزيد قيمتها عىل  

ختضع ملبدأ وجوب اإلثبات بالكتابة، ومع ذلك فإن  املدنية التي تزيد قيمتها عن املبلغ املذكور
اإلثبات وأجاز اإلثبات بالبينة فيام كان جيوز إلثباته بالكتابة قانوناً،  حرية املرشع قد عاد إىل مبدأ

   :حاالت استثنائية وردت عيل سبيل احلرص هي وذلك يف
أن جيعل الترصف املدعى به قريب االحتامل ( مبدأ  وجود دليل كتايب غري كامل من شأنه  -1

جيوز اإلثبات  "مدين جزائري عىل أنه  1/ف 335املادة  الثبوت بالكتابة )، فقد جاء يف نص
  . "بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة بالشهود فيام كان جيب إثباته

ثبوت بالكتابة فال بد أوالً من وجود كتابة وال  ويتضح من هذا النص أنه حتى يوجد مبدأ        
تج عليه هبا،  وال بد أن تكون الكتابة صادرة تصلح بذاهتا دليالً كتابياً كامالً، من اخلصم الذي حيُ

الصادرة من اخلصم أن جتعل الترصف املدعى به قريب االحتامل (  وأن يكون من شأن الورقة
   .التقديرية لقايض املوضوع ) وهو أمر خيضع للسلطة 2/ف335املادة 
ة بواسطة اإللكرتوين مبدأ ثبوت بالكتاب ) إىل جواز اعتبار رسالة الربيد41ويذهب البعض(        

بصندوق الربيد اإللكرتوين عن طريق الطباعة وعدم  عمل نسخة من املحرر اإللكرتوين املوجود
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عليها بالتزوير، إال أن هذا الرأي يصطدم بعقبة تتمثل يف  إنكار من يتمسك ضده هبا أو يطعن

ة منها عن التمييز بني أصل الرسالة اإللكرتونية والنسخ املستخرج صعوبة، إن مل يكن مستحيالً،
    .طريق الطباعة

فيام يتعلق  وخيلص الرأي السابق إىل نتيجة مؤداها أن الرسالة اإللكرتونية ال تتمتع بالثقة      
فإن قوهتا يف اإلثبات  هبوية مرسلها ومد إمكانية نسبة الرسالة إليه وسالمة حمتواها، وبالتايل

التقنية اخلاصة بتكنولوجيا  ه بالنواحيستخضع لسلطة القايض التقديرية، ومد إملامه وتفهم
   .املعلومات والكمبيوتر واألدوات املعلوماتية

احلاالت التي يستحيل فيها احلصول عىل دليل كتايب كامل بسبب وجود مانع مادي  أو أديب،  -2
 حيث أجاز املرشع اجلزائري اإلثبات بشهادة الشهود إذا استحال عىل املكلف باإلثبات تقديم

 تايب ويستوي أن تكون االستحالة مادية، أي راجعة لظروف أحاطت بإجراء الترصف،سند ك

، Disk والقرص املرن  CD كتلف الدعامة اإللكرتونية املثبت عليها الدليل كاألسطوانة املدجمة
أو أن تكون  )،42أو تغري حمتواه بسبب العوامل اجلوية أو سوء التخزين أو اهلجوم الفريويس (

كعالقة القرابة أو  أدبية لوجود عالقة بني الطرفني متنع من طلب احلصول عيل دليل،االستحالة 
   .الزوجية

أن الدائن قد راعى القواعد اخلاصة  حاالت فقد السند الكتايب، ويفرتض هذا االستثناء  -3
ث هبذا الدليل لفقده، وهو أمر كثرياً ما حيد بالدليل الكتايب وحصل عليه ولكن يتعذر اإلثبات

املحررات اإللكرتونية للمحو بطريق اخلطأ أو نتيجة  يف املعامالت اإللكرتونية حيث تتعرض
  .نتيجة أعامل القرصنة اعرتاض الرسالة وحتريف ما هبا أو

 الربيد اإللكرتوين املذيل بتوقيع إلكرتوين . حجية2. 2
التفكري ىف  صاالت تمواالت مواكبة للتطور اهلائل ىف استخدام تكنولوجيا املعلومات        

األمن واخلصوصية  تطبيق تكنولوجيا التوقيع اإللكرتوين، والذي تكمن أمهيته ىف زيادة مستو
والرسائل املرسلة وعدم قدرة  ىف التعامالت نظرا لقدرة هذه التقنية عىل حفظ رسية املعلومات

دد شخصية وهوية يمكنها أن حت أي شخص آخر عىل االطالع أو تعديل أو حتريف الرسالة، كام
مما يسمح بكشف التحايل أو  املرسل واملستقبل إلكرتونيا للتأكد من مصداقية الشخصية

جلنة القانون التجاري الدويل،  ولعل هذا هو ما دفع األمم املتحدة ممثلة يف التالعب؛
بشأن التجارة اإللكرتونية سنه  ، إىل إصدار القانون النموذجيUnicitral األونسيرتال 

)، 44( 2001اإللكرتونية الصادر سنه  والقانون النموذجي بشأن التوقيعات ،)43(1996
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، وذلك بغرض 2005العقود الدولية لسنه  ومعاهدة استخدام وسائل االتصال اإللكرتونية يف

 احلجية القانونية عليها. تنظيم العقود اإللكرتونية الدولية وإضفاء
يف  1999ديسمرب  13يف  93/1999وجيه األوريب رقم كام أصدر االحتاد األوريب الت        

مضمونه يف داخل ترشيعاهتم  شأن التوقيع اإللكرتوين، والذي ألزم الدول األعضاء بنقل
التوقيع اإللكرتوين، ومنها  شهر، كام أصدرت عدة دول قوانني تنظم 18الوطنية يف خالل 

املتحدة واألردن وتونس  لعربيةأمريكا وانجلرتا واجلزائر وسنغافورة ومرص واإلمارات ا
  .والبحرين

) عدة تعديالت 45املعدل واملتمم للقانون املدين اجلزائري( 10-05وقد أحدث القانون         
املساواة يف احلجية القانونية بني الكتابة عىل حمرر  جوهرية عىل قواعد اإلثبات، لعل أمهها

ذلك رشيطة حتديد هوية الشخص الذي صدرت عىل حمرر ورقي، و إلكرتوين والكتابة التقليدية
هذه الرسالة إليه، وأن تتم الكتابة وتسجل وحتفظ عىل نحو يضمن  منه الكتابة وإمكانية نسبة

 . من القانون املدين اجلزائري) 2/ف327، املادة 1مكرر    323سالمتها (املادة 
هورة بتوقيع إلكرتوين تتمتع بحجية وترتيبا عىل ما سبق، فإن رسالة الربيد اإللكرتوين املم        

 اإلثبات ال تقل عن حجية املحرر العريف، بحيث يتعني عىل القايض أن يعتد بالرسالة كاملة يف

  .اإللكرتونية كدليل كتايب كامل دون أن يكون له سلطة تقديرية حياله
قي بحيث يتعارض حيدث أن حيدث تعارض بني املحرر اإللكرتوين واملحرر الور غري أنه قد        

اإللكرتوين  املستندين، ويف هذه احلالة تثور مسألة الرتجيح بني املحرر الورقي واملحرر مضمون
  .وألي منهام تكون األفضلية كدليل إثبات حاسم يف النزاع

املرشع الفرنيس هذا الفرض بأن ترك لقايض املوضوع سلطة تقديرية واسعة يف  لقد واجه        
 لدليلني أوىل بالرتجيح أيا كانت الدعامة التي يثبت عليها املحرر، فقد جاء نصا تقدير أي من

إذا  يفيد بأنه 2000مارس  13من القانون املدين املعدلة بالقانون الصادر يف  2/ف1316املادة 
كل  مل يكن هناك نص أو اتفاق بني األطراف حيدد أسساً أخر فإنه عىل القايض مستخدماً 

األقرب إىل  يف التنازع القائم بني األدلة الكتابية عن طريق ترجيح السند الوسائل أن يفصل
القايض التقديرية يف  )، عىل أن سلطة46االحتامل أيا كانت الدعامة املستخدمة يف تدوينه (

وجود اتفاق بني األطراف  الرتجيح بني الدليلني حيدها بعض الضوابط، فمن ناحية يتعني عدو
ينظم وحيدد الدليل املقبول يف  صدار بطاقات االئتامن )، أو نص قانوينكام يف حالة عقود إ(

وأيضاً جيب أن تتوافر يف املحررات  )، اإلثبات ( حيث جيب ترجيح املحرر الرسمي عيل غريه
دليالً كتابياً كامالً، فإذا كان مثالً أحد املحررين ال  املتعارضة الرشوط املتطلبة قانوناً العتبارها
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  . )47بني املحررين (   وبالتايل فال جمال للرتجيح  عا فيتم استبعادهحيمل توقي

 الربيد اإللكرتوين املويص عليه حجية -3. 2
بشأن القواعد التي حتكم تنمية  1997ديسمرب  15لقد عرف التوجيه األوريب الصادر يف       

 الربيد املوىص عليهمنه  2/ف9جودهتا يف املادة  السوق الداخيل للخدمات الربيدية وحتسني

Courrier recommandé   :وفق إجراءات تكفل ضامن اإلرسال ضد خماطر  خدمة تتم "بأنه
لقاء مبلغ جزايف يدفعه كدليل عىل إيداع اإلرسال  الفقد أو الرسقة   أو التلف، وتوىف للمرسل

  ."إليه له وبناء عىل طلبه إلثبات استالم املرسل  -الرضورة عند-لد هيئة الربيد، وكذلك 
الفوائد منها إثبات عملية اإلرسال، حيث  إن استخدام الربيد املوىص عليه يقدم العديد من 

االستالم، حيث أن موظف الربيد املختص حيصل  تتم عن طريق موظف عام، وإثبات عملية
 ) .48يف سجالته، كام يفيد يف إثبات هوية األطراف ( عىل توقيع املرسل إليه ويقوم بإثبات ذلك

الربيد اإللكرتوين املوىص عليه برشط وجود عالقة بني  ويمكن تطبيق تلك املبادئ عىل        
 .إليه والطرف الثالث حمل الثقة وهو مقدم اخلدمة أشخاص ثالثة هم: املرسل واملرسل
 – الربيد مصلحة بدور يقوم الذي –لد مقدم اخلدمة  حيث يقوم املرسل بتعيني هويته

وكلمة دخول رسية، أو أن حيصل عىل شهادة مصدق عليها من  الدخول اسم تيارباخ إما وذلك
يبلغ للمرسل إليه وذلك يف ورقة علم الوصول الذي يقدم إليه  مقدم اخلدمة، هذا االختيار

أخر للمرسل، ويقوم مقدم اخلدمة بإرسال إيصال للمرسل  للتوقيع عليه حتى يرد إليه مرة
   .املرسل وعنوان املرسل إليه وساعة وتاريخ اإلرسال الربيدي يثبت حقيقة اإلرسال وهوية

اخلدمة رسالة إلكرتونية إىل املرسل إليه خيطره فيها بأن له رسالة  وبعد ذلك يرسل مورد        
عىل املوقع اإللكرتوين اخلاص بمورد اخلدمة، ويقوم املرسل إليه بالدخول  يمكن حتميلها من

 جراءات املطلوبة لتعيني هويته بواسطة شهادة التصديق اإللكرتوين أواملوقع ويبدأ اإل عىل هذا

األخري عىل  اسم الدخول وكلمة املرور، ويتم إخطار املرسل باختيار املرسل إليه، ثم يضغط هذا
الوصول إىل املرسل  أيقونة معينة فيتم حتميل الرسالة، عندئذ يقوم مقدم اخلدمة بإرسال علم

 ) .49ة إطالع املرسل إليه عىل الرسالة (مبيناً به تاريخ وساع
التقليدي، بل أنه  وعليه فإن الربيد اإللكرتوين املوىص عليه يؤدي نفس وظائف الربيد        

إليه بقراءته بالرغم من تسلمه  أفضل منه يف أن الربيد التقليدي ال حيمل الدليل عىل قيام املرسل
إمكانية إثبات أن املرسل إليه تسلمه وقام  عليه يقدم له، يف حني أن الربيد اإللكرتوين املوىص

   .بفضه وقراءته وساعة وتاريخ القراءة
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بالثقة  اخلاص 2004جوان  21ومن أجل ذلك تدخل املرشع الفرنيس بالقانون الصادر يف         

النصوص  يف االقتصاد الرقمي، والذي أعطى للحكومة سلطة إصدار األوامر اخلاصة بتعديل
صدر املرسوم رقم  بقة هبدف الوصول إىل إبرام العقود بالطريق اإللكرتوين، وإعامالً لذلك،املط

يستلزمها  ، والذي سمح بإمتام بعض الشكليات التي2005جوان  16يف  674/2005
من الناحية الترشيعية،  القانون بطريق إلكرتوين وأصبح الربيد اإللكرتوين املويص عليه معرتفاً به

أن اخلطاب املوىص عليه  من القانون املدين عىل 1369/8الفرنيس يف املادة  ونص املرشع
  .اإللكرتوين واخلاص بإبرام العقد أو تنفيذه يمكن إرساله بالربيد

اإللكرتوين  ولذلك جيب عىل املرشع اجلزائري أن يتدخل بتعديل ترشيعي ينظم الربيد        
األفراد يف استخدام الربيد  الثبوتية، ال سيام مع تزايد املوىص عليه ويبني حجيته القانونية وقوته

 .اإللكرتونية اإللكرتوين يف التعامل واجتاه الدولة نحو نظام احلكومة
 :خامتة

لقد ابرز هذا البحث مد األمهية التي حيظى هبا الربيد االلكرتوين من الناحية العملية         
نية، فقد تبني لنا أن الربيد االلكرتوين يف طريقه الن واملشكالت التي يثريها من الناحية القانو

حيل حمل املراسالت العادية التي تتم بواسطة الربيد التقليدي، مما يستوجب رضورة التحضري 
الستيعاب آثار ذلك من الناحية القانونية، وخاصة ما يتعلق بمسألة محاية املراسلة االلكرتونية 

حلامية الفعالة لضامن خصوصيتها، لذلك ال مناص من أن وذلك بإجياد نصوص قانونية توفر ا
يتالقى الفنيون والقانونيون من اجل تقديم احللول التقنية العملية التي حتفظ حرمة الربيد 

 االلكرتوين وتضمن رسيته.
 هوامش البحث:

، دار النهضة 1) د . عبد اهلادي فوزي العويض، اجلوانب القانونية للربيد االلكرتوين، ط1(
 .12، ص2005،العربية، مرص

 .13)  نفس املرجع السابق، ص3)، (2(
) د.خالد ممدوح ابراهيم، حجية الربيد االلكرتوين يف االثبات، بحث منشور عىل شبكة 4(

  .6، ص www :google /comاالنرتنت، 
 .7) نفس املرجع السابق، ص5(
ملوقع ) هتاين السبيت، ماهو الربيد االلكرتوين، بحث منشور عىل ا6(

www.c4arab.com 5، ص21/01/2001 بتاريخ. 
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 . 5) نفس املرجع السابق، ص7(

   . 32ص ،املرجع السابق ،د . عبد اهلادي فوزي العويض )8(
عبارة عن عالمة يتميز هبا الشخص عن غريه من األشخاص داخل  "االسم بأنه:  عرف )9(

 ،1956بدون دار نرش،  ،نظرية احلق، الطبعة الثانية د . عبد الفتاح عبد الباقي،   " املجتمع
 . 35ص

   . 36ص ،املرجع السابق ،د . عبد اهلادي فوزي العويض )10(
املحل الذي يوجد فيه سكناه الرئييس، وعند عدم وجود سكنى  "يعرف املوطن بأنه: )11(

  اجلزائري ) .من القانون املدين 36( املادة   "يقوم حمل اإلقامة العادي مقام املوطن 
)12(  C. Manara,art.Précité,Dalloz Affaires, No 140, 1999, p279. 

 .40املرجع السابق، ص ،) د . عبد اهلادي فوزي العويض13(
وقائع هذه القضية راجع : د . رشيف حممد غنام، محاية  ملزيد من التفاصيل حول )14(

، 2003وان االلكرتوين، دار النهضة العربية،العالمات التجارية عرب االنرتنت يف عالقتها بالعن
 . 35ص 
 وقد شاع ،تتحقق عن طريق جهاز حيمل ذات االسم Minitel وخدمة منيتل )15(

هذه  وتتم ،استخدامه يف فرنسا عىل نطاق واسع اعتباراً من منتصف ثامنينات القرن املايض
ويتكون من  احلجم نسبياً  اخلدمة عن طريق جهاز يشبه جهاز الكمبيوتر املنزيل ولكنه صغري

بالكمبيوتر وهو  شاشة صغرية ولوحة أزرار تشتمل عىل احلروف واألرقام مثل تلك اخلاصة
وسيلة اتصال بواسطة  وسيلة اتصال مرئية تنقل الكتابة عىل الشاشة دون الصور؛ أي أهنا

االتصاالت  مكانة هامة يف عامل ويكفى الستعامله أن يوصل بخط التليفون  وقد أخذ ،الكتابة
 .واملعلومات كام استخدم كوسيلة إلبرام العقود

عدد  أسامة أبو احلسن جماهد، استخدام احلاسب اآليل يف املجال القضائي، جملة القضاة، . د 
  .61، ص1990يونيو  -يناير

 )16(  Glaize.F, Nappey.A, Le regime juridique du nom de 
domaine en     question, A propos de l’affaire oceant, TGI, 1999, p8 
نقال عن د. خالد ممدوح ابراهيم، حجية الربيد االلكرتوين يف اإلثبات، مرجع سابق، ص 

12. 
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)17( Lamy, Droit de l’‘informatique et des réseaux, 2001, 

Division ll,L’‘internet, No2335, p1318.        
 . 350ص ،سابقاملرجع ال ،د . رشيف حممد غنام )18(
واخلدمات التي  كافة األنشطة التجارية للبضائع "تعرف التجارة اإللكرتونية بأهنا:  )19(

التبادل اإللكرتوين  تتم باستخدام تكنولوجيا املعلومات وعرب شبكة اتصال دولية وباستخدام
  . "وعاتاألفراد واملرش للبيانات لتنفيذ العمليات التجارية سواء متت بني األفراد أو بني

  .40اإللكرتوين، املرجع السابق، ص راجع : د . خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد 
 . وما بعدها 46ص ،السابق املرجع ،) د . عبد اهلادي فوزي العويض20(
 47) نفس املرجع السابق، ص21(
 .14) د . خالد ممدوح إبراهيم، حجية الربيد االلكرتوين، املرجع السابق، ص22(
 . وما بعدها 41ص ،السابق د . عبد اهلادي فوزي العويض، املرجع )23(
 .110) املرجع نفسه، ص24(
   .املعدل واملتمم 1996لسنة  من الدستور اجلزائري 39انظر املادة  )25(

يف غري املواد  "من القانون املدين اجلزائري املعدل واملتمم  عىل أنه:  333املادة  تنص )26(
دينار جزائري أو كان غري حمدد  100000الترصف القانوين تزيد قيمته عيل  التجارية إذا كان

، " بالشهود يف وجوده أو انقضائه ما مل يوجد  نص يقيض بغري ذلك القيمة، فال جيوز اإلثبات
املعدلة بالقانون  من التقنني التجاري الفرنيس 109ويقابل هذه املادة يف القانون الفرنيس املادة 

إثبات األعامل  يمكن "والتى جيري نصها عىل أنه:  1980يوليو  12در يف الصا 525رقم 
  ." ذلك التجارية يف مواجهة التجار بجميع الوسائل ما مل ينص القانون عيل خالف

مد حجية املحرر اإللكرتوين يف اإلثبات يف املسائل املدنية  ،د . عبد العزيز املريس محود )27(
  .59، ص2005 بدون دار نرش، ،والتجارية

العلمية احلديثة وأثره  استخدام مستخرجات التقنيات ،د . أسامة أمحد شوقي املليجي )28(
   . 134ص ،2000 ،دار النهضة العربية ،عىل قواعد اإلثبات املدين

   .19) د . خالد ممدوح إبراهيم، حجية الربيد االلكرتوين، املرجع السابق، ص29(
بدون  ،املدين، نظرية العقد واإلرادة املنفردة يف يف رشح القانوند . سليامن مرقس، الوا )30(

إثبات الترصفات القانونية التي يتم  ،حسن عبد الباسط مجيعي . د ،1987 ،4ط ،دار نرش
  . وما بعدها 52ص ،2000مرص، ،دار النهضة العربية ،اإلنرتنت إبرامها عن طريق

ات املوضوعية ليست كلها غري متعلقة البعض إىل أن قواعد اإلثب ومن ذلك يذهب )31(
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والقواعد املنظمة حلجية  ،يفرق بني القواعد التي تتعلق بأدلة اإلثبات وقبوهلا بالنظام العام حيث

 اإلثبات وحدود هذه احلجية، حيث يعترب األخرية متعلقة بالنظام العام ألهنا ال تتعلق أدلة
 ،زهرة القضاء لوظيفته، د . حممد املريسوإنام ترتبط بحسن أداء  ،بمصالح األفراد اخلاصة

   . 175، ص1995مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ،احلاسوب والقانون
 .56ص ،السابق املرجع ،د . عبد اهلادي فوزي العويض )32(

 .17د . خالد ممدوح إبراهيم، حجية الربيد االلكرتوين، املرجع السابق، ص )33(
، دراسة عن التجارة اإللكرتونية : 1998مايو  15وثيقة األونكتاد الصادرة يف  )34(

 .9ص ،االعتبارات القانونية
   .105ص  ،مرجع سابق ،قواعد اإلثبات ،د . أمحد رشف الدين )35( 

   .175ص  ،املرجع السابق ،املريس زهرة د . حممد )36(
 الكتابية، ألدلةا بني اإللكرتوين املحرر مكانة –اإلثبات د . حممد أبو زيد، حتديث قانون )37(

  . 107ص ،2002 نرش، دار بدون
   .63ص ،املرجع السابق ،د . عبد العزيز املريس محود )38(
   . 59ص ،املرجع السابق ،حسن عبد الباسط مجيعي . د )39(
  . . 59ص ،املرجع السابق ،عبد اهلادي فوزي العويض )40(
مرص، ،دار النهضة العربية ،دراسة مقارنة ،التوقيع اإللكرتوين ،د . أيمن سعد عبد املجيد )42(

 .74ص ،2004
 . 60ص ،السابق املرجع ،) د . عبد اهلادي فوزي العويض43(
 .وما بعدها 60) املرجع نفسه، ص 44(
 58ـ75املعدل واملتمم للقانون رقم  20/06/2005املؤرخ يف  10ـ05) القانون رقم 45(

   املتضمن القانون املدين.
 ،املرجع السابق ،د . عبد العزيز املريس محود ،258ص ،املرجع السابق ،و زيدد . حممد أب )46(

    .  96ص
     . 66ص ،املرجع السابق ،د . عبد اهلادي فوزي العويض )47(

   . وما بعدها 70ص ،املرجع السابق ،د . عبد اهلادي فوزي العويض )48(
 . وما بعدها 73) املرجع نفسه، ص49(

 قائمة املراجع:
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 املراجع باللغة العربية -1

 الكتب:
العلمية احلديثة وأثره عيل  استخدام مستخرجات التقنيات ،أسامة أمحد شوقي املليجي

   .2000 ،دار النهضة العربية ،قواعد اإلثبات املدين
 . 2004 ،دار النهضة العربية ،دراسة مقارنة ،التوقيع اإللكرتوين ،أيمن سعد عبد املجيد
 ،اإلنرتنت إثبات الترصفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق ،يعيحسن عبد الباسط مج

 . 2000 ،دار النهضة العربية
 نارش بدون ،املنفردة واإلرادة العقد نظرية –املدين  الوايف يف رشح القانون ،سليامن مرقس

 . 1987 ،الرابعة الطبعة
عالقتها بالعنوان االلكرتوين، محاية العالمات التجارية عرب االنرتنت يف ،رشيف حممد غنام

 .2003 ،دار النهضة العربية
مدي حجية املحرر اإللكرتوين يف اإلثبات يف املسائل املدنية  ،عبد العزيز املريس محود

 .2005 ،بدون نارش ،والتجارية
 .1956 ،الطبعة الثانية، بدون دار نرش ،عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية احلق

، دار النهضة العربية، 1، اجلوانب القانونية للربيد االلكرتوين، طعبد اهلادي فوزي العويض
 . 2005،مرص

بدون  ،نة املحرر اإللكرتوين بني األدلة الكتابيةمكا –اإلثبات  حتديث قانون ،حممد أبو زيد
 . 2002 ،نارش

   .1995زهرة، احلاسوب والقانون، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حممد املريس
 العلمية املقاالت -ب

عدد  ،أسامة أبو احلسن جماهد، استخدام احلاسب اآليل يف املجال القضائي، جملة القضاة -
 . 1990يونيو  -يناير

 املواقع االلكرتونية والوثائق: -ج
) خالد ممدوح إبراهيم، حجية الربيد االلكرتوين يف اإلثبات، بحث منشور عىل شبكة 1

 www.startimes.com/f.aspx/f.aspx?t=15726632 االنرتنت.
) هتاين السبيت، ما هو الربيد االلكرتوين، بحث منشور عىل املوقع  2

www.c4arab.com 21/01/2001 بتاريخ . 
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، دراسة عن التجارة اإللكرتونية: 1998مايو  15) وثيقة األونكتاد الصادرة يف 3

 االعتبارات القانونية. 
 النصوص القانونية: -د

    .املعدل واملتمم 1996لسنة  اجلزائري الدستور
 58ـ75املعدل واملتمم للقانون رقم  20/06/2005املؤرخ يف  10ـ05القانون رقم 

  .78املتضمن القانون املدين، اجلريدة الرسمية عدد 
 املراجع باللغة الفرنسية -2

1– Glaize.F , et Nappey.A , Le regime juridique du nom de 
domaine en question, A propos de l’‘affaire oceant, TGI, 1999  . 

2–Lamy, Droit de l’‘informatique et des réseaux, 2001, Division 
ll, L’‘internet, No2335.   
3– C. Manara, art. Précité, Dalloz Affaires, No 140, 1999. 
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 لالوضع السيايس للدو إنعكاسات ظاهرة تبييض األموال عىل

 د. هشام عبد السيد الصايف حممد بدر الدين
 مرص – حلوان جامعة –حمارض بكلية احلقوق 

 
ظاهرة تبيض األموال ظاهرة قديمة قدم حاجة املجرمني يف كل العصور لقطع  امللخص:

الصلة بني أمواهلم املتحصلة من أنشطة غري مرشوعه وبني أصلها أو مصدرها غري املرشوع 
ال وكأهنا متحصلة من مصدر قانوين، ويؤدي نجاحهم يف ذلك إيل بحيث تبدو تلك األمو

العديد من اآلثار املدمرة التي تصيب النظم السياسية واالقتصادية واالجتامعية للدول التي يتم 
 فيها ذلك.

Abstract: The phenomenon of money laundering old phenomenon feet need 

criminals of all time to break the link between money earned from illegal 

activities and the origin or source of illicit looks so these funds as if they 

obtained from a legal source, and leads their success in so many of the 

devastating effects that infect systems political, economic and social states in 

which they are so. 

 
: تبييض األموال، سياسة الدول، املافيا، اجلريمة املنظمة، الفساد، متويل الكلامت املفتاحية

 اإلرهاب.
 املقدمة:
تعد ظاهرة تبيض األموال من أهم الظواهر التى تؤرق دول العامل بأرسه ويطلق        

وغسل القانونيني عيل هذه الظاهرة عدة مصطلحات منها تبيض االموال وتطهري األموال، 
األموال وهو املصطلح األشهر استخداما بني الفقهاء لوصف هذه الظاهرة والذي جاء نتيجة 
بداية فكرة تبيض األموال يف عرشينيات القرن املنرصم عندما جلأ زعامء املافيا إيل حيلة إنشاء 
غساالت لغسل املالبس إلخفاء أمواهلم الغري مرشوعه يف أرباح تلك الغساالت املرشوعة 

ضافة تلك األموال غري املرشوعة بنسب معينة وبشكل منتظم لألرباح املتحصلة من عمل تلك بإ
 دون أن يرتاب أحد يف تلك األموال.الغساالت 

وتعد ظاهرة غسيل األموال نتاج العديد من العوامل أمهها: ما يشهده العرص احلديث من       
قدم خطري يف أشكال اجلريمة وأساليب تقدم كبري يف العلوم والتكنولوجيا، وما واكبه من ت
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املنظامت اإلجرامية إلخفاء مكاسبها ومتحصالت جرائمها، فأساليب تبيض األموال متنوعة 
ومتطورة ومعقدة مما جيعل من الصعوبة تتبع األموال الغري مرشوعة املتحصلة منها؛ ونظرا 

دول الذي يعد الركن الثالث ألمهية دراسة تأثري عمليات تبيض األموال عيل النظام السيايس لل
لقيام أي دولة، وما يمكن أن حيدث نتيجة تعاون رجال احلكم والسياسية يف الدولة مع املجرمني 
القائمني عيل تبيض األموال خصوصا مع ظهور قضايا حوكم فيها بالفعل مسئولني كبار ببعض 

لوزانيكو   1997عام حتى  1994الدول مثل رئس وزراء أوكرانيا السابق عن الفرتة من عام 
الذي استقال من منصبة وحوكم بسبب قيامه بالعديد من األنشطة املشبوهة املحظورة قانوناً مع 
عصابات تبيض األموال وحصل مقابل حصوله عيل مليار وثامنامئة وثامنون مليون دوالر، 

فرتة  والسيد راؤول ساليتاس األخ الشقيق لرئيس املكسيك كارلوس ساليتاس والذي استغل
وتعاون مع طيور الظالم وكون ثروة كبرية غري  1994حتى عام  1988حكم أخيه من عام 

مرشوعة، وغريهم ممن تم افتضاح أمرهم، وغريهم كثريون اليزالون بعيدين عن دائرة الضوء 
إنعكاسات ظاهرة تبيض األموال عيل الوضع السيايس  دف هذا البحث إيل إلقاء الضوء عىلوهي

 كاأليت: من خالل ثالثة مباحث للدول، وذلك
 املبحث األول: ظاهرة تبيض األموال.  

 النظام السيايس للدول.  املبارشة لظاهرة تبييض األموال عىلغري األثار املبارشة واملبحث الثاين : 
 ض األموال.ياملبحث الثالث: اجلهود الدولية واملحلية يف مكافحة ظاهرة تبي

 موالظاهرة تبيض األ: املبحث األول
ال غرو أن عملية تبيض األموال كظاهرة إجرامية مستحدثة قد ألقت بظالهلا يف املحيط      

الفقهي والقانوين يف حماولة للوصول لتحديد دقيق للمقصود هبذه العملية، خصائص هذه 
 العملية ومراحلها وأسباب شيوعها. 

اصطناع صفة رشعية الموال  ":عرفها جانب من الفقه بأهنا)1(أوالً: تعريف تبيض األموال
متاتية من مصادر غري رشعية، وذلك من خالل إدخاهلا يف الدورة املالية العاملية، عرب القنوات 

أي غسل األموال وبالتايل الترشيعات   Money Laundering) ويطلق عيل هذه العملية يف اللغة اإلنجليزية 1(
ويف اللغة  ،لح غسل األموال للتعريف بتلك اجلريمة مالت للترشيع األمريكي يف ذلكالتي استخدمت مصط

وبالتايل الترشيعات  ،أي تبيض األموال   Blanchiment d ´argent ou Blanchiment de Copitauxالفرنسية
غسل  التي استخدمت مصطلح غسل األموال للتعريف بتلك اجلريمة مالت للترشيع الفرنسى، ويشري مصطلح

األموال يف اللغة العربية : غسل الشئ يغسله غسالً وغسالً أي طهره باملاء وأزال الوسخ ونحه عنه بإجراء املاء 
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يف املادة األويل منه (ب)  2002لسنة  80، وقد عرفها القانون املرصي رقم )1("املرصفية غالباً 

ف فيها أو إدارهتا أو حفظها أو كل سلوك ينطو عىل اكتساب أموال أو حيازهتا أو الترص "بأهنا
استبداهلا أو إيداعها أو ضامهنا أو استثامرها أو نقلها أو حتويلها أو التالعب ىف قيمتها إذا كانت 

) من هذا القانون مع العلم 2متحصلة من جريمة من اجلرائم املنصوص عليها فـى املادة (
ويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء املال أو مت ،بذلك

صاحبه أو صاحب احلق فيه أو تغيري حقيقته أو احليلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل 
وبالرجوع ألغلب تعريفات عملية  ،)2("إىل شخص مـن ارتكـب اجلريمة املتحصل منها املال

والذي يغسل فهو غاسل والشئ غسيل ومغسول واجلمع غسيل وغسالء، راجع يف ذلك أ. حممد عيل  ،عليه
 . 25، ص2005يدة، اإلسكندرية، عريان: عمليات غسل األموال وآليات مكافحتها، دار اجلامعة اجلد

 .127، ص2007) أ. سامى عيل حامد عياد: متويل اإلرهاب، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 1(
وعرفها جانب آخر بأهنا: عملية أو عمليات اقتصادية ومالية مركبة هتدف إيل إعطاء صفة املرشوعية من حيث 

خفاء املصدر اإلجرامي هلذه األموال، مما يتيح للجناة الظاهر ألموال متحصلة من أنشطة إجرامية وذلك بإ
 االنتفاع هبا وإدخاهلا يف دائرة التعامل االقتصاد واملايل القانوين، راجع :

Dupuis(Marie-Christine),Finance criminelle, comment le crime organisé blanchit l´argent 
sale,PUF,1998,P101. 

 .108، ص2001مة املنظمة يف القانون املقارن، دار النهضة العربية، الطبعة األويل، د. رشيف سيد كامل: اجلري
عبارة عن صفحة املاء التي تري فيها مجيع صور األنشطة اإلجرامية وال تستطيع أن  "وقد عرفها جانب آخر بأهنا 

 .25، أ. حممد عيل عريان، مرجع سابق، ص"تقبض عيل مرتكبيها
حيظر غسل األموال املتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات  "عيل أن منه 2) ونصت املادة 2(

وجرائم  ،واجلواهر واملواد املخدرة وجلبها وتصديرها واالجتار فيها وإدارة أو هتيئة مكـان لتعاطيها بمقابل
ملنصوص اختطاف وسائ ـل النق ـل واحتجـاز األشـخاص، وجـرائم اإلرهاب وجرائم متويل اإلرهاب ا

وجرائم استرياد األسلحة والذخائر واملفرقعات واالجتار  ،عليها يف قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر
فيهـا وصـنعها بغري ترخيص، واجلرائم املنصوص عليها يف األبواب األول والثاين والثالث والرابع واخلامس 

وجرائم  ،وجرائم رسقة األموال واغتصاهباعرش والسادس عرش من الكتاب الثاين من قانون العقوبات، 
وجرائم إخفاء األشياء املرسوقة أو املتحصلة من جناية أو  ،النصب وخيانة األمانة، وجرائم التدليس والغش

، وجرائم االعتـداء علـى ١٩٨٨لسنة  ١٤٦وجرائم تلقـى األمـوال باملخالفة ألحكام القانون رقم  ،جنحة
ائم الفجور والدعارة، واجلرائم الواقعة عىل اآلثـار، واجلـرائم البيئية املتعلقة حقـوق امللكية الفكرية، وجر

وجـرائم التهـر ب اجلمركي، وجرائم التعامل يف النقد  ،باملواد والنفايات اخلطرة، وجرائم القتل واجلرح
 ٦٤صوص عليهـا يف املادة االجنبى باملخالفة للقواعد املقررة قانونا، وجرائم الكسب غري املرشوع، واجلرائم املن

، واجلرائم املنظمـة التـي يشار إليها يف ١٩٩٢لسنة  ٩٥مــن قانــون سوق رأس املال الصادر بالقانون رقم 
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النوع األول: يتبنى ض األموال  تالحظ أن التعريفات تنحرص يف نوعني من التعريفات يتبي

اإلجتاه املوسع عمليات غسل االموال بوجه عام بغض النظر عن مسألة حتديد ماهية اجلريمة 

االتفاقيات الدولية والربوتوكوال ت امللحقة هبا التي تكون مجهوريـة مرص العربية طرفاً فيها واملعاق ب ع ليها 
سواء وقعت جريمة غسل األموال أو اجلرائم املذكورة يف الداخل أو اخلارج، وذلك كله  ،يف القانون املرصي

وقد عرفتها املادة الثانية من قانون اجلزائري رقم  ،"متى كانـت معاقبـاً عليها يف كال القانونني املرصي واألجنبي
ية من تبيض واخلاص بالوقا 2005فرباير سنة  6املوافق  1425ذي احلجة عام  27املؤرخ يف   0 0-1 5

 االموال ومتويل األرهاب ومكافحتهام بالنص عيل أن: يعترب تبيضاً لألموال:
حتويل املمتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأهنا عائدات إجرامية بغرض إخفاء أو متويه املصدر غري املرشوع  - أ

نها هذه املمتلكات لتلك املمتلكات أو مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب اجلريمة األصلية التي حتصلت م
 عيل اإلفالت من األثار القانونية ألفعاله.

إخفاء أو تنمويه الطبيعة احلقيقية للمتلكات أو مصدرها او مكاهنا أو كيفية الترصف فيها أو حركتها أو  - ب
 احلقوق املتعلقة هبا مع علم الفاعل أهنا عائدات إجرامية.

علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أهنا تشكل  اكتساب املمتلكات أو حيازهتا أو استخدامها مع -ج
 عائدات إجرامية.

املشاركة يف أرتكاب أي من اجلرائم املقررة وفقاً هلذه املادة أو التواطؤ أو التأمر عيل أرتكاهبا أو حماولة  -د
 أرتكاهبا واملساعدة أو التحريض عيل ذلك وتسهيله وإسداء املشورة بشأنه.

يقصد يف مفهوم هذا القانون ما ييل األموال ( حمل اجلريمة) باهنا: أي نوع من األموال   وعرفت املادة الرابعة :
املادية أو غري املادية ال سيام املنقولة أو غري املنقولة التي حيصل عليها بأية وسيلة كانت والوثائق والصكوك 

تدل عيل ملكية االموال أو مصلحة فيها  القانونية أياً كان شكلها بام يف ذلك الشكل اإللكرتوين أو الرقمي والتي
بام يف ذلك اإلئتامنات املرصفية وشيكات السفر والشيكات املرصفية واحلوالت واألسهم واألوراق املالية 

 ."والسندات والكمبياالت وخطابات االعتامد
ما ورد يف اتفاقية األمم  وكال القانونني تقريباً قد تبنوا مثل أغلب ترشيعات العامل يف جمال مكافحة تبيض األموال

املتحدة ملكافحة االجتار غري املرشوع يف املخدرات واملؤثرات العقلية التي اعتمدها املؤمتر يف جلسته العامة 
 .1998كانون االول ديسمرب  19السادسة املعقودة يف 

Money Laundering and Financial Investigations ,P.I ,Global program me Against Money 
laundering, united Nations of fiche for Drug Control and Crime prevention 
(UNODCCP),Vienna,1988. 
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اإلجتاه الضيق  غسولة، والنوع الثاين: ينتمي إىلاألصلية أو األولية التي حتصل عنها األموال امل

 .)1(خدراتوالذي حرص عمليات تبيض االموال يف جرائم معينة وبوجه خاص جرائم امل
ض األموال تستلزم لكي تقع يومن مجاع ما سبق من تعريفات يتضح أن جريمة تبي         

توافر ثالثة عنارص هي أوالً: وجود أموال ذات مصدر إجرامي، والثاين: هو إجراء عمليات 
مالية بسيطة أو مركبة، والثالث: توافر غرض معني من هذه العمليات والذي يتمثل يف إخفاء 

 .)2(صدر غري املرشوع لتلك األموالامل
: من مجاع تعريفات تبيض األموال يمكن استخالص عدد ثانياً: خصائص تبيض األموال

 :)3(من العنارص املشرتكة بينها تعد بمثابة اخلصائص التي متيز هذه اجلريمة
: فهي نشاط إجرامي تبعي يفرتض وجود نشاط إجرامي أصيل سابق عليه  جريمة تابعة -1

 ينص نشاط تبيض األموال عيل األموال الناجتة عن النشاط اإلجرامي التبعي.بحيث 
: فيقوم هذا النشاط اإلجرامي عيل استخدام األساليب املرشوعة سواء جريمة اقتصادية -2

كانت مرصفية أو غري مرصفية هبدف ضخ األموال غري املرشوعة داخل األنشطة االقتصادية 
املستو الوطنى أم الدويل، عيل نحو يكسبها الصفة املرشوعة  واالستثامرية املرشوعة، سواء عيل

 يف هناية املطاف، وخيلصها من مصدرها األصيل غري املرشوع.
: يعد البعد الدويل لنشاط تبيض األموال خاصية هامة يتصف هبا، فالغالب جريمة عاملية -3

ل يف بلد آخر، مما أن يرتكب النشاط اإلجرامي األصيل يف بلد معني ويتم نشاط تبيض األموا
يزيد من خطورة هذا النشاط؛ كام تتسم برسعة االنتشار اجلغرايف، إذ بعد أن ظلت عمليات 
تبيض األموال مرتكزة يف الدول الصناعية، بدأت يف االنتشار يف الدول النامية وخاصة يف 
أفريقيا، وكذلك دول أوربا الرشقية، ويرجع ذلك لعدم وجود مؤسسات لدي هذه الدول 

 مؤهلة تأهيالً كافياً حتى تستطيع أكتشاف األنشطة اإلجرامية التي وراء هذه األموال.

) د. حممود حممد ياقوت: جرائم غسل األموال بني اإلتفاقيات الدولية والترشيعات الوطنية دراسة مقارنة، دار 1(
 .18، ص2012الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 

 ,Thony(Jean-Francois)et Laborde( Jean – paul), criminalité organisée et blanchiment ) راجع:2(

R.I.D.P.1997.P416. 
 .109، د. رشيف سيد كامل، مرجع سابق، ص 

، وما 16، ص2006) د. عزت حممد العمري: جريمة غسل األموال، دار النهضة العربية، الطبعة األويل، 3(
اهيم عبد ربه إبراهيم: غسل األموال بني النظرية والتطبيق، املركز القومى أ. إبر ،بعدها، د. هشام برش

 ، وما بعدها.29، ص2011لإلصدارات القانونية، الطبعة األويل، 
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: فأساليب تبيض األموال شهدت تطور كبري نتيجة لتطور وسائل نقل جريمة تكنولوجية -4

 وحتويل األموال عرب شبكة اإلنرتنت.
ت : فنشاط تبيض األموال يدخل ضمن ما يعرف بجرائم ذو اللياقاجريمة منظمة -5

البيضاء أي جرائم حتدث من أفراد يتمتعون بقدر من االحرتام والسمعة وذو منزلة اجتامعية 
راقية، فلكي يتم الوصول إيل دمج األموال غري املرشوعة داخل النظام املايل املرشوع فإن مبييض 

ة األموال يعتمدون عيل فئة من األفراد يكونون عيل درجة عالية من الكفاءة العلمية واخلرب
واملهارة الفنية، ويتم ضمهم داخل تنظيم له قوانينه ولوائحه الداخلية التي حتدد بدقة كيفية سري 
العمل به، ويستخدم يف حتقيق أغراضه العنف والتهديد واالبتزاز والرشوة واملحسويب، سواء 

 كان ذلك يف أجهزة احلكم أو أجهزة اإلدارة.
 : )1(تبيض األموال بثالثة مراحل: متر مراحل ثالثاً: مراحل تبيض األموال

 ) راجع يف تفاصيل مراحل غسل األموال املراجع اآلتية:1(
Scott sulzer, Money Laundering; The Scope of the problem and attempts to combat it, 
Volume63 Tennessee law Review. 1995, pp143-237. 
Pédagogiques: comment l´argent sale, Manuel pratique pour crapules modernes et citoyens 
maifs les renseignements généreux production et diffusion de brochures, septembre,2005,pp.6-
23  

قهاء القانونيني مراحل تبيض األموال: بشخص ألقي بحجر يف هنر يصطدم ويالمس املاء ألول وقد شبه أحد الف
، وهي أشبه بمرحلة اإليداع، وبمجرد أن خيتفي عن سطح املاء ويتوغل وهلة، فيحدث صوتاً موياً وآثاراً باملاء

ة التمويه، ثم عندما يبلغ للداخل وللعمق تبدأ آثاره يف االختفاء حلظة تلو األخري، هكذا نكون بصدد مرحل
 القاع تطمس آثاره هنائياً، وعندئذ نصل إيل مرحلة إدماج األموال يف االقتصاد الرشعي، راجع يف ذلك:

Chris De Noose: Techniques de blanchiment et moyens de lutte,interdite,editer ou du centre 
francais d´exploitation du droit de copie &Dunod,Paris,2005,p.38. 

، وما بعدها، د. عبد اهللا عزت بركات: 41، أ. حممد عيل عريان، مرجع سابق، ص"وراجع أيضاً يف ذلك كالً من
ظاهرة غسيل األموال وآثارها االقتصادية واالجتامعية، جملة اقتصاديات شامل أفريقيا، تصدر عن خمرب العوملة 

، 221، ص 2006اجلزائر، العدد الرابع، يونيو  ،بنى بو عيل بالشلفجامعة حسيبة  ،واقتصاديات شامل أفريقيا
، وما بعدها، د. حممود حممد 13ص ،أ. إبراهيم عبد ربه إبراهيم، مرجع سابق، ،وما بعدها، د. هشام برش
 ، وما بعدها.29ياقوت، مرجع سابق، ص 

يسيا وماليزيا، وتعترب سويرسا من أكثر وتعترب روسيا من أكثر الدول شهرة يف غسل األموال تليها تايلند وأندون
الدول استقباالً لألموال غري الرشعية تليها موناكو ولوكسمبورغ والنمسا والتشيك وإرسائيل، راجع أ. دينا 

عيل املوقع اإللكرتوين موضوع كوم :   10/5/2015مصطفي: طريقة غسيل األموال، مقال منشور بتاريخ 
http://mawdoo3.com. 
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: وهي أصعب مراحل تبيض األموال،   Placement stage: مرحلة اإليداع أو اإلحالل -1

فهي مرحلة إنفاذ هذه األموال يف نطاق االقتصاد الدائر داخلياً أو خارجياً، وتكون األموال 
لتغيري شكلها ومن القذرة فيها عرضة للكشف عنها خصوصا أهنا مل ختضع بعد لعمليات معقدة 

ثم تكون عرضة الكتشاف أمرها وحتديدمصدرها غري املرشوع، وتتضمن هذه املرحلة غالباً 
إيداع كميات هائلة من األموال النقدية السائلة يف عدد من احلسابات املرصفية واملؤسسات 

رشوعة أو يف املالية غري املرصفية، مثل مكاتب تغيري العملة أو توظيفها يف مشاريع استثامرية م
رشاء أسهم وعقارات أو جموهرات أو أحجار كريمة أو حتف أو استبدال هذه األموال املشبوهة 

 بعمالت أجنبية لتهريبها للخارج.
: وتتم هذه العملية من  Layering Stage:  مرحلة التمويه أوالتغطية أو التعتيم أو الفصل -2

ة املعقدة املتشابكة وبصورة متكررة يف خالل قيام غاسل األموال بسلسلة من الصفقات املالي
عدة دول، وذلك بغرض إجياد العديد من املراحل املالية التى يصعب معها الوصول إيل املصدر 

 األصيل غري املرشوع لألموال. 
: وهي املرحلة النهائية يف عملية تبيض األموال والتي Integration Stage:  مرحلة الدمج -3

نتهاه حيث يتم هبا إضفاء املرشوعية عيل األموال املتحصلة من يبلغ نشاط تبيض األموال م
أنشطة إجرامية وإعطاؤها ظهرياً رشعياً عن طريق إعادة ضخ األموال املغسولة يف االقتصاد مرة 
أخري كأموال مرشوعه مثل إنشاء مرشوع جتاري جديد من متحصالت مرشوع سابق تم إنشائه 

وتعد هذه  ،وع اجلديد ويكأن رأس ماله مرشوع وقانوينفيظهر املرش ،هبذه األموال الفاسدة
 املرحلة لذلك أكثر مراحل تبيض األموال أماناً وأقلها خطراً.

: هناك العديد من األسباب وراء انتشار ظاهرة )1(رابعاً: أسباب انتشار جريمة تبيض األموال
 تبيض األموال تتمثل يف األيت:

املسئولني وكبار رجال الدولة الذين يقومون : فمع وجود جمموعة من الفساد اإلداري -1
باستغالل نفوذهم واساءة استعامل وظائفهم، وذلك عن طريق تقايض عموالت وريش وهدايا 
مقابل إعطاء تراخيص حكومية معينة لبدأ أنشطة اقتصادية غري سليمة ومنع تعقب أصحاب 

 األموال القذرة.

، ما بعدها، د. عبد اهللا حممد عون الزهرانى: 31مرجع سابق، ص ،أ. إبراهيم عبد ربه إبراهيم ،م برش) د. هشا1(
، رسالة دكتوراه، "يف القانون اجلنائي الداخيل والقانون اجلنائي الدويل "املواجهة اجلنائية لظاهرة غسيل األموال 

 ، وما بعدها.33، ص2012حقوق عني شمس، 
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ألموال من غري استخدام البنوك واملؤسسات : فال يمكن أن تتم عملية تبيض االفساد املايل -2

املالية يف هذه العمليات وتتورط هذه البنوك واملؤسسات املالية وموظفوها يف عمليات التبيض 
ذاهتا، ولقد أدي التنافس والتسابق بني هذه البنوك واملؤسسات جلذب املزيد من العمالء ولرفع 

موالت عيل تنشئة وتنمية هذا االجتاه، معدالت الربح واحلصول عيل معدالت فائدة وعيل ع
فهذه البنوك كل ما هيمها الربح فال تعطي باالً ملصدر هذه األموال، وأكرب مثال للبنوك التي 

 هو بنك التجارة واالئتامن 1991تعمل بطريقة غري مرشوعة واهنار بسبب ذلك عام 
موال فأخطر عمليات : هناك عالقة وطيدة بني الفساد السيايس وغسل األالفساد السيايس -3

غسل األموال تنتج بواسطة رؤساء الدول واحلكومات واألحزاب السياسية وأعضاء املجالس 
النيابية وأعضاء احلكومة وكبار مسئويل الدولة، مما يعد تطبيق للمقولة السائدة بأن السلطة 

 مفسدة.
نتيجة تسهيل : فهناك دول حتي عيل الرسوم التي حتصلها التشجيع العلنى من بعض الدول -4

عمليات غسل األموال ومن هذه الدول جزيرة ناورد التي تقع عيل خط اإلستواء يف املحيط 
 اهلاد الغريب.

: فقد صاحب ظهور شبكة اإلنرتنت تطور يف األنظمة التطور التقنى والتكنولوجي -5
 املرصفية للدول فظهرت أساليب جديدة لتحويل األموال الكرتونياً.

: أدي إلغاء الرقابة عيل أسعار الرصف واجلامرك من اق املالية والدوليةاالنفتاح يف األسو -6
قبل صندوق النقد الدويل إيل انفتاح األسواق املالية الدولية والذي أدي بدوره إيل فتح أسواق أو 
قنوات اضافية لغسل األموال وتنامي حجمها؛ كام يذكر أنه يف ظل العوملة نشأت أسواق جديدة 

جغرافية طبيعية تتصل ببعضها ببعض عن طريق شبكة اإلنرتنت بربامج معينة  ليس هلا مواقع 
والتي تنرش املعلومات الوافية عن األدوات التي تتعامل فيها األسواق لتبيض األموال 

 والعموالت املتحصلة، وهذه املواقع خترج عن رقابة أي سلطة.
ولة التخلص من هذا العبء : يؤدي بالكثريين إيل حماارتفاع معدالت الرضائب والرسوم -7

الرضيبي خاصة إذا عم املجتمع شعور بأن العدل يف توزيع الدخل القومى قد تاليش، وأن 
 حصيلة الرضائب والرسوم تنفق يف غري مكاهنا.
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 النظام السيايس للدول يض األموال عىلبارشة لظاهرة تبياملغري : األثار املبارشة واملبحث الثاين

، وسنحاول توضيح  ما يمكن )1(لة شهرية تقول أن املال هو أصل كل الرشورهناك مقو         
أن تسببه هذه الظاهرة من خلل مبارش يف النظام السيايس للدول، ومن خلل مبارش يف النظام 

 االقتصاد واالجتامعي للدولة مما يؤثر بصورة غري مبارشة عيل النظام السيايس.
: يتأثر النظام النظام السيايس للدول يض األموال املبارش عىلظاهرة تبل ةأوالً: األثار املبارش

السيايس ألي دولة بعمليات تبيض األموال من خالل عدد من األفعال  اإلجرامية التي تؤدي 
، وتتمثل تلك األفعال يف )2(إلهنيار الركن الثالث من أركان أي دولة وهو ركن السلطة السياسية

 اآليت:
: فالتنظيامت اإلجرامية التي متارس جرائم تبيض األموال غالباً داريالرشوة أو الفساد اإل-1

ما تلجأ إيل إيل التدخل يف العديد من مؤسسات الدولة ورشوة موظفيها العموميني من خمتلف 
: احلصول عيل مزايا متكنهم من تسهيل أنشطتها اإلجرامية أوهلاماملستويات لتحقيق أمرين: 
العمليات املالية املرشوعة، وبالتايل السامح هلم بالتوسع يف ممارسة وإدخال األموال القذرة يف 

: إعاقة خطة الدول املقررة ملواجهة هذه اجلرائم وذلك عن طريق التغطية وثانيهام هذه األنشطة،
، ومن هؤالء املوظفني املستهدفني موظفي الرشطة، واجلامرك، )3(عيل هذه األنشطة اإلجرامية

هو ما أثبتته جتارب بعض الدول مثل أمريكا من اتساع نطاق جرائم تبيض والبنوك، والقضاء، و
األموال نتيجة فساد املوظفني العموميني، وبمكافحة هذا الفساد تراجع حجم هذه اجلرائم، 
فالفساد اإلداري وما يتضمنه من انحراف يف ممارسة الوظيفة العامة عن حتقيق أهدافها من 

مصلحة خاصة غري مرشعة من شأنه إضعاف مؤسسات مصلحة عامة، وحتوهلا لتحقيق 

نو دو مسقيتا، أ. ألستري سميث: دليل االستبداد واملستبدين، اهليئة العامة للكتاب ) راجع أ. بروس بيو1(
 .38، ترمجة د. فاطمة نرص، ص2014املرصية، مكتبة األرسة، 

السلطة السياسية تعرف بأهنا : طاقة إرادية تظهر عندما يتولون إرادة مجاعية برشية تسمح هلم بفرض أنفسهم  )2(
بالقوة وإما يتم بناء عيل الرضا وتوزيع االختصاص، فإذا كان مصدر السلطة هو القوة  وهذا الفرض إما أن يتم

 :تكون السلطة سلطة فعلية، أما إذا كان رضا اخلاضعني هلا اصبحت سلطة قانونية، راجع د. سعاد الرشقاو
 .39، ص2007النظم السياسية يف العامل املعارص، دون نارش، 

 ) راجع:3(
Cretin(Thierry):Mafias du monde, organisations criminelles transnationales,Actualité et 
perspectives, PUF,1998,p163.  
أي تكوين ائتالفات ضخمة داخل اجلهاز احلكومى رشاء والءات تلك اإلئتالفات، راجع قريب من ذلك أ. 

 . 39بروس بيونو دو مسقيتا، أ. ألستري سميث، مرجع سابق، ص
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، وحتوهلا من دولة إيل جمموعة دويالت كل دويلة تطبق مايراه كبار موظفيها ال ما تراه )1(الدولة

 الدولة، وكل دويلة حتقق املصالح الشخصية ملوظفيها ال مصالح الدولة.
ان من النقود املرسوقة احلكام املستبدين يف دول العامل أطن : لدهنب ثروات البالد -2

رسقوها من دماء شعوهبم، وتلعب ظاهرة تبيض األموال دورها يف إخفاء هذه األموال، 
وبالطبع رسقة هذه األموال تؤثر عيل ميزانية هذه الدول املوجهة للمرشوعات العامة، وكذلك 

رئيس بريو متوسط دخل الفرد يف هذه البالد، ومن احلكام الذين أدينوا بنهب ثروات شعوهبم، 
)، والرئيس الرصيب 2000-1990ألربتو فوجيموري ( والذي تويل احلكم خالل الفرتة من 

والرئيس  ،)،2000-1989ة من سلوبودان ميلوسفيتش، ( والذي تويل احلكم خالل الفرت
)، ورئيس الفلبني 1979-1971ند عيدي أمني ( والذي تويل احلكم خالل الفرتة من األوغ

)، ورئيس زئري 1986-1965والذي تويل احلكم خالل الفرتة من  فرديناند ماركس(
)، والرئيس 1996-1965( والذي تويل احلكم خالل الفرتة من  سييس سيكوموبوتو

)، والذين هنبوا 1998-1968اإلندونييس سوهارتو( والذي تويل احلكم خالل الفرتة من 
سسات املالية الداعمة لعمليات مئات بل مليارات الدوالرات وأخفوها خارج بالدهم يف املؤ

 .)2(تبيض األموال
تشويه املناخ  يض األموال تؤدي إىل: فعمليات تبيمقاعد الربملان السيطرة عىل-3

السلطة السياسية أو احلصانة  ع، فيستخدمه أصحابه يف احلصول عىلالديمقراطي يف املجتم
ام من خالل الرشوة االنتخابية من أجل الربملانية أو املنصب احلزيب، إذ يتم التأثري يف الرأي الع

احلصول عيل األصوات والفوز يف االنتخابات وهزيمة املنافس الذي يكون غالباً هو األصلح 
عويض مايل مناسب دفع ت أ بعض املرشحني يف االنتخابات إىلمن الناحية املوضوعية، وقد يلج

االنتخابات وعادة ما تنشأ فئة ح واالنسحاب قبل إجراء عن الرتشالتنازل  إلجبار اخلصم عىل
من الوسطاء أو السامرسة الذين يلجئون إيل املضاربة للحصول عيل أعيل ثمن ممكن من املرشح 
الذي يكون لدية االستعداد والقدرة املالية واإلرصار عيل الفوز وهزيمة املنافسني له، ويمكن أن 

الة النجاح يف اخرتاق املسئولني يؤدي ذلك التنافس إيل ظهور جريمة تزوير االنتخابات يف ح

 ، وما بعدها.99د. رشيف سيد كامل، مرجع سابق، ص ) راجع1(
 ، وما بعدها. 158. بروس بيونو دو مسقيتا، أ. ألستري سميث، مرجع سابق، صأ )2(
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، لكي يتمعتوا باحلصانة )1(عن فرز األصوات أو عن صناديق االقرتاع أو عن إعالن النتائج

النيابية أو عن طريق تقديم الدعم املايل للحملة اإلنتخابية لصالح شخص أو حزب سيايس 
ه بتوفري مزايا لتلك معني أو مجع األصوات له مقابل أن يقوم ذلك الشخص أو احلزب عند فوز

املنظامت، وهو ما شهدته الساحة السياسية يف إيطاليا والواليات املتحدة األمريكية يف فرتة زمنية 
 .)2(معينة صاحبها حدوث أزمات سياسية

: نتيجة لوجود أوجه شبه بني جرائم تبيض األموال، وجرائم األرهاب متويل األرهاب-4
، وبالطبع )3( التنظيامت الرسية، ونزوح كل منهام للعامليةمن حيث أن كالمها يعتمد غالباً عيل

يمكن أن تستخدم األموال غري املرشوعة يف دعم ومتويل األنشطة اإلرهابية لزعزعة األمن 

، 2011الدار اجلامعية، اإلسكندرية، الطبعة الثانية،  ،) د. محدي عبد العظيم: عوملة الفساد وفساد العوملة1(
 .66ص

 ) راجع:2(
Cretin(Thierry):Mafias du monde, organisations criminelles transnationales,Actualité et 
perspectives, PUF,1998,op.cit ,p167. 

مرجع سابق،  ،أ. إبراهيم عبد ربه إبراهيم ،، د. هشام برش63وراجع د. عزت حممد العمري، مرجع سابق، ص
 .48، 47ص

الناخبني باستخدام املال أو وصول غري املـؤهلني اىل مراكز واملشكلة يف هذه الظاهرة ال تقف عند تزوير إرادة 
صناعة القـرار، فهـذه الظـاهرة تكرس وجتـذر سلوك الرشوة فـي املجتمع بل وتكاد جتعله أمرا طبيعيا 
ومستساغا، والكارثة تتمثل يف عـدم اختـراق هـذه الظاهر لالفـراد فقـط بل وتصل الـى املؤسسـات، حيـث 

ح بـالتربع جلمعيـة أو نـاد مقابل ضـامن احلصول علـى أصوات منتسبي هذه اجلمعية أو النادي يقـوم املرش
وهو ما يعني دخول املؤسسة كاملة يف منظمة الرشوة، راجع أ. حممد احلسيني: األثر االجتامعي للنظام االنتخايب  

يل شبكة اإلنرتنت عيل ، متاح ع14األردن، ص،، عامن2004األردنى، مؤسسة فريد ريش إيربت، مارس 
  .www. library.fes.deموقع:

ىف كلية احلقوق بجامعة نيويورك أن ما يقرب  2012قد أظهر استطالع للرأي أجراه مركز برينان للعدالة عام و
% من األمريكيني يعتقدون أن إنفاق جلان العمل السيايس العليا سيؤد اىل الفساد وأن ثالثة من كل 70من 

ني يعتقدون أن احلد من كم التربعات التى متنحها الرشكات و النقابات واألفراد للجان العمل أربعة أمريكي
السيايس يمكن أن حيد من الفساد واتفق أكثر من ثالثة أرباع املشاركني ىف أن أعضاء الكونجرس أكثر احتامال 

 دراسة سمري الباجور:راجع أ. ،للعمل ملصلحة اجلامعة التى أنفقت املاليني النتخاهبم وليس للمصلحة العليا
 عيل متاح بحث املرصية، الترشيعات ىف لالنتخابات املايل لإلنفاق احلاكمة القانونية للمنظومة ومقارنة حتليلية
 /http://qadaya.net موقع: اإلنرتنت شبكة

 وما بعدها.، 119راجع يف عالقة األرهاب باجلريمة املنظمة أ. سامي عيل حامد عياد، مرجع سابق، ص )3(
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، األمر الذي يؤدي بالطبع إيل إنشغال األجهزة األمنية يف هذه الدول )1(واإلستقرار يف الدول

نشطة اإلجرامية اآلخري والتي منها جرائم تبيض بمكافحة جرائم اإلرهاب عن باقي األ
 .)2(األموال، مما هيز استقرار الدول ويعيق خطط التنمية هبا

: وهي مجاعات الغرض منها حماولة تغيري نظام متويل اجلامعات املناهضة لنظام احلكم-5
، فقد تستخدم )3(الدول ونظام احلكم هبا بأية وسيلة سواء أكان ذلك بالرأي، أو بالقوة املسلحة

بعض األحزاب السياسية، هذه اجلامعات باإلنفاق عليها من حصيلة األموال القذرة النامجة مثالً 
عن جتارة املخدرات وتزييف النقد الوطنى واألجنبي، وذلك بتمويل عملياهتا العسكرية ضد 

 .)4(نظام احلكم القائم يف أطار الرصاع عيل السلطة
-8هتا املنعقدة بتاريخ : فقد أشارت األمم املتحدة يف دورالدينيةمتويل النزاعات العرقية و-6

أن األرباح الناجتة عن تبيض األموال تستعمل يف متويل بعض النزاعات العرقية  إىل 6-1998
والدينية، حيث يقوم غاسلوا األموال ببث اخلالفات الداخلية وإشعال الفتن الدينية والعرقية، 

 .)5(ات، وغريها من األموال القذرةمع متويلها بالسالح واملعد
: استخدام املال غري املرشوع يف السيطرة عيل وسائل اإلعالم وذلك اإلعالمالسيطرة عىل -7

عن طريق رشاء الكثري منها سواء املسموع أو املرئ أو املقروء، واستخدام هذه الوسائل يف 
ام بعكس ذلك مع األنظمة تشويه صورة نظم احلكم التى تعارض جرائم تبيض األموال، والقي

احلاكمة املؤيدة واملساندة هلا، أي استخدام هذه الوسائل يف تعبئة الرأي العام لصاحلهم ولصالح 
 .)6(من ينرصهم

) د. إبراهيم حممود حممد بن عبد الرمحن: جريمة غسل األموال يف القانون اإلمارايت والقانون املقارن، رسالة 1(
 .40، د. حممود حممد ياقوت، مرجع سابق، ص63، ص2009دكتوراه، حقوق اإلسكندرية، 

، وما 193، ص2000ة العربية، د. طارق رسور، اجلامعة اإلجرامية املنظمة دراسة مقارنة، دار النهض )2(
 بعدها.

 ، وما بعدها.193د. طارق رسور، مرجع سابق، ص) 3(
د. أمحد عيل البدري عيل : جريمة غسل األموال يف القانون املقارن، رسالة دكتوراه، حقوق عني شمس،  )4(

 ، وما بعدها.57، ص2011-2012
 .48ق، صمرجع ساب ،أ. إبراهيم عبد ربه إبراهيم ،) د. هشام برش5(
، د. عزت حممد العمري، مرجع سابق، 64) قريب من هذا املعنى أ. حممد عيل العريان، مرجع سابق، ص6(

 .63ص
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:  تستخدم خمابرات بعض الدول هذه األموال استخدام املال غري املرشوع يف التجسس-8

ة نشاطها السيايس ودورها يف لعمل رشكات ومهية من أجل مزاولة أنشطة صورية ختفي حقيق
 .)1(عمليات التجسس وتنفيذ بعض العمليات التخريبية املوجهة إيل أنظمة احلكم يف دول خمتلف

ض ي: فظاهرة تبيالنظام السيايس للدول يض األموال عىللظاهرة تبي ةبارشاملثانياً: األثار غري 
واجتامعية، والتي بالطبع سيصب األموال تؤثر يف خمتلف مناحى احلياة يف الدول من اقتصادية 

تاثريها بشكل غري مبارش عيل الناحية السياسية للدول، فالدول أنظمتها السياسية األن تسقط 
وتنتهي اقتصادياً قبل أن تسقط سياسيا، فسالمة االقتصاد الوطنى عامل اسايس يف استقرار 

؛ )2(ازن بني اإلمكانات والرغباتاحلياة السياسية واالجتامعية للدول إذ يوفر هذا االستقرار التو
ويؤثر اجلانب االجتامعي عيل ركن الشعب وهو الركن الثاين ألي دولة، وسنتناول األثار 

 االقتصادية واالجتامعية يف اآليت:
ض ي: تتمثل اآلثار االقتصادية لظاهرة تبي)3(ض األموالياآلثار االقتصادية لظاهرة تبي-1

 األموال يف اآليت:
تؤثر هذه الظاهرة عيل املستثمرين اجلادين يف املجتمع  ت التنمية واالستثامر:انخفاض معدال

سواء الوطنيني منهم أو األجانب وذلك من خالل وجود منافسة غري متكافئة بينهم  وبني غاسيل 
، كام أن غاسيل هذه األموال ال هيتمون باستثامر هذه األموال بام خيدم )4(األموال الغري مرشوعة

 ، وما بعدها.57مرجع سابق،  ص ،) د. أمحد عيل البدري عيل1(
  .56) د. إبراهيم حممود حممد بن عبد الرمحن، مرجع سابق، ص2(

عيل االنتاج أو عيل توزيع الثروات القومية، ويف مجيع البالد تعطى  يوجد يف كل دولة سلطة اقتصادية تسيطر)3(
 .45د. سعاد الرشقاو، مرجع سابق، صالدولة اهتامم للمشاكل املتعلقة باالنتاج والتوزيع 

 .41د.حممود حممد ياقوت، مرجع سابق، ص  )4(
 ،تريليون دوالر سنوياً  3,5يواز  وتشري اإلحصائيات التي قدرت حجم األموال التي جيري غسلها يف العامل بام

% من الناتج اإلمجايل جلميع دول العامل مما يوضح مقدار تأثري تلك األموال عيل  10إيل  5وهذه املبالغ تقدر بنحو 
اقتصاديات دول العامل والتي تضعف من قدرة سلطات تلك الدول يف تنفيذ براجمها املالية واالقتصادية راجع أ. 

 .138ياد، مرجع سابق، صسامي عيل حامد ع
كام أن هناك دراسات آخري قدرت حجم جرائم تبيض األموال بالناتج القومى  اإلمجايل يف بعض الدول فوجد 

% يف اإلحتاد 50% يف اهلند، و6,5% يف ايطاليا، و7,5وبلغ و ،% مثل أمريكا8,51أن يف بعض الدول بلغ 
األموال غري املرشوعة املتحصلة من جتارة املخدرات بنحو  % يف بريو، وقدر نسبة نشاط60السوفيتي سابقاً، و 

مليار دوالرسنوياً أي ما يعادل قيمة انتاج النفط العاملي، راجع أ. أمحد هادي سلامن،        أ. هليب توما  400
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الوطنى بل كل ما يشغلهم هو تغيري هوية هذه األموال غري املرشوعة، وبالتايل دائامً ما  االقتصاد

تستخدم يف أشكال مالية غري مستقرة مثل أن تتحول لودائع بنكية ثم يتم رشاء هبا أسهم 
وسندات، ثم رشاء عقارات، مما جيعلها ال تشكل إضافة حقيقية للطاقة اإلنتاجية لالقتصاد 

 .)1(القومى
تؤدي هذه الظاهرة إيل إنخفاض الدخل الوطنى مما يضطر احلكومة  زيادة األعباء الرضيبية:

إيل رفع سقف الرضائب املقررة وفرض رضائب جديدة عيل قطاعات خمتلفة مما يؤدي إيل زيادة 
 .)2(معاناة دافعي الرضائب وانخفاض مدخراهتم وتناقص مستو الرفاهية االقتصادية باملجتمع

يؤثر هتريب األموال املغسولة للخارج يؤثر سلباً عيل  جز املوازنة العامة للدول:زيادة ع 
امليزانية العامة للدولة، فيؤدي إيل عجزها وحتى تغطى الدولة هذا العجز فإهنا أما أن تعمل عيل 
زيادة الرضائب عيل أوعية الرضائب التي تستطيع الوصول إليها مما يزيد العبء الرضيبي عيل 

ع، أو تلجأ إيل االقرتاض اخلارجي الذي يزيد املديونية اخلارجية وما حتمله من مصاعب املجتم
وآثار اقتصادية وسياسية عيل البلد املقرتض، أو أن تلجأ إيل اإلصدار النقدي اجلديد مما يؤدي 

 إىل، كام قد يؤدي استبدال األموال غري املرشوعة من العمالت الوطنية )3( لزيادة التضخم
بي لزيادة الطلب عيل العمالت األجنبية  مما قد يؤدي إيل استنزاف االحتياطي النقدي األجن

، 2007ميخا: االنعكاسات املرتتبة عيل ظاهرة غسيل االموال، جملة اإلدارة واالقتصاد، العدد السابع والستون،
 .219ص

د. حسني صالح مصطفي عبد اجلواد: املسئولية اجلنائية عن غسل األموال، رسالة دكتوراه، حقوق حلوان،  )1(
 .76د. عزت حممد العمري، مرجع سابق، ص، 78، ص2007

 انخفاض إىل أدت املرشوعة غري األموال أن إىل األمريكية املتحدة الواليات يف الدراسات إحد توصلت وقد

االقتصاد "الرسمي اخلفي  غري االقتصادي القطاع نمو % بسبب 27بنسبة األمريكي االقتصاد يف اجيةاإلنت
الرسمي، راجع د. صالح السعد:أرضار وخماطر  االقتصادي نمو القطاع معدل من أرسع بمعدل "األسود

 شبكة اإلنرتنت ، متاحة عيل3غسل األموال، دراسة منشورة بمعرفة مركز اإلعالم األمنى، غزة، فلسطني، ص
 .http://www.policemc.gov.bh موقع:

 .40مرجع سابق، ص ،أ. إبراهيم عبد ربه إبراهيم ،د. هشام برش  )2(
 ،57) د. حممد سامى الشوا: السياسة اجلنائية يف مواجهة غسيل األموال، دار النهضة العربية، دون تاريخ، ص3(

 أ. حممد عيل العريان، مرجع 
، د.حممود حممد ياقوت، 59، 58مرجع سابق، ص ،د. إبراهيم حممود حممد بن عبد الرمحن، 62سابق، ص     

 . 42، 41مرجع سابق، ص
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للدولة األمر الذي تكون معه الدولة مضطرة لرفع سعر الفائدة عيل املدخرات األجنبية مما يؤدي 

 .)1(النخفاض فرص االستثامر
 املصادر ذاتوالرشكات  املشاريع تؤدي هذه الظاهرة إيل قيام أصحاب األسعار: حرق

 رأسامهلا قيمة إىل أحياناً  تصل ال قد زهيدة بأسعار واخلدمات السلع ببيع املغسولة، املالية

 بذلك وهم هلا، احلقيقية القيمة من بأقل ولو أمواهلم تنظيف عن يبحثون ألهنم احلقيقي،

 حرق إىل التجاري التعامل هذا ويؤدي التكلفة، سعر من بأقل مبيعاهتم آتت لو حتى رابحون

 عىل يقيض مما املرشوعة، األموال رؤوس ذات واملؤسسات، باملشاريع الرضر وإحلاق األسعار

 التجارة. بحرية جسيمة أرضاراً  ويلحق الرشيف، املنافسة نظام
 إىل املراد غسلها املرشوعة غري األموال تدخل عندما :البورصات يف االستقرار تذبذب

 األسهم املتداولة ألسعار الفعلية والقيمة البورصة أسعارب تتقيد ال فإهنا املالية، األسواق

 التعامل بسبب احلقيقية أسعار السوق عن بعيداً  املضاربة بأسعار وتبيع تشرتي بل والسندات،

 ،اخلسارة أو الربح معادلة تراعي ال وأهنا سيام ،والسندات األسهم وبيع رشاء يف املنطقي غري
 وهذا ،اجلادّين املستثمرين مع متكافئة غري منافسة خالل من األموال تلك غسل هو هدفها بل

 باألسواق الثقة زعزعة عىل بالتايل وينعكس ،املالية يف األسواق االستقرار ذبذبة إىل يؤدي

 .)2(فيها االستثامرات عىل ثقيالً  عبئاً  ويشكل املالية،
 اجلريمة عدالتم ارتفاع زيادة يؤدي : إنفاقها وزيادة األمنية األجهزة جهود مضاعفة

 أركان وحتقيق مكافحتها يف املبذولة اجلهود من املزيد بذل إىل ،منها جديدة أنامط وظهور

 إنفاذ ألجهزة املعتمدة واملوازنات النفقات زيادة يتطلب بدوره وهذا ،واستقراره األمن

 املعدات وحتديث ،األمنية األجهزة تلك يف العاملني أعداد يف موازية زيادة لتحقيق ،القوانني

 ألجهزة بالنسبة الشأن وكذلك .وصورها، أشكاهلا بكافة للجريمة للتصدي الالزمة والتقنيات

 .)3(املختصة واملحاكم القضاء
األموال  ملبييضن اشتهار دول ما بأهنا مكان آمن إ الدولة يف املجتمع الدويل: اإلرضار بسمعة

ض من فرص االستثامر داخلها خشية يضعف من سمعتها ومصداقيتها الدولية، األمر الذي يقو

، د. عزت حممد العمري، مرجع سابق، 79) د. حسني صالح مصطفي عبد اجلواد، مرجع سابق، ص1(
 .80، 79ص

 .4،5، مرجع سابق، ص) د. صالح السعد2(
 .10، مرجع سابق، ص د. صالح السعد، 46مرجع سابق، ص ،ربه إبراهيم أ. إبراهيم عبد ،د. هشام برش) 3(
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أصحاب االستثامرات من اختالط أموال هذه االستثامرات مع األموال غري املرشوعة املراد 
تبيضها، فتغلل األموال غري املرشوعة يف املرشوعات الرشيفة يف الدولة يقلل الثقة لدي 

لريبة، فمن املستحيل أن املتعاملني مع تلك املرشوعات ويضع هذه املرشوعات يف دائرة الشك وا
تتجه االستثامرات اخلاصة واملساعدات إيل الدول التي عرف عنها التساهل مع غاسيل األموال، 

 .)1(كام يمكن أن يؤدي أيضا لفرض عقوبات اقتصادية من دول العامل عيل هذه الدولة
مج التنمية يق تنفيذ خطط وبرايض األموال تعومن مجاع ما سبق يتضح أن عمليات تبي        

أنه يمكن أن تستخدم  النظام السيايس هبا، باإلضافة إىل قتصادية داخل الدولة مما يؤثر عىلاال
هذه األموال املغسولة يف دولة ما للضغط عليها باإلرضار املتعمد القتصاد هذه الدولة وذلك إذا 

دة وبشكل مفاجئ ما حتالف غاسيل األموال يف دولة ما وقرروا إخراج املال املغسول مرة واح
 املثل احلى عىلوبرسعة من هذا البلد ملجرد الرغبة يف إحراج حكومة هذه الدولة أو اسقاطها، و

انخفاض  ث شهدت هجرة مالية مجاعية مما أد إىلحي 1974ذلك ما حدث يف املكسيك عام 
ات املتحدة قيمة عملتها وتدهور اقتصادها واهنيار سوق األوراق املالية فيها لوال تدخل الوالي

 .)2(ت من الدوالراتراوحقنها القطاع املرصيف املكسيكي بعرشات املليا

 السبع الصناعية الدول جمموعة قررت وقد ،59) د. إبراهيم حممود حممد بن عبد الرمحن، مرجع سابق، ص1(

دعوة 8/7/2000بتاريخ  اجلنوبية اليابانية فوكوكا مدينة يف عقد الذي ماليتها وزراء اجتامع يف الكرب 

 مدرجةمشهورة بعمليات تبيض األموال وكلها   15 مع املربمة الصفقات يف التدقيق عمليات بتعزيز هابنوك

أو  ،األموال بغسل خاصة قوانني وجود عدم من تعاين باعتبارها إليها ينظر التي املستهدفة الدول قائمة عىل
، إرسائيل، راجع د. صالح السعدو ،روسيا دولتي من بينهام  وجدت إن القوانني تلك مثل تطبيق عن تتغاىض

 .7مرجع سابق، ص
وهو ما يعد تطبيق ملا ورد بخطاب األمريكي السابق بل كلينتون يف الذكري اخلمسني لألمم املتحدة يف 

، عندما قال بأنه وجه حكومته بأن يضعوا يف اعتبارهم تلك الدول التي تسمح بغسل األموال 22/10/1995
ا بغسل يقومو بأن هلم نسمح وال الدول هذه نواجه أن علينا قائالً  استطرد ثم –هتمفيها بحرية مطلقة دون مقاضا

الدماء من تلك األموال املتأتية من جرائم املتاجرة يف املخدرات واألرهاب( وهي جرائم تبيض أموال) 
 واجلريمة املنظمة، راجع يف ذلك:

Mathew s. Morgan ,Money Laundering :The United state law and its global influence, The 
London institute of international Banking ,finance& Development Law Essays in international 
financing& Economic Law,NO5.November,1996. 

 .58) د. أمحد عيل البدري عيل، مرجع سابق، ص2(
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: هناك عدد من األثار االجتامعية املتولدة عن عمليات ض األموالياألثار اإلجتامعية لتبي -2

تؤثر بصورة غري ، و)1(تبيض األموال والتي تؤدي حلدوث اضطرابات يف البنية االجتامعية للدولة
 النظام السيايس يف الدولة منها: عىلمبارشة 

 االجتامعية والعادات القيم يف تراجع إىل غسل األموال يؤدياالجتامعية:  الروابط خلخلة 

 عىل والعدوان الرش قيم وطغيان السائدة يف املجتمع، واألعراف القيم يف وختلخل اإلجيابية،

 بني االجتامعية العالقات تنظم لتيا االجتامعية القوانني عيل والفضيلة، واخلروج اخلري قيم

التوسع يف الرشاء وارتفاع معدالت االستهالك من قبل غاسيل  املجتمع، وذلك عن طريق أفراد
األموال، والرصف عيل الكامليات واحلفالت والسهرات واملالبس والرحالت ورشاء السيارات 

رشوع املتحصلة منه األموال، الفارهة والفيالت والقصور والتحف واحليل لتغطية النشاط غري امل
كام أن هذه األموال مل تأيت من عمل حقيقي قد بذل صاحبه جهداً جيعله حريصاً عليها، مما خيلق 
جمتمع متفاوت طبقيا ويؤدي لزيادة الفجوة بني األغنياء والفقراء، االمر الذي يساعد عيل انتشار 

 .)2(الغرية واحلسد الطبقي داخل املجتمع
املرشوعة من مالحقات  : يؤدي إفالت أصحاب األموال غريجرامية جديدةظهور فئات إ 

منية يشجع غريهم عيل انتهاج سلوكهم غري املرشوع، مما يزيد من معدالت اجلريمة السلطات األ
خصوصاً اجلرائم املرتبطة بجرائم تبيض األموال كالرشوة والفساد اإلداري، كام يؤدي لظهور 

موال من حمامني وحماسبني ومرصفيني يض األعمليات تسهيل تبي فئات إجرامية جديدة متارس

ن األول يف تكوين الدولة ويقصد باألمة جتمع أفراد يشعرون ) فيؤدي لتدمري األمة ( الشعب) والتي تعد الرك1(
أهنم متحدون تربطهم صالت مادية وروحية جتعلهم حيسون باختالفهم ومتايزهم عن اجلامعات الوطنية 
اآلخري، واألمة جيمعها األحداث التارخيية التي متر باألمة مثل احلروب والكوارث وسنوات الرخاء والنجاح 

األمة تتكون من الذكريات املشرتكة ذكريات األمل وذكريات السعادة، كام جيمعها وحدة  واالنتصار فروح
املصالح وعيل رأسها املصالح االقتصادية التي تنتج من التعايش عيل أرض واحدة، وجيمعها أيضا اإلحساس 

واحداً إزاء  بوحدة الفكر والروح فقد ال يكون اجلميع منتمني إيل عقيدة واحدة ولكنهم يشعرون شعوراً 
األحداث؛ واألمة أسبق يف الوجود من الدولة، فعندما يشعر أفراد اجلامعة املكونني لألمة بتاميزهم عن اجلامعة 

  ، ومابعدها.20األخري يسعون لتكوين الدولة، راجع د. سعاد الرشقاو، مرجع سابق، ص
مرجع سابق،  ،م عبد ربه إبراهيمأ. إبراهي ،، د. هشام برش58) د. حممد سامى الشوا، مرجع سابق، ص2(

 .                          40، 39ص
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ورجال أعامل وغريهم ممن خوت ضامئرهم وباعوها بثمن بحث عبارة عن عموالت تقدر ما 

 .)1(% من قيمة االموال املغسولة20-%2بني 
تؤثر عمليات غسيل األموال تاثرياً سلبياً عيل توزيع : عدم حتقيق العدالة يف توزيع الدخل

وهي  "أي غري مرشوعة "الدخل القومي إذ حيصل فئة من الناس عيل دخول دون وجه حق
دخول منتزعة من فئات منتجة يف املجتمع األمر الذي هيدد املراكز النسبية ملكتسبي الدخول يف 
املجتمع، وحيدث نوع من التوزيع العشوائي للدخل القومى تصحابه وجود فجوة بني الفقراء 

ملجتمع، مما يعطل وظيفة مهمة للدولة وهي إعادة توزيع الدخل القومى عيل نحو واألغنياء يف ا
 .)2(حيقق التوازن واالستقرار االجتامعي

: فيؤدي هروب األموال املغسولة من داخل الوطن للخارج عرب ارتفاع معدالت البطالة
تعجز الدولة  القنوات املرصفية إيل نقل جزء كبري من الدخل القومي إيل دول أخري، ومن ثم

التي هرب رأس ماهلا من اإلنفاق عيل االستثامرات الالزمة لتوفري فرصة عمل للمواطنني، مما 
ينتج عنه زيادة يف مشكلة البطالة، كام تعجز الدولة التي هرب هلا املال أيضاً عن االستفادة من 

أو مشاريع عمرها  هذا املال لكونه ال يستخدم يف مشاريع حقيقية بل يستخدم يف مشاريع ومهية
 .)3(الزمنى قصري فاصحاب هذه االموال املغسولة يسعون دائامً للربح الرسيع

فباستمرار ممارسة األنشطة غري املرشوعة يصبح : حب األوطان واالنتامء إليها القضاء عىل
املال هو املعيار الذي يتم به تقييم األشخاص يف املجتمع بغض النظر عن مصدر هذا املال، مما 
يدفع أفراد املجتمع للعزوف عن القيام باألنشطة املرشوعة واحلرص عيل الوطن خاصة من 
جانب الشباب، األمر الذي يؤدي إيل تفيش ظاهرة األنانية وتصبح مصلحة الوطن واالنتامء إليه 

 .)4(يف الدرجة الثانية

 ،أ. إبراهيم عبد ربه إبراهيم ،، د. هشام برش61) د. إبراهيم حممود حممد بن عبد الرمحن، مرجع سابق، ص1(
 .8، مرجع سابق، صد.صالح السعد، 45، 44مرجع سابق، ص

 .56) د. حممد سامى الشوا، مرجع سابق، ص2(
، د. إبراهيم حممود حممد بن عبد الرمحن، مرجع 80د. حسني صالح مصطفي عبد اجلواد، مرجع سابق، ص) 3(

 .58د. حممد سامى الشوا، مرجع سابق، ص ،61سابق، ص
مرجع سابق،  ،أ. إبراهيم عبد ربه إبراهيم ،، د. هشام برش82) د. عزت حممد العمري، مرجع سابق، ص4(

 .43، 42ص
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 يف قوي نفوذ إىل اإلجرامية العصابات حتتاج : األموال غسل يف متخصصة عصابات ظهور

 ،األموال غسل عمليات يف إجيابية نتائج وضامن األموال هذه محاية يستطيع ،أمواهلا غسل
 ما ظهور ذلك عن انبثق وقد املجال، هذا يف خدمتهم عىل قادرين أشخاص عن ويبحثون

دة بأدوار متكامل جرمي تنظيم هلم يكون ،"األموال غاسيل" بفئة يسمى  منهم، لكل حمدّ

 تفرز إجرامية عصابة أن أي ،األموال غسل يف متخصصة عصابة مهمتنظي يشكل بحيث

 .)1(خمتلفة ومهام ولكن بأدوار ،أخر إجرامية عصابة
عمليات غسيل األموال تؤدي لتهميش اصحاب : أصحاب الكفاءات يف املجتمعهتميش 

أموال ضخمة غري مرشوعة يؤدي إىل سيطرة هذه  الكفاءات فوجود أشخاص يمتلكون رؤوس
منع أصحاب الكفاءات من الوصول إىل املراكز املراكز االقتصادية والسياسية مما ي ئة عىلالف

ما خوفاً من كشف حقيقة مصدر أمواهلم غري املرشوعة، وإما خوفاً من هتديد مركزهم العليا، ا
الوالء واالنتامء  ة، مما يؤدي للقضاء عىلالذي وصلوا إليه بفضل تلك األموال غري املرشوع

لدي هذه الفئة من أبناء الوطن من أصحاب الكفاءات، كام يؤدي النتشار ظاهرة السلبية  للوطن
 .)2(والالمباالة لدي أفراد املجتمع

 اجلهود الدولية واملحلية ملواجهة ظاهرة تبيض األموال: املبحث الثالث
اغلب دول العامل نتيجة لآلثار السلبية لظاهرة تبيض األموال املنوة عنها سابقاً اجتهت           

إيل وضع ترشيعات داخلية جترم هذه الظاهرة بمراحلها املختلفة؛ إال أن هناك عدد من 
االعتبارات جتعل من الصعب مواجهة غسل األموال بالترشيعات املحلية فقط منها أن ظاهرة 
تبيض األموال ذات طابع دويل غالباً فتتوزع عمليات غسل األموال عيل أكثر من مؤسسة 

فية وأكثر من دولة، والشك أن عاملية الظاهرة يضيف عنرص هلا يصعب عيل الدول مرص
مواجهتها بترشيعات حملية، كام أن رسعة تنفيذ اجلريمة ال يستغرق يف العادة وقتاً طويالً، كام 
يصطدم مقاومة هذه اجلريمة بمعوقات قانونية تتمثل يف االلتزام برسية احلسابات البنكية، وجزء 

يرجع لرغبة الدول النامية واحتياج اقتصادها لالستثامر مما جيعلها تقدم تسهيالت  اقتصاد
مالية جلذب رؤوس األموال األجنبية هلا، مع تطور استخدام التكنولوجيا يف عمليات تبيض 

، وسوف نلقي الضوء عيل التطور التارخيي )3(األموال مما جيعل تتبع تلك األموال بالغ الصعوبة

 .6مرجع سابق، ص، ) د. صالح السعد1(
 .47، 46مرجع سابق، ص ،أ. إبراهيم عبد ربه إبراهيم ،) د. هشام برش2(
 ، وما بعدها.28) د. عبد اهللا حممد عون الزهراين، مرجع سابق، ص3(
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لية والعربية ملواجهة هذه الظاهرة باعتبار أن مواجهة هذه الظاهرة لن يتأيت إال للجهود الدو

 بتكاتف دويل وإقليمي.
بدأ اجلهود الدولية يف ثامنينات القرن ض األموال: يأوالً: اجلهود الدولية ملواجهة ظاهرة تبي

الن بالريمو يف املايض عندما أدرك العامل خطورة ظاهرة تبيض األموال، وذلك بالتوقيع عيل إع
واخلاص بوضع جمموعة من املعايري واألسس التي جيب أن تلتزم هبا  1988ديسمرب  12

املؤسسات البنكية جلميع دول العامل والتي صاغها عدد من ممثلو البنوك املركزية والسلطات 
سل الرقابية يف املؤسسات البنكية يف هذه الدول، هبدف منع استخدام النظم البنكية من أجل غ

األموال ذات األصل اإلجرامي، وتيل ذلك التوقيع عيل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار 
والتي تعد أول النصوص قانونية  1988غري املرشوع يف املخدرات واملؤثرات العقلية فيينا 

الدولية التي وضعت تعريف لتبيض األموال، وتضمنت االتفاقية فيينا سياسة جنائية واضحة يف 
مكافحة غسل األموال، فقد عنيت االتفاقية بتشجيع التعاون الدويل بني الدول األعضاء، وذلك 
بالنص عيل التعاون يف جمال تسليم املجرمني واملساعدات القانونية املتبادلة والتسليم املراقب 
وغريها من صور التعاون الدويل، وذلك كله من أجل القضاء عيل ظاهرة تبيض األموال، ثم 

، واملشكلة FATFوين جلنة العمل لإلجراءات املالية اخلاصة بمكافحة تبيض األموال تك
، ثم تم توقيع 1989بموجب قرار مؤمتر قمة الدول الصناعية السبع املنعقد يف باريس عام 

والتي  1990نوفمرب  8اتفاقية سرتاسبورج من قبل الدول األعضاء يف املجلس األوريب يف 
لتتبع وضبط ومصادرة هذه األموال اإلجراءات التي يتعني اتباعها تتعلق بمكافحة تبيض 

 .األموال
يونيو  10الصادر يف  1991لسنة  308وبعد ذلك أصدر املجلس األوريب التوجيه رقم       
واخلاص بمنع استخدام النظام املايل ألغراض تبيض األموال، وقد فرض هذا التوجيه  1991

شطة تبيض األموال جمموعة من االلتزامات عيل املؤسسات املالية إيل جانب االلتزام بتجريم أن
مماثلة لتلك التي قررها إعالن بازل، وقد أصدرت منظمة الدول األمريكية الئحة نموذجية 

ثم  ،1992مشاهبة ملا ورد بالتوجيه اآلوريب السابق يف مؤمترها املنعقد يف ناسو البهاما يف مايو 
من جانب األمم املتحدة  1999 صياغة الترشيع النموذجي عام نجحت تلك اجلهود الدولية يف

بشأن تبيض األموال واملصادرة والتعاون الدويل فيام يتعلق بإيرادات اجلريمة والذي ورد به 
جمموعة من القواعد التي يمكن للدول أن هتتدي هبا عند إعداد ترشيعاهتا الوطنية ملكافحة 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة بالريمو تبيض األموال، وتوجت هذه اجلهود ب
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والتي عاجلت جتريم املشاركة يف اجلامعات اإلجرامية، وجتريم تبيض عائدات اجلرائم،  2000

وتدابري مكافحة تبيض األموال، وجتريم ومكافحة الفساد، ومسئولية اهليئات االعتبارية، 
وضبط االموال موضوع الغسل، والتعاون الدويل يف  واملالحقة واملقاضاة واجلزاءات، ومصادرة

جمال مصادرة األموال، والترصف يف عائدات املمتلكات املصادرة، والوالية القضائية، وتسليم 
املجرمني، واملساعدات القانونية املتبادلة، وإجراء التحقيقات املشرتكة، جتريم عرقلة سري 

اهيم، والتعاون يف جمال تنفيذ القانون، ومجع العدالة، محاية الشهود، مساعدة الضحايا ومح
 .)1(والتدريب واملساعدة التقنية ،وحتليل املعلومات عن طبيعة اجلريمة املنظمة

ثانياً: اجلهود العربية ملواجهة ظاهرة تبيض األموال: ظهر مرشع القانون العريب النموذجي 
للمؤمتر العريب السادس عرش  كنتيجة مبارشة 2002االسرتشاد ملكافحة تبيض األموال عام 

مادة  19يف  2002يوليو  11-10لرؤساء أجهزة مكافحة املخدرات املنعقد يف تونس يف 
كنموذج اسرتشاد للدول العربية لتسرتشد به عند وضع قوانينها أوتعديلها، وقد سبق صدور 

أجهزة مكافحة هذا املرشوع عدد من املؤمترات العربية منها املؤمتر العريب الثامن لرؤساء 
، ومؤمتر عامن باألردن املنعقد يف الفرتة 1994/ 2/6-31/5املخدرات املنعقد يف تونس يف 

، ومؤمتر وزراء الداخلية العرب احلادي عرش املنعقد يف تونس يف عام  1994ستمرب  28-26من 
ات واملؤثرات والذي انتهي بتوقيع اإلتفاقية العربية ملكافحة االجتار غري املرشوع باملخدر 1994

، واملؤمتر العريب التاسع لرؤساء أجهزة مكافحة املخدرات املنعقد يف 1994-1-5الفعليه يف 
بني وزراء  1996، ومؤمتر التعاون األمنى املنعقد يف تونس 1994يوليو  14-12تونس يف 

 . )2(الداخلية العرب
 :اخلامتة

موال إال يف الربع األخري من القرن ض األي: مل يفطن العامل ألبعاد وخطورة ظاهرة تبيأوالً 
املد  أن هذه الظاهرة عىل مىض من أي وقتن أكثر املايض، وأصبح الضمري الدويل يدرك األ

البعيد هي املعول الذي هيدم القطاع االقتصاد واالجتامعي والسيايس الذي تقوم عليه الدول 
ينخر يف كيان الدول فيهدد  التي تتساهل وتستجيب هلذه الظاهرة، فهي بمثابة السوس الذي

، وما بعدها، د. عزت حممد العمري، مرجع 75) راجع يف تفاصيل ذلك أ. حممد عيل العريان، مرجع سابق، 1(
، وما بعدها، د. حممود حممد ياقوت، 150ها، د.حممد سامي الشوا، مرجع سابق، ص، وما بعد342سابق، ص

 ، وما بعدها.57مرجع سابق، 
، د. عزت حممد العمري، مرجع سابق، 106) راجع يف تفاصيل ذلك أ. حممد عيل العريان، مرجع سابق، 2(

 ، وما بعدها.150، وما بعدها،أ. سامي عيل حامد عياد، مرجع سابق، ص342ص
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النظام السيايس للدول  ها املبارش عىلبسقوطها وزواهلا وهدم مؤسساهتا، وذلك من خالل تأثري

من خالل املساعدة يف نرش ظاهرة الرشوة والفساد اإلداري يف الدول عن طريق أصحاب املال 
م كافة معامالهتم غري غري املرشوع فيشرتون أصحاب اللياقات البيضاء يف الدول  ليسهلوا هل

املرشوعة، وذلك مقابل  دعمهم بأمواهلم  للرتشح للمناصب السياسية والنيابية يف الدول مما 
يؤدي أن ينجح هؤالء يف االنتخابات فيصبحوا بعد وصوهلم لسدرة احلكم أداة طيعة يف يد 

الدولة بفساد هؤالء أصحاب األموال امللوثة فيتم تقنني وضعهم وترشيعه مما يؤدي إلهنيار 
حكامها (رأسها ) فعندما يفسد الرأس مات اجلسد، وهبذا يستطيع أصحاب املال غري املرشوع 
يف تدمري الركن الثالث لوجود الدولة، وهو ركن السلطة السياسية، كام يمكن هلؤالء اخلارجني 

ات املرتبطة عن القانون استخدام أمواهلم يف ترشح أنفسهم هلذه املناصب واالستفادة من احلصان
 إلرشاف عليها.هبا من خالل الريش اإلنتخابية التي تعطي للناخبني والقائمني عيل ا

كام يمكن أيضاً تدمري النظام السيايس القائم بشكل مبارش من خالل دعم املتمردين      
السياسني داخل الدولة وتسليحهم واستخدام املال املشبوه يف عمليات التجسس لصالح 

أو من خالل دعم اإلرهابني وعملياهتم اإلرهابية  داخل الدول لرتكيع النظام  املتمردين،
السيايس أمامهم أو استبداله بنظام موال هلم ال يقاوم أعامهلم واليملك االعرتاض عليها، بل 
وقد يشارك فيها؛ كام يمكن أن تؤثر عمليات تبيض األموال بطريق غري مبارش عيل النظام 

لسلبي عيل النظام االقتصادي واالجتامعي للدولة فبرتدي الوضع االقتصادي السيايس بالتأثري ا
يف الدولة نتيجة زيادة عجز املوازنة وارتفاع نسبة البطالة والقضاء عيل املشاريع االستثامرية يف 
الدولة، وخلق حالة من التضخم االقتصادي يف الدولة من خالل ضخ كميات كبرية من 

 السوق، كام سيتطلب اإلنفاق عيل قطاع األمن بمبالغ كبرية حتى األموال غري املرشوعة يف
 بنود املوازنة للشأن االجتامعي. تتمكن الدولة من مطاردة ذلك املال املجرم عيل حساب بعض

ض األموال عيل النظام االجتامعي للدولة يويؤدي انتشار املال املتحصل من عمليات تبي     
الفئة الضالة صاحبة املال امللوث التي مل تتعب فيه يُظهر عظم فانتشار اإلنفاق ببذخ من قبل 

الفجوة االجتامعية بينهم وبني من جيتهد يف كسب ماله مما يؤسس إيل وجود تفاوت اجتامعي 
كبري بني طبقات املجتمع واتساع الفجوة بينهام، مما ينرش الغل واحلقد واحلسد بني أفراد املجتمع، 

ر السلبية والالمباالة ورغبة الكثريين يف عدم العمل واحلرص عليه كام يمكن أن يؤدي النتشا
واالستثامر احلالل خصوصاً بني شباب الدول واستمراء احلرام مما هيدم أول أركان الدولة وهو 

املرشوعة وغريها ض املال املتحصل من عمليات غري يركن الشعب، كل هذه املظاهر لتبي
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وتضعفه ومترضه وتدفعه دفعا أما للمهادنة وترك أصحاب  النظام السيايس للدولة ستضغط عىل

 املال امللوث يعربدون به وأما املقاومة حتى النهاية.
تقع الدول التي حتاول أن ترشع ترشيعات للحد من هذه الظاهرة اإلجرامية يف حرية  ثانياً:

كبري لتنمية  من أمرها خصوصاً الدول النامية منها ألهنا حتتاج لالستثامرات املالية بشكل
اقتصادها مما يدفعها لوضع تسهيالت واعفاءات وامتيازات كبرية للنقد األجنبي الوارد إليها 

 وبني وضع ترشيعات تبحث عن أصل ذلك املال وتتبع دورته املالية.
ض األموال تكاتف دويل صادق عازم عيل القضاء عليها، ييتطلب مواجهة ظاهرة تبي ثالثاً:

ول الكربي وإبعاد رشورها عنها دون النظر للدول األخري النامية، وهو وليس جتنيب بعض الد
ما يستلزم ترشيعات حملية متقاربة يف النصوص واألحكام ترشع العقاب عيل عمليات تبيض 
األموال بوصفها جريمة مستقلة قائمة بذاهتا ومستقلة عن األنشطة اإلجرامية املرتبطة هبا، كام 

 اإلجرامية التي تساعد وتسهل من وقوع هذه الظاهرة.  ينبغي جتريم كافة األنشطة
رضورة خلق هياكل ومؤسسات قانونية ومالية وتنفيذية داخل كل دولة من أجل  رابعاً:

ض األموال، عيل أن ختضع تلك املؤسسات يف عملها ملؤسسة دولية عاملية يمكافحة عمليات تبي
ال والتشاور بني مؤسسات الدول املحلية، تابعة لألمم املتحدة تكون وظيفتها التنسيق واالتص

 مشرتك وعي خلقباإلضافة إيل تبادل البيانات واملعلومات بينها، كام يسند لتلك املؤسسة حماولة 

 عليها والتسرت معها من تعاوهنم للحد هذه الظاهرة، بخطورة املختلفة الدول شعوب بني

أو  مايل مقابل ما حيصلون عليه من انتقام  القائمني عليها أو نتيجة من وخشيتهم لرهبتهم
خدمات، كام يكون هلا إصدار قرارات ملزمة للمؤسسات املحلية التابعة للدول املختلفة 

 لتفعيلها يف دوهلم.
  أذكر قول اإلمام الشافعي عندما قال:ويف اخلتام  

   زادين علامً بجهيلوإذا ما أزددت علامً                              كلام أدبني الدهر أراين نقص عقيل
 تم بحمد اهللا وتوفيقه
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 تسوية املنازعات يف منظمة التجارة الدولية
 د. قاسمية مجال

  "أ  "أستاذ حمارض  
 قوق و العلوم السياسيةكلية احل

  " 2 "جامعة البليدة 
Resumé : 
Le systéme de règlement des différents de l’OMC est un élément essentiel 
pour assurer la sécurité et la prévisibilité du systéme commercial multilatéral .   
L'Organe de règlement des différends est une composante dépendante et régie 
par l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Il est composé de tous les 
États membres, habituellement représentés par des ambassadeurs ou des 
fonctionnaires de rang équivalent. 
Les différends soumis à l'OMC concernent pour l'essentiel des promesses non 
tenues. Les membres de l'OMC sont convenus de recourir au système 
multilatéral de règlement des différends au lieu de prendre des mesures 
unilatérales s'ils estiment que d'autres membres enfreignent les règles 
commerciales. Autrement dit, ils appliqueront les procédures convenues et 
respecteront les jugements rendus. 
Un différend naît lorsqu'un pays adopte une mesure de politique commerciale 
ou d'autre nature qui est considérée par un ou plusieurs autres membres de 
l'OMC comme une violation des accords de l'OMC ou un manquement aux 
obligations. Un troisième groupe de pays peuvent déclarer avoir un intérêt 
dans l'affaire et bénéficier de certains droits. 
Une procédure de règlement des différends existait dans le cadre de l'ancien 
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), mais il n'y 
avait aucun calendrier établi, il était plus facile de bloquer les décisions et 
beaucoup d'affaires traînaient en longueur sans arriver à une solution. Le 
Mémorandum d'accord issu du Cycle d'Uruguay a mis en place un processus 
plus structuré, dont les étapes sont plus clairement définies. Il établit une 
discipline plus rigoureuse quant au délai imparti pour le règlement d'une 
affaire ainsi que des échéances flexibles pour les différentes étapes de la 
procédure. Il souligne qu'un règlement rapide est indispensable au bon 
fonctionnement de l'OMC. Il énonce de manière très détaillée les règles de 
procédure à suivre et les calendriers à respecter à cette fin. La procédure 
complète, jusqu'à la décision de la première instance, ne doit pas en principe 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_mondiale_du_commerce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambassade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_g%C3%A9n%C3%A9ral_sur_les_tarifs_douaniers_et_le_commerce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_d%27Uruguay
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durer plus d'un an, ou plus de 15 mois s'il y a appel. Les délais convenus sont 
flexibles et, en cas d'urgence (c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de produits 
périssables), la procédure est accélérée autant que possible. 
Le Mémorandum d'accord issu du Cycle d'Uruguay empêche aussi un pays 
désavoué de bloquer l'adoption de la décision. D'après l'ancienne procédure du 
GATT, les décisions ne pouvaient être adoptées que par consensus, de sorte 
qu'une seule opposition suffisait pour les bloquer. Désormais, les décisions 
sont adoptées automatiquement sauf s'il y a consensus pour les rejeter. Ainsi, 
un pays désireux de bloquer une décision doit amener tous les autres membres 
de l'OMC (y compris la partie adverse dans le différend) à partager ses vues. 
Cette procédure rappelle beaucoup le système judiciaire mais on préfère inciter 
les pays intéressés à débattre de leurs problèmes et à régler eux-mêmes le 
différend. La première étape est donc celle de consultations entre les 
gouvernements concernés et, même lors des étapes ultérieures, il est toujours 
possible de faire appel aux consultations et à la médiation. 

: تسوية املنازعات، منظمة التجارة الدولية، التسوية السلمية للنزاعات الكلامت املفتاحية
 التجارية، اتفاقية اجلات.

 مقـــــدمة 
يف حتقيق اهدافها هو  1إن من أهم األسباب التي أدت إىل فشل و إخفاق اتفاقية اجلات     

الدولية  دون وجود تقنية أو آلية خمتصة  اتساع اخلالفات بني الدول املتعاقدة يف جمال التجارة
فهي كانت تفتقد إىل الطابع املؤسيس، إذ كان الفصل يف املنازعات  ،للفصل يف هذه املنازعات

وكانت املدة غري معلومة للفصل يف النزاعات املعروضة،  ،يقوم عىل وساطة املدير العام للجات
إلجياد  ،من اتفاقية اجلات 23-22ادتني األمر الذي جعل الكثري من الدول تطالب بتعديل امل

 نظام جديد لتسوية املنازعات الدولية حيل حمل نظام اجلات .
ويعترب نظام تسوية املنازعات املعمول به يف منظمة التجارة العاملية واحدا من أبرز نتائج        

تفاقياهتا عام والتي أبرمت ا ،جولة االوروجواي للمفاوضات املتعددة األطراف بشأن التجارة
نظاما لتسوية املنازعات  يقوم عىل أساس    1994. فقد أرست  تلك  االتفاقات  لعام  1994

وذلك عىل عكس نظام املنازعات  القديم يف ظل  اتفاقية اجلات لعام  ،من االلتزامات  التعاقدية
ية تسوية املنازعات والذي كان يفتقر إىل الطابع املؤسيس. و لقد جاء التحول اهلام يف آل  ،1947

يف املنظمة خالل جولة أورغواي و أصبح بذلك النظام اجلديد يف إطار منظمة التجارة العاملية 
 يتميز عن سابقه يف اتفاق اجلات بام يأيت :

1 .  GATT ( Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ) 
                                                 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_g%C3%A9n%C3%A9ral_sur_les_tarifs_douaniers_et_le_commerce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_g%C3%A9n%C3%A9ral_sur_les_tarifs_douaniers_et_le_commerce
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 ،. انتهاء الصفة االختيارية التي تقيض بإمجاع األطراف املتعاقدة بام فيها الطرف املشتكي 1   

 ة (فيتو) ضد قرارات التحكيم من اخلصم .الذي كان يعترب بمثاب
 . إخضاع كل اإلجراءات ملدة زمنية حمدودة و ملزمة . 2   
 . وجود جهاز دائم لالستئناف كمرحلة ثانية من مراحل التقايض . 3   
. استحداث قواعد تفصيلية لضامن تنفيذ توصيات األحكام و االستئناف يف أطار زمني  4   

 حمدد .
 بح نظام تسوية املنازعات يف هذه املنظمة نظام شبه قضائي .و بذلك أص   

قانونا منظمة التجارة العاملية أنشأت بناء عل وثيقة تأسيسية يف شكل معاهدة دولية ختضع      
 للضوابط والقواعد العامة للتنظيم الدويل و أحكام القانون الدويل العام .

أفريل  15لتي أنشأت بموجب اتفاق مراكش يف لذلك عملت املنظمة العاملية للتجارة ا      
و التي حلت حمل اتفاقية اجلات عىل تكريس آليات لفض املنازعات التي تنشأ بني  1994
االهداف املرجوة من املنظمة يف حتقيق نظام جتاري دويل قائم  وهذا سعيا منها لتحقيق ،الدول

كرة التفاهم بشأن القواعد و اإلجراءات وهذا ما ورد يف امللحق الثاين من مذ ،عىل حرية التجارة
 التي حتكم تسوية املنازعات .

وعليه فام هي آليات و مكانيزمات منظمة التجارة الدولية يف فض املنازعات املطروحة          
   عليها من قبل الدول األعضاء فيها.؟ وما هي آليات الرقابة عىل تنفيذ التوصيات و القرارات ؟

عىل هذه اإلشكالية استعملنا املنهج التحلييل الوصفي األكثر اقرتابا ملضمون لإلجابة        
تطرقنا يف املبحث األول إىل  ،موضوع هذا املقال مقسمني منهجيا هذا املقال عىل ثالثة مباحث

ويف املبحث الثاين  ،نطاق و مبادئ رسيان نظام تسوية املنازعات يف إطار منظمة التجارة العاملية
ووسائل فض املنازعات يف منظمة التجارة الدولية. ويف املبحث الثالث عرضنا  آليات استعرضنا

 نامذج لبعض املنازعات التي عرضت عىل جهاز تسوية املنازعات يف منظمة التجارة العاملية
 منظمة  التجارة ا لعاملية .      املبحث األول : نطاق و مبادئ رسيان نظام تسوية املنازعات يف إطار

إن وضع نظام جديد لتسوية منازعات التجارة الدولية بني الدول األعضاء يف منظمة           
بل جاء نتيجة مفاوضات عديدة خاصة يف جولة أوروجواي  ،التجارة العاملية مل يأت من فراغ

. هذه  1947التي انتهت  باتفاقية إنشاء منظمة التجارة العاملية لتحل حمل اتفاقية اجلات لعام 
تفاقية حاولت حتديد نطاق رسيان نظام تسوية املنازعات بني أعضائها من حيث الزمان ومن اال

 ،هذا من جهة و من جهة أخر ،حيث املوضوع  و هذا ما سنتعرض له يف املطلب األول
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سنتطرق إىل حتديد املبادئ التي تنظم منظومة تسوية املنازعات داخل هذه املنظمة . يف املطلب 

 الثاين .
 طلب األول : نطاق رسيان نظام تسوية املنازعات يف منظمة التجارة لدولية  امل

من خالل هذا املطلب سنعالج يف الفرع األول نطاق رسيان نظام تسوية املنازعات يف      
بينام يف الفرع الثاين سنتعرف  ،املنظمة مند تاريخ تقديم الشكاوي هلذا اجلهاز إىل يوم الفصل فيه

 1هذه املنازعات بعد ضمها يف نظام مركزي ( االتفاقات املشمولة ) .عىل كيفية حل 
 الفرع األول : نطاق رسيان نظام فض املنازعات من حيث اإلجراءات الشكلية.( التوقيت ) .  

 ،وهنا نفرق بني نوعني من الشكاوي من حيث تاريخ تقديمها إىل جهاز تسوية املنازعات       
ام هذا األخري إال بعد دخول اتفاقية إنشاء املنظمة األخرية ( منظمة فال يمكن قبول الشكاوي أم

ومن ثمة  يدخل جهاز تسوية املنازعات املنصوص عليه يف  ،التجارة الدولية ) حيز التنفيذ
 )  حيز التنفيذ . 2امللحق ( 
ات بقوهلا : ال يطبق هذا التفاهم إال فيام خيص الطلب 3/1و لقد ذكرت ذلك املادة         

اجلديدة إلجراء مشاورات بموجب األحكام اخلاصة باملشاورات يف االتفاقات املشمولة التي 
تقدم عند نفاذ اتفاق منظمة التجارة العاملية أو بعده . أما النزاعات التي قدمت طلبات  لتسوية 

شأهنا منازعاهتا قبل دخول اتفاقية منظمة التجارة الدولية حيز التنفيذ، فإنه جتر مشاورات ب
أو بموجب أي اتفاق آخر سابق لالتفاقات املشمولة قبل بدء  1947بموجب اتفاقية اجلات 

فيستمر العمل بشأهنا بالقواعد و اإلجراءات ذات الصلة  ،نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العاملية
لعاملية و اخلاصة بتسوية املنازعات التي كانت نافذة مبارشة قبل بدأ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة ا

فإنه يمكن القول باستمرار نظام التسوية املعمول به يف اجلات  ،املشار إليها 3/1وفقا لنص املادة 
و طاملا مل يدخل تفاهم التسوية يف منظمة التجارة العاملية حيز  ،طاملا اتفق األطراف عىل ذلك

 .النفاذ 
 الفرع الثاين :  نطاق الرسيان من حيث املوضوع .   

 ،املالمح األساسية لنظام تسوية املنازعات اجلديد ضم مجيع عمليات تسوية املنازعاتمن      
فيظم خمتلف اتفاقات التجارة متعددة األطراف ملنظمة التجارة العاملية يف نظام مركزي واحد 

و يمثل هذا امتدادا طبيعيا لنظرية التعهد الواحد التي  تستند إليها ،املنازعات   لتسوية 

مود بدر الدين . النظام القانوين لتسوية املنازعات يف منظمة التجارة العاملية . دار النهضة د/صالح حممد حم -1. 
 . 35-33. ص ص  2004العربية . القاهرة 
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ومعنى هذا الضم  ،ات التي قطعها األعضاء عىل أنفسهم بإنشاء منظمة التجارة العامليةااللتزام

و يف هذا  ،أن مجيع املنازعات التي تثور يف ظل أي من االتفاقات  ختضع لتفاهم تسوية املنازعات
د تطبق قواع "الصدد تنص املادة األوىل من تفاهم التسوية يف اجلزء ذي الصلة منها عىل ما ييل : 

و إجراءات هذا التفاهم عىل املنازعات التي تعرض وفق أحكام التشاور و تسوية املنازعات 
ويشار إليها يف هذا التفاهم بتعبري  ،) من هذا التفاهم 1الواردة يف االتفاقات املدرجة يف امللحق ( 

 . "( االتفاقات املشمولة )
ية معينة بشأن تسوية املنازعات غري أن بعض االتفاقات تشتمل عىل قواعد وإجراءات إضاف 

 1ومن أبرز تلك االتفاقات :  ،تنطلق من سامت خاصة تتعلق بتلك االتفاقات
 االتفاق بشأن الدعم واإلجراءات التعويضية . -
 االتفاق بشأن املنسوجات و املالبس . -

لتفاهم وينص تفاهم التسوية عىل أنه يف حال وجود اختالف بني قواعد و إجراءات هذا ا      
) تكون األولية للقواعد و اإلجراءات 2والقواعد اخلاصة أو اإلضافية املدرجة يف امللحق (

 اخلاصة اإلضافية .
وهذا يتفق مع القاعدة العامة يف التفسري القانوين و التي تتمثل يف أن القواعد اخلاصة     

ه يتعني أن يكون هناك تنازع غري أنه من املهم أن يقر يف األذهان أن ،تسمو عىل القواعد العامة
و يف ظل  ،فعيل بني تفاهم تسوية املنازعات و تلك القواعد اخلاصة حتى تنطبق هذه القاعدة

يتعني لكي ينشأ التنازع أال يكون من املمكن تطبيق  ،القواعد العرفية  للقانون الدويل العام
 االزدواج  إىل مصاف التنازع  ويف هذا الصدد ال يرقى جمرد  ،حكمني يف ذات الوقت عىل نزاع ما

 املطلب الثاين: مبادئ نظام تسوية املنازعات بني الدول األعضاء يف منظمة التجارة الدولية.  
) بعدة مبادئ يف جمال تسوية  2جاءت املادة الثالثة من تفاهم التسوية يف امللحق رقم (        

مبادئ أخر و ،تطبيق القانون الدويل العاممنها مبدأ عام يتعلق ب ،املنازعات بني الدول األعضاء
 ، تتلخص يف ما ييل .مكملة له

 الفرع األول : املبدأ العام . 
القانون الدويل العام هو الذي حيكم ترصفات منظمة التجارة الدولية و االتفاقات املنشأة      

ص بالتفاهم يف اخلا ،02ومل يغفل امللحق رقم  ،هذا كمبدأ عام ،والتي عقدت يف إطارها ،هلا
خاصة  ،دور القانون الدويل العام ،تسوية منازعات التجارة الدولية أمام منظمة التجارة العاملية

  39-36للتوضيح أكثر أنظر .د/ صالح حممد حممود بدر الدين . املرجع السابق ص ص  -1 
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يف حالة  نشوب نزاع بني األعضاء بخصوص  تفسري أو تطبيق نصوص هذه االتفاقية أو 

ص بتفسري االتفاقات املكملة هلا .  فحسب هذا امللحق فإن القانون الدويل العام هو الذي خيت
نصوص هذه املعاهدة وفقا للقواعد العامة لقانون املعاهدات املتفق عليها يف اتفاقية فيينا لقانون 

 . 1969املعاهدات لعام 
من التفاهم بشأن تسوية املنازعات عىل اإلطار  3/2نصت املادة  ،وبناءا عىل ما تقدم    

إذ تصف هذه الفقرة نظام  ،جارة العامليةالقانوين األسايس لنظام تسوية املنازعات يف منظمة الت
لكفالة  استقرار  نظام التجارة متعدد األطراف . إذ  "عنرص مركزي  "تسوية املنازعات بأنه 

 تنص هذه الفقرة عىل ما ييل : 
إن نظام منظمة التجارة العاملية لتسوية املنازعات عنرص مركزي يف توفري األمن والقدرة  "

و يعرتف األعضاء  بأن هذا النظام حيافظ عىل حقوق  ،اري متعدد األطرافعىل التنبؤ يف نظام جت
األعضاء و التزاماهتم املرتتبة بموجب االتفاقات املشمولة و بتوضيح األحكام القائمة يف هذه 
االتفاقات و فق القواعد املعتادة يف تفسري القانون الدويل العام . و التوصيات و القرارات التي 

و  ،إىل احلقوق  و االلتزامات املنصوص عليها يف االتفاقات املشمولة ،از ال تضيفيصدرها اجله
 ال تنقص منها  .

هو جزء  ،يستخلص من هذه الفقرة بأن نظام تسوية املنازعات يف منظمة التجارة العاملية      
طبيق عىل من قواعد القانون الدويل العام . ولذلك فإن مبادئ القانون الدويل العام واجبة الت

 ذلك النظام . 
قواعد تفسري  ،ويف هذا الصدد نجد أن من مبادئ القانون الدويل العام املحالة إليها    

 1969من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  32-31املعاهدات حسب ما وردت يف املادتني 
 . 1واللتني تنصان عىل القواعد العامة لتفسري املعاهدات الدولية 

  "القاعدة العامة يف التفسري  " 31املادة  - 1
 املعاهدة بحسن نية طبقا للمعنى العادي أللفاظ املعاهدة يف اإلطار اخلاص هبا يف ضوء موضوعها  و تفرس -1

 الغرض منها .
  "اإلطار اخلاص باملعاهدة " - 2

 لغرض التفسري يشمل إىل جانب نص املعاهدة بام يف ذلك الديباجة و امللخصات ما ييل :
 د بني األطراف مجيعا  بمناسبة عقد هذه املعاهدة .أي اتفاق يتعلق باملعاهدة ويكون قد عق -أ 

 صلة هلا كوثيقة األخر األطراف قبلتها و املعاهدة عقد بمناسبة أكثر أو طرف عن صدرت وثيقة أي –ب 
 .باملعاهدة
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 الثاين : مبدأ االلتزام بنظام التسوية يف اتفاقية اجلات .  الفرع

من اتفاقية اجلات   23-22كان نظام التسوية يف إطار اجلات يقوم أساسا عىل املادتني       
بالقواعد واإلجراءات املوسعة و املعدلة فيها . وعىل الرغم من النقد املوجه إىل آلية  1947لعام 

إال أن الكثري من الفقهاء ير أن جهاز التسوية اجلديد  ،ر اتفاقية  اجلاتتسوية املنازعات يف إطا
 1يف إطار منظمة التجارة العاملية ما هو إال جتسيد حي لتطوير آلية التسوية يف اتفاقية اجلات .

من اتفاقية اجلات  23-22إستمرار العمل باملادتني  3/1وبناء عىل ما تقدم أوردت املادة      
 "و يقصد من وراء هذا العنوان  "تطبيقات  سابقة "هذه الفقرة حتت عنوان حيث صنفت 

إذ  ،"و مالحقها حيز التنفيذ    املامرسات السابقة عىل دخول اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العاملية 
 أن الشكو التي قدمتها الدول األطراف حيكمها النظام القديم للتسوية يف إطار اجلات .

 : مبدأ توفري األمن و الضامن واحلفاظ عىل حقوق الدول األطراف .  الفرع الثالث
ورد هذا املبدأ يف  نظام تسوية املنازعات اجلديد يف إطار منظمة التجارة العاملية خاصة  يف       

و يقوم بتوفري األمن و ضامن  ،حيث أن نظام التسوية يقوم عىل عنرص مركزي ،منه 3/22املادة 
 ظة عىل حقوق األطراف و التزاماهتا يف االتفاقية املشمولة .حتقيقه و املحاف

 : باملعاهدة اخلاص اإلطار جانب  االعتبار يف يؤخذ – 3  
 . أحكامها تطبيق أو دةاملعاه تفسري بشأن األطراف بني الحق اتفاق أي –أ    
  تطبيق املعاهدة  يتفق عليه األطراف بشأن تفسريها .يف الحق مسلك أي –ب   

 . األطراف بني العالقة عىل تطبيقها يمكن باملوضوع صلة هلا الدويل القانون يف قواعد أي –ج 
 . ذلك إىل اجتهت قد األطراف نية أن ثبت إذا ،معني للفظ خاص معنى يعطى – 4
 فتنص . 32املادة  أما  
جيوز االلتجاء إىل وسائل مكملة يف التفسري بام يف ذلك األعامل التحضريية للمعاهدات و الظروف املالبسة   " 

إىل  31أو لتحديد املعنى إذا أد إىل التفسري وفقا للامدة  31لعقدها و ذلك لتأكيد املعنى الناتج عن تطبيق املادة 
: 
 . واضح غري أو غامضا املعنى بقاء –أ 

 "ة أو غري معقولة تقيدها .منطقي غري نتيجة إىل أد أو –ب 
 من إتفاقية تفاهم بشأن القواعد واإلجراءات التي حتكم تسوية املنازعات. 3/1املادة  -2

3- Le systéme de règlement des différents de l’OMC est un élément essentiel pour assurer la 
sécurité et la prévisibilité du systéme commercial multilatéral .   
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و تفرس األحكام القائمة يف هذه االتفاقيات وفق القواعد املعتادة يف تفسري القانون الدويل      

ال تضيف إىل احلقوق املنصوص عليها يف  ،و التوصيات و القرارات التي يصدرها اجلهاز ،العام
 تنقص منها . االتفاقات املشمولة و ال

و يستفاد من هذا النص بصفة عامة أن مركزية التسوية السلمية للنزاعات التجارية بني     
باإلضافة إىل املحافظة عىل حقوق الدول املعنية  ،الدول حيقق األمن بني الدول األطراف

 باخلالف. و القانون الدويل العام يتدخل لتوضيح الغموض الذي يمكن  أن يكون يف نص من
نصوص االتفاقية أو امللحقات اخلاصة بإنشاء جهاز تسوية املنازعات يف إطار منظمة التجارة 

 العاملية .
أن اللجوء للتسوية الفورية للنزاعات بني الدول األطراف  3/3و يستفاد من نص املادة    

و حيقق سري عمل منظمة التجارة العاملية و اإلبقاء عىل توازن سليم بني حقوق األعضاء 
 التزاماهتم . 

و هناك سمة أخر هامة و إجيابية أوجدها نظام منظمة التجارة العاملية و هي تلقائية       
و قد حتقق هذا بالنص يف تفاهم تسوية املنازعات عىل حدود فرضية  ،انطباق تسوية املنازعات

يتم  ،بيل املثالفعىل س ،صارمة لكل مرحلة من مراحل عملية تسوية النزاع تنطبق بصورة تلقائية
إنشاء فريق التحكيم بمجرد تلقي الطلب الثاين . و يتعني عىل كل من فريق التحكيم و جهاز 
االستئناف االلتزام بحدود زمنية صارمة يف خمتلف مراحل عملية التسوية . و ينص االتفاق عىل 

عىل حتديد مدة  كام ينص التفاهم ،االعتامد التلقائي لتقارير فرق التحكيم و جهاز االستئناف
 لتنفيذ توصيات جهاز تسوية املنازعات . 

و اهلدف النهائي من حتديد مدة زمنية عىل النحو املعمول به يف نظام منظمة التجارة العاملية      
لتسوية املنازعات هو كفالة عدم فوات املدة من إنشاء فريق التحكيم حتى اعتامد تقرير ذلك 

جيب أال تتعد  ،فإن كان هناك استئناف ،نازعات لستة أشهرالفريق من قبل جهاز تسوية امل
األمر الذي يمثل الرسعة يف عملية تسوية النزاع عام كان عليه احلال  ،تلك املدة اثني عرش شهرا

 ،مما يؤثر عىل حقوق الدول املتنازعة ،حيث كانت املدة اطول من ذلك بكثري ،"اجلات"يف ظل 
متتاز بأهنا معامالت غاية يف   ،يعة النزاعات الدولية التجاريةخاصة إذا ما عرفنا هنا أن  طب

 الرسعة و حتتاج إىل قواعد سهلة و قصرية.
و يالحظ ايضا أن نظام التسوية اجلديد يعد من بني نقاط قوة نظام تسوية املنازعات يف    

فالتسوية  ،ضاتإذ أنه يعزز أمهية الوصول إىل تسويات عن طريق املفاو ،منظمة التجارة العاملية



 317           م 2017) جوان 01د الثاين/اجلزءاملجلد الثالث (العد-خمرب السيادة و العوملة  -جملة  الدراسات القانونية 

 
عىل هذا النحو تلقى تفضيل إذا ما قورنت بقرارات ملزمة تفرض عىل احد طريف النزاع . و يف 

 من تفاهم التسوية يف اجلزء ذي الصلة عىل ما ييل :     3/7هذا الصدد تنص املادة 
و األفضل هو  ،هدف آلية تسوية النزاعات هو ضامن التوصل إىل حل إجيايب للنزاع "   

 .1 "وصل إىل حل مقبول لطريف النزاع و يتوافق مع االتفاقات املشمولة الت
و لذا فليس من املستغرب أن أغلبية طلبات التشاور التي تقدم يف ظل هذا النظام تنتهي إىل    

فلو قدر  ،و هذا يمثل نقطة قوة ال نقطة ضعف يف هذا النظام ،تسوية النزاعات حمل البحث
ض عىل فرق التحكيم لوجدنا أن معظم أعضاء منظمة التجارة العاملية جلميع املنازعات أن تعر

طلب  202و من بني  ،قد انشغلوا بالتقايض الذي يأيت عىل حساب قيام املنظمة بمهامها األخر
طلبا منها إىل تسوية املنازعات حمل  42انتهى  ،2000أغسطس  30للتشاور قدمت حتى 

 منها إىل مرحلة انشاء فريق التحكيم . 86البحث رصاحة بني الطرفني و انتقل 
و ربام جيدر بنا االشارة إىل أن تسوية املنازعات يف منظمة التجارة العاملية يتحتم أن تتوافق    

مع التزامات األطراف يف اتفاقات منظمة التجارة العاملية . و نتيجة لذلك ال يتاح لطريف نزاع ما 
 لتزاماهتا جتاه سائر أعضاء املنظمة .الوصول إىل صفقة خاصة بينهام تتجاهل ا

تلك كانت أهم املبادئ و األسس التي أمكن استخالصها من قراءة املواد األوىل من تفاهم    
 ) من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العاملية . 2تسوية املنازعات املنصوص عليه يف امللحق رقم (

 نظمة التجارة الدولية.املبحث الثاين : آليات ووسائل فض املنازعات يف م
سنتطرق يف هذا املبحث ويف مطلبه األول إىل الوسائل غري القضائية ( الدبلوماسية ) يف 

ويف املطلب الثاين سنوضح أهم أجهزة تسوية املنازعات  ،تسوية املنازعات املطروحة عىل املنظمة

 جدو يف بحكمة ينظر أن ما قضية رفع قبل عضو كل عىل جيب – 7 "كاملة عىل ما ييل : 3/7تنص املادة  - 1
 و.  للنزاع إجيايب حل إىل التوصل ضامن هو املنازعات تسوية   آلية وهدف.  اإلجراءات هذه وفق املقاضاة
توافق مع اإلتفاقات املشمولة . وعند عدم التوصل م و النزاع لطريف مقبول حل إىل التوصل هو اطبع األفضل

إىل حل متفق عليه يكون أول أهداف آلية تسوية املنازعات هو عادة ضامن سحب اإلجراءات املعنية إذا ما وجد 
ديم التعويض إال إذا تعذر سحب أهنا تتعارض مع أحكام أي من اإلتفاقات املشمولة . وال جيوز اللجوء إىل تق

.  مشمول إتفاق مع يتعارض الذي اإلجراء سحب  إنتظار يف مؤقتا إجراءا التعويض يكون أن ىل‘التدبري فورا 
 تعليق إمكانية هو املنازعات تسوية إجراءات بتطبيق املطالب للعضو التفاهم هذا يوفره الذي األخري والسبيل

أساس متييزي جتاه العضو اآلخر،  عىل  املشمولة اإلتفاقات بموجب  اإللتزامات  من غريها أو التنازالت تطبيق
  1."رهنا برتخيص اجلهاز بإختاذ هذه اإلجراءات
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جهاز  تسوية داخل منظمة التجارة الدولية خاصة  األجهزة شبه القضائية كالتحكيم و 

  املنازعات  و اجلهاز الدائم لالستئناف .
 املـطلب األول : الوسائل غري القضائية يف تسويـة املنازعات  

ناقشت املذكرة اخلاصة بتسوية املنازعات اعتامد وسائل دبلوماسية يف تسوية النزاعات    
كام سنتطرق يف  ،ولبطرق غري قضائية. كاملساعي احلميدة  و الذي سنتعرض له يف الفرع األ

وهذا ما  ،و التوفيق     بينام يف الفرع الثالث سنتكلم عىل الوساطة ،الفرع الثاين إىل املشاورات
 1نصت عليه املادة  اخلامسة من املذكرة . 

 الفرع األول: املساعي احلميدة، ( إجراءات تتخذ طوعيا إذا وافق عىل ذلك طرفا النزاع .)
تكون إجراءات املساعي  ". عىل أن :  4.5،6.  3.  2امسة يف فقراهتا تنص املادة اخل         

احلميدة   و التوفيق و الوساطة رسية و بخاصة املواقف التي يتخذها طرفا النزاع خالل هذه 
و ينبغي أال ختل بحقوق أي من الطرفني يف أية سبل تقايض أخر وفق هذه  ،اإلجراءات

 "اإلجراءات .
ي أ يف الوساطة أو التوفيق أو احلميدة املساعي يطلب أن نزاع يف رفط ألي جيوز – 3   

و إهناؤها يف أي وقت . و عند انتهاء إجراءات املساعي      وقت . و جيوز بدؤها يف أي وقت 
 جيوز للطرف الشاكي أن ينتقل إىل طلب إنشاء فريق حتكيم . ،احلميدة أو التوفيق أو الوساطة

خ تاري بعد يوما 60 غضون يف الوساطة أو التوفيق أو احلميدة ساعيامل يف الرشوع عند – 4   
يوما بعد تاريخ تسلم طلب  60ينبغي للطرف الشاكي أن يتيح فرتة  ،تسلم طلب عقد مشاورات

عقد املشاورات قبل أن يطلب إنشاء فريق حتكيم . و جيوز للطرف الشاكي أن يطلب إنشاء فريق 
إذا اعترب طرفا النزاع معا أن املساعي احلميدة أو التوفيق أو يوما  60التحكيم خالل فرتة ال 

 الوساطة قد أخفقت يف تسوية النزاع .
 فيه جتري الذي الوقت نفس يف الوساطة أو  احلميدة املساعي إجراءات مواصلة جيوز – 5   

 . ذلك عىل النزاع طرفا وافق إذا ،التوفيق إجراءات
 الوساطة أو التوفيق أو احلميدة املساعي يعرض أن ،ظيفتهو بحكم ،العام للمدير جيوز – 6   

 2دف مساعدة األعضاء عىل تسوية املنازعات . هب

 "للمزيد من التوضيح . أنظر . د/ وسام نعمت إبراهيم السعدي  األفاق املستقبلية ملنظمة التجارة العاملية  -1
 و ما بعدها .  211. ص  2014.دار الفكر اجلامعي . اإلسكندرية ."العوملة و تدويل السيادة   1بني مظاهر

  . املنازعات تسوية بشأن التفاهم مذكرة من) 5( املادة) 1( –2
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لقد وقع اختالف بني الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية حول أسلوب تسوية     

 أن : 1املنازعات و املنهج الواجب اإلتباع يف هذا اخلصوص فرأت دول اإلحتاد األورويب 
ال سيام أن تلك  ،بحجة أن هذه السبل تتسم باملرونة ،الطرق الدبلوماسية هي األفضل      

لذا يكون من األفضل تسويتها بطرق التشاور   ،املنازعات عادة ما يكون هلا  انعكاسات  سياسية
 و ليس عن طريق املحاكم القضائية ذات  دبلوماسية بني الدول و باملفاوضات  و املصاحلات  ال

ويربر أصحاب هذا الرأي وجهة نظرهم بأنه  ،وهيئات التحكيم ،االختصاص العام أو اخلاص
ملا كانت األطراف املتنازعة دوال ذات سيادة فإنه ال ينبغي فرض التسوية بتطبيق قواعد إلزامية 

بينام رأت الواليات  ،بل األفضل أن حتقق هذا من خالل املفاوضات و املصاحلات ،جامدة
األمريكية أن أفضل السبل لتسوية  منازعات التجارة العاملية ال يكون إال بإتباع الطرق املتحدة 

القضائية و القانونية من خالل تطبيق قواعد ملزمة لألطراف املتنازعة يف خالفاهتم الناشئة عن 
 تطبيق اتفاقات اجلات .

 : املشاورات  الفرع الثاين
ي وسيلة من الوسائل البديلة حلل املنازعات وه ،يقصد باملشاورات هي املفاوضات      

وهي من احللول البديلة  ،وتعرف بأهنا وسيلة للتداول هتدف إىل إنشاء أو تعديل أو إهناء عالقة
قبل اللجوء إىل الوساطة وهي من أعقد العمليات عىل اإلطالق، ففيها حماورة ومراوغة وإرصار 

عىل شكل املساومة حيث يسعى كل طرف إىل ومثابرة، وظهرت عملية التفاوض منذ وقت بعيد 
غري أنه مع مرور الوقت مل تعد  ،حتقيق أقىص منفعة من الصفقة املتفاوض عليها نظري أدنى مقابل

و  ،املسألة جمرد مساومة حتكمها اجتهادات شخصية و إنام عىل علم له قواعد و أصول
اخلالف . ويتم التفاوض عىل  املفاوضات وسيلة مرنة وال حتتاج إىل مظاهر وشكليات إلهناء

خمتلف املستويات ويمكن وضع بند من أجل جتنب التحكيم وهناك مفاوضات تسمى 
 بالعقالنية هتدف إىل حفظ املصالح املتقابلة و املشرتكة لألطراف .

وهناك املفاوضات التي تسمى باملؤازرة و املساعدة يدخل فيها شخص ثالث حياول      
 . 1و إرشادمها إىل وضعهام و البحث عن احللول املحتملة حلل النزاعالتقريب بني الطرفني 

د . مجال مرشوح مسطرة حل املنازعات داخل املنظمة العاملية للتجارة  رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا  -3
  27ص   2000املعمقة بكلية احلقوق أكدال 

.منشورات احللبي  "دراسة مقارنة  "انظر كذلك : .د/ غسان رباح . السائل السلمية حلل املنازعات التجارية  -
 . 25-24ص . ص  2008احلقوقية. طبعة أوىل . 
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فهي تدخل يف  ،وتعترب املشاورات أو املفاوضات الوسيلة األكثر رسعة حلل اخلالفات     

وهذا يستجيب مع طبيعة النزاعات التجارية من  ،مرحلة ال زال فيها النزاع التجاري مل يتبلور
ورات هي الوسيلة األكثر قبوال من طرف احلكومات فهي جهة ومن جهة اخر فإن املشا

األسلوب الذي ال يتطلب تدخل الغري ومن خالله حتتفظ الدولة بسيادهتا وقدرهتا يف التحكم يف 
) تسمح بعدم تدخل 2جمريات النزاع , إىل جانب ذلك ما تتميز به من مشاورات من رسية (

 الرأي العام عن تفاصيل النزاع  . 
املشاورات بطلب تقدمه الدولة املترضرة يف عقد مشاورات ثنائية مع الدولة التي  وتبدأ    

تر أهنا خمالفة  وجيب عىل هذه األخرية أن جتيب عىل الطلب يف ظرف عرشة أيام من تاريخ 
وعليها أن تنطلق  يف  عملية    ،تسلمها الطلب ما مل يقع اتفاق متبادل عىل خالف ذلك

يوما من تاريخ تقديم  30يها  بني   األطراف ذوي  العالقة خالل فرتة املشاورات  املتفق عل
بام  ،و ختترص هذه اآلجال يف احلاالت املستعجلة ،الطلب هبدف التوصل إىل حل مرض للطرفني

و إذا مل يرسل العضو ردا أو مل يدخل يف املشاورات يف  ،فيها تلك املتعلقة بالسلع الرسيعة التلف
رة يصبح من حق العضو الذي طلب عقد املشاورات أن ينتقل مبارشة إىل غضون اآلجل املذكو

طلب إنشاء فريق حتكيم , كام جيوز اللجوء إىل التحكيم إذا أخفقت آلية التشاور، و الغاية من هذه 
اآلجال هو تنظيم عملية التشاور وعدم ترك حرية إدارهتا بني أطراف النزاع  حتى ال يلجأ 

وتضييع الوقت هبدف إهدار حقوق الطرف اآلخر، و أوجبت اتفاقية أحدمها إىل املامطلة 
التفاهم عىل الدولة العضو التي طلبت التشاور إعالم اجلهاز و اهليئات و اللجان و عليها تقديم 
الطلبات الكتابية وتدرج فيها األسباب مع ذكر األساس القانوين للشكو وهذا إلضفاء 

ل دولة عضو من غري األعضاء املتشاورين تدعي مصلحة الشفافية عىل املشاورات وجيوز لك
جتارية جوهرية يف املشاورات أن ختطر األعضاء املتشاورين برغبتها يف االنضامم إيل املشاورات 

من مذكرة التفاهم ملنظمة التجارة العاملية بان إدعاء املصلحة يقوم  11وهو ما نصت عليه املادة 
 عىل أساس سليم .

طلب رفض االنضامم يبقى العضو طالب االنضامم حرا يف طلب تقديم عقد ويف حالة      
مشاورات , و املالحظ أن املشاورات تستمر حتى بعد إنشاء جمالس للتحكيم إىل حني إعداد 

) حيث رفضت دولة 1التقرير حول النزاع , ومثال ذلك النزاع الذي وقع بني الفلبني و الربازيل (

.منشورات احللبي  "دراسة مقارنة  "انظر .د/ غسان رباح . السائل السلمية حلل املنازعات التجارية  -1
 .  25-24ص .  2008وىل. احلقوقية. طبعة أ
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ى عليها طلب التشاور املقدم من دولة الفلبني مفادها ان كل من الربازيل باعتبارها املدع

من مذكرة التفاهم تقتضيان عىل ان تضع عىل عاتقها التشاور الدولة  4من املادة  6و  2الفقرتني 
 مع الدولة العضو التي طلبت ذلك املدعى عليها 

ي تم حسمها يف مرحلة هذا وقد أظهرت املامرسة العملية ان هناك العديد من القضايا الت    
التشاور وحتى بالنسبة للمنازعات التي فشل االطراف يف تسويتها بطريق املشاورات فإنه كان 
هلا أثر يف تبادل املعلومات التي تؤدي أحيانا إىل وضع النزاع امام فريق التحكيم مما يكون له أثر 

النزاع الذي وقع بني الواليات واضح و إجيايب يف اإلرساع يف تسوية النزاع وخري مثال عىل ذلك 
املتحدة االمريكية و اهلند يف قضية أندي ميل لوكس حيث قدمت الواليات املتحدة خالل 
مرحلة التشاور أسئلة مكتوبة إىل اهلند طلبت فيها حتديد معلومات معينة عام إذا كان هناك نظام 

فقا للنظام الذي أرسته إداري حمدد إلستقبال احلصول عىل براءات اإلخرتاع عن األودية و
 اتفاقية تربس , رفضت اهلند اإلجابة عىل هذا لسؤال وعند

تقديم النزاع إىل فريق التحكيم أقامت اهلند دفاعها عىل أهنا تويل تنفيذ التزاماهتا طبقا التفاقية 
تربس الستقبال طلبات براءة األدوية بطريق نامذج إرشادية إدارية غري منشورة عنها , وردت 

اليات املتحدة األمريكية عىل هذه احلجة،  بأنه حتى عىل فرض وجود مثل هذا النظام يف اهلند الو
فإن ذلك يف حد ذاته غري متوافق مع أحكام اتفاقية تربس عىل أساس أن عدم النرش اإلداري 
يمثل خرقا ألحكام هذه االتفاقية األخرية وقد صدر احلكم من فريق التحكيم لصالح الواليات 

 حدة االمريكية .املت
 الفرع الثالث: الوساطة و التوفيق

تعترب الوساطة األساس الذي يقوم عليه نظام الوسائل البديلة يف حل  املنازعات التجارية      
شيوعا يف   2وهذا بغرض إجياد حل توافقي دويل بني املتنازعني وهي الوسيلة االكثر  1الدولية 

العقود التجارية الدولية الكبرية مثل عقود اإلنشاءات حسم النزاعات التجارية ال سيام يف 
اهلندسية الدولية و التي تعرف بعقود الفيديك  . وتعرف الوساطة بأهنا وسيلة للتفاعل هبدف 

 . 65-64د/ غسان رباح. مرجع سابق . ص ص  1
 للمزيد من التوضيح . راجع كذلك :

KAMEL CHEHRIT . L ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE . ( O. M C  -
)3éme Edition. Revue et Augmentée . édition grand alger livre ;2007 

املساعي احلميدة و التوفيق و الوساطة إجراءات تتخذ طوعيا إذا وافق  "ها عىل حيث نصت الفقرة األوىل من.  2
 عىل ذلك طريف النزاع .
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الوصول إىل اتفاق , ولقد بدأت الوساطة تأخذ حيزا واسعا يف حسم النزاعات وكأهنا الوجه او 

و الفعالة وتدل اإلحصاءات عىل أن أربع من أصل  يثة الصورة األنسب للقضاء و العدالة احلد
وليس من  ،ويكون القرار من صنع فرقاء الوساطة ،مخس من قضايا الوساطة تنتهي بالتسوية

عمل شخص غريب , حيث يقترص فيها دور الوسيط عىل تشجيع الفرقاء عىل التسوية و املساعدة 
ت ويبقى عىل أطراف النزاع أن يتفقوا و يوافقو يف حتديد النزاع و إزالة العقبات وحتري اخليارا

وعليه فإن الوساطة تتم عن طريق طرف  ،وأن يصنعوا قرارهم بأنفسهم ،عىل التسوية من ذاهتم
ثالث وسيط يكون نزهيا وحياديا ومستقل يزيل اخلالف باقرتاح حلول علمية ومنطقية تقرب 

ون أن يفرض عليهم حال أو إجياد قرارا وجهات النظر املتنازعني هبدف إجياد صيغة توافقية بد
ملزما هلام وهو جوهر اخلالف بني الوساطة و التحكيم  وبالتايل فإن سلطة الوسيط عىل املحكم 

وهنا  ،هي سلطة أدبية فقط حيثهم من خالهلا عىل قبول اقرتاحاته التي تشكل مدخال حلل النزاع
 الوساطة أو فشلها .تظهر أمهية الوسيط وشخصيته التي يتوقف عليها نجاح 

أما التوفيق هو نوع آخر من الوسائل البديلة حلسم النزاعات التجارية وتتم بواسطة      
شخص ثالث حيادي ونزيه حياول أن يقرب أطراف النزاع ويقرتح اتفاق صلحي بينهم ويطلق 

بني الوسيط عليه اسم املوفق وتكون قراراته غري ملزمة وال يمكن تنفيذها جربا , وجيب التفريق 
و املوفق فكالمها جيتهدان حلل النزاع وهم اشخاص حمايدون ومستقلون ويسعون إىل تقريب 
وجهات النظر بني املتنازعني هبدف استكشاف أقرب احللول و أنجعها غري أن الفرق بينهام هو 

مقاربتها أن الوسيط جيتهد بغية إجياد النقاط األكثر تقديرا ومقارنتها مع األكثر أمهية وحياول 
بغرض الوصول إىل حل يريض املتنازعني  . أما  املوفق  فبعد  أن جيمع  و يقابل أطراف النزاع 
حياول أن يقرتح بنفسه اتفاق صلح يمكن أن يكون خمرج سليم للنزاع ,  ونصت عىل هذه 

لعام جيوز للمدير ا "من نفس املادة  06من مذكرة التفاهم.  ونصت الفقرة  05االجراءات املادة 
للمنظمة بحكم وظيفته أن يعرض املساعي احلميدة أو التوفيق او الوساطة هبدف مساعدة 

غري أن هذه الفقرة ال تنص عىل إلزامية أطراف النزاع برأي  "األعضاء عىل تسوية املنازعات 
و  املدير العام للمنظمة بل هذه الوسائل إختيارية كام أن اللجوء هلا ال خيضع إىل قيود و مواعيد

 أن اللجوء إىل هذه الوسيلة ال يمنع الطرف الشاكي من اللجوء إىل طلب التحكيم .
 املـــطلب الثاين :  التسوية شبه القضائية   

بعد فشل الطرق الدبلوماسية يف حل املنازعات يف إطار منظمة التجارة العاملية يتم اللجوء إىل     
 مكن ان يكون رسيعا او عادياالطرق القضائية و تتمثل يف التحكيم و الذي ي

 . 
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 الفرع االول : التحكيـم 

إن مذكرة التفاهم اخلاصة بتسوية املنازعات يف إطار منظمة التجارة العاملية تقيض أيضا       
بجواز اللجوء إىل التحكيم كوسيلة رسيعة من وسائل تسوية املنازعات و يشرتط يف استخدام 

 1هذه الوسيلة (التحكيم) ما ييل :
 . موافقة طريف النزاع عىل التحكيم و االتفاق عىل اإلجراءات التي ينبغي إتباعها . 1   
. إخطار مجيع أعضاء املنظمة بأي اتفاقات عىل اللجوء إىل التحكيم قبل فرتة كافية من  2   

 .لبدء الفعيل يف إجراءات التحكيما
إال بموافقة الطرفني  ،حكيم. ال جيوز ألعضاء آخرين أن يصبحوا طرفا يف عملية الت 3   

 املتنازعني .
 . االتفاق عىل االلتزام بقرار التحكيم . 4   
و دولة متقدمة عضو جيب أن تشمل هيئة  ،. إذا كان اخلالف بني دولة نامية عضو 5   

 التحكيم (يف حالة طلب الدول النامية) عضوا عىل األقل من دولة نامية عضو . 
هيئة التحكيم رصاحة إىل مد العناية التي أولتها اهليئة ملا أثارته  . جيب أن يشري تقرير 6   

و ذلك إذا كانت القضية تشمل دولة نامية أو أكثر  ،و تفصيلية الدولة النامية من أحكام خاصة 
 2من الدول األعضاء .

 فإىل جانب العدالة العامة توجد عدالة  ،و يعد التحكيم كوسيلة بديلة حلل املنازعات     
ويقصد بالتحكيم هو اختيار املتنازعني لقاضيهم او التفويض بالتحكيم وبمعنى آخر  ،خاصة

هو نزول أطراف النزاع عن اللجوء إىل القضاء و إلزامهم بعرض النزاع عىل شخص أو أكثر 
, والتحكيم 3يطلق عليهم املحكم او املحكمني وكذلك بحسم النزاع بإصدار قرار هنائي ملزم 

  ليس بعيدا عن سلطة القضاء و الذي يتبلور يف دعامتني ومها :كنظام قانوين
املساعدة و الرقابة , ولقد تبنت منظمة التجارة العاملية التحكيم كآلية حلل املنازعات التجارية 
بحيث سمحت  مذكرة التفاهم اخلاصة بتسوية املنازعات يف إطار منظمة التجارة العاملية بجواز 

وسيلة رسيعة من وسائل تسوية املنازعات التي يمكن أن تيرس التوصل إىل اللجوء إىل التحكيم ك

  . من مذكرة التفاهم . 5-1راجع املادة اخلامسة الفقرة من  -1
للمزيد من التوضيح . أنظر .د/ حممد إبراهيم موسى . التوفيق التجاري الدويل و تغيري النظرة السائدة  -2 

  وما بعدها . 12.ص 2005سبل تسوية منازعات التجارة الدولية . دار اجلامعة اجلديدة .اإلسكندرية  حول
 . 57-56د/ ماروك نرص الدين  . مرجع سابق . ص . ص. -3
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حل بعض املنازعات حول املسائل التي حيددها كال الطرفني بوضوح وعليه يعرف التحكيم عىل 

من مذكرة  25انه وسيلة اتفاقية بديلة لتسوية املنازعات التجارة الدولية ولقد نصت عليه املادة 
نه يمكن للتحكيم الرسيع يف إطار منظمة التجارة العاملية كوسيلة بديلة من أ "التفاهم بالقول 

وسائل تسوية املنازعات أي ييرس التوصل إىل حل بعض املنازعات عىل املسائل التي حيددها كال 
) الذي يتفق 2ويقصد بالتحكيم  يف هذه الفقرة بالتحكيم االتفاقي (  "الطرفني بوضوح 

ه و إجراءاته , إما اللجوء إىل تكوين فرق التحكيم فهي وسيلة أخر األطراف عىل رسم قواعد
كبرية يف شأهنا إذ هي آلية  تم   تنظيمها التفاقية منظمة التجارة العاملية وال يملك األطراف خربة

 .رسمت قواعدها و إجراءاهتا مذكرة التفاهم ذاهتا
من مذكرة  25ي نصت عليه املادة وعليه فإن التحكيم نوعان : حتكيم اختياري وهو الذ       

التفاهم إذ أنه يتم تكوين فريق التحكيم إذا طلبه احد األطراف املتنازعة فهو ما نصت عليه املواد 
باستثناء أي نص  "عىل انه  02فقرة  25من مذكرة التفاهم , ولقد نصت املادة  16إىل  06من 

بموافقة طريف  النزاع اللذان ينبغي ان يتفقا آخر فإن هذا التفاهم  يكون اللجوء إىل التحكيم رهنا 
عىل اإلجراءات التي يرغبان يف إتباعها , وخيطر مجيع األعضاء بأي اتفاقات عىل اللجوء إىل 

من نفس  3ونصت الفرقة  "التحكيم قبل فرتة كافية من البدء الفعيل يف إجراءات التحكيم  
ح طرفا يف عملية التحكيم ما إال بموافقة ال جيوز لألعضاء االخر ان تصب "املادة عىل انه 

بالقرار  الطرفني اللذين وافقا عىل اللجوء إىل التحكيم ويتفق أطراف القضية عىل االلتزام
 .التحكيمي

بموجب طلب كتايب  1وتتم عملية تشكيل فريق التحكيم بناء عىل طلب الدولة   العضو     
جز لألساس القانوين للشكو لكي تضع من خالله الدولة موضوع النزاع مع ملخص مو

يكون كافيا لعرض املسألة بوضوح و يصدر القرار  بتشكيل  فريق التحكيم  يف  اجتامع  للجهاز  
يوما من تاريخ الطلب عىل ترك مهلة إخطار سابقة عليه  15يدعى  إليه  هلذا الغرض خالل 

 .أيام عىل األقل 10مدهتا 
يل فريق التحكيم يف موعد ال يتجاوز اجتامع اجلهاز الذي ويلتزم اجلهاز بإصدار قرار بتشك   

ييل االجتامع الذي يظهر فيه الطلب األول مرة كبند من بنود جدول أعامل اجلهاز , إال إذا قرر 
فقرة  16اجلهاز يف ذلك اإلمجاع بتوافق اآلراء عدم تشكيل هذا الفريق وهو ما نصت عليه املادة 

  1981د/ أبو زيد  رضوان . األسس العامة يف التحكيم التجاري الدويل . دار الفكر العريب . القاهرة .   .1
1  
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فريق التحكيم من أفراد حكوميني أ وغري حكوميني ويتكون من  من مذكرة التفاهم , ويتكون 1

أيام من إنشاء فريق التحكيم عىل أن يكون  10ثالث أشخاص ما مل يتفق أطراف النزاع خالل 
اشخاص وجيب إعالم االعضاء دون بطئ , ويتم اختيار األعضاء بام يكفل استقالهلم  5من 

وخربهتم  يف ميدان التجارة الدولية ويامرسون وحيادهم  وممن عرفوا بكفاءهتم ومؤهالهتم 
عملهم بصفتهم الشخصية وليس كممثلني حلكوماهتم , وجيب أن يكون أحد أعضاء الفريق عىل 
األقل من الدول النامية إذا طلب العضو من الدول النامية وذلك عىل مستو سري النزاع 

ية و احرتام حقوق الدفاع والرسعة التحكيمي فيستوجب عىل هيئة التحكيم أن تلتزم بمبدأ الرس
يف الفصل يف النزاع وهي من املبادئ املتعارف عليها يف التحكيم الدويل فعىل هيئة التحكيم أن 

أشهر حتتسب من تاريخ االتفاق عىل تشكيلها وحتديد  06تفصل يف النزاع يف خالل 
 اختصاصاهتا إىل حني إصدار قرارها النهائي.

عجلة بام فيها احلاالت املتعلقة بالسلع الرسيعة التلف ينبغي عىل طريف ويف احلاالت املست     
النزاع وفريق التحكيم وجهاز االستئناف بذل كل اجلهود املمكنة لتعجيل اإلجراءات إىل حد 

من مذكرة التفاهم منحت معاملة خاصة  08فقرة  10أقىص ممكن  , وجتدر اإلشارة أن املادة 
ل فريق التحكيم فإنه عندما يكون أحد طريف النزاع من الدول النامية للبلدان النامية عند تشكي

 يكون واحد من أعضاء فريق التحكيم من الدول النامية إذا طلبت الدولة النامية ذلك .
وإذا تعذر عىل فريق التحكيم الوصول إىل حل مريض للطرفني وجب عىل الفريق أن يقدم   

ها و مربرات هذه النتائج, وجيوز ألعضاء هيئة التحكيم أن تقريرا مكتوبا للنتائج التي خلص إلي
شهرا و إذا  12تعلق عملها يف اي وقت بناء عىل طلب من طرف الشاكي ملدة ال تزيد عن 

جتاوزت مدة التعليق اآلجال املذكورة تصبح اهليئة منقضية بالتقادم , وتصدر اهليئة بقرار ما وفق 
االستنتاجات وكذا النتائج التي توصل إليها وجيوز ألي للطرفني يشمل اإلجراءات الوصفية و 

من الطرفني ضمن فرتة زمنية حتددها اهليئة عادة أقل من اسبوعان , أن تقدم طلبا مكتوبا يرجو 
فيه من اهليئة أن تعيد النظر يف جوانب حمددة من التقرير املؤقت قبل تعميم التقرير النهائي عىل 

عىل طلب من أحد األطراف اجتامعا إضافيا مع األطراف , وعندما األعضاء وينعقد املجلس بناء 
تفشل آلية املراجعة املؤقتة يف التوصل إىل حل مريض للطرفني تقدم اهليئة استنتاجاهتا عىل شكل 

 تقرير مكتوب موجه إىل جهاز تسوية املنازعات.
ملربرات األساسية لكل ويشمل التقرير بيانا بالوقائع و بانطباق األحكام ذات الصلة و ا      

نتيجة وتوصيات اهليئة ويف حالة التوصل إىل حل للنزاع فإن التقرير يقترص عىل وصف خمترص 
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للقضية ويتم توزيع التقرير النهائي عىل اطراف النزاع قبل تعميمه عىل بقية االعضاء جهاز 

يوما عىل تعميمه  20رور تسوية املنازعات بغية اعتامده وال ينظر اجلهاز يف اعتامد التقرير قبل م
عىل االعضاء وذلك ملنحهم الوقت الكايف لدراسة تقرير الفريق مؤيدة بأسباب مكتوبة شارحة 

أيام قبل تاريخ اجتامع اجلهاز الذي سينظر خالله  10ويتم تعميم هذه االعرتاضات يف مدة 
ه عدم اعتامده بتوافق التقرير  وجيوز ملجلس تسوية املنازعات اعتامد تقرير التحكيم كام جيوز ل

اآلراء و إذا اختار احد األطراف القيام باالستئناف فإن اجلهاز يمتنع عن النظر يف اعتامد التقرير 
 إال بعد استكامل إجراءات االستئناف .

 لثاين :  جهاز تسوية املنازعات .الفرع ا
ثم نتعرض إىل  ،سنتطرق يف هذا الفرع إىل جهاز تسوية املنازعات وخصائصه بصفة عامة    

 جهاز االستئناف بنوع من تفصيل .
 اوال : تعريف و خصائص جهاز تسوية املنازعات .

هذا اجلهاز هو األداة الفنية التي متكن الدول من حل اخلالفات القائمة بينها و مسايرة  
اق العالقات التجارية الدولية التي تتطلب الرسعة و املرونة يف املعاملة  مع رضورة حتديد نط

 1تطبيق قواعد مذكرة التفاهم املنظمة إلجراءات التسوية .
 ويمتاز هذا اجلهاز باخلصائص التالية : 

 الطابع الرضائي . -1
 الطابع التلقائي . -2
 الطابع اإلستئثاري . -3
 الطابع شبه القضائي . -4

نفصل عن البناء ومن خالل دراسة املادة الثانية فقرة واحد يتضح لنا أن هذا اجلهاز ال ي      
فيكون هو نفسه  ،اهليكيل للمنظمة العاملية للتجارة ألن مهمة التسوية أوكلت إىل املجلس العام

 ،جهازا رئيسيا للمنظمة ،يف األساس ،جهاز تسوية النزاعات التجارية. و يعد املجلس العام
مرسلني  ولنيو يشمل أحيانا مسئ،يتمون من دبلوماسيني عىل مستو السفراء و رؤساء الوفود

ه . يعقد املجلس اجتامعاته يف جنيف مرة واحدة كل شهرين بصفتمن عواصم الدول األعضاء

كثر .أنظر . حممد عبد العزيز . عاملية جتارة القرن الواحد و العرشين . املنظمة العاملية للتجارة . للتوضيح أ  -1
و  113. ص  2006مؤمتراهتا الوزارية . وقائع ..مشاكل . حتديات . املكتب العريب احلديث . اإلسكندرية . 

  مابعدها .
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ة ذلك بصفته هيئة فض و ينعقد كلام اقتضت الرضور ،هيئة مراجعة السياسات التجارية

 1، و يتخذ قراراته بتوافق اآلراء ما مل يعرتض عضو بصفة رصحية . النزاعات
 از :  اختصاصات اجله - 1  

 خيتص جهاز تسوية النزاعات عىل مستو املنظمة العاملية للتجارة بام ييل :   
إدارة القواعد و اإلجراءات و املشاورات و أحكام تسوية النزاعات الواردة يف  -   

 االتفاقات املشمولة .
 إنشاء اهليئات و األجهزة . -   
 اعتامد تقارير جهاز االستئناف . -   
 تنفيذ القرارات و التوصيات . مراقبة -   
الرتخيص بتعليق التنازالت و غريها من االلتزامات التي تربم بموجب االتفاقية  -   

 املشمولة . 
إعالم املجالس و اللجان املختصة يف املنظمة العاملية للتجارة بتطور أي نزاعات تتصل  -   

 بأحكام االتفاقات املشمولة املعنية . 
 قواعد مذكرة التفاهم :  نطاق تطبيق - 2 
تطبق قواعد مذكرة التفاهم و إجراءاهتا عىل النزاعات التي ترفع وفق أحكام املشاورة و    

التسوية الواردة يف االتفاقات املدرجة يف املرفق األول من هذه املذكرة (و هي االتفاقات 
اء املتعلقة بحقوقها و املشمولة) . و تطبق أيضا عىل املشاورات و تسوية النزاعات بني االعض

التزاماهتا بموجب أحكام اتفاق إنشاء املنظمة العاملية للتجارة و أحكام هذا التفاهم وحدها أو 
 2باالشرتاك مع أي اتفاق مشمول آخر . 

 و تتمثل االتفاقات التي يشملها التفاهم فيام ييل :    
 اتفاق إنشاء املنظمة العاملية للتجارة . -   
 ات متعددة األطراف بشأن التجارة يف البضائع .االتفاق -   
 االتفاقات متعددة األطراف بشأن التجارة يف اخلدمات . -   
 االتفاق العام بشأن جوانب التجارة املتصلة بحقوق امللكية الفكرية .  -   

 2004رة . الطبعة األوىل . دار الفكر العاملي . دمشق . أنظر . زبري أمحد النشاموي . املنظمة العاملية للتجا -1
 ومابعدها.  43.ص

  من مذكرة التفاهم و إجراءاهتا املذكورة أعاله . 1راجع املادة األوىل فقرة  -2
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 االتفاق بشأن التجارة يف الطائرات املدنية . -   
 . االتفاق بشأن املشرتيات احلكومية  -   
 االتفاق الدويل بشأن منتجات األلبان . -   
 االتفاق الدويل بشأن حلوم األبقار .  -   

 ثانيا :  جهاز االستئناف .        
ومن أبرز السامت املميزة التي جاءت هبا مذكرة تفاهم تسوية املنازعات يف منظمة        

و هي سمة افتقدها  ،از دائم لالستئنافالتجارة العاملية : قيام جهاز تسوية املنازعات بإنشاء جه
و ال شك أن هذا االمر سيؤدي  ،م 1947نظام تسوية املنازعات الذي كان قائام يف اتفاقية اجلات 

إىل تعميق املفهوم نحو تغليب السمة القانونية و القضائية عىل السمة الدبلوماسية و السياسية 
 آللية تسوية املنازعات .

الستئناف يف ظل منظمة التجارة العاملية ضامنة أساسية لكفالة عدالة و و يعد جميء نظام ا   
نزاهة التقارير الصادرة من فرق التسوية املناط هبا نظرا املنازعات التجارية ذات اآلثار بعيدة 

لذا كان البد من إحاطة هذا النظام بمجموعة من  ،املد يف استقرار النظام التجاري الدويل
 ية لكي يتحقق اهلدف يف االستمرارية و االستقرار و التطوير . املعايري املوضوع

و لغرض تسوية املنازعات تم تأسيس هيئة االستئناف بوثيقة التفاهم حول القوانني و     
اإلجراءات التي حتكم تسوية النزاع لكي تنظر يف االستئناف ضد القرارات بواسطة هيئة خرباء 

 تسوية املنازعات .
ئة االستئناف أمانتها العامة اخلاصة هبا . و تشمل هيئة االستئناف البالغ و توجد هلي   

و يتم تعيينهم    ،أعضائها سبعة أعضاء من أفراد يشهد هلم  يف جماالت القانون و التجارة الدولية
 1كام يمكن إعادة تعيينهم ملرة واحدة فقط  ،ملدة أربعة سنوات

فإن موضوع املراجعة عن طريق  ،2ة التفاهممن مذكر 17وتطبيقا ألحكام املادة      
االستئناف يتطلب بحثه من حيث تكوين جهاز دائم لالستئناف وحتديد اختصاصاته  

بني مظاهر العوملة و تدويل  "د/ وسام نعمت إبراهيم السعدي . اآلفاق املستقبلية ملنظمة التجارة العاملية  -1
  97-96. ص 2014.دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية . "السيادة 

  دائم جهاز بإنشاء املنازعات تسوية جهاز يقوم – 1 "من مذكرة التفاهم عىل ماييل :  17/1تنص املادة  -2
 أشخاص سبعة  من اجلهاز يتكون و التحكيم فرق من املستأنفة القضايا يف االستئناف جهاز ينظر و. لالستئناف

عضاء جهاز االستئناف  بالتناوب. و حتدد إجراءات عمل أ يعمل و. القضايا من قضية لكل منهم ثالثة خيصص
  جهاز االستئناف هذا التناوب .
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من مذكرة  17من املادة  3,  2,  1فقد نصت الفقرات   ،وإجراءات املراجعة من خالل االستئناف

و  ،ملستأنفة من فرق التحكيمالتفاهم عىل إنشاء جهاز دائم لالستئناف وهو ينظر يف القضايا ا
 ،خيتص ثالثة منهم بكل قضية من القضايا ،يتكون اجلهاز الدائم لالستئناف من سبعة أشخاص

و يتم تعيني أعضاء جهاز االستئناف من قبل جهاز تسوية املنازعات لفرتة أربع سنوات و جيوز 
ىل أن يكون أشخاص كام تنص مذكرة تفاهم تسوية املنازعات ع ،تعيني أي منهم مرة واحدة

جمال القانون و التجارة جهاز االستئناف مشهودا هلم باملكانة الرفيعة و اخلربة الراسخة يف 
و أن ال يكونوا تابعني ألية حكومة من  ،و موضوع االتفاقات املشمولة عموما الدولية

 .1احلكومات 
ة التجارة العاملية يف وينبغي ان تعكس عضوية جهاز االستئناف إىل حد كبري عضوية منظم     

وينبغي أن ال يشاركوا يف النظر يف أية منازعات يمكن ان ختلق تضاربا مبارشا إو  ،سعة متثيلها
وال جيوز إال ألطراف النزاع الطعن باالستئناف يف قرار فريق التحكيم  ،غري مبارش يف املصالح

م أحد األطراف إخطارا يوما من تاريخ تقدي 60وال تتجاوز فرتة اإلجراءات كقاعدة عامة 
بقراره باالستئناف , وما يالحظ يف هذا املنوال أنه ينحرص جمال املراجعة اإلستئنافية داخل جهاز 
حل املنازعات يف املسائل القانونية الواردة يف تقارير اهليئات ويف التفسريات القانونية التي 

الغرض منه النظر يف مقتضيات ذلك أن طلب االستئناف ال يكون   ،توصلت إليها هذه اهليئات
قانونية جديدة كام أن االستنتاجات املتصلة بأمور الواقع ال يمكن أن تكون موضوع دراسة 

ويملك جهاز االستئناف السلطة املطلقة يف تقييم كل  ،جديدة من طرف جهاز االستئناف
ث جيوز ان ينقص او اجلوانب القانونية املتصلة بالنزاعات الواردة يف تقارير هيئات التحكيم حي

 يعدل أو ينقض خمتلف النتائج و االستنتاجات التي توصل إليها أعضاء هيئات فريق التحكيم .
من مذكرة التفاهم جيب أن ال تتجاوز فرتة اإلجراءات كقاعدة  02فقرة  10وعمال باملادة      
ناف إىل التاريخ الذي يوما من تاريخ تقديم أحد اطراف النزاع  إخطارا بقراره  باالستئ 60عامة 

و عند وضع الربنامج الزمني يأخذ جهاز االستئناف يف  ،يقدم فيه جهاز االستئناف تقريره
 ،و إذا قرر اجلهاز أنه لن يستطيع تقديم تقريره يف خالل هذه الفرتة ،04اعتباره أحكام  املادة 

 وال جيوز أن تزيد فرتة فعليه أن يطلع جهاز تسوية املنازعات كتابة باألسباب الداعية للتأخري
يوما، ويقترص االستئناف عىل املسائل القانونية الواردة يف تقرير الفريق وعىل  90اإلجراءات عن 

. للتوضيح أكثر أنظر . د/هادي طالل هادي الطائي . أ حكام االتفاقات املنشئة ملنظمة التجارة العاملية و 3 
 .   418.ص 2014ة العربية القاهرة .أثرها يف تطوير التجارة الدولية. دار النهض
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وتكون هليئة االستئناف أن تقر أو تعدل أو تلغي قرار  ،التفسريات القانونية التي توصل إليها

االستئناف إال من أحد أطراف  فريق التحكيم او النتائج التي توصل إليها , وال جيوز قبول
 و تكون إجراءات جهاز االستئناف رسية . ،النزاع
وتوضع  تقارير جهاز االستئناف  دون حضور أطراف النزاع  و تقوم هيئة االستئناف     

املنصوص عليها يف االتفاقية .  أساسا بتقديم توصيات دون أن تزيد يف احلقوق و االلتزامات
اهم إطارا زمنيا حمددا جلهاز تسوية املنازعات إلصدار قراراته وهي لقد وضعت مذكرة التفو

شهرا يف حالة استئناف  12و  ،أشهر عىل االكثر يف حال عدم استئناف الفريق 09كقاعدة عامة 
 التقرير ما مل يتفق اطراف النزاع عىل خالف ذلك .

ضوية جهاز االستئناف و اشارت مذكرة تفاهم تسوية املنازعات إىل أنه ينبغي أن تعكس ع   
 مجيع عىل كذلك يتعني و ،متثيلها سعة يف العاملية التجارة منظمة عضوية – كبري حد إىل –

 و وقت كل يف للعمل جاهزين يكونوا ان االستئناف جهاز عضوية يشغلون الذين األشخاص
نظمة و أن يتابعوا أنشطة تسوية املنازعات و غريها من أنشطة م ،إخطار مستعجل عىل بناء

 التجارة العاملية ذات الصلة .
و اضافت مذكرة تفاهم تسوية املنازعات أنه ال جيوز احلق يف االستئناف إال ألطراف النزاع    

و أن يقترص االستئناف فقط عىل املسائل القانونية الواردة يف تقارير  ،و ليس لألطراف الثالثة
 إليها . فرق التسوية و عىل التفسريات القانونية التي توصل

و مما جتدر اإلشارة إليه أن مذكرة تفاهم تسوية املنازعات أوضحت أن عملية املراجعة من    
 خالل االستئناف تتم وفق الضوابط التالية :

مع رئيس جهاز تسوية املنازعات  يضع جهاز االستئناف إجراءات العمل بالتشاور -أ    
 ا .و ترسل إىل األعضاء للعلم هب   ،املدير العامو

و توضع تقارير جهاز االستئناف دون  ،أن تكون إجراءات جهاز االستئناف رسية -ب    
 حضور أطراف النزاع عىل ضوء املعلومات و البيانات املقدمة . 

و تدرج يف تقارير  ،أن تورد اآلراء التي يعرب عنها خمتلف أعضاء جهاز االستئناف -ت    
 جهاز االستئناف دون ذكر أسامء .

 حيق جلهاز االستئناف أن يقر أو يعدل أو ينقض نتائج و استنتاجات فريق التسوية .  -ث    
) من 17) من املادة (14أكدت الفقرة ( ،و فيام يتعلق باعتامد تقارير جهاز االستئناف   

عىل أن يعتمد جهاز تسوية املنازعات تقارير جهاز االستئناف و  ،مذكرة تفاهم تسوية املنازعات
عدم اعتامد  ،بتوافق اآلراء ،ما مل يقرر جهاز تسوية املنازعات ،أطراف النزاع دون رشوط تقبلها
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و أن ال ختل إجراءات  ،) يوما بعد تعميمه عىل األعضاء30تقرير جهاز االستئناف يف غضون (

 1االعتامد هذه بحق األعضاء يف التعبري عن آرائها حول تقرير جهاز االستئناف .
منظمة  نامذج لبعض املنازعات التي عرضت عىل جهاز تسوية املنازعات يف املبحث  الثالث :

 التجارة العاملية : 
منها  ،هناك العديد من النزاعات التي طرحت عىل منظمة التجارة الدولية بني خمتلف الدول

وكانت أول قضية طرحت عىل املنظمة للفصل فيها  ،للفصل فيها ومنها إلبداء الرأي و املشورة
ثم نزاع بني  ،1995و سحبت الشكو بتاريخ  1994بني سنغافورة وماليزيا بتاريخ كانت

الواليات املتحدة األمريكية وفنزويال، ونزاع بني الواليات املتحدة األمريكية وكوريا عام 
 ولكن سنركز عىل بعض النزاعات فقط التي نر أن هلا أمهية خاصة.  ،1995

ية بدورا مهام يف تسوية املنازعات بني الدول األعضاء و منذ لذا تقوم منظمة التجارة العامل   
متت مناقشتها يف إطار تفاهم و  ،) شكو250إذ تلقت املنظمة أكثر من ( 1995إنشائها عام 

أما القضايا التي مل يتسن حلها يف هذا اإلطار فيتم حلها حتت  ،تسوية املنازعات اخلاص باملنظمة
ملنظمة إذ متكنت املنظمة من حل عدد من اخلالفات و ذلك بالرشوع إطار تسوية النزاع اخلاص با

يف تطبيق عقوبات جتارية ضد طرف ملصلحة طرف آخر مما يربهن عىل فعالية املنظمة و جيعلها 
بنظر البعض أفضل نظام حتكيم دويل يف عامل اليوم و سنذكر هنا بعض املنازعات التي رفعت إىل 

 يف صدد حلها . املنظمة و اإلجراءات املتخذة
ت القمصان املطلب األول : اخلالف بني الواليات املتحدة األمريكية و اهلند حول واردا

 البلوزات الصوفية : و
فرضت الواليات املتحدة األمريكية تدبريا وقائيا يقيد الواردات  18/4/1995بتاريخ    

 أجرت الدولتان و قبل فرض هذا التدبري ،من القمصان و البلوزات الصوفية من اهلند
(الواليات املتحدة األمريكية و اهلند) مشاورات بشأن االدعاء األمريكي بأن هذه الواردات 

األمر  ،تسبب رضرا جسيام للصناعة املحلية األمريكية غري أن املشاورات مل تؤد إىل حل مقبول
و عند النظر يف  ،الذي دفع باهلند إىل رفع شكو إىل منظمة التجارة العاملية لتسوية النزاع

الدعو اهلندية من قبل فريق اخلرباء وجد الفريق أن الواليات املتحدة بإجرائها هذا مل تفحص 
) من اتفاق املنسوجات و املالبس و التي حتتم 6كل املتغريات االقتصادية التي عددهتا املادة (

 التجارة تطوير يف أثرها و العاملية التجارة ملنظمة املنشئة االتفاقية أحكام ،الطائي هادي طالل هادي/ د – 1
 .  320 ،317 ص ،ص.  2014 ،القاهرة ،العربية النهضة دار ،الدولية
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الواقع عىل الصناعة  عىل الدول األعضاء أن تنظر فيها عند تقرير وجود صلة سببية بني الرضر

كام أهنا مل تفحص ما إذا كان الرضر الواقع عىل الصناعة املحلية كان  ،املحلية و الواردات املتزايدة
 ،)6حسبام تقيض به املادة ( ،نتيجة لتغريات يف أفضليات املستهلكني أو لتغيريات تكنولوجية

كانت  ،ذا التدبري الوقائي املؤقتعىل ذلك انتهى الفريق إىل أن الواليات املتحدة إذا فرضت هو
و قد نفذت الواليات املتحدة  ،خمالفة اللتزاماهتا بموجب اتفاقية املنسوجات و املالبس

 األمريكية قرار الفريق بسحب التدبري الوقائي املؤقت.
ــول  ــة ح ــدة األمريكي ــات املتح ــاد األورويب و الوالي ــني دول االحت ــالف ب ــاين : اخل ــب الث املطل

 رضيبية املمنوحة للرشكات األمريكية املتعددة اجلنسية :اإلعفاءاتال
رفع االحتاد األورويب شكو أمام املنظمة ضد الواليات املتحدة األمريكية لقيامها بإصدار    

قانون رضيبي يقدم إعفاءات للرشكات األمريكية املتعددة اجلنسية مثل (رشكة بوينغ و رشكة 
يوفر هلذه الرشكات باليني الدوالرات مما يعتربه االحتاد  مايكروسوفت العمالقتني) األمر الذي

و قد أيدت املنظمة ما جاء يف الطلب األورويب و أنذرت  ،األورويب إعانة تصدير غري قانونية
أما بتعديل هذا القانون أو بفرض عقوبات عليها و بمقتىض  2002الواليات املتحدة يف آب 

يوما من تاريخ هذا اإلنذار لالستئناف ضده أو  60تحدة قواعد املنظمة كان أمام الواليات امل
باليني) دوالر يف شكل رسوم  3تعديل قانوهنا الرضيبي أو مواجهة عقوبات بام يزيد عىل (

إضافية عىل الصادرات األمريكية ألوروبا و كانت الصادرات األمريكية املحتمل ترضرها من 
طفال و الصابون و اللحوم و األبقار و األجهزة و لعب األ     ذلك هي الطائرات و الكيامويات 

اإللكرتونية و قد رفضت املنظمة الطعن الذي قدمته الواليات املتحدة و أصبح بإمكان دول 
حال عدم تعديل  ،االحتاد األورويب أن تطلب من املنظمة حتديد مستو العقوبات التجارية

األورويب مؤخرا تنفيذ عقوباته ضد واشنطن نظامها الرضيبي حمل اخلالف،و أرجأ االحتاد 
 الواليات املتحدة.

 الروحية .   ي األورويب الكندي عىل املرشوباتاملطلب الثالث: اخلالف الياباين األمريك
إضافة إىل  هذا هناك اخلالف بني اليابان و كل من الواليات املتحدة و كندا و املجموعة      

قامت  اليابان  بفرض  رضيبة  عىل  املرشوبات  الروحية   األوروبية عىل املرشوبات الروحية : إذ 
املستوردة  لليابان  من  الواليات املتحدة و كندا أو املجموعة األوروبية و هي رضائب أعىل من 
تلك املفروضة عىل رشاب الشوكو الياباين املحيل. و قد أجرت هذه الدول مشاورات ثنائية مع 

إىل حل هلذا اخلالف سببا يف تكوين فريق للنظر فيه إذا رأت  اليابان و كان الفشل يف الوصول
) من اتفاقيات املنظمة و قد توصل الفريق 3/2هذه الدول أن اليابان قد خالفت أحكام املادة (
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إىل أن اليابان قد خرقت فعال االتفاقية و أهنا قد فرضت الرضيبة عىل املرشوبات الروحية 

و قد  ،حلية و بذلك تكون هناك محاية إضافية لتلك املنتوجاتاملستوردة ملصلحة املنتوجات امل
قامت اليابان باستئناف القرار لكن هيئة االستئناف أيدت قرار الفريق فرضخت اليابان يف هناية 

 القرار و قامت بإدخال التعديل الرضوري عىل الترشيع موضوع النزاع .
 الــخاتــمة    

مليـة عىل تبني إجراءات شكلية و موضوعية و آليات لقد عمدت منظمة التجارة العا     
هذه االتفاقية من نشاطات كثرية رسيعة لتسوية املنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق ما ورد يف 

وكان ذلك  بوضع نصوص قانونية حمددة  ،متنوعة بني خمتلف الدول املنضمة إىل هذه املنظمةو
تسوية الدبلوماسية بام فيها املساعي احلميدة تتعلق بكيفية تسوية املنازعات عن طريق ال

والوساطة واملفاوضات و غريها إضافة إىل الوسائل شبه القضائية مثل التحكيم  و جملس تسوية 
املنازعات و اللجنة الدائمة وخولت ملجلس تسوية املنازعات دورا هاما يف هذا اإلطار كام منحته 

دات و  التوصيات و القرارات ويف ذلك حتسينا جوهريا دورا يف مراقبة تنفيذ االتفاقات و املعاه
وما   ،يف جمال تنظيم املعامالت التجارية الدولية باملقارنة مع ما كان معمول به يف اتفاقية اجلات

متيزت به منظمة التجارة العاملية يف هذا املجال هو عدم التمييز بني الدول األعضاء بغض النظر 
ة الفرصة للدول النامية و الدول الصغرية يف اللجوء إىل هذه عن قوهتم االقتصادية بإتاح

 اآلليات لتسوية املنازعات وهو ما يبث الطمأنينة و الثقة يف نظام التجارة الدولية .
إن قراءة رسيعة لإلحصائيات املتعلقة بتسوية املنازعات يف منظمة التجارة العاملية ترينا     

ه جهاز تسوية املنازعات يف املنظمة عىل طريق حل اخلالفات الدور املهم  و احليوي الذي يلعب
كانت  2000و حتى هناية  1995فعىل سبيل املثال فإنه لفرتة من عام  ،بني الدول األعضاء

أما االحتاد األورويب  ،) حالة42) حالة و مدعي عليه  يف (60الواليات املتحدة طرفا مدعيا يف (
أما اليابان فكانت طرفا مدعيا يف  ،) حالة28مدعى عليه يف () حالة و 50فكان طرفا مدعيا يف (

 ،) حالة50فيام كانت الدول النامية طرفا مدعيا يف ( ،) حالة12و مدعى عليه يف ( ،) حاالت8(
 ) حالة .67و مدعى عليه يف (

و مع كل ذلك فإن البعض ير أنه قد بدأت تربز يف منظمة التجارة العاملية ظاهرة (الكيل    
فقد أصدرت هيئة تسوية املنازعات تقريرا يف  ،كيالني) جتاه املنازعات املرفوعة إليهابم

)  310س  301اعتربت بموجبه أن قانون العقوبات التجارية األمريكية   ( 22/12/1999
ال ينتهك القوانني التجارية للمنظمة عىل الرغم من إقرار اهليئة أن القانون األمريكي يمثل 
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ورغم إقرار اهليئة أن هذا القانون سوف يشكل انتهاكا للقوانني  ،ء التجارينيهتديدا للرشكا

مع إقرارها أن  ،إذ استخدمت اإلدارة األمريكية هذا القانون بصورة خمتلفة ،التجارية يف املستقبل
اللغة القانونية للقانون األمريكي حتوي هتديدا حقيقيا باحتامل اختاذ قرارات فردية من املمثل 

يف حني كان قرار اهليئة يف حالة مماثلة قدمتها الواليات  املتحدة  ض  ،اري للواليات املتحدةالتج
( أن قوانني  و ترشيعات  اهلند  حول  املسألة  مل تقدم ضامنات و تأكيدات جتارية كافية )  ،د اهلند

 متهمة اهلند بمخالفة التزاماهتا عىل وفق ترشيعات منظمة التجارة العاملية .
لذا نقرتح لتقوية هذه اهليئات اخلاصة بتسوية املنازعات داخل منظمة التجارة العاملية   -   

إنشاء حمكمة دولية مستقلة للفصل يف هذه املنازعات تشبه يف اختصاصاهتا و صالحياهتا حمكمة 
و أن يكون التقايض  ،العدل األوروبية من حيث الفعالية ورسعة إصدار األحكام و القرارات

مرحلتني عادي و استئناف مع توضيح عدم إمكانية الطعن يف احلكم القضائي احلاصل عىل عىل 
قوة اليشء املقيض به . ويف حالة عدم تنفيذ أحد األطراف للحكم الصادر من هذه املحكمة 

يمكن أن حيال امللف إىل جملس األمن لتطبيقه كام هو  ،واحلاصل عىل قوة اليشء املقيض به
نفيذ أحكام حمكمة العدل الدولية عن طريق جملس األمن طبقا للصالحيات املعمول به يف ت

 القانونية التي يتمتع هبا هذا األخري .
نقرتح توسيع و استقاللية جملس االستئناف عن  ،إضافة إىل إنشاء املحكمة املتخصصة     

افظ عىل وظيفته بقية اهليئات األخر خاصة املجلس العام حتى ال يتأثر باملسائل السياسية و حي
 شبه القضائية ومصداقيته لد الدول األعضاء . 
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 دور اللجنة املرصفية اجلزائرية يف معاجلة العجز البنكي

 . سبتي عبد القادر د
 ارض بحمأستاذ 

 ،كلية احلقوق والعلوم السياسية
 جامعة املدية

 
 ملخص:

ث يمكن أن يكون ناتج إن العجز البنكي ال يرتتب دائام عن عدم احرتام قواعد احلذر، حي     
 عن خطا يف اإلسرتاتيجية املتبعة من طرف البنك.

كام أن تصفية أي بنك هو عملية قانونية معقدة بطبيعتها، وهو ما دفعنا إىل الرتكيز عىل      
 هذه العملية ودراستها من خالل هذا املقال.

ق عليها مزدوج، األول ونظرا خلصوصية عملية التصفية هذه، فان النظام القانوين املطب     
 يتعلق بقانون النقد والقرض والثاين متعلق بالقانون التجاري.

ومن اجل معاجلة العجز البنكي تسعى اللجنة املرصفية بالقيام بدور هام ويف إطار      
مهامها، حيث تتخذ اإلجراءات املالئمة، إما ذات طابع إداري أو يف شكل عقوبات تأديبية، ويف 

تسهر اللجنة املرصفية عىل حسن سري املنظومة البنكية، السيام عندما يفقد البنك كل األحوال 
) من القانون املتعلق بالنقد 116اعتامده حيث تقوم بتحديد كيفيات التصفية يف إطار املادة (

 ).03/11والقرض (
Résumé :           
La défaillance bancaire n,

 est pas forcement le produit  d,une infraction a la 
réglementation prudentielle. Elle peut être générée par une erreur stratégique. 
     La liquidation d, une banque est également une opération juridique 
complexe et c,est précisément ce volet qui sera traite par cet article. Mais a 
cette complexité naturelle, s, ajoute la dualité du régime applicable.( la loi sur 
la monnaie et crédit et le code de commerce). 
     La présentation des missions de control de la commission bancaire fait, il 
nous reste a savoir ce qu’elle fait des résultats de ces contrôles. Elle réagit en 
prenant, soit des mesures administratives, soit des sanctionnes disciplinaires 
lorsque cela s, avère nécessaire. Elle veille a un bon fonctionnement du 
système bancaire. 
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     Elle assure une fonction importante lorsqu’ une banque cesse d, être agrée 
en déterminant les  modalités de la liquidation selon l, article 116 de code de la 
monnaie et au crédit 03/11. 

البنكي، القطاع البنكي، النقد  : اللجنة املرصفية اجلزائرية، العجزالكلامت املفتاحية
 القرض،املؤسسات املالية.و

 مقدمة: 
القطاع البنكي منذ االستقالل عدة تطورات بدأت بإنشاء البنك املركزي اجلزائري  لقد عرف

، حيث متثلت مهمته األساسية يف 31/12/1962املؤرخ يف  62/144بموجب القانون رقم 
اإلصدار النقدي واحلفاظ عىل استقرار النقود واإلرشاف عىل عمليات اإلقراض، واستقرار 

السيام بصدور القانون  1988حات ابتداء من سنة أسعار الرصف. ثم إحداث إصال
، وبعد ذلك فرتة اإلصالحات العميقة يف القطاع 12/01/1988املؤرخ يف  88/06رقم

الذي جاء لتكريس سياسة االنفتاح االقتصادي، ليتكم  90/10البنكي مع صدور القانون 
 هزت القطاع البنكي.استجابة لعدة أسباب وأزمات  03/11إلغاؤه فيام بعد بموجب القانون 

وعليه تفطن املرشع اجلزائري للفراغات الترشيعية التي ساعدت عىل تأزم الوضع البنكي      
واملايل، حيث فرض رصامة ورقابة دائمة عىل البنوك واملؤسسات املالية بإحداث أجهزة للرقابة 

وكذلك اللجنة  1خاصالقبلية و البعدية، وعىل رأسها البنك املركزي الذي خيضع لنظام قانوين 
 املرصفية التي هي موضوع الدراسة.

 1990أفريل  14املؤرخ يف  90/10و قد تم إنشاء اللجنة املرصفية بموجب القانون رقم  
، حيث منح هلا مهام واسعة 03/11واملتعلق بالنقد والقرض الذي تم إلغاؤه بموجب القانون 

مها لألحكام الترشيعية والتنظيمية املطبقة يف مراقبة البنوك واملؤسسات املالية ومد احرتا
عليها. كام قرر القانون اجلديد بعض الصالحيات واملهام فيام خيص تصفية البنوك السيام يف املواد 

السابق الذكر باإلضافة إىل األنظمة الصادرة عن جملس  03/11من القانون  116إىل  105من 
 النقد والقرض.

-قالل املايل، ويعد تاجرا يف عالقته مع الغري.بنك اجلزائر مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية املعنوية واالست- 1
ال يمكن أن يصدر حله  )البنك املركزي(كام جتدر اإلشارة أن بنك اجلزائر-. 03/11من القانون  09عن املادة 

 املتعلق بالنقد والقرض. 03/11من القانون  12إال بموجب قانون حيدد كيفيات تصفيته تطبيقا لنص املادة 
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 إطار مهامها جمموعة من اإلجراءات املالئمة إما تأديبية ذات وتتخذ اللجنة املرصفية يف     

طابع إداري أو يف شكل عقوبات تأديبية حسب احلالة، ويف كل األحوال تسهر اللجنة املرصفية 
 عىل حسن سري املنظومة البنكية عن طريق توخي احلذر واحليطة.

ت مالية أو اختالل يف توازهنا أو مؤسسة مالية إىل صعوبا 1ويف حالة ما إذا تعرضت بنك     
املايل، فان اللجنة تتدخل ملعاجلة الوضع قبل الدخول يف وضعية حرجة ماليا واقتصادية، وعلية 
يطرح التساؤل ما هو دور اللجنة املرصفية يف هذه احلالة وكيف تتدخل باملقارنة مع اإلجراءات 

 م؟ اجلامعية املطبقة عىل التجار الذين توقفوه عن دفع ديوهن
ولإلجابة عن هذا التساؤل جيدر بنا تبيان رقابة اللجنة املرصفية عىل النشاط البنكي (املبحث 

ثم آليات تدخل اللجنة املرصفية ملعاجلة الصعوبات التي تعرفها هذه املؤسسات املالية  ،األول)
 السيام يف حالة توقفها عن الدفع (املبحث الثاين).

 ملرصفية للنشاط البنكياملبحث األول : رقابة اللجنة ا
تقوم اللجنة املرصفية برقابة البنوك واملؤسسات املالية وكذا العمليات البنكية، حيث 

 سنتناول حتديد جمال رقابة اللجنة من حيث األشخاص ثم من حيث املوضوع عىل التوايل.
 املطلب األول: جمال رقابة اللجنة املرصفية من حيث األشخاص 

ط البنكي تقوم اللجنة املرصفية  برقابة عىل األشخاص القانونية التي يف إطار رقابة النشا
حيث أن قانون النقد  ،2( البنوك واملؤسسات املالية) متارس هذه العملية يف إطارها القانوين

قد كرس هذه الرقابة وبني نطاق ها من حيث األشخاص واىل غري  03/11والقرض 
 املؤسسات التي متارس العمل البنكي.

 فرع األول: البنوك واملؤسسات املاليةال
عىل القيام بالعمليات  03/11ركز التنظيم املرصيف بموجب قانون النقد والقرض رقم 

من  70البنكية من طرف أشخاص أساسية هي البنوك واملؤسسات املالية، حيث نصت املادة 

االيطالية والتي تعني املصطبة، ويقصد هبا املنضدة التي  ''بانكو''كلمة مشتقة من كلمة مصطلح بنك هو: - 1
يقف عليها الرصاف لتحويل العملة يف مدينة البندقية وهي مشتقة من اللغة الالتينية القديمة، وبعدها أصبح 

: االقتصاد النقدي سحنون حممود–البنك يعني املكان الذي توجد فيه املنضدة وجتري املتاجرة بالنقود. أنظر 
 . 76ص 01، ط2003قسنطينة  ،واملرصيف، هباء الدين للنرش والتوزيع،

جيب أن تؤسس البنوك واملؤسسات املالية اخلاضعة للقانون اجلزائري يف شكل رشكات مسامهة ويدرس  - 2
قانون النقد  ) من83جملس النقد والقرض جدو اختاذ بنك أو مؤسسة مالية شكل تعاضدية. عن املادة (

 .03/11والقرض 
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املبينة يف املواد من  عىل أن البنوك خمولة دون سواها بالقيام بجميع العمليات 03/11القانون 

من نفس القانون، بصفة مهنتها العادية. أي تلقي األموال من اجلمهور وعمليات  68إىل  66
 القرض، وكذا وضع وسائل الدفع حتت ترصف الزبائن وإدارة هذه الوسائل.

عد غري أنه ال تتمتع بصفة البنك أو املؤسسة املالية إال املؤسسات التي تكتيس هذه الصفة ب     
 .1خضوعها لإلجراءات القانونية التي يفرضها قانون النقد والقرض

هذا ونشري إىل أن األموال املتلقاة  من اجلمهور، األموال التي يتم تلقيها من الغري، السيام يف 
. و ال جيوز هنا للبنك 2شكل ودائع، مع حق استعامهلا حلساب من تلقاها، برشط إعادهتا

يف قضية التعاونية  3عة دون إذن املودع، حيث قررت املحكمة العلياالترصف يف األموال املود
 ضده املطعون البنك لد فتحت ملا الطاعنة التعاونية أن–(ب.أ.م) ضد (بنك التنمية املحلية) 

 بأخذه البنك فان وعليه، مئوية، نسبة وربح االجتار وليس الوديعة، سبيل عىل تم بنكي، حسابا
األشغال البلدية بأمر من الوايل حسب زعمه يتحمل املسؤولية عن  ملقاولة وتسليمه املايل املبلغ

 .-هذا الترصف
أما العملية الرئيسية التي تقوم هبا البنوك هي عمليات القرض، وهي كل عمل لقاء      

عوض يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال حتت ترصف شخص آخر، أو أخذ بموجبه 
ا بالتوقيع كالضامن االحتياطي أو الكفالة أو الضامن وكذا لصالح الشخص اآلخر التزام

 .4عمليات اإلجيار املقرونة بحق خيار بالرشاء السيام عمليات القرض االجياري
أما وسائل الدفع، فهي كل األدوات التي متكن كل شخص من حتويل أموال مهام يكن  

 .5السند أو األسلوب التقني املستعمل
شخص معنوي ( رشكة مسامهة) مهنته العادية والرئيسية القيام  وعليه فالبنك هو     

بالعمليات املرصفية بمختلف أنواعها السيام تلقي األموال من اجلمهور، عمليات القرض، 
 .1ووضع وسائل الدفع حتت ترصف الزبائن

 .03/11يليها من قانون النقد والقرض  وما 82املادة  - 1
 .03/11من القانون  67املادة  - 2
،ص 01،1996، املجلة القضائية،عدد10/01/1994الصادر بتاريخ  128623قرار املحكمة العليا رقم:- 3

154. 
 .03/11من القانون  68املادة  - 4
 .03/11لقانون من ا 69املادة  - 5
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م أما املؤسسة املالية، فهي شخص معنوي( رشكة مسامهة) مهنته العادية والرئيسية القيا     

باألعامل املرصفية ما عدا تلقي األموال من اجلمهور  وإدارة وسائل الدفع أو وضعها حتت 
 .2ترصف زبائنها

وعليه، يمكننا القول أن هناك فرق بني البنك واملؤسسة املالية، رغم خضوعهام إىل قانون      
وال من ، حيث أن البنوك هي اجلهة الوحيدة التي تتلقى األم03/11واحد، أي القانون 

 اجلمهور، وهي مهمة صعبة تعرض البنك إىل أخطار مجة.
كام انه ال يمكن للبنوك أو املؤسسات املالية أن متارس بشكل اعتيادي نشاطا غري      

من القانون املذكور أعاله إال إذا كان ذلك مرخصا  74إىل  70النشاطات املذكورة يف املواد من 
 .3د والقرضهلا بموجب أنظمة يتخذها جملس النق

هذا و تعمل اللجنة املرصفية عىل مراقبة مد احرتام البنوك واملؤسسات املالية لألحكام    
 الترشيعية والتنظيمية السارية املفعول، وتفحص رشوط استغالل البنوك واملؤسسات املالية. 

 الفرع الثاين: الغري
رصفية دون ترخيص أو اعتامد تراقب اللجنة املرصفية األشخاص الذين يقومون بأعامل م     

من جملس النقد والقرض، وتفرض عليهم عقوبات إما تأديبية أو إخطار اهليئات القضائية من 
اجل توقيع عقوبات جزائية أو مدنية عليهم، باإلضافة إىل امتداد رقابة اللجنة املرصفية إىل 

مبارشة أو غري مبارشة عىل املسامهات والعالقات املالية اجلارية بني األشخاص الذين يسيطرون 
بنك أو مؤسسة مالية واىل فروع الرشكات املالية اجلزائرية املوجودة يف اخلارج وتكون هذه 

، أي أن اللجنة تراقب أي شخص آخر يعتدي عىل النشاط 4املراقبة يف إطار االتفاقيات الدولية
 البنكي.

 وعاملطلب الثاين: جمال رقابة اللجنة املرصفية من حيث املوض
تقوم اللجنة املرصفية بعمل إداري  يتمثل يف الرقابة عىل حسن تطبيق البنوك واملؤسسات      

املالية للقوانني واألنظمة السارية املفعول، فاألعامل املرصفية ميدان حتتكره البنوك واملؤسسات 

 .03/11من القانون70و 66املادة - 1
 .03/11من القانون 71املادة  - 2
 .03/11من القانون 75املادة  - 3
 .03/11من القانون  02و -01فقرة  110املادة  - 4
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حسب ، ويمنع عىل كل شخص طبيعي أو معنوي، من غري البنوك واملؤسسات املالية، 1املالية

 .2احلالة، القيام بالعمليات التي جترهيا تلك البنوك واملؤسسات بشكل اعتيادي
هذا وتراقب اللجنة املرصفية احرتام البنوك واملؤسسات املالية لقواعد املهنة، وهو جمال      

ومن جهة أخر  ،مرن، حيث أن القانون مل يبني حدود هذه الرقابة ما جيعلها واسعة من جهة
 تعسف اللجنة يف استعامل هذه السلطة غري الواضحة يف جمال ضبط النشاط البنكي.يمكن أن ت

 املبحث الثاين: آليات تدخل اللجنة املرصفية يف حالة العجز البنكي 
باستقراء النصوص القانونية املنظمة للجنة املرصفية وطريقة تدخلها يتبني لنا أهنا سلطة      

طعن بالبطالن ضد قراراهتا جيعل تصنيف قرارها ضمن إدارية مستقلة أحيانا( حيث أن ال
القرارات اإلدارية)، وأحيانا جهة قضائية( حيث تقوم بتوقيع العقوبات ضد املخالفني ألحكام 
النشاط البنكي)، وكأهنا حمكمة تتوفر عىل سلطة العقاب التي تناسب االهتام عندما يتعلق األمر 

 بقضية جزائية.
اللجنة املرصفية يف حالة ما إذ عرفت البنوك أو املؤسسات املالية وبناء عىل ذلك تقوم    

صعوبات مالية أو عجز البنكي بالتدخل إداريا وقضائيا ملحاولة عالج العجز البنكي، أو عىل 
األقل  تأخري اهنيار البنك أو املؤسسة املالية، ألنه يف حالة إفالس هذه األخرية فانه ال جدو من 

ار أن العمل البنكي يقوم عىل الثقة واالئتامن وكسب ثقة الزبون. وسوف نبني انتشال ذلك، باعتب
 هذا التدخل كام ييل:

 املطلب األول: تدخل اللجنة املرصفية إداريا
تنوب اللجنة املرصفية عن الدولة يف جمال رقابة البنوك واملؤسسات املالية، حيث انه إذا      

هنة أو خمالفة للتنظيم البنكي وبقواعد احلذر، أو رأت أن هناك إخالل بقواعد حسن سري امل
الحظت أن هناك إخالل بالتوازن املايل للبنك، فإهنا تقوم بموجب صالحياهتا إىل توجيه إنذار 

 أو أمر إىل البنك املعني لتصحيح أوضاعه طبقا ملا هو معمول به.
ذه األخرية أن توقع عقوبات هذا ويف حالة عدم االمتثال ألوامر اللجنة املرصفية، يمكن هل     

تأديبية بدا بالتحذير وصوال إىل سحب االعتامد، أي أن اللجنة املرصفة يف هذه املرحلة حتاول 
 معاجلة املشاكل التي تعاين منها البنوك أو املؤسسات املالية.

 .03/11من القانون  71و 70املادة  - 1
 .03/11من القانون  76املادة - 2
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ويف حالة عدم جدو العقوبات التأديبية واستمرت معاناة املؤسسة( تسيري غري عادي)،      

قوم اللجنة املرصفية بتعيني قائم باإلدارة مؤقت لتسيري البنك أو املؤسسة املالية حيث يامرس ت
السلطات التي خيوهلا القانون التجاري ملسريي رشكة املسامهة  (البنك أو املؤسسة املالية)، حيث 

ذه يقوم هنا القائم باإلدارة بكل السلطات للترصف يف كل الظروف باسم الرشكة، ويامرس ه
السلطات يف نطاق موضوع الرشكة (البنك) مع مراعاة السلطات املسندة رصاحة يف القانون 

 .1جلمعيات املسامهني
يقوم القائم باإلدارة املؤقت بمهامه املتعلقة بمحاولة القضاء عىل املشاكل التي تتخبط فيها      

يح بان البنك قد توقف عن دفع املؤسسة املعنية، وإذا مل يستطع، فان القانون يقرر إمكانية الترص
. حيث يصبح قيد التصفية كل بنك أو 2ديونه فعال. وعليه يمكن سحب االعتامد من هذا البنك

، وهذا خيضع لقانون النقد 3مؤسسة مالية خاضعة للقانون اجلزائري تقرر سحب االعتامد منها
يف قضية بني فريق(خ) والقرض و من صالحيات اللجنة املرصفية، حيث  قررت املحكمة العليا 

حل بنك عن طريق اللجنة املرصفية، وتعيني مصف،  ''أن: BCIAضد: مصفي ب.ت.ص
 .4خيضعان إلجراءات قانون النقد والقرض

وعندما يفقد بنك أو مؤسسة مالية اعتامده ووضعه قيد التصفية بموجب قرار صادر عن      
طبقا ملا قررته  5من القانون التجاري 245ة اللجنة املرصفية، فانه ال يمكن تطبيق مقتضيات املاد

الصادر بتاريخ   ''البنك التجاري والصناعي ضد ش.ذ.م.م تيب ايس ''املحكمة العليا يف قضية 
وحتديد كيفيات  1، حيث تلعب اللجنة املرصفية دورا هاما يف تعيني مصفي6 05/09/2007

املؤرخ يف  08-93قانون التجاري اجلزائري املعدل باملرسوم رقموما يليها من ال 622أنظر املادة - 1
25/04/1993  . 

-Voir aussi MAHFOUD LACHEB : Droit des affaires, Office des Publications Universitaires, 
4éme Edition, Alger 2011, p.113 

 .03/11من القانون 95املادة  - 2
 .03/11من القانون 115املادة  - 3
 .244،ص 01،2011، جملة املحكمة العليا، عدد04/03/2010الصادر بتاريخ  649601القرار رقم  - 4
يرتتب عىل احلكم بشهر اإلفالس أو التسوية القضائية  ((من القانون التجاري عىل ما ييل:  245نصت املادة - 5

م كل طرق التنفيذ سواء عىل وقف كل دعو شخصية ألفراد مجاعة الدائنني، وبناء عىل هذا توقف منذ احلك
  ))املنقوالت أو عىل العقارات من جانب الدائنني...

، جملة املحكمة 05/09/2007الصادر بتاريخ  475871قرار املحكمة العليا رقم - 6
 .361،ص02،2007العليا،عدد
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بالنقد والقرض، ويمكن طرح التساؤل من القانون املتعلق  116التصفية يف إطار أحكام املادة 

هل يمكن للمحكمة املختصة أن تفتح إجراءات اإلفالس أو التسوية القضائية أم أن األمر  ،هنا
يتوقف عىل اخذ رأي اللجنة املرصفية، حيث إننا باستقراء النصوص القانونية نالحظ أن القانون 

س، األمر الذي يستتبع معه القول انه مل يتوخى أي تنسيق بني اللجنة املرصفية وحمكمة اإلفال
جيب التعامل مع معاجلة العجز البنكي بحذر وحماولة تأخري اهنيار املؤسسة املالية إىل أبعد 
احلدود، باعتبار أن الرشوع يف فتح اإلجراء أمام القضاء يعني انه ال جدو من انتشال هذا 

 البنك ألنه قد فقد ثقة زبائنه. 
 اللجنة املرصفية كقايض األحوال التجارية املطلب الثاين: تدخل 

كام يمكن أن يفتح هذا  ،2يؤدي اإلعالن عن التوقف عن الدفع إىل فتح اإلجراء القضائي     
 215من القانون التجاري هذا وقد نصت املادة  216اإلجراء من طرف الدائنني بموجب املادة 

وي خاضع للقانون اخلاص ولو مل يتعني عىل كل تاجر أو شخص معن ''من القانون التجاري
يكن تاجرا، إذا توقف عن الدفع أن يديل بإقرار يف مدة مخسة عرش يوما قصد افتتاح إجراءات 

، وعليه يطرح التساؤل عن إمكانية تطبيق نصوص القانون ''التسوية القضائية أو اإلفالس
 التجاري املتعلقة باإلفالس عىل البنوك؟

فإننا  ،من الرجوع إىل النصوص القانونية ذات الصلة باملوضوع لإلجابة عن ذلك، البد     
املتعلق بنظام ضامن الودائع املرصفية،  2004مارس  04املؤرخ يف  04/03نجذ أن النظام رقم 

أنه ال يمكن استخدام ضامن الودائع املرصفية إال يف  ''منه  13حيث جاء هذا النظام يف املادة 
 حالة توقف البنك عن الدفع،

ماعدا حالة قيام إجراء خاص بتسوية قضائية أو إفالس يتعني عىل اللجنة املرصفية أن ترصح 
بان الودائع لد البنك أصبحت غري متوفرة عندما ال يقوم البنك بدفع ودائع مستحقة ألسباب 

 .3''مرتبطة بوضعيته املالية وعندما تعترب اللجنة املرصفية أن السداد مشكوك فيه....

ال صفة  ''مبدأ:   ''ضد:درازدنار بنك أجي  CAالرشكة اجلزائرية للبنك ''قررت املحكمة العليا يف قضية بني - 1
تقايض للمصفي، بدون إذن من اللجنة املرصفية التي عينته، ملتابعة الدعاو اجلارية أو القيام بدعاو جديدة 

 .355، ص 2007، 02جملة املحكمة العليا، عدد ،474230.أنظر يف ذلك القرار رقم ''لصالح التصفية
 .03/11من القانون  113املادة - 2
يتعلق بنظام ضامن الوداع املرصفية (ج ر  2004مارس  04املؤرخ يف  04/03النظام رقم  من 13املادة  - 3

 ).02/06/2004املؤرخ يف  35العدد 
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ك يكون نظام ضامن الودائع قد أضاف مفهوم جديد للتوقف عن الدفع وهو عدم وبذل     

توفر ودائع اجلمهور، حيث يتسنى للجنة املرصفية الترصيح بذلك وبالتايل يرشع يف تعويض 
وهذا يعني أيضا ،. وذلك قبل فتح اإلجراء أمام القضاء1املودعني من طرف رشكة ضامن الودائع

حبت االعتامد من البنك اآلمر الذي جيعل املحكمة ال يمكنها أن تأمر أن اللجنة املرصفية قد س
. حيث انه من 2باالستمرار يف النشاط التجاري (البنكي) طبقا ملقتضيات القانون التجاري

 الصعب إعادة النشاط البنكي هلذه املؤسسة  لفقدان الثقة مع اجلمهور والساحة املالية ككل.
طبيق أحكام القانون التجاري غري كافية  إذا تعلق األمر بتوقف هذا ما جيعلنا نقول إن ت   

البنك عن الدفع، وتعترب اللجنة هنا قايض األحوال التجارية، وبالتايل نكون أمام تناقض يف 
حيث يمكننا اإلشارة هنا انه جيب عىل حمكمة  ،املعاجلة اخلاصة بإفالس بنك أو مؤسسة مالية

ملرصفية باعتبارها ممثلة عن الدولة يف مراقبة البنوك واملؤسسات اإلفالس أن تطلب رأي اللجنة ا
املالية، حتى نتفاد التناقض يف املعاجلة للعجز البنكي، الن املعاجلة املزدوجة دون تنسيق بني 
اللجنة املرصفية وحمكمة اإلفالس سوف تؤدي إىل نتائج وخيمة، وهو ما جيعلنا نخلص إىل أن 

املالية له من اخلصوصية ما جيعل اللجنة املرصفية تلعب دور رئييس  إفالس البنوك واملؤسسات
 ومهم يف التعامل مع  املشاكل التي تواجهها هذه املؤسسات.

 خامتة:
من أجل بناء قطاع بنكي قوي ونشيط يعتمد عىل القواعد املعمول هبا عامليا جيب تضافر   

( بنك اجلزائر، اللجنة املرصفية،  جهود اجلميع  وتنسيق العمل بني كل اهليئات ذات الصلة
واملحكمة التجارية) من اجل حل املشاكل والصعوبات املالية التي تعاين منها البنوك قبل 
الدخول يف إفالس قطاعي باعتبار أن ذلك يؤثر عىل السوق املالية.ومن اجل تفادي الوقوع يف 

 عجز مايل بنكي نقرتح ما ييل:
ن قانون النقد والقرض املتعلقة بميكانيزمات تضامن م 99تثمني وتفعيل نص املادة  -

 الساحة املالية ودعوة املسامهني وتوخي العقاب يف حالة عدم االستجابة من طرف البنوك.

رشكة ضامن الودائع هي رشكة مسامهة، وجيب عىل البنوك أن تكتتب يف رأس مال رشكة ضامن الودائع  - 1
 املذكور أعاله. 04/03من النظام  02فقرة  06عن املادة  ''املرصفية الذي يوزع بينها بحصص متساوية

فيفري  06املؤرخ يف  02-05املعدل واملتمم بالقانون رقم  59-75من القانون التجاري رقم 277املادة  - 2
-2006، منشورات برييت، اجلزائر العاصمة، طبعة "القانون التجاري يف ضوء املامرسات القضائية"، 2005
2007. 
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توسيع صالحيات اللجنة املرصفية السيام يف عملية تصفية البنوك، وتنسيق اجلهود مع -

ر يف النشاط البنكي أو عىل األقل املحكمة التجارية للوصول إىل هدف مشرتك هو االستمرا
 تأخري اهنيار البنك أو املؤسسة املالية .

إحداث توازن بني إجراءات التصفية املنصوص عليها يف قانون النقد والقرض و -
 اإلجراءات الواردة يف القانون التجاري، لتنسيق العمل بني اللجنة املرصفية وحمكمة اإلفالس.

عاجلة املشاكل التي تعرتي البنوك واملؤسسات املالية حتى ال تفقد التعامل بمبدأ الرسية يف م-
 ثقة اجلمهور.

جيب حتسيس مسريي البنوك بمسؤولياهتم عن طرق ترقية ثقافة حقيقية للمراقبة الداخلية، -
 الن مثل ذلك قدم نتائج اجيابية يف الكثري من الدول.

ة املتعثرة ماليا باعتبار أهنا تأخذ رضيبة يقع عىل عاتق الدولة إنقاذ البنوك واملؤسسات املالي-
ال بأس هبا من هذه املؤسسات، وهذا يف إطار قوانني اجلمهورية وتشجيع املؤسسات عىل 

 االستثامر يف األموال بدل تصفيتها. 
إن عملية معاجلة العجز البنكي عملية مركبة اقتصاديا، تقنيا، ماليا، وقانونا تقتيض معاجلة -

يف القانون التجاري كام انه أي بنك أو مؤسسة مالية، تابعة للدولة أو  خاصة غري مألوفة
للخواص يمكن هلا أن تقع يف عجز لسبب أو آلخر، والدليل عىل ذلك إفالس وتصفية الكثري 

 من البنوك حتى يف الدول التي تعرف تقدما كبريا يف النشاط البنكي. 
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 بات اجلنائيدور نظام املراقبة بواسطة الفيديو يف االث

 أستاذ مساعد قسم (ب)/ تومي حيي 
 املدية  /كلية احلقوق / جامعة الدكتور حيي فارس

  :ملخص 
جديدة يف الوقاية من  كآليةينصب موضوع البحث عن دور نظام املراقبة بواسطة الفيديو 

األعامل االجرامية واحلد من اجلريمة يف الشوارع والتجمعات احلرضية الكرب ومحاية 
ية استخدام أجهزة املراقبة من قبل وبيان مرشوع ،وحفظ النظام العامشخاص و املمتلكات األ

وضبط أماكن تنصيبها بام ال يؤدي إىل انتهاك احلياة السلطة العامة واهلدف من استخدامها 
توقف عىل مد مرشوعية التصوير باألماكن العامة املفتوحة يوهذا  ،اخلاصة للمواطنني
من اجراء املراقبة الدليل املستمد بيان مرشوعية  و ،"كامريات املراقبة  "ق للجمهور عن طري

 وحجيته يف االثبات اجلنائي . بواسطة الفيديو 
Résumé 
Sujet de recherche se concentre sur le rôle de système de vidéo surveillance 
comme un nouveau mécanisme pour la prévention des actes criminels et pour 
réduire la criminalité dans les rues et les grandes agglomérations urbaines et la 
protection des personnes et des biens et la préservation de l’ordre public et 
indiquer la légitimité de l’utilisation de la surveillance de l’autorité publique et 
du but d’utilisation et régler l’installation programme lieux ne conduit pas à 
une violation de la vie privée des citoyens, selon la légalité de la photographie 
dans les lieux publics ouverts au public par le biais de « surveillance », a 
énoncé la légalité de la preuve en surveillant La vidéo la preuve pénale 
opposabilité. 
 

 :مقدمة
إن استخدام نظام املراقبة بواسطة التصوير املرئي (كامريات املراقبة) بات أكثر من رضورة يف 

 ،مةوقتنا احلايل يف سبيل الوقاية من األعامل االجرامية و محاية األشخاص و املمتلكات بصفة عا
حيث  ،وبصفة خاصة ضبط حركة السري املرور عرب الطرق باملدن ومعاينة املخالفات املرورية

يف  "كامريات املراقبة  "جلأت الكثري من دول العامل إىل استخدام نظام املراقبة بواسطة الفيديو
متكن من محاية أمنها ومحاية مواطنيها قصد منع ارتكاب اجلرائم ال سيام أجهزة التصوير املرئي 

التعرف عىل مرتكبي اجلرائم وإلقاء القبض عليهم ولقد أثبتت أجهزة التصوير املرئي احلديثة 
فعاليتها يف الوقاية من األعامل االجرامية باإلضافة إىل أمهيتها يف جمال االثبات اجلنائي وذلك 
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ذلك إىل استخدامها يف  نظرا لقدرهتا الفائقة يف تصوير الواقعة اجلرمية بدقة و كفاءة عالية مما أد

فاإلثبات يف املواد اجلزائية هو كل ما يؤدي إىل الكشف عن احلقيقة بأي طريقة   ،)1(املجال اجلنائي
فاحلكم عىل املتهم  ،)2(من طرق االثبات ما عدا األحوال التي ينص فيها القانون عىل غري ذلك 

مة الدليل عىل وقوعها ونسبتها إىل يف املسائل اجلزائية يتطلب اثبات وقوع اجلريمة بمعنى إقا
ويف سبيل ذلك أجازت الترشيعات  ،وتلك هي الغاية املنشودة من االثبات اجلنائي ،املتهم

املقارنة استخدام تكنولوجيا املراقبة بواسطة الفيديو يف مكافحة االرهاب بصفة خاصة والوقاية 
كن التي تكون حمل مراقبة من اجلريمة بصفة عامة حيث عملت عىل تنظيمها وحتديد األما

وهذا ما قامت به اجلزائر مؤخرا عىل غرار كثري من دول العامل باصدار  ،بواسطة الكامريات
 .    )3(مرسوم رئايس ينظم املراقبة بواسطة الفيديو 

يثري عددا من  "دور نظام املراقبة بواسطة الفيديو يف االثبات اجلنائي  "إن موضوع 
ودورها يف االثبات  "كامريات املراقبة  "ول استخدام هذه التقنية احلديثة التساؤالت القانونية ح

فام املقصود باملراقبة بواسطة الفيديو ؟ وما مد مرشوعية  ،اجلنائي و أمهيتها من الناحية األمنية
تصوير وحجيته يف االثبات استخدام هذه التقنية احلديثة ومرشوعية الدليل املستمد من ال

 ؟اجلنائي
 بحث األول : مفهوم املراقبة بواسطة الفيديو امل

ألجل االحاطة بمفهوم املراقبة بواسطة الفيديو سوف نحاول توضيح املقصود بعملية  
وأنواعها ووسائلها وبيان أمهيتها يف االثبات  )4(املراقبة بواسطة الفيديو (كامريات املراقبة ) 

أجهزة التصوير احلديثة التي تساهم بصورة اجلنائي من خالل إعطاء فكرة عن املراقبة بواسطة 
 ،فعالة يف اثبات اجلريمة أو نفيها

وبناء عليه قمنا بتقسيم هذا املبحث إىل مطلبني نتناول يف املطلب األول تعريف املراقبة 
 بواسطة الفيديو وأنواعها، ويف املطلب الثاين النظام القانوين للمراقبة بواسطة الفيديو 

 عريف املراقبة بواسطة الفيديو املطلب األول : ت 
حتى نتعرف عن املقصود باملراقبة بواسطة الفيديو (كامريات املراقبة ) يقتيض ذلك منا تقسيم 

بحيث نتناول يف الفرع األول تعريف املراقبة بواسطة الفيديو أي التصوير  ،املطلب إىل فرعني
 وسائلها ويف الفرع الثاين أنواع املراقبة و ،"الفيديوي  "املرئي 

 
. 
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 الفرع األول : تعريف املراقبة بواسطة الفيديو 

ولبيان مفهوم هذا  ،يعد أحد املصطلحات احلديثة "املراقبة بواسطة الفيديو  "إن مصطلح 
والتي  "املراقبة  "املصطلح يتعني أوال : أن نقسم هذا املصطلح إىل مقطعني :األول هو كلمة 

والتي تقابل يف اللغة   vidéoالكلمة الثانية فهي أما  surveillanceتقابلها يف اللغة الفرنسية 
العربية كلمة (تلفزيوين) أو الرائي، والتي تطلق عىل جهاز نقل الصور واألصوات بواسطة 

 .  )5(األمواج الكهربائية 
 فإنه يف ،وبام أن كامريات املراقبة تقوم بعملية التصوير املرئي والتسجيل يف الوقت ذاته        

احداث تسجيل  "هذه احلالة وحسب تعريف املوسوعة الربيطانية اجلديدة للصورة فهي إذن 
 )6( "كيميائية     دائم أو ثابت تشكل عن طريق تفاعل مشرتك للضوء و عملية

جاري  بات أمراوالثابت اليوم أن استخدام كامريات املراقبة يف كثري من دول العامل        
واجلزائر كغريها من الدول رشعت هي  ،الفعال يف الوقاية من اجلريمةالعمل به نظرا لدورها 

يف تركيب كامريات املراقبة يف خمتلف ) 7( 2009األخر يف استخدام هذه التقنية منذ سنة 
األماكن العمومية واملؤسسات الوطنية العمومية بغية املراقبة ألهداف تتعلق باألمن الوطني 

امت به بعض الرشكات الوطنية واخلاصة وحتى املواطنني يف والسالمة املرورية وهو ما ق
وهذا إن دل عىل يشء فإنام يدل عىل أمهية تكنولوجيا املراقبة بواسطة الفيديو يف  ،حمالهتم اخلاصة

االثبات اجلنائي كوهنا تصور الوقائع وترصد احلركات معا ويف الوقت ذاته تقوم بعملية 
هذا  )8(م بدور فعال ساعد يف الوقاية من األعامل االجرامية التسجيل األمر الذي جعل منها تقو

من جهة، ومن جهة أخر سمح القانون بتنصيب كامريات املراقبة هبدف محاية األشخاص 
واملمتلكات وحتى يف املحالت و يف البيوت رشيطة عدم مساسها بحرمة احلياة اخلاصة 

ريات كأن يكون تنصيبها موجه إىل ولكل شخص مترضر من الرتكيب السئ للكام ،للمواطنني
مداخل العامرات أو البنيات أو عمل هذه الكامريات يمكن أن ينفذ إىل املنازل بام يرض بحق 

يمكن للشخص املترضر أن يرفع شكو أمام اجلهات املختصة  ،األفراد بحرمة احلياة اخلاصة
 .)9(بدعو املساس باحلريات العامة 

 م الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو الفرع الثاين : أحكام النظا
املحدد للقواعد العامة  2015أوت  22املؤرخ يف  228-15وفق املرسوم الرئايس رقم 

املتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسريه األماكن التي تكون حمل مراقبة 
  كامريات املراقبة هبا ؟   فام هي هذه األماكن التي يتم تنصيب ،بواسطة كامريات املراقبة
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 أوال : األماكن حمل املراقبة بواسطة الفيديو ورشوط تنصيبها 

من املرسوم  4: تتمثل هذه األمكان طبقا للامدة  األماكن حمل مراقبة بواسطة الفيديو -أ
 عىل النحو األيت : 2015أوت  22املؤرخ يف  228-15الرئايس رقم

 طق ضواحي املدن .التجمعات احلرضية الكرب ومنا -
 حماور الطرق الكرب السيام منها مقاطع الطرق ذات احلركة الكثيفة. -
-  األماكن املفتوحة للجمهور كاملوانئ واملطارات واملنشئات الرياضية الكرب 
-  املؤسسات االقتصادية الكرب 
توصيلها  ولعل من أبسط صور املراقبة تنصيب كامريات يف األماكن املراد مراقبتها مع  

ويتم من خالهلا نقل املشاهد والصور التي تقوم  ،بشاشة عرض أو أكثر يف حجرة مراقبة
الكامريات بتصويرها وإظهارها عىل شاشة الرؤية من خالل جهاز مساعد يتوىل نقل الصوت 
والصورة أو تكبريها أو عرضها أو ايقافها أو ختزينها بشكل أيل مع إمكانية التحكم اليدوي يف 

فاملراقبة بواسطة أجهزة التصوير احلديثة من هذه الناحية تعترب وسيلة تقنية لالطالع  ،)10(راقبة امل
 . )11(واالستباق هبدف املسامهة يف الوقاية من األعامل االجرامية 

إن عملية تنصيب كامريات املراقبة يف األماكن العامة  : املراقبة كامريات تنصيب رشوط –ب 
ذلك أن عملية تنصيب كامريات  ،ور ال خيضع إىل رخصة إدارية مسبقةأو املفتوحة للجمه

املراقبة ختضع ملخطط رئييس يوافق عليه الوايل بعد التصديق عليه من قبل جلنة األمن الوالئية 
. أما إذا تعلق األمر بتنصيب كامريات املراقبة من طرف مؤسسة اقتصادية تكون موجهة  )12(

محاية ضواحي موقعها فإهنا ختضع إىل رخصة ادارية يسلمها  لتصوير الطريق العام هبدف
 . )13(الوايل

 ثانيا : النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وكيفية سريه 
من  8يشمل التنظيم الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو عىل مركزين حسب ما جاء يف املادة 

للمراقبة ومركز والئي للمراقبة مركز وطني  ،عىل مركزين 228-15املرسوم الرئايس رقم 
من املرسوم  2بواسطة الفيديو وشبكة كامريات منصبة يف األماكن املنصوص عليها يف املادة 

بحيث يوضع املركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو حتت سلطة الوزير األول  ،املذكور أعاله
 ،)14(كون مقره باجلزائر العاصمة الذي يقوض تشغيله الدائم إىل املدرية العامة لألمن الوطني وي

ويوضع املركز الوالئي للمراقبة بواسطة الفيديو حتت سلطة الوايل الذي يفوض تشغيله الدائم 
الفقرة الثانية من املرسوم الرئايس  10إىل أمن الوالية ويكون مقره بمقر الوالية وفقا للامدة 
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لفضاءات العمومية املوجودة خارج املناطق هذا وختضع املراقبة بواسطة الفيديو ل ،املذكور أعاله

من املرسوم بحيث ترسل الصور  12احلرضية إىل مسؤولية قيادة الدرك الوطني طبقا للامدة 
املنجزة إىل املركز الوالئي للمراقبة بواسطة الفيديو  .غري أن املرسوم مل حيدد مدة حفظ 

اقبة وكيفية اتالف هذه التسجيالت التسجيالت الفيديو املنجزة عن طريق النظام الوطني للمر
 عند انقضاء املدة مما يعاب عليه وعليه يتوجب عىل املرشع استدراك ذلك بموجب نص خاص.  

 املبحث الثاين: دور املراقبة بواسطة الفيديو يف االثبات اجلنائي 
الفيديو لقد أد استخدام التقنية احلديثة من قبل االجهزة األمنية يف جمال املراقبة بواسطة 

للوقاية من األعامل االجرامية ومحاية األشخاص واملمتلكات عن طريق تنصيب أجهزة التصوير 
عرب الطرق الكرب والتجمعات احلرضية الكرب والشوارع الرئيسية ال  "كامريات املراقبة  "

ها أد ذلك إىل تعزيز قدرات األجهزة األمنية وساعد ،سيام باملدن الكرب وأماكن التجمعات
ولعل استعامل نظام املراقبة املرئي من  ،ذلك يف عملها عىل ردع اجلريمة يف املنطقة املراقبة

بحيث تقوم  ،)15(خصائصه الفنية تصوير مرسح اجلريمة بصورة واضحة و كاملة غري منقوصة 
بتسجيل األحداث واجلرائم بصورة واضحة كام تراها العني املجردة األمر الذي يسهل من 

مما دفع بالسلطات األمنية االعتامد عىل  ،المح املتهمني متى كانت الصورة واضحةمعرفة م
إذ  ،املراقبة عن طريق التصوير مستخدمة أسلوب الرقابة عن طريق الدوائر التليفزيونية املغلقة

يساعدها يف حتسني مستو عملها عرب تزويدها يف الوقت باألخبار واملعلومات . إن نجاعة هذا 
شجع الكثري من دول العامل عىل استخدام نظام املراقبة بواسطة الفيديو من خالل األسلوب 

تثبيت كامريات املراقبة التي تتحرك بواسطة أشعة الليزر يف الشوارع الرئيسة واملجمعات 
حيث قامت  ،التجارية ويف ميرتو األنفاق واملوانئ واملطارات منذ فرتة طويلة كالواليات املتحدة

منذ سبعينات القرن املايض بمراقبة الشوارع الرئيسية التي تتفاوت فيها نسبة  هذه األخرية
اجلريمة عن طريق الدوائر التلفزيونية املغلقة بحيث أصبحت شوارع  املدن األمريكية حتت 

يف قضية   1977وذهبت املحكمة العليا لنيويورك عام  ،1971املراقبة املستمرة وذلك منذ عام 
people v.teicher  16(إىل قبول الدليل املستمد من التصوير بالفيديو بأمر املحكمة(. 

إن دور نظام املراقبة بواسطة الفيديو أثبت فعاليته يف الوقاية من اجلريمة خاصة اجلرائم 
فقد أكدت عدة دراسات أجريت يف بريطانيا فاعلية املراقبة بواسطة  ،االرهابية يف كثري من الدول

وذلك بعد تنصيب أجهزة املراقبة يف أماكن تكثر فبها رسقة  ،اجلريمةالفيديو يف احلد من 
رسقات  207السيارات حيث باستخدام هذه التقنية انخفض معدل جريمة رسقة السيارات من 

 . )17(رسقات فقط يف السنة الثانية  7يف السنة األوىل من تركيب الكامريات إىل 
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 ملسامهة فيام يأيت :وهيدف نظام املراقبة بواسطة الفيديو إىل ا

 مكافحة االرهاب  -1
 الوقاية من األعامل االجرامية -2
 محاية األشخاص و املمتلكات  -3
 احلفاظ عىل النظام العامل  -4
 ضبط حركة السري عرب الطرق ومعاينة املخالفات لقواعد حركة املرور عرب الطرق  -5
سيري وضعيات األزمة و/ أو الكوارث باإلضافة إىل ت ،تأمني البنايات و املواقع احلساسة-6

 .) 18(الطبيعية أو غريها 
وكام هو معلوم أن املراقبة بواسطة الفيديو(كامريات املراقبة) هلا فوا ئد عديدة كوهنا تلعب 

السيام إذا  ،دورا رائدا يف ضبط  العديد من املخالفات املرورية والوقاية من األعامل االجرامية
اقبة احلديثة تتوفر عىل قدرات عالية يف التقاط صور املركبات املخالفة علمنا أن كامريات املر

ومن جهة أخر  ،هذا من جهة) 19(لقانون املرور مع إظهار ترقيم السيارة بدقة وبشكل واضح
فإن التصوير الذي تقوم به كامريات املراقبة يتميز بخاصية التسجيل بام يضمن حفظ التصوير 

عرضه بعد حني ملشاهدته أكثر من مرة األمر الذي يساعد اجلهات ومن ثم  ،املرئي للجريمة
وهذا ما ساعد البوليس  )20(األمنية املختصة يف مكافحة اجلريمة يف معرفة هوية الفاعل 

البلجيكي يف معرفة هوية منفذي اهلجوم االرهايب عىل مطار بالعاصمة البلجيكية بروكسل سنة 
مد مرشوعية الدليل املستمد من التصوير بواسطة  لكن السؤال املطروح حول ،)21( 2015

 كامريات املراقبة يف االثبات اجلنائي ؟ 
نتناول يف املطلب األول مرشوعية  ،يتعني علينا تقسيم املبحث إىل مطلبني ،ولتوضيح ذلك

ة و يف املطلب الثاين حجي ،الدليل املستمد من أجهزة املراقبة بواسطة الفيديو (كامريات املراقبة)
 الدليل املستمد من أجهزة املراقبة بواسطة الفيديو .

 املطلب األول : مرشوعية الدليل املستمد من أجهزة املراقبة بواسطة الفيديو 
من منطق اندماج التكنولوجيا والتحقيق اجلنائي أصبح واقعا ملموسا يف جل ترشيعات 

. متى يقبل الدليل الرقمي ،لتايلالعامل حتى يف الدول األكثر ديمقراطية يمكننا طرح السؤال ا
 ؟  "كامريات املراقبة  "املستمد من أجهزة التصوير 

لقبول الدليل يشرتط رجال القانون أن يتمتع هذا الدليل برشوط معينة و إال كان الدليل 
باطال حتى ولو كان هو الدليل الوحيد فال يصح االستناد عليه يف إدانة املتهم . عموما لقبول 
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، )22(ملستمد من أجهزة املراقبة كدليل اثبات جيب أن يتم احلصول عليه بصورة مرشوعة الدليل ا

وذلك يقتيض أن تكون اجلهة املختصة بجمع األدلة قد التزمت بالرشوط التي حيددها القانون يف 
فمبدأ مرشوعية الدليل املستمد من أجهزة التصوير (كامريات املراقبة) يعني رضورة  ،هذا الشأن

أي أن قاعدة  )23(ق اإلجراء مع القواعد القانونية واألنظمة يف وجدان املجتمع املتحرض اتفا
املرشوعية للدليل اجلنائي ال تقترص فقط عىل جمرد املطابقة مع القاعدة القانونية التي ينص عليها 

قواعد  و )24(املرشع بل جيب أيضا مراعاة اعالنات حقوق االنسان واملواثيق واالتفاقات الدولية 
 النظام العام و حسن اآلداب يف املجتمع باإلضافة إىل املبادئ التي استقرت عليها املحاكم .

بناءا عىل ما تقدم يتطلب الدليل املستمد من أجهزة املراقبة بواسطة الفيديو أن يكون مرشوعا 
ام يضمن وهذا متى تم احلصول عليه بالطرق املرشوعة ب ،لألخذ به يف عملية االثبات اجلنائي

التوازن بني حق املجتمع يف الوقاية من اجلريمة وبني حقوق األفراد يف عدم انتهاك احلق يف 
 . )26(واملنصوص عليها يف القوانني اجلنائية  )25(خصوصياهتم املكفولة دستوريا 

تم تنصيبها يف األماكن العامة  وال يكون الدليل مرشوعا إال إذا كانت كامريات املراقبة قد
البنوك)، وأي مكان مفتوح للجمهور وذلك وفق  ،املوانئ ،املطارات ،الساحات ،شوارعال(

باإلضافة إىل عدم توجيه هذه الكامريات إىل مداخل  ،رشوط وضوابط أمهها عالنية تنصيبها
لكن إذا جر التصوير املرئي يف مكان خاص فإنه يعد إجراء  ،العامرات أو املنازل بشكل خاص

لو كان اهلدف منه الصالح العام فحائط احلياة اخلاصة ال جيوز جتاوزه تذرعا غري مرشوع حتى و
ومن ثم يكون الدليل املستمد من أجهزة املراقبة باطل .إذن مرشوعية  ،)27(باملصلحة العامة 

الدليل املستمد من أجهزة املراقبة بواسطة الفيديو واملتمثل يف الصورة مرتبط يف احلقيقة كل 
األمر )28(مرشوعية استخدام هذه التقنية يف عملية املراقبة أو التصوير املرئي االرتباط بمد،

 "الذي أثار جداال فقهيا بني مؤيد ومعارض حول مرشوعية استخدام هذه التقنية احلديثة 
 ومرشوعية الدليل املستمد منها .   "كامريات املراقبة 

 زة املراقبة بواسطة الفيديو الفرع األول : املوقف الفقي من مرشوعية استخدام أجه
 أوال : االجتاه املؤيد :  

ير أصحاب هذا االجتاه أن مرشوعية استخدام أجهزة املراقبة بواسطة الفيديو فيه محاية 
ألمن املواطنني ومحاية ممتلكاهتم مدللني عن ذلك بأن هذه األجهزة تساعد يف منع ارتكاب 

دف نظام املراقبة بواسطة الفيديو إىل املسامهة يف الوقاية كام هي )29(اجلرائم أو مكافحتها بفعالية 
30(من األعامل االجرامية و مكافحة االرهاب وضبط حركة السري عرب الطرق باملدن الكرب( ،

اجلريمة وتوثقها كام حدثت بالضبط مما يسهل  "كامريات املراقبة "هذا و تكشف هذه التقنية 
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التعرف عىل مرتكبي اجلريمة وإلقاء القبض عليهم يف للجهات املختصة بالبحث والتحري من 

وقت قصري وتقديمهم إىل العدالة إذا ما تم استخدامها واستغالهلا بام خيدم عملية مكافحة 
. فالتصوير املرئي يوثق احلوادث والوقائع مما يزيد من قيمة الصورة ويضفي عليها )31(اجلريمة 

 حجية أكرب. 
خدام هذه األجهزة ال يثري أية إعرتاضات بالنسبة الحرتام وذهب رأي إىل القول أن است

فالصفة غري االجتامعية لألعامل التي ترتكب ال جيب أن جتعل املتهم  ،حريات األفراد الرئيسية
غي أن أصحاب هذا الرأي  ،يفاجا حينام ينكشف ويستدعى كي يسأل عن أفعاله التي ارتكبها

 )32(ئل قبل الرشوع بالعمل به يفضلون االعالن عن استخدام هذه الوسا
وبام أن التقدم العلمي الذي تتحقق صوره يف وسائل االثبات اجلنائي وما أنجر عنه من 
وسائل تكنولوجية جد متطورة يف مكافحة اجلريمة تستطيع أن تتغلب عىل كل حماوالت املتهم 

لك األوىل برجال فاملجرم يستعني بكل وسيلة النجاح مرشوعه االجرامي لذ ،لتضليل العدالة
األمن والقانون أن يتصدوا للجريمة باستخدام الوسائل العلمية وتكنولوجيات املراقبة احلديثة 

 )33(يف مقاومة التيار االجرامي 
 ثانيا : االجتاه املعارض 

يذهب أصحاب هذا االجتاه إىل القول بعدم مرشوعية استخدام أجهزة املراقبة املرئية ما مل 
وبرروا رفضهم هذا كون استخدام كامريات  ،أكثر احنراما حلقوق االنسانمتارس بضامنات 

املراقبة فيه اعتداء عىل احلياة اخلاصة لألفراد التي تكفلها الدساتري واملواثيق الدولية والترشيعات 
 "كامريات املراقبة "ومن جهة أخر يعتربون املراقبة عن طريق  ،اجلناية احلديثة هذا من جهة

 عىل احلريات الشخصية للمواطنني . فيه تضييق
وكنتيجة ملا تقدم يتبن أن استخدام نظام املراقبة بواسطة الفيديو تشكل اعتداء عىل حق 

فأجهزة املراقبة يمكنها أن تعري االنسان متاما وتكشف أرساره  ،االنسان يف حرمة حياته اخلاصة
دام هذه التقنية بانحرافها عىل ما هيدف أما إذا تم اساءة استخ ،)34(مهام كان حريصا عىل اخفائها 

غري أنه إذا  ،إليه نظام املراقبة بواسطة الفيديو حتام سوف يكون الدليل املستمد منها غرب مرشوع
كان استخدام أجهزة التصوير يف عملية املراقبة بصورة ال ختالف القوانني املنظمة هلا فإن الدليل 

و ملعرفة مرشوعية الدليل املستمد  ،يته يف جمال االثباتاملستمد منها يكون مرشوعا وتتعاظم أمه
يتعني علينا معاجلة مرشوعية الدليل املستمد من التصوير   "كامريات املراقبة "من أجهزة املراقبة 
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ومن ثم معاجلة مرشوعية الدليل املستمد من التصوير املرئي يف  ،املرئي يف املكان العام أوال

 املكان اخلاص .  
 لثاين : مرشوعية الدليل املستمد من أجهزة املراقبة بواسطة الفيديو الفرع ا

 أوال :مرشوعية الدليل املستمد من التصوير بواسطة كامريات املراقبة يف األماكن العامة 
لقد اختلف الفقه بشأن استخدام أجهزة املراقبة احلديثة التي يتم تثبيتها يف األماكن العامة 

األفعال االجرامية ومحاية األشخاص واملمتلكات وأيضا حفظ النظام وذلك بشأن الوقاية من 
هي توثيق احلوادث  "الفيديوي "العام . فهناك اجتاه يف الفقه ير أن املراقبة بواسطة الفيديو 

والوقائع االجرامية مما يعزز من أمهية الصورة املسجلة يف الكشف عن اجلرائم وقيمتها يف 
خالل أرشطة الفيديو يمكن هليئة املحكمة من الوقوف عىل مرسح االثبات اجلنائي، إذ من 

ويعطي للمحقق والقايض صورة  )35(اجلريمة األمر الذي قد يغني عن املعاينة التقليدية للمكان 
حقيقية عن اجلريمة وقت اكتشافها أو أثناء وقوعها واخلطوات التي مرت هباو األشخاص 

 املشرتكني فيها .  
اه ثاين يف الفقه أن التصوير عن طريق كامريات املراقبة حتى و إن كان يف حني يذهب اجت

خفية يف مكان عام ال ينطوي عىل املساس بحق اخلصوصية لألفراد كون الشخص املوجود يف 
املكان العام خارج دائرة اخلصوصية وبالتايل ال يمكنه التحجج باحلق يف اخلصوصية ألنه أصبح 

 شأنه يف ذلك شأن مجيع املوجودات )36(كون هلم عليه حق الرؤية عرضة ألنظار مجيع الناس في
 .)37(باملكان 

ويتبني لنا من خالل هذه الدراسة ملوضوع املراقبة بواسطة الفيديو أن االجتاه الغالب يف الفقه 
يميل إىل السامح باستخدام كامريات املراقبة أو أجهزة التصوير يف األماكن العامة بحيث من غري 

وقد أيد هذا االجتاه  ،ول التحجج باحلق يف اخلصوصية يف هذه احلالة كون املكان عاماملعق
القضاء األمريكي حيث ير أن أخذ صورة للشخص يف املكان العام ودون موافقته ال يرقى إىل 

 )38خمالفة احلق يف حرمة حياة االنسان اخلاصة 
لضبط القضائي إجراء الرقابة واجلدير بالذكر أن الترشيعات املقارنة أجازت لعنارص ا

الوقائية عن طريق أجهزة التصوير املرئي ألغراض االثبات اجلنائي إذ جيوز استخدام أجهزة 
املراقبة والتصوير املرئي يف ضبط مرتكبي اجلريمة إذ كان اشتباه يف شخص معني بحيث جتري 

ز استخدامها يف اثبات هذا من جهة ومن جهة أخر جيو )39(مراقبته عن طريق أجهزة املراقبة 
املخالفات املرورية من طرف عنارص الضبط القضائي واإلداري من خالل تنصيب كامريات 

 )40(املراقبة بواسطة الفيديو يف حماور الطرق الكرب ال سيام مقاطع الطرق ذات احلركة الكثيفة 
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جل الدول عىل  وعليه عملت ،بقصد الوقاية من حوادث املرور ردع املخالفني لقانون املرور

وذلك وفق ضوابط   ،استغالل التطور التكنولوجي يف عملية الوقاية من األفعال االجرامية
فقد نظم املرشع الفرنيس املراقبة بالفيديو يف األماكن العامة  "كامريات املراقبة  "تنظم استخدام 

الناجتة عن  .حمددا االغراض املخصصة هلا التسجيالت)41( 1995يناير  21من خالل قانون 
استعامل املراقبة بالفيديو هذا و بعاقب كل من ينشأ نظاما للمراقبة التلفزيونية دون إذن أو قام 

 بالتسجيل دون إذن أو مل يقم باتالف التسجيالت خالل املدة القانونية .
يف املقابل ذهب اجتاه أخر يف الفقه يعارض استخدام أجهزة املراقبة بواسطة الفيديو التي 

م هبا السلطات األمنية إذا كانت بشكل خفي بذريعة أن ذلك يتعارض واملبادئ السامية تقو
ففي نظر أصحاب هذا االجتاه جيب إحاطة أجهزة املراقبة ببعض  ،للعدالة التي يتعني حتقيقها

 الضامنات التي من شأهنا الرفع من الفعالية الوقائية هلا بدال من الفعالية الزجرية والقمعية السيام
وأهم هذه الضامنات أن ال يتم استخدام أجهزة املراقبة  ،عند استعامهلا يف تصوير املظاهرات

بصورة خفية إذ ينبغي االعالن عن وجودها وذلك من خالل وضع إشارات تدلل عىل وجودها 
–ولكن هذا ال يعني أهنا تكون دائام   "حذار الردار  "مثل الالفتات املوضوعة يف الطرق  )42(

 األفعال من الوقاية يف دورها شأن من التقليل شأنه من فذلك للعيان ظاهرة -املراقبة اتكامري
 نظرنا ففي.  األخر اجلرائم من غريها أو املرورية باملخالفات املتعلقة كانت سواء االجرامية

ض بمساسها البع يتحجج ال حتى عنها الرسية إلزالة وجودها عن االعالن يكفي أنه نر
 ياة اخلاصة وخالف ذلك بكون من شأنه بطالن االجراء وعدم مرشوعية الدليلبحرمة احل

 .   )43(املستمد منه 
 ثانيا : مرشوعية الدليل املستمد من التصوير املرئي يف املكان اخلاص 

ال خالف بشأن التصوير املرئي يف املكان اخلاص شأنه يف ذلك شأن التصوير الفوتوغرايف       
وهو  ،)44(ن إذن صاحبه فإن ذلك يمثل اعتداء صارخا عىل حياة االنسان اخلاصةإذا ما تم من دو

أمر حمظور قانونا ما مل يكن مأذونا به من قبل الشخص الذي تم تصويره بغض النظر عن اجلهاز 
فجل الترشيعات أكدت أن التصوير يف املكان اخلاص يعد  ،الذي تم استخدامه يف التصوير

م بدون موافقة ورضا املجني عليه كونه فيه هدر حلرمة احلياة اخلاصة اجراء غري مرشوع إذا ت
باحلبس من  "للشخص ومنه اعترب املرشع الفرنيس هذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون 

) شهرا أو غرامة من ألف إىل مخسني ألف فرنك فرنيس أو بكلتا العقوبتني كل 12شهرين إىل (
صية ألخر عن طريق تسجيل أو نقل بأي جهاز صورة شخص من تعد عامدا عىل احلرية الشخ
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فضال ما ذهب إليه قانون العقوبات اجلديد  )45( "أخر أخذت يف مكان خاص دون رضاه 

منه إىل جتريم التقاط أو تسجيل أو نقل الصورة أو  226من خالل املادة  1994الصادر سنة 
ويتبني من خالل هذا  )46(ص التصوير بدون موافقة صاحب الشأن صورة شخص يف مكان خا

الكالم أن التصوير بموجب هذا النص يعد جريمة معاقب عليها متى تم ذلك يف مكان خاص 
األمر الذي جيعل الدليل املتحصل عليه عن طريق التصوير (  ،ومن دون رضا صاحب الشأن

لعربية ودائام يف نفس السياق جرمت الترشيعات ا ،تصوير مرئي أو غريه) دليال غري مرشوع
كذلك تصوير األشخاص يف املكان اخلاص دون رضاهم سواء كان ذلك عن طريق أجهزة 

 . ) 47(التصوير املرئي أو غريها  من الوسائل كالترشيع املرصي والقطري واإلمارايت والبحرين 
ويف ذات االجتاه ذهب املرشع اجلزائري يف قانون العقوبات إىل جتريم املساس بحرمة اخلاصة 

)أشهر إىل ثالث 6يعاقب باحلبس من ستة ( ((مكرر عىل أنه  303اص حيث نصت املادة لألشخ
كل من تعمد املساس بحرمة احلياة  ،د ج 300.000دج إىل  50.000) سنوات وبغرامة من 3(

 اخلاصة لألشخاص بأية تقنية كانت وذلك :
ن صاحبها أو بالتقاط أو تسجسل أو نقل مكاملات أو أحاديث خاصة أو رسية بغري إذ-1

 رضاه 
بغري إذن صاحبها أو رضاه .  ،بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص يف مكان خاص-2

يعاقب عىل الرشوع يف ارتكاب اجلنحة املشاريف هذه املادة بالعقوبات ذاهتا املقررة للجريمة 
 )) التامة . إن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة اجلزائية 

ويف جرائم حمددة نصت  22-06ائية املعدل بموجب القانون رقم أما قانون االجراءات اجلز
ذهبت إىل ختويل كل من وكيل اجلمهورية املختص وقايض التحقيق  5مكرر  65عليها املادة 

اإلذن بالتقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون يف مكان خاص وهو ما يفيد جوازا 
ة النص املتقدم يتضح أن هذا اجلواز مقيد إجراء التصوير املرئي لالثبات اجلنائي و بمراجع

 برشوط وهي :
 65إذا اقتضت رضورات التحري أو التحقيق يف احد اجلرائم املنصوص عليها يف املادة  -
 .)48(من قانون االجراءات اجلزائية  5مكرر
وجوب احلصول عىل إذن مكتوب صادر من وكيل اجلمهورية أو قايض التحقيق يسمح -

وير بعض الفقه أن  ،)49(ص أو عدة أشخاص يتواجدون يف أماكن خاصة بالتقاط صور شخ
التصوير الذي خيالف هذا األمر سيجعل من الدليل املتحصل عنه خمالفا لاللتزام بالنزاهة 
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واالستقامة يف حتصيل الدليل وبالتايل يكون يف هذه احلالة الدليل باطال فاقدا ملرشوعيته وال يعتد 

 . )50(ئي به يف االثبات اجلنا
ويف تقديرنا أن مسألة وجوب احلصول عىل إذن يسمح بإجراء التصوير املرئي أو غريه يف 
األمكان اخلاصة لألجهزة األمنية من القيود التي تضمن املوازنة بني محاية حرية األفراد 

 وخصوصياهتم وبني ضامن ضبط األفعال االجرامية واملجرمني من طرف السلطة العامة .   
 ب الثاين : حجية الدليل املستمد من كامريات املراقبة املطل

يف االثبات  "كامريات املراقبة  "خيضع الدليل املستمد من أجهزة املراقبة بواسطة الفيديو 
اجلنائي ملا ختضع له سائر األدلة األخر من رضورة توافره عىل مرشوعية احلصول عليه فالدليل 

ن يعتد به يف االثبات اجلنائي، وهذا يعني أن الدليل املتحصل عليه عن طريق جريمة سوف ل
فمن املؤكد أن  ،املستمد من التصوير املرئي بطرق غري رشعية يكون باطال وال جيوز التمسك به

للصورة أمهية كبرية يف االثبات اجلنائي أكثر من غريها من وسائل االثبات كوهنا تتصف بالداللة 
أو مل يطلها ما يسمى يف  ،تتعرض للعبث من طرف شخص ماالقاطعة يف اثبات الواقعة إن مل 

فإذا ما وقع تغيري أو تالعب يف أصل الصورة املرئية مما ينجر عنه  ،"تقنية املونتاج  "السينام 
التقليل من صحتها وقيمتها القانونية األمر يضعف حجيتها يف االثبات بخالف األدلة العلمية 

تها جاز للمحكمة إعادة الفحص من جديد بواسطة خبري األخر إذا ما شكت املحكمة يف صح
أخر األمر الذي ال يمكن تطبيقه بشأن التصوير املرئي إذ من غري املمكن إعادة الزمن إىل الوراء 

 إال من خالل رشيط الفيديو املسجل عن طريق كامريا املراقبة . 
من جهاز املراقبة بواسطة هذا وقد اجته جانب من الفقه إىل معاجلة حجية الصورة املستمدة 

 من ناحيتني مها عىل النحو األيت :  "كامريا املراقبة  "الفيديو 
أوال : الناحية القانونية يف جمال االثبات ال يكون ارتباطها بالقيمة العلمية فقط كام هو احلال 

ية احلامض مع األدلة العلمية األخر القاطعة الداللة مثال كالدليل املتحصل عليه باستعامل تقن
فحجية الصورة يف اثبات النسب ) فهذه األخرية تعطينا أدلة دقيقة اجيابا أو سلبا ADNالنووي(

املستمدة من أجهزة التصوير املرئي ختضع كذلك للعوامل الفنية التي تتعلق باجلانب الفني 
  )51(للصورة 

راقبة احلديثة تستمد ثانيا : الناحية املوضوعية تبدو قيمة الصورة املستمدة من أجهزة امل
قيمتها الثبوتية من موضوع الواقعة املراد اثباهتا التي تم رصدها والتقاطها بواسطة كامريا 

غري أن االشكال املطروح يكمن يف وضعيات التصوير املختلفة فتصوير اجلاين وهو  ،املراقبة
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عىل وجهه مما  يقوم بارتكاب جريمة الرسقة خالف التقاط الكامريا له صور وهو يضع قناعا

أو هي بمثابة  )52(فالصورة هي دليل يقودنا إىل اجلاين  ،يصعب من معرفة اجلاين والقبض عليه
الشاهد بل أكثر من ذلك فام حتفظه أجهزة املراقبة بواسطة الفيديو من صور ومشاهد يكون أكثر 

الشئ الوحيد  ،)53(دقة وواقعية من ذاكرة االنسان الشاهد التي غالبا ما تكون تتصف بالذاتية 
الذي جيعلها من أبر الوسائل التي تقدم اليوم يف االثبات اجلنائي لكن رشيطة االطمئنان للدليل 

ضد أي تالعب ويف هذا السياق  "كامريات املراقبة  "املتحصل عليه عن طريق التصوير املرئي 
ليها بناء عىل دليل قىض القضاء الفرنيس برباءة إحد العامالت من هتمة الرسقة التي وجهت إ

التصوير املرئي لوجود مساحات فارغة بني وقائع التسجيل مما جعل املحكمة ال تطمئن إىل 
مما يدفعنا إىل التساؤل عن مد سلطة القايض يف تقدير الدليل املستمد من  )54(رشيط الفيديو 

 ؟ "كامريات املراقبة  "تكنولوجيا أجهزة املراقبة 
عدة التي تسود الترشيعات اجلزائية يف االثبات أن املحكمة حتكم يف اجلدير بالذكر أن القا

الدعو املطروحة أمامها بناءا عىل اقتناعها الذي يكون لدهيا من خالل األدلة املقدمة إليها 
وللقايض سلطة تقديرية يف تقدير قيمة الدليل املستمد من  ،والتي تم مناقشتها يف جلسة علنية

ة الفيديو بحيث هذه السلطة التقديرية ال متتد إىل اجلانب الفني للصورة أجهزة املراقبة بواسط
كون القايض ال يملك اخلربة  يف هذا املجال وإنام يكون ذلك من اختصاص اخلبري الذي تعينه 
املحكمة ألجل التحقق من صحة الصور التي حيتوي عليها رشيط الفيديو من أي عملية حتريف 

يف نطاق السلطة التقديرية للقايض الظروف واملالبسات التي تم  وما يدخل ،)55(أو تغيري 
فالقايض له كامل احلرية يف تقدير حجية الدليل ( الصورة) املقدم إليه  ،احلصول فيها عىل الدليل

 يف أن يأخذ به أو يرتكه بناءا عىل اقتناعه الشخيص . 
 خامتة 

أجهزة املراقبة بواسطة الفيديو أو غريها أثبتت الدراسة أن التطور التكنولوجي يف جمال انتاج 
من أجهزة التصوير احلديثة جعل من املمكن وقاية املجتمع من األفعال االجرامية ومحاية 
ممتلكاته وحفظ النظام العام عن طريق تطبيق نظام املراقبة عن بعد باستخدام كامريات املراقبة 

ت اجلنائي وقد توصلنا إىل جمموعة من كام سامهت هذه األخرية بشكل مبارش يف تطوير االثبا
 وهي . و اإلقرتاحاتالنتائج 

يؤدي نظام املراقبة بواسطة الفيديو دورا بارزا يف الوقاية من األعامل االجرامية والكشف  -1
 عنها فهو  نظام وقائي  
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األماكن التي تكون حمل مراقبة بواسطة شبكات كامريات فيديو هي تلك األماكن التي  -2

بحيث يتم تنصيب كامريات املراقبة طبقا  ،مفتوحة للجمهور التي يتم انتقاؤها مسبقاتكون 
 ملخطط رئييس للمراقبة يوافق عليه الوايل. 

التطور التكنولوجي اهلائل ألجهزة التصوير املرئي أد إىل اقتحام خلوة االنسان -3 
 والتطفل عىل حياته اخلاصة دون أن يشعر بشئ مما جيري من حوله . 

يشمل نظام املراقبة بواسطة الفيديو عىل مركز وطني للمراقبة بواسطة الفيديو ومراكز -4
 والئية .

يعد مرشوعا إذا تم يف مكان عام  "كامريات املراقبة  "الدليل املستمد من أجهزة التصوير  -5
 مفتوح للجمهور وفق رشوط معينة .بخالف اجراء املراقبة (التصوير املرئي) يف مكان خاص

 جيعل منه اجراء غري مرشوع ومن ثم يفقد الدليل مرشوعيته يف االثبات .
استخدام أجهزة املراقبة بواسطة الفيديو يساهم يف منع ارتكاب اجلرائم وحتسني تدابري -5

 احلفاظ عىل النظام العام واألمن العام .
وط معينة أمهها أن استخدام املواطنني لكامريات املراقبة يف منازهلم ينبغي أن يتم وفق رش-6

توضع هذه األجهزة داخل حدود املسكن وأن ال يكون تنصيبها موجها الطرق واملنازل املجاورة 
 وحتى بالنسبة ألصحاب املحالت التجارية .

رضورة حتديد مدة حفظ  تسجيالت الفيديو املنجزة عن طريق كامريات املراقبة وكيفية  -7
 اتالفها عند انقضاء املدة .

 اهلوامش 
مطـابع  ،2ط  ،دار الكتـاب الـذهبي ،مراقبة التليفون والتسجيالت الصوتية واملرئيـة ،سمري األمني -1

 . 26ص  ،2000املجموعة املتحدة 
 من قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري . 212أنظر املادة  -2
ظـيم النظـام حيدد قواعد العامة املتعلقة بتن 2015أوت  22مؤرخ يف  228-15مرسوم رئايس رقم  -3

 . 2015أوت  23الصادرة بتاريخ  45عدد  ،اجلريدة الرسمية ،الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسريه
كامريات املراقبة عبارة عن أجهزة حديثـة تقـوم بالتقـاط الصـورة والصـوت معـا يف نفـس الوقـت -4

 ياالضافة إىل رصد كافة التحركات يف املكان الذي تثبت فيه .
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 205، ص 2005بـريوت  ،دار العلـم للماليـني ،قاموس أنجليزي/عـريب ،املورد ،بكيمنري البعل -5

بـريوت  ،دار األدب للنرشـ والتوزيـع ،قاموس فرنيسـ /عـريب ،املنهل ،سهيل إدريس ،.وأنظر أيضا د
 . 285ص  ،2005

 الدولـة نظرية عامة حلامية احلق فب احليـاة اخلاصـة يف العالقـة بـني ،أمحد حممد حسان ،أشار إليه د -6
 . 407ص  ،2001القاهرة  ،دار النهضة العربية ،واألفراد

يتضمن إحداث مؤسسة إنجـاز أنظمـة  ،2009أكتوبر  21مؤرخ يف  337-09مرسوم رئايس رقم  -7
 .  2009أكتوبر 25الصادرة بتاريخ  ،61عدد  ،اجلريدة الرسمية ،املراقبة بواسطة الفيديو

 ،رسـالة ماجسـتري ،بوسائل التقنية احلديثة عىل حقوق االنسـان أثر االثبات ،فيصل مساعد العنزي -8
ص  ،2007الريـاض  ،كلية الدراسات العليا، قسم العدالة اجلنائية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

 . 91و  90
كليـة  ،أطروحة دكتـوراه ،محاية احلق يف حرمة احلياة اخلاصة يف عهد التكنولوجيا ،بن سعيد صربينة -9

   .189، ص 2015-2014،باتنة ،جامعة احلاج خلرض ،قوق والعلوم السياسيةاحل
 . 185 ،املرجع السابق ،بن سعيد صربينة -10
 السابق . 228-15من املرسوم الرئايس رفم   2راجع املادة -11
 السابق. 228-15من املرسوم الرئايس رقم  2الفقرة  6أنظر املادة -12
 السابق . 228-15الرئايس رقم  من املرسوم 7أنظر املادة  -13
 السابق . 228-15من املرسوم الرئايس رقم  2الفقرة  9املادة  -14
، ص 1999االسـكندرية  ،منشـأة املعـارف ،احلـدث االجرامـي ،قدري عبـد الفتـاح السـهاوي-15

76.77 
افـة للنرشـ دار الثق ،طاألوىل ،مرشوعية الصوت الصورة يف االثبات اجلنائي ،حممد أمني اخلرشة ،د-16

 . 180 ،2011 ،عامن ،والتوزيع
، دار الثقافـة 1ط ،مرشوعية الصوت والصورة يف االثبات اجلنـائي ،حممد أمني اخلرشة ،نقال عن د-16

أن الرشـطة تلقـت بعـض  ،حيـث تـتلخص وقـائع القضـية ،176ص ،2011عـامن  ،للنرش والطباعة
حيث يقوم املتهم بحقـن  marvin.teicherالشكاوي عن اعتداءات جنسية يقوم هبا طبيب أسنان يدعى 

املريضات بنوع من املخدر بقصد خلع أسناهنن فيصبحن يف حالة الالوعي لدرجة أنه رغم تأكد املجنـي 
وقد حصلت الرشطة عىل إذن قايض املحكمـة العليـا  ،بأهنن تعرضن التصال جنيس من نوع ما ،عليهن

هم عىل رشيط فيديو عن طريق تركيب كـامريا رسيـة لنيويورك إلجراء تسجيل الحداث زيارة عيادة املت
 هلذا الغرض ......
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جامعـة قـار  ،الطبعة األوىل ،قبول الدليل العلمي أمام القضاء اجلنائي ،موسى مسعود أرحومة ،د -17

 .  541ص  ،1999 ،ليبيا ،بنغازي ،يونس
واعد العامة املتعلقـة حيدد الق 2015أوت  22مؤرخ يف  228-15من مرسوم رئايس رقم  2املادة  -18

 بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسريه .
 . 542املرجع السابق ص  ،موسى مسعود أرحومة ،د -19
لقد تم توقبف املنارص الذي تسـبب يف فقـدان العـني اليرسـ للمنـارص ( ع ب ) خـالل مبـاراة  -20

ية اجلزائر بعدما تم التعـرف عليـه مـن خـالل الداريب العاصمي التي مجعت بني شباب بلوزداد ومولود
جويليـة األلـوملبي و التـي منحتهـا إدارة امللعـب إىل  5تسجيالت كامريات املراقبـة املنصـبة يف ملعـب 

وحسب الصور التي أظهرها التسجيل فإن املنارص الـذي تـم توقيفـه كـان يف  ،اجلهات األمنية املختصة
وقد أصاب ( ف ) عن غري قصد بعدما مل يتمكن من الـتحكم يف  ،املدرجات القريبة من املنارص املصاب

 05توقيف املنارص املتسبب يف إصابة (ف) بالسينيال يف ملعب  ،. أمحد راحم"السينيال  "عملية اطالق 
 23املوافـق ل  2016نـوفمرب  23الصـادر يـوم األربعـاء  ،2790عدد  ،جريدة النهار اليومي ،جويلية

 .  13ص  ،ه 1438صفر 
 httpp ;//ar.wikipediz.orgتفجريات بروكسل -21

كليـة احلقـوق   ،أطروحة دكتـوراه ،االعتداء عىل حرمة احلياة اخلاصة يف عهد التكنولوجيا -22
  238ص 

كليـة  ،مرشوعية األدلـة االلكرتونيـة يف االثبـات اجلنـائي ،ميسون خلف محد احلمداين ،د-23
 .  235. 234جملة النهرين.ص  ،جامعة النهرين ،احلقوق

 ،دار النهضة العربية ،حجية املخرجات الكمبيوترية يف املواد اجلزائية ،د هاليل عبد اهللا أمحد-24
 118، ص 2006القاهرة 

 .  2016من الدستور اجلزائري لسنة  46أنظر املادة  -25
ب يعاقـ ((مكرر التي جـاء فيهـا  أنـه  303منها قانون العقوبات اجلزائري من خالل املادة  -26

 300.000دج إىل  50.000) سنوات وبغرامة من 03) أشهر إىل ثالث (06باحلبس من ستة (
بالتقاط  -كل من تعمد املساس بحرمة احلياة اخلاصة لألشخاص بأية تقنية كانت وذلك :  ،د ج

بالتقـاط  -بغري إذن صاحبها أو رضاه . ،أو تسجيل أو نقل مكاملات أو أحاديث خاصة أو رسية
 بغري إذن صاحبها أو رضاه . ،و نقل صورة لشخص يف مكان خاصأو تسجيل أ
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يعاقب عىل الرشوع يف ارتكاب اجلنحة املشار إليها يف هذه املادة بالعقوبات ذاهتا املقررة للجريمة 

 ))التامة .إن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة اجلزائية 
 . 186ص  ،املرجع السابق ،حممد أمني اخلرشة ،د -27
دور أجهـزة التصـوير احلديثـة يف  ،فل عىل عبد اهللا و األسـتاذ خالـد عـوين خطـابنو ،د -28

ص  ،2013العراق  ،17السنة  ،55العدد ،15املجلد  ،جملة الرافدين للحقوق ،االثبات اجلنائي
409  . 

مـن  2الفقـرة  3. راجـع أيضـا املـادة  172ص  ،املرجـع السـابق ،حممد أمني اخلرشة ،د -29
 السابق إىل هذا املعنى . 228-15رقم  املرسوم الرئايس

اوت  22املـؤرخ يف  228-15مـن املرسـوم الرئـايس رقـم  2و 1/ الفقـرة  4أنظر املادة -30
ي للمراقبـة بواسـطة الفيـديو الذي حيدد القواعد العامة املتعلقـة بتنظـيم النظـام الـوطن 2015
 .وسريه

األعامل االجرامية ومحاية األشخاص  هيدف إىل املسامهة يف مكافحة االرهاب والوقاية من -31
مـن املرسـوم  02راجع املـادة  ،واملمتلكات وضبط حركة السري عرب الطرق وحفظ النظام العام

 .228-15الرئايس رقم 
 .188املرجع السابق، ص  ،حممد أمني اخلرشة ،د -32
 .17ص  ،املرجع السابق ،حممد أمني اخلرشة ،د -33
 . 17ص  ،رجع السابقامل ،حممد أمني اخلرشة ،د-34
 . 503.  502املرجع السابق ص  ،موسى أرحومة ،د -35
 ،التلسـكوب ،تتحقق الرؤية بالعني املجردة كام تتحقـق بالوسـائل التكنولوجيـة احلديثـة -36

حـق  ،عـىل أمحـد عبـد الزغبـي ،أنظـر د ،املنظار، أجهزة التصوير بمختلف أشـكاهلا وأنواعهـا
 .554ص ،2006لبنان  ،املؤسسة احلديثة للكتاب ،1ط ،اخلصوصية يف القانون اجلنائي

 .  414ص   ،املرجع السابق ،د، نوفل عىل عبد اهللا وخالد عوين خطاب -37
 ،منشــأة املعــارف ،أثــر التطــور التكنولــوجي عــىل احلريــات العامــة ،مبــدر الــويس ،د -38

 Levasseur (Gorge) .Procédure Pénale. وأنظـر أيضـا  90ص  ،1983مرصـ  ،االسكندرية

2006 .p.351. 
 . 60ص  ،املرجع السابق ،عامر عباس احلسيني ،د -39
 السالف الذكر. 228-15الفقرة (ب) من مرسوم رئايس  4أنظر املادة -40



 363           م 2017) جوان 01د الثاين/اجلزءاملجلد الثالث (العد-خمرب السيادة و العوملة  -جملة  الدراسات القانونية 

 
41-la loi n.95-73du 21 janvier.1995 d’orientation et de programmation relative à la 

sécurité .jorf 24.01.1995.p.1249.jcp.1995.éd.G.III.67268.  

 . 414ص  ،د، نوفل عىل عبد اهللا وخالد عوين خطاب املرجع السابق -42
اسـتخدام التقنيـات  ،وضـاح احلمـود ،. و أنظر أيضـا د 121ص  ،هشام هحمد فريد ،د-43

مركـز الدراسـات  ،الندوة العاملية ( تأمني املنافذ الربية والبحريـة ) ،احلديثة يف جمال أمن احلدود
. وأنظر أيضا فيصـل 67ص  ،2009الرياض  ،جامعة نابف العربية للعلوم األمنية ،البحوثو

أثر االثبات بوسائل التقنية احلديثة عـىل حقـوق اإلنسـان رسـالة ماجسـتري يف  ،مساعد العنزي
 . 173ص ،2007الرياض  ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،العدالة اجلنائية

 12لية عىل حرمة حياة االنسان اخلاصة و أمهها ما نصـت عليـه املـادة أكدت املواثيق الدو -44
ال يعـرض أحـد لتـدخل  "عـىل أنـه  1948من االعالن العاملي حلقوق االنسان الصـادر سـنة 

وال حلمـالت متـس رشفـه وسـمعته  ،تعسفي يف حياته اخلاصة أو أرسته أو مسكنه أو مراسالته
االعـالن العـاملي حلقـوق   "زاء مثل هـذه التـدخالت ولكل شخص احلق يف احلامية القانونية إ

مـن  17. أنظـر أيضـا املـادة  1998اجلزائـر  ،الديوان الوطني للمطبوعات املدرسـية ،االنسان
  1966االتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية الصادر عام 

 1970-7-17وأنظر القانون الصادر يف  ،117ص  ،عىل أمحد عبد الزغبي ،د -45
 . 1994الفقرة األوىل من قانون العقوبات الفرنيس اجلديد لسنة  226راجع املادة  -46
 309وأيضـا املـادة  ،2004لسـنة  11من قانون العقوبات القطري رقـم  333أنظر املادة -47

 . 1937لسنة  58مكرر من قانون العقوبات املرصي رقم 
 من قانون االجراءات اجلزائية و.  7 مكرر 65واملادة  2و 1/ف 5مكرر  65أنظر املادة  -48
 الفقرة الرابعة واخلامسة والسادسة  . 5مكرر  65أنظر املادة  -49
 . 63 ،املرجع السابق ،عامر عباس احلسيني ،د -50
 . 420ص  ،د، نوفل عىل عبد اهللا وخالد عوين خطاب،املرجع السابق -51
سوزان  "الفنانة اللبنانية املجني عليها  لقد استندت حمكمة جنيات القاهرة يف قضية اغتيال -52

يف دولة اإلمـارات يف إدانـة املتهمـني املرصـيني اجلنسـية ( ه، ط إ ) و(م م ع )  "عبد الستار متيم 
حيث كانت من بني أدلة االثبات  ،واحلكم عليها باإلعدام 21/5/2009بجلستها املنعقدة ف 

ها كامريات املراقبة يف فنـدق الواحـة وبـرج التي قدمت إىل املحكمة ضدهم الصور التي التقطت
غري أن حمكمة النقض قد نقضت قرار احلكم لعدة أسباب منهـا أن احـد  ،الرمال يف إمارة ديب
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الصور التي استندت إليها حمكمة جنيات القاهرة يف احلكـم وامللتقطـة يف بـرج الرمـال بتـاريخ 

غم من تكبريها . أنظر قرار حمكمة النقض مل تبني وجه املتهم ومل تظهر معامله بالر 28/7/2008
متاح عىل موقع  4/3/2010املؤرخ يف  79لسنة  10664املرصية املقيد بجدول املحكمة رقم 

 WWW.justice.lawhome.comدار العدالة والقانون العربية  ومتاح عىل الرابط 
53- رسـالة ماجسـتري ( دراسـة مقارنـة )،احلق يف الصورة ومحايته املدنية ،زياد خلف عليو، 

 .111ص  ،2009 ،جامعة املوصل ،كلية احلقوق
احلامية القانونية حليـاة العامـل اخلاصـة يف مواجهـة بعـض مظـاهر  ،حممد حسن قاسم ،د -54

 . 159ص ،2011بريوت  ،منشورات احللبي احلقوقية ،1ط  ،التكنولوجيا
 ،دار النهضة العربيـة  القـاهرة ،1ج ،النظرية العامة لإلثبات اجلنائي ،هاليل عبد الاله أمحد-55

 . 1167ص 
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 محاية املرأة من العنف الناجم عن األعامل القتالية

 أ.وماحنوس فاطمة
 كلية احلقوق و العلوم السياسية

 جامعة حييى فارس باملدية
 ملخص:

تستفيد املرأة زمن النزاعات املسلحة بمجموعة من التدابري باعتبارها شخص مدين منها 
ي ومنها ما هو جوازي،إال أن هذه احلامية مقصورة عىل النساء احلوامل أو أمهات ماهو إلزام

األطفال الصغار،األمر الذي يقيص باقي النساء ويطرح رضورة اختاذ تدابري ذات طابع إلزامي 
 يكفل محاية املرأة بشكل عام بغض النظر عن وضعها .

Le résumé 
La femme comme une personne civile (ne participe pas dans les hostilités) 
bénéfice d’un ensemble des mesure de protections, certaines des  ces mesures 
sont obligatoire (contraintes)et l’autre sont facultatif. On distingue que cette 
protection est  parcelle s’adresse à la femme enceinte ou les mères des petits 
enfants, etce ci exclu d’autre catégories des femmes et ce la impose la nessicité 
de prendre d’autre mesure de nature obligatoire applicable à la femme sont 
prendre en confédération leur statut. 

 الية، النزاع املسلح، الفتيات، اإلبادة.: املرأة، العنف، األعامل القتالكلامت املفتاحية
 مقدمة

انترشت النزاعات املسلحة عىل نطاق واسع يف العامل عىل املستو الدويل،وضحايا  هذه 
حيث يتعرض املدنيون ،النزاعات يف الغالب األعم من املدنيني خاصة النساء واألطفال

اإلبادة اجلامعية وبرت وتشويه ملستويات مرتفعة من العنف الذي قد يتضمن التطهري العرقي و
األعضاء واخلطف واإلعدام،وانتهاج سياسات األرض املحروقة وكذلك استخدام املدنيني 

 .1كدروع برشية حلامية املنشآت العسكرية
ويرتبط وضع النساء والفتيات يف النزاع املسلح بوضعهن يف جمتمعاهتن الذي قد تنترش فيه 

ويالحظ  أنه رغم معاناة املجتمعات بكاملها ألهوال وأثار ،ثقافة العنف والتمييز ضد املرأة
النزاعات املسلحة واإلرهاب فان النساء يتعرضن ألهوال النزاعات املسلحة بشكل 

إذ كانت املرأة هي الضحية األكثر عرضة ملخاطر النزاعات املسلحة حيث تشري ،مضاعف
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زاعات املسلحة هم من املدنيني غري باملائة من ضحايا الن 70اإلحصائيات إىل أن ما يقرب من 

 .2املقاتلني،وأن أكثرهم من النساء واألطفال
هذا األمر يدفعنا إىل البحث عن مد كفاية احلامية املقررة للمرأة من العنف وفق اتفاقية 

 . 1977جنيف الرابعة والربوتوكول امللحق األول 
 لقتالية:األساس القانوين حلامية املرأة من أثار األعامل ا-أوال

ال يمكن احلديث عن محاية النساء يف القانون الدويل اإلنساين دون التطرق لنطاق هذه    
وباعتبار أن النساء تشكل رشحية من املدنيني  1949احلامية يف ظل اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
 فهي تتمتع بذات احلامية العامة املقررة هلم.
كل التي هيتم هبا القانون الدويل اإلنساين ويعود ذلك حيث تعد محاية املدنيني من أهم املشا

اىل املخاطر واإلرضار اجلسيمة املرتتبة عىل أهوال احلرب ومن املالحظ تزايد عدد اجليوش 
 زيادة تعريض السكان املدنيني ملخاطر  إىلوتزويدها بأحدث أنواع األسلحة الفتاكة أد

 .3احلرب
شان محاية األشخاص املدنيني وقت احلرب و الربوتوكول وتعترب اتفاقية جنيف الرابعة  ب    

األول امللحق باتفاقيات جنيف االنجاز اإلنساين الذي جسد املبادئ التي كان يطالب هبا ضمري 
الشعوب يف التزامات قانونية حتمي املدنيني والتي حتولت برأي جانب من الفقه إىل مبادئ عرفية 

 عن انضامم أطراف النزاع هلام أم ال. ترسي عىل مجيع النزاعات بغض النظر
احلامية "وقد تضمنت اتفاقية جنيف الرابعة الباب الثاين من االتفاقية الذي حيمل عنوان   

والتي هتدف إىل محايتهن من أثار وعواقب  ،"العامة للسكان من بعض عواقب احلرب
ا ـ محاية خاصةـ مواد منه 8مادة مشكلة  ملواد الباب الثاين خصصت  13احلرب،فمن بني 

للنساء يف حالة احلمل أو الوضع أو التكفل باألطفال تضاف إىل احلامية العامة باعتبارهن جزء 
 من املدنيني.

كام قد بلغت احلركة الرامية إىل تطوير القانون الدويل اإلنساين ذروهتا بعد اعتامد الدول     
واندماجا ملبادئ قانون الهاي وقانون اللذان اتسام بطابع حقوق اإلنسان  1977بروتوكويل سنة 

جنيف حيث ركزا عىل محاية السكان املدنيني،ورغم التشديد عىل محاية النساء طوال املفاوضات 
التي أسفر عنها اعتامد هذين الصكني،فان أحكامهام مل تأت بجديد فيام يتعلق بحامية املرأة بصفة 

اء احلوامل وأمهات صغار األطفال وهو ما عامة حيث أهنا استمرت عىل تركيز االهتامم  بالنس
جاء يف الباب الرابع من الربوتوكول األول الذي حيمل عنوان......مجلة من التدابري املادية 

 والتطبيقية.
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من الربوتوكول األول حكام  86وبالنسبة إىل احلامية من العنف اجلنيس فقد تضمنت املادة  

غتصاب عىل وجه التحديد،رغم أن مثل هذا الفعل مل مهام ذا داللة عامة حيمي النساء من اال
يعترب خمالفة جسيمة،وعالوة عىل ذلك فان املشكالت األخر التي جتاهبها النساء يف فرتة 
النزاعات املسلحة مل يعرتف هبا يف األعامل التحضريية ويف األحكام اخلتامية هلذين الصكني 

 .4اجلديدين
 أة من أثار األعامل القتاليةاألساس الشخيص حلامية املر -ثانيا

حتديد تدابري  إىلالبد من حتديد مفهوم كل من الشخص املدين والشخص املقاتل لنصل 
 احلامية التي تستفيد منها املرأة كشخص مدين.

 مفهوم الشخص املدين: 
إن حتديد مفهوم الشخص املدين  ومفهوم املقاتل يساهم يف تكريس مبدأ التمييز بني     

 أنفهو حيدد الفئات التي جيوز مهامجتها ويمكن ، وغري املقاتلني ويعطيه قيمة عمليةاملقاتلني
و الفئات التي تستفيد من احلامية وفقا ملبادئ القانون الدويل ،ينطبق عليها صفة األسري من جهة

.اإلنساين باعتبارها من فئة املدنيني من جهة أخر 
 تعريف املقاتل: - أ

القانوين من أهم املشاكل التي صادفت قانون الهاي والتي كانت مشكلة حتديد املقاتل 
 وهم: 1907فئات من املقاتلني القانونيني وفق لالئحة الهاي الرابعة لسنة  3انتهت بتحديد 

 اهلبة أفراد– املتطوعة والوحدات امليليشيات أفراد–أفراد القوات املسلحة النظامية  -
 .5اجلامهريية

فجاء مفهوم املقاتل أوسع مما كان واردا يف الهاي  حيث حددت  أما يف إطار اتفاقيات جنيف
 املادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة فئة املقاتلني كاأليت: 

 -.أفراد القوات املسلحة واملليشيات،أو الوحدات املتطوعة األخر التي تشكل جزء منها -
مة املنظمة الذين ينتمون إىل أطراف أفراد املليشيات والوحدات املتطوعة األخر وعنارص املقاو

النزاع،سواء أكانوا خارج أرضهم أم داخلها،وسواء أكانت أرضهم حمتلة أم ال عىل أن تتوفر يف 
 . 6مجيع هؤالء األشخاص الرشوط التقليدية األربعة

سلطة ال تعرتف هبا الدولة  أوأفراد القوات املسلحة الذين يعلنون والئهم حلكومة -
كان األرايض غري املحتلة الذين حيملون السالح عند اقرتاب العدو جهارا س -احلاجزة. 

 ويراعوا قوانني احلرب 
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يف القوات  2 43حدد املقاتلني من خالل املادة   1977أما الربتوكول اإلضايف األول لعام  

 املسلحة والوحدات النظامية رشط :  
 أن تكون مسؤولة عن سلوك مرؤوسيها    -
 ضعة لنظام داخيل يكفل إتباع قواعد القانون الدويل اإلنساين. أن تكون خا -

ما يمكن مالحظته من خالل هذه املادة إغفال رشطني مهمني لتمييز املقاتلني عن غريهم 
ومها رشط محل السالح علنا ورشط الشارة ومها من أهم الواجبات التي يفرضها القانون الدويل 

الن من شان ذلك اإلخالل بمبدأ التمييز  7عىل محاية النساءاإلنساين والذي ال حمالة سوف يؤثر 
ت وقع اللبس احلاصل من قد تتعرض العديد من النساء للعنف حت،بني املقاتلني وغري املقاتلني

من نفس الربوتوكول التي أكدت عىل  44وقد تم تدارك ذلك من خالل املادة جراء ذلك.
 للمدنيني. سهم وذلك محايةرضورة متييز املقاتلني ألنف

 و بمفهوم املخالفة كل من ال يعترب مقاتل قانوين يعترب شخص مدين وهو ما سنوضحه الحقا 
 : تعريف املدين - ب

من االتفاقية الرابعة جلنيف األشخاص املدنيني املشمولني بحامية أحكامها  4وصفت  املادة 
وبآي ،نفسهم يف حلظة مااألشخاص الذين حتميهم  االتفاقية هم أولئك الذين جيدون أ "يف ماييل

دولة  أويف حالة قيام نزاع أو احتالل حتت سلطة طرف يف النزاع ليسوا من رعاياه ،شكل كان
 . "احتالل ليسو من رعاياها

 أنمن خالل استقراء هذه املادة نالحظ أن اتفاقية جنيف الرابعة وصفت املدنيني دون   
، وبسبب عدم التحديد الدقيق ملفهوم 8سكان،نازحني أو مهاجرين،كانون أهايل إنحتددهم 

املدنيني كان له األثر الكبري عليهم وعىل فئة النساء التي تدخل ضمنهم  بتعرضهم ألبشع صور 
 املعاناة يف النزاعات املسلحة.

من الربوتوكول األول والتي تنص  50إىل أن تم تعريف األشخاص املدنيني يف نص املادة 
ينتمي إىل فئة من فئات األشخاص املشار إليها يف البنود األول  املدين هو أي شخص ال"عىل أن:

من هذا  43والثاين والثالث والسادس من الفقرة(أ) من املادة الرابعة من االتفاقية الثالثة واملادة 
الربوتوكول وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدين أم غري مدين فان ذلك الشخص 

 ."يعد مدنيا
سلبيا،إذ يندرج يف فئة املدنيني كل من ال ينطبق عليه وصف املقاتل الذي جاء التعريف 

حددته اتفاقيات جنيف،إذا بمفهوم املخالفة تدخل النساء ضمن مفهوم املدنيني إذا مل تنتم إىل 
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وال إىل أي حركة من ،وال إىل أعضاء املليشيات وال إىل املتطوعني،أعضاء القوات املسلحة

 حالة اللبس فانه يرجح وصف املدين عن وصف املقاتل. حركات املقاومة، ويف
وال ينتفي الوصف املدين عن النساء إذا ما تواجدن ضمن هذه التشكيالت القتالية ولكن    

كام ال  59و 4/أ الفقرة  4من غري أن يأخذن بأي قسط يف األعامل العدائية حسب نص املادة 
 يرسي عليهم تعريف املدنيني حسب نص ينتفي هذا الوصف إذا ما تواجد ضمنهن أفراد ال

 . 10من الربوتوكول األول 3فقرة  50املادة 
مما سبق تتحدد لنا بكل وضوح فئة املدنيني املكفولة باحلامية والتي تندرج ضمنها فئة النساء 

 ونعطي يف هذا اإلطار تعريف للمدنيني لألستاذ تونيس بن عامر الذي  اعتربهم:  
ن ال ينتمون إىل القوات املسلحة وهم يف نفس الوقت األشخاص جمموع األشخاص الذي"

 .11الذين يتواجدون حتت سلطة دولة متحاربة أو حمتلة أو مستعمرة ليسو من رعاياها
والسؤال الذي جيدر طرحه يف هذا املجال ما هي اإلجراءات العامة التي قدمتها اتفاقية 

 محايتها للمدنيني؟ جنيف الرابعة لتفادي العنف ضد املرأة يف إطار 
 تدابري احلامية التي تستفيد منها املرأة كشخص مدين: -ثالثا

تستفيد املرأة بمجموعة من التدابري باعتبارها شخص مدين،تتأرجح هذه التدابري بني طابع 
اإللزام واجلواز حيث تم النص عىل هذه التدابري يف الباب الثاين من اتفاقية جنيف الرابعة 

 وتوكول املضاف األول ويمكن حرصها يف ماييل:  باإلضافة للرب
 إنشاء مناطق حمايدة: -1

من االتفاقية الرابعة، يمكن للمرأة أن تستفيد من املناطق املحايدة التي  15بناءا عىل املادة 
تقيها من كل أشكال العنف التي كانت ستتعرض هلا يف مناطق النزاع، حيث جيوز ألي طرف يف 

مناطق حمايدة يف األقاليم التي جيري فيها القتال بقصد محاية األشخاص  النزاع،أن يقرتح إنشاء
املدنيني الذين ال يشرتكون يف األعامل العدائية وال يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء 

 .12إقامتهم يف هذه املناطق وكذلك محاية اجلرحى واملرىض من املقاتلني وغري املقاتلني
ة وحتديد مدة حيادها يكون عن طريق االتفاق الذي حيدد فيه املوقع إن حتييد هذه املنطق    

 اجلغرايف للمنطقة وكذلك إدارهتا ومتوينها ومراقبتها 
ما يمكن مالحظته من خالل هذه املادة أهنا جاءت يف صيغة اجلواز وتركت هذا اإلجراء    

حمايدة أو هيئة إنسانية لكنه  متوقف عىل اقرتاح طريف النزاع إما بطريقة مبارشة أو عن طريق دولة
 يف كل األحوال يعترب إجراء كفيل بحامية املرأة من كل أشكال العنف إذا تم إعامله.
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 :14واملناطق املنزوعة السالح  13استفادة املرأة من املواقع املجردة من وسائل الدفاع -2

بارة عن مواقع تستفيد املرأة كشخص مدين من املواقع املجردة من وسائل الدفاع التي هي ع
.حيث يعلن إنشائها 15أهلة بالسكان وتقع بالقرب من منطقة متاس القوات املسلحة أو داخلها

من جانب واحد يقابله إقرار من الطرف اخلصم الذي يعامل ذلك املوقع بعد التأكد من استفائه 
 للرشوط .

م العسكرية إليها أما مناطق املنزوعة السالح هي مناطق حيظر عىل طريف النزاع مد عملياهت
وال أن تستخدم إلدارة العمليات العسكرية ويتم االتفاق عىل إنشائها بالطرق املبارشة أو عن 
طريق الدولة احلامية أو منظمة إنسانية حمايدة وجيوز أن يتجسد هذا االتفاق يف شكل بالغات 

 .16متبادلة ومتوافقة
 عيتها اخلاصة:التدابري التي تستفيد منها املرأة بسبب وض -رابعا

إن توفري احلامية القانونية للنساء خالل النزاعات املسلحة ضد أثار القتال حيظى باهتامم     
كام ،خاص لذا تؤكد اتفاقية جنيف عىل عدم استهداف النساء باهلجامت شأهنا شأن املدنيني

اجلرحى  أكدت عىل رضورة متتع املرأة احلامل أو التي يف حالة وضع بمعاملة تشبه معاملة
واملرىض بوصفها مرضعا أو حاضنا لطفل مل يبلغ السابعة من العمر،أي برضورة إيوائها يف 

أو اإلغاثة هلا أو بإعطائها األولوية يف احلصول عىل الغذاء 17مؤسسة صحية مع توفري  األمن
 .18واملالبس واملقويات

ه محايـة أخـر تتمثـل يف و فضال عىل ذلك تقرر قواعد القانون الـدويل اإلنسـاين للنسـاء أوجـ
 19األيت:

 محايتهن ضد كل صور االهانة الشخصية بام يف ذلك االغتصاب أو صور خدش احلياة.-1
 احلامية املقررة لألمهات احلوامل و الالئي يرضعن.-2
رضورة احتجاز النساء يف أماكن منفصلة عن تلك املخصصة للرجال عند احتجازهن -3

 نساء. إىلرشاف املبارش عليهن كمدنيني أو كأرس حرب وأن يوكل اإل
 يقوم بتفتيش النساء املحتجزات إال نساء. أال -4
أن تقدم للنساء احلوامل واملرضعات املحتجزات أغذية إضافية تتناسب مع احتياجاهتن  -5

مؤسسات يمكن أن  إىلالفيزيولوجية أو أن يعهد بحاالت الوالدة لد النساء املحتجزات 
إال تنقل النساء املحتجزات عند الوالدة إذا كان من شأن االنتقال يتلقني فيها العالج املناسب،و

 أن يعرض صحتهن خلطر بالغ.
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رضورة ايالء االعتبار الواجب جلنس الشخص عند فرض عقوبات تأديبية عىل   -6

 املحتجزين واملعتقلني وعند استخدام أرس احلرب يف العمل.
 ألطفال صغار يعتمدون عليهن. حظر تنفيذ أحكام اإلعدام عىل نساء حوامل أو أمهات -7
جيب معاملة النساء بكل االعتبار الواجب جلنسهن وأن يتلقني معاملة ال تقل مالئمة عن  -8

 املعاملة التي يتلقاها الرجال.
من هذا املنطلق يتضح لنا أنه أصبح من حق النساء باعتبارهن أفرادا من السكان املدنيني     

بشأن محاية األشخاص  1949ها اتفاقية جنيف الرابعة لعام أن يستفيدوا من احلامية التي تصبغ
املدنيني يف وقت احلرب،واملادة الثالثة املشرتكة التي تقرر أن األشخاص الذين ال يشرتكون 
مبارشة يف األعامل العدائية،بمن فيهم أفراد القوات املسلحة الذين ألقوا أسلحتهم واألشخاص 

اجلرح أو االحتجاز أو ألي سبب أخر،يعاملون يف مجيع  العاجزين عن القتال بسبب املرض أو
األحوال معاملة إنسانية،دون متييز يقوم عىل العنرص أو اللون أو الدين أو املعتقد واجلنس أو 

 .20املولد أو الثروة أو أي معيار مماثل أخر
لرعب ومل يقف األمر عند األثر احليس الواقع عىل أنفسهن وأطرافهن،ولكنهن يتعرضن ل    

الذي يتعرض له املشاركون يف احلروب،فحينام تنفذ اإلمدادات الغذائية أو تقل تعاين النساء أشد 
املعاناة وعندما تتلوث املياه،فأهنن يكن أقل الفئات مقاومة  ملخاطر اإلمراض وترتك الصدمات 

فوسهن طيلة النفسية النامجة عن تعرضهن للعنف واألعامل الوحشية وغري األخالقية أثارا عىل ن
 .21حياهتن

ويف هذا االجتاه لعله من البدهيي اإلشارة هنا إىل أنه وعىل الرغم من وجود اتفاقيات دولية 
محاية الفتاة املستضعفة فان اإليذاء الوحيش للمدنيني وبخاصة النساء يف  إىلمتعددة هتدف 

ف واالستغالل النزاعات املسلحة ال يزال مستمرا،وأصبحت املرأة معرضة بوجه خاص للعن
 .22اجلنيس
 دور اللجنة الدولية للصليب األمحر يف احلد من أثار القتال عىل النساء:-خامسا
ال شك أن عمل املنظامت املعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان اثر وال زال يؤثر حتى اليوم     

يريا جوهريا يف طريقة تصور محاية النساء يف فرتات النزاعات املسلحة.ويمكن لنا أن نالحظ تغ
يف العمل الذي متارسه اللجنة الدولية لصليب األمحر يف هذا الصدد،وقد كانت محاية النساء 
الاليت يقعن ضحية للنزاعات جزءا من والية اللجنة الدولية عىل الدوام غري أن النساء ظلت 
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ذلك رغم أن مدرجة يف الفئة العامة لألشخاص املدنيني أو يف الفئة الفرعية للنساء واألطفال و

 .23هذه الفئات املختلفة للضحايا هلا احتياجات خمتلفة
وبمرور السنني حاولت اللجنة الدولية جاهدة أن تسهم يف احلد من الويالت التي جترها    

النزاعات عىل النساء فمثال بذلت جهود خالل احلرب العاملية الثانية للتأكد من أن النساء 
عة،ويف فرتة ما بعد احلرب اجتهدت اللجنة الدولية من جديد السجينات يتمتعن بمعاملة مرشو

 لضامن معاملة إنسانية يف عدد كبري من النزاعات.
تظهر تدخالت اللجنة الدولية للصليب األمحر لصالح النساء املدنيات يف العديد من 

م العامة رضورة التقيد باألحكا إىلالنزاعات الدولية املسلحة سواء بلفت انتباه أطراف النزاع 
وتتصف نشاطات اللجنة يف هذا اإلطار بالشمول ،واخلاصة التي توفر احلامية اخلاصة للنساء

والتنوع سواء أكانت تقديم خدمات صحية أو غذائية أو كسائية أم البحث عن املفقودين أو مجع 
 .24شمل العائالت وزيارة املعتقالت

رغم أن قواعد القانون الدويل ،لعنفولعل النساء النازحات هن األكثر عرضة لكل أشكال ا
التي  1977من الربوتوكول اإلضايف الثاين  17/1متنع الرتحيل فبناءا عىل املادة  اإلنساين

ال جيوز األمر برتحيل السكان املدنيني ألسباب تتصل بالنزاع،ما مل يتطلب ذلك أمن  "تنص:
 "األشخاص املدنيني أو أسباب عسكرية ملحة...

للجنة الدولية جهودا حثيثة من أجل منح محاية املرأة بصورة مستقلة حيث وقد بذلت ا    
اعرتفت بصورة متزايدة بأن أوضاع املرأة يف فرتة النزاعات املسلحة تضع القانون الدويل 

أعرب اإلعالن اخلتامي للمؤمتر الدويل  1993اإلنساين يف مواجهة حتديات خاصة،ففي عام 
عاج من التزايد الواضح يف عدد أعامل العنف اجلنيس املوجه حلامية ضحايا احلرب عن االنز

بشكل خاص ضد النساء واألطفال وأكد فيه أن هذه األعامل متثل انتهاكا خطريا للقانون الدويل 
 اإلنساين.

اعتمد املؤمتر الدويل السادس والعرشون للصليب األمحر واهلالل األمحر  1995و يف عام 
اول عىل وجه التحديد أعامل العنف اجلنيس التي ترتكب ضد النساء بالتوافق اآلراء قرارا يتن

 25وأدان هذه املامرسة وأكد أن االغتصاب يمثل جريمة حرب
نجد أنه هيجر ماليني األشخاص يف العامل من ديارهم بطريقة وحشية ويفقدون سبل كسب 

واملاء واملأو العيش ونتيجة لذلك يعانون ظروف عصيبة وال يستطعون احلصول عىل الغذاء 
تدبري وحدهن وحتمل  إيلوالرعاية الصحية عىل النحو املالئم،وربام اضطرت النساء النازحات 
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مسؤولية إضافية حيث يؤثر ذلك عىل صحتهن ويصبحن أكثر عرضة للعنف واالستغالل 

 اجلنيس.
 خامتة

ني االضافني والربوتوكول 1949أن االتفاقية الرابعة جلنيف ،يتبني لنا من خالل هذا العرض
جاء حلامية املدنيني بصفة عامة أثناء النزاعات املسلحة بام فيها الفئات الضعيفة املشمولة باحلامية 
سواء بسبب املرض أو السن والتي تعترب املرأة  كأحد هذه الفئات  لكوهنا امرأة حامل أو من 

 املتزوجات فكان أمهات األطفال الصغار وهو األمر الذي يقيص طوائف النساء األخر كغري
من األجدر أن تعطى احلامية للمرأة لكوهنا امرأة أي بصورهتا املستقلة عن كوهنا امرأة حامل أو 

 من أمهات األطفال الصغار.
املتعلقة بحامية  1949من اتفاقية جنيف الرابعة  14باإلضافة إىل رضورة تعديل صيغة املادة 

رصت حسب ما جاءت هبا الصياغة عىل محاية فئات املدنيني خالل النزاعات املسلحة والتي اقت
معينة من النساء(املتزوجات) منهن عىل أن تكون نحو الزام أطراف النزاع بخصوص إنشاء 

 املناطق اآلمنة واملخصصة حلامية مجيع فئات النساء.
كام جيب إدانة مجيع أعامل العنف ضد فئة النساء كفئة مستقلة واعتبارها جرائم حرب 

د اإلنسانية  وإنشاء اآلليات املؤسساتية والقضائية التي حتول دون إفالت مرتكبي وجرائم ض
من االتفاقية الرابعة من خالل إدراج جرائم  27كام جيب إعادة النظر يف املادة ،هذه األفعال

العنف اجلنيس ضمن االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف،الن ذلك يدعو اىل عدم متابعة هذه 
 ويدعو إىل تكرارها.االنتهاكات 

 قائمة املراجع:
د.حممود حجازي حممود، العنف اجلنيس أوقات النزاعات املسلحة،دار النهضة -1

 .39،ص2007العربية،،مرص،
املواجهة دراسة تطبيقية عىل  وآلياتد.جمدي حممد مجعة، العنف ضد املرأة،بني التجريم -2

 .103،ص 2015،مرص،ريةاإلسكند،االغتصاب والتحرش اجلنيس،دار اجلامعة اجلديدة
مصادره،مبادئه واهم قواعده،دار اجلامعة -اإلنسايند.عصام عبد الفتاح مطر،القانون الدويل -3

 161ص  2008اجلديدة،
،دراسات يف القانون اإلنساينوالقانون الدويل  اإلنسانأ.جوديت.ج.غردام،النساء وحقوق -4

 179،ص2000رص،،تقديم مفيد شهاب،دار املستقبل العريب،ماإلنساينالدويل 
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النزعات املسلحة الدولية،رسالة  أثناءجاسم زور،، جاسم زور،احلامية الدولية للنساء -5

 .52.ص 2009جامعة حلب،سوريا،،دكتوراه،كلية احلقوق
    متثل هذه الرشوط يف ماييل-6

 أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه   - 
 تكون هلا شارة مميزة وحمددة يمكن متييزها من بعد  أن -
 جهرا   األسلحةحتمل  أن-
 تلتزم يف عملياهتا بقوانني احلرب وعاداهتا  أن -

الطرف يف ،تتكون القوات املسلحة"عىل: األول اإلضايفمن الربوتوكول  43تنص املادة 
النزاع من كافة القوات املسلحة واملجموعات والوحدات النظامية التي تكون حتت قيادة 

سلطة  أولك الطرف،حتى ولو كان الطرف ممثال بحكومة مسؤولة عن سلوك مرؤوسيها قبل ذ
ختضع مثل هذه القوات لنظام داخيل يكفل فيام يكفل اتباع  أنوجيب ،ال يعرتف اخلصم هبا

 ."قواعد القانون الدويل التي تطبق يف النزاع املسلح
 .55جاسم زور،املرجع السابق،ص-7
 .54د.امحد يس عيل،املرجع السابق،ص-8
، املرأة والنزاعات املسلحة،جملة الدراسات القانونية،مركز البصرية ا.د تونيس بن عامر-9

 أوت،4دار اخللدونية للنرش،العدد ،للبحوث واالستشارات واخلدمات التعليمية
 .35ص2009

 من االتفاقية الرابعة 15املادة  -10
ددت رشوطها يف املادة  -11  . األولمن الربوتوكول  59/2حُ
ددت رشوطها يف املادة  -12  .األوللربوتوكول من ا 60/2حُ
النزاعات ،اإلنساينبلمختار سيد عىل،املركز القانوين للمرأة يف القانون الدويل  -13

 .69ص  2001/2002الدولية،مذكرة ماجستري،كلية حلقوق،اجلزائر،
 .األولمن الربوتوكول  60/2املادة  -14
االستشفاء و األمانللنساء يف االستفادة من مناطق  األولويةمن االتفاقية  14منحت املادة  -15

 املشمولني باحلامية بسبب وضعهم الصحي أو لعامل السن  األشخاصباعتبارهم من فئة 
 األغذيةالرتخيص حلرية مرور ارساالت "التي نصت 1/ 23وهو ما أكدته املادة  -16

دون اخلامسة عرشة من العمر والنساء  لألطفالالرضورية واملالبس واملقويات املخصصة 
عند  األولويةتعطى "التي نصت  األولمن الربوتوكول  70لك املادة وكذ "احلوامل أو النفاس
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وحاالت الوضع  األمحالكأطفال أوالت  األشخاص ألولئكالغوث  إرسالياتتوزيع 

 "واملراضع الذين هم أهل الن يلقوا معاملة مفضلة أو محاية خاصة....
دار ،يناإلنسايف القانون الدويل  واألموال األشخاصد امحد يس عيل،محاية  -17

 .124ص 2010/2011اجلزائر ،االكادمية
،ص 2010،دار اخللدونية،اإلنسايند عيل ابو هاين،د عبد العزيز العشاوي،القانون الدويل  -18

407. 
 .125د امحد يس عيل،املرجع السابق،ص  -19
 408عيل ابو هاين،د عبد العزيز العشاوي،املرجع السابق،ص  -20
 .181أ.جوديت.ج.غردام،املرجع السابق،ص -21
، الطبعة اإلسالميةيف القانون الدويل والرشيعة  املرأةالتميز ضد  مبدأفنجان علك،  منال -22

 160،ص 2009، منشورات احللبي احلقوقية،بريوت، األوىل
 .185أ.جوديت.ج.غردام،املرجع السابق،ص  -23
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 دور مديرية أمالك الدولة يف إطار عملية مطابقة

 البنايات و انجازها 
 جامعة خنشلة -ستاذة : بورشيب مريماأل
 2جامعة البليدة  -ستاذ: بن دوحة عيسىاأل

   ملخص : 
 حتتل قضية التعمري حمور اهتامم كل مرشع يف العامل .

و القضاء عىل أي ظاهرة غري مقبولة يف الدولة يستلزم اتباع التخطيط االسرتاتيجي و ذلك 
 بتحديد آليات معينة للقضاء عىل املشكلة .

و تعترب مديرية امالك الدولة أهم االجهزة املتدخلة يف  ،عمليةتتدخل أكثر من جهة يف ال
 عملية مطابقة البنايات و تسويتها من خالل مراحل عدة من بداية العملية اىل هنايتها .

RESUME : 
 La question d’urbanisme occupe l’attention de tout législateur au monde. 
L’élimination de toute phénomène inacceptable dans l’état  nécessite suivre la 
planification stratégique  et l’identification des mécanismes et des moyens 
spécifiques d’intervenir pour éliminer ce problème.  
Plusieurs parties interviennent dans cette opération, et la direction des domaine 
de l’état est l’un des importants intervenant dans les règles de mise en 
conformité des construction et leur achèvement .  

 مقدمة: 
شهدت املدينة اجلزائرية العديد من التحوالت العمرانية التي فرضتها الزيادة املتسارعة       

مما نتج عنه عدم التحكم يف املجال  ،ب عىل السكنللسكان باالضافة اىل تسارع وترية الطل
العمراين مع وجود العديد من املباين غري املتجانسة و غري املنتهية مما ساهم يف العديد من االحيان 

 يف تشويه البيئة العمرانية .
و رغبة من املرشع يف أن تندمج اجلزائر ضمن منظومة املدن العاملية و أن تصبح مدننا      
و سن العديد من القوانني و الترشيعات للحد من البنايات غري املنتهية و التي  ،سياحية وجهة

املحدد لقواعد مطابقة البنايات و امتام  20/07/2008املؤرخ يف :  08/15يعترب قانون 
 الذي وجد لتحسني صورة املدينة اجلزائرية و الرقي ببيئتها العمرانية . ،انجازها

لرقي بالبيئة العمرانية و البرصية للمدينة اجلزائرية من خالل حماولة فهذا القانون هدفه ا
و ذلك عن طريق  ،الرقي باالطار املبني ووضع حد للفوىض العمرانية التي تشهدها أحياؤنا
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السهر عىل وضع حد حلالة عدم إهناء البنايات و القضاء عىل الواجهات الشاحبة و الورشات 

 1غري املنتهية.
لفقه املقارن ان امكانية تسوية وضعية البناء املستحدث أو الذي انتهى تشييده دون و ير ا     

أن يستويف رخصة البناء مقبولة بشكل مسبق رشيطة أن يتطابق البناء مع قواعد استعامل 
و مع قوانني التعمري يف الرقعة االرضية وقت التسوية و دون أن تتجاوز آثار  ،األرايض املفروضة

و يربر الفقه موقفه هذا عىل أساس أن مناط  ،إىل إعفاء املخالف من العقوبات تلك التسوية
 2رخصة البناء يتمثل يف فرض و رقابة قواعد استعامل االرض الواجبة عىل مرشوع البناء .

رتام الصارم لالحكام القانونية فحق البناء مرتبط بملكية االرض و يامرس مع االح
 3االرض . التنظيمية املتعلقة باستعاملو

و قد أقر املرشع اجلزائري أحكام التسوية أو حتقيق مطابقة البنايات برشط احرتام قواعد 
الوثيقة  "عىل أن حتقيق املطابقة هو : 08/15من القانون  02شغل االرايض فتنص املادة

نظيم بالنظر للترشيع و الت ،االدارية التي يتم من خالهلا تسوية كل بناية تم انجازها أو مل يتم
 "املتعلق بشغل االرايض و قواعد التعمري 

املؤرخ يف :  85/212ختتلف عن التسوية يف ظل املرسوم  08/15فالتسوية يف ظل القانون 
املتعلق برشوط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعال ارايض عمومية أو خاصة   13/08/1985

هنا عملية ادارية و تقنية مؤطرة  كو ،كانت حمل عقود و مباين غري مطابقة للقواعد املعمول هبا
و هي 4بقواعد استعامل و شغل االرايض ذات الطبيعة امللزمة و القابلة للمعارضة هبا أمام الغري. 

و يف غياهبام القواعد العامة للتهيئة  ،املخطط التوجيهي للتهئية و التعمري و خمطط شغل االرايض
ي تنقل البناء من جمال املخالفة اىل املجال يرتتب عليها منح سندات التسوية الت ،و التعمري

 الرشعي املطابق للقانون .
لذكر شوط االستفادة من التسوية السالف ا 08/15من قانون  14وقد حددت املادة       

املتعلقة بحالة البنايات سواء كانت هذه البنايات تامة االنجاز أو يف طور االنجاز برشط أن و

 بني ميدانية ؤية–كآلية للتنمية العمرانية املستدامة للمدينة اجلزائرية  08/15لقانون بوشلوش عبد الغني .ا -1
 . 292 ص. بسكرة جامعة. احلقوق كلية. احلريات و احلقوق جملة من التجريبي العدد– التطبيق و االمل

.2  Henri jacquot-François priet .Le droit de l’urbanisme 3.Edition dalloz.FRANCE .1998.P 
587. 

  من قانون التهيئة و التعمري . 50انظر نص املادة :  -1
 من قانون التهيئة و لتعمري  10انظر املادة  -2

                                                 



 م 2017) جوان 01املجلد الثالث (العدد الثاين/اجلزء-خمرب السيادة و العوملة  -جملة  الدراسات القانونية  378

 
و أن تكون البنايات من ضمن البنايات  ،20/07/2008اي قبل  تكون قبل نرش هذا القانون

 من نفس القانون . 15املشمولة بعملية حتقيق املطابقة وفقا لنص املادة 
دون ان ننسى أن هناك بنايات غري مشمولة أو مستثناة من تطبيق حتقيق املطابقة ذكرهتا املادة 

 من نفس القانون . 16
فانه بدرجة اوىل ال تقبل تسوية البناء دون  ،مرتبطا بملكية االرضو إذا كان حق البناء        

قد أسس مبدأ حتقيق مطابقة البناية غري الرشعية  08/15و عىل هذا فإن القانون  ،ملكية االرض
 1يرتبط بملكية االرض املشيدة عليها أو حيازهتا بسند يسمح بحق لبناء .

ولة ول معرفة املهام املنوطة بمديرية امالك الدو من خالل هذه الورقة البحثية سنحا        
املتعلق بمطابقة البنايات  20/07/2008املؤرخ يف :  08/15املنصوص عليها يف القانون و
و ذلك من خالل حماولة االجابة عىل االشكالية التالية :ما جمال تدخل مديرية امالك  ،انجازهاو

 يف ترسيع هذه العملية فعال ؟ الدولة يف عملية تسوية البنايات ؟ و هل سامهت
 لالجابة عىل هذه االشكالية قسمنا هذه الورقة البحثية إىل املحاور التالية : 

 : املشاركة يف أشغال جلنة الدائرة 1املحور 
 : التحقيق القانوين 2املحور 
 : حتيد القيمة التجارية 3املحور
 : اعداد سندات امللكية .4املحور 

عىل أن البناية املنجزة أو يف طريق االنجاز املشيدة  08/15القانون  من40و قد نصت املادة 
عىل قطع ارايض تابعة لالمالك اخلاصة التابعة للدولة أو الوالية أو البلدية خمالفة لالجراءات 

يمكن للجنة الدائرة أن تقرر باالتفاق مع السلطات املعنية تسوية وضعية  ،الترشيعية و التنظيمية
 ري عن طريق التنازل بالرتايض وفقا للترشيع املعمول به الوعاء العقا

وتتم عملية التنازل عىل اساس القيمة التجارية للعقار املتنازل عنه املحدد من طرف ادارة 
 أمالك الدولة .

جتدر االشارة اىل ان دور املديرية يف اطار تدخلها يف عملية مطابقة البنايات و امتام انجازها 
 مهام أساسية نتناوهلا كام ييل : يتمثل يف أربعة 

 
 

  املتعلق بمطابقة البنايات و امتام انجازها . 08/15من القانون  35انظر نص ملادة :  -3
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 املشاركة ضمن أشغال جلنة الدائرة :   -1

إن متثيل مديرية أمالك الدولة و مديرية احلفظ العقاري جيب أن يكون من طرف رؤساء       
 1املفتشيات و املحافظني العقاريني املختصني اقليميا .

ملسامهة يف أشغال هذه اللجنة عن طريق فيكون عىل ممثيل أمالك الدولة واحلفظ العقاري ا      
مدها بكل املعلومات املتعلقة بالوضعية القانونية للقطعة االرضية حمل طلب التسوية للسامح 

 لللجنة بدراسة امللف بدراية كاملة .
ففي حالة غياب املعلومات ( التحقيق القانوين غري منجز أو يتطلب حتقيق قانوين معمق )فانه 

أمالك الدولة أو ممثل احلفظ العقاري طلب تأجيل دراسة امللف املعني إىل غاية يتعني عىل ممثل 
 احلصول عىل كافة املعلومات املتعلقة هبذه القطعة االرضية .

 08/04/2013املؤرخة يف :  3476و قد حددت املديرية العامة لألمالك الوطنية رقم :     
جلمع املعلومات االضافية  2لف املعني كمدةيوما ابتداءا من تاريخ تأجيل دراسة امل 15مهلة 

و بمجرد مجع هذه املعلومات يتعني عىل املمثل املعني إخطار أمانة اللجنة عرب الربيد  ،املطلوبة
 الرسمي هبذه احلالة قصد إعادة برجمة دراسة امللفات املعنية .

 ،كنهم من اختاذ القراركام يتعني عىل ممثيل امالك الدولة و احلفظ العقاري يف حالة عدم مت     
اعالم مديري أمالك الدولة و احلفظ العقاري بالصعوبات التي تواجههم بخصوص هذه 
امللفات بحيث يتعني عىل هاذين االخريين الفصل بطريقة رسمية حول الطبيعة القانونية 

 3لألرايض املعنية و إعالم رئيس جلنة الدائرة .
لوطنية فان اتباع هذه املنهجية سوف يمكن من تقليص فحسب املديرية العامة لألمالك ا     

آجال التكفل بالعملية و جتنب وضعيات متت مالحظتها سابقا تتمثل يف التاخري يف القيام 
فبهذا تقوم اللجنة  ،بالتحقيقات القانونيية بعد دراسة أو اختاذ القرار من طرف جلنة الدائرة

ات و االرضية سيام ملا يتعلق االمر بقطعة أرض بالنطق يف آن واحد عىل تسوية وضعية البناي
اليشء الذي يسمح يف املستقبل للمواطن من احلصول عىل مجيع العقــود ووثائق  ،تابعة للدولة

 التسوية يف أحسن اآلجال .

يلة جلنتي الدائرة املحدد لتشك 02/05/2009املؤرخ يف :  09/155من املرسوم : 02انظر نص املادة   .1
 والطعن املكلفتني بالبت يف حتقيق مطابقة البنايات و كيفيات سريها .

  لصادرة عن املديرية العامة لالمالك الوطنية2013/  08/04املؤرخة يف :  3476انظر املذكرة رقم :  .2
  ك الوطنية .الصادرة عن املديرية العامة لالمال 08/04/2013املؤرخة يف :  3476انظر املذكرة رقم :  .3
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 التحقيق القانوين :  -2

السالف الذكر عىل تكليف إدارة  08/15من القانون  38و 36لقد نصت املادتني :      
الدولة يف اطار هذا االجراء القيام بالتحقيقــات القانونية عىل قطع االرايض حمل طلب  أمالك

 تسوية .
وما مل تكن هذه  ،و عىل إثر التحقيق الذي جتريه املصالح املكلفة باالمالك الوطنية       

تقوم جلنة الدائرة بإخطار  ،أعاله 16البنايات ضمن احلاالت املنصوص عليها يف املادة 
 1أدناه . 38لسلطات املعنية قصد تسوية وضعية الوعاء العقاري يف اطار احكام املادةا

حيث يتعني عىل العون املكلف بالتحقيق مجع كل املعلومات املرتبطة بالوضعية املادية       
احلدود .....) و املعلومات املتبطة  ،اجلزء املبني و االواحق ،للقطعة االرضية ( املساحة

ملك خاص أو عام تابع "طابعها  ،وجهتها ،القانونية للقطعة االرضية ( أصل ملكيتهابالوضعية 
 2، موقعها بالنسبة للمحيط العمراين ."للدولة أو الوالية أو البلدية 

إال أنه  و حسب تعليامت املديرية العامة لالمالك الوطنية عندما تكون مساحة القطعة 
ية فإنه يتعني القيام بتحديد مساحة القطعة بالتنسيق مع االرضية معتربة بالنسبة ملساحة البنا

مصالح التعمري آخذين بعني االعتبار قواعد التعمري املطبقة حمليا و شكل القطعة و شبكة الطرق 
....الخ و هذا جتنبا خللق مساحات أو جيوب ال يمكن هلا أن تشكل قطع أرايض قابلة للبناء و 

ذات السيادة البت بكل حزم عىل هذا اجلانب وفق املعطيات  يف كل احلاالت يتعني عىل اللجنة
 التي حتوزها يف ما خيص هذه الوضعية .

و خيتلف التحقيق الذي تقوم به مديرية امالك الدولة هنا عن التحقيق املذكور يف القانون 
املتضمن التحقيق العقاري ( تاسيس اجراء ملعاينة حق  27/01/2007املؤرخ يف :  07/02

فهو ينصب يف هذه احلالة عىل  ،ية و تسليم سندات امللكية عن طريق حتقيق عقاري )امللك
و بحث امكانية التنازل عن الوعاء عىل  ،االمالك الوطنية اخلاصة من أجل حتديد اجلهة املالكة

و ال يتعلق بتاتا بتسوية الوضعية املرتتبة عن  ،08/15ضوء قانون االمالك الوطنية و القانون 
 املكسب . التقادم

  املتعلق بمطابقة البنايات . 08/15من القانون  36/2انظر نص املادة  -4
  . 03.ص  08/04/2013املؤرخة يف : 3476انظر املذكرة العامة لالمالك الوطنية  رقم  :  -5
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اخطار  08/15من القانون  38تتوىل جلنة الدائرة طبقا للامدة  ،عىل إثر تسلم نتائج التحقيق

الوايل الذي يامر مديرية أمالك الدولة باعداد سند امللكية و شهره عىل مستو املحافظة العقارية 
 و تسليمه للمستفيد . 1.
  حتديد القيمة التجارية لألرايض املحتمل تسويتها : -3

السالف الذكر عىل  20/07/2008املؤرخ يف :  08/15من القانون رقم   40نصت املادة 
إذا شيدت البناية املتممة أو غري املتممة خمالفة لالحكام الترشيعية و التنظيمية السارية "أن : 

رة يمكن جلنة الدائ ،عىل قطعة أرض تابعة لالمالك اخلاصة للدولة أو الوالية أو البلدية،املفعول
تسوية  ،أعاله 37و  16ان تقرر باالتفاق مع السلطات املعنية و مع مراعاة أحكام املادتني 

 وضعية الوعاء العقاري عن طريق التنازل بالرتايض وفقا للترشيع املعمول به.
يتم هذا التنازل بسعر القيمة التجارية للملك املتنازل عنه كام هو حمدد بتقييم من االدارة   

 مالك  الدولة .املكلفة بأ
جيب أن تتناسب مساحة قطعة االرض املعنية بالتنازل مع املساحة املبنية بمفهوم نص املادة 

  "من هذا القانون  03
يف هذا الصدد جيب عىل مصالح امالك الدولة اثناء قيامها بالتحقيقات املطلوبة منها سيام 

ذكر التأكد من ما إذا كان املعني قد السالف ال 08/15للقانون  38و  36تطبيقا لتدابري املواد 
استفاد بالقطعة االرضية يف اطار االحتياطات العقارية البلدية أو حيوز عىل هذا العقار املبني 

 18/11/1990.2(ملك شاغر سابقا) قبل تاريخ 
 فعند حتديد القيمة التجارية هلذه القطع االرضية جيب مراعاة ما ييل : 

ملا يتعلق االمر بشغل بعد تاريخ  ،ختفيض من أجل االزدحام بدون ،حسب القيمة التجارية
08/11/1990. 

املتضمن تنظيم املصالح  02/03/1991املؤرخ يف :  91/65من املرسوم التنفيذي  08انظر املادة   -1
 .مالك الدولة و احلفظ العقاري اخلارجية ال

 08/04/2013املؤرخة يف :  3476انظر التعليمة الصادرة عن املديرية العامة لالمالك الوطنية  رقم :  -2
  . 04.ص 
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عىل اساس اسعار التنازل املعمول هبا يف اطار االحتياطات العقارية البلدية و ذلك حسب 

رشيطة  07/01/1986املؤرخ يف :  86/02اجلدول املنصوص عليه ضمن املرسوم رقم : 
 18/11/1990.1ري تم قبل تاريخ : التاكد من أن عملية منح الوعاء العقا

باملائة عندما يكون املععىل ين حائز عىل وثيقة تثبت منح هذه القطعة االرضية  50مع زيادة 
لفائدته يف اطار االحتياطات العقارية البلدية أو وثيقة تثبت عملية املنح لفائدته قبل صدور 

 تياطات العقارية البلدية .املتضمن تكوين االح 20/02/1974املؤرخ يف :  74/26االمر 
 07/01/1986امؤرخ يف :  86/02عىل أساس جدول االسعار املنصوص عليه باملرسوم 

عقار كان مبني 18/11/1990باملائة ملا تثبت أن املعني يشغل قبل  50السالف الذكر مع زيادة 
 .يف االصل و الذي كان عىل مصالح امالك الدولة تسويته آنذاك يف الوقت املناسب 

كام أن هناك حاالت تسوية ال ختص جممل القطعة االرضية و انام عىل جزء فقط يكون حمل 
تعدي أو منح إضايف باعتبار ان املعني باالمر حيوز عىل عقد ملكية عىل القطعة االرضية 

 األساسية .
يف هذه احلالة و بام أن االمر يتعلق بتسوية جزئية يمكن أن تشمل عىل مساحات صغرية أو 

ذات شكل جد ممتد ....) و عندما تكون القطعة  ،تصفيف ،ت طبيعة قانونية خاصة ( حمصورةذا
االرضية االضافية قابلة للتسوية يف اطار االحتياطات العقارية البلدية أو كانت يف االصل عقار 

السالف  86/02فانه يتعني تطبيق االسعار املحددة يف املرسوم  ،مبني عبارة عن عقار شاغر
و الذي حيدد كيفيات حتديد اسعار الشاء و التنازل من طرف البلديات عىل االرايض  الذكر

 باملائة . 50التابعة الحتياطاهتا العقارية مع زيادة 
و يف احلالة العكسية أي عندما تكون القطعة االرضية غري قابلة للتسوية يف اطار      

يتها عىل اساس القيمة التجارية آخذين بعني االحتياطات العقارية البلدية فانه يتعني لتكفل بتسو
املؤرخة يف :  100االعتبار هذه الوضعية اخلاصة بتطبيق تقنيات التقييم املحددة بالتعليمة 

من  47املتعلقة بتحديد القيمة التجارية لالرايض حمل التسوية يف اطار املادة  03/02/2011
 25/03/2013املؤرخة يف :  2948قم : و التي متمت باملذكرة ر 2005قانون املالية لسنة 

 الصادرة عن املديرية العامة لالمالك الوطنية .
املؤرخة يف :  04و جتدر االشارة اىل صدور التعليمة الوزارية املشرتكة رقم :     

و التي هتدف  ،املتضمنة تبسيط كيفيات حتقيق مطابقة البنايات و امتام انجازها 06/09/2012

   10/04/2012املؤرخة يف :  4132انظر التعليمة الصادرة عن املديرية العامة لالمالك الوطنية رقم : -3
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تبسيط كيفيات حتقيق مطابقة البنايات و كذا االرساع يف معاجلة امللفات التي  اىل ادخال تدابري

 هي قيد الدراسة .
هذه االخرية يف بندها الثالث ذكرت انه يتعني االخذ بعني االعتبار تقييم كلفة التنازل عن     

 حالة الشبكات و طبيعة البناية املنجزة . ،موقعها ،القطع األرضية من أجل تسويتها
هذا االجراء سوف يسهل تسديد كلفة القطعة االرضية عند انقضاء اآلجال و تسليم سند      

 1امللكية اخلاص هبا عقب اعداد مقر التسوية .
الصادرة عن املديرية العامة  08/04/2013املؤرخة يف :  3476و قد شددت املذكرة رقم :

تجارية الواجب حتديدها من طرف لألمالك الوطنية عىل انه من باب االنصاف فان القيمة ال
مصالح أمالك الدولة هي تلك املعاينة عند تاريخ ايداع امللف من طرف طالب التسوية مثبت 

 بوصل االيداع عىل مستو مصالح البلدية املختصة اقليميا .
باالضافة اىل ذلك و من اجل ختفيف االعباء املالية اجتاه املواطن و بام أن السوق العقاري يف 

 ،دنا يشهد تقلبات متكررة إضافة إىل كونه يتميز يف الكثري من االحيان بوضعية غري منسجمةبل
املالحظ عىل مستو البلدية يف شوكة االسعار  بالسعر الوحدوي االقلفانه يتعني االخذ 

املعمول هبا آنذاك و هذا عىل غرار ما تم االخذ به بالنسبة لألرايض املمنوحة عن طريق االمتياز 
 اطار االستثامر . يف

و حسب املذكرة السالف ذكرها دائام فإنه يف حالة تسديد سعر التنازل كامال ال يمكن إعادة 
 النظر يف لسعر و بالتايل يتعني استبعاد كل اجراء السرتجاع املبلغ .

اعداد ( تسوية ) سندات امللكية عىل االوعية العقارية بالنسبة للملفات التي حتصلت عىل  -4
 باملوافقة من طرف جلنة الدائرة : رأي 

سوف نتطرق من خالل هذه اجلزئية اىل حالتني مها : يف حالة ما اذا كانت البناية غري الرشعية 
و كذا حالة البناية املشيدة فوق ارض ملك  ،مشيدة فوق أرض تابعة لألمالك الوطنية العامة

 عمومي .
 لرشعية املشيدة عىل االمالك الوطنية العامة : أ* تسوية وضعية امللكية العقارية للبناية غري ا

ال يمكن ملن مل  "املعدل و املتمم عىل أن : 90/30من قانون االمالك الوطنية  60تنص املادة 
تسلمه السلطة املختصة إذنا وفقا لألشكال التي ينص عليها التنظيم أن يشغل قطعة من االمالك 

املتضمنة تبسيط كيفيات حتقيق  06/09/2012املؤرخة يف :  04كة رقم :التعليمة الوزارية املشرتانظر   .1
  مطابقة البنايات و امتام انجازها
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موح به للجميع د التي تتعد حق االستعامل املسالوطنية العمومية أو يستعملها خارج احلدو

تطالب بنفس االذن كل مصلحة أو شخص معنوي مهام تكن صفته العمومية أو اخلاصة و كل و
كل شغل لالمالك الوطنية العمومية قد خيالف أحكام  ،مؤسسة أو مستثمرة و يعترب غري قانوين

التأديبية التي يتعرض هلا املوظف الذي الفقرة االوىل من هذه املادة مع االحتفاظ بالعقوبات 
 "يسمح بذلك بغري حق .

من قانون االمالك الوطنية املعدل و املتمم  04و عىل هذا االساس و وفقا لنص املادة       
و بالنتيجة  ،فان هذا النوع من االرايض غري قابل للترصف فيه و ال للحجز عليه و ال للتقادم

للتنازل ضمن إطار التسوية بفعل إجراء حتقيق املطابقة .بل تكون هذه االرايض غري قابلة 
يتوجب االلتزام بحاميتها من طرف كل االشخاص املعنوية العامة املالية و االدارات املسرية هلا 

 1من كل مساس هبا و متابعة املخالفني بالبناء غري الرشعي و طردهم .
تني تربران إدراجه يف هذا الصنف أو ذاك أما إذا فقد امللك العمومي طبيعته و وظيفته ال    

 2من االمالك الوطنية وجب الغاء تصنيفه .
و الغاء التصنيف يعترب عمال اداريا يعاين خروج ملك من جمال االمالك الوطنية العامة     

التابع جلامعة اقليمية اىل جماهلا اخلاص و هو االمالك الوطنية اخلاصة يرتتب عليه انتقال تسيري 
كام تصبح امكانية الترصف فيها  3عة االرضية اىل اجلامعة االقليمية بموجب قرار بسيط .القط

 ممكنة بعد انتقاهلا اىل جمال امللكية الوطنية اخلاصة .
ال تكون البناية املشيدة  "عىل أنه :  37أما فيام خيص قانون مطابقة البنايات فقد نص يف مادته 

لألمالك الوطنية العمومية باستثناء تلك التي يمكن  دون رخصة بناء عىل قطعة أرض تابعة
موضوع حتقيق املطابقة يف مفهوم أحكام  ،اعادة تصنيفها وفقا للترشيع و التنظيم املعمول هبام

 "أعاله 36و  16هذا القانون مع مراعاة الرشوط املحددة باملادتني 
ضيحه لالجراءات و هذا النص القانوين غري خال من الغموض بسبب عدم حتديده و تو

 الواجبة االتباع يف طلب اعادة التصنيف و ملن يعود االختصاص يف ذلك .
 
 

1. RAHMANI AHMED .LES BIENS PUBLICS EN DROIT ALGERIEN. LES EDITIONS 
INTERNATIONAL.ALGER. 1996.P 170 

  2و املتمم .املعدل  90/30من قانون االمالك الوطنية  72انظر نص املادة   -2
  3من قانون االمالك الوطنية املعدل و املتمم . 73انظر نص املادة  -3 
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 ب* تسوية وضعية امللكية العقارية للبناية غري الرشعية املشيدة عىل االمالك الوطنية اخلاصة :

تسوية حاالت البناء غري الرشعي  08/15من القانون  40و  38و  36لقد أجازت املواد 
عىل االمالك الوطنية اخلاصة عن طريق منح سند امللكية أو تصحيح وضعية االوعية  املشيدة

 العقارية بالتنازل عنها حسب احلالة :
احلالة االوىل : تتعلق بالبناية املشيدة برخصة بناء يف إطار جتزئة عىل أرض تابعة لألمالك  -1

 1.الوطنية اخلاصة تنازلت عنها السلطة املختصة بسند غري مشهر 
من قانون مطابقة البنايات يشرتط لتسوية وضعية وعاء البناء غري الرشعي  36و طبقا للامدة 

 ما ييل : 
 08/15من القانون  02/08و التجزئة حسب نص املادة  ،*أن تشيد البناية يف اطار جتزئة

هي : كل ملكية عقارية مقسمة اىل قطعتني أو أكثر خمصصة للبناء من اجل استعامل مطابق 
 2ألحكام التعمري .

*حيازة صاحب املرشوع أو القائم بالبناء عىل رخصة البناء و وثيقة ادارية سلمت من مجاعة 
 اقليمية  

*أن تكون االرض املشيد عليها البناء قابلة للبناء وفقا ملا سطرته أدوات التعمري و يف حالة 
 غياهبا القواعد العامة للتهيئة و التعمري .

يتم عىل ،الة جلنة الدائرة تكليف مديرية امالك الدولة بإجراء حتقيق عقاريتتوىل يف هذه احل
اثر نتائجه حسب احلالة اعداد سند امللكية ( تم التحدث بالتفصيل سابقا يف اجلزئية املتعلقة 

 بالتحقيق العقاري ) .
 ة دون سند :احلالة الثانية : تتعلق بالبناية املشيدة عىل أرض تابعة لالمالك الوطنية اخلاص -2

 08/15من القانون 40هذه احلالة تعد خرق و خمالفة و مساس بامللكية الوطنية إال أن املادة 
و مع أن التنازل بالرتايض لالرايض التابعة للملكية الوطنية اخلاصة جائز طبقا  ،أجازت تسويتها

رضورة تربير العملية إال أنه مقيد ب ،من قانون االمالك الوطنية املعدل و املتمم 89انص املادة 
 التي حتقق فائدة للجامعة الوطنية .

املتعلق باالحتياطات  74/26هذه احلالة ترتبت عىل التنازل عن االرايض الصاحلة للبناء بموجب االمر  -1
 العقارية 

طات العقارية عن طريق تسديد يتعني عىل البلديات ان تقوم بتسوية وضعية اآلرايض الناجتة عن االحتيا  -2
  ثمن الدارة امالك الدولة لنقل امللكية .
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و قد عرف املرشع الفرنيس هذا النوع (العمليات ذات فائدة للجامعة الوطنية) عىل اهنا 
عمليات مهمة  متعلقة بتنفيذ اهداف السياسة الوطنية لتهيئة االقليم التي تتجاوز نطاق املنفعة 

 1رنيس ان وضع قائمة هلا .و قد سبق ملجلس الدولة الف ،العامة
 و يشرتط ان تستويف العقارات املمكن التنازل عنها بالرتايض الرشوط التالية :

 ان تكون تابعة لالمالك الوطنية اخلاصة . -
 غري خمصصة أو حمتمل ختصيصها . -
 واقعة يف القطاعات املعمرة أو القابلة للتعمري . -

صال باجلهة املالكة من اجل التنازل عن مساحة االرض تبارش جلنة الدائرة يف هذه احلالة االت
 املبنية .

و حول سؤال يتعلق بمعرفة ما إذا كانت عملية تسوية الوعاء العقاري سيام عندما يكون تابع 
لألمالك اخلاصة للدولة مرتبط بإصدار مقررة خاصة تتعلق بالقطعة االرضية أو االكتفاء فقط 

 بمقررة تسوية البناية فقط؟ 
الصادرة عن املديرية العامة  08/04/2013املؤرخة يف :  3476ابت املذكرة رقم:اج

 لالمالك الوطنية عن هذا التساؤل بام ييل :
جيدر التوضيح أن هذا اجلهاز القانوين ( جلنة الدائرة ) جاء لتحديد قواعد مطابقة البنايات و 

طريق مقرر يعد و يمىض من طرف  امتام انجازها و بالنتيجة فإن كل تسوية  للبنايات جتسد عن
 2رئيس اللجنة ألجل تسليمه للمواطن املعني .

فإن  ،من أجل تسوية القطعة االرضية عندما تكون تابعة لألمالك الوطنية اخلاصة للدولة
 نفس املقررة املتعلقة بتسوية البنايات جيب ان حتدد كذلك تسوية الوعاء العقاري .

فإن مصالح أمالك  ،اءات و عدم تأخري عملية التسويةغري انه و من أجل ختفيف االجر
الدولة يمكن هلا االكتفاء بمحرض االجتامع املميض من طرف رئيس جلنة الدائرة الذي يقر تسوية 

 3البنايات .

1 Henri jacquot-François priet,op-cit,p 127 
الصادرة عن املديرية العامة لالمالك الوطنية  08/04/20013املؤرخة يف :  3476انظر املذكرة رقم : -4

  06.ص 
االدرة عن املديرية العامة لالمالك الوطنية .ص  08/04/2013املؤرخة يف :  3479انظر املذكرة رقم ئ -1

06 .  
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كام  ،و من أجل إعداد عقد التنازل فإن مقررة جلنة الدائرة املتعلقة بتسوية البنايات رضورية

و أنه  ،خة من املقررة املسلمة للمواطن تكفي رشيطة التاكد من مطابقتهاجتدر االشارة عىل أن نس
 ليس من الرضوري يف كل مرة املطالبة بمقررة خاصة بالقطعة االرضية .

فإن عقود  ،السالف الذكر 08/15من القانون  40كام جيدر التوضيح أنه طبقا ألحكام املادة 
امالك الدولة بصفتها موثق كذلك بالنسبة  التنازل عىل سبيل التسوية تتم من طرف مديرية

 ألمالك الوالية و البلدية .
 خـامتة : 

لقد بينا من خالل ما سبق ان ملديرية امالك الدولة دور فعال يف عملية تسوية البنايات       
الذي حيدد قواعد مطابقة  20/07/2008املؤرخ يف :  08/15املجسدة وفقا للقانون رقم :

و الدور البارز الذي منحه القانون إلدارة امالك الدولة مستمد من  ،م انجازهاالبنايات و امتا
كون مديرية امالك الدولة تعترب خبريا للدولة و عليه فهي تقوم بعملية التحقيق العقاري التي 

كام تعترب موثقا للدولة فتقوم بإعداد عقد التنازل بالنسبة  ،تعد اهم عملية قبل أي  اطار التسوية
عية العقارية التابعة للملكية الوطنية اخلاصة سواء للدولة أو الوالية أو البلدية .علام انه تم لألو

اعداد  عقد نموذجي موحد تم اعداده من طرف املديرية العامة لألمالك الوطنية قصد توحيد 
 العقود االدارية املعدة يف هذا االطار عىل مستو الرتاب الوطني .

 قائمة املراجع : 
 لغة العربية :بال •

 للمدينة املستدامة العمرانية للتنمية كآلية 08/15 القانون "،بوشلوش عبد الغني -1
لة احلقوق و احلريات جم من التجريبي العدد " – التطبيق و االمل بني ميدانية رؤية– اجلزائرية

 .كلية احلقوق .جامعة بسكرة .
  قانون التهيئة و التعمري .  -2
 .املتعلق بمطابقة البنايات و امتام انجازها 08/15القانون  -3
الصادرة عن املديرية العامة لالمالك  08/04/2013املؤرخة يف :  3476املذكرة رقم : -4

 الوطنية. 
املتضمن تنظيم املصالح  02/03/1991املؤرخ يف :  91/65املرسوم التنفيذي -5

  اخلارجية المالك الدولة و احلفظ العقاري.
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املؤرخة يف :  4132لصادرة عن املديرية العامة لالمالك الوطنية رقم :التعليمة ا -6

10/04/2012  
املتضمنة تبسيط  06/09/2012املؤرخة يف :  04التعليمة الوزارية املشرتكة رقم :  -7 

 .كيفيات حتقيق مطابقة البنايات و امتام انجازها
 قانون االمالك الوطنية املعدل و املتمم  -8

 سية :باللغة الفرن •
1- RAHMANI AHMED .LES BIENS PUBLICS EN DROIT ALGERIEN. LES 
EDITIONS INTERNATIONAL.ALGER. 1996. 
2- Henri jacquot-François priet .Le droit de l’urbanisme 3.Edition dalloz.FRANCE 
.1998. 
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 التحكيم التجاري الدويل يف العقود النفطية

 وقانون املحروقات 09-16ثامر اجلديد رقم دراسة تأصيلية يف قانون االست
 

م. 05-07  املعدل واملتمّ
 / بواخلرضة نورة. أ  

 جامعة جيجل.(أ). أستاذة مساعدة صنف
 ملخص:

يتطلب التعاون االقتصادي والتجاري الدوليني سياجا من الضامنات القانونية بغية وقاية 
عليه من آثار، من بني اهم هاته الضامنات  العالقات القانونية الناشئة عن هذا التعاون وما يرتتب

 عىل االطالق نجد التحكيم التجاري الدويل، خاصة يف جمال العقود النفطية، فإىل أي مد
مع  -من خالل منظومته الترشيعية املتعلقة بالتحكيم التجاري الدويل -جتاوب املرشع اجلزائري 

االجانب يف قطاع املحروقات؟ وهل  رضورة  هتيئة الظروف املناسبة الستقطاب املستثمرين
او  "سوناطراك"وفّق يف التوفيق بني مقتضيات السيادة الوطنية عىل العقود النفطية التي تكون 

عضوا فيها، وبني مقتضيات سلطان إرادة املستثمرين يف اختيار قانون أجنبي   "ألنفط"وكالة 
 ويل؟آخر حمققا ملصاحلهم اخلاصة من خالل التحكيم التجاري الد

د اإلجابة عنه من خالل هذه الدراسة التي تتضمن عرضا تفصيليا ملوقف        هذا ما نوّ
الترشيع الوطني اجلزائري، سواء عىل مستو النصوص والقواعد العامة املتمثلة يف قانون 
االجراءات املدنية واالدارية، او عىل مستو النصوص اخلاصة املتمثلة يف قانون االستثامر 

 املعدل واملتمم . 07-05، و قانون املحروقات رقم 09-16رقم   اجلديد
Résumé 

Les investisseurs étrangers, soucieux de leurs intérêts cherchent toujours à se 
prémunir contre toutes sortes de risques, surtout lorsqu'il s'agit de pays en 
développement, en exigeant des garanties politiques et juridiques.  L'arbitrage 
commercial international constitue assurément l'une des garanties les plus 
recherchées.   
  En droit algérien, l’arbitrage commercial international a été consacré depuis 
1993 dans toutes les lois relatives à l'investissement, et plus récemment dans la 
loi n°16/09. 
Dans  le domaine des hydrocarbures, la loi 05/07 modifiée et complétée, 
l'arbitrage commercial international a été appréhendé comme un moyen 
d’encourager la conclusion de contrats pétroliers avec SONATRACH ou avec 
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les agences régulatrices du marché des hydrocarbures à savoir ALNAFT  et 
AHR. 

العقود  -التحكيم التجاري الدويل -قانون االستثامر  -قانون املحروقات مفتاحية:  كلامت 
 سلطة ضبط املحروقات).  -وكالتي املحروقات ( وكالة ألنفط -املستثمر االجنبي -النفطية

 مـقـدمة
يتطلب التعاون االقتصادي والتجاري الدوليني سياجا من الضامنات القانونية، من شأنه 
وقاية العالقات الناشئة عن هذا التعاون وما يرتتب عنه من آثار، وألن هذه العالقات مشتملة 
عىل عنرص أجنبي، كوهنا تنشأ غالبا بني أشخاص طبيعية او معنوية من جنسيات خمتلفة، لذلك 
يتعني حتديد الطرق والوسائل القانونية املالئمة لتسوية املنازعات التي تنشأ عن العالقات 
االقتصادية والتجارية املختلفة التي تتم بني خمتلف رعايا الدول باختالف جنسياهتم، ولعل 
أحسن الطرق لتسوية هذه املنازعات هي طرق املفاوضات املبارشة التي توفر حسن النية 

 .1املشرتكة لألطراف املتنازعةواملصلحة 
غري أن اللجوء إىل هذه املفاوضات قد يكون غري فعال يف بعض الظروف عندما تكون 
وجهات النظر خمتلفة اختالفا كليا بني األطراف مما يستدعي تسوية جوهرية لتلك اخلالفات، أو 

رامات املرتتبة عندما تتصل هذه العقود بمبالغ مالية ضخمة ليس بمقدور األطراف حتمل الغ
فيتطلب األمر حينئذ  -2مثلام هو األمر بالنسبة لعقود الصناعة النفطية أو عقود البرتول -عنها

اللجوء إىل القضاء الذي يعدّ إحد األدوات املالئمة واملناسبة يف تنفيذ االلتزامات التي يتعهد 
ص األطراف بالوفاء هبا، غري أن بطء وتعقيد اإلجراءات يف املحاكم ال قضائية وعدم ختصّ

القضاء يف املسائل التجارية واملالية والتقنية حال دون حل النزاعات االقتصادية ذات الطابع 

عبد الرمحان خلفي، التحكيم التجاري الدويل يف عقود البرتول (مع االشارة اىل الترشيع اجلزائري)، املؤمتر   1
 . 1393، ص 2013ماي  21و  20السنوي احلادي والعرشين: الطاقة بني القانون واالقتصاد، يومي 

 موضوع العقود النفطية راجع: للمزيد حول  2
د. حفيظة السيد حداد، العقود املربمة بني الدول واألشخاص األجنبية، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية،  -

 .1996القاهرة، 
 .1998غسان رباح، العقد التجاري الدويل (العقود النفطية)، الطبعة األوىل، دار الفكر العريب، لبنان،  -
ال، مبادئ االقتصاد البرتويل وتطبيقها عىل الترشيع اجلزائري، الطبعة األوىل، دار النهضة حممد يرسي ابو الع -

 .1996العربية، القاهرة، 
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خاصة يف ظلّ انعدام ثقة الرشكات األجنبية يف القضاء الوطني للدول املتعاقدة،   الدويل،

 .1ورغبتها يف التهرب من تطبيق قانوهنا الوطني
ء إىل التحكيم التجاري الدويل الذي عرف انتشارا واسعا ونال وهلذا غالبا ما يتم اللجو

حظوة كبرية يف ميدان التجارة الدولية ويف عالقات التعاون الدويل يف املجالني الصناعي 
والتقني، إذ يعترب الطريق االمثل لفضّ النزاعات االقتصادية من طرف اشخاص يطلق عليهم 

ألطراف املتنازعة أو تعيينهم طبقا للعقد املتفق عليه، او اسم املحكمني، يتّم اختيارهم من قبل ا
 .2حسبام يقرره القانون

وما يمكن التنويه به أن اجلزائر تعترب مثاال نموذجيا للبالد النامية التي أخذت باألشكال 
اجلديدة لالستثامر يف إصالحاهتا االقتصادية، من خالل تبني ترسانة قانونية هتدف يف جمملها إىل 

 بيئة استثامرية آمنة وقادرة عىل منح كافة الضامنات الرضورية لبعث الثقة لد املستثمرين توفري
االجانب، بعضها ضامنات ذات طابع مايل (كحرية التحويل....) وبعضها ضامنات ذات طابع 

–قانوين(كاستقرار وثبات الترشيع...)، إضافة إىل ضامنات ذات طابع قضائي واملتمثلة 
 اتفاق التحكيم،  فيام يتعلق  بتفسري وتطبيق العقد أو فيام يتعلق إىل اللجوء انيةإمك يف -خصوصا

راجع يف خمتلف حمفزات االستثامر يف اجلزائر: ناجي بن حسني، دراسة حتليلية ملناخ االستثامر يف اجلزائر، مقال    1
 منشور يف االنرتنت عىل الرابط التايل: 

http://n.benhassine.over-blog.com/pages/_-155696.htm  
يتنوع التحكيم التجاري الدويل اىل حتكيم حر وحتكيم مؤسسايت، فالتحكيم احلر هو ذاك التحكيم الذي يتوىل   2

لفصل فيه، فيختارون بأنفسهم املحكم او املحكمني، كام يتولون يف الوقت اخلصوم إقامته بمناسبة نزاع معني ل
 . "ذاته حتديد االجراءات والقواعد التي تطبق بشأنه

اما التحكيم املؤسسايت فهو التحكيم الذي يتم يف ظل منظمة تضع الئحة التحكيم وقواعدها التنظيمية، اضافة 
 اىل اجراءات تطبيقها.
 .91، 90املوجز يف النظرية العامة يف التحكيم التجاري الدويل، مرجع سابق، ص ص حفيظة السيد احلداد، 

                                                 

http://n.benhassine.over-blog.com/pages/_-155696.htm
http://n.benhassine.over-blog.com/pages/_-155696.htm
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، واستمر احلال عىل ما هو عليه يف ظل قانون 19931باملستثمر ورعايا الدولة املضيفة منذ سنة 
 .20082اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد لسنة 

باعتباره الرشيان النابض  -عقود النفطيةإن اللجوء إىل اتفاق التحكيم وخاصة يف جمال ال
يسمح بتفادي املستثمر إتباع طرق فضّ النزاعات عرب الوسائل املحلية  -لالقتصاد الوطني

للقضاء الوطني، وفسح املجال واسعا أمام تطبيق قانون آخر أجنبي، وعليه فإن اإلشكالية 
 متغريين متناقضني اال ومها:العامة التي تثار يف هذا الصدد تتمثل يف حماولة الربط بني 

 األجنبية لالستثامرات -اجلزائر بينها ومن –ويتمثل يف حاجة الدول النامية  املتغري األول:
 مما االقتصادية، التنمية يف لإلسهام وإدارية فنية خربة من حتمله وما املحروقات، قطاع يف اخلاصة
تكفل خمتلف  متميزة رشيعيةت منظومة خالل من األجنبي الرأسامل ضامن رضورة يستتبع

 االمتيازات واحلوافز سواء املالية، اإلدارية أو القضائية.
فهو ذاك الناشئ عن االختالفات السياسية وااليديولوجية يف العامل،  أما املتغري الثاين:

واالختالفات املصلحية فيام بني الدول املتقدمة والرشكات األجنبية املمثلة ملصاحلها، وبني 
املنتجة للبرتول مما نتج عنه ختوف هذه الدول إىل حدّ جعلها ختشى كل القيود التي يمكن الدول 

 إيرادها عىل سيادهتا، ومن بني ذلك نزع واليتها القضائية عن العقود التي تكون طرفا فيها.
فإىل أي مد جتاوز املرشع اجلزائري هذا التخوف من خالل منظومته الترشيعية املتعلقة 

التجاري الدويل كإحد الوسائل املعتمدة يف هتيئة الظروف املناسبة الستقطاب بالتحكيم 
املستثمرين يف قطاع املحروقات؟ وهل وفق املرشع اجلزائري يف التوفيق بني مقتضيات سيادة 

عضوا فيها وبني   "ألنفط"او وكالة  "سوناطراك"القضاء عىل العقود النفطية التي تكون 
ملستثمرين يف اختيار قانون أجنبي آخر حمققا ملصاحلهم اخلاصة من مقتضيات سلطان إرادة ا

 خالل اللجوء إىل التحكيم التجاري الدويل؟
د اإلجابة عنه من خالل هذه الدراسة التي تتضمن عرضا تفصيليا ملوقف الترشيع  هذا ما نوّ

روقات رقم او قانون املح 09،1-16الوطني اجلزائري، سواء يف قانون االستثامر اجلديد رقم 

بعد الرفض الذي تبناه املرشع للتحكيم التجاري الدويل منذ االستقالل يف ظل قانون االجراءات املدين   1
، 1993ريل اف 03مؤرخ يف  03-93القديم، كان هناك تغيريا هلذا املوقف من خالل املرسوم الترشيعي رقم 

يتضمن قانون اإلجراءات املدنية، جريدة رسمية عدد  1966جوان  8مؤرخ يف  154-66يعدل ويتمم أمر رقم 
 .(ملغى).27

، يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، جريدة رسمية 2008فيفري  25مؤرخ يف  09 -08قانون رقم   2
 . 21عدد 
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م 05-07 ، من خالل العنارص االساسية املتمثلة يف اللجوء اىل التحكيم التجاري 2املعدل واملتمّ

الدويل يف العقود النفطية كمبدأ عام (املبحث االول) واآلثار املرتتبة عن اللجوء اىل التحكيم 
 التجاري الدويل يف العقود النفطية (املبحث الثاين).

 ء إىل التحكيم التجاري الدويل يف العقود النفطية.املبحث األول: اللجو
يقوم التحكيم التجاري الدويل عىل سحب االختصاص من القضاء الوطني حللّ النزاعات 
التي حتدث بسبب إبرام وتنفيذ عقود التجارة الدولية املربمة بني الدول بعضها البعض، أو بني 

وإسناد حلّ هذه النزاعات إىل حمكمني يتّم الدول والرشكات التجارية العاملية أو األفراد، 
 اختيارهم بصفة إرادية من قبل األطراف املتعاقدة.

، تزداد ال حمالة يف املرحلة 3إن أمهية اللجوء إىل التحكيم التجاري الدويل يف العقود النفطية
لّ ما يعرف ، ال سيّام يف ظ4احلالية املتميزة بازدياد وترية التجارة الدولية يف قطاع املحروقات

بالعوملة االقتصادية واملالية، التي هتدف إىل القضاء عىل كثري من العراقيل اإلدارية والقانونية 
التي تفرضها الدول يف قوانينها الداخلية، كام يستنتج ذلك من أحكام منظمة التجارة الدولية 

التحرير التدرجيي من كل الرامية إىل التخيل عن احلامية القانونية للتجارة الوطنية، وتعويضها ب
 القيود القانونية احلامئية.

 املطلب األول: أسباب ومربرات اللجوء إىل التحكيم التجاري الدويل يف العقود النفطية. 
نظرا ملا يتمتع به التحكيم عموما من رسعة وسهولة يف اإلجراءات وتوفري النفقات، لقي 

ية، وازداد هذا التأييد وتعاظم شانه بشكل خاص تأييدا كبريا يف النزاعات الوطنية منها والدول

اوت  03مؤرخ يف   46، يتعلق برتقية االستثامر، ج. ر. ع 2016اوت  03مؤرخ يف  09-16قانون رقم    1
2016. 

، 2005افريل  28مؤرخ يف  50يتعلق باملحروقات، ج. ر. ع   2005افريل  28مؤرخ يف  07-05قانون رقم   2
جويلية  30مؤرخ يف  48،  ج. ر. ع 2006جويلية  29مؤرخ يف  10 -06معدل ومتمم بموجب أمر رقم 

 .2013فيفري  24مؤرخ يف  11، ج. ر. ع 2013فيفري  20مؤرخ يف  01 -13م وقانون رق ،2006
للعقود النفطية العديد من االشكال، من أمهها: عقد االمتياز، عقد املشاركة، عقد املقاولة، عقد اقتسام   3

 االنتاج... راجع يف خمتلف هاته االشكال: 
مقال   تالصناعا يف العقود أنواع" عنوان حتت الكرتوين  العريب:  الطبيعي والغاز النفط موقع عىل "النفطية 

www.arab_oil_naturlgas_com  
راجع يف ذلك:   4 Mustapha mekidch, le secteur des hydrocarbures, office des publications 

universitaires, 1983. 

                                                                                                                                

http://www.arab_oil_naturlgas_com/
http://www.arab_oil_naturlgas_com/
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يف التحكيم التجاري الدويل للمزايا اخلاصة التي يتمتع هبا، والتي تتالءم وطبيعة النزاعات 

 .1التجارية ذات الطابع الدويل
 .الفقرة األوىل: الشك يف حيّاد السلطة القضائية

ن أهنا جمرد طرف متعاقد يف العقود إن الدولة كأحد اطراف العقود النفطية عىل الرغم م    
حمل الدراسة، إال أهنا مع ذلك طرف غري عادي من حيث املزايا السيادية التي تتمتع هبا والتي 

اإلخالل أيضا باحلياد الذي  -باإلضافة إىل إمكانية اإلخالل بالتوازن االقتصادي للعقد -متكنها 
 .ن عرض النزاع عليها يف حال نشوئهجيب أن يتوافر للسلطة القضائية الوطنية التي يمك

فبالنسبة للنزاعات التي تكون الدولة أو أحد أجهزهتا طرفا فيها مع متعاقد أجنبي وتكون 
ناشئة عن عقد متصل باملصالح االقتصادية أو االجتامعية للدولة، وهبدف درء هذا اخلطر 

أ الطرف االجنبي عادة اىل الكامن يف انحياز القضاء الوطني للدولة املتعاقدة ملصاحلها، يلج
املطالبة  بسلب االختصاص من القضاء الوطني للطرف االخر،  ومنحه إىل قضاء آخر حمايد 
وموثوق فيه، اال وهو قضاء التحكيم، وهو الرشط الذي تتمسك به األطراف األجنبية املتعاقدة 

 مع الدولة وترصّ عليه ولو عىل حساب عدم إمتام العقد.
 الرسية التي يتمتع هبا التحكيم التجاري الدويل. الفقرة الثانية:

ان العلنية التي يتمتع هبا القضاء من شأهنا إذاعة أرسار صناعية وجتارية ترضّ بأطراف النزاع، 
فيفضلّ املستثمرين وأصحاب رؤوس األموال اللجوء إىل التحكيم إلضفاء الرسية عىل النزاع 

 .الذي يناسب طبيعة العقود النفطية الضخمة
 الفقرة الثالثة: خربة املحكمني.

يتيح التحكيم التجاري الدويل عرض النزاع عىل حمكمني أصحاب خربة سابقة ومتمرسني 
د عىل  يف أمور التجارة الدولية، أما القايض فال يملك تلك اخلربة التي يمتلكها املحكم الذي تعوّ

رتتب عن ذلك عدم االستعانة بخربة االحتكاك بالعقود النفطية أو العقود الصناعية عموما، مما ي
 خارجية، وما يف ذلك من إضاعة للوقت وحتمل نفقات باهضة.

 

  :زايا التحكيم التجاري الدويلراجع يف  خمتلف م  1
د. رياض حممود جنداري، االدارة املشرتكة لآلبار النفطية وتسوية املنازعات الدولية اخلاصة هبا، الطبعة  -

  .194، 187، ص ص 2013االوىل،  املؤسسة احلديثة للكتاب، لبنان، 
 .1982ذكر لدار النرش، د. ابراهيم شحاته، معاملة االستثامرات االجنبية يف مرص، د.ط، دون  -
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 الفقرة الرابعة: استمرار املصلحة بني أطراف التحكيم.

يتقيد القايض يف املحاكم بالقانون، وإن كان تطبيق القانون أمر مرغوب فيه ألنه حيقق 
يضطر اخلصوم إىل تفضيل التخيلّ عن تطبيق هذه  ،ةالعدالة، إال أنه يف جمال التجارة الدولي

القوانني وإتباع القواعد املرنة التي تراعي مصاحلهم بعيدا عن االعتبارات القانونية املحضة، 
وهلذا ينعى البعض عىل القضاء أنه قضاء للعالقات املحطمة، إذ أنه يغلب أحدمها عىل اآلخر 

، بينام التحكيم هو قضاء مصلحة متصلة ألنه ويرصفهام غريمني أحدمها رابح واالخر خارس
ا للخالف بني أطراف النزاع، جييء إليه اخلصامن والعالقات قائمة وينرصفان منه وال  يضع حدّ

 تزال العالقات قائمة ومستمرة بعد زوال اخلالف. 
 املطلب الثاين:  مد صحة اللجوء إىل التحكيم التجاري الدويل يف العقود النفطية.

ن القانون واجب التطبيق عىل اتفاق التحكيم هو الذي حيكم وجود هذا االتفاق إذا كا
ورشوط صحته، بيد أنه هناك مسألتني خترجان عن مد صحة اللجوء إىل التحكيم، واملتمثلتني 
يف: مد صحة اللجوء إىل التحكيم التجاري الدويل يف العقود النفطية من حيث األشخاص؟ 

 املوضوع؟ومد صحته كذلك من حيث 
 الفقرة األوىل: من حيث األشخاص.

 1"سوناطراك"يف هذا املقام ندرس مد أهلية الدولة ممثلة يف كل من الرشكة الوطنية 
يف اللجوء إىل التحكيم التجاري الدويل فيام يتعلق بالعقود النفطية، من  ،2"ألنفط"ووكالة 

( الرشكة الوطنية للبحث عن املحروقات وإنتاجها ونقلها وحتويلها    "سوناطراك"الرشكة الوطنية   1
وتسويقها)، راجع يف ذلك: عبد النور نوي، النظام القانوين لرشكة سوناطراك، بحث لنيل شهادة ماجستري يف 

 .2002 -2001اجلزائر، القانون، فرع قانون اعامل، كلية احلقوق، جامعة 
 -05من القانون رقم  12احد وكالتي املحروقات اللتني انشئتا بموجب نص املادة  "ألنفط"تعترب وكالة   2

تنشأ وكالتان وطنيتان مستقلتان تتمتعان بالشخصية القانونية واالستقاللية املالية تدعيان وكالتي ":  07
 :املحروقات

سلطة ضبط "ات وضبطها يف جمال املحروقات، وتدعى يف صلب النص وكالة وطنية ملراقبة النشاط  -
 ."املحروقات

 ."ألنفط"وكالة وطنية لتثمني موارد املحروقات، وتدعى يف صلب النص   -
أن انشاء وكالتي املحروقات جاء يف اطار البحث عن خطوات وتدابري افضل من طرف السلطة العامة لتسيري  

منافسة، ويتعلق االمر بإصالح واعادة تأهيل هياكل الدولة استجابة للمعطيات قطاع املحروقات بعد فتحه لل
السياسية واالقتصادية اجلديدة، وعليه فان وكالتي النفط متثل استجابة الدولة حلاجيات جديدة وخاصة، 
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ملحروقات وقانون االستثامر، خالل االحكام الترشيعية املنصوص عليها يف كل من قانون ا

 اضافة اىل االحكام العامة املنصوص عليها يف قانون االجراءات املدنية واالدارية. 
 أهلية الدولة واألشخاص العامة يف اللجوء إىل التحكيم التجاري الدويل:  -أوال

حدا اجتاه مسألة  موقف الترشيعات املقارنة: أهلية مل تتخذ الترشيعات املقارنة موقفا موّ
الدولة واألشخاص املعنوية العامة األخر للتحكيم، بل اختلفت فيام بينها، إذ تضمنت قوانني 
االستثامر يف العديد من الدول نصوصا رصحية بشأن التحكيم بمقتضاها يتمّ حسم النزاعات 

ر التي يمكن أن تثور بني الدولة واألشخاص العامة من ناحية واملستثمر األجنبي من ناحية أخ
، كام قد تضمنت ايضا بعض القوانني املتعلقة باستغالل الثروات التحكيموفقا إلجراءات 

الطبيعية خصوصا الثروة البرتولية النص عىل التحكيم كوسيلة لتسوية املنازعات التي يمكن أن 
 .1تثور بمناسبة استغالهلا كام هو احلال يف اليونان، باكستان، املغرب وإيران

لقد تمّ الرتاجع عن املوقف الرافض التفاق التحكيم من لوطني اجلزائري: موقف الترشيع ا
من قانون اإلجراءات املدنية بموجب املرسوم الترشيعي الصادر  442خالل تعديل نص املادة 

ة ساهم فرضت عىل نمط التدخل العمومي يف شقه االقتصادي، فاالنتقال من الدولة الراعية اىل الدولة الضابط
يف ظهور هذه امليكانيزمات املؤسساتية اجلديدة نظرا لعدم تكيّف االدارة الكالسيكية لالضطالع بوظيفة الضبط 

 االقتصادي يف ظل مبدا حرية التجارة والصناعة.  
ليس اال ان اإلحاطة بالطبيعة القانونية لوكالتي النفط، تتطلب التأكد من الوضع القانوين املميز هلام، ولذلك  ف 

من السهل تبيان املركز املؤسسايت هلاتني الوكالتني بني فئات القانون العام أو فئات القانون اخلاص نظرا للطابع 
 07-05الفريد الذي تكتسيه، إضافة اىل انعدام التكييف القانوين الرصيح والواضح هلام يف ظل قانون رقم 

خاصة وغري مألوفة مقارنة بسلطات الضبط االقتصادي املعدل واملتمم، بل يمكن اعتبار وكالتي النفط هيئات 
 يف اجلزائر.

 راجع  يف املركز املؤسسايت لوكالتي املحروقات:  
Rachid ZOUAIMIA, « Les agences de régulation dans le secteur des hydrocarbures ou les 
mutations institutionnelles en matière de régulation économique », Revue Idara, n° 39, 2010. 

 راجع يف ذلك:   1
عجة اجليالين، الكامل يف القانون اجلزائري لالستثامر (االنشطة العادية وقطاع املحروقات)، د.ط، دار  -

 .2006اخللدونية للنرش، اجلزائر، 
بوعات اجلامعية، اجلزائر عليوش كامل قربوع، التحكيم التجاري الدويل يف اجلزائر، الطبعة الثالثة، ديوان املط -

2005. 
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الذي سمح لألشخاص العامة اللجوء إىل التحكيم لكن فقط يف جمال  1996أفريل  22يف 

 عالقات التجارة الدولية.
ف املرشع بأهلية األشخاص العامة يف اللجوء إىل التحكيم بصدد العقود ذات لقد اعرت

من  1996منذ سنة  -بام يف ذلك العقود النفطية املربمة مع رشكات أجنبية -الطابع الدويل 
، اال انه وبإلغاء قانون االجراءات املدنية القديم وتعويضه بقانون 442خالل نص املادة 

من هذا االخري يف فقرهتا الثالثة، عىل  1006دارية اجلديد، أكدت املادة االجراءات املدنية واال
أنه ال جيوز لألشخاص املعنوية العامة اللجوء إىل التحكيم إال يف العالقات االقتصادية الدولية 
أو يف إطار الصفقات العمومية، وعليه فإنه يتّم اللجوء إىل التحكيم التجاري الدويل يف العقود 

 كقاعدة عامة ما مل يوجد إتفاق خاص.النفطية 
م نجد املادة  07-05إال أنه وبالرجوع لقانون املحروقات رقم  ل واملتمّ منه تنص   58املعدّ

عىل أن كل خالف بني الوكالة الوطنية لتثمني موارد املحروقات (ألنفط) واملتعاقد ينجم عن 
النصوص املتخذة لتطبيقه، عن طريق تفسري و/ أو تنفيذ العقد أو عن تطبيق هذا القانون و/ أو 

 املصاحلة املسبقة وفق الرشوط املتفق عليها يف العقد. 
، يمكن عرض اخلالف للتحكيم الدويل حسب الرشوط املتفق  يف حالة عدم التوصل إىل حلّ
عليها يف العقد. اما إذا كانت سوناطراك، رشكة ذات اسهم، هي املتعاقد الوحيد، فإن النزاع 

 بتحك  ."يم الوزير املكلف باملحروقاتيسوّ
إضافة اىل هذا احلكم اخلاص املتضمن يف قانون املحروقات، نجد حكام خاصا آخر تضمنته  

خيضع كل خالف بني املستثمر  "عىل ما ييل:  09-16من قانون االستثامر رقم  24املادة 
ذته الدولة اجلزائرية يف االجنبي والدولة اجلزائرية يتسبب فيه املستثمر، او يكون بسبب اجراء اخت

حقه، للجهات القضائية اجلزائرية املختصة اقليميا، اال يف حالة وجود اتفاقيات ثنائية او متعددة 
االطراف ابرمتها الدولة اجلزائرية تتعلق باملصاحلة والتحكيم، او يف حالة وجود اتفاق مع 

 ."يم خاصاملستثمر ينص عىل بند تسوية يسمح للطرفني باالتفاق عىل حتك
 الفقرة الثانية: من حيث املوضوع.

إن سالمة اللجوء إىل التحكيم يف العقود النفطية يتوقف عىل مد إمكانية معاجلة موضوع 
 .1ذلك العقد والنزاعات املثارة بشأنه عن طريق التحكيم

بواخلرضة نورة، القانون الواجب التطبيق عىل عقود البرتول من خالل اتفاق التحكيم، مداخلة القيت يف   1
 . 2007امللتقى الدويل االول بجامعة االغواط حول القانون الدويل اخلاص، ماي 
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يشرتط لصحة إتفاق مد قابلية النزاع للتسوية عن طريق التحكيم التجاري الدويل:   -أوال

التحكيم أن يكون حمله مرشوعا، فأهم ما يلزم لتوافر مرشوعيته هو أن يكون النزاع من بني 
النزاعات التي جيوز تسويتها بطريق التحكيم، ومن املسلّ ّم به أن كل دولة تتوىل بكل حرية 

 ، إذ نجد مثال أنه ال1حتديد املسائل التي جيوز أو ال جيوز االتفاق عىل تسويتها بطريق التحكيم
 جيوز التحكيم يف املسائل املتعلقة بالنظام العام أو حالة األشخاص وأهليتهم.

وما جتدر اإلشارة إليه فإن مسألة مد قابلية النزاع للتسوية بطريق التحكيم تثري حتام تنازع 
القوانني، وذلك عندما يتعلق األمر باتفاق التحكيم يف العقود النفطية، مما حيتم التفرقة بني 

 :حالتني
عندما تثور مسألة قابلية النزاع للتحكيم امام املحكم أو القايض الوطني يف  احلالة األوىل:

املرحلة السابقة عىل صدور حكم التحكيم وذلك بغية تسويته بطريق التحكيم، هنا تعترب قابلية 
كم النزاع للتسوية بطريق التحكيم رشطا لصحة إتفاق التحكيم وبالتايل ختضع للقانون الذي حي

إتفاق التحكيم ذاته، اي قانون اٍرادة األطراف، وبناء عليه عندما تثور مسألة قابلية النزاع 
للتحكيم أمام املحكم، والذي جيب عليه التأكد من اختصاصه وبالتايل من صحة إتفاق 
التحكيم، أو أمام القايض الوطني عندما يتطلب منه الفصل يف صحة إتفاق التحكيم أو بطالنه 

جمال األمر بتنفيذ حكم التحكيم واالعرتاف به، جيب عليه أوال أن حيدد القانون واجب  يف غري
التطبيق عىل إتفاق التحكيم ثم ينظر فيام إذا كان النزاع املعروض عليه يقبل التسوية بطريق 

 التحكيم أم ال وفقا هلذا القانون.
يف مرحلة اإلعرتاف باحلكم  عندما تثور هذه املسألة أمام القايض الوطني احلالة الثانية:

التحكيمي او تنفيذه، هنا تعترب قابلية النزاع للتحكيم رشطا لإلعرتاف بحكم التحكيم وتنفيذه، 
وبالتايل فإن القايض الوطني  الذي يطلب منه اإلعرتاف بمثل هذا احلكم التحكيمي أو تنفيذه، 

التحكيم أم ال وفقا لقانون سوف يفحص بداية ما إذا كان ذلك النزاع يقبل التسوية بطريق 
 . 2الوطني

، ص 2004، دار النهضة العربية، القاهرة، رساج حسني ابو زيد، التحكيم يف عقود البرتول، بدون طبعة  1
285. 

جيب لالعرتاف بحكم التحكيم  "عىل أنه:  1927نصت الفقرة الثانية من املادة األوىل من اتفاقية جنيف لسنة   2
وتنفيذه أن يكون موضوع النزاع الذي فصل فيه احلكم يقبل التسوية بطريق التحكيم وفقا لقانون الدولة التي 

 ."احلكميتمسك فيها 
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عالوة عىل أنه بالنسبة لبعض العقود التي نطاق اتفاق التحكيم من حيث املوضوع:  -ثانيا

تشكل إطارا تعاقديا أو حتى بشأن عقد واحد، فإن األطراف قد ختتار التعايش بني أكثر من 
يتم إخضاع بعض شكل من اشكال التحكيم، سواء حتكيم حر أو حتكيم مؤسسايت، أو 

 املنازعات للتحكيم والبعض اآلخر لقضاء الدولة.
حيدث اإلغفال عادة بعدم االشارة إىل النزاعات املتعلقة تعدد النزاعات املتعلقة بعقد واحد: 

بصحة العقد، ففي الكثري من األحيان ويف ظل احلامس السائد أثناء إبرام العقد املنصوص فيه 
بأن ختضع للتحكيم املنازعات املتعلقة بتفسري العقد وتنفيذه  رشط التحكيم تكتفي األطراف

املاثل للتحكيم، إذ تنرصف أذهان األطراف املتعاقدة إىل هذين النوعني من املنازعات دون أن 
خياجلها أدنى شك حول صحة العقد وإمكانية التمسك ببطالنه بسبب ما يكون قد اعرتاه من 

 1عيب.
وهنا ترتبط جمموعة من العقود بعضها ببعض،  موعة من العقود:تعدد النزاعات املتعلقة بمج

إما بسبب موضوعها أو بسبب األطراف التي ابرمتها أو التي تضمن بعضها فقط رشط التحكيم 
ففي مثل هذا الفرض فإنه حيق التساؤل ما إذا  ،بينام مل تتضمن العقود األخر رشوط مماثلة

زاعات املحتملة النشوء عن هذا الكل التعاقدي إىل كانت األطراف قد انرصفت إىل خضوع الن
 التحكيم؟

هناك العديد من العقود يف قطاع املحروقات التي حتقق ذات العملية، فيربم اإلطار االتفاقي 
التعاقدي وما يتبعه من العقود التنفيذية الالزمة لتحقيق وإنجاز هذه العملية، وما يتعلق 

قد األسايس وحده دون سائر العقود األخر التي تساهم يف بجوانبها املختلفة، فإذا كان الع
حتقيق العملية التعاقدية متضمنا رشط التحكيم، فإرادة األطراف رصحية يف اإلعالن عن رغبتها 

ال جيوز رفض االعرتاف  "عىل أنه:  1958كام نصت الفقرة الثانية من املادة اخلامسة من اتفاقية نيويورك لعام 
بحكم التحكيم وتنفيذه إال إذا ثبت للسلطة املختصة يف الدولة املطلوب االعرتاف باحلكم وتنفيذه فيها ان 

 ."لقانون هذه الدولةموضوع النزاع ال يقبل التسوية بطريق التحكيم وفقا 
 .293للمزيد حول ذلك راجع:  رساج حسني ابو زيد، مرجع سابق، ص 

حفيظة السيد احلداد، املوجز يف النظرية العامة يف التحكيم التجاري الدويل،  بدون طبعة، منشورات حلب   1
 .265، 264احلقوقية، دون بلد، دون سنة نرش، ص ص 
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يف إخضاع مجيع النزاعات املحتملة إىل التحكيم، وإىل حمكمة حتكيم واحدة يتم تشكيلها وفقا 

 .1الذي يشكل إطار العملية التعاقدية يف جمملهاللنصوص الواردة يف العقد األسايس 
إال أنه عادة ما ختتلف الرشوط التحكيمية الواردة يف كل عقد من العقود، عىل الرغم مما تثريه 

 هذه الرشوط من مشاكل.
 املبحث الثاين: آثار اللجوء إىل التحكيم التجاري الدويل يف العقود النفطية.

 بوصفه عقدا يتعهد األطراف بموجبه بأن يتم الفصل يف يرتتب عىل إتفاق التحكيم الدويل
املنازعات الناشئة بينهم أو التي قد تنشأ بينهم بواسطة املحكمني وليس بواسطة قضاء الدولة، 

 جمموعة من اآلثار يف مواجهة األطراف، وكذلك يف مواجهة املحكمني.
 املطلب األول: بالنسبة للمحكمني.

 م بالنسبة للمحكمني ما بني آثار إجيابية وآثار سلبية.وتتنوع آثار اتفاق التحكي
 الفقرة األوىل: األثر اإلجيايب.

يلزم إتفاق التحكيم األطراف بأن تعهد باملنازعة الناشئة بينهم واملتفق عىل حلها بواسطة 
التحكيم إىل املحكم، هذا من جهة، كام أن إتفاق التحكيم يعد األساس الذي يستمد منه حمكمة 

 كيم اختصاصها بالفصل يف املنازعة.التح
يعترب التزام األطراف بإحالة نزاعهم إىل  التزام األطراف بإحالة نزاعاهتم إىل املحكم: -أوال

املحكم كأصل عام تطبيقا ملبدأ القوة امللزمة هلذا االتفاق والذي يعترب من املبادئ املستقرة يف 
 القانون الدويل للعقود.

يذهب جانب من الفقه إىل  اللتزام األطراف بإحالة نزاعاهتم إىل املحكم: التنفيذ العيني -ثانيا
القول بأن إتفاق التحكيم الذي ال ترتتب عىل خمالفته سو إمكانية إلزام الطرف الذي ختلف 
عن وضعه حمل التنفيذ بالتعويض، يعدّ اتفاقا حمدود الفعالية وذلك لصوبة حتديد الرضر الواقع 

والناتج عن عدم قدرته عىل عرض املنازعة املتفق بشأهنا عىل التحكيم امام عىل الطرف اآلخر، 
املحكم نظرا ألن جهة قضائية وطنية قد اقرت واعرتفت باختصاصها يف نظر هذه املنازعة، 
وعليه فإن مقاومة أحد األطراف لالتفاق عىل التحكيم وامتناعه عن التزامه لن يؤدي إىل جتميد 

 إجراءات التحكيم.
يعترب مبدأ اختصاص املحكم  اختصاص حمكمة التحكيم بالفصل يف اختصاصها: -ثاثال

بالفصل يف مسألة اختصاصه من أهم املبادئ يف إطار التحكيم الدويل ومن أدقها يف ذات 

 .268النظرية العامة يف التحكيم التجاري الدويل، مرجع سابق،  ص  حفيظة السيد احلداد، املوجز يف  1
                                                 



 401           م 2017) جوان 01د الثاين/اجلزءاملجلد الثالث (العد-خمرب السيادة و العوملة  -جملة  الدراسات القانونية 

 
الوقت، فمبدا اختصاص املحكم بالفصل  يف موضوع االختصاص أثار العديد من اجلدل، 

 لكامل هبذا املبدأ يف األنظمة القانونية املعارصة.وذلك عىل الرغم من اإلعرتاف شبه ا
من قانون اإلجراءات املدنية واالدارية  تنص  1044يف الترشيع اجلزائري نجد نص املادة  

عىل أن تفصل حمكمة التحكيم يف االختصاص اخلاص هبا، وجيب إثارة الدفع بعدم االختصاص 
 قبل اي دفاع يف املوضوع. 

 ر السلبي.الفقرة الثانية: األث
يقتيض احرتام اتفاق التحكيم احرتام أثره السلبي كذلك والذي يمنع األطراف اللجوء إىل 

 القضاء الوطني لطلب الفصل يف النزاع حمل اتفاق التحكيم.
يعد مبدأ عدم  مبدأ اختصاص املحاكم الوطنية باملنازعات املتفق بشأهنا عىل التحكيم: -أوال

ر املنازعات املتفق بشأهنا عىل التحكيم سواء اختذ اتفاق التحكيم اختصاص املحاكم الوطنية بنظ
صورة رشط حتكيم مدرج يف العقد أو صورة مشارطة حتكيم اتفق عليها بعد نشوء النزاع مبدأ 
كرسته املعاهدات الدولية املتعلقة بالتحكيم التجاري الدويل، وكذلك خمتلف الترشيعات 

 ترشيع اجلزائري.املقارنة كام هو احلال بالنسبة لل
من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية عىل رضورة العودة إىل الطبيعة  1045إذ تنص املادة 

االتفاقية للتحكيم، فالتحكيم يستند بطبيعته إرادة األطراف التي ختتار هذا الطريق حلل 
ولة والتنازل عن رفع النزاعات الناشئة بينهم بناء عىل اتفاقهم إمكانية عدم االلتجاء إىل قضاء الد

دعواهم القضائية، فهذا التنازل قد يكون رصحيا أو ضمنيا، وهذا هو السبب يف أن القايض 
املطروح امامه النزاع املتفق بشأنه عىل التحكيم ال يمكن أن يثري الدفع بعدم االختصاص من 

اقد معه للمثول أمام تلقاء نفسه استنادا إىل وجود هذا الرشط، فاملدعي عندما يقوم بإعالن املتع
 .1قضاء الدولة يتنازل عن امليزة التي خيوهلا إياه اتفاق التحكيم

من قانون التحكيم النموذجي الذي اعدته جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري  08ومثال ذلك نص املادة   1
م أن حتيل عىل املحكمة التي ترفع أمامها دعو يف مسالة أبرم بشأهنا اتفاق حتكي "الدويل التي تنص عىل  ما ييل: 

الطرفني إىل التحكيم إذا طلب منها ذلك أحد الطرفني يف موعد أقصاه تاريخ تقديم بيانه األول يف موضوع 
 النزاع ما مل يتضح هلا أن االتفاق باطل والغ أو عديم الفائدة ال يمكن تنفيذه.

دء أو االستمرار يف إجراءات إذا رفعت دعو مما اشري غليه يف الفقرة األوىل من هذه املادة فيجوز مع ذلك الب
 ."التحكيم وجيوز أن يصدر قرار حتكيم والدعو ال تزال متطورة امام املحكمة

راجع يف ذلك: حفيظة السيد حداد، املوجز يف النظرية العامة يف التحكيم التجاري الدويل، مرجع سابق، ص 
284. 
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ضف إىل ذلك ان مثول املدعي عليه امام قضاء الدولة دون اثارته للدفع بعدم اختصاص 
رب عن  هذا القضاء يعدّ أيضا قبوال من املدعى عليه الختصاص هذا القضاء، وهذا االتفاق املعّ

 املدعي واملدعي عليه ويفرض عىل القايض كام يفرض اي اتفاق آخر أيا كان شكله. ارادة كل من
أبرز هذه االستثناءات  االستثناءات الواردة عىل مبدا عدم اختصاص املحاكم الوطنية: -ثانيا

هو انعقاد االختصاص للمحاكم الوطنية بشأن اختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية املتصلة 
فق بشأهنا عىل التحكيم، إذ يتدخل القايض الوطني من أجل تكوين حمكمة باملنازعات املت

التحكيم يف حالة تعذر تشكيلها، وكذلك الرقابة التي تبارش من قبل القايض الوطني عىل حكم 
التحكيم سواء كانت هذه الرقابة من خالل الطعن بالبطالن عىل حكم التحكيم أو يف إطار 

 دعو األمر بالتنفيذ.
ص املرشع اجلزائري عىل تأكيد اإلختصاص للقضاء الوطني عىل الرغم من وجود لقد حر

من قانون  1041إتفاق التحكيم بشأن العديد من املسائل كتلك املشار إليها بنص املادة 
اإلجراءات املدنية واإلدارية التي تؤكد عىل اختصاص القايض الوطني يف تشكيل هيئة التحكيم 

يف فقرهتا الثانية من ذات القانون  1046، كام نصت املادة 1وباتيف حال اعرتض ذلك اي صع
عىل إمكانية تقديم القايض الوطني مساعدات قضائية للهيئة التحكيمية يف صورة تنفيذ 

 من نفس القانون.  1049و  1048، إضافة إىل نيص املادتني: 2اإلجراءات الوقتية او التحفظية
 املطلب الثاين: بالنسبة لألطراف.

يتعلق األمر اساسا بأثر إتفاق التحكيم عىل حصانة الدولة القضائية وأثره عىل حصانة و
 التنفيذية. الدولة

إذا اعرتضت صعوبة تشكيل حمكمة التحكيم  "من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية:  1009نصت املادة   1
بفعل أحد األطراف أو بمناسبة تنفيذ إجراءات تعيني املحكم او املحكمني يعني املحكم أو املحكمني من قبل 

 ، مرجع سابق."رئيس املحكمة الواقعة يف دائرة اختصاصها حمل إبرام العقد أو حمل تنفيذه
إذا مل يقم الطرف املعني بتنفيذ  "من قانون االجراءات املدنية واالدارية: يف فقرهتا الثانية  1046نصت املادة   2

هذا التدبري إراديا، جاز ملحكمة التحكيم أن تطلب تدخل القايض املختص ويطبق يف هذا الشأن قانون بلد 
 القايض.

املالئمة من قبل الطرف يمكن ملحكمة التحكيم أو للقضاء أن خيضع التدابري املؤقتة أو التحفظية لتقديم الضامنة 
 ، مرجع سابق."الذي طلب هذا التدبري
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 الفقرة األوىل: أثر إتفاق التحكيم عىل حصانة الدولة القضائية فيام يتعلق بالعقود النفطية.

للدولة،  لقد أخذت الكثري من الدول تبتعد تدرجييا عن مبدا احلصانة القضائية املطلقة
، وهنا 1وقررت قرص هذه احلصانة عىل بعض االنشطة التي متارسها الدولة دون البعض االخر

يتعني طرح التساؤل التايل: هل يعترب قبول الدولة إدراج رشط التحكيم يف العقود النفطية تنازل 
لتني منها عن التمسك بحصانتها القضائية؟ لإلجابة عن هذا التساؤل ينبغي التفرقة بني حا

 ومها: 
من  اثر إتفاق التحكيم عىل متسك الدولة باحلصانة القضائية امام حمكمة التحكيم: -اوال

اجلدير بالذكر أن االتفاقيات الدولية املتعلقة بالتحكيم مل تتعرض ملسالة اثر اتفاق التحكيم عىل 
ية البنك الدويل متسك الدولة باحلصانة القضائية امام املحكمني، مع ذلك فإنه بالنسبة التفاق

هدفت إىل إقامة نوع من التوازن بني مصالح املستثمرين  1965لتسوية منازعات االستثامر لعام 
ومصالح الدولة الطرف يف النزاع، وعليه نصت االتفاقية من ناحية أوىل عىل أن إتفاق األطراف 

املنفردة ألحد الطرفني،  إىل اللجوء إىل التحكيم لد املركز الدويل ال يمكن العدول عنه باإلرادة
ومن ناحية ثانية  يعرب رضا األطراف باللجوء إىل التحكيم يف إطار هذه االتفاقية وكأنه بمثابة 

 تنازل عن اللجوء إىل اي طريق آخر لتسوية املنازعات.
وعليه فإن الدولة املنتجة للبرتول كام هو احلال بالنسبة للجزائر، وتوافق عىل إدراج رشط 

 العقد املربم بينها وبني إحد الرشكات البرتولية األجنبية ألجل استغالل ثرواهتا التحكيم يف
البرتولية، ال جيوز هلا التمسك بحصانتها القضائية امام حمكمة التحكيم التي تشكلت للفصل يف 

 النزاع الذي قد ينشا بينهام بمناسبة هذا العقد.
وهنا  صانة القضائية امام املحاكم القضائية:اثر إتفاق التحكيم عىل متسك الدولة باحل -ثانيا

نتعرض إىل فرضني: الفرض األول الذي تكون فيه الدولة ذاهتا هي التي جلأت إىل القضاء 

ضد الرشكة الوطنية اإليرانية للبرتول والتي  cabonetومثال عن ذلك ما حكم به القضاء اهلولندي يف قضية   1
متسكت خالهلا الرشكة اإليرانية امام قضاة  أول درجة بحصانتها القضائية، غري ان حمكمة استئناف الهاي قد 

لغت هذا احلكم وطبقت نظرية احلصانة املقيدة إذ قررت أن العقد املربم بني الطرفني يتضمن بصفة اساسية ا
وعليه فإن الرشكة  ،رشوطا من رشوط القانون اخلاص، كام انه قد ابرم بني طرفني يتمتعان بنظام قانوين متساوي

من حق السيادة بل كشخص خاص، انظر يف ذلك: الوطنية اإليرانية  عند إبرامها هلذا العقد مل تترصف بام هلا 
 .422رساج حسني ابو زيد، مرجع سابق، ص 
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الوطني لدولة اخر، وهنا ال توجد اية صعوبات تذكر إذ أن التجاء الدولة إىل هذا القضاء يفيد 

 لقضائية.التنازل الضمني من جانبها عن التمسك بحصانتها ا
غري أن الصعوبة تثور يف الفرض الذي يكون فيه املتعاقد اآلخر مع الدولة هو الذي جلأ إىل 
القضاء الوطني حيث يثور التساؤل عام إذا كانت موافقة الدولة عىل اللجوء إىل التحكيم بمثابة 

بية تنازل ضمني من قبلها عن التمسك باحلصانة القضائية، حيث اجابت االتفاقية األورو
عىل هذا التساؤل باإلجياب، إذ نصت الفقرة األوىل  1972اخلاصة بحصانة الدولة األجنبية لعاد 

لو أن الدولة املتعاقدة قبلت كتابة بان ختضع للتحكيم املنازعات التي  "عىل أنه:  12من املادة 
أن تتمسك نشأت من قبل او التي يمكن أن تنشأ يف املسائل املدنية والتجارية فال جيوز هلا 

بحصانتها القضائية امام حمكمة دولة اخر متعاقدة جيري عىل إقليمها التحكيم او جيري 
 ."التحكيم وفقا لقانوهنا

وبالتايل فاملؤكد بالنسبة التفاق التحكيم هو أن الدولة قد قبلت بموجب هذا االتفاق حسم 
ف اخلاص بواسطة املحكمني، املنازعات التي يمكن ان تنشأ عن العقد املربم بينهام وبني الطر

وبالتايل التنازل امام هؤالء فقط  عن االستفادة بالتمسك بحصانتها القضائية، فاتفاق التحكيم 
ال يمكنه أن حيدث أثرا آخر غري ذلك الذي قصد األطراف ان يعطوه غياه، فاألثر الذي يرتتب 

الفصل يف النزاع غىل عن اتفاق التحكيم هو استبعاد اختصاص املحاكم القضائية وإسناد 
 املحكمني.

 الفقرة الثانية: اثر إتفاق التحكيم عىل حصانة الدولة التنفيذية.
إىل جانب احلصانة القضائية التي تتمتع هبا كل دولة اجتاه القضاء الوطني لدولة أخر، هناك 

خرية إىل نوع آخر من احلصانة تتمتع به الدول وهو ما يعرف باحلصانة التنفيذية، وهتدف هذه األ
احليلولة دون اختاذ إجراءات التنفيذ اجلربي ضد الدول ملا ينجم عن ذلك من هتديد الستقرار 

 احلياة الدولية.
ونظرا الستقالل احلصانة القضائية عن احلصانة التنفيذية، فإن تنازل الدولة عن األوىل ال 

كيم وفقا لقواعد حتكيم معينة أو يعترب تنازال عن الثانية، إال ان إتفاق الدولة عىل أن جيري التح
قانون وطني معني يتضمن نصا جييز للقايض الوطني بان يأمر باختاذ اإلجراءات الوقتية أو 
التحفظية أو نصا يتعهد األطراف بمقتضاه بتنفيذ حكم التحكيم بعد صدوره، يعدّ تنازال ضمنيا 
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يتضمن اتفاق التحكيم نصا من الدولة عن التمسك بحصانتها التنفيذية، كذلك األمر عندما 

 1رصحيا هبذا املعنى.
 :خــامتة

ة للتحكيم التجاري الدويل من رسعة الفصل يف النزاعات وختصص  إن املميزات املغريّ
وخربة اهليئات املتخصصة التي تفصل يف النزاعات املثارة امامها، إىل حرية إتفاق األطراف يف 

وموضوع النزاع، جعل هذا النظام يمتد إىل  حتديد القانون الواجب التطبيق عىل إجراءات
خمتلف العقود التجارية الدولية بام فيها العقود النفطية، رغم ما تتميز به هذه األخرية من كوهنا 
اسة جدا سواء عىل املستو االقتصادي وحتى السيايس، أال  تردّ عىل سلعة اسرتاتيجية وحسّ

 وهو الذهب األسود.
بدهيا املرشع اجلزائري عىل نظام التحكيم التجاري الدويل، الذي فرغم التحفظات التي كان ي

كان مرده اساسا التوجه االشرتاكي، غري انه وبعد مجلة من االصالحات االقتصادية 
والترشيعية، لوحظت بوادر االعرتاف بالتحكيم التجاري الدويل الذي يساعد عىل التفتح عىل 

افة العقود التي تساهم يف تشجيع االستثامرات اقتصاد السوق، ليمتد بذلك التحكيم إىل ك
األجنبية خصوصا ومنحها الضامنات الكافية للولوج يف االقتصاد اجلزائري، هذا األخري الذي 
يرتكز بصفة رئيسية عىل القطاع البرتويل كقطاع سيادي هيدف إىل متويل اخلزينة العامة بمداخيل 

وامام ضغوطات الرشكات األجنبية العاملة يف هذا  معتربة تعترب املورد الرئييس هلا، ورغم ذلك
القطاع، فاجلزائر مل جتد سبيال سو اعتامد التحكيم التجاري الدويل يف العقود املتعلقة بالصناعة 

 البرتولية يف حلّ النزاعات التي يمكن أن تثار عند تنفيذها.
 قة البحثية فيام ييل: وعليه يمكن  ايراد اهم النتائج املتوصل اليها من خالل هاته الور

مل يعتمد املرشع اجلزائري عىل نصوص خاصة متعلقة بالتحكيم التجاري الدويل يف العقود 
النفطية، بل اعتمد يف ذلك عىل القواعد العامة املنصوص عليها يف كل من قانون االجراءات 

 املدنية واالدارية وقانون االستثامر.
 يف العقود النفطية جلوء مرشوط باملرور اوال عىل إن اللجوء إىل التحكيم التجاري الدويل

إجراءات الصلح الودّي حتت رعاية الوزير املكلف باملحروقات، إضافة إىل تدخل وكالتي 
 النفط.

 .446، 443رساج حسني ابو زيد، نفس املرجع، ص ص   1
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أن النظام القضائي اجلزائري مازال مل يواكب بعد التحوالت اجلارية يف جمال النزاعات 

ملثال، دفعت من طرف املتعاملني األجانب إىل االقتصادية والتجارية، فسوناطراك عىل سبيل ا
ة خالل السنوات األخرية، التي اضطرت للتوجه إىل  60الذهاب للتحكيم الدويل أكثـر من  مرّ

مرة منذ  12، يف حني توجهت إىل هذا احلل حوايل 2010مرة قبل  50التحكيم الدويل حوايل 
وناطراك تفصل اللجوء إىل التحكيم ، موضحا أن الرشكات األجنبية املتعاقدة مع س2012سنة 

الدويل حلل نزاعاهتا مع هذا املتعامل إما ألهنا ال تثق يف األحكام الصادرة عن العدالة اجلزائرية 
 أو أهنا تفصل احللول الناجتة عن ترايض طريف النزاع.

 .رضورة إنشاء مركز وطني للتحكيم هيتم بعقود التجارة الدولية ومن بينها العقود النفطية
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 الالئق احلق يف السكن

قراءة يف ضوء أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية 
 واالجتامعية و الثقافية

 
 أ/ أمحد عبادة 

 كلية احلقوق و العلوم السياسية
 جامعة مخيس مليانة 

 امللخص :
  اغةالعديدة ملمثيل بعض الدول إال أن األجهزة املسؤولة عن صي الرغم من االقرتاحاتعىل 

مل تر أمهية كافية لتربير صياغة العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية و االجتامعية والثقافية 
األمر الذي دفع  .ما يمكن  إيراده يف هذا املجال  و تبنت أقل ،احلق يف السكن يف مادة منفصلة

ام بعد باعتامد تعليقات باللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتامعية و الثقافية لتدارك ذلك في
 .    عامة عىل احلق يف السكن الالئق و القضايا املرتبطة به تضمنت إرشادات ذات حجية

Abstract : 
Despite the many suggestions, but the agencies responsible for the drafting of 
the International Covenant on Economic, social and cultural did not see 
sufficient importance to justify the formulation of the right to housing in a 
separate article, and has adopted the least that can be reflected . Which 
prompted the Committee on Economic, Social and Cultural Rights to adopt 
general comments on the right to adequate housing and related issues included 
effective orientations . 

احلق يف السكن، احلقوق االقتصادية،الكرامة اإلنسانية، مستو معييش  الكلامت املفتاحية:
 مالئم.
 متهيد :

من قبل  الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية و االجتامعية و الثقافية الذي أعتمديُمثل العهد 
أحد أهم االتفاقيات الدولية الرئيسية التي تتمتع  1966اجلمعية العامة لألمم املتحدة سنة 

بحجية كبرية عىل طريق تعزيز وترقية مبادئ حقوق اإلنسان عىل الصعيد العاملي،السيام يف 
جل غري أن املتتبع للخطاب املعارص  يالحظ أنه بات اليوم يُركز  .جانب حقوق اجليل الثاين

اهتاممه عىل احلقوق الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية متجاهالً أو 
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متناسياً مجلة احلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية التي تنطوي يف احلقيقة عىل أمهية بالغة 

ض إىل اآلن يدعي و مازال البع باعتبارها رشوطاً أساسية للتمتع بالكرامة املتأصلة يف اإلنسان .
أن  املعايري و املبادئ الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية و االجتامعية و 

وهم  ،الثقافية هي جمرد طموحات وأماين يتوقف تلبيتها إىل حد كبري عىل توافر املوارد العامة
 هبذه احلجة يُؤجلون اجلهود الرامية إىل إعامهلا إىل ما الهناية . 

يأيت السكن الالئق عىل رأس احلقوق االجتامعية الذي و عىل الرغم من االعرتاف القانوين و 
سد بعد بام فيه الكفاية يف أطر السياسات العامة الوطنية يف  ،الواسع النطاق به إال أنه مل جيُ

ول إىل تدابري فعلية يف كل أنحاء العامل نتهاكه مما رتّب عن إنكاره أو ا ،قطاعات اإلسكان ومل حيُ
آثار هائلة عىل احلق يف احلياة والكرامة، فالتقديرات تشري إىل أن ثلث الوفيات يف مجيع أنحاء 
 األشخاص املحرومني من املأو العامل تتصل بالسكن غري الالئق ويزيد معدل الوفيات لد

 .1بنسبة ترتاوح بني ضعفني وعرشة أضعاف عنه لد أولئك الذين هلم مأو يضمهم
ما جيد إنكار احلق يف السكن الالئق مربراته يف قراءة خاطئة ألحكام الفقرة األوىل من  وكثرياً 

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية و االجتامعية و الثقافية و التي تشري إىل  11املادة 
تقر الدول األطراف يف هذا العهد بحق كل شخص يف مستو معييش كاف له وألرسته،  "أنه 

و التي قد توحي إىل اختزال السكن إىل  " .ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء واملأو.. يوفر
جمرد عنرص مادي يدخل ضمن مكونات احلق يف مستو معييش مناسب، و بالتايل فهو ال يرقى 

 ألن يكون حقاً متميزاً و قائامً بذاته كاحلق يف التعليم أو الصحة مثالً  .
يح لطبيعة ما ورد يف العهد يعد أمراً حاسامً يف تفنيد مثل هذه اآلراء وعليه، فإن الفهم الصح

اخلاطئة. فقد غاب عن أولئك أنه يتوجب قراءة أحكام العهد يف ضوء املالبسات التارخيية التي 
ولد فيها، كام أنه يتوجب النظر إىل حقوق اإلنسان بعني احلارض باعتبارها حقوقاً متطورة و هو 

باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، و التي  جلنة األمم املتحدة املعنية ما أكدته دوماً 
لزيادة توضيح وتوسيع املفهوم القانوين ملا ورد يف  ،بذلت جهوداً كبرية خالل العقود املاضية

 من العهد بام متتلكه من صالحية التفسري .    11من املادة  1الفقرة 
م يف هذه الورق       ات أدناه نظرة شاملة عن القراءة التي نعتقد أهنا الصائبة للفقرة و نقدَّ

مستأنسني فيه باملسامهات املقدمة من جلنة  ،يف السياق الذي كتبت فيه 11األوىل من املادة 
 احلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية وذلك وفق النقاط التالية :

 23و  12و  11الفقرات  ،A/71/310وثيقة األمم املتحدة رقم :  -1
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العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية من  1الفقرة 11أوالً :قراءة يف صياغة املادة 

 واالجتامعية 
  جلنة األمم املتحدة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية  ثانياً : 

:جهود اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية املتعلقة بإعامل و تطوير  ثالثاً 
   من العهد 11احلكم املجسد باملادة 

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية  1الفقرة 11أوالً :قراءة يف صياغة املادة 
 واالجتامعية : 

 11من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان األساس للفقرة األوىل من املادة  25قد كانت املادة ل
قرت الدول من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية و االجتامعية و الثقافية الذي أ

األطراف فيه عىل  حق كل شخص يف مستو معييش كافٍ له وألرسته، يوفر ما يفي بحاجتهم 
من الغذاء والكساء واملأو  . 

عترب اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أول وثيقة يف تاريخ القانون الدويل املعارص التي تُشري   ويُ
لكل شخص "التي تنص عىل أنه  :   25ة إىل السكن، وذلك من خالل الفقرة األوىل من املاد

و خاصة عىل صعيد املأكل   ،احلق يف مستو معيشة يكفي لضامن الصحة و الرفاهة له و ألرسته
كن باعتباره حقاً من حقوق  "و امللبس و املسكن ... و ينبغي أن ينطلق أي حتليل لالعرتاف بالسّ

الزاوية جلانب أسايس من احلقوق  اإلنسان من نص هذه املادة التي تُشكل يف الواقع حجر
االقتصادية واالجتامعية والثقافية، وهو احلق يف مستو معييش كاف أو مناسب، والتي اعتربت 

كن أحد عنارصه املادية إىل جانب كل من الغذاء و الكساء     . 1السّ
إدراجه و رب متسائل عن عدم إفراد احلق يف السكن الالئق بامدة مستقلة و االكتفاء ب      

غري أن االطالع عىل  احلوار  الذي دار بني واضعي  ،ضمن عنارص احلق يف مستو معييش كاف
ستقلة تُشري إىل  .يل هذا الغموض جيُ اإلعالن ربام  فقد اقرتح ممثل االحتاد السوفيتي  صياغة مادة مُ

من غري  "أنه و برر  اقرتاحه هذا ب "لكل شخص احلق يف مسكن يليق بالكرامة اإلنسانية  "أن  
فر أو كهوف بل عليه أن  ،املقبول أن يعيش اإلنسان كاحليوان رب عىل العيش يف حُ وال يُمكن أن جيُ

يف رده اعترب ممثل الواليات  . "حيصل عىل سكن الئق ال يُشكل هتديداً لصحته وصحة أرسته 
واحداً يف كل أنحاء ال يمكن أن حيمل مفهوماً  "يليق بكرامة اإلنسان"املتحدة األمريكية أن ما 

العامل فهو خيتلف باختالف الشعوب و الثقافات و بالتايل يستحيل وضع معايري موحدة ملا يُعترب 

  32الفقرة  ،E/CN .4/Sub .2/1993/15وثيقة االمم املتحدة رقم  -1
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تبَع   .وعليه جيب استبعاد مثل هذا النص  ،سكناً الئقاً  ولألسف اكتُفي هبذا احلوار و مل يُ

 1بمناقشات أخر .     
داخل جلنة األمم املتحدة حلقوق  11ملادة لقد استغرق التوصل إىل الصيغة الواردة يف ا

انتهت جلنة  1951في بداية سنة ف  ،1954إىل غاية  1947اإلنسان سبع سنوات كاملة من 
ت مجلة من احلقوق املدنية و السياسية إىل  اتفاقيةحقوق اإلنسان من انجاز مرشوع   وَ دولية حَ

و قد تضمنت افتتاحية القسم .الثقافية مادة متعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتامعية و 14جانب 
املتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية فقرة تُؤكد من خالهلا الدول األطراف عزمها 

السعي بكل جهد  لضامن حصول كل إنسان عىل الغذاء و امللبس و املأو الرضوري "عىل 
 . 2معنية باحلق يف السكن فقط  ، كام تضمن املرشوع  أيضا مادة منفصلة" لعيشه و رفاهيتة

ودار نقاش واسع داخل جلنة حقوق  ،مل حيض إدراج فئتي احلقوق يف وثيقة واحدة باإلمجاع
الدول االشرتاكية  رأت ففي حني .اإلنسان واملجلس االقتصادي و االجتامعي و اجلمعية العامة

دنية والسياسية و احلقوق وبعض الدول النامية أمهية تضمني اتفاقية واحدة لكل من احلقوق امل
رأت الدول الغربية و غالبية دول العامل الثالث أن ،االقتصادية و االجتامعية و الثقافية لرتابطها

طبيعة االلتزامات املتعلقة باحلقوق املدنية والسياسية ختتلف عن تلك املتعلقة باحلقوق 
بها رضورة إصدار عهدين و هو األمر الذي يربر حس،االقتصادية و االجتامعية والثقافية

قد تم يف األخري اعتامد فكرة جتزئة مرشوع االتفاقية حيث اعتمدت اجلمعية العامة  و.منفصلني
قراراً طلبت فيه من جلنة حقوق اإلنسان بأن تقوم بإعداد  1951يف دورهتا السادسة املنعقدة عام 

  . 3 مرشوعني منفصلني
 ،االجتامعيةة والدويل اخلاص باحلقوق االقتصاديصياغة مرشوع العهد عمل عىل عندما بدأ ال

بدا واضحاً االختالف داخل جلنة حقوق اإلنسان حول النص عىل احلق يف السكن الكايف سواء  
يف حكم منفصل أو حتى كعنرص من عنارص احلق يف مستو معييش كاف الذي نصت علية 

1 - B. Maurer , le principe de respect de la dignité humaine et la Convention européenne des 
droits de l’homme , La Documentation Française , Paris , 1999 , p 59  
     - Document N.U , E/CN.4/SR71 du 28 juin 1948 
2 - Scott Leckie , from housing needs to housing rights :an analysis of the right to adequate 
housing under international humain rights law , the Internationl Institute for Environment and 
Development      ( IIED) , London , 1992, p 25               

 موقع:   ،صحيفة املثقف االلكرتونية ،افية لالنسانقراءة يف احلقوق االقتصادية واالجتامعية والثق ،حممد ثامر -3
http://almothaqaf.com/index.php/qadaya2015/898767.html      
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ص يف مستو معييش الئق حق كل شخ"التي اتفق عليها و التي كانت تنص عىل  12املادة 

 . "وحتسني متواصل لظروفه املعيشية 
كانت هناك معارضة شديدة لصياغة مثل هذه املادة بحجة أن ذلك من شأنه أن  يُضيق لقد   

السيام و أن هذه املادة ذُكرت عامة دون حتديد لعنارصها حتى جتمع أكرب  12من  نطاق املادة 
ومن البداهة أن حتسني مستو املعيشة يقتيض سكناً و غذاء  ،قدر من احلقوق دون اإلشارة إليها

اعترب أولئك الذين يرون رضورة  النص الرصيح عىل احلق يف السكن يف حني  .و كساء مالئمني 
يُعترب هذا العنرص من  ،أنه يف حني تم االعرتاف بالعالقة بني املأو، ومستو معييش الئق

  1.و التأكيد عليه كذلك يف مادة منفصلة  12ادة األمهية بام كان  لتربير ذكره يف امل
من الدورة السابعة للجنة حقوق اإلنسان  222لسة اجلقدمت الواليات املتحدة يف 

لكن االقرتاح  ،12لنص املادة  2"بام يف ذلك السكن الكايف  "بإضافة عبارة  يقيض وسطاً  اقرتاحاً 
تقر  "ديد يف مادة منفصلة جاء فيها أنه ليعيد املمثل األمريكي صياغته من ج ،قوبل بالرفض

و بالرغم من تبني هذا النص .   "الدول األطراف يف العهد بحق كل شخص يف سكن كاف
أصوات إال أنه رسعان ما تم التخيل عنه يف اجللسات الالحقة ملا  6صوت و امتناع  12بأغلبية 

امللبس اإلشارة لكل من الغذاء و من اإلعالن العاملي و  25تم االتفاق عىل العودة لنص املادة 
 .    .3 باعتبارها عنارص احلق يف مستو معييش كاف  إضافة للمسكن

أكدت عىل رضورة وجود نص تقر بموجبه ،أن العديد من الدول وال بد من اإلشارة هنا 
الدول األطراف باختاذ مجيع التدابري الالزمة، وال سيام الترشيعية منها، لتضمن لكل شخص 

 ،يتسق مع كرامة اإلنسان، وأشري إىل أن مجيع التدابري الالزمة ال تعني بناء املنازل فقط  مسكن
وقد أسقط هذا  .ولكن تعني  أيضا الدعم واإلعفاءات الرضيبية وتوفري مواد البناء و غري ذلك

املقرتح بعدما لقي معارضة كل من  الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا بحجة أن مثل هذا 
و أن االلتزامات ،ص سوف يستبعد أي مبادرات من جانب املجتمع و املؤسسات اخلاصةالن

كام  رأت أن تضمني العهد نصاً إجرائياً خاصاً  ،كافية و معقولة يف هذا الصدد 2الواردة يف املادة 

1 - Scott Leckie ,op.cit, p 25 
                                                                                                                 :كالتايل 12لتصبح صياغة املادة   - 2

"  the State Parties to this Covenant recognize the right of everyone to improved standards of 
living including adequate housing  "   UN Doc : E/CN.4/SR.222 , 8 june 1951 , p 16 
3 -  UN Doc : E/CN.4/SR.223 , E/CN.4/SR.294 , E/CN.4/SR.295  
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بالسكن سوف يُعطي تصوراً خاطئاً بأنه ينبغي عىل الدول أن تعطي األولوية  للسكن عوض  

 .1   كام العهد بشكل عام تنفيذ أح
قدمت جلنة حقوق اإلنسان للجنة الثالثة للجمعية العامة لألمم املتحدة  1954ويف عام 

وعندها بدأ الرتكيز عىل قضايا   .مما هي عليه اليوم 11مرشوع العهد متضمناً صياغة قريبة للامدة 
 من النقاش حول مفهوم أكثر حتديداً.مثل املصطلحات املستعملة ونطاقها.حيث دار جانب كبري

وأي من املفردتني أكثر مالئمة لوصف خصائص املسكن واملأكل  ،"كاف"و  "الئق"مفرديت 
،كام شملت املناقشة "كافية"وامللبس ليتم يف األخري التوصل إىل اتفاق يقيض باستعامل مصطلح 

و ما تم تبنيه كذلك . أيضاً مسألة إدراج بند يشري ألمهية التعاون الدويل إلعامل هذه احلقوق و ه
بعد ذلك طُرح املرشوع ككل للتصويت داخل اللجنة الثالثة وبصيغته املعدلة أين اعتمد بأغلبية 

اعتامد العهد الدويل اخلاص  ،1966ليتم أخريا، يف عام  16صوتا مقابل ال يشء، وامتناع  48
بقرار من  ،بصياغتها احلالية 11بام يف ذلك املادة  ،باحلقوق االقتصادية و االجتامعية والثقافية

 . 2اجلمعية العامة
 العهد :  باإلقرار باحلق يف السكن الالئق يفال بد هنا من ذكر عدة مالحظات تتعلق و  
تكشف عملية صياغة هذا العهد و األعامل التحضريية له عن األمهية البالغة التي كانت  - 

الدول طالبت بامدة منفصلة بشأن احلق  توىل للسكن حتى يف أوائل اخلمسينيات إىل حد أن بعض
تدعو الدول  ،و قد كان هنالك إحلاح عىل إدراج مادة إجرائية منفصلة كحد أدنى ،يف السكن

 .لسن ترشيعات تضمن لكل شخص مسكناً يتناسب مع الكرامة اإلنسانية 
أمهية كافية بالرغم من االقرتاحات العديدة إال أن األجهزة املسؤولة عن الصياغة مل تر من  - 

فلم  .و تبنت أقل ما يمكن  إيراده يف هذا املجال  ،لتربير صياغة احلق يف السكن يف مادة منفصلة
ينص العهد عىل  السكن الكايف إال مرة واحدة  حيث جر دجمه باملأكل و امللبس مما جعل طبيعة 

ىل اختيار لألسف ع ،فاملناقشات ركزت ،هذا احلق  وعنارصه غري واضحة بالقدر الكايف
 .     3املصطلحات أكثر مما ركزت عىل مضمون احلق ذاته 

1 - UN Doc : E/CN.4/SR.294 , pp 7-10 
2 - UN Doc : E/C.3/SR.743 ,  UN Doc : A/ 3525  

 34الفقرة  ،E/CN .4/Sub.2وثيقة األمم املتحدة : -3
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، أضيفت هلا فقرة ثانية يف هناية املطاف 11يف الوقت الذي تم االنتهاء من صياغة املادة  - 

.و إن كان ليس من الوارد إطالقا انتقاد حكم 1تتعلق حتديداً بحكم إجرائي خيص احلق يف الغذاء 
 فإنه من الصعب أن نفهم ملاذا مل يُنظر باملثل إىل  احلق يف السكن .  ،الغذاءيُكرس أمهية احلق يف 

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية  11و مهام قيل عن الفقرة االوىل من املادة       
إال أنه من األمهية بمكان مالحظة تأثريها البالغ يف عدد كبري من  ،واالجتامعية والثقافية

هذه الصكوك التي اعترب الكثري منها السكن الالئق  ،دولية املعنية بحقوق اإلنسانالصكوك ال
و قاربت صياغة أحكامها املتعلقة هبذا احلق  ،عنرصاً من عنارص احلق يف مستو معييش مناسب

  .2من العهد  إن مل تتطابق معها  11صياغة املادة 
   :قتصادية واالجتامعية والثقافية  جلنة األمم املتحدة املعنية باحلقوق االثانياً :  

تراقب اللجنة تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية حيث 
 1976ماي  11) بتاريخ 60 -(د 1988دعا املجلس االقتصادي و االجتامعي يف القرار رقم 

و التقدم احلاصل يف حتقيق  الدول األطراف يف العهد إىل تقديم تقارير عن التدابري املتخذة
و أن تشري إىل الصعوبات املؤثرة عىل تنفيذ  ،احلقوق الواردة بالعهد بواسطة األمني العام

منها بنفس التزاماهتا كام طلب املجلس من الوكاالت املتخصصة يف نطاق اختصاص كل 
 .الطلب

واعرتافا بام لكل إنسان من حق أسايس يف التحرر من اجلوع،  "أليت : كا 11صيغت الفقرة الثانية من املادة  -1
تقوم الدول األطراف يف هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدويل، باختاذ التدابري املشتملة عىل 

 :برامج حمددة ملموسة والالزمة ملا ييل
طريق االستفادة الكلية من املعارف التقنية والعلمية، (أ) حتسني طرق إنتاج وحفظ وتوزيع املواد الغذائية، عن 

ونرش املعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصالح نظم توزيع األرايض الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنامء 
  للموارد الطبيعية وانتفاع هبا،

يف اعتباره املشاكل التي  (ب) تأمني توزيع املوارد الغذائية العاملية توزيعا عادال يف ضوء االحتياجات، يضع
 .تواجهها البلدان املستوردة لألغذية واملصدرة هلا عىل السواء

)  من  4( 15) (ح) و  املادة 2(14املادة   ،1951من  االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام  21أنظر املادة  -2
) ) من اتفاقية 3و 1( 27) و املادة 1(16املادة  ،1979اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام 

) (د) من  االتفاقية الدولية حلامية حقوق مجيع املهاجرين و أفراد أرسهم 1(43املادة   ،1989حقوق الطفل لعام 
من   38أنظر املادة    2006) من اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة لعام 1( 27و املادة  9املادة    ،1990لعام 

 ) 2004قوق اإلنسان (امليثاق العريب حل
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ية إىل االشرتاك يف كام أنشأ بموجب هذا القرار فريق عمل و دعا الوكاالت املتخصصة املعن

أعاد املجلس تسمية الفريق إىل فريق اخلرباء احلكوميني  1981/58أعامله، و يف القرار رقم : 
العامل أثناء الدورة واملعني بتنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االجتامعية واالقتصادية 

املؤرخ  17/ 1985رقم : و يف القرار  ،واالجتامعية و الثقافية و أدخل بعض التغيريات اإلدارية
غري املجلس تكوين فريق العمل ليصبح مؤلفاً من خرباء يعملون بصفتهم  1958ماي  28يف 

 . 1وأعاد التسمية إىل اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتامعية و الثقافية  ،الشخصية
تارون ملدة  18تتكون اللجنة من   أن يكونوا من  ويشرتط فيهم ،سنوات 4خبريا مستقال خيُ

ذوي الصفات اخللقية احلميدة و الكفاءة و التخصص يف جمال حقوق اإلنسان و حرياته 
األساسية عىل أن يراعى التوزيع اجلغرايف العادل و أن يتم متثيل مجيع النظم القانونية و الثقافات 

ختيار ويشارك يف ا ،وخيتارون من بني األشخاص املرشحني من الدول األطراف ،يف العامل
أعضاء اللجنة الدول األعضاء يف املجلس االقتصادي و االجتامعي و لو مل يكونوا أطرافاً يف 

و قد تم تكليف هذه اللجنة بمساعدة املجلس االقتصادي واالجتامعي يف املهام . 2االتفاقية 
 كشفتست أن للجنة  من العهد  23و 22املوضوعية التي أسندها إليها العهد. وعمال باملادتني 

 املعنية، املنظامت من وغريها املتخصصة والوكاالت املتحدة لألمم تابعة أخر أجهزة مع
 لية إضافية من املحتمل أن تساهم يف التنفيذ التدرجيي للعهد.دو تدابري اختاذ إمكانات

و من الناحية اإلجرائية تلتزم مجيع الدول األطراف بتقديم تقارير منتظمة إىل اللجنة عن 
ا ورد يف العهد. وتقدم الدول املعنية تقريراً أولياً يف غضون سنتني من قبول العهد ثم تنفيذ م

وتعكس التقارير اإلجراءات املتبعة، ومد التقدم تقدم بعد ذلك تقريراً كل مخس سنوات 
يف جلسة وتقوم اللجنة بمناقشة التقرير احلاصل، واملشاكل والتحديات التي تواجهها الدولة.

وقد يطلب منهم أن  ،ممثلني عن الدولة املعنية الذين حيق هلم املشاركة يف النقاش بحضور عامة
يقدموا بعض املعلومات اإلضافية. كام تأخذ اللجنة يف عني االعتبار املعلومات املتعلقة املقدمة 
 من هيئات األمم املتحدة األخر املختصة يف جماالت أو خربات معينة، وتقوم اللجنة بدعوة

آليات احلامية الدولية حلقوق اإلنسان و حرياته األساسية : دراسة يف أجهزة  ،عمر احلفيص فرحايت و آخرون - 1
 127ص  ،2012  ،عامن ،دار الثقافة للنرش و التوزيع ،الطبعة األوىل ،احلامية العاملية و اإلقليمية و إجراءاهتا

دار  ،الطبعة األوىل ،الضامنات القانونية الدولية والوطنية حلامية حقوق اإلنسان ،أبو اخلري أمحد عطية عمر - 2
 143ص   ،2004 ،مرص ،النهضة العربية
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ت غري احلكومية لتقديم تقارير خطية أو شفهية.و يُمكن أن تطلب اللجنة اإلذن بإرسال املنظام

 .1بعثة جلمع املعلومات إىل الدولة املعنية. ويبقى تقرير هذه البعثة رسياً  
كام تنظم اللجنة يوماً ملناقشة اجلوانب املتعلقة بحق معني من احلقوق املنصوص عليها يف      

ة من جلساهتا. وتعترب هذه النقاشات مرحلة حتضريية لوضع ما يعرف ب العهد يف كل جلس
و التي تقدم اللجنة من خالهلا تفسرياً ألحكام العهد و تأويالت معيارية  "التعليقات العامة"

وهتدف هذه التعليقات ملساعدة  للحقوق املنصوص عليها  وللقضايا املتعلقة هبذه احلقوق.
وإىل معاونتهم يف نرش ودعم اإلنجاز التدرجيي للحقوق  ،التزاماهتمالدول األعضاء يف استكامل 
تعليقاً عاماً حول تعهدات الدول  23. ولقد أصدرت اللجنة 2املنصوص عليها يف العهد 

   3األطراف، وآليات التطبيق املحىل للعهد، وحمتو احلقوق الواردة به 
تصادي و االجتامعي فقد ثارت و نظراً ألن هذه اللجنة أنشئت بقرار من املجلس االق

فهناك من  ،و استخدمت عدة اصطالحات قصد حتديد طبيعتها ،صعوبات يف شأن تصنيفها
و آخرون قالوا بأهنا جلنة دولية     ،عدها من قبيل اللجان املؤسسية و هناك من قال بأهنا خمتلطة

تصادية و االجتامعية مكلفة بالسهر عىل حسن تطبيق أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االق
والثقافية و أن عدم النص عليها ضمن العهد مرده إىل اخلالفات التي ثارت بصدد طبيعة 

 .   4احلقوق املتضمنة يف العهد و االلتزامات امللقاة عىل عاتق الدول 
وتعترب اللجان الدولية مثل اللجنة املعنية بمتابعة االلتزام بالعهد الدويل أو جلان منظمة 

ل الدولية كلجنة احلرية النقابية وجلنة اخلرباء هيئات شبه قضائية ألهنا تقوم بسامع الشكاو العم

موقع  ،حمارضات يف القانون الدويل حلقوق االنسان : آليات الرشعة الدولية حلقوق االنسان ،رسور طالبي -  1
  http://jilrc.com مركز جيل البحث العلمي :

: نظام معاهدات   1التنقيح  30صحيفة وقائع رقم  ،مكتب مفوض  األمم املتحدة السامي حلقوق االنسان -  2
 41-22ص  ،2012 ،نيويورك وجنيف ،حقوق االنسان

 :متوفرة عىل موقع املفوضية السامية حلقوق االنسان  -  3
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=9
&DocTypeID=11   

 ،الرقابة الدولية عىل تطبيق العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية ،عبد الرحيم حممد الكاشف - 4
دراسة مقارنة حول اللجنة املعنية بحقوق االنسان يف تفسري و محاية احلقوق التي تضمنها العهد و املبادئ التي 

 55ص ،2003 ،مرص ،دار النهضة العربية ،أرستها يف هذا اخلصوص
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من مواطن الدول املختلفة والبت فيها وحتديد احلل األمثل هلا، لكن أحكامها (عادة ما يطلق 

  ة.عليها آراء أو توصيات) تفتقر للقابلية للتنفيذ التي تتمتع هبا اهليئات القضائية الوطني
و تعرب اللجنة عن آرائها بشكل قرارات قانونية، ولكنها يف نفس الوقت ال متتلك آليات 
قانونية لفرض تنفيذ هذه القرارات، أي أن مسؤولية تنفيذ هذه القرارات تقع عىل عاتق الدولة 

يع نفسها.و عادة ما تلتزم الدول هبذه القرارات لعدة أسباب منها رغبتها احلقيقية يف استيفاء مج
التزاماهتا بموجب العهد، ورغبتها يف حتسني صورهتا الدولية. ويف حالة عدم تنفيذ قرار اللجنة، 

 .1  تبدي الدول يف كثري من األحيان تربيرات لعدم تنفيذه
:جهود اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتامعيـة والثقافيـة املتعلقـة بـإعامل و تطـوير  ثالثاً 

 من العهد   11ادة احلكم املجسد بامل
بالرغم من تأسيس اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية و االجتامعية و الثقافية يف سنة       

 ،من العهد قد تأخرت إىل مطلع التسعينات 11إال أن جهودها املتعلقة بأحكام املادة ،1987
للمصطلح  ال شك أن املتصفح ملختلف أعامل هذه اللجنة سيالحظ استخدامها املتواصلو

الذي جر وفقه دائامً  تناول احلق يف السكن املالئم كحق مستقل ومتميز  وهو األمر الذي مل 
 .2جتادل فيه عىل اإلطالق أياً من الدول األطراف يف العهد ذي الصلة 

لقد  كرست اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتامعية و الثقافية يف دورهتا الرابعة  
كام سجلت  3يوماً إلجراء مناقشة عامة ملسألة احلق يف السكن املالئم  1990 عام املعقودة يف

ألول مرة انتهاكاً للحق يف السكن الالئق بخصوص اجلمهورية الدومينيكانية وقدمت 
التعليق  1991، واعتمدت اللجنة يف دورهتا السادسة يف ديسمرب 4مالحظات جديرة باالهتامم 

. و عكس هذا التعليق التصور الشامل الذي تتبناه 5يف السكن املالئم بشأن احلق  4العام رقم 

 املرجع السابق  ،رسور طالبي -  1
 .6، الفقرة E/CN.4/Sub.2/1996/10وثيقة األمم املتحدة رقم  -2

 الفصل السادس، الفرع باء. ،E/C.12/1990/3- E/1990/23انظر وثيقة األمم املتحدة رقم   - 3
4 - S. Leckie , Wen puch comes to shove :Forced Evictions and Human Rights Habitat 

International Coalition , 1995 , p 40 
) بشأن احلق 1991( 4ية و الثقافية، التعليق العام رقم اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية و االجتامعأنظر    -5

 E/1992/23يف السكن املالئم، وثيقة األمم املتحدة رقم 
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اللجنة للحق يف السكن وللقيمة التي يكتسيها. وباإلضافة إىل ذلك، اعتمدت اللجنة التعليق 

 .1997يف دورهتا السادسة عرشة يف عام   1بشأن عمليات اإلخالء القرسي 7العام رقم 
حاالت متقاطعة إىل احلق يف السكن املالئم يف تعليقات عامة ويمكن أيضاً العثور عىل إ       

إىل آثار التمييز يف السكن   بشأن املعوقني  5أخر اعتمدهتا اللجنة. ويشري التعليق العام رقم 
من القواعد املوحدة املتعلقة  4املستند إىل اإلعاقة . ويذكر التعليق العام، باإلشارة إىل القاعدة 

ئة للمعوقني  أنه باإلضافة إىل رضورة ضامن حق املعوقني يف احلصول عىل بإتاحة فرص متكاف
غذاء كاف ومسكن مالئم وغري ذلك من االحتياجات املادية، يكون من الرضوري أيضاً توفري 

لكي يتسنى هلم رفع مستو استقالهلم يف  ،خدمات الدعم للمعوقني، ومنها اإلمداد باملعينات"
بشأن احلقوق االقتصادية   6. والتعليق العام رقم  "حقوقهمحياهتم اليومية وممارسة 

ر بأن خطة العمل الدولية بشأن الشيخوخة تشدد يف مجلة  واالجتامعية والثقافية لكبار السن يذكِّ
أن توفري السكن للمسنني جيب أن يعترب أكثر من جمرد توفري املأو إذ أنه باإلضافة إىل "أمور عىل 

 . 2  "تأثرياً نفسياً واجتامعياً ينبغي أخذه يف احلسبان األثر املادي، فإن له
و املتتبع للمالحظات و التوصيات اخلتامية التي اعتمدهتا اللجنة منذ دورهتا العام   

يالحظ وجود إحاالت عديدة  إىل مسائل قانونية ومسائل أخر متصلة  ،و حتى اليوم1990
لية مجيع حقوق اإلنسان للتقسيم،  فكثرياً ما باحلق يف السكن املالئم السيام مسألة عدم قاب

فحصت اللجنة مسألة احلق يف السكن املالئم، مع احلق يف الصحة والتعليم واملياه والغذاء، 
ت احلق يف السكن 3فضالً عن فحصها يف إطار أحكام العهد املتعلقة بعدم التمييز .كام فرسَّ

وقدمت إسهامات هامة لفهم  ،يمكن فصلهام الالئق، باعتباره مرتابطاً  واحلق يف احلياة وال
  . 4التفاعل بني احلقني

) بشأن احلق يف 1997( 7اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية و االجتامعية و الثقافية، التعليق العام رقم  أنظر - 1
 املرفق الرابع   E/1998/22وثيقة األمم املتحدة رقم  ،السكن املالئم: حاالت إخالء املساكن باإلكراه

 27الفقرة  ،املرجع السابق ،E/CN .4/2001/51وثيقة األمم املتحدة رقم  ،- 2
 30و  29الفقرتان  ،املرجعنفس  -3

 أنظر مثالً :  وثائق األمم املتحدة التالية :  - 4
رقم    E/1995/22 و   E/C.12/1994/20 م و رق 335-309الفقرات    E/C.12/DZA/CO/4   19و  18الفقرة   ،
رقم  و   E/C.12/GRC/CO/2 رقم  و  34و  33، الفقرة   E/C.12/IRQ/CO/4 و رقم  و  48و  47، الفقرة   

E/C.12/ITA/CO/5 رقم و  41و  40الفقرة  ،  E/C.12/GUY/CO/2-4   45و  44الفقرة  ،
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ومازالت اللجنة تضطلع بوظائف هامة  يف جمال زيادة توضيح احلق يف السكن املالئم         

ووضع املعايري. ويف هذا الصدد، يمثل دخول الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل 
جتامعية و الثقافية حيز التنفيذ يف دفعاً جيداً كفيال بتحسني و اخلاص باحلقوق االقتصادية واال

تطوير الفقه القانوين و إعامل احلقوق الواردة يف العهد . فدراسة احلاالت الفردية النتهاكات 
احلقوق السكنية كفيلة بأن تساعد عىل إضفاء الوضوح والدقة عىل مناقشة احلقوق السكنية ومن 

املتعلقة بموضوعنا. وباإلضافة إىل ذلك، فإن إجراءات الشكاو ثم، يتحسن فهم املسائل 
   .1اجلامعية ستمكن اللجنة من معاجلة االنتهاكات الواسعة النطاق للحقوق سكنية

ويدل نطاق و عمق األسئلة و التوصيات و املالحظات اخلتامية املوجهة للدول األطراف يف 
ية التي تتعامل هبا اللجنة مع هذا احلق باعتباره العهد ذي الصلة و التعليقات العامة عىل اجلد

املعنى البسيط للمسكن و الذي يتألف عادة من جمرد يتجاوز  حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان
هذا املفهوم يبقى بعيداً كل البعد عن املفهوم احلقيقي و الشامل التي تبنته  ،جدران و سقف

عاريف السكن  التي تركز عىل املأو املادي، ت ،4يف تعليقها العام رقم  ،اللجنة إذ رفضت
واعتمدت، بدالً من ذلك، تعريفاً يرتبط ارتباطاً مبارشاً باحلق يف الكرامة. حيث أشارت  إىل أنه 

ينبغي أال يفرس احلق يف السكن تفسرياً ضيقاً أو تقييدياً جيعله مساوياً، عىل سبيل املثال،  "
فوق رأسه، أو يعترب املأو عىل وجه احلرص سلعة.  للمأو املوفر للمرء بمجرد وجود سقف

وينبغي باألحر النظر إىل هذا احلق باعتباره حق املرء يف أن يعيش يف مكان ما يف أمن وسالم  
    . 2 "وكرامة 

مل تقف اللجنة عند هذا احلد و إنام وضعت تعريفاً حمدداً للمستويات األساسية الدنيا التي 
بغض النظر  ،الئقاً و مالئامً و التي يتعني عىل كل دولة طرف االلتزام هبا جتعل من املسكن سكناً 

إقرار بروتوكول اختياري اعتمده جملس حقوق من أجل إنفاذ وتطبيق العهد بصورة أكثر فاعلية استتبع  - 1
وتأيت أمهية هذا الربوتوكول أنه يوفر نظاما   2013ماي  5.ودخل حيز التنفيذ يف 2008يونيو  18اإلنسان يف 

حيث يكفل لألفراد الذين تنتهك  ،للشكاو والتظلامت من انتهاكات  احلقوق املنصوص عليها يف العهد
ببالغات ضد دوهلم أو الدول التي مل تفلح آلياهتا الداخلية يف رفع هذا حقوقهم االقتصادية واالجتامعية التقدم 

الرضر أو كف االنتهاك الذي قد يتعرض له أي شخص سواء كان من مواطني هذه الدولة من عدمه برشط أن 
تكون من الدول املوقعة عيل هذا الربوتوكول.كام يتيح للدول رفع شكاو يف حقها برشط أن تكون الدولة 

   ر طرفاً يف الربوتوكول وتسمح باملثل برفع شكاو من املواطنني أو الدول األخر الطرف ضدها.األخ
،مرجع E/1992/23) بشأن احلق يف السكن املالئم، وثيقة األمم املتحدة رقم 1991( 4التعليق العام رقم  - 2

 .7الفقرة  ،سابق
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ثل هذا التعريف يعد أمراً حاسمَ األمهية يف  عن مستو تنميتها االقتصادية و أوضحت أن مِ
حتديد مستو امتثال الدول األطراف ألحكام العهد . وقد شددت، يف هذا اإلطار، يف تعليقها 

د من العوامل التي ال بد من أخذها بعني االعتبار لد حتديد ما يشكل عىل عد 4العام رقم 
. ويف حني أن مد املالءمة يتم حتديده جزئياً بالعوامل االقتصادية واالجتامعية "سكناً مالئامً "

والثقافية واملناخية واإليكولوجية وغريها، فقد حددت اللجنة اجلوانب التالية من هذا احلق 
 :"املالءمة"ة يف البت يف مد باعتبارها أساسي

 الضامن القانوين لشغل املسكن بام يف ذلك احلامية القانونية من اإلخالء باإلكراه؛ ) أ(
 توفري اخلدمات واملواد واملرافق واهلياكل األساسية؛   ) ب(
 القدرة عىل حتمل التكلفة؛   ) ت(
 الصالحية للسكن؛  ) ث(
 إتاحة إمكانية احلصول عىل السكن للمجموعات املحرومة؛    ) ج(
 املوقع؛   ) ح(
       .1 السكن املالئم من الناحية الثقافية  ) خ(

  :اخلامتة
احلقوق االقتصادية واالجتامعية قد تُؤدي الصياغة املستخدمة يف العهد الدويل اخلاص ب

فإنه إما يُعترب  ،الثقافية  إىل افرتاض مفاده أنه ينبغي أال يُعترب السكن املالئم حقاً إنسانياً منفصالً و
عامل باعتباره ليس له أكثر من جمرد وضع ضمني أو استنتاجي غري موجود  و هذا  .إطالقاً أو يُ

افرتاض خاطئ مل يُذكر عىل اإلطالق  يف أي حمفل من حمافل األمم ملتحدة سواء فيام يتعلق هبذا 
احلق أو باحلق فيام يكفي من الغذاء أو فيام يكفي من الكساء واللذين سيتأثر وضعهام باملثل 

  .2لذلك نتيجة 
و إنه من الرضوري بام كان معاملة هذا احلق باعتباره حقاً له وجود متميز إذ تم التأكيد عىل   

يف العديد من  الصكوك الدولية  الصادرة عن  املنظامت و املؤمترات الدولية   ،مد العقود الفائتة
نة احلقوق االقتصادية و من خالل جهود التفسري الواسعة النطاق التي اضطلعت هبا جل ،املختلفة

تم التأكيد عىل احلق يف السكن املالئم باعتباره أحد حقوق اإلنسان  ،واالجتامعية والثقافية
 املتميزة .    

 .8الفقرة  ،نفس املرجع- 1
  .6الفقرة  ،E/CN.4/Sub.2/1996/10م  : وثيقة األمم املتحدة رق - 2
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   احلامية الدولية لألشخاص اخلاضعني للتجارب الطبية

 
 األستاذة: عيساوي فاطمة

 كلية احلقوق والعلوم السياسية
 -رةالبوي –جامعة أكيل حمند أوحلاج 

 :امللخص 
التجارب الطبية نتيجة حتمية حلرية البحث العلمي، وال غنى عنها لتقدم العلوم الطبية، 

 لكنها يف نفس الوقت تعترب أخطر ما يتعرض له اإلنسان يف املجال الطبي.
رغم رضورة التجارب الطبية فإهنا جتد حدودها يف احرتام الكرامة اإلنسانية واحلقوق 

ذلك حرصت النصوص الدولية املنظمة إلجراء التجارب الطبية عىل اإلنسان األساسية للفرد، ل
عىل وضع مبادئ ورشوط جيب مراعاهتا عند إجراء التجربة، وحرصت عىل محاية األشخاص 

 اخلاضعني هلذه التجارب مهام كانت درجة إدراكهم أو الفئة التي ينتمون إليها.
احلامية الدولية لألشخاص اخلاضعني للتجارب املقال تسليط الضوء عىل  لدا حاولنا يف هدا

الطبية، وذلك من خالل التعرف عىل احلامية املقررة لألشخاص املتطوعني إلجرائها، وتلك 
املقررة لألشخاص العاجزين عن إبداء موافقتهم عليها، وأخريا تناولنا احلامية املقررة لبعض 

 حلرية.الفئات اخلاصة مثل األجنة واألشخاص املحرومني من ا
RESUME  
         Les expériences médicales sont les résultats de la liberté des recherches 
scientifiques. Elles sont indispensables pour le développement des recherches 
médicales. Mais elles sont considérées en même temps parmi les grands 
dangers dont l’être humain peut être exposé dans le domaine de la médecine.  
         Malgré la nécessité d'expériences médicales, celles-ci doivent trouver 
leurs frontières dans le respect de la dignité humaine et les droits 
fondamentaux de l’individu.  Les textes juridiques qui organisent les 
expériences médicales sur l’être humain ont insisté sur les principes et les 
conditions qui doivent être prises en compte lors de la réalisation de 
l'expérience, et a tenu à protéger les personnes soumises à ces tests, quel que 
soit le degré de leur conscience ou de la catégorie à laquelle ils appartiennent. 
         On a essayé, à travers cet article, de mettre la lumière sur la protection 
internationale des personnes soumises à des expériences médicales, et par 
l'identification de la protection prescrite aux personnes volontaires et aux 
personnes incapables d'exprimer leurs positions. 
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Enfin nous avons approché la protection réservée pour certaines catégories 
telles que les fœtus et les personnes privées de leur liberté.  

: التجارب الطبية، البحث العلمي، األجنة، املتطوع، الكائن البرشي، ت املفتاحيةالكلام
 التطبيقات البيولوجية.

 مقدمة:
يعتمد التطور الطبي عىل إجراء األبحاث التي بدورها تشمل جمموعة من األعامل العلمية 

رف جديدة والتدخالت الطبية التي يكون حملها الكائن البرشي وهتدف إىل احلصول عىل معا
 .)1(وتطوير العلوم الطبية

من أجل حتقيق التوازن بني مصلحة املجتمع يف التقدم العلمي ومصلحة األشخاص 
اخلاضعني للتجارب الطبية، تم إصدار الكثري من النصوص القانونية عىل املستو الدويل التي 

 .)2(تنظم إجراء التجارب الطبية
ق اإلنسان وكرامة الكائن البرشي يف مواجهة تطبيقات تعترب االتفاقية األوروبية حلامية حقو

، أول نص دويل ملزم يف هذا املجال، وقد أحلق هبا ثالث بروتوكوالت، )1(البيولوجي والطب

، دار الفكر والقانون، 1النو، ضوابط مرشوعية التجارب الطبية وأثرها عىل املسؤولية املدنية، ط خالد بن) 1(
 .52، ص2010املنصورة، 

يعترب إعالن نورمبورغ أول إعالن نظم التجارب الطبية عىل اإلنسان، حيث تم إصداره من طرف حمكمة ) 2(
 11ورمبورغ العسكرية عقب انتهاء احلرب العاملية الثانية، واعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ ن

 م.1946ديسمرب 
بشأنه قانون أخالقي يوجه الباحثني عند إجراء التجارب الطبية عىل  1964كام يعترب إعالن هلسنكي لسنة 

م 1964والعلوم والثقافة (اليونسكو) يف دورته الثامنة عرش سنة  اإلنسان، وقد تبناه املؤمتر العام ملنظمة الرتبية
 .2008وعدل بعدها عدة مرات آخرها سنة 

ونتيجة تطور األبحاث البيولوجية تم إصدار اإلعالن العاملي بشأن املجني البرشي وحقوق اإلنسان، الذي تبناه 
 11ة (اليونسكو) يف دورهتا التاسعة والعرشون يف املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة  الرتبية والعلوم والثقاف

ديسمرب  9املؤرخة يف  53/152م وقد تبنته اجلمعية العامة لألمم املتحدة بموجب الالئحة رقم 1997نوفمرب 
 م.1998

م تم جتسيد املبادئ األساسية ألخالقيات البيولوجيا يف نص واحد، وهو اإلعالن العاملي 19/10/2005ويف 
لبيولوجيا وحقوق اإلنسان الذي تبناه املؤمتر العام األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة ألخالقيات ا

 (اليونسكو) يف دورته الثالثة والثالثون.
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م، والثاين يتعلق بعمليات نقل 1998جانفي  2األول يتعلق باالستنساخ البرشي وصدر يف 

ث يتعلق بإجراء األبحاث الطبية والثال 24/01/2002وزرع األعضاء البرشية وصدر يف 
 م 2005جانفي25وصدر يف 

االهتامم الدويل املتزايد بالتجارب الطبية ورضورة إجرائها من أجل تقدم العلوم الطبية، 
ما مد احلامية القانونية املقررة لألشخاص اخلاضعني يدفعنا إىل طرح اإلشكالية التالية: 

 للتجارب الطبية؟
ألشخاص اخلاضعني للتجارب الطبية واحرتام حقوقهم األساسية من أجل احرتام كرامة ا

تم إرساء جمموعة من القواعد والرشوط التي حتمي األشخاص املتطوعني للتجارب الطبية 
(املبحث أول), كذلك تم تنظيم التجارب التي جتر عىل األشخاص غري القادرين عىل إبداء 

اين)، باإلضافة إىل بعض الرشوط والقواعد موافقتهم عىل إجراء التجارب عليهم (املبحث ث
 التي ختص بعض األشخاص املنتمني إىل فئات خاصة مثل األجنة (املبحث الثالث).

 املبحث األول: محاية األشخاص املتطوعني إلجراء التجارب
من أجل محاية األشخاص املتطوعني إلجراء التجارب الطبية تم ترسيخ جمموعة من 

جراء أي جتربة عىل شخص إال بعد احلصول مسبقا عىل رضائه احلر الرشوط، إذ ال يمكن إ
واملتبرص (املطلب األول)، وأن يتم احرتام حياته اخلاصة واحلفاظ عىل أرساره (املطلب الثاين) 

 وأن حيصل عىل تعويض مناسب عام قد يتعرض له من خماطر أثناء التجربة (املطلب الثالث).
 برصاملطلب األول: رشط الرضاء املت

إذا كان الرضا املسبق يشرتط ألي تدخل طبي عىل جسم اإلنسان، فإنه يف التجارب الطبية 
 تزداد أمهيته ويتميز بنوع من التشدد.

فالرضا بالتجربة الطبية جيب احلصول عليه مسبقا، كام جيب أن يكون حرا وواعيا ورصحيا 
تبصريا كامال وشامال بكل  وكتابيا، ويصدر هذا الرضاء بعد تبصري الشخص اخلاضع للتجربة

ما يتعلق بموضوع التجربة وخماطره وفوائدها ومدهتا، وأن يتم إعالمه أيضا بحقه يف العدول 
2(عن موافقته يف أي مرحلة من مراحل التجربة دون أن يلحقه أي رضر أو أذ(. 

(1) Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à 
l’égard des applications de la biologie et de médecine, convention sur les droits de l’homme et 
de la biomédecine, Oviedo, 4 avril 1997. 

ب) من اإلعالن العاملي بشأن املجني البرشي وحقوق اإلنسان واملادة اخلامسة من االتفاقية -15أنظر املادة () 2(
ج) من اإلعالن العاملي ألخالقيات -6ا املادة (وأيض 1997 (Oviedo)األوروبية حلقوق اإلنسان والبيوطبي 

 البيولوجيا وحقوق اإلنسان (املشار إليها سابقا).
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االت إذا كانت التجربة جتر عىل مجاعة من األشخاص أو عىل جمتمع حميل فإنه جيوز يف احل

املالئمة التامس موافقة إضافية من املمثلني القانونيني للجامعة أو املجتمع املحيل، وال جيوز يف أي 
حال من األحوال أن حتل موافقة املجتمع املحيل اجلامعية أو قبول زعيم املجتمع املحيل أو أي 

عىل املوافقة  سلطة أخر حمل القبول الواعي للفرد. أي يف مجيع األحوال البد من احلصول
املسبقة واحلرة واملستمرة للشخص اخلاضع للتجربة، وإذا رفض اخلضوع هلا، ال يمكن إجراؤها 

 .)1(عليه حتى ولو كان زعيم املجتمع املحيل قد وافق عىل ذلك
من قانون محاية الصحة  168/2ساير املرشع اجلزائري هذا االجتاه بحيث نص يف املادة 

ريب للموافقة احلرة واملستمرة للشخص موضوع التجريب أو عند خيضع التج": )2(وترقيتها
 ."عدمه ملمثله الرشعي. تكون هذه املوافقة رضورية يف كل حلظة

أما إذا كانت التجربة علمية ال حتمل فائدة مبارشة للشخص اخلاضع هلا فإن املرشع اجلزائري 
.  يتوىل املجلس تبصري )3(أخضعها للرأي املسبق للمجلس الوطني ألخالقيات العلوم الطبية

الشخص بكل ما يتعلق بموضوع التجربة وخماطرها وفوائدها وأيضا التأكد من مد احرتام 
 املبادئ األخالقية والعلمية.

 املطلب الثاين: احلفاظ عىل احلياة اخلاصة للشخص اخلاضع للتجربة
اما يقع عىل الطبيب عند إذا كان احرتام احلياة اخلاصة للمريض واحلفاظ عىل الرس الطبي التز

 مبارشته للعمل الطبي، فإنه يعد أيضا رشطا أساسيا عند إجراء التجارب الطبية عىل اإلنسان.
يمنع عىل القائم بالتجربة أن يستخدم أو يفيش املعلومات التي حتصل عليها أثناء التجربة أو 

بية تعترب رسية وختضع بمناسبتها، فكل املعلومات الشخصية املتحصل عليها بمناسبة جتربة ط
للقواعد التي حتمي احلياة اخلاصة، وال يمكن إفشاء هذه املعلومات إال من أجل األغراض التي 

 .)4(مجعت من أجلها أو التي قبل هبا الشخص

 ) من اإلعالن العاملي ألخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان مشار إليه سابقا.3-6أنظر املادة () 1(
 08اجلريدة الرسمية، عدد  يتعلق بحامية الصحة وترقيتها، ،1985فيفري  16مؤرخ يف  ،05-85قانون رقم ) 2(

 ، معدل ومتمم.1985فيفري  18الصادر بتاريخ 
 من قانون محاية الصحة وترقيتها اجلزائري، املرجع نفسه. 3-168املادة ) 3(
مشار إليه  2005أنظر املادة التاسعة من اإلعالن العاملي لألخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان لسنة ) 4(

 لتاسعة من اإلعالن العاملي حول املجني البرشي وحقوق اإلنسان، مشار إليه سابقا.سابقا، وكذلك املادة ا
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نظرا ألمهية الرس الطبي، فإن معظم الترشيعات الوطنية تعترب إفشاءه يف غري احلاالت املحددة 

 .)1(ليها يف قانون العقوباتقانونا، جريمة معاقبا ع
 املطلب الثالث: حق الشخص اخلاضع للتجربة يف التعويض

أصبح احلق يف التعويض عن األرضار التي تصيب الشخص نتيجة تدخل طبي عىل جسمه 
مبدأ من مبادئ القانون الدويل املتعلقة باألعامل الطبية، وإذا كانت املسؤولية املدنية عن األعامل 

لقواعد العامة للمسؤولية املدنية القائمة عىل أركاهنا الثالثة: اخلطأ، الرضر الطبية ختضع ل
والعالقة السببية، فإن املسؤولية عن إجراء التجارب الطبية تعترب مسؤولية موضوعية قائمة عىل 

 .)2(أساس الرضر، وليس عىل أساس اخلطأ
يف جمال الدراسات التجريبية " وهو ما تضمنه إعالن هلسنكي يف املادة الثالثة التي جاء فيها:

التي ال تتم ألجل مصلحة املريض جيب ضامن تعويض عادل يف حالة وقوع أرضار، مهام كانت 
 ."طريقة تغطية املسؤولية املدنية للباحث

 "وأكده اإلعالن العاملي بشأن املجني البرشي وحقوق اإلنسان يف مادته الثامنة التي تنص: 
القانون الدويل أو الوطني، يف أن يتلقى تعويضا منصفا عن الرضر  لكل فرد احلق وفقا ألحكام

 ."الذي قد يلحق به ويكون سببه املبارش واحلاسم عملية الترصف بمجينه
كام أن اخلاضع للتجربة قد يتلقى تعويضا أو بعض املنافع عىل جمرد مشاركته يف التجربة حتى 

ل التطوع للتجارب الطبية، وعرفانا هلم عىل ولو مل يصبه أي رضر، وذلك حتفيزا لألفراد من أج
مشاركتهم يف البحث العلمي، رغم ما قد يتعرضون له من خماطر. ويكون ذلك إما بتقديم مبلغ 
نقدي أو أي مساعدة خاصة للمشاركني يف البحوث العلمية، أو إتاحة حصوهلم عىل الرعاية 

ي تتفق مع النصوص الدولية يف هذا الصحية اجليدة أو أي شكل من أشكال االنتفاع األخر الت
اخلصوص. برشط أن ال يشكل ذلك حوافز للحث، بطريقة غري الئقة، عىل املشاركة يف 

جوان  08، مؤرخ يف 156-66من قانون العقوبات اجلزائري( أمر رقم  301وهو ما نصت عليه املادة  )1(
 معدل ومتمم) 1966جوان  11، الصادر بتاريخ 49، يتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966

، دار اجلامعة اجلديدة، 1نصور حسن، التجارب الطبية والعلمية يف ضوء حرمة الكيان اجلسدي، طمريفت م)2(
 .206، ص2013القاهرة، 
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. فيجب أال تكون املشاركة يف التجارب الطبية مصدرا للربح لألشخاص اخلاضعني )1(البحوث

 .)2(انهلا، ألن ذلك يتعارض ومبدأ الكرامة اإلنسانية ومبدأ عدم مالية جسم اإلنس
سار املرشع اجلزائري عىل هذا النهج، بحيث أقر مسؤولية القائم بالتجربة عن األرضار 
الناجتة عنها، حتى لو كان قد حتصل عىل موافقة الشخص اخلاضع للتجربة وموافقة املجلس 

) من قانون محاية الصحة 4-168الوطني لألخالقيات الطبية، وهو ما نصت عليه املادة (
ال يربئ موافقة الشخص موضوع التجريب ورأي املجلس الوطني "ي جاء فيها: وترقيتها الت

. هذا بالنسبة لألشخاص "ألخالقيات العلوم الطبية املبادر إىل التجريب من مسؤوليته املدنية
القادرين عىل إعطاء موافقتهم عىل اخلضوع للتجارب الطبية، أما األشخاص العاجزون عن 

 تأمني محاية خاصة هلم. إبداء القبول، فإنه يتعني
 املبحث الثاين: محاية األشخاص العاجزين عن إبداء القبول

حتى يكون الرضاء بالتجربة ذي قيمة قانونية جيب أن يصدر عن ذي أهلية حيث يمكنه فهم 
. إذ جيب أن يكون الشخص بالغا راشدا وبكامل قواه العقلية ويف صحة )3(طبيعتها وتقدير آثارها

أيه باملوافقة أو الرفض. وتثور مشكلة األهلية يف التجارب الطبية بالنسبة ختوله إبداء ر
لألشخاص القرص أو الراشدين حتت احلامية، بالنسبة لألعامل الطبية العالجية برشط احلصول 
عىل موافقة ممثلهم القانوين ألي تدخل طبي عىل أجسادهم، لكن يف حالة التجارب الطبية، 

لتجارب العلمية التي ال حتمل أي فائدة مبارشة للشخص اخلاضع هلا، ونظرا خلطورهتا وخاصة ا
ال يمكن للممثل القانوين وليا كان أو وصيا أن يأذن هبا، ألنه من رشوط النيابة الرشعية أن 

 (املطلب األول).) 4(يترصف النائب القانوين ملصلحة الشخص الذي يمثله

 من اإلعالن العاملي ألخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان، مشار إليه سابقا. 15أنظر املادة  )1(
مبدأ عدم الترصف يف جسم "سم اإلنسان وهو يعترب هذا املبدأ نتيجة للمبدأ التقليدي الذي كان حيمي ج )2(

أي أن احلظر كان يشمل مجيع الترصفات عىل جسم اإلنسانية مالية أو غري مالية، لكن نتيجة التطور  "اإلنسان
 أي حظر الترصفات املالية فقط. "عدم مالية جسم اإلنسان"الطبي أصبح املبدأ السائد هو 

، دار 1ة اجلنائية لألطباء عن التجارب الطبية والعلمية، دراسة مقارنة، طمفتاح مصباح بشري الغزال، املسؤولي )3(
 .173، ص2005الكتب الوطنية، ليبيا، 

 .185املرجع نفسه، ص )4(
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عىل محاية األشخاص العاجزين  الطبيةحرصت النصوص الدولية املنظمة إلجراء التجارب 

عن إعطاء موافقتهم عىل اخلضوع هلا، وأقرت قواعد خاصة للحصول عىل موافقتهم، حسبام إذا 
 (املطلب الثاين).كانت التجربة عالجية أم علمية 

 املطلب األول: رشوط إجراء التجارب العالجية عىل األشخاص العاجزين عن إبداء القبول
كن إجراء جتربة طبية عىل شخص غري قادر عىل إبداء قبوله باخلضوع هلا، إال األصل أنه ال يم

إذا كان فيها مصلحة مبارشة له، وأن يتم احلصول عىل اإلذن من ممثله القانوين وفقا للقانون، مع 
، ألنه يف هذه احلالة يمكن اعتبارها من األعامل الطبية )1(احلرص عىل املصلحة العليا للمعني

 .)2(التي يمكن للممثل القانوين أن يأذن هباالعالجية 
أضاف اإلعالن العاملي ألخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان رشوطا أخر يف هذا   

املجال، تتمثل يف وجوب إرشاك هؤالء األشخاص بأكرب قدر ممكن يف عملية اختاذ القرار بشأن 
لية مماثلة يمكن أن يشارك فيه إبداء القبول أو سحبه، وأن ال يكون هناك بحث بديل ذو فعا

، )3(أشخاص قادرون عىل إبداء قبوهلم، وأن حيرتم رفض هؤالء األشخاص املشاركة يف البحث
أي أنه إذا وافق الشخص املعني عىل إجراء التجربة يف هذه احلالة جيب أخذ موافقة ممثله 

ع للتجربة، فيجب القانوين، مع رضورة توافر الرشوط األخر، أما إذا رفض املعني اخلضو
 احرتام رفضه وعدم إجراء التجربة عليه، حتى ولو تم احلصول عىل إذن ممثله القانوين.

وعىل املستو األورويب، ينص الربوتوكول اإلضايف لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان 
 واملتعلق باألبحاث الطبية عىل: (Oviedo)والبيوطبي 

1- عىل شخص غري قادر عىل إبداء القبول إال إذا  البحث أو التجربة ال يمكن أن جتر
 توافرت الرشوط اآليت:

 أن تكون النتائج املنتظرة من التجربة حتمل فائدة مبارشة هلم. - أ
 .)4(أال يمكن إجراء التجربة بفاعلية مماثلة عىل أشخاص قادرين عىل إبداء القبول - ب

 أنظر املادة اخلامسة فقرة ب من اإلعالن العاملي بشأن املجني البرشي وحقوق اإلنسان، مرجع سابق. )1(
 .104خالد بن النو، مرجع سابق، ص )2(
 أنظر املادة السابعة من اإلعالن العاملي ألخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان، مرجع سابق. )3(

(4) Voir l’article 15-1 de protocole additionnel à la convention sur les droits de l’homme et de 
la biomédecine relatifs à la recherche biomédicale. Strasbourg 25-01-205 . 
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خيضع "الصحة وترقيتها: من قانون محاية  2-168بالنسبة للمرشع اجلزائري، تنص املادة 

التجريب للموافقة احلرة واملستمرة للشخص موضوع التجريب، وعند عدمه ملمثله الرشعي. 
 ."تكون هذه املوافقة رضورية يف كل حلظة

نالحظ أن هذه العبارة واسعة جدا تشمل مجيع احلاالت التي ال يمكن فيها إعطاء املوافقة 
اب عن الوعي وحالة القرص وعديمي األهلية واألشخاص احلرة واملستمرة، بام فيها حالة الغي

البالغني حتت احلامية أو حتت وضعية التبعية. كام أن نص املادة مل حيدد نوع التجارب التي 
خيضعون هلا بناء عىل موافقة املمثل القانوين العالجية منها أم العالجية والعلمية معا. لكن 

اية الصحة وترقيتها نجدها ختضع التجارب العلمية إىل من قانون مح 3-168بالرجوع إىل املادة 
موافقة املجلس الوطني ألخالقيات العلوم الطبية، وعليه فإن موافقة املمثل القانوين تكون يف 

 حدود التجارب العالجية فقط.
 املطلب الثاين: التجارب غري العالجية

لقبول للتجارب التي ال األصل أنه ال جيوز إخضاع األشخاص غري القادرين عىل إبداء ا
حتمل فائدة مبارشة هلم. لكن النصوص الدولية أجازت إخضاعهم هلا يف حاالت استثنائية جدا، 
عىل أن تكون بأعىل درجات االحرتاس مع احلرص عىل عدم تعريض الشخص املعني إال ألدنى 

 نفس قدر ممكن من اخلطر، وبرشط أن يكون البحث مفيدا لصحة أشخاص آخرين ينتمون إىل
الفئة العمرية، أو حيملون نفس الصفات الوراثية أو يعانون من حاالت مرضية مماثلة، كام جيب 
أن تتم هذه التجارب وفقا للرشوط املحددة قانونا وعىل نحو يكفل احلقوق الفردية للشخص 

، وأن حيرتم رضاء املعني باخلضوع للتجربة. ونفس الرشوط تقريبا نص عليها )1(املعني
 .)2(توكول اإلضايف امللحق باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان والبيوطبيالربو

ال يثور مشكل األهلية إلبداء الرضا باخلضوع للتجربة بالنسبة للقرص وعديمي األهلية 
 فقط، وإنام يثور أيضا بالنسبة لألشخاص الذين ينتمون إىل فئات خاصة.

 
 
 

ب) -7) من اإلعالن العاملي بأن املجني البرشي وحقوق اإلنسان، مشار إليه سابقا. واملادة (2-5أنظر املادة ( )1(
 من اإلعالن العاملي ألخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان مشار إليه سابقا.

(2) Voir l’article (15-1) du protocole additionnel à la convention sur les droits de l’homme et de 
biomédecine relatif àla recherche biomédicale (op.cit). 
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 ون إىل فئات خاصةاملبحث الثالث: محاية األشخاص الذين ينتم

أثار موضوع إجراء التجارب عىل بعض الفئات اخلاصة من األشخاص جدال حول      
مرشوعيتها، وذلك نظرا خلصوصيتهم، نخص منها األجنة البرشية (املطلب األول)، 

 واألشخاص املحرومني من احلرية (املطلب الثاين).
 املطلب األول: إجراء التجارب الطبية عىل األجنة

رت التجارب الطبية عىل األجنة البرشية الكثري من اجلدل الرتباطها باإلجهاض وبالتايل أثا
. لكن مع التقدم الطبي أصبح باإلمكان احلصول عىل أجنة برشية يف أنابيب عن )1(بحقوق اجلنني

طريق التلقيح الصناعي وختصيصها للبحث العلمي، مما أد إىل رضورة تنظيم هذه التجارب، 
ىل املستو الدويل اإلعالن العاملي بشأن املجني البرشي وحقوق اإلنسان ينص عىل إذ نجد ع

عدم جواز السامح بمامرسات تتناىف مع كرامة اإلنسان مثل االستنساخ ألغراض إنتاج نسخ 
، كام نص اإلعالن العاملي ألخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان عىل رضورة ايالء )2(برشية

. )1(تأثري علوم احلياة عىل األجيال املقبلة بام يف ذلك تأثريها عىل نيتهم  الوراثيةالعناية الواجبة ل
ومما الشك فيه أن جتارب االستنساخ البرشي واهلندسة الوراثية كلها تؤثر عىل األجيال املقبلة، 
وعىل البنية الوراثية لإلنسان بل تؤثر عىل وجوده ككل. وهذه التجارب وإن كانت مل تكتمل 

، فهي جتر عىل أجنة برشية إما ناجتة عن اإلنجاب الطبيعي أو عن عمليات التلقيح بعد
 الصناعي.

 2005مارس  08لذلك اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف جلستها العامة بتاريخ 
إعالنا بشأن استنساخ البرش تم فيه دعوة الدول األعضاء إىل حظر مجيع أشكال استنساخ البرش 

يتناىف مع كرامة اإلنسان ومحاية احلياة اإلنسانية، وكذلك تم دعوهتا إىل أن تتخذ التدابري بقدر ما 
 الالزمة حلظر تطبيقات اهلندسة الوراثية التي قد تتناىف مع كرامة البرش.

عىل املستو األورويب نجد الربوتوكول اإلضايف امللحق باالتفاقية األوروبية حول حقوق 
ينص   1998جانفي12اخلاص باالستنساخ البرشي, املوقع يف  (Oviedo)اإلنسان والبيوطبي 

 يف مادته األوىل: 
حيظر أي تدخل هيدف إىل خلق إنسان متطابق وراثيا مع إنسان آخر، سواء كان حيا أو  -1

 ميتا.

 .190مفتاح مصباح برش الغزال، مرجع سابق، ص )1(
 من اإلعالن العاملي بشأن املجني البرشي وحقوق اإلنسان، مشار إليه سابقا. 11أنظر م )2(

                                                 



 429           م 2017) جوان 01د الثاين/اجلزءاملجلد الثالث (العد-خمرب السيادة و العوملة  -جملة  الدراسات القانونية 

 
إنسان يشرتك مع آخر يف جمموعة  "إنسان متطابق وراثيا"يف سياق هذه املادة يقصد بلفظ  -2

 ذات الصلة بالنواة.العنارص الوراثية 
اختلفت الترشيعات الوطنية يف تنظيم هذا املوضوع، فمثال نجد قانون اخلصوية وعلم 

منه ختليق أجنة برشية  15، قد أجاز يف املادة )1(1990األجنة الذي أصدره املرشع الربيطاين عام 
بحث وختصيصها للبحث العلمي، برشط عدم حفظها أو استعامهلا يف أي غرض آخر غري ال

 والتجريب.
كام نصت املادة األوىل من نفس القانون عىل أن اللّقائح التي ختصص للبحث العلمي هي 
تلك التي يتم احلصول عليها عن طريق التلقيح االصطناعي، ولو مل يتم استكامل العملية يف 

 الرحم بعد.
يصها للبحث القانون الفرنيس يف قانون الصحة العامة ختليق أجنة برشية من أجل ختص منع

العلمي أو من أجل استعامهلا ألغراض جتارية أو صناعية، لكنه أجاز التجارب الطبية عىل 
األجنة الناشئة عن اإلنجاب الطبيعي أو الفائضة عن عمليات اإلنجاب املساعد إذا توافرت 

 )2(الرشوط اآلتية:
 أن يكون الرجل واملرأة زوجني وأن يتم احلصول عىل موافقتهام كتابة. -1
 أن يكون من وراء التجربة حتقيق تقدم علمي أو عالجي. -2
 أن ال متس الدراسة حرمة اجلنني. -3
 أن ال يكون هناك طرق أخر حتقق نفس التقدم العلمي والعالجي. -4

ملرشع اجلزائري هذا النوع من التجارب، ولكن يمكن إدراجها ضمن التجارب Jمل ينظم  
من  3-168ألخالقيات العلوم الطبية وفقا للامدة العلمية التي ختضع ملوافقة املجلس الوطني 

 الصحة وترقيتها. قانون محاية
بينام ير بعض الفقه تطبيق قواعد اإلجهاض إذا ما أدت التجربة إىل وفاة اجلنني أو إسقاطه، 

وهي:)3(وتطبيق القواعد األخالقية والرشعية للتجارب الطبية يف األحوال األخر ، 

(1) Voir l’article 1 de protocole additionnel à le convention sur les droits de l’homme et de 
biomédecine relatif au change humain, 12 janvier 1998. 
(2) Voir l’article L152 du code de la santé publique  français in :  
 http://www.legiFrance.govr.F/affichcedeArticleFrançaisdo:Jsession12.08.2015  

العريب بلحاج، أحكام التجارب الطبية عىل اإلنسان يف ضوء الرشيعة والقوانني الطبية املعارصة (دراسة  )3(
 .65، ص2012، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، 1مقارنة)، ط
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ناعي إال بني الزوجني وبموافقتها وأثناء حياهتام، ويمنع تدخل أي ال يمكن إجراء تلقيح ص -

 طرق ثالث يف العملية.
ال جيوز ختليق أجنة برشية من أجل استخدامها يف البحث العلمي، وألغراض جتارية أو  -

 صناعية.
 ال جيوز استنساخ أجنة برشية ألجل البحث العلمي أو ألي غرض آخر. -
 األم من أجل إجراء التجارب والبحث العلمي. ال جيوز إجهاض اجلنني يف رحم -

ال جيوز إجراء التجارب عىل اجلنني يف رحم األم إال ألغراض عالجية من أجل احلفاظ عىل 
 صحة اجلنني والزيادة يف فرص بقائه عىل قيد احلياة.

وهكذا فرغم خطورة هذه التجارب عىل األجنة البرشية، إال أنه مل يتم حظرها بصفة مطلقة، 
هنا رضورية للتطور الطبي يف هذا املجال، خاصة ما يتعلق بتطور األجنة، أو ملعرفة أسباب أل

 مرض معني، أو تطور اإلنجاب...
 املطلب الثاين: التجارب عىل األشخاص املحرومني من احلرية

الشخص املحروم من احلرية، حتى ولو كان بالغا سن الرشد ومل حيجر عليه وال يعاين من أي 
نعه من إصدار موافقته إلجراء التجربة، حتول حالته النفسية ووضعية التبعية دون أن عاهة مت

يكون رضاءه حرا ومستقال بمعنى الكلمة. لذلك اهتم القانون الدويل هبذه الفئة، حيث تنص 
ال جيوز تعريض أي أسري حرب ": )1(من اتفاقية جنيف حلامية أرس احلرب 12مثال املادة 

و التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما ال تربره املعاجلة الطبية لألسري للتشويه البدين أ
 ."املعني أو ال تكون يف مصلحته

حتظر "الربوتوكول اإلضايف األول امللحق هبذه االتفاقيات عىل:  2-11كام نصت املادة 
 ."التجارب الطبية ونزع األعضاء من األرس حتى ولو برضا الشخص

مل، مد مرشوعية استخدام األجنة البرشية يف إجراء جتارب البحث العلمي، دراسة وأيمن مصطفى اجل
 .135، ص2008، دار اجلامعة، القاهرة، 1مقارنة، ط

حلامية األشخاص أثناء النزاعات املسلحة، حيث تم اعتامد أربع  1949أوت  12تم اعتامد اتفاقيات جنيف يف  )1(
 اتفاقيات:

 جنيف لتحسني حال اجلرحى واملرض، بالقوات املسلحة بامليدان. االتفاقية األوىل: اتفاقية -
 االتفاقية الثانية: اتفاقية جنيف لتحسني حال اجلرحى واملرىض وغرق القوات املسلحة يف البحار. -
 االتفاقية الثالثة: اتفاقية جنيف بشأن معاملة أرس احلرب. -
 دنيني وقت احلرب.االتفاقية الرابعة: اتفاقية جنيف بشأن محاية األشخاص امل -
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فقد نص عىل أنه يف احلالة التي يكون فيها املبحوث عىل  1964هلسنكي لسنة أما إعالن 

عالقة تبعية مع القائم بالتجربة أو أنه قدم موافقته حتت اإلكراه، فإن موافقة املبحوث جيب أن 
 .)1(يأخذها طبيب ليس مرتبطا بالبحث ومستقل متاما عن مثل تلك العالقة الرسمية

حق باالتفاقية األوروبية حول حقوق اإلنسان والبيوطبي واملتعلق كام أشار الربوتوكول املل
باألبحاث الطبية إىل أن التجارب الطبية التي جتر عىل أشخاص حمرومني من حريتهم وال 

 حتمل فائدة مبارشة هلم، ال يمكن إجراؤها إال بتوافر الرشوط اآلتية:
 ىل أشخاص يتمتعون باحلرية.أال يكون باإلمكان إجراء التجربة تضمن منفعة مماثلة ع -1
 أن التجربة هتدف إىل احلصول عىل نتائج مفيدة ألشخاص حمرومني من احلرية. -2
 أن التجربة ال تسبب رضرا وال تشكل سو خطرا ضئيال جدا. -3

أما الترشيعات الوطنية فقد اختلفت حول إباحة التجارب الطبية عىل املحرومني من احلرية، 
بعدهتم مطلقا، سواء كانت جتارب عالجية أو علمية، نظرا حلالة فهناك من الترشيعات من است

التبعية التي يكون فيها السجني والتي جتعل رضاه ليس حرا، مثل قانون مهنة الطب البلجيكي 
املسجون ال يتمتع باحلرية التي تسمح له بالتعبري عن رضائه "منه عىل أن  90الذي ينص يف املادة 

 ."احلر
ت من ميز بني التجارب العالجية والتجارب العلمية إذ أجاز اخلضوع وهناك من الترشيعا

للنوع األول وحظر خضوع املسجون للنوع الثاين، ومثاهلا القانون الفرنيس الذي أجاز يف قانون 
الصحة العامة خضوع األشخاص املحرومني من احلرية للتجارب العالجية، وحظر إجراء 

 .)2(التجارب العلمية عليهم
رشع اجلزائري فلم ينظم هذه املسألة أيضا، وإنام تركها للقواعد العامة وألهل أما امل

االختصاص، وإن كان الفقه ير أنه جيوز إجراء التجارب الطبية العالجية ألهنا من األعامل 
الطبية العالجية، لكن ال جيوز إجراء التجارب العلمية ألهنا ال حتمل مصلحة مبارشة هلم، كام أن 

 .)3(بعية التي يعيشها املحروم من احلرية جتعل رضاءه غري حرحالة الت
نر أنه من األفضل أن ال خيضع الشخص املحروم من احلرية ألية جتارب طبية، سواء كانت 
علمية أو عالجية، ألنه إذا كانت حالة التبعية التي يعيشها والضغوط النفسية التي حيسها تعيب 

 مشار إليه سابقا. 1964من إعالن هلسنكي سنة  10أنظر املادة  )1(
(2) Voir l’article 209- du code de la santé publique Français. 

 .126أنظر هذا الرأي: خالد بن النو، مرجع سابق، ص )3(
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هذا يعني أن الرضاء الصادر منه يف كلتا احلالتني يكون معيبا، إرادته ويعترب من قبل اإلكراه، ف

والرضاء احلر املستنري هو رشط من رشوط ممارسة األعامل الطبية بصفة عامة، ورشط رضوري 
 إلجراء التجارب الطبية بصفة خاصة.

من خالل هذا التنظيم للتجارب الطبية، يظهر االهتامم الدويل بحامية األشخاص اخلاضعني 
تجارب الطبية، فاملجتمع الدويل مل يمنع إجراء التجارب الطبية مطلقا، لكنه اهتم بحامية لل

األشخاص اخلاضعني هلا، ووضع قواعد تناسب حالة الشخص وقدرته عىل اإلدراك، أي ما إذا 
 كان متمتعا باألهلية أو ناقصها أو ينتمي لبعض الفئات اخلاصة.

 اخلامتة
حلرية البحث العلمي ورضورية لتقدم الطب واملجتمع،  التجارب الطبية نتيجة حتمية

لذلك أكدت  .ولكنها يف نفس الوقت تعترب أخطر ما يتعرض له اإلنسان يف املجال الطبي
النصوص الدولية املنظمة للتجارب الطبية مجيعها عىل رضورة احرتام الكرامة اإلنسانية 

عىل مصلحة العلم أو املجتمع  للشخص اخلاضع للتجربة، وسمو مصلحته وسالمته البدنية
وحده، كام حرصت عىل محاية األشخاص اخلاضعني للتجارب الطبية مهام كانت درجة إدراكهم 

 أو الفئة التي ينتمون إليها.
رغم أن النصوص الدولية العاملية املنظمة التجارب الطبية جاءت يف صورة إعالنات غري 

 قانونا أخالقيا ألهنا تعرب عن جمهود مجاعي ألعضاء ملزمة من الناحية القانونية، إال أهنا تعترب
 املجتمع الدويل، واعتربهتا الدول منهاجا هلا عند سن ترشيعاهتا الوطنية.

م أول نص قانوين 1997تعترب االتفاقية األوروبية حول حقوق اإلنسان والبيوطبي سنة 
املدنية واجلنائية املرتتبة عن  ملزم ينظم التجارب الطبية ويضع رشوطا إلجرائها وحيدد املسؤولية

إجرائها، وال زالت جهود أعضاء املجتمع الدويل متواصلة من أجل إرساء اتفاقية دولية عاملية 
تنظم إجراء التجارب الطبية عىل اإلنسان. ويف انتظار ذلك ال يسعنا إال أن نلتمس من الدول أن 

ترشيعاهتا الوطنية، وأن حتدد قواعد تكرس املبادئ املنصوص عليها يف اإلعالنات الدولية يف 
 املسؤولية املرتتبة عنها.
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 قائمة املراجع

 باللغة العربية:
 الكتب أوال:

العريب بلحاج، أحكام التجارب الطبية عىل اإلنسان يف ضوء الرشيعة والقوانني الطبية املعـارصة 
 .2012، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، 1(دراسة مقارنة)، ط

صطفى اجلمل، مد مرشـوعية اسـتخدام األجنـة البرشـية يف إجـراء جتـارب البحـث أيمن م
 .2008، دار اجلامعة، القاهرة، 1العلمي، دراسة مقارنة، ط

، دار الفكر 1خالد بن النو، ضوابط مرشوعية التجارب الطبية وأثرها عىل املسؤولية املدنية، ط
 .2010والقانون، املنصورة، 

ال، املسؤولية اجلنائية لألطباء عن التجـارب الطبيـة والعلميـة، دراسـة مفتاح مصباح برش الغز
 .2005، دار الكتب الوطنية، طرابلس، ليبيا، 1مقارنة، ط

، دار 1مريفت منصور حسن، التجارب الطبية والعلميـة يف ضـوء حرمـة الكيـان اجلسـدي، ط
 .2013اجلامعة اجلديدة، القاهرة، 
 ثانيا: النصوص الترشيعية

، 49، يتضـمن قـانون العقوبـات، ج ر، عـدد 1966جوان  08، مؤرخ يف 156-66 أمر رقم
 (معدل ومتمم).1966جوان  11صادر بتاريخ 

، يتعلق بحامية الصـحة وترقيتهـا، ج ر، عـدد 1985فيفري  16، مؤرخ يف 05-85قانون رقم 
 معدل ومتمم. 1985فيفري  18، صادر بتاريخ 08

 التي مل تصادق عليها اجلزائر.ثالثا: النصوص القانونية الدولية 
إعالن هلسنكي الذي تبناه املؤمتر العام هليئة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسـكو) 

ثم عدل بعـدها عـدة مـرات  1975م ,وعدل يف طوكيو 1964) سنة18يف دورته الثامنة عرش (
 م.2008آخرها يف سنة 

حقوق اإلنسان، الذي تبناه املـؤمتر العـام ملنظمـة األمـم اإلعالن العاملي بشأن املجني البرشي و
 املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة اليونسكو يف دورة مؤمترها التاسعة 

 1997نوفمرب  11والعرشون يف 
 09مؤرخـة يف  53/152وتم اعتامده من اجلمعية العامة لألمم املتحدة بموجب الالئحة رقـم  

 .1998ديسمرب 
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ألخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان، الذي تبناه املؤمتر العام ملنظمـة األمـم  اإلعالن العاملي

أكتـوبر  19املتحدة للرتبية والعلوم والثقافـة (اليونسـكو) يف دورتـه الثالثـة والثالثـني بتـاريخ 
2005. 

 املراجع باللغة الفرنسية:
Conventions et protocoles 
Convention pour la protection des droits de l’homme et de la 
dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et 
de médecine, convention sur les droits de l’homme et de la 
biomédecine, Oviedo, 4 avril 1997. 
Protocole additionnel à la convention sur les droits de l’homme et 
de la biomédecine, relatif à la recherche biomédical, Strasbourg 
25/01/2005. 
Protocole additionnel à la convention sur les droits de l’homme et 
la biomédecine relatif au clonage humain, paris, 12/01/1998. 
Lois 
  1-Code de la santé publique français disponible sur le site : 
http://www.legiFrance.govr.F/affichcedeArticleFrançaisdo:Jsession
12.08.2016 

http://www.legifrance.govr.f/affichcedeArticleFran%C3%A7aisdo:Jsession12.08.2016
http://www.legifrance.govr.f/affichcedeArticleFran%C3%A7aisdo:Jsession12.08.2016
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 لذوي االحتياجات اخلاصة جوانب احلامية القانونية

 
 نة.األستاذة: حلياليل أمي

 كلية احلقوق و العلوم السياسية
 جامعة حيي فارس باملدية.

 امللخص:
املجتمع الدويل،  من أهم مواضيع يف الوقف الراهن ذوي االحتياجات اخلاصةموضوع  يعد

يتمثل يف  خاصايتطلب هذا املوضوع اهتامما و أهم قضايا املجتمع،كون اإلعاقة أصبحت من ل
 التي أكدت عىلاملواثيق الدولية  تناولتها ، حيثهشمة من الناسخلق بيئة مناسبة لتلك الفئة امل

أمهها يف مقدمتها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ومن وحقوق ذوي االحتياجات اخلاصة، 
وعىل قدر من التعليم والتدريب  ،احلق يف احلصول عىل الرعاية والعالج الطبيني املناسبني

طاقاته إىل أقىص حد ممكن، وحق التمتع باألمن االقتصادي والتأهيل والتوجيه إلنامء قدراته و
 وبمستو معيشة الئق وبالعمل املنتج وأية مهنة أخر مفيدة.

إىل نجد أهنا حتتاج املتعلقـة بذوي االحتياجات اخلاصة  غري أنه بالتدقيق يف هذه القوانني
إلنسان وذلك لضامن متطلبات محاية حقوق امراعاة مراجعة ومالءمة مع الواقع املعاش مع 

  .حقوق املواطن املعـاق وتفعيلها عىل أرض الواقـع
Résumé : 
La protection juridique des personnes handicapées a toujours été présente 
parmi l’intérêt de la communauté internationale, car plusieurs Etats ont 
cherché à donner aux personnes handicapées cette protection, tant au niveau 
international qu’au niveau national, ainsi que les conférences internationales 
qui ont discuté des questions de personnes handicapées, et identifier la 
responsabilité de l'État et la communauté internationale à leur égard. 
En dépit des déclarations et recommandations internationales, on peut 
constater qu’ il n y a pas une protection juridique efficace pour les droits des 
personnes handicapées au niveau international, du fait que ces 
recommandations ne sont pas juridiquement contraignants pour les Etats, en 
plus il n'y a pas un pouvoir internationale suprême qui peut  imposer des 
sanctions aux pays qui dénaturent les droits des personnes handicapées et, par 
conséquent, la législation nationale interne peut être plus efficace dans la 
protection de ces droits. 
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: ذوي االحتياجات اخلاصة، حقوق اإلنسان، املجتمع الدويل، األشخاص الكلامت املفتاحية

 ذوي اإلعاقة، الفئات الضعيفة.
 مقدمة:

 اهتامما كبرياُ من طرف املجتمع الدويل، ذلكذوي االحتياجات اخلاصة يتطلب موضوع 
هم قضايا املجتمع، فهي قضية تعددت جوانبها واكتسبت أمهية أكون اإلعاقة أصبحت من 

 كبرية خاصة يف اآلونة األخرية وذلك الزدياد معدل ذوي االحتياجات اخلاصة عىل مستو
 العامل.

يتمثل يف خلق بيئة مناسبة لتلك الفئة املهشمة من  خاصايتطلب هذا املوضوع اهتامما كام  
الشخص من ذوي االحتياجات اخلاصة كي يتكيف مع  الناس، كالتأهيل والتعليم وتدريب

جمتمعه، ولتحقيق بيئة أفضل له، وترسيخ مبادئ التعاون املستمر بني ذوي االحتياجات اخلاصة 
واملجتمع، يستوجب األمر خلق بيئة طبيعية خاليا من العوائق يف شتى جوانب احلياة من مرافق 

تسرتعي فائق االهتامم لدهيم، لتصبح مناسبة عامة وموصالت وتعليم وغريها من األمور التي 
هلم وليتم دجمهم ضمن فئات املجتمع، عن طريق وضع الربامج اإلعالمية املتكاملة إلزالة بعض 
األفكار السلبية العالقة يف أذهان املجتمع اجتاههم، وتسهيل وسائل مشاركتهم يف العمل 

 .الطبيعي كأي فرد طبيعي يف املجتمع
يق الدولية إىل حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة، وجاء يف مقدمتها اإلعالن وقد أرشت املواث

العاملي حلقوق اإلنسان، الذي راعى حقوق هذه الفئة كسائر البرش، ومن هذه احلقوق التي أشار 
إليها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان احلق يف احلصول عىل الرعاية والعالج الطبيني املناسبني 

تعليم والتدريب والتأهيل والتوجيه إلنامء قدراته وطاقاته إىل أقىص حد ممكن، وعىل قدر من ال
 وحق التمتع باألمن االقتصادي وبمستو معيشة الئق وبالعمل املنتج وأية مهنة أخر مفيدة.

 وعليه مما سبق سيتم تناول دراسة املوضوع انطالقا من اإلشكالية التالية: 
الدولية حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة؟ وهل هي كيف ضمنت اإلعالنات واملواثيق 

 كافية لتحقيق احلامية الفعلية لتلك احلقوق باعتبارهم من الفئات الضعيفة يف املجتمع؟
لإلجابة عىل هذا اإلشكال ارتأيت معاجلة املوضوع وفق خطة مكونة من مبحثني: مبحث 

تطور مصطلح اإلعاقة إىل  أول لتحديد مفهوم ذوي االحتياجات اخلاصة، وذلك بالتطرق إىل
ذوي االحتياجات اخلاصة وتعريف اإلعاقة وحتديد أسباهبا وأنواعها، واملبحث الثاين لتحديد 
النصوص القانونية التي نصت عىل محاية ذوي االحتياجات اخلاصة، وذلك بالتطرق إىل 

 النصوص القانونية الدولية والنصوص القانونية يف الترشيعات الداخلية.
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 األول: مفهوم ذوي االحتياجات اخلاصة. املبحث

 تطور مصطلح اإلعاقة إىل ذوي االحتياجات اخلاصة، وكذلك سيتم تناول يف هذا املبحث 
 تعريف اإلعاقة وأنواعها.

 املطلب األول: تطور مصطلح اإلعاقة إىل ذوي االحتياجات اخلاصة.
ملعوقني فيام مىض كلمة اختلفت وجهات النظر حول مفهوم اإلعاقة، فقد كان يطلق عىل ا 

عىل اعتبار أن كلمة اإلقعاد تقترص عىل طائفة "ذوي العاهات  "، ثم أطلق عليه اسم"املقعدون"
مبتوري األطراف أو املصابون بشلل، وأما العاهات فهي أكثر شموال بمدلول اإلصابات 

زا عن أي أي كل من به صفة جتعله عاج "العاجزون"املستديمة، ثم تطور هذا املصطلح إىل 
جانب من جوانب احلياة، سواء من حيث العجز عن العمل أو كسب العيش، أو العجز عن 
ممارسة شؤون حياته الشخصية، أو العجز يف التعامل مع اآلخرين، لكن تطورت النظرة إليهم 
كون املجتمع هو الذي يعجز عن استيعاهبم، أو تقبلهم أو االستفادة مما لدهيم من مواهب أو 

يمكن تنميتها وتدريبها، بحيث يتكيفون مع املجتمع بل وقد يفوقون غريهم من قدرات 
للداللة عىل وجود عائق يعوقهم  "املعوقون"األسوياء، وبعدها أصبحت املراجع تعتمد كلمة 

 عن التكليف.
ولكن هناك بعض التوجهات احلديثة التي تسعى إىل إطالق كلمة التحدي عىل اإلعاقة  

عوقني، يف حماولة إلبراز طابع التحدي الذي يواجه املعوقني يف حياهتم، واملتحدون عىل امل
وتشجيع املعوقني واملجتمع ككل عىل تغيري النظرة اىل املعوق، وكذلك تشجيعه عىل مواجهة 

 .1الصعوبات التي قد تعرتضه
، ألن كلمة "ذوي اإلعاقة"عىل  "ذوي االحتياجات اخلاصة"ويفضل استخدام مصطلح  

هي كلمة قاسية يف مدلوهلا عىل نفسية الشخص الذي ينقصه مهارات للقيام بترصفات  "معاق"
وسلوكات بشكل طبيعي وسليم، مما يؤثر عليه نفسيا ويشكل لديه اضطرابات نفسية، إىل جانب 

 إحساسهم بالعجز واحلاجة إىل املساعدة دائام.
 
 

جتار باألشخاص يف النظام السعودي، محاية ذوي االحتياجات اخلاصة من جرائم اال عيل بن جزاء العصيمي، 1
دراسة مقارنة باملواثيق الدولية، رسالة للحصول عىل شهادة ماجستري يف العدالة اجلنائية، جامعة نايف العربية 

 .23، ص 2011للعلوم األمنية، الرياض،
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 املطلب الثاين: تعريف اإلعاقة وأنواعها.

 تعريف اإلعاقة:
ف منظمة الصحة العاملية اإلعاقة تعريفاً شامالً بأهنا: ت الرضر الذي يصيب الفرد نتيجة "عرّ

حالة القصور أو العجز، وحيدّ أو حيول دون قيام الفرد الطبيعي بالنسبة لعمره وجنسه يف إطار 
 .1"عوامل اجتامعية وثقافية يعيشها الفرد

 ":1975ص بحقوق املعوقني لسنة حسب ما جاء به اإلعالن اخلا "معوق"ويقصد بكلمة 
أي شخص عاجز عن أن يؤمن بنفسه، بصورة كلية أو جزئية، رضورات حياته الفردية و/أو 

 . 2"االجتامعية العادية بسبب قصور خلقي أو غري خلقي يف قدراته اجلسامنية أو العقلية
نسان العضوية وتعني اإلعاقة قصوراً أو عيباً وظيفياً يصيب عضواً أو وظيفة من وظائف اإل

أو النفسية بحيث يؤدي إىل خلل أو تبدل يف عملية تكيف هذه الوظيفة مع الوسط، واإلعاقة 
موجودة يف تكوين اإلنسان وليست خارجة عنه تؤثر عىل عالقته مع الوسط االجتامعي بكل 

ا أبعاده، األمر الذي يتطلب إجراءات تربوية تعليمية خاصة تنسجم مع احلاجات التي يتطلبه
كل نوع من أنواع اإلعاقة، وهناك أسباب كثرية لإلعاقة منها أسباب وعوامل حدثت قبل 
الوالدة، ومنها أسباب وعوامل مرافقه لعملية الوالدة وعوامل أخر حدثت بعد الوالدة، 

 .3إضافة إىل العوامل الوراثية التي تؤدي إىل اإلعاقات الذهنية العقلية
 أنواع اإلعاقة: 

تصنيفات اإلعاقة من دولة إىل أخر وذلك لتنوع الدراسات واألبحاث  تتعدد وتتنوع
 واألسباب التي تؤدي إىل اإلعاقة، ويتمثل أمهها يف:

اإلعاقة اجلسدية: كل من املقعدين واألقزام ومبتوريّ األطراف واملصابني بشلل األطفال  -
 .والشلل الدماغي وغريهم

  عاقون سمعياً واملعاقون برصياً اإلعاقة احلسية: ويعترب معاقا حسيا امل -
ـ اإلعاقة الذهنية: واملعاقون ذهنيا هم من لدهيم نقص يف الذكاء عن املستو الطبيعي من -

 .  التعلم وبطيءمتخلفني عقلياً 

 وين:مقال بعنوان: احلامية القانونية حلقوق املعاقني يف الدول العربية، عىل املوقع اإللكرت 1
 http://www.startimes.com/f.aspx?t=15767856  

 .1975من اإلعالن اخلاص بحقوق املعوقني لسنة  1الفقرة  2
 ، عىل املوقع اإللكرتوين:2014مارس  29مقال بعنوان: حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة، نرش بتاريخ:  3

 http://www.assakina.com/category/rights/rights-people-special-needs 
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 .  ـ اإلعاقة األكاديمية: واملعاق أكاديميا ذوي صعوبات التعلم والتأخر الدرايس-
 .  تواصلياً هم ذوي عيوب النطق والتخاطب والكالمـ اإلعاقة التواصلية: واملعاقون -
د   - اإلعاقة السلوكية: واملعاقون سلوكياً هم من لدهيم تشتت يف االنتباه ونشاط زائد وتوحّ

 وأحداث وغريهم
ـ  اإلعاقة املتعددة: متعدديّ اإلعاقة هم الذين لدهيم أكثر من إعاقة من اإلعاقات املذكورة -

 .1سابقا
 : محاية ذوي االحتياجات اخلاصة يف النصوص القانونية.املبحث الثاين

قني من خالل اإلعالنات واملواثيق الدولية التي  أبد املجتمع الدويل عناية واضحة باملعوّ
قني، وقد اعتربت األمم املتحدة عام  عاماً دولياً  1981منحت أبعاداً عاملية حلامية املعوّ

ت العقد املمتد من  قني، كام سمّ قني، وأعلنت  1992-1982عام للمعوّ عقداً دولياً للمعوّ
سيكون يوماً للذكر السنوية  2003اجلمعية العامة لألمم املتحدة أن الثالث من ديسمرب

قني يف العامل ، ليكرسه املجتمع الدويل لتأكيد رضورة احرتام وتعزيز ومحاية حقوق 2للمعوّ
قني يف العامل، وهي تلك احلقوق املستندة إىل املبادئ العامة حلقوق اإلنسان ومنها الرشعة  املعوّ

س حتقيق املساواة التامة بني كافة األفراد دون أي متييز قائم  الدولية حلقوق اإلنسان، والتي تكرّ
 عىل أساس اجلنس أو العرق أو اللون أو األصل االجتامعي أو أي أساس آخر.

 الدولية. املطلب األول: محاية ذوي االحتياجات اخلاصة يف املواثيق
قني عىل رضورة متتع         ت معظم اإلعالنات واملواثيق الدولية املتعلقة باملعوّ لقد نصّ

قني بكافة احلقوق اإلنسانية، ومنها احلصول عىل الرعاية الطبية والصحية، التعليم،  املعوّ
 جد:اخلدمات والتسهيالت التي تساعدهم يف تسيري شؤوهنم اخلاصة، ومن أهم هذه املواثيق ن

يف املبدأ الثاين  1959يعرتف إعالن حقوق الطفل لعام  :1959إعالن حقوق الطفل لعام -
جيب أن يكون للطفل حق  "منه بأنه جيب أن يتمتع هذا الطفل بوقاية خاصة حيث نص عىل أنه: 

التمتع بوقاية خاصة وأن تتاح له الفرصة والوسائل وفقاً ألحكام القانون وغري ذلك لكي ينشأ 
لنواحي البدنية والروحية واالجتامعية عيل غرار طبيعي ويف ظروف تتسم باحلرية والكرامة من ا

 ، عىل املوقع اإللكرتوين: 2014مارس  29مقال بعنوان: حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة، نرش بتاريخ:  1
http://www.assakina.com/category/rights/rights-people-special-needs 

 .  1115عبد الفتاح مراد، موسوعة حقوق اإلنسان، ص  2
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، 1"ويف سبيل تنفيذ أحكام القانون يف هذا الشأن جيب أن يكون االعتبار األعظم لصالح الطفل

وقد حرص اإلعالن يف املبدأ اخلامس منه عىل تأكيد حق الطفل املعاق حيث نص عىل أنه: 
العالج اخلاص والرتبية والرعاية التي تقتضيها حالة الطفل املصاب بعجز بسبب  جيب توفري"

، وبموجب هذا املبدأ يكون من حق الطفل املصاب بعاهة جسامنية أو عقليه 2" إحد العاهات
أو اجتامعيه أن حيصل عيل عناية خاصة تالئم ظروف حالته الصحية أو العقلية أو النفسية أو 

 . االجتامعية
 15اعرتف هذا امليثاق بحقوق املعاقني يف املادة  :1961يثاق االجتامعي واألوريب لعام ـ امل

حق األشخاص املصابني بعجز جسدي أو عقيل يف احلصول عيل تدريب "منه حيث نص عىل:
وبموجب هذه املادة يكون من حق كل شخص  3"مهني وتأهيل وإعادة االستقرار يف املجتمع

ديه أن حيصل عيل التدريب والتأهيل حتى يستطيع أن يندمج مع مصاب بعاهة عقليه أو جس
 . 4باقي األشخاص العاديني يف املجتمع

فقد نصت املادة  :1966ـ االتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية لعام 
قبل  وجوب توفري محاية خاصة لألمهات خالل فرته معقولة "من االتفاقية عىل:  2الفقرة  10

، حيث أن ذلك يعد وثيق الصلة بموضوع العجز واإلعاقة فكثري من حاالت 5"الوضع وبعده 
العجز واإلعاقة حتدث بسبب صعوبات احلمل أو الوضع وهذا يعني رضورة محاية األم 

حق كل إنسان يف التمتع بأعىل مستوي "من االتفاقية:  12وتقرر املادة  ،واملحافظة عيل صحتها
، ويعد هذا احلق منتهكاً عندما تعجز الدول عن 6"سيمة والعقلية يمكن بلوغهمن الصحة اجل

اختاذ التدابري الالزمة للوقاية والعالج من األمراض التي قد تسبب عجز أو إعاقة جسدية أو 
 .الخ.…حيرم املعوقون من حق إعادة التأهيل والتدريب

 .1959لعام املبدأ الثاين من إعالن حقوق الطفل  1
 .1959املبدأ اخلامس من إعالن حقوق الطفل لعام  2
 . 1961من امليثاق االجتامعي واألورويب حلقوق اإلنسان لسنة  15املادة  3
فؤاد رسوجي: ترمجة، وعامد عمر:مراجعة وتدقيق، خمتارات من أدوات حقوق اإلنسان الدولية، وببلوغرافيا  4

 .468نسان، األهلية للنرش والتوزيع، الطبعة األوىل، صللبحث يف القانون الدويل حلقوق اإل
 .1966من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية لسنة  2الفقرة  10املادة  5
 .1966الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية لسنة من العهد  1الفقرة  12املادة  6
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وهذا يعني أنه جيب أن تتاح لكل من االتفاقية بحق كل فرد يف التعليم  13وتعرتف املادة 

 . 1شخص معاق إمكانية احلصول عيل التعليم سواء يف مدارس عامه أو مدارس الرتبية اخلاصة
تشري االتفاقية األمريكية إىل موضوع  : 1969ـ االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان لعام 

ق يف احلفاظ عيل صحته لكل إنسان احل"منه عىل أن:  11العجز واإلعاقة ضمناً فنصت املادة 
عن طريق تدابري صحية واجتامعيه خاصة باملأكل وامللبس واملسكن والعناية الطبية يف احلدود 

حق كل إنسان يف أن "عىل:  16، وتنص املادة 2"التي تسمح  هبا املوارد العامة وموارد املجتمع 
اع العجز الناتج عن يتمتع بحامية الدولة من عواقب البطالة والشيخوخة وأي نوع من أنو

، 3"أسباب خارجة عن إرادته والتي جتعل من املستحيل عليه بدنياً أو عقلياً أن يكسب عيشه
وكذلك الربوتوكول اإلضايف لالتفاقية األمريكية يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتامعية 

ن فيه أن هلم احلق للمعوقني احلق يف محاية خاصة ويعل "منه عىل أن: 18والثقافية نص يف املادة 
يف برامج عمل مناسب وتدريباً خاصاً ألرسهم وجمموعاهتم االجتامعية، وبحث احتياجات 

 .4" املعوقني يف خطط تعمر املدن
لقد اهتمت اجلمعية العامة لألمم  :1971قوق املتخلفني عقلياً لعام اإلعالن اخلاص بح

ن إىل أن يصبح أساساً مشرتكاً حلامية دف هذا اإلعالاملتحدة بحقوق املتخلفني عقلياً، حيث هي
قني،  حقوق املتخلفني عقلياً، وهو يعدّ أول إعالن يصدر عن األمم املتحدة وخيتص بحقوق املعوّ

فقد  وقد نص اإلعالن عىل أن للمتخلف عقلياً إىل أقىص حد ممكن ما لسائر البرش من حقوق،
من طرف كافة الدول وأكد عىل  أعلن رضورة محاية حقوق ذوي العاهات البدنية والعقلية

رضورة أن تضع  كل دولة نصب عينها رضورة مساعدة األشخاص املتخلفني عقلياً عىل إنامء 
إضافة للحق يف  ،5قدراهتم يف خمتلف ميادين النشاط ورضورة تيسري اندماجهم يف املجتمع

تدريب والتأهيل احلصول عىل الرعاية والعالج الطبيني املناسبني وعىل قدر من التعليم وال
والتوجيه يمكنه من إنامء قدراته وطاقاته إىل أقىص حد ممكن، وحق التمتع باألمن االقتصادي 

 .1966للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية لسنة الدويل من العهد  13املادة  1
 .1969من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان لسنة  11املادة  2
 .1969من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان لسنة  16املادة  3
 .1969من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان لسنة  18املادة  4
 .  1116السابق، ص  عبد الفتاح مراد، املرجع 5
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وبمستو معيشة الئق وبالعمل املنتج وأية مهنة أخر مفيدة، كام يضمن اإلعالن حق املتخلف 

 .1عقلياً يف احلامية من االستغالل والتجاوز ومن املعاملة احلاطة بالكرامة
وعليه فقد أكد اإلعالن عىل رضورة مساعدة املتخلفني عقلياً وعىل إنامء قدراهتم لتيسري  

اندماجهم يف احلياة العامة إىل أقىص حد ممكن، وإذا كان املتخلف عقلياً غري قادر عيل ممارسة 
حقوقه بسبب خطورة عاهاته، فال بد من وجود ضامنات قانونيه حلاميته من أي جتاوز ممكن إذا 

 2. تضت الرضورة تقييداً أو تعطيل مجيع هذه احلقوقاق
:  1974املسلحة لعام  ـ اإلعالن اخلاص بحامية النساء واألطفال أثناء الطوارئ واملنازعات

هذا اإلعالن ذو صلة كبرية باألطفال املعوقني وذلك ملا حيتويه من مبادئ تؤكد رضورة جتنب 
حتظر وتدان أعامل "منه عىل أن : 01املادة  اإلعاقات التي تتسبب فيها احلروب، حيث تنص

اهلجوم عيل املدنيني وقصفهم بالقنابل، وهو ما يلحق أالما ال حتيص هبم وخاصة النساء 
من استعامل األسلحة  02، وحيظر يف املادة 3"واألطفال الذين هم أضعف أفراد املجتمع

ن أفظع االنتهاكات لربوتوكول الكيميائية أثناء العمليات العسكرية  الن ذلك يشكل واحداً م
 . 4ومبادئ القانون الدويل اإلنساين 1949، واتفاقيات جنيف لعام 1925جنيف لعام 

ولكن بالرغم من هذه النصوص ذات الداللة الواضحة بمنع استعامل هذه األسلحة التي 
 تقيض عيل اجلنس البرشي وتدمر البيئة املحيطة به، فقد استخدمتها القوات األمريكية

والربيطانية أثناء حرب اخلليج ويف العدوان الغادر عيل العراق ونتج عن استخدامها ما يعانيه 
أطفال العراق اآلن من أمراض وظهور اآلالف من األطفال املعوقني جسامنياً ونفسياً وعقلياً، 

تبذل  يتعني عيل مجيع الدول املشرتكة يف منازعات مسلحة أن "عىل أنه:  04كذلك ينص يف املادة 
مجيع اجلهود لتجنب النساء واألطفال ويالت احلرب, وأن تتخذ مجيع اخلطوات الالزمة لضامن 
خطر اختاذ تدابري من قبيل االضطهاد والتعذيب والتأديب واملعاملة املهينة والعنف وبخاصة ما 

 .5" كان منها موجهاً ضد ذلك اجلزء من السكان املدنيني املؤلف من النساء واألطفال
كان اإلعالن اخلاص بحقوق ـ 1975حقوق املعوقني لعام اإلعالن العاملي اخلاص بـ 

قني بغض النظر عن  املتخلفني عقلياً قد شكل نواةً لصياغة هذا اإلعالن الذي تناول حقوق املعوّ

 نفس الصفحة.   ،نفس املرجع 1
 .1117نفس املرجع، ص 2
 .1974اإلعالن اخلاص بحامية النساء واألطفال أثناء الطوارئ واملنازعات املسلحة لعام من  01املادة  3
 .1974ام اإلعالن اخلاص بحامية النساء واألطفال أثناء الطوارئ واملنازعات املسلحة لعمن  02انظر املادة  4
 .1974اإلعالن اخلاص بحامية النساء واألطفال أثناء الطوارئ واملنازعات املسلحة لعام من  04املادة  5
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اإلعاقة، ودعت اجلمعية العامة من خالل هذا اإلعالن إىل العمل عىل الصعيدين القومي  نوع

  1بح هذا اإلعالن أساساً مشرتكاً حلامية هذه احلقوقوالدويل كي يص
وقد أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة جمموعة أساسية حلقوق املعاقني حيث تؤكد إيامهنا 

وتري رضورة التمسك  ،بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية كجزء من العدالة االجتامعية
يضاً باألسس التي يقوم عليها التقدم بمبادئ اإلعالن الدويل حلقوق اإلنسان والتمسك أ

 ،واليونيسيف ،واليونسكو ،االجتامعي والتي أقرهتا املنظامت الدولية مثل منظمة العمل الدولية
ومنظمة الصحة العاملية وغريها، والعمل عيل اختاذ األساليب اخلاصة وذلك للحد من اإلعاقة 

الجتامعي والتنموي الذي يتضمن محاية وتأهيل املعاقني، وكذلك التأكيد عيل أمهية التقدم ا
حقوق املعاقني جسدياً وحسياً وعقلياً ورعايتهم، وإعادة تأهيلهم لتطوير قدراهتم وإعادة 
تكيفهم ورضورة إعادة تأهيل املعاقني طبياً وعالجياً وثقافياً ورياضياً، وإرشادهم وتشغيلهم 

رسوا حياهتم العادية، وتأمني مستوي وتطوير قدراهتم، مع رضورة دجمهم يف املجتمع وذلك ليام
حياة املعاقني بصوره أفضل وهلم احلق يف الضامن االجتامعي واالقتصادي، وحماولة محاية املعوق 
من أية أنظمة أو معامله ذات طبيعة متييزية أو حاطه بالكرامة، وحقه يف االستعانة بمساعدة 

رة مراعاة حالته البدنية والعقلية يف قانونية من ذوي االختصاص حلامية شخصه وماله، مع رضو
 2.اإلجراءات القانونية املطبقة

قني والتي هلم احلق يف       ويؤكد اإلعالن كذلك عىل جمموع احلقوق األساسية  للمعوّ
ق بالتمتع بكامل احلقوق  ممارستها دون أدنى متييز بسبب اإلعاقة، حيث نص عىل حق املعوّ

واالجتامعية التي يتمتع هبا سواه من البرش وبال أي متييز، واحلق املدنية والسياسية واالقتصادية 
يف احرتام كرامته اإلنسانية، كام أورد بالنص حقه يف احلامية من االستغالل، وحقه يف العالج 
الطبي والنفيس والوظيفي بام يف ذلك األعضاء الصناعية وأجهزة التقويم، إضافة إىل حقه يف 

ي والتعليم ويف التدريب والتأهيل املهنيني وخدمات التوظيف التأهيل الطبي واالجتامع
ل بعملية دجمه يف  ي قدراته ومهاراته بالشكل الذي يعجّ واملساعدة وغريها من اخلدمات التي تنمّ

 . 3املجتمع

 .  1118عبد الفتاح مراد، املرجع السابق، ص  1
 .  1119نفس املرجع، ص  2
 نفس املرجع، نفس الصفحة. 3
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يعرتف هذا امليثاق بحق الطفل  :1981ـ امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب لعام 

لكبار السن واملعوقني كذلك احلق يف "منه عىل أن:  4الفقرة  18دة املعاق حيث نص يف املا
، وبموجب هذه املادة يكون من حق 1"تدابري خاصة للحامية وفقاً الحتياجاهتم البدنية أو املعنوية

الطفل املصاب بعاهة جسامنية أو عقليه أن حيصل عيل عناية خاصة ومحاية تالئم احتياجاته 
 البدنية أو املعنوية.

سنه دوليه  1981أعلنت اجلمعية العامة لعام  : 1981إعالن السنة الدولية للمعوقني لعام  ـ
، وقررت جعل هذه السنة سنة دولية "املشاركة الكاملة واملساواة  " للمعوقني يف إطار موضوع

للمعوقني وذلك لتحقيق جمموعه من األهداف منها : حماولة دمج األطفال املعوقني يف املجتمع، 
وكذلك إتاحة فرص العمل املناسبة هلم، وتشجيع  ،ساعدهتم عيل التكيف اجلسامين والنفيسوم

مشاريع الدراسة والبحث التي تستدعي مشاركة املعوقني يف احلياة اليومية مشاركه فعليه 
وعمليه، وحماولة تثقيف اجلمهور وتوعيته بحقوق املعوقني يف اختاذ تدابري فعاله للوقاية من 

 2. عادة تأهيل املعوقنيالعجز وإل
قامت اجلمعية العامة بإنشاء صندوق استمنائي لألمم  : 1982ـ برنامج العمل العاملي لعام 

املتحدة، وذلك لتوجيه انتباه املجتمع الدويل إىل حالة املعوقني واحتياجاهتم، وكانت النتيجة 
، وحيدد هذا 1982رب سنة ديسم 3يف  "برنامج العمل العاملي املتعلق باملعوقني "لذلك إصدار 

الربنامج املبادئ التوجيهية السرتاتيجيه عامليه لتعزيز اختاذ إجراءات فعاله حلامية حقوق املعوقني 
 . 3وكرامتهم وحتقيق املساواة واملشاركة الكاملة هلم يف احلياة االجتامعية والتنمية

ه من األهداف وكان من قدم هذا امليثاق جمموع : 1983ـ ميثاق حقوق الطفل العريب لعام 
بني هذه األهداف اهلدف السادس والذي يتعلق بتأسيس نظام لرعاية األطفال املعوقني وذلك 

حيث نص اهلدف السادس للميثاق  ،ضامناً الندماجهم يف املجتمع وإلنامء مواهبهم وإبرازهم
ني االندماج يف تأسيس نظام للرعاية والرتبية اخلاصة لألطفال املعوقني، تتضمن للمعوق "عىل:

 .4" احلياة الطبيعية واملنتجة ملجتمعهم وإبراز مواهبهم

 .1981لشعوب لعام امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان وامن  4الفقرة  18املادة  1
مقال بعنوان: حقوق الطفل املعاق يف املواثيق الدولية، عىل املوقع االلكرتوين:    2

https://elhaiah.wordpress.com 
مقال بعنوان: حقوق الطفل املعاق يف املواثيق الدولية، عىل املوقع االلكرتوين:    3

https://elhaiah.wordpress.com 
 .1983طفل العريب لعام ميثاق حقوق الانظر   4
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تعد هذه االتفاقية األوىل من نوعها حلقوق اإلنسان  : 1989ـ اتفاقية حقوق الطفل لعام 

عامة، فقد وصفها األمني العام لألمم املتحدة بأهنا أهم وثيقة من وثائق حقوق اإلنسان فهي تقر 
طفال املعوقني وبرضورة منع إحلاق األذ هلؤالء األطفال وحماولة توفري بشكل كامل حقوق األ

تعرتف الدول األطراف "من االتفاقية عىل أنه:  1الفقرة  23، حيث تنص املادة 1محاية كافيه هلم
 ،بوجوب متتع الطفل املعوق عقلياً أو جسدياً بحياة كاملة وكريمة، يف ظروف تكفل له كرامته

 .2"وتيرس مشاركته الفعلية يف املجتمع ، النفسوتعزز اعتامده عيل
تعرتف الدول األطراف بحق الطفل املعوق يف  "من نفس املادة عىل أنه: 2وتنص الفقرة 

التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل املؤهل لذلك وللمسئولني عن رعايته، رهناً بتوفري 
تتالئم مع حالة الطفل وظروف والديه أو املوارد، تقديم املساعدة التي يقدم عنها طلب والتي 

 .3" غريمها ممن يرعونه
إدراكا لالحتياجات اخلاصة للطفل املعوق، توفر املساعدة املقدمة  "عىل أنه : 3وتنص الفقرة 

من هذه املادة جماناً كلام أمكن ذلك، مع مراعاة املوارد املالية للوالدين أو غريمها  2وفقاً للفقرة 
ية الطفل، وينبغي أن هتدف إىل ضامن إمكانية حصول الطفل املعوق فعالً عيل ممن يقومون برعا

 ،التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية وخدمات إعادة التأهيل واإلعداد ملامرسة عمل
والفرص الرتفيهية وتلقيه ذلك بصوره تؤدي إىل حتقيق االندماج االجتامعي للطفل ونموه 

 .4" الثقايف والروحي الفردي، بام يف ذلك نموه
عيل الدول األطراف أن تشجع بروح التعاون الدويل تبادل  "عىل أنه:  4وتنص الفقرة 

املعلومات املناسبة يف ميدان الرعاية الصحية والوقائية والعالج الطبي والنفيس والوظيفي 
اخلدمات املهنية لألطفال املعوقني، بام يف ذلك نرش املعلومات املتعلقة بمناهج إعادة التأهيل و

وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية الدول األطراف من حتسني قدراهتا ومهاراهتا وتوسيع 
 .5" خربهتا يف هذه املجاالت، وتراعي بصفه خاصة، يف هذا الصدد، احتياجات البلدان النامية

 .454سيد حممدين، حقوق اإلنسان بني النظرية والتطبيق يف جمال اسرتاتيجيات محاية الطفولة، ص   1
 .1989من اتفاقية حقوق الطفل لسنة   1الفقرة  23املادة   2
 .1989من اتفاقية حقوق الطفل لسنة  2الفقرة  23املادة   3
 . 1989حقوق الطفل لسنة  من اتفاقية 3الفقرة  23املادة   4
 .1989من اتفاقية حقوق الطفل لسنة  4الفقرة  23املادة   5
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ة كريمة اعرتفت للطفل املعاق باحلق يف احلياة والعيش حيا 23يتضح من كل هذا أن املادة 

وبينت كيفية حصول الطفل املعاق عيل الرعاية اخلاصة جماناً كلام أمكن ذلك سواء فيام خيتص 
بالتعليم أو الصحة أو التدريب، أو إعادة التأهيل وذلك بروح التعاون الدويل من حيث تبادل 

ع ذلك املعلومات يف ميدان الرعاية الصحية الوقائية أو العالج الطبي والنفيس والوظيفي، م
من نفس املادة أنه حاولت أن جتعل من الرعاية الصحية واالجتامعية  3يالحظ عيل الفقرة 

الالزمة أمراً متاحاً لكل األطفال املعاقني عن طريق جعل خدمات الرعاية الصحية واالجتامعية 
 .1جمانية 

والدين أو كلام أمكن ذلك ومع مراعاة املوارد املالية لل"أن النص عىل ذلك بالقول  إال 
، يقلل من تأثري وفعالية ما سبق النص عليه من جمانية "غريمها ممن يقومون برعاية الطفل

كام أن هذه االتفاقية تكفل للطفل املعاق حقوقاً له حلني وصوله لسن  ،املساعدة املقدمة للمعاقني
ذا األمر صعب عاماً فقط  طبقاً ملا ورد يف املادة األوىل من االتفاقية، لكن ه 18الرشد وهو

لذلك  ،للغاية حيث أن الطفل املعاق لن يصل بأي حال من األحوال إىل هذه املرحلة من النضج
 . 2جيب كفالة حقوقه إىل أن يأذن اهللا ويتم شفائه وهذا مامل تنص عليه االتفاقية

 من امليثاق عىل 13اعرتفت املادة  : 1990ـ امليثاق اإلفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته لعام 
 "حقوق الطفل املعاق ومحايته، حيث نصت عيل أن :ـ

ـ تعرتف الدول األطراف يف امليثاق بوجوب متتع الطفل املعوق عقلياً أو جسدياً بحياة 1
وتيرس مشاركته الفعلية يف  ،كاملة وكريمه يف ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتامده عيل النفس

 . املجتمع
ق بحق الطفل املعوق يف التمتع برعاية خاصة، وتضمن ـ تعرتف الدول األطراف يف امليثا2

للطفل املؤهل لذلك وللمسؤولني عن رعايته، رهناً بتوفري املوارد املتاحة، تقديم املساعدة التي 
يقدم عنها طلب وتضمن بشكل خاص إمكانية حصول الطفل املعوق فعالً عيل التدريب 

ذلك بصوره تؤدي إىل حتقيق االندماج  واألعداد ملامرسة عمل والفرص الرتفيهية، وتلقيه
 .االجتامعي بام يف ذلك نموه الثقايف والروحي عيل أكمل وجه ممكن

 .466سيد حممدين، املرجع السابق، ص   1
 سيد حممدين، املرجع السابق، ص   2
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ـ تتعهد الدول األطراف يف امليثاق، بالعمل يف حدود مواردها املتاحة تدرجيياً عيل توفري 3

واألماكن الراحة الكاملة للشخص املعوق عقلياً أو جسدياً يف احلركة والوصول إىل الشوارع 
 .1" العامة األخر التي يريد املعوقون الوصول إليها

من اتفاقية حقوق الطفل حيث  23ويتضح لنا من خالل قراءة هذه املادة أهنا شبيهه باملادة 
أهنا تعرتف للطفل املعاق بحقه يف احلياة والعيش حياة كريمه وذلك لتيرس مشاركته الفعلية يف 

وله عيل رعاية خاصة سواء يف التدريب أو الفرص الرتفيهية املجتمع وكذلك تبني كيفية حص
من امليثاق اإلفريقي حلقوق الطفل قد تم اقتباسها  13وغريها، وبذلك يمكن القول بأن املادة 

 .1989واخلاصة بحقوق الطفل املعاق يف اتفاقية حقوق الطفل لعام  23وأخذها من املادة 
عقيل وحتسني العناية بالصحة العقلية لعام ـ مبادئ محاية األشخاص املصابني بمرض 

تعرتف اجلمعية العامة لألمم املتحدة بحقوق الطفل املعاق حيث جاء يف املبدأ األول  :1991
منه عيل أنه جيب أن يتمتع مجيع األشخاص بحق احلصول عيل أفضل رعاية للصحة العقلية، 

 حرصت وإنام هبذا تكتفي ومل  نيةوأن يتم معاملة األشخاص املصابني بمرض عقيل معامله إنسا
يل عق بمرض املصابني األشخاص حق عيل نصت حيث الثالث املبدأ يف احلقوق هذه تأكيد عيل

يف أن يعيش وأن يعمل قدر اإلمكان يف املجتمع املحيل وأضافت يف املبدأ السابع عيل حق 
ن من حق املريض أن املريض يف أن يعالج عندما يكون العالج يف مصحة لألمراض العقلية يكو

يعالج بالقرب من منزله أو منزل أقاربه أو أصدقائه، وأن يعود إىل جمتمعه املحيل يف أقرب وقت 
وجاء يف املبدأ الثامن منه عيل حق الشخص املصاب بمرض عقيل يف احلصول عيل الرعاية  ،ممكن

يل الرعاية والعالج الصحية واالجتامعية التي تناسب احتياجاته الصحية كام حيق له احلصول ع
 .2وفقاً لنفس املعايري املنطبقة عيل املريض اآلخرين

عيل إلزام الدول أن تتخذ التدابري املناسبة ترشيعيه  25،24،23وأخرياً جاء يف املبادئ         
وقضائية وإدارية وتعليمية وغريها من التدابري، وان تعيد النظر يف هذه التدابري بصفه دوريه 

طبق هذه املبادئ عيل مجيع األشخاص الذين يدخلون يف مصحة لألمراض العقلية، كذلك أن تن
وال جيوز إخضاع أي حق من احلقوق القائمة للمرض ألي قيد أو استثناء أو إلغاء بام يف ذلك 

 .1990من امليثاق اإلفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته لسنة  13املادة   1
ثيق الدولية، عىل املوقع االلكرتوين:  مقال بعنوان: حقوق الطفل املعاق يف املوا  2

https://elhaiah.wordpress.com 
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احلقوق املعرتف هبا يف القانون الدويل أو املحيل املنطبق بدعوي أن هذه املبادئ ال تعرتف هبذه 

 1.هنا تعرتف هبا بدرجه أقلاحلقوق أو أ
بموجب قرار اجلمعية  : 1993ـ القواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعاقني لعام 

، صدرت القواعد املوحدة بشأن حتقيق 1993ديسمرب  20الصادر يف  69/84العامة رقم 
هنا ، حيث أ1982تكافؤ الفرص للمعوقني، والتي تفوق بصورة واضحة برنامج العمل لعام 

تعالج بشكل مبارش مسألة مسئولية الدول األعضاء وتشتمل عيل آلية مستقلة وفعاله للرصد يف 
 1994شكل مقرر خاص يقدم تقاريره إىل جلنة التنمية االجتامعية وقد عني املقرر اخلاص عام 

ن قبل ، أن هناك إدراك متزايد م2000وطبقاً ملا جاء يف تقرير األمني العام لألمم املتحدة لعام 
العديد من البلدان ملحاولة معاجلة مشاكل املعوقني يف سياق التنمية الشاملة، ويتضح ذلك من 

 .2حماولة إدماج املعوقني يف هذه احلياة االجتامعية وإرشاكهم يف التنمية العامة
ويف هذا الصدد نشري إىل أن احلكومات يف العديد من البلدان نفذت أنشطه هتدف إىل تعزيز  

الترشيعية واملؤسسية واملتعلقة بالسياسات لتعزيز حقوق وتلبية احتياجات املعوقني، فقد  األطر
نقصت حكومة الصني ترشيعها املسند إىل قانون محاية املعوقني وأدرجت أحكاماً تتعلق باملساواة 
 يف احلقوق للمعوقني، وأنشأت حكومة ايرلندا هيئة وطنية للمعوقني يتألف جملسها من املعوقني

البحوث املتعلقة باملعوقني ورصد السياسات والترشيعات  ومقدم الرعاية واألرس لإلرشاف عىل
 اخلاصة باإلعاقة.الوطنية 

تكفل هذه القواعد لألشخاص املعوقني بصفتهم مواطنني يف جمتمعاهتم إمكانية ممارسة ما 
 ،اة يف املشاركةكام وضعت رشوطا مسبقة لتحقيق املساو ،يامرسه غريهم من حقوق والتزامات

 ومن هذه القواعد:
التوعية: وذلك بأن تتخذ الدول اإلجراءات الالزمة لتوعية املجتمع بشأن األشخاص -

قني وحقوقهم  واحتياجاهتم  وإمكانياهتم ومسامهاهتم.  املعوّ
قني بالرعاية الطبية الفعالة، والكشف املبكر  - الرعاية الطبية: بأن تكفل الدول تزويد املعوّ
قني خاصة الرضع واألطفال عىل رعاية عن  العاهات وتقييمها ومعاجلتها. وضامن حصول املعوّ

طبية من نفس املستو الذي حيصل عليه سائر أفراد املجتمع. وأن تضمن الدول حصول 

 .1991انظر مبادئ محاية األشخاص املصابني بمرض عقيل وحتسني العناية بالصحة العقلية لعام   1
، عىل املوقع اإللكرتوين: 2014مارس  29مقال بعنوان: حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة، نرش بتاريخ:   2

http://www.assakina.com/category/rights/rights-people-special-needs  
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قني عىل أي عالج منتظم أو أدوية قد حيتاجون إليها يف احلفاظ عىل مستو أدائهم أو  املعوّ
 حتسينه.

قني من بلوغ وحفظ املستو  أهيل:إعادة الت- وهي عملية ترمي إىل متكني األشخاص املعوّ
الوظيفي األمثل عىل الصعيد البدين أو الذهني أو النفيس أو عىل الصعيد االجتامعي، بحيث 
تتوفر هلم األدوات الالزمة لتغيري حياهتم ورفع مستو استقالهلم. ويمكن أن تتضمن إعادة 

إىل التمكني من أداء الوظائف أو استعادة الوظائف املفقودة، أو إىل التأهيل تدابري ترمي 
التعويض عن فقداهنا أو انعدامها أو عن قصور وظيفي. وال تتضمن عملية إعادة التأهيل 

بدءاً بإعادة التأهيل األساسية  ،الرعاية الطبية األولية. وهي تتضمن تدابري وأنشطة بالغة التنوع
 شطة املوجهة نحو هدف معني، ومن أمثلتها إعادة التأهيل املهني.والعامة وانتهاء باألن

وهي عملية تكون من خالهلا خمتلف نظم املجتمع والبيئة، مثل  حتقيق تكافؤ الفرص: -      
قني. ويعني مبدأ تساوي  اخلدمات واألنشطة واإلعالم والتوثيق، متاحة للجميع، والسيام املعوّ

د املجتمع نفس القدر من األمهية، وأن هذه االحتياجات جيب احلقوق أن الحتياجات كل أفرا
أن تكون هي األساس يف ختطيط املجتمعات، وأنه جيب استخدام مجيع املوارد بحيث تكفل لكل 
قني أعضاء يف املجتمع، وهلم  فرد فرصة مشاركة اآلخرين عىل قدم املساواة، فاألشخاص املعوّ

ي ينتمون إليها، وينبغي أن يتلقوا الدعم الذي يلزمهم حق البقاء ضمن املجتمعات املحلية الت
 داخل اهلياكل العادية للتعليم والصحة والعمل واخلدمات االجتامعية. 

قني نفس احلقوق، فإن عليهم أيضاً أداء االلتزامات يف حدود ما  كام أن لألشخاص املعوّ
تعقد املزيد من اآلمال  تسمح به إعاقتهم. ومع إعامل هذه احلقوق، يفرتض يف املجتمعات أن

قني. وينبغي أن تتخذ، يف إطار عملية تأمني الفرص املتكافئة، ترتيبات تُيرسّ  عىل األشخاص املعوّ
قني حتمل مسؤولياهتم كاملة بوصفهم أعضاء يف املجتمع  .1لألشخاص املعوّ

قني لعام  االتفاقية ـ  :2006الدولية اخلاصة بحامية وتعزيز حقوق وكرامة األشخاص املعوّ
بعد أن الحظت األمم املتحدة نقصا يف املعاهدات واالتفاقيات بحق أكرب الفئات املهمشة       

قني، قالت  عاملياً كالطفل واملرأة، وعدم كفاية اإلعالنات واملواثيق القائمة يف توفري احلامية للمعوّ
نظام "أربور، إن  يف هذا الشأن مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، السيدة لويز

قني، ولكن املعايري واآلليات  حقوق اإلنسان القائم كان هيدف إىل تعزيز ومحاية حقوق املعوّ

، عىل املوقع اإللكرتوين: 2014مارس  29مقال بعنوان: حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة، نرش بتاريخ:  41
http://www.assakina.com/category/rights/rights-people-special-needs 
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قني، ولقد حان الوقت ألن  القائمة فشلت بالفعل يف توفري محاية كافية للحاالت اخلاصة للمعوّ

 ."تقوم األمم املتحدة بمعاجلة هذا العجز
ديسمرب  19املؤرخ يف  56/168معية العامة، يف قرارها رقم ويف سبيل حتقيق ذلك، قررت اجل 

، أن تنشئ جلنة خمصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة حلامية وتعزيز حقوق 2001
قني وكرامتهم، وقد عمدت تلك اللجنة فعالً طيلة اخلمس سنوات املاضية إىل وضع  املعوّ

قني) والتي  الدولية اخلاصة بحامية وتعزيز االتفاقيةمسودة ( حقوق وكرامة األشخاص املعوّ
 .13/12/12006أقرهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة فعالً باإلمجاع بتاريخ 

مليون  650وتأمل األمم املتحدة من وراء هذه االتفاقية أن تتحسن املعاملة التي يلقاها  
ق حول العامل، وهتدف االتفاقية إىل تشجيع ومحاية وكفالة متتع ا قني عىل قدم املساواة معوّ ملعوّ

) مادة تغطّي عدداً من اجلوانب الرئيسية حلقوق 50بجميع حقوق اإلنسان، وتضم االتفاقية (
قني مثل إمكانية الوصول، والتنقل الشخيص، والصحة والتعليم والتوظيف والتأهيل  املعوّ

ز، وتشكل االتفاقية حتوالً وإعادة التأهيل، واملشاركة يف احلياة السياسية، واملساواة وعدم التميي
يف النظرة إىل اإلعاقة من كوهنا شأناً يتعلق بالرعاية االجتامعية، إىل مسألة من مسائل حقوق 
اإلنسان، وهذا إقرار بأن احلواجز ومشاعر التحامل املجتمعية هي بحد ذاهتا من املعيقات 

 األساسية 
ع حتملها، إال أهنا تطالب بالعمل عىل وال تتطلب االتفاقية من الدول تطبيق تدابري ال تستطي

قني إمكانية استخدام املواصالت العامة واحلصول عىل  وضع تدابري تتيح لألشخاص املعوّ
التعليم وفرص العلم، ولذا، ويتعنيّ عىل الدول التي توقع عىل هذه االتفاقية إصدار القوانني 

قني، والتخلص من ال ترشيعات والعادات والنظم اخلاصة بتحسني وضع حقوق املعوّ
واملامرسات التي متيّز يف املعاملة ضدهم، وتقرّ االتفاقية أن تغيري موقف أكثرية املجتمع من هذه 
الرشحية الكبرية من املجتمع أمر يف غاية األمهية لتحقيق املساواة، كام تُلزم االتفاقية الدول 

ق ني، ونرش الوعي بني أفراد املجتمع املوقعة عليها بمحاربة التحيّز واألحكام املسبقة ضد املعوّ
قني عىل العطاء ومسامهتهم يف املجتمع. وتلتزم الدول املوقعة بضامن حصول  حول قدرات املعوّ
قني عىل احلق يف احلياة أسوة باألصحاء، وعىل حتسني وسائل املواصالت واألماكن العامة  املعوّ

، عىل املوقع 2013مارس  28لدولية وحقوق املعاق، نرش بتاريخ: حممد عابد، مقال بعنوان: النظم ا 42
 http://www.assakina.com/category/rights/rights-people-special-needs االلكرتوين:
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املصادقة عىل هذه االتفاقية من قبل الدول واملباين لتتالءم واحتياجاهتم، وسيفتتح باب التوقيع و

 .1دولة لكي تدخل حيز التنفيذ 20وحتتاج إىل مصادقة  30/3/2007يف 
 املطلب الثاين : محاية ذوي االحتياجات اخلاصة يف الترشيع اجلزائري .

تعتمد سياسة التكفل بذوي االحتياجات اخلاصة يف اجلزائر يف إطار ترشيعي و تنظيمي 
 :جمموعة من احلقوق البد أن يتمتع هبا هؤالء و تتمثل يفيتمحور حول 

 االعرتاف بشخص املعاق وحقوقه:  -
املتعلق بحامية األشخاص  02/09من قانون  02يقصد بالشخص املعاق طبقا للامدة   

كل شخص مهام كان سنه  "بأنه:  08/05/2002املعوقني ومحايتهم باجلزائر، املؤرخ يف: 
أو أكثر وراثية أو خلقية أو مكتسبة حتد من قدرته عىل ممارسة نشاط أو وجنسه يعاين من إعاقة 

عدة نشاطات أولية يف حياته اليومية الشخصية واالجتامعية نتيجة إلصابة وظائفه الذهنية أو 
 .2"احلسية –احلركية أو العضوية 

من ذوي من خالل هذا التعريف يتبني لنا أن حتديد صفة املعاق يكون بناء عىل خربة طبية 
 االختصاص بناء عىل طلب من املعني أو أوليائه أو من ينوبه الن الترصيح باإلعاقة إلزامي لد

 02/09من القانون  03لك املادة املصالح الوالئية املكلفة باحلامية االجتامعية كام نصت عىل ذ
ري املشرتك بناء عىل قرار اللجنة الطبية يتم حتديد صنف اإلعاقة حسب أحكام املنشور الوزاو

 .3الصادر عن وزاريت العمل و احلامية االجتامعية و الصحة 31/01/1993املؤرخ يف:  01رقم 

، عىل املوقع 2013مارس  28حممد عابد، مقال بعنوان: النظم الدولية وحقوق املعاق، نرش بتاريخ:   1
 االلكرتوين:

 http://www.assakina.com/category/rights/rights-people-special-needs 
املتعلق بحامية األشخاص املعوقني ومحايتهم باجلزائر، املؤرخ يف  02/09من القانون  20املادة  2 

08/05/2002. 
الصادر  31/01/1993املؤرخ يف  01واملنشور الوزاري املشرتك رقم  02/09من القانون  3تنص املادة  3 

 :هي اريت العمل و احلامية االجتامعية و الصحة عىل أنواع اإلعاقة والتي تتمثل يف عن وز
إعاقة برصية: و هي الفقدان الكيل حلاسة البرص أو الرؤية غري القابلة للتصحيح و لو بوضع نظارات طبية بام - 

 .نيللقدرة العادية لإلبصار لكلتا العين 20إىل  01يعادل نسبة عجز تساوي أو تفوق من 
 .اإلعاقة السمعية: فقدان كيل حلاسة السمع مع حمدودية القدرة عىل االتصال مع اآلخرين- 
 .%50اإلعاقة احلركية: فقدان الشخص القدرة عىل استعامل اليدين أو الساقني بعجز يساوي أو يفوق - 
 .%80ساوي اإلعاقة الذهنية: فقدان الشخص املصاب ملؤهالته العقلية أو الفكرية بنسبة عجز ت- 
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  :احلق يف التامني االجتامعي -

املتعلق بالتأمينات االجتامعية  1983جويلية  02املؤرخ يف  83/11تطبيقا ألحكام القانون 
جتامعي إدماج الشخص املعاق غري املؤمن فانه يقع عىل عاتق الدولة ممثلة يف مصالح النشاط اال

اجتامعيا يف منظومة الضامن االجتامعي باعتباره من الفئات اخلاصة فيستفيد من التعويض عن 
العالج والدواء حتى بعد بلوغه سن الرشد كام يمكن له أن يستفيد من خمتلف االمتيازات التي 

صطناعية والكرايس املتحركة وإجراء يمنحها الصندوق هلذه الفئة كاحلصول عىل األعضاء اال
 .1العمليات اجلراحية ومواصلة املتابعة الطبية

 :احلق يف املنح -
يستفيد األشخاص املعوقني بدون دخل  "عىل انه : 02/09من القانون 05نصت املادة         

ة جاء ، وتطبيقا هلذه املاد2"من مساعدة اجتامعية تتمثل يف التكفل هبم و/أو يف منحة مالية 
ونص عىل منحة كبار املعوقني  2003جانفي 16املؤرخ يف  03/45املرسوم التنفيذي رقم 

باعتبارها منحة موجهة إىل كل شخص مصاب بتخلف ذهني عميق ومتعدد اإلعاقات وكل 
شخص يوجد يف وضعية جتعله يف احتياج كيل لغريه للقيام بنشاطات احلياة اليومية بسبب إصابة 

أو احلركية أو العضوية أو احلسية تؤدي به إىل عجز كيل عن ممارسة أي نشاط وظائفه الذهنية 
دج شهريا بموجب 4000.00وقد عرف مبلغ هذه املنحة عدة زيادات حتى وصل إىل حد 

 .31/10/2007املؤرخ يف  07/340أحكام املرسوم التنفيذي 
موجهة إىل األشخاص كام توجد صيغة أخر إىل هذه املنحة اجلزافية للتضامن وهي        

% وللمكفوفني أو الصم والبكم أو العائالت املتكفلة 100املعاقني عجزا تقل نسبتهم عن 
دج يضاف إليها 1000.00سنة ويقدر مبلغ املنحة بـ 18بأطفال معاقني تقل أعامرهم عن 

 .3االمتيازات املرتبطة بالتامني االجتامعي
  ربة الطبية:حق الطعن يف قرارات اللجنة الوالئية للخ -

تنشا اللجنة الوالئية للخربة الطبية بطلب من مدير النشاط االجتامعي املوجه إىل مدير الصحة 

وبعد إثبات اإلعاقة تسلم للمعني باألمر بطاقة املعاق التي تسمح له باالستفادة من االمتيازات املكتسبة التي 
 .09/ 02من القانون  09يمنحها له القانون طبقا للامدة 

 املتعلق بالتأمينات االجتامعية. 1983جويلية  02املؤرخ يف  83/11القانون انظر  1 
 08/05/2002بحامية األشخاص املعوقني ومحايتهم باجلزائر، املؤرخ يف  02/09ن القانون م 5املادة  2 
مقال بعنوان: املواد املتعلقة بحقوق ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجلزائر، عىل املوقع االلكرتوين: 3

http://www.startimes.com    
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لتعيني أطباء خمتصني يف األمراض العقلية والعصبية وأمراض وجراحة العظام وأمراض جراحة 

ول عىل بطاقة العيون واألذن واألنف واحلنجرة للتكفل بامللفات اإلدارية الطبية اخلاصة باحلص
وتصدر قراراهتا يف اجل أقصاه  02/09من القانون  10، كام جاء يف نص املادة 1معاق أو منحة

السابقة الذكر وأحكام  10اشهر ابتداء من إيداع يسلم للمعني وله بناءا عىل أحكام املادة  03
و أن يطعن يف قراراهتا عىل مست 14/04/2003املؤرخ يف  03/175املرسوم التنفيذي 

 .اللجنة الوطنية للخربة الطبية التابعة لوزارة التضامن الوطني
 احلق يف التكفل املهني واإلدماج: -

يقصد بالتكفل املؤسسايت العمل القاعدي واملتابعة الدائمة لربامج ومنهجيات التدريس  
التكفل  اإلجباري واالختياري يف الفروع واألقسام التي تنشا للتكفل هبذه الفئة، إذ جيب ضامن

املدريس املبكر باألطفال املعوقني بغض النظر عن مدة التمدرس أو السن طاملا بقيت حالة 
الشخص املعوق تربر ذلك ويف هذا اإلطار تم إنشاء العديد من املؤسسات واملدارس املتخصصة 

يف اخلاصة باملعاقني ذهنيا وخيضع كذلك األطفال واملراهقون املعوقون إىل التمدرس اإلجباري 
مؤسسات التعليم والتكوين املهني وهتيأ عند احلاجة أقسام وفروع خاصة هبذا الغرض السيام يف 
الوسط املدريس واملهني والوسط أالستشفائي حسب حالة ومؤهالت كل فئة وتفرض عىل هذه 

ل املؤسسات زيادة عىل التعلم والتكوين املهني وعند االقتضاء إيواء املتعلمني واملتكونني والتكف
هبم نفسيا وطبيا بالتنسيق مع األولياء وتسمح هذه اإلجراءات للمعوقني كسب املعارف املهنية 
والعملية لدخول سوق الشغل واإلدماج داخل املجتمع وهو التحدي والتوجه اجلديد الذي 
يفرض عىل السلطات املعنية اخذ بعني االعتبار هذه الفئة وذلك حتى يتسنى هلؤالء ممارسة 

 .2ي مناسب أو مكيف يسمح هلم بضامن استقاللية بدنية واقتصاديةنشاط مهن
الجيوز إقصاء أي مرتشح بسبب إعاقته من مسابقة  02/09من القانون  24فبموجب املادة  

أو اختبار أو امتحان مهني يتيح له االلتحاق بوظيفة عمومية أو غريها إذا أقرت اللجنة الوالئية 
ني عدم تنايف إعاقته مع هذه الوظيفة ويتم ترسيم العامل املعوقني للرتبية اخلاصة والتوجيه امله

كام يفرض القانون عىل كل مستخدم أن ، ضمن نفس الرشوط املطبقة عىل العامل اآلخرين

بحامية األشخاص املعوقني ومحايتهم باجلزائر، املؤرخ يف املتعلق  02/09من القانون  10انظر املادة   1
08/05/2002. 

، عىل املوقع االلكرتوين: يف الترشيع اجلزائريالرعاية االجتامعية لذوي االحتياجات اخلاصة مقال بعنوان:   2
http://www.mouwazaf-dz.com/t1713-topic#ixzz3Ul2XhORf  
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% عىل األقل من مناصب العمل لألشخاص املعوقني املعرتف هلم بصفة 01خيصص نسبة 

ك مايل حتدد قيمته عن طريق التنظيم ويرصد العامل وعند استحالة ذلك يتعني عليه دفع اشرتا
 .1يف حساب صندوق خاص لتمويل نشاط محاية املعوقني وترقيتهم

ومن أجل ترقية تشغيل األشخاص املعوقني وتشجيع إدماجهم واندماجهم االجتامعي 
واملهني يمكن إنشاء أشكال تنظيم عمل مكيفة مع طبيعة إعاقتهم ودرجتها وقدراهتم الذهنية 

نية السيام عرب الورشات املحمية ومراكز توزيع العمل يف املنزل أو مراكز املساعدة عن والبد
املتعلق  1982ماي 15املؤرخ يف  82/180طريق العمل املكيف وفقا للمرسوم التنفيذي 

 .املهني تأمينهم وإعادة بتشغيل املعوقني
حلياة العامة صدرت عدة باإلضافة إىل هذه االمتيازات ودائام يف إطار إدماج املعاق يف ا

يسمى باحلركة  نصوص قانونية تنص عىل إنشاء مجعيات وأجهزة هتتم هبذه الرشحية وهو ما
اجلمعوية سواء عىل مستو املحيل أو الوطني ملديريات احلامية االجتامعية عىل مستو الواليات 

املؤرخ  88/27 أو املجلس الوطني لألعضاء االصطناعية ولواحقها بموجب املرسوم التنفيذي
واملجلس الوطني لألشخاص املعوقني وكيفيات سريه وتنظيمه بموجب  09/02/1988يف 

واملركز الوطني للموظفني املختصني  26/04/2006املؤرخ يف  06/145املرسوم التنفيذي 
زيادة عىل  26/12/1987املؤرخ يف  81/391ملؤسسات املعوقني بموجب املرسوم التنفيذي 

اهلدف من إنشاء هذه األجهزة  عددة النشاطات عىل مستو كل بلدية، حيث أناجلمعيات املت
واجلمعيات هو االهتامم بحقوق املعاق والتكفل به واملطالبة بانشغاالته وتوصيلها للجهات 
املختصة حتى تتمكن من تعديل الترشيعات اخلاصة هبذه الفئة حسب تطورات احلياة 

ىل أن مسالة االهتامم بالوقاية من اإلعاقة من أهم املسائل التي كام نشري يف األخري إ.2االقتصادية
تقع عىل عاتق املواطن والسلطات العامة عىل حد سواء، وذلك عن طريق أعامل الكشف 
وبرامج الوقاية الطبية ومحالت اإلعالم والتحسيس حول العوامل املسببة لإلعاقة قصد 

رضية منها، عن طريق التبليغ من طرف تشخيصها والتكفل هبا وتقليص أسباهبا خاصة امل
األولياء أو من ينوب عنهم أو مستخدمي الصحة أثناء ممارسة وظائفهم وكذا كل شخص معني 

ؤرخ يف بحامية األشخاص املعوقني ومحايتهم باجلزائر، املاملتعلق  02/09من القانون  24املادة   1
08/05/2002 . 

-http://www.mouwazaf، عىل املوقع االلكرتوين: حقوق املعاق يف ظل القانون اجلزائريمقال بعنوان :   2

dz.com/t1711-topic#ixzz3UkFhBjKC  
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فور ظهورها، لتمكني اجلهات املعنية من التكفل هبا حتت طائلة العقوبات املنصوص عليها 

 .2002ماي  08يف املؤرخ  02/09من القانون 13قانونا، وفقا ملا جاء يف نص املادة 
 اخلامتة:

من خالل ما سبق نتوصل إىل أن هذه القوانني التي صدرت يف سبيل محاية ذوي 
االحتياجات اخلاصة هي خطوة هامة لكفالة حقوق املعوقني، إذ نجد أهنا استطاعت حتديد 

إىل  دنبيه املجتمع الدويل واألفراجمموعة احلقوق التي حيتاج إليها الشخص املعاق، إضافة إىل ت
 رضورة التكفل هبذه الفئة من املجتمع .

لكن من خالل التأمل الدقيق يف مضامني هذه القوانني املتعلقـة بذوي االحتياجات اخلاصة 
يبدو بأهنـا حتتاج إىل مراجعة ومالءمة مع الواقع املعاش ومع متطلبات محاية حقوق اإلنسان 

رض الواقـع من خالل إجياد آليات فعالة وذلك لضامن حقوق املواطن املعـاق وتفعيلها عىل أ
لضامن هذه احلامية عىل املستو الداخيل لكل دولة، كام أنه عىل صعيد اإلعالنات الدولية حلقوق 
اإلنسـان فرغم أمهية مضامينها إال أهنا تبقى بالنسبة للـدول التزاما أخالقيا وأدبيا لذلك يبدو أنه 

 دولية شاملة وملزمة خاصـة بحقوق املعاقني.من الرضوري التفكري يف وضع اتفاقيـة 
 قائمة املراجع: 

 الكتب العامة:

 سيد حممدين، حقوق اإلنسان بني النظرية والتطبيق يف جمال اسرتاتيجيات محاية الطفولة. -

 عبد الفتاح مراد، موسوعة حقوق اإلنسان. -

حقوق اإلنسان الدولية، وببلوغرافيـا للبحـث  فؤاد رسوجي: ترمجة، وعامد عمر:مراجعة وتدقيق، خمتارات من أدوات -

 يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان، األهلية للنرش والتوزيع، الطبعة األوىل.

 الرسائل اجلامعية:

عيل بن جزاء العصيمي، محاية ذوي االحتياجات اخلاصة من جرائم االجتار باألشـخاص يف النظـام السـعودي، دراسـة  -

ة، رسالة للحصول عىل شهادة ماجستري يف العدالة اجلنائية، جامعة نايف العربيـة للعلـوم  األمنيـة، مقارنة باملواثيق الدولي

 .2011الرياض،
 اإلعالنات واملواثيق الدولية:

 .1959إعالن حقوق الطفل لعام  -

 .1975اإلعالن اخلاص بحقوق املعوقني لسنة  -

 . 1961امليثاق االجتامعي واألورويب حلقوق اإلنسان لسنة  -
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 .1966العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية لسنة  -

 .1969االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان لسنة  -

 .1974اإلعالن اخلاص بحامية النساء واألطفال أثناء الطوارئ واملنازعات املسلحة لعام  -

 .1981امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب لعام  -

 .1983يثاق حقوق الطفل العريب لعام م -

 .1989اتفاقية حقوق الطفل لسنة  -

 .1990امليثاق اإلفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته لسنة  -

 .1991مبادئ محاية األشخاص املصابني بمرض عقيل وحتسني العناية بالصحة العقلية لعام  -

 القوانني :

 لق بالتأمينات االجتامعية.املتع 1983جويلية  02املؤرخ يف  83/11القانون  -

الصـادر عـن وزاريت العمـل و احلاميـة االجتامعيـة و  31/01/1993املـؤرخ يف  01واملنشور الوزاري املشرتك رقـم  -

 الصحة.

 .08/05/2002املتعلق بحامية األشخاص املعوقني ومحايتهم باجلزائر، املؤرخ يف  02/09القانون  -

 املقاالت:

-http://www.mouwazaf، عـىل املوقـع االلكـرتوين: حقـوق املعـاق يف ظـل القـانون اجلزائـريمقال بعنـوان :  -

dz.com/t1711-topic#ixzz3UkFhBjKC 
، عــىل املوقــع االلكــرتوين: الرعايــة االجتامعيــة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة يف الترشــيع اجلزائــريقــال بعنــوان: م -

http://www.mouwazaf-dz.com/t1713-topic#ixzz3Ul2XhORf 
ـــرتوين:  - ـــع االلك ـــر،عىل املوق ـــة يف اجلزائ ـــات اخلاص ـــوق ذوي االحتياج ـــة بحق ـــواد املتعلق ـــوان: امل ـــال بعن مق

http://www.startimes.com 
 ، عـىل املوقـع االلكـرتوين:2013مـارس  28ن: النظم الدولية وحقوق املعاق، نرشـ بتـاريخ: حممد عابد، مقال بعنوا -

http://www.assakina.com/category/rights/rights-people-special-needs 
ــاريخ:  - ــ بت ــة، نرش ــات اخلاص ــوق ذوي االحتياج ــوان: حق ــال بعن ــارس  29مق ــرتوين: 2014م ــع اإللك ــىل املوق ، ع

http://www.assakina.com/category/rights/rights-people-special-needs 
ـــــة، عـــــىل املوقـــــع االلكـــــرتوين:   - ـــــق الدولي ـــــوان: حقـــــوق الطفـــــل املعـــــاق يف املواثي مقـــــال بعن

https://elhaiah.wordpress.com 
مقـــال بعنــــوان: احلاميــــة القانونيــــة حلقــــوق املعـــاقني يف الــــدول العربيــــة، عــــىل املوقــــع اإللكــــرتوين:  -

http://www.startimes.com/f.aspx?t=15767856 
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 احلداثة ومنظُومة االستعمـار االستيطـاين

 تفكيك بُنيوي لإلطار العام
 

سلّم  نديم مُ
 علوم سياسية / ختصص عالقات دولية اهطالب دكتور

 جامعة اجلزائر
 ملخص :

خ النظام الرأساميل       شهدت املجتمعات اإلنسانية يف القرون اخلمسة السابقة ظهور وترسّ
ومُرسخاً معه منظومات سياسية وثقافية  ،كبناء اقتصادي ضخم ومتشعب مُرتسخاً عام بعد عام

ي اإلطار اجلامع ملنظومات البناء الفوقي املتفرعة عن هذا ومعرفية خاصة به . وكانت احلداثة ه
حيث تدعم يف جماالهتا خاصية التوسع االستثامري االقتصادي للرأساملية . وتــُعترب  ،النظام

عتمدا كرأس حربة يف منظومة  ،فيها نشأ ومنها توسع خارجاً  ،قارة أوروبا مهد النظام الرأساميل مُ
فتبنّي  ،خارج قارة أوروبا عىل منظومة االستعامر االستيطاين ،أرسهتوسعه الربحية يف العامل ب

منظومة احلداثة يف أوروبا بعد اهنيار عرص اإلقطاع كإطار جامع للبناءات والتشكيالت 
جعل للحداثة واالستعامر االستيطاين عالقات بنيوية بينية وطيدة  ،االجتامعية والثقافية والعلمية

  يعمالن وظيفيا معاً يف خدمة نفس املرشوع الذي أوجدمها أصالً .كوهنام ،ببعض منذ تشكلهام
 ،أنامط اإلنتاج ،االستعامر االستيطاين ،احلداثـة ،كلامت مفتاحية : التوسع الرأساميل 

العامل  ،انجلرتا ،الواليات املتحدة األمريكيـة ،الرشكات املسامهة ،هولندا ،العقالنية،  اهلجرة
 العلوم. ،اجلديد

Abstract   :  
Modernity and the system of settler colonialism 
Dismantle structural general framework 
    Human societies have seen the emergence in the previous five centuries and 
entrenched capitalist system, such as building a huge economic and forked 
entrenched year after year, and cemented his political, cultural and knowledge 
of its own systems. The modernity is the overarching framework for systems 
superstructure is a subsidiary of the capitalist system, which supports 
investment in the fields of economic expansion of capitalism property. The 
continent of Europe, the cradle of the capitalist system, which grew out of 
them expanded, depending spearhead its expansion in profitability in the 
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whole world outside the continent of Europe the system colonial settlement 
system, which in turn established the system of contemporary dominance. 
    The adoption of modern system in Europe after the collapse of the era of 
feudalism, as a framework for a pan-builders of social, cultural and scientific 
the squad, and so was the recent settlement and colonization structural 
relationships Interfaces close some since Cklhma, being the working 
functionally together in the same project, which was originally Oogdama 
service, relations aims to install pillars patterns accumulated capitalist 
production, Almarkintlah of commercial and industrial capitalism, financial 
capitalism, respectively, within the expansion inherent in these patterns in the 
modern era property. When action to dismantle structural framework 
Comprehensive General of the modern settlement and colonialism, it is clear 
they have two systems and two not very much in themselves, and that their 
own objectives are drawn in the heart of actors function dominant capitalist 
system and in accordance with the objectives of profitability expansion, and 
any reversal to understand this fundamental point (as it is located many, of 
modernity considered particularly target freestanding) inevitably leads to 
wrong results and upside-down.  
Keywords: 
   Capitalist expansion, modernity, colonialism, production patterns, 
rationality, immigration, the Netherlands, joint stock companies, the United 
States, England, the New World, Science. 

 مقدمة :
متطلبات تطور  ،1إن منظومة االستعامر االستيطاين التي أرستها باستلزام الصفات اجلوهرية  

منذ منتصف القرن اخلامس عرش للميالد  ،يل يف القسم الغريب من قارة أوروباالنظام الرأسام
اعتمدت يف سعيها احلثيث لتوفري الرشوط االقتصادية واالجتامعية والثقافية لنجاح  ،وصاعدا

 ،متاشيا مع روح عرص النهضة األوروبية ،2هذا اإلرساء وتطويره عىل منهج علمي دقيق 
ل من الطبيعة عىل القدر األكرب القاضية بتفعيل العقل اإل نساين إىل أقىص حدوده املمكنة  ليُحصّ

جد معه بشكل متزامن  ،. لذلك منذ أن تشكل النظام االقتصادي الرأساميل3من املنفعة  وُ
حيث أنه ال يمكن حتليل  ،إطار فكري وثقايف ومعريف جديد كليا يف القارة األوروبية ،ومتالزم

من دون حتديد هذا  ،اين واإلملام بآليات تفعيله عىل أرض الواقعمفهوم االستعامر االستيط
ل معه صفة العرص  ،اإلطار الذي دفع بالبناء املعريف الكهنويت للقرون الوسطى قُدماً  بدّ ليتبدل ويُ

بحيث دخلت معه القارة األوروبية للعرص احلديث. فام هي احلداثة وما هي روابط  ،و اسمه
 وما هي الدوافع البنيوية العميقة لكليهام . ،ستعامر االستيطاينالعالقات بينها وبني اال
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 مفهوم احلداثة : 

يتطلب امتالك القدرة عىل حتديد موقعها من نمط اإلنتاج  ،التأريخ السليم ملفهوم احلداثة 
أوغست كونت  "لذلك  البد من العودة لنظرية احلاالت الثالث للمفكر الفرنيس  ،الرأساميل

auguste comte "،  هذه النظرية يؤكد أن الفكر البرشي مؤسس املدرسة الوضعية . ففحو
 : 4هي كاآليت ،مرّ خالل مسريته التارخيية الطويلة بثالث مراحل من التطور

ـفرسّ الظواهر الطبيعية  - احلالة الالهوتية : حيث كان الفكر البرشي يعمل عىل أن يُ
وكذلك  ،األساطري أو املعتقدات الوثنية املختلفةسواءً ضمن إطار  ،واإلنسانية تفسريا غيبيا

 بحسب وصفه . 5ضمن اإلطار الديني
احلالة امليتافيزيقية : وفيها كان الفكر البرشي يعتمد عىل العقل املجردّ  يف تشييد شتى  -

بواسطة التأمل واالستنباط واالستدالل  ،والنظريات الفلسفية ،الرصوح الفكرية واملنطقية
 املنطق الصوري .و  ،6النظري

احلالة الوضعية : حيث اعتمد الفكر البرشي عىل العلم يف فهم وتفسري الظواهر الطبيعية  -
ة بوسائل القياس العلمية املبتكرة  ،واإلنسانية من خالل االعتامد عىل حواس اإلنسان املدعمّ

 . 7وهي احلالة احلديثة  ،املؤدية إىل قوانني مُصاغة يف نظريات حمددَّة
عندما ختىل الفكر البرشي عن اإلرث  ،احلداثة إذن نشأت بالتحديد يف قلب احلالة الثالثة   

البرش يصنعون تارخيهم  "عنواهنا األكرب  ،، وتبنّى نظرة جديدة للحياة ومفاعيلها8امليتافيزيقي
أنه ال وجود ألي مشاكل  و ،وبالتايل فالعقل البرشي قادر عىل حل مجيع املشاكل ،9 "بنفسهم 

وهذه هي السمة املميزة للمذهب العقيل الكبري  ،حقيقية إال تلك التي يستطيع العلم أن حيلّها
  .11التجريبي  baconومنهج فرانسيس بيكون hegel 10وجدل هيغل  ،spinozaلسبينوزا 

زعيم مدرسة القانون  "مhugo de groot 1583-1645 هوغو دو غروت "اهلولندي 
ي احلداثة عىل الصعيد  ،دويل يف العرص احلديثالطبيعي ورائد القانون ال من أهم مُرسخّ

التمييز بني القانون  -فتم منه حتديد مبدأين أساسيني للترشيع : أ ،الترشيعي يف القارة األوروبية
وال  ،فاألول بحسب وصفه أزيل وخالد ألن مصدره الطبيعة ،12الطبيعي والقانون الوضعي

أما الثاين فهو من وضع اإلنسان وخيتلف من حيّز  ،جودهاعالقة له بوجود الدولة من عدم و
فتجب أن تكون القوانني  الطبيعية املثل  ،13مكاين ألخر ومن عرص ألخر ضمن الدولة الواحدة 

ثّــل الثبات واالستمرارية عرب الزمن .  ،األعىل لواضعي القوانني الوضعية  ألهنا متُ
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قانون طبيعي نابع من كينونة اإلنسان يف حدّ ذاهتا  القول بوجود ،املبدأ الثاين وهو األهم -ب

يستلزم القول بوجود مجلة حقوق طبيعية  ،، وسابق عىل كل القوانني الوضعية وأسمى منها14
فهي  ،15ثابتة هلذه الطبيعة قبل تكوين املجتمعات ،هلذا اإلنسان وهي مالزمة للطبيعة البرشية

دولة بعينها . وهكذا دخلت أوروبا عرص احلداثة مكفولة بغض النظر عن كينونته مواطنا يف 
فأصبح مؤسسة  ،وأعطت هلذا األخري موقعا ساميا ،حارصة منابع املعرفة البرشية يف العلم فقط

 ويُستثمر فيها رؤوس أموال ضخمة  ،16قائمة بذاهتا هلا مكانة رفيعة بني املواطنني والنخب
يف أوروبا بعد قرون طويلة من تسلط  جر ترسيخه ،احلداثة إذن هي إطار عميق جدا   

فكانت احلداثة أهم ناظم للبناء  ،الذي كان مفروضا عىل أبناء القارة 17املنظور الكهنويت البابوي
وتم  ،18واإلطار املحوري يف البناء الفوقي يف نمط اإلنتاج الرأساميل ،الثقايف اجلديد يف القارة

ة يف العرص  املُستحدثَة خلدمة مصالح الفواعل املهيمنة   ،احلديثإخضاع مجيع املنظومات املُفرزَ
والتشكيلة االقتصادية االجتامعية يف القارة ( وأهم هذه املستحدثات منظومة  ،عىل نمط اإلنتاج

نتظم مصلحياً  خلدمة و امل ،لضوابط الفكر احلداثي العقالين الواعي ،االستعامر االستيطاين )
 . هذه الفواعل

ألساسية الثالث للحداثة ارتباط عضوي باملنظومة االستعامرية وكان للمبادئ ا   
 : 19هذه املبادئ املتمثلة فيام ييل  ،االستيطانية

وهذا يعني ضمنا صقل شخصية  ،وإخضاعه ملتطلبات احلداثة ،السيطرة عىل اإلنسان -1
تمّ تبنّي و ،وضامن تسخريه كليا يف قلب أهداف احلداثة ،اإلنسان يف ظروف التنشئة املجتمعية

وتمّ اإلطاحة بالكثري من القيم اإلنسانية  ،سياسات هندسية اجتامعية جديدة لألفراد واجلامعات
 املتواترة منذ القدم يف سبيل توطيد هذا اهلدف . 

لذلك جيب تكريس اجلهود دائام  ،السيطرة التامة عىل الطبيعة وإخضاعها هليمنة اإلنسان -2
وهذا ما الزمه عند التطبيق حدوث تغري جذري يف  ،اإلنسانلفهم الطبيعة وترويضها خلدمة 

كون اإلرث التقليدي للمجتمعات اإلنسانية قبل  ،عالقات معظم املجتمعات اإلنسانية بالطبيعة
عىل عكس متاما  ،يتمثل يف اعتبار اإلنسان واقع حتت سيادة وجربوت الطبيعة ،عرص الرأساملية

الطبيعة دون أي وازع ليتم إعادة ترتيبها حسب متطلبات حيث تم إخضاع  ،ما قامت به احلداثة
وجتفف  ،فأصبح من املعتاد أن تُغريّ جماري األهنر،  وتزال اجلبال وتقطع الغابات ،نمط اإلنتاج

 وتُفنى أصناف حيوانية بأرسها . ،البحريات
ان عىل حيث أن احلداثة تعطي اعتقاد منقطع النظري بمقدرة اإلنس ،السيطرة عىل املعرفة -3

وتؤكد عىل رضورة إزاحة كل املعيقات من وجه هذا  ،20خلق وتراكم املعرفة دون انقطاع
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كرافد  ،وهكذا تم قولبة العلم يف مؤسسات عمالقة قائمة بذاهتا هلا كينونة معتربة ،الرتاكم

 أسايس يضمن ديمومة مسرية احلداثة .
  الروابط البنيوية بني احلداثة واالستعامر االستيطاين :

من املهم حتديد ماهية  ،قبل اخلوض يف شكل العالقة بني احلداثة واالستعامر االستيطاين
ماكس  "التي صاغها بشمولية عامل االجتامع واالقتصاد األملاين  ،النظرية التحديثية املتكاملة

، 22 "نظرية التحديث والعقالنية  "، والتي أطلق عليها 21 "م max weber  1864-1920فيرب
 ،أكد فيها عىل وجود طريق واحد عىل مجيع شعوب األرض أن تسلكه إذا أرادت التقدم حيث

القائمة عىل 23فدعى إىل تبني الليربالية السياسية  ،وهو نفس الطريق الذي سلكته أوروبا
وأكد عىل صوابية ووحدانية النهج االقتصادي الرأساميل  ،وأسلوب احلكم النيايب ،الديمقراطية
آدم  "متابعا ما بدأه  ،وحترير األسواق هنائيا من أي رقابة حكومية ،مللكية الفرديةالقائم عىل ا

مؤكدا يف نظريته عىل تبني املنهجية العلمية بشكل قاطع وحرصي يف  ،" adam smithسميث 
ليُستفاد منها يف رسم سياسات  ،حتصيل معارف وثقافة متحررة هنائيا من األوهام والغيبيات

ساويةً بينهم فيام أسامه ، لتحص24الدول  النهج "يل املنفعة القصو جلميع أفراد املجتمع،مُ
للعالقات البينية بني احلداثة واالستعامر  ،من هذه النقطة يمكننا البدء بالتصدي حتليالً  "العلامين 

 االستيطاين األورويب يف العرص احلديث .
يتبني أن كال الظاهرتني تتصفان  ،عند إجراء تفكيك بنيوي للحداثة واالستعامر االستيطاين

عىل العكس متاما مما يوحي به غالبية من تصدوا لدراستها سواء من  ،بدور الوسيلة ال الغاية
تّاب ومنظري العامل املصنع أو العامل املتخلف الذين منذ  ،وعىل األخص منظري هذا األخري ،كُ

حديث معتربينها أقىص أهداف يضعون يف نظريات للت ،وحتى اآلن 25ستينيات القرن العرشين
يمكن أن تبلغها جمتمعاهتم للوصول إىل نمط دول الرفاه التي تعيش فيها شعوب العامل األول . 
والواقع يف حقيقة األمر أن احلداثة وهي اإلطار الفكري والثقايف الناظم للتشكيلة االقتصادية 

حربة عملية تكريس الطابع واالستعامر االستيطاين الذي هو رأس  ،االجتامعية يف أوروبا
ومل  ،ما مها إال وسيلتني ال غاية ،التوسعي لنمط اإلنتاج الرأساميل وتدويله يف مجيع أرجاء العامل

 ،واألحداث التارخيية أثبتت ذلك بشكل قاطع ،يكونا كذلك أبدا طوال اخلمس قرون السابقة
ات اقتصاديات املركز فالرشه نحو الربح والدافعية نحو االستئثار بفوائض القيمة وخري

هي األسباب و الغاية النهائية املتوخاة من تكريس احلداثة  ،األورويب وباقي دول العامل
بفعل القوانني  ،فلم تكن أبدا ( وال ينبغي هلا أن تكون ،وليس العكس 26واالستعامر االستيطاين



 م 2017) جوان 01املجلد الثالث (العدد الثاين/اجلزء-خمرب السيادة و العوملة  -جملة  الدراسات القانونية  462

 
لتشكيلة االقتصادية البنيوية الناظمة لنمط اإلنتاج الرأساميل ) احلداثة بمعزل عن تطور ا

بل كانت دائام تواكبها مزيلة العوائق يف البناء الفوقي من  ،االجتامعية يف أوروبا الرأساملية
 ،وكان االستعامر االستيطاين رأس حربة تدويل سيطرة رأس املال عىل العامل بأرسه ،أمامها

إخراج ماليني من خالل  ،ومساهم أسايس يف ختفيف االحتقانات الطبقية يف داخل القارة
 الفقراء من القارة وإرساهلم إىل ما وراء البحار . 

 ،ومنه فإن بنيوية التوسع يف أنامط اإلنتاج الرأساميل املتتابعة ( املاركنتلية والصناعية واملالية )
ت االستعامر االستيطاين ت وشكلّت وطورّ وأقامت الروابط األساسية بينه وبني  ،هي التي ولدّ

سمة التوسع اجلوهرية يف الرأساملية هي املسؤولة عن هذه الدافعية القوية  فكانت ،احلداثة
ففي السوق املفتوح ال يمكن للرأساميل أن  ،لرتسيخ كال من احلداثة واالستعامر االستيطاين

،  27إال من خالل التوسع يف االستثامر كام وكيفا  ،حيافظ عىل رأسامله وجيعله ينمو وحيقق أرباحا
  .لتوسعجة احلتمية أنه سيداس يف حلبة التنافس  ولن يبقى رأسامليا إذا ما ختلف عن اوإال فالنتي

يُـالحظ أن التوسع يف مرحلة الرأساملية الصناعية هو أعمق وأشد وترية بمراحل من فرتة  
ومن أهم جتلياته كان التوسع االستثامري يف ميدان الطاقة والتعدين  ،الرأساملية املاركنتلية

وإدخال منتجات العلوم التطبيقية يف املجاالت الصناعية  ،النقل واملنتجات الكيميائيةووسائل 
فعملت املؤسسات والرشكات الصناعية يف أوروبا عىل تأسيس رصح علمي ضخم  ،28كلها 

دوره األسايس إعادة إنتاج القدرة التقنية  ،مل يسبق له مثيل يف الغابر من تاريخ البرش ،ملحق هبا
ي الكثري من  ،ع الرأساميل بالدرجة األوىلعىل التوس وليس حتقيق فائدة وخري البرشية كام يدعّ

وما تدمري الطبيعة واملحيط  ،كتاب ومفكري العامل األول واملتأثرين هبم يف العامل الثالث
 ،ومنظومة القيم السامية للرتاث اإلنساين إال شواهد من قدرة التوسع الرأساميل ،االيكولوجي

وظاهريت احلداثة واالستعامر االستيطاين ما  ،ة أي يشء يُعيق عملية الربح واالستثامرعىل إزاح
 مها إال وسيطني وظيفيني لتثبيت هذا التوسع .

إن عملية تصدير فائض السكان من الطبقات املعدمة يف القارة األوروبية إىل العامل اجلديد  
ية االستيطانية فيام وراء الستعامروتفعيلهم ضمن الظاهرة ا ،وبعض مناطق أسيا وإفريقيا

 ،التي تؤكد رسميا عىل حتكم اإلنسان الكامل بالطبيعة ،، هي من صميم عقالنية احلداثةالبحار
وإعادة توزيعه  "حتكم رأس املال الكامل باإلنسان والطبيعة  "غري أن العبارة األصدق هي 

 . 29جغرافيا ليكون أنفع ما يكون لالستثامر الربحي 
تم إجياد رشوط  ،فعالوة عىل التخلص من فواعل احتجاج ثوري حمتملة من القارة       

من خالل تفعيل استغالل القدرات  ،موضوعية لتقليل تكاليف العمليات احلربية والتجارية
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رة  ،املقتطعة من ميزانيات الدولة األم ورشكاهتا 30لتخفيف التكاليف ،الذاتية للمناطق املستعمَ

م يف 1652ن األرباح . فاملستعمرة اهلولندية يف منطقة الكاب التي أسست عام وهذا ما يزيد م
ملجموع األساطيل احلربية والتجارية  ،جنوب إفريقيا كانت نقطة ارتكاز لوجيستي حمورية

 ،فكانت تعمل عىل إمدادها بام يلزمها من مؤن ونقطة اسرتاحة ،لرشكة اهلند الرشقية اهلولندية
كذلك األمر  ،عىل مراقبة نشاط الدول والرشكات املنافسة للهولنديني وتعمل يف نفس الوقت

ومستوطنة غوادالوب الفرنسية يف  ،مع مستوطنة الرأس األخرض الربتغالية يف القارة اإلفريقية
... وغريهم.  فاملستوطنني من حيث آليات االستيالء عىل خريات األرايض والشعوب  ،األنتيل

رة،  يُعتربوا و ال ورضوري يف كثري من احلاالتاملستعمَ خاصة إذا متتعت تلك  ،سيط وظيفي فعّ
كام هي حالة الربازيل  ،املناطق بمؤهالت زراعية ومعادن متنوعة ومساحات شاسعة

فاملستوطنون هنا يُشكلّون عامد آلية االستغالل  ،واألرجنتني واجلزائر عىل سبيل املثال ال احلرص
 ،ر اجليش يف البداية عىل متهيد األرضية الستيطاهنم ومحايتهمويقترص دو ،االستعامري اقتصاديا

وإدارة شؤوهنم  ،ثم مع الزمن يتولون هم فيام بينهم مهمة توليد قسم هام من منظومة عيشهم
عالوة عىل حتوهلم التدرجيي لنقطة متوين وردف للجيش االستعامري بالرجال  ،احلياتية
وهي توليدهم للفوائد املادية  ،طلوبة منهم أصال، فضال عن مهمتهم األساسية امل31واملؤن

املبارشة والغري مبارشة لرأساملية املركز االمربيايل يف أوروبا ( دخلت الواليات املتحدة األمريكية 
 ،م1776عىل خط املستفيدين من تفعيل هذه الظاهرة وتوسيعها بعد انفصاهلا عن بريطانيا عام 

 وهي نفسها وليدة هلذه الظاهرة ) .
إن عملية إعادة التوزيع الديموغرايف من البلدان الرأساملية األم يف أوروبا نحو  ،يف الواقع   

نهج ومدروس ،املستعمرات االستيطانية وراء البحار وال تتسم أبدا  ،كانت تسري بشكل ممُ
نتظمة زمانياً  ،باالعتباط والعشوائية ة إجرائياً ومُ  حتى العنرص البرشي ،بل هي عملية منظمّ

تمّ حتديده بحسب حاجات التوسع الرأساميل  ،املسموح له باملغادرة وإعادة التوطن يف اخلارج
رة ثنائية الطرد  ،الربحية وعملية ختفيف االحتقانات الطبقية يف األوطان األم وهكذا تم بلوّ

من حيث 32وكون أن املناطق األكثر تطورا  ،واجلذب يف اجلانب البرشي للظاهرة االستيطانية
لرتاكم الرأساميل يف القارة األوروبية عرفت حركة اإلصالح الديني ( وهي بدورها ذات خلفية ا

حيث أهنا انترشت يف أوساط الطبقات الفقرية والربجوازيات املقموعة من  ،طبقية عميقة
فقد  ،يف أملانيا واألرايض املنخفضة وبوهيميا وسويرسا وشامل فرنسا وانجلرتا ،كهنوت روما )

ح باب اهلجرة واالستيطان فيام وراء البحار للطوائف اإلصالحية للتخفيف من تمّ فت
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 ،33وإعادة تفعيلهم يف مكان انسب خلدمة استثامرات التوسع الرأساميل  ،االحتقانات الداخلية

ثم الحقا ظهر نمط االستعامر  ،فتمّ تبنّي صيغتي االستعامر االستيطاين االستغاليل بداية
 يل .االستيطاين االحال

وهكذا مل تكن ظاهرة تصدير فائض السكان من أوروبا نحو العامل اجلديد وباقي    
 ،إال املرحلة األوىل من ثنائية اهلجرة واالستيطان أو الطرد واجلذب ،مستعمرات إفريقيا و آسيا

يث ح ،األمر الذي نتج عنه تغيريّ املعامل الديموغرافية ألقسام شاسعة من العامل يف العرص احلديث
قسم كبري من العامل ثقافيا واثنيا . فعىل سبيل املثال اسبانيا غادرها يف القرن السادس  "أوربة  "تمّ 

لفّني ورائهم  ،قطعوا املحيط لالستقرار يف القارة األمريكية ،ماليني مهاجر 3عرش لوحده  خمُ
أما اجلزر  ،وأخل بتوازهنا العام مع جرياهنا األوروبيني ،خلال أضعف اسبانيا ديموغرافيا

در األكرب للهجرة يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش صّ حيث هاجر  ،الربيطانية فكانت الـــمُ
استقر غالبيتهم العظمى يف قارة أمريكا الشاملية .  ،34مليون إنسان  17منها يف تلك الفرتة 

مليون  42ناهز م ما ي1961-1820الواليات املتحدة األمريكية لوحدها استقر فيها يف الفرتة 
وهي بالتايل اإلقليم والدولة األكثر استقباال  ،مهاجر استوطنوا فيها وحصلوا عىل جنسيتها 35

مليون  1.3للمهاجرين املستوطنني يف التاريخ اإلنساين احلديث، كام أن الربازيل استقبلت أكثر 
در ،م1898-1888مهاجر استوطنوا فيها يف الفرتة  36 صّ ة لظاهرة اهلجرة ومن البلدان الــمُ

م عدد 1892-1878حيث غادرها يف الفرتة  ،االستيطانية يف القرن التاسع عرش نجد أملانيا
ر بسبعة ماليني مهاجر قدّ وكذلك األمر مع ايطاليا حيث هاجر منها منذ أواخر القرن التاسع  ،يُ

%  42 ،ديدعرش وحتى منتصف القرن العرشين حوايل عرشة ماليني مهاجر استوطنوا العامل اجل
% يف  20% استوطنوا الربازيل و  21و  ،منهم استقروا يف الواليات املتحدة األمريكية

ر املتخصصون عدد املهاجرين من 37والباقي يف شتى دول األمريكيتني  ،األرجنتني ــــقدّ . ويُ
-1800قارة أوروبا الذين استوطنوا األمريكيتني و األوقيانوسية وجنوب إفريقيا يف الفرتة 

وتركوا أوطاهنم  ،استقروا بشكل دائم فيها 38مليون إنسان  64-62م بعدد يرتاوح بني 1930
 األصلية . 

هي أكثر  ،يُــالحظ هنا أنه ليس من قبيل املصادفة أن أكثر الدول تصديراً للمهاجرين   
تالزمان . فاهلجرات اال ،مناطق أوروبا تقدما وتطورا من الناحية الرأساملية ستيطانية األمران مُ

وكانت تتمّ حتت غطاء من التخطيط  ،اجلامعية الكرب كان مصدرها الدولة الرأساملية القومية
املبارش أو من خالل تسهيالت مدروسة من قبل مؤسسات وهيئات رسمية أو رشكات جتارية 

ن وحتى عندما كانت هناك حاالت اهلجرة الفردية تتزايد فإنه ما كا ،تتبع دول بعينها ،متخصصة
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فعىل سبيل املثال  ،هلا إال أن ختضع لألطر الكرب التي رسمتها سياسات اجلهات سالفة الذكر

 ،زمن االستعامر الفرنيس 39حاالت اهلجرة الفردية من قبل األوروبيني لالستيطان يف اجلزائر 
عىل  حيث كان املهاجر املعدم الفقري القادم بحثا عن حياة أفضل يف هذه البالد جيد نفسه مرغام

 ،40االنخراط يف النسق االستيطاين الكيل الذي رسمته السلطات الفرنسية للحالة يف اجلزائر
ــقيم وزنا للسكان األصليني إال بالقدر الذي  كوهنا جزء من حركة توسع رأساميل استعامري ال يُ

دهم بعد أن كانت بال ،وإال سيكون مصريهم القتل واهلالك جوعاً  ،يستفيد منهم لتحقيق الربح
در أسايس للقمح وبالتايل كان مطلوب من املهاجر األورويب الفقري املعدم القادم  ،مُصّ

وعاً ومسحوق طبقياً يف  ،لالستيطان يف اجلزائر يف هذه احلالة أن يتحول إىل قامع بعد أن كان مقمُ
ط وهنا يربز دور احلداثة يف قولبة اإلنسان وإعادة توظيفه مكانيا بحسب حاجيات نم ،وطنه

 يف تكامل أدوار متناغم مع النسق االستعامري االستيطاين . ،اإلنتاج الرأساميل السائد
الذي يضم وجيمع روابط العالقات  ،عند مواصلة إجراء التفكيك البنيوي لإلطار العام    

 ،يربز دور الرشكات الرأساملية التجارية ،البينية بني احلداثة ومنظومة االستعامر االستيطاين
قود اخلاصة املمنوحة من قبل السلطات السياسية السيادية هلا  من أجل تثبيت ظاهرة والع

االستعامر االستيطاين فيام وراء البحار . هنا يتضح بشكل جيلّ أن العامل االقتصادي هو اجلوهر 
األسايس الدافع هلذه الظاهرة وأن احلداثة وما محلته من جمموعة قيم ثقافية ودينية جديدة،ما هي 

، فقد كان لتدفق املعادن الثمينة من العامل اجلديد دور 41إال لبُوسٌ تربيريٌ هلذا العامل اجلوهري 
، ولعبت هنا األرايض املنخفضة دوراً أساسياً ورائداً يف 42كبري يف دفع الرتاكم الرأساميل قُدماً 

للرشكات املسامهة  . فكان43إعادة تدوير الرتاكم الرأساميل النقدي عىل مستو القارة بأرسها 
 ،وصوالً للبورصات ،والسندات احلكومية ،املطروحة لالكتتاب العام والبنوك اإلقراضية

وأسست للعرص  ،نصيب األسد يف العوامل التي أجهزت هنائياً عىل بقايا العرص اإلقطاعي
ستفيدة م ،ساكسونية السبق يف ميدان التطور املايل -وكان ألوروبا األنجلو ،الرأساميل احلديث

وروبا املايل والتي عملت كقلب أ ،من التاريخ الصرييف العريق ملدينة أمسرتدام يف هولندا
 .النابض

 انجلرتا ودورها املحوري يف تثبيت ظاهرة االستعامر االستيطاين :
كانت أكثر  ،انجلرتا وبحكم القرب اجلغرايف والعالقات االقتصادية التارخيية والدينية    

وساعدها يف ذلك إقبال التجار  ،نموذج الرأساميل املتولد حديثا يف هولندااملتأثرين بال
فام إن انرصم القرن السادس  ،والرأسامليني اهلولنديني عىل رشاء األسهم يف الرشكات االنجليزية
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، وهكذا تضافرت 44عرش حتى كان ثلث أسهم الرشكات االنجليزية مملوكٌ ملواطنني هولنديني 

فمن جهة كانت  ،ت من الرتاكم الرأساميل يبلغ يف انجلرتا درجة عالية جداً ثالثة عوامل  جعل
إضافة إىل عائدات مانيفاكتورات  ،هناك عوائد القرصنة البحرية املنتظمة عىل التجارة االسبانية

األمر الذي جعل انجلرتا الرسمية  ،وهناك االستثامرات اهلولندية آنفة الذكر ،الصوف املتعاظمة
متجاوزة صغر مساحتها وقلة سكاهنا مقارنة  ،45مركز ثقل كبري يف أوروبا  ،رأساملييهاوانجلرتا ب

 مع غريمتها التقليدية فرنسا.
 "سياسة  التسييج  "وإتباع  ،وأمام تطور املانيفاكتورات االنجليزية اخلاصة بإنتاج الصوف    

وزيادة  ،اعي لألغنامالتي عملت عىل طرد مئات آالف الفالحني من أرضهم لتحويلها إىل مر
عانت  ،معدالت النمو السكاين نتيجة حتسن الظروف الصحية العامة وتقلص األمراض املعدية

وزاد من  ،وانتشار األحياء اهلامشية بجانب املدن الكرب ،انجلرتا من تفاقم البطالة والفقر
األمر الذي دفع  ،فقراءالطني بلة انتشار املذاهب الدينية اجلديدة واملتطرفة بني أوساط هؤالء ال

الختاذ إجراءات للتخفيف من  ،السلطات ومن ورائها مصالح الفواعل املهيمنة عىل االقتصاد
وإدماجها مع التوسع االستعامري ال  ،وفتح باب اهلجرة للعامل اجلديد ،االحتقانات الداخلية

 ،ألموال االنجليزسيام مع اآلفاق الواسعة التي سيفتحها هذا االستيطان أمام أصحاب رؤوس ا
م الربحية إىل ما وراء املحيط  إذا ما متكنوا من توظيف هذه اهلجرة يف توسيع مد استثامراهت

بالفعل أثبتت الوقائع الالحقة أهنم متكنوا من توظيفها أفضل توظيف ) وأمام النجاح الكبري (
 ،م1600م تأسيسها عام التي ت ،46 "رشكة اهلند الرشقية  "واإلقبال الواسع عىل االستثامر يف 

إصدار مرسوم ملكي مؤرخ بتاريخ  "جيمس األول  "قررّ امللك االنجليزي 
تكون خمتصة  ،"رشكة فرجينيا  "يقيض بتأسيس رشكة مسامهة حتمل تسمية  ،م10/04/1606

بني دائريت  ،وتنظيم عملية إعادة توطينهم يف أمريكا الشاملية ،يف تنظيم نقل املستوطنني بحراً 
وهي الرشكة الوحيدة وقتها عىل مستو القارة التي كان  ،47درجة شامالً  45-34عرض 

وبديناميكية االنجليز املعروفة تمّ تقسيم  ،هدفها تنظيم عملية استيطانية كرب هبذا احلجم
ي   ،الرشكة إىل فرعني مستقلني مّ علت حتت إدارهتا املناطق  ،"رشكة بليموث "األول سُ وجُ

ي  ،48درجة شامال  45-38يت عرض املمتدة بني دائر مّ علت حتت  "رشكة لندن  "والثاين سُ وجُ
وكانت املنطقة املمتدة بني دائريت  ،درجة شامالً  41-34إدارهتا املناطق املمتدة بني دائريت عرض 

درجة شامالً  تـــــُعترب مركز االستيطان االنجليزي وتتم فيه العمليات  41-38عرض 
أول مستعمرة استيطانية انجليزية  "رشكة لندن  " .  وبالفعل أسست بالتنسيق بني الرشكتني

وبدأت أعامل اختطاطها رسميا بتاريخ  ،"جيمس تاون  "دائمة يف أمريكا و سمتّها 
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بحسب  ،واُعترب هذا التاريخ تقليديا تاريخ تأسيس األمة األمريكية ،م14/05/1607

 . 49حدة األمريكية مصطلحات املؤرخني والسياسيني يف الواليات املت
فقد تمّ  ،لرشكة فرجينيا تسرتعي االنتباه "جيمس األول  "احلقوق التي منحها امللك    

كام تمّ  ،وسنّ القوانني وفرضها بالسلطة التنفيذية القاهرة ،منحها حق سكّ النقود يف أمريكا
يزية واعتبار التاج اعتبار مجيع املستوطنني من خالل هذه الرشكة رعايا كاميل املواطنة االنجل

واحتكرت هذه الرشكة رسميا   ،امللكي االنجليزي املرجعية العليا التي تستند إليها الرشكة
م تمّ تسيري قوافل بحرية 1614ومنذ عام  ،االسترياد والتصدير مع مستوطنات أمريكا الشاملية

م إلغاء نظام 1616ويف عام  ،منتظمة من سواحل انجلرتا إىل الشواطئ الرشقية للمستوطنات
م تمّ ختصيص 1619ويف عام  ،املشاركة اجلامعية يف العمل وجر تقسيم األرايض عىل املزارعني

إلعطاء  ،رحالت بحرية حمصورة بالفتيات الراغبات يف الزواج ونقلهم للمستوطنات
اب فرصة تكوين أُرس والتكاثر الطبيعي  وتعاقدت الرشكة مع جتار هولنديني  ،املستوطنني العزّ

وبالفعل وصل أول مركب  ،الستجالب عبيد من قارة إفريقيا للعمل يف املزارع املؤسسة حديثا
وسامهت عاملة  ،م1619بحري يقل عبيداً لشواطئ املستعمرات الرشقية يف شهر أغسطس 

 . 50العبيد عىل التوسع الكبري يف االستعامر الفالحي يف القارة األمريكية 
ل أن غالبية ال    رأسامليني من محلة األسهم يف رشكة فرجينيا االستعامرية االستيطانية هنا يُسجّ

كانوا من محلة األسهم يف الرشكة التجارية االنجليزية الضخمة التي   ،بفرعيها يف لندن وبليموث
 "، والتي كانت تُدعى اختصاراً "رشكة اهلند الرشقية  "م ومحلت اسم 1600تأسست يف عام 

وا أن مسامهتهم يف جلب الفوائض من القارة األمريكية من خالل حيث اعترب ،"رشكة جوين 
سيُحقق هلم وفرةً من السيولة النقدية تُستخدم يف االجتار مع اهلند والرشق  ،رشكة فرجينيا

فتمّ رفع رأسامل  ،األسايس  وبالفعل فقد حدث هذا األمر "رشكة جوين"قطاع عمل  ،األقىص
جنيه  740.000إىل مبلغ  ،جنيه إسرتليني ذهبي 80.000ته الرشكة األخرية الذي كان يف بداي

بمعنى أن  ،( وهذا مبلغ ضخم جداً بمعايري تلك األيام ) 51م 1657إسرتليني ذهبي يف عام 
بروابط عالقات بينية متينة مع  ،عملية االجتار مع الرشق بالنسبة لالنجليز تم توليفها رأسامليا

 .  52بحيث تدعم كل واحدة منهام األخر  ،ريكاعملية االستعامر االستيطاين يف أم
 نتائج ترسخ ظاهرة االستعامر االستيطاين األورويب عىل املستو العاملي :

يُمكن أن نـــقرن بروابط من  ،يف املحصلة وكنتيجة تكثيفية عند قراءة التاريخ من خواتيمه   
رة للعامل يف  ،ألمريكية بالتبعية )العالقة املادية ما بني الظاهرة االستيطانية األوروبية ( ا صدَّ الـمُ
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خة اقتصاديا وثقافيا لغاية أيامنا احلالية ويُمكن  ،العرص احلديث ونظام اهليمنة الرأساملية املرتسّ

 إجياز هذه الروابط كام ييل : 
 ،الظاهرة االستيطانية عملت عىل فتح فضاءات هامة وجديدة للتوسع الرأساميل فيام وراء البحار

عىل مستو العامل  ،لتايل سامهت يف عملية تعميم وتدويل وترسيخ أنامط اإلنتاج الرأسامليةوبا
 بأرسه  

نالحظ أهنا أحاطت بالعامل القديم  ،عند تتبع التوزيع اجلغرايف للظاهرة االستيطانية األوروبية
ن عالوة عىل أوروبا من إفريقيا وآسيا كوَّ أمريكا الشاملية  بشكل دائري حميطي ابتداءً من ،الـــمُ

 ،إىل جزر الكناري والرأس األخرض وأنغوال وجنوب إفريقيا وروديسيا وموزنبيق ،فالالتينية
األمر الذي جعل أوروبا أشبه  ،وكينيا واألوقيانوسية وجزر الباسيفيك وهونغ كونغ وماكاو

ل أنه كان دائام ،باحلوت العمالق الذي يبتلع يف أحشائه أسيا وإفريقيا هناك توافق ما بني  و يُسجَّ
، واالستيالء عىل خريات األمم وفوائض قيمة 53استيطان اإلنسان األبيض مع التوسع الرأساميل

 إفريقي لصالح رأسامليات الدول االستعامرية . -خاصة يف الفضاء األسيو ،عملها
 "لعالـــم أوربة ا"يُــالحظ أن التوسع االستعامري االستيطاين عمل عىل   ،من الناحية الثقافية

يف شتى جماالت  ،بمعنى إعطائهم القيم الربجوازية و مفاهيمها املعنوية ونظرهتا الفنية ،ثقافياً 
وجر إعادة تصديرها للعامل من خالل االستعامر   ،احلداثة يف البناء الفوقي املُــتبنى يف أوروبا

ال يف أسيوي دور  -وكان لربجوازيات الفضاء األفرو ،والظاهرة االستيطانية الوسيط الفعّ
وهكذا جر ما يشبه عملية  ،من خالل وجود مصالح مادية مشرتكة ،هذه "األوربة  "عملية 

 .54تقديس للعقل األورويب وكل ما ينتجُ عنه 
ل أمريكا الشاملية وجنوب إفريقيا واألوقيانوسية ـة  ،تُــشكّ كملـــّ نقاط ارتكاز أساسية مُ

يف عملية نسج خيوط االستالب االقتصادي  ،أيامنا احلالية ومتكاملة مع رأساملية أوروبا حتى
حارماً إياها من اكتساب قدرات بناء  ،الشديد الواقع عىل كاهل دول العامل الثالث املتخلفة

شرتكة  اقتصاديات وطنية متمحورة حول ذاهتا . ويُــمكن تتبع مواقف هذه األطراف الــمُ
 ،وحق الشعوب يف التحرر وحتقيق التنمية املستقلة ،يتارخيياً من معاداة حركات التحرر الوطن

رة كدول يف عرصنا احلايل فرزات الظاهرة االستيطانية املتبلوّ وعىل رأسها الواليات  ،لذلك فإن مُ
وإعادة إنتاج  ،هي يف صلب عملية تثبيت نظام اهليمنة الرأساملية العاملية  ،املتحدة األمريكية

 . رشوط تأبيدها زمانياً ما أمكن
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 خامتـــة :

يُمكن اإلضاءة عىل الكثري من اجلوانب املعتمة يف تاريخ البرشية يف القرون اخلمسة     
أمريكي -وتفسري الكثري من التوجهات يف سياسات الدول وخاصة يف الفضاء األورو ،املنرصمة

ثة واالستعامر فاحلدا ،والتميّيز بدقة بني الغايات والوسائل ،إذا ما تمّ وضع األمور يف نصاهبا
دُ األهداف فيهام وفق  دَّ االستيطاين كانتا منظومتني وظيفيتني يف خدمة التوسع الرأساميل  حتُ

ب العامل الثالث وخاصة العربية منها ،مصاحله التي حتاول من  ،بعكس ما اعتقد وظنَّ غالبية نُخَ
 ،حقيقي يرفدها ألنه ال سياق رأساميل ،نصف قرن وضع خمططات حتديث وتفشلُ فيها دائامً 

فيبقى مدارُ أمرها عىل القشور السطحية من  ،يكونُ نابعاً من داخل الوطن ليدعم هذه احلداثة
بناء التشكيلة االقتصادية االجتامعية . لذا وجب إعادة النظر بجدية يف نظرة النخب العربية من 

ستعينني بتحليل ما سبقَ من جتارب أمم ككوريا اجلنوبية مثالً  التي متكنت من التموقع  ،احلداثة مُ
مقارنة مع العرب الذين  ،يف املنظومة االقتصادية العاملية كفاعل حقيقي يف مدة زمنية وجيزة

كوهنم يفصلون الظواهر االقتصادية  ،تزداد اهلوة بينهم وبني هذه املنظومة عاماً بعد أخر
نظومات الوظيفية إىل غايات فتنقلب حينها امل ،االجتامعية عند التصدي هلا عن سياقها التارخيي

فاحلداثة كإطار عام فوقي يف أوروبا ما كان له ليوجد أو يستمر أبدا دون تغلغلها داخل  ،هنائية
وكذلك األمر مع نظام اهليمنة العاملي احلايل الذي خلَف املنظومة  ،أهداف النظام الرأساميل

 ني يف منتصف القرن العرشين .     بعد فرتة التحرر الوط ،االستعامرية االستيطانية األوروبية
 املراجع واالحاالت

 .252-251ص. ،1974 ،بريوت : دار الطليعة لطباعة والنرش ،املوسوعة الفلسفية ،م.روزنتال و ب.يودين  -1
 ماييل : ،"جون ن.وارفيلد  "يكتبُ  ،لتوضيح أمهية نظم املعرفة العلمية يف بنية الدولة احلديثة -2

" … Systems science must be powerful in bringing the state of an exploration to the 

point where the specific needs for specialized methods are identified and , if such 

methods are are not available , to specify the requirements for their development , in 

order to be useful if the application of systems science reveals the need for further 

exploration in a biased domain , it serves that domain by posing a scientific challenge . 

if the application of systems science clarifies adequately how existing science can be 

applied , it serves the practitioner if ,in the application of systems science , the 

practitioner identifies  weaknesses in the , methods drawn from systems science , the 
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practitioner thereby offers insinghts to help develop systems science more fully " .  go 

to : John N.warfield , an introduction to systems science , new jersey : world scientific 

publishing co.Ltd , 2006 , p.7.    

... الطبيعـة ال  "ما يـيل :  ،"م David hume 1711-1776دافيد هيوم  "يف هذا الصدد يقول العامل االسكتلندي  -3

فاإلنسان هو احليوان الوحيد الذي يلقى من فظاظة  ،ئنات مثل ما تبديه إزاء اإلنسانتبدي من القسوة إزاء أي نوع من الكا

ـشاركه يف احلياة عىل سطح املعمورة . لقد زودته الطبيعة بقـدر ال هنـائي مـن الرغبـات  الطبيعة ما ال يلقا أي حيوان آخر يُ

ومع هذا فـإن  ،الكم الالهنائي من االحتياجاتواالحتياجات يف الوقت الذي زودته فيه بإمكانيات متواضعة إلشباع هذا 

وأن يرقى إىل مسـتو الكائنـات األخـر بـل  ،اإلنسان يستطيع من خالل احلياة االجتامعية أن يرمم أوجه نقصه وعجزه

 القاهرة ،أعالم الفلسفة املعارصة ،. راجع : أنطوين دي كرسبني و كينيث مينوج "وأن يتجاوز هذه الكائنات ويعلو عليها 

  106ص . ،1988 ،: اهليئة املرصية العامة للكتاب

 . 106ص . ،1997 ،بريوت : مركز دراسات الوحدة العربية ،قضايا يف الفكر املعارص ،د.حممد عابد اجلابري -4

عتمدة يف املدارس الكهنوتيـة يف الكاتـدرائيات يف ،املدرسة السكوالئية املتأثرة بالقديس أوغسطني -5  وهي الفلسفة الــمُ

معجـم علـم  ،خري من طرح يف إطــــار فلسفي مسألة اإلرادة اإلهلية .  راجـــع :     ايغـور كـون ،العصــــور الوسطى

 . 107-106ص . ،1983 ،موسكو : دار التقدم ،األخـــالق

ــعترب الفالسفة اإلغريق أكثر من تعرض وطرح املسائل امليتافيزيقية -6 التـي شـيدوها يف  فالرصوح الفلسفية واملنطقية ،يُ

تب يف هذا امليدان يف تاريخ اإلنسانية بأرسه .  راجــــع : ،هذا امليدان ستبقى ممُيزة وفريدة  ومن أغزر ما كُ

Brad inwood  , oxford studies in ancient philosophy – volume 35 , oxford : oxford 

university press , 2008 , p.120. and p.190. and p .197-198-199. And p.286. and p.295.   

انتهجه العلامء األوروبيون يف البحوث التي أجروها  ،املنهج العلمي الذي اُعتمد يف القارة األوروبية منذ عرص النهضة -7

وروبـا مـن وعاد بفوائد مجة عىل أ ،يف البلدان البعيدة عن القارة األوروبية مثل اهلند وكثري من البلدان اإلفريقية ... وغريها

 الناحية الزراعية والصحية وجماالت شتى أخر . راجع :

   R.harlan , medical and physical reseaeches , or original memoirs in medicine , surgery , 

physiology , zoology , and comparative anatomy  , Philadelphia : LYDIA R.baily , 1835 , 

p.9→18. and p.490→539. 

 ودار املعــارص الفكــر دار:  دمشــق –بــريوت  ،ثقافــة العوملــة و عوملــة الثقافــة ،د.برهــان غليــون و د.ســمري أمــني -8

 . 90. ص ،2000،الفكر

 .32ص . ،1972 ،بريوت : دار الطليعة للطباعة والنرش ،فلسفة الثورة العاملية ،فرانز ماريك -9

 .41ص . ،1978 ،باريس : مطبوعات دينويل ،من أجل حوار احلضارات ،روجيه غارودي -10
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كان له تأثري كبري عـىل املـنهج العلمـي  ،"م francis bacon  1561-1626فرانسيس بيكون "العامل االنجليزي  -11

ميّ بالثورة العلمية القائمة عىل املالحظة والتجارب  وكان من تـأثريه الشـديد ،املتبع يف كافة العلوم يف أوروبا فقد قادَ ما سُ

 "عىل مناهج العلوم أن الكثري من املؤلفني وصفوا العلوم التي تتبنى املنهج التجريبي كالكيميـاء والفيزيـاء وغريمهـا بأهنـا 

 ماييل :   ،"ساهوترا ساركار  ".  يف هذا الصدد يكتبُ "علوم بيكونية 

   "… one focus has been on the nature and role of experiment during the rise of  the 

natural sciences in the sixteenth and seventeenth centuries. Earlier accounts of this so-

called scientific revolution emphasized the universalization of the mathematical 

method or the mechanization of the worldview as the decisive achievement. In 

contrast , the more recent studies of sixteenth-and seventeenth-century science stress 

the great significance of a new experimental practice and a new experimental, 

knowledge was at issue … an example is the transformation of the baconian science 

of heat into an experimental-mathematical thermodynamics during the first half of the 

nineteenth century. At about the same time , the interaction between (at first , mainly 

experimental )  science and technolgy increased substantially… " . go to : Sahotra 

sarkar and Jessica pfeifer , the philosophy of science - an encyclopedia , london-new 

york : ROUTLEDGE pub , 2006 , p.268.     

 .361ص . ،1969 ،بريوت : دار الطليعة ،املنهجية السياسية ،د.ملحم قربان -12
 ،االلتزام مصادر – عام بوجه االلتزام نظرية –يد الوسيط يف رشح القانون املدين اجلد ،د.عبد الرزاق أمحد السنهوري -13

 .  32ص . ،1952 ،القاهرة : دار النرش للجامعات املرصية

 .403-402-401-400ص . ،املصدر نفسه -14

ضعت أسسه وتطور يف العرص احلديث "علم اإلنسان  "علم األنثروبولوجيا  أو  -15 ويُعترب مـن أهـم روافـد فلسـفة  ،وُ

عـالوة عـىل تثبيـت حقوقـه  ،مت املالمح العامة للنظرة اجلديدة الواجب تبنيها لإلنسان ودوره يف الطبيعةالتنوير التي رس

وهلم قواسم مشرتكة كثرية . يف  ،املرتبطة هبذه الطبيعة كون أن اإلنسان واحليوان والنبات هم أهم الكائنات احلية يف الطبيعة

 ماييل : ،"بول توبينار  "هذا الصدد يكتبُ 

  " ...nos connaissances ,c’est à-dire ce que nous voulons ici faire connaître. Les 

classifications , non pas systématiques mais naturelles sont le tableau succinct des 

ressemblances ou caractères communs que présentent les animaux, d’ordre primaire , 
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secondaire , tertiaire, etc … répondant aux groupes , plus ou moins circonscrits , appelés 

embranchements , classes , ordres , familles , genres , etc…  , et des différences ou caractères 

particuliers qui distinguent chacune des divisions intrinsèques de ses groupes. Donner 

une place dans la classification à l’homme , c’est dresser le bilan de ses ressemblances 

et différences avec les diverses sortes d’animaux, conclure sur la distance qui le sépare 

des plus proches dans son groupe spécial et enfin lui assigner son rang hiérarchique . 

c’est ce que nous allons faire. l’homme , tout d’abord, est un vertébré parce que comme 

tous les animaux contenus dans cet embranchement , il possède un squelette intérieur 

dont la partie fondamentale est une suite de vertèbres … ".   go to :  

Paul Topinard , l’anthropologie et la science sociale , paris : Masson et Cie éditeurs  

(libraires de l’académie de médecine ) , 1900 , p.6. et p.7→30.       

 "ز فنشـأت املدرسـة الرومانسـية الفرنسـية بوجههـا الـرب ،احلداثة طالت اآلداب والفنون بشدة يف القارة األوروبية -16

كتقدم تارخيي وجتاوزاً للمدرسـة الكالسـيكية  ،التي تدعو لرتسيخ حقوق اإلنسان الطبيعية بشكل هنائي ،"فيكتور هوغو 

والتي تشوهبا أفكار عن اإلنسان مـن العصـور الوسـطى . يف هـذا الصـدد  "وليام شكسبري  "االنجليزية ووجهها األبرز 

 ما ييل : "إميليا باردو ""تكتبُ 

   " … poésie , le romantisme servit la cause de la réalité. Victor protesta en vain, décla 

rant que des abîmes infranchissables séparent la réalité dans l’art de la réalité dans la 

nature. Cette restriction calculée n’empêchera pas que le réalisme contemporain, et 

même le purr naturalisme, se fondent et s’appuient sur des principes proclamés par 

l’école romantique. Go to : Emilia pardo bazan , Le naturalisme , paris : novelle 

libraire parisienne et E.giraud et Cie éditeurs , 1886 , p.18. 

 17 D.S.chambers , Popes,cardinals and war, the military church in renaissance and 

early   

Modern europe , London-new york :I.B.tauris.co.Ltd , 2006 , p.32.                                           

من خالل  ، ) يف قارة أوروباسامهت الربتغال بقسط كبري يف توطيد أركان نمط اإلنتاج الرأساميل التجاري ( املاركنتيل -18

يف اهلنـد وسـريالنكا  ،دورها املحوري كوسيط لنقل البضائع واملواد األولية يف القارة من خالل جتارهتا العظيمة مع الرشق

يف الوقـت الـذي  ،والصني والفيليبني واليابان ... وغريها . فهي بالتايل سامهت يف تغيري نمط البنـاء االجتامعـي يف القـارة

 متجاهلة جتارة الرشق . راجع: ،مكت فيه اسبانيا بجمع الذهب والفضة من األمريكيتنياهن
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Guillaume Thomas raynal , Histoire philosophique et politique des établissemens et du 

commerce des européens dans les deux indes-TOME premier , LAHAIE   :  Gosso Fils , 

1774, p.60. et p.77. et p.78. et p.85. et p.92. et p.116 

اق ،العوملة دراسة حتليلية نقدية ،د.عبد اهللا التوم و د.عبد الرؤوف آدم -19  .23-22ص . ،1999 ،لندن : دار الورّ

ة واكبت العلوم هذا النمو والتوسع لتــُوجد مـع الـزمن مؤسسـ ،منذ بدايات ظهور وتوسع أنامط اإلنتاج الرأساملية -20

ستمر مع متطلبات النمو االقتصادي عىل وجـه اخلصـوص ،عمالقة ذات كينونة قائمة بذاهتا ولـذلك  ،ولكنها يف تفاعل مُ

 تطورت العلوم التطبيقية يف أوروبا احلديثة يف وقت أبكر جدا من سائر العلوم االجتامعية . راجـــع :

Charles sorel, La science universelle,second volume ,Paris: Toussaint 

quinet,1641,p.40→98. 

 .31ص . ،1982 ،بريوت : املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،العامل الثالث ثالثة أرباع العامل ،موريس غورنييه -21

حيـث  ،م  للمناقشــــة1988حيث تمّ طرحها من قبل االحتاد الربملاين الدويل عام  ،هذه النظرية هلا صد واســـع -22

 ما ييل : ،مدير مدرسة الدراسات العليا للعلوم االجتامعية يف باريس "آالن تورين  "ضوه قال ع

  "… Les états européens modernes, à partir du XVem siècle , sont devenus des état 

de droit. Où dominait ce que max weber appelait l’autorité rationnelle légale ou la 

bureaucratie… la démocratisation s’est d’abord installée en Angleterre et en Holland 

et non pas en France ou en Espagne. Non seulement la modernisation accélérée est 

souvent associée à la mobilisation autoritaire des ressources, mais on a vu des 

régimes totalitaire s’installer dans des pays fortement modernisés et enfin il est 

artificiel d’appeler démocratiques ceux où l’état intervient le moins dans l’économie 

de marché …" . go to :  Cherif bassiouni (rapporteur général ) et alain youtaine et 

autres , La démocratie, principes et réalisation , Genève : l’union interparlementaire , 

1998 , p.93.   

باملسـيحية الربوتستنتيـــة   ،احلقيقة أن وجهة نظـر ماكس فيرب التي ربط فيها احلداثة و التطـــور العلمي والليرباليـة -23

ــوص  بحثية سبقته يف القرن التاسع عرش . راجـــع :قد استقـــاها من عدة آراء وحماوالت  ،عىل وجــه اخلصُ

J.H.Serment , Le libéralisme, ses principes – son but – ses preuves – christianisme et 

libéralisme – catholicisme et libéralisme – obstacles – moyens ,  Paris-Genève : Joël 

cherbulez libraire-éditeur , 1860 , p.22.      
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وسياسـات الـدول مـن جهـة  ،ملزيد من رشح العالقات املتشعبة بني املعارف والعلوم التطبيقية واإلنسانية من جهة -24

بريوت :  املؤسسـة اجلــــامعية للدراســات والنرشـ   ،األطر االجتامعية للمعرفة ،أخر. راجـــع :   جورج غورفيتش

  ،1981 ،والتوزيع

 .110-109ص .

 .207ص . ،املصدر السابق ،اهللا التوم و د.عبد الرؤوف آدم د.عبد -25

 .32ص . ،1980 ،بريوت : دار احلقيقة ،األول اجلزء –أوروبا و العامل يف هناية القرن الثامن عرش  ،ميشال دوفيز -26

27-   Thierry dargie , économie et marches financiers , paris : Groupe 

Eyrolles,2010,p.12. 

 . 85،ص .1989 ،اجلزء الرابع،مرص: اهليئة املرصية العامة للكتاب -الفكر األورويب احلديث  ،فرانكلني ل.باومر -28
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 الدور اإلجيايب للقايض يف اخلربة القضائية

 (وفقا لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية)
 

 مسعودان فتيحة
 طالبة دكتوراه

 كلية احلقوق والعلوم السياسية
 جامعة حيي فارس املدية

 ملخص:
حيث سمح املرشع اجلزائري  سيلة من وسائل اإلثبات القانونية،تعترب اخلربة القضائية و

للقايض بموجب قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اللجوء للخربة يف املسائل الفنية التي خترج 
 عن املجال القانوين.

قضائي، إذ ليس من حق القايض التدخل بأن قوم بإنجازها اخلبري الواخلربة القضائية ي
بري كيفية البحث عن النقط الفنية أو إمالء عليه طريقة ما، فيتمتع اخلبري خالل يفرض عىل اخل

 قيامه بمهمته بحرية الترصف واختيار الوسائل الفنية التي يراها مناسبة.
من وإجيايب  ،وفعال ،بل له دور رئييسالقضائية، يف اخلربة للقايض  ال يد هلكن هذا ال يعني أنّ 
فيؤدي اخلبري القضائي والعمود الفقري فيها،  ،القلب املحركعىل أنه ، بداية اخلربة إىل هنايتها

 مهمته حتت سلطة، وإرشاف القايض الذي عينه وحتت رقابته.
: اخلربة القضائية، اخلبري القضائي، أعامل اخلربة القضائية، تنفيذ اخلربة الكلامت الدالة

 القضائية، سلطات القايض يف اخلربة القضائية.
Le rôle positif du juge dans l’expertise judicaire 

 (Conformément au code de la procédure civile et administrative) 
Résumé 
L'expertise judiciaire est considérée l’une des moyens de preuves juridique, le 
législateur algérien a permet au juge en vertu du code des procédures civiles et 
administratives de recourir a l’expertise dans les questions techniques qui sont 
en dehors du domaine juridique. 
Ainsi que l’expertise judiciaire est établie par un expert judiciaire, car le juge 
n’a pas la droit d’intervenir en imposant à l’expert comment chercher les 
points techniques ou de lui dicter une méthode, l’expert joui durent l 
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accomplissement de sa mission de la liberté d’agir et de choisir les moyens 
artistiques qu’il juge appropriés. 
Cela ne veut toutefois pas dire que le juge n’a aucun pouvoir dans l’expertise 
judiciaire, mais qu’ il a au rôle clé, positif et efficace du début à la fin de 
l’expertise, dont il est le cœur battent et la colonne vertébrale l’expert donc 
accomplit sa mission sous l autorité et la supervision du juge l’ayant commis 
et sous son contrôle. 
Mots clés : expertise judiciaire, expert judiciaire, travaux de l expertise 
judiciaire, exécution judiciaire, les pouvoirs du juge dans l expertise judiciaire. 

   
 مقدمة:

لوقائع، فمنها ما تكون وقائعها قانونية ختتلف القضايا التي تطرح أمام القايض من حيث ا
بحتة ال حتتاج إىل معلومات خاصة، تكون من اختصاصه، إذ ال جيوز أن يعهدها إىل غريه، فهو 
اخلبري األعىل فيها، ومنها ما تكون وقائعها مرتبطة بمعلومات فنية حتتاج إىل معرفة علمية 

ال تكون من قدرة القايض،  غريها،خاصة، ال تتوفر لد القايض، من طب، وهندسة، وفلك، و
 وال من اختصاصه.

وعىل هذا األساس سمح املرشع للقايض بموجب عدة نصوص، اللجوء إىل اخلربة 
، )1(145إىل  125القضائية، ومن بينها نصوص قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، من املواد 

حتتاج إىل رشح وتوضيح، لكي  والتي تعهد إىل خرباء فنيني فيام يعرض عليه من مسائل فنية
يسرتشد برأهيم يف فهم ما حيتاج إىل فهم من تلك املسائل، والنقاط املستعصية، للفصل فيها بكل 

 ارتياح وطمأنينة فصال حيقق العدالة بني اخلصوم، وترتاح له الضامئر.
الفنية  واخلربة القضائية يقوم بإنجازها اخلبري القضائي، فليس للقايض التدخل يف املسائل

التي هي من اختصاص اخلبري، فاألمر الصادر بندب خبري يفرتض أن القايض تنقصه املعرفة 
الالزمة من ثم ليس لتدخله يف تلك النواحي أي مربر، وبالتايل ال حيق له أن يقيد اخلبري بإتباع 

 فنيل الهل ارتباط موضوع القضية باملجاوسيلة فنية معينة، ما يبدر إىل الذهن هذا التساؤل، 
لوحده يعني أن القايض ليس له أي دور يف اخلربة  قضائياخلبري ال الذي هو من اختصاص

، فيكون بذلك له دور سلبي، أم أن للقايض دور فعال وإجيايب يف كل مراحل اخلربة القضائية
 القضائية؟.



 م 2017) جوان 01املجلد الثالث (العدد الثاين/اجلزء-خمرب السيادة و العوملة  -جملة  الدراسات القانونية  478

 
بنا  هذا اإلشكال ستكون اإلجابة عليه يف معرض عرض إجراءات اخلربة ونتائجها، ما يدفع 

إىل تقسيم بحثنا إىل فصلني، فنتعرض إىل: الدور اإلجيايب للقايض يف إجراءات اخلربة 
 القضائية(الفصل األول)، والدور اإلجيايب للقايض يف نتائج اخلربة القضائية(الفصل الثاين)

 الفصل األول: الدور اإلجيايب للقايض يف إجراءات اخلربة القضائية
موعة من اإلجراءات التمهيدية، والتنفيذية، وللقايض دور قضائية بمجتقرتن اخلربة ال

اء الضوء عليه يف هذا الفصل، فنتعرض يف املبحث األول: سنحاول إلقما هذا وبصمة فيهام، و
للدور اإلجيايب للقايض يف اإلجراءات التمهيدية للخربة القضائية، ونخصص املبحث الثاين: 

 القضائية. للدور اإلجيايب للقايض يف تنفيذ اخلربة
 املبحث األول: الدور اإلجيايب للقايض يف اإلجراءات التمهيدية للخربة القضائية

بإجراءات أولية متهيدية تسبق تنفيذ القضائية كغريها من إجراءات التحقيق، تتميز اخلربة 
من من طلب اخلربة، وإقرارها، وتعيني اخلبري، وحتليفه اليمني القانونية، وغريها  عملية اخلربة،

 اإلجراءات، وللقايض دور يف كل ما سبق اإلشارة إليه، وهذا ما سنعرضه يف هذا املبحث.
   املطلب األول: الدور اإلجيايب للقايض يف طلب إجراء اخلربة القضائية وإقرارها

طلب إجراء اخلربة القضائية حق مكرس لطرفني: القايض، وأطراف الدعو، وهو ما 
أو بطلب من أحد   جيوز للقايض من تلقائي نفسه "إ.م.إ.من ق. 126نصت عليه املادة 

، وهذا ما )2("تعيني خبري أو عدة خرباء من نفس التخصص أو من ختصصات خمتلفةاخلصوم، 
اقر به أهل الفقه القانوين اجلزائري، وغريه، سواء بصدد تعريف اخلربة القضائية، أو بصدد رشح 

اإلخبار  "اخلربة هي: "حممد مصطفى الزحييل"ائية، أمثال:املواد القانونية املتعلقة باخلربة القض
اخلربة ":"عبد النارص حممد شنيور"، وأمثال)3("عن حقيقة اليشء املتنازع فيه بطلب من القايض

، وأمثال )4("وسيلة إثبات علمية يقوم هبا أهل العلم واالختصاص، بناء عىل طلب القايض
، )5(" رأي املختصني يف حقيقة النزاع بطلب القايضاخلربة هي االعتامد عىل":"وهبة الزحييل"

تعيني اخلبري قد يكون بطلب أصيل أو عارض من اخلصوم، وقد يكون  ":"نبيل صقر"وأمثال 
يأمر باخلربة القايض من تلقاء نفسه أو ": "سليامن بارش"، وأمثال)6("بطلب من املحكمة نفسها

األصل أن املحكمة هي اخلبري األعىل ":"نعيل عوض حس"، وأمثال )7("بناء عىل طلب اخلصوم
وقد رأينا أن أحكام حمكمة النقض مستقرة عىل أن ندب اخلبري رخصة للمحاكم هلا أن تستجيب 

، وطلب إجراء اخلربة سواء من طرف )8("لطلب ندب اخلبري أو ترفضه بدون معقب عليها
9(القايض أو اخلبري يكون يف أية مرحلة كانت عليه الدعو(. 
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بالنسبة إلقرار إجراء اخلربة فيعود يف النهاية إىل قايض املوضوع، وهو ما أقر به أهل الفقه  أما

بقوله: إن اللجوء أو استبعاد أو رفض التحقيق يعود  "طاهري حسني"القانوين: أمثال األستاذ 
كام يمكن للقايض أن يستغني عن  ":"بوضياف عادل"، وأمثال )10(يف النهاية لتقدير املحكمة

، علام أن اخلصوم يمكنهم طلب تعيني خبري يف أي )11("تعيني خبري بناءا عىل طلب اخلصوم
مرحلة كانت عليها الدعو سواء كان اخلصم مدعى أو مدعى عليه أو مدخال أو متدخال يف 

وتقدير طلب االستعانة باخلربة أمر مرتوك لتقدير املحكمة ": "نبيل صقر"، وأمثال )12(اخلصام
، )14(، وللمحكمة رفض طلب إجراء اخلربة املقدم من طرف اخلصوم)13("فت عنهاهلا أن تلت

ومن األسباب التي يمكن للقايض من خالهلا رفض طلب اخلصوم، والتي تدخل ضمن سلطتة 
التقديرية، حالة ما إذا رأ القايض أن الوقائع املطلوب فيها اخلربة واضحة لديه من مستندات 

قائع الدعو عنارص تكفي لتكوين عقيدهتا،  أن تقدر املحكمة أن أن تكون يف و)، 15(امللف
حمكمة املوضوع أن  قدرت إذا الدعو،اخلربة غري مفيدة وغري جمدية ولن تضيف جديدا يف 

طلب اخلربة وموضوعها ليس وثيق الصلة باملسألة أو ليس  عىل الدرجة من األمهية بالنسبة 
 .)16(للنزاع

جيايب للقايض يف تعيني اخلبري القضائي وحتليفه اليمني القانونية املطلب الثاين: الدور اإل
 ومضمون احلكم القايض بتعيينه

دور القايض ال ينتهي عند إقرار إجراء اخلربة، بل يمتد لتعيني اخلبري القضائي، هذا ما أقر به 
تلقائي جيوز للقايض من  "من ق.إ.م.إ، السابقة الذكر التي نصها: 126املرشع بموجب املادة

التخصص أو من تعيني خبري أو عدة خرباء من نفس أو بطلب من أحد  اخلصوم،  نفسه
 .)17(، فيعني من يراه مناسبا الستجالء الغموض"ختصصات خمتلفة

وسلطة القايض ال تقترص يف تعيني اخلبري، بل تشمل عدد اخلرباء، فله تعني خبري واحد أو 
ربة وغريها، واملرشع مل يبني احلاالت التي يلجأ أكثر حسب نوع اخلربة، أو حسب أنواع اخل

القايض بصددها إىل تعيني خبري واحد، أو أكثر من واحد، وهذا يعود إىل السلطة التقديرية 
 لقايض املوضوع.

املسجلة أسامءهم لد القضائيني إما من قائمة اخلرباء كام يكون له الدور يف تعيني اخلبري، 
وهو األصل، واستثناء وللرضورة خيتار اخلبري  ،ه القايض الذي عينهاملجلس القضائي التابع إلي

 .)18(خارج القائمة املسجلة يف جدول اخلرباء لقضائيا
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أما بالنسبة حللف اليمني القانونية، فبعد إخطار اخلبري باملأمورية املعهود هبا إليه، وقبوله 

ربة، هبدف محل اخلبري عىل الصدق التي تعترب رشطا من رشوط صحة اخل ،)18(أدائها حيلف اليمني
، وللقايض دور يف حلف اخلبري املعني خارج جدول اخلرباء، حيث حيلف اليمني )20("واألمانة

جيدد القسم، ويكون ذلك أمام  أمامه، أما اخلبري املقيد اسمه حيلف اليمني مرة واحدة، وال
 .)21(املجلس الذي قيد اسمه يف جدول اخلرباء

ون بموجب حكم قضائي مكتوب، يصدره قايض املوضوع، مع العلم أن وتعيني اخلبري يك
، وهذا )22(املرشع أجاز للقايض أن يأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق، إما شفاهة، أو كتابة
من  128يعود إىل السلطة التقديرية لقايض املوضوع، وإىل نوع اإلجراء، حيث تنص املادة

جيب أن يتضمن احلكم القايض بإجراء  " باخلربة عىل: ق.إ.م.إ.، واخلاصة باحلكم القايض
 اخلربة ماييل:

 عرض األسباب التي بررت اللجوء إىل اخلربة، وعند االقتضاء، تربير تعيني عدة خرباء،
 بيان اسم ولقب وعنوان اخلبري أو اخلرباء املعيني مع حتديد التخصص،

 حتديد مهمة اخلبري حتديدا دقيقا،
 ربة بأمانة الضبط،حتديد أجل إيداع اخل

من خالل املادة تظهر لنا صور سلطة القايض يف اخلربة، فيعود له الدور يف عرض األسباب 
التي من اجلها قام بتعيني خبري، وكذا حتديد مهمة اخلبري، فمهمة هذا األخري ال حيددها اخلبري، 

ىل املهمة التي أوكله له بل حيددها القايض اآلمر باخلربة املعني له، فاخلبري ملزم  باإلجابة ع
القايض، حيث ليس من حقه أن يضيف نقاط أخر خارج النقاط الفنية التي رصح هبا القايض 
يف مضمون احلكم، وله أيضا حتديد األجل الذي يودع فيه اخلبري مهمته، واملالحظ أن املرشع مل 

سلطة التقديرية يف حتديد املهلة حيدد املهلة الزمنية التي ستنجز  من خالهلا اخلربة، ما يستنتج أن ال
 .تكون للقايض، والتي يقيمها عىل أسس ختتلف من قضية إىل أخر 

 .)23(كام أنه يعود له الدور يف النظر يف الطلب الذي يقدمه له اخلبري فيام خيص متديد األجل
 املطلب الثالث: حتديد التسبيق

ملرشع للقايض دور يف حتديد أتعاب ، فمنح ا)24(يتقاىض اخلبري القضائي مكافأة عن خدماته
اخلبري، وذلك يف عدة نقاط، أوهلا يف حتديد التسبيق املايل، فقبل بداية اخلبري مهمته يتعني عىل 
القايض اآلمر باخلربة أن حيدد مبلغ التسبيق الذي يكون مقاربا للمبلغ النهائي املحتمل ألتعاب 

أو األطراف الواجب عليهم إيداع مبلغ ، وثانيها يف حتديد الطرف، )25(ومصاريف اخلربة
التسبيق، واألجل الذي يتعني من خالله إيداعه، حيث مبلغ التسبيق يدفعه األطراف، وليس 
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املحكمة، والقايض هو الذي حيدد الطرف، أو اخلصم الذي سيقوم بدفع مبلغ التسبيق، وإيداعه 

، وثالثها النظر يف ما إذا كان املبلغ )26(لد أمانة الضبط، كام حيدد األجل الذي يتعني عليه إيداعه
 .)27(املودع لد أمانة الضبط وجتديده إن كان غري كاف لتغطية أتعاب اخلبري

  قضائيةتنفيذ اخلربة الالدور اإلجيايب للقايض يف الثاين:  بحثامل
 تيل مرحلة اإلجراءات التمهيدية للخربة، مرحلة تنفيذها، والتي تعترب من صميم عمل اخلبري
القضائي املعني من طرف القايض، لكن هذا ال يعني أنه ال دور للقايض يذكر يف هذه املرحلة، 

 دور املراقب، واملرشف، و يقوم بحل اإلشكاالت التي تعرقل تنفيذ اخلربة.  بل يكون له
 املطلب األول: الرقابة القضائية للخبري من طرف القايض

 )28(انتدبته رغم متتعه باالستقالل الفني والعلمي يبقى اخلبري تابعا للسلطة القضائية التي
من املرسوم  10حيث ينجز مهمته حتت سلطة القايض الذي عينه، ذلك ما جاءت به املادة 

ته حتت سلطة القايض الّذي عيّنه "والتي تنص 310-95الترشيعي يؤدّي اخلبري القضائيّ مهمّ
 ."وحتت مراقبة النّائب العامّ 

دور الرقابة عىل تنفيذ إجراء التحقيق، ومنه إجراء اخلربة، وذلك فمنح املرشع للقايض 
يمكن للقايض أن ينتقل خارج دائرة اختصاصه، للقيام بإجراء "من ق.إ.م.إ.  84بموجب املادة

، كام منح له دور اإلرشاف عىل تنفيذ، وإنجاز إجراءات التحقيق، التي "التحقيق أو ملراقبة تنفيذه
جيوز للقايض أن يقوم  "من نفس القانون  90ضائية بموجب املادةتدخل ضمنها اخلربة الق

شخصيا بتنفيذ إجراء من إجراءات التحقيق أو يرشف عىل تنفيذه، ويتم بحضور أمني الضبط 
، فتظل دائام هناك عالقة اتصال بني اخلبري، )29("الذي حيرر حمرضا بذلك، يودع بأمانة الضبط

 .)30(باالستقالل التام للخبري يف كيفية تنفيذ مهمته والقايض الذي انتدبه، مع االعرتاف
والرقابة القضائية ليست رخصة للقايض يستعملها إن رغب يف ذلك أم ال، بل هي  إلزام 
عليه، إال أهنا رقابة من طبيعة إجرائية حمضة، فال حيوز له، بل حيرم عليه التدخل يف املسائل الفنية 

ال حيق له أن يقيد اخلبري بإتباع وسيلة فنية معينة، عىل التي هي من صميم اختصاص اخلبري، ف
أساس أن األمر الصادر بندب خبري يفرتض أن القايض تنقصه املعرفة الالزمة، ومن ثم فليس 

 . )31("لتدخله يف تلك النواحي أي مربر
واهلدف من رقابة القايض لعمليات اخلربة هو حتقيق حسن سريها وتطورها، وبالتايل حتقيق 

مة احلكم الذي من خالله سيتم إهناء النزاع، كام أنه باعتبار اخلربة تدبري حتقيقي يستهدف سال
القايض من خالهلا إىل فض النزاع القائم، واألمر ال ينتهي يف هذا احلد، وإنام هيدف أيضا إىل 
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التي  مساعدة اخلبري ماديا، ومعنويا، وقانونا، حيث متكنه هذه املساعدة من جتاوز بعض العوائق

 .) 32(غالبا ما  يصطدم هبا اخلبري
  الثاين: حل اإلشكاالت التي تعرتض اخلربة طلبامل

كثريا ما تعرتض عملية اخلربة عراقيل، فريفع اخلبري تقريرا حيوي املشاكل التي يتعرض هلا، 
ني القايض الذي قام بتعي، ف)33(وبموجب ذلك للقايض سلطة تقديرية باختاذ أي تدبري يراه مناسبا

وإجراء اخلربة بصفة  ،اخلبري هو الذي يتوىل تسوية اإلشكاالت التي تعرتض التحقيق بصفة عامة
 .)34(، أو بطلب من اخلبريخاصة، ويكون ذلك إما من تلقائي  نفسه، أو بناء عىل طلب اخلصوم

وكل هذه ، تعرض املرشع لذكر بعض اإلشكاالت التي تعرتض عمل اخلبريحيث 
، )35("الذي يفصل يف اإلشكال بأمر غري قابل ألي طعنقايض، اللنظر فيها ايتوىل اإلشكاالت 

فإذا مل خيتار اخلبري مرتمجا من بني املرتمجني ،  مرتجمإيلومن هذه اإلشكاالت نجد حاجة اخلبري 
ينعقد أيضا االختصاص و ،)36(جراء اخلربةإقايض الذي أمره بللاملعتمدين، يكون له رفع أمره 

، إذ حيق للخبري أن يطالب شكال تصنت األطراف عن تقديم املستندات للخبريقايض يف حل إلل
األطراف بتقديم املستندات الرضورية ألداء مهمة اخلربة، ففي حالة تعرضه ألي إشكال، كأن 
يمتنع األطراف باالنصياع لطلب اخلبري، فلهذا األخري رفع أمره للقايض من أجل حل 

أن وغرامة هتديدية، األطراف بتقديم املستندات حتت  اإلشكال، وجيوز للقايض أن يأمر
 قايضالكام ينظر ، )37(يستخلص اآلثار القانونية املرتتبة عىل امتناع اخلصوم عن تقديم املستندات

اإلشكال املتعلق بمبلغ التسبيق، إذا ما رأ اخلبري أنه غري كاف، فيقدر هل فعال أن املبلغ غري  يف
وحيدد أجل  ،تخالص القايض أن املبلغ غري كاف، جيدد مبلغا إضافياكافٍ أم ال، ويف حالة اس

فإن اخلبري يودع التقرير عىل احلالة التي  ،ويف حالة عدم إيداع املبلغ يف األجل املقرر ،إيداعه
 ،مسألة رد اخلبرييف قايض الينظر أيضا  ،)38(ويستغني عن اإلجراءات الالحقة ،يوجد عليها

لب الرد الذي يرفعه أطراف اخلصومة يوجه إىل القايض الذي قام بتعيني فط، واستبداله،وتنحيته
، فللخصوم احلق يف رد اخلبري، إذا )39(أيام من تاريخ تبليغهم بالتعيني 8اخلبري، وذلك يف مهلة 

وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، وجيب أن يكون طلب الرد، إما أمام املحقق، أو أمام قايض 
، وللقايض سلطة تقديرية يف دراسة )40(طالب الرد أسبابه يف طلب الرد املوضوع، وجيب أن يبني

أسباب الرد، عىل أساس أن املرشع ملا ذكر أسباب الرد مل يذكرها عىل سبيل احلرص، فضمن ُثالثة 
أسباب لرد اخلصوم، تتمثل: يف سبب القرابة املبارشة والغري املبارشة لغاية الدرجة الرابعة، أو 

ويتمتع القايض الذي عني اخلبري بسلطة  ،)41(صية، وأي سبب جدي آخروجود مصلحة شخ
، فللقايض االستجابة لطلب الرد، أو عدم االستجابة )42("تقديرية كاملة عند بحث سبب الرد
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، ومن حاالت استبدال اخلبري، رفض هذا األخري  إنجاز املهمة املسندة إليه، أو تعذر عليه )43(له

 ،)45(أو مل ينجز تقريره، أو مل يودعه يف األجل املحدد،ري املهمة ومل يقم هبا، إذا قبل اخلب)44(ذلك
، ومن السلطات املمنوحة للمحكمة يف هذه احلالة )46(طرف اخلصوم وكذلك حالة  رده من

 .)47(احلكم عليه بالتعويضات واملصاريف
 اخلربة القضائية نتائج الفصل الثاين: الدور اإلجيايب للقايض يف

أعامل اخلربة بنتيجة يكون للقايض دور إجيايب فيها، ختتلف إذا ما كان تقرير اخلبري تنتهي 
صحيح، أم غامض، أم باطل، فسندرس يف هذا الفصل يف املبحث األول: الدور اإلجيايب 
للقايض عند صحة تقرير اخلربة واملبحث الثاين: الدور اإلجيايب للقايض اخلبري غموض اخلربة 

 وعدم صحتها.
 حث األول: الدور اإلجيايب للقايض عند صحة تقرير اخلربةاملب

يف غالب األحيان ما يأيت تقرير اخلربة يف صورة صحيحة غري أن هذا ال يعني احتكام القايض 
للنتيجة التي توصل إليها اخلبري، بل ذلك مما يدخل ضمن سلطته التقديرية، فله قبوله، أو 

 رفضها، وهذا ما سنراه يف هذا املبحث.
 

 املطلب األول: قبول اخلربة القضائية
وهو ما نصت عليه  قبول نتيجة اخلربة القضائية من السلطات املخولة للقايض األمر باخلربة،

، فهذه الفقرة "نتائج اخلربة يمكن للقايض أن يؤسس حكمه عىل "من ق.إ.م.إ. 144/1املادة 
ومن استعامل املرشع لكلمة يمكن ، )48(تسمح للقايض بإمكانية تأسيس حكمه عىل نتيجة اخلربة

يتبني أن القايض غري ملزم باألخذ بنتيجة اخلربة، وإنام يمكن قبوهلا، واملادة مل توسع من حيث 
كيفية األخذ بالتقرير هل يف جزء منه أم كله، وكذا يف املعيار الذي سيتبعه القايض يف قبول اخلربة 

 اعته الشخصية.من عدمها، وكل ذلك خيضع لسلطة القايض وفقا لقن
لكن رشاح القانون الوضعي، والقضاء، قاموا بدراسة ذلك وبينوها، كام أهنم أقروا بالسلطة 

حامد بن مساعد  "الواسعة للقايض يف تقييم نتيجة اخلربة، ومن مجلة ما قيل عن ذلك، ما قال به:
ستناد إىل سلطتها تستطيع املحكمة أن تأخذ  املواقف التالية جتاه رأي اخلبري  باال ":"السحيمي

التقديرية: أن تأخذ برأي اخلبري وبأسبابه مجلة وتفصيال، وتتبنى كل ما جاء فيه، أن تأخذ 
بالنتيجة التي انتهى إليها رأي اخلبري، مع بناء حكمها عىل أسباب أخر، أن تأخذ ببعض ما 

، وما قال )49("تضمنه تقرير اخلبري من آراء وتطرح الباقي رشيطة أن تبني أسباب ذلك...
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وللمحكمة مطلق احلق يف تقدير ما أدىل به اخلبري من آراء، فلها أن تأخذ ":"أمحد أبو الوفاء"به:

بام أدىل به وهلا أال تأخذ به، وحمل كل هذا عندما يكون تقريره صحيحا، أما إذا كان تقرير اخلبري 
ء باطل، وال جيدي يف جواز باطال فال متلك املحكمة بناء احلكم عليه وإال أصبح مبنيا عىل إجرا

االعتامد عىل التقرير الباطل القول بأن األمر مرده إىل املحكمة التي هلا الرأي األعىل يف تقدير 
نتيجة بحوث اخلرباء يف املسائل املتنازع عليها، إال أن  سلطة املحكمة يف تقدير آراء اخلرباء حملها 

إذا استوىف ": "عباس العبودي"، وكذا )50("أن تكون هذه اآلراء قدمت هلا يف تقرير صحيح
تقرير اخلبري اإلجراءات القانونية، وكانت املحكمة التي اعتمدت عىل هذا التقرير هي التي 
 قررت انتدابه، فإن تقرير اخلبري هذا يصح أن يكون سببا يف مواجهة سائر اخلصوم يف الدعو

مي، فال جيوز إنكاره إال عن طريق بوصفه دليال من أدلة اإلثبات وتكون له قوة السند الرس
، ومن بني السلطات املخولة للقايض الرتجيح بني اخلربات، إذ أنه من املقرر )51("الطعن بالتزوير

قانونا أن القضاء بتفضيل خربة عن أخر خيضع للسلطة التقديرية لقضاة املوضوع التي خوهلا 
تأخذ بالرأي الذي تقتنع به وتطرح باقي  ، فإذا وجد أكثر من خبري فللمحكمة أن)52(هلم القانون
 .)53(اآلراء جنبا

 "املطلب الثاين: رفض اخلربة القضائية
من السلطات التي يتمتع هبا القايض اآلمر باخلربة رفضه واستبعاده نتيجة اخلربة، حتى وإن 

 القايض غري ملزم برأي" من ق.إ.م.إ. 144/2كانت اخلربة صحيحة، وهو ما نصت عليه املادة 
، من خالل املادة يتبني أن للقايض رفض "اخلبري، غري أنه ينبغي عليه تسبيب استبعاد نتائج اخلربة

قد أكد  "نتيجة اخلربة، فهو غري ملزم هبا، ومن مجلة ما قيل يف هذا الصدد، ما قال به بطاهر توايت:
نتائج  القضاء يف عديد من القرارات ويف معاين خمتلفة متتع قايض املوضوع بحق تقدير

القايض غري ملزم برأي اخلبري، فاخلربة عملية فنية  ": "فرحية حسني "، وما قالت به:)54("اخلربة
، فقط وجب أن يسبب القايض )55("فللقايض أن يأخذ بنتائج اخلربة وله أن يطرحها جانبا...

ترب تقرير ويع": "مجال الكيالين"عدم أخذه بام احتواه تقرير اخلربة، حيث قال يف هذا الصدد: 
اخلبري الفني رأيا استشاريا غري ملزم للمحكمة ويعد من مجلة األدلة املطروحة يف الدعو، فلها 
أن تأخذ به أو أن تطرحه إذا مل تطمئن إليه، ويف هذه احلالة يلزمها أن تبني األسباب الداعية إىل 

ذي تقتنع به وبصحته وللمحكمة أن جتزئ رأي اخلبري فتأخذ منه بالقدر ال ،إمهال رأي اخلبري
واملحكمة بال شك حرة يف ":"أوان عبد اهللا الفييض"، وما قالت به:)56("عىل أن تعلل ذلك أيضا

، )57("أن تأخذ بام تطمئن اليه من تقارير اخلرباء، وأن هتمل ماالتطمئن إليه بعد بيان األسباب...
قرير اخلربة، فجعلها من ضمن إال أن املرشع مل يبني األسباب التي سريفض من خالهلا القايض ت



 485           م 2017) جوان 01د الثاين/اجلزءاملجلد الثالث (العد-خمرب السيادة و العوملة  -جملة  الدراسات القانونية 

 
السلطة التقديرية له، إال أن بعض فقهاء القانون تعرضوا من خالل كالمهم عن حجية اخلربة 
لذكر بعض األسباب التي يؤسس عليها القايض حكمه، والتي استخلصوها من اجتهادات 

تبعد القايض تقرير فقد يس": "فيصل بن حممد العودة"أو املقارنة، فقال: ،املحاكم سواء اجلزائرية
اخلربة إذا رأ أنه مل يوضح كل جوانب الغموض التي طلب من اخلبري توضيحها، أو أنه تضمن 
معلومات قضائية ال حيق للخبري التدخل فيها، أو مل يبحث يف املوضوع املراد االستفسار عنه أو 

، أو )58("ة لعمل اخلربةأن اخلبري غري مسجل يف جدول اخلرباء أو مل تنطبق عليه الرشوط القانوني
: رأي اخلبري غري ملزم للمحقق أو القايض إذا تعارضت "منصور عمر املعايطة"مال قال به: 

 .)59(اخلربة مع قناعة املحقق أو القايض أو تعارضت مع ما توصل إليه التحقيق
 "ايريوال املعايري التي يؤسس عليه القايض رأيه لكن تعرض الفقهاء القانوين لبعض تلك املع

وعالوة عىل ذلك فإن القايض ويف معرض تقديره ": "غازي مبارك الذنيبات"ومنها: ما قال به 
لألدلة املستمدة من اخلربة الفنية، حتى يف املسائل الفنية فإنه يامرس سلطته التقديرية ابتداءً يف 

بري أن البصمة تقدير الظروف واملالبسات التي أحاطت هبذه األدلة، فال يكفي مثال أن يقول اخل
التي رفعت من الغرفة التي وجد هبا القتيل تعود لشخص معني حتى يقال بأنه هو القاتل فقد 
يكون هذا الشخص ممن وجدوا يف هذا املكان لعمل ما أو لسبب مرشوع أو غري مرشوع، ولكن 

مؤسسة عىل ، أن تكون احلرية املمنوحة للقايض يف تقييم نتيجة اخلربة )60(ال عالقة له باجلريمة
اقتناع عقيل قائمة عىل اليقني غري خاضعة ألي عاطفة أو هو خصوصا أهنا حالة ذهنية ترتبط 

، )61(بضمري القايض عند تقدير األدلة، فاملسألة مسألة قناعة شخصية قائمة عىل أسباب منطقية
من مجلة ما ومل يبني املرشع طريقة رفض اخلربة هل يف جممل اخلربة أم يف جزء منها؟، لكن ذلك 

وعىل هذا األساس ":"فيصل حممد بن العودة"اعتنى به القضاء، والفقه فقال يف هذا الصدد: 
متلك املحكمة أن تأخذ بتقرير اخلبري الفني إذا اقتنعت به ويف هذه احلالة يكتسب التقرير الفني 

ويف هذه احلالة حجيته وهلا أن تطرحه وال تعتد به سواء يف جممله أو يف جزء منه بحسب تقديرها 
يفتقد التقرير حجيته، كام أن للمحكمة، باعتبارها اخلبري األعىل يف الدعو، أن تقدر رأي اخلبري 
ولو يف مسألة فنية دون االستعانة برأي خبري آخر، والتقدير هنا يعني قناعة املحكمة بام جاء يف 

أن تصدر حكمها بناء عىل  التقرير الفني واعتباره دليل إثبات أو نفي يف الواقعة حيث يمكن
ذلك ومن ثم يكتسب التقرير حجية يف اإلثبات حيث اطمأنت إليه املحكمة وأصدرت حكمها 

 .)62("يناء عىل نتائجه
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 املبحث الثاين: الدور اإلجيايب للقايض عند غموض نتائج اخلربة القضائية وعدم صحتها 

باطلة سواء من الناحية الشكلية، تأيت يف بعض األحيان اخلربة يف شكل غامض، أو يف صورة 
أو من الناحية املوضوعية وغريها، ما يرتك للقايض جماال يف استعامل سلطته، وإدراكه لألمور، 

 وتصويبها، فيلعب القايض دورا فعاال وإجيابيا فيها، وهذا ما سنراه.
 املطلب األول: الدور اإلجيايب للقايض عند غموض نتائج اخلربة القضائية

لدور اإلجيايب للقايض عند غموض نتائج اخلربة القضائية، يف دعوة اخلبري للمناقشة، يتمثل ا
، لغرض متكني اخلصوم، واملحكمة من )63("حيث يقدم اخلبري متى انتهى من أعامله تقريرا

، وقد سمح املرشع اجلزائري للقايض اآلمر باخلربة بدعوة اخلبري )64("مناقشة ما انتهى إليه اخلبري
إذا تبني للقايض أن العنارص التي  "من ق.إ.م.إ. 141شة، وهو ما يستنتج من خالل املادة للمناق

بنى عليها اخلبري تقريره غري وافية، له أن يتخذ مجيع اإلجراءات الالزمة، كام جيوز له عىل 
 اخلصوص أن يأمر باستكامل التحقيق، أو بحضور اخلبري أمامه، ليتلقى منه اإليضاحات

ليتلقى منه  أو بحضور اخلبري أمامه "، وذلك باستعامل القايض لعبارة "الرضوريةواملعلومات 
، وسلطة القايض هنا تكمن يف تقرير استدعاءه للحضور "اإليضاحات واملعلومات الرضورية

من عدمه، ودعوة اخلبري حلضور اجللسة يكون من طرف القايض أو بطلب من اخلصوم، إذا كان  
يستوضح منه أمورا معينة الزمة للفصل يف الدعو وللقايض أن يوجه إىل تقريره غري واف أو مل 

إال أن هناك من الفقهاء، من يظهر من )65("اخلبري من األسئلة ما يراه مفيدا للفصل يف الدعو ،
وجيب طرح هذا التقرير  ":"حممد امحد حممود"خالل كالمه وجوب مناقشة اخلربة أمثال: 

كمة أن تعول عىل تقرير خبري مامل يبد اخلصوم للمناقشة إذ ال جيوز للمح
وعىل الرغم من أن ":"سامل حسني الدمريي"و "عبد احلكيم فوده"،وأمثال: )66("مالحظاهتم...

اخلبري، يعتمد يف تقريره عىل اخللفية العلمية واخلربة املكتسبة من طول املامرسة، إن النتائج التي 
هي يف الواقع بيان لوجهة نظره، وعىل القايض مناقشة وجهة  يتقدم هبا اخلبري يف هناية مهمته أنام

لكن القايض غري ملزم بإجابة طلب  "، )67("نظر اخلبري اخلبري لكي يقتنع هبا أو اليقتنع هبا
 .)68(اخلصوم بدعوة اخلبري للمناقشة

يلية، كام يتمثل أيضا الدور اإلجيايب للقايض يف حالة غموض نتائج اخلربة، أن يأمر بخربة تكم
، واخلربة التكميلية هي اخلربة التي )69(فللقايض من تلقائي نفسه أو بطلب من اخلصوم األمر  هبا

تأمر هبا املحكمة إذا ما رأت نقصا واضحا يف اخلربة املعرضة إليها، أو أن اخلبري مل جيب عن مجيع 
 .)70(يكفياألسئلة والنقط الفنية التي تم تعينه بسببها، أو أنه مل يبحث عنها بام 
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 املطلب الثاين: الدور اإلجيايب للقايض عند عدم صحة اخلربة القضائية 

قد يأيت تقرير اخلربة يف صورة غري صحيحة، أين يتمتع القايض اآلمر باخلربة بسلطة ودور 
إجيايب يف تقرير اجلزاء املرتتب عىل ذلك، فمن بني تلك اجلزاءات التي قد تقع عىل نتيجة اخلربة 

بطالهنا، لكن ال يتم احلكم ببطالن العمل اإلجرائي أي كان نوع البطالن حتى يقرر احلكم ب
، ومن السلطات املمنوحة للقايض إمكانية ترك له جمال يف حتديد حاالت )71(القايض ببطالنه

فقط نشري أن املرشع  ،)72(البطالن فهو يستطيع أن يالئم بني أمهية املخالفة واجلزاء املرتتب
 يذكر أسباب بطالن اخلربة القضائية إذ انه تعرض لذكر سبب واحد، ومل يكن عىل اجلزائري مل

سبيل احلرص، وهي احلالة التي يستلم اخلبري تسبيقات عن أتعاب ومصاريف اخلربة مبارشة من 
طرف اخلصوم، لكن باعتبار اخلربة القضائية إجراء من إجراءات التحقيق، فإهنا ختضع ألحكام 

خيضع بطالن  "من ق.إ.م.إ. 95بإجراءات التحقيق، وهو ما أحالتنا إليه املادة البطالن اخلاصة 
، "إجراءات التنفيذ املتعلقة بتدابري التحقيق للقواعد املقررة  لبطالن األعامل اإلجرائية

من ق.إ.م.إ.، وأهم العيوب املبطلة ألعامل اخلبري هي: إما  66إىل 60واملنصوص عليها يف املواد 
النظام العام، أو عيوب لعدم احرتام إجراءات جوهرية أساسية، وإما عيوب أقرها عيوب متس ب

يف حني هناك من يميز بني البطالن الذي يلحق عمل اخلبري لعيب يف  )73(الفقه والقضاء
املوضوع، أو لعيب يف الشكل، فإذا شاب اخلربة عيب يف املوضوع يرتتب البطالن بغري أن يثبت 

قه، أما إن شاب اخلربة عيب يف الشكل، فال يرتتب عليه البطالن إال إذا من يتمسك به رضرا حل
 .)74("كانت الشكلية التي أغفلت جوهرية

كام أن للقضاة احلق املطلق أن يأمروا بخربة جديدة، ويمكن األمر بخربة جديدة يف الصور 
خلصوم، إذا كان التقرير التالية: إذا كان التقرير معيبا يف شكله، أو مشوبا بانحيازه إىل خصم من ا

ناقصا أو غري كاف يف نظر املحكمة أو املجلس، حالة عدم التأكد من األمور املطلوب يف 
، ومن )75("خصوصها ذلك، إن جد جديد يف القضية منذ أن أودع التقرير املتعلق بحل النزاع
صوم هبدف السلطات املمنوحة للقايض األمر بخربة مضادة، وهي خربة يطلبها القايض أو اخل

، كام له أن يطلب بخربة ثانية، وهي التي )76(مراقبة صحة وسالمة وصدق نتيجة اخلربة األوىل
تشمل نفس القضية إال أن موضوعها الفني خيتلف عن املوضوع الفني الذي تناولته اخلربة 

 .)77(األوىل
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 حثخامتة الب

غذ يلعب دور املراقب واملرشف، ، اخلربة من بدايتها إىل هنايتها فعال ورئييس يفقايض دور لل
، دفعه ، والتسبيق الواجبالقضائي ، ويعني اخلبريالقضائية يقدر رضورة اللجوء إىل اخلربةحيث 

تقدير نتائج اخلربة، و ،مع تعيني الطرف الذي يتعني عليه دفعه، و املدة التي جيب من خالهلا دفعه
ر، إما لكوهنا ناقصة، أو لظهور عالمات فيكون له  قبوهلا أو رفضها، أو األمر بإجراءات أخ

، فدور اخلبري يقترص يف البحث واإلجابة عىل املسائل الفنية التي استعصيت أخر، أو لبطالهنا
عىل علم القايض خلروجها عن ختصصه، أما املسائل القانونية فليست من اختصاصه بل من 

 اختصاص القايض إال أننا توصلنا إىل النتائج التالية:
اف القايض عىل اخلربة ومراقبة إجراءاهتا ال يعني فرض القايض عىل اخلبري إتباع طريقة إرش

معينة أو وسائل معينة فيام خيص املجال الفني، فيؤدي اخلبري عمله الفني دون أي ضغط أو 
توجيه ألنه هو العامل بكيفية البحث، فقط وجب أن يكون ذلك وفقا لإلجراءات القانونية وأن 

اتصال مع القايض الذي عينه، بغرض احلرص عىل صحة اإلجراء من الناحية  يكون عىل
الشكلية واإلجرائية، وحتى يضمن سالمة تقرير اخلربة وحسن سري اخلربة من الناحية القانونية 

 باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق، وحتى يقوم بتسوية العراقيل التي حتيل دون سري اخلربة.
ملزم باإلملام باجلانب الفني، ورغم سامح املرشع له حذو طريق تعيني  رغم أن القايض غري

خبري، ورغم حقه يف استدعاء اخلبري للمناقشة يف حالة وجود غموض يف تقرير اخلربة، إال أنه من 
الرضوري أن يكون القايض ملام ولو ببعض احلقائق العلمية العامة، ما يدفع للقول برضورة 

 ية العلمية.تكوين القضاة من الناح
عىل القايض أن ال يتعسف يف استعامل سلطته يف إقرار اخلربة من عدمها، بأن يقرر اللجوء إىل 
اخلربة مع العلم أنه ال جدو منها، أو يعهد للخبري املهام القانونية، أو يرفض تقرير اخلربة التي 

تتوفر لد القايض طلبها منه األطراف خصوصا إذا كانت اخلربة منتجة يف الدعو، فوجب أن 
 نسبة من احلذق التي جتعله يصيب يف طلب اخلربة من عدمها.

عىل القايض أن ال يتعسف يف استعامل سلطته التقديرية يف تقييم نتيجة اخلربة، فوجب أن 
يستند سواء يف قبوهلا أو رفضها إىل معايري وأسس سليمة، فعليه أن يتأكد من نزاهة اخلبري و 

قرير، كام يتعني عليه أن يرتك  جماال لألطراف ملناقشة تقرير اخلربة و الطعن وصحة ما جاء يف الت
فيه، فال يستعني بام جاء يف تقرير اخلربة بصورة عمياء، بل وجب استخدام سلطته التقديرية 
استخداما حيقق العدالة الرشعية، لكن هذا ال يعني أيضا استبعاده اخلربة وفقا ألهوائه أو 

 ستبعادها وفقا لسبب مقنع.شكوكه، بل وجب ا
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 حق املتهم يف اإلحاطة بالتهمة يف قانون اإلجراءات

 اجلزائية اجلزائري 
 

 طالبة دكتوراه - مهديد هجرية
 ملخص:

، يربز للمتهم احلق يف الدفاع ضد ما بالتهمة املنسوبة إليه تهإحاطمن خالل حق املتهم يف       
و إعالم املتهم بالتهمة ليس نسب إليه، ولتلك اإلحاطة أمهية كبرية تتمثل يف إعداد الدفاع، 

مقصورا عىل مرحلة التحقيق االبتدائي بل يمتد إىل مرحلة املحاكمة فكل تعديل أو تغيري يف 
 الوصف القانوين يستلزم إخطار املتهم به.

ليس من املنطقي القول بأن املتهم علم بالتهمة ما مل يفهمها، فحق اإلحاطة بالتهمة يستلزم      
جد عائق حيول دون فهم املتهم تطلب ذلك االستعانة  حقا آخر يتمثل يف حق الفهم، فمتى وُ

 بمرتجم.
Résumé 
       Grâce au droit de l'accusé dans sa charge contre lui, souligne l'accusé le 
droit de se défendre contre ce qui a été attribué à lui, mais cette séance 
d'information très important est de préparer une défense, et d'informer l'accusé 
de la charge ne se limite pas à la phase, de l'instruction préparatoire  mais 
étend à la phase après toute modification ou changement dans la description 
notification juridique à l'accusé exige. 
      Cela n'a aucun sens de dire que l'accusé connaissait la charge à moins qu'il 
ne comprend le droit de prendre en charge nécessite vraiment une autre 
compréhension est juste, quand il a trouvé obstacle à la compréhension du 
défendeur en fait la demande d'un interprète. 

املتهم، التهمة،حق الدفاع، التحقيق اإلبتدائي، مرحلة املحاكمة، التكليف الكلامت املفتاحية: 
 باحلضور.
 :مقدمة

حق الدفاع هو حق أصيل، قديم الوجود قدم اإلنسانية تطورت أساليبه بتطور الفكر 
من نحت  ، الطبيعةالبرشي فبعد أن كان الشخص يستعمل حقه يف الدفاع عن نفسه ضد قو

و ماله  للكهوف و صد العتداء احليوان، أصبح يستعمل فكره يف درء كل خطر يتهدده يف نفسه
ام حاطت به شبهات و دالئل قوية و عرضه، و يشكل االهتام خطرا حمدقا بالشخص كل
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متامسكة عىل ارتكابه فعال جيرمه القانون، و يقتيض ذلك كفالة حق الدفاع للشخص املتهم و
 تمكينه من ممارسته عىل الوجه السليم.ل

توهم بمعنى ظن و أومهه بمعنى  املتهم لغة اسم مشتق من كلمة التهمة و أصلها وهم و
من توافرت  ": ه ذهب البعض إىل القول بأن. أما قانونا ف)1(أدخل عليه التهمة فهو متهم و هتيم

  .)2("ك الدعوي اجلنائية قبلهضده أدلة أو قرائن قوية، كافية لتوجيه االهتام إليه وحتري
الدفاع لغة من الفعل دفع يدفع دفعا اليشء يعني نحاه و أزاله بقوة يقال دفع عنه األذ رده 

مكنة أو اختصاص أقره القانون  "أر تعريف حق املتهم يف الدفاع أنه:. أما قانونا ف)3(محاه منه
يمتد يف الفرتة ما بني إخطاره أمام سلطة التحقيق و املحاكمة -أو من ينوب عنه -للمتهم

باالهتام املوجه ضده و صدور حكم بات يف الدعو اجلزائية فحو هذه املكنة أو االختصاص 
 ."هو درء التهمة بإضعاف دليل االهتام لنيل الرباءة

يقوم حق الدفاع عىل أساس مبدأ قرينة الرباءة حيث عىل اعتبار أن الشخص جبل عىل الرباءة 
كام أنه يقوم عىل أساس  ،تطرأ عليه فإن له احلق يف الدفاع عىل األصل الكامن فيه و االهتام صفة

فمن خالل اإلعالم يتاح له الدفاع عام وجه إليه من وقائع  )4(إحاطة املتهم بالتهمة املنسوبة إليه
 جمرمة.   

همة ال يؤدي بمجرد توجيه التهمة إىل املتهم يربز حق الدفاع. كام أن حق املتهم يف إحاطته بالت
 .معناه إال إذا فهم املتهم هذه اإلحاطة وال يتم ذلك إال بلغة يستوعبها ويفهم هبا فحو االهتام

كيف يساهم يف و حق املتهم يف إحاطته بالتهمة  و سأحاول من خالل هذا البحث دراسة
 كفالة املامرسة الفعلية و السليمة حلق الدفاع.

 ه بالتهمةاملبحث األول: حق املتهم يف إعالم
لقد حق اإلحاطة بالتهمة اهتامما كبريا عىل املستو الدويل فقد نصت عليه أغلب واملواثيق 

للقول بأن هناك ممارسة فعلية حلق الدفاع ما مل حياط املتهم  ليس هناك جماليف الواقع  )5(الدولية
وكونه حقا للمتهم فله  .علام بام هو منسوبا إليه، ألنه بواسطة حق العلم بالتهمة يربز حق الدفاع

احلرية الكاملة يف شكل ممارسته، فاملهم كفالة حق اإلحاطة بالتهمة والحقا تتجىل لنا الصورة 
التي يتخذها املتهم للدفاع عن نفسه هل سيامرس دفاعه أصالة و ذلك من خالل إبداءه ألقواله 

يتوىل دفاعه بنفسه من خالل بحرية فيعمل عىل إنكار التهمة و يقدم طلباته و يبدي دفوعه أو أنه 
أخذه ملنحى آخر و يامرس حقه يف الصمت.أو قد يفضل االستعانة بالغري فيامرس دفاعه 

 بالوكالة.
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و فيام ييل سأتناول يف املطلب األول ماهية حق اإلحاطة بالتهمة عىل اعتبار هذا احلق 

مرحلة التحقيق االبتدائي االنطالقة حلق الدفاع وأخصص املطلب الثاين لسبل العلم بالتهمة يف 
 يف حني أفردت املطلب الثالث لسبل العلم بالتهمة يف مرحلة املحاكمة. 

 املطلب األول: ماهية حق اإلحاطة بالتهمة
ليس من املنطقي أن يتم استجواب املتهم ومناقشته باألدلة ومطالبته باإلدالء بالتوضيحات  

، و لدراسة ذلك تناولت مفهوم هذا حاطته علامدون أن يكون قد سبق إ ،املتعلقة باالهتام ضده
 احلق من خالل الفرع األول يف حني أفردت الفرع الثاين ألمهيته.

 الفرع األول: مفهوم حق املتهم يف اإلحاطة بالتهمة
أن خيطر املتهم بالتهمة املسندة إليه، فعىل القائم باالستجواب رضورة أن  "معنى هذا احلق: 

. ما يالحظ عىل هذا التعريف أنه )6("واقعة املنسوبة إليه واألدلة املتوفرة ضدهحييط املتهم علام بال
.ربط حق اإلحاطة بالتهمة و جعل له سبيال يتمثل يف االستجواب يف حني أن له سبال أخر 

ال يشرتط أن يذكر للمتهم الوقائع املنسوبة إليه بالتفصيل، بل يكفي أن يلخص له هذه  
حاطة ال يكون بالتهمة املنسوبة للمتهم فقط بل يلزم إعالمه باألدلة . ونطاق اإل)7(الوقائع

وبحقيقة الشبهات القائمة ضده لكي يتمكن املتهم من تفنيدها والدفاع عن نفسه وال جيوز 
إذا حاولت سلطة  .)8(التغرير به ويبطل إقراره الناتج عن عدم أمانة املحقق يف عرض الشبهات

ملتهم ملدة معينة من الزمن، بغية إرباكه أو إهيامه و هتويل األمر عليه، التحقيق إخفاء التهمة عن ا
هبدف وصوهلا العرتاف منه بام تظن أنه فاعله، و ذلك دون أن حتدد للمتهم سبب تواجده 
أمامها أي إعالمه بام هو منسوب إليه من وقائع جمرمة. فإهنا بذلك تكون قد حتايلت عىل املتهم و 

 خلداع و هي أساليب غري مرشوعة، ترضب بحق الدفاع عرض احلائط.استعملت احليلة و ا
 الفرع الثاين: أمهية حق اإلحاطة بالتهمة 

فإبالغه بام هو منسوب إليه و إحاطته به  ،وهلذا احلق أمهية كبرية  يف جمال حق املتهم يف الدفاع
نه ال يمكن للمتهم أن إحاطة كاملة يف الوقت املناسب له أثر كبري عىل إعداد املتهم لدفاعه أل

. علم املتهم بالوقائع واألدلة يتيح له حتضري )9(يقدم دفاعه، ما مل يكن عىل علم بتلك االهتامات
إن أمهية إحاطة  دفاعه من خالل استيعابه ملا وجه إليه والتفكري يف حجج يدرأ هبا التهمة عنه.

تبة عىل ذلك، حيث إن املتهم يعتمد أساساً املتهم علامً بالتهمة املنسوبة إليه، مرتبطة بالنتائج املرت
يف إعداد دفاعه عىل طبيعة التهمة املوجهة إليه، كام انه حق أسايس للمتهم بمعرفة التهمة التي 

لذلك فإن أي تغيري أو تعديل فيها يستلزم بالرضورة إعالمه حتى يتمكن من تعديل  ،يسأل عنها
 دفاعه عىل أساس ما طرأ من تغيري.
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تهم علامً باالهتام، واألدلة املتوفرة ضده، من جهة يمكنه من حتضري دفاعه لتفنيد إحاطة امل

االهتام املسند إليه، ومن جهة أخر تسهم تلك اإلحاطة يف صحة و سالمة إجراءات التحقيق و 
 املحاكمة.

 املطلب الثاين: سبل العلم بالتهمة يف مرحلة التحقيق االبتدائي
تهمة املنسوبة إليه يف مرحلة التحقيق االبتدائي يتخذ صورتني األوىل إن علم املتهم بال        

الشكل الضمني  الشكل الرصيح املبارش و تناولتها يف الفرع األول أما الصورة الثانية فتتمثل يف 
 .الفرع الثاينو التي خصصت هلا  الغري مبارش 

 املبارش الفرع األول:  الشكل الرصيح
مة يف مرحلة التحقيق بشكل رصيح مبارش و شفهي يكون بمثوله أمام علم املتهم بالته       

قايض التحقيق وذلك بعد التأكد من هويته وذلك يف ما يسمي باستجواب احلضور األول ثم 
بَلغ بالتهمة وتثبت أقواله بشأهنا تاركا  )11(يكون بعد التثبت من شخصيته .)10(حييطه بالتهمة ثم يُ

أجد أن املرشع قد نص عىل إحاطة املتهم علام .)12(دالء بام يشاء من أقوالالكاملة يف اإل له احلرية
 عدم احرتام مع –بالوقائع املنسوبة إليه، غري أنه مل يتناول إذا ما كان ذلك اإلعالم يتم بالتفصيل

 . بإجياز الواقعة يرسد املحقق أن أم-املوضوع يف االستجواب يف اخلوض
 ،-له القانوين التكييف أي –وصف القانوين للجريمة هناك من يري أنه يستحسن ذكر ال

يف حني هناك من ير أنه ال يشرتط عىل  )14(وإغفاله ال يعيب اإلجراء )13(الوقائع إىل باإلضافة
 إال أنني .)15(املحقق أن يذكر الوصف القانوين للوقائع فقد تظهر ظروف تغري من هذا الوصف

قايض التحقيق الوقائع يذكر الوصف القانوين  أر العكس فمن املستحسن إىل جانب رسد
للفعل فمام ال شك فيه أن للوصف القانوين أثر كبري عىل نفسية املتهم فيمكن أن جيعله يرسع 
لالستعانة بمحام باعتباره شخص متمرس ذو خربة. فمثال إذا علم املتهم أنه متابع بجنحة 

أو  5علم أنه متابع يف جناية عقوبتها تفوق  عقوبتها سنة أو سنتني لن يكون له نفس رد الفعل إذا
برأي أن املحقق يعفى من ذكر الوصف القانوين للواقعة فقط إذا تعذر عليه  ،سنوات 10

التكييف القانوين الحتامل ظهور ظروف تغري من وصف التهمة، ومثاله شخص متهم بجريمة 
ريمة وصفها القانوين جناية القتل اخلطأ وهناك احتامل ظهور ظروف جديدة جتعل منه متهام بج

القتل العمد. و أجد أن  املرشع اجلزائري أغفل عن مسألة إحاطة املتهم بطبيعة التهمة أي ذكر 
باألدلة املتوفرة ضده أم وصفها القانوين. إضافة إىل أنه مل يذكر هل أن لقايض التحقيق إعالمه 

 ال.
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للعقوبة ومواد القانون املراد تطبيقها إعالم املتهم بكافة الظروف املشددة واملخففة كام أن 

وقائمة بأقوال الشهود وأدلة اإلثبات رضوري للدفاع حتى يتمكن من تفنيد أدلة االهتام وتقديم 
 . )16(ةالرباءأدلة 

املرشع اجلزائري مل يلزم قايض التحقيق بذكر طبيعة التهمة بالنسبة للوقائع عند حضور املتهم 
بأدلة املتوفرة يتناول مسألة إعالم املتهم  كام مل .)17(عض الترشيعاتألول مرة أمامه، عىل خالف ب

من قانون اإلجراءات  100ما يستحسن عليه أنه أورد يف املادة ضده عند املثول األول. إال أنه 
و عليه فقايض التحقيق ملزم بأن تتم تلك اإلحاطة بأسلوب رصيح و  "رصاحة"اجلزائية لفظ 

التغرير باملتهم، وبالتايل يلتزم املحقق األمانة يف عرض التهمة. و عدم عليه أيضا االبتعاد عن 
إحاطة املتهم بالتهمة املنسوبة إليه قبل استجوابه يعد إخالال بحق الدفاع يرتتب عنه بطالن 

 .املتهم أو حماميه التحقيق متى متسك به
 بارشاملالفرع الثاين: الشكل الضمني غري 

لة التحقيق بشكل ضمني غري مبارش يكون كتابة عند صدور أمر علم املتهم بالتهمة يف مرح
 .)19(أو أوامر اإلحالة)18(القبض

.ومواد القانون املطبقة )20(بالنسبة لصدور أمر القبض فإنه يتضمن هوية املتهم ونوع التهمة
 للتهمة، تناول املرشع اجلزائري التكييف القانوين )21(أمرٍ بالقبض وأشري إىل أنه عند تنفيذ عليها.

 من نفس القانون. 100يف حني أنه سكت عنه يف املادة  نوعها ومواد القانون املطبقة،
وبالنسبة ألوامر الترصف يف التحقيق فإنه عند انتهاء املحقق من التحقيق االبتدائي حييط  

 .)22(املتهم علام بتلك األوامر سواء أمر اإلحالة وأمر إرسال املستندات إىل النائب العام
حياط املتهم علام بالتهمة من خالل أوامر اإلحالة كوهنا تتضمن الوقائع موضوع االهتام 

األوامر باإلحالة الصادرة  ". ويف هذا السياق قضت املحكمة العليا بأن: )23(ووصفها القانوين
عن قايض التحقيق يف مواد اجلنح واملخالفات جيب أن حتدد الوصف القانوين للواقعة 

 .)24("ي من أجلها توجد ضد املتهم دالئل كافية..واألسباب الت
فالدفاع ال يكون فعاال ما مل يعلم املتهم كل ما يتعلق بالدعو وبغري هذا العلم يصبح حق 

 .)25(الدفاع مشوبا بالغموض فاقدا الفعالية
 املطلب الثالث: سبل العلم بالتهمة يف مرحلة املحاكمة

يف حتديد مصري املتهم لذلك كان من الرضوري كفالة حق ملرحلة املحاكمة أمهية كبرية       
الدفاع من خالل إحاطة املتهم علام بالتهمة املنسوبة إليه قبل بداية املحاكمة ليتسنى للمتهم 

 حتضري دفاع متني. 
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سبل العلم بالتهمة عديدة منها الشخصية كحضور املتهم واملواجهة واالستجواب ومنها 

ومنها ذات الطبيعة املزدوجة كتنبيه املتهم بام يطرأ عىل التهمة  طالعواالاملوضوعية كاإلخطار 
. فمثال يعترب إطالع املتهم أو حماميه عىل أوراق )26(من تعديل أو تغيري يف وصفها القانوين

، سبيال إلحاطته بالتهمة واألدلة. كام أجد أنه من بني وسائل اإلحاطة )27(الدعو القائمة ضده
حيث يسمع الرئيس أقوال املتهم )28(ب يف التحقيق النهائي أمام املحكمةبالتهمة االستجوا

 وردوده عىل االهتام املوجه ضده، و عليه حييط الرئيس املتهم بالتهمة ليسمع أقواله بشأهنا.
إن قاعدة تقيد املحكمة باحلد الشخيص من حيث األشخاص املدعى عليهم واحلد العيني  

ندة إليهم ال تنفي أن للمحكمة سلطة إجراء بعض التعديالت غري من حيث التقيد بالوقائع املس
اجلوهرية عىل وقائع الدعو، كام هلا سلطة تغيري الوصف القانوين هلذه الوقائع فيام لو تبني هلا أن 
هذا الوصف قد جانبه الصواب، واملحكمة وهي تقوم هبذه األمور ال تعترب خارجة عن القاعدة 

. وحق )29(أن ما جتريه يغري جوهر الوقائع املرفوعة عىل أساسها الدعوالسابق ذكرها، ما دام 
الدفاع يرسي يف مجيع ما يطرأ عىل التهمة من تعديل أو تغيري يف وصفها القانوين، إال أن هناك 

لدراسة سبل اإلحاطة بالتهمة يف هذه املرحلة خصصت  ضوابط معينة عىل املحكمة االلتزام هبا.
يف باحلضور يف حني رصدت الفرع الثاين لتغيري الوصف القانوين للواقعة و الفرع األول للتكل

 أفردت الفرع الثالث لتعديل التهمة.
 الفرع األول: التكليف باحلضور

يتمكن املتهم من خالله احلضور  )30(من بني وسائل إحاطة املتهم بالتهمة التكليف باحلضور
حيث ال يتمكن من ذلك ما مل يكن  ،)31(تهمإىل إجراءات املحاكمة ومناقشة اخلصوم ومواجه

وإال فقد  )32(عىل علم بالتهمة املنسوبة إليه، مع وجوب اشتامله عىل بيانات حمددة قانونا
خصوصية اإللزام إذا كان يشوبه الغموض أو عدم الدقة ومثاله إذا مل تُذكر فيه الواقعة التي 

 .قامت عليها الدعو أو النص القانوين املطبق عليها
وقضت املحكمة العليا أن البيانات الواردة يف هذه املادة جوهرية يرتتب عىل خمالفتها 
البطالن. غري أن هذا البطالن نسبي ال مطلق بحيث أن جهة االستئناف ال تقيض به إال إذا متسك 

 .)33(به اخلصم قبل كل دفاع يف املوضوع
 الفرع الثاين: تغيري الوصف القانوين للواقعة

يكون تغيري الوصف القانوين للواقعة منصبا عىل نفس الوقائع املادية املبينة يف أمر جيب أن 
اإلحالة أو ورقة التكليف باحلضور ألن املحكمة وإن مل تكن مقيدة بالوصف القانوين للتهمة إال 
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 و يف ذلك أهنا مقيدة بالوقائع املادية املسندة للمتهم يف ورقة االهتام والتي هي أساس التهمة.

جيوز لقضاة االستئناف تغيري وصف اجلنحة مثال من نصب بانتحال  "املحكمة العليا أنه:  تقول 
. غري أنه ال يسوغ  هلم تغيري الوصف )34(لقب أو رتبة رشفية إىل نصب باستعامل صفة كاذبة

اقعة ، كام ال جيوز هلم الفصل يف الدعو اجلزائية متى كانت الو)35(القانوين للواقعة بدون تسبيب
تغيري الوصف إجراء يقتيض إعادة تكييف  "أيضا أن: .و قضت )36(تكون جناية وفقا للقانون

الواقعة وإعطائها الوصف الصحيح دون إدخال عىل الواقعة األصلية أي ظرف آخر غري 
موجود يف الوصف القديم. فاعتبار املحكمة املتهم فاعال أصليا جلريمة القتل العمد ال رشيكا 

ورد يف قرار اإلحالة الصادر عن غرفة االهتام ال يضيف إىل الواقعة أي ظرف جديد كام فيها كام 
جيب . )37("أنه ال يرض باملتهم طاملا أن القانون يعاقب الفاعل األصيل و الرشيك بنفس العقوبة

تنبيه املتهم لذلك التغيري،مع وجوب إعالمه بالنص القانوين الواجب التطبيق بناء عىل الوصف 
 .)38(انوين اجلديد، ليتسنى للمتهم حتضري دفاعه بناء عليه مع منحه أجال لتحضري دفاعهالق

 الفرع الثالث: تعديل التهمة.
إذا كان تغيري الوصف القانوين للواقعة ال يضيف جديدا إىل الواقعة حمل النظر باعتباره       

هو إضافة ظروف أو وقائع هيدف إىل بيان النص القانوين الذي تندرج حتته، فتعديل التهمة 
 .جديدة هلا عالقة بالوقائع التي من أجلها رفعت الدعو 

فبالنسبة لتعديل التهمة فهي عملية مقتضاها  "و قد تناولته املحكمة العليا يف قرار هلا قائلة:
إعطاء قضاة املوضوع الوصف القانوين الصحيح الذي يتالءم مع الواقعة التي تثبت لدهيم من 

ت بعد إضافة ظرف أو ظروف مشددة مل ترد يف ورقة التكليف باحلضور أو أمر أو قرار املرافعا
اإلحالة حسب األحوال عىل رشط أن ال خترج الدعو من اختصاص اجلهة املطروحة عليها أما 
إذا أحيلت الواقعة بصفة جنحة اختالس األموال وثبت من املرافعات توافر ظرف مشدد جيعل 

عني عىل املجلس القضائي إلغاء احلكم املستأنف والترصيح بعدم اختصاصه من الواقعة جناية ت
 .)39(وإال ترتب عىل ذلك النقض

بالنسبة ملحكمة اجلنايات فقد خول هلا املرشع سلطة تعديل التهمة بإضافة الظروف املشددة 
لقاعدة . وبناء عىل هذه ا)40(التي تظهر من املرافعات ألن ذلك ال خيرج الدعو من اختصاصها

 .)41(جيوز هلا أن تعدل هتمة القتل العمد البسيط بتهمة القتـل العمد املقرتن بظرف سبق اإلرصار
يشرتط لتعديل التهمة  "ويف ذلك قضت املحكمة العليا أنه: وجيب تنبيه املتهم لذلك التعديل 

حتى يتمكنا بإضافة ظرف أو ظروف مشددة أن يقع إعالن النيابة العامة واملتهم هبذا التعديل 
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من قانون اإلجراءات اجلزائية.  306/1من إبداء مالحظاهتام يف هذا الشأن طبقا ألحكام املادة 

 .)42("ويعترب هذا اإلجراء جوهريا وخمال بحقوق الدفاع. لذلك يرتتب عىل عدم مراعاته النقض
إعداد دفاعه ويقدم أي بناء عىل التنبيه حياط املتهم علام بالتعديل الذي طرأ عىل التهمة ليقوم ب

األوراق واملستندات التي تدعم مركزه القانوين فإن أخلت املحكمة بذلك تكون خرقت ضامنة 
 .)43(من ضامنات املتهم وانتقصت من حقه يف الدفاع

 املبحث الثاين: حق املتهم يف فهم التهمة 
مل يفهمها، فحق ليس هناك جمال للقول بأن املتهم قد أحيط علام بالتهمة املنسوبة إليه ما 

اإلحاطة بالتهمة يندرج حتته إعالم املتهم بالوقائع املنسوبة إليه و فهمه هلا، فالعلم باالهتام معناه 
توجيه الوقائع املجرمة و استيعاب املتهم هلا، فقد توجه التهمة للمتهم إال أن هناك موانع تقف 

حيط هبا، فحق املتهم يف العلم بالتهمة حائال دون فهمه هلا و بالتايل ليس بوسعنا القول بأنه قد أ
يستلزم منطقيا فهمه هلا بواسطة تدخل طرف ثالث يتمثل يف املرتجم. لقد لقي حق الفهم اهتامما 

، و لدراسة هذا احلق خصصت املطلب األول للرشوط )44(هو األخر عىل املستو الدويل
يف املطلب الثاين الرشوط املتعلقة الواجب توافرها يف املتهم لالستعانة بمرتجم يف حني تناولت 

 باملرتجم.
 املطلب األول: الرشوط الواجب توافرها يف املتهم لالستعانة بمرتجم

ليس هناك جمال للقول بأن املتهم قد علم بالتهمة ما مل يستوعبها ألن العلم مرهون بالفهم، 
تهم ال حيسن اللغة التي إال أنه قد يتعذر عليه ذلك نظرا لوجود إعاقة حتول دون فهمه أو أن امل

.و لدراسة ذلك تناولت إصابة املتهم بعاهة )45(وجه هبا االهتام لذلك يتم االستعانة بمرتجم
طبيعية من خالل الفرع األول يف حني تناول الفرع الثاين جهل املتهم باللغة املستخدمة يف 

 .املحكمة
 الفرع األول: إصابة املتهم بعاهة طبيعية

فسه عىل املتهم و ذلك جراء وجود عاهة طبيعية فإما أن يكون صامتا صمت يفرض ن هناك
نتيجة بكم أو نتيجة عدم سامعه الكالم الذي يوجه إليه جراء صمم به و نتيجة لذلك فإنه يقتيض 

إال  ،أن يكون هناك  تعامال من نوع خاص، فاألصل أن تتم إحاطة املتهم بالتهمة شفاهة بالكالم
فيهـا املتهم أصم أو أبكم أو كالمها حيول دون حتقيق ذلك، و عليه تم  أن احلاالت التي يكون

 البحث عن كيفية يتم التواصل هبا مع املتهم األصم أو األبكم مراعاة لوضعيته.
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فإذا كان حيسن القراءة و الكتابة قدمت له كتابة أما إذا كان أميا فتتم توجيه التهمة إليه  

ل معه. فإن كـان املتهم أصام لكنه يستطيع النطق بعبارات بواسطة من له القدرة عىل التواص
ففي هذه احلالة توجه إليه األسـئلة كتابة و يطالب باإلجابة عليها شفاهة، أما إذا كان  ،مفهومة

املتهم أبكام غري قادر عىل النطق إال أن ذلك ال يمنع من توجيه األسئلة إليه شفاهة، و تلقي 
يف حال كونه أصم و أبكم فينبغي أن يتم توجيه التهمة إليه عن طريق إجاباته عليها كتابة، أما 

الكتابة فقط و ذلك يف حال كونه حيسن القراءة و الكتابة أما إذا كان املتهم أميـا فإنه يتوجب 
االستعانة بخبري خمتص بالتعامل مع هذه احلالة أي متخصص يف علم األرطوفونيا، حيث يتوىل 

 قوم بنقل األسئلة إليه بالطريقة التي يفهمها ثم ينقـل رده عليها شفاهة.ترمجة تلك اإلشارات في
منه عىل أن تتم  100إن قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري مل ينص رصاحة يف املادة 

أورد  و -غري أن املنطق يستلزم ذلك ملامرسة حق الدفاع -اإلحاطة بالتهمة بلغة يفهمها املتهم
منها أنه تناول يف القسم املتعلق بسامع الشهود  )46(جم يف عدة مواضعاملرشع االستعانة بمرت

، كام نص عىل أنه إذا كان الشاهد أصم أو أبكم تتم حمادثته كتابيا، )47(إمكانية االستعانة بمرتجم
. تناول رصاحة )48(و إذا مل يعرف الكتابة يندب له قايض التحقيق تلقائيا مرتمجا قادرا عىل حمادثته

 من نفس القانون. 301تهم األصم أو األبكم يف االستعانة بمرتجم يف نص املادة حق امل
 جهل املتهم باللغة املستخدمة يف املحكمة الفرع الثاين:

يف ظل االنفتاح العاملي و نمو حركة دخول و خروج األجانب قد ينتج عىل إثر اختالط 
مما يستوجب اختاذ إجراءات جزائية هؤالء فيام بينهم أو مع  أبناء املجتمع اجلزائري جرائم 

فإنه  )49(ضدهم و إذا كان أولئك األجانب من غري الناطقني باللغة العربية اللغة الرسمية للدولة
يكون هناك صعوبة يف التفاهم معهم  فكيف يتمكن املتهم من فهم املناقشات واملشاركة فيها 

 مرتجم للمتهم كفالة حلقه يف الدفاع. والرد عىل األدلة القائمة ضده و هذا الوضع يستدعي تعني
 و هو احلال أيضا إذا مل يكن القايض لديه معرفة لغوية كافية باللغة األجنبية. 

ترمجة اللغة تعترب من أعامل اخلربة ألن املرتجم يساعد القايض يف أداء مهمته، و هو يعتمد 
 للمتهم و يعينه عىل إفهام القايض عىل قواعد فنية ال يعرفها عادة القايض، و املرتجم يفرس املعاين
 .)50(رد املتهم عىل التهمة املسندة إليه و توضيح أوجه دفاعه بشأهنا

 املطلب الثاين: الرشوط املتعلقة باملرتجم
يعد املرتجم مهزة وصل بني القايض و املتهم حيث يعترب لسان املتهم بالنظر ملا يؤديه من مهام 

ملرتجم جتعله أهال لتلك املهمة ة، كان لزاما توافر رشوط يف ايف الرتمجة و نظرا لتلك األمهي
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لدراسة ذلك خصصت الفرع األول لكفاءة املرتجم، يف حني أفردت الفرع الثاين حلياد و

 املرتجم.  
 الفرع األول: كفاءة املرتجم

 إن تعيني مرتجم للمتهم يعد إجراءا رضوريا تستلزمه املامرسة الفعالة حلق الدفاع، و عليه
فإن من أهم الرشوط الواجب توافرها فيه هي الكفاءة و يستلزم ذلك أن يكون بالغا السن 

 .)51(القانونية التي حددها القانون
 )52(رشط الكفاءة يستدعي أن يكون املرتجم حاصال عىل إجازة علمية تؤهله ملهمة الرتمجة 

املناقشات فهم اجليد للمحادثات ومراعاة  للوذلك  )53(وله كفاءة مهنية تسمح له بمزاولة الرتمجة
 التي تدور باجللسة.

كام أنه من متطلبات الكفاءة أن يكون املرتجم صادقا حيث ألزمه القانون بأداء اليمني  
حتى يبقى دائام يصغي لصوت الضمري فيه أثناء تأديته لواجبه و يراعي أخالقيات )54(القانونية

تي يرتمجها يعرضه للعقوبات املقررة يف شهادة املهنة. فكل حتريف عمدي جلوهر األقوال ال
 .)55(الزور

فال  )56(كام أن رشط الكفاءة يفرض أن يكون املرتجم أمينا حيث أنه ملزم بكتامن رس املهنة
 ينرش أو يذيع الوثائق التي ترمجها أو التي صدق عليها إال ما قرره القانون.

 الفرع الثاين: حياد املرتجم
ن يكون حمايدا فال جيدر به االنحياز ألي جهة، و عليه فإذا مل ينقل ما جاء يستلزم يف املرتجم أ

عىل لسان اخلصوم بأمانة أو مل يرتجم األوراق و املستندات التي يتضمنها ملف القضية بصدق 
 فإنه يكون قد خرق بذلك رشط احلياد.

إليه أو عند املناقشات  فإن  و إذا مل تتم الرتمجة بأمانة سواء عند إحاطة املتهم بالتهمة املنسوبة 
ذلك يعد خرقا جسيام بحق الدفاع. و مثاله ميل املرتجم لصالح السلطة القضائية من خالل عدم 

 توخيه النقل السليم للمعنى فتتعطل حماولة املتهم يف درء التهمة.
دعو برأيي أنه مما يسهم يف حياد املرتجم عدم مجعه بني وظيفة الرتمجة مع أدوار أخر يف ال

العمومية و مثاله أن يكون مرتمجا و شاهدا يف نفس الوقت. كام أن ما يسهم يف احلياد أيضا اليمني 
 القانونية التي يؤدهيا املرتجم فهي بمثابة رادع له تفرض عليه أن يكون نزهيا. 
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 خامتة

أنه  من خالل ما سبق ذكره يتضح لنا مد أمهية حق املتهم يف إحاطته علام بالتهمة و كيف
هذا األخري الذي يعد ركيزة أساسية يف  ،يدخل يف صميم حق آخر هو حق املتهم يف الدفاع

 املحاكمة املنصفة.
و لكفالة حق الدفاع بالصورة السليمة ينبغي كفالة أوال حق املتهم يف إعالمه بالتهمة املنسوبة 

 إليه بجميع السبل القانونية خالل مراحل الدعو اجلزائية.
بة حلق الفهم و من أجل إحاطة ملمة و وافية بالتهمة املنسوبة للمتهم و لكفالة بالنس    

املامرسة الفعالة حلق الدفاع متى ما حامت شكوك لد املتهم حول قدرة املرتجم عىل الرتمجة 
فله احلق أن يستعني بمرتجم  -و ذلك من خالل فحو املحادثة -السليمة ونقل املعنى املراد

 آخر.
إثارة حالة ممكنة احلدوث و هي االستعانة بأكثر من مرتجم أي بوسيطني للرتمجة و  كام جيب  

هي حالة حينام يكون املرتجم ال يتقن لغة املتهم إال أنه يأخذ ترمجة املرتجم األول و يتوىل ترمجتها 
 و نقلها للغة املستعملة لد للمحكمة.

 :اهلوامش
لقاموس املحيط، الطبعة الثامنة، مؤسسة جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، ا -1

 .1168،ص. 2005الرسالة للنرش والتوزيع، بريوت،
 .30، ص1986الطبعة الثالثة، املطبعة العاملية،  ،د. سامي صادق املال،اعرتاف املتهم -2
عيل بن هادية، بلحسن البليش، اجليالين بن احلاج حييى، القاموس اجلديد للطالب،الطبعة  -3

 .342، ص.1991ة الوطنية للكتاب، اجلزائر، السابعة، املؤسس
إحاطة املتهم علام بالتهمة ثابتة بالرشيعة اإلسالمية عرفته منذ أكثر من أربعة عرش قرناً،   -4

فطبق عليه حد  ناة و كان غري حمصنالزأحد ففي عهد الرسول صىل اهللا عليه وسلم اعرتف 
إذا اعرتفت عليها الرجم،  مر أنهوأ صنةرشيكته و كانت حم تغريب عام وأرسل إىل املرأةو اجللد 

راجع احلديث يف صحيح البخاري كتاب احلدود باب االعرتاف بالزنا .فعال حدثوهو ما 
عيل القطب،  أيب عبد اهللا حممد بن إسامعيل البخاري، حتقيق، الشيخ حممدلـ ،6828حديث رقم 

يفهم من احلديث أن . و 1213ص.2012الشيخ هشام البخاري، املكتبة العرصية، بريوت، 
إىل املرأة ليحيطها علام بالواقعة املنسوبة إليها وهي واقعة أرسل  الرسول عليه الصالة والسالم 

الزنا و بعدها يسمع ردها ودفاعها عام نسب إليها للتفصيل يف حق اإلحاطة بالتهمة يف الفقه 
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ة املحاكمة اجلزائية، سعود بن حممد بن نارص احلاميل، حق الدفاع يف مرحلاإلسالمي، أنظر 

 . 58ص. ،1998مذكرة ماجستري، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،
 5/2املادتان  ،/أ من العهد الدويل بشأن احلقوق املدنية والسياسية14/3و  9/2املادتان  -5

/ ب من االتفاقية األمريكية 8/2/ أ من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان املادة 6/3و 
 من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان. 16/1و  14/3ن احلقوق اإلنسان املادت

د. عبد اهللا بن منصور بن حممد الرباك، حق الدفاع يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي  -6
 ،2007و املواثيق الدولية، أطروحة دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،

 .156ص. 
  .37ملال، املرجع السابق، ص.سامي صادق ا د. -7
 .37و ص. 36ص. ،نفس املرجع -8
ضامنات املتهم يف الدعو اجلزائية خالل مرحلة التحقيق د. خوين حسن بشيت،  -9

 .150، ص. 1998االبتدائي، اجلزء األول، الطبعة األوىل، مكتبة الثقافة و التوزيع، عامن، 
 من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري. 100املادة   -10
مذكرة ماجستري، جامعة  ،استجواب املتهم من طرف قايض التحقيق ،مسوس رشيدة  -11

. خليل عديل، استجواب املتهم فقها وقضاء، دار الكتب القانونية، 49، ص.2006باتنة، 
 .50و ص. 46ص.   2004مرص،

 .174املرجع السابق، ص  خليل عديل، -12
هم الشخص بارتكاهبا حسب وير عيل جروه أن املقصود بالوقائع األفعال التي يت  -13

طلبات النيابة العامة الواردة يف الطلب االفتتاحي إلجراء التحقيق، املكونة للجريمة بعنارصها 
وظروفها وعند االقتضاء كل ظرف مشدد من شأنه إعطاء اجلريمة وصفا جنائيا معينا.عيل 

 ضائي، بدون دار النرشجروه، املوسوعة يف اإلجراءات اجلزائية، املجلد الثاين يف التحقيق الق
 .329ص.، سنة الطبعواملدينة و

 .50املرجع السابق، ص. ،مسوس رشيدة  -14
. راجع أيضا د.سامي صادق املال، 150د. خوين حسن بشيت، املرجع السابق، ص.   -15

 .37املرجع السابق، ص. 
 .60سعود بن حممد بن نارص احلاميل، املرجع السابق، ص.  -16
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من  116/2يض التحقيق بإحاطة املتهم بطبيعة التهمة املادة كاملرشع الفرنيس فقد ألزم قا  -17

 قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس
من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري. و التي حتيلنا  119املنصوص عليه يف املادة   -18

 من نفس القانون. 111بدورها إىل املادة 
 جراءات اجلزائية اجلزائري.من قانون اإل 166و  164املنصوص عليهام يف املادتني   -19
  .قانونال نفس من 111/2طبقا للامدة   -20
نطبق عند تبليغه املادة  من نفس القانون 119/2فيام خيص أمر القبض طبقا للامدة  -21

 من نفس القانون. 110/2
 من نفس القانون. 169/3املادة   -22

 .من نفس القانون. 198/1و  169/3ن ااملادت  -23

املجلة  40779ن الغرفة اجلنائية األوىل يف القضية م 21/05/1985قرار صادر يوم  -24
االجتهاد  ،.عن جياليل بغدادي251ص. -1990العدد الثاين سنة -القضائية للمحكمة العليا

القضائي يف املواد اجلزائية، اجلزء األول، الطبعة األوىل، الديوان الوطني للرتبية،اجلزائر، 
من الغرفة اجلنائية األوىل  07/05/1985 .راجع أيضا القرار الصادر يوم215ص.  ،2002

ص.  -1990العدد األول سنة  -املجلة القضائية للمحكمة العليا 37.941يف الطعن رقم 
 .216ص. ،، نفس املرجع238

دار الرشوق،  ،د. أمحد فتحي رسور، القانون اجلنائي الدستوري، الطبعة الثانية -25
 .479. ص.2002مرص،

م يف حماكمة عادلة، منشأة املعارف، محاية حق املتهد. حاتم بكار، -26
 .243ص.1997اإلسكندرية،

 من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري. 272املادة   -27
 من نفس القانون. 300و 224املادتان  -28
عمر فخري عبد الرزاق احلديثي، حق املتهم يف حماكمة عادلة، دار الثقافة للنرش و   -29

 .152ص.،2005التوزيع، عامن، 
 439/1وقد أحالت املادة  اإلجراءات اجلزائية اجلزائري. من قانون 394و333املادتان -30

من نفس القانون املتعلقة بالتكليف باحلضور تطبيق أحكام قانون اإلجراءات املدنية املواد 
من  334املادة  كام يعلم املتهم بالتهمة بواسطة اإلخطار املسلم من النيابة العامة.20إىل18من

 زائية اجلزائريقانون اإلجراءات اجل
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 نفس القانون.من  224املادة   -31
  .قانوننفس المن  440املادة   -32
من القسم األول للغرفة اجلنائية الثانية يف الطعن رقم  1981أفريل  07رار صادر يوم ق -33

 .63نقال عن جياليل بغدادي، املرجع السابق، ص. 22.509
ائية الثانية يف الطعن رقم من القسم األول للغرفة اجلن 10/01/1984قرار صادر يوم    -34

عن  289ص.  – 1989 سنة الثاين العدد – العليا للمحكمة القضائية املجلة – 28.460
 .212جياليل بغدادي، املرجع السابق،ص. 

من القسم األول للغرفة اجلنائية الثانية يف الطعن رقم  21/01/1986قرار صادر يوم  -35
. راجع 266. ص – 1989 سنة الثالث العدد – العليا للمحكمة القضائية املجلة – 35.213

 القرار يف نفس املرجع، نفس الصفحة.
من القسم األول للغرفة اجلنائية الثانية يف الطعن رقم  13/11/1984قرار صادر يوم  -36

راجع  ،306صفحة  1989الثاين سنة  العدد – العليا للمحكمة القضائية املجلة – 28.793
ال حيق للمجلس  "الصفحة. يف ذلك تقول املحكمة العليا: القرار عىل نفس املرجع، نفس 

القضائي أن يكيف الواقعة بوصف أشد إذا كان االستئناف مرفوعا من املتهم وحده وأن يرصح 
بعدم اختصاصه عىل أساس أن األفعال املسندة إىل املتهم تكون يف احلقيقة جناية ال جنحة ألن 

من الغرفة اجلنائية األوىل يف  02/01/1985يوم . قرار صادر "ذلك ييسء بمركز املستأنف
. 274ص.  -1990العدد الثاين سنة  -القضائية للمحكمة العليااملجلة  39.130الطعن رقم 

 .213نفس املرجع، ص.
،عن 25.111من الغرفة اجلنائية األوىل يف الطعن رقم  1981أكتوبر 27قرار صادر يوم   -37

 .211جياليل بغدادي، املرجع السابق، ص.
 .165د. عبد اهللا بن منصور بن حممد الرباك، املرجع السابق، ص.   -38
. عن 12.303من الغرفة اجلنائية األوىل يف الطعن رقم  17/06/1975قرار صادر يوم   -39

 .214جياليل بغدادي، املرجع السابق، ص.
 من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  306املادة   -40
عن  41.285لغرفة اجلنائية األوىل يف الطعن رقم  من ا 16/07/1985قرار صادر يوم   -41

 .214جياليل بغدادي، املرجع السابق،
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نفس  ،27.293من الغرفة اجلنائية األوىل يف الطعن رقم  02/02/1982قرار صادر يوم  -42

 156. عمر فخري عبد الرزاق احلديثي، املرجع السابق، ص.214،املرجع
/ ه من 6/3قوق املدنية والسياسية، املادة /د من العهد الدويل بشأن احل14/3املادة   -43

 ./أ من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان8/2االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، و املادة 
 14لقد جعل الدستور الكندي حلق االستعانة بمرتجم قيمة دستورية حيث نص يف املادة  -44

يتحدث اللغة التي جتري هبـا املرافعة أو قضائية ال يفهم أو منه أن أي طرف أو شاهد يف مرافعة 
 نص الدستور متاح عىل املوقع االلكرتوين التايل: .يكون أصام، له احلق بمساعدة مرتجم

 http://www.law-dz.net/2014/01/Constitutions-of-foreign-countries.htm 
من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، وباملناسبة  343و  314و  298راجع منها املواد  - 46

مكرر  51قد أقر املرشع اجلزائري إمكانية استعانة املشتبه فيه بمرتجم و ذلك من خالل املادة 
 ة اجلزائري.املعدل واملتمم لقانون اإلجراءات اجلزائي 02-15املعدلة باألمر رقم 

. من استقرائنا هلا نجد أن النص عام يشمل كال من املتهم و نفس القانون 91املادة  -47
 الشاهد.

 من نفس القانون.  92املادة  -48
 .2016 اجلزائري لسنة دستورالمن  3املادة  -49
 .233د. حاتم بكار، املرجع السابق، ص. -50
 1415شوال عام  10املؤرخ يف  13-95مر من األ 2بند  9سنة طبقا للامدة  25و هي -51

 الرسمية اجلريدة. الرسمي الرتمجان –. يتضمن تنظيم مهنة املرتجم 1995مارس  11املوافق 
 17 العدد

 من نفس األمر 9/4املادة   -52
 من نفس األمر. 7و 9/5املادة  -53
أنه  اجلزائري زائيةمن قانون اإلجراءات اجل 91من نفس األمر. وأشارت املادة  10املادة  -54

ينبغي مما عىل املرتجم املستدعى من طرف قايض التحقيق إذا مل يكن أد اليمني القانونية. 
 الرتمجان –اإلشارة إىل أن الصيغة ختتلف عن تلك الواردة يف قانون تنظيم مهنة املرتجم 

 . الرسمي
 املادة أنظر و الرسمي، مجانالرت –املتعلق بتنظيم مهنة املرتجم 13-95من األمر  16املادة  -55

 . اجلزائري العقوبات قانون من 237
 .الرسمي الرتمجان –املتعلق  بتنظيم مهنة املرتجم  13-95من األمر  11املادة  -56

http://www.law-dz.net/2014/01/Constitutions-of-foreign-countries.htm
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 قائمة املراجع:

 القواميس -
عيل بن هادية، بلحسن البليش، اجليالين بن احلاج حييى، القـاموس اجلديـد للطالب،الطبعـة  -

 1991ملؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، السابعة، ا
مؤسسة الرسالة   ،جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، القاموس املحيط، الطبعة الثامنة -

 .2005للنرش و التوزيع، بريوت، 
 املصادر: -
عيل القطـب،  صحيح البخاري، حتقيق، الشيخ حممد أيب عبد اهللا حممد بن إسامعيل البخاري، -

 .2012بريوت،  ،شام البخاري، املكتبة العرصيةالشيخ ه
 الكتب-

 .2002دار الرشوق، مرص، ،د. أمحد فتحي رسور، القانون اجلنائي الدستوري، الطبعة الثانية -
 1997د.حاتم بكار،محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة، منشأة املعارف، اإلسكندرية، -
اجلزائية، اجلـزء األول، الطبعـة األوىل، الـديوان  جياليل بغدادي، االجتهاد القضائي يف املواد -

 .2002الوطني للرتبية،اجلزائر، 
   . 2004خليل عديل، استجواب املتهم فقها وقضاء، دار الكتب القانونية، مرص، -
د. خوين حسن بشيت، ضامنات املتهم يف الدعو اجلزائية خالل مرحلة التحقيق االبتـدائي،  -

 .1998وىل، مكتبة الثقافة و التوزيع، عامن، اجلزء األول، الطبعة األ
 .1986 ،الطبعة الثالثة،  املطبعة العاملية ،د. سامي صادق املال،اعرتاف املتهم

حق املتهم يف حماكمة عادلة، دار الثقافة للنرشـ و التوزيـع،  عمر فخري عبد الرزاق احلديثي، -
 .2005عامن، 

ئية، املجلد الثاين يف التحقيـق القضـائي، بـدون دار عيل جروه، املوسوعة يف اإلجراءات اجلزا -
 النرش واملدينة وسنة الطبع.

 أطروحات الدكتوراه-
د. عبد اهللا بن منصور بن حممد الرباك، حق الدفاع يف نظام اإلجراءات اجلزائيـة السـعودي و  -

 .2007املواثيق الدولية، أطروحة دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،
 مذكرات املاجستري:-
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سعود بن حممد بن نارص احلاميل، حق الدفاع يف مرحلة املحاكمة اجلزائيـة، مـذكرة ماجسـتري،  -

 .1998جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،
مذكرة ماجستري، جامعـة باتنـة،  ،استجواب املتهم من طرف قايض التحقيق ،رشيدة مسوس -

2006. 
 وامر و املراسيمالقوانني و األ-

 . 2016دستور اجلزائر لسنة  -
 قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري -
 قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس -
يتضـمن تنظـيم مهنـة 1995مارس  11املوافق  1415شوال عام  10املؤرخ يف 13-95أمر -

 .17 العدد الرسمية اجلريدة. الرسمي الرتمجان –املرتجم
 ليةاملواثيق الدو-

   1966العهد الدويل بشأن احلقوق املدنية والسياسية  -
 1953االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان  -
 1969االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان  -
 .2004امليثاق العريب حلقوق اإلنسان  -
 مواقع االنرتنت-

http://www.law-dz.net/2014/01/Constitutions-of-foreign-
countries.htm -23  

http://www.law-dz.net/2014/01/Constitutions-of-foreign-countries.htm
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 511           م 2017) جوان 01د الثاين/اجلزءاملجلد الثالث (العد-خمرب السيادة و العوملة  -جملة  الدراسات القانونية 

 
 يف الترشيع اجلزائري إجراءات إصدار رخصة التجزئة

 
 نور اهلد موهويب

 طالبة دكتوراه
 فرع : قانون التعمري والتهيئة العمرانية

 -قسنطينة -جامعة اإلخوة منتوري 
 ملخص: 

ترب رخصة التجزئة قرارا من قرارات العمران الفردية، فهي وسيلة قانونية إدارية تع     
ملامرسة الرقابة القبلية التي تسبق عمليات البناء، كام أهنا وسيلة وقائية متارس اإلدارة من خالهلا 

 سلطات الضبط اإلداري هبدف احلفاظ عىل الصحة العامة و محاية النظام البيئي العام .
رخصة التجزئة ال تقل أمهية عن رخصة البناء، فهي ترتبط هبا ارتباطا وثيقا فال متنح  إن     

رخصة البناء إال إذا تأكدت اإلدارة أن األرض املهيأة للبناء مزودة بمختلف الشبكات احليوية 
، و بالتايل تفرض عىل طالبها احلصول أوال شبكات التطهري  ،كالطرق، املياه، الكهرباء و الغاز

 ىل رخصة التجزئة.ع
تشرتط رخصة التجزئة عند كل عملية تقسيم مللكية عقارية غري مبنية إىل قطعتني أو أكثر      

قصد بنائها، والتي تفرض اإلدارة عىل صاحبها تنفيذ أشغال التهيئة، وحتى يتحصل صاحب 
التعمري والتي معينة حددها قانون التهيئة و إجراءاته الرخصة البد له من إتباع اتاألرض عىل ه

 تعترب من النظام العام، وهذا ما سنتطرق له يف هذه الدراسة .
RESUME: 
     Le permis de lotir est considéré comme étant un des arrêtés urbanistiques 
individuels, c’est un moyen administratif légal de pratiquer le contrôle 
préliminaire à toute opération de construction, c’est également un moyen de 
prévention à travers lequel l’administration exerce les pouvoirs nécessaires de 
régularisation administrative ayant pour objectif la préservation de la santé 
publique et la protection de l’ordre environnemental général. 
     Ce dernier n’a pas moins d’importance que le permis de construire, ils sont 
étroitement liés, toutefois le permis de lotir n’est délivrer qu’une fois que 
l’administration soit sure de la dotation du lot de terrain destiné  la 
construction des différentes commodités de la vie telles que les routes, l’eau, 
l’électricité, le gaz, les voies d’assainissement, …etc, par conséquent, elle 
sollicite du requérant en prime d’abord le permis de lotir. 
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     Le permis de lotir est exigé avant toute opération de division en deux ou 
plusieurs lots d’une propriété immobilière non bâtie, en vue de la construire, 
ainsi l’administration exige du propriétaire l’exécution des travaux 
d’aménagement, et pour obtenir le permis sus cité, le propriétaire est tenu de 
suivre les procédures fixées par le code d’aménagement et d’urbanisme qui 
sont considérées comme étant d’ordre général, c’est ce que nous allons étudier 
plus en détail dans notre travail de recherche. 

 
يئة والتعمري، إجراءات، العمران، : رخصة التجزئة، املرشع، قانون التهيةالكلامت املفتاح

 شهادة قابلية االستغالل .
 مقدمــــة 

إن املرشع اجلزائري أوىل اهتامما كبريا بكل ما يتعلق بالتهيئة العمرانية وتنظيم املدن، يتضح     
هذا من خالل العدد اهلائل من النصوص القانونية التي تنظم عمليات البناء والتي هتدف يف 

 جياد نظام عمراين متوازن ومتكامل.جمملها إىل إ
املتعلق بالتهيئة والتعمري بمجموعة من األدوات القانونية  29-90لقد جاء القانون رقم      

لتنظيم احلركة العمرانية منها ما هي مجاعية ومنها ما هي فردية، تتمثل الوسائل اجلامعية يف 
حالة انعدامهام يتم إعامل  ويف املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري وخمطط شغل األرايض

القواعد  اجلامعية للتهيئة والتعمري، وتتمثل الوسائل الفردية يف الرخص والشهادات وهي 
كاآليت: رخصة التجزئة، رخصة البناء، رخصة اهلدم، شهادة التعمري، شهادة التقسيم وشهادة 

القبلية التي تسبق أعامل البناء املطابقة، وتعترب هذه الوسائل القانونية أدوات ملامرسة الرقابة 
والتي متارس اجلهة اإلدارية املختصة من خالهلا سلطات الضبط اإلداري للحد من ظاهرة البناء 

 الفوضوي ومحاية البيئة، وكذا احلفاظ عىل مجال وتنسيق املجال العمراين واالرتقاء به .
ملباين ال تقل أمهية عن رخصة إن لرخصة التجزئة أمهية كبرية يف تنظيم املدن وتناسق ا     

البناء، كام أهنا تعترب وسيلة وقائية للقضاء عىل فوىض العمران قبل وقوعها، واستنادا للقانون 
املحدد  19-15وحتى يف املرسوم التنفيذي رقم  )1(املتعلق بالتهيئة والتعمري 29-90رقم 

يعرف رخصة التجزئة بل اكتفى  يتضح أن املرشع مل ) 2(لكيفيات حتضري عقود التعمري وتسليمها 
 بتحديد جمال تطبيقها دون حتديد مفهومها.

فعال مل يضع املرشع تعريفا لرخصة التجزئة إال أنه عرف عملية التجزئة التي تشرتط من      
القسمة من أجل البيع أو اإلجيار أو تقسيم ملكية عقارية إىل قطعتني "أجلها الرخصة عىل أهنا: 

كام عرفها  )3( "صصة للبناء من أجل استعامل مطابق ألحكام خمطط التعمري.أو إىل عدة قطع خم
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...عملية تقسيم ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهام كان موقعها، إىل قطعتني أو "بأهنا :

عدة قطع إذا كان جيب استعامل إحد القطع األرضية الناجتة عن هذا التقسيم أو عدة قطع 
وثيقة إدارية "، ومن الناحية الفقهية فقد عرفت رخصة التجزئة بأهنا: )4( "أرضية لتشييد بناية.

تسلم عىل شكل قرار إداري، لكل شخص طبيعي أو معنوي متحصل عىل ملكية أرض، يريد 
القيام بعملية تقسيم ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات إىل اثنني أو عدة قطع من أجل إقامة 

  .) 5( "يكن موقعهابنايات سكانية، وهذا مهام 
وعليه يمكن القول أن رخصة التجزئة تصدر يف شكل قرار إداري من طرف جهات      

إدارية خمتصة، توجب عند تقسيم ملكية عقارية غري مبنية إىل قطعتني أو أكثر من أجل بيعها أو 
تفرض  إجيارها وإنجاز بناية عليها وهذا وفقا ألحكام و توجيهات خمطط شغل األرايض، والتي

اإلدارة بموجبها عىل صاحب الطلب تزويد مجيع األجزاء الناجتة عن تقسيم األرض املعدة للبناء 
بمختلف شبكات املنفعة العمومية كاملياه الصاحلة للرشب، الكهرباء، الغاز، الطرق وغريها، 
ومنه فإن من حق صاحب الطلب احلصول عىل الرخصة، وعىل اإلدارة أن تقوم بواجبها جتاه 
خمتلف الطلبات وهي ملزمة باحرتام اإلجراءات واآلجال اخلاصة بمنح الرخصة وإال اعتربت 
منتهكة ملبدأ املرشوعية، وبالتايل حيق ألصحاب الطلب منازعتها بالطعن يف القرارات الصادرة 

 عنها، وحتى املطالبة بالتعويض عن األرضار التي قد تلحقها هبم .
ما هي اخلطوات اإلجرائية ة التي تثور يف هذا الصدد هي كاآليت: وبناء عليه فإن اإلشكالي     

-15وهذا طبقا ملا جاء به املرسوم التنفيذي رقم  التي تتبعها اإلدارة إلصدار رخصة التجزئة ؟
19. 

طلب احلصول عىل رخصة التجزئة (املبحث األول)، ثم ملعاجلة هذه اإلشكالية، نتناول  
برخصة التجزئة (املبحث الثاين)، وهذا بإتباع املنهج الوصفي كيفية إصدار القرار املتعلق 

 التحلييل من خالل حتليل النصوص القانونية املتعلقة بكيفيات تسليم رخصة التجزئة.
 طلب احلصول عىل رخصة التجزئةاملبحث األول : 

لعام، اشرتط املرشع للحصول عىل رخصة التجزئة إتباع إجراءات معينة تعترب من النظام ا     
وعليه فعىل كل من يرغب يف احلصول عىل الرخصة أن يتقدم بطلبه إىل اجلهة اإلدارية املختصة 
التي تقوم بدراسة ملفه والتحقيق فيه وهذا يف اآلجال القانونية املحددة لتصدر قرارها بعد ذلك 

 بمنحه الرخصة أو رفضها أو سكوهتا وعدم الرد .
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تبدأ بتقديم طلب إىل اجلهة اإلدارية املختصة بمنح  إن إجراءات منح رخصة التجزئة     

الرخصة، واستنادا لقوانني البناء والتعمري نجد أنه دون تقديم الطلب يتعذر احلصول عىل 
الرخصة، ودراسة طلب احلصول عىل رخصة التجزئة يتضمن تبيان من له صفة بتقديم الطلب 

)، وأخريا إيداع امللف عىل  (مطلب أول) ثم التعرف عىل مكونات ملف الطلب (مطلب ثانِ
 املختصة (مطلب ثالث) .    مستو اجلهة

 املطلب األول : صفة طالب رخصة التجزئة
جيب أن يتقدم صاحب "كاآليت:  19-15من املرسوم التنفيذي رقم  08جاء نص املادة       

، "عليه... امللكية أو موكله بطلب رخصة التجزئة التي يرفق نموذجها هبذا املرسوم ويوقع
وعليه نجد أن املرشع قرص احلق يف طلب الرخصة عىل املالك األصيل أو وكيله القانوين سواء 

عىل أن يثبت معه صفته كاملك وهذا بتقديم خاصا أو عاما،  ،أكان شخصا طبيعيا أو معنويا
رب سبتم 26املؤرخ يف  )6( 58-75نسخة من عقد امللكية، أو بتوكيل طبقا ألحكام األمر رقم 

، أو بنسخة من القانون األسايس إذا كان املالك أو املوكل شخصا معنويا، وطبقا ألحكام 1975
يبارش ناظر امللك  "التي جاء نصها كاآليت : )7( 381-98من املرسوم التنفيذي رقم  13املادة 

 -5.. الوقفي عمله حتت مراقبة وكيل األوقاف ومتابعته، و يتويل عىل اخلصوص املهام التالية: .
وعليه فإذا  ،"السهر عىل صيانة امللك الوقفي املبني وترميمه و إعادة بنائه، عند االقتضاء. ...

تعلق طلب التجزئة بأرض موقوفة فإن ناظر الوقف أو وكيله من يقوم بإيداع ملف الطلب 
 وبالتايل القيام بجميع اإلجراءات الالزمة .

 مكوناتهرخصة التجزئة واملطلب الثاين : مضمون طلب 
 إن طلب رخصة التجزئة جيب أن يرفق بملف متعدد الوثائق يغلب عليه الطابع التقني.     

 الفرع األول : الوثائق اإلدارية
طالب يقدمه  الطلببخصوص  ،تتمثل الوثائق اإلدارية يف الطلب و الوثائق املدعمة له     

ارد يف املرسوم التنفيذي رقم موقعا من طرفه وهذا وفق النموذج الو و يكونرخصة التجزئة 
، يتضمن هذا الطلب مجيع املعلومات املتعلقة بطالب الرخصة تلك املتعلقة باالسم 15-19

واللقب وعنوان اإلقامة وغريها من املعلومات التي تثبت اهلوية الشخصية، كام يتضمن الطلب 
مشتمالهتا  ومساحتها واملعلومات املتعلقة بقطعة األرض املراد جتزئتها وهذا بذكر عنواهنا 

  )8(وغريها من املعلومات الواردة يف النموذج اخلاص بطلب رخصة التجزئة. 
إذا كان طالب رخصة التجزئة مالكا لعقد أرض فيجب ف ،الوثائق املدعمة للطلبأما عن      

 دميق أن -امللكية لعقد إضافة–أن يدعم طلبه بنسخة من عقد امللكية، أما إذا كان موكال فيجب 
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أما إذا كان طالب الرخصة شخصا معنويا  ،)9( املدين القانون ألحكام طبقا الوكالة عقد من نسخة

أن يقدم نسخة من القانون األسايس للشخص املعنوي وهو  -إضافة لعقد امللكية-فيجب أيضا 
 بحيث مل تكن هذه الصفة مشرتطة سابقا . 19-15ما أضافه املرشع يف املرسوم التنفيذي رقم 

 لفرع الثاين : الوثائق التقنيةا
إىل جانب الوثائق التي تثبت صفة طالب الرخصة أضاف املرشع بعض الوثائق اخلاصة     

 و هي كاآليت :  19-15من املرسوم التنفيذي رقم  09بالتجزئة والتي نصت عليها املادة 
 تصميم للموقع، يعد عىل سلم مناسب يسمح بتحديد موقع القطعة األرضية. -1
جمموعة من ، التي تشتمل عىل 1/500أو  1/200التصاميم الرتشيدية املعدة عىل سلم  -2

منحنيات املستو و سطح التسوية مع  حدود القطعة األرضية ومساحتها،تتضمن  البيانات
حتديد القطع األرضية و       خصائصها التقنية الرئيسية و نقاط وصل شبكة الطرق املختلفة،

الطرق وقنوات التموين باملياه الصاحلة للرشب واحلريق ورصف املياه  املربجمة مع شبكة
حتديد كام تشمل  املستعملة وكذا شبكات توزيع الغاز والكهرباء واهلاتف واإلنارة العمومية،

باالضافة  و مساحة االرتفاقات اخلاصة،     موقع مساحات توقف السيارات واملساحات احلرة 
و طبيعتها وشكلها العمراين، بام يف ذلك البنايات اخلاصة بالتجهيزات وقع البنايات املربجمة مل

 اجلامعية .
طرق املعاجلة املخصصة لتنقية املياه الراسبة  مذكرة توضح التدابري املتعلقة بام يأيت: -3

الصناعية من مجيع املواد السائلة أو الصلبة أو الغازية املرضة بالصحة العمومية والزراعية 
املعاجلة املخصصة لتصفية الدخان وانتشار الغازات من مجيع املواد الضارة بالصحة و  ،والبيئة

تحديد مستو الضجيج وانبعاث الطفيليات الكهرومغناطيسية، بالنسبة باالضافة ل العمومية،
 لألرايض املجزأة املخصصة لالستعامل الصناعي.

ية املجزأة و مساحة كل قطعة قائمة القطع األرض مذكرة تشتمل عىل البيانات اآلتية: -4
منها،نوع خمتلف أشكال شغل األرض مع توضيح عدد املساكن ومناصب الشغل والعدد 
 اإلمجايل للسكان املقيمني،االحتياجات يف جمال املاء والغاز والكهرباء والنقل وكيفيات تلبيتها،

دراسة و  يئة عند االقتضاء،دراسة التأثري يف البكام تشمل  طبيعة االرتفاقات و األرضار املحتملة،
 جيوتقنية يعدها خمرب معتمد .



 م 2017) جوان 01املجلد الثالث (العدد الثاين/اجلزء-خمرب السيادة و العوملة  -جملة  الدراسات القانونية  516

 
برنامج األشغال الذي يوضح اخلصائص التقنية للمشاريع والشبكات والتهيئة املقرر  -5

عند ،إنجازها ورشوط تنفيذها مع تقدير تكاليفها و توضيح مراحل اإلنجاز و آجال ذلك
 االقتضاء،

قات الوظيفية و ذات املنفعة العامة املفروضة عىل دفرت رشوط حيدد االلتزامات واالرتفا -6
كام حيدد حفظ امللكيات  ،األرايض املجزأة، وكذا الرشوط التي تنجز بموجبها البنايات

 واملغارس واملساحات اخلرضاء واألسيجة.
سهل لطالب رخصة التجزئة بتحديد إنجاز أشغال  )10(وجدير بالذكر هنا أن املرشع      

بكل جزء لوحده ويف هذه احلالة جيب عليه تقديم الوثائق املكتوبة والبيانية  التهيئة اخلاصة
اخلاصة بكل جزء، كام أنه يتم إعداد امللف البياين والتقني من طرف مكتب دراسات يف اهلندسة 
املعامرية أو التعمري، ويؤرش عىل كل الوثائق السابقة مهندس معامري ومهندس مسح 

ة إليه هنا أن املرشع سابقا كان يقترص إعداد امللف عىل املهندس وما جتدر اإلشار،األرايض
 املعامري فقط.

كام يالحظ أيضا أن املرشع وأثناء اشرتاطه لكل هذه الوثائق السابق ذكرها يوحي من      
خالهلا إىل أن التجزئة ليست جمرد القيام بعملية تقسيم لقطعة أو جمموع قطع أرضية بل هي 

أن حيرتم املستفيد من الرخصة مقتضيات أحكام البناء وهو ما يظهر أمهية  مرشوع بناء ينبغي
، كام يسعى من خالهلا للحفاظ عىل النظام )11(رخصة التجزئة وخطورة القرار الصادر بشأهنا 
 البيئي العام وكذا محاية املصلحة والصحة العامة.

 املطلب الثالث: إيداع طلب رخصة التجزئة
، فإن إيداع طلب رخصة التجزئة يكون 29-90من القانون رقم  61ادة طبقا ألحكام امل     

عىل مستو مقر املجلس الشعبي البلدي الذي تقع األرض حمل التجزئة يف دائرة اختصاصه، 
الرخصة ملفه بجميع الوثائق اإلدارية والتقنية الرضورية السابق بعد أن يكمل طالب وذلك 
 ذكرها.

ئق الالزمة املرفقة للطلب يقوم طالب الرخصة بتقديم ملفه يف مخس وبعد توفري مجيع الوثا    
، ليقوم هذا األخري )12(نسخ إىل رئيس املجلس الشعبي البلدي للبلدية التي يتم إقامة املرشوع فيه 

بعد ذلك بالتحقيق من توفر مجيع الوثائق الالزمة وبعد قبوله إليداع امللف يقوم بتسليم وصل 
ة يتضمن بالتفصيل مجيع الوثائق املودعة وحيدد فيه تاريخ اإليداع عىل إيداع لطالب الرخص

 الوصل .
 املبحث الثاين: كيفية إصدار القرار املتعلق برخصة التجزئة
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رخصة التجزئة لد رئيس املجلس الشعبي البلدي املختص يقوم بعد إيداع ملف طلب      

التحقيق يف طلب الرخصة لدراسته والتحقيق  هذا األخري بإرساله إىل اجلهة اإلدارية املختصة يف
فيه، لتقوم بعد ذلك بإرسال ملف الطلب إىل اهليئات املحددة قانونا الستشارهتا و إبداء رأهيا 

 حول هذا الطلب. 
رخصة التجزئة، البد من حتديد اجلهة وللوصول للقرار النهائي قصد احلصول عىل      

ول) ثم كيفية التحقيق يف ملف الطلب (املطلب الثاين) املختصة بمنح هذه الرخصة (املطلب األ
 وأخريا إصدار القرار املتعلق برخصة التجزئة (املطلب الثالث)

 املطلب األول : اجلهة املختصة بمنح قرار رخصة التجزئة
رئيس املجلس يصدر قرار التجزئة من جهات إدارية خمتصة ومتعددة فقد يصدر عن      

األول) أو الوايل (الفرع الثاين)  أو الوزير املكلف بالعمران (الفرع  الشعبي البلدي (الفرع
 الثالث).

 الفرع األول : اختصاص رئيس املجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة التجزئة
أن منح رخصة التجزئة خيتص هبا  29-90من القانون رقم  65يتضح من نص املادة      

تنوع اختصاصه فإما أن يترصف بصفته ممثال رئيس املجلس الشعبي البلدي كأصل عام، و ي
 للبلدية أو بصفته ممثال للدولة.
 أوال: بصفته ممثال للبلدية 

خيتص رئيس املجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة التجزئة بصفته ممثال للبلدية إذا كان      
لس الشعبي العقار املعني بالتجزئة يف قطاع يغطيه خمطط شغل األرايض، عىل أن يوايف رئيس املج

 البلدي يف هذه احلالة الوايل نسخة من الرخصة. 
 ثانيا: بصفته ممثال للدولة 

رئيس املجلس الشعبي البلدي إذا كان العقار  يكون منح رخصة التجزئة من اختصاص     
املعني بالتجزئة يف قطاع ال يغطيه خمطط شغل األرايض، وهذا بعد اإلطالع عىل رأي الوايل 

 ا. املختص إقليمي

 الفرع الثاين : اختصاص الوايل بمنح رخصة التجزئة 
خيتص الوايل بمنح رخصة التجزئة بالنسبة للمشاريع ذات األمهية املحلية واملشاريع      

، كام حرصها املرشع يف )13(الواقعة يف مناطق غري مغطاة بمخطط شغل أرايض مصادق عليه 
 :  )14(احلاالت الثالثة التالية 



 م 2017) جوان 01املجلد الثالث (العدد الثاين/اجلزء-خمرب السيادة و العوملة  -جملة  الدراسات القانونية  518

 
 ،واملنشآت املنجزة حلساب الدولة و الوالية وهياكلها العمومية البنايات -
 منشآت اإلنتاج والنقل و توزيع و ختزين الطاقة وكذلك املواد اإلسرتاتيجية، -
اقتطاعات األرض و البنايات الواقعة يف املناطق الساحلية واألقاليم التي تتوفر عىل  -

كذلك األرايض الفالحية ذات املردود الفالحي  مميزات طبيعية أو ثقافية أو تارخيية بارزة و
 ، والتي ال حيكمها خمطط شغل األرايض مصادق عليه .)15(العايل أو اجليد 

 اختصاص الوزير املكلف بالعمران بمنح رخصة التجزئة الفرع الثالث :
كون من تفإن منح رخصة التجزئة  29-90من القانون رقم  67طبقا ألحكام نص املادة      

أو  )16(تصاص الوزير املكلف بالعمران بالنسبة للمشاريع املهيكلة ذات املصلحة الوطنية اخ
 اجلهوية، وهذا بعد اإلطالع عىل رأي الوايل أو الوالة املعنيني .
 املطلب الثاين : التحقيق يف الطلب املتعلق برخصة التجزئة 

من طرف جهات إدارية  إن التحقيق يف الطلب هو الفحص الدقيق مللف الطلب وهذا     
خمتلفة، ولعل أهم ما يتناوله حتضري الطلب هو مد مطابقة مرشوع األرايض املجزأة لتوجيهات 
خمطط شغل األرايض أو يف حال انعدام ذلك لتعليامت املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري أو 

تناول حتضري الطلب دراسة ، كام ي)17(للتعليامت التي حتددها يف القواعد العامة للتهيئة والتعمري 
االنعكاسات التي قد تنتج عن جتزئة هذه األرايض وهذا فيام يتعلق بالنظافة والصحة العامة 
ومحاية املواقع الطبيعية واحلرضية، باإلضافة لالنعكاسات املتعلقة بالطرق وسري حركة املرور 

 ) 18(ة .وكذا التجهيزات العمومية ومصالح املنفعة العامة واملالية البلدي

سنتناول يف مرحلة التحقيق يف ملف طلب رخصة التجزئة، دراسة ملف الطلب (الفرع      
 األول) وآجال ومواعيد فحص ملف الطلب (الفرع الثاين) .

 الفرع األول: دراسة ملف طلب رخصة التجزئة
سليم هذه يتم دراسة الطلب عىل حسب اجلهة اإلدارية املعنية بتسليم الرخصة، فإذا كان ت     

 األخرية من اختصاص رئيس املجلس الشعبي البلدي فإن دراسة الطلب تكون عىل مستو
، أما إذا كان تسليم الرخصة من للبلدية  الذي يتم فتحه عىل مستو البلدية )19(الشباك الوحيد 

اختصاص الوايل أو الوزير املكلف بالعمران فإن دراسة الطلب يكون عىل مستو الشباك 
 والذي يتم فتحه عىل مستو مديرية التعمري التابعة للوالية. د للواليةالوحي

لقد استحدث املرشع الشباك الوحيد للبلدية والشباك الوحيد للوالية بموجب املرسوم      
، بحيث أصبحت امللفات تدرس عىل مستو البلدية أو عىل مستو 19-15التنفيذي رقم 

 عدما كانت ترسل إىل خمتلف اجلهات واملصالح إلبداء رأهيا.مديرية التعمري أي يف مكان واحد ب
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 الفرع الثاين : آجال التحقيق يف ملف طلب رخصة التجزئة

رئيس املجلس الشعبي البلدي يسلم لطالب رخصة بعد قبول إيداع امللف من طرف      
صل أداة التجزئة وصال مؤرخا يتضمن مجيع الوثائق املودعة وتاريخ إيداعها، ويعد هذا الو

 إثبات وابتداءً من هذا التاريخ يبدأ ميعاد التحقيق يف رخصة التجزئة .
يتضح أن آجال  19-15من املرسوم التنفيذي رقم  48و 47ومن خالل نص املادتني     

التحقيق يف ملف طلب رخصة التجزئة خيتلف حسب اجلهة املختصة بمنح الرخصة، فإذا كان 
جلس الشعبي البلدي وهذا بصفته ممثال للبلدية أو للدولة منح الرخصة من اختصاص رئيس امل

فإن هذا األخري يقوم بإرسال نسخة من ملف الطلب إىل املصالح املستشارة عىل مستو الشباك 
وهذا خالل ثامنية أيام التي تيل تاريخ إيداع الطلب، عىل أن يفصل الشباك   الوحيد للبلدية

ة يف أجل اخلمسة عرش يوما، ويف هذه احلالة جيب أن ال الوحيد للبلدية يف طلب رخصة التجزئ
 تتجاوز مدة التحقيق يف امللف شهرين من تاريخ إيداع الطلب. 

أما إذا كان منح الرخصة من اختصاص الوايل أو الوزير املكلف بالعمران فيقوم الشباك       
اخلمسة عرش يوما  الوحيد للوالية بتحضري امللف ودراسته عىل أن يفصل يف الطلب يف أجل

املوالية إليداع الطلب، ليقوم بعد ذلك بإرساله يف أربع نسخ إىل اهليئة املختصة يف أجل شهر 
واحد وهذا ابتداءا من تاريخ إيداع امللف عىل مستو البلدية، عىل أن ال تتجاوز مدة التحقيق يف 

  )20(امللف ثالث أشهر. 
وضحت أن اآلجال  19-15من املرسوم التنفيذي رقم  يف فقرهتا الثانية 16إال أن املادة      

املحددة سابقا يتوقف حساب رسياهنا إذا كان ملف الطلب موضوع استكامل بالوثائق أو 
املعلومات التي ينبغي عىل صاحب الطلب أن يقدمها، أو عندما يكون امللف حمل أمر بإجراء 

ريخ استالم هذه الوثائق أو حتقيق عمومي، يتوقف األجل ويرسي مفعوله ابتداءا من تا
 املعلومات أو بعد إجراء التحقيق العمومي.

 رخصة التجزئةاملطلب الثالث : إصدار القرار املتعلق ب
يف هذا اجلزء نحاول دراسة مضمون القرار املتعلق برخصة التجزئة من جهتني، أوال من      

وثانيا من حيث  ،لفرع األول)رخصة التجزئة (احيث رأي اجلهة اإلدارية املختصة بمنح قرار 
 اجلهة املختصة لتقييد صاحب الرخصة (الفرع الثاين).االلتزامات والرشوط التي قد تفرضها 
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 الفرع األول : صور القرار املتعلق برخصة التجزئة

بعد دراسة ملف الطلب والتحقيق فيه تقوم اجلهة املختصة بإصدار قرارها سواءَ باملوافقة      
الرشوط القانونية الالزمة أو بالرفض إذا مل تتوافر هذه الرشوط،أو يكون القرار  إذا توافرت

 بتأجيل البت يف الطلب أو بسكوت اإلدارة وعدم الرد .
 أوال: قرار املوافقة بمنح رخصة التجزئة

ال تسلم ''كام ييل:  19-15يف فقرهتا األوىل من املرسوم التنفيذي رقم  17جاء نص املادة      
التجزئة إال إذا كانت األرض املجزأة موافقة ملخطط شغل األرايض املصادق عليه، أو  رخصة

، ومنه يتبني ''جتاوزت مرحلة التحقيق العمومي أو مطابقة لوثيقة التعمري التي حتل حمل ذلك ...
أنه إذا استوىف ملف الطلب الرشوط املذكورة يف املادة أعاله فإن اجلهة اإلدارية املختصة تصدر 
قرارها باملوافقة عىل منح رخصة التجزئة، وهذا من خالل تسليم وتبليغ القرار مرفقا بنسخة من 
امللف إىل صاحب الطلب وإىل مصالح الدولة املكلفة بالعمران عىل مستو البلدية إذا كان 
تسليم رخصة التجزئة من اختصاص رئيس املجلس الشعبي البلدي، أو عىل مستو الوالية إذا 

ليم الرخصة من اختصاص الوايل، أو عىل مستو الوزارة إذا كان تسليم الرخصة من كان تس
 اختصاص الوزير املكلف بالعمران .

كام توضع نسخة ثالثة من امللف حتت ترصف اجلمهور بمقر املجلس الشعبي البلدي       
ظ نسخة ملوقع وجود األرض املجزأة، وحتفظ نسخة رابعة من امللف بأرشيف الوالية، وحتف

خامسة أخرية لد السلطة املختصة بمنح رخصة التجزئة، عىل أن يُشهر قرار منح الرخصة عىل 
، وذلك أن رخصة التجزئة هلا أثر قانوين يتمثل يف إهناء )21(مستو املحافظة العقارية املختصة 

  )22(الوحدة العقارية األصلية و إنشاء وحدات عقارية جديدة .
 منح رخصة التجزئة أو تأجيل البت فيهاثانيا: قرار الرفض ب

 للجهة اإلدارية املختصة بإصدار القرار أن ترفض منح الرتخيص أو تؤجل البت فيه .     
 رفض طلب رخصة التجزئة -1

عىل وجوب رفض  19-15يف فقرهتا الثانية من املرسوم التنفيذي رقم  17نصت املادة      
ختصة يف حالة ما إذا كانت األرض املجزأة غري موافقة تسليم رخصة التجزئة من قبل اجلهة امل

ملخطط شغل األرايض املصادق عليه أو غري مطابقة لوثيقة التعمري التي حتل حمل ذلك، غري أهنا 
أجازت له إمكانية الرفض إذا كانت األرض املجزأة غري موافقة لتوجيهات املخطط التوجيهي 

 بطها القواعد العامة للتهيئة والتعمري .للتهيئة والتعمري أو للتوجيهات التي تض
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حيث ير األستاذ سعد صليلع بخصوص إمكانية رفض تسليم رخصة التجزئة هو أن      

املرشع وبالرغم من إمكانية خمالفة األرض املجزأة ألداة التعمري املتمثلة يف املخطط التوجيهي 
له السلطة التقديرية يف منح أو  للتهيئة والتعمري إال أن رئيس املجلس الشعبي البلدي منحت

عدم منح رخصة التجزئة وهذا بالرغم مما قد ينتج عن ذلك من مساس بالنظام العام العمراين . 
)23(   

كام اشرتط املرشع أن ال يرفض ملف الطلب إال ألسباب مستخلصة من أحكام القانون      
أنه ال يكون القرار مستندا ألسباب وما يفهم هنا  )24(املتعلق بالتهيئة والتعمري  29-90رقم 

تستخلص من قوانني أخر ذات الصلة بالتهيئة والتعمري، إال أن املالحظ هنا أن اشرتاط املرشع 
وحرصه ألسباب وجوب رفض منح القرار املتعلق بالتجزئة غري مقبول إىل حد ما ألن دور 

ليه البد منها أن تكون ملمة اجلهة اإلدارية املختصة حتقيق نظام عمراين متكامل ومتوازن وع
 بجميع القوانني التي هلا عالقة بالتهيئة والتعمري.

 قرار تأجيل البت يف طلب رخصة التجزئة -2
يمكن أن يكون طلب رخصة التجزئة حمل قرار تأجيل يتم الفصل فيه خالل سنة عىل      

وجيهي للتهيئة والتعمري األكثر من قبل السلطة املكلفة بتسليم الرخصة عندما يكون املخطط الت
 .)25( يف حالة اإلعداد

 ثالثا: حالة سكوت اإلدارة بعد فوات آجال الرد 
يمكن أن تتجاوز اآلجال املحددة قانونا وال تصدر اجلهة املختصة قرارا ال باملنح وال      

يتبني  19-15و مرسومه التنفيذي رقم  29-90بالرفض وال بالتأجيل واستنادا للقانون رقم 
التي كانت تفرس  )26(أنه مل يتعرض املرشع حلالة سكوت اإلدارة عىل عكس القوانني السابقة 

سكوت اإلدارة قبوال ضمنيا وهذا خالفا ملبادئ القانون اإلداري الذي يفرس سكوت اإلدارة 
كن من خالله املعني بتقديم الطعن واللجوء للقضاء اإلداري من اجل  قرارا ضمنيا بالرفض ويمَ

 هذا القرار. إلغاء
وعليه ففي هذه احلالة يفرس سكوت اإلدارة قرارا ضمنيا باملوافقة وله ذات آثار القرار      

الصحيح، وذلك من أجل إجبار اإلدارة عىل احرتام هذه اآلجال و إجابة أصحاب الطلبات 
)27(.  
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صاحب  الفرع الثاين: مضمون القرار من حيث القيود التي تفرضها اجلهة املختصة عىل

 طلب رخصة التجزئة 

عىل أن رخصة التجزئة تتضمن  19-15من املرسوم التنفيذي رقم  19نصت املادة      
من  ،وجوب إنجاز صاحب الطلب لألشغال املتعلقة بجعل األرايض املجزأة قابلة لالستغالل

 شبكات اخلدمة وتوزيع األرض املجزأة إىل شبكة من الطرق واملاء والتطهريخالل إحداث 
مساحات توقف السيارات واملساحات اخلرضاء و ، و إلنارة العمومية والطاقة واهلاتفوا

 كام يمكن الرتخيص بتنفيذ هذه األشغال عىل مراحل . ،ميادين الرتفيه
 أوال: تقييد تسليم رخصة التجزئة ببعض الرشوط القانونية 

ض األحيان ملزمة بوضع تكون اجلهة اإلدارية املختصة بتسليم رخصة التجزئة يف بع     
رشوط معينة حتى تقوم بتسليم الرخصة وهذا ضامنا حلسن إنجاز أشغال التجزئة وكذا مسامهة 

-15املرسوم التنفيذي رقم من  20وبموجب نص املادة ،طالب الرخصة يف إنجاز هذه التجزئة
 : يتبني أنه يمكن للجهة املختصة بمنح رخصة التجزئة إلزام صاحب الطلب بام ييل 19

ختصيص بعض املواقع املهيأة لبناء جتهيزات عمومية للبناءات ذات االستعامل التجاري أو  
احلريف وإقامة حمالت مهنية،أو باألحر نشاطات داخل األرايض املجزأة لغرض اإلقامة،عندما 

 ال ينزعج منها السكان،
صبح رضورية مسامهة صاحب الرخصة يف مصاريف تنفيذ بعض التجهيزات اجلامعية التي ت

 بفعل إنجاز مرشوع األرض املجزأة،
 تعديل أو إلغاء أحكام دفرت الرشوط، عندما تكون خمالفة لطابع األرض املجزأة. 

كام ألزم املرشع صاحب الطلب أن يتكفل بالتوجيهات املحددة يف القرار ويضبط      
ة كام حتدد آجال إنجاز اإلجراءات وارتفاقات املصلحة العامة التي تطبق عىل األرايض املجزأ

بثالث سنوات وإال اعترب هذا القرار الغيا وهذا إذا مل يتم الرشوع يف  )28(أشغال التهيئة املقررة 
هذه األشغال غري أنه يمكن متديد هذه اآلجال إىل ثالث سنوات أخر وهذا إذا كانت األشغال 

لتجزئة ملغاة وال يمكن وبعد انتهاء هذه اآلجال تعترب رخصة ا تتم عىل مراحل خمتلفة،
االستمرار يف األشغال إال بعد إعادة تقديم طلب جديد من أجل بدء األشغال أو استئنافها 

 عىل أن يتم إعداد الرخصة بدون دراسة جديد مللف الطلب.،)29(
ألزمت  19-15املرسوم التنفيذي رقم من  29كام جتدر اإلشارة إىل أن أحكام املادة      

 80غال التهيئة أن يضع لوحة مستطيلة الشكل مرئية يف اخلارج، تتجاوز أبعادها املستفيد من أش
طيلة فرتة عمل الورشة و جيب أن تتضمن الالفتة مراجع رخصة التجزئة املمنوحة  )30(سنتيمرتا 
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تاريخ افتتاح الورشة والتاريخ املرتقب النتهاء أشغال و  ،و أكرب عدد ممكن من األجزاء املربجمة

 ،التهيئة
وإن اقتىض األمر ذكر اسم صاحب املرشوع ومكتب الدراسات واسم املؤسسة املكلفة 

 بأشغال التهيئة .
 ثانيا: إعداد شهادة قابلية االستغالل 

لشهادة قابلية االستغالل والتي كان يطلق عليها  29-90مل يتطرق املرشع يف القانون رقم      
إال أنه أدرج بعض األحكام  ''لتهيئة والشبكاتشهادة ا"أو  "شهادة النفع والتهيئة"سابقا 

املعدل واملتمم  307-09القانونية التفصيلية هلذه الشهادة وهذا بموجب املرسوم التنفيذي رقم 
  )31(امللغى.  176-91للمرسوم التنفيذي رقم 

اتضح أن املرشع أتى بتنظيم جديد  19-15إال أنه وبموجب املرسوم التنفيذي رقم      
، وعليه فإن هذه الشهادة تسلم 28إىل  23تعلق هبذه الشهادة وهذا بموجب املواد من وخاص ي

عند إمتام أشغال التهيئة املحددة يف رخصة التجزئة ومطابقتها جلميع أحكام الوثائق التي سلمت 
 من أجلها هذه األخرية.

أن يتقدم بطلبه إىل عند إمتام أشغال االستغالل والتهيئة فعىل املستفيد من رخصة التجزئة     
رئيس املجلس الشعبي البلدي حتى متنح له شهادة قابلية االستغالل التي تثبت مطابقة األشغال 

أو  1/200تصاميم جرد تعد عىل سلم  )32(وإمتامها، عىل أن يرفق طلبه بملف حيتوي عىل 
بالنظر إىل  التعديالت التي أجريت ،لألشغال، كام هي منجزة مع حتديد، عند االقتضاء 1/500

 حرض استالم األشغال . باالضافة مل التصاميم املصادق عليها،
ويرسل طلب شهادة قابلية االستغالل والوثائق املرفقة به يف نسختني إىل رئيس املجلس      

الشعبي البلدي بموقع وجود قطعة األرض يف مجيع األحوال، ويسلم له وصل إيداع مؤرخ 
 بالتفصيل، حيدد بموجبه تاريخ إيداع الطلب . ويوضح مجيع الوثائق املقدمة

تتم دراسة الطلب من طرف مصالح التعمري التابعة للبلدية يف حالة إذا ما تم مطابقة      
أشغال االستغالل والتهيئة املنجزة ألحكام الوثائق املكتوبة والبيانية التي سلمت الرخصة  عىل 

ملعاينة البيانية يتم تسليم شهادة قابلية االستغالل أساسها و تسلم هذه الشهادة و بعد القيام با
بتحفظات أو بدون حتفظات أو يطلب من املستفيد صاحب التجزئة تصحيح العيوب املحتملة 

   )33(يوما من تاريخ املعاينة. 30يف ظرف 
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ويبلغ القرار املتضمن منح شهادة قابلية االستغالل لصاحب الطلب خالل الشهر األول      
 لتاريخ إيداع الطلب لد رئيس املجلس الشعبي البلدي، و يمكن لصاحب الطلب الذي املوايل

مل يرضه الرد بالرفض أو حالة سكوت اجلهة املختصة تقديم طعن لد مصالح التعمري اخلاصة 
بالوالية وهذا مقابل احلصول عىل وصل، وهلذه املصالح أجل مخسة عرش يوما من يوم تسليم 

 الرفض املسبب .الرخصة أو لتقديم 
فإنه يمكن لصاحب الطلب  19-15من املرسوم التنفيذي رقم  31وبناءا عىل نص املادة      

املترضر ويف حالة عدم تلقيه إجابة عن الطعن األول خالل أجل مخسة عرش يوما فله احلق أن 
كلفة بالعمران يطعن ثانية لد الوزارة املكلفة بالعمران، ويف هذه احلالة تأمر مصالح الوزارة امل

مصالح التعمري اخلاصة بالوالية بالرد عىل صاحب الطلب باإلجياب ومنح شهادة قابلية 
االستغالل والتهيئة أو بإخطاره بالرفض املسبب واملعلل وهذا خالل مخسة عرش يوما من تاريخ 

 إيداع ثانِ طعن . 
 يف حالة إمتام إنجاز مجيع إضافة لكل ما سبق فإنه ال تسلم شهادة قابلية االستغالل إال     

شبكات التوزيع الداخلية املتعلقة بالتهيئة مع املساحات العامة ومجيع التهيئات اخلارجية، 
وتتمثل شبكات التوزيع املتعلقة بالتهيئة يف شبكة توزيع املياه والتطهري والطاقة الكهربائية 

موصولة بالشبكات اخلارجية  كام جيب أن تكون التجزئةوالغاز وشبكة اهلاتف وشبكة الطرق، 
 )34(تلك املتعلقة بشبكة املياه وشبكة التطهري والطاقة الكهربائية . 

 خامتــة  
أتى لتدارك بعض الثغرات  19-15يف األخري يمكن القول أن املرسوم التنفيذي رقم      

راءات ، تلك التي تتعلق باإلج176-91التي كانت موجودة سابقا يف املرسوم التنفيذي رقم 
القانونية املتبعة من قبل اجلهة اإلدارية املختصة بإصدار رخصة التجزئة والتي يمكن إجياز 

 بعضها فيام ييل :
عدد املرشع مجيع الوثائق اإلدارية والتقنية املرفقة بملف طلب رخصة التجزئة، وهذا ما  -

تنظيم احلركة العمرانية يوضح أمهية هذه الرخصة باعتبارها مرشوع للبناء وما هلا من أمهية يف 
ومحاية البيئة، إال أننا نالحظ أن هذا امللف يتسم بكثرة الوثائق وطول مدة إجراءات احلصول 
عليها وهذا ما يؤدي إىل االمتناع عن طلب رخصة التجزئة ما يرتتب عنه إنشاء جتزئات غري 

 رشعية.
الوحيد للوالية عىل استحداث الشباك الوحيد للبلدية عىل مستو البلدية والشباك  -

مستو مديرية التعمري، مع حتديد تشكيلتهم و كيفية سريهم وعملهم وهذا بموجب املادتني 
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الشباك الوحيد جاء من أجل تسهيل إجراءات من هذا املرسوم، وما يمكن قوله هنا أن  59و 58

 - الشباك الوحيد -حصول صاحب الطلب عىل خمتلف عقود التعمري، كام يسعى من خالله 
 لتخفيف الضغط الناجم عن ثقل امللفات وتسهيل دراستها ومعاجلتها يف اقرب اآلجال.

دراسة ملفات الطلب تكون عىل مستو الشباك الوحيد للبلدية عندما يكون اختصاص  -
و ،منح رخصة التجزئة من طرف رئيس املجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثال  للبلدية أو الدولة

لشباك الوحيد للوالية عندما يكون اختصاص منح الرخصة من طرف تكون عىل مستو ا
 الوايل أو يف حالة غياب خمطط شغل األرايض. 

عدل املرشع يف اآلجال القانونية املتعلقة باستصدار رخصة التجزئة، بحيث قلص يف مدة  -
 تسليم الرخصة من ثالث أشهر إىل شهرين ومن أربعة أشهر إىل ثالث أشهر وهذا حسب كل
حالة، وما يمكن مالحظته هنا أن اهلدف من تقليص هذه اآلجال هو تسهيل وترسيع وترية 
دراسة امللفات وبالتايل إنقاص الضغط عىل املصالح التقنية عىل مستو البلدية من جهة 

.وختفيف األعباء الواقعة عىل كاهل أصحاب الطلب من جهة أخر 
ابلية االستغالل والتهيئة وهذا يف املواد من تطرق املرشع ألحكام جديدة خاصة بشهادة ق -

إمتام ومطابقة األشغال جلميع الوثائق ،من هذا املرسوم، باعتبارها أداة إثبات لتنفيذ 28إىل  23
داري الذي يرفق بطلب رخصة املرفقة برخصة التجزئة، كام تعترب وثيقة إلزامية يف امللف اإل

 .البناء
ت القانونية التي خصها املرشع للجانب اإلجرائي لرخصة وعىل الرغم من كل االجتهادا     

 التجزئة إال أهنا حتتاج إىل استحداث آليات فعالة لتطبيقها عىل أرض الواقع.
 املراجع و اهلوامش :

التهيئة ، املتعلق بـ1990املؤرخ يف أول ديسمرب  ،29-90من القانون رقم  57،58املادة 
 . 1990ديسمرب  2املؤرخة يف  ،52اجلريدة الرسمية عدد  ،والتعمري

لكيفيات حتضري عقود املحدد  ،2015جانفي  25، املؤرخ يف 19-15املرسوم التنفيذي رقم 
 .2015فيفري  12املؤرخة يف  ،07اجلريدة الرسمية عدد  ،التعمري وتسليمها

قواعد مطابقة املحدد لـ ،2008جويلية  20، املؤرخ يف 15-08من القانون رقم  02املادة 
 . 2008أوت  3، املؤرخة يف 44اجلريدة الرسمية عدد  ،لبنايات وإمتام إنجازهاا

 .19-15من املرسوم التنفيذي رقم  07املادة 



 م 2017) جوان 01املجلد الثالث (العدد الثاين/اجلزء-خمرب السيادة و العوملة  -جملة  الدراسات القانونية  526

 
، أهداف حرضية ووسائل قانونية، دار قانون العمران اجلزائريد/ إقلويل أولد رابح صافية:  )1(

 . 157، ص 2014هومة، دون ذكر رقم الطبعة، اجلزائر، 
 املعدل واملتمم.،القانون املديناملتضمن  ،1975سبتمرب  26املؤرخ يف  ،58-75األمر رقم  )2(
رشوط إدارة ، املحدد لـ1998ديسمرب  01، املؤرخ يف 381-98املرسوم التنفيذي رقم  )3(

 02، املؤرخة يف 90اجلريدة الرسمية عدد األمالك الوقفية وتسيريها ومحايتها وكيفيّات ذلك، 
 .1998ديسمرب 

 .19-15من املرسوم التنفيذي  26خصة التجزئة وارد يف الصفحة نموذج طلب ر )4(
 املرجع السابق . ،القانون املدينو ما بعدها من  571املادة  )5(
 . 19-15من املرسوم التنفيذي رقم  09املادة  )6(
دراسة يف الترشيع اجلزائري  ،قرارات العمران الفردية و طرق الطعن فيهاد/ عزري الزين :  )7(

 .46، ص 2005ت جملس الدولة، دار الفجر، الطبعة األوىل، القاهرة، مدعمة بأحدث قرارا
 . 19-15من املرسوم التنفيذي رقم  10املادة  )8(
 . 19-15من املرسوم التنفيذي رقم  15املادة  03الفقرة  )9(
 . 29-90من القانون رقم  66املادة  )10(
 . 29-90من القانون رقم  43املادة  )11(
 .19-15نفيذي رقم من املرسوم الت 15املادة  04الفقرة  )12(
 . 19-15من املرسوم التنفيذي رقم  11الفقرة األوىل املادة  )13(
 -15من املرسوم التنفيذي رقم  11املادة  02الفقرة  )14(
التي حددت بموجبها تشكيلة  19 -15من املرسوم التنفيذي رقم  59و 58انظر املادتني  )15(

 وكيفيات عمل وسري الشباك الوحيد للبلدية وللوالية .
 . 19-15من املرسوم التنفيذي رقم  49، 16 املادتني )16(
 . 19-15من املرسوم التنفيذي رقم  22املادة  )17(
، ص 2015 ،اجلزائر ،، دار هومة، دون ذكر رقم الطبعةنقل امللكية العقاريةمحدي باشا عمر:  )18(

131. 
 ،سلطات الضبط اإلداري لرئيس املجلس الشعبي البلدي يف جمال العمرانأ/ صليلع سعد :  )19(

أوت  20لبحوث والدراسات اإلنسانية، دراسات قانونية، العدد السادس، جامعة جملة ا
 .303،  ص 2010، سكيكدة، اجلزائر، 1955

 . 29-90من القانون رقم  62املادة   )20(
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 .19-15من املرسوم التنفيذي رقم  18املادة  )21(
 ،يض للبناءبرخصة البناء و رخصة جتزئة األرااملتعلق  ،67-75من األمر رقم  25أنظر املادة  )22(

برخصة البناء ورخصة املتعلق  02-82من القانون رقم  38، املادة 1975سبتمرب  26املؤرخ يف 
 .1982فيفري  06، املؤرخ يف جتزئة األرايض للبناء

 .53د/ عزري الزين، مرجع سابق، ص   )23(
 .19-15من املرسوم التنفيذي رقم  22املادة  02الفقرة  )24(
 .19-15رقم من املرسوم التنفيذي  30املادة  )25(
  19-15)  من املرسوم التنفيذي رقم 37يف الصفحة األخرية (ص أنظر نموذج لوحة الورشة )26(
كيفيات حتضري ، املحدد لـ1991ماي  28، املؤرخ يف 176-91املرسوم التنفيذي رقم  )27(

شهادة التعمري ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة املطابقة ورخصة اهلدم 
، امللغى بموجب املرسوم 1991جوان  01، املؤرخة يف 26اجلريدة الرسمية عدد لك، وتسليم ذ

 ، السابق الذكر .19-15التنفيذي رقم 
 .19-15من املرسوم التنفيذي رقم  24املادة  )28(
 .19-15من املرسوم التنفيذي رقم  27و  26، 25املواد  )29(
 .19-15من املرسوم التنفيذي رقم  32املادة  )30(
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املوجهة  ة عىل استغالل األرايض الصحراويةاألحكام املطبق

 للمشاريع االستصالحية
 

 بن تريعة مها
 طالبة سنة ثانية دكتوراه قانون خاص

 كلية احلقوق و العلوم السياسية جامعة املدية
 ملخص :

يف األرايض الصحراوية وذلك  االستصالحعملت الدولة اجلزائرية عىل تشجيع عمليات    
و قد  ،باعتبارها تعمل عىل حتقيق األمن الغذائي االقتصاديوصا يف املجال ألمهيتها الكبرية خص

أو يف إطار املرسوم  18-83بني كسب للملكية سواء يف إطار القانون  االستغاللاختلفت أنامط 
القابل للتحويل إىل تنازل يف إطار املرسوم التنفيذي  لالمتيازو بني منح  ،289-92التنفيذي 

إال أهنا تصب كلها يف  ،تالف اإلطار القانوين الذي حيكم هذه األرايضو رغم اخ ،97-483
 إطار جعل األرض البور أرضا صاحلة للزراعة .

Résumé 
         L’Etat Algérienne a encouragé les opérations de mise en valeur des 
terrains saharien, vue son importance notamment dans le secteur économique, 
en considérant quels assurent la réalisation de la sécurité alimentaire.  
         Les types d’exploitation se défèrent entre l’acquisition de la propriété 
soit dans le cadre de la loi     83-18 ou dans le cadre du décret exécutif 289-92, 
et entre l’octroi de la concession transférable à la cession dans le cadre du 
décret exécutif 97-483. 
Malgré la divergence du cadre qui détermine ces terrains qu’a pour but de faire 
les terrains stériles des terrains fertiles et agricoles.    

 مقدمة :
القطاع الفالحي قطاعا رائدا يف التنمية اإلقتصادية الشاملة و هو ثروة مستمرة ال  ديع          

قد عرفت مرحلة ما بعد اإلستقالل أنامطا كثرية من املناهج السياسية تؤكد و حيكم عليها بالنفاذ  
عىل مد أمهية األرايض الفالحية أو تلك التي كانت الدولة تسعى إىل استصالحها بام فيها 

 و تشكل هذه األخرية بال منازع خزانا هاما يف جمال اإلنتاج الفالحي ،رايض الصحراويةاأل
فتنمية الفالحة يف املناطق الصحراوية عن طريق استصالحها إحد برامج املخطط الوطني 
للتنمية الفالحية و الريفية و هذا ألمهيته اإلقتصادية كونه يساهم يف رفع اإلنتاج الفالحي بنوعيه 

و من ثمة حتقيق اإلكتفاء الذايت يف جمال الغذاء للسكان و بالتايل حتقيق  ،اعي و احليواينالزر
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    من قانون التوجيه 18األمن الغذائي  والطموح إىل تصدير مواد إسرتاتيجية،  وقد عرفت املادة 

 األرايض الصحراوية عىل أهنا كل أرض تقع يف منطقة تقل نسبة األمطار فيها عن 1العقاري 
 .ملم  100

إن تشجيع املشاريع اإلستصالحية سياسة انتهجت منذ الثامنينات  و أدرجت يف البداية        
ثم تم  تبني عقد اإلمتياز يف هذا املجال خصوصا بعد تناقص  ،كوسيلة الكتساب امللكية العقارية

ة يمكن أن تثار و أمام هذه الوضعي .و تغيري الطابع الفالحي من جهة ،الوعاء العقاري نمن جهة
اإلشكالية التايل : هل تبني املرشع اجلزائري لتقنية اإلمتياز يف جمال استصالح األرايض 

 الصحراوية يعني الرتاجع عن التنازل عن تلك األرايض ؟
 املبحث األول:كسب ملكية األرايض الصحراوية الوجهة لإلستصالح 

طريق اإلستصالح، و هو اإلستغالل  أخذ املرشع اجلزائري بمبدأ كسب امللكية عن        
الفعيل أي ما يعرف اإلحياء يف الرشيعة اإلسالمية جسد املرشع  اجلزائري هذا املبدأ ألول مرة 

املتعلق حيازة امللكية العقارية  2 13/08/1983املؤرخ يف  18-83بموجب القانون 
تثامر بموجب املرسوم و توسع اكتساب امللكية باإلستصالح يف إطار تشجيع اإلس  3الفالحية
الذي حيدد رشوط التنازل عن األرايض  06/07/1992املؤرخ يف  289-92التنفيذي

 .4و كيفيات اكتساهبا الصحراوية يف املساحات اإلستصالحية 
  83/18: كسب امللكية يف إطار القانون  1املطلب 

 : 18-83:مفهوم اإلٌستصالح يف إطار القانون  1الفرع     
اإلنطالقة األوىل لتجسيد إرادة الدولة يف تكريس سياسة السوق  18-83القانون  يعد        

احلرة من خالل اإلهتامم باجلنوب اجلزائري عن طريق إعامرها و إعادة و بعث احلياة فيها من 
هبدف تشجيع هجرة املواطنني إىل   18-83جديد عن طريق اإلستصالح و قد صدر القانون 

ريها و استصالح أراضيها و ذلك لتحقيق التوازن بني الشامل و اجلنوب املناطق الرصاوية لتعم
 5من حيث الكثافة السكانية و اإلكتفاء الذايت من الناحية الغذائية

كل عمل من شأنه جعل أراض قابلة  "عىل أنه  08و قد عرف املرشع اإلستصالح يف   املادة 
عامل  عىل أشغال تعبئة املياه و املحافظة و يمكن أن تنصب هذه األ  ،للفالحة صاحلة لإلستغالل

 "عىل الرتبة قصد إخصاهبا و زرعها 
منه عىل األرايض الواقعة يف املناطق  04طبقا للامدة  18-83ينصب تطبيق القانون      

و التي يمكن استخدامها للفالحة بعد اإلستصالح و تم  7التابعة للملكية العامة  6الصحراوية
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تابعة لنظام التسيري الذايت أو الصندوق الوطني للثورة الزراعية قبل الغاء استبعاد األرايض ال

 8النصوص التي حتكمه  

 :رشوط اإلكتساب 2الفرع 
أن يكون شخص طبيعي متمتع  18-83ـ يشرتط يف املستصلح طبقا ألحكام القانون 

 9بحقوقه املدنية أو معنوي تابع للنظام التعاوين، و أن يكون جزائري اجلنسية 

سنوات مع إمكانية متسكه بالقوة القاهرة  05ـ يتعني عىل املستصلح إنجاز مرشوعه خالل 
 10قبل رفع دعو إلبطال العقد 

 :إجراءات اكتساب األرايض الصحراوية 3الفرع 
يوجه املرتشح طلب مكتوب إىل رئيس الدائرة الذي تتبع إليه األرض املراد استصالحها       

 ن الوثائق التايل :مصحوبا بملف يتكون م
  .ـ حتديد موقع القطعة أو القطع األرضية املراد استصالحها و مساحاهتا التقريبية

 .ـ برنامج عملية اإلستصالح املزمع القيام به 
 .ـ مبلغ اإلستثامر املخصص هلا 

 ،ريال ،يتم دراسة امللفات من قبل جلنة تقنية تابعة للدائرة متكونة من ممثلني عن الفالحة     
 و التي تبدي رأهيا يف أجل أقصاه شهر .  ،و أمالك الدولة

بعدها ترسل امللفات مصحوبة برأي اللجنة املختصة إىل املجلس الشعبي البلدي املختص     
 للتداول فيها .

و بعدها تقوم  ،يصدر الوايل قرار بالتنازل مقابل الدينار الرمزي ،يف حالة قبول امللف    
ولة بتحرير عقد بيع مقرتن برشط فاسخ يتحقق يف حالة عدم إنجاز برنامج مديرية أمالك الد

خيضع  ،سنوات يمكن متديدها من قبل الوايل يف حالة وجود قوة قاهرة 05اإلستصالح خالل 
 11العقد املحرر إلجراءات التســجيل و الشهر  

شرتكة و حتى تكون حقوق و واجبات املستصلحني واضحة صدرت تعليمة وزارية م    
متضمنة إعادة تفعيل اجلهاز املتعلق بالعقار الفالحي يف  13/02/2013مؤرخة يف  162رقم 

و أخضعت املستصلحني لدفرت رشوط يوقعونه إىل جانب املدير الوالئي  ،الواليات اجلنوبية
 للديوان الوطني لألرايض الفالحية .

الرشط الفاسخ بموجب طلب يقدم  يمكنه املطالبة برفع ،بعد إنجاز املستصلح لربناجمه      
فإذا كانت إجيابية يقوم  ،و إثر ذلك تكلف جلنة خمتصة بمعاينة اإلستصالح ،إىل البلدية املختصة
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يوم املوالية لتاريخ تسلم التقرير ليتم رفع الرشط  15رئيس البلدية بإشعار الوايل خالل 

 12ية املختصة .يتم إيداع قرار الوايل عىل مستو املحافظة العقار ،الفاسخ

 :اإلمتيازات املمنوحة للمستصلح:  4الفرع 
و  ،يمكن للمستصلح أن يستفيد من قروض ختصص لتمويل الربنامج اإلستصالحي      

ذلك من قبل البنك الفالحي و التنمية الريفية بعد دراسة ملف املستصلح و يشرتط أن يثبت 
و ال يتوقف دور   ،قبل تسلمه ملبلغ القرض هذا األخري مسامهته الشخصية نقدية كانت أم عينية

 13بل يتابع كيفية استعامله و يسهر عىل اسرتداده  ،البنك بمنح مبلغ القرض

كام يمكن للمستصلح  اإلستفادة من إعفاءات من الرسوم و احلقوق و األتاو املفروضة      
ات بموجب قوانني املالية ، و يتم حتديد هذه اإلعفاء14عىل التجهيزات الالزمة لتنفيذ برناجمه

 15املختلفة 

 :املنازعات الناشئة عقد التنازل5الفرع 
 ،سنوات دون وجود أي قوة قاهرة 05يف حال عدم إنجاز املرشوع اإلستصالحي خالل       

جيوز للوايل رفع دعو أمام القضاء اإلداري التابع هلا العقار حمل النزاع و هذا لفسح عقد البيع 
 . 16رر من قبل مديرية أمالك الدولة اإلداري املح

 18-83جتدر اإلشارة إىل أن بعض الواليات سجلت تأخرا يف تطبيق أحكام القانون           
خصوصا أن معظم املستفيدين  ،خاصة فيام يتعلق بإعداد العقود و كذا برفع الرشط الفاسخ

مما انجر عنه يف  ،ياهتم العقاريةمما أد لعدم اإلطمئنان عىل ملك ،اعتمدوا عىل مواردهم اخلاصة
و أمام هذه  ،بعض األحيان معامالت خفية و حتويالت للطابع الفالحي لألرايض املستصلحة

الوضعية كان عىل احلكومة التدخل لطمأنة آالف الفالحني و ذلك بموجب منشور وزاري 
فيذ بعض يدعو السيدة و السادة الوالة لتن 02/06/2011/أ املؤرخ يف 402مشرتك رقم 

 التدابري اخلاصة بعمليات حيازة امللكية العقارية :
 *  بالنسبة لألرايض املستصلحة التي كانت موضوع معاينة إجيابية و مل حترر عقود بشأهنا :  

، 17ينبغي ترسيع اإلجراءات التنظيمية إلعداد العقود من قبل مديرية أمالك الدولة للوالية 
لفاسخ و يعد قرارا يرسله إىل مدير أمالك الدولة إلعداد العقد و حيث يقوم الوايل برفع الرشط ا

و يكلف هذا األخري بإعالم املدير الوالئي للديوان الوطني لألرايض  ،تسجيله و شهره
 الفالحية.

 *بالنسبة لألرايض التي كانت موضوع معاينة سلبية :
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سنوات : يمكن للمستفيد  05ـ ــ إذا كانت املعاينة قبل استنفاد الفرتة القانونية املحددة ب

 متابعة اإلستصالح لغاية استنفاذ تلك الفرتة .
سنوات : و يف غياب القوة  05ــ إذا كانت املعاينة بعد مرور الفرتة القانونية املحددة بـ 

أما إذا  ،القاهرة يمكن اإلعالن عن سقوط احلق بقرار من الوايل يف حال عدم وجود عقد ملكية
 لك عقد ملكية فهنا إسقاط احلق يكون عن طريق القايض بناء عىل طلب الوايل.كان املستفيد يم

*بالنسبة لألرايض التي مل يتم معاينتها : يتوجب إعادة بعث نشاط اللجان املحلية ملعاينة 
 اإلستصالح .

*بالنسة لألرايض التي تم حتويل طابعها الفالحي : يتم إسقاط احلق إما بقرار من الوايل يف  
أو من طرف القايض املختص بطلب من الوايل يف حال  ،عدم وجود عقد ملكية مشهرحال 

 وجود عقد ملكية مشهر  
 *بالنسبة لألرايض املدجمة يف قطاعات عمرانية : 

ــ يف حال ما إذا كانت قابلة لإلدماج يف القطاعات العمرانية هنا يتعني عىل الوايل إعالم 
من أجل تأجيل إشهار كل العقود اخلاصة باألرايض املكتسبة املديرية الوالئية للحفظ العقاري 

  18-83يف إطار القانون 
ـ يف حال إدماجها يف قطاع التعمري : إذا كان املستفيد يملك عقد ملكية مشهر و قام 

أما إذا كان ال حيوز عىل عقد ملكية و مل يقم  ،يتم حتويل حقه إىل حق امتياز ،باإلستصالح
 سقاط احلق بقرار من الوايل .يتم إ ،باإلستصالح

 :  289-92: كسب امللكية يف إطار املرسوم  2املطلب 
و الذي جاء برشوط  289-92صدر مرسوم  25-90من القانون  19و  18طبقا للامدة       

جديدة للتنازل عن األرايض الصحراوية املراد استصالحها املتعلقة باألمالك اخلاصة التابعة 
 18ف إنشاء مستثمرات كرب معدة الستقبال الزراعات اإلسرتاتيجية للدولة، و ذلك هبد

 289-92:مفهوم اإلستصالح يف إطار املرسوم 1الفرع 
ف املرشع اجلزائري اإلستصالح وفقا للامدة        من املرسوم عىل أنه كل عمل يتعلق  02عرّ

ألرض و سقيها و رصف هتيئة ا ،طرق الوصول إىل املساحات ،التموين بالطاقة ،بتجنيد املياه
 و كذا إنجاز أي عمل يدخل يف إطار اإلنتاج و يتعلق بالزراعات املعتمدة . ،مياهها

 :رشوط كسب امللكية 2الفرع 
أما بالنسبة  ،بالنسبة للشخص الطبيعي  ـ يشرتط أن يكون املرتشح جزائري اجلنسية    

يس اشرتاط اجلنسية يف و ل19للشخص املعنوي فيجب أن يكون أعضاؤه جزائريي اجلنسية 
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و يف ذلك تراجع يقيص املستثمرين  ،18-83الشخص املعنوي مثلام كان عليه يف القانون 

 20و هو ما يتناقض مع سياسة  جلب اإلستثامر األجنبي  ،األجانب

و هناك 18-83و ليس بالدينار الرمزي مثلام جاء يف القانون  21ـ أن التنازل يكون بمقابل 
كون  18-83لرشط يعد سببا من بني األسباب التي تم استبعاد تطبيق القانون من ير أن هذا ا

املؤرخ يف  454-91من املرسوم  11أن أحكام هذا األخري تتناقض مع نص املادة 
و املتعلق بتحديد رشوط إدارة األمالك اخلاصة و العامة التابعة للدولة و  23/11/1991

رات  التابعة لألمالك اخلاصة للدولة جيب أن ال يقل و التي نصت عىل أن بيع العقا ،تسيريها
 22ثمنها عن القيمة التجارية 

 :إجراءات كسب امللكية 3الفرع 
ضبط املرشع يف دفرت الرشوط النموذجي امللحق باملرسوم كل اإلجراءات و الضامنات       

و تتمثل  23الفالحية للتحقق من إمكانية إنجاز املرشوع و توفر املوارد و املحافظة عىل الوجهة 
 هذه اإلجراءات فيام ييل  

ـ يودع املرتشح الكتساب األرض الصحراوية تكوين ملف لد اهليكل املختص يف  
 24استصالح األرايض الصحراوية و املتمثل يف حمافظة تنمية الفالحة باملناطق الصحراوية 

 حتتوي الوثائق التالية :
 ا طلب يبني فيه موقع األرايض و مساحته

 صيغة دفرت الرشوط املطلع عليه 
الكشف الوصفي و التقديري  ،ملف تقني و إقتصادي يشمل : تفاصيل برنامج اإلستصالح

خطة التمويل التي تبني خاصة مبلغ اإلسهام  ،خمطط أشغال اإلستصالح ،ألشغال اإلستصالح
 الشخيص للمرتشح و مبلغ القروض املالية الذي يمكنه احلصول عليه 

ق األصل من القانون األسايس إذا كان الشخص معنوي أو مرشوع القانون نسخة طب
 األسايس للرشكة املراد إنشاؤها 

 شهادة اجلنسية 
ـ بعد دراسة امللفات يتم الرد عىل املرتشحني يف خالل شهرين من تاريخ قفل إيداع امللفات 

فظات يف أجل شهرين  إما بقبول طلب اإلكتساب أو بقبوله مع حتفظات (هنا يتعني رفع التح
 عىل األكثر) أو عدم قبوله .
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ـ يقوم حمافظة تنمية الفالحة باملناطق الصحراوية  بإعداد مقررات  بالنسبة للملفات املقبولة 

 يؤدن فيها ببيع األرايض املطلوبة 
ـ ترسل املقررات مصحوبة بامللف املعتمد إىل مديرية أمالك الدولة للوالية املختصة إقليميا 

 د حترير عقد البيع اإلداري و يرفق هذا األخري بدفرت رشوط يوقع عليه كال الطرفني.قص
 ـ خيضع العقد اإلداري إلجراءات التسجيل و الشهر طبقا لألحكام املطبقة يف هذا املجال . 

ـ قيد املرشع املشرتي من إبرام أي معاملة جتارية ختص األرايض املتنازل عنها قبل استكامل 
 25اإلستصالحي حتت طائلة سقوط احلق الربنامج 

 :اإلمتيازات املمنوحة للمستصلح  4الفرع 
يتميز التنازل عن األرايض الصحراوية يف إطار هذا املرسوم أن للدولة دور فعال يف       

عملية اإلستصالح و ذلك من خالل مسامهتها يف التكفل بإنجاز منشآت جتنيد املياه و سبل 
 ،كام أهنا متنح للمستصلح منافع مالية و جبائية ،26اخلاصة بإيصال الطاقة الوصول و الرتكيبات 

فضال عن تقديمها ملساعدات تقنية من خالل تكوين املستفيدين لتحسني مستواهم و كذا إعداد 
 27برامج مالئمة للدعم التقني لألرض املستصلحة 

 املنازعات الناشئة عنه 5الفرع 
اري قضائيا يف حال عدم احرتام املشرتي لبنود دفرت الرشوط أو يتم فسخ عقد البيع اإلد      

عىل أن تقوم حمافظة تنمية الفالحة باملناطق الصحراوية بتوجيه تنبيهني مرسلني  ،عدم تنفيذه هلا
و بالتايل فإن عدم اإلمتثال للرشوط الواردة يف دفرت  ،عن طريق الربيد مع اإلشعار باإلستالم

 28عرض املشرت لفسخ عقده.الرشوط  بعد تنبيهني ي

: تبني تقنية اإلمتياز القابل للتحويل إىل تنازل كأداة الستصالح األرايض 2املبحث 
 الصحراوية 

عملت السلطة عىل تشجيع عمليات اإلستصالح  ،أمام تناقص الوعاء العقاري الفالحي       
و ذلك  ،السالفة الذكرو التي شهدت ركود نسبي رغم التدابري التشجيعية  يف ظل القوانني 

املطبق للامدة  29 483-97بإنعاش استصالح األرايض الصحراوية من خالل املرسوم التنفيذي 
و الذي جاء بتعريف جديد لإلستصالح ربطه بعملية  30 1994من قانون املالية لسنة  117

ية منتجة و إىل هو كل عمليات اإلستثامر الرامية إىل جعل طاقات األمالك العقار " 31اإلستثامر 
 "تثمينها 

يتم حتديد األرايض واجبة اإلستصالح بموجب قرار وزاري مشرتك بني الوزراء املكلفني   
 32بالفالحة و الري و املالية بناء عىل معايري اقتصادية و تقنية 
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و هذا األخري ليس باجلديد  ،و تنفيذ اإلستصالح بموجب هذا املرسوم مرتبط بتقنية اإلمتياز 
بل هو منقول عن الرتاث القانوين الفرنيس أين كان حيتل مكانة مميزة  ،لفكر القانوين اجلزائرييف ا

و هو عقد  ،فهو عقد إداري بطبيعته خيضع ألحكام القانون اإلداري ،ضمن القانون اإلداري
 33انفرادي ينشئ عالقات قانونية بني اهليئة اإلدارية و صاحب اإلمتياز 

 إلمتياز كإجراء أويل للقيام  لإلستصالح: منح عقود ا1املطلب 
ح املرشع اجلزائري رشوط منح اإلمتياز و إجراءاته واإلمتيازات املمنوحة لصاحب      وضّ

 اإلمتياز و كذا املنازعات الناشئة عنه 
 :مفهوم اإلمتياز 1الفرع 

هو ترصف ''  97/483باملرسوم التنفيذي رقم  34من دفرت الرشوط امللحق  2عرفته املادة     
متنح الدولة بموجبه وملدة معينة، حق االنتفاع بأرايض متوفرة تابعة لألمالك اخلاصة بكل 

 .''و اجلبلية و السهبية       شخص طبيعي أو معنوي يف إطار االستصالح يف املناطق الصحراوية 
ة  اخلاصة إن األرايض موضوع تطبيق هذا املرسوم هي األرايض املتعلقة باألمالك الوطني      

التابعة للدولة و التي تم ضبط حدودها وفقا للبطاقة التعريفية املصادق عليها بقرار من الوزراء 
 36و اإلقتصادية و محاية املحيط      مع مراعاة املعايري التقنية  35املكلفني بالفالحة و الري و املالية 

 :رشوط احلصول عىل اإلمتياز2الفرع 
يمكن أن يستفيد من اإلمتياز كل شخص طبيعي  483-97املرسوم  من 05طبقا للامدة      

 املستثمرين من كبري عدد جللب كان ذلك من واهلدفأو معنوي دون اشرتاط  اجلنسية اجلزائرية 
، يتم انتقاء املرتشح باعتامد أسس 37قصد جلب رؤوس األموال الرضورية إلنجاز اإلستصالح 

عليامت التطبيقية من بينها التعليمة الصادرة عن وزارة و معايري نصت عليها املناشري و الت
املتعلقة بكيفية انتقاء املرتشحني جاء فيها أنه  237حتت رقم  21/05/2000الفالحة يف 

لضامن نجاح برنامج اإلمتياز عن طريق اإلستصالح ال بد من إعطاء األولوية إىل أصحاب 
 38ات التقنية املقيمني يف منطقة املرشوع الشهادات عىل خمتلف ختصصاهتم و كذلك ذوي الكفاء

 : إجراءات احلصول عىل عقد اإلمتياز 3الفرع 
 يتعني عىل املرتشح إعداد ملف حيتو عىل الوثائق التالية :      

 طلب يبني فيه موقع األرايض و مساحتها 
 صيغة دفرت الرشوط املستكمل املعلومات املطلوبة  
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الكشف الوصفي و التقديري  ،اصيل برنامج اإلستصالحملف تقني و إقتصادي يشمل : تف

خطة التمويل التي تبني خاصة مبلغ اإلسهام  ،خمطط أشغال اإلستصالح ،ألشغال اإلستصالح
 الشخيص للمرتشح و مبلغ القروض املالية الذي يمكنه احلصول عليه

ام يتعهد من يمكن للمرتشح يف حال عدم تقديم امللف التقني و اإلقتصادي أن يكتتب إلتز 
 39خالله بقبول برنامج اإلستصالح املعد مسبقا من قبل مدير املرشوع 

ـ يتم إيداع  امللفات أمام حمافظة التنمية الفالحية يف املناطق الصحراوية  و ذلك من أجل 
 ، 40إجراء مناقصة 

 بدراسة تلك امللفات . 41و تقوم جلنة خمتصة 
امللفات املقبولة مقررات تتضمن الرتخيص باإلمتياز، ـ تصدر إدارة األمالك الوطنية بشأن  

و يبدأ رسيان اإلنتفاع  ،و يرشع صاحب اإلمتياز يف اإلستصالح بعد تبليغه هبذا الرتخيص
 باألرض بموجب حمرض يشكل نقطة اإلنطالق  

ـ ترسل املقررات مرفوقة بامللفات إىل مديرية أمالك الدولة املختصة إقليميا لتحرير عقد 
 تياز مرفوقا بدفرت رشوط نمودجي موقع من كال الطرفني و كذا بطاقة تعريف املرشوع اإلم

يتم حتديد هذه  ،ـ تكون عقود اإلمتياز حمددة املدة و متغرية حسب طبيعة عملية اإلستصالح
، و يف 42املدة من قبل مدير مرشوع التنمية املتكاملة الذي تعينه وزارة الفالحة و الصيد البحري 

دم إنجاز املرشوع يف املدة املحددة يمكن  جتديد تلك املدة بناء عىل طلب مكتوب يقدمه حال ع
 43فاإلمتياز ال جيدد ضمنيا  ،صاحب اإلمتياز عىل األقل سنة واحدة قبل انتهاء املدة

 عليه، به املرفق الرشوط دفرت وال الذكر السالف املرسوم ينص فلم االمتياز عقد شهر عن أما
 تصل طويلة، ملدة االمتياز حمل القطعة عىل انتفاع يرتب فانه االمتياز تعريف إىل رجوعبال أنه إال

 عن فينشأ عليه و االستصالح، مرشوع يتطلبه ما حسب تفوقها أو سنة عرشون إىل أحيانا
 1975نوفمرب  12املؤرخ يف  75/74األمر  من 16 باملادة عمال و عقاري، عيني حق االمتياز

 كل أن عىل تنص والتي 44سح األرايض العام وتأسيس السجل العقارياملتضمن إعداد م
 شهر من فالبد ذلك من وانطالقا ،تشهر عقاري عيني حق إنشاء املتضمنة القانونية الترصفات

 عقد االمتياز
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 : اآلثار الناجتة عن عقد اإلمتياز 4الفرع  

 أوال :إلتزامات صاحب اإلمتياز
صاحب اإلمتياز بدفع أتاوة سنوية ختتلف باختالف موقع األرايض ـ إلتزامات مالية : يلتزم 

-94فقطع األرايض الواقعة يف املناطق النوعية املحددة يف املرسوم التنفيذي  ،حمل اإلستصالح
تكون بالدينار الرمزي خالل املدة املمنوحة لصاحب اإلمتياز  17/10/1994املؤرخ يف  321

أما األرايض الواقعة يف  ،مع دفع أتاوة خالل املدة املتبقية إلكامل إنجاز برناجمه اإلستصالحي
، 45مناطق غري نوعية  فتدفع األتاو حسب النظام املعمول به و حتدد األتاو من قبل الدولة 
، 46يتم دفع األتاوة املستحقة سنويا و مسبقا لد صندوق مفتشية أمالك الدولة املختصة إقليميا

الرسوم و كل املصاريف  و        تحمل صاحب اإلمتياز كذلك الرضائبي ،إضافة إىل هذه األتاوة
 .  47التي يمكن أن ختضع هلا قطعة األرض و هذا طيلة مدة اإلمتياز

 ـ يلتزم كذلك بإنجاز املرشوع خالل اآلجال املحددة يف دفرت الرشوط امللحق بالعقد اإلداري 
اللجنة املخصصة بمتابعة عملية ـ يلتزم بتقديم كل معلومات املطلوبة منه من قبل 

 اإلستصالح حتى تقوم هذه األخرية بدورها يف تقييم عملية اإلستصالح .
ـ يلزم صاحب اإلمتياز بتوفري موارد خاصة للقيام باإلستصالح بغض النظر عن املساعدات 

 املقدمة من قبل الدولة .
 ه  من قبل املصالح املختصة ـ يلتزم باحلصول عىل رخصة استغالل املتعلقة بعملية جلب امليا

ـ يلتزم أصليا بعدم القيام بأي معاملة عقارية  عىل العقار موضوع اإلمتياز سواء بإجياره من 
و استثناءا جيوز ذلك يف حال وجود قوة قاهرة أو عندما ال يكون صاحب  ،الباطن أو التنازل عنه

ت السلطة التقديرية للسلطة املانحة اإلمتياز قادرا عىل متابعة اإلستصالح و تبقى هذه احلالة حت
 .48لإلمتياز

 ثانيا :إمتيازات ممنوحة لصاحب اإلمتياز
فإنه يمكن  للدولة أن  ،بام أن تكاليف  اإلستصالح باألرايض الصحراوية باهضة الثمن       

تزويد ال،تساهم يف تلك العملية بالتكفل الكيل أو اجلزئي بالنفقات املتعلقة بام ييل : جلب املياه
إنجاز كل األعامل الرضورية لضامن  ،شق طرق العبور إىل املساحات ،بالطاقة الكهربائية

 49استعامل عقالين و أمثل لألمالك العقارية املعنية باإلستصالح 
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كام تساهم الدولة بتعيني خرباء فالحني لفرتة معينة قصد املساعدة التقنية لصاحب       
وتضع حتت ترصفه أي وثيقة  ،كل التسهيالت و املساعدات الرضوريةكام أهنا تقدم له  ،اإلمتياز

 50إضافة لذلك يمكن للدولة أن تتكفل بالتكوين املهني ألعضاء املستثمرة  ،الزمة للمرشوع

و هذا يف  ،ـ كام أجاز املرشع اجلزائري لصاحب اإلمتياز رهن البنايات املحتمل تشييدها     
وحة للمستصلحني خاصة و أن أغلبهم كان يشتكي يف السابق من إطار التسهيالت املالية املمن

 51عدم جتاوب البنوك مع استثامراهتم الفتقادهم هذه الضامنات العينية

 ثالثا :املنازعات  التي يثريها عقد اإلمتياز   
يمكن أن يفسخ عقد اإلمتياز يف أي وقت باتفاق الطرفني أو بمبادرة ،أ /الفسخ اإلتفاقي    

 أشهر . 06ب اإلمتياز مع رضورة إشعار اهليئة مانحة اإلمتياز قبلمن صاح
يمكن فسخ عقد اإلمتياز قضائيا يف حال عدم وفاء صاحب  ،ب / الفسخ القضائي     

اإلمتياز باإللتزامات أو عدم احرتامه  لبنود و رشوط دفرت الرشوط النموذجي و مثال ذلك عدم 
الترصف يف حق  ،اآلجال املرجعية امللحقة بدفرت الرشوطإلتزامه بإنجاز برنامج اإلستصالح يف 

 52استعامل األرض موضوع اإلمتياز ألغراض أخر  ،اإلمتياز

يشرتط قبل رفع دعو الفسح أن يقوم مدير أمالك الدولة املختص إقليميا بتوجيه إعذارين 
اضعا للسلطة و فسخ العقد خ ،مرسلني لصاحب اإلمتياز عن طريق الربيد مع إشعار باإلستالم

و يف حال ما تم إقرار الفسخ يمكن أن يستفيد صاحب اإلمتياز من تعويض  ،التقديرية للقضاء
 %10يعادل مبلغ األشغال املنجزة قانونيا من األموال اخلاصة بصاحب اإلمتياز مع طرح 

أما بالنسبة للبنايات املنجزة و التجهيزات األخر فيلتزم صاحب  ،53كتعويض عن الرضر 
متياز بأن يسلمها للدولة خالية من كل اإلمتيازات أو الرهون العقارية أو أي حقوق عينية اإل

  أخر 
 :حتول عقد اإلمتياز إىل تنازل بعد اإلستصالح  2املطلب 

و يؤكد بشهادة تثبت إنجاز  ،يقوم ممثيل اهليئات املعينة املؤهلني بمعاينة اإلستصالح        
يف هذه احلالة لألشخاص الطبيعيني و املعنويني اجلزائريني فقط أن و  ،45املرشوع اإلستصالحي

عن طريق عقد إداري يتضمن 55يستفيدو من التنازل عن األرض بمقابل الكتساهبا ملكية تامة 
و يكون التنازل  56التنازل عن املساحات املستصلحة فعال و  املستعملة فعال كتوابع و منافذ 

، و ذلك وفقا 57 أي وقت بعد إنجاز الربنامج اإلستصالحي بمقابل و عن طريق الرتايض يف
 لإلجراءات املنصوص عليها يف تنظيم األمالك الوطنية يف جمال بيع العقارات التابعة هلا .
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 خامتة

إذا متعنا يف النصوص التي تبنت األرايض الصحراوية املوجهة لإلستصالح نجد أن        
إنجاز مرشوع استصالحي صغري يتكفل بمصاريفه كان يطبق يف حالة  18-83القانون 

يطبق عىل املشاريع اإلستصالحية ملساحات شاسعة  289-92بينام يف إطار املـرسوم  ،املستصلح
فهو يطبق  483-97تتطلب تكاليف باهضة لذا تساهم الدولة يف حتمل جزء منها أما املرسوم 

النصوص ال زالت سارية املفعول و مل  مع العلم أن كل هذه ،يف حالة إنجاز مشاريع استثامرية
فأهم يشء يف  ،جتتمع كلها يف تقرير الفسخ يف حال عدم اإلستصالح ،يتم إلغاء أي نص منها

 استغالل األرايض الصحراوية عن طريق اإلستصالح هو إحياء أرض بور .
ة  و رغم تعدد النصوص املنظمة لألرايض الصحراوية املوجهة للمشاريع اإلستصالحي     

إال أهنا مل حتقق األهداف املنشودة بالشكل املنتظر و ذلك ألسباب كثرية نذكر منها   أن 
اإلستصالح يف األرايض الصحراوية و تشجيع املشاريع اإلستثامرية  يف املجال الزراعي يتم 

لكن هذه املسامهة مل تتجسد يف الواقع لعدم توقر املوارد املالية  ،بمسامهة كبرية من الدولة
و من جهة  أخر   ،خصوصا يف ظل األزمة املالية التي تعاين منها البالد و تبني سياسة التقشف

عدم فعالية األجهزة املتعلقة باألرايض الصحراوية رغم جمهودات الدولة يف كل مرة بإعادة 
 تفعيلها من خالل التعليامت و املناشري املختلفة 

الوطنية العمومية  ألجنبية بمسامهة مع الرشكاتوهلذا نقرتح  توسيع  جمال الرشاكة ا     
خاصة كوهنا تتطلب تكاليف باهضة اخلاصة لإلستثامر يف استصالح األرايض الصحراوية و
اإلستصالحية حتتاج عناية كبرية األرايض الصحراوية املوجهة للمشاريع ف ،تكنولوجية عاليةو
ات قابلة للتطبيق فضال عن الوسائل اسرتاتيجية واضحة و سن قوانني دقيقة و موحدة  و تقنيو

املادية و البرشية ذات كفاءة عالية و توفري آليات الرقابة حتى ال حتيد األهداف املسطرة عن 
 .و تنفذ املشاريع عىل أكمل وجه ،مسارها

جتدر اإلشارة أن الربنامج املقرر عىل املد املتوسط يرمي إىل بلوغ مليون هكتار من     
و للقيام بذلك عىل كل القطاعات من خالل مصاحلها غري  ،يف الصحراء األرايض املنتجة

 ،و مالية معتربة   املمركزة عىل مستو الواليات املعنية السهر عىل توفري موارد برشية و مادية 
بل تستدعي تظافر كل  ،فالوصول إىل اهلدف املنشود ال يكون بتخفيف اإلجراءات اإلدارية فقط

 الوسائل .
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 اهلوامش

املعـدل و املـتمم 49/90املتضمن التوجيه العقاري ج ر ع  18/11/1990املؤرخ يف  25-90قانون  
 1995/ 55جريدة رسمية عدد   26-95باألمر 

 16/08/1983مؤرخة يف  ،34جريدة رسمية العدد 2
ورود كلمة حيـازة يف الـنص العـريب تنقصـه الدقـة ألن األمـر يتعلـق باكتسـاب ملكيـة عـن طريـق  3

 ..la propriété fonciereفالنص الفرنيس  كان أكثر دقة من النص العريب إذ ذكر  ،صالحاإلست
   1992سنة   55جريدة رسمية عدد  4
الـديوان الـوطني لألشـغال الرتبويـة الطبعـة ،رشح قانون املسـتثمرات الفالحية ،بن رقية  بن يوسف5

 30ص ،2001األوىل 
أن حيازة امللكية العقاريـة  2011جوان  02يف  /أ املؤرخ402أكد منشور وزاري مشرتك رقم 6

 ال ختص إال األرايض الصحراوية  18-83يف إطار القانون 
املتعلق باألمالك الوطنية و التـي تـنص مـن خـالل  30-90هناك تناقض مع أحكام القانون  7

ة ال كـام أن األرايض الصـحراوي ،أن األمالك العمومية غري قالبة للترصف فيهـا 04و  03املادة 
 20مـؤرخ يف  14- 08خاصة بعـد صـدور( القـانون  ،تصنف أصال ضمن األمالك العمومية

املتضمن قانون األمالك 01/12/1990املؤرخ يف  30-90يعدل و يتمم القانون  2008يوليو 
)و الـذي صـنف رصاحـة األرايض  03/08/2008الصـادرة بتـاريخ  44الوطنية  ج ر عدد 

ت ملكية ضمن األمالك الوطنية اخلاصة التابعة للدولة بموجب الصحراوية التي ليس هلا سندا
حتـى  18-83مـن القـانون  04مكرر، و بالتايل كان يتعني عىل املرشع تعـديل املـادة  54املادة 

و مل تلـغ      خصوصا أن هذا القانون ما زال حيز التطبيـق  ،تتامشى مع القوانني السارية املفعول
 لغاء قانون الثورة الزراعية سو بعض أحكامه ضمنيا بعد إ

 18-83من القانون  02املاد  8
 18-83من القانون  03انظر املادة  9

  18-83من القانون  11انظر املادة  10
حيدد كيفيات تطبيق  10/12/1983املؤرخ يف  724-83من املرسوم  15إىل  08مواد من  11

 1983سنة  51( ج ر عدد   18-83القانون 
 33ص  ،مرجع سابق ،وسفبن رقية بن ي 12
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حيدد كيفيات مـنح قـروض  26/05/1985أحكام واردة يف قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف 13

و كـذا  02/10/1985مؤرخة يف  41لتمويل عمليات استصالح األرايض الزراعية ( ج ر ع 
  18-83من قانون 13املادة 

  18-83من القانون  14انظر املادة 14
ة العقار الفالحي و مقرتحات تسويتها من تـأميم امللـك اخلـاص إىل أزم ،أنظر عجة اجلياليل 15

 137ص   2005 ،خوصصة امللك العام، دار اخللدونية للنرش و التوزيع
 149ص ،2015طبعة جديدة  ،دار هومة ،املنازعات العقارية ،محدي باشا،ليىل زروقي 16
د إال أنه ما زالت تشهد تباطؤا سمح بإعادة تفعيل عملية العقو 402رغم أن املنشور الوزاري 17

املتضـمنة إعـادة  13/02/2013املؤرخة يف  162مما أد إلصدار تعلمة وزارية مشرتكة رقم 
 تفعيل اجلهاز املتعلق بالعقار الفالحي يف الواليات اجلنوبية

  151ص ،مرجع سابق ،محدي باشا ،ليىل زروقي 18
 289-92من املرسوم  05املادة  19
سرتاتيجية استصالح األرايض يف القانون اجلزائري بني اكتساب امللكية و مـنح ا،فراح حورية20

 40ص 2008اجلزائر  ،مذكرة ماجستري ،حق اإلمتياز
 289-92من املرسوم  11املادة 21
رشوط و إجراءات إسقاط حـق اإلنتفـاع الـدائم يف قـانون املسـتثمرات  ،بن رقية بن يوسف 22

 ،2000ـ  02رقم  42اجلزء  ،لوم القانونية اإلقتصادية و السياسيةاملجلة اجلزائرية للع ،الفالحية
  09ص 

ملكية األرايض الفالحية اخلاصة يف ظل قانون التوجيه العقـاري  "واجب استثامر  ،فقري فايزة 23
 74ص  2007اجلزائر  ،مذكرة ماجستري ،25-90رقم 

ارة الفالحة فـإن هـذا عن وز 14/12/1992املؤرخ يف  570حسب املنشور الوزاري رقم  24
اجلهاز هو اهليئة الوحيدة املختصة باإلستصـالح يف املنـاطق الصـحراوية و بالتـايل هـو اهليكـل 

  289-92من املرسوم  07املختص املنصوص عليه يف املادة 
 289-92من املرسوم  12املادة  25
 289-92من املرسوم  03املادة 26
 289-92من املرسوم  17و  16املواد  27
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امللحق ـ دفرت رشوط نمودجي حيدد الرشوط التي تطبق عىل التنازل عن األرايض الصحراوية 28

 يف مسا
حيدد كيفيـات مـنح حـق امتيـاز  ،15/12/1997مؤرخ يف  483-97مرسوم تنفيذي رقم 29

املسـاحات اإلستصـالحية و أعبائـه قطع أرضية من األمالك الوطنية اخلاصة التابعة للدولـة يف 
 98) املعدل و املتمم باملرسوم التنفيذي رقم  17/12/1997مؤرخة يف  83ع رشوطه (ج ر و
  25/11/1998مؤرخة يف  88( ج ر ع  23/11/1998مؤرخ يف  372-
ج  1994املتضمن قانون املالية لسنة  29/12/1993املؤرخ يف  18-93املرسوم الترشيعي  30

املـؤرخ يف  27-95املرسوم الترشـيعي من  148املعدلة و املتممة باملادة  1993سنة  88ر عدد 
املعدلة و املتممـة بموجـب  ،82ج ر عدد  1996املتضمن قانون املالية لسنة  30/12/1995

ج ر 1998املتضمن قانون املالية لسنة 31/12/1997املؤرخ يف  97/02من القانون 51املادة 
  89/97عدد 

  273ص  ،مرجع سابق ،عجة اجلياليل31
 املعدل و املتمم . 483-97رسوم من امل 04املادة  32
  73ص  ،2012طبعة  ،دار اخللدونية ،العقار يف القانون اجلزائري ،خلفوين جميد 33
ملحق دفرت الرشوط النموذجي املتعلق بمنح امتياز قطع أرضية من األ[مالك الوطنية اخلاصة 34

 إىل تنازل  التابعة للدولة الواقعة داخل املساحات اإلستصالحية و احتامل حتويله
 483-97من امللحق التابع للمرسوم  03املادة  35
  483-97من املرسوم  04املادة 36
 278ص  ،مرجع سابق ،عجة اجلياليل 37
 ،مـذكرة ماجسـتري ،إستغالل األمالك الوطنية اخلاصـة عـن طريـق اإلمتيـاز ،أمحد جبوري  38

 56ص  2011البليدة 
  483-97من املرسوم  07املادة 39
املتعلقـة  424حتـت رقـم  19/09/1999يمة وزارية صادرة عن وزارة الفالحة بتاريخ تعل40

و املحدد لكيفيات منح  29/10/1998املؤرخ يف  318بتوضيح القرار الوزاري املشرتك رقم 
 اإلمتياز يف املناطق اإلستصالحية 

 318 احلامــل لــرقم 1998ســبتمرب  22صــدر القــرار الــوزاري املشــرتك الصــادر بتــاريخ  41
واملتضمن حتديد تشكيل وعمل اللجنة الوالئية املكلفة دراسة ملفـات الرتشـيح حلـق االمتيـاز 

 97/483من املرسوم  8طبقا للامدة 
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 483-97من امللحق اخلاص باملرسوم  06املادة  42
  483-97من امللحق اخلاص باملرسوم  07املادة  43
 1975سنة  92جريدة رسمية عدد  44
  483-97املرسوم التنفيذي  من10املادة  45
  483-97من امللحق اخلاص باملرسوم التنفيذي  09املادة 46
 من امللحق 10املادة  47
  483-97هذه اإللتزامات واردة يف دفرت الرشوط النموذجي امللحق باملرسوم التنفيذي 48
 السالف الذكر 483-97من املرسوم  03املادة 49
  483-97ملرسوم من امللحق اخلاص با 05املادة 50
 276ص  ،مرجع سابق ،عجة اجلياليل 51
  74، ص مرجع سابق ،فقري فايزة 52
  483-97من امللحق اخلاص باملرسوم التنفيذي  18املادة  53
  483-97من املرسوم التنفيذي  12املادة 54
 483-97من املرسوم  05املادة  55
 483-97من املرسوم  13املادة  56
 279ص  ،جع سابقمر ،عجة اجلياليل57
 

 قائمة املراجع :
 الكتب

رشوط و إجراءات إسقاط حق اإلنتفـاع الـدائم يف قـانون املسـتثمرات  ،ـ بن رقية بن يوسف   
  2000ـ  02رقم  42اجلزء  ،املجلة اجلزائرية للعلوم القانونية اإلقتصادية و السياسية ،الفالحية

  2012طبعة  ،ر اخللدونيةدا ،العقار يف القانون اجلزائري ،ـ خلفوين جميد
   2015طبعة جديدة ،دار هومة ،املنازعات العقارية ،محدي باشا ،ـ زروقي لييل

أزمة العقار الفالحي و مقرتحات تسويتها من تأميم امللك اخلاص إىل خوصصة ،ـ عجة اجلياليل
   2005 ،امللك العام، دار اخللدونية للنرش و التوزيع

 الرسائل اجلامعية 
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البليدة  ،مذكرة ماجستري ،إستغالل األمالك الوطنية اخلاصة عن طريق اإلمتياز ،جبوري ـ  أمحد
2011  

اسرتاتيجية استصالح األرايض يف القانون اجلزائري بني اكتسـاب امللكيـة و مـنح ،فراح حورية
  2008اجلزائر  ،مذكرة ماجستري ،حق اإلمتياز
الحية اخلاصة يف ظل قانون التوجيـه العقـاري  ملكية األرايض الف"واجب استثامر  ،ـ فقري فايزة

 اجلزائر ،مذكرة ماجستري ،25-90رقم 
 النصوص قانونية :
 املراسم الترشيعية 

ج  1994املتضمن قانون املالية لسـنة  29/12/1993املؤرخ يف  18-93ـ املرسوم الترشيعي 
املـؤرخ يف  27-95يعي من املرسوم الترشـ 148املعدلة و املتممة باملادة  1993سنة  88ر عدد 

املعدلة و املتممـة بموجـب  ،82ج ر عدد  1996املتضمن قانون املالية لسنة  30/12/1995
ج ر 1998املتضمن قانون املالية لسنة 31/12/1997املؤرخ يف  97/02من القانون 51املادة 
  89/97عدد 

 األوامر
ح األرايض العـام وتأسـيس املتضمن إعداد مس 1975نوفمرب  12املؤرخ يف  75/74ـ األمر   

 1975سنة  92السجل العقاري ج ر عدد
 القوانني

املتعلق حيازة امللكية العقارية الفالحية جريـدة   13/08/1983املؤرخ يف  18-83ـ القانون 
 16/08/1983مؤرخة يف  ،34رسمية العدد 

 52ع املتضـمن قـانون األمـالك الوطنيـة ج ر  01/12/1990املـؤرخ يف  30-90ـ القانون 
02/12/1990 

املــؤرخ يف  30-90يعــدل و يــتمم القــانون  2008يوليــو  20مــؤرخ يف  14-08ـــ القــانون 
ـــة  ج ر عـــدد 01/12/1990 ـــاريخ  44املتضـــمن قـــانون األمـــالك الوطني الصـــادرة بت
03/08/2008 

 مراسيم تنفيذية
طع حيدد كيفيات منح حق امتياز ق ،15/12/1997مؤرخ يف  483-97ـ مرسوم تنفيذي رقم 

أرضية من األمالك الوطنيـة اخلاصـة التابعـة للدولـة يف املسـاحات اإلستصـالحية و أعبائـه و 
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- 98) املعدل و املتمم باملرسوم التنفيذي رقم  17/12/1997مؤرخة يف  83رشوطه (ج ر ع 

  25/11/1998مؤرخة يف  88( ج ر ع  23/11/1998مؤرخ يف  372
الـذي حيـدد رشوط التنـازل عـن  06/07/1992املـؤرخ يف  289-92ـ املرسوم التنفيـذي 

  55األرايض الصحراوية يف املساحات اإلستصالحية و كيفيات اكتساهبا. جريدة رسمية عـدد  
  1992سنة 

( ج ر   18-83حيدد كيفيات تطبيق القـانون  10/12/1983املؤرخ يف  724-83ـ املرسوم 
 1983سنة  51عدد 

 املناشري
عـن وزارة الفالحـة املتعلـق باهليكـل  14/12/1992ؤرخ يف املـ 570ـ منشور وزاري رقـم 

  289-92من املرسوم  07املختص املنصوص عليه يف املادة 
أن حيازة امللكيـة العقاريـة يف  2011جوان  02/أ املؤرخ يف 402ـ منشور وزاري مشرتك رقم 

 ال ختص إال األرايض الصحراوية  18-83إطار القانون 
 القرارات الوزارية :

واملتضمن حتديد  318احلامل لرقم  1998سبتمرب  22القرار الوزاري املشرتك الصادر بتاريخ ـ 
مـن  8تشكيل وعمل اللجنة الوالئية املكلفة دراسة ملفات الرتشيح حلق االمتيـاز طبقـا للـامدة 

 97/483املرسوم 
حيدد كيفيات منح قروض لتمويـل عمليـات  26/05/1985ـ قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف 

 .02/10/1985مؤرخة يف  41استصالح األرايض الزراعية ( ج ر ع 
 التعليامت

املتعلقـة  424حتـت رقـم  19/09/1999ـ تعليمة وزارية صادرة عن وزارة الفالحة بتاريخ  
و املحدد لكيفيات منح  29/10/1998املؤرخ يف  318بتوضيح القرار الوزاري املشرتك رقم 

 ةاإلمتياز يف املناطق اإلستصالحي
املتضمنة إعادة تفعيـل اجلهـاز  13/02/2013املؤرخة يف  162ـ تعلمة وزارية مشرتكة رقم  

 املتعلق بالعقار الفالحي يف الواليات اجلنوبية
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